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نعـم اهللا  وكـلّ ( من أعظـم نعـم اهللا يف الـدنيا عـىل عبـاده لعل    
 وفضـالً  مـن اهللا مة الدعاء والذكر، فهي متثل لطفاً هي نع )عظيمة

 ثـامللمعـايص واآل  ً الـذي هـو حمـالّ  اجلاهـل يف أن يسمح لعبـده
وكان األوىل حرمانه مـن هـذا الفضـل بمخاطبته وذكره ودعائه، 

ه، ولكن رمحة اهللا الواسعة أعظـم ه وكفره وكثرة معاصيه لربّ لعتوّ 
  .و حتيط هبا القلوبأ من أن تدركها العقول

 

ن يـدعوه، أام يطلـب منـه نّ إبدعائه فحسب و عبدهيسمح ل ال فهو
ذلك منه عبادة وطاعة، وهيبه عىل ذلك ثواب الدنيا وحسن ويعترب 

 يستحقّ  عليه ومترداً  ترك الدعاء استكباراً  كام يعترب ،خرةثواب اآل
ـمُ ﴿ مـرهألتـه وعدم طاع فاعله دخول جهنم لعصيانه بُّكُ ـالَ رَ قَ وَ

وينِ أَ دا ينَ يَ سعُ مْ إِنَّ الَّذِ بْ لَكُ يتِ كتَ ستَجِ بَادَ نْ عِ ونَ عَ ُ لُونَ ربِ ـيَدخُ سَ
ينَ  رِ اخِ نَّمَ دَ هَ   .IQH﴾جَ

                                                                        

  .٦٠غافر/ )١( 



 

 

 املقدمة

١٠ 

هـو نعمـة مـن اهللا كـذلك يف تربيـة  خرآمن جانب الدعاء  نّ أكام 
ه اىل ربه مـن خـالل ذكـره والطلـب منـه  والرجـاء االنسان وشدّ

اإلنسان ربّه ويسأله العـون واملـدد يف  فحينام يدعو لفضله وكرمه،
هـو يـرتيبّ بـذلك  ، فإنّامأموره وحاجاته الشخصية واحلياتيةمجيع 

مـور كلهـا بيـد اهللا وان ايامنيا وروحيا، حيث يعلـم ان جمـاري األ
نه حيتاجـه يف كـل امـر وكـل إالحول لالنسان وال قوة إالّ باهللا، و

حاجة، بل ان دوام احلياة واستمرارها فــي كـل ثانيـة إنّمــا هـي 
 بوجوده وتدبريه.

اجابة  إىل ربّه قبلويف ذلك رمحةً من اهللا يف تربية اإلنسان وإرجاعه 
يسري مما خلق اهللا مـن  جزء دعائه وقضاء حوائجه، فام اإلنسان االّ 

 .ولكنه شمله بفضله ورمحته تكرماً ولطفاً خلق عظيم 
مـن دون كلفـة  وهـده ان يدعــسمح لعب ه واحسانه انهـومن لطف

،و ،و حدودأقيود  وال ، وأي حـالٍ  بكل مـا يريـد، ويف أي وقـتٍ
وال ، للوصـول اليـه واسـطةاسـتخدام  والاستئذانٍ مسبق،  الـوب

، ليجــة مادية أو معنوية، بل يكفـي أن يناديــكلف د اهللا ـه يـا ربّ
ا﴿جيباً لدعائه ملبّيـاً حلاجاتـه. ـم إِذَ ـأَلَكَ  وَ بَـادِي سَ نِّـي عِ ـإِينِّ  عَ  فَ
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يبٌ  رِ يبُ  قَ ةَ  أُجِ اعِ  دَعـوَ ا الـدَّ ـانِ  إِذَ عَ يبُواسـيَ لفَ  دَ نُـواؤيُ لوَ  يلِ  تَجِ  يبِ  مِ
مْ  لَّهُ ونَ ريَ  لَعَ دُ   .IQH﴾شُ

ه فنـاداه مـن مقـام العبوديـة ذلك ان العبد اذا عر  ،طاعـةوالف ربّ
وتدبريه لكـل ،وقدرته وهيمنته عىل الوجود كلهمستشعرا عظمته 

 وعجــزه وحمدوديتــهذاتــه  مــدركا لضــعف وباملقابــل جــزء فيــه،
 فانه يكون، وتدبريهالغنى له عن عون ربه واحسانه وانه  ،ونقصه

أهل لإلجابة والكـرم مـن ربّ الكـرم واجلـود والرمحـة  عند ذاك
  .الدائمة والفضل واالحسان

واالحاديث كثرية يف اجابة اهللا لداعيه وانـه عنـد حسـن ظنـه بـه  
  :نه قالأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا عن رسول ماورد ومنها ،ورجائه له

 عند اهللا كان إال باهللا مؤمن عبد ظن حيسن ال هو إال إله ال والذي«
 يكـون أن يسـتحي اخلريات، بيده كريم اهللا ألن املؤمن، عبده ظن

 ،ورجاءه له هظنّ  خيلفثمّ  والرجاء الظنّ  به أحسن قد املؤمن عبده
 .IRH»إليه وارغبوا الظن باهللا فأحسنوا

                                                                        

 . ١٨٦البقرة: ) ١(

 . ٣٩٤/  ٦٧ البحار: )٢(
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 : القنه أ × الرضااإلمام  عنو 
 ظـن حسـن عنـد أنـا: يقـول وجلّ  عزّ  اهللا فان باهللا الظن أحسن«

 . IQH»فرشا رشا وإن فخريا خريا إن يب املؤمن عبدي
 :قال ملسو هيلع هللا ىلص عنه خرآويف حديث 

 حسـن فـإن ،وجـلّ  عـزّ  باهللا ظنه حيسن حتى أحدكم يموتن ال« 
 . IRH»اجلنة ثمن وجلّ  عزّ  باهللا الظن
 ×: بن عمران موسى إىل أوحى اهللا نا «:قال × العامل وعن

شاء  ما يب فليظن يب، عبدي ظن عند أنا إرسائيل لبني قل موسى يا
 .ISH»عنده جيدين

ـــات كثـيــحاديــث واآلواأل ــ رة يف هــذا املوضــوعـي د التــي تؤكّ
استجابة اهللا لعبده املنيب اليه الداعي لـه بحسـن الظـن والرجـاء 

  .لهـلفض
ن لنـزول الرمحـة والربكـة فـإملا كانت املناسبات العبادية اوقات و

ىل االستفادة منها والتقرب إاجلدير باملؤمنني واملؤمنات ان يبادروا 
                                                                        

 . ٧٢/  ٢الكايف:  )١(

 . ٣٨٩/  ١أمايل الطويس:  )٢(

 . ٣٩٠/  ٦٧بحار األنوار:  )٣(
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 فقد يكون يف ذلك تغري شامل لكـل مقـاديرهم وهنـج اىل اهللا فيها
فتنقلهم من حـال اىل حـال  وفضله حياهتم حني تشملهم رمحة اهللا

وارفع عنده ليكون هبا فوزهم يف الـدنيا  ومن درجة اىل درجة اعىل
 خرة.واآل

  ه قال:نّ أ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن يف احلديثقد ورد ف    
لعله ان يصيبكم  ،افتعرضوا هل ،دهركم نفحات لربكم يف ايامن ا«

 .IQH»ابدا بعدها فال تشقون نفحة منها
 :ملسو هيلع هللا ىلص ويف حديث اخر قال

ن هللا نفحـات إف ،اطلبوا اخلري دهركم كله وتعرضوا لنفحات اهللا« 
 .IRH»من رمحته يصيب هبا من يشاء من عباده

وهي نفحات كثرية اعتباراً من الساعات املباركـة كوقـت الفجـر 
والغروب والسحر وأوقات الصـالة عمومـا، إىل الليـايل وااليـام 
املباركة كليلة اجلمعة ويومها، إىل األيام اخلاصـة كشـهر رمضـان 
وأيام احلـج وغريهـا مـن االيـام املباركـة التـي تناولتهـا االيـات 

                                                                        

ذات احلـديث مـع تبـديل عبـارة  ٤/٥٣. ويف ميـزان احلكمـة ٦٨/٢٢١البحار: )١(
 (فتعرضوا هلا) اىل عبارة: (اال فتعرضوا له). 

  ٤/٥٣ميزان احلكمة: )٢(
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 .واالحاديث الرشيفة
ها متييزاً وتش  جتمع ـرفة، الـذي يــخيصاً هو يوم عـاال ان من أمهّ

م يف مكانٍ واحـدـمالييـه الـفي وزمـانٍ  ،ن من عباد اهللا ليدعوا رهبّ
بـالعتق مـن النـار والفـوز  ،وقلبٍ واحـد ،انٍ واحدـولس ،واحد

 حيث خصـص ،ة والنعيم االبدي الذي ال شقاء بعده ابداـجنـبال
قـوفهم يف موقـف عنـد وفريضة احلج  من ادهلعب تـهذا الوق اهللا

لتهـبط علـيهم  والترضع واملناجاة والـذكر للدعاءان يكون  عرفة
  .يشملهم اهللا بفضله وكرمه واحسانه وعطائهلو ومغفرته رمحة اهللا

ومــن نعــم اهللا أن حيســب اإلنســان نفســه مــع احلجــاج يف هــذه  
األوقات املباركة حتى وإن مل يكن حاجا أو داعياً معهم يف موقـف 
عرفة، فإن رمحة اهللا ليس هلا حدود، بل هي تفـيض عـىل العبـاد يف 

هذه الرمحة وهيب اهللا له ما هيب ألهل  كل مكان، فعسى أن تشمله
الغفـور  لفضل وهو الكـريم اجلـوادعرفة من العطاء والكرامة وا

  الرحيم.
والكتاب عموما يتناول االستفادة مـن هـذه النفحـات االهليـة يف 
االوقات اخلاصة التي تضمنتها الروايات يف ايـام احلـج واالعيـاد 

مـر اهللا هبـا التي أ املباركة ومنها عيد الغدير او عيد الوالية الربانية
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مامـة اىل ا باإلارك ويعلـن فيهـرسوله ليصدع هبا يف هذا اليوم املبـ
هم االوقات الدينيـة التـي وهو من أ عبده ووليه عيل بن ايب طالب
والتـي هـداف واملقاصـد االهليـة األ متثل كـامل الـدين واسـتمرار

تستدعي التوجه اىل اهللا واالسـتفادة مـن الوقـت املبـارك روحيـا 
 .وفكريا

املتعبد الذي مل يتيسـر له فرصـة السـفر للحـج  ان يستفيدوألجل 
فقد مجـع يف هـذا الكتـاب  من ادعية احلج املهمة يف هذه املناسبات

قات والشـروح املرتبطـة بعض منها مع يشء من الروايات والتعلي
سيام رشح دعاء عرفة الذي حيتوي  ،دعية او مناسباهتابموضوع األ

دبيـة امل والصـياغة األغاية الروعـة واجلـعىل مفاهيم توحيدية يف 
الرفيعة، فان قـراءة هـذا الـدعاء العظـيم مـن دون فهـم ملفرداتـه 
ومعانيه جيعل الداعي خيرس كثريا من هـذه املفـاهيم والقـيم التـي 
اشتمل عليها الدعاء، فان قيمـة الـدعاء ومقبوليتـه عنـد اهللا هـو 
بمقدار التفاعل مع الدعاء واستيعاب معانيه ليتمكن الداعي مـن 

ساحة القدس االهلـي فينـال  ىلإايشة معاين الدعاء والعروج به مع
من فيضه واحسانه وعطائـه، فـام كـان الـدعاء اال وسـيلة لرتبيـة 
االنسان واصالح عالقته باهللا واالرتقاء به اىل مصاف اهل املعرفـة 
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.واخلشوع والتقو 
فهو  ،اما القراءة للدعاء بال فهم، او الدعاء بقلب غافل عن اهللا 

كمن يقـرأ بلغـة اخـر اليفهمهـا، فهـو  ،عبارة عن لقلقة لسان
ع راسـه وراس املسـتمع لـه ويتمنـى ان ينتهـي مـن الـدعاء  يصدّ

ـل السـامعون بـالقول لـه: (  ان حسـنت)، االّ أبـرسعة ولذا يعجّ
 .يشء اخر هو املعنى يف قلب القائل

الثواب هو عىل قـدر هـذه (اللغـة السنسـكريتية) التـي  كام ان 
، اليعرفهــا ولكــن رددهــا بلســانه بــال فكــر وال روح وال قلــب!

فالعبادات عموما يكون الثواب فيهـا عـىل قـدر الفهـم والـوعي 
هيا اعتبارا من الصـالة اىل ملقاصدها التي تؤثر يف سلوك وحياة مؤدّ 

فاملهم عنـد اهللا النوعيـة وليسـت الكميـة ،كل العبادات االخر 
نقترص فيها عـىل بضـعة احاديـث  واالحاديث كثرية يف هذا املعنى

 .لتاكيد املعنى
 أنه قال: × ورد عن أمري املؤمنني 

لَّ دعاءً بِقلبٍ الهٍ قال يَ « جَ زَّ وَ  . IQH»بلُ اهللاُ عَ
عام يردده بلسـانه مـن دعـاء ومشـغول  ايكون قلبه منصـرف ان بمعنى(

 يشء آخر يلفت اهتاممه او يشغل فكره).ـب
                                                                        

 .٣١٣/  ٩٣ :) البحار١(



 

 

 املقدمة

١٧ 

 قال:  خراحاديث آيف × عن أمري املؤمنني و 
الَ « ن صَ بدِ مِ لبِهِ إنّام للعَ نها بِقَ يهِ مِ لَ بَلَ عَ ا أَقَ  .IQH»تِهِ مَ
ـن « كَم مِ أُ، وَ مَ الضَ وعُ وَ ه إالَّ اجلُ يامِ ن صِ ائِمٍ لَيسَ لَهُ مِ ن صَ كَم مِ

ـهِ إالَّ  ن قِيامِ ائِم لَيسَ لَهُ مِ ا نَـومُ األَكيـاسَ قَ بّـذَ ، حَ نـاءُ العَ رُ وَ ـهَ  السَ
إِفطَارُ   . IRH»هموَ
  انه قال:×  جعفر الصادقاإلمام عن  احلديث ويف

يجَ ما أَك«  جِ لَّ احلَ أَقَ يجَ وَ جِ  ISH»ثَرَ الضَ
دعيـة ليـتمكن والروايات التي تؤكد عىل رضورة فهم معاين األ

ومقاصـده  هالداعي من معايشـة الـدعاء والتفاعـل مـع مضـامين
فـالغرض مـن  ،تسـعها هـذه املقدمـة جـدا ال هي كثـرية الرتبوية

دثه مـن تغيـري ىل القرب من اهللا بام حتُ إن تكون وسيلة أ هو دعيةاأل
يـنعكس ذلـك يف  نأعقيل وروحي لد الـداعي والـذي ينبغـي 

  .ITHخرته السعيدةآحتصيل  ىلإحياته الدنيوية ويف عبادته وسعيه 
                                                                        

 .٣٣٨/  ٨٢ :) البحار١(
 .١٤٥/ حكمة  ٢:) هنج البالغة٢(
  ٢٤/١٢٤ :) البحار٣(
الرمحة، وكتاب اعـامل وادعيـة احلـج والعمـرة،  ) راجع كتاب الدعاء اعظم ابواب٤(

.ومقدمات هذه املجموعة من كتب الدعاء االخر 



 

 

 املقدمة

١٨ 

نه أىل إهدافه ينبغي االشارة أتاليف الكتاب وتوضيح  جالـمويف  
 خاصة فيـه مـع بعـضـدعية المن اشرتاك بعض األمل يكن مناص 

 االتــي تــرتبط بــاحلج يف الكتــب املخصصــة هلــ خــرالكتــب األ
الّ ان تلك الكتب كانت يف مقام السفر للحج إ) عرفة يوم كأدعية(

يف حني ان هذا الكتاب قـد  IQHعامل وواجبات اضافيةأوما فيه من 
النفحـات  ن يسـتفيد مـن هـذهأراد أمن كـان يف موطنـه وـل عدّ أ

وقات املباركة ولذا بذل اجلهـد العطـاء بعـض الربانية يف هذه األ
ـ النكهات املميزة لكلّ  ع منهم قدر االمكان ومنهـا الشــرح املوسّ

مـع بعـض  وباخلصـوص لـدعاء عرفـة دعية يف هـذا الكتـابلأل
التي حيملهـا احلـاج  بخالف كتب احلج التي التعليقات اخلاصة به

الشخصـية ج احوال احلـأ ي فيها مالحظةينبغ معه يف سفره والتي
 لكـي اليف احلج ة العامّ والسياسية  االجتامعية وضاعاأل ىلإ ضافةإ
 وأيف احلـدود اجلويـة  عنـد بوابـات التفتـيش هذه الكتب صادرتُ 

                                                                        

قد تم بفضل اهللا تأليف أربعة كتب للحجاج تتناول نفحات احلجّ والعمرة وهـي:  )١(
ـة، وكتـاب  ، وكتـاب أدعيـة مكّ كتاب احلجّ رحلة اإليامن، وكتاب أدعية وأعامل احلجّ

 أدعية املدينة. 



 

 

 املقدمة

١٩ 

 .البحرية وأالربية 
عـىل  ن تصـلّ ألك سـأأ، رات واملوفق هلـاـخيـال يّ ـنت ولأاللهم 

ومجيـع املـؤمنني واملؤمنـات بـربد ني ن تتـولّ أل حممد وآحمد وـم
ة نعيمـك، الوة رمحتك، وروحـك ورحيانـك، وجنّــوح ،عفوك

، فـإن وفضـال درجة الدارين أوسعها وأعظمها ظوظا من حـوآتن
 . عىل كل يشء قديرذلك عليك سهل يسري وأنت 

 
 

فاملؤلّ                  

 



 

 

 املقدمة

٢٠ 
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١٦/  ٨٥البحار            

 
  ا



 

 

 العرش األول مستحبات

٢١ 

 مستحبات العشر األول

 
@fiÎ˛a@ãì»€a@pbjzn$fl 

Úv®a@à@ãËí@Âfl@ 
 

 ما ييل: املباركة يايلاللّ األيام ويستحب يف هذه 
ـ تطهري الرسيرة ومراجعة النفس واصالح عيوهبا واالقبال عىل ١ 

اهللا بنيّة خملصة وتوبة صادقة يف صالح مـن األعـامل ومـريض مـن 
 األفعال.

التسـبيح والتحميـد والتهليـل مـن نواع التمجيـد أـ متجيد اهللا ب٢
 .واحلوقلة والتكبري

 .وقات الفراغأيف سيام  الصالة عىل النبي وآلهإكثار ـ ٣
 .من شهر ذي احلجة لور األُ ـالعش ةدعيأـ الدعاء ب٤
داء الصالة املستحبة املخصصة لكل ليلة من الليايل العرش من أـ ٥

 . شهر ذي احلجة
 .بالعبادة والذكر او جزء منه ـ قيام الليل٦
 .سيام ليايل اجلمع ÷لمعصومني املراقد الرشيفة لـ زيارة ٧
ـ اعطاء الصدقات سيام فـي يوم عيد األضحى املبارك والتقرب ٨

 اىل اهللا باالضاحي عند االستطاعة واملقدرة واطعام الفقراء منها. 
 



 

 

 املستحبة يف العرش األوائل الصالة

٢٢ 

 الصالة المستحبة في العشر األوائل

 
@ıb«á€aÎ@Ò˝ó€a 

Úv®a@à@Âfl@fiÎ˛a@ãì»€a@¿@ 
 

 : له قال انه ×عن أبيه الباقر الصادقجعفر اإلمام * عن 
يا بني ال ترتكن ان تصيلّ كل ليلة بني املغـرب والعشـاء اآلخـرة «

تقرأ يف كل ركعة بعـد احلمـد  ،ر ذي احلجة ركعتنيـمن ليايل عش
د﴿آية:  التوحيد اعَ وَ ى نَاوَ وسَ ةً لَي ثَالثِنيَ  مُ أَ  لَ امتَ وَ ـتَمَّ  رٍ ـبِعَشـ منَاهَ  فَ

يقَاتُ  هِ  مِ بِّ ةً يلَ  بَعِنيَ رأَ  رَ ـالَ  لَ قَ ـى وَ وسَ يـهِ  مُ َخِ ونَ  ألِ ـارُ يفلُ خا هَ  يفِ  نـِ
يوقَ  أَ  مِ ال لِحْ صوَ تَّبِعْ  وَ بِيلَ  تَ ينَ فاملُ  سَ دِ  . ﴾سِ

  .IQH»فإذا فعلت ذلك شاركت احلاج يف ثواهبم وان مل حتج
أو غريها مما ختشع  بعد الصالة باالدعية التالية كام يستحب الدعاء

 . السامية هلا النفس وترتبى بمعانيها
 

 + ++ 
  

                                                                        

  ٨/١٧٦وسائل الشيعة: ) ١( 



 

 

 التوفيق دعاء

٢٣ 

 دعاء التوفيق

 
’ÓœÏn€a@ıb«ÜJ 

 
امُ الَّتِي هِ األيّ مَّ هذِ هُ ، اللَّ دٍ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ َّ  اللَّهُ افرشَ  تَهَ

ىلَ لضَّ فَ  وَ  ، قَ تَها عَ امِ لَّغ د األيّ ـابَ محَ  IQHتَنِيهَ رَ كَ وَ نـِّ ـبِمَ ، فَ كَ لْ أَ تـِ نزِ
لَ  ــنْ يعَ ــا مِ أَ نَ ، وَ ــكَ اتِ كَ رَ ـــغْ سبَ لَ  IRHبِ ــنْ نَعيعَ ــا مِ ــا فيه ــكَ ن ئِ  امَ

. انِكَ إِحسَ  وَ
م  ف اللَّهُ ، و اكشِ ا الـبَالءَ نّا فيهَ علَنـَ بْ تَجِ سـاعَ ـا الـدُّ ، اا فِيهَ ءَ

تَ  ِبُّ وَ ا ملِا حتُ نَا فِيهَ قَ فِّ وَ مَّ  ،ىضَ روَ هُ ـاللَّ نرتُ الَ تَ ـا ذَ الَّ إِ بـاً كْ لَنـا فِيهَ
فَ  اً رغَ ّ الَ مهَ ، وَ هُ رَّ إِ تَ الَ دَ جالَّ فَ ، وَ ـإِ نـاً يتَهُ ضَ الَ غائِبـاً يالَّ قَ ، وَ الَّ إِ تَهُ

ــوائِجِ الــدُّ يدَّ أَ  ــنْ حَ ــةً مِ اجَ الَ حَ ، وَ ــهُ ةِ نتَ ــرَ اآلخِ ــهَّ إِ يا وَ تَها لالَّ سَ
يَرسَّ  ا وَ لِّ يشَ إِ هتَ ىل كُ يرٌ نَّكَ عَ دِ   .ءٍ قَ

 

 + ++  
  

                                                                        

  .(مع االختصار) ٢٤٤* البلد األمني ص
 ) بلغتنيها: بلغتني اياها واوصلتني هلا.١(

 ) اسبغ: اوسع.٢(



 

 

 الشكر دعاء

٢٤ 

 دعاء الشكر

 
ãÿì€a@ıb«ÜJ 

 

ي  ِ ائِبِ مَ إِهلَ حَ نْ سَ مْ مِ وهٍ ككَ لي رُ اجَ مٍ  IQHتَهَ ائِبِ نِعَ حَ سَ نِّي، وَ  عَ
محَـةٍ  لِ رَ اوِ ـدَ جَ ، وَ َّ يلَ ا عَ َ ـ أَمطَرهتَ اـنَشَ َ افِيَـةٍ IRHرهتَ عَ ا، سـبَ أَل ، وَ تَهَ

اثٍ  ِ أَحدَ أَعنيُ مَ  وَ اسطَ وَ ISHتَهَ غَ َ ، وَ بَاتٍ  ايشِ رُ شَ  ITHكُ افكَ   .تَهَ
ي وَ  ِ نْ ظَـنٍّ إِهلَ مْ مِ ـنٍ  كَ سَ قَّ  حَ ـIUHتَ قـحَ عُ ـربَ  IVHمٍ د، وَ ، IWHتَ جَ

                                                                        

 وهو من ادعية الشكر اجلامعة يف الرضاء والرساء  ١/١٦٥جامع االحاديث:* 
 ابعـدهتا(أي كـم مـن مصـيبة ومشـكلة يف احليـاة  ، ازحتهايتها: كشفتهاجل )١(

 .بفضلك ورمحتك)ا وازلته
 اي احطتني هبا من كل جانب ومنها طيب الذكر واملنزلة عند الناسنرشهتا:  )٢(
مـن  زلتهـاوأواملشـاكل دفعتهـا مصائب للبؤر اي أعني أحداث طمستها:  )٣(

 .يف سمعتي وحيثيتيماديا او معنويا دون أن تلحق يب أذً أو رضراً 
وم (قـد أزلتهـا عنّـي بفضـلك مهوم وغموغوايش كربات: غوامر وأحزان  )٤(

 .)ومتعتني براحة النفس والفكر وكرمك
ـيل إليـك فـأعطيتني  )٥( أي كنت عند حسن ظنّي ورجائي بك يف دعائي وتوسّ

 يل دعائيحاجتي واستجبت 
ة، بمعنى كم من فقـر شـديـد الفـقـر هو الدم: الع )٦( قـد أزلتــه واحلاجة املاسّ

 .)سعةى والنوأبـدلت حالتـي إىل الغوكم من حاجة قضيتها يل عنّـي 
 .)(انظر اىل الفقراء تعرف نعمة اهللا عليكعاجلت أسبابهجربت: أصلحت ، )٧(



 

 

 الشكر دعاء

٢٥ 

رصَ  ـةٍ وَ مَ  ،IQHتَ شــأَنعَ  عَ نَةٍ ســوَ وَّ  كَ ــاً ،IRHتَ لـحَ امَ لِــكَ إنعَ ــلُّ ذَ كُ
الً  تَطَوُّ هِ نمِ  ISHوَ ِيعِ يفِ مجَ ، وَ كـاً هنِ إِ كَ ْ  ITHامَ ، ملَ ـيكَ عَاصِ ـىلَ مَ ي عَ نـِّ مِ

نْ إمنَعكَ إسَ ـتَ  يتِ عَ الَ ـتاءَ ، وَ انِكَ مِ إحسَ ينِ  امَ رَ جَ ـنِ ذَ  IUHحَ لِكَ عَ
طِكَ  اخِ سَ ابِ مَ  .IVHارتِكَ

امَّ تَ س تُ الَ   ـلُ فأَلُ عَ ـئِ  ،عَ لَقَـد سُ أَعطَ لوَ ْ تُ  ،IWHتَ يـتَ فَ ملَ أَلْ سـوَ
أتَ بفا اIXHتَدَ يحَ س، وَ امَ أَ ضفَ  IYHتُمِ   .IQPHتَ يدَ كلُكَ فَ

                                                                        

 .رصعة أنعشت: سقطة أهنضت منها وجنبتني مصائبها ومشاكلها )١(
لت: دفعت (أي كم من مصيبة كدت أقع فيها ولكن فضلك وإحسانك قد  )٢( حوّ

 .أنقذين منها وابعدين عنها)
الً وإحساناً (من دون استحقاقٍ منّي) )٣( الً: تفضّ  .تطوّ
إهنمـاكاً: استغراقاً، (أي رغم مجيع نعمـك السـابقة وفضـلك إال أننـي كنـت  )٤(

 .مالزماً للمعصية مستغرقاً ومنهمكاً يف فعلها)
 .حجرين: منعني، (اي مل يمنعني استمرار فضلك عن ارتكاب املعايص) )٥(
 .مساخطك: ما يوجب سخطك أو غضبك )٦(
ولقد سئلت فأعطيت: أي أعطيت عبادك الداعني من إحسـانك وعطائـك ومل  )٧(

 .تكن بخيالً معهم او ظاملاً هلم بل كنك املحسن دوما
ومل تسأل فابتدأت: بمعنى بدأت عبادك بالفضل والعطاء واهلبات حتّى قبل أن  )٨(

 .يطلب أحداً منك شيئاً 
 .لب منك الفضل والعون وقضاء احلوائجطُ  ضلك:يح فأستمُ  )٩(
فام أكـديت: مـا رددت (السـائل)، ومل تبخـل يف العطـاء بـل كنـت كـريامً يف  )١٠(

 .إجابتك للطلب والرجاء



 

 

 كرالش دعاء

٢٦ 

بَ   ـوالَ  IQHتَ يأَ ا مَ تَطَـيَ امتِنَانـاً وَ اً وَ ـانَ الً يَ إالَّ إحسَ امـاً، وُّ إنعَ وَ
بَ  أَ امً لِ تُ إِ يوَ قَحُّ ماتِكَ ـالَّ تَ رُ ياً لِ IRHحُ دِّ عَ تَ غَ ـ، وَ ، وَ ودِكَ دُ نْ فحُ ةً عَ لَ

كَ  يدِ عِ  .وَ
ــ  مــدُ إهلِ ــكَ احلَ لَ ــنْ مُ فَ رٍ قي مِ ــدِ ذِي أَنــاةٍ غ يُ الَ  تَ ، وَ ــبُ  الَ  ISHلَ

لُ يَ  ـنِ اوَ  ،ITHعجَ امُ مَ قَ ا مَ ذَ ـعـهَ فَ بِسُ َ مِ بُ رتَ ـا ، IUHوغِ الـنِّعَ هَ لَ ابَ قَ وَ
ىلَ نَ قبِالتَّ  دَ عَ هِ شَ ، وَ ريِ هِ بِالتَّ فصِ . ضسِ  يِيعِ
بُ إلَ ا رَّ قَ تَ إينِّ أَ مَّ فَ هُ ـةِ ـكَ بِالـيللَّ فِيعَ ةِ الرَّ يَّ دِ مَّ حَ ـةِ IVHمُ يَّ وِ لَ العَ ، وَ
هُ إلَ IWHءِ اضَ يالبَ  جَّ وَ تَ أَ ِّ [ي، وَ ـنْ رشَ ينِ مِ عِيـذَ ، أَنْ تُ ِامَ ـيطَانِ كَ هبِ الشَّ

                                                                        

 أبيت: أرصرت (عىل اإلحسان والفضل منك عىل عبدك رغم عصيانه) . )١(
تقحامً حلرماتك: أي أرصرت عىل دخويل يف املعايص رغم إحسانك وتفضـلك  )٢(

 .عيلَّ 
 .ذي أناة: ذو صربٍ وحلمٍ  )٣(
ال يعجل: اي اليعاجل بالعقوبة واجلزاء لعبده رغـم انـه قـد اسـتحق العقوبـة  )٤(

 بمعاصيه وذنوبه ولكن اهللا يمهل العباد ليتوبوا ويرجعوا اليه. 
 .النعـم وشـموليتها وكثرهتا وتنوعها من كل الـجوانبسـبـوغ النعـم: سـعة  )٥(
 .العالية السامية مقاما ومنزلةملسو هيلع هللا ىلص املحمدية الرفيعة: أي بمنزلة النبي حممد  )٦(
العلوية البيضاء: أي بمنـزلة الوالية واإلمـامة الطاهرة الزاكية ألمري الـمؤمنني  )٧(

يته الـمعصومني الذين هم حجج هللا وامنائه عى خل  .قهوذرّ



 

 

 الشكر دعاء

٢٧ 

يمِ وَ الرَّ  سجِ وَ هِ، وَ كرِ مَ ه وَ يدِ ،كَ غـهِ نَزَ ـتِهِ وَ سَ هِ  وَ نـدِ جُ هِ وَ زبـِ حِ  ،وَ
رُ  أَحـذَ ـافُ وَ ا أَخَ ِيعُ مَ مجَ كَ الَ  IQH@]وَ لـِ ـإنَّ ذَ لَ فَ ـيقُ عَ كَ يفِ يـ يَضِ

ج كَ وُ الَ IRHدِ ـأَّ ، وَ تَكَ ـلِّ يشَ  ISHكَ دُ  يَ ـىلَ كُ أَنـتَ عَ ، وَ تِكَ ـدرَ  ءٍ يفِ قُ
يرٌ  دِ   .قَ

بْ يلِ يَ  هَ نْ فَ ي مِ امِ تَ ا إهلِ وَ دَ تِكَ وَ محَ امً ورَ ـلَّ هُ سُ ِـذُ ـا أَختَّ ، مَ فِيقِكَ
جُ بِهِ  ،ض رِ إىلَ  ITHأَعرُ كَ ابـِ قَ ـنْ عِ نُ بِهِ مِ آمَ ، وَ انِكَ تـِ وَ ـا كَ ـبِرمحَ يَ
مَ ال ِنيَ ـأَرحَ امحِ ين رَّ رِ آلِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ ىلَّ اهللاُ عَ صَ   .وَ

 

 
 

 + ++  
 

                                                                        

 ما بني املعكوفتني اضافة.  )١(
 .وقدرتك وجدك: غناك وثروتك وإمكانيتك )٢(
دك: ال يشقّ عليك، ال يتعبك )٣(  .او يصعب عليك ال يتأكّ
 .أعرج به: أصعد به )٤(



 

 

 الشكر دعاء

٢٨ 
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٧٧الفرقان /                      
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 عرفةأدعية ليلة 
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 ليلة عرفة أدعية

٣٠ 

 

 
 

    @#a@fiÏ+ä@Â«ملسو هيلع هللا ىلص@@Zfib” 

 
@·ÿiã€@Êg 
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٥٣/  ٤ميزان احلكمة                 

 
 

  



 

 

 ليلة عرفة فضل

٣١ 

 فضل ليلة عرفة

 
Úœã«@Ú‹Ó€@›õœ@ 
bËmbjzn$flÎ 

 
 :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللاحلديث عن يف  *
 . IQH»من خري يإنّ ليلة عرفة يستجاب فيها ما دع«

 :ملسو هيلع هللا ىلص * ويف حديث آخر قال
  .IRH»هي ليلة املناجاة وفيها يتوب اهللا عىل من تاب«

 :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن اإلمام الباقر *
ــ حتــى هبــا وأقــام ءكــربال بــأرض ليلــة عرفــة بــات مــن«  ديعيّ

  .ISH»ه تَ سنَ  رش اهللا وقاه وينرصف

 وأهم مستحباهتا:
 الغسل (عند اإلمكان). ـ١
  سيّام ادعية ليلة عرفة. والصالة ـ احياء الليلة بالذكر والدعاء٢

                                                                        

 .٣٢٥اقبال األعامل / ) ١(
 .٣٢٥اقبال األعامل /  )٢(
 .٢٦٩كامل الزيارات: ) ٣(



 

 

 ليلة عرفة فضل

٣٢ 

  اهللا.ىل إـ االستغفار من الذنوب مجيعاً والتوبة ٣
 ـ تقديم الصدقة.  ٥
ــ اإلنشــغال بــذكر اهللا مــن تــالوة القــرآن والــدعاء والتمجيــد ٦

 واإلستغفار حتى الفجر.
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٣٤١/ ٩٣بحار األنوار                     

 
  



 

 

 الرمحة دعاء

٣٣ 

 دعاء الرحمة 

 
@ıb«ÜÚºã€a@J 

 

لِّ نَ  دَ كُ اهِ مَّ يا شَ هُ جاللَّ مَ IQHوَ ـلِّ شَ و، وَ عَ كُ َ ـكـضِ عـاملِ ، وَ وَ
مُ  ، وَ يَّةٍ فِ لِّ خَ لِّ حَ نكُ ى كُ ئـتَ ـبـا مُ ـ، يَ IRHةٍ ـاجَ ـتَهَ لَ ـدِ مِ عَ ى ـاً بِالنِّعَ

يـا كَ ـادِ، يَ ـبـالعِ  زِ فمَ العَ ـرِ اوُ نَ التَّجَ سَ ، يا حَ  .وِ
نْ الَ يُـواري  اجٍ يـهُ لَ نـمِ  ISHيا مَ الَ بَحـITHلٌ دَ ـاجٌ ، وَ جَّ الَ IUHرٌ عَ  ، وَ

                                                                        

 تقويم النص).التصحيح و (بعد ٣٢٥االقبال ص مستفاد من* 
من دعا به يف ليلة عرفـة  :أنه قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبيّ ×  ادقـعن االمام جعفر الصروي  

 . جمع غفر اهللا لهـي الاو ليالـ
 .او اكثر بني اثنني احلديث اخلفينجو: ال) ١(
فمن سـأل  ،فال يوجد يشء يف الكون اال وهو خاضع الرادة اهللا وأمره وتقديره )٢(

 اهللا فقد طلب حاجته من مضاهنا وحملها.

(بمعنى ال خيتفي يشء عن علـم اهللا ونظــره واحاطتـه باألشـياء  ) يواري: خيفي٣(
لِّ يشَ  اطَ بِكُ دْ أَحَ أَنَّ اهللاَ قَ ﴾.لءٍ عِ مهام سرتته احلواجز او الطبيعية او الصناعية ﴿وَ  امً

 في االشياء عن نظر اهللا).(أي ان ظلامت الليل الشديدة الخت ) داج: مظلم٤(

االصوات العالية املتولدة من حركة االمواج الشديدة  اذأي البحر عجاج: بحر) ٥(
اهلياج بمعنى ان البحار العميقة املتالطمة األمواج ال خيتفي مايف داخلها عن نظر اهللا 

 ومعرفته وتدبريه.



 

 

 الرمحة دعاء

٣٤ 

ام مٌ ذَ IQHراجٍ بأَ ءٌ ذاتُ سَ لَ ال ظُ   .IRHتَاجٍ رأَ اتُ ، وَ
ي ســلُكَ َبِاأَ ســأَ  كَ الَّــذِ عــمِ فَ ــامواتِ بِــالَ  تَ رَ ــدٍ بِــهِ السَّ مَ ، ISH عَ

ج ىل وَ طَحتَ بِهِ األَرضَ عَ سَ َدٍ هِ مَ وَ  @.ITH اءٍ مجَ
بِا  كَ املَ ســوَ ونِ املَ خــمِ نِ كزُ ي كاملَ  IUHنــوُ ، الَّــذِ رِ ذا إِ تُــوبِ الطَّــاهِ

يتَ بِهِ أَجَ  عِ ، وَ بدُ ئِ إِ تَ   .تَ يتَ بِهِ أَعطَ لذا سُ
بِا وسِ الربُ مِ سوَ حِ القُدُّ بوُ ـلِّ كَ السُّ ـىل كُ رٌ عَ وَ نـوُ ي هُ ، الَّذِ هانِ

، يُضـ رٍ نْ نوُ رٌ مِ نوُ ، وَ ، نـمِ  ءُ ـينُورٍ ـلُّ نُـورٍ لَـغَ األَرضَ إِ هُ كُ ا بَ ذَ
، وَ  قَّتْ ، وَ إِ انشَ تْ تِحَ اتِ فُ اموَ لَغَ السَّ لَغَ العَ إِ ذا بَ  .تَزَّ هشَ ارذا بَ

                                                                        

معنى ان الساموات له ببراج: مجع برج وهو املكان العايل املرشف عىل ما حوأ) ١(
 .املرتفعة ال متثل حاجزا خيفي ما حتتها من األشياء عن نظر اهللا واحاطته باألمور

شـدة الظـالم ال  بمعنـى ان، ) أرتاج: حجب، سرت (كناية عن شـدة الظـالم)٢(
 شياء، فالقوانني التي اجراها اهللا عىل خلقه التنطبق عليه. حتول دون رؤية اهللا لأل

كام هو معلوم فان هللا سـبحانه االسـامء احلسـنى ومنهـا مـا يعـرف باالسـم  )٣(
 االعظم الذي يصنع اهللا فيه ما يشاء من ارادته وفعله. 

توجد رواية رائعة يف هنج البالغة عـن كيفيـة خلـق األرض وهتيئـة أجـواء ) ٤(
ل والـدرس سـيام  احلياة فيها وخلق االنسان واصناف املالئكة وهي جديرة بالتأمّ

 ألهل العلم وقد أوردنا بعضها يف كتاب صالة اخلاشعني.

 (واملراد به االسم االعظم).  ) املكنون: املستور، املخفي٥(



 

 

 الرمحة دعاء

٣٥ 

بِا  عِدُ مِ سوَ ي تَرتَ كَ الَّذِ رائِصُ نمِ تِكَ  IQHهُ فَ الئِكَ  .مَ
بِاإلِ   شى بِهِ اخلِ سوَ ي مَ لَلِ رضُ مِ الَّذِ ىل قُ هِ ااملَ  IRH عَ شـى بـِ ـام مَ ءِ كَ

ىلَ جُ  دِ األَرضِ عَ  .ISHدَ
بِا  كَ سوَ لَ مِ ي فَ سـى، وَ قالَّذِ هِ البَحـرَ ملِوُ ـرتَ فِ قـرَ غأَ تَ بـِ نَ وعَ

قَ  هُ وَ ووَ ى ينجَ أَ مَ سَ هُ بتَ بِهِ موُ عَ نْ مَ مَ  . نَ عِمرانَ وَ
بِا  ي بِهِ سوَ كَ الَّذِ ى حيَ أَ مِ ـبى عيسَ مَ املَـوتَ رنُ مَ لَّـمَ يفِ يَ تَكَ ى، وَ

بِيّاً وَ  أَ األَ أَ املَهدِ صَ هَ برَ األَ  ITHكمَ صَ وَ  . نِكَ ذإِ بِ  IUHبرَ
بِا  ي دَعاسوَ كَ الَّذِ ـةُ عَ مِ لَ َ ربَ ركَ بِهِ محَ جَ ـكَ وَ ميكشِ ئيـلُ ائيـلُ وَ

بيبُ رسإِ وَ  حَ دٌ افيلُ وَ َمَّ لَ ( كَ حمُ ـىلَّ اهللاُ عَ هِ يـصَ آلـِ تُـ )هِ وَ الئِكَ مَ كَ وَ
بُ  رَّ كَ املُرابِيـنأَ ونَ وَ املُقَ ـؤُ كَ الصَّ بـادُ عِ نَ وَ ـلوُ ـنْ سَ نَ مِ وُ لِ هـأَ احلِ

األَ  امواتِ وَ ضنيَ السَّ  . رَ
                                                                        

 ) فرائص: مجيع فريصة وهي حلمة بني العنق والصدر ترعد عند اخلوف.١(

 .، واملراد امليش عىل سطح املاء) القلل: مجع قلة أي القمة أو أعىل اليشء٢(
 رض: اجلدد وهو األرض الغليظة املستوية.) جدد األ٣(

 ) األكمه: االخرس.٤(

الشـعر والوجـه  ع يفـيقـض والـربص بيـا ،الـربص هبرص: مـن أصـاب) األ٥(
 .فسيولوجية ختتلف فيها أراء العلامءعلة لجسد ـالو



 

 

 الرمحة دعاء

٣٦ 

بِا  عاكَ بِهِ ذوُ النُّونِ سوَ ي دَ كَ الَّذِ بَ  إذ﴿مِ هَ باً فَظَنَّ  ذَ غاضِ نْ أَ مُ
ــنْ  ــنَ لَ لَ ق رَ عَ ــدِ ــامتِ ي ــاد يفِ الظّلُ ن ــإِ  نْ الَ أَ  IQHهِ فَ ــتَ أَ الَّ إِ ـهَ ٰل ن

نَ الظّاملِنيَ نينِّ كُ إِ حانَك بسُ  ا ،IRH﴾تُ مِ نَجَّ بتَجَ سفَ نَ يتَ لَهُ وَ تَهُ مِ
ذلِكَ  كَ مِّ وَ ننيَ ؤاملُ  ينُجِ تالغَ  . مِ

بِا  دُ سوَ هِ داوُ عـاكَ بـِ ي دَ كَ العَظيمِ الَّذِ داً  ISHمِ ـرَّ لَـكَ سـاجِ خَ وَ
فَ  غَ  . بَهُ نتَ لَهُ ذَ رفَ

بِا  عَ سوَ ي دَ كَ الَّذِ ةُ فِ تمِ أَ يَةُ امرَ ـركَ بِهِ آسِ بِّ ﴿قالَـتْ  ذإِ نَ وعَ رَ
كَ بَ ننِ يل عِ با نـي يدَ نَجِّ ، وَ هِ لـِ مَ عَ ونَ وَ نْ فِرعَ ني مِ نَجِّ نَّةِ وَ تاً يفِ اجلَ

                                                                        

يف الظلامت: أي يف بطن احلوت الذي سجنه اهللا فيه ليأسه من اصالح قومـه  )١(
فرتكهم وهو غاضب عليهم قبل ان يستأذن اهللا يف تـركهم، ولـوال انـه كـان مـن 

 املسبحني للبث يف بطنه اىل يوم يبعثون. 

  خرس.) األكمه: األ٢(
ر املالئكة مـحرابه عىل صورة بشـر وطلبو ٣( ا منه احلكـم ) وذلك حيـنمـا تسوّ

بينـهم يف قضية اختـلفوا عليها، وكـان الغرض منها تـنبــيهه اىل قضـية ختصـه، 
فلمـا حكم هلم وأدان الظامل، التفت احدهم اىل االخر وقال لقـد حكـم الرجـل 
 عىل نفسه ، ثم عـادا اىل صـورهتام امللكوتيـة واختفـوا عـن نظـره ، فعلـم داوود

فيها القصة  ٢٤ـ  ٢٠جع سورة هود: اآلية (را بقصدهم فخر راكعا هللا مستغفرا.
 كاملة). 



 

 

 الرمحة دعاء

٣٧ 

نَ القَ  اIQH﴾مِ الظّاملِنيَ ومِ عبتَجَ س، فَ ا دُ هااتَ هلَ  .ءَ
 

بِا  عاكَ بِهِ سوَ ي دَ كَ الَّذِ لَّ بِهِ الـبَالءُ  ذإِ يُّوبُ أَ مِ أَينِّ ﴿ اذ قـال حَ
أَنتَ أَ  ُّ وَ نِيَ الرضُّ سَّ ِنيَ رمَ امحِ مُ الرَّ يتَـهُ  IRH﴾حَ آتَ يتَـهُ وَ عافَ ـهُ هأَ فَ  ،لَ

مِ  نْ عِ ثوَ ةً مِ محَ مْ رَ هُ عَ مْ مَ هُ ذِ نلَ كَ وَ  .عابِدينَ لر لِ كدَ
 

بِا  عقُ سوَ عاكَ بِهِ يَ ي دَ كَ الَّذِ دَ مِ رَ لَ دوبُ فَ ـيتَ عَ ــهِ بَصَ قُ هُ وَ ةَ ـرَ رَّ
َ ـنِ يعَ  مجَ فَ وَ سُ هُ ـعهِ يوُ ملَ  .تَ شَ

 

بِا لَ سوَ عاكَ بِهِ سُ ي دَ كَ الَّذِ بِّ ا﴿فقال: امنيمِ بْ يلِ غرَ هَ رْ يلِ وَ فِ
نْ بَ لمُ  دٍ مِّ َحَ نبَغِي ألِ ا الَّ يَ ي إِنَّكَ أَنتَ اعكً ابُ لدِ هَّ هَ  ISH﴾وَ وَ تَ بفَ

َ بَغي ن يَ كاً الَ للَهُ مُ  دٍ ألِ هِ  حَ نْ بَعدِ ابُ أَ نَّكَ إِ مِ هّ  .نتَ الوَ
 

بِا مُ سوَ عاكَ بِهِ آدَ ي دَ كَ الَّذِ ْ  ﴿اذ قال مِ إِن ملَّ نَا وَ سَ لَمنَا أَنفُ نَا ظَ بَّ رَ
تَ غتَ  رْ لَنَا وَ نَ الرفِ ونَنَّ مِ نَا لَنَكُ ينَ ـمحَ ِ ارسِ نبَهُ  ITH﴾خَ رتَ لَهُ ذَ فَ غَ   .فَ

                                                                        

 . ١١التحريم: ) ١(

 . ٨٣االنبياء: ) ٢(

املُلك والقوة من اهللا ألجـل حماربـة × ، حيث طلب سليامن ٣٥: صسورة  )٣(
ة والشهوة.  الطغاة ونرصة املظلومني ومل يطلبه للذّ

 شجرة. وذلك بعد عصيان امر اهللا يف عدم اجتناب ال .٢٣: األعراف )٤(



 

 

 الرمحة دعاء

٣٨ 

ـأَ سأَ وَ  ـدٍ خَ َمَّ ـقِّ حمُ بِحَ ، وَ رآنِ العَظـيمِ قِّ القُ ،  مِ اتَ لُكَ بِحَ النَّبِيّـنيَ
قِّ  بِحَ قِّ فَصارَ بإِ وَ بِحَ ، وَ ومَ هيمَ قِّ املَوازينَ اقَضاللِكَ يَ بِحَ ، وَ  IQHءِ

فِ إِ  حُ الصُّ ، وَ بَتْ قِّ اإلِ ـذا نُشِ إِ ذا نُصِ بِحَ ، وَ تْ تَبتَـهُ رَ ي كَ سمِ الَّذِ
ادِقِ  ىل رسُ ب IRHعَ ـللَ خَ العَرشِ قَ ـملـكَ اخلَ قِ الشَّ نيا وَ الـدُّ سَ قَ وَ

رَ بِ  مَ القَ يْ عَ أَ وَ  م. الفَ
كَ املَ سلُكَ بِاأَ سأَ وَ  زَ خمِ ونِ يف خَ ي ا ئِنِكَ ازُ هِ يف سـالَّـذِ تَأثَرتَ بـِ
ْ يَ يمِ الغَ لعِ  ، ملَ كَ ندَ لَ ظبِ عِ ر عَ ـنْ خَ أَ هِ يهَ ـدٌ مِ ، الَ لحَ لَـكٌ قِـكَ  مَ

الَ  بٌ وَ رَّ قَ الَ مُ لٌ وَ رسَ بِيٌّ مُ صطَفىً  نَ بدٌ مُ   . عَ
قَ سلُكَ بِاأَ سأَ وَ  ي شَ كَ الَّذِ بَـتَ بِهِ البِحَ قمِ تْ بِهِ اجلِ قامَ ، وَ ، ارَ الُ

ا النَّهارُ ياللَّ تَلَفَ بِهِ خوَ  . لُ وَ
ــقِّ  بِحَ ــ وَ ــرامِ ISHعِ املَثــاينبالسَّ ــقِّ الكِ بِحَ ، وَ ــرآنِ العَظــيمِ القُ ، وَ

                                                                        

، وميـزان اهللا موازين: مجع ميزان وهي ما تـوزن بـه األعـامل أو األشـياءـ) ال١(
خيتلف عن موازين الدنيا كيفية ونوعية سيام من حيث اقامـة احلجـة عـىل العبـاد 

 والشمولية يف احصاء األعامل واحلساب عليها. 

  .باخليمة الشبيه املكان املظللهو رسادق: ال) ٢(
والتي تشتمل عىل سبع آيـات تتنـاول معـاين فاحتة ال أي سورة املثاين:) السبع ٣(

 عظيمة يف التمجيد والتوحيد وفلسفة الدنيا وما يراد منها. 



 

 

 الرمحة دعاء

٣٩ 

ـــبيـــالكاتِ  بِحَ ، وَ يــ ،هـقِّ طـــنَ كهــيعص ،سـوَ محعســق،  ،وَ وَ
قِّ تَورَ  بِحَ سَ وَ فُ نإِ ى، وَ اةِ موُ ، وَ دَ رِ داوُ بـوُ زَ ـى، وَ يسَ قـانِ رجيلِ عِ

دٍ  َمَّ   ملسو هيلع هللا ىلص.حمُ
كَ سلُكَ بِاأَ سأَ وَ  لَكَ املَ  مِ لَّمتَهُ مَ ي عَ  . احِ روَ ضِ األَ بتِ لِقَ والَّذِ
ىلَ سلُكَ بِاأَ سأَ وَ  تَبتَهُ عَ ي كَ كَ الَّذِ ادِقِ املَجمِ ةِ ـ رسُ رامَ الكَ  .دِ وَ
عَ أَ سأَ وَ  ـنْ عَ  IQHاقِدِ العِزِّ لُكَ بِمَ مُ رمِ ـكَ وَ ـى النشِ محَــتَهَ ـنْ ـرَّ ةِ مِ

  .كِتابِكَ 
بِا كَ األَ سوَ كَ مِ دِّ جَ لِامتِكَ التّ عىلَ األَ  IRHعظَمِ وَ كَ اتِ العُىلَ ا وَ   .مّ

لَ  ـوَ عَ ـقٍّ هُ لِّ حَ قِّ كُ بِحَ ـقِّ ايـوَ بِحَ ، وَ ـقٌّ بنيَ كَ حَ ـرَّ ـةِ املُقَ ملَالئِكَ
الرُّ  بِيّنيَ وَ روُ الكَ بِّحنيَ لَكَ بِاللَّ  ISHوحانِيّنيَ وَ املُسَ النَّهـارِ الَ يـوَ  لِ وَ

قِّ فيَ  بِحَ ، وَ نَ وُ اهِ بإِ رتَ ، رَ ليلِكَ ناديـكَ بَـيمَ خَ ٍّ يُ ىلِ لِّ وَ قِّ كُ بِحَ  نيَ وَ
تَ  ةِ وَ املَروَ فا وَ هُ اتَجيبُ لَهُ دُعسالصَّ   .ءَ

يبُ يَ  هِ األَسامَ أَ سأَ ا جمُ قِّ هذِ واتِ لُكَ بِحَ عَ هِ الـدَّ ـذِ هبِ ـرَ غنْ تَ أَ ءِ وَ فِ
                                                                        

 .معاقد: مواضع انعقاد وصدور األوامر اإلهلية يف العرش) ١(
 ) جدك: عظمتك.٢(

مني ) الكروبني: صنف من املالئكة٣(  .املكرّ



 

 

 الرمحة دعاء

٤٠ 

مَ  منا وَ دَّ مَ رخَّ أَ ا لَنا ما قَ مَ رنَ رسَ أَ ا نا، وَ ـا وَ مَ ا، وَ نـّ  IQHنايدَ بـا أَ ا أَعلَ
مَ  نّايفَ خأَ  اوَ مُ بِهِ مِ ما أَنتَ أَعلَ ).( نا، وَ آلِهِ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ ىلَّ اهللاُ عَ صَ  وَ
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 . )يظهره اي اليشء يبدياظهرنا ( بدينا:أ) ١(



 

 

 املغفرة دعاء

٤١ 

 دعاء المغفرة
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مَّ   هُ لِّ ذَ غتَ سأَ ينِّ إِ اللَّ نْ كُ كَ مِ رُ لَ نفِ يَ عَ وِ كَ يب قَ افِيَتـِ ينِ بِعَ ، IQHهِ بَدَ
ــلِ نِعنَ  وأَ  ض يتِ بِفَ ــدرَ ــهُ قُ ــكَ الَت تِ ــ وأَ ،IRHمَ ــلَ إِ تَ طبَسَ ي ي ــدِ هِ يَ

ابِغِ  ونتُ عِ لاتَّكَ  وأَ ، قِكَ زرِ ISHبِسَ كَ نـيفِ مِ دَ خَ اتـِ نَ ـىلَ أَ  ، أوITHهُ عَ
                                                                        

 (مع تقويم النص وتصحيحه) ٩٥/٢٥٧البحار:* 
 ،املعـايص فعـلا اسـتطاع اإلنسـان ـمــن اهللا لـة مـود العافيـوال وجـ) أي ل١(

لها يف طاعتــه ولــيس يف تغوىل بــه أن يشــكر اهللا عــىل عافيتــه وأن يســن األاوكــ
 .صيتهعم
املعـايص ربـه وارتكـاب آا استطاع العايص الوصول إىل مـمـ) لوال نعم اهللا ل٢(

 ؟ه يف عصيانه وانتهاك أوامره ل نعمغفهل جزاء املنعم الكريم أن تست
، فرزق اهللا متنوع يف كل املجاالت الظـاهرة والباطنـة املعلومـة ) سابغ: واسع٣(

 الواسـع لوال رزق اهللاواملجهولة وهو متواصل منه يف كل االوقات والظروف،و
فهل هذا هو جـزاء املـنعم الكـريم ان  املعايص، من الوصول إىل االنسان ملا متكن

  .تستغل نعمه يف عصيانه؟
 ارتكاهبم للمعايص من رمحة اهللا بعباده أن ال يؤخذهم فور( ) اناتك: حلمك،٤(

وكان االوىل باإلنسان شكر هذا اإلحسان بطاعـة  ،رمحة وحلامً واحساناً  بالعقوبة
 )فان اهللاّ يمهل وال هيمل، اماملعايص واآلثاملزيد من رتكاب بااملوىل ال  



 

 

 املغفرة دعاء

٤٢ 

ثِ  وهِ بِ يتُ فِ قوَ ، حَ وَّ  وأَ لِكَ رِ يفِ  IQHتُ لعَ ىلَ كَ كَ فمِ عَ يهِ عَ  .IRHوِ
مَّ   هُ ـلِّ ذَ غتَ سأَ ينِّ إِ اللَّ ـنْ كُ كَ مِ رُ تِيأَ هِ يـتُ فِ نـب خُ نـفِ ـانَ  ،أوISHمَ

،فلِهِ نَ عبِفِ  ITHتُ سبَخَ  ،  IUHتُ بتَطَ اح وأَ يسِ ينِ ىلَ بَدَ متُ  وأَ بِهِ عَ ـدَّ قَ
 ، يتِ ايـتُ فِ آثَر وأَ فِيهِ لَذَّ وَ ـهَ ، هِ شَ يتُ فِ  وأَ يتِ ـعَ  وأَ ي، هِ لِغَـريِ يـسَ

                                                                        

لت: اعتمدت.١(  (فيه عىل عفوك ومغفرتك).  ) عوّ

) قد يسوغ االنسان لنفسه املعايص اعتامداً عىل أن اهللا سبحانه غفـار الـذنوب ٢(
فإن اهللا سبحانه وان كانـت أبـواب  ،هذا أمر خاطياال ان  والعفو، واسع الرمحة

ــه ــ رمحت ــامً ـمش ــيم  رعة دائ ــوه عظ ــن وعف ــغرية ولك ــايص الص ــداء يف املع االبت
يبـوء هبـا و التـي واالستمرار عليها ينقل اإلنسان إىل ارتكاب املعـايص الكبـرية 

نظــراً إلســوداد قلبــه ومــوت ضــمريه  ،العبــد بغضــب اهللا وســخطه وعقوبتــه
ـىلَ اهللاِ   و﴿إِنَّـامَ التَّ  ومغفرتـه فال يوفق للتوبة أبداً وال يفوز بعفوه ،واحساسه ـةُ عَ بَ

ينَ يَ  لَـعلِلَّذِ تُـوبُ اهللاُ عَ كَ يَ أُولئـِ يـب فَ رِ ـن قَ تُوبُونَ مِ مَّ يَ ة ثُ الَ هَ وءَ بِجَ لُونَ السُّ مْ يمَ هِ
كِيامً﴾. لِيامً حَ انَ اهللاُ عَ كَ   وَ

وهي األمانة التي اخذها اهللا  من االنسان يف عامل الـذر عنـدما اقـر لـه مجيـع ) ٣(
بُّكَ مِ ﴿اخللق بالربوبية  ذَ رَ إِذْ أَخَ أَ وَ مْ وَ تَهُ يَّ رِّ مْ ذُ هِ ورِ ن ظُهُ مَ مِ نِي آدَ ىلَ شن بَ مْ عَ هُ دَ هَ

لَ  مْ أَ هِ سِ ـسأَنفُ واْ يَ ولُ قُ ا أَن تَ نَ دْ هِ واْ بَىلَ شَ الُ مْ قَ كُ بِّ ا لمَ اوتَ بِرَ ـذَ ـنْ هَ ا عَ نـَّ ـةِ إِنَّـا كُ يَامَ قِ
افِلِنيَ    ﴾.غَ

 . ربهاإلنسان عند  شأن من ألن املعايص تقلل ،أنقصت ،) بخست: اجحفت٤(
كمن جيمع احلطب عىل ظهـره ليأخـذها يـوم القيامـة إىل «) احتطبت: جنيت ٥(

  ».؟وهل يعذب اإلنسان إالّ بسبب الذنوب ،جهنم حيث حيرق هبا



 

 

 املغفرة دعاء

٤٣ 

يتُ غتَ سا ني، يفِ  IQHوَ بِعَ نْ تَ لَ  وأَ هِ مَ لَ بغَ ي، يلِ حِ ضفَ بِ هِ يتُ عَ تـِ  وأَ لَ
لَ يتُ فِ لتَ اح مْ تَ يَ الَ ومَ  IRHكَ يهِ عَ لَ ـىلَ فِعـبلِ غ، فَ ي عَ تَ نـكُ  ذيلِ إنـِ
هاً كَ  مَ ارِ يَتيعلـِ بَقَ عِ ،ISHصِ لُمللكِنَّ سَ كَ يفِ فِعيلِ فَحَ نِّي، مُ تَ عَ
 ْ بِّ فِ دتُ ملَ ارَ نِي يَ لُ ربيخِ ْ هِ جَ ملَ لَ لمِ  حتَ اً، وَ ْ تَ ههِ قَ ينِي عَ ملَ ي ظراً، وَ لِمنـِ
  .ئاً يهِ شَ يفِ 

رُ اهللاَ اغأَستَ  رَ غتِ سفِ مَ نْ غَ ارَ مَ اغِبُ  ITHهُ تفَ سَ ـ IUHمَ ةِ، فَ ـاءَ نَ يأَ اإلسَ قَ
نْ إِهلِ  اةِ ـهِ بِ ـمِ ازَ  .املُجَ

رُ غتَ سأَ  ارغتِ سا اهللاَ فِ ـنْ  فَ رَ  مَ َـوَّ ـبِ  يفِ  IVHهتَ يَاهِ ضَ  ،IWHالغَ احَ تَـدَ  IXHوَ
                                                                        

نـاملعصية لِ  ولتُ وسَ  دعتُ ) أي خَ ١( فيكـون  عـاميل،يتأثر بكالمي أو يتبـع أ كان مَ
 مضاعفاً. عند ذاك االثم

 وامكانيـات خـدع رشعيـةمجيع ما يلـزم للمعصـية مـن  اي دبرت احتلت فيه:)٢(
فـه ولكن رمحـة اهللا ولطخفايا االنفس او يمكن خداعه، وكأن اهللا ال يعلم  للمعصية

 .للعباد الفساح املجال هلم بالتوبة ةـجتعله ال يعاجل بالعقوب وعظيم عفوه
 .ي مل تعجل يل العقوبة مع استحقاقي هلا تفضال منكأ )٣(
 ته من كل جانب.) غمرته: غط٤(

والتعبري كناية عن االستغفار مـن  ،) مساغب: مجع مسغبة وهي املجاعة الشديدة٥(
نت العقاب النفس اجلائعة اىل ارتكاب املآثم واالساءة  .فانغمرت فيها وتيقّ

 ة وفكر.يّ و) هتور: التهور الترصف بال ر٦(

 والذنوب). ، (أي افرط يف املعايص واالثام ) الغياهب: الظلامت الشديدة٧(

 .(سقط يف االثام والذنوب) ) تداحض: انزلق٨(



 

 

 املغفرة دعاء

٤٤ 

ـ ةِ قلِلشَّ اءِ ويفِ أَ  IQHوَ بِ ـالــ IRHدَ اهِ ذَ رُ اغتَ سـأَ  ،مَ ــنْ غتِ ســهللاَ افِ ار مَ فَ
ــهُ وأَ  طَ أَ فــاإل رَ ، وَ ــهِ مِ أْثَ اطُ يفِ مَ ــهُ اإلورَ قَ ــ ISHتِبــاكُ رثَ جِ ـيفِ لُ  ITHجَ

هِ  رائِمِ رُ اهللاَ اغتَ سأَ  ،جَ ـنْ غتِ سفِ ارَ مَ امَ  IUHأَنـافَ فَ كَ بـِ ـىلَ املَهالـِ عَ
مَ جأَ  َ  .IVHرتَ
رُ اهللاَ اغتَ سأَ   نْ غتِ سفِ ارَ مَ دَ وأَ فَ هِ فهُ املَنِيَّهُ يفِ حُ تحَ تـِ ـأَ IWHرَ شَ و، فَ حَ

نْ ذَ قبِامَ ا فَ مِ َ ارتَ س، فَابٍ نرتَ هُ وَ بَّ نَالِكَ رَ مَ هُ  .طَفَ عتَ سحَ
رُ اهللاَ اغتَ سأَ   دْ فَ غتِ سفِ وَّ تَـزَ ْ يَ ـنْ ملَ عِـدَّ  لِبُعـدِ ارَ مَ ْ يُ ملَ اً، وَ ادَ هِ زَ رِ ـفَ  سَ

                                                                        

 .ومواجهة الشقاء الدنيوي واالخروي لتعاسة والبؤسلشقوة: لل) ١(
ــتغفار مــن ا، )) اوداء: اعوجــاج (األود: االعوجــاج ٢( ــراد االس ــقوط وامل لس

وما سبب ذلك له مـن آثـام وذنـوب مـن  نحرفةة واملاملعوجّ  للمذاهب واالتباع
 ).التي اوقعته يف املحرمات والذنوب الفاسدة معتقداهتا  خالل

(واملـراد الفهم املنحرف للدين للسقوط يف عمق ملعـايص قيده  االرتباك: ) أوثقه٣(
 ومتنعه من التوبة واالنابة).االستغفار من حالة الذنوب التي تقيد اإلنسان 

 . الذنوب) عامقأ يف السقوط (واملراد اليشء معظم وهي جلة مجع اللجج :جلج )٤(

 (عىل الوقوع يف اجلزاء العادل ملا اقرتفت يداه من اآلثام). ) أناف: أرشف٥(

 ) اجرتم: اقرتف (من االفعال التي يدان عليها).٦(

وال  ،رهـفال أحـد ينصـ ،) أي حاله كحال من أوحدته املنية أو املوت يف القرب٧(
 أهواهلا.ت له يستطيع انفكاكاً وختلصاً من الذنوب وقد جتلّ 



 

 

 املغفرة دعاء

٤٥ 

نِ ـلِ  ظاعِ اداً رتَ  IQHمَ الِهِ إعدَ  .حَ
رُ اهللاَ اغتَ سأَ   ـعَتْ غتِ سفِ سَ نْ شَ ارَ مَ تُ  IRHفَ ـقَ ،  ،ISHهُ شُ ـهُ تُ دَّ لَّـتْ عُ قَ وَ

يَت شِ غَ تُهُ فَ بَ رّ نَالِكَ كُ  .هُ هُ
رُ اهللاَ اغتَ سأَ   الَطَ كَ غتِ سفِ نْ خَ ارَ مَ قَ  ITHبَهُ التَّدالُسُ سفَ نَ وَ لِهِ بِأَع رَ امَ

سَ   .IUHالتَّبَاخُ
رُ غتَ سأَ   نْ الَ يَعغتِ ساهللاَ افِ ارَ مَ ـىلَ أيِّ فَ لـِنمَ  لَـمُ عَ ، أَيفِ  هِ زِ مٌ ـاجِ هَ

نَّ  ؟النّارِ يُصىلٰ  يَاأَمْ يفِ اجلَ مٌ حيَ اعِ  ؟.ةِ نَ
رُ اهللاَ اغتَ سأَ  قَ يف لُـغتِ سفِ رِ نْ غَ ارَ مَ جِ ـفَ لَّـبَ يفِ  IVHجَ قَ تَ ، وَ املَـآثِمِ

                                                                        

) املظاعِن: مكان االقامة املؤقتة التي يسرتيح فيها املسافر (واملـراد االسـتغفار ١(
من حالة الغفلة عن االستعداد إلكتساب الصاحلات قبل املـوت ومـا بعـده مـن 

 الربزخ والبعث واحلساب واحلياة اآلخرة).

عُدت.٢(  ) شسعت: امتدت اطرافها، بَ

مـا  :، والعـدةاملدة يف عذاب الربزخ واالخرة)(اي طول ) شقته: مسافة السفر٣(
 يعتد به من األعامل الصاحلة التي تعني عىل النجاة يف يوم القيامة.

 ) التدالس: من التدليس وهو الغش يف املعاملة.٤(

 (اي ان كسبه مل يكن من احلالل). ) التباخس: التقليل من قيمة اليشء ظلامً ٥(

عمـق يف ملـراد االسـتغفار مـن التـورط (وا ،يءـ) جلج: مجع جلة وسـط الشـ٦(
 الذنوب واملعايص).



 

 

 املغفرة دعاء

٤٦ 

الِ  مِ تِ املَحَ قمَ  IQHلِ يأَضَ   .ارِ
رُ اهللاَ اغتَ سأَ  ائِحِ غتِ سفِ نْ لَوَ نَدَ عَ نْ عَ ارَ مَ قِّ املَن IRHفَ لَكَ حَ سَ ، وَ جِ هَ

ادِفَ  وَ بُلِ املُ  ISHسَ تَجْ رسُ   .ITHتَ
رُ اهللاَ اغتَ سأَ  ْ هيُ غتِ سفِ نْ ملَ ارَ مَ ـفَ ـلْ شُ ْ يَ كمِ ملَ ، وَ يَ بْ عَ ـضـرِ هُ نـرِ

اً فصَ   .IUHحَ
رُ غتَ سأَ   ـرُّ غتِ ساهللاَ افِ هِ املَفَ نَجِّ ْ يُ نْ ملَ ارَ مَ ـ IVHفَ ـاةِ ضَ انَ عَ ـنْ مُ  IWHكِ نمِ

                                                                        

ضـالالت (واملقصـود االسـتغفار مـن الوقـوع يف ارتكـاب ال) أضاليل: أي ١(
 ).عند اهللا خمتلف املعايص واآلثام املمقوتة

(واملراد االسـتغفارمن معانـدة احلـق ) لوائح: مجع الئحة وهي ما تلوح وتبني٢(
 الباطل رغم ضيقها).رغم وضوحه والسري يف سبل 

 واملراد ظلامت الباطل.  ) سوادف: ظلامت (السدفة: الظلمة)٣(

ي كأنـه اغلــق مـن ضـيقه. (واملــراد ذمرتتج: وهـو الطريـق الضــيق الــ) الـ٤(
رشع بتعاليمـه الواضـحة وسـلوك الطـرق ـاالستغفار من املعانـدة يف خمالفـة الـ

 ).ا او االخرةالدني املعوجة املنحرفة التي ال توصل ليشء فيه خري

اإلسـتعانة بلطـف  هو رب عنه صفحاً: مل يعرض عنه وهيمله (واملرادـ) مل يض٥(
املوىل ورمحته التي ال هيمل فيها عمل صالح لعبده أبداً حتى جمرد الشكر والثنـاء 

 عليه سبحانه).

لجأ اليه) املفرّ ٦(  .الفار من الذنوب والتبعات : املكان الذي يُ
واملقصود ان وخامة ما ينقلب اليه املرء بعـد وفاتـه ال ينجيـه  ،) ضنك: ضيق٧(

 .من الغنى املادي او الرفاهية الظاهرة منه ما كان يلوذ به يف حياته



 

 

 املغفرة دعاء

٤٧ 

ِ ناملُ  ْ جيُ ملَ ، وَ لَبِ نْ هرهُ املَ قَ بُ مِ اوِ أَ رَ بِ كاملَ  ءِ بعِ  IQHلِ يهَ  .سَ
رُ اهللاَ اغتَ سأَ  دَ غتِ سفِ رَّ ـَ ـنْ متَ ارَ مَ اً غيفِ طُ  IRHفَ وّ ـدُ هِ عُ هُ ISHيَانـِ زَ بَـارَ ، وَ

طِي اً  ةِ ئَ بِاخلَ تُوّ  .ITHعُ
ـنْ غتِ سـرُ اهللاَ افِ غتَ سأَ  ارَ مَ ـحأَ فَ لَ  ىٰ ـصَ ورَ يـعَ ـرُ افِظِ  IUHهِ كُ  IVHلَـوَ
، لأَ  نَتِهِ رُ اهللاَ اغتَ سأَ سِ نْ غتِ سفِ ارَ مَ .الَ يَر فَ اهُ وَ و سِ  جُ
رُ اهللاَ غتَ سأَ   ي الَ فِ ، إِ هَ ٰلـإِ الَّـذِ يُّـومُ ـيُّ القَ ـوَ احلَ ا الَّ هُ ـّ ـاهُ حأَ ممِ صَ

قُولُ  القَ  IWHالعُ اجبُ املَ لـوَ ، وَ ـولُ حُ قهُ ـوارِ تـهُ اجلَ فَ َ ،  IXHرتَ اطِئَـةُ اخلَ
                                                                        

مـة سـبامن تبعات املك( خوف ورعب ) أهاويل: مجع هول أي١( حـني  املحرّ
وت واملراد االستغفار من احلاالت التي يبرصها اإلنسان بعـد املـ، يبرص عقوبتها

 وعند احلساب فال ينفعه الندم عندئذ).

د: عىص ومل يطع األوامر.٢(  ) مترّ

اً: أي معادياً هللا سبحانه وتعاىل ٣(  ».عة أمر الشيطانطاب«) عدوّ

اً استكباراً وطغياناً (العتو هو االستكبار والتجاوز).٤(   ) عتوّ
  ) كرور: تتابع، توايل.٥(
ملراد االستغفار من كل قول أو كـالم فيـه ) لوافظ: ما لفظه وقاله اللسان. (وا٦(

  يوم القيامة).ها يف كتابه وحياسبه علي نهاع اهللا هناهمعصية أو حرمة 
لني بتسـجيل ٧( نسـان عـامل اإلأ) لعل يف ذلك اشارة اىل امللكني احلافظني املـوكّ

  .، إضافة ملعرفة القلب بحقيقة احلالمجيعاً بكوهنم عقول ال تعرف اهلو والزيغ
  .السيئات او احلسنات اجلوارح: االعضاء التي يكتسب ويعمل هبا )٨(



 

 

 املغفرة دعاء

٤٨ 

بَ كاوَ  يَ تتَسَ  .IQHةُ هُ اليَدُ البَاغِ
ي الَ غتَ سأَ   رُ اهللاَ الَّـذِ ـوَ بِمِ إِ هَ ٰلـإِ فِ ارِ قـالَّ هُ مِ  دَ مِ  يَـاسِ قوَ  يَـالِ كوَ

مَ  ــا أَحبوَ ــغِ مَ ــلَ ــIRHىـصَ عَ ـــ، وَ لَ ــا خَ دِ مَ ـــدَ لَ فَ أَ  ISHقَ ـقَ وَ رَ ذَ  ITHوَ
بَ  أَ ـوَ نَ نأَ ، وَ IUHرَ وَّ دَ رَ وَ وَّ صَ أَ وَ  .IVHشَ

رُ اهللاَ أغتَ سأَ و  أَ ضفِ ، ضعَافَ ذلِكَ وَ ةً َثَّلَ أَمثَاالً ممُ ، وَ ةً فَ اعَ ضَ افاً مُ عَ
تّى  ا اهللابأَ حَ ضَ وزَ بِعَ أَ وَ هللالُغَ رِ هِ ففُ  .وِ

ىلِّ (  صَ دٍ  وَ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ مَّ عَ هُ ينالطَّ بِنيَ يِّ لِهِ الطَّ آو اللَّ رِ  .)اهِ
  

                                                                        

) الباغية: املعتدية (واملراد االستغفار من آثـام اجلـوارح ومـن اإلعتـداء عـىل ١(
 اآلخرين يف حقوقهم املادية أو املعنوية).

رتك يشء مـن أعـامل يـيوم القيامة فال ُ جدا شديدة ) ال خيفى أن دقة احلساب ٢(
حيث تعـرض عـىل  ذو االبعاد الثالثية ولعله شبيه بفلم الفديو حسابالعباد بال 

. بصـورة جمسـمة فيحاسـب عليهـا بمثلهـا اإلنسان حياته منذ الوالدة إىل الوفاة
اوَ  ونَ يَ ولُ قُ يَ ةً وَ ي﴿وَ غِريَ ادِرُ صَ غَ ا الكِتَابِ الَ يُ الِ هذَ تَنَا مَ ا﴾لَ اهَ ةً إالّ أَحصَ بِريَ  .الَ كَ

 ) فلق: شق.٣(

 أ: نثر ونرش، خلق.) ذر٤(

 ) برأ: خلق من العدم.٥(

ل، كتب، أحىص (واملراد االستغفار من كل سيئة واثـم بقـدر مـا ٦( ن: سجّ ) دوّ
 ).حتى تكون رضا هللا حصاه اهللا عىل عبده بل اضعاف ذلك اضعافاً كثريةأ



 

 

 ومستحبات يوم عرفة أدعية

٤٩ 

 أدعية ومستحبات يوم عرفة
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 يوم عرفة فضل

٥١ 

 فضل يوم عرفة
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فيهـا مظـاهر الرمحـة وهو من األيام املعظمة املشهودة التي تـتجىل 

االهلية للعباد، حيث تنزل املغفرة والرمحة يف هذا اليـوم بـأكثر مـن 
فوا بحضور املوقف يف عرفة يف رّ ـقطر املطر، ال سيام عىل الذين تش

اليوم التاسع من ذي احلجة، ففي هذه الساعات القالئل يعتـق اهللا 
ن يشـاء مَ ـرقاباً من النار، ويعفو عن كثري من الذنوب، ويرفـع لـِ

ه وحمـل رضـوانه، وحـريّ بـاملؤمنني نـمن عباده درجـات يف جنّا
واملؤمنات ان حيرصوا عىل االستفادة من كل الوقت وال يضـيعوه 

أو األحاديث الفارغة، ألن قيمته تفوق كنوز الدنيا كلهـا  لهويف ال
 إذ فيه تنال املغفرة والرضوان وسعادة الدنيا واآلخرة.

  روايات عدة نقتطف منها ما ييل: وقد ورد يف فضل هذا اليوم
  :ملسو هيلع هللا ىلص* قال رسول اهللا

والذي بعثني باحلق بشرياً ونذيراً ان هللا باباً يف سامء الدنيا يقال لـه «
باب الرمحة وباب التوبة وبـاب احلاجـات وبـاب الفضـل وبـاب 
االحسان، وباب اجلود وبـاب الكـرم، وبـاب العفـو، وال جيتمـع 



 

 

 يوم عرفة فضل

٥٢ 

  .IQH»يف ذلك الوقت هذه اخلصال بعرفات احد إال استأهل من اهللا
  قال: × * عن أيب جعفر

 اسـتجاب اهللا لـه، فأمـا ما يقف عىل تلك اجلبال برّ وال فاجر إالّ «
الربّ فيستجاب له يف آخرته ودنياه، وأما الفـاجر فيسـتجاب لـه يف 

 .IRH»دنياه
 قال: × * عن اإلمام زين العابدين

ملالئكتـه انظـروا اىل عبـادي إذا كان عشية عرفة، قـال اهللا تعـاىل «
أتوين شعثاً غـرباً فسـألوين ودعـوين، اشـهدكم انـه حـق عـيلَّ ان 
عت حمسـنهم يف مسـيئهم وقـد تقبّلـت مـن  اجيبهم اليوم، قد شفّ

 . ISH»حمسنهم فافيضوا مغفوراً لكم
يف حديث عن أعامل يوم عرفة قـال  ×الصادق اهللا * عن أيب عبد

 يف آخره:
 .ITH»والترضع واملسألةوال متل من الدعاء «

 قال: ﴾وشاهد ومشهود﴿ تعاىل: قوله يف ×اهللا عبد أيب * وعن
                                                                        

 .٢٤ /١٠ :) الوسائل١(
 .٣٧١/  ٤الكايف: ) ٢(
 .٢٥٤/  ٩٦بحار األنوار:  )٣(
 .١٨/ ١٠ :الوسائل) ٤(



 

 

 يوم عرفة فضل

٥٣ 

 .IQH»الشاهد يوم اجلمعة واملشهود يوم عرفة«
ان من أعظم الناس ذنباً من وقف بعرفات ثم ظـنّ ان اهللا  * روي

 .IRH»مل يغفر له
 

 : أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصالنبيّ عن * 
عرفــات، فــإذا  وهللا عــىل أهــل عرفــات رمحــة ينزهلــا عــىل أهــل«

مالئكتــه بعتــق أهــل عرفــات مــن النــار  ◌ُ اهللا شــهدَ أَ رفوا ـانصــ
ــا ــاد من ــة ون ــم اجلن ــب هل ــدٍ وأوج ــد ـ، انص ــورين فق رفوا مغف

 .ISH»ارضيتموين ورضيت عليكم
 

 قال عن عرفة: × الصادق اهللا * عن أيب عبد
ل الصالة وت« ك للـدعاء، فانّـه ـرغ نفســجمع بينهام لتفـانام تعجّ

ومسألة، ثم تأيت املوقف وعليك السكينة والوقار فامحـد يوم دعاء 
حه مائـة مـرة، وسـب عليه، وكربه مائـة جده واثنيـلله ومـاهللا وه

خري لنفسك من الدعاء ـره، وتـرة، واقرأ قل هو اهللا احد مائة مـم
ما احببت، واجتهـد فانـه يـوم دعـاء ومسـألة، وتعـوذ بـاهللا مـن 

                                                                        

 .٦٠/  ٧بحار األنوار: ) ١(
  .١٣٧/  ٢من ال حيرضه الفقيه: ) ٢(
  .٢٤ص /١٠ج :) الوسائل٣(



 

 

 يوم عرفة فضل

٥٤ 

موطن قط احب اليه مـن ان  الشيطان، فإن الشيطان لن يذهلك يف
يف ذلك املوطن، واياك ان تنشغل بالنظر اىل الناس، واقبل  يذهلك

مَّ اين عبدك فال جتعلنـي مـن  IQHقِبَلَ  نفسك، وليكن فيام تقول: اللَّهُ
  IRH»اخيب وفدك، وارحم مسريي اليك من الفج العميق...

أنه سـمع سـائالً يسـأل النـاس يف  × * وروي عن زين العابدين
 عرفة فقال له:

هذا اليوم، انه لريجى ملا يف بطون احلبـاىل  وحيك أغري اهللا تسأل يف«
 .ISH»ن سعيداً هذا اليوم ان يكو يف

 

ما من مسلم وقف عشية عرفـة يف املوقـف : «قالملسو هيلع هللا ىلص* وعن النبيّ 
يـكَ فقال وهو مستقبل القبلة بوجهه: الَ إِلَـهَ إالَّ اهللاُ  ِ هُ الَ رشَ حـدَ وَ

، لَهُ املُ  ىل كُلِّ يشَ للَهُ وَ عَ هُ مدُ وَ لَهُ احلَ ، ثم يقرأ التوحيـد كُ وَ يرٍ دِ ءٍ قَ
مَّ ثم يقول:  )مئة مرة( ـلَّ اللَّهُ ـامَ صَ ـدٍ كَ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ تَ يصَ

ىل إ آلِ إبعَ يمَ وَ اهِ .برَ يدٌ ِ ِيدٌ جمَ يمَ إِنَّكَ محَ اهِ  رَ
                                                                        

ل: نحو (أي فكر يف نجاة نفسك واهتم هبا يف هذا اليـوم معرضـاً عـن أي يشء بَ ) قِ ١(
 آخر سواها).

