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  :املقدمة 
  ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيِم

  حدثَنا السيد الْأَجلُّ ، نجم الديِن ، بهاُء الشرِف ، أَبو الْحسِن محمد بن الْحسِن بِن 
دمأَح اللَّه هِحمر ِنييسالْح لَِويى الْعيحِن يب رمِن عِد بمحِن مب ِليِن عب  . خيا الشنربقَالَ أَخ

ِنني عِلي السِعيد ، أَبو عبِد اللَِّه محمد بن أَحمد بِن شهريار ، الْخاِزنُ ِلِخزانِة مولَانا أَِمِري الْمؤِم
 ِه ولَياَءةً عِسِمائٍَة ِقرمخ ةَ ورشع ِة ِستنس ِل ِمنِبيٍع الْأَوِر رهِفي ش لَامِه السلَيِن أَِبي طَاِلٍب عب

 عما أَسأَن .ِد بمحِن مِد بمحوٍر مصنوِق ، أَِبي مدِخ الصيِن الشا عهتِمعِن قَالَ سب دمِن أَح
عبِد الْعِزيِز الْعكْبِري الْمعدِل رِحمه اللَّه عن أَِبي الْمفَضِل محمِد بِن عبِد اللَِّه بِن الْمطَِّلِب 

 بِن الْحسِن بِن جعفَِر الشيباِني  قَالَ حدثَنا الشِريف ، أَبو عبِد اللَِّه جعفَر بن محمِد بِن جعفَِر
بِن الْحسِن بِن الْحسِن بِن أَِمِري الْمؤِمِنني عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب علَيِهم السلَام  قَالَ حدثَنا عبد اللَِّه 

 حدثَِني خاِلي عِلي بن النعماِن بن عمر بِن خطَّاٍب الزيات سنةَ خمٍس و ِستني و ِمائَتيِن  قَالَ
لَمونَ  الْأَعارِن هكِِّل بوتأَِبيِه م نع لِْخيالْب كٍِّل الثَّقَِفيوتم نب ريمثَِني عدقَالَ ح . قَالَ لَِقيت

لَى خراسانَ بعد قَتِل أَِبيِه فَسلَّمت علَيِه  فَقَالَ يحيى بن زيِد بِن عِلي علَيِه السلَام و هو متوجه ِإ
 نالَ عؤفَى السأَح ِة وِدينِه ِبالْممِني عب ِلِه وأَه نأَلَِني عفَس  جالْح ِمن قُلْت لْتأَقْب نأَي ِلي ِمن

تربفَأخ لَامِه السلَيٍد عمحِن مفَِر بعِه جلَيع ِليِن عِد بيلَى أَِبيِه زع ِنِهمزح و ِرِهمبخ ِرِه وبِبخ ه
 وِج ورِك الْخرلَى أَِبي ِبتع ارأَش لَامِه السلَيع ِليع نب دمحي ممكَانَ ع فَقَالَ ِلي قَد  لَامالس

الْم قفَار و جرخ وِإنْ ه فَهرع نب فَرعي جمع ناب لْ لَِقيتِرِه فَهأَم صريِه مكُونُ ِإلَيا يةَ مِدين
 معن قُلْت لَامِه السلَيٍد عمحم . معن ِري قُلْتأَم ئاً ِمنيش ذْكُري هتِمعلْ سقَالَ فَه . قَالَ ِبم

ِفد ِعلْتج ِني ، قُلْتربِني خذَكَر هِمن هتِمعا سِبم قِْبلَكتأَنْ أَس ا أُِحبم ِت . اكوفَقَالَ أَ ِبالْم
  ِلبص و وكا قُِتلَ أَبكَم لَبصت لُ وقْتت كقُولُ ِإني هتِمعس فَقُلْت ، هتِمعا ساِت مفُِني هوخت

وا اللَّهحمقَالَ ي و ههجو ريغفَت و زع كِّلُ ِإنَّ اللَّهوتا مالِْكتاِب ، ي أُم هدِعن و ثِْبتي شاُء وما ي 
 هدحا ِبالِْعلِْم ونمو عنب صخ ا وا لَنِمعفَج فيالس و ا الِْعلْملَ لَنعج ا وِبن رذَا الْأَمه دلَّ أَيج .



ك ِإني رأَيت الناس ِإلَى ابِن عمك جعفٍَر علَيِه السلَام أَميلَ ِمنهم ِإلَيك و ِإلَى فَقُلْت جِعلْت ِفداَء
 اِة ويِإلَى الْح اسا النوعد لَاما السِهملَيفَراً ععج هناب و ِليع نب دمحي ممفَقَالَ ِإنَّ ع  أَِبيك

د نحاً نِليِض مِإلَى الْأَر قفَأَطْر متأَن أَم لَمأَع موِل اللَِّه أَ هسر نا ابي ِت  فَقُلْتوِإلَى الْم ماهنوع
كُلَّ م لَمعال ن و ، لَمعا نونَ كُلَّ ملَمعي مهأَن رغَي ِعلْم ا لَهقَالَ كُلُّن و هأْسر فَعر ونَ  ثُملَمعا ي

معن ئاً قُلْتيي شمِن عِمِن اب تبقَالَ ِلي أَ كَت ثُم  الِْعلِْم و وهاً ِمنجِه وِإلَي تجرقَالَ أَِرِنيِه فَأَخ
ه محمد بن عِلي علَيِهما أَخرجت لَه دعاًء أَملَاه علَي أَبو عبِد اللَِّه علَيِه السلَام و حدثَِني أَنَّ أَبا

السلَام أَملَاه علَيِه و أَخبره أَنه ِمن دعاِء أَِبيِه عِلي بِن الْحسيِن علَيِهما السلَام ِمن دعاِء الصِحيفَِة 
الَ ِلي أَ تأْذَنُ ِفي نسِخِه فَقُلْت يا ابن الْكَاِملَِة  فَنظَر ِفيِه يحيى حتى أَتى علَى آِخِرِه ، و قَ

رسوِل اللَِّه أَ تستأِْذنُ ِفيما هو عنكُم  فَقَالَ أَما لَأُخِرجن ِإلَيك صِحيفَةً ِمن الدعاِء الْكَاِمِل ِمما 
 ا وِنهواِني ِبصصِإنَّ أَِبي أَو أَِبيِه و نأَِبي ع ِفظَها حِلهأَه را غَيِعهنم . تقَالَ أَِبي فَقُم ريمقَالَ ع

 و ، ِتكُمطَاع و كُمبِبح اللَّه ي لَأَِدينوِل اللَِّه ِإنسر نا اباللَِّه ي و لَه قُلْت و ، هأْسر لْتِه فَقَبِإلَي
 اِتي ويِني ِفي حِعدسو أَنْ يجي لَأَرِه ِإلَى ِإنا ِإلَيهتفَعالَِّتي د ِحيفَِتيى صمفَر  ِتكُملَاياِتي ِبومم

غُلَاٍم كَانَ معه و قَالَ اكْتب هذَا الدعاَء ِبخطٍّ بيٍن حسٍن و اعِرضه علَي لَعلِّي أَحفَظُه فَِإني 
اللَّه ِفظَهفٍَر حعج ِمن هأَطْلُب تِنيِه كُنعنما .  فَيِر مأَد لَم و لْتا فَعلَى مع تِدمكِّلٌ فَنوتقَالَ م

ثُم دعا ِبعيبٍة . أَصنع ، و لَم يكُن أَبو عبِد اللَِّه علَيِه السلَام تقَدم ِإلَي أَلَّا أَدفَعه ِإلَى أَحٍد 
ةً مقْفَلَةً مختومةً فَنظَر ِإلَى الْخاتِم و قَبلَه و بكَى ، ثُم فَضه و فَتح الْقُفْلَ فَاستخرج ِمنها صِحيفَ

و قَالَ و اللَِّه يا متوكِّلُ لَو لَا ما . ، ثُم نشر الصِحيفَةَ و وضعها علَى عيِنِه و أَمرها علَى وجِهِه 
 تِنيناً ذَكَرا ضِبه تلَكُن و كا ِإلَيهتفَعا دلَم لَبأُص لُ وِني أُقْتي ِإنمِن عِل ابقَو ي . ِمنلَِكن و

ِني أُمذَا الِْعلِْم ِإلَى بِمثْلُ ه قَعأَنْ ي فَِخفْت ِصحيس هأَن اِئِه وآب نع ذَهأَخ قح لَهأَنَّ قَو لَمةَ أَعي
 فُِسِهمِلأَن اِئِنِهمزِفي خ وهِخردي و وهمكْتفَي . ِمن ى اللَّها فَِإذَا قَضِبه صبرت ا واكِْفِنيه ا وهفَاقِْبض

ا ِإلَى ابوِصلَهى تتح كدةٌ ِلي ِعنانأَم قَاٍض فَِهي وا هِم ملَاِء الْقَوؤِر هأَم ِري وٍد أَممحي ممع ين
و ِإبراِهيم ابني عبِد اللَِّه بِن الْحسِن بِن الْحسِن بِن عِلي علَيِهما السلَام فَِإنهما الْقَاِئماِن ِفي هذَا 

 زيٍد ِصرت ِإلَى الْمِدينِة قَالَ الْمتوكِّلُ فَقَبضت الصِحيفَةَ فَلَما قُِتلَ يحيى بن. الْأَمِر بعِدي 



و قَالَ . فَلَِقيت أَبا عبِد اللَِّه علَيِه السلَام فَحدثْته الْحِديثَ عن يحيى ، فَبكَى و اشتد وجده ِبِه 
متوكِّلُ ما منعِني ِمن دفِْع الدعاِء ِإلَيِه و اللَِّه يا . رِحم اللَّه ابن عمي و أَلْحقَه ِبآباِئِه و أَجداِدِه 

ِإلَّا الَِّذي خافَه علَى صِحيفَِة أَِبيِه ، و أَين الصِحيفَةُ فَقُلْت ها ِهي ، فَفَتحها و قَالَ هذَا و اللَِّه 
لَيِن عيسِن الْحب ِليي عداُء جعد ٍد ويي زمطُّ عاِعيلُ خما ِإسي ِنِه قُمقَالَ ِلاب ثُم  لَاما السِهم

فَأِْتِني ِبالدعاِء الَِّذي أَمرتك ِبِحفِْظِه و صوِنِه ، فَقَام ِإسماِعيلُ فَأَخرج صِحيفَةً كَأَنها الصِحيفَةُ 
بو عبِد اللَِّه و وضعها علَى عيِنِه و قَالَ هذَا خطُّ أَِبي و الَِّتي دفَعها إلَي يحيى بن زيٍد  فَقَبلَها أَ

فَقُلْت يا ابن رسوِل اللَِّه ِإنْ رأَيت أَنْ أَعِرضها مع . ِإملَاُء جدي علَيِهما السلَام ِبمشهٍد ِمني 
ِلك و قَالَ قَد رأَيتك ِلذَِلك أَهلًا  فَنظَرت و ِإذَا هما أَمر صِحيفَِة زيٍد و يحيى فَأَِذنَ ِلي ِفي ذَ

واِحد و لَم أَِجد حرفاً ِمنها يخاِلف ما ِفي الصِحيفَِة الْأُخرى  ثُم استأْذَنت أَبا عبِد اللَِّه علَيِه 
ِحيفَِة ِإلَى ابفِْع الصِفي د لَاموا السدؤأَنْ ت كُمرأْمي ِن ، فَقَالَ ِإنَّ اللَّهسِن الْحِد اللَِّه ببع ين

ثُم وجه ِإلَى . فَلَما نهضت ِلِلقَاِئِهما قَالَ ِلي مكَانك . الْأَماناِت ِإىل أَهِلها ، نعم فَادفَعها ِإلَيِهما 
ا فَقَالَ هذَا ِمرياثُ ابِن عمكُما يحيى ِمن أَِبيِه قَد خصكُم ِبِه دونَ ِإخوِتِه محمٍد و ِإبراِهيم فَجاَء

فَقَالَا رِحمك اللَّه قُلْ فَقَولُك الْمقْبولُ  فَقَالَ ال تخرجا . و نحن مشتِرطُونَ علَيكُما ِفيِه شرطاً 
ِحيفَِة ِمنِذِه الصا ِبهأَن افُهراً أَخا أَمهلَيع افا خكُممع نقَالَ ِإنَّ اب  ذَاك ِلم ِة  قَالَا وِدينالْم 

فَقَالَ أَبو عبِد اللَِّه علَيِه السلَام و أَنتما فَلَا . قَالَا ِإنما خاف علَيها ِحني عِلم أَنه يقْتلُ . علَيكُما 
فَقَاما و هما . منا فَواللَِّه ِإني لَأَعلَم أَنكُما ستخرجاِن كَما خرج ، و ستقْتلَاِن كَما قُِتلَ تأْ

يِه السلَام يا فَلَما خرجا قَالَ ِلي أَبو عبِد اللَِّه علَ. يقُولَاِن لَا حولَ و لَا قُوةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعِلي الْعِظيِم 
 اِة ويِإلَى الْح اسا النوعفَراً دعج هناب و ِليع نب دمحي ممى ِإنَّ عيحي قَالَ لَك فكِّلُ كَيوتم

ِلك  فَقَالَ يرحم دعوناهم ِإلَى الْموِت  قُلْت نعم أَصلَحك اللَّه قَد قَالَ ِلي ابن عمك يحيى ذَ
 لَّى اللَّهولَ اللَِّه صسأَنَّ ر لَامِه السلَيع ِليع نِه عدج نأَِبيِه ع نثَِني عدى ، ِإنَّ أَِبي حيحي اللَّه

 ينزونَ علَى ِمنبِرِه نزو الِْقردِة فَرأَى ِفي مناِمِه ِرجالًا. علَيِه و آِلِه أَخذَته نعسةٌ و هو علَى ِمنبِرِه 
 اِلساً وآِلِه ج ِه ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَِّه صسى روتى  فَاسقَرالْقَه قَاِبِهملَى أَعع اسونَ الندري

و ما جعلْنا الرؤيا الَِّتي  { :الْآيِة فَأَتاه ِجبِريلُ علَيِه السلَام ِبهِذِه . الْحزنُ يعرف ِفي وجِهِه 



} أَريناك ِإلَّا ِفتنةً ِللناِس و الشجرةَ الْملْعونةَ ِفي الْقُرآِن و نخوفُهم فَما يِزيدهم ِإلَّا طُغياناً كَِبرياً 
كُونونَ و ِفي زمِني  قَالَ لَا ، و لَِكن تدور رحى قَالَ يا ِجبِريلُ أَ علَى عهِدي ي. يعِني بِني أُميةَ 

 ثَلَاِثني ٍة وسمأِْس خلَى رالِم عى الِْإسحر وردت راً ، ثُمشع ثُ ِبذَِلكلْبفَت ِركاجهم لَاِم ِمنالِْإس
ِمن دلَا ب ساً ، ثُممخ ثُ ِبذَِلكلْبفَت ِركاجهم ِمن لْكم ا ، ثُملَى قُطِْبهةٌ عقَاِئم لَالٍَة ِهيى ضحر 

 الَى ِفي ذَِلكعت لَ اللَّهزأَن ِة قَالَ واِعنلَةُ  { :الْفَرما لَي راكما أَد ِر ، ولَِة الْقَدِفي لَي لْناهزا أَنِإن
قَالَ فَأَطْلَع اللَّه . تمِلكُها بنو أُميةَ لَيس ِفيها لَيلَةُ الْقَدِر  } الْقَدِر ، لَيلَةُ الْقَدِر خير ِمن أَلِْف شهٍر

 ِة  فَلَودِذِه الْما طُولَ هلْكَهم ِة وِذِه الْأُملْطَانَ هس ِلكمةَ تيِني أُمأَنَّ ب لَامِه السلَيع هِبيلَّ نج و زع
لِْجبالُ لَطَالُوا علَيها حتى يأْذَنَ اللَّه تعالَى ِبزواِل ملِْكِهم ، و هم ِفي ذَِلك يستشِعرونَ طَاولَتهم ا

 أَخبر اللَّه نِبيه ِبما يلْقَى أَهلُ بيِت محمٍد و أَهلُ مودِتِهم و. عداوتنا أَهلَ الْبيِت و بغضنا 
 لِْكِهمم و اِمِهمِفي أَي مهِمن مهتِشيع . الَى ِفيِهمعت لَ اللَّهزأَن لُوا  { :قَالَ ودب ِإلَى الَِّذين رت أَ لَم

 الْقَرار ِبئْس ها ونلَوصي منهواِر جالْب دار مهملُّوا قَوأَح اللَِّه كُفْراً و تمِنع { . ةُ اللَِّه ومِنع
 رفَأَس  ارِخلُ الندي ِنفَاق و كُفْر مهضغب ةَ ، ونِخلُ الْجدانٌ يِإمي مهبِتِه ، حيلُ بأَه و دمحم

لَ أَبو عبِد اللَِّه علَيِه قَالَ ثُم قَا. رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه ذَِلك ِإلَى عِلي و أَهِل بيِتِه 
السلَام ما خرج و لَا يخرج ِمنا أَهلَ الْبيِت ِإلَى ِقياِم قَاِئِمنا أَحد ِليدفَع ظُلْماً أَو ينعش حقّاً إلَّا 

ِشيع ا ووِهنكْرةً ِفي مادِزي هامكَانَ ِقي ةُ ، وِليالْب هتطَلَما اصلَى . ِتنأَم ونَ ثُماره نكِّلُ بوتقَالَ الْم
 رشع دا أَحهي ِمننقَطَ عاباً ، سونَ بعبس ةٌ وسمخ ِهي ةَ وِعيالْأَد لَامِه السلَيِد اللَِّه عبو عأَب لَيع

  .باباً ، و حِفظْت ِمنها نيفاً و ِستني باباً 
و اِئِنيدكٍْر الْمو بأَب ِبهوزِن رِن بسالْح نب دمحثَِني مدح ِل قَالَ وفَضو الْما أَبثَندح 

الْكَاِتب نِزيلُ الرحبِة ِفي داِرِه  قَالَ حدثَِني محمد بن أَحمد بِن مسِلٍم الْمطَهِري  قَالَ حدثَِني 
قَالَ لَِقيت يحيى بن زيِد بِن  ي عن عميِر بِن متوكٍِّل الْبلِْخي عن أَِبيِه الْمتوكِِّل بِن هارونَأَِب

 ذَكَرها عِلي علَيِهما السلَام فَذَكَر الْحِديثَ ِبتماِمِه ِإلَى رؤيا النِبي صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه الَِّتي
 ِهي اِب ووالْأَب ِذكْر ِريطَهِة الْمايِفي ِرو و  ِهملَياللَِّه ع لَواتاِئِه صآب نٍد عمحم نب فَرعج:  

  .  التحِميد ِللَِّه عز و جلَّ - ١



  .  الصلَاةُ علَى محمٍد و آِلِه - ٢
  .لْعرِش   الصلَاةُ علَى حملَِة ا- ٣
  .  الصلَاةُ علَى مصدِقي الرسِل - ٤
  .  دعاؤه ِلنفِْسِه و خاصِتِه - ٥
  .  دعاؤه ِعند الصباِح و الْمساِء - ٦
  .  دعاؤه ِفي الْمِهماِت - ٧
  .  دعاؤه ِفي اِلاسِتعاذَِة - ٨
  .  دعاؤه ِفي اِلاشِتياِق - ٩

١٠-عالَى   دعِإ ِإلَى اللَِّه تِفي اللَّج هاؤ.  
  .  دعاؤه ِبخواِتِم الْخيِر -١١
  .  دعاؤه ِفي اِلاعِتراِف -١٢
  .  دعاؤه ِفي طَلَِب الْحواِئِج -١٣
  .  دعاؤه ِفي الظُّلَاماِت -١٤
  .  دعاؤه ِعند الْمرِض -١٥
  .قَالَِة   دعاؤه ِفي اِلاسِت-١٦
  .  دعاؤه علَى الشيطَاِن -١٧
   .  دعاؤه ِفي الْمحذُوراِت-١٨
  .  دعاؤه ِفي اِلاسِتسقَاِء -١٩
  .  دعاؤه ِفي مكَاِرِم الْأَخلَاِق -٢٠
٢١- رأَم هنزِإذَا ح هاؤعد  .  
  .  دعاؤه ِعند الشدِة -٢٢
  .الْعاِفيِة   دعاؤه ِب-٢٣
  .  دعاؤه ِلأَبويِه -٢٤



  .  دعاؤه ِلولِْدِه -٢٥
  .  دعاؤه ِلِجرياِنِه و أَوِلياِئِه -٢٦
  .  دعاؤه ِلأَهِل الثُّغوِر -٢٧
  .  دعاؤه ِفي التفَزِع -٢٨
٢٩- قزِه الرلَيع رِإذَا قُت هاؤعد  .  
٣٠- هاؤعِن   دياِء الدلَى قَضِة عونعِفي الْم.  
  .  دعاؤه ِبالتوبِة -٣١
  .  دعاؤه ِفي صلَاِة اللَّيِل -٣٢
  .  دعاؤه ِفي اِلاسِتخارِة -٣٣
  .  دعاؤه ِإذَا ابتِلي أَو رأَى مبتلًى ِبفَِضيحٍة ِبذَنٍب -٣٤
  .لْقَضاِء   دعاؤه ِفي الرضا ِبا-٣٥
  .  دعاؤه ِعند سماِع الرعِد -٣٦
  .  دعاؤه ِفي الشكِْر -٣٧
  .  دعاؤه ِفي اِلاعِتذَاِر -٣٨
  .  دعاؤه ِفي طَلَِب الْعفِْو -٣٩
   .  دعاؤه ِعند ِذكِْر الْموِت-٤٠
  .  دعاؤه ِفي طَلَِب الستِر و الِْوقَايِة -٤١
  .  دعاؤه ِعند ختِمِه الْقُرآنَ -٤٢
  .  دعاؤه ِإذَا نظَر ِإلَى الِْهلَاِل -٤٣
  .  دعاؤه ِلدخوِل شهِر رمضانَ -٤٤
  .  دعاؤه ِلوداِع شهِر رمضانَ -٤٥
  .  دعاؤه ِفي ِعيِد الِْفطِْر و الْجمعِة -٤٦
٤٧-ِم عوِفي ي هاؤعفَةَ   در.  



  .  دعاؤه ِفي يوِم الْأَضحى و الْجمعِة -٤٨
  .  دعاؤه ِفي دفِْع كَيِد الْأَعداِء -٤٩
  .  دعاؤه ِفي الرهبِة -٥٠
  .  دعاؤه ِفي التضرِع و اِلاسِتكَانِة -٥١
  .  دعاؤه ِفي الِْإلْحاِح -٥٢
٥٣-ِفي الت هاؤعذَلُِّل   د.  
   .  دعاؤه ِفي اسِتكْشاِف الْهموِم-٥٤

 اللَّه هِحمر ِنيسِد اللَِّه الْحباِب ِبلَفِْظ أَِبي عواِقي الْأَبب و  
 خطَّاٍب حدثَنا أَبو عبِد اللَِّه جعفَر بن محمٍد الْحسِني  قَالَ حدثَنا عبد اللَِّه بن عمر بِن

 كٍِّل الثَّقَِفيوتم نب ريمثَِني عدقَالَ ح  لَماِن الْأَعمعالن نب ِلياِلي عثَِني خدقَالَ ح  اتيالز
ِه جعفَر بن الْبلِْخي عن أَِبيِه متوكِِّل بِن هارونَ  قَالَ أَملَى علَي سيِدي الصاِدق ، أَبو عبِد اللَّ

 لَامالس ِعنيمأَج ِهملَيع ِليِن عِد بمحلَى أَِبي مِن عيسالْح نب ِليي عدلَى جٍد  قَالَ أَممحم
  .ِبمشهٍد ِمني 

 )١ ( أَ ِبالتداِء بعأَ ِبالددتِإذَا اب لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و و زِميِد ِللَِّه عح
   :جلَّ و الثَّناِء علَيِه ، فَقَالَ

 نع ترالَِّذي قَص  هدعكُونُ بالْآِخِر ِبلَا آِخٍر ي و ، لَهٍل كَانَ قَبِل ِبلَا أَوِللَِّه الْأَو دمالْح
ابتدع ِبقُدرِتِه الْخلْق ابِتداعاً ، و . وهام الْواِصِفني رؤيِتِه أَبصار الناِظِرين ، و عجزت عن نعِتِه أَ

ثُم سلَك ِبِهم طَِريق ِإرادِتِه ، و بعثَهم ِفي سِبيِل محبِتِه ، لَا . اخترعهم علَى مِشيِتِه اخِتراعاً 
و جعلَ ِلكُلِّ .  ، و لَا يستِطيعونَ تقَدماً ِإلَى ما أَخرهم عنه يمِلكُونَ تأِْخرياً عما قَدمهم ِإلَيِه

 قَصن نم ِزيدلَا ي و ، اِقصن هادز نم قُصنِقِه ، لَا يِرز وماً ِمنقْسلُوماً معقُوتاً م مهوٍح ِمنر
 اِئدز مهِمن .يِفي الْح لَه برض ِه ثُمطَّى ِإلَيختوداً ، يدحداً مأَم لَه بصن قُوتاً ، وولًا ماِة أَج

ِبأَياِم عمِرِه ، و يرهقُه ِبأَعواِم دهِرِه ، حتى ِإذَا بلَغَ أَقْصى أَثَِرِه ، و استوعب ِحساب عمِرِه ، 
 ِه ِمنِإلَي هبدا نِإلَى م هضقَب ِملُوا وا عاُءوا ِبمأَس الَِّذين ِزيجذُوِر ِعقَاِبِه ، ِليحم اِبِه ، أَوفُوِر ثَووم



عدلًا ِمنه ، تقَدست أَسماؤه ، و تظاَهرت آلَاؤه ، لَا يسأَلُ . يجِزي الَِّذين أَحسنوا ِبالْحسنى 
  .ونَ عما يفْعلُ و هم يسأَلُ

و الْحمد ِللَِّه الَِّذي لَو حبس عن ِعباِدِه معِرفَةَ حمِدِه علَى ما أَبلَاهم ِمن ِمنِنِه الْمتتاِبعِة ، 
 ِفي ِرزِقِه فَلَم و أَسبغَ علَيِهم ِمن ِنعِمِه الْمتظَاِهرِة ، لَتصرفُوا ِفي ِمنِنِه فَلَم يحمدوه ، و توسعوا

 وهكُرشا . يوا كَمِة فَكَانِهيِميالْب دِة ِإلَى حاِنيسوِد الِْإندح وا ِمنجرلَخ وا كَذَِلككَان لَو و
   . }ِإنْ هم ِإلَّا كَالْأَنعاِم بلْ هم أَضلُّ سِبيلًا{ : وصف ِفي محكَِم ِكتاِبِه 

لَِّه علَى ما عرفَنا ِمن نفِْسِه ، و أَلْهمنا ِمن شكِْرِه ، و فَتح لَنا ِمن أَبواِب الِْعلِْم و الْحمد ِل
. ِبربوِبيِتِه ، و دلَّنا علَيِه ِمن الِْإخلَاِص لَه ِفي توِحيِدِه ، و جنبنا ِمن الِْإلْحاِد و الشك ِفي أَمِرِه 

ُء  حمداً يِضي. حمداً نعمر ِبِه ِفيمن حِمده ِمن خلِْقِه ، و نسِبق ِبِه من سبق ِإلَى ِرضاه و عفِْوِه 
وم دا ِعناِزلَننِبِه م فرشي ِث ، وعبِبيلَ الْما ِبِه سنلَيلُ عهسي ِخ ، وزراِت الْبا ِبِه ظُلُماِقِف لَن

الْأَشهاِد ، يوم تجزى كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت و هم لَا يظْلَمونَ ، يوم لَا يغِني مولًى عن مولًى 
. ربونَ حمداً يرتِفع ِمنا ِإلَى أَعلَى ِعلِّيني ِفي ِكتاٍب مرقُوٍم يشهده الْمقَ. شيئاً و لَا هم ينصرونَ 

 ارشِت الْأَبدوا ِإذَا اسنوهجِبِه و ضيبت و ، ارصِرقَِت الْأَبا ِإذَا بنونيِبِه ع قَرداً تمح . قتعداً نمح
مقَرِبني ، و نضام ِبِه أَنِبياَءه حمداً نزاِحم ِبِه ملَاِئكَته الْ. ِبِه ِمن أَِليِم ناِر اللَِّه ِإلَى كَِرِمي ِجواِر اللَِّه 

  .الْمرسِلني ِفي داِر الْمقَامِة الَِّتي لَا تزولُ ، و محلِّ كَرامِتِه الَِّتي لَا تحولُ 
زاِت الربا طَينلَيى عرأَج لِْق ، والْخ اِسنحا ملَن ارتِللَِّه الَِّذي اخ دمالْح لَ . ِق وعج و

لَنا الْفَِضيلَةَ ِبالْملَكَِة علَى جِميِع الْخلِْق ، فَكُلُّ خِليقَِتِه منقَادةٌ لَنا ِبقُدرِتِه ، و صاِئرةٌ ِإلَى طَاعِتنا 
  .ِبِعزِتِه 

ِه ، فَكَيِة ِإلَّا ِإلَياجالْح ابا بنع ِللَِّه الَِّذي أَغْلَق دمالْح ي ودؤى نتم أَم هدمح ِطيقن ف
  .شكْره لَا ، متى 

و الْحمد ِللَِّه الَِّذي ركَّب ِفينا آلَاِت الْبسِط ، و جعلَ لَنا أَدواِت الْقَبِض ، و متعنا 
انا ِبطَيباِت الرزِق ، و أَغْنانا ِبفَضِلِه ، و ِبأَرواِح الْحياِة ، و أَثْبت ِفينا جواِرح الْأَعماِل ، و غَذَّ

ثُم أَمرنا ِليختِبر طَاعتنا ، و نهانا ِليبتِلي شكْرنا ، فَخالَفْنا عن طَِريِق أَمِرِه ، و . أَقْنانا ِبمنِه 



ا ِبعنِدرتبي ِرِه ، فَلَمجونَ زتا منِكبر ماً ، وكَرِتِه تمحا ِبرانأَنلْ تِتِه ، با ِبِنقْماِجلْنعي لَم ِتِه ، وقُوب
  .انتظَر مراجعتنا ِبرأْفَِتِه ِحلْماً 

 لَم ِلِه ، فَلَوفَض ا ِإلَّا ِمنهِفدن ِة الَِّتي لَمبولَى التا علَّنِللَِّه الَِّذي د دمالْح ِلِه وفَض ِمن ِددتعن
 تكَذَا كَانا ها  فَمنلَيع لُهفَض مسج ا ونِإلَي هانسلَّ ِإحج ا ، وندِعن هلَاؤب نسح ا لَقَدِإلَّا ِبه

، و لَم يكَلِّفْنا ِإلَّا وسعاً ، و لَم سنته ِفي التوبِة ِلمن كَانَ قَبلَنا ، لَقَد وضع عنا ما لَا طَاقَةَ لَنا ِبِه 
فَالْهاِلك ِمنا من هلَك علَيِه ، و . يجشمنا ِإلَّا يسراً ، و لَم يدع ِلأَحٍد ِمنا حجةً و لَا عذْراً 

  .السِعيد ِمنا من رِغب ِإلَيِه 
ا حِللَِّه ِبكُلِّ م دمالْح اِمِديِه وى حضأَر ِه ولَيِليقَِتِه عخ مأَكْر ِه ولَاِئكَِتِه ِإلَيى منِبِه أَد هِمد

ثُم لَه الْحمد مكَانَ كُلِّ ِنعمٍة . لَديِه  حمداً يفْضلُ ساِئر الْحمِد كَفَضِل ربنا علَى جِميِع خلِْقِه 
لَى جع ا ونلَيع لَه اِء ، ويِميِع الْأَشج ِمن هاطَ ِبِه ِعلْما أَحم ددع اِقنيالْب و اِضنياِدِه الْمِميِع ِعب

حمداً لَا منتهى . مكَانَ كُلِّ واِحدٍة ِمنها عددها أَضعافاً مضاعفَةً أَبداً سرمداً ِإلَى يوِم الِْقيامِة 
ا ِحساب ِلعدِدِه ، و لَا مبلَغَ ِلغايِتِه ، و لَا انِقطَاع ِلأَمِدِه  حمداً يكُونُ وصلَةً ِإلَى ِلحدِه ، و لَ

 ِفرياً ِمنخ ِتِه ، ونطَِريقاً ِإلَى ج ِتِه ، وِفرغةً ِإلَى مذَِريع اِنِه ، ووباً ِإلَى ِرضبس فِْوِه ، وع ِتِه وطَاع
ِقمِة نأِْديلَى تناً عوع ِتِه ، وِصيعم ناِجزاً عح ِتِه ، ولَى طَاعظَِهرياً ع ِبِه ، وغَض ناً ِمنأَم ِتِه ، و

حمداً نسعد ِبِه ِفي السعداِء ِمن أَوِلياِئِه ، و نِصري ِبِه ِفي نظِْم الشهداِء . حقِِّه و وظَاِئِفِه 
يِبس ِميدح ِليو هاِئِه ، ِإندوِف أَع.  

و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام بعد هذَا التحِميِد ِفي الصلَاِة علَى  ) ٢( 
  رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه 

 صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه دونَ الْأُمِم الْماِضيِة و و الْحمد ِللَِّه الَِّذي من علينا ِبمحمٍد نِبيِه
يش نع ِجزعِتِه الَِّتي لَا تراِلفَِة ، ِبقُدوِن السالْقُر يا شهفُوتلَا ي و ، ظُمِإنْ ع ٍء و  ِإنْ لَطُف ٌء و .

ا شلَنعج أَ ، وذَر نِميِع ملَى جا عِبن متقَلَّ فَخ نلَى مِه عنا ِبمنكَثَّر و ، دحج نلَى ماَء عده.  
 ِمن كِفيص و ، لِْقكخ ِمن ِجيِبكن و ، ِيكحلَى وع ٍد أَِميِنكمحلَى ملِّ عفَص ماللَّه

اِح الْبِمفْت ِر ، ويقَاِئِد الْخ ِة ، ومحاِم الرِإم ، اِدككَِة ِعبر . ضرع و  هفْسن ِركِلأَم بصا نكَم



ِفيك ِللْمكْروِه بدنه  و كَاشف ِفي الدعاِء ِإلَيك حامته  و حارب ِفي ِرضاك أُسرته  و قَطَع ِفي 
 هِحمر اِء ِديِنكيِإح . و  وِدِهمحلَى جع نينى الْأَدأَقْص و لَك ِتِهمابِتجلَى اسع نيالْأَقْص بقَر .

و والَى ِفيك الْأَبعِدين  و عادى ِفيك الْأَقْرِبني  و أَدأَب نفْسه ِفي تبِليِغ ِرسالَِتك  و أَتعبها 
 اِء ِإلَى ِملَِّتكعِبالد .و  ِتكوعِل دِح ِلأَهصا ِبالنلَهغش أِْي ولِّ النحم ِة ، وربِإلَى ِبلَاِد الْغ راجه 

 اِز ِديِنكزِلِإع هةً ِمنادفِْسِه ، ِإرِس نأْنم أِْسِه ، وقَِط رسم ِلِه ، وِضِع ِرجوم ِلِه ، وحِطِن روم نع
 ِل الْكُفِْر ِبكلَى أَهاراً عصِتناس و ، . بتتى استح ربا دم لَه متتاس و  اِئكدلَ ِفي أَعاوا حم لَه

 اِئكِليقِْر . ِفي أَوِفي ع ماهزفَغ  ِركصِفِه ِبنعلَى ضياً عقَوتم و ، ِنكوفِْتحاً ِبعتسم ِهمِإلَي دهفَن
 اِرِهماِر. ِديِة قَروحبحِفي ب ِهملَيع مجه و كَِره لَو و ، كتكَِلم لَتع و ، كرأَم رى ظَهتح  ِهم

  .الْمشِركُونَ 
اللَّهم فَارفَعه ِبما كَدح ِفيك ِإلَى الدرجِة الْعلْيا ِمن جنِتك  حتى لَا يساوى ِفي منِزلٍَة ، 

و عرفْه ِفي أَهِلِه . ِزيه لَديك ملَك مقَرب ، و لَا نِبي مرسلٌ و لَا يكَافَأَ ِفي مرتبٍة ، و لَا يوا
الطَّاِهِرين و أُمِتِه الْمؤِمِنني ِمن حسِن الشفَاعِة أَجلَّ ما وعدته  يا ناِفذَ الِْعدِة ، يا واِفي الْقَوِل ، 

  .أَضعاِفها ِمن الْحسناِت ِإنك ذُو الْفَضِل الْعِظيِم يا مبدلَ السيئَاِت ِب
و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي الصلَاِة علَى حملَِة الْعرِش و كُلِّ ملٍَك ) ٣(

  مقَرٍب
، ِبيِحكست ونَ ِمنرفْتلَا ي الَِّذين ِشكرلَةُ عمح و ماللَّه و ، قِْديِسكت ونَ ِمنأَمسلَا ي و 

لَا يستحِسرونَ ِمن ِعبادِتك ، و لَا يؤِثرونَ التقِْصري علَى الِْجد ِفي أَمِرك ، و لَا يغفُلُونَ عِن 
ِمن ِظرتنالَِّذي ي اِخصوِر ، الشالص اِحباِفيلُ صرِإس و  كلَِه ِإلَيِر ، الْولُولَ الْأَمح الِْإذْنَ ، و ك

و ِميكَاِئيلُ ذُو الْجاِه ِعندك ، و الْمكَاِن الرِفيِع ِمن . فَينبه ِبالنفْخِة صرعى رهاِئِن الْقُبوِر 
 ِتكالْ. طَاع ، اِتكاومِل سِفي أَه طَاعالْم ، ِيكحلَى وع ِريلُ الْأَِمنيِجب و ، كيلَد ِكنيم

كدِعن بقَرِب  الْمجلَاِئكَِة الْحلَى مع والَِّذي ه وحالر لِّ . وفَص ، ِركأَم ِمن والَِّذي ه وحالر و
انِل الْأَمأَه و ، اِتكاومكَّاِن سس ِمن وِنِهمد ِمن لَاِئكَِة الَِّذينلَى الْمع و ، ِهملَيع  الَاِتكلَى ِرسِة ع

 نع ملُهغشلَا ت و ، ورلَا فُت وٍب ولُغ اٌء ِمنيلَا ِإع ُءوٍب ، ود ةٌ ِمنأْمس ملُهخدلَا ت الَِّذين و



اِر فَلَا يرومونَ الْخشع الْأَبص. تسِبيِحك الشهوات ، و لَا يقْطَعهم عن تعِظيِمك سهو الْغفَلَاِت 
النظَر ِإلَيك ، النواِكس الْأَذْقَاِن ، الَِّذين قَد طَالَت رغْبتهم ِفيما لَديك ، الْمستهترونَ ِبِذكِْر 

 نظَروا ِإلَى جهنم آلَاِئك ، و الْمتواِضعونَ دونَ عظَمِتك و جلَاِل ِكبِرياِئك  و الَِّذين يقُولُونَ ِإذَا
 ِتكادِعب قح اكندبا عم كانحبس ِتكِصيعِل ملَى أَهع ِفرزت . نياِنيحولَى الرع و ِهملَيلِّ عفَص

الْم و ، ِلكسِب ِإلَى رياِل الْغمح و ، كدلْفَِة ِعنِل الزأَه و ، لَاِئكَِتكم ِمن  ِيكحلَى وع ِننيمتؤ
 و ، قِْديِسكاِب ِبترالش اِم وِن الطَّعع مهتيأَغْن و ، فِْسكِلن مهتصصتاخ لَاِئكَِة الَِّذيناِئِل الْمقَب و

 اِتكاوماِق سطُونَ أَطْبب مهتكَنلَ . أَسزا ِإذَا ناِئهجلَى أَرع الَِّذين اِن وزخ و  ِدكعاِم ومِبت رالْأَم
الْمطَِر و زواِجِر السحاِب  و الَِّذي ِبصوِت زجِرِه يسمع زجلُ الرعوِد ، و ِإذَا سبحت ِبِه 

الْهاِبِطني مع قَطِْر و مشيِعي الثَّلِْج و الْبرِد ، و . حِفيفَةُ السحاِب الْتمعت صواِعق الْبروِق 
 مهفْترع الَِّذين ولُ  وزاِل فَلَا تِبالِْجب كَِّلنيوالْم اِح ، وياِئِن الرزلَى خاِم عالْقُو لَ ، وزطَِر ِإذَا نالْم

 و رسِلك ِمن الْملَاِئكَِة ِإلَى أَهِل مثَاِقيلَ الِْمياِه ، و كَيلَ ما تحِويِه لَواِعج الْأَمطَاِر و عواِلجها 
و السفَرِة الِْكراِم الْبررِة ، و الْحفَظَِة  الْأَرِض ِبمكْروِه ما ينِزلُ ِمن الْبلَاِء و محبوِب الرخاِء

ن كٍَر ونم اِنِه ، ووأَع ِت وولَِك الْمم و ، اِم الْكَاِتِبنيالِْكر وِر ، واِن الْقُبانَ فَتومر ِكٍري ، و
و الَِّذين لَا . الطَّاِئِفني ِبالْبيِت الْمعموِر ، و ماِلٍك ، و الْخزنِة ، و ِرضوانَ ، و سدنِة الِْجناِن 

ي الَِّذين ونَ  ورمؤا يلُونَ مفْعي و ، مهرا أَمم ونَ اللَّهصعي مفَِنع متربا صِبم كُملَيع لَامقُولُونَ س
 لَم اعاً ، وِسر وهردتاب لُّوهص ِحيمالْج ثُم لُّوهفَغ ذُوهخ مِإذَا ِقيلَ لَه ِة الَِّذيناِنيبالز اِر  وى الدقْبع

 وهِظرني .لَمعن لَم و ، ها ِذكْرنمهأَو نم و هكَّلْتٍر وأَم و ِبأَي ، كِمن هكَانم  . اِء ووكَّاِن الْهس و
  ِهيدش و اِئقا سهعفٍْس مأِْتي كُلُّ ني ومي ِهملَيلِّ علِْق  فَصلَى الْخع مهِمن نم اِء والْم ِض والْأَر

 علَى كَرامِتِهم و طَهارةً علَى طَهارِتِهم  اللَّهم و ِإذَا صلَّيت و صلِّ علَيِهم صلَاةً تِزيدهم كَرامةً
علَى ملَاِئكَِتك و رسِلك و بلَّغتهم صلَاتنا علَيِهم فَصلِّ علَينا ِبما فَتحت لَنا ِمن حسِن الْقَوِل 

 كَِرمي ادوج كِإن ، ِفيِهم.  
)٤ (ِقيِهمدصم ِل وساِع الربلَى أَتلَاِة عِفي الص لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و  



 ملَه اِنِدينعِة الْمضارعم دِب ِعنيِض ِبالْغِل الْأَرأَه ِمن مقُوهدصم ِل وسالر اعبأَت و ماللَّه
اِلاش كِْذيِب واِنِبالتقَاِئِق الِْإميِبح ِلنيسراِق ِإلَى الْمِتي  ولًا وسِفيِه ر لْتساٍن أَرمز ٍر وهِفي كُلِّ د

أَقَمت ِلأَهِلِه دِليلًا ِمن لَدنْ آدم ِإلَى محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه ِمن أَِئمِة الْهدى ، و قَادِة أَهِل 
اٍن التوِرض ٍة وِفرغِبم كِمن مهفَاذْكُر ، لَامالس ِميِعِهملَى جقَى ، ع.  

