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 املقدمة

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

 الطاهرين وآله حممدالصّلة والسّلم عىل  فضلأو العاملني رب هلل احلمد

( احلرمني)أعامل  كتايب أقدم والزائرين، واملعتمرين احلجاج إخواين كافة إىل

 عامًا، نووست مخسة حوايل األوىل نسخته عىل مر أن بعد املنقحة، الثانية نسخته يف

 .هلل واحلمد طبعة، ثّلثني من أكثر خّلهلا طبع

 وما املنورة، واملدينة املكرمة مكة أعامل من إليه تاجُي  ما ىلع يشتمل وهو

 .املزارات من هبام يتعلق

 .والزائر احلاج عنها يستغني ال إضافات املنقحة النسخة هذه إىل أضفت وقد

 فيه ينفع ال ليوم ذخراً  وجيعله القبول، بعني يلحظه أن( اسمه)جل  اهلل سائّلً 

 .الدعاء وأسألكم سليم، بقلب اهلل أتى منإالا  بنون، وال مال

 

 املؤلف

 املرهون عيل

 هـ9241

 





 

 

 

 

 الكريم القرآن سور بعض

 الفاحتة سورة

حم  اهللِم بِس   ِيِِم الرَّ   ِِن الرَّ

بِّ الم﴿الم  حُد هللهِ رم اَلمنِيم * الرَّ ِيِِم * عم و مالك ِِن الرَّ اكم نمعيم ي ِِن * إِيَّ ُبُد ِم الدِّ

اكم نمس اطم وإِيَّ اطم اَلُستمِقِمم * ِِصم م ا الِّصِّ ِِهمتمِعنُي * اهِدنم لم رِي  الَِّذي ِنم أمنعممتم عم غم

ِِهم   لم ﴾ اَلمغُضوِب عم الِّنيم الم الضَّ  وم

 

 اجلحد سورة

حم  اهللِم بِس   ِيِمِ الرَّ   ِِن الرَّ

ما ال ﴿ُقل ُّيه
ا أم افُِرونم * الم أمعيم ا تمعكم الم أمنتُمُبُد مم ا أمع ُبُدونم * وم ابُِدونم مم الم عم ُبُد * وم

ابٌِد  ا عم نم بمدتهمأم ا عم الم أمنُتم مَّ ا أمع * وم ابُِدونم مم ِِلم دِي ِِن﴾ دِينُُكم ُبُد * لمُكمعم  وم

 

 التويِد سورة

حم  اهللِم بِس   ِيِمِ الرَّ   ِِن الرَّ

ٌد *  اهللُهوم  ﴿ُقل ُد * لم  اهللأميم مم لِد الصَّ لم  يم لم  ُيولمد وم ٌد﴾ * وم  يمُك ِن لَُّه ُكُفًوا أميم

 

 الفلق سورة

حم  اهللِم بِس   ِيِمِ الرَّ   ِِن الرَّ

بِّ ال ﴿ُقل ِّ أمُعوُذ بِرم ِم ِن َشم قمبم * وم ا وم اِسٍق إِذم ِّ غم ِم ِن َشم لمقم * وم ا خم ِّ مم لمِق * ِم ِن َشم فم

اثماِت ِِف ال   ﴾النَّفَّ دم سم ا يم اِسٍد إِذم ِّ يم ِم ِن َشم ِد * وم  ُعقم



 

 

 سورة الناس  

حم  اهللِم بِس   ِيِمِ الرَّ   ِِن الرَّ

ِّ ال ﴿ُقل ِك النَّاِس * إِلمِه النَّاِس * ِم ِن َشم
لِ بِّ النَّاِس * مم سأمُعوُذ بِرم اِس الم وم نَّاِس وم

س    النَّاِس﴾و نَّةِ ِوُس ِِف ُصُدوِر النَّاِس * ِم ِنم اجلِ * الَِّذي ُيوم

 

 الكريس آية

حم  اهللِم بِس   ِيِمِ الرَّ   ِِن الرَّ

ِهوُم الم تمأ ُّيه الُهوم الم إاله  ﴿اهللهُ الم إِلمهم  الم نموقم ا ِِف ُخُذُه ِسنمٌة وم مم اِت وم وم َمم ا ِِف السَّ ٌم لَُّه مم

ا الَِّذي يمشاألمر ُع ِعنِض مم ِن ذم هُ فم عبِإِذإاله  دم ا بمنيم نِِه يم ُم مم ل ِدُّيِم أميلم ا خم مم ُهموم الم  فم وم

اءم إاله  ِمهِ ِعل ٍء مِّ ِنُُيُِِطونم بِشم  ِسعم ُكر بَِمم شم األمروم اِت وم وم َمم ِهُه السَّ ُؤوُدُه ِس الم يم ضم وم

ُهوم الِيف ِِله الُظُهَمم وم شعمظُِِم * الم إِكعم م الره بمنيَّ د تَّ ي ِِن قم اهم ِِف الدِّ  غم ُّيِّ فممم ِنُد ِم ِنم الرم

ُيؤ ُفريمك ِد اس اهللِم ِن بِ بِالطَّاُغوِت وم قم كم بِالتممفم ِة الُعرسم اهللهُ  امِفصن  الم   قمىُوثوم ا وم َلمم

نُوا ِِله الَِّذي ِنم آمم لٌِِم * اهللهُ وم ِمٌِع عم ُرواُي  سم فم الَِّذي ِنم كم ِت إَِلم النهُوِر وم  ِرُجُهم مِّ ِنم الظهُلَمم

ِمآُؤُهُم الطَّاُغوُت ُي أمو
ِت ُأولِ ُم مِّ ِنم النهوِر إَِلم الظهُلَمم اُب النَّاِر ُهملمئِكم أمصِرُجوَنم  حم

﴾ الُِدونم ا خم  .فِِهم
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 االستطاعة شروط

 (:وجل)عز  اهلل قال

َلم النَّاِس ِيجه ال هللوم ﴿ بِِلً تمطماعم إِلمِِت مم ِِن اسبمِعم  .﴾ِه سم

 برشط واإلناث، الذكور الناس، أفراد من فرد كل عىل واجب   فرض   فاحلج

 هلل املالية التبعات من واخللو الرسب، وختلية الوقت، وسعة والصحة البلوغ

 النفقة الواجبي عياله بمؤنة يقوم وما للمخلوقني، احلالة الديون ولسائر تعاىل

 كفاية، إىل والرجوع به، الّلئق حاله بحسب والراحلة والزاد سفره، مدة   عليه

 .واحلرج الشدة يف يقع وال التكفف، إىل يتاج ال بحيث
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 احلج أيام تهليل
يف كل يوم  نبدأ أعامل احلج هبذا الذكر اجلميل، فإنه يستحب أن هتلل اهلل تعاىل

ل م  شهر احلج هبذا التهليل، فإن فيه الثواب العظيم: نمن الُعرش األوَّ

 اهلُل عدد  الليايل والدهور.إالا  ال إله

 اهلُل عدد  أمواِج البحور.إالا  ال إله

 ورمحُته خري  مما جيمعون. اهلُلإالا  ال إله

 احلجر.وعدد الشوك  اهلُلإالا  ال إله

 الشعر والوبر. عدد اهلُلإالا  ال إله

 احلجر واملدر. اهلُل عددإالا  ال إله

 القطر واملطر. اهلُل عددإالا  ال إله

 ملح العيون. اهلُل عددإالا  ال إله

 عسعس والصبح إذا تنفس. إذا اهلُل يف الليلإالا  ال إله

 الرياح يف الرباري والصخور. اهلُل عددإالا  ال إله

 .«اهللُ من اليوم إىل يوم ينفخ يف الصورإالا  ال إله

ويستحب أيضًا أن تصيل بني فريضتي املغرب والعشاء يف كل ليلة من هذه 

 الليايل العرش ركعتني، تقرأ يف كل منها بعد الفاحتة والتوحيد قوله تعاىل: 

د﴿ اعم وم ى ثملمثنِيم لمِوم ا ُموسم أمتم نم ًة وم ا بِعمٍش ملم بِّ نماهم اُت رم تممَّ ِمِقم الم بمِعنيم لمِِه أمر فم قم ًة وم لم

اُرونم اخ ى ألمِخِِه هم وُلفُموسم أمصن ُِّي ِِف قم تَّبِع لِحِم ُّي وم الم تم بِِلم اَلُ  وم ﴾ِسِدي ِنم فسم
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 املكرمة مكة أعمال

َلم النَّاِس ِيجه ال هللوم ﴿ بِِلً تمطماعم إِلمِِت مم ِِن اسبمِعم  ﴾ِه سم

 

متٍع، يج: أنواع ثلثة وهو وايدة، مرةً  العمر ِف واجب الج  ويج تم

 .إفراد ويج قران،

 مِلً  وأربعني بثَمنِة مكة ع ِن بعِداً  يسك ِن م ِن فرض التمتع ويج

 أي جهة م ِن جهاهتا األربع. مرتًا، م ِن كِلو وتسعون ستة نحو َشعًِا،

 .ويج عمرة،: عبادتني م ِن مركب التمتع ويج

  





 

 

 

 

 

 التمتع حج عمرة أعمال
 

 :مخسة التمتع يج عمرة أعَمل

 * اإليرام

 * الطواف

 * صلة الطواف

 * السع ُّي

 * التقصري

  





 

 

 

 

 اإلحرام :ولاأل

 :التالية اخلمسة املواقيت أحد من ُيرم أن املعتمر عىل جيب

 الشجرة مسجد مِقات* 

ة،اجُلح ويسمى. عليه يمر منميقات أهل املدينة، وكل  وهو  بياروأ ف 

 .×عيل

 ِقالعق وادي مِقات* 

 .عليه يمر ومن العراق، أهل ميقات وهو

 اَلنازل قرن مِقات* 

 )وادي السيل( وهو ميقات أهل الطائف ومن يمر عليه.

 يلملم مِقات* 

 .عليه يمر ومن اليمن، أهل ميقات وهو

 اجلحفة مِقات* 

 .عليه يمر ومن ومرص، الشام أهل ميقات وهو

  



 

 

 اإلحرام تروك

 :وهي أمرًا، وعرشين أربعةً  اإلحرام يف يرتك أن املحرم عىل جيب

 ـ صيد احليوان الربي املمتنع، وال بأس بصيد األهيل.9

 ـ النساء، وطيًا وتقبيًّل وملسًا ونظرًا بشهوة مطلقًا.4

 ولغريه مطلقًا، والشهادة عليه. ـ عقد النكاح له7

 ـ االستمناء، وهو طلب خروج املني بأي طريق.2

 ـ استعامل الطيب بجميع أنواعه، كيفام كان.2

 ـ لبس املخيط للرجال وما أشبهه، كاملّلبس الداخلية، وال بأس به للنساء.6

 زينة.ـ االكتحال بام فيه زينة، بل مطلقًا. وال بأس بلبس النظارة، إذا مل تكن 2

 ـ النظر يف املرآة.4

 ـ لبس اجلوارب، وكل ما يسرت ظهر القدم.1

 ـ الفسوق، وهو الكذب والسباب واملفاخرة. 91

 ـ اجلدال، وهو قول ال واهلل وبىل واهلل، ومطلق اليمني.99

ن يف البدن من اهلوام، كالقمل ونحوه.94  ـ قتل ما يتكوَّ

 ـ التختم للزينة، وال بأس به للسنة.97

 حتى أحد يراه ال أن برشط اعتادته، ماإالا  لبس املرأة احليل للزينةـ 92

 .زوجها

 ـ استعامل األدهان يف البدن، وإن مل يكن هلا رائحة.92

 ـ تغطية الرجل رأسه يف مجيع أحواله، وإن كان نائاًم.96

 .لرضورةإالا  ـ إزالة الشعر عن البدن، ولو شعرة واحدة،92

 .األجنبي نظر يسرت ما داُل أة وجهها، وهلا إِسـ تغطية املر94



  

 

 ـ التظليل حال السري للرجال، وجيوز للنساء والصبيان.91

 ـ إخراج الدم من البدن بأي طريقة كانت.41

 ـ تقليم األظفار ـ كًّل أو بعضًا ـ مطلقًا.49

مني.ـ قلع الرضس إن مل يكن مدميًا، وإال فقد مج44  ع بني حمرَّ

 .منزله يف ينبت ماإالا  احلرم احلرام، وكل ما ينبت فيه،ـ قلع شجر 47

 .وأمثاهلا والبندقية وشبهه، السيفـ محل السّلح ك42

 يف مفصل هو كام بحسبه فعل   كل   الكفارة، فعليه ذلك من شيئاً  فعل فمن

 .حمله

 عىل وال الصيد، عدا ما مقرصًا، كان وإن واجلاهل النايس عىل كفارة وال

 .مميزاً  كان وإن الصبي

  



 

 

 اإلحرام كيفية

أحد املواقيت اخلمسة، فإذا أراد اإلحرام يستحب أن يتهيأ له بتنظيف  وحمله

بدنه، وتقليم أضفاره، وأخذ شاربه، وإزالة شعر إبطيه وعانته، ثم يغتسل ُغسل 

)أغتسل إليرام عمرة التمتع لج اإلسلم، قربة إَل اهلل اإلحرام ناويًا هكذا: 

 .تعاَل(

 :ويدعو

 خوف، كل م ِن ناً وأم ويرزاً  وطهورًا، نوراً  ِل هُ اجعل اللهم وباهلل، اهلل بسم»

 .موُسق داء كل م ِن وشفاءً 

ر اللهم تمكم ومد حمبَّتمكم  لساين عَل رِ قلب ُّي، واَشح صدري، وأمج وطهر ينطهِّ  يم

وامم  أن علمُت  وقد بك،إاله  ِل قوة ال فإنه علِك، والثَّناء  لك، التسلِمُ  دين ُّي قم

 .«وآله علِه صلواتك نبِك لسنة واالتباعُ 

 فرغ من الغسل لبس ثويب اإلحرام ناويًا هكذا:  فإذا

ِ اإليرام لعمرة التمتع لج اإلسلم لوجوبه، قربة إَل اهلل تعاَل(.  )ألبس ثوَبم

 :ويدعو

م» ن ُّي ماالم قم زم و ُد هللهِ الذي رم يت ُأواري بِِه عم دِّ رم أمع ،يضِه فمربي وُأؤم َبه وم  ،ُبُد فِِه رم

 .أمرين ما إَل فِهِ  وأمنته ُّي

ما دُد هلل لم د ،ن ُّيغلَّ بُتُه فالذي قمصم أرم لم  ،ُتُه فأعانمن ُّيوم بِلمن ُّي وم قم ق وم ج ،طمع َبيم وم  هُ هم وم

د ن ُّيُت فمسلَّ أرم هف ُّي .مم لذي و ،وِيرزي وظمهري ،فهو ِيصن ُّي وكم لومم ئ ُِّيمم  ،جم

نجاي يت ،ريُذخوم  ومم يت ِف وُعده ج ِشده  .«ائ ُّيورم
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أو نافلة  قضاء، صّلة بعد أو غريها، أو الظهر فريضة بعد يكون أن ويستحب

سورة التوحيد يف األوىل بعد الفاحتة، ويف الثانية  قرأيست ركعات، أو ركعتني، 

ما ال ُقل﴿ ُّيه
ا أم افُِرونم يم يمد اهلل ويثني عليه ﴾. فإذا فرغ من صّلته يقول بعد أن كم

 ويصيل عىل النبي وآله، ويدعو:

ُهمَّ » ،  ،وآم ِنم بوعدكم  ،جتعلن ُّي ممِّ ِن استجابم لكم  أن أسأُلكم  إيِنِّ  الله بعم أمركم واتَّ

قِت ماإاله  ُأوقمى ال ،فإينه عبُدكم وِف قبضتِكم   .أعطِتم  ماإاله  آُخُذ  وال ،وم

ِِّكم )صلواتك  ذكرُت  وقد َلم كِتابِكم وُسنهِة نب الجَّ فأسأُلكم أن تعزمم ِل علِِه، عم

لِّمم ِل مناِسك ُّي، ِف يرٍس ِمنكم  ُعفُت عنُه، وُتسم َلم ما ضم ن ُّي عم يم وِّ علِه وآله( وُتقم

ف ِضِتم  الَِّذي ِدكم وعافِة. واجعلن ُّي م ِن وم ِوار رم ِت ت،تمضم مَّ  .توكتمب وسم

 فتمم اللهم مرضاتك، ابتغاء ماِل، وأنفقُت  بعِدة، ةشقَّ  م ِن خرجُت  إين اللهم

 .وعمريت يجت ُّي ِل

َِّكم )صلواتك اللههمه إينه ُأريُد التمتهع بالُعم ب ، عَل كتابِكم وسنَّة نم جِّ رِة إَل الم

رضم ِل عارٌض ُيم  بمسعلِه وآله(، فإن عم ُحلَّن ُّي يُِث يم ِركم ال تمن ُّي،بُِسن ُّي، فم دم ذي بقم

ر   . قدَّ  .فمعمرة ةً جي تمُك ِن لم  اللههمه إنت عِلَّ

عري وبمشي ول م لك شم م ُّي ودمم ُّي وعظم ُّي، م ِن النهساء والثهِاِب أيرم

ار اآلخرةوالطهِب، أبتغ ُّي بذلك وج   كم والده  .«هم

 :قائّلً  هبا متلفظاً  اإلحرام بنية يأيت ثم

 متثاالً إو تعاَل، اهلل إَل قربةً  لوجوبه، اإلسلم لج التمتع عمرة إيرامم  ُأيرمُ )

 (.ألمره

 :وصورهتا بالتلبيات، هلا قارناً 

                                           
 .626( مصباح املتهجد: 9)



 

 

