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املقـدمة 

بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد 

وآله الطيبني الطاهرين واللعن الدائم عىل أعدائهم 
أمجعني إىل قيام يوم الدين

ورد عن أمري املؤمننيA أنه قال: )...اْلُفْرَصُة 
ْي()))، )إضاعة  َحاِب َفاْنَتِهُزوا ُفَرَص اْلَ َتُرُّ َمرَّ السَّ
الفرصة غّصة()))، وملا كانت من أهم الفرص التي 
تصادف اإلنسان يف حياته فتفتح له بابا يطلب فيه 
من اهلل خري الدنيا واآلخرة هي ليلة القدر، كانت 
أوقاهتا  يغتنم  املؤمن،  لإلنسان  العمر  فرصة  بحق 
يف طاعة اهلل تعاىل والترضع إليه ومناجاته، ويطلب 

)1) هنج البالغة: خطب أمري املؤمننيA، ص471.
)2) هنج البالغة: ص489.
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اهلل  من  ذلك  بعد  فريجو  هتمه،  التي  حوائجه  منه 
أن يستجيب له وأن يعطيه ما متنى، وكيف ال وهو 
ُكْم  َربُّ َوَقاَل  تعاىل القائل يف حمكم كتابه الكريم: 
اْدُعويِن َأْسَتِجْب َلُكْم)))، وسّمى من ُيعِرض عن 
دعائه مستكربا، فقال تعاىل يف تتمة اآلية السابقة: 
َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَدِت  َعْن  وَن  َيْسَتْكرِبُ الَِّذيَن  إِنَّ 
ت  نفوِّ ال  أن  علينا  فينبغي  لذا   ،َداِخِريَن َجَهنََّم 
هذه الفرصة منشغلني بأمور الدنيا فضال عن اللهو 
واللعب، بل نستثمرها إلصالح أمر اآلخرة، فإن 

الدنيا مزرعة اآلخرة.
يف  التبليغ  شعبة  أصدرت  املنطلق  هذا  ومن 
منها  إسهاما  الكتيب  هذا  املقدسة  العلوية  العتبة 
الكرام  املؤمنني  لدى  املعنوي  اجلانب  رفع  يف 

)1) سورة غافر: آية60.
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بليايل  خاص  وهو  ونرشها،  الفضيلة  عىل  واحلث 
القدر وحيوي كل ما حيتاج إليه املؤمنون من أعامل 
أعظم  تعد  التي  العظيمة،  الليايل  هبذه  خمصوصة 
أوقات السنة عىل اإلطالق، ملا ورد فيها من فضل 
ما  مراعني  األخرى،  األوقات  كل  يفوق  ورشف 
إخراجه  ومالحظني  املعتربة،  الكتب  يف  موجود 
إعجاهبم،  وينال  املؤمنني  بشكل مجيل حيوز رىض 
فيتلقوه بالقبول ويستعملوه يف أعامهلم هذه، راجني 
منهم  وملتمسني  اآلخرة،  والدار  اهلل  وجه  بذلك 
وآخر  جميب،  إنه سميع  اإلجابة،  مظان  الدعاء يف 
عىل  اهلل  وصىل  العاملني  رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا 

حممد وآله الطيبني الطاهرين.
                                شعبة التبليغ 

                                 28/رجب/1436هـ
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سورة القدر

)بسم اهلل الرمحن الرحيم(
َلْيَلُة  َما  َأْدَراَك  اْلَقْدِر ))( َوَما  َلْيَلِة  َأنَزْلنَاُه ِف  ا  إِنَّ
ُل  اْلَقْدِر ))( َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌ ِمْن َأْلِف َشْهٍر )3( َتنَزَّ
 (4( َأْمٍر  ُكلِّ  ِمْن  ِْم  َربِّ بِإِْذِن  فِيَها  وُح  َوالرُّ امْلَالئَِكُة 

َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر )5)
سورة العنكبوت

)بسم اهلل الرمحن الرحيم(
ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا  امل ))( َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ
َقْبلِِهْم  ِمْن  الَِّذيَن  َفَتنَّا  َوَلَقْد   )(( ُيْفَتنُوَن  ال  َوُهْم 
َفَلَيْعَلَمنَّ اهلل الَِّذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبنَِي )3) 
يَِّئاِت َأْن َيْسبُِقوَنا َساَء  َأْم َحِسَب الَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ
َأَجَل  َفإِنَّ  اهللِ  لَِقاَء  َيْرُجو  َكاَن  َمْن  َيُْكُموَن )4(  َما 
َم  ِميُع اْلَعلِيُم )5( َوَمْن َجاَهَد َفإِنَّ اهللِ آلٍت َوُهَو السَّ
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ُيَاِهُد لِنَْفِسِه إِنَّ اهللَ َلَغنِيٌّ َعْن اْلَعامَلنَِي )6( َوالَِّذيَن 
َسيَِّئاِتِْم  َعنُْهْم  َرنَّ  َلنَُكفِّ اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا 
 (7( َيْعَمُلوَن  َكاُنوا  الَِّذي  َأْحَسَن  َوَلنَْجِزَينَُّهْم 
َجاَهَداَك  َوإِْن  ُحْسنًا  بَِوالَِدْيِه  اإِلْنَساَن  ْينَا  َوَوصَّ
إَِلَّ  ُتطِْعُهَم  َفال  ِعْلٌم  بِِه  َلَك  َلْيَس  َما  ِب  َك  لُِتْشِ
َوالَِّذيَن   )8( َتْعَمُلوَن  ُكنُْتْم  بَِم  َفُأَنبُِّئُكْم  َمْرِجُعُكْم 
نَي  احِلِ الصَّ ِف  َلنُْدِخَلنَُّهْم  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا 
)9( َوِمْن النَّاِس َمْن َيُقوُل آَمنَّا بِاهللِ َفإَِذا ُأوِذَي ِف اهللِ 
ِمْن  َنْصٌ  َجاَء  َوَلئِْن  اهللِ  َكَعَذاِب  النَّاِس  فِْتنََة  َجَعَل 
َأَوَلْيَس اهللُ بَِأْعَلَم بَِم ِف  ا ُكنَّا َمَعُكْم  َلَيُقوُلنَّ إِنَّ َربَِّك 
آَمنُوا  الَِّذيَن  اهللُ  َوَلَيْعَلَمنَّ   )(0( اْلَعامَلنَِي  ُصُدوِر 
ِذيَن  َوَلَيْعَلَمنَّ امْلُنَافِِقنَي )))( َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَّ
ُهْم  َوَما  َخَطاَياُكْم  َوْلنَْحِمْل  َسبِيَلنَا  بُِعوا  اتَّ آَمنُوا 
َلَكاِذُبوَن  ُْم  إِنَّ ٍء  َشْ ِمْن  َخَطاَياُهْم  ِمْن  بَِحاِملنَِي 
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ْم َوَلُيْسَأُلنَّ  ْم َوَأْثَقاالً َمَع َأْثَقاِلِ )))( َوَلَيْحِمُلنَّ َأْثَقاَلُ
َأْرَسْلنَا  َوَلَقْد   )(3( وَن  َيْفرَتُ َكاُنوا  َعمَّ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم 
ُنوحًا إىَِل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َسنٍَة إاِلَّ َخِْسنَي َعامًا 
َفَأنَجْينَاُه   )(4( َظاملُِوَن  َوُهْم  الطُّوَفاُن  َفَأَخَذُهْم 
 ((5( لِْلَعامَلنَِي  آَيًة  َوَجَعْلنَاَها  ِفينَِة  السَّ َوَأْصَحاَب 
ُقوُه َذلُِكْم َخْيٌ  َوإِْبَراِهيَم إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه اْعُبُدوا اهللَ َواتَّ
ُدوِن  ِمْن  َتْعُبُدوَن  َم  إِنَّ َتْعَلُموَن )6)(  ُكنُْتْم  إِْن  َلُكْم 
ُلُقوَن إِْفكًا إِنَّ الَِّذيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن  اهللِ َأْوَثانًا َوَتْ
ْزَق  الرِّ اهللِ  ِعنَْد  َفاْبَتُغوا  ِرْزقًا  َلُكْم  َيْملُِكوَن  ال  اهللِ 
َوإِْن   )(7( ُتْرَجُعوَن  إَِلْيِه  َلُه  َواْشُكُروا  َواْعُبُدوُه 
ُسوِل  َب ُأَمٌم ِمْن َقْبلُِكْم َوَما َعىَل الرَّ ُبوا َفَقْد َكذَّ ُتَكذِّ
اهلل  ُيْبِدُئ  َكْيَف  َيَرْوا  َأَومَلْ   )(8( امْلُبنُِي  اْلَبالُغ  إاِلَّ 
ُقْل   )(9( َيِسٌي  اهللِ  َعىَل  َذلَِك  إِنَّ  ُيِعيُدُه  ُثمَّ  ْلَق  اْلَ
اهلل  ُثمَّ  ْلَق  اْلَ َبَدَأ  َكْيَف  َفاْنُظُروا  األَْرِض  ِف  ِسُيوا 
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َقِديٌر  ٍء  َشْ ُكلِّ  َعىَل  اهللَ  إِنَّ  اآلِخَرَة  النَّْشَأَة  ُينِشُئ 
َوإَِلْيِه  َيَشاُء  َمْن  َوَيْرَحُم  َيَشاُء  َمْن  ُب  ُيَعذِّ  )(0(
ُتْقَلُبوَن )))( َوَما َأْنُتْم بُِمْعِجِزيَن ِف األَْرِض َوال ِف 
َمِء َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللِ ِمْن َوِلٍّ َوال َنِصٍي ))))  السَّ
ِمْن  َيئُِسوا  ُأْوَلئَِك  َولَِقائِِه  اهللِ  بِآَياِت  َكَفُروا  َوالَِّذيَن 
َكاَن  َفَم   )(3( َألِيٌم  َعَذاٌب  ْم  َلُ َوُأْوَلئَِك  تِي  َرمْحَ
َفَأنَجاُه  ُقوُه  َحرِّ َأْو  اْقُتُلوُه  َقاُلوا  َأْن  إاِلَّ  َقْوِمِه  َجَواَب 
اهلل ِمْن النَّاِر إِنَّ ِف َذلَِك آلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن )4)) 
َبْينُِكْم ِف  َة  َمَودَّ َأْوَثانًا  ِمْن ُدوِن اهللِ  ْذُتْم  َ َم اتَّ إِنَّ َوَقاَل 
بَِبْعٍض  َبْعُضُكْم  َيْكُفُر  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُثمَّ  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ
ِمْن  َلُكْم  َوَما  النَّاُر  َوَمْأَواُكْم  َبْعضًا  َبْعُضُكْم  َوَيْلَعُن 
إىَِل  ُمَهاِجٌر  إيِنِّ  َوَقاَل  ُلوٌط  َلُه  َفآَمَن   )(5( يَن  َناِصِ
كِيُم )6)( َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحَق  ُه ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ َربِّ إِنَّ
َوآَتْينَاُه  َواْلكَِتاَب  َة  النُُّبوَّ تِِه  يَّ ُذرِّ ِف  َوَجَعْلنَا  َوَيْعُقوَب 
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نَي )7))  احِلِ ُه ِف اآلِخَرِة مَلِْن الصَّ ْنَيا َوإِنَّ َأْجَرُه ِف الدُّ
َما  اْلَفاِحَشَة  َلَتْأُتوَن  ُكْم  إِنَّ لَِقْوِمِه  َقاَل  إِْذ  َوُلوطًا 
ا ِمْن َأَحٍد ِمْن اْلَعامَلنَِي )8)( َأئِنَُّكْم َلَتْأُتوَن  َسَبَقُكْم ِبَ
بِيَل َوَتْأُتوَن ِف َناِديُكْم امْلُنَكَر  َجاَل َوَتْقَطُعوَن السَّ الرِّ
َفَم َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِلَّ َأْن َقاُلوا اْئتِنَا بَِعَذاِب اهللِ إِْن 
َعىَل  يِن  انُصْ َربِّ  َقاَل   )(9( اِدِقنَي  الصَّ ِمْن  ُكنَت 
إِْبَراِهيَم  ُرُسُلنَا  َجاَءْت  َومَلَّا   )30( امْلُْفِسِديَن  اْلَقْوِم 
ا ُمْهلُِكو َأْهِل َهِذِه اْلَقْرَيِة إِنَّ َأْهَلَها  ى َقاُلوا إِنَّ بِاْلُبْشَ
َنْحُن  َقاُلوا  ُلوطًا  فِيَها  إِنَّ  َقاَل   )3(( َظاملنَِِي  َكاُنوا 
َينَُّه َوَأْهَلُه إاِلَّ اْمَرَأَتُه َكاَنْت ِمْن  َأْعَلُم بَِمْن فِيَها َلنُنَجِّ
اْلَغابِِريَن ))3( َومَلَّا َأْن َجاَءْت ُرُسُلنَا ُلوطًا ِسَء ِبِْم 
ا  إِنَّ َزْن  َتْ َوال  ْف  َتَ ال  َوَقاُلوا  َذْرعًا  ِبِْم  َوَضاَق 
اْلَغابِِريَن  ِمْن  َكاَنْت  اْمَرَأَتَك  إاِلَّ  َوَأْهَلَك  وَك  ُمنَجُّ
ِمْن  ِرْجزًا  اْلَقْرَيِة  َهِذِه  َأْهِل  َعىَل  ُمنِزُلوَن  ا  إِنَّ  )33(
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َمِء بَِم َكاُنوا َيْفُسُقوَن )34( َوَلَقد َتَرْكنَا ِمنَْها آَيًة  السَّ
ُشَعْيبًا  َأَخاُهْم  َمْدَيَن  َوإىَِل  َيْعِقُلوَن )35(  لَِقْوٍم  َبيِّنًَة 
َوال  اآلِخَر  اْلَيْوَم  َواْرُجوا  اهللَ  اْعُبُدوا  َقْوِم  َيا  َفَقاَل 
ْم  ُبوُه َفَأَخَذْتُ َتْعَثْوا ِف األَْرِض ُمْفِسِديَن )36( َفَكذَّ
َوَعادًا   )37( َجاثِِمنَي  َداِرِهْم  ِف  َفَأْصَبُحوا  ْجَفُة  الرَّ
ْم  َلُ َن  َوَزيَّ َمَساكِنِِهْم  ِمْن  َلُكْم   َ َتَبنيَّ َوَقْد  َوَثُموَد 
َوَكاُنوا  بِيِل  السَّ َعْن  ُهْم  َفَصدَّ ْم  َأْعَمَلُ ْيَطاُن  الشَّ
َوَلَقْد  َوَهاَماَن  َوفِْرَعْوَن  َوَقاُروَن  يَن )38(  ُمْسَتْبِصِ
وا ِف األَْرِض َوَما  َجاَءُهْم ُموَسى بِاْلَبيِّنَاِت َفاْسَتْكرَبُ
َمْن  َفِمنُْهْم  بَِذْنبِِه  َأَخْذَنا  َفُكالًّ   )39( َسابِِقنَي  َكاُنوا 
ْيَحُة  الصَّ َأَخَذْتُه  َمْن  َوِمنُْهْم  َحاِصبًا  َعَلْيِه  َأْرَسْلنَا 
َوِمنُْهْم َمْن َخَسْفنَا بِِه األَْرَض َوِمنُْهْم َمْن َأْغَرْقنَا َوَما 
َيْظلُِموَن  َأْنُفَسُهْم  َكاُنوا  َوَلكِْن  لَِيْظلَِمُهْم  اهلل  َكاَن 
َأْولَِياَء َكَمَثِل  ُذوا ِمْن ُدوِن اهللِ  َ الَِّذيَن اتَّ َمَثُل   )40(
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َلَبْيُت  اْلُبُيوِت  َأْوَهَن  َوإِنَّ  َبْيتًا  َذْت  َ اتَّ اْلَعنَكُبوِت 
َيْعَلُم َما  َيْعَلُموَن ))4( إِنَّ اهللَ  َلْو َكاُنوا  اْلَعنَْكُبوِت 
كِيُم ))4)  ٍء َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَ َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْ
إاِلَّ  َيْعِقُلَها  َوَما  لِلنَّاِس  ا  ُبَ َنْضِ األَْمَثاُل  َوتِْلَك 
قِّ  َمَواِت َواألَْرَض بِاحْلَ اْلَعاملُِوَن )43( َخَلَق اهلل السَّ
إِنَّ ِف َذلَِك آلَيًة لِْلُمْؤِمننَِي )44( اْتُل َما ُأوِحَي إَِلْيَك 
َعْن  َتنَْهى  الَة  الصَّ إِنَّ  الَة  الصَّ َوَأِقْم  اْلكَِتاِب  ِمْن 
َما  َيْعَلُم  َواهلل  َأْكرَبُ  اهللِ  َوَلِذْكُر  َوامْلُنَْكِر  اْلَفْحَشاِء 
اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب إاِلَّ بِالَّتِي  َتْصنَُعوَن )45( َوال ُتَ
آَمنَّا  َوُقوُلوا  ِمنُْهْم  َظَلُموا  الَِّذيَن  إاِلَّ  َأْحَسُن  ِهَي 
ُكْم َواِحٌد  نَا َوإَِلُ بِالَِّذي ُأْنِزَل إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإَِلُ
إَِلْيَك  َأْنَزْلنَا  َوَكَذلَِك   )46( ُمْسلُِموَن  َلُه  َوَنْحُن 
َوِمْن  بِِه  ُيْؤِمنُوَن  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهْم  َفالَِّذيَن  اْلكَِتاَب 
اْلَكافُِروَن  بِآَياتِنَا إاِلَّ  بِِه َوَما َيَْحُد  ُيْؤِمُن  َهُؤالء َمْن 
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طُُّه  َقْبلِِه ِمْن كَِتاٍب َوال َتُ َتْتُلو ِمْن  )47( َوَما ُكنَْت 
آَياٌت  ُهَو  َبْل   )48( امْلُْبطُِلوَن  الْرَتاَب  إِذًا  بَِيِمينَِك 
َبيِّنَاٌت ِف ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوَما َيَْحُد بِآَياتِنَا 
إاِلَّ الظَّاملُِوَن )49( َوَقاُلوا َلْوال ُأْنِزَل َعَلْيِه آَياٌت ِمْن 
َم َأَنا َنِذيٌر ُمبنٌِي )50)  َم اآلَياُت ِعنَْد اهللِ َوإِنَّ ِه ُقْل إِنَّ َربِّ
ا َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلكَِتاَب ُيْتىَل َعَلْيِهْم إِنَّ  َيْكِفِهْم َأنَّ َأَومَلْ 
ًة َوِذْكَرى لَِقْوٍم ُيْؤِمنُوَن ))5( ُقْل َكَفى  ِف َذلَِك َلَرمْحَ
َمَواِت  السَّ ِف  َما  َيْعَلُم  َشِهيدًا  َوَبْينَُكْم  َبْينِي  بِاهللِ 
َواألَْرِض َوالَِّذيَن آَمنُوا بِاْلَباطِِل َوَكَفُروا بِاهللِ ُأْوَلئَِك 
بِاْلَعَذاِب  َوَيْسَتْعِجُلوَنَك   )5(( وَن  اِسُ اْلَ ُهْم 
اَءُهْم اْلَعَذاُب َوَلَيْأتَِينَُّهْم َبْغَتًة  ى َلَ َوَلْوال َأَجٌل ُمَسمًّ
َوُهْم ال َيْشُعُروَن )53( َيْسَتْعِجُلوَنَك بِاْلَعَذاِب َوإِنَّ 
َيْغَشاُهْم  َيْوَم   )54( بِاْلَكافِِريَن  مَلُِحيَطٌة  َجَهنََّم 
َوَيُقوُل  َأْرُجلِِهْم  ِت  َتْ َوِمْن  َفْوِقِهْم  ِمْن  اْلَعَذاُب 
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ُذوُقوا َما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن )55( َيا ِعَباِدي الَِّذيَن آَمنُوا 
َنْفٍس  ُكلُّ  َفاْعُبُدوِن )56(  اَي  َفإِيَّ َواِسَعٌة  َأْرِض  إِنَّ 
آَمنُوا  َوالَِّذيَن  ُتْرَجُعوَن )57(  إَِلْينَا  ُثمَّ  امْلَْوِت  َذائَِقُة 
ِري  َتْ ُغَرفًا  نَِّة  اْلَ ِمْن  َئنَُّهْم  َلنَُبوِّ اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا 
اْلَعاِملنَِي  َأْجُر  نِْعَم  فِيَها  َخالِِديَن  األَْنَاُر  تَِها  َتْ ِمْن 
 (59( ُلوَن  َيَتَوكَّ ِْم  َربِّ َوَعىَل  وا  َصرَبُ الَِّذيَن   )58(
اُكْم  َوإِيَّ َيْرُزُقَها  اهلل  ِرْزَقَها  ِمُل  َتْ ٍة ال  َدابَّ ِمْن  َوَكَأيِّن 
اْلَعلِيُم )60( َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق  ِميُع  َوُهَو السَّ
َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  َوَسخَّ َواألَْرَض  َمَواِت  السَّ
ْزَق ملَِْن  ا ُيْؤَفُكوَن ))6( اهلل َيْبُسُط الرِّ َلَيُقوُلنَّ اهلل َفَأنَّ
َعلِيٌم  ٍء  َشْ بُِكلِّ  اهللَ  إِنَّ  َلُه  َوَيْقِدُر  ِعَباِدِه  ِمْن  َيَشاُء 
َمِء َماًء َفَأْحَيا بِِه  َل ِمْن السَّ ))6( َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َنزَّ
ْمُد هللَِِّ َبْل  ا َلَيُقوُلنَّ اهلل ُقْل احْلَ األَْرَض ِمْن َبْعِد َمْوِتَ
ْنَيا إاِلَّ  َياُة الدُّ َأْكَثُرُهْم ال َيْعِقُلوَن )63( َوَما َهِذِه احْلَ
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َلْو َكاُنوا  َيَواُن  احْلَ َي  َلِ اَر اآلِخَرَة  َوإِنَّ الدَّ َوَلِعٌب  ٌو  َلْ
اهللَ  َدَعْوا  اْلُفْلِك  ِف  َركُِبوا  َفإَِذا   )64( َيْعَلُموَن 
ُهْم  إَِذا  اْلرَبِّ  إىَِل  اُهْم  َنجَّ َفَلمَّ  يَن  الدِّ َلُه  ُمْلِِصنَي 
َولَِيَتَمتَُّعوا  آَتْينَاُهْم  بَِم  لَِيْكُفُروا   )65( ُكوَن  ُيْشِ
ا َجَعْلنَا َحَرمًا آِمنًا  َفَسْوَف َيْعَلُموَن )66( َأَومَلْ َيَرْوا َأنَّ
ُيْؤِمنُوَن  َأَفبِاْلَباطِِل  ْم  َحْوِلِ ِمْن  النَّاُس  َوُيَتَخطَُّف 
ى  اْفرَتَ َّْن  ِم َأْظَلُم  َوَمْن   )67( َيْكُفُروَن  اهللِ  َوبِنِْعَمِة 
قِّ مَلَّا َجاَءُه َأَلْيَس ِف َجَهنََّم  َب بِاحْلَ َعىَل اهللِ َكِذبًا َأْو َكذَّ
فِينَا  َجاَهُدوا  َوالَِّذيَن   )68( لِْلَكافِِريَن  َمْثًوى 

َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللَ مَلََع امْلُْحِسننَِي )69)
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سورة الروم

)بسم اهلل الرمحن الرحيم(
األَْرِض  َأْدَنى  ِف   )(( وُم  الرُّ ُغلَِبْت   )(( امل 
ِسننَِي  بِْضِع  ِف  َسَيْغلُِبوَن )3(  َغَلبِِهْم  َبْعِد  ِمْن  َوُهْم 
امْلُْؤِمنُوَن  َيْفَرُح  َوَيْوَمئٍِذ  َبْعُد  َوِمْن  َقْبُل  ِمْن  األَْمُر  هللَِِّ 
ِحيُم  اْلَعِزيُز الرَّ َيَشاُء َوُهَو  َينُصُ َمْن  بِنَْصِ اهللِ   )4(
)5( َوْعَد اهللِ ال ُيْلُِف اهللُ َوْعَدُه َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس 
ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ ِمْن  َظاِهرًا  َيْعَلُموَن   )6( َيْعَلُموَن  ال 
ُروا ِف  َيَتَفكَّ َأَومَلْ  َغافُِلوَن )7(  ُهْم  َعْن اآلِخَرِة  َوُهْم 
َمَواِت َواألَْرَض َوَما َبْينَُهَم  َأنُفِسِهْم َما َخَلَق اهللُ السَّ
ى َوإِنَّ َكثِيًا ِمْن النَّاِس بِلَِقاِء  قِّ َوَأَجٍل ُمَسمًّ إاِلَّ بِاحْلَ
ِْم َلَكافُِروَن )8( َأَومَلْ َيِسُيوا ِف األَْرِض َفَينُظُروا  َربِّ
َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َكاُنوا َأَشدَّ ِمنُْهْم 
َعَمُروَها  َّا  ِم َأْكَثَر  َوَعَمُروَها  األَْرَض  َوَأَثاُروا  ًة  ُقوَّ
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لَِيْظلَِمُهْم  اهلل  َكاَن  َفَم  بِاْلَبيِّنَاِت  ُرُسُلُهْم  ْم  َوَجاَءْتُ
َعاِقَبَة  َكاَن  ُثمَّ   )9( َيْظلُِموَن  َأنُفَسُهْم  َكاُنوا  َوَلكِْن 
ُبوا بِآَياِت اهللِ َوَكاُنوا  وَءى َأْن َكذَّ الَِّذيَن َأَساُءوا السُّ
ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه ُثمَّ إَِلْيِه  ا َيْسَتْهِزُئون )0)( اهلل َيْبَدُأ اْلَ ِبَ
اَعُة ُيْبلُِس امْلُْجِرُموَن  ُتْرَجُعوَن )))( َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
َوَكاُنوا  ُشَفَعاُء  َكائِِهْم  رُشَ ِمْن  ْم  َلُ َيُكْن  َومَلْ   )(((
اَعُة َيْوَمئٍِذ  َكائِِهْم َكافِِريَن )3)( َوَيْوَم َتُقوُم السَّ بُِشَ
اِت  احِلَ ا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ُقوَن )4)( َفَأمَّ َيَتَفرَّ
َكَفُروا  الَِّذيَن  ا  َوَأمَّ  )(5( وَن  ُيْرَبُ َرْوَضٍة  ِف  َفُهْم 
اْلَعَذاِب  ِف  َفُأْوَلئَِك  اآلِخَرِة  َولَِقاِء  بِآَياتِنَا  ُبوا  َوَكذَّ
َوِحنَي  ُتُْسوَن  ِحنَي  اهللِ  َفُسْبَحاَن   )(6( وَن  حُمَْضُ
َمَواِت َواألَْرِض  ْمُد ِف السَّ ُتْصبُِحوَن )7)( َوَلُه احْلَ
يَّ ِمْن امْلَيِِّت  ِرُج احْلَ َوَعِشّيًا َوِحنَي ُتْظِهُروَن )8)( ُيْ
ا  َمْوِتَ َبْعَد  األَْرَض  َوُيِْي  يِّ  احْلَ ِمْن  امْلَيَِّت  ِرُج  َوُيْ
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َخَلَقُكْم  َأْن  آَياتِِه  َوِمْن   )(9( َرُجوَن  ُتْ َوَكَذلَِك 
َوِمْن   )(0( وَن  َتنَتِشُ َبَشٌ  َأْنُتْم  إَِذا  ُثمَّ  ُتَراٍب  ِمْن 
لَِتْسُكنُوا  َأْزَواجًا  َأنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َخَلَق  َأْن  آَياتِِه 
َذلَِك آلَياٍت  إِنَّ ِف  ًة  َوَرمْحَ ًة  َمَودَّ َبْينَُكْم  إَِلْيَها َوَجَعَل 
َمَواِت  السَّ َخْلُق  آَياتِِه  َوِمْن   )((( ُروَن  َيَتَفكَّ لَِقْوٍم 
َواألَْرِض َواْختاِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكْم إِنَّ ِف َذلَِك 
ْيِل  بِاللَّ َمنَاُمُكْم  آَياتِِه  َوِمْن   )((( لِْلَعاملنَِِي  آلَياٍت 
آلَياٍت  َذلَِك  ِف  إِنَّ  َفْضلِِه  ِمْن  َواْبتَِغاُؤُكْم  َوالنََّهاِر 
َق َخْوفًا  لَِقْوٍم َيْسَمُعوَن )3)( َوِمْن آَياتِِه ُيِريُكْم اْلرَبْ
َمِء َماًء َفُيْحِي بِِه األَْرَض َبْعَد  ُل ِمْن السَّ َوَطَمعًا َوُينَزِّ
َوِمْن  َيْعِقُلوَن )4)(  لَِقْوٍم  َذلَِك آلَياٍت  ِف  إِنَّ  ا  َمْوِتَ
َدَعاُكْم  إَِذا  ُثمَّ  بَِأْمِرِه  َمُء َواألَْرُض  َتُقوَم السَّ َأْن  آَياتِِه 
َمْن  َوَلُه  ُرُجوَن )5)(  َتْ َأْنُتْم  إَِذا  ِمْن األَْرِض  َدْعَوًة 
َوُهَو   )(6( َقانُِتوَن  َلُه  ُكلٌّ  َواألَْرِض  َمَواِت  السَّ ِف 
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ْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو َأْهَوُن َعَلْيِه َوَلُه امْلََثُل  الَِّذي َيْبَدُأ اْلَ
كِيُم  احْلَ اْلَعِزيُز  َوُهَو  َمَواِت َواألَْرِض  السَّ األَْعىَل ِف 
َب َلُكْم َمَثاًل ِمْن َأْنُفِسُكْم َهْل َلُكْم ِمْن َما  )7)( َضَ
َكاَء ِف َما َرَزْقنَاُكْم َفَأْنُتْم فِيِه  َمَلَكْت َأْيَمُنُكْم ِمْن رُشَ
ُل  ُنَفصِّ َكَذلَِك  َأنُفَسُكْم  َكِخيَفتُِكْم  اُفوَنُْم  َتَ َسَواٌء 
َظَلُموا  الَِّذيَن  َبَع  اتَّ َبْل  َيْعِقُلوَن )8)(  لَِقْوٍم  اآلَياِت 
ْم  َأْهَواَءُهْم بَِغْيِ ِعْلٍم َفَمْن َيِْدي َمْن َأَضلَّ اهللُ َوَما َلُ
يِن َحنِيفًا فِْطَرَة  يَن )9)( َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ ِمْن َناِصِ
ْلِق اهللِ َذلَِك  اهللِ الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعَلْيَها ال َتْبِديَل ِلَ
 (30( َيْعَلُموَن  ال  النَّاِس  َأْكَثَر  َوَلكِنَّ  اْلَقيُِّم  يُن  الدِّ
ِمْن  َتُكوُنوا  الَة َوال  َوَأِقيُموا الصَّ ُقوُه  َواتَّ إَِلْيِه  ُمنِيبنَِي 
َوَكاُنوا  ِدينَُهْم  ُقوا  َفرَّ الَِّذيَن  ِمْن   )3(( كنَِي  امْلُْشِ
ِشَيعًا ُكلُّ ِحْزٍب بَِم َلَدْيِْم َفِرُحوَن ))3( َوإَِذا َمسَّ 
ْم ُمنِيبنَِي إَِلْيِه ُثمَّ إَِذا َأَذاَقُهْم ِمنُْه  ُ النَّاَس ُضٌّ َدَعْوا َربَّ
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ُكوَن )33( لَِيْكُفُروا  ِْم ُيْشِ ًة إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم بَِربِّ َرمْحَ
بَِم آَتْينَاُهْم َفَتَمتَُّعوا َفَسْوَف َتْعَلُموَن )34( َأْم َأنَزْلنَا 
ُكوَن  ُيْشِ بِِه  َكاُنوا  بَِم  ُم  َيَتَكلَّ َفُهَو  ُسْلَطانًا  َعَلْيِهْم 
ا َوإِْن ُتِصْبُهْم  ًة َفِرُحوا ِبَ )35( َوإَِذا َأَذْقنَا النَّاَس َرمْحَ
َأَومَلْ  َيْقنَُطوَن )36(  ُهْم  إَِذا  َأْيِديِْم  َمْت  َقدَّ بَِم  َسيَِّئٌة 
ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ ِف َذلَِك  َيَرْوا َأنَّ اهللَ َيْبُسُط الرِّ
ُه  َحقَّ اْلُقْرَبى  َذا  َفآِت   )37( ُيْؤِمنُوَن  لَِقْوٍم  آلَياٍت 
ُيِريُدوَن  ِذيَن  لِلَّ َخْيٌ  َذلَِك  بِيِل  السَّ َواْبَن  َوامْلِْسكنَِي 
آَتْيُتْم  َوَما   )38( امْلُْفلُِحوَن  ُهْم  َوُأْوَلئَِك  اهللِ  َوْجَه 
اهللِ  ِعنَْد  َيْرُبوا  َفال  النَّاِس  َأْمَواِل  ِف  ُبَوا  لَِيْ ِربًا  ِمْن 
ُهْم  َفُأْوَلئَِك  اهللِ  َوْجَه  ُتِريُدوَن  َزَكاٍة  ِمْن  آَتْيُتْم  َوَما 
ُثمَّ  َرَزَقُكْم  ُثمَّ  َخَلَقُكْم  الَِّذي  اهللُ   )39( امْلُْضِعُفوَن 
َكائُِكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن  يِيُكْم َهْل ِمْن رُشَ ُيِميُتُكْم ُثمَّ ُيْ
ُكوَن )40)  ٍء ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعمَّ ُيْشِ َذلُِكْم ِمْن َشْ
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َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر بَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس 
ُهْم َيْرِجُعوَن ))4)  لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَّ
ُقْل ِسُيوا ِف األَْرِض َفانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن 
كنَِي ))4( َفَأِقْم َوْجَهَك  ِمْن َقْبُل َكاَن َأْكَثُرُهْم ُمْشِ
ِمْن اهللِ  َلُه  َمَردَّ  َيْوٌم ال  َيْأِتَ  َأْن  َقْبِل  ِمْن  اْلَقيِِّم  يِن  لِلدِّ
َوَمْن  ُكْفُرُه  َفَعَلْيِه  َكَفَر  َمْن   )43( ُعوَن  دَّ َيصَّ َيْوَمئٍِذ 
لَِيْجِزَي   )44( َيْمَهُدوَن  َفأَلنُفِسِهْم  َصاحِلًا  َعِمَل 
ال  ُه  إِنَّ َفْضلِِه  ِمْن  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمنُوا  الَِّذيَن 
َياَح  الرِّ ُيْرِسَل  َأْن  آَياتِِه  َوِمْن   )45( اْلَكافِِريَن  ُيِبُّ 
اْلُفْلُك  َولَِتْجِرَي  تِِه  َرمْحَ ِمْن  َولُِيِذيَقُكْم  اٍت  َ ُمَبشِّ
َتْشُكُروَن )46)  ُكْم  َوَلَعلَّ َفْضلِِه  ِمْن  َولَِتْبَتُغوا  بَِأْمِرِه 
َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ُرُساًل إىَِل َقْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم 
َحّقًا  َوَكاَن  َأْجَرُموا  الَِّذيَن  ِمْن  َفانَتَقْمنَا  بِاْلَبيِّنَاِت 
َياَح  الرِّ ُيْرِسُل  الَِّذي  اهللُ   )47( امْلُْؤِمننَِي  َنْصُ  َعَلْينَا 
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َعُلُه  َوَيْ َيَشاُء  َكْيَف  َمِء  السَّ ِف  َفَيْبُسُطُه  َسَحابًا  َفُتثُِي 
ُرُج ِمْن ِخاللِِه َفإَِذا َأَصاَب بِِه  ى اْلَوْدَق َيْ كَِسفًا َفرَتَ
َوإِْن   )48( وَن  َيْسَتْبِشُ ُهْم  إَِذا  ِعَباِدِه  ِمْن  َيَشاُء  َمْن 
مَلُْبلِِسنَي  َقْبلِِه  ِمْن  َعَلْيِهْم  َل  ُينَزَّ َأْن  َقْبِل  ِمْن  َكاُنوا 
األَْرَض  ُيِْي  َكْيَف  اهللِ  ِة  َرمْحَ آَثاِر  إىَِل  َفانُظْر   )49(
ٍء  ا إِنَّ َذلَِك مَلُْحيِي امْلَْوَتى َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ َبْعَد َمْوِتَ
َلَظلُّوا  َفَرَأْوُه ُمْصَفّرًا  َأْرَسْلنَا ِريًا  َوَلئِْن  َقِديٌر )50( 
امْلَْوَتى  ُتْسِمُع  ال  َفإِنََّك   )5(( َيْكُفُروَن  َبْعِدِه  ِمْن 
 (5(( ُمْدبِِريَن  َولَّْوا  إَِذا  َعاَء  الدُّ مَّ  الصُّ ُتْسِمُع  َوال 
ُتْسِمُع  إِْن  َضالَلتِِهْم  َعْن  اْلُعْمِي  اِدي  ِبَ َأْنَت  َوَما 
َفُهْم ُمْسلُِموَن )53( اهللُ الَِّذي  بِآَياتِنَا  ُيْؤِمُن  إاِلَّ َمْن 
ًة  ُقوَّ َضْعٍف  َبْعِد  ِمْن  َجَعَل  ُثمَّ  َضْعٍف  ِمْن  َخَلَقُكْم 
َيَشاُء  َما  ُلُق  َيْ َوَشْيَبًة  َضْعفًا  ٍة  ُقوَّ َبْعِد  ِمْن  َجَعَل  ُثمَّ 
اَعُة ُيْقِسُم  َوُهَو اْلَعلِيُم اْلَقِديُر )54( َوَيْوَم َتُقوُم السَّ
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امْلُْجِرُموَن َما َلبُِثوا َغْيَ َساَعٍة َكَذلَِك َكاُنوا ُيْؤَفُكوَن 
)55( َوَقاَل الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َواإِليَمَن َلَقْد َلبِْثُتْم ِف 
كَِتاِب اهللِ إىَِل َيْوِم اْلَبْعِث َفَهَذا َيْوُم اْلَبْعِث َوَلكِنَُّكْم 
ُكنُتْم ال َتْعَلُموَن )56( َفَيْوَمئٍِذ ال َينَفُع الَِّذيَن َظَلُموا 
ْبنَا  َضَ َوَلَقْد   )57( ُيْسَتْعَتُبوَن  ُهْم  َوال  ْم  َمْعِذَرُتُ
ِجْئَتُهْم  َوَلئِْن  َمَثٍل  ُكلِّ  ِمْن  اْلُقْرآِن  َهَذا  ِف  لِلنَّاِس 
بِآَيٍة َلَيُقوَلنَّ الَِّذيَن َكَفُروا إِْن َأْنُتْم إاِلَّ ُمْبطُِلوَن )58) 
َكَذلَِك َيْطَبُع اهللُ َعىَل ُقُلوِب الَِّذيَن ال َيْعَلُموَن )59) 
ال  الَِّذيَن  نََّك  َيْسَتِخفَّ َوال  َحقٌّ  اهللِ  َوْعَد  إِنَّ  َفاْصرِبْ 

ُيوِقنُوَن )60)
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سورة الدخان

)بسم اهلل الرمحن الرحيم(
ا َأنَزْلنَاُه ِف َلْيَلٍة  حم ))( َواْلكَِتاِب امْلُبنِِي ))( إِنَّ
َأْمٍر  ُكلُّ  ُيْفَرُق  فِيَها   )3( ُمنِذِريَن  ُكنَّا  ا  إِنَّ ُمَباَرَكٍة 
ًة  ا ُكنَّا ُمْرِسلنَِي )5( َرمْحَ َحكِيٍم )4( َأْمرًا ِمْن ِعنِْدَنا إِنَّ
َمَواِت  ِميُع اْلَعلِيُم )6( َربِّ السَّ ُه ُهَو السَّ ِمْن َربَِّك إِنَّ
َواألَْرِض َوَما َبْينَُهَم إِْن ُكنُْتْم ُموِقننَِي )7( ال إَِلَه إاِلَّ 
 (8( لنَِي  األَوَّ آَبائُِكْم  َوَربُّ  ُكْم  َربُّ َوُيِميُت  ُيِْي  ُهَو 
َمُء  َبْل ُهْم ِف َشكٍّ َيْلَعُبوَن )9( َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِت السَّ
َألِيٌم  َعَذاٌب  َهَذا  النَّاَس  َيْغَشى  ُمبنٍِي )0)(  بُِدَخاٍن 
ُمْؤِمنُوَن ))))  ا  إِنَّ اْلَعَذاَب  َعنَّا  اْكِشْف  نَا  َربَّ  )(((
 ((3( ُمبنٌِي  َرُسوٌل  َجاَءُهْم  َوَقْد  ْكَرى  الذِّ ْم  َلُ َأنَّى 
ا َكاِشُفوا  ٌم َمْنُوٌن )4)( إِنَّ ُثمَّ َتَولَّْوا َعنُْه َوَقاُلوا ُمَعلَّ
َنْبطُِش  َيْوَم   )(5( َعائُِدوَن  ُكْم  إِنَّ َقلِياًل  اْلَعَذاِب 
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ا ُمنَتِقُموَن )6)( َوَلَقْد َفَتنَّا َقْبَلُهْم  ى إِنَّ اْلَبْطَشَة اْلُكرْبَ
وا  َأدُّ َأْن  َكِريٌم )7)(  َرُسوٌل  َوَجاَءُهْم  فِْرَعْوَن  َقْوَم 
ال  َوَأْن   )(8( َأِمنٌي  َرُسوٌل  َلُكْم  إيِنِّ  اهللِ  ِعَباَد  إَِلَّ 
َوإيِنِّ  ُمبنٍِي )9)(  بُِسْلَطاٍن  آتِيُكْم  إيِنِّ  اهللِ  َعىَل  َتْعُلوا 
ُكْم َأْن َتْرمُجُوِن )0)( َوإِْن مَلْ ُتْؤِمنُوا  ُعْذُت بَِربِّ َوَربِّ
ُه َأنَّ َهُؤالِء َقْوٌم ُمِْرُموَن  ِل َفاْعَتِزُلوِن )))( َفَدَعا َربَّ
ُكْم ُمتََّبُعوَن )3)( َواْتُرْك  )))( َفَأْسِ بِِعَباِدي َلْياًل إِنَّ
ُْم ُجنٌد ُمْغَرُقوَن )4)( َكْم َتَرُكوا ِمْن  اْلَبْحَر َرْهوًا إِنَّ
 ((6( َكِريٍم  َوَمَقاٍم  َوُزُروٍع   )(5( َوُعُيوٍن  َجنَّاٍت 
َوَأْوَرْثنَاَها  َكَذلَِك  َفاكِِهنَي )7)(  فِيَها  َكاُنوا  َوَنْعَمٍة 
َمُء َواألَْرُض  َقْومًا آَخِريَن )8)( َفَم َبَكْت َعَلْيِهْم السَّ
ائِيَل  َبنِي إِْسَ ْينَا  َوَلَقْد َنجَّ ُمنَظِريَن )9)(  َوَما َكاُنوا 
ُه َكاَن َعالِيًا  ِمْن اْلَعَذاِب امْلُِهنِي )30( ِمْن فِْرَعْوَن إِنَّ
َعىَل  ِعْلٍم  َعىَل  َناُهْم  اْخرَتْ َوَلَقْد   )3(( فنَِي  امْلُْسِ ِمْن 
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اْلَعامَلنَِي ))3( َوآَتْينَاُهْم ِمْن اآلَياِت َما فِيِه َبالٌء ُمبنٌِي 
َمْوَتُتنَا  إاِلَّ  ِهَي  إِْن  َلَيُقوُلوَن )34(  َهُؤالِء  إِنَّ   )33(
إِْن  بِآَبائِنَا  َفْأُتوا   )35( يَن  بُِمنَشِ َنْحُن  َوَما  األُوىَل 
َوالَِّذيَن  ُتبٍَّع  َقْوُم  َأْم  َخْيٌ  َأُهْم  َصاِدِقنَي )36(  ُكنُتْم 
ُْم َكاُنوا ُمِْرِمنَي )37( َوَما  ِمْن َقْبلِِهْم َأْهَلْكنَاُهْم إِنَّ
َمَواِت َواألَْرَض َوَما َبْينَُهَم الِعبنَِي )38)  َخَلْقنَا السَّ
َيْعَلُموَن  ال  َأْكَثَرُهْم  َوَلكِنَّ  قِّ  بِاحْلَ إاِلَّ  ا  َخَلْقنَاُهَ َما 
ْم َأمْجَِعنَي )40( َيْوَم ال  )39( إِنَّ َيْوَم اْلَفْصِل ِميَقاُتُ
وَن ))4( إاِلَّ  ُيْغنِي َمْوىًل َعْن َمْوىًل َشْيئًا َوال ُهْم ُينَصُ
ِحيُم ))4( إِنَّ َشَجَرَة  ُه ُهَو اْلَعِزيُز الرَّ َمْن َرِحَم اهللُ إِنَّ
ِف  َيْغِل  َكامْلُْهِل   )44( األَثِيِم  َطَعاُم   )43( وِم  قُّ الزَّ
ِميِم )46( ُخُذوُه َفاْعتُِلوُه إىَِل  اْلُبُطوِن )45( َكَغْلِ احْلَ
ِحيِم )47( ُثمَّ ُصبُّوا َفْوَق َرْأِسِه ِمْن َعَذاِب  َسَواِء اْلَ
ِميِم )48( ُذْق إِنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم )49( إِنَّ  احْلَ
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وَن )50( إِنَّ امْلُتَِّقنَي ِف َمَقاٍم َأِمنٍي  َهَذا َما ُكنُتْم بِِه َترَْتُ
))5( ِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن ))5( َيْلَبُسوَن ِمْن ُسنُدٍس 
ْجنَاُهْم بُِحوٍر  ٍق ُمَتَقابِلنَِي )53( َكَذلَِك َوَزوَّ َوإِْسَترْبَ
 (55( آِمننَِي  َفاكَِهٍة  بُِكلِّ  فِيَها  َيْدُعوَن   )54( ِعنٍي 
َوَوَقاُهْم  األُوىَل  امْلَْوَتَة  إاِلَّ  امْلَْوَت  فِيَها  َيُذوُقوَن  ال 
ُهَو  َذلَِك  َربَِّك  ِمْن  َفْضاًل   )56( ِحيِم  اْلَ َعَذاَب 
ُهْم  َلَعلَّ بِلَِسانَِك  َناُه  ْ َيسَّ َم  َفإِنَّ  )57( اْلَعظِيُم  اْلَفْوُز 
(59( ُمْرَتِقُبوَن  ُْم  إِنَّ َفاْرَتِقْب   )58( ُروَن   َيَتَذكَّ
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ليلة القدر

فضلها...آدابها...أعماهلا  

َلْيَلِة  ِف  َأْنَزْلناُه  إِّنا  وتعاىل:  تبارك  اهلل  قال 
َخْيٌ  اْلَقْدِر  َلْيَلة  اْلَقْدِر*  َلْيَلُة  َما  َأْدَراَك  َوَما  اْلَقْدِر* 
بِإِْذِن  فَِيها  وُح  َوالرُّ امْلَاَلئَِكُة  َتنَّزُل   * َشْهر  َأْلِف  ْن  مِّ
 .ن ُكلِّ َأْمر* َساَلٌم ِهَي حّتى َمْطَلِع اْلَفْجِر َرّبـِهم مِّ

     معنى القدر:

من  لغريه  مساويًا  اليشء  كون  اللغة:  ف  القدر 
غري زيادة وال نقصان)1)، وقّدر اهلل هذا األمر بقدره 

قدرًا: إذ جعله عىل مقدار ما تدعو إليه احلكمة. 
وقيل: الَقَدُر الَقضاء امُلَوفَُّق.