 .١٨٢/ص  ٥التهذيب: ج )٢(
 .٢٨ص/ ١٠ج :) الوسائل٣(



 

 

 يوم عرفة فضل

٥٥ 

عه اهللا عه اهللا إال شفّ  تعاىل يف نفسه ولو شـفع يف اهـل املوقـف لشـفّ
 .IQH»فيهم

يوم عرفة خمصص للدعاء أساساً  أنّ ومن اجلدير بالذكر التنبيه إىل 
ع وتـذلّلـمن متجيد واستغفار وابتهال وتض واألدعيـة املـأثورة  ،رّ

وقـد  ،تشـهد بـذلك× زين العابـدين اإلمام  ونيعن اإلمام احلس
أن املراد منه هو مأل بقية الوقت يف وأمثاله، فهم من هذا احلديث يُ 

يوم عرفة بعد الفراغ من الدعاء هبذا املستحب أو ملن كان مريضـاً 
 أو عاجزاً عن الدعاء.

 قال:× الصادق االمام * وعن
جيب ـر يــموقف قال: أتــرفه من الـسأل رجل أيب عند منص«

 ا وقف هبـذا املوقـف احـد إالّ : م× اهللا هذا اخللق كله؟ فقال أيب
 أهنـم يف مغفـرهتم عـىل ثـالث غفر اهللا له مؤمناً كان أو كافراً، إالّ 

 منازل:
مؤمن غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه وما تـأخر واعتقـه مـن النـار،  *

نَا﴿وذلك قوله عزّ وجل:  بَّ نيَا يفِ  آتِنَا رَ نَةً  الدُّ سَ يفِ  حَ ةِ  وَ رَ نَةً  اآلخِ سَ  حَ
قِنَا ابَ  وَ ذَ مْ ـلَـ أُولَئِـكَ  * النَّارِ  عَ ـيبٌ  هُ ا نَصِ ـَّ ـبُوا ممِ سَ اهللاُ كَ يـعُ  وَ ِ  رسَ
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ابِ  سَ   .﴾احلِ
حسن فيام بقـي أوقيل له  ،ومنهم من غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه *

نْ عزّ وجل: ﴿ه ـولـوذلك ق ،من عمرك ـلَ  فَمَ ـ يفِ  تَعَجَّ  فَـالَ  نيِ مَ ويَ
لَ  مَ ثإِ  نْ  هِ يعَ مَ رَ  وَ أَخَّ لَ  مَ ثإِ  فَال تَ   .من اتقى الكبائرـل ﴾هِ يعَ

: وكافر وقف هبذا املوقف لزينة احلياة الدنيا غفر اهللا لـه × وقال *
ان مل يتـب ما تقدم من ذنبه ان تاب من الرشك فيام بقي من عمره، و

نْ ﴿جر هذا املوقف وذلك قوله عزّ وجـل:أوافاه اجره ومل حيرمه   مَ
انَ  يدُ  كَ رِ يَاةَ  يُ ا يَانالدُّ  احلَ ينَتَهَ زِ فِّ  وَ مْ يإِلَ  نُوَ لَ عأَ  هِ مْ ـامَ ا هُ مْ  فِيهَ هُ ـا وَ  فِيهَ

ونَ بيُ  الَ  سُ ينَ  أُولَئِكَ  * خَ مْ ـلَ  سَ يلَ  الَّذِ ةِ  يفِ  هُ رَ ـبِطَ  النَّارُ  إِالَّ  اآلخِ حَ  وَ
ا وا مَ نَعُ ا صَ بَاطِلٌ  فِيهَ ا وَ انُوا مَ لُونَ عيَ  كَ   .IQH﴾مَ

 

الــواردة يف اســتجابة ويف املوقــف بالــذات تتأكــد اخلصوصــيات 
الدعاء والتي اشري اليها يف الروايات ومنها بشكل خـاص الـدعاء 

  .IRHلالخوان
 

براهيم بن أيب البالد قال: كنـت يف املوقـف فلـام افضـيت إ* عن 
                                                                        

 .٢١ص/ ١٠ج :) الوسائل١(
يف كتاب الدعاء اعظم أبواب الرمحـة وعيـون الـدعاء بحـث واسـع عـن رشائـط ) ٢(

 استجابة الدعاء حبذا لو اطلع عليها الداعي.
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 لقيت ابراهيم بن شـعيب فسـلّمت عليـه وكـان مصـاباً باحـد
عينيه، وإذا عينه الصحيحة محراء كأهنا علقـة دم، فقلـت لـه: قـد 

عىل عينـك االخـر فلـو اصبت باحد عينيك وانا واهللا مشفق 
ي ـبا حممد ما دعوت لنفسأرت من البكاء قليالً، قال: واهللا يا ـقصّ 

ــدعوة، فقلــت فلمــن دعــوت؟ قــل : دعــوت الخــواين اليــوم ب
  يقول: ×سمعت ابا عبد اهللا  فإين

لَكاً يقول ولـك مـثاله« » من دعا ألخيه بظهر الغيب وكّل اهللا به مَ
لَك يدعــواين ويكـون الــخدعو إلأنا أفاردت أن أكون  و يل، ـمَ

ي شـك مـن دعـاء ـي ولسـت فــالين يف شك مـن دعـائي لنفسـ
لَك يلـال   .IQH»مَ

 
 
 

+ + +  
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واقامتني الجل التفـرغ ذان واحد أر بـمجع صالة الظهر والعص ـ١

 واملسألة.للدعاء 
اهللا وتكبريه مئة مرة وحتميده مئة مرة، وتسبيحه مئة مرة، متجيد  ـ٢

، ويمكن اإلستفادة من هذا التمجيد وأمثالـه قبـل ئة مرةوهتليله م
الــنفس  ألذان يف يــوم عرفــة وذلــك ألجــل هتيئــةحلــول وقــت ا

 .للخشوع والتذلل يف وقت الدعاء واملناجاة بعد األذان
ر الـرجيم والتوجـه القلبـي اىل اهللا وتـذكّ  ذ مـن الشـيطانالتعـوّ  ـ٣

 الذنوب واالستغفار منها ذنباً ذنباً.
ويسـتحب بشـكل  ،االقبال عىل اهللا بصـنوف الـدعاء والـذكر ـ٤

ــة ودعــاء االمــام زيــن  ×خــاص دعــاء االمــام احلســني يف عرف
فإن لكل مـن  ،واالدعية االخر املرتبطه هبذا املوقف ×العابدين

ولـذا  ،يمة متضمنة فيه وختتلف عن غريهـاهذه األدعية معاين عظ
فإن يوم عرفة يـوم يف  ها،فاألوىل الدعاء هبا مجيعاً وعدم التفريط في

  .بعدها السنة وقد يكون يوم يف العمر ال يعود
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د ـ٥ د وآل حممّ ، سيام عند أوقات الفـراغ ÷ كثرة الصالة عىل حممّ
 واالسرتاحة.

هَ والتشهد هللا بـالقول: الَ إِٰلـ )استحباباً (استقبال القبلة بالوجه  ـ٦
، لَهُ املُ  يكَ لَهُ ِ هُ الَ رشَ حدَ مدُ وَ لإِالَّ اهللاُ وَ لَهُ احلَ ـلِّ يشَ كُ وَ ىلَ كُ وَ عَ ءٍ هُ

يرٌ  دِ لَّ قَ امَ صَ دٍ كَ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ىلَ إِ ي، اللَّهُ آلِ بتَ عَ يمَ وَ اهِ  رَ
يمَ بإِ  اهِ يدٌ  رَ ِ ِيدٌ جمَ . ثم يسأل اهللا أن هيبه اخلشوع والتوجه إليه إِنَّكَ محَ

 ويتقبل عبادته وحجته وذلك قبل الرشوع يف الدعاء.
 بعد الفراغ من الدعاء. ×زيارة االمام احلسني ـ٧

 يف هـذا اليـوم ريفـمرقده الشيكن حاجاً، زيارة  مل كام يستحب ملن
لعظيم االجر والثواب يف ذلك وتأكيداً للتمسك بمنهجـه وأهدافـه 

 التي استشهد من أجلها.
عرفـة ملـن ال يضـعفه الصـوم عـن وم ـيـ استحباب الصوم يف ـ٨

 الدعاء حيث يعدل كفارة تسعني سنة يف بعض الروايات.
نقلهـا الشـيخ املفيـد  كـامر ـالصالة املستحبة بعد صالة العصـ ـ٩

 فيها مايشاء. يقرأرـالصالة ركعتني بعد صالة العص وهي
 أنه: ÷ ففي احلديث عن أئمة أهل البيت

من صىلّ يوم عرفة قبل أن خيرج اىل الدعاء، ويكون بارزاً حتت «
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بذنوبه، واقرّ له بخطاياه نال  السامء ركعتني، واعرتف هللا عزّ وجلّ 
 .IQH»ما نال الواقفون بعرفة من الفوز

فان الثواب عـىل قـدر  ر وفهم وخشوعاالدعية بتدبّ قراءة -١٠
دعاء  عند وخاصة ما يدعو به ربه وتفاعله معاقبال القلب عىل اهللا 

املعظم فقـد يف هذا الوقت السجاد  ماماإل ودعاء× االمام احلسني
ــتهام  ــتملت ادعي ــةاش ــد والربوبي ــة يف التوحي ــاين عميق ــىل مع  ع

ريا حقيقيا يف حياة يث تغما تستطيع ان حتد ومضمون احلياة الطيبة
خرة عند االستيعاب والتفاعل مع تلـك يف الدنيا واآل الداعني هبام

  .املعاين العظيمة

 
 
 

+ + +  
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 دعاء اإلمام الحسين مقدّمة في 
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مام يف يوم عرفة عىل احتوائـه ملفـردات عاليـة يف يتميز دعاء اإل

غة قد يصـعب عـىل الـداعي فهمهـا لطبيعـة املوضـوع الـذي اللّ 
القلبـي الكبـري  سيشعر باللّذة الروحية واخلشـوع يتضمنها ولكنه

عند فهمها والتفاعل مع معانيها وهـو مـا يسـتوجب قـراءة هـذا 
 وفهم معانيه قبل الرشوع يف قرائته بعـد الظهـر مـن الدعاء مسبقاً 

 يوم عرفة.
ـ ة التـي يشـتمل عليهـا وكشـرح موجز جـدا للمضـامني العامّ

 ول منه ماييل:الدعاء فانه يتضمن يف القسم األ
كر بعض مظـاهر قدرتـه العظيمـة يف * التمجيد هللا سبحانه وذ

 خلق االشياء وتقديرها وعلمه هبا وتدبريه املتواصل هلا. 
ــ* الشــهادة هللا باال ــه ة املطلقــة والتســليم إللوهيّ ــه وقدرت رادت

عىل االنسـان مـن قبـل خلقـه، وبعـد اهللا واستعراض بعض نعم 
خلقه، من النطفة اىل الـوالدة واحليـاة عـىل االرض حتـى املـامت 
 ومغادرة الدنيا، مع التفصيل يف ذكربعض تلك النعم املاديـة منهـا
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 واملعنوية. 
جزاء اجلسـم، أ* الشهادة هللا بالربوبية والتوحيد بكل جزء من 

ابتداء من الراس وما حيتويه من اجزاء للبصــر والسـمع والنطـق 
ة مـن الرقبـة والعمـود ـجسم التفصيليــجـزاء الـأىل إثم ينتقـل 

 جزاء فيه.وما يضمه كل جزء من األ طرافالفقري واأل
دنـى أ* الشكر هللا عىل نعامئه وفضله رغـم العجـز عـن توفيـة 

 .درجات الشكر
 

* االعرتاف هللا بالـذنوب يف مقابـل تلـك الـنعم بـل مقابلتهـا 
 بالعصيان واجلحود حلق اهللا ثم طلب املغفرة والعفو منه.

 

هللا يف دعوات ىل اإله ثم التوجه آ* التسليم والصالة عىل النبي و
 خرة. خمتارة تتضمن سعادة الدنيا واآل

سـلوب أكام يشتمل القسم الثاين منه عىل معاين فلسفية عميقة ب
 ديب رائع وتتضمن ما ييل:أ

 

ىل ربه دومـا يف كـل إنسان واحتياجه * معاين فلسفية يف فقر اإل
 رادة اهللا وقضائه.إ بيشء بال استثناء، فام من يشء يكون إالّ 

عدم اليأس من فضل اهللا ورمحته مهام كثرت الـذنوب * مفهوم 
 نسان من معني غري اهللا.واملعايص وأن ليس لإل
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هلـي حداث والغـرض اإل* مفاهيم يف معنى احلياة وتقلّبات األ
 نسان يف الدنيا.منها ومن وجود اإل

نسان وضعف عبادته وعملـه، وشـمول * مفاهيم يف حقيقة اإل
حد مـن أل منه، فلوال ذلك ملا استطاع عاماهللا له برمحته يف قبول األ

دا.  عباده النجاة من النار ولذهبت كل العبادات والصاحلات سُ
ىل اهللا والقرب منـه وسـلوك إ* مفاهيم يف مستلزمات الوصول 

خالص ليُشــرق اهللا يف قلـوب موحديـه مسلَك اهل القرب واإل
 داه. نوار ربوبيته وهُ أوداعيه 

احلسني خاصة جـدير بـان حيفـض مام وهذا اجلزء من دعاء اإل
بعادا واسعة أرسارا وأاستيعاب معانيه فان فيه  عن ضهر قلب بعد

نسـان عنـد مواصـلة هليـة تسـتطيع ان تغـري حيـاة اإليف الرمحة اإل
  الدعاء هبا وخيرس من غفل عنها ومل يعطها اهتاممه وجهده.

 
 

 + ++ 
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 دعاء اإلمام الحسين في يوم عرفة

 
@µ$®a@‚bfl-a@ıb«Ü 

Úœã«@‚ÏÌ@¿@J 
 

مدُ هللا ي لَـ احلَ عٌ يالَّذِ افـِ ـائِهِ دَ هِ IQHسَ لِقَضَ طَائـِ الَ لِعَ الَ ، وَ ، وَ ـانِعٌ مَ
انِعُ نعِهِ صُ نكَصُ  ـوَ IRHعُ صَ وَ اجلَ هُ طَـرَ ، وَ ، فَ ـعُ اسِ اسَ جأَ  ISHادُ الوَ نـَ

نَ بِحِ  ، وأَتقَ ائِعِ نَائِعَ كالبَدَ تِهِ الصَّ فَ ، وَ ITHمَ لَ الَ ختَ عُ يى عَ ئـِ  ،IUHهِ الطَّالَ
                                                                        

ــني ص ــد األم ــال ٢٥١* البل ــار: ،٢/٤٥:، االقب ــن  ٩٥/٢٢٢البح ــع يشء  م (م
وهـذا الـدعاء مـن أعظـم االختالف القليل بني الكلامت أو العبارات يف املصـادر) 

األدعية وأروعها ملا فيه استعراض لنعم اهللا عىل عبده منذ كـان نطفـة ثـم جنينـاً ثـم 
وحـري بـاملؤمنني  ،مولوداً ثم صبيّاً ثم يافعاً ثم شاباً راشداً اىل العمر الذي هـو فيـه

لوا واملؤمنات أن  يعرفوا فضل اهللا عليهم يف مجيع األوقات املاضية واحلارضة ويتـأمّ
 .والذي يبتدأ بتمجيد اهللا وذكر بعض صفاته جيداً يف معاين الدعاء

فلله االرادة العليا يف هذا الكون يفعل مايشاء ويريـد اليسـأل عـام يفعـل وهـم )١(
 دعاء واملسألة له.  يسألون وليس خللقه اال التسليم ألمره والتامس فضله عرب ال

فإن صنع اإلنسان مهام بلغ من اجلـودة والقـدرة فإنـه يتميـز بـالنقص النسـبي ) ٢(
والذي يسعى اإلنسان بمرور الزمان إىل التكامـل فيـه عربالتجديـد واإلبـداع بيـنام  
يتميز صنع اخلالق العظيم بالكامل الذي ال نظري له من أول خلقه والـذي ال يمكـن 

 يه شيئاً من الكامل.ألحد أن يضيف عل

 ماشاء من  بديع خلقه الذي يدل عىل عظمته.) فطر: خلق، انشأ.٣(

 فإن كل يشء خلقه اهللا ينطق بالكامل املطلق يف اخللق بام يتناسب مع شأنه.  ) ٤(

 اي ان اهللا عامل باالشياء من قبل خلقها اىل فنائها  ) الطالئع: مقدمات االشياء.٥(
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يعُ عِ  الَ تَضِ ائِعُ نوَ دَ هُ الوَ انِعٍ IQHدَ لِّ صَ يَ كُ ازِ رَ IRH، جَ لِّ  ISHائِشُ ، وَ كُ
مُ  احِ رَ ، وَ انِعٍ عٍ  قَ ارِ لِّ ضَ مُ ITHكُ لُ املَنافِعِ ن، وَ عِ  IUHزِ ـامِ الكِتَابِ اجلَ وَ

اطِعِ  لِ  ،IVHبِالنُّورِ السَّ ، وَ عٌ ـامِ اتِ سَ وَ عَ وَ لِلدَّ هُ بَـلوَ رُ ، كُ عٌ افـِ اتِ دَ
لِ  ، وَ افِعٌ اتِ رَ جَ رَ لِلدَّ مٌ لوَ اصِ ةِ قَ بابِرَ الَ إِلٰ IWHجَ ءَ ريُ هَ غَ ، فَ الَ يشَ ، وَ  هُ

لَ  ، وَ لُهُ ثلِهِ يشَ ييَعدِ مِ ـمِ سَ كَ ـوَ السَّ هُ ، وَ ـءٌ ، اللَّطِ يعُ البَصِ يـفُ ريُ
بِ  دِ اخلَ ءٍ قَ لِّ يشَ ىل كُ وَ عَ هُ ، وَ   .يرٌ ريُ

مَّ إِينِّ أَر هُ بُ إِلَ اللَّ أَ يغَ ، وَ قِـشكَ ، مُ وبِيَّـةِ لَـكَ بُ دُ بِالرُّ اً بِأَنَّـكَ ـهَ رّ
                                                                        

 عند اهللا ليكون يف ميزان العبد يوم القيامة. فكل عمل صالح حمفوظ) ١(

ان  ل اهللا تبـارك وتعـاىلبَـإن كل انسان جماز بعمله من قِ أي  جازي كل صانع:)٢(
 كان خريا فيجز باحسن منه وان كان سوءاً فيجز بمثله.

 ني  هبا) الرائش: املنعم واملزيّن. واملراد ان اهللا هو املنعم بالقناعة عىل أهلها الراض٣(
وهو املحبب هلا يف قلوهبم لعلمهم ان اهللا سبحانه  هو ارحم الرامحني والخيتار لعبده 

 االّ األفضل واألحسن.

 .، فحاشا هللا أن يرد دعاء عباده وترضعهم إليه) الضارع: املتوسل اخلاضع٤(
فكل ما ينفع اإلنسان يف حياتـه الدنيويـة مـن قـوت ومسـتلزمات  منزل املنافع:)٥(

 أهُ اهللا له مسبقاً بعله وتدبريه.للحياة قد هيّ 

إذ إن بعضاً من رمحة اهللا العظيمة بعباده أنه أرسل إليهم الكتب والشـرائع  التي ) ٦(
 تشتمل عىل القوانني التي تنظم حياهتم وشؤوهنم الدنيوية واالخروية.

هـو الثنـاء عـىل اهللا  من الـدعاء واملراد بجميع ما سبق () قاصم: قامع ومقوض.٧(
 .الطافه ونعامئه وفضله عىل خلقه) الله وذكر بعضجل ج
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أَنَّ إِلَ  ، وَ يبِّ دِّييرَ رَ  . IQHكَ مَ
نِ بإِ   أتَ تِكَ قَ تَدَ ونَ شَ بي بِنِعمَ ذكُ يلَ أَنْ أَكُ لَ IRHوراً ئاً مَ خَ نَ ق، وَ تَنِي مِ

ــمَّ أَ  ، ثُ ابِ بَ نكَ ســالــرتُّ نــاً لِرَ ISHتَنِي األَصــالَ ، ITHبِ املَنُــونِ يــ، آمِ
ا نِ تِالَ خوَ ورِ والسِّ هُ ناً فِ الدُّ اعِ لْ ظَ مْ أَزَ لَ ، فَ ـ IUHنيَ ـنْ صُ إِىل  بٍ لمِ

مٍ  ، يف تَقادُ مٍ حِ امِ املَا IVHرَ نَ األَيّ الِيَةِ مِ ونِ اخلَ رُ القُ ، وَ يَةِ  .ضِ
ْ ختُ   تِــكَ بِــجرِ ملَ أفَ لُ ـنِــي لِرَ ـــطي، وَ ، يف ـفِ َّ ــانِكَ إِيلَ إِحسَ كَ يل، وَ
ةِ الكُ أَ لَةِ ودَ  ـوا عَ رِ الَّـذِ فئِمَّ ـلَكَ هـينَ نَقَضُ سُ بُوا رُ ـذَّ كَ ، وَ كَ ، IWHدَ

                                                                        

 مردّي: أي رجوعي إليك يف النهاية للحساب يف يوم القيامة. )١(

منها إىل نعيم اجلنـة واخللـد  هصلوحلياة يف األرض ليفيه اق اإلنسان وبعثه لَ خَ فاهللا  )٢(
  .سدا او عبثاه اعظم نعم اهللا عىل عبده، اذ مل يكن خلقوإن ذلك  ،فيها

 .يف الرجل صالب: الصلب عظم يف الظهر واملراد مقر النطفة) األ٣(
اي آمنا من البالء واهلالك عرب مرور االزمنة حلـني حلـول وقـت ريب املنون:آمنا ل )٤(

 .املشيئة االهلية باملجيء اىل الدنيا يف الزمان واملكان الذي اختاره اهللا لعبده
 . يف االرحام من شخص الخر حتى حدوث زمن الوالدة ) ظاعناً: سائراً متنقالً ٥(

، فـان اهللا كـان عاملـا يءـوهو انقضاء مـدة عـىل وجـود الشـ)من القدم () التقادم: ٦(
را ملجيء عبده عرب األزمـان، لتكـون والدتـه يف الـزمن الـذي اختـاره لـه ومـن  ومقدّ

 .الوالدين الذين اختارمها ليكونا السبب يف جميئه للدنيا
اإلنسان يف عصور اجلاهلية والكفر القديمة أو احلديثة فانّه سيكون كبـاقي  ولدلو ) ٧(

ولكـن رمحـة اهللا  ،أفراد األرسة يف العقائد من الكفر والرشـك واالنحطـاط األخالقـي
عليـه تقبّـل  هلوالدته يف بلد إسالمي أو من أبوين مسلمني مما س كانتسبقت لعبده ف

ه ثم ،هلا القلب وانفتاحاالسالمية العقيدة  .واحسانه بلطفه وااليامن اهلد بقبول اهللا خصّ
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ةً مِ جرَ خلكِنَّكَ أَ  أفَ نُّنـاً نتَنِي رَ َ حتَ ، وَ َّ للَّـذِ  كَ ـيلَ ـنَ عَ ـبَقَ يل مِ ي سَ
دَ  سَّ اهلُ ي لَهُ يَ نِ رـ، الَّذِ أتَ فيهِ أَنشَ نِي، وَ  .يتَ

ـنْ قَ   مِ مِ بـوَ فـتَ يب بِجَ ؤُ لِــكَ رَ ـلِ ذَ ــوَ IQHعِكَ نيــلِ صُ سَ  IRHابِغِ ، وَ
، فا كَ عتَ خَ بنِعَمِ يٍّ يُمنـىٰ لتَدَ نـِ ـنْ مَ أَ قـي مِ ي ـتَنِي فـنكَ سـ، وَ

لُامتٍ ثَ  ، بَ الَ ـظُ جِ نَ لَـحمٍ ـيثٍ مٍ وَ دَ ، لَ لوَ ـي، لينِ خَ دهِ شـمْ تُ ـدٍ قِ
لَ  لْ إِلَ مْ جتَ ـوَ يـنْ أَمـاً مِ ـئَ ـييَّ شَ ـعَ  .رِ

 

بَقَ لِ ـجرَ ـمَّ أَخـثُ   ي سَ ــتَنِي لِلَّذِ د إِلَــنَ الــي مِ ا ـيـنى الدُّ ـهُ
ظتَنِي يفِ املَهدِ طِ مّ ـاتَ  فِ حَ اً، وَ يّ وِ ـبِيّاً فـاً سَ زَ ISHالً صَ رَ ـنَ تَنـِق، وَ ي مِ

                                                                        

أي لطيــف صــنعك وخلقــك عــرب مراحــل تكــوين اإلنســان  مجيــل صــنعك: )١(
حيث كان يأكـل ويشــرب مـن بطـن امـه وهـو  وخروجه إىل الدنيا يف أمن وسالم

اليعلم شيئا من تكامل جوارحه وقواه البدنية ونمـوه املنـتظم منـذ سـاعة خلقـه يف 
 .الرحم حتى ساعة والدته، وما بعدها كذلك كام سيايت توضيحه يف الدعاء

يف تكامـل  وابغ: مجع سـابغة اي الواسـعة واملقصـود سـعة النعمـة ومتامهـاـ) س٢(
 .خلقته

لو تامل االنسان يف والدته ويف صباه وهو يف املهد لوجد ان هنـاك االالف مـن  )٣(
التي كان يمكـن هلـا ان تنهـي حياتـه ابتـداء مـن االمـراض اىل احلـوادث  العوامل

والكوارث واالخطاء البرشية واالجواء الطبيعية واملعيشية وغري ذلك، االّ ان حفظ 
البقاء فيها لينعم عليه بجنة اخللد بعـد ذلـك ان اهللا له هو الذي أمده باحلياة ويرسّ له 

 اهتد وكان من الصاحلني.
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اً  ءِ االغِذَ  يّ رِ طَ IQHلَبَناً مَ عَ نِ ف، وَ اضِ وَ لُوبَ احلَ َّ قُ يلَ فَّ IRHتَ عَ كَ تَنِي ل، وَ
مِ  احِ وَ ــرَّ ــاتِ ال هَ ألَ ISHاالُمَّ كَ ـــَ، وَ ــوَ  ITHينِ ت ــنْ طَ قِ مِ ،  IUHارِ ــانِّ اجلَ

لَّمتَنِي مِ  سَ يَ ـنَ الـوَ الـزِّ ةِ وَ ، فَ قـنُّ ـادَ انِ الَ ـصَ ـيمُ يَـتَ يَ يـتَعَ حِ ا ا رَ
 .نُ امحرَ 
ا ا  ــى إِذَ الَ للَ هتَ ســحتّ ــالكَ اطِقــاً بِ ، أَ تُ نَ ــمتَ مِ ابِ وَ َّ سَ ــيلَ غَ ـمــتَ عَ

                                                                        

ـاي احلليب مرياً:  لبنا )١( رت يف نعـم اهللا كيـف يسـقي اهللا اهلنيء الطيّب، هل تفكّ
احلـال مـن  هالطفل الرضيع أفضل وأكمل والذ طعام يقدر عىل تناوله وهـو يف هـذ

؟ فلـوال ان هـداه اهللا م وهضـمهالعجز والضعف وعدم امتالك أدوات أكل الطعـا
 لقبول الثدي وامتصاص احلليب وهو اليدري ماذا يفعل ملات جوعا وعطشا.

،هل شـاهدت ) احلواضن: مجع حاضنة وهي املرأة التي تقوم عىل تربيـة الصـغري٢(
مد حب االم لطفلها وتفانيها يف خدمتـه ؟ فمـن الـذي القـى الرمحـة واملحبـة يف 

 .قلبها؟
 مـن اجلـه، حب األم لولدها وتضـحياهتا املتواصـلة مد رمحة اهللا يف) تأمل يف ٣(

مـن  ،ة مع أهنا تعاين أشد املعاناة يف العناية بهجتد يف ذلك غري السعادة واللذّ  حيث ال
أعز أوقـات  رضاعته وتطهريه من النجاسات وتبديل مالبسه يف النهار أو الليل ويف

بـري العـاجز الـذي ال يسـتطيع قضـاء بخالف احلـال مـع الك ،اسرتاحتها أو نومها
ولكـن عـىل  ،جلـهأمـن اآلخرون ضحى فانّه قد يُ  ،حوائجه لشلل أو مرض عضال

 بخالف ما حيدث مع الرضيع من احلب. واملثوبة ل والتامس لألجركره وحتمّ 

لكانت احلوادث عليه بـال  للطفللوال حفظ اهللا فتني: حفظتني ورعيتني. () كأل٤(
 أقرب إليه من احلياة).انقطاع ولكان املوت 

 .واملقادير احلوادث من ) طوارق: ما يطرق أو يأيت فجأة٥(
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بَّ نـاإلِ  رَ ، وَ امِ ائِ يـعَ  .IQHامٍ ـلِّ عَ ـي كُ ـداً فـتَنِي زَ
ا ا تّى إذَ لَتْ كحَ يتِ طفِ  تَمَ ، أَ IRHرَ يتِ يرَ ِ لَتْ رسَ اعتَدَ َّ بـجَ و، وَ ـيلَ  تَ عَ
تَّــكَ  جَ ــISHحُ فَ عرِ متَنِــي مَ ،ـ، بِــأَنْ أَهلَ وَّ  تَكَ رَ ائِــبِ بِعَجَ  ITHتَنِــيعوَ

                                                                        

) لو تأمل املرء ىف الزيادة املتناسبة يف العقل واجـزاء اجلسـم اخلارجيـة والباطنيـة ١(
ي ذِ الَّـ﴿واضحة يف خلق االنسان وتـدبريه المعجزة هللا  الدركوتناغمها مع بعضها 

ولوال ذلك لوجدت التشويه واخللل يف طول  ﴾دٰ هَ فَ  رَ دَّ قَ  يذِ ﴿والَّ ﴾ وَّ سَ فَ  قَ لَ خَ 
فلو كانـت كـل يـد  ،االشياء وعرضها وكربها ووزهنا اضافة إىل تزامحها وتعارضها

 عريضا،والفم واسعاً  ،وكان األنف طويال جداً  ،وكل رجل بطول آخر ،بطول معني
وامثـال ذلـك مـن كاذان الفيل، والعني واحـدة او منحرفـة،  واالذان ضخمة كبرية

فكـم  وختالفت مع بعضها، تعارضت وظائفهللزال كل مجال لإلنسان و التشوهات،
 .لألسف؟ هللا من رمحة ونعمة وعظمة جيهل العباد قدرها

حـق راح الصـدر للـوانشـعـىل توحيـد اهللا انفتاح القلـب هي )الفطرة السليمة ٢(
عىل العباد حيث تكون فطـرة االنسـان يف اول خلقـه  هي من نعم اهللاو واإلنصاف،

سـليمة التعــرف االذ والطبـائع الســيئة والتـي يكتســبها بعـد ذلــك مــن األرسة 
واملجتمع ولذا يتقبّل االنسـان السـليم الفطـرة كـل املثـل والقـيم بارتيـاح ويســر 

 .كاالرض الصاحلة للزراعة التي تقبل كل ما يزرع فيها من نبات
اه العقل بام يلهمه اهللا من املعارف التي تدل وجوده من خلق الساموت  وهي انتب )٣(

رار ـواالرض واالنسان واحليوان والنبات السنن االهليـة مـن نـزول املطـر واخضـ
االرض ورشوق الشمس وبزوغ القمر والنجوم وأمثال ذلك، كام قيل الحد البـدو 

ىل البدهية:البعرة تدل عـىل املوحدين هللا (قبل علمه بالدين) كيف عرفت اهللا؟فقال ع
 ، فكيف التدل هذه املخلوقات عىل اللطيف اخلبري؟ البعري، واألثر عىل املسري

 ،بام حيدث من امور الطبيعة وما فيها من اخللق والتدبري.) روعتني: أي ادهشتني٤(
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أَ كحِ  ، وَ تِكَ أتَ ظقَ يمَ رَ ا ذَ ي ملـِ ـ IQHتَنـِ أَرضِ ـامئِكَ وَ ـنْ ـيف سَ كَ مِ
 .قِكَ لائِعِ خَ بَدَ 

بَّه  نَ ذِ كتَنِي لِشُ وَ كَ وَ اجِ كرِ وَ ، وَ كَ تِ بِ طَ ـرِ بَ اعَ عِ تِ كَ وَ  .كَ ادَ
م هَّ فَ ــوَ ـــتَنِ تْ بِ ــاءَ ــا جَ ـــي مَ يَسَّ ، وَ ــلُكَ سُ ــلَ تَ يلِ رـهِ رُ بُّ قَ تَ

اتِكَ  رضَ نَ IRHمَ مَ َّ فن، وَ يلَ لُ ـي جَ ـتَ عَ ونِكَ وَ كَ طميعِ ذلِكَ بِعَ  .فِ
مَّ إِ   لَ  ذثُ قخَ رِّ الثَّرَ نْ حُ ــضَ لِ رمْ تَ ـ، لَ ISHتَنِي مِ ا إِٰهلِ ـةٍ ي يَ ي بِنِعمَ

زَ  رَ ــر، وَ ونَ اُخ ــوَ قدُ ــنْ أَن ــي مِ ـــاعِ التَنِ عَ ــنُوفِ ـمَ صُ ، وَ اشِ
يَ  ظِ  ITHاشِ الرِّ نِّكَ العَ انِ بِمَ إِحسَ ، وَ َّ يلَ دِ ـيمِ عَ  .يَّ ـيمِ إِلَ كَ القَ

لَ ـمَ ـتّى إِذا أَتـحَ   ِ ـمتَ عَ َ ـنِّعَ ـيعَ اليَّ مجَ رصَ ، وَ ـلَّ فمِ ي كُ نـّ تَ عَ
منَ  ْ يَ ، ملَ مِ جُ ـلِ هكَ جَ عالنِّقَ تِ رـي وَ لَ ـأَ لَ ـيي عَ لَـلكَ أَنْ دَ ي عَ ى ـتَنـِ

                                                                        

 ) ذرأت: خلقت ونرشت.١(

ه إليـه يـدوهو من فضل اهللا ولطفـه بعبـده أن هي ويرست يل تقبل مرضاتك: )٢(
فكم من نفوس تلوثت فطرهتا تأبى الطاعة وتتمـرد  ،ويفتح قلبه عىل دينه وكتابه

َـا ﴿ .عىل اهللا وتعصيه وال تستجيب له رغم معرفتها للحـق وأهلـه وا هبِ ـدُ حَ جَ وَ
ا مْ ظُ يتَ سوَ هُ سُ ا أَنفُ نَتهَ القَ ëلُو عُ  ﴾.امً وَ

وجميئه للدنيا هـو ، فاالنسان يف اول خلقه ) حر الثر: الرتاب الندي اخلالص٣(
فقري اليملك شيئا ولكن اهللا هيبه من كرمه وفضـله خمتلـف انـواع الـنعم املاديـة 

 .واملعنوية
 ) الرياش: الفاخر من اآلثاث.٤(
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نِي إِلَ  بُ رِّ قَ وفَّ يما يُ ، وَ نِي لَدَ زام يُ ـلِ تَنِي قكَ  .IQHكَ يلِفُ
ع  ــإِنْ دَ ـــفَ ــبكَ أَجَ ـوتُ إِنْ سَ ــي، وَ ــيطَ ـكَ أَعتُ لأَ ـتَنِ إِنْ ـتَنِ ي، وَ

كَ رـكَ ـكَ شَ ـعتُ ـأَطَ  إِنْ شَ نِي، وَ لُّ ذلِكَ إِ ـنِ ـتَ دتُكَ زِ رتَ الً كي، كُ امَ
كَ  إِ  ألَنعُمِ ، وَ َّ يلَ َّ حعَ انِكَ إِيلَ  .IRH@سَ

سُ   نْ مُ بحانَكَ سُ بفَ ، مِ ـتْ  ئٍ دِ بحانَكَ سَ دَّ قَ ، تَ يـدٍ ِ ِيـدٍ جمَ ، محَ يدٍ عِ مُ
كَ سأَ  تْ آالؤُ ظُمَ عَ ، وَ كَ  .ISHامؤُ
ا إِٰهلِ   كَ يَ أَيُّ نِعَمِ ـفَ ـدَ ـي أُحصِ ذِ ي عَ طَ  ؟ راً كـداً وَ ايـاكَ أَمْ أَيُّ عَ

ا شُ  ومُ هبِ بِّ أَ  ؟ راً كأَقُ ا رَ يَ يَ هِ ا العَـكوَ يهَ صِ نْ أَنْ حيُ ، ـثرُ مِ ونَ ادُّ
                                                                        

يزلفني: يقربني (فمن رمحة اهللا رعايته املستمرة وهدايتـه لعبـده رغـم عصـيانه ) ١(
ل له العقوبة ويقبل توبته واستغفاره و يعفو عن ذنوبه وهيديه لسـبل وذنوبه فال يعجّ

ب لرضوانه )  .الصالح واخلري والرشاد وما يقرّ
فمن عطايا اهللا والطافه بعبده ان يوفقه لدعائه ليستجيب له ويقضــي حوائجـه ) ٢(

بـل لطاعته له، وكـأن الـداعي لـه فضـل عـىل ربـه،  ويعتربه عمال صاحلا يثيبه عليه
ثـم يمنحـه التوفيـق  اللطـف االهلـيو اهلدايـة بمزيد من الرب الكريم يتفضل عليه

ــد ــذا اهل ــل هب ــة للعم ــة رباني ــه كهدي بْ لدعائ ــتَجِ ــوينِ أَس عُ ــمُ ادْ بُّكُ الَ رَ قَ ﴿وَ
﴾ مْ كـل شـكر  دبالزيـادة عنـ لعبده ثم الوعد الصادق ،﴿ويدعوننا رغبا ورهبا﴾لَكُ

رتُمْ وذكر هللا عىل نعمه بمزيد مـن االجـر واملثوبـة الدنيويـة واالخرويـة ـكَ ئِن شَ ﴿لَ
 َ ﴾ألَ مْ نَّكُ يدَ ربـه لفضل  ينتبههل و ؟فامذا يريد اإلنسان دالال أعظم من هذا الدالل ،زِ

 .عليه؟ ولطفه وكرمه الدائم املتجدد
 فنعم اهللا التقدر بثمن ناهيك عن معرفتها كلها .) آالؤك: نعمك.٣(
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افِظُونَ اً ـملغَ عِ ـلُ بيَ  وأَ  ا احلَ َ  .؟هبِ
أتَ ـمَّ مَ ـثُ   رَ َ  IQHا دَ رصَ ـفوَ نَ الضُ مَّ مِ هُ نِّي اللَّ ــتَ عَ الضَّ ، رَّ ـرِّ وَ اءِ
السَّ كأَ  افِيَةِ وَ نَ العَ رَ يلِ مِ هَ ّا ظَ اءِ ـثَرَ ممِ  .رّ
أَن  ا إِلٰ ـهَ ـشا أَ ـوَ ي بِحَ ـدُ يَ يـهِ ةِ إِيمَ ـقِ عَ ـقَ ، وَ ـقـاينِ مَ ـدِ عَ  IRHاتِ زَ
الِــينِي، ـقـــيَ  خَ يــحِ ـوَ ــ ISHصِ رصَ بــاطِنِ مَ وـتَ ي، وَ يدِ ــونِ كحِ نُ

ــ عَ ي، وَ ريِ ــمِ ئِقِ ـضَ ــ ITHالَ ي نُ ــارِ َ ـــجمَ ِ ـورِ بَ يرِ رصَ ــارِ أَسَ  IUHي، وَ
                                                                        

، فكم بالء وشدة دفعها اهللا بفضله ولطفه عن اإلنسـان منـذ ) درأت:  دفعت١(
وطفولته إىل وقته احلارض ولو شاء ملا سلم اإلنسـان منهـا ولرتكـت عليـه صغره 

 .آثارها او اهنت حياته ووجوده الدنيوي عىل االرض
 هللا هـو الشـهادةبالعبارة واملراد  ،االرادة املحكمة عزمات: مجع عزيمة وهي)٢(

ــالل  ــن خ ــتم ــني الثاب ــن  اليق ــيقوله م ــره ، بامس ــق ألم ــليم املطل ــاهللا والتس ب
ــهاد ــه  ةبالربوبية الش ــة ل ــرار بالنعم ــانهللا واالق ــزاء االنس ــل اج ــاهرة بك  الظ

عرب الفقرات القادمة بـذكر هـذه التفاصـيل × االمام رع ـيشس حيث.،باطنهالو
جزء جزءا ابتداء من الرأس وما حيتوي من االجزاء اىل الرقبة والصدر واالجزاء 

 واالقرار بنعمه.الباطنية للجسم بتفصيل واسع الظهار مد االيامن باهللا 

 .، بمعنى: اشهد بتوحيدي اخلالص الصادق لك) رصيح: بنيّ ٣(
من األشياء باملورد املشار اليه، واملراد الشهادة بكـل مـا ) عالئق: هوما يتعلق ٤(

يتعلق بالبصــر ويسـبب لإلنسـان الرؤيـة مـن األعصـاب واخلاليـا واألجـزاء 
 .ة النظر لألشياء ومشاهدهتااألخر والتي باشرتاكها مجيعاً تؤدي إىل امكاني

 ) اسارير: الطيات واخلطوط التي يف اجلبهة أو اجلبني.٥(
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بِينِ ـحَ فصَ  خُ ـةِ جَ بِ  IQHوقِ ري، وَ ارِ سَ ذَ ـسِ فنَ  IRHمَ خَ يفِ ي، وَ  ISHارِ
ــ نِ ـمَ بِ IUHيـنِـــنِيرعِ  ITHارِ ــارِ سَ مَ خِ  IVH، وَ ــامَ مــا  IWHصِ ــمعِي، وَ سَ

أَطبَقَـ تْ وَ مَّ لَ ـضُ ،هِ ـيـتْ عَ تايَ ـفَ ، شَ ـاينِ ـاتِ لَفـظِ لِسَ كَ حرَ  وَ
مَ  نَكِ غوَ زِ حَ ـ IXHرَ كِّ فَ ي وَ مِ تِ أَ فَ نابـِ مَ ـرضَ ي، وَ سَ مَ ، وَ  IYHاغِ ـايسِ

ــطمَ  مِ مَ ـعَ بِـــشي وَ َ ـرَ محِ ــي، وَ أسِ ــةِ اُمِّ رَ عِ  ،IQPHيـالَ ــارِ ــوغِ فَ لُ بُ وَ
ــي نُقِ ــلِ عُ بَائِ ــا اIQQHحَ مَ ــ، وَ لش لَ عَ ــتَمَ ورُ ي ــامُ ــهِ تَ يدصَ ، IQRHرِ

                                                                        

  .فتحات، املداخل اىل االجزاء الباطنيةب، وق: ثقو) خر١(
أي الثقوب واملنافذ التي تؤدي إىل مرور اهلواء إىل بـاطن اإلنسـان  ) مسارب: منافذ٢(

 ابتداءً من األنف إىل القصبات اهلوائية وإىل آخر نقطة.

 ف وهي القطعة أو اجلزء).وذر) خذاريف: اجزاء، (خذاريف مجع خُ ٣(

  ) مارن: املارن خرق االنف، اجلزء اللني من األنف يف أسفله.٤(
مـا صـلب منـه (واملقصـود باجلملـة هـو  وأكلـه  ،مقدمة األنف) عرنيني: العرنني ٥(

  ه الذي يمثل شيئاً بسيطاً من عظمة اخلالق جلّ جالله).ئجزاأالشهادة باألنف و
 أي املنافذ التي تؤدي إىل سامع األصوات عرب األذن.) مسارب: ٦(

هو الشـهادة ي إىل الطبلة ىف االذن، واملقصود باجلملة ـذن التي تفض) صامخ: قناة األ٧(
  بمنافذ االذن وما تضمه من ثقوب واجزاء تدل عىل عظمة اخلالق.

يف أسفل الفم، واملراد الشهادة هللا بكـل مـا يتعلـق  ) مغرز حنك: حمل اتصال احلنك٨(
 بأجزاء الفم من الشفتني واللسان واحلنك وبقية األجزاء.

 .اسـة الذوق)(أي ح حواس التي هبا يستساغ الطعامـاغ: األشياء والـ) مس٩(
 : أي العنق الذي حيمل الرأس بتوازن. محالة أم رأيس )١٠(

 .التي تتفرع إىل أقصـى اجزاء اجلسم  واألوردة يف العنقني) أي الرشاي١١(
 بكل ما فيه من املحتويات الداخلية. ) تامور صدري: جوف صدري١٢(
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ائِلِ  َ محَ يبحَ IQHوَ تِينـِ نِيـاطِ  ،IRHلِ وَ ـابِ قَ  ISHوَ جَ أَ لحِ ي، وَ  ITHذِ الَ فـبـِ
وَ  ا حَ مَ ي، وَ بِدِ ايشِ كَ وَ ـيِفُ تـحَ اسِ قَـضـأَ  IUHهُ رشَ حِ عِي، وَ اقُ الَ

فَ  يلِ مَ وَ IVHاصِ بضُ عَ قَ أَطـرَ IWHيلِ ـامِ ، وَ لَــ IXHافُ أَنـاميلِ ، وَ ي حوَ مِ
                                                                        

الـرابط لليشـء  ) محائل: السري الذي يربط به السيف أو السالح واملقصود هو احلبل١(
 بيشء آخر.

أي الشـريان الرئيسـي املتصل بالقلب والذي إذا انقطـع ) حبل وتيني: حبل الوتني ٢(
عرق متصل بالقلب اذا انقطع مات االنسان (واملقصود بشكل عـام هـو مات اإلنسان 

 ).جيري هبا الدم يف أجزاء اإلنسان التيالرئيسية والفرعية الشهادة بالعروق 

ع نوط وهـو معلـق كـل يشء (واملقصـود الشـهادة بـالعروق واالغشـية ) نياط: مج٣(
 )والتي من خالهلا يقوم بعمله الدقيقة التي تتصل بالقلب

 ، واملراد الشهادة بالكبد وأجزائه.) أفالذ: مجع فلذة وهي القطعة من الكبد٤(

 والتي تشكل القفص الصدري. ) رشاسيف: اطراف االضالع(من جهة البطن)٥(

أو أجزاؤه التي تؤدي إىل ارتباط األجزاء الرئيسـية  حقاق املفاصل: وسط املفاصل) ٦(
 .لليد أو الرجل مع بعضها

 قوة األيدي ومفاصلها وكذلك األرجل.أي األجزاء التي تؤدي ) قبض عواميل: ٧(

ــابع. (األُ ٨( ــل: االص ــاميل: االنام ــبع) ويف) ان ــدة االص ــة: عق ــارة إىل   نمل ــك اش ذل
ل االنسجة يف هنايـات االصـابع والتـي يسـتفاد منهـا يف التحريـات االختالف يف شك

اجلنائية اذ ال يوجد انسان يتشابه مع انسان آخر ىف كل هذا الكـون مـن حيـث هنايـات 
والتي يوجد مثلها  هبام وهي معجزة صغرية من معاجز اهللا يف اإلنسان االصابع سيام اإل

لشهادة هللا جـلّ اتعداد هذه االمور هي  واملراد منيف بؤبوء العني ويف صوت احلنجرة، 
جالله بالوحدانيةوالعظمة أوال والقسم هبا والتي سيأيت يف هنايـة الـدعاء بـالعجز عـن 

عىل كل نعمة بل حتى عىل النعمة الواحدة منهـا لشـدة مـا  الوفاء بشكر اهللا جلّ جالله
 .جيهل اإلنسان من نعم اهللا اخلفية
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ي، مِ دَ ـ وَ بَشَ ي وَ ـعرِ شَ ـبِيـوَ صَ قَ ـبِي وَ صَ عَ ي، وَ ي IQHرِ عِظـامِ ، وَ
وقِ  رُ عُ ِّي وَ خمُ وَ وَ ِيعُ جَ مجَ ا اي، وَ مَ ي، وَ حِ جَ نارِ امَ  IRHتَسَ يّ ىل ذلِكَ أَ عَ

ــتِ رَ  لَّ ــا أَقَ مَ ــاعِي، وَ نَ ـنِّـــضُ مِ راألَ  ISHضَ ــوي، وَ ظَتِــي ـمِ يقَ ي وَ
سُ  وعِي وَ كُ اتِ رُ كَ رَ حَ وينِ وَ كُ سُ ــلَـودِي، أَنْ ـجُ ـوَ تُ لاوَ ـوْ حَ

ا ـدتَهَ جوَ مِّ األَحقَـابِ لَـوْ عُ ارِ وَ  األَعصَ دَ يَ رـتُ مَ دِّ ا أَنْ أُؤَ هتُ
ا ارَ وَ كشُ  كَ مَ نْ أَنعُمِ ةٍ مِ دَ ـعتَطَ ساحِ نِّكَ املُوجِ بِ تُ ذلِكَ إِالَّ بِمَ

َّ بِهِ شُ  يلَ يداً كعَ دِ بَداً جَ كَ أَ ناءً ITHرَ ثَ قاً طَ  ، وَ تيداً  IUHارِ  .IVHعَ
                                                                        

 ها.اي القصبات اهلوائية واشباه) ١(

رايني والعظام واللحم ومجيـع ـ) بمعنى الشهادة بام حدث من نمو يف االنسجة والش٢(
ويف كل جزء من  ،كافة خالل فرتة الرضاعة والطفولة والرشدوتكاملها اعضاء اجلسم 

تربز عظمـة اهللا والتـي حيتـاج رشحهـا إىل جملـدات تناوهلـا علـم الطـب  هذه االجزاء
 .ودراساته

 .محلت، ) أقلّت: رفعت٣(
املعلومـة  ،الظاهرة والباطنة ،) واملراد أن نعم اهللا الكثرية املتنوعة املحسوسة واخلفية٤(

وهو وشكرها لو استطاع اإلنسان الوصول هلا مجيعاً وبدأ بتعدادها وذكرها  ،واملجهولة
عىل نعم وقت طويل جداً فإنه ما أن ينتهي من ذلك حتى يبدأ بشكر جديد حيتاج إىل ما 

رتُمْ أليف قوله تعاىله من اهللا عىل شكره له كام جتددت ل كَ ئِن شَ ﴾ فاإلنسـان ﴿لَ مْ نَّكُ يـدَ زِ
وا  والالحقة والتي يعجز عن إحصائها وشكرها السابقة نعم اهللالرس األدائم  دُّ عُ إِن تَ ﴿وَ

تَ اهللا الَ  ا﴾. نِعمَ وهَ صُ   حتُ

 يداً).اجلديد(أي أن نعمك املستجدة تستوجب شكراً جد،) الطارق: احلادث٥(

ا )٦( ظُ  العتيد: املُهيّأ احلارض، ومنه قوله تعاىل ﴿مَ لفِ نْ  يَ يهِ  إِالَّ  قَولٍ  مِ دَ قِيبٌ  لَ ﴾ رَ تِيدٌ  .عَ
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رَ   لوْ حَ لْ وَ العَ صأَجَ ـكَ تُ أَنا وَ ـنْ أَنامِ ونَ مِ ـIQHادُّ يَ ـ، أَنْ نُحصِ
ــد إِ  هِ وَ نمَ ــالِفِ ، سَ ــكَ ــهِ آعامِ ــ، IRHنِفِ ــمَ صَ ــدَ رنَ ـا حَ الَ اهُ عَ داً، وَ

داً  ينَاهُ أَمَ  .أَحصَ
أَنـتَ املُ هَ يهَ   كَ وَ لـِ ُ يفِ كِتَ خـاتَ أَنّى ذَ النَّبَـأِ ربِ ، وَ اطِقِ كَ النـّ ابـِ

ادِقِ  وا نِ الصَّ دُّ عُ إِنْ تَ ةَ اهللاع﴿وَ ـوهَ  حتُ الَ  مَ قَ كِتابُـكَ صُ ـدَ ا﴾ صَ
إِنبَ  مَّ وَ هُ نبِيَ اللَّ لَّغَتْ أَ بَ ، وَ كَ لُكَ ما أَنزَ اؤُ سُ رُ كَ وَ لَ لاؤُ نْ يتَ عَ مْ مِ هِ

 َ رشَ ، وَ حيِكَ نْ دِينِكَ ـتَ لَ عوَ مْ مِ  .هُ
ــ  ــي أَ ريَ غَ ــا إِهلِ دُ بِجُ شــ أَينّ يَ ــدِّ هــهَ جِ ي وَ مَ دِ ــبي، وَ ــغِ طَ تِ لَ ي اعَ

وُ  ولُ مُ عِ سوَ أَقُ وقِناً ؤي، وَ ناً مُ  :مِ
مدُ هللا  ـونَ مَ  أَحلَ يَكُ لَـداً فَ ـذْ وَ تَّخِ ْ يَ ي ملَ ـنْ لَـهُ والَّذِ كُ ْ يَ ملَ وثـاً، وَ رُ

يكٌ يف مُ  ـلرشَ يُضَ هِ فَ يامَ ااكـِ هُ فـِ عَ بدَّ الَ ISHتَـدَ لِّ ، وَ ـنَ الـذُّ ٌّ مِ يلِ  ITH وَ
                                                                        

 ) أنامك: خلقك، عبادك.١(

 أي املايض واحلارض (من النعم).سالفه وانفه:) ٢(

) ابتدع: انشأ من دون اصل يقتدي به (وكام هـو معلـوم أنـه لـو كـان هللا رشيـك ٣(
عنـد اخـتالف املصـالح  إىل نفسه وحلدث االختالف والنزاع بيـنهام منهام كلّ ى علد

 ق).لوالرؤ يف تيسري أمور الكون واخل

أي إن اهللا سبحانه ال حيتاج إىل ولد أو مساعد أو معني ليعينـه يف أعاملـه، إذ إن ) ٤(
ذلك هو حال املخلوق املحدود، أما اخلالق العظيم فهو نقـص لـه وذل ليحتـاج إىل 

 غريه تعاىل اهللا عن ذلك الذي له الكامل املطلق.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٨٠ 

ريُ  هُ فَ نَعَ فِ  IQHفِدَ هُ ب، فَسُ يام صَ انَ ، لَوبسُ حَ هُ ةٌ إِالَّ اهللاُ انَ فِ كَ  حانَ ام آهلَِ يهِ
سُ  تا، فَ طَّرَ فَ تَ تا وَ دَ سَ انَ اهللابلَفَ دِ  حَ مَ دِ الصَّ دِ األَحَ احِ ْ  IRHالوَ ي ملَ الَّذِ
كُ  ْ يَ ملَ ، وَ ولَدْ ْ يُ ملَ لِدْ وَ دٌ يَ واً أَحَ فُ  .نْ لَهُ كُ

مــ  ــداً يَ  دُ هللاأَحلَ لُ محَ الَ  ISHعــدِ ــدَ مَ ــهِ محَ تِ بِ ئِكَ ــرَّ نبِيَ املُقَ أَ ، وَ ــهِ نيَ ائِ
لِ راملُ  ـسَ ـدٍ خَ َمَّ هِ حمُ تـِ َ ريَ ـىل خِ ىلَّ اهللاُ عَ صَ ، وَ هِ نيَ آلـِ ، وَ مِ النَّبِيّـنيَ اتَ

رِ الطَّيِبنيَ الطَّ  .خينَ املُ اهِ لَّمَ سَ نيَ وَ  لَصِ
 يسأل اهللا وهو يبكي فقال:) ITH(ثم طفق

مَّ ا هُ   .IUHاكَ أَرَ أينِ اكَ كَ شَ خنِي أَ لعَ جاللَّ
                                                                        

ة من اآلخرين هو دليـل عـىل د) فريفده: فيسنده، فيعينه، الن االحتياج إىل املساع١(
 .كل نقص أو احتياج إىل غريهالنقص أو عدم الكامل وتعاىل اهللاّ عن 

 .يشءالذي يرجع إليه يف احلوائج وال يستغنى عنه الستغنائه عن كل ) الصمد: ٢(
 .يعدل: يكافئ) ٣(
 .(بالبكاء)، بعد مقدمة التمجيد هللا السابقة ) طفق: أخذ، رشع٤(
 سـيمتنع ما تتضمنه املعايص من عقوبات وحتسس اذاها فانـه اإلنسان) لو شاهد ٥(

تنقله ن املشاهدة باحلواس يكون أثرها أكرب من جمرد العلم هبا حيث أل ،عن ارتكاهبا
ذاه مـن أرطان وـكمن يعلم بوجود الس ،االدراك املحسوسإىل مرحلة التصديق أو 

يـدرك حقيقـة  هخبار ولكنه حني يبتىل به (ال سمح اهللا) ويعاين من اذاه فانخالل األ
دراك لـو حـدث لإلنسـان عـن عقوبـات ومثل هذا اإل، االمر بشكل مبارش واضح

امه فيكون مأم العذاب اآلخرة لكان نظرته إىل املعايص والذنوب قد تبدلت ولتجسّ 
دراك العـام واالدراك هذا الفـارق بـني اإلومانعاً أعظم وحاجزاً أكرب عن ارتكاهبا، 



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٨١ 

أَ  الَ عِدينِ بِتَقوَ سوَ ، وَ نِ ش تُ اكَ يَتِ ـعـمَ ـبِ  IQHيقِ   .كَ ـصِ
خِ  كَ ضَ ـي قَ ـِي فـِل رـوَ رِ دَ كْ يل يف قَ بارِ ، وَ  .IRHائِكَ

تَّى الَ   بَّ تَعحَ ر أُحِ يلَ ما أَخَّ الَ تَأخِ  ،تَ جِ جَّ وَ  .تَ لريَ ما عَ
مَّ ا  هُ نَ جاللَّ  .ISHيـسِ فايَ يف نَ عَلْ غِ
اليَقِ     .بِيليفِ قَ  ITHنيَ وَ

اإلِ  يلخوَ مَ صَ يفِ عَ   .IUHالَ
                                                                                                                                                  

وقدرتـه  دراك مـد عظمـة اهللاإومنهـا  ،مـوراملحسوس يكون حمفوظاً يف مجيـع األ
 . فإن كنت ال تراه فإنه يراك »اُعبد اهللا كأنك تراه«وخشيته وعبادته ويف احلديث 

ان الشـقاء يف ـبب لإلنســمعايص تســ، فالـعبـالعناء والتـ) تشقني: الشقاوة: ١(
بينام تسبب التقـو السـعادة والســرور وراحـة الـنفس يف الـدنيا  ،الدنيا واآلخرة

 .واآلخرة
اي اجعل  يل افضل القضاء والقدر الذي يوصلني اىل مراضيك بافضل السـبل )٢(

 رضا برضاك وتدبريك.واقرصها مما يتناسب مع حايل وقدريت ثم اعطني التسليم وال

فاهللا سبحانه أعرف بـام يصـلح لعبـده  يل، هتالرضا والقناعة بام قسم اعطني ) أي٣(
،واوقاهتا ومقاديرها ويف ذلـك الغنـى عـن احلاجـة اىل مجيـع من األرزاق واألحوال

 .املخلوقني
أي اليقني الثابت باهللا الذي ال يشوبه شك وال يصيبه التغري أو التبدل كـام ورد  )٤(

 . يف الدعاء (اللهم اين اسألك يقينا ثابتاً ال أجل له دون لقائك)

هللا مـن دون نظـر ألي  لوجـه خالصـة مـن االنسـان بمعنى أن تكون األعـامل) ٥(
.مصلحة دنيوية أخر 



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٨٢ 

ي، ِ النُّورَ يفِ بَرصَ ةَ يفِ دِينِ  وَ ريَ البَصِ  .IQHيوَ
تِّ   مَ ـــوَ عوَ ـــي بِجَ ينِ حِ اIRHارِ ـــج، وَ ـــلْ سَ بَ معِ ـعَ ــــي وَ يَ رِ ـصَ

ثَ وَ ـال  .نِّيـمِ  ISHنيِ ارِ
ا  أرِ رـصُ ـنوَ ينِ فِيهِ ثَ أَرِ نِي، وَ مَ لَ نْ ظَ ىلَ مَ مَ ينِ عَ يبأي وَ أَقِـرَّ ITHرِ ، وَ

 .ينِ يبِذلِكَ عَ 
مَّ ا  هُ فْ كُ كاللَّ تِ رشِ ابَ ـ رتُ سي، وَ يتِ وعَ اIUHرَ ـرْ غ، وَ طيِ  يل فِ  ،يئَتـِخَ

ا أخوَ ،يشَ  IVHسَ فُكَّ  طَاينِ اينِ  وَ هَ  .IWHرِ
ا  ا عَلْ يلِ جوَ ةَ  إِهلِي يَ جَ رَ ةِ اآل يفِ  يالالعُ  الدَّ رَ األُ  خِ  .IXHىلووَ

                                                                        

وفق اهللا عبده اليهـا، فـان كثـري مـن االنحرافـات وهي من االمور املهمة التي ي )١(
 .والتقصري والقصور انام تنتج من خالل التطرف يف فهم الدين ومستلزماته

والرجـل كسالمة البصـر واليـد سالمة اجلوارح  ارزقني أيمتعني بجوارحي:) ٢(
 .التي تكون سببا لتيسري امور الدنيا واالخرة وما شابه

ِ  ) أي سالمتها دائامً ٣(  .يف العمر والشيخوخةيف السن وخصوصاً عند الكِربَ
 .مطلبي، ثأريريب: أ) م٤(
  .والعيوب عامة الذنوب الظاهرة خاصةهو السرت عىل املراد و)٥(
  .، اجعل اخليبة والفشل حصادهبعدأ) اخسأ: اطرد، ٦(
ثـر ) رهاين: كناية عن القيد (واملراد هو االنفكاك من أرس الشيطان وقيده ومـا أك٧(

  قيود الشيطان عىل ابن آدم يف مغريات الدنيا ولذائذها العاجلة الفانية).
 مراتب السـابقني إىل رضـوان اهللا أومراتب القرب اإلهلي، الوصول إىل يف أي ) ٨(

  .فهي التي جيب أن يكون هلا السعي أوالً قبل غريها



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٨٣ 

مَّ   هُ لَ  لَكَ  اللَّ ام خَ مدُ كَ عَ تَنِ قاحلَ مِ تَنِ لي فَجَ  .IQHرياً يعاً بَصِ ي سَ
لَ   ام خَ مدُ كَ لَكَ احلَ عَ تَنِ قوَ اً رَ لي خَ تَنِ لي فَجَ يّ وِ ـةً يبِ محَـقاً سَ قَ  د، وَ

نْ خَ نكُ  نِيّاً قِ لتَ عَ  .ي غَ
نِ   أتَ رَ بِّ بِام بَ دَّ  IRHيرَ عَ يتِ طتَ فِ لفَ  .رَ
بِّ بِامَ   نِ رَ أتَ أَحسَ  أَنَشَ يتِ ني فَ ورَ  .ISHتَ صُ
بِّ بِام أَح  يفِ تَ نسَ رَ َّ وَ  .ITHيتَنِ يافَ ي عَ ـِسِ ف نَ إِيلَ

                                                                        

مـاذا لـو كنـت يف ي هبا؟ ـ) هل تأملت يف نعم اهللا عليك التي تصبح ومتس١(
كيـف سـتكون حياتـك الشخصـية  ،أول خلقك أعمى وأطـرش وأخـرس

واالجتامعية واالنسانية؟ وما هو مد املعاناة التي كنت سـتتعرض هلـا لـوال 
، وهكـذا يف كـل جوارحـك لطـف اهللا بـك فجعلـك سـميعاً بصـرياً ناطقـاً 

  .وعافيتك يف أجزاء جسمك
 .املعتدلة ، عىل الفطرة السليمة) برأتني: خلقتني٢(
اإلنسـان عمومـاً وخصوصـاً يف وجـه املـرأة ) اجلامل والكامل يف صـورة ٣(

ة خفية يغفل الناس عن شـكرها موهي نعوالرجل جيعل الناس تنجذب إليه 
بدل اجلامل قبح ال يطاق النظـر إليـه وكـان فلو كان استعامهلا  ءسابل احياناً يُ 

 التـياهللا عليـك نعم بفتأمل  فكيف سيكون حال الدنيا؟ ر كلهم كذلكـالبش
فضـل اهللا يستعرضها اإلمام يف دعائه من العافية والتوفيـق والعـزة واعـرف 

 .تأمل يف جزائك وشكرك له كيف كان وباملقابل ،عليك ولطفه وعنايته بك
 ) أي مل جتعلني معقداً أو ذو نفس مريضة.٤(



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٨٤ 

ألَ   بِّ بِام كَ فَّ وَ  IQHينِ تَ  رَ  .تَنِيقوَ
نَع  بِّ بِام أَ دَ رَ هَ َّ فَ يلَ تَ عَ  .يتَنِ يمَ
بِّ بِام أَ   لِّ خَ تَنِ يلَ ورَ نْ كُ مِ  .تَنِييطَ  أَعريٍ ي وَ
بِّ بِام   قَ تَنِ عَمطأَ رَ سَ  .تَنِييي وَ
بِّ بِام أَغنَي  أَ رَ  .IRHنَيتَنِيقتَنِي وَ
بِّ   أَعزَ  رَ نتَنِي وَ نِيزبِام أَعَ  .تَ
لبَ   بِّ بِام أَ كَ الصَّ سرَ رتِ نْ سِ سّ تَنِي مِ يَ ـرـَايف، وَ ـنْ صُ عِكَ نتَ يل مِ

ــ وَ الكَ ــىل بَ نِّــي عَ أَعِ ، وَ ــدٍ َمَّ آلِ حمُ ــدٍ وَ َمَّ ــىل حمُ ــلِّ عَ  ISHائِــقِ ايف، صَ
وفِ  ُ رصُ ، وَ ورِ هُ يايلِ  ITHالدُّ  .امِ األَيَّ  وَ اللَّ

                                                                        

كيـف فعىل فطرة منحرفـة فلو خلق اهللا البشـر  ،كألتني: حفظتني ورعيتني )١(
فكم هللا ،ال شك أهنا ستكون جحيامً ال يطاق ؟وحال البرشيةالدنيا كون حال يس

بِأَيِّ آالَ عىل العبادمن نعم خفية  ﴾.﴿فَ بَانِ ذِّ كَ امَ تُ كُ بِّ  ءِ رَ

 كتني.ملَّ  ،) اقنيتني: اغنيتني٢(

بمعنـى طلـب العـون  (وهـي مجـع بائقـة مصـائب ومكـاره  ،)بوائق: رشور٣(
والتسديد عىل مـا سـيأيت بـه الـزمن القـادم فـيام تبقـى مـن العمـر مـن املكـاره 

 . )والشدائد

مـن حـال إىل حـال مـن ما حتمله األيام من تغـري األحـوال  رصوف الليايل:)٤(
 املـرض إىل السـالمة والعافيـةالشباب إىل الشيخوخة ومن الفقر إىل الغنى ومن 

 وما شابه). 



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٨٥ 

نْ أَه  نِي مِ نَجِّ باتِ  IQHيانالِ الدُّ وَ وَ رُ كُ ةِ اآل وَ رَ  .خِ
اك  ا يَ وَ َّ مَ نِي رشَ لُ الظَّ عفِ  .املُِونَ يفِ األَرضِ مَ
مَّ مَ   هُ االلَّ افُ فَ مَ كا أَخَ نِي، وَ نِيحا أَ فِ قِ رُ فَ  .ذَ
يفِ نَ   احرُ ـسِ فوَ دِينِي فَ  .نِيسي وَ
يفِ   احفَ  وَ ي فَ رِ فَ يفِ أَهظسَ ا يلِ نِي، وَ ايلِ فَ مَ  .IRHنِيفلُ خوَ
زَ   فِيام رَ كْ يلقوَ بَارِ  .ISHتَنِي فَ
يف  ذَ  يـسِ فنَ  وَ يف ،نِيللِّ فَ ِ  وَ عَظِّم النّاسِ  أَعنيُ  .نِيفَ
نْ   مِ ِّ  وَ لِّمنِي رشَ نسِ فَسَ اإلِ نِّ وَ  .اجلِ
الَ   نُويب فَ بِذُ حف تَ وَ بِسَ ضَ ينِ ـنِي، وَ زِ يتِ فَالَ ختُ يرَ  .ITHرِ
الَ    يلِ فَ مَ بِعَ الَ IUHتَلِنِيب تَ وَ كَ فَ نِعَمَ  .نِيبلُ س تَ ، وَ
إِ   ريِ وَ  .  IVHنِيلتَكِ  كَ فَالَ ىل غَ

                                                                        

  يا ومصائبها وابتالئاهتا العامة واخلاصة.فتن الدن أهوال الدنيا: )١(
  م بحفظك ورمحتك.هل ظافواحل كن املدبرواملعني أي اخلفني: )٢(
 .رضوانك لبلوغ وسبباً  طاعتك يف مبذوال اجعله أو فيه والزيادة الربكة اجعل )٣(
ي أمام الناس بسوء أعاميل وباطن حـايل ومـا حيتويـه مـن نوايـا ـأي ال تفضحن) ٤(

 سيئة. 

  .بل اشملني بلطفك وعونك أي ال جتازين بسوء عميل واستحقاقي للعقاب )٥(
  .إىل غريك ء حوائجيقضاتوكل  ي الفال تكلني: أ )٦(
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٨٦ 

ي  نـِ ـنْ تَكِلُ ـي إِىل مَ ي؟ إِهلِ نـِ يَقطَعُ يـبٍ فَ رِ يـدٍ IQH؟إِىل قَ عِ  ، أَمْ إِىل بَ
ــي نِ مُ هَّ يَتَجَ ــتَ سأَمْ إِىلَ املُ  ،؟IRHفَ ــكُ ض لِي مَ يبِّ وَ ــتَ رَ أَن نيَ يل وَ فِ عَ

ي و إِلَ ش، أَ ؟ISHأَمرِ ريكُ تِيكَ غُ ي ITHبَ ارِ بُعدَ دَ ـوَ IUHوَ هَ ـىل ، وَ اينِ عَ
لَّ  نْ مَ  .يتَهُ أَمرِ كمَ

الَ إِٰهلِ   ـي فَ ضِ ـنْ غَ ْ تَكُ ـإِنْ ملَ ، فَ ـبَكَ ضَ َّ غَ يلَ لِلْ عَ َّ فَـالَ ب حتُ ـيلَ  تَ عَ
بَ  اكَ  IVHايلأُ وَ عُ يلوافِيَتَكَ أَ  أَنَّ عَ ريَ غَ  ،سِ  .IWHسَ
أَ   بِّ بِنُــورِ وَ ســفَ ــا رَ ــكَ جأَلُكَ يَ ي أَ هِ ــهُ األَ رشَ الَّــذِ ــتْ لَ ضُ رقَ

اتُ  وَ امَ السَّ اIXHوَ لُحَ بِهِ أَ ن، وَ صَ ، وَ تْ بِهِ الظُّلُامتُ فَ شَ َ مكَ لـنيِ  رُ األَوَّ
اآل ، أَنْ الَ وَ ينَ رِ الَ خِ ، وَ بِكَ ضَ ىل غَ يتَنِي عَ طَكَ ن تُ  متُ خَ لْ يب سَ  .زِ

                                                                        

 أي هل ترتكني إىل األقرباء الذين ال يقومون بحق القرابة والرحم) ١(

منــي:أم ترتكنــي إىل الغربــاء فــال يســاعدونني بشـــيء؟ ( )٢( يعــبس يف  يتجهّ
 .داللة عىل عدم الرغبة يف املساعدة)، وجهي

 أي مالك أمري ومدبري ورازقي واملهيمن عىل مجيع اموري.) ٣(

 .أي أشكو إليك غربتي يف هذه الدنيا وكثرة املعاناة فيها) ٤(
)٥ (واملراد االستقرار والراحة يف األخر. 
 . أي إن كنت راضياً علـي فال هيمني يشء من أمور الدنيا ومعاناهتا )٦(

 .أي أن معافاتك يل وإبعادي عن املصائب والشدائد هي أحب إىل نفيس )٧(
أي بقدرتك التي خلقت هبـا السمــاوات واألرض وبعثـت الــحياة فيهـا ) ٨(

 .واجريت فيها من القوانني والسنن ما تريد لـمن تشاء
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٨٧ 

تّى تَ تعُ لَكَ ال IQHبىتلَكَ العُ    .لَ ذلِكبىض قَ ربى حَ
ـرَ  إِلهَ الَ   دِ احلَ بَّ البَلَ ، رَ املَ  ،امِ إِالَّ أَنتَ ـرَ شـوَ رِ احلَ البَ عَ ، وَ تِ يـامِ

تِ  ي أَ العَ عَ للَ حيقِ الَّذِ جَ ، وَ ةَ كَ َ  .اً ـنَ متَهُ لِلنَّاسِ أَ لتَهُ الربَ
نْ ـيَ   ا عَ فَ نْ عَ نُوبِ بِحِ  ا مَ ظِيمِ الذُّ هِ لعَ  .مِ
نْ أَ   ا مَ نْ أَعطَىضامءَ بِفَ النَّع IRHبَغَ سيَ ا مَ ، يَ زِ  لِهِ هِ يلَ بِكَ اجلَ مِ  .رَ
يتِ   دَّ ا عُ يت، ISHيَ دَّ ح يفِ شِ بِي يفِ وَ احِ ا صَ يتِ يَ  .دَ
ياثِي يف كُ   ا غِ تِيريَ لِيِّي يف نِ ، يَ ITHبَ تِيعا وَ  .مَ

                                                                        

، بمعنى خذ لنفسك رضاها من نفسـي قبل أن تنـزل الرضا اي لكالعتبى:لك ) ١(
  .سخطك وغضبكعيل 

  .حتى فاق االستحقاق بل وسبق السؤال واحلاجةيف النعم  : أوسعَ ) اسبغَ ٢(
يت:٣( خر اوما يعتدّ به، العدة هي) عدّ واملـراد هـو  ،لوقـت احلاجـة والشـدة ما يـدّ

من فضل اهللا التي تستنزل بالـدعاء  (وهي نعم اخريف كل حوائجي كلها ياذخري
فهل تأملت  ،ىـغري النعم العادية يف اخللق والرزق التي ذكرها اإلمام فيام مض وهي

  يف هذا القرب والعالقة واملودة بني اخلالق واملخلوق مع عظيم الفارق بينهام؟.
لت فيام لو احتجـت إىل صـديق أو قريـب ومل يسـاعدك ) الكربة: الشدة(٤( هل تأمّ

وهـو  نت حمسناً له مـرات كثـرية جـداً وهو يقدر عليه؟ وماذا سيكون شعورك لو ك
ثـم يبخل عن الوقوف معك ومسـاندتك يف شـدتك مـاذا سـيكون موقفـك منـه؟ 

يعصـونه يف الليـل والنهـار وال  الـذينرب العاملني من عبـاده قارنت ذلك بموقف 
، وهو حيسن إلـيهم يف كـل حلظـة بماليـني الـنعم يقومون بحقه الواجب عىل العباد

 .اىل اهللا رب العاملني أن يدرك حقه أو جتاز نعمه)اخلفية والظاهرة؟ فتع
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٨٨ 

إِلهَ آبائي إِ يَ   ي وَ إِ بـا إِهلِ إِ سـراهيمَ وَ يلَ وَ يَ سـامعِ اقَ وَ ، عحَ قُـوبَ
بَّ جَ  رَ يكَ ئِ ربَ وَ مِ إِ يلَ وَ ، رسَ ائِيلَ وَ مِ النَّبِيِّـنيَ افِيلَ دٍ خاتَ َمَّ بَّ حمُ رَ وَ

آلِهِ  بِ ناملُ  وَ لَ نومُ  ،IQHنيَ تَجَ اإلِ  اةِ التَّورَ  زِ يلَ نوَ بُورِ  ،جِ الزَّ ر وَ الفُ ، قـانِ وَ
لَ  نَزِّ مُ ٰطه كهيعص، وَ ٰيس، ،وَ رانِ  وَ القُ كِيمِ  وَ  .احلَ

نيَ تُعيِ هكَ  أَنتَ   ي حِ تِهَ ينِي املَذَ فِ ـعَ بُ يف سَ ـIRHااهِ تَضِ َّ يقُ ، وَ ـيلَ عَ
لَ حضُ بِرُ راألَ  ا، وَ نَ اهلالِكنيَ نتُكَ لَكُ محَ الَ رَ وبِهَ  .تُ مِ

ــلُ   ي قِ ــتَ مُ أَن ــعَ  ISHوَ يتِ ث ــوالَ رَ لَ ــ، وَ ــارتُ  سَ ــيَ لَكُ كَ إِيّ ــنَ ن تُ مِ
نيَ فاملَ  وحِ  .ضُ
ي بِالنَّص  دِ يِّ ؤَ أَنتَ مُ ـىل ـوَ لَـائِ عـدَ أَ رِ عَ ـايَ ـال نَصـوي، وَ كَ إِيّ رُ

نَ املَ نلَكُ  وبِ غتُ مِ  .ITHنيَ لُ
                                                                        

 ) املنتجبني: املختارين.١(

ويفقـد االمـل واملسـاعدة مـن  فمن لالنسان حينام تطبق عليه اهلمـوم واالحـزان )٢(
 االخرين، فمن له غري اهللا الذي يكون بعونه ويكشف كربته وشدته؟

، فمن غري اهللا الذي يشمل عبـاده برمحتـه ) مقيل: رافع منهض بعد السقطة والعثرة ٣(
يقف مـع عبـاده   ؟، ومن غري اهللا الذيعنه نإىل الطريق حينام ينحرفووفضله ويعيدهم 

 .؟يف كل حمنة وشدة يتعرضون هلايف 
اهللا واهلامه وعونه ما ستطاع االنسان دفع ظامله واالنتصار عىل اعدائـه  نرص  فلوال) ٤(

ملـا اهنـزم الطـرف املهـزوم لقـى اهللا اخلـوف والضـعف يف ، ولـوال ان ا والباغني عليه
 ر كلّه هللا.ـ، فالنصوانخذل
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٨٩ 

ا  نْ  يَ صَّ  مَ هُ فنَ  خَ وِّ  سَ مُ الرِّ  بِالسُّ ةِ فوَ أَ  ،عَ هِ يَ  هُ ؤُ الِيوفَ ونَ عبِعِزِّ  .تَزُّ
ا  نْ  يَ لَتْ  مَ عَ لَّـةِ  IQHنَـريَ  املُلُوكُ  لَهُ  جَ ـىل املَذَ مْ نـَعأَ  عَ ـنْ  ،اقِهِ ـمْ مِ هُ فَ

طَوَ  ونَ خَ  IRHاتِهِ سَ  .ائِفُ
مُ خَ عيَ  ISH@[يامن] ِ لَ مَ  ITHائِنَةَ األَعنيُ ورُ ا ختُ وَ دُ ي الصُّ غَ  ،فِ  مـا بَ يوَ

نَةُ زاألَ  بِهِ  تَأيتِ  ورُ  مِ هُ الدُّ   .وَ
ا نْ  يَ مُ كَ  ال مَ علَ وَ ييَ وَ إِالَّ هُ ن الَ يَع ،فَ هُ ا مَ وَ يَ وَ إالَّ هُ ا هُ مُ مَ  .لَ
بَسَ   نْ كَ ا مَ ىلَ اراألَ  IUHيَ سَ املَ ضَ عَ ، وَ امءِ وَ ـدَّ اهلَ ـءِ  .اءَ بِالسَّ
نْ لَهُ أَ   ا مَ مُ األَ كيَ  .IVHامءِ سرَ

                                                                        

، واصل النري هو اخلشـبة تسليم الرادة الغري: كناية عن اخلضوع والاملذلة ري) نَ ١(
عند احلرث حـني  املعرتضة فوق عنق الثور او عنق الثورين جلر املحراث أو غريه

 .يسوقهم احلارث ملا يريد
طوة وهي التسلّط والقهر والسيطرة) ٢( طوات: مجع السَّ  .السَّ
 اضافة عىل املصدر الحتامل سقوطها بالنسخ) ٣(

خلسات وحلظات األعني الرسيعة اخلاطفة التي ختفى عىل  خائنة االعني:اي )٤(
 الناس عادة فاهنا الختفى عىل اهللا.

، ضغط بقوة (وقد تعرض أمـري املـؤمنني٥( إىل  لبالغـةيف هنـج ا× ) كبس: شدّ
 خلق اهللا للكون وكيف جعل من املاء كل يشء حي).