  ِ  .لبِك اللهمَّ  كم لبم

 .لبِك لكم  َشيكم  ال لبِكم 

ةم والنِّع المدم  إنَّ   .لبِك لكم  َشيكم  ال ك،واَلُل لكم  مم

 :أيضاً  التلبيات هذه ويستحب

«.  لبَِّكم ذا اَلعاِرِج لمبَِّكم

لمِ  دارِ  إَل داعِاً  لبَِّكم   .لمبَِّكم  السَّ

ارم  لمبَِّكم  فَّ  .لمبَِّكم  الُذُنوِب  غم

 .لمبَِّكم  التهلبِة أهلم  لمبَِّكم 

 .لمبَِّكم  واإلكرام اجلللِ  ذا لمبَِّكم 

كم  إلِكم  واَلعادُ  ُتبدئ لمبَِّكم   .لمبَِّ

 .لمبَِّكم  إلِك وُيفتقرُ  تمستمغن ُّي لمبَِّكم 

 .لمبَِّكم  إلِكم  وباً ومرغ وباً مره لمبَِّكم 

 .لمبَِّكم  القه  إله لمبَِّكم 

سم ِنِ  والفضل النهعَمءِ  ذا لمبَِّكم   .لمبَِّكم  اجلمِلِ  الم

اف لمبَِّكم   .لمبَِّكم  الِعظامِ  الُكرِب  كشَّ

 .لمبَِّكم  كم ُعبدي واب ِنُ  عبُدكم  لمبَِّكم 

ا لمبَِّكم   .«لمبَِّكم  كريمُ  يم

 من االنتباه وعند فريضة، كل عقب وتكرارها للرجال بالتلبية اجلهر ويستحب

.. السحر وعند الركب، ومّلقاة واهلبوط، والصعود والنزول الركوب وعند النوم،

 .عرفة يوم زوال إىل احلج ويف العمرة، يف كان إن مكة بيوت يشاهد أن إىل

                                           
 .241: 4( من ال يرضه الفقيه 9)



 

 

 

 

 الطواف :الثاني

 :الكعبة يول الطواف أراد َل ِن يستحب

 قبل دخول احلرم ويقرأ هذا الدعاء: ـ أن يغتسل9

ُهمَّ » ِف النهاِس بالجِّ يأتوكم  ن﴿وأذِّ  :القه  وقولك كِتابِكم  ِف ُقلتم  إنهكم  الله

 .عمٍِق﴾ ج  ِرجاالً وعَل ُكلِّ ضامٍر يأتنيم م ِن ُكلِّ فم 

ُهمَّ  ، وقد ممه ِن أكونم  أن أرجو إيِنِّ  الله جئُت م ِن ُشقٍة بعِدٍة وفج   أجابم دعوتمكم

. وُكله ذلكم بفضلِكم عِلَّ  ، ومستجِبًا لكم ُمطِعًا ألمِركم كم
عمٍِق، ساِمعًا لنِدائِ

َلم ما وفقت ، فلمكم المُد عم لكم  بتغ ُّيأ لُه، ن ُّيوإيسانِكم إِلَّ ةم  بِذم لفم ، الزه كم ةم  ِعندم  والقربم

، واَلنـزلة إلِك، نِّكم  ِمنها عِلَّ  والتهوبةم  لُذنوَب، واَلغفرةم  لديكم  .بِمم

ُهمَّ  َلم  صلِّ  الله م حممٍد، وآلِ  حممدٍ  عم َلم النهارِ  ويرِّ ين عم وآِمنِّ ُّي م ِن عذابِكم  بدم

احنيم  ،وِعقابِكم  ا أريمم الره  .«بِرحمتِكم يم

ـ أن يميش حافيًا مطمئنًا، ويدخل املسجد احلرام من باب بني شيبة، فيقف 4

 ويقول:

ا علِكم  السلم»  .وبركاُتهُ  اهللِ ورحةُ  النهب ُّيه  أُّيه

َلم أنبِاِء اهللِ وُرسلِه،  ،اهللُ شاءم  وما وباهللِ  اهللِ بِسمِ  َلم رسوِل السلُم عم السلُم عم

لمُ |، اهللِ َلم  والسَّ  .العاَلمنِي ربِّ  هللِ والمُد  اهللِ، خلِلِ  إبراهِمم  عم

|، اهلل رسولِ  ِملةِ  وعَل اهلُل، شاءم  وما اهللِ، وإَل اهللِ وم ِنم  وباهللِ، اهللِ بسمِ 
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لمُ  هللِ والمُد  هللِ، األسَمء وخريُ  َلم  والسَّ لمُ  اهلل، رُسولِ  عم  اهللِ  عبادِ  وعَل علِنا السَّ

النيم   .الصَّ

ُهمَّ  َلم  صلِّ  الله َلم حممٍد وآِل حممٍد، واريم وبارك حممٍد، وآلِ  حممدٍ  عم حممدًا  عم

، إنهكم حٌِد  َلم إبراهِمم وآِل إبراهِمم وآلم حممٍد، كَم صلهِتم وباركتم وترحتم عم

 جمٌِد.

ُهمَّ  َلم  صلِّ  الله ُهمَّ  ورسولك، عبدك حممٍد، وآلِ  حممدٍ  عم َلم  صلِّ  الله  إبراهِمم  عم

، ، أنبِائِكم  وعَل خلِلكم َلم  وسلمٌ  ،علِِهم وسلِّم وُرُسلكم ، عم  هللِ مُد وال اَلُرسلنيم

 .العاَلنيم  ربِّ 

ُهمَّ  ، واستعمل افتح الله ، طاعتِكم  ِف ن ُّيِل أبوابم رحمتِكم  وايفظن ُّي ومرضاتِكم

. جلَّ ثناءُ  أبقِتن ُّي، ما أبداً  اإليَمنِ  بحفظِ   وجهكم

ُه، يعُمرُ  ممه ِن وجعلمن ُّي ارِه،وُزوَّ  وفِده م ِن جعلن ُّي الَِّذي هللِ المُد   مساِجدم

 .ُيناجِه مم ِن وجعلن ُّي

ُهمَّ  ، ِف وزائُركم  عبُدكم  إيِنِّ  الله أتاُه وزارُه، وأنتم  َل ِن يق   مأيت   ُكلِّ  وعَل بِتِكم

ا رحاُن بأنهكم أنتم اهللُ ال إلهم  ا اهللُ يم ،إاله  خرُي مأيت  وأكرُم مزور، فأسألهكم يم  أنتم

كم  ، َشيكم  ال ويدم لكم كفوا  يك ِن ول ،ول ُتولد تلد ل صمٌد  أيٌد  وايٌد  وبأنهكم  لكم

، )صلواُتكم علِِه وعَل أهِل بِتِِه(.  أيٌد، وأنه حممدًا عبُدكم ورسوُلكم

ا ا جوادُ  يم ا كريُم، يم ا ماجُد  يم اكم  أن أسأُلكم  جبَّاُر، يم ايم بزياريت إيَّ جتعل حتفتمكم إيَّ

لم يشٍء ُتعطِن ُّي، فكاكم رقبت ُّي م ِن النَّاِر.  اللهم فكَّ رقبت ُّي م ِن النار، اللهم فكَّ  أوه

قبت ُّي م ِن النار، اللهم فُ   رقبت ُّي م ِن النار. كَّ رم

َّ  ِسعأمو اللهم ِلم ِِِّب  للِ ال قِكم ِرز  ِم ِنعم اد ،الطم أوم ِاطنِيِ  رم َّ شم نَّ ُّي َشم  اإلنسِ  عم



  

 

، َّ و واجل ِنِّ ةِ  َشم قم سم ِب ال فم رم ال عم مِ وم  .«عمجم

 ـ ثم يدخل املسجد ويقول: 7

 «.بسم اهللِ وباهلل، وعَل ملِة رسوِل اهلل»

 :قائّلً  الكعبة إىل ويتوجه يديه ويرفع

ناِسك ُِّي،مَّ إينَّ أسالله ِل مم قاِم ُّي هذا ِف أوَّ ت ُِّي،بملم تموتمق أن أُلكم ِِف مم زم  أنو بم تمجاوم تم

طِِ عم ِن   نِّ ُّي ِوز أنو ئتم ُّي،خم عم عم  ري.تمضم

ن ُِّي بمِ هللِ ُد مامل غم لَّ ، الَِّذي جم تمُه الالَّذي بم لم رامم ًة لِلنَّاِس وم  هعم ثابم كًا نًا، مُ أممم بارم

.ُهدًى لِلوم   عاَلمنِيم

، والبُِت  بلُدكم  والبلُد  عبُدكم  العبُد  اللهم  وأُؤم رحتمك، أطلُب  جئُت  بِتكم

، راضِاً  ألمرك، مطِعاً  طاعتمك ِركم دم  م ِن الائِف  إلِك، الفقريِ  مسألةم  أسأُلك بقم

 .ُعقوبتك

 .«ِل أبوابم رحتك، واستعملن ُّي بطاعتك ومرضاتك افتح اللهم

 ـ ثم ينظر إىل الكعبة قائًّل:2

فِك وم  ُد ماملم  َّ َشم ِك وم ظَّمم ِك، وم هللِ الَِّذي عم مم رَّ ًة لِلنهاِس وأم كم ثابم لمِك مم عم كًا،نًا مجم  ُمبارم

 .«عاَلمنِيم ُهدًى لِلو

 قرب فإذا تعاىل، اهلل عذاب من خائفاً  خطواته ويقرص مطمئنًا، متأنياً  يميش ثم

 وآله، حممد عىل ويصيل عليه، ويثني اهلل ويمد يديه يرفع األسود احلجر من

 :ويقول
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يالله» ت ُِّي أدَّ دمَّ أمانم مِثاق ُِّي تمعاهم دم ِِل بِاَللِتمش ُتُه،ُتها وم  وافاِة.هم

،مَّ تمصالله ِو ِديقًا بِكِتابِكم لم لمواُتكم عم ، )صم بِِِّكم َل ٌسنَِّة نم  آلِِه(.و هِ عم

ُد أنامش يإاله  ال إلهم  هم ُه الاهللُ وم يكم  دم ِ داً  أنَّ و لمُه، َشم ب حُمممَّ ُسوُلُه،و ُدهُ عم ن رم  ُت آمم

رو بِاهللِ فم الطاُغو ِت ببِاجلِ  ُت كم ال ِت وم ال ـلَِّت وم ى،وم ِو ُعزه ِة الشَّ ةِ ُكلِّ و طاِن،ِعبادم ِعبادم

  .«ُدوِن اهللِ عى ِم ِننِد  ُيد  

طمَّ إلمِالله»مل يتمكن من متام األدعية فليقرأ ما تيرس له ويقول:  وإذا ُت كم بمسم

ِدي  فَِِم ِعنيم توم ُظمم كم عم غ دم اقرم اغُسب بملبمت ُِّي، فم ت ُِّي، وم ار ِفرحم  ن ُِّي.حم ِِل وم

ال رِ ُكفال مَّ إينه أُعوُذ بِكم ِم ِنم الله قوم واقِِف  ِر،فم مم نِف ال ِي زالِ وم اال ِاده ةِ وم  .«ِخرم

 :قائّلً  األسود احلجر من مبتدئاً  الرشيفة الكعبة حول الطواف ينوي ثم

)أطوُف هبذا البِت سبعةم أشواط، لعمرة التمتع لج اإلسلم لوجوبه قربة إَل 

 اهلل تعاَل(.

 القرآن، وقراءة والدعاء، بالذكر، مشغوالً  خطواته، يف مقرصاً  حافيًا، فيطوف

 .كثرياً  ويدعو حاجته، ويطلب تعاىل، اهلل ويستغفر ويتوب

بذنوبه ويذكرها مفصًّل، وما كان ناسيًا له يقر به إمجاالً، ويستغفر  ويعرتف

 اهلل كثريًا فإنه يغفر له إن شاء اهلل. 

 بأدعية ويدعو وآله، حممد عىل يصيل شوط كل يف الكعبة باب إىل انتهى وكلام

 .الطواف
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 بالتفصيل الطواف أدعية

 األول الشوط دعاء

يالله» ت ُِّي أدَّ دمَّ أمانم مِثاق ُِّي تمعاهم دم ِِل بِاَلُ ُتُه، لِتمشُتها، وم ِديقًا مَّ تمصاللهوافاِة، هم

  ِ لم لمواُتكم عم ، )صم ِِّكم بِ َل ٌسنَِّة نم عم ، وم  آلِِه(.و هِ بِكِتابِكم

ُد أنشأ ي ال إلهم إالَّ  هم ُه الاهللُ، وم يكم  دم ِ داً  أنَّ و لمُه، َشم ب حُمممَّ ُسوُلُه، ُدهُ عم رم ن وم  ُت آمم

روم  بِاهللِ فم الطاُغو ِت ببِاجلِ  ُت كم ال ِت،وم ال ـلَِّت وم ى،وم ِوم  ُعزه ِة الشَّ ةِ ِعبادم ِعبادم طاِن، وم

 ُدوِن اهللِ. عى ِم ِنُكلِّ نِد  ُيد  

طمَّ إلمِالله فَِِم ِعنكم بمسم ِدي، وم تُت يم ُظمم كم عم غ دم اقرم ت ُِّي، ُسب بملبمت ُِّي، فم حم

اغ   ارِفروم  ن ُِّي. حم ِِل وم

ال رِ ُكفال مَّ إينه أُعوُذ بِكم ِم ِنم الله قوم نِف ال يزواقِِف المم و ِر،فم االده ةِ ِا وم  .«ِخرم

نِّع اللهم»  .«ِل فَِم آتِتمن ُِّي وبارك رزقتن ُّي، بَم ن ُِّيقم

ا اَلم » ا ذم الطَّويم ال ِنِّ وم ا اجُلوِد وم ِعٌِف فمضاِعفِل، يا ذم ِِل ضم مم ِم، إنَّ عم رم بَّلكم قم تم ُه ُه ِِل، وم

ِمُِع الِمنِّ ُّي، إنَّكم أن   لِِمُ تم السَّ  .«عم

ن﴿ نما آتِنما ِِف الده بَّ ابم النَّارِ رم ذم نما عم
قِ نمًة وم سم ِة يم ِِف اآلِخرم نمًة وم سم  .﴾ِما يم

 

 الثاني الشوط دعاء

َل بِهِ   شىُيم الهِذي ِمكم بِاس أمُلكم أس إينه  اللُهمه » َم اِء،اَل ُطلملِ    عم َل بِهِ   شىُيم كم   عم

دِ  ر لمهُ  تمزه ُّيم  الهِذي ِمكم وبِاس ِض،األمر ُجدم  .ُشكم عم
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أس  جانِِب الُطوِر،  ِم ِن عمرانم  ب ِن  ُموسى بِهِ  دمعاكم  الهِذي ِمكم بِاس أمُلكم وم

بفاس   أل لمُه، تم تمجم ِوم ِ تم قم لم مبهةً   هِ عم  .كم ِمن حمم

أس ر الهذي ِمكم بِاس أمُلكم وم فم دٍ  بِهِ  تم غم مه مم  ما( وآله علِه)صلواُتكم  َلُِحم ده  ِم ِن تمقم

ن   ما بِهِ ذم ، وم رم ِ تم موأتم  تمأخه لم ،نِع هِ عم تمكم ف أن مم  .«أهله أنت ما َِب  عملم تم

اَلُ ُمؤلِلوِل ولوالديَّ  ِفرمَّ اغالله ُهم ضِ ِمنماِت، واقؤِمننِيم وم  فواش ،يوائجم

اُهم لِّم ،مرضم  .«الراحني أريم يا برحتك تماهم،مسافِِرُّيِم، واريم مو وسم

نِّ » ُهمَّ قم قعاملله زم باِركن ُِّي بَِم رم ِ تمن ُِّي، وم  «.تمن ُِّيِِل فَِِم آتم

ا اَلم » الطَّويا ذم الاجُل ِل، يا ذا  ِنِّ وم ِم، وِد وم رم ِعٌِف فمضاِعف نَّ إكم ِِل ضم مم بَّل ُه ِِل عم قم تم ُه وم

ن   ِمُِع الِمنهـ ُِّي، إِنَّکم أم لِِمُ تم السَّ  .«عم

ن﴿ نما آتِنما ِِف الده بَّ ابم النَّارِ رم ذم نما عم
قِ نمًة وم سم ِة يم ِِف اآلِخرم نمًة وم سم  ﴾.ِما يم

 

 الثالث الشوط دعاء

إيِنِّ اللُهمَّ إيِنِّ إِلمِ» ِقرٌي، وم ائٌِف ُمسكم فم لِجس تمِجرٌي، فملم ُتغمريِّ خم الم ُتبمدِّ  ِم ُّي.إِس ِم ُّي، وم

، ِمس   ِقرُيكم ُلكم فم
ائِ قسم دَّ تمصم ، فم ِ كِِنُكم بِبمابِكم لم  نَِّة.ِه بِاجلم عم

ِاللُهمَّ البمِ اُت بم ، وم اللتُكم ، وم ُمكم رم ُم يم برم بعم ائِِذ ُد عم اُم العم قم ا مم ذم هم ، وم  ،بِكم ُدكم

أمع بِكم اَلُستمِجرِي  أمهتِقِم ِنم النَّاِر، فم ، وم يَّ الِدم وم ُول ِِل ن ُِّي وم إِخوم ايِن اَُلؤِدي، وم  ِمننِيم وم

ِريمُ  ،ِم ِنم النَّارِ  وأخوايت اَلؤمنات ا كم اُد يم وم ا جم  .«يم

نِّع» قاللُهمَّ قم زم بماِركن ُِّي بَِمم رم ِ تمن ُِّي، وم  .«تمن ُِّيِِل فَِِمم آتم

الطَّو» ا اَلم ِنِّ وم ا ذم الذا  ياِل، يم اِعفاجُلوِد وم ِعٌِف فمضم ِِل ضم مم ِم، إِنَّ عم رم بَّلُه كم قم تم ُه ِِل، وم

                                           
 .771/ 912: 2، هتذيب األحكام 274: 4( من ال يرضه الفقيه 9)

 .279: 4( من ال يرضه الفقيه 4)



  

 

ن   لِِمُ ِمنِّ ُّي، إِنَّكم أم ِمُِع العم  .«تم السَّ

ن﴿ نما آتِنما ِِف الده بَّ ابم النَّارِ رم ذم نما عم
قِ نمًة وم سم ِة يم ِِف اآلِخرم نمًة وم سم  ﴾.ِما يم