َر اإِلله كذا تقديرًا، وإِذا وافق اليشُء  َقدَّ يقال: 

)1) القران وفضائل أهل البيت A لألنديمشكي: ص598.
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اليشَء قلَت: جاءه َقَدُره.
ره  والَقْدُر والَقَدُر القضاء واحلُْكم، وهو ما ُيَقدِّ

اهلل عز وجل من القضاء وحيكم به من األُمور)1).
قال اهلل عز وجل: إِنا َأنزلناه يف ليلة الَقْدِر ؛ َأي 
َأمر حكيم؛  ُكلُّ  ُيْفَرُق  فيها  تعاىل:  قال  احلُْكِم، كام 

ٍم: وَأنشد األَخفش هلُْدَبة بِن َخرْشَ
والَقْدِر   للنوائِب  َلَقْومي  يا  َأال 

 ولأَلْمِر يْأيت امَلرَء من حيُث ال َيْدري
َأْت   ولأَلْرض كم من صالح قد َتَودَّ

َقْفِر َعــٍة  بَلامَّ َفَواَرْتـــه  عليه، 
جلَاللِه ِهْبنَه  َجالٍل  َذا  فال 

ْكَن للَفْقِر.)2) وال ذا َضياٍع ُهنَّ َيْتُ

)1) لسان العرب البن منظور: ج5، ص74.
)2) املصدر السابق.
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    معنى ليلة القدر:
القدر؛  بليلة  العظيمة  الليلة  هذه  ُسّميت 
يكون  بام  ويقيض  فيها  اهلل  حيكم  التي  الليلة  ألهّنا 
القادمة،  السنة  من  مثلها  إىل  بأمجعها  السنة  يف 
وشقاء،  وسعادة  ورّش،  وخري  وموت،  حياة  من 
تعاىل:  قوله  ذلك  عىل  ووالدة...ويدّل  ورزق 
إِّنا  ِعنِدَنا  ْن  مِّ َأْمًرا  َحكِيٍم*  َأْمٍر  ُكلُّ  ُيْفَرُق  فِيَها 
ُكنّا ُمْرِسلنَِي)))، ففرق األمر احلكيم يعني إحكام 
األمر الواقع بخصوصياته التقديرية، وإمضاؤه يف 

تلك الليلة رمحة من اهلل إىل عباده. 
ليلة  وُسّميت  املنزلة،  بمعنى  القدر  وقيل: 
القدر ألمّهيتها ومنزلتها، وألمّهية ومنزلة املتعّبدين 
والعمل  بالعبادة  فإحياؤها  فيها،  اهلل  والذاكرين 
 - اخلري  وأنواع  وزكاة  صالة  من   - فيها  الصالح 

)1) سورة الدخان: آية 4- 5.
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خري من العمل يف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، 
ما  للمؤمنني  وتعاىل  تبارك  اهلل  يضاعف  ما  ولوال 
بلغوا، ولكّن اهلل يضاعف هلم احلسنات رمحة منه 

تعاىل)1). 
وقيل: القدر بمعنى الضيق وسميت ليلة القدر 

لضيق األرض فيها بنزول املالئكة)2). 
فاملحصل أهنا ليلة بعينها من شهر رمضان من 

كل سنة فيها إحكام األمور بحسب التقدير.
 ،اْلَقْدِر َلْيَلُة  َما  َأْدَراَك  َوَما  تعاىل:  وقوله 
الليلة وعظم منزلتها ويؤكد  كناية عن جاللة قدر 
»ما  قيل:  حيث  مرة  بعد  مرة  االسم  إظهار  ذلك 
أدراك  وما  يقل:  ومل  خري«  القدر  ليلة  القدر؟  ليلة 

ما هي؟ هي خري.

)1) تفسري امليزان للسيد الطباطبائي: ج20، ص331.
)2) املصدر السابق.
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 ،ْن َأْلِف َشْهر قوله تعاىل: َلْيَلة اْلَقْدِر َخْيٌ مِّ
بيان إمجايل ملا أشري إليه بقوله: َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة 

اْلَقْدِر، من فخامة أمر الليلة.
واملراد بكوهنا خريا من ألف شهر خرييتها منها 
من حيث فضيلة العبادة، عىل ما فرّسه املفرسون، 
بتقريب  وعنايته  القرآن  لغرض  املناسب  وهو 
عبادة  من  خري  بالعبادة  فإحياؤها  اهلل،  إىل  الناس 
لفظ  من  ذلك  يستفاد  أن  ويمكن  شهر،  ألف 
ا  )املباركة( املذكورة يف سورة الدخان يف قوله: إِنَّ

 .(1(َأنَزْلنَاُه ِف َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة
بِإِْذِن  فَِيها  وُح  َوالرُّ امْلَاَلئَِكُة  َتنَّزُل  تعاىل:  قوله 
ُل أصله: تتنزل، والظاهر  ن ُكلِّ َأْمر، تنزَّ َرّبـِهم مِّ
الذي من األمر، قال تعاىل:  الروح  الروح هو  من 

)1) سورة الدخان: آية3.
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اليشء  يف  واإلذن   ،(1( َربِّ َأْمِر  ِمْن  وُح  الرُّ ُقْل 
الرخصة فيه، وهو إعالم عدم املانع منه.

و)من( يف قوله: من ُكلِّ َأْمر، قيل: بمعنى 
أي:  السببية،  وتفيد  الغاية،  البتداء  وقيل:  الباء 
أي:  بالغاية،  للتعليل  وقيل:  إهلي،  أمر  بسبب كل 
ألجل تدبري كل أمر من األمور، واحلق: أن املراد 
َم  باألمر إن كان هو األمر اإلهلي املفرس بقوله: إِنَّ
 ،(2(َفَيُكوُن ُكْن  َلُه  َيُقوَل  َأْن  َشْيئًا  َأَراَد  إَِذا  َأْمُرُه 
تتنزل  واملعنى  السببية،  وتفيد  لالبتداء،  فـ)من( 
مبتدًء  رهبم  بإذن  القدر  ليلة  يف  والروح  املالئكة 

تنزهلم وصادرا من كل أمر إهلي.
الكونية  األمور  من  األمر  هو  كان  وإن 
واحلوادث الواقعة، فـ)من( بمعنى الالم التعليلية، 

)1) سورة اإلرساء: آية85.
)2) سورة يس: آية82.
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واملعنى تتنزل املالئكة والروح يف الليلة بإذن رهبم 
ألجل تدبري كل أمر من األمور الكونية.

 ،اْلَفْجِر َمْطَلِع  َساَلٌم ِهَي حّتى  قوله تعاىل: 
من  التعري  والسالمة  السالم  املفردات:  يف  قال 
َساَلٌم  قوله:  فيكون  والباطنة،  الظاهرة  اآلفات 
الرمحة  بشمول  اإلهلية  العناية  إىل  إشارة   ،ِهَي
نقمة جديدة ختتص  إليه وسد باب  املقبلني  لعباده 
هبذه الليلة، ويلزمه بالطبع وهن كيد الشياطني كام 

أشري إليه يف بعض الروايات.
من  عىل  يسلِّمون  املالئكة  أن  به  املراد  وقيل: 
ما  إىل  ومرجعه  املتعبدين،  املؤمنني  من  به  َمّروا 

تقدم)1).
إىل   ،امْلَاَلئَِكُة َتنَّزُل  قوله:  أعني  واآليتان 
اْلَقْدِر  َلْيَلة  التفسري لقوله:  آخر السورة يف معنى 

)1) تفسري امليزان للسيد الطباطبائي: ج20، ص333.
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.(1(ْن َأْلِف َشْهر َخْيٌ مِّ
رسول  ل  قال   :A املؤمنني  أمري  اإلمام   قال 
القدر؟  ليلة  معنى  ما  أتدري  عل  )يا   :Fاهلل
تبارك  اهلل  إّن   :Fفقال اهلل،  يا رسول  فقلت: ال، 
وتعاىل قّدر فيها ما هو كائن إىل يوم القيامة، فكان 
يوم  إىل  ولدك  من  األئّمة  قّدر واليتك ووالية  فيم 

القيامة()2). 
تعاىل:  اهلل  قول  عن   Aالباقر اإلمام  وُسئل 
ليلة  )نعم، هي  قال:   ،اْلَقْدِر َلْيَلِة  ِف  َأْنَزْلناُه  إِّنا 
القدر، وهي ف كّل سنة ف شهر رمضان ف العش 
األواخر، فلم ينزل القرآن إاّل ف ليلة القدر، قال اهلل 
ر ف  عز وجل: فِيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحكِيٍم، قال: ُيقدَّ
ليلة القدر كل شء يكون ف تلك السنة إىل مثلها 

)1) تفسري امليزان للسيد الطباطبائي: ج20، ص331- 333.
)2) معاين األخبار للشيخ الصدوق: ص315.
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من قابل من خي أو رش أو طاعة أو معصية أو مولود 
ر ف تلك الليلة وُقيض فهو  أو أَجل أو رزق، فم ُقدِّ
من املحتوم وهلل فيه املشية، قال قلت له: ليلة القدر 
خي من ألف شهر، أي شء عنى با؟ قال: العمل 
الصالح فيها من الصالة والزكاة وأنواع الِي خٌي 
من العمل ف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، ولوال 
عز  اهلل  ولكن  بلغوا،  ما  للمؤمنني  اهلل  يضاعف  ما 

وجل يضاعف لم احلسنات()1). 
:A وبمضمونه يف الفقيه، ُسئل اإلمام الصادق 
)كيف تكون ليلة القدر خيًا من ألف شهر؟ قال: 
ألف شهر  العمل ف  من  فيها خٌي  الصالح  العمل 

ليس فيها ليلة القدر()2). 
    

)1) ثواب األعامل للشيخ الصدوق: ص67.
)2) من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج2، ص158.
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 تعيني ليلة القدر:

أهّنا  أّية ليلة هي، سوى  ُيعنّي القرآن الكريم  مل 
يف شهر رمضان، وقد اعُتمد يف تعيينها عىل األخبار 
 B البيت  أهل  أخبار  اّتفقت  وقد  والروايات، 
ذر  أيب  فعن  سنة،  كّل  يف  متكّررة  باقية  أهّنا:  عىل 
قال: قلت: )يا رسول اهلل، ليلة القدر، شء يكون 
عىل عهد األنبياء ينزل عليهم فيها األمر، فإذا مضوا 

رفعت؟ قال: ال، بل هي إىل يوم القيامة()1). 
وعن داود بن فرقد قال: حدثني يعقوب قال: 
ليلة  عن   A اهلل  عبد  أبا  يسأل  رجال  )سمعت 
القدر، فقال: أخربين عن ليلة القدر كانت أو تكون 
ف كل عام؟ فقال أبو عبد اهلل A: لو رفعت ليلة 

ج5،  البحراين:  هاشم  للسيد  القران  تفسري  يف  الربهان   (1(
ص714.
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القدر لرفع القرآن()1).
الليايل  وأهّنا: إحدى  وأهّنا: من شهر رمضان، 
أبا  )سألت  قال:  بن أيب عيل  الثالث، فعن حّسان 
تسع  ف  اطلبها  قال:  القدر،  ليلة  عن   Aاهلل عبد 
وعشين()2)،  وثالث  وعشين،  وإحدى  عشة، 
الثالث  الليايل  تسمية  عىل  الشيعة  دأب  ولذلك 

بليايل القدر.
أبا  )سألت  املختار قال:  الواحد بن  وعن عبد 
ليلة  ليلتني:  ف  قال:  القدر؟  ليلة  عن   Aجعفر
ثالث وعشين، وإحدى وعشين، فقلت، أفرد ل 
هي  ليلتني  ف  تعمل  أن  عليك  وما  قال:  إحداها، 

إحداها ؟!()3).

)1) الكايف للشيخ الكليني: ج4، ص158.
)2) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج10، ص361.

)3) املصدر السابق: ج10، ص360.
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وعن عيل بن أيب محزة قال: )كنت عند أب عبد 
الليلة  فداك!  جعلت  بصي:  أبو  له  فقال   ،A اهلل 
التي ُيرجى فيها ما ُيرجى أّي ليلة هي؟ فقال: هي 

ليلة إحدى وعشين، وثالث وعشين.
أيس  ما  فقال:  كلتيهم؟  عىل  أقَو  مل  فإن  قال: 
الالل  رأينا  فربم  قلت:  قال:  تطلب!  فيم  ليلتني 
أرٍض  ف  ذلك  بخالف  يربنا  من  وجاءنا  عندنا 
فيها،  فيم تطلب  ليال  أربع  ما أيس  فقال:  ُأخرى، 
ليلة  وعشين  ثالث  ليلة  فداك،  ُجعلت  قلت: 
الهني، قال: إّن ذلك ليقال، قلت: ُجعلت فداك، 
إّن سليمن بن خالد روى أّن ف تسع عشة ُيكتب 
وفد احلاّج، فقال: يا أبا حمّمد! وفد احلاّج ُيكتب ف 
ليلة القدر، واملنايا والباليا واألرزاق، ما يكون إىل 
مثلها ف قابل، فاطلبها ف إحدى وعشين وثالث 
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ركعة،  مائة  منهم  واحدة  كّل  ف  وصلِّ  وعشين، 
وأحيهم إن استطعت إىل النور، واغتسل فيهم.

قائم؟  وأنا  ذلك  عىل  أقدر  مل  فإن  قلت:  قال: 
أستطع؟  مل  فإن  قلت:  جالس،  وأنت  فصل  قال: 

قال: فعىل فراشك، قلت: فإن مل أستطع؟
بيشء  الليل  أّول  تكتحل  أن  عليك  ال  فقال: 
من النوم، إّن أبواب السمء ُتفتح ف شهر رمضان، 
الشهُر  نِعم  األعمل،  وُتقبل  الشياطني،  وُتصفد 
 F شهُر رمضان، كان ُيسّمى عىل عهد رسول اهلل

املرزوق()1).
ثالث  ليلة  أهّنا  الروايات  جممل  من  واملستفاد 
C وعرشين  -  عىل األكثر -،   فعن زرارة عن أحدمها 
اُلَهني،  ليلة  هي  وعشين  ثالث  )ليلة  قال: 

)1) من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج2، ص159.
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وحديثه: أنه قال لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: إن 
منزل ناء عن املدينة فُمرين بليلة أدخل فيها، فأمره 

بليلة ثالث وعشين()1).
ليلة  حتديد  يف  الروايات  اختالف  فرس  وقد 
قال:  زرارة  عن  بإسناده  الكايف  يف  جاء  كام  القدر 
قال أبو عبد اهلل A: )التقدير ف ليلة تسع عشة، 
واإلبرام ف ليلة إحدى وعشين، واإلمضاء ف ليلة 

ثالث وعشين()2). 
 Fكان رسول اهلل( :A وقال اإلمام الصادق 
إذا دخل العش األواخر، شّد املئزر واجتنب النساء 

وأحيا الليل وتفّرغ للعبادة()3). 
حتديد  يف  التديد  األخبار  بعض  من  ويستفاد 

)1) من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج2، ص161.
)2)  الكايف للشيخ الكليني: ج4، ص159.

)3) من ال حيرضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج2، ص156.
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ليلة القدر ومل ُيعنّي وقتها بالذات؛ كي ال ُيستهان 
هبا بارتكاب املعايص، وليجتهد الناس يف العبادة، 
الطاعةـ  شهر  ـ  رمضان  شهر  ليايل  مجيع  وحييوا 
الصالة  تعاىل  اهلل  أخفى  كام  إدراكها،  يف  طمعًا 
الوسطى يف الصلوات اخلمس، وساعة اإلجابة يف 

ساعات اجلمعة، وغريها.
اختلفت  فقد  السنة  أهل  طرق  من  وأما 
الروايات اختالفا عجيبا يكاد ال يضبط، واملعروف 

عندهم أهنا ليلة سبع وعرشين وفيها نزل القرآن.
صفات ليلة القدر:

من صفاهتا: أهّنا ليلة يطيب رحيها، وإن كانت 
يف برد دفئت، وإن كانت يف حّر بردت، فعن حممد 
عن  )سألته  قال:   C أحدمها  عن  مسلم،  بن 
عالمة ليلة القدر؟ فقال: عالمتها أن تطيب ريها 
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وإن كانت ف برد دفئت وإن كانت ف حر بردت، 
فطابت()1).

هلا  ليس  صبيحتها  يف  الشمس  تطلع  وقيل: 
شعاع، فعن النبيF أنه قال: )إّنا ليلة سمحة، ال 
ليس  الشمس ف صبيحتها  تطلع  باردة،  حاّرة وال 

لا شعاع()2). 
 فضل ليلة القدر:

جدا  كثرية  وفضلها  القدر  ليلة  يف  الروايات 
نذكر بعضًا منها:

قال  قال:  املسيب  ابن  عن  املنثور  الدر  ففي 
أمية  بني  )ُأريُت  وآله:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول 
إنا  اهلل:  فأنزل  َعلَّ  ذلك  فَشقَّ  منربي  يصعدون 

)1) الكايف للشيخ الكليني: ج4، ص157.
)2) تفسري جممع البيان للشيخ الطربيس: ج10، ص409.
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أنزلناه ف ليلة القدر()1).
وُسئل اإلمام الصادق A: )كيف تكون ليلة 
فيها خي  العمل  قال:  القدر خيا من ألف شهر؟ 

من العمل ف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر()2).
عن  مسلم  بن  وحممد  وزرارة  الفضيل  وعن 
عز  اهلل  قول  عن   A جعفر  أبا  سأل  أنه  محران، 
)نعم  قال:   ،ُمَباَرَكٍة َلْيَلٍة  ِف  َأنَزْلنَاُه  ا  إِنَّ وجل: 
ف  رمضان  شهر  ف  سنة  كل  ف  وهي  القدر  ليلة 
العش األواخر، فلم ينزل القرآن إال ف ليلة القدر، 
 ،َأْمٍر َحكِيٍم ُيْفَرُق ُكلُّ  فِيَها  قال اهلل عز وجل: 
تلك  ف  يكون  شء  كل  القدر  ليلة  ف  ر  ُيقدَّ قال: 
السنة إىل مثلها من قابل: خي ورش وطاعة ومعصية 
السنة  تلك  ف  ر  ُقدِّ فم  رزق،  أو  وأجل  ومولود 

)1) الدر املنثور للسيوطي: ج6، ص371.
)2) الكايف للشيخ الكليني: ج4، ص157.
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وُقيض فهو املحتوم وهلل عز وجل فيه املشيئة، قال: 
ْن َأْلِف َشْهر، أي شء  قلت: َلْيَلة اْلَقْدِر َخْيٌ مِّ
عنى بذلك؟ فقال: العمل الصالح فيها من الصالة 
والزكاة وأنواع الِي خٌي من العمل ف ألف شهر 
ليس فيها ليلة القدر، ولوال ما يضاعف اهلل تبارك 
لم  يضاعف  اهلل  ولكن  بلغوا  ما  للمؤمنني  وتعاىل 

احلسنات ]بحبنا[()1).
ويف املجمع روى ابن عباس عن النبيF أنه 
هم  الذين  املالئكة  تنزل  القدر  ليلة  كان  )إذا  قال: 
سكان سدرة املنتهى ومنهم جربائيل فينزل جربائيل 
ومعه ألوية ينصب لواء منها عىل قربي ولواء عىل 
عىل  ولواء  احلرام  املسجد  ف  ولواء  املقدس  بيت 
طور سيناء وال يدع فيها مؤمنا وال مؤمنة إال سلم 

)1) الكايف للشيخ الكليني: ج4، ص158.
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عليه إال مدمن خر وآكل حلم النزير ..()1).
وقال رسول اهللF: )من قام ليلة القدر إيمنًا 

واحتسابًا، غفر اهلل ما تقّدم من ذنبه()2).
وعنهF: )إّن الشيطان ال يرج ف هذه الليلة، 
أحد  عىل  فيها  يستطيع  وال  فجُرها،  ُييضَء  حّتى 
وال  الفساد،  ضوب  من  ضب  أو  داء  أو  بَخبل 
النعم  فيها  تتنّزل  بل  ساحر()3)،  سحر  فيه  ينفذ 
واخلري والربكة واإلحسان للمؤمنني الذاكرين اهلل، 
بشّتى أنواع الذكر، حيث يضاعف اهلل سبحانه هلم 
احلسنات واخلريات رمحة منه عىل عباده، فهي ليلة 

سالم حّتى مطلع الفجر.
     

)1) جممع البيان للشيخ الطربيس: ج10، ص408.

)2) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج10، ص359.
)3) تفسري جممع البيان للشيخ الطربيس: ج10، ص409.



)47(

    خفاء ليلة القدر:

االعتقاد السائد أّن اختفاء ليلة القدر بني ليايل 
إىل  يعود  املبارك  رمضان  شهر  ليايل  بني  أو  السنة 
توجيه الناس إىل االهتامم بجميع هذه الليايل، مثلام 
الناس  يّتجه  الطاعات كي  أنواع  أخفى رضاه بني 
إىل مجيع الطاعات، وأخفى غضبه بني املعايص كي 
الناس  بني  أحّباءه  وأخفى  مجيعها،  العباد  يتجنّب 
كي حُيتم كّل الناس، وأخفى اإلجابة بني األدعية 
بني  األعظم  االسم  وأخفى  األدعية،  كّل  لُتقرأ 
أسامئه كي ُتعّظم كّل أسامئه، وأخفى وقت املوت 
كي يكون الناس دائاًم عىل استعداد، ويبدو أّن هذا 

دليل مقبول.
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     أعمال ليلة القدر)1): 

الفضل  يف  يضاهيها  ال  ليلة  هي  القدر  وليلة 
سواها من الّليايل والعمل فيها خري من عمل ألف 
شهر، وفيها يقّدر شؤون الّسنة وفيها تنّزل املالئكة 
والّروح األعظم بإذن اهلل، فتميض إىل إمام العرص 
ر  A وتترّشف باحلضور لديه، فتعِرض عليه ما ُقدِّ
لكّل أحد من املقّدرات، وأعامل ليايل القدر نوعان: 
فقسم منها عام يؤّدى يف كّل ليلة من الّليايل الثالثة، 

وقسم خاص يؤتى فيام خّص به من هذه الّليايل.

