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احََلمُد هلِل الَّذى َليَس لَِقضآِئِه داِفٌع، 

َوال لَِعطاِئِه ماِنٌع، 

َوال َكُصنِعِه ُصنُع صاِنع، 

َوُهَو اجَلواُد الواِسُع، 

َفَطَر اَجناَس الَبداِئِع، 

ناِئَع،  واَتَقَن ِبِحكَمِتِه الصَّ

الِئُع،  ال خََتفى َعَليِه الطَّ

َوال َتضيُع ِعنَدُه الَوداِئُع، 

َرجاِت راِفٌع... َولِلُكُرباِت داِفٌع، َولِلدَّ
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مقدمة املركز

نيا وهو يف مهب أنواع  حييا اإلنسان يف هذه الدُّ
عاء،  النّقص والرضر املعنوي منه واملادي. والدُّ
من الوسائل الناجعة يف دفع الرضر عن اإلنسان، 
النَّافع  األسباب  بمسّبب  االنسان  يربط  ألّنه 
الّضاّر عزَّ وعال، فكل االشياء خاضعة إلرادته 
قدير،  يشء  كل  عىل  وهو  اخلري  وبيده  تعاىل 
واالحاديث يف رضورة اهتامم االنسان بالدعاء 

والتوجه باحلاجات اىل اهلل تعاىل كثرية جدا منها:
عن رسول اهلل : »ما من شيء أكرم على 

اهلل تعاىل من الدعاء«. )))
قلت  قال:  أبيه  سديرعن  بن  حنان  وعن 
للباقر أي العبادة أفضل؟ »فقال: ما من شيء 
أحب إىل اهلل عزوجل من أن يسأل ويطلب مما 
ممن  عزوجل  اهلل  إىل  أبغض  أحد  وما  عنده. 

))) الطربيس، مكارم االخالق، 268.
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يستكرب عن عبادته وال يسأل مما عنده«.))) 
عن الصادق : »من مل يسأل اهلل من فضله 

افتقر«.)2)
وقال النبي : »ال يرد القضاء إال الدعاء«.))) 
وقال : »أال أدلكم على سالح ينجيكم من 
أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا بلى: يا رسول 
اهلل، قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سالح 

املؤمن الدعاء «.)))
وعن احلسني بن عيل  قال: »كان رسول 
اهلل  يرفع يديه إذا ابتهل ودعا كما يستطعم 

املسكني«. )))
وقال : »أعجز الناس من عجز عن الدعاء. 

وأخبل الناس من خبل بالسالم«. )6)
وقال : »ما من مسلم دعا اهلل تعاىل بدعوة 
ليس فيها قطعية رحم وال استجالب إمث إال أعطاه 
اهلل تعاىل هبا إحدى خصال ثالث: إما أن يعجل 
له الدعوة وإما أن يدخرها له يف االخرة وإما أن 

 )))الكليني، الكايف، ج) ص 298.
)2) الكليني،الكايف ج2 ص67).

))) الطربيس، مكارم االخالق، 268.
))) املازندراين، رشح الكايف، ج0)ص206.

))) الطربيس، مكارم االخالق، 268.
)6) املفيد، االمايل، ص7)).



7

يرفع عنه مثلها من السوء«. )))
وقال أمري املؤمنني : »ال تستحقروا دعوة 
وال  فيكم  اليهودي  يستجاب  قد  فإنه  أحد 

يستجاب له يف نفسه«. )2)
وقال أمري املؤمنني : »أحب االعمال إىل 
اهلل عزوجل يف االرض الدعاء. وأفضل العبادة 

العفاف«. )))
عن هشام بن سامل قال: قال أبو عبد اهلل عليه 
قرصه؟  من  البالء  طول  تعرفون  هل  السالم: 
قيل: ال، قال: »إذا أهلم أحدكم الدعاء عند البالء 

فاعلموا أن البالء قصري«. 
وقال: »إن الدعاء يف الرخاء لينجز احلوائج 

يف البالء«. 
إىل  وتعاىل  تبارك  اهلل  »أوحى   : وقال 
يف  لك  أستجب  سرائك  يف  اذكرين   داود

ضرائك«. )))
وقال : »من ختوف بالء يصيبه فتقدم فيه 

))) النوري، مستدرك الوسائل، ج) ص68).
)2) الطربيس، مكارم االخالق، 269.

))) الكليني،الكايف ج2 ص67).
))) الطربيس، مكارم االخالق، 269.
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بالدعاء مل يره اهلل عزوجل ذلك البالء أبدا «.)))
عن أيب عبد اهلل وأيب جعفر  قاال: »واهلل ما 

يلح عبد على اهلل إال استجاب له «.)2)
السماء  بني  يتعلق  »البالء   : النبي  وقال 
واالرض مثل القنديل فإذا سأل العبد ربه العافية 
صرف اهلل عنه البالء. وقال: سلوا هلل عزوجل ما 
بدا لكم من حوائجكم حىت شسع النعل، فإنه إن مل 
ييسره مل يتيسر. وقال: ليسأل أحدكم ربه حاجته 

كلها حىت يسأله شسع نعله إذا انقطع«. )))
جعل  عزوجل  اهلل  »إن   : الصادق  وقال 
أرزاق املؤمنني من حيث مل حيتسبوا وذلك أن 

العبد إذا مل يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه«. )))
وعن الرضا  قال: »دعوة العبد سرا دعوة 

واحدة تعدل سبعني دعوة عالنية«.))) 
وعنه  قال: »إن اهلل عزوجل ال يستجب 
فاقبل  دعاءا يظهر من قلب ساه، فإذا دعوت 

بقلبك مث استيقن باالجابة«. )6)
))) الكليني،الكايف ج) ص09).
)2) الكليني،الكايف ج2 ص)7).

))) الطربيس، مكارم االخالق، 270.
))) الصدوق، االمايل، ص)8).

))) الكليني،الكايف ج 2ص76).
)6) الطربيس، مكارم االخالق، 270.
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وعنه  قال: »إن اهلل عزوجل كره إحلاح 
الناس بعضهم على بعض يف املسألة وأحب ذلك 
لنفسه، إن اهلل عزوجل حيب أن يسأل ويطلب ما 

عنده«.)))
الصحابه:  يقول  كان  أنه    الرضا  وعن 
سالح  وما  فقيل:  االنبياء،  بسالح  »عليكم 

االنبياء؟ قال : الدعاء«. )2)
 : وعن محاد بن عثامن قال: سمعته يقول
»الدعاء يرد القضاء وينقضه كما ينقض السلك 

وقد أبرم إبراما«. )))
وقال الصادق : »عليك بالدعاء، فإن فيه 

شفاء من كل داء«.))) 
وعن زين العابدين  قال: »الدعاء بعد ما 

يزنل البالء ال ينفع«. )))
فاقبل  دعوت  »إذا   قال:  وعن الصادق 

بقلبك وظن أن حاجتك بالباب«.)6)
وقال النبي : »رحم اهلل عبدا طلب من اهلل 

))) الكليني،الكايف ج 2ص)7).
)2) نفسه، ص68).

))) الطربيس، مكارم االخالق، 270.
))) الكليني،الكايف ج 2ص76).

))) الطربيس، مكارم االخالق، )27.
)6) الكليني،الكايف ج 2ص)7).
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عزوجل حاجته وأحل يف الدعاء استجيب له أم 
الَّ 

َ
ْدُعوا َريِّّبِ َعىس أ

َ
مل يستجب وتال هذه اآلية: ﴿َوأ

ُكوَن بُِداعءِ َريِّّبِ َشقِيًّا﴾«. )))
َ
أ

وقال أمري املؤمنني : »ما من أحد ابتلى وإن 
عظمت بلواه بأحق بالدعاء من املعايف الذي يأمن 

البالء«.)2) 
وعن أيب عبد اهلل  قال: »إذا رق أحدكم 

فليدع، فإن القلب ال يرق حىت خيلص«. )))
***

وفيام ييل اخرتنا لكم ما هو مهم حول دعاء 
االمام احلسني    يف عرفة، الذي التزم به شيعة 
أهل البيت  جيال بعد جيل بقراءته بعد الزوال 

يوم عرفة.
واهلل تعاىل ويل التوفيق.

د. السيد حسني البدري
م. وحدة األبحاث العلمية واإلصدارات العامة
 8ذي احلجة )))) هجرية
املوافق لـ2022/7/8

))) الطربيس، مكارم االخالق، )27.
)2) الصدوق، من ال حيرضه الفقيه، ج) ص00).