 

 الرابع الشوط دعاء

حم ِخلأمد اللُهمَّ » نَّةم بِرم أمِجرن ُِّي اجلم ، وم قتِكم افِن ُِّي ِم ِنم السه عم ِم، يِن ِم ِنم النَّاِر برحتك، وم

أمو ز ِسعوم َّ ِم ِنم الرِّ ِلم ادعم لمِل، وم أِق الم اإلن رم ِة اجِل ِنِّ وم قم سم َّ فم نِّ ُّي َشم ِة عم قم َّ فمسم َشم ِس، وم

ِب  رم مِ العم العمجم  .«وم

 اللهم ارزقنا خري الدنِا واآلخرة، يا رح ُِن يا ريِم. »

نِّع   قاللُهمَّ قم زم بماِركن ُِّي بَِمم رم ِ تمن ُِّي، وم  .«تمن ُِّيِِل فَِِمم آتم

الطَّو» ا اَلم ِنِّ وم ا ذم الذا  ياِل، يم اِعفاجُلوِد وم ِعٌِف فمضم ِِل ضم مم ِم، إِنَّ عم رم بَّلُه كم قم تم ُه ِِل، وم

ن   لِِمُ ِمنِّ ُّي، إِنَّكم أم ِمُِع العم  «تم السَّ

ن﴿ نما آتِنما ِِف الده بَّ ابم النَّارِ رم ذم نما عم
قِ نمًة وم سم ِة يم ِِف اآلِخرم نمًة وم سم  ﴾.ِما يم

 

 اخلامس الشوط دعاء

ا » ا  هُ ـللَّ ام يم ا ام يم ـُه يم ـهُ ام للَّ اِزقم للَّ رم ِمة، وم
افِ ِِلَّ العم ا وم ِمة، ، يم

افِ اَلُن العم  ِعمم وخالِقم العافِة، وم

ِمة
افِ اَلمنَّانُ بِالعم ُل  ، وم ضِّ اَلُتمفم ِمِة، وم

افِ ِمةِ بِال بِالعم
افِ ل عم ِِِع خم َلم َجم عم َّ وم ِلم   .ِقكم عم

ح ا رم نيم ار ِنم الده د، وم آِل حُمممَّ ٍد وم َلم حُمممَّ لِّ عم ، صم ُهَمم ِيِمم رم ِة وم اآلِخرم ِمة،  انُزقِما وم
افِ العم

ِمة، وُشك
افِ مامم العم تم نوم ِمة، ِِف الده

افِ ِة،رم العم اآلِخرم ا أمر ِما وم اِحنِيم يم مم الرَّ  .«يم

نِّع» قاللُهمَّ قم زم بماِركن ُِّي بَِمم رم ِ تمن ُِّي، وم  .«تمن ُِّيِِل فَِِمم آتم
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الطَّو» ا اَلم ِنِّ وم ا ذم الذا  ياِل، يم اِعفاجُلوِد وم ِعٌِف فمضم ِِل ضم مم ِم، إِنَّ عم رم بَّلُه  ُه ِِل كم قم تم وم

ن   لِِمُ ِمنِّ ُّي، إِنَّكم أم ِمُِع العم  .«تم السَّ

ن﴿ نما آتِنما ِِف الده بَّ ابم النَّارِ رم ذم نما عم
قِ نمًة وم سم ِة يم ِِف اآلِخرم نمًة وم سم  ﴾.ِما يم

 

 السادس الشوط دعاء

م» م هللُد الم الم ِك، وم ظَّمم عم ِك وم فم َّ ِهاً  هللُد الَِّذي َشم بِ دًا نم  .«الَِّذي بمعمثم حُمممَّ

لاه اللُهمَّ  ِمارم خم نِّبِد لمُه ِخ جم ، وم لِقكم ارم خم .ُه َِشم  ِقكم

د وعجل فرجهم،  آِل حُمممَّ ٍد وم َلم حُمممَّ لِّ عم ، ِخلأمدواللُهمَّ صم نَّةم أمِجرن ُِّي اجلم يِن ِم ِنم وم

حم  وسِّ النَّاِر بِرم ، وم َّ ِم ِن رزقك،  عتِكم ِلم ِ غوأعم ل عم ِن  ُّينِن ُعمري  ِقك، وأطِلَِشاِر خم

نِّب   ، ن ُِّيفَِم يرضِك، وجم  .العاقبةِ   ِنم ُيس وارزقن ُّي معاصِكم

نِّع» قاللُهمَّ قم زم بماِركن ُِّي بَِمم رم ِ تمن ُِّي، وم  .«تمن ُِّيِِل فَِِمم آتم

ا » ا ذم الطَّويم الذا  ياِل، اَلم ِنِّ وم اِعفاجُلوِد وم ِعٌِف فمضم ِِل ضم مم ِم، إِنَّ عم رم بَّلُه كم قم تم ُه ِِل، وم

ن   لِِمُ ِمنِّ ُّي، إِنَّكم أم ِمُِع العم  «تم السَّ

ن﴿ نما آتِنما ِِف الده بَّ ابم النَّارِ رم ذم نما عم
قِ نمًة وم سم ِة يم ِِف اآلِخرم نمًة وم سم  ﴾.ِما يم

 

 السابع الشوط دعاء

ِاللُهمَّ البمِ» بُت بم العم ، وم بُتكم ِذ بِكم ِم ِنم النَّاِر.ُد عم
ائِ اُم العم قم ا مم ذم هم ، وم  ُدكم

و اللُهمَّ ِم ِن   بملِكم الرَّ
ج ُح قِ رم الفم ِمة. وم

افِ  والعم

اِعف اللُهمَّ  ِعٌِف، فمضم ِِل ضم مم اغإِنَّ عم لمع ِفرُه ِِل، وم ا اطَّ ِِِل مم لم ِف ُّيم  ِه ِمنِّ ُّيتم عم خم وم

ل   َلم خم ، أمسعم  .«ِم ِنم النَّارِ  اهللتمِجرُي بِ ِقكم
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ًا ِم ِنِدي أمفاللُهمَّ إِنَّ ِعن اجم أمف وم اجًا ِم ِنُذُنوٍب، وم ِعن وم ا، وم طمايم كم أمفخم اٌج ِم ِندم  وم

م  ح  أمفرم اٌج ِم ِنٍة، وم غ وم ٍة.مم  ِفرم

ا مم ِن ابم ألباس يم لتمجم :  ِقِه إِذغمِض خم الم ُثونِم ُيبيِن إَِلم يموظِرأمن﴿قم  تمِجب. اس﴾عم

 .«ِِل، يا اهلل

نِّع» قاللُهمَّ قم زم بماِركن ُِّي بَِمم رم ِ تمن ُِّي، وم  .«تمن ُِّيِِل فَِِمم آتم

الطَّو» ا اَلم ِنِّ وم ا ذم الذا  ياِل، يم اِعفاجُلوِد وم ِعٌِف فمضم ِِل ضم مم ِم، إِنَّ عم رم بَّلُه  ُه ِِل كم قم تم وم

ن   لِِمُ ِمنِّ ُّي، إِنَّكم أم ِمُِع العم  .«تم السَّ

ن﴿ نما آتِنما ِِف الده بَّ ابم النَّارِ رم ذم نما عم
قِ نمًة وم سم ِة يم ِِف اآلِخرم نمًة وم سم  ﴾.ِما يم
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 صالة الطواف :الثالث
 صّلة مثل ركعتان وهي ،×إبراهيم مقام خلف الطواف صّلة وحمل

 :ونيتها الصبح،

)ُاصِل ركعت ُّي صلة الطواف لعمرة التمتع لج اإلسلم لوجوبه قربة إَل اهلل 

 تعاَل(.

 حتةاالف بعد الثانية ويف التوحيد، الفاحتة بعد األوىل يف تقرأ أن ويستحب

 :الفراغ بعد وتدعو اجلحد،

 .من ُّي العهد آخر جتعله وال من ُّي، تقبل اللهم

امده هلل المد» حم  ُيبه  ما عَل المُد  ينته ُّي يتى ُكلِّها، َمئهنمع عَل كلِّها، بمم

 .ويرىض

 .«عمِل وزكِّ  قلب ُّي، وطهر من ُّي، لبقوتم  حممد، وآل حممد عَل صلِّ  اللهم

اكم اعِ ن ُِّي بِطم حم مَّ ارالله ُسولمكم  ةاعِ طم وم  ،ت ُِّي إِيَّ لمِ صلوات) ،رم  آلِه(.و  هعم

نِّبالله» ، وم  ن ُِّي أمنمَّ جم ى ُيُدودمكم دَّ عم لاجأمتم ، ُُيِبهكم وم  ن ُِّي مِمَّ ِنعم ُسولمكم ُُيِبه رم

، تمكم كم
ئِ لم مم نيم و وم

اِلِ  .«ِعبمادمكم الصَّ

 :ويقول يسجد ثم

دم » جم جلمكم سم بهداً  ِه ُّيوم عم ًا، الم إِلمهم و تم ًا، األم أمنإاله  ِرقه قه ًا يم قه بتم يم ُل قم ٍء،  لم ُكلِّ يشم وَّ

اآل ا بمنيم  دم ُكلِّ يشم ِخُر بمعوم ا ذم نم ا أم يٍء، وهم دم ِمت ُِّي بِِمدِ  يم اِص ، نم اغيكم ، فم ُه الم  ِفركم ِِل، فإِنَّ

غ ريُ يم نبم العظِمم غم العظِم فإينه ُمقر  بذنوَب عَل نفيس وال يغفر الذنب  كم ِفُر الذه

 .«غرُيك
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 السعي :الرابع

اَلم ﴿اهلل تعاىل:  قال ا وم فم آئِِر رإِنَّ الصَّ عم ةم ِم ِن شم جَّ ال فممم ِن اهللوم لم أمِو اعتم بمِيم رم فم تممم

  ِ لم ريً ُجنماحم عم عم خم مم ِن تمطموَّ فم هِبَِمم وم طَّوَّ ن يم
لِِمٌ ِه أم اكٌِر عم إِنَّ اهللهم شم  .﴾ا فم

 ذلك، أمكنه إن منها فيستقي زمزم، يأيت الطواف صّلة من الفراغ وبعد

 :داعياً  وظهره، رأسه عىل ويصب فيرشب

لمَّ اجالله» ِرزًَم ُه ِعلعم افِعًا، وم اِسعًا،نم اًء ِم ِنو قًا وم اءٍ  ِشفم  .« ٍمُسقو ُكلِّ دم

 سبع ـ ويقول الصفا جبل يصعد حتى مطمئنًا، ماشياً  الصفا باب من خيرج ثم

. «اهللإاله  إله ال»: مرات وسبع«. المد هلل»وسبع مرات: «. أكرب اهللُ»:  ـ مرات

ـهُ  اله إ اِله ال»: مرات وثّلث ي الله هُ وم يكم  ال دم لمهُ  ُك لاَلُ  لمهُ  لمُه، َشم   ُّيُُِي  ُد،مالم  وم

ُهوم  ، ُّيُُِي وم  ُيمُِت وم  ُيمُِت،وم  ِمِدهِ  يممُوُت، ال  ُّيه يم  وم ُهوم  ريُ ال بِ َل وم  ءٍ يشم  ُكلِّ  عم

ديرٌ   .«قم

 :مرات ثّلث ويقول وآله، حممد عىل يصيل ثم

ا أمك اهلل» َلم مم ُ عم الم ربم ا، وم انم دم ا أمو ُد هللِمهم َلم مم الم عم ا، وم نم ِهوِم،  ُّيِّ الال هللُد مالم قم

ا ائِمِ ال هللُد ملوم  «. ُّيِّ الدَّ

ُد أمنأمش»: مرات وثّلث أمشاهللإاله  الم إِلمهم  هم ه ال َشيكم له، وم ُد أمنَّ ، ويدم دًا هم حُمممَّ

ب ُسوُلُه، الم نمععم رم اُه، ُم إاله  ُبُد ُدُه وم لموإِيَّ ، وم ي ِنم ِرهم اَلُ  لِِصنيم لمُه الدِّ  «.ُكونم ِش كم

فأمُلكم الأمس إيِنِّ  مَّ الله»: مرات وثلث ِمةم وم الوم وم عم
افِ نالعم ةِ اآلِما وم ِمِقنيم ِِف الده  .«ِخرم
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ن﴿: مرات وثّلث نما آتِنما ِِف الده بَّ ابم رم ذم نما عم
قِ نمًة وم سم ِة يم ِِف اآلِخرم نمًة وم سم ِما يم

 ﴾.النَّارِ 

 :يقول ثم

ي اهللإاله  الم إِلمهم » يوم ُه وم ه،دم عأمن دم زم وم بجم م عم نمِّصم ُه، وم لمبم األم دم غم ُه، وم ابم يدم زم

ي ُه اَلوم لم ُه، فم لمُه اللدم يمُك، وم يُد وم ُه وم ُه. دم دم ِت، وفَِِمم بمعوِِل ِِف اَل مَّ بماِركاللهدم

 ِت.واَل م 

ِة الُظل مَّ إيِنِّ أمُعوُذ بِكم ِم ِنالله ي وم قمربِ مم تِِه.وم  شم

رالله ن ُِّي ِِف عم  .«ظِلهكم إاله  مم الم ظِلَّ ِشكم يمومَّ أمظِلَّ

 :قل ثم

حم  اهللِدُع تموأمس» ، الَِّذي الم الرَّ ِيِمم فتم  ِنم الرَّ نم ُعُه، ِدين ُِّي وم
ائِ دم أمه ،يِس ِضُِع وم ِِل، وم

 «.ديوماِل، وُول  

أمِعذِملتمعمَّ اسالله» تِِه، وم َلم ِملَّ ن ُِّي عم فَّ تموم ، وم ِِّكم بِ ُسنَِّة نم َلم كِتمابِكم وم يِن ِم ِنم ن ُِّي عم

 .«نمةِ ِفتال  

 :قائّلً  التمتع لعمرة مرات سبع واملروة الصفا بني السعي ينوي ثم

بني الصفا واَلروة سبع مرات لعمرة التمتع لج اإلسلم، لوجوبه  ى)أسع

 قربة إَل اهلل تعاَل(.

 :يقول اهلرولة ابتداء عّلمة هي التي املنارة إىل وصل فإذا هبدوء، وينحدر

، أمك اهللوباهلل وم  ِم اهللبِس» ُ َل اهلل عَل حممد ووربم ماروم  ِفرربِّ اغ .بِته لهأصم  يم

ز   اوم م جتم َمَّ تمع وم ُم، إِنَّكم أمنعم زه األم تم األم لم ُم،كعم ت ُِّي ِه ُّيم أمقاهو رم ُم.ِديِن لِلَّ  وم
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اِعفالله ِعٌِف فمضم ِِل ضم مم بَّلمَّ إِنَّ عم قم تم  ِمنِّ ُّي. ُه ِِل، وم

عالله ومَّ لمكم سم بِكم يم بَّلِ ُِّي، وم قم يِت، تم ُقوَّ ا مم ِن من ُّي ِِل وم ِِل، يم مم ق عم لم يم مم بمُل عم

 .«تَِّقنيم اَل ُ 

 هيرول إىل املنارة األخرى، فإذا جتاوزها يقول:  ثم

ا اَل» ا ذم الفضيم ال لِ  ِنِّ وم النَّعوم ِم وم رم اجلكم ِء وم غ ِفروِد، اغَمم ُه الم يم ِفُر ِِل ُذُنوَِب، إِنَّ

ُنوبم   .«تم أمنإاله  الذه

 حتى تيرس، ما يقرأ يتمكن مل وإن السابقة، األدعية يقرأ املروة وصل فإذا

 .املروة عىل السابع الشوط ينتهي
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 التقصري :اخلامس

 أو احلاجب، أو الشارب، أو اللحية، أو الرأس شعر من يء بأخذ ويصل

 .ذلك غري أو حّلقة، آلة أو بمقص، كلها أو األظفار، بعض تقليم

 بنفسه ك  ُنس الصّلة، إىل بالنسبة كالتسليم واحلج العمرة إىل بالنسبة وهو

ُرم   ما كل له فيحل   إحرامه، من به يتحلَُّل   :هكذا فينوي باإلحرام، عليه ح 

م ِن إيرام عمرة التمتع لج اإلسلم الواجب امتثاالً ألمر اهلل )ُاقِّصه لإليلل 

 تعاَل(.

أن يطوف بعده طوافًا ناويًا به  وىلواأل التمتع، حج عمرة أعامل آخر وهذا

)أطوف هبذا البِت سبعة أشواط طواف النساء لعمرة التمتع لج هكذا: 

 اإلسلم، قربة إَل اهلل(.

 قدم من صّلة الطواف. يصيل صّلته، وهي ركعتان كام ت ثم

  





 

 

 

 

 

 احلج أعمال
 :عش مخسة الج أعَمل

 .ـ اإلحرام9

 ـ الوقوف بعرفة4

 ـ الوقوف باملشعر احلرام.7

 ـ رمي مجرة العقبة يوم العيد يف منى.2
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 اإلحرام :األول

 كان فإذا احلرام، البيت من إبراهيم مقام يف اإلحرام وأفضله مكة، وميقاته

 البدن بتنظيف لإلحرام هتيأ( احلجة ذي من)الثامن  الرتوية يوم من الزوال

 :هكذا ناوياً  احلج بإحرام فيحرم والغسل،

 )أيرم لج اإلسلم يج التمتع لوجوبه قربة إَل اهلل تعاَل وامتثاالً ألمره(.