)1) من كتاب مفاتيح اجلنان.
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     أعمال ليايل القدر العامة:

      وهي عّدة أعامل:

 :K املجليس  العالمة  قال  الُغسل،  األول: 
ليكون  الّشمس  غروب  عند  يغتسل  أن  األفضل 

عىل غسل لصالة العشاء.
بعد  ركعة  كّل  يف  يقرأ  ركعتني  الّصالة  الّثاين: 
الفراغ  بعد  ويقول  مّرات،  سبع  )الّتوحيد(  احلمد 
ويف   ،اَِلْيِه وَاُتوُب  اهللَ  َاْسَتْغِفُر  مّرة:  سبعني 
النّبوي: من فعل ذلك ال يقوم من مقامه حّتى يغفر 

اهلل له وألبويه.
بني  وتضعه  فتنرشه  املصحف  تأخذ  الّثالث: 
يديك وتقول: )َالّلـُهمَّ إيِّن َأْسَاُلَك بِكِتابَِك َوما فيِه 
ُياُف  َوما  ْسنى،  احْلُ َوَأْسمُؤَك  األَْكرَبُ  اْسُمَك  َوفيِه 
َعَلني ِمْن ُعَتقائَِك ِمَن النّاِر(، وتدعو  َوُيْرجى َأْن َتْ
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بام بدا لك من حاجة.
الّرابع: خذ امُلصحف فدعه عىل رأسك وُقل: 
بِِه،  َأْرَسْلَتُه  َمْن  َوبَِحقِّ  اْلُقْرآِن،  هَذا  بَِحقِّ  )َالّلـُهمَّ 
َك َعَلْيِهْم، َفال  َوبَِحقِّ ُكلِّ ُمْؤِمن َمَدْحَتُه فيِه، َوبَِحقِّ
َك ِمنَْك، ثمَّ ُقل َعش مّرات: بَِك  َاْعَرُف بَِحقِّ َاَحَد 
 ، د، وَعش مّرات: بَِعلٍّ يا َاهللُ، وَعش مّرات: بُِمَحمَّ
َسِن،  بِاحْلَ مّرات:  وَعش  بِفاطَِمَة،  مّرات:  وَعش 
ْبِن  بَِعِل  مّرات:  وَعش   ، َسنْيِ بِاحْلُ مّرات:  وَعش 
وَعش   ، َعِلٍّ ْبِن  ِد  ُبَمَحمَّ مّرات:  وَعش   ، َسنْيِ احْلُ
بُِموَسى  مّرات:  وَعش  د،  حُمَمَّ ْبِن  بَِجْعَفِر  مّرات: 
وَعش  ُموسى،  ْبِن  بَِعِلِّ  مّرات:  وَعش  َجْعَفر،  ْبِن 
ْبِن  بَِعِلِّ  مّرات:  وَعش   ، َعِلٍّ ْبِن  ِد  بُِمَحمَّ مّرات: 
وَعش   ، َعِلٍّ ْبِن  َسِن  بِاحْلَ مّرات:  وَعش  د،  حُمَمَّ

ِة، وتسأل حاجتك(. جَّ مّرات: بِاحْلُ
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الامس: زيارة احلسني A، ففي احلديث: أّنه 
إذا كان ليلة القدر نادى مناد من الّسمء الّسابعة من 
.A بِطنان العرش: أّن اهلل قد غفر ملن زار قرب احلسني 
ففي  الّثالثة،  الّليايل  هذه  إحياء  الّسادس:       
احلديث: )َمْن أحيا ليلة القدر غفرت له ذنوبه ولو 
الّسمء ومثاقيل البال ومكائيل  كانت عدد نجوم 

البحار()1).
فضل  ذات  فإهّنا  ركعة،  مائة  الّصالة  الّسابع: 
كثري، واألفضل أن يقرأ يف كّل ركعة بعد )احلمد( 

)الّتوحيد( عرش مّرات.
َعْبدًا  َلَك  َأْمَسْيُت  إيِّن  )َالّلـُهمَّ  تقول:  الّثامن: 
ُف  َاْصِ َوال  ًا،  َنْفعًا َوال َضّ لِنَْفيس  َاْملُِك  داِخرًا ال 
ُف  َوَاْعرَتِ َنْفيس،  َعىل  بِذلَِك  َاْشَهُد  ُسوءًا،  َعنْها 

)1) وسائل الشيعة للحر العاميل: ج5، ص173.
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د  حُمَمَّ َعىل  َفَصلِّ  حيَلتي،  ِة  َوِقلَّ ت،  ُقوَّ بَِضْعِف  َلَك 
امْلُْؤِمننَي  َومَجيَع  َوَعْدَتني  ما  ل  َوَأْنِجْز  د،  حُمَمَّ َوآِل 
َعَلَّ  َوَاْتِْم  ْيَلِة،  اللَّ هِذِه  ف  امْلَْغِفَرِة  ِمَن  َوامْلُْؤِمناِت 
عيُف  الضَّ امْلُْسَتكنُي  امْلِْسكنُي  َعْبُدَك  َفايِّن  آَتْيَتني  ما 
َعْلني ناِسيًا لِِذْكِرَك فيـم  َتْ َالّلـُهمَّ ال  امْلَهنُي،  اْلَفقُي 
آيِسًا  َوال  َأْعَطْيَتني،  فيـم  إِلْحسانَِك  َوال  َأْوَلْيَتني، 
اَء،  َأْو َضّ اَء  َعنّي، ف َسّ َأْبَطَأَت  َوإِْن  إِجاَبتَِك  ِمْن 
َأْو  ُبْؤس  َأْو  َبالء،  َأْو  عافَِية  َأْو  َرخاء،  َأْو  ة  ِشدَّ َأْو 

عاِء(. َنْعمَء اِنََّك َسميُع الدُّ
اإلمام  عن  الّدعاء  هذا  الكفعمي  روى  وقد 
هذه  يف  به  يدعو  كان  وقال:   ،A العابدين  زين 
الّليايل قائاًم وقاعدًا وراكعًا وساجدًا، وقال العاّلمة 
املجليس K: إّن أفضل األعامل يف هذه الّليايل هو 
االستغفار والّدعاء ملطالب الّدنيا واآلخرة للنّفس 
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األحياء  املؤمنني  واألقارب ولإلخوان  وللوالدين 
وآل  حمّمد  عىل  والّصالة  والّذكر  واألموات  منهم 
األحاديث  بعض  يف  ورد  وقد  تيرّس،  ما  حمّمد 
هذه  يف  الكبري  اجلوشن  دعاء  قراءة  استحباب 

الّليايل الّثالث.
وقد روي أّن النّبي F قيل له: ماذا أسأل اهلل 

تعاىل إذا أدركت ليلة القدر؟ قال: العافية.
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     األعمال اخلاصة:

من  ليلة  كّل  خيّص  ما  أي:  الّثاين،  القسم  أما 
ليايل القدر فهو كام ييل:

     أعمال الّليلة الّتاِسَعة َعشرة

وهي أول ليلة من ليايل القدر، وفيها أعامل:
األول: أن يقول مائة مّرة: )َاْسَتْغِفُر اهللَ وَأُتوُب 

إَِلْيِه(.
َأمِي  َقَتَلَة  اْلَعْن  )َالّلـُهمَّ  مّرة:  مائة  الّثاين: 

امْلُؤِمننَي(.
الّثالث: روى املفيد يف املقنعة عن الّثقة اجلليل 
أّنه   Aالّتقي حمّمد  اإلمام  عن  مهزيار  بن  عيّل 
وهناره  ليله  يف  رمضان  شهر  يف  تكثر  أن  يستحّب 
من أّوله إىل آخره: )يا َذا الَّذي كاَن َقْبَل ُكلِّ َشء، 
يا  َشء،  ُكلُّ  َوَيْفنى  َيْبقى  ُثمَّ  َشء،  ُكلَّ  َخَلَق  ُثمَّ 
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ِف  َلْيَس  الَّذي  َذا  َويا  شٌء،  َكِمْثلِِه  َلْيَس  الَّذي  َذا 
َوال  الُسْفىل،  األََرضنَي  ف  َوال  اْلُعىل،  مواِت  السَّ
َلَك  ُه  َغْيُ ُيْعَبُد  اِلـٌه  َبْينَُهنَّ  َوال   ، َتُهنَّ َتْ َوال  َفوَقُهنَّ 
َفَصلِّ  َأْنَت،  َيْقوى َعىل إِْحصائِِه إالّ  مَحْدًا ال  ْمُد  احْلَ
د  َصالًة ال َيْقوى َعىل إِْحصائِها  د َوآِل حُمَمِّ َعىل حُمَمَّ

إالّ َأْنَت(.
ُر  الّرابع: يقول: )َالّلـُهمَّ ْاْجَعْل فيـم َتْقيض َوُتَقدِّ
ِمَن األَْمِر امَلْحُتوِم، َوفيـم َتْفُرُق ِمَن األَْمِر احَلكيِم ف 
ْل، َأْن  َلْيَلِة اْلَقْدِر، َوِف اْلَقضاِء الَّذي ال ُيَردُّ َوال ُيَبدَّ
ُهُم،  َحجُّ وِر  امْلَرْبُ راِم،  احْلَ َبْيتَِك  ُحّجاِج  ِمْن  َتْكُتَبني 
َعنُْهْم  ِر  امْلَُكفَّ ُم  ُذُنوُبُ امْلَْغُفوِر  َسْعُيُهُم،  امْلَْشُكوِر 
ُر َأْن ُتطيَل ُعْمري  ْم َواْجَعْل فيـم َتْقيض َوُتَقدِّ َسيِّئاُتُ
َوَكذا...(،  َكذا  ب  َوَتْفَعَل  ِرْزقي،  ف  َعَلَّ  َع  َوُتَوسِّ

ويسأل حاجته عوض هذه الكلمة.
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     أعمال الّليلة احلادية والِعشرين:
عرشة،  الّتاسعة  الّليلة  من  أعظم  وفضلها 
القدر  لليايل  العاّمة  فيها األعامل  يؤّدى  أن  وينبغي 
ذات  والّصالة  والّزيارة  واإلحياء  الغسل  من 
الّتوحيد سبع مّرات ووضع املصحف عىل الّرأس 
أّكدت  وقد  ذلك،  وغري  الكبري  اجلوشن  ودعاء 
يف  واجلّد  واإلحياء  الُغسل  استحباب  األحاديث 
العبادة يف هذه الّليلة والّليلة الّثالثة والعرشين وأّن 
 Aاملعصوم ُسئل  وقد  إحدامها،  هي  القدر  ليلة 
الّليلتني هي؟  القدر أي  ليلة  يف عّدة أحاديث عن 
تطلُب(  فيم  ليلتني  أيَس  )ما  قال:  بل  يعنّي،  فلم 
( ونحو  أو قال: )ما َعلْيَك َاْن َتفَعَل خيًا ف َليَلَتنْيِ
ذلك، وقال شيخنا الّصدوق فيام أمىل عىل املشايخ 
أحيى  ومن  االمامّية:  مذهب  من  واحد  جملس  يف 

هاتني الّليلتني بمذاكرة العلم فهو أفضل. 
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     أدعية العشر األواخر:

وليبدأ من هذه الّليلة يف دعوات العرش األواخر 
من الّشهر:

الكليني يف الكايف  الّدعاء وقد رواه  منها: هذا 
عن الّصادق A قال: تقول يف العرش األواخر من 

شهر رمضان كّل ليلة:
َعنّي  َينِْقيَض  أْن  اْلَكريِم  َوْجِهَك  بَِجالِل  )َأُعوُذ 
َوَلَك  َلْيَلتي هِذِه  ِمْن  اْلَفْجُر  َيْطُلَع  َأْو  َرَمضاَن  َشْهُر 

ُبني َعَلْيِه(. ِقَبل َذْنٌب َأْو َتبَِعٌة ُتَعذِّ
ومنها: وروى الكفعمي يف هامش كتاب البلد 
A كان يقول يف كّل ليلة من  األمني أّن الّصادق 
)َالّلـُهمَّ  والنّوافل:  الفرائض  بعد  األواخر  العرش 
َلنا  َواْغِفْر  َرَمضاَن،  َشْهِر  ِمْن  َمىض  ما  َحقَّ  َعنّا  َأدِّ 
ُتؤاِخْذنا  َوال  َمْقُبوالً  ِمنّا  ْمُه  َوَتَسلَّ فيِه،  َتْقصَينا 
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َوال  امْلَْرُحومنَي  ِمَن  َواْجَعْلنا  َأْنُفِسنا،  َعىل  بِإِْسافِنا 
َعْلنا ِمَن امْلَْحُرومنَي(. َتْ

فيام  عنه  صدر  ما  له  اهلل  غفر  قاله  من  وقال: 
سلف من هذا الّشهر وَعَصمه من املعايص فيام بقي 

منه.
الّسيد ابن طاووس يف اإلقبال  ومنها: ما رواه 
A عن ابن أيب عمري، عن مرازم قال: كان الّصادق 

يقول يف كّل ليلة من العرش األواخر:
َشْهُر  امْلُنَْزِل:  كِتابَِك  ف  ُقْلَت  اِنََّك  )َالّلـُهمَّ 
َرَمضاَن الَّذي ُاْنِزَل فيِه اْلُقْرآُن ُهدًى لِلنّاِس َوَبيِّنات 
دى َواْلُفْرقاِن َفعظَّْمَت ُحْرَمَة َشْهِر َرَمضاَن  ِمَن اْلُ
اْلَقْدِر  بَِلْيَلِة  َوَخَصْصَتُه  اْلُقرآِن،  ِمَن  فيِه  َأْنَزْلَت  بم 
َأّياُم  َوهِذِه  َالّلـُهمَّ  َشْهر،  َأْلِف  ِمْن  َخْيًا  َوَجَعْلَتها 
َمْت،  َتَصَّ َقْد  َوَلياليِه  اْنَقَضْت،  َقِد  َرَمضاَن  َشْهِر 
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ِمنّي  بِِه  َاْعَلُم  َأْنَت  ما  إىِل  ِمنُْه  اِلـهي  يا  ُت  ِصْ َوَقْد 
بِم  َفَأْسَأُلَك  َأمْجَعنَي،  ْلِق  اْلَ ِمَن  لَِعَدِدِه  َوَأْحىص 
امْلُْرَسُلوَن،  َوَأْنبِياُؤَك  ُبوَن  امْلَُقرَّ َمالئَِكُتَك  بِِه  َسَألَك 
د  د َوآِل حُمَمَّ َ َعىل حُمَمَّ وَن، َأْن ُتَصلِّ َوِعباُدَك الّصاحِلُ
نََّة بَِرمْحَتَِك،  َوأَن َتُفكَّ َرَقَبتي ِمَن النّاِر، َوُتْدِخَلنِي اْلَ
َتَقرب  وَتَتقبَّل  َوَكَرُمَك  بَِعْفِوَك  َعلَّ  َل  َتَتَفضَّ َوَاْن 
الوف  يوم  باألمن  َعّل  وَتُنَّ  ُدعائي  َوَتْسَتجْيَب 
َوَأُعوُذ  اِلـهي  اْلِقياَمِة،  لَِيوِم  َأْعَدْدَتُه  َهْول  ُكلِّ  ِمْن 
َينَْقيِضَ  َأْن  اْلَعظيِم  َوبَِجاللَِك  اْلَكريِم،  بَِوْجِهَك 
َذْنٌب  َأْو  َتبَِعٌة  ِقَبل  َولَك  َوَلياليِه  َرَمضاَن  شْهِر  َأّياُم 
مَلْ  ِمنّي  َها  َتْقَتصَّ َأْن  ُتريُد  َخطيَئٌة  َأْو  بِِه  ُتؤاِخُذين 
اِلـَه  ََتْغِفْرها ل َسيِّدي  َسيِّدي َسيِّدي أسأُلك يا ال 
إالّ َأْنَت إِْذ ال اِلـَه إالّ َأْنَت إِْن ُكنَْت َرَضْيَت َعني ف 
َرَضْيَت  َتُكن  مَلْ  َواِْن  ِرضًا،  َعنّي  َفْازَدْد  ْهِر  الشَّ هَذا 
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عنِّي َفِمَن اآلَن َفاْرَض َعنّي يا َاْرَحَم الّرامِحنَي، يا َاهللُ 
َلُه  َيُكْن  َومَلْ  ُيوَلْد  َوملْ  َيلِْد  مَلْ  َمْن  يا  َصَمُد  يا  َاَحُد  يا 

ُكُفوًا َاَحٌد(.
ومنها: اإلكثار من قول:

يا  الُم(  السَّ )َعَلْيِه  لِداُوَد  ديِد  احْلَ  َ ُمَلنيِّ )يا   
A َأي  الِعظام َعن أّيوب  كاِشَف الَضّ والُكَرِب 
َغمِّ  َس  ُمنَفِّ َأْي  الُم(،  السَّ )َعَلْيِه  َيْعُقوَب  َهمِّ  َج  ُمَفرِّ
د َكم  د َوآِل حُمَمَّ الُم( َصلِّ َعىل حُمَمَّ ُيوُسَف )َعَلْيِه السَّ
َ َعَلْيِهْم َأمْجَعنَي َواْفَعْل ب ما َأْنَت  َأْنَت َأْهلُه َأْن ُتَصلِّ

َأْهُلُه َوال َتْفَعْل ب ما َأَنا َأْهُلُه(.
املقنعة  ويف  مسندًا  الكايف  يف  رواه  ما  ومنها: 
يف  أي:  منه،  ليلة  أّول  تقول  مرساًل،  واملصباح 
ْيِل ِف النَّهاِر،  الّليلة احلادية والعرشين: )يا ُمولَِج اللَّ
امْلَيِِّت،  ِمَن  يِّ  احْلَ َوُمِْرَج  ْيِل،  اللَّ ِف  النَّهاِر  َوُمولَِج 
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بَِغْيِ  َيشاُء  َمْن  راِزَق  يا   ، يِّ احْلَ ِمْن  امْلَيِِّت  َوُمِْرَج 
يا  َاهللُ  يا  يا َرحيُم،  َاهللُ  يا  َرمْحـُن،  يا  َاهللُ  يا  ِحساب، 
اْلُعْليا،  َواألَْمثاُل  ْسنى،  احْلُ األَْسمُء  َلَك  َاهللُ  يا  َاهللُ 
د َوآِل  َ َعىل حُمَمَّ ياُء واآلالُء، َأْسَاُلَك َأْن ُتَصلِّ َواْلكرِْبِ
َعداِء،  ْيَلِة ِف السُّ َعَل اْسمي ف هِذِه اللَّ د، َوَاْن َتْ حُمَمَّ
ّينَي، َوإِساَءت  َهداِء، َوإِْحساين ف ِعلِّ َوُروحي َمَع الشُّ
َوإِيمنًا  َقْلبي،  بِِه  ُتبارِشُ  َيقينًَا  ل  َتََب  َوَاْن  َمْغُفوَرًة، 
كَّ َعنّي، َوُتْرِضَيني بِم َقَسْمَت ل، َوآتِنا  ُيْذِهُب الشَّ
ْنيا َحَسنًَة َوِف اآلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنا َعذاَب النّاِر  ِف الدُّ
ْغَبَة  َوالرَّ َوُشْكَرَك،  ِذْكَرَك  فيها  َواْرُزْقني  ريِق،  احْلَ
وآَل  دًا  حُمَمَّ َلُه  ْقَت  َوفَّ ملِا  َوالتَّْوفيَق  َواإِلناَبَة  إَِلْيَك 

الُم(. دًا َعَلْيِه َوَعَلْيِهُم السَّ حُمَمَّ
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باقي أعمال الّليلة احلاِديَة َواْلِعْشريَن:

باقي: تقول يف  ابن  الّسّيد  الكفعمي عن  روى 
د  حُمَمَّ َعىل  َصلِّ  )َالّلـُهمَّ  والعرشين:  احلادية  الّليلِة 
ْهِل،  اْلَ باَب  َعنّي  َيُسدُّ  ِحْلًم  َواْقِسْم ل  د،  حُمَمَّ َوآِل 
بِِه  َتُسدُّ  َوِغنًى  َضالَلة،  ُكلِّ  ِمْن  َعَلَّ  بِِه  َتُنُّ  َوُهدًى 
ًة َتُردُّ ِبا َعنّي ُكلَّ َضْعف،  َعنّي باَب ُكلِّ َفْقر، َوُقوَّ
َتْرَفُعني  َوِرْفَعًة   ، ُذلٍّ ُكلِّ  َعْن  بِِه  ُتْكِرُمني  َوِعّزًا 
َخْوف،  ُكلَّ  َعنّي  بِِه  َتُردُّ  َوَأْمنًا  َضَعة،  ُكلِّ  َعْن  ِبا 
بِِه  َتْفَتُح ل  َوِعْلًم  َعْن ُكلِّ َبالء،  ِبا  ين  َتْسرُتُ َوعافَِيًة 
َوُدعاًء   ، َعنّي ُكلَّ َشكٍّ بِِه  ُتْذِهُب  َوَيقينًا  َيقني،  ُكلَّ 
ْيَلِة، َوف هِذِه الّساَعِة  َتْبُسُط ل بِِه اإِلجاَبَة ف هِذِه اللَّ
ُكلَّ  بِِه  ل  َتنُْشُ  َوَخْوفًا  َكريُم،  يا  الّساَعِة  الّساَعِة 
ُنوِب، َحّتى  َبْيني َوَبنْيَ الذُّ وُل ِبا  َرمْحَة، َوِعْصَمًة َتُ
َاْرَحَم  يا  تَِك  بَِرمْحَ ِعنَْدَك،  امْلَْعُصوُمنَي  ِعنَْد  ِبا  ُاْفلَِح 
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الّرامِحنَي(.
عىل  دخلت  قال:  عثامن  بن  محاد  عن  وروي 
شهر  من  وعرشين  إحدى  ليلة   A الّصادق 
نعم  فقلت:  اغتسلت،  محاد  يا  يل:  فقال  رمضان 
لزقي  إىل  قال:  ثّم  بحصري  فدعا  فداك،  جعلت 
حّتى  لزقه  إىل  ُأصيّل  وأنا  يصيّل  يزل  فلم  فصّل، 
ن  ُأَءمِّ فرغنا من مجيع صلواتنا، ثّم أخذ يدعو وأنا 
عىل دعائه إىل أن اعتض الفجر، فأّذن وأقام ودعا 
بعض غلامنه فقمنا خلفه، فتقّدم فصىّل بنا الغداة، 
يف  اْلَقْدِر  َليَلِة  يف  َأْنَزلناُه  َوإِّنا  الكتاِب  بفاحتة  فقرأ 
وُقل  الكتاب  بفاحتة  الّثانية  الّركعة  ويف  األُوىل، 
والّتحميد  الّتسبيح  من  فرغنا  فلاّم  َاَحٌد،  اهللُ  ُهَو 
عىل  والّصالة  تعاىل  اهلل  عىل  والّثناء  والّتقديس 
رسول اهلل F والّدعاء جلميع املؤمنني واملؤمنات 
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واملسلمني واملسلامت خّر ساجدًا ال أسمع منه إاّل 
إاِلَّ  إَِلَه  )اّل  النّفس ساعة طويلة، ثّم سمعته يقول: 
َأنَت  إاِلَّ  إَِلَه  اّل  َواألَْبصاِر،  القـُُلوِب  ُمقـَلَِّب  َأنَت 
َأنَت  إَِلَه إاِلَّ  إَِلْيِهْم، اّل  خالَِق اَلْلِق باِل حاَجٍة فيَك 
ُمْبِدىَء اَلْلِق ال يـَنـْقـُُص ِمْن ُمْلكَِك َشْ ٌء، اّل إَِلَه 
َر  إاِلَّ َأنَت باِعَث َمْن ِف القـُُبوِر، اّل إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُمَدبِّ
يِن َوَجّباَر اَلبابَِرِة،  األُُموِر، اّل إَِلَه إاِلَّ َأنَت َدّياَن الدِّ
ّمِء، اّل إَِلَه  ْخَرِة الصَّ اّل إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُمِْرَي املاِء ِف الصَّ
َن  إاِلَّ َأنَت ُمِْرَي املاِء ِف النَّباِت، اّل إَِلَه إاِلَّ َأنَت ُمَكوِّ
َطْعِم الثـِّمِر، اّل إَِلَه إاِلَّ َأنَت حُمِْصَ َعَدِد القـَْطِر َوما 
ما  َعَدِد  حُمِْصَ  َأنَت  إاِلَّ  إَِلَه  اّل  حاُب،  السَّ تـَْحِمُلُه 
ياُح ِف اَلواِء، اّل إَِلَه إاِلَّ َأنَت حُمِْصَ ما  تـَْجِري به الرِّ
ِف البِحاِر ِمْن َرْطٍب َويابٍِس، اّل إَِلَه إاِلَّ َأنَت حُمِْصَ 