اللَّهم و أَصحاب محمٍد خاصةً الَِّذين أَحسنوا الصحابةَ و الَِّذين أَبلَوا الْبلَاَء الْحسن ِفي 
ى ِوفَادِتِه ، و سابقُوا ِإلَى دعوِتِه ، و استجابوا لَه حيثُ نصِرِه ، و كَانفُوه ، و أَسرعوا ِإلَ

و فَارقُوا الْأَزواج و الْأَولَاد ِفي ِإظْهاِر كَِلمِتِه ، و قَاتلُوا الْآباَء و الْأَبناَء . أَسمعهم حجةَ ِرسالَاِتِه 
تان ِتِه ، ووبثِْبيِت نوا ِبِه ِفي ترِفي . ص وربت ةً لَنارونَ ِتججرِتِه يبحلَى مع طَِويننوا مكَان نم و

و الَِّذين هجرتهم الْعشاِئر ِإذْ تعلَّقُوا ِبعروِتِه ، و انتفَت ِمنهم الْقَرابات ِإذْ سكَنوا ِفي . مودِتِه 
فَلَا تنس لَهم اللَّهم ما تركُوا لَك و ِفيك ، و أَرِضِهم ِمن ِرضواِنك ، و ِبما . ِظلِّ قَرابِتِه 

 كِإلَي اةً لَكعد وِلكسر عوا مكَان و ، كلَيع لْقوا الْخاشح . ِفيك ِرِهمجلَى هع مهكُراش و
ن سعِة الْمعاِش ِإلَى ِضيِقِه ، و من كَثَّرت ِفي ِإعزاِز ِديِنك ِمن ِديار قَوِمِهم ، و خروِجِهم ِم

 ظْلُوِمِهمم.  
 ا الَِّذيناِننوِلِإخ ا ولَن ا اغِْفرنبقُولُونَ ري اٍن ، الَِّذينسِبِإح ملَه اِبِعنيِصلْ ِإلَى التأَو و ماللَّه

ا ِبالِْإميقُونبس اِئكزج ريلَى . اِن خا عوضم و ، مهتها ِوجورحت و ، مهتموا سدقَص الَِّذين
 اِكلَِتِهماِم . شاِلائِْتم و ، ِفي قَفِْو آثَاِرِهم كش مهِلجتخي لَم و ، ِتِهمِصريِفي ب بير ثِْنِهمي لَم

 اِرِهمنِة مايِفقُونَ . ِبِهدتي ، ِيِهمدونَ ِبهدتهي و ، ونَ ِبِديِنِهمِديني ، ملَه اِزِرينوم و كَاِنِفنيم
 ِهما ِإلَيوا أَدِفيم مهونِهمتلَا ي و ، ِهملَيع.  

يِن وِم الدوذَا ِإلَى يا هِمنوي ِمن اِبِعنيلَى التلِّ عص و ملَى اللَّهع و اِجِهمولَى أَزع 
 مهِمن كأَطَاع نلَى مع و اِتِهميِفي . ذُر ملَه حفْست و ، ِتكِصيعم ا ِمنِبه مهِصمعلَاةً تص

تا اسلَى ما عِبه مهِعينت طَاِن ، ويِد الشكَي ا ِمنِبه مهعنمت و ، ِتكناِض جِري ِبر ِه ِمنلَيع وكانع
و تبعثُهم ِبها علَى اعِتقَاِد حسِن . ، و تِقيِهم طَواِرق اللَّيِل و النهاِر ِإلَّا طَاِرقاً يطْرق ِبخيٍر 

لِْعباِد  ِلتردهم ِإلَى الرغْبِة الرجاِء لَك ، و الطَّمِع ِفيما ِعندك و ترِك التهمِة ِفيما تحِويِه أَيِدي ا



 لَ ِللْآِجِل ، ومالْع ِهمِإلَي ببحت اِجِل ، وِة الْععِفي س مهدهزت و ، كِة ِمنبهالر و كِإلَي
ِحلُّ ِبِهمٍب يكُلَّ كَر ِهملَينَ عوهت ِت  ووالْم دعا بِلم اددِتعا  اِلاساِنهدأَب فُِس ِمنوِج الْأَنرخ موي 

و تعاِفيهم ِمما تقَع ِبِه الِْفتنةُ ِمن محذُوراِتها ، و كَبِة الناِر و طُوِل الْخلُوِد ِفيها  و تصيرهم ِإلَى 
 ِقنيتِقيِل الْمم ٍن ِمنأَم.  
)٥ (اِئِه ععد كَانَ ِمن ِتِهولَايِل وفِْسِه و ِلأَهِلن لَامِه السلَي  

يا من لَا تنقَِضي عجاِئب عظَمِتِه ، صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و احجبنا عِن الِْإلْحاِد ِفي 
.  و أَعِتق ِرقَابنا ِمن نِقمِتك عظَمِتك  و يا من لَا تنتِهي مدةُ ملِْكِه ، صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ،

 ِتكمحِصيباً ِفي را نلْ لَنعاج آِلِه و ٍد ومحلَى ملِّ عِتِه ، صمحر اِئنزى خفْنلَا ت نا مي ا . وي و
أَد آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ارصِتِه الْأَبيؤونَ رد قَِطعنت نم دِعن رغصت نا مي و  ِبكا ِإلَى قُرِنن

 كلَيا عنمكَر آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ، طَارطَِرِه الْأَخخ . اِطنوب هدِعن رظْهت نا مي و
 كيا لَدنحفْضلَا ت آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عاِر ، صبالْأَخ.  

اللَّه غَبرى لَا نتح ِبِصلَِتك ةَ الْقَاِطِعنيشحا واكِْفن و ، ِتكِبِهب اِبنيهِة الْوِهب نا عأَغِْنن م
 ِلكفَض عٍد مأَح ِمن ِحشوتسلَا ن و ، ذِْلكب عٍد مِإلَى أَح.  

لَن ِكد آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ما ، اللَّهِبن كُرملَا ت ا ولَن كُرام ا ، ونلَيع ِكدلَا ت ا و
  .و أَِدلْ لَنا و لَا تِدلْ ِمنا 

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و ِقنا ِمنك ، و احفَظْنا ِبك ، و اهِدنا ِإلَيك ، و لَا 
  .ِه يسلَم و من تهِدِه يعلَم ، و من تقَربه ِإلَيك يغنم تباِعدنا عنك ِإنَّ من تِق

 طَاِن ، وياِيِد الشصم رش اِن ، وماِئِب الزون دا حاكِْفن آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
  .مرارةَ صولَِة السلْطَاِن 

يكْتِفي الْمكْتفُونَ ِبفَضِل قُوِتك ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اكِْفنا ، و ِإنما اللَّهم ِإنما 
يعِطي الْمعطُونَ ِمن فَضِل ِجدِتك ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَعِطنا ، و ِإنما يهتِدي 

، ِهكجوِر وونَ ِبندتها الْمِدناه آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص .  



 عنم هقُصني لَم تطَيأَع نم و ، اِذِلنيِخذْلَانُ الْخ هررضي لَم تاَلَيو نم كِإن ماللَّه
لَى ملِّ عفَص  ِضلِّنيلَالُ الْمِوِه ِإضغي لَم تيده نم و ، اِنِعنيالْم ِمن كا ِبِعزنعنام آِلِه ، و ٍد ومح

 اِدكشِبِإر قِبيلَ الْحا سِبن لُكاس و ، فَاِدكِبِإر ِركغَي نا عأَغِْنن و ، اِدكِعب.  
و ، ِتكظَما ِفي ِذكِْر عةَ قُلُوِبنلَاملْ سعاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ما اللَّهاِننداغَ أَبفَر 

 ِتكِف ِمنصا ِفي وِتنأَلِْسن ِطلَاقان و ، ِتكمكِْر ِنعِفي ش.  
 الِّنيالد اِتكده و ، كِإلَي اِعنيالد اِتكعد ا ِمنلْنعاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

اصالْخ ِتكاصخ ِمن و ، كلَيع اِحِمنيالر محا أَري ، كيلَد ني.  
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِعند الصباِح و الْمساِء) ٦(

ٍد الْحمد ِللَِّه الَِّذي خلَق اللَّيلَ و النهار ِبقُوِتِه  و ميز بينهما ِبقُدرِتِه  و جعلَ ِلكُلِّ واِح
 هاِحبص وِلجي اِحِبِه ، وا ِفي صمهاِحٍد ِمنكُلَّ و وِلجوداً  يدمداً مأَم وداً ، ودحاً مدا حمهِمن

ِه ِمن ِفيِه ِبتقِْديٍر ِمنه ِللِْعباِد ِفيما يغذُوهم ِبِه ، و ينِشئُهم علَيِه  فَخلَق لَهم اللَّيلَ ِليسكُنوا ِفي
 كُونَ ذَِلكاِمِه ، فَينم ِتِه واحر وا ِمنسلْباساً ِليِلب لَهعج ِب ، وصاِت النضهن ِب وعكَاِت الترح

يِه ِمن فَضِلِه ، لَهم جماماً و قُوةً ، و ِلينالُوا ِبِه لَذَّةً و شهوةً  و خلَق لَهم النهار مبِصراً ِليبتغوا ِف
 كرد و ، ماهيند اِجِل ِمنلُ الْعيا ِفيِه نِضِه ، طَلَباً ِلموا ِفي أَرحرسي ِقِه ، ووا ِإلَى ِرزببستِلي و

يف هم ِفي أَوقَاِت الْآِجِل ِفي أُخراهم  ِبكُلِّ ذَِلك يصِلح شأْنهم ، و يبلُو أَخبارهم ، و ينظُر كَ
 ِزيجي ِملُوا ، وا عاُءوا ِبمأَس الَِّذين ِزيجكَاِمِه ، ِلياِقِع أَحوم وِضِه ، واِزِل فُرنم ِتِه ، وطَاع

  .الَِّذين أَحسنوا ِبالْحسنى 
، و متعتنا ِبِه ِمن ضوِء النهاِر ، و اللَّهم فَلَك الْحمد علَى ما فَلَقْت لَنا ِمن الِْإصباِح 

أَصبحنا و أَصبحِت الْأَشياُء . بصرتنا ِمن مطَاِلِب الْأَقْواِت ، و وقَيتنا ِفيِه ِمن طَواِرِق الْآفَاِت 
لِّ واِحٍد ِمنهما ، ساِكنه و متحركُه ، كُلُّها ِبجملَِتها لَك سماؤها و أَرضها ، و ما بثَثْت ِفي كُ

و مِقيمه و شاِخصه و ما علَا ِفي الْهواِء ، و ما كَن تحت الثَّرى  أَصبحنا ِفي قَبضِتك يحِوينا 
أَم نع فرصتن و ، كتِشيا منمضت و ، كلْطَانس و لْكُكم ِبِريكدِفي ت قَلَّبتن و ، ِرك . سلَي



تطَيا أَعِر ِإلَّا ميالْخ لَا ِمن و ، تيا قَضِر ِإلَّا مالْأَم ا ِمنلَن .  وه و ، ِديداِدثٌ جح موذَا يه و
ِإنْ أَس ٍد ، وما ِبحنعدا ونسِإنْ أَح ، ِتيدع اِهدا شنلَيع ا ِبذَمقَنا فَارأْن.  

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و ارزقْنا حسن مصاحبِتِه ، و اعِصمنا ِمن سوِء مفَارقَِتِه 
، و أَخِلنا ِفيِه ِبارِتكَاِب جِريرٍة ، أَِو اقِْتراِف صِغريٍة أَو كَِبريٍة  و أَجِزلْ لَنا ِفيِه ِمن الْحسناِت 

  .ِمن السيئَاِت ، و املَأْ لَنا ما بين طَرفَيِه حمداً و شكْراً و أَجراً و ذُخراً و فَضلًا و ِإحساناً 
فَنا ، و لَا تخِزنا اللَّهم يسر علَى الِْكراِم الْكَاِتِبني مئُونتنا ، و املَأْ لَنا ِمن حسناِتنا صحاِئ

  .ِعندهم ِبسوِء أَعماِلنا 
 و كِْركش ِصيباً ِمنن و ، اِدكِعب ظّاً ِمناِتِه حاعس ٍة ِمناعا ِفي كُلِّ سلْ لَنعاج ماللَّه

 لَاِئكَِتكم ٍق ِمنِصد اِهدش.  
اح آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه نع ا واِننمأَي نع ا ولِْفنخ ِمن ا وِدينِن أَييب ا ِمنفَظْن

شماِئِلنا و ِمن جِميِع نواِحينا ، ِحفْظاً عاِصماً ِمن معِصيِتك ، هاِدياً ِإلَى طَاعِتك ، مستعِملًا 
 ِتكبحِلم.  

 ، و وفِّقْنا ِفي يوِمنا هذَا و لَيلَِتنا هِذِه و ِفي جِميِع أَياِمنا اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه
 ِع ، وِة الِْبدبانجم ِن ، وناِع السبات ِم ، وعكِْر النش و ، راِن الشرِهج ِر ، وياِل الْخمِتعِلاس

ِي عهالن وِف ، ورعِر ِبالْمالْأَم ِإذْلَاِلِه ، و اِطِل وِتقَاِص الْبان لَاِم ، واطَِة الِْإسِحي كَِر ، ونِن الْم
   .نصرِة الْحق و ِإعزاِزِه ، و ِإرشاِد الضالِّ ، و معاونِة الضِعيِف ، و ِإدراِك اللَِّهيِف

عاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه ، اهنِحباِحٍب صلَ صأَفْض و ، اهنِهدٍم عوي نمأَي لْه
 ، لِْقكلَِة خمج ِمن ارهالن لُ وِه اللَّيلَيع رم نى مضأَر ا ِمنلْنعاج ا ِفيِه  وقٍْت ظَِللْنو ريخ و

مأَقْو و ، ِمكِنع ِمن تلَيا أَوِلم مهكَرأَش تذَّرا حمع مقَفَهأَو و ، اِئِعكشر ِمن تعرا شِبم مه
 ِيكهن ِمن.  

 ا ِمنمهتكَنأَس نم و كضأَر و اَءكمس ِهدأُش ِهيداً ، وش كَفَى ِبك و كِهدي أُشِإن ماللَّه
و ساعِتي هِذِه و لَيلَِتي هِذِه و مستقَري هذَا ، أَني مالِئكَِتك و ساِئِر خلِْقك ِفي يوِمي هذَا 

أَشهد أَنك أَنت اللَّه الَِّذي لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت ، قَاِئم ِبالِْقسِط ، عدلٌ ِفي الْحكِْم ، رُءوف ِبالِْعباِد ، 



محمداً عبدك و رسولُك و ِخيرتك ِمن خلِْقك ، حملْته و أَنَّ . ماِلك الْملِْك ، رِحيم ِبالْخلِْق 
  .ِرسالَتك فَأَداها ، و أَمرته ِبالنصِح ِلأُمِتِه فَنصح لَها 

 و ، لِْقكخ ٍد ِمنلَى أَحع تلَّيا صم آِلِه ، أَكْثَر ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ما اللَّهنآِتِه ع
 نع اِئكِبيأَن داً ِمنأَح تيزا جم مأَكْر لَ وا أَفْضنِزِه عاج و ، اِدكِعب داً ِمنأَح تيا آتلَ مأَفْض

ٍم ، فَصلِّ علَى أُمِتِه  ِإنك أَنت الْمنانُ ِبالْجِسيِم ، الْغاِفر ِللْعِظيِم ، و أَنت أَرحم ِمن كُلِّ رِحي
 ِبنيجاِر الْأَنيالْأَخ الطَّاِهِرين ِبنيآِلِه الطَّي ٍد ومحم.  

و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِإذَا عرضت لَه مِهمةٌ أَو نزلَت ِبِه ، مِلمةٌ ) ٧(
  و ِعند الْكَرِب

مكَاِرِه ، و يا من يفْثَأُ ِبِه حد الشداِئِد ، و يا من يلْتمس ِمنه يا من تحلُّ ِبِه عقَد الْ
ذَلَّت ِلقُدرِتك الصعاب ، و تسببت ِبلُطِْفك الْأَسباب ، و جرى . الْمخرج ِإلَى روِح الْفَرِج 

لَى ِإرع تضم اُء ، والْقَض ِتكاُء ِبقُدريالْأَش ِتكاد . ةٌ ، وِمرتؤم ِلكونَ قَود ِتكِشيِبم فَِهي
أَنت الْمدعو ِللْمِهماِت ، و أَنت الْمفْزع ِفي الْمِلماِت ، لَا . ِبِإرادِتك دونَ نهِيك منزِجرةٌ 

نلَا ي و ، تفَعا دا ِإلَّا مهِمن ِفعدني ا قَدم با رلَ ِبي يزن قَد و  فْتا كَشا ِإلَّا مهِمن كَِشف
 لُهمظَِني حهب ا قَدِبي م أَلَم و ، ِني ِثقْلُهكَأَّدت . ِإلَي هتهجو لْطَاِنكِبس و لَيع هتدرأَو ِتكرِبقُد و

 . و ، تدرا أَوِلم ِدرصا فَلَا مِلم ِلقغلَا م و ، ا أَغْلَقْتِلم لَا فَاِتح و ، تهجا وِلم اِرفلَا ص
 ذَلْتخ نِلم اِصرلَا ن و ، ترسا عِلم رسيلَا م و ، تحفَت . حافْت آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص

و ، ِلكِج ِبطَوالْفَر ابب با رظَِر ِلي يالن نسأَِنلِْني ح و ، ِلكوِبح ملْطَانَ الْهي سنع اكِْسر 
ِفيما شكَوت ، و أَِذقِْني حلَاوةَ الصنِع ِفيما سأَلْت ، و هب ِلي ِمن لَدنك رحمةً و فَرجاً هِنيئاً 

 لَا تشغلِْني ِباِلاهِتماِم عن تعاهِد فُروِضك ، و و. ، و اجعلْ ِلي ِمن ِعنِدك مخرجاً وِحياً 
 ِتكناِل سمِتعاً . اسمه لَيثَ عدا حِل ممِبح لَأْتتام عاً ، وذَر با رلَ ِبي يزا نِلم ِضقْت فَقَد

فِْع مد ِبِه ، و ِنيتا مِف ملَى كَشع الْقَاِدر تأَن و ، ِإنْ لَم و لْ ِبي ذَِلكِفيِه ، فَافْع تقَعا و
  .أَستوِجبه ِمنك ، يا ذَا الْعرِش الْعِظيِم 



و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي اِلاسِتعاذَِة ِمن الْمكَاِرِه و سيِئ  ) ٨( 
  الْأَخلَاِق و مذَام الْأَفْعاِل

 ماللَّه ِد ، وسِة الْحغَلَب ِب ، وضِة الْغروس ِص ، واِن الِْحرجيه ِمن وذُ ِبكِإينِّ أَع
 ِة  وِميلَكَِة الْحم ِة ، ووهاِح الشِإلْح لُِق ، وِة الْخكَاسش ِة ، واعِقلَِّة الْقَن ِر ، وبِف الصعض

فَِة الْهدى ، و ِسنِة الْغفْلَِة ، و تعاِطي الْكُلْفَِة ، و ِإيثَاِر الْباِطِل علَى متابعِة الْهوى ، و مخالَ
و مباهاِة . الْحق ، و الِْإصراِر علَى الْمأْثَِم ، و اسِتصغاِر الْمعِصيِة ، و اسِتكْباِر الطَّاعِة 

مِقلِّني ، و سوِء الِْولَايِة ِلمن تحت أَيِدينا ، و ترِك الشكِْر ِلمِن اصطَنع الْمكِْثِرين ، و الِْإزراِء ِبالْ
الْعاِرفَةَ ِعندنا  أَو أَنْ نعضد ظَاِلماً ، أَو نخذُلَ ملْهوفاً ، أَو نروم ما لَيس لَنا ِبحق ، أَو نقُولَ 

  .ِعلٍْم  ِفي الِْعلِْم ِبغيِر 
  .و نعوذُ ِبك أَنْ ننطَِوي علَى ِغش أَحٍد ، و أَنْ نعِجب ِبأَعماِلنا ، و نمد ِفي آماِلنا 

 طَانُ ، أَويا الشنلَيِوذَ عحتسأَنْ ي ِة ، وِغريِتقَاِر الصاح ِة ، وِريروِء السس ِمن وذُ ِبكعن و
نكُبناِن الْكَفَاِف يِفقْد ِمن اِف ، وِل الِْإسراونت ِمن وذُ ِبكعن لْطَانُ  وا السنمضهتي انُ ، أَوما الز

.  
 ٍة ، وٍة ِفي ِشدِعيشم ِمن الْفَقِْر ِإلَى الْأَكْفَاِء ، و ِمن اِء ، ودِة الْأَعاتمش ِمن وذُ ِبكعن و

  .ى غَيِر عدٍة ِميتٍة علَ
و نعوذُ ِبك ِمن الْحسرِة الْعظْمى ، و الْمِصيبِة الْكُبرى ، و أَشقَى الشقَاِء ، و سوِء 

  .الْمآِب ، و ِحرماِن الثَّواِب ، و حلُوِل الِْعقَاِب 
 ذَِلك ِبرحمِتك و جِميع الْمؤِمِنني و اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَِعذِْني ِمن كُلِّ

 اِحِمنيالر محا أَراِت ، يِمنؤالْم.  
و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي اِلاشِتياِق ِإلَى طَلَِب الْمغِفرِة ِمن اللَِّه ) ٩(

لَالُهلَّ جج  



ِه ، و صيرنا ِإلَى محبوِبك ِمن التوبِة ، و أَِزلْنا عن اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل
  .مكْروِهك ِمن الِْإصراِر 

 اًء ، وا فَنِعِهمرِبأَس قْصِقِع النا ، فَأَويند ِن ِفي ِديٍن أَويقْصن نيا بقَفْنى وتم و ماللَّه
وِلِهما بقَاًء  و ِإذَا هممنا ِبهميِن يرِضيك أَحدهما عنا ، و يسِخطُك الْآخر اجعِل التوبةَ ِفي أَطْ

 لِّ ِفي ذَِلكخلَا ت ا  ونلَيع ِخطُكسا يما عنتقُو ِهنأَو ا ، ونع ِضيكرا يا ِإلَى ما ، فَِملْ ِبننلَيع
ا وفُوِسنن نيب  تِحما روِء ِإلَّا مةٌ ِبالسارأَم ، فَّقْتا واِطِل ِإلَّا مةٌ ِللْبارتخا مها ، فَِإناِرهِتياخ 

نا اللَّهم و ِإنك ِمن الضعِف خلَقْتنا ، و علَى الْوهِن بنيتنا ، و ِمن ماٍء مِهٍني ابتدأْتنا ، فَلَا حولَ لَ
 ارصِم أَبأَع و ، ِديِدكسا ِبتنددس و ، ِفيِقكوا ِبتندفَأَي  ِنكوا ِإلَّا ِبعةَ لَنلَا قُو و ، ِتكِإلَّا ِبقُو

يلْ ِلشعجلَا ت و ، كتبحم الَفا خما عقُلُوِبن ِتكِصيعفُوذاً ِفي ما ناِرِحنوج ٍء ِمن.   
 ا واِئنضكَاِت أَعرح ا ، واِت قُلُوِبنسملْ هعاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ماللَّه
لَمحاِت أَعيِننا ، و لَهجاِت أَلِْسنِتنا ِفي موِجباِت ثَواِبك حتى لَا تفُوتنا حسنةٌ نستِحق ِبها 

لَا ت و ، اَءكزج كا ِعقَابِبه ِجبوتسئَةٌ نيا سقَى لَنب.  
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي اللَّجِإ ِإلَى اللَِّه تعالَى) ١٠(

كفْوا علْ لَنهفَس  ِلكدا فَِبعنذِّبعأْ تشِإنْ ت و ، ِلكا فَِبفَضنع فعأْ تشِإنْ ت ماللَّه ، كنِبم 
و أَِجرنا ِمن عذَاِبك ِبتجاوِزك ، فَِإنه لَا طَاقَةَ لَنا ِبعدِلك ، و لَا نجاةَ ِلأَحٍد ِمنا دونَ عفِْوك  يا 

 كاِء ِإلَيالْفُقَر ا أَفْقَرأَن و ، كيدي نيب كادِعب نحا ، ناِء ، هالْأَغِْني غَِني ، ِعكسا ِبونفَاقَت ربفَاج ،
 فَدرتِن اسم تمرح و ، ِبك دعستِن اسم تقَيأَش كُونَ قَدفَت ، ِعكنا ِبماَءنجر قْطَعلَا ت و

س ، اِبكب نا عنبذْهم نِإلَى أَي و ، كنا عنقَلَبنِئٍذ مِحين نفَِإلَى م  لَكفَض نحن كانحب
 هبأَش و  مهنع فالْكَش تدعو وِء الَِّذينلُ السأَه و ، مهتابِإج تبجأَو ونَ الَِّذينطَرضالْم
الْأَشياِء ِبمِشيِتك ، و أَولَى الْأُموِر ِبك ِفي عظَمِتك رحمةُ مِن استرحمك ، و غَوثُ مِن 

كيدي نيا بنفُسا أَننحا ِإذْ طَرأَغِْنن و ، كا ِإلَينعرضت محفَار ، اثَ ِبكغتاس.   
اللَّهم ِإنَّ الشيطَانَ قَد شِمت ِبنا ِإذْ شايعناه علَى معِصيِتك ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، 

  .بعد ترِكنا ِإياه لَك ، و رغْبِتنا عنه ِإلَيك و لَا تشِمته ِبنا 



  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِبخواِتِم الْخيِر) ١١(
يا من ِذكْره شرف ِللذَّاِكِرين ، و يا من شكْره فَوز ِللشاِكِرين ، و يا من طَاعته نجاةٌ 

لْمِطيِعني ، صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اشغلْ قُلُوبنا ِبِذكِْرك عن كُلِّ ِذكٍْر ، و أَلِْسنتنا ِبشكِْرك ِل
فَِإنْ قَدرت لَنا فَراغاً ِمن شغٍل فَاجعلْه . عن كُلِّ شكٍْر ، و جواِرحنا ِبطَاعِتك عن كُلِّ طَاعٍة 

راغَ سلَامٍة لَا تدِركُنا ِفيِه تِبعةٌ ، و لَا تلْحقُنا ِفيِه سأْمةٌ ، حتى ينصِرف عنا كُتاب السيئَاِت فَ
ن ِبصِحيفٍَة خاِليٍة ِمن ِذكِْر سيئَاِتنا ، و يتولَّى كُتاب الْحسناِت عنا مسروِرين ِبما كَتبوا ِم

حسناِتنا  و ِإذَا انقَضت أَيام حياِتنا ، و تصرمت مدد أَعماِرنا ، و استحضرتنا دعوتك الَِّتي لَا 
با كَتنلَيِصي عحا تم املْ ِختعاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عا ، فَصِتهابِإج ِمن ا وهِمن دا باِلنمةُ أَع

و لَا تكِْشف عنا . توبةً مقْبولَةً لَا توِقفُنا بعدها علَى ذَنٍب اجترحناه ، و لَا معِصيٍة اقْترفْناها 
 اِدكِعب اربلُو أَخبت مواِد ، يهُءوِس الْأَشلَى رع هترتراً سِست .ِبم ِحيمر كِإن و ، اكعد ن

 اكادن نِلم ِجيبتسم.  
و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي اِلاعِتراِف و طَلَِب التوبِة ِإلَى اللَِّه  ) ١٢( 

  تعالَى
ةٌ واِحدةٌ  يحجبِني اللَّهم ِإنه يحجبِني عن مسأَلَِتك ِخلَالٌ ثَلَاثٌ ، و تحدوِني علَيها خلَّ

 لَيا عِبه تمعةٌ أَنمِنع ِه ، وِإلَي تعرفَأَس هنِني عتيهن يهن و ، هنع طَأْتِبِه فَأَب ترأَم رأَم
جِهِه ِإلَيك ، و وفَد و يحدوِني علَى مسأَلَِتك تفَضلُك علَى من أَقْبلَ ِبو. فَقَصرت ِفي شكِْرها 

ِبحسِن ظَنِه ِإلَيك ، ِإذْ جِميع ِإحساِنك تفَضلٌ ، و ِإذْ كُلُّ ِنعِمك ابِتداٌء  فَها أَنا ذَا ، يا ِإلَِهي ، 
اِء ِمنيلَى الْحع اِئلُكس ِلِم الذَِّليِل ، وستسالْم قُوفو كاِب ِعزِبب اِقفِعيِل  واِئِس الْمالَ الْبؤي س

مِقر لَك ِبأَني لَم أَستسِلم وقْت ِإحساِنك ِإلَّا ِبالِْإقْلَاِع عن ِعصياِنك ، و لَم أَخلُ ِفي الْحالَاِت 
 اِنكِتنا ِمِن اموِء. كُلِّهِبس كداِري ِعنا ِإلَِهي ، ِإقْرِني ، يفَعنلْ يِجيِني فَهنلْ يه و تبسا اكْتم 

ِمنك اعِتراِفي لَك ِبقَِبيِح ما ارتكَبت أَم أَوجبت ِلي ِفي مقَاِمي هذَا سخطَك أَم لَِزمِني ِفي وقِْت 
 كقْتم ايعد .ِة ِإلَيبوالت ابِلي ب تفَتح قَد و كِمن أَسلَا أَي ، كانحبقَالَ سلْ أَقُولُ مب ، ك



الَِّذي عظُمت ذُنوبه فَجلَّت ، و أَدبرت . الْعبِد الذَِّليِل الظَّاِلِم ِلنفِْسِه الْمستِخف ِبحرمِة ربِه 
 انتهت ، و أَيقَن أَنه لَا أَيامه فَولَّت حتى ِإذَا رأَى مدةَ الْعمِل قَِد انقَضت و غَايةَ الْعمِر قَِد

 كِإلَي ةَ ، فَقَامبوالت لَك لَصأَخ ِة ، وابِبالِْإن لَقَّاكت ، كنع لَه برهلَا م و ، كِمن لَه ِحيصم
 ِفياِئٍل خٍت حوِبص اكعد ثُم ، ِقيفَ. ِبقَلٍْب طَاِهٍر ن طَأْطَأَ لَكت قَد هأْسر كَّسن ى ، ونحان

 و ، اِحِمنيالر محا أَرِبي وكعدِه ، ييدخ هوعمد قَتغَر ِه ، ولَيِرج هتيشخ تشعأَر ى ، قَدثَنفَان
تسِبِه الْم أَطَاف نم طَفا أَعي ونَ ، وِحمرتسالْم هابتِن انم محا أَري هفْوع نا مي ونَ ، وِفرغ

و يا من تحمد ِإلَى خلِْقِه ِبحسِن التجاوِز ، . أَكْثر ِمن نِقمِتِه ، و يا من ِرضاه أَوفَر ِمن سخِطِه 
التوبِة و يا من رِضي ِمن ِفعِلِهم و يا من عود ِعباده قَبولَ الِْإنابِة ، و يا مِن استصلَح فَاِسدهم ِب

 مهدعو نا مي اِء ، وعةَ الدابِإج ملَه ِمنض نا مي ِبالْكَِثِري ، و مكَافَى قَِليلَه نم ِسِري ، وِبالْي
ك فَغفَرت لَه ، و ما أَنا ِبأَلْوِم مِن ما أَنا ِبأَعصى من عصا. علَى نفِْسِه ِبتفَضِلِه حسن الْجزاِء 

أَتوب ِإلَيك ِفي مقَاِمي . اعتذَر ِإلَيك فَقَِبلْت ِمنه ، و ما أَنا ِبأَظْلَِم من تاب ِإلَيك فَعدت علَيِه 
عمتا اجِفٍق ِممشم ، هطَ ِمنا فَرلَى ماِدٍم عةَ نبوذَا تِفيِه ه قَعا واِء ِممياِلِص الْحِه ، خلَياِلٍم .  عع

 و ، كِعبصتسِليِل لَا يِن الِْإثِْم الْجع زاوجأَنَّ الت و ، كاظَمعتِظيِم لَا يِب الْعِن الذَّنع فْوِبأَنَّ الْع
كَأَّدتِة لَا ياِت الْفَاِحشايالَ الِْجنِتمأَنَّ اح كلَيع ارِتكْباِلاس كرت نم كِإلَي اِدكِعب بأَنَّ أَح و ، ك
 فَارِتغاِلاس لَِزم و ، اررالِْإص بانج أَنْ . ، و ِمن وذُ ِبكأَع و ، كِْبرتأَنْ أَس ِمن كأُ ِإلَيرا أَبأَن و

ترا قَصِلم كِفرغتأَس و ، أُِصر هنع تزجا علَى مع ِبك ِعنيتأَس ِفيِه ، و .  
 هِجبوتا أَساِفِني ِممع و ، لَك لَيع ِجبا يِلي م به آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

لْعفِْو ، مرجو ِللْمغِفرِة ، معروف ٌء ِبا ِمنك ، و أَِجرِني ِمما يخافُه أَهلُ الِْإساَءِة ، فَِإنك مِلي
ِبالتجاوِز ، لَيس ِلحاجِتي مطْلَب ِسواك ، و لَا ِلذَنِبي غَاِفر غَيرك ، حاشاك  و لَا أَخاف علَى 

ى محمٍد و آِل محمٍد ، و اقِْض نفِْسي ِإلَّا ِإياك ، ِإنك أَهلُ التقْوى و أَهلُ الْمغِفرِة ، صلِّ علَ
يلَى كُلِّ شع كفِْسي ، ِإنن فوخ آِمن ِبي ، وذَن اغِْفر ِتي ، وطَِلب ِجحأَن ِتي ، واجح  ، ٍء قَِدير

 الَِمنيالْع بر آِمني ، ِسريي كلَيع ذَِلك و.  
   السلَام ِفي طَلَِب الْحواِئِج ِإلَى اللَِّه تعالَىو كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه) ١٣(



 همِنع ِبيعلَا ي نا مي اِت  ولُ الطَِّلبين هدِعن نا مي اِت  واجطْلَِب الْحى مهتنا مي ماللَّه
ي اِن  وِتنِباِلام اهطَايع ركَدلَا ي نا مي اِن  وِبالْأَثْم نا مي و  هنى عنغتسلَا ي ى ِبِه ونغتسي نا م

 هتلُ ِحكْمدبلَا ت نا مي اِئلُ  وسالْم هاِئنزفِْني خلَا ت نا مي و  هنع غَبرلَا ي ِه وِإلَي غَبري
حالْم اِئجوح هنع قَِطعنلَا ت نا مي اِئلُ  وسالْو اِعنياُء الدعيِه دنعلَا ي نا مي و  اِجنيت . تحدمت

مهنى علُ الِْغنأَه تأَن و لِْقكخ ناِء عنِبالْغ  كلُ الْفَقِْر ِإلَيأَه مه ِإلَى الْفَقِْر و مهتبسن و . نفَم
امر و ، ِدكِعن لَِّتِه ِمنخ دلَ ساوا ، حهظَانِفي م هتاجح طَلَب فَقَد فِْسِه ِبكن نالْفَقِْر ع فرص 

و من توجه ِبحاجِتِه ِإلَى أَحٍد ِمن خلِْقك أَو جعلَه سبب نجِحها . و أَتى طَِلبته ِمن وجِهها 
حتاس اِن ، ومِللِْحر ضرعت فَقَد كوناِن دسالِْإح تفَو ِدكِعن ِمن ق.  

اللَّهم و ِلي ِإلَيك حاجةٌ قَد قَصر عنها جهِدي ، و تقَطَّعت دونها ِحيِلي ، و سولَت ِلي 
ناِتِه عِني ِفي طَِلبغتسلَا ي و ، كِإلَي هاِئجوح فَعري نا ِإلَى مهفْعفِْسي رلَِل نز لَّةٌ ِمنز ِهي و ، ك

 ذِْنِبنياِت الْمثَرع ةٌ ِمنثْرع و ، اِطِئنيالْخ . تضهن غَفْلَِتي ، و ِلي ِمن ذِْكِريكِبت تهبتان ثُم
بحانَ ربي كَيف و قُلْت س. ِبتوِفيِقك ِمن زلَِّتي ، و رجعت و نكَصت ِبتسِديِدك عن عثْرِتي 

 ِة ، وغْبا ِإلَِهي ، ِبالري ، كتدِدٍم  فَقَصعِإلَى م ِدمعم غَبرى يأَن اجاً وتحم اجتحأَلُ مسي
 اِئي ِبالثِّقَِة ِبكجر كلَيع تفَدأَو . ، ِدكجِفي و ِسريي أَلُكا أَسم أَنَّ كَِثري تِلمع و ِطريأَنَّ خ و

ما أَستوِهبك حِقري ِفي وسِعك ، و أَنَّ كَرمك لَا يِضيق عن سؤاِل أَحٍد ، و أَنَّ يدك ِبالْعطَايا 
  .أَعلَى ِمن كُلِّ يٍد 

 ، و لَا تحِملِْني ِبعدِلك اللَّهم فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و احِملِْني ِبكَرِمك علَى التفَضِل
علَى اِلاسِتحقَاِق ، فَما أَنا ِبأَوِل راِغٍب رِغب ِإلَيك فَأَعطَيته و هو يستِحق الْمنع ، و لَا ِبأَوِل 

  .ساِئٍل سأَلَك فَأَفْضلْت علَيِه و هو يستوِجب الِْحرمانَ 
 علَى محمٍد و آِلِه ، و كُن ِلدعاِئي مِجيباً ، و ِمن ِنداِئي قَِريباً ، و ِلتضرِعي اللَّهم صلِّ

و لَا تقْطَع رجاِئي عنك ، و لَا تبت سبِبي ِمنك ، و لَا توجهِني . راِحماً ، و ِلصوِتي ساِمعاً 
ِرهغَي ِذِه وِتي هاجِفي حاكلَ  ا ِإلَى ِسوِلي قَبؤِل سين ِتي واجاِء حقَض ِتي وِح طَِلبجلَِّني ِبنوت و

زواِلي عن موِقِفي هذَا ِبتيِسِريك ِلي الْعِسري و حسِن تقِْديِرك ِلي ِفي جِميِع الْأُموِر  و صلِّ علَى 



 ناِميةً لَا انِقطَاع ِلأَبِدها و لَا منتهى ِلأَمِدها ، و اجعلْ ذَِلك عوناً ِلي محمٍد و آِلِه ، صلَاةً داِئمةً
 كَِرمي اِسعو كِتي ، ِإناِح طَِلبجباً ِلنبس كَذَا . و كَذَا و با رِتي ياجح ِمن و] ذْكُرت و

قُولُ ِفي ست و دجست ثُم كتاجحوِدكج [ و ِبك أَلُكلَِّني ، فَأَسد كانسِإح ِني ، وسآن لُكفَض
  .ِبمحمٍد و آِلِه ، صلَواتك علَيِهم ، أَن لَا تردِني خاِئباً 

)١٤ (الظَّاِلِمني أَى ِمنر ِه أَولَيع ِديتِإذَا اع لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و 
ِحبا لَا يم  

يا من لَا يخفَى علَيِه أَنباُء الْمتظَلِِّمني  و يا من لَا يحتاج ِفي قَصِصِهم ِإلَى شهاداِت 
 اِهِدينالش .قَد  ِن الظَّاِلِمنيع هنوع دعب نا مي و  ظْلُوِمنيالْم ِمن هترصن تبقَر نا مي و تِلمع 

، يا ِإلَِهي ، ما نالَِني ِمن فُلَاِن بِن فُلَاٍن ِمما حظَرت و انتهكَه ِمني ِمما حجزت علَيِه ، بطَراً ِفي 
  .ِنعمِتك ِعنده ، و اغِْتراراً ِبنِكِريك علَيِه 

 ظَاِلِمي و عدوي عن ظُلِْمي ِبقُوِتك ، و افْلُلْ اللَّهم فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و خذْ
   .حده عني ِبقُدرِتك ، و اجعلْ لَه شغلًا ِفيما يِليِه ، و عجزاً عما يناِويِه

يِه عوِني ، و اللَّهم و صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و لَا تسوغْ لَه ظُلِْمي ، و أَحِسن علَ
  .اعِصمِني ِمن ِمثِْل أَفْعاِلِه ، و لَا تجعلِْني ِفي ِمثِْل حاِلِه 

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه و أَعِدِني علَيِه عدوى حاِضرةً ، تكُونُ ِمن غَيِظي ِبِه ِشفَاًء 
  .، و ِمن حنِقي علَيِه وفَاًء 

هم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و عوضِني ِمن ظُلِْمِه ِلي عفْوك ، و أَبِدلِْني ِبسوِء صِنيِعِه اللَّ
 ِتكِجدوم عاٌء موِزئٍَة سركُلُّ م و ، ِطكخونَ سلَلٌ دوٍه جكْرفَكُلُّ م ، كتمحِبي ر.  

