
المختـار مـن األعمــال 
في مجربـات االماميــــة  

السيدة وفاء عبد الوهاب الصفار

جمـع وتحقيق وإعـداد  

يهـــدى وال يبـــــاع 



 



3 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

- المقــدمـــة -
بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللهم صِل على محمد وآل محمد
الحمد هلل الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لوال ان هدانا اهلل، والصالة والسالم 
على ســيدنا وشفيعنا أبي القاســم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين 
)صلوات اهلل وسالمه عليهم اجمعين( وعلى قائمهم الحجة المنتظر )عجل 
اهلل فرجه الشــريف وجعلنا من انصاره وشــيعته ومقيمي حكومته( وعلى 
جميع االنبياء والمرسلين وعلى أصحابه المنتجبين الذين أعلوا معه )ص( 

شهادة ال إله اال اهلل محمد رسول اهلل.
 أشــار اهلل تعالى الى الدعاء وأهميته وآدابه في العديد من اآليات الكريمة 

في القرآن الكريم منها على سبيل االيجاز ال الحصر
77\الفرقان  ِبُكْم َربِّي َلــْوال ُدَعاُؤُكْم( َيْعَبُأ  * )ُقْل َمــا 

ّيــا َمــا َتْدُعوا َفَلُه اأَلْســَماُء  ْحَمــَن َأ ْو اْدُعــوا الرَّ * )ُقــْل اْدُعــوا اهللََّ َأ
110\االسراء  ْلُحْسَنى( ا

عًا َوُخْفَيًة ِإنَُّه ال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن( 55 \ االعراف * )اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّ
* )َوِإَذا َســَأَلَك ِعَبــاِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريــٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِعــي ِإَذا َدَعاِني 

َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنوا ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُدوَن( 186 \ البقرة
وأشــارت الســنة النبوية الى الموضوع ذاته عبر أحاديث الرسول االعظم 
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)ص( وأهل بيته االطهار )ع( فحديث الرسول )ص( )الدعاء يرد القضاء( 
وفي حديث شريف آخر ) الدعاء يرد القضاء وقد ُأبرم إبرامًا (.

وقد علمنا الرسول وأئمة الهدى )ع( اآلداب العامة للدعاء وأوقات استجابة 
الدعــاء وكيفية الدعاء ؟ ومن ندعوا ؟ وماهي وســيلتنا التي نعتمدها لقوله 

تعالى )َواْبَتُغوا ِإَلْيِه اْلَوِسيَلَة( 35\ المائدة
لقد زخرت كتب االدعية لدى الشيعة األمامية بأدعية مطولة مباركة مروية 
عن طريق أهل البيت )ع( أو أحد رواة األدعية المقربين منهم )خاصتهم( 
كأمثــال كميل بن زياد وأبــي حمزة الثمالي )رحمــة اهلل ورضوانه عليهم 

أجمعين( وغيرهم الكثير. 
تلــك االدعيــة تضمنت مضامين عديــدة قيلت في أوقــات وغايات مختلفة 

شملت معظم جوانب الحياة، مشاكلها، همومها، عللها واسقامها.
وروى أهــل البيــت )ع( أدعية قصيرة ومؤثرة قيلــت لدفع أمر ما أو لنيل 

خير أو لدفع شر أو لقضاء حاجة ما.
وقد تعلم الناس منهم الدعاء وطرقه و أنواعه وفنونه وما وصل الينا عنهم 
)ع( وما سطر في كتبنا وكتب المسلمين ما هو اال نقطة في بحر من فيض 

علومهم الربانية الدينية والدنيوية واالخروية.
 فكــرة هــذا الكتاب هو جمع االعمال ) أدعيــة، صلوات، أحراز وأذكار ( 
مأثورة ومجربة لدى األمامية والمؤثرة في حل كثير من المعضالت بإذنه 

تعالى. 
والتعرف على االســرار المتوفرة في بعض ســور وآيــات القرآن الكريم 
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واالســرار المتوفرة في أذكار بعينها والعمــل بمقتضاها للتوصل الى حل 
الكثير من المشاكل والعقبات التي تعترضنا شرط االيمان بالعمل المذكور 

وتوفر النية الحسنة وعدم اليأس من روح اهلل. 
وابتعد الُكتاب عن كل ما يخص أرباب الطالسم والتسخيرات وذكر حروف 
وكلمات قد تكون واسطة بين العامل بها وشياطين من االنس والجن يكون 
العمــل بهــا ضار وغير مجدي ويأتي بنتائج ســلبية ال صالح فيها أوصانا 

أهل البيت )ع( بتجنب العمل بها.
أقــدم هذا العمل المتواضع للقارئ المســلم الكريم بالشــكل المختصر الذي 
يســتفاد منه ان شــاء اهلل وتجاوز االطالة فالسرعة مطلوبة في هذا العصر 
الذي نعيشــه مع وافر التقديــر واالمتنان لكل من جمع الدعاء المروي عن 
أهل البيت من األولين واألخرين جازاهم اهلل خير الجزاء وجعله في ميزان 

أعمالهم الحسنة إن شاء اهلل .
                             ومن اهلل العون والتوفيق

السيدة وفاء عبد الوهاب الصفار
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- اإلهـــداء -

بسم اهلل الرحمن الرحيم
ــا َيْبُلَغنَّ ِعْنَدَك  )َوَقَضــى َربُّــَك َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَســانًا ِإمَّ
اْلِكَبــَر َأَحُدُهَمــا َأْو ِكالُهَما َفال َتُقْل َلُهَمــا ُأفٍّ َوال َتْنَهْرُهَما َوُقْل َلُهَما َقْواًل 

َكِريمًا( 23 \ االسراء
اهــدي ثواب هذا العمل المتواضع الى روح والدّي وأرحامي المتوفين من 
والــدّي جعله اهلل في ميزان أعمالهم الحســنة ورزقهم عفــوه وغفرانه، ما 
عندي ما اقوله لهم وهم في تلك الدار البعيدة والنشــأة االخرى ســوى قول 

األمام السجاد )ع(:- 
) واخصــص أبوّي بأفضــل ما خصصت آباء عبــادك المؤمنين وأمهاتهم 
ياأرحــم الراحمين. اللهم ال تنســني ذكرهما في أدبار صلواتي وفي آن من 

آناء ليلي وفي كل ساعة من ساعات نهاري(.
وتفضل علّي وعليهم برحمتك واحسانك إنك ولي العفو والمغفرة واإلحسان 

وصلى اهلل على سيدنا وشفيعنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
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- إعتــــذار -

أعتــذر هلل ولرســوله وألهل بيته االطهــار ) صلوات اهلل وســالمه عليهم 

أجمعين ( عن كل خطأ أو ســهو أو ضعف ورد في ذكر دعاء أو أي أمر 

كتب وســطر في هــذا الكتاب لم يكن هلل عز وجل ولهــم )ع( فيه رضا أو 

قبول وأسألهم تقبل عذري والتسديد في أمري.
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- شـكر وتقـديــر -

أقــدم شــكري وتقديــري وامتناني لــكل من ســاهم في إخراج هــذا العمل 
المتواضع بالشــكل المرضي إن شــاء اهلل وباألخــص صاحب مطبعة دار 
المعري المحترم الســيد حيدر الوكيل والعامليــن معه جعله اهلل في ميزان 

اعمالهم الحسنة ورزقهم خير الدنيا واألخرة ...
 آمين رب العالمين 



 الفصل االول 

 المخـتار من األعمـال المســتحبة

أليام أشهر السنة الهجرية )القمرية(  
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
1 ـ مفهــوم منــازل القمــر:

ُهوِر ِعْنَد اهللَِّ اْثَنا َعَشَر َشْهرًا  قال تعالى في محكم كتابه الكريم )ِإنَّ ِعدََّة الشُّ
َمَواِت َواأَلْرَض ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم (36 / التوبة   ِفي ِكَتاِب اهللَِّ َيْوَم َخَلَق السَّ

واألربعة الحرم هي ثالثة أشهر متتالية وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم 
والشــهر الرابع ) الفرد(هو شهر رجب ويســمى )األصب( الن اهلل تعالى 

يصب الرحمة والمغفرة على عباده. 
وكانت العرب في الجاهلية تحرم في هذه األشهر القتال والغزو تعظيمًا لها 

فلما جاء اإلسالم زادها تعظيمًا وحرمة.
 وُتعرف الســنة القمرية بأنها المدة التي يحتاجها القمر للدوران 12 دورة 
حول األرض. كل دورة تكون شهر قمري واحد وإن دورة القمر الشهرية  
حول األرض تستغرق 29،53 يوم لذا فان طول الشهر القمري يكون إما 

29 يوم أو 30 يوم وعند الفلكيين يكون 28 يوم فقط.
وأن دورة القمر السنوية حول االرض)السنة القمرية( تستغرق 354،37 
يوم أي أنها أقل بـ )11 يوم تقريبًا( من السنة الشمسية والمعتمدة في التقويم 

الميالدي .
ُتعتمد السنة القمرية كمقياس زمني في التقويم الهجري والمعتمد في الدين 

اإلسالمي والسنة القمرية أو الهجرية هي 12 شهر:-
محــرم ، صفر، ربيع األول ، ربيع الثاني ، جمادي األول ، جمادي الثاني 

، رجب ، شعبان ، رمضان ، شوال ، ذي القعدة ، ذي الحجة.
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اعتمــادا على ما ورد في أعاله يكــون هناك يومان يدخل فيهما القمر فترة 
المحــاق ويكون مختفيًا تماما لقوله تعالــى )َواْلَقَمَر َقدَّْرَناُه َمَناِزَل َحتَّى َعاَد 

َكاْلُعْرُجوِن اْلَقِديِم( 39/ يس
ومنازل القمر هي أشكاله خالل الدورة الشهرية للقمر حول األرض إذ يتغير 
شكل القمر كل يوم وليلة فمن الهالل في بداية الشهر يتسع ويكتمل ليصبح 
بدرًا في وســط الشــهر القمري )العربي ( ثم يتناقص ليرجع )َكاْلُعْرُجوِن 
اْلَقِديِم()عــذق التمر اذا يبس إنحنى وتقوس و اصفر() أي اضمحل بالحجم 

وخفت ضوءه(. 
التقويم الهجري يعتمد تحديد بداية الشهر برؤية الهالل ونهاية الشهر شبهه 
اهلل تعالى بالعذق اليابس المنحني والمصفر وهو المحاق إذ تتناقص االنارة 
التــي يتــم رؤيتها من قبل أهل األرض عند تحــول القمر من ) البدر ( الى 

المحاق ثم الهالل .
وهذه الدورة الشــهرية في تغير اشــكال القمر عنــد دورانه حول األرض 

تسمى )منازل القمر(.
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2 ـ أشهر السنة الهجرية أو القمرية 
ـ شهر محرم الحرام ـ

وهو أول أشهر السنة الهجرية ومن األشهر الحرم.
 سمي )محرم(ألن العرب قبل اإلسالم كانوا يحرمون القتال فيه وهو شهر 
الحزن والبكاء لما جرى من مصائب على أهل البيت )( وفيه إستشهد 
سيد الشهداء أبي عبد اهلل الحسين بن علي )( في واقعة الطف بكربالء 
وثلــة من أهل بيته الطاهريــن وأصحابه األخيار ، ويســتحب إقامة المآتم 
لذلك المصاب الجلل فعن االمام الصادق )( أنه قال ) أحيوا أمرنا رحم 

اهلل من أحيا أمرنا (
ْم َشَعاِئَر اهللَِّ َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى اْلُقُلوِب(32/ الحج  وقال تعالى )َوَمْن ُيَعظِّ

أن أمة تجدد ذكرى استشــهاد الحســين بن علي )عليهما الســالم( هي أمة 
تجدد الشــكر على نعيم الوالية ألولي االمر من بعد رحيل رسولهم الكريم 

الى الرفيق األعلى.
 وشعائر الحسين هي من شعائر اهلل ومن درجات التقوى األسمى واألعلى 
بين مراتب التقوى األخرى لقول رســول اهلل )ص(  )حســين مني وأنا من 

حسين ( سنأتي على ذكر مختصر لألعمال المندوبة لهذا الشهر:
* الليلة األولى / محرم :  

الليلة األولى لشــهر محرم ولبقية األشهر يستحب فيها االستهالل وهو انك 
اذا رأيــت الهــالل فال تشــر اليه ولكن اســتقبل القبلة وارفع يــدك الى اهلل 

وخاطب الهالل قائاًل:
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)ربي وربك اهلل رب العالمين ، اللهم اهله علينا باألمن واإليمان والسالمة 
واإلســالم والمســارعة الى ما تحب وترضى اللهم بارك لنا في شهرنا هذا 

وارزقنا خيره وعونه واصرف عنا ضره  وشره وبالئه وفتنته(.
ويســتحب في هذه الليلة الغســل وإحياءها بالذكر والدعاء وصالة ركعتين  
تقرأ في كل منها بعد الحمد )قل هو اهلل أحد( )11مرة( والصوم في صبيحة 

تلك الليلة أي صوم 1 محرم كونه يمثل أول أيام السنة الهجرية. 
* 1 / محـــرم 

يســتحب فيه الصوم وصالة ركعتين تقرا بعــد الحمد )قل هو اهلل أحد( في 
الركعة األولى و)قل يا أيها الكافرون( في الركعة الثانية وقراءة دعاء اليوم 

األول من أدعية األيام المنسوبة ألمير المؤمنين علي )ع(.  
وقراءة الدعــــاء التالي :

اللهم أنت اإلله القديم وهذه ســنة جديدة فأســألك فيها العصمة من الشيطان 
والقوة على هذه النفس األمارة بالســوء واالشتغال بما يقربني إليك يا كريم 

يا ذا الجالل واالكرام.
يا عماد من ال عماد له يا ذخر من ال ذخر له يا حرز من ال حرز له ياغياث 
من ال غياث له يا ســند من ال ســند له يا كنز من ال كنز له يا حســن البالء 
يــا عظيــم الرجاء يا عز الضعفاء يا منقذ الغرقى يــا منجي الهلكى يا منعم 
يا مجمل يا مفضل يا محســن ، انت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار 
وضوء القمر وشــعاع الشمس ودوي الماء وحفيف الشجر يا أهلل ال شريك 
لــك ، اللهم اجعلنا أفضــل مما يظنون وأغفر لنا ما ال  يعلمون وال تؤاخذنا 
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بما يقولون حســبي اهلل ال إله اال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 
آمنــا به كل من عند ربنا وما يذكر اال أولوا االلباب ربنا ال تزغ قلوبنا بعد 

إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
* 3 / محــرم 

يســتحب في هذا اليوم الصيام فعن رسول اهلل )ص( أنه قال: من صام هذا 
اليوم استجيبت دعوته.

* ليلة العاشـر / محــرم. 
يستحب زيارة الحسين )ع( والمبيت عنده حتى الصباح ليحشره اهلل تعالى 

في جملة الشهداء معه. 
وزيارة الحســين )ع( زيارة عاشــوراء أو زيــارة وارث ويفضل في هذه 
الليلة صالة عشــر ركعات بتســليم بين كل ركعتين تقرأ في كل ركعة بعد 

الحمد )قل هو اهلل أحد( )3 مرات( وبعد الفراغ من الصالة. 
) ســبحان اهلل والحمد هلل وال اله اال اهلل واهلل أكبر وال حول وال قوة اال باهلل 

العلي العظيم(.
اللهم صل على محمد وال محمد 

وأكثر من لعن اعدائهم من االولين واالخرين. 
* 10 / محــرم 

وهو يوم عاشــوراء وفيه استشــهد ســيد الشهداء الحســين )ع( في ملحمة 
تاريخية سميت ملحمة الطف في كربالء واستشهد معه ثلة من أوالده وأهل 
بيته )ع( وأصحابه االخيار )رضي اهلل تعالى عنهم أجمعين ( أمام عسكر 
الشام وعتاة العرب من الكوفة والحجاز وغيرها بأمرالخليفة االموي )يزيد 
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بن معاوية ( ووالي الكوفة آنذاك )عبيد اهلل بن زياد( وبقيادة عمر بن سعد 
بن أبي وقاص وشــبث بن ربعي وشــمر بن ذي الجوشــن )لعنة اهلل عليهم 

اجمعين(. 
وهو يوم عظيم الشأن عند المسلمين كافة وعند الشيعة خاصة ويستحب فيه 

إقامــة المآتم لمصاب أبي عبد اهلل )ع( والبكاء والحزن وترك الســعي في 

الحوائج، فعن االمام الرضا )ع( انه قال: ـ ) من ترك الســعي في حوائجه 

يوم عاشوراء قضى اهلل له حوائج الدنيا واالخرة (

ويستحب زيارة الحسين )ع( والدعاء والبكاء واللعن على قاتليه ويستحب 

ان يمسك عن الطعام والشراب الى العصر ال بنية الصيام 

وقرأة التوحيد )1000( مرة وقراءة دعاء العشرات وزيارة عاشوراء 

والنهــي عن صوم يومــي  9 و 10 محرم ألن بني أميــة كانوا يصومون 

تبركا وشماتة بقتل الحسين )ع( ورووا في فضل صومهما أحاديث مفبركة 

كثيرة نسبوها الى رسول اهلل)ص(.
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شـهر صفــر 
التسمية )صفر( جاءت ألن ديار العرب قبل اإلسالم كانت تصفر أي تخلوا 
من أهلها للحرب إذا كانوا يغزون القبائل فيه ويتركون اعدائهم بعد الغزو 

صفر المتاع.
وهو شهر معروف بالشؤم والنحوسة وقيل أنه ينزل من السماء باليا عديدة 
أكثر مما ينزل منه في جميع أشهر السنة وال يدفعها اال الصدقة والدعاء.

ومن أراد السالمة واالمن في هذا الشهر فليكثر من الذكر والصدقة وأعمال 
الطاعات وليقرأ الدعـــاء التالي كل يوم )عشر مرات(

يا  شــديد القوى يا شــديد المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز أذللت بعظمتك 
جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يامجمل يا منعم يا مفضل يا ال اهلل 
اال انت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك 

ننجي المؤمنين ، وصلى اهلل على محمد وآله الطيبين الطاهرين 
* الليلة األولى / صفــر 

يســتحب فيها االســتهالل وقراءة ادعية رؤية الهالل والــوارد ذكرها في 
الشهر األول )محرم( في اعمال الليلة األولى منه والتكبير وصالة ركعتين 

تطلب فيها الخير في هذا الشهر وتستدفع الشر
* 1 / صفــر 

يستحب صالة ركعتين تقرا بعد الحمد ) قل هو اهلل أحد ( في األولى و)قل 
يــا أيهــا الكافرون( في الثانية وقــراءة دعاء اليوم األول مــن أدعية األيام 

المنسوبة الى أمير المؤمنين علي)ع(
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* 7 / صفر 
من عام 50 هـ كانت فيه شهادة اإلمام الحسن بن علي )ع(.

* 17 / صفر 
لعام 203 هـ كانت فيه شهادة االمام الرضا )ع(.

* 20 / صفر 
وهــو يوم األربعين لســيد الشــهداء أبي عبــد اهلل الحســين )ع( وفيه زار 

الصحابي الجليل جابر بن عبد اهلل االنصاري قبر الحســين الشــهيد )ع( إذ 

قدم من المدينة المنورة الى كربالء فكان أول من زاره من الناس .

وصــادف في ذلك اليوم رجوع ركب أهل البيت )ع( وفيهم الســيدة زينب 

بنت علي واالمام الســجاد ونســوة االمام الحســين وبناته ومن تبقى منهم 

)صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين( الى قبر سيد الشهداء في كربالء قبل 

المسير الى مدينة جدهم رسول اهلل )ص()المدينة المنورة (

وقيل انه اليوم الذي ردت فيه الرؤوس لتدفن مع األجساد الطاهرة.

وقــد ورد في زيارة األربعين الكثير من األحاديث المروية عن أهل البيت 

إذ اعتبرت تلك الزيارة من عالمات المؤمن.

* 28 / صفر 
وفيــه رحل النبي االكرم )ص( الى الرفيــق األعلى وكان ذلك يوم االثنين 

لسنة 11 هـ وله من العمر 63 عامًا.

وتولــى أميــر المؤمنين علي )ع( غســله وتحنيطه وتكفينــه ولما فرغ من 
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تجهيــزه تقدم فصلى عليه ثم صلى الناس كبيرهم وصغيرهم عليه عشــرة 

عشرة ثم دفنه في حجرته المشرفة الكائنة حاليا في المسجد النبوي الشريف  

وقــد وردت أحاديث في نحوســة يوم األربعاء األخير من شــهر صفر بل 

ونحوســة ذلــك اليوم من كل شــهر فينبغي دفــع الباليا بالصدقــة والدعاء 

واالستعاذة وذكر اهلل كثيرًا.
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شهر ربيع األول 
وهو شــهر كثير البركة ألنه شــهد مولــد نبينا محمد )ص( فــي عام الفيل 

المصادف 570 م الموافق 53 ق. هـ 
وكذلك النه شهد زواج نبينا )ص( من خديجة بنت خويلد )رضي اهلل تعالى 

عنها( قبل المبعث بخمسة عشر عاما الموافق 595 م و 28 ق.هـ
الميـالد 53 ق.هـ مولد الرسول االكرم)ص(.

المبعث 13 ق.هـ وعمره الشريف )ص(  40 عامًا.
زواجه من خديجة   28 ق.هـ إذ كان 15 عام قبل المبعث.

* الليلة األولى / ربيع األول ويومها 
يستحب فيها االستهالل والتكبير وقراءة ادعية رؤية الهالل الوارد ذكرها 
لنفس الليلة من شهر محرم وصالة ركعتين تطلب فيهما الخير والبركة في 

هذا الشهر وتستدفع الشر فيه 
وفي تلك الليلة هاجر الرســول األعظم )ص( من مكة الى المدينة بعد 13 
عام من مبعثه وفيها أيضا بات أمير المؤمنين في فراشه )ص( وفيه نزلت 
)َوِمْن النَّاِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اهللَِّ َواهللَُّ َرُءوٌف ِباْلِعَباِد(207/ 

البقرة 
* الليلة الرابعة / ربيع األول

 وفيها خرج النبي )ص( من الغار متوجها الى المدينة المنورة 
*10 / ربيع األول 

قبل المبعث ب )15 عام( تزوج الرسول األعظم )ص( من خديجة وله من 



21 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

العمر 25 عام ولها من العمر 40 عام ويستحب الصيام فبه.  
* 12 / ربيع األول 

وفيــه كان قدوم الرســول )ص( الى المدينة مع زوال الشــمس ويســتحب 
صيامه.

* 17 / ربيع األول 
وفيه ولد نبينا وشــفيعنا رسول اهلل محمد )ص( بمكة عند طلوع الفجر من 
يــوم الجمعة في عام الفيــل 570 م والمصادف 53 ق.هـ وروي عن أئمة 

الهدى )ع( أنهم قالوا:-
 )من صام يوم 17 ربيع األول كتب اهلل له صيام سنة(.

ويســتحب صــالة ركعتين تقرأ في كل ركعة بعــد الحمد )قل هو اهلل احد (
)3مرات( )وقل يا أيها الكافرون( )3مرات( ويستحب فيه الغسل والصيام 
والصدقة وزيارة المشــاهد المقدســة ومنها مشهد الرسول )ص(عن قرب 

كان أم على بعد .
وقيل ان في 17 ربيع األول سنة 83 هـ ولد االمام الصادق )ع( عند طلوع 

الفجر ليوم الجمعة أيضا 
ويعتبر هذا اليوم من األعياد العظيمة ومن األيام الشريفة التي لها قدسيتها 

عند جميع المسلمين. 
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شهر ربيع الثاني 
* الليلة األولى / ربيع الثاني ويومها 

نفس العمل الوارد ذكره في أعاله لمثلها لبقية الشهور. 
* 4 / ربيع الثاني 

قيل ان فيه مولد االمام العســكري ســنة 232 هـ وفي رواية أخرى قيل ان 
مولده في 10 ربيع الثاني للسنة المذكورة أعاله.

* 8 / ربيع الثاني 
وفيــه كانت وفاة الصديقة الطاهــرة فاطمة الزهراء )ع( إذا اعتمدنا رواية 

األربعين يوم ) أي انها عاشت 40 يوم بعد وفاة أبيها رسول اهلل )ص((
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شهر جمادي األول 
* اليلة األولى / جمادي األول ويومها 

يســتحب االســتهالل وصالة 2 ركعة وقراءة دعاء اليوم األول من أدعية 
المنسوبة الى أمير المؤمنين علي )ع(
* 13 و 14 و 15 / جمادي األول 

من ســنة 11 هـ كانت وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )ع( هذا اذا 
اعتمدنا رواية الخمســة وســبعون يوم ) أي ان وفاتها بعد 75 يوم من وفاة 
الرســول )ص( المتعارف عليه في 28 صفر للســنة المذكورة( يســتحب 

إقامة المآتم للتواريخ المذكورة أعاله.
* 15 / جمادي األول 

فــي عــام 38 هـ كانت والدة االمام الســجاد )ع( ولنفس هذا اليوم من عام 
36 هـــ كان فتح البصــرة ونزول النصر من اهلل علــى امير المؤمنين في 

حرب الجمل 
وقيل أنه يستحب فيه زيارة األمير والسجاد )صلوات اهلل وسالمه عليهما(
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شهر جمادي الثاني 
* الليلة األولى / جمادي الثاني ويومها 

ينبغــي القيام بنفس العمل الوارد ذكره في أعــاله لمثلها من الليالي واأليام 

للشهور التي سبقت. 

* 3 / جمادي الثاني 
مــن ســنة 11 هـ كانت وفــاة الصديقة الطاهــرة فاطمة الزهــراء )ع( إذا 

اعتمدنا رواية )الخمسة وتسعين يوما بعد وفاة أبيها رسول اهلل )ص((

لذا ينبغ إقامة المآتم ومجالس العزاء على ما جرى عليها 

*20 / جمادي الثاني 
مــن بعد المبعــث )13 ق. هـ ( بعامين أي فــي )11 ق.هـ ( ولدت فاطمة 

الزهــراء )ع( وهو يوم شــريف يســتحب فيه الصيــام والصدقة والتطوع 

بالخيرات 

وهناك صالة خاصة تؤدى بشــهر جمادي الثاني ومرة واحدة بالسنة وفي 

أي يوم من أيامه أو لياليه وكيفية هذه الصالة هي كالتالي :

اربع ركعات بتشهدين وتسليمين تقرا في :

الركعة األولى بعد الحمد آية الكرسي )مرة( وسورة القدر ) 25 مرة (

الركعة الثانية بعد الحمد الهكم التكاثر )مرة( وسورة التوحيد ) 25 مرة (

الركعة الثالثة بعد الحمد قل يا أيها الكافرون)مرة( وسورة الفلق )25 مرة(

الركعة الرابعة بعد الحمد اذا جاء نصر اهلل)مرة( وسورة الناس )25 مرة(

ا
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وبعد التشهد والتسليم تقول :

) سبحان اهلل والحمد هلل وال اله اال اهلل واهلل أكبر ( )70 مرة (

) اللهم صل على محمد وال محمد ( )70 مرة (

)اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات( )3 مرات(

ثم تسجد وتقول:-

 )ياحــي يــا قيوم يــا ذا الجالل واالكــرم يا اهلل يا رحمن يــا رحيم يا أرحم 

الراحمين( )3مرات(

ثم تسأل اهلل حاجتك.
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شهر رجب الحرام 
األعمال العامة لشهر رجب

الصوم واالستغفار والتهليل والصالة على محمد وال محمد وقراءة التوحيد.  
ويســتحب العمرة في شــهر رجب ألنه أحد أشهر الســنة االربعة )الحرم( 
وقــراءة االدعيــة المرويــة عن الحجــج الطاهــرة )ع( لكل يــوم من هذا 
الشــهر ومنها قراءة هذا الدعاء المروي عن أبي حمزة الثمالي عن االمام 

السجاد)ع(.
الـدعــاء:

امتيَن، ِلُكلِّ َمْســَأَلة ِمْنَك  ــائليَن، وَيْعَلُم َضميَر الصِّ )يــا َمْن َيْمِلُك َحواِئَج السِّ
ادَقُة، وَأياديَك الفاِضَلُة،  َسْمٌع حاِضٌر َوَجواٌب َعتيٌد، َاللُّـهمَّ ومواعيدك، الصِّ
وَرْحَمُتَك الواِســَعُة، فأْســأُلَك َاْن ٌتَصلَِّي َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد وَاْن َتْقِضَي 

َحواِئجي ِللدُّْنيا َواالَِْخَرِة، ِانََّك َعلى ُكلِّ شيء َقديٌر(
* من قرأ كل يوم وليلة من شهر رجب وشعبان ورمضان. 