 .فلله االسامء احلسنى التي يمثل كل منها داللة عىل صفات اهللا وقدرته )٦(
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٩٠ 

ا املَ يَ   ي الَ عا ذَ وفِ الَّذِ بَداً ن يَ رُ طِعُ أَ  .IQHقَ
يِّضَ   قَ ا مُ فَ يفِ البَلَـدِ القَ كالرَّ  IRHيَ خمُ ISHرِ فـبِ لِيُوسُ ـنَ ، وَ ـهُ مِ جَ رِ

بِّ  هُ بَ  ITHاجلُ لَ اعِ جَ لِكاً عوَ ةِ مَ بودِيَّ  .IUHدَ العُ
ىل يَ   هُ عَ ادَّ ا رَ ـتْ عَ بدَ أَنِ اعـقُوبَ بَ عيَ اهُ ييَضَّ ـنـَ ـنَ احلُ ـوَ زمِ هُ نِ فَ

ظِ   .IVHيمٌ كَ
فَ الضُّ   اشِ ا كَ البَ ـيَ نْ أَيُّوبَ لرِّ وَ  .IWHو عَ

                                                                        

حتى مع العاصـني واجلاحـدين، (ويف ترديـد فلطف اهللا ال يتوقف وال ينتهي أبداً  )١(
 ).وداعية الستجابة الدعاءهذه العبارة من الدعاء والتفاعل معها وقع يف القلب 

 .ئ) مقيض: مهيِّ ٢(
 ) القفر: املجدب الذي ال نبات فيه.٣(

: البئر (ف٤( املـوارد  ×ي هذه اجلملـة ومـا بعـدها يسـتعرض اإلمـام احلسـنيـ) اجلبّ
التي استجاب اهللا فيهـا دعـاء أوليائـه وكشـف عـنهم املحـن التـي يف القرآن املشهورة 

 ).والتي يستحب التوسل هبا اىل اهللا عند الشدائد ةضوا هلا وهي من موارد الرمحتعرّ 

يف بئر يف غربة ووحشـة  حمبوسمن كونه فتى  ×) تأمل يف رمحة اهللا وفرجه ليوسف ٥(
 رفاً عـىل أرزاق مرصـ كلهـاـمشـثم خادماً مملوكاً كيف نقله إىل اهللا العز وامللك وصار 

 .وخيضع ألمره مجيع الناس
ثِّي × ويف ذلك اشارة لقول يعقوبه ألـمه ومعانات) كظيم: كابت ٦( و بَ ﴿قَالَ إِنَّامَ أَشكُ

﴾ حيث أنعم اهللا عليه وعـىل ولـده يوسـف  ونَ ا الَ تَعلَمُ نَ اهللا مَ أَعلَمُ مِ زينِ إِىلَ اهللا وَ حُ وَ
 يف الدنيا قبل اآلخرة. باجتامعهام

نِيَ الضُّ ٧( سَّ ﴾ ـ) وذلك حينام دعا ربه بقوله: ﴿أَينِّ مَ ِنيَ امحِ ـمُ الـرَّ أَنـتَ أَرحَ  الحـظرُّ وَ
  يكشف اهللا به مجيع البالء عند اخالص النية والعمل. كيف أن دعاء واحداً 
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٩١ 

يْ إِ   دَ كَ يَ سِ ممُ ـنْ ذَ هِ اربوَ هِ بحِ ابـيمَ عَ ـنِّهِ بَعـ ،نـِ ِ سِ ربَ اءِ  دَ كـِ نـَ فَ وَ
هِ  رِ مُ  .IQHعُ

ـنِ ا  ا مَ وَ سـيَ ـا فَ يّ رِ كَ ـبَ لَـهُ حيَ تَجابَ لِزَ عـهَ دَ ْ يَ ملَ ـرداً يـى، وَ هُ فَ
حِ   .IRHيداً وَ

نْ أَ   ا مَ نْ بَ خيَ ونُسَ مِ جَ يُ وتِ طرَ  .ISHنِ احلُ
لَقَ   نْ فَ ا مَ أَنجَ ائِ رسرَ لِبَنِي إِ البَح ITHيَ مْ يلَ فَ لَ فِ IUHاهُ عَ جَ ـر، وَ  نَ وعَ

نَ املُ  هُ مِ نُودَ جُ قنيَ غوَ  .رَ
                                                                        

ـا﴾إىل ) اشارة ١( ؤيَ قتَ الرُّ ـدَّ دْ صَ يمُ  قَ اهِ رَ اإِبْ ينَاهُ أَن يَ ادَ نَ فلـم يكـن  قوله تعاىل: ﴿وَ
وتقديمه كل يشء لطاعة  ×الذبح اال لالختبار والكشف للعباد بمد ايامن ابراهيم

  .رفع الدرجة واملنزلة عند اهللا× اهللا وتنفيذ امره والذي استحق هبا مع ابنه اسامعيل
ـريُ إىل ) اشارة ٢( أَنـتَ خَ رينِ فَـرداً وَ بِّ الَ تَـذَ ـهُ رَ بَّ ا إِذْ نَـادَ رَ يَّ رِ كَ زَ قوله تعاىل: ﴿وَ

﴾ ثِنيَ ارِ بعـد كـرب السـن وضـعف  حيث اعطاه اهللا وزوجته القدرة عىل االنجابالوَ
  .القدرة واالمكانية

ولـوال ذلـك ه يف بطـن احلـوت ئـعاد) حكاية عن قوله تعاىل عن تسبيح يونس و٣(
لبقي يف هذا السجن االنفرادي اىل يوم القيامة النه يأس من قومه فرتكهم لعقاب اهللا 

نيَ قبل ان يأذن اهللا لـه بـذلك ـبِّحِ ـنَ املُسَ ـانَ مِ ـهُ كَ لَوالَ أَنَّ ـومِ لَ ﴿فَ هِ إِىلَ يَ ثَ يفِ بَطنـِ بـِ لَ
.﴾ ثُونَ بْعَ   يُ

 ) فلق: شق.٤(

ـى إِنَّـا ٥( وسَ ابُ مُ الَ أَصحَ ) وذلك لثقة نبي اهللا موسى بربه كام يف اآلية الكريمة ﴿قَ
ونَ ـلَ  كُ رَ دْ الّ * مُ الَ كَ ﴾.قَ ينِ يَهدِ يبِّ سَ عِيَ رَ    إِنَّ مَ
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٩٢ 

نْ أَ   ا مَ يَ ريَ لَ الرِّ اتٍ سَ بَرشِّ يْ رَ نيَ بَ  احَ مُ دَ  .IQHهِ تِ محَ  يَ
صَ   نْ عَ ىل مَ لْ عَ ْ يَعجَ نْ ملَ ا مَ نْ خَ يَ هِ لاهُ مِ  .قِ
نِ ا  ا مَ نْ بَ نتَ سيَ ةَ مِ رَ حَ ذَ السَّ ودِ عقَ حُ قَ IRHدِ طُولِ اجلُ ا يف  د، وَ وْ ـدَ غَ

ـنِع هِ يَ تـِ لُونَ رِ ـمَ ـزأكُ عبُـ ،هُ ـقَ يَ ــوَ ونَ غَ ـريَ دُ قَ ، وَ ــ دـهُ وهُ ـحَ  ISHادُّ
وهُ  ادُّ نَ لَ  ITHوَ سُ بُوا رُ ذَّ كَ  .هُ وَ

ا   ا ايَ ا بَداهللاُ يَ  .أَ لَكَ دبَ  الَ  IUHيءُ هللاُ، يَ
ا بَديعُ الَ   ائِامً الَ IVH نِدَّ لَكَ يَ ا دَ ادَ  لَكَ ، يَ فَ  .IWH نَ
يّاً حِ يَ   ، يَ نيَ الَ ا حَ يَّ   .IXHتىويِيَ املَ ا حمُ  حَ

                                                                        

فال احد يف هذا الكون يستطيع ان يدعي السيطرة عىل الطبيعة او التأثري يف مناخها  )١(
واجوائها كيف ما يريد، فهي املظهر الواضح البني الرادة اهللا وقدرته حتى للـذين عـىل 

 .قلوهبم غشاوة او عمى
  نكار.) اجلحود: اإل٢(
 ) حادّوه: عادوه ووقفوا ضده سبحانه بارصار وعناد.٣(

وه: اختذوا له نداً.) نا٤(  دّ

 بداية).بال نه سبحانه موجود أ واملراد(الذي يبدأ النشأة ) البديء: ٥(

فال يوجد ند مكايفء هللا يستطيع ان يفعل ما يفعل اهللا ليكون له منافسا او معارضـا ) ٦(
 او خمالفا .

أي ال هناية لوجودك فلكل خملوق حياة ومـوت أمـا اخلـالق سـبحانه فهـو احلـي ) ٧(
 القيوم.

فاهللا كان ومل يكن يف الوجود غريه، ثم يبقى بعد فناء خلقه مايشاء من بعد النفخـة  )٨(
   االوىل يف الصور ثم يبعثهم للحساب بعد النفخة الثانية.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٩٣ 

نْ هُ يَ  لـا مَ ائِمٌ عَ لِّ نَ ـوَ قَ بَتْ ـسٍ بِمفى كُ سَ  .IQHا كَ
لَّ لَهُ شُ يَ   نْ قَ مْ حيَ ري كا مَ لَ منِيفَ  .IRHرِ
طِيئَتِ   تْ خَ ظُمَ عَ مْ يَ وَ لَ  .نِيحضَ في فَ
ىلَ املَعَ   اينِ عَ رَ مْ يَ وَ لَ  .ينِ رهَ شايصِ فَ
نْ   ا مَ ظَنِي يَ فِ ي يف حَ غَرِ   .ISHصِ

ا نْ  يَ نِي مَ قَ زَ ي يف رَ ِ  .ITHكِربَ
ا  نْ  يَ هُ الَ ـصَ  حتُ دي الَ نعِ  IUHيهِ أَيادِ  مَ مُ نِعَ ازى، وَ  . جتُ

                                                                        

أي ناظرٌ ومراقبٌ وشهيدٌ عىل كل نفس بام كسبت وما تعمـل وليجـازهيم عـىل ) ١(
 .ذلك يوم القيامة

ام استحقه ومل حيرمني من الرجاء لعفوه وفضله وهـي مـن أي مل جيازين بعميل ك) ٢(
 نعم اهللا الكبرية عىل عباده.

فلوال حفظ اهللا لالنسان يف ايام طفولته لكان عرضة للبالء واهلالك يف كل حلظة ) ٣(
 لقلة عقله التي توقعه يف الكوارث ولكن اهللا يبعد البالء عنه بلطفه واحسانه. 

ان سيام عند الضعف والكرب وعدم القدرة عىل تدبري امره فلوال رمحة اهللا باالنس) ٤(
وزوال احلول والقوة منه ألوشك عىل اهلـالك والفنـاء ولكـن رمحـة اهللا حتيطـه مـن 

 حيث ال حيتسب. 

ونعمه، ففي كل حلظـة حيـيط اهللا عبـده بفضـل منـه  فضله واحسانه أي ياديه:أ) ٥(
باحلاجـة لالوكسـجني مثـاال  ورمحة ولوال ذلك هللك االنسان وانتهت حياته وكفى

 .لذلك حيث يتنفسه االنسان يف كل حلظة وهو غافل عن هذه النعمة



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٩٤ 

نْ يَ   ـنِيا مَ ضَ اخلَ  IQHعارَ عارَ ريِ بـِ ، وَ ـانِ ةِ ضـ واإلِحسَ ـاءَ سَ تُهُ بِاإلِ
العِصيَ   .IRHانِ وَ

دَ   نْ هَ ا مَ نْ  اينِ لِإلِيامنِ يَ فَ  أَن لِ بقَ  مِ متِنَانِ  رَ كشُ  أَعرِ  .ISHاإلِ
ــ  ـــيَ عَ  نْ ـا مَ ــوـدَ ـــتُ يضَ رِ شَ اً ـهُ مَ انِـــفَ رـفَ عُ ، ي، وَ ــاينِ سَ ــاً فَكَ يانَ

ــ جائِ أَ  عاً ـوَ ــفَ نِي، ـش عَ بَعَ ــطوَ ــأَ شَ اً فَ ــيِ رانَ لِ ذَ ، وَ اينِ ، وَ ينِ زَّ ــأَعَ الً فَ
ــ جَ الً فَ ـوَ ـــعَ ـاهِ نِ فَ ــداً فَ ITHيـرَّ ي حِ وَ ثَّ ـ، وَ ـــكَ نِ غَ IUHيـرَ ــاً ، وَ ائِب
ينِ  دَّ رَ الّ IVHفَ قِ مُ أَ  ً  ، وَ مُ IWHنَاينِ غفَ نَصَ ـتَصِ ن، وَ ينِ ـراً فَ لَـمْ IXHرَ نِيّاً فَ غَ ، وَ

                                                                        

اي ان فضل اهللا دائم عىل االنسان باخلري واالحسان ولكن جزاء رضني: قابلني.ا) ع١(
 االنسان لربه هو اجلحود والعصيان املتواصل ومع هذا البقطع اهللا نعمه عنه.

يف هذه الفقرة وما يليها استعراض لبعض نعم اهللا عىل االنسان يف خمتلـف حاالتـه  )٢(
 التي تشعر بعظيم نعم اهللا عىل عبده.اإلنسانية 

 فاهللا سابق يف نعمه عىل العباد حتى مع غفلتهم عن ذلك أو جهلهم لفضله.) ٣(

 أي علمني وافاض عيل بالعلم بعد اجلهل والغفلة واحلرية) ٤(

ني الزوجة واالوالد من فضله ولو شاء عكـس ذلـك ملـا كانـت لالنسـان أي رزق) ٥(
 ذرية واوالد ولكن ارادة اهللا هي احلاكمة.

أي ردين اىل اهيل ساملا بعد الغيبة والبعد عنهم، فجميع هذه املـوارد وغريهـا هـي ) ٦(
 من نعم اهللا املنسية عىل عباده.

نه او باهلامه لعبده ملا يقوم بـه مـن فكم نعمة هللا هبطت عىل االنسان بلطف اهللا وعو)٧(
  االعامل او التجارات التي كان يف غفلة عنها.

 فمن للمظلوم واملسلوب حقه غري اهللا الذي ينرصه يف موارد الضعف واحلاجة.) ٨(



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٩٥ 

أَمسَ IQHنِيبلُ سيَ  ِ ك، وَ نْ مجَ ايعِ تُ عَ كَ فَ لَـكَ احلَ بذلـِ ، فَ أَينِ دُ مـتَـدَ
الشُّ   .رُ كوَ

ـ  نْ أَقَ ا مَ يتِ ـثـالَ عَ يَ ـسَ IRHرَ فَّ نَ ر، وَ يكُ تـِ ـISHبَ أَجَ ،ابَ ، وَ يتِ عـوَ  دَ
 َ رتَ سَ يتِ وعَ  وَ ـITHرَ نَصَ لِبَتِي، وَ نِي طَ غَ لَّ بَ ، وَ نُويبِ رَ ذُ فَ غَ ـىل ـ، وَ ينِ عَ رَ

ي وّ دُ إِنْ  ،عَ دَّ  وَ كَ  أَعُ نَنَكَ  نِعَمَ مِ رائِمَ  وَ كَ كَ  وَ نَحِ ـيهَ  ال مِ ـا  ااُحصِ يَ
،الَ ومَ  ي مَ  يَ ي أَنعَ نَ أَنتَ الَّذِ ، أَنتَ الَّـذِ ، أَنـتَ الَّـذِ مـنتَ ي تَ

ي أَمجَ نأَحسَ  ، أَنتَ الَّذِ ي أَ IUHتَ لتَ ـف، أَنتَ الَّذِ ، أَنـتَ IVHتَ لضَ
                                                                        

فلو اراد اهللا حماسبة االنسان بالعدل عىل نعمه ومالحظة شـكرالعبد لفضـله  )١(
 . فانه لن تبقى لالنسان ثروة وال نعمة ولكن اهللا لطيف بعباده

أقال عثريت: أي أهنضني من عثريت وسقوطي يف املعايص واملراد هـو مغفـرة ) ٢(
 اهللا وعفوه عن الذنب واملعصية وقبوله للتوبة واإلنابة.

صـاب والغـم مـن قلبـي ولـوال ذلـك أل همّ ـذهب الـأي أونفس كربتي :  )٣(
ثرهـا عليـه طـول أمراض البدنية والنفسية والتي قـد تـرتك نسان عدد من األاإل
 ره.ـعم

اي سرت عيويب وفضائحي والتي لو اطلع عليها النـاس لـذهبت  سرت عوريت:)٤(
 بامء وجهي ولفقدت احرتامي بني الناس.

 االحسان احساناً. ىلإمجلت: اضفت أ) ٥(

أفضلت :اي أنت املتفضل عىل عبادك دوما وتبتدئهم بالعطاء والفضل مـن  )٦(
  .قبل السؤال والدعاء



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

٩٦ 

ي أَ  زَ IQHتَ لمَ كالَّذِ ي رَ فَّ قـ، أَنتَ الَّذِ ي وَ ، أَنـتَ الَّـذِ ، IRHتَ قـتَ
ي أَعطَ أَنتَ  ، أَنتَ الَّذِ يالَّذِ ي أَقينَ غي أَ تَ ، أَنتَ الَّذِ ، ISHتَ يـنَ تَ

ي  ــذِ ــوَ آأَنــتَ الَّ فَ ITHتَ ي ي كَ ــذِ ــ، أَنــتَ الَّ ي IUHتَ ي ــذِ ، أَنــتَ الَّ
دَ  صَ IVHتَ يهَ ي عَ رتَ IWHتَ م، أَنتَ الَّذِ ي سَ ، أَنـتَ IXHتَ ، أَنتَ الَّذِ

ي غَ  ي أَقَ رـفَ ـالَّذِ ، أَنتَ الَّذِ كَّ ، أَنتَ IYHتَ لتَ ي مَ ، أَنتَ ـنالَّذِ تَ
                                                                        

 أي اكملت كل النعم عىل عبادك واوهلا نعمة العقل وااليامن. ) ١(

فلوال توفيق اهللا لذهبت اعامل االنسان سد سواء اكانت اعامل الدنيا ام اعامل ) ٢(
 االخرة حيث تكون اعامال بال ثمرة ونتيجة يف قباهلا مما كان يرجوه منها. 

 ×امـميع نعم اهللا التي يستعرضها اإلمــي جـه فـظ أنـقنيت: اغنيت (ويالحأ) ٣(
إضـافـة  الـمسـألـة لـبـى قـن اهللا حتـم انـل كـضـالفبداء ـتـباله أن اـائـي دعـف

 .من اهللا عىل عبده)وتواصلها سيام بعد املسألة هو فضل آخر إىل إدامة النعم 
)٤ يلجأ اليه.ومسكناً لإلنسان ) آويت: جعلت مأو 

  كفيت: أي كفية املؤونة واحلاجة ويرست قضاء احلوائج )٥(
فلوال هداية اهللا لسلك االنسـان طـرق الشـيطان او اضـله بعـد علـم ومعرفـة  )٦(

  فبدءالفضل ودوامه منه
هل تاملت كم من مورد كنت ستقع يف فعل احلـرام فيـه لـوال ان اهللا عصـمك ) ٧(

 بلطفه وابعدك او انقذك منه؟

 تامل يف سرت اهللا عليك عند املعايص والـذنوب وقبـائح االعـامل فلـو شـاء اهللا )٨(
  لفضحك لكن اهللا رصف االبصار عنك بفضله.

 أقلت: اي اهنضت بعد العثرة واخلطيئة.) ٩(
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٩٧ 

ي أَعزَ  ي أَعَ زالَّذِ ، أَنتَ الَّـذِ ـدتَ نـتَ ضَ ي عَ ، أَنـتَ الَّـذِ ، IQHتَ
يَّ  ي أَ ي نَصَ ـأَنتَ الَّذِ ، أَنتَ الَّذِ فَ ـدتَ ي شَ ، أَنتَ الَّذِ ، IRHتَ يرتَ

ي عافَ  ي أَ ISHتَ يـأَنتَ الَّـذِ بارَ مـرَ ك، أَنـتَ الَّـذِ ، تَ بِّ كـتَ تَ رَ
الَ  عَ تَ لَكَ يوَ ، فَ لَكَ الشُّ ماحلَ تَ ، وَ باً كدُ دائِامً اصِ بَداً  ITHرُ وَ   .أَ

ــا إِٰلــ ــا يَ نَ ــمَّ أَ اـثُ نُويب فَ فُ بِــذُ ِ ــرتَ ي املُعَ ي رفِ غهَ ــذِ ــا الَّ نَ هــا يل، أَ
أتُ  ي أَ IUHأَسَ ا الَّذِ نَ َ خ، أَ ي مهَ ا الَّـذِ نَ ، أَ ي IVHتُ مـطَأتُ ـا الَّـذِ نَ ، أَ

هِ  فَ لجَ ي غَ ا الَّذِ نَ ، أَ ي IWHتُ لتُ ا الَّـذِ نَ ـهَ ، أَ ي IXHتُ وسَ ـا الَّـذِ نَ ، أَ
                                                                        

ولوال ذلـك ملـا امكـن إمتـام االعـامل وحتصـيل  ساعدتوعنت أ) عضدت: ١(
 األرزاق ولكن اهللا يفتح االفاق والسبل بفضله ملن توكل عليه ورجاه.  

ك اثـره عليـك اىل اخـر كم من مرض عضال شفاك اهللا منه فلوال فضله لـرت) ٢(
 عمرك.

،فكم بلية كدت  عافيت: أي حلت دون الوقوع يف املكاره واالذ والشدائد)٣(
 تقع فيها لوال حفظ اهللا ورعايته.

 .ال انقطاع له ) واصباً: دائامً ٤(
 أي اسأت بحقك ومل ارع حرمتك ومقام ربوبيتك.) ٥(

 ).عن عمد ومعرفة املعايص واآلثام أي اردت ارتكاب) مهمت: اردت (٦(

  غفلت: اي غفلت عن الذنوب وآثارهاالدنيوية واالخروية. )٧(
سهوت: اي سهوت عن مراقبتك يل وعلمك بحايل واعـاميل حـني سـاقتني ) ٨(

 الشهوات اىل املحرمات.
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٩٨ 

ـدIQHتُ دتَمَ عا مَّ ي تَعَ ا الَّذِ نَ ـ، أَ عَ ي وَ ـا الَّـذِ نَ ، أَ ـا ، IRHدتُ ـتُ نَ أَ وَ
ي أَ  ي نَكَ فلَ خالَّذِ ا الَّذِ نَ ، أَ ي أَ ISHتُ ثتُ ـا الَّـذِ نَ ـا ITHتُ ررَ قـ، أَ نَ ، أَ
ي  ــكَ عِ عاالَّــذِ مِ فــتُ بِنِعَ ِ ــوءُ دِ نــرتَ بُ أَ نُويبِ  IUHي، وَ ابِــذُ هــا رفِ غ فَ

 .IVH@كريم] [يايـِل
نْ الَ ـَي  بَــ تَضُ ا مَ نُـوبُ عِ هُ ذُ ـرُّ ـنْ طَ يُّ عَ نـِ ـوَ الَغَ ، ادِهِ، وهُ مْ تِهِ اعَ

فَّ  املُوَ اً مِ وَ احلِ لَ صَ مِ نْ عَ رَ نقُ مَ تِهِ وَ ونَ عُ مْ بِمَ لَـكَ احلَ محَ هُ ه، فَ دُ مـتـِ
ي.ـإِلٰ  يَّدِ سَ ي وَ  هِ

                                                                        

 أي اعتمدت عىل تسويل الشيطان باملعصية وتزيينه للحرام. اعتمدت: )١(

العودة إىل الذنوب ثم خالفت ذلك وعدت أي أنا الذي وعدتك بعدم  وعدت:)٢(
 اليها جمددا.

 .العهود واملواثيق معك وعاودت ارتكاب الذنوب ) نكثت: اخلفت٣(
أقررت:اي اقررت بالذنوب وتبت اليك منها ثم عـدت اىل ماكنـت عليـه مـن  )٤(

 فعل املعايص جمددا.

تأمـل يف مـد احلنـان  بام ارتكبتـه مـن املعـايص، اعرتف واقرّ  اي:بذنويب ) ابوء٥(
والعطف اإلهلي الذي جعل اإلنسان هبذه اجلرأة التي يستطيع أن يذكر ذنوبـه أمـام 

يغفرها لـه أنْ وراجياً ومتوقعاً منه سبحانه  خوف وال وجل بل ها آمناً بالدويعد ربه
فلو عمل اإلنسان بعض هذه االساءات بحق من أحسن إليه من النـاس  ،ويعفو عنه

ناهيك عن أن يتوقع منـه العفـو والسـامح،  ،خلجل أن يواجهه هبا ويعرتف له بذلك
 العباد!بفكم هو لطف اهللا ورمحته 

 بني املعكوفتني اضافة عىل املصدر ملناسبتها للمورد.  )٦(
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٩٩ 

ي أَمَ ـإِلٰ  نِي فَ رهِ َ يعَصَ تَ هنَ ، وَ اريتُكَ أَصـبَحهنَ تُ بتَكَ تَنِي فَ ، فَ تُ يَكَ
رَ  ذَ الَ  ةٍ ا بَ أَع اءَ الَ يلِ فَ ، وَ رَ ةٍ  تَذِ وَّ َ  ذا قُ أَنتَرصِ  .فَ

بِأَيِّ يشَ   ـقتَ سءٍ أَ فَ ـا مَ ـ ؟اليَ وبِلُكَ يَ ـمأَبِسَ يـعي أَمْ بِبَصَ م أَ  ؟رِ
ــاينِ  جيلِ  ؟بِلِسَ لَــ ؟أَمْ بِيَــدي أَمْ بِــرِ نــدِ يأَ ــكَ عِ مَ لُّهــا نِعَ ي، سَ كُ

لِّهَ  بِكُ صَ وَ ا مَ تُكَ يا عَ بِ  ؟اليَ ويَ السَّ ةُ وَ جَّ لَكَ احلُ يلَّ فَ  .يلُ عَ
نَ اآل  ينِ مِ َ رتَ نْ سَ ا مَ هَ بَ يَ االُمَّ شَ اءِ وَ نَ العَ مِ ، وَ وينِ رُ ائِرِ اتِ أَنْ يَزجُ

اإلِ  الَ وَ خوَ نَ السَّ مِ ، وَ وينِ ُ ريِّ عَ عاقِبُوينِ انِ أَنْ يُ   .طنيِ أَنْ يُ
ـ ـا مَ وا يَ عُ لَ لَوِ اطَّ لَ ووَ ـا اطَّ ـىل مَ يَ عَ لَ عـالَ نـِّيـتَ عَ ــهِ مِ ا ـي إِذاً مَ

نَظَ  ونِ ـأَ طَعُوينِ ـرُ قَ وينِ وَ فَضُ لَرَ  .ي، وَ
هَ   دَ نيَ ي بَ ا إِٰهلِ ـيَ  أنذاافَ ليِ ي يَ عاً ذَ اضِ رياً كَ خَ صِ رياً  IQHالً، حَ قِ  .حَ
رَ الَ   و بَ ةٍ فَ  ذُ الَ ـأَعتَ ـاءَ ، وَ رَ أَنتَصِ ذِ ةٍ فَ وَّ و قُ  .رَ ـ ذُ
أَ   ةَ يلِ فَ جَّ الَ حُ َ  تَجُّ حوَ  .اهبِ
ْ أَ   الَ قائِلٌ ملَ حجوَ ِ ْ أَ  IRHرتَ ملَ اً عوَ وءَ لْ سُ  .مَ
ودُ   حُ ى اجلُ سَ ا عَ مَ د ISHوَ حَ لَوْ جَ يَ يَ وا مَ تُ يَ وَ ينالَ نـِ عُ فَ يـكَ  ؟فَ

                                                                        

 .ت والذنوب وال استطيع االنفكاك منهابالسيئاحماطاً أي حمارصا و) حصرياً: ١(
 ) اجرتح: اقرتف بجوارحي.٢(

 .( لفعل الذنوب والتنصل عنها)) اجلحود: االنكار٣(



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٠٠ 

أَنّىٰ  ـ وَ لُّهـا شَ حي كُ ـوارِ جَ دَ ذلِكَ وَ ـاهِ امَ قَ َّ بـِ ـيلَ مِ  دةٌ عَ  ؟تُ لـعَ
لِ  عَ قِ موَ كٍّ أَنَّكَ سَ  ذِ ريَ ينَاً غَ تُ يَ نْ ي شَ ظَ  ائِيل عَ ـورِ عَ ُمُ ، IQHائِمِ االَ

مُ العَ  كَ أَنَّكَ احلَ ورُ دوَ ُ ي الَ جتَ عَ IRHلُ الَّذِ ـنْ هلُكَ مُ د، وَ مِ لِكـي، وَ
دلِكَ مَ  لِّ عَ يبِ هكُ  .ISHرَ

عَ   إِنْ تُ لَ هِ ـا إِلٰ ـي يَ ـنِ بذِّ ـفَ تِكَ عَ جَّ نُويب بَعدَ حُ بِذُ   .ITHيَّ ـي فَ
إِنْ تَ  بِحِ ـفُ عَ عوَ كَ ـمِ لنِّي فَ ودِكَ وَ جُ مِ ـكَ وَ  .كَ ـرَ

                                                                        

) كيف ينسى اإلنسان البعث واحلساب واملسائلة يف يوم القيامـة وهـو يف كـل ١(
ر مـرات يف صـالته (مالـك يـوم الـدين) وهـو تسـليم ـقل عشيوم يقرأ عىل األ

 بالبعث والقيامة واحلساب.وتذكري 

 .(عبادك وخلقك)ظلمت: ال جتور ) ال٢(
) لو حاسب اهللا عباده عىل مد نعمـه علـيهم كيـف حصـلوا عليهـا وكيـف ٣(

ترصفوا هبا يف قبال مد طاعتهم ألمره ووفائهم بحقه ملـا اسـتطاع أحـد النجـاة 
الربانيـة مـن لطاف اخلفية واملنح بل لو حاسبهم عن أعامهلم من دون األ ،طالقاً إ

بـواب الـدعاء أر امثاهلا وحسـاب السـيئة بسـيئة وفـتح ـمضاعفة احلسنات بعش
 ،النجاة أيضـاً  مواملناسبات اخلاصة أشهر رمضان وأيام احلج وما شابه ملا تيرس هل

 ،وعفـوه أعظـم مـن عقوبتـه ،رمحته أوسع مـن غضـبهجعل ولكن اهللا سبحانه 
بلهـا بمجـرد نـدم العبـد واسـتغفاره متحو كل ذنب ق اهنا وكفى بالتوبة للمغفرة

 واخالصه هللا وسعيه املجد يف طاعته.

فحاشا هللا ان يعذب احدا مـن دون اقامـة احلجـة والبينـة لـه سـواء اكانـت  )٤(
  العقوبة فردية او مجاعية لالمة وما اكثر االبات القرانية يف هذا املجال . 



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٠١ 

نَ الظّالِ ني كُ ـإِنِّ  ،حانَكَ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ    IQH.منيَ ـتُ مِ
نَ املُ نإِينِّ كُ  ،حانَكَ بسُ هَ إِالَّ أَنتَ  إِلٰ الَ   ينَ فِ غتَ ستُ مِ  IRH.رِ
نَ النإِينِّ كُ ،حانَكَ بسُ هَ إِالَّ أَنتَ  إِلٰ الَ   دينَ ـمُ ـتُ مِ حِّ  ISH.وَ
نَ اخلَ نإِينِّ كُ  ،حانَكَ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ     ITH.ائِفنيَ تُ مِ

لِنيَ نحانَكَ إِينِّ كُ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ  جِ نَ الوَ   .IUHتُ مِ
                                                                        

فإن اعرتاف املذنب بذنبه خيفف العقوبة عليه يف حماكم الدنيا، فكيف بالرب  )١(
  الغفور الرحيم مع من يسبحه وهيلله ويعرتف له بذنوبه؟.

فأنت الـذي وعـدت عبـادك املسـتغفرين يف ايـات عـدة يف كتابـك بـالعفو ) ٢(
اواملغفرة فقلت: ﴿ واْ اهللاَغتَ سوَ رُ يمٌ  إِنَّ اهللاَ فِ حِ ورٌ رَّ فُ ا﴿ ﴾غَ ـمَّ غتَ سـوَ ـمْ ثُ كُ بَّ واْ رَ رُ فِ

واْ إِلَ  وبُ ودٌ يتُ دُ يمٌ وَ حِ يبِّ رَ ﴾ فهانذا يارب لـك مـن املسـتغفرين فـال حترمنـي هِ إِنَّ رَ
 ثواب املستغفرين.

رُ أَن يُ غالَ يَ  إِنَّ اهللاَ﴿ وأنت القائل يف كتابك) ٣( يَ رشَ فِ لِكَ ملَِنغكَ بِهِ وَ ا دُونَ ذَ رُ مَ  فِ
 إِثامً  َ دِ افرتَ قَ كْ بِاهللاِ فَ ن يُرشِ مَ اء وَ شَ ظِيامً  يَ ﴾ فها إذا من املوحدين ال أرشك معك عَ

 أحدا فال حترمني ثواب املوحدين

أَ وأنت القائل يف كتابك ﴿ )٤( ـنَ وَ ـنْ آمَ مَ ـصـفَ لَـولَحَ فَـالَ خَ ـمْ يفٌ عَ الَ هُ مْ وَ هِ
نُونَ حيَ    فآمن خويف بفضلك واحسانك . ﴾زَ
ـنِ افأنت القائل يف كتابك ﴿الوجلني: اخلائفني.) ٥( ُمْ عَ وهبُ نـُ اىفَ جُ تَجَ عِ ملتَ ـاجِ ضَ

ُمْ خَ  هبَّ ونَ رَ عُ دْ زَ ويَ َّا رَ ممِ ا وَ عً طَمَ ا وَ ونَ فَالَ تَ قفً قُ نفِ مْ يُ ا أُ فلَمُ نَ عنَاهُ ـن خسٌ مَّ ُم مِّ يَ هلَ فِ
ةِ أَ  رَّ انُوا يَ عقُ اء بِامَ كَ زَ ٍ جَ لُونَ عنيُ ب الوجلني وما اخفيت هلم مـن ﴾ فال حترمنا ثوامَ

 الفضل واالحسان. 



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٠٢ 

نيَ نإِينِّ كُ  ،حانَكَ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ  اجِ نَ الرَّ  IQH.تُ مِ
بِ ني كُ ـإِنِّ  ،حانَكَ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ   اغِ نَ الرَّ  IRH.نَ ـيتُ مِ
لِنيَ نإِينِّ كُ  ،حانَكَ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ   لِّ نَ املُهَ  .ISHتُ مِ
ائِلِنيَ نإِينِّ كُ  ،حانَكَ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ   نَ السَّ  ITH.تُ مِ
نيَ نإِينِّ كُ  ،حانَكَ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ   بِّحِ نَ املُسَ  IUH.تُ مِ
ينَ نإِينِّ كُ  ،حانَكَ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ   ِ ربِّ نَ املُكَ  IVH.تُ مِ

                                                                        

ن  )١( مْ الَ تَقنَطُوا مِ هِ سِ ىلَ أَنفُ فُوا عَ ينَ أَرسَ ذِ بَادِيَ الَّ ا عِ لْ يَ وأنت القائل يف كتابك ﴿قُ
﴾ فال جتعلني من القانطني  يمُ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الغَ هُ هُ ا إِنَّ ِيعً نُوبَ مجَ رُ الذُّ غفِ محَةِ اهللاِ إِنَّ اهللاَ يَ رَّ

 من رمحتك وفضلك فاينّ لك من الراجني.

ـعِنيَ ﴿القائل يف كتابك وأنت  )٢( اشِ نَـا خَ ـانُوا لَ كَ بـاً وَ هَ رَ بـاً وَ غَ نَا رَ ونَ يَـدعُ فـال  ﴾وَ
 حترمني ثواب الراغبني يف فضلك وكرمك.

يـهِ أَنَّـهُ الَ ﴿فأنت القائل يف كتابك  )٣( ي إِلَ ولٍ إِالَّ نُوحِ سُ ن رَّ بْلِكَ مِ ن قَ لنَا مِ ا أَرسَ مَ وَ
ونِ  ا فَاعبُدُ هَ إِالَّ أَنَ  ). املهلّلني: القائلني ال إله إال اهللا( لك من املهللني. وأنا ﴾إِلَ

ــنَ  )٤( يـبٌ مِّ رِ محَـتَ اهللاِ قَ ــا إِنَّ رَ عً طَمَ وفـاً وَ ـوهُ خَ ادْعُ وأنـت القائـل يف كتابــك ﴿وَ
﴾ وهاأنذا  ادعوك سائال فال حترمني ثواب السائلني. نِنيَ  املُحسِ

النـه كـان لـك مـن فأنت الذي فرجت عن يونس عندما كان يف بطن احلـوت  )٥(
املسبحني فذكرك هبذه االية الكريمة وهانذا اذكرك هبا فـاجعلني عتيقـا مـن سـجن 

  ذنويب وسيئايت وال حترمني ثواب املسبّحني.
يـكٌ  )٦( ِ ـهُ رشَ ن لَّ ملَ يَكُ ا وَ دً لَ ذْ وَ تَّخِ ْ يَ ي ملَ ذِ لِ احلَمدُ هللاِِ الَّ قُ وأنت القائل يف كتابك ﴿وَ

ا ريً هُ تَكبـِ ـربِّ كَ لَّ وَ نَ الذُّ ٌّ مِّ يلِ هُ وَ ن لَّ ْ يَكُ ملَ فهاأنـذا لـك مـن املكـربين فـال  ﴾يفِ املُلكِ وَ
 حترمني ثواب املكربين. 



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٠٣ 

بُّ  ،حانَكَ بهَ إِالَّ أَنتَ سُ  إِلٰ الَ   رَ يبّ وَ لِ  بائِيَ آرَ  .نيَ األَوَّ
مَّ هَ   هُ لَ ذَ اللَّ نَائِي عَ إِ يا ثَ داً، وَ َجِّ ـداً، خـكَ ممُ حِّ وَ كَ مُ كرِ ذِ يصِ لـِ الَ

إِ  ي بِ قــوَ ارِ ــآرَ ئِ إِنْ كُ مُ  IQHكَ الَ داً، وَ ــدِّ اً أَينّ نــعَ ــرّ قِ ــهَ  تُ مُ ْ اُحصِ ا ملَ
َ ثلِكَ  هتِ بُ رَ سُ هَ ا وَ هَ IRHاوغِ رِ تَظاهُ هَ  ISHا، وَ مِ تَقادُ ادِثٍ وَ ْ ITHا إِىل حَ ا ملَ ، مَ

هَ  عَ ينِ بِهِ مَ دُ هَّ تَعَ لْ تَ زَ لَ نا مُ تَ لِ العُ قذُ خَ ـنْ أَوَّ نِي مِ أتَ رَ بَ   ،IUHرِ مـتَنِي وَ
نَ اإلِ  نَ الفَ غمِ كَ قنَاءِ مِ ، وَ تَ ـُفِ الضّ شرِ ، وَ دَ ـاليُسبِيبِ سرِّ ، وَ عِ فرِ

ـرـالعُس تَفـريجِ الكَ ، وَ ةِ يفِ رِ مَ ـالَ السَّ ، وَ نِ افِيَـةِ يفِ البَـدَ العَ ، وَ بِ
ـ ىل قَ ينِ عَ دَ فَ لَوْ رَ ، وَ ينِ ـنَ كـرِ ذِ دالدِّ ـاملَنيَ مِ يـعُ العَ ـكَ مجَ مِ رِ نِعَ

                                                                        

الظاهرة والباطنة واملعلومـة واملجهولـة والتـي ال نعمك (أي النعم  آالئك: )١(
  يعلمها وال حيصيها إال اهللا).

  .وشموليتها عظمتهاو) سبوغها: سعتها ٢(
)٣فنعم اهللا النقطاع هلا ابدا. ) تظاهرها: تكاثرها وتواليها مرة بعد أخر  
فحسب بل هـي تتجـدد  فيام مضـىديد (أي أن نعم اهللا ليست اجلادث: احل) ٤(

واقلهـا وجـود نعمـة  نفـس لإلنسـان ثانيـة وكـل ستمرار مع كل يوم وكـلوبا
 االوكسجني والذ من دونه تنعدم احلياة). 

، واجعلها يف قلبك × يف النعم التي يعددها اإلمام احلسني اهيا الداعي) تأمل ٥(
اء وكن شاكراً هللا دومـاً عليهـا  اء أو رضّ وعقلك وأمام عينك يف كل حال من رسّ

أمثاهلـا، فـنعم اهللا ال راء وـا من النعم اخلفية مثـل دفـع الـبالء والضـوعىل غريه
  .ىـحتص



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٠٤ 

اآل لِنيَ وَ ينَ األَوَّ رِ دَ ، مَ IQHخِ ىل ذلِكَ را قَ مْ عَ هُ الَ  .تُ وَ
دَّ   قَ عَ ستَ تَ ، الَ يالَ تَ وَ ـيمٍ حِ يمٍ رَ ظـِ ، عَ يمٍ رِ بٍّ كَ نْ رَ ـتَ مِ صَ ى ـ حتُ

كَ  ؤُ الَ IRHآالَ كَ ب يُ ، وَ نَاؤُ غُ ثَ الَ ISHلَ ـىل عنَ  ITH تُكاىف، وَ ـلِّ عَ ، فَصَ كَ ؤُ امَ
أَ  ، وَ دٍ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ِ حمُ لَ  مْ مت أَ يعَ ، وَ ـكَ مَ ا بِطَ عِدسـنَا نِعَ كَ نَ تـِ ، IUHاعَ

                                                                        

) ما خفي من نعم اهللا أعظم بكثري مما يظهر سيام إذا الحظ االنسـان بنظـرة شـمولية ١(
وضع كوكب األرض بني الكواكب وما هيأ اهللا له من أسباب احلياة واحلفظ مثل طبقـة 

واجلاذبية وما شـابه مـن نعـم ال تـدرك إالّ لـذوي األلبـاب األوزون والغالف اجلوي 
 والبصرية.

 الؤك: نعمك (الظاهرة والباطنة).آ) ٢(

ك: أي ال يمكن الوصول إىل الثناء عىل مجيع نعمك أو أداء حق الثنـاء ؤغ ثنابلَ ) ال يُ ٣(
 الذي تستحقه ويفي بحقك.

ية طالقاً ليس من حيث الكمّ إ) وال تكافأ نعامؤك: أي ال يمكن جمازاتك عىل نعامئك ٤(
سـان يف امليـزان ين شـكر اللّ أوالعدد فحسب بل من حيث النوعية واملجانسة أيضـاً فـ

 .، أو نعمة من نعم اهللامقابل تفريج كرب عظيم أو عافية يف البدن
ة بـني املـوىل والعبـد واخلـالق سـ تأملت أهيـا الـداعي الكـريم يف وجـه املقاي) هالَّ ٥(

ذه الكلامت وما مقدار الوقت الذي تدعو به يف قبال مـا كـان مـن واملخلوق؟ ما قدر ه
عامل التي ارتكبت فيها اآلثام وخالفـت فيهـا أوامـر اهللا سـبحانه كثري من األفعال واأل
أوقـات مـع ين وجه املقايسة يف دقائق أو ساعات من الطاعـات أوانتهكت حرماته؟ و

ة؟ ولكنه املوىل جـلّ شـأنه وعظـم طويلة من املعصية هدرت فيها احلرمات األهليكثرية 
لطفه واحسانه ريض أن يستبدل هذا القليل من الكالم اجلميل بغفـران تلـك االفعـال 
واملعايص الكبرية له، بل وحيوهلا ويبدهلا إىل حسنات أحياناً فتعاىل اهللا العظيم أن يـدرك 

 حقه أو جياز لطفه.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٠٥ 

.حانَكَ الَ إِلٰ بسُ   هَ إِالَّ أَنتَ
ِيــبُ املُ  ــكَ جتُ ــمَّ إِنَّ هُ تَ IQHطَرَّ ضــاللَّ تُغيــثُ ك، وَ ، وَ ــوءَ ــفُ السُّ شِ

تَ كاملَ  ، وَ وبَ ـقِ شرُ ي السَّ تُ فِ ، وَ ـغيمَ جتَ ، وَ قـريَ ي الفَ ـنـِ سِ ُ الكَ ، ربُ ريَ
تَ  غِ روَ مُ الصَّ عِ حَ تُ ، وَ لَـنيُ ريَ ، وَ ريَ بـِ ـريٌ يالكَ ونَـكَ ظَهِ الَ IRHسَ دُ  ، وَ

دِ وفَ  بِريُ تَ أَن، وَ ISHيرٌ قَكَ قَ ُّ الكَ  .العَيلِ
ا مُ   ا رَ طيَ ، يَ ريِ بِّلِ األَسِ قَ لِقَ املُكَ ـا عِصـفالطِّ ازِ ، يَ ـغريِ ةَ لِ الصَّ مَ

ريِ سائِفِ املُ اخلَ  الَ ITHتَجِ يكَ لَهُ وَ نْ الَ رشَ ا مَ زِ ، يَ ـىل  وَ ـلِّ عَ ، صَ يـرَ
أَ  ، وَ دٍ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ، أَ عحمُ يَّةِ شِ هِ العَ ـا أَ فطِنِي يف هذِ لَ مَ تَ يـطَ عضَ

أَنَ  بَ لوَ نْ عِ داً مِ نْ نِعتَ أَحَ ، مِ اادِكَ ولِيهَ ةٍ تُ آالIUHمَ ها، وَ دُ دِّ َ  ،IVHءٍ جتُ
لِيَّةٍ تَص  بَ هَ ـوَ فُ كُ رِ ةٍ تَ را، وَ هَ كبَ فُ دَ شِ ةٍ تَ عا، وَ هَ سوَ عُ  ا،مَ

                                                                        

ا  ﴿كتابه بقوله:وهو ما وعد اهللا به الداعني وبينه اهللا يف ) ١( رَّ إِذَ ِيبُ املُضطَ ن جيُ أَمَّ
يَ  اهُ وَ عَ وءَ كدَ فُ السُّ  .﴾شِ

 : أي معني.) ظهري٢(

 ريف ختلقوا بأخالق اهللا.ـويف احلديث الش هللا ) هذه بعض أخالقِ ٣(

ن يستجري بك ويلوذ بك. إنك ) أي٤(  تعصم مَ

واإلنابـة واهلـد علـامً بـأن الـنعم املعنويـة كاخلشـوع  هتبها ،) توليها: هتدهيا٥(
 .والعلم هي أعظم بكثري من النعم املادية يف احلياة

 .هللا عزّ وجلّ عىل عباده يف كل حلظة نعمٌ متجددة ولكن ال يعلمون) ٦(



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٠٦ 

هَ   بَّلُ تَقَ نَةٍ تَ سَ حَ هَ وَ دُ مَّ تَغَ يِّئَةٍ تَ سَ  ،IQHاا، وَ
بِ إِنَّكَ لَطِ   ،يفٌ بِامَ تَشاءُ خَ ءٍ  ريٌ لِّ يشَ ىل كُ عَ دِ  وَ .قَ  يرٌ

مَّ إِنَّكَ أَ  هُ يَ قاللَّ عِ نْ دُ بُ مَ أَ IRHرَ نْ أَجَ رسَ ، وَ  .ISHابَ عُ مَ
أَ  فَ كوَ نْ عَ مُ مَ أَ ITHىرَ نْ أَعطَ و، وَ عُ مَ  .IUHىسَ

أَ   محٰ سوَ ا رَ ، يَ ئِلَ نْ سُ عُ مَ رحِ يا واآلنالدُّ نَ مَ ةِ وَ رَ امَ يمَ خِ  .IVHهُ
مِ يلَ   الَ ، IWHولٌ ؤُ سلِكَ مَ ثسَ كَ وَ وَ ولٌ  اكَ  سِ أمُ  .مَ
عَ   أَجَ ودَ أَ تَنِ بتُكَ فَ سَ أَ لي، وَ  .تَنِييطَ عتُكَ فَ

                                                                        

 أي تتغمدها بسرتك.) ١(

ويف أي زمـان  دعوه مبـارشةيإىل الواسطة يف دعاء اهللا بل فال حيتاج اإلنسان  )٢(
 .ومكان ليجده سميعاً جميباً 

ويلقيها يف سلة املهمالت كام يفعل بعض فاهللا سبحانه ال هيمل مسألة لعبده ) ٣(
 جابة.املسئولني بل يعطيها األولوية يف رسعة اإل

 ) ال يوجد مثل كرم اهللا يف العفو واملغفرة.٤(

، ألن خزائـن اهللا ال تفنى بـل حدودـه حدود أو مقدار مـس لـطاء اهللا ليـعف) ٥(
 .تـزيـد

اهللا بعبده أن الرمحة ال تنتهي مع انتهاء الدنيا بل تستمر يف الـربزخ ) من لطف ٦(
هُ الَ إويف اآلخرة أيضاً فال ينبغي اليأس  وحِ اهللا طالقاً من رمحة اهللا ﴿إِنَّ ن رَ يأَسُ مِ  يَ

 .﴾ ونَ افِرُ ومُ الكَ  إالّ القَ

 بمعنى أن مجيع اخلالئق تتوجه له باملسألة والطلب.) ٧(



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٠٧ 

غِ   رَ محِ يإِلَ تُ بوَ رَ ثِ  تَنِي،كَ فَ وَ نَجَّ قوَ  .تَنِييتُ بِكَ فَ
زِ   فَ فَ يتُ إِلَ عوَ كَ  . IQHتَنِييكَ فَ

مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىل فَصَ دٍ  عَ َمَّ كَ بعَ  حمُ ولِكَ  دِ سُ رَ بِيِّكَ  وَ نَ ىل ،وَ عَ هِ  وَ  الطَّيِّبـنيَ  آلـِ
ينَ أَ  رِ ِّمْ لَنَا نَ مجَ الطّاهِ متَ ، وَ نِّ ععِنيَ هَ ، وَ كَ ءَ طَ  IRHنَائامَ اعَ ، وَ كَ ا بتُ كاءَ نـَ

آلِ لَكَ شَ  ، وَ ئِكَ ذَ اكِرينَ بَّ العَ الَ ، آمنيَ آمنيَ رَ ينَ .اكِرِ   املَنيَ
رَ  هَ قَ رَ فَ دَ قَ ، وَ رَ دَ قَ لَكَ فَ نْ مَ ا مَ مَّ يَ هُ  .ISHاللَّ

صِ   عُ ، يَ فَ ـوَ َ رتَ اسَ رَ غتُ سوَ فَ غَ رَ فَ  .فِ
ا غَ   غبَةِ يَ ةَ رَ لِ الرَ لرَ ا ايَ نتَهى أَمَ مُ ، وَ بِنيَ نيَ اغِ  .ITHاجِ

                                                                        

ملـرة واحـدة وال  مل حيـدث مـن اهللا العطاء والفضل) الحظ أهيا الداعي أن ذلك ١(
بل هو لطف متكرر مع كل دعاء وحاجة من العبد إىل  ،ة مرات وال ملئات املراتلعدّ 
 فتعاىل اهللا رب العاملني.لطفا من اهللا بعبده،  ، بل وأحيانا من دون دعاء ومسألةربه

انة أو يف غري وقتـه ـهالذلة أو احني يقرتن بال نيءهَ غري  قد يكون)عطاء اإلنسان ٢(
 .والفضل ه بل معه الزيادة والسعةـال نقص في دائامً هنئ وكامل فهو عطاء اهللا أما

لـه القـدرة اخلالئق عىل اخلضوع لقوانينه وحدوده وقضـائه بمعنـى  ) قهر: ارغم٣(
لمور كام هو يريد ويشاء من دون املطلقة عىل تيسري األُ  حد يف ذلك فهو قادر أل تدخّ

العاصـني واالنتقـام مـن الظـاملني ولكنـه بلطفـه ومل جمـازاة ه منـعىل فعل ما يشاء و
يعاجلهم بالعقوبة بل انتظرهم للعودة إليـه وأمهلهـم املـدة لـذلك كـام أنـه رحـيم 

 باملؤمنني رؤوف هبم حمقق هلم حاجاهتم ودعواهتم.

يسـتبدلونه بـاي يشء مـن متـاع فالذين يعرفون اهللا ويعرفون فضله ورمحتـه ال )٤(
 .الدنيا فام عند اهللا خري وابقى



 

 

 م عرفةاإلمام احلسني يف يو دعاء

١٠٨ 

نْ أَحَ   ا مَ ءٍ يَ لِّ يشَ ً لعِ  اطَ بِكُ  IQH@.امَ
عَ املُ   سِ وَ حِ  IRHنيَ يلِ تَقِ سوَ ةً وَ أفَ ً لرَ   .امَ

هُ إِلَ  جَّ تَوَ ا نَ مَّ إِنّ هُ يَّةِ كَ يف هَ ياللَّ شِ هِ العَ َّ ي الَّتِ  ISHذِ ظَّ تَهَ فرشَ عَ ـما وَ ا تَهَ
نْ خَ  تِكَ مِ َ ريَ خِ ، وَ ولِكَ سُ رَ بِيِّكَ وَ دٍ نَ مَّ حَ ـىل لبِمُ أَمينِكَ عَ ، وَ قِكَ

ي أَنعَ حوَ  ، الَّـذِ اجِ املُنريِ َ ، الرسِّ ريِ النَّذيرِ ، البَشِ ـىلَ مـيِكَ هِ عَ تَ بـِ
عَ ساملُ  جَ ، وَ املَنيَ لةً لِ محَ تَهُ رَ للِمنيَ ىلITHعَ لِّ عَ مَّ فَصَ هُ آلِ  ، اللَّ دٍ وَ َمَّ حمُ

د أَ  َمَّ امَ حمُ ، كَ دٍ َمَّ ظيمُ نلٌ لِذلِكَ مِ هحمُ ا عَ لَ وَ كَ يَ ـلِّ عَ ـىل يـصَ عَ هِ وَ
مَّ نآلِهِ املُ  غَ تَ ، وَ ينَ رِ بِنيَ الطَّيِّبِنيَ الطَّاهِ ا بِعَ دتَجَ إِلَ فنَ ا، فَ نـّ كَ عَ كَ يـوِ

                                                                        

شـياء قبـل يغيب عن نظـره يشء عاملـا باأل يشغله يشء عن يشء وال فاهللا ال )١(
 .خلقها وقبل وجودها يف عامل الدنيا

ل املعـايص حتوّ  التي)املستقيلني: الراجعني التائبني إليه، أين جتد مثل رمحة اهللا ٢(
ـن تَـابَ  ؟والذنوب إىل حسنات عند التوبة الصادقة واالسـتقامة عليهـا  ﴿إالّ مَ

ـنَات﴾ سَ ِمْ حَ يِّئَاهتِ لُ اهللا سَ بَدِّ أُولئِكَ يُ اً فَ احلِ الً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ فتبـارك اهللا رب  وَ
 .العاملني

عتمـة، )العشيّة: الوقت من زال الشمس اىل الغروب ومن صالة املغرب اىل ال٣(
 الدعاء هو عشية املوقف يف أرض عرفة املباركة.يف  دواملرا

اهللا منزلـة ) ابرش أهيا الداعي وقد جعلت سيد الرسل واالنبياء وأعظـم عبـاد٤(
شفيعاً لك يف املسألة إىل اهللا واعرف أيضاً عظمة ومنزلة نبيك صىل اهللا عليه عنده 

 وأهل بيتنه أمجعني.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٠٩ 

تِ  جَّ غَ وَ صاألَ  IQHعَ نُوفِ اللُّ  .اتِ اتُ بِصُ
ا  مَّ جفَ هُ لْ لَنَا اللَّ يَّةِ نَصِ يف هَ  عَ شِ هِ العَ ـيبَ ذِ ـلِّ خَ نْ كُ هُ قتَ  ريٍ اً مِ ـمُ سِ
بَ نيَ بَ  نُورٍ  عِ ، وَ رَ هتَ  ادِكَ ، وَ ي بِهِ ـةٍ ـُشـنتَ  ةٍ محَ دِ كَ رَ بَ ها، وَ لُـ رُ نزِ ها، ـتُ

عافِيَةٍ  هَ  وَ لُ لِّ َ رِ جتُ ا أَ بتَ  قٍ زا، وَ ، يَ طُهُ ِ رسُ امحِ مَ الرّ .حَ  نيَ
مَّ ا هُ ا الوَ ـي هَ ـِنَا فبلِ قاللَّ ـنمُ تِ قـذَ حِ ـنيَ فنيَ مُ جِ ـ ،لِحِ ينَ ورِ ربُ مَ

الَ جتَ غَ  ، وَ نيَ نَ القَ لعَ انِمِ الَ ختُ  ،IRHنيَ انِطِ نَا مِ نْ رَ وَ الَ محَ لِنَا مِ ، وَ كَ تـِ
لُ ـا نُ ـنَا ممرِ حتَ  مِّ ـن ضـنْ فَ ـهُ مِ ـؤَ الَ مِ ، وَ ـائِبِنيِ نَـا خَ دَّ رُ الَ تَ ، وَ لِكَ

تِكَ  محَ ن رَ لنَا مِ عَ الَ جتَ ودِين، وَ طرُ ابِكَ مَ نيَ بَ ومِ ـرُ الَ حمَ ضـلِ ، وَ   لِفَ
ا نُ  ــن عَ ـلهُ مِ ـمِّ ؤَ مَ ــطَايَ ــاكَ قَ ، يَ دَ األَ ـجـا أَ ـانِطِنيَ ، جـوَ دينَ وَ
أَ  مَ األَ ـكوَ منيَ كرَ  .رَ

وقِ ـلبَ قكَ أَ ـيإِلَ   لِبَ نِ ـنَا مُ ، وَ رَ ـتِ ـينيَ يـكَ احلَ ـ ISHنَ ـامِ آمّ ، ـقاصِ ينَ دِ
نَّ  أَعِ ىلَ فَ أَ ا عَ كِنَا، وَ نَاسِ لْ لَنا ك مَ امِ نَا، وَ جَّ نَّ عحَ عَ فُ عَ قَ ا وَ  دافِنَا، فَ

دَ  ا إِلَ دمَ لَّةِ اإلِ يكَ أَ ينَ يَ بِذِ هِ نا، فَ يَ افِ مَ عدِ ةٌ ورتِ ومَ  .ITHسُ
                                                                        

ت: ضجت، ارتفعت١( اصوات احلجاج مستغيثة برمحـة اهللا وعفـوه وفضـله حيـث  ) عجّ
 مستغيثة. اجتمعت يف ساحة عرفة

 ) القانطني: اليائسني.٢(

 .شطره ) آمني: متوجهني٣(
 .)لة هللا واالعرتاف له باخلطايا والذنوبذ) موسومة: معلّمة (عليها عالمة ال٤(



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١١٠ 

ــمَّ فَ   هُ ــأَ اللَّ ــا يف هَ ــأَ عطِنَ ــا سَ ــيَّةِ مَ شِ هِ العَ الذِ ، وَ ــا كنَاكَ ــا مَ نَ فِ
بَّ لَنا غَ يفَ كتَ سا الَ رَ ، وَ اكَ وَ َ لَنا سِ ايفِ ، فَالَ كَ ا ريُ نَاكَ ذٌ فينـَ افـِ ، نَ كَ

يطٌ بِنَا عِ كحُ  ، حمُ كَ ، عَ لمُ كَ ضَ دمُ ، لٌ فِينَا قَ كَ ، ريَ ضِ لَنَا اخلَ قإِ اؤُ
نْ أَ لعَ جاوَ    .ريِ لِ اخلَ هنَا مِ

ــمَّ أَ  هُ ــواللَّ ــبْ لَ ـــجِ ـــنَا بِجُ ظي ــمَ األَ ـودِكَ عَ ــرِ ـج كَ ، وَ يمَ رِ
وَ IQHرِ خالذُّ  دَ ، ـسامَ اليُ ،وَ ارِ نَا أَ غوَ وبَ نُ رْ لَنَا ذُ الَ هتُ مجَ فِ ، وَ ا كلِ عِـنيَ نـَ

عَ ال الَ تَصـمَ ، وَ رَ ـهالِكِنيَ تَـكَ وَ أفَ نّا رَ فْ عَ ـا أَ محَ رِ ـمَ رتَـك، يَ حَ
نيَ  امحِ   .الرّ

مَّ ا هُ ا الوَ لعَ جاللَّ أَعـتِ مِ قنَا يف هذَ أَلَكَ فَ نْ سَ كَ ـيطَ مَّ رَ ـكَ شَ ، وَ تَهُ
زِ  تَ دفَ ، وَ هُ بِ ـيابَ إِلَ تَ قَ ـلَ ـتَ لكَ فَ نَصَّ تَ ، وَ نُ ـيـإِلَ  IRHهُ ـنْ ذُ هِ ـوبـِـكَ مِ

فَ  غَ لِّها فَ ا لَهُ ركُ اإلِ هتَ لِ وَ الَ اجلَ ا ذَ  .رامِ ك، يَ
دِّ   سَ قنَا وَ فِّ مَّ وَ هُ ا واداللَّ نَاـتَضَ بَلْ قنَ عَ ا خَ  ،رُّ ئِ ريَ يَ نْ سُ ،ـ مَ يـ لَ ا ـوَ
نِ رأَ  مَ مَ مَ رتُ ساحَ  .حِ

نْ الَ خيَ  ا مَ لَ يَ ، والَ لَـحـاضُ الـمَ غهِ إِ يفى عَ ونِ فُ ،  ISHظُ جُ يُونِ العُ
                                                                        

 ) الذخر: ما حيفظ ويستودع.١(

ل: متلّص٢(  ، تربأ. ) تنصّ

 حلظ: النظرة اخلاطفة الرسيعة. )٣(



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١١١ 

الَ  ا اوَ رَّ يفِ املَ س مَ ا ا ،IQHنُونِ كتَقَ الَ مَ ـطَ نوَ لَ  IRHوَ راتُ ضهِ مُ يعَ  ISHمَ
لُّ ذلِكَ قَ  ، أَالَ كُ لُوبِ اهُ عِ  دالقُ هُ حِ لأَحصَ ـعَ سِ وَ ، وَ ـكَ ، لمُ ـكَ مُ

عَ بسُ  تَ قُولُ يالَ حانَكَ وَ امّ يَ بِرياً تَ عَ اً كَ وّ لُ  .الظَّاملُِونَ عُ
ـنْ   إِنْ مِ ، وَ نَّ نْ فِيهِ مَ ونَ وَ ضُ األَرَ ، وَ بْعُ واتُ السَّ امَ بِّحُ لَكَ السَّ تُسَ

بِّحُ بِحَ  سَ ءٍ إِالَّ يُ لَكَ احلَ ميشَ ، فَ كَ املَ مدِ دِّ جدُ وَ وُّ اجلَ لُ عُ ، وَ ا ITHدُ ، يَ
اإلِ  لِ وَ ــالَ اجلَ الفَ كــذَ ، وَ ــلِ ضــرامِ نعَ اإلِ ، وَ ــامِ سَ األَيــادِي اجلِ ، وَ امِ

وَ  أَنتَ اجلَ رِ وَ حِ ادُ الكَ وفُ الرَّ ؤُ ، الرَّ  .يمُ يمُ
مَّ أَ   هُ عْ واللَّ نْ رِ سِ َّ مِ يلَ لِ زعَ الَ  .قِكَ احلَ
عَ   دِ وَ ينِ وَ  .ينيافِنِي يف بَدَ
نْ خَ   آمِ نَ النّارِ عايف، وَ ووَ بَتِي مِ قَ  .تِقْ رَ
مَّ الَ   هُ رْ اللَّ كُ الَ  IUH متَ الَ نِ جرِ دتَ س تَ يب، وَ  .نِيعدَ  ختَ ي، وَ

                                                                        

 ) املكنون: املخفي واملستور.١(

 ) انطو: طو اليشء: أخفاه وكتمه.٢(

 ) مضمرات: املخفيات يف رس النفس.٣(

: العظمة.٤(  ) اجلدّ

ليس كالـمكـر واخلداع من العبـاد، وىل هو ـمـخداع من الـ) املكر واالستدراج وال٥(
أمن من الغضب االهلي فيقع بمزيد مـن ـوبة حتى يـبالعقد ـعدم معاجلة العبوإنام هـو 

الَ ـاب الشــتوجب عليها بعد ذلـك العقــمعايص واآلثام التي يسـال ديد العاجـل ﴿وَ



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١١٢ 

ا  أدوَ . IQHرَ نسِ اإلِ نِّ وَ ةِ اجلِ قَ َّ فَسَ نّي رشَ  عَ
ام سقاءان جيري إثم رفع رأسه ونظر  ىل السامء وعيناه هتمالن دمعاً كأهنّ

 منهام املاء وقال:
ــسا أَ ـيــ عـــعَ السَّ ـمَ ـــامِ ــا أَبصَ ، يَ ـــنيَ ــا أَ رَ النَ ي ، وَ عَ رسَ اظِرينَ

بِ  اسِ ،احلَ نيَ  نيَ امحِ مَ الرّ يا أَرحَ  .وَ
دٍ السَ   َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ ةِ املَيَـصَ نيَ ادَ أَ IRHامِ ـمَّ أَلُكَ اللَّ سـ، وَ هُ

تِي الَّتي إِنْ أَع اجَ نَ تَنِ يطَ حَ ا مَ ينِ مَ َّ ْ يَرضُ نَ عيها ملَ إِنْ مَ ْ تَنِيهَ عتَنِي، وَ ا ملَ
ا أَ عفَ نيَ  كَ ستَنِي، أَ يطَ عنِي مَ نَ النـَأَلُكَ فَ بَتي مِ قَ ، الَ اكَ رَ إِلـهَ إِالَّ ارِ

، وَ  ، لَكَ املُ حأَنتَ يكَ لَكَ كَ الَ رشَ لَكَ احلَ لدَ ، وَ أَنـتَ مـكُ ، وَ دُ
ديرٌ  ءٍ قَ لِّ يشَ ىل كُ  .ISHعَ

                                                                                                                                                  

وا أَنَّامَ نُميلِ لَ ـيَ  رُ فَ ينَ كَ ذِ بَنَّ الَّ مْ إِنَّامَ نُميلِ لَ ـحسَ هِ سِ ريٌ ألَنفُ مْ خَ وا ـهُ وا إِثامً﴾ ﴿نَسُ ادُ مْ لِيَزدَ هُ
﴾ أي وكلهم إىل أنفسهم مما يزيدهم ختبطاً وعدم استبصار طريـق اهلدايـةـفَ  اهللاَ مْ يَهُ  ،نَسِ

وال يكل اهللا أحداً إىل نفسه إالّ بعد امتام احلجة عليه وارصار العبـد عـىل دوام املعصـية 
واالثم واالستغراق يف عامل البعد عن اهللا ونسيانه فيقطع اهللا عنه تسديده وتوفيقه وكأنه 

 .ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدرونسيه إىل حني  غفل عنه
 ) ادرأ: ارصف.١(

 ) امليامني: ذوي احلظ احلسن، املوفقني.٢(

يف يوم عرفة عـىل مـا أورده الكفعمـي يف كتـاب البلـد ×  ) اىل هنا تمّ دعاء احلسني٣(
يد ابن طاووس يف االقبـال ـاألمني وقد تبعه املجلس ي يف كتاب زاد املعاد ولكن زاد السّ

بِّ ثم هذه الزيادة يا بِّ يا رَ بِّ يا رَ  . رَ



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١١٣ 

قِ  ي أَنا الفَ كَ إِهلِ نَايَ فَ قِ يريُ يف غِ ونُ فَ  ؟IQHيرِ قرياً يف فَ فَ الَ أَكُ
ــ ـــإِهلِ ــلُ يف عِ ـي أَن اهِ ــلا اجلَ كَ مِ ــي فَ ــوالً يف فَ الَ ي هُ ــونُ جَ  أَكُ

 ؟IRHيلهجَ 
فَ تَـدخي إِنَّ اإِٰهلِ  رسُ تِالَ ، وَ كَ ـةَ طَـوَ بريِ ـ ISHاءِ عَ قَ نَعـا مَ ، مَ كَ ادِيرِ

فِ  ارِ كَ العَ بادَ طَ عِ ونِ إِىل عَ كُ نْ السُّ اليَـأسِ مِ نيَ بِكَ عَ ، وَ كَ يف نـاءٍ
                                                                        

من  يذكر يعادل شيئاً  المن ثروة وملك مهام عظم فإنه ه اإلنسان ك) كل ما يمل١(
 وهو خاصع للـزوال واالنتهـاء يف ،وهو بمعونة اهللا وتقديره ثانياً  .ملك اهللا أوال

بـدوام العافيـة والفائـدة وهـو قابـل لالسـتثامر  ،حلظة بأمر اهللا اذا شاء ثالثـاً  أي
رابعاً ومجيع ذلك هو بيد اهللا فال قدرة لإلنسان عـىل دوام  وسالمة العقل واجلسم

سالمة عقله وجسمه وتوفيقه إال بتوفيق اهللا وفضله، فلو توقف القلب أو الدماغ 
إىل رمحـة اهللا يف أحسـن حـاالت بسكتة واحدة النتهت كل هذه النعم، فهو فقري 

ال يسـتطيع شـيئاً إالّ بعـون اهللا  فقـري خملـوق ضـعيفغناه املادي فكيف به وهو 
 وقدرته وتوفيقه.

) مهام بلغ اإلنسان من درجات العلم النسبية فهو جاهـل بالقيـاس إىل العلـم ٢(
وكلـام ازداد  كلـه بكـل مـا فيـه،الذي يدبر اهللا به الكون و الذي الهناية له االهلي

 ،رفة عليه مل يكن يعلمها مـن قبـلالنفتاح أفاق من املع الً هاإلنسان علامً ازداد ج
فالعامل جيد نفسه جاهال النـه ال يعلـم مـن العلـم إالّ القليـل فكيـف اذ مل يكـن 

 من العلم إالّ اليسري اليسري؟ اً حظ لإلنسان

يء أي ـطو الش ،االهلية من حال اىل حالتبدل املقادير  اي: مقاديرك ) طواء٣(
 .ثناه ومجعه بعد نرشه



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١١٤ 

ء  . IQHبَالَ
مِ إِٰهلِ   مي وَ ليقُ بِلُؤُ ا يَ نّي مَ كَ ني مِ مِ رَ ليقُ بِكَ ا يَ  .IRHكَ مَ
صَ إِٰهلِ   كَ بِاللُّ فتَ نَ في وَ الطسَ ةِ يلِ قَ فِ وَ أفَ ـعبرَّ ودِ ضَ جُ ي، لَ وُ فِ

تَم نِ أَفَ امَ بَعني مِ نَعُ عهُ ودِ ضَ جُ يدَ وُ  .ISH؟فِ
تِ املَحَ إِٰهلِ   رَ هَ نُ مِ ي إِنْ ظَ بِفَ ـنّ ـاسِ لَكَ املِنَّةُ ـضي فَ ، وَ ،  ITHلِكَ َّ يلَ عَ

                                                                        

كتبـدل حالـة  آخـر، ىل حالإإلنسان من حال لـمقادير ااهللا إبدال ) أي ان رسعة ١(
املرض إىل العافية، والفقر إىل الغنـى والسـجن اىل االمـارة أو بـالعكس مـن ذلـك 

التوقـف عـن وال  تهالعارفني به ال يصيبهم القنوط واليأس من رمح اهللا جعلت عباد
ويف كـل  ،النعمـة والعافيـة أو عنـدالشدة واملحنـة يف  فيه،مسألته يف أي حال كانوا 

ألن مقـادير اهللا قابلـة  ،فهم يف حال طلب دائم للمزيد مـن رمحـة اهللا وفضـلهحال، 
 .باذنه وفضله وهو عىل كل يشء قدير للتغيري

فمن شأن العبد اللئيم أن تصدر منه املعايص والـذنوب، أمـا الكـريم اللطيـف )٢(
هبـم والتفضـل علـيهم بنعمـه  الرحيم فمن شأنه الكرم والعفو عن عبـاده والرمحـة

 وإحسانه يف كل األحوال.

فاهللا سـبحانه قد أنعم عىل اإلنسان بخلقه إياه، ثم تواله برمحته يف كل أحــواله ) ٣(
من قبل خلقـه وبعد خلقـه وفـي مجيع مراحل حياته، فكيف يرتكـه عنــدما يكـون 

وقــت احلاجـة مـحتاجاً للرمحة والعفو، فليس من شـأن الكـريم أن يمـنعهام عنـه 
 والشدة. (علمـا بأن حديث االمام مع ربه هو حديث املحب مع حبـيـبه). 

فجميع الصـاحلات والتوفيقـات هـي مـن عطـاء اهللا  ،) املنة: الفضل واإلحسان٤(
 .وإحسانه، كام إن انتشار خربها بني الناس هو من فضل اهللا ولطفه كذلك



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١١٥ 

اوِ  رتِ املَسَ إِنْ ظَهَ دنّ مِ  ئُ وَ بِعَ لَكَ IQHلِكَ ي فَ َّ ، وَ يلَ ةُ عَ جَّ  .احلُ
ي كَ   قَ فَ يإِهلِ نِي وَ كَّ  دـتَكِلُ وَ كَ  ؟يـل IRHتَ لتَ امُ يوَ أَنتَ  ISHفَ اُضَ وَ

ُ يلالنَّ  يُّ فَ أَخيِ يأَمْ كَ  ؟ارصِ فِ أَنتَ احلَ  ؟يب ITHبُ وَ
لُ إِلَ   سَّ تَوَ كَ IUHكَ يـي إِلَ رِ قكَ بِفَ يها أَنا أَ تَـيـ، وَ لُ إِلَ ـفَ أَ سَّ كَ يـوَ

َ ـبِمَ  وَ حمَ  !IVHكَ يلَ إِلَ ـأَنْ يَصِ الٌ ا هُ
                                                                        

اإلنسان املتجاوز عىل ربه ومن العدل أن فظهور املساوئ وانكشافها للناس سببها ) ١(
 يفعل اهللا به ما يشاء بعد امتام احلجة والبينة عليه.

ـوَ  كفايته للمتوكلنيد سبق يف قضاء اهللا فق) ٢( هُ ـىلَ اهللا فَ ـلْ عَ كَّ تَوَ ـن يَ مَ عليه بقولـه ﴿وَ
هُ﴾ ويف الروايات أ بْدَ اف عَ سبُهُ﴾ أي كافيه ومدبره وبقوله ﴿أَلَيسَ اهللا بِكَ ن أطاع حَ نه مَ

(  اهللا سبحانه كان اهللا عينه ولسانه ويـده، أي يرعـاه وحيفظـه يف مجيـع أمـوره وأعاملـه
 .فكيف للموىل الكريم ان يرتك عبده مع وعده وعهده له؟)

 ، فقد تعهدّ اهللا سبحانه بنصـر املظلـومني سـيام املـؤمنني مـنهمقهرأُ ظلم، أُ ضام: ) أُ ٣(
ن ﴿ نَّ اهللاُ مَ ـرَ يَنصُ لَ يزٌ وَ زِ يٌّ عَ وِ قَ هُ إِنَّ اهللاَ لَ ـرُ نصُ  ؟(فكيف يرتك عبده للظلم واالذ﴾يَ

 مؤمنني واملخلَصـنيـى عبـاده الــا علــسيم بعنايتـه وألطافهط ـمحيـ: الحفيّ ـ) ال٤(
 .(فكيف يرتكهم للخيبة واإلمهال وعدم العناية هبم ؟)

ة وعـدم القـدرة أي اتوسل إليك بام خلقتني فيه من الضعف واجلهـل واملحدوديـ) ٥(
 عىل يشء إال بعونك وتدبريك يف ان متن عيل من عطائك وفضلك.

 متالزمة مع الضـعف واجلهـلهي طبيعة خلق االنسان  اال انه من جهة اخر فان) ٦(
يمكن هلـذا الضـعف والفقـر ان يصـل اىل اخلـالق العظـيم فكيف  والقدرة املحدودة،

(وهـذا االسـلوب .من عطائه وفضله!دي حق طاعته وعبادته ثم ليسأله بعد ذلك ويؤ
من عرض ضعف االنسان الـذي خلقـه اهللا فيـه وباملقابـل معرفـة اهللا بحـال االنسـان 

 وضعفه، يستعمله االمام يف التوسل اىل اهللا يف الفقرات التالية من الدعاء).



 

 

 ني يف يوم عرفةاإلمام احلس دعاء

١١٦ 

ي  و إِلَ شفَ أَ أَمْ كَ وَ الَ خيَ كَ حَ يكُ هُ لَ ايل وَ  !IQHكَ يفى عَ
تَ يأَمْ كَ   زَ رفَ اُ رَ نَكَ بَ وَ مِ هُ ايلِ وَ قَ مُ بِمَ   !كَ يإِلَ  IRHجِ

ايليأَمْ كَ  يِّبُ آمَ َ يَ قَدفَ ختُ هِ تْ إِلَ   وَ دَ فَ  ؟كَ يوَ
نُ أَحفَ الَ يأَمْ كَ   سِ بِكَ قَ وَ  حتُ تْ ايل وَ   ؟ISHامَ
ا أَلـإِلٰ   ي مَ كَ بِ هِ هـطَفَ ظِيمِ جَ عَ عَ   !يلي مَ
ا أَ   مَ بيحِ فِعـحَ روَ عَ قَ كَ يب مَ   !ITHيلِ مَ
ا أَ إِٰهلِ   أَبقي مَ نّي وَ بَكَ مِ ينِ عَ رَ دَ   .IUHكَ نعَ

                                                                        

 .فهل حيتاج اهللا اىل شكو من عبده وهو العامل بحاله وماسيجري عليه؟ )١(
فبامذا يدعوه عبـده بافضـل ممـا  اهللا هو امللهم للدعاء واملوفق لهف ) برز: ظهر.٢(

 .علمه ربه؟
تطاع االنسان من حتصيل أي عافية ـا اسـمـل لّ ـوج زّ ـل اهللا عـضـ) إذ لوال ف٣(
الـذي  يء ونقيضـهـجمع بـني الشــ(وهذا ال .ي هذه الدنياـطاء فـو عأو رزق أ

ع ـوامـون األدب ولـنـوف ـبالغةع الـروائو من ـه مام يف دعائهه االـرق إليـطـيت
 ان).ـرفـالع

ذنوبــه مبــارشة، وال يعاقبــه باملثــل مــن فــاهللا مــن رمحتــه ال جيــازي العبــد ب) ٤(
اإلعراض وسلب الرمحة والفضل، وال يرتكه هلواه وجهله، وإنام يفتح له أبـواب 

.املغفرة واهلد 

فدعوة اهللا لالنسان باالنابة والتوبة والوعد باملغفرة وقبول التوبة قائمـة يف كـل  )٥(
وقت وبمختلف االساليب، يف حني ان االنسـان يـزداد بعـدا عـن ربـه بمزيـد مـن 

 .املعايص والذنوب!



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١١٧ 

ا أَ   مَ ي حيَ روَ امَ الَّذِ بُنِي عَ أَفَكَ يبِ فَ ؟!نجُ  كَ
لِ ـِإِلٰ   فِ اآلخاتُ بـِمـهي عَ ، تِالَ تِ األَ ثـارِ تَـنقُّالَ ، أَنَّ IQHارِ وَ طـوَ

 َّ فَ إِيلَ ـرَّ تَعَ نّي أَنْ تَ كَ مِ ادَ رَ تَّـى الَ أَج مُ ، حَ ءٍ ـلِّ يشَ لَـكَ يف يف كُ هَ
ءٍ   .IRHيشَ

امَ أَ إِٰهلِ   لَّ نِي لُ خي كُ سَ مُ  ISHيمِ ؤرَ رَ نِي كَ  .كَ أَنطَقَ
سَ   امَ آيَ لَّ كُ ايفِ أَ توَ تطنِي أَوصَ عَ نَنُكَ مَ   .ITHنِي مِ

                                                                        

الـذي يمـر بـه اإلنسـان يف  ة أو الـدورـحالــو الـور وهـع طـمـوار: جـط) األ١(
 حياتـه.