ِإلَي تها كَرفَكَم ماللَّه أَنْ أَظِْلم فَِقِني ِمن أَنْ أُظْلَم .  
اللَّهم لَا أَشكُو ِإلَى أَحٍد ِسواك ، و لَا أَستِعني ِبحاِكٍم غَيِرك ، حاشاك ، فَصلِّ علَى 

  .محمٍد و آِلِه ، و ِصلْ دعاِئي ِبالِْإجابِة ، و اقِْرنْ ِشكَايِتي ِبالتغِيِري 



هم لَا تفِْتني ِبالْقُنوِط ِمن ِإنصاِفك ، و لَا تفِْتنه ِبالْأَمِن ِمن ِإنكَاِرك ، فَيِصر علَى ظُلِْمي اللَّ
، و يحاِضرِني ِبحقِّي ، و عرفْه عما قَِليٍل ما أَوعدت الظَّاِلِمني ، و عرفِْني ما وعدت ِمن ِإجابِة 

 ينطَرضالْم.  
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و وفِّقِْني ِلقَبوِل ما قَضيت ِلي و علَي و رضِني ِبما 

 لَمأَس وا هِملِْني ِبمعتاس و ، مأَقْو ِدِني ِللَِّتي ِهياه ي ، وِمن ِلي و ذْتأَخ.  
نِت الِْخيرةُ ِلي ِعندك ِفي تأِْخِري الْأَخِذ ِلي و ترِك اِلانِتقَاِم ِممن ظَلَمِني ِإلَى اللَّهم و ِإنْ كَا

يوِم الْفَصِل و مجمِع الْخصِم فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَيدِني ِمنك ِبِنيٍة صاِدقٍَة و صبٍر داِئٍم  
أَِعذِْني ِمن و ِلي ِمن ترخا ادِفي قَلِْبي ِمثَالَ م روص ِص ، وِل الِْحرلَِع أَهه ِة وغْبوِء الرس 

 ، تيا قَضِتي ِبماعباً ِلقَنبس لْ ذَِلكعاج و ، ِعقَاِبك و اِئكزج ِمي ِمنصِلخ تددأَع و ، اِبكثَو
  تريخا تِثقَِتي ِبم ويلَى كُلِّ شع تأَن ِظيِم ، وِل الْعذُو الْفَض كِإن ، الَِمنيالْع بر ٍء  آِمني

 قَِدير.  
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِإذَا مِرض أَو نزلَ ِبِه كَرب أَو بِليةٌ ) ١٥( 

تصرف ِفيِه ِمن سلَامِة بدِني ، و لَك الْحمد علَى ما اللَّهم لَك الْحمد علَى ما لَم أَزلْ أَ
 أَي و ، كِْر لَكِبالش قِن أَحالَيالْح ا ِإلَِهي ، أَيِري ، يا أَدِدي  فَمسِعلٍَّة ِفي ج ِبي ِمن ثْتدأَح

 الَِّتي هنأْتِني ِفيها طَيباِت ِرزِقك ، و نشطْتِني ِبها الْوقْتيِن أَولَى ِبالْحمِد لَك  أَ وقْت الصحِة
ِلابِتغاِء مرضاِتك و فَضِلك ، و قَويتِني معها علَى ما وفَّقْتِني لَه ِمن طَاعِتك  أَم وقْت الِْعلَِّة الَِّتي 

ِم الَِّتي أَتعالن ا ، وِني ِبهتصحم ِطيئَاِت ، والْخ ِري ِمنظَه لَيا ثَقُلَ ِبِه عِفيفاً ِلمخا ، تِني ِبهفْتح
تطِْهرياً ِلما انغمست ِفيِه ِمن السيئَاِت ، و تنِبيهاً ِلتناوِل التوبِة ، و تذِْكرياً ِلمحِو الْحوبِة ِبقَِدِمي 

 ذَِلك ما كَتب ِلي الْكَاِتباِن ِمن زِكي الْأَعماِل ، ما لَا قَلْب فَكَّر ِفيِه ، و لَا النعمِة  و ِفي ِخلَاِل
 ِإلَي ِنيِعكص اناً ِمنسِإح و ، لَيع كالًا ِمنلْ ِإفْضب ، هكَلَّفَتةٌ تاِرحلَا ج ِبِه ، و طَقانٌ نِلس.  

محمٍد و آِلِه ، و حبب ِإلَي ما رِضيت ِلي ، و يسر ِلي ما أَحلَلْت ِبي اللَّهم فَصلِّ علَى 
 ِة ، واِفيةَ الْعلَاوِني حِجدأَو و ، تما قَدم ري شنع حام و ، لَفْتا أَسِس مند ِني ِمنرطَه و ،

اج ِة ، ولَامالس درِتي ِإلَى أَِذقِْني بعرص نِلي عوحتم و ، فِْوكِعلَِّتي ِإلَى ع نِجي عرخلْ مع



ِجكِة ِإلَى فَردِذِه الشه ِتي ِمنلَامس و ، ِحكوِبي ِإلَى ركَر لَاِصي ِمنخ و ، ِزكاوجت  كِإن
  .ناِن ، الْوهاب الْكَِرمي ، ذُو الْجلَاِل و الِْإكْراِم الْمتفَضلُ ِبالِْإحساِن ، الْمتطَولُ ِباِلامِت

و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِإذَا استقَالَ ِمن ذُنوِبِه ، أَو تضرع ِفي ) ١٦(
  طَلَِب الْعفِْو عن عيوِبِه

نَ  و يا من ِإلَى ِذكِْر ِإحساِنِه يفْزع الْمضطَرونَ  و اللَّهم يا من ِبرحمِتِه يستغيثُ الْمذِْنبو
يا من ِلِخيفَِتِه ينتِحب الْخاِطئُونَ  يا أُنس كُلِّ مستوِحٍش غَِريٍب ، و يا فَرج كُلِّ مكْروٍب 

 محتاٍج طَِريٍد  أَنت الَِّذي وِسعت كَِئيٍب ، و يا غَوثَ كُلِّ مخذُوٍل فَِريٍد ، و يا عضد كُلِّ
يالَِّذي  كُلَّ ش تأَن ماً  وهس ِمكلُوٍق ِفي ِنعخِلكُلِّ م لْتعالَِّذي ج تأَن ِعلْماً  و ةً ومحٍء ر

أَنت الَِّذي عطَاؤه أَكْثَر ِمن و . عفْوه أَعلَى ِمن ِعقَاِبِه  و أَنت الَِّذي تسعى رحمته أَمام غَضِبِه 
و أَنت الَِّذي لَا يرغَب ِفي جزاِء من . و أَنت الَِّذي اتسع الْخلَاِئق كُلُّهم ِفي وسِعِه . منِعِه 

 طَاهأَع . اهصع نفِْرطُ ِفي ِعقَاِب مالَِّذي لَا ي تأَن ا ِإلَِهي . وا ، يأَن و هترالَِّذي أَم كدبع ،
 كيدي نيب وحطْرم ، با را ذَا ، يا أَنه ، كيدعس و كياِء فَقَالَ لَبعِت . ِبالدقَرا الَِّذي أَوأَن

 عصاك ، و لَم تكُن أَهلًا الْخطَايا ظَهره ، و أَنا الَِّذي أَفْنِت الذُّنوب عمره ، و أَنا الَِّذي ِبجهِلِه
 ِلذَاك هِمن . كَاكب نِلم غَاِفر تأَن اِء أَمعِلغَ ِفي الدفَأُب اكعد نم اِحما ِإلَِهي ، ري ، تلْ أَنه

ذَلُّلًا أَمت ههجو لَك فَّرع نمع اِوزجتم تأَن كَاِء أَمِفي الْب ِرعفَأُس ، ككَا ِإلَيش نٍن مغم تأَن 
فَقْره توكُّلًا  ِإلَِهي لَا تخيب من لَا يِجد معِطياً غَيرك ، و لَا تخذُلْ من لَا يستغِني عنك ِبأَحٍد 

 كوند.  
قْبلْت علَيك ، و لَا تحِرمِني و ِإلَِهي فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و لَا تعِرض عني و قَد أَ

 كيدي نيب تبصتقَِد ان و دِني ِبالرهبجلَا ت و ، كِإلَي تِغبر قَد . كفْسن فْتصالَِّذي و تأَن
مالَِّذي س تأَن ِني ، ومحار آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عِة ، فَصمحِبالر ففِْو فَاعِبالْع كفْسن تي

 ِتقَاضان و ، ِتكيشخ قَلِْبي ِمن ِجيبو و ، ِخيفَِتك ِعي ِمنمد ضا ِإلَِهي ، فَيى يرت ي  قَدنع
 الْجأِْر جواِرِحي ِمن هيبِتك  كُلُّ ذَِلك حياٌء ِمنك ِلسوِء عمِلي ، و ِلذَاك خمد صوِتي عِن

 اِتكاجنم ناِني عكَلَّ ِلس و ، كِإلَي.  



 هتٍب غَطَّيذَن ِمن كَم ِني ، وحفْضت فَلَم لَيا عهترتٍة ساِئبع ِمن فَكَم دمالْح ا ِإلَِهي فَلَكي
م تهِتك عني ِسترها ، و لَم تقَلِّدِني مكْروه علَي فَلَم تشهرِني ، و كَم ِمن شاِئبٍة أَلْممت ِبها فَلَ

 لَم ِدي  ثُمِعن ِتكمِة ِنعدسح ِتي ، وِجري اِيِبي ِمنعم ِمسلْتي نا ِلمَءاِتهوِد سبت لَم ا ، واِرهنش
ِمن تِهدا عوِء مِإلَى س تيرأَنْ ج نع ِني ذَِلكهني نم ِدِه وشا ِإلَِهي ِبري ، يلُ ِمنهأَج ني  فَم

 ِقكِرز ِمن لَيع تيرا أَجم ِفقأُن فِْسِه ِحنيلَاِح نِتصي ِمِن اسِمن دعأَب نم ظِِّه وح ني عأَغْفَلُ ِمن
وراً ِفي الْباِطِل ، و أَشد ِإقْداماً علَى السوِء ِمني ِفيما نهيتِني عنه ِمن معِصيِتك و من أَبعد غَ

ِحني أَِقف بين دعوِتك و دعوِة الشيطَاِن فَأَتِبع دعوته علَى غَيِر عمى ِمني ِفي معِرفٍَة ِبِه و لَا 
ِحفِْظي لَه اٍن ِمنيِب ِنس وِقنِئٍذ ما ِحينأَن ِتِه ِإلَي ووعى دهتنم ِة ، ونِإلَى الْج ِتكوعى دهتنأَنَّ م

  .الناِر 
و أَعجب . سبحانك ما أَعجب ما أَشهد ِبِه علَى نفِْسي ، و أُعدده ِمن مكْتوِم أَمِري 

اجعم نع كطَاؤِإب ي ، ونع كاتأَن ذَِلك ياً ِمنأَنلْ تب ، كلَيِمي عكَر ِمن ذَِلك سلَي لَِتي ، و
 ئَاِتييس نع أُقِْلع ِخطَِة ، وسالْم ِتكِصيعم نع ِدعتِلأَنْ أَر لَيع كلًا ِمنفَضت ِلي ، و كِمن

ع ِمن كِإلَي بي أَحنع كفْوِلأَنَّ ع ِلقَِة ، وخالْم حأَقْب وباً ، وذُن ا ِإلَِهي ، أَكْثَرا ، يلْ أَنِتي  بقُوب
آثَاراً ، و أَشنع أَفْعالًا ، و أَشد ِفي الْباِطِل تهوراً ، و أَضعف ِعند طَاعِتك تيقُّظاً ، و أَقَلُّ 

و ِإنما أُوبخ . ك عيوِبي ، أَو أَقِْدر علَى ِذكِْر ذُنوِبي ِلوِعيِدك انِتباهاً و ارِتقَاباً ِمن أَنْ أُحِصي لَ
 ا فَكَاكالَِّتي ِبه ِتكمحاًء ِلرجر و ، ذِْنِبنيِر الْمأَم لَاحا صالَِّتي ِبه أْفَِتكعاً ِفي رفِْسي طَمذَا نِبه

 اِطِئنيِرقَاِب الْخ.  
قَبِذِه ره و ماللَّه و ، فِْوكا ِبعِتقْهأَع آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ، وبا الذُّنهقَّتأَر ِتي قَد

 ا ِإلَِهي لَوي  كنِبم هنع فِّفخ آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عا ، فَصطَايالْخ هأَثْقَلَت ِري قَدذَا ظَهه
سى تتح كِإلَي تكَيى بتح لَك تقُم ِتي ، ووص قَِطعنى يتح تبحتان و ، ينيع فَارقُطَ أَش

 و ، ايقَتدفَقَّأَ حتى تتح لَك تدجس لِْبي ، وص ِلعخنى يتح لَك تكَعر و ، ايمقَد رشنتت
، و شِربت ماَء الرماِد آِخر دهِري ، و ذَكَرتك ِفي ِخلَاِل أَكَلْت تراب الْأَرِض طُولَ عمِري 

 تبجوتا اسم كاًء ِمنيِتحاِء اسمِفي ِإلَى آفَاِق السطَر فَعأَر لَم اِني ، ثُمِكلَّ ِلسى يتح ذَِلك



نْ كُنت تغِفر ِلي ِحني أَستوِجب مغِفرتك ، و تعفُو و ِإ. ِبذَِلك محو سيئٍَة واِحدٍة ِمن سيئَاِتي 
عني ِحني أَستِحق عفْوك فَِإنَّ ذَِلك غَير واِجٍب ِلي ِباسِتحقَاٍق ، و لَا أَنا أَهلٌ لَه ِباسِتيجاٍب ، 

ارالن كتيصا عِل مِفي أَو كاِئي ِمنزظَاِلٍم ِلي ِإذْ كَانَ ج رغَي تِني فَأَنذِّبعفَِإنْ ت ،  . ِإلَِهي فَِإذْ قَد
 ِلكفَضي ِبتنع تلُمح اِجلِْني ، وعت فَلَم ِمكِني ِبكَرتيأَنت ِني ، وحفْضت فَلَم ِركِني ِبِستتدمغت

كَدت لَم و ، لَيع كتمِنع ريغت ِتي ، فَلَمكَنسةَ مِشد ِعي ورضطُولَ ت محِدي ، فَارِعن وفَكرعم ر
  .و سوَء موِقِفي 

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و ِقِني ِمن الْمعاِصي ، و استعِملِْني ِبالطَّاعِة ، و ارزقِْني 
التوبِة ، و أَيدِني ِبالِْعصمِة ، و استصِلحِني ِبالْعاِفيِة ، و أَِذقِْني حلَاوةَ حسن الِْإنابِة ، و طَهرِني ِب

 و ، ِطكخس اناً ِمنِلي أَم باكْت و ، ِتكمحر ِتيقع و ، فِْوكع لِْني طَِليقعاج ِة ، وِفرغالْم
ِإنَّ ذَِلك . نَ الْآِجِل ، بشرى أَعِرفُها ، و عرفِْني ِفيِه علَامةً أَتبينها بشرِني ِبذَِلك ِفي الْعاِجِل دو

 كئُودلَا ي و ، اِتكِفي أَن كدعصتلَا ي و ، ِتكرِفي قُد ككَأَّدتلَا ي و ، ِعكسِفي و كلَيع ِضيقلَا ي
الَِّتي د اِتكِزيِل ِهبلَى ِفي جع كِإن ، ِريدا تم كُمحت اُء ، وشا تلُ مفْعت كِإن ، كاتا آيهلَيع لَّت

يكُلِّ ش  ٍء قَِدير.  
)١٧ ( ِمن و هاذَ ِمنعتطَانُ فَاسيالش ِإذَا ذُِكر لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و

  عداوِتِه و كَيِدِه
ِه اللَّهاِنيالثِّقَِة ِبأَم ِمن كَاِيِدِه ، وم ِدِه وكَي ِجيِم وطَاِن الريغَاِت الشزن ِمن وذُ ِبكعا نِإن م

و أَنْ يطِْمع نفْسه ِفي ِإضلَاِلنا عن طَاعِتك ، و امِتهاِننا . و مواِعيِدِه و غُروِرِه و مصاِيِدِه 
  .يِتك ، أَو أَنْ يحسن ِعندنا ما حسن لَنا ، أَو أَنْ يثْقُلَ علَينا ما كَره ِإلَينا ِبمعِص

اللَّهم اخسأْه عنا ِبِعبادِتك ، و اكِْبته ِبدءوِبنا ِفي محبِتك ، و اجعلْ بيننا و بينه ِستراً لَا 
 ، ِتكُههي قُهفْتِمتاً لَا يصماً مدر و.  

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اشغلْه عنا ِببعِض أَعداِئك ، و اعِصمنا ِمنه ِبحسِن 
 ها ِإثْرنع اقْطَع و ، هرا ظَهلِّنو و ، هرتا خاكِْفن و ، ِتكايِرع.  



ص مى اللَّهقْوالْت ا ِمنندوز لَالَِتِه ، وى ِبِمثِْل ضدالْه ا ِمننِتعأَم آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ ع
  .ِضد غَوايِتِه ، و اسلُك ِبنا ِمن التقَى ِخلَاف سِبيِلِه ِمن الردى 

لًا وخدا مِفي قُلُوِبن لْ لَهعجلَا ت مِزلًا اللَّهنا منيا لَدِفيم لَه نوِطنلَا ت .  
 ِبِه ، و هكَاِيدا نا منرصب و ، اهفَِقن اهنفْترِإذَا ع و ، اهفْنراِطٍل فَعب ا ِمنلَ لَنوا سم و ماللَّه

  .ِة ِبالركُوِن ِإلَيِه ، و أَحِسن ِبتوِفيِقك عوننا علَيِه أَلِْهمنا ما نِعده لَه ، و أَيِقظْنا عن ِسنِة الْغفْلَ
  .اللَّهم و أَشِرب قُلُوبنا ِإنكَار عمِلِه ، و الْطُف لَنا ِفي نقِْض ِحيِلِه 
 اقْطَع ا ، ونع هلْطَانلْ سوح آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص مِن اللَّهع أْهراد ا ، وِمن اَءهجر

  .الْولُوِع ِبنا 
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اجعلْ آباَءنا و أُمهاِتنا و أَولَادنا و أَهاِلينا و ذَِوي 

ناِت ِمنه ِفي ِحرٍز حاِرٍز ، و ِحصٍن حاِفٍظ ، أَرحاِمنا و قَراباِتنا و ِجرياننا ِمن الْمؤِمِنني و الْمؤِم
  .و كَهٍف ماِنٍع ، و أَلِْبسهم ِمنه جنناً واِقيةً ، و أَعِطِهم علَيِه أَسِلحةً ماِضيةً 

حِبالْو لَك لَصأَخ ِة ، ووِبيبِبالر لَك ِهدش نم ِبذَِلك مماع و ماللَّه لَك اهادع ِة ، واِنيد
  .ِبحِقيقَِة الْعبوِديِة ، و استظْهر ِبك علَيِه ِفي معِرفَِة الْعلُوِم الرباِنيِة 

م قُضان و ، مزِإذَا ع طْهثَب و ، ربا دم خافْس و ، قتا رم قافْت و ، قَدا علُلْ ماح ما اللَّه
 مرأَب.  

 فَهأَن ِغمأَر و ، فَهكَه ِدماه و هدِطلْ كَيأَب و ، هدنج ِزماه و ماللَّه.  
 ا ، وانوهتِإذَا اس لَه ِطيعاِئِه ، لَا نِلياِد أَوِعد نا عِزلْناع اِئِه ، ودظِْم أَعا ِفي نلْنعاج ماللَّه

يب لَه ِإذَا دعانا ، نأْمر ِبمناوأَِتِه ، من أَطَاع أَمرنا ، و نِعظُ عن متابعِتِه مِن اتبع زجرنا لَا نستِج
.  

طَّاِهِرين اللَّهم صلِّ علَى محمٍد خاتِم النِبيني و سيِد الْمرسِلني و علَى أَهِل بيِتِه الطَّيِبني ال
، و أَِعذْنا و أَهاِلينا و ِإخواننا و جِميع الْمؤِمِنني و الْمؤِمناِت ِمما استعذْنا ِمنه ، و أَِجرنا ِمما 

 ، اها أَغْفَلْنا مِطنأَع ا ِبِه ، ونوعا دا ملَن عماس ِفِه  ووخ ِمن ا ِبكنرجتاس اهِسينا نا مفَظْ لَناح و
 الَِمنيالْع بر آِمني ، ِمِننيؤاِتِب الْمرم و اِلِحنياِت الصجرِفي د ا ِبذَِلكنريص و ،.  



)١٨) ( لَ لَهجع أَو ، ذَرحا يم هنع ِفعِإذَا د لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و
هطْلَبم (  

اللَّهم لَك الْحمد علَى حسِن قَضاِئك ، و ِبما صرفْت عني ِمن بلَاِئك ، فَلَا تجعلْ 
حظِّي ِمن رحمِتك ما عجلْت ِلي ِمن عاِفيِتك فَأَكُونَ قَد شِقيت ِبما أَحببت و سِعد غَيِري ِبما 

 تكُ. كَِرهِإنْ ي ٍر لَا وِوز و قَِطعنلَاٍء لَا يب يدي نيِة باِفيِذِه الْعه ِفيِه ِمن ِبت ِفيِه أَو ا ظَِللْتم ن
 تما قَدي منع رأَخ و ، ترا أَخِلي م مفَقَد ِفعتري .قَِليٍل م رغَي اُء ، والْفَن هتاِقبا عكَِثٍري م ريا فَغ

  .عاِقبته الْبقَاُء ، و صلِّ علَى محمٍد و آِلِه 
   و كَانَ ِمن دعاِئِه ، علَيِه السلَام ِعند اِلاسِتسقَاِء بعد الْجدِب )١٩( 

حالس ِدِق ِمنغالْم ِثكيِبغ كتمحا رنلَيع رشان ثَ ، ويا الْغِقناس ماِق اللَّهسناِب الْم
و امنن علَى ِعباِدك ِبِإيناِع الثَّمرِة ، و أَحِي ِبلَادك . ِلنباِت أَرِضك الْموِنِق ِفي جِميِع الْآفَاِق 

راِئٍم غُزاِفٍع ، دن كقٍْي ِمنةَ ِبسفَرالس امالِْكر كلَاِئكَتم ِهدأَش ِة ، ورهلُوِغ الزِبب هراِسٍع ِدرو ، ه
تحِيي ِبِه ما قَد مات ، و ترد ِبِه ما قَد فَات و تخِرج ِبِه ما هو آٍت ، و . ، واِبٍل سِريٍع عاِجٍل 

 ودقُه ، و لَا توسع ِبِه ِفي الْأَقْواِت ، سحاباً متراِكماً هِنيئاً مِريئاً طَبقاً مجلْجلًا ، غَير مِلثٍّ
 قُهرلٍَّب بخ.  

اللَّهم اسِقنا غَيثاً مِغيثاً مِريعاً ممِرعاً عِريضاً واِسعاً غَِزيراً ، ترد ِبِه النِهيض ، و تجبر ِبِه 
ِهيضالْم.   

ِجباب ، و تفَجر ِبِه الْأَنهار ، و اللَّهم اسِقنا سقْياً تِسيلُ ِمنه الظِّراب ، و تملَأُ ِمنه الْ
 و ، لْقالْخ و اِئمهِبِه الْب شعنت اِر ، وصِميِع الْأَمِفي ج ارعِبِه الْأَس ِخصرت و ، ارجِبِه الْأَش ِبتنت

 عرا ِبِه الزلَن ِبتنِق ، و تزاِت الربا ِبِه طَيكِْملُ لَنا تِتنةً ِإلَى قُوا ِبِه قُونِزيدت و عرِبِه الض ِدرت و.  
 هبولْ صعجلَا ت وماً ، وسا حنلَيع هدرلْ بعجلَا ت وماً ، وما سنلَيع لْ ِظلَّهعجلَا ت ماللَّه

  .جاً علَينا رجوماً ، و لَا تجعلْ ماَءه علَينا أُجا



 كِض ، ِإنالْأَر اِت واومكَاِت السرب ا ِمنقْنزار ٍد ، ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
  .ٍء قَِدير  علَى كُلِّ شي

  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي مكَاِرِم الْأَخلَاِق و مرِضي الْأَفْعاِل) ٢٠(
للَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و بلِّغْ ِبِإمياِني أَكْملَ الِْإمياِن ، و اجعلْ يِقيِني أَفْضلَ الْيِقِني ا

  .، و انتِه ِبِنيِتي ِإلَى أَحسِن النياِت ، و ِبعمِلي ِإلَى أَحسِن الْأَعماِل 
يِتي ، و صحح ِبما ِعندك يِقيِني ، و استصِلح ِبقُدرِتك ما فَسد ِمني اللَّهم وفِّر ِبلُطِْفك ِن

.  
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اكِْفِني ما يشغلُِني اِلاهِتمام ِبِه ، و استعِملِْني ِبما 

ياِمي ِفيما خلَقْتِني لَه ، و أَغِْنِني و أَوِسع علَي ِفي ِرزِقك ، و لَا تسأَلُِني غَداً عنه ، و استفِْرغْ أَ
 ِب ، وجِتي ِبالْعادِعب فِْسدلَا ت و ِني لَكدبع ِر ، وي ِبالِْكبنِليتبلَا ت ِني وأَِعز ظَِر ، وي ِبالنفِْتنت

ِديلَى ياِس عِر ِللنأَج ِني ِمنِصماع لَاِق ، والْأَخ اِليعِلي م به و ، نِبالْم قْهحملَا ت و ريالْخ 
  .الْفَخِر 

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و لَا ترفَعِني ِفي الناِس درجةً ِإلَّا حطَطْتِني ِعند نفِْسي 
  . ِلي ِعزاً ظَاِهراً ِإلَّا أَحدثْت ِلي ِذلَّةً باِطنةً ِعند نفِْسي ِبقَدِرها ِمثْلَها ، و لَا تحِدثْ

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد ، و متعِني ِبهدى صاِلٍح لَا أَستبِدلُ ِبِه ، و طَِريقَِة 
ا أَشك ِفيها ، و عمرِني ما كَانَ عمِري ِبذْلَةً ِفي طَاعِتك ، حق لَا أَِزيغُ عنها ، و ِنيِة رشٍد لَ

 كبغَض ِكمحتسي أَو ، ِإلَي كقْتم ِبقسلَ أَنْ يقَب كِني ِإلَيطَاِن فَاقِْبضيعاً ِللشترِري ممفَِإذَا كَانَ ع
 لَيع .علَةً تصخ عدلَا ت ملَا اللَّه ا ، وهتنسا ِإلَّا حِبه بنةً أُواِئبلَا ع ا ، وهتلَحي ِإلَّا أَصِمن اب

  .أُكْرومةً ِفي ناِقصةً ِإلَّا أَتممتها 
بحآِن الْمنِل الشِة أَهضِبغ ِدلِْني ِمنأَب ٍد ، ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه ِمن ةَ ، و

 ِمن ةَ ، ولَايالْو نينِة الْأَداودع ِمن لَاِح الثِّقَةَ ، وِل الصِة أَهِظن ِمن ةَ ، ودوِي الْمغِل الْبِد أَهسح
بح ِمن ةَ ، ورصالن ِبنيِخذْلَاِن الْأَقْر ِمن ةَ ، ورباِم الْمحقُوِق ذَِوي الْأَرع ِحيحصت اِريندالْم 

  .الِْمقَِة ، و ِمن رد الْملَاِبِسني كَرم الِْعشرِة ، و ِمن مرارِة خوِف الظَّاِلِمني حلَاوةَ الْأَمنِة 



 من اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اجعلْ ِلي يداً علَى من ظَلَمِني ، و ِلساناً علَى
خاصمِني ، و ظَفَراً ِبمن عاندِني ، و هب ِلي مكْراً علَى من كَايدِني ، و قُدرةً علَى مِن 
 ِني ، وددس نِة مفِّقِْني ِلطَاعو ِني ، ودعوت نةً ِمملَامس ِني ، وبقَص نكِْذيباً ِلمت ِني ، ودطَهاض

  . من أَرشدِني متابعِة
 ِزيأَج ِح ، وصِني ِبالنغَش نم اِرضِني ِلأَنْ أُعددس آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

ف مِن من هجرِني ِبالِْبر ، و أُِثيب من حرمِني ِبالْبذِْل ، و أُكَاِفي من قَطَعِني ِبالصلَِة ، و أُخاِل
  .اغْتابِني ِإلَى حسِن الذِّكِْر ، و أَنْ أَشكُر الْحسنةَ ، و أُغِْضي عِن السيئَِة 

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و حلِِّني ِبِحلْيِة الصاِلِحني ، و أَلِْبسِني ِزينةَ الْمتِقني ، ِفي 
 ِل ، ودِط الْعسب ِن ، ويلَاِح ذَاِت الْبِإص قَِة ، وِل الْفُرأَه مض ِة ، واِئرِإطْفَاِء الن ِظ ، ويكَظِْم الغ

 ِة ، وريِن السسح اِح ، ونفِْض الْجخ ِريكَِة ، وِلِني الْع ِة ، واِئبِر الْعتس اِرفَِة ، واِء الْعِإفْش
يِب الْمخالَقَِة ، و السبِق ِإلَى الْفَِضيلَِة ، و ِإيثَاِر التفَضِل ، و ترِك التعِيِري ، سكُوِن الريِح ، و ِط

 ِمن ِإنْ كَثُر ِر ويِتقْلَاِل الْخاس و ، زِإنْ ع و قِل ِبالْحالْقَو و ، ِحقتسِر الْملَى غَياِل عالِْإفْض و
ي ، و اسِتكْثَاِر الشر و ِإنْ قَلَّ ِمن قَوِلي و ِفعِلي ، و أَكِْملْ ذَِلك ِلي ِبدواِم الطَّاعِة ، قَوِلي و ِفعِل

  .و لُزوِم الْجماعِة ، و رفِْض أَهِل الِْبدِع ، و مستعِمِل الرأِْي الْمخترِع 
 و اجعلْ أَوسع ِرزِقك علَي ِإذَا كَِبرت ، و أَقْوى قُوِتك اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ،

ِفي ِإذَا نِصبت ، و لَا تبتِليني ِبالْكَسِل عن ِعبادِتك ، و لَا الْعمى عن سِبيِلك ، و لَا ِبالتعرِض 
ت نِة معامجلَا م و ، ِتكبحِلِخلَاِف م كِإلَي عمتِن اجقَِة مفَارلَا م و ، كنع قفَر.  

 دِعن كِإلَي عرضأَت ِة ، واجالْح دِعن أَلُكأَس ِة ، ووررالض دِعن ولُ ِبكلِْني أَصعاج ماللَّه
ِإذَا اض ِركيِة ِبغانِتعي ِباِلاسفِْتنلَا ت ِة ، وكَنسِإذَا الْم ِركاِل غَيؤوِع ِلسضلَا ِبالْخ و ، تطُِرر

 و كعنم و كِخذْلَان ِبذَِلك ِحقتفَأَس ، تِهبِإذَا ر كوند نِع ِإلَى مرضلَا ِبالت و ، تقَرافْت
 اِحِمنيالر محا أَري ، كاضرِإع.  

لِْقي الشا يلْ معاج ماللَّه ِتكظَمِد ِذكْراً ِلعسالْح ي وظَنالت ي ونمالت وِعي ِمنطَانُ ِفي ري
 ٍش أَولَفْظَِة فُح اِني ِمنلَى ِلسى عرا أَجم و ، كودلَى عِبرياً عدت و ، ِتكرفَكُّراً ِفي قُدت و ،



 أَِو اغِْتياِب مؤِمٍن غَاِئٍب أَو سب حاِضٍر و ما أَشبه ذَِلك هجٍر أَو شتِم ِعرٍض أَو شهادِة باِطٍل
 و ، ِتكمكْراً ِلِنعش و ، ِجيِدكماباً ِفي تذَه و ، كلَياِء عاقاً ِفي الثَّنِإغْر و ، ِد لَكمطْقاً ِبالْحن

 ِنكاًء ِلِمنصِإح و ، اِنكسافاً ِبِإحِتراع.  
 و نلَا أَظِْلم ي ، ونفِْع عِللد ِطيقم تأَن و نلَا أُظْلَم آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
 ِدكِعن ِمن نَّ وِقرلَا أَفْت ِتي ، وايِهد كتكَنأَم قَد و لَا أَِضلَّن ي ، وِض ِمنلَى الْقَبع الْقَاِدر تأَن

  .وسِعي ، و لَا أَطْغين و ِمن ِعنِدك وجِدي 
 و ، قْتتاش ِزكاوجِإلَى ت و ، تدقَص فِْوكِإلَى ع و ، تفَدو ِتكِفرغِإلَى م ماللَّه

أَستِحق ِبِه عفْوك ، ِبفَضِلك وِثقْت ، و لَيس ِعنِدي ما يوِجب ِلي مغِفرتك ، و لَا ِفي عمِلي ما 
 لَيلْ عفَضت آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ، لُكفِْسي ِإلَّا فَضلَى نع تكَمأَنْ ح دعا ِلي بم و.  

كَى ، وأَز فِّقِْني ِللَِّتي ِهيو ى ، وقْوِني التأَلِْهم ى ، ودِطقِْني ِبالْهأَن و مِملِْني اللَّهعتاس 
  .ِبما هو أَرضى 

  .اللَّهم اسلُك ِبي الطَِّريقَةَ الْمثْلَى ، و اجعلِْني علَى ِملَِّتك أَموت و أَحيا 
اِد ، ودِل السأَه لِْني ِمنعاج اِد ، وِني ِباِلاقِْتصعتم آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه ِمن 

  .أَِدلَِّة الرشاِد ، و ِمن صاِلِح الِْعباِد ، و ارزقِْني فَوز الْمعاِد ، و سلَامةَ الِْمرصاِد 
اللَّهم خذْ ِلنفِْسك ِمن نفِْسي ما يخلِّصها ، و أَبِق ِلنفِْسي ِمن نفِْسي ما يصِلحها ، فَِإنَّ 

  .و تعِصمها نفِْسي هاِلكَةٌ أَ
 اثَِتي ِإنْ كَِرثْتِتغاس ِبك و ، تِرمِعي ِإنْ حجتنم تأَن و ، تِزنِتي ِإنْ حدع تأَن ماللَّه

لْبلَاِء ، و ِعندك ِمما فَات خلَف ، و ِلما فَسد صلَاح ، و ِفيما أَنكَرت تغِيري ، فَامنن علَي قَبلَ ا
 اِد ، وِة الِْعبرعةَ مئُوناكِْفِني م اِد ، وشلَاِل ِبالرلَ الضقَب ِة ، ولَ الْطَّلَِب ِبالِْجدقَب ِة ، واِفيِبالْع

  .هب ِلي أَمن يوِم الْمعاِد ، و امنحِني حسن الِْإرشاِد 
ِه ، و ادرأْ عني ِبلُطِْفك ، و اغْذُِني ِبِنعمِتك ، و أَصِلحِني اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل

 كَلَتتفِّقِْني ِإذَا اشو و ، اكلِّلِْني ِرضج و ، اكأَِظلَِّني ِفي ذَر و ، ِعكناِوِني ِبصد و ، ِمكِبكَر
  .الْأَعمالُ ِلأَزكَاها ، و ِإذَا تناقَضِت الِْملَلُ ِلأَرضاها علَي الْأُمور ِلأَهداها ، و ِإذَا تشابهِت 



اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و توجِني ِبالِْكفَايِة ، و سمِني حسن الِْولَايِة ، و هب ِلي 
نام ِة ، وعي ِبالسفِْتنلَا ت ِة ، وايالِْهد قِصد اً ، واً كَدِشي كَديلْ ععجلَا ت ِة ، وعالد نسِني حح

  .لَا ترد دعاِئي علَي رداً ، فَِإني لَا أَجعلُ لَك ِضداً ، و لَا أَدعو معك ِنداً 
صح ِف ، ورالس ِني ِمنعنام آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه لَِف ، والت ِقي ِمنِرز ن
 هِمن ِفقا أُنِفيم ِة ِللِْبرايِبيلَ الِْهدِبي س أَِصب كَِة ِفيِه ، ورلَكَِتي ِبالْبم فِّرو.  

ِتسِر احغَي قِْني ِمنزار اِب ، وةَ اِلاكِْتسئُوناكِْفِني م آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماٍب اللَّه
  .، فَلَا أَشتِغلَ عن ِعبادِتك ِبالطَّلَِب ، و لَا أَحتِملَ ِإصر تِبعاِت الْمكْسِب 
 بها أَرِمم ِتكِني ِبِعزأَِجر و ، ا أَطْلُبم ِتكرِني ِبقُدفَأَطِْلب ماللَّه.  

ي ِبالْيساِر ، و لَا تبتِذلْ جاِهي ِبالِْإقْتاِر اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و صن وجِه
 نم لَى ِبذَمتطَاِني ، و أُبأَع نِد ممِبح ِتنفَأَفْت ، لِْقكخ ارِشر ِطيعتأَس و ، ِقكلَ ِرزأَه ِزقرتفَأَس

الْم طَاِء والِْإع ِليو وِنِهمد ِمن تأَن ِني ، وعنِع من.  
 ٍة ، وادهاغاً ِفي زفَر ٍة ، وادةً ِفي ِعبقِْني ِصحزار آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

  .ِعلْماً ِفي اسِتعماٍل ، و ورعاً ِفي ِإجماٍل 
 ، و سهلْ ِإلَى بلُوِغ ِرضاك اللَّهم اخِتم ِبعفِْوك أَجِلي ، و حقِّق ِفي رجاِء رحمِتك أَمِلي

  .سبِلي ، و حسن ِفي جِميِع أَحواِلي عمِلي 
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و نبهِني ِلِذكِْرك ِفي أَوقَاِت الْغفْلَِة ، و استعِملِْني 

ي ِإلَى محبِتك سِبيلًا سهلَةً ، أَكِْملْ ِلي ِبها خير الدنيا و ِبطَاعِتك ِفي أَياِم الْمهلَِة ، و انهج ِل
  .الْآِخرِة 

 تأَن و ، لَهقَب لِْقكخ ٍد ِمنلَى أَحع تلَّيا صِل مآِلِه ، كَأَفْض ٍد ومحلَى ملِّ عص و ماللَّه
ِفي الدنيا حسنةً و ِفي الْآِخرِة حسنةً ، و ِقِني ِبرحمِتك عذَاب مصلٍّ علَى أَحٍد بعده ، و آِتنا 

  .الناِر 
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِإذَا حزنه أَمر و أَهمته الْخطَايا )٢١(



الْأَم اِقيو ِعيِف ، وِد الضالْفَر ا كَاِفيي ماللَّه اِحبا فَلَا صطَايِني الْختدوِف ، أَفْرخِر الْم
مِعي ، و ضعفْت عن غَضِبك فَلَا مؤيد ِلي ، و أَشرفْت علَى خوِف ِلقَاِئك فَلَا مسكِّن ِلروعِتي  

أَن ِني واِعدسي نم ِني ، وفْتأَخ تأَن و كِني ِمنِمنؤي نم و تأَن يِني وقَوي نم ِني ، وتدأَفْر ت
أَضعفْتِني  لَا يِجري ، يا ِإلَِهي ، ِإلَّا رب علَى مربوٍب ، و لَا يؤِمن ِإلَّا غَاِلب علَى مغلُوٍب ، و لَا 

 ذَِلك السبِب ، و ِإلَيك الْمفَر و و ِبيِدك ، يا ِإلَِهي ، جِميع. يِعني ِإلَّا طَاِلب علَى مطْلُوٍب 
  .الْمهرب ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَِجر هرِبي ، و أَنِجح مطْلَِبي 

لَيع تظَرح أَو ِسيمالْج لَكِني فَضتعنم أَو الْكَِرمي كهجي ونع فْترِإنْ ص كِإن ماللَّه 
يِبيلَ ِإلَى شأَِجِد الس لَم كببي سنع تقَطَع أَو قَكا  ِرزلَى مع أَقِْدر لَم و ، كرِلي غَيأَم ٍء ِمن

 ِدكِتي ِبياِصين ، ِتكضِفي قَب و كدبي عفَِإن ، اكِة ِسوونعِبم كداٍض. ِعنم ، ِركأَم عِلي م رلَا أَم 
 ِطيعتلَا أَس و ، لْطَاِنكس وِج ِمنرلَى الْخةَ ِلي علَا قُو و ، كاؤقَض لٌ ِفيدع ، ككْمح ِفي
 و ِتكِإلَّا ِبطَاع كدا ِعنالُ ملَا أَن و ، اكلُغُ ِرضلَا أَب و ، اكوِميلُ هتلَا أَس و ، ِتكرةَ قُدزاوجم

  .رحمِتك ِبفَضِل 
 ، اً ِإلَّا ِبكرلَا ض فْعاً وفِْسي نِلن ِلكلَا أَم ، اِخراً لَكداً دبع تيسأَم و تحبِإلَِهي أَص
 ِني ، وتدعا وِلي م ِجزِقلَِّة ِحيلَِتي ، فَأَن ِتي وِف قُوعِبض ِرفتأَع فِْسي ، ولَى نع ِبذَِلك دهأَش

مت الْفَِقري ِهنيالْم ِقريالْح ِريرالض ِعيفالض ِكنيتسالْم ِكنيالِْمس كدبي عِني ، فَِإنتيا آتِلي م م
 ِجريتسالْم اِئفالْخ.  

ي ، و لَا غَاِفلًا اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و لَا تجعلِْني ناِسياً ِلِذكِْرك ِفيما أَولَيتِن
 أَو تاَء كُنري ، ِفي سنع طَأَتِإنْ أَب ِلي و ِتكابِإج لَا آِيساً ِمن ِني ، وتلَيا أَبِفيم اِنكسِلِإح

أَو لَأْواَء ، أَو فَقٍْر أَو ضراَء ، أَو ِشدٍة أَو رخاٍء ، أَو عاِفيٍة أَو بلَاٍء ، أَو بؤٍس أَو نعماَء ، أَو ِجدٍة 
  .ِغنى 

 ِدي لَكمح و ، اكِحي ِإيدم و ، كلَياِئي علْ ثَنعاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
منعتِني ِفيها ، و أَشِعر ِفي كُلِّ حالَاِتي حتى لَا أَفْرح ِبما آتيتِني ِمن الدنيا ، و لَا أَحزنَ علَى ما 



 لَيع ِردا يكُلِّ م نفِْسي عن ِتكلْ ِبطَاعغاش ي ، وِمن لُهقْبا تِني ِفيمدِملْ بعتاس و ، اكقْوقَلِْبي ت
 اكِرض ئاً ِمنيطَ شخلَا أَس و ، ِطكخس ئاً ِمنيش ى لَا أُِحبتح.  

ماللَّههشعان و ، ِبِذكِْرك لْهغاش و ، ِتكبحغْ قَلِْبي ِلمفَر آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص  
 بِر ِبِه ِفي أَحأَج و ، ِتكِإلَى طَاع أَِملْه و ، كِة ِإلَيغْبِه ِبالرقَو و ، كِل ِمنجِبالْو و ِفكوِبخ

، كِل ِإلَيبا الساِتي كُلِّهيح امأَي كدا ِعنِة ِفيمغْبِبالر ذَلِّلْه اِدي ، .  وا زينالد ِمن اكقْولْ تعاج و
و ِإلَى رحمِتك ِرحلَِتي ، و ِفي مرضاِتك مدخِلي ، و اجعلْ ِفي جنِتك مثْواي ، و هب ِلي 

جِميع مرضاِتك ، و اجعلْ ِفراِري ِإلَيك ، و رغْبِتي ِفيما ِعندك ، و أَلِْبس قَلِْبي قُوةً أَحتِملُ ِبها 
 ِتكِل طَاعأَه و اِئكِليِبأَو و ِبك سالْأُن ِلي به و ، لِْقكاِر خِشر ةَ ِمنشحلْ . الْوعجلَا ت و

لَيلَا كَاِفٍر ع كُونَ قَلِْبي ِلفَاِجٍر ولْ سعِل اجةً ، باجح ِهملَا ِبي ِإلَي داً ، وِدي يِعن لَا لَه ةً ، وِمن 
 لِْقكاِر خِبِخي و ِتي ِبكِكفَاي اِئي ونِتغاس فِْسي ون سأُن و.  