 مفروضة، صّلة أو الظهر، صّلة بعد العمرة إحرام يف تقدم ما بمثل ويلبي

 .عرفة إىل أو( ذلك أمكنه)إذا  منى إىل إما متوجها مكة من فيخرج نافلة، أو
 

 (ذلك أمكنه إذا) منى يف التاسع ليلة املبيت

الذهاب من مكة إىل منى ليبيت هبا ليلة التاسع مشتغًّل بالعبادة حتى  يستحب

 يل وأصلح أميل، فبلغني أدعو، إياك   اللهم»يصبح، وليقل حال  توجهه إىل منى: 

 .«عميل

 :فليقل وصلها وإذا

نِِها الذي هلل المد»  .«اَلكان هذا وبلَّغن ُّي عافِة، ِف صالاً  أقدمم

 :دخوهلا عند ويقول

 عِلَّ  ت ِنَّ  أن فأسألك اَلناسك م ِن علِنا به مننت مما وه ُّي منى، هذه إن اللهم»

 .«قبضتك وِف عبُدك، أنا فإنَم أنبِائك، عَل به مننت بَم
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 .إليها يصل حتى التلبية ويواصل عرفات، إىل يتوجه الشمس طلوع وبعد

 

 عرفة يف التاسع ليلة املبيت

 ليلة ويبيت عرفة إىل املكرمة مكة من يتجه منى، إىل الذهاب يستطع مل إذا

 هذه يف منه أحسن يء فام عرفة، ليلة بدعاء الليلة هذه يف ويدعو فيها، التاسع

 .الليلة

  



  

 

 عرفة ليلة دعاء

 الرحيم الرمحن اهلل بسم

ـُهمَّ ا» و وى،نمج ُكلِّ  شاِهدم  يا لله مم ك ُكلِّ  ِضعم وم م  وى،شم عاِل َِّة،اخم  ُكلِّ  وم
ُمن فِ  تمهىوم

ة، ُكلِّ  َلم  بِالنِّعممِ  تمِدئاً ُمب يا ياجم ريمم  يا ِعباِد،ال عم فال كم سم ِنم  يا ِو،عم  يا التَّجاُوِز، يم

واُد، ال داج، ٌل لمِ هُ ال ُيواري ِمن مم ِن يا جم اٌج، رٌ بمح وم جه ال عم َمءٌ  وم ال راج،أمب ذاُت  سم  وم

ةُ الظهل مم ِنِ  يا تاج،ار ذاُت  ُظلممٌ  هُ ِعن مم ج بِنُورِ  امُلكم أمس ِضِاٌء، دم ريمِ ال ِهكم وم  الَّذي كم

ِ لَّ م بملِ لِل بِهِ  تم جتم ل جم عم اً  تمهُ فمجم كَّ رَّ  دم خم ِعقًا، مُوسى وم بِاِس صم ع الَّذي ِمكم وم فم  بِهِ  تم رم

َمواِت  ٍد، بِل السَّ مم طمح عم سم َل ضم األمر بِهِ  تم وم ج عم مد، ماء هِ وم بِاِس َجم  زُونِ خَلا ِمكم وم

ب ،الطهاِهرِ  تُوِب كاَلم  نُونِ كاَلم  ،الَّذي إِذا ُدعِتم بِِه أمجم إِذا تم ط بِهِ  تم ُسئِل وم  ،ِمتأعم

بِاِس بُوِح  ِمكم وم وسِ ال السه نُوٌر ِم ِن ،هانِ رُب ال ُقده َل ُكلِّ ُنور، وم نُور،  الَّذي ُهوم نُوٌر عم

لمغم  إِذا نُور، ُكله  هُ ُييضُء ِمن قَّتان ضم األمر بم إِذا ،شم لمغم  وم َمواِت  بم ت السَّ إِذا ،ُفتِحم لمغم  وم  بم

رال   ،اه شم عم بِاِس تمزَّ ِعُد تمر الَّذي ِمكم وم رائُِص  هُ ِمن تم تِكم  فم لئِكم  .مم

قِّ  وأمسأمُلكم  ربم  بِحم مِكائِلم  ئِلم اجم إرِس وم ،وم قِّ  افِلم بِحم دٍ  وم  طمفىصاَلُ  حُمممَّ

ِ لواتكصم ) لم آلِهِ  هِ عم ِِع األمن ،وم َل َجم عم ِعِ  بِِاءِ وم َجم ةِ اَل وم  .(لئِكم

بِاال شى الَّذي مِ سوم َل  ُض الِ  بِهِ  مم َل ُج  ،اءِ اَل لملِ قُ عم شى بِِه عم َم مم ِد األم مركم  ِض،دم

بِاِس لمق الَّذي ِمكم وم أمغ َلُِوسى، رم بمحال بِهِ  تم فم قوم وفِر تم رم و نم عم قم هُ وم أمن ،مم ِوم بِِه  تم جم

ى  مم ِنمُوسم بِاِس وم ُه، وم عم ى  ِمكم مم  مم ِنِ جانِِب الطهوِر األمي ِم ِنالَّذي دمعاكم بِِه مُوسم

بفماس بِاِسلمُه،  تم تمجم ى ب به اِأميالَّذي  ِمكم وم ر  ِنُ عِسم لَّمم  تى،واَل يممم مم تمكم  دِ هاَلم  ِِف  وم

ِهًا، بِ أمب صم أم وم هم األمك رم األمب مم صم وم  .نِكم بِإِذ رم

بِاِس ةُ  بِهِ  دمعاكم  الَّذي ِمكم وم لم م ر حم ربم  ،ِشكم عم جم مِكائُِل  ئُِل اوم إرِس وم  افُِل،وم

بُِبكم  يم ٌد  وم ِ لواتك)صم  حُمممَّ لم آلِهِ  هِ عم ُتكم (، وم لئِكم مم ،اَلُ  وم بُونم رَّ أمن قم ،راَلُ  بِِاُؤكم وم لُونم  سم



 

 

ِعباُدكم  اِلُونم  وم َمواِت  لِ أمه ِم ِن ،الصه ضنيم  السَّ األمرم  .وم

بِاِس بم ُمغاِضبًا فمظم ِنَّ أمن إِذ النهونِ  ذوُ  بِهِ  دمعاكم  الَّذي ِمكم وم هم ق لم ِن ذم ِ ِدرم نم لم  هعم

نمادى اس ،الظهاَلنِيم  ِم ِنم  ُت ُكن إيِنه  حانمكُسب تم أمن ال إِلـهم إاِله  أمن الظهُلَمِت  ِف فم بفم  تم تمجم

ِ لمهُ  نمجَّ مِّ ال ِم ِنم  تمهُ وم ذلِكم  ،غم كم  .ِمننيم ؤاَلُ  ِج ُّين  تُ وم

بِاِس رَّ  داُودُ  بِهِ  دمعاكم  الَّذي عمظِمِ ال ِمكم وم خم ر ساِجداً  لمكم  وم فم غم ن لمهُ  تم فم  .بمهُ ذم

بِاِس ت الَّذي ِمكم وم عم أمةُ ام آِسِمةُ  بِهِ  كم دم وفِر رم بِّ اب قالمت إِذ﴿ ،نم عم كم ِعن ِل  ِنِ رم ِ دم  تاً بم

ن ُّي نَّةِ اجلم  ِِف  نمجِّ وفِر ِم ِن وم لِِه، نم عم مم عم ن ُّي وم نمجِّ بفماس ،﴾الظهاَلنِيم  مِ قموال ِم ِنم  وم ا تم تمجم  َلم

ها  .ُدعاءم

بِاِس لَّ بِِه ال إِذ أميهوُب  بِهِ  دمعاكم  الَّذي ِمكم وم ِ بملءُ يم عافم ِ ،تمهُ فم آتم هُ أمه تمهُ وم ِمث ،لم  لمُهموم

ُهم   عم حم  ،مم كم ِعن ِم ِن ةً رم ِذك دم  .عابِدي ِنم لِل رىوم

بِاِس ع بِهِ  دمعاكم  الَّذي ِمكم وم د قُوُب يم دم رم ِ تم فم لم هُ  هِ عم م ةم  بمِّصم ُقرَّ ِ وم  ،يُوُسفم  نِهِ عم

مع   َجم م تم وم  .لمهُ شم

بِاِس ِ بِهِ  دمعاكم  الَّذي ِمكم وم ب ،َمنُ ُسلم هم وم ن ال كاً ُمل لمهُ  تم فم د بمغ ُّييم  ،ِدهِ بمع ِم ِن أليم

اُب ال تم إِنَّكم أمن   هه  .وم

بِاِس ر الَّذي ِمكم وم خَّ دَل رُباقم ال بِهِ  تم سم مَّ ِ لواتكصم ) حم لم آلِهِ  هِ عم : لتق إِذ (وم

ب ىأمرس الَّذي حانم ُسب﴿  .﴾ىصاألمق ِجدِ ساَلم  إَِلم  رامِ ال ِجدِ ساَلم  ِم ِنم  لً لمِ ِدهِ بِعم

بِاِس لم  الَّذي ِمكم وم نمزَّ ربم  بِهِ  تم د  ئُِل اجم َل حُمممَّ ِ لواتكصم )عم لم آلِهِ  هِ عم  .(وم

بِاِس   مُ  بِهِ  دمعاكم  الَّذي ِمكم وم ر آدم فم غم ن لمهُ  تم فم أمس ،بمهُ ذم نوم نَّتمكم  تمهُ كم  .جم
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قِّ  وأمسأمُلكم  قِّ  عمظِِم،ال آنِ ُقرال بِحم بِحم ، وم د خاتِمم النَّبِِهنيم قِّ حُمممَّ بِحم ،اربإوم  هِمم

قِّ  بِحم قِّ  قمضاِء،ال مم يمو لِكم فمص وم بِحم ُحِف  ،ُنِصبمت إِذا وازي ِنم َلا وم الصه ت ذاإوم  ،ُنِشم

قِّ  بِحم لممِ ال وم ما قم رى، وم اللَّو جم ما ِح وم قِّ  ىص،أمي وم بِحم تمب الَّذي مِ اإلس وم َل تمهُ كم  عم

رال رُساِدِق  ب ،شِ عم ل لم قم ن قم للا ِقكم خم الده م ِاوم الشَّ ال سم وم رم وم  عام. فم ُّيبِأمل قممم

أمش ُد وم ي اهللُإاله  ال اِلـهم  أمن هم هُ وم يكم  ال دم أش لمُه، َشم ُد وم داً  أمنَّ  هم ب حُمممَّ سُوُلهُ  ُدهُ عم رم  .وم

أمسأمُلكم بِاس زائِنِكم ِمكم اَلمخوم ِتم بِِه ِِف ِعلثمرتمأساالَِّذي  ،ُزوِن ِِف خم ِب ِم الغم

كم ِعن ريمظ لم  ،دم ِ هم لم ٌد ِم ِنعم ل ِه أميم ب ُِّيه  ،ِقكم خم ال نم ٌب وم رَّ لمٌك ُمقم ٌل ُمر ال مم ب ،سم ال عم ٌد وم

 .طمفىً ُمص  

أمسأمُلكم بِاس قوم قم ت ،تم بِِه البِحارم ِمكم الَِّذي شم قامم اخ ،بِِه اجِلباُل  وم تملمفم بِِه وم

  ِ النَّهارُ اللم  .ُل وم

قِّ  بِحم بوم الُقر ،ِع اَلمثايِن السَّ قِّ الكِراِم الكاتِبنِيم  ،آِن العمظِِمِ وم بِحم قِّ طهم  ،وم بِحم وم

يَّس كهِعص ،وم ح ،وم قِّ تمو ،قسعوم بِحم إِن ،راِة ُموسىوم ُبوِر داُودم  ،ِجِِل ِعِسىوم زم  ،وم

ُفر ٍد وم ِ لواتكصم )قاِن حُمممَّ لم آلِهِ عم َل  ،ِه وم عم ُسلِ وم ِِِع الره باه (َجم ِهاً َش ِهاً وم   .اه

قِّ تِ  ُهمَّ إيِنِّ أمسأمُلكم بِحم ِ كم اَلُناجاِة الَّت ُِّي كانمتل  الله بمنيم بم رانم  ِِن ُعم ُموسى بنمكم وم

ِفمو بمِل ُطوِر سم ، وأمسأمُلكم بِاسقم جم لَّمناءم لمكم اَلموِمكم الَِّذي عم بتمُه مم ِض ِت لِقم

 ،واِح األمر  

أمسأمُلكم بِاس يوم ِق الزَّ رم َل وم ِت النِّرياُن لِتِلِمكم الَِّذي ُكتِبم عم عم ضم ِة ُتوِن فمخم قم رم كم الوم

ُقل : فم لماً ياناُر ُكويِن بمر﴿تم سم َلم  دًا وم اهِمم إِب عم أمسأمُلكم بِاس﴾رم تمب، وم تمُه ِمكم الَِّذي كم

َل رُساِدِق اَلمج   ةِ عم رامم الكم  .ِد وم
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ال يُ  ،ِفِِه سائٌِل ال ُُي  يامم ِن إِلمِبِِه ُيس يامم ِن ،ُصُه نائٌِل قِ ن  وم أُ ِه ُيلتمغاُث وم أمسأمُلكم  ،جم

ِد الِعزِّ ِم ِن
عاقِ ر بِمم ُمن ،ِشكم عم حم وم بِاس .كِتابِكم  ِة ِم ِنتمهى الرَّ لَِمتِكم  ،ظممِ ِمكم األمعوم كم وم

اِت الُعل  .التَّامَّ

بَّ  ُهمَّ رم تالله ما ذمرم ياِح وم ما أ ،الرِّ َمء وم السَّ لَّتوم األمر ،ظم لَّتوم ما أمقم  ،ِض وم

لَّت ما أمضم ِاطنِِي وم الشَّ ت ،وم رم ما جم البِحاِر وم ِ ،وم لم ق  ُهوم عم قِّ ُكلِّ يم بِحم قه وم  ،كم يم

بنِيم  رَّ ِة اَلُقم كم
قِّ اَلملئِ بِحم و ،وم ِِّنيم الرَّ ُروبِ الكم ِِّنيم وم

بِّحنيم لمكم بِاللمِ ،يانِ اَلُسم النَّهاِر وم ِل وم

ونم ال يمف قِّ إِب ،رُتُ بِحم لِِلِكم وم ِِل  ُيناِديكم بمنيم  ،راِهِمم خم قِّ ُكلِّ وم بِحم اَلمروم فا وم ةِ  الصَّ  ،وم

تمس    .ءهتمِجُِب لمُه ُدعاوم

ُِب  َمء.. أمسأمُلكم هبياجُمِ واِت  ،ِذِه األسَّ عم هِبِذِه الدَّ متمغ نأ ،وم دَّ ما ِفرم لمنا ما قم نا وم

ر رسم  ،ناأمخَّ
ما أم ما أمع ،ناروم نَّاوم ما أمب ،لم يوم ما أمخدم ِنا وم ما أمن ،نافم ناتم أمعوم ُم بِِه مِّ إِنَّكم  ،لم

َل ُكلِّ يشم  ٍ ِديرٌ  عم حم  ،قم . تِكم يا أمربِرم اِحنِيم مم الرَّ  يم

ِريٍب  يا ِيِدٍ ؤمُ  يا ،يافِظم ُكلِّ غم ِعٍِف  ياو ،نِسم ُكلِّ وم ةم ُكلِّ ضم ناِِصم ُكلِّ  ياو ،ُقوَّ

ظ  يا ،صاِيبم ُكلِّ ُمسافِرٍ  يا ،ِيشٍ تمونِسم ُكلِّ ُمسؤمُ  يا ،ُرومٍ راِزقم ُكلِّ حمم  يا ،ُلومٍ مم

ن يا ،ِعَمدم ُكلِّ ياِضٍ  طِِئمٍة، غافِرم ُكلِّ ذم خم يخم  يا ،تمِغِثنِيم ِغِاثم اَلُس ياوٍب وم ِ ِصم

ر يا ،ِخنيم تمِِّص اَلُس مِّ اَلمه ياو ،ُروبنِيم ِب اَلمككاِشفم كم بمِديعم  ياو ،ُموِمنيم فاِرجم هم

األمر َمواِت وم ِة الطَّالِبنِيم ُمن يا ،ِضنيم السَّ ِبم دمع يا ،تمهى غايم ِة اَلُضجُمِ ي ِنم وم مم أمر يا ،طمرِّ يم

اِِحنيم  بَّ العاَلمنِيم  يا ،الرَّ انم يمو يا ،رم يَّ ي ِنِ دم دم األجيا أمج ،ِم الدِّ ِدي ِنم وم مم أمك يا ،وم رم

ِمنيم األك اِمِعنيم أمس يا ،رم عم السَّ م النَّاظِِري ِنم أمب يا ،مم ، اغأمق يا ،ِّصم رم القاِدِري ِنم ِِل  ِفردم

مم  ُ النِّعم ريِّ ُنوبم الَّت ُِّي ُتغم اغ ،الذه مم  ِفروم ُنوبم الَّت ُِّي ُتوِرُث النَّدم اغ ،ِِلم الذه ُنوبم  ِفروم ِِل الذه

مم  قم اغ ،الَّت ُِّي ُتوِرُث السَّ ُنوبم الَّت ُِّي هتم  ِفروم مِِل الذه اغ ،تُِك الِعصم ُنوبم الَّت ُِّي  ِفروم ِِل الذه



  

 

عاءم  ُرده الده اغ ،تم ُنوبم الَّت ُِّي حتم  ِفروم طِِل الذه َمبُِس قم اغ ،ءرم السَّ ُنوبم الَّت ُِّي  ِفروم ِِل الذه

ناءِ  ُل الفم اغ ،ُتعمجِّ ُنوبم الَّت ُِّي جتم  ِفروم قاءِ ِِل الذه اغ ،لُِب الشَّ ُنوبم الَّت ُِّي ُتظ ِفروم لُِم ِِل الذه

واءم  اغ ،اَلم ُنوبم الَّت ُِّي تمك ِفروم اغ ،ِشُف الِغطاءم ِِل الذه ُنوبم الَّت ُِّي ال ِفروم غ ِِل الذه ِفُرها يم

ريُ  احِ  كم ياغم ٍد ِم ِن لاهللُ، وم ٍة أليم بِعم نِّ ُّي ُكلَّ تم ل عم اجخم ، وم جًا أمم ِِل ِم ِن عملِقكم رم ِري فم