من املـرض يف حياته متنوعة التي يمر هبا االنسان ـحلاالت الكثرية الان ا بمعنى) ٢(
والعافية والضعف والقوة والشباب والشيخوخة وبقية املتغريات انـام تـدل عـىل ان 
االنسان خملوق وان له خالقاً مدبراً حكيامً جليالً وان اإلنسان ليس لـه حـول وقـوة 

ري األحوال إال دليال عىل ذلك اذ ال حول بل ان مجيع األمور هي بيد اهللا وما تغ بذاته
 .وال قوة لالنسان يف الوقوف امام ما اجراه اهللا عليه من السنن والـمقادير

متنع اإلنسان من دعاء ربه ولكن فضـل املعايص والذنوب ب ة التلبسحالان ) أي ٣(
يـدفع  اهللا وكرمه الذي حييط باإلنسان بام هيبه من املغرفة والتوبة والعنايـة واللطـف

 .العبد املذنب لسؤال ربه الكريم
رب اليأس إىل نفسه مهام كانـت ـأمل يف مد رمحة اهللا وفضله وكرمه ال يتست) امل٤(

توبـة ال اإلنسان هو وكل ما يلزم ،أعظم وأكرم وعفوه اهللارمحة معاصيه عظيمة ألن 
مفتـوح  ألن بـاب اهللا نافذة يف استئناف الطاعـة هللا جـلّ وعـالال عزيمةالصادقة وال

 .للعباد عىل الدوام



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١١٨ 

نْ إِٰهلِ  نُهُ كَ  ي مَ اسِ كَ  IQHانَتْ حمَ ، فَ يَ ـاوِ سَ ـاوِ يـمَ سَ ـونُ مُ يهِ فَ الَ تَكُ
يَ  اوِ سَ  ؟مَ

ــنْ كَ   مَ قَ وَ ــتْ حَ ــانَ عَ ــهُ دَ يَ ايِقُ كَ IRHاوِ عَ يــ، فَ ــونُ دَ ــهِ فَ الَ تَكُ يَ اوِ
عَ  يَ دَ  ؟اوِ

ي حُ   يَّتُكَ القَـكإِهلِ شِ مَ ، وَ كَ النّافِذُ ْ يَ مُ ةُ ملَ رَ ذِ رتُ اهِ ـالٍ كـا لـِ قَ ي مَ
 ،ً االَ قَ الَ لِذِ مَ ً وَ االَ الٍ حَ  .ISHي حَ

                                                                        

) لــو حاســب اهللا العبــد عــىل خرياتــه واعاملــه الصــاحلة مــن صــالة وصــيام ١(
وصدقات وحج وما شابه بحساب دقيق يشمل حقائق النية وصـدقها خلرجـت 

مشـوبة بـنقص  )إن مل تكـن كلهـا(هنـا يف غالبهـا من كوهنا حماسن اىل مساوئ أل
عـىل سـالمة العبـادات  ، ولو حاسـبه اهللاهللا عزّ وجلّ  و الوفاء بحقّ أاإلخالص 
د  أن الكثـري منهـا هـي جمـرّ رعية الفقهيـة لتبـنيّ ـالش دائها برشوطهاأوصحتها و

 عاءات بالطاعة ناقصة الباطن واملضمون الرشعي.ادّ 

عاء (واملـراد ان مـا يـزعم اإلنسـان دّ و اإلأ) دعاو: مجع دعو وهي الزعم ٢(
جيـداً لو تأمل فيها الطاعة والعبادة واإليامن من ويدعي من حقائق ينسبها لنفسه 
ـىلَ نَ إلِ بَـلِ الوجد أهنا زعم وادعاء كاذب ﴿ ـانُ عَ ـفنسَ لَ ةٌ * وَ ـريَ ـهِ بَصِ ـى لأَ  وسِ قَ

هُ  اذِيرَ عَ فكيف اذا كانت ادعائاته هي مـزاعم ال تصـل إىل حـد احلقـائق وانـام  ﴾مَ
 تصورات ووهم فكم يبقى له من الطاعة الواقعية هللا منها؟)

) أي ان االمر هللا وحده يفعل ما يريد ويغلب بارادتـه كـل قـول وادعـاء مـن ٣(
عباده مجيعاً الصاحلني والطاحلني فله كلمـة الفصـل واالرادة احلتميـة فـيام يشـاء 

 ويفعل.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١١٩ 

نْ طَ إِٰهلِ   مْ مِ نَ ي كَ ةٍ بَ ـياعَ ـيَّ تُهَ حالَـةٍ شَ َ دا، وَ مَ IQHاهتُ ـدَ دِ ا، هَ ي عـتِامَ
لَ  ديعَ ، بَلْ أَقَ ها عَ  .ISHلُكَ ضها فَ نمِ  IRHالَنِيلُكَ

إِنْ لَ ـعلَ ـي إِنَّكَ تَ إِٰهلِ   ي فِ ـمْ تَ ـمُ أَينّ وَ نـّ ـةُ مِ مِ الطَّاعَ ً جَ عـدُ ـاً زالَ مَ
قَ  عَ دَ  دفَ َبَّةً وَ تْ حمَ اً زامَ  .ITHمَ

                                                                        

 ) شيدهتا: بنيتها باحكام.١(

أو الفشل واإلخفـاق يف أداء  ني (من السقطة أو العثرةظ) اقالني: رفعني، اهن٢(
 ).الواجبات الرشعية

) قد حيسب االنسان انه له عند اهللا رصيد من الصاحلات بجهده وعمله ولكنه ٣(
عند احلساب الدقيق يـوم القيامـة سـيجد ان هـذه االعـامل فيهـا مـن الشـوائب 
والنقائص واملقاصد الدنيوية ماال يستحق مقابلها اي اجر بل عىل العكس سوف 

فالعبـادات مـن  ،هذه االعـامل ن مداناً هبا لعدم وجود االخالص والتامم يفيكو
لوجـه  خالصة ان مل تكن واملربات والصاحلات واخلريات ،حج وصالة وما شابه

كاملال الذي مجع للحج مـثالً ان  ويف نتائجها، هي باطلة وفاسدة يف مقدماهتافاهللا 
ه ويبطـل احلـج بـه بـل فصاحبه مـأثوم عليـ مل يكن من طرق صحيحة مرشوعة

غري ان فضل اهللا اعظم ورمحتـه اكـرب اذا قـد  ،فريضة احلج معلقة يف رقبتهوتبقى 
هذا فـياماذا مل يكـن يف (يتجاوز عن كثري من هذه النقائص بلطفه وكرمه ومشيئته 

 املسائل ضياع حق الناس وإال فان االمر عندئذ خيتلـف ويأخـذ عـدل اهللا جمـر
 ).آخر

اعة هللا وإن كانت تنـتقص أحيانـاً باملعـايص والـذنوب إالّ أن بمعنى أن الط) ٤(
 لـه حبّ اهللا موجود يف أعامق القلب فلم تكن الذنوب بقصد التمرد و العصـيان

 وإنام كانت بسبب إغواء الشيطان.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢٠ 

ي كَ   ـيإِهلِ أَنـتَ القَ مُ وَ رُ فَ أَعـزِ كَ  ؟IQHاهِ أَنـتَ عـفَ الَ أَ يـوَ مُ وَ زِ
رُ اآل  ؟IRHمِ

دِ إِٰهلِ   دُّ رَ بُ بُعدَ الي يفِ اآلي تَ امجَعISHارِ زَ ـمَ ـثارِ يُوجِ لَ ، فَ كَ ـينِي عَ
دـبِ  ةٍ خِ نِي إِلَ  مَ لُ  .ITHكَ يتُوصِ

                                                                        

إذا  ) ألن إرادة اهللا هي الغالبة وقدره هو احلاكم فال قيمة لتصميم االنسان وسعيه١(
 .كانت إرادة اهللا خالف ذلك

إال أنه من جهة أخـر فـإن اهللا قـد أمـر العبـاد بعمـل الصـاحلات واجتنـاب  )٢(
املحرمات، لذا ينبغي السعي والعمل والتصميم عـىل املواصـلة يف طريـق اإليـامن، 
وهذا خالف ما تقدم مـن أن ال قيمـة إلرادة اإلنسـان إذ أن إرادة اهللا هـي الغالبـة، 

واملناجاة مع اهللا بام جيمع بني النقيضـني، كـام أن من لطائف االدب سلوب األوهذا 
هذا املقطع يتضمن بعض املعـاين التوحيديـة العميقـة يف أن اهللا سـبحانه لـه اإلرادة 
الغالبة حتى مع اإلرادة اإلختياريـة التـي أعطاهـا اهللا لإلنسـان والتـي يشـري إليهـا 

عزائم ونقـض اهلمـم) وهـو بحـث يطـول حديث أمرياملؤمنني (عرفت اهللا بفسخ ال
وَ احلَكِيمُ اخلَبِريُ ﴿رشحه هُ بَادِهِ وَ رُ فَوقَ عِ اهِ وَ القَ هُ  .﴾وَ

) املزار: الزيارة، القرب، واملراد أن الصلة باهللا ينبغي ان تكون متصـلة ال تنقطـع ٣(
بصـورة وال حتتاج اىل التذكر عرب رؤية آثار خلق اهللا وانـام هـي حـارضة يف القلـب 

حتـى تكـون مجيـع األعـامل عبـادة  وذلك عرب االستمرار بالطاعة املتواصـلة ةدائم
فكـل احليـاة عبـادة هللا مـن  عمل آلخرمن بدون انقطاع من عبادة ألخر ومتصلة 

 .دون انقطاع
رمحتـه ومعرفتـه مـن خـالل  نيـل إىل اهللا ويتوفـق إىل احيانااإلنسان  فقد يصل) ٤(

خدمــة لعبــاده الصــاحلني و الص هللاخــ العمــل الصــالح ســيام الــذي يكــون فيــه
 واملستضعفني.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢١ 

لُّ ـتَ سفَ يُ يكَ   لَ  دَ جُ ـوَ فـن هُ ـكَ بِمَ ـيعَ فـي وُ رٌ إِلَ ودِهِ مُ ، IQHكَ يتَقِ
يَ  ونُ لِغَ ـأَ ا لَ ريِ كُ ورِ مَ نَ الظُّهُ ـوَ ـيـكَ مِ ـونَ هُ تّـى يَكُ ، حَ سَ لَـكَ
رَ لَكَ ظاملُ   ؟IRHهِ

                                                                        

أخرجه للدنيا وكيف يـديم ان كيف خلقه وكيف ـخلق اهللا لالنس ) املتأمل يف١(
حيـاته ووجـوده ويدبر أمره من مرحلة ألخـر من مراحل العمـر فإنـه يــجد 

 يف كثـري مـن أجـزاء جسـمه ال يفاهللا حارضاً يف كل شـيء، فاإلنسان ال يتحكم 
اجهزته الباطنية من حركة القلـب ودوران الـدم وضـخ الكليـة وعمـل اخلاليـا 

وال يـتحكم يف جـزاء االخـر يف جسـمه عصـاب واألنسـجة وماليـني األواأل
قوانيــن بنائــه النفســي ومـؤثـراتــه الداخليــة وال يــعلم شـيئاً عـن الــروح 

ــدره  ــاء اهللا وق ــاوز قض ــتطيع أن يتج ــا وال يس ـــنها وارساره ــريته وقواني يف مس
الدنيوية،  أما خارج جسمه يف هذا الكـون الواسـع الـذي ال إرادة لـه فيـه فهـو 

ال يستطيع احلياة لوال تدبري  أضعف وأعجز من أن يؤثر فيه شيئا، فيعلم يقينا أنه
مهام بلغت قوته العلمية أو البدنية وكذلك  وضعف رادته فهو كله نقصإاهللا له و

فهل هناك دليـل  مفتقرة اىل تدبري اهللا يف حياهتا دائامً ا مجيعهبقية خملوقات اهللا فهي 
أقو من هذا الدليل الذي يثبت عند اإلنسان يف كل حلظة هو حمتـاج لرعايـة اهللا 

 .وتدبريه
) فالشمس والقمر وبقية املخلوقات والتي تدل بمجموعها عىل وجود خـالق ٢(

عـىل عظمـة  تقلمسـ كل فرد منهـا دليـل جوهر وتكوين مدبر عظيم انام هي يف
وفيها  ،رخ بعظمة اهللا وعلمه وقدرته وكاملهـاخلالق وتدبريه فكل ما يف الكون يص

  .يظهر اهللا جلياً بيّناً لكل ذي عقل ولب
 ).تدل عىل أنه الواحدُ    ة(ويف كل يشء له آي



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢٢ 

تى غِ   تّى حتَ بمَ لِ تَ تَ حَ لُ اجَ إِىل دَ دُ لَ  يلٍ يَ ـ ؟IQHكَ يعَ عُ تـى بَ مَ تَ دوَ
ونَ اآل تّى تَكُ لُ إِلَ  IRHارُ ثَ حَ يَ الَّتي تُوصِ   ؟كَ يهِ

رَ  نيٌ الَ تَ يَتْ عَ مِ لَ عَ قيِ ياكَ عَ ـISHباً ها رَ سِ خَ ــ، وَ تْ صَ ةُ عَ فرَ ْ بـقَ دٍ ملَ
بِّكَ نَصِ جتَ  نْ حُ لْ لَهُ مِ  .ITHيباً عَ

رإِٰهلِ   وعِ إِىلَ اآلي أَمَ جُ عافَ  IUHارِ ثَـتَ بِالرُّ ةِ سـكَ بِكِ يـي إِلَ ـنـِرجِ وَ
                                                                        

ود اهللا مــن اإلنســان ـى وجـــل علـــ وفيــه دليــ) ال يوجــد يشء يف الــدنيا إالّ ١(
، ليس يف عظمة اخللـق فحسـب عة وكل يشء يف هذا الوجودـحيوان والطبيـوال

ل يف إدامة وجوده وحركتـه وحياتـه وموتـه، فكـل يشء يـدل عـىل اهللا وعـىل ـب
وجوده وفعله املتواصل يف حياة االنسان ويف كل اجزاء الكون بكل مـا فيـه مـن 

 .أشياء
حانه ظاهر يف ، فاهللا سب) اآلثار: الصنايع واملخلوقات التي تدل عىل وجود اهللا٢(

كل يشء وهو أقرب لإلنسان من حبـل الوريـد تـراه القلـوب وال تـراه العيـون 
 .ويدركه اإلنسان بقلبه وعقله

أو الغـافلني عـن مالحظـة وجـود اهللا  ) أي عيون الغـارقني ىف سـكر الـدنيا٣(
واطالعه عىل العباد ورؤيته ألفعاهلم وسـامعه ألقـواهلم وهيمنتـه عـىل أمـورهم 

 .وأحواهلم
ثمـرة سـعيه ر اذا مل يكـن ـ) مهام ربح اإلنسان من مكاسب الدنيا فهـو خاسـ٤(

 .الفوز برضا اهللا وحمبته
منهـا إىل  خلق اهللا ودبـر وذلـك الجـل الوصـول بالرجوع والتفكر فيام) أي ٥(

 .ه، وتعظيمهمعرفة اهللا وتوحيد



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢٣ 

هِ IQHارِ األَنوَ  ةِ دَ ـ، وَ تّى أَ ـتِبصَ ـساإلِ ايَ ، حَ عَ إِلَ رارِ ـامَ نكَ مِ يجَ هـا كَ
خَ  ونَ نكَ مِ يتُ إِلَ لدَ صُ نِ النَّظَرِ إِلَ ـالسِّ  IRHها، مَ مَ يرِّ عَ فُـوعَ رهـا، وَ

عتِمَ ـال نِ اإلِ ةِ عَ مَّ لَ ـهِ ىلَ ـها، إِنَّ يادِ عَ لِّ شَ كَ عَ يرٌ ـيءٍ قَ ـ كُ  .دِ
لِّ ـإِلٰ   ذا ذُ ي هَ ـدَ ـيـرٌ بَ ـاهِ ـي ظَ ـهِ ،ينَ يَ ـ كَ هَ ـايلِ الَ خيَ ذَ وَ فـى ا حَ

لَ  ولُ إِلَيطكَ أَ نمِ ، ISHكَ يعَ صُ  .ITHكَ لُبُ الوُ
بَكَ أَ  َ  لَ سوِ لُّ عَ كَ إِلَ ، فَاهIUHكَ يتَدِ ينِ بِنُورِ أَقِ يدِ ، وَ ـدنِي مكَ قِ بِصِ

                                                                        

روائـع خلقـك بام تعرفني من لك واهلد والبصرية  املعرفة) أي امأل قلبي بنور ١(
وانقلنـي بعـد هـذه املعرفـة اىل مرحلـة اليقـني وحقائق تـدبريك وعجائب صنعك 

وحدها األثـر األكـرب يف الدالئل بك والتسليم لعظمتك حتى ال يكون هلذه الكامل 
يكون إيامين كامالً مستقراً مستولياً عىل القلب ومرتبطاً بك مبارشة كـام ايامين بك بل 

 شف يل الغطاء ما ازددت يقيناً.لو ك×: قال أمرياملؤمنني

أي صائناً ألرسارك بام ادخلتني فيه من انـوارك وعرفتنـي مـن  ) مصون: حمفوظ٢(
 .ربوبيتك حتى ال يكون تعلق قلبي بيشء سواك

حال اإلنسان وفقره الفكري والعبادي ال يستطيع أن يبلـغ بـه منـازل القـرب ف)٣(
 ىل حال أهل التقو والتوحيد واملعرفة.من حاله إ بلطفه  أن ينقله اهللاوالعرفان إالّ 

 إليه هسبحانه أن يوصل عبد هللوصول إىل اهللا الطلب منلعل من أفضل الطرق  )٤(
موانـع طريـق الوصـول عرب اإلحلاح يف الدعاء واملسألة ولكنه قبل ذلك يلزمه إزالة 
 الطاعات ثم الشـروع يف إليه كاملعايص واآلثام والتعلق بمتاع الدنيا واالنقطاع إليها

ات واخلريات  .وأداء الواجبات هللا والتقرب إليه بالصاحلات واملربّ
 أي افتح قلبي وعقيل إىل سبيل اهلد الذي يوصلني إليك.) ٥(



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢٤ 

ةِ بَ  بُودِيَّ دَ نيَ العُ  .IQHكَ ي يَ
لِّ إِٰهلِ  نْ عِ مي عَ كَ املَ لنِي مِ ونِ خمِ نِّي بِسِ IRHزُ صُ ونِ كَ رتِ ، وَ  .املَصُ
قِّ إِٰهلِ  قَ قي حَ ا ISHبِ رلِ القُ ائِقِ أَهنِي بِحَ لِ لَكَ أَهـسـ مَ لُكْ يبِ سـوَ
  .ITHبِ ذاجلَ 
نْ تَ نِنِي بِتَدغي أَ إِٰهلِ  كَ يل عَ بِادبريِ نِ اخبِريي، وَ كَ عَ يتِيَ ختِيارِ  ،IUHارِ

                                                                        

أي ارزقني توفيق الطاعة واإلخالص لك يف األعامل مجيعاً حتى ال يكـون يشءٌ يف ) ١(
 قلبي غري طاعتك والتقرب إليك. 

الصحيحة ان بعض ابواب العلـم بـاهللا ال تفـتح إال ألوليـاء اهللا ) ورد يف الروايات ٢(
إن اهللا أخفى أولياءه  إذه من دون ان يكون هلم دعو وتظاهر يف املجتمع بذلك ئوأحبا

  .، ومن رشوطه هذا القرب صالح باطن اإلنسان ونياتهبني عباده
ب منـك الـذين رها أهل القـرـمورها كام يبصأر حقائق الدنيا وـبصأأي اجعلنى  )٣(

عـن أبصـارهم  شـفتَ الـذين كَ مـن عرفوا الدنيا وعرفوا اآلخرة واحسنوا العبادة لك 
  .والصالحالغطاء واهلمتهم املعرفة والطاعة 

الطلب من اهللا سبحانه أن جيـذب قلـب واملراد هو  ،) اجلذب: الشد باجتاه االقرتاب٤(
احلني واألولياء وفـتح عليـه عبده نحو اإلرتباط به والتعلق بحبه ورضاه كام فعل بالص

  .أبواب العلم واملعرفة وأصلح قلوهبم وسعيهم نحوه وجنبهم موارد اهلالك والضالل
ختضع للهو واجلهل واملعرفـة املحـدودة والتـي قـد كثري من اختيارات االنسان  )٥(

فلربّ طالب للامل تكون عاقبته الطغيـان  ،واالنحراف عن سبيل اهللاتقوده إىل الضالل 
ولربّ طالـب لطريـق أو يشء  ،لتجرب والكرب والبطر والفساد عند حصوله عىل املالوا

التسـليم هللا  يكـون يظن فيه نفعه وخريه ولكن يكون فيه هالكه او هـالك دينـه، ولـذا
ـيئاً ونجاة لالنسان وسعادة يف الدنيا  والرضا باختياره ـوا شَ هُ ـى أَنْ تَكرَ سَ عَ اآلخرة ﴿وَ

عَ  مْ وَ كُ ريٌ لَ وَ خَ هُ ﴾وَ مْ كُ ٌّ لَ وَ رشَ هُ يئاً وَ ِبُّوا شَ ى أَنْ حتُ   .سَ



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢٥ 

أَ  راكِزِ فقِ ووَ ىل مَ ارِ ضانِي عَ  .IQHيطِرَ
ي أَخ  جـإِهلِ لِّ نَ ـي مِ ـنِ ـرِ طَ ـــسِ فـنْ ذُ ــي، وَ ي ـهِّ ـكِّ ـنْ شَ رينِ مِ

رشِ  بكِ وَ مسِ ي قَ لُولِ رَ  .IRHيـلَ حُ
ي[  ــبِ ] ISHإِهلِ اـكَ أَنتَصِ ـنرُ فَ لَ ITHينِ رـصُ عَ تَـيـ، وَ لُ فَـالَ ـكَ أَ كَّ وَ

ــIUHيـنِــلتَكِ  إِيّ ــالَ تُ ـســاكَ أَ ـ، وَ يِّ ـأَلُ فَ فـــنِــبـخَ لِكَ ضــي فَ ـي، وَ
نَابِكَ رأَ  بِجَ منِي، وَ رِ بُ فَالَ حتَ بُ غَ بعِـد IVHأَنتَسِ الَ تُ بِ فَ ، وَ كَ ينِ بابـِ

                                                                        

أي ثبتني عند مـوارد االضـطرار والشـدة وال جتعلنـي أميـل عـن طاعتـك  )١(
  .ورصاطك طمعاً يف الدنيا ورغبة يف منافعها أو دفعاً ألذاها

واملراد هو الدعاء هللا بأن خيـرج قلـب عبـده مـن أرس اهلـو  ،) الرمس: القرب٢(
 وحب الدنيا قبل املوت والذهاب إىل القرب.والشيطان والرشك اخلفي 

 اضافة عىل أصل الدعاء ملناسبتها للمورد.) ٣(
 وال  ،ـر لألمـوروال ميسّ  ،هذا الشعور واإلحساس بأنه ال قايض للحاجات) ٤(

مأل قلب اإلنسـان بحيـث ال يرجـو ، جيب أن ياهللاد وال نارص إال مسدّ معني وال
 أحداً غري اهللا.

أي ال تكلني أو توكل أموري إىل غريك فـإن مـن وكلـه اهللا إىل نفسـه أو إىل ) ٥(
الناس فقد باء باخليبة واخلرسان، فمن يعجز عن تدبري نفسـه كيـف يسـتطيع أن 

 .؟يدبر غريه
أن يعبد اهللا  أي كوين عبداً لك وهو أرشف لقب لإلنسان وبجنابك انتسب: )٦(

وحده ويكـون حـراً مـن مجيـع عبوديـات الـدنيا مـن املـال والشـهوات واجلـاه 
 والسلطان وأمثال ذلك.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢٦ 

الَ تَ    .ينِ درُ طأَقِفُ فَ
ضَ إِٰهلِ   سَ رِ قَدَّ ةٌ مِ ي تَ لَّ ونَ لَهُ عِ كَ IQHكَ ـناكَ أَنْ يَكُ ـونُ يـ، فَ فَ يَكُ
نّ ـلَ  ةٌ مِ لَّ   .!يـهُ عِ
ي أَن  نِيُّ بِذَ ـإِهلِ لَ إِلَ تَ الغَ كَ نعُ مِ فكَ النَّ ياتِكَ أَنْ يَصِ ، فَ فَ الَ يكَ

نِ  نِيّاً عَ ونُ غَ   .!IRHيتَكُ
ي إِنَّ القَضَ   نّينِيإِهلِ مَ رَ يُ دَ القَ ـISHاءَ وَ ثائِقِ الشَّ و بِوَ إِنَّ اهلَ ةِ ه، وَ وَ

                                                                        

ري عىل املخلوقني ولـيس عـىل اخلـالق هو جي انام وأمثالهة واملعلول ن قانون العلّ فإ) ١(
وانـام أمـره إذا أراد شـيئاً أن يقـول لـه كـن  ،فاهللا ال حيتاج اىل علة يف يشء ،جلّ جالله

، فإذا كان اهللا سبحانه ال حيتاج إىل سبب أو علة يف أموره فهو مـن بـاب أوىل أن فيكون
ـ  يغمر عبده بالعفو والصفح وأن حيط عنه الذنوب وهيبه رضاه لفضله وكرمه وإن قرصّ

مْ يُسأَلُونَ ﴿عل ما يشاء العبد يف اداء حقه فإن اهللا يف هُ لُ وَ فعَ امَّ يَ  ﴾.الَ يُسأَلُ عَ

فاهللا سبحانه غني عن طاعة العباد وأعامهلم الصاحلة، فهو ال يستفيد شيئاً من طاعة ) ٢(
اخلالئق مجيعاً وال يرضه يشء من معاصيهم بل إن اإلنسان هو املنتفـع مـن عبـادة ربـه 

األمر كذلك فمن باب أوىل أن يعفو الغني  وطاعته وهو املترضر من عصيانه، وإذا كان
عن الفقري والقوي عن الضعيف واحلليم عن املذنب فيعفو اهللا عن عبده ويعتـق رقبتـه 

 من ناره ويوفقه إىل جنته ورضوانه فإن اهللا يفعل ما يشاء وال يفعل ما يشاء غريه.

وإن كـان املسـري أي أن األماين والرغبات تدفع اإلنسان للسري بطريق الطاعـة هللا ) ٣(
حمدداً بام قدره اهللا وقضاه لعبده، كام أن الشهوة واهلو من ناحية أخر تدفع اإلنسـان 
للسري بطريق الضياع والبعد عن اهللا، ولذا البد مـن عـون اهللا وهـداه وتسـديده لكـي 

 يتوفق اإلنسان لإلختيار الصحيح.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢٧ 

ينِ  َ تَّـأَرسَ ـريَ يل، حَ نْ أَنتَ النَّصِ نـ، فَكُ ــى تَ بَصِّ تُ ينِ وَ َ ينِ ـرصُ ، IQHرَ
أَ  تَّ ـضي بِفَ ـنِ ـنِ غوَ بِ ـنْ طَ ـعَ كَ ـبِ  يَ ـنِ ـغتَ سى أَ لِكَ حَ   .IRHيـلَ

ي أَ ـأَن  لُـوبِ أَ تَ األَنـوَ ـقـرَ ـشتَ الَّـذِ تّـى ـلِيائـِوارَ يف قُ كَ حَ
وكَ ـعَ  دُ حَّ وَ فُوكَ وَ   .ISHرَ
ي أَزَ   أَنتَ الَّذِ لُوبِ  ITHارَ يَ غتَ األَ لوَ نْ قُ تّـى لَـعَ كَ حَ بّائـِ مْ ـأَحِ
وَ ـيُ  بُّوا سِ لَ حِ ، وَ أوا إِىل غَ لمْ يَ ـاكَ   .كَ ريِ جَ
مْ حَ ـنِسُ لَ وأَنتَ املُ   شَ يهُ حَ وَ تثُ أَوْ مُ العَ ُ هُ   .IUHاملِ

                                                                        

 ورعـاه كـان عينـه بمعنى تشملني برعايتك وتسديدك وعنايتـك فمـن تـواله اهللا) ١(
 وسمعه وبصـره ويده ورجله أي كان اهللا معيناً ومسدداً وملهامً له يف مجيع أموره.

 حتاج العبد ويسأل ربه بذلك.ـا يريد قبل أن يـده بمـى عبـعل نّ ـ) أي ان اهللا يم٢(

 ) أي ان اهلداية واللطف مها من اهللا أوالً وهو السابق يف الفضل بارادته ذلك لعبـده٣(
و الذي جعل اإليامن واهلد ثابتاً يف قلوهبم وزادهم نـوراً وهـد فسـعوا يف حمبتـه وه

 .وابتغاء رضوانه
أنت الذي أزلت حـب الـدنيا ومـا فيهـا مـن قلـوب  ) االغيار: مجع غري واملقصود٤(

 .أولياءك فلم حيبوا سواك احد ومل تتعلق قلوهبم بحب احداً غريك
ملناجاته وذكره وهي درجـة األوليـاء  واألنس اخللوةرحة املؤمن هي يف ذكر اهللا وف) ٥(

واملخلصني حيث تكون قلـوهبم منشـغلة بـذكر اهللا ودعائـه والعمـل بـام يرضـيه رساً 
وعالنية بل ال جيدون لذة إال باخللوة والدعاء وهو من فضل اهللا ورمحته وهدايته لعباده 

اهتا فـأن لـذهت م يف املاديـات والشـهوات األخيار بخالف املنشغلني يف متاع الدنيا ولـذّ
 .وزينة الدنيا والتي جتعلهم يف غفلة عن ذكر اهللا وطلب مراضيه



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢٨ 

دَ   ي هَ أَنتَ الَّذِ مْ حَ يوَ مُ الـتَبانَتْ لَ سثُ ايتَهُ عَ ـهُ  .IQHمُ ـالِ مَ
ا  كَ مَ دَ قَ نْ فَ دَ مَ جَ كَ  ؟IRHذا وَ دَ جَ نْ وَ دَ مَ قَ ي فَ ا الَّذِ مَ  ؟ISHوَ
لَقَ خَ  لَقَد  ً، وَ الَ ونَكَ بَدَ َ دُ يضِ نْ رَ سِ  دابَ مَ نْ بَغىـخَ كَ نعَ  ITHرَ مَ

ً، كَ  الَ وِّ تَحَ ـوَ رفَ يُ يمُ طَ جـى سِ ـا قَ أَنـتَ مَ ، تَ اإلِحعـاكَ وَ ـانَ سَ
كَ  نْ غَ طفَ يُ يوَ أَ ريِ لَبُ مِ ا بَدَّ كَ وَ ملنتَ مَ ةَ اإلِ  .IUHتِنَانِ تَ عادَ

ــ  قَ ، فَ ــةِ ةَ املُؤانَسَ وَ ــالَ هُ حَ ــاءَ بّ ــنْ أَذاقَ أَحِ ــا مَ ــيَ وا بَ دَ نيَ امُ ــ يَ هِ ي
                                                                        

ام ـفلو ال هداية اهللا وجذبه لقلوب أحبائه وتوفيقه هلـم بالطاعـة والقربـى لـ) ١(
  وصلوا إىل ما وصلوا إليه من مراتب القرب والتوحيد واملحبة.

وال  ،ينفعـه مـال وال بنـون لن) له من خرس اهللا (بعصيانه وعدم طاعتهفإن ) ٢(
 كـريس الو ،وال منصب حكـوميّ  ،وال مقام سياديّ  ،تقّ ووال نعيم م ،لذة زائلة

فجميـع  وال أي جـاه وسـلطان، شعبية او دينيـة، وال مرجعية أو زعامة ،رئايسّ 
ذلك يزول بزوال الدنيا حيث يرتكها اإلنسان عىل تراهبا ليواجه حساب اهللا الذي 

  .ه خافيةال ختفى علي
) يف العالقة مع اهللا سـعادة الـروح وطمأنينـة الـنفس ورضـا العقـل ورسور ٣(

  الفؤاد وخري الدنيا واآلخرة مما هيون معها مجيع ملذات الدنيا وعالئقها.
ر مـن قصـد ان يسـتبدلك ويتحـول عـن ـخسـ ) بغى: ابتغى، استهدف (أي٤(

  طاعتك الجل لذة زائلة ومتاع قليل).
ة واجلهل والطيش أن يطلب اإلنسان شيئاً من غري ربه يف حني أن فمن احلامق) ٥(

نعم اهللا تتواىل عليه يف كل حلظة، بل هو املبتدئ بالنعم واإلحسان والفضل وهـو 
 .املدبّر األول واآلخر وال مدبر سواه



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٢٩ 

قِنيَ  لِّ تَمَ  .IQHمُ
ــنْ أَ  يــا مَ يوسَ أَ بَ لــوَ بِــسَ هَ الَ هُ مَ ــنيَ بَ لِيــاءَ وا بَ قــامُ ، فَ ــهِ دَ تِ ــ يَ هِ ي

ينَ غتَ سمُ  رِ  .IRHفِ
اكِرُ قَ   اكِرينَ بأَنتَ الذَّ ـانِ ISHلَ الذَّ أَنتَ البَـادي بِاإلِحسَ لَ بـقَ  ، وَ

ينَ  ابِدِ هِ العَ جُّ وَ  .تَ
وَ   أَنتَ اجلَ طَ وَ لَبِ الطَّ باءِ قَ ادُ بِالعَ ابُ لَ طَ هّ أَنتَ الوَ ، وَ ثُـمَّ  الِبِنيَ
هَ ـمَ ـلِ  نَ املُ با وَ نيَ قتَ ستَ لَنا مِ ضِ  .ITHرِ

                                                                        

، أي أن اهللا سـبحانه هـو املسـبب بقلـوب عبـاده يف ) متملقني: التملق، التزلف١(
 .حبب إليهم الذكر واألنس معه توجهها نحوه حيث

أي أن اهللا سبحانه بلطفه ورعايته قد بعث حالة اخلوف بنفس عبده ودفعه نحو ) ٢(
 االستغفار والتوبة. 

العبد ملعرفة ربه والقـرب منـه،  ملا توفقاهللا وعنايته وهدايته ولطفه  لوال فضلف) ٣(
ص يف الـدعاء ألن فكل هداية هي منه وكل لطف هو منه، وهذا ما يستدعي اإلخال

يصلح اهللا قلب اإلنسان وال يسلمه لنزغ الشيطان وكيده، كـام يقتضــي مـن العبـد 
احلرص عـىل اجتنـاب السـيئات واملعـايص واملكروهـات ليكـون يف دائـرة الـذين 
ب العبـد إىل ربّـه  تشملهم عناية اهللا ولطفه، فكلّ طاعة جتعل فـي القلب نوراً وتقـرّ

 .ة للقلب والبعد عن اهللا سبحانه وتعاىلوكلّ معصية تسبّب الكدور
ثـم  واإلمكانية املالاإلنسان يعطي  حيث) وهذه املكرمة من ألطاف اهللا العظيمة ٤(

ضـعاف أعليـه ب هيثيبـلـه وينتظـر ان  عطاءمن مال اهللا  لمحتاجنيلعطيه يحيسب ما 
 ﴿من ذا الذي يقرض اهللا قرضاً حسناً فيضاعفه له﴾. !مضاعفة



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٣٠ 

لَ إِلَ محَ نِي بِرَ بلُ طي اإِٰهلِ  تّى أَصِ  .IQHكَ يتِكَ حَ
ا نِّكَ بذِ جوَ تّى  IRHنِي بِمَ لَ أُ حَ  .كَ يقبِلَ عَ
جَ إِٰهلِ  طِعُ عَ نيَ ي الَ ائِ ي إِنَّ رَ ينقَ صَ إِنْ عَ  .تُكَ كَ وَ

امَ أَنَّ خَ  نِيوكَ زايِلُ إِنْ أَطَع ISHيف الَ يُ  .تُكَ وَ
قَ  فَ  دفَ ـوَ عدَ ُ تَنِي العَ ـيـإِلَ  ITH املِ قَ ، وَ عَ وأَ  دكَ ي عِ قَ ـكَ لنـِ مِ رَ مـي بِكَ
لَ   .كَ يعَ

                                                                        

اهللا تسع املذنبني واملقرصين والغافلني، وليس مـن سـبيل إىل نيـل فإن رمحة ) ١(
رع واالسـتعانة بـاهللا، ـهذه الرمحة والوصول إىل القرب اإلهلي إال بالدعاء والتض

من يريـد أن تشـمله رمحـة اهللا ويدخلـه يف ـولذا ينبغي ترديد هذا الدعاء كثرياً لـ
  ساحة رعايته وعنايته.

  ) بمنك: باحسانك.٢(
ينَ يُ ﴿) ال يزايلني: ال يفارقني ٣( ذِ الَّ ا آتَ ؤوَ مْ وتُونَ مَ ـِ هبِّ ُمْ إِىلَ رَ ةٌ أَهنَّ لَ جِ ُمْ وَ لُوهبُ قُ ا وَ

ونَ  عُ اجِ ﴾ فال ينبغي أن يغرت العبد ببعض األعامل الصاحلة والتي ال يعلم أصالً رَ
مد مقبوليتها عند ربـه، كـام ال ينبغـي كـذلك أن يصـيبه اليـأس والقنـوط إذا 

ـــرين صــدرت  منــه املعــايص أو ســاقته الرغبــات يف مســالك الغــافلني واملقصّ
والالهني، فرمحـة اهللا وإحسـانه أكـرب ممـا يتصـوره العبـاد، كـام أن دقـة حسـابه 

 .وإحصائه ألعامهلم هو أكثر من توقعاهتم ومعرفتهم
يمثـل عاملـاً مسـتقالً بذاتـه يـدل عـىل اهللا ويـدفع إىل عزّ وجل ) كل خلق هللا ٤(

، ولذا جتد أن كثرياً من علامء الطبيعة هم موحدون رغم أهنـم ال عبادتهتعظيمه و
 .يلتزمون بدين حمدد



 

 

 عرفة اإلمام احلسني يف يوم دعاء

١٣١ 

ـيلِ فَ أَخِ يي كَ إِٰهلِ   أَنـتَ أَمَ ـيـأَمْ كَ  ؟IQHيـبُ وَ لَ فَ اُهَ عَ كَ يـانُ وَ
تَّ  يلِ مُ   ؟كَ

ي كَ  لَّـةِ أَ سفَ أَ يإِهلِ يفِ الذِّ يزكَ رتَعِزُّ وَ نـِ تَعِزُّ سـالَ أَ  فَ يـأَمْ كَ  ،IRHتَ
إِلَ    ؟ISHيتَنِ بكَ نَسَ يوَ

ي كَ   راءِ أَقَ ف أَ فَ الَ يإِهلِ قَ ي يفِ الفُ أَنتَ الَّذِ رُ وَ فَ ي، أَمْ كَ ITHتَنِيمتَقِ
رُ وَ فأَ  ودِكَ أَغنَيتَقِ ي بِجُ   ؟IUHتَنِيأَنتَ الَّذِ
ي الَ   أَنتَ الَّـذِ كَ  إِٰلـوَ ـريُ فـ ،هَ غَ رَّ عَ لَـكَ تَ هِ ـامَ جَ ءٍ فَ ـلِّ يشَ تَ لِكُ

                                                                        

وهل خييب اهللا من أمله صادقاً وتوجه إليه بإخالص قلب؟ حاشا هللا أن خييب من ) ١(
هُ ﴿أمله ورجاه وتوكل عليه،  بْدَ افٍ عَ  .﴾أَلَيسَ اهللاُ بِكَ

طبيعـة خلـق للمحتـاج مـع أن واملراد أن االحتياج ذلة  ،) اركزتني: اثبتني باحكام٢(
 عزيـز ألن اهللا هـوجتعله حمتاجاً عىل الدوام ولكنه من جهة أخـر فاإلنسـان االنسان 

ة فهو العزيز وهو عبداهللا  ا﴿منه يستمد العزّ ِيعً ةُ مجَ زَّ لِلَّهِ العِ ةَ فَ زَّ يدُ العِ رِ انَ يُ ن كَ  ﴾.مَ
كان كذلك فهو يتمتع برشف ومكانة ومنزلـة مـن  ومن ) أي رشفتني بالعبودية لك٣(

 .هو عبد له وهل هناك من هو أعظم شأناً من رب العاملني
اهللا مـن األفكـار  هإالّ بـام أهلمـ عمـالً  قـدرة وال ) اإلنسان بطبيعته فقري ال يسـتطيع٤(

مقاصده وما أعطاه من قوة وإرادة لينجز ما  من قوة ودافع لتحقيقأعطاه واألعامل وما 
 .يصبوا إليه فهو ال يستطيع شيئاً إال بإذن اهللا وتوفيقه، فهو فقري دائامً إىل رمحة اهللا

إال أن هذا الفقر قابل للزوال والتغيري، فقد أعطى اهللا لإلنسان مجيع وسائل الغنى  )٥(
عه يف مسار العمـل واإلنجـاز يف العقل والنفس والروح والبدن بام علمه وسدده ووض

ليكتسب من الدنيا ما ينفعه لتدبري أموره فيها وما يبقى لـه يف اآلخـرة ذخـراً لتحصـيل 
 .السعادة الدائمة ولوال فضل اهللا ورمحته لبقي اإلنسان فقرياً ال يستطيع شيئا



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٣٢ 

ي تَ ـشَ  أَنتَ الَّذِ ، وَ فـيءٌ رَّ لِّ شَ ـيَّ فـتَ إِلَ عَ ، فَ ـي كُ أَ ـيءٍ  IQHتُكَ يرَ
لِّ شَ ظَ  راً يف كُ أَنتَ الـاهِ ، وَ رُ ظَ ـيءٍ ءٍ ـلِكُ  IRHاهِ  .لِّ يشَ
نِ ا  ا مَ ارَ العَرشُ غَ سيَ انِيَّتِهِ فَصَ محَ  .ISHتِهِ اباً يف ذـيتَو بِرَ
  َ َ ثَ ارَ بِاآلثَ اآل ITHتَ قحمَ حمَ ، وَ حِ  IUHارَ يَ غتَ األَ وارِ كِ فـاتِ أَ يطَـبِمُ الَ

 .IVHارِ األَنوَ 
                                                                        

يف هذا الكون يكشف عن عظمة اهللا وقدرته وتدبريه إذ ال يوجـد فكل يشء ينطق  )١(
يف هذا الوجود من إنسان أو حيوان أو مجاد إال وهـو يكشـف عـن بعـض آثـاره  يشء

 وأفعاله.

أي اخلالق واملدبر فال يوجد يشء إال وهو يدرك بفطرته وجود اخلـالق واملـؤثر يف ) ٢(
 أفعاله ويف حياته وموته. 

ا ) عرش اهللا من أعظم مظاهر عظمة اهللا اذ فيه أرسار اخلالئق وقوانينها ماكـان منهـ٣(
وما سيكون وهو مركز تدبري الكون كله وما ال علم لنا به مـن األكـوان أو غريهـا ممـا 
خلق اهللا وال يرتقي اليه فهمنـا وادراكنـا إال بـام يفـيض اهللا علينـا مـن علمـه، واملـراد 

 .عليه باالستواء عليه أي اهليمنة والسيطرة الكاملة
،، زلتَ أ) حمقت: ٤( َوتَ التي تُزيل ة فياعتزيل بعضها اآلخر كالثارك التي آان واملراد  حمَ

املرض، والغنى الذي يزيل الفقر،والشيخوخة التي تنهي الشباب،  واملوت الذي ينهي 
، واملهيمن عىل كـل لكل يشء ئإنام هي يف النهاية تدل عىل انك انت اخلالق املبد احلياة،

 .يشء، تفعل ما تشاء وبيدك كل يشء
نـوار أن عظمـة اهللا املتجليـة بجاللـه وأ بمعنـى( رين، أي اآلخـ) األغيار: مجع غري٥(

 ).سواهزالت ومنعت من الرجوع اىل كل معبود أعظمته قد 

باحلب والفناء فيك، فبقـدر حـب اإلنسـان  غيار عن قلوب أوليائكاأل لتَ زَ ) أي أَ ٦(
 .وفنائه يف اهللا يكون إعراضه عن الدنيا وجواذهبا



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٣٣ 

نِ ا  ا مَ ادِقَ حيَ بَ يف رسُ نْ أَنْ تُ رعَ  IQHاتِ تَجَ هِ عَ ، دشِ ارُ هُ األَبصَ كَ رِ
ــ ــا مَ ـــنْ تَ ـيَ ـــىلّ بِ ـجَ ـــكَ لِ بَ ، فَ ـامَ ـــهائِهِ ـــتَحَ ــهُ مِ تُ ظَمَ  نَ قَّقتْ عَ

  .IRHتِواءِ ساإلِ 
رُ فَ ختَ يكَ  أَنتَ الظّاهِ  ؟ISHفى وَ
ُ يأَمْ كَ   ارضِ قِيبُ احلَ أَنتَ الرَّ  ؟ITHفَ تَغِيبُ وَ
دِ   ءٍ قَ لِّ يشَ ىل كُ ،إِنَّكَ عَ ىلّ  يرٌ صَ دٍ  اهللاُ (وَ مَّ ىل حمُ رِ  عَ الهِ الطّاهِ )وَ   .ينَ

 

                                                                        

الرسادق  ال الشبيه باخليمة (ولعل هلذضلّ ) رسادقات: مجع رسادق وهو املكان امل١(
فمـن ال  ،نوراً يعجز البرص عن النظر إليه كام يعجز عن مواجهة نور الشمس مبارشة

بل أنى هلذا اجلسم املحدود  ؟يستطيع أن ينظر ملثل هذا النور كيف يستطيع رؤية ربه
مضمونه ما ولذا  ورد  ؟والعقل القارص أن يصل ويفهم حقيقة ماهية اخلالق العظيم

حمـدودة الن قدرة العقـل  ،يف احلديث (تفكروا يف خلق اهللا وال تفكروا يف ذات اهللا)
 وصفاته وآثاره ولن تصل أبداً إىل معرفة حقيقة اهللا تبارك وتعاىل.

منة ياهلهو واملراد ، يء والتحكم فيه واهليمنة عليهـعىل الش يالء) االستواء: االست٢(
، وليس املقصـود باالسـتواء معـاين اجلسـمية التـي كونوالسيطرة عىل مجيع أمور ال

 .تنطبق عىل املخلوقني فحاشا هللا ان يكون له جسم او حد او وزن
 .وهو يدل عىل صنعك وإرادتك ) أي عظمتك تبدو يف كل يشء خلقته٣(
رك فأنت حارض تسمع وتر ـون أن تراك وتبصي) أي حتى حينام ال تستطيع الع٤(

املعنى حارضاً يف قلوبنا عند كـل جملـس وملتقـى وعنـد كـل ما أمجل أن يكون هذا 
 طبيعة غناء ومجال هللاّ فيه آية وداللة.



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة دعاء

١٣٤ 
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م بِّ ال دُ هللاحلَ مرَ مَّ لَكَ احلَ هُ ، اللَّ مـاواتِ  IQHدُ بَديعَ عاملَنيَ السَّ
األَرضِ  اللِ ،وَ ا اجلَ بَّ األَرذَ ،رَ اإلِكرامِ ألُوهٍ IRHابِ بَ وَ لِّ مَ إِلهَ كُ  ،ISH،وَ

خَ  لِّ خمَ وَ وَ الِقَ كُ ،وَ )لُوقٍ ءٌ هِ يشَ ثلـِ مِ ءٍ (لَـيسَ كَ ـلِّ يشَ ثَ كُ  ITHارِ
                                                                        

وهو من روائع األدعية التـي تشـتمل عـىل مضـامني عاليـة جـداً يف التمجيـد  *
والتسـبيح واحلمد والصالة عىل النبي وآله والدعاء لإلمام املهدي وأدعية اإلنابة 

ال والتوسل والتكامل اإليامين ومجيع املطالب التي فيهـا والـمغفرة وأدعية اإلبته
خيـر الدنيا واآلخرة، ولعظمة هذا الدعاء فإنه ينبغي أن يقـرأ يف كـل املناسـبات 
الدينية املهمة وال يقترص عىل موقف عرفة أيام احلج حيث يشـتمل عـىل خـزائن 

دعاء هبـا يف كـل من املعرفة اإلهلية والقيم العرفانية واألخالقية التـي تسـتحق الـ
ة كليلة القدر والنصف من شعبان وليلة  األوقات سيام املناسبات اإلسالمية املهمّ

 .اجلمعة ويوم اجلمعة وأمثال ذلك
 .من غري مثال موجد ،) بديع: مبدع١(
، وهو املـريب واملعلـم واملـراد أنّ ) ٢( األرباب: السادة، املالكني، (األرباب مجع ربّ

 .األرباب واملالكني وكلّ من كان له حشم وخدم وسلطان وملك)اهللا سبحانه ربّ 
ذ إهلاً)) ٣(  .مألوه: معبود، (أي كلّ من اختّ
 .العبارة بني القوسني موجودة يف بعض النسخ )٤(



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٣٦ 

ال يَع بُ وَ ن IQHزُ لِّ يشَ هُ عِ عَ وَ بِكُ هُ ، وَ ءٍ يطٌ لمُ يشَ ىل IRHءٍ حمُ وَ عَ هُ ، وَ
لِّ يشَ  . كُ قيبٌ  ءٍ رَ

دُ الَّ أَنإِ تَ اهللاُ ال إِلهَ أَن دُ  ISHتَ األَحَ حِّ رITHاملُتَوَ دُ ، الفَ ـرِّ  ،IUHدُ املُتَفَ
أَن ريمُ  تَ أَن اِالَّ  إِلهَ  الَ  اهللاُ تَ وَ مُ  الكَ رِّ ظِّمُ  العَظـيمُ  ،IVHاملُتَكَ ، IWHاملُـتَعَ

 ُ ــربِّ بــريُ املُتَكَ أَنــ ،الكَ ُّ تَ اهللاُ الَ وَ ــيلِ ، IXHاملُتَعــالِ   إِلــهَ اِالَّ أَنــتَ العَ
ديدُ ال حَ ـالشَّ أَن ،IYHالِ مِ حِ  إِلهَ اِالَّ أَنتَ اهللاُ الَ وَ محنُ الـرَّ ، تَ الرَّ يمُ

لِ  كيمُ العَ أَن ،يمُ احلَ ـميعُ البَ  إِلـهَ اِالَّ أَنـتَ اهللاُ الَ وَ ، ـصــتَ السَّ ريُ
                                                                        

 .ال يعزب: ال يغيب، (أي ال خيفى عليه يشء) )١(
 .أي حميط علامً وقدرةً (اإلحاطة بالشـيء، اإلستدارة به من جوانبه) )٢(
األحد: إسم من أسامء اهللا جل جالله، وهو أكمل من الواحد، (فإن قيل زيد ال  )٣(

  .يقو عليه واحد فقد جاز أن يقو عليه إثنان بخالف القول ال يقو عليه أحد)
 .املتوحد: البليغ الوحدانية، أي ال كثرة يف ذاته وصفاته وال يوجد ثانٍ معه )٤(
د: البليغ الف )٥( ردانية أي املتفرد بذاتٍ ووجـودٍ ال يُشـاركه فيـه غـريه، الفرد املتفرّ

 .﴿ليس كمثله يشء﴾او كام قال يف كتابه بمعنى ال يوجد له مثيل أبدا
 .املتكرم: العظيم الكرم واجلود )٦(
املتعظّم: البليغ العظمة، أي العظيم الذي جتاوز العقول أن تصـل إىل كنـه ذاتـه  )٧(

 .وصفاته
املتعال: البليغ يف العلوّ أو املكانة املعنوية، وليس املقصود بـالعلوّ واالرتفـاع يف  )٨(

 .األبعاد اجلغرافية
 .اي شديد البأس والقوةشديد املحال:  )٩(



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٣٧ 

بريُ ـالقَديمُ ال أَنـ ،خَ ـريمُ األَكـ إِلـهَ اِالَّ أَنـتَ اهللاُ الَ وَ ، تَ الكَ مُ رَ
ائِمُ األَد مُ الدَّ أَن ،وَ ، تَ اهللاُ الَ وَ ـدٍ ـلِّ أَحَ بلَ كُ لُ قَ  إِلهَ اِالَّ أَنتَ األَوَّ
رُ بَع اآلخِ دٍ وَ دَ لِّ عَ أَن ،IQHدَ كُ اين إِلهَ اِالَّ أَنتَ اهللاُ الَ وَ ي ـف IRHتَ الدَّ

ــايل فــ العَ هِ، وَ ــوِّ لُ هِ ـعُ ــوِّ نُ أَنــ ،ISHي دُ نــإِ  إِلــهَ تَ اهللاُ الَ وَ و الَّ أَ تَ ذُ
ال ITHالبَهاءِ  الـوَ ، وَ جدِ مـمَ احلَ يـاءِ وَ أَنـ ،دِ كِربِ  إِلـهَ اِالَّ تَ اهللاُ الَ وَ

ي أَنـأَن نْ أـشَ ـتَ الَّذِ نريِ ـغ تَ األَشياءَ مِ رتَ مـا IUHخٍ  سِ وَّ صَ ، وَ
ــريِ  ــنْ غَ رتَ مِ ــوَّ ثــالٍ صَ اب، IVH مِ عوَ ــدَ ــ IWHتَ تَ بـال ــالَ مُ عاتِ بِ تَدَ

                                                                        

اآلخر بعد كل عدد: فهو الباقي عىل مـرّ الزمـان والعصـور وهـو الـذي أنشـأ  )١(
 .األزمان، فهو األول واآلخر من دون حساب

مطلع عـىل أحوالـه وشـؤونه ـ(بمعنى القريب مـن عبـده والـ اين: القريب) الد٢(
 .واملدبّر أمره وحاجاته مع أنّه يف أعىل درجات العظمة وعلوّ الشأن واملنزلة)

دنوه: اقرتابه، (إذ إن اهللا سبحانه عظيم يف منزلته وعلوّ قدره إال أنه قريـب مـن  )٣(
 .لعناية والفضل من ربّ العاملني)العبد لطيف به، وهي غاية اللطف واالحسان وا

 .البهاء: اجلالل (فكل يشء يف الكون يدلّ عىل عظمة اهللا وجاللة شأنه) )٤(
(بمعنى أنه مل تكن هناك مادة موجـودة يف األصـل فيحولــها  نخ: األصلـ) الس٥(

رهـا وخلـق األكـوان مـن ـر وإنّمـيء آلخـاهللا من ش ة ثمّ فجّ ا هو سبحانه خلق املادّ
اهتا  .)ذرّ

من غري مثال: أي خلق األشياء من غري مثال أو نموذج سابق لـه يقتـدي بـه أو  )٦(
 .يستفيد منه يف خلقه

 بال مثال سابق.من العدم و) ابتدعت: انشأت ٧(



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٣٨ 

ءٍ تَق ،IQHتِذاءٍ اح لَّ يشَ رتَ كُ دَّ ي قَ ـ، IRHيراً دِ أَنتَ الَّذِ يَسَّ  ISHتَ رـوَ
بَّر دَ ءٍ تَيسرياً، وَ لَّ يشَ ونَكَ تَدبرياً. ITHتَ كُ  ما دُ

ن عِ ْ يُ ي ملَ ركَ  IUHكَ أَنتَ الَّذِ ـؤازِ ْ يُ ملَ ، وَ يكٌ لقِكَ رشَ ىل خَ يف  IVHعَ
                                                                        

ما قبلها اشـارة إىل أن و) ويف هذه اجلملة أو تقليد له ) احتذاء: اقتداء (بيشء آخر١(
، فـإن مكتشفاً أو خمرتعـاً يء ـسواء أكان الشكل ما يتوصل إليه اإلنسان من االبداع 

ثم يأيت اإلنسان بعـد ذلـك ليسـتفيد منـه  وضع قوانينه وسننهاهللا سبحانه هو الذي 
ايراً أو معاكسـاً أو غـهـو قانونـاً م يستطيع اإلنسان أن ينشئن أما إ بشكل أو بآخر،

ِدَ لِ  لَن جتَ يالً﴾. واذا خمالفاً لقوانني اهللا فهذا ما ال يمكن عىل االطالق ﴿وَ بْـدِ نَّةِ اهللا تَ سُ
املسـتفيد مـن كان هذا اإلنسان املكتشف أو العامل املبـدع (أمثـال انشـتاين وغـريه) 

حيىض بالتعظيم والتقدير من قبل اإلنسان فكم ينبغي أن يكـون التعظـيم قوانني اهللا 
ذا خاصـة إوالتقديس والتجليل للموىل الذي وضع هذه القوانني والسنن العظيمـة 

 .)اهللا رب العاملني فتبارك ،منا أن ما خفي منها علينا أعظم مما ظهر لناعل
ته ومداه )٢( ء، بيش ، فال يصطدم يشءقدرت تقديرا: جعلت لكلّ يشء مساره ومدّ

ضـمن القـوانني اإلهليـة واحلـدود التـي فالكلّ يسـري  ،مع خلق وال يتعارض خلقٌ 
 .وهبا دوامه أو فناؤه جعلها اهللا ملخلوقاته

، وضعت كل يشء يف مسـاره الصـحيح وهدفـه املعـنيّ ودوره  )٣( لتَ يرست: سهّ
يه  .اخلاص الذي يؤدّ

 .نظمت أمره وعاقبتهبه، دبرت: اعتنيت  )٤(
ـته يف اخللـق،  )٥( يعنك: يساعدك (إذ لو كـان هللا رشيـك يف القـدرة لطالـب بحصّ

 إرادة ولطالب أن يكون له شأن يف الربوبية يف بعض اخللـق، ولوقـع االخـتالف يف
 .)كل ربٍّ منهام

 .يعاضدك، يعينك، ينرصك) يؤازرك: ٦(



 

 

 د يف يوم عرفةاإلمام السجا دعاء

١٣٩ 

الَ أَم دٌ وَ شـاهِ ـنْ لَـكَ مُ كُ ْ يَ ملَ ، وَ زيرٌ كَ وَ ي  ،IQH نَظـريٌ رِ أَنـتَ الَّـذِ
د ــتامً أَرَ ــ IRHتَ فَكــانَ حَ دمَ ،ا أَرَ ــد تَ ــيتَ فَكــانَ عَ ضَ قَ ــوَ ا الً مَ

متَ فَكانَ نِص كَ حَ ، وَ يتَ ممَ  ISHفاً قَضَ كَ . ا حَ  تَ
ي أَنتَ  وِ  الَ  الَّذِ كانٌ  يكَ حيَ ْ  ،ITHمَ ملَ ـلطانٌ  وَ ـلطانِكَ سُ مْ لِسُ قُ  ،IUHيَ

                                                                        

(إذ لو كان هللا نظري لوصلت إلينا رسله، ولكان  ) النظري: املشابه املساوي يف الرتبة١(
له خلق مثل خلـق اهللا سـبحانه وتعـاىل، وإرادة كإرادتـه، وبالتـايل يقـع االخـتالف 
والتعارض بني االرادات  الربوبية، فتعمّ الفـوىض وحيـدث االضـطراب يف أرجـاء 

جـزاء الكون، فال يكون مثل هذا االنسجام والنظـام والوحـدة املرتابطـة يف مجيـع أ
 .الكون)

ـر ثـم  )٢( : قضاء مربماً ال رد له، فإن إرادة اهللا ليس كإرادة املخلوق الـذي يفكّ حتامً
ر صنعه ليصل إىل املصنوع األمثل واألكمل بعد جهـد جهيـد  خيطط ثم يدبّر ثمّ يطوّ

ل  نَا إِنَّامَ ﴿ومشقة وانقضاء زمنٍ عىل االنتاج األوّ لُ وْ ءٍ  قَ ـيْ ا لِشَ ـاهُ  إِذَ نَ دْ ـولَ  نْ أَ  أَرَ ـهُ  نَقُ  لَ
نْ  ونُ  كُ يَكُ لِكِ ﴿ ﴾فَ ذَ لُقُ  اهللاُ كَ ْ ا خيَ اءُ  مَ ا يَشَ راً  قَىضَ  إِذَ امَ  أَمْ ـإِنَّ ـولُ  فَ قُ ـهُ  يَ ـنْ  لَ ـونُ  كُ يَكُ  ﴾فَ

ة والتنفيذ واالجياد واخللق املبارش ةفإراد  .اهللا كاملة العلّ
) ) نصفا: عدالً ٣( م معايش عباده بالعدل واحلقّ  .(أي إن اهللا قسّ
ال حيويك مكان: فلو حو اهللا سبحانه مكان لكـان لـه بدايـة وهنايـة أي كـان  )٤(

حمدوداً، ومن كان حمدوداً كان مقيّداً جتري عليه القيود واحلدود املفروضة ومن كـان 
 .كذلك كان خملوقاً ومل يكن خالقاً لألشياء من العدم

ة، دليل، بيّنة (واملعنى من عبارة (ومل يقم لسـ )٥( لطانك سـلطان) أي سلطان: حجّ
إن حجتك وبينتك تضعف امامها مجيع االدلة واحلجج لشدة قوهتا ووضـوحها، أو 

ته) ة تقف أمام عظمة سلطان اهللا وقوّ  .قد يكون املعنى أنه ال يوجد سلطان وقوّ



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٤٠ 

عيِكَ  ْ يُ ملَ الَ  IQHوَ يانٌ بُرهانٌ وَ ءٍ  ، بَ ـلَّ يشَ ـيتَ كُ ي أَحصَ أَنتَ الَّـذِ
داً  ــدَ لــتَ IRHعَ عَ جَ ــداً ، وَ ءٍ أَمَ ــلِّ يشَ ءٍ ISHلِكُ ــلَّ يشَ رتَ كُ ــدَّ ، وَ قَ
تِ األَوهَ  ،تَقديراً  َ ي قَرصُ نْ ذَ أَنتَ الَّذِ كَ امُ عَ تِ ITHاتِيَّتـِ ـزَ جَ عَ ، وَ

يَّتِكَ األَفهَ  يفِ نْ كَ ْ تُدIUHامُ عَ ملَ كِ األَ ، وَ كَ بصَ رِ ينِيَّتـِ ـعَ أَ وضِ  ،IVHارُ مَ
                                                                        

 .(يشء عن إقامة الرباهني والدالئل العقلية أو االعجازية) ) يعيك: يعجزك١(
أحصيت عددا: فاإلنسان الصانع يـدري عـدد مـا صـنعه ومـا نوعـه وكيفيتـه  )٢(

لَـمُ  أَال﴿ودقائق تفاصيله فكيف باخلالق الذي قدرته وإمكانيته تفوق البشـر  عْ ـنْ  يَ  مَ
لَقَ  وَ  خَ هُ َبِريُ  اللَّطِيفُ  وَ  ﴾.اخلْ

 ) أمداً: منتهى ينتهى اليه (األمد الفرتة من الزمان).٣(

العجــز الــذايت أو فقــدان القــدرة واإلمكانيــة لبلــوغ  قصـــرت: القصــور هــو )٤(
املطلوب، فإذا كان اإلنسان بعقله الكامل األكمـل يعجـز عـن الوصـول لفهـم اهللا 

 .سبحانه فكيف يستطيع الوهم أن يصل إليه جلّ جالله
كيفيتك: صفتك أو حالتك (أي إن الفكر البشــري يعجـز عـن الوصـول إىل  )٥(

سة كام يعجز الطفل عن فهم القوانني الرياضية والفيزيائية حقيقة الذات اإلهلية املق دّ
ألهنا تفوق قدرته العقلية الطفولية فالعقل البشـري بأعظم حاالته وكامالته هو مقيّد 

 .حمدود باحلدود التي وضعها اهللا له ال يستطيع أن يتجاوزها أبدا)
ال تتجاوزها فهـي ، (فالعني تبرص برشائط حمددة وقيود ينيتك: مكانك، حملكأ) ٦(

حتتاج إىل النور وتبرص ضمن مد معني ال تستطيع جتـاوزه، فـإن جتاوزتـه أصـاهبا 
العمى كالنظر إىل الشمس أو كسوف الشمس أو النظـر إىل انفجـار نـووي عظـيم، 

ر به ومـا زاد عـن ـوكذلك لو صغر اليشء فإنّ العني هلا مد معنيّ تستطيع أن تبص
رب العدسات واألجهزة العلمية كاملايكروسكوب ومـا ذلك فال تستطيع رؤيته إال ع

 .شابه)
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١٤١ 

ــدُّ  َّ ي ال حتُ ــذِ ــتَ الَّ ــ IQHأَن ــونَ حمَ تَكُ ــلْ فَ َثَّ ْ متُ وداً، وملَ ــونَ  IRHدُ تَكُ فَ
ولُـوداً  ونَ مَ تَكُ لِدْ فَ ْ تَ ملَ وداً، وَ وجُ ي الَ  ،مَ عَـكَ أَنـتَ الَّـذِ ـدَّ مَ  ضِ

كَ  ـدَ يُعانـِ ــدISHفَ ال عِ ـدَّ  ITHلَ ، وَ ال نـِ ، وَ كَ يُكــاثِرَ لَــكَ  IUHلَــكَ فَ
يُعَ  كَ فَ ضَ ، ،ارِ عَ ابتَـدَ ثَ وَ اسـتَحدَ ، وَ عَ َ اخـرتَ أَ وَ ي ابتَدَ  أَنتَ الَّذِ

ن نَ صُ أَحسَ نَعَ ـوَ أنَكَ  ،عَ ما صَ لَّ شَ بحانَكَ ما أَجَ أَسـنى ،سُ  IVHوَ
                                                                        

أنت الذي ال حتد: ليس لك حدود توصف هبا، ألنّ من كانت لـه حـدود فهـو  )١(
 .خملوق وهناك من أجر عليه احلدود وهو اخلالق

متثل: يرضب لك بمثال حمسوس كام يضـرب يف االمور املادية، فتكون موجوداً  )٢(
 .مادياً ومن كان كذلك كان له أشباه ونظائر

ـة  )٣( فيعاندك: إذ إن الضدّ املعاكس يعني أن يكون لكلّ طـرف اسـتقالليته اخلاصّ
تعـارض من واملعارضة واملكافئة لآلخر كضدٍّ له، وبالتايل البد من تعارض إرادهتام 

ة  .مصاحلهام املتضادّ
، مثيل يف القوة والقدرة، (فاملعادل أو املكافئ املشـابه يميـل كـل عدل: مكافئ )٤(

ه اخلاص ومُ  لقَ ه لكمنهام إىل أن يترصف بنفس الطريقة وبالتايل سيكون لكل منهام خَ
أو  نـا باتفـاقهاماكذلك لوصلت إلينا رسـل اإللـه اآلخـر وألخرب ااخلاص، ولو كان

، كام أن هذا يعني أن قدرة كل إلـه حمـدودة وليسـت شـاملة، ومـن كـان هامتعارض
كذلك كان خملوقاً ومل يكن خالقاً أزلياً موجوداً رسمدياً حيث ال خلق وال زمان وال 

 .مكان وإنام إله واحد صمد)
: نظري يف القدرة واملنزلة ولكن يف االجتاه املعاكس (ومـن شـأن األضـداد أن  )٥( ندّ

 .اإلرادة والفعل)خيتلفا يف 
 ) أسنى: أوضح وأرفع.٦(



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٤٢ 

كانَكَ ـفِ  عَ  ،ي األَماكِنِ مَ أَصدَ ر IQHوَ قِّ فُ   .IRHقانَكَ بِاحلَ
نْ لَطيفٍ  بحانَكَ مِ ـكَ ا أَلمَ  سُ وفٍ  ،ISHطَفَ ؤُ رَ  ،ITHأَفَـكَ مـا أَر وَ

كيمٍ  حَ فَكَ ما أَع وَ  .IUHرَ
ليكٍ  نْ مَ بحانَكَ مِ وَ ما أَم سُ جَ ، وَ فِ  ادٍ نَعَكَ رَ ، وَ عَكَ  يـعٍ ما أَوسَ

ــا أَر ــكَ م عَ ــIVHفَ و البَهَ ــ IWHاءِ ، ذُ املَج الكِربِ وَ ، وَ ــدِ دِ م احلَ ــاءِ وَ  ،ي
ريَ  ــطتَ بِــاخلَ ــبحانَكَ بَسَ كَ سُ ــدَ دَ IXHاتِ يَ ــتِ اهلِ فَ رِ عُ ــنْ ، وَ ــةُ مِ ايَ

                                                                        

 .أصدع: أظهر، أبني )١(
 .فرقانك: قرآنك (والفرقان كل ما فرق بني احلق والباطل) )٢(
سبحانك من لطيف مـا ألطفـك: فكـل يشء خلقـه اهللا يبـدو فيـه اللطـف  )٣(

ر لهورُ واالبداع واجلامل املتناسب وشأنه اخلاص به ودَ   .ه الـمقدّ
ك: فاهللا رحيم بجميع خلقـه بـال اسـتثناء يف الـربّ والبحـر فرأورؤوف ما أَ  )٤(

 .ورمحتهشملهم اهللا بلطفه يواجلوّ ومجيع الكون حيث 
وحكيم ما أعرفك: فلو تأملت يف كل يشء خلقه اهللا لوجدت فيـه احلكمـة  )٥(

إذ لكـلّ يشء أثـر  عىل ذلك مثالً  وحسبك قانون توازن الطبيعة ،البالغة يف خلقه
 .ياة واستمرارهايف دوام احل

 .رفيع ما أرفعك: أي رفيع يف الشأن واملنزلة واملقام )٦(
ال واجلــالل (يف القــوة والقــدرة واإلرادة ومجيــع الصــفات ـالبهــاء: اجلمــ )٧(

 .انه)حالربوبية اخلاصة به سب
بسطت باخلريات يدك: فتحت يدك بالبذل والعطاء، كناية عن الكرم واجلود  )٨(

 .العظيم



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٤٣ 

كَ  ندِ . IQHعِ كَ دَ جَ نياً وَ كَ لِدين أَو دُ سَ نِ التَمَ مَ  ، فَ
ــعَ  ضَ ــبحانَكَ خَ ــر سُ ــنْ جَ ــكَ مَ خَ  IRHلَ ، وَ ــكَ لمِ ــعَ يف عِ شَ
ر ونَ عَ تِكَ ما دُ ظَمَ .لِعَ لقِكَ لُّ خَ انقادَ لِلتَّسليمِ لَكَ كُ ، وَ كَ  شِ

ب َسُّ  الَ  انَكَ حَ سُ الَ  ،ISHحتُ َسُّ  وَ ال ،ITHجتُ سُّ  وَ ـَ ال ،IUHمتُ ـ وَ ، IVHادُ تُكَ
َــ ال متُ ــIWHاطُ وَ نَ ال تُ عُ ، وَ ــIXHازَ َ ال جتُ الَ IYHار، وَ َــ، وَ الَ IQPHار متُ  ، وَ

                                                                        

هو بعنايـة ولطـف  إنام الـهدايـة من عنـدك: فكل هدً ورشد وادراكـرفت عُ  )١(
 .االنفتاح والبصرية عقلمـن اهللا سبحانـه فهـو الذي بلطفـه يُودع فـي القلب وال

جر: وقع (وال يوجد يشء ال يقـع يف علـم اهللا وقدرتـه فهـو اخلـالق واملـدبّر  )٢(
 .جلميع األشياء منذ حلظة خلقها حتى فنائها)

 .ال حتس: ال تدرك باحلس، أو بيشء من احلواس )٣(
  .(فاهللا سبحانه ليس بمـادة ليخضع لقوانني املادة) بأداة أو باليد) جتس: تلمس ٤(
متس: تلمس باليد أو يتحسس وجـودك بلمسـك باليـد، كـام يلمـس األعمـى  )٥(

 .األشياء ويتحسس وجودها
 .(ال يمكن الكيد واإلحتيال عليك) ) تكاد: ختدع٦(
د٧( اط: تُنحى، تُبعّ (فال يمكـن اخراجـك مـن قـدرتك وسـلطانك، بـانقالب  ) متُ

ــ ـــعس ــة ـكري أو ث ــات خمملي ــارجي أو انتخاب ــل خ ــن حمت ــزو م ــاء أو غ ورة بيض
 بنفسجية!). 

ع: ال يمكن منازعتك واالختالف معك يف أمر من  األمور ألنّـك أنـت  )٨( نَازَ ال تُ
ة والقدرة ة والقوّ  .الغالب يف الدليل واحلجّ

 .(فشتان ما بني اخلالق واملخلوق) ) جتار: يتساو معك يف املقدرة٩(
 .(أي يمكن التغلّب عليك باجلدل واملنطق) ) متار: جتادل١٠(



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٤٤ 

 َ رُ ختُ اكَ ال متُ ، وَ عُ  . IQHادَ
دٌ حَ ـبـسُ  ـدَ بيلُكَ جَ ـIRHانَكَ سَ شَ كَ رَ أَمـرُ ـيٌّ ISHدٌ ـ، وَ أَنـتَ حَ ، وَ

دٌ  مَ  . ITHصَ
و بحانَكَ قَ ضَ سُ قَ ، وَ كمٌ تمٌ لُكَ حُ كَ حَ إِرَ IUHاؤُ زمٌ ، وَ تُك عَ  .IVHادَ

بحَ  الَ ـتِ ـيَّ ـشِ ـمَ ـ رادَّ لِ انَكَ الَ سُ ، وَ لَ كَ بَدِّ لِامتِكَ  مُ  . IWHلِكَ
بحَ  رَ بَ  انَكَ سُ امواتِ  فاطِرَ  ،IXHاآلياتِ  اهِ ئَ  ،IYHالسَّ امتِ  بارِ   .IQPHالنَّسَ

                                                                        

ة من أمرك ) متاكر: ختادع بخباثة١(  .وتؤخذ عىل حني غرّ
وسننه يف خلقـه ودينـه دد: األرض الصلبة املستوية (واملراد أن سبيل اهللا اجل) ٢(

 ).حمكمة متينة ال تغيري فيها وال تبديلواضحة ورشيعته لعباده ثابتة 

 امرك رشد: أي أن أمرك فيه الرشد واهلد والصالح للعباد.) ٣(

الصمد: املستغني بذاته عن مجيع األشـياء فكـلّ يشء بحاجـة إليـه وهـو ال  )٤(
 .ن كلّ يشء وال يكفي منه يشء)حيتاج إىل يشء أو كام يف الدعاء (يا من يكفي م

 .قضاؤك حتم: قضاؤك حمكم ال تبديل فيه )٥(
زم: إرادتك أمـر واقـع حاصـل، ال يمكـن لشــيء أن يـرده أو ـإرادتك ع )٦(
  .حول دون حتققهـي
 ﴾.تبديالً  اهللا لسنة جتد ولن﴿ وسننك لقوانينك مغريّ  ال لكلامتك: مبدل ال )٧(

 .باهر اآليات: صاحب الدالئل الساطعة، والرباهني الواضحة )٨(
 .فاطر الساموات: مبتدئ ومنشئ الساموات )٩(
 .واألرواح جلميع املخلوقات احلية ) بارئ النسامت: خالق النفوس١٠(



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٤٥ 

كَ  وامِ دَ ومُ بـِ دُ داً يَ مدُ محَ ـداً خَ  ،IQHلَكَ احلَ مـدُ محَ لَـكَ احلَ داً وَ الـِ
تِكَ بِنِع وَ  ،IRHمَ داً يُ مدُ محَ لَكَ احلَ نعَكَ وَ ي صُ مـدُ  ،ISHازِ لَـك احلَ وَ

ضَ  ىل رِ يدُ عَ زِ داً يَ لِّ حَ  ،اكَ محَ دِ كُ عَ محَ داً مَ مدُ محَ لَكَ احلَ ـدٍ وَ ، ITHامِ
كراً يَقصُ  شُ نبَغِـ IUHرُ ـوَ ـداً ال يَ ، محَ ـاكِرٍ ـلِّ شَ ـكرُ كُ ي اِالَّ عنـهُ شُ

ـداً يُسـتَدَ IVHلَكَ  ، محَ هِ اِالَّ إِلَيـكَ بُ بـِ ـرَّ تَقَ ال يُ ،  IWHامُ ، وَ لُ هِ األَوَّ بـِ
يُ  وَ  IXHســتَدعىوَ ــهِ دَ ورِ بِ ــرُ ــىل كُ فُ عَ ــاعَ تَضَ ــداً يَ ، محَ ــرِ  امُ اآلخِ

                                                                        

محداً يدوم بداومك: بمعنى ال هناية هلذا احلمد، ألن اهللا سـبحانه دائـم أبـداً ال  )١(
 .يزول

الداً بنعمتك: ونعم اهللا متجددة عـىل عبـاده يف كـل حلظـة، بمعنـى أن ـمحداً خ )٢(
 .ون هذا احلمد متجدداً مع كل نعمة ومتجدداً مع كل حلظة من الزمنـيك

يوازي صنعك: أي يبلغ (احلمد) مبلغ عظمتك يف خلقـك، ومـا أعظـم خلـق  )٣(
 اهللا! وما أعظم احلمد الذي يكون بقدر عظمة خلق اهللا! 

كل حامد: أي كلام محـد اهللا حامـدٌ يف السـاموات واألرض كـان هـذا  محداً مع )٤(
 .احلمد رشيكاً له ومتضمناً فيه

 يقرص: يعجز عن الوصول إىل أقىص مداه.  )٥(

محــداً ال ينبغــي إال لــك: أي ال يليــق مثــل هــذا احلمــد والشــكر إال بشــأنك  )٦(
ك.   وبجاللك ويؤدي بعض حقّ

ل بـال ، ) يستدام: يكتسب به الدوام٧( بمعنى يكون إدامـة ومواصـلة للحمـد األوّ
 .انقطاع

 .يستدعى به: أن يكون داعياً وسبباً لنشوء احلمد اآلخر ودوامه )٨(



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٤٦ 

ــ نَ ــدُ أَضــعَ IQHةِ ـاألَزمِ تَزايَ يَ ــةً ، وَ ادِفَ رتَ ــداً يَعIRHافاً مُ ــنْ ، محَ ــزُ عَ جِ
ظَةُ إِحصَ  فَ ، ISHائِهِ احلَ تَبَـةُ كَ الكَ ـتهُ يف كِتابـِ ىل ما أَحصَ زيدُ عَ يَ ، وَ

كَ الـحَ  رشَ نُ عَ جِ ـمداً يوازِ ع ،ITHدَ ـيمَ يُ ، ـوَ فيعَ يَّكَ الرَّ رسِ ادِلُ كُ
يـمداً يَكمُ ـحَ  ـزاءٍ ـلُ لَدَ ـلَّ جَ قُ كُ يَسـتَغرِ ، وَ هُ وابُ ،  كَ ثَ هُ ـزاؤُ جَ
فـحَ  هُ وَ رُ فـIUHهِ ـقٌ لِباطِنِ ـمداً ظاهِ باطِنُهُ وَ ـدقِ النِّ ـ، وَ ةِ ـَّيــقٌ لِصِ
، حَ ـفي ـواكَ ـهِ ـدٌ سِ فُ أَحَ ال يَعـرِ ، وَ ـهُ ثلَ لـقٌ مِ دكَ خَ مَ ْ حيَ  مداً ملَ

دَ ف نِ اجتَهَ داً يُعانُ مَ ، محَ هُ قَ ـفَضلَ ـنْ أَغـرَ ـدُ مَ يَّ ؤَ يُ هِ، وَ ي تَعديدِ
                                                                        

األزمنة (أي كلـام مـرّ الزمـان اشـتدّ وتضـاعف  ، تتابع: توايلاألزمنة ) كرور١(
احلمد أضعافاً مضاعفة بمعنى بدالً من أن يكون احلمد شديداً ثم يفـرت تـدرجيياً 
مع مرور الزمن كطبيعة األشياء املتحركة فإن هـذا احلمـد يأخـذ عزمـاً وحركـة 

 .متصاعدةً ومتضاعفة مع مرور الزمان وحركته، فام أعظم مثل هذا احلمد إذن!)
 ) مرتادفة: متتابعة بازدياد.٢(

 ) احلفظة: أي املالئكة الكرام كتاب احلسنات والسيئات.٣(

محداً يوازن عرشك املجيد: أي محداً عظيامً يكافئ شـأن عظمـة اهللا يف خلقـه  )٤(
للعرش والكريس (فام أعظم هذا احلمد الذي يـوازن أو يكـافئ عظمـة العـرش 

 وتدبريه؟). 

اطنه: محداً يتطابق ظاهره مع باطنه، أي هـو صـادر عـن محداً ظاهره وفق لب )٥(
 لسان صادق وقلب خاشع ليس فيه رياء أو تظاهر وإنام هو صادر عن نية صادقة

 وقلب خملص لك وحدك. 



 

 

 ام السجاد يف يوم عرفةاإلم دعاء

١٤٧ 

نتَظِمُ مـا  IQHاً نَزعَ  يَ ، وَ مدِ نَ احلَ لَقتَ مِ عُ ما خَ مَ داً جيَ ، محَ وفِيَتِهِ يف تَ
نْ بَعدُ أَنتَ خَ  هُ مِ داً الَ IRHالِقُ نهُ ، محَ ولِكَ مِ بُ إِىل قَ دَ أَقرَ الَ ISH محَ  ، وَ
 َّ ـكَ املَزِ أَمحَدَ ممِ مِ رَ ـبُ بِكَ داً يوجِ ، محَ كَ بِهِ دُ مَ هِ نْ حيَ ـورِ فُ ، ITHيـدَ بِوُ

زِ وَ  هُ بِمَ لُ زِ تَصِ مِ  IVHطَـوالً  IUHيدٍ يدٍ بَعدَ مَ ـرَ بُ لِكَ ـِ ـداً جيَ ، محَ نـكَ مِ
قَ  يُ ، وَ كَ جهِ الَ وَ زَّ جَ .ابِلُ عِ  لِكَ

بِ  دٍ املُنتَجَ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ بِّ صَ مِ  IWHرَ ـرَّ املُصطَفى، املُكَ
بَ  ، وَ لَواتِكَ لَ صَ ، أَفضَ بِ رَّ مْ ـاملُقَ حَّ تَـرَ ، وَ كاتِكَ مَّ بَرَ تَ يهِ أَ لَ كْ عَ ارِ

                                                                        

أي كمن يسحب رمية السهم يف القوس ألقىص ) أغرق نزعاً: بذل اجلهد آلخره، ١(
رجـات احلمـد الـذي ال كله  يف الوصـول ألقصــى دجهده  داستنفدرجة، بمعنى 

 .يستطيع تدوينه واحصاءه إال من أعانه اهللا عىل ذلك
جمع كل ما خلقه اهللا فيام مىض ويتناغم وينسجم مع مـا خيلقـه فـيام ـأي محداً ي )٢(

 بعد. 

 أي مطابق لقولك يف سورة الفاحتة (احلمد هللا رب العاملني).  )٣(

 .(أي محداً متجدداً متكثّراً بفضل جودك) ) بوفوره: بكثرته ووجوده٤(
أي يضاعف له الثواب واألجر كمن يضع ماله يف اإلسـتثامر يف أحـد املشـاريع  )٥(

التجارية أو يف املصارف التجارية، ولكـن شـتّان مـا بـني اسـتثامر الـدنيا واسـتثامر 
 اآلخرة، وعطاء اهللا وعطاء الناس. 

 ﴾.لئن شكرتم ألزيدنّكم﴿عباده بقوله: ، وذلك بام وعد اهللا ) طوالً: فضالً ٦(

من بـني مجيـع الذي اختاره اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ) املنتجب: املختار (تأمل يف عظمة رسول اهللا٧(
 وجعله سيد الرسل االنبياء).واصطفاه حلمل أكمل الرساالت البرش 



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٤٨ 

يهِ أَمتَعَ  لَ .  IQHعَ اتِكَ محَ  رَ
آلِهِ  دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ بِّ صَ الَ IRHرَ ـالَ ، الَ ISHةً زاكِيَةً ، صَ ونُ صَ ةٌ  تَكُ

الَ  يهِ صَ لَ لِّ عَ صَ نها، وَ يَةً  ةً أَزكى مِ ـالَ ، الَ ITHنامِ ونُ صَ ةٌ أَنمـى  تَكُ
الَ  يهِ صَ لَ لِّ عَ صَ نها، وَ يَةً الَ مِ الَ ةً راضِ ونُ صَ ها تَكُ وقَ  . IUHةٌ فَ

ـ ضَ ـىل رِ تَزيـدُ عَ يهُ وَ الةً تُرضِ آلِهِ صَ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ بِّ صَ ، رَ اهُ
ـاكَ لَـهُ  ضَ ـىل رِ تَزيـدُ عَ الةً تُرضيكَ وَ يهِ صَ لَ لِّ عَ صَ ـلِّ IVHوَ صَ ، وَ

ا أَهالً.  هُ هلَ ريَ ال تَر غَ ا، وَ الةً ال تَرىض لَهُ اِالَّ هبِ يهِ صَ لَ  عَ
ـلُ  تَّصِ يَ ، وَ ضـوانَكَ زُ رِ اوِ الةً جتُ ، صَ آلِهِ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ بِّ صَ رَ

الُ  دُ ـاتِّصَ نفَ ام ال تَ دُ كَ نفَ ال يَ ، وَ . IWHها بِبَقائِكَ لِامتُكَ  كَ
                                                                        

 ) امتع: اطول، أجود.١(

يصـيل عـىل  من صىل عيل ومل«الحظ تأكيد الصالة عىل حممدٍ وآله ويف احلديث  )٢(
 . »آيل مل جيد ريح اجلنة

صالة زاكية: الزكاة هو الزيادة والنامء، بمعنى صـالة متناميـة متزايـدة متكثـرة  )٣(
 (كام سبق يف وصف احلمد هللا). 

 .اي صالة او رمحة متسعة تزداد كام ونوعا يف العطاء والرمحة والفضل )٤(
 .ال تكون صالة فوقها: أي تبلغ الدرجة العليا يف اجلزاء واملثوبة )٥(
 ه .تزيد عىل رضاك: أي صالة تستوجب كامل رضوانك وأقصـى درجات )٦(

ال تنفد: ال تنتهي، ال تنقطع، (واملراد أن الصالة تكـون باقيـة خالـدة ببقـاء اهللا  )٧(
 .تعاىل)



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٤٩ 

دٍ وَ  َمَّ ىل حمُ لِّ عَ بِّ صَ نتَظِمُ رَ الةً تَ ، IQHآلِهِ، صَ تِكَ الئِكَ لَواتِ مَ  صَ
ـلَواتِ  ـىل صَ لُ عَ تَشـتَمِ ، وَ كَ تـِ اعَ أَهلِ طَ ، وَ لِكَ سُ رُ أَنبِيائِكَ وَ وَ

كَ  إِنسِ نِّكَ وَ نْ جِ ، مِ بادِكَ أَهـلِ إِجَ IRHعِ ـىل ، وَ ـعُ عَ تَمِ جتَ ، وَ كَ تـِ ابَ
أتَ  رَ نْ ذَ لِّ مَ الةِ كُ أتَ  ISHصَ بَرَ . ITHوَ لقِكَ نْ أَصنافِ خَ  مِ

ـالةٍ  ـلِّ صَ ـيطُ بِكُ ـالةً حتُ ، صَ هِ آلـِ يـهِ وَ لَ لِّ عَ بِّ صَ ةٍ رَ ـالِفَ  IUHسَ
ةٍ  فَ ستَأنَ مُ لـIVHوَ عَ يـهِ وَ لَ لِّ عَ صَ يَّــ، وَ رضِ ـالةً مَ ، صَ هِ ةً لَـكَ ـى آلـِ

لِ  ها تِلـكَ ـوَ عَ لَواتٍ تُضاعِفُ مَ عَ ذلِكَ صَ ئُ مَ نشِ تُ ، وَ ونَكَ نْ دُ مَ
                                                                        

وات املالئكـة واألنبيـاء حتوي بصـورة منظمـة متناسـقة مجيـع صـل تنتظم: )١(
التـي  (فـام أعظـم هـذه الصـالةوالقرب من اهللا والرسل وأهل الطاعة والعبادة 

ن صالة املالئكة واألنبياء والرسل ومجيع أولياء اهللا  !). تتضمّ

من جنك وإنسك: الحظ عظمة الصالة عىل النبي وآلـه التـي يشـرتك فيهـا  )٢(
 والعامل بأمره.  اجلنّ واإلنس ومجيع خلق اهللا  املطيع له

 ) ذرأت: نرشت.٣(

جعل الصـالة عـىل النبـي ـبرأت: خلقت (واملراد هو الطلب من اهللا بـأن يـ )٤(
تعادل يف بركتها وأجرها جمموع من صىل عىل النبي وآله من مجيع ما خلق اهللا فيام 

 .ى وفيام سيأيت)ـمض
 ) سالفة: سابقة.٥(

مـن قبلنـا مـع كـل  صالة متجددة، أي إجعل له ) مستأنفة: مبتدأة من جديد٦(
 .من احد من خلقك، بمعنى ترشكنا يف ثواهبا ةدتجدصالة سابقة أو م



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٥٠ 

ندَ  لَواتِ عِ تَ الصَّ لـها، وَ ها عَ ورِ ـزيدُ رُ ةً فـاألَ  IQHى كُ يـادَ ـامِ زِ ي ـيّ
 . كَ ريُ ها غَ دُّ عُ يفَ اليَ  تَضاعِ

ــ بِّ صَ لـــرَ ـــلِّ عَ يتِـــى أَطائِ ـــبِ أَهــلِ بَ ــذينَ اختَ مْ ـهِ الَّ ُ رهتَ
 َ كَ ألِ ــكَ IRHمــرِ لمِ ــةَ عِ نَ زَ مْ خَ ــتَهُ ل عَ جَ ــكَ ISH، وَ ــةَ دينِ ظَ فَ حَ ، ITH، وَ

 ، كَ كَ يف أَرضِ لَفاءَ خُ بادِكَ وَ ىل عِ كَ عَ جَ جَ حُ نَ IUHوَ مْ مِ ُ رهتَ طَهَّ ، وَ
جسِ  نَسِ  IVHالرِّ الدَّ ، IWHوَ كَ تـِ ـرياً بِإِرادَ ـ تَطهِ سِ مُ الوَ لـتَهُ عَ جَ ةَ وَ يلَ

                                                                        

  .، واملراد أن هذه الصالة تتعاظم مع مرور الزمان وال تتوقف) كرور: تتابع١(
 اخرتهتم ألمرك: أي اخرتهتم إلقامة أمر دينك وحفظه وحتقيق أهدافه.  )٢(

من علوم األولني واآلخرين  ملسو هيلع هللا ىلصه عن رسول اهللاخزنة علمك: أي ما توارثو )٣(
 إماماً عن إمام إىل مهدي هذه األمة. 