و اجعلِْني لَهم نِصرياً ، و امنن اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اجعلِْني لَهم قَِريناً ، 
يلَى كُلِّ شع كى ، ِإنضرت و ِحبا تِبم ِل لَكمِبالْع و ، كٍق ِإلَيوِبش لَيع  ذَِلك و ، ٍء قَِدير

 ِسريي كلَيع.  
  لْجهِد و تعسِر الْأُموِرو كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِعند الشدِة و ا) ٢٢(

 ِمن أَغْلَب لَيع ِه ولَيع كترقُد ي ، وِبِه ِمن لَكأَم تا أَنفِْسي من ِني ِمنكَلَّفْت كِإن ماللَّه
  .ِسي ِفي عاِفيٍة قُدرِتي ، فَأَعِطِني ِمن نفِْسي ما يرِضيك عني ، و خذْ ِلنفِْسك ِرضاها ِمن نفْ

اللَّهم لَا طَاقَةَ ِلي ِبالْجهِد ، و لَا صبر ِلي علَى الْبلَاِء ، و لَا قُوةَ ِلي علَى الْفَقِْر ، فَلَا 
 انظُر ِإلَي و. تحظُر علَي ِرزِقي ، و لَا تِكلِْني ِإلَى خلِْقك ، بلْ تفَرد ِبحاجِتي ، و تولَّ ِكفَايِتي 

و انظُر ِلي ِفي جِميِع أُموِري ، فَِإنك ِإنْ وكَلْتِني ِإلَى نفِْسي عجزت عنها و لَم أُِقم ما ِفيِه 
، و ِإنْ مصلَحتها ، و ِإنْ وكَلْتِني ِإلَى خلِْقك تجهموِني ، و ِإنْ أَلْجأْتِني ِإلَى قَرابِتي حرموِني 

فَِبفَضِلك ، اللَّهم ، فَأَغِْنِني ، و . أَعطَوا أَعطَوا قَِليلًا نِكداً ، و منوا علَي طَِويلًا ، و ذَموا كَِثرياً 
  .ِبعظَمِتك فَانعشِني ، و ِبسعِتك ، فَابسطْ يِدي ، و ِبما ِعندك فَاكِْفِني 



علَى محمٍد و آِلِه ، و خلِّصِني ِمن الْحسِد ، و احصرِني عِن الذُّنوِب ، و اللَّهم صلِّ 
ورعِني عِن الْمحاِرِم ، و لَا تجرئِْني علَى الْمعاِصي ، و اجعلْ هواي ِعندك ، و ِرضاي ِفيما 

ِلي ِفيم اِركب و ، كِمن لَيع ِردلِْني يعاج و ، لَيِبِه ع تمعا أَنِفيم ِني ولْتوا خِفيم ِني وقْتزا ر
  .ِفي كُلِّ حالَاِتي محفُوظاً مكْلُوءاً مستوراً ممنوعاً معاذاً مجاراً 

 و فَرضته علَي لَك ِفي وجٍه اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اقِْض عني كُلَّ ما أَلْزمتِنيِه
 ِتي ، وقُو هنع تنهو ِني ، ودب ذَِلك نع فعِإنْ ض و لِْقكخ لٍْق ِمنِلخ أَو ِتكوِه طَاعجو ِمن

ِسيتن أَو هتِدي ، ذَكَري لَا ذَات اِلي وم هعسي لَم ِتي ، ورقْدم لْهنت لَم ه . ا قَدِمم ، با ري ، وه
 كفَِإن ، كدا ِعنكَِثِري م و ِتكِطيِزيِل عج ي ِمننِه عفِْسي ، فَأَدن ا ِمنأَن هأَغْفَلْت و لَيع هتيصأَح

يش لَيقَى عبى لَا يتح ، كَِرمي اِسعِني وقَاصأَنْ ت ِريدت هِبِه ٌء ِمن اِعفضت اِتي ، أَونسح ِبِه ِمن 
 با ري أَلْقَاك موئَاِتي ييس ِمن.  

 ِرفى أَعتِتي حِلآِخر ِل لَكمةَ ِفي الْعغْبقِْني الرزار آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
غاِلب علَي الزهد ِفي دنياي ، و حتى أَعملَ الْحسناِت يكُونَ الْ ِصدق ذَِلك ِمن قَلِْبي ، و حتى

شوقاً ، و آمن ِمن السيئَاِت فَرقاً و خوفاً ، و هب ِلي نوراً أَمِشي ِبِه ِفي الناِس ، و أَهتِدي ِبِه 
  .لشبهاِت ُء ِبِه ِمن الشك و ا ِفي الظُّلُماِت ، و أَستِضي

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و ارزقِْني خوف غَم الْوِعيِد ، و شوق ثَواِب الْموعوِد 
 هِمن ِبك ِجريتا أَسةَ مكَأْب و ، لَه وكعا أَدلَذَّةَ م ى أَِجدتح.  

  .ن أَمِر دنياي و آِخرِتي فَكُن ِبحواِئِجي حِفياً اللَّهم قَد تعلَم ما يصِلحِني ِم
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد ، و ارزقِْني الْحق ِعند تقِْصِريي ِفي الشكِْر لَك ِبما 

 حتى أَتعرف ِمن نفِْسي روح الرضا و أَنعمت علَي ِفي الْيسِر و الْعسِر و الصحِة و السقَِم ،
طُمأِْنينةَ النفِْس ِمني ِبما يِجب لَك ِفيما يحدثُ ِفي حاِل الْخوِف و الْأَمِن و الرضا و السخِط 

  .و الضر و النفِْع 
ِني سلَامةَ الصدِر ِمن الْحسِد حتى لَا أَحسد أَحداً اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و ارزقْ

يلَى شع لِْقكخ ِفي  ِمن لِْقكخ ٍد ِمنلَى أَحع ِمكِنع ةً ِمنمى ِنعى لَا أَرتح و ، ِلكفَض ٍء ِمن



 ِإلَّا رجوت ِلنفِْسي أَفْضلَ ذَِلك ِبك و ِمنك ِديٍن أَو دنيا أَو عاِفيٍة أَو تقْوى أَو سعٍة أَو رخاٍء
 لَك ِريكلَا ش كدحو.  

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و ارزقِْني التحفُّظَ ِمن الْخطَايا ، و اِلاحِتراس ِمن الزلَِل 
و الْغضِب ، حتى أَكُونَ ِبما يِرد علَي ِمنهما ِبمنِزلٍَة سواٍء ، ِفي الدنيا و الْآِخرِة ِفي حاِل الرضا 

 ي ِمنودع نأْمى يتاِء ، حدالْأَع اِء وِليا ِفي الْأَوماها ِسولَى مع اكِثراً ِلِرضؤم ، ِتكاِملًا ِبطَاعع
 ِمن ميِلي و انِحطَاِط هواي  و اجعلِْني ِممن يدعوك مخِلصاً ظُلِْمي و جوِري ، و ييأَس وِليي

 ِجيدم ِميدح كاِء ، ِإنعِفي الد لَك ينطَرضالْم ِلِصنيخاَء الْمعاِء دخِفي الر.  
)٢٣ (الْع أَلَ اللَّهِإذَا س لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن اوهكْرش ةَ واِفي  

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَلِْبسِني عاِفيتك ، و جلِّلِْني عاِفيتك ، و حصني 
 به و ، ِتكاِفيِبع لَيع قدصت و ، ِتكاِفيأَغِْنِني ِبع و ، ِتكاِفيِني ِبعأَكِْرم و ، ِتكاِفيِلي ِبع

 ا وينِفي الد ِتكاِفيع نيب ِني ويب قفَرلَا ت و ، كتاِفيِلي ع ِلحأَص و ، كتاِفيِني عأَفِْرش و كتاِفيع
  .الْآِخرِة 

اِميةً ناِليةً عاِفيةً شةً كَاِفياِفياِفِني عع آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص مِفي اللَّه لِّدوةً تاِفيةً ، ع
و امنن علَي ِبالصحِة و الْأَمِن و السلَامِة ِفي ِديِني و . بدِني الْعاِفيةَ ، عاِفيةَ الدنيا و الْآِخرِة 

و ، ِة لَكيشالْخ وِري ، وفَاِذ ِفي أُمالن ِة ِفي قَلِْبي ، وِصريالْب ِني ، ودِة بالْقُو و ، كِف ِمنوالْخ 
 ِتكِصيعم ِمن هنِني عتيها ناِب ِلمِتناِلاج و ، ِتكطَاع ِني ِبِه ِمنترا أَملَى مع.  

ر ِه ولَيع كلَواتص ، وِلكسِر رِة قَبارِزي ِة ، ورمالْع و جِبالْح لَيع ننام و ماللَّه كتمح
و بركَاتك علَيِه و علَى آِلِه ، و آِل رسوِلك علَيِهم السلَام أَبداً ما أَبقَيتِني ِفي عاِمي هذَا و ِفي 

 كدوراً ِعنذْخم ، كيذْكُوراً لَدكُوراً ، مشولًا مقْبم لْ ذَِلكعاج اٍم ، وكُلِّ ع .مِبح ِطقأَن و ِدك
و أَِعذِْني و . و شكِْرك و ِذكِْرك و حسِن الثَّناِء علَيك ِلساِني ، و اشرح ِلمراِشِد ِديِنك قَلِْبي 

رش ِمن ِة ، واللَّام ِة وامِة و الْعامالْه ِة وامالس رش ِمن ِجيِم ، وطَاِن الريالش ِتي ِمنيكُلِّ ذُر 
شيطَاٍن مِريٍد ، و ِمن شر كُلِّ سلْطَاٍن عِنيٍد ، و ِمن شر كُلِّ مترٍف حِفيٍد ، و ِمن شر كُلِّ 
 رش ِمن كَِبٍري ، و ِغٍري وكُلِّ ص رش ِمن ِضيٍع ، وو ِريٍف وكُلِّ ش رش ِمن ِديٍد ، وش ِعيٍف وض



 و بِعيٍد ، و ِمن شر كُلِّ من نصب ِلرسوِلك و ِلأَهِل بيِتِه حرباً ِمن الِْجن و الِْإنِس ، كُلِّ قَِريٍب
  .و ِمن شر كُلِّ دابٍة أَنت آِخذٌ ِبناِصيِتها ، ِإنك علَى ِصراٍط مستِقيٍم 

آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه ، هكْري منع رحاد ي ، ونع ِرفْهوٍء فَاصِني ِبسادأَر نم 
و اجعلْ بين يديِه سداً حتى تعِمي عني بصره ، و . و ادرأْ عني شره ، و رد كَيده ِفي نحِرِه 

 ِإخطَاِري قَلْبه ، و تخِرس عني ِلسانه ، و تقْمع رأْسه ، تِصم عن ِذكِْري سمعه ، و تقِْفلَ دونَ
 ِه ورِميِع ضج ِني ِمنِمنؤت و ، هرِكب خفْست و ، هتقَبِذلَّ رت و ، هوتربج ركْست و ، هِذلَّ ِعزت و

ِزِه ولَم ِزِه ومه ِزِه وغَم ِه ورش كِلِه ، ِإنيخ ِجِلِه ور اِيِدِه وصم اِئِلِه وبح ِتِه واودع ِدِه وسح 
 قَِدير ِزيزع.  

)٢٤ (لَاما السِهملَيِه عيوِلأَب لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و  
هِل بيِتِه الطَّاِهِرين ، و اخصصهم   اللَّهم صلِّ علَى محمٍد عبِدك و رسوِلك ، و أَ

 لَاِمكس و كَاِتكرب و ِتكمحر و اِتكلَوِل صِبأَفْض . ، كيِة لَدامِبالْكَر ياِلدو مِص اللَّهصاخ و
 اِحِمنيالر محا أَري ، كلَاِة ِمنالص و.  

 و آِلِه ، و أَلِْهمِني ِعلْم ما يِجب لَهما علَي ِإلْهاماً ، و اجمع ِلي اللَّهم صلِّ علَى محمٍد
ِعلْم ذَِلك كُلِِّه تماماً ، ثُم استعِملِْني ِبما تلِْهمِني ِمنه ، و وفِّقِْني ِللنفُوِذ ِفيما تبصرِني ِمن ِعلِْمِه 

  .ٍء علَّمتِنيِه ، و لَا تثْقُلَ أَركَاِني عِن الْحفُوِف ِفيما أَلْهمتِنيِه  عمالُ شيحتى لَا يفُوتِني اسِت
 تبجا أَوآِلِه ، كَم ٍد ومحلَى ملِّ عص ا ِبِه ، ونفْترا شآِلِه كَم ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

  .سبِبِه لَنا الْحق علَى الْخلِْق ِب
اللَّهم اجعلِْني أَهابهما هيبةَ السلْطَاِن الْعسوِف ، و أَبرهما ِبر الْأُم الرُءوِف ، و اجعلْ 

برش ِري ِمندِلص أَثْلَج اِن ، ونسِة الْوقْدر ِني ِمنيِلع ا أَقَري ِبِهمِبر و ياِلدِتي ِلوآِن طَاعِة الظَّم
حتى أُوِثر علَى هواي هواهما ، و أُقَدم علَى ِرضاي ِرضاهما و أَستكِْثر ِبرهما ِبي و ِإنْ قَلَّ ، 

 ِإنْ كَثُر ا وي ِبِهمِقلَّ ِبرتأَس و .ا كَلَاِمي ، وملَه أَِطب ِتي ، ووا صملَه فِّضخ ما اللَّهملَه أَِلن 
اللَّهم اشكُر . عِريكَِتي ، و اعِطف علَيِهما قَلِْبي ، و صيرِني ِبِهما رِفيقاً ، و علَيِهما شِفيقاً 

هم و ما اللَّ. لَهما ترِبيِتي ، و أَِثبهما علَى تكِْرمِتي ، و احفَظْ لَهما ما حِفظَاه ِمني ِفي ِصغِري 



 لْهعفَاج قح ا ِمنمِلي لَهِقب اعض وٍه ، أَوكْرم ي ِمننا عِهمِإلَي لَصخ أَذًى ، أَو ي ِمنا ِمنمهسم
يلَ السدبا ما ، ياِتِهمنسةً ِفي حادِزي ا ، واِتِهمجراً ِفي دلُوع ا ، ووِبِهما ِحطَّةً ِلذُناِفهعئَاِت ِبأَض

اللَّهم و ما تعديا علَي ِفيِه ِمن قَوٍل ، أَو أَسرفَا علَي ِفيِه ِمن ِفعٍل ، أَو ضيعاه . ِمن الْحسناِت 
ِبِه ع تدج ا ، وملَه هتبهو اِجٍب فَقَدو ِمن هنا ِبي عرقَص أَو ، قح ِلي ِمن تِغبر ا وِهملَي

ِإلَيك ِفي وضِع تِبعِتِه عنهما ، فَِإني لَا أَتِهمهما علَى نفِْسي ، و لَا أَستبِطئُهما ِفي ِبري ، و لَا 
 با رِري يأَم ِمن اهلَّيوا تم هأَكْر .ِإح مأَقْد و ، لَيقّاً عح بجا أَومةً فَهِمن ظَمأَع و ، اناً ِإلَيس

 ِتي وِبيرا ِبتِلِهمغا ِإلَِهي طُولُ شِإذاً ي نلَى ِمثٍْل ، أَيا عمهاِزيأُج ٍل ، أَودا ِبعمهأَنْ أُقَاص ِمن يلَد
ِهما ِللتوِسعِة علَي  هيهات ما يستوِفياِن أَين ِشدةُ تعِبِهما ِفي ِحراسِتي و أَين ِإقْتارهما علَى أَنفُِس

ِمني حقَّهما ، و لَا أُدِرك ما يِجب علَي لَهما ، و لَا أَنا ِبقَاٍض وِظيفَةَ ِخدمِتِهما ، فَصلِّ علَى 
 ِبِه ، و ِعنيتِن اسم ريا خي يأَِعن آِلِه ، و ٍد ومحلَا م ِه ، وِإلَي ِغبر نى مدا أَهفِّقِْني يو

تجعلِْني ِفي أَهِل الْعقُوِق ِللْآباِء و الْأُمهاِت يوم تجزى كُلُّ نفٍْس ِبما كَسبت و هم لَا يظْلَمونَ 
.  

بوي ِبأَفْضِل ما خصصت ِبِه آباَء اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه و ذُريِتِه ، و اخصص أَ
 اِحِمنيالر محا أَري ، اِتِهمهأُم و ِمِننيؤالْم اِدكاِتي ، . ِعبلَواِر صبا ِفي أَدمهِسِني ِذكْرنلَا ت ماللَّه

هاِت ناعس ٍة ِمناعِفي كُلِّ س ِلي ، واِء لَيآن ى ِمنِفي ِإن اِري و.  
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اغِْفر ِلي ِبدعاِئي لَهما ، و اغِْفر لَهما ِبِبرِهما ِبي 
مغِفرةً حتماً ، و ارض عنهما ِبشفَاعِتي لَهما ِرضى عزماً ، و بلِّغهما ِبالْكَرامِة مواِطن السلَامِة 

.  
اللَّهم و ِإنْ سبقَت مغِفرتك لَهما فَشفِّعهما ِفي ، و ِإنْ سبقَت مغِفرتك ِلي فَشفِّعِني 
ِفيِهما حتى نجتِمع ِبرأْفَِتك ِفي داِر كَرامِتك و محلِّ مغِفرِتك و رحمِتك ، ِإنك ذُو الْفَضِل 

  . و الْمن الْقَِدِمي ، و أَنت أَرحم الراِحِمني الْعِظيِم ،
)٢٥(لَامالس ِهملَيلِْدِه عِلو لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و   



 اِعي ِبِهمتِلي و ِبِإم لَاِحِهمِبِإص لِْدي وقَاِء وِبب لَيع نم و مِلي . اللَّه ددِفي ِإلَِهي ام
أَعماِرِهم ، و ِزد ِلي ِفي آجاِلِهم ، و رب ِلي صِغريهم ، و قَو ِلي ضِعيفَهم ، و أَِصح ِلي 
أَبدانهم و أَديانهم و أَخلَاقَهم ، و عاِفِهم ِفي أَنفُِسِهم و ِفي جواِرِحِهم و ِفي كُلِّ ما عِنيت ِبِه 

و اجعلْهم أَبراراً أَتِقياَء بصراَء ساِمِعني مِطيِعني . مِرِهم ، و أَدِرر ِلي و علَى يِدي أَرزاقَهم ِمن أَ
 آِمني ، ِغِضنيبم و اِنِدينعم اِئكدِميِع أَعِلج و ، اِصِحنينم نيِحبم اِئكِليِلأَو و ، لَك.  

شدد ِبِهم عضِدي ، و أَِقم ِبِهم أَوِدي ، و كَثِّر ِبِهم عدِدي ، و زين ِبِهم اللَّهم ا
 ِتي ، واجلَى حع ي ِبِهمأَِعن ِتي ، وبِفي غَي اكِْفِني ِبِهم ِذكِْري ، و ِي ِبِهمأَح ِري ، وضحم

ني مقِْبِلني مستِقيِمني ِلي ، مِطيِعني ، غَير عاِصني و لَا عاقِّني اجعلْهم ِلي مِحبني ، و علَي حِدِب
 اِطِئنيلَا خ و اِلِفنيخلَا م و . كنلَد ِلي ِمن به و ، ِهمِبر و ، أِْديِبِهمت و ِتِهمِبيرلَى تي عأَِعن و

و أَِعذِْني .  ذَِلك خيراً ِلي ، و اجعلْهم ِلي عوناً علَى ما سأَلْتك معهم أَولَاداً ذُكُوراً ، و اجعلْ
 ا ونترا أَماِب ما ِفي ثَونتغَّبر ا ونتيهن ا ونترأَم ا ونلَقْتخ كِجيِم ، فَِإنطَاِن الريالش ِتي ِمنيذُر و

 ، ها ِعقَابنتبهر هتكَنأَس ، هِه ِمنلَيا علِّطْنست ا لَملَى ما عِمن هلَّطْتا ، سنِكيداً يودا علَن لْتعج و
 كا ِعقَابنِمنؤا ، يِسينى ِإنْ نسنلَا ي ا ، وفُلُ ِإنْ غَفَلْنغا ، لَا ياِئنِدم اِريجم هتيرأَج ا ، ونوردص

و ، ِركيا ِبغفُنوخي  . ، هنا عطَناِلٍح ثَبٍل صما ِبعنممِإنْ ه ا ، وهلَيا عنعجٍة شا ِبفَاِحشنممِإنْ ه
نا ، و ِإلَّا يتعرض لَنا ِبالشهواِت ، و ينِصب لَنا ِبالشبهاِت ، ِإنْ وعدنا كَذَبنا ، و ِإنْ منانا أَخلَفَ

  .تصِرف عنا كَيده يِضلَّنا ، و ِإلَّا تِقنا خبالَه يستِزلَّنا 
اللَّهم فَاقْهر سلْطَانه عنا ِبسلْطَاِنك حتى تحِبسه عنا ِبكَثْرِة الدعاِء لَك فَنصِبح ِمن كَيِدِه 

 ِبك وِمنيصعِفي الْم.  
اللَّهم أَعِطِني كُلَّ سؤِلي ، و اقِْض ِلي حواِئِجي ، و لَا تمنعِني الِْإجابةَ و قَد ضِمنتها ِلي 
 و ايينِني ِفي دِلحصا يِبكُلِّ م لَيع ننام ِني ِبِه ، وترأَم قَد و كناِئي ععد بجحلَا ت و ،

و اجعلِْني . كَرت ِمنه و ما نِسيت ، أَو أَظْهرت أَو أَخفَيت أَو أَعلَنت أَو أَسررت آِخرِتي ما ذَ
 وِعنينمِر الْمغَي كِبالطَّلَِب ِإلَي ِجِحنينالْم ، اكاِلي ِإيؤِبس ِلِحنيصالْم ِمن ِميِع ذَِلكِفي ج

 كلَيكُِّل عوِبالت. ، كِبِعز اِرينجالْم ، كلَيِة عارجِفي الت اِبِحنيالر ، ِذ ِبكوعِبالت ِدينوعالْم 



 الذُّلِّ ِبك ِمن ينزعالْم ، ِمككَر و وِدكاِسِع ِبجالْو ، ِلكفَض لَالُ ِمنالْح قزالر ِهملَيِع عسوالْم
ن الظُّلِْم ِبعدِلك ، و الْمعافَين ِمن الْبلَاِء ِبرحمِتك ، و الْمغنين ِمن الْفَقِْر ِبِغناك ، و الْمجاِرين ِم

 ِد وشالر ِر ويِللْخ فَِّقنيوالْم و ، اكقْوطَاِء ِبتالْخ لَِل والز وِب والذُّن ِمن وِمنيصعالْم و ،
اعِتك ، و الْمحاِل بينهم و بين الذُّنوِب ِبقُدرِتك ، التاِرِكني ِلكُلِّ معِصيِتك ، الصواِب ِبطَ

 اِركِفي ِجو اِكِننيالس.  
اللَّهم أَعِطنا جِميع ذَِلك ِبتوِفيِقك و رحمِتك ، و أَِعذْنا ِمن عذَاِب السِعِري ، و أَعِط 

لِْدي ِفي جِلو فِْسي وِلن كأَلْتاِت ِمثْلَ الَِّذي سِمنؤالْم و ِمِننيؤالْم اِت وِلمسالْم و ِلِمنيسالْم ِميع
 ِحيمر ُءوفر غَفُور فُوع ِليمع ِميعس ِجيبم قَِريب كِة ، ِإنآِجِل الْآِخر ا ويناِجِل الدع . و

  . الدنيا حسنةً ، و ِفي الْآِخرِة حسنةً و ِقنا عذَاب الناِر آِتنا ِفي
)٢٦ (مهاِئِه ِإذَا ذَكَرِليأَو اِنِه وِلِجري لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و  

ي الْعاِرِفني ِبحقِّنا ، و اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و تولَِّني ِفي ِجرياِني و مواِل
 ِتكلَايِل وا ِبأَفْضاِئندِلأَع اِبِذيننِفي . الْم ِبكاِسِن أَدحِذ ِبمالْأَخ و ، ِتكنِة سِلِإقَام مفِّقْهو و

ِة مايِهد و ، ِريِضِهمِة مادِعي و ، لَِّتِهمخ دس و ، ِعيِفِهمفَاِق ضِة ِإرحاصنم و ، ِشِدِهمرتس
 و ، ظْلُوِمِهمِة مرصن و ، اِتِهمروِر عتس و ، اِرِهمراِن أَسمِكت و ، ِد قَاِدِمِهمهعت و ، ِشِريِهمتسم

اِل ، والِْإفْض ِة وِبالِْجد ِهملَيِد عوالْع وِن ، واعِبالْم اِتِهماسوِن مسلَ حقَب ملَه ِجبا يطَاِء مِإع 
 و ، ظَاِلِمِهم نِز عاوجِبالت ِرضأُع و ، مِسيئَهاِن مسِزي ِبالِْإحأَج ملِْني اللَّهعاج اِل  وؤالس

أَغُض و ، مهتامع لَّى ِبالِْبروأَت و ، ِفي كَافَِّتِهم الظَّن نسِملُ حعتأَس أُِلني ِعفَّةً ، و مهنِري عصب 
ِمنهم رحمةً ، و أُِسر لَهم ِبالْغيِب مودةً ، و أُِحب  جاِنِبي لَهم تواضعاً ، و أَِرق علَى أَهِل الْبلَاِء

امِلح ا أُوِجبم ملَه أُوِجب حاً ، وصن مهدِة ِعنمعقَاَء النى بعا أَرم مى لَهعأَر ِتي ، و
  .ِلخاصِتي 

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و ارزقِْني ِمثْلَ ذَِلك ِمنهم ، و اجعلْ ِلي أَوفَى الْحظُوِظ 
ى يتِلي حِرفَةً ِبفَضعم قِّي ، وةً ِفي حِصريب مهِزد و ، مهدا ِعنِفيم ، ِبِهم دعأَس وا ِبي ودعس

 الَِمنيالْع بر آِمني.  



  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِلأَهِل الثُّغوِر) ٢٧(
ِتكا ِبقُوهاتمح دأَي و ، ِتكِبِعز ِلِمنيسالْم ورثُغ نصح آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه 

 ِتكِجد ِمن ماهطَايِبغْ عأَس و ،.  
 مهتزوح سراح و ، مهتِلحذْ أَسحاش و ، مهتِعد كَثِّر آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

يب اِترو و ، مهرأَم ربد و ، مهعمج أَلِّف و ، مهتموح عنام ِة ، وِبِكفَاي دحوت و ، ِرِهمِمي ن
  .مؤِنِهم ، و اعضدهم ِبالنصِر ، و أَِعنهم ِبالصبِر ، و الْطُف لَهم ِفي الْمكِْر 

 ، و اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و عرفْهم ما يجهلُونَ ، و علِّمهم ما لَا يعلَمونَ
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَنِسِهم ِعند ِلقَاِئِهم الْعدو ِذكْر . بصرهم ما لَا يبِصرونَ 

ةَ ننِل الْجعاج وِن ، واِل الْفَتاِت الْمطَرخ قُلُوِبِهم نع حام وِر ، ورِة الْغاعدالْخ ماهيند بص
أَعيِنِهم ، و لَوح ِمنها ِلأَبصاِرِهم ما أَعددت ِفيها ِمن مساِكِن الْخلِْد و مناِزِل الْكَرامِة و الْحوِر 

مِر حتى لَا يهم أَحد الْمطَِّردِة ِبأَنواِع الْأَشِربِة و الْأَشجاِر الْمتدلِّيِة ِبصنوِف الثَّ الِْحساِن و الْأَنهاِر
  .ِمنهم ِبالِْإدباِر ، و لَا يحدثَ نفْسه عن ِقرِنِه ِبِفراٍر 

 و ، ِتِهمِلحأَس نيب و مهنيب قفَر و ، مهأَظْفَار مهنع اقِْلم و ، مهودع افْلُلْ ِبذَِلك ماللَّه
ثَاِئقو لَعاخ نع ملِّلْهض و ، ِلِهمبِفي س مهريح و ، ِتِهمِودأَز نيب و مهنيب اِعدب و ، ِتِهمأَفِْئد 

 اقِْبض و ، بعالر مهتلَأْ أَفِْئدام و ، ددالْع مهِمن قُصان و ، ددالْم مهنع اقْطَع و ، ِهِهمجو
هِديأَي نم كِّلْ ِبِهمن و ملْفَهخ نم ِبِهم درش طِْق ، وِن النع مهتأَلِْسن ِزماخ ِط ، وسِن الْبع م

 مهدعب نم اعأَطْم ِيِهمِبِخز اقْطَع و ، ماَءهرو.  
ِهم ، و اقْطَع نسلَ دوابِهم و أَنعاِمِهم اللَّهم عقِّم أَرحام ِنساِئِهم ، و يبس أَصلَاب ِرجاِل

  .، لَا تأْذَنْ ِلسماِئِهم ِفي قَطٍْر ، و لَا ِلأَرِضِهم ِفي نباٍت 
 و ، مالَهوِبِه أَم رثَم و ، مهارِبِه ِدي نصح لَاِم ، وِل الِْإسالَ أَهِمح ِبذَِلك قَو و ماللَّه
فَرغْهم عن محاربِتِهم ِلِعبادِتك ، و عن منابذَِتِهم ِللْخلْوِة ِبك حتى لَا يعبد ِفي ِبقَاِع الْأَرِض 

 كونةٌ دهبج مهٍد ِمنِلأَح فَّرعلَا ت و ، كرغَي.  



ى من ِبِإزاِئِهم ِمن الْمشِرِكني ، و أَمِددهم اللَّهم اغْز ِبكُلِّ ناِحيٍة ِمن الْمسِلِمني علَ
 راً ، أَوأَس و ِضكلًا ِفي أَراِب قَترقَطَِع التنِإلَى م مكِْشفُوهى يتح ِدِفنيرم ِدكِعن لَاِئكٍَة ِمنِبم

 تِإلَّا أَن الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه تأَن كوا ِبأَنِقري لَك ِريكلَا ش كدحو.  
 ِر وزالْخ ِك ورالت وِم والر ِد والِْهن ِفي أَقْطَاِر الِْبلَاِد ِمن اَءكدأَع ِبذَِلك مماع و ماللَّه

لَِّذين تخفَى أَسماؤهم و الْحبِش و النوبِة و الزنِج و السقَاِلبِة و الدياِلمِة و ساِئِر أُمِم الشرِك ، ا
 ِتكرِبقُد ِهملَيع فْترأَش و ، ِرفَِتكعِبم مهتيصأَح قَد و ، مهِصفَات.  

اللَّهم اشغِل الْمشِرِكني ِبالْمشِرِكني عن تناوِل أَطْراِف الْمسِلِمني ، و خذْهم ِبالنقِْص 
  .ِصِهم ، و ثَبطْهم ِبالْفُرقَِة عِن اِلاحِتشاِد علَيِهم عن تنقُّ

 اِل ، وِتيِن اِلاحع مهأَذِْهلْ قُلُوب ِة ، والْقُو ِمن مهاندأَب ِة ، ونالْأَم ِمن مهِل قُلُوبأَخ ماللَّه
و جبنهم عن مقَارعِة الْأَبطَاِل ، و ابعثْ علَيِهم جنداً ِمن أَوِهن أَركَانهم عن منازلَِة الرجاِل ، 

 و ، مهكَتوِبِه ش دصحت و مهاِبرِبِه د قْطَعٍر ، تدب موي ِلككَِفع أِْسكب أٍْس ِمنِبب لَاِئكَِتكم
 مهددِبِه ع قفَرت.  

جزام و ماللَّه أَِلح وِف ، وسِبالْخ مهِم ِبلَادار اِء ، ووِبالْأَد مهتأَطِْعم اِء ، وبِبالْو مهاهِمي 
 و ، مهنا عِدهعأَب و ِضكأَر صِفي أَح مهرلْ ِميعاج وِل ، وحا ِبالْمهعافْر ا ِبالْقُذُوِف ، وهلَيع

  .نهم ، أَِصبهم ِبالْجوِع الْمِقيِم و السقِْم الْأَِليِم امنع حصونها ِم
اللَّهم و أَيما غَاٍز غَزاهم ِمن أَهِل ِملَِّتك ، أَو مجاِهٍد جاهدهم ِمن أَتباِع سنِتك ِليكُونَ 

ى فَلَقِِّه الْيسر ، و هيئْ لَه الْأَمر ، و تولَّه ِبالنجِح ِدينك الْأَعلَى و ِحزبك الْأَقْوى و حظُّك الْأَوفَ
 اِط ، وشِبالن هعتم فَقَِة ، وِه ِفي النلَيِبغْ عأَس و ، رالظَّه ، قِْو لَهتاس و ، ابحالْأَص لَه ريخت و ،

و أْثُر لَه . ره ِمن غَم الْوحشِة ، و أَنِسِه ِذكْر الْأَهِل و الْولَِد أَطِْف عنه حرارةَ الشوِق ، و أَِج
 أَةَ ، ورالْج هأَلِْهم ِن ، وبالْج ِفِه ِمنأَع ةَ ، ولَامالس هِحبأَص ِة ، واِفيِبالْع لَّهوت ِة ، ويالن نسح

يده ِبالنصرِة ، و علِّمه السير و السنن ، و سدده ِفي الْحكِْم ، و اعِزلْ عنه ارزقْه الشدةَ ، و أَ
 لَك و ِفيك ، هتِإقَام و هنظَع و هِذكْر و هلْ ِفكْرعاج ِة ، وعمالس ِمن هلِّصخ اَء ، ويفَِإذَا . الر

كودع افلَا ص و ، مهِمن أَِدلْ لَه ِفي قَلِْبِه ، و مهأْنش رغص ِنِه ، ويِفي ع مفَقَلِّلْه هودع و 



تِدلْهم ِمنه ، فَِإنْ ختمت لَه ِبالسعادِة ، و قَضيت لَه ِبالشهادِة فَبعد أَنْ يجتاح عدوك ِبالْقَتِل ، 
ب و كودع لِّيوأَنْ ي دعب و ، ِلِمنيسالْم افأَطْر نأْمأَنْ ت دعب و ، رالْأَس ِبِهم دهجأَنْ ي دع

 ِبِريندم.  
 ، أَو اللَّهم و أَيما مسِلٍم خلَف غَاِزياً أَو مراِبطاً ِفي داِرِه ، أَو تعهد خاِلِفيِه ِفي غَيبِتِه

 ةً ، أَووعِهِه دجِفي و هعبأَت اٍد ، أَولَى ِجهع ذَهحش اٍد ، أَوِبِعت هدأَم اِلِه ، أَوم ِبطَاِئفٍَة ِمن هانأَع
ع ِمثْلًا ِبِمثٍْل ، و ٍن وزناً ِبوزِرِه وِمثْلَ أَج لَه ةً ، فَآِجرمراِئِه حرو ِمن ى لَهعِلِه رِفع ِمن هضو

ِعوضاً حاِضراً يتعجلُ ِبِه نفْع ما قَدم و سرور ما أَتى ِبِه ، ِإلَى أَنْ ينتِهي ِبِه الْوقْت ِإلَى ما 
 ِتكامكَر ِمن لَه تددأَع و ، ِلكفَض ِمن لَه تيرأَج.  

ِلٍم أَهسا ممأَي و مواً اللَّهى غَزوفَن ِهملَيِك عرِل الشأَه بزحت هنزأَح لَاِم ، والِْإس رأَم هم
، أَو هم ِبِجهاٍد فَقَعد ِبِه ضعف ، أَو أَبطَأَت ِبِه فَاقَةٌ ، أَو أَخره عنه حاِدثٌ ، أَو عرض لَه دونَ 

فَاكْت اِنعِتِه مادِفي ِنظَاِم ِإر لْهعاج و ، اِهِدينجالْم ابثَو لَه ِجبأَو و ، اِبِدينِفي الْع همِب اس
 اِلِحنيالص اِء ودهالش.  

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد عبِدك و رسوِلك و آِل محمٍد ، صلَاةً عاِليةً علَى الصلَواِت ، 
وق التِحياِت ، صلَاةً لَا ينتِهي أَمدها ، و لَا ينقَِطع عددها كَأَتم ما مضى ِمن صلَواِتك مشِرفَةً فَ

 ِريدا تالُ ِلمالْفَع ِعيدالْم ِدئبالْم ِميدانُ الْحنالْم كِإن ، اِئكِليأَو ٍد ِمنلَى أَحع.  
)٢٨ ( كَانَ ِمن لَّوج و زعاً ِإلَى اللَِّه عفَزتم لَامِه السلَياِئِه ععد  

 نمِهي عجو فْترص و  كلَيِبكُلِّي ع لْتأَقْب و  كِقطَاِعي ِإلَيِبان تلَصي أَخِإن ماللَّه
غتسي لَم نمأَلَِتي عسم تقَلَب و  ِإلَى ِرفِْدك اجتحاِج يتحالْم أَنَّ طَلَب تأَير و  ِلكفَض نِن ع

فَكَم قَد رأَيت يا ِإلَِهي ِمن أُناٍس طَلَبوا الِْعز . ِإلَى الْمحتاِج سفَه ِمن رأِْيِه و ضلَّةٌ ِمن عقِْلِه 
روا ، و حاولُوا اِلارِتفَاع فَاتضعوا ،  فَصح ِبغيِرك فَذَلُّوا ، و راموا الثَّروةَ ِمن ِسواك فَافْتقَ

 هارِتياِبِه اخوِإلَى طَِريِق ص هدشأَر و ، هارِتباع فَّقَهو اِزمح ثَاِلِهمِة أَمنايعِبم . لَايوا مي تفَأَن
ونَ كُلِّ مد أَلَِتي ، وسم ِضعوئُوٍل مسونَ كُلِّ مد وصصخالْم تِتي  أَناجح ِليِه وطْلُوٍب ِإلَي

قَبلَ كُلِّ مدعو ِبدعوِتي ، لَا يشركُك أَحد ِفي رجاِئي ، و لَا يتِفق أَحد معك ِفي دعاِئي ، و لَا 



 ، و ملَكَةُ الْقُدرِة الصمِد ، و فَِضيلَةُ الْحوِل و ينِظمه و ِإياك ِنداِئي  لَك يا ِإلَِهي وحداِنيةُ الْعدِد
و من ِسواك مرحوم ِفي عمِرِه ، مغلُوب علَى أَمِرِه ، مقْهور . الْقُوِة ، و درجةُ الْعلُو و الرفْعِة 

لصفَاِت  فَتعالَيت عِن الْأَشباِه و الْأَضداِد ، و علَى شأِْنِه ، مختِلف الْحالَاِت ، متنقِّلٌ ِفي ا
 تِإلَّا أَن لَا ِإلَه كانحباِد ، فَسدالْأَن ثَاِل وِن الْأَمع تركَبت.  

)٢٩ (قزِه الرلَيع رِإذَا قُت لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و  
اب كِإن ما اللَّهنسمى الْتتِل حا ِبطُوِل الْأَماِلنِفي آج و ، وِء الظَّنا ِبساِقنزا ِفي أَرنتلَيت

 ِرينمعاِر الْمما ِفي أَعاِلنا ِبآمنطَِمع و ، وِقنيزرِد الْمِعن ِمن اقَكزآِلِه ، . أَر ٍد ومحلَى ملِّ عفَص
يناً صاِدقاً تكِْفينا ِبِه ِمن مئُونِة الطَّلَِب ، و أَلِْهمنا ِثقَةً خاِلصةً تعِفينا ِبها ِمن ِشدِة و هب لَنا يِق

 ، اِبكِفي ِكت ِمكقَس ِمن هتعبأَت و ، ِيكحِفي و ِتكِعد ِبِه ِمن تحرا صلْ معاج ِب  وصالن
نا ِبالرزِق الَِّذي تكَفَّلْت ِبِه ، و حسماً ِلِلاشِتغاِل ِبما ضِمنت الِْكفَايةَ لَه  فَقُلْت و قَاِطعاً ِلاهِتماِم

. قَولُك الْحق الْأَصدق ، و أَقْسمت و قَسمك الْأَبر الْأَوفَى و ِفي السماِء ِرزقُكُم و ما توعدونَ 
قُلْت ِطقُونَ ثُمنت كُما أَنِمثْلَ م قلَح هِض ِإنالْأَر اِء ومالس بر فَو .  

  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي الْمعونِة علَى قَضاِء الديِن) ٣٠(
يد ةَ ِمناِفيالْع ِلي به آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه ارحي ِهي ، وجِبِه و ِلقخٍن ت

و أَعوذُ ِبك يا رب ِمن هم   ، ِفيِه ِذهِني ، و يتشعب لَه ِفكِْري ، و يطُولُ ِبممارسِتِه شغِلي
ِعذِْني ِمنه ، و أَستِجري الديِن و ِفكِْرِه ، و شغِل الديِن و سهِرِه ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَ

 آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَاِة ، فَصالْو دعِتِه بِبعت ِمن اِة ، ويِذلَِّتِه ِفي الْح ِمن ، با ري ، ِبك
  .أَِجرين ِمنه ِبوسٍع فَاِضٍل أَو كَفَاٍف واِصٍل 

ِه ، و احجبِني عِن السرِف و اِلازِدياِد ، و قَومِني ِبالْبذِْل و اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل
اِلاقِْتصاِد ، و علِّمِني حسن التقِْديِر ، و اقِْبضِني ِبلُطِْفك عِن التبِذيِر ، و أَجِر ِمن أَسباِب الْحلَاِل 

ِبر ِإنفَاِقي ، و ازِو عني ِمن الْماِل ما يحِدثُ ِلي مِخيلَةً أَو تأَدياً أَرزاِقي ، و وجه ِفي أَبواِب الْ
  .ِإلَى بغٍي أَو ما أَتعقَّب ِمنه طُغياناً 



ا زم ِر  وبِن الصسِبح ِتِهمبحلَى صي عأَِعن اِء ، وةَ الْفُقَربحص ِإلَي ببح ماللَّه تيو
عني ِمن متاِع الدنيا الْفَاِنيِة فَاذْخره ِلي ِفي خزاِئِنك الْباِقيِة  و اجعلْ ما خولْتِني ِمن حطَاِمها ، 

ِتكنةً ِإلَى جذَِريع و ِبكلَةً ِإلَى قُرصو و اِركةً ِإلَى ِجولْغا باِعهتم ِلي ِمن لْتجع ذُو و كِإن ، 
 الْكَِرمي ادوالْج تأَن ِظيِم ، وِل الْعالْفَض.  

