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شرح
دعاء السحر
لإلمام السجاد (علي بن
الحسين) عليه السالم
(دعاء أبي حمزة الثمالي).
دكتور /أحمد راسم النفيس
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نص الدعاء.
(إلهي ال تؤدبني بعقوبتك و ال تمكر بي في حيلتك
من أين لي الخير يا رب و ال يوجد إال من عندك ؟؟
و من أين لي النجاة و ال تستطاع إال بك ؟؟
ال الذي أحسن استغنى عن عونك و رحمتك
و ال الذي أساء و اجترأ عليك و لم يرضك خرج عن قدرتك
يا رب يا رب يا رب يقولها عليه السالم حتى ينقطع نفسه.
(بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لوال أنت لم أدر ما أنت)
(الحمد هلل الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئا حين يدعوني
و الحمد هلل الذي أسأله فيعطيني و إن كنت بخيال حين يستقرضني
و الحمد هلل الذي أناديه كلماا ئائت لحااجتي و أخلاو باه حيال ئائت لساري
بغير ئفيع فيقضي لي حاجتي
الحمد هلل الذي ال أدعو غيره و لو دعوت غيره لم يستجب دعائي
و الحمد هلل الذي ال أرجو غيره و لو رجوت غيره ألخلف رجائي
و الحمد هلل الذي وكلني إليه فأكرمني و لم يكلني إلى الناس فيهينوني
و الحمد هلل الذي تحبب إلي و هاو غناي عناي و الحماد هلل الاذي يحلام عناي
حتى كأني ال ذنب لي فربي أحمد ئئ عندي و أحق بحمدي).
(اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشارع (أي مفتوحة)) و مناهال الرجااء
لديك مترع (أي مملةوءة) و االساتعان بفضالك لمان أملاك مباحا و أباواب
الاادعاء إليااك لليااارخين مفتوح ا و أعلاام أنااك للااراجين بموضااع إجاب ا و
للملهااوفين بموضااع إغا ا و أن فااي اللهااف إلااى جااودك و الرضااا بقضااائك
عوضا من منع الباخلين و مندوح عما في أيدي المستأ رين و أن الراحال
إليااك قريااب المساااف و أنااك ال تحتجااب عاان خلقااك إال أن تحجاابهم األعمااا
دونك).
( قياادت إليااك بطلبتااي و توجهاات إليااك بحاااجتي و جعلاات بااك اسااتغا تي و
باادعائك توساالي ماان غياار اسااتحقام السااتماعك منااي و ال اسااتيجاب لعفااوك
عنااي باال ل قتااي بكرمااك و سااكوني إلااى اادم وعاادك و لجااأي إلااى انيمااان
بتوحيادك و يقيناي بمعرفتاك مناي أن ال رب لااي غيارك و ال إلاه لاي إال أنات
وحدك ال ئريك لك
اللهم أنت القائل و قولاك حاق و وعادك ادم و اساألوا ف مان فضاله إناه
كااان بكاام رحيمااا و لاايت ماان اافاتك يااا ساايدي أن تااأمر بالسااؤا و تمنااع
العطيا و أناات المنااان بالعطيااات علااى أهاال مملكتااك و العائااد علاايهم بتحاانن
رأفتك
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إلهي ربيتناي فاي نعماك و إحساانك اغيرا و نوهات باسامي كبيارا فياا مان
رباني في الدنيا بإحسانه و تفضله و نعمه و أئار لي في اآلخرة إلى عفوه
و كرمه)
(معرفتي يا موالي دليلي عليك
و حبي لك ئفيعي لديك
و أنا وا ق من دليلي بداللتك
و ساكن من ئفيعي إلى ئفاعتك.
(أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه)
أدعوك يا رب راهبا  ..راغبا ..راجيا… .خائفا
(إذا رأيت موالى ذنوبي فزعت و إذا رأيت كرمك طمعت فاإن عفاوت فخيار
راحاام و إن عااذبت فغياار جااالم حجتااي يااا ف فااي جرأتااي علااى مسااألتك مااع
اتياني ما تكره جودك و كرمك و عدتي في ئادتي ماع قلا حياائي رأفتاك و
رحمتااك و قااد رجااوت أ ال تخيااب بااين ذياان و ذياان منيتااي فحقااق رجااائي و
اسمع دعائي يا خير من دعاه داع و أفضال مان رجااه راج عيام ياا سايدي
أملي و ساء عملي فاأعطني مان عفاوك بمقادار أملاي و ال تؤاخاذني بأساوأ
عملااي فااإن كرمااك أي رب يجاال عاان مجااا اة المااذنبين و حلمااك يكباار عاان
مكافأة المقيرين و أنا يا سيدي عائذ بفضلك هاارب مناك إلياك متنجاز ماا
وعدت من اليفح من أحسن باك جناا و ماا أنناا ياا رب و ماا خطاري هبناي
بفضلك و تيدم علي بعفاوك أي رب جللناي بساترك و اعاف عان تاوبيخي
بكرم وجهك).
(أي رب جللي بساترك و اعاف عان تاوبيخي بكارم وجهاك فلاو اطلاع الياوم
على ذنبي غيرك ما فعلته و لو خفت تعجيل العقوب الجتنبته ال ألنك أهون
الناجرين إلي و أخف المطلعين علي بل ألنك يا رب خير السااترين و أحكام
األحكمين و أكرم األكرمين ستار العيوب غفار الذنوب تساتر الاذنب بكرماك
و تؤخر العقوب بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك و على عفوك بعاد
قدرتك و يحملني و يجرؤني على معييتك حلمك عني و يادعوني إلاى قلا
الحياء ساترك علاي و يسارعني إلاى التو اب علاى محارماك معرفتاي بساع
رحمتك و عييم عفوك).
يا قابل
يا غافر الذنب
يا حي يا قيوم
يا حليم يا كريم
التوب
يا عييم انحسان
أياان فرجااك
أياان عفااوك الجلياال؟؟
أياان سااترك الجمياال؟؟
القريب
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أيان رحمتاك الواساع

أين غيا اك الساريع
الفاضل
أيااان فلاااك
أيااان ااانائعك السااني
أياان مواهباااك الهنيئاا
العييم
أين كرمك يا كريم
أين إحسانك القديم
به و بمحمد و آله فاساتنقذني و برحمتاك فخلياني ياا محسان ياا مجمال ياا
منعم يا مفضال لسات أتكال فاي النجااة مان عقاباك علاى أعمالناا بال بفضالك
علينا ألنك أهل التقوى و أهل المغفرة.
يا حبيب من تحبب إليه و يا قرة عين من الذ به و انقطع إليه أنت المحسن
و نحن المسيئون فتجاو يا رب عن قبيح ما عندنا بجميال ماا عنادك و أي
جهل يا رب ال يسعه جودك أم أي مان أطو من أناتك؟؟
و ما قدر أعمالنا في جنب نعمك و كيف نستك ر أعماال نقابل بها كرماك بال
كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط
الياادين بالرحما فوعزتااك يااا ساايدي لااو انتهرتنااي مااا برحاات ماان بابااك و ال
كففت عن تملقك لما انتهى إلي من المعرف بجودك و كرمك.
(وأنت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشااء كياف تشااء و تارحم مان
تشاااء بمااا تشاااء كيااف تشاااء ال تسااأ عاان فعلااك و ال تنااا ع فااي ملكااك و ال
تشااارك فااي أماارك و ال يعتاارع عليااك أحااد فااي تاادبيرك لااك الخلااق و األماار
تبارك ف رب العالمين).
(يا رب هذا مقاام مان الذ باك و اساتجار بكرماك و ألاف إحساانك و نعماك و
أنت الجواد الذي ال يضيق عفوك و ال ينقص فضلك و ال تقال رحمتاك و قاد
تو قنا منك باليفح القاديم و الفضال العيايم و الرحما الواساع أفتاراك ياا
رب تخلف جنوننا أو تخيب فيك آمالنا كال يا كريم فلايت هاذا جنناا باك و ال
هذا فيك طمعنا يا رب إن لنا فيك أمال طويال إن لنا فيك رجاء عييما)
يا رب إن لنا فياك أماال طاويال ك يارا إن لناا فياك رجااء عييماا عيايناك و
نحن نرجو أن تستر علينا و دعوناك و نحان نرجاو أن تساتجيب لناا فحقاق
رجاءنا موالنا فقد علمنا ماا نساتوجب بأعمالناا و لكان علماك فيناا و علمناا
بأنااك ال تياارفنا عنااك ح نااا علااى الرغب ا إليااك و إن كنااا غياار مسااتوجبين
لرحمتااك فأناات أهاال أن تجااود علينااا و علااى المااذنبين بفضاال سااعتك فااامنن
علينا بماا أنات أهلاه و جاد عليناا فإناا محتااجون إلاى نيلاك ياا غفاار بناورك
اهتدينا و بفضلك استغنينا و بنعمتك أ بحنا و أمسينا)
ذنوبنا بين ياديك نساتغفرك اللهام منهاا و نتاوب إلياك تتحباب إليناا باالنعم و
نعارضك بالذنوب خيرك إلينا نا و ئرنا إليك اعد و لم ياز و ال يازا
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أيان عطايااك