الحمد، وآية الكرســي، وقل يا أيها لكافرون، وقل هو اهلل أحد، والمعوذتان 
)3مرات(.
ثم نقول: 

ســبحان اهلل والحمــد هلل وال إله اال اهلل واهلل أكبــر وال حول وال قوة اال باهلل 
العلي العظيم )3 مرات(

اللهم صل على محمد وال محمد )3مرات(
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات )3مرات(
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استغفر اهلل ربي وأتوب اليه )400 مرة(
غفر اهلل تعالى ذنوبه ولو كانت بعدد قطر االمطار وورق األشجار 

* مــن صلــى كل ليلة بين المغرب والعشــاء ركعتين يقــرا في ركعة بعد 
الحمد قل هو اهلل أحد )مرة(.

قل يا ايه الكافرون )3مرات(.
غفر اهلل ذنوبه ويدعوا بهذا الدعــاء 

ال ِالـــَه إالَّ اهلُل َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، ُيْحيي َوُيميُت، َوُهَو 
َحــيٌّ ال َيُموُت، ِبَيِدِه اْلَخْيُر َوُهَو َعلى ُكلِّ َشــْييء َقديٌر، َوِاَلْيِه اْلَمصيُر، َوال 

َة ِإاّل ِباهلِل اْلَعِليِّ اْلَعظيِم، َاللُّـهمَّ َصلِّ َعلى ُمَحمَّد وال محمد، َحْوَل َوال ُقوَّ
* عن االمام الصادق )ع( عن ابيه عن جده عن علي )ع( أنه قال :

العبادة في اربع ليالي في السنة والليالي هي:- 
- أول ليلة من رجب. 

- ليلة النصف من شعبان. 
- ليلة الفطر. 

- ليلة األضحى.

األعمــال الخاصــة لشــهررجب 
* أعمال الليلة األولى / رجب :

االستهالل وهو مستحب في كل شهر أي مقابلة الهالل والتكبير )اهلل أكبر( 
)ثالثا( وادعية رؤية الهالل ومنها هذا الدعـــاء 
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اللهم اهله علينا باألمن وااليمان والسالمة واإلسالم ربي وربك اهلل.
اللهم بارك لنا في رجب و شعبان وبلغنا شهر رمضان واعنا على الصيام 
والقيام وحفظ اللسان وغض البصر وال تجعل حظنا منه الجوع والعطش.
ويفضل الغســل وإحياء هذه الليلة بالعبــادة والصالة وتالوة القران وقراءة 

هذا الدعــاء المروي عن اإلمام الباقر )ع(:-
 اللهم أنى اســالك بانك ملك وأنك على كل شــيء مقتدر وأنك ما تشــاء من 

امر يكون.
اللهم اني أتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى اهلل عليه واله يا محمد 

يا رسول اهلل اني أتوجه بك الى اهلل ربك وربي لينجح لي طلبتي. 
اللهم بنبيك محمد واالئمة من اهل بيته صلى اهلل عليه وعليهم انجح طلبتي 

ثم تسال حاجتك. 
* 1 / رجب 

ويســتحب في هذا اليوم الغســل والصيام فعن االمام  الرضا )ع( انه قال:-
)من صام اول يوم من رجب رغبة في ثواب اهلل وجبت له الجنة(

 ويستحب زيارة االمام الحسين )ع( 
وصالة ركعتين ألول الشــهر العربــي وقراءة دعاء اليوم األول من أدعية 

األيام المنسوبة الى أمير المؤمنين علي )ع(.
* ليلة الرغائب

وهي اول ليلة جمعة في رجب وهي ليلة عظيمة الشأن ففيها غفران الذنوب 
العظام.
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عــن هذه الليلة يقول رســول اهلل )ص(: اذا مضى ثلــث الليل لم يبقى ملك 
فــي الســماوات واألرض اال يجتمعــون في الكعبة وحواليها ويســالهم اهلل 
يامالئكتي ســلوني ما شــئتم فيقولــون: ربنا حاجتنا اليــك ان تغفر لصوام 

رجب.  فيقول تعالى: قد فعلت.
 ويستحب الصيام فيها )أي صيام يوم الخميس االول من رجب(.

ويفضل فيها صالة 12ركعة بين المغرب والعشاء يفصل بين كل ركعتين 
بتســــليمة يقــــرأ في كل ركعـــة بعد الحمــــد )قل هو اهلل أحد( )12 مرة( 

والقدر )3مرات(
فاذا فرغ من الصالة يقول:

اللهم صل على محمد وال محمد )70مرة (
ثم يسجد ويقول :

سبوح قدوس رب المالئكة والروح )70مرة (
ثم يرفع رأسه ويقول :

رب إغفر وإرحم وتجاوز عما تعلم انك انت العلي األعظم 
ثم يسجد ثانية ويقول مثل ما قال أعاله 

ثم يسأل اهلل حاجته فأنها تقضى ان شاء اهلل تعالى وقيل ان في هذه الصالة 
غفران الذنوب وأنها تشــهد له عند نزوله قبره وأنها تشــفع له في عرصة 

يوم القيامة.
* الليالي 14،13، 15 / رجب 

وتســمى الليالي البيض لبياضها بظهور القمر فيها من أول الليل الى اخره 
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واكتماله ليصبح بدرا.
عن االمام الصادق )ع( انه قال: أعطيت هذه االمة ثالث شــهور لم يعطها 
أحد من األمم وهي رجب وشــعبان ورمضــان وثالث ليالي لم يعطي احد 
مثلها ليلة 14،13، 15 من كل شــهر واعطيت هذه االمة ثالث ســور لم 

يعطها احد من األمم وهي التوحيد، يس، تبارك الملك.
فمــن جمع بين هــذه الثالث فقد جمــع أفضل ما أعطيت هــذه األمة فقيل: 

وكيف يجمع بين هذه الثالث ؟
قال )ع(:- صلي كل ليلة من الليالي البيض لهذه األشهر بركعتين تقرأ في 
كل ركعة بعد الحمد ســورة من الســور المذكورة أعاله ليحوز فضل هذه 

األشهر الثالثة.
ويزيد الركعات لتصبح 4 ركعات في ليلة 14.

وستة ركعات في ليلة 15
ويفضــل صيــام االيــام البيض من هذه األشــهر ومن غيرها من األشــهر 

المتبقية.
وقيــل ان فــي 13 رجــب بعد ثالثين عــام من عام الفيــل )570م( أي في 

)600 م( المصادف 23 ق.هـ كانت والدة أمير المؤمنين علي )ع(.
* 15 / رجب 

وهو يوم مبارك يســتحب فيه الغسل والصيام واالستغفار والذكر وقيل ان 
يوم 15 / رجب اليســأل العبد ربه اال أعطاه وال يســتغفر اال غفر له وال 

يسترزق اال رزق وال يسترحم اال رحمه وال يستقيل اال اقاله. 
ويستحب زيارة الحسين الشهيد )ع(.
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 ويستحب فيه صالة اربع ركعات بتسليمين والدعــاء كالتالي :-
َاللُّـهمَّ يا ُمِذلَّ ُكلِّ َجّبار، َويا ُمِعزَّ اْلُمْؤِمنيَن، َاْنَت َكْهفي حيَن ُتْعييِنى اْلَمذاِهُب، 
َوَاْنــَت بــاِرُئ َخْلقــي َرْحَمًة بي َوَقْد ُكْنَت َعــْن َخْلقي َغِنّيا، َوَلــْوال َرْحَمُتَك 
َلُكْنُت ِمَن اْلهاِلكيَن، َوَاْنَت ُمَؤيِّدي ِبالنَّْصِر َعلى َاْعدائي َوَلْوال َنْصُرَك ِايَّاي 
ْحَمِة ِمْن َمعاِدِنها، َوُمْنِشىَء اْلَبَرَكِة ِمْن  َلُكْنُت ِمَن اْلَمْفُضوحيَن، يا ُمْرِسَل الرَّ
ُزوَن،  ِه َيَتَعزَّ ْفَعِة، َفَاْوِلياُؤُه ِبِعزِّ ُموِخ َوالرِّ َمواِضِعها، يا َمْن َخصَّ َنْفَســُه ِبالشُّ
َويــا َمــْن َوَضَعْت َلُه اْلُمُلــوِك نيَر اْلَمَذلَِّة َعلــى َاْعناِقِهْم، َفُهْم ِمْن َســَطواِتِه 
خاِئُفوَن، َاســَاُلَك ِبَكْيُنوِنيَِّتَك الَِّتي اْشــَتَقْقَتها ِمْن ِكْبِرياِئَك، َوَاسَاُلَك ِبِكْبِرياِئَك 
ِتَك الَِّتي اْســَتَوْيَت ِبها َعلى َعْرِشَك  ِتَك، َوَاســَاُلَك ِبِعزَّ الَِّتى اْشــَتَقْقَتها ِمْن ِعزَّ
د َوَاْهِل َبْيِته.    َفَخَلْقــَت ِبها َجميــَع َخْلِقَك َفُهْم َلَك ُمْذِعُنوَن َاْن ُتَصلَِّي َعلى ُمَحمَّ

ثم اطلب حاجتك .
* 25 / رجب

 كانت فيه وفاة االمام موسى الكاظم )ع( لعام 183 هـ.
* الليلة 27 / رجب 

وهــي ليلة المبعث وهي من الليالي المباركــة وقد بعث النبي محمد )ص( 
في صبيحتها بالرسالة .

وقال عنها االمام الجواد )ع(: انه في رجب ليلة هي خير للناس مما طلعت 
عليه الشمس.

 ويســتحب فيها الغســل والصيام وزيارة النبي ) عن قرب او بعد ( وأمير 
المؤمنين علي)ع( والمشاهد المقدسة الهل البيت )ع(.
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والصالة نافلة فيما يتيسر من الذكر الحكيم وقراءة هذ الدعــاء. 
َاْلَحْمُد هلِل الَّذي َلْم َيتَِّخْذ صاحبة وال َوَلدًا َوَلْم َيُكْن َلُه َشــريٌك في اْلُمْلِك، َوَلْم 

َيُكْن َلُه َوِليٌّ ِمَن الذُّلِّ َوَكبِّْرُه َتْكبيرًا .
ْحَمِة ِمْن  َك َعَلى، َاْركاِن َعْرِشَك، َوُمْنَتَهى الرَّ َاللُّـــهمَّ ِاّني َاســَاُلَك ِبَمعاِقِد ِعزِّ
ِكتاِبَك، َوِباْسِمَك االَْْعَظِم االَْْعَظِم االَْْعَظِم، َوبِذْكِرَك االَْْعَلى االَْْعَلى االَْْعَلى، 
د َوآِلِه، َوَاْن  َوِبَكِلماِتــَك الّتامِّات التي تمت صدقًا وعداًل َاْن ُتَصلَِّي َعلى ُمَحمَّ

َتْفَعَل بي ما َاْنَت َاْهُلُه .
* 27 / رجب 

وهو يوم مبعث الرســول األعظم محمد )ص( ومن أعياد المســلمين وهو 
يوم شريف عظيم البركة نزل فيه جبرائيل عليه السالم بالرسالة اليه 

يســتحب فيه الغسل والصوم )وهو أحد األيام األربعة التي يفضل صيامها 
في السنة ويعدل صوم 70 عامًا(

ويستحب االكثار من الصالة على محمد وال محمد واالكثار من االستغفار 
وزيارة النبي محمد)ص( عن قرب او بعد وزيارة أمير المؤمنين )ع(.

وصالة 12 ركعة بستة تسليمات.
وإذا فرغــت مــن الصالة اقــرأ الحمد )4 مــرات( والتوحيــد )4 مرات( 

والمعوذتين )4 مرات( وهذا الدعـــاء )4 مرات(
َة ِإاّل ِباهلِل  ال ِالـَه ِإاّل اهلُل واهلُل َاْكَبُر، َوُسْبحاَن اهلِل َواْلَحْمُد هلِل، َوال َحْوَل َوال ُقوَّ

اْلَعِليِّ اْلَعظيم، اهلُل اهلُل َربِّي ال ُاْشِرُك ِبِه َشْيئًا.
* 30 / رجب 

عن االمام الرضا )ع( إنه قال : من صامه غفر اهلل له ماتقدم من ذنبه وما تأخر. 
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شـــهر شـعبــان 
شهر فضيل وهو شهر نبينا محمد )ص(اذ قال فيه )ص(:-)شعبان شهري 

رحم اهلل من أعانني على شهري(.
وانما سمي شعبان الن فيه تتشعب ارزاق المؤمنين لبلوغ شهر رمضان.

وان النبي )ص(واهل بيته )ع( كانوا يواظبون على صيامه
عن االمام الصادق)ع( انه قال :)صيام شعبان ذخر للعبد يوم القيامة، وما 
من عبد يكثر الصيام في شــعبان اال أصلح اهلل له أمر معيشــته وكفاه شــر 

عدوه(.
وفضــل صيــام يومي االثنين والخميس من شــعبان كبير فعن النبي )ص(
انه قال :-)من صام يومي االثنين والخميس من شــعبان جعل اهلل له نصيبا 
وقضى اهلل له عشــرين حاجة من حوائج الدنيا وعشرين حاجة من حوائج 

االخرة(.
األعمال العامة لشهر شعبان 

والتي يســتحب االتيان بها في أيام شــهر شــعبان هي االستغفار، الصدقة، 
التهليــل, الصالة على محمد وال محمد قراءة االدعيــة والمناجاة المروية 

عن امير المؤمنين واالئمة )ع(
 وصالة ركعتين تقرا بعد الحمد في كل ركعة )قل هو اهلل احد( )50مرة(.

االعمال الخاصة لشهر شعبان 
* الليلة األولى / شعبان ويومه األول 

ويستحب فيها االستهالل والغسل وصالة ركعتين وقراءة دعاء اليوم األول 
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مــن ادعية األيــام المير المؤمنيــن علي )ع( وان لصيــام اليوم األول من 
شعبان اجر عظيم .

* 2 / شعبان
لسنة 2هـ نزل فيه فرض الصيام ويستحب صيامه.

*3 / شعبان 
يوم مبارك فيه ولد االمام الحسين بن علي سنة 3هـ .

* عمل الليالي 15,14,13  البيض وايامها كما مذكور في مثلها لشــهر 
رجب. 

* ليلة النصف / شعبان 
وهــي ليلة عظيمة القدر وانها افضــل الليالي بعد ليالي القدر فيها يمنح اهلل 

العباد فضله ويغفر لهم يمنه وال يرد ســائال  وفيها تقســم االرزاق وتكتب 

اآلجال وال يغفر اهلل لمشــرك او مدمن مسكر او قاطع رحم او مصر على 

ذنب او لشاعر او كاهن .

قال االمام الرضا )ع(عنها: انها ليلة يعتق اهلل فيها الرقاب من النار ويغفر 

فيها الذنوب العظام .

وقــال رســول اهلل )ص(: ان فــي هذه الليلة تفتــح أبواب الســماء و تنفتح 

أبــواب الرحمة وباب الرضوان وباب المغفــرة وباب الفضل وباب التوبة 

وباب النعمة وباب الجود وباب االحســان، يعتق اهلل فيها بعدد شــعر النعم 

واصوافها يثبت اهلل فيها اآلجال ويقسم االرزاق من السنة الى السنة .

وهــي ليلة يطلع فيهــا رب العزة على العباد فيغفر لكل صائم وقائم مصلي 
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وذاكر هلل ومسبح ومستغفر. 

وهي ليلة ال يدعو فيها داع اال استجيب له وال سائل اال اعطي وال مستغفر 

اال غفر له وال تائب اال يتوب عليه . فال يفوتكم خيرها. 

ويستحب فيها الغسل واحياؤها بالصالة والدعاء واالستغفار والصالة على 

محمد وآل محمد وتالوة القران 

وزيــارة االمام الحســين )ع( بالماثور من الزيــارات المطلقة او الخاصة 

وقراءة الدعـــاء المروي عن االمام الصادق)ع(.

ازُق، الُْمْحِيي اْلُمميُت،  َاللُّـــهمَّ َاْنَت اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم، اْلَعِليُّ اْلَعظيُم، اْلخاِلــقُ الرِّ

، َوَلَك  اْلَبــديُء اْلَبديُع، َلــَك اْلَجالُل، َوَلَك اْلَفْضــُل، َولَك اْلَحْمُد، َوَلــَك اْلَمنُّ

ُر، َوْحَدَك ال َشريَك  ــكْ اْلُجوُد، َوَلَك اْلَكَرُم، َوَلَك االَْْمُر، َوَلَك اَلمْجُد، َوَلَك اْلشُّ

َلــَك، يــا واِحُد يا َاَحُد، يا َصَمُد، يا َمْن َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد، 

ــد َوآِل ُمَحمَّد، َوْاغِفــْر لي َواْرَحْمني، َواْكِفنــي ما َاَهمَّني،  َصــلِّ َعلى ُمَحمَّ

ــْع َعلــيَّ في ِرْزقي، َفِانََّك في هِذِه اللَّْيَلــِة َتْفُرُق ُكلَّ َاْمر  َواْقِض َدْيني، َوَوسِّ

ازقيَن، َفِانََّك  َحكيم، َو َتْرُزُق َمْن َتشــاُء ِمْن خْلِقــَك، َفاْرُزْقني َوَاْنَت َخْيُر الرِّ

ُقْلَت َوَاْنَت َخْيُر اْلقاِئليَن النِّاطقيَن: واْسَأُلو اهلَل ِمْن َفْضِلِه، َفِمْن َفْضِلَك أْسَأُل، 

احميَن. َوِايَّاك َقَصْدُت، َوَلَك َرَجْوُت، َفاْرَحْمني يا َاْرَحَم الرِّ

او قراءة دعــاء العهــد المروي في اعمال مسجد السهلة.

ويفضــل صالة 4ركعات بالحمد في كل ركعة وقــل هو اهلل احد)25مرة( 

والتسليم بين كل ركعتين .
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* 15 / شعبان
وهو يوم شــريف كانت فيه والدة موالنا الحجة المنتظر )عج( ويســتحب 

صيامه وزيارة الحجة بن الحســن عن قريب او بعيد وكذلك يســتحب فيه 

الغسل وزيارة الحسين)ع(.

* االعمال المستحبة في أواخر شهر شعبان 
منهــا صيــام الثالثة أيام من آخر شــعبان ووصله بشــهر رمضان فان اهلل 

يكتب له صوم شهرين متتابعين توبة من اهلل .
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شـهر رمضــان
وهو ســيد الشــهور وهو من أعظم الشــهور قدرا وأفضلها مرتبة الن اهلل 
تعالــى انــزل فيه القران المجيد وجعله بابا من أبــواب رحمته ومفتاحا من 
مفاتيح مغفرته وفيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر، أخفاها اهلل في 
العشــرة األخيرة من هذا الشــهر الفضيل ليجد العبد ويجتهد في طلبها كما 
اخفى اسمه األعظم من بين أسمائه وكما أخفى ساعة االستجابة للدعاء من 

ساعات يوم الجمعة.
عــن االمام علــي )ع( انه قال: ان رســول اهلل )ص( خطبنا ذات يوم فقال 

)سناتي على ذكر خطبة رسول اهلل )ص( بشيء من االختصار(. 
أّيهــا الّنــاس أّنه قد أقبل إليكم شــهر اهلل بالبركة والّرحمة والمغفرة، شــهر 
هــو عند اهلل أفضل الّشــهور، وأّيامه أفضل األّيــام، ولياليه أفضل الّليالي، 

وساعاته أفضل الّساعات.
هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة اهلل، وجعلتم فيه من أهل كرامة اهلل، أنفاسكم 
فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب.
فأسألوا اهلل رّبكم بنّيات صادقة، وقُلوب طاهرة أن يوّفقكم لصيامه، وتالوة 

كتابه، فإّن الّشقي من حرم غفران اهلل في هذا الّشهر العظيم.
واذكــروا بجوعكم وعطشــكم فيه جوع يــوم القيامة وعطشــه، وتصّدقوا 
على فقراءكم ومســاكينكم، ووقّروا كباركــم، وارحموا صغاركم، وصلوا 
أرحامكم، واحفظوا ألســنتكم، وغّضوا عّما ال يحــّل الّنظر إليه أبصاركم، 
وعّما ال يحّل االستماع إليه اسماعكم و تحننوا على أيتام الناس كما يتحّنن 
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على أيتامكم وتوبوا إليه من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالّدعاء في أوقات 
صلواتكم فاّنها أفضل الّســاعات ينظر اهلل عزوجل فيها بالّرحمة الى عباده 

يجيبهم إذا ناجوه، ويلّبيهم إذا نادوه، ويستجيب لهم اذا دعوه.
ومــن فّطــر منكم صائمًا مؤمنًا في هذا الّشــهر كان لــه بذلك عند اهلل عتق 

رقبة، ومغفرة لما مضى من ذنوبه 
ومن حّســن منكم في هذا الّشهر ُخلقه كان له جواز على الّصراط يوم تزّل 
فيــه االقــدام، ومن خّفف في هذا الّشــهر عّما ملكت يمنيــه خّفف اهلل عليه 

حسابه، ومن كّف فيه شّره كّف اهلل عنه غضبه يوم يلقاه.
ومــن أكرم فيه يتيمًا أكرمه اهلل يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله اهلل 

برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع اهلل عنه رحمته يوم يلقاه.
ومــن تطــّوع فيه بصالة كتب اهلل له براءة من الّنــار، ومن أّدى فيه فرضًا 
كان له ثواب َمن أّدى ســبعين فريضة فيما سواه من الّشهور، من أكثر فيه 

من الّصالة علّي ثقل اهلل ميزانه يوم تخّف الموازين 
أّيها الّناس إّن أبواب الجنان في هذا الّشهر مفتحة فأسألوا رّبكم أن ال يغلقها 
عليكم، وأبواب الّنيران مغلقة فأسألوا رّبكم أن ال يفتحها عليكم، والّشياطين 

مغلولة فأسألوا رّبكم أن ال يسّلطها عليكم.
وكان رسول اهلل )ص( إذا نظر الى هالل شهر رمضان قال: 

غلت مردة الشياطين وفتحت أبواب السماء وابواب الجنان وابواب الرحمة 
وغلقت أبواب النار. 

عن االمام الصادق)ع( انه قال: ان هلل عز وجل في كل ليلة من ليالي شهر 
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رمضــان عتقاء وطلقاء من النار فــاذا كان اخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما 
أعتق من جميعه.

وفيــه عنــه )ع(انه قال: من لم يغفر اهلل له في شــهر رمضــان لم يغفر له 
الى قابل )أي الســنة التالية( الى ان يشــهد عرفة وان أيام الجمعة في شهر 

رمضان لها فضال عند أيام الجمع لبقية الشهور. 
ومن المفضل فيه أداء العمرة. 

قــال النبي )ص(: من صامه ايمانا واحتســابا خرج مــن ذنوبه كيوم ولدته 
امه.

 قال االمام الباقر )ع(: لكل شيء ربيع وربيع القران شهر رمضان 
واســتحباب السحور ولو بشــربة ماء وكان الرسول األعظم يتسحر بالتمر 

والماء او بالزبيب والماء. 
وقيــل ان نيــة الصوم يفضــل ايقاعها بعد تناول الســحور وتجوز من اول 

الليل. 
* ويســتحب قــراءة االدعية المأثــورة المروية عن اهــل البيت )ع( مثل 

دعــاء االفتتاح )الوارد ذكره في كتب األدعية للشيعة االمامية(.
* ويستحب قراءة هذا الدعـــاء كل ليلة: 

َاللُّـــهمَّ َربَّ َشْهِر َرَمضاَن الَّذي َاْنَزْلَت فيِه اْلُقْرآَن، َواْفَتَرْضَت على ِعباِدَك 
يــاَم، َصلِّ َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد، َواْرُزْقنــي َحجَّ َبْيِتَك اْلَحراِم في  فيــِه الصِّ
عامــي هذا َوفي ُكلِّ عام، َواْغِفْر لي الذُُّنوَب اْلِعظاَم، َفِانَُّه ال َيْغِفُرها َغْيُرَك 

يا َرْحمُن يا ذا الجالل والكرام .
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* ويستحب قراءة هذا التسبيح في السحر   
ُسْبحـاَن َمْن َيْعَلُم َجواِرَح اْلُقُلوِب، ُسْبحـاَن َمْن ُيْحصي َعَدَد الذُُّنوِب، ُسْبحـاَن 
بِّ اْلَوُدوِد،  ماواِت َواالََْرضيَن، ُسْبحـــاَن الرَّ َمْن ال َيْخفى َعَلْيِه خاِفَيٌة ِفي السَّ

ُسْبحـاَن اْلَفْرِد اْلِوْتِر، ُسْبحـاَن اْلَعظيِم االَْْعَظِم
ُسْبحـاَن َمْن ال َيْعَتدي َعلى َاْهِل َمْمَلَكِتِه، ُسْبحـاَن َمْن ال ُيؤاِخُذ َاْهَل االَْْرِض 
حيِم، ُسْبحـاَن  ُؤوِف الرَّ ِبَاْلواِن اْلَعذاِب، ُسْبحـــاَن اْلَحنِّان اْلَمنِّان، ُسْبحـاَن الرَّ
اْلَجبِّار اْلَجواِد، ُسْبحـــاَن اْلَكريِم اْلَحليِم، ُسْبحـــاَن اْلَبصيِر اْلَعليِم، ُسْبحـــاَن 
اْلَبصيِر اْلواِســِع، ُسْبحـــاَن اهلِل َعلى ِاْقباِل النَّهاِر، ُسْبحـــاَن اهلِل َعلى ِاْدباِر 
النَّهاِر، ُسْبحـــاَن اهلِل َعلــى ِاْدباِر اللَّْيِل وِاْقبــاِل النَّهاِر، َوَلــُه اْلَحْمُد َوالَْمْجُد 
َواْلَعَظمــُة َواْلِكبِريــاُء َمَع ُكلِّ َنَفس، َوُكلِّ َطْرَفِة َعْين، َوُكلِّ لَْمَحة َســَبَق في 
ِعْلِمِه ُســْبحاَنَك، ِمأَل ما َاْحصى ِكتاُبَك، ُســْبحاَنَك ِزَنَة َعْرِشــَك، ُســْبحاَنَك 

ُسْبحاَنَك ُسْبحاَنَك. 
* استحباب قراءة هذه الصلوات على النبي واله في كل يوم من شهر رمضان
 ِانَّ اهلَل َوَمالِئَكَتُة ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ يا َايَُّها الَّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا 

َتْسليما، َلبَّْيَك يا َربِّ َوَسْعَدْيَك َوُسْبحاَنَك، 
ــد َوآِل ُمَحمَّد، َكما  ــد، َوباِرَك َعلى ُمَحمَّ َاللُّـــهمَّ َصــّل َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّ

َصلَّْيَت َوباَرْكَت َعلى ِاْبراهيَم َوآِل ِاْبراهيَم ِانََّك َحميٌد َمجيٌد،
دًا َوآِل ُمَحمَّد َكما َرِحْمَت ِاْبراهيَم وآَل ِاْبراهيَم ِانََّك َحميٌد   َاللُّـــهمَّ اْرَحْم ُمَحمَّ

َمجيٌد، 
َاللُّـهمَّ َسلِّْم َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َكما َسلَّْمَت َعلى ُنوح ِفى اْلعاَلميَن،
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 َاللُّـهمَّ اْمُنْن َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َكما َمَنْنَت َعلى ُموسى َوهاُروَن،
ْفَتنا ِبِه  َاللُّـهمَّ َصّل َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َكما َشرَّ
 َاللُّهمَّ َصّل َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد َكما َهَدْيَتنا ِبِه، 

ُلوَن  د َواْبَعْثُه َمقامًا َمْحُمودًا َيْغِبُطُه ِبِه ااَلوَّ َاللُّـــهمَّ َصّل َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّ
َواالِخُروَن،

الُم ُكلَّما َطَلَعْت َشْمٌس َاْو َغَرَبْت، د َوآِلِه السَّ  َعلى ُمَحمَّ
الُم ُكلَّما َطَرَفْت َعْيٌن َاْو َبَرَقْت،  َعلى ُمَحمَّد وآِلِه السَّ

الُم، الُم ُكلَّما ُذِكَر السَّ د َوآِلِه السَّ  َعلى ُمَحمَّ
الُم ُكلَّما َسبََّح هلَل َمَلٌك َاْو َقدََّسُه، د َوآِلِه السَّ  َعلى ُمَحمَّ

د َوآِلِه ِفى االِخِريَن،  الُم َعلى ُمَحمَّ ليَن، والسَّ د َوآِلِه ِفى ااَلوَّ الُم َعلى ُمَحمَّ  السَّ
د َوآِلِه ِفي الدُّْنيا َواالِخَرِة الُم َعلى ُمَحمَّ َوالسَّ

عن ابن عباس )رضي اهلل عنه( ان النبي )ص( خص كل يوم من أيام هذا 
الشــهر بصالة معينة ودعاء مخصوص. لم نذكرها تجنبا لإلطالة واكتفينا 

بالمستحبات العامة الوارد ذكرها في أعاله.
 