  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي ِذكِْر التوبِة و طَلَِبها) ٣١(
ني  و يا من لَا اللَّهم يا من لَا يِصفُه نعت الْواِصِفني  و يا من لَا يجاِوزه رجاُء الراِج

ِسِننيحالْم رِه أَجيلَد ِضيعي ،   اِبِدينِف الْعوى خهتنم وه نا مي ِة . ويشةُ خغَاي وه نا مي و
ا ، وطَايةُ الْخأَِزم هتقَاد وِب ، وِدي الذُّنأَي هلَتاودت نم قَامذَا مه  ِقنيتِه الْملَيذَ عوحتاس 

كَالْجاِهِل ِبقُدرِتك . الشيطَانُ ، فَقَصر عما أَمرت ِبِه تفِْريطاً ، و تعاطَى ما نهيت عنه تغِريراً 
و تقَشعت عنه علَيِه ، أَو كَالْمنِكِر فَضلَ ِإحساِنك ِإلَيِه حتى ِإذَا انفَتح لَه بصر الْهدى ، 

سحاِئب الْعمى ، أَحصى ما ظَلَم ِبِه نفْسه ، و فَكَّر ِفيما خالَف ِبِه ربه ، فَرأَى كَِبري ِعصياِنِه 
جه رغْبته ِإلَيك فَأَقْبلَ نحوك مؤملًا لَك مستحِيياً ِمنك ، و و. كَِبرياً و جِليلَ مخالَفَِتِه جِليلًا 

ِثقَةً ِبك ، فَأَمك ِبطَمِعِه يِقيناً ، و قَصدك ِبخوِفِه ِإخلَاصاً ، قَد خلَا طَمعه ِمن كُلِّ مطْموٍع ِفيِه 
 اكِسو هذُوٍر ِمنحكُلِّ م ِمن هعور خأَفْر و ، ِركغَي .ضتم كيدي نيثَلَ بفَم ضغَم عاً ، ور

بصره ِإلَى الْأَرِض متخشعاً ، و طَأْطَأَ رأْسه ِلِعزِتك متذَلِّلًا ، و أَبثَّك ِمن ِسرِه ما أَنت أَعلَم ِبِه 
اثَ ِبكغتاس وعاً ، وشا خى لَهصأَح تا أَنوِبِه مذُن ِمن ددع وعاً ، وضخ ها ِمنِظيِم مع ِمن 

 تأَقَام و ، تبا فَذَههلَذَّات تربوٍب أَدذُن ِمن كِْمكِفي ح هحا فَضقَِبيِح م و ِبِه ِفي ِعلِْمك قَعو
 تا فَلَِزمهاتِبعِإنْ . ت كفْوع ِظمعتسلَا ي و ، هتاقَبِإنْ ع لَكدا ِإلَِهي عي ِكرنلَا ي و هنع تفَوع

  .رِحمته ، ِلأَنك الرب الْكَِرمي الَِّذي لَا يتعاظَمه غُفْرانُ الذَّنِب الْعِظيِم 
اللَّهم فَها أَنا ذَا قَد ِجئْتك مِطيعاً ِلأَمِرك ِفيما أَمرت ِبِه ِمن الدعاِء ، متنجزاً وعدك ِفيما 

دعو لَكُم ِجبتوِني أَسعقُولُ ادِة ، ِإذْ تابالِْإج ِبِه ِمن ت.  
 نِني عفَعار اِري ، وِبِإقْر كا لَِقيتكَم ِتكِفرغالْقَِني ِبم آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ماللَّه

  .ي ِبِستِرك كَما تأَنيتِني عِن اِلانِتقَاِم ِمني مصاِرِع الذُّنوِب كَما وضعت لَك نفِْسي ، و استرِن



اللَّهم و ثَبت ِفي طَاعِتك ِنيِتي ، و أَحِكم ِفي ِعبادِتك بِصريِتي ، و وفِّقِْني ِمن الْأَعماِل 
ِتك و ِملَِّة نِبيك محمٍد علَيِه السلَام ِإذَا ِلما تغِسلُ ِبِه دنس الْخطَايا عني ، و توفَِّني علَى ِملَّ

  .توفَّيتِني 
 ئَاِتي وياِطِن سوب ا ، واِئِرهغص وِبي واِئِر ذُنكَب ذَا ِمنقَاِمي هِفي م كِإلَي وبي أَتِإن ماللَّه

 ، توبةَ من لَا يحدثُ نفْسه ِبمعِصيٍة ، و لَا يضِمر أَنْ ظَواِهِرها ، و سواِلِف زلَّاِتي و حواِدِثها
يعود ِفي خِطيئٍَة  و قَد قُلْت يا ِإلَِهي ِفي محكَِم ِكتاِبك ِإنك تقْبلُ التوبةَ عن ِعباِدك ، و تعفُو 

اقْبلْ توبِتي كَما وعدت ، و اعف عن سيئَاِتي كَما ضِمنت عِن السيئَاِت ، و تِحب التواِبني ، فَ
 و ، وِهككْرِفي م ودِطي أَلَّا أَعرش با ري لَك و  طْترا شكَم كتبحِلي م ِجبأَو و ،

ج رجِدي أَنْ أَههع و ، وِمكذْمِفي م ِجعاِني أَنْ لَا أَرمض اِصيكعم ِميع.  
 تببا أَحِإلَى م ِتكرِرفِْني ِبقُداص و ، تِلما عِلي م فَاغِْفر ِملْتا عِبم لَمأَع كِإن ماللَّه.  

ِتي لَا تنام اللَّهم و علَي تِبعات قَد حِفظْتهن ، و تِبعات قَد نِسيتهن ، و كُلُّهن ِبعيِنك الَّ
، و ِعلِْمك الَِّذي لَا ينسى ، فَعوض ِمنها أَهلَها ، و احطُطْ عني ِوزرها ، و خفِّف عني ِثقْلَها 

  .، و اعِصمِني ِمن أَنْ أُقَاِرف ِمثْلَها 
مِة ِإلَّا ِبِعصبوفَاَء ِلي ِبالتلَا و هِإن و ماللَّه نا ِإلَّا عطَايِن الْخِبي ع اكسِتملَا اس و ، ِتك

  .قُوِتك ، فَقَوِني ِبقُوٍة كَاِفيٍة ، و تولَِّني ِبِعصمٍة ماِنعٍة 
 اِئدع ِتِه ، وبوِلت فَاِسخ كدِب ِعنيِفي ِعلِْم الْغ وه و كِإلَي ابٍد تبا عمأَي ماللَّه ِبِه وِفي ذَن

خِطيئَِتِه ، فَِإني أَعوذُ ِبك أَنْ أَكُونَ كَذَِلك ، فَاجعلْ توبِتي هِذِه توبةً لَا أَحتاج بعدها ِإلَى توبٍة 
 ِقيا بِة ِفيملَامالس و ، لَفا سِو محةً ِلموِجبةً مبوت ،.  

لَيك ِمن جهِلي ، و أَستوِهبك سوَء ِفعِلي ، فَاضممِني ِإلَى كَنِف اللَّهم ِإني أَعتِذر ِإ
  .رحمِتك تطَولًا ، و استرِني ِبِستِر عاِفيِتك تفَضلًا 

ِتكبحم نالَ عز أَو ، كتادِإر الَفا خكُلِّ م ِمن كِإلَي وبي أَتِإن و ماِت اللَّهطَرخ ِمن 
 ا ِمناِلهلَى ِحيٍة عاِرحا كُلُّ جِبه لَمسةً تبواِني ، تاِت ِلسِحكَاي ِني ، ويظَاِت علَح قَلِْبي ، و

 اِتكطَوأَِليِم س ونَ ِمندتعالْم افخا يِمم نأْمت و ، اِتكِبعت.  



نيِتي بدحو محفَار مكَاِني اللَّهأَر ابِطراض و ، ِتكيشخ قَلِْبي ِمن ِجيبو و ، كيدي 
 دي أَحنع ِطقني لَم كَتفَِإنْ س ، اِئكِي ِبِفنالِْخز قَاموِبي مذُن با رِني يتأَقَام فَقَد ، ِتكبيه ِمن

  .، و ِإنْ شفَعت فَلَست ِبأَهِل الشفَاعِة 
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و شفِّع ِفي خطَاياي كَرمك ، و عد علَى سيئَاِتي 
ِبعفِْوك ، و لَا تجِزِني جزاِئي ِمن عقُوبِتك ، و ابسطْ علَي طَولَك ، و جلِّلِْني ِبِستِرك ، و افْعلْ 

ِزيٍز تلَ عِبي ِفع هشعفَن فَِقري دبع لَه ضرعت غَِني أَو ، هِحمذَِليلٌ فَر دبِه عِإلَي عرض.  
 و ، لُكِلي فَض فَعشفَلْي كِلي ِإلَي ِفيعلَا ش و ، كِني ِعزفُرخفَلْي كِلي ِمن ِفريلَا خ ماللَّه

فَلْي ايطَايِني خلَتجأَو قَد كفْوي عِمنلَا . ؤ وِء أَثَِري ، وي ِبسٍل ِمنهج نِبِه ع طَقْتا نا كُلُّ مفَم
ِنسياٍن ِلما سبق ِمن ذَِميِم ِفعِلي ، لَِكن ِلتسمع سماؤك و من ِفيها و أَرضك و من علَيها ما 

لَج ِم ، ودالن ِمن لَك ترِة أَظْهبوالت ِفيِه ِمن كِإلَي وِء . أْتِني ِلسمحري ِتكمحِبر مهضعلَّ بفَلَع
 اِئي ، أَوعد ِمن كيلَد عمأَس ٍة ِهيوعِبد هالَِني ِمنناِلي فَيوِء حِلس لَيقَّةُ عالر ِركُهدت ِقِفي ، أَووم

دِعن كَدٍة أَوفَاعش اكِتي ِبِرضزفَو و ِبكغَض اِتي ِمنجا نكُونُ ِبهِتي تفَاعش ِمن ك.  
اللَّهم ِإنْ يكُِن الندم توبةً ِإلَيك فَأَنا أَندم الناِدِمني ، و ِإنْ يكُِن الترك ِلمعِصيِتك ِإنابةً فَأَنا 

ِإنْ ي و ، ِنيِبنيلُ الْمأَو ِفِرينغتسالْم ِمن ي لَكوِب فَِإنِحطَّةً ِللذُّن فَارِتغكُِن اِلاس.  
 تدعو اِء ، وعلَى الدع ثَثْتح ولَ ، والْقَب تِمنض ِة ، وبوِبالت ترا أَمفَكَم ماللَّه

لْ تاقْب آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عةَ ، فَصابالِْإج ، ِتكمحر ِة ِمنبيالْخ ِجعرِني مِجعرلَا ت ِتي ، وبو
 ِنيِبنيالْم اِطِئنيِللْخ ِحيمالر و ، ذِْنِبنيلَى الْمع ابوالت تأَن كِإن.  

 و آِلِه ، كَما اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، كَما هديتنا ِبِه ، و صلِّ علَى محمٍد
 كِإن ، كالْفَاقَِة ِإلَي موي ِة وامالِْقي موا يلَن فَعشلَاةً تآِلِه ، ص ٍد ومحلَى ملِّ عص ا ِبِه ، ونقَذْتنتاس

يلَى كُلِّ شع  ِسريي كلَيع وه و ، ٍء قَِدير.  
 السلَام بعد الْفَراِغ ِمن صلَاِة اللَّيِل ِلنفِْسِه ِفي و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه) ٣٢(

  اِلاعِتراِف ِبالذَّنِب



و الِْعز . اللَّهم يا ذَا الْملِْك الْمتأَبِد ِبالْخلُوِد  و السلْطَاِن الْممتِنِع ِبغيِر جنوٍد و لَا أَعواٍن 
الد رلَى ماِقي عالْب لَه داً لَا حِعز كلْطَانس زاِم  عالْأَي اِن واِضي الْأَزموم اِم وواِلي الْأَعوخ وِر وه

ِبأَوِليٍة ، و لَا منتهى لَه ِبآِخِريٍة  و استعلَى ملْكُك علُواً سقَطَِت الْأَشياُء دونَ بلُوِغ أَمِدِه  و لَا 
ضلَّت ِفيك الصفَات ، و تفَسخت . غُ أَدنى ما استأْثَرت ِبِه ِمن ذَِلك أَقْصى نعِت الناِعِتني يبلُ

 ، ِتكِليلُ ِفي أَوالْأَو اللَّه تأَن اِم  كَذَِلكهالْأَو لَطَاِئف اِئكِريِفي ِكب تارح و ، وتعالن كوند
ى ذَِلك أَنت داِئم لَا تزولُ  و أَنا الْعبد الضِعيف عملًا ، الْجِسيم أَملًا ، خرجت ِمن يِدي و علَ

 ِبِه ِمن ِصمتعا ما أَناِل ِإلَّا مالْآم مي ِعصنع تقَطَّعت و ، كتمحر لَهصا ولَاِت ِإلَّا مصالْو اببأَس
ك  قَلَّ ِعنِدي ما أَعتد ِبِه ِمن طَاعِتك ، و كَثُر علَي ما أَبوُء ِبِه ِمن معِصيِتك و لَن يِضيق عفِْو

  .علَيك عفْو عن عبِدك و ِإنْ أَساَء ، فَاعف عني 
و ، كاِل ِعلْمما الْأَعفَايلَى خع فرأَش قَد و ماللَّه ، ِركبونَ خوٍر دتسكُلُّ م فكَشان 

 كودع لَيذَ عوحتقَِد اس اِئِر  ورالس اتبغَي كنع بزعلَا ت وِر ، والْأُم قَاِئقد كنطَِوي عنلَا ت و
وِإلَى ي لَكهمتاس و ، هتظَرِتي فَأَنايوِلغ كظَرنتالَِّذي اس هلْتهلَاِلي فَأَميِن ِلِإضِم الد . قَد ِني وقَعفَأَو

 و ، كتِصيعم فْتى ِإذَا قَارتٍة حِديراٍل مماِئِر أَعكَب وِبقٍَة ، ووٍب ماِئِر ذُنغص ِمن كِإلَي تبره
ي ِعذَارنلَ عفَت ، كطَتخِيي سعوِء سِبس تبجوتلَّى اسوت ِة كُفِْرِه ، ولَقَّاِني ِبكَِلمت ِرِه ، وغَد 

 ِتكِقماِء نِني ِإلَى ِفنجرأَخ فَِريداً ، و ِبكضِني ِلغرحي ، فَأَصنلِّياً عوم ربأَد ي ، واَءةَ ِمنرالْب
ؤِمنِني علَيك ، و لَا ِحصن يحجبِني عنك ، و لَا شِفيع يشفَع ِلي ِإلَيك ، و لَا خِفري ي. طَِريداً 

 كِه ِمنأُ ِإلَيلَاذٌ أَلْجي . لَا منع ِضيقَنفَلَا ي ، ِرِف لَكتعلُّ الْمحم و ، اِئِذ ِبكالْع قَامذَا مفَه
يأَخ لَا أَكُن و ، كفْووِني عنَّ درقْصلَا ي و ، لُكفَض فُوِدكطَ ولَا أَقْن و ، اِئِبنيالت اِدكِعب ب

 اِفِرينالْغ ريخ كِلي ، ِإن اغِْفر و ، الْآِمِلني.  
اللَّهم ِإنك أَمرتِني فَتركْت ، و نهيتِني فَرِكبت ، و سولَ ِلي الْخطَاَء خاِطر السوِء 

 طْتلَا أَ. فَفَر و لَيثِْني علَا ت لًا ، وِدي لَيجهِبت ِجريتلَا أَس اراً ، وهاِمي نلَى ِصيع ِهدشتس
 لَكا ههعيض نالَِّتي م وِضكا فُراشةٌ حنا ساِئهيِبِإح . عاِفلٍَة مِل نِبفَض كلُ ِإلَيسوأَت تلَس و

ِمن ا أَغْفَلْتا كَِثِري مهكْتهتاٍت انمرِإلَى ح وِدكداِت حقَامم نع تيدعت و ، وِضكظَاِئِف فُرو 



و هذَا مقَام مِن استحيا . ، و كَباِئِر ذُنوٍب اجترحتها ، كَانت عاِفيتك ِلي ِمن فَضاِئِحها ِستراً 
لَيِخطَ عس و ، كفِْسِه ِمنِلن ٍة ، واِضعٍة خقَبر ٍة ، واِشعفٍْس خِبن لَقَّاكفَت ، كنع ِضير ا ، وه

 كِة ِمنبهالر و كِة ِإلَيغْبالر نياِقفاً با وطَايالْخ ثْقٍَل ِمنٍر مظَه . قأَح و ، اهجر نلَى مأَو تأَن و
أَعِطِني يا رب ما رجوت ، و آِمني ما حِذرت ، و عد علَي ِبعاِئدِة من خِشيه و اتقَاه ، فَ

 ئُوِلنيسالْم مأَكْر كِإن ، ِتكمحر.  
 اللَّهم و ِإذْ سترتِني ِبعفِْوك ، و تغمدتِني ِبفَضِلك ِفي داِر الْفَناِء ِبحضرِة الْأَكْفَاِء ،

فَأَِجرِني ِمن فَِضيحاِت داِر الْبقَاِء ِعند مواِقِف الْأَشهاِد ِمن الْملَاِئكَِة الْمقَرِبني ، و الرسِل 
 تِحٍم كُنِذي ر ِمن ئَاِتي ، ويس هأُكَاِتم تاٍر كُنج ِمن ، اِلِحنيالص اِء ودهالش و ، ِمنيكَرالْم

تاِتي أَحِريرِفي س هِمن ِة ِلي . ِشمِفرغِفي الْم بر ِبك ِثقْتو و ، لَيِر عتِفي الس بر ِبِهم أَِثق لَم
  .، و أَنت أَولَى من وِثق ِبِه ، و أَعطَى من رِغب ِإلَيِه ، و أَرأَف مِن استرِحم ، فَارحمِني 

و مِحٍم اللَّهاِلِك ِإلَى رسِرِج الْماِيِق الِْعظَاِم ، حضتلٍْب مص ِهيناً ِمناًء مِني متردح تأَن 
 تأَثْب ِة ، ووراِم الصمِبي ِإلَى ت تيهتى انتاٍل حح نالًا عفُِني حرصِب ، تجا ِبالْحهترتقٍَة سيض

ما نعت ِفي ِكتاِبك نطْفَةً ثُم علَقَةً ثُم مضغةً ثُم عظْماً ثُم كَسوت الِْعظَام لَحماً ِفي الْجواِرح كَ
 ا ِشئْتكَم رلْقاً آخِني خأْتشأَن اِث . ، ثُمِغي نِن عغتأَس لَم و ، ِقكِإلَى ِرز تجتى ِإذَا احتح

 لْتعج ، ِلكفَض ا ، وفَهوِني جتكَنالَِّتي أَس ِتكِلأَم هتيراٍب أَجرش اٍم وِل طَعفَض ِلي قُوتاً ِمن
و لَو تِكلُِني يا رب ِفي ِتلْك الْحالَاِت ِإلَى حوِلي ، أَو تضطَرِني ِإلَى . أَودعتِني قَرار رِحِمها 
لُ عوِتي لَكَانَ الْحةً قُوِعيدي بةُ ِمنِت الْقُولَكَان ِزلًا ، وتعي من . رِغذَاَء الْب ِلكِني ِبفَضتذَوفَغ

 نسِطئُ ِبي حبلَا ي و ، كِبر مدِذِه ، لَا أَعِتي هِإلَى غَاي لَيلًا عطَوِبي ت لُ ذَِلكفْعاللَِّطيِف ، ت
قَد ملَك الشيطَانُ . كَّد مع ذَِلك ِثقَِتي فَأَتفَرغَ ِلما هو أَحظَى ِلي ِعندك صِنيِعك ، و لَا تتأَ

 و ، فِْسي لَهةَ نطَاع ِتِه ِلي ، وراوجوَء مكُو سا أَشِقِني ، فَأَنِف الْيعض و وِء الظَّناِني ِفي سِعن
لَكَِتِه ، وم ِمن كِصمعتي أَسنِدِه عِف كَيرِفي ص كِإلَي عرضلَ ِإلَى .  أَتهسِفي أَنْ ت أَلُكأَس و

 اِن وسلَى الِْإحع كْرالش اِمكِإلْه اِم ، وِم الِْجسعِبالن اِئكِتدلَى ابع دمالْح ِبيلًا ، فَلَكِقي سِرز
و آِلِه ، و سهلْ علَي ِرزِقي ، و أَنْ تقَنعِني ِبتقِْديِرك ِلي ، و أَنْ الِْإنعاِم ، فَصلِّ علَى محمٍد 



ترِضيِني ِبِحصِتي ِفيما قَسمت ِلي ، و أَنْ تجعلَ ما ذَهب ِمن ِجسِمي و عمِري ِفي سِبيِل 
 اِزِقنيالر ريخ كِإن ، ِتكطَاع.  

ِإن ماللَّه فدص نا مِبه تدعوت و ، اكصع نلَى ما عِبه لَّظْتغاٍر تن ِمن وذُ ِبكي أَع
عن ِرضاك ، و ِمن ناٍر نورها ظُلْمةٌ ، و هينها أَِليم ، و بِعيدها قَِريب ، و ِمن ناٍر يأْكُلُ بعضها 

هضعولُ بصي و ، ضعٍض بعلَى بِميماً ، . ا عا حلَهسِقي أَهت ِميماً ، ور الِْعظَام ذَراٍر تن ِمن و
و ِمن ناٍر لَا تبِقي علَى من تضرع ِإلَيها ، و لَا ترحم مِن استعطَفَها ، و لَا تقِْدر علَى التخِفيِف 

و  م ِإلَيها تلْقَى سكَّانها ِبأَحر ما لَديها ِمن أَِليِم النكَاِل و شِديِد الْوباِلعمن خشع لَها و استسلَ
 قَطِّعا الَِّذي ياِبهرش ا ، واِبهياِلقَِة ِبأَنا الصاِتهيح ا ، وهاهِة أَفْوا الْفَاِغرقَاِرِبهع ِمن وذُ ِبكأَع

 اَء وعا أَمهنع رأَخ ا ، وهِمن داعا بِلم ِديكهتأَس و ، مهقُلُوب ِزعني ا ، وكَّاِنهةَ سأَفِْئد.  
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَِجرِني ِمنها ِبفَضِل رحمِتك ، و أَِقلِْني عثَراِتي ِبحسِن 

لَا ت و ، ِإقَالَِتك ِجِريينالْم ريا خذُلِْني يخ.  
يلَى كُلِّ شع تأَن و ، ِريدا تلُ مفْعت ةَ ، ونسِطي الْحعت ةَ ، وِقي الْكَِريهت كِإن مٍء  اللَّه

 قَِدير.  
لَى ملِّ عص و ، اررالْأَب آِلِه ، ِإذَا ذُِكر ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه لَفتا اخآِلِه ، م ٍد ومح

اللَّيلُ و النهار ، صلَاةً لَا ينقَِطع مددها ، و لَا يحصى عددها ، صلَاةً تشحن الْهواَء ، و تملَأُ 
 و آِلِه بعد الرضا ، صلَاةً لَا صلَّى اللَّه علَيِه حتى يرضى ، و صلَّى اللَّه علَيِه. الْأَرض و السماَء 

 اِحِمنيالر محا أَرى ، يهتنلَا م ا ولَه دح.  
  و كَانَ ، ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي اِلاسِتخارِة) ٣٣(

آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ، ِبِعلِْمك كِخريتأَس ِإِني ما   اللَّهنأَلِْهم ِة  وراقِْض ِلي ِبالِْخي 
 فَأَِزح تكَما حِليِم ِلمسالت ا ولَن تيا قَضا ِبمضةً ِإلَى الرذَِريع لْ ذَِلكعاج اِر ، وِتيِرفَةَ اِلاخعم

 ِلِصنيخِقِني الْما ِبيندأَي اِب ، وِتياِلار بيا رنع .مسلَا ت ِمطَ وغفَن تريخا تمِرفَِة ععالْم زجا عن
قَدرك ، و نكْره موِضع ِرضاك ، و نجنح ِإلَى الَِّتي ِهي أَبعد ِمن حسِن الْعاِقبِة ، و أَقْرب ِإلَى 

سهلْ علَينا ما نستصِعب ِمن حكِْمك  و حبب ِإلَينا ما نكْره ِمن قَضاِئك ، و   ، ِضد الْعاِفيِة



أَلِْهمنا اِلانِقياد ِلما أَوردت علَينا ِمن مِشيِتك حتى لَا نِحب تأِْخري ما عجلْت ، و لَا تعِجيلَ ما 
و اخِتم لَنا ِبالَِّتي ِهي أَحمد عاِقبةً ، .  كَِرهت أَخرت ، و لَا نكْره ما أَحببت ، و لَا نتخير ما

و أَكْرم مِصرياً ، ِإنك تِفيد الْكَِرميةَ ، و تعِطي الْجِسيمةَ ، و تفْعلُ ما تِريد ، و أَنت علَى كُلِّ 
يش  ٍء قَِدير.  

  ام ِإذَا ابتِلي أَو رأَى مبتلًى ِبفَِضيحٍة ِبذَنٍبو كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَ) ٣٤(
 فرا قَِد اقْتفَكُلُّن ، ِركبخ دعب افَاِتكعم و ، ِعلِْمك دعب ِركلَى ِستع دمالْح لَك ماللَّه

هحفْضت ةَ فَلَمالْفَاِحش كَبتار و ، هرهشت ةَ فَلَماِئبِه الْعلَيلُلْ عدت اِوِئ فَلَمسِبالْم رتست و ،  . كَم
نهٍي لَك قَد أَتيناه ، و أَمٍر قَد وقَفْتنا علَيِه فَتعديناه ، و سيئٍَة اكْتسبناها ، و خِطيئٍَة ارتكَبناها ، 

ِرين ، و الْقَاِدر علَى ِإعلَاِنها فَوق الْقَاِدِرين ، كَانت عاِفيتك لَنا كُنت الْمطَِّلع علَيها دونَ الناِظ
 ِمن تفَيأَخ ِة ، وروالْع ِمن ترتا سلْ معفَاج  اِعِهممونَ أَسماً ددر و ، اِرِهمصونَ أَباباً دِحج

 عن سوِء الْخلُِق ، و اقِْتراِف الْخِطيئَِة ، و سعياً ِإلَى التوبِة الدِخيلَِة ، واِعظاً لَنا ، و زاِجراً
 كا ِإلَيِإن ، كنفْلَةَ عا الْغنمسلَا ت ِفيِه ، و قْتِب الْوقَر ِة  وودمحالطَِّريِق الْم ِة ، واِحيالْم

و صلِّ علَى ِخيرِتك اللَّهم ِمن خلِْقك محمٍد و ِعترِتِه  . راِغبونَ ، و ِمن الذُّنوِب تاِئبونَ
 ترا أَمكَم ِطيِعنيم و اِمِعنيس ما لَهلْنعاج و ، الطَّاِهِرين ِتكِريب ِة ِمنفْوالص.  

)٣٥ (ظَرا ِإذَا نضِفي الر لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن اويناِب الدحِإلَى أَص   
الْحمد ِللَِّه ِرضى ِبحكِْم اللَِّه ، شِهدت أَنَّ اللَّه قَسم معاِيش ِعباِدِه ِبالْعدِل ، و أَخذَ علَى 

  .جِميِع خلِْقِه ِبالْفَضِل 
يتهم ، و لَا تفِْتنهم ِبما منعتِني اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و لَا تفِْتني ِبما أَعطَ

 ككْمطَ حأَغْم و ، لْقَكخ دسفَأَح.  
 كِْمكاِقِع حوِبم عسو فِْسي ، ون اِئكِبقَض بطَي آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

أَنَّ قَضاَءك لَم يجِر ِإلَّا ِبالِْخيرِة ، و اجعلْ شكِْري لَك صدِري ، و هب ِلي الثِّقَةَ ِلأُِقر معها ِب
علَى ما زويت عني أَوفَر ِمن شكِْري ِإياك علَى ما خولْتِني  و اعِصمِني ِمن أَنْ أَظُن ِبِذي عدٍم 

فَِإنَّ الشِريف من شرفَته طَاعتك ، و الْعِزيز من أَعزته خساسةً ، أَو أَظُن ِبصاِحِب ثَروٍة فَضلًا ، 



ِعبادتك  فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و متعنا ِبثَروٍة لَا تنفَد ، و أَيدنا ِبِعز لَا يفْقَد ، و اسرحنا 
د الْأَحد الصمد ، الَِّذي لَم تِلد و لَم تولَد و لَم يكُن لَك كُفُواً ِفي ملِْك الْأَبِد ، ِإنك الْواِح

 دأَح.  
)٣٦ ( ِمعس ِق ورالْب اِب وحِإلَى الس ظَرِإذَا ن لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و

  صوت الرعِد
اِن ِمنتِن آيذَيِإنَّ ه مٍة اللَّهمحِبر كتاِن طَاعِدرتبي ، اِنكوأَع اِن ِمننوِن عذَيه و ، اِتكآي 

  .ناِفعٍة أَو نِقمٍة ضارٍة ، فَلَا تمِطرنا ِبِهما مطَر السوِء ، و لَا تلِْبسنا ِبِهما ِلباس الْبلَاِء 
ِه ، و أَنِزلْ علَينا نفْع هِذِه السحاِئِب و بركَتها ، و اصِرف اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل

  .عنا أَذَاها و مضرتها ، و لَا تِصبنا ِفيها ِبآفٍَة ، و لَا ترِسلْ علَى معاِيِشنا عاهةً 
هلْتسأَر ةً وِقما نهثْتعب تِإنْ كُن و مِهلُ اللَّهتبن و ، ِبكغَض ِمن كِجريتسا نطَةً فَِإنخا س

 لِْحِدينلَى الْمع ِتكِقمى نحر أَِدر و ، ِرِكنيشِب ِإلَى الْمضفَِملْ ِبالْغ ، فِْوكاِل عؤِفي س كِإلَي.  
حو ِرجأَخ و ، اكقْيا ِبسلَ ِبلَاِدنحم أَذِْهب ماللَّه كنا علْنغشلَا ت و ، ِقكا ِبِرزوِرندص ر

ِبغيِرك ، و لَا تقْطَع عن كَافَِّتنا مادةَ ِبرك ، فَِإنَّ الْغِني من أَغْنيت ، و ِإنَّ الساِلم من وقَيت  ما 
ك امِتناع ، تحكُم ِبما ِشئْت علَى من ِشئْت ، و ِعند أَحٍد دونك ِدفَاع ، و لَا ِبأَحٍد عن سطْوِت

تقِْضي ِبما أَردت ِفيمن أَردت  فَلَك الْحمد علَى ما وقَيتنا ِمن الْبلَاِء ، و لَك الشكْر علَى ما 
ِإنك  ن وراَءه ، حمداً يملَأُ أَرضه و سماَءهخولْتنا ِمن النعماِء ، حمداً يخلِّف حمد الْحاِمِدي

الْمنانُ ِبجِسيِم الِْمنِن ، الْوهاب ِلعِظيِم النعِم ، الْقَاِبلُ يِسري الْحمِد ، الشاِكر قَِليلَ الشكِْر ، 
تِإلَّا أَن ِل ، لَا ِإلَهِملُ ذُو الطَّوجالْم ِسنحالْم ِصريالْم كِإلَي ، .  

  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِإذَا اعترف ِبالتقِْصِري عن تأِْديِة الشكِْر) ٣٧(
و . اللَّهم ِإنَّ أَحداً لَا يبلُغُ ِمن شكِْرك غَايةً ِإلَّا حصلَ علَيِه ِمن ِإحساِنك ما يلِْزمه شكْراً 

 اِدكِعب كَرفَأَش  ِلكِبفَض قَاِقكِتحونَ اسراً دقَصِإلَّا كَانَ م دهتِإِن اج و ِتكطَاع لَغاً ِمنبلُغُ مبلَا ي
ِه ، و عاِجز عن شكِْرك ، و أَعبدهم مقَصر عن طَاعِتك  لَا يِجب ِلأَحٍد أَنْ تغِفر لَه ِباسِتحقَاِق



 كُرشت  ِلكفَِبفَض هنع ِضيتر نم و ، ِلكفَِبطَو لَه تغَفَر ناِبِه  فَمِتيجِباس هنى عضرلَا أَنْ ت
لَيع تبجالَِّذي أَو اِدكِعب كْرى كَأَنَّ شتِفيِه ح طَاعا تلَى قَِليِل مع ِثيبت و ، هتكَرا شم ِسريِه ي

 كُني لَم أَو ، مهتفَكَافَي كوند هاِع ِمنِتنةَ اِلامِتطَاعلَكُوا اسم رأَم ماَءهزج هنع تظَمأَع و مهابثَو
أَع و ، كتادِلكُوا ِعبملَ أَنْ يقَب مهرا ِإلَِهي أَمي لَكْتلْ مب  مهتيازفَج ِدكِبي هببس مهابثَو تدد

 ِبيلَكس انُ ، وسالِْإح كتادع الُ ، والِْإفْض كتنأَنَّ س ذَِلك و ، ِتكوا ِفي طَاعِفيضلَ أَنْ يقَب
فْوفَ الْعتم كةٌ ِبأَناِهدش و ، تاقَبع نظَاِلٍم ِلم رغَي كِرفَةٌ ِبأَنتعِة مِريفَكُلُّ الْب نلَى ملٌ عض

 نع مهِدعتخطَانَ ييلَا أَنَّ الش فَلَو  تبجوتا اسمقِْصِري عفِْسِه ِبالتلَى نع ِقركُلٌّ م و ، تافَيع
عن طَِريِقك طَاعِتك ما عصاك عاٍص ، و لَو لَا أَنه صور لَهم الْباِطلَ ِفي ِمثَاِل الْحق ما ضلَّ 

 تا أَنِطيِع مِللْم كُرشت اكصع أَو كأَطَاع نلَِة مامعِفي م كمكَر نيا أَبم كانحبالٌّ  فَسض
ب لَه ، و أَعطَيت كُلا ِمنهما ما لَم يِج. تولَّيته لَه ، و تمِلي ِللْعاِصي ِفيما تمِلك معاجلَته ِفيِه 

 هنع لُهمع رقْصا يا ِبممهلَى كُلٍّ ِمنع لْتفَضت . هتلَّيوت تا أَنلَى مع ِطيعالْم كَافَأْت لَو و
الْمدِة لَأَوشك أَنْ يفِْقد ثَوابك ، و أَنْ تزولَ عنه ِنعمتك ، و لَِكنك ِبكَرِمك جازيته علَى 
ثُم . الْقَِصريِة الْفَاِنيِة ِبالْمدِة الطَِّويلَِة الْخاِلدِة ، و علَى الْغايِة الْقَِريبِة الزاِئلَِة ِبالْغايِة الْمِديدِة الْباِقيِة 

لَى طَاعى ِبِه عقْوالَِّذي ي ِقكِرز ا أَكَلَ ِمنِفيم اصالِْقص همست لَى لَمع ِملْهحت لَم و ، ِتك
 بِبِه لَذَه ذَِلك لْتفَع لَو و ، ِتكِفرغا ِإلَى ماِلهمِتعِباس ببساِت ِفي الْآلَاِت الَِّتي تاقَشنالْم

ك ، و لَبِقي رِهيناً ِبجِميِع ما كَدح لَه و جملَِة ما سعى ِفيِه جزاًء ِللصغرى ِمن أَياِديك و ِمنِن
 نالُ ما ِإلَِهي حذَا يى  هتلَا م اِبكثَو ئاً ِمنيش ِحقتسى كَانَ يتفَم ، ِمكاِئِر ِنعِبس كيدي نيب

فَلَم كيهن اِقعوالْم و كراِصي أَما الْعفَأَم ، لَك دبعت نِبيلُ مس و ، كأَطَاع ِلكَي ِتكِقمِبن اِجلْهعت 
 ما هِل مِفي أَو ِحقتسكَانَ ي لَقَد و ، ِتكِة ِإلَى طَاعابالَ الِْإنح ِتكِصيعاِلِه ِفي مِدلَ ِبحبتسي

 ِتكقُوبع ِمن لِْقكِميِع خِلج تددا أَعكُلَّ م اِنكيِبِعص .ترا أَخم ِميعفَج ذَاِب والْع ِمن هنع 
اِجِبكوِن وى ِبدِرض و ، قِّكح ِمن كرالِْعقَاِب ت ِة وِقماِت النطَوس ِه ِمنلَيِبِه ع طَأْتأَب ،   نفَم

فوصأَنْ ت كْتاربفَت نلَا م كلَيع لَكه نقَى ِممأَش نم و ، كا ِإلَِهي ِمني ماِن أَكْرسِإلَّا ِبالِْإح 
 افخلَا ي و ، اكصع نلَى مع كروى جشخلُ ، لَا يدِإلَّا الْع كِمن افخأَنْ ي تمكَر و ،



ِإغْفَالُك ثَواب من أَرضاك ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و هب ِلي أَمِلي ، و ِزدِني ِمن هداك ما 
 انٌ كَِرمينم كِلي ، ِإنمِفيِق ِفي عوأَِصلُ ِبِه ِإلَى الت.  

)٣٨ ( ِمن اِد واِت الِْعبِبعت ِتذَاِر ِمنِفي اِلاع لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و
  التقِْصِري ِفي حقُوِقِهم و ِفي فَكَاِك رقَبِتِه ِمن الناِر

ِإن ماللَّه ِإلَي ِديوٍف أُسرعم ِمن و ، هرصأَن ِتي فَلَمرضِبح ظْلُوٍم ظُِلمم ِمن كِإلَي ِذرتي أَع
ٍء اعتذَر ِإلَي فَلَم أَعِذره ، و ِمن ِذي فَاقٍَة سأَلَِني فَلَم أُوِثره ، و ِمن  فَلَم أَشكُره ، و ِمن مِسي

ِذي ح قكُلِّ ِإثٍْم ح ِمن و ، هرتأَس ِلي فَلَم رِمٍن ظَهؤِب ميع ِمن و ، هفِّرأُو ِمٍن فَلَمؤِني ِلملَِزم ق
 هرجأَه ِلي فَلَم ضراِعظاً. عكُونُ وٍة يامدن ِتذَاراع ظَاِئِرِهنن ِمن و نها ِإلَِهي ِمني كِإلَي ِذرتأَع 

 اِهِهنبأَش ِمن يدي نيا بِلم . ِفيِه ِمن تقَعا ولَى مِتي عامدلْ نعاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص
 ِحبا مي ، كتبحِلي م وِجبةً تبوئَاِت ، تيالس ِلي ِمن ِرضعا يِك مرلَى تِمي عزع لَّاِت ، والز

  .تواِبني ال
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي طَلَِب الْعفِْو و الرحمِة) ٣٩(

 نِصي عِو ِحراز ٍم ، ورحكُلِّ م نِتي عوهش اكِْسر آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
  . مؤِمٍن و مؤِمنٍة ، و مسِلٍم و مسِلمٍة كُلِّ مأْثٍَم ، و امنعِني عن أَذَى كُلِّ

اللَّهم و أَيما عبٍد نالَ ِمني ما حظَرت علَيِه ، و انتهك ِمني ما حجزت علَيِه ، فَمضى 
ا أَلَمم لَه اً فَاغِْفريح لَهِلي ِقب لَتصح تاً ، أَويِتي مي ، ِبظُلَامنِبِه ع ربا أَدمع لَه فاع ي ، وِبِه ِمن 

 ِبِه ِمن تحما سلْ معاج ِبي ، و بسا اكْتمع كِْشفْهلَا ت و ، ِفي كَبتا ارلَى مع ِقفْهلَا ت و
صدقَاِت الْمتصدِقني ، و أَعلَى ِصلَاِت الْعفِْو عنهم ، و تبرعت ِبِه ِمن الصدقَِة علَيِهم أَزكَى 

الْمتقَرِبني  و عوضِني ِمن عفِْوي عنهم عفْوك ، و ِمن دعاِئي لَهم رحمتك حتى يسعد كُلُّ 
 كنا ِبمكُلٌّ ِمن وجني و ، ِلكا ِبفَضاِحٍد ِمنو.  

أَي و مِبي اللَّه لَِحقَه ِتي أَذًى ، أَواِحين ِمن هسم أَو ، كري دِمن كَهرأَد ِبيِدكع ٍد ِمنبا عم
 ي ِمننِضِه عأَر آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عِتِه ، فَصظِْلمِبم هقْتبس قِِّه ، أَوِبح هفَفُت ِبي ظُلْمبِبس أَو



و ، ِدكجِبِه و كُمحا يِني ِمملِّصخ و ، ككْمح لَه وِجبا يِقِني م ثُم  ِدكِعن ِمن قَّهِفِه حأَو 
عدلُك ، فَِإنَّ قُوِتي لَا تستِقلُّ ِبنِقمِتك ، و ِإنَّ طَاقَِتي لَا تنهض ِبسخِطك ، فَِإنك ِإنْ تكَاِفِني 

  .ِني ، و ِإلَّا تغمدِني ِبرحمِتك توِبقِْني ِبالْحق تهِلكْ
 لُهمح ظُكهبا لَا يم ، ِملُكحتأَس و ، ذْلُهب كِقصنا لَا يا ِإلَِهي مي كِهبوتي أَسِإن ماللَّه .

ها ِمن سوٍء ، أَو ِلتطَرق ِبها ِإلَى نفٍْع ، و أَستوِهبك يا ِإلَِهي نفِْسي الَِّتي لَم تخلُقْها ِلتمتِنع ِب
و أَستحِملُك ِمن . لَِكن أَنشأْتها ِإثْباتاً ِلقُدرِتك علَى ِمثِْلها ، و احِتجاجاً ِبها علَى شكِْلها 

ا قَدلَى مع ِبك ِعنيتأَس و ، لُهمظَِني حهب ا قَدوِبي مذُن ِني ِثقْلُهحآِلِه .  فَد ٍد ومحلَى ملِّ عفَص
 لَِحقَت قَد ِري ، فَكَماِل ِإصِتمِباح كتمحكِّلْ رو فِْسي ، وا نلَى ظُلِْمهفِْسي عِلن به و ،

 الظَّاِلِمني كفْوِملَ عش قَد كَم و ، ِسيِئنيِبالْم كتمحلَى . رلِّ علِْني فَصعاج آِلِه ، و ٍد ومحم
أُسوةَ من قَد أَنهضته ِبتجاوِزك عن مصاِرِع الْخاِطِئني ، و خلَّصته ِبتوِفيِقك ِمن ورطَاِت 

ِإنك .  عدِلك الْمجِرِمني ، فَأَصبح طَِليق عفِْوك ِمن ِإساِر سخِطك ، و عِتيق صنِعك ِمن وثَاِق
ِإنْ تفْعلْ ذَِلك يا ِإلَِهي تفْعلْه ِبمن لَا يجحد اسِتحقَاق عقُوبِتك ، و لَا يبرئ نفْسه ِمِن 

ِبم و ، ِعِه ِفيكطَم ِمن أَكْثَر كِمن فُهوخ نا ِإلَِهي ِبمي لْ ذَِلكفْعت  ِتكِقماِب نِتيجاس ِمن هأْسي ن
النجاِة أَوكَد ِمن رجاِئِه ِللْخلَاِص ، لَا أَنْ يكُونَ يأْسه قُنوطاً ، أَو أَنْ يكُونَ طَمعه اغِْتراراً ، بلْ 

 ِإلَِهي فَأَهلٌ أَنْ لَا ِلِقلَِّة حسناِتِه بين سيئَاِتِه ، و ضعِف حجِجِه ِفي جِميِع تِبعاِتِه  فَأَما أَنت يا
يغتر ِبك الصديقُونَ ، و لَا ييأَس ِمنك الْمجِرمونَ ، ِلأَنك الرب الْعِظيم الَِّذي لَا يمنع أَحداً 

 قَّهٍد حأَح قِْصي ِمنتسلَا ي و ، لَهفَض .ت و ، ذْكُوِرينِن الْمع كالَى ِذكْرعِن تع كاؤمأَس تسقَد
 الَِمنيالْع با ري لَى ذَِلكع دمالْح فَلَك ، لُوِقنيخِميِع الْمِفي ج كتمِنع تفَش و ، وِبنيسنالْم.  