مم  ُيرسوم جًا وم أنرم د ِزلًا وم ِقِنمكم ِِف صم ل ،ِرييم جائمكم ِِف قم رم تَّى ال أمر ،ب ُِّيوم ريم يم  .كم ُجو غم

ُهمَّ اي ظالله عافِن ُِّي فم قاِم ُّين ُِّي وم اص هذا، ِِف مم بوم اِرين ُِّي ِِف لمِحم َنم ِم ِن ،ِِل وم  بمنيِ  وم

ِم ِن يَّ وم دم ل يم عم ِن ،ِف ُّيخم عم ِن وم ِمِن ُِّي وم ِم ِن ،ِشَمِِل  يم ِم ِنفمو وم يمرسِّ  ،ت ُِّيحتم  ق ُِّي وم ِِلم  وم

بِِلم  أمي ،السَّ ال تم  ،ِسريم ِس ِنم ِِل التَِّوم اه ،ن ُِّي ِِف العمِسريِ ُذلوم ريم ِديِن وم لِِلٍ ياخم ال  ، دم وم

اق   ،يِس ِِف االُُمورِ ن ُِّي إَِل نمفتمكِل وٍر، وم ن ُِّي ُكلَّ رُسُ لمقِّ النَّجاِح  ُّي إَِل أمهنب  لُ وم لِح وم  ،ِِل بِالفم

اآلِجلِ حمم  َل ُكلِّ يشم  ،ُبورًا ِِف العاِجِل وم ِديرٌ  ءٍ إِنَّكم عم ار ،قم  ،لِكم فمض ن ُِّي ِم ِنُزقوم

أمو َّ ِم ِن ِسعوم ِلم ِِّباِت ِرز عم اس ،قِكم طم تِكم ِملتمعوم أمِجر ،ن ُِّي ِِف طاعم ذابِكم  يِن ِم ِنوم عم

ناِركم  اق   ،وم ِنب  لُ وم فَّ حم  ُّي إِذا تموم نَّتِكم بِرم  .تِكم تمن ُِّي إَِل جم

ُهمَّ إيِنِّ أمُعوُذ بِكم ِم ِن واِل نِع الله تِكم زم ِم ِن ،مم ِمتِكم وه حتم  وم
ِم ِن ،ِل عافِ ُيُلوِل  وم

تِكم  ِقمم ِم ِن ،نم ذابِكم  وم أمُعوُذ بِكم ِم ِن ،ُنُزوِل عم ه وم قاءِ  ،ِد البملءِ جم ِك الشَّ رم دم ِم ِن ،وم  وم

ِة األع ،ُسوِء القمضاء َمتم شم ِم ِن ،داءوم ن وم ِّ ما يم َمءَشم ِم ِن ،ِزُل ِم ِنم السَّ ِّ ما وم ِِف  َشم

لِ الكِتاب اَلُن    .زم

ُهمَّ ال جتم  لالله ال ِم ِن ،ارِ ن ُِّي ِم ِنم األَشعم ال حتم  ،حاِب النَّارِ أمص وم بمةم ن ُِّي ُصحِرموم

أمي ،ِارِ األخ ِِّبمةً وم ِاًة طم ِِّبمًة ُتل ،ِِن ُِّي يم فاًة طم ن ُِّي وم فَّ تموم ار ،رارِ ِحُقن ُِّي بِاألبوم ةم ُزقوم قم ن ُِّي ُمرافم

ق ،بِِاءِ األمن   ِد ِصدِِف مم لٍِِك ُمقٍق ِعنعم  .تمِدرٍ دم مم

م ُهمَّ لمكم الم َل ُيسالله ُصنُد عم كم وم
م ،ِعكم  ِِن بملئِ لمكم الم َل اإلسوم باِع ُد عم إِتِّ لِم وم



 

 

نَّةِ   .السه

ي يا دم َم هم بِّ كم لَّم تمُهمرم عم اه تمُهملِِدينِكم وم ، فم لِّمكِتابمكم عم م ،ناِدنا وم لمكم الم َل وم ُد عم

ُصنُيس ةً  ِديِعكم ِعن ِِن بملئِكم وم لمق ،خاصَّ َم خم أميكم نتمن ُِّي فم لسم لَّم ،ِق ُّيتم خم عم تمن ُِّي وم

أمي نفم ي ،لِِِم ُّيتم تمعسم دم هم أميوم نتمن ُِّي فم ت ُِّيسم م ،تم ِهدايم لمكم الم َلفم ه إِن ُد عم ِلم  عاِمكم عم

ِديثاً  يم ِديَم وم مقم ر ِم ِن ، فمكم ِِِّدي قمدكم ج ٍب ياسم رَّ م ،تمهُ فم كم د ِم ِن وم ِِِّدي قم م  ياسم  غم

س فَّ م ،تمهُ نم كم م  يا ِم ِن وم د هم ِِِّدي قم ف سم شم م ،تمهُ كم كم د بملٍء يا ِم ِن وم ِِِّدي قم ف سم م م ،تمهُ ِصم كم  وم

ِ ِم ِن د ٍب ياعم ِِِّدي قم رتم  سم مسم لمكم الم ُه، فم َل ُكلِّ يالٍ تم ث ،ُد عم مانٍ ِِف ُكلِّ مم زم  ،وًى وم

ُمن   لمٍب وم قامٍ قم مم ُكلِّ ياٍل. ،وم َل هِذِه الاِل وم عم  وم

ُهمَّ اج لالله ِموأمف ن ُِّي ِم ِنعم ِل ِعباِدكم نمِصِبا ِِف هذا ال ريٍ  ِم ِن ،مِ ضم ُض   أمو ،ِسُمهُ  تمقخم

ٍلء تمد أمو ،ُفهُ ُسوٍء تمِِّص  أمو ،ِشُفهُ تمك ُعهُ بم ريٍ  أمو ،فم حم  أمو ، تمُسوُقهُ خم هاٍة تمنرم و ،ُشُ
 أم

ِمٍة ُتل
َل ُكلِّ يشم عافِ إنَّكم عم ِديرٌ  بُِسها، فم األمر ،قم َمواِت وم  ُِن السَّ

زائِ ِمِدكم خم بِ أمنوم تم ِض وم

ِريُم اَلُع ال يم  ،ط ُِّيالواِيُد الكم ُلُه وم
ده سائِ ن ،آِمُلهُ  ُب ِالَِّذي ال ُيرم ال يم ال  ،ُقُص نائُِلهُ وم وم

ن ُد مايم هُ ِعن فم ز بمل ؛دم ثيم ُجودًا، وارداُد كم طاًء وم عم طِبا وم ًة وم زائِنِكم الَّت ُِّي ال ن ُِّي ِم ِنُزقرم  خم

ِم ِن ،نىتمف حم  وم ةِ رم طا ،تِكم الواِسعم أمن ،ُظوراً حمم  يمُك ِن كم لم ءإِنَّ عم َل ُكلِّ يشم وم ِديرٌ  تم عم  ،قم

م  ح  اِحنِيم أمر تِكم يابِرم مم الرَّ  .«يم
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 بعرفة الوقوف :الثاني

 تنوي الشمس زالت فإذا التاسع، يوم من غروهبا إىل الشمس زوال من ووقته

 :قائّلً  الوقوف

)أقف بعرفة م ِن زوال هذا الِوم إَل غروب الشمس لج اإلسلم يج 

 التمتع، لوجوبه قربة إَل اهلل تعاَل(.

 دعاء يوم فإنه واملسألة بالدعاء واشتغل وإقامتني، بأذان الظهرين وصلا 

 :الدعاء هبذا فادعُ  ومسألة،

ي اهللإاله  إلهم  ال» هُ وم يكم  ال دم لمهُ  ُك لاَل لمهُ  لمُه، َشم ُيِمُِت  ِ ُّيُُي  ،ُد مال وم وُيمِت  ،وم

ُموُت  وُُيِ ُّي ُهوم يم ُّيه ال يم ِمِدِه ال ،وم ُهوم  ريُ بِ َل وم ِديرٌ  ءٍ  يشم  ُكله   عم  .قم

ُهمه   الهذي ُد ملا لمكم  الله ري تمُقوُل  كم خم ها اً وم ُقوُل، مِم فمو نم فمو نمُقول، ما قم وم ُقوُل  ما قم وم  يم

ُلونم ال  
 .قائِ

ُهمه ا ليت لمكم  لله ُنُسك ُّي، صم حمم  وم ايت، ِايم وم ممم لمكم  وم بِكم  بمراءميت وم و وم ِمن ِليم  كم وم

يت  .ُقوه

ُهمه ا قال ِم ِنم  بِكم  أُعوذُ  إينه  لله ِم ِن ،رِ فم س وم ِم ِن ،ردصال سِ اوِ وم تاِت األم وم ِم ِن ،رِ شم  وم

ذاِب   .قمربِ ال عم

ُهمه ا ريم  أمُلكم أس إينه  لله ياح، خم أُعوذُ  الره ه ما  ِم ِن بِكم  وم ياُح  جتريَشم أس  ،بِِه الره  أمُلكم وم

م  ري  ِ خم ريم  لِ الله خم  .النههارِ  وم

ُهمه اج  ل عملالله ِف ُنوراً   ب ُّيِف قم م وم ي ِفوم  نورًا، ع ُّيسم ِف ل ،ُنوراً  بمِّصم  نورًا، م ُّيوم

ُعُروق ُِّي ِعظام ُّي ِفوم  نورًا، دمم ُّي ِفوم  قام ُّي ،وم مم قعمدي، وم مم د وم مم ِلوم مم  خم ج ُّيوم  ،ُنوراً  رم



 

 

أع   به يمو ِل  ظِموم َل ،قاكم أمل مم ُنورًا يا رم ديرٌ  ُكله يشم   إنهكم عم  .«ٍء قم

 :الدعاء هبذا وادعُ 

ُهمَّ » َم الله رتم  كم َّ  تم سم ِلم اغ ،لممامع لم  ما عم َمو لمُم،ِل ما تمع ِفرفم ن ُّي كم ِسعم  ُمكم ِعل وم

ل عفم ف ن ُّيِمسم ،عم أتمن ُّي كمَمو ُوكم دم امتِمَّ نِع ،سانِ بِاإلي بم تمكم فم مامك كمَمو راِن،بِالُغف مم  تمن ُّيرم

ع تِكم بِمم غ هاع  فم اشف ،ِرفم ،بِمم تِكم َمو ِفرم ف كم رَّ ي تمن ُّيعم َِّتمكم وم
امك دانِ ، ن ُّيِرمفم تِكم َمو بِطاعم  كم

م صم ،بِِعص ااِله  هُ ِمن تمِصمُ عأ ُك ِنأ لم  َمع تمن ُّيعم تِكم اغ مم م تم ِشئ ِل ما لمو ِفرفم صم  تمن ُّيعم

  .هُ ِمن  

وادُ  يا ريُم، يا جم ا يا كم للِ  ذم  .«رامِ اإلكو اجلم

 :الدعاء هبذا وادع

 .العظِم العِله  اهللإاله  إله ال: أقوُل  إين اللهم

  .الكريم اللِمُ  اهللإاله  إله ال

 .القِوم ال ُّيه  اهللإاله  إله ال

 .الصمد األيُد  اهللُإاله  إله ال

 .واألرض السَموت بديعُ  اهللُإاله  إله ال

ِ الذي العظِم، كباسم أسألك إين اللهم  باهِاً : قلت يني موسى به تم نجَّ

 عَل وقدرتك الغِِب، بعلمِ  وأسألك الاِل، والدهر الباق ُّي الدهر ِف َشاهِاً 

 عَل تصِل أن اَلتعززاِت، السنى وبأسَمئكم  قدير، يشء كل عَل فإنك اللق،

 ذا يا العفو، أهل فإنك أهله، أنت ما بنا وتفعلم  لنا، تغفرم  وأن حممد، وآل حممد

 وما أعلنُت، وما أرسرُت  وما أخرُت، وما قدمُت  ما ِل اغفر واإلكرام، اجللل
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 التجاوز أهل فإنك علِك، فم ي ول اللئق عَل خف ُّي وما أخفُِت، وما أبديُت 

 .العاَلني رب آمني بفضلك، عِله  جتود أن كريم يا جواد يا أسألك واإليسان،

 عَل حممد وآله الطاهري ِن.  وصلِّ 

 حداً  المُد  ولك خلودك، مع وخالداً  دوامك، مع دائَمً  حداً  المُد  لك اللهم

ةم  المد ولكم  مشِئتك، دون له أمدم  ال نفِسك، ولك المد  ورضا شك،عر ِزنم

 .رضاك دونم  لقائله رم حدًا ال أج  

 .ضعِف كل قوة باهلل،إاله  قوةم  وال يولم  وال

 .ذلِل كل ِعزَّ  باهلل،إاله  قوة وال يول وال

 .فقري كل غنى باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .مظلوم كل عونِ  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .مهموم كل ملجأ باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .مغموم كل كهِف  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

اكِ  باهللإاله  قوة وال يولم  وال  .أسري كل فمكَّ

 .ويِد كل مؤنسِ  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .بلِة كل دافعِ  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .خفِة كل عالِ  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .كربة كل كاشِف  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .رسيرة كل صايِب  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .رزية كل موضعِ  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .يريد َلا الفعالِ  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .العباد رازِق  باهللإاله  قوة وال يولم  وال



 

 

 .خلق ما عددم  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .طالب كل غايةم  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .أبداً  ينقطع ال أبداً  رسمداً  باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 .تروالو الشفع عدد باهللإاله  قوة وال يولم  وال

 عَل تصِلم  أن اَلبارك، الِوم هذا وبحرمة الدعاء، هذا بحرمة أسألك إين اللهم

 أعلنُت، وما أرسرُت  وما أخرُت، وما قدمُت  ما ِل تغفرم  وأن حممد، وآل حممد

رم  وأن من ُّي، به أعلم أنت وما أخفُِت، وما أبديُت  وما  تقديري م ِن خرياً  ِل تقدِّ

ِمن ُّي لنفيس، ن ُّي خلقك، َجِع ع ِن وجهك بكرمِ  وُتغنِمن ُّي ُّيمن ُّي، ما وتكف  وترزقم

قم  التوفِق، يس ِنم  دَّ  حتب َلا والتوفِِق  مىض، عَم والعفو بالرضا، عِلَّ  وتمصم

وتفرج عن ُّي اَلمَّ والغمَّ والكرب،  ه،ُعرسم  أخاف ما أمري م ِن ِل وتِرس وترىض،

وما ضاقم به صدري، وعِلم به صربي، فإنك تعلم وال أعلم، وتقدُر وال أقدر، 

 .«الراحني أريم يا برحتك قدير،وأنت عَل كل يشء 

 :الدعاء هبذا وادعُ 

ت قد فبأمور ن ُّيتعذب اللهم إين عبُدك واب ُِن عبدك، إن» لمفم منه ُّي، وأنا بني  سم

ت ُّي، وإن تعُف عن ُّي فأهُل العفو أنت، يا أهل العفو، يا أيقَّ م ِن عفا،  يديك بُرمَّ

 .«اغفر ِل وإلخواين

 :×الصادق وعن

ِّد هُ لوهلا  تعاىل اهلل فامحد بعرفات وقفت إذا  مائة هُ وكربِّ  عليه، نوأث ُه،وَم 

 :وقل مرة، مائة التوحيد سورة قرأاو مرة، مائة هُ ح  بِّ وس مرة، مائة وامحده تكبرية،
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 م ِن إلِك مسريي واريم وفدك، ِِب أخ   م ِن جتعلن ُّي فل عبدك، إين اللهم»

 .العمِق الفج

ا، اَلشاعرِ  ربَّ  اللهم هم عِلَّ م ِن رزقك اللل،  وأوِسع النار، م ِن رقبت ُّي ُفكَّ  كلِّ

قة اجل ِن واإلنس.  وأدرأ عن ُّي َشَّ فسم

 .تستدرجن ُّي وال ن ُّي،َب وال تدع ُكرتم  ال اللهم

 إين أسألك بحولك وجودك وكرمك وفضلك ومنهك.  اللهم

 أريم ويا الاسبني، عرسأ ويا الناظري ِن، ابِّص ويا السامعني، أسمع يا

 واطلب. وكذا كذا َب تفعل وأن حممد، وآل حممد عَل تصِلم  أن أسالك الراحني،

 .«ياجتك

 :قل ثم

ت ُِّي  مَّ الله نمع لم  تمنِِهاطمِأم مع إِن الَّت ُّي إلِك،ياجم ين ما مم إِن تمن ُّي،يمُضَّ نمع وم  لم  تمنِِهامم

ن   عيم لصم  أمُلكم أمس تمن ُّي،طمِأمع ما ن ُّيفم بمت ُّي خم قم  .النهارِ  ِم ِنم  رم

ِِل  بِدك، ناصِت ُّي ُكك،وُمل عبُدك إين اللهم  َلا توفقن ُّي أن أسألك ِمك،بِعل وأمجم

لَّمم  وأن عن ُّي، يرضِك  ودللتم  ،×إبراهِم خلِلك أريتها الت ُّي مناسك ُّي من ُّي تمسم

 |.حممداً  نبَِّك علِها

 :وتقول

 يِاة اَلوت بعد وأيِِته عمره، وأطلت عمله، رضِت مم ِن ن ُّيلاللهم اجع»

 .«طِبة

 :وتقول

 .مرة مائة. «باهللإاله  قوة وال اهلُل، شاء ما»
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 آخر من آيات العرش وتقرأ( والفلق)الناس  واملعوذتني الكريس آية وتقرأ

 :البقرة سورة

نُوا﴿ ِمُلوا إِنَّ الَِّذي ِنم آمم عم اُموا وم أمقم اِت وم اِلم آتمُوا الصَّ لمةم وم اةم  الصَّ كم مالزَّ  ُرُهمأمج َلم

ِم هبِّ و ِعندم رم الم خم ِوم لم الم ُهم ِهمٌف عم نُواُيم  وم ا الَِّذي ِنم آمم م ُّيه
ا أم ُنونم * يم ُقوا زم ُروا اتَّ ذم  اهللهم وم