االعمال الخاصة لشهر رمضان 

* الليلة األولى / رمضان واليوم األول منه 
ويســتحب فيها االستهالل باألدعية المأثورة عن اهل البيت )ع( وذلك عند 
رؤية الهالل واتباع ما ورد ذكره في أعاله لتلك الليلة ويومها لألشهر التي 
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سبقت هذا الشهر.
ليالي القدر وهي )19، 21 ، 23( وبأجماع علماء الشيعة واعتماد االخبار 

الواردة عن أئمة الهدى)ع(.
وقيــل ان ليلــة القدر أفضل الليالي في الســنة وان اهلل تعالى انزل في حقها 
ســورة القدر )ِإنَّا َأنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر )1( َوَما َأْدَراَك َما َلْيَلُة اْلَقْدِر )2( َلْيَلُة 
وُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن ُكلِّ  ُل اْلَمالِئَكُة َوالرُّ اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر )3( َتَنزَّ

َأْمٍر )4( َسالٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر(
 وأنزل اهلل تعالى القران فيها وهي ليلة مباركة الن اهلل ينزل الخير والبركة 
والمغفرة فيها وهي الليلة التي ذكرها اهلل تعالى في محكم كتابه الكريم )ِفيَها 

ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم(4/الدخان 
وان العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة 

القدر. 
وان المالئكــة والــروح تتنزل فــي هذه الليلة على صاحــب الزمان )عج(
وتسلم على كل قائم وقاعد ومصلي وذاكر وتصافحهم وتؤمن على دعائهم 
وتنــزل فيها المالئكة والكتبة الى الســماء الدنيــا فيكتبون ما يكون في امر 

السنة وما يصيب العباد.
وروي عن النبي)ص(:- ان اهلل اختار من األيام يوم الجمعة ومن الشــهور 

شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر. 
يستحب في ليالي القدر ما يلي :ـ-

1- الُغـسل 
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2- إحيــاء هذه الليالي بالعبادة عن االمام الباقــر )ع(:- من احيا ليلة القدر 
غفــرت له ذنوبــه ولو كانت عدد نجوم الســماء ومثاقيــل الجبال ومكاييل 

البحار. 
3- زيارة االمام الحســين )ع( فعــن االمام الصادق )ع( انه قال: اذا كانت 
ليلة القدر وفيها يفرق كل امر حكيم نادى مناد من بطنان العرش ان اهلل قد 

غفر لمن اتى قبر الحسين )ع(في هذه الليلة.
4- صالة ركعتين تقرا بعد الحمد في كل منها )قل هو اهلل أحد( )7مرات( 

وبعد الفراغ منها )استغفر اهلل واتوب اليه( )70مرة(
5 ـ قرأه هذا الدعــاء 

َاللُّـــهمَّ ِاّني َاْمَســْيُت َلَك َعْبــدًا داِخرًا ال َاْمِلُك ِلَنْفســي َنْفعــًا َوال َضّرا، َوال 
تي،  َاْصِرُف َعْنها ُســوءًا، َاْشَهُد ِبذِلَك َعلى َنْفسي، َوَاْعَتِرُف َلَك ِبَضْعِف ُقوَّ
ــد، َوَاْنِجْز لي ما َوَعْدَتني َوَجميَع  د َوآِل ُمَحمَّ َوِقلَّــِة حيَلتي، َفَصلِّ َعلى ُمَحمَّ
اْلُمْؤِمنيَن َواْلُمْؤِمناِت ِمَن اْلَمْغِفَرِة في هِذِه اللَّْيَلِة، َوَاْتِمْم َعَليَّ ما آَتْيَتني َفِاّني 
عيُف اْلَفقيُر اْلَمهيُن، َاللُّـــهمَّ ال َتْجَعْلني ناِسيًا  َعْبُدَك اْلِمْســكيُن اْلُمْسَتكيُن الضَّ
ِلِذْكِرَك فيـــما َاْوَلْيَتني، َوال غافاًل الِِْحســاِنَك فيـــما َاْعَطْيَتني، َوال آِيسًا ِمْن 
اء، َاْو ِشدَّة َاْو َرخاء، َاْو عاِفَية  اء َاْو َضرَّ ِاجاَبِتَك َوِاْن َاْبَطَأَت َعّني، في َسرَّ

َاْو َبالء، َاْو ُبْؤس َاْو َنْعماَء ِانََّك َسميُع الدُّعاءِ. 
أو قراءة هذا الدعــاء 

يا َربَّ َلْيَلِة اْلَقْدر َوجاِعَلها َخْيرًا ِمْن َاْلِف َشْهر، َوَربَّ اللَّْيِل والنَّهاِر، َواْلِجباِل 
ُر، يا َحنُّان  ماِء، يا باِرُئ يا ُمَصوِّ َلِم واالَْْنواِر، َواالَْْرِض َوالسَّ واْلِبحاِر، والظُّ
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يا َمنُّان، يا َاهلُل يا َرْحمُن،يا َاهلل ياقيوم، يا َاهلُل يا َبديُع، يا َاهلُل يا َاهلُل يا َاهلُل، َلَك 
االَْْسماُء اْلُحْسنى، َواالَْْمثاُل اْلُعْليا، َواْلِكْبِرياُء َواالالُء، َاْسَاُلَك َاْن ُتَصلَِّي َعلى 
داِء، َوُروحي  ــعَ ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد، َوَاْن َتْجَعَل اْســمي في هِذِه اللَّْيَلِة ِفى السُّ

ــَهداِء َوِاْحســاني في ِعلِّيَّين، َوِاســاَءتي َمْغُفوَرًة، َوَاْن َتَهَب لي َيقينًا  َمَع الشُّ

ــكَّ َعّني، َوُتْرِضَيني ِبما َقَسْمَت لي، َوآِتنا  ُتباِشــُر ِبِه َقْلبي َوايمانًا ُيذِهُب الشَّ

ِفي الدُّْنيا َحَسَنًة َوِفي االِخَرِة َحَسَنًة، َوِقنا َعذاَب النِّار، َواْرُزْقني فيها ِذْكَرَك 

دًا َوآَل  ْغَبَة ِاَلْيَك َواالناَبَة والتَّوَبَة والتَّْوفيَق ِلما َوفَّْقَت َلُه ُمَحمَّ َوُشــْكَرَك َوالرَّ

ُمَحمَّد)عليهم السالم(. 

6-االستغفار )1000مرة(

7- في أعمـــال اللـيلة19 / رمضــان )يــوم جرح االمام علي )ع( بسيف 

عبد الرحمن بن ملجم )الخارجي()لعنة اهلل عليه( 

قل :)اللهم العن قتلة امير المؤمنين( )100مرة (

* في أعمـال آخر ليلة يستحب قراءة أدعية الوداع لشهر رمضان الواردة 
عن أئمة اهل البيت )ع( ومنها دعاء رقم45/من الصحيفة السجادية. 

فعن الرسول األعظم )ص(انه قال في وداع هذا الشهر :)اللهم ال تجعله اخر 

العهد من صيامنا إياه فان جعلته فاجعلني مرحوما وال تجعلني محروما(

ويتطلب إخـراج زكـاة الفطــرة وهي واجبة ألنها توجب قبول الصوم.

وتجب زكاة الفطرة من حين وجوبها الى وقت ليلة العيد )واالحوط( ان ال 

تؤخر بعد صالة العيد ويجب دفعها الى الفقراء والمساكين واطفالهم.
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قــال )ص( من صام وتــرك الزكاة الفطرة فال صوم لــه إذا تركها متعمدا 

وقيــل انهــا ال تجب على المجنون وال تجب على وليــه ان يؤديها عنه من 

مالهما بل يسقط عنهما.

وال تجب على من أهل عليه هالل شوال وهو مغمى عليه وال على المملوك 

وال الفقير الذي ال مال يكفيه وعياله لمدة سنة.

و تجب على المولود الذي يولد قبل هالل شوال وعلى الضيف أيضا.

عن االمام الصادق )ع( إنه قال لوكيله اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة وعن 

الرقيــق واجمعهــم وال تدع منهم أحدا فأنك ان تركت منهم انســانا تخوفت 

عليه الفوت )أي الموت(.
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شـهر شــوال
عن النبي االكرم )ص( انه قال :ان هذا الشهر سمي شواال ألنه فيه شالت 
)ارتفعــت او ذهبت( ذنوب المؤمنين فلم يبق فيــه ذنب اال غفره اهلل وذلك 

ببركة صيام شهر رمضان الذي سبقه.
* الليلة األولى / شوال 

وهي ليلة عيد الفطر وهي ليلة عظيمة واحدى الليالي التي اكد رســول اهلل 
)ص( واهل بيته )ع( بالعبادة فيها ويســتحب فيها االستهالل وقراءة ادعية 
رؤية الهالل والغســل واحياء الليلة بالصــالة والذكر والدعاء وقراءة هذه 
التكبيرات من بعد فريضة المغرب والعشاء لتلك الليلة وبعد صالة الصبح 

وبعد صالة العيد.   
)اهلل أكبــر اهلل أكبــر ال إله اال اهلل واهلل أكبــر اهلل أكبر وهلل الحمد الحمد هلل 

على ما هدانا وله الشكر على ما أوالنا(.
ويستحب زيارة الحسين )ع(

ويســتحب صالة 6ركعات تقرا بعد الحمــد في كل ركعة )قل هو اهلل أحد( 
)5مرات( وتفصل بين كل ركعتين بتشهد وتسليم 

عن ســلمان الفارســي عن النبي )ص(انه قال: من صلى هذه الصالة ليلة 
العيد شفع في اهل بيته كلهم وان كانوا قد وجبت لهم النار.

وبعد الفراغ من هذه الصالة قل وانت ساجد:
ْوِل يا َذا اْلَمنِّ واْلُجوِد، يا ُمْصَطِفَي ُمَحمَّد َوناِصَرُه،  )يــا َذا الحول يــا ذاَ الطَّ
ــد، َواْغِفْر لي ُكلَّ َذْنب َاذنبتُه ونســيته أنا َوُهَو  َصــلِّ َعلــى ُمَحمَّد َوآل ُمَحمَّ

ِعْنَدَك في ِكتاب ُمبين(     ثم تطلب حاجتك
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* 1 / شــــوال
وهو يوم عيد الفطر واألعمال المستحبة فيه 

الغســل وأداء صــالة العيد بعد طلوع الشــمس )جماعــة او فرادى( وهي 
ركعتين بالكيفية التالية:

الركعة األولى الحمد و )سبح اسم ربك األعلى( و)5قنوتات(
الركعة الثانية الحمد و )والشمس وضحاها( و)4 قنوتات ( 

تقــول في القنــوت 
َاللُّـــهمَّ َاْهــَل اْلِكْبِريــاِء َواْلَعَظَمــِة، َوَاْهَل اْلُجــوِد َواْلَجَبُروِت، َوَاْهــَل اْلَعْفِو 
ْحَمــِة، َوَاْهــَل التَّْقــوى َواْلَمْغِفَرِة، َاْســَاُلَك ِبَحقِّ هَذا اْلَيوِم الَّــذي َجَعْلَتُه  َوالرَّ
ِلْلُمْســِلميَن عيــدًا، َولُِمَحمَّد َصلَّــى اهلُل َعَلْيِه َوآِلِه ُذْخرًا َوَشــَرفًا َوَمزْيدًا، َاْن 
دًا  ُتَصلِّــَي َعلى ُمَحمَّد َوآِل ُمَحمَّد، َوَاْن ُتْدِخَلني في ُكلِّ َخْير َاْدَخْلَت فيِه ُمَحمَّ
ــدًا َوآَل ُمَحمَّد  ــد، َوَاْن ُتْخِرَجنــي ِمْن ُكلِّ ُســوء َاْخَرْجَت ِمْنُه ُمَحمَّ َوآَل ُمَحمَّ

)َصَلواُتَك َعَلْيِه َوَعَلْيِهْم أجمعين(،
ا  الُحوَن، َوَاُعوُذ ِبَك ِممَّ  َاللُّـــهمَّ ِاّني َاْســَاُلَك َخْيَر ما َســَأَلَك ِمْنُه ِعباُدَك الصِّ

الُحوَن. اْستعاَذ ِمْنُه ِعباُدَك اْلصِّ
ويســتحب قراءة التكبيــرات المذكورة أعاله وقراءة الدعــاء رقم 46/من 

ادعية الصحيفة السجادية بعد الفراغ من هذه الصالة.
15 /  شوال

لسنة 3هـ استشهد عم النبي االكرم حمزة بن عبد المطلب في واقعة أحد.



48 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

شـهر ذي القعـــدة الحــرام
ُهوِر  وهو أول األشــهر الحرم األربعة المذكورة في كتاب اهلل )ِإنَّ ِعدََّة الشُّ
َواِت َواأَلْرَض ِمْنَها  ــمَ ِعْنَد اهللَِّ اْثَنا َعَشــرَ َشــْهرًا ِفي ِكَتاِب اهللَِّ َيْوَم َخَلَق السَّ

َأْرَبَعٌة ُحُرٌم( 36/التوبة 
واالشهر الحرم األربعة هي:

ذي القعدة، ذي الحجة، محرم )ثالثة أشهر متتالية( 
ورجب )شهر حرام  فرد(

* وذي القعــدة محــل إجابــة الدعاء عند الشــدة وفيه تضاعف الحســنات 
والسيئات وتقبل التوبة. 

عــن النبي االكرم )ص(: صلي 4ركعات بتشــهدين وتســليمين أيام االحد 
مــن ذي القعــدة تقرا في كل ركعــة بعد الحمد )قل هــو اهلل أحد( )3مرات 

)والمعوذتين( )مرة واحدة لكل منهما(
وبعد الفراغ من الصالة قل:

)استغفر اهلل( )70مرة(
)ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم(

)يا عزيز يا غفار اغفر لي ذنوبي وذنوب جميع المؤمنين والمؤمنات فانه 
ال يغفر الذنوب اال انت(

*عن النبي االكرم )ص(من صام ثالثة أيام من األشهر المحرمة وهي أيام 
)الخميس الجمعة السبت(

كتب اهلل له عبادة سنة.
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ليلة 15 / ذي القعدة
ينظر اهلل الى عباده المؤمنين فيها بالرحمة.

ليلة 25 / ذي القعــدة
وهي ليلة دحو األرض من تحت الكعبة )انبســاطها على وجه الماء( وهي 

ليلة مباركة تنزل فيها الرحمة فمن صام ذلك اليوم كمن صام 60 شهرا.
25 /  ذي القعدة

قيل ان فيها اول رحمة نزلت من السماء الى األرض ومن صام ذلك اليوم 
وقام تلك الليلة فله اجر عظيم.

ويســتحب فيه صــالة ركعتين عنــد الضحى تقــرا فيها بعــد الحمد ولكال 
الركعتين )والشمس وضحاها( )5 مرات(

وبعد التسليم تقول:
)ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم(

ثم تدعو بهذا الدعـــاء: 
ويقــول :يا ُمقيَل الَعَثــراِت َاِقْلني َعْثَرتي، يا ُمجيَب الدََّعواِت َاِجْب َدْعَوتي، 
يا ساِمَع االَْْصواِت ِاْسَمْع َصْوتي َواْرَحْمني َوَتجاَوْز َعْن َسيِّئاتي َوما ِعْندي 

يا َذا اْلَجالِل َواالْكراِم.
اليوم األخير / ذي القعــدة 

لســنة 220هـــ كان فيه وفــاة االمام الجــواد )ع(عن عمــر ال يتجاوز ال 
25عاما. 
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ذي الحجـة الحـــــرام 
شهر عظيم القدر عند اهلل تعالى وفيه تؤدى مناسك الحج.

لقولــه تعالى )َوَأذِّْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َيْأُتــوَك ِرَجااًل َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيْأِتيَن 
ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق(27/الحج

وقال تعالى )ِلَيْشَهُدوا َمَناِفَع َلُهْم َوَيْذُكُروا اْسَم اهللَِّ ِفي َأيَّاٍم َمْعُلوَماٍت َعَلى َما 
َرَزَقُهْم ِمْن َبِهيَمِة اأَلْنَعاِم َفُكُلوا ِمْنَها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقيَر(28/الحج 

)واأليام المعلومات( هي العشرة أيام األولى من شهر ذي الحجة.
ويستحب صيام التسعة أيام األولى من ذي الحجة فهي تعادل صيام الدهر. 
واذا لم تســتطع صيام تســعة أيام فصم اليوم األول ألنه يعدل صيام ثمانين 
شهرا كما هو مروي عن االمام الكاظم )ع( وصم اليوم الثامن )يوم التروية( 
وقيل في سبب تلك التسمية )التروية( ان الناس كانوا يملؤون القراب بالماء 
اســتعدادا للذهاب الى عرفات ومنى ألنه لم يكن فيهما ماء. وقيل ان صوم 

ذلك اليوم كفارة ستين سنة كما هو مروي عن االمام الصادق )ع(.
* ولتلك االيام العشــرة األولى يستحب صالة ركعتين بين صالة المغرب 
العشــاء تقرا في كل ركعة بعد الحمد التوحيد )مرة( وآية )َوَواَعْدَنا ُموَسى 
َثالِثيَن َلْيَلًة َوَأْتَمْمَناَها ِبَعْشــٍر َفَتمَّ ِميَقاُت َربِِّه َأْرَبِعيَن َلْيَلًة َوَقاَل ُموَسى أَلِخيِه 
َهاُروَن اْخُلْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِلْح َوال َتتَِّبْع َسِبيَل اْلُمْفِسِديَن(142/األعراف 

ويستحب قراءة هذا الدعاء في األيام العشرة األولى 
َاْشَهُد َاْن ال ِالـــَه ِاالَّ اهلُل َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد، ِبَيِدِه اْلَخْيُر 

َوُهَو َعلى ُكلِّ َشْىء َقديٌر. 
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 َاْشَهُد َاْن ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َاَحدًا َصَمدًا َلْم َيتَِّخْذ صاِحَبًة َوال 
َوَلدًا 

 َاْشــَهُد َاْن ال ِالـــَه ِاالَّ اهلُل َوْحَدُه ال َشــريَك َلُه َاَحدًا َصَمدًا َلْم َيِلْد َوَلْم ُيوَلْد َوَلْم 
َيُكْن َلُه ُكُفوًا َاَحٌد 

 َاْشَهُد َاْن ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل َوْحَدُه ال َشريَك َلُه، َلُه اْلُمْلُك َوَلُه اْلَحْمُد ُيْحيى َوُيميُت 
َوُهَو َحىٌّ ال َيُموُت، ِبَيِدِه اْلَخْيُر َوُهَو َعلى ُكلِّ َشْىء َقديٌر 

 َحْسِبَى اهلُل َوَكفى َسِمَع اهلُل ِلَمْن َدعا، َلْيَس َورآَء اهلِل ُمْنَتهى، َاْشَهُد هلِل ِبما َدعا 
ْن َتَبَرَأ َوَانَّ هلِلِّ ااْلِخَرَة َواالُْولى َوَانَُّه َبرىٌء ِممَّ

* ويستحب قراءة هذه التهليالت المروية عن امير المؤمنين)ع( في كل 
يوم من أيام الشهر 

ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل َعَدَد الَّليالى َوالدُُّهوِر،
 ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل َعَدَد َاْمواِج اْلُبُحوِر، 

ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل و َرْحَمُتُه َخْيٌر ِمما َيْجَمُعوَن،
َجِر، ْوِك الشَّ  ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل َعَدَد الشَّ
ْعِر َواْلَوَبِر،  ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل َعَدَد الشَّ
 ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل َعَدَد اْلَحَجِر َواْلَمَدِر،

 ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل َعَدَد َلْمِح اْلُعُيوِن،
ْبِح ِاذا َتَنفََّس،  ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل ِفى الَّلْيِل ِاذا َعْسَعَس َوالصُّ

ُخوِر، ياِح ِفى اْلَبرارى َوالصُّ  ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل َعَدَد الرِّ
وِر  ال ِالـَه ِاالَّ اهلُل ِمَن اْلَيْوِم ِالى َيْوِم ُيْنَفُخ ِفى الصُّ
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* ليلة 9 / ذي الحجة 
وهــي ليلة عرفة وهي مــن الليالي العظيمة وهي ليلة الدعــاء وليلة التوبة 

وليلــة التضرع الى اهلل تعالى وليلــة المناجاة وفيها يتوب اهلل على من تاب 

وفي تلك الليلة تطلب الحاجات.

ويستحب قراءة هذا الدعاء ليلة عرفة ويومها 

َعدَّ ِلِوفاَدة ِالى َمْخُلوق َرجاَء ِرْفِدِه َوَطَلَب  َاللُّـــهمَّ َمْن َتَعبََّأ َوَتَهيَّأ َوَاَعدَّ َواْســتَ

ناِئِلِه َوجاِئَزِتِه َفِاَلْيَك يا َربِّ َتْعِبئتى َواْســِتْعدادي َرجاَء َعْفِوَك َوَطَلَب ناِئِلَك 

َوجاِئَزِتــَك َفــال ُتَخيِّْب ُدعائي يا َمــْن ال َيخيُب َعَلْيِه ســاِئٌل َوال َيْنُقُصُه ناِئٌل 

َفِاّنــي َلْم آِتَك ِثَقًة ِبَعَمل صاِلح َعِمْلُتــُه َوال ِلِوفاَدِة َمْخُلوق َرَجْوُتُه َاَتْيُتَك ُمِقّرا 

َة لي َوال ُعْذَر َاَتْيُتَك َاْرُجو  ْلِم ُمْعَتِرفًا ِبَاْن ال ُحجَّ َعلى َنْفســي ِباالِْســاءِة َوالظُّ

َعظيَم َعْفــِوَك الَّذى َعَفْوَت ِبِه َعِن اْلخاِطئيَن َفَلْم َيْمَنْعَك ُطوُل ُعُكوِفِهْم َعلى 

ْحَمِة َفيا َمْن َرْحَمُتُه واِســَعٌة َوَعْفُوُه َعظيٌم  َعظيِم اْلُجْرِم َاْن ُعْدَت َعَلْيِهْم ِبالرَّ

ِطَك  يا َعظيُم يا َعظيُم يا َعظيُم ال َيُردُّ َغَضَبَك إاّل ِحْلُمَك َوال ُيْنجي ِمْن َســخَ

ُع ِاَلْيَك َفَهْب لي يا ِالـهي َفَرجًا ِباْلُقْدَرِة الَّتي ُتْحيي ِبها َمْيَت اْلِبالِد  إالَّ التََّضرُّ

َفِني ااِلجاَبَة في ُدعائي َوَاِذْقني َطْعَم  َوال ُتْهِلْكني َغّما َحّتى َتْسَتجيَب لي َوُتَعرِّ

ْنُه  اْلعاِفَيِة إلى ُمَنَتهى َاَجلي َوال ُتْشــِمْت بي َعُدّوى َوال ُتســلُّطه َعَليَّ َوال ُتَمكِّ

ِمْن ُعُنقي

 َاللُّـهمَّ ِاْن َوَضْعَتني َفَمْن َذا الَّذي َيْرَفُعني َوِاْن َرَفْعَتني َفَمْن َذا الَّذي َيَضُعني 

َوِاْن َاْهَلْكَتنــي َفَمــْن َذا الَّذي َيْعِرُض َلَك في َعْبِدَك َاْو َيْســَأُلَك َعْن َاْمِرِه َوَقْد 
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َعِلْمُت َانَُّه َلْيَس فى ُحْكِمَك ُظْلٌم َوال فى َنَقَمِتَك َعَجَلٌة َوِانَّما َيْعَجُل َمْن َيخاُف 

عيُف َوَقْد َتعاَلْيَت يا ِالـــهى َعْن ذِلَك ُعُلّوا  ْلِم الضَّ اْلَفْوَت َوِانَّما َيْحتاُج ِاَلى الظُّ

َكبيرًا.

 َاللُّـــهمَّ ِاّنى َاُعوُذ ِبَك َفَاِعْذنى َوَاْســَتجيُر ِبَك َفَاِجْرنى َوَاْســَتْرِزُقَك َفاْرُزْقنى 

ُل َعَلْيَك َفاْكِفنى َوَاسَتْنِصرَك َعلى َعُدّوى وعدّوك َفاْنُصْرنى َوَاْسَتعيُن  َوَاَتَوكَّ

ِبَك َفَاِعّنى َوَاْسَتْغِفُرَك يا ِالـهى َفاْغِفْر لى آميَن آميَن آميَن
* 9 / ذي الحجة 

وهو يوم عرفة وهو من أفضل األيام وأشرفها دعا اهلل تعالى فيه عباده الى 
تحميده وتمجيده ووعد فيه بغفران الذنوب وستر العيوب وتفريج الكروب 
والدعــاء وطلب الحاجــات وأفضل االعمال فيه الغســل والصوم والدعاء 
لإلخوان بظاهر الغيب إذ قيل ان من يدعو إلخوانه بظهر الغيب قبل دعائه 
لنفسه ينادى من العرش ولك مئة ألف ضعف مثله وال يسال الناس حاجته 

بل يسال هلل.
ويستحب زيارة االمام الحسين )ع(

وصالة ركعتين بعد صالة العصر تقـــرا في كل ركعة بعد الحمد )قل هو 
اهلل أحد( )50مرة(

وقــراءة دعاء االمام الحســين )ع( يوم عرفة او الدعــاء المذكور لليلة  
9/ ذي الحجة.

ليلة 10 / ذي الحجة 
وهي ليلة عيد الضحى ويســتحب احياؤها بالصالة والدعاء وقراءة القران 
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فان أبواب السماء ال تغلق فيها.
وقيل ان امير المؤمنين )ع( كان يفرغ نفسه أربع ليالي في السنة وهي:

اول ليلة من رجب. 

ليلة النصف من شعبان. 

ليلة الفطر. 

ليلة األضحى. 

* 10 / ذي الحجة )يوم عيد األضحى(
ويستحب فيه الغسل وصالة العيد بالكيفية الواردة في عيد الفطر.

 ونحر االضحية وهي من السنن المؤكدة في هذا اليوم. 

وقراءة التكبيرات المذكرة في ليلة عيد الفطر بالكيفية المدونة ادناه 

1- لمن كان بمنى )أي في الحج( يقولها عقيب )15صالة( أولها )ظهر يوم 

العيد 10/ ذي الحجة( واخرها )صبح 13/ ذي الحجة (

2- فــي ســائر البالد يقولها عقيب )10 صلــوات( اولها )ظهر يوم العيد 

10/ ذي الحجــة( واخرها )صبح 12/ ذي الحجة(.

والتكبيرات كالتالي:

)اهلل أكبــر اهلل أكبر ال إلــه اال اهلل واهلل أكبر اهلل أكبر وهلل الحمد، اهلل أكبر 

علــى مــا هدانا اهلل أكبر على ما رزقنا مــن بهيمة االنعام والحمد هلل على 

ما ابالنا(

ويستحب قراءة دعاء الندبة وادعية الصحيفة السجادية وزيارة الحسين)ع(.
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* ليلة 18 / ذي الحجة 
وهــي ليلة عيــد الغدير ويســتحب زيــارة اميــر المؤمنين علي)ع( 

بالزيــارة المعروفة )امين اهلل(

وصــالة فاطمــة الزهــراء )ع(  ركعتيــن بالحمد مرة و)قل هــو اهلل أحد( 

)50مرة(.

* 18 / ذي الحجة 
وهــو يوم عيــد الغدير وعيــد اهلل األكبر وعيــد آل محمد وأعظــم األعياد 

وأشرفها.

وهو اليوم الذي نصب فيه رســول اهلل )ص( امير المؤمنين عليًا)ع( إماما 

وخليفة من بعده وذلك عند رجوعه في اخر حجة حج فيها بيت اهلل الحرام 

بمشــهد من االعداد الغفيرة المجتمعة من اقطار األرض للبالد اإلســالمية 

وامرهم بمبايعته والتسليم عليه بأمره المؤمنين في موقع يدعى )غدير خم( 

بين مكة والمدينة. 

قال االمام الصادق )ع(: 18 / ذي الحجة هو عيد اهلل األكبر وما بعث اهلل 

عز وجل نبيا اال واعتبره عيدا وعرف حرمته، واســمه في السماء )العهد 

المعهود( وفي األرض )يوم الميثاق المأخوذ والجمع المشهود(.

ومن المســتحبات فيه الصيام فعن االمــام الصادق )ع( انه قال: صوم يوم 

الغدير كفارة 60عاما او قيل صيام دهر.
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وكذلك الغسل وزيارة امير المؤمنين من قرب او بعد بزيارة )امين اهلل(

وصالة ركعتين قبل الزوال )صالة الظهر( بنصف ساعة وقت أخذ رسول 

اهلل )ص( البيعة لعلي)ع( تقرا في كل ركعة بعد الحمد

 قل هو اهلل أحد )10 مرات( 

وآيــة الكرسـي )10 مرات( 

والـــــقـــــــدر )10 مرات( 

وبعد التشهد والتسليم سبح تسبيحة الزهراء )ع(.