ما َيِدبُّ ِف ُظُلمِت البِحاِر َوِف َأْطباِق الثـَّرى.
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نـَفـَْسَك،  بِِه  ْيَت  َسمَّ الَِّذي  باْسِمَك  َأْسَأُلَك 
َوَأْسَأُلَك  ِعنَْدَك،  الَغْيِب  ِعْلِم  ِف  بِِه  اْسَتْأَثْرَت  َأِو 
َأْو  بِكـُلِّ اْسِم َسّمَك بِِه َاَحٌد ِمْن خـَْلِقَك، ِمْن َنبـِيٍّ 
يق َأْو شـَهيٍد، َأْو َاَحٍد ِمْن َمالئِكـَتَِك، َوَأْسأُلَك  صدِّ
بِاْسِمَك الَِّذي إِذا ُدِعيَت بِِه َأَجْبَت، َوإَِذا ُسئِْلَت بِِه 

َأْعَطْيَت.
ٍد َوَأْهِل َبْيتِِه َصَلواُتَك  َوَأْسَأُلَك بَِحقـَِّك َعىل حُمَمَّ
َعىل  َأْوَجْبتـَُه  الَِّذي  َوبَِحقـِِّهُم  َوَبَركاُتَك،  َعَلْيِهْم 
ٍد  َ َعىل حُمَمَّ َنفـِْسَك، َوَأنـَْلتـَُهْم بِِه َفْضَلَك، َأْن تـَُصلِّ
َعْبِدَك َوَرُسولَِك، الّداعي إَِلْيَك بِإْذنَِك، َوِساِجَك 
َوَجَعْلتـَُه  َوَسمئَِك،  َأْرِضَك  ِف  ِعباِدَك  َبنْيَ  الّساطِِع 
نا  َ ًة لِّْلَعامَلنَِي، َوُنورًا اِْستـَضاَء بِِه امُلْؤِمنُوَن، َفَبشَّ َرمْحَ

بَِجِزيِل ثـَوابَِك، َوَأنـَْذَرنا األَليَم ِمْن َعذابَِك.
َق  قِّ ِمْن ِعنِْد احَلقِّ َوَصدَّ ُه َقْد َجاَء بِاحْلَ َأْشَهُد َأنَّ
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اْلَعَذاِب  َذائُِقو  ُبوُه  َكذَّ الَِّذيَن  َأنَّ  َوَأْشَهُد  امْلُْرَسلنَِي، 
اأْلَلِيِم.

 َأْسَأُلَك يا َاهللُ يا َاهللُ يا َاهللُ، يا َرّباُه يا َرّباُه يا َرّباُه، 
يا َسيِِّدي يا َسيِِّدي يا َسيِِّدي، يا َمْوالَي يا َمْوالَي يا 
ٍد  َ َعىل حُمَمَّ َمْوالَي، َأْسَأُلَك ِف هِذِه الَغداِة َأْن تـَُصلِّ
َوسائِليَك  ِعباِدَك  َأْوفـَِر  ِمْن  تـَْجَعَلني  َوَأْن  َوآلِِه 
يا  النّاِر،  ِمَن  َرَقَبتِي  بِفـَكاِك  َعَلَّ  تـَُمنَّ  َوَأْن  َنِصيبًا، 

َأْرَحَم الّرامِحنَي.
َوَأْسَأُلَك بَِجميِع ما َسَأْلتـَُك َوما مَلْ َأْسَأْلَك، ِمْن 
 َ َعظيِم َجاللَِك ما َلْو َعلِْمتـُُه لَِسَأْلتـَُك بِِه، َأْن تـَُصلِّ
بَِفَرِجِه  َمْن  لَِفَرِج  َتْأَذَن  َوَأْن  ٍد،  حُمَمَّ وآل  ٍد  حُمَمَّ َعىل 
تـُبِيُد  َوبِِه  َخْلِقَك  ِمْن  َوَأْصِفيائَِك  َأْولِيائَِك  َفَرُج 
اْلَعامَلنَِي،  َربَّ  يا  ذلَِك  ْل  َعجِّ َوتـُْهلِكـُُهْم،  الّظاملنَِي 
ما  مَجيِع  ِف  ْكَراِم  َواإْلِ اَلِل  اْلَ َذا  يا  ُسْؤِل  َوأْعطِني 
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ْنيا َوآِجِل اآلِخَرِة.  َسَأْلتـَُك لِعاِجِل الدُّ
َأِقْلني  اْلَوِريِد،  َحْبِل  ِمْن  إَِلَّ  َأقـَْرُب  ُهَو  َمْن  يا 
َويا  خالِقي  يا  َحوائِجي،  بَِقضاِء  َوَأِقْلبني  َعثـَْرت، 
َرِميٌم،  َوِهَي  ِعظامي  حُمْيَي  َويا  باِعثي،  َويا  راِزقي، 
ٍد َواْستـَِجْب ِل ُدعائِي، يا  ٍد َوآِل حُمَمَّ َصلِّ َعىل حُمَمَّ

َأْرَحَم الّرامِحنَِي(.
وروى الكليني أّنه كان الباقرA إذا كانت ليلة 
الّدعاء  إحدى وعرشين وثالث وعرشين أخذ يف 
حّتى يزول الّليل )ينتصف(، فإذا زال الّليل صىّل، 
من  ليلة  كّل  يف  يغتسل  كان   Fالنّبي أّن  وروى 

هذه العرش.
ويستحّب االعتكاف يف هذه العرش وله فضل 
أّنه  كثري وهو أفضل األوقات لالعتكاف، وروي 
يعدل حّجتني وعمرتني، وكان رسول اهلل F إذا 
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بت له  كان العرش األواخر اعتكف يف املسجد وُضِ
ُقّبة من شعر وشّمر املئَزر وَطوى فِراشه.

 واعلم أّن هذه ليلة تتجّدد فيها أحزان آل حمّمد 
أربعني من اهلجرة كانت  ففيها يف سنة  وأشياعهم 

شهادة موالنا أمري املؤمنني صلوات اهلل عليه.
وروي أّنه ما رفع حجر عن حجر يف تلك الّليلة إاّل 
،A وكان حتته دمًا عبيطًا كام كان ليلة شهادة احلسني 
من  الّليلة  هذه  يف  اإلكثار  ينبغي   :Kاملفيد وقال 
الّلعن  يف  واجلّد  حمّمد  وآل  حمّمد  عىل  الّصالة 
أمري  قاتل  عىل  والّلعن   Bحمّمد آل  ظاملي   عىل 

.A املؤمنني
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     أعمال الّليلة الّثاِلثة َوالِعشرين:
ويستفاد  الّسابقتني  الّليلتني  من  أفضل  وهي 
من أحاديث كثرية - كام تقدم - أهّنا هي ليلة القدر 
ر كّل أمر حكيم، وهلذه الّليلة عّدة أعامل  وفيها ُيقدَّ
فيها  تشارك  التي  العاّمة  األعامل  سوى  خاّصة 

الّليلتني املاضيتني.
و)الّروم(،  )العنكبوت(  سوريت  قراءة  األول: 
الّسورتني ف  )إّن من قرأ هاتني   :Aالّصادق قال 

هذه الّليلة كان من أهل النّة(.
الّثاين: قراءة سورة )حم الُدّخان(.

الّثالث: قراءة سورة )القدر( ألف مّرة.
مجيع  يف  بل  الّليلة  هذه  يف  يكّرر  أن  الّرابع: 
عيسى  بن  حمّمد  روى  فقد  الّدعاء،  هذا  األوقات 
الّليلة  يف  كّرر  قالوا:   B الّصاحلني  عن  بسنده 
الّدعاء  هذا  رمضان  شهر  من  والعرشين  الّثالثة 
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الّشهر  ويف  حال  كّل  وعىل  وقاعدًا  وقائاًم  ساجدًا 
كّله وكيف أمكنك ومتى حرضك من دهرك، تقول 
)َالّلـُهمَّ   :F نبّيه  بعد متجيده تعاىل والّصالة عىل 
َعَلْيِه َوَعىل  َسِن َصَلواُتَك  احْلَ ْبِن  ِة  جَّ لَِولِيَِّك احْلُ ُكْن 
َوحافِظًا  َولِّيًا  ساَعة  ُكلِّ  َوف  اَعِة  السَّ هِذِه  ف  آبائِه 
َأْرَضَك  ُتْسكِنَُه  َحّتى  َوَعْينا  َوَدلياًل  َوناِصًا  َوقائِدًا 

َطْوعًا َوُتَتَِّعُه فيها َطوياًل(.
ُعْمري،  ف  ل  اْمُدْد  )َالّلـُهمَّ  يقول:  الامس: 
ْغني  َوَبلِّ ِجْسمي،  ل  َوَاِصحَّ  ِرْزقي،  ف  ل  َوَأْوِسْع 
َأَمل، َواِْن ُكنُْت ِمَن األَْْشِقياِء َفْاحُمني ِمَن األَْْشِقياِء، 
َعداِء، َفاِنََّك ُقْلَت ف كِتابَِك امْلُنَْزِل  َوْاكُتْبني ِمَن السُّ
َعىل َنبِيَِّك امْلُْرَسِل َصَلواُتَك َعَلْيِه َوآلِِه: َيْمُحو اهللُ ما 

َيشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَْدُه ُأمُّ اْلكِتاِب(.
َتْقيض  فيـم  اْجَعْل  )َالّلـُهمَّ  يقول:  الّسادس: 
ِمَن  َتْفُرُق  َوفيـم  امْلْحُتوِم،  األَْْمِر  ِمَن  ُر  ُتَقدِّ َوفيـم 
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ال  الَّذي  اْلَقضاِء  ِمَن  اْلَقْدِر،  َلْيَلِة  ف  كيِم  احْلَ األَْْمِر 
راِم ف  ُل َأْن َتْكُتَبني ِمْن ُحّجاِج َبْيتَِك احْلَ ُيردُّ َوال ُيَبدَّ
ُهْم امْلَْشُكوِر َسْعُيُهُم، امْلَْغُفوِر  وِر َحجُّ عامي هذا امْلَرْبُ
ْم، َواْجَعْل فيـم َتْقيض  ِر َعنُْهْم َسيِّئاُتُ ُم، امْلَُكفَّ ُذُنوُبُ

َع ل ف ِرْزقي(. ُر َأْن ُتطيَل ُعْمري َوُتَوسِّ َوُتَقدِّ
اإلقبال:  املروي يف  الّدعاء  يدعو هبذا  الّسابع: 
ُبُطونِِه َويا باطِنًا  )يا باطِنًا ف ُظُهوِرِه، َويا ظاِهرًا ف 
َمْوُصوفًا  يا  ُيرى،  َلْيَس  ظاِهرًا  َويا  َيْفى،  َلْيَس 
َويا  حَمُْدوٌد،  َحدٌّ  َوال  َمْوُصوٌف  بَِكْينُوَنيِِة  َيْبُلُغ  ال 
ُيْطَلُب  َمْشُهود،  َغْيَ  شاِهدًا  َويا  َمْفُقود،  َغْيَ  غائِبًا 
مواُت َواألَْرِض َوما َبْينَُهم  َفُيصاُب، َومَلْ َيُْل ِمنُْه السَّ
َوال  بَِاْين  ُن  ُيَؤيَّ َوال  بَِكْيف  ُيْدِرُك  ال  َعنْي،  َطْرَفَة 
َأَحْطَت  األَْرباِب،  َوَربُّ  النُّوِر  ُنوُر  َأْنَت  بَِحْيث، 
ٌء َوُهَو  بَِجميِع األُُموِر، ُسْبحاَن َمْن َلْيَس َكِمْثلِِه َشْ
هَكذا  َوال  هَكذا  ُهَو  َمْن  ُسْبحاَن  اْلَبصُي  ميُع  السَّ
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ُه(، ثّم تدعو بام تشاء. َغْيُ
الثامن: أن يدعو بُدعاء الّليلة الّثالِثة َواْلِعرْشيَن:
)يا َربَّ َلْيَلِة اْلَقْدر َوجاِعَلها َخْيًا ِمْن َأْلِف َشْهر، 
والظَُّلِم  واْلبِحاِر،  باِل  َواْلِ والنَّهاِر،  ْيِل  اللَّ َوَربَّ 
ُر، يا  مِء، يا باِرُئ يا ُمَصوِّ واألَْنواِر، َواألَْرِض َوالسَّ
َحنّاُن يا َمنّاُن، يا َاهللُ يا َرمْحُن، يا َاهللُ يا َبديُع، يا َاهللُ 
ْسنى، َواألَْمثاُل اْلُعْليا،  يا َاهللُ يا َاهللُ، َلَك األَْْسمُء احْلُ
د َوآِل  َ َعىل حُمَمَّ ياُء َواآلالُء، َأْسَاُلَك َأْن ُتَصلِّ َواْلكرِْبِ
َعداِء،  ْيَلِة ف السُّ َعَل اْسمي ف هِذِه اللَّ د، َوَاْن َتْ حُمَمَّ
ّينَي، َوإِساَءت  َهداِء َوإِْحساين ف ِعلِّ َوُروحي َمَع الشُّ
َوإيمنًا  َقْلبي  بِِه  ُتبارِشُ  َيقينًا  ل  َتََب  َوَاْن  َمْغُفوَرًة، 
كَّ َعنّي، َوُتْرِضَيني بِم َقَسْمَت ل، َوآتِنا  ُيذِهُب الشَّ
ْنيا َحَسنًَة َوِف اآلِخَرِة َحَسنًَة، َوِقنا َعذاَب النّاِر  ِف الدُّ
ْغَبَة  َوالرَّ َوُشْكَرَك  ِذْكَرَك  فيها  َواْرُزْقني  ريِق،  احْلَ
دًا  حُمَمَّ َلُه  ْقَت  َوفَّ ملِا  َواإِلناَبَة والتَّوَبَة والتَّْوفيَق  إَِلْيَك 
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الُم(. د َعَلْيِهُم السَّ َوآَل حُمَمَّ
يا  األُُموِر،  َر  ُمَدبِّ )يا  أيضًا:  وتقول  التاسع: 
 َ ُمَلنيِّ يا  اْلُبُحوِر،  ُمِْرَي  يا  اْلُقُبوِر،  ف  َمْن  باِعَث 
واْفَعْل ب  حُمَمد  َوآل  د  حُمَمَّ َعىل  لِداُوَد َصلِّ  ديِد  احْلَ

ْيَلَة(. ْيَلَة اللَّ َكذا َوَكذا -وتْسأل حاجتك- اللَّ
)يا  قولك:  عند  أي:  الّسامء،  إىل  يديك  وارفع 
الّدعاء  هبذا  وادع  الّدعاء  آخر  إىل  األُُموِر(،  َر  ُمَدبِّ
يف  به  وادع  وكّرره  وقاعدًا  وقائاًم  وساجدًا  راكعًا 

الّليلة األخرية أيضًا.
العارش: أن يأيت غساًل آخر يف آخر الّليل سوى 

ما يغتسله يف أّوله.
وإحيائها  الّليلة  هذه  يف  للغسل  أّن  واعلم 
وزيارة احلسني A فيها والّصالة مائة ركعة فضال 

كثريا وقد أّكدهتا األحاديث، ومنها:
روى الّشيخ يف التهذيب عن أيب بصري قال: قال 
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يل الّصادق A: )فإذا كانت الليلة التي يرجى فيها 
ما ُيرجى فصلِّ مائة ركعة، تقرأ ف كل ركعة ُقل ُهَو 
اهللُ َاَحٌد عش مّرات، قال قلت: جعلت فداك فإن مل 
أقَو قائًم؟ قال: فجالسا، قلت: فإن مل أقَو جالسا؟ 

قال: فصلِّ وأنت مستلٍق عىل فراشك())).
 Fوعن كتاب دعائم اإلسالم أّن رسول اهلل
العرش  يف  للعبادة  مئزره  ويشّد  فراشه  يطوي  كان 
ليلة  أهله  يوقظ  األواخر من شهر رمضان، وكان 
ثالث وعرشين، وكان يُرّش وجوه النّيام باملاء يف 
ال  عليها  اهلل  صلوات  فاطمة  وكانت  الّليلة،  تلك 
بقّلة  وتعاجلهم  الّليلة  تلك  يف  ينامون  أهلها  تدع 
الّطعام وتتأّهب هلا من النّهار، أي: كانت تأمرهم 
لياًل،  النّعاس  عليهم  يغلب  لئاّل  هنارًا،  بالنّوم 

وتقول: حمروم من ُحرم خريها.

)1) هتذيب األحكام للشيخ الطويس: ج3، ص64.
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وروي أّن اإلمام الّصادقA كان ُمدَنفًا، أي: 
حّتى  فيه  فكان  املسجد  إىل  فُأخرج  فأمر  مريضا، 

أصبح ليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان.
هذه  يف  عليك   :Kاملجليس العالمة  وقال 
تيرّس لك، وأن تدعو  القرآن ما  تقرأ من  الّليلة أن 
مكارم  دعاء  سّيام  ال  الكاملة  الّصحيفة  بدعوات 
حرمة  ُيراعى  أن  وينبغي  الّتوبة،  ودعاء  األخالق 
وتالوة  بالعبادة  فيها  واالشتغال  القدر  ليايل  أّيام 
القرآن املجيد والّدعاء، فقد روي بأسناد معتربة أّن 

يوم القدر مثل ليلته.
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زيارة اإلمام احلسنيA يف ليايل القدر:
زيارة  فضل  يف  كثرية  األحاديث  أّن  اعلم 
احلسني A يف شهر رمضان وال سّيام يف أّول ليلة 
منه وليلة النّصف منه وآخر ليلة منه ويف ُخصوص 
 Aالّتقي حمّمد  اإلمام  عن  وروي  القدر،  ليلة 
ليلة ثالث وعشين من   Aزار احلسني من  قال: 
تكون  أن  ُيرجى  اّلتي  الّليلة  وهي  رمضان  شهر 
صافحه  َحكيم،  َاْمر  ُكلُّ  ُيفَرُق  وفيها  القدر،  ليلة 
اهلل  يستأذن  كّلهم  نبّي  ألف  وعشين  أربعة  ُروح 
حديث  ويف  الّليلة،  تلك  ف   A احلسني  زيارة  ف 
القدر  ليلة  كان  إذا   :Aالّصادق عن  آخر  معترب 
ونادى مناد من الّسمء الّسابعة من بطنان العرش أّن 
اهلل عّز وجل قد غفر ملن أتى قرب احلسنيA، ويف 
أّن َمن كان عند قرب احلسنيA ليلة القدر  رواية: 
له وسأل اهلل النّة  تيّس  ما  أو  يصّل عنده ركعتني 
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واستعاذ به من النّار أعطاه اهلل ما سأل وأعاذه اهلل مّا 
 :Aالّصادق عن  قولويه  ابن  وروى  منه،  استعاذ 
أّن من زار قرب احلسني بن علC ف شهر رمضان 
الّطريق مل ُيعرض ومل ُياسب، وقيل له:  ومات ف 

ادخل النّة آمنًا.
وأّما األلفاظ اّلتي ُيزار هبا احلسني A يف ليلة 
وحمّمد  واملفيد  الّشيخ  أوردها  زيارة  فهي  القدر، 
ابن املشهدي وابن طاُووس والّشهيدM يف كتب 
الّزيارة وخّصوها هبذه الّليلة وبالعيدين، أي: عيد 

الفطر وعيد األضحى.
بأسناده  املشهدي  بن  حمّمد  الّشيخ  وروى 
 A قال: إذا أردت زيارته A املعتربة عن الّصادق 
فأت مشهده املقّدس بعد أن تغتسل وتلبس أطهر 
بوجهك  فاستقبله  قربه  عىل  وقفت  فإذا  ثيابك، 

واجعل القبلة بني كتفيك وُقل:
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الُم َعَلْيَك  الُم َعَلْيَك َيا ْبَن َرُسوِل اهللِ، َالسَّ )َالسَّ
ديَقِة  الصِّ ْبَن  َيا  َعَلْيَك  الُم  َالسَّ امْلُْؤِمننَي،  َأمِي  ْبَن  َيا 
الُم َعَلْيَك  الّطاِهَرِة فاطَِمَة َسيَِّدِة نِساِء اْلعامَلنَي، َالسَّ
ُة اهللِ َوَبَركاُتُه، َاْشَهُد َانََّك  يا َمْوالَي َأبا َعْبِداهللِ َوَرمْحَ
كاَة َوَأَمْرَت بِامْلَْعُروِف  الَة َوآَتْيَت الزَّ َقْد َأَقْمَت الصَّ
تاِلَوتِِه  َحقَّ  اْلكِتاَب  َوَتَلْوَت  امْلُنَْكِر،  َعِن  َوَنَْيَت 
األَذى  َعىَل  َت  َوَصرَبْ ِجهاِدِه  َحقَّ  اهللِ  ِف  َوجاَهْدَت 
الَّذيَن  َانَّ  َاْشَهُد  اْلَيقنُي،  َأتاَك  َحّتى  حُمَْتِسبًا  َجنْبِِه  ِف 
خاَلُفوَك َوحاَرُبوَك َوالَّذيَن َخَذُلوَك َوالَّذيَن َقَتُلوَك 
َمِن  خاَب  َوَقْد  األُّمي  النَّبِيِّ  لِساِن  َعىل  َمْلُعوُنوَن 
لنَي َواآلِخريَن  اْفرَتى، َلَعَن اهللُ الّظاملنَِي َلُكْم ِمَن األَوَّ
َوضاَعَف َعَلْيِهُم اْلَعذاَب األَليَم، َأَتْيُتَك يا َمْوالَي َيا 
َك ُموالِيًا ألَْولِيائَِك  بَِحقِّ ْبَن َرُسوِل اهللِ زائِرًا عاِرفًا 
َأْنَت  اّلذي  َدى  بِاْلُ ُمْسَتْبِصًا  ألَْعدائَِك،  ُمعاِديًا 
ِعنَْد  ل  َفاْشَفْع  خاَلَفَك،  َمْن  بَِضالَلِة  عاِرفًا  َعَلْيِه، 
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َربَِّك(.
ثّم انكّب عىل القرب وقّبله وضع خّدك عليه ثّم 