ؤ ا إِن ُكنُتم مه بم ِق ُّيم ِم ِنم الرِّ ا بم إِن لَّ مم ف ِمننِيم * فم ُلواتم أ عم ُنوافم ر ذم ُسولِِه  اهللٍب مِّ ِنم بِحم رم وم

إِن ُتب لمُكم ُتموم الُِكمُرُؤوُس أمم فم الم ُتظالم تمظ وم انم ُذو ُعرسم لُِمونم وم إِن كم ٍة لمُمونم * وم

ِ ٌة إَِلم مم نمظِرم ُقوافم دَّ أمن تمصم ٍة وم م ريٌ  رسم ُقواتمع إِن ُكنُتم  لَُّكمخم اتَّ ُعونم ًما ُتريمو لمُمونم * وم جم

ف اهللفِِِه إَِلم  َّفَّ ُكله نم بمتُثمَّ ُتوم سم ا كم ُهم ٍس مَّ نُواالم ُيظ وم ا الَِّذي ِنم آمم م ُّيه
ا أم ا  لمُمونم * يم إِذم

ي نُتم بِدم ايم دم اكتم ى فم مًّ سم ٍل مه ل ٍِن إَِلم أمجم ِِمكُتُبوُه وم اتٌِب بِال نمُكمُتب بَّ أعمدكم الم يم بم ِل وم

اتٌِب أمن َمم يمك كم لُتبم كم ُه اهللهُ فم لَّمم ل ُتبِمكعم ُِِموم لم لِه الم لِِل الَِّذي عم الم قه وم ُه وم بَّ ِمتَِّق اهللهم رم

ب سيم ِِمن خم ُِه شم لم انم الَِّذي عم إن كم ِفًِها أموِه الم ًئا فم ِعًِفا أمو قه سم تمطُِِع أمن ُيِملَّ الم يمس ضم

ل ِهُه بِال لِلُِمُهوم فم
لِ اسعمدوم ي ِهُدواتمشِل وم ِهِدم الُِكمشم جم إِن لَّ   ِِن م ِن رِّ ُجلمنيِ  فم ا رم ُكونم  يم

ام ُجٌل وم رم اِن مِمَّ ِن تمرفم تم أم ورم اء أمن تمِضلَّ إضم دم هم رم إِيينم ِم ِنم الشه كِّ ُتذم ا فم اُُهم ا دم اُُهم دم

أاألُخ الم يم ى وم ا ُدُعوارم ا مم اء إِذم دم هم الم تمس بم الشه برًِيا إَِلم ُتُبوأمن تمك اأمُمووم ِغرًيا أمو كم ُه صم

لُِكم لِِه ذم ُط ِعندم أمق أمجم أمق اهللسم أمدوم ِة وم ادم هم اُبواتمراله أ نمىوُم لِلشَّ ًة إاله  تم ارم أمن تمُكونم جِتم

ِ ما بم ًة ُتِديُروَنم اِضم لمِ نمُكميم ِفم لم أمشتمكاله أ ُجنماٌح  ُكمسم عم ا وم ع اِهُدوُتُبوهم بمايم ا تم الم  تُمإِذم وم

إِن تمف ِهٌِد وم الم شم اتٌِب وم آرَّ كم ُلواُيضم ُه ُفُسوٌق بُِكم عم إِنَّ ُقوا فم اتَّ اهللهُ  وم ُمُكُم اهللهُ وم لِّ ُيعم اهللهم وم

إِن ُكنتُمبُِكلِّ يشم  لٌِِم * وم لم  ٍء عم ٍر وم فم َلم سم ُِدوا عم ق جتم اٌن مَّ ِرهم اتِبًا فم إِنكم ٌة فم أمِم ِنم  ُبوضم

ع دِّ الَِّذي اؤًضا فملُضُكم بمعبم لُِؤم تمُه وم انم الم تمكُت ِِنم أممم ُه وم بَّ مم ِن  ُتُمواِمتَِّق اهللهم رم ةم وم ادم هم الشَّ

لُتميمك ُه آثٌِم قم إِنَّ ا فم اهللهُ بَِمم تمعهم لٌِِم * ُبُه وم ُلونم عم ا ِِف األمر هللمم مم واِت وم َمم ِض ما ِِف السَّ

إِن ُتب ا ِِف أمنُفِسُكم ُدواوم ِمغُفوُه ُُيماِسبُت  أمو مم ُب مم ِن ُكم بِِه اهللهُ فم ذِّ ُيعم اء وم شم م ِن يم
ِفُر َلِ



  

 

َلم ُكلِّ يشم  اهللهُ عم اء وم شم ُسوُل بَِمم ُأنِزلم إِلمِيم ِديٌر * آمم ِنم الرَّ اَلُ ِه ِم ِن ٍء قم ِه وم بِّ ِمنُونم ُكل  ؤرَّ

ُق بمنيم  اهللآمم ِنم بِ  رِّ ُرُسلِِه الم ُنفم ُكتُبِِه وم تِِه وم آلئِكم مم اُلواوم قم ُسلِِه وم ٍد مِّ ِن ره ِمع  أميم نما سم

ع أمطم إِلمِنما ُغفوم نما وم بَّ انمكم رم لُِّف اهللهُ نمفكم اَلم رم بمتعم ُوسإاله  ًساِصرُي * الم ُيكم سم ا كم ا مم ا َلمم  هم

ِ لم عم ا اكوم ا مم بمتهم اِخذ تمسم نما الم ُتؤم بَّ ِسِنما أمورم ا إِن نَّ الم حتم طمأأمخ نم نما وم بَّ ا رم ِ ِملنم لم ا نما إًِِص عم

ل م َمم حم بكم َلم الَِّذي ِنم ِم ِن قم لتمُه عم مِّ الم حُتم نما وم بَّ ةم لمنما بِِه لِنما رم اقم ا الم طم اعنما مم اغوم نَّا وم لمنما  ِفرُف عم

ار   وحم وم انُِّص نمآ أمنتم مم ا فم َلم الالمنم ا عم ونم ﴾ِم القم افِِري ِنم  .كم

رة آية اقرأ ثم خ   :وهي السَّ

األمر﴿ اِت وم وم َمم لمقم السَّ ُكُم اهللهُ الَِّذي خم بَّ اٍم ُثمَّ اسإِنَّ رم يَّ َلم ضم ِِف ِستَِّة أم ى عم تموم

رال ِِش ُيغعم ارم يمطِش اللَّ ملم النَّهم الشَّ ثًِِثا وم الُلُبُه يم اٍت سم وم رم خَّ النهُجومم ُمسم رم وم مم قم

األممللمُه الم إاله  ِرهِ بِأمم به الُق وم كم اهللهُ رم بمارم اَلمنِيم * ادُر تم بَُّكم ُعواعم ُخف رم ًعا وم ه ُه تمضم ِمًة إِنَّ

 .﴾ ِنم تمِديعالم ُُيِبه اَل ُ 

 :احلرش سورة آخر اقرأ ثم

ُم اَلُ لُِك الُهوم اَلم إاله  الَِّذي الم إِلمهم  اهللُهوم ﴿ لم وُس السَّ ِِم ُِن اَلُ ؤُقده ِزيُز ِم ُِن الهم عم

ُ ُسببَّاُر اَلُ اجلم  ربِّ انم تمكم َمَّ ُيِش  اهللحم ُر لمُه األم بماِرُئ اَلُ الالُِق الم  اهللُكونم * ُهوم عم وِّ ء سصم َمم

األم ساُل  اِت وم وم َمم ا ِِف السَّ بُِّح لمُه مم ُهوم الرنمى ُيسم ِزيُز الم ِض وم  .﴾كِِمُ عم

 الدعاء هبذا وادع

 بقوتكم  وأسألكم  لك، هو اسمٍ  وبكل رح ُِن، يا اهلل يا بقوتك أسألك»

تك، وُقدرتكم   كلهها، وبأركانك عكوبجم علمك، به أياط ما وبجمِع وعزَّ
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 الذي العظِم وباسمك األكرب، وباسمك(، وآله علِه)صلواتك  رسولِك وبحق

 الذي ،األعظمِ  األعظمِ  األعظمِ  وباسمك جتِبه، أن علِك يقاً  كان به دعاك م ِن

ُه، ال أن علِك كان به دعاك م ِن ُردَّ ِمهُ  وأن تم  َجِع ِف ذنوَب ِل تغفر أن سأل، ما تعط

 .«َب كمعل

 يف الوفادة يف إليه وترغب واآلخرة، الدنيا أمر من كلها حوائجك وتسأل

 :وتقول مرة سبعني اجلنة اهلل وتسأل عام، كل يف املستقبل

ن ُّي م ِن النار، وأوِسع» ِة  عِلَّ م ِن رزقك الطِب، وأدرأ اللهم ُفكَّ قم سم عن ُّي َشَّ فم

ِة العرب والعجم قم سم  .«اجل ِنِّ واإلنس، وَشَّ فم

 :الغروب قرب عند وقل

 باللِل ِل ُيُدث ما َشِّ  وم ِن األمر، تشتهِت  وم ِن الفقر، م ِن بك أعوذُ  إين اللهم»

ى والنهار، ى بعفِوك، مستجرياً  ظلم ُّي أمسم ى بأمانك، مستجرياً  خوِف وأمسم  وأمسم

 وجه ُّيم الفاين مستجريًا بوجهك الباق ُّي. ىوأمس بعزك، مستجرياً  ُذِلِّ 

ل، م ِن خريم  يا
ل ِيم،اسرُت  م ِن أريمم  ويا أعطى، م ِن أجودم  ويا ُسئِ لِّ  ن ُّيجم

 .«خلقك َجِع َش عن ُّي واِصف عافِتك، وألبسن ُّي برحتك،
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 عرفة يوم ×احلسني اإلمام دعاء

اإلمام احلسني بن عيل )صلوات اهلل عليه( من خيمته آخر النهار مع  خرج

 صحبه، ووقف إىل ميرسة اجلبل، ومد يده إىل اهلل كالسائل، وقال: 

 الريِم الرح ِن اهلل بسم

هِ الِقمض سم لمِ الَّذي هللِ ُد مامل 
ال دافٌِع، ئِ ال مانٌِع، لِعمطائِهِ  وم ُصن وم  صانِع، عُ ُصن ِعهِ كم

ُهوم  طمرم  واِسُع،ال وادُ جلا وم تِهِ بِِحك قم ِنم وأمت بمدائِِع،ال ناسم أمج فم ، مم عم
نائِ ِ فىتم  ال الصَّ لم  هِ عم

ال الطَّلئُِع، هُ ِعن تمضِعُ  وم دائُِع،ال دم اِمع كِتاِب بِال ىأت وم  النُورو لماإلس عِ وبِش ،اجلم

ه اطِع،الس انِع، ةِ قلِِللخ وم وم ه صم انِ اَلُس وم وم َل تعم ائِع،الف عم  صانِع، ُكلِّ  جازي جم

رائُِش  راِيمُ  قانع، ُكلِّ  وم ُمنم  ضاِرع، ُكلِّ  وم ُهوم  ،نافِعِ َلا ُل زِّ وم واِت  وم عم  ساِمٌع، لِلدَّ

لِل جاِت رافٌِع، دافٌِع، ُكُرباِت وم رم لِلدَّ لِل وم ةِ وم بابِرم راِيمُ  قاِمٌع، جم م  وم ُكلِّ ضاِرع،  ةِ ِعرب 

دافِعُ  ةِصم  وم ريُ  ،اِرعصُكلِّ  عم ال ُه،فمل إِلهم غم ءم  وم لمِ ِدُلُه،يمع يشم ِمث سم وم ٌء، لِهِ كم ُهوم  يشم  وم

مِعُ  ُهوم  برُي،لا اللَّطُِف  بمصرُي،ال السَّ َل وم ءٍ  ُكلِّ  عم ديرٌ  يشم  .قم

ُهمَّ ا ُب أمر إيِنه  لله ،إِلمِ غم أمش كم ُد وم َِّةِ  هم ُبوبِ ، بِالره اً  لمكم ، بِأمنَّكم  ُمِقره َبه دهي، كم إِلمِ رم رم  مم

أتمن ُّياب تِكم بِنِع تمدم ب مم ِ أمن لم قم ذكورًا،  ئاً أمُكونم شم لمقمم اِب، ُثمَّ  تمن ُّيخم نسأِم ِنم الرته  تمن ُِّيكم

،األمص ي آِمناً  لبم اخ نُوِن،اَل ِب لِرم ُهورِ  تِلِف وم لمم ،والسنني الده ل فم  ظاِعنًا ِم ِن أمزم

ِيم، َلإ بُصل امِ  ِم ِنم  تمقاُدم ِف رم ِمِة،اَل األميه ال اِض ِمِة،ال ُقُرونِ وم
تِكم  ن ُّيِرجُت  لم  الِ أفم  لِرم

ُلط َب إِي ِل ِفكم وم َّ  سانِكم وم و إِِلم ةِ  لمةِ ِف دم ئِمَّ
ه ،رِ ُكفال أم قمُضوا عم ،الَّذي ِنم نم كم ُبوا دم ذَّ كم  وم

، جأمخ لكِنَّكم  ُرُسلمكم ةً  تمن ُّيرم أفم حتننَّاً  كم ِمن رم ِلَّ  وم بمقم ِل ِم ِنم اَل ،عم  الَّذي دى،للَّذي سم

فِِه أمن تمن ُّييمرسَّ  لمهُ  أوم ِم ِن ،تمن ُّيشم ب وم ُؤف ذلك لِ قم مِلِ  َِب  تم رم وابِِغ  ِعكم ُصن بِجم سم وم

، فاب عنِعمِمكم ل تم تمدم ن ٍُِّي ُيم ِم ِن ق ُّيخم أمس نمى،مم نوم  مٍ ل بمنيم  ثملث، ُظُلَمٍت  ِف تمن ُّيكم



 

 

ِجل دمم دوم ل ينِهدُتش لم  ،وم لم  ق ُّي،خم ِ عملجتم  وم َّ شم جأمخ ُثمَّ  ري،أمم ِم ِن ئاً إِِلم للذي  تمن ُّيرم

ن سبق ِل م ِن اَلدى اً  ِاإَِلم الده ًا، تامه ِويه ِفظ سم يم ِهًا، لً طِف دِ هَلا ِِف  تمن ُّيوم بِ ق صم زم رم  ِم ِنم  تمن ُّيوم

ًا، لمبمناً  ِغذاءِ ال ِريه طمف مم عم َّ  تم وم ِلم ل واِض ِِن،لا ُقُلوبم  عم فَّ كم هاِت  تمن ُِّيوم ، األُمَّ يائِمم أل الرَّ كم  تمن ُّيوم

،طمواِرِق اجل ِم ِن لَّم آنِّ سم ةِ  ِم ِنم  تمن ُّيوم يادم النهق الزِّ تمعالمِ صاِن،وم يِمُ  يا تم فم ح يا رم  . ِنُ رم

ا يتهى لِم،بِال ناطِقاً  ُت لملتمهاس إِذم َّ  تم مأمتم  كم ِلم وابِغم  عم ِ عاِم،اإلن سم بَّ رم داً  تمن ُّيوم
 ِف زائِ

تهى عام، ُكلِّ  ا يم لمتاك إذم يت،فِط تممم اع رم لمتوم ،رس تمدم بأمو يريتم َّ  تم جم ِلم ، عم تَّكم  بِأمن ُيجم

ع تمن ُّيمأمَلم  ،مم تمكم ع ِرفم وَّ رم ،فِط بِعمجائِِب  تمن ُّيوم أ رتِكم أتم  َلِا تن ُّيظيقوم رم َمئِكم  ِف ذم  سم

أمر ل ِم ِن ِضكم وم ِع خم
،بمدائِ بَّه ِقكم نم   تمن ُّيوم

ب ،وشكرك ِركم كذلِ أموجم َّ  تم وم ِلم تمكم  عم  طاعم

، تمكم ِعبادم م وم هَّ فم يمرسَّ  جاءمت ما تمن ُّيوم ، وم بهلم  ِل تم بِِه ُرُسُلكم قم ر تم ،مم نمن ضاتِكم مم  تم وم

 ِّ ِلم ِعِ  ِف عم لُط بِعمونِكم  ذلِكم  َجم ق ُثمَّ  ،ِفكم وم لم ِل يا إَِل ُّي  ضم تمر لم ورِّ الثَّرى، ُي  ِم ِن تمن ُّيخم

ةً نِعب ق ُأخرى، ُدونم  مم زم رم ياشِ  عاشِ أمنواِع اَل ِم ِن تمن ُّيوم ُصنُوِف الرِّ نِّكم ال ،وم  عمظِمِ بِمم

، َّ ِلم إِي عم ، قمديمِ ال سانِكم وم َّ تهى إِِلم تم  إِذا يم
َّ  تم مأم ِلم ِعم  عم ِم، َجم ف النِّعم م ِصم نه ُّي تم وم  ُكلَّ  عم

ِم، ه كم نمعيمم لم  النِّقم ُجر ِلجم ِ أميتوم لم لمل أمن كم عم ُبن ُّي ما َلع تمن ُّيدم رِّ ،إِلمِ ُيقم ق كم وفَّ  َلِا تمن ُّيوم

ي لُِفن ُّيُيز ،لمدم إِن كم ُتكم دمع فم ب وم إِن تمن ُّي،أمجم أمل وم إِن تمن ُّي،طمِأمع ُتكم سم  تُكم أمطمع وم

ر كم إِن تمن ُّي،شم ر وم كم ، ُعِمكم ألمن َمالً إِك ذلِكم  ُكله  تمن ُّي،ِزد ُتكم شم َّ ِلم إِي عم َّ  سانِكم وم  .إِِلم

ُسب ،ُسب حانمكم فم ِدٍ  ُمعِد، ِدئٍ ُمب ِم ِن حانمكم ت جمِد، حم سم دَّ ،أمس تمقم ت َمُؤكم ُظمم عم  وم

أميه نِعمِمكم يا إَِل ُّي ُأي ، فم دًا  يصآالُؤكم دم طاياكم أمُقوُم هِبا ُشك أمم رًا،ِذك وم أعم  رًا،أميه عم