ويستحب قراءة الدعاء المروي عن االمام الصادق )ع( 

الحمــد هلل الــذي أكرمنا بهذا اليوم وجعلنا مــن الموقنين بعهده الينا وميثاقه 

الذي واثقنا به من والية والة أمره والقوام بقسطه ولم يجعلنا من الجاحدين 

والمكذبين بيوم الدين(

ثم يقول: 

)الحمــد هلل الذي جعل كمــال الدين وتمام النعمة بوالية أمير المؤمنين علي 

بن ابي طالب )ع((. )100مرة(

* 24 / ذي الحجة 
أو) يــوم المالعنــة( وفيه باهل رســول اهلل )ًص( بعلي وفاطمة والحســن 

والحسين ) صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين (وفد نصارى نجران الذين 

عزموا على المباهلة مع رسول اهلل )ص( وذلك بأن يجتمع الفريقان ويدعو 
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كل منهمــا علــى االخر كي يتبين الحق من الباطل وعندما ظهر الرســول 

األعظــم )ص( بأهل بيته )ع( المذكورين أعــاله وظهرت لهم آثار نزول 

العــذاب على النصــارى توقفوا ولم يباهلوا الرســول )ص( وقبلوا الجزية 

على انفسهم وهم صاغرون. 

ويستحب فيه الغسل والصوم وصالة ركعتين قبل الزوال بالكيفية المذكورة 

أعــاله في اعمال يوم الغدير وبعد الفراغ من الصالة يســتحب االســتغفار 

وقراءة ) دعاء المباهلة ( وهو دعاء سريع اإلجابة قيل انه يتضمن اسم اهلل 

األعظم متوفر في كتب االدعية لألمامية وهو شبيه بدعاء السحر في شهر 

رمضان واالنسب قراءة الزيارة الجامعة.

* 25 / ذي الحجة 
وهو اليوم الذي نزلت فيه ســورة االنســان في شأن علي وفاطمة والحسن 

والحســين وذلــك النهم صاموا وتصدقــوا بفطورهم )خبز الشــعير( على 

المســكين واليتيم واالســير وآثروهم على انفســهم وكان فطورهم يقتصر 

على الماء لهذه الثالثة أيام .

ويســتحب صيامه شــكرًا هلل على ما أظهره من فضل في عترة الرســول 

األعظم )صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين(.

* اليـــوم األخير / ذي الحجة 
وهو اخر يوم في الســنة الهجرية ويســتحب فيه الغســل والصيام وصالة 
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ركعتيــن تقــرا في كل ركعة بعد الحمد قل هــو اهلل أحد )10 مرات( و آية 

الكرسي )10 مرات(

والدعاء 

َنِة ِمْن َعَمل َنَهْيَتنى َعْنُه َوَلْم َتْرَضُه َوَنسيَتُه َوَلْم  َاللُّـهمَّ ما َعِمْلُت فى هِذِه السَّ

َتْنَسُه َوَدَعْوَتنى ِاَلى التَّْوَبِة َبْعَد اْجِترائى َعَلْيَك، 

ُبنى ِاَلْيَك َفاْقَبْلُه  َاللُّـهمَّ َفِاّنى َاْسَتْغِفُرَك ِمْنُه َفاْغِفر لى، َوما َعِمْلُت ِمْن َعَمل ُيَقرِّ

ِمّنى َوال َتْقَطْع َرجآئى ِمْنَك يا َكريُم. 



 الفصل الثــــانـي 

في أسـرار بعض السـور واآليات القرآنيـــة 
وأســماء اهلل الحســنى واألذكــار 
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1- في أسرار سورة الفاتحة
لسورة الفاتحة أسماء عديدة فهي :

* أم الكتاب وذلك ) ألن القرآن ابتدأ بها ( 
* وهي السبع المثاني ) ألنها سبع آيات تثنى في كل صالة ( 

* وروي أن فيها إسم اهلل األعظم الذي أذا دعي به أجاب 
* وقــد خلــت من األحــرف الســبعة ) ث، ج، خ، ز، ش، ظ، ف ( والتي 
تستخدم بكثرة في أعمال السحر والشعوذة في البالد االسالمية وتسمى تلك 
األحرف ) سواقط الفاتحة (، وقد أنزل في التوراة ان من قرأ سورة خالية 
من االحرف السبعة ) السواقط ( المذكورة في أعاله حرمه اهلل على النار، 

وقد أجتمع هذا في الفاتحة.
 قيل فيها :-

1- مــن قرأهــا بين نافلة الصبح وفريضة الصبح ) 41 مرة ( مدة 40 يوم 
وسأل اهلل حاجته قضاها بأذنه 

2- تقرأ على الماء ويشربها المريض للشفاء وكذلك اذا شربها كثير النسيان 
برء وحفظ كل ما يسمع.

3- لــرد البصــر او معافاتــه يقابــل الهالل يــوم ) 1، 2، 3 ( من الشــهر 
العربي فإن رأى الهالل يمسح عينيه بيمينه ويقرأ الفاتحة ) 10 مرات( 

واالخالص ) 3 مرات (

4- اذا وضعــت جنبك في الفراش فأقرأ الفاتحة وقل هو اهلل أحد لألمن من 
كل شيء
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5- لشفاء األمراض اقرأ 

الفاتحة 7 مرات 
الشافي 422 مرة

والدعاء التالي: اللهم اشــِف انت الشــافي ال شفاء اال شفاؤك يا اهلل شفاًء ال 
يغادر سقمًا وال ألمًا 

6- لشــفاء االمــراض وهو مــن المجربــات من كتاب كرامــات اإلمام 
العباس )ع( أقرأ 

الفاتحة )400 مرة ( في مجلس واحد وتهديها الى روح العباس )ع(، وعند 
الشــفاء أو قضاء حاجة ما تمم قراءة الفاتحة ) 40 مرة ( أي ان المجموع 

) 440 مرة (
7- لقضاء الحاجات ولسداد الديون ولسعة االرزاق داوم على قراءة سورة 

الفاتحة يوميًا على الشكل اآلتي :

21 مرة بعد صالة الصبح
22 مرة بعد صالة الظهر

23 مرة بعد صالة العصر
24 مرة بعد صالة المغرب
10 مرات بعد صالة العشاء

وعنــد القراءة ) تذكر حاجتك ( بين ) إياك نعبد وإياك نســتعين ( وهو من 
المجربات 

2- في أسرار سورة االخالص )التوحيــد(
عن الرسول االعظم )ص( أنه قال : من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن 
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عن االمام الصادق )ع( أنه قال : من قرأها دبر الفريضة جمع اهلل له خير 
الدنيــا واألخــرة وغفر لــه ولوالديه وما ولدا وعنــه )ع( ايضًا : من قرأها 

)100 مرة ( حين يأخذ مضجعه غفر اهلل له ذنوبه وحفظ في داره.
وروي عنهم )ع( : ان من قرأ ) قل هو اهلل احد ( ) 1000 مرة ( لم يمت 

حتى يرى مقعده في الجنة.

3- في اسرار سورة الواقعة 
وهي من المجربات في زيادة االرزاق وسداد الديون عن الرسول االعظم 

)ص( أنه قال : من قرأ الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدًا.
وقيل انها أذا قرأت على ميت غفر له وعلى محتضر سهلت نزع روحه

وإن كتبت وحفظت في بيت أو دكان نما خيره. 
وأن من أدمن على قراءتها زال عنه الفقر. 

لجلب الرزق تقرأ بالشكل اآلتي :
5 مرات مساء الخميس مع الدعاء المذكور أدناه ) 5 مرات ( 

5 مرات مساء الجمعة مع الدعاء المذكور أدناه ) 5 مرات (
5 مرات مساء السبت مع الدعاء المذكور أدناه ) 5 مرات (
5 مرات مساء االحد مع الدعاء المذكور أدناه ) 5 مرات (

5 مرات مساء االثنين مع الدعاء المذكور أدناه ) 5 مرات (
5 مرات مساء الثالثاء مع الدعاء المذكور أدناه ) 5 مرات (

5 مرات مساء االربعاء مع الدعاء المذكور أدناه ) 5 مرات (
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6 مرات مساء الخميس مع الدعاء المذكور أدناه ) 6 مرات (
)41 مرة ( المجموع مع الدعاء )41 مرة (

الــدعــاء

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اللهم ُأرزقنا حالاًل طيبًا واسعًا من غير كٍد واستجب دعوتنا من غير رٍد 
نعــوذ بك من الفضيحتين الفقر والدين بحق الســبطين الحســن والحســين 
)صلــوات اهلل عليهمــا( وعلــى جدهمــا وعلــى أبويهما وعلــى اوالدهما 

المعصومين الطيبين الطاهرين ورحمة اهلل وبركاته.
اللهم يا رزاق المقلين و يا راحم المســاكين و يا ذا القوة المتين و يا غياث 

المستغيثين و يا خير الناصرين 
إياك نعبد وإياك نستعين

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله 
وإن كان في األرض فأخرجه 

وان كان بعيدًا فقربه 
وان كان قريبًا فيسره
وان كان قلياًل فكثره
وان كان كثيرًا فخلده
وإن كان حرامًا فحلله
وإن كان حالاًل فطيبه

وإن كان طيبــًا فباركــه لنــا برحمتك يا أرحم الراحميــن، وصلى اهلل على 
محمد وآله الطيبين الطاهرين
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4- في أسرار سورة الحديــد
ختم ســورة الحديد ) 70 مرة ( ليلة الجمعة من المجربات لقضاء الحوائج 

وكفاية األمور المستصعبة
ثم قراءة الدعـــاء التالي : 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
اللهــم إني أســألك بعزتك يــا عزيز وبقدرتك يــا قدير وبحكمتــك يا حكيم 
وبرحمتك يا رحمن وبمنك يا منان أن تحفظني باإليمان قائمًا وقاعدًا راكعًا 

وساجدًا نائمًا ويقظًا حيًا وميتًا وعلى كل حال.
أعوذ باهلل من شــر نفســي، ومن شر كل ذي شر، ومن شر شياطين االنس 
والجن، ومن شر كل دابٍة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراٍط مستقيم، 

وصلى اهلل على محمد واله اجمعين.

5- في أســرار ) بسـم اهلل الرحمن الرحيــم (
قيل في هذه اآلية الكثير من االسرار نذكر بعض منها :

* قال الرســول االعظم )ص(: ما بين بســم اهلل الرحمن الرحيم وبين أسم 
اهلل األعظم اال كما بين بياض العين وسوادها 

* وقيــل انها لما نزلت اهتز العرش لنزولها وقالت الزبانية لن يدخل النار 
من قرأها.

* وقيــل مــن جاء بصحيفته ) 300 مرة بســم اهلل الرحمن الرحيم ( وكان 
موقنًا بربوبيته أعتقه اهلل تعالى من النار وأدخله دار القرار ) الجنة ( 
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* وقيل إن من قرأها سبحت له الجبال واستغفرت له وغفر له ما تقدم من ذنبه 
* وهــي 19 حــرف على عدد المالئكة الموكلين بالنــار )أعاذنا اهلل منها( 
فمن أراد ان ينجيه اهلل من الزبانية التســعة عشر فليكثر من ذكرها فكل 

حرف نجاة من واحد منهم.

ولقضاء الحوائج ونيل الخير منها ذكر ما يلي:
1- تقرأ )بســم اهلل الرحمن الرحيم( )786 مرة يوميًا( وهذا الرقم هو قيمة 
حروفها التســعة عشــر ولمدة اســبوع لنيل خير أو دفع شــر أو لقضاء 

الحوائج.

2- تقرأ ) 21 مرة ( عند النوم لألمن من الشيطان الرجيم.

3- تقرأ ) 300 مرة ( قبل طلوع الشمس لسعة االرزاق.

4- اذا قرأت ) بسم اهلل الرحمن الرحيم ( على ماء وشربها المريض شفي 
بأذن اهلل تعالى.

5- تقرأ ) 50 مرة ( في وجه الظالم لكي تأمن شره.
6- تقرأ ) 31 مرة ( دبر كل صالة لتيسير األمور الصعبة.

7- تكتب ) 70 مرة ( وتوضع مع الميت في كفنه لكي يأمن من هول منكر 

ونكير وتكون له نورًا يوم القيامة 

8- إذا علقت على باب دار سلم اهلل الدار وأهلها وإذا علقت على باب دكان 

كثر ربحه وأعمى اهلل عنه أعين الناظرين. 
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6- في أسـرار إسـم اهلل األعظـم 
قيل إنه يبرئ من االمراض واالســقام ومن حمله كان في حفظ اهلل وأمانه 

وكان مؤيــدًا ومنصورًا وهو ينفع ألبطال الســحر وحل المعقود وإذا كتب 

ووضع مع الميت أمن من عذاب القبر

1- قيل ان اسم اهلل األعظم موجود في سورة الفاتحة

2- قيــل إن أســم اهلل األعظم موجود في الخمس آيات الشــريفات وأن من 

قرأها صاحب حاجة وسأل اهلل بعدها قضيت حاجته بأذنه تعالى.

األولــى:

بسم اهلل الرحمن الرحيم

)َأَلْم َتَر ِإَلى اْلَمإٍل ِمْن َبِني ِإْســَراِئيَل ِمْن َبْعِد ُموَســى ِإْذ َقاُلوا ِلَنِبيٍّ َلُهْم اْبَعْث 

َلَنا َمِلكًا ُنَقاِتْل ِفي َســِبيِل اهللَِّ َقاَل َهْل َعَســْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاِتُلوا 

ا ُكِتَب  َقاُلوا َوَما َلَنا َأالَّ ُنَقاِتَل ِفي َسِبيِل اهللَِّ َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبَناِئَنا َفَلمَّ

اِلِميَن( 246 \ البقرة  َعَلْيِهْم اْلِقَتاُل َتَولَّْوا ِإالَّ َقِلياًل ِمْنُهْم َواهللَُّ َعِليٌم ِبالظَّ

الثانيــة :

بسم اهلل الرحمين الرحيم

ْكُتُب َما َقاُلوا  )َلَقْد َســِمَع اهللَُّ َقْوَل الَِّذيــنَ َقاُلوا ِإنَّ اهللََّ َفِقيٌر َوَنْحُن َأْغِنَياُء َســنَ

َوَقْتَلُهْم اأَلْنِبَياَء ِبَغْيِر َحقٍّ َوَنُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْلَحِريِق( 181 \ آل عمران
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الثالثة : 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ا ُكِتَب  َكاَة َفَلمَّ الَة َوآُتوا الزَّ )َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذيَن ِقيَل َلُهْم ُكفُّوا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيُموا الصَّ
َعَلْيِهْم اْلِقَتاُل ِإَذا َفِريٌق ِمْنُهْم َيْخَشــْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اهللَِّ َأْو َأَشدَّ َخْشَيًة َوَقاُلوا 
ْرَتَنــا ِإَلى َأَجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدُّْنَيا َقِليٌل  َربََّنــا ِلَم َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقَتاَل َلْوال َأخَّ

َواآلِخَرُة َخْيٌر ِلَمْن اتََّقى َوال ُتْظَلُموَن َفِتياًل( 77 \ النساء 

الرابعــة : 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

َبا ُقْرَبانًا َفُتُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل  )َواْتــُل َعَلْيِهــْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقِّ ِإْذ َقرَّ
ِمْن اآلَخِر َقاَل أَلْقُتَلنََّك َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَُّل اهللَُّ ِمْن اْلُمتَِّقيَن( 27 \ المائدة

الخامسة : 
ــَمَواِت َواأَلْرِض ُقــْل اهللَُّ ُقْل َأَفاتََّخْذُتْم ِمــْن ُدوِنِه َأْوِلَياَء ال  )ُقــْل َمْن َربُّ السَّ

َيْمِلُكوَن أَلنُفِسِهْم َنْفعًا َوال َضّرا( 16 \ الرعد
3- قيل ان اسم اهلل األعظم موجود في ) دعاء االعمى ( التالي :

اللهم رب االرواح الفانية واالجســاد البالية أسألك بطاعة االرواح الراجعة 
الى أجســادها الملتئمة بعروقها وبطاعة القبور المشققة عن اهلها ودعوتك 
الصادقــة فيهــم وأخــذك الحق منهم وقيــام الخلق كلهم من مخافتك وشــدة 
ســلطانك ينتظرون قضاءك ويخافــون عذابك اســألك ان تجعل النور في 
بصري واالخالص في عملي والشــكر في قلبي وذكرك في لســاني بالليل 

والنهار ما أبقيتني يا اهلل يا رب العالمين.
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وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.
وصلى اهلل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. 

4- قيل ان اسم اهلل األعظم موجود في )الدعاء بعد صالة الجمعة ( 
اللهم إني أســألك بأسمك العظيم بسم اهلل الرحمن الرحيم الذي ال إله اال هو 
علم الغيب والشــهادة هو الرحمن الرحيم أسألك بأسمك الذي مأل السموات 
واألرض وأســألك بأســمك بســم اهلل الرحمن الرحيم الذي عنت له الوجوه 
وخشــعت له األصوات ووجلت القلوب من خشــيته أن تصلي على ســيدنا 

محمد وآل محمد وأن تقضي حاجتي. 
5- وقيل أن ) دعاء أسم اهلل األعظم ( يعين على كل شيء 

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يا اهلل يا اهلل يا اهلل وحدك وحدك وحدك ال شريك لك

انت المنان بديع السموات واالرض ذو الجالل واالكرام
وذو االسماء العظام وذو العزة الذي ال ُيرام 

وإلهكــم إلــه واحد ال إله اال هو الرحمن الرحيم وصلى اهلل على محمد وآله 
أجمعين 

7- في أســرار آية الكرسـي 
ٌة َوال َنْوٌم َلُه َما ِفي  اآليــة هــي : )اهللَُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوُم ال َتْأُخُذُه ِســنَ
ــَمَواِت َوَمــا ِفي اأَلْرِض َمْن َذا الَِّذي َيْشــَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ ِبِإْذِنــِه َيْعَلُم َما َبْيَن  السَّ
َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال ُيِحيُطوَن ِبَشــْيٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشــاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه 

َمَواِت َواأَلْرَض َوال َيُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم( 255 \ البقرة السَّ
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وقيل فيها :
1- من قرأها دبر كل صالة مكتوبة فتحت له أبواب الجنة الثمانية

2- من قرأها عند خروجه من منزله قضيت حاجته وغفرت ذنوبه وذهبت 
شياطينه وكان محروسًا.

3- حروف آية الكرســي )170 حرفًا ( من قرأها أول الليل بعدد حروفها 
اي ) 170 مرة ( وسأل اهلل بها قضيت حاجته بأذن اهلل تعالى.

4- من قرأها ) 3 مرات ( ونفخ على كفيه ومسح بيده على وجهه كفاه اهلل 
شر كل ذي شر.

5- من قرأها ) 3 مرات ( على العين شفيت من الرمد بأذنه تعالى.

6- لقضاء الحوائج صلي ركعتين بعد منتصف الليل تقرأ في كل ركعة بعد 
الحمد آية الكرسي ) 3 مرات ( 

وبعد التسليم أقرأها ) 7 مرات ( 
7- تكتب آية الكرسي ونضيف أليها 

)َواهللَُّ ِمــنْ َوَراِئِهــْم ُمِحيــٌط )20( َبــْل ُهــَو ُقــْرآٌن َمِجيــٌد )21( ِفي َلْوٍح 
\البروج  و22  و21  َمْحُفوٍظ(20 

اِحِميَن(64 \ يوسف  )َفاهللَُّ َخْيٌر َحاِفًظا َوُهَو َأْرَحُم الرَّ
)َلُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ(11 \ الرعد 

ْلُت َوُهــوَ َربُّ اْلَعْرِش  )َفــِإْن َتَولَّْوا َفُقْل َحْســِبي اهللَُّ ال ِإَلــَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

اْلَعِظيِم( 129 \ التوبة 
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)َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ َشْيَطاٍن َماِرٍد( 7 \ الصافات

)َوِحْفظًا َذِلَك َتْقِديُر اْلَعِزيِز اْلَعِليِم( 12 \ فصلت

) االخالص والمعوذتين (

وهذا العمل هو ) حجاب للقرناء والتوابع ( 

8- في أســرار آيــة المــلك 
اآلية هي: 

ْن َتَشــاُء َوُتِعزُّ  )ُقْل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشــاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

َمْن َتَشــاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشــاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشــْيٍء َقِديٌر )26( ُتوِلُج 

اللَّْيــَل ِفي النََّهــاِر َوُتوِلُج النََّهاَر ِفي اللَّْيِل َوُتْخِرُج اْلَحــيَّ ِمْن اْلَميِِّت َوُتْخِرُج 

اْلَميَِّت ِمْن اْلَحيِّ َوَتْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْيِر ِحَساٍب(26 و27 \ آل عمران

ختم آية الملك ) 40 مرة يوميًا ( لمدة 40 يوم متصل.

وبعدها ذكر ) يا اهلل() 3 مرات (

والدعــاء أدنــاه ) 3 مرات (

أنت اهلل ال إله اال أنت وحدك ال شريك لك تجبرت ان يكون لك ولد وتعاليت 

ان يكون لك شريك وتعظمت ان يكون لك وزير

يا اهلل   يا اهلل   يا اهلل 

اقضي حاجتي بحق محمد وآله صلواتك عليه وعليهم اجمعين 
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9- في أسرار أسماء اهلل الحسنى 
قال الرســول االعظم ) ص ( : انها 99 اســمًا من أحصاها دخل الجنة 

وهي:- 

هــو اهلل الــذي ال إله اال هو الرحمن الرحيم الملك القدوس الســالم المؤمن 

المهيمــن العزيز الجبــار المتكبر الخالــق البارئ المصــور الغفار القهار 

الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباســط الخافض الرافع المعز المذل 

الســميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور 

العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع 

الحكيــم الــودود المجيد الباعث الشــهيد الحق الوكيل القــوي المتين الولي 

الحميــد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد 

الواحــد األحد الفــرد الصمد القادر المقتــدر المقدم المؤخــر األول األخر 

الظاهر الباطن الواِل المتعاِل البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك 

ذو الجــالل واالكرام المقســط الجامــع الغني المغني المانــع الضار النافع 

النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور 

التوسل بأسماء اهلل الحسنى 

اللهم إني اسألك بحق هذِه األسماء أن ال تجعل لنا ذنبًا اال غفرته،  وال عدوًا 

اال كفيته،  وال فقرًا اال أغنيته،  وال عيبًا اال سترته،  وال عاريًا اال كسوته،  

وال باغيــًا اال قصمتــه،  وال غائبــًا اال أدنيته ، وال ولدًا اال ربيته ، وال همًا 
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اال فرجتــه ، وال غمًا اال أزحتــه،  وال حاجة من حوائج الدنيا واالخرة اال 

قضيتها يا أرحم الراحمين 
10- في أســرار إسـم اهلل ) الــودود (

الدعـاء بالـودود بعد صالة ركعتين 

اللهم يا ودود   يا ودود   يا ودود

يا ذا العرش المجيد   يا مبدئ   يا معيد

يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي مأل أركان عرشك وبقدرتك التي 

قدرت بها على جميع خلقك وبرحمتك التي وسعت كل شيء ال إله اال أنت 

يــا غيــاث المســتغيثين أغثني    يا غياث المســتغيثين أغثنــي     يا غياث 

المستغيثين أغثني.
11- في أسرار أسم اهلل ) يا ذا الجالل واالكرام (

من األذكار السريعة اإلجابة ويقال هو إسم اهلل األعظم ) واهلل أعلم (.

وكان الــذي عنده علم الكتاب هــو أصف بن برخيا الذي جلب عرش ملكة 

سبأ ) بلقيس ( قبل أن يرتد طرف النبي سليمان )ع( تكلم به لألستعانة. 

12- في أسـرار الذكــر ) حسبي اهلل (
1- مــن كتــب )حســبي اهلل ال إله اال هو عليــه توكلت وهــو رب العرش 

العظيم( وحملها قضيت حوائجه.

2- من قالها كل يوم ) 7 مرات ( كفاه اهلل أمر دنياه وأخرته.
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13- في أسرار أفضل الذكر ) ال إله اال اهلل ( 
قيــل ان كل االعمــال تصعد بها المالئكة إال ) ال إلــه اال اهلل ( فأنها تصعد 

لوحدها. 
وقيــل ايضــًا ان مفتاح الجنة ) ال إله اال اهلل ( ومن قالها في آخر كالمه في 

الدنيا غفر له. 
1- من قال ) 1000 مرة ( ال إله اال اهلل يوميًا يسر اهلل له أسباب الرزق.

2- من قالها وأرسلها الى ظالم أوجب اهلل هالكه.
3- من قالها وله حاجة عند اهلل قضيت بأذنه تعالى.

4-  من قالها عند رؤية الهالل ألول الشهر العربي آمن من االسقام واآلالم 
5- من قالها عند النوم باتت روحه تحت العرش. 

14- في أسرار أوائل السور القرآنية 
عــن أمير المؤمنين علي )ع( قال : رأيت الخضر )ع( قبل وقعة بدر بيوم 

واحد وعلمني أن أقول:
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اللهــم اني أســألك بحــق ألم وألم و ألمــص وألمر و ألــر وكهيعص وطه 
وطسم وطس وطسم ويس وص وحم وحم وحمعسق وحم وحم وحم وحم 

و ق و ن.
 يامــن هــو هو،  يامــن ال إله اال هو،  أغفر لــي وأنصرني إنك على كل 

شيء قدير. 



 الفصل الثــالـث

المختـار من أحـراز أهل البيت)ع( للفـرج

 من الشــدة وكشــف الُكـربــات 
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1- من أحراز الرسـول األعظـم )ص(
1- اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد أن تصلي عل محمد وآل محمد 

وأن تنجيني من هذا الغم. 

2- اللهم يا نور الســموات واالرض ويا قيوم السموات واالرض ويا عماد 

الســموات واالرض ويا زين الســموات واالرض ويا جمال الســموات 

واالرض ويا بديع الســموات واالرض ياذا الجــالل واالكرام يا غوث 

المســتغيثين ويــا منتهى رغبــة العابديــن ومنفس المهموميــن ومفرج 

المغمومين وصريخ المســتصرخين ومجيب دعوة المضطرين كاشف 

كل سوء إله العالمين. 

3- اللهم شــتت شمل أعدائي ومناوئي وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وهدم 

كيانهم وبدل أحوالهم وأشغلهم بأبدانهم وأحوالهم وأقطع دابرهم وخذهم 

أخذ عزيز مقتدر يا قاهر ويا كاســر يا اهلل ســيهزم الجمع ويولون الدبر 

بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. 

4- حسبي اهلل ال إله اال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 

اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. 

أشهد ان اهلل على كل شيء قدير وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علمًا وأحصى 

كل شيء عددًا  وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم. 
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2- من حرز فاطمة الزهراء ) عليها السالم (
يا حي يا قيوم برحمتك اســتغيث فأغثني وال تكلني الى نفســي طرفة عين 

ابدًا وأصلح لي شأني كله 

3-  من حرز لإلمام علي )ع( 
بأســم اهلل وباهلل رب احترزت بك وتوكلت عليك وفوضت أمري إليك رب 
ألجأت ضعف ركني الى قوة ركنك مستجيرًا بك مستنصرًا لك مستعينًا بك 
على ذوي التعزز علّي والقهر لي والقوة على ضيمي واالقدام على ظلمي 
يــارب إني في جوارك وإنه ال ضيم على جــارك رِب فأقهر عني قاهري 

بقوتك وأوهن عني مستوهني بقدرتك وأقصم عني ضائمي ببطشك 
رِب وأعذني بعياذك وأدخل علّي في ذلك كله ســترك ومن يســتتر بك فهو 
األمن المحفوظ ومن يك ذا حيلة في نفسه أو حول في تقلبه أو قوة في أمره 
في شــيء ســوى اهلل عز وجل فأن حولي وقوتــي وكل حيلتي باهلل الواحد 

األحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.
 كل ذي ملــك فمملــوك هلل وكل ذي قدرة فمقدور هلل وكل ظالم فال محيص 
له من عدل اهلل وكل متسلط فمقهور لسطوة اهلل وكل شيء ففي قبضة اهلل. 
َصُغَر كل جبار في عظمة اهلل ُذل ُكل عنيد لبطش اهلل اســتظهرت على كل 
عدو ودرأت في نحر كل عاق باهلل ضربت بأذن اهلل بيني وبين كل مترِف 
ذي ســطوة وجبار ذي نخوة ومتســلط ذي قدرة وعاٍق ذي مهلة وواٍل ذي 
إمرة وحاســٍد ذي ضغينة وماكر ذي مكيدة وكل معان او معين عليَّ بقالة 
مغرية أو حيلة مؤذية وكل طاٍغ ذي كبرياء أو معجب ذي خيالء على كل 



79 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

نفٍس في كل مذهب واعددت لنفســي وذريتــي منهم حجابًا بأيما أنزلت في 
كتابك وأحكمت من وحيك الذي ال يؤتى بسورٍة من مثله وهو الكتاب العدل 
العزيــز الجليــل الذي ال يأتيه الباطل من بين يديــه وال من خلفه تنزيل من 

حكيم حميد.
 ختم اهلل على قلوبهم وعلى ســمعهم وعلى ابصارهم غشــاوة ولهم عذاب 

عظيم وصلى اهلل على محمد وآله تسليمًا كثيرًا.