حفظة دينك: أي أنطت هبـم وعهـدت إلـيهم حفـظ الـدين ورعايتـه مـن  )٤(
 . ملسو هيلع هللا ىلصاالنحراف بعد رسول اهللا

ي كالمـه وقولـه وفعلـه ـة هللا فــحججاً عىل عبادك: اإلمام املعصـوم حجـ )٥(
ملـا وصـل إليـه مـن التكامـل  وذلـك االجتامعيوتقريره وكل سلوكه الفردي و

ريعة وأحكامهـا ـالعقيل والفكري والنفيس والروحي وما أحاط به من علوم الش
 فهو ظاهرٌ كالشمس ال خيفى عىل أحد يف منزلته وعظمته وحكمته. 

  املأثم. ،) الرجس:العمل القبيح٦(
(أي إن مـن  ، التلطخ باملكروه والقبيح، وكل صـفة ذميمـة) الدنس: الوسخ٧(

ه واالبتعاد عن موارد اإلثم واللهـو وكـل مـا يشـني  صفات اإلمام املعصوم التنزّ
  .)او االسالمية ويعيب اإلنسان وخيل بشخصيته القيادية



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٥١ 

نَّتِكَ IQHإِلَيكَ  املَسلَكَ إِىل جَ  . IRH، وَ
لـ لِّ عَ بِّ صَ لُ لَــرَ ـزِ ـالةً جتُ ، صَ هِ آلـِ ـدٍ وَ َمَّ ـنْ ـى حمُ ـا مِ مْ هبِ هُ

لِــكَ  ــ ISHنِحَ ــلُ لَ تُكمِ ، وَ تِــكَ رامَ كَ مُ األَ ـوَ طايــاكَ هُ ــنْ عَ شــياءَ مِ
نَوافِلِكَ  كَ ITHوَ وائِدِ نْ عَ ظَّ مِ مُ احلَ يهِ لَ رُ عَ فِّ وَ تُ كَ  IUH، وَ وائِدِ فَ  . IVHوَ

الةً الَ  ، صَ مْ يهِ لَ عَ يهِ وَ لَ لِّ عَ بِّ صَ ـارَ هلِ دَ يف أَوَّ الَ IWH أَمَ ـةَ ، وَ  غايَ
هاألِ  دِ ةَ  IXHمَ ايَ ال هنِ ها. آلِ وَ رِ  خِ

                                                                        

جعلتهم الوسيلة إليك: أي جعلت اتباعهم وطاعتهم هـو طاعتـك واتباعـاً  )١(
 ألمرك وهنيك ومن متسك هبم فقد متسك برشيعتك املباركة. 

الـمسلك إىل جنتك: أي الطريق الذي يسلك للوصـول إلــى جنّـة اخللـد  )٢(
 القــويم فاألئمــة هــم اهلــداة يف الظلــامت والفــتن واألدالء عــىل اهللا وعــىل دينــه

 .واملرشدون إىل طريق اجلنة وسبل الوصول إليها ومن خالفهم ضلَّ عن الطريق
 .، إفاضاتك وألطافك اإلهلية: عطاياك، منحككَ لِ حَ ) نِ ٣(
 .وفضلك عليهم : فواضلك زيادتك يف العطاءكَ لِ افِ وَ ) نَ ٤(
عوائدك مجع عائدة وهي املعروف والصلة واأللطاف اإلهلية (بمعنـى جتعـل  )٥(

 .نصيبهم الزيادة يف عوائدك)
 .فوائدك: عطاياك (من غري جهد وال تعبٍ مقابل هلا) )٦(
ة هلا يف بـدايتها، أي منـذ ، (أي ال مديءـ) األمد: املدة من الزمان املنتهى للش٧(

 .)سحيقاملايض ال او األزل
هتا، أي إىل األبد أو املستقبل غري املحدود، بمعنـى أن  )٨( غاية ألمدها: هناية ملدّ

 .تكون الصالة دائمة مستمرة



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٥٢ 

ما  امواتِكَ وَ لءَ سَ مِ ، وَ هُ ونَ ما دُ كَ وَ رشِ ةَ عَ نَ مْ زِ يهِ لَ لِّ عَ بِّ صَ رَ
مْ  ُ هبُ ـرِّ قَ ـالةً تُ ، صَ نَّ ينَهُ ا بَ مَ نَّ وَ تَهُ ما حتَ يكَ وَ ضِ دَ أَرَ دَ عَ ، وَ نَّ هُ وقَ فَ

لفى نكَ زُ لَ IQHمِ ونُ لَكَ وَ تَكُ نَّ ـ، وَ ةً بِنَظـائِرهِ لَ تَّصِ مُ ضاً، وَ مْ رِ  IRHهُ
بَداً   .أَ

ـلِّ أَوَ  كَ يف كُ مَّ إِنَّكَ أَيَّدتَ دِينـَ هُ لَـامً  بِإِمـامٍ  ISHانٍ اللَّ متَـهُ عَ أَقَ
نَ  ،ITHلِعِبادِكَ  مَ لتَ  أَنْ  بَعدَ  ،IUHبِالدِكَ  يف اراً وَ صَ هُ  وَ بلَ كَ  حَ بلـِ  ،IVHبِحَ

                                                                        

  ) الزلفى: القربى الشديدة (يف املنزلة).١(
(من الصـلوات بمعنـى تكـون صـالة عظيمـة يف  ) نظائرهن: اشباههن، امثاهلن٢(

  .ثواهبا وأجرها)
  .أوان: الوقت من الزمان (فارسال احلجج من سنن اهللا يف االرض) )٣(
أقمته علامً لعبادك: أي إن اإلمام يكون بارزاً شاخصاً كالعلم املنصـوب الـذي  )٤(

وصـفاته  يراه ويعرفه اجلميع لعظيم عقله ودينه ومنطقـه وحكمتـه وزهـده وعدلـه
 الشخصية والقيادية كام كان امري املؤمنني يف زمان حكومته. 

ح هلم ما أشكل واستصعب ) ٥( مناراً يف بالدك: أي ينري هلم ظلامت الطريق، ويوضّ
 اً فمن رمحة اهللا عىل عباده أن ال يرتك قومـعليهم من األحكام واألعامل والتكاليف، 

لِّ قَ  لِكُ اد﴾.بال نبي أو إمام قال تعاىل: ﴿وَ م هَ   وْ
هـذه وصلت حبله بحبلك: أي جعلتـه السـبيل والطريـق للوصـول إليـك (و) ٦(

التـي ال تكـون إال ومن الدعاء ترشح بعض صفات االمامة املهمة اجلملة وما يليها 
تـه  ،فيمن اختارهم اهللا وأعطاهم القيادة أو االمامة كام توضح حقوق اإلمام عـىل أمّ

قلبيـاً والتواصـل معـه االتباع ملنهجه واالقتـداء بـه من االلتزام والطاعة والنرصة و



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٥٣ 

ــةَ  يعَ رِ ــهُ الذَّ لتَ عَ جَ ــهُ  IQHوَ تَ اعَ ــتَ طَ َض افرتَ ، وَ انِكَ ــوَ ض ، IRHإِىل رِ
رتَ  ذَّ حَ يَتَهُ وَ عصِ رتَ بِامتِثَ ISHمَ أَمَ هِ ، وَ رِ نتِهَ ITHالِ أَوامِ اإلِ ندَ ، وَ اءِ عِ

يِهِ  مٌ IUHهنَ دِّ تَقَ هُ مُ مَ دَّ تَقَ أَن ال يَ ـوَ IVH، وَ هُ ، فَ رٌ تَـأَخِّ نـهُ مُ رَ عَ تَأَخَّ ال يَ ، وَ
                                                                                                                                                  

وانتظاره بشوق واستعداد ملالقاته، وهذا الدعاء املروي عن اإلمام زين العابدين هو 
بـدالً مـن من أفضل األدعية لإلمام املهدي ملا فيه من معاين ومفاهيم تربويـة عاليـة 

ة مـن املحتـو املفيـد وحديثة االستعامل وخاليادعية اخر ضعيفة وجمهولة السند 
ذات وليس فيهـا معنـى أو داللـة بعنوان دعاء الفرج تقرأ يف وسائل االعالم والتي 

أو يف دعـاء االفتتـاح يف شـهر رمضـان املبـارك.  يف هذا الدعاءهو موجود كام قيمة 
 .فاألوىل االلتزام هبذا الدعاء ملفاهيمه الرتبوية العالية)

 .والقربة للوصول إىل رضوان اهللا ) الذريعة: الوسيلة١(
ـوا﴿افرتضت طاعته: اعتربت طاعته فريضة واجبة عىل األمــة، بقولـك  )٢(  أَطِيعُ

وا اهللاَ أَطِيعُ ولَ  وَ سُ أُويلِ  الرَّ رِ  وَ َمْ مْ  األْ نْكُ  ﴾.مِ

ــام  )٣( ــراء األحك ــول يف إج ــام الرس ــوم مق ــام يق ــيته: الن اإلم ــذرت معص ح
ا النبـوة وتعـدد الزوجـات بـأكثر مـن أربعـة والترشيعات، وله كل ما للرسول عد

(والتي كانت بـأذن إهلـي خـاص لرسـوله ويف مـوارد خاصـة اقتضـتها رضورات 
ـوا الدعوة، فالطاعة واجبة لالمام يف رصيح القـران بـذلك:  أَطِيعُ ـوا اهللاَ وَ أَطِيعُ ﴿وَ

سُ  ىلَ رَ وا أَنَّامَ عَ لَمُ يْتُمْ فَاعْ لَّ إِنْ تَوَ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ ﴾.الرَّ بَالغُ املُبِنيُ   ولِنَا الْ
 .وتعاليمه وإرشاداته ) امتثال اوامره: تطبيق وتنفيذ أوامره٤(
االنتهاء عند هنيه: ذلك ان األوامر والنواهي من اإلمـام متثـل أحكامـاً إهليـة ال  )٥(

 جيوز خمالفتها بالزيادة أو النقصان. 

 تسـبق يف املواقـف واألعـامل وأن ال يتقدمه متقدم: اإلمام يمثل القيادة التي ال )٦(
 وال يتأخر عنها يف التنفيذ واإلمتثال. 



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٥٤ 

ةُ الالّ  ينَ عِصمَ ننيَ IQHئِذِ كَهفُ املُؤمِ ةُ IRH، وَ روَ عُ ،  ISH، وَ ـكِنيَ سِّ املُتَمَ
اءُ  هبَ . مِ ـالَ العَ  ITHوَ  نيَ

مَّ  هُ ع اللَّ أَوزِ لِيّكَ  IUHفَ كرَ  لِوَ يهِ  بِهِ  أَنعَمتَ  ما شُ لَ عنا ،IVHعَ أَوزِ ـهُ  وَ ثلَ  مِ
آتِهِ  ،IWHفيهِ  نْ  وَ نكَ  مِ لطاناً  لَدُ افتَحْ  ،رياً نَصِ  سُ تحـاً  لَهُ  وَ ـرياً  فَ  ،IXHيَسِ

                                                                        

عصمة الالئـذين: بمعنـى إن مـن اعتصـم باإلمـام وجلـأ إليـه فقـد أمـن مـن  )١(
إينّ تارك فـيكم الثقلـني، كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيتـي مـا إن «اإلنحراف والزلل 

 .»متسكتم هبام لن تضلوا بعدي أبدا
كهف املؤمنني: أي ملجأ وحصن للمؤمنني من اإلنحرافات العقائدية الفكريـة  )٢(

 .عن رصاط اهللا املستقيم واملامرسات العملية املنحرفة
ك يعتصم به، (واملراد مـن العبـارة أن اإلمـام  )٣( هـو × العروة: ما يتعلق ويتمسّ

ك بتعاليمه وانقاد ألمـره وهنيـه واتبـع طريقـه ومنهجـه  كمـن متسـك منقذ ملن متسّ
 .برسول اهللا واعتربه أوىل من نفسه وأهله وولده وماله)

وجالل، ألنه من يملك القدوة والكامل يف العلم والعقـل واحلكمـة  ) هباء: مجال٤(
 .والبالغة واألدب وكل خري وابداع إنساين، يكون فيه مجال الدنيا وكامهلا

ن.هِ ـلأ) أوزع: ٥( ، مكّ  مّ

ته من مواصفات وقدرات قيادية وبام وهبت لـه مـن أنعمت عليه: أي بام أعطي )٦(
لم والعدل وسعادة الدنيا واآلخرة.   فكرٍ وعلمٍ وحكمةٍ يف قيادة العامل نحو السّ

اً مـن ـنعمة اإلمامة التي متثل حموراً عظيمأوزعنا فيه: بمعنى وفقنا لشكرك عىل ) ٧(
 رمحة اهللا ولطفه بعباده.

عناء يف وصوله إىل إزهاق الباطل وإقامة احلـق فتحاً يسريا: أي من دون مشقة و )٨(
 وقيادة العامل نحو خري الدنيا واآلخرة. 



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة عاءد

١٥٥ 

نـ أَعِ ـزِّ ـهُ بِـــوَ كنِكَ األَعَ هُ IQHرُ دْ أَزرَ اشــدُ ـوِّ IRH، وَ قَ هُ ، وَ ــدَ ضُ ، ISHعَ
كَ  ينـِ هِ بِعَ اعِ رَ كَ ITHوَ فظـِ هِ بِحِ امحـِ ـIUH، وَ انصُ الَ ـ، وَ ، رهُ بِمَ كَ تـِ ئِكَ

ــكَ  ــهِ كِتابَ ــمْ بِ أَقِ ، وَ ــبِ كَ األَغلَ نــدِ دهُ بِجُ امــدُ ،  IVHوَ كَ ودَ ــدُ حُ وَ
شَ  ، ـوَ هِ آلـِ يـهِ وَ لَ ـمَّ عَ هُ ـلَواتُكَ اللَّ ، صَ ـولِكَ سُ ـنَنَ رَ سُ رائِعَكَ وَ

هُ  أَحيِ بِهِ ما أَماتَ ِ دِ وَ املِ عَ نْ مَ اجلُ IWHينِكَ الظّاملُِونَ مِ أَ ، وَ ـدَ هِ صَ بـِ
                                                                        

 .بركنك األعز: أي جانبك القوي الـمنيع، بمعنى أعنـه بحفظك وقوتك )١(
 .واملدد عىل تنفيذ امرك وهنيك ) اشدد أزره: اعطه القوة والقدرة٢(
ته وطاقته، وأنصـا )٣( ره وأعوانـه وأتباعـه وإمكانياتـه قوّ عضده: بمعنى زد يف قوّ

 .وقدراته
وعنايتـك اخلاصـة، قـال تعـاىل يف قصـة  ) راعه بعينك: اشمله بلطفك ورمحتك٤(

نَعتُكَ لِنَفْيسِ ﴿× موسى طَ اصْ يْنِي﴿ ﴾وَ ىلَ عَ نَعَ عَ لِتُصْ  .﴾وَ
أمحه: أي صنه وهب له الوقاية واحلفظ من قو الضـالل والكفـر واملكـر مـن  )٥(

 .أعدائك
أقم به كتابك: فالشـريعة االهلية إنام أنزهلا اهللا للتطبيق والعمل ال أن تكون كتاباً  )٦(

 .يقرأ للربكة ثم يعمل برشائع مستوردة من الغرب والرشق
معامل: ما يُستدل به عىل اليشء من الصفات والعالمات، يقال معامل الطريـق أي  )٧(

بان هبا الطريق، واملراد من اح ياء معامل الدين، أي إظهـار األحكـام العالمات التي يُ
واألصول األساسية التي يقام هبا الدين والتي عمل الظاملون من احلكام عىل حموهـا 

رعية ومـوارد رصفهـا ـأو تشوهيها كمقام اإلمامة مثالً يف الشـريعة، وكاحلقوق الشـ
يف الصحيحة، وكاألمر باملعروف والنهي عن املنكر ودوره يف التغيـري االجتامعـي و

 .قمع الفساد واالنحراف وأمثال ذلك من املفاهيم األصيلة
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١٥٦ 

ورِ  أَبِنْ بِهِ  IQHاجلَ ، وَ تِكَ نْ طَريقَ ـبِ ـالضَّ  IRHعَ نْ سَ اءَ مِ لْ رّ أَزِ ، وَ يلِكَ
نْ  ISHاكِبِنيَ النَّ  بِهِ  َ  عَ احمَقْ  ،اطِكَ رصِ غاةَ  بِهِ  ITHوَ كَ  IUHبُ جاً  قَصدِ وَ لِنْ  ،عِ أَ وَ
هُ  IVHانِبَهُ جَ  ـدَ طْ يَ ابسُ ، وَ ـىل  IWHألَ ِولِيائِكَ ـبْ لَنـا عَ هَ ، وَ أَعـدائِكَ

عِ  ـامِ لنا لَـهُ سَ اجعَ ، وَ نُّنَهُ َ حتَ هُ وَ طُّفَ تَعَ تَهُ وَ محَ رَ تَهُ وَ أفَ طيعِـرَ ، نيَ مُ نيَ
                                                                        

مـا تـراكم مـن تبعـات وآثـار سـيئة بسـبب امليـل : عـن طريقتـك صدأ اجلور )١(
واإلنحراف عن الطريقة أو املنهج اإلهلي القويم (واملراد هـو الـدعاء بإزالـة الظلـم 

د من األحكام الوضعية املنحرفة الظاملة وإقامة األحكا م اإلهلية العادلة عرب ويل املتولّ
 .اهللا وحجته املعصوم املسدد)

أبِن به: أكشف به، اقطع به (دجل االعالم الكاذب املضـلل، وخـداع اهليئـات  )٢(
رها  واملؤسسات الدولية التي هي بيد قو االستكبار تلعب هبا كيف تشـاء، وتسـخّ
ضدّ الشـعوب لتـديم سـلطتها ونفوذهـا السـيايس واالقتصـادي وزيـف املفـاهيم 

إلنسـان واحليـاة عـىل كوكـب املستوردة املنحرفة عن رشيعة اهللا التي تؤدي لـدمار ا
 .األرض)

اإلســالمي القــويم مــن أهــل  خارجني املنحــرفني عــن الطريــقـ) النــاكبني: الــ٣(
 .االنحراف والبدع والدعوات املتطرفة التي متسكت بالقشور واضاعت االصول

 .، اي التبقي هلم باقية وال اثرا) احمق: أهلك٤(
أي الظالـمني الطالبـيــن اعوجـاج دينـك أو حتريفـه مـن : قصدك عوجا ) بغاة٥(

 .ليدوم لـهم الـملك والسلطان الظلمةحكام اجلور وعلمـاء السوء وأتباعهم 
 .ألن جانبه: أي اجعله عطوفاً رحيامً شفيقاً عىل أولياء اهللا وعباده األخيار )٦(
نه (عىل أعداء اهللا) )٧(  .أبسط يده: سلّطه ومكّ
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١٥٧ 

إِىل نُصـ ، وَ ـاعنيَ ضاهُ سَ يف رِ كنِفـنيَ ـوَ نـهُ مُ ـةِ عَ عَ املُدافَ تِهِ وَ  ،IQHرَ
ـولِكَ  سُ إِىل رَ إِلَيكَ وَ ـلَ (وَ هِ صَ آلـِ يـهِ وَ لَ ـمَّ عَ هُ ذلِكَ  )واتُكَ اللَّ بـِ

. بِنيَ رِّ تَقَ ـ مُ قَ فـنيَ بِمَ ِ مُ املُعرتَ ـىل أَولِيـائِهِ ـلِّ عَ صَ مَّ وَ هُ مُ اللَّ هِ ، IRHامِ
مُ  هُ جَ ـــنهَ ـــنيَ مَ ـــISHاملُتَّبِعِ ـــكِ  ITHنيَ ، املُقتَفِ ، املُستَمسِ مُ هُ نيَ آثـــارَ

ِمُ  هتِ ، IUHبِعُروَ مُ تِهِ اليَ كِنيَ بِوِ سِّ نيَ ، املُتَمَ ـلِّمِ ، املُسَ مُ تِهِ ِّنيَ بِإِمامَ املُؤمتَ
 َ ، املُجتَهِ ألِ مُ هِ مُ دِ مرِ هُ ـامَ يّ ، املُنتَظِرينَ أَ مُ تِهِ اعَ ينَ IVHينَ يف طَ ، املَـادّ

                                                                        

للوقـوف معـه والـدفاع عنـه اعالميـاً وسياسـياً  ني، مسـاعدين) مكنفني: معينـ١(
 .وعسكرياً وبكل الوسائل والسبل واالمكانيات

املعرتفني بمقامهم: أي املعرتفني بواليتهم وإمامتهم (وهـم شـيعة أهـل البيـت  )٢(
 ). وليس ادعاء اوتلبسا باملظاهر املتبعني ملنهجهم وأحاديثهم قوالً وعمالً 

املتبعني منهجهم: أي العـاملني بطـريقتهم ومنهـاجهم وسـلوكهم وامللتـزمني  )٣(
بصفاهتم األخالقية وما دعوا إليه شيعتهم من قيم إيامنية وكامالت أخالقيـة عظيمـة 
من تقو وورع وعبادة وتزكية للنفس ممّا يطول رشحه (راجـع صـفات الشـيعة يف 

لبيت ومنهجهم يف احليـاة ولـيس التشيع إلتزام بقيم أهل اف، ÷أحاديث أهل البيت
 .ادّعاءً أو تظاهراً بشكليات ال قيمة عملية هلا)

 .املقتفني: املتبعني ألمرهم وأفعاهلم قدماً بقدم وخطوة بخطوة )٤(
املستمسكني بعروهتم: العروة ما يتعلق به ويعتصم به (واملراد التـويلّ واإلتبـاع  )٥(

 .وسنتهم)احاديثهم ووعدم خمالفة حجج اهللا يف مجيع تعاليمهم 
املنتظرين أيامهم: أي املنتظرين أيام حكومتهم ودولتهم وما يتطلبـه ذلـك مـن  )٦(

 إصالح النفس وتزكيتها وتطهريها لبلوغ األهلية لنرصة صاحب األمر. 
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١٥٨ 

مُ  مْ أَعيُـنَهُ يـاتِ IQHإِلَيهِ اكِيـاتِ النّامِ كـاتِ الزّ ـلَواتِ املُبارَ ، الصَّ
ادِياتِ  مْ وَ ائِحَ الرَّ  IRHالغَ يهِ لَ مْ عَ لِّ سَ ، وَ مْ اتِ هِ ىل أَرواحِ امجَـعْ  ،عَ وَ

أَصلِح لَ  ، وَ مْ هُ ىل التَّقو أَمرَ ُمْ ـعَ وهنَ ؤُ مْ شُ مْ ISHهُ ـيهِ لَ تُـبْ عَ ، وَ
ـمْ يفِ إِنَّكَ  هُ عَ لنا مَ اجعَ ، وَ ريُ الغافِرينَ خَ ، وَ حيمُ ابُ الرَّ أَنتَ التَّوّ

تِكَ يَ  محَ ، بِرَ المِ السَّ ارِ .دَ ِنيَ امحِ مَ الرَّ  ا أَرحَ
ــمَّ  هُ ــوَ اللَّ ، ا ذَ هَ ــهُ ظَّمتَ عَ متَــهُ وَ رَّ كَ فتَــهُ وَ َّ ــومٌ رشَ ، يَ ــةَ فَ رَ ــومُ عَ يَ

لـتَ ـنَشَ  أَجزَ ، وَ كَ فـوِ نَنـتَ فيـهِ بِعَ مَ ، وَ تَـكَ محَ فيـهِ  ITHرتَ فيهِ رَ
بادِكَ  ىل عِ لتَ بِهِ عَ ضَّ تَفَ ، وَ طِيَّتَكَ ي  ،عَ كَ الَّـذِ بـدُ ـا عَ نَ أَ ـمَّ وَ هُ اللَّ

لقِكَ لَهُ  بلَ خَ يهِ قَ لَ بَعIUHأَنعَمتَ عَ نْ ، وَ ـَّ لتَهُ ممِ عَ ، فَجَ اهُ لقِكَ إِيّ دَ خَ
                                                                        

ين إليهم أعينهم: املتطلّعني إىل رؤيـة قـائم آل حممـد وحكومتـه بشـوق  )١( املادّ
 ته واجلهاد معه. وحبٍّ وانتظار واستعدادٍ لنرص

 .، والرائحات اي الذاهبات واملراد صالة متجددة دائام) الغاديات: املقبالت٢(
اصلح هلم شؤوهنم: أي إصلح كل فاسدٍ من أخالقهم وأعامهلم وعقائـدهم  )٣(

م.   وأزل عنهم كلّ بدعةٍ وانحرافٍ عن طريق أئمة أهل البيت وهداهُ

 .(فضلك وعطائك) ) اجزلت: أكثرت٤(
نعمت عليه قبل خلقك: من أمثال والدة اإلنسان من أبـوين مسـلمني ويف أ )٥(

زمن اإلسالم وليس يف زمن اجلاهلية أو الكفر وكونه من عائلة مؤمنة تعرف حقّ 
 أهل البيت وتتبع منهجهم. 
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١٥٩ 

ــدينِكَ  ــهُ لِ يتَ دَ ــكَ IQHهَ قِّ ــهُ حلَِ قتَ فَّ وَ ، IRH، وَ ــكَ بلِ ــمتَهُ بِحَ صَ عَ ، وَ
أَرشَ  ، وَ زبِكَ لتَهُ يف حِ أَدخَ واالةِ أَولِيائِكَ ـهُ لِ ـدتَ ـوَ عَ ISHمُ مُ اةِ ادَ ، وَ

هُ  ،أَعدائِكَ  رتَ جَ زَ ، وَ ِرْ أمتَ مْ يَ لَ هُ فَ رتَ مَّ أَمَ َيتَـهُ  ITHثُ هنَ ، وَ ـرْ جِ نزَ لَـمْ يَ فَ
، الَ  كَ يـِ كَ إِىل هنَ يَتِكَ فَخالَفَ أَمـرَ عصِ نْ مَ الَ  عَ ، وَ ةً لَـكَ انَـدَ عَ مُ
لتَهُ  يَّ واهُ إِىل ما زَ عاهُ هَ ، بَلْ دَ لَيكَ ،  IUHاستِكباراً عَ ـهُ رتَ ذَّ إِىل ما حَ وَ

يهِ عارِ  لَ مَ عَ أَقدَ ، فَ هُ وُّ دُ عَ كَ وَ وُّ دُ ىل ذلِكَ عَ هُ عَ أَعانَ ، وَ كَ يـدِ عِ فـاً بِوَ
اثِقاً بِتَجَ  ، وَ كَ فوِ ياً لِعَ اجِ عَ مَ رَ بادِكَ مَ قَّ عِ كانَ أَحَ ، وَ كَ زِ نَنتَ اوُ ا مَ

يـعَ  . أَالّ هِ ـلَ فعَلَ  يَ
اً  رَ ـاغِ يكَ صَ ـدَ ا ذا بَـنيَ يَ نَ ها أَ يالً، خَ  IVHوَ لـِ اً، ذَ ـعَ اشِ اً خَ ـعَ اضِ

اً  ائِفَ فاً  ،خَ ِ عرتَ نَ  بِعَظيمٍ  مُ نُوبِ  مِ لتُهُ  الذُ مَّ َ لِيلٍ  ،حتَ جَ نَ  IWHوَ ـا مِ طَايَ  اخلَ
                                                                        

هديته لدينك:أي جعلت قلبه يميل إىل التدين ويقبل اهلد وال يكـون ملحـداً أو  )١(
 مكابراً. 

ك: أي جعلته من امللتزمني بالفرائض والواجبات ومـن املمتنعـني عـن  )٢( وفقته حلقّ
 املحرمات واملعايص. 

 أي جعلته من شيعة أهل البيت واملوالني هلم عن وعي ومعرفة.  )٣(

 ) زجرته: هنيته بشدة.٤(

 ) زيلته: باعدته عنه، فرقته.٥(

 ، منكرساً.النفس ) صاغراً: ذليل٦(

 .بري، ك) جليل: عظيم٧(
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١٦٠ 

كَ  فحِ رياً بِصَ ستَجِ ، مُ متُهُ َ ـهُ الَ ، الَ IQHاجرتَ نَّ وقِنـاً أَ ، مُ كَ تـِ محَ  ئِذاً بِرَ
 ِ انِعٌ جيُ نكَ مَ ني مِ منَعُ ال يَ ، وَ ريٌ نكَ جمُ ين مِ َّ  ،ريُ يلَ دْ عَ عُ هِ  فَ ودُ بـِ بِام تَعُ

نِ ا ىل مَ فَ غعَ َ كَ  IRHرتَ دِ مُّ غَ نْ تَ َّ ، ISHمِ يلَ دْ عَ جُ ـنْ  وَ ىل مَ ودُ بِهِ عَ ُ بِام جتَ
 َّ يلَ امنُنْ عَ ، وَ كَ فوِ نْ عَ هِ إِلَيكَ مِ تَعَ بِام الَ  أَلقى بِيَدِ ُنَّ  يَ كَ أَنْ متَ اظَمُ

ىلَ  فرَ بِهِ عَ نْ غُ لَكَ مِ نْ أَمَّ ـيبَاً  مَ ا اليَـومِ نَصِ اجعَلْ يل يف هذَ ، وَ انِكَ
ضـوانِكَ  نْ رِ ظّاً مِ الَ  ،أَنالُ بِهِ حَ هِ  تَـوَ بُ بـِ لـِ نقَ ا يَ ـّ ـفراً ممِ دَّين صِ رُ

ونَ  بِّدُ ـنَ  لَكَ  املُتَعَ وهُ مِ مُ ـدَّ مْ مـا قَ ـدِّ ْ أُقَ إِنْ ملَ إِينّ وَ ، وَ بـادِكَ ـنْ عِ مِ
ا حَ الصَّ دْ  ،اتِ لـِ قَ متُ  فَ دَّ كَ  قَ يدَ نَف ،تَوحِ األَنـدَ  ادِ األَضـدَ  يَ وَ  ITHادِ وَ

                                                                        

 .وجتاوزك عن الذنوب كعراضبصفحك: بمساحمتك، أي بإ) ١(
وهو املقدار القليل من اليشء الذي ال يتجاوز سعة (أي أخذ غرفة رتف: غ) ا٢(

فام عند اهللا من العفـو  ،واملراد من العبارة هو طلب العفو واملغفرة من اهللا )الكف
العظيم والرمحة الواسعة لو أنه أعطى مجيع عباده منه ملا كان شـيئاً يـذكر بالنسـبة 

لت » اغرتف«إىل سعة عفوه ومغفرته، (ومن اجلدير بالذكر إن كتابة كلمة  قـد بـدّ
ل حرف الغاء إىل قاف كـام » اقرتف«إىل كلمة  يف كثري من النسخ الشائعة حيث بدّ

ة أو األعاجم رأيت القيم يف السامء، أي رأيت الغيم يف السامء، يقول بعض  العامّ
 .علامً بأن كلمة اقرتف ال تنسجم مع املعنى اطالقاً)

 ) تغمدك: عفوك، سرتك.٣(

ــ٤( ة والقــدرة، (بمعنــى أينّ أقــررت د وهــو النظــري ) األنــداد: مجــع نِ يف القــوّ
 .بوحدانيتك ونفيت وجود ندّ أو ضدّ شبيه لك)
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١٦١ 

األَشبَاهِ  نَ األَبوَ  IQHوَ يتُكَ مِ تَ أَ ، وَ نكَ ـرتَ أَنْ تُـؤتى ابِ عَ الَّتِي أَمَ
نهَ  بتُ إِلَيكَ بِمَ مِ رَّ قَ تَ بِ ا الَ ـا، وَ رُّ التَّقَ نـكَ اِالَّ بـِ دٌ مِ بُ بِهِ أَحَ قرُ  يَ

مَّ أَتبَعتُ ذلِكَ بِاإل ، ثُ ةِ بِهِ ةِ  IRHنابَ اإلِسـتِكانَ لُّلِ وَ التَّـذَ ، وَ  ISHإِلَيـكَ
ةِ بِم الثِّقَ ، وَ سنِ الظَّنِّ بِكَ حُ ، وَ ، ـلَكَ كَ ندَ كَ ا عِ جائـِ عتُهُ بِرَ فَ شَ وَ

يـهِ رَ  لَ يبُ عَ لَّ ما خيَ ي قَ يـكَ الَّذِ ـريِ ITHاجِ قِ سـأَلَةَ احلَ ـأَلتُكَ مَ سَ ، وَ
، البائِسِ  ليلِ ـائِفِ ال الذَّ ، اخلَ ريِ قِ يــالفَ ستَجِ كَ ـمُ ـعَ ذلـِ مَ ، وَ  IUHرِ

تَضَ  ةً وَ يفَ ذاً ـخِ ـوُّ عَ تَ عاً، وَ ذاً  IVHرُّ لَـوُّ تَ سـتَطِ IWHوَ بُّـ IXHيالً ، ال مُ رِ ـبِتَكَ
                                                                        

 شباه: مجع شبه. (أي شبيه هللا يف عظمته).) اال١(

 .(عن الذنوب واملعايص) ) االنابة: التوبة والرجوع٢(
 .(عند دعائك ومسألتك) ) االستكانة: اخلضوع والترضع٣(
شـفعته برجائـك: أي جعلـت عظـيم الرجـاء والثقـة بعفـوك شـفيعاً يل يف ) ٤(

ائـه ويف احلـديث: إجابتك ومغفرتك، فمن رجا اهللا خملصاً أوشك عـىل نيـل رج
 .»إذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن االجابة«
ال يـزال مع ذلك: أي مع االستشفاع برجائك واألمل بعفوك وفضلك فإنه  )٥(

 .واخلشية من عقابك ملا ارتكب من املعايص والذنوبيف القلب حالة اخلوف 
ذاً: أي طالباً للجوء واإلعتصام بك )٦(  .تعوّ
 .لألمن واحلمى منك تلوذاً: أي طالباً  )٧(
ـة هو إينّ (واملراد  »استطال تكرب وترفع«متعالياً ) مستطيالً: ٨( خضعت لـك بذلّ

 .ن)ومن دون استكبار أو أنفة أو إرصار عىل املعصية كام يفعل املتكربّ 



 

 

 عرفةاإلمام السجاد يف يوم  دعاء

١٦٢ 

الَّــةِ ـالــ الِيــاً بِدَ تعَ ال مُ ، وَ ينَ ربِّ تَكَ ســتَطِيالً  IQHمُ ال مُ ، وَ ــنيَ  IRHاملُطِيعِ
ثلُ  مِ ، وَ لّنيَ لُّ األَذَ أَذَ ، وَ لّنيَ لُّ األَقَ ا بَعدُ أَقَ نَ أَ ، وَ افِعِنيَ ةِ الشَّ اعَ فَ بِشَ

 َ وهنَ ةِ أَو دُ رَّ  ا.الذَّ
 ْ نْ ملَ يا مَ الَ  فَ ، وَ يئِنيَ لِ املُسِ هُ  يُعاجِ ندَ ـنُّ  ISHيَ مُ نْ يَ يا مَ ، وَ فِنيَ املُرتَ

ـاطِئنيَ  ITHبِإِقالَةِ  لُ بِإِنظارِ اخلَ ضَّ تَفَ يَ ، وَ اثِرينَ ـIUHالعَ ـا املُسِ نَ يءُ ـ، أَ
                                                                        

(أي لـيس يل يشء مـن احلسـنات واألعـامل  ) الدالة: القرب واملنزلـة الشـديدة١(
 .الصاحلة التي جتعلني أشعر باالطمئنان كام يفعل الصاحلون معك)

رغم أن الكلمة يف النسخة املرجع (مستطيالً) إال أن الذي يالحظ لغـة اإلمـام  )٢(
وباعتقـادي  متقاربني موضعني يف الكلمة يكرر أن بمعتاد ليس أنه جيد العالية وبالغته

 .األصل هو (مرتفّعاً) وخيال يل أينّ قرأهتا يف نسخة أخر هكذا واهللا أعلمأن 
الـذين سـقطوا يف تـرف الـدنيا وزينتهـا وشـهواهتا  يطردو: يزجر املرتفني ) ينده٣(

واملراد أنّ اهللا سبحانه ال يطرد أحداً عن بابه حتّى العاصـني واملـذنبني بـال اسـتثناء 
 .فرمحة اهللا تسع عباده مجيعاً 

من زلّ ـ(واملـراد العفـو واملسـاحمة والرمحـة لـ) االقالة: االهناض بعد السـقطة. ٤(
 .رج عن الطريق)ـوخ

(تأمل يف عظـيم عفـو إنظار اخلاطئني: أي تأجيل عقوبتهم، عسى أن يتوبوا إىل اهللا )٥(
حتى ولو ملرة واحـدة ال يعاجل بالعقوبة مع أن هذا حقه عىل من عصاه فهو اهللا ورمحته 

هلـم ثم يعاود العفو مرة بعـد اخـر مسـاحماً  ،لالنابة والتوبة برمحته عبده تظرولكنه ين
ثم يعفو ويسامح ويغفـر ملـن عـاد إليـه  ،التوبة وعاد للعصيانخالف رشوط حتى ملَِن 

دا،   فام أعظم هذا الربّ الرحيم الكريم وما أجهل هذا االنسان الضعيف اللئيم).جمدّ



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٦٣ 

فُ  ِ اطِ  ،املُعرتَ اثِرُ  ىءُ اخلَ ا ،العَ نَ ي أَ مَ  الَّذِ لَيكَ  أَقدَ ئاً  عَ ِ رتَ ي  ،جمُ ا الَّذِ نَ أَ
داً  مِّ تَعَ اكَ مُ صَ ي ،عَ ا الَّذِ نَ ى أَ نْ  استَخفَ بَادِكَ  مِ كَ  عِ زَ بارَ ي  ،وَ ا الَّذِ نَ أَ

َـفْ  IQHهابَ  ْ خيَ ملَ ، وَ تَكَ طوَ بْ سَ ْ يَرهَ ي ملَ ا الَّذِ نَ ، أَ نَكَ أَمِ كَ وَ بادَ عِ
ىلَ  اينِ عَ ، أَنا اجلَ كَ َنُ بَأسَ ، أَنا املُـرهتَ هِ لِيـلُ  IRH نَفسِ ، أَنـا القَ هِ بِبَلِيَّتـِ

ياءِ  يلُ  أَنا ،احلَ نَاءِ  الطَّوِ قِّ  ،العَ نِ  بِحَ بتَ  مَ ISHانتَجَ
نْ   لقِكَ  مِ ـنِ  ،خَ بِمَ وَ

يتَهُ  كَ  اصطَفَ قِّ  ،لِنَفسِ نِ  بِحَ تَ  مَ نْ  اخرتَ تِكَ  مِ يَّ رِ نِ  ،بَ مَ  ITHاجتَبَيـتَ  وَ
                                                                        

هاب: أي خاف العباد وحذر ردود فعلهم وعقوباهتم املادية واملعنويـة عنـد  )١(
اإلساءة هلم مـع أن قـدرهتم وعقـوبتهم ال يشء بالنسـبة إىل عقوبـة اهللا سـبحانه 

 اهللا التعامـل مـعمل يكـن هـذا هـو احلـال يف  لالسـف وعذابه األخروي ولكـن
 واخلشية منه.

وآثامـه، املقيـد بالتبعـات التـي سـوف أي األسـري بخطايـاه : ببليّته ) املرهتن٢(
 .حياسب عليها يف يوم القيامة صغرية أو كبرية

انتجبت: اخرتت وانتخبت (أي بحق رسـول اهللا الـذي انتخبتـه مـن مجيـع  )٣(
 .)اذن؟ ملسو هيلع هللا ىلصاخللق وأعطيته الـمنزلة والـمقام عندك، فكم هي عظمة رسول اهللا

لتـه وأوليتـه عنايتـك ه وقربتـه ورفعـت منزاخرتتـأي : لشـأنـك تـ) اجتبي٤(
وفضلك ولطفك وعهدت إليه بتبليـغ دعوتـك وإقامـة أمـرك، والــمراد هبـذه 

هـو أرشف خلـق اهللا وأعالهـم عقـالً  ملسو هيلع هللا ىلصالعبارة وما قبلهـا هـو أنّ رسـول اهللا
توسل به إىل ربّ  وخلقاًوإيمـاناً وتكامالً عىل املستو االنساين واإليامين والذي يُ

ة وحاجة  .العاملني يف كلّ شدّ



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٦٤ 

عَلـتَ  ـنْ جَ مَ ، وَ كَ تـِ تَـهُ بِطاعَ اعَ ـلتَ طَ صَ ـنْ وَ قِّ مَ ، بِحَ أنِكَ لِشَ
يَتِكَ  عصِ مَ يَتَهُ كَ عصِ نتَ IQHمَ رَ نْ قَ قِّ مَ ،  IRH، بِحَ كَ االتـِ وَ هُ بِمُ واالتَ مُ

نْ نُطتَ  مَ دينِ  ISHوَ مَّ ، تَغَ عاداتِكَ هُ بِمُ اداتَ عَ ام  ITHمُ يف يَـومي هـذا بـِ
أَرَ  نْ جَ دُ بِهِ مَ مَّ تَغَ الً  IUHتَ تَنَصِّ ائِبـاً، IVHإِلَيكَ مُ كَ تَ اذَ بِاسـتِغفارِ عَ ، وَ

تِ  ىلّ بِهِ أَهلَ طاعَ تَوَ لَّنِي بِام تَ وَ تَ لفـى كَ وَ الزُّ ـةِ لَـدَ  IWHوَ انَ املَكَ ، وَ يكَ
دينِ  حَّ تَوَ ، وَ نكَ ـهُ  IXHمِ أَتعَبَ نَفسَ ، وَ كَ ىفَ بِعَهدِ نْ وَ دُ بِهِ مَ حَّ تَوَ بِام تَ

                                                                        

نْ ﴿ بقوله تعاىل كام أوضح اهللا ذلك يف كتابه )١( طِعِ  مَ ولَ  يُ سُ دْ  الرَّ  ﴾.اهللاَ أَطَاعَ  فَقَ

يُّ ﴿، حيث جعل اهللا سبحانه للنبي الواليـة عـىل املسـلمني ) قرنت: ربطت٢(  النَّبـِ
ىلَ  نِنيَ  أَوْ مِ نْ  بِاملُؤْ مْ  مِ هِ سِ  ﴾.أَنْفُ

هـو  ملسو هيلع هللا ىلصبمعنى جعلت كلّ من يعادي النبي »ينيط، يعهد، يوكل«) نطت: عهدت ٣(
نْ ﴿عدوّ لك كام يف قوله تعاىل  مَ هُ  اهللاَ يَعْصِ  وَ ولَ سُ رَ إِنَّ  وَ هُ  فَ نَّمَ  نَارَ  لَ هَ ينَ  جَ دِ الـِ ـا خَ  فِيهَ

إِنْ ﴿ ﴾أَبَداً  ا وَ رَ يْهِ  تَظَاهَ لَ إِنَّ  عَ وَ  اهللاَ فَ الهُ  هُ وْ يلُ  مَ ِ ربْ جِ الِحُ  وَ صَ نِنيَ  وَ مِ ةُ  املُؤْ املَالئِكَ ـدَ  وَ  بَعْ
لِكَ  ريٌ  ذَ  ﴾.ظَهِ

 ) تغمدين: أي اشملني واحطني.٤(

ع واالستغفار )٥( ل والترضّ  .جأر: رفع صوته بالتوسّ
 .أعامله السيئة وذنوبه بمعنى تائباً مستغفراً من مجيع الذنوبمن  ئاً ) متنصالً: مترب٦(
(أي اشـملني بعطائـك وعنايتـك كمــا تشـمل أهـل  ) الزلفى: القرب، املنزلـة٧(

 .تك والـمكانة منك)طاع
دموا ـوقـ ا افردت الذين وفـوا بعهـدكـبمبعطائك ي ـي: أي (افردنـدنـوحـ) ت٨(
 ).ك الطاعة واالمتثال من حسن اجلزاء والـمثوبة والرعاية واألفضال االهليةـل



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٦٥ 

ـاتِكَ  رضَ ها يف مَ دَ أَجهَ ، وَ اتِكَ ـذينِ بِتَفريطـي يف  ،يف ذَ ال تُؤاخِ وَ
ي ي طَورِ تَعَدِّ ، وَ نبِكَ ال  IQHجَ ، وَ كَ امِ ةِ أَحكَ زَ َاوَ جمُ ، وَ ودِكَ دُ يفِ حُ

جنِيتَستَد ،  ISHبإِمالئِكَ  IRHرِ هُ ندَ ريَ ما عِ ني خَ نَعَ نْ مَ يلِ استِدراجَ مَ
 ْ ملَ ككَ  وَ لُولِ  يف يَرشَ تِ نِع حُ بِّهنِي ،يب ITHكمَ نَ نْ  وَ ةِ  مِ قدَ  ،الغـافِلِنيَ  IUHرَ

نَةِ  سِ فِنيَ ـاملُس IVHوَ ةِ  ،رِ نَعسَ ولِنيَ  IWHوَ ـا  ،املَخـذُ ي إِىل مَ لبـِ ـذْ بِقَ خُ وَ
                                                                        

(واملراد هو عدم املؤاخذة عند اخلـروج عـن الطاعـة  ) الطور: احلالة أو الدور١(
 .غفلة أو عمداً)

 االستدراج: اكثار النعم عىل العاصني واخذهم عىل غفلة بعد ذلك.) ٢(

ة والتي ال يقبـل فيهـا عـذر مجازاـوالالعقوبة ) اإلمالء: االمهال الذي يعقبه ٣(
 .وال توبة

]هو  الصحيح )٤( ، بمعنى ال تعـاقبني عقوبـة [ومل يرشكك يف حلول نعمتك يبٍ
الَ ﴿ال قارون من ال يعرتف بأن النعم من عندك ومن فضلك كام ق  أُوتِيتُـهُ  إِنَّـامَ  قَ

ىلَ  لْمٍ  عَ ي عِ نْدِ ر إنام عنده من نعم هو بجهده وعمله اخلـاص،  ﴾عِ امـا حيث تصوّ
 االستنساخ. اخطاء املوجود يف اصل النسخة(نعمته) بدال من (نعمتك) فهو من

) الرقدة: النومة، السكرة. وهو وصف ملن غفل عن السعي لآلخـرة وغلبـت ٥(
 الدنيا ومشاغلها. عليه أعامل

نة: النوم اخلفيف٦( واملراد الغفلة املوقتة عن املـوت وقصــر احليـاة حيـث  ) السِ
 .االرساف يف لذائذ الدنيا وشهواهتا

ــوم٧( ــة: أول الن ــو،  ) النعس ــلمني لله ــذولني، أي املستس ــة املخ ــراد بنعس (وامل
  .املأخوذين عىل أمرهم من دون مقاومة وإرادة ملخالفة الشيطان واصالح أنفسهم)



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٦٦ 

لتَ  استَعبَدتَ  ،IQHالقانِتِنيَ  بِهِ  استَعمَ ينَ ـال بِهِ  وَ بِّدِ تَعَ استَنقَذتَ  ،مُ وَ
نِيـبِهِ ال تَهاوِ أَعِذين مِ IRHنَ ـمُ نكَ ـ، وَ ين عَ دُ باعِ ُولُ بَ ISHامّ يُ حيَ ينِي ـ، وَ

نكَ  ظِّي مِ بَنيَ حَ ينِ ITHوَ دُّ يَصُ لْ يل  IUH، وَ ـهِّ سَ ، وَ يكَ لُ لَـدَ امّ أُحاوِ عَ
اتِ إِلَيكَ  ريَ سلَكَ اخلَ ـرتَ IVHمَ يـثُ أَمَ نْ حَ ةَ إِلَيها مِ قَ ابَ املُسَ ، IWH، وَ

                                                                        

، (واملـراد هـو خـذ بقلبـي إىل اهلـد الـدائم الطاعـةمجع قانت وهو : القانتني) ١(
  .واإلقبال عليك كام أخذت بقلوب القانتني العابدين لك عىل الدوام)

استنقذت به املتهاونني: أي الذين كانوا مستخفّني أو مقصـرين يف حـقّ اهللا ويف  )٢(
اإللتزام بأمره وهنيه (واملراد هو الطلب من اهللا أن ينقذ عبده من الضياع وقلة االيامن 

 بأن جيعل يف قلبه االقبال عليه والتعلق به كام استنقذ املتهاونني بلطفه ورمحته). 

مـة مـن األعـامل السـيئة واألحاديـث املحرّ  اي اعـذينيباعدين عنك: أعذين مما )٣(
 والفارغة ومما ال جدو فيه من األعامل وضياع األعامر. 

حيول بيني وبني حظّي منك: أي أعذين من الذنوب واآلثـام التـي حتـول بينـي  )٤(
 وبني الوصول إىل ألطافك وعطائك واملواقع املتقدمة التي جعلتها ألوليائك. 

ين: يمنعني٥(   .، يرصفني (عن األعامل الصاحلة وبلوغ املنزلة عندك)) يصدّ
سهل يل مسلك اخلريات إليك: أي حبّبها إىل قلبي وال جتعـل شـيئاً يمنـع دون  )٦(

 التوفيق ألعامل اخلري وسبل اهلد والفالح. 

ى سـبل اخلـري ـاملسابقة إليها من حيـث أمـرت: بمعنـى وفقنـي للوصـول إلـ )٧(
من خالل الطرق البينة الواضحة التي ال شك فيها وال شبهة فإن الشـيطان والرشاد 

يكمن لإلنسان حتى يف أعامل اخلـري فيصــرفه عـن مقاصـده وغاياتـه األصـيلة إىل 
 .أعامل ثانوية تلهيه عن مقاصده األصلية ليحبط عمله وأجره



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٦٧ 

ال ةَ ـوَ احَّ شَ ىل م IQHمُ ا عَ دتَ ـفِيهَ ال تَ  ،ا أَرَ قنِ ـوَ ـنْ ـفـ IRHيـمحَ ي مَ
نَ الـتَ  قُ مِ دتَ ـمحَ نيَ بِام أَوعَ فِّ ستَخِ ـنْ ISHمُ ـعَ مَ ي مَ لِكنـِ ال هتُ ، وَ
نَ الـتُ  يـهلِكُ مِ ضِ رِّ تَعَ ـنَ ـمُ مَ ال ITHقتِكَ لـِ ينِ ، وَ تَربِّ ُ  IUHتُ تَربِّ نْ تُ يف مَ

نَ  فِنيَ  مِ ـرِ ـنْ  املُنحَ ـبُلِكَ  عَ ـِ ،سُ ن نَجِّ ـنْ  يـوَ ـراتِ  مِ مَ ةِ  غَ تنـَ ، IVHالفِ
                                                                        

عىل األمـر  ، احلذر أن ال يفوت الشـيء، يقال: تشاحا) املشاحة: اجلد واملثابرة١(
إذا مل يرد كلٌ منهام أن يفوته اليشء، وشحّ أحدمها باألمر عىل  اآلخر حـذر فوتـه 
وبخل به وحرص عليه واملراد هو ارزقني  التوفيق للوصـول إىل سـبل اخلـريات 

 .وأن ال يفوتني يشء من الفضل واخلري من ذلك
رة) ) متحقني: هتلكني٢(  .(بعقوبتك املدمّ
ال متحقني فيمن متحق من املستخفني: أي ال جتعل بينـي وبـني أهـل العصـيان  )٣(

 واالستخفاف بعقوبتك رابطة أو عالقة أو رشاكة تؤاخذين عليها وهتلكني بسببها. 

(واملراد ال جتعلني ممن يكون عرضة بأعامله إىل مقتك وغضبك  ) املقت: الكره٤(
 .فيصيبه اهلالك وسوء العاقبة)

ين: ال ) ٥( (مع من هتلك من الذين انحرفوا عن سـبيلك وهـداك  هتلكنيال تتربّ
من أهل الفكر والعقائد املنحرفة الذين يضلون عن سبيل اهللا املسـتقيم إىل سـبل 
معوجة، أو من الذين استهوهتم الدنيا بشـهواهتا وأمواهلـا وسـلطاهنا وزخرفهـا 

 .فباعوا آخرهتم بدنياهم)
ني من غمرات الفتنة )٦( : ذلك ألن الفتنـة يضـيع فيهـا احلـق مـن الباطـل ونجّ

ط فيها واإلحرتاق يف معاصيها وآثامها فإن التوقف  فينبغي عىل املؤمن عدم التورّ
عند الشبهات أو حرية الضالل خري من ركوب األهوال كام ورد يف حديث أمـري 

 املؤمنني. 



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٦٨ 

واتِ البَلو نْ هلََ لِّصنِي مِ خَ مـالءِ IQHوَ نْ أَخـذِ اإلِ رينِ مِ أَجِ ، IRH، وَ
نِي لُّ وٍّ يُضِ دُ بَنيَ عَ يني وَ لْ بَ حُ ـوبِقُنيISHوَ وً يُ هَ ـةٍ ، ITH، وَ نقَصَ مَ  وَ

الَ  نِي، وَ قُ ضْ تَرهَ ـنْ الَ   تُعرِ ي إِعـراضَ مَ نـِّ نـهُ بَعـدَ عَ  تَـرىضَ عَ
الَ  ، وَ بِكَ ضَ َّ غَ ـيلَ يَغلِبَ عَ ، فَ لِ فيكَ نَ األَمَ وطُ   تُؤيِسنِي مِ نـُ  IUHالقُ

الَ  ، وَ كَ تـِ محَ نْ رَ ام الَ مِ ي بـِ نَحنـِ ي متَ ظَنـِ تَبهَ ، فَ هِ ـةَ يل بـِ اقَ ا  IVH طَ ـّ ممِ
                                                                        

شـديد واملحنـة وخلصني من هلوات البلو: أي انقذين من الوقوع يف البالء ال )١(
ى الفم والتعبـري ـالقاسية (هلوات مجع لُـهى وهي اللحمة املرشفة عىل احللق يف أقص

 .كناية عن الشدائد اخلانقة التي يصعب حلّها)
رة ) اإلمالء: االنتظار الذي يعقبه األخذ٢(  .بالعقوبة املدمّ
وحل بيني وبني عدو يضلّني: أي امنع عنّي وساوس الشيطان الـرجيم وحيلـه  )٣(

ومكائده وخدعه وتشويقه إىل الدنيا ومغرياهتا، وأول طريق احلذر من الشيطان هـو 
الوعي واإلنتباه حليله وخدعـه واملنافذ التي يدخل منها، والثـاين هو اإلستـعانة باهللا 

اعة والعمل الصالح والثالث سـدّ هـذه األبـواب يف ردّ كيده من خالل العبادة والط
 واملنافذ الشيطانية بشكل كامل واالبتعاد عنها. 

)٤ ( ًالنفس الـذي ينتهـي يب إىل  يوبقني: هيلكنيهو ل بيني وبني هو (بمعنى حُ
اخلزي يف الدنيا واهلالك يف اآلخرة فـإن أعـد أعـداء اإلنسـان هـو هـو الـنفس 

 .ا)واالنقياد لشهواهتا ورغباهت
 ) القنوط: اليأس.٥(

الصالح أن  همن لطف اهللا بعبد» سبب له مشقةوأهبظه: اثقله «) تبهظني: تثقلني ٦(
يقـدر  ال ليةومسئو أو بعمل قيامه أو تصديه من تنتج التي والتبعات الذنوب من حيميه

 .ولزمتهُ شدة احلساب يف اآلخرةعىل أدائها بحقها فيكون قد اصابه خزي يف الدنيا 



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٦٩ 

نْ  نيهِ مِ لُ مِّ َ َبَّتِكَ  حتُ الَ  ،فَضلِ حمَ كَ إِرسَ وَ دِ نْ يَ لنِي مِ ـنْ الَ  تُرسِ  الَ مَ
الَ  ، وَ ريَ فيهِ الَ خَ ، وَ ةَ بِكَ إِلَيهِ اجَ ةَ  حَ ابَ الَ  IQH إِنَ ، وَ مـيَ لَهُ  تَـرمِ يب رَ

ـز ليـهِ اخلِ لَ عَ ـنِ اشـتَمَ مَ ، وَ تِكَ ايَ عَ نيِ رِ نْ عَ قَطَ مِ نْ سَ ـنْ  يُ مَ مِ
كَ  ندِ ذْ  بَلْ  ،عِ نْ  بِيَدي خُ قطَةِ  مِ ينَ  IRHسَ دِّ َ ةِ  ،املُرتَ هلَ وَ نيَ  وَ فِ  ،ISHاملُتَعَسِّ

لَّ  زَ ةِ ـال ITHةِ ـوَ رطَ وَ ، وَ ينَ ورِ غرُ يـتَ  IUHمَ َّا ابتَلَ عافِنِي ممِ ، وَ اهلالِكِنيَ
بيـبِ  بَقاتِ عَ ــهِ طَ كَ وَ إِمَ نِيـتَ IVHائِكَ ـدِ ـنْ عُ بـالِغَ مَ ي مَ لِّغنـِ بَ ، وَ

                                                                        

 االنابة: الرجوع والتوبة. )١(

ين ) سقطة٢( وعثـرة العـاثرين (بمعنـى ال ترتكنـي مستسـلامً للمعـايص  : زلةاملرتدّ
ين بالقوة والطاقة للتوبة واإلنابة واملغفرة)  .والذنوب، بل نبّهني من غفلتي ومدّ

 .وضوح) وهلة املتعسفني: غلطة الضالني السالكني عىل غري هد و٣(
ـة املغـرورين، أي الـذين سـقطوا يف متـاع الـدنيا  ،ة: العثرة) الزلّ ٤( واملراد مـن زلّ

وشهواهتا من املال والنساء والقناطري املقنطرة من الذهب والقـدرة والقـوة واملقـام 
واجلاه والسلطة وما شابه من املوارد التي ينسى فيها اإلنسان نعم ربّه ويطغى ويغـرت 

ئ يف نفسه جذوة اإليامن حتى ي  .كون من اهلالكنيبالدنيا فتنطفِ
 .الورطة: كل أمر تعرسّ النجاة منه )٥(
ا ابتليـت بـه عبيـدك ) االماء: النساء اململوكات٦( ، واملراد من عبـارة (وعـافني ممـّ

ضـها  وإمائك) هو النجاة من الفتنة العامة واملحنة املشـرتكة لألمـة مـن خـالل تعرّ
تـبس فيهـا احلقـائق ألحداث سياسية أو اجتامعية كرب تضطرب فيهـا األمـور وتل

اء أو شـامل كـالكوارث عـام عنـد تعرضـها اىل بـالء ويعصف هبا الـبالء والضــرّ
رة وأالطبيعية امثال الزالزل   .ذلك شباهواألعاصري والفيضانات املدمّ



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٧٠ 

يتَ IQHبِهِ  ضِ رَ ، وَ يهِ لَ أَنعَمتَ عَ يتَـهُ  ، وَ فَّ وَ تَ ِيـداً، وَ شـتَهُ محَ أَعَ ، فَ نهُ عَ
يداً  عِ قنِي ،سَ وِّ طَ قـالَ  IRHوَ ـبِطُ  ISHعِ طَوقَ اإلِ ـامّ حيُ ،  ITHعَ ـناتِ سَ احلَ

اتِ  كَ َ بُ بِالربَ يَذهَ ـارَ IUHوَ زدِجَ يَ اإلِ لبـِ أَشعِرْ قَ بـائِحِ  IVH، وَ ـنْ قَ عَ
وبَاتِ  حِ احلَ فَواضِ ، وَ يِّئاتِ الَ IWHالسَّ لنِي ، وَ هُ اِالَّ الَ  بِام( تَشغَ كُ  أُدرِ

                                                                        

عنيت بـه: أحطتـه بعنايتـك ورعايتـك وألطافـك، فهديتـه لطريقـك وجنّبتـه  )١(
ت، وأفضت عليه من كرامتك و إحسانك وعطاياك ما يكون زاداً الشبهات واملضالّ

 للدنيا واآلخرة. 

من كل جانب (حذراً من اآلفات التي هتلك األعامل الصـاحلة  ) طوقني: احطني٢(
 .ومتحيها)

 .(للذنوب واملعايص وارتكاب السيئات عموماً) ) االقالع: الرتك، اهلجران٣(
ــل ٤( ــد، يبط ــبط: يفس ــاحلني إذ إن () حي ــض الص ــاحلات بع ــامهم والص ــم قي رغ

ارتكـاب يف  وا أنه قـد يقعـالّ إبالواجبات اليومية الدينية من صالة وصيام وما شابه 
يف التعامل مع الناس وء االخالق ـسبسبب التهاون هبا من قبيل الغيبة أو حرمات امل

 .سيّام مع الوالدين واألزواج واألوالد مما حيبط احلسنات ويضيع األجر)
امل تـذهب بالربكـات واخلـريات بعض املعايص واألعـيذهب بالربكات: فإنّ  )٥(

عىل الصعيد الفردي يف عالقة اإلنسـان بربّـه، أو عـىل املسـتو األرسي مـن  سواء
تفكك العالقات الزوجية واألرسية، أو عىل صعيد املجتمع بأرسه من انتشار الفقـر 

 وغلبة الظلم والفساد األخالقي واملايل والسيايس. 

م  ي، االرتـداع) االزدجار: النه٦( والكـره للمعـايص والـذنوب وكـل عمـلٍ حمـرّ
هَ ﴿ رَّ كَ مُ  وَ يْكُ رَ  إِلَ فْ كُ وقَ  الْ سُ فُ الْ يَانَ  وَ عِصْ الْ  ﴾.وَ

ب بحيثية اإلنسان وماء ـة التي تذهـالكبرية أو الفاضحاحلوبات: اآلثام فضائح ) ٧(
 ».احلوبة: االثم«وجهه وسمعته 



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٧١ 

امّ الَ  )بِكَ  هُ عَ ريُ نِّي غَ يكَ عَ نيـاً IQH يُرضِ ـبَّ دُ لبـي حُ نْ قَ ع مِ أَنزِ ، وَ
نِيَّةٍ  ةِ إِلَيـكَ  IRHدَ ـيلَ سِ ـاءِ الوَ ـنِ ابتِغَ دُّ عَ تَصُ ، وَ كَ ندَ امّ عِ ، ISHتَنهى عَ

 َ نْ يلِ يِّ زَ ، وَ نكَ بِ مِ رُّ نِ التَّقَ لُ عَ تُذهِ دَ  وَ رُّ يـلِ التَّفَ كَ بِاللَّ اتـِ نَاجَ بِمُ
ارِ  النَّهَ َ ITHوَ بْ يلِ هَ شيَتِكَ  ، وَ نْ خَ ةً تُدنِينِي مِ ي IUHعِصمَ نـِ تَقطَعُ ، وَ

                                                                        

فقـد يتوجـه  ،للطريق الصحيح والعمل الصـالح) من توفيق اهللا لعبده أن هيديه ١(
فيهـا عمـره أو يصــرف ال حيسب أهنا مشاريع ناجحـة ـان اىل طرق أو اعمـاإلنس

ة م يكتشفـبعض عمره ث ومل تكن باجلهود املثمرة أهنا ال خري فيها وال نجاح  بعد مدّ
 .خرويةالتي تعود عليه بخري الدنيا واآلخرة، ناهيك عن تبعاهتا السيئة وآثارها األ

ممـا » حب الدنيا رأس كل خطيئـة: «النبوي ة (ويف احلديثل) دنية: منحطة. ساف٢(
عىل أهل االيامن االحرتاس من شـهوات الـدنيا ومطامعهـا وتعويـد أنفسـهم  جيب

 .لكي خيرجوا الطمع من قلوهبم)الرضا بقضاء اهللا والقناعة يف احلياة 
ــه إىل ســبل تها ولذائــذها وـدّ بزينـــدّ عنــك: أي تصـــتصــ )٣( هلوهــا عــن التوجّ

 رضوانك. 

وهو من مستلزمات القرب اإلهلي أن يعود املؤمن نفسه اخللوة مع ربّه يف بعض  )٤(
 أوقات الليل والنهار للدعاء واإلستغفار واإلبتهال واإلنقطاع إىل اهللا. 

الثار واخطار مـا العصمة حتدث من معرفة وحتسس اإلنسان وهب يل عصمة: ) ٥(
فالعصمة من تناول السم أو القاء النفس مـن شـاهق إىل االرض  ،منه ناعيريد االمت

فعـل الـذنوب فلـو علـم وكـذلك  ،فعـل ذلـك امعرفة اإلنسان بموتـه اذنتاج هي 
اإلنسان بام ترتكه الذنوب من أثر عىل فاعلها يف الدنيا وأمل العقوبـة يف اآلخـرة فـان 

 الوقوع يف آثامها.عن ذلك سيشكل مانعاً مهام 



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٧٢ 

نْ أَرسِ العَظائِمِ  نِي مِ كُّ فُ تَ ، وَ كَ مِ َارِ وبِ حمَ كُ نْ رُ  . IQHعَ
بْ  هَ َ  وَ ريَ  يلِ نْ  التَّطهِ نَسِ  مِ IRHدَ

بْ  ،العِصيَانِ   أَذهِ نّي وَ نَ  عَ رَ ISHدَ
طَايا   اخلَ

بِلنِي رسَ الِ  ITHوَ بَ افِيَتِكَ  بِرسِ ينِ  ،عَ دِّ رَ داءَ  IUHوَ عافاتِكَ  رِ لنِي ،مُ لِّ جَ  IVHوَ
ابِغَ  وَ ئِكَ  IWHسَ رْ  ،نَعامَ ـاهِ ظَ يَّ  وَ طَولَـكَ  فَضـلَكَ  لَـدَ يِّـدينِ  ،IXHوَ أَ وَ

كَ  يدِ تَسدِ ىلَ IYHبِتَوفِيقِكَ وَ نِّي عَ أَعِ ـالِحِ النِّيَّـةِ ، وَ ِّ IQPH صَ ـرىضِ مَ ، وَ
                                                                        

العظائم: أي عظائم اآلثام والذنوب الكبـرية (بمعنـى اجعـل قلبـي كارهـاً  )١(
 للذنوب و املعايص وجمتنباً هلا). 

 .املعنوية واآلثار السيئة للمعايص ) الدنس: القذارة٢(
اء فعل املعايص وساخاألدرن: ال) ٣(  .املعنوية التي تقع يف القلب من جرّ
الـذنوب  ارتكاب المتك منـتك وس(عافي ربال: ألبسني لباسـ) رسبلني بس٤(

 .واآلثام)
 .(معافاتك ووقايتك وحفظك من البالء واملكاره) ) ردين: ألبسني رداء٥(
 بواسع نعمتك).(من كل اجلهات مرين غ) جللني: غشني أ٦(

قنـي لألعـامل التـي فيهـا الثـواب  )٧( سوابغ: مجع سابغ أي واسع (بمعنـى وفّ
 العظيم واألجر اجلزيل). 

 .(اي اجعل احسانك متتابعا دون انقطاع)احسانك ولطفك  ) طولك:٨(
ـق  )٩( تسديدك: تقويمك وعنايتك يف مجيع األعامل واألقوال واملشـاريع ملـا حيقّ

 أهدافها الدنيوية واألخروية. 

ة يف األعامل والتي جيب أن تكون خالصة لوجه  أي صالح النيّة: )١٠( النيّة اخلريّ
 خرة يف كل األحوال. اهللا تعاىل لضامن أجرها يف اآل
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١٧٣ 

لِ IQHالقَولِ  مَ نِ العَ ستَحسَ مُ الَ  ،IRH، وَ يتِ وَ ـوَّ قُ ويل وَ  ISH تَكِلني إِىل حَ
الَ  ، وَ تِــكَ وَّ قُ ولِــكَ وَ ونَ حَ ال دُ ، وَ ثُنِــي لِلِقائِــكَ بعَ ــومَ تَ ينِ يَ ــزِ  ختُ

الَ  ، وَ يْ أَولِيائِكَ دَ حنِي بَنيَ يَ كَ تَفضَ نِي ذِكرَ نسِ بْ ITH تُ ال تُذهِ ، وَ
نّي كَ  عَ كرَ منِيهِ  بَلْ  ،شُ هوِ  أَحوالِ  يف أَلزِ ندَ  السَّ ـالتِ  عِ فَ لنيَ  غَ ـاهِ اجلَ

عنِي ،IUHئِكَ الَ آلِ  أَوزِ فَ  ،أَولَيتَنيهِ  بِام يَ أُثنِ  أَنْ  IVHوَ ِ أَعرتَ يتَهُ  بِام وَ  IWHأَسدَ
                                                                        

 مريض القول: وهو القول الذي يريض اهللا أساساً ثمّ يريض األخيار والصاحلني )١(
الً.   بمعنى ان يالحظ االنسان رضا اهللا يف أقواله وأفعاله أوّ

ل وأحسـن األعـامل وأزكاهـا وأتقاهـا بمــا ـن العمل: بمعنى أفضــمستحس)٢(
ب إىل رضوان اهللا، فتـيق ربح ـن الــات مـا درجـارة الدنيا فيهـكتج جارة اآلخرةـرّ

 خسارة. ـأو ال

ول ـحويل: قدريت، إمكانيتي، (أي ال تتـركني دون مساعدتك وعونك فـال حـ )٣(
 ي وال قدرة ذاتية يل إالّ هي من حولك وقدرتك وفضلك). ـل

ال تنسني ذكرك: ال جتعلني غافالً عـن مناجاتـك ودعائـك يف مجيـع األحـوال  )٤(
  واألوقات.

الــنعم وخاصــة عنــد جتــدد  الدائم هللالشــكرينبغــي حيــث ) آالئــك: نعمــك. (٥(
 .فشكر اهللا هو اعظم من حتصيل النعمة واستجابة الدعاء

 .( اجعل يف قلبي االمتنان والشكر الدائم لنعامئك وفضلك)) اوزعني: اهلمني٦(
ينبغـي  مـن فضل وإحسان وتوفيق ونعم مجّة، فـاله اعطيته. (ـه: قدمتـتـ) أسدي٧(

الشكر هللا عىل نعمه الظاهرة والباطنـة مـن يلزم الشكو والتظلم واظهار الفقر بل 
ا﴿وأمثال ذلك عافية وهداية واستقامة وسالمة  أَمَّ ةِ  وَ مَ بِّكَ  بِنِعْ ثْ  رَ دِّ  ﴾.فَحَ
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١٧٤ 

 َّ لْ  ،إِيلَ اجعَ غبَتِي وَ غبَةِ  فَوقَ  إِلَيكَ  رَ بِني رَ اغِ ي ،الرَّ دِ محَ اكَ  وَ فَـوقَ  إِيّ
، دينَ امِ دِ احلَ تِي محَ اقَ ندَ فَ لنِي عِ ذُ ال ختَ ام  IQHوَ لِكني بـِ ال هتُ ، وَ إِلَيكَ

يتُهُ  ال ،إِلَيكَ  أَسدَ بَهنِي وَ بَهتَ  بِام IRHجتَ ينَ  بِهِ  جَ انِدِ إِينّ  ،لَكَ  املُعَ لَـكَ  فَ
دُ  أَعـوَ ، وَ ضـلِ أَنَّـكَ أَوىل بِالفَ ، وَ ـةَ لَـكَ جَّ مُ أَنَّ احلُ ، أَعلَ مٌ لِّ سَ مُ

انِ  أَهلُ  ،بِاإلِحسَ أَهلُ  ،التَّقو وَ ةِ، وَ رَ أَنَّكَ  املَغفِ ـوَ  بِأَنْ  وَ أَوىل  تَعفُ
. رَ نكَ إِىل أَنْ تَشهَ بُ مِ َ أَقرَ أَنَّكَ بِأَنْ تَسرتُ ، وَ اقِبَ عَ نكَ بِأَنْ تُ  مِ

نتَظِمُ  يِّبَةً تَ ياةً طَ أَحيِني حَ ـ ISHفَ بلُـغُ مَ تَ ، وَ ـنْ بِام أُريدُ ـبُّ مِ ا أُحِ
يثُ الَ  الَ  آيت مَ حَ ، وَ هُ ـ ا تَكرَ بُ مَ نـهُ أَرتَكـِ َيـتَ عَ تنـي ITHا هنَ أَمِ ، وَ

نْ يَسعَ  ، ميتَةَ مَ يكَ ـدَ لِّلنِي بَنيَ يَ ذَ ، وَ مينِهِ نْ يَ عَ يهِ وَ دَ هُ بَنيَ يَ ى نُورُ
عنِي ضَ ، وَ لقِكَ ندَ خَ ينِ عِ زَّ أَعِ عنِي بَنيَ  IUHوَ ارفَ ، وَ لَوتُ بِكَ إِذا خَ

                                                                        

وحاجتي (بمعنى ال متنعني احسانك ولطفك عند الفقر واحلاجـة  ) فاقتي: فقري١(
 .ليك)إ
 .(كام تعامل أهل العصيان) تردين، تعاملني بالرفض والرد) جتبهني: ٢(
 .وتشـتمل (عىل ما أرغبه من األمور واملقاصد والغايات) لـم: تتصـ) تنتظ٣(
من حيث ال آيت ما تكـره: أي وفقنـي ملـا أريـده مـن حيـاة طيبـة ولكـن عبــر  )٤(

مـن حيـث  الوسائل الشـريفة بمعنى أن ال تكون  الوسيلة مـحرمة، فـال يطـاع اهللا
 .يعصـى والغاية ال تربر الوسيلة

 ضعني: اي اشعرين بالضعة واملهانة لعظيم ذنويب وعظيم فضلك.) ٥(
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١٧٥ 

بادِكَ  نِ IQHعِ وَ غَ نْ هُ مَّ أَغنِني عَ ـ يٌّ ، وَ ـةً IRHنِّيـعَ دينِ إِلَيـكَ فاقَ زِ ، وَ
مَ  نْ شَ أَعِذينِ مِ قراً، وَ فَ ةِ األَ ـوَ ، ISHاءِ عـدَ اتَ لُـولِ الـبَالءِ ـنْ حُ مِ ، وَ

دينِ  مَّ ، تَغَ ناءِ العَ لِّ وَ نَ الذُّ مِ ا  ITHوَ ي بِمـيف مَ نـّ يـهِ مِ لَ لَعـتَ عَ ا ـاطَّ
ل ادِرُ عَ دُ بِهِ القَ مَّ تَغَ ــى البَطشِ لَوال حِ ـيَ ــلمُ اآلخِ ، وَ لـذُ ـهُ ى ـعَ

ةِ  يرَ رَ هُ  IUHاجلَ دتَ بِ  ،IVHلَوال أَناتُ إِذا أَرَ ــوَ ـوء IWHةً ـتنـَـفِ  ومٍ ـقَ  اً أَو سُ
نها لِواذاً  نِي مِ نَجِّ إِذْ لَ ـبِ  IXHفَ ، وَ قـكَ منِي مَ قِ يحَ ـمْ تُ ي ـفـِ ةٍ ـامَ فَضِ

                                                                        

ارفعني بني عبادك: بمعنى أزل من نفيسـ حالـة التكـربّ والرتفّـع عـىل النـاس ) ١(
والشعور بالفوقية وكلّ مظـاهر العجـب والغـرور واجعلنـي لـك مـن اخلاشـعني 

والتقـدير واملتواضعني يف ذات الوقت الذي ترزقني فيه السمعة احلسنة واالحـرتام 
املسـتقيم والعمـل الصـالح  واملحبة الصادقة عند الناس املتأتية من خـالل السـلوك

 وحسن االخالق والسرية.

 اي ارصفني عن احلاجة اىل اهل الغنى من املرتفني واملغرورين بزينة الدنيا) ٢(

  شامتة االعداء: فرح االعداء واملبغضني باملصائب التي حتل يب.)٣(
  تغمدين:اي اسرتين واشملني برمحتك. )٤(
 االثم. ،) اجلريرة: الذنب٥(

 .، انتظاره(فلوال حلم اهللا وعفوه لنزل العقاب وحلّ البالءه: حلمه) أنات٦(
 فتنة:ابتالء ومتحيصا.) ٧(

سـيام تلـك الفـتن وجلوء اليك (يف عدم اخلوض يف الفـتن، : اعتصاماً بك ) لواذاً ٨(
ر واليـابس وتزلـزل ديـن اإلنسـان ـرية العمياء التي حترق االخضـالطائفية والعنص

ر   ).ودنياه آخرتهوتدمّ
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١٧٦ 

نياكَ  الَ IQHدُ نَنِكَ ، فَ عْ يلِ أَوائِلَ مِ اشفَ ، وَ تِكَ رَ هُ يف آخِ ثلَ منِي مِ قِ  IRH تُ
وادِثِها كَ بِحَ وائِدِ ديمَ فَ قَ ها، وَ رِ الَ ISHبِأَواخِ ـو ، وَ اً يَقسُ دّ دْ يلِ مَ دُ  متَ

لبــي ــهُ قَ عَ الَ ITHمَ عنِــي، وَ الَ  IUH تَقرَ ــائِي، وَ ــا هبَ بُ هلَ ــذهَ ــةً يَ عَ  قارِ
                                                                        

مل تقمني مقام فضيحة: أي كام سـرتتني أمـام األهـل واألقـارب واألرحـام  )١(
واجلريان واملعارف واملجتمع عامةً فاسرتين يوم القيامـة أمـام األنبيـاء واألوليـاء 

 والصاحلني وسائر املؤمنني. 

ى مـن ـواشفع يل أوائل مننك: أي اجعل فضلك عيلّ ورمحتك يب فـيام مضـ )٢(
طفولتي وصباي واستقامتي سبباً لدوام النعمة والفضـل منـك عمري سيّام أيام 

 .إىل آخر عمري من دون انقطاع عيلّ 
ديم احسـانك وألطافـك شـافعاً يف ـبمعنى اجعـل قـ( ) بحوادثها: بجديدها٣(

 .)دٍ من النعم اجلديدة واملتواصلة بلطفك وعنايتكـمزي
يكون يف بعـض وتواليها دوام النعم ال متدد يل مداً يقسو معه قلبي: ذلك إنّ ) ٤(

ســبباً لقســوة القلــب ونســيان املــنعم والركــون إىل الــدنيا ولذائــذها األحيــان 
ويصـاب بحالـة مـن ومشاغلها بحيث يغفل اإلنسان عن ذكر اهللا والتوجـه لـه 

املـوت  ىنسـيجتعل اإلنسان يستغرق يف الدنيا والتي االسرتخاء الفكري والبدين 
، كـام إنّ تـوايل ات واملسابقة إىل رضوان اهللافيحرم من اكتساب الصاحل ،واآلخرة

حالة الطغيان فيخـرج مـن الطاعـة النعمة مع عدم الشكر قد تؤدّي باإلنسان إىل 
ولذا ينبغي عىل أهل االيامن عدم الغفلة عن ذكـر اهللا  طغياناً وغرورا، إىل املعصية

ر ـليسـواعامل الرب وجمالس االيـامن والصـالح يف كـل االحـوال سـيام يف حالـة ا
 والعافية واملوفقية يف االعامل واحلياة.