انحرف إىل عند الّرأس وقل:
َوَسمئِِه،  َأْرِضِه  ِف  اهللِ  َة  ُحجَّ يا  َعَلْيَك  الُم  )َالسَّ
الّطاِهِر،  َوَجَسِدَك  الطَّيِِّب  ُروِحَك  َعىل  اهللُ  َصىلَّ 

ُة اهللِ َوَبَركاُتُه(. الُم يا َمْوالَي َوَرمْحَ َوَعَلْيَك السَّ
عليه  خّدك  وضع  وقّبله  القرب  عىل  انكّب  ثّم 
للّزيارة  ركعتني  فصّل  الّرأس  عند  إىل  انحرف  ثّم 
الّرجلني  عند  إىل  حتول  ثّم  تيرّس  ما  بعدمها  وصّل 
َعَلْيَك  الُم  )َالسَّ وُقل:   Cاحلسني بن  عيّل  وُزر 
َلَعَن  َوَبَركاُتُه،  اهللِ  ُة  َوَرمْحَ َمْوالَي  َواْبَن  َمْوالَي  يا 
َوضاَعَف  َقَتَلَك،  َمْن  اهللُ  َوَلَعَن  َظَلَمَك،  َمْن  اهللُ 
ُزر  ثّم  تريد،  بام  وادُع  األَليَم(،  اْلَعذاَب  َعَلْيِهُم 
الّشهداء منحرفًا من عند الّرجلني إىل القبلة فُقل: 
ا  َ الُم َعَلْيُكْم َأيُّ ّديُقوَن، َالسَّ ا الصِّ َ الُم َعَلْيُكْم َأيُّ )َالسَّ



)80(

ُكْم جاَهْدُتْم ِف َسبيِل  َهداُء الّصابُِروَن، َاْشَهُد َأنَّ الشُّ
ُتْم َعىَل األَذى ِف َجنِْب اهللِ، َوَنَصْحُتْم هللِ  اهللِ َوَصرَبْ
َأْحياٌء  ُكْم  َأنَّ َاْشَهُد  اْلَيقنُي،  َأتاُكُم  َحّتى  َولَِرُسولِِه 
ْسالِم  اإلِْ َعِن  اهللُ  َفَجزاُكُم  ُتْرَزُقوَن،  ُكْم  َربِّ ِعنَْد 
َع َبْينَنا َوَبْينَُكْم ِف  َوَأْهلِِه َأْفَضَل َجزاِء امُلْحِسننَي، َومَجَ
العّباس بن أمري  ثّم امض إىل مشهد  النَّعيِم(،  حَمَلِّ 
يا  َعَلْيَك  الُم  املؤمنني، فإذا وقفت عليه فُقل: )َالسَّ
اْلَعْبُد الّصالُِح  ا  َ الُم َعَلْيَك َأيُّ امْلُْؤِمننَي، َالسَّ ْبَن َأمِي 
جاَهْدَت  َقْد  َانََّك  َاْشَهُد  َولَِرُسولِِه،  هللِ  امْلُطيُع 
اهللُ  َلَعَن  اْلَيقنُي،  َأتاَك  َحّتى  َت  َوَصرَبْ َوَنَصْحَت 
َقُهْم  َوَأحْلَ َواآلِخريَن  لنَي  األَوَّ ِمَن  َلُكْم  الّظاملنَِي 
حيِم(، ثّم صّل تطّوعًا يف مسجده ما تشاء  بَِدْرِك اْلَ

وانرصف.
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     ُدعاء اجَلوشن الكبري:
واملِصباح  األمني  البلد  كتايب  يف  املذكور 
َعْن  أبيه  عن  الّسجاد  َعِن  َمروّي  وُهو  للكفعمي 
أمجعني،  وَعلْيهم  عَليِه  اهلل  صىّل  النبّي  عن  جّده 
َوقد هبط به جربئيل عىل النبّيF وُهو يف بْعِض 
حمّمد  يا  فقال:  آملُه،  ثقيل  َجوشن  َوَعَلْيِه  غزواته 
ربُّك ُيقرئك الّسالم ويقُول لَك: اخلع هذا الوَشْن 
واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لَك والّمتك، ثّم أطال 
َفضله  مُجلة  وِمْن  املقام  يسْعه  ال  بام  َفضله  ذكر  يف 
أّن َمْن كتبه عىل كفنه استحى اهلل أن ُيعّذبه بالنّار، 
وَمْن دعا به بنّية خالِصة يف أّول شهر َرمضان رزقه 
ملك  ألف  َسبعني  له  َوخلق  القدر،  ليلة  تعاىل  اهلل 
َوَمن  له،  ثواهبم  َوَجَعَل  َوُيقّدسونه  اهلل  يسّبحون 
دعا به يف شهر رمضان ثالث مّرات حّرم اهلل تعاىل 
َجسده عىل النّار وأوجب له اجلَنّة ووّكل اهلل تعاىل 
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اهلل  أمان  يف  َوكاَن  املعايص  ِمن  حيفظانه  َمَلكني  به 
:A قال احلُسني  أّنه  َحياته، ويف آخر اخلرب   طول 
هذا  بحفظ   A طالب  أب  ابن  عّل  أب  أوصاين 
أعّلمه  وأن  كفنه  عىل  أكتبه  وأن  وتعظيمه  الّدعاء 
االسم  وفيه  اْسم  ألف  وُهو  عليه،  وأحّثهم  أهل 

األعظم.
ويستفاد من هذا احلديث أمران:

عىل  الّدعاء  هذا  كتابة  استحباب  األول: 
العلوم  بحر  العاّلمة  ذلك  إىل  أشار  كام  األكفان 

عّطر اهلل مرقده يف كتاِب الُدّرة.
َوُسنَّ َاْن ُيْكَتَب بِاالَْْكفاِن     َشهاَدُة اإلْسالِم واإليامِن
َوهَكذا ِكتاَبُة اْلُقْرآِن       َواجْلَْوَشِن امْلَنُْعوِت بِاالَْماِن
شهر  أّول  يف  به  الّدعاء  استحباب  الثاين: 
القْدر  ليايل  خُصوص  يف  به  الّدعاء  وأّما  رمضان، 
فلم يذكر يف حديث، ولكّن العاّلمة املجليس قّدس 
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املعاد يف ضمن  زاد  كتاب  قال يف  تعاىل روحه  اهلل 
أعامل ليايل القدر: إّن يف بعض الروايات أّنه يدعى 
الّثالث  هذه  من  كّل  يف  الكبري  اجلوشن  بدعاء 
ليايل، ويكفينا يف املقام قوله الرّشيف أحّله اهلل دار 
مائة  عىل  حيتوي  الّدعاء  فهذا  وباإلمجال  الّسالم، 
فصل وكّل فصل حيتوي عىل عرشة أسامء ِمن أسامء 
يا  )ُسْبحاَنَك  فصل:  كّل  آخر  يف  وتقول  تعاىل  اهلل 
النّاِر  ِمَن  َخلِّْصنا  اْلَغْوَث  اْلَغْوَث  َاْنَت  إالّ  اِلـَه   ال 
كّل  ابتدئ  االمني:  البلد  كتاب  يف  وقال   ،) َربِّ يا 
فصل بالبسملة واختمه بقول: )ُسْبحاَنَك يا ال اِلـَه 
د َوآلِِه َخلِّْصنا  إالّ َاْنَت اْلَغْوَث اْلَغْوَث َصلِّ َعىل حُمَمَّ
أْرَحَم  يا  ْكراِم  َواالِْ الِل  اْلَ َذا  يا  َربِّ  يا  النّاِر  ِمَن 