4-احتجـاب أمير المؤمنين علي )ع( 
احتجبت بنور وجه اهلل الكامل وتحصنت بحصن اهلل القوي الشامل ورميت 
من بغى علّي بسهم اهلل وسيفه القاتل اللهم يا غالبًا على أمره ويا قائمًا فوق 
خلقه ويا حائاًل بين المرء وقلبه حل بيني وبين الشيطان ونزغه وبين ما ال 
طاقــة لي به من أحد من عبادك كف عني ألســنتهم وأغلل أيديهم وأرجلهم 
وأجعــل بيني وبينهم ســدًا من نــور عظمتك وحجابًا من قوتــك وجندًا من 

سلطانك فأنك حي قادر.
اللهم أغشي عني ابصار الظلمة وابصار المريدين بي السوء حتى ال أبالي 

من أبصارهم.
يكاد ســنا برقه يذهب باألبصار يقلب اهلل الليل والنهار إن في ) ذلك لعبرة 

ألولي األبصار(
بسم اهلل الرحمن الرحيم كهيعص كفايتنا وهو حسبي.
بسم اهلل الرحمن الرحيم حمعسق حمايتنا وهو حسبي.

ِحيُم( ْحَمُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ )ُهَو اهللَُّ الَِّذي ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُم اْلَغْيِب َوالشَّ
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)َعِلَمْت َنْفٌس َما َأْحَضَرْت )14( َفال ُأْقِسُم ِباْلُخنَِّس )15( اْلَجَواِري اْلُكنَِّس )16( 
ْبِح ِإَذا َتَنفََّس(  َواللَّْيِل ِإَذا َعْسَعَس )17( َوالصُّ

ٍة َوِشَقاٍق( )ص َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكِر )1( َبْل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِعزَّ
شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه كلت االلسن وُعميت االبصار 
اللهم أجعل خيرهم بين عينيهم وشــرهم تحت اقدامهم وخاتم ســليمان بين 

اكتافهم فسيكفيكم اهلل وهو السميع العليم.
 )َوَجَعْلَنا ِمْن َبْيِن َأْيِديِهْم َسّدا َوِمْن َخْلِفِهْم َسّدا َفَأْغَشْيَناُهْم َفُهْم ال ُيْبِصُروَن(

 
5- من حرز لإلمام الحسن العسكري )ع( 

يــا مالك الرقاب و يا هازم االحزاب يا مفتح االبواب يا مســبب االســباب 
سبب لنا سببًا لن نستطيع له طلبًا بحق ال إله اال اهلل محمد رسول اهلل صلى 

اهلل عليه و اله الطاهرين أجمعين.
 اللهــم احفظنــا من كيد الكائدين وادفع عنا شــر المعتديــن ونجنا من جور 
الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من عبادك المتقين المخلصين 

يا اهلل. 
6- من حرز لإلمام السجاد )ع(

بســم اهلل وباهلل ســددت أفواه الجن واالنس والشياطين والسحرة و االبالسة 
والسالطين ومن يلوذ بهم باهلل العزيز االعز وباهلل الكبير األكبر. 

بسم اهلل الظاهر الباطن المكنون المخزون الذي أقام به السموات واالرض 
ثــم اســتوى على العرش بســم اهلل الرحمن الرحيم ووقع القــول عليهم بما 
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ظلمــوا فهم ال ينطقون قال اخســئوا فيها وال تكلمــون وعنت الوجوه للحي 
القيوم وقد خاب من حمل ظلما وخشــعت االصوات للرحمن فال تســمع إال 
همسًا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا واذا ذكرت ربك 

في القرآن وحده ولوا على ادبارهم نفورًا. 
واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين ال يؤمنون باألخرة حجابًا مستورًا 

وجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًا فأغشيناهم فهم ال يبصرون. 
اليــوم نختــم على افواههم وتكلمنــا أيديهم فهم ال ينطقون لــو أنفقت ما في 

االرض جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن اهلل ألف بينهم إنه عزيز حكيم. 

7- من حرز لإلمام جعفر الصادق )ع( 
يا خالق الخلق و يا باسط الرزق و يا خالق الحب و يا بارئ النسم ومحيي 
الموتى ومميت االحياء أفعل بي ما أنت أهله وال تفعل بي ما أنا أهله وأنت 

أهل التقوى وأهل المغفرة.
 اللهم إني اسألك باإلسم الذي به تحي وتميت وترزق وتقطع وتعطي وتمنع 

يا ذا العزة واالنعام. 
اللهــم من أرادنا بســوٍء من جميــع خلقك فأعم عنا عينه وصم عنا ســمعه 
وأشغل عنا قلبه وأغلل عنا يده وأصرف عنا كيده وخذه من بين يديه ومن 
خلفه وعين يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته يا ذا الجالل واالكرام. 

اللهم احرسني بعينك التي ال تنام واكنفني بكنفك الذي ال يرام.
يا عدتي عند شدتي ويا غوثي عند كربتي فأغفر لي بقدرتك علّي والأهلك 

وأنت رجائي. 
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اللهم أنت أجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم ادفع كيده في نحره واســتعيذ 

بك من شــره يا ذا القوة القوية و يا ذا المحال الشــديد و يا ذا العزة التي كل 

خلقــك لها ذليل أكفني شــر ما أخاف منه وأحذر وأنتقم لــي منه يا ذا القوة 

التي ال تقهر. 

8- من حرز لإلمام موسى الكاظـم )ع( 
إلهي كم عدو شــحذ لي نبلة ُمديته وأرهف لي شــباحده صرفت ذلك عني 

بحولــك وقوتك ال بحــول مني وال قوة فألقيته في الحفيــر الذي أحتفره لي 

خائبًا مما أمله في الدنيا متباعدًا مما رجاه في األخرة. 

فلك الحمد على ذلك قدر استحقاقك سيدي. 

اللهــم فخــذه بعزتك وأفلل حده عنــي بقدرتك وأجعل له شــغاًل في ما يليه 

وعجزًا عما يناويه. 

اللهم وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي شفاًء ومن حنقي عليه 

وفاًء. 

وصــل اللهم دعائي باإلجابة وأنظم شــكايتي بالتغييــر وعرفه عما قليل ما 

وعــدت الظالمين وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين إنك ذو الفضل 

العظيم والمن الكريم.

يا من ال يضام وال يرام وبه تواصلت األرحام صِل على محمد وآل محمد 

وأكفني شره بحولك وقوتك.
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9- من حرز لإلمام علي الرضا )ع( 
بسم اهلل إني اعوذ بالرحمن ِمنك أن كنت تقيًا أو غير تقي أخسئوا فيها وال 

تكلمون أخذت باهلل الســميع البصير على ســمعك وبصرك ال ســلطان لك 

علّي وال على سمعي وال على بصري وال على مالي وال على رزقي.

رِب ســتر بيني وبينك بســتر النبوة الذي اســتتر فيه أنبياء اهلل ورســله من 

سطوات الجبابرة والفراعنة.

 جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يســاري وإســرافيل من ورائي ومحمد 

صلى اهلل عليه وآله أمامي. 

واهلل محيط بي ومطلع علّي يحجزك عني ويحول بينك وبيني بحوله وقوته، 

ويمنعك مني ويمنع الشيطان مني. 

حسبي اهلل ونعم الوكيل. 

ماشاء اهلل كان،  ومالم يشأ لم يكن. 

وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم.

اللهم ال يغلب جهله أناتك ان يستفزني ويستخفني. 

اللهم إليك التجأت     اللهم إليك التجأت     اللهم إليك التجأت.

10- من حرز لإلمام محمد الجواد )ع( 
يــا نور يــا برهان يا مبيــن يا منير يارب أكفني الشــرور وأفــات الدهور 

وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصور.
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11- من حرز لإلمام علي الهادي )ع( 
يا عزيز العز في عزه، ما أعز عزيز العز في عزه.

يا عزيز أعزني بعزتك وأيدني بنصرك. 
وأدفع عني همزات الشياطين.

وأدفع عني بدفعك وأمنع عني بمنعك وإجعلني من خيار خلقك 
يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد.



 الفصل الـــرابـع

المختـار من الصلوات المجربـة 
لقـضــاء الحـوائـــج وِسـعة الــــرزق 
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1-  صالة جعفر الطيار )ع( 
وهي أربع ركعات بتســليمين، أن شئت صليتها بالليل أو بالنهار وهي من 

المجربات التي ذكرها االمام الصادق )ع(
الركعة االولى بعد الحمد )إذا زلزلت(
الركعة الثانية بعد الحمد )والعاديات(

الركعة الثالثة بعد الحمد )إذا جاء نصر اهلل( 
الركعة الرابعة بعد الحمد )قل هو اهلل أحد(

مع 75 تســبيحة ) ســبحان اهلل والحمد هلل وال إله اال اهلل واهلل اكبر ( في 
كل ركعة

أي مجموع 300 تسبيحة لكل الصالة وعلى الشكل اآلتي :
بعد قراءة الحمــد، إذا زلــزلت وأنـت واقف تقــول التســبيـحة  15 مرة

عند الـــركــوع ) بعــد سبحان ربي العظيــم وبحمــده ( تقـولها 10 مرات
 عندما ترفع رأسك من الركوع )بعد سمع اهلل لمن حمده( وأنت واقف 10 مرات
عند السجـــود األول ) بعد سبحان ربي األعلى وبحمده ( تقولها 10 مرات
عنــد رفــع الــرأس من الســجـدة األولــى ) بعـد اهلل أكبــــر ( 10 مرات
عنــد الســجــود الثــاني ) بعــد ســبحان ربي االعلى وبحمده ( 10 مرات 
عنــد رفـع الــرأس مـــن الســجود الثـــاني ) بعد اهلل اكبـــر ( 10 مرات
                                                               المجموع  75 مـــرة 

                                                                  مــع كل ركعــــة
 وهكذا لبقية الركعات.

وبعد االنتهاء من الصالة تقرأ الدعــاء التــالي :
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سبحان من لبس العز والوقار، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان 
من ال ينبغي التسبيح اال له، سبحان من أحصى كل شيء علمه، سبحان ذي 

المن والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم
اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك 

األعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقًا وعداًل.
 صِل على محمد وأهل بيته ) وتذكر حاجتك ( 

يا رب   يا رب   يا رباه    يا رباه
يا اهلل    يا اهلل    يا حي    يا حي 

يا رحيم    يا رحيم
يا أرحم الراحمين ) 7 مرات (

2- صالة االستعانــة بصاحـب الــزمان ) عج (
وهي من المجربات في قضاء الحاجات

تصلي ركعتين بما شــئت من الســور وتهديها الى صاحب األمر والزمان 

)عج( والدعــاء التـالــي :

ســالم اهلل الكامل التام الشــامل العام وصلواته الدائمة وبركاته القائمة على 

حجة اهلل ووليه في أرضه وبالده وخليفته على خلقه وعباده وساللة النبوة 

وبقيــة العترة والصفــوة صاحب الزمــان ومظهر االيمــان ومعلن أحكام 

القــرآن مطهر األرض وناشــر العــدل في الطول والعــرض الحجة القائم 

المهــدي واإلمام المنتظر المرضي الطاهر ابــن األئمة الطاهرين الوصي 
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أبن األوصياء المرضيين الهادي المعصوم أبن الهداة المعصومين 

السالم عليك يا إمام المسلمين والمؤمنين.

السالم عليك يا وارث علم النبيين ومستودع حكمة الوصيين.

السالم عليك يا عصمة الدين. 

السالم عليك يا معز المؤمنين المستضعفين. 

السالم عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين.

السالم عليك يا موالي يا صاحب الزمان يا أبن أمير المؤمنين وأبن فاطمة 

الزهراء سيدة نساء العالمين.

السالم عليك يا أبن األئمة الحجج على الخلق أجمعين.

السالم عليك يا موالي سالم مخلص لك في الوالء

أشــهد أنك اإلمام المهدي قواًل وفعاًل وأنك الذي تمأل األرض قسطًا وعداًل 

فعجل اهلل فرجك وســهل مخرجك وقرب زمانك وكثر أنصارك وأعوانك 

وأنجــز لك ما وعــدك وهو أصــدق القائلين )َوُنِريــُد َأْن َنُمنَّ َعَلــى الَِّذيَن 

ًة َوَنْجَعَلُهْم اْلَواِرِثيَن( 5 \ القصص اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمَّ

يا موالي حاجتي ) كذا وكذا ..... ( فأشفع لي في نجاحها 
3- صالة يوم الخميس 

تؤدى في يوم الخميس في نهاره أو ليله وهي من المجربات لسعة األرزاق 
وقضاء الحاجات يداوم عليها وهي 4 ركعات بتسليم واحد. 

الركعة االولى بعد الحمد 11 مرة قل هو اهلل أحد
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الركعة الثانية بعد الحمد 21 مرة قل هو اهلل أحد

الركعة الثالثة بعد الحمد 31 مرة قل هو اهلل أحد

الركعة الرابعة بعد الحمد 41 مرة قل هو اهلل أحد

وبعد التشهد والتسليم تقرأ 51 مرة قل هو اهلل أحد

                               51 مرة اللهم صِل على محمد وآل محمد

ثم تسجد وفي السجود تقول ) يا اهلل 100 مرة ( وتسأل حاجتك

4- صالة تؤدى في الثلث األخير من الليل 
وهي ركعتين تقرأ بعد الحمد ما شئت من السور 

وهي من المجربات وبعدها تقول ) 70 مرة (

) يا أبصر الناظرين يا أسرع الحاسبين يا أسمع السامعين يا أكرم األكرمين 

يا أرحم الراحمين يا أحكم الحاكمين (

ثم ترفع يديك وتطلب حاجتك.

5- صالة تؤدى عند قبور أئمة الهدى )ع( وفي مسجد الكوفة 

وهي ركعتين تقرأ في كل ركعة بعد الحمد سبع سور وهي: 

) قــل هــو اهلل أحد، قل يا أيهــا الكافرون، قل أعوُذ بــرب الناس، قل أعوُذ 

بــرب الفلــق، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذا جــاء نصر اهلل والفتح، إنا فتحنا 

لك فتحًا مبينًا (
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6- صالة تؤدى بعد صالة الليل

وهي ركعتين تقرأ بعد الحمد ما شئت من السور، تهدي ثوابها الى الرسول 

األعظم )ص( وأهل بيته األطهار )ع( تقول بعدها :

السالم عليك ايها النبي ورحمة اهلل وبركاته

الســالم عليــك ايها النبي المرســل والوصــي المرتضى والســيدة الكبرى 

والسيدة الزهراء والسبطان المنتجبان واألوالد األعالم واألمناء المنتجبون

جئــت انقطاعًا إليكم والى أباءكم وولدكم الخلف على بركة الحق فقلبي لكم 

مســلم ونصرتي لكم معدة حتى يحكم اهلل بدينــه فمعكم معكم ال مع عدوكم 

إني لمن القائلين بفضلكم مقر برجعتكم ال أنكر هلل قدرة وال أزعم اال ما شاء 

اهلل سبحان اهلل ذي الملك والملكوت يسبح اهلل بأسمائه جميع خلقه 

والسالم على أرواحكم واجسادكم والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

7- صالة لدفع البالء والوباء وكل أمر مخوف

تصلى مرة واحدة في الســنة ويفضل اتيانها في شهر جمادي الثاني أو كل 

ما استدعى األمر . وبالكيفية الوارد ذكرها في أعمال ذلك الشهر ـ الفصل 

االول / صفحة/ 24.
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 8- الصلوات المستحبة ) النوافل ( وأوقاتها 
1- صــالة نافلــة الصبح : وهي ركعتين تــؤدى قبل صالة الصبح ويفضل 
قــراءة دعاء الصبــاح ألمير المؤمنين أو قراءة دعــاء العهد في أعمال 

مسجد السهلة أو كالهما معًا

2- صالة نافلة الظهر : وهي 8 ركعات بتسليم بين كل ركعتين تؤدى قبل 
صالة الظهر

3- صالة نافلة العصر : وهي 8 ركعات بتسليم بين كل ركعتين تؤدى قبل 
صالة العصر

4- صــالة نافلــة المغرب : وهي 4 ركعات بتســليم بين كل ركعتين تؤدى 
بعد صالة المغرب

5- صــالة الغفيلة : وهــي ركعتين تؤدى بعد صــالة المغرب على النحو 

المذكــور فــي ادناه وهي صالة فضلها كبير وفيهــا غفران الذنوب لمن 

يداوم عليها.

الركعــة االولى بعــد الحمــد )َوَذا النُّوِن ِإْذ َذَهــَب ُمَغاِضبًا َفَظــنَّ َأْن َلْن 

ُلَماِت َأْن ال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُســْبَحاَنَك ِإنِّي ُكنُت ِمْن  َنْقــِدَر َعَلْيــِه َفَناَدى ِفي الظُّ

اِلِميَن( 87 و 88 \ األنبياء الظَّ

الركعة الثانية بعد الحمد )َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ال َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي 

اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َوال َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت اأَلْرِض َوال 

َرْطٍب َوال َياِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن( 59 \ األنعام 
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6- صالة الوحشة : تؤدى بعد صالة المغرب وقبل صالة العشاء وتهدي 

ثوابها الى قبر كل مؤمن ومؤمنة ومســلم ومسلمة يوضعون في لحدهم 

فــي تلك الليلــة وفيها ثواب كبير وأجر للمــؤدي الصالة والموتى بأذن 

اهلل تعالى. 

وهي ركعتين:

 تقرأ في الركعة االولى بعد الحمد آية الكرسي ) مرة واحدة (

وفي الركعة الثانية بعد الحمد ) إنا أنزلناه في ليلة القدر ( ) 10 مرات ( 

7- صــالة الوتيــرة : وهي ركعتين بعد صالة العشــاء مباشــرًة تؤدى من 

جلوس تقرأ فيها 

الركعة االولى بعد الحمد سورة الواقعة كاملة أو ما تيسر منها

الركعة الثانية بعد الحمد أية سورة من القرآن الكريم.

 8- صالة الليل:

 بعــد صالة العشــاء ونوافلها ) صــالة الوتيرة ( ويفضل اإلتيــان بها بعد 

منتصف الليل 

وهي 8 ركعات بتسليم بين كل ركعتين 

وصالة الشفع ركعتين بالحمد والمعوذتان لكال الركعتين

 وركعــة الوتــر وهــي ركعة واحــدة نقرأ بعــد الحمد ) قل هــو اهلل أحد ( 

)3مرات( المعوذتان ) مرة واحدة لكل منهما (

وقبل الركوع يؤتى بالقنوت في ركعة الوتر والقنوت يتضمن : االســتغفار 



94 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

) 70 مرة لنفســك ( والدعاء واالستغفار للوالدين واألهل وارحام الوالدين 
واالستغفار لـ )40 مؤمن و مؤمنة ومسلم ومسلمة ( 

ومــا روى عن صالة الليل ان فيها فضل كبير وأجر عظيم لمن يؤديها في 
الدنيا واألخرة .

9- صالة اليوم االول من الشهر العربي:

 لنيل الخير في ذلك الشهر ودفع الشر والسوء فيه تقرأ :

في الركعة االولى بعد الحمد قل هو اهلل أحد
في الركعة الثانية بعد الحمد قل يا أيها الكافرون 

وقراءة دعاء اليوم األول من أدعيــــة األيــام المنسوبة الى أمير المؤمنين 
علي)ع( 

وكذلك يفضل قراءة تلك األدعية يوم بيوم طيلة ايام الشهر العربي.

10- صالة ركعتين صباحًا تهدي ثوابها الى قائم آل محمد وقراءة دعـــاء 
العهــــد في أعمال مســجد الســهلة وهذا الدعاء هو بمثابة البيعة للحجة 

المنتظر ) عج ( 

11- صــالة ركعتين كل ليلة جمعة تهدي ثوابها الى ســيد الشــهداء أبي 
عبداهلل الحســين بن علي )ع( وقراءة زيارة عاشــوراء أو غيرها من 
الزيــارات المطلقة لإلمام كزيارة وارث فإن الذي يزور الحســين )ع( 
في الدنيا يزوره اإلمام بأذن اهلل تعالى في عدة مواقف منها عند الممات 

وفي القبر وعند الحساب وعند المحشر.
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12- مايقال بعد كل صالة واجبة او نافلة او عند القنوت 

* رضيت باهلل ربًا وبمحمد )ص( نبيًا وبا إلسالم دينًا وبالقرآن كتابًا وبالكعبة 

قبلة وبعلي وليًا وإمامًا وبالحســن والحســين وعلي بن الحسين ومحمد بن 

علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي 

وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن)صلوات اهلل وسالمه 

عليهم أجمعين( أئمًة. 

اللهم إني رضيت بهم أئمًة فأرضني لهم إنك على كل شيء قدير.

* )اللهــم كن لوليك الحجة بن الحســن صلواتك عليــه وعلى أبائه في هذه 

الســاعة وفي كل ســاعة وليًا وحافظاً  و قائدًا وناصرا ودلياًل وعينا حتى 

تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويال برحمتك يا ارحم الراحمين(

عــن االمام الصادق )ع( أنه قال : مــن يدعوا لقائمنا فإنه يدعو له وطوبى 

لمن دعا له إمام زمانه.

وقيــل ان فوائد الدعــاء لالمام الحجة المنتظر)عج( كثيرة منها انها ســبب 

لقضاء الحاجات وغفران الذنوب وتبديل الســيئات حســنات وتنفع الداعي 

عند ســكرات الموت ويكون مؤنســًا له في عالم البرزخ والقيامة وتستغفر 

المالئكة له وغيرها من الفوائد.  
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13- في إتمام الصالة ) ال قصرها ( في أربعة مساجد وهي:

المسجد الحرام 
المسجد النبوي 

مسجد الكوفة 
الحرم الحسيني



 الفصل الـخــامـس

المختـار من األدعية المأثورة والمجربة

لقـضــاء الحاجــات 
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1- من آداب الدعاء 
1- يفتتــح الدعــاء بذكــر اهلل تعالى والثناء عليه والصــالة على محمد وآل 

محمد ثم ) نسأل الحاجة ( ثم نختم بالصالة على محمد وآله.
 فأن اهلل يقبل الصالتين وهو أكرم من أن يدع ما بينهما ) أي ما طلبت من 

حاجة ( 
2- اســتحضار التضــرع والخشــوع وخفض الصوت ومســح الوجه بعد 

الدعاء باليدين
3- يفضل استقبال القبلة ورفع اليدين وكراهة رفع البصر الى السماء 

4- أوقات الدعاء المستجابة
* في الصالة بين اآلذان واألقامة 

* وقت السجود
* وقت السحر

* عند قراءة القرآن 
* وقت هبوب الرياح
* وقت سقوط المطر 

2- المختار من أدعية الرسول األعظم )ص( وأئمة أهل الهدى )ع( 
1- اللهــم إنــي اســتغفرك لما تبت منــه إليك ثم عدت فيه، واســتغفرك لما 
وعدتك من نفسي ثم أخلفتك، وأستغفرك للنعم التي أنعمت عليَّ فتقويت 
على معصيتك، واستغفرك من كل ذنب تمكنت منه بعافيتك ونالته يدي 
بفضــل نعمتك وانبســطت اليه بســعة رزقك واحتجبت فيــه عن الناس 



100 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

بسترك وأتكلت فيه على كرم عفوك 

اللهــم إني اعــوُذ بك أن اقول حقًا ليس فيه رضاك ألتمس به احدًا ســواك، 
وأعوُذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك، واعوُذ بك أن أكون عبرة 
ألحد من خلقك وأن يكون أحد من خلقك أسعد بما علمتني مني، وأعوُذ بك 

أن أستعين بمعصية لك على ضر يصيبني. 
2- اللهــم إن تهت عن مســألتي وعميت عن طلبتــي فدلني على مصالحي 

وخذ بقلبي الى مراشدي. 

اللهم أحملني على عفوك وال تحملني على عدلك. 
مسكينك بفناءك سائلك بفناءك     3- عبدك بفناءك  

4- اللهم من أراد بنا سوءًا فأحط ذلك السوء كإحاطة القالئد بترائب الوالئد 
وأرسخه على هامته كرسوخ السجيل على قمم أصحاب الفيل .

5- اللهم ان كان رزقي في الســماء فأنزلــه وان كان في االرض فأخرجه 
وان كان بعيدًا فقربه وان كان قريبًا فيسره وان كان قلياًل فكثره وان كان 

كثيرًا فبارك لي فيه .

6- اللهم إنك لم تشرك في خلقنا غيرك فال تشرك في االحسان إلينا غيرك 

اللهم ال رب لنا غيرك فال تجعل حاجتنا عند غيرك
اللهم إنا ال نعبد غيرك فال تسلط علينا غيرك 

7-اللهم يسر الجواز وسهل المجاز 
8- اللهــم أجعــل الموت خير غائب ننتظره وأجعــل القبر خير بيت نعمره 
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وأجعل ما بعده خيرًا لنا منه 

اللهم إليك عجت االصوات بصنوف اللغات تسألك الحاجات وحاجتي إليك 
أن تذكرني عند طول البلى اذا نسيني أهل الدنيا

9- اللهم أصلح لي في ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي 
فيها معاشــي وأصلح لي أخرتي التي أليهــا معادي وأجعل الحياة زيادة 

لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر .

10- اللهم إنك مننت علينا باإلســالم من غير ان نســألك فال تحرمنا الجنة 
ونحن نسألك

11- يامــن اذا تضايقت األمور فتحت لها بابــًا لم تذهب أليه األوهام صِل 
علــى محمد وآل محمد وأفتح ألموري المتضايقة بابًا لم يذهب أليه وهم 

يا أرحم الراحمين .

12- يا نور السموات واالرض يا قيوم السموات واالرض

       يا عماد السموات واالرض يا زين السموات واالرض

       يا جمال السموات واالرض يا بديع السموات واالرض

        ياذا الجالل واالكرام يا غوث المســتغيثين وصريخ المســتصرخين     
ومنتهى رغبة الراغبين ومنفس المكروبين ومفرج المغمومين ومجيب 

دعوة المضطرين كاشف كل سوء إله العالمين.

13- إلهي إليك أشــكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت 
أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي الى من تكلني ؟ الى 
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بعيد يتجهمني أو الى عدو ملكته أمري، إن لم يكن عليَّ غضب فال ابالي 
ولكن عافيتك أوســع لي أعــوُذ بنور وجهك الذي أشــرقت له الظلمات 
وصلــح عليه أمر الدنيا واألخرة مــن أن ينزل بّي غضبك أو يحل عليَّ 

سخطك لك العتبى حتى ترضى وال حول وال قوة اال بك .

14- شــكا رجل الى اإلمام الحســن )ع( رجاًل يظلمه فقال له : إذا صليت 
النافلة بعد المغرب فأسجد وقل :-

) ياشديد القوى يا شديد المحال يا عزيز ُأذللت بعزك جميع من خلقت فصل 
على محمد وآل محمد وأكفني مؤونة ) فالن ( بما شئت.

15- روي أن عليًا رأى أعرابيًا متعلق بأستار الكعبة وهو يقول :

) يا من ال يشــغله ســمع عن سمع يامن ال تقلقه المســائل وال يبرمه إلحاح 
الملحيــن أذقني برد عفوك وحالوة مغفرتك وعذوبة عافيتك والفوز بالجنة 

والنجاة من النار (
فقال علي )ع( : والذي نفسي بيده إن قالها وعليه مثل السموات واالرضيين 

من الذنوب قواًل مخلصًا ليغفرن له .
16- جاء رجل أعمى الى النبي )ص( فشــكا أليه ذهاب بصره فقال )ص( 
قل : يا سبوح يا قدوس يا نور االنوار يا نور السموات واالرض يا أول 
األولين ويا أخر األخرين ويا أرحم الراحمين أسألك أن تغفر لي الذنوب 
التــي تغير النعــم والذنوب التي تنزل النقم والذنــوب التي تهتك العصم 
والذنوب التي توجب البــالء والذنوب التي تقطع الرجاء والذنوب التي 
تحبس الدعاء والذنوب التي تكشــف الغطــاء والذنوب التي تعمل الفناء 
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والذنوب التي تظلم الهواء وأســألك بأســمك العظيم ووجهك الكريم أن 
ترد عليَّ بصري 

3- دعاء نبي اهلل عيسى ) عليه السالم (
اللهم أنت إله من في السماء وإله من في االرض ال إله فيهما غيرك،

وأنت حكيم من في السماء وحكيم من في االرض ال حكيم فيهما غيرك،
وأنت ملك من في السماء وملك من في االرض ال ملك فيهما غيرك،

قدرتك في الســماء كقدرتك في االرض وسلطانك في السماء كسلطانك في 
االرض.

أسألك بأسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم ) وأذكر حاجتك (

4- المختار من أدعية أمير المؤمنين علي ) ع ( قبل القتال
1- يا كهيعص

2- اللهم إليك رفعت االبصار وبسطت األيدي ونقلت األقدام ودعت األلسن 
وأفضــت القلوب وتحوكــم إليك في االعمال فأحكم بيننــا وبينهم بالحق 

وأنت خير الفاتحين. 