))) الكليني،الكايف ج 2ص77).
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  دعاء اإلمام احلسني 
يوم عرفة

دعاء اإلمام احلسني  يوم عرفة الذي قرأه 
يوم التاسع من ذي احلجة عىل صعيد عرفة. وكان 
ذلك قبل حجته األخرية سنة 60 ه  التي جعلها 
عمرة مفردة وتوجه نحو العراق حني عزم يزيد 

بن معاوية عىل اغتياله يف موسم احلج.)))
وقد واظب الشيعُة عىل قراءته يوم عرفة سواء 
كانوا يف عرفة أو يف حرم سيد الشهداء  او 

أرجاء املعمورة.
ويتضمن هذا الدعاء تعاليم عالية املضامني 
عقائدية واخالقية وتربوية، منها معرفة اهلل وبيان 
صفاته، والتذكري بنِعم اهلل الالمتناهية لإلنسان 
واحلمد هللّ والثناء عليه، والترّضع هلل واإلقرار 
احلوائج،  والتامس  التوبة  وطلب  بالذنوب 

واألجر األخروي وغريها. 
))) الكامل يف التاريخ : ) / 66) و67). قال ابن عباس يف 
كتابه اىل يزيد بن معاوية: »فلست بناٍس اطِّرادك حسينًا من حرم 
رسول اهلل إىل حرم اهلل وتسيريك اخليول إليه فام زلت بذلك حتى 

أشخصته إىل العراق فخرج خائفًا يرتقب ...«.
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مل يرتدد أحد من أعالم الشيعة يف نسبته إىل 
اإلمام احلسني  إال املقطع األخري منه، وقد 
علامؤهم  وتناوله  الدعاء  هبذا  الشيعة  اهتّم 

بالرشح والتحقيق والرتمجة إىل لغات متعددة. 

مصدر الدعاء و سنده: 

ذكر ريض الدين عيل بن طاووس يف كتاب 
مصباح الزائر))) قال: روى برش وبشري األسديان 
قاال: كنّا مع احلسني بن عيل  عشّية عرفة، 
فخرج   من ُفسطاطه متذّلالً خاشعًا، فجعل 
يميش هونًا هونًا حّتى وقف هو ومجاعة من أهل 
مستقباًل  اجلبل  ميرسة  يف  ومواليه  وولده  بيته 
كاستطعام  وجهه  تلقاء  يديه  رفع  ثّم  البيت، 

املسكني، فقرأ الدعاء.)2)
واألسديان مها: 

برش بن غالب األسدي، عّده الشيخ الطويس 
)))  كتاب »مصباح الزائر وجناح املسافر« أّلفه ريض الدين 
ابن طاووس من أعالم القرن السابع اهلجري والذي مجع فيه 
 وكانت طريقته عدم  املعصومني   السفر وزيارات  آداب 
ذكر االسانيد ومصادرها النه اراد ان يكتب كتابا خمترصا خفيفا 
يمكن محله يف السفر، واعتمد فيام اورده عىل ما ورد عن اهل 
البيت  يف املوسوعات احلديثية وكتب الدعاء والزيارة للعلامء 

الذي سبقوه.
)2)   الكفعمي، البلد األمني، ص 2)).



13

يف أصحاب اإلمام احلسني  باسم األسدي، 
ويف أصحاب اإلمام السجاد  باسم الكويف.))) 
السيد  ذكر  األسدي،  غالب  بن  وبشري 

(2(. اخلوئي أّن له رواية عن اإلمام احلسني

الفقرة األخرية من الدعاء: 

الدعاء يف كتاب البلد األمني يبدأ بفقرة »احلَمُد 
هللِ الَّذى َليَس لَِقضآِئِه دافٌِع، َوال لَِعطاِئِه مانٌِع، َوال 

َكُصنِعِه ُصنُع صانِع. . . «.
وينتهي بفقرة »ثّم رفع رأسه وبرصه اىل الّسامء 
بصوت  وقال  مزادتان  كأهّّنام  ماطرتان  وعيناه 

عال: 
َوَيا  النّاظِريَن،  َابرَصَ  َيا  الّساِمعنَي،  َاسَمَع  َيا 
َارَسَع احلاِسبنَي، َوَيا َارَحَم الّرامِحنَي، َصلِّ َعىل 
د الّساَدِة امَلَيامنَي، َوَاسَأُلَك َاللَُّهمَّ  د َوآِل حُُمَمَّ حُُمَمَّ
نى ما َمنَعَتنى،  حاَجتِى التى اِن َاعَطيَتنيها مَل َيرُضَّ
َواِن َمنَعَتنيها مَل َينَفعنى ما َاعَطيَتنى، َاسَأُلَك َفكاَك 
َرَقَبتى ِمَن النّاِر، ال اِلَه ااِلّ َانَت، َوحَدَك ال رَشيَك 
َلَك، َلَك امُللُك، َوَلَك احلَمُد، َوَانَت َعىل ُكلِّ َشىء 
))) السيد اخلوئي، معجم رجال احلديث، ج )، ص 227، برقم 

.(767
)2) نفسه، ج )، ص 7)2، برقم 807).
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 . َقديٌر، َيا َربُّ َيا َربُّ
حرض  من  وشغل  َربُّ  َيا  قوله  يكّرر  وكان 
وأقبلوا  ألنفسهم  الّدعاء  عن  حوله  كان  ممّن 
عىل االستامع له والّتأمني عىل دعائه، ثّم علت 
أصواهتم بالبكاء معه وغربت الّشمس وأفاض 

النّاس معه«. 
ويف بعض ُنسخ كتاب االقبال ان السيد ابن 
« هذه  طاووس زاد بعد »َيا َربِّ َيا َربِّ َيا َربِّ

الّزَيادة: 
»إهلي َاَنا الَفقرُي يف ِغناي َفَكيَف ال َاُكوُن َفقريًا 
ىف َفقري. . .ـ  إىل قولهـ  َكيَف خََتفى َوَانَت الّظاِهُر، 
، اِنََّك َعىل  قيُب احلارِضُ َام َكيَف َتغيُب َوَانَت الرَّ

ُكلِّ َشىء َقدير، َواحلَمُد هللِ َوحَدُه «. 
فعلق العالمة املجليس عليها وقال: »مل يوجد 
هذه الورقة يف بعض النسخ العتيقة من اإلقبال 
سياق  تالئم  ال  الورقة  هذه  وعبارات  أيضًا، 
أدعية السادة املعصومني أيضًا وإنام هي عىل وفق 
مذاق الصوفية، و لذلك قد مال بعض األفاضل 
إىل كون هذه الورقة من مزيدات بعض مشايخ 
وباجلملة  وإدخاالته.  إحلاقاته  ومن  الصوفية 
هذه الزيادة إما وقعت من بعضهم، أوالً يف بعض 
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الكتب، وأخذ ابن طاووس عنه يف اإلقبال غفلة 
عن حقيقة احلال، أو وقعت ثانيًا من بعضهم يف 
نفس كتاب اإلقبال، ولعل الثاين أظهر. . . واهلل 

أعلم بحقائق األحوال«. )))
كام ان الباحثني املعارصين توصلوا اىل نفس 

هذه النتيجة:
). إّن جمموع القرائن املتعلقة بعدم وجود هذه 
الفقرة يف بعض النسخ العتيقة من »اإلقبال«، 
ونسخة الشهيد األول ونسخة الشيخ الكفعمي 
صاحب  نجل  ونسخة  الزائر«،  »مصباح  من 
اإلقبال كام يظهر من كتابه »زوائد الفوائد« يعزُز 
الدعاء  بأصل  ملحقٌة  الزيادة  هذه  بأّن  القول 
وليست منه، وإاّل فمن البعيد اّتفاق خلّو هذه 
الفقرة عىل  املختلفة من هذه  املصادر والنسخ 

سبيل الصدفة. 
2. إّن هذه الفقرة ليست عىل نسق النصوص 
العربية القديمة، وكذلك ال تشبه حلن أدعية أهل 
البيت ، بل هي أقرب وأشبه بلحن املتصّوفة 
وفيها بعض مصطلحاهتم وألفاظهم، وهذا مما 

يوهن القول بكوهّنا من الدعاء. 
)))  العالمة املجليس، بحار األنوار، ج )9، ص 227.



16

التي توهن ضعف  القرائن  ). مع رجحان 
نسبة هذه الفقرة إىل دعاء سيد الشهداء  فإّن 
االستناد إليها يف استنباط بعض املعاين العقائدية 

واملعرفّية ال خيلو من إشكاٍل.)))
مضامني الدعاء:

دينية  معارف  موسوعة  العظيم  الدعاء  هذا 
عظيمة، وتعاليم عرفانية وعقائدية عالية، من 

مجلة ما فيه: 
معرفة اهلل تعاىل وبيان صفاته.  	
معرفة صفات األنبياء وتقوية اإلرتباط  	

هبم واإلعتقاد بنبوهتم قلبًا وقالبًا. 
يف  	 حوله  وما  اإلنسان  خلق  يف  التفكر 

الكون. 
وما  	 نعمه  عىل  تعاىل  هلل  والشكر  احلمد 

تفّضل به عىل عبده. 
تعاىل  	 هلل  واإلقرار  واخلضوع  الترضع 

باخلطأ والذنب وطلب العفو واملغفرة والتوبة 
واإلنابة، وطلب األعامل احلسنة واإلستدامة 

عليها. 