ملك كاريم يأتياك عناا بعمال قبايح فاال يمنعاك ذلاك مان أن تحوطناا بنعماك و
تتفضل عليناا بالالئاك فسابحانك ماا أحلماك و أكرماك مبادئا و معيادا تقدسات
أسااماؤك و جاال ناااؤك و كاارم اانائعك و فعالااك أناات إلهااي أوسااع فضااال و
أعيام حلمااا مان أن تقايسااني بفعلااي و خطيئتاي فااالعفو العفاو العفااو ساايدي
سيدي سيدي
اللهام اغفاار لااي و لوالاادي ارحمهمااا كمااا ربياااني ااغير اجزهمااا بانحسااان
إحسانا و بالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات األحيااء مانهم
و األموات و تابع بيننا و بينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا و ميتناا ئااهدنا
و غائبنا ذكرنا و أن انا غيرنا و كبيرنا حرنا و مملوكنا)
اللهم لي على محمد و آ محمد و اختم لي بخير و اكفني ماا أهمناي مان
أماار دنياااي و آخرتااي و ال تساالط علااي ماان ال يرحمنااي و اجعاال علااي منااك
واقيا باقيا و ال تساالبني ااالح مااا أنعماات بااه علااي و ار قنااي ماان فضاالك
ر قا واسعا حالال طيبا
اللهم احرسني بحراساتك و احفيناي بحفياك و اك ناي بكالءتاك و ار قناي
حج بيتك الحرام في عامنا هاذا و فاي كال عاام و ياارة قبار نبياك و األئما
علاايهم السااالم و ال تخلنااي يااا رب ماان تلااك المشاااهد الشااريف و المواقااف
الكريم ا اللهاام تااب علااي حتااى ال أعياايك وألهمنااي الخياار و العماال بااه و
خشيتك بالليل و النهار ما أبقيتني يا رب العالمين.
اللهم إني كلما قلت قد تهيأت و تعبيت و قمات للياالة باين ياديك و ناجيتاك
ألقيت علي نعاسا إذا أنا ليت و سلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت؟؟
ما لي كلما قلت قد لحت ساريرتي و قارب مان مجاالت التاوابين مجلساي
عرضت لي بلي أ الت قدمي و حالت بيني و بين خدمتك؟؟ لعلك عن باباك
طردتنااي و عاان خاادمتك نحيتنااي أو لعلااك رأيتنااي معرضااا عنااك فقليتنااي أو
لعلااك وجاادتني فااي مقااام الكاااذبين فرفضااتني أو لعلااك فقاادتني ماان مجااالت
العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتاك آيساتني أو لعلاك
رأيتني آلف مجاالت البطاالين فبيناي و بيانهم خليتناي أو لعلاك لام تحاب أن
تسمع دعائي فباعادتني أو لعلاك بجرماي و جريرتاي كاافيتني أو لعلاك بقلا
حيائي منك جا يتني فإن عفاوت ياا رب فطالماا عفاوت عان الماذنبين قبلاي
ألن كرمااك أي رب يجاال عاان مكافااأة المقياارين و أنااا عائااذ بفضاالك هااارب
منك إليك متنجز ما وعدت من اليفح عمن أحسن بك جناا و ماا أناا ياا رب
و مااا خطااري هبنااي بفضاالك ساايدي و تياادم علااي بعفااوك أي رب جللااي
بسترك و اعف عن توبيخي بكرم وجهك.
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سيدي أنا اليغير الذي ربيته و أنا الجاهل الذي علمتاه و أناا الضاا الاذي
هديته و أنا الوضيع الذي رفعته و أناا الخاائف الاذي آمنتاه و الجاائع الاذي
أئاابعته و العطشااان الااذي أرويتااه و العاااري الااذي كسااوته و الفقياار الااذي
أغنيته و الضعيف الذي قويته و الذليل الذي أعز ته و السقيم الذي ئفيته
و السائل الذي أعطيته و المذنب الذي ساترته و الخااطئ الاذي أقلتاه و أناا
القليل الذي ك رته و المستضعف الذي نيرته و أنا الطريد الذي آويتاه أناا
يااا رب الااذي لاام أسااتحيك فااي الخااالء و لاام أراقبااك فااي المااال أنااا اااحب
الدواهي العيمى أنا الذي على سيده اجترأ أناا الاذي عيايت جباار الساماء
أنااا الااذي أعطياات علااى المعا ااي جلياال الرئااى أنااا الااذي حااين بشاارت بهااا
خرجاات إليهااا أسااعى أنااا الااذي أمهلتنااي فمااا ارعوياات و سااترت علااي فمااا
اسااتحييت و عملاات بالمعا ااي فتعااديت و أسااقطتني ماان عينااك فمااا بالياات
فبحلمااك أمهلتنااي و بسااترك سااترتني حتااى كأنااك أغفلتنااي و ماان عقوبااات
المعا ي جنبتني حتى كأنك استحييتني.
(إلهي لم أعيك حين عييتك و أنا بربوبيتك جاحد و ال باأمرك مساتخف
و ال لعقوبتاااك متعااارع و ال لوعيااادك متهااااون و لكااان خطيئااا عرضااات و
سولت لي نفسي و غلبني هواي و أعاانني عليهاا ئاقوتي و غرناي ساترك
المرخى علي فقد عييتك و خالفتك بجهدي فاآلن من عذابك من يستنقذني
و من أيدي الخيماء غدا مان يخلياني و بحبال مان أتيال إن أنات قطعات
حبلك عني فوا سوأتاه على ما أحيى كتابك من عملي الذي لوال ماا أرجاو
من كرمك و سع رحمتك و نهيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرها يا
خير من دعا داع و أفضل من رجاه راج)
اللهم بذم انسالم أتوسل إليك و بحرم القرآن أعتمد عليك و بحبي النبي
األمي القرئي الهائمي العربي التهامي المكاي المادني أرجاو الزلفا لاديك
فال توحش استئناس إيماني و ال تجعل وابي واب من عبد سواك.
ال توحش استئناس إيماني و ال تجعل وابي واب من عبد سواك فإن قوما
آمنوا بألسنتهم ليحقنوا دماءهم فأدركوا ما أملوا و إنا آمنا باك بألسانتنا و
قلوبنااا لتعفااو عنااا فأدركنااا مااا أملنااا و باات رجاااءك فااي اادورنا و ال تااز
قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحم إنك أنت الوهاب فو عزتك ياا
سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك و ال كففت عن تملقك لماا ألهام قلباي
من المعرف بكرمك و سع رحمتك
إلى من يلجأ العبد إال إلى مواله و إلى من يلتجئ المخلوم إال إلى خالقه؟؟
إلهي لو قرنتني باأل افاد و منعتناي سايبك مان باين األئاهاد و دللات علاى
فضائحي عيون العباد و أمرت بي إلى النار و حلت بيني و باين األبارار ماا
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قطعت رجائي منك و ما رفت تأميلي للعفو عنك و ال خرج حبك من قلبي
أنا ال أنسى أياديك عندي و سترك علي في دار الدنيا).
ساايدي أخاارج حااب الاادنيا ماان قلبااي و اجمااع بينااي و بااين الميااطفى و آلااه
خيرتك من خلقك و خاتم النبيين محماد الى هلل علياه و آلاه و انقلناي إلاى
درج ا التوب ا إليااك و اعنااي بالبكاااء علااى نفسااي فقااد أفنياات بالتسااويف و
اآلما عمري و قد نزلت منزل اآليسين مان خياري فمان يكاون أساوأ حااال
مناي إن أناا نقلاات علاى م ال حااالي إلاى قباار لام أمهاده لرقاادتي و لام أفرئااه
بالعمل اليالح لضجعتي و ما لي ال أبكي و ال أدري إلى ما يكاون ميايري
و أرى نفسااي تخااادعني و أيااامي تخاااتلني و قااد خفقاات عنااد رأسااي أجنحا
الموت
أبكااي لضاايق
أبكااي ليلم ا قبااري
أبكااي لخااروج نفسااي
لحدي
أنيار
أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليال حامال قلاي علاى جهاري
مرة عن يميني
إذ الخالئاق فاي ئاأن غيار ئاأني لكال امار
و أخرى عن ئامالي
و وجاوه
منهم ئأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضااحك مستبشارة
يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة و ذل )
{ساايدي عليااك معااولي و معتماادي و رجااائي و تااوكلي و برحمتااك تعلقااي
تييب برحمتك من تشاء و تهدي بكرامتك من تحب
فلك الحمد علاى ماا نقيات مان الشارك قلباي و لاك الحماد علاى بساط لسااني
أفبلسااني هااذا الكااا أئاكرك أم بغايا جهاادي فااي عملاي أرضاايك و مااا قاادر
لساني يا رب في جنب ئاكرك و ماا قادر عملاي فاي جناب نعماك و إحساانك
إلهي إن جودك بسط أملي و ئكرك قبل عملاي سايدي إلياك رغبتاي و إلياك
رهبتااي و إليااك تااأميلي و قااد ساااقني إليااك أملااي و عليااك يااا واحاادي عكفاات
همتي و فيما عنادك انبساطت رغبتاي و لاك خاالص رجاائي و خاوفي و باك
أنساات محبتااي و إليااك ألقياات بياادي و بحباال طاعتااك مااددت ياادي يا مااوالي
بذكرك عاش قلبي و بمناجاتك بردت ألم الخوف عني}.
(فيا موالي و يا مؤملي و يا منتهاى ساؤلي فارم بيناي و باين ذنباي الماانع
لي من لازوم طاعتاك فإنماا أساألك لقاديم الرجااء فياك و عيايم الطماع مناك
الذي أوجبته على نفسك من الرأف و الرحم فاألمر لك وحدك ال ئريك لك
و الخلق كلهم عيالك و في قبضاتك و كال ئايء خاضاع لاك تباركات ياا رب
العالمين إلهي ارحمني إذا انقطعت حجتي و كل عن جوابك لساني و طااش
عنااد سااؤالك إياااي لبااي فيااا عياايم رجااائي ال تخيبنااي إذا ائااتدت فاااقتي و ال
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تردني لجهلي و ال تمنعني لقل بري أعطناي لفقاري و ارحمناي لضاعفي
ساايدي عليااك معتماادي و معااولي و رجااائي و تااوكلي و برحمتااك تعلقااي و
بفنائك أحط رحلي و بجودك و كرمك أقيد طلبتي و بكرمك استفتح دعائي
و لديك أرجو فاقتي و بغناك أجبر عيلتاي و تحات جال عفاوك قياامي و إلاى
جودك و كرمك أرفع بيري و إلى معروفك أديم نيري فاال تحرقناي بالناار
و أنت موضع أملي و ال تسكني الهاوي فإنك قرة عيني.
يا سيدي ال تكذب جني بإحسانك و معروفك فإنك قتي و ال تحرمناي واباك
فإنك العارف بفقري
إلهي إن كان قد دنا أجلي و لم يقربني منك عملي فقد جعلت االعتراف إليك
بذنبي وسائل عللي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو و إن عذبت فمن
أعد منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي و عند الموت كربتي و في
القباار وحاادتي و فااي اللحااد وحشااتي و إذا نشاارت للحساااب بااين يااديك ذ
موقفي
و اغفر لي ماا خفاي علاى اآلدمياين مان عملاي و أدم لاي ماا باه ساترتني و
ريعا على الفراش تقلبني أيادي أحبتاي و تفضال علاي ممادودا
ارحمني
على المغتسل يقلبني الح جيرتي و تحنن علي محموال قد تناو األقرباء
أطراف جنا تي و جد علي منقوال قد نزلات باك وحيادا فاي حفرتاي و ارحام
في ذلك البيت الجديد غربتي حتى ال أستأنت بغيرك
سيدي إن وكلتني إلى نفسك هلكت
سيدي فبمن أستغيل إن لم تقلني ع رتي
فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي
و إلى من ألتجئ إن لم تنفت كربتي
سيدي من لي و من يرحمناي إن لام ترحمناي و فضال مان أؤمال إن عادمت
فضلك يوم فاقتي
و إلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي
سيدي ال تعذبني و أنا أرجوك
إلهي حقق رجائي و آمن خوفي فإن ك رة ذنوبي ال أرجو فيها إال عفوك.
سيدي أنا أسألك ما ال أستحق و أنت أهل التقوى و أهل المغفرة فااغفر لاي
و ألبسي من نيرك وبا يغطي علي التبعاات و تغفرهاا لاي و ال أطالاب بهاا
إنك ذو من قديم و فح عييم و تجاو كريم
إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من ال يسألك و على الجاحدين بربوبيتاك
فكيف سيدي بمن سألك و أيقن أن الخلق لك و األمر إليك تباركت و تعاليت
يا رب العالمين
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سيدي عبدك ببابك أقامته الخيا بين ياديك يقارع بااب إحساانك بدعائاه
فال تعرع بوجهك الكريم عني و اقبل مني ما أقو فقد دعوت بهذا الدعاء
و أنا أرجو أن ال تردنني معرف مناي برأفتاك و رحمتاك إلهاي أنات الاذي ال
يحفيك سائل و ال ينقيه نائل أنت كما تقو و فوم ما نقو )
فال تحرقني بالنار و أنت موضع أملي
و ال تسكني الهاوي فإنك قرة عيني
ارحم في هذه الدنيا غربتي و عند الموت كربتي و في القبار وحادتي و فاي
اللحد وحشتي
{اللهم إني أسألك برا جميال و فرجا قريبا و قوال ادقا و أجرا عييما
أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه و ما لم أعلم
أسألك اللهم من خيار ماا ساألك مناه عباادك الياالحون ياا خيار مان سائل و
أجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي و أهلي و والادي و ولادي و أهال
حزانتااي و إخااواني فيااك و أرغااد عيشااي و أجهاار مروتااي و أ االح جميااع
أحوالي و اجعلني ممن أطلت عمره و حسنت عملاه و أتممات علياه نعمتاك
و رضيت عنه و أحييته حياة طيب في أدوم السرور و أسبغ الكرام و أتام
العيش إنك تفعل ما تشاء و ال تفعل ما يشاء غيرك
اللهم خيي منك بخا ذكرك و ال تجعل ئيئا مما أتقرب به في آناء الليل
و أطااراف النهااار رياااء و ال ساامع و ال أئاارا و ال بطاارا و اجعلنااي لااك ماان
الخائعين اللهم أعطني السع في الر م و األمن فاي الاوطن و قارة العاين
في األهل و الما و الولد و المقام في نعمك عندي و الياح فاي الجسام و
القوة في البدن و السالم في الدين و استعملني بطاعتك و طاعا رساولك
محمد لى ف عليه و آله أبدا ماا اساتعمرتني و اجعلناي مان أوفار عباادك
عندك نييبا في ئهر رمضان في ليل القدر و ما أنات منزلاه فاي كال سان
ماان رحم ا تنشاارها و عافي ا تلبسااها و بلي ا تاادفعها و حساانات تتقبلهااا و
سيئات تتجاو عنها و ار قناي ر قاا واساعا مان فضالك الواساع و ا ارف
عنااي يااا ساايدي األسااواء و األدواء و اقااض عنااي الاادين و اليالمااات و خااذ
عني بأسماع و أبيار أعدائي و حسادي و الباغين علاي و نياري علايهم
و أقر عيني و فرح قلباي و جعال لاي مان هماي و كرباي فرجاا و مخرجاا و
اجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي و اكفاي ئار الشايطان
و ئر السلطان و سيئات عملي و طهرناي مان الاذنوب كلهاا و أجرناي مان
النار بعفوك و أدخلني الجن برحمتك و وجني من الحور العين بفضالك و
ألحقني بأوليائك اليالحين محمد و آله األبارار الطيباين الطااهرين األخياار
لواتك عليهم و على أجسادهم و أرواحهم و رحم ف و بركاته}.
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إلهي و سيدي و عزتك و جاللك لئن طلبتني بذنوبي ألطالبنك بعفوك و لئن
طااالبتني بلااؤمي ألطالبنااك بكرمااك و لاائن أدخلتنااي النااار ألخباارن أهاال النااار
بحبي لك إلهي و سيدي إن كنت ال تغفر إال ألوليائك و أهل طاعتك فإلى من
يفزع المذنبون
و إن كناات ال تكاارم إال أهاال الوفاااء بااك فاابمن يسااتغيل المساايئون إلهااي إن
أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك و إن أدخلتني الجن ففاي ذلاك سارور
نبيك و أنا و ف أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك.
اللهم إناي أساألك أن تما قلباي حباا لاك و خشاي مناك و تياديقا بكتاباك و
إيمانا بك و فرقا منك و ئوقا إليك يا ذا الجال و انكرام حبب إلي لقائاك و
أحبب لقائي و اجعل لي في لقائك الراح و الفرج و الكراما اللهام ألحقناي
بيالح من مضى و اجعلني من الح من بقي و خذ بي سبيل اليالحين و
أعنااي علااى نفسااي بمااا تعااين بااه اليااالحين علااى أنفس اهم و اخااتم عملااي
بأحسنه و اجعل وابي منه الجن برحمتك
و أعنااي علااى ااالح مااا أعطيتنااي و بتنااي يااا رب و ال تردنااي فااي سااوء
استنقذتني منه يا رب العالمين
اللهاام إنااي أسااألك إيمانااا ال أجاال لااه دون لقائااك أحينااي إذا أحييتنااي عليااه و
توفني إذا توفيتني عليه و ابع ني إذا بع تني عليه و أبر قلبي مان الريااء
و الشااك و الساامع فااي دينااك حتااى يكااون عملااي خاليااا لااك اللهاام أعطنااي
بييرة في دينك و فهما في حكمك و فقها في علمك و كفلين من رحمتك و
ورعا يحجزني عن معا ايك و بايض وجهاي بناورك و اجعال رغبتاي فيماا
عندك و توفني في سبيلك و على ملا رساولك الى ف علياه و آلاه اللهام
إنااي أعااوذ بااك ماان الكساال و الفشاال و الهاام و الجاابن و البخاال و الغفل ا و
القسوة و المسكن و الفقر و الفاق و كل بلي و الفواحش ما جهار منهاا و
مااا بطاان و أعااوذ بااك ماان نفاات ال تقااع و بطاان ال يشاابع و قلااب ال يخشااع و
دعاااء ال يساامع و عماال ال ينفااع و أعااوذ بااك يااا رب علااى نفس اي و دينااي و
مالي و على جميع ما ر قتني من الشيطان الرجيم إنك أنات الساميع العلايم
اللهم إنه ال يجيرني منك أحد و ال أجد من دونك ملتحدا فال تجعل نفسي في
ئيء من عذابك و ال تردني بهلك و ال تردني بعذاب ألايم اللهام تقبال مناي
و أعل ذكري و ارفع درجتي و حاط و ري و ال تاذكرني بخطيئتاي و اجعال
واب مجلسي و واب منطقي و واب دعائي رضاك و الجنا و أعطناي ياا
رب جميع ماا ساألتك و دناي مان فضالك إناي إلياك راغاب ياا رب العاالمين
اللهم إنك أنزلت في كتابك العفو و أمرتنا أن نعفو عمان جلمناا و قاد جلمناا
أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا و أمرتنا أن ال نرد سائال عان أبوابناا
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و قد جئتك سائال فال تردناي إال بقضااء حااجتي و أمرتناا بانحساان إلاى ماا
ملكت أيماننا و نحن أرقاؤك فأعتق رقابنا من النار ياا مفزعاي عناد كربتاي
و يا غو ي عند ئدتي إليك فزعت و بك استغ ت و لذت ال ألوذ بسواك و ال
أطلاب الفارج ال مناك فاأغ ني و فارج عناي ياا مان يقبال الساير و يعفاو عان
الكسير اقبل مني اليسير و اعف عني الك ير إنك أنت الرحيم الغفور
اللهام إنااي أسااألك إيمانااا تبائاار بااه قلباي و يقينااا ااادقا حتااى أعلاام أنااه لاان
يياايبني إال مااا كتباات لااي و رضااني ماان العاايش بمااا قساامت لااي يااا أرحاام
الراحمين.
انتهى الدعاء