اللهــم إنا نشــكو إليك غيبة نبينــا وقلة عددنا وكثرة عدونا وتشــتت أهوائنا 
وشدة الزمان وظهور الفتن فأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعز به 

سلطان الحق وتظهره
3- اللهــم رب هذا الســقف المحفــوظ المكفوف الذي جعلتــه محيطًا بالليل 
والنهــار وجعلــت فيه مجرى الشــمس والقمر ومنــازل الكواكب والنجوم 



104 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

وجعلت ســكانه ســبطًا من المالئكة ال يســأمون العبادة ورب هذِه االرض 
التي جعلتها قرارًا لألنام والهوام واالنعام وما ال يحصى مما ُيرى ومما ال 

ُيرى من خلقك العظيم
ورب الفلك التي تجري في البحر والمحيط بما ينفع الناس ورب الســحاب 
المســخر بين الســماء واالرض ورب البحر المســجور المحيط بالعالمين 
ورب الجبــال الرواســي التــي جعلتها لألرض أوتــادًا وللخلــق متاعًا إن 
أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق وإن أظهرتهم علينا فأرزقنا 

الشهادة وأعصم بقية أصحابي من الفتنة .

5- دعاء أهل البيت المعمور
وهــو دعاء ثوابــه ال يحصى ومن المجربات في كشــف الكربات وقضاء 

الحاجات.
يا من اظهر الجميل وســتر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك 
الســتر يا عظيم العفو يا حســن التجاوز يا واســع المغفرة يا باســط اليدين 

بالرحمة
أرحمنــي يــا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شــكوى يا مفرج كل كربة يا 
مقيل العثرات يا كريم الصفح يا عظيم العفو يا مبتدئًا بالنعم قبل استحقاقها 

يا رباه    يا سيداه    يا غاية رغبتاه 
أســألك بك وبمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين واألئمة المعصومين 
من ذرية الحســين ) عليهم الســالم ( أن تصلي على محمد و آله وأسألك يا 

اهلل ان ال تشوه خلقي بالنار وأن تفعل بي ما أنت أهله .
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6-المختار من األدعية المجربة لدفع البالء والوباء 
روي أن مــن يقرأهــا يأمن من البــالء والوباء هو وأهل بيتــه ويكون في 

حصن اهلل ببركة هذِه األدعية .
1- بسم اهلل الرحمن الرحيم

اللهم إنك عليم ذو أناٍة وال طاقة لنا بحكمك يا اهلل يا اهلل يا اهلل األمان األمان 
األمــان من الطاعون وموت الفجأة وســوء القضاء وشــماتة االعداء ربنا 
اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون برحمتك يا أرحم الراحمين ) ُيقرأ 21 مرة (

2- بسم اهلل الرحمن الرحيم 
اللهم إني أســألك بعدد خلقك بعزة عرشــك برضا نفسك بنور وجهك بمبلغ 
علمك وحلمك ببقاء قدرك ببســط قدرتك بمنتهى رحمتك بإدراك مشــيئتك 
بكلية ذاتك بكل صفاتك بتمام وصفك بنهاية اســمائك بمكنون سرك بجميل 
بــرك بجزيــل عطاءك بكمال منك بفيض وجودك بشــديد غضبك بســباق 
رحمتــك بعــدد كلماتك بغايــة بلوغك بتفــرد فردانيتك بتوحيــد وحدانيتك 
ببقاء بقاءك بســرمدية أوقاتك بعزة ربوبيتــك بعظمة كبريائك بجاه جاللك 
بكمالك بجمالك بأفعالك بأنعامك بســيادتك بملوكوتيتك بجباريتك بمشيئتك 
بعظمتك بلطفك بســرك ببرك بأحســانك بحقك وبحق حقك وبحق رسولك 
محمــد المصطفــى )ص( أن تجعل لنــا فرجًا ومخرجًا وشــفاًء من الغموم 
والبالء والوباء والطعن والطاعون والعناء ومن جميع االمراض واآلفات 
والعاهــات والبليات في الدنيا واألخــرة وبحق كهيعص وبحق طه ويس و 
ص وبحق حمعسق وبحق إنا فحتنا لك فتحًا مبينًا ليغفر لك اهلل ما تقدم من 
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ذنبــك وما تأخر وبرحمتك يا أرحــم الراحمين وصلى اهلل على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين.

7- المختار من أدعية اإللحاح على اهلل 
1- اللهم رب السموات السبع وما بينهن ورب العرش العظيم ورب جبرائيل 

وميكائيل وإســرافيل ورب القرآن العظيم ورب محمد خاتم النبيين إني 

أسألك بالذي تقوم به السماء وبه تقوم االرض وبه تفرق بين الجمع وبه 

تجمــع بين المتفرق وبه ترزق االحياء وبه احصيت عدد الرمال ووزن 

الجبال وكيل البحار .

2- بســم اهلل الرحمن الرحيم باســم اهلل وباهلل ومن اهلل والى اهلل وفي ســبيل 

اهلل اللهم إليك أســلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك فوضت أمري 

فأحفظني بحفظ األيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 

ومــن فوقي ومــن تحتي وأدفع عني بحولك وقوتك فإنه ال حول وال قوة 

اال باهلل العلي العظيم .

3- اللهم انت ثقتي في كل كربة وانت رجائي في كل شدة وانت لي في كل 

أمر نزل بي ثقة وعدة كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقل فيه الحيلة 

ويخذل فيه القريب والبعيد ويشــمت به العدو وتعييني فيه األمور أنزلته 

بك وشــكوته أليك راغبًا فيه إليك عمن ســواك ففرجته وكشــفته وكفيته 

فأنــت ولي كل نعمة وصاحب كل حاجة ومنتهــى كل رغبة فلك الحمد 

كثيرًا ولك المن فاضاًل .
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4- بسم اهلل الرحمن الرحيم 

اللهــم يا موضع كل شــكوى و يا شــاهد كل نجوى ويــا عالم كل خفية و يا 

كاشــف كل بلية يامنجي موســى ومحمــد وابراهيم الخليــل ) صلوات اهلل 

وسالمه عليهم أجمعين (

أدعــوك يا إلهي دعاء من اشــتدت فاقته وضعفت قوتــه وقلت حيلته دعاء 

الغريق الملهوف الذي ال يجد لكشــف ما به إال انت ال إله اال أنت يا أرحم 

الراحمين.

 أكشف عنا ما نزل بنا من عدونا وعدوك الشيطان الرجيم يا رب العالمين 

إنك على كل شيء قدير.

وا غوثاه يا اهلل    وا غوثاه يا اهلل    وا غوثاه يا اهلل. 

اللهــم يــا بادئ ال بداية لك يا دائم ال نفاذ لك يا حي يا محيي الموتى يا قائمًا 

على كل نفس بما كسبت.

إلهــي أنت اهلل العزيــز الجبار ال إلــه اال انت إلهًا واحدًا أســألك بالكلمات 

التامات األمن والعفــو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا واألخرة 

واألهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يا رب العالمين إنك على 

كل شيء قدير و أرحمني برحمتك يا أرحم الراحمين وأكشف عني ما نزل 

بي من ضيق وكلما أردت وخلصني خالصًا جمياًل يا رب العالمين وحسن 

ظنك .
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8- دعاء للكفاية من شياطين الجن واألنس 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

بســم اهلل خير االسماء بسم اهلل رب االرض والسماء بسم اهلل الذي ال يضر 
مع اسمه سٌم وال داء.

 بسم اهلل أصبحت ) أو أمسيت في المساء ( وعلى اهلل توكلت بسم اهلل على 
قلبي ونفســي بسم اهلل على ديني وعقلي بسم اهلل على أهلي وولدي بسم اهلل 
على ما أعطاني ربي بسم اهلل الذي ال يضر مع أسمه شيء في االرض وال 

في السماء وهو السميع العليم
اهلل اهلل ربي حقًا ال أشــرك به شــيئًا اهلل اكبر   اهلل اكبر   اهلل اكبر   اهلل أعز 
وأجل مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك وتقدســت أسماؤك وال إله 
غيرك اللهم إني أعوُذ بك من شــر نفســي ومن شر كل سلطان شديد ومن 
شــر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن 
شــر كل دابٍة أنت أخذ بناصيتها إنك على صراٍط مســتقيم وأنت على كل 

شيء حفيظ.
ي  إن ولي اهلل الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين َفِإْن َتَولَّْوا َفُقْل َحْســبِ
ْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم )َفَسَيْكِفيَكُهْم اهللَُّ َوُهَو  اهللَُّ ال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ

ِميُع اْلَعِليُم(  السَّ
وال حــول وال قوة اال باهلل العلي العظيــم وصلى اهلل على خير خلقه محمد 

وإله الطاهرين .
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9- دعاء النور ) لدفع الحمى (
يردد عند الحمى له مفعول عجيب في اخمادها بأذن اهلل تعالى

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
بإســم اهلل النور بإســم اهلل نور النور بإســم اهلل نور على نور بإسم اهلل الذي 
هو مدبر األمور بإســم اهلل الذي خلق النور من النور، الحمد هلل الذي خلق 
النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب مسطور في رٍق منشور 
بقــدٍر مقدور على نبي محبــور الحمد هلل الذي هو بالعــز مذكور وبالفخر 
مشــهور وعلى السراء والضراء مشــكور وصلى اهلل على سيدنا محمد و 

آله الطاهرين.

10- دعاء التوسل بأهل البيت ) ع (
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد )ص( يا أبا القاسم يا 
رســول اهلل يا إمام الرحمة يا ســيدنا وموالنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا 
بك الى اهلل وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهًا عند اهلل أشفع لنا عند اهلل. 

وهكذا
ألمير المؤمنين )ع( 

ولفاطمة )ع( 
وللحسن )ع(
وللحسين )ع(

وعلي بن الحسين )ع( 
ومحمد بن علي )ع(



110 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

وجعفر بن محمد )ع(
وموسى بن جعفر )ع(

وعلي بن موسى الرضا )ع(
ومحمد بن علي الجواد )ع(
وعلي بن محمد الهادي )ع(

والحسن العسكري )ع(
والحجة المنتظر )عج(

ثم أطلب حاجتك.

11- المختار من أدعية الصباح والمساء
1- بأسم اهلل ما شاء اهلل ال يسوق الخير اال اهلل

   بأسم اهلل ما شاء اهلل ال يصرف السوء اال اهلل

   بأسم اهلل ما شاء اهلل ما يكون من نعمة فمن اهلل

   بأسم اهلل ما شاء اهلل ال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم

   بأسم اهلل ما شاء اهلل وصلى اهلل على محمد و آله الطيبين الطاهرين.

2- بأسم اهلل الذي ال يضر مع اسمه شيء في االرض وال في السماء وهو 

السميع العليم.

3- أســتودع اهلل العلــي األعلى الجليل العظيم ديني ونفســي وأهلي ومالي 
وولدي وأخواني المؤمنين وجميع ما رزقني ربي ومن يعنيني أمره

4- اللهم أجعلني ومن أحب في درعك الحصين التي تجعل فيها من تريد
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5-فســبحان اهلل حين تمســون وحيــن تصبحون وله الحمد في الســماوات 
واالرض وعشيًا وحين تظهرون.

6-أعــوذ باهلل الســميع العليــم من همزات الشــياطين وأعوُذ بــك ربي أن 
يحضرون إن اهلل هو السميع العليم.

7- الحمد هلل الذي يفعل ما يشاء وال يفعل ما يشاء غيره، الحمد هلل كما يحب 
اهلل ان ُيحمــد، الحمد هلل كما هــو أهله، اللهم أدخلني في كل خير أدخلت 
فيــه محمد وآل محمد وأخرجني من كل ســوء أخرجت منه محمد وآل 

محمد وصلى اهلل على محمد وآل محمد.

12- تمجيد اهلل تعالى 
يمجد رب العالمين في ثالث ســاعات من النهار ) عند الضحى الى صالة 

الظهر ( وثالث ساعات من الليل ) الثلث األخير ( والتمجيد كالتالي : 
أنت اهلل ال إله اال أنت رب العالمين 

أنت اهلل ال إله اال أنت الرحمن الرحيم
أنت اهلل ال إله اال أنت العلي العظيم

أنت اهلل ال إله اال أنت مالك يوم الدين
أنت اهلل ال إله اال أنت الغفور الرحيم 
أنت اهلل ال إله اال أنت العزيز الحكيم

أنت اهلل ال إله اال أنت منك بدء كل شيء وإليك يعود كل شيء
أنت اهلل ال إله اال أنت لم تزل وال تزال
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أنت اهلل ال إله اال أنت خالق الخير والشر 
أنت اهلل ال إله اال أنت خالق الجنة والنار

أنت اهلل ال إله اال أنت األحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد
أنت اهلل ال إله اال أنت الملك القدوس السالم المؤمن المهيمن العزيز الجبار 

المتكبر سبحان اهلل عما يشركون
أنت اهلل الخالق البارئ المصور له األسماء الحسنى يسبح له ما في السموات 

واالرض وهو العزيز الحكيم 
أنت اهلل ال إله اال أنت الكبير المتعال والكبرياء رداؤك.

13- ختم سور وآيات قرآنية وأذكار لقضاء الحوائج 
وهي من المجربات عند األمامية ومنها

1- قراءة سورة الحشر ) مرة يوميًا ( لمدة 40 يوم متتالي

2- قراءة سورة عم يتساءلون ) مرة يوميًا ( أذا أدمنها القارئ وفق لزيارة 
البيت الحرام 

3- قراءة سورة ) يس ( ) 5 مرات ( في مجلس واحد
4- قراءة األربع سور القرآنية التالية ) مرة لكل منها يوميًا (

 الذاريات
الطالق
المزمل

ألم نشرح لك صدرك
5- من أدمن قراءة سورة المدثر سهل عليه حفظ القرآن 
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6- أقرأ سورة ) ق ( ) 3 مرات يوم الجمعة ( لوجع العين

7- قراءة )َوَمْن َيتَِّق اهللََّ َيْجَعْل َلُه َمْخَرجًا )2( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسُب 
ُه ِإنَّ اهللََّ َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهللَُّ ِلُكلِّ َشْيٍء  ْل َعَلى اهللَِّ َفُهَو َحْســبُ َوَمْن َيَتَوكَّ

َقْدرًا( 2 و 3 \ الطالق

من المجربات لسعة األرزاق 
اِحِميَن( 83 \ االنبياء  رُّ َوَأْنَت َأْرَحُم الرَّ ِني الضُّ 8- قراءة اآلية رِب )َأنِّي َمسَّ

) 100 مرة (

ْلُت َوُهــَو َربُّ اْلَعْرِش  9- قــراءة )َحْســِبي اهللَُّ ال ِإَلــَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيــِه َتَوكَّ
اْلَعِظيِم( )10 مرات(

10- قراءة أو ذكر ) حسبي اهلل لما أهمني حسبي اهلل لمن بغى علّي حسبي 
اهلل لمن أراد بي سوءًا ( ) 10 مرات (

11- اللهــم صِل على فاطمة وأبيها وبعلهــا وبنيها بعدد ما أحاط به علمك 
وأحصاه كتابك ) 70 مرة (

ـوَء(  ــْن ُيِجـــيُب اْلُمضَطـرَّ ِإَذا َدَعـاُه َوَيْكشـُِف السُّ 12- قــــراءة اآليـــة )َأمَّ
)120 مرة ( لقضاء الحوائج 

14- المختار من األدعية بعد الصالة 
1- بســم اهلل الرحمــن الرحيم وصلى اهلل على ســيدنا محمد و آله وأفوض 

أمري الى اهلل إن اهلل بصير بالعباد، فوقاه اهلل سيئات ما مكروا

ال إله اال أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأستجبنا له ونجيناه من الغم 
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وكذلك ننجي المؤمنين

حســبنا اهلل ونعم الوكيل فأنقلبوا بنعمة من اهلل وفضل لم يمسســهم سوء ما 

شاء اهلل ال حول وال قوة اال باهلل ماشاء اهلل ال ما شاء الناس ماشاء اهلل وإن 

كره الناس

حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين

حسبي الرزاق من المرزوقين

حسبي اهلل رب العالمين 

حسبي من هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي

حسبي من كان منذ كنت ولم يزل حسبي

حسبي اهلل ال إله اال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 

2- اللهم يا ســبب من ال ســبب له يا ســبب كل ذي سبب يا مسبب األسباب 

من غير سبب ) سبب لي سببًا لن أستطيع له طلبًا (

صــِل على محمــد وآل محمد وأغنني بحاللك عــن حرامك وبطاعتك عن 

معصيتك وبفضلك عمن ســواك يا حي يا قيوم صِل على محمد وآل محمد 

وتب علّي يا كريم وأغفر لي يا حليم وتقبل مني وأسمع دعائي وال تعرض 

عني فأني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك فقير بين يديك، سائلك ببابك واقف 

بفناءك أرجو منك وأطلب ما عندك واستفتح من خزائنك سبحانك أنت اهلل 

العظيــم الحليم الجواد الكريم جد علــّي من فضلك وتكرم علّي من رحمتك 

وتب عليَّ يا سيدي توبًة نصوحًا فأني أستغفرك وأتوب إليك وال حول وال 
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قوة اال باهلل العلي العظيم وصلى اهلل على سيدنا محمد النبي و آله الطاهرين 
وسلم تسليمًا كثيرًا برحمتك يا أرحم الراحمين .
3- تسبيح الزهراء بعد الصالة لنورانية القلب 

) اهلل اكبر ( ) 34 مرة (
) الحمدهلل ( ) 33 مرة (

) سبحان اهلل ( ) 33 مرة (
) ال إله أال اهلل ( ) مرة واحدة (

4- اللهم ارزقني من فضلك الواسع الحالل الطيب رزقًا واسعًا حالاًل طيبًا 
بالغــًا للدنيا واألخرة صبًا صبًا هنيئًا مريئًا من غير كٍد وال َمن أحد من 
خلقك اال ســعة من فضلك الواســع فأنك قلت وقولك الحق ) وأسألوا اهلل 
من فضله ( فمن فضلك أسأل ومن عطيتك أسأل ومن يدك المآلى أسأل 

5- يا عماد من ال عماد له و يا ذخر من ال ذخر له و يا سند من ال سند له 
و يا حرز من ال حرز له و يا غياث من ال غياث له و يا كنز من ال كنز 
له و يا عز من ال عز له يا كريم العفو يا حسن التجاوز يا عون الضعفاء 
يا كنز الفقراء يا عظيم الرجاء يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا محسن 
يا مجمل يا منعم يا مفضل أنت الذي ســجد لك ســواد الليل ونور النهار 
وضوء القمر وشــعاع الشــمس وحفيف الشجر ودوي الماء يا اهلل يا اهلل 

يا اهلل ال إله اال أنت وحدك ال شــريك لك يا رباه يا اهلل صِل على محمد 

وآل محمد وأفعل بي ما أنت أهله .





 الفصل الـســادـس

المختـار من األدعية النافعـــة

إلمــور مختلفــة 
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1- دعاء يقرأ عند دخول المقبرة
) اللهم رب االرواح العالية واالجســاد البالية والعظام النخرة التي خرجت 

من الدنيا وهي مؤمنة بك إدخل عليهم روحًا من عندك وسالمًا مني (

يكتب للذي يدعو بهذا الدعاء من الحســنات بعدد من ولد من زمن ادم الى 

ان تقوم الساعة .

2- دعاء يقرأ عند ركوب الدابة ) السيارة، الطائرة، الباخرة (
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

بسم اهلل مجراها ومرساها

ســبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له ُمقرنين وإنا الى ربنا لمنقلبون، اللهم 

إني أعوُذ بك من وعثاء السفر وسوء المنقلب في األهل والمال والولد

بسم اهلل سمينا بكهيعص كفينا بحمعسق حمينا واهلل من ورائهم محيط.

3-دعاء عند سماع أذان صالة الصبح
اللهم إني أســألك بأقبال نهارك وإدبار ليلــك وحضور صلواتك وأصوات 

دعاتك وتسبيح مالئكتك أن تتوب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم.

4- دعاء عند سماع أذان صالة المغرب
اللهم إني أســألك بأقبال ليلك وإدبار نهــارك وحضور صلواتك وأصوات 

دعاتك وتسبيح مالئكتك أن تتوب عليَّ إنك أنت التواب الرحيم .
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5- لطرد مردة الجن والشياطين من المنزل ) بإذنه تعالى (
1- قراءة سورة البقرة في البيت فالبيت الذي يقرأ فيه هذِه السورة ال يدخله 
شــيطان ففيها آية الكرسي التي ال تقرأ في بيت اال وخرج الشيطان منه 

) بأذنه تعالى (

2- كثرة اآلذان في المنزل
3- قراءة آية الكرسي في أركان البيت 

6- ما يقال عند الخروج من المنزل 
1- بأســم اهلل آمنت باهلل توكلت على اهلل حســبي اهلل باهلل أخرج وباهلل أدخل 

وعلى اهلل أتوكل، اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوذ بك من خزي 

الدنيا وعذاب االخرة.

2 ـ أقرأ آية الكرسي وقل هو اهلل أحد ) للحفظ (.

 
7- لطرد النفس والعين المؤذية

قل : اللهم أجعل خيرهم بين عينيهم وشرهم تحت قدميهم وخاتم سليمان بين 

اكتافهم فسيكفيكم اهلل وهو السميع العليم.

8- لألمن من الظالم 
يا من ال يضام وال يرام وبه تواصلت االرحام صِل على محمد وآل محمد 

وأكفني شره بحولك 
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9- لكفاية البالء وسوء القضاء
1- قراءة سورة ) يس ( في الليل والنهار

2- اللهم بك أساور وبك أحاول وبك أحاور وبك أصول وبك أنتصر وبك 

أموت وبك أحيا 

أســلمت نفســي إليك وفوضت أمري إليك وال حول وال قوة اال باهلل العلي 

العظيم
اللهم إنك خلقتني ورزقتني وســترتني وســررتني ومن بيــن العباد بلطفك 
خولتنــي إذا هويت رددتني وإذا عثرت أقلتني وإذا مرضت شــفيتني وإذا 
دعوتك أجبتني ســيدي أرَض عني فقد أرضيتني وصلى اهلل على محمد و 

آله الطاهرين .
10- لجلــب الســكينة والهدوء ألهل البيت وطــرد العين المؤذية 

والسحر
يقرأ على الماء الذي يشربه أهل البيت 

آية الكرسي ) 7 مرات (
)َوِإْذ اْعَتَزْلُتُموُهْم َوَما َيْعُبُدوَن ِإالَّ اهللََّ َفْأُووا ِإَلى اْلَكْهِف َينُشــرْ َلُكْم َربُُّكْم ِمْن 

َرْحَمِتِه َوُيَهيِّْئ َلُكْم ِمْن َأْمِرُكْم ِمرَفقًا( 16 \ الكهف )مرة واحدة(
)َرُســواًل َيْتُلــو َعَلْيُكــْم آَيــاِت اهللَِّ ُمَبيَِّناٍت ِلُيْخــِرَج الَِّذيَن آَمُنــوا َوَعِمُلوا 
ُلَمــاِت ِإَلى النُّوِر َوَمــْن ُيْؤِمْن ِباهللَِّ َوَيْعَمــْل َصاِلحًا  اِلَحــاِت ِمــْن الظُّ الصَّ
ُيْدِخْلــُه َجنَّاٍت َتْجِري ِمــْن َتْحِتَها اأَلْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبدًا َقْد َأْحَســَن اهللَُّ 

َلُه ِرْزقًا(11\ الطالق )مرة واحدة(
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11-دعاء المريض لنفسه
اهلل اهلل اهلل ربي حقًا ال أشــرك به شــيئًا اللهم أنت لها ولكل عظيمة ففرجها 

عني 
12- دعاء األم ألبنها المريض

بعد صالة ركعتين تقول: اللهم إنك وهبته لي ولم يك شيئًا اللهم جدد هبتك 
لي. 

13- دعاء لوجع المفاصل 
يا أجود من أعطى ويا خير من ُســئل ويا أرحم من اســترحم أرحم ضعفي 

وقلة حيلتي وعافني في وجعي 

14- لدفع الورطة 
بســم اهلل الرحمن الرحيم ال حول وال قوة اال بــاهلل العلي العظيم اللهم إياك 

نعبد وإياك نستعين.

15- لدفع الرؤيا المكروهة 
تسجد بعد االستيقاظ مباشرًة وفي السجود تثني على اهلل تعالى بما يتيسر لك 

من الثناء ثم تصلي على محمد وآل محمد وتتضرع الى اهلل وتسأله كفايتها 

وسالمة عاقبتها 
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16- لطلب الرزق
اللهم ان كان رزقي في الســماء فأنزلــه وإن كان في االرض فأظهره وإن 

كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فبارك لي فيه

17- لدفع الهم والحزن 
يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا واالخرة ورحيمهما فرج همي 

وأكشــف غمي يا اهلل الواحد األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
كفوًا أحد أعصمني وطهرني وأذهب ببليتي. 

18- لقضاء الدين 
اللهــم لحظة من لحظاتك تيســر على غرمائي بها القضاء وتيســر لي بها 

االنقضاء إنك على كل شيء قدير.
 

19- لدفع العلل واالسقام 
اللهم شــافني بشــفائك وداوني بدوائك وعافني من بالئك فإني عبدك وابن 

عبدك 

20- لكفاية االمور المستصعبة 
حسبي اهلل توكلت على اهلل اللهم إني أسألك خير أموري كلها وأعوُذ بك من 

خزي الدنيا وعذاب األخرة.
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21- لسهولة قبض الروح 
اللهــم يا مالك الموت طيبني وأســلمني قبل المــوت وأرحمني عند الموت 
وهون عليَّ سكرات الموت يا فاطر السموات واالرض أنت وليي في الدنيا 

واألخرة توفني مسلمًا وألحقني بالصالحين 
22- عند رؤية الهالل 
اهلل اكبر اهلل اكبر اهلل اكبر

ربي وربك اهلل رب العالمين

اللهم أهله علينا باألمن وااليمان والســالمة واالســالم والمســارعة الى ما 

تحب وترضى

اللهــم بارك لنا في شــهرنا هذا وأرزقنا خيــره وعونه وأصرف عنا ضره 

وشره وبالئه وفتنته.

 
23- لألمان من كل سوء 

ما شاء اهلل كان    وما لم يشأ لم يكن

أشهد أن اهلل على كل شيء قدير وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علمًا وأحصى 

كل شيئًا عددًا وال حول وال قوة اال باهلل العلي العظيم .

24- لرد الضالة 
يا راد يوسف على يعقوب رد لي ضالتي. 
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25- لدفع السحر 
بأسم اهلل وباهلل    بأسم اهلل ما شاء اهلل    بأسم اهلل ال حول وال قوة اال باهلل 

قال موسى ما جئتم به السحر إن اهلل سيبطله إن اهلل ال ُيصلح عمل المفسدين 

فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 
26- لدفع النسيان 

بعــد وضع اليد على الجبهة قل : اللهم إني أســألك يــا مذكر الخير وفاعله 

واألمر به أن تصلي على محمد وآل محمد وتذكرني ما أنســانيه الشــيطان 

الرجيم.

27- للخروج في طلب الحاجة 
اللهم أفتح لي في وجهي هذا بخير وأختم لي بخير وقني شــر كل دابٍة أنت 

أخذ بناصيتها إن ربي على صراٍط مستقيم .

28- عند رؤية أهل البالء
قل سرًا : الحمدهلل الذي عافاني مما ابتالك ولو شاء فعل

 
29- لساعة االحتضار

قل : ال إله اال اهلل

30- عند المصيبة 
إنا هلل وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها.
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 31- لعسر الــوالدة 
يا خالق النفس من النفس ومخلص النفس من النفس خلصها بحولك وقوتك 

32- للمسافر وحده 
ما شاء اهلل ال حول وال قوة اال باهلل اللهم أنس وحشتي وأعني على وحدتي 

وأدي غيبتي.
 