ِه ُّيم  بِّ  يا وم اُُي  أمن ِم ِن ثرُ أمك رم ِمهم ،ال ِص ُونم ب أمو عاده ا َمً ِعل ُلغم يم ُثمَّ ما  ،افُِظونم ال هِبم

ف م أ تم ِصم رم دم نه  تم وم آءِ   ُّيعم ه الضَّ ُهمَّ ِم ِنم الُضِّ وم ها ثمرم أمك املله رم  مِم هم ِمةِ ال ِم ِنم  ِل ظم
 عافِ

آءِ  ه الرسَّ  .وم

ا نم أم ق كدهشأ وم عم ِة إيَمين، وم قِقم ماِت  دِ يا إَِل ُّي بِحم زم قِن ُّي، عم خالِصِ  يم يِح  وم  ِصم



  

 

باط ِِنِ  يِدي،تمو ك وم مريي، نُونِ مم لئِِق  ضم عم اري وم ي، ُنورِ  جمم أمساريرِ  بمِّصم ف وم ةِ صم  حم

بِن ُّي، ُخر جم ساِرِب  ِق وم ف مم ذاريِف  يس،نم خم ِن ُّي،ِعر ماِرنِ  وم ساِرِب  نم مم  ِصَمخِ  وم

م ما ع ُّي،سم ت وم أمطبمقمت ُضمَّ ِ وم لم ، هِ عم تايم فم ير شم غ لِساين، لمفظِ  كاِت وم مم زِ وم نمِك  رم  يم

فمكه ُّي، فمم ُّي نابِِت  وم مم ساِغ  ايس،أمض وم مم أكِلوم شم  مم مم ِحالمِة  َب،وم أ مِّ أوم ُبُلوغِ  يس،رم  وم

ا ُعنُق ُّي، يبائِلِ  فاِرغِ  مم لم اش وم لِ تممم دري، تاُمورُ  هِ عم حائِلِ  صم ب وم تِن ُّي، لِ يم نِِاطِ  وم  وم

ل ِيجاِب  أمف ب ُّي،قم وايش لذِ وم بِدي، يم ما كم ت وم وم اسُِف  هُ يم ِيقا لع ُّي،أمض َشم  ُف وم

أمطراُف أمناِمِل، وم  واِمِل، وم بُض عم قم فاِصِل، وم دمم ُّي، م ُّيلمم ع وم شم ي، ريوم بمشم  وم

ب ُّي صم عم ب ُّي، وم قمصم ِعظام ُّي وم ا ان وم مم واِري ُّي، وم ُِع جم َجم ُعُروق ُّي، وم ُمه ُّي وم جم وم َل تمسم  عم

امم  ذلِكم  يه ما ضاع ُّي،ر أم ِت  وم نمو ِمنه ُّي، ُض األمر أمقلَّ ظمت ُّي، م ُّيوم يقم ُسُكوين وم كاِت  وم يرم  وم

ُسُجودي ُرُكوع ُّي ل لمو أمن ؛وم اج ُت ياوم دوم ى ُت تمهم دم ارِ  مم األمي األمعصم  لمو قاِب وم

ر دِّي ُشك أمن ،هُتاُعمِّ ةٍ  رم ُأؤم ا ُعِمكم أمن ِم ِن واِيدم نِّكم إاله  ذلِكم  ُت تمطمعاس مم ِب اَل بِمم  وجم

 َّ ِلم اً ُشك بِهِ  عم ديدًا،أبدًا  رم ثمناءً  جم تِداً  طاِرفاً  وم  .عم

ل لو ،أمجم ص وم رم ال أنا ُت يم ، أمن ِم ِن عادهونم وم دى يِصم ُنح أمناِمكم سالِِفِه  عاِمكم اِن مم

آنِِفهِ  ِّصم َل ،وم داً  ناهُ ا يم دم ال أمي عم ِناهُ وم ِ .داً مأم  صم أمن ذلِكم  أنهى هاتم هم  ِف رِبُ خاَلُ  تم وم

اِدِق:  النهاطِِق  كِتابِكم   الصه
النَّبمأِ إِن﴿وم وا نِع وم ُعده ةم تم احُت  ال اهللِ مم قم  ،﴾ُصوهم دم  صم

،اؤبنإوم  امللهُهمَّ  كِتاُبكم  لَّغمت كم بم ُرُسُلكم  بِِاُؤكم أمن وم لما أمن وم ِ تم زم لم ي ِم ِن ِهمعم ،وم  ِِكم

ع   م َشم م تم وم هِبِم َلمُ . ِم ِن وم  دينِكم

ريم  ينه  غم
ُد أمش إَِل ُّي يا أم ب يدهجم و يدِّ بِج هم مم ت ُّي المغِ وم ُوس طاقم أمُقوُل  ع ُّي،وم  ِمناً ُمؤ وم

 ُموقِنًا: 
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تَِّخذ لم  الَّذي هللِ ُد ماملم  ِمُكو يم لمدًا فم و نوم لم  ُروثًا،مم يٌك ِف اَلُل يمُك ِن وم  ِك لمُه َشم

هُ  ُِضاده ا ِف فم ،اب مم عم ال تمدم ِِل   وم لِّ  ِم ِنم  وم رُي  الذه ،  َمفِ هُ فُِد فم نمعم هُ ُسبفصم هُ ُسب حانم  لمو﴿ حانم

ةٌ  تا اهللإاله  كانم فِِهَم آَِلم دم سم تا ﴾لمفم طَّرم فم تم ِد  واِيدِ ال اهللِ حانم ُسب ،وم مم ِد الصَّ األميم

لِد لم ﴿الَّذي  لم  يم لم  * ُيولمد وم ُك ِن وم ٌد  يم  دم حم  لدعي داً حم  هللِ ُد م. امل﴾لمُه ُكُفوًا أميم

تِهِ  لئِكم ،اَلُ  مم بنيم رَّ أمن قم ،راَلُ  بِِائِهِ وم لنيم َلَّ  سم صم َل اهللُ وم تِهِ  عم م ِم  م ِن خلقه ِخريم ٍد خاتم حُمممَّ

ِهنيم  آلِِه الطَِِّبنيم الطهاِهري ِنم اَل النَّبِ  .وسلم خلمصنيم وم

ُهمَّ ا لاج لله أينه  شاكم أمخ ن ُّيعم ، كم أمس أمراكم ، ينِعدوم ال بِتمقواكم ع ِقن ُّيُتش وم ،بِمم ِمتِكم  ِص

ِخر باِرك وم ، وم كم
تهى ال ُأِيبَّ تمع ِل ِف قمضائِ ، يم ِركم دم ر ما جِلم ِل ِف قم ال  ،تم أمخَّ وم

ل   جَّ  .تم تمأخريم ما عم

ُهمَّ ا ال يس،ِغنايم َّف نمف عملاج لله ل ِف ِمقنيم وم اإِلخ ب ُّي،قم ِل، ِف لصم وم مم النهورم  عم  ِف وم

ي، ال بمِّصم ةم وم تِّع دين ُّي ِف بمصريم مم واِري ُّي، ن ُّيوم اج بِجم م عملوم ي ع ُّيسم بمِّصم  واِرثمنيِ ال وم

ان ِمنه ُّي، َل ينُِّص وم َب،  مم ِن عم أرم مم أمِرين فِِه ثمأِري وم ن ُّي، وم لممم ُقرَّ ظم ِ بِذلِكم  وم  .ن ُّيعم

ُهمَّ ا اس بمت ُّي،ُكر ِشفاك للَّ و رُت وم يت،عم اغ رم طِئمت ُّي ِفروم ِ ئِس خأوم  ِل خم  طاين،شم

ُفكَّ  ا ِرهاين، وم عوم ةم ال لجم جم رم ةِ  ِِف  ِاُعلِل يا إَِل ُّي الدَّ األُو اآلِخرم  .َلوم

ُهمَّ ا َم ُد مال لمكم  لله ق كم لم ل تمن ُّيخم عم مِعاً  تمن ُّيفمجم لمكم  بمصريًا، سم َم ُد مال وم ق كم لم  تمن ُّيخم

ل   عم ل تمن ُّيفمجم اً  قاً خم ِويه حم  ،سم د َب ةً رم قم ل عم ِن تم ُكن وم ِهاً  ق ُّيخم
نِ  .غم

بِّ  أ بَِم رم رم نبم ل  ُّيتم دَّ عم يت،فِط تم فم بِّ  رم أ بَِم رم يت، تم نسَّ حفم  تمن ُّيأمنمشم بِّ  ُصورم  بَِم رم

نأمي ِف نمف إِلَّ  تم سم ق ،تمن ُّيعافمِ يسوم فَّ وم ألمتمن ُّي وم بِّ بَِم كم بِّ  تمن ُّي،رم نمع بَِم رم تم أم َّ  مم ِلم  عم
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ي دم هم بِّ بَِم  تمن ُّي،فم ِم ِن تمن ُّييوآرم ري وم بِّ  تمن ُّي،طمِأمع ُكلِّ خم ِ تمن ُّيعممأمط بَِم رم قم سم بِّ  تمن ُّي،وم  رم

أمق تمن ُّينمِأمغ بَِم بِّ  تمن ُّي،نمِوم ن بَِم رم أمع تمن ُّيأمعم زوم بِّ  تمن ُّي،زم  كم ِسرتِ  ِم ِن تمن ُّيبمسأمل بَِم رم

يمرسَّ  اِف،ضال لِّ  كاِف،ال ِعكم ُصن ِم ِن ِل تم وم َل صم د عم آلِ  حُمممَّ د وم َل  حُمممَّ أمِعنه ُّي عم وم

ه ِق الده
ن ُّي ِم ِن رِ وبموائِ نمجِّ اِم، وم األميه ِاِل وم وِف اللَّ ُِصُ ن والِ أمه وم ُكُرباِت  ِاالده  وم

ِة، اك اآلِخرم َّ  ِفن ُّيوم ع ما َشم ُل يم  .ضِ األمر ِِف  الظهاَلُِونم  مم

ُهمَّ ا اك أمخاُف  ما لله ما ِفن ُّي،فم رُ أمي وم ِقن ُّي، ذم ِف فم دين ُّي يسنمف وم ِف ن ُّي،ُرسفماي وم  وم

ري فم ظفماي سم ِف ن ُّي،فم ماِل ِلأمه وم فِ ن ُّي،ُلففماخ وم ق َموم زم باِرك تمن ُّيرم ِف نمف فم  يسِل، وم

ذلِّل ِف ن ُّي،فم عمظِّم النهاسِ  نُيِ أمع وم ِم ِن ن ُّي،فم ِّ اجلِ  وم اإِلن  ِنِّ َشم لِّم سِ وم سم بُِذُنوَب ن ُّي،فم  فمل وم

ف حتم يت ن ُّي،ضم يرم برِسم ِل ِزين،ُت  فمل وم بِعممم ب فمل وم  تتم
كم  ن ُّي،لِ نِعممم إَِل ن ُّي،ُلبتمس فمل وم  وم

ريِ  ِمقطمُعن ُّي، أمم مم ِن إَِل إَل ُّي ن ُّي،تمكِل فمل كم غم ريٍب فم إَِل بمعِد  تمكُِلن ُّي، إَِل قم

ُمن ُّي، أمم   هَّ ِمتمجم أمن ِل ِعفنيم تمضسإَِلم اَلُ  فم َبه  تم وم لُِك  رم مم  .ريأمم وم

ُبع ،بمت ُّيُغر كم إِلمِ ُكوأمش واين داري، دم وم هم َل وم لَّك مم ِن عم  لِلفمل حُت  إَل ُّي ،ريأمم تمهُ مم

إِن عِلَّ  ، فم بمكم ضم ِضب تمُك ِن لم  غم َّ  تم غم ِلم ريم  ،بسواك ُأباِل فمل عم نَّ  غم
ِمتمكم  أم

عُ أمو عافِ  ِل، سم

أمس ج بِنُورِ ربِّ  يا أمُلكم فم َشم  الَّذي ِهكم وم
َمواُت، ُض لمُه األمر قمتأم السَّ ت وم فم شم انكم  له وم

ُلحم علِه صم لنيم  رُ أمم الظهُلَمُت، وم ، األموَّ اآلِخِري ِنم ال  أمن وم ، وم بِكم ضم َل غم ال ُتِتمن ُّي عم

، لمكم ال ِزلُتن طمكم خم تهى بىُعتَب سم ب ىضتمر يم ،أمن إاِله  إِلهم  ال ذلِك، لم قم بَّ  تم  بملمدِ ال رم

اَل رامِ لا رِ شوم ال راِم،ال عم تِِق ال ِت بمِوم لأمي الَّذي عم ةم ال تمهُ لم كم م ل ربم عم جم  يا ،اً نأمم لِلنهاسِ  تمهُ وم

فا عم ِن مم ِن ظِمِ  عم ُنوِب بِِحل عم ض ةم معالن بمغم أمس مم ِن يا ِمِه،الذه  طمىأمع مم ِن يا لِِه،بِفم

ِمهِ  زيلم اجل م  رم  .بِكم

يت يا يت، ِف ُعدَّ ي ِف صاِيب ُّي يا ِشدَّ يت،وم  ِِف  نيِِس ُمؤ يا بمت ُّي،ُكر ِف ِغِاث ُّي يا دم

يِت،ُيف ِه ُّي يا رم
لِ ت ُّي،نِع ِف وم إِلمهم  إَِل ُّي يا مم إِس راهِمم إِب آبائ ُّي وم إس َمعِلم وم  حاقم وم



 

 

يمع ،وم بَّ  ُقوبم رم ربم  وم مِكائِلم  ئِلم اجم إرِس وم ،وم ربَّ  افِلم دٍ  وم ِهِنيم  خاتممِ  حُمممَّ آلِهِ  النَّبِ  وم

،ناَلُ  بنيم اإِلن التَّوراةِ  ِزلم ُمنو تمجم ُبورِ  جِلِ وم الزَّ ال وم ُمن فرقان،وم طمهم  كهِعص ِزلم وم وم

يمس ال وم ه تم أمن كِِم،ال ُقرآنِ وم تِها، ِف ذاِهُب اَل ُتعِِن ُِّي ينيم  ف ُّيكم عم تمضُِق  سم  َِبم  وم

لمو بِها،يبِرم  ُض األمر حم  الوم وأنت ُمقُِل عثريت، ولوال  ،اَلالكنيِم ِنم  ُت لمُكن تُكم رم

رُتكم إياي لكنت م ِن اَلفضويني أمن ،سم يِّدي تم وم َل  بِالنَِِّّص  ُمؤم لمو ،األعداءعم  الوم

ايم  كم نمُِّص  صَّ نمف مم ِن يا ُلوبنيم غاَل ِم ِنم  ُت لمُكن إِيه هُ خم ُموِّ بِال سم ف سه الرِّ ةِ وم هِ  لِِاؤهُ أموف عم  بِِعزِّ

ع ونم يم لمت يا مم ِن .تمزه عم م  ُلوكُ لمُه اَلُ  جم لَّةِ اَل نرِيم َل ذم ع عم
ُهم ،ناقِِهمأم طمواتِِه  ِم ِن فم سم

 ، ُفونم
نمةم  لممُ عيخائِ

ما نُيِ األمع خائِ ُدوُر، ِف ُّيُت  وم ِ الصه غم أيِت  ما بم وم  ِمنمةُ األمز بِهِ  تم

ُهورُ  الده  .وم

ِ لممُ ال يمع مم ِن يا ، يا مم ِن إاِلَّ  ُهوم  فم كم ع ُهوم ،إاله  هوما  لممُ ال يم  يا م ِن ال يعلمه ُهوم

بمسم األمر يا مم ِن هو،إاله  َلم  ضم كم دَّ  اِء،اَل عم سم َمِء، واءم اَلم  وم مُ لمُه أمك مم ِن يا بِالسَّ  رم

ا يا َمِء،األمس ن ال الَّذي ُروِف عاَلم  ذم بمدًا، قمطِعُ يم ِِّضم  يا أم ك ُمقم ُِوُسفم  ِب الرَّ
 بملمدِ ال ِِف  لِ

فال ُم  ِر،قم هُ وم هُ  بِّ اجُل  ِم ِنم  ِرجم جاِعلم ةِ ال دم بمع وم لِكًا، ُعبوِديَّ هُ  يا مم َل رادَّ ع عم  أمنِ  دم بمع ُقوبم يم

تاب ِ ِمضَّ ُهوم  نِ زاُل  ِم ِنم  ناهُ عم ظٌِم، فم ِّ  كاِشفم  يا كم ال الضه ،  عم ِن ءبملوم  ِسكم مُم  ياأميهوبم

ب عم ِن راهِمم إِب دي ِ  دم بمع نِهِ اب ِح ذم ناِء ُعُمِرهِ  ِسنِّهِ  كرِبم فم ا تمجابم يا مم ِِن اس .وم ِريه كم بم  لِزم هم وم  فم

لم  ِىُيم  لمهُ  ع وم دم يِداً  داً فمر هُ يم جم أمخ يا مم ِن .وم لمقم  مم ِن يا وِت،اُل   ِنِ بمط ِم ِن ُيوُنسم  رم فم

أمن ائِلم إرسم  لِبمن ُّي رم بمحال اُهمفم لم فِر جم عم جم ووم هُ  نم عم ُجنُودم قنيم غاَلُ  ِم ِنم  وم لم أمر يا مم ِن .رم  سم

ياحم  اٍت  الرِّ ي بمنيم  ُمبمشِّ دم حم  يم ع لم  مم ِن يا تِِه،رم ليم َل مم ِن جم صاُه ِم ِن عم ل عم  مم ِنِ  يا ِقِه،خم

ذم تمناس ةم  قم رم حم د ؛ُحودِ اجل ُطولِ  دِ بمع ِم ِن السَّ قم و وم دم تِهِ نِع َّف اغم أُكُلونم  مم هُ ِرز يم  قم

ع   يم ريم  ُبُدونم وم د ُه،غم قم ُه. وم ُبوا ُرُسلم ذَّ كم وُه وم ناده وُه وم  ياده