 .وسمعتي) وجهي بامء (تذهب بمصيبة تصيبني ،ببلية تبتليني :قارعة تقرعني )٥(
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١٧٧ 

منِي الَ  IQHتَسُ ي، وَ ـدرِ ـا قَ رُ هلَ ةً يَصغُ يسَ سِ ـنْ خَ ـلُ مِ هَ ـةً جيُ  نَقيصَ
اينِ  كَ الَ IRHأَجلِها مَ عنِي ، وَ رُ ـا ISHتَ سُ هبِ ـةً أُبلـِ وعَ الَ ITHرَ ـةً ، وَ يفَ  خِ

سُ  ا IUHأُوجِ وهنَ يبَتِي إِجعَلْ ،دُ ي يف هَ رِ ذَ حَ ،وَ كَ يدِ عِ نْ  وَ كَ  مِ إِعـذارِ
                                                                        

صـفة فيهــا دنــاءة تصــفني ب سـيئة (أي) تسـمني خسيســة: تعلّمنـي بعالمــة ١(
كاالشتهار بالكذب أو البخل أو الفسق أو الفجور أو تعاطي الرشوة أو عقـوق 
الوالدين أو رشب اخلمر أو ارتكاب املعـايص أو مـا شـابه مـن صـفات ذميمـة 

 .)يعرف هبا اإلنسان يف املجتمع
وال نقيصة جيهل من أجلها مكاين: أي ال جتعل املوانع واحلجب حتـول دون  )٢(

 وإمكانيايت وممارسـة حقـي ومـوقعي يف املجتمـع، فـإن معرفة املجتمع لقابليايت
السمعة احلسنة والسرية العطرة مـن صـفات املـؤمن الصـالح، ولكـن قـد تـأيت 
ظروف أو أحوال فردية أو اجتامعيـة حتجـب خصـائص املـؤمن وقابلياتـه عـن 
الظهور والربوز يف املجتمع العتبارات سياسية أو اجتامعيـة تقـدم فيهـا املـواالة 

ية واملحاصصة عىل االستقاللية والنزاهة والكفـاءة، رغـم علـم القـائمني والتبع
بذلك بمقدار الرضر االجتامعي والشخيص من خالل حرمان املجتمع مـن هـذه 

 .القابليات النافعة والكفوءة
 .، ترعبني (بمصيبة أو قضية شائكة تشغل فكري وجهدي)) ترعني: ختيفني٣(
(بمعنى احفظني من الوقوع يف القضايا التـي  ) ابلس هبا: احتري وايأس بسببها٤(

تعقبهــا املصــائب الكبــرية التــي تفقــد اإلنســان اتزانــه وتــذهب بفكــره وعقلــه 
 .وحكمته)

، أشعر (أي وال ختيفني خيفة أشعر معها بالرعـب والتحـريّ ) أوجس: أحس٥(
ف واختاذ القرار الصحيح)  .وعدم القدرة عىل الترصّ
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١٧٨ 

 ، كَ إِنذارِ هبَتِيوَ رَ ندَ  وَ ةِ  عِ رْ  ،IQHآياتِكَ  تِالوَ اعمُ  فِيـهِ  بِإِيقاظِي لَييل وَ

، تِكَ بَادَ دِ لَكَ  لِعِ جُّ دِي بِالتَّهَ رُّ فَ تَ وينِ إِلَيـكَ IRHوَ ـكُ دِي بِسُ ـرُّ َ جتَ ، وَ
ـنْ  بَتـي مِ قَ ـاكَ يف فَكـاكِ رَ لَتي إِيَّ نـازَ مُ ، وَ كَ ي بـِ وائِجِ إِنزالِ حَ وَ

ـذابِكَ  ـنْ عَ ا فيـهِ أَهلُهـا مِ ـّ يت ممِ إِجارَ ، وَ كَ ارِ رينِ  ،نَ ال تَـذَ يف  ISHوَ
هاً  امِ تّى حِ ITHطُغياين عَ ياً حَ اهِ يت سَ مرَ ال يف غَ ينيٍ ، وَ لنـِ عَ ال جتَ  ، وَ

ظَ  نِ ـلِ  IUHةً ـعِ ال ،ظَ ـعَ ـاتَّ  مَ االً  وَ نِ ـلِ  IVHنَكَ ال ،رَ ـبَ ـاعتَ  مَ نْ ـلِ  فِتنَةً  وَ  مَ
                                                                        

لفهم عند تالوة القرآن وأن ال يكون ذلك الجل الثواب ) من املهم جداً التدبر وا١(
ونَ  أَفَالَ ﴿ فحسب بَّرُ تَدَ آنَ  يَ رْ قُ ىلَ  أَمْ  الْ لُوبٍ  عَ ا قُ ـهَ الُ فَ  ﴾.أَقْ

د لك: وهو إ) ٢( د  ةدحياء الليل بالعباالتهجّ بـرار األغـري يعرفهـا ال  لذةً فإنّ للتهجّ
وينبغي املثابرة للوصول الذين حييون الليل أو بعضه بالعبادة والدعاء، والصديقون 

هِ  ـدْ بـِ جَّ تَهَ يْـلِ فَ نَ الَّ مِ إىل هذه املرتبة والتي وعد اهللا عليها مكانة سامية يف اآلخرة ﴿وَ
وداً﴾. مُ اماً حمَّ قَ بُّكَ مَ ثَكَ رَ بْعَ ى أَن يَ سَ ةً لَّكَ عَ افِلَ  نَ

(بمعنى ال جتعلني مستمراً يف الطغيـان والغفلـة عنـك بـل  تدعنيال تذرين: ال ) ٣(
رة بسـوء احلـال  نبّهني بردع الضمري والوجدان أو بالعقوبات البسيطة املنبّهة واملذكّ

 .قبل حلول غضبك وانتقامك)
لكثـرة معاصـيه ذا غضب عىل عبـده سبحانه إ) عامهاً: متحرياً، مستبداً (فان اهللا ٤(

بعـد ذلـك ثم يأخـذه  ،ه وال يعاجله بالعقوبة إىل مد معنيإىل نفسيكله فانه وآثامه 
 ).حيث ال توبة وال رجعة أخذ عزيز مقتدر

 .(للمعتربين بام نزل يب من عقوبة وحل يب من بالء) ) عظة: عربة٥(
أي جيعل منه امثولة وعربة لآلخرين كـام حيـدث للطغـاة () نكاالً: عقاباً، عذاباً، ٦(

 .) احلرام واملعصيةوالظاملني وأهل االرصار عىل
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١٧٩ 

الَ  ،IQHنَظَرَ  رْ يبِ ـ تَ وَ نْ تَ ـف IRHمكُ الَ ـمكُ ـي مَ ، وَ لْ بـرُ بِهِ ي ـ تَسـتَبدِ
ي، ريِ الَ  غَ غَ  وَ الَ  ،ISHاً ـاسم يـلِ  رْ ـيِّ ـتُ لْ ـتُ  وَ سمـ يَ ـلِ  بَدِّ الَ  ،ITHاً ـجِ  وَ

ذينِ هُ  تَّخِ واً لـِـتَ لقِكَ ـزُ الَ  ،IUHخَ اً وَ يّ ـخرِ بَعـاً  IVH سُ ال تَ ، وَ الَّ إِ لَـكَ
الَ ـلِ  ، وَ رضاتِكَ ناً ـ مُ مَ ـدينِ بَـردَ  ،نتِقامِ لَـكَ اِالَّ بِاإلِ  IWHمتَهَ أَوجِ وَ

                                                                        

أي أن يفتتن اآلخرون بام عنده مـن ثـروة أو قـدرة ماديـة أو وال فتنة ملن نظر: ) ١(
يها يف امللبس واملأكل واملسكن واسلوب احلياة واملعيشة فيـزين معنوية من خالل جتلّ 

 امعها.طذلك للناس حب الدنيا وتستهوهيم شهواهتا وم

 .حتى وقت نزول العذاب) ىل غفلتي وجهيلإبمعنى تكلني () متكر يب: ختدعني ٢(
: تنقل اسمي من ديوان السعداء اىل ديوان االشقياء٣( ، أو قـد يكـون ) تغري يل اسامً

املعنى ال تغري إسمي من صفة اخلري والعنوان احلسن إىل صفة الوضاعة والعصـيان، 
مل وال تبدل جسمي السليم بجسم مـريض أو معيـوب، ال يف عـامل الـدنيا وال يف عـا

 .اآلخرة كام ورد يف بعض األحاديث إن أهل النار تغريّ اسامءهم وأجسامهم
هو تبديل االجسـام يف جهـنم بعـد احرتاقهـا ومـا وقد يكون املراد من العبارة ) ٤(

مْ يوافق ذلك من اآل نَاهُ لْ م بَـدَّ لُودُهُ تْ جُ جَ لَّامَ نَضِ الم لصاحبها كام يف قوله تعاىل: ﴿كُ
ا﴾. هَ َ ريْ لُوداً غَ  جُ

أي ال جتعلني يف حملّ إستهزاء وهتكـم عنـد النـاس بـام أصـابني مـن عقوبتـك  )٥(
 وعذابك وجزائك. 

)٦﴾ مْ ـنْهُ رَ اهللاُ مِ خِ أي اسـتهان بعملهـم  ) سخرياً: أي تسخر من عميل وسعي ﴿سَ
 وسعيهم النه ال نتيجة مثمرة منه يف احلياة اآلخرة.

(بســبب االلتــزام العقائــدي  حتقراً مــن قبــل الظلمــة وأمثــاهلمـمتهناً: مـــ) مــ٧(
 .واجلهادي)
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١٨٠ 

كَ  فوِ ـالَ IQHعَ ـكَ ، وحَ وحِ رَ ، وَ كَ تـِ محَ ةَ رَ كَ  IRHوَ انـِ حيَ رَ ةِ  ISHوَ نـَّ جَ وَ
أَذِقنِي طَعمَ  ، وَ كَ ةٍ نَعيمِ ـعَ ِـبُّ بِسَ ا حتُ راغِ ملـِ تِكَ  الفَ ـعَ ـنْ سَ ، ITHمِ

اإلِجتِهادِ  زلِفُ  وَ أَحتِفنِي IUHفيام يُ ، وَ كَ ندَ عِ يكَ وَ ـنْ  IVHلَدَ ـة مِ بِتُحفَ
فاتِكَ  َ  .IWHحتُ

                                                                        

 .(بمعنى طمأنينة القلب وزوال خوفه من غضبك) عفوكأمن ) برد عفوك: ١(
ورسورك (أي تفتح يل من السعادات املعنوية واإليامنية بام ) روحك: راحتك ٢(

 .يكون مصدراً للرسور والتكامل اإليامين)
 .يف الدنيا واالخرة ) رحيانك: رزقك الطيب٣(
غني لـمـا تـحبّه مـن صـالح  )٤( أذقني طعم الفراغ بسعة من سعتك: بمعنى فرّ

األعامل ووفقنـي إليهـا بحيـث تكـون هـي الشـغل الشـاغل ومصـبّ اهتاممـي 
وجهدي، واجعل ذلك يف حالٍ من السعة والغنى لكـي ال أحتـاج إىل اآلخـرين 

 وال يضيع وقتي يف طلب األرزاق. 

هـد والسـعي املتواصـل دون كسـل أو (أي وفقني لبـذل اجل ) يزلف: يقرب٥(
 .تراخي فيام يرفع مقامي لديك ومنزلتي عندك)

ني بمنتك وعطيتـك (بمعنـى أن يوفـق اهللا اإلنسـان ليكـون  )٦( وأحتفني: خصّ
متخصصاً يف أحد أبواب العلم والفضل أو أن يكون من  أهل السـعي الـدائب 

 .اً يف آخرته)يف اخلريات واألعامل الصاحلة التي تكون له رصيداً كبري
) حتف اهللا لعباده االخيار ختتلـف عـن هـدايا العبـاد بعضـهم للـبعض الهنـا ٧(

تشتمل عىل توفيقات وبركات وعطايا معنويـة وكرامـات تقـرب اإلنسـان لربـه 
 وترفع درجته عنده يف دارالقرار.
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١٨١ 

لْ  اجعَ يتِ  وَ ارَ ةً  جتِ يتِ  ،IQHرابِحَ رَّ كَ ريَ  IRHوَ ةٍ  غَ َ ارسِ فنِي ،خَ أَخِ كَ  وَ امَ قَ  ،مَ
قنِي وِّ شَ كَ  وَ تُبْ  ،لِقاءَ َّ  وَ يلَ ةً  عَ وبَ وحاً  تَ بـقِ  الَ  ،ISHنَصُ هـا تُ عَ نُوبـاً  مَ  ذُ

ةً  غِريَ الَ  صَ ةً  وَ بريَ الَ  ،كَ رْ  وَ ذَ ها ITHتَ عَ النِيَةً  مَ ال عَ ةً  وَ يـرَ ِ عِ  ،IUHرسَ انـزَ وَ
                                                                        

واجعل جتاريت رابحة: أي إجعل أعـاميل عنـدك مقبولـة خالصـة لوجهـك،  )١(
ضل األعامل ثمرة ونتيجة أخروية، فكـم مـن األعـامل واجلهـود واجعلها من أف

فتكون  ،تضيع ألن العامل هلا مل تكن نيته خالصة هللا أو ألهنا كانت يف املسار اخلطأ
فخـري األعـامل مـا ، كمن يزرع يف أرض سبخة ثم ال جيد منها حصاداً وال ثمـرة

 األخرويـة العظيمـةجتـه نتيكان خالصاً هللا وله نتيجة دنيوية مثمرة باالضافة إىل 
 . والتي هي األصل والغاية القصو لسعي اهل االيامن

ة هي االقدام عىل الفعل بقوة ونشاط وحيوية ٢( (واملـراد هـو أن ال ) كريت: الكرّ
د أعامل روتينية أو حركة بال روح وال  تكون العبادات واألعامل الصاحلة هي جمرّ

تفكر ليكـون هلـا نتـائج مثمـرة يف وعي، وإنام تكون عن بصرية ووعي وإدراك و
 .الدنيا واآلخرة)

وهـي التـي  والعمـل ) توبة نصوحاً: أي توبـة خالصـة هللا صـادقة املضـمون٣(
ب عليهـا ويغفـر هبـا الـذنوب الصـغرية والكبـرية واملخفيـة أو ـيتقبلها اهللا ويثي

 املعلنة.

لـذنوب أو (واملقصود من العبارة أن ال تـرتك التوبـة شـيئاً مـن ا ) تذر: ترتك٤(
 .احلال الظاهر يف املعصية أو املسترت يف النفس إال أصلحته وشملته)

أن ـواملـراد هـو الـدعاء بـ(ودخائلهـا،  ي يف أعامق الـنفسـ) الرسيرة: ما خف٥(
 .من االفكار والنوايا) يصلح اهللا ظاهر االنسان وباطنه أو ما موجود يف رسيرته
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١٨٢ 

،  IQHالغِلَّ  عِنيَ اشِ ىل اخلَ لبي عَ أَعطِفْ بِقَ ، وَ ننيَ ؤمِ ي لِلمُ درِ نْ صَ مِ
نيَ  احلِِ ونُ لِلصَّ ام تَكُ نْ يل كَ كُ ـلْ IRHوَ اجعَ ، وَ ليَةَ املُتَّقنيَ نِي حِ لِّ حَ ، وَ

دق انَ صِ ابِريِنَ  ISHيلِ لِسَ ـرينَ ITHيفِ الغَ يـاً يفِ اآلخِ ذِكـراً نامِ ، IUH، وَ
افِ  وَ لــنيَ  IVHوَ ــةَ األَوَّ رصَ ــبُوغَ ، يب عَ ِّــمْ سُ متَ ،  IWHوَ َّ ــيلَ ــكَ عَ تِ نِعمَ

يَّ  ا لَدَ راماهتِ رْ كَ ظاهِ ـرائِمَ  ،وَ ـقْ كَ سُ ، وَ يَّ ـدَ كَ يَ دِ وائـِ نْ فَ إِمألْ مِ
                                                                        

سـالح للشـيطان أفتـك مـن سـالح الفرقـة بـني  دال يوجـ(ف ،) الغل: احلقد١(
والشـحناء وضـيق الصـدق قلوهبم باحلقـد والكراهيـة والـبغض ليمأل املؤمنني 

يف اجلنة هو اهللا أول عطاء فإن ولذا أو دوافعه راته مربّ حتمل اآلخر أو فهم عدم و
ا فِ  املؤمنني نزع احلقد من قلوب نَا مَ عْ نَزَ ـلٍّ إِخْ ـ﴿وَ ـنْ غِ م مِ هِ ورِ ـدُ ـىلَ ي صُ انـاً عَ وَ

﴾.ـسُ  تَقابِلِنيَ ر مُ  رُ

كن يل كام تكـون للصـاحلني: مـن حيـث إحاطتـك هلـم بألطافـك اخلفيـة،  )٢(
 وبفضلك وتوفيقك ورعايتك. 

ـاً للمواقـف واألعـامل  )٣( : ذكراً مجـيالً وثنـاءً حسـناً وقبـوالً عامّ لسان صدقٍ
 ). الصاحلة التي تبقى كصدقة جارية (اللسان كناية عن املدح والذمّ 

 ) الغابرين: السالفني املاضني.٤(

يف اآلخرين: أي الذين سيأتون يف الـمستقبل، حيث يستفادون مـمــا تـرك ) ٥(
هلم السابقون مـن عمـل صـالح أو كتـب نافعـة أو خـريات جاريـة كاملسـاجد 

ة  .واملدارس واألعامل ذات املنفعة العامّ
 ني اىل االيامن.) وواف يب عرصة األولني: أوصلني حمل ومنزلة السابق٦(

 .وشمولية (النعمة والفضل) ) سبوغ: سعة٧(
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١٨٣ 

 َّ بِكَ إِيلَ واهِ َ مَ رْ يبِ جاوِ نـانِ الَّتـي  ، وَ نْ أَولِيائِكَ يفِ اجلِ األَطيَبِنيَ مِ
لنِي لِّ جَ ، وَ يائِكَ نتَها الِ َصفِ يَّ كَ  IQHزَ لـِ ائِفَ نِحَ ـاتِ  IRHرشَ امَ يفِ املَقَ

ةِ  دَّ بّائِكَ  املُعَ لْ  ،ISHألَحِ اجعَ كَ  يلِ  وَ ندَ يالً  عِ قِ اً  إِلَيـهِ  آوي ITHمَ ئِنـّ طمَ  ،مُ

ةً  ثابَ مَ يناً  IUHوَ رُّ عَ أَقَ أُها وَ بَوَّ تَ الَ ، أَ ،  IVH تُقايِسنِيوَ رِ ائـِ رَ تِ اجلَ ظِيامَ بِعَ
                                                                        

ني١(  .(من كلّ جانب) ) جلّلني: غشّ
ـيف الـدار اآلخـرة ) رشائف نحلك: عطاياك الرفيعة العالية ٢( ر ـ(والتـي يتحسّ

 تلك املراتب العالية).لبلوغ  هماملؤمنون الفائزون باجلنة من عدم سعيعليها 

ة ألحبائك: ينبغي أن يكون مـن مجلـة أهـداف املـؤمنني هـو  )٣( املقامات املعدّ
الوصول إىل الـدرجات العليـا يف اآلخـرة ليتنعمـوا هبـا بمرافقـة سـيد األنبيـاء 
واملرسلني واألئمة الصاحلني واألنبياء املنتجبني والشهداء والسـابقني يف اإليـامن 

موحـه الفـردي مـن حتصـيل وحسن أولئك رفيقا، بمعنى أن يستبدل املـؤمن ط
درجات الدنيا العالية يف املال أو السعة والرفاهية أو امللك أو السلطان وما شـابه 
يـة تفـوق  إىل حتصيل درجات اآلخرة الرفيعة وما فيها من سعادات معنويـة ومادّ

 . ولذائذها الزائلة درجات الدنيا مجيعاً ومغانمها

مقـيالً «(يف اآلخرة)، (واملراد مـن العبـارة  ) مقيالً: مكاناً مستقراً يسرتاح اليه٤(
أي أن يكون سعيه يف الدنيا عن بيّنـة وبصـرية، واخـالص هللا،  »آوي إليه مطمئنا

ومواصلة دائمة للجهد والعمل حتى آخر عمره، كمـن أدّ االمتحـان بأحسـن 
 .أداء فهو مطمئن إىل نتيجته النهائية يف النجاح والفالح)

م من وعطاء يرتقى إليه (بام كان  جزاءً مثابة اتبوأها:  )٥(  ).مسبقةصاحلات قدّ

 ي الكبـريةـتقايسني بعظيامت اجلرائر: ال تعاقبني عىل قدر مقيـاس ذنوبـال ) ٦(
 .»ل اشملني بعفوك ورمحتكـب«
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١٨٤ 

الَ  لِكني وَ ومَ  هتُ بىلَ  يَ ائِرُ  تُ َ لْ  ،IQHالرسَّ أَزِ نّي وَ لَّ  عَ ـكٍّ  كُ ةٍ  شَ ـبهَ شُ  ،IRHوَ

لْ  اجعَ قِّ  يفِ  يلِ  وَ نْ  طَريقاً  احلَ لِّ  مِ ةٍ  كُ محَ لْ  ،ISHرَ أَجزِ مَ  يل وَ بِ  قِسَ  املَواهِ
والِ  نْ نَ َّ ـمِ يلَ رْ عَ فِّ وَ ، وَ الِكَ  كَ نْ إِفضَ انِ مِ ظُوظَ اإلِحسَ  .ITHحُ

، كَ ندَ لبِيَ واثِقاً بِام عِ لْ قَ اجعَ ، IUHوَ وَ لَـكَ غاً ملِا هُ ستَفرَ يَ مُ ّ مهَ  وَ
لنِ  استَعمِ ـتَكَ ـي بِمـوَ لُ بِهِ خالِصَ بْ IVHا تَستَعمِ أَرشِ لبـيَ  IWH، وَ قَ

ن قُولِ ـعِ ولِ العُ هُ . IXHدَ ذُ تَكَ اعَ  طَ
                                                                        

 .يف يوم القيامة ) تبىل الرسائر: تكشف وتظهر خفايا النفوس١(
أزل كل شبهة: أي الشبهة يف أمور الدين خاصة، حتى ال يستطيع الشـيطان أن  )٢(

 جيد منفذاً حلرف اإلنسان عن طريق اهللا. 

)٣(  ًواجعل يل يف احلق طريقاً من كل رمحة: أي إجعل يل من رمحتك وفضلك هد
 ونوراً يوصلني إىل احلقّ واإلستقامة يف احلياة. 

كثّر عيلّ حظوظ اخلري مـن اإلحسـان والفضـل  وفّر عيلّ حظوظ اإلحسان: أي )٤(
 والعطاء من عندك. 

  بمعنى ان يكون االنسان مطمئنا من صحة اعامله واهنا يف مورد رضا اهللا.)٥(
 . رفيقا أولئك وحسن والصاحلني واألولياء األنبياء من لك املخلصني :خالصتك )٦(

يف قلبــي طاعتــك بمعنــى اجعــل الغالــب عــيل هــو االهــتامم  ) ارشب: امــزج٧(
 .واالنشغال بطاعتك

ذهول: غفلة، إنشداه، (أي ال جتعلنـي غـافالً عنـك عنـدما يشـتغل النـاس يف  )٨(
تـوجهي  إجعـل بل ،الطبيعية الكوارث حدوث عند أو والسياسية اإلجتامعية القضايا

 واعتامدي وانشغايل بذكرك والتوجه لك وحدك يف كل األحوال والظروف). 



 

 

 د يف يوم عرفةاإلمام السجا دعاء

١٨٥ 

 َ امجَعْ يلِ نَ  وَ العَفافَ الغِ ةَ IQHى وَ عَ الدَّ ةَ  IRH، وَ ـحَّ الصِّ ، وَ املُعافـاةَ وَ
ةَ  عَ السَّ أنينَةَ  ،وَ الطُّمَ افِيَةَ  وَ العَ الَ  ،وَ بِطْ  وَ نايت حتُ سَ ام ISHحَ ا بـِ  ITHيَشـوهبُ

الَ  ، وَ يَتِكَ عصِ نْ مَ غاتِ مِ نْ نَزَ ضُ يل مِ لَوايتِ بِام يَعرِ ،  IUH خَ فِتنَتِكَ
نْ  صُ جهي وَ نِ  IVHوَ دٍ  إِىل الطَّلَبِ  عَ نَ  أَحَ ، مِ املَنيَ نِي العَ بَّ ذُ ـنِ  IWHوَ  عَ

                                                                        

امجع يل الغنى والعفاف: ذلك ان الغنى من دون تربية النفس عىل اإلخالص  )١(
والفساد والطغيـان وسـوء األخـالق لالنحراف والطاعة والتقو يكون مدعاة 

تقيـيمهم عـىل امللك بدالً من والتكرب عىل عباد اهللا وتقييمهم عىل أساس الثروة و
 .الدين ومكارم األخالقأساس 

ي مســتقراً مــن دون ـ(أي اجعــل عيشــ ض العــيشـ) الدعــة: الراحــة وخفــ٢(
ر ما بنيته وبذلت اجلهد فيه)  .عواصف ومشاكل داخلية أو خارجية تدمّ

 حتبط: تبطل (األعامل الصاحلة بإرتكاب خالفها من السيئات).  )٣(

ــ )٤( ــنام تكــون أي خيــالط األعــامل الصــاحلة، خالطها (ـيشــوهبا: ي وذلــك حي
النوايـا سـليمة عندما تكـون األهداف صحيحة ولكنّ الوسائل إليها خاطئة، أو 

 ). الصحيح ولكنّ يعرتضها الشيطان بمكره وخدعه فيحرفها عن مسارها

يف اإلبـتالء واإلمتحـان (أي ال تبطـل خلـوايت  ) نزغات: وساوس الشـيطان٥(
معك يف الدعاء واملناجاة بام يداخلها من الرياء أو العجـب أو أشـباه ذلـك مـن 

 .وساوس الشيطان التي متنع أن يكون عميل خالصاً لوجهك)
ي أو كرامتي عن طلب احلاجات من الناس، ـن وجهي: إحفظ ماء وجهـص )٦(

 ل من أجل حتصيل املكاسب الشخصية. أو استعامل التملّق أو التذلّ 

ني: امنعني٧( ، (ابعدين عن طلب أي حاجة من الفاسقني حتى ولـو كانـت ) ذبّ
 .روح احلياة)



 

 

 اإلمام السجاد يف يوم عرفة دعاء

١٨٦ 

سِ مَ  ندَ التِامَ قنيَ ا عِ اسِ الَ  ،الفَ ـوَ هِ لنـي لِلظّـاملِِنيَ ظَ عَ الَ IQHرياً  جتَ  ، وَ
يـلَ  طنـِ حُ ـرياً، وَ نَصِ ـداً وَ وِ كِتابِكَ يَ ىل حمَ مْ عَ يـثُ الَ  IRHهُ ـنْ حَ  مِ

ا ةً تَقينِي هبِ ياطَ مُ حِ افـتَحْ يلِ  ،أَعلَ ، وَ كَ تـِ محَ رَ ، وَ كَ تـِ وبَ  أَبـوابَ تَ
زقِكَ الوَ  رِ ، وَ تِكَ أفَ رَ ، وَ عِ مْ يل ينِّ إِلَيإِ اسِ ـِ أَمت ، وَ بِنيَ اغِ ـنَ الـرَّ كَ مِ

ـنيَ  ـريُ املُنعِمِ كَ إِنَّكَ خَ ـجِّ  ،إِنعامَ مـري يفِ احلَ ـلْ بـاقِيَ عُ اجعَ وَ
ـدٍ  َمَّ ـىل حمُ ـىلَّ اهللاُ عَ صَ . وَ املَنيَ بَّ العَ كَ يا رَ جهِ ةِ ابتِغاءَ وَ العُمرَ وَ

آلِهِ  رينَ  الطَّيِّبنيَ  وَ المُ  ،الطّاهِ السَّ يهِ  وَ لَ مْ  عَ يهِ لَ عَ دَ  وَ بَ   .ISHاآلبِدينَ  أَ
 
 

+ + +  
  

                                                                        

مُ ، قال تعاىل (وال تركنوا إىل الذين ظلموا ) ظهرياً: نصرياً معيناً ١( كُ النـار)  فتمسَّ
يسـرت  الذيالسيايس فكيف بمن ساعدهم أو سكت عىل ظلمهم أو كان الغطاء 

 .جرائمهم وانتهاكاهتم حلقوق الناس
دن )٢( قني أو تعهّ ميع أمـوري بألطافـك ـي جــي بحفظـك فــحطني: أي طوّ
 .خفية وعنايتك اخلاصة التي تقيني هبا من الوقوع يف املعايص واآلثامـال
، أي بدين: بد اآلأ) ٣(  .متواصالً إىل األبددائامً



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة زيارة

١٨٧ 

 زيارة اإلمام الحسين في يوم عرفة

 

@µ$®a@‚bfl-a@ÒäbÌå 

 Úœã«@‚ÏÌ@¿J 

ـــالَ      لَ السَّ ـــمُ عَ ـــي مَ صَ ثَ آدَ ـــا وارِ ةِ فكَ يَ ـــالمُ  ،IQHهللاِاوَ السَّ
لَ  بِــيِّ يــعَ ــوحٍ نَ ثَ نُ ــا وارِ لَ  ،IRHهللاِاكَ يَ ــالمُ عَ ثَ يــالسَّ ارِ ــا وَ كَ يَ

ــإِ  ــلِ ب لِي يمَ خَ لَ  ،ISHهللاِاراهِ ــالمُ عَ ــالسَّ ــى ي وس ثَ مُ ارِ ــا وَ كَ يَ
                                                                        

 .٦٦٣ص، مصباح املتهجد ٢٠٦كامل الزيارات ص* 
ي ـاً واألوىل الزيارة هبا فــا سنداً واحسنها متنـوثقهأوهي من أفضل الزيارات و

الـــخاصة  عــىل االطــالق× متعلقة باالمــام احلســنيـمناسبات الـــميع الـــجــ
 والعامة. 

وارث آدم: أي وارثه يف خالفة هللا لكونه حجة هللا وإمام مفرتض الطاعة من  )١(
راهيم وموسـى وعيسـى وحممـد ومـا بيـنهم مـن وهكذا يف وراثته لنوح واب .اهللا

÷ االنبياء (صلوات اهللا عليهم مجيعا) وكذلك يف وراثته ألمري املؤمنني واحلسـن
وامنائه عىل رشيعته، واملبلغني لدينـه،  فاالنبياء واالولياء هم سفراء اهللا يف خلقه،

كة بينهم واحلافظني لرسالته، واهلادين إليها، والدالني عليها، فهذه الصفات مشرت
يف  ÷مجيعا، اال ان مضمون الـزيارة كأنه يشري اىل صفات خاصة متيّز هبا احلسـني

 هنضته املباركة.

إنّ احلسـني مصـباح اهلـد «يف كونه سفينة النجاة كام يف احلديث الرشـيف  )٢(
 فمن ركبها نجى ومن تركها غرق وهلك.  »وسفينة النجاة

صنام الدنيويـة والسياسـية واالجتامعيـة بمعنى وارثـه يف الثورة وحتطيم األ )٣(
 .والصرب عىل البالء الطويل وتقديم ولده ونفسه وأحباؤه فداءً هللا وطلباً لرضوانه



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة زيارة

١٨٨ 

ــيمِ  لِ لَ  ،IQHهللاِاكَ ــالمُ عَ ــالسَّ وحِ ي ــى رُ يس ثَ عِ ــا وارِ  ،IRHهللاِاكَ يَ
ــالمُ  لَ  السَّ ــا كَ يــعَ ثَ  يَ ارِ ــدٍ  وَ َمَّ بِيــبِ  حمُ لَ  ،ISHهللاِا حَ ــالمُ عَ كَ يــالسَّ

ثَ  يَا ارِ ريِ  وَ نِنيَ ؤاملُـ أَمِ ّ  مِ يلِ ـالمُ  ،ITHهللاِا وَ لَ  السَّ ـا كَ يـعَ ـدٍ  نَ بـا يَ َمَّ حمُ
المُ  ،طَفىصاملُ  لَ  السَّ ـا كَ يعَ ٍّ  نَ بـا يَ ـيلِ ـالمُ  ،ىـتَضـراملُ  عَ لَ  السَّ  كَ يـعَ

ــا ا ــيَ لَ ب ــالمُ عَ ــراء السَّ ــةَ الزه ــنَ فاطم ــا اي ــكَ يَ ــةَ ب جيَ دِ نَ خَ
                                                                        

أي وارثـه يف القوة والبطولة البدنية والعقائدية واجلهاد والتحمـل يف سـبيل  )١(
 .اهللا

 .نبوة الرفيعةبمعنى وارثه يف األخالق العالية والزهد يف الدنيا ومكارم ال )٢(
ف مـن قبـل  )٣( ه وحيـرّ أي وارثه يف جتديده الدين اإلسالمي بعدما كاد أن يشوّ

حسني منـي «ملسو هيلع هللا ىلص حكام السوء وعلامء السلطة وهو معنى احلديث عن رسول اهللا
لدين اهللا احلق كـام بلغـه رسـول اهللا أي لوال احلسني ملا كان ذكر  »وأنا من حسني

رعي والرسمي ـوألصبح احلاكم هو اخلليفة الش والصبح الدين منحرفا عن ربه 
ـا﴿يف األمة ولصار الدين العوبة بيده ومطية ألهوائه  ـمْ  مَ يكُ ـا إِالَّ  أُرِ  مَ ـا أَرَ مَ  وَ

مْ هأَ  يكُ بِيلَ  إِالَّ  دِ ادِ  سَ شَ  .﴾الرَّ
أي وارثه يف اإلمامة والوالية ومكارم األخالق واجلهاد والصـرب والتحمـل  )٤(

إضافة لنسـبه الـوراثي، وبشـكل  اقبه وفضائله وعلمه وتقواهيف سبيل اهللا ويف من
هو الوارث جلميع األنبياء واألولياء إذ هم من شجرة واحـدة × عام فإن احلسني

مُ املُ ودين واحد  كُ ـامَّ ـوَ سَ يمَ هُ اهِ ـرَ مْ إِبْ بِيكُ ةَ أَ لَّ بْـلُ سـ﴿مِ ـنْ قَ نيَ مِ ﴾ والصـفات لِمِ
 .×م احلسنياملذكورة يف الزيارة هي بعض من صفات اإلما



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة زيارة

١٨٩ 

لَ  ــالمُ عَ ، السَّ ــربَ ايــالكُ ــارَ اهللاِ وَ ــا ثَ هِ بــكَ يَ ــارِ الــوِ  ،نَ ثَ  IQHرَ توَ
ــشــ، أَ IRHتُــورَ واملَ  دُ أَنَّــكَ قَ ــالةَ مــأَقَ  دهَ آتَ  ISHتَ الصَ تَ يــوَ

كـــاةَ  ـــITHالزَّ أَمَ َ عتَ بِـــاملَ ر، وَ هنَ ، وَ ـــنِ املُ يـــروفِ ـــرِ نتَ عَ ، IUHكَ
                                                                        

 مصاب بأذ.ـالوتر: الفرد ال )١(

 .أو يأخذ حقه منه املوتور: من قتل له قتيل فلم يدرك بدمه )٢(
أي أعطيت الصـالة رشائطهـا الرشـعية واإليامنيـة مـن حيـث التعظـيم هللا  )٣(

والتوجه القلبي له واإلقبال عليه واخلشوع لـه والرقـة واإلنابـة واخلضـوع فقـد 
إذا قام أحدمها لصالته ترتعـد فرائصـه بـني «روي يف صالة احلسن واحلسني  انه

، ه عزّ وجلّ كـر اجلنـة و النـار، اضـطرب اضـ يدي ربّ طراب السـليم (أي وإذا ذُ
ذ من النار تنهج × كام كانت أمهام فاطمة الزهراء »املريض) وسأل اهللا اجلنة وتعوّ

ة احلركـة، وهنـج أي بكـى  يف الصالة من خيفة اهللا (النهج تواتر النفس مـن شـدّ
(كجـده أمـري املـؤمنني) إذا × بانفعال وشدة) وكذلك كان ولده زين العابـدين

فـالح السـائل «اصفرّ لونـه وارتعـد كالسـعفة. حرضت الصالة  اقشعرّ جلده و
 .»١٠١ص

أي أعطيت حقوق اهللا عن حبٍ ورىض وإيثار حلق اهللا وحق عباده فلم يكن  )٤(
 .اإلمام يملك شيئاً لذاته بل كانت حياته كلّها هللا بكلّ ما فيها بال استثناء

 وهي الشعرية املهمـة مـن شـعائر اهللا التـي حتفـظ املجتمـع اإلسـالمي مـن )٥(
اإلنحــراف وهتيــأ األجــواء اإلســالمية الطــاهرة التــي تســهم يف ســعادة الــدنيا 

رة، فقــد كــان اإلمــام حريصــاً عليهــا يف كــلّ مراحــل حياتــه الفرديــة ـواآلخــ
 .والسياسية



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة زيارة

١٩٠ 

أَطَ  ــولَهُ عــوَ سُ رَ ــةً  IQHتَ اهللاَ وَ ــنَ اهللاُ أُمَّ عَ لَ ، فَ ــنيُ ــى أَتــاكَ اليَقِ تّ حَ
تَلَ  ــقَ مَ ت لَ ــةً ظَ ــنَ اهللاُ أُمَّ لَعَ ، وَ ــكَ ــنَ ت لَعَ ، وَ عَتْ  كَ ــمِ ــةً سَ اهللاُ أُمَّ

ـ ـا مَ ، يَ يَتْ بِهِ ضِ رِ ـا عَ وبِذلِكَ فَ بَ ـا أَ دُ أَنَّـكَ شـأَ  ،هللاِادِ بـاليَ يَ هَ
ــوراً يفِ األَ نــكُ  َةِ  IRHالبِ صــتَ نُ ــاخمِ ةِ، ISHالشَّ ــرَ األَرحــامِ املُطَهَّ ، وَ

نَجِّ  ْ تُ ــــةُ بِأَ ســــملَ لِيَّ ْ نكَ اجلاهِ ملَ ــــها، وَ ــــبِ ل تُ جاسِ ــــنْ س كَ مِ
ــدمُ  تِ ـلَ امَّ أَ  ITHهِ ــا، وَ ــثِيَاهبِ ينِ ش ــدِّ ــائِمِ ال ع ــنْ دَ ــكَ مِ نَّ دُ أَ ، IUHهَ

                                                                        

ألي طاغوت أو فرعـون أو حـاكم مسـتبد ومل خيضـع × فلم خيضع اإلمام )١(
 .هلو النفس ورغباهتا املهلكة، وال تعلّق قلبه بامللك والسلطان وزينة الدنيا

 مقر نطفـة الرجـلبه األصالب: مجع صلب، وهو عظم يف الظهر واملقصود  )٢(
رة مـن آبائـه وأجـد اده فهـو سـليل حيث كان اإلمام يف األصالب الطاهرة املطهّ

 .ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء ووراثهم من آدم إىل حممد
هو سليل األنبياء ووارثهم من × (واملراد أن احلسني الشاخمة: العالية البارزة )٣(

 .ملسو هيلع هللا ىلص)آدم إىل حممدٍ 
× أي إن احلسـني املدهلامت: املظلمة الشديدة (ادهلم الليل أي اشتد سواده) )٤(

مل يشارك يف أفعال اجلاهليـة املظلمـة مـن القتـل والظلـم وإرتكـاب الفـواحش 
ه وأبيـه وأمـه  األخالقية بل نشأ يف بيت النبوة والطهارة واخللق العظيم مـن جـدّ

 .(عليهم السالم مجيعاً) وأخذ عنهم مكارمهم وقيمهم
اء يف كونه حجةً هللا أو يف أي من األعمدة الثابتة التي يقوم عليها دين اهللا سو )٥(

 .ما تركه من أثر عظيم يف األمة وإرجاعها إىل اهللا والدين الصحيح



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة زيارة

١٩١ 

أَركانِ املُ  أَ ؤوَ ، وَ نِنيَ ُّ شـمِ يضِ ، الـرَّ ـيُّ ُّ التَّقِ مـامُ الـربَ دُ أَنَّـكَ اإلِ هَ
ــادِي املَ  ، اهل ــيُّ كِ ــالزَّ أه ، وَ يُّ ــدِ ــنْ وَ ُش ــةَ مِ دُ أَنَّ األَئِمَّ ــهَ كَ ل دِ

ةُ التَّ  لِمَ أَ قـكَ العُـعـو، وَ ـد، وَ ةُ الـوُ رالمُ اهلُ ـةُ ثوَ جَّ احلُ قى، وَ
ـــىل أَ  ـــعَ ـــدُّ ه أُ نلِ ال ـــشيا، وَ أَ ـهِ ، وَ ـــهُ تَ الئِكَ مَ هُ ندُ اهللاَ وَ ـــاءَ بِي

ــ ــمْ مُ ، أَينِّ بِكُ هُ ــلَ سُ رُ مْ ؤوَ ــابِكُ بِإِيّ نٌ وَ ــIQHمِ وقِ ـــ، مُ ايِ عِ ـنٌ بِرشَ
ـــدِينِــ خَ ــيلِ ـي وَ مَ قَ IRHواتِيمِ عَ ــلــبِــي لِقَ ل، وَ مْ سِ أَ لبِكُ ، وَ ي مــمٌ رِ

ــألَ  مْ م كُ ــعٌ رِ تَّبَ ــISHمُ لَ ــلَواتُ اهللاِ عَ ــىل أَ ي، صَ عَ مْ وَ ــمْ ركُ كُ واحِ
ىل أَ  عَ ـىل أَ جوَ عَ مْ وَ ـىل جسـادِكُ عَ مْ وَ كُ دِ ـىل شـاهِ عَ ، وَ مْ كُ سـامِ

مْ  ىل باطِنِكُ عَ مْ وَ كُ رِ ىل ظاهِ عَ ، وَ مْ ائِبِكُ   .غَ
ا ا ي يَ أُمِّ أَيبِ أَنتَ وَ ـولِ بـبَ سُ ـ ،هللاِانَ رَ أُمِّ أَيبِ أَنـتَ وَ ـا ـبـِ بَ ـا أَ ي يَ

                                                                        

واملراد منه اإلشارة إىل اإلمام املهدي الذي هو سليل احلسني وحفيده والذي  )١(
 .سيحقق اهللا عىل يديه دولة احلق والعدل اإلهلي كام يف الوعد الصادق

ة الــمذهب والعاقبـة الــحسنة فــي اآلخـرة أي عىل يقنيٍ وبينة من صـح )٢(
 .لألعامل يف الدنيا

كم يف احليـاة ـرتكم ومنهجــي ملتزم بأحـاديثكم وتوصـياتكم وسيــأي إنّ  )٣(
ا وصفتم به مواليكم وشـيعتكم مـن التقـو واإلخـالص هللا واجلهـاد يف ـوفيم

 .سبيله



 

 

 اإلمام احلسني يف يوم عرفة زيارة

١٩٢ 

ـ ،هللاِادِ بعَ  ـةُ  دـلَقَ يَّ زِ ـتْ الرَّ ظُمَ لَّـIQHعَ جَ يـ، وَ كَ ـةُ بـِـبَــتِ املُصِ
لَ  ــعِ أَ يعَ ِي ــىل مجَ عَ ــا وَ ــن األَ ه ــامواتِ وَ ــنَ اهللاُ رلِ السَّ عَ لَ ض، فَ

ــ ــةً أَ ـأُمَّ تْ ـس جَ ل IRHرَ أَ ـــوَ مَ ــ ISHتْ ـجَ يَّ َ هتَ ــا ـوَ ، يَ ــكَ تالِ أَتْ لِقِ
ــ بَــا عَ ومَ ــا أَ ــ ،هللاِادِ بــاليَ يَ صَ ــكَ وَ تُ دقَ مَ رَ تُ إِىل يــتَ أَ حَ

كَ أَ شمَ  دِ ي لَـكَ عِ سهَ ـأنِ الَّـذِ ي نـأَلُ اهللاَ بِالشَّ ـلِّ الَّـذِ بِاملَحَ هُ وَ دَ
ــكَ لَدَ  ــلَ أَنْ جيَ ي ، وَ ــدٍ َمَّ آلِ حمُ ــدٍ وَ َمَّ ــىل حمُ َ عَ ــيلِّ ــي هِ أَنْ يُصَ نِ لَ عَ

مْ يفِ الدُّ  كُ عَ ةِ.نمَ رَ اآلخِ   يا وَ
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 .العظيمة الرزية: املصيبة )١(
(حلـرب  خيل استعداداً لركوهباـظهر ال روج عىلـت السـت: وضعـرجـأس )٢(

 .احلسني)
 .يف احلرب أجلمت: وضعت اللجام يف فم اخليل أو الدواب الستخدامها )٣(



 

 

 ليلة العيد األضحى يةأدع

١٩٣ 

 أدعية ليلة العيد األضحى 

 
 
 
 
 
 

@Ú‹Ó€@ÚÓ«Üc 

@Ûzö˛a@áÓ»€a 

 
 

  



 

 

 ليلة العيد األضحى أدعية

١٩٤ 
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c@ıb«á€a@Âfl@ãr◊ 

@Úºä@›◊@4bn–fl@È„hœ 

@Úuby@›◊@4b≠Î 

@#a@á‰«@bfl@fib‰Ì@¸Î 

@ıb«á€bi@¸g 

 
  ٩٣البحار /               

 



 

 

 ليلة عيد األضحى فضل

١٩٥ 

 ليلة عيد األضحىفضل 

 
Ûzö˛a@áÓ«@Ú‹Ó€@›õœ@ 

 
  روايات عدة:هي ليلة مباركة ورد يف فضلها و

  قال: ملسو هيلع هللا ىلص* فعن النبيّ 
 . IQH»من أحيى ليلة العيد مل يمت قلبه يوم متوت القلوب«

 غربـت إذا« :قـال × اهللا عبـد أيب عـن قـال:×  * وعن الصادق
 يـديك فـارفع املغـرب صـليت فـإذا فاغتسـل العيد ليلة الشمس

  .IRH»الدعاء من وأكثر
أربـع ليـال مـن نفسـه الرجـل أن يفرغ  نييعجب« قال × عيلّ  عن

وليلـة النصـف  ،، وليلة الفطـراالضحىوليلة  الفطر،ليلة  ،السنّة
  .ISH»، واول ليلة من رجبمن شعبان

أو بعض مـن  ،ويستحب ذكر اهللا فيها اىل الفجر ملن يستطيع ذلك
 . حياء عىل أعامل يوم العيدالليل ملن خياف أن يؤثر األ

                                                                        

 .١٠١ :ثواب األعامل) ١(
 .٢/٤٨: يلوايل الآلع )٢(
 .٣٧٦/  ٤ ميزان احلكمة:) ٣(



 

 

 ليلة عيد األضحى فضل

١٩٦ 

 ما ييل: يف هذه الليلةوأهم املستحبات 
 الدعاء بأدعية املشعر احلرام. ¢
 االستغفار من الذنوب والدعاء بأدعية االستغفار املختلفة. ¢
ــدعاء ¢ ــة ال ــل واالحب ــوان وااله ــدين واالخ ــؤمنني و للوال للم

 مجيعا.واملؤمنات 
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 اإلنابة دعاء

١٩٧ 

 دعاء اإلنابة

 
 Úib„-a@ıb«ÜJ 

 

 ِ د مَ إِهلَ اطِ ـي قَ يذاملُ  ئُ ـدَّ إِلَيكَ اخلَ دَ نِّهِ بِكَ ـلِ هِ ـنِبُ يَ سنِ ظَ  .حُ
  ِ لَسَ املُسِ إِهلَ د جَ ، ـي قَ هِ لـِ مَ وءِ عَ اً لَكَ بِسُ رَّ قِ ، مُ يكَ دَ يءُ بَنيَ يَ

نكَ الصَّ رَ  ياً مِ لَ  IQHحَ فاجِ نْ زَ   .IRHـلِهِ عَ
 ِ فَّ إِهلَ ُ كَ عَ إِلَيكَ الظَّاملِ فَ د رَ ـيي قَ ، فَ يكَ ياً ملِا لَـدَ اجِ ، رَ يِّبـهُ الَ هِ َ ختُ

نْ فَ  تِكَ مِ محَ  .ضلِكَ بِرَ
  ِ ثَاإِهلَ د جَ ومِ العَ  ISHي قَ نْ يَ ائِفاً مِ ، خَ يكَ دَ  ائِدُ إِىلَ املَعَايصِ بَنيَ يَ

الَ  ثُو فِيهِ اخلَ يكَ جتَ دَ  .ئِقُ بَنيَ يَ
  ِ اطِ إِهلَ بدُ اخلَ كَ العَ اءَ د جَ ـعَ إِلَيـكَ ـي قَ فَ رَ قاً، وَ شـفِ عـاً مُ زِ ئُ فَ

هُ  فَ  ITHطَرفَ ياً، وَ اجِ راً رَ ذِ بحَ تْ عَ هُ ـاضَ تُ ادِمرَ راً نَ ستَغفِ  .اً ـمُ
                                                                        

 ٩٧/٤٤٤البحار: *
 ) الصفح: التجاوز.١(
 له: خطئه.ـ) زل٢(
 ركبتيه.) جثا: جلس عىل ٣(
  ) طرفه: نظره.٤(



 

 

 اإلنابة دعاء

١٩٨ 

  ِ الَ إِهلَ جَ تِكَ وَ زَّ عِ ا ي وَ مَ ، وَ تَكَ الَفَ يَتِي خمُ عصِ دتُ بِمَ ا أَرَ ، مَ لِكَ
، وَ  لٌ اهِ ا بِكَ جَ نَ أَ يتُكَ وَ صَ يتُكَ إِذْ عَ صَ ، الَ عَ ضٌ تَعَرِّ تِكَ مُ وبَ قُ لِعُ

كَ مُ الَ وَ  لَتْ سبِنَظَرِ ـوَّ لكِنْ سَ ، وَ فٌّ ـ IQHتَخِ ــيلِ نَفسِ أَعَ تنِ ي، وَ ي انَ
يتِ  قوَ ىلَ ذلِكَ شِ ـIRHعَ كَ املُرخَ رتُ ينِ سِ رَّ غَ ـ ISHى، وَ مَ ، فَ َّ ـيلَ نَ اآل نِ عَ

ذَ  نْ عَ ينِ مِ ذُ بلَـكَ ؟ابِكَ يَستَنقِ طَعـتَ حَ مُ إِنْ قَ نْ أَعتَصِ بلِ مَ بَحَ وَ
نِّي ـوأَتاهُ فوَ  ؟عَ ، إِذَ  ITHاسَ يكَ ـدَ ـوفِ بَـنيَ يَ قُ ـنَ الوُ ـداً مِ ا قِيـلَ غَ

وا ــوزُ ــنيَ جُ فِّ خِ ــوا، IUHلِلمُ طُّ ــنيَ حُ لِ ثقِ ــنيَ IVHولِلمُ فِّ ــعَ املُخِ مَ ، أَفَ
طُّ  لِنيَ أَحُ عَ املُثقِ ، أَمْ مَ وزُ تْ IWHأَجُ ثُـرَ ـنِّي كَ َ سِ ـربُ لَّـام كَ يـيلِ كُ ، وَ

تُـوبُ  ـمْ أَ كَ ـيِّي، فَ عَاصِ تْ مَ ثُـرَ ي كَ مرِ الَ عُ لَّام طَ ييلِ كُ ، وَ نُويبِ ذُ
نْ  ا آنَ يلِ أَنْ أَستَحيِيَ مِ ، أَمَ ودُ مْ أَعُ كَ ـدٍ  وَ َمَّ قِّ حمُ بِحَ مَ فَ هُ ، اللَّ يبِّ  رَ

                                                                        

لت: زيّنت.١(   ) سوّ
 شقويت: شقائي. )٢(
 سدل.ى: املُ خاملر )٣(
ة أي ٤(  ».واسوء عماله«) فواسوأتاه: استغاثة من البالء والشدّ
 .إىل جنة اخللد) الطريقواصلوا السري (يف ) جوزوا: ٥(
 .(أي استعدوا للحساب واملسائلة) ) حطوا: انزلوا اثقالكم٦(
 احط: انزل، اكون يف املوقف.) ٧(



 

 

 اإلنابة دعاء

١٩٩ 

ــدٍ  َمَّ آلِ حمُ ــمَ غ،اوَ ــا أَرحَ ــي يَ نِ ارمحَ ر يلِ وَ ــريَ  فِ خَ ، وَ ِنيَ امحِ ــرَّ ال
. ينَ افِرِ  الغَ

انَ ا: IQHثــم اســجد وقــل اســتَكَ فَ وَ ــرتَ اقَ ــاءَ وَ ــنْ أَسَ حــمْ مَ رَ
. فَ اعرتَ  وَ
ر خ ك األيمن وقـثم عفّ  ل: ـدّ

أَنتَ  بدُ فَ نتُ بِئَسَ العَ . إِنْ كُ بُ  نِعمَ الرَّ
ر  خدك األيرس وقل: @IRHثم عفّ

ا كَ يَ ندِ نْ عِ فوُ مَ نِ العَ ليَحسُ كَ فَ بدِ نْ عَ نبُ مِ ظُمَ الذَّ .  عَ يمُ رِ  كَ
ة مع االمكان). فوَ (مائة مرّ فوَ العَ فوَ العَ   ثم اسجد وقل: العَ

 

 
 + ++ 

 

                                                                        

هذا السجود وما بعده من تعفـري الوجـه هـو مسـتحب الستشـعار التـذلل ) ١(
 ويمكن تركه واالكتفاء بقراءة الدعاء حني يتعرس املستحب.

ر٢(  .)و الرتبة احلسينية(أي ضعه عىل الرتاب أ :) عفّ



 

 

 اإلنابة دعاء

٢٠٠ 
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¸@Êc@@0#a@'⁄%á*‘–%Ì 

@'⁄%ã%flc@2sÓ%y 

%Î%ã%Ì@¸%Ë„@2sÓ%y@'⁄a'⁄b 

 
٢٨٥/  ٧٠بحار األنوار               

 
 

  



 

 

 االستغفار والتوبة دعاء

٢٠١ 

 دعاء االستغفار والتوبة

 

ıb«Ü ÚiÏn€aÎ@äb–Ãn+¸a@
J@

 
ىلَ  لِ عَ مِ كِتَابِكَ املُنَزَ كَ لتَ يفِ حمُ مَّ إِنَّكَ قُ هُ ،  اللَّ ـلِ بِيِّـكَ املُرسَ نَ

ــنَ اللَّ  ــيالً مِ لِ وا قَ ــانُ ــقُّ ﴿كَ ــكَ احلَ ولُ قُ ــوَ ــا هيَ ي ــونَ لِ مَ عُ  IQHجَ
بِاألَ  ــمْ يَ ســوَ ارِ هُ ونَ غتَ ســحَ رُ ــأَ وَ  ﴾فِ ـــَن ـــا استَغفِ أَت كَ وَ وبُ ـُرُ

 .كَ ـإِلَي
ب لتَ تَ قُ عَ ـَوَ تَ كتَ وَ واارَ مَّ أَفِيضُ نْ حَ  IRHالَيتَ ﴿ثُ ثُ أَفَاضَ يمِ

وا اهللاَالنَّاسُ  رُ استَغفِ ﴾ وَ  إِنَّ اهللاَ وَ ـيمٌ حِ ـورٌ رَ فُ كَ ـَنـأَ غَ رُ ا اسـتَغفِ
أَت  .وبُ إِلَيكَ ـُوَ

بَ  لـــتَ تَ قُ عَ وَ تَ كـــتَ وَ ـــادِقِنيَ ارَ الصَّ ينَ وَ ـــابِرِ الَيـــتَ ﴿الصَّ
ــانِتِنيَ  القَ ــ ISHوَ ي قِ املُنفِ ارِ ـوَ ــحَ ينَ بِاألَس رِ ــتَغفِ املُس ــأَ وَ  ﴾نَ وَ ا ـَن

                                                                        

 يـدعو بـه يفوكـان  ×عـيل املـؤمنني رـميـعـن أ ،٥٨ي: صـمصباح الكفعم *
 سحار.األ

 ) هيجعون: ينامون بالليل.١(
 ) افيضوا: انرصفوا.٢(
 ) القانتني: الالزمني للطاعة.٣(



 

 

 االستغفار والتوبة دعاء

٢٠٢ 

أَت كَ وَ رُ  .كَ وبُ إِلَيـُاستَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ ـةً أَوْ ﴿الَيـتَ ارَ شَ احِ لُـوا فَ عَ ا فَ ينَ إِذَ الَّـذِ وَ

وا اهللاَ ـرُ كَ مْ ذَ ـهُ سَ وا أَنفُ لَمُ ا ظَ ـرُ سـفَ غفِ ـن يَ مَ ِمْ وَ نُوهبِ ذُ وا لـِ رُ تَغفَ
نُوبَ إِالَّ  ْ يُصِ  اهللاُ الذُّ ملَ ﴾ وـوَ ونَ علَمُ مْ يَ هُ لُوا وَ عَ ا فَ ىلَ مَ وا عَ ا ـَنأَ رُّ

كَ  رُ أَت استَغفِ   .وبُ إِلَيكَ ـُوَ
ب لتَ تَ قُ عَ ـَوَ تَ كتَ وَ استَ ارَ مْ وَ نهُ مْ ـرْ لَ ـفِ ـغـالَيتَ ﴿فَاعفُ عَ هُ

شَ  ـىلَ اهللاـوَ ـل عَ كَّ تَوَ متَ فَ زَ ا عَ إِذَ مْ يفِ األَمرِ فَ رهُ بُّ  إِنَّ اهللاَ اوِ ـِ حيُ
لِنيَ  كِّ تـَنأَ و ﴾املُتَوَ أَ كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُا استَغفِ

 

بَ  لتَ تَ قُ كتَ وَ عَ  ارَ تَ مْ ﴿الَيتَ وَ ـهُ سَ ـوا أَنفُ لَمُ مْ إِذ ظَ ـُ لَـوْ أَهنَّ وَ
ا وكَ فَ اءُ وا اهللاَسجَ رَ رَ لَـ تَغفَ اسـتَغفَ وا اهللاَـوَ ـدُ جَ ـولُ لَوَ سُ مُ الرَّ  هُ

يامً﴾ وَ  حِ اباً رَ وَّ تـَنأَ تَ أَ كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُا استَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ الَيتَ وَ عَ تَ كتَ وَ وءاً أَوْ يَ ﴿ارَ لْ سُ ن يَعمَ مَ هُ فظلِمْ نَ وَ سَ

مَّ يَ  رِ اهللاَغتَ سثُ ِدِ اهللاَ فِ يامً﴾ وَ  جيَ حِ وراً رَ فُ تـَنأَ غَ أَ كَ وَ رُ وبُ ـُا استَغفِ
  .إِلَيكَ 

بَ  ـــتَ تَ ل قُ ـــوَ ك عَ ـارَ تَ ـــتَ وَ ـــتَ ﴿أَفَ ـــونَ إِىلَ اهللاالَ الَي تُوبُ  يَ
اهللاَ هُ وَ ونَ رُ يَستَغفِ ـيمٌ  وَ حِ ـورٌ رَ فُ أَتــَنـأَ وَ  ﴾غَ كَ وَ رُ وبُ ـُا اسـتَغفِ



 

 

 االستغفار والتوبة دعاء

٢٠٣ 

بَ  لتَ تَ قُ ، وَ عَ إِلَيكَ تَ كتَ وَ انَ اهللاَارَ ا كَ مَ مْ  الَيتَ ﴿وَ ُ هبَ ذِّ أَنتَ  لِيُعَ وَ
انَ اهللاُ ا كَ مَ مْ وَ مْ يَ  فِيهِ هُ مْ وَ ُ هبَ ذِّ عَ ونَ غتَ سمُ رُ كَ ـَنـأَ وَ  ﴾فِ رُ ا اسـتَغفِ

أَت   .وبُ إِلَيكَ ـُوَ
 

بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كـتَ وَ رْ لَـارَ مْ ـالَيـتَ ﴿اسـتَغفِ رْ غتَ سـتَ الَ أَوْ  هُ فِ
مْ إِن تَ ـلَ  رْ لَ غتَ سهُ مْ سَ ـفِ لَن يَ بهُ ةً فَ رَّ رَ اهللاُغعِنيَ مَ مْ ـلَـ فِ ا ـَنـأَ وَ  ﴾هُ

أَت كَ وَ رُ   .وبُ إِلَيكَ ـُاستَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ وا أَن ارَ نـُ ينَ آمَ الَّـذِ انَ لِلنَّبِيِّ وَ ا كَ الَيتَ ﴿مَ

وا لِ غتَ ـسيَ  رُ انُوا أُ ـشمُ لفِ لَوْ كَ كِنيَ وَ ـي ـلِ ورِ ـن بَ ـقُ ـاعـربَى مِ  دِ مَ
بَ  َ لَ ـتَ ُمْ أَ ـنيَّ مْ أَهنَّ يمِ صهُ حِ ابُ اجلَ أَتــَنأَ وَ  ﴾حَ كَ وَ رُ وبُ ـُا استَغفِ

  .إِلَيكَ 
بَ  لتَ تَ قُ عَ ـوَ تَ كتَ وَ ـانَ اارَ ـا كَ مَ ارُ غتِ سـالَيـتَ ﴿وَ يمَ بـإِ فَ اهِ رَ

ن مَ  هِ إِالَّ ـألَبِي ةٍ ـعِ وعَ اهُ﴾ وَ  دَ ا إِيَّ هَ دَ عَ كَ ـَنأَ وَ رُ أَتـا اسـتَغفِ وبُ ـُوَ
  .إِلَيكَ 

بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ أَنِ ا﴿الَيتَ ارَ مْ ثُـمَّ غتَ سوَ بَّكُ وا رَ رُ وبُـوا  فِ تُ
تِّ يإِلَ  مَ تَ عهِ يُ م مَ ـلٍ كُ ـناً إِىلَ أَجَ سَ ىً  اعـاً حَ ـمّ سَ ـ مُ يُ ـلَّ ذِي ؤوَ تِ كُ
﴾ وَ ضفَ  لٍ ضفَ  تـَنأَ لَهُ أَ كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُا استَغفِ



 

 

 االستغفار والتوبة دعاء

٢٠٤ 

بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ ا﴿الَيتَ ارَ يَ ـومِ ا وَ ـمْ ثُـمَّ غتَ سـقَ بَّكُ وا رَ رُ فِ
وا إِلَ ـتُ  م مِ ـمَ ـلِ السَّ ـسِ رهِ يُ يوبُ يكُ لَ اراً ـاءَ عَ ـ IQHدرَ يَ ةً ـوَ ـوَّ مْ قُ دكُ زِ

مْ وَ  تِكُ ــوَّ ــالَ إِىلَ قُ لَّ تَوَ ــوتَ نيَ ا جمُ مِ تـــَنــأَ وَ  ﴾رِ أَ كَ وَ رُ وبُ ـُا اســتَغفِ
 .إِلَيكَ 

بَ  ــتَ تَ ل قُ عَ وَ تَ ــتَ وَ ك ــتَ ارَ ــنَ األَرضِ الَي م مِ ــأَكُ ــوَ أَنشَ ﴿هُ
ا ـعتَ سوَ مْ فِيهَ كُ رَ امَ وبُـوا إِلَ غتَ سـا فَ وهُ ثُـمَّ تُ رُ يـبٌ يـفِ رِ يبِّ قَ هِ إِنَّ رَ

﴾ وَ  يبٌ ِ تـَنأَ جمُ أَ كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُا استَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ ا﴿الَيتَ ارَ يسوَ رِ نـتِ  تَغفِ نبِكِ إِنَّـكِ كُ لِذَ

﴾ وَ  اطِئِنيَ نَ اخلَ تـَنأَ مِ أَ كَ وَ رُ   .وبُ إِلَيكَ ـُا استَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ ا أَبارَ ا اـَالَيتَ ﴿يَ رْ لَنغتَ سانَ ـا ـَفِ ا إِنَّ نـَ وبَ نُ ا ذُ

﴾ وَ  اطِئِنيَ نَّا خَ تـَنأَ كُ أَ كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُا استَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ ـوَ غتَ سفَ أَ والَيتَ ﴿سَ ارَ هُ هُ يبِّ إِنَّ مْ رَ رُ لَكُ فِ

يمُ لا حِ ورُ الرَّ فُ تـَنأَ وَ  ﴾غَ أَ كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُا استَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ ـوَ تَ كتَ وَ نَ ـالَيارَ ا مَ مَ نـُؤـعَ النَّاسَ أَن يُ ـتَ ﴿وَ وا ـمِ

ــ ـــإِذْ جَ مُ ال هُ يَ ـاءَ  وَ دَ ــهُ ــمْ غتَ س ُ هبَّ وا رَ رُ ــأَ وَ ﴾ فِ كَ ـَن رُ ــتَغفِ ا اس
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 االستغفار والتوبة ءدعا

٢٠٥ 

أَت   .وبُ إِلَيكَ ـُوَ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ الَ ارَ أَ الَيتَ ﴿سَ لَيكَ سَ يبِّ غتَ سمٌ عَ رُ لَكَ رَ فِ

يّاً  فِ انَ يبِ حَ هُ كَ تـَنأَ ﴾ وَ IQHإِنَّ أَ كَ وَ رُ   .وبُ إِلَيكَ ـُا استَغفِ
بَ  لــتَ تَ قُ كــوَ عَ ـارَ تَ ن لِـــالَيــتَ وَ ــأْذَ ـــتَ ﴿فَ ن شِ ــئمَ مْ نتَ مِ هُ

ا ــغتَ ســوَ رْ لَ مُ اهللاَـفِ ﴾ وَ  إِنَّ اهللاَ هُ ــيمٌ حِ ــورٌ رَ فُ ــأَ غَ كَ ا ـَن رُ اســتَغفِ
أَت  .وبُ إِلَيكَ ـُوَ

بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ ا قَ ﴿الَيتَ ارَ ـيِّئَةِ عتَ سمَ تَ ـمِ لِ ويَ لُونَ بِالسَّ جِ
ـنَةِ بقَ  سَ ونَ اهللاَغتَ سـتَ الَ ولَـ IRHلَ احلَ رُ ـمْ تُ  فِ لَّكُ ﴾ وَ رلَعَ ُـونَ ا ـَنـأَ محَ

أَت كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُاستَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ دُ أَن﴿الَيتَ ارَ اوُ ظَنَّ دَ تَ ـَّوَ اـامَ فَ رَ غتَ سـنَّاهُ فَ فَ

بَّ  اكِعــرَ رَّ رَ خَ أَنــهُ وَ ــا اسـَنـأَ ﴾ وَ ISHابَ ـَاً وَ أَتــتَغفِ كَ وَ وبُ ـُرُ
 .إِلَيكَ 

بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ ينَ حيَ ارَ لُـونَ االَيتَ ﴿الَّـذِ ـلمِ ـنْ رعَ مَ شَ وَ
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 االستغفار والتوبة دعاء

٢٠٦ 

ونَ بِحَ وحَ  بِّحُ سَ يُ ملَهُ يُ ِمْ وَ هبِّ نُ ؤدِ رَ يَ  ونَ ـمِ ونَ لِلَّ ـفِ غتَ سبِهِ وَ ينَ ـرُ ذِ
نُوا﴾ وَ  تأَ  اـَنأَ آمَ أَ كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُستَغفِ

بَ  لــتَ تَ قُ عَ وَ تَ كــتَ وَ عــدَ اهللاارَ اهللاالَيــتَ ﴿إِنَّ وَ ــقٌّ وَ رْ غتَ ســحَ فِ
ــبِّحْ بِحَ نلِــذَ  سَ ــكَ بِامــبِكَ وَ بِّ ــلدِ رَ شِ ــارِ ـعَ بكَ اإلِ ا ـَنــأَ وَ  IQH﴾يِّ وَ

أَت كَ وَ رُ  .إِلَيكَ وبُ ـُاستَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ اارَ وا إِلَ سالَيتَ ﴿فَ يمُ اـيـتَقِ وهُ﴾ غتَ سـهِ وَ رُ فِ

تأَ وَ  أَ كَ وَ رُ ا استَغفِ  .وبُ إِلَيكَ ـُنَ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ املَالارَ ِمْ الَيتَ ﴿وَ هبِّ مدِ رَ ونَ بِحَ بِّحُ سَ ةُ يُ ئِكَ

يَ  ونَ ملَِـن يفِ األَرضِ أَالَ غتَ سوَ رُ ﴾   إِنَّ اهللاَفِ يمُ حِ ـورُ الـرَّ فُ ـوَ الغَ هُ
تـَنأَ وَ  أَ كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُا استَغفِ

بَ  ــتَ تَ ل قُ عَ وَ تَ ــتَ وَ ك ــارَ ــاـالَي ــهُ عتَ ﴿فَ نَّ مْ أَ ــهَ إِالَّ الَ لَ  اهللاُ إِل
ا ــغتَ ـسوَ ـــفِ ن لِ ـرْ لِذَ ــلبِكَ وَ ــؤمُ ال نِنيَ وَ اهللاُؤمُ ـمِ نَاتِ وَ ــمُ  مِ علَ يَ

مَ  مْ وَ بَكُ لَّ تَقَ ﴾ وَ ثمُ مْ اكُ أَتا ـَنأَ وَ كَ وَ رُ   .وبُ إِلَيكَ ـُاستَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ ـنَ ارَ ونَ مِ فُ لَّ ـيَقُولُ لَـكَ املُــخَ الَيـتَ ﴿سَ

ــاألَ  لَ ع ــغَ ابِ شَ أَ ترَ ــا وَ الُنَّ اهنَا أَموَ ــا فَ ونَ ــلُ ــغتَ س رْ لَ ــا أَ نَا﴾ وَ ـفِ نَ
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 االستغفار والتوبة دعاء

٢٠٧ 

أَتُوبُ إِلَيكَ  كَ وَ رُ  .استَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ تَّى تُ ارَ نُوؤالَيتَ ﴿حَ هُ إِالَّ ا بِاهللامِ حدَ لَ وقَ  وَ

يمَ بإِ  اهِ َبِ رَ َ ألِ ا أَ غتَ سيهِ ألَ مَ نَّ لَكَ وَ رَ ـنَ اهللامفِ ءٍ  لِكُ لَكَ مِ ـن يشَ  مِ
لَ  نَا عَ بَّ كَّ يرَ وَ إِلَ لكَ تَ نَ ينَا وَ إِلَ بكَ أَ ﴾ وَ ينَا وَ ريُ كَ ـَنأَ كَ املَصِ رُ ا استَغفِ

أَت  .وبُ إِلَيكَ ـُوَ
بَ  ــتَ تَ ل قُ عَ وَ تَ ــتَ وَ ك ــتَ ارَ ــينَكَ يفِ مَ الَ ﴿وَ الَي ــيَعصِ وفٍ ع  رُ
ا نَّ وَ ــايِعهُ بَ ــفَ ــغتَ س رْ لَ نَّ ـفِ ﴾ وَ  إِنَّ اهللاَاهللاَ هُ ــيمٌ حِ ــورٌ رَّ فُ ــأَ غَ ا ـَن

أَت كَ وَ رُ  .وبُ إِلَيكَ ـُاستَغفِ
بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ ا قِيلَ لَ ارَ إِذَ ـالَ ـالَيتَ ﴿وَ عَ مْ تَ رْ غتَ سـا يَ وهُ فِ

ولُ اهللا سُ مْ رُ الَكُ وْ أَ @IQHلَوَّ رَ مْ وَ ـهُ وسَ ؤُ ونَ يـرُ ـدُّ مْ يَصُ ـم  IRHتَهُ هُ وَ
﴾ وَ كتَ سمُ  ونَ ُ تأَ ربِ أَ كَ وَ رُ ا استَغفِ  .وبُ إِلَيكَ ـُنَ

بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ لَ ارَ اءٌ عَ وَ مْ أَ يالَيتَ ﴿سَ مْ ـتَ لَـرفَ غتَ سـهِ هُ
ْ تَ  ر لَ غتَ سأَمْ ملَ مْ لَن يَ ـفِ رَ اهللاُغهُ ﴾ وَ ـلَ  فِ مْ أَتـأَ هُ كَ وَ رُ ا استَغفِ وبُ ـُنَ

 .كَ ـإِلَي
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 االستغفار والتوبة دعاء

٢٠٨ 

بَ  لتَ تَ قُ عَ وَ تَ كتَ وَ اارَ ـمْ إِنَّـغتَ سـالَيـتَ ﴿وَ بَّكُ وا رَ رُ ـانَ ـفِ هُ كَ
اراً﴾ وَ  فَّ أَتُوبُ إِلَيأَ غَ كَ وَ رُ ا استَغفِ   .كَ ـنَ

بَ  لــتَ تَ قُ عَ وَ تَ كــتَ وَ يــارَ ــوَ خَ ــمَ أَ ـالَيــتَ ﴿هُ أَعظَ راً جــراً وَ
ا وا اهللاَغتَ سوَ رُ ﴾ و إِنَّ اهللاَ فِ يمٌ حِ ورٌ رَّ فُ تُـوبُ ـَنأَ غَ أَ كَ وَ رُ ا اسـتَغفِ
 .كَ ـإِلَي

ىلَّ اهللاُ صَ دٍ  وَ َمَّ ىلَ حمُ . عَ ينَ رِ آلِهِ الطَّاهِ   وَ
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ـ تعظيم اهللا ومتجيده وذكره بأحسن الذكر من بعـد أذان الفجـر ١
ـبِّحْ بِحَ  ،اىل طلوع الشمس سَ دِ مـفهو وقت مبارك بشكل عام ﴿وَ

بِّكَ قَ  لُوعِ الشَّ برَ قَ ملَ طُ وبِ لَ ابسِ وَ رُ @IQH﴾لغُ
دعيـة العيـد أالدعاء بأدعيـة التكبـري ودعـاء الندبـة صـباحاً و ـ٢

 .وزيارة أمني اهللا ،املأثورة
لتزام بسنن العيد وآدابه من حتسني الثياب واستعامل الطيب اإل-٣ 

وهتنئـتهم  ،كـرامهمإرور يف وجوه املؤمنني وـر والسـواظهار البش
 . والدعاء هلم ،بصالح االعامل

وبذل املال للفقراء واملعوزين وأهل  ،اخلرياتاالكثار من فعل -٤
 .احلاجة

واعطـاء  ،رور عـىل األهـل واألوالد واألقـاربـدخال السـإ -٥
ا  ـَ إِهنَّ ائِرَ اهللا فَ ـعَ ظِّمْ شَ عَ ن يُ مَ لِكَ وَ اهلدايا هلم يف هذا اليوم املبارك ﴿ذَ

ن تَ   اقمِ ﴾لوَ لُوبِ  . قُ
 

                                                                        

 .٣٩) سورة ق: ١(
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ونٌ  يمُ كٌ مَ بَارَ ومٌ مُ ا يَ ذَ مَّ هَ هُ املُ IQHاللَّ ونَ فِيهِ س، وَ عُـونَ يفِ لِمُ تَمِ جمُ
، يَ  كَ دُ شأَقطَارِ أَرضِ ـ IRHهَ ـائِلُ مِ بُ نالسَّ الطَّالـِ مْ وَ اغِـبُ  ،هُ الرَّ وَ

ــبُ  اهِ الرَّ ــاظِرُ  ،وَ أَنــتَ النَّ أَ  وَ ، فَ مْ هِ ائِجِ ــوَ ــودِكَ ســيفِ حَ أَلُكَ بِجُ
انِ  وَ هَ ، وَ كَ مِ رَ كَ دٍ  ISHوَ َمَّ ىلَ حمُ َ عَ يلِّ ، أَنْ تُصَ لَيكَ أَلتُكَ عَ ا سَ آلِهِ  مَ  وَ

                                                                        

الصحيفة السجادية، وهو من األدعية العظيمة الذي يتناول االسـتفادة مـن يـوم * 
ب إىل  اهللا يف اجلمعة واألعياد (وكلّ يوم ال يعىص اهللا فيـه فهـو عيـد) وذلـك بـالتقرّ

رك عبـده ـاألعامل الصاحلة واالبتعاد عن املعايص واآلثام والطلـب مـن اهللا أن يشـ
الداعي مع دعاء الداعني يف هـذا اليـوم املبـارك، كـام يشـمل الـدعاء عـىل مفـاهيم 
اسالمية عالية تتعلق بالرمحة اإلهلية يف هذه املناسبات، وبمعنـى احلكومـة اإلهليـة يف 

الجتامعي، وسـعادة الفـرد واملجتمـع، ثـمّ خيـتم بـدعوات حتقيق العدل والتكافل ا
 . خمتارة فيها اليشء الكثري من خري الدنيا واآلخرة

عظيم الربكة والعطاء، فيوم اجلمعة من أيام العطاء الرباين للعباد الذي ون: م) مي١(
 .تقىض فيه احلوائج العظام وينظر اهللا إىل عباده بالرمحة والتوبة واإلحسان

يشهد: حيرض، (بمعنى يتطلع العباد يف يوم اجلمعة إىل رمحـة اهللا سـيّام السـائلني  )٢(
 .واملحتاجني فهو يوم العطاء والرمحة وقضاء احلوائج)

هوان: سهولة، أي سهولة التحقيق ملا يرجوه العبد من ربه مهـام كـان عظـيامً يف  )٣(
انَ ﴿عينه فإن حتقيقه وتنفيذه عىل اهللا سهلٌ يسري  كَ راً  اهللاِ رُ مأَ  وَ دَ وراً﴾قمَ  قَ  .دُ



 

 

 ضحىاإلمام السجاد يف األ دعاء

٢١٤ 

ـكَ  مِ رَ كَ ضلِكَ وَ مْ بِفَ هُ ائِجَ وَ ـي حَ تَقضِ ِيعاً وَ مْ مجَ رَ لَـهُ أَن تَغفِ [وَ
يم] حِ ا رَ   .IQHيَ

أَ  نَا بِأَنَّ لَكَ املُ سوَ بَّ مَّ رَ هُ  إِلَـهَ إِالَّ  دَ الَ مـاحلَ لَـكَ كَ وَ لـأَلُكَ اللَّ
الَ  و اجلَ ، ذُ نَّانُ املَنَّانُ ، احلَ يمُ رِ لِيمُ الكَ ، احلَ اإلِ أَنتَ امِ كلِ وَ يعُ رَ ، بَـدِ

بَـادِكَ املُـ متَ بَـنيَ عِ سَ هامَ قَ ، مَ األَرضِ اتِ وَ وَ امَ ـنْ ؤالسَّ ، مِ نِنيَ مِ
ريٍ  افِيَةٍ  خَ ةٍ أَو عَ كَ رَ ً  ، أَو بَ دَ لٍ  ،أَو هُ مَ ـريٍ  أَو عَ ، أَو خَ كَ تـِ  بِطَاعَ
ُنُّ  عُ لَ  IRHمتَ ، أَو تَرفَ هيِمْ بِهِ إِلَيكَ دِ ، هتَ مْ يهِ لَ ، ـبِهِ عَ ـةً جَ رَ كَ دَ ندَ مْ عِ هُ

                                                                        

من املعروف أن الصالة عىل حممد وآل حممد تسبق الطلب يف الـدعاء عـادة،  )١(
وهي من بعض رشائـط اسـتجابة الـدعاء كـام عهـدناها يف الروايـات واألدعيـة 
الصادرة عن أهل البيت، ويظهر من الفقرة األوىل أنّ هناك كلـامت سـاقطة عـرب 

أجد هلـا يف النسـخ االستنساخ لكي يكمل هبا جواب الصالة عىل حممد وآله، ومل 
التي اطلعت عليها أثراً واهللا هو العامل بحقيقة األمر، ولذا فقد أضفت إىل العبارة 
بعض الكلامت التي هي ليست من أصـل الـدعاء أو مـن الصـحيفة السـجادية 
املباركة وإنّام هو اقرتاح من عندي ملن رغب باإلضافة وهي تنسجم مـع رشائـط 

لروايات من طلب املغفرة والعفـو، وقـد وضـعت استجابة الدعاء املوجودة يف ا
هذه اإلضافة بني قوسني لتمييزها عن أصل الدعاء وهلـذا اسـتوجب التوضـيح 
والتهميش عليها من كوهنا إضافة دخيلة وليست مـن أصـل الـدعاء وال تـرتبط 

 .باإلمام زين العابدين اطالقاً، اللهم فاشهد أينّ قد بلغت وأنت خري الشاهدين
 .، تتفضل (عليهم)سن) متن: حت٢(



 

 

 اإلمام السجاد يف األضحى دعاء

٢١٥ 

ريَ  مْ بِهِ خَ رَ أَو تُعطِيهِ فِّ ةِ أَنْ تُـوَ رَ اآلخِ نيَا وَ ريِ الدُّ نْ خَ ظِّـي  IQHاً مِ حَ
نهُ  يبِي مِ نَصِ   .IRHوَ

أَ  مَّ سوَ نَا أَلُكَ اللَّهُ بَّ ، الَ ل، بِأَنَّ لَكَ املُ رَ مدَ احلَ ،  إِلَهَ إِالَّ كَ وَ  أَنتَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ َ عَ يلِّ بِ  أَنْ تُصَ حَ ، وَ ـولِكَ سُ رَ كَ وَ بدِ ـعَ صِ كَ وَ تِكَ فيبـِ  ،وَ

ــنْ خَ  تِــكَ مِ َ ريَ خِ ــدٍ لوَ َمَّ ــىلَ آلِ حمُ عَ ، وَ ــكَ ينَ  قِ رِ ــاهِ ارِ الطَّ األَبــرَ
ــ ، صَ ــارِ ـــقــ يَ ةً الَ الَ ـاألَخيَ ــىلَ إِحصَ  عَ ا إِالَّ ـوَ أَنْ ائِهَ ، وَ  أَنــتَ

نَا فـِـشتُ  كَ ا اـرِ ـذَ ـاكَ يفِ هَ عَ ـنْ دَ ـالِحِ مَ بَـادِكَ ويَـلي صَ ـنْ عِ مِ مِ
نِ ؤاملُ  ا ـمِ رَ لَ نيَ يَ أَنْ تَغفِ ، وَ ِنيَ املَ بَّ العَ لَ ـرَ ـلِّ ـنَا وَ ـىلَ كُ مْ إِنَّـكَ عَ هُ

يرٌ  ءٍ يشَ  دِ   .قَ
دتُ  مَّ إِلَيكَ تَعَمَّ هُ تِ  ISHاللَّ اجَ بِكَ أَنزَ ـبِحَ ي قـمَ فَ وتُ اليَ لي، وَ رِ

تِ  اقَ فَ مَ  ITHيـوَ نَتِ سوَ تِكَ أَ IUHيـكَ رمحَ تِكَ وَ رَ غفِ إِينِّ بِمَ ي و، وَ نـِّ ثَـقُ مِ
                                                                        

 ) توفّر: تكثر.١(
كلمة (نصيبي) ال توجـد يف نسـخة املرجـع وتوجـد يف غريهـا مـن النسـخ  )٢(

 .املعتربة
 .تعمدت: قصدت، توجهت )٣(
فاقتي: حاجتي (فليس لإلنسان حول وال قوة وال يستطيع شـيئاً إال بلطـف  )٤(

 .اهللا ورمحته وفضله)
 .مسكنتي: ذيلّ وخضوعي )٥(



 

 

 اإلمام السجاد يف األضحى دعاء

٢١٦ 

يلِ  مَ لَ IQHبِعَ تُكَ أَ ـ، وَ محَ رَ تُكَ وَ رَ غفِ ـىلَ ومَ ـلِّ عَ ، فَصَ نُويبِ نْ ذُ عُ مِ سَ
دٍ  َمَّ دٍ  حمُ َمَّ آلِ حمُ ـةٍ وَ اجَ ـلِّ حَ ـاءَ كُ ضَ لَّ قَ تَـوَ تِكَ  ، وَ ـيَ يلِ بِقُـدرَ هِ

تَ  ا، وَ يهَ لَ ريِ يعَ ي،  IRHسِ نـِّ اكَ عَ نـَ غِ ، وَ ي إِلَيـكَ قرِ بِفَ ، وَ لَيكَ لِكَ عَ ذَ
بْ  ْ أُصِ إِينِّ ملَ طُّ ريَ خَ  ISHفَ ْ يَصإِالَّ  ITHاً قَ ملَ ، وَ نكَ ـوءاً ـ مِ ي سُ نـِّ فْ عَ رِ

الَ  ، وَ كَ ريُ دٌ غَ طُّ أَحَ اكَ قَ وَ نيَايَ سِ دُ يتِ وَ رَ و ألَمرِ آخِ   . أَرجُ
بَّأَ  عَ تَ يَّأَ وَ َ نْ هتَ مَّ مَ هُ اIUHاللَّ دَّ وَ أَعَ ةٍ س، وَ ـادَ فَ ، لِوِ دَّ لُـوقٍ  IVHتَعَ  إِىلَ خمَ

                                                                        

ال يعلم مصري العبادات والطاعات هل يقبلها اهللا من عبده بلطفـه وإحسـانه إذ  )١(
أم ال؟ فلو حاسب اهللا عبده عىل إخالص النيـة وسـالمة العبـادة ومـد مطابقتهـا 
للرشوط الفقهية واإليامنية املتعلقة هبـا واملرتبطـة بغريهـا مـن اجلوانـب كالطهـارة 

من هذه العبادات إال اليشء القليـل  والكسب احلالل والزكاة وأشباه ذلك، ملا سلم
محَتِي﴿القليل، بينام رمحة اهللا ومغفرته مضمونة لعباده يف كتابه بقوله:  رَ تْ  وَ عَ سِ لَّ  وَ  كُ

نْ ﴿ ﴾ءٍ يشَ  مَ رُ غيَ  وَ نُوبَ  فِ   ﴾.اهللاُ إِالَّ  الذُّ
تيسري: سهولة وهوان (حتقق حاجات العبد من اهللا مهام كانت كبرية وعظيمة يف  )٢(

  .نظر العبد فهي عند اهللا سهلة بسيطة هيّنة)
  .أصب: أحقق )٣(
قط: ظرف زمان الستغراق املايض وختتص بالنفي (بمعنى فيام مضـى) واملـراد  )٤(

  .لدنياه أو آخرته أنه لوال لطف اهللا وفضله ملا استطاع العبد حتقيق أي خريٍ 
  .هزجتهتيّأ، : أ) تعب٥(
، الورود (واملقصود من العبارة إنّ من استعدّ للقـدوم قدومالجيء، املوفادة: ال) ٦(

هي هو إليك  عىل شخصية كبرية طلباً ملساعدته أو توقعاً إلحسانه وعطاياه، فإن توجّ
   .املني)وحدك فال يوجد أعظم وأقدر منك وأعىل شأناً منك وأنت ربّ الع
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٢١٧ 