شرح الدعاء
بسم هللا الرحمن الرحيم.
افتتاح الدعاء :أشبه مةا يوةوب باترامةاء احةد أ ةدام الملة الجبةار ---
الباب مغلق ،انفتح بالدعاء ( و ال ربوةم أدعةوني أسةتجك لوةم) (و إ ا سةأل
عبةةادي عنةةي ةةيني ريةةك أ يةةك دعةةوة الةةداعي إ ا دعةةاب ليسةةتجيبوا لةةي و
ليؤمنوا بي لعلهم يرشدوب).
ارامةةى الةةداعي بةةين يةةدي بةةار السةةماوا و اارخ ضاشةةعا ضا ةةعا متة لال
يطلك ااماب و مهل) لالستماع
من هنا اء ات تتاح بتل الصرض) الواله)
(إلهي ال تؤدبني بعقوبتك و ال تمكر بي في حيلتك
من أين لي الخير يا رب و ال يوجد إال من عندك ؟؟
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و من أين لي النجاة و ال تستطاع إال بك ؟؟
ال الذي أحسن استغنى عن عونك و رحمتك
و ال الذي أساء و اجترأ عليك و لم يرضك خرج عن قدرتك
يا رب يا رب يا رب يقولها عليه السالم حتى ينقطع نفسه.
إنةةةه لةةةيس ا تتاحةةةا عاديةةةا إنةةةه اضتةةةرا للحجةةةك و اابةةةواب و هةةةروب مةةةن
الحصار..
حصةةار إبلةةيس حصةةار الةةنفس اامةةارة بالسةةوء حصةةار المبتةةزين المجةةرمين
اادعياء.
ه ه الحجك و اابواب ليسد من و ع مل الملوك و رب اارباب الة ي ت
يحتجك عن ضلقه إت أب احجبهم ااعمال دونةه و لونهةا حجةك الة نوب (كةال
بةةةا راب علةةةى لةةةوبهم مةةةا كةةةانوا يوسةةةبوبي كةةةال إنهةةةم عةةةن ربهةةةم يوم ةةة
لمحجوبوبي ثم إنهم لصالوا الجحيم) سورة المطففين .16-14
و مةةن هنةةا يلجةةأ ل ة الال ة المسةةتجير إلةةى اتسةةتغاث) بجبةةار السةةماوا و
إنه ينةادي
اارخ صارضا يا رب يا رب يا رب حتى ينقطع نفسه
سةةميعا ريبةةا مجيبةةا و لوةةن ت بةةد مةةن ل ة الصةةراا و مةةن ال ة اتسةةتغاث)
الحادث لا و اامر ضطير إما ن) عر ها السماوا و اارخ أو نةارا
الظى ت يخفف عنهم يها الع اب و هم يها مبلسوب من هنا كاند اتسةتغاث)
متالئم) مع در الخطر الداهم ال ي يتهدد ل العبد المستجير.
ثم يهدأ الالئ و يسون المستجير و يبدو من احول السيا أنه د حصا علةى
ااماب انه من تح أو اضتر أو طر الباب حصا على ااماب و على حق
اللجوء اإللهي إنه أماب عام لوةا ت ة و مسةتجير قة كةا مةا هةو مطلةوب
من ة أب اطةةر البةةاب و الةةثم ااعتةةاب و اقتةةرب مةةن رب ااربةةاب (كةةال ت
اطعه و اسجد و ا ترب).
يبدأ الال الهارب المطارد من شياطين اإلنس و الجن و من شيطاب النفس
و بعد أب هدأ حالته و اطمأند سريراه ي سرد حوايته من أب اعرف إلى
هللا عز و ا ل التعارف التي اء بناءا على دعوة مةن أعلةى و لةم اةأ
من با ل العبد ال ي أراد هللا سبحانه أب يدله علةى نفسةه وانةد الةدعوة و
كاب التعرف و كاب اإليماب:
(بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لوال أنت لم أدر ما أنت)
الدعوة اء من عندك يا رب و شتاب بين أب آاي أنا أو ادعوني أند أنا
ي كرمة و ةيا ت و إ اسةتطاع لة العبةد المتزلةف إلةى ربةه بلبا تةه و
ليا ته و حسن أدبه أب ينتقا من حالة) الهلةع و الفةزع و طلةك اامةاب ليصةبح
يفا على المل (و هلل المثا ااعلى) و د استقر به المقام ةي ةيا ) سةيده
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و مالوه الواحد ااحد كاب وا بةا عليةه أب يبةدأ ةي املةق ربةه و مةوته اقربةا
إليةه بةالحق اعةةدادا و إحصةاءا لمةةا ت يموةن اعةداده و إحصةةا ه مةن نعةةم هللا و
آتئه إنه اإل رار بالفضا لصاحك الفضا:
(الحمد هلل الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئا حين يدعوني
و الحمد هلل الذي أسأله فيعطيني و إن كنت بخيال حين يستقرضني
و الحمد هلل الذي أناديه كلماا ئائت لحااجتي و أخلاو باه حيال ئائت لساري
بغير ئفيع فيقضي لي حاجتي
الحمد هلل الذي ال أدعو غيره و لو دعوت غيره لم يستجب دعائي
و الحمد هلل الذي ال أرجو غيره و لو رجوت غيره ألخلف رجائي
و الحمد هلل الذي وكلني إليه فأكرمني و لم يكلني إلى الناس فيهينوني
و الحمد هلل الذي تحبب إلي و هاو غناي عناي و الحماد هلل الاذي يحلام عناي
حتى كأني ال ذنب لي فربي أحمد ئئ عندي و أحق بحمدي).
الحمد هلل ال ي أدعوه و أسأله و أناديه با و أضلةو بةه حية شة د لسةري ةال
يشغله سمع عن سمع انه وسع الخالئةق كلهةم برحمتةه و انةه ريةك يجيةك
دعوة المضطرين و ت حجر على إ ابته و ت رحمته مةن شةفعاء أو وسةطاء
وا الخالئق يتقدمهم ااصفياء مةن اانبيةاء و ااوصةياء عبةاد مربوبةوب ت
يسةةبقونه بةةالقول و هةةم بةةأمره يعملةةوب يعلةةم مةةا ب ةين أيةةديهم و مةةا ضلفهةةم و ت
يشفعوب إت لمن اراضى و هم من ضشيته مشفقوب.
و هو ا و بعد أب أحس ه ا العبد أب ل القدر المحدود من الحمد و الثناء د
لك إليه اإلحساس بااماب و اتطم ناب للخالق العظيم ال ي يجيك و يعطي
و يتوكا عليه ال يول إلى نفس و ت إلى الناس ثم هو بعد كا ه ا المةنح و
العطةاء يصةفح و يحلةم و يبقةي بابةه مفتوحةا للعصةاة و المتمةردين حتةى كةةأب
ل ة العبةةد المخلةةو لةةم ي ة نك طر ةة) عةةين و لةةم يع ة أوامةةر مةةوته علةةى
اإلطال .
يتقةةدم العبةةد ضطةةوة أضةةرم إلةةى اامةةام بعةةد أب أحةةس بمزيةةد مةةن اتطم نةةاب
ليطرح مطالبةه و هةو الة ي كةاب حتةى لحظةا ضلةد يسةتجير بعفةو و صةفح
المل الجبار و كأب ه ا القدر الض يا مةن الحمةد و الثنةاء يوفةي لفةتح أبةواب
الطلك و العطاء.
إنهةةا معادلةة) العال ةة) بةةين الخةةالق و المخلةةو  -الةةرب و المربةةوب  -اإللةةه و
المألوه:
عطاء بال حدود  -ليا من الشور
كثير من المنح  -ليا من الحمد
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كثير من العفو و الصفح  -كثير من المعصي) و ات تةراء علةى المعصةي) ثةم
معاودة المعصي)
و لون يبقى باب الرحم) و العطاء مفتوحا لوا من يعود أو حتى يلوح بطلك
العودة إلى طاع) موته و كا مةن يعةو بةاهلل مةن شةياطين اإلنةس و الجةن أو
شياطين النفس.
و هو ة ا يوتسةةك العبةةد شةةجاع) و ةةرأة إ ةةا ي) اد عةةه إلةةى ات تةةراء علةةى
الطلك
(اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشارع (أي مفتوحة)) و مناهال الرجااء
لديك مترع (أي مملةوءة) و االساتعان بفضالك لمان أملاك مباحا و أباواب
الاادعاء إليااك لليااارخين مفتوح ا و أعلاام أنااك للااراجين بموضااع إجاب ا و
للملهااوفين بموضااع إغا ا و أن فااي اللهااف إلااى جااودك و الرضااا بقضااائك
عوضا من منع الباخلين و مندوح عما في أيدي المستأ رين و أن الراحال
إليااك قريااب المساااف و أنااك ال تحتجااب عاان خلقااك إال أن تحجاابهم األعمااا
دونك).
إنها مبررا كا ي) للطلك مةن رب الجةود و الوةرم الة ي يعطةي و يمنةع مةن
غير يد و ت شرط مهما اوهم المتألهوب الصغار أب بأيديهم العطةاء و المنةع
سةةةبا المطالةةةك مفتوحةةة)
يعطةةةي افضةةةال و إحسةةةانا و انعمةةةا و إكرامةةةا
مشرع) و مناها الر اء مملوءة مترع) و اتستعان) بفضا هللا لمةن ر ةاه و
أملةةه مباحةة) متاحةة) و أبةةواب الةةدعاء للصةةارضين الشةةاكين مةةن لةةم البشةةر
مفتوح) ت احتاج إلى وساط) ملة أو رئةيس أو أحةد ممةن حيةز لهةم الةدنيا
توهموا أب بأيديهم مقاليد السماوا و اارخ اهلل ت يخيك ر اء من ر اه
و هةةو سةةبحانه يجيةةك دعةةوة المضةةطر إ ا دعةةاه و يعطةةي مةةن منعةةه راعنةة)
اارخ اا ةزام الة ين يبخلةةوب و يةةأمروب النةةاس بالبخةةا و يتلة وب بتعة يك
المؤمنين اااقياء و حرمانهم.
كم استمعد إلى ه ه الولما و د ا د الدنيا من حولي و د اعاهد البلهاء
من حولنا على حرماننا و اجويعنةا لغبةر نةك إت مةواتة الصةاد ين محمةد و
آل محمد اطمأنند و هدأ نفسي و سوند و أنةا أسةمع الة الولمةا (و أب
ي اللهف إلى ودك و الر ا بقضائ عو ا من منةع البةاضلين و مندوحة)
عمةةا ةةي أيةةدي المسةةتأثرين و أب الراحةةا إلي ة ريةةك المسةةا )) إي و هللا إب
الراحا إلي يا رب ريك المسا ) و عما ليةا يراةاح مةن لة العنةاء و مةن
ر ي) ال الو وه الشائه) حي السةعادة العظمةى (و ةوه يوم ة نا ةرة إلةى
ربهةةا نةةا رة) و أمةةا أول ةة المتر ةةةوب و المفسةةدوب هةةم عةةن ربهةةم يوم ةةة
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لمحجوبوب و (حيا بينهم و بين ما يشتهوب كما عا بأشياعهم مةن بةا إنهةم
كانوا ي ش منه مريك).سورة سبأ.
إب هللا ريك من عباده و ت بد أب يأاي يوم لقائه (يا أيها اننسان إناك كاادح
إلى ربك كدحا فمالقياه) (قال إن الماوت الاذي تفارون مناه فإناه مالقايكم ام
تردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) و إنه لةيس بةين
هللا و بةةين ضلقةةه بةةواب و ت حجةةاب الحجةةك مةةن صةةنع اإلنسةةاب الة ي يةةؤثر
الظلما على النور و يؤثر الضالل على الهدم.
ال مقدما تزم) من اإل رار و اتعتراف و اإل عاب و هي و لة كلةه
مرغبا و مشجعا على الو وف بالباب و لةثم ااعتةاب و الطلةك مةن رب
اارباب.
إنهةةا ديبا ةة) الطلةةك :لتل ة ااسةةباب (قياادت إليااك بطلبتااي و توجهاات إليااك
بحااااجتي و جعلااات باااك اساااتغا تي و بااادعائك توسااالي مااان غيااار اساااتحقام
الستماعك مني و ال استيجاب لعفوك عني بل ل قتي بكرماك و ساكوني إلاى
ادم وعاادك و لجااأي إلااى انيمااان بتوحياادك و يقينااي بمعرفتااك منااي أن ال
رب لي غيرك و ال إله لي إال أنت وحدك ال ئريك لك
اللهم أنت القائل و قولاك حاق و وعادك ادم و اساألوا ف مان فضاله إناه
كااان بكاام رحيمااا و لاايت ماان اافاتك يااا ساايدي أن تااأمر بالسااؤا و تمنااع
العطيا و أناات المنااان بالعطيااات علااى أهاال مملكتااك و العائااد علاايهم بتحاانن
رأفتك
إلهي ربيتناي فاي نعماك و إحساانك اغيرا و نوهات باسامي كبيارا فياا مان
رباني في الدنيا بإحسانه و تفضله و نعمه و أئار لي في اآلخرة إلى عفوه
و كرمه)
هو ا يرسي اإلمام السجاد ي دعائه اعدة وهري) أب الطلك من هللا عةز و
ا و التو ه إليه بالحا ا و اتستغاث) به و التوسا إليه كا ه ا على سبيا
التفضا و اإلنعام مةن الخةالق الوةريم …………………………..إنهةا ليسةد مطالبة)
باستحقا معلوم مقابا أداء وا ك من عبادة أو طاع) وةا هة ا اإللحةاح هةو
ماان غياار اسااتحقام السااتماعك منااي و ال اسااتيجاب لعفااوك عنااي باال ل قتااي
بكرمك و سكوني إلى دم وعدك.
كا ه ا إنما هو من مقتضيا الربوبي) ت من مقتضيا العبودي) ضةال عةن
أنه إنفا امر هللا سبحانه (و اسألوا ف من فضله إنه كان بكم عليما)
و انه سبحانه أمر العباد أب يسألوه قد من العطي) (و ليت من فاتك يا
سيدي أن تأمر بالسؤا و تمنع العطي )
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كةةا هة ه أساسةةيا ةةي العال ةة) بةةين الخةةالق و المخلةةو و الةةرب و المربةةوب
علةةى العبةةد أب يستسةةلم استسةةالما اامةةا لمالوةةه و ضالقةةه و ربةةه و مةةوته و أت
يتةةوهم أي نةةوع مةةن اترابةةاط بةةين الطاعةة) و اإل ابةة) اإلعطةةاء منحةة) مةةن
الخالق من غير استحقا تستماع مني و ت استيجاب لعفوك عني.
و هو ا ا تضد حومته و رأ ته أب يمةن بالعطيةا علةى عبيةده و الخا ةعين
لسلطانه عطاء يتسم بالرحم) و الشفق).
(الهي ربيتني في نعمك و إحساانك اغيرا و نوهات باسامي كبيارا فياا مان
رباني في الدنيا بإحسانه و تفضله و نعمه و أئار لي في اآلخرة إلى عفوه
و كرمه)
يةةا رب إن ة لةةم اتةةرك نوعةةا مةةن الةةنعم إت أسةةبغتها علةةي من ة لحظةة) وتداةةي
ةةعيفا صةةغيرا حقيةةرا حتةةى كبةةر و أعليةةد شةةأني و أكرمتنةةي بةةين ضلق ة
بورامت ة و باتنتسةةاب إلي ة و إلةةى منهج ة إنةةه ةةيا مةةن الةةنعم الماديةة) و
المعنوي) ثم لم اتركني يةا رب أوا ةه الخةوف و الرهبة) مةن المجهةول و مةن
اآلضرة با أملتني ي عفوك و كرمة أنةا ةي الحةالين أعةيك ةي كنفة ةي
ه ة ه الةةدنيا بةةا و دللتنةةي علةةى السةةبيا إلةةى رحمت ة و ر ةةوان ةةي الةةدار
اآلضرة.
ثم يدور السةيا مةرة أضةرم و يعةود إلةى نقطة) البةدء (المعرفا و التعاارف)
بعد ما اء ي البدء بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك و لاوال
أنت لام أدر ماا أنات لةو لةم اةرد أب اعر نةي مةا عر تنةي شةتاب مةا بةين العلةم
الظاهري و المعر ) الحقيقي).
العلم الظاهري يشترك يه العر اء و اادعياء أمةا المعر ة) هةي اتلتقةاء و
ةي أعمةا الحقيقة) و هةي مرابة) ت
التطابق بةين العلةم الظةاهري و الغةو
يراقةي إليهةا العبةد بجهةد منةه و إنمةا بعةوب مةن هللا و مةن ضةالل عملية) اعلةيم
مستمر و متواصا للعبد المخل ااواب الة ي ت يعلمةه إت رب ااربةاب و
هو ا امتد يةد القةدرة و اللطةف اإللهةي إلةى هةؤتء اعليمةا و اأديبةا و اربية) و
اهة يبا حية يعةةيك هةةؤتء ةةي مدرسةة) اتصةةطفاء اإللهةةي حتةةى و لةةو كةةانوا
يمشوب بين الناس ي أسوا هم المعر ) ليسد مجرد إثبةا الو ةود اإللهةي
و هي مسأل) اوةاد أب اوةوب ضةي) ةد ةرا منهةا المعر ة) ااهةم و اا ضةا
هةةي معايشةة) القةةدرة و التةةدبير اإللهةةي يومةةا بيةةوم و سةةاع) بسةةاع) ال ة هةةي
المعر ) الحقيقية) التةي اتواصةا يهةا معر ة) العبةد بقةدرة و اةدبير مةوته مةع
المعر ) بوحدانيته (أت له الخلق و اامر ابارك هللا أحسن الخالقين).
(معرفتي يا موالي دليلي عليك
و حبي لك ئفيعي لديك
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و أنا وا ق من دليلي بداللتك
و ساكن من ئفيعي إلى ئفاعتك.
نبقةةى ةةي إطةةار ضةةي) المعر ةة) اإللهيةة) و لنعةةرج علةةى اإلمةةام ااب اإلمةةام
الحسةةين بةةن علةةي عليةه السةةالم سةةيد الشةةهداء وسةةيد شةةباب أهةةا الجنةة) و هةةو
يفصا لنا انبا مهما من ه ه المسأل) ي دعائه عليه السالم يوم عر ) (كيف
يستد عليك بما هو في وجوده مفتقار إلياك أيكاون لغيارك مان اليهاور ماا
ليت لك حتى يكون هو الميهر لك؟؟
متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يد عليك؟؟
و متى بعدت حتى تكون اآل ار هي التي تو ل إليك؟؟
عميت عين ال تراك عليها رقيبا
و خسرت فق عبد لم تجعل له من حبك نييبا
إلهااي أماارت بااالرجوع إلااى اآل ااار فااارجعني إليااك بكسااوة األنااوار و هداي ا
االستبيار حتى أرجع إليك منهاا مياون السار عان النيار إليهاا و مرفاوع
الهم عن االعتماد عليها إنك على كل ئئ قدير
إلهي هذا ذلي جاهر بين يديك و هذا حالي ال يخفى عليك
منك أطلب الو و إليك و باك أساتد علياك فاهادني بناورك إلياك و أقمناي
بيدم العبودي بين يديك
تعرفت لكل ئئ فما جهلك ئئ
فرأيتك جاهرا في كل ئئ
و أنت الياهر لكل ئئ).
إب ه ا التطابق الم ها بين اآلثار الواردة عن أئم) أها البيد علةيهم السةالم
يقطع بتوحد النبةع الصةا ي الة ي ضر ةد و اخةرج منةه هة ه العلةوم الربانية)
ال الشجرة المبارك) زيتون) ت شر ي) و ت غربي) أصلها ثابد و رعها ي
السةةماء اةةؤاي أكلهةةا كةةا حةةين بةةي ب ربهةةا إنهةةا آيةة) مةةن آيةةا هللا التةةي يصةةر
اادعياء على التعامي عنها كأنهم ت يعلموب و انهم يريةدوب إضةالء السةاح)
من نهج أها البيد علةيهم السةالم و يتوسةلوب لة ل الهةدف الخبية بأسةاليك
ماكرة اتراوح من التجاها و التغا ةا عةن كةر آل محمةد كةأنهم كةانوا زائةدة
دوديةة) ةةي سةةد اامةة) نجةةح ابةةن آكلةة) ااكبةةاد ةةي است صةةالها ثةةم هةةم اآلب
يسةةتخدموب أسةةاليك التضةةليا المختلفةة) لفةةرخ البةةديا الزائةةف علةةى و ةةداب
اام) المخدوع) دوما.
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هة ا البةةديا الزائةةف الة ي يجةةري طرحةةه و ارويجةةه باسةةتمرار لتغطيةة) كا ةة)
أو ه المعر ) الديني) وصوت إلى صياغ) نظرية) ديةدة للمعر ة) اقةوم علةى
ما يسمونه باإلعجاز العلمةي ةي القةرآب و نحةن و بوةا اأكيةد ت ننفةي و ةود
مثا ه ا النوع من اإلعجاز ةي كتةاب هللا أمةا أب اوكةا مهمة) افسةير القةرآب
إلةةى هةةؤتء البسةةطاء ال ة ين ت يمتلوةةوب المعر ةة) الدينيةة) المنهجيةة) من ة البةةدء
يصةةر وب كثيةةرا مةةن اآليةةا عةةن معانيهةةا الحقيقيةة) و يخلطةةوب بةةين الحةةق و
الباطةةةا و الحقيقةةة) و الخرا ةةة) و يحةةةدثوب حالةةة) مةةةن اتلتبةةةاس و اترابةةةاك
المعر ي ت سابق لها و ةي مقابةا اسةتدتل واحةد صةحيح يةتم صةرف عشةر
آيا عن معانيها و صد هللا ابارك و اعالى (هاو الاذي أناز علياك الكتااب
منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات* فأما الذين فاي قلاوبهم
يغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن و ابتغاء تأويله* و ما يعلم تأويلاه
إال ف و الراسخون في العلم* يقولون آمنا به كل من عند ربنا و ما يتاذكر
إال أولوا األلباب).
الجانك اآلضر للمسأل) هو التعرف إلى ال ا اإللهي) ال المسأل) التي ضاخ
يها ل الصنف من الجهال ال ين سماهم أشباه البشر أئم) و علمةاء طلعةوا
على العالم بمجموعة) مةن الخرا ةا و ااكا يةك التةي اشةابهد مةع أسةال هم
المنحر ين من أاباع الديانا السابق) (يضاهئون قو الاذين كفاروا مان قبال
قاااتلهم ف أنااى يؤفكااون) سااورة المائاادة .ةةأثبتوا هلل سةةبحانه اعةةدد الصةةفا
الزائدة عن ال ا و اشابهد مقوتاهم مع مقوت الة ي هبةوا إلةى اتعتقةاد
بالتثلي با كاب انحراف هؤتء أدهى و أمر حي الوا بالتعدد المطلق لتل
الصفا الزائدة عن ال ا و كاب مصةدر انحةرا هم المهلة و المةدمر لهةم و
اابةةاعهم هةةو إعرا ةةهم عةةن اابةةاع أئمةة) الحةةق مةةن آل محمةةد اشةةبها بجةةدهم
ااكبةةر إبلةةيس عليةةه لعنةة) هللا ال ة ي ر ةةا السةةجود و اتنصةةياع لطاعةة) أب ةي
اانبياء آدم عليه السالم واب عا ب) أمره الخلود ي ع اب هللا و مةا هةي مةن
الظالمين ببعيد.
ثم ينتقةا الةداعي إلةى حةال ديةد بةين يةدي هللا عةز و ةا (أدعاوك ياا سايدي
بلسان قد أخرسه ذنبه رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه)
أدعوك يا رب راهبا  ..راغبا ..راجيا… .خائفا
سر رهبتي و زعي نوبي
و سر رغبتي علمي بورم
ضائفا من عقاب لي بعدل .
را يا عفوك و رحمت
(إذا رأيت موالى ذنوبي فزعت و إذا رأيت كرمك طمعت فاإن عفاوت فخيار
راحاام و إن عااذبت فغياار جااالم حجتااي يااا ف فااي جرأتااي علااى مسااألتك مااع
19