الّرامِحنَي(.
عاء: َوهَو هَذا الدُّ
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]))( َالّلـُهمَّ ايِّن َاْسَأُلَك بِاْسِمَك يا َاهللُ يا َرمْحُن 
 يا َرحيُم يا َكريُم يا ُمقيُم يا َعظيُم يا َقديُم يا َعليُم 
يا َحليُم يا َحكيُم ُسْبحاَنَك يا ال اِلـَه إالّ َاْنَت اْلَغْوَث 
َسيَِّد  يا   )(( َربِّ  يا  النّاِر  ِمَن  َخلِّْصنا  اْلَغْوَث 
َرجاِت  الدَّ رافَِع  يا  َعواِت  الدَّ ُميَب  يا   الّساداِت 
ُمْعطَِي  يا  طيئاِت  اْلَ غافَِر  يا  َسناِت  احْلَ َوِلَّ  يا 
امْلَْسَأالِت يا قابَِل التَّْوباِت يا ساِمَع االَْْصواِت يا عامِلَ 
اْلغافِريَن  َخْيَ  يـا   )3( اْلَبلِّياِت  دافَِع  يا  ِفّياِت   اْلَ
 يـا َخْيَ اْلفاِتنَي يا َخْيَ النّاِصيَن يـا َخْيَ احْلاكِمنَي 
 يـا َخْيَ الّراِزقنَي يـا َخْيَ اْلواِرثنَي يـا َخْيَ احْلاِمديَن 
َخْيَ  يـا  امْلُنِْزلنَي  َخْيَ  يـا  الّذاكِريَن  َخْيَ  يا 
مُل يا َمْن َلُه اْلُقْدَرُة  ُة َواْلَ امْلْحِسننَي)4( يا َمْن َلُه اْلِعزَّ
اْلَكبُي  ُهَو  َمْن  يا  الُل  َواْلَ امْلُْلُك  َلُه  َمْن  يا  َواْلَكمُل 
حاِب الثِّقاِل يا َمْن ُهَو َشديُد  امْلَُتعاُل يا ُمنِْشىَء اْلسَّ
َشديُد  ُهَو  َمْن  يا  ساِب  احْلِ َسيُع  ُهَو  َمْن  يا  امْلحاِل 
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ُامُّ  ِعنَْدُه  َمْن  يا  الثَّواِب  ُحْسُن  ِعنَْدُه  َمْن  يا  اْلِعقاِب 
َحنّاُن  يا  بِاْسِمَك  َاْسَأُلَك  ايِّن  َالّلـُهمَّ   )5(  اْلكِتاِب 
ِرْضواُن  يا  ُسْلطاُن  يا  ُبْرهاُن  يا  َدّياُن  يا  َمنّاُن   يا 
يا ُغْفراُن يا ُسْبحاُن يا ُمْسَتعاُن يا َذا امْلَنِّ َواْلَبياِن )6) 
ء لَِعَظَمتِِه يا َمِن اْسَتْسَلَم ُكلُّ  يا َمْن َتواَضَع ُكلُّ َشْ
تِِه يا َمْن َخَضَع  ء لِِعزَّ ء لُِقْدَرتِِه يا َمْن َذلَّ ُكلُّ َشْ َشْ
ء ِمْن َخْشَيتِِه يا  ْيَبتِِه يا َمِن اْنقاَد ُكلُّ َشْ ِلَ ء  ُكلُّ َشْ
مواُت  باُل ِمْن َماَفتِِه يا َمْن قاَمِت السَّ َقِت اْلِ َمْن َتَشقَّ
ُيَسبُِّح  َمْن  يا  بِاِْذنِِه  االََْرُضوَن  ِت  اْسَتَقرَّ َمِن  يا  بَِاْمِرِه 
ْعُد بَِحْمِدِه يا َمْن ال َيْعَتدي َعىل َاْهِل َمَْلَكتِِه )7)  الرَّ
جايا  الرَّ ُمنَْتَهي  يا  اْلَباليا  يا كاِشَف  طايا  اْلَ  يا غافَِر 
اْلرَبايا  راِزَق  يا  دايا  اْلَ واِهَب  يا  اْلَعطايا  ُمِْزَل   يا 
اْلرَبايا  باِعَث  يا  كايا  الشَّ ساِمَع  يا  امْلَنايا  قاِضَ   يا 
َذا  يا  َوالثَّناِء  ْمِد  احْلَ ياَذا   )8( االُْسارى  ُمْطلَِق  يا 
اْلَعْهِد  َذا  يا  ناِء  َوالسَّ امْلْجِد  َذا  يا  َوْالَبهاِء  اْلَفْخِر 
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ضاِء يا َذا امْلَنِّ َواْلَعطاِء يا َذا  َواْلَوفاِء يا َذا اْلَعْفِو َوالرِّ
وِد  اْلُ َذا  يا  َواْلَبقاِء  اْلِعزِّ  َذا  يا  َواْلَقضاِء  اْلَفْضِل 
ايِّن  َالّلـُهمَّ   )9( َوالنَّْعمِء  االاْلِء  َذا  يا  خاِء  َوالسَّ
َاْسَأُلَك بِاْسِمَك يـا مانُِع يـا دافُِع يـا رافُِع يـا صانُِع 
واِسُع  يـا  شافُِع  يـا  جاِمُع  يـا  ساِمُع  يـا  نافُِع   يـا 
يـا ُموِسُع )0)( يا صانَِع ُكلِّ َمْصنُوع يا خالَِق ُكلِّ 
َمُْلوك  ُكلِّ  مالَِك  يا  َمْرُزوق  ُكلِّ  راِزَق  يا   َمُْلوق 
يا كاِشَف ُكلِّ َمْكُروب يا فاِرَج ُكلِّ َمْهُموم يا راِحَم 
ُكلِّ َمْرُحوم يا ناِصَ ُكلِّ َمُْذول يا ساتَِر ُكلِّ َمْعُيوب 
ت  ِشدَّ ِعنَْد  ت  ُعدَّ يا   )((( َمْطُرود  ُكلِّ  َمْلَجَأ   يا 
َوْحَشتي  ِعنَْد  ُمؤنيِس  يا  ُمصيَبتي  ِعنَْد  َرجائي   يا 
يا صاِحبي ِعنَْد ُغْرَبتي يا َولِّيي ِعنَْد نِْعَمتي يا ِغياثي 
ِعنَْد  َغنائي  يا  ت  َحْيَ ِعنَْد  َدليل  يا  ُكْرَبتي  ِعنَْد 
ِعنَْد  ُمعيني  يا  اْضطِراري  ِعنَْد  َملَجئي  يا  اْفتِقاري 
ُنوِب  الذُّ َغّفاَر  يا  اْلُغُيوِب  َعاّلَم  يا   )(((  َمْفَزعي 
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ُمَقلَِّب  يا  اْلُكُروِب  كاِشَف  يا  اْلُعُيوِب  َسّتاَر  يا 
َر اْلُقُلوِب يا َانيَس  اْلُقُلوِب يا َطبيَب اْلُقُلوِب يا ُمنَوِّ
 ((3( اْلُغُموِم  َس  ُمنَفِّ يا  ُموِم  اْلُ َج  ُمَفرِّ يا  اْلُقُلوِب 
مَجيُل  يا  َجليُل  يا  بِْاسِمَك  َاْسَأُلَك  اِّنى   َالّلـُهمَّ 
ُمنيُل  يا  ُمديُل  يا  َقبيُل  يا  َدليُل  يا  َكفيُل  يا  َوكيُل   يا 
يَن يـا ِغياَث  يا ُمقيُل يا حُميُل )4)( يـا َدليَل امْلَُتَحيِّ
جاَر  يـا  خنَي  امْلُْسَتْصِ َصيَخ  يـا  امْلُْسَتغيثنَي 
امْلُْؤِمننَي  َعْوَن  يـا  اْلائِفنَي  َاماَن  يـا   امْلُْسَتجييَن 
يـا راِحَم امْلَساكنَي يا َمْلَجَأ اْلعاصنَي يا غافَِر امْلُْذنِبنَي 
وِد  اْلُ َذا  يا   )(5( امْلُْضَطّريَن  َدْعَوِة  ُميَب  يا 
االَْْمِن  َذا  يا  ْمتِناِن  َواالِْ اْلَفْضِل  َذا  يا  ْحساِن  َواالِْ
ْكَمِة َواْلَبياِن  ْبحاِن يا َذا احْلِ َواالَْماِن يا َذا اْلُقْدِس َوالسُّ
َذا  يا  هاِن  َواْلرُبْ ِة  جَّ احْلُ َذا  يا  ْضواِن  َوالرِّ ِة  مْحَ الرَّ َذا  يا 
ْأَفِة َوامْلُْسَتعاِن يا َذا الَعْفِو  ْلطاِن يا َذا الرَّ اْلَعَظَمِة َوالسُّ
ء يا َمْن ُهَو  َواْلُغْفراِن )6)( يا َمْن ُهَو َربُّ ُكلِّ َشْ
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ُهَو  َمْن  يا  ء  َمْن ُهَو خالُِق ُكلِّ َشْ يا  اِلـُه ُكلِّ َشء 
ء يا َمْن ُهَو  ء يا َمْن ُهَو َقْبَل ُكلِّ َشْ صانُِع ُكلِّ َشْ
ء يا َمْن ُهَو عامِلٌ  ء يا َمْن ُهَو َفْوَق ُكلِّ َشْ َبْعَد ُكلِّ َشْ
ُهَو  َمْن  يا  ء  ُهَو قاِدٌر َعىل ُكلِّ َشْ َمْن  يا  ء  بُِكلِّ َشْ
َاْسَأُلَك  ايِّن  َالّلـُهمَّ   )(7( ء  َشْ ُكلُّ  َوَيْفنى  َيْبقى 
 ُ ُن يا ُمَبنيِّ ُن يا ُمَلقِّ بِاْسِمَك يا ُمْؤِمُن يا ُمَهْيِمُن يا ُمَكوِّ
ُم )8))  ُمَقسِّ يا  ُمْعلُِن  يا  ُن  ُمَزيِّ يا  ُن  ُمَكِّ يا  ُن  ُمَهوِّ  يا 
 يا َمْن ُهَو ف ُمْلكِِه ُمقيٌم يا َمْن ُهَو ف ُسْلطانِِه َقديٌم 
يا َمْن ُهو ف َجاللِِه َعظيٌم يا َمْن ُهَو َعىل ِعباِدِه َرحيٌم 
َعصاُه  بَِمْن  ُهَو  َمْن  يا  َعليٌم  ء  َشْ بُِكلِّ  ُهَو  َمْن  يا 
َحليٌم يا َمْن ُهَو بَِمْن َرجاُه َكريٌم يا َمْن ُهَو ف ُصنِْعِه 
َحكيٌم يا َمْن ُهَو ف ِحْكَمتِِه َلطيٌف يا َمْن ُهَو ف ُلْطِفِه 
ال  َمْن  يا  َفْضُلُه  إالّ  ُيْرجى  ال  َمْن  يا   )(9( َقــديٌم 
ُه يا َمْن ال ُياُف  ُيْسَأُل إالّ َعْفُوُه يا َمْن ال ُينَْظُر إالّ بِرُّ
إالّ َعْدُلُه يا َمْن ال َيُدوُم إالّ ُمْلُكُه يا َمْن ال ُسْلطاَن إالّ 
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ُتُه يا َمْن َسَبَقْت  ء َرمْحَ ُسْلطاُنُه يا َمْن َوِسَعْت ُكلَّ َشْ
َمْن  يا  ِعْلُمُه  ء  َشْ بُِكلِّ  َاحاَط  َمْن  يا  َغَضَبُه  ُتُه  َرمْحَ
اْلَغمِّ  مِّ يا كاِشَف  اْلَ ِمْثَلُه )0)( يا فاِرَج  َاَحٌد   َلْيَس 
ْلِق  اْلَ خالَِق  يا  التَّْوِب  قابَِل  يا  ْنِب  الذَّ غافَِر   يا 
ِّ يا فالَِق  يا صاِدَق اْلَوْعِد يا ُموِفَ اْلَعْهِد يا عامِلَ السِّ
َاْسَأُلَك  ايِّن  َالّلـُهمَّ   )((( االَْناِم  راِزَق  يا  بِّ  احْلَ
بِاْسِمَك يا َعِلُّ يا َوِفُّ يا َغنِيُّ يا َمِلُّ يا َحِفيُّ يا َرِضُّ 
َاْظَهَر  َمْن  يا   )((( َوِلُّ  يا  َقِويُّ  يا  َبِديُّ  يا  َزكِيُّ  يا 
ريَرِة  ُيؤاِخْذ بِاْلَ مَلْ  اْلَقبيَح يا َمْن  ميَل يا َمْن َسرَتَ   اْلَ
رْتَ يا َعظيَم اْلَعْفِو يا َحَسَن التَّجاُوِز  تِِك السِّ يا َمْن مَلْ َيْ
ِة يا صاِحَب  مْحَ يا واِسَع امْلَْغِفَرِة يا باِسَط اْلَيَدْيِن بِالرَّ
ُكلِّ َنْجوى يا ُمنَْتهى ُكلِّ َشْكوى )3)( يا َذا النِّْعَمِة 
ِة اْلواِسَعِة يا َذا امْلِنَِّة الّسابَِقِة يا َذا  مْحَ الّسابَِغِة يا َذا الرَّ
ِة  جَّ احْلُ َذا  يا  اْلكاِمَلِة  اْلُقْدَرِة  َذا  يا  اْلبالَِغِة  ْكَمِة  احْلِ
الّدائَِمِة  ِة  اْلِعزَّ َذا  يا  الّظاِهَرِة  اْلَكراَمِة  َذا  يا   اْلقاطَِعِة 
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ِة امْلَتينَِة يا َذا اْلَعَظَمِة امْلَنيَعِة )4)( يا َبديَع  يا َذا اْلُقوَّ
اْلَعرَباِت  راِحَم  يا  الظُُّلمِت  جاِعَل  يا  مواِت   السَّ
يا ُمقيَل اْلَعَثراِت يا ساتَِر اْلَعْوراِت يا حُمْيَِي االَْْمواِت 
ماِحَي  يا  َسناِت  احْلَ َف  ُمَضعِّ يا  اآلياِت  ُمنِْزَل  يا 
يِّئاِت يا َشديَد النَِّقمِت )5)( َالّلـُهمَّ ايِّن َاْسَأُلَك  السَّ
ُر  ُر يا ُمنَوِّ ُر يا ُمَطهِّ ُر يا ُمَدبِّ ُر يا ُمَقدِّ بِاْسِمَك يا ُمَصوِّ
 ((6( ُر  ُمَؤخِّ يا  ُم  ُمَقدِّ يا  ُمنِْذُر  يا   ُ ُمَبشِّ يا   ُ ُمَيسِّ  يا 
َربَّ  يا  راِم  احْلَ ْهِر  الشَّ َربَّ  يا  راِم  احْلَ اْلَبْيِت  َربَّ  يا 
امْلَْشَعِر  َربَّ  يا  َوامْلَقاِم  ْكِن  الرُّ َربَّ  يا  راِم  احْلَ اْلَبَلِد 
راِم  َواحْلَ لِّ  احْلِ َربَّ  يا  راِم  احْلَ امْلَْسِجِد  َربَّ  يا  راِم   احْلَ
الِم يا َربَّ  يا َربَّ النُّوِر َوالظَّالِم يا َربَّ التَِّحيَِّة َوالسَّ
اْلُقْدَرِة ِف االَْناِم )7)( يا َاْحَكَم احْلاكِمنَي يا َاْعَدَل 
الّطاِهريَن  َاْطَهَر  يا  الّصاِدقنَي  َاْصَدَق  يا   اْلعاِدلنَي 
َاْسَمَع  يا  احْلاِسبنَي  َع  َاْسَ يا  اْلالِقنَي  َاْحَسَن  يا 
الّشافِعنَي  َاْشَفَع  يا  النّاظِريَن  َاْبَصَ  يا   الّساِمعنَي 
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يا َاْكَرَم االَْْكَرمنَي )8)( يا ِعمَد َمْن ال ِعمَد َلُه يا َسنََد 
َمْن ال َسنََد َلُه يا ُذْخَر َمْن ال ُذْخَر َلُه يا ِحْرَز َمْن ال 
ِحْرَز َلُه يا ِغياَث َمْن ال ِغياَث َلُه يا َفْخَر َمْن ال َفْخَر 
َلُه يا ِعزَّ َمْن ال ِعزَّ َلُه يا ُمعنَي َمْن ال ُمعنَي َلُه يا َانيَس 
َمْن ال َانيَس َلُه يا َاماَن َمْن ال َاماَن َلُه )9)( َالّلـُهمَّ 
دائُِم  يا  قائُِم  يا  عاِصُم  يا  بِاْسِمَك  َاْسَأُلَك   اِّنى 
يا قابُِض  يا قاِسُم  يا عامِلُ  يا حاكُِم   يا راِحُم يا سامِلُ 
يا باِسُط )30( يا عاِصَم َمِن اْسَتْعَصَمُه يا راِحَم َمِن 
ُه  ُه يا غافَِر َمِن اْسَتْغَفَرُه يا ناِصَ َمِن اْسَتنَْصَ مَحَ اْسرَتْ
اْسَتْكَرَمُه  َمِن  ُمْكِرَم  يا  اْسَتْحَفَظُه  َمِن  حافَِظ   يا 
َخُه  اْسَتْصَ َمِن  َصيَخ  يا  َشَدُه  اْسرَتْ َمِن  ُمْرِشَد   يا 
 (3(( اْسَتغاَثُه  َمِن  ُمغيَث  يا  اْسَتعاَنُه  َمِن  ُمعنَي   يا 
َيناُم  ال  َقيُّومًا  يا  ُيراُم  ال  َلطيفًا  يا  ُيضاٌم  ال  َعزيزًا   يا 
َيُزوُل  َيُفوُت يا َحّيًا ال َيُموُت يا َملِكًا ال   يا دائًِم ال 
ُيْطَعُم  َيَْهُل يا َصَمدًا ال  َيْفنى يا عاملًِا ال  باِقيًا ال   يا 
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يا َقِوّيًا ال َيْضُعُف ))3( َالّلـُهمَّ ايِّن َاْسَأُلَك بِاْسِمَك 
حاِمُد  يـا  ماِجُد  يا  شاِهُد  يـا  واِحُد  يـا  َاَحُد   يـا 
 يـا راِشُد يـا باِعُث يا واِرُث يا ضارُّ يا نافُِع )33) 
َكريم  ُكلِّ  ِمْن  َاْكَرَم  يا  َعظيم  ُكلِّ  ِمْن  َاْعَظَم   يا 
َعليم  ُكلِّ  ِمْن  َاْعَلَم  يا  َرحيم  ُكلِّ  ِمْن  َاْرَحَم   يا 
يا َاْحَكَم ِمْن ُكلِّ َحكيم يا َاْقَدَم ِمْن ُكلِّ َقديم يا َاْكرَبَ 
ِمْن ُكلِّ َكبي يا َاْلَطَف ِمْن ُكلِّ َلطيف يا َاَجلَّ ِمن ُكلِّ 
ْفِح  يا َكريَم الصَّ ِمْن ُكلِّ َعزيز )34(  َاَعزَّ  يا   َجليل 
دائَِم  يا  اْلَفْضِل  َقديَم  يا  ْيِ  اْلَ َكثَي  يا  امْلَنِّ  َعظيَم  يا 
َس اْلَكْرِب يا كاِشَف  نِْع يا ُمنَفِّ اللُّْطِف يا َلطيَف الصُّ
)35( يا َمْن ُهَو  قِّ ِّ يا مالَِك امْلُْلِك يا قاِضَ احْلَ الضُّ
ف َعْهِدِه َوِفٌّ يا َمْن ُهَو ف َوفائِِه َقِويٌّ يا َمْن ُهَو ف 
ِه َقريٌب يا َمْن ُهَو ف ُقْربِِه  تِِه َعِلٌّ يا َمْن ُهَو ف ُعُلوِّ ُقوَّ
فِِه  َلطيٌف يا َمْن ُهَو ف ُلْطِفِه رَشيٌف يا َمْن ُهَو ف رَشَ
َمْن ُهَو ف َعَظَمتِِه  يا  ِه َعظيٌم  َمْن ُهَو ف ِعزِّ يا  َعزيٌز 
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َميٌد يا َمْن ُهَو ف َمِْدِه مَحيٌد )36( َالّلـُهمَّ ايِّن َاْسَأُلَك 
هادي  يا  ُمعاف  يا  واف  يا  شاف  يا  كاف  يا   بِاْسِمَك 
 (37( باقي  يا  عال  يا  راض  يا  قاض  يا  داعي   يا 
ء خاِشٌع َلُه  ء خاِضٌع َلُه يا َمْن ُكلُّ َشْ يا َمْن ُكلُّ َشْ
ء َمْوُجوٌد بِِه  ء كائٌِن َلُه يا َمْن ُكلُّ َشْ  يا َمْن ُكلُّ َشْ
ء خائٌِف ِمنُْه  ء ُمنيٌب اَِلْيِه يا َمْن ُكلُّ َشْ يا َمْن ُكلُّ َشْ
اَِلْيِه  ء صائٌِر  َمْن ُكلُّ َشْ يا  بِِه  ء قائٌِم  َمْن ُكلُّ َشْ  يا 
ء هالٌِك  ء ُيَسبُِّح بَِحْمِدِه يا َمْن ُكلُّ َشْ يا َمْن ُكلُّ َشْ
إالّ َوْجَهُه )38( يا َمْن ال َمَفرَّ إالّ اَِلْيِه يا َمْن ال َمْفَزَع 
إالّ اَِلْيِه يا َمْن ال َمْقَصَد إالّ اَِلْيِه يا َمْن ال َمنْجا ِمنُْه إالّ 
َة  اَِلْيِه يا َمْن ال ُيْرَغُب إالّ اَِلْيِه يا َمْن ال َحْوَل َوال ُقوَّ
إالّ  ُل  ُيَتَوكَّ ال  َمْن  يا  بِِه  إالّ  ُيْسَتعاُن  ال  َمْن  يا  بِِه  إالّ 
إالّ  ُيْعَبُد  ال  َمْن  يا  ُهَو  إالّ  ُيْرجى  ال  َمْن  يا   َعَلْيِه 
هو )39( يا َخْيَ امْلَْرُهوبنَي يا َخْيَ امْلَْرُغوبنَي يا َخْيَ 
امْلَْقُصوديَن  َخْيَ  يا  امْلَْسؤولنَي  َخْيَ  يا   امْلَْطُلوبنَي 
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َخْيَ  يا  امْلَْشُكوريَن  َخْيَ  يا  امْلَْذُكوريَن  َخْيَ  يا 
امْلْحُبوبنَي يا َخْيَ امْلَْدُعّويَن يا َخْيَ امْلُْسَتْأنِسنَي )40) 
َاْسَأُلَك بِاْسِمَك يا غافُِر يا ساتُِر يا قاِدُر  ايِّن   َالّلـُهمَّ 
ناظُِر  يا  ذاكُِر  يا  جابُِر  يا  كاِسُ  يا  فاطُِر  يا  قاِهُر   يا 
َر َفَهدى  يا ناِصُ ))4( يا َمْن َخَلَق َفَسّوى يا َمْن َقدَّ
َمْن  يا  النَّْجوى  َيْسَمُع  َمْن  يا  اْلَبْلوى  َيْكِشُف  َمْن  يا 
َيْشِفي  َمْن  يا  ْلكى  اْلَ ُينِْجي  َمْن  يا  اْلَغْرقى  ُينِْقُذ 
َوَاْحيى  َاماَت  َمْن  يا  َوَاْبكى  َاْضَحَك  َمْن  يا   امْلَْرىض 
َكَر َواالُْْنثى ))4( يا َمْن ِف  ْوَجنْيِ الذَّ يا َمْن َخَلَق الزَّ
ِف  َمْن  يا  آياُتُه  االْفاِق  ِف  َمْن  يا  َسبيُلُه  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ 
اآلياِت ُبْرهاُنُه يا َمْن ِف امْلَمِت ُقْدَرُتُه يا َمْن ِف اْلُقُبوِر 
ساِب َهْيَبُتُه  ُتُه يا َمْن ِف اْلِقياَمِة ُمْلُكُه يا َمْن ِف احْلِ ِعرْبَ
نَِّة َثواُبُه يا َمْن ِف  يا َمْن ِف امْليزاِن َقضاُؤُه يا َمْن ِف اْلَ
النّاِر ِعقاُبُه )43( يـا َمْن اَِلْيِه َيَْرُب اْلائُِفوَن يـا َمْن 
اَِلْيِه َيْفَزُع امْلُْذنُِبوَن يـا َمْن اَِلْيِه َيْقِصُد امْلُنيُبوَن يـا َمْن 
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وَن  ُ امْلَُتَحيِّ َيْلَجُأ  اَِلْيِه  َمْن  يا  الّزاِهُدوَن  َيْرَغُب   اَِلْيِه 
يا َمْن بِِه َيْسَتْأنُِس امْلُريُدوَن يا َمْن بِه َيْفَتِخُر امُلِحبُّوَن 
َيْسُكُن  اَِلْيِه  َمْن  يا  اْلاطُِئوَن  َيْطَمُع  َعْفِوِه  ف  َمْن  يا 
ُلوَن )44( َالّلـُهمَّ  ُل امْلَُتَوكِّ امْلُوِقنُوَن يا َمْن َعَلْيِه َيَتَوكَّ
َقريُب  يا  َطبيُب  يا  َحبيُب  يا  بِاْسِمَك  َاْسَأُلَك   ايِّن 
ُميُب  يا  ُمثيُب  يا  ُمهيُب  يا  َحسيُب  يا  َرقيُب   يا 
َقريب  ُكلِّ  ِمْن  َاَقَرَب  يا   )45( َبصُي  يا  َخبُي   يا 
َبصي  ُكلِّ  ِمْن  َاْبَصَ  يا  َحبيب  ُكلِّ  ِمْن  َاَحبَّ   يا 
رَشيف  ُكلِّ  ِمْن  َف  َارْشَ يا  َخبي  ُكلِّ  ِمْن  َاْخرَبَ   يا 
يا َاْرَفَع ِمْن ُكلِّ َرفيع يا َاْقوى ِمْن ُكلِّ َقِويٍّ يا َاْغنى 
ِمْن ُكلِّ َغنِيٍّ يا َاْجَوَد ِمْن ُكلِّ َجواد يا َاْرَاَف ِمْن ُكلِّ 
َغْيَ  صانِعًا  يا  َمْغُلوب  َغْيَ  غالِبًا  يا   )46( َرؤُوف 
يا  َمُْلوك  َغْيَ  مالِكًا  يا  َمُْلوق  َغْيَ  َمْصنُوعيا خالِقًا 
قاِهرًا َغْيَ َمْقُهور يا رافِعًا َغْيَ َمْرُفوع يا حافِظًا َغْيَ 
غائِب  َغْيَ  يـا شاِهدًا  َمنُْصور  َغْيَ  ناِصًا  حَمُْفوظيا 
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َر النُّوِر  يـا َقريبًا َغْيَ َبعيد )47( يا ُنوَر النُّوِر يا ُمنَوِّ
َر النُّوِر يا ُنوَر ُكلِّ  َر النُّوِر يا ُمَقدِّ يا خالَِق النُّوِر يا ُمَدبِّ
ُنور يا ُنورًا َقْبَل ُكلِّ ُنور يا ُنورًا َبْعَد ُكلِّ ُنور يا ُنورًا 
َفْوَق ُكلِّ ُنور يا ُنورًا َلْيَس َكِمْثلِِه ُنوٌر )48( يا َمْن 
َعطاُؤُه رَشيٌف يا َمْن فِْعُلُه َلطيٌف يا َمْن ُلْطُفُه ُمقيٌم 
َوْعُدُه  َمْن  يا  َحقٌّ  َقْوُلُه  َمْن  يا  َقديٌم  اِْحساُنُه  َمْن  يا 
َمْن  يا  َعْدٌل  َعذاُبُه  َمْن  يا  َفْضٌل  َعْفُوُه  َمْن  يا  ِصْدٌق 
ايِّن  َالّلـُهمَّ   )49( َعميٌم  َفْضُلُه  َمْن  يا  ُحْلٌو  ِذْكُرُه 
ُل يا ُمَذلُِّل  ُل يا ُمَبدِّ ُل يا ُمَفصِّ َاْسَأُلَك بِاْسِمَك يا ُمَسهِّ
ُل يا ُمْفِضُل يا ُمِْزُل يا ُمِْهُل يا ُمِْمُل  ُل يا ُمنَوِّ يا ُمنَزِّ
َلُق  ُيْ َوال  ُلُق  َيْ َمْن  يا  ُيرى  َوال  َيرى  َمْن  يا   )50( 
َمْن  يا  ُيْيا  َوال  ُيْيي  َمْن  يا  ُيْدى  َوال  َيْدي  َمْن  يا 
َيْسَأُل َوال ُيْسَأُل يا َمْن ُيْطِعُم َوال ُيْطَعُم يا َمْن ُيُي 
َمْن  يا  َعَلْيِه  ُيْقىض  َوال  َيْقيض  َمْن  يا  َعَلْيِه  ُياُر  َوال 
َيُْكُم َوال ُيَْكُم َعَلْيِه يا َمْن مَلْ َيلِْد َومَلْ ُيوَلْد َومَلْ َيُكْن 
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سيُب يا نِْعَم الطَّبيُب  َلُه ُكُفوًا َاَحٌد ))5( يا نِْعَم احْلَ
قيُب يا نِْعَم اْلَقريُب يا نِْعَم امْلـٌجيُب يا نِْعَم  يا نِْعَم الرَّ
امْلَْوىل  نِْعَم  اَلْوكيُل يا  نِْعَم  اْلَكفيُل يا  نِْعَم  بيُب يا   احْلَ
ُمنَى  يا  اْلعاِرفنَي  وَر  ُسُ يا   )5(( النَّصُي  نِْعَم  يا 
امُلِحّبنَي يا َانيَس امْلُريديَن يا َحبيَب التَّّوابنَي يا راِزَق 
اْلعابِديَن  َعنْيِ  َة  ُقرَّ يا  امْلُْذنِبنَي  َرجاَء  يا   امْلُِقّلنَي 
امْلَْغُمومنَي  َعِن  َج  ُمَفرِّ يا  امْلَْكُروبنَي  َعِن  َس  ُمنَفِّ  يا 
لنَي َواآلِخريَن )53( َالّلـُهمَّ ايِّن َاْسَأُلَك  يا اِلـَه االَْوَّ
نا  نا يا اَِلنا يا َسيَِّدنا يا َمْوالنا يا ناِصَ  بِاْسِمَك يا َربَّ
 يا حافَِظنا يا َدليَلنا يا ُمعينَنا يا َحبيَبنا يا َطبيَبنا )54) 
ّديقنَي َواالَْْخياِر  يا َربَّ النَّبّينَي َواالَْْبراِر يا َربَّ الصِّ
غاِر َواْلكِباِر يا َربَّ  نَِّة َوالنّاِر يا َربَّ الصِّ اْلَ يا َربَّ 
َربَّ  يا  َواالَْْشجاِر  االَْْناِر  َربَّ  يا  َوالِّثمِر  ُبوِب  احْلُ
حاري َواْلِقفاِر يا َربَّ اْلرَباري َواْلبِحاِر يا َربَّ  الصَّ
ْساِر )55( يا َمْن  ْعالِن َواالِْ ْيِل َوالنَّهاِر يا َربَّ االِْ اللَّ
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ِعْلُمُه  ء  َشْ بُِكلِّ  َق  حَلِ َمْن  يا  َاْمُرُه  ء  َشْ ُكلِّ   َنَفَذ ف 
ِص  ُتْ ال  َمْن  يا  ُقْدَرُتُه  ء  َشْ ُكلِّ  اىِل  َبَلَغْت  َمْن  يا 
َمْن ال  يا  ُشْكَرُه  الئُِق  اْلَ َتْبُلُغ  َمْن ال  يا  نَِعَمُه  اْلِعباُد 
ُكنَْهُه  االَْْوهاُم  َتناُل  ال  َمْن  يا  َجالَلُه  االَْْفهاُم   ُتْدِرُك 
اْلِعباُد  َتُردُّ  ياُء ِرداُؤُه يا َمْن ال  اْلَعَظَمُة َواْلكرِْبِ َمِن  يا 
َمْن ال َعطاَء إالّ  يا  ُمْلُكُه  ُمْلَك إالّ  َمْن ال  يا  َقضاَءُه 
فاُت  َعطاُؤُه )56( يا َمْن َلُه امْلََثُل االَْْعىل يا َمْن َلُه الصِّ
نَُّة امْلَْاوى  اْلُعْليا يا َمْن َلُه اآلِخَرُة َواالُْوىل يا َمْن َلُه اْلَ
ْسنى  احْلُ َلُه االَْْسمُء  َمْن  يا  اْلُكرْبى  َلُه اآلياُت  َمْن   يا 
َواْلَفضاُء  واُء  اْلَ َلُه  َمْن  يا  َواْلَقضاُء  ْكُم  احْلُ َلُه  َمْن   يا 
مواُت  السَّ َلُه  َمْن  يا  َوالثَّرى  اْلَعْرُش  َلُه  َمْن   يا 
َعُفوُّ  يا  بِاْسِمَك  َاْسَأُلَك  ايِّن  َالّلـُهمَّ   )57(  اْلُعىل 
َعُطوُف  يا  َرؤوُف  يا  َشُكوُر  يا  َصُبوُر  يا  َغُفوُر   يا 
وُس )58( يا َمْن  يا َمْسؤوُل يا َوُدوُد يا ُسبُّوُح يا ُقدُّ
مِء َعَظَمُتُه يا َمْن ِف االَْْرِض آياُتُه يا َمْن ف ُكلِّ  ِف السَّ
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باِل  ء َدالئُِلُه يا َمْن ِف اْلبِحاِر َعجائُِبُه يا َمْن ِف اْلِ َشْ
ْلَق ُثمَّ ُيعيُدُه يا َمْن اَِلْيِه َيْرِجـُع  َخزائِنُُه يا َمْن َيْبَدُأ اْلَ
َمْن  يا  ُلْطَفُه  ء  َشْ ُكلِّ  ف  َاْظَهَر  َمْن  يا  ُه  ُكلُّ االَْْمُر 
الئِِق  اْلَ ِف  َف  َتَصَّ َمْن  يا  َخَلَقُه  ء  َشْ ُكلَّ  َاْحَسَن 
ُقْدَرُتُه )59( يا َحبيَب َمْن ال َحبيَب َلُه يا َطبيَب َمْن 
ال َطبيَب َلُه يا ُميَب َمْن ال ُميَب َلُه يا َشفيَق َمْن ال 
ال  َمن  ُمغيَث  يا  َلُه  َرفيَق  ال  َمْن  َرفيَق  يا  َلُه  َشفيَق 
ُمغيَث َلُه يا َدليَل َمْن ال َدليَل َلُه يا َانيَس َمْن ال َانيَس 
َلُه يا راِحَم َمْن ال راِحَم َلُه يا صاِحَب َمْن ال صاِحَب 
َلُه )60( يا كاِفَ َمِن اْسَتْكفاُه يا هاِدَي َمِن اْسَتْهداُه 
عاُه يا شاِفَ  يا كاىِلَء َمِن اْسَتْكالُه يا راِعَي َمِن اْسرَتْ
َمِن  ُمْغنَِي  يا  اْسَتْقضاُه  َمِن  قاِضَ  يا  اْسَتْشفاُه  َمِن 
اْسَتْقواُه  َمِن  َي  ُمَقوِّ يا  اْسَتْوفاُه  َمِن  ُموِفَ  يا   اْسَتْغناُه 
يا َوِلَّ َمِن اْسَتْوالُه ))6( َالّلـُهمَّ ايِّن َاْسَأُلَك بِاْسِمَك 
 يا خالُِق يا راِزُق يا ناطُِق يا صاِدُق يا فالُِق يا فاِرُق 
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يا فاتُِق يا راتُِق يا سابُِق يا ساِمُق ))6( يا َمْن ُيَقلُِّب 
ْيَل َوالنَّهاَر يا َمْن َجَعَل الظُُّلمِت َواالَْْنواَر يا َمْن  اللَّ
َواْلَقَمَر  ْمَس  الشَّ َر  َسخَّ َمْن  يا  ُروَر  َواحْلَ الظِّلَّ   َخَلَق 
ياَة  َواحْلَ امْلَْوَت  َخَلَق  َمْن  يا   َّ َوالشَّ ْيَ  اْلَ َر  َقدَّ َمْن   يا 
َوال  صاِحَبًة  َيتَِّخْذ  مَلْ  َمْن  يا  َواالَْْمُر  ْلُق  اْلَ َلُه  َمْن  يا 
َوَلدًا يا َمْن َلْيَس َلُه رَشيٌك ِف امْلُْلِك يا َمْن مَلْ َيُكْن َلُه 
لِّ )63( يا َمْن َيْعَلُم ُمراَد امْلُريديَن يا َمْن  َوِلٌّ ِمَن الذُّ
اْلواِهننَي  َاننَي  َيْسَمُع  َمْن  يا  الّصاِمتنَي  َضمَي   َيْعَلُم 
َحوائَِج  َيْملُِك  َمْن  يا  اْلائِفنَي  ُبكاَء  َيرى  َمْن  يا 
ُيْصلُِح  الّتائِبنَي يا َمْن ال  َيْقَبُل ُعْذَر  َمْن  الّسائِلنَي يا 
امْلـٌْحِسننَي  َاْجَر  ُيضيُع  ال  َمْن  يـا  امْلُْفِسديَن   َعَمَل 
َاْجَوَد  يا  اْلعاِرفنَي  ُقُلوِب  َعْن  َيْبُعُد  ال  َمْن  يا 
عاِء  الدُّ ساِمـَع  يا  اْلَبقاِء  دائِـَم  يا   االَْْجوديَن)64( 
مِء  السَّ َبديَع  يا  طاِء  اْلَ غافَِر  يـا  اْلَعطاِء  واِســَع   يا 
ناِء يا َكثَي  يا َحَسَن اْلَبالِء يا مَجيَل الثَّناِء يا َقديَم السَّ
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َاْسَأُلَك  ايِّن  َالّلـُهمَّ   )65( زاِء  اْلَ رَشيَف  يا  اْلَوفاِء 
َصّباُر  يا  َجّباُر  يا  َقّهاُر  يا  َغّفاُر  يا  َسّتاُر  يا   بِاْسِمَك 
يا بارُّ يا ُمْتاُر يا َفّتاُح يا َنّفاُح يا ُمْرتاُح )66( يا َمْن 
َخَلَقني َوَسّواين يا َمْن َرَزَقني َوَرّباين يا َمْن َاْطَعَمني 
َبني َو َاْدناين يا َمْن َعَصَمني َوَكفاين  َوَسقاين يا َمْن َقرَّ
َمْن  يا  َوَاْغناين  ين  َاَعزَّ َمْن  يا  َوَكالين  َحِفَظني  َمْن  يا 
َاماَتني  َمْن  يا  َوآَواين  آَنَسني  َمْن  يا  َوَهداين  َقني  َوفَّ
قَّ بَِكلِمتِِه يا َمْن َيْقَبُل  َوَاْحياين )67( يا َمْن ُيِقُّ احْلَ
التَّْوَبَة َعْن ِعباِدِه يا َمْن َيُوُل َبنْيَ امْلَْرِء َوَقْلبِِه يا َمْن ال 
فاَعُة إالّ بِاِْذنِِه يا َمْن ُهَو َاْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن  َتنَْفُع الشَّ
ْكِمِه يا َمْن ال رادَّ لَِقضائِِه  َب حِلُ  َسبيلِِه يا َمْن ال ُمَعقِّ
مواُت َمْطِوّياٌت  ء اِلَْمِرِه يا َمِن السَّ يا َمِن اْنقاَد ُكلُّ َشْ
ياَح ُبْشًا َبنْيَ َيَدْي َرمْحَتِِه)68)  بَِيمينِِه يا َمْن ُيْرِسُل الرِّ
باَل َاْوتادًا  يا َمْن َجَعَل االَْْرَض ِمهادًا يا َمْن َجَعَل اْلِ
ْمَس ِساجًا يا َمْن َجَعَل اْلَقَمَر ُنورًا  يا َمْن َجَعَل الشَّ
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َمعاشًا  النَّهاَر  َجَعَل  َمْن  يا  لِباسًا  ْيَل  اللَّ َجَعَل  َمْن   يا 
بِناًء  مَء  السَّ َجَعَل  َمْن  يا  ُسباتًا  النَّْوَم  َجَعَل  َمْن   يا 
النّاَر  َجَعَل  َمْن  يا  َاْزواجًا  االَْْشياَء  َجَعَل  َمْن  يا 
ِمْرصادًا )69( َالّلـُهمَّ ايِّن َاْسَأُلَك بِاْسِمَك يا َسميُع 
َكبُي  يا  َبديُع  يا  َسيُع  يا  َمنيُع  يا  َرفيُع  يا  َشفيُع   يا 
َحيٍّ  ُكلِّ  َقْبَل  َحّيًا  يا   )70( ُمُي  يا  َخبُي  يا  َديُر   يا 
َكِمْثلِِه َحيٌّ  َلْيَس  الَّذي  َبْعَد ُكلِّ َحيٍّ يا َحيُّ  َحّيًا   يا 
يا َحيُّ الَّذي ال ُيشاِرُكُه َحيٌّ يا َحيُّ الَّذى ال َيْتاُج 
الَّذى  يا َحيُّ  ُيميُت ُكلَّ َحيٍّ  الَّذى  يا َحيُّ  اىِل َحيٍّ 
ياَة ِمْن َحيٍّ يا َحيُّ  َيْرُزُق ُكلَّ َحيٍّ يا َحّيًا مَلْ َيِرِث احْلَ
الَّذى ُيْيِي امْلَْوتى يا َحيُّ يا َقيُّوُم ال َتأُخُذُه ِسنٌَة َوال 
ُنوٌر ال  َلُه  َمْن  يا  ُينْسى  ِذْكٌر ال  َلُه  َمْن  يا  َنْوٌم ))7( 
ُيْطفى يا َمْن َلُه نَِعٌم ال ُتَعدُّ يا َمْن َلُه ُمْلٌك ال َيُزوُل يا 
َمْن َلُه َثناٌء ال ُيْىص يا َمْن َلُه َجالٌل ال ُيَكيَُّف يا َمْن 
َلُه  َمْن  يا  ُيَردُّ  ال  َقضاٌء  َلُه  َمْن  يا  ُيْدَرُك  ال  َكمٌل  َلُه 
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 (7((  ُ ُتَغيَّ ال  ُنُعوٌت  َلُه  َمْن  يا  ُل  ُتَبدَّ ال   ِصفاٌت 
 يا َربَّ اْلعامَلنَي يا مالَِك َيْوِم الّديِن يا غاَيَة الّطالِبنَي 
ُيِبُّ  َمْن  يا  اْلاِربنَي  ُمْدِرَك  يا  الاّلجنَي  َظْهَر  يا 
ريَن  الّصابِريَن يا َمْن ُيِبُّ التَّّوابنَي يا َمْن ُيِبُّ امْلَُتَطهِّ
يا َمْن ُيِبُّ امُلْحِسننَي يا َمْن ُهَو َاْعَلُم بِامْلُْهَتديَن)73) 
َرفيُق  يا  َشفيُق  يا  بِاْسِمَك  َاْسَأُلَك  اِّنى   َالّلـُهمَّ 
 يا َحفيُظ يا حُميُط يا ُمقيُت يا ُمغيُث يا ُمِعزُّ يا ُمِذلُّ 
يا ُمْبِدُئ يا ُمعيُد )74( يا َمْن ُهَو َاَحٌد باِل ِضدٍّ يا َمْن 
ُهَو َفْرٌد باِل نِدٍّ يا َمْن ُهَو َصَمٌد باِل َعْيب يا َمْن ُهَو 
ِوْتٌر باِل َكْيف يا َمْن ُهَو قاض باِل َحْيف يا َمْن ُهَو 
َربٌّ باِل َوزير يا َمْن ُهَو َعزيٌز باِل ُذلٍّ يا َمْن ُهَو َغنِيٌّ 
باِل َفْقر يا َمْن ُهَو َملٌِك باِل َعْزل يا َمْن ُهَو َمْوُصوٌف 
ٌف لِلّذاكِريَن يا َمْن  باِل َشبيه )75( يا َمْن ِذْكُرُه رَشَ
لِْلحاِمديَن  ِعزٌّ  ُدُه  مَحْ َمْن  يا  لِلّشاكِريَن  َفْوٌز   ُشْكُرُه 
َمْفُتوٌح  باُبُه  َمْن  يا  لِْلُمطيعنَي  َنجاٌة  طاَعُتُه  َمْن  يا 
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آياُتُه  َمْن  يا  لِْلُمنيبنَي  واِضٌح  َسبيُلُه  َمْن  يا  لِلّطالِبنَي 
ُبْرهاٌن لِلنّاظِريَن يا َمْن كِتاُبُه َتْذكَِرٌة لِْلُمتَّقنَي يا َمْن 
ُتُه َقريٌب  ِرْزُقُه ُعُموٌم لِلّطائِعنَي َواْلعاصنَي يا َمْن َرمْحَ
ِمَن امْلْحِسننَي )76( يا َمْن َتباَرَك اْسُمُه يا َمْن َتعاىل 
َمْن  يا  َثناُؤُه  َجلَّ  َمْن  يا  ُه  َغْيُ اِلـَه  ال  َمْن  يا  ُه  َجدُّ
اْلَعَظَمُة  َمِن  يا  َبقاُؤُه  َيُدوُم  َمْن  يا  َاْسمُؤُه  َسَت  َتَقدَّ
آالُؤُه  ُتْىص  ال  َمْن  يا  ِرداُؤُه  ياُء  اْلكرِْبِ َمِن  يا   َباُؤُه 
َاْسَأُلَك  ايِّن  َالّلـُهمَّ   )77( َنْعمُؤُه  ُتَعدُّ  ال  َمْن  يا 
َمكنُي  يا  َمتنُي  يا  ُمبنُي  يا  َامنُي  يا  ُمعنُي  يا   بِاْسِمَك 
 (78( َشهيُد  يا  َشديُد  يا  َميُد  يا  مَحيُد  يـا  َرشيُد   يا 
ديِد يا َذا اْلِفْعِل  يا َذا اْلَعْرِش امَلجيِد يا َذا اْلَقْوِل السَّ
َواْلَوعيِد  اْلَوْعِد  َذا  يا  ديِد  الشَّ اْلَبْطِش  َذا  يا  شيِد   الرَّ
ميُد يا َمْن ُهَو َفّعاٌل ملِا ُيريُد يا َمْن  يا َمْن ُهَو اْلَوِلُّ احْلَ
ء َشهيٌد   ُهَو َقريٌب َغْيُ َبعيد يا َمْن ُهَو َعىل ُكلِّ َشْ
يا َمْن ُهَو َلْيَس بَِظاّلم لِْلَعبيِد )79( يا َمْن ال رَشيَك 
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خالَِق  يا  َنظَي  َوال  َلُه  َشبيَه  ال  َمْن  يا  َوزيَر  َوال  َلُه 
اْلَفقِي  اْلبائِِس  ُمْغنَِي  يا  امْلُنِي  َواْلَقَمِر  ْمِس   الشَّ
اْلَكبِي  ْيِخ  الشَّ راِحَم  يا  غِي  الصَّ اْلطِّْفِل  راِزَق   يا 
امْلُْسَتجِي  يا جابَِر اْلَعْظِم اْلَكسِي يا ِعْصَمَة اْلائِِف 
ء  يا َمْن ُهَو بِِعباِدِه َخبٌي َبصٌي يا َمْن ُهَو َعىل ُكلِّ َشْ
وِد َوالنَِّعِم يا َذا اْلَفْضِل َواْلَكَرِم  َقديٌر )80( يا َذا اْلُ
َذا  يا  َوالنََّسِم  رِّ  الذَّ باِرَئ  يا  َواْلَقَلِم  ْوِح  اللَّ خالَِق  يا 
كاِشَف  يا  َواْلَعَجِم  اْلَعَرِب  ُمْلِهَم  يا  َوالنَِّقِم  اْلَبْأِس 
َرِم  َمِم يا َربَّ اْلَبْيِت َواحْلَ ِّ َواْلِ ِّ َواالمََْلِ يا عامِلَ السِّ الضُّ
ايِّن  َالّلـُهمَّ   )8(( اْلَعَدِم  ِمَن  االَْشياَء  َخَلَق  َمْن  يا 
 َاْسَأُلَك بِاْسِمَك يا فاِعُل يا جاِعُل يا قابُِل يا كاِمُل 
طالُِب  يا  غالُِب  يا  عاِدُل  يا  واِصُل  يا  فاِصُل   يا 
يا واِهُب ))8( يا َمْن َاْنَعَم بَِطْولِِه يا َمْن َاْكَرَم بُِجوِدِه 
َر  َقدَّ َمْن  يا  بُِقْدَرتِِه  َز  َتَعزَّ َمْن  يا  بُِلْطِفِه  جاَد  َمْن  يا 
َر بِِعْلِمِه يا َمْن  بِِحْكَمتِِه يا َمْن َحَكَم بَِتْدبِيِه يا َمْن َدبَّ
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ف  َعال  َمْن  يا  ِه  ُعُلوِّ ف  َدنا  َمْن  يا  بِِحْلِمِه   َتاَوَز 
ُلُق ما َيشاُء يا َمْن َيْفَعُل ما َيشاُء  ِه )83( يا َمْن َيْ ُدُنوِّ
َمْن  يا  َمْن َيشاُء  ُيِضلُّ  َمْن  يا  َمْن َيشاُء  َيْدي  َمْن  يا 
ُب َمْن َيشاُء يا َمْن َيْغِفُر ملَِْن َيشاُء يا َمْن ُيِعزُّ َمْن  ُيَعذِّ
ُر ِف االَْْرحاِم  َيشاِء يا َمْن ُيِذلُّ َمْن َيشاُء يا َمْن ُيَصوِّ
تِِه َمْن َيشاُء)84( يا َمْن مَلْ  ما َيشاُء يا َمْن َيَْتصُّ بَِرمْحَ
ء َقْدرًا  َيتَِّخْذ صاِحَبًة َوال َوَلدًا يا َمْن َجَعَل لُِكلِّ َشْ
ُك ف ُحْكِمِه َاَحدًا يا َمْن َجَعَل امْلَالئَِكَة  يا َمْن ال ُيْشِ
َجَعَل  َمْن  يا  ُبُروجًا  مِء  السَّ ِف  َجَعَل  َمْن  يا  ُرُساًل 
االَْْرَض َقرارًا يا َمْن َخَلَق ِمَن امْلاِء َبَشًا يا َمْن َجَعَل 
َمْن  يا  ِعْلًم  ء  بُِكلِّ َشْ َاحاَط  َمْن  يا  َاَمدًا  ء  لُِكلِّ َشْ
َاْسَأُلَك  ايِّن  َالّلـُهمَّ   )85( َعَددًا  ء  َشْ ُكلَّ  َاْحىص 
ُل يا آِخُريا ظاِهُر يا باطُِن يا َبرُّ يا َحقُّ   بِاْسِمَك يا َاوَّ
َمُد )86( يا َخْيَ َمْعُروٍف  يا َفْرُد يا ِوْتُر يا َصَمُد يا َسْ
ُشكَِر  َمْشُكوٍر  َاَجلَّ  يا  ُعبَِد  َمْعُبوٍد  َاْفَضَل  يا   ُعِرَف 