هِ  فدِ اءَ رِ جَ افِلِهِ  IQHرَ وَ نَ طَ IRHوَ يلِ ـ، وَ ائـِ IUHهِ ـلَبَ نَ جَ ــوَ ، فَ تِهِ إِلَيكَ ـزَ
ــ ـــيَ انَــتِ اليَــالَ وا مَ ادِي ويَ كَ إِعــدَ ـي، وَ عبِئَتـِ تَ ـي وَ يِئَتـِ مَ هتَ
ا كَ سوَ فدِ رِ كَ وَ فوِ اءَ عَ جَ ادِي، رَ تِكَ  ،تِعدَ ائِزَ جَ يلِكَ وَ لَبَ نَ طَ   .وَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ فَصَ هُ َمَّ  اللَّ آلِ حمُ الَ دٍ وَ يِّبِ اليَ  ، وَ َ ـنْ وختُ لِكَ مِ مَ ذَ
نْ الَ  ا مَ ائِي، يَ جَ يهِ  رَ فِ ائِلٌ  ISHحيُ الَ  ،سَ ائـِ وَ ـهُ نَ نقُصُ ْ ITHلٌ ـيَ ـإِينِّ ملَ ، فَ

ــ كَ ثِقَ ــلٍ ـآتـِ مَ نِّــي بِعَ ــ ةً مِ الَ  الِحٍ ـصَ ، وَ متُــهُ دَّ ــوقٍ قَ لُ ةِ خمَ اعَ ــفَ   شَ
، إِالَّ  هُ وتُ جَ دٍ رَ َمَّ ةَ حمُ اعَ فَ ،   شَ يتِهِ أَهلِ بَ الَ (وَ مْ سَ يهِ لَ عَ يهِ وَ لَ كَ عَ ، )مُ

                                                                        

 ) رفده: عطاؤه، عونه.١(
  نوافله: الزيادة يف العطاء والفضل. )٢(
 .، معروفهنيله: عطاؤه) ٥(
ال يربمه، ال يضجره كثرة السؤال أو االحلاح فيه أحفـى السـؤال: حيفيه: ال ) ٣(

استقىص يف الـمسـألة ومضـى يف متابعتها حتى النهاية (بمعنى أن اهللا سبحانه ال 
ما يطلبه السائل، وال يشق عليه عظم ما يطلبه منه، وال يزعجه كثرة يضجره كثر 

 اإلحلاح يف دعائه).
(فـإن العـبــاد إذا اعطــوا مــن ملكهـم شـيئاً  و العطاءـ) نائل: من النيل وه٤(

م لنفد مـا لـدهيم، ـدهـوا كـلّ ما عنـو أعـطـدار العـطاء، ولـنقص ملكهم بمق
اء البحر، كلّام أخذ منه شيئاً حلّ حملّـه آخـر مـن ـبحانه فهو كمـا عطاء اهللا سـأم

دون أن يــنقص البحــر شــيئاً، وكيــف يــنقص عــىل اهللا مــا هــو أوجــده وخلقــه 
ره؟)  .وصوّ
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٢١٨ 

رَّ  قِ يتُكَ مُ تَ ةِ إِىلَ نَ  IQHاً أَ اءَ سَ اإلِ رمِ وَ ظِيمَ ـسِ فبِاجلُ و عَ يتُكَ أَرجُ تَ ي، أَ
منَعـكَ طُـولُ  ْ يَ ، ثُـمَّ ملَ ـاطِئِنيَ ـنِ اخلَ هِ عَ وتَ بـِ فَ ي عَ كَ الَّذِ فوِ عَ

مْ  ــوفِهِ كُ ــ IRHعُ ، أَنْ عُ ــرمِ ــيمِ اجلُ ظِ ــىلَ عَ ــعَ لَ ــةِ يدتَ عَ محَ مْ بِالرَّ هِ
ةِ  رَ املَغفِ   .ISHوَ

ح نْ رَ يَا مَ تُ ـفَ عَ ـمَ اسِ فـهُ وَ عَ ، وَ ظِيــةٌ هُ عَ ــوُ ، يَ ظِيــمٌ ـا ـا عَ مُ يَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، صَ يمُ رِ ا كَ يمُ يَ رِ ا كَ ، يَ ظِيمُ دٍ  عَ َمَّ آلِ حمُ دْ وَ عُ َّ  ، وَ ـيلَ عَ

تِكَ  محَ ضلِكَ  ،بِرَ َّ بِفَ يلَ تَعَطَّفْ عَ تِكَ  ،وَ رَ غفِ َّ بِمَ يلَ عْ عَ سَّ وَ تَ   .وَ
ـامَ  ا املَقَ ـذَ مَّ إِنَّ هَ هُ يَائِكَ ـلـِ ITHاللَّ أَصـفِ ائِكَ وَ فَ لَ ـعَ  ،خُ اضِ وَ مَ وَ

ــكَ  نَائِ ــا ،أُمَ َ مْ هبِ ــتَهُ ص ــي اختَصَ ــةِ الَّتِ فِيعَ ــةِ الرَّ جَ رَ ــدِ  ،يفِ الدَّ قَ
                                                                        

مقراً: معرتفاً (وهذا االعرتاف الصادق هللا بالذنوب وإذالل النفس هـو مـن  )١(
 .سنات)لوازم اإلستغفار والتوبة والصحوة التي يبدل اهللا هبا السيئات إىل احل

، (واملـراد اسـتمرارهم فــي هم عىل حـال معـنيؤ) عكوفهم: انحباسهم، بقا٢(
 .املعايص والذنوب)

ــا  )٣( وخري مثال لذلك توبة السحرة من بني إرسائيـل وتوبـة قـوم يـونس لـمّ
رأؤوا مقدمات العذاب فإن اهللا قبل توبتهم رغم سـابقتهم الطويلـة فــي اإلثـم 

 .والعصيان
أو خالفة اهللا يف األرض (وال يكـون إالّ بتعـني إهلـي وتسـديد  مقام اإلمامة) ٤(

 ربّاين).
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٢١٩ 

ا وهَ لِكَ  IQHابتَزُّ رُ لِذَ دِّ أَنتَ املُقَ الَبُ أَ ، الَ IRHوَ غَ الَ  يُ ، وَ كَ زُ مـرُ َـاوَ  جيُ
أَنتُ املَح ئتَ وَ يفَ شِ ، كَ كَ نْ تَدبِريِ مُ ـَّومُ مِ ملَِا أَنتَ أَعلَ ، وَ ئتَ ى شِ

مٍ ـبِ  تَّهَ ريُ مُ ، غَ الَ  هِ لقِكَ وَ ىلَ خَ تِكَ  عَ ادَ تُكَ ISHإِرَ ـفوَ ادَ صِ تَّى عَ ، حَ
، يَ  ينَ بتَزِّ ينَ مُ ورِ قهُ غلُوبِنيَ مَ كَ مَ اؤُ فَ لَ خُ بَــوَ ـكَ مُ كمَ ونَ حُ الً رَ  دَّ

نبُوذَ  كِتَابَكَ مَ ةً عَ ITHاً وَ فَ َرَّ كَ حمُ ائِضَ رَ فَ اعِكَ ـ، وَ اتِ أَرشَ هَ ، IUHنْ جِ
                                                                        

وها: ١( ي أن مقام االمامـة يف الصـالة وهـو أ(أخذها الظاملون منهم قهراً ) ابتزّ
 ).قد أعطيت لغريهموإمامته عىل األُمة  ×مام املعصوم ال اإلـجزء من اعم

 .أي إنّ الذي حدث كان ضمن علمك وقدرتك وقضائك )٢(
فاهللا سبحانه قادر عىل تيسري  األمور كيفام يريد ولكن اقتىض أمره وحكمتـه ) ٣(

 .اختبار العباد يف الدنيا لينال كل هلم درجته
ي طرحـه أنبـذ اليشـء ( خـرين) منبوذاً: املنبوذ املطرود، املهجور من قبل اآل٤(

يعمل هبا وإنام  ) واملراد ان أحكام اهللا يف كتابه الكريم العتداد بهورمى به لقلة اال
حيكم بغريها من املذاهب الوضعية التي وضعها اإلنسان الناقص لنفسه فكانـت 

 .سبباً للظلم الذي حلق بالبرش يف كل مكان سابقاً والحقاً 
لأ) حمرفة عن جهات ارشاعك: ٥( عـت ظعن و ةي مبدّ يفتها وحالتهـا التـي رشّ

عقوبات الفرنسية، قد حـالّ ، فقوانني األحكام املدنية، وقانون الصلعليها يف األ
حملّ القوانني اإلسالمية أو األحكام اإلهلية للبرش، وكأن اإلنسان هـو أعلـم مـن 
خالقه الذي وضع له هذه القوانني املنسجمة مع قوانني خلـق اهللا يف الكـون كلّـه 

أَنـتُمْ  قُـلْ ﴿ والتي من دوهنا لن يصل اإلنسان إىل العدالـة أو السـعادة  أَمِ  أَعلَـمُ  أَ
 ﴾.اهللاُ
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٢٢٠ 

بِيِّ  نَنَ نَ سُ تـوَ ةً ـكَ مَ وكَ  .رُ
 َ يضِ ـنْ رَ مَ ، وَ ينَ ـرِ اآلخِ نيَ وَ لـِ نَ األَوَّ مْ مِ هُ اءَ نْ أَعدَ مَّ العَ هُ اللَّ

الِ  عَ أَ ـبِفِ مْ وَ تبَ شهِ أَ مْ وَ هُ مْ ـيَاعَ هُ   .اعَ
ــ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــدٍ ـاللَّ َمَّ ــدٍ  ىلَ حمُ َمَّ آلِ حمُ ، وَ ــدٌ ي ِ ــدٌ جمَ ِي ــكَ محَ ، إِنَّ

آلِ  يمَ وَ اهِ يَائِكَ إِبـرَ ـىلَ أَصـفِ ، عَ ِيَّاتِكَ حتَ اتِكَ وَ كَ رَ بَ اتِكَ وَ وَ لَ صَ كَ
وحَ  الــرَّ جَ وَ ــرَ ــلِ الفَ جِّ عَ ، وَ يمَ اهِ النُّصــ IQHإِبــرَ ــنيَ ـوَ التَّمكِ ، وَ ةَ رَ

التَّأيِيدَ لَ  ، اـوَ مْ ، هُ نِ بِكَ يامَ اإلِ يدِ وَ نْ أَهلِ التَّوحِ لنِي مِ اجعَ مَّ وَ هُ للَّ
نْ  ـَّ ، ممِ مْ تَهُ تَمـتَ طَـاعَ ينَ حَ ـةِ الَّـذِ األَئِمَّ ولِكَ وَ سُ يقِ بِرَ التَّصدِ وَ

. ِنيَ املَ بَّ العَ نيَ رَ ، آمِ يهِ دَ ىلَ يَ عَ لِكَ بِهِ وَ ي ذَ رِ  جيَ
مَّ لَ  هُ ضَ ياللَّ دُّ غَ رُ ، ل حِ بَكَ إِالَّ ـسَ يَ كَ الَ مُ طَكَ إِالَّ  وَ ـخَ دُّ سَ ـرُ  يَ

الَ  ، وَ كَ فوُ ابِكَ إِالَّ عَ قَ نْ عِ ِريُ مِ الَ  جيُ ، وَ تُكَ محَ نـكَ إِالَّ  رَ ينِي مِ نجِ   يُ
عُ ـالتَّضَ  ـدٍ  IRHرُّ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ ، فَصَ يكَ دَ بَنيَ يَ ـدٍ  إِلَيكَ وَ َمَّ آلِ حمُ ، وَ

بْ لَ  هَ جـاً، ـوَ رَ نكَ فَ نْ لَـدُ ي مِ ِ ا إِهلَ ي نَا يَ يـِ ـا حتُ َ ي هبِ ةِ الَّتـِ بِالقُـدرَ
 ُ ا تَنرشُ َ هبِ بَادِ، وَ اتَ العِ   .دِ تَ البِالَ يمَ  ISHأَموَ

                                                                        

وح: الراحة واالرتياح يف حتقيق أمر اهللا والعمل بتكاليفه الرشعية.) ١(  الرَّ
ع: التوسل٢(  .واالبتهال ) الترضّ
 ي بعد املوت.ي) تنرش: حت٣(
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٢٢١ 

الَ  لِ وَ ً ـنـِك هتُ ـامَّ ـي غَ ِ ـا إِهلَ نِــي ي يَ فَ رِّ عَ تُ ، وَ يبَ يلِ تَّـى تَسـتَجِ ، حَ
افِيَةِ إِىلَ مُ  أَذِقنِي طَعمَ العَ ائِي، وَ عَ ةَ يفِ دُ ابَ جَ الَ ناإلِ ، وَ ـيلِ ـى أَجَ  تَهَ

الَ  IQHتْ مِ شتُ  ي، وَ وِّ دُ نُقِييبِ عَ نْ عُ نهُ مِ َكِّ الَ IRH متُ لِّ ، وَ .ط تُسَ َّ يلَ  هُ عَ
عتَنِ  فَ ي إِنْ رَ ِ نِ ـإِهلَ عُ ي يَضَ ا الَّذِ نْ ذَ مَ عتَنـِ ISH؟يـي فَ ضَ إِنْ وَ ي ـوَ

نِي عُ رفَ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ مَ إِنْ أَ  ؟فَ متَنِ كوَ ِينُنـِـرَ ي هيُ ا الَّـذِ نْ ذَ مَ  ؟يـي فَ
نتَنِ  إِنْ أَهَ ي يُ ـوَ ا الَّذِ نْ ذَ مَ نـِكي فَ مُ بتَنـِ ؟يـرِ ذَّ إِنْ عَ ا ـوَ ـنْ ذَ مَ ي فَ

نِ  ُ ي يَرمحَ إِنْ أَهلَ  ؟يـالَّذِ ــنِ ـكتَ ـوَ ي يَ ا الَّـذِ نْ ذَ مَ ضُ لَـكَ ـي فَ عرِ
كَ ـفِ  بدِ هِ سأَوْ يَ  ،ي عَ نْ أَمرِ نَّ  ؟أَلُكَ عَ لِمتُ أَ د عَ قَ ي ـسَ فـِيهُ لَــوَ

                                                                        

ي ) تشمت١(  .تي وبالئيبمصيب ه: تفرحيب عدوّ
 .أي ان يفرض عيل ما يريد ويرغمني عىل فعله) ٢(
وقدري (تأمل يف هذه العبارة أهيا الـداعي واسـتفد  ) يضعني: حيط من قيمتي٣(

ن يريد اهللا أن يرفع قدره وشأنه فال تسـتطيع  منها يف اخالص العمل لوجه اهللا فمَ
قوة يف األرض أن حتول دون ذلك، بل حتى لو كانت الغلبـة للطواغيـت لربهـة 

فَّ قَ سفَامن الزمن ﴿ وهُ وتَخَ أَطَاعُ هُ فَ مـان، وخـري ﴾ فان احلق يظهـر بمـرور الزمَ
فقد لعن عىل املنابر يف حكومـة × مثال عىل ذلك ما جر عىل أمري املؤمنني عيل 

بقـي عـيل ويل اهللا وسـقط أولئـك × بني أميـة قرابـة ثامنـني عامـاً ولكـن عـيل 
الطواغيت يف مزبلـة التـاريخ تتـبعهم لعنـة الالعنـني إىل األبـد. ومثلهـا قضـية 

ـن  ففي كل عام تتأجج ثورته وتتسـع× احلسني أبعادهـا إىل أطـراف العـامل، فمَ
 .أخلص هللا نرصه اهللا يف الدنيا واآلخرة
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٢٢٢ 

كَ ظُلكحُ  الَ ـمِ ، وَ َـافُ مٌ ـنْ خيَ لُ مَ امَ يَعجَ إِنَّ ، وَ ةٌ لَ جَ تِكَ عَ مَ قِ  يفِ نَ
وتَ  تَ IQHالفَ امَ حيَ إِنَّ عِيفُ لاجُ إِىلَ الظُّ ـ، وَ ـا IRHمِ الضَّ الَيتَ يَ عَ د تَ قَ ، وَ

بِريَ  اً كَ وّ لُ لِكَ عُ نْ ذَ ي عَ ِ   .اً إِهلَ
ــدٍ  َمَّ ــىلَ حمُ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــدٍ  اللَّ َمَّ آلِ حمُ الَ وَ ــي لِ لعَ  جتَ ، وَ ــنِ ءِ بَالَ ل

ضَ  رَ الَ ISHاً غَ بَ ، وَ تِكَ نَصَ مَ لنِ ITHاً  لِنَقِ هِّ مَ فِّ ـ، وَ نَ أَقِ ـنـِسي وَ ي ـنـِلي، وَ
يتِ ثعَ  الَ IUHرَ رِ بَالَ  ءٍ بِبَالَ  IVHتَلِيَنِّيب تَ ، وَ ثَ ىلَ أَ ـءٍ عَ  ضَ د تَـرَ قَ ي ع، فَ فِ

تِ  يلَ ةَ حِ قِلَّ تَضَ ـوَ ي إِلَ ـي وَ عِ   .كَ يرُّ
وذُ بِكَ  مَّ اليَ  أَعُ هُ نْ واللَّ ـدٍ  مَ مِ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ ، فَصَ بِكَ ضَ هِ  غَ آلـِ  وَ

                                                                        

وعـدم القـدرة عـىل حتصــليه  يء أو ذهابه من اليـدـ) الفوت: أي فوت الش١(
مـجدداً وهذا هو حال املخلوق وليس اخلالق الذي هو عىل كل يشء قدير وبيده 

 .زمام األمور وتقديرها واجرائها
اء الذين ال يستطيعون امـتالك األمـور بالعـدل والقـدرة الظلم شأن الضعف) ٢(

فيلجئون إىل الظلم واالستبداد وحاشا هللا أن يكون فيه ضعفاً أو ميالً عـن احلـق 
 والعدل.

 .(أي ال تعرضني ألنواع البالء والشدائد) ) غرضاً: هدفاً ٣(
 .(أي ال جتعلني اشقى واتعب بنقمتك) ) نصباً: تعباً ٤(
 خذ بيدي وارفعني من سقطتي. )  اقلني عثريت:٥(
(بتوايل املحن والشدائد واملصـائب مـن دون وجـود فرصـة  ) تبتلني: متتحني٦(

 .بينها)
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. أَعِذينِ  وَ
أَ   دٍ سوَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ طِكَ خَ نْ سَ ريُ بِكَ مِ آلِهِ  تَجِ رينِ  وَ أَجِ  .وَ
أَ   َمَّ ـأَلُكَ أَمنسوَ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ ابِكَ ذَ نْ عَ آلِ  دٍ ـاً مِ نِّيـوَ آمِ  .هِ وَ
أَ   َمَّ سوَ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ يكَ آلِ  دٍ ـتَهدِ اهـوَ ينِ ـهِ وَ  .دِ
أَ   دٍ ـتَنصِ سوَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ كَ ا رُ آلِهِ وَ  .رينِ ـصُ نوَ
أَ   َمَّ سوَ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ ُكَ محِ آلِ  دٍ ـرتَ اـوَ نِ رهِ وَ  .يـمحَ
ىلَ كتَ سوأَ   لِّ عَ يكَ فَصَ افِ هِ وَ آلـِ ـدٍ وَ َمَّ  نِي.ـفِ ـك حمُ
أَ   َمَّ سوَ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ قُكَ زِ قنِ  دٍ ـرتَ ارزُ آلِهِ وَ  .يـوَ
أَ   لِّ عَ سوَ ، فَصَ ينُكَ َمَّ ـتَعِ آلِ  دٍ ـىلَ حمُ أَ ـوَ  .نِّيـعِ هِ وَ

أَ  كَ لِ سوَ رُ ـدٍ ـتَغفِ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ ، فَصَ نُـويبِ ـنْ ذُ لَفَ مِ هِ  امَ سَ آلـِ     وَ
رْ يلِ  اغفِ   .وَ

أَ  آلِ سوَ د وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ كَ مُ منِ  هِ ـتَعصِ اعصِ إِينِّ لَـنْ ـوَ  ي، فَ
ودَ لِيشَ  هتَ  ءٍ أَعُ رِ نِّي إِنْ شِ ـكَ لِكَ ئهُ مِ  .تَ ذَ

الَ  ا اجلَ ا ذَ ، يَ نَّانُ ا مَ نَّانُ يَ ا حَ ، يَ بِّ ا رَ بِّ يَ ا رَ اإلِ يَ امِ كلِ وَ لِّ  ،رَ صَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ ا عَ ، وَ آلِهِ أَ سوَ ا سَ ِيعَ مَ بْ يلِ مجَ ، لتَجِ لَبتُ إِلَيـكَ طَ ، وَ تُكَ

دهُ  أَرِ ، وَ بتُ فِيهِ إِلَيكَ غِ رَ رهُ  وَ دِّ قَ أَ  ،وَ هِ وَ اقضِ ر يلِ فِيامَ موَ خِ ، وَ هِ ضِ
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كْ لِ ـتَقضِ  ارِ بَ ، وَ نهُ أَ ـي مِ ، وَ هِ َّ بـِ يلَ لْ عَ ضَّ تَفَ ، وَ لِكَ عِدينِ سـي يفِ ذَ
إِنَّـكَ ـبِامَ تُعطِينِ  ، فَ كَ نـدَ ـا عِ ةِ مَ ـعَ سَ نْ فَضلِكَ وَ دينِ مِ زِ ، وَ نهُ ي مِ

ةِ  ـرَ ـريِ اآلخِ لكَ بِخَ لْ ذَ صِ ، وَ يمٌ رِ عٌ كَ اسِ ـمَ وَ ـا أَرحَ ـا، يَ هَ يمِ عِ نَ وَ
. ِنيَ امحِ   الرَّ
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 دعاء التكبير في عيد األضحى

 
@ jÿn€a@ıb«Ü 

Ûzö˛a@áÓ«@¿@J 

 
مَّ  هُ هتُ وَ يلَ إِ اللَّ جَّ ي، وَ جكَ وَ وَّ يلَ إِ هِ لَ مـتُ أَ ضكَ فَ عَ ي، وَ كَ يـرِ

كَّ  وَ ، اهللاُ ألتَ ُ كتُ مَ ـلٰ إِ ربَ نا وَ ـا كـنا، اهللاُ أالَ وهُ ـىلَ مَ ُ عَ  IQHنـاالَ وأَ ربَ
حُ  ا سوَ ي اك، اهللاُ أَ IRHنَاالَ بأَ نِ مَ لِّيُنَا الَّـذِ ُ وَ ُ كـ، اهللاُ أَ ISHتَبَانَـاجربَ ربَ

قَ  لَ ي خَ نَا الَّذِ بُّ ا، اهللاُ أَ ـرَ انَ وَّ سَ نَـاكـنَا وَ أَ رَ ي بَ ُ الَّـذِ ُ كـ، اهللاُ أَ ITHربَ ربَ
ي أ نَا الَّذِ بُّ ا، اهللاُ أَ ـشَ نرَ يكـأَنَ ُ الَّـذِ تـِدبِقُ  ربَ ا، اهللاُ أـرَ انَ ـدَ ُ كـهِ هَ ربَ

ي بِدِ  ايالَّذِ بَانَ نْ فِ ك، اهللاُ أIUHنِهِ حَ ي مِ ُ الَّذِ انَـا، اهللاُ أتربَ افَ ُ كـنَتِهِ عَ ربَ
ي بِاإلِ كـاهللاُ أ ُ الَّــذِ ا، اهللاُ أصــمِ االَ سـربَ انَ نَا كـطَفَ ــلَ ي فَضَّ ُ الَّــذِ ربَ

                                                                        

، عن مصباح الكفعمي وبينهام يشء ٣١٨، مفتاح اجلنات ص٢٨٣* االقبال ص
 من االختالف.

 ) أوالنا: أعطانا.١(

 ) ابالنا: امتحنا.٢(

بنا منه.٣(  ) اجتبانا: اصطفانا، قرّ

 ) برأنا: خلقنا.٤(

 ) حبانا: أكرمنا.٥(
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ا، اهللاُ أَ الَ سبِاإلِ  انَ وَ نْ سِ ىلَ مَ ُ كـمِ عَ ـكـوأَ ربَ ُ سُ ُ كـطَاناً، اهللاُ ألربَ ربَ
أَ  اناً، اهللاُ أرـىلَ بُـعوَ ـأَ رُ وَ ـبَـكهَ ـلُّ سُ اناً، اهللاُ أبجَ أَ كـحَ ُ وَ مُ قـربَ دَ

ُ وَ كاً، اهللاُ أـانـسَ حإ ـأَ ربَ زُّ أَركَ انـاً، ـبَــاناً، اهللاُ أَكـعَ كَ أَعـىلَ مَ رُ وَ
ُ وَ كاهللاُ أَ  ـأناً، اهللاُ أ IQHنىٰ سأَ ربَ ـنِ اكـشَ ُ مَ ُ نَـارصِ ـنتَ سربَ ، اهللاُ ـصَ رَ

و املَ كأَ  ُ ذُ ةِ ملَِنِ اغربَ رَ ، اهللاُ أَ غتَ سفِ رَ ، اهللاُ كفَ رَ ـوَّ لَـقَ فَصَ ي خَ ُ الَّذِ ربَ
ـأَ كأَ  اتَ فَ ي أَمَ ُ الَّذِ ، اهللاُ أقربَ َ ـاءَ أَ كـربَ ا شَ ي إِذَ ُ الَّـذِ ـنربَ ، اهللاُ ـشَ رَ
ُ أَ كأ أَ قربَ ء وَ لِّ يشَ نْ كُ رُ مِ ، اهللاُ أَ ظدَ ـرُ بُّ اخلَ كـهَ ُ رَ ِّ لـربَ الـربَ قِ وَ

البَ  ، اهللاُ أَ حوَ بُّ اهللاُ أَنْ كرِ ـِ ـامَ حيُ كَ ، وَ َ ربَّ كَ ءٌ وَ بَّحَ اهللاَ يشَ امَ سَ لَّ ُ كُ ربَ
، عَ  ـدٍ َمَّ آلِ حمُ ـدٍ وَ َمَّ ـىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ، اللَّهُ َ ربَّ ، بـيُكَ ـولِكَ سُ رَ كَ وَ دِ
، وَ  ــكَ يِّ نَجِ ــكَ وَ بِيبِ حَ ، وَ يِّكَ ــفِ صَ ــكَ وَ بِيِّ نَ ــيمِ أَ وَ يَ نَجِ ، نِــكَ وَ كَ

صَ  ـنْ خَ فوَ تِكَ مِ لِ لوَ خَ ، وَ ـتِكَ يقِـكَ الِصَ خَ ، وَ ـتِكَ اصَّ خَ كَ وَ لـِ
دٍ عَ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ، اللَّهُ تِكَ يَ رِّ نْ بَ تِكَ مِ َ ريَ خِ ، بوَ ـولِكَ سُ رَ كَ وَ دِ

دَ  ي هَ الَ يالَّذِ نَ الضَّ لَّ تَنَا بِهِ مِ عَ بَصَّ ملَةِ وَ ، وَ هالَةِ نَ اجلَ نَا رـتَنا بِهِ مِ تَ
نَ  ى، وَ  بِهِ مِ مَ ـةِ مقَ أَ العَ جَّ ـىلَ املَحَ هِ عَ ا بـِ ـبِيلِ ظالعُ  IRHتَنـَ سَ ـى، وَ مَ

                                                                        

 ) أسنى: أرفع.١(

ة: الطريق أو السبيل الذي حيتجّ به.٢(  ) املحجّ
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أَ قــالتَّ  ــراتِ جرَ خو، وَ مَ ــنَ الغَ ــهِ مِ ِ إِ تَنــا بِ ــيــىل مجَ ، ريَ عِ اخلَ اتِ
أَ  فِ ذقَ نوَ رُ ا جُ فَ نْ شَ نا بِهِ مِ ـدٍ  IQHتَ َمَّ ـىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ، اللَّهُ اتِ لَكَ اهلَ

، أَ  دٍ َمَّ آلِ حمُ أَ فوَ لَ وَ ، وَ كضَ لَ أَ رشَ أَ مَ أَ كـفَ وَ َ وَ أَ طربَ ـرَ وَ يَـبَ طهَ
أ ، وَ مّ أَعَ ، وَ مَّ تَ أَ أَ زوَ ى، وَ ىنكَ أَ IRHمَ لَّ ح، وَ ا صَ ، مَ أَمجَلَ ، وَ نَ تَ يسَ

ظِّـمْ  عَ ، وَ ـهُ امَ قَ ـةِ مَ يامَ فْ يفِ القِ ِّ مَّ رشَ ، اللَّهُ ِنيَ املَ نَ العَ د مِ ىلَ أَحَ عَ
الَ  ؤوسِ اخلَ ىلَ رُ مَّ اعَ هُ ، اللَّ الَهُ ، يَ جئِقِ حَ دٍ َمّ آلِ حمُ داً وَ مّ مَ وعَلْ حمُ

ةِ  يَامَ بَ اخلَ قأَ القِ أَعالَ نكَ مَ نقِ مِ لرَ ، وَ لَةً ا، وَ زِ انَ كَ مْ مَ مْ فأَ هُ هُ ـحَ سَ
اً، وَ كَ جمَ يلَدَ  مْ عِ عأَ لِسَ هُ أَ نظَمَ ا، وَ فَ َ كَ رشَ مْ مَ ردَ هُ عَ ـمَّ نفَ هُ الً، اللَّ زِ

ـ ــةِ اهلُ ئِمَ ، أَ ــدٍ َمَّ آلِ حمُ ـدٍ وَ َمَّ ــىلَ حمُ ـلِّ عَ ــةِ املَ صَ  األَئِمَّ ، هــدَ يّنيَ دِ
ىلَ خَ  جِ عَ جَ احلُ ءِ لوَ األَدِالّ ، وَ ي  ISHقِكَ البَـابِ الَّـذِ ، وَ نَّتِكَ ىلَ سُ عَ

ةِ لِوَ ؤهُ يُ نمِ  َ امجِ الرتَّ كَ الـحتَى وَ اطِقِ  ITHتَنِّنيَ سمُ ـيـِ ، النـَّ ـنَّتِكَ  نيَ بِسُ
ــىلَ خَ كبِحِ  اءِ عَ دَ ــهَ الشُّ ، وَ تِــكَ ــمَّ المَ هُ ، اللَّ ــكَ ــمُ  IUHعَبْ شــقِ ِ هبِ

                                                                        

 ) شفا جرف: حافة اجلرف.١(

 ) أنمى: ازيد، أوفر.٢(

 ) األدالء: املرشدين.٣(

 ».سنتك«) املستنّني: املتبعني ٤(

قوا).٥( ق (يقال شعب القوم أي تفرّ  ) اشعب: فرّ



 

 

 التكبري يف عيد األضحى دعاء

٢٢٨ 

دعَ  ا ،IQHالصَّ ِمُ الفَ  IRHتُقْ روَ ـأَ ، وَ ISHقَ تهبِ مُ اجلَ ـِ تْ هبِ ، وَ ومِ ـرْ ظأَ رَ هِ
ِمُ ا مُ األَ لهبِ نْ بِطُولِ بَقائِهِ يِّ زَ ، وَ ، وَ عَدلَ مْ بِنَّصـأَ رضَ ، ـيِّـدهُ كَ رِ

ا ــنوَ اـصُ ، وَ مْ هُ َ ــارصِ ــوِّ ن قَ ، وَ عــبِ مْ بِالرُّ ــخــرهُ لْ خاذِلَ ، ـذُ مْ هُ
دَ  مْ موَ بَ لَ  ITHدِ نْ نَصَ مْ ـمَ هُ مَ شَّ نْ غَ رْ مِ مِّ دَ ، وَ مْ اIUHهُ مْ ق، وَ ِمْ  IVHصِ هبِ

ةَ ا عَ ارِ شَ اللَةِ وَ وسَ الضَّ ؤُ عِ لرُ دَ ينَ  IWHبـِ رِ ـزِّ ، املُتَعَ ـنَنِ ِيتَـةَ السُّ ممُ وَ
ِمُ امل أَعزَّ هبِ ، وَ ـافِرِ ؤبِالبَاطِلِ مُ الكَ ـِ أَذِلَّ هبِ ، وَ نِنيَ ، يمِ افِقنيَ املُنـَ نَ وَ

 ِ مجَ دِ لاملُ عَ يوَ قِ األَ يحِ ارِ شَ ، يفِ مَ نيَ الِفِ املُخَ ـا رنَ وَ ـا، يَ َ هبِ ارِ غَ مَ ضِ وَ
نيَ أَ  امحِ مَ الرَّ  . رحَ
 

 + ++ 
  

                                                                        

 يف يشء صلب (واملقصود أزل به كل اختالف وفرقة). )الصدع: الشق١(

 ) ارتق: أوصل (الراتق هو الذي يلئم الفتق).٢(

 ) الفتق: الشق.٣(

 ) دمدم: اهلك (دمدم اهللا عليهم: أهلكهم).٤(

 ) غشمهم: ظلمهم، غصبهم حقهم.٥(

م.٦(  ) اقصم: اكرس، هشّ

 ) شارعة البدع: مؤسيس البدع.٧(
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الـذي وقـف فيـه رسـول ذي احلجـة الثامن عشـر من يوم الهو و
ـة يف حجة الوداع ملسو هيلع هللا ىلص اهللا يف غدير خم وخطب يف الناس خطبة عامّ

َـا بأمر اهللا أرسى فيها أصول احلكم اإلسالمي  ـا أَهيُّ تعاىل بقوله ﴿يَ
ا أُ  لِّغْ مَ ولُ بَ سُ لَ إِلَ نالرَّ ْ تَ يزِ إِن ملَ بِّكَ وَ ن رَ لَّ فكَ مِ امَ بَ ـالَتَهُ غعَلْ فَ سَ تَ رِ

اهللاُ يَ  ﴾.عوَ نَ النَّاسِ كَ مِ مُ  صِ
مـن بعـده بكونـه ×  حيث أعلن فيه عن الوالية ألمـري املـؤمنني

 امـة إال بتعيـني إهلـيإذ ال تصح اإلم ،اإلمام املنتخب من اهللا تعاىل
عىل ذلك  هبايعقد و ،كام هي سنة اهللا يف االنبياء واملرسلني من قبل

فأنزل اهللا بعدها آيات بينات بقوله تعاىل:  ،ر اخلطبةـمجيع من حض
أَ لمَ كمَ أَ و﴿اليَ  مْ وَ مْ دِينَكُ لَ ممتَ تُ لَكُ مْ نِ يتُ عَ مُ عكُ يتُ لَكُ ضِ رَ تِي وَ مَ

هليـة ال تكـون إالّ أن احلكومة اإللكي يعلم الناس مَ دِيناً﴾.الَ ساإلِ 
وجيعلهـم  اء واألوصـياء الـذين خيتـارهم اهللاخللفاء اهللا من األنبي

ومـا كـان هـذا احلـق مرتوكـاً  ،حججاً عىل عباده ومناراً يف بـالده
انَ لِ  ا كَ مَ ال مُ ؤمُ ـللناس أبداً ﴿وَ نٍ وَ ـؤمِ ا قَضَ نَةٍ إِذَ ـولُهُ ـمِ سُ رَ ى اهللاُ وَ

ا مأَ  نْ أَ رً ةُ مِ َ ريَ مُ اخلِ ونَ لَـهُ نْ يَ مأَنْ يَكُ مَ مْ وَ هِ ـعرِ قَ ولَهُ فَ سُ رَ  دصِ اهللاَ وَ



 

 

 الغدير يوم فضل
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بِيناً  الال مُ لَّ ضَ  ﴾.ضَ
ولئن غيّب هذا اليوم وخطبة الرسـول العظيمـة فيـه عـن عمـوم 

فانــه للباحــث واملتتبــع واضــح كالشــمس إذ  ،املســلمني تارخييــاً 
تالف مـذاهبها اشتملت عىل ذكره معظم مصادر احلديث عىل اخـ

  .رغم االختالف يف تفسري احلديث أو توجيهه
التعريف هبـذا اليـوم بعـد يف ÷ ويف احلديث عن أئمة أهل البيت 

وبدايـة نفراج السيايس النسبي عند أول سقوط الدولة األموية، اإل
ر يف ـيف حديث ملَِن حض× الدولة العباسية، قد بنيّ اإلمام الصادق

تغييب الطويل هلـذه بعد ال أمهية هذا اليومجملسه من حمبيه وشيعته 
 قال:حيث ألكثر من مئة عام من قبل السلطات احلاكمة  قيقةاحل

أتعرفون يوماً شيّد اهللا به اإلسالم وأظهر به منـار الـدين وجعلـه «
 عيداً لنا وملوالينا وشيعتنا؟ 

 فقالوا: اهللا ورسوله أعلم. أيوم الفطر هو يا سيّدنا؟ 
 وا أفيوم األضحى هو؟ ال، قال×:  فقال

قال: ال، هذان يومان رشيفان جلـيالن ويـوم منـار الـدين أرشف 
 .IQH»منهام، وهو اليوم الثامن عرش من ذي احلجة

                                                                        

 .٩٥/٣٠٠البحار:) ١(
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هـل ×  اهللا سألت أبا عبد * عن عبدالرمحن بن سامل عن أبيه قال:
 للمسلمني عيد غري اجلمعة واألضحى والفطر؟

 نعم اعظمها حرمة.×:  الصادق فقال
 وأي عيد هو جعلت فداك؟ له: فقال
×  أمرياملـؤمننيملسو هيلع هللا ىلص اليوم الـذي نصـب فيـه رسـول اهللا×:  قال

 وقال: من كنت مواله فعيلّ مواله.
 : وأي يوم هو؟فقال

 .IQH»فقال: يوم ثامنية عرش من ذي احلجة
يايس سـال بوهو ما يكشف عن مد التسلط والضغط واالرهـا

يف عـدم افسـاح املجـال  لتي كانـت متارسـه السـلطات االمويـةا
للخــوض يف امثــال هــذه املوضــوعات وعــن مــد االنحــراف 

التـي كانـت تسـود يف  الفكري والثقايف عن عقائد الدين االصيلة
تصـدهم عـن  جانبية وانشغاالت املجتمع واهلاء االمة يف مواضيع

 ذكر اهللا وتغرقهم يف الدنيا وملذاهتا.
يف هـذا املوضـوع املهـم وملَِن شاء املزيد من املعلومـات والبحـث 

فعليه مراجعة كتاب الغدير باجزاءه الكثرية للسيد األمـني الـذي 
                                                                        

 .٣٢٣ص ٧الوسائل ج) ١(
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دلـة الدينيـة والتارخييـة واالجتامعيـة أجاد وأحسن يف عـرض األ
اضاقة اىل عدد من الدراسات املعارصة التي  املتعلقة هبذا املوضوع

عقائديا بصورة علمية ووصلت اىل نتـائج تتبعت املوضوع دينيا و
 .يمة تثبت امهية املوضوع من ناحية دينية وسياسيةق
يف غدير  يف خطبة الوداعملسو هيلع هللا ىلص لو عمل املسلمون بوصية رسول اهللاف

ملا حدث كل مـا حـدث مـن  والتي عني فيها اخلليفة من بعده خم
ى وفيام هو حارض وألكلـوا ـاملآيس التي عاشها املسلمون فيام مض

لَـوْ أَنَّ وزمـان ﴿ آنٍ من ثمرات احلكم االسالمي وعدالته يف كل  وَ
ــللَ اهــأَ  قَ اتَّ نُــوا وَ  آمَ ــرَ تَ وقُ ــحا لَفَ لَ ــا عَ ءِ ينَ ــامَ ــنَ السَّ ــاتٍ مِ كَ مْ بَرَ هِ

األَرضِ   IQH﴾وَ
 
 

+ + + 
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هلـي هداف اخللـق اإلألو تركنا موضوع العقائد الدينية التي تتناول 
ثبات واقعة الغدير إة عىل دلّ األ، ولو تركنا نسان والغاية من وجودهلإل

 نّ إالتارخيـة والدينيـة، فـهد اة والشـودلّـمشفوعة باأل رخييةاكحادثة ت
 ة مـن النبـيّ ن يكون هناك وصـيّ أتفرض  حداث السياسيةجمريات األ

 ،ئبـاداملوالنظريات صحاب أوام الدنيا حكّ  من بعده كام يفعل كلّ ـل
من ـيمهــدوا احلكــم لــن أيف  والســلطان احلكــمطــامعني يف ال ىوحتّـ

فكـارهم و مـن يكمـل املشـوار ألأ نصارهمأ وأوالدهم أمن بعدهم 
، فهكـذا عهـدنا الـدنيا منـذ كانـت عشـائر ونظرياهتم وطموحـاهتم

ىل إ ،جلـرياهنمو غـزاة أين يف بالدهـم مستقرّ مراء أُ وزعامات وملوك و
حـزاب وجمـالس سياسـية أوذات حكومـات  والً دُ  اليوم صبحتأن أ

  تقود السلطة السياسية. وبرملانية
 واملثاليـة العليـاكمـل صاحب العقـل األ رسول اهللا نّ أفهل يعقل  

 زعيم سـيايس (وهـوكجل عقيدته أـى عمره يف اجلهاد من الذي قضّ و
و أ ر بمن خيلفه يف رسـالتهيفكّ  ه النّ أعظم من هذا الوصف) أو سمىٰ أ
  هدافه من بعده؟أ
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٢٣٦ 

 ،دينـهملستقبل  هيتم ن اهللا الأقلنا و طار الدينإخرجنا عن  لوحتى و
رائع ـرسـال الرسـل والشـإن أو ،ت رسـولهيبايل بجهد وتضحيا وال

 الّ إ هذا القـول وال يقول مثل( ،ن اخللق كان عبثاً أو ،ولغواً  واً لـهكان 
ن ألصاحب نظـرية سياسية واجتامعية  فهل يعقل ،)محقأ جاهل كافر

 مـا عـانىٰ  ليه يف حياته وعانىٰ إللوصول  الذي سعىٰ ر باملستقبل يفكّ  ال
ال هيـتم بمـن سـيخلفه ن أ جلهأض للموت من وتعرّ  جل بلوغهأمن 

  من بعده؟هدافه ورسالته أمتام إل
ذا كـان حامـل هـذه إكيـف ف ،بيـبهذا ملحال عـىل العاقـل اللَّ  نّ إ

عـىل  اهللا اصـطفاه يالـذ ،نبيائه ورسـلهأرسول اهللا وسيد  الرسالة هو
زل افضـل منـأواختصـه ب ،رسـاالته تـمّ أوكمـل أله ومحّ  ،البرش مجيعاً 

  .كلمته فيذمره وتنأنجاز إبليقوم  ،الرشف والكرامة
انتجبـه  ال يكون لنبيّ  (وهذا ماقد فقد عقله  هنّ أ نقول نأ الّ إهم اللّ  

مـره أن ظهر أبعد ه ءعداأبه حتى  يقلّ  وما مل ،)ودع رشيعته لديهأاهللا و
 ليـه ذلـك يف مرضـهإن ينسـب أن حاول الـبعض إو( ،وغلبت حجته

ن يـأتوه بـدواة ليكتـب أممن كان حوله  رسول اهللا عندما طلب خرياأل
و أو اهلـذيان أبـاهلجر أحـدهم  همـفاهتّ  ،أبـدا وا بعدهيضلّ  ال هلم كتاباً 
  !اجلنون)

مـن  باملستقبل ناشـئاً اهللا  رسول عدم اهتاممل الباعث نّ أنقول ن أو أ
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٢٣٧ 

فيـه  ختتلـف  احلاكم النيدينه ورسالته عىل منهج واضح يف تعي اشتامل
يقـوم  معلـوم و جملـسأانتخابـات مـن هيئـة ن يكون هناك ة، كأمّ األ

  .بانتخاب اخلليفة
سمة هذا املجلـس وصـفات يف ت دقيقة الصيتفب هذا يتطلّ  نّ أ الّ إ

 وقواعد ضوابطوجود مع واختياراهتم ومسؤولياهتم  فراده وعددهمأ
و أكثريـة ىل األإكـالرجوع  بيـنهم يأبـالر ختالفعند اإل ليهاإيرجع 

  .و غريها من املوازينأو القرعة أية قلّ األ
املرشـحني للرئاسـة نوعية د سس حتدأُ وجود قواعد و ىلإضافة باإل

حق فية مّ عموم األل مفتوحةدائرة ي هل ه ،نتخابإلاملتقدمني لودائرة 
ليختـار املجلـس مـنهم املوافـق  الرئاسـةو أم للواليـة التقـدّ للجميع 

 ضـمن دائـرة مغلقـةهم  املرشحني للرئاسة نّ إو أ ؟للصفات الرئاسية
 مـن وأ دينيـة،و طائفة أ ،و جمموعة عشائريةأ ،حمصورة يف طبقة علمية

  .غري ذلك من الرشوطو أ ،حمددةمدينة 
عضــاء أ الرئاســة تشــمل وأللخالفــة  ه االنتخابــاتهــذ نّ إوهــل 

 فيكـون املجلـس  ً و كـالّ أ بعضـاً هلـم الرتشـيح  فيحـقّ  نفسه ساملجل
يتقاسـم الرئاسـات  اً و يكون جملسأ ؟يف نفس الوقت ريعياً ـتش تنفيذياً 

ــ ــة والتش ــة؟ ريعيةـالتنفيذي ــع اخلليف ــةأ م ــام التنفيذي ــم امله  و يتقاس
التـي  الرشـوطمـن  ذلـك وغـري ؟وتكون القيادة مجاعية والتشـريعية
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٢٣٨ 

  .ةودقّ ريعة بوضوح ـالش ذكرهتاكون قد ن تأينبغي 
و يف أ سـالميةريعة اإلـالشـ نجد مثل هذا التشــريع يف ثنايـا ال بينام

  .تباعهأصحابه وأحاديث أ حتى وأ ملسو هيلع هللا ىلص حاديث النبيأ
اخلالفة من بعد وفات النبي مل تكن عىل شاكلة واحدة  نّ أوهلذا نجد 

ة اجتمعت ثلّ (سقيفة بني ساعدة) عندما ففي السقيفة  ،ومنهج واضح
يف االنتخاب هو  نتخاب اخلليفة كان املعيارنصار إلمن املهاجرين واأل

ـأل رجحت كفـة قـريشولذا  املعيار العشائري  ا مـن عشـرية النبـيهنّ
مري املـؤمنني عـىل أكان رد  جل ذلكأمن و( ،يب بكرفكانت اخلالفة أل

ـ« :بقولـه منطقهم قلـب  نّ أل IQH»الثمـرة ضـاعواأوالشـجرة ب وااحتجّ
                                                                        

عنـدما قـال (بكر ، ممّا احتج به أمري املؤمنني عىل أيب  ١/١١٥هنج البالغة: ) ١(
 تفقأت التي وبيضته ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول عرتة نحن: بقوله السقيفة يف لألنصار بو بكرا

 بـان البيعـة النـاس عـىل احـتجبعـد ذلـك  بويـع فلـامّ  ،وغلبهم هبذه احلجة عنه
 نصـاراأل عىل احتجاجك أما: × عيل له فقال والعقد، احللّ  أهل عن صدرتقد
(ويقصـد  إليـه منك نسباً  أقرب فغريك قومه ومن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول بيضة من كبأنّ 

 ةأجلّـ مـن قـوم كـان فقـد اجلامعـة، ورىض ختيـارباإل احتجاجك اوأمّ  ،نفسه)
 ٢٩لـك ذلك(بحـار االنـوار:  ثبـت فكيـف العقـد، حيرضوا مل غائبني الصحابة

 .)٦١١ص
 احتج عىل عمر( عندما قال أليب بكر لتمهيـد  البيعـة لـه:× كام أنّ أمري املؤمنني 

  يـدك أنـت دفامـدُ  ،ورخائها هتاشدّ  هاكلّ  املواطن يف ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسول صاحب أنت
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٢٣٩ 

عىل  وبناءً  ،جدادليهم يف األإ ذين ينتسب النبيّ قريش هم بني هاشم ال
ه نّـأل ،يب طالب من بعـد النبـيألعيل بن اخلالفة كون ن تأينبغي  ذلك

 .)وامتداده الباقي فرع بني هاشم
التي كانت لعمر بـن اخلطـاب كـان املعيـار هـو  ويف اخلالفة الثانية

و أ ريعةـس الشـييكن ملقاي ومل ،ىل عمرإيب بكر أشخصية من الالوصية 
 ،خـرآعنـوان  يّ أال بـوعاء رسمي بادّ  ال ،ي دخالة يف ذلكأرشوطها 

  التقدير الشخيص للخليفة السابق. فاملعيار هو
 عـثامن بـن عفـان كـان املعيـارىل إويف اخلالفة الثالثـة التـي انتهـت 

املعيـار الـواقعي  ولكـن ،لخليفةل نتخاباإل الشور يف هو الظاهري
(أي عمـر بـن  مـن قبـل اخلليفـة السـابق اجلديـدهو انتخاب اخلليفة 

االختيارات املطلقة الفعلية كلهـا كانـت بيـد حيث كانت  ،اخلطّاب)
 روطـوعددهم والشـ حنيملرشّ اسامء أد دّ ، فهو الذي حاخلليفة السابق

ـومنها اعدامهم  ،نتخاباإل وفقها يتمّ التي  عنـد عـدم  مجيعـاً يف بالسَّ
 .!عىل اخلليفة االتفاق

                                                                                                                                                  

 احتججــت إذا: × عــيل لــه فقــال .ألُبايعــك، فبايعــه عمــر ثــمّ بايعــه النــاس)
للخالفـةانام  كلها (اي ان ستحقاق ابـو بكـر املواطن يف إياه بتهبصح اقهقالستح

 إىل مراأل سلمت فهالّ  ×كان بسبب صحبته لرسول اهللا يف املواطن كلها )ثم قال
  !.بالقرابة؟(أي عىل أيب بكر)  عليه زاد وقد  ذلك يف(رسول اهللا) رشكهأ قد من
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٢٤٠ 

يب طالـب أالبيعة الشعبية لعيل بن  فيها تويف اخلالفة الرابعة التي متّ 
 .ةمّ الشامل لألُ  نتخابكان املعيار هو اإل

ة وال التطبيق يف التشـريع وال يف السنّ  ساس ثابت الأجد يو ولذا ال
  .ني اخلليفةيليه لتعإالعميل يمكن الرجوع 

ــن  ــل يمك ــول اهللا فه ــرتكألرس ــذا ن ي ــل ه ــيايس مث ــع الس  الوض
 دحيـدّ ن أ قـلّ و عىل األأ ؟اخلليفة من بعدهد ن حيدّ أمن دون  املضطرب

   اخلليفة وفقه.املعيار الذي يعنيّ متثل واضحة  لية سياسيةآ
 ه البـدّ نّـأوضاع العشائرية والسياسية يف حينها جيد أللاملتتبع  نّ إبل 
جـواء السياسـية الغالبـة  فإن األالّ إو ،بعدهمن ـمر لن يعهد األأللنبي 

عـداء أو أاملنـافقني بيـد ن تكـون السـلطة أ لصـالح املجتمع هي عىل
 وذلك بالتوضيح التايل:  سالم!اإل

الدولـة امـن د هتـدّ قبـل وفـاة النبـي اخطـار  ثالثة قد كانت هناكل
 هتستدعي مـن الرسـول ان حيـدد موقفـ كانت والتي سالمية الفتيةاإل
 .ههاجتا
 

 . ل: الطبيعة القبلية للمجتمع العريبوّ األاخلطر  
للنـاس  االجتامعيـة احلياةوطريقة  املجتمع العريب طبيعةفقد كانت 

 ،سـالم وبعـدهاإل قائمة عىل النظام القبيل الضارب يف جذوره من قبل
ولكنـه  ،وضاع القبليـة السـائدة يف حينـهري األيىل تغإفلم يسعى النبي 
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٢٤١ 

 ،ريعةـالفكرية التي كانت تتعارض مع الشـ سسهأبعض  تغيريحاول 
تحكم يف تعاملـه عراف العشائرية كانت قائمة يف املجتمع وتاأل نّ أ الّ إ

ىل إو بعـد اهلجـرة أ ،سواء يف مكة قبـل اهلجـرة ،االجتامعي والسيايس
 ثارهـاآ تـرتكعـراف حيث كانت هـذه األ، و بعد الفتح ملكةأ ،املدينة

رة يف يف املدينـة املنـوّ  امسـيّ  منها رسول اهللا كثـرياً  السياسية والتي عانىٰ 
هلـم  ٰ تصـدّ الكفار واملنافقني الـذين  مع وأبينهم  فيام تعامل املسلمني

 االتفاقيـات السياسـية واالجتامعيـةيف  ى مع اليهودبل حتّ  ،رسول اهللا
  يف ذلك. ثراً أعراف القبلية كانت لأل معهم احلرب ويف حاالت
عرافها أو العشرية دلسيّ  اخلضوع ساساً أ تعني والتي القبلية فالطبيعة

 هـو القـرار النهـائي نّ أا يعني ممّ  ،هي احلاكمة عىل مجيع القبائلكانت 
 العشرية سـتطيعه يف نّ أو القبيلة، فرادأكان عدد  مهام ،شيخ القبيلة بيد

  .و شخصيةأ سياسية وأكانت القضايا اجتامعية أسواء  يقرره ام
الوضـع لو ترك عىل ما هو عليـه مـن املسلم ن املجتمع أهذا يعني و

 نّ إفـ ملسو هيلع هللا ىلصة مـن رسـول اهللامـن دون وصـيّ نذاك آ االجتامعي والسيايس
مـن د حأ مولن خيرج عىل رأهي ،ائرخ العشوخري سيكون لشيي األأالر

  .خمالفاً  يهأفراد العشرية حتى لو كان رأ
فراد الـذين األد حفنة من القرارات السياسية ستكون بي نّ أا يعني ممّ 

ي كـام هـو احلـال يف زماننـا أ( وليس بيد الناسالقبائل زعامء يمثلون 
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 ،الربملانية املمثلة بجهـات سياسـية مهيمنـة يف بعض املجالس احلارض
خـرين و اجلامعـة وعـىل اآلأي النهائي لرئيس احلزب أيكون الر حيث

الذي حيكم البلـد  نّ أوالنتيجة النهائية لذلك هو  ،التصويت طبق رأيه
ولـيس املجلـس  حزابلون رؤساء األيمثّ  صابعفراد عىل عدد األأهم 
مثـل هـذا  نّ إفـ ،الشـعب عـن املنتخبـني ة مئـات مـنعـدّ ل مـن املمثّ 

ه ليس كـذلك نّ أ الّ ، إاالستفتاء الشعبي وإن كان ديمقراطياً يف الظاهر
 ،النـاسهـم عـىل ءراآفراد يفرضون أبل هو حمكوم هبيمنة  ،يف الواقع
يف سياسـة البلـد الداخليـة مزجتهم الشخصية أخالفاهتم و وتنعكس

التي تسمى جمـالس الشـور ( وىل هبذه املجالسوكان األ ،واخلارجية
ملجـالس ا ىتسـمّ  نأ )ياتة وغري ذلـك مـن املسـمّ مّ و األُ أو الشعب أ

  .القبلية السياسية
 ،كبرية ينطوي عىل خماطر ن وقوع السلطة بيد زعامء القبائلأواحلق 

رث من إلزعامة كهذه الشخصيات بحكم تربيتها واعتيادها عىل ا نّ أل
هـي شخصيات هذه الما تكون  غالباً  ،فراد القبيلةأخيضع له سالف األ

متيازات واملكاسـب ها غري حتصيل اإلهيمّ  النانية مستبدة شخصيات أ
يف  لنبـيليمها لسالم وعدم تسالطويلة مع اإلحرهبا  نّ إبل  ،الشخصية

ـإ ،يذاء املنافقني لـه يف املدينـةإو ،ةمكّ  (اي خوفهـامـن  ام كـان نابعـاً نّ
 نّ إ، ولذا فةمتيازاهتا اخلاصّ إستبدادية وعىل زوال قدرهتا اإل الزعامات)
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 حـني ال( بعد موت النبي بحكم الطبيعـة العشـائريةالقيادة هلا  انتقال
ليس شخاص أن تكون القيادة بيد أيعني  )ة من النبييكون هناك وصيّ 

مـن  خلليفـة احلـاكميف ان تكـون أسالمية التي ينبغي مات اإلاملقوّ  مهل
الوحيـد  مُّ هَ ـفالة، خالص والتضحيّ الفكر والعلم والتقو واإل حيث

نتيجة ملحاسـبات عشـائرية  هو حتصيل السلطة الزعامء بالنسبة هلؤالء
ة يف سـقيفحول اخلليفة  لنقاشوهلذا كان حمور ا ،فق والنظرةاألُ ضيقة 

مـري أع تتبّـ حيـناموس واخلـزرج املدينـة مـن األبني زعامء  بني ساعدة
 مـا ×:قـال« ،ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول وفـاة بعد السقيفة أنباء ×عيل املؤمنني

  .IQH»أمري ومنكم أمري امنّ : قالت: قالوا نصار؟األ قالت
للمسـاومات ضـع خت كانـت ية هذه الزعاماتغالب نّ إلذلك ف وتبعاً 

 والتـي، قو يف النفوذ والقدرةمن كان األـو لأ ،واملصلحية السياسية
كثـر حني واألـشخاص الطامحد األأبيد ىل وقوعها إالنتيجة تنتهي يف 
لك مُ ـوالـ والقهرستبدادية ىل اإلإمر حيث ينتهي األ ،وتسلطاً  استبداداً 

 الغاشمة.و الدكتاتورية أالعضوض 
أن يـرتك  مـني عـىل رسـالة اهللاهللا وهـو األكان يمكن لرسول فهل 

 نقسامات والفرقوحتكمها اإلالقبلية  عرافواأللتقودها التقاليد  ةمّ األ
ىل انتخـاب القيـادة إ و وصـية تقـودهمأ جيعل هلـا نظامـاً  نأمن دون 

                                                                        

 ٩٦/٣٣٦البحار:، ٢٩/٦١١، البحار: ١/١٠٥هنج البالغة:) ١(
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  ؟مة جلهاده وسعيهانية املتمّ الربّ 
 

  سالمباإل اً رشّ صة القو اخلارجية املرتبّ  اخلطرالثاين: 
بعـد  سالمص باإلقو ترتبّ  هناك تكان ملسو هيلع هللا ىلص عندما رحل رسول اهللا

يش جـت مـع ته العسكرية واملعنوية يف املواجهات التي متـّن رأت قوّ أ
كانت  الرشق جهة منف ،الرشيف عمره من خريةاأل السنوات يف سالماإل

ق رسـالة ـخس بقيادة ةمرباطورية الساسانيألهناك ا رو برويز الذي مزّ
من و ،ليهإل رسول اهللا وحامل رسالته ىل ممثّ إساء أو وقاحةالنبي بكلّ 

مرباطوريـة الـروم وحلفاؤهـا يف الـبالد أ كاكانـت هنـ جهة الغـرب
 . غريهاو تبوكمؤته ويف  ةسالميش اإلووالذين واجهتهم اجلي ،العربية

علنـت أولـذا  ،عليهـا سـالم خطـراً فهذه القو كانت تـر يف اإل
معـه تنهـي فيـه هـذه  مواجهة عسـكريةـل وكانت تستعدّ  ،عدواهتا له

  القوة اجلديدة الصاعدة.
بعـض  رسول اهللا والذي قاد بنفسه نّ أهل يعقل  ،وهنا يأيت السؤال

تقع من املناطق العربية التي  عدداً  رحرّ و ،نحوهماحلمالت العسكرية 
رهـا مـن هيمنـتهموالدولة الرومانيـة  عىل حدود  هـل يعقـل أن ،حرّ

ن أرسـالته مـن دون والقضاء عىل يف اجهاض دعوته وشأهنم  هميرتك
فال يعني  سالم واملسلمنية ملواجهة هذا اخلطر الذي حييق باإلالعدّ  يعدّ 

  ؟خطارملواجهة هذه األ دهمن بعوالقائد اخلليفة 
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 بعد الفتح ءاقلوالطفة قلوهبم واملؤلّ املنافقني  اخلطر الثالث:
 سـالم واملسـلمنيباإل صـونيرتبّ  كـانوا عداء الـذينخطر األأوهم 

ونزلـت فـيهم  وعالنيـةً  اً حاربوا رسول اهللا يف حياته رسّ  فهم قد ،اً رشّ 
 جاء معهم الطلقاء من الـذين ثمّ  ،ة تكشف نفاقهم وكيدهميات عدّ آ
ا مـن وومعظمهـم كـان ،ومل تـؤمن قلـوهبم بلساهنم مكـرهني سلمواأَ 

عالميـة احلروب واملعارك السياسـية واالقتصـادية واإل االذين خاضو
مـوي الـذي األوزعـامء احلـزب  سهم قياداتأرسول اهللا وعىل ر ضدّ 

 رغبـة يف رهبـة العن  سلمواأ الذينمن  والدهأبا سفيان وأكان يقوده 
 ، السلطة من بعد وفاة النبـيىل تويلّ إعينهم ترنوا أحيث كانت  الدين،

مقولـة و ،سباب لذلكوا األؤهيي نأمن بعد  لكا عضوضاً لتكون هلم مُ 
سـلمني بـني امل عند وصول احلكم لعثامن مشـهورة معروفـةأبا سفيان 

 حيلـف فوالّذي الكرة، تلقّف أمية بني يا : (تلقفوهالبني امية قالحني 
  .IQHوال عقاب) حساب وال نار وال جنّة من ما سفيان أبو به

املصـطفى  النبيوهو  ملسو هيلع هللا ىلص عىل رسول اهللا يخفىٰ ل اخلطروما كان هذا 
خربه عن الشجرة امللعونة أو ،شاء خبار الغيب ماأمن  اهللا عطاهأالذي 

ر وحذّ  ،سامئهمأ بنيمويا ولعن قادة فتنتها من األهر منفحذّ  ،نآيف القر
ض هلـا ن الفـتن التـي سـيتعرّ ث عـوحتـدّ  ،من نزو القرود عىل منـربه

                                                                        

 . ٩٠عدالة الصحابة: ص) ١(



 

 

 رضورة سياسية الوالية

٢٤٦ 

 .سالمياملجتمع اإل
مـع  عـاشالسيايس اخلبري الـذي القائد امللهم و كان هنّ أىل إضافة إ 
جادها خطـوة خطـوة ـمـأرها وـوصنع نص ،فردا هم فرداً ة وخربّ مّ األُ 

فهـل  ،نفسية وبدنيـة ورسـالية ومعاناةذ أوما فيها من صعاب  بكلّ 
ر ن يتجاهلها وال يفكّ أهذه احلقائق  رسول اهللا مع معرفته بكلّ ل مكني

الفرقـة بـواب أ اعليهـ ة يف فراغ سـيايس يفـتحمّ يف املستقبل ويرتك األُ 
ن أب السـلطة سـالم وطـالّ اإلألعـداء  يفسح املجـالو ،ختالفواإل

  ون؟ؤيشا يفعلوا ما
نبيـاء رسـلت األأهلية يف هذا املقام التي رادة اإلفبغض النظر عن اإل

نّ العقـل حيكـم إفـ ريعة الكاملة،ـبخاتم الرسل والشمتتها أوالرسل و
ـة إىلألٌ بأن تـرك مصـري ا يف تلـك الظـروف  لتختـار قائـدها  نفسـهامّ
 مـروالداخليـة هـو أ وسط االخطار اخلارجيـةيف ، والعصيبة واحلرجة

 يفـةظو نّ إبـل  املسـلمني،وال من مصلحة  ،ليس من مصلحة اإلسالم
ة مـن ته ويقود املسـريخيلفه يف مهمّ نتخاب شخص إهو كيم احلقائد ال

النبويـة يف  اجتمعت  عليه النصـوص وهو ما هدافها النهائيةأىل إبعده 
جمموعة كبرية من االحاديث الشــريفة التـي تبـني باسـاليب متعـددة 

 عـالن عـنوعرب سنوات طويلـة منـذ اول اإل ل مبارش ورصيحكوبش
 عشـريته األقـربني ودعـاهم اىل االسـالم رسول اهللا حني مجع سالماإل
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فلـم  ،يكـون اخلليفـة مـن بعـده نصــرهمن يؤمن به ويواعلن هلم ان 
علن أفـ ،وهـو يف حينهـا فتـى شـاب احد غري عيل لعدة مرات ينهض

ـا  ﴿رسول اهللا يف حينه ان اخلليفة من بعده هو عـيل بـن ايب طالـب مَ وَ
وَ إِالَّ وَ   إِنْ هُ وَ نِ اهلَ نطِقُ عَ ىحيَ من منزله وهـم  فخرج القوم ﴾يٌ يُوحَ

 .بنكطع الوقالوا اليب طالب اسمع وا يتضاحكون
املبارشة  رحيةـيف مئات من النصوص الصواستمر مثل هذا االعالن 

بتكليـف  جت باالمر االهلـيوالتي توّ  عرب عشـرين عاما وغري املبارشة
لَ إِلَ  ﴿ النبي ان يعلن له الوالية من بعده ا أُنزِ لِّغْ مَ ولُ بَ سُ َا الرَّ ا أَهيُّ كَ يـيَ

ْ تَ  إِن ملَّ بِّكَ وَ ن رَّ لَّ فمِ امَ بَ لْ فَ اهللاُ يَ غعَ الَتَهُ وَ سَ نَ النَّاسِ إِنَّ اهللاَ عتَ رِ كَ مِ مُ صِ
ي االَ هيَ  ينَ لمَ اوقَ لدِ افِرِ يف  رسول اهللا لـه الواليـة مـن بعـده علنفأ ﴾كَ

املشهور الذي مطلعـه (مـن كنـت  ديثاحلبيف غدير خم حجة الوداع 
 )مـع اخـتالف النصـوص( مصادر احلـديثاملتواتر يف مجيع )و مواله

  الواقعة.حيث بايعه بالوالية كل من حرض
قائـد  لّ لكـالزمـة  الواليـة رضورة سياسـية نّ أ وهبذا يمكن القول

ـأىل إضافة باإل ،حكيم ـ ا مسـألة عقائديـة دينيـةهنّ رادة اهللا يف إق بـتتعلّ
  .قبل هذا وذاك اخللق والبعث واجلزاء والعقاب

 

 + ++  
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    @Üb,a@‚bfl-a@Â«×@@ZÈn»Óì€@fib” 

 

@aÏ‘mg#a 

b‰Ìå@b‰€@aÏ„Ï◊Î 

b‰Óí@b‰Ó‹«@aÏ„Ïÿm@¸Î 

 
٤٨٨حتف العقول /                 

 
ين( ني: نقيض الزَّ  ) واإلساءةوهو العيب  الشَّ
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 مستحبات يوم الغدير 

 
ãÌáÃ€a@‚ÏÌ@pbjzn$fl  

 

 وهو من املستحبات يف كل االعياد واملناسبات العامة.ـ الغسل ١
حضور مشهده الرشيف عند واستحباب × ـ زيارة أمرياملؤمنني٢

 .االستطاعة
االدعية التـي تتعلـق باملناسـبة وتنـوير القلـب باملعرفـة ـ قراءة ٣

 من الناحية الفكرية والعقائدية. الغدير مالمهية يو
د وآله.٤  ـ كثرة الصالة عىل حممّ
رور والفرح وما ـّـ اجراء مراسم االعياد من التطيّب واظهار الس٥

×: وسنّته املستحبّة، فعـن االمـام الرضـااىل ذلك من آداب العيد 
ه الع« د ـيـانّ  .÷»د األكرب ويوم عيد آل حممّ

لتآخي وابـراء الذمـة بـني ـ اجراء ما تعارف عليه املترشعة من ا٦
أن هينأ املؤمن أخاه إذا لقاه بقوله: احلمدهللا الـذي جعلنـا ،املؤمنني

كني بوالية أمرياملؤمنني واألئمة  ÷.الطاهرين من املتمسّ
اإلطعام واقامة جمـالس االحتفـال اهلادفـة اطعام الزينة واظهار ـ٧

ية لألمة املؤمنة عىل حبّ اهللا ونبيّه وأهل بيته وتبيـان عظمـة  واملربّ
  هذا اليوم وفضله.
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    #a@fiÏ+ä@Â«ملسو هيلع هللا ىلص@@Zfib” 

 
fib‡«˛a@›õœc 

#b!i@·!‹!!»!€a 

È‰ÌÜ@¿@È‘–€aÎ 

 
  ١٣٠/  ٧ ميزان احلكمة           

 
  الرشعية من احلالل و احلراماألمور  فقه (الفقه يف الدين هو أعمّ من

ه يف أركان الدين وإ  )وخصوصياته سسهأىل التفقّ
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 عيد الغدير دعاء 

 
ıb«Ü@ãÌáÃ€a@áÓ«J 

 

مَّ    هُ ليُّـك أَ سأَ ينِّ إِ اللَّ ّ وَ ـىلِ عَ ، وَ بِيِّـكَ ـدٍ نَ َمَّ قِّ حمُ ـأنِ لُكَ بِحَ الشَ وَ
صَ  صَ ي خَ رِ الَّذِ دَ القَ لقِكَ توَ امَ بِه دونَ خَ ـدٍ أَ هُ َمَّ ـىل حمُ ـيلِّ عَ نْ تُصَ

عيلٍّ وَ  بأَ وَ لِّ خَ نْ تَ ِام يف كُ أَ هبِ لٍ ريٍ دَ  . عاجِ
آلِ   ـدٍ وَ َمَّ ـىل حمُ ـلِّ عَ مَّ صَ ةِ،اللَّهُ ـةِ القـادَ ـدٍ األَئِمَّ َمَّ عاةِ  حمُ الـدُّ وَ

رَ  اهِ ومِ الزّ النُّجُ ةِ، وَ ادَ األَعالَ السّ بـادِ، ةِ، وَ ـةِ العِ ساسَ ةِ، وَ رَ مِ الباهِ
ةِ املُ رأَ وَ  النّاقَ ةِ ركانِ البِالدِ، وَ لَ فينَةِ النّاجيَ IQHسَ السَّ ـةِ يفِ ، وَ يَ ةِ اجلارِ

جِ ال ةِ اللُّجَ رَ  .غامِ
انِ عِ   ـزّ ـدٍ خُ َمَّ آلِ حمُ ـدٍ وَ َمَّ ـىل حمُ ـلِّ عَ مَّ صَ ، وَ لاللَّهُ ـكَ كـانِ رأَ مِ
عوتَ  دَ ، وَ كَ يدِ عادِنِ احِ مَ ، وَ تِكَ  IRHئِمِ دِينِكَ رامَ صَ  ،كَ ـنْ فوَ تِكَ مِ وَ

تِــكَ  يَّ رِ ــنْ خَ وَ  ،بَ تِــكَ مِ َ ريَ يــلخِ ، األَتقِ ــكَ يــءِ األَناقِ بــاقِ ءِ اءِ النُّجَ
                                                                        

 .٥١١ص ٣، مفتاح اجلنات ج٤٩٢االقبال ص *
وهو تشبيه لربكات األئمة ونعمة اهللا فيهم كام أرسل الناقة لقـوم صـالح تسـقيهم ) ١(

 .من حليبها بال مقابل
 ) معادن: مجع معدن وهو أصل اليشء ومركزه.٢(
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البابِ املُ باألَ  ، وَ ـنْ أَبـاهُ برارِ مَ ـنْ أَتـاهُ نَجـى وَ ، مَ اسُ هِ النـّ تَىل بـِ
و  .IQHهَ

 َ آلِ حمُ ـدٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ مَّ صَ ـدٍ اللَّهُ ـكهـلِ الـذِّ أَ مَّ تَ ررِ الَّـذينَ أَمَ
 اسبِمَ  وِ ذَ ، وَ مْ ـرقُ لأَلَتِهِ رَ ربى الَّذينَ أَمَ فَ ، وَ ِمْ هتِ دَّ ـوَ تَ ضـتَ بِمَ

عَ  جَ ، وَ مْ هُ قَّ نِ الحَ عادَ مَ نَّةَ مَ مْ قتَ اجلَ هُ  .تَصَّ آثارَ
نْ   ا عَ َوْ هنَ ، وَ تِكَ ا بِطاعَ وُ ام أَمرَ دٍ كَ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ مَّ صَ اللَّهُ

ىل وَ  كَ عَ بادَ لُّوا عِ دَ ، وَ يَتِكَ عصِ  .دانِيَّتِكَ حمَ
مَّ   هُ كَ أَ سـأَ ينِّ إِ اللَّ نَجيبـِ بِيِّـكَ وَ ـدٍ نَ َمَّ ـقِّ حمُ ـ ،لُكَ بِحَ صَ تِكَ فوَ وَ

ــكَ أَ وَ  ــولِكَ  ،مينِ سُ رَ ــقِّ لىل خَ إِ وَ بِحَ ، وَ ــكَ ــأقِ ــريِ املُ ، ؤم ننيَ مِ
وبِ  يَعسُ رِّ  IRHوَ قائِدِ الغُ ، وَ ينِ لنيَ  ISHالدّ جَّ ، ITHاملُحَ ِّ ىفِ ِّ الـوَ ىصِ ، الوَ

دِّ  الصِّ ـكيقِ األَ وَ الفَ ، وَ ِ وقِ بَـربَ ـنيَ ارُ الشَّ ، وَ لِ الباطـِ ـقِّ وَ دِ  احلَ اهِ
                                                                        

 ) هو: سقط.١(

 وب قومـه أي رئيسـهم وكبـريهمـيقال هو يعسـ ) يعسوب: الرئيس الكبري،٢(
  .الذي يرجعون إليه يف مسائلهم وحاجاهتم

  السيد الرشيف الكبري.وهو األغرّ الغر:مجع ) ٣(
لني: املشـهورين ٤(  ايالغر املحجلـني:واملـراد بـ ،»املحجـل: املشـهور«) املحجّ

  .قي دينهم واعامهلم رفاء املشهورينـالسادة الش
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٢٥٣ 

الـــدَّ  ، وَ لَ لَـــكَ ـــيـــالِّ عَ الصَّ ، وَ املُجَ مأَ ادِعِ بِـــكَ ، وَ كَ ـــدِ يف رِ اهِ
،ـسَ  ي]بيلِكَ ، وهُ فيكَ لَ ذمْ تَأخُ ـلَ  [الَّذِ مِ ةُ الئـِ ـىل أَ مَ َ عَ ـيلِّ نْ تُصَ
آلِ مُ ـمُ  دٍ وَ مَّ د، وَ ـحَ مَّ ا اليَ نْ جتَ أَ حَ لَني يف هذَ قَـوعَ ي عَ تَ دمِ الَّـذِ
لِيِّكَ العَ ـفي ، وَ لناقِ خَ عأَ دَ يف ههِ لِوَ ينَ ـتَ لَـلـمَ كأَ قِكَ مُ الـدِّ  ،هُ

فنيَ بِحُ  ــارِ ــنَ العَ ينَ بِفَ رمِ ــرِّ املُقِ ، وَ ــهِ تِ ــمَ تَق ،لِهِ ض ــنْ عُ مِ ــكَ اوَ ئِ
نَ النّارِ  لَقائِكَ مِ طُ  .وَ

عَ  ام جَ مَّ فَكَ هُ كَ األَ لاللَّ يتَهُ عيدَ مَّ سَ ، وَ َ امكربَ دِ هـمَ العَ وءِ يَ تَهُ يفِ السَّ
يفِ األَرضِ يَ عاملَ  ودِ، وَ اجلَ وهُ وذِ وَ  ،ؤولِ سـاملَ عِ مـمَ املِيثَـاقِ املَـأْخُ

، وَ  دٍ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ اقأَ صَ نا، وَ يُونَ رْ بِهِ عُ ـمجَ رِ نا، معْ بِهِ شَ لَ
الَ  نا بَعدَ وَ لَّ دَ إِ  تُضِ ايذْ هَ ـاكِرينَ يـا لعَ جتَنا، وَ نَ الشّ كَ مِ َنعُمِ نا ألِ

نيَ أَ  امحِ مَ الرّ  .رحَ
نـا فَ هللادُ هللاماحلَ  فَ رَّ ي عَ ا اضـالَّذِ ، ويَـللَ هـذَ ـمِ بَصَّ نا حُ ـوَ ، ررَ تَـهُ مَ
كَ  مَ ـوَ نا بِمَ ـرَّ فَ َّ رشَ ، وَ هِ عنا بِهِ دانا بِنُورِ هَ ، وَ تِهِ فَ  .رِ

 

ولَ اهللا سُ ننيَ ؤمريِ املُ أَ يا وهللايا رَ لَ  ،مِ ىل عِ يعَ عَ ام وَ لَ ـتكُ عَ ام وَ تِكُ ى ـرَ
امـمُ  بِّيكُ نّي  ،حِ ـىَ اللّ فأَ مِ قِ المِ ما بَ لُ السَّ ،يـضَ النَّهـارُ ـام  لُ وَ بِكُ وَ



 

 

 عيد الغدير دعاء

٢٥٤ 

هُ أَ  جَّ وَ قَضهللاىلَ اهللاإِ تَ لِبَتي، وَ ام يف نَجاحِ طَ بِّكُ رَ بّى وَ وارَ ئِجي، اءِ حَ
تَ  ورييوَ  .سريِ اُمُ

 

مَّ  هُ ـدٍ أَ سأَ ينِّ إِ اللَّ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ قِّ حمُ ـدٍ أَ لُكَ بِحَ َمَّ ـىل حمُ َ عَ ـيلِّ نْ تُصَ
، وَ  دٍ َمَّ آلِ حمُ ا النْ تَ أَ وَ قَّ هذَ دَ حَ حَ نْ جَ نَ مَ ، ويَ لعَ رَ حُ نأَ وَ مِ تَـهُ ركَ مَ

بيلِكَ  نْ سَ دَّ عَ ِ فَصَ ـافطإلِ ، فَ كَ ، أَ الَّ إِ اهللاُ  بَىٰ أَ ءِ نُـورِ هُ ـتِمَّ نُـورَ نْ يُ
نْ  جْ عَ رِّ مَّ فَ هُ ايلِ بَ هأَ اللَّ ، وَ بِيِّـكَ دٍ نَ َمَّ ـكتِ حمُ ـفْ عَ مْ نشِ ـِ هبِ مْ وَ هُ

نِ املُ  مَّ اؤعَ هُ ، اللَّ باتِ رُ نِنيَ الكُ ِ ممِ دالً إلَ ِمْ عَ لِئَتْ  األَرضَ هبِ ام مُ  كَ
جُ لظُ  ز لَ نأَ راً، وَ وامً وَ مْ مَ ـجِ مْ هُ ُ دهتَ عَ فُ املِ  ختُ نَّـكَ الَ إِ ا وَ . لـِ يعـادَ

آلِهِ أَ  د وَ َمّ ىلَ حمُ مَّ عَ هُ لِّ اللَّ صَ  عِني.مجَ وَ
 
 
 

+ + +  
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٢٥٥ 
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مدُ ـال     بِّ هللاهللا حَ ىلَّ اهللاُرَ صَ ِنيَ وَ املَ ـدٍ  العَ َمَّ ا حمُ نَ ـيِّدِ ـىلَ سَ بِيِّـهِ  عَ نَ
آلِ  مَ تَ ـوَ لَّ سَ ـاللَّ  ،اً ـلِيمسهِ وَ ـا جَ ـىلَ مَ مـدُ عَ مَّ لَـكَ احلَ هِ رَ ـهُ  بـِ
ضَ  كَ فِ ـقَ ينَ اـَي أَولِيـاؤُ مْ لِنَ سائِكَ الَّذِ ، فتَخلَصتَهُ كَ دِينـِ كَ وَ سِ

مْ جَ ـرتَ لَ ـإِذ اختَ  يـهُ ـا ـزِ ـنَ النَّ لَ مَ كَ مِ نـدَ ، ـيمِ الــعِــعِ يمِ قِ مُ
ي الَ  وَ الَّــذِ الَ  زَ حالَ ضــ االَ لَــهُ وَ َ  ،لَ مِ مُ طــبَعــدَ أَنْ رشَ ــيهِ لَ تَ عَ

ــ ـــال هدَ فِ ـــزُّ ــاتِ هَ جَ رَ ــةِ ي دَ نِيَّ نيَا الدَّ ــدُّ هِ ال ــIQHذِ فِهَ خرُ زُ ا ، وَ
                                                                        

وهـو (مع يشء من االختالف القليل مع غريه من املصادر)  ١١١ / ١٠٢البحار  *
ويف  يوم اجلمعة بعد رشوق الشـمسكل من األدعية املباركة ويستحب الدعاء به يف 

.بصورة مجاعية يف املساجد أو يف بيوت املؤمنني ملا حيتويه من تعريـف االعياد املباركة
نتظـر = وصـفات املشـتاقني رائع لبعض صفات النبوة واإلمامة وسامت املهد امل

(واملراد بالندبة هو الرثـاء أو الـذكر احلـزين ملـآثر  إليه وإىل نرصته بالنفس والنفيس
 ÷). النبي وأهل بيته

هذا الرشط املهم وهـو الزهـد يف درجـات الـدنيا وزينتهـا أو اإلعـراض عـن  )١(
التي جيـب أن املسابقة عىل مغانمها ومتاعها وزخرفها ومقاماهتا هو من األساسيات 

ين للمسؤولية واملبلّغني لإلسالم سيام القيـاديني وأهـل العلـم  يقتدي هبا كل املتصدّ
 منهم خاصة.
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٢٥٦ 

ا هَ جِ برِ زِ شَ  ،IQHوَ طُوا لَكَ ذلِكَ ـفَ هِ  ،رَ ـاءَ بـِ فَ مُ الوَ ـنهُ لِمـتَ مِ عَ  ،وَ
بِ  قَ مْ لــفَ بتَهُ ــرَّ قَ مْ وَ ــ ،تَهُ متَ لَ ــدَّ قَ مُ الذِّ ـوَ ـــكــهُ الثَّن َّ وَ ــيلِ اءَ ـرَ العَ

 َّ ـيلِ أَهبَ IRHاجلَ الَ طــ، وَ مْ مَ ــيهِ لَ ، تَ عَ حيِــكَ مْ بِوَ متَهُ ــرَّ كَ ، وَ تَـكَ ئِكَ
دتَ  فَ رَ مْ ـوَ عَ ـمِ لبِعِ  ISHهُ جَ ، وَ رَ لكَ مُ الذَّ ةَ  ITHائِعَ تَهُ ـيلَ سِ الوَ ، وَ إِلَيـكَ

ــ ضــوَ ـإِلَ ــبَعضٌ أَ ى رِ ، فَ ــسانِكَ نتَ ــهُ ـكَ جتَ ــكَ إِىلَ أَنْ أَخرَ نَّتَ هُ جَ
َ  ،IUHهانمِ  م محَ هُ بَعضَ ـهُ ، IVHهُ يفِ فُلكِكَ ـتَ لوَ عَ ـنَ مَ ـنْ آمَ مَ يتَهُ وَ نَجَّ وَ

تِكَ  محَ ةِ بِرَ لَكَ نَ اهلَ هُ لِنَ  ،مِ ذتَ َ بَعضٌ اختَّ لِيالً فوَ كَ خَ ـأَلَكَ IWHسِ سَ ، وَ
دقٍ  أَجَ يفِ اآل لِسانَ صِ ينَ فَ رِ جَ  ،بتَهُ ـخِ كَ عَ  تَ لـعَ ـوَ اً، ـيّــلِ ـذلـِ