33- لوجـع البـطن 
تشــرب المــاء الحار المــذاب فيه قليــل من العســل بعد ان تقــرأ عليه 

)7مرات(.  الفاتحة 



 الفصل الـسـابـــع

األدعيــة المرويــة عن أهل البيت )ع(

ومضامينها 





129 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

أواًلـ ملحق األدعيـة المرويـة عن أهـل البيت )ع( المعروفـة
باســتطاعة القارئ الكريم الرجوع الى كتب األدعية المذكورة في مصادر 

هذا الكتاب للحصول على ما يلي : 
1- دعاء الصباح لإلمام علي بن ابي طالب )ع( يدعى به في كل صباح 

2- دعاء العهد في أعمال مســجد الســهلة وقيل أن من دعا به 40 صباحًا 
كان من أنصار الحجة المنتظر ) عج ( 

3- دعــاء كميــل بن زياد مــن كالم أمير المؤمنين علــي )ع( يقرأ كل ليلة 
جمعة 

4- دعــاء يستشــير ) ُيقرأ فــي 40 ليلة من ليالي الُجمــع ( لغفران الذنوب 
وفوائده عظيمة ومن دعا به ) 3 مرات ( ال يسأل اهلل حاجة اال أعطاها 

اهلل له ببركة هذا الدعاء 

5- دعاء العشرات ُيقرأ في الصباح والمساء 

6- دعاء الســمات ُيقرأ في يوم الجمعة قبل الغروب بســاعة وفيه أســم اهلل 
األعظم وهو ذو فوائد جمة 

7- دعــاء المجير وفيه أســم اهلل األعظم ُيقرأ في األيام البيض من الشــهر 
العربي ولقضاء الحوائج والدين والغنى من الفقر 

8- دعاء الجوشن الكبير يحقق األمان ويكتب على الكفن لألمان من العذاب 

9- دعاء الجوشن الصغير للشفاء من األمراض 

10- دعاء المشلول وفيه أسم اهلل األعظم الذي يجيب من دعاه ويعطي من 
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سأله ويفرج الهم ويكشف الكرب 

11- دعــاء العديلــة ُيقرأ عنــد المحتضر ) اللهم إني أعــوُذ بَك من العديلة 

عنــد الموت وتعني العدول من الحق الى الباطل عند الموت بوسوســة 

الشيطان الذي يعمل على سلب االيمان والتشكيك في الدين (

12- دعــاء الندبة ُيقرأ في االعياد االربعة الفطر و االضحى وعيد الغدير 

والجمعة 

13- دعــاء العلوي المصري لدفع الشــدائد واالعــداء وقضاء الحوائج 

وكل خــوف وهول وهم مــروي عن موالنا الحجــة المنتظر ) عج ( 

ُيدعــى بعد الصالة المكتوبة وبعده ســجدة الشــكر ليلــة الجمعة على 

العدو فيهلكه بأذن اهلل 

14- دعــاء مكارم األخــالق ُيقرأ في كل األوقات وباألخــص ليالي القدر 

حيث تقدر األعمار واألرزاق 

15- دعاء التوبة ُيقرأ في ليالي القدر 

16- دعاء الســيفي الكبيــر ) الحرز اليماني ( نافع لدفــع األعداء وقضاء 

الحاجات 

17- دعاء الســيفي الصغير ) دعاء القاموس ( لــه أثاٌر عجيبة في كلمات 

التسخيرات 

18- دعاء األحتجاب نافع لكل ما يرومه االنسان من خير الدنيا واالخرة 
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19- أدعية الصحيفة الســجادية لإلمام زين العابدين ) ع ( وهي مجموعة 

أدعية عالجت أمور عديدة وغايات مختلفة 

20- دعــاء أبي حمزة الثمالي عن موالنا اإلمام زين العابدين )ع( له أثار 

عجيبة ُيقرأ وقت السحر 

21- دعــاء المعراج من دعا به أســتجاب اهلل دعاءه وقضى حوائجه ومن 

كتبــه وجعلــه في منزله وســع اهلل له الرزق وآمن منزله من كل ســوء 

وشفاء للمرض 

22- دعــاء أويس القرني من كالم أميــر المؤمنين من دعا به 40 ليلة من 

ليالي الجمعة غفر اهلل له كل ذنب ولتفريج الهم ودفع الكرب والضيق 

23- عمل أم داود والدعاء بعده ُيعمل يوم النصف من رجب وهو مجرب 

لقضاء الحاجات ودفع ظلم الظلمة 

24- الخمس عشرة مناجاة لإلمام زين العابدين )ع( 

25- دعاء التوسل بالحجج الطاهرة )ع(

26- دعاء الذخيرة وهو ذخيرة أهل البيت )ع( 

27- دعاء الحريق 

28- دعاء الحزين

29 ـ أدعية األيام المنســوبة لموالنــا أمير المؤمنين )ع( يدعى بها في كل 

يوم من أيام الشهر العربي. 
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30ـ دعاء االفتتاح في أعمال شهر رمضان.

31 ـ دعاء المباهلة المعروف بالبهاء في اسحار شهر رمضان.

32ـ دعاء إدريس

33 ـ دعاء الحسين يوم عرفة .

ثانيــًا ـ المختــار مــن أدعيــة الصحيفــة الســجادية لإلمــام زين 
العابدين)ع( 

1- دعاءه عند ختم القرآن الكريم
اللهــم إنك أعنتنــي على ختم كتابك الذي أنزلته نــورًا وجعلته مهيمنًا على 
كل كتــاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصتــه وفرقانًا فرقت به بين 
حاللك وحرامك وقرآنًا أعربت بِه عن شرائع أحكامك وكتابًا فصلته لعبادك 

تفصياًل ووحيًا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه و آله تنزياًل
وجعلتــه نورًا نهتــدي به من ظلم الضاللــة والجهالة بأتباعه وشــفاًء لمن 
أنصت بفهم التصديق الى أستماعه وميزان قسط ال يحيف عن الحق لسانه 
ونور هدى ال يطفأ عن الشــاهدين برهانه وعلم نجاة ال يضل من أم قصد 

سنته وال تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته 
اللهم فأن أفدتنا المعونة على تالوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته 
فإجعلنــا ممن يرعــاه حق رعايته ويدين لــك بأعتقاد التســليم لمحكم آياته 

ويفزع الى االقرار بمتشابهه وموضحات بيناته 
اللهم إنك أنزلته على نبيك محمد )ص( مجماًل وألهمته علم عجائبه مكماًل 
وورثتنــا علمه مفســرًا وفضلته على من جهل علمــه وقويتنا عليه لترفعنا 
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فوق من لم يطق حمله 
اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملة وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله فصِل على 
محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك 

حتى ال يعارضنا الشك في تصديقه وال يختلجنا الزيغ عند قصد طريقه. 
اللهم صِل على محمد وآله وأجعلنا ممن يعتصم بحبله ويأوي من المتشابهات 
الــى حرز معقله ويســكن في ظل جناحه ويهتدي بضــوء صباحه ويقتدي 

بتبلج أسفاره ويستصبح بمصباحه وال يلتمس الهدى في غيره. 
اللهــم وكما نصبت به محمدًا علمًا للداللة عليك وأنهجت بآله ســبل الرضا 
إليك فصِل على محمد و آله وأجعل القرآن وســيلة لنا الى أشــرف منازل 
الكرامة وســلمًا نعرج فيه الى محل الســالمة وســببًا نجــزى به النجاة في 

عرصة القيامة وذريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة. 
اللهم صِل على محمد وآله وأحطط بالقرآن عنا ثقل االوزار وهب لنا حسن 
شــمائل األبرار وأقف بنا أثار الذين قاموا لك به آناء الليل واطراف النهار 
حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره وتقفوا بنا أثار الذين أســتضاءوا بنوره 

ولم ُيلههم األمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره. 
اللهم صِل على محمد و آله وأجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مؤنســًا ومن 
نزغات الشــيطان وخطرات الوســواس حارســًا وألقدامنا عــن نقلها الى 
المعاصي حابســًا وأللســنتنا عن الخوض في الباطل من غير أفٍة مخرســًا 
ولجوارحنــا عــن اقتراف األثــام زاجرًا ولما طوت الغفلــة عنا من تصفح 
االعتبــار ناشــرًا حتى توصل الــى قلوبنا فهم عجائبه وزاجــر أمثاله التي 
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ضعفت الجبال الرواسي على صالبتها عن احتماله.
اللهــم صــِل على محمد و آلــه وأدم بالقــرآن صالح ظاهرنــا وأحجب بِه 
خطرات الوســواس عن صحة ضمائرنا واغســل بــه درن قلوبنا وعالئق 
أوزارنــا وأجمع بِه منتشــر أمورنا و أروي بِه فــي موقف العرض عليك 

ضمأ هواجرنا وأكسنا بِه حلل األمان يوم الفرع األكبر في نشورنا. 
اللهــم صــِل على محمد و آله وأجبر بالقرآن خلتنا من عدم األمالق وســق 
ألينا بِه من رغد العيش وخصب سعة األرزاق وجنبنا الضرائب المذمومة 
ومدانــي االخالق وأعصمنا من هوة الكفــر ودواعي النفاق حتى يكون لنا 
فــي القيامة الى رضوانك وجنانك قائدًا ولنا في الدنيا عن ســخطك وتعدي 

حدودك ذائدًا ولما عندك بتحليل حالله وتحريم حرامه شاهدًا. 
اللهــم صِل على محمد و آله وهون بالقرآن عند الموت على أنفســنا كرب 
السياق وجهد األنين وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي وقيل من 

راٍق ؟ 
وتجلــى ملك المــوت لقبضها من حجب الغيوب ورماهــا عن قوس المنايا 
بأســهم وحشــة الفراق وداف لها من ُذعاف الموت كأســًا مسمومة المذاق 
ودنا منا الى االخــرة رحيل وانطالق وصارت االعمال قالئد في االعناق 

وكانت القبور هي المأوى الى ميقات يوم التالِق 
اللهــم صِل علــى محمد و آله وبارك لنا في حلول دار البلى وطول المقامة 
بيــن اطباق الثرى وأجعــل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا وأفســح لنا 
برحمتــك في ضيق مالحدنا وال تفضحنا في حاضر القيامة بموبقات أثامنا 
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وأرحم بالقرآن في موقف العرض عليك ذل مقامنا وثبت بِه عند اضطراب 
جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا ونور بِه قبل البعث سدف قبورنا 
ونجنا بِه من كل كرب يوم القيامة وشدائد أهوال يوم الطامة وبيض وجوهنا 
يوم تســود وجوه الظلمة في يوم الحســرة والندامــة وأجعل لنا في صدور 

المؤمنين ودًا وال تجعل الحياة علينا نكدًا. 
اللهــم صــِل على محمد عبدك ورســولك كما بلغ رســالتك وصدع بأمرك 

ونصح لعبادك. 
اللهــم أجعل نبينا صلواتــك عليه وعلى آله يوم القيامــة أقرب النبيين منك 

مجلسًا وأمكنهم منك شفاعة وأجلهم عندك قدرًا وأوجههم عندك جاهًا.
اللهم صِل على محمد وآل محمد وشرف بنيانه وعظم برهانه وثقل ميزانه 
وتقبل شفاعته وقرب وسيلته وبيض وجهه وأتم نوره وأرفع درجته وأحينا 
على ســنته وتوفنا على ملته وخذ بنا منهاجه واســلك بنا سبيله واجعلنا من 
أهــل طاعته واحشــرنا في زمرته وأوردنا حوضه وأســقنا بكأســه وصِل 
اللهــم على محمد و آلــه صالة تبلغه بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك 

وكرامتك إنك ذو رحمة واسعة وفضل كريم.
اللهــم أجــزه بما بلغ رســاالتك وأدى من آياتك ونصح لعبــادك وجاهد في 
ســبيلك أفضل ما جزيت أحدًا مــن مالئكتك المقربين وأنبيائك المرســلين 
المصطفين والسالم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة اهلل وبركاته.
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2- دعاء اإلمام السجاد )ع( ألبويــه 
اللهم صِل على محمد عبدك ورســولك وأهــل بيته الطاهرين وأخصصهم 

بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسالمك. 
وأخصص اللهم والدّي بالكرامة لديك والصالة منك يا أرحم الراحمين.

اللهــم صِل على محمد و آله وألهمني علم ما يجب لهما علّي ألهامًا وأجمع 
لــي علم ذلــك كله تمامًا ثم أســتعملني بما تلهمني منه ووفقنــي للنفوذ فيما 
تبصرني من علمه حتى ال يفوتني أستعمال شيء علمتنيه وال تثقل أركاني 

عن الحفوف فيما ألهمتنيه. 
اللهــم صــِل على محمد و آله كما شــرفتنا به وصِل علــى محمد و آله كما 

أوجبت لنا الحق على الخلق بسببه. 
اللهم أجلعني أهابهما هيبة الســلطان العســوف وأبرهمــا بر األم الرؤوف 
وأجعــل طاعتــي لوالدّي وبري بهما أقــر لعيني من رقدة الوســنان وأثلج 
لصــدري من شــربة الضمأن حتــى ُأوثر على هواي هواهمــا وأقدم على 
رضاي رضاهما وأستكثر برهما بي وأن قل وأستقل بري بهما وأن كثر. 
اللهم خفض لهما صوتــي وأطب لهما كالمي وألن لهما عريكتي وأعطف 

عليهما قلبي وصيرني بهما رفيقًا وعليهما شفيعًا.
 اللهــم أشــكر لهمــا تربيتي وأثبهما علــى تكرمتي وأحفظ لهمــا ما حفظاه 
منــي فــي صغري، اللهم وما مســهما مني من اذى أو خلــص أليهما عني 
مــن مكــروه أو ضاع قبلي لهما من حٍق فأجعله حطــة لذنوبهما وعلوًا في 
درجاتهما وزيادة في حسناتهما يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. 

اللهم وما تعديا علّي فيه من قول أو أسرفا علّي فيه من فعٍل أو ضيعا لي من 
حٍق أو قصرًا بي عنه من واجب فقد وهبته لهما وجدت به عليهما ورغبت 
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إليك في وضعة تبعته عنهما فإني ال أتهمهما على نفسي وال أستبطئهما في 
بري وال أكره ما تولياه من أمري يارب فهما أوجب علّي وأقدم أحسانًا ألي 

وأعظم منًة لدي من أن اقاصمهما بعدٍل أو أجازيهما على ُسئٍل 
أين اذًا يا ألهي طول شــغلهما بتربيتي ؟ وأين شــدة تعبهما في حراســتي ؟ 
وأين أقتارهما على أنفسهما للتوسعة علّي ؟ هيهات ما يستوفيان مني حقهما 

وال أدرك ما يجب علّي لهما 
وال أنا بقاٍض وظيفة خدمتهما 

فصِل على محمد و آله وأعني يا خير من ُأســتعين به ووفقني يا أهدى من 
ُرغــَب أليهمــا وال تجعلني في أهل العقوق لألباء واألمهات يوم تجزى كل 

نفس بما كسبت وهم ال يظلمون. 
اللهــم صِل على محمد و آله وذريته وأخصص أبوّي بأفضل ما خصصت 

به أباء عبادك المؤمنين وأمهاتهم يا أرحم الراحمين. 
اللهم ال تنســني ذكرهما في أدبار صلواتــي وفي آن من آناء ليلي وفي كل 

ساعة من ساعات نهاري. 
اللهم صِل على محمد و آله وأغفر لي بدعائي لهما وأغفر لهما ببرهما بي 
مغفرة حتمًا وأرِض عنهما بشــفاعتي لهما رضًا عزمــًا وبلغهما بالكرامة 
مواطن الســالمة، اللهم وأن ســبقت مغفرتك لهما فشــفعهما فّي وأن سبقت 
مغفرتــك لي فشــفعني فيهما حتــى نجتمع برأفتك فــي دار كرامتك ومحل 

مغفرتك ورحمتك. 

إنك ذو الفضل العظيم والمن القديم وأنت أرحم الراحمين .
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3- دعاء االمام السجاد )ع( لولده
اللهم ومن علّي ببقاء ولدي وبإصالحهم لي وبإمتاعي بهم.

إلهــي امدد لي في أعمارهم وزد لــي في آجالهم ورِب لي صغيرهم وقوي 

لي ضعيفهم وأصح لي أبدانهم وأديانهم وأخالقهم وعافهم في أنفســهم وفي 
جوارحهم وفي كل ماعنيت به من أمرهم.

وأدرر لــي وعلــى يدي أرزاقهم وأجعلهــم ابرارًا أتقياء ُبصراء ســامعين 
مطيعين لك وألوليائك محبين مناصحين ولجميع أعدائك معاندين ومبغضين 

... امين
اللهم أشدد بهم عضدي وأقم بهم أودي وكثر بهم عددي وزين بهم محضري 
وأحيي بهم ذكري وأكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم 
لــي محبين وعلّي حدبين مقبلين مســتقيمين لــي مطيعين غير عاصين وال 
غافلين والمخالفين وال خاطئين وأعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم وهب 

لي من لدنك معهم أوالدًا ذكورًا. 
واجعل ذلك خيرا لي واجعلهم لي عونًا على مســألتك واعذني وذريتي من 
الشــيطان الرجيم فأنك خلقتنا وأمرتنــا ونهيتنا ورغبتنا في ثواب ما أمرتنا 
ورهبتنا عقابه وجعلت لنا عدوًا يكيدنا ســلطته منا على ما لم تســلطنا عليه 
منه اســكنته صدورنا وأجريته مجاري دمائنا ال يغفل إن غفلنا وال ينســى 
إن نســينا يؤمننا عقابك ويخوفنا بغيرك إن هممنا بفاحشة شجعناعليها وان 

هممنا بعمل صالح ثبطنا عنه يتعرض لنا بالشهوات وينصب لنا بالشبهات 

إن وعدنا كذبنا وإن منانا أخلفنا.



139 المختـار مـن األعمــال في 
مجربـات االماميــــة

واال تصرف عنا كيده يضلنا واال تقنا خباله يستزلنا اللهم فأقهر سلطانه عنا 

بسلطانك حتى تحبسه عنا بكثرة الدعاء لك فنصبح من كيده من المعصومين 

بك. 

اللهم أعطني ُكل سؤلي واقض لي حوائجي وال تمنعني االجابة وقد ضمنتها 

لي وال تحجب دعائي عنك وقد أمرتني به.

 وأمنن علّي بكل ما يصلحني في دنياي وآخرتي ما ذكرت منه وما نسيت 

أو أظهــرت أو أخفيــت أو أعلنت أو أســررت واجعلني في جميع ذلك من 

المصلحين بســؤالي إياك المنجحين بالطلــب إليك غير الممنوعين بالتوكل 

عليــك المعوذيــن بالتعوذ بك الرابحين في التجــارة عليك المجارين بعزك 

الموســع عليهم الرزق الحالل من فضلك الواسع بجودك وكرمك المعزين 

مــن الذل بك والمجارين مــن الظلم بعدلك والمعافين مــن البالء برحمتك 

والمغنين من الفقر بغناك والمعصومين من الذنوب والزلل والخطأ بتقواك 

والموفقين للخير والرشــد والصواب بطاعتك والمحال بينهم وبين الذنوب 

بقدرتك التاركين لكل معصيتك الساكنين في جوارك.

اللهم أعطنا جميع ذلك بتوفيقك ورحمتك وأعذنا من عذاب الســعير وأعط 

جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مثل الذي سألتك لنفسي 

ولولدي في عاجل الدنيا وآجل اآلخرة. 

إنك قريب مجيب سميع عليم عفو غفور رؤوف رحيم وآتنا في الدنيا حسنة 

وفي اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار .
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4- دعاء الفرج لإلمام السجاد )ع( 
يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا واآلخرة ورحيمهما صِل على 

محمد وآل محمد وفرج همي وأكشف غمي.

 يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أعصمني 

وطهرني وأذهب ببليتي. 

اللهم إني أسألك سؤال من اشتدت فاقته وضعفت قوته وكثرت ذنوبه سؤال 

من ال يجد لفاقته مغيثًا وال لضعفه مقويًا وال لذنبه غافرًا غيرك يا ذا الجالل 

واإلكرام. 

أســألك عماًل تحُب به من عمل به ويقينًا تنفع به من أســتيقن به حق اليقين 

في نفاذ أمرك. 

اللهم صِل على محمد وآل محمد 

وأقبــض على الصدق نفســي وأقطع من الدنيا حاجتــي وأجعل فيما عندك 

رغبتي شوقًا الى لقاءك وهب لي صدق التوكل عليك. 

أسألك من خير كتاب قد خال وأعوُذ بك من شر كتاب قد خال.

أســألك خــوف العابدين لك وعبادة الخاشــعين لك ويقيــن المتوكلين عليك 

وتوكل المؤمنين عليك اللهم اجعل رغبتي في مســألتي مثل رغبة أوليائك 

في مســائلهم ورهبتي مثل رهبة أوليائك وأستعملني في مرضاتك عماًل ال 

أتــرك معه شــيئًا من دينك مخافة أحد من خلقــك، اللهم هذه حاجتي فأعظم 

فيها رغبتي وأظهر فيها عذري ولقني فيها حجتي وعاِف فيها جسدي. 
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اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في 

االمــور كلها فأقضي لي بخيرها عاقبة ونجني من مضالت الفتن برحمتك 

يا أرحم الراحمين وصلى اهلل على سيدنا محمد رسول اهلل المصطفى وعلى 

آله الطاهرين. 
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5- دعاء اإلمام السجاد )ع( عند الكرب والشدة 
 يامــن تحــل به عقد المكاره ويامــن يفثأ به حد الشــدائد ويامن يلتمس منه 

المخرج الى روح الفرج.

ذلت لقدرتك الصعاب وتســببت بلطفك األســباب وجــرى بقدرتك القضاء 

ومضت علّي ارادتك األشــياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة و بأرادتك 

دون نهيــك منزجــرة انت المدعــو للمهمات وانت المفــزع في الملمات ال 

يندفــع منهــا اال ما دفعت وال ينكشــف منها اال ما كشــفت وقــد نزل بي يا 

رب مــا قد تكأدني ثقله والم بي ما قــد بهظني حمله وبقدرتك اوردته علي 

وبســلطانك وجهتــه الّي فال مصــدر لما اوردت وال مغلــق لما فتحت وال 

ميسر لما عسرت وال ناصر لمن خذلت. 

فصــِل على محمد وآلــه وافتح لي يارب باب الفرج بطولك واكســر عني 

ســلطان الهم بحولك وانلني حسن النظر فيما شكوت واذقني حالوة الصنع 

فيمــا ســألت وهب لي من لدنك رحمة و فرجا هنيئــًا واجعل لي من عندك 

مخرجًا وحيًا وال تشــغلني باألهتمام عن تعاهد فروضك واســتعمال سنتك 

فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعًا وامتألت بحمل ما حدث علي همًا وانت 

القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه.

 فأفعل بي ذلك وان لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وياذا المن الكريم 

فأنت قادر يا ارحم الراحمين... آمين رب العالمين 



 الفصل الـثــامــن

زيــارة المشــاهد المقـدســـة 
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أواًل- األمور الواجب مراعاتها عند زيارة جميع المشاهد المقدسة 
قال تعالى في محكم كتابه الكريم : 

)ِفي ُبُيوٍت َأِذَن اهللَُّ َأْن ُتْرَفَع َوُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه ُيَسبُِّح َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواآلَصاِل 
َكاِة  الِة َوِإيَتاِء الزَّ )36( ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرٌة َوال َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوِإَقاِم الصَّ

َيَخاُفوَن َيْومًا َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأَلْبَصاُر( 36 و 37 \ النور 
لمشــاهد المعصومين ) صلوات اهلل وســالمه عليهم أجمعين ( مكانة بالغة 
وكرامة وحرمة خاصة ألنها تحتضن جســد الرسول االعظم )ص( وأئمة 
الهدى )ع(، وعمرانها بتشــيدها و األهتمام ببنائها وكذلك عمرانها بقراءة 
القرآن واألدعية والصلوات واألذكار وذلك العمران بالشــكلين المذكورين 
في أعاله يعتبر من الواجبات والضروريات عند الشــيعة األمامية خاصة 

والمسلمين عامة. 
يتطلب أستحضار الخشــوع والتضرع وتقوى اهلل عند زيارة تلك المشاهد 

فهي تعد من أفضل الطاعات وأعظم القربات عند اهلل تعالى. 
وعند زيـارة تلك المشــاهد المقدســة يتطلب مراعـاة ما يلي :

1- قراءة األستئذان العام قبل الدخول الى تلك المشاهد المشرفة 

2- صالة ركعتين تحية المســجد وصالة ركعتين واهداء ثوابها الى أرواح 
المعصومين )ع(. 

3- الطواف حول القبر الشــريف وقراءة الفاتحة والصالة على محمد وآل 
محمد وأداء البيعة للمعصوم الذي تزوره.

4- قراءة الزيارة الخاصة بكل معصوم. 
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5- وداع المعصوم 
فــي مــا يلي أدناه ســنأتي على توضيح مــا ورد في أعاله عند اإلســتئذان 

والزيارة وعند الوداع للمعصوم المزمع زيارته بشيء من االختصار.
 

ثانيًا - األستئذان العام لجميع المشاهد المشرفة
قال تعالى في محكم كتابه الكريم :

)َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ ِإالَّ َأْن ُيْؤَذَن َلُكْم( 53 \ االحزاب

لذا ينبغي األســتئذان من المعصوم المزمع زيارته قبل الدخول الى مشهده 

المشرف 

األستئذان العام 

اللهــّم إنــي وقفت على باب من أبواب بيوت نبيــك صلواتك عليه وآله وقد 

منعــت الناس أن يدخلوا إال بإذنه فقلت )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوَت 

النَِّبيِّ ِإالَّ َأْن ُيْؤَذَن َلُكْم( اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف 

في غيبته كما أعتقدها في حضرته.

وأعلم أّن رســولك وخلفائك )عليهم الســالم( أحياء عندك يرزقون، يرون 

مقامي ويسمعون كالمي ويردون سالمي وأنّك حجبت عن سمعي كالمهم 

وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم.

 وإني أستأذنك يا رب أواًل 

وأستأذِن رسولك صلى اهلل عليه وآله ثانيًا 

وأستأذِن المالئكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا
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 أأدخل يا اهلل 
أأدخل يا رسول اهلل 

أأدخل يا مالئكة اهلِل المقربين المقيمين في هذا المشهد
 فــأذن لي يا مــوالي فِي الدخول أفضل، ما أذنت ألحد من أوليائك، فإن لم 

أكن أهاًل لذلك فأنت أهل لذلك
بأسم اهلل وباهلل وفي سبيل اهلل وعلى ملة رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله،

اللهم أغفرلي وأرحمني وتب علّي إنك أنت التواب الرحيم 
مالحظة: 

قراءة األستئذان الوارد في اعاله عند زيارة الرسول )ص( أما اذا كانت 
الزيارة ألمير المؤمنين علي )ع( فنذكر بعد اســتئذان الرسول )ص( ما 

يلي:
) وأســتأذن خليفتتك اإلمام المفترض علــّي طاعتُه )علي أبن أبي طالب ( 

)ع( (
وإذا كانت الزيارة ألي إمام من المعصومين فيجب األســتئذان وبالتسلسل 
بعد أســتئذان اهلل وأستئذان الرســول )ص( وأستئذان كل المعصومين )ع( 

الذين يسبقونه ولغاية اإلمام الذي نروم زيارته. 
وعند زيارة صاحب األمر والزمان في ســرداب الغيبة بســامراء نضيف 

ما يلي: 
بــأذن اهلل وأذن رســوله وأذن خلفائــه وأذن هذا اإلمــام وأذنكم ) صلوات 
اهلل عليكــم أجمعين ( أدخل هذا البيت متقربًا الى اهلل ورســوله محمد و آله 
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الطاهريــن فكونــوا مالئكــة اهلل أعواني وكونوا أنصــاري حتى أدخل هذا 

البيــت وأدعو اهلل بفنون الدعوات وأعتــرف هلل بالعبودية وللحجة المنتظر 

)عج( وأبائه بالطاعة 
ثالثًا - الزيارة الخاصة للمعصومين )صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين(

1- زيارة الرسول األعظم )ص(
السالم عليك يا رسول اهلل 

السالم عليك يا نبي اهلل 

السالم عليك يا محمد بن عبداهلل ورحمة اهلل وبركاته 

السالم عليك يا خاتم االنبياء والمرسلين 

السالم عليك يا خير خلق اهلل 

السالم عليك يا حبيب اهلل 

السالم عليك يا صفوة اهلل

السالم عليك يا أمين اهلل 

أشــهد ان ال إلــه اال اهلل وحده ال شــريك له وأشــهد أنك رســول اهلل وأنك 

نبي اهلل وأشــهد أنك محمد بن عبداهلل وأشــهد إنك قد بلغت الرسالة وأديت 

األمانــة ونصحت ألمتك بالحكمة والموعظة الحســنة وجاهدت في ســبيل 

اهلل وعبدتــه مخلصًا حتى أتاك اليقين وأديت الذي عليك من الحق وإنك قد 

رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فجزاك اهلل يا رسول اهلل أفضل ما 

جزى نبيًا عن أمته. 
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الحمدهلل الذي أستنقذنا بك من الشرك والضاللة.

اللهــم فأجعــل صلواتك وصلوات مالئكتــك المقربين وأنبيائك المرســلين 

وعبــادك الصالحيــن وأهل الســموات واألرضين ومن ســبح لــك يا رب 

العالمين من األولين واألخرين على محمد عبدك ورســولك ونبيك وأمينك 

ونجيك وحبيبك وصفيك وخاصتك وخيرتك من خلقك. 

اللهم أعطِه الدرجة الرفيعة وآته الوســيلة مــن الجنة وأبعثه مقامًا محمودًا 

يغبطه به االولون واالخرون. 

اللهم إنك قلت وقولك الحق )َوَلْو َأنَُّهْم ِإْذ َظَلُموا َأنُفَســُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا 

ابًا َرِحيمًا( 64 \ النساء  ُسوُل َلَوَجُدوا اهللََّ َتوَّ اهللََّ َواْسَتْغَفَر َلُهْم الرَّ

واني اتيتك مســتغفرًا تائبًا من ذنوبي وانــي أتوجه بك الى اهلل ربي وربك 

ليغفر لي ذنوبي. 