)107(

َاْقَدَم  يا  مُحَِد  حَمُْموٍد  َاْعىل  يا  ُذكَِر  َمْذُكوٍر  َاَعزَّ  يا 
َاْكرَبَ  يا  ُوِصَف  َمْوُصوٍف  َاْرَفَع  يا  ُطلَِب  َمْوُجوٍد 
َف  َارْشَ يا  ُسئَِل  َمْسؤوٍل  َاْكَرَم  يا  ُقِصَد  َمْقُصوٍد 
َسيَِّد  يـا  اْلباكنَي  َحبيَب  يـا   )87( ُعلَِم  حَمُْبوٍب 
لنَي يـا هاِدَي امْلُِضّلنَي يـا َوِلَّ امْلُْؤِمننَي يا َانيَس  امْلَُتَوكِّ
الّصاِدقنَي  ُمنِْجَي  يـا  امْلَْلُهوفنَي  َمْفَزَع  يـا  الّذاكِريَن 
ْلِق  اْلَ اِلـَه  يا  اْلعاملنَِي  َاْعَلَم  يا  اْلقاِدريَن  َاْقَدَر  يـا 
َفَقَدَر  َمَلَك  َمْن  يا  َفَقَهَر  َعال  َمْن  يا   )88(  َامْجَعنَي 
يا َمْن َبَطَن َفَخرَبَ يا َمْن ُعبَِد َفَشَكَر يا َمْن ُعِصَ َفَغَفَر 
ويِه اْلِفَكُر يا َمْن ال ُيْدِرُكُه َبَصٌ يا َمْن ال  يا َمْن ال َتْ
َر ُكلِّ َقَدر )89)  َيْفى َعَلْيِه َاَثٌر يا راِزَق اْلَبَشِ يا ُمَقدِّ
َالّلـُهمَّ ايِّن َاْسَأُلَك بِاْسِمَك يا حافُِظ يا باِرُئ يا ذاِرُئ 
 يا باِذُخ يا فاِرُج يا فاتُِح يا كاِشُف يا ضاِمُن يا آِمُر 
يا ناهي )90( يا َمْن ال َيْعَلُم اْلَغْيَب إالّ ُهَو يا َمْن ال 
ُهَو  ْلَق إالّ  ُلُق اْلَ ُهَو يا َمْن ال َيْ وَء إالّ  ُف السُّ  َيْصِ
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ْنَب إالّ ُهَو يا َمْن ال ُيتِمُّ النِّْعَمَة إالّ  يا َمْن ال َيْغِفُر الذَّ
ُر  ُيَدبِّ ال  َمْن  يا  ُهَو  إالّ  اْلُقُلوَب  ُيَقلُِّب  ال  َمْن  يا  ُهَو 
ُل اْلَغْيَث إالّ ُهَو يا َمْن ال  االَْْمَر إالّ ُهَو يا َمْن ال ُينَزِّ
ُهَو  إالّ  امْلَْوتى  ُيْيِي  ال  َمْن  يا  ُهَو  إالّ  ْزَق  الرِّ َيْبُسُط 
))9( يا ُمعنَي اْلُضَعفاِء يا صاِحَب اْلُغَرباِء يا ناِصَ 
َانيَس  يا  مِء  السَّ رافَِع  يا  االَْْعداِء  قاِهَر  يا  االَْْولِياِء 
اِلـَه  يا  اْلُفَقراِء  َكنَْز  يا  االَْْتِقياِء  َحبيَب  يا  االَْْصِفياِء 
ُكلِّ  ِمْن  كافِيًا  يا   )9(( اْلُكَرماِء  َاْكَرَم  يا  االَْْغنِياِء 
ٌء  َشْ ُيْشبُِهُه  ال  َمْن  يا  ء  َشْ ُكلِّ  َعىل  قائًِم  يا  ء   َشْ
ٌء  ٌء يا َمْن ال َيْفى َعَلْيِه َشْ يا َمْن ال َيزيُد ف ُمْلكِِه َشْ
ٌء يا َمْن َلْيَس َكِمْثلِِه  يا َمْن ال َينُْقُص ِمْن َخزائِنِِه َشْ
ٌء يا َمْن ال َيْعُزُب َعْن ِعْلِمِه َشٌء يا َمْن ُهَو َخبٌي  َشْ
 (93( ء  َشْ ُكلَّ  ُتُه  َرمْحَ َوِسَعْت  َمْن  يا  ء  َشْ بُِكلِّ 
َالّلـُهمَّ ايِّن َاْسأُلَك بِاْسِمَك يا ُمْكِرُم يا ُمْطِعُم يا ُمنِْعُم 
يا ُمْعطى يا ُمْغني يا ُمْقني يا ُمْفني يا حُمْيي يا ُمْرض 
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ء َوآِخَرُه يا اِلـَه ُكلِّ  َل ُكلِّ َشْ يا ُمنْجي )94( يا َاوَّ
ء َوصانَِعُه يا باِرَئ ُكلِّ  ء َوَمليَكُه يا َربَّ ُكلِّ َشْ َشْ
ُمْبِدَئ  ء َوباِسَطُه يا  ء َوخالَِقُه يا قابَِض ُكلِّ َشْ َشْ
َرُه  َوُمَقدِّ ء  َشْ ُكلِّ  ُمنِْشَئ  يا  َوُمعيَدُه  ء  َشْ  ُكلِّ 
ء َوُميَتُه  َلُه يا حُمْيَِي ُكلِّ َشْ ء َوحُمَوِّ َن ُكلِّ َشْ  يا ُمَكوِّ
ذاكٍِر  َخْيَ  يا   )95( َوواِرَثُه  ء  َشْ ُكلِّ  خالَِق  يا 
حاِمٍد  َخْيَ  يا  َوَمْشُكور  شاكٍِر  َخْيَ  يا  َوَمْذُكور 
َوحَمُْمود يا َخْيَ شاِهٍد َوَمْشُهود يا َخْيَ داٍع َوَمْدُعوٍّ 
يا َخْيَ ُميٍب َوُماب يا َخْيَ ُمؤنٍِس َوَانيس يا َخْيَ 
صاِحٍب َوَجليس يا َخْيَ َمْقُصوٍد َوَمْطُلوب يا َخْيَ 
ُميٌب  َدعاُه  ملَِْن  ُهَو  َمْن  يا   )96( َوحَمُْبوب   َحبيٍب 
َاَحبَُّه  َمْن  اىِل  ُهَو  َمْن  يا  ملَِْن َاطاَعُه َحبيٌب  ُهَو  َمْن  يا 
ُهَو  َمْن  يا  َرقيٌب  اْسَتْحَفَظُه  بَِمِن  ُهَو  َمْن  يا  َقريٌب 
َحليٌم  َعصاُه  بَِمْن  ُهَو  َمْن  يا  َكريٌم  َرجاُه   بَِمْن 
ِحْكَمتِِه  ف  ُهَو  َمْن  يا  َرحيٌم  َعَظَمتِِه  ف  ُهَو  َمْن  يا 
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بَِمْن  ُهَو  َمْن  يا  َقديٌم  اِْحسانِِه  ف  ُهَو  َمْن  يا  َعظيٌم 
بِاْسِمَك  َاْسَأُلَك  ايِّن  َالّلـُهمَّ   )97( َعليٌم   َاراَدُه 
ُمَرتُِّب  يا  ُب  ُمَعقِّ يا  ُمَقلُِّب  يا  ُب  ُمَرغِّ يا  ُمَسبُِّب   يا 
 (98( ُ ُر يا ُمَغيِّ ُر يا ُمَسخِّ ُمَذكِّ ُر يا  حُمَذِّ ُف يا  ُمَوِّ  يا 
ُلْطُفُه  َمْن  يا  َوْعُدُه صاِدٌق  َمْن  يا  ِعْلُمُه سابٌِق  َمْن  يا 
َمْن  يا  حُمَْكٌم  كِتاُبُه  َمْن  يا  غالٌِب  َاْمُرُه  َمْن  يا  ظاِهٌر 
َقديٌم  ُمْلُكُه  َمْن  يا  َميٌد  ُقْرآُنُه  َمْن  يا  كائٌِن   َقضاُؤُه 
يا َمْن َفْضُلُه َعميٌم يا َمْن َعْرُشُه َعظيٌم)99( يا َمْن ال 
َيْشَغُلُه َسْمٌع َعْن َسْمع يا َمْن ال َيْمنَُعُه فِْعٌل َعْن فِْعل 
ُطُه ُسؤاٌل  يا َمْن ال ُيْلهيِه َقْوٌل َعْن َقْول يا َمْن ال ُيَغلِّ
ء يا َمْن ال  ٌء َعْن َشْ َعْن ُسؤال يا َمْن ال َيُْجُبُه َشْ
امْلُريديَن  ُمراِد  غاَيُة  ُهَو  َمْن  يا  امْلُلِّحنَي  احِْلاُح  ُمُه   ُيرْبِ
ُمنَْتهى  ُهَو  َمْن  يا  اْلعاِرفنَي  ِم  ِهَ ُمنَْتهى  ُهَو  َمْن  يا 
ِف  ٌة  َذرَّ َعَلْيِه  َيْفى  ال  َمْن  يا  الّطالِبنَي  َطَلِب 
اْلعامَلنَي)00)( يا َحليًم ال َيْعَجُل يا َجوادًا ال َيْبَخُل 



)111(

يا صاِدقًا ال ُيْلُِف يا َوّهابًا ال َيَملُّ يا قاِهرًا ال ُيْغَلُب 
يا َعظيًم ال ُيوَصُف يا َعْدالً ال َييُف يا َغنِّيًا ال َيْفَتِقُر 
يا َكبيًا ال َيْصُغُر يا حافِظًا ال َيْغُفُل ُسْبحاَنَك يا ال 
النّاِر  ِمَن  َخلِّْصنا  اْلَغْوَث  اْلَغْوَث  َأْنَت  إالّ   اِلـَه 

.] يا َربِّ
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