لَّمتَ  بَعضٌ كَ ةٍ ـجَ ـنْ شَ ـهُ مِ ـوَ عَ IXHتَكلِيامً  رَ جَ نْ ـتَ لَ ل، وَ يـهِ  هُ مِ أَخِ
                                                                        

 ).ه) زبرجها: زينتها (الزبرج: زينة كل يشء وحسن١(
يف وهذا العطاء اإلهلي العظيم إنام هو مرتبط مع زهـد الـنفس  ) اجليل: الواضح (٢(

 ).والعقل من السيطرة عىل القلبللهو ها درجات الدنيا وزينتها وعدم متكين
 .مددهتم ) رفدهتم: اعطيتهم٣(
 ) الذرائع: الوسائل.٤(
 .×) إشارة إىل نبي اهللا آدم ٥(
 واملراد بالفلك سفينة نوح. ×) إشارة إىل نبي اهللا نوح ٦(
 .× ابراهيمنبي ) إشارة إىل ٧(
 .×موسى نبي اهللا ) إشارة إىل ٨(
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٢٥٧ 

يراً  IQHءاً درِ  زِ وَ بَعضٌ  ،وَ هُ وأَ  وَ نْ  لَدتَ ريِ  مِ آتـ ،IRHأَبٍ  غَ البَيِّنـاتِ  يتَهُ ـَوَ
ي أَ َ ـَّوَ لٌّ رشَ كُ ، وَ سِ وحِ القُدُ هُ بِرُ َجـتَ لَـهُ ـتَ لَ عدتَ هنَ ، وَ ةً يعَ ِ هُ رشَ

ظٍ  سـتَحفِ ظاً بَعدَ مُ ستَحفِ ، مُ يَاءَ تَ لَهُ أَوصِ ريَّ َ ختَ اجاً، وَ نهَ ـنْ مِ ، مِ
ةٍ  دَّ ةٍ  مُ دَّ ينِكَ ، إِقَ إِىلَ مُ ةً لِدِ ، وَ  امَ بَـادِكَ ـىلَ عِ ةً عَ جَّ حُ ئَالَّ  وَ ولَ لـِ ـزُ  يَ

هِ  ىلَ أَهلـِ يَغلِبَ البَاطِلُ عَ هِ، وَ رِّ قَ نْ مَ قُّ عَ الَ  ،ISHاحلَ ـدٌ وَ قُـولَ أَحَ  يَ
أَقَمتَ لَ تَ إِلَينَ ل أَرسَ لَوالَ  راً، وَ نذِ والً مُ سُ نَتَّبـِعَ نَ ـا رَ ادِياً فَ امً هَ لَ ا عَ

نَخـزَ آيَ  لَّ وَ بـلِ أَنْ نَـذِ نْ قَ ااتِكَ مِ يـتَ بـِ  مرِ إِىلَ ألَ ، إِىلَ أَنِ انتَهَ
ــدٍ  َمَّ يبِــكَ حمُ نَجِ بِيبِــكَ وَ ــهِ حَ يــهِ وآلِ لَ ــىلَّ اهللاُ عَ ــامَ  ،، صَ فَكــانَ كَ

بتَهُ  ةَ ITHانتَجَ فوَ صَ ، وَ قتَهُ لَ نْ خَ يِّدَ مَ ـلَ  IUH، سَ أَفضَ ، وَ يتَهُ نِ اصطَفَ مَ
نِ اجتَبَيتَهُ  أَ IVHمَ متَـكـ، وَ دَّ ، قَ ـهُ دتَ ـنِ اعتَمَ مَ مَ كَ ـرَ نبِيَائـِ ـىلَ أَ  ،هُ عَ

                                                                        

 .×) رداءاً: مدافعاً وحامياً وواقياً واملراد هارون ١(
 .×) إشارة إىل نبي اهللا عيسى ٢(
إذ لوال وجود األنبياء والرسل لعاشت البشـرية يف ظلامت اجلهل واهلمجيـة ) ٣(

 واحليوانية حيث يأكل القوي الضعيف.
 ) انتجبته: انتخبته، اصطفيته، اخرتته.٤(
 .ء، خالصة اليش) الصفوة: النخبة٥(
 ) اجتبيته: قربته ورفعت مقامه.٦(
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٢٥٨ 

ــ ثتَ عَ بَ أَ ـوَ ، وَ بَــادِكَ ــنْ عِ لَــنيِ مِ ــهُ وهُ إِىلَ الثَّقَ أْتَ قَكَ  IQHطَ ــارِ شَ مَ
مَ  رتَ لَـغَ وَ ـخَّ سَ ، وَ بَكَ َ ـارِ جـتَ هُ الـربُ رَ عَ ، وَ ـ IRHاقَ وحِ هِ إِىلَ ـبِرُ

عتَ  أَودَ ، وَ ئِكَ امَ اءِ خَ لهُ عِ ـسَ ونُ إِىلَ انقِضَ ا يَكُ مَ ا كانَ وَ ، لمَ مَ قِـكَ
تَــ فتَـــثُــمَّ نَرصَ فَ حَ ، وَ عــبِ ائِيــلَ ـهُ بِالرُّ يكَ مِ ئِيــلَ وَ ربَ  ،هُ بِجَ

وَّ  املُسَ نيَ وَ الَ  ISHمِ نْ مَ ينِ مِ ىلَ الـدِّ رَ دِينَهُ عَ هُ أَنْ تُظهِ دتَ عَ وَ ، وَ تِكَ ئِكَ
هِ  لِّ هَ املُ  ،كُ رِ لَوْ كَ أترشِ وَ وَّ ذلِكَ بَعدَ أَنْ بَ ، وَ ونَ دقٍ ـَكُ أَ صِ بَوَّ نْ  هُ مُ مِ

عَ  ،أَهلِهِ  جَ لَ ـتَ لَ لوَ لَ بَ ـهُ وَ مْ أَوَّ عَ لِلنَّاسِ  تٍ يهُ ضِ ةَ  ،وُ ي بِبَكَّ لَلَّذِ
دً لِل هُ كاً وَ بَارَ ِنيَ عَ مُ يِّنَ فِيهِ آيَ  ،املَ ـاتٌ بَ قَ يمَ امُ إِبـرَ اتٌ مَ ـنْ  ،اهِ مَ وَ

هُ كَ  لَ خَ قُ دَ ناً، وَ يـدُ اهللاُلانَ آمِ رِ ـ تَ إِنَّام يُ بَ عَ جسَ نلِيُـذهِ مُ الـرِّ كُ
مْ تَ ـأَهــ كُ ــرَ طَهِّ يُ عَ طلَ البَيــتِ وَ ــمَّ جَ ــرياً، ثُ ــدٍ لــهِ َمَّ  تَ أَجــرَ حمُ

لَ  لَواتُكَ عَ مْ يصَ ُ هتَ دَّ وَ آلِهِ مَ قُ  هِ وَ ، فَ ـلْ الَ ليفِ كِتَابِكَ مْ سـ أَ تَ قُ أَلُكُ
يهِ أَجراً إِالَّ  لَ ربَ عَ ةَ يفِ القُ دَّ قُ  املَوَ أَ لى، وَ ا سَ نْ أَ لتَ مَ مْ مِ وَ  رٍ جتُكُ هُ فَ

                                                                        

 وطأته: جعلته يطأ بقدمه، بمعنى بسطت له املرشق واملغرب.أ) ١(
 ) عرجت: صعدت.٢(
مني: املعلّمني أي الذين هلم عالمة أو صـفة مميـزة واملقصـود املالئكـة ٣( ) املسوّ

 الذين هلم شأن ومقام عند اهللا.
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٢٥٩ 

قُ  ، وَ مْ لَ سا أَ تَ مَ للَكُ مْ عَ نْ أَجرٍ يأَلُكُ ذَ إِىلَ إِالَّ  هِ مِ تَّخِ اءَ أَنْ يَ نْ شَ  مَ
مُ  بِيالً، فَكانُوا هُ هِ سَ بِّ املَ  رَ ، وَ بِيلَ إِلَيكَ ، سالسَّ انِكَ ضـوَ لَكَ إِىلَ رِ

تْ  امَّ انقَضَ لَ هُ أَقامَ وَ ـَّأَي فَ ب ـلِيَّ  امُ َّ بنَ أَيبِ طالـِ يلِ وَ (هُ عَ ـلَ اتُكَ صَ
امَ  يهِ لَ آلِ عَ امَ ـ وَ ، وَ ادِياً، إِذْ كَ هَ  )هِ رَ ـوَ املُنـذِ ـ انَ هُ ـلِّ قَ ـ مٍ ولِكُ ، ادٍ هَ

 ُ املَألَ الَ وَ قَ نْ كُ  فَ : مَ هُ امَ ٌّ مَ الَ وتُ مَ نأَمَ عَيلِ ، اللَّ الَ وهُ فَ ـنْ هُ الِ مَ مَّ وَ هُ
ادَ االَ وَ  نْ عَ ادِ مَ عَ ، وَ اهُ ، وَ ، ناهُ لَـهُ ذَ ـنْ خَ لْ مَ اخذُ ، وَ هُ َ نْ نَرصَ رصُ مَ

قَ  يـوَ ٌّ أَمِ عَيلِ بِيَّهُ فَ ا نَ نَ نتُ أَ نْ كُ هُ ـالَ مَ ـIQHرُ قَ ـ، وَ ٌّ مِ ـيلِ عَ ـا وَ نَ نْ ـالَ أَ
ةٍ  رَ جَ ةٍ ـحِ اوَ  شَ نْ شَ  ،دَ ائِرُ النَّاسِ مِ سَ رٍ ـوَ لَّـ جَ أَحَ تَّى، وَ َـلَّ ـشَ هُ حمَ

وسَ  نْ مُ ونَ مِ ارُ قَ هَ ـنْ ـال لَـى، فَ ونَ مِ ـارُ لَـةِ هَ نزِ ي بِمَ نـِّ هُ أَنـتَ مِ
وسَ  ـهُ الَ ــَّ أَنإِالَّ  ،ىمُ ةَ نِسَ ـيِّدَ ـهُ ابنَتَـهُ سَ جَ وَّ زَ ي، وَ يَّ بَعـدِ بـِ ءِ ا نَ

لَّ لَ العَ  أَحَ ، وَ ِنيَ لَّ لَ ـاملَ ا حَ هِ مَ دِ سجِ نْ مَ دَّ األَ ـهُ مِ سَ ، وَ  ابَ إِالَّ بـوَ هُ
مَّ أَ بَ  ، ثُ هُ هُ عِ وابَ عَ حِ لدَ هُ وَ تَ كمَ قَ ـمَ ، فَ ينَ هُ دِ ا مَ نَ ٌّ لـةُ العِ ـالَ أَ ـيلِ عَ مِ وَ

 َ اهبُ مَ بَ ةَ فَ كحلِ ادَ انْ أَرَ ـا، فَ َ لمَ ا، ثُ ـا مِ يَأهتِ َ اهبِ ي قَ  مَّ ـنْ بَ : أَنتَ أَخِ الَ
وَ  ــيِّي وَ صِ وَ ثِــيوَ كَ  ،ارِ ــلمُ سِ ــي، وَ مِ ــكَ دَ مُ دَ ــي وَ مِ ــكَ حلَ مُ حلَ

                                                                        

ايـات التـي تناوهلـا الـدعاء يف مقـام النبـي جد فيه معظـم الروـع كتاب الغدير تـ) راج١(
 .÷هـوآل
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٢٦٠ 

اإلِ لسِ  ، وَ ريبِ ربُكَ حَ حَ ي، وَ َـيامَ مِ ـامَ نُ خمُ ، كَ ـكَ مَ دَ ـكَ وَ مَ الِطٌ حلَ
ىلَ احلَ  داً عَ أَنتَ غَ ي، وَ مِ دَ ي وَ مِ الَطَ حلَ أَنـتَ وخَ ي، وَ تـِ لِيفَ ضِ خَ

ينِ  دَ ـتَقيضِ دَ زُ عِ نجِ تُ ـىلَ IQHايتِ ي، وَ تُكَ عَ يعَ شِ ـنْ نُـورٍ ، وَ ابِرَ مِ نـَ  مَ
ي مْ جِ هُ ، وَ نَّةِ ويلِ يفِ اجلَ مْ حَ هُ وهُ جُ ةً وُ بيَضَّ لَ رَ ـمُ ، وَ ا الَ وـاينِ  أَنتَ يَ

ع ْ يُ ُّ ملَ يلِ فِ املُ ـعَ كَ ؤرَ ي، وَ نُونَ بَعدِ ـالَ مِ نَ الضَّ دً مِ هُ هُ ، انَ بَعدَ لِ
ب حَ ى، وَ مَ نَ العَ نُوراً مِ اطَـهللالَ اهللاـوَ َ رصِ ، وَ نيَ ، الَ تَ سـهُ املُ ـاملَتـِ يمَ  قِ

رَ سيُ  ةٍ بَقُ بِقَ حِ ـفِ  ابَ الَ مٍ ـي رَ الَ نٍ ـي دِيـفِ  ةٍ ـقَ ـ بِسابِ ، وَ قُ يفِ ، وَ  يُلحَ
بَ  نقَ نَ  IRHةٍ ـمَ ـنْ مَ ـمِ ، حيَ هِ ـاقِبـِ و حَ ـىلَّ اهللاُذذُ ـولِ صَ سُ امَ  وَ الرَّ ـيهِ لَ عَ
آلِ  الَ ـوَ ، وَ يلِ ىلَ التَّأْوِ قاتِلُ عَ يُ ، وَ امَ هُ يفِ اهللاهِ ذُ أْخُ ةُ الَ هللا تَ ـد لَومَ ئِم، قَ

ــرَ  تَ ــنَادِيدَ  ISHوَ ــ ITHفِيــهِ صَ ــلَ أَبطَالَ تَ قَ ، وَ بِ ــرَ شَ ـالعَ ــاوَ نَ مْ وَ  IUHهُ
ؤبَ  ، فَ ـذُ ُمْ يبَـوأَ ـاهنَ خَ ـةً وَ يَّ اداً بَدرِ مْ أَحقَ ُ لُوهبَ عَ قُ نَينِيَّــدَ حُ ةً وَ يَّ ةً ـرِ

                                                                        

دايت: العدة هي املوعدة، الوعد.١(  ) عِ
 ) املنقبة: املأثرة الصفة املميزة يف اخلري.٢(
 ) وتر: اصابه بمكروه (واملقصود قتل شجعان العرب).٣(
 ) صناديد: مجع صنديد أي الشجاع.٤(
 ) ناوش: تبادل معهم(القتال).٥(
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٢٦١ 

يــ غَ ــبَّتْ ـوَ أَضَ ، فَ نَّ هُ دَ  IQHرَ ــىلَ عَ ـعَ تـِ بَّــتْ ـاوَ أَكَ ، وَ ــىلَ  IRHهِ عَ
تِ  ذَ نَابَ تَّى قَ ISHهِ ـمُ ـطِنيَ  ITHتَلَ النَّاكِثِنيَ ـ، حَ اسِ القَ قِنيَ  IUHوَ املَـارِ ، IVHوَ

لَ  هُ أَ ـامَّ قَضـوَ تَلَ قَ تبَعُ أَ قَى اآلشى نَحبَهُ وَ ، يَ ينَ رِ ْ قَى األَ شخِ لِنيَ ملَ وَّ
ـولِ اهللاميُ  سُ لَ هللاتَثَلْ أَمرُ رَ ـىلَّ اهللاُ عَ ـادِينَ يـصَ ، يفِ اهلَ هِ آلـِ بَعـدَ  هِ وَ

األُ  ، وَ ادِينَ ، اهلَ هِ ـِ محِ ـةِ رَ طِيعَ ـىلَ قَ ـةٌ عَ عَ تَمِ ، جمُ هِ قتـِ ىلَ مَ ةٌ عَ َّ رصِ ةُ مُ مَّ
اءِ وُ  وَ  هِ، إِالَّ لإِقصَ عَ دِ ىفَ لِرِ َّنْ وَ لِيلَ ممِ لَ  ا القَ تـِ قُ ، فَ مْ يهِ ـقِّ فـِ ةِ احلَ يَ

تِ  نْ قُ بِ ـمَ سُ ، وَ بِ ـلَ نْ سُ أُ ـيَ مَ ، وَ ـقنْ أُ ـيَ مَ ـصِ قيَ ، ـصِ  يَ ـرَ جَ وَ
اءُ لَ  مْ بِامَ يُرجَ ـالقَضَ ، سى لَهُ حُ هُ ةِ رضُ كانَتِ األَ  IWH[إِذ]نُ املَثُوبَ

ــ هللا هَ ثُ ورِ ــنْ يَ يُ ـــا مَ ـــشَ ـــنْ عِ ـاءُ مِ العَ ـبَ ، ادِهِ وَ ــنيَ تَّقِ ــةُ لِلمُ اقِبَ
                                                                        

 اجتمعت.) فأضبّت: ١(
 ) اكبّت: رمت بثقلها، أقبلت عليه.٢(
 ) منابذته: هجره، تركه.٣(
) الناكثني: الذين ينقضون العهد واملقصود أصحاب اجلمل سيام الذين بايعوا ٤(

 الناس له يف املسجد ثم نقضوا بيعته. ةبعد بيع ×علياً 
 ) القاسطني: الظاملني واملقصود أصحاب صفني.٥(
بدعـة واملقصـود  املارقني عـن الـدين اخلـارجني عنـه بضـاللة أو) املارقني: ٦(

 .الذين اتسموا بكثرة العبادة وقلة الوعي والعلم أصحاب النهروان من اخلوارج
)٧ ( .(  يف نسخ أخر (إِذ) بدل (وَ
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٢٦٢ 

ب سُ بِّ حَ ـوَ نَا ملََ عانَ وَ ـا إِنْ كـنَ ـانَ رَ بِّ لَـفدُ رَ فَ ـلـِـخـنْ يُ ـعُوالً، وَ
ي اهللاُ زِ وَ العَ هُ هُ وَ عدَ عَىلَ اـوَ ، فَ كِيمُ نْ أَهاطألَ زُ احلَ يـتِ ـئِبِ مِ لِ بَ

دٍ  َمَّ ىلَّ اهللاُ حمُ ٍّ صَ يلِ عَ ليَبـكِ البَـ وَ ـامَ فَ آهلِِ امَ وَ ـيهِ لَ مْ عَ ـاهُ إِيَّ ، وَ ونَ اكُ
بِ  ليَنـدُ رَّ  IQHفَ لتَــدُ مْ فَ ملِِــثلِهِ ، وَ ، IRHالنَّــادِبُونَ وعُ مُ ليَصــ الــدُّ خِ ـوَ رُ

و خُ ارِ ،الصَّ عِـ نَ يَ ، وَ ونَ اجُّ جَّ الضَّ يَضِ ـ ISHجَّ ـوَ اجُّ ، أَيــالعَ نَ ـونَ
سَ  ، أَينَ احلُ نُ سَ سَ نيُ احلَ ـالِحٌ بَ نيِ ، أَينَ أَبنَاءُ احلُ ـالِحٍ عـ، صَ ، دَ صَ

صَ  ادِقٍ وَ ةُ بَعـدَ ادِقٌ بَعدَ صَ َ ريَ ، أَينَ اخلِ بِيلِ بِيلُ بَعدَ السَّ ، أَينَ السَّ
وسُ الطَّ خلِ ا مُ ةِ، أَينَ الشُّ َ ، أَيريَ ةُ ، أَيـمُ ـارُ الـمَ ـقنَ األَ ـالِعَ ةُ نَ ـنِريَ

، أَياألَ  ةُ رَ اهِ مُ الزَّ وَ نَ أَعالَ ـنجُ قَ ينِ وَ دُ العِ مُ الدِّ يَّةُ اهللالاعِ قِ ، أَينَ بَ هللامِ
نَ العِتـي الَ ـالَّتِ  لُو مِ ةِ ـ ختَ ، أَيـ ITHرَ ـةِ ادِيَ ـدُّ لِقَطـعِ دَ ـاهلَ رِ ـابـِنَ املُعَ

                                                                        

وصـربهم عـىل  يف ذات اهللا ÷) فليندب: فلريثـي، (وذلـك لشـدة معانـاهتم ١(
 اقصـائهم عـن مـواقعهم القياديـة التـي رتـبهم اهللاافة إىل ـمكاره واالذ اضـال

 .)فيها
 .، ويف نسخة أخر فلتذرف) لتدر: تنزل بغزارة، تذرف٢(
ج: يضج بالصياح واحلركة.٣(  ) يعّ
الـذي  =وهـو املهـدي  ÷من آل النبي  مراد ببقية اهللاـذرية، والـ) العرتة: ال٤(

 راً.ظلامً وجو ملئتالدنيا عدال وقسطاً كام  ظهورهسيمأل ب
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٢٦٣ 

، أَي ةِ مَ ِ نَ املُنتَظَرُ ـالظَّلَ ةِ األَ قَ إلِ ـ IQHمـتِ امَ َ ، أَيـنَ املُرجتَ جِ العِـوَ ى وَ
العُـدوَ زَ إلِ  ـورِ وَ ـرَ IRHانِ الَةِ اجلَ يـدِ الفَ رُ لِتَجدِ خَ ائِضِ ، أَيـنَ املُـدَّ

نَنِ  السُّ ُ إلِ ISHوَ ريَّ الشَّ عَ ، أَينَ املُتَخَ ةِ وَ ةِ املِلَّ ةِ ـادَ يعَ ـلُ ITHرِ مَّ ، أَيـنَ املُؤَ
ودِهِ اءِ حيَ إلِ  دُ حُ هِ IUHالكِتَابِ وَ أَهلـِ ينِ وَ ِ الـدِّ ـاملِ عَ يِي مَ ، IVH، أَينَ حمُ

                                                                        

والـذي ملسو هيلع هللا ىلص   عة رسـول اهللاـريــشعـن نحراف ) األمت: االعوجاج، واملراد اال١(
 بعد وفاتـه من االنتشار يف املجتمع عدم تطبيق وصيته ومنع أحاديثهد من خالل تولّ 

مـن أحاديـث  ثم بام افرت عليه بعد ذلك يف زمن األمـويني والعباسـينيملدة طويلة 
 .مكذوبة

 االسالم عامة وبمواليه خاصة.) الذي حلق بأمة ٢(
رعية ـ) ال شك من حدوث التجديد والتغيري يف بعض موارد الفقه واالحكام الش٣(

ألهنا ستكون صادرة عن علم ويقني وليس عـن اجتهـاد وقواعـد عند ظهور اإلمام 
 .كام هو اليوم علمية

ء السوء ) أي ازالة اللبس والتشويه عن الرشيعة احلاصل من فقهاء السلطة وعلام٤(
 واحلكام الظلمة وارجاع االسالم إىل أصله النقي املنسجم مع فطرة اإلنسان وعقله.

ر اجلريمة والفساد والرسقة والزنا ومجيـع ـحسكيف تن) سري العامل كله بأم عينه ٥(
فـذلك  املفاسد االخالقية االخر عند تطبيق احلـدود االهليـة كاملـة وكـام أراد اهللا

 ليس العكس. كرامته واإلنسان و وحده الذي حيفظ حقوق
صل واجلـوهر سرتجع األمة إىل األيف بناء املجتمع املسلم  =عند القيام املهدي ) ٦(

ة الفارغة بفعـل توعيـة نيالقشور واملظاهر الديالتمسك ببالرشيعة وترتك لتزام يف اال
حيث تـزول كثـري مـن األعـراف والعـادات اخلاطئـة والتـي  هلم ×وارشاد اإلمام 

 حت جزء من الدين لألسف.اصب
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٢٦٤ 

ــمُ  اصِ ــنَ قَ ــكِ  IQHأَي ــةِ الرشِّ بنِيَ ــادِمُ أَ ــنَ هَ ، أَي ينَ ــدِ ةِ املُعتَ ــوكَ شَ
النِّفاقِ  بِيدُ IRHوَ سُ ـأَه ISH، أَينَ مُ العِصيَ ـلِ الفُ الطُّغيَـوقِ وَ ، انِ وَ انِ

اأَينَ حَ  يِّ وَ وعِ الغَ رُ دُ فُ اقِ اصِ سُ آثَـنَ طَــ، أَيITHلنِّفَ يـامِ غِ ـارِ الزَّ
األَ  بَائِلِ الكَ ـ، أَيIUHاءِ هوَ وَ اطِعُ حَ َ نَ قَ االفرتِ بِيـدُ IVHاءِ ذبِ وَ ، أَينَ مُ

ةِ  دَ ــرَ املَ ــاةِ وَ تَ ــنَ مُ IWH العُ ــلِيلِ س، أَي التَّض ــادِ وَ نَ ــلُ أَهــلِ العِ تَأصِ
                                                                        

 .قوة وعنجهية الظاملني ) قاصم شوكة املعتدين: كارس١(
)، والنفاق اليوم بأشكاله سيام النفاق السيايس ال ) ٢( اقِ قَ الشِّ يف نسخة أخر (وَ

والذي سينتهي بإذن اهللا عند ملسو هيلع هللا ىلص يقل أثراً وخطراً عامّ كان عليه يف زمن رسول اهللا
 =.ظهور اإلمام املهدي 

 مبيد: مهلك.) ٣(
 .جتامعيواال السيايس والنفاق الظلم أشكال مجيع عىل سيقضـي الذي أي )٤(
من املعلوم أن اهلو واملصالح اخلاصـة للفئـة احلاكمـة وعلـامء السـوء قـد ) ٥(

تركت آثارها يف األحكام الشـرعية والفكر اإلسالمي وأنظمة احلكـم السياسـية 
وزيفها ثم يزيلها مجيعـاً ويعيـد الـدين  والتي سيكشف املهدي املنتظر عن باطلها

 .إىل أصله الرباين الذي ال جور فيه وال ظلم
بعد ظهور املهدي ستنكشف مجيع األحاديث املكذوبة واملفرتيـة عـىل النبـي ) ٦(

وآله وسيظهر احلق رصحياً واضحاً لكل ذي عينني بام سيقيمه اإلمام املهدي مـن 
 .احلجج والرباهني القاطعة عىل ذلك

 ) العتاة املردة: الطغاة واجلبابرة من العاصني والكافرين.٧(
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٢٦٥ 

اإلِ  ادِ وَ عِزُّ األَ IQHحلَ لُّ األَ  IRHءِ اولِيَ ، أَينَ مُ ـذِ مُ عُ عـدَ وَ ـامِ ، أَيـنَ جَ اءِ
ةِ  لِمَ ىلَ  الكَ ياهللا ابُ بَ  أَينَ  ،التَّقوَ  عَ نهُ  الَّذِ ؤتَ  مِ هُ جـوَ  أَينَ  ،ISHىيُ

ياهللا ـهُ  إِلَيهِ  الَّذِ جَّ تَوَ ـبَبُ  نَ ـأَيـ ،ITHاءُ ـَولِيـاألَ  يَ ـلُ  السَّ  نيَ بَـ املُتَّصِ
ءِ  رضِ األَ  امَ السَّ بُ  أَينَ  ،وَ احِ ومِ  صَ ُ  IUHحِ تالفَ  يَ نَارشِ ةِ رَ  وَ ـدَ  ايَ ، اهلُ

لِّفُ  أَينَ  ؤَ ملِ  مُ الَ  شَ ا حِ الصَّ ضَ الرِّ بُ  أَينَ  ،IVHوَ ولِ  الطَّالـِ حُ ذُ  IWHبـِ
                                                                        

) مجيع هذه املوارد التي ذكرها الدعاء ال تتحقـق إالّ بقيـام حكومـة اسـالمية ١(
. سها إمام معني منتخب من اهللاألومة الئم وعىل ر قوية ال ختشى يف اهللا  عزّ وجلّ

كانـت جنسـيته وأصـله  مهـام ) يف دولة العدل االهلي يعزّ كل مـؤمن وويل هللا٢(
يذل مجيع أعـداء سولغته ويتمتعون مجيعاً بنفس احلقوق واالمتيازات وبالعكس 

 .ومواطنيه وتزول كل عنرصية وقومية لئيمة حتى ولو كانوا من أبناء البلد اهللا
ألن اإلمام املهـدي  سـيكون الـدليل إىل اهللا والنـاطق عـن كتابـه ورشيعتـه ) ٣(

 .هو العروة الوثقى لباب اهللا ورضوانهواملطبق احكامه وفرائضه ف
 .فهو القدوة واألسوة واملثل األعىل يف مجيع أفعاله وأقواله) ٤(
يوم تسـقط كـل طواغيـت األرض وانظمتهـا الفاسـدة لتسـود  رشيعـة اهللا ) ٥(

 وقيمها وتعاليمها. 
ذلك أن قلوب الصاحلني من مجيع أنحـاء العـامل سـتجتمع حولـه وتـرىض  )٦(

  .بحكمه وأمره
أي املطالب بثارات األنبياء واألولياء الـذين استشـهدوا يف : األنبياء ) بذحول٧(

  الثأر).أي (الذحل: سبيل اهللا ومن أجل الدعوة إليه 



 

 

 الندبة دعاء

٢٦٦ 

أَبنَ األَ  مِ املَ اءِ األَ نبِيَاءِ وَ ، أَينَ املُطَالِبُ بِدَ ربَالَ  IQHتُولِ قنبِيَاءِ ، IRHءَ بِكَ
نِ اعتَـدَ  ىلَ مَ ورُ عَ أَينَ املَنصُ افـرتَ يـهِ وَ لَ ، أَيـنَ املُضـطَرُّ ISH عَ

َابُ إِذَ  ي جيُ االَّذِ عَ الَ ITHا دَ درُ اخلَ و ا، أَينَ صَ قِ ذُ التَّ لـئـِ ِّ وَ ، وَ قـربِ
ابنُ  طَفىصاملُ  النَّبِيِّ  ابنُ  أَينَ  ٍّ  وَ يلِ ىضَ  عَ ابنُ  ،IUHاملُرتَ ةَ  وَ جيَ دِ رَّ  خَ  ءِ،االغَ

ابنُ  ةَ فَ  وَ ربَ اطِمَ ي أَنتَ  بِأَيبِ  ،الكُ أُمِّ نَ  وَ قَ  لَكَ  يسِ فوَ ا ءُ االوِ ـحلِ وَ  IVHىمَ
ا اب يَ ، يَ بِنيَ رَّ ةِ املُقَ ادَ بَاءِ األَ  نَ السَّ ـاابنَ النُّجَ ، يَ نيَ مِ ـدَ  كرَ اةِ ابـنَ اهلُ

                                                                        

) بدم املقتول: ال توجد ىف البحار ولكن اوردها املجلسى ىف زاد املعـاد كـام ان ١(
  املطالب هو الصحيح وليس الطالب.

ألنه حفيده فهـو أوىل النـاس × من حق اإلمام املهدي املطالبة بدم احلسني ) ٢(
 ×. به وألنه خليفة اهللا ينفذ أهداف اإلمام احلسني 

ارب اعالمياً × ن اإلمام إ) يف اخلرب ٣( عرب (عند أول قيامه وإىل حني انتصاره حيُ
ارب عسكرياً اجليوش مجيع الوسائل االعالمية املمكنة) كام  ضده من جمعة املتحيُ

 عزيـزاً  راً ـنصـ ره اهللاـوشياطني األرض مدة من الزمن حتـى ينصـ كل أعداء اهللا
رية عدل اإلسـالم وازدهـار احليـاة ـيف األرض كلها فتشهد البش وتعلو كلمة اهللا

 .يف كل مكانبالعلم والرخاء والرفاهية والسعادة 
ازيـة التـي ترفـع بكل السبل البشـرية واإلعج =ذلك أن اهللا نارص املهدي ) ٤(

 الضغط عنه وتظهر حقيقته لألمة.
لقاً. )٥( لقاً وخُ  والذي يشبههم خَ
 بمعنى أفديك بنفيس وأمي وأيب وأحب الناس إيلّ لتحقيق أمر اهللا.) ٦(



 

 

 الندبة دعاء

٢٦٧ 

يِّنيَ هــاملَ  ــا ،دِ ــنَ  يَ طَ  اب ــةِ الغَ فَ ــنيَ األَ  IQHارِ بِ ــا ،نجَ ــنَ  يَ ــبِ األَ  اب ائِ طَ
ينَ  ـرِ ـا ،املُطَهَّ ةِ  ابـنَ  يَ مَ ـارِ ضَ نيَ  IRHاخلَ بـِ ـا ،املُنتَجَ ــةِ  ابـنَ  يَ قِمَ امَ  ISHالقَ

نيَ كاألَ  مِ ا ،رَ ورِ  نَ ب يَ ةِ  البُدُ ا ،ITHاملُنِريَ جِ ـالسُّ  بنَ  يَ ـيئَةِ  رُ ـا ،املُضِ بـنَ  يَ
بِ  هُ ا ،الثَّاقِبَةِ  الشُّ مِ األَ  نَ ب يَ ةِ  نجُ رَ اهِ ا ،الزَّ بُلِ  نَ ب يَ ةِ الوَ  السُّ ـحَ  ،IUHاضِ

ا ةِ الالَّ  مِ عالَ األَ  بنَ  يَ ا ،IVHئِحَ لُومِ  نَ ب يَ ةِ  العُ لَ امِ ـنَنِ  نَ ب اـيَ  ،IWHالكَ  السُّ
                                                                        

يف األصـول والعلـم واإليـامن، أي مـن  ) الغطارفة: السادة الكرام ذوي العليـاء١(
هم اهللا واختارهم هلداية اوإىل ذريته األئمة املعصومني الذين اجتبملسو هيلع هللا ىلص إىل حممد× آدم

 .البشـر واخلالفة عنه، (األنجبني أي الرشفاء)
 ) اخلضارمة: السادة الكرماء (مجع خضارم وهو السيد اجلواد الكثري العطاء).٢(
، أو مقومات ر (مفرده قمقام وهو السيد اجلامع للسيادة) القامقمة: السادة األخيا٣(

 .أي يا ابن القادة األخيار األكرمني )القيادة
هم كالبدور والنجوم والرسـج والشـهب املضـيئة ÷ ذلك أن األنبياء واألئمة  )٤(

 .للبرشية طريق السعادة واملحبة والسالم واخلري والربكة وفوز الدنيا واآلخرة
ــبل اخلا )٥( ــة أي الس ــات الفكري ــزعبالت واالنحراف ــات واخل ــن اخلراف ــة م لي

 .والعقائدية
أي الشخصـيات البيّنـة، الواضـحة: البعيـدة عـن املتـاجرة الالئحـة: األعالم ) ٦(

 بالدين واالستفادة منه للمصلحة الشخصية.
احد صفاته املهمة التي تثبت امامته واختيـاره مـن اهللا  =علم اإلمام املهدي ) ٧(

ريعية ـية محيعاً ويتجىل ذلك يف احاطتـه بجميـع العلـوم الدينيـة والتشـهلداية البرش
جلميع الديانات وإقامة الدليل عليهـا بحيـث تتضـح منزلتـه ألهـل العلـم خاصـة 

 .وللناس عامة حتى ال يشك أحد يف أنه هو املهدي املنتظر



 

 

 الندبة دعاء

٢٦٨ 

ةِ شاملَ  ورَ ا ،IQHهُ ِ  نَ ب يَ املِ ةِ  املَعَ ا ،املَأثُورَ ـزَ  نَ ب يَ ةِ واتِ املَ املُعجِ ـودَ ، IRHجُ
ا الَ ب يَ اشئِلِ املَ نَ الدَّ ةِ، يَ ودَ اطِ املُ ـنَ الصِّ ب هُ اسرَ ، يَ يمِ  أَ ابـنَ النَّبَـ تَقِ

ا ، يَ ظِيمِ وَ يفِ أُمِّ اـب العَ نْ هُ  اهللالنَ مَ ، يَـاهللاكِتَابِ لَدَ يمٌ كـِ ٌّ حَ يلِ  عَ
اISHاتِ اتِ البَيِّنَ يَ نَ اآلـب الَ ـب ، يَ رَ نَ الـدَّ ـاITHاتِ ئِلِ الظَّـاهِ نَ بـ ، يَ

نيِ الوَ  اهِ رَ الربَ اتِ البَاهِ حَ اIUHاتِ اضِ جِ البَ  ، يَ جَ ـاالِغَ ابنَ احلُ ، يَ  اتِ
ابِغَ  مِ السَّ اIVHاتِ ابنَ النِّعَ امَ نَ طَ ـاب ، يَ املُحكَ ـاه وَ ، يَ نَ يـس ـابـ تِ

، يَاتِ ارِ الذَّ ا وَ العَ ـاب يَ ا ،ادِيَاتِ نَ الطُّورِ وَ ىلَّ ـاب يَ تَـدَ ـا فَ نَ نْ دَ  ،نَ مَ
                                                                        

مجيعـاً يف القـول ÷ جيسد سـنن النبـي وسـنن أهـل بيتـه  = اإلمام املهدي )١(
 .والعمل

عند ظهوره يقيم الدالئل والبينات العلميـة عـىل امامتـه  =ذلك أن املهدي  )٢(
ودعوته كام يقوم ببعض املعاجز التي تبني صحة مدعاه كام فعل أنبياء اهللا ورسـله 

 .من قبل
 .األخبارحيث تتحقق مجيع عالمات الظهور التي وردت يف  )٣(
بحيـث تكـون  =األدلـة الدامغة عـىل أنــه املهـدي × حيث يبني اإلمـام  )٤(

 .حقيته قد وضحت جلميع الناس بال شك أو ريب
اساساً خياطب الناس بالعقـل والربهـان واملنطـق وإقامتـه × أي أن اإلمام  )٥(

 احلجة العقلية والرشعية الثابتة املحكمة.
يف كـوهنم نعمـة اهللا ÷ اد بالنعم النبي واألئمة (واملر ) السابغات: الواسعات٦(

 .عىل األمة مجيعاً)



 

 

 الندبة دعاء

٢٦٩ 

كَ  نيِ أَوْ أَدنَ انَ قَ فَ وسَ َ  ،ىابَ قَ اقرتِ اً وَ وّ نُ ِّ األَ دُ ـيلِ ـنَ العَ ، عـىلَ ابـاً مِ
ي أَينَ ا عرِ تْ بِكَ النَّوسلَيتَ شِ رَّ ـ ، بَـلْ أَيُّ أَرضٍ IQHتَقَ لُّ قِ كَ تُ

بِرَ رَ ـأَوْ ثَ  يـا أَمْ ذِي طُ هَ ريِ أَوْ غَ  IRHوَ ـض، أَ زِ يَّ ـلَ ـزٌ عَ ـو، عَ
 اخلَ  ــأَنْ أَرَ الَ  ISHقَ ل ــرَ وَ الَ  تُ ــ أَ ، وَ الَ س ــاً وَ يس سِ ــكَ حَ عُ لَ  مَ

َ البَ ITHنَجــوَ  وينِ ـكَ دُ ِــيطَ بـِ َّ أَنْ حتُ ــيلَ يــزٌ عَ زِ الَ لــ، عَ ، وَ  وَ
نَ  الَ  الُكَ يَ يجٌ وَ جِ نِّي ضَ يَّبٍ ف، بِنَ وَ ك شَ مِ غَ نْ مُ لُ  يسِ أَنتَ مِ ْ خيَ ملَ

نَّا نْ نَ ـ، بِنَفسِ IUHمِ حٍ ي أَنتَ مِ نَّا، بِنَفسِ  ازِ حَ عَ ا نَزَ ي أَنـتَ أُمنِيَّـةُ ـمَ
ائِقٍ  نْ مُ  شَ نَّى، مِ تَمَ نٍ ؤيَ مُ  مِ نَةٍ ؤوَ ا مِ نـَّ ا فَحَ رَ كَ ـف، بِنَ IVHذَ ي أَنـتَ ـسِ

                                                                        

 ) ابن استقرت بك النو: أي أين حمل اقامتك.١(
)٢ :ذي طو ،فيام مىض سامء الماكن(ورد ان احلجة = قد سكنهاأ) رضو.( 
 .اخللق: الناس) ٣(
ه ايسمع خطبه أو يلق) مما حيز يف نفس املوايل أنه ال يستطيع أن ير إمام زمانه أو ٤(

ويتزود من هداه كام يعز عليه أنه ال يستطيع أن يقدم أي نرصة مبـارشة لإلمـام وأن 
 يكون معه يف حمنه ومعاناته.

رغم غيبته عن األمة فهو معهـا حيمـل مهومهـا ويسـهم يف  ×م ) واملراد أن اإلما٥(
ترشيدها ويدفع البالء عنها ولكن بصورة غـري مبـارشة ال يعلـم النـاس فيهـا دوره 

 .كام جاء يف احلديث (كالشمس خلف السحاب) وعمله
) حنّ لليشء: اشتاق إليه، (واملراد أنه كلام ذكر املهدي = اشـتاقت إليـه قلـوب ٦(

 منات وافتقدت غيابه عنها).املؤمنني واملؤ



 

 

 الندبة دعاء

٢٧٠ 

يدِ  قِ نْ عَ زٍّ الَ  IQHمِ امَ عِ ثِيــسِ فى، بِنَ  يُسَ ـنْ أَ ـدٍ ـي أَنـتَ مِ  الَ  IRHلِ جمَ
، بِنَفسِ  َارَ نْ تِ ـجيُ مٍ الَ ـي أَنتَ مِ ـاهَ الَ  ISHدِ نِعَ ـف، بِنَ ITHى تُضَ ي ـسِ

فٍ  َ يفِ رشَ نْ نَصِ ، إِىلَ الَ  IUHأَنتَ مِ اوَ ـ يُسَ تَـى أَحَ ـا  مَ ارُ فِيـكَ يَ
طَـابٍ الَ ومَ  أَيَّ خِ تَـى، وَ إِىلَ مَ ،  يَ وَ أَيَّ نَجـوَ ـفُ فِيـكَ وَ أَصِ

أُن ونَكَ وَ ابَ دُ َّ أَنْ أُجَ يلَ يزٌ عَ زِ ىـَعَ َّ أَنْ أَبكِيَـكَ IVHاغَ ـيلَ يزٌ عَ زِ ، عَ
 رَ لَكَ الـوَ ذُ خيَ ـا IWHوَ مْ مَ ـُ وهنَ يـكَ دُ لَ يَ عَ ـرِ َّ أَنْ جيَ ـيلَ يـزٌ عَ زِ ، عَ

                                                                        

) عقيد عز: مالزم للعز، واملراد هـو ذكـر بعـض أوصـاف اإلمـام مـن العـز ١(
ه وأولياءه املعصومني من نعم وعطايا ءبه أنبيا واالصالة والعصمة وما احاط اهللا

 ورعاية منذ القدم.
 ) اثيل جمد: اصيل جمد.٢(
 ذ قديم الزمان).قديم النعم، (أي أن نعمته كانت من) تالد النعم: ٣(
 .و بيشء آخرسات: ال ىضاهت) ال ٤(
) نصيف رشف: أي معمم أو مغطى بالرشف (النصيف كل ما غطى الـرأس ٥(

 من عاممة أو مخار ونحومها).
رح الصـدر كاألمـل بقـرب الظهـور أو ـى بكـالم يشــى: يتكلم معـاغـ) ان٦(

أن يكـون  حاديـث تزيـل اهلمـوم مـن الصـدر أوأرورة الصرب وما شابه من ـض
ولـيس عـن اتباعـه  ×التمني بأن تزال اهلموم واألحزان عن صدر اإلمام املعنى 
 فقط.

 .الور: عموم الناس (الذين جيهلون أو ال يعرفون قدره ومقامه) )٧(



 

 

 الندبة دعاء

٢٧١ 

 رَ يـهَ  IQHجَ عِ نْ مُ عَ  نٍ ـلْ مِ أُطِيلَ مَ ــفَ البُكَ يلَ وَ وِ ـلْ IRHاءَ هُ العَ ، هَ
وعٍ  ــزُ ــنْ جَ ــ مِ عَ زَ دَ جَ ــاعِ أُسَ ــالَ هُ إِذَ ـفَ يَتْ ا خَ ــذِ ــلْ قَ ــنيٌ  ISH، هَ عَ

هتَ  دَ اعَ ينِ فَسَ ىلَ الـا عَ اـقَ ـي عَ لْ إِلَيكَ يَ ، هَ ـبِيلٌ  ذَ ابـنَ أَمحَـدَ سَ
تُ  نَا مِ ITHىقَ لفَ ومُ لُ يَ تَّصِ لْ يَ نَحظـىنـ، هَ هِ فَ ـدِ دُ IUHكَ بِغَ ـرِ تَـى نَ ، مَ

لَكَ  نَاهِ ةَ  IVHمَ يَّ وِ عُ  IWHالرَّ نتَقِ تَى نَ ، مَ نَروَ نْ عَ  IXHفَ قَ ابِ مَ ذمِ  دئِكَ فَ
                                                                        

) يعز عىل املؤمن أن يتعرض اإلمام املهـدي = إىل املعانـاة واألذ وهـو يرعـى ١(
 يكون معه ويدفع عنه.األمة عن بعد وال يستطيع املوايل أن 

 .ألن البـكاء أقـل التوجـع عنـد العجـز وفقدان القدرة )٢(
األمل  اظهـار هـو (واملراد ،الناعم الرمل وهو القذ من الرضر اصاهبا يأ :قذيت )٣(

بعد اإلمام = عن اتباعه وافتقادهم له وشوقهم إليه والـذي يـتجىل بالبكـاء بسبب 
  ).عندما يكونون بعيدين عنه ه وأهله وأعزاءهءاحباواحلزن واألمل كام يفتقد املرء 

ـف ملالقاتـه والفـوز باإلن) ٤( امم إليـه ضـوهو تعبري عن مد الشوق لإلمام والتلهّ
  .واملوقوف معه يف مجيع املحن والشدائد

  .بمعنى هل سنواكب زمن الظهور فنحظى بلقاء اإلمام ونرصته )٥(
والتعبري كنايـة عـن منهـل  اءي جيتمع فيه املذورد الامل) مناهلك: مواردك (املنهل ٦(

  ).العلم والدين واهلد الذي جيتمع يف اإلمام
وية: اي املذهبة للعطش، (واملراد هنـا هـو االرتـواء الروحـي مـن احاديثـه ٧( ) الرّ

  ).فرتو القلوب واألرواح بعد طول اشتياق وانتظار وتعاليمه وهدايته لألمة
أي هتنأ القلـوب وترتـوي  النهر: دخله ومكث فيه يتربد) ) ننتقع: نتربد (انتقع يف٨(

  .النفوس من فيض اإلمام وخرياته
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د الَ الصَّ تَ IQHطَ رَ ، مَ نُ ادِيكَ وَ غَ ـرَّ عَ ى نُ نُقِ ـكَ فَ حُ تـى IRHنـاً ياوِ ، مَ
رَ  نَ ا وَ انَ رَ قَ تَ تُ ـاءَ النَّصتَ لِوَ رـنَشَ  داكَ وَ  أَ ، تُرَ انَ رِ كَ رَ ـفُّ بـِ ا نَحُ

مُّ املَأل ؤُ أَنتَ تَ ألَ ، ISHوَ د مَ قَ أَذَ تَ األَ وَ دالً، وَ كَ قرضَ عَ اءَ تَ أَعـدَ
قَ  عِ اناً وَ وَ أَبهَ تَاةَ ـَاباً، وَ رَ  ITHرتَ العُ ابـِ طَعـتَ دَ قَ ، وَ قِّ ةَ احلَ دَ حَ جَ وَ

ولَ الظَّاملِِنيَ ـاملُتَ  اجتَثَثتَ أُصُ ، وَ ينَ ِ ربِّ مـدُ IUHكَ : احلَ قُولُ نَحنُ نَ ، وَ
بِّ العَ هللاهللا ، اللَّ رَ ِنيَ مَّ أَنتَ املَ البَ  هُ بِ وَ رَ افُ الكُ شَّ ، وَ لكَ إِلَيكَ  وَ

                                                                        

وق الكبـري إىل اإلمـام وهـداه وارشـاداته ـوالشـ ) الصد: العطش الشـديد١(
  .لألمة

أوقـات عظيمـة يسـتطيع املـؤمن أن يـزور إمامـه مـن واروعها  ا) وما أمجله٢(
  .واإليامن بعد ظهوره ويتزود منه اهلد ×املهدي

متى يأيت هذا اليوم الـذي يصـيل اإلمـام بالنـاس مجاعـة وحيـيط بـه أحبابـه ) ٣(
  .ومواليه

 . العتاة: الطغاة الظلمةو ،أبرت: أهلكت )٤(
حيـث يـزول وهيلـك فيـه الطواغيـت واملتجـربون مـن  منه و يوم البدّ ـ) وه٥(
رية ـمسـار البشـاحلق والعدل وتصحيح دولة إلقامة  حكام والسالطني متهيداً ـال

ـدْ ﴿ منهـا قولـه تعـاىل: بذلك يف كتابه يف آيات عديدة ر اهللاـوقد بش ئـاخلاط قَ لَ وَ
ن بَ  بُورِ مِ تَبْنَا يفِ الزَّ الـِكدِ الـذِّ عكَ بَـادِيَ الصَّ ـا عِ هَ ثُ رِ ونَ ـرِ أَنَّ األَرضَ يَ وقولـه ، ﴾حُ

ــ لِيُاىل: ﴿ـتع ونَ ــدُ ي رِ ــطيُ اهللاِـفِ ــورَ نُ ــفبِأَئُوا هِ اهِ اـوَ وَ هِهللاُمْ ــورِ نُ ــتِمُّ ــمُ لَ هَووَ ــرِ كَ
ونَ  افِرُ   .﴾الكَ
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يسأَ  بُّ اآل IQHتَعدِ أَنتَ رَ  وَ كَ العَدوَ عِندَ أَغِثْ فَ األُوىلَ فَ ةِ وَ رَ خِ
يَـاثَ املُ  ا غِ كَ املُبـتَىلَ سـيَ بَيـدَ يثِنيَ عُ يـتَغِ دِ ـا شَ هُ يَ ـيِّدَ هِ سَ أَرِ دَ ـ، وَ

لْ عَ ـالقُ  أَزِ ، وَ ـسَ هِ األَ ـهُ بِ ـنـوَ وَ اجلَ لِ  ،IRHى وَ د غَ رِّ بَ هُ ـوَ ا  ISHيلَ يَ
ىلَ العَرشِ ا نْ عَ جعَـسمَ نْ إِلَيهِ الرُّ مَ ، وَ ـ ىٰ تَوَ املُنتَهَ ـمَّ ى، اللَّ وَ هُ

ـ كَ الشَّ بِيـدُ نَحنُ عَ ، إِىلَ  ITHئِقُونَ اوَ بِنَبِيِّـكَ كَ وَ رِ بـِ كِّ لِيِّـكَ املُـذَ  وَ
لَ  ــقخَ ــهُ لَ ــالَ نَ ـتَ مَ ةً وَ ــ ،ذاً ا عِصــمَ متَ أَقَ ـــوَ امــاً نَ ـهُ لَ ــا قِوَ عَ مَ اذاً، وَ

لتَ  عَ جَ ـالَ ـوَ سَ ِيَّـةً وَ نَّا حتَ بَلِّغهُ مِ اماً، فَ نَّا إِمَ نِنيَ مِ ؤمِ ـهُ لِلمُ دنَ زِ ا ماً، وَ
ا ا بِذلِكَ يَ اماً، وَ بِّ إِكرَ ـلْ مُ جرَ ا مُ سـعَ هُ لَنـَ رَّ قَ سـتَقَ مُ اً وَ رَّ امـاً، تَقَ

أَ  نـَ وَ امَ ـاهُ أَمَ كَ إِيَّ يمِ تَكَ بِتَقدِ ِمْ نِعمَ دَ  ،امت تَّـى تُورِ نَانَـكَ حَ نَـا جِ
دَ  هَ ةَ الشُّ قَ رافَ مُ لَصَ وَ نْ خُ ، اللَّ اءِ مِ ـائِكَ لِّ عَ مَّ صَ ـدٍ ـهُ َمَّ آلِ  ىلَ حمُ وَ

دٍ  َمَّ ىلَ جَ  حمُ لِّ عَ صَ وـوَ سُ رَ هِ وَ يِّدِ األَ  دِّ بِيــكبَ لِكَ السَّ ىلَ أَ عَ ، وَ هِ ـرِ
                                                                        

   واستنرص.ني) استعدي: استع١(
ة املحبّة واللهفة إىل ) اجلو: اشتداد الوجد من عشق أو حزن٢( ، واملراد هو شدّ

  .لقاء صاحب األمر واالمتثال ألمره
مراد شـدة الشـوق ـ(والـه وحرقتـه، ـرارة قلبــوحـ ) غليله: عطشه الشديد٣(

  ).×ماملإل
  .يف بعض النسخ التائقون) ٤(
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يِّدِ األَ  رِ السَّ تِ IQHصغَ دَّ جَ يـ، وَ دِّ ــهِ الصِّ ــقَ ـةَ  فَ ربةِ الكُ بِنـتِ اطِمَ
دٍ  َمَّ لَ  ،ملسو هيلع هللا ىلصحمُ عَ ـنْ آبـى مَ ـوَ يتَ مِ يـهِ ـائـِـَنِ اصطَفَ لَ عَ ةِ، وَ رَ َ هِ الـربَ

ـ أَوفَ أَكثَرَ وَ مَ وَ أَدوَ مَّ وَ تَ أَ لَ وَ أَكمَ لَ وَ يــأَفضَ لَّ ـا صَ ـىلَ ـرَ مَ تَ عَ
دٍ  يـمِ  أَحَ ـالَ ـئِ انْ أَصفِ يهِ صَ لَ لِّ عَ صَ ، وَ لقِكَ نْ خَ تِكَ مِ َ ريَ خِ ةً كَ وَ

دِ  غَ الَ  ــدَ ــةَ لِعَ الَ هَ ايَ َ ا، وَ دِهَ  هنِ ــةَ ملَِــدَ الَ IRHاايَ ــ، وَ فَ َ  نَ ــادَ ألِ هَ ـمَ ، ISHادِ
أَقِ ـهُ ـاللَّ  ـضْ ـمَّ وَ أَدحِ ، وَ ـقَّ هِ  ITHمْ بِهِ احلَ أَدِلْ بـِ ، وَ لَ هِ البَاطـِ  IUHبـِ

أَذلِلْ بِ أَولِيَ  ، وَ كَ ـدَ ـهِ أَعـاءَ صِ ، وَ كَ يلِ اللَّ ـاءَ ـمَّ بَ بَ ـنَنــهُ هُ ـينـَـا وَ
دِّي إِىلَ  ؤَ ةً تُ صلَ رَ وُ هِ  مُ فِ ـلَ ةِ سَ قَ اجعَ IVHافَ ــا مِ ـلنـَـ، وَ ــنْ يَ ـمَّ ذُ ـأخُ

                                                                        

مـن شـأناً فهو أعظـم اخلالئـق  وإالّ  ملسو هيلع هللا ىلصغر نسبته إىل رسول اهللاـ) املراد باألص١(
، وكـان يفتخـر ويقـول أنـا عبـد مـن عبيـد القـعـىل اإلطـ ملسو هيلع هللا ىلصهللاد رسول اـبع
  .ملسو هيلع هللا ىلصحمدـم
  ).، أي صالة متواصلة بال انقطاعرفاد) املدد: العون و (مواصلة اال٢(
  ا: ملدهتا.) ألمده٣(
  .ادحض: أزل به) ٤(
 .وعدهتم ونرصهمنفسهم وعدهتم أعطهم الثقة بأدل به: أي أ) ٥(
ــول اهللا٦( ــة رس ــو مرافق ــود ه ــابقني، (واملقص ــلف: الس ــةملسو هيلع هللا ىلص ) الس  واالئم

عـرب االيــامن ملــرافقتهم واإللتحـاق بجامعـتهم وذلـك بالوصـول  ÷املنتجبيـني
 هللا).الصادق والعمل الصالح واملسابقة اىل رضوان ا
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ِمْ  هتِ جزَ وقِـIQHبِحُ قُ ـةِ حُ أدِيَ ـىلَ تَ ا عَ نـَّ أَعِ ، وَ ـمْ هِ ثُ يفِ ظِلِّ يَمكُ هِ ـ، وَ
االIRHهِ ـإِلَي اج، وَ تِهِ وَ اعَ ادِ يفِ طَ امـنُنْ إلِ تِهَ ، وَ يَتِهِ عصِ ن مَ جتِنَابِ عَ

ضَ  ينَا بِرِ لَ بْ لَنَاعَ هَ ، وَ عَ  اهُ دُ ، وَ تَهُ محَ رَ تَهُ وَ أفَ الُ ارَ نـَ ـا نَ هُ مَ ريَ خَ هُ وَ ءَ
ا ، وَ كَ ندَ وزاً عِ فَ تِكَ وَ محَ نْ رَ ةً مِ عَ ، جبِهِ سَ قبُولَـةً اتِنَا بِهِ مَ وَ لَ عَلْ صَ

عَ  دُ ة، وَ ورَ غفُ نَا بِهِ مَ وبَ نُ ذُ نَ وَ اسا بِهِ مُ اءَ اباً، وَ ـلْ أَرزَ جتَجَ هِ عَ ا بـِ نـَ اقَ
نَ بمَ  ومَ ُ مهُ ، وَ ةً وطَ يَّ ـابِ سُ كفِ يَّــهِ مَ قضِ نَا بِهِ مَ ائِجَ وَ حَ ، وَ لْ ـةً أَقبـِ ، وَ ةً

اقبَ إِلَينَ  ، وَ يمِ رِ كَ الكَ جهِ نَا إِلَيـا بِوَ بَ رُّ قَ انظُر إِلَينَا نَ ـلْ تَ ، وَ ةً ظـكَ رَ
، نَ  ةً يمَ حِ رَ كتَ سرَ ـا الكَ َ لُ هبِ ، ثُـمَّ الَ مِ كَ نـدَ ـةَ عِ ا ـ تَصـامَ نـَّ ا عَ فهَ رِ

ا ، وَ ودِكَ نَ سبِجُ نْ حَ قِ هِ ضِ وا مِ دِّ ـاً، ملسو هيلع هللا ىلص جَ يّ وِ اً رَ يّ هِ، رَ بِيَدِ هِ وَ أْسِ بِكَ
ائِغاً، الَ  نِيئاً سَ .هَ ِنيَ امحِ مَ الـرَّ ا أَرحَ هُ يَ أَ بَعدَ مَ ـىلَ   ظَ ـىلَّ اهللاُ عَ صَ وَ

 . ينَ رِ أَهلِ بِيتِهِ الطَّاهِ دٍ وَ َمَّ  حمُ
 

                                                                        

 ) أي ينال محايتهم وشفاعتهم يف يوم القيامة.١(
يف زمن ظهوره من التأييد والنرصة والطاعة له وجتنـب  =لإلمام  ) هناك حقوق٢(

مـع أتباعـه، وحقـوق يف ملسو هيلع هللا ىلص لرسول اهللااحلقوق التي كانت معصيته والعمل بأمره ك
الـنفس لنرصـته نتظار له والشوق إليه والدعاء له وإعـداد غيبته وهو عيش حالة اال

واملسـارعة إىل رضـوانه واملسـابقة  عند قيامه وهـذا ال يكـون إالّ بكـامل الطاعـة هللا
 لتحصيل مراضيه أوال فيكون اإلنسان مؤهال بعد ذلك ملواالة إمامه ونرصته.
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 كل شهر قمريالدعاء في 
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ãËí@›◊@ã‡”  

 

ىلَ  لِّ عَ مَّ صَ دٍ  اللَّهُ َمَّ ىل حمُ عَ ـةَ  آلِ  وَ كَ رَ ، وارزقنـي بَ دٍ َمَّ ا حمُ نَ ـهرِ  شَ
ا ذَ ، هَ هُ ـريَ فْ  وخَ ارصِ ي وَ نـّ ، عَ هُ َّ رضَ هُ وَ َّ ي فِيـهِ  رشَ لنـِ اجعَ ـنَ  وَ  مِ

 املُتَّقِني.
 

ي فِيـهِ  نـِّ مَّ أَعِ هُ ـىلَ  اللَّ قِ عَ وفِ  IQH بَوائـِ ُ رصُ ، وَ ورِ هُ يـايل  IRHالـدُّ اللَّ
نْ  ني مِ نَجِّ ، وَ امِ األَيّ ا ISHيانوالِ الدُّ هأَ وَ ةِ، وَ رَ باتِ اآلخِ رُ كُ ي كوَ نـِ فِ

ا يَ  َّ مَ لُ الظّاملُِ عرشَ  . ونَ يفِ األَرضِ مَ
مَّ ما  هُ اأَ اللَّ افُ فَ ما كخَ نِي، وَ يفِ نَ حأَ فِ نِي، وَ قِ رُ فَ ي ـسِ فذَ دِينـِ ي وَ

ا اسرُ حفَ ي فَ رِ فَ يفِ سَ يفِ ظفَ حنِي، وَ اهأَ نِي، وَ ايلِ فَ مَ ، ITHنِيفلُ خيل وَ
                                                                        

فـيام تبقـى من املكـاره ما يأيت يف الزمان اي  ) بوائق: رشور مصائب ومكاره (١(
 من العمر).

تغري االيام من حال إىل حال من الشباب إىل الشـيخوخة اي  :رصوف الليايل)٢(
 إىل املرض وما شابه).  ةومن الفقر إىل الغنى ومن السالم

 فتن الدنيا ومصائبها وابتالئاهتا العامة واخلاصة.اهوال الدنيا :) ٣(

 ) أي احفظهم بحفظك ورمحتك.٤(
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زَ  فِــيام رَ كْ يلقوَ ــارِ بَ يف نَ IQHتَنِــي فَ ــف، وَ ــذلِّ ـسِ يف لي فَ ِ عــأَ نِي، وَ نيُ
ظِّ النّاسِ  عَ اإلِ مفَ نِّ وَ ِّ اجلِ نْ رشَ مِ لِّ ننِي، وَ سَ نُويب فَال مسِ فَ بِذُ نِي، وَ

يتِ فَالَ ختُ حضَ فتَ  يرَ ِ بِرسَ يلِ فَال تَ نِي، وَ مَ بِعَ ، وَ ينِ ـكَ بزِ مَ نِعَ ي، وَ تَلِنـِ
ِني. نِي، بلُ سفَال تَ  امحِ مَ الرَّ ا أَرحَ تِكَ يَ محَ  بِرَ
 فضـل فيـه دور فقـد التـايل القرآين التهليل فاقرأ احببت وإن
 .IRHكبري

                                                                        

ذوال يف طاعتك وسبباً أو اجعله مب  رزقك،اجعل الربكة والزيادة يفبمعنى  ) ١(
 لبلوغ رضوانك.

دعاء ال احتاج معـه ملسو هيلع هللا ىلص قال: علمني حبيبي رسول اهللا × )  عن أمري املؤمنني ٢(
 إىل دواء اإلطباء. 

سبع وثالثني هتليلة من القرآن، من أربع ×: «قيل وما هو يا أمري املؤمنني؟ فقال 
ج اهللا كربـه، وال وعرشين سورة من البقرة إىل املزمل، مـا قاهلـا مكـروب إالّ  فـرّ

ى ـى اهللا دينه، وال غائب إالّ ردّ اهللا غربته، وال ذو حاجة إالّ قضــمديون إالّ قض
ن قرأها يف كل يوم حني يصبح آمن  اهللا حاجته، وال خائف إالّ آمن اهللا خوفه، ومَ
قلبه من الشقاق والنفاق، ودفع اهللا عنه سـبعني نوعـاً مـن أنـواع الـبالء أهوهنـا 

ـن اجلذام وا جلنون والربص وأحياه اهللا رياناً وأماته رياناً وأدخله اجلنّة ريانـاً، ومَ
ن قرأها كـل ليلـة حـني يـأوي إىل  قاهلا وهو عىل سفر مل يرَ يف سفره إالّ خرياً، ومَ
ل اهللا به سبعني ملكاً حيفظونه من ابليس وجنوده حتى يصبح وكان يف  فراشه، وكّ

 ). ٢٨٧/ ٩٥ج (البحار:». يميسهناره من املحفوظني واملرزقني حتى 
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مْ   كُ إِهلُ دٌ  إِلهٌ  وَ احِ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  وَ محَنُ  هُ . اهللاُ الرَّ يمُ حِ  إِالَّ  إِلـهَ  الَ  الـرَّ
وَ  يُّ  هُ يُّومُ  احلَ هُ  الَ  القَ ذُ أْخُ نَةٌ  تَ الَ  سِ .ونَ  وَ   مٌ

وَ   ي هُ مْ  الَّذِ كُ رُ ـوِّ ـامِ  يفِ  يُصَ ـاءُ  فَ يـكَ  األَرحَ ـوَ  إِالَّ  إِلـهَ  الَ  يَشَ  هُ
يزُ  زِ .  العَ كِيمُ  احلَ

دَ  هِ هُ  اهللاُ شَ نَّ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  أَ ةُ  هُ ئِكَ املَالَ أُولُوا وَ ائِامً  مِ لالعِ  وَ  طِ سـبِالقِ  قَ
وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  يزُ  هُ زِ .  العَ كِيمُ  احلَ

وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  اهللاُ  مْ جلَيَ  هُ نَّكُ عَ ةِ  مِ ويَ  إِىلَ  مَ يَامَ .  بَ يرَ  الَ  القِ  فِيهِ
مُ   مْ  اهللاُ ذلِكُ بُّكُ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  رَ الِقُ  هُ ـلِّ  خَ وهُ  ءٍ يشَ  كُ اعبُـدُ ـوَ  فَ هُ  وَ

ىلَ  لِّ  عَ .  ءٍ يشَ  كُ كِيلٌ  وَ
بِعْ  ا اتَّ يَ وأُ  مَ ـن كَ يإِلَ  حِ بِّـكَ  مِ ـوَ  إِالَّ  إِلـهَ  الَ  رَ أَ  هُ ضْ عـوَ ـنِ  رِ  عَ

. رشِ املُ   كِنيَ
لْ   ا قُ ا يَ َ ولُ  إِينِّ  النَّاسُ  أَهيُّ سُ مْ  اهللاِ رَ ِيعـاً  إِلَيكُ ي مجَ  كُ لـمُ  لَـهُ  الَّـذِ

اتِ  وَ امَ األَرضِ  السَّ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  وَ ي هُ يـِ يـتُ  حيُ مِ يُ نُوا وَ ــآمِ اهللاِ فَ  بـِ
ولِهِ  سُ رَ يِّ  النَّبِيِّ  وَ ي األُمِّ نُ ؤيُ  الَّذِ تِهِ  بِاهللاِ مِ لِامَ كَ وهُ  وَ بِعُ اتَّ ـمْ  وَ لَّكُ  لَعَ

 . ونَ تَدُ  هتَ
ا  مَ وا وَ رُ وا إِالَّ  أُمِ داً  إِهلاً  لِيَعبُدُ احِ ـوَ  إِالَّ  إِلـهَ  الَ  وَ ـ هُ هُ بسُ انَ ـامَّ  حَ  عَ
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. شيُ  ونَ كُ  ـرِ
إِن  لَّ  فَ وَ لْ  اوتَ قُ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  اهللاُ بِيَ سحَ  فَ لَ  هُ كَّ  هِ يعَ وَ وَ  تُ لتَ هُ بُّ  وَ  رَ

.  شِ رالعَ  ظِيمِ  العَ
تَّى  ا حَ هُ  إِذَ كَ قُ  أَدرَ رَ الَ  الغَ ي إِالَّ  إِلهَ  الَ  أَنـَّهُ  تُ نآمَ  قَ نَتْ  الَّذِ هِ  آمَ  بـِ

نُوا ا ائِيلَ رسَ إِ  بَ نَ أَ نَ  وَ . ساملُ  مِ نيَ  لِمِ
لْ   وَ  قُ يبِّ  هُ وَ  إِالَّ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  رَ لَ  هُ كَّ  هِ يعَ وَ إِلَ  تُ لتَ .  هِ يوَ تَابِ  مَ

لُ  نَزِّ ةَ  يُ ئِكَ وحِ  املَالَ نْ  بِالرُّ هِ  مِ ـىلَ  أَمـرِ ـن عَ ـاءُ  مَ ـنْ  يَشَ بَـادِهِ  مِ  أَنْ  عِ
وا رُ هُ  أَنذِ نَّ ا إِالَّ  إِلهَ  الَ  أَ نَ . أَ قُونِ اتَّ   فَ

وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  اهللاُ  ءُ  لَهُ  هُ ا نَى،ساحلُ  األَسامَ نَ أَ تُكَ خا وَ ا رتَ عْ سفَ  ملَِـا تَمِ
ى، ــوحَ نِــي يُ ــا إِنَّ نَ ــا إِالَّ  إِلــهَ  الَ  اهللاُ أَ نَ ا أَ ــعفَ ــمِ  ينِ دبُ أَقِ ةَ  وَ ــالَ  الصَّ

ي. كلِذِ   رِ
امَ   مُ  إِنَّ كُ ي اهللاُ إِهلُ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  الَّذِ عَ  هُ سِ لَّ  وَ . لعِ  ءٍ يشَ  كُ  امً
ا  مَ ن نَالأَرسَ  وَ ن لِكَ بقَ  مِ ولٍ  مِ سُ ي إِالَّ  رَّ هُ  أَ  هِ يإِلَ  نُوحِ  إِالَّ  إِلـهَ  الَ  نَّ

ا نَ .  أَ ونِ اعبُدُ  فَ
ا  ذَ بَ  إِذْ  النُّونِ  وَ هَ باً  ذَ اضِ غَ رَ  لَن أَن فَظَنَّ  مُ لَ  نَّقـدِ ادَ هِ يـعَ نـَ  يفِ  فَ

تِ  انَكَ بسُ  أَنتَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  أَنْ  الظُّلُامَ نتُ  إِينِّ  حَ نَ  كُ .  مِ  الظَّاملِِنيَ
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اىلَ  تَعَ قُّ  املَلِكُ  اهللاُ فَ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  احلَ بُّ  هُ .  العَرشِ  رَ يمِ رِ  الكَ
وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  اهللاُ بُّ  هُ .  شِ رعَ لا رَ ظِيمِ  العَ

وَ  هُ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  اهللاُ وَ ةِ  األُوىلَ  يفِ  دُ ماحلَ  لَـهُ  هُ رَ اآلخِ لَـهُ  وَ  مُ كاحلُ  وَ
إِلَ  . رتُ  هِ يوَ عُونَ  جَ
الَ  عَ  تَدعُ  وَ رَ  إِهلاً  اهللاِ مَ ـوَ  إِالَّ  إِلـهَ  الَ  آخَ ـلُّ  هُ ءٍ  كُ ـىْ كٌ  شَ الـِ  إِالَّ  هَ

هُ جوَ  إِلَ  مُ كاحلُ  لَـهُ  هَ . رتُ  هِ يوَ عُونَ  جَ
ا  ا يَ َ واذا النَّاسُ  أَهيُّ رُ تَ  كُ لَ  اهللاِ نِعمَ مْ يعَ لْ  كُ ـنْ  هَ ـالِق مِ يــرُ  خَ  غَ

م اهللاِ كُ قُ رزُ نَ  يَ ءِ  مِ امَ األَ  السَّ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  ضِ روَ أَنَّى هُ . ؤتُ  فَ ونَ  فَكُ
مُ   مْ  اهللاُ ذلِكُ بُّكُ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  كُ لاملُ  لَهُ  رَ أَنَّى هُ .  فَ فُونَ  تُرصَ
افِرِ   ابِلِ  بِ نالذَّ  غَ قَ يدِ  بِ والتَّ  وَ دِ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  لِ والطَّ  ذِي العِقَابِ  شَ

وَ  .  هِ يإِلَ  هُ ريُ  املَصِ
مُ  مْ  اهللاُ ذلِكُ بُّكُ الِقُ  رَ لِّ  خَ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  ءٍ يشَ  كُ أَنَّى هُ . ؤتُ  فَ ونَ  فَكُ

وَ   يُّ  هُ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  احلَ ا هُ وهُ دفَ نيَ خمُ  عُ .  لَهُ  لِصِ ينَ  الدِّ
وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ   يِي هُ يتُ  حيُ مِ يُ مْ  وَ بُّكُ بُّ  رَ رَ مُ  وَ ائِكُ .  آبَ لِنيَ  األَوَّ

ــا مْ عفَ نَّــهُ  لَ ا اهللاُ إِالَّ  إِلــهَ  الَ  أَ رْ غتَ ســوَ نبِكَ  فِ ـذَ لِ  لـِ ــلوَ نِنيَ ؤمُ  مِ
املُ  . ؤوَ نَاتِ  مِ
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وَ  ي اهللاُ هُ وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  الَّذِ ُ  هُ املِ ةِ  بِ يـالغَ  عَ ادَ ـهَ الشَّ ـوَ  وَ محَنُ  هُ  الـرَّ
 . حيمُ  الرَّ

وَ   ي اهللاُ هُ ـوَ  إِالَّ  إِلـهَ  الَ  الَّذِ كُ  هُ وسُ  املَلـِ ـدُّ مُ  القُ ـالَ نُ ؤاملُـ السَّ  مِ
نُ ياملُهَ  يزُ  مِ زِ بَّارُ  العَ ُ  اجلَ ربِّ انَ بسُ  املُتَكَ امَّ  اهللاِ حَ . رشِ يُ  عَ ونَ  كُ

وَ  إِالَّ  إِلهَ  الَ  اهللاُ  ىلَ  هُ عَ لِ لفَ  اهللاِ وَ كَّ نُونَ ؤاملُ  يَتَوَ  : قل ثم      .مِ
مَّ  هُ فواً  أَسأَلُكَ  إِينِّ  اللَّ هُ  لَيسَ  عَ ، بَعدَ ةٌ وبَ قُ ً  عُ ىضَ رِ هُ  لَـيسَ  وَ  بَعـدَ

، طٌ خَ افِيَةً  سَ عَ ا لَيسَ  وَ هَ ، بَعدَ ءٌ ةً  بَالَ ادَ عَ سَ ا لَيسَ  وَ هَ ، بَعدَ اءٌ ـقَ  شَ
 ً دَ هُ ونُ  الَ  وَ هُ  يَكُ ، بَعدَ لَةٌ الَ ناً  ضَ إيامَ هُ  الَ  وَ لُ ، يُدخِ فـرٌ لبـاً  كُ قَ  الَ  وَ
هُ  لُ اخِ دَ ـدٍ  يُ َمَّ ـىلَ حمُ ـىلَّ اهللاُ عَ صَ ِني وَ امحِ مَ الـرَّ ا أَرحَ تِكَ يَ محَ تنَةٌ بِرَ  فَ

ين.  رِ آلِهِ الطَّاهِ  وَ
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أدعيـة تزكيـة الـنفس (الصحيفة السجادية يف معانيهـا اجلليّـة:  -١
وايضـاحاً لـبعض تربويـاً وافيـاً ويتنـاول رشحـاً ) وتكامل اإليـامن

 ÷خالقية ألرقى تراث دعائي ألهـل البيـت املفاهيم العرفانية واأل
 لنسخة حمققة ومصححة.

لني:  -٢ ت(أدعية املتوسّ ويشتمل عىل  )أدعية قضاء احلوائج واملهامّ
ل باالسم األعظم، وأدعية التوسـل بحـول اهللا تـه،  أدعية التوسّ وقوّ

ل بمنزلة أنبياء اهللا مع وأدعية اإلضطرار ÷ ه وحجج وأدعية التوسّ
ر وتيسـري األمـور ودفـع ـنخبة من الصلوات املستحبة يف رفع العس

 البالء.
 

جيمع نخبـة  )أدعية األحوال والظروف املختلفة(أنوار الدعاء:  -٣
عىل اإلنسان يف  فريدة من الدعاء جلميع الظروف واحلاالت التي مترّ 

 نه الفردية واألرسية واالجتامعية.وشؤ
 

يضم  الذكر واملكارم األخالقية واإليامنية)أدعية (عيون الدعاء:  -٤
عة عىل عشوبرتجمموعة من األدعية ال ة موزّ رين موضـوعاً متنوعـاً ـيّ
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 ملختلف احلاجات واملسائل احلياتية واألخالقية وااليامنية.
ع واإلـأدعيـة العرفـان والتضـ(هل البيت: أمناجاة  -٥ ) الـتهــبرّ

من  مخاطبة هللاـمناجاة والـأدعية أهل البيت يف ال حيتوي عىل روائع
ــع للمعــاين  مقــام العبوديــة واالســتكانة واخلشــوع مــع رشحٍ موسّ

 . واملفاهيم العرفانية واإلسالمية
يضـم باقـة مـن  )أدعية الـذكر والتمجيـد هللا(رياض الداعني:  -٦

أدعية التمجيد والتسبيح والتهليل والتكبـري واالسـتغفار والصـالة 
وعدد من األدعية املختارة مـع مقدمـة روائيـة يف ÷ النبي وآله عىل 

 فضل وأمهية كل من هذه األذكار.
ذكــار واملســتحبات اليوميــة األدعيــة واأل( نــور القلــوب: -٧

ا ـهــاجـتـحـي يـويشتمل عىل األدعية واألذكـار التـ )واالسبوعية
اعـال وتعقيباهتا ي كل يوم باالضافة إىل أدعية أوقات الصالة ـي فـدّ

وكذلك أدعية ليلة ويوم اجلمعة كام يضم نخبة من األدعية املختـارة 
جلميع املناسبات الدينيـة اخلاصـة مثـل ليلـة القـدر وليلـة  ةالصاحل

تصـلح للـدعاء  ، كـامعيـاد ومـا شـابهوأيام األمن شعبان  النصف
بشكل عام مع رشح هادف خمتصـر ملعانيها ومقاصـدها ممـا جيعلهـا 

 .ة مميّزةأدعية تربوي
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) أدعية األشهر املعظمة رجب وشعبان ورمضان(ربيع الدعاء:  -٨
ــة  ــهر املبارك ــذه األش ــتحبّات يف ه ــة واملس ــف األدعي ــع خمتل جيم

  ومناسباهتا اخلاصة سيّام أدعية شهر رمضان وليلة القدر.
مناهل اخلريات: ويشتمل عىل أدعية ذي احلجة وخاصة العشـر  -٩

ويومها وزيـارة اإلمـام احلسـني يف عرفـة  األواخر وأدعية ليلة عرفة
وأدعية ليلة عيد األضحى ويـوم عيد األضحى املبارك ومسـتحباته 
وأدعية عيـد الغـدير املبـارك ومسـتحباته وزيـارة أمـري املـؤمنني يف 

 الغدير. 
: (كتاب الزيارة بعد أداء العمـرة وزيارات مكة املكرمةأدعية  -١٠

اب زيارة بيت اهللا احلرام، مع أو احلج) يضم الكتاب مستحبات وآد
نخبة فريدة متنوعة من أدعية الطواف والسـعي واإلبتهـال يسـتفيد 
منه املتعبد يف الطواف املستحب ويف جلوسه وتعبده يف فضاء الكعبة 
يف األوقات العامة، باإلضافة إىل إحتواء الكتاب للزيارات املستحبة 

 .ريفة يف مكة املكرمةـللمراقد الش
رة: أدعية  -١١ (زيارات النبي وأئمـة اهلـد) وزيارات املدينة املنوّ

وأهـل بيتـه سـيام ويضم نخبة من الزيارات اخلاصة والعامة للنبـي 
 مع جمموعة مـن الصـلوات يف البقيع الصديقة الزهراء وأئمة اهلد
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٢٨٦ 

ريفة واألمـاكن املقدسـة يف مدينـة ـوالدعاء يف الروضة النبوية الشـ
 .عظمةجد قبا واملساجد املالرسول سيام شهداء أحد ومس

ي ـد سياحــ(دليل سفر ومرشـ احلج رحلة اإليامن والعرفان: -١٢
ج) يتناول الكتاب التعريف باحلج وأهدافه وأعاملـه ـحـؤون الـشل

ى رشح كل ما يتعلق باحلج من أمـور السـفر ـة إلـومواقفه باإلضاف
رافية، سـيام ـجغــخية والـة والتأريـمناخيـالصحية واإلجتامعية وال

يتعلق بالبيت احلرام واملسجد النبوي، كـدليل سـياحي دينـي منـذ 
 اإلنطالق من املنزل وحتى العودة إليه. 

 : (مرشد ألعامل احلج ورشوطه وأحكامهدليل احلاج واملعتمر -١٣
مع رشح ملقاصـد عظمة ومواقفه املدعية احلج ) ويضم مجيع أالفقهية

بأعاملـه مـن اإلحـرام إىل مواقـف وما يتعلق  احلج ومعانيه واهدافه
  .عرفة ومزدلفة ومنى حتى إنتهاء أعامل احلج ومناسكه

÷)  ارات النبـي واألئمـة املعصـومنيـزيـ(اة: ـفينة النجــس -١٤
÷ ويشتمل عىل زيارة مستقلّة لكل من النبـي واألئمـة املعصـومني 

كام يضـم نخبـة مـن أدعيـة  ،الزيارات اجلامعة هلم كذلكفرداً فرداً 
دعيتهـا أباالضـافة إىل مقـدمات الزيـارة و ×مام الزمان إوزيارات 
  املختارة.



 

 

 للمؤلف صدر

٢٨٧ 

ويتناول  )زيارات العتبات املقدسة يف العراق(: صباح اهلدم -١٥
يف النجف وكربالء ÷ الزيارات العامة واخلاصة لألئمة املعصومني 

  ات اخلاصة هبم.والكاظمني وسامراء يف خمتلف املناسبات واألوق
أبواب الرمحة: جولة فكرية يف آفاق الدعاء ومنزلته يف اإلسالم  -١٦

ودوره يف بناء الفرد واملجتمع الصالح، مع عـرض لـبعض مفـاهيم 
  جاب.تالدعاء ومنها رشائط الدعاء املس

لـنامذج مـن عـرض  :والزيـاراتبحث يف اختالفات األدعية  -١٧
سباهبا من الناحية االجتامعيـة أل حتليلهذه اإلختالفات وأشكاهلا، و

  .والسياسية
واهــدافها واثرهــا يف  الزيــارة الواعيــة: رشح البعــاد الزيــارة -١٨

ــة اإل ــاط بالقــادة املعصــومنيالرتبي ــة واالرتب (يف دور اإلعــداد  يامني
  .للطبعة الثانية املنقّحة)

معراج الروح: رشح لدعاء استقبال شهر رمضان لالمام زيـن  -١٩
يف الصحيفة السجادية ويتناول منهج عمل لشهر رمضـان  العابدين

وما بعده حيث يمثّل مدرسة أخالقيـة عاليـة ومنظومـة مـن القـيم 
واملفاهيم االسالمية الراقية التي يستفاد منها يف كلّ األوقات ولـيس 

 يف شهر رمضان فقط. 



 

 

 للمؤلف صدر

٢٨٨ 

وما تضـمه املعارصة  يةدعثقافة الدعاء: نقد وحتليل لكتب األ -٢٠
ن تكـون عليـه الثقافـة أمـع ايضـاح ملـا ينبغـي د اإلشكال من موار

  .للدعاء الصحيحة
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 مؤلفلل صدر

٢٨٩ 

 