)٤٠ (توالْم ذَكَر أَو ، تيِه مِإلَي ِعيِإذَا ن لَامِه السلَياِئِه ععد كَانَ ِمن و  
للَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اكِْفنا طُولَ الْأَمِل ، و قَصره عنا ِبِصدِق الْعمِل حتى ا

لَا نؤملَ اسِتتمام ساعٍة بعد ساعٍة ، و لَا اسِتيفَاَء يوٍم بعد يوٍم ، و لَا اتصالَ نفٍَس ِبنفٍَس ، و لَا 
حوق قَدٍم ِبقَدٍم  و سلِّمنا ِمن غُروِرِه ، و آِمنا ِمن شروِرِه ، و انِصِب الْموت بين أَيِدينا نصباً لُ

يك ، ، و لَا تجعلْ ِذكْرنا لَه ِغباً  و اجعلْ لَنا ِمن صاِلِح الْأَعماِل عملًا نستبِطئُ معه الْمِصري ِإلَ



و نحِرص لَه علَى وشِك اللَّحاِق ِبك حتى يكُونَ الْموت مأْنسنا الَِّذي نأْنس ِبِه ، و مأْلَفَنا 
هلْتزأَن ا ونلَيع هتدرا  فَِإذَا أَوهِمن ونالد ِحبا الَِّتي ننتامح ِه ، وِإلَي اقتشا ِبِه الَِّذي ننِعدا فَأَسِبن 

زاِئراً ، و آِنسنا ِبِه قَاِدماً ، و لَا تشِقنا ِبِضيافَِتِه ، و لَا تخِزنا ِبِزيارِتِه ، و اجعلْه باباً ِمن أَبواِب 
ني ، طَاِئِعني غَير مستكِْرِهني ، مغِفرِتك ، و ِمفْتاحاً ِمن مفَاِتيِح رحمِتك  أَِمتنا مهتِدين غَير ضالِّ

 فِْسِدينِل الْممع ِلحصتسم و ، ِسِننيحاِء الْمزج اِمنا ضي ، ينِصرلَا م و اِصنيع رغَي اِئِبنيت.  
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي طَلَِب الستِر و الِْوقَايِة) ٤١(

لَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَفِْرشِني ِمهاد كَرامِتك ، و أَوِردِني مشاِرع رحمِتك ال
 كِة ِمنبيِني ِبالْخِرمحلَا ت و ، كنع دِني ِبالرمسلَا ت و ، ِتكنةَ جوحبحِللِْني بأَح لَا . ، و و

ما اجترحت و لَا تناِقشِني ِبما اكْتسبت ، و لَا تبِرز مكْتوِمي ، و لَا تكِْشف تقَاصِني ِب
مستوِري ، و لَا تحِملْ علَى ِميزاِن الِْإنصاِف عمِلي ، و لَا تعِلن علَى عيوِن الْملَِإ خبِري  أَخِف 

ي عاراً ، و اطِْو عنهم ما يلِْحقُِني ِعندك شناراً  شرف درجِتي عنهم ما يكونُ نشره علَ
ِبِرضواِنك ، و أَكِْملْ كَرامِتي ِبغفْراِنك ، و انِظمِني ِفي أَصحاِب الْيِمِني ، و وجهِني ِفي 

ِزين ، و اعمر ِبي مجاِلس الصاِلِحني ، آِمني رب مساِلِك الْآِمِنني ، و اجعلِْني ِفي فَوِج الْفَاِئ
 الَِمنيالْع.  

  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِعند ختِم الْقُرآِن) ٤٢(
يهم هلْتعج وراً ، ون هلْتزالَِّذي أَن اِبكِم ِكتتلَى خِني عتنأَع كِإن ماٍب اللَّهلَى كُلِّ ِكتِمناً ع

 هتصِديٍث قَصلَى كُلِّ حع هلْتفَض و ، هلْتزأَن . و ، اِمكرح و لَاِلكح نيِبِه ب قْتقَاناً فَرفُر و
 فِْصيلًا ، وت اِدكِلِعب هلْتاباً فَصِكت و كَاِمكاِئِع أَحرش نِبِه ع تبرآناً أَعقُر كِبيلَى نع هلْتزياً أَنحو

و جعلْته نوراً نهتِدي ِمن ظُلَِم الضلَالَِة و الْجهالَِة ِباتباِعِه ، . محمٍد صلَواتك علَيِه و آِلِه تنِزيلًا 
ِميز اِعِه ، وِتمِديِق ِإلَى اسصِم التِبفَه تصأَن نِشفَاًء ِلم و ، هانِلس قِن الْحع ِحيفٍط لَا يانَ ِقس

و نور هدى لَا يطْفَأُ عِن الشاِهِدين برهانه ، و علَم نجاٍة لَا يِضلُّ من أَم قَصد سنِتِه ، و ال تنالُ 
  .أَيِدي الْهلَكَاِت من تعلَّق ِبعروِة ِعصمِتِه 



ِإذْ أَفَدتنا الْمعونةَ علَى ِتلَاوِتِه ، و سهلْت جواِسي أَلِْسنِتنا ِبحسِن ِعبارِتِه ، اللَّهم فَ
فَاجعلْنا ِممن يرعاه حق ِرعايِتِه ، و يِدين لَك ِباعِتقَاِد التسِليِم ِلمحكَِم آياِتِه ، و يفْزع ِإلَى 

  . ِبمتشاِبِهِه ، و موضحاِت بيناِتِه الِْإقْراِر
اللَّهم ِإنك أَنزلْته علَى نِبيك محمٍد صلَّى اللَّه علَيِه و آِلِه مجملًا ، و أَلْهمته ِعلْم عجاِئِبِه 

ى من جِهلَ ِعلْمه ، و قَويتنا علَيِه ِلترفَعنا فَوق مكَملًا ، و ورثْتنا ِعلْمه مفَسراً ، و فَضلْتنا علَ
 لَهمح ِطقي لَم نم.  

اللَّهم فَكَما جعلْت قُلُوبنا لَه حملَةً ، و عرفْتنا ِبرحمِتك شرفَه و فَضلَه ، فَصلِّ علَى 
ى آِلِه الْخزاِن لَه ، و اجعلْنا ِممن يعتِرف ِبأَنه ِمن ِعنِدك حتى لَا محمٍد الْخِطيِب ِبِه ، و علَ

  .يعاِرضنا الشك ِفي تصِديِقِه ، و لَا يختِلجنا الزيغُ عن قَصِد طَِريِقِه 
 نا ِمملْنعاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماِت اللَّهاِبهشتالْم أِْوي ِمني ِلِه ، وبِبح ِصمتعي

ِإلَى ِحرِز معِقِلِه ، و يسكُن ِفي ِظلِّ جناِحِه ، و يهتِدي ِبضوِء صباِحِه ، و يقْتِدي ِبتبلُِّج أَسفَاِرِه 
  .يِرِه ، و يستصِبح ِبِمصباِحِه ، و لَا يلْتِمس الْهدى ِفي غَ

 ، كا ِإلَيضلَ الربِبآِلِه س تجهأَن و ، كلَيلَالَِة علَماً ِللدداً عمحِبِه م تبصا نكَم و ماللَّه
ماً فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اجعِل الْقُرآنَ وِسيلَةً لَنا ِإلَى أَشرِف مناِزِل الْكَرامِة ، و سلَّ

نعرج ِفيِه ِإلَى محلِّ السلَامِة ، و سبباً نجزى ِبِه النجاةَ ِفي عرصِة الِْقيامِة ، و ذَِريعةً نقْدم ِبها 
  .علَى نِعيِم داِر الْمقَامِة 

 الْأَوزاِر ، و هب لَنا حسن اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و احطُطْ ِبالْقُرآِن عنا ِثقْلَ
 ا ِمننرطَهى تتاِر حهالن افأَطْر ِل واَء اللَّيِبِه آن وا لَكقَام الَِّذين ا آثَارِبن اقْف اِر ، وراِئِل الْأَبمش

نوِرِه ، و لَم يلِْهِهم الْأَملُ عِن الْعمِل كُلِّ دنٍس ِبتطِْهِريِه ، و تقْفُو ِبنا آثَار الَِّذين استضاُءوا ِب
  .فَيقْطَعهم ِبخدِع غُروِرِه 

 ِمن وِنساً ، واِلي ما ِفي ظُلَِم اللَّيآنَ لَنِل الْقُرعاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
اِوِس حساِت الْوطَرخ طَاِن ويغَاِت الشزن اِبساً ، واِصي حعا ِإلَى الْمقِْلهن نا عاِمنِلأَقْد اِرساً ، و

ِلأَلِْسنِتنا عِن الْخوِض ِفي الْباِطِل ِمن غَيِر ما آفٍَة مخِرساً ، و ِلجواِرِحنا عِن اقِْتراِف الْآثَاِم زاِجراً 



ِح اِلاعِتباِر ناِشراً ، حتى توِصلَ ِإلَى قُلُوِبنا فَهم عجاِئِبِه ، و ، و ِلما طَوِت الْغفْلَةُ عنا ِمن تصفُّ
  .زواِجر أَمثَاِلِه الَِّتي ضعفَِت الِْجبالُ الرواِسي علَى صلَابِتها عِن احِتماِلِه 

اح ظَاِهِرنا ، و احجب ِبِه خطَراِت اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَِدم ِبالْقُرآِن صلَ
 رشتنِبِه م عماج ا ، واِرنزأَو لَاِئقع ا ونَ قُلُوِبنراغِْسلْ ِبِه د ا ، واِئِرنمِة ضِصح ناِوِس عسالْو

ا ، واِجِرنوأَ هظَم كلَيِض عرِقِف الْعوِو ِبِه ِفي مأَر ا ، ووِرنِع أُمالْفَز مواِن يلَلَ الْأَما ِبِه حناكْس 
  .الْأَكْبِر ِفي نشوِرنا 

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اجبر ِبالْقُرآِن خلَّتنا ِمن عدِم الِْإملَاِق ، و سق ِإلَينا ِبِه 
، و جنبنا ِبِه الضراِئب الْمذْمومةَ و مداِني الْأَخلَاِق ، و رغَد الْعيِش و ِخصب سعِة الْأَرزاِق 

 اِنكِجن و اِنكوِة ِإلَى ِرضاما ِفي الِْقيكُونَ لَنى يتفَاِق حاِعي النود ِة الْكُفِْر ووه ا ِبِه ِمننِصماع
ك و تعدي حدوِدك ذَاِئداً ، و ِلما ِعندك ِبتحِليِل حلَاِلِه و قَاِئداً ، و لَنا ِفي الدنيا عن سخِط

  .تحِرِمي حراِمِه شاِهداً 
اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و هونْ ِبالْقُرآِن ِعند الْموِت علَى أَنفُِسنا كَرب السياِق 

 و ترادف الْحشاِرِج ِإذَا بلَغِت النفُوس التراِقي ، و ِقيلَ من راٍق و تجلَّى ، و جهد الْأَِنِني ،
 اِق ، وِة الِْفرشحِم وها ِبأَساينِس الْمقَو نا عاهمر وِب ، ويِب الْغجح ا ِمنِضهِت ِلقَبوالْم لَكم

اِف الْمذُع ا ِمنلَه افد ، ِطلَاقان ِحيلٌ وِة را ِإلَى الْآِخرا ِمنند ذَاِق ، وةَ الْموممسِت كَأْساً مو
  .و صارِت الْأَعمالُ قَلَاِئد ِفي الْأَعناِق ، و كَانِت الْقُبور ِهي الْمأْوى ِإلَى ِميقَاِت يوِم التلَاِق 

ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه نيِة بقَامطُوِل الْم اِر الِْبلَى ، ولُوِل دا ِفي حلَن اِركب آِلِه ، و 
أَطْباِق الثَّرى ، و اجعِل الْقُبور بعد ِفراِق الدنيا خير مناِزِلنا ، و افْسح لَنا ِبرحمِتك ِفي ِضيِق 

و ارحم ِبالْقُرآِن ِفي موِقِف . ِضِري الِْقيامِة ِبموِبقَاِت آثَاِمنا ملَاِحِدنا ، و لَا تفْضحنا ِفي حا
الْعرِض علَيك ذُلَّ مقَاِمنا ، و ثَبت ِبِه ِعند اضِطراِب ِجسِر جهنم يوم الْمجاِز علَيها زلَلَ أَقْداِمنا 

دِث سعلَ الْبِبِه قَب رون اِل ، وواِئِد أَهدش ِة وامالِْقي موٍب يكُلِّ كَر ا ِبِه ِمننجن ا ، ووِرنقُب ف
يوِم الطَّامِة  و بيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظَّلَمِة ِفي يوِم الْحسرِة و الندامِة ، و اجعلْ لَنا 

ِمِننيؤوِر الْمدكَداً ِفي صا ننلَياةَ عيِل الْحعجلَا ت اً ، ودو .  



 حصن و ، ِركِبأَم عدص و ، كالَتلَّغَ ِرسا بكَم وِلكسر و ِدكبٍد عمحلَى ملِّ عص ماللَّه
 اِدكِلِعب.  

لَى آِلِه يع ِه ولَيع كاتلَوا صنِبيلْ نعاج ماللَّه ِلساً ، وجم كِمن نيِبيالْن بِة أَقْرامالِْقي مو
  .أَمكَنهم ِمنك شفَاعةً ، و أَجلَّهم ِعندك قَدراً ، و أَوجههم ِعندك جاهاً 

رب ظِّمع و ، هانينب فرش ٍد ، ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه ، هانثَقِّلْ ِميز و ، هانه
و تقَبلْ شفَاعته ، و قَرب وِسيلَته ، و بيض وجهه ، و أَِتم نوره ، و ارفَع درجته  و أَحِينا علَى 

ِبن لُكاس و ، هاجها ِمنذْ ِبنخ لَى ِملَِّتِه وا عفَّنوت ِتِه ، ونس ِتِه ، وِل طَاعأَه ا ِمنلْنعاج و ، ِبيلَها س
احشرنا ِفي زمرِتِه ، و أَوِردنا حوضه ، و اسِقنا ِبكَأِْسِه  و صلِّ اللَّهم علَى محمٍد و آِلِه ، 

و ِلكفَض و ِركيخ لُ ِمنأْما يلَ ما أَفْضِبه هلِّغبلَاةً تص ٍة ، واِسعٍة ومحذُو ر كِإن ، ِتكامكَر 
  .فَضٍل كَِرٍمي 

اللَّهم اجِزِه ِبما بلَّغَ ِمن ِرسالَاِتك ، و أَدى ِمن آياِتك ، و نصح ِلِعباِدك ، و جاهد ِفي 
قَرالْم لَاِئكَِتكم داً ِمنأَح تيزا جلَ مأَفْض ، ِبيِلكس و ، نطَفَيصالْم ِلنيسرالْم اِئكِبيأَن و ، ِبني

 هكَاترب ةُ اللَِّه ومحر و الطَّاِهِرين ِبنيلَى آِلِه الطَّيع ِه ولَيع لَامالس.  
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِإذَا نظَر ِإلَى الِْهلَاِل) ٤٣(

ا الْخهِفي فَلَِك أَي فرصتقِْديِر ، الْماِزِل التنِفي م ددرتالْم ، ِريعالس اِئبالد ، ِطيعالْم لْق
آمنت ِبمن نور ِبك الظُّلَم ، و أَوضح ِبك الْبهم ، و جعلَك آيةً ِمن آياِت ملِْكِه ، و . التدِبِري 

ع ةً ِمنلَاماِتعلَام  ِة وارالِْإن الْأُفُوِل ، و الطُّلُوِع و اِن ، وقْصالن ِة واديِبالز كنهتام لْطَاِنِه ، وس
الْكُسوِف ، ِفي كُلِّ ذَِلك أَنت لَه مِطيع ، و ِإلَى ِإرادِتِه سِريع  سبحانه ما أَعجب ما دبر ِفي 

 و ِركأَم ي وبر أَلُ اللَّهاِدٍث  فَأَسٍر حاِدٍث ِلأَمٍر حهش احِمفْت لَكعج أِْنكِفي ش عنا صم أَلْطَف
ربك ، و خاِلِقي و خاِلقَك ، و مقَدِري و مقَدرك ، و مصوِري و مصورك أَنْ يصلِّي علَى 

 آِلِه ، و ٍد ومحِهلَالَ م  ا الْآثَامهسندٍة لَا تارطَه و ، اما الْأَيقُهحمكٍَة لَا ترِهلَالَ ب لَكعجأَنْ ي
 و ، هعم كَدٍن لَا نمي ِفيِه ، و سحٍد لَا نعئَاِت ، ِهلَالَ سيالس ٍة ِمنلَامس الْآفَاِت ، و ٍن ِمنأَم



اِزجمٍر لَا يسي ٍة ولَامس اٍن وسِإح ٍة ومِنع اٍن وِإمي ٍن وِهلَالَ أَم ، رش هوبشٍر لَا ييخ و ، رسع ه
  .ِإسلَاٍم 

 ظَرن نكَى مأَز ِه ، ولَيع طَلَع نى مضأَر ا ِمنلْنعاج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه
 ِه ، وا ِإلَيفَظْناح ِة ، وبوالْح ا ِفيِه ِمننِصماع ِة ، وبوا ِفيِه ِللتفِّقْنو ِفيِه ، و لَك دبعت نم دعأَس

ِممأَت ِة ، واِفيالْع ننا ِفيِه جنأَلِْبس و ، ِتكمِنع كْرا ِفيِه شنِزعأَو و  ِتكِصيعِة مراشبم ا ِفيِه ِمننلَيع 
 ِبنيآِلِه الطَّي ٍد ومحلَى مع لَّى اللَّهص و ، ِميدانُ الْحنالْم كةَ ، ِإنِفيِه الِْمن ِتكاِل طَاعِتكْمِباس

 الطَّاِهِرين.  
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِإذَا دخلَ شهر رمضانَ) ٤٤(

ِه الَِّذي هدانا ِلحمِدِه ، و جعلَنا ِمن أَهِلِه ِلنكُونَ ِلِإحساِنِه ِمن الشاِكِرين ، و الْحمد ِللَّ
  ِسِننيحاَء الْمزج لَى ذَِلكا عنِزيجِلي.  

ي سبِل ِإحساِنِه ِلنسلُكَها و الْحمد ِللَِّه الَِّذي حبانا ِبِديِنِه ، و اختصنا ِبِملَِّتِه ، و سبلَنا ِف
  .ِبمنِه ِإلَى ِرضواِنِه ، حمداً يتقَبلُه ِمنا ، و يرضى ِبِه عنا  

 رهش اِم ، ويالص رهانَ ، شضمر رهش هرهِل شبالس ِتلْك لَ ِمنعِللَِّه الَِّذي ج دمالْح و
 لَاِم ، وى الِْإسدآنُ ، هِزلَ ِفيِه الْقُراِم الَِّذي أُنالِْقي رهش ِحيِص ، ومالت رهش وِر ، والطَّه رهش

 ِمن لَ لَهعا جوِر ِبمهاِئِر الشلَى سع هانَ فَِضيلَتقَاِن  فَأَبالْفُر ى ودالْه اٍت ِمننيب اِس ، وِللن
ورِة ، و الْفَضاِئِل الْمشهورِة ، فَحرم ِفيِه ما أَحلَّ ِفي غَيِرِه ِإعظَاماً ، و حجر الْحرماِت الْموفُ

ِفيِه الْمطَاِعم و الْمشاِرب ِإكْراماً ، و جعلَ لَه وقْتاً بيناً لَا يِجيز جلَّ و عز أَنْ يقَدم قَبلَه ، و لَا 
ثُم فَضلَ لَيلَةً واِحدةً ِمن لَياِليِه علَى لَياِلي أَلِْف شهٍر ، و سماها لَيلَةَ الْقَدِر . نْ يؤخر عنه يقْبلُ أَ

لُوِع الْفَجِر ، تنزلُ الْملَاِئكَةُ و الروح ِفيها ِبِإذِْن ربِهم ِمن كُلِّ أَمٍر سلَام ، داِئم الْبركَِة ِإلَى طُ
  .علَى من يشاُء ِمن ِعباِدِه ِبما أَحكَم ِمن قَضاِئِه 

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَلِْهمنا معِرفَةَ فَضِلِه و ِإجلَالَ حرمِتِه ، و التحفُّظَ ِمما 
كَف الْجواِرِح عن معاِصيك ، و اسِتعماِلها ِفيِه ِبما يرِضيك حظَرت ِفيِه ، و أَِعنا علَى ِصياِمِه ِب

حتى لَا نصِغي ِبأَسماِعنا ِإلَى لَغٍو ، و لَا نسِرع ِبأَبصاِرنا ِإلَى لَهٍو  و حتى لَا نبسطَ أَيِدينا ِإلَى 



اِمنِبأَقْد طُوخلَا ن ظُوٍر ، وحم ِطقنلَا ت و ، لَلْتا أَحا ِإلَّا منطُونب ِعيى لَا تتح وٍر ، وجحا ِإلَى م
 ِقي ِمناطَى ِإلَّا الَِّذي يعتلَا ن و ، اِبكثَو ِني ِمندا يِإلَّا م كَلَّفتلَا ن و ، ثَّلْتا ما ِإلَّا ِبمنتأَلِْسن

 لِّصخ ثُم ، داً ِعقَاِبكِفيِه أَح ِركشلَا ن ، ِمِعنيسِة الْمعمس و ، اِءينرِرئَاِء الْم ِمن كُلَّه ذَِلك
 اكاداً ِسورِغي ِفيِه متبلَا ن و ، كوند.  

ِس ِبحماِت الْخلَواِقيِت الصولَى ما ِفيِه عِقفْن آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ما اللَّهوِدهد
 و  قَّتا الَِّتي وقَاِتهأَو و ، ظَّفْتا الَِّتي وظَاِئِفهو و ، تضا الَِّتي فَروِضهفُر و ، تددالَِّتي ح

ا ِفي أَولَه يندؤا ، الْمكَاِنهِلأَر اِفِظنيا ، الْحاِزِلهنِلم ِصيِبنيِزلَةَ الْمنا ما ِفيهِزلْنأَن هنا سلَى ما عقَاِته
 ملَى أَتا عاِضِلهِميِع فَوج ا ووِدهجس ا وكُوِعهآِلِه ِفي ر ِه ولَيع كاتلَوص ولُكسر و كدبع

ا ِبالِْبر و الصلَِة ، و و وفِّقْنا ِفيِه ِلأَنْ نِصلَ أَرحامن. الطَّهوِر و أَسبِغِه ، و أَبيِن الْخشوِع و أَبلَِغِه 
أَنْ نتعاهد ِجرياننا ِبالِْإفْضاِل و الْعِطيِة ، و أَنْ نخلِّص أَموالَنا ِمن التِبعاِت ، و أَنْ نطَهرها 

ظَلَم نم ِصفنأَنْ ن ا ، ونراجه نم اِجعرأَنْ ن اِت ، وكَواِج الزرِبِإخ نم اِلمسأَنْ ن ا ، ون
. عادانا حاشى من عوِدي ِفيك و لَك ، فَِإنه الْعدو الَِّذي لَا نواِليِه ، و الِْحزب الَِّذي لَا نصاِفيِه 

لذُّنوِب ، و تعِصمنا ِفيِه ِمما و أَنْ نتقَرب ِإلَيك ِفيِه ِمن الْأَعماِل الزاِكيِة ِبما تطَهرنا ِبِه ِمن ا
أِْنفتساِب  نوأَب ِمن وِردا نونَ مِإلَّا د لَاِئكَِتكم ِمن دأَح كلَيع وِردى لَا يتوِب ، حيالْع ِمن

 كِة ِإلَيباِع الْقُروأَن و ، ِة لَكالطَّاع.  
 قِبح أَلُكي أَسِإن ماِئِه اللَّهقِْت فَناِئِه ِإلَى وِتدِفيِه ِمِن اب لَك دبعت نم قِبح ِر ، وهذَا الشه

 آِلِه ، و ٍد ومحلَى مع لِّيصأَنْ ت ، هتصصتاِلٍح اخٍد صبع أَو ، هلْتسأَر ِبين أَو ، هتبلٍَك قَرم ِمن
ا وا ِفيِه ِلملْنِة ِفي أَهالَغبِل الْمِلأَه تبجا أَوا ِفيِه ملَن ِجبأَو و ، ِتكامكَر ِمن اَءكِليأَو تدع

 ِتكمحلَى ِبرالْأَع ِفيعالر قحتِن اسظِْم ما ِفي نلْنعاج و ، ِتكطَاع.  
لِْإلْحاد ِفي توِحيِدك ، و الْتقِْصري ِفي تمِجيِدك ، اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و جنبنا ا

 كودِلع اعِخداِلان و ، ِتكمرالِْإغْفَالَ ِلح و ، ِبيِلكس نى عمالْع و ، ِفي ِديِنك كالش و
  .الشيطَاِن الرِجيِم 



ا كَانَ لَك ِفي كُلِّ لَيلٍَة ِمن لَياِلي شهِرنا هذَا ِرقَاب اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و ِإذَ
يعِتقُها عفْوك ، أَو يهبها صفْحك فَاجعلْ ِرقَابنا ِمن ِتلْك الرقَاِب ، و اجعلْنا ِلشهِرنا ِمن خيِر 

  .أَهٍل و أَصحاٍب 
 و آِلِه ، و امحق ذُنوبنا مع امحاِق ِهلَاِلِه ، و اسلَخ عنا تِبعاِتنا اللَّهم صلِّ علَى محمٍد

 ا ِفيِه ِمننتلَصأَخ ِطيئَاِت ، والْخ ا ِفيِه ِمننتفَّيص قَد ا ونع قَِضينى يتاِمِه حِسلَاِخ أَيان عم
  .السيئَاِت 

ى محمٍد و آِلِه ، و ِإنْ ِملْنا ِفيِه فَعدلْنا ، و ِإنْ زغْنا ِفيِه فَقَومنا ، و ِإِن اللَّهم صلِّ علَ
 ها ِمنِقذْننتطَانُ فَاسيالش كودا عنلَيلَ عمتاش.  

ِتنِبطَاع هقَاتأَو نيز و ، اكا ِإيِتنادِبِعب هنحاش ماِمِه ، اللَّهلَى ِصياِرِه عها ِفي نأَِعن و ، ا لَك
 دهشى لَا يتح كيدي نيالذِّلَِّة ب و ، وِع لَكشالْخ و ، كِع ِإلَيرضالت لَاِة ولَى الصِلِه عِفي لَي و

  .نهاره علَينا ِبغفْلٍَة ، و لَا لَيلُه ِبتفِْريٍط 
ماللَّه اِدكِعب ا ِمنلْنعاج ا ، ونترما عم اِم كَذَِلكالْأَي وِر وهاِئِر الشا ِفي سلْنعاج و 

الصاِلِحني الَِّذين يِرثُونَ الِْفردوس هم ِفيها خاِلدونَ ، و الَِّذين يؤتونَ ما آتوا و قُلُوبهم وِجلَةٌ ، 
  .لَى ربِهم راِجعونَ ، و ِمن الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْخيراِت و هم لَها ساِبقُونَ أَنهم ِإ

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، ِفي كُلِّ وقٍْت و كُلِّ أَواٍن و علَى كُلِّ حاٍل عدد ما 
ِه ، ولَيع تلَّيص نلَى مع تلَّيص كِإن ، كرا غَيِصيهحاِف الَِّتي لَا يعكُلِِّه ِبالْأَض ذَِلك افعأَض 

 ِريدا تالٌ ِلمفَع.  
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي وداِع شهِر رمضانَ) ٤٥(

نلَا ي نا مي اِء  وزِفي الْج غَبرلَا ي نا مي ماللَّه  هدبكَاِفئُ علَا ي نا مي طَاِء  ولَى الْعع مد
ِمنتك ابِتداٌء ، و عفْوك تفَضلٌ ، و عقُوبتك عدلٌ ، و قَضاؤك ِخيرةٌ  ِإنْ أَعطَيت . علَى السواِء 

كعنم كُني لَم تعنِإنْ م و ، نِبم طَاَءكع بشت ياً لَمدعت  . هتمأَلْه تأَن و ككَرش نم كُرشت
 ككْرش . كدمح هتلَّمع تأَن و كِمدح نكَاِفئُ مت و . و ، هتحفَض ِشئْت لَو نلَى مع رتست

ِضيحِة و الْمنِع غَير أَنك بنيت أَفْعالَك تجود علَى من لَو ِشئْت منعته ، و ِكلَاهما أَهلٌ ِمنك ِللْفَ



و تلَقَّيت من عصاك ِبالِْحلِْم ، و أَمهلْت من . علَى التفَضِل ، و أَجريت قُدرتك علَى التجاوِز 
ِإنابِة ، و تترك معاجلَتهم ِإلَى التوبِة ِلكَيلَا يهِلك قَصد ِلنفِْسِه ِبالظُّلِْم ، تستنِظرهم ِبأَناِتك ِإلَى الْ

علَيك هاِلكُهم ، و لَا يشقَى ِبِنعمِتك شِقيهم ِإلَّا عن طُوِل الِْإعذَاِر ِإلَيِه ، و بعد ترادِف الْحجِة 
ا كَِرميي فِْوكع ماً ِمنِه ، كَرلَيع ِليما حي طِْفكع ةً ِمناِئدع اباً .  ، وب اِدكِلِعب تحالَِّذي فَت تأَن

 ، هنِضلُّوا عِلئَلَّا ي ِيكحو ِليلًا ِمناِب دالْب لَى ذَِلكع لْتعج ةَ ، وبوالت هتيمس و ، فِْوكِإلَى ع
لَى اللَِّه توبةً نصوحاً عسى ربكُم أَنْ يكَفِّر عنكُم سيئَاِتكُم و فَقُلْت تبارك اسمك توبوا ِإ

 ارها الْأَنِتهحت ِري ِمنجاٍت تنج ِخلَكُمدي . مهورن ، هعوا منآم الَِّذين و ِبيالن ِزي اللَّهخلَا ي موي
ٍء  أَيماِنِهم ، يقُولُونَ ربنا أَتِمم لَنا نورنا ، و اغِْفر لَنا ، ِإنك علَى كُلِّ شييسعى بين أَيِديِهم و ِب

 الَِّذي . قَِدير تأَن ِليِل  وِة الدِإقَام اِب وِح الْبفَت دعِزِل بنالْم ولَ ذَِلكخأَغْفَلَ د نم ذْرا عفَم
ِفي الس تِة ِزدِبالِْوفَاد مهزفَو و ، لَك ِتِهمراجتِفي م مهحِرب ِريدت ، اِدكِلِعب فِْسكلَى نِم عو

 ا ، وثَاِلهأَم رشع ِة فَلَهنساَء ِبالْحج نم تالَيعت و كماس كاربت فَقُلْت ، كِة ِمناديالز و ، كلَيع
و قُلْت مثَلُ الَِّذين ينِفقُونَ أَموالَهم ِفي سِبيِل اللَِّه كَمثَِل . السيئَِة فَلَا يجزى ِإلَّا ِمثْلَها من جاَء ِب

نم قُلْت اُء ، وشي نِلم اِعفضي اللَّه ٍة ، وبلٍَة ِمائَةُ حبناِبلَ ِفي كُلِّ سنس عبس تتبٍة أَنبذَا ح 
و ما أَنزلْت ِمن نظَاِئِرِهن ِفي الْقُرآِن . الَِّذي يقِْرض اللَّه قَرضاً حسناً فَيضاِعفَه لَه أَضعافاً كَِثريةً 

 حظُّهم و أَنت الَِّذي دلَلْتهم ِبقَوِلك ِمن غَيِبك و ترِغيِبك الَِّذي ِفيِه. ِمن تضاِعيِف الْحسناِت 
ِركْهدت لَم مهنع هترتس ا لَولَى مع  ، مهامهأَو قْهلْحت لَم و ، مهاعمِعِه أَست لَم و ، مهارصأَب

نلَأَِزيد متكَرش لَِئن قُلْت وِن ، وكْفُرلَا ت وا ِلي وكُراش و ، كُموِني أَذْكُراذْكُر فَقُلْت و ، كُم
 ِديدذَاِبي لَشِإنَّ ع متكَفَر لَِئن . نونَ عكِْبرتسي ِإنَّ الَِّذين ، لَكُم ِجبتوِني أَسعاد قُلْت و

دعوت اراً ، وِتكْباس كَهرت ةً ، وادِعب اَءكعد تيمفَس ، اِخِريند منهلُونَ جخديِتي سادِعب ت
 اِخِريند منهولَ جخِكِه درلَى تع . ، ِركِبأَم كوعد و ، ِلكِبفَض وككَرش و ، كنِبم وكفَذَكَر

 اكِبِرض مهزفَو و ، ِبكغَض ِمن مهاتجن تا كَانِفيه و ، ِزيِدكطَلَباً ِلم قُوا لَكدصت و . لَو و
خلَّ ماِن دسوفاً ِبالِْإحصوكَانَ م كِمن كادِه ِعبلَيع لَلْتلَى ِمثِْل الَِّذي دفِْسِه عن لُوقاً ِمنخم لُوق



 و ، بذْهم ِدكمِفي ح ِجدا وم دمالْح اٍن ، فَلَكوداً ِبكُلِّ ِلسمحم اِن ، وِتنوتاً ِباِلامعنم و ،
ِللْح ِقيا بِه مِإلَي ِرفصنى ينعم ِبِه ، و دمحِد لَفْظٌ تم.  

يا من تحمد ِإلَى ِعباِدِه ِبالِْإحساِن و الْفَضِل ، و غَمرهم ِبالْمن و الطَّوِل ، ما أَفْشى ِفينا 
كا ِبِبرنصأَخ و ، كتا ِمننلَيغَ عبأَس و ، كتمالَِّتي ِنع ِملَِّتك و ، تطَفَيالَِّذي اص ا ِلِديِنكنتيده  

 ِتكامولَ ِإلَى كَرصالْو و ، كيلْفَةَ لَدا الزنترصب و ، لْتهالَِّذي س ِبيِلكس و ، تيضتار.  
 ظَاِئِف ، والْو ا ِتلْكفَايص ِمن لْتعج تأَن و ماللَّه رهوِض شالْفُر اِئِص ِتلْكصخ

 هتآثَر وِر ، وهالد ِة وِمنِميِع الْأَزج ِمن هتريخت وِر ، وهاِئِر الشس ِمن هتصصتانَ الَِّذي اخضمر
ض وِر ، والن آِن والْقُر ِفيِه ِمن لْتزا أَنِة ِبمنقَاِت السلَى كُلِّ أَوع اِن ، والِْإمي ِفيِه ِمن فْتاع

 ريخ ِر الَِّتي ِهيلَِة الْقَدلَي ِفيِه ِمن لَلْتأَج اِم ، والِْقي ِفيِه ِمن تغَّبر اِم ، ويالص ِفيِه ِمن تضفَر
 ِبفَضِلِه دونَ أَهِل الِْملَِل ، فَصمنا ثُم آثَرتنا ِبِه علَى ساِئِر الْأُمِم ، و اصطَفَيتنا. ِمن أَلِْف شهٍر 

 و ، ِتكمحر ِمن ا لَهنتضرا عاِمِه ِلمِقي اِمِه وِبِصي ِضنيرعتم ، لَهلَي ِنكوا ِبعنقُم و ، هارهن ِركِبأَم
 رِغب ِفيِه ِإلَيك ، الْجواد ِبما سِئلْت ِمن فَضِلك ، ُء ِبما تسببنا ِإلَيِه ِمن مثُوبِتك ، و أَنت الْمِلي

 كبلَ قُراوح نِإلَى م وٍر . الْقَِريبربةَ مبحا صنِحبص ٍد ، ومح قَامم رهذَا الشا هِفين أَقَام قَد و
د فَارقَنا ِعند تماِم وقِْتِه ، و انِقطَاِع مدِتِه ، و وفَاِء ، و أَربحنا أَفْضلَ أَرباِح الْعالَِمني ، ثُم قَ

فَنحن مودعوه ِوداع من عز ِفراقُه علَينا ، و غَمنا و أَوحشنا انِصرافُه عنا ، و لَِزمنا لَه . عدِدِه 
مرالْح فُوظُ ، وحالْم امالذِّم رها شي كلَيع لَامقَاِئلُونَ الس نحفَن ، قِْضيالْم قالْح ةُ ، وِعيرةُ الْم

السلَام علَيك يا أَكْرم مصحوٍب ِمن الْأَوقَاِت ، و يا خير شهٍر . اللَِّه الْأَكْبر ، و يا ِعيد أَوِلياِئِه 
الس اِم واِت ِفي الْأَيالُ . اعمِفيِه الْأَع تِشرن الُ ، وِفيِه الْآم تبٍر قَرهش ِمن كلَيع لَامالس .

 اقُهِفر آلَم وجرم فْقُوداً ، وم هفَقْد عأَفْج وداً ، وجوم هرلَّ قَدقَِريٍن ج ِمن كلَيع لَامالس .
يٍف آنس مقِْبلًا فَسر ، و أَوحش منقَِضياً فَمض  السلَام علَيك ِمن مجاِوٍر السلَام علَيك ِمن أَِل

 وبِفيِه الذُّن قَلَّت و ، ِفيِه الْقُلُوب قَّتر . طَاِن ، ويلَى الشانَ عاِصٍر أَعن ِمن كلَيع لَامالس
  السلَام علَيك ما أَكْثَر عتقَاَء اللَِّه ِفيك ، و ما أَسعد من رعى صاِحٍب سهلَ سبلَ الِْإحساِن

 كلَيع لَاموِب  السياِع الْعوِلأَن كرتأَس وِب ، وِللذُّن اكحا كَانَ أَمم كلَيع لَامالس  ِبك كتمرح



ِرِمنيجلَى الْمع لَكا كَانَ أَطْوٍر لَا مهش ِمن كلَيع لَامالس  ِمِننيؤوِر الْمدِفي ص كبيأَه و ، 
 امالْأَي هاِفسنِة . تباحصكَِريِه الْم رغَي كلَيع لَامالس  لَامٍر سكُلِّ أَم ِمن وٍر ههش ِمن كلَيع لَامالس

السلَام علَيك كَما وفَدت علَينا ِبالْبركَاِت ، و غَسلْت عنا دنس ، و لَا ذَِميِم الْملَابسِة  
السلَام علَيك ِمن مطْلُوٍب . الْخِطيئَاِت  السلَام علَيك غَير مودٍع برماً و لَا متروٍك ِصيامه سأَماً 

لَيوٍن عزحم قِْتِه ، ولَ وِتِه قَبلَ فَوِه قَب . ِمن كَم ا ، ونع ِبك ِرفوٍء صس ِمن كَم كلَيع لَامالس
 لَامٍر  السهأَلِْف ش ِمن ريخ ِر الَِّتي ِهيلَِة الْقَدلَى لَيع و كلَيع لَاما  السنلَيع ِبك ٍر أُِفيضيخ

السلَام علَيك و علَى فَضِلك . لْأَمِس علَيك ، و أَشد شوقَنا غَداً ِإلَيك علَيك ما كَانَ أَحرصنا ِبا
 اهنِلبس كَاِتكرب اٍض ِمنلَى مع و ، اهنِرمالَِّذي ح.  

نا ِبمنفَّقْتو ا ِبِه ، ونفْترِر الَِّذي شهذَا الشلُ ها أَهِإن ماللَّه هقْتاُء وِقيِهلَ الْأَشج ِحني لَه ك
 لَهفَض قَاِئِهموا ِلشِرمح و ، . قَد ِتِه ، ونس ِمن ا لَهنتيده ِرفَِتِه ، وعم ا ِبِه ِمننتا آثَرم ِليو تأَن

  .دينا ِفيِه قَِليلًا ِمن كَِثٍري تولَّينا ِبتوِفيِقك ِصيامه و ِقيامه علَى تقِْصٍري ، و أَ
اللَّهم فَلَك الْحمد ِإقْراراً ِبالِْإساَءِة ، و اعِترافاً ِبالِْإضاعِة ، و لَك ِمن قُلُوِبنا عقْد الندِم ، 

ن التفِْريِط أَجراً نستدِرك ِبِه الْفَضلَ و ِمن أَلِْسنِتنا ِصدق اِلاعِتذَاِر ، فَأْجرنا علَى ما أَصابنا ِفيِه ِم
و أَوِجب لَنا عذْرك علَى ما . الْمرغُوب ِفيِه ، و نعتاض ِبِه ِمن أَنواِع الذُّخِر الْمحروِص علَيِه 

ِدينأَي نيا با ماِرنملُغْ ِبأَعاب و ، قِّكح ا ِفيِه ِمننرقَص اهنتلَّغقِْبِل ، فَِإذَا بانَ الْمضمِر رهش ا ِمن
فَأَِعنا علَى تناوِل ما أَنت أَهلُه ِمن الِْعبادِة ، و أَدنا ِإلَى الِْقياِم ِبما يستِحقُّه ِمن الطَّاعِة ، و أَجِر 

  .حقِّك ِفي الشهريِن ِمن شهوِر الدهِر لَنا ِمن صاِلِح الْعمِل ما يكُونُ دركاً ِل
 ٍب ، وذَن ا ِفيِه ِمنناقَعو ِإثٍْم ، أَو ٍم أَولَم ذَا ِمنا هِرنها ِبِه ِفي شنما أَلْمم و ماللَّه

اٍن ظَلَميلَى ِنسع ا ، أَوٍد ِمنمعلَى تِطيئٍَة عخ ا ِفيِه ِمننبسةً اكْتمرا ِبِه حكْنهتا ، أَِو اننفُسا ِفيِه أَنن
ِمن غَيِرنا ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و استرنا ِبِستِرك ، و اعف عنا ِبعفِْوك ، و لَا تنِصبنا ِفيِه 

نا ِفيِه أَلْسنلَيطْ عسبلَا ت و ، اِمِتنيِن الشيةً ِلأَعكَفَّار كُونُ ِحطَّةً وا يا ِبمِملْنعتاس و ، الطَّاِعِنني 
 قُصنالَِّذي لَا ي ِلكفَض و ، فَدنالَِّتي لَا ت أْفَِتكا ِفيِه ِبرِمن تكَرا أَنِلم.  