))) انظر: إبراهيم جواد، دراسة حول نسبة ذيل دعاء عرفة إىل 
www.basaer-qom.com . سّيد الشهداء
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طلب احلوائج الدينية والدنيوية.  	
الصالة عىل النبي و آل بيته )صلوات اهلل  	

عليهم(. 
طلب العفو واهلداية والرمحة والسعة يف  	

الرزق واألجر يف اآلخرة. . . 
رشوح الدعاء

وملا هلذا الدعاء من األمهية الكبرية عند الشيعة 
قام بعض العلامء برشحه والوقوف عىل بعض 

فقراته، ومنها: 
اصول املعرفة يف رشح دعاء عرفه لإلمام  	

الريس  أمحد  عباس  تأليف   ، احلسني
الدرازي البحراين )معارص(، يقع يف ) أجزاء، 
09)) هـ، طبع يف منشورات مكتبة العلوم 
العامة، املنامة، البحرين. و دارالبالغة، عام 

)))) هـ، بريوت. 
عرفة، . ) دعاء  رشح  املستبرصين:  هداية 

للمريزا أمحد بن سلطان عيل صدر األفاضل 
املتوىف سنة )))) هـ، من أحفاد السيد عيل 
خان املدين شارح الصحيفة السجادية، أمّّته 

سنة 8))) هـ. )))
)))   السيد أمحد احلسيني، تراجم الرجال، ج )، ص )72-7.
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مظهر الغرائب: رشح السيد عيل خان بن . 2
خلف )))

رشح دعاء عرفة: للسيد ماجد بن إبراهيم . )
احلسيني الكاشاين )2)

عيل . ) حُممد  للشيخ  عرفة:  دعاء  رشح 
اجليالين  الزاهدي  طالب  أيب  الشيخ  بن 
سنة  يف  اهلند  بـ)بنارس(  املتوىف  األصفهاين 

)8)) هـ. ))). 
رشح دعاء عرفة: للمال حُممد عيل فاضل . )

من  خراساين(،  فاضل  بـ)حاجي  املشهور 
منشورات اآلستانة الرضوية، مشهد املقدسة. 

عرفة، . 6 دعاء  رشح  الروح:  أجنحة  عىل 
مؤسسة  طبع  اجلعفري،  تقي  حُممد  للشيخ 
 / هـ   ((2( بريوت،  سلوين،  دار  البالغ، 
)200 م، وهو تعريب عبد الرمحن العلوي 
)ع(  حسني  )نيايش  الفاريس  أصله  من 
نرش  مؤسسه  طبع  عرفات(،  صحرای  در 

كرامت، 78)) شميس. 

)))   آقا بزرگ الطهراين، الذريعة، ج 8، ص )9)، ضمن برقم 
.7(9

)2)   حُممد باقر مدرس بستان آباد، رشح دعاي عرفة امام حسني 
)فاريس(: ص) املقدمة.

)))   آقا بزرگ الطهراين، الذريعة، ج ))، ص 8)2 برقم 0)9.
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يذكر ان هناك عرشات الرسائل واألطاريح 
اجلامعية ومئات املقاالت املنشورة يف املجالت 

واملواقع االلكرتونية حول دعاء عرفة املبارك. 
وقت  قراءته: 

يواظب الشيعة عيل قراءة هذا الدعاء يف يوم 
يقرؤونه يف صحراء  عرفة عرصًا، فحجاجهم 
عرفة واألخرون الذين مل يكونوا حارضي عرفة، 
املقدسة  العتبات  يف  مجاعية  بصورة  يقرأونه 
ومساجدهم وحسينياهتم ومقامات ومزارات 

أبناء أهل بيت النبي حُممد   يف يوم عرفة. 
القلب  بحضور  عرفة  دعاء  قراءة  وينبغي 
لالرتواء من منهل معارفه والتأمل يف مضامينه 
العالية والغنية واغتنام فيض هذا اليوم الرشيف، 
ال سيام عند مشهد سيد الشهداء   ويف ذلك 

احاديث كثرية:
منها: عن أيب عبد اهللّ  قال: »إّن اهلّل تبارك 
  احلسني قرب  زّوار  إىل  بالّنظر  يبدأ  وتعاىل 
عشّية عرفة، قال قلت قبل نظره ألهل املوقف، 

قال نعم«.
ومنها:  عن عبد اهللّ   »إّن اهلّل تبارك و تعاىل 
يتجّلى لزّوار قرب احلسني  قبل أهل عرفات 



20

ويقضي حوائجهم و يغفر ذنوهبم و يشّفعهم يف 

مسائلهم مّث يأيت أهل عرفة فيفعل ذلك هبم«.

ومنها: عن أيب عبد اهللّ  قال: »من فاتته 

عرفة بعرفات فأدركها بقرب احلسني ع مل يفته، و 

  إّن اهلّل تبارك و تعاىل ليبدأ بأهل قرب احلسني

قبل أهل عرفات« .

ومنها: عن أبيه عن أيب عبد اهللّ  قال: »إذا 

كان يوم عرفة اّطلع اهلّل تعاىل على زّوار قرب أيب 

عبد اهلّل احلسني  فقال هلم استأنفوا فقد غفرت 

لكم مّث جيعل إقامته على أهل عرفات.)))

))) ابن قولويه، كامل الزيارات، ص70)اىل )7).
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 دعاء عرفة 
 لالمام احلسني

ـذى لَيَس لَِقضآئِــِه داِفٌع، َوال  َـّ اَلَحمــُد هلِل ال

لَِعطائِــِه مانِــٌع، َوال َكُصنِعِه ُصنــُع صانِع، 

َوُهَو الَجواُد الواِسُع، َفَطَر اَجناَس الَبدائِِع، 

نائِــَع، ال تَخفى َعلَيِه  واَتَقــَن بِِحكَمتِــِه الصَّ

الئُِع، َوال تَضيُع ِعنَدُه الَودائُِع، جازى  الطَّ

ُكلِّ صانِــع، َورائُِش))) ُكلِّ قانــع، َوراِحُم 

َوالِكتــاِب  الَمناِفــِع  َوُمنــِزُل  ُكلِّ ضــاِرع، 

َعواِت  الجاِمِع، بِالنُّوِر الّســاِطِع، َوُهــَو لِلدَّ

َرجاِت راِفٌع،  ساِمٌع، َولِلُكُرباِت داِفٌع، َولِلدَّ

َولِلَجبابَِرِة قاِمٌع، َفال اِلَه َغيُرُه، َوال َشــىَء 
والّريش  حاله،  حسنت  أي  فالن:  ارتاش  يقال:  رايش:   (((

والّرياش: املال واخلصب. 
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ــميُع  يَعِدلُُه، َولَيَس َكِمثلِِه َشــىٌء، َوُهَو السَّ

الَبصيــُر، اللَّطيُف الَخبيــُر، َوُهَو َعلى ُكلِّ 

َشىء َقديٌر، اَللُّهمَّ اِنّى اَرَغُب إِلَيَك، َواَشَهُد 

ـةِ لَــَك، ُمقِــّراً بِاَنََّك َربّــى، اِلَيَك  ُبوبِيَـّ بِالرُّ

َمــَرّدى، اِبَتَدأتَنــى بِنِعَمتَِك َقبــَل اَن اَُكوَن 

ـراِب، ُثمَّ  َشــيئًاَمذكوراً، َوَخلَقَتنــى ِمَن التُـّ

لَِريــِب الَمُنوِن،  اَســَكنَتنِى االصالَب، آِمنًا 

ــنيَن، َفلَــم اََزل  ُهــوِر والسِّ َواختِــالِف الدُّ

ظاِعنًا ِمن ُصلب اِلى َرِحم، فى تَقاُدم ِمَن االيّاِم 

الماِضَيِة، َوالُقــُروِن الخالَِيِة، لَم ُتخِرجنى 

 ، لَِرأَفتِــَك بى، َولُطفَِك لى، َواِحســانَِك اِلَىَّ

َّذيَن نََقُضوا َعهَدَك،  ِة الُكفِر ال فى َدولَِة اَئِمَّ

ـَك اَخَرجَتنى للَّذى  ُبــوا ُرُســلََك، لِكنَـّ َوَكذَّ
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ــرتَنى،  ـذى لَُه يَسَّ َـّ َســَبَق لــى ِمَن الُهــدى، ال