اتياني ما تكره جودك و كرمك و عدتي في ئادتي ماع قلا حياائي رأفتاك و
رحمتااك و قااد رجااوت أ ال تخيااب بااين ذياان و ذياان منيتااي فحقااق رجااائي و
اسمع دعائي يا خير من دعاه داع و أفضال مان رجااه راج عيام ياا سايدي
أملي و ساء عملي فاأعطني مان عفاوك بمقادار أملاي و ال تؤاخاذني بأساوأ
عملااي فااإن كرمااك أي رب يجاال عاان مجااا اة المااذنبين و حلمااك يكباار عاان
مكافأة المقيرين و أنا يا سيدي عائذ بفضلك هاارب مناك إلياك متنجاز ماا
وعدت من اليفح من أحسن باك جناا و ماا أنناا ياا رب و ماا خطاري هبناي
بفضلك و تيدم علي بعفاوك أي رب جللناي بساترك و اعاف عان تاوبيخي
بكرم وجهك).
أما الحج) التي أا رع بها ي ا ترائي على الطلك من بالرغم مةن أنةي مةن
الم نبين العصاة ما أعلمه من ودك و كرم
و أمةةا عةةداي التةةي أركةةن إليهةةا للخةةروج مةةن هة ا الحةةرج و الضةةيق الشةةديد و
حال) المعصي) التي البسد بها هي رأ ت و رحمت
و ةةد ر ةةو أب ت اخيةةك بةةين ةةودك و كرم ة و رأ ت ة و رحمت ة آمةةالي
حقق ر ائي و اسمع دعائي يا ضير من دعاه داع و أ ضا من ر اه راج
يةةا رب أملةةي ية بةةال حةةد و ت حةةدود و عملةةي هةةو المحةةدود ةةال اعطنةةي مةةا
أسةةتحق بةةا امنحنةةي بمقةةدار أملةةي و ت اؤاض ة ني بأسةةوأ عملةةي أنةةد العفةةو
الوةةةريم الةةة ي يحلةةةم عةةةن مجةةةازاة المةةة نبين و أنةةةد العفةةةو الةةة ي يعفةةةو عةةةن
المقصرين.
ينتقا الداعي من حال إلةى حةال و لوةن انطةال الةدعاء مةن لسةاب المعصةوم
المسةدد مةةن بةةا هللا عةز و ةةا و افةةاو أسةةلوب الخطةاب الة ي يو هةةه سةةيد
السا دين زي العابدين يلفد نظر المتبصرين إلةى حقيقة) الةدور الة ي يؤديةه
أئم) الحق ي إلةزام المةؤمنين كلمة) التقةوم هةا هةو ينتقةا إلةى مو ةف ديةد
يستغي يه بستر ف لعباده المؤمنين ال النعم) الوبرم و النعمة) العظمةى
(فأنت يا رب الذي سترت -و لوال سترك إياي لكنات مان المفضاوحين) مةن
دعاء اإلمام الحسين عليه السالم ي يوم عر ).
له ة ا انطلةةق منظومةة) الولمةةا مةةن ةةم اإلمةةام السةةجاد عليةةه السةةالم (أي رب
جللي بسترك و اعف عن توبيخي بكرم وجهك فلاو اطلاع الياوم علاى ذنباي
غيرك ما فعلته و لو خفت تعجيل العقوب الجتنبته ال ألنك أهون النااجرين
إلي و أخف المطلعين علي بل ألنك يا رب خير الساترين و أحكم األحكماين
و أكرم األكرمين ستار العيوب غفاار الاذنوب تساتر الاذنب بكرماك و تاؤخر
العقوب بحلمك فلك الحمد على حلمك بعد علمك و على عفوك بعد قدرتك و
يحملني و يجرؤني علاى معيايتك حلماك عناي و يادعوني إلاى قلا الحيااء
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سترك علي و يسرعني إلى التو ب على محارمك معرفتي بساع رحمتاك و
عييم عفوك).
ال ة الولمةةا التةةي كانةةد وصةةفا د يقةةا لنفسةةي) الم ة نبين المسةةلمين و ليسةةد
بالتأكي د لنفسي) المجرمين ال ين يجيدوب ن الخطي ة) و شةتاب مةا بةين حةال و
حال امرئ مةؤمن ألةم بةه عةارخ الخطي ة) يخشةى الفضةيح) علةى
حال
نفسةةه لعلمةةه بيموانيةة) العةةودة طالمةةا بقةةي ةةي سةةتر هللا و انةةه كةةاب و مةةا زال
يخجا من إاياب المعاصي ضال عن أنه يطمع ي مر اة سيده و موته لما
يعر ه من حلم هللا على عباده العاصين.
ثةم إب الةداعي المعصةوم الخبيةر بأو ةةاع الةنفس البشةري) و بخباياهةا يعلةةم أب
ه ه النفس ستبقى مشدودة إلى حظيرة العناي) اإللهي) ب ل الخي الممتد مةن
الحيةةاء الةة ي يبقيةةه المةةولى عةةز و ةةا لمةةن يرغةةك سةةبحانه و اعةةالى ةةي
استرداده و إعاداه إلى حظيرة دسه و له ا يخاطك رب العزة بتل الصفا
المالئم) لمقتضى الحال
ألنك يا رب خير الساترين
و أحكم الحاكمين و أكرم األكرمين
العةدل اإللهةي مو ةةوع بةين الة الصةفتين صةةف) السةتر علةةى مةن عصةةاه و
إكرام من ر اه و لن يغلك عسر يسرين نعةم إب هللا حوةم عةدل لةو ضةى
بعدله ما لم و لوه ستر على من أراد لينتهي اامر بالمنح و النعم و الوةرم
و أي نعم) أو كرم أعظم من عفوه ا عاله.
بقي أب نقول أب سقوط الستر كاب ااثر المباشر إلغواء إبليس لعن) هللا عليةه
آلدم أبةةي البشةةر عليةةه السةةالم (يااا بنااي آدم قااد أنزلنااا علاايكم لباسااا يااواري
سوءاتكم و ريشا و لباس التقوى خير ذلك من آيات ف لعلهم يذكرون * يا
بنااي آدم ال يفتناانكم الشاايطان كمااا أخاارج أبااويكم ماان الجن ا يناازع عنهمااا
لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هاو و قبيلاه مان حيال ال تارونهم إناا
جعلنا الشياطين أولياء للذين ال يؤمنون)األعراف .27-26
من هنا اأاي أهمي) الحياء و إبقاء ستر هللا على العصةاة و المة نبين لةو أ لةح
إبليس ي ر العبد إلى الجرأة على موته و إعالب المعصةي) لوانةد النازلة)
التي ما بعدها نازل).
ثةةم يلجةةأ الةةداعي المعصةةوم إلةةى ر ةةع النبةةرة و اصةةعيد لهجةة) اتسةةتغاث) طلبةةا
للنجاة اامر ةد ضطيةر و لعةا اللحظة) التةي نحةن يهةا اة هك بةا أب اةأاي
لحظ) أضرم اليها ينزل القضاء و اضيع رص) طلك العفو و النجاة و ه ا
من امةام اإلدراك اإلنسةاب الةداعي المخلةو يعلةم حقيقة) ااةه هةو بشةر مةن
طين من صلصةال مةن حمةأ مسةنوب اأضة ه الة نوب و الشةهوا و اشةده إلةى
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لعلهةةا اوةةوب ااضيةةرة ينطلةةق