ا ، وِرنها ِبشنتِصيبم رباج آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه ا وِم ِعيِدنوا ِفي يلَن اِركب 
 ِمن ِفيا خا ملَن اغِْفر ٍب ، وِلذَن اهحأَم فٍْو ، ولَِبِه ِلعا أَجنلَيع رٍم موِر ييخ ِمن لْهعاج ا ، وِفطِْرن

 لَنا عم ا ووِبنذُن.  
ِمن خطَايانا ، و أَخِرجنا ِبخروِجِه ِمن سيئَاِتنا ، و اللَّهم اسلَخنا ِبانِسلَاِخ هذَا الشهِر 

 هظّاً ِمنح فَِرِهمأَو ماً ِفيِه ، وِقس ِلِهمزأَج ِلِه ِبِه ، وِد أَهعأَس ا ِمنلْنعاج.  
هتمرِفظَ حح ِتِه ، وايِرع قح رهذَا الشى هعر نم و ماللَّه قَام ا ، وِحفِْظه قح 

 و ، لَه اكِرض تبجٍة أَوبِبقُر كِإلَي بقَرت ا ، أَوقَاِتهت قح هوبقَى ذُنات ا ، واِمهِقي قوِدِه حدِبح
افَهعا أَضِطنأَع و ، ِدكجو ِمن ا ِمثْلَهلَن بِه ، فَهلَيع كتمحر طَفَتع لَكفَِإنَّ فَض ، ِلكفَض ِمن 

 طَاَءكِإنَّ ع ى ، وفْنلَا ت اِنكساِدنَ ِإحعِإنَّ م و ، ِفيضلْ تب قُصنلَا ت كاِئنزِإنَّ خ و ، ِغيضلَا ي
  .لَلْعطَاُء الْمهنا 

جوِر من صامه ، أَو تعبد لَك ِفيِه ِإلَى اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اكْتب لَنا ِمثْلَ أُ
  .يوِم الِْقيامِة 

اللَّهم ِإنا نتوب ِإلَيك ِفي يوِم ِفطِْرنا الَِّذي جعلْته ِللْمؤِمِنني ِعيداً و سروراً ، و ِلأَهِل 
نبناه ، أَو سوٍء أَسلَفْناه ، أَو خاِطِر شر أَضمرناه ، ِملَِّتك مجمعاً و محتشداً ِمن كُلِّ ذَنٍب أَذْ

نةَ مبوت  تلَصوحاً خصةً نبوِطيئٍَة ، تا ِفي خهدعب ودعلَا ي ٍب ، ووٍع ِإلَى ذَنجلَى رطَِوي عنلَا ي
  . و ارض عنا ، و ثَبتنا علَيها ِمن الشك و اِلارِتياِب ، فَتقَبلْها ِمنا ،

 وكعدا نلَذَّةَ م ِجدى نتوِد حعواِب الْمثَو قوش ِعيِد ، وِعقَاِب الْو فوا خقْنزار ماللَّه
 هِمن كِجريتسا نةَ مكَأْب الَِّذ. ِبِه ، و اِبنيوالت ِمن كدا ِعنلْنعاج و و ، كتبحم ملَه تبجأَو ين

 اِدِلنيلَ الْعدا أَعي ، ِتكةَ طَاععاجرم مهِمن قَِبلْت.  
اللَّهم تجاوز عن آباِئنا و أُمهاِتنا و أَهِل ِديِننا جِميعاً من سلَف ِمنهم و من غَبر ِإلَى يوِم 

  .الِْقيامِة 
 ِه ولَيلِّ عص و ، ِبنيقَرالْم لَاِئكَِتكلَى مع تلَّيا صآِلِه كَم ا ونِبيٍد نمحلَى ملِّ عص ماللَّه

ني آِلِه كَما صلَّيت علَى أَنِبياِئك الْمرسِلني ، و صلِّ علَيِه و آِلِه كَما صلَّيت علَى ِعباِدك الصاِلِح



، و أَفْضلَ ِمن ذَِلك يا رب الْعالَِمني ، صلَاةً تبلُغنا بركَتها ، و ينالُنا نفْعها ، و يستجاب لَها 
ضِلِه ، دعاؤنا ، ِإنك أَكْرم من رِغب ِإلَيِه ، و أَكْفَى من توكِّلَ علَيِه ، و أَعطَى من سِئلَ ِمن فَ

يلَى كُلِّ شع تأَن و  ٍء قَِدير.  
ِإذَا انصرف ِمن صلَاِتِه  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي يوِم الِْفطِْر) ٤٦(

  :قَام قَاِئماً ثُم استقْبلَ الِْقبلَةَ ، و ِفي يوِم الْجمعِة ، فَقَالَ 
م محري نا مي ِقرتحلَا ي نا مي و  الِْبلَاد لُهقْبلَا ت نلُ مقْبي نا مي و  ادالِْعب همحرلَا ي ن

 و يا من لَا يجبه ِبالرد أَهلَ الدالَِّة علَيِه  و. أَهلَ الْحاجِة ِإلَيِه  و يا من لَا يخيب الْمِلحني علَيِه 
 لُ لَهمعا يم ِسريي كُرشي ِبِه ، و فحتا يم ِغريِبي صتجي نا مي . لَى الْقَِليِل وع كُرشي نا مي و

 ها ِمنند نو ِإلَى مندي نا مي ِليِل  واِزي ِبالْججي . هنع ربأَد نفِْسِه مو ِإلَى نعدي نا مي ا . وي و
و يا من يثِْمر الْحسنةَ حتى ينِميها ، و يتجاوز عِن . من لَا يغير النعمةَ ، و لَا يباِدر ِبالنِقمِة 

ِبفَيِض جوِدك انصرفَِت الْآمالُ دونَ مدى كَرِمك ِبالْحاجاِت ، و امتلَأَت . السيئَِة حتى يعفِّيها 
 اٍل ، وكُلِّ ع قلَى فَوالْأَع لُوالْع فَلَك ، فَاتالص ِتكعلُوِغ نونَ بد تخفَست اِت ، وةُ الطَِّلبِعيأَو

رِفك كُلُّ جِليٍل ِعندك صِغري ، و كُلُّ شِريٍف ِفي جنِب ش. الْجلَالُ الْأَمجد فَوق كُلِّ جلَاٍل 
 ، ونَ ِإلَّا ِبكِلمالْم اعض و ، ونَ ِإلَّا لَكضرعتالْم ِسرخ و ، ِركلَى غَيونَ عاِفدالْو ابخ ، ِقريح

ِلني ، و أَجدب الْمنتِجعونَ ِإلَّا مِن انتجع فَضلَك  بابك مفْتوح ِللراِغِبني ، و جودك مباح ِللساِئ
 ِغيِثنيتسالْم ةٌ ِمنقَِريب كِإغَاثَت ونَ . وضرعتالْم طَاِئكع ِمن أَسيلَا ي الْآِملُونَ ، و كِمن ِخيبلَا ي

 ِرزقُك مبسوطٌ ِلمن عصاك ، و ِحلْمك معتِرض ِلمن. ، و ال يشقَى ِبنِقمِتك الْمستغِفرونَ 
 مهتغَر ى لَقَدتح ِدينتعلَى الْمقَاُء عالِْإب كتنس و ، ِسيِئنيانُ ِإلَى الْمسالِْإح كتادع ، اكاون

ك ، و و ِإنما تأَنيت ِبِهم ِليِفيئُوا ِإلَى أَمِر. أَناتك عِن الرجوِع ، و صدهم ِإمهالُك عِن النزوِع 
أَمهلْتهم ِثقَةً ِبدواِم ملِْكك ، فَمن كَانَ ِمن أَهِل السعادِة ختمت لَه ِبها ، و من كَانَ ِمن أَهِل 

ِهن علَى كُلُّهم صاِئرونَ ، ِإلَى حكِْمك ، و أَمورهم آِئلَةٌ ِإلَى أَمِرك ، لَم ي. الشقَاوِة خذَلْته لَها 
 كانهرب لَِتِهماجعِك مرِلت ضحدي لَم و ، كلْطَانس ِتِهمدطُوِل م . و ، ضحدةٌ لَا تقَاِئم كتجح

ابخ ناِذلَةُ ِلمةُ الْخبيالْخ و ، كنع حنج نِلم اِئملُ الديولُ ، فَالْوزلَا ي ثَاِبت كلْطَانس ، كِمن 



 ِبك رِن اغْتقَى ِلمقَاُء الْأَشالش و . ، ِفي ِعقَاِبك هددرلَ تا أَطْوم و ، ذَاِبكِفي ع فَهرصت ا أَكْثَرم
ا تجور ِفيِه ، و و ما أَبعد غَايته ِمن الْفَرِج ، و ما أَقْنطَه ِمن سهولَِة الْمخرِج عدلًا ِمن قَضاِئك لَ

فَقَد ظَاهرت الْحجج ، و أَبلَيت الْأَعذَار ، و قَد تقَدمت . ِإنصافاً ِمن حكِْمك لَا تِحيف علَيِه 
خرت و أَنت ِبالْوِعيِد ، و تلَطَّفْت ِفي الترِغيِب ، و ضربت الْأَمثَالَ ، و أَطَلْت الِْإمهالَ ، و أَ

ٌء ِبالْمبادرِة  لَم تكُن أَناتك عجزاً ، و لَا ِإمهالُك  مستِطيع ِللمعاجلَِة ، و تأَنيت و أَنت مِلي
 ، و كَرمك أَكْملَ وهناً ، و لَا ِإمساكُك غَفْلَةً ، و لَا انِتظَارك مداراةً ، بلْ ِلتكُونَ حجتك أَبلَغَ

. ، و ِإحسانك أَوفَى ، و ِنعمتك أَتم ، كُلُّ ذَِلك كَانَ و لَم تزلْ ، و هو كَاِئن و لَا تزالُ 
تمِنع ِهِه ، وِبكُن دحأَنْ ي ِمن فَعأَر كدجم ا ، وِبكُلِّه فوصأَنْ ت لُّ ِمنأَج كتجح ِمن أَكْثَر ك

 نع كُوتالس ِبي رقَص قَد لَى أَقَلِِّه  وع كَرشأَنْ ت ِمن أَكْثَر كانسِإح ا ، وِرهى ِبأَسصحأَنْ ت
 يا ِإلَِهي تحِميِدك ، و فَههِني الِْإمساك عن تمِجيِدك ، و قُصاراي الِْإقْرار ِبالْحسوِر ، لَا رغْبةً

فَها أَنا ذَا أَؤمك ِبالِْوفَادِة ، و أَسأَلُك حسن الرفَادِة ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و . بلْ عجزاً 
دِني ِبالرهبجلَا ت ِتي ، وبيِمي ِبخوي ِتمخلَا ت اِئي ، وعد ِجبتاس و ، ايوجن عمأَلَِتي اسسِفي م 

، و أَكِْرم ِمن ِعنِدك منصرِفي ، و ِإلَيك منقَلَِبي ، ِإنك غَير ضاِئٍق ِبما تِريد ، و لَا عاِجٍز عما 
يلَى كُلِّ شع تأَن أَلُ ، وسالْ ت ِليةَ ِإلَّا ِباللَِّه الْعلَا قُو لَ وولَا ح و ، ِظيِم ٍء قَِديرع.  

  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي يوِم عرفَةَ) ٤٧(
 لَاِل وِض ، ذَا الْجالْأَر اِت واومالس ِديعب دمالْح لَك ماللَّه  الَِمنيالْع بِللَِّه ر دمالْح

ٍء ، لَيس  لُوٍه ، و خاِلق كُلِّ مخلُوٍق ، و واِرثَ كُلِّ شيالِْإكْراِم ، رب الْأَرباِب ، و ِإلَه كُلِّ مأْ
يكَِمثِْلِه ش يش ِعلْم هنع بزعلَا ي ٌء ، و يِبكُلِّ ش وه ٍء ، و يلَى كُلِّ شع وه ِحيطٌ ، وٍء  ٍء م

 ِقيبر.  
 دالْأَح ، تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن ، تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن و  دفَرتالْم دالْفَر دحوتالْم

الْكَِرمي الْمتكَرم ، الْعِظيم الْمتعظِّم ، الْكَِبري الْمتكَبر  و أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت ، الْعِلي الْمتعاِل 
و أَنت اللَّه . حاِل  و أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت ، الرحمن الرِحيم ، الْعِليم الْحِكيم ، الشِديد الِْم

رم ، لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت ، السِميع الْبِصري ، الْقَِدمي الْخِبري  و أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت ، الْكَِرمي الْأَكْ



 ٍد  ودكُلِّ ع دعب الْآِخر ٍد ، ولَ كُلِّ أَحلُ قَبالْأَو ، تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن و  ، موالْأَد اِئمالد
ه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت ، ذُو أَنت اللَّه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت ، الداِني ِفي علُوِه ، و الْعاِلي ِفي دنوِه  و أَنت اللَّ

 اَء ِمنيالْأَش أْتشالَِّذي أَن ، تِإلَّا أَن لَا ِإلَه اللَّه تأَن ِد  ومالْح اِء وِريالِْكب ِد ، وجالْم اِء وهالْب
 تعدتاب ِر ِمثَاٍل ، وغَي ِمن تروا صم تروص ٍخ ، وِر ِسنِتذَاٍء غَياِت ِبلَا احعدتبالْم . تأَن

يكُلَّ ش ترالَِّذي قَد يكُلَّ ش ترسي قِْديراً ، وٍء ت  تِبرياً  أَندت كونا دم تربد ِسرياً ، ويٍء ت
ير ، و لَم يكُن لَك مشاِهد و الَِّذي لَم يِعنك علَى خلِْقك شِريك ، و لَم يواِزرك ِفي أَمِرك وِز

 ِظريلَا ن . و ، تيا قَضلًا مدفَكَانَ ع تيقَض و ، تدا أَرماً متفَكَانَ ح تدالَِّذي أَر تأَن
 تكَما حفاً مفَكَانَ ِنص تكَملْطَ. حِلس قُمي لَم كَانٌ ، وم ِويكحالَِّذي لَا ي تلْطَانٌ أَنس اِنك

ٍء  ٍء عدداً ، و جعلْت ِلكُلِّ شي أَنت الَِّذي أَحصيت كُلَّ شي. ، و لَم يعِيك برهانٌ و لَا بيانٌ 
يكُلَّ ش ترقَد داً ، وقِْديراً  أَمٍء ت .زجع و ، ِتكذَاِتي نع امهِت الْأَورالَِّذي قَص تأَن امِت الْأَفْه

 ِتكِنيأَي ِضعوم ارصِرِك الْأَبدت لَم و ، ِتكِفيكَي نع . لَم وداً ، ودحكُونَ مفَت دحالَِّذي لَا ت تأَن
عاِندك ، و لَا أَنت الَِّذي لَا ِضد معك فَي. تمثَّلْ فَتكُونَ موجوداً ، و لَم تِلد فَتكُونَ مولُوداً 

 كاِرضعفَي لَك لَا ِند و ، ككَاِثرفَي لَ لَكِعد . ثَ ، ودحتاس و ، عرتاخ أَ ، ودتالَِّذي اب تأَن
 عنا صم عنص نسأَح و ، عدتكَا. اباِكِن مى ِفي الْأَمنأَس و ، كأْنلَّ شا أَجم كانحبس و ، كن

أَصدع ِبالْحق فُرقَانك  سبحانك ِمن لَِطيٍف ما أَلْطَفَك ، و رُءوٍف ما أَرأَفَك ، و حِكيٍم ما 
 اِء وهذُو الْب كفَعا أَرِفيٍع مر و ، كعسا أَواٍد موج و ، كعنا أَمِليٍك مم ِمن كانحبس  فَكرأَع

سبحانك بسطْت ِبالْخيراِت يدك ، و عِرفَِت الِْهدايةُ ِمن ِعنِدك . مجِد و الِْكبِرياِء و الْحمِد الْ
 عشخ و ، ى ِفي ِعلِْمكرج نم لَك عضخ كانحبس  كدجا ويند ِلِديٍن أَو كسمِن الْتفَم ،

ا دم ِتكظَمِلعلِْقككُلُّ خ ِليِم لَكسِللت قَادان و ، ِشكرونَ ع  و سجلَا ت و سحلَا ت كانحبس
  اكَرملَا ت و عادخلَا ت ى وارملَا ت ى وارجلَا ت و عازنلَا ت اطُ وملَا ت و كَادلَا ت و سملَا ت

ددج ِبيلُكس كانحبس .  دمص يح تأَن و ، دشر كرأَم و . و ، كْمح قَولُك كانحبس
 مزع كتادِإر و ، متح كاؤقَض . اِتكلَ ِلكَِلمدبلَا م و ، ِتكِشيِلم ادلَا ر كانحبس . كانحبس

ِرئ النسماِت  لَك الْحمد حمداً يدوم ِبدواِمك  و لَك باِهر الْآياِت ، فَاِطر السماواِت ، با



 ِتكماِلداً ِبِنعداً خمح دمالْح . ِزيدداً يمح دمالْح لَك و  كعناِزي صوداً يمح دمالْح لَك و
 اكلَى ِرضاِم. عِد كُلِّ حمح عداً ممح دمالْح لَك اِكٍر  وكُلِّ ش كْرش هنع رقْصكْراً يش ٍد ، و

 اموى ِبِه دعدتسي لُ ، وِبِه الْأَو امدتسداً يمح  كِبِه ِإلَّا ِإلَي بقَرتلَا ي و ، ِغي ِإلَّا لَكبنداً لَا يمح
حمداً يعِجز عن .  ، و يتزايد أَضعافاً متراِدفَةً حمداً يتضاعف علَى كُروِر الْأَزِمنِة. الْآِخِر 

 و ِجيدالْم كشرواِزنُ عداً يمةُ  حبالْكَت اِبكِفي ِكت هتصا أَحلَى مع ِزيدي فَظَةُ ، واِئِه الْحصِإح
 ِفيعالر كِسياِدلُ كُرعي .ثَو كيلُ لَدكْمداً يمح هداً ظَاِهرمح  هاؤزاٍء جزكُلَّ ج ِرقغتسي و ، هاب

 اكِسو دأَح ِرفعلَا ي و ، ِمثْلَه لْقخ كدمحي داً لَممِة  حيِق النِلِصد فْقو هاِطنب اِطِنِه ، وِلب فْقو
حمداً يجمع ما . ِه ، و يؤيد من أَغْرق نزعاً ِفي توِفيِتِه فَضلَه  حمداً يعانُ مِن اجتهد ِفي تعِديِد

 دعب ِمن اِلقُهخ تا أَنم ِظمتني ِد ، ومالْح ِمن لَقْتخ . و ، هِمن ِلكِإلَى قَو بأَقْر دمداً لَا حمح
 يوِجب ِبكَرِمك الْمِزيد ِبوفُوِرِه ، و تِصلُه ِبمِزيٍد بعد مِزيٍد حمداً. لَا أَحمد ِممن يحمدك ِبِه 

 كلًا ِمنطَو ،  لَاِلكج قَاِبلُ ِعزي و ، ِهكجِم وِلكَر ِجبداً يمح.  
مقَرِب ، أَفْضلَ رب صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد ، الْمنتجِب الْمصطَفَى الْمكَرِم الْ

 اِتكمحر عتِه أَملَيع محرت و ، كَاِتكرب مِه أَتلَيع اِركب و ، اِتكلَوص.  
رب صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، صلَاةً زاِكيةً لَا تكُونُ صلَاةٌ أَزكَى ِمنها ، و صلِّ علَيِه 

  .ا تكُونُ صلَاةٌ أَنمى ِمنها ، و صلِّ علَيِه صلَاةً راِضيةً لَا تكُونُ صلَاةٌ فَوقَها صلَاةً ناِميةً لَ
رب صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، صلَاةً ترِضيِه و تِزيد علَى ِرضاه ، و صلِّ علَيِه صلَاةً 

 و لَه اكلَى ِرضع ِزيدو ت ِضيكرلًا تا أَهلَه هرى غَيرلَا ت ا ، وِإلَّا ِبه ى لَهضرلَاةً لَا تِه صلَيلِّ عص
.  

رب صلِّ علَى محمٍد و آِلِه صلَاةً تجاِوز ِرضوانك ، و يتِصلُ اتصالُها ِببقَاِئك ، و لَا 
 كاتكَِلم فَدنا لَا تكَم فَدني.  

بر و ِلكسر و اِئكِبيأَن و لَاِئكَِتكاِت ملَوص ِظمتنلَاةً تآِلِه ، ص ٍد ومحلَى ملِّ عص 
 ِمعتجت و ، ِتكابِل ِإجأَه و ِسكِإن و كِجن ِمن اِدكاِت ِعبلَولَى صِملُ عتشت و ، ِتكِل طَاعأَه

 نلَاِة كُلِّ ملَى صع لِْقكاِف خنأَص ِمن أْترب و أْتذَر.  



رب صلِّ علَيِه و آِلِه ، صلَاةً تِحيطُ ِبكُلِّ صلَاٍة ساِلفٍَة و مستأْنفٍَة ، و صلِّ علَيِه و علَى 
اٍت تلَوص ذَِلك عِشئُ منت و ، كوند نِلم و ةً لَكِضيرلَاةً مآِلِه ، ص ا ِتلْكهعم اِعفض

 كرا غَيهدعلَا ي اِعيفضةً ِفي تاداِم ِزيوِر الْأَيلَى كُرا عهِزيدت ا ، وهداِت ِعنلَوالص.  
، ةَ ِعلِْمكنزخ مهلْتعج و ، ِركِلأَم مهترتاخ ِتِه الَِّذينيِل بلَى أَطَاِيِب أَهلِّ عص بر و 

 ِس وجالر ِمن مهترطَه و ، اِدكلَى ِعبع كججح و ، ِضكِفي أَر لَفَاَءكخ و ، فَظَةَ ِديِنكح
ِتكنِإلَى ج لَكسالْم و ، كِسيلَةَ ِإلَيالْو مهلْتعج و ، ِتكادطِْهرياً ِبِإرِس تنالد.   

و آِلِه ، صلَاةً تجِزلُ لَهم ِبها ِمن ِنحِلك و كَرامِتك ، و تكِْملُ رب صلِّ علَى محمٍد 
 اِئِدكفَو و اِئِدكوع ظَّ ِمنالْح ِهملَيع فِّروت و ، اِفِلكون و اكطَايع اَء ِمنيالْأَش ملَه.  

دلَاةً لَا أَمص ِهملَيع ِه ولَيلِّ عص با رةَ ِلآِخِرهايلَا ِنه ا ، وِدهةَ ِلأَملَا غَاي ا ، وِلهِفي أَو .  
َء سماواِتك و ما فَوقَهن ، و عدد  رب صلِّ علَيِهم ِزنةَ عرِشك و ما دونه ، و ِملْ

بقَرلَاةً تص ، نهنيا بم و نهتحا تم و ِضيكأَر ى ، وِرض ملَه و كُونُ لَكت لْفَى ، وز كِمن مه
  .متِصلَةً ِبنظَاِئِرِهن أَبداً 

 دعب اراً ِفي ِبلَاِدكنم و ، اِدكلَماً ِلِعبع هتاٍم أَقَماٍن ِبِإمِفي كُلِّ أَو كِدين تدأَي كِإن ماللَّه
ِبح لَهبح لْتصأَنْ و تذَّرح و ، هتطَاع تضرافْت و ، اِنكوةَ ِإلَى ِرضالذَِّريع هلْتعج و ، ِلكب

 هنع رأَختلَا ي و ، مقَدتم همقَدتأَلَّا ي ِيِه ، وهن داِء ِعنِتهاِلان اِمِرِه ، وِتثَاِل أَوِبام ترأَم و ، هتِصيعم
أَختم الَِمنياُء الْعهب و ، ِكنيسمتةُ الْمورع و ِمِننيؤالْم فكَه و ، ةُ اللَّاِئِذينمِعص وفَه ر.  

 كنلَد آِتِه ِمن ِفيِه ، و ا ِمثْلَهنِزعأَو ِه ، ولَيِبِه ع تمعا أَنم كْرش كِليِلو ِزعفَأَو ماللَّه
اً نِصرياً ، و افْتح لَه فَتحاً يِسرياً ، و أَِعنه ِبركِْنك الْأَعز ، و اشدد أَزره ، و قَو عضده ، سلْطَان

 و أَِقم ِبِه. و راِعِه ِبعيِنك ، و احِمِه ِبِحفِْظك و انصره ِبملَاِئكَِتك ، و امدده ِبجنِدك الْأَغْلَِب 
ِكتابك و حدودك و شراِئعك و سنن رسوِلك ، صلَواتك اللَّهم علَيِه و آِلِه ، و أَحِي ِبِه ما 
 اَء ِمنرِبِه الض أَِبن و ، طَِريقَِتك نِر عواَء الْجدلُ ِبِه صاج و ، اِلِم ِديِنكعم ونَ ِمنالظَّاِلم هاتأَم

س هاِنبج أَِلن جاً وِعو ِدكاةَ قَصغِبِه ب قحام و ، اِطكِصر نع اِكِبنيأَِزلْ ِبِه الن و ، ِبيِلك
 و ، هننحت و طُّفَهعت و هتمحر و ، هأْفَتا رلَن به و ، اِئكدلَى أَعع هدطْ يساب و ، اِئكِليِلأَو



نا لَه ساِمِعني مِطيِعني ، و ِفي ِرضاه ساِعني ، و ِإلَى نصرِتِه و الْمدافَعِة عنه مكِْنِفني ، و اجعلْ
 ِبنيقَرتم آِلِه ِبذَِلك ِه ولَيع ماللَّه كاتلَوص وِلكسِإلَى ر و كِإلَي.  

م الْمعتِرِفني ِبمقَاِمِهم ، الْمتِبِعني منهجهم ، الْمقْتِفني آثَارهم ، اللَّهم و صلِّ علَى أَوِلياِئِه
 ، ِرِهمِلأَم لِِّمنيسالْم ، ِتِهمامِبِإم نيمتؤالْم ، ِتِهمِبِولَاي ِكنيسمتالْم ، ِتِهمورِبع ِسِكنيمتسالْم

عِتِهم ، الْمنتِظِرين أَيامهم ، الْمادين ِإلَيِهم أَعينهم ، الصلَواِت الْمباركَاِت الْمجتِهِدين ِفي طَا
و سلِّم علَيِهم و علَى أَرواِحِهم ، و اجمع علَى . الزاِكياِت الناِمياِت الْغاِدياِت الراِئحاِت 

، مهرى أَمقْوالت ريخ و ، ِحيمالر ابوالت تأَن كِإن ، ِهملَيع بت و ، مهئُونش ملَه ِلحأَص و 
 اِحِمنيالر محا أَري ، ِتكمحلَاِم ِبراِر السِفي د مهعا ملْنعاج و ، اِفِرينالْغ.  

ته و كَرمته و عظَّمته ، نشرت ِفيِه رحمتك ، و مننت ِفيِه اللَّهم هذَا يوم عرفَةَ يوم شرفْ
 اِدكلَى ِعبِبِه ع لْتفَضت و ، كتِطيِفيِه ع لْتزأَج و ، فِْوكِبع.  

 دعب و لَه لِْقكلَ خِه قَبلَيع تمعالَِّذي أَن كدبا عأَن و ماللَّه نِمم هلْتعفَج ، اهِإي لِْقكخ
 هتدشأَر و ، ِبكِفي ِحز هلْتخأَد و ، ِلكبِبح هتمصع و ، قِّكِلح هفَّقْتو و ، ِلِديِنك هتيده

 اِئكداِة أَعادعم و ، اِئكِليالَاِة أَووِلم .ِمرأْتي فَلَم هترأَم ثُم نع هتيهن و ، ِجرزني فَلَم هترجز و ، 
 اهوه اهعلْ دب ، كلَياراً عِتكْبلَا اس و ، ةً لَكدانعلَا م ، ِيكهِإلَى ن كرأَم الَففَخ ، ِتكِصيعم

لَى ذَِلكع هانأَع و ، هتذَّرا حِإلَى م و هلْتيا زِإلَى م ِعيِدكاِرفاً ِبوِه علَيع مفَأَقْد ، هودع و كودع 
و ها أَنا . ، راِجياً ِلعفِْوك ، واِثقاً ِبتجاوِزك ، و كَانَ أَحق ِعباِدك مع ما مننت علَيِه أَلَّا يفْعلَ 

 خاِئفاً ، معتِرفاً ِبعِظيٍم ِمن الذُّنوِب تحملْته ، و جِليٍل ذَا بين يديك صاِغراً ذَِليلًا خاِضعاً خاِشعاً
 ، ِجريم كِني ِمنِجريلَا ي هوِقناً أَنم ، ِتكمحلَاِئذاً ِبر ، فِْحكِجرياً ِبصتسم ، هتمرتا اجطَايالْخ ِمن

 اِنعم كِني ِمنعنملَا ي لَ. وع دا فَعِبم لَيع دج و ، ِدكمغت ِمن فرِن اقْتلَى مِبِه ع ودعا تِبم ي
تجود ِبِه علَى من أَلْقَى ِبيِدِه ِإلَيك ِمن عفِْوك ، و امنن علَي ِبما لَا يتعاظَمك أَنْ تمن ِبِه علَى 

و  ، اِنكغُفْر ِمن لَكأَم نلَا م و ، اِنكوِرض ظّاً ِمنالُ ِبِه حِصيباً أَنِم نوذَا الْيلْ ِلي ِفي هعاج 
 ِمن وهما قَدم مأُقَد ِإنْ لَم ي وِإن و  اِدكِعب ِمن ونَ لَكدبعتِبِه الْم قَِلبنا يِني ِصفْراً ِممدرت

وت تمقَد اِت فَقَداِلحالص ِمن كتيأَت و ، كناِه عبالْأَش اِد ودالْأَن اِد ودالْأَض فْين و كِحيد



. الْأَبواِب الَِّتي أَمرت أَنْ تؤتى ِمنها ، و تقَربت ِإلَيك ِبما لَا يقْرب أَحد ِمنك ِإلَّا بالتقَرِب ِبِه 
الِْإنابِة ِإلَيك ، و التذَلُِّل و اِلاسِتكَانِة لَك ، و حسِن الظَّن ِبك ، و الثِّقَِة ِبما ثُم أَتبعت ذَِلك ِب

 اِجيكِه رلَيع ِخيبا يالَِّذي قَلَّ م اِئكجِبر هتفَعش و ، كدِقِري الذَِّليِل . ِعنأَلَةَ الْحسم كأَلْتس و
ِقِري الْخاِئِف الْمستِجِري ، و مع ذَِلك ِخيفَةً و تضرعاً و تعوذاً و تلَوذاً ، لَا مستِطيلًا الْباِئِس الْفَ

 اِفِعنيِة الشفَاعِطيلًا ِبشتسلَا م و ، ِطيِعنيالَِّة الْماِلياً ِبدعتلَا م و ، ِرينكَبتِر الْمكَبِبت .ا بأَن و دع
 هدنلَا ي و ، ِسيِئنياِجِل الْمعي لَم نا ما ، فَيهوند ِة أَوِمثْلُ الذَّر و ، أَذَلُّ الْأَذَلِّني و ، أَقَلُّ الْأَقَلِّني

اِطِئنيظَاِر الْخلُ ِبِإنفَضتي و ، اِثِرينِبِإقَالَِة الْع نمي نا مي و ، ِفنيرتِسي . الْما الْمأَن  ِرفتعُء الْم
 اِثراِطئُ الْعِرئاً . الْختجم كلَيع ما الَِّذي أَقْدداً . أَنمعتم اكصا الَِّذي عفَى . أَنختا الَِّذي اسأَن

 كزارب و اِدكِعب ِمن.  
 كأَِمن و كادِعب ابا الَِّذي ها الَِّذي . أَنأَن كأْسب فخي لَم و ، كتطْوس بهري ا . لَمأَن
ِبحق مِن انتجبت . أَنا الطَِّويلُ الْعناِء . أَنا القَِليلُ الْحياِء . الْجاِني علَى نفِْسِه  أَنا الْمرتهن ِببِليِتِه 

 فِْسكِلن هتطَفَيِن اصِبم و ، لِْقكخ ِمن أِْنكِلش تيبتِن اجم و ، ِتكِريب ِمن ترتِن اخم قِبح ،
 تنقَر نم قِبح ، ِتكِصيعكَم هتِصيعم لْتعج نم و ، ِتكِبطَاع هتطَاع لْتصو نم قِبح ،

عِبم هاتادعم طْتن نم و ، الَاِتكوِبم هالَاتوم نِبِه م دمغتا تذَا ِبمِمي هوِني ِفي يدمغت ، اِتكاد
و تولَِّني ِبما تتولَّى ِبِه أَهلَ طَاعِتك و الزلْفَى . جار ِإلَيك متنصلًا ، و عاذَ ِباسِتغفَاِرك تاِئباً 

 كِة ِمنكَانالْم و كيِني ِب. لَددحوت و ِفي ذَاِتك هفْسن بعأَت و ، ِدكهفَى ِبعو نِبِه م دحوتا تم
 اِتكضرا ِفي مهدهأَج و ، . وِدكدِري ِفي حي طَودعت و ، ِبكنفِْريِطي ِفي جاِخذِْني ِبتؤلَا ت و

 كَاِمكِة أَحزاوجم لَ. ، وِني ِبِإمِرجدتسلَا ت و لَم و هدا ِعنم ريِني خعنم نم اجرِتدِلي اس اِئك
و نبهِني ِمن رقْدِة الْغاِفِلني ، و ِسنِة الْمسِرِفني ، و نعسِة . يشركْك ِفي حلُوِل ِنعمِتِه ِبي 

قَاِنِتني ، و استعبدت ِبِه الْمتعبِدين ، و الْمخذُوِلني  و خذْ ِبقَلِْبي ِإلَى ما استعملْت ِبِه الْ
 اِوِننيهتِبِه الْم قَذْتنتاس . و ، كظِّي ِمنح نيب ِني ويولُ بحي و ، كنِني عاِعدبا يأَِعذِْني ِمم و

يالْخ لَكسلْ ِلي مهس و  كياِولُ لَدا أُحمِني عدصثُ ييح ا ِمنهقَةَ ِإلَيابسالْم و ، كاِت ِإلَير
 تدا أَرلَى ما عةَ ِفيهاحشالْم و ، ترا . أَمِبم ِخفِّنيتسالْم ِمن قحمن تقِْني ِفيمحملَا ت و



ِتك  و لَا تتبرِني ِفيمن تتبر ِمن أَوعدت  و لَا تهِلكِْني مع من تهِلك ِمن الْمتعرِضني ِلمقْ
ِلكبس نع ِرِفنيحنالْم  

و نجِني ِمن غَمراِت الِْفتنِة ، و خلِّصِني ِمن لَهواِت الْبلْوى ، و أَِجرِني ِمن أَخِذ الِْإملَاِء 
 .ه ِضلُِّني ، وي ودع نيب ِني ويلْ بح ي ونع ِرضعلَا ت قُِني  وهرٍة تقَصنم وِبقُِني ، وى يو

 وطُ ِمنالْقُن لَيع ِلبغفَي ِل ِفيكالْأَم ِني ِمنِيسؤلَا ت و  ِبكغَض دعب هنى عضرلَا ت نم اضرِإع
با لَا طَاقَةَ ِلي ِبِه فَتِني ِبمحنملَا ت و  ِتكمحر ِتكبحِل مفَض لُِنيِه ِمنمحا تظَِني ِمملَا . ه و

 يمِم ِبي ررلَا ت و  ةَ لَهابلَا ِإن ِه ، وِإلَي ةَ ِبكاجلَا ح ِفيِه ، و ريلَا خ نالَ مسِإر ِدكي ِسلِْني ِمنرت
 علَيِه الِْخزي ِمن ِعنِدك ، بلْ خذْ ِبيِدي ِمن سقْطَِة من سقَطَ ِمن عيِن ِرعايِتك ، و مِن اشتملَ

 اِلِكنيطَِة الْهرو و ، وِرينرغلَِّة الْمز و ، ِفنيسعتلَِة الْمهو و ، يندرتالْم . تلَيتا اباِفِني ِممع و
لِّغب و ، اِئكِإم و ِبيِدكقَاِت عِبِه طَب ، هنع ِضيتر ِه ، ولَيع تمعأَن ِبِه ، و ِنيتع ناِلغَ مبِني م

 بذْهي اِت ، ونسِبطُ الْححا يمالِْإقْلَاِع ع ققِْني طَوطَو ِعيداً  وس هتفَّيوت ِميداً ، وح هتشفَأَع
ارِدجاِلاز قَلِْبي ِعرأَش كَاِت  وراِت ِبالْببواِضِح الْحفَو ئَاِت ، وياِئِح السقَب نا .  علِْني ِبمغشلَا ت و

 ، كدا ِعنمى عهنٍة تِنيا ديند بقَلِْبي ح ِمن ِزعان و  هري غَينع ِضيكرا لَا يمع ِإلَّا ِبك ِركُهلَا أُد
اِء الْوِتغِن ابع دصت و كِب ِمنقَرِن التذِْهلُ عت و ، كِسيلَِة ِإلَي . اِتكاجنِبم دفَرالت ِلي نيز و

 و ، اِرِمكحكُوِب مر نِني عقْطَعت و ، ِتكيشخ ِنيِني ِمندةً تمِلي ِعص به اِر  وهالن ِل وِباللَّي
و هب ِلي التطِْهري ِمن دنِس الِْعصياِن ، و أَذِْهب عني درنَ الْخطَايا . ِئِم تفُكَِّني ِمن أَسِر الْعظَا

 ظَاِهر و ، اِئكمعاِبغَ نولِّلِْني سج و ، افَاِتكعاَء مِني ِرددر و ، ِتكاِفياِل عبِبلِْني ِبِسررس و ،
و لَكطَو و لَكفَض يلَد ِضيرم ِة ، وياِلِح النلَى صي عأَِعن و ، ِديِدكست و ِفيِقكوِني ِبتدأَي 

 ِتكقُو و ِلكوونَ حِتي دقُو ِلي ووِكلِْني ِإلَى حلَا ت ِل ، ومِن الْعسحتسم ِل ، ولَا . الْقَو و
 ثُِني ِلِلقَاِئكعبت موِزِني يخلَا ت و ، كِسِني ِذكْرنلَا ت و ، اِئكِليأَو يدي نيِني بحفْضلَا ت و ،

تذِْهب عني شكْرك ، بلْ أَلِْزمِنيِه ِفي أَحواِل السهِو ِعند غَفَلَاِت الْجاِهِلني ِلآلْاِئك ، و أَوِزعِني 
 ِنيِه ، وتلَيا أَوِبم أَنْ أُثِْني ِإلَي هتيدا أَسِبم ِرفتأَع . و ، اِغِبنيِة الرغْبر قفَو كِتي ِإلَيغْبلْ رعاج و

أَسديته . حمِدي ِإياك فَوق حمِد الْحاِمِدين  و لَا تخذُلِْني ِعند فَاقَِتي ِإلَيك ، و لَا تهِلكِْني ِبما 



لَا ت و ، كِإلَي و ، ةَ لَكجأَنَّ الْح لَمأَع ، لِّمسم ي لَكفَِإن ، لَك اِنِدينعِبِه الْم تهبا جِني ِبمهبج
 فُوعِبأَنْ ت كأَن ِة ، وِفرغلُ الْمأَه ى ، وقْولُ التأَه اِن ، وسِبالِْإح دوأَع ِل ، ولَى ِبالْفَضأَو كأَن

فَأَحِيِني حياةً طَيبةً تنتِظم . ى ِمنك ِبأَنْ تعاِقب ، و أَنك ِبأَنْ تستر أَقْرب ِمنك ِإلَى أَنْ تشهر أَولَ
ِمتِني ِبما أُِريد ، و تبلُغُ ما أُِحب ِمن حيثُ لَا آِتي ما تكْره ، و لَا أَرتِكب ما نهيت عنه ، و أَ

و ذَلِّلِْني بين يديك ، و أَِعزِني ِعند خلِْقك ، و . ِميتةَ من يسعى نوره بين يديِه و عن يِميِنِه 
 ِإلَيك ضعِني ِإذَا خلَوت ِبك ، و ارفَعِني بين ِعباِدك ، و أَغِْنِني عمن هو غَِني عني ، و ِزدِني

و أَِعذِْني ِمن شماتِة الْأَعداِء ، و ِمن حلُوِل الْبلَاِء ، و ِمن الذُّلِّ و الْعناِء ، تغمدِني . فَاقَةً و فَقْراً 
 و ، هلَا ِحلْم طِْش لَولَى الْبع ِبِه الْقَاِدر دمغتا يي ِبمِه ِمنلَيع تا اطَّلَعِفيم ِة لَوِريرلَى الْجالْآِخذُ ع

لَا أَناته  و ِإذَا أَردت ِبقَوٍم ِفتنةً أَو سوءاً فَنجِني ِمنها ِلواذاً ِبك ، و ِإذْ لَم تِقمِني مقَام فَِضيحٍة 
ِتكِفي آِخر ِني ِمثْلَهِقمفَلَا ت اكينِن ِفي داِئلَ ِمنِلي أَو فَعاش و اِئِدكفَو قَِدمي ا ، واِخِرهِبأَو ك

ِبحواِدِثها ، و لَا تمدد ِلي مداً يقْسو معه قَلِْبي ، و لَا تقْرعِني قَاِرعةً يذْهب لَها بهاِئي ، و لَا 
ِلهأَج لُ ِمنهجةً يِقيصلَا ن ِري وا قَدلَه رغصةً يِسيسِني خمسكَاِني تةً . ا معوِني رعرلَا ت و

 و ذَاِركِإع ذَِري ِمنح و ، ِعيِدكِتي ِفي وبيلْ هعا ، اجهوند لَا ِخيفَةً أُوِجس ا ، وِبه ِلسأُب
 اِتكِة آيد ِتلَاوِتي ِعنبهر و ، ذَاِركِت. ِإنادِلي ِبِإيقَاِظي ِفيِه ِلِعبلَي رماع ِد وجهِدي ِبالتفَرت و ، ك

 ِتي ِمنقَبِفي فَكَاِك ر اكلَِتي ِإيازنم و ، اِئِجي ِبكواِل حزِإن و ، ككُوِني ِإلَيِدي ِبسرجت و ، لَك
 ذَاِبكع ا ِمنلُها ِفيِه أَهِتي ِممارِإج و ، اِركاِني. نيِني ِفي طُغذَرلَا ت ِتي ورلَا ِفي غَم اِمهاً ، وع 

 ، ظَرن نةً ِلمنلَا ِفت و ، ربتِن اعكَالًا ِلملَا ن ظَ ، وعِن اتلِْني ِعظَةً ِلمعجلَا ت ى ِحٍني ، وتاِهياً حس
غلَا ت ِري ، وِدلْ ِبي غَيبتسلَا ت ِبِه ، و كُرمت نِبي ِفيم كُرملَا ت لْ ِلي ودبلَا ت ماً ، وِلي اس ري

ِجسماً ، و لَا تتِخذِْني هزواً ِلخلِْقك ، و لَا سخِرياً لَك ، و لَا تبعاً ِإلَّا ِلمرضاِتك ، و لَا ممتهناً 
 ِتقَاِم لَكِإلَّا ِباِلان .محةَ رلَاوح و ، فِْوكع درِني بِجدأَو ِة ونج و ، اِنكحير و ِحكور و ِتك

 و كيلَد ِلفزا ياِد ِفيمِتهاِلاج و ، ِتكعس ٍة ِمنعِبس ِحبا تاِغ ِلمالْفَر مأَِذقِْني طَع و ، ِعيِمكن
 فَاِتكحت فٍَة ِمنحِحفِْني ِبتأَت و ، كدِعن .اِبحِتي رارلْ ِتجعاج و ٍة ، واِسرخ رِتي غَيكَر ةً ، و

أَِخفِْني مقَامك ، و شوقِْني ِلقَاَءك ، و تب علَي توبةً نصوحاً لَا تبِق معها ذُنوباً صِغريةً و لَا 



 صدِري ِللْمؤِمِنني ، و اعِطف و انِزِع الِْغلَّ ِمن. كَِبريةً ، و لَا تذَر معها علَاِنيةً و لَا سِريرةً 
ِبقَلِْبي علَى الْخاِشِعني ، و كُن ِلي كَما تكُونُ ِللصاِلِحني ، و حلِِّني ِحلْيةَ الْمتِقني ، و اجعلْ ِلي 

صراِف ِبي عو و ، اِمياً ِفي الْآِخِرينِذكْراً ن و ، اِبِرينٍق ِفي الْغانَ ِصدِلس ِلنيةَ الْأَو . ممت و
 اِئمكَر قس ِدي ، وي اِئِدكفَو لَأْ ِمنام ، يا لَداِتهامكَر ظَاِهر و ، لَيع ، ِتكموغَ ِنعبس

ِلأَصِفياِئك ، و جلِّلِْني مواِهِبك ِإلَي ، و جاِور ِبي الْأَطْيِبني ِمن أَوِلياِئك ِفي الِْجناِن الَِّتي زينتها 
 اِئكِة ِلأَِحبدعاِت الْمقَامِفي الْم ِلكِنح اِئفرش . اً ، وِئنطْمِه مِقيلًا آِوي ِإلَيم كدلْ ِلي ِعنعاج و

 ، و لَا تهِلكِْني يوم تبلَى السراِئر ، مثَابةً أَتبوؤها ، و أَقَر عيناً ، و لَا تقَاِيسِني ِبعِظيماِت الْجراِئِر
و أَِزلْ عني كُلَّ شك و شبهٍة ، و اجعلْ ِلي ِفي الْحق طَِريقاً ِمن كُلِّ رحمٍة ، و أَجِزلْ ِلي 

و اجعلْ قَلِْبي واِثقاً . ضاِلك ِقسم الْمواِهِب ِمن نواِلك ، و وفِّر علَي حظُوظَ الِْإحساِن ِمن ِإفْ
 ِربأَش و ، كتاِلصِملُ ِبِه خعتسا تِملِْني ِبمعتاس و ، لَك وا هغاً ِلمفْرتسي ممه و ، كدا ِعنِبم

دعةَ و الْمعافَاةَ و الصحةَ و قَلِْبي ِعند ذُهوِل الْعقُوِل طَاعتك ، و اجمع ِلي الِْغنى و الْعفَاف و ال
و لَا تحِبطْ حسناِتي ِبما يشوبها ِمن معِصيِتك ، و لَا خلَواِتي ِبما . السعةَ و الطُّمأِْنينةَ و الْعاِفيةَ 

أَحٍد ِمن الْعالَِمني ، و ذُبِني عِن يعِرض ِلي ِمن نزغَاِت ِفتنِتك ، و صن وجِهي عِن الطَّلَِب ِإلَى 
 الْفَاِسِقني دا ِعناِس مالِْتم . داً وي اِبكِو ِكتحلَى مع ملَا لَه ظَِهرياً ، و لِْني ِللظَّاِلِمنيعجلَا ت و

افْت ا ، وِقيِني ِبهاطَةً تِحي لَمثُ لَا أَعيح طِْني ِمنح ِصرياً ، ون و ِتكمحر و ِتكبوت ابوِلي أَب ح
 و  ِعِمنينالْم ريخ كِإن ، كامعِلي ِإن ِممأَت و ، اِغِبنيالر ِمن كي ِإلَياِسِع ، ِإنالْو ِقكِرز و أْفَِتكر

 ، ِهكجاَء وِتغِة ابرمالْع و جِري ِفي الْحمع اِقيلْ بعلَى اجع لَّى اللَّهص و ، الَِمنيالْع با ري
 الْآِبِدين دأَب ِهملَيع ِه ولَيع لَامالس و ، الطَّاِهِرين ِبنيآِلِه الطَّي ٍد ومحم.  