َوفيِه اَنَشأتَنى، َوِمن َقبِل َرُؤفَت بى بَِجميِل 

ُصنِعَك، َوَسوابِِغ نَِعِمَك، فابَتَدعَت َخلقى ِمن 

َمنِّى ُيمنى، َواَســَكنَتنى فــى ُظُلمات ثاَلث، 

بَيَن لَحم َوَدم َوِجلد، لَم ُتشِهدنى َخلقى، َولَم 

تَجَعــل اِلَىَّ َشــيئًا ِمن اَمرى، ُثــمَّ اَخَرجَتنى 

نيــا تآمًّا  َّذى َســَبَق لــى ِمَن الُهــدى اِلَى الدُّ لِل

َســِويًّا، َوَحفِظَتنى ِفى الَمهِد ِطفــاًل َصبِيًّا، 

َوَرَزقَتنى ِمــَن الِغذآِء لََبنًا َمِريّــًا، َوَعَطفَت 

َعلَــىَّ ُقُلوَب الَحواِضــِن، َوَكفَّلَتنِى االمَّهاِت 

 ، واِحــَم، َوَكالتَنى ِمن َطــواِرِق الجآنِّ الرَّ

ياَدِة َوالنُّقصــاِن، َفَتعالَيَت  َوَســلَّمَتنى ِمَن الزِّ

يــا َرحيــُم يا َرحمــُن، حتّــى اَِذا اســَتهلَلُت 



24

ناِطقًا بِالَكالِم، اَتَممَت َعلَىَّ َســوابَِغ االنعاِم، 

َوَربَّيَتنى آيِداً فى ُكلِّ عام، َحتّى إَذا اكَتَملَت 

تــى)))، اَوَجبَت َعلَىَّ  ِفطَرتى، َواعَتَدلَت ِمرَّ

عَتنى  ُحَجتََّك، بِــاَن اَلَهمَتنى َمعِرَفَتَك، َوَروَّ

بَِعجايِِب ِحكَمتَِك، َواَيَقظَتنى لِما َذَرأَت فى 

َسمآئَِك َواَرِضَك ِمن بَدائِِع َخلقَِك، َونَبَّهَتنى 

َعلَــىَّ  َواَوَجبــَت  َوِذكــِرَك،  لُِشــكِرَك، 

طاَعَتَك َوِعباَدتَــَك، َوَفهَّمَتنى ما جاَءت بِِه 

رَت لى تََقبَُّل َمرضاتَِك، َوَمَننَت  ُرُسُلَك، َويَسَّ

َعلَىَّ فى َجميِع ذلَِك بَِعونَِك َولُطفَِك، ُثمَّ اِذ 

َخلَقَتنى ِمن َخيِر الثَّرى، لَم تَرَض لى يا اِلهى 

نِعَمــًة ُدوَن ُاخــرى، َوَرَزقَتنــى ِمن اَنواِع 

يــاِش بَِمنَِّك الَعظيِم  الَمعــاِش، َوُصُنوِف الرِّ
))) مريّت: قّويت.
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، َحتّى  ، َواِحســانَِك الَقديِم اِلَىَّ االعَظِم َعلَىَّ

اِذا اَتَممــَت َعلَــىَّ َجميــَع النَِّعــِم، َوَصَرفَت 

َعنّى ُكلَّ النَِّقِم، لَــم يَمَنعَك َجهلى َوُجرأَتى 

ُبنــى اِلَيَك،  َعلَيــَك اَن َدلَلَتنــى اِلى مــا ُيَقرِّ

َووفَّقَتنــى لِما ُيزلُِفنى لََديــَك، َفاِن َدعَوُتَك 

َواِن  اَعَطيَتنــى،  َســأَلُتَك  َواِن  اََجبَتنــى، 

اََطعُتَك َشــَكرتَنى، َواِن َشــَكرُتَك ِزدتَنى، 

، َواِحســانَِك  نُعِمَك َعلَىَّ ُكلُّ ذلِــَك اِكماٌل اِلَ

، َفُسبحانََك ُســبحانََك، ِمن ُمبِدئ ُمعيد،  اِلَىَّ

َســت اَسمآُؤَك، َوَعُظَمت  َحميد مجيد، تََقدَّ

آالُؤَك، َفــأَىُّ نَِعِمَك يــا اِلهى ُاحصى َعَدداً 

َوِذكــراً، أَم اَىُّ َعطاياَك أَُقوُم بِها ُشــكراً، 

َوِهَى يا َربِّ اَكثُر ِمن اَن ُيحِصَيَها العآّدُوَن، 
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أَو يَبُلــَغ ِعلمًا بَِها الحاِفُظوَن، ُثمَّ ما َصَرفَت 

ّرآِء،  َوَدَرأَت َعنّــى اَللُّهمَّ ِمَن الُضــرِّ َوالضَّ

ــّرآِء،  أَكَثــَر ِمّما َظَهَر لى ِمَن العاِفَيِة َوالسَّ

َواَنَا اَشــَهُد يا اِلهى بَِحقيَقــِة ايمانى، َوَعقِد 

يَقينى، َوخالِِص َصريِح تَوحيدى،  َعَزماِت 

َوباِطِن َمكُنوِن َضميرى، َوَعالئِِق َمجارى 

ُنوِر بََصرى، َواَســاريِر))) َصفَحِة َجبينى، 

َوُخرِق َمساِرِب نَفسى، َوَخذاريِف))) ماِرِن 

ِعرنَينى، َوَمســاِرِب ِصماِخ َسمعى)))، َوما 

ُضمَّت َواَطَبَقــت َعلَيِه َشــَفتاَى، َوحِركاِت 

لَفِظ لِســانى، َوَمغــَرِز َحَنِك َفمــى َوَفّكى، 
))) أسارير: خطوط اجلبهة.

)2) خذاريف: مجع خذروف: القطعة. املارن: ما الن من األنف. 
العرنني: أّول األنف.

))) الّصامخ: خرق األذن.
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َمطَعمــى  َوَمســاِغ  اَضراســى،  َوَمنابِــِت 

َوَمشَربى، َوِحمالَِة ُامِّ َرأسى، َوُبُلوِغ فاِرِغ 

حبائِــِل ُعُنقى، َوَما اشــَتَمَل َعليــِه تاُموُر))) 

َصــدرى، َوحمائِِل َحبِل َوتينــى)))، َونِياِط 

ِحجــاِب َقلبى)))، َوأَفالِذ َحواشــى َكبِدى، 

َوما َحَوتُه َشراســيُف))) اَضالعى، َوِحقاُق 

َواَطــراُف  َعواِملــى،  َوَقبــُض  َمفاِصلــى، 

اَناِملى َولَحمى َوَدمى، َوَشــعرى َوبََشرى، 

َوُمّخــى  َوِعظامــى  َوَقَصبــى،  َوَعَصبــى 

َوُعُروقى، َوَجميُع َجواِرحى، َوَما انَتَســَج 

ضاعى، َوما اَقلَِّت االرُض  َعلى ذلِــَك اَيّاَم َرِ

ِمنّى، َونَومى َويَقَظتى َوُسُكونى َوحَركاِت 
))) الّتامور: الوعاء.

)2) الوتني: عرق يف القلب جيري منه الّدم إىل سائر العروق.
))) النّياط: عرق القلب الغليظ اّلذي إذا انقطع مات صاحبه.

))) رشاسيف: أطراف األضالع اّلتي ترشف عىل البطن.
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حاَولــُت  لَــو  اَن  َوُســُجودى،  ُرُكوعــى 

َواجَتَهــدُت َمــَدى االعصــاِر َواالحقاِب لَو 

ُعمِّرُتها اَن ُأَؤدَِّى ُشــكَر واِحَدة ِمن أَنُعِمَك 

ـَك الُموَجِب َعلَىَّ  َما اســَتَطعُت ذلَِك ااِلّ بَِمنِـّ

بِِه ُشــكَرَك اَبَداً َجديداً، َوثَنــآًء طاِرفًا))) 

َعتيــداً، اََجل َولــو َحَرصُت اَنَــا َوالعآدُّوَن 

ِمن اَناِمَك، أَن ُنحِصَى َمدى اِنعاِمَك، ســالِفِِه 

َوآنِفِــِه ما َحَصرنــاُه َعــَدداً، َوال اَحَصيناُه 

اََمداً، َهيهــاَت أنّى ذلَِك َواَنــَت المخبُِر فى 

ِكتابِــَك النّاِطِق، َوالنََّبأِ الّصاِدِق، َواِن تَُعدُّوا 

نِعَمــَة اهلِل ال ُتحُصوها، َصَدَق ِكتاُبَك اَللُّهمَّ 

ََّغت اَنبِيآُؤَك َوُرُســُلَك، ما  َواِنبــآُؤَك، َوبَل

اَنَزلــَت َعلَيِهم ِمــن َوحِيَك، َوَشــَرعَت لَُهم 
))) الّطارف: املستحدث. والعتيد: اجلسيم.
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َوبِِهــم ِمــن دينَِك، َغيــَر أَنّى يا اِلهى اَشــَهُد 

هــدى َوِجّدى، َوَمبلَِغ طاَعتى َوُوســعى،  بَِجُ

َّذى لَم  َوأَُقــوُل ُمؤِمنــًا ُموِقنًا، اَلَحمــُد هلِل ال

يَتَِّخــذ َولَــداً َفَيُكوُنَ َموُروثًا، َولَــم يَُكن لَُه 

ُه فَيما ابَتَدَع، َوال  َشــريٌك فى ُملِكِه َفُيضآدَُّ

لِّ َفُيرِفَدُه فيما َصَنَع، َفُسبحانَُه  َولِىٌّ ِمَن الذُّ

ااِلَّ اهلل  آلَِهــٌة  فيِهمــا  لَــو كاَن  ُســبحانَُه، 

َرتا)))، ُســبحاَن اهلِل الواِحِد  لََفَســَدتا َوتََفطَّ

ـذى لَم يَلِــد َولَــم ُيولَد،  َـّ َمــِد ال االَحــِد الصَّ

َولَــم يَُكن لَــُه ُكُفواً اََحٌد، اَلَحمــُد هلِل َحمداً 

بيــَن، َواَنبِيآئِِه  ُيعاِدُل َحمــَد َمالئَِكتِِه الُمَقرَّ

الُمرَسليَن، َوَصلَّى اهلُل َعلى ِخَيَرتِِه ُمَحمَّد 

الّطاِهريَن  ِيبيــَن  النَّبِيّيــَن، َوآلِِه الطَّ خاتَِم 
))) تفّطرتا: انشّقتا.