أسةةفا و ت بةةد مةةن اللحةةا بفرصةة) الخةةال
النداء:
نداء االستغا :
يا قابل
يا غافر الذنب
يا حي يا قيوم
يا حليم يا كريم
التوب
يا عييم انحسان
أياان فرجااك
أياان عفااوك الجلياال؟؟
أياان سااترك الجمياال؟؟
القريب
أيان عطايااك
أيان رحمتاك الواساع
أين غيا اك الساريع
الفاضل
أيااان فلاااك
أيااان ااانائعك السااني
أياان مواهباااك الهنيئاا
العييم
أين كرمك يا كريم
أين إحسانك القديم
به و بمحمد و آله فاساتنقذني و برحمتاك فخلياني ياا محسان ياا مجمال ياا
منعم يا مفضال لسات أتكال فاي النجااة مان عقاباك علاى أعمالناا بال بفضالك
علينا ألنك أهل التقوى و أهل المغفرة.
ثم يهدأ صو اتسةتغاث) مةرة أضةرم و يبةدو أب الال ة الملهةوف ةد أحةس
بفيا ااماب و اتطم ناب و أدركته لمس) من دفء الحك اإللهي انتقا مةن
مو ف اتستغاث) إلى منا اة المحبين.
مناجاة المحبين :يا حبيب من تحبب إليه و يا قرة عين من الذ باه و انقطاع
إليااه أناات المحساان و نحاان المساايئون فتجاااو يااا رب عاان قباايح مااا عناادنا
بجميل ما عندك و أي جهال ياا رب ال يساعه جاودك أم أي ماان أطاو مان
أناتك؟؟
(قل إن كنتم تحبون ف فاتبعوني يحببكم ف و يغفر لكم ذنوبكم و ف غفور
رحيم) آل عمراب.
إنةةةه مو ةةةف الحةةةك و هةةةو نفسةةةه الةةة ي ورد ةةةي منا ةةةاة المحبةةةين عةةةن سةةةيد
السا دين عليه السالم (إلهي من ذا الذي ذام حالوة محبتك فارام مناك بادال
و من ذا الذي أنت بقربك فابتغى عنك حاوال إلهاي فاجعلناا ممان ا اطفيته
لقربك و واليتك و أخليته لاودك و محبتاك و ئاوقته إلاى لقائاك و رضايته
بقضائك و منحته النير إلى وجهك و حبوته برضاك و أعذته من هجرك و
قااالك و بوأتااه مقعااد الياادم فااي جااوارك و خييااته بمعرفتااك و أهلتااه
لعبادتك و هيمت قلبه نرادتاك و اجتبيتاه لمشااهدتك و أخليات وجهاه لاك و
فرغت فؤاده لحبك و رغبته فيما عندك و ألهمته ذكرك و أو عته ئكرك و
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ئغلته بطاعتك و يرته من االحي بريتاك و اخترتاه لمناجاتاك و قطعات
كل ئيء يقطعاه عناك اللهام اجعلناا ممان دأبهام االرتيااح إلياك و الحناين و
دهاارهم الزفاارة و األنااين جباااههم ساااجدة لعيمتااك و عيونااه ساااهرة فااي
خدمتك و دموعهم سائل من خشايتك و قلاوبهم متعلقا بمحبتاك و أفئادتهم
منخلع من مهابتك).
ل الحك ال ي يغد يه الخالق على من أحك من عباده سترا و نعما يغد
عليهم أناة و كرما اهلل سبحانه و اعالى ت يعطي ت الجميا يعطي طمأنين) و
أمنا يعطي من رحمته الواسع) و ل ا انتقا الدعاء إلى اإل رار بتل الحقيق):
و ما قدر أعماال في جنب عمك و كيف نستك ر أعمااال نقابال بهاا كرماك بال
كيف يضيق على المذنبين ما وسعهم من رحمتك يا واسع المغفرة يا باسط
الياادين بالرحما فوعزتااك يااا ساايدي لااو انتهرتنااي مااا برحاات ماان بابااك و ال
كففت عن تملقك لما انتهى إلي من المعرف بجودك و كرمك.
و اب هللا سةةبحانه هةةو الغنةةي ةةي عةةاله ةةال بةةد أب يبلةةه إ هةةار ات تقةةار مةةداه
وعزا يا سيدي لو انتهراني ما برحد من باب و ت كففةد عةن املقة ت
لمجرد الخوف با لما انتهى إلي من المعر ) بجودك و كرم .
ثم ينتقا الدعاء بعد ل إلى التسليم المطلق لرب السةماء (وأنات الفاعال لماا
تشاء تعذب مان تشااء بماا تشااء كياف تشااء و تارحم مان تشااء بماا تشااء
كيف تشاء ال تسأ عن فعلك و ال تنا ع في ملكك و ال تشارك فاي أمارك و
ال يعتااارع علياااك أحاااد فاااي تااادبيرك لاااك الخلاااق و األمااار تباااارك ف رب
العالمين).