  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام يوم الْأَضحى و يوم الْجمعِة) ٤٨(
ماللَّه دهشي ، ِضكونَ ِفي أَقْطَاِر أَرِمعتجونَ ِفيِه مِلمسالْم ونٌ ، وميم كاربم موذَا يه 

 و وِدكِبج أَلُكفَأَس ، اِئِجِهموِفي ح اِظرالن تأَن و اِهبالر و اِغبالر و الطَّاِلب و مهاِئلُ ِمنالس
  . ما سأَلْتك علَيك أَنْ تصلِّي علَى محمٍد و آِلِه كَرِمك و هواِن



 الْكَِرمي ِليمالْح ، تِإلَّا أَن لَا ِإلَه ، دمالْح لَك و ، لْكالْم ا ِبأَنَّ لَكنبر ماللَّه أَلُكأَس و
يع السماواِت و الْأَرِض ، مهما قَسمت بين ِعباِدك الْحنانُ الْمنانُ ذُو الْجلَاِل و الِْإكْراِم ، بِد

 ِهملَيِبِه ع نمٍر تيخ أَو ، ِتكٍل ِبطَاعمع ى أَوده كٍَة أَورب ٍة أَواِفيع ٍر أَويخ ِمن ِمِننيؤالْم
د كدِعن ملَه فَعرت أَو ، كِبِه ِإلَي ِديِهمهِة أَنْ تالْآِخر ا وينِر الديخ راً ِمنيِبِه خ ِطيِهمعت ةً ، أَوجر

 هِصيِبي ِمنن ظِّي وح فِّروت.  
و أَسأَلُك اللَّهم ِبأَنَّ لَك الْملْك و الْحمد ، لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت ، أَنْ تصلِّي علَى محمٍد 

سر و ِدكباِر عرٍد الْأَبمحلَى آِل مع و ، لِْقكخ ِمن ِتكرِخي و ِتكِصفْو و ِبيِبكح و وِلك
 اكعد ناِلِح ما ِفي صِركَنشأَنْ ت و ، تا ِإلَّا أَناِئهصلَى ِإحى عقْولَاةً لَا ياِر صيالْأَخ الطَّاِهِرين

ِدك الْمؤِمِنني ، يا رب الْعالَِمني ، و أَنْ تغِفر لَنا و لَهم ، ِإنك علَى كُلِّ ِفي هذَا الْيوِم ِمن ِعبا
يش  ٍء قَِدير.  

اللَّهم ِإلَيك تعمدت ِبحاجِتي ، و ِبك أَنزلْت الْيوم فَقِْري و فَاقَِتي و مسكَنِتي ، و ِإني 
ِتكِفرغلَى ِبملِّ عوِبي ، فَصذُن ِمن عسأَو كتمحر و كتِفرغلَم ِلي ، ومي ِبعِمن ثَقأَو ِتكمحر و 

 ، كلَيع ِسِري ذَِلكيت ا ، وهلَيع ِتكرِلي ِبقُد ٍة ِهياجاَء كُلِّ حلَّ قَضوت ٍد ، ومحآِل م ٍد ومحم
لَيك ، و ِغناك عني ، فَِإني لَم أُِصب خيراً قَطُّ ِإلَّا ِمنك ، و لَم يصِرف عني سوءاً و ِبفَقِْري ِإ

 اكِسو اييند ِتي وِر آِخرو ِلأَمجلَا أَر و ، كرغَي دقَطُّ أَح.  
ِوفَادٍة ِإلَى مخلُوٍق رجاَء ِرفِْدِه و نواِفِلِه و طَلَب اللَّهم من تهيأَ و تعبأَ و أَعد و استعد ِل

نيِلِه و جاِئزِتِه ، فَِإلَيك يا مولَاي كَانِت الْيوم تهِيئَِتي و تعِبئَِتي و ِإعداِدي و اسِتعداِدي رجاَء 
  .ك عفِْوك و ِرفِْدك و طَلَب نيِلك و جاِئزِت

اللَّهم فَصلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد ، و لَا تخيِب الْيوم ذَِلك ِمن رجاِئي ، يا من لَا 
يحِفيِه ساِئلٌ و لَا ينقُصه ناِئلٌ ، فَِإني لَم آِتك ِثقَةً ِمني ِبعمٍل صاِلٍح قَدمته ، و لَا شفَاعِة 

أَتيتك مِقراً ِبالْجرِم و . وٍق رجوته ِإلَّا شفَاعةَ محمٍد و أَهِل بيِتِه علَيِه و علَيِهم سلَامك مخلُ
نمي لَم ثُم ، اِطِئنيِن الْخِبِه ع تفَوالَِّذي ع فِْوكع ِظيمو عجأَر كتيفِْسي ، أَتاَءِة ِإلَى نالِْإس كع

فَيا من رحمته واِسعةٌ . طُولُ عكُوِفِهم علَى عِظيِم الْجرِم أَنْ عدت علَيِهم ِبالرحمِة و الْمغِفرِة 



دع ٍد ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ، ا كَِرميي ا كَِرميي ، ِظيما عي ِظيما عي ، ِظيمع هفْوع و ، 
 ِتكِفرغِبم لَيع عسوت و ِلكِبفَض لَيع طَّفعت و ِتكمحِبر لَيع.  

اللَّهم ِإنَّ هذَا الْمقَام ِلخلَفَاِئك و أَصِفياِئك و مواِضع أُمناِئك ِفي الدرجِة الرِفيعِة الَِّتي 
ها ، و أَنت الْمقَدر ِلذَِلك ، لَا يغالَب أَمرك ، و لَا يجاوز الْمحتوم اختصصتهم ِبها قَِد ابتزو

ِبِريكدت ِمن  ِتكادلَا ِلِإر و لِْقكلَى خٍم عهتم رِبِه غَي لَمأَع تا أَنِلم و ، ى ِشئْتأَن و ِشئْت فكَي
خ و كتِصفْو ادى عتح كابِكت لًا ، ودبم ككْمنَ حوري ، ينزتبم وِرينقْهم لُوِبنيغم كلَفَاؤ

  .منبوذاً ، و فَراِئضك محرفَةً عن ِجهاِت أَشراِعك ، و سنن نِبيك متروكَةً 
ِخِرين ، و من رِضي ِبِفعاِلِهم و أَشياعهم و أَتباعهم اللَّهم الْعن أَعداَءهم ِمن الْأَوِلني و الْآ

.  
 و كَاِتكرب و اِتكلَوكَص ، ِجيدم ِميدح كٍد ، ِإنمحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ماللَّه

 و ، اِهيمرآِل ِإب و اِهيمرِإب اِئكِفيلَى أَصع اِتكِحيت ِكنيمالت ةَ ورصالن و حوالر و جِل الْفَرجع
 ملَه أِْييدالت و.  

 ِة الَِّذينالْأَِئم و ، وِلكسِديِق ِبرصالت و ، اِن ِبكالِْإمي ِحيِد ووِل التأَه لِْني ِمنعاج و ماللَّه
  .ك ِبِه و علَى يديِه ، آِمني رب الْعالَِمني حتمت طَاعتهم ِممن يجِري ذَِل

 ِمن ِجريال ي و ، كفْوِإلَّا ع طَكخس درلَا ي و ، كِإلَّا ِحلْم كبغَض دري سلَي ماللَّه
و كِإلَي عرضِإلَّا الت كِجيِني ِمننلَا ي و ، كتمحِإلَّا ر ِعقَاِبك ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ، كيدي نيب 

آِل محمٍد ، و هب لَنا يا ِإلَِهي ِمن لَدنك فَرجاً ِبالْقُدرِة الَِّتي ِبها تحِيي أَموات الِْعباِد ، و ِبها 
تِجيب ِلي ، و تعرفَِني الِْإجابةَ ِفي دعاِئي و لَا تهِلكِْني يا ِإلَِهي غَماً حتى تس. تنشر ميت الِْبلَاِد 

 ِقي ، ونع ِمن هكِّنملَا ت ي ، وودِبي ع ِمتشلَا ت ِلي ، وى أَجهتنِة ِإلَى ماِفيالْع مأَِذقِْني طَع و ،
ذَا الَِّذي ي نِني فَمتفَعِإلَِهي ِإنْ ر  لَيع لِّطْهسِني ، لَا تفَعرذَا الَِّذي ي نِني فَمتعضِإنْ و ِني ، وعض

 نِني فَمتذَّبِإنْ ع ِني ، وكِْرمذَا الَِّذي ي نِني فَمتنِإنْ أَه ِني ، وِهينذَا الَِّذي ي نِني فَمتمِإنْ أَكْر و
ا الَِّذي يعِرض لَك ِفي عبِدك ، أَو يسأَلُك عن أَمِرِه ، ذَا الَِّذي يرحمِني ، و ِإنْ أَهلَكْتِني فَمن ذَ



 افخي نلُ مجعا يمِإن لَةٌ ، وجع ِتكِقملَا ِفي ن و ، ظُلْم كِْمكِفي ح سلَي هأَن تِلمع قَد و
و ، ِعيفِإلَى الظُّلِْم الض اجتحا يمِإن و ، تاً كَِبرياً الْفَولُوع ذَِلك نا ِإلَِهي عي تالَيعت قَد .  

اللَّهم صلِّ علَى محمٍد و آِل محمٍد ، و لَا تجعلِْني ِللْبلَاِء غَرضاً ، و لَا ِلنِقمِتك نصباً ، 
تبلَا ت ِتي ، وثْرأَِقلِْني ع ِني ، وفِّسن لِْني ، وهم و ِفي وعى ضرت لَاٍء ، فَقَدلَى أَثَِر بلَاٍء عي ِببنِلي

 كِعي ِإلَيرضت ِقلَّةَ ِحيلَِتي و . آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ، ِبكغَض ِمن موالْي ماللَّه وذُ ِبكأَع
صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و أَِجرِني  و أَسأَلُك و أَستِجري ِبك الْيوم ِمن سخِطك ، فَ. أَِعذِْني 

و أَستهِديك ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه . أَمناً ِمن عذَاِبك ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و آِمني 
و أَسترِحمك ، فَصلِّ علَى . و انصرِني ، و اهِدِني  و أَستنِصرك ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، 

 ، ِزقُكرتأَس اكِْفِني  و آِلِه ، و ٍد ومحلَى ملِّ عفَص ، كِْفيكتأَس ِني  ومحار آِلِه ، و ٍد ومحم
و . محمٍد و آِلِه ، و أَِعني فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و ارزقِْني  و أَستِعينك ، فَصلِّ علَى 

و أَستعِصمك ، فَصلِّ . أَستغِفرك ِلما سلَف ِمن ذُنوِبي ، فَصلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و اغِْفر ِلي 
يِلش ودأَع ي لَنِني ، فَِإنِصماع آِلِه ، و ٍد ومحلَى مي ِإ عِمن هتٍء كَِره ذَِلك ا . نْ ِشئْتي با ري

رب ، يا حنانُ يا منانُ ، يا ذَا الْجلَاِل و الِْإكْراِم ، صلِّ علَى محمٍد و آِلِه ، و استِجب ِلي 
و هرقَد و هأَِرد و ، كِفيِه ِإلَي تِغبر و كِإلَي تطَلَب و كأَلْتا سم ِميعج ِخر ِضِه ، وأَم اقِْضِه و 

 و ، هِطيِني ِمنعا تِني ِبمِعدأَس ِبِه ، و لَيلْ عفَضت و ، ِلي ِفي ذَِلك اِركب و ، هقِْضي ِمنا تِلي ِفيم
ِصلْ ذَِلك و ، كَِرمي اِسعو كفَِإن ، كدا ِعنِة معس و ِلكفَض ِني ِمنِزد يا ، ِبخِعيِمهن ِة وِر الْآِخر

 اِحِمنيالر محا أَري.  
ثُم تدعو ِبما بدا لَك ، و تصلِّي علَى محمٍد و آِلِه أَلْف مرٍة هكَذَا كَانَ يفْعلُ علَيِه 

 لَامالس.  
   الْأَعداِء ، و رد بأِْسِهمو كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي ِدفَاِع كَيِد) ٤٩(

ِإلَِهي هديتِني فَلَهوت ، و وعظْت فَقَسوت ، و أَبلَيت الْجِميلَ فَعصيت ، ثُم عرفْت ما 
مِإلَِهي الْح فَلَك ، ترتفَس تدفَع ، فَأَقَلْت تفَرغتِنيِه ، فَاسفْترِإذْ ع تردأَص د . تمقَحت

 اِتكقُوبا علُوِلهِبح و اِتكطَوا ِلسِفيه تضرعلٍَف ، تت ابِشع لَلْتح لَاِك ، وةَ الْهِديأَو . و



، و قَد وِسيلَِتي ِإلَيك التوِحيد ، و ذَِريعِتي أَني لَم أُشِرك ِبك شيئاً ، و لَم أَتِخذْ معك ِإلَهاً 
فَكَم ِمن . ِء ، و مفْزع الْمضيِع ِلحظِّ نفِْسِه الْملْتِجِئ  فَررت ِإلَيك ِبنفِْسي ، و ِإلَيك مفَر الْمسي

ِه ، ودا حبِلي ش فهأَر ِتِه ، ويدةَ مذَ ِلي ظُبحش ِتِه ، واودع فيس لَيى عضتان ودع افد 
ِلي قَواِتلَ سموِمِه ، و سدد نحِوي صواِئب ِسهاِمِه ، و لَم تنم عني عين ِحراسِتِه ، و أَضمر أَنْ 

فَنظَرت يا ِإلَِهي ِإلَى ضعِفي عِن احِتماِل . يسومِني الْمكْروه ، و يجرعِني زعاق مرارِتِه 
واِدِح ، و عجِزي عِن اِلانِتصاِر ِممن قَصدِني ِبمحاربِتِه ، و وحدِتي ِفي كَِثِري عدِد من الْفَ

فَابتدأْتِني ِبنصِرك ، و شددت أَزِري . ناواِني ، و أَرصد ِلي ِبالْبلَاِء ِفيما لَم أُعِملْ ِفيِه ِفكِْري 
 ، ِتكِبقُو ِه ، ولَيِبي عكَع تلَيأَع و ، هدحِديٍد وٍع عمِد جعب ِمن هتريص و ، هدِلي ح فَلَلْت ثُم

جعلْت ما سدده مردوداً علَيِه ، فَرددته لَم يشِف غَيظَه ، و لَم يسكُن غَِليلُه ، قَد عض علَى 
 و اهوش اهايرس لَفَتأَخ لِّياً قَدوم ربأَد . كرِلي ش بصن كَاِيِدِه ، واِني ِبمغاٍغ بب ِمن كَم و

 مصاِيِدِه ، و وكَّلَ ِبي تفَقُّد ِرعايِتِه ، و أَضبأَ ِإلَي ِإضباَء السبِع ِلطَِريدِتِه انِتظَاراً ِلانِتهاِز الْفُرصِة
فَلَما رأَيت يا ِإلَِهي . ِلفَِريسِتِه ، و هو يظِْهر ِلي بشاشةَ الْملَِق ، و ينظُرِني علَى ِشدِة الْحنِق 

 ، و تباركْت و تعالَيت دغَلَ سِريرِتِه ، و قُبح ما انطَوى علَيِه ، أَركَسته ِلأُم رأِْسِه ِفي زبيِتِه
رددته ِفي مهوى حفْرِتِه ، فَانقَمع بعد اسِتطَالَِتِه ذَِليلًا ِفي ِربِق ِحبالَِتِه الَِّتي كَانَ يقَدر أَنْ يراِني 

شِرق ِبي و كَم ِمن حاِسٍد قَد . ِفيها ، و قَد كَاد أَنْ يحلَّ ِبي لَو لَا رحمتك ما حلَّ ِبساحِتِه 
ِبغصِتِه ، و شِجي ِمني ِبغيِظِه ، و سلَقَِني ِبحد ِلساِنِه ، و وحرِني ِبقَرِف عيوِبِه ، و جعلَ 

. ِه ِعرِضي غَرضاً ِلمراِميِه ، و قَلَّدِني ِخلَالًا لَم تزلْ ِفيِه ، و وحرِني ِبكَيِدِه ، و قَصدِني ِبمِكيدِت
فَناديتك يا ِإلَِهي مستِغيثاً ِبك ، واِثقاً ِبسرعِة ِإجابِتك ، عاِلماً أَنه لَا يضطَهد من أَوى ِإلَى ِظلِّ 

 ِتكرأِْسِه ِبقُدب ِني ِمنتنصفَح ، اِركِتصِقِل انعأَ ِإلَى ملَج نم عفْزلَا ي و ، ِفككَن . و ِمن كَم
 ا ، وهترشٍة نمحاِوِل ردج و ، لَيا عهتطَرٍم أَماِئِب ِنعحس ي ، ونا عهتلَّيوٍه جكْراِئِب محس

ٍن و كَم ِمن ظَن حس. عاِفيٍة أَلْبستها ، و أَعيِن أَحداٍث طَمستها ، و غَواِشي كُرباٍت كَشفْتها 
 لْتوٍة حكَنسم و ، تشعٍة أَنعرص و ، تربٍم جدع و ، قَّقْتلًا . حطَوت اماً وعِإن كُلُّ ذَِلك

 و ، اِنكساِم ِإحمِإت ناَءِتي عِإس كعنمت لَم ، اِصيكعلَى مي عاكاً ِمنِهمِميِعِه انِفي ج و ، كِمن



جلُ لَا حفْعا تمأَلُ عسلَا ت ، اِخِطكسِتكَاِب مِن ارع ِني ذَِلكر . لَم و ، تطَيفَأَع ِئلْتس لَقَد و
تسأَلْ فَابتدأْت ، و استِميح فَضلُك فَما أَكْديت ، أَبيت يا مولَاي ِإلَّا ِإحساناً و امِتناناً و تطَولًا 

 و فَلَك ، ِعيِدكو نغَفْلَةً ع و ، وِدكدياً ِلحدعت و ، اِتكمرماً ِلحقَحِإلَّا ت تيأَب اماً ، وعِإن
هذَا مقَام مِن اعترف ِبسبوِغ النعِم ، . الْحمد ِإلَِهي ِمن مقْتِدٍر لَا يغلَب ، و ِذي أَناٍة لَا يعجلُ 

 ِييِع وضفِْسِه ِبالتلَى نع ِهدش قِْصِري ، وا ِبالتلَهقَاب.  
اللَّهم فَِإني أَتقَرب ِإلَيك ِبالْمحمِديِة الرِفيعِة ، و الْعلَِويِة الْبيضاِء ، و أَتوجه ِإلَيك ِبِهما 

ِإنَّ ذَِلك لَا يِضيق علَيك ِفي وجِدك ، و لَا يتكَأَّدك ِفي أَنْ تِعيذَِني ِمن شر كَذَا و كَذَا ، فَ
يلَى كُلِّ شع تأَن و ِتكرقُد  ِخذُها أَتم ِفيِقكواِم تود و ِتكمحر ا ِإلَِهي ِمنِلي ي بفَه  ٍء قَِدير

  .ِه ِمن ِعقَاِبك ، يا أَرحم الراِحِمني سلَّماً أَعرج ِبِه ِإلَى ِرضواِنك ، و آمن ِب
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي الرهبِة) ٥٠(

  اللَّهم ِإنك خلَقْتِني سِوياً ، و ربيتِني صِغرياً ، و رزقْتِني مكِْفياً
ن ِكتاِبك ، و بشرت ِبِه ِعبادك أَنْ قُلْت يا ِعباِدي اللَّهم ِإني وجدت ِفيما أَنزلْت ِم

 قَد ِميعاً ، وج وبالذُّن ِفرغي ِة اللَِّه ، ِإنَّ اللَّهمحر طُوا ِمنقْنلَا ت فُِسِهملَى أَنفُوا عرأَس الَِّذين
م ِبِه ِمني ، فَيا سوأَتا ِمما أَحصاه علَي ِكتابك  فَلَو لَا تقَدم ِمني ما قَد عِلمت و ما أَنت أَعلَ

يِملَ كُلَّ شالَِّذي ش فِْوكع لُ ِمنمالَِّتي أُؤ اِقفوالْم  طَاعتداً اسأَنَّ أَح لَو ِدي ، وِبي تٍء لَأَلْقَي
قا أَحأَن تِه لَكُنبر ِمن برلَا الْه ِض وةٌ ِفي الْأَراِفيخ كلَيفَى عخلَا ت تأَن و ، كِب ِمنرِبالْه 

اللَّهم ِإنك طَاِلِبي ِإنْ أَنا . ِفي السماِء ِإلَّا أَتيت ِبها ، و كَفَى ِبك جاِزياً ، و كَفَى ِبك حِسيباً 
 ترا فَرِرِكي ِإنْ أَندم و ، تبري هِني فَِإنذِّبعِإنْ ت ، اِغمذَِليلٌ ر اِضعخ كيدي نيا ذَا با أَنفَه ،

ِلذَِلك أَهلٌ ، و هو يا رب ِمنك عدلٌ ، و ِإنْ تعف عني فَقَِدمياً شملَِني عفْوك ، و أَلْبستِني 
 كتاِفيع .خِبالْم ماللَّه أَلُكِإلَّا فَأَس ، اِئكهب ِمن بجالْح هتارا وِبم و ، اِئكمأَس وِن ِمنز

 ففَكَي ، ِسكمش رح ِطيعتسةَ ، الَِّتي لَا تلُوعةَ الْهمِذِه الره ةَ ، ووعزالْج فْسِذِه النه تِحمر
يع صوت رعِدك ، فَكَيف تستِطيع صوت غَضِبك  تستِطيع حر ناِرك ، و الَِّتي لَا تستِط

فَارحمِني اللَّهم فَِإني امرؤ حِقري ، و خطَِري يِسري ، و لَيس عذَاِبي ِمما يِزيد ِفي ملِْكك ِمثْقَالَ 



لَس لِْككِفي م ِزيدا يذَاِبي ِممأَنَّ ع لَو ٍة ، وذَر لَك كُونَ ذَِلكأَنْ ي تببأَح ِه ، ولَيع ربالص كأَلْت
 قُصنت أَو ، ِطيِعنيةُ الْمِفيِه طَاع ِزيدأَنْ ت ِمن موأَد لْكُكم و ، ظَمأَع ماللَّه كلْطَانس لَِكن و ،

 ذِْنِبنيةُ الْمِصيعم هِمن .حا أَرِني يمحاِم ، فَارالِْإكْر لَاِل وا ذَا الْجي ينع زاوجت و ، اِحِمنيالر م
 ِحيمالر ابوالت تأَن كِإن ، لَيع بت و.  

  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي التضرِع و اِلاسِتكَانِة) ٥١(
مِللْح تأَن و كدمِإلَِهي أَح و ، لَيع اِئكمعوِغ نبس و ، ِإلَي ِنيِعكِن صسلَى حلٌ عِد أَه

جِزيِل عطَاِئك ِعنِدي ، و علَى ما فَضلْتِني ِبِه ِمن رحمِتك ، و أَسبغت علَي ِمن ِنعمِتك ، فَقَِد 
لَو لَا ِإحسانك ِإلَي و سبوغُ نعماِئك علَي ما بلَغت و . اصطَنعت ِعنِدي ما يعِجز عنه شكِْري 

ِإحراز حظِّي ، و لَا ِإصلَاح نفِْسي ، و لَِكنك ابتدأْتِني ِبالِْإحساِن ، و رزقْتِني ِفي أُموِري كُلِّها 
لَاِء ، والْب دهي جنع فْترص ةَ ، واِء الِْكفَايالْقَض ذُورحي مِمن تعنلَاٍء .  مب ِمن ِإلَِهي فَكَم

 ٍة لَكٍة كَِرميِنيعص ِمن كَم ِني ، ويا عِبه ترٍة أَقْراِبغٍة سمِنع ِمن كَم ي ، ونع فْترص اِهٍد قَدج
وعاِر دِطراِلاض دِعن تبالَِّذي أَج تِدي  أَنِعن ِلي ِمن ذْتأَخ لَِّتي ، والِْعثَاِر ز دِعن أَقَلْت ِتي ، و

  .الْأَعداِء ِبظُلَامِتي 
ِإلَِهي ما وجدتك بِخيلًا ِحني سأَلْتك ، و لَا منقَِبضاً ِحني أَردتك ، بلْ وجدتك ِلدعاِئي 

و ِطياً ، وعطَاِلِبي مِلم اِمعاً ، واٍن سمكُلِّ ز أِْني وش أٍْن ِمنةً ِفي كُلِّ شاِبغس لَيع اكمعن تدج
 ورربم يلَد كِنيعص و ، ودمحِدي مِعن تاِني ، فَأَنمز قِْلي . ِمنع اِني وِلس فِْسي ون كدمحت

  .، حمداً يكُونُ مبلَغَ ِرضاك عني ، فَنجِني ِمن سخِطك ، حمداً يبلُغُ الْوفَاَء و حِقيقَةَ الشكِْر 
 ِمن تِتي لَكُنروع كرتلَا س ِتي ، فَلَوثْرِقيِلي عا مي و ذَاِهبِييِني الْمعت ِفي ِحنيا كَهي

ياي لَكُنت ِمن الْمغلُوِبني ، و يا من الْمفْضوِحني ، و يا مؤيِدي ِبالنصِر ، فَلَو لَا نصرك ِإ
 ى ، وقْولَ التا أَهي اِئفُونَ ، واِتِه خطَوس ِمن ما ، فَهاِقهنلَى أَعذَلَِّة عالْم ِنري لُوكالْم لَه تعضو

، و تغِفر ِلي فَلَست بِريئاً فَأَعتِذر ، و لَا يا من لَه الْأَسماُء الْحسنى ، أَسأَلُك أَنْ تعفُو عني 
 ِلي فَأَِفر فَرلَا م و ، ِصرتٍة فَأَنِبِذي قُو . الَِّتي قَد وِبيذُن ِمن كلُ ِإلَيصنأَت اِتي ، وثَرع ِقيلُكتأَس و

هِني ، ِمنلَكَتِبي فَأَه اطَتأَح ِني ، وقَتبذاً فَأَِعذِْني ، أَووعتم ، لَيع باِئباً فَتت بر كِإلَي ترا فَر



. مستِجرياً فَلَا تخذُلِْني ، ساِئلًا فَلَا تحِرمِني معتِصماً فَلَا تسِلمِني ، داِعياً فَلَا تردِني خاِئباً 
أَشكُو . ، مشِفقاً ، خاِئفاً ، وِجلًا ، فَِقرياً ، مضطَراً ِإلَيك دعوتك يا رب ِمسِكيناً ، مستِكيناً 

 هتذَّرا حمِة عبانجالْم و ، اَءكِليأَو هتدعا وِة ِفيمعارسِن الْمفِْسي عن فعا ِإلَِهي ضي كِإلَي
ةَ نسوسو وِمي ، ومةَ هكَثْر و ، اَءكدِلكِْني . فِْسي أَعهت لَم ِتي ، وِريرِني ِبسحفْضت ِإلَِهي لَم

 ِمن ا ِشئْتكُلَّم أَلُكأَس وِني ، وعدت ِطيئاً ِحنيب تِإنْ كُن ِني وِجيبفَت وكعِتي ، أَدِريرِبج
عي ، فَلَا أَدِسر كدِعن تعضو تا كُنثُ ميح اِئِجي ، ووح كيلَب  كرو غَيجلَا أَر و ، اكو ِسو

 و ، ِبك مصتِن اعم لِّصخت و ، كلَيكَّلَ عوت نلْقَى مت و ، ككَا ِإلَيش نم عمست ، كيلَب
 لَاذَ ِبك نمع جفَرالْأُولَى ِل. ت ِة والْآِخر ريِني خِرمحا ِإلَِهي فَلَا تِلي م اغِْفر كِْري ، وِقلَِّة ش

ِإنْ تعذِّب فَأَنا الظَّاِلم الْمفَرطُ الْمضيع الْآِثم الْمقَصر الْمضجع الْمغِفلُ حظَّ . تعلَم ِمن ذُنوِبي 
 اِحِمنيالر محأَر تفَأَن ِفرغِإنْ ت فِْسي ، ون.  

)٥٢ (د كَانَ ِمن الَىوعلَى اللَِّه تاِح عِفي الِْإلْح لَامِه السلَياِئِه عع  
يِه شلَيفَى عخالَِّذي لَا ي ا اللَّها  يي كلَيفَى عخي فكَي اِء ، وملَا ِفي الس ِض وٌء ِفي الْأَر

نص تا أَنِصي محلَا ت فكَي و ، هلَقْتخ تا أَنِإلَِهي م هربدت تا أَنم كنع ِغيبي فكَي أَو ، هتع
، أَو كَيف يستِطيع أَنْ يهرب ِمنك من لَا حياةَ لَه ِإلَّا ِبِرزِقك ، أَو كَيف ينجو ِمنك من لَا 

 لِْككِر مِفي غي لَه بذْهم .أَع لَك لِْقكى خشأَخ كانحبس لَك مهعضأَخ و ، ِبك مهلَم
 قُصنلَا ي كانحبس  كرغَي دبعي وه و قُهزرت تأَن نم كلَيع مهنوأَه و ، ِتكِبطَاع ملُهمأَع

ضاَءك أَنْ يرد أَمرك ، سلْطَانك من أَشرك ِبك ، و كَذَّب رسلَك ، و لَيس يستِطيع من كَِره قَ
 نا مينِفي الد رمعلَا ي و ، كرغَي دبع نم كفُوتلَا ي و ، ِتكرِبقُد كَذَّب نم كِمن ِنعتملَا ي و

 ِلقَاَءك كَِره.  
وتك ، و أَنفَذَ أَمرك  سبحانك سبحانك ما أَعظَم شأْنك ، و أَقْهر سلْطَانك ، و أَشد قُ

قَضيت علَى جِميِع خلِْقك الْموت من وحدك و من كَفَر ِبك ، و كُلٌّ ذَاِئق الْموِت ، و كُلٌّ 
آمنت ِبك ، و . ك صاِئر ِإلَيك ، فَتباركْت و تعالَيت لَا ِإلَه ِإلَّا أَنت وحدك لَا شِريك لَ

 اكِسو دبع نِمم ِرئْتب و ، ِركوٍد غَيبعِبكُلِّ م تكَفَر و ، كابِكت قَِبلْت و ، لَكسر قْتدص.  



 ايطَاياً ِبخِقرِبي ، مِرفاً ِبذَنتعِلي ، مما ِلعِقلتسِسي مأُم و ِبحي أُصِإن ماِفي اللَّهرا ِبِإسأَن ،
فَأَسأَلُك يا مولَاي . علَى نفِْسي ذَِليلٌ ، عمِلي أَهلَكَِني ، و هواي أَرداِني ، و شهواِتي حرمتِني 

فْتم هقَلْب وِقِه ، وركُوِن عغَاِفلٌ ِلس هندب ِلِه ، وةٌ ِلطُوِل أَملَاِهي هفْسن نالَ مؤِم سعِة النونٌ ِبكَثْر
سؤالَ من قَد غَلَب علَيِه الْأَملُ ، و فَتنه الْهوى ، و . علَيِه ، و ِفكْره قَِليلٌ ِلما هو صاِئر ِإلَيِه 

و ، هوبذُن كْثَرتِن اسالَ مؤلُ ، سالْأَج أَظَلَّه ا ، وينالد هِمن تكَنمتالَ اسؤِطيئَِتِه ، سِبخ فرتاع 
 كِإلَّا ِإلَي ، كِمن أَ لَهلْجلَا م و ، كِمن ِقذَ لَهنلَا م و ، كوند لَه ِليلَا و و ، كرغَي لَه بلَا ر نم

.  
عِظيِم الَِّذي أَمرت ِإلَِهي أَسأَلُك ِبحقِّك الْواِجِب علَى جِميِع خلِْقك ، و ِباسِمك الْ

 ولُ وحلَا ي و ، ريغتلَا ي لَى وبالْكَِرِمي ، الَِّذي لَا ي ِهكجلَاِل وِبج ِبِه ، و كحبسأَنْ ي ولَكسر
يكُلِّ ش نِني عِنيغأَنْ ت ٍد ، ومحآِل م ٍد ومحلَى مع لِّيصى ، أَنْ تفْنأَنْ ٍء  لَا ي و ، ِتكادِبِعب

 ِتكمحِبر ِتكامكَر ِني ِبالْكَِثِري ِمنثِْنيأَنْ ت و ، افَِتكخا ِبمينِن الدفِْسي عن لِّيسو . ت ، أَِفر كفَِإلَي
جأُ ، و ِبك أَِثق ، و ِمنك أَخاف ، و ِبك أَستِغيثُ ، و ِإياك أَرجو ، و لَك أَدعو ، و ِإلَيك أَلْ

  .ِإياك أَستِعني ، و ِبك أُوِمن ، و علَيك أَتوكَّلُ ، و علَى جوِدك و كَرِمك أَتِكلُ 
  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي التذَلُِّل ِللَِّه عز و جلَّ) ٥٣(

و انقَطَعت مقَالَِتي ، فَلَا حجةَ ِلي ، فَأَنا الْأَِسري ِببِليِتي ، الْمرتهن رب أَفْحمتِني ذُنوِبي ، 
قَد أَوقَفْت نفِْسي موِقف . ِبعمِلي ، الْمتردد ِفي خِطيئَِتي ، الْمتحير عن قَصِدي ، الْمنقَطَع ِبي 

م ، ذِْنِبنيأٍَة الْأَِذلَّاِء الْمرج أَي كانحبس  ِدكعِبو ِخفِّنيتسالْم ، كلَيع ينرجتاِء الْمِقيالْأَش ِقفو
اجترأْت علَيك ، و أَي تغِريٍر غَررت ِبنفِْسي  مولَاي ارحم كَبوِتي ِلحر وجِهي و زلَّةَ قَدِمي ، 

ى جهِلي و ِبِإحساِنك علَى ِإساَءِتي ، فَأَنا الْمِقر ِبذَنِبي ، الْمعتِرف ِبخِطيئَِتي و عد ِبِحلِْمك علَ
 اِمي ، وأَي فَادن ِتي ، وبيش محفِْسي ، ارن ِد ِمنِبالْقَو ِكنيتِتي ، أَساِصين ِدي وِذِه يه و ،

ِفي وعض ِلي وأَج ابِقلَّةَ ِحيلَِتي اقِْتر ِتي وكَنسا أَثَِري .  مينالد ِمن قَطَعِني ِإذَا انمحار و لَايوم
، و امحى ِمن الْمخلُوِقني ِذكِْري ، و كُنت ِمن الْمنِسيني كَمن قَد نِسي  مولَاي و ارحمِني 

ذَا بِلي ِجسِمي ، و تفَرقَت أَعضاِئي ، و تقَطَّعت أَوصاِلي ، يا ِعند تغيِر صورِتي و حاِلي ِإ



مولَاي و ارحمِني ِفي حشِري و نشِري ، و اجعلْ ِفي ذَِلك الْيوِم مع . غَفْلَِتي عما يراد ِبي 
  .و ِفي ِجواِرك مسكَِني ، يا رب الْعالَِمني أَوِلياِئك موِقِفي ، و ِفي أَِحباِئك مصدِري ، 

  و كَانَ ِمن دعاِئِه علَيِه السلَام ِفي اسِتكْشاِف الْهموِم) ٥٤(
يا فَاِرج الْهم ، و كَاِشف الْغم ، يا رحمانَ الدنيا و الْآِخرِة و رِحيمهما ، صلِّ علَى 

  .و آِل محمٍد ، و افْرج همي ، و اكِْشف غَمي محمٍد 
 ِني وِصماع ، دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و ولَدي لَم و ِلدي لَم نا مي دما صي دا أَحي اِحدا وي

  .طَهرِني ، و اذْهب ِببِليِتي 
  :معوذَتيِن و قُلْ هو اللَّه أَحد ، و قُلْ و اقْرأْ آيةَ الْكُرِسي و الْ

اللَّهم ِإني أَسأَلُك سؤالَ مِن اشتدت فَاقَته ، و ضعفَت قُوته ، و كَثُرت ذُنوبه ، سؤالَ 
ذَنِبِه غَاِفراً غَيرك ، يا ذَا الْجلَاِل و الِْإكْراِم من لَا يِجد ِلفَاقَِتِه مِغيثاً ، و لَا ِلضعِفِه مقَوياً ، و لَا ِل

 ِركفَاِذ أَمِفي ن ِقنيالْي قِبِه ح قَنيتِن اسِبِه م فَعنِقيناً تي ِملَ ِبِه ، وع نِبِه م ِحبلًا تمع أَلُكأَس.  
ٍد ، ومحآِل م ٍد ومحلَى ملِّ عص ما اللَّهينالد ِمن اقْطَع فِْسي ، وِق ندلَى الصع اقِْبض 

 كلَيكُِّل عوالت قِلي ِصد به و ، قاً ِإلَى ِلقَاِئكوِتي شغْبر كدا ِعنلْ ِفيمعاج ِتي ، واجح .
ٍب قَد خلَا ، أَسأَلُك خوف الْعاِبِدين أَسأَلُك ِمن خيِر ِكتاٍب قَد خلَا ، و أَعوذُ ِبك ِمن شر ِكتا

 كلَيع ِمِننيؤكُّلَ الْموت و ، كلَيع كِِّلنيوتالْم ِقنيي و ، لَك اِشِعنيةَ الْخادِعب و ، لَك.  
ِهم ، و رهبِتي ِمثْلَ رهبِة اللَّهم اجعلْ رغْبِتي ِفي مسأَلَِتي ِمثْلَ رغْبِة أَوِلياِئك ِفي مساِئِل

 لِْقكخ ٍد ِمنافَةَ أَحخم ِديِنك ئاً ِمنيش هعم كرلًا لَا أَتمع اِتكضرِملِْني ِفي معتاس و ، اِئكِليأَو
.  

ذِْري ، وا عِفيه أَظِْهر ِتي ، وغْبا رِفيه ِظمِتي فَأَعاجِذِه حه ماللَّه ِتي ، وجا حي ِفيهلَقِّن 
  .عاِف ِفيها جسِدي 

اللَّهم من أَصبح لَه ِثقَةٌ أَو رجاٌء غَيرك ، فَقَد أَصبحت و أَنت ِثقَِتي و رجاِئي ِفي الْأُموِر 
و  . ِفتِن ِبرحمِتك يا أَرحم الراِحِمنيكُلِّها ، فَاقِْض ِلي ِبخيِرها عاِقبةً ، و نجِني ِمن مضلَّاِت الْ

 لَى آِلِه الطَّاِهِرينع طَفَى وصوِل اللَِّه الْمسٍد رمحا مِدنيلَى سع لَّى اللَّهص.  