30

َوَسلََّم.  المخلَصيَن 
ثّم اندفع يف املسألة واجتهد يف الّدعاء، وقال 

وعيناه سالتا دموعًا: 

اَراَك،  َكُانّــى  اَخشــاَك  اجَعلنــى  اَللُّهــمَّ 

َواَسِعدنى بَِتقوايَك، َوال ُتشقِنى بَِمعِصَيتَِك، 

َوِخرلــى فــى َقضآئِــَك، َوبــاِرك لــى فى 

رَت  َقــَدِرَك، َحتّــى ال ُأِحبَّ تَعجيَل مــا اَخَّ

لَت، اَللُّهمَّ اجَعل ِغناَى فى  َوال تَأخيَر ما َعجَّ

نَفســى، َوالَيقيَن فى َقلبى، َواالخالَص فى 

َعَملى، َوالنُّوَر فى بََصرى، َوالَبصيَرَة فى 

دينى، َوَمتِّعنى بَِجواِرحى، َواجَعل َســمعى 

َوبََصــرَى الواِرثَيِن ِمنّــى، َوانُصرنى َعلى 

َمــن َظلََمنــى، َواَِرنى فيِه ثَــارى َوَمآِربى، 

َواَِقــرَّ بِذلَِك َعينى، اَللَُّهمَّ اكِشــف ُكربَتى، 
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َواســُتر َعوَرتــى، َواغفِــر لــى َخطيَئتى، 

َواخَسأ َشيطانى، َوُفكَّ ِرهانى، َواَجعل لى 

َرَجَة الُعليا ِفى االِخَرِة َواالولى،  يا اِلهى الدَّ

اَللُّهــمَّ لَــَك الَحمُد َكمــا َخلَقَتنــى َفَجَعلَتنى 

َســميعًا بَصيراً، َولََك الَحمُد َكمــا َخلَقَتنى 

َفَجَعلَتنى َخلقًا َســِويًّا َرحَمًة بى، َوَقد ُكنَت 

لَت  َعــن َخلقى َغنِيّــًا، َربِّ بِما بََرأتَنــى َفَعدَّ

َفاَحَســنَت  اَنََشــأتَنى  بِمــا  َربِّ  ِفطَرتــى، 

ُصوَرتى، َربِّ بِما اَحَســنَت اِلَىَّ َوفى نَفسى 

عاَفيَتنــى، َربِّ بِما َكاَلتَنى َوَوفَّقَتنى، َربِّ 

بِما اَنَعَمَت َعلَــىَّ َفَهَديَتنى، َربِّ بِما اَولَيَتنى 

َوِمن ُكلِّ َخير اَعَطيَتنى، َربِّ بِما اَطَعمَتنى 

َوَسَقيَتنى، َربِّ بِما اَغَنيَتنى َواَقَنيَتنى، َربِّ 



32

بِما اََعنَتنى َواَعَززتَنى، َربِّ بِما اَلَبســَتنى 

رَت لى ِمن ُصنِعَك  ِمن ِستِرَك الّصافى، َويَسَّ

ــد،  ــد َوآِل ُمَحمَّ الكافــى، َصــلِّ َعلــى ُمَحمَّ

ُهوِر، َوُصُروِف  الدُّ بَوائِــِق)))  َواَِعنّى َعلى 

نيا  نى ِمن اَهــواِل الدُّ اللَّيالى َوااليّــاِم، َونَجِّ

َوُكُرباِت االِخــَرِة، َواكفِنى َشــرَّ ما يَعَمُل 

الّظالُِمــوَن ِفــى االرِض، اَللُّهــمَّ مــا اَخاُف 

َفاكفِنــى، َومــا اَحــَذُر َفقِنى، َوفى نَفســى 

َودينى َفاحُرسنى، َوفى َسَفرى َفاحَفظنى، 

َوفى اَهلى َومالى َفاخُلفنى، َوفى ما َرَزقَتنى 

ِّلنى، َوفى اَعُيِن  َفباِرك لى، َوفى نَفسى َفذل

منى، َوِمن َشــرِّ الِجنِّ َواالنِس  النّــاِس َفَعظِّ
))) بوائق: مجع بائقة: الرّش.
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تَفَضحنــى  َفــال  َوبُِذُنوبــى  َفَســلِّمنى، 

َوبَِســريَرتى َفــال ُتخِزنــى، َوبَِعَملى َفال 

تَبَتِلنى، َونَِعَمَك َفال تَسُلبنى، َواِلى َغيِرَك 

َفــال تَِكلنى، اِلهى اِلى َمــن تَِكُلنى اِلى َقريب 

َفَيقَطُعنــى، اَم اِلى بَعيــد َفَيَتَجهَُّمنى، اَم اِلَى 

الُمسَتضَعفيَن لى، َواَنَت َربّى َوَمليُك اَمرى، 

اَشــُكو اِلَيَك ُغربَتى َوُبعَد دارى، َوَهوانى 

َعلــى َمن َملَّكَتُه اَمرى، اِلهى َفال ُتحلِل َعلَىَّ 

َغَضَبَك، َفاِن لَم تَُكن َغِضبَت َعلَىَّ َفال ُابالى 

ُســبحانََك َغيــَر اَنَّ عاِفَيَتــَك اَوَســُع لــى، 

َّذى اَشَرَقت  َفأَسأَلَُك يا َربِّ بُِنوِر َوجِهَك ال

بِــِه  َوُكِشــَفت  ــماواُت،  َوالسَّ االرُض  لَــُه 

ليــَن  االوَّ اَمــُر  بِــِه  َوَصُلــَح  ُلمــاُت،  الظُّ
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َواالِخِريــَن، اَن ال ُتميَتنــى َعلــى َغَضبَِك، 

َوال ُتنــِزل بــى َســَخَطَك، لََك الُعتبــى لََك 

الُعتبــى َحتّــى تَرضى َقبَل ذلِــك، ال اِلَه ااِلّ 

اَنَت، َربَّ الَبلَِد الَحراِم َوالَمشــَعِر الَحراِم، 

ـذى اَحلَلَتــُه الَبَرَكــَة،  َـّ َوالَبيــِت الَعتيــِق ال

َوَجَعلَتــُه لِلنّاِس اَمَنًا، يا َمــن َعفا َعن َعظيِم 

ُنوِب بِِحلِمِه، يا َمن اَسَبَغ النَّعمآَء بَِفضلِِه،  الذُّ

تى فى  يا َمن اَعَطــى الَجزيَل بَِكَرِمِه، يا ُعدَّ

تى، يــا صاِحبى فى َوحَدتــى، يا ِغياثى  ِشــدَّ

فــى ُكربَتى، يــا َولِيّى فى نِعَمتــى، يا اِلهى 

َواِلَه آبائى اِبراهيَم َواِســماعيَل َواِسحاَق 

َوميكائيــَل  َجبَرئيــَل  َوَربَّ  َويَعُقــوَب، 

ــد خاتَــِم النَّبِيّييَن  َواِســرافيَل، َوربَّ ُمَحمَّ
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َوآلِِه الُمنَتَجبيَن، ُمنِزَل التَّوراِة َواالنجيَل، 

َل كهيعص،  َوُمَنــزِّ َوالُفرقــاِن،  ُبــوِر  َوالزَّ

َوطه َويس، َوالُقــرآِن الَحكيِم، اَنَت َكهفى 

حيَن ُتعيينِى الَمذاِهُب فى َســَعتِها، َوتَضيُق 

بِــَى االرُض بُِرحبِها، َولَوال َرحَمُتَك لَُكنُت 

ِمــَن الهالِكيــَن، َواَنَت ُمقيــُل َعثَرتى، َولَوال 

َســتُرَك اِيّاَى لَُكنُت ِمَن الَمفُضوِحيَن، َواَنَت 

ـدى بِالنَّصــِر َعلــى اَعدآئــى، َولَــوال  ُمَؤيِـّ

نَصُرَك اِيّــاَى لَُكنُت ِمــَن الَمغُلوبيَن، يا َمن 

َفاَولِيآؤُه  فَعِة،  ــُموِّ َوالرِّ َخصَّ نَفَســُه بِالسُّ

وَن، يــا َمن َجَعلَت لَــُه الُمُلوُك  ِه يَعَتزُّ بِِعــزِّ

َِّة َعلى اَعناِقِهم، َفُهم ِمن َسَطواتِِه  نَيَر الَمَذل

خائُِفــوَن، يَعلَــُم خائَِنَة االعُيِن َومــا ُتخفِى 
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ــُدوُر، َوَغيــَب مــا تَأتِــى بِــِه االزِمَنُة  الصُّ