مناجاة الالئذين الراغبين:
يا من ذام أحباؤه حالوة المؤانس فقاموا بين يديه متملقين و يا من ألبت
أولياءه مالبت هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين أنت الذاكر قبال الاذاكرين
و أنت الباد بانحسان قبل توجه العابدين و أنت الجواد بالعطاء قبل طلب
الطااالبين و أناات الوهاااب اام لمااا وهباات ماان المستقرضااين) دعاااء الحسااين
عليه السالم في يوم عرف .
م نعود إلى دعاء الساحر ماع انماام االبان (ياا رب هاذا مقاام مان الذ باك و
استجار بكرمك و ألف إحسانك و نعمك و أنت الجواد الذي ال يضيق عفوك
و ال ياانقص فضاالك و ال تقاال رحمتااك و قااد تو قنااا منااك بالياافح القااديم و
الفضل العييم و الرحم الواسع أفتراك يا رب تخلف جنوننا أو تخيب فيك
آمالنا كال يا كريم فليت هذا جننا بك و ال هذا فيك طمعنا يا رب إن لناا فياك
أمال طويال إن لنا فيك رجاء عييما)
هو ا ينتقا الداعي من رحم) إلى رحم) و من عفو إلى سع)
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أند الجواد ال ي ت يضيق عفوه
ضله و ت اقا رحمته
و ت ينق
و ةةد اوثقنةةا من ة يةةا رب بةةنفس ااسةةباب الصةةفح القةةديم و الفضةةا العظةةيم و
الرحم) الواسع).

مناجاة الراغبين:
يا رب إن لنا فياك أماال طاويال ك يارا إن لناا فياك رجااء عييماا عيايناك و
نحن نرجو أن تستر علينا و دعوناك و نحان نرجاو أن تساتجيب لناا فحقاق
رجاءنا موالنا فقد علمنا ماا نساتوجب بأعمالناا و لكان علماك فيناا و علمناا
بأنااك ال تياارفنا عنااك ح نااا علااى الرغب ا إليااك و إن كنااا غياار مسااتوجبين
لرحمتااك فأناات أهاال أن تجااود علينااا و علااى المااذنبين بفضاال سااعتك فااامنن
علينا بماا أنات أهلاه و جاد عليناا فإناا محتااجون إلاى نيلاك ياا غفاار بناورك
اهتدينا و بفضلك استغنينا و بنعمتك أ بحنا و أمسينا)
ينتقا الداعي المعصوم إلى :

مقام التوب و مناجاة التائبين:
ذنوبنا بين ياديك نساتغفرك اللهام منهاا و نتاوب إلياك تتحباب إليناا باالنعم و
نعارضك بالذنوب خيرك إلينا نا و ئرنا إليك اعد و لم ياز و ال يازا
ملك كاريم يأتياك عناا بعمال قبايح فاال يمنعاك ذلاك مان أن تحوطناا بنعماك و
تتفضل عليناا بالالئاك فسابحانك ماا أحلماك و أكرماك مبادئا و معيادا تقدسات
أسااماؤك و جاال ناااؤك و كاارم اانائعك و فعالااك أناات إلهااي أوسااع فضااال و
أعيام حلمااا مان أن تقايسااني بفعلااي و خطيئتاي فااالعفو العفاو العفااو ساايدي
سيدي سيدي
اللهام اغفاار لااي و لوالاادي ارحمهمااا كمااا ربياااني ااغير اجزهمااا بانحسااان
إحسانا و بالسيئات غفرانا اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات األحيااء مانهم
و األموات و تابع بيننا و بينهم بالخيرات اللهم اغفر لحينا و ميتناا ئااهدنا
و غائبنا ذكرنا و أن انا غيرنا و كبيرنا حرنا و مملوكنا)
ل مو ف التائبين المستغفرين الخاشعين الوا فين بباب هللا ير وب رحمتةه
و يخا وب ع ابه و يسألونه من واسع ضله يتنقلوب منن نور إلى نور و مةن
رحم) إلى رحم) و من ضا إلى ضا ل فضال هللا يؤايةه مةن يشةاء و هللا
واسةةع علةةيم و له ة ا (كااذب العااادلون باااهلل و ضاالوا ضااالال بعياادا و خسااروا
خسرانا مبينا) و اب هللا ابارك و اعالى مدح المؤمنين الداعين السائلين مةن
رحم) هللا ابارك و اعالى ي الدنيا و اآلضرة و أثنى على مةن ةالوا آتناا فاي
الدنيا حسن و في اآلخرة حسن و قنا عذاب النار.
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اللهم لي على محمد و آ محمد و اختم لي بخير و اكفني ماا أهمناي مان
أماار دنياااي و آخرتااي و ال تساالط علااي ماان ال يرحمنااي و اجعاال علااي منااك
واقيا باقيا و ال تساالبني االح مااا أنعماات بااه علااي و ار قنااي ماان فضاالك
ر قا واسعا حالال طيبا
اللهم احرسني بحراساتك و احفيناي بحفياك و اك ناي بكالءتاك و ار قناي
حج بيتك الحرام في عامنا هاذا و فاي كال عاام و ياارة قبار نبياك و األئما
علاايهم السااالم و ال تخلنااي يااا رب ماان تلااك المشاااهد الشااريف و المواقااف
الكريم ا اللهاام تااب علااي حتااى ال أعياايك وألهمنااي الخياار و العماال بااه و
خشيتك بالليل و النهار ما أبقيتني يا رب العالمين.
الشةةاكين
ثةةم ينتقةةا الةةدعاء إلةةى نةةوع ديةةد مةةن المنا ةةاة منا ةةاة الشةةاكين
أنفسهم إلةى ربهةم الشةاكين مةن لة) عبةاداهم (الة ي يؤاةوب مةا أاةوا و لةوبهم
و ل) أنهم إلى ربهم را عوب)
مناجاة الشاكين :اللهم إني كلما قلات قاد تهياأت و تعبيات و قمات للياالة
بين يديك و ناجيتك ألقيت علي نعاسا إذا أناا اليت و سالبتني مناجاتاك إذا
أنا ناجيت؟؟
ما لي كلما قلت قد لحت ساريرتي و قارب مان مجاالت التاوابين مجلساي
عرضت لي بلي أ الت قدمي و حالت بيني و بين خدمتك؟؟ لعلك عن باباك
طردتنااي و عاان خاادمتك نحيتنااي أو لعلااك رأيتنااي معرضااا عنااك فقليتنااي أو
لعلااك وجاادتني فااي مقااام الكاااذبين فرفضااتني أو لعلااك فقاادتني ماان مجااالت
العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتاك آيساتني أو لعلاك
رأيتني آلف مجاالت البطاالين فبيناي و بيانهم خليتناي أو لعلاك لام تحاب أن
تسمع دعائي فباعادتني أو لعلاك بجرماي و جريرتاي كاافيتني أو لعلاك بقلا
حيائي منك جا يتني فإن عفاوت ياا رب فطالماا عفاوت عان الماذنبين قبلاي
ألن كرمااك أي رب يجاال عاان مكافااأة المقياارين و أنااا عائااذ بفضاالك هااارب
منك إليك متنجز ما وعدت من اليفح عمن أحسن بك جناا و ماا أناا ياا رب
و مااا خطااري هبنااي بفضاالك ساايدي و تياادم علااي بعفااوك أي رب جللااي
بسترك و اعف عن توبيخي بكرم وجهك.
يشوو الداعي المعصوم أحوال النفس البشري) و اقلبااهةا التةي امنةع صةاحبها
من المداوم) على الطاع) و بلوا مقاما الر ع) ةي العبةادة و هةو ت يشةوو
مةةن همةةوم الةةدنيا و ت مةةنن اقلبةةا السةةو و ت مةةن انخفةةاخ أسةةعار ااسةةهم
أ ةةف إلةةى لة أنةةه سةةالم هللا عليةةه ت يتحةةدث عةةن نفسةةه و هةةو مةةن هةةو ةةي
عباداه و طول سجوده هلل عز و ةا حتةى لقةك بالسةجاد و ي الثفنةا التةي
هر ي بهته من كثرة سجوده با هو يعرخ حال شيعته مةن المةؤمنين
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المقصرين ال ين ربما عجز لسانهم عن بياب حالهم و ربما نةوا أب ةعفهم
و اقصيرهم ي العبادا و محاول) بلوا الومات إنما هو عف و ضلةا ت
يمون بره و مرخ ت سبيا إلى شفائه و من هنا اةأاي أهمية) ورود الةدعاء
علةةى لسةةاب المعصةةوم عليةةه السةةالم الة ي ينةةوب عةةنهم ةةي طةةرح ضةةيتهم و
شةةوواهم أمةةام المحا ةةا الربانيةة) بةةين يةةدي بةةار السةةماوا و اارخ القةةادر
على كشف ما يعانيه كا عبيةده مةن ةر و لةو و فةوا كلهةم ةي صةعيد واحةد
لوشف عن كا واحد منهم ره و أعطى كا واحد منهم مسألته.
ثةم يعةود الةداعي المعصةوم مةرة أضةرم إلةى مقاام المفتقارين هلل سابحانه و
تعالى:
سيدي أنا اليغير الذي ربيته و أنا الجاهل الذي علمتاه و أناا الضاا الاذي
هديته و أنا الوضيع الذي رفعته و أناا الخاائف الاذي آمنتاه و الجاائع الاذي
أئاابعته و العطشااان الااذي أرويتااه و العاااري الااذي كسااوته و الفقياار الااذي
أغنيته و الضعيف الذي قويته و الذليل الذي أعز ته و السقيم الذي ئفيته
و السائل الذي أعطيته و المذنب الذي ساترته و الخااطئ الاذي أقلتاه و أناا
القليل الذي ك رته و المستضعف الذي نيرته و أنا الطريد الذي آويتاه أناا
يااا رب الااذي لاام أسااتحيك فااي الخااالء و لاام أراقبااك فااي المااال أنااا اااحب
الدواهي العيمى أنا الذي على سيده اجترأ أناا الاذي عيايت جباار الساماء
أنااا الااذي أعطياات علااى المعا ااي جلياال الرئااى أنااا الااذي حااين بشاارت بهااا
خرجاات إليهااا أسااعى أنااا الااذي أمهلتنااي فمااا ارعوياات و سااترت علااي فمااا
اسااتحييت و عملاات بالمعا ااي فتعااديت و أسااقطتني ماان عينااك فمااا بالياات
فبحلمااك أمهلتنااي و بسااترك سااترتني حتااى كأنااك أغفلتنااي و ماان عقوبااات
المعا ي جنبتني حتى كأنك استحييتني.
أنها موا ه) الوا ع كما هو من دوب لةف و ت دورب أنةا يةا رب مةن أنعمةد
عليه بوا ه ه النعم (ألم يجادك يتيماا فاالوى و وجادك ضااال فهادى و وجادك
عائال فأغنى).
إنه اإل رار بالفضا و اتعتراف بال نك إنها الحقيقة) كمةا هةي ت كمةا اعتةدنا
أب نغلفها.
هة ه الةةنعم يقابلهةا هة ا الوةم مةةن المعاصةي و الة نوب إ ب ةال بةةد مةن إل ةةرار
بال نك و الندم على المعاصي مهما كن اإلنساب الم نك ادرا على التبرير و
اتعت ار.
و لون يبقى باب التوب) مفتوحا لمن علوا ال نوب بجهالة) و لةم يصةروا علةى
ما علوا و هم يعلموب (إنما التوبة) علةى هللا للة ين يعملةوب السةوء بجهالة) ثةم
يتوبوب من ريك).
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و اب الةةداعي يةةتلمس ثغةةرة أو مةةدضال للتوبةة) و اتعت ة ار هةةو يتعلةةا به ة ه
الحجةة) و يحةةاول الةةدضول مةةن لة المةةدضا إنهةةا زلةة) ةةدم و ليسةةد مةةن بيةةا
اإلصرار على المعصي) (إلهي لم أعيك حين عييتك و أناااا بربوبيتاااك
جاحد و ال بأمرك مساتخف و ال لعقوبتاك متعارع و ال لوعيادك متهااون و
لكن خطيئ عرضات و ساولت لاي نفساي و غلبناي هاواي و أعاانني عليهاا
ئقوتي و غرني سترك المرخى علي فقد عييتك و خالفتك بجهادي فااآلن
من عذابك من يستنقذني و من أيادي الخياماء غادا مان يخلياني و بحبال
من أتيل إن أنت قطعت حبلك عني فوا سوأتاه على ماا أحياى كتاباك مان
عملااي الااذي لااوال مااا أرجااو ماان كرمااك و سااع رحمتااك و نهيااك إياااي عاان
القنوط لقنطت عندما أتذكرها يا خير من دعا داع و أفضل من رجاه راج)