اســأل اهلل الــذي أجتباك وأختارك وهداك وهدى بــك أن يصلي عليك )ِإنَّ 

ُموا  اهللََّ َوَمالِئَكَتــهُ ُيَصلُّــوَن َعَلى النَِّبيِّ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَســلِّ

َتْسِليمًا( 56 \ االحزاب 

اللهم صِل وبارك وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وسلمت 

على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

مالحظة 

يمكــن قراءة زيارة الرســول االعظم )ص( المذكورة أعــاله بعد الصالة 

المكتوبة ففيها أجر كبير 
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2- زيارة أمير المؤمنين علي )عليه السالم(
زيارة أمين اهلل 

السالم عليك يا امين اهلل في ارضه وحجته على عباده. 
السالم عليك يا امير المؤمنين. 

اشــهد انك جاهــدت في اهلل حق جهــاده وعملت بكتابه واتبعت ســنن نبيه 
صلى اهلل عليه واله حتى دعاك اهلل الى جواره فقبضك اليه باختياره والزم 

اعدائك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه.
 اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضاءك مولعة بذكرك ودعائك 
محبــة لصفوة اوليائــك محبوبة في ارضك وســمائك . صابرة على نزول 
بالئك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ االئك مشتاقة الى فرحة لقائك 
متزودة التقوى ليوم جزائك مســتنة بســنن اوليائك مفارقة الخالق اعدائك 

مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك.
اللهم ان قلوب المخبتين اليك والهة وســبل الراغبين اليك شــارعة واعالم 
القاصدين اليك واضحة وافئدة العارفين منك فازعة واصوات الداعين اليك 
صاعدة وابواب االجابة لهم مفتحة ودعوة من ناجاك مســتجابة وتوبة من 
اناب اليك مقبولة وعبرة من بكى من خوفك مرحومة واالغاثة لمن استغاث 
بك موجودة و االعانة لمن استعان بك مبذولة وعداتك لعبادك منجزة و زلل 
من اســتقالك مقالة واعمال العامليــن لديك محفوظة وارزاقك الى الخالئق 
من لدنك نازلة و عوائد المزيد اليهم واصلة وذنوب المستغفرين مغفورة و 
حوائج خلقك عندك مقضية و جوائز السائلين عندك موفرة و عوائد المزيد 
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متواترة وموائد المستطعمين معدة ومناهل الظماء مترعة
 اللهم فاســتجب دعائي واقبل ثنائــي واجمع بيني وبين اوليائي بحق محمد 
و علي و فاطمة و الحسن و الحسين انك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية 

رجائي في منقلبي ومثواي.
 انــت إلهي وســيدي وموالي اغفــر الوليائنا وكف عنا اعدائنا واشــغلهم 
عــن آذانا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها 

السفلى إنك على كل شي قدير.
مالحظة 

صــِل ركعتين وأهديهــا الى نبي اهلل آدم )ع( وركعتين وأهديها الى نبي اهلل 
نوح )ع( 

زيارة نبي اهلل آدم )ع( عند قبر أمير المؤمنين )ع(. 
السالم عليك يا أبا البشر 

السالم عليك يا خليفة اهلل في أرضه 
السالم عليك يا نبي اهلل 

السالم عليك يا أمين اهلل 
السالم عليك يا صفي اهلل 

صلوات اهلل وسالمه عليك وعلى روحك وبدنك وعلى الطاهرين من ولدك 
وذريتك ورحمة اهلل وبركاته 

زيارة نبي اهلل نوح )ع( عند قبر أمير المؤمنين )ع(. 
السالم عليك يا شيخ المرسلين 
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السالم عليك يا أمين اهلل في أرضه 
السالم عليك يا نبي اهلل 

السالم عليك يا صفي اهلل 
صلوات اهلل وسالمه عليك وعلى روحك وبدنك وعلى الطاهرين من ولدك 

ورحمة اهلل وبركاته.

3- زيارة فاطمة الزهراء )عليها السالم( 
اعلم ايها القارئ الكريم أن فاطمة بنت محمد ) صلوات اهلل وسالمه عليها 

وعلى ابيها وبعلها وبنيها أجمعين ( ال مشــهد لها معروف لدى المســلمين 

فمن قائل أن مشهدها مع النبي االكرم )ص( في الروضة النبوية المشرفة 

ومن قائل ان مشــهدها فــي البقيع الى غيرها من االقــوال وأن ذلك األمر 

حدث بمشــيئة اهلل تعالى إذ أخفى تعالى مشــهدها كما أخفى أســمه األعظم 

من بين أســماءه الحســنى والصالة الوســطى من بين الصلوات الخمســة 

وســاعة االســتجابة في يوم الجمعة من بين الســاعات وذلك لغاية أرادها 

تعالى مفادها أنها ) صلوات اهلل وسالمه عليها ( خرجت من الدنيا غاضبة 

على ما حل بها وعلى أمير المؤمنين علي )ع( وعلى أهل بيتها بعد رحيل 

الرسول األعظم )ص( الى الرفيق االعلى . ولكن مشهدها سيبقى في قلوب 

المؤمنين الموالين هلل ولرسوله )ص( وألهل بيته االطهار )ع( .

وزيارتها هي كاالتي :

السالم عليِك يا ممتحنة أمتحنك الذي خلقِك قبل أن يخلقِك وكنِت لما امتحنِك 
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صابــرة ونحُن لــِك أولياء مصدقون ولكل ما أتى بــِه أبوِك )ص( وأتى بِه 

وصيه )ع( مسلمون. 

ونحُن نســألك اللهم إذ كنا مصدقين لهم أن تلحقنا بتصديقنا بالدرجة العالية 

لنبشر أنفسنا بأنا قد ُطهرنا بواليتهم )ع(. 

السالم عليِك يا بنت رسول اهلل 

السالم عليِك يا بنت نبي اهلل 

السالم عليِك يا بنت حبيب اهلل 

السالم عليِك يا بنت خير خلق اهلل 

السالم عليِك يا بنت خير البرية 

السالم عليِك يا بنت أفضل أنبياء اهلل ورسله 

السالم عليِك يا سيدة نساء العالمين من االولين واالخرين 

السالم عليِك يا زوجة ولي اهلل وخير الخلق بعد رسول اهلل 

السالم عليِك يا ام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 

السالم عليِك ايتها الصديقة الشهيدة 

السالم عليِك ايتها الرضية المرضية 

السالم عليِك ايتها الفاضلة الزكية 

السالم عليِك ايتها الحوراء األنسية 

السالم عليِك ايتها التقية النقية 

السالم عليِك ايتها المحدثة العليمة 
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السالم عليِك ايتها المظلومة المغصوبة 

السالم عليِك ايتها المضطهدة المقهورة 

السالم عليِك يا فاطمة بنت رسول اهلل ورحمة اهلل وبركاته صلى اهلل عليِك 

وعلى روحِك وبدنِك . أشهُد إنِك مضيِت على بينة من ربك وإن من سرِك 

فقد سَر رسول اهلل ومن جفاِك فقد جفا رسول اهلل ومن أذاِك فقد أذى رسول 

اهلل . ومن وصلِك فقد وصل رســول اهلل ومن قطعِك فقد قطع رســول اهلل 

)ص( ألنِك بضعة منُه وروحُه الذي بين جنبيه . أشهُد اهلل ورسله ومالئكته 

إني راٍض عمن رضيِت عنُه ســاخط على من ســخطِت عليه متبرئ ممن 

تبــرأِت منُه مواٍل لمن واليِت معاٍد لمن عاديِت مبغض لمن أبغضِت محًب 

لمن أحببِت وكفى باهلل شهيدًا وحسيبًا وجازيًا ومثيبًا .
4- زيارة اإلمام الحسن بن علي )ع( 

ُيزار مع األئمة علي بن الحســين الســجاد )ع( ومحمد بن علي الباقر )ع( 

وجعفر بن محمد الصادق )ع( .
زيــارة أئـمة البقيـــع 

السالم عليكم يا آل رسول اهلل 

السالم عليكم يا أئمة الهدى

السالم عليكم يا أهل التقوى 

السالم عليكم ايها الحجج على أهل الدنيا 

السالم عليكم يا أهل الصفوة 

السالم عليكم يا أهل النجوى 
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أشهد أنكم قد بلغتم ونصحتم وصبرتم في ذات اهلل وكذبتم وُأسيء أليكم فغفرتم 

وأشــهد أنكم األئمة الراشدون المهتدون وأن طاعتكم مفروضة وأن قولكم 

الصدق. 

وأنكــم دعوتــم فلم تجابوا وأمرتــم فلم تطاعوا وأنكم دعائــم الدين وأركان 

األرض لــم تزالــوا بعين اهلل ينســخكم من اصالب كل مطهــر وينقلكم من 

أرحام المطهرات لم تدنسكم الجاهلية الجهالء ولم تشرك فيكم فتن األهواء 

طبتــم وطــاب منبتكم من بكم علينا ديان الدين فجعلكم في بيوت أذن اهلل أن 

ترفع ويذكر فيها أســمه وجعل صالتنا عليكم رحمــة لنا وكفارة لذنوبنا إذ 

أختاركم اهلل لنا وطيب خلقنا بما من علينا من واليتكم. 

وهذا مقام من أسرف وأخطأ وأستكان وأقر بما جنى ورجى بمقامه الخالص 

وأن يستنقذه بكم مستنقذ الهلكى من الردى فكونوا لي شفعاء فقد وفدت إليكم 

إذ رغب عنكم أهل الدنيا وأتخذوا آيات اهلل هزوا وأستكبروا عنها.

يا من هو قائم ال يسهو ودائم ال يلهوا ومحيط بكل شيء لك المن بما وفقتني 

وعرفتنــي بما أقمتني عليه إذ صد عنه عبادك وجهلوا معرفته وأســتخفوا 

بحقــه ومالوا الى ســواه فكانت المنــة منك عليَّ مع أقــوام خصصتهم بما 

خصصتنــي به فلك الحمد إذ كنت عندك في مقامي هذا مذكورًا مكتوبًا فال 

تحرمني ما رجــوت وال تخيبني فيما دعوت بحرمة محمد وآله الطاهرين 

وصلى اهلل على محمد وآل محمد. 
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5- زيارة سيد الشهداء اإلمام الحسين بن علي ) ع (
هناك نوعين من الزيارات منها :

1- المطلقة مثل زيارة وارث وزيارة الناحية المقدســة المروية عن اإلمام 
الحجــة المنتظر ) عــج ( وغيرها وهي ال تتقيد بمناســبة معينة خاصة 

باإلمام الحسين )ع( 

2- المخصوصــة وهي الزيــارة المعنية باإلمام في مناســبة خاصة . مثل 
زيارة عاشوراء والتي وردت بمضامين مختلفة في كتب األدعية .

زيارة وارث 
اهلل اكبر كبيرًا والحمد هلل كثيرًا وســبحان اهلل بكرًة وأصياًل الحمد هلل الذي 

هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو ال ان هدانا اهلل لقد جاءت رسل ربنا بالحق 
السالم عليك يا رسول اهلل 

السالم عليك يا نبي اهلل 
السالم عليك يا خاتم النبيين 

السالم عليك يا سيد المرسلين 
السالم عليك يا حبيب اهلل 

السالم عليك يا أمير المؤمنين 
السالم عليك يا سيد الوصيين 

السالم عليك يا قائد الغر الحجلين 
السالم عليك وعلى األئمة من ولدك 

السالم عليك يا وصي أمير المؤمنين 
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السالم عليك أيها الصديق الشهيد 
السالم عليكم يا مالئكة اهلل المقيمين في هذا المقام الشريف 

السالم عليكم يا مالئكة ربي المحدقين بقبر الحسين عليه السالم 
السالم عليكم مني أبدًا ما بقيت وبقي الليل والنهار 

السالم عليك يا أبا عبد اهلل 
السالم عليك يا بن رسول اهلل 

السالم عليك يا بن أمير المؤمنين 
السالم عليك يا بن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين 

اللهم إني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك المقر لك بالربوبية الموالي لرسول 
اهلل )ص( وأهــل بيتــه األطهــار )ع( والتــارك الخالف عليهــم والمعادي 
لعدوهم قصد حرم ســيد الشهداء الحسين )ع( وأســتجار بمشهده الشريف 

وتقرب إليك بِه 
أأدخل يا اهلل 

أأدخل يا رسول اهلل 
أأدخل يا أمير المؤمنين 
أأدخل يا سيد الوصيين 

أأدخل يا فاطمة سيدة نساء العالمين 
أأدخل يا موالي يا أبا محمد الحسن بن علي 

أأدخل يا موالي يا أبا عبداهلل 
أأدخل يا بن رسول اهلل 
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وعنــد الدخول قــل : ) الحمد هلل الواحــد األحد الفرد الصمــد الذي هداني 

لواليتك وخصني بزيارتك وسهل لي قصدك (

وعند باب القبلة قل :

السالم عليك يا وارث آدم صفوة اهلل 

السالم عليك يا وارث نوح نبي اهلل

السالم عليك يا وارث إبراهيم خليل اهلل

السالم عليك يا وارث موسى كليم اهلل

السالم عليك يا وارث عيسى روح اهلل

السالم عليك يا وارث محمد حبيب اهلل

السالم عليك يا وارث أمير المؤمنين )ع( ولي اهلل 

السالم عليك يا بن محمد المصطفى

السالم عليك يا بن علي المرتضى

السالم عليك يا بن فاطمة الزهراء

السالم عليك يا بن خديجة الكبرى

الســالم عليــك يا ثــأر اهلل وابن ثأره والوتر الموتور أشــهد أنــك قد اقمت 

الصــالة واتيت الزكاة وأمرت بالمعــروف ونهيت عن المنكر واطعت اهلل 

ورسوله حتى أتاك اليقين .

فلعن اهلل أمة قتلتك

ولعن اهلل أمة ظلمتك
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ولعن اهلل أمة سمعت بذلك فرضيت به 

يا موالي يا أبا عبداهلل أشهد أنك كنت نورًا في االصالب الشامخة واالرحام 

المطهرة لم تنجســك الجاهلية بأنجاســها ولم تلبســك من مدلهمــات ثيابها 

وأشهد انك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد انك اإلمام البر التقي 

الرضي الزكي الهادي المهدي .

وأشــهد ان االئمة من ولدك كلمــة التقوى وأعالم الهــدى والعروة الوثقى 

والحجة على أهل الدنيا .

واشهد اهلل ومالئكته وانبيائه ورسله أني بكم مؤمن و بإيابكم موقن بشرايع 

ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم ســلم وأمــري ألمركم متبع صلوات اهلل 

عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجســادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى 

ظاهركم وعلى باطنكم 

بأبي أنت وأمي يا بن رسول اهلل

بأبي انت وأمي يا ابا عبداهلل

لقــد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الســموات 

واالرض فلعــن اهلل أمة أســرجت وألجمت وتهيأت لقتالــك يا موالي يا أبا 

عبد اهلل.

 قصدت حرمك وأتيت الى مشهدك، أسأل اهلل بالشأن الذي لك عنده وبالمحل 

الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا 

واالخرة .
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زيارة علي بن الحسين )ع( عند رجل الحسين )ع( 
السالم عليك يا بن رسول اهلل 

السالم عليك يا بن نبي اهلل 
السالم عليك يا بن أمير المؤمنين 
السالم عليك يا بن الحسين الشهيد 

السالم عليك يا ايها الشهيد وابن الشهيد
السالم عليك ايها المظلوم وابن المظلوم 

لعن اهلل أمة قتلتك ولعن اهلل أمة ظلمتك ولعن اهلل أمة سمعت بذلك فرضيت به 
الســالم عليك يا ولي اهلل وابن وليه لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك 
علينا وعلى جميع المسلمين فلعن اهلل أمة قتلتك وأبرأ الى اهلل وأليك منهم 

زيارة الشهداء عند قبر الحسين )ع( 
السالم عليكم يا أولياء اهلل وأحباؤه

السالم عليكم يا أصفياء اهلل وأودائه
السالم عليكم يا أنصار دين اهلل 

السالم عليكم يا أنصار رسول اهلل 
السالم عليكم يا انصار أمير المؤمنين 

السالم عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين 
السالم عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الزكي الناصح 

السالم عليكم يا أنصار أبي عبداهلل 
بأبــي أنتم وأمي طبتــم وطابت االرض التــي أنتم فيها ُدفنتــم وفزتم فوزًا 

عظيمًا فياليتني كنت معكم فأفوز فوزًا عظيمًا.
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مالحظة 
إذا كانت لك عند اهلل حاجة قف عند رأس الحسين وقل يا ابا عبد اهلل أشهُد 
أنك تشــهُد مقامي وتســمع كالمي وإنك حي عند ربك ُترزق فأســأل ربك 

وربي في قضاء حوائجي للدنيا واالخرة.
6- زيارة العباس بن علي )عليهما السالم( 

ســالم اهلل وســالم مالئكته المقربين وأنبيائه المرســلين وعباده الصالحين 
وجميع الشــهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك 

يا ابن امير المؤمنين .
أشهُد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي )ص( المرسل 

والسبط المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم.
 فجزاك اهلل عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين)صلوات 
اهلل عليهم( أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت واعنت فنعم عقبى الدار .
لعن اهلل من قتلك ولعن اهلل من جهَل حقك وأســتخف بحرمتك ولعن اهلل من 

حال بينك وبين ماء الفرات.
 أشــهُد أنــك ُقتلَت مظلومــًا وأن اهلل منجز لكم ما وعدكــم جئتك يابن أمير 
المؤمنين واَفدًا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة 

حتى يحكم اهلل وهو خير الحاكمين فمعكم معكم ال مع عدوكم 
إني بكم وبايإبكم من المؤمنين، قتل اهلل أمة قتلتكم باأليدي واأللسن 

الســالم عليــك أيها العبــد الصالح المطيع هلل ولرســوله وألميــر المؤمنين 
والحسن والحسين ) صلى اهلل عليهم وسلم ( .
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7- زيارة صاحب األمر والزمان )عج( عند باب السرداب المطهر 
السالم عليك يا وصي األوصياء الماضيين

السالم عليك يا بقية اهلل من الصفوة المنتجبين 
السالم عليك يا حجة اهلل التي ال ُتخفى

السالم عليك يا بن العترة الطاهرة 
السالم عليك يا باب اهلل الذي ال يؤتى اال منه 

السالم عليك يا نور اهلل الذي ال يطفأ 
السالم عليك يا حجة اهلل على من في االرض والسماء 

الســالم عليك سالم من عرفك بما عرفك به اهلل ونعتك ببعض نعوتك التي 
أنت أهلها وفوقها، أشــهُد أنك الحجة على من مضى ومن بقى وأن حزبك 
هم الغالبــون وأولياؤك هم الفائزون وأعدائك هم الخاســرون وإنك محقق 
لكل حق ومبطل كل باطل رضيتك يا موالي أمامًا وهاديًا ووليًا ومرشــدًا 

ال أبتغي بك بداًل وال أتخذ من دونك وليًا .
أشــهُد أنــك الحق الثابت الذي ال ريب فيــه وأن وعد اهلل فيك حق ال أرتاب 
لطــول الغيبة وبعد األمــل وال أتحير مع من جهلــك وجهل فضلك منتظر 
متوقع أليامك وأنت الشافع الذي ال تنازع والولي الذي ال ُتدافع ذخرك اهلل 

لنصرة الدين وأعزاز المؤمنين واألنتقام من الجاحدين المارقين. 
اهلل اكبر    اهلل اكبر    اهلل اكبر 

ال إله اال اهلل    واهلل اكبر    وهلل الحمد 
الحمد هلل الذي هدانا لهذا وعرفنا أوليائه وأعدائه 

الســالم على ولي اهلل وأبن أوليائه الســالم على المدخر لكرامة أولياء اهلل 
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بوار اعدائه 
السالم على النور الذي أراَد أهل الكفر إطفاءه فأبى اهلل اال أن يتم نوره .

السالم على المهدي الذي وعد اهلل عز وجل به األمم أن يجمع بِه الكلم ويلم 
بِه الشعث ويمأل بِه األرض قسطًا وعداًل بعد ما ُملئت ظلمًا وجورًا ويمكن 

له وينجز به وعد المؤمنين.
 أشهُد يا موالي إنك واألئمة من أبائك أئمتي وموالّي في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم اإلشهاد. أسألك يا موالي أن تسأل اهلل تبارك وتعالى في صالح شأني 
وقضــاء حوائجي وغفران ذنوبي واألخــذ بيدي في ديني ودنياي وآخرتي 

لي ولوالدّي وألهلي ولولدي ولكافة المؤمنين والمؤمنات.
اللهم أنفعنا بحبه وأحشرنا في زمرته وتحت لوائه أمين رب العالمين.

8- الزيـــارة العامة والتي تصلح عنـــد كل قبـور أئـــمة الهـدى )ع( 
ولكـل األزمـان 

السالم على أولياء اهلل وأصفيائه 
السالم على ُأمناء اهلل وأحبائه 

السالم على أنصار اهلل وخلفائه 
السالم على محال معرفة اهلل 
السالم على مساكن ذكر اهلل 

السالم على مظهري أمر اهلل ونهيه 
السالم على الدعاة الى اهلل 

السالم على المستقرين في مرضاة اهلل 
السالم على المخلصين في طاعة اهلل 
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السالم على األدالء على اهلل 
السالم على الذين من واالهم فقد والى اهلل ومن عاداهم فقد عادى اهلل ومن 
عرفهم فقد عرف اهلل ومن جهلهم فقد جهل اهلل ومن أعتصم بهم فقد أعتصم 

باهلل ومن تخلى عنهم فقد تخلى من اهلل عز وجل .
وأشــهُد إني سلم لمن ســالمتم وحرب لمن حاربتم مؤمن بسركم وعالنيتكم 
وأولكــم وأخركــم، لعن اهلل عدو آل محمد من الجــن واألنس وأبرأ الى اهلل 

منهم وصلى اهلل على محمد وآله. 
مالحظة

وأكثر من الصالة على محمد وآل محمد بعد هذه الزيارة والدعاء لنفســك 
ولوالديك وأهلك والمؤمنين والمؤمنات. 

رابعًا ـ  في وداع الرسول األعظم )ص( أو أي من المعصومين )ع( 
يؤدى بعد االنتهاء من الزيارة واالنصراف من المشهد المقدس تقول فيه :

السالم عليك ورحمة اهلل وبركاته 
أستودعك اهلل وأقرأ عليك السالم 

أمنا باهلل وبرسوله محمد )ص( وبالرسل وبما جاءت بِه ودعت أليه ودلت 
عليه، اللهم فأكتبنا من الشاهدين. 

اللهم ال تجعله أخر العهد من زيارتي ) وتذكر أسم المعصوم ( فأن توفيتني 
فأني أشهُد في مماتي على ما شهدُت عليه في حياتي أن ال إله اال اهلل وحده 

ال شريك له وإن محمد عبدك ورسولك . 
صلى اهلل عليك .. السالم عليك ال جعله اهلل أخر تسليمي عليك. 



 الفصل التــاســع

في أمــور متفرقــــة 
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أواًل - األستخارة 
هــي طلب الخيرة من اهلل تعالى والرضا بما خرجت بِه وأن كرهته النفس 

وهي من المســتحبات التي أكدتها السنة النبوية الشريفة المروية عن النبي 

األكرم )ص( وأهل بيته األطهار )ع( فالحديث النبوي الشــريف ) ما حار 

من استخار(. 

والحديــث المــروي عن اإلمام الصادق )ع( ) من أســتخار اهلل راضيًا بما 

صنَع خار اهلل لُه حقًا (. 

وعنــه )ع( ايضًا ) يقول اهلل عز وجل من شــقاء عبدي يعمل األعمال وال 

يستخيرني (. 

ومن مجربات اإلمامية في األستخارة : 

1- اإلستخارة والتفاؤل بالقرآن الكريم 

عن النبي )ص( إنه قال :

 إذا أردت أن تتفاءل بكتاب اهلل فأقرأ ) قل هو اهلل أحد ( ) 3 مرات ( 

                          )اللهم صل على محمد وال محمد( )3 مرات(

ثم قل اللهم إني تفاءلت بكتابك وتوكلت عليك فأرني من كتابك ما هو مكتوم 

من سرك المكنون في غيبك .

ثم أفتح القرآن الكريم وخذ الفأل من الســطر األول من الجانب األيمن من 

غير أن تعد األوراق والخطوط .
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2 ـ اإلستخــارة بالرقــاع 
قــال الكفعمي فــي مصباحه هي اعظم اإلســتخارات المرويــة عن اإلمام 

الصادق )ع(. 

قال : إذا أردت أن تعلم الخير أو الشر في أمر ما فأكتب في ثالث رقاع 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 

خيرة من اهلل العزيز الحكيم ) لفالن أبن فالنة ( 

) أفعل ( 

وثالث رقاع أخرى

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 خيرة من اهلل العزيز الحكيم )لفالن أبن فالنة( 

 ) ال تفعل ( 

ثم ضع الست رقاع تحت مصالك ) موقع السجود ( ثم صِل ركعتين وبعد 

األنتهاء أسجد وقل : أستخير اهلل برحمته خيرة في عافية ) 100 مرة ( ثم 

أرفع رأســك وقل : اللهم خر لي وأختر لي في جميع أموري في يسر منك 

وعافية .

ثم أضرب الرقاع فشوشها وأخرج واحدة واحده فإن خرج ثالث متواليات 

أفعل فأفعل وإن خرج ثالث متواليات ال تفعل فال تفعل 

وإن خرج واحدة أفعل واألخرى ال تفعل فأخرج من الرقاع الى حد خمسة 

وأنظر أكثرها  فأعمل به ودع السادسة .
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3- قاعــدة جفريــة 

وهي من المجربات عند اإلمامية في استكشاف الخير والشر من المطالب 

مروية عن أمير المؤمنين علي )ع( والعمل كاالتي : 

أقرأ ) الفاتحة ( ) 3 مرات ( 

) اللهم صِل على محمد وآل محمد ( ) 3 مرات ( 

آية الكرسي ) 3 مرات (

ثم 

النيــة وأن نضع األصبع على أحد الحروف ونعد من حيث وضع األصبع 

تســعة ثم يكتب التاســع ثم نعد تســعة ويكتب التاســع فإذا وصل الى اخر 

الصفحــة في الجــدول المرفق فيعــد ويتممه بما فوق ويكتب التاســع فوق 

الســطر ) الذي ُشكل سابقًا ( ستتكون حروف منها يشكل جملة ترشده الى 

صالح النية أو فسادها. 

وأعلم أن تلك الحروف في ذلك الجدول موكل بها ملك معبود. 

وأنا شخصيًا جربتها في أمور عدة وقد ظهر لي عجائبها وحقيقة ما تتوصل 

أليــه، علمــًا أن النية أن كررت بصيغ عديدة ســوف تأتي بنفس النتائج أي 

يجــب عدم تكرار العمل بنفس النيــة وبصيغ متعددة واإلكتفاء بمرة واحدة 

لكل نية واألخذ به. 
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4- جــدول القاعـدة الجفريـــة 

ىلواوفلفىلاال ىو 
سلهـسهـ رسصلتصىىىخ
ىصمىقذتاخفحجفرهـ
ذولجىرهـونهـتاعلى
فرتهـالااالماذلظ
لمااارىاوالمللم

رشسذهـشنرتمحىهـدب
لمرتملصاىاواىاا

نازاىواطتموحونر
وصارووفلنبحعملو
لهـوتزلتلقاببععا

لااكنتصعلووىراب
ارعرقساللهـمهـبنو

ىىوضورحاسخررم دس
تترنكرربررلوسمى

ثانيًا - من أراد الخـروج في سـفر
قيل أن أفضل أيام األســبوع للســفر هي السبت والثالثاء والخميس وروي 
ان يوم االربعاء يوم مشؤوم يتطير منه الناس وفيه خلقت جهنم واهلك اهلل 

تعالى فيه االمم الطاغية. 
فعــن أميــر المؤمنين علي )ع( قال : أن في كل شــهر عربي يومان نحس 
وعند ســؤال اإلمام الصادق )ع( : فيما اذا اضطر المرء الســفر في االيام 
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النحسة أجاب )ع(: تصدق وأخرج في أي يوم كان. 
وقــال )ع( أيضًا صلي ركعتين وقل : اللهم إني أســتودعك نفســي وأهلي 
ومالــي وذريتــي ودنياي وأخرتي وأمانتي وخاتمــة عملي يا من ال تضيع 

لديه الودائع. 
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المراجع

الكافي للشيخ الكليني 

مفاتيح الجنان عباس القمي 

مصابيح الجنان السيد الكاشاني 

الصحيفة الباقرية والصادقية الجامعة السيد محمد باقر مرتضى 

الصحيفة السجادية لإلمام زين العابدين )ع( 

مكارم األخالق الحسن بن الفضل الطبرسي 

تحف العقول عن آل الرسول الحسن بن علي الحراني 

التحفة الرضوية في مجربات اإلمامية السيد محمد الرضي الرضوي 

كلمة اهلل السيد حسن الشيرازي 

كرامات العباس )ع( السيد عبد الرزاق الموسوي 
ضياء الصالحين محمد صالح الجوهرجي 

أحسن ما قرأت عبد الوهاب الصفار
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