ُهوُر، يا َمــن ال يَعلَُم َكيَف ُهَو ااِلّ ُهَو،  َوالدُّ

يــا َمن ال يَعلَُم ما ُهَو ااِلّ ُهــَو، يا َمن ال يَعلَم 

يَعلَُمــُه، ااِلّ ُهــَو يا َمن َكَبــَس االرَض َعلَى 

مآِء، يا َمن لَُه اَكَرُم  المآِء، َوَسدَّ الَهوآَء بِالسَّ

ـذى ال يَنَقِطُع  َـّ االســمآِء، يا َذا الَمعُروِف ال

كِب لُِيوُســَف ِفــى الَبلَِد  اَبَــداً، يا ُمَقيَِّض الرَّ

الَقفِر، َوُمخِرَجــُه ِمَن الُجــبِّ َوجاِعلَُه بَعَد 

الُعبوِديَِّة َملِكًا، يا رآدَُّه َعلى يَعُقوَب بَعَد اَِن 

ــت َعينــاُه ِمَن الُحزِن َفُهــَو َكظيٌم، يا  ابَيضَّ

رِّ َوالَبلوى َعن اَيُّوَب، َوُممِسَك  كاِشَف الضُّ

يََدى اِبرهيَم َعن َذبِح ابنِِه بَعَد ِكَبِر ِســنِِّه، 

َوَفنــآِء ُعُمــِرِه، يا َمــِن اســَتجاَب لَِزَكِريّا 
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َفَوَهَب لَُه يَحيــى، َولَم يََدعُه َفرداً َوحيداً، 

يــا َمن اَخَرَج ُيوُنَس ِمن بَطِن الُحوِت، يا َمن 

َفلََق الَبحَر لَِبنى اِسرآئيَل َفاَنجاُهم، َوَجَعَل 

ِفرَعــوَن َوُجُنــوَدُه ِمــَن الُمغَرقيــَن، يا َمن 

رات بَيَن يََدى َرحَمتِِه،  ياَح ُمَبشِّ اَرَســَل الرِّ

يا َمن لَم يَعَجل َعلــى َمن َعصاُه ِمن َخلقِِه، يا 

َحَرَة ِمن بَعِد ُطوِل الُجُحوِد،  َمِن اسَتنَقَذ السَّ

َوَقــد َغــَدوا فــى نِعَمتِــِه يَأُكُلــوَن ِرزَقُه، 

َويَعُبــُدوَن َغيــَرُه، َوَقــد حــادُّوُه َونــادُّوُه 

ُبوا ُرُســلَُه، يا اَهلُل يا اَهلُل، يا بَدُى يا  )))َوَكذَّ

لََك، يا دآئِمًا ال نََفاَد لََك، يا َحيًّا  بَديــُع، ال نِدَّ

، يا ُمحِيَى الَموتــى، يا َمن ُهَو  حيَن ال َحــىَّ
))) حاّدوه: عادوه وأغضبوه. ناّدوه: أي جعلوا له نّدًا ورشيكًا.
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قآئٌِم َعلى ُكلِّ نَفس بِما َكَسَبت، يا َمن َقلَّ لَُه 

َفلَم يَحِرمنى، َوَعُظَمت َخطيَئتى  ُشــكرى 

َفلَم يَفَضحنى، َوَرآنى َعلَــى الَمعاصى َفلَم 

يَشــَهرنى، يا َمن َحفَِظنى فى ِصَغرى، يا َمن 

َرَزَقنى فى ِكَبرى، يــا َمن اَياديِه ِعندى ال 

ُتحصى، َونَِعُمُه ال ُتجازى، يا َمن عاَرَضنى 

بِالَخيِر واالحســاِن، َوعاَرضُتُه بِاالســاَءِة 

َوالِعصياِن، يا َمن َهدانى لاِليماِن ِمن َقبِل اَن 

اَعِرَف ُشكَر االمتِناِن، يا َمن َدَعوُتُه َمريضًا 

َوجائِعــًا  َفَكســانى،  َوُعريانــًا  َفَشــفانى، 

َوَذلياًل  َفاَروانــى،  َفاَشــَبَعنى، َوَعطشــانًا 

َفنــى، َوَوحيــداً  نــى، َوجاِهــاًل َفَعرَّ َفاََعزَّ

َفَكثََّرنى، َوغائِبــًا َفَردَّنى، َوُمقاِّلً َفاَغنانى، 
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َوُمنَتِصــراً َفَنَصَرنى، َوَغنِيًّا َفلَم يَســُلبنى، 

َواَمَســكُت َعن َجميِع ذلِــَك َفابَتَداَنى، َفلََك 

كُر، يا َمن اَقاَل َعثَرتى، َونَفََّس  الَحمُد َوالشُّ

ُكربَتى، َواَجاَب َدعَوتى، َوَســَتَر َعوَرتى، 

ََّغنــى َطلَِبتى، َونََصَرنى  َوَغَفــَر ُذُنوبى، َوبَل

َعلــى َعــُدّوى، َواِن اَُعــدَّ نَِعَمــَك َوِمَنَنــَك 

َوَكرائِــَم ِمَنِحَك ال ُاحصيها، يا َموالَى اَنَت 

َّذى  ـذى اَنَعمــَت، اَنَت ال َـّ ـذى َمننَت، اَنَت ال َـّ ال

َّذى  ـذى اَجَملــَت، اَنــَت ال َـّ اَحَســنَت، اَنــَت ال

َّذى  ـذى اَكَملــَت، اَنــَت ال َـّ اَفَضلــَت، اَنــَت ال

َّذى اَعَطيَت،  َّذى َوفَّقَت، اَنَت ال َرَزقَت، اَنَت ال

َّذى اَقَنيَت)))، اَنَت  َّذى اَغَنيَت، اَنــَت ال اَنَت ال
))) أقنيت: أي أعطيت بقدر ما يكفي.
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َّذى  َّذى َكَفيــَت، اَنَت ال ـذى آَويَت، اَنــَت ال َـّ ال

َّذى َسَترَت،  َّذى َعَصمَت، اَنَت ال َهَديَت، اَنَت ال

َّذى  َّذى اََقلَت، اَنَت ال َّذى َغَفرَت، اَنَت ال اَنَت ال

َّذى اََعنَت،  َّذى اَعَززَت، اَنَت ال نَت، اَنَت ال َمكَّ

ـدَت، اَنَت  َّذى اَيَـّ َّذى َعَضــدَت، اَنَت ال اَنــَت ال

َّذى  َّذى َشــَفيَت، اَنَت ال ـذى نََصرَت، اَنَت ال َـّ ال

تَباَركــَت  اَكَرمــَت،  ـذى  َـّ ال اَنــَت  عاَفيــَت، 

ــكُر  َوتَعالَيَت، َفلََك الَحمُد دآئِمًا، َولََك الشُّ

واِصبًا اَبَداً، ُثمَّ اَنَا يا اِلَهى الُمَعَتِرُف بُِذُنوبى 

َّذى  َّذى اََســأُت، اَنَــا ال َفاغفِرهــا لــى، اَنَا ال

َّذى َجِهلُت،  َّذى َهَممــُت، اَنَا ال اَخَطأُت، اَنَا ال

َِّذى  َّذى َســَهوُت، اَنَا ال َّذى َغفِلُت، اَنَا ال اَنَــا ال

َّذى َوَعدُت،  َّذى تََعمَّدُت، اَنَا ال اعَتَمدُت، اَنَا ال
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َّذى  َّذى نََكثُت، اَنَا ال َّذى اَخلَفــُت، اَنَا ال َواَنَا ال