م ينتقل الداعي المعيوم إلى مناجاة المتوسلين:
اللهم بذم انسالم أتوسل إليك و بحرم القرآن أعتمد عليك و بحبي النبي
األمي القرئي الهائمي العربي التهامي المكاي المادني أرجاو الزلفا لاديك
فال توحش استئناس إيماني و ال تجعل وابي واب من عبد سواك.
إنه التوسا و التقرب إلى هللا ب م) اإلسالم أي ضله و حقه و بحرم) القةرآب
النبأ العظيم و الوتاب المبين ثم بحبي للنبي اامي القرشي محمةد بةن عبةد هللا
صلى هللا عليه و آله و سلم لة هةو التوسةا أي اعتمةاد الوسةيل) التةي ثةار
الغوغاء و هيجتهم و د عتهم إلى إكفار من يتوسلوب إلى هللا عز و ا بحةبهم
لمحمد عليه و على آله أ ضا الصالة و أزكى السالم.
إنةه الحقةد الةةد ين الة ي امتةد إلةةى لةوب هةؤتء مةةن لةوب أ ةدادهم المنةةا قين
ااوائةا و هةم يقولةوب أب التوسةا بأوليةاء هللا الصةالحين شةرك انةه اسةتعان)
بغيةةر هللا عةةز و ةةا و كةةا اسةةتعان) بغيةةره هةةي شةةرك و كفةةر إلةةى آضةةر ل ة
اله ياب.
و نحن أوت ت نقول بمبدأ التوسا بوا من يةا أنةه مةن أوليةاء هللا الصةالحين
ةةاهلل وحةةده يعلةةم بحةةال الوثيةةر مةةن أصةةحاب ال ة القبةةاب و إنمةةا نحةةن نقصةةر
التوسا على رسول هللا صلى هللا عليه و آله و سلم و اائم) مةن آل بيتةه مةا
هو الدليا على ل ؟؟
الدليل هو قولاه سابحانه و تعاالى (ياا أيهاا الاذين آمناوا اتقاوا ف و ابتغاوا
إليه الوسيل و جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون) المائدة 35
فالوساايل هااي الطريااق اآلمن ا المو اال إلااى رضااوانه و جنتااه ساابحانه و
تعالى و مان هناا فاإن رساو ف الى ف علياه و آلاه كاان وسايل إيياا
الهدي انلهاي إليناا و مان هناا أيضاا كاان التازام نهجاه عان حاب و عاطفا
قوي تأكيد على اتباع الوسيل اليحيح إلاى مرضااة ف عاز و جال و مان
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هنااا أيضااا كااان مااواالة ماان والااى ف و رسااوله و معاااداة ماان عااادى ف و
رسوله هو التزام منهجي بتلك الوسيل التي أمرنا ربنا عاز وجال باتباعهاا
و لذا فإننا نرى أن رسو ف لى ف علياه و آلاه و سالم و أهال بيتاه هام
وسيل النجاة من الهالك فكيف غاب عن وعي هؤالء الغوغااء قولاه الى
ف عليه و آله و سلم (م ل أهل بيتي فيكم كم ل سفين نوح مان ركباه نجاا
و من تخلف عنها هلك و غرم) رواه النسائي.
إنهم وسيل النجاة منهجا و حبا.
و كيف غاب عن هؤالء أو غيب هؤالء عن وعيهم و عن وعي األم قوله
االى ف عليااه و آلااه (ماان كناات مااواله فعلااي مااواله والااى ف ماان وااله و
عادى ف من عاداه) و لهذه األساباب كاان رساو ف الى ف علاه و آلاه
هم وسيل النجاة نهجا لكل من عرف ف.
فما هو معنى التوسل و ما هو الفارم بين التوسل و ئفاع الرسو لى
ف عليه و آله؟؟.
الشفاع أن يياحبك أو أن تياطحب معاك ااحب سالط و جااه إلاى مان
هو أعيم منه سلطانا و جاها فيطب هو و تيامت أنات و هاذه هاي ئافاع
رسو ف لى ف عليه و آله للعياة و المذنبين من أمته يوم الحشر.
أما التوسل فحن عندما نقو بحق محمد و آ محمد فمعناها الحقيقي بحق
حبي لمحمد و آ محمد و هي الييغ التي استخدمها السجاد عليه الساالم
في دعائاه و باديهي أن حاب محماد و آ محماد هاو حاب للمانهج الاذي هاو
القرآن و السن الحقيقي فهو طلب بموجب عالق مدعاة بيناك وباين رعااة
المنهج (محمد و آ محمد) أولي األمار الاذين عرفناا ف منازلتهم و أوجاب
علينا طاعتهم.
فالتوسل هنا مرحل أك ر تقادما و أك ار جارأة و و وقاا فاي الطلاب فادعائاك
الياال و االرتباااط بينااك و بااين محمااد وآلااه (منهجااا و حبااا) يياابح علااى
المحك بين يدي من يعلام السار و أخفاى و مان يعلام حقيقا العالقا بيناك و
بااين ماان تتمسااح بهاام حبااا و منهجااا و إال كاناات الفضاايح و كااان الخاازي و
العار.
م من الذي قا أن التوسال بحاب محماد و آ محماد و اقتاداء أ ارهم يعناي
الطلب من غير ف ؟؟ فأنت تقو في دعائك اللهم إني أسألك بحق محماد و
آ محمد فالسؤا لمفرد واحد أحاد فارد امد و لايت ال ناين و ال ل ال ا و
أما الطلب فيمكن تقديمه من واحد أو ا نين أو حتى من ملياون ئاخص فاي
الة الجماع و ال يعني االئتراك في تقديم الطلب أي ناوع مان االئاتراك
في إجابته.
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إذن فالتوسل و الوسيل حتمي منهجي فرضت بنص القارآن ألن محمادا و
آ محمد هم حبل ف المتين و راطه المستقيم.
و العجيااب الغريااب المريااب أن هااؤالء الحمقااى أجااا وا مطلااق التوساال و
خيوا التوسل بمحمد و آ محمد بالمنع دونما إقام دليل واحد من الكتاب
و السن على ذلك المنع المشدد فهم قد أجاا وا التوسال باألعماا الياالح
و أسماء ف الحسنى و كما أسلفنا من قبل أال يعد التقرب إلى ف عز و جل
بأفضل األعما و القربات بعد إفراده سبحانه باأللوهي و هو حب محماد و
آ محمد أمرا جائزا ؟؟ و دم ف العلي العييم إنك ال تسمع الماوتى و ال
تسااامع اليااام الااادعاء إذا ولاااوا مااادبرين * و ماااا أنااات بهاااادي العماااي عااان
ضاللتهم ).

مناجاة المعتيمين الالئذين بجناب ف:
ال توحش استئناس إيماني و ال تجعل وابي واب من عبد سواك فإن قوما
آمنوا بألسنتهم ليحقنوا دماءهم فأدركوا ما أملوا و إنا آمنا باك بألسانتنا و
قلوبنااا لتعفااو عنااا فأدركنااا مااا أملنااا و باات رجاااءك فااي اادورنا و ال تااز
قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحم إنك أنت الوهاب فو عزتك ياا
سيدي لو انتهرتني ما برحت من بابك و ال كففت عن تملقك لماا ألهام قلباي
من المعرف بكرمك و سع رحمتك
إلى من يلجأ العبد إال إلى مواله و إلى من يلتجئ المخلوم إال إلى خالقه؟؟
إلهي لو قرنتني باأل افاد و منعتناي سايبك مان باين األئاهاد و دللات علاى
فضائحي عيون العباد و أمرت بي إلى النار و حلت بيني و باين األبارار ماا
قطعت رجائي منك و ما رفت تأميلي للعفو عنك و ال خرج حبك من قلبي
أنا ال أنسى أياديك عندي و سترك علي في دار الدنيا).
هو ا اووب العال ) بين العبد و موته و ضاص) عدما يةدرك العبةد أب ت ملجةأ
من هللا إت إليه يلى من يلجأ العبد إت إلةى مةوته و إلةى مةن يلتجة المخلةو
إت إلى ضالقه إ ب ال مفر من التشب و اتستمساك بباب الرحم) و التوب) و
لةيس هةةاك محةي مةةن التعلةةق بأسةتار الرحمةة) حتةةى و لةو و ةةع المحظةةور و
رنتنةةي بااصةةفاد و أمةةر بةةي إلةةى النةةار و حلةةد بينةةي و بةةين اابةةرار مةةا
طعد ر ائي من و ما صر د اأميلي للعفو عن .
إنها حال) من اتستمساك بحبا هللا طمعا ي رحم) هللا البعا يمةارس لة
السلوك طمعا ي الدنيا و حبا يها مهما أ لته أو طرداه أو عا بتةه و يسةتوبر
عن الخضوع و اتنوسار بين يدي موته أليس ه ا هو العجك العجاب؟؟.

مناجاة الزاهدين:
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ينتقةةا الةةداعي المعصةةوم إلةةى حالةة) أضةةرم مةةن التو ةةه و الةةدعاء حالةة) مةةن
حات الصد مع هللا و مع النفس عمةا ليةا انتهةي هة ه الحيةاة بزضر هةا و
زينتها و بريقها الزائف و ي هك العبد إلى اآلضةرة مفتتحةا طريقةه بةالمو و
ما بعد المو من أهوال المو ف و المحشر يا رب هةك لنةا لة الصةد و
القدرة على موا ه) ال ا بالحقيق) كامل):
ساايدي أخاارج حااب الاادنيا ماان قلبااي و اجمااع بينااي و بااين الميااطفى و آلااه
خيرتك من خلقك و خاتم النبيين محماد الى هلل علياه و آلاه و انقلناي إلاى
درج ا التوب ا إليااك و اعنااي بالبكاااء علااى نفسااي فقااد أفنياات بالتسااويف و
اآلما عمري و قد نزلت منزل اآليسين مان خياري فمان يكاون أساوأ حااال
مناي إن أناا نقلاات علاى م ال حااالي إلاى قباار لام أمهاده لرقاادتي و لام أفرئااه
بالعمل اليالح لضجعتي و ما لي ال أبكي و ال أدري إلى ما يكاون ميايري
و أرى نفسااي تخااادعني و أيااامي تخاااتلني و قااد خفقاات عنااد رأسااي أجنحا
الموت
أبكااي لضاايق
أبكااي ليلم ا قبااري
أبكااي لخااروج نفسااي
لحدي
أنيار
أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليال حامال قلاي علاى جهاري
مرة عن يميني
إذ الخالئاق فاي ئاأن غيار ئاأني لكال امار
و أخرى عن ئامالي
و وجاوه
منهم ئأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضااحك مستبشارة
يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة و ذل )
يا رب أعنا علةى إ ةراء الة الجراحة) تست صةال لة الةورم الخبية الة ي
أ سد لوبنا إنه حك الدنيا أي دنيا الة التةي نحبهةا و نستمسة بهةا؟؟ و نحةن
نعلم أنها اخادعنا و اخاالنا و كلمةا اقةدم بنةا العمةر و مضةد بنةا اايةام اخفةق
حول ر وسنا أ نح) المو كالطائرة التي ازمع الهبوط حامل) معها المةو
إلى نائنا و ربما كاند ازمع اإل الع آض ة معها أرواحنا إنه طيراب سريع و
ليس زحفا بطي ا على أي صورة ستووب النهاي)؟؟.
لن يووب هنةاك مشةهد ديةد هةو مشةهد متوةرر عاشةه بلنةا ماليةين الخالئةق
طال بهم العمر أو صر.
ال قياور و ال ريااش و ال فاراش و
و قبر ضيق ميلام
نفت تخرج
ال أ اث
هاذا
بل كفن ضيق و جساد عاار و قال األو ار علاى اليهاور فقاط
هو حياد العمر م ماذا يكون يوم الجمع؟؟ باليين من الخالئاق لكال امار
منهم ئأن يغنيه فاال مولاود يجازي عان والاده و ال والاد عان ولاده و ال أ
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عن أخيه (ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أو مرة و تركتم ما خولنااكم-
من سلطان و جبروت -وراء جهوركم).
هااذه هااي الحقيقا و إذا كااان األماار كااذلك فلماااذا ال نوا اال التقاارب إلااى ف تبااارك و
تعالى و لماذا ال نوا ال الشاكر لاه سابحانه أال يعاد التوحياد و نفاي الشارك مان أكبار
الانعم {سيدي عليك معولي و معتمدي و رجائي و تاوكلي و برحمتاك تعلقاي

تييب برحمتك من تشاء و تهدي بكرامتك من تحب
فلك الحمد علاى ماا نقيات مان الشارك قلباي و لاك الحماد علاى بساط لسااني
أفبلسااني هااذا الكااا أئاكرك أم بغايا جهاادي فااي عملاي أرضاايك و مااا قاادر
لساني يا رب في جنب ئاكرك و ماا قادر عملاي فاي جناب نعماك و إحساانك
إلهي إن جودك بسط أملي و ئكرك قبل عملاي سايدي إلياك رغبتاي و إلياك
رهبتااي و إليااك تااأميلي و قااد ساااقني إليااك أملااي و عليااك يااا واحاادي عكفاات
همتي و فيما عنادك انبساطت رغبتاي و لاك خاالص رجاائي و خاوفي و باك
أنساات محبتااي و إليااك ألقياات بياادي و بحباال طاعتااك مااددت ياادي يا مااوالي
بذكرك عاش قلبي و بمناجاتك بردت ألم الخوف عني}.
يا رب ل الحمد على أب علد وارحي و وانحي اتو ةه نحةو مر ةاا
قد نقيد من الشرك لبي و د بسطد بالحمد لساني و ل ا و ك علةي بة ل
غايةة) الجهةةد ةةي العمةةا لتر ةةى و لوةةن ت شة مةةن هة ا يةةوازي ضةةل ةةال
حمةدي بلسةاني ينفةع مةن دوب شةورك و ت عملةي يوةا نعمة و إحسةان و
لةةةوت رحمتةةة مةةةا نفعنةةةي ت هةةة ا و ت اك و ابقةةةى كةةةا مشةةةاعري معلقةةة)
بر ةةوان يةةا رب مشةةاعر اامةةا و الرغبةة) و الرهبةة) و الخةةوف و الحةةك و
التسليم يا موتي ب كرك عاش لبي و بمنا اا برد ألم الخوف عني.