َِّذى اعَتَرفــُت بِنِعَمتَِك َعلَىَّ  اَقَررُت، اَنَــا ال

َوِعندى، َواَُبوُء بُِذُنوبى َفاغفِرها لى، يا َمن 

ُه ُذُنوُب ِعبــاِدِه، وُهــَو الََغنِىُّ َعن  ال تَُضــرُّ

طاَعتِِهــم، َوالُمَوفُِّق َمن َعِمــَل صالِحًا ِمنُهم 

بَِمُعونَتِــِه َوَرحَمتِــه، َفلَــَك الَحمــُد اِلهــى 

َوســيِّدى، اِلهى اََمرتَنى َفَعَصيُتَك، َونََهيَتنى 

َفارتََكبــُت نَهَيَك، َفاَصَبحُت ال ذا بَرآَءة لى 

، َفبِأَىِّ َشــىء  ة َفاَنَتِصُرَ َفاَعَتــِذُر، َوالذا ُقوَّ

اَسَتقبُِلَك يا َموالَى، اَبَِسمعى اَم بَِبَصرى، ام 

بِلِســانى، اَم بَِيــدى اَم بِِرجلى، اَلَيــَس ُكلُّها 

ِّهــا َعَصيُتَك يا َموالَى،  نَِعَمَك ِعندى، َوبُِكل

، يا َمن َسَتَرنى  ــبيُل َعلىَّ ُة َوالسَّ َفلََك الُحجَّ
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ِمَن االبــاِء َواالمَّهــاِت اَن يَزُجُرونى، َوِمَن 

َوِمَن  ُيَعيُِّرونــى،  اَن  الَعشــائِِر َواالخــواِن 

لَُعوا يا  ــالطيِن اَن ُيعاِقُبونــى، َولَــِو اطَّ السَّ

لَعــَت َعلَيِه ِمنّــى اِذاً ما  َمــوالَى َعلى َمــا اطَّ

اَنَظُرونى، َولََرَفُضونى َوَقَطُعونى، َفها اَنَا 

ذا يا اِلهى بَيَن يََديَك يا َسيِّدى خاِضٌع َذليٌل، 

َحصيٌر َحقيــٌر، ال ُذو بَرآَءة َفاَعَتِذَر، َوال 

، بِها،  ــة َفاَحَتجُّ ة َفاَنَتِصُر، َوال ُحجَّ ُذو ُقــوَّ

َوال قائٌِل لَم اَجَتِرح، َولَم اَعَمل ُســواً، َوما 

َعَســى الُجُحــوُد َولَــو َجَحدُت يــا َموالَى 

يَنَفُعنى، َكيَف َواَنّــى ذلَِك َوَجواِرحى ُكلُّها 

شــاِهَدٌة َعلَىَّ بِما َقد َعِملــُت، َوَعلِمُت يَقينًا 

ـَك ســآئِلى ِمــن َعظائِِم  َغيــَر ذى َشــكٍّ اَنَـّ
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َّذى ال تَُجوُر،  االُموِر، َواَنََّك الَحَكُم الَعدُل ال

َوَعدلُــَك ُمهلِكى، َوِمــن ُكلِّ َعدلَِك َمهَربى، 

تَِك  بنى يا اِلهى َفبُِذُنوبــى بَعَد ُحجَّ َفــاِن ُتَعذِّ

، َواِن تَعــُف َعنّى َفبِِحلِمــَك َوُجوِدَك  َعلَــىَّ

َوَكَرِمَك، ال اِلَه ااِلّ اَنَت ُسبحانََك اِنّى ُكنُت 

ِمَن الّظالِميَن، ال اِلَه ااِلّ اَنَت ُســبحانََك اِنّى 

ُكنــُت ِمــَن الُمســَتغفِريَن، ال اِلــَه ااِلّ اَنــَت 

ديَن، ال اِلَه  ُســبحانََك اِنّى ُكنُت ِمــَن الُمَوحِّ

ااِلّ اَنَت ُسبحانََك اِنّى ُكنُت ِمَن الخائِفيَن، ال 

اِلَه ااِلّ اَنَت ُسبحانََك اِنّى ُكنُت ِمَن الَوِجليَن، 

ال اِلــَه ااِلّ اَنــَت ُســبحانََك اِنّــى ُكنــُت ِمَن 

َّراجيَن، ال اِلَه ااِلّ اَنَت ُسبحانََك اِنّى ُكنُت  ال

ِمَن الّراِغبيَن، ال اِلَه ااِلّ اَنَت ُســبحانََك اِنّى 
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ِّليَن، ال اِلَه ااِلّ اَنَت ُســبحانََك  ُكنُت ِمَن الُمَهل

اِنّــى ُكنــُت ِمــَن الّســائِليَن، ال اِلــَه ااِلّ اَنَت 

ُســبحانََك اِنّى ُكنُت ِمَن الُمَســبِّحيَن، ال اِلَه 

ااِلّ اَنَت ُســبحانََك اِنّى ُكنــُت ِمَن الُمَكبِّريَن، 

ال اِلــَه ااِلّ اَنَت ُســبحانََك َربّى َوَربُّ آبائَِى 

داً،  ليَن، اَللُّهــمَّ هذا ثَنائى َعلَيــَك ُمَمجِّ االوَّ

ــداً، َواِقرارى  َواِخالصــى بِِذكِرَك ُمَوحِّ

داً، َواِن ُكنــُت ُمقِــّراً اَنّــى لَم  بِآالئــَك َمَعــدِّ

ُاحِصهــا لَِكثَرتِهــا َوُســبوِغها، َوتَظاُهِرها 

َوتَقاُدِمهــا اِلى حاِدث، ما لَم تََزل تََتَعهَُّدنى بِِه 

ِل الُعمِر،  َمَعهــا ُمنُذ َخلَقَتنــى َوبََرأتَنى ِمن اَوَّ

 ، رِّ ِمــَن االغنــآِء ِمــَن الَفقــِر، َوَكشــِف الضُّ

الُعســِر، َوتَفريِج  الُيســِر، َوَدفِع  َوتَسبِيِب 
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الَمِة ِفى  الَكرِب، َوالعاِفَيِة ِفى الَبَدِن، َوالسَّ

الّديِن، َولَــو َرَفَدنى َعلى َقدِر ِذكِر نِعَمتَِك 

ليَن َواالِخريَن، ،  َجميــُع العالَميَن ِمــَن االوَّ

ما َقَدرُت َوالُهم َعلى ذلَِك، تََقدَّسَت َوتَعالَيَت 

ِمــن َربٍّ َكريم، َعظيــم َرحيم، ال ُتحصى 

آالُؤَك، َوال ُيبلَــغُ ثَنــآُؤَك، َوال ُتكافــى 

ــد َوآِل ُمَحمَّد،  نَعمــآُؤَك، َفَصلِّ َعلى ُمَحمَّ

َواَتِمــم َعلَينــا نَِعَمَك، َواَســِعدنا بِطاَعتَِك، 

ََّك ُتجيُب  ُســبحانََك ال اِلَه ااِلّ اَنــَت، اَللَُّهمَّ اِن

َوُتغيــُث  ــوَء،  السُّ َوتَكِشــُف   ، الُمضَطــرَّ

قيَم، َوُتغنِى الَفقيَر،  الَمكُروَب، َوتَشفِى السَّ

غيَر، َوُتعيُن  َوتَجُبُر الَكسيَر، َوتَرَحُم الصَّ

الَكبيَر، َولَيَس ُدونَــَك َظهيٌر، َوال َفوَقَك 
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َقديٌر، َوانَت الَعلِىُّ الَكبيُر، يا ُمطلَِق الُمَكبِِّل 

غيــِر، يــا  فــِل الصَّ االســيِر، يــا راِزَق الطِّ

ِعصَمَة الخآئِِف الُمسَتجيِر، يا َمن ال َشريَك 

لَُه َوال َوزيَر، َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد، 

َواَعِطنى فى هِذِه الَعِشيَِّة، اَفَضَل ما اَعَطيَت 

َواَنَلــَت اََحداً ِمن ِعباِدَك، ِمــن نِعَمة ُتوليها، 

ـة تَصِرُفها، َوُكربَة  ُدهــا، َوبَلِيَـّ َوآالء ُتَجدِّ

تَكِشُفها، َوَدعَوة تَســَمُعها، َوَحَسَنة تََتَقبَُّلها، 

ـَك لَطيٌف بِما تَشــاُء  َـّ ُدهــا، اِن َوَســيَِّئة تََتَغمَّ

ََّك  َخبيٌر، َوَعلى ُكلِّ َشــىء َقديــٌر، اَللَُّهمَّ اِن

اَقَرُب َمن ُدِعَى، َواَسَرُع َمن اَجاَب، َواَكَرُم 

َمــن َعفى، َواَوَســُع َمن اَعطى، َواَســَمُع َمن 

نيا واالِخَرِة َورحيُمُهما،  ُسئَِل، يا َرحمَن الدُّ
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لَيَس َكِمثلَِك َمســؤوٌل، َوال ِسواَك َمأُموٌل، 

َدَعوُتــَك َفاََجبَتنــى، َوَســأَلُتَك َفاَعَطيَتنى، 

َوَرِغبــُت اِلَيــَك َفَرِحمَتنــى، َوَوثِقــُت بَِك 

يَتنــى، َوَفِزعُت اِلَيــَك َفَكَفيَتنى، اَللَُّهمَّ  َفَنجَّ

َوَرُســولَِك  َعبــِدَك  ــد  ُمَحمَّ َعلــى  َفَصــلِّ 

يِّبيــَن الّطاِهريَن  ـَك، َوَعلى آلِــِه الطَّ َونَبِيِـّ

َوَهنِّئنــا  نَعمــآَءَك،  لَنــا  ــم  َوتَمِّ اَجَمعيــَن، 

لََك شاِكريَن، َواِلالئَِك  َواكُتبنا  َعطآَءَك، 

ذاِكريَن، آميَن آميَن َربَّ العالَميَن، اَللُّهمَّ يا 

َمــن َملَــَك َفَقــَدَر، َوَقــَدَر َفَقَهــَر، َوُعِصَى 

َفَســَتَر، َواســُتغفَِر َفَغَفَر، يا غايََة الّطالِبيَن 

الّراِغبيــَن، َوُمنَتهــى اََمِل الّراجيــَن، يا َمن 

اَحاَط بُِكلِّ َشــىء ِعلمًا، َوَوِسَع الُمسَتقيليَن 

ــُه اِلَيَك فى  َرأَفــًة َوِحلمًا، اَللُّهــمَّ اِنّا نََتَوجَّ
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مَتهــا  فَتها َوَعظَّ َّتــى َشــرَّ ال هــِذِه الَعِشــيَِّة 

ـَك َوَرُســولَِك، َوِخَيَرتَِك ِمن  ــد نَبِيِـّ بُِمَحمَّ

َخلقِــَك، َواَمينِــَك َعلــى َوحِيَك، الَبشــيِر 

ـذى اَنَعمَت بِِه  َـّ ــراِج الُمنيِر، ال النَّذيِر، السِّ

َعلَى الُمســلِميَن، َوَجَعلَتُه َرحَمًة لِلعالَميَن، 

ــد َوآِل ُمَحمَّد، َكما  َُّهــمَّ َفَصــلِّ َعلى ُمَحمَّ اَلل

ٌد اَهٌل لِذلَِك ِمنَك يا َعظيُم َفَصلِّ َعلَيِه  ُمَحمَّ

يِّبيَن الّطاِهريَن  َوَعلى آلِِه، الُمنَتَجبيَن الطَّ

اَجَمعيــَن، َوتََغمَّدنــا بَِعفــِوَك َعنّــا، َفاِلَيَك 

ِت))) االصواُت بُِصُنوِف اللُّغاِت، َفاجَعل  َعجَّ

لَنــا اَللُّهــمَّ فى هِذِه الَعِشــيَِّة نَصيبــًا ِمن ُكلِّ 

َخير تَقِسُمُه بَيَن ِعباِدَك، َوُنور تَهدى بِِه، 

َوَرحَمة تَنُشُرها، َوبََرَكة ُتنِزلُها، َوعاِفَية 
))) عّجت األصوات: ارتفعت.
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اَرَحــَم  يــا  تَبُســُطُه،  َوِرزق  ُِّلهــا،  ُتَجل

َُّهــمَّ اقلِبنــا فى هــَذا الَوقِت  الّراِحميــَن، اَلل

ُمنِجحيَن ُمفلِحيــَن َمبُروريَن غانِميَن، َوال 

ِمــن  ُتخلِنــا  َوال  القانِطيــَن،  ِمــَن  تَجَعلنــا 

َرحَمتَِك، َوال تَحِرمنا ما ُنَؤمُِّلُه ِمن َفضلَِك، 

َوال تَجَعلنــا ِمن َرحَمتِــَك َمحُروميَن، َوال 

لَِفضــِل ما ُنَؤمُِّلُه ِمن َعطآئِــَك قانِطيَن، َوال 

تَُردَّنا خائِبيَن َوال ِمــن بابَِك َمطُروديَن، يا 

اَجَوَد ااَلجَوديَن، َواَكَرَم االكَرميَن، اِلَيَك 

اَقَبلنــا ُموِقنيــَن، َولَِبيتِــَك الَحــراِم آمّيــَن 

قاِصديــَن، َفاَِعنّا َعلى َمناِســِكنا، َواَكِمل لَنا 

نا، َواعــُف َعنّا َوعاِفنا، َفَقد َمَددنا اِلَيَك  َحجَّ

َِّة االعتِراِف َموُسوَمٌة، اَللَُّهمَّ  اَيديَنا َفِهَى بِِذل

َفاَعِطنا فى هِذِه الَعِشيَِّة ما َسأَلناَك، َواكفِنا 
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َما اســَتكَفيناَك، َفال كاِفَى لَنا ِسواَك، َوال 

َربَّ لَنــا َغيُرَك، ناِفٌذ فينا ُحكُمَك، ُمحيٌط 

بِنــا ِعلُمَك، َعدٌل فينا َقضــآُؤَك، اِقِض لََنا 

الَخيــَر، َواجَعلنــا ِمن اَهــِل الَخيــِر، اَللَُّهمَّ 

اَوِجب لَنا بُِجوِدَك َعظيَم االجِر، َوَكريَم 

الذُّخِر، َوَدواَم الُيســِر، َواغفِــر لَنا ُذُنوبَنا 

اَجَمعيــَن، َوال ُتهلِكنــا َمــَع الهالِكيــَن، َوال 

تَصِرف َعنّــا َرأَفَتَك َوَرحَمَتــك، يا اَرَحَم 

الّراِحميــَن، اَللُّهــمَّ اجَعلنا فى هــَذا الَوقِت 

ِممَّن َســاَلََك َفاَعَطيَتُه، َوَشــَكَرَك َفِزدتَُه، 

َل اِلَيَك ِمن ُذُنوبِِه  َوتــاَب اِلَيَك َفَقبِلَتُه َوتََنصَّ

ِّهــا َفَغَفرتَهــا لَُه يا َذالَجــالِل َواالكراِم،  ُكل

َعنا، يا  دنا واقَبــل تََضرُّ ِّنا َوَســدِّ اَللُّهــمَّ َونَق

َخيَر َمن ُســئَِل، َويا اَرَحَم َمِن اســُترِحَم، يا 
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َمن ال يَخفــى َعلَيِه اِغمــاُض الُجُفوِن، وال 

لَحُظ الُعُيوِن، َوال َما اســَتَقرَّ ِفى الَمكُنوِن، 

َوال َما انَطَوت َعلَيِه ُمضَمراُت الُقُلوِب، ااَل 

ُكلُّ ذلَِك َقد اَحصاُه ِعلُمَك، َوَوِسَعُه ِحلُمَك، 

الّظالُِموَن  يَُقــوُل  َعّمــا  َوتَعالَيَت  ُســبحانََك 

بُع،  ماواُت السَّ ُعُلّواً َكبيراً، ُتَســبُِّح لََك السَّ

، َواِن ِمن َشــىء ااِلّ  َواالَرُضــوَن َوَمن فيِهنَّ

ُيَســبُِّح بَِحمــِدَك، َفلَــَك الَحمــُد َوالمجُد، 

َواالكــراِم،  َذالَجــالِل  يــا   ، الَجــدِّ َوُعُلــوُّ 

َوالَفضِل َواالنعاِم، َواالياِدى الِجساِم، َواَنَت 

حيُم، اَللَُّهمَّ  ُؤوُف الرَّ الَجــواُد الَكريُم، الــرَّ

اَوِســع َعلَىَّ ِمن ِرزِقَك الَحــالِل، َوعاِفنى 

فــى بََدنى َودينــى، َوآِمن َخوفــى، َواعتِق 

َرَقَبتــى ِمــَن النّاِر، اَللُّهــمَّ ال تَمُكر بى، َوال 
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تَســَتدِرجنى، َوال تَخَدعنــى، َوادَرأ َعنّــى 

َشرَّ َفَسَقِة الِجنِّ َواالنِس. 
ثّم رفع رأسه وبرصه اىل الّسامء وعيناه ماطرتان 

كأهّّنام مزادتان وقال بصوت عال: 

يا اَسَمَع الّساِمعيَن، يا اَبَصَر النّاِظريَن، َويا 

اَســَرَع الحاِســبيَن، َويا اَرَحَم الّراِحميَن، 

َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد الّساَدِة الَمياميَن، 

َّلتــى اِن اَعَطيَتنيها  َواَســأَلَُك اَللَُّهمَّ حاَجتِى ا

نــى مــا َمَنعَتنــى، َواِن َمَنعَتنيها لَم  لَــم يَُضرَّ

يَنَفعنى ما اَعَطيَتنى، اَســأَلَُك َفكاَك َرَقَبتى 

ِمَن النّاِر، ال اِلَه ااِلّ اَنَت، َوحَدَك ال َشريَك 

لََك، لََك الُملــُك، َولََك الَحمــُد، َواَنَت َعلى 

 . ُكلِّ َشىء َقديٌر، يا َربُّ يا َربُّ

حرض  من  وشغل  َربُّ  يا  قوله  يكّرر  وكان 
واقبلوا  النفسهم  الّدعاء  عن  حوله  كان  ممّن 
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عىل االستامع له والّتأمني عىل دعائه، ثّم علت 
أصواهتم بالبكاء معه وغربت الّشمس وأفاض 

النّاس معه. 
***

رابط سائر إصداراتنا االلكرتونية
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