موقف الرحم و الرحماني :
التخل من ال نوب أوت (فيا موالي و يا مؤملي و يا منتهى سؤلي فارم
بيني و بين ذنبي الماانع لاي مان لازوم طاعتاك) ام يازداد الطماع و الرجااء
(فإنمااا أسااألك لقااديم الرجاااء فيااك و عياايم الطمااع منااك الااذي أوجبتااه علااى
نفسك من الرأفا و الرحما فااألمر لاك وحادك ال ئاريك لاك و الخلاق كلهام
عيالك و في قبضتك و كل ئايء خاضاع لاك تباركات ياا رب العاالمين إلهاي
ارحمني إذا انقطعت حجتي و كال عان جواباك لسااني و طااش عناد ساؤالك
إياي لبي فيا عييم رجائي ال تخيبني إذا ائتدت فاقتي و ال تردني لجهلي و
ال تمنعنااي لقل ا اابري أعطنااي لفقااري و ارحمنااي لضااعفي ساايدي عليااك
معتماادي و معااولي و رجااائي و تااوكلي و برحمتااك تعلقااي و بفنائااك أحااط
رحلااي و بجااودك و كرمااك أقيااد طلبتااي و بكرمااك اسااتفتح دعااائي و لااديك
أرجو فاقتي و بغناك أجبر عيلتي و تحت جل عفوك قياامي و إلاى جاودك و
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كرمك أرفع بياري و إلاى معروفاك أديام نياري فاال تحرقناي بالناار و أنات
موضع أملي و ال تسكني الهاوي فإنك قرة عيني.
يا سيدي ال تكذب جني بإحسانك و معروفك فإنك قتي و ال تحرمني وابك
فإنك العارف بفقري
إلهي إن كان قد دنا أجلي و لم يقربني منك عملي فقد جعلت االعتراف إليك
بذنبي وسائل عللي إلهي إن عفوت فمن أولى منك بالعفو و إن عذبت فمن
أعد منك في الحكم ارحم في هذه الدنيا غربتي و عند الموت كربتي و في
القباار وحاادتي و فااي اللحااد وحشااتي و إذا نشاارت للحساااب بااين يااديك ذ
موقفي
و اغفر لي ماا خفاي علاى اآلدمياين مان عملاي و أدم لاي ماا باه ساترتني و
ريعا على الفراش تقلبني أيادي أحبتاي و تفضال علاي ممادودا
ارحمني
على المغتسل يقلبني الح جيرتي و تحنن علي محموال قد تناو األقرباء
أطراف جنا تي و جد علي منقوال قد نزلات باك وحيادا فاي حفرتاي و ارحام
في ذلك البيت الجديد غربتي حتى ال أستأنت بغيرك
سيدي إن وكلتني إلى نفسك هلكت
سيدي فبمن أستغيل إن لم تقلني ع رتي
فإلى من أفزع إن فقدت عنايتك في ضجعتي
و إلى من ألتجئ إن لم تنفت كربتي
سيدي من لي و من يرحمناي إن لام ترحمناي و فضال مان أؤمال إن عادمت
فضلك يوم فاقتي
و إلى من الفرار من الذنوب إذا انقضى أجلي
سيدي ال تعذبني و أنا أرجوك
إلهي حقق رجائي و آمن خوفي فإن ك رة ذنوبي ال أرجو فيها إال عفوك.
سيدي أنا أسألك ما ال أستحق و أنت أهل التقوى و أهل المغفرة فااغفر لاي
و ألبسي من نيرك وبا يغطي علي التبعاات و تغفرهاا لاي و ال أطالاب بهاا
إنك ذو من قديم و فح عييم و تجاو كريم
إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من ال يسألك و على الجاحدين بربوبيتاك
فكيف سيدي بمن سألك و أيقن أن الخلق لك و األمر إليك تباركت و تعاليت
يا رب العالمين
سيدي عبدك ببابك أقامته الخيا بين ياديك يقارع بااب إحساانك بدعائاه
فال تعرع بوجهك الكريم عني و اقبل مني ما أقو فقد دعوت بهذا الدعاء
و أنا أرجو أن ال تردنني معرف مناي برأفتاك و رحمتاك إلهاي أنات الاذي ال
يحفيك سائل و ال ينقيه نائل أنت كما تقو و فوم ما نقو )
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الهم ااول و ااضير هو هم اآلضرة و رورة النجاة من النار (فمن حزح
عن النار و أدخل الجنا فقاد فاا فاو ا عييماا) و السةبيا الوحيةد هةو طلةك
العفو و الرحم) من هللا اعالى و ضاص) إ ا ا ترب اا ةا أو كةاد أب يقةع لةن
اجد محاوت احسين العما
فال تحرقني بالنار و أنت موضع أملي
و ال تسكني الهاوي فإنك قرة عيني
ارحم في هذه الدنيا غربتي و عند الموت كربتي و في القبار وحادتي و فاي
اللحد وحشتي
لم يعد هناك مجال للعما أو للسعي با اللجةوء إلةى رحمة) هللا و عفةوه وحةده
هو الملجأ و المنجى أنا أسأل ما ت أستحق و أند ال ي افةيا سةيب علةى
من ت يسأل و على الجاحدين بربوبيت ويف سةيدي بمةن سةأل و أيقةن أب
الخلق ل و اامر إلي اباركد و اعاليد.
{اللهم إني أسألك برا جميال و فرجا قريبا و قوال ادقا و أجرا عييما
أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه و ما لم أعلم
أسألك اللهم من خيار ماا ساألك مناه عباادك الياالحون ياا خيار مان سائل و
أجود من أعطى أعطني سؤلي في نفسي و أهلي و والادي و ولادي و أهال
حزانتااي و إخااواني فيااك و أرغااد عيشااي و أجهاار مروتااي و أ االح جميااع
أحوالي و اجعلني ممن أطلت عمره و حسنت عملاه و أتممات علياه نعمتاك
و رضيت عنه و أحييته حياة طيب في أدوم السرور و أسبغ الكرام و أتام
العيش إنك تفعل ما تشاء و ال تفعل ما يشاء غيرك
اللهم خيي منك بخا ذكرك و ال تجعل ئيئا مما أتقرب به في آناء الليل
و أطااراف النهااار رياااء و ال ساامع و ال أئاارا و ال بطاارا و اجعلنااي لااك ماان
الخائعين اللهم أعطني السع في الر م و األمن فاي الاوطن و قارة العاين
في األهل و الما و الولد و المقام في نعمك عندي و الياح فاي الجسام و
القوة في البدن و السالم في الدين و استعملني بطاعتك و طاعا رساولك
محمد لى ف عليه و آله أبدا ماا اساتعمرتني و اجعلناي مان أوفار عباادك
عندك نييبا في ئهر رمضان في ليل القدر و ما أنات منزلاه فاي كال سان
ماان رحم ا تنشاارها و عافي ا تلبسااها و بلي ا تاادفعها و حساانات تتقبلهااا و
سيئات تتجاو عنها و ار قني ر قا و اساعا مان فضالك الواساع و ا ارف
عنااي يااا ساايدي األسااواء و األدواء و اقااض عنااي الاادين و اليالمااات و خااذ
عني بأسماع و أبيار أعدائي و حسادي و الباغين علاي و نياري علايهم
و أقر عيني و فرح قلباي و جعال لاي مان هماي و كرباي فرجاا و مخرجاا و
اجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي و اكفاي ئار الشايطان
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و ئر السلطان و سيئات عملي و طهرناي مان الاذنوب كلهاا و أجرناي مان
النار بعفوك و أدخلني الجن برحمتك و وجني من الحور العين بفضالك و
ألحقني بأوليائك اليالحين محمد و آله األبارار الطيباين الطااهرين األخياار
لواتك عليهم و على أجسادهم و أرواحهم و رحم ف و بركاته}.

مناجاة المعتيمين:
إلهي و سيدي و عزتك و جاللك لئن طلبتني بذنوبي ألطالبنك بعفوك و لئن
طااالبتني بلااؤمي ألطالبنااك بكرمااك و لاائن أدخلتنااي النااار ألخباارن أهاال النااار
بحبي لك إلهي و سيدي إن كنت ال تغفر إال ألوليائك و أهل طاعتك فإلى من
يفزع المذنبون
و إن كناات ال تكاارم إال أهاال الوفاااء بااك فاابمن يسااتغيل المساايئون إلهااي إن
أدخلتني النار ففي ذلك سرور عدوك و إن أدخلتني الجن ففاي ذلاك سارور
نبيك و أنا و ف أعلم أن سرور نبيك أحب إليك من سرور عدوك.

مناجاة المحبين:
ثةةم يختةةتم اإلمةةام السةةجاد عليةةه السةةالم دعةةاءه بمو ةةف المحةةك الصةةاد الة ي
استعرخ كا ) وانك العال ) بينه و بين ضالقه و د أب ماع الة العال ة)
هو الحك حك هللا اوليائه و حك أول ااولياء العار ين لسيدهم و موتهم:
اللهم إناي أساألك أن تما قلباي حباا لاك و خشاي مناك و تياديقا بكتاباك و
إيمانا بك و فرقا منك و ئوقا إليك يا ذا الجال و انكرام حبب إلي لقائاك و
أحبب لقائي و اجعل لي في لقائك الراح و الفرج و الكراما اللهام ألحقناي
بيالح من مضى و اجعلني من الح من بقي و خذ بي سبيل اليالحين و
أعنااي علااى نفسااي بمااا تعااين بااه اليااالحين علااى أنفسااهم و اخااتم عملااي
بأحسنه و اجعل وابي منه الجن برحمتك
و أعنااي علااى ااالح مااا أعطيتنااي و بتنااي يااا رب و ال تردنااي فااي سااوء
استنقذتني منه يا رب العالمين
اللهاام إنااي أسااألك إيمانااا ال أجاال لااه دون لقائااك أحينااي إذا أحييتنااي عليااه و
توفني إذا توفيتني عليه و ابع ني إذا بع تني عليه و أبر قلبي مان الريااء
و الشااك و الساامع فااي دينااك حتااى يكااون عملااي خاليااا لااك اللهاام أعطنااي
بييرة في دينك و فهما في حكمك و فقها في علمك و كفلين من رحمتك و
ورعا يحجزني عن معا ايك و بايض وجهاي بناورك و اجعال رغبتاي فيماا
عندك و توفني في سبيلك و على ملا رساولك الى ف علياه و آلاه اللهام
إنااي أعااوذ بااك ماان الكساال و الفشاال و الهاام و الجاابن و البخاال و الغفل ا و
القسوة و المسكن و الفقر و الفاق و كل بلي و الفواحش ما جهار منهاا و
مااا بطاان و أعااوذ بااك ماان نفاات ال تقااع و بطاان ال يشاابع و قلااب ال يخشااع و
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دعاااء ال يساامع و عماال ال ينفااع و أعااوذ بااك يااا رب علااى نفس اي و دينااي و
مالي و على جميع ما ر قتني من الشيطان الرجيم إنك أنات الساميع العلايم
اللهم إنه ال يجيرني منك أحد و ال أجد من دونك ملتحدا فال تجعل نفسي في
ئيء من عذابك و ال تردني بهلك و ال تردني بعذاب ألايم اللهام تقبال مناي
و أعل ذكري و ارفع درجتي و حاط و ري و ال تاذكرني بخطيئتاي و اجعال
واب مجل سي و واب منطقي و واب دعائي رضاك و الجنا و أعطناي ياا
رب جميع ماا ساألتك و دناي مان فضالك إناي إلياك راغاب ياا رب العاالمين
اللهم إنك أنزلت في كتابك العفو و أمرتنا أن نعفو عمان جلمناا و قاد جلمناا
أنفسنا فاعف عنا فإنك أولى بذلك منا و أمرتنا أن ال نرد سائال عان أبوابناا
و قد جئتك سائال فال تردناي إال بقضااء حااجتي و أمرتناا بانحساان إلاى ماا
ملكت أيماننا و نحن أرقاؤك فأعتق رقابنا من النار ياا مفزعاي عناد كربتاي
و يا غو ي عند ئدتي إليك فزعت و بك استغ ت و لذت ال ألوذ بسواك و ال
أطلاب الفارج ال مناك فااغ ني و فارج عناي ياا مان يقبال الساير و يعفاو عان
الكسير اقبل مني اليسير و اعف عني الك ير إنك أنت الرحيم الغفور
دكتور /أحمد راسم النفيت المنيورة مير حاادي عشار مان ذي الحجا
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