ادم  ال دائَِمً  يا ،لك ندَّ  ال بديع يايا بمديُء  هللُ،ا يااهلل  يا فم ، نم ِهاً  يا لمكم  ال ينيم  يم



  

 

َل ُكلِّ نمف مم ِن يا تى،واَل ِ ُِّيم حُم  يا ،يم ُّيه  ٌم عم
بمت بَِم سُهوم قائِ سم لَّ لمُه ُشك مم ِن يا ،كم  ريقم

لمم ت ن ُّيِرمُيم  فم ُظمم عم لمم وم طِئمت ُّي فم ف خم حيم آين ن ُّي،ضم رم َلم  وم لمم عا اَلم  عم يا  .يمشهرين فم

ِفظمن ُّي ِف ِصغمري، يا مم ِن مم ِن ي، يا مم ِن يم ن ُّي َّف كرِبم قم زم  ىص،حُت  ال ديأمياديِه ِعن رم

ُمهُ  نِعم ازى، ال وم ن ُّي بِال مم ِن يا جُتم ضم ض سانِ واإِلي ريِ عارم عارم ةِ  ُتهُ وم  بِاإِلساءم

ال داين لإِِليَمِن  مم ِن يا ِاِن،ِعصوم بهم و مم ِن يا تِناِن،ماإل رم ُشك ِرفم أمع أن لِ قم  ُتهُ دمعم

ريضاً  فاين، مم ُعر فمشم ساين، ياناً وم جائِعاً  فمكم أم  وم ط ن ُّي،طعمفم عم أمر شاناً وم لِلً  واين،فم ذم  وم

ين، زَّ أمعم جاِهلً  فم ن ُّي، وم فم رَّ عم يِداً  فم وم ين، وم ثَّرم كم غائِباً  فم دَّين، وم رم ُمِقلًّ  فم أمغ وم  ناين،فم

ُمن ين، تمِِّصاً وم م نمِّصم ِهاً  فم
نِ غم لمم وم أمم ن ُّي،ُلبيمس فم كوم اب عم ِن ُت سم ِِع ذلِكم فم أمينَجم لمكم  ،تمدم  فم

ك ُد مال الشه ث يا مم ِن رُ وم يت،أمقالم عم سم  رم نمفَّ أمجابم  بمت ُّي،ُكر وم يت،دمع وم م  وم رتم سم و وم يت،عم  رم

رم  فم غم ن ُّي ُذُنوَب، وم لَّغم بم لِبمت ُّي، وم ين طم م نمِّصم َل وم ي عم ُدوه  .عم

إِن مم ِمنمِحكم  ده أمع وم
رائِ كم ِمنمنمكم وم كم وم  .صِهاال ُأي ،نِعممم

و يا نمن تالَّذي  تم أمن اليمم ،نعمأم  الَّذي تم أمن ،مم  تم أمن ،أيسنتالَّذي  تم أمن تم

،لَجأم  الَّذي لأمك الَّذي تم أمن ،أفضلتالَّذي  تم أمن تم ،مم ق الَّذي تم أمن تم زم ،رم أنت  تم

،طمِأمع الَّذي تم أمن الذي وفَّقت، ،نمِأمغ الَّذي تم أمن تم ،نمِأمق الَّذي تم أمن تم  تم أمن تم

ي الَّذي ،آوم ِ الَّذي تم أمن تم فم ،كم ي الَّذي تم أمن تم دم ،هم م الَّذي تم أمن تم صم ،عم  تم أمن تم

رتم  الَّذي ،سم ر الَّذي تم أمن تم فم ،غم ل الَّذي تم أمن تم ،أمقم ن الَّذي تم أمن تم كَّ ،مم  تم أمن تم

زأمع الَّذي ،زم ن الَّذي تم أمن تم ،أمعم د الَّذي تم أمن تم ضم ،عم د الَّذي تم أمن تم ،أميَّ  تم أمن تم

،نمِّصم  الَّذي ِ الَّذي تم أمن تم فم ،شم ِ الَّذي تم أمن تم ،عافم مأمك الَّذي تم أمن تم ،رم  تم

ك   بارم تمعالمِ تم تم لمكم الم  تم وم لمكم  دائًَِم، ُد مفم ك وم  .أمبمداً  واِصباً  رُ الشه

ا ُثمه  نم ُف اَلُ  إَِلم ُّي يا أم ِ رتم اغ بُِذُنوَب عم نما ِل، هاِفرفم أُت  الَّذي أم ا الَّذي أمخ أمسم نم  طمأُت،أم

ا نم م الَّذي أم م ا ُت،ُهم نم ِهل الَّذي أم ِفلُت، ُت،جم ا الَّذي غم نم و أم هم ا الَّذي سم نم ا ُت،أم نم  الَِّذي أم



 

 

داع ا ُت،تممم نم د الَّذي أم عممَّ ا ُت،تم نم د الَّذي أم عم ا ُت،وم نم أم فأمخ الَّذي وم ا ُت،لم نم  الَّذي أم

ث ا ُت،نمكم نم رأمق الَّذي أم ا ُت،رم نم فاع الَِّذي أم م تِكم بِنِع ُت رتم َّ  مم ِلم ِعن عم أمُبوءُ  دي،وم  بُِذُنوَب وم

اغ ُه ُذُنوُب ِعباِدهِ  مم ِن يا ِل، هاِفرفم ن ُُِّي عم ِن ال تمُضه تِِهم وُهوم المغم اَلُ  ،طاعم ُق وم فِّ  مم ِن وم

ِملم صاِلًا ِمن   حم  ُهمعم رم تِِه وم ُعونم لمكم  تِه،بِمم سِِّدي إَِل ُّي ُد مالم  فم  .وم

ر إَِل ُّي ِ تمن ُّيأممم عمصم ،فم ِم ُتكم َنم ار تمن ُّيوم بفم ،َنم  ُت تمكم أمص ِمكم ة ذا ال ُت بمحفم  بمراءم

ال تمِذُر،عأفم  ة ذا وم أمن ُقوَّ ،فم يِّ  تمِِّصُ
بِأم ءٍ  فم و يا بُِلكم تمقأمس يشم ،مم م اليم ي أمم ع ُّيأمبِسم  بِبمِّصم

كم  ُكلهها سم أملمِ ،ِلبِِرج أمم أم بِدي بِلِساين أمم بُِكلِّها ِعندي، نِعممم ِ وم صم يا  ؟ُتكم عم

و   لمكم اُل  اليمم ةُ فم بُِل  جَّ السَّ ِلَّ  وم  .عم

هاِت أمن مم ِن يا األُمَّ ين ِم ِنم اآلباِء وم م رتم ِم ِنم ال سم اإِلخ عمشائِرِ يمزُجُروين، وم  أمن وانِ وم

لطنِي أمن ِم ِنم السَّ وين، وم ُ و ُيعمريِّ ُعوا يا مم لم لمِو اطَّ ُبوين، وم
َل اليم ُيعاقِ ا عم لمع مم ِ تم اطَّ لم  هِ عم

فمُضوين ظمُروين،أمن ما إِذاً  ِمنه ُّي لمرم طمُعوين، وم قم ها وم ا فم نم ي بمنيم  إَِل ُّي يا ذا أم دم ِِّدي، يا كم يم  سم

لِلً  خاِضعاً  أمع يسرياً  ذم ة فم ،يقريًا، ال ُذو بمراءم ال تمِذرم ة ُذو وم أمن ُقوَّ ة  تمِِّصُ فم ال ُيجَّ وم

أمي ال هِبا، تمجه فم ٌل  وم
حأمج لم  قائِ ِ لم  رتم لأمع وم ى اجُل  مم سم ما عم لمو ُحودُ ُسوءًا، وم د وم حم  يا ُت جم

و ن اليم مم ُعن ُّييم ِ ؟فم أمنهى فم كم واِري ُّي ذلِكم  وم جم ةٌ  ُكلهها وم َّ  شاِهدم ِلم د بَِم عم ِمل قم  ؟ُت عم

لِم قدوم  قِناً  ُت عم ريم  يم ك   ذي غم نَّكم  شم
أمنَّكم الم  ِع ِن سائِِل أم ظائِِم األُُموِر، وم مُ عم  كم

دال ُوُر، ال لَّذيا ُل عم د َيم عم ِم ِن لِك ُّي،ُمه لُكم وم د وم ه لِكم ُكلِّ عم َب،مم إِن رم ب فم ذِّ  يا ن ُّيُتعم

بُِذُنوَب إَِل ُّي ع فم تِكم  دم بم ، ُيجَّ َّ ِلم إِن عم نه ُّي ُف تمع وم بِِحل عم ُجوِدكم  ِمكم فم ِمكم  وم رم كم  .وم

 .الظهاَلنِيم  ِم ِنم  ُت ُكن إيِنه  حانمكم ُسب تم أمنإاله  إِلهم  ال

 .ِفري ِنم تمغساَلُ  ِم ِنم  ُت ُكن إيِنه  حانمكم ُسب تم أمنإاله  إِلهم  ال

دي ِنم اَلُ  ِم ِنم  ُت ُكن إيِنه  حانمكم ُسب تم أمنإاله  إِلهم  ال يِّ  .وم

 .نيم ائفال ِم ِنم  ُت ُكن إيِنه  حانمكم ُسب تم أمنإاله  إِلهم  ال



  

 

 .نيم الوجلِم ِنم  ُت ُكن إيِنه  حانمكم ُسب تم أمنإاله  إِلهم  ال

 .الراجنيِم ِنم  ُت ُكن إيِنه  حانمكم ُسب تم أمنإاله  إِلهم  ال

 .الراغبنيِم ِنم  ُت ُكن إيِنه  حانمكم ُسب تم أمنإاله  إِلهم  ال

 .اَلهللني م ِن كنت إين سبحانك أنتإاله  إله ال

 .السائلني م ِن كنت إين سبحانك أنتإاله  إله ال

 .اَلسبِّحني م ِن كنت إين سبحانك أنتإاله  إله ال

ي ِن م ِن كنت إين سبحانك أنتإاله  إله ال  .اَلكربه

َبه  تم أمنإاله  إِلهم  ال به  رم رم لنيم  آبائ ُِّي وم  .األموَّ

ُهمَّ ا نائ ُّي هذا لله ِ ثم لم دًا، كم عم إِخ مُممجِّ داً  ِركم لِذك ل وم يِّ إِق ُموم  بِآالئكم  راريوم

دًا، دِّ عم إِن مم اً  ُت ُكن وم ث ِصهاُأي لم  أمينه  ُمِقره هِتالِكم ُسبوِغها رم قاُدِمها وم تم تمظاُهِرها وم إَِل  ،وم

ل ما لم  ياِدث تم  تمزم ها بِهِ  يندهعتم عم ق ُذ ُمن ،مم لم أتمن ُّي تمن ُّيخم رم بم ِل ال ِم ِن وم  ِم ِنم  ِر،ُعمأموَّ

قال ِم ِنم  ناءِ اإِلغ ش رِ فم كم ، ِف وم ِّ تمس الضه ف ُِرِس ال بِِِب وم دم تمفريِج  ،ُعرِس ال عِ وم رال وم  ِب،كم

ال ِمةِ وم
ِن،ال ِِف  عافِ ةِ  بمدم لمم السَّ ي ِِن، ِِف  وم لمو الده َل  وم ين عم دم فم ُِع  عِلَّ  كم منِع رِ ِذكرم َجم

لنيم  ِم ِنم  عاَلمنيم ال ، األموَّ اآلِخري ِنم ِدر ما وم ال ُت قم س ُهم وم دَّ قم ، تم َل ذلِكم تمعالمِ تم عم  تم وم

ب   ِم ِن ظِم رم ريم عم يِم، ال حُت  كم ، ىصرم ال آالُؤكم ، لمغُ ُيب وم ال ثمناُؤكم ع أُ ُتكاف وم ،نم  َمُؤكم

لِّ  َل صم دٍ  عم آلِ  حُمممَّ د وم   حُمممَّ
ِ أمت ِ موم لم ، ناعم كم أمس نِعممم تِكم  ناِعدوم  إِلهم  ال حانمكم ُسب .بِطاعم

 .تم أمنإاله 

ُهمَّ ا تمك دعاك، إذا طمرِّ ضاَلُ  دعوة جُتُِب  إِنَّكم  للَّ ، ِشُف وم وءم ُتغُِث  السه ،كاَلم  وم  ُروبم

تمش ، ِف ُّيوم قِمم ُتغ السَّ قريم ال ن ُِّيوم جتم  فم ،ال رُبُ وم سريم تمر كم مُ وم ، يم غريم ُتعنيُ  الصَّ ،ال وم بريم  كم

لمِ ال ظمهرٌي، ُدونمكم  سم وم ديٌر، قمكم فمو وم أن قم ِِله ال تم وم برُي،ال عم بَّلِ اَل لِقم ُمط يا كم  األمسرِي، كم

غرِي، لِ الطِّف راِزقم  يا ةم ِعص يا الصَّ ال  مم ِن يا تمجرِي،ساَلُ  ائِِف ال مم يكم لمُه وم ال َشم



 

 

د آِل حُمممَّ د وم َل حُمممَّ لِّ عم زير، صم أمع وم َِّةِ ال هِذهِ  ِف طِن ُّيوم ِش لم أمف عم نمل تم طمِأمع ما ضم أم  تم وم

داً  ، ِم ِن ِم ِن أميم ةٍ نِع ِعباِدكم آالءٍ  ُتولِها، مم ُدها، وم دِّ َِّةٍ  جُتم
لِ بم ُكر ُفها،تمِِّص  وم ةٍ وم  ِشُفها،تمك بم

دمع ةٍ وم ُعها،تمس وم ِِّئمٍة  مم سم بَُّلها، وم تمقم نمٍة تم سم يم برٌي، لمطٌِف  إِنَّكم  ،تمغفرهاوم َل خم عم  ُكلِّ  وم

ء ديرٌ  يشم  .قم

ُهمَّ ا ُب أمق إِنَّكم  للَّ رسم  ُدِع ُّيم  مم ِن رم
أم أمك مم ِن عُ وم ، وم مُ أمجابم فم  مم ِن رم أمو ،اعم عُ وم  مم ِن سم

أمس طى،أمع عُ وم ن مم ِن مم ح ِنم الده ، يا رم لم
ةِ  ِاُسئِ ُهَم، واآلِخرم ريِمم ِمث سم لمِ وم  لِكم كم

س ال ؤوٌل مم أُموٌل، ِسواكم  وم و مم ب ُتكم دمعم امجم أمل تمن ُّي،فم سم أمع ُتكم وم ِغب تمن ُّي،طمِفم رم  كم إِلمِ ُت وم

ِح  رم ثِق تمن ُّي،فم وم ِ بِكم  ُت وم نمجَّ ِزع تمن ُّي،فم فم ِ كم إِلمِ ُت وم فم  .تمن ُّيفمكم

ُهمَّ ا لِّ  للَّ َل فمصم دٍ  عم ب حُمممَّ ُسولِكم  ِدكم عم رم ِِّك وم ِِّبنيم  الطهاِهري ِنم  آلِهِ وم  ونب ،أمَجم  الطَّ  عنيم

ِّم تم ،َمعلمنا نُ  وم نِّئ كم هم طا ناوم ،ياعم اك كم ، لمكم  ناُتبوم آلالئِكم  شاكِري ِنم  .ذاكِري ِنم  وم

بَّ  ياآمنيم  آمنيم   .عاَلمنيم ال رم

ُهمَّ ا اس مم ِن يا لله ، وم م رتم ُعيِصم فمسم ، وم رم هم قم رم فم دم قم ، وم رم دم قم لمكم فم ، ِفرم ُتغمم رم فم غم ةم  يا فم  غايم

ُمن الطالبني ، وم اِغبنيم لِ  تمهىالره ، أممم اجنيم ٍء ِعل مم ِن يا الره ِسعم  ًَم،أمياطم بُِكلِّ يشم وم  وم

أفمةً و رحةً  تمقِلنيم ساَل ُ  ِيل رم  .َمً وم

ُهمَّ ا ا لله هُ  إِنه جَّ تموم َِّةال هِذهِ  ِف كم إِلمِ نم ِش ف الَّت ُّي عم َّ ظَّم تمهاَشم عم ِِّكم  ،تمهاوم بِ ٍد نم مَّ بُِمحم

تِكم ِم ِن م ِخريم ، وم ُسولِكم رم ل وم ،خم أممِنِكم  ِقكم َل وم ي عم ،وم ما ِِكم لِّ ف للهه َلم  صم  بمشريِ ال عم

اِج  النَّذيِر، َلم  بِهِ  تم عممأمن الَّذي نرِي،اَلُ  الرسِّ ل لِمنيم ساَلُ  عم عم جم حم  تمهُ وم ُهمَّ ا .عاَلمنيم لِل ةً رم  للَّ

لِّ  َل صم دٍ  عم آلِ  حُمممَّ د وم َمم  حُمممَّ ه هوكم
ظِمُ  يا ،لِذلِكم  ٌل أم لِّ  عم  وآله حممد َلع صم

بنيم ناَلُ  ِِّبنيم  تمجم ،أمَجم  الطهاِهري ِنم  الطَّ د عنيم غممَّ تم ف ناوم نها، ِوكم بِعم إِلمِ عم ِت  كم فم جَّ  عم

َِّةِ ال هِذهِ  ِفإَل ُّي  يالمنا  عملواج اللهغاِت، بُِصنُوِف  واُت األمص ِش ري ِم ِن نمصِباً  عم  ُكلِّ خم

ق م عبادِ  ِسُمهُ تم ُنوٍر هتم  كبمني  حم  بِِه، ديوم رم ن ةٍ وم ها،تم ِمةٍ  ُشُ
عافِ ُلها، وم لِّ ةٍ  جُتم كم رم بم  ِزَُلا،ُتن وم



  

 

ِرز   ب ٍق وم مم أمر يا ُسُطُه،تم اِحنيم  يم  .الره

ُهمَّ ا ا ِف نابلُ اق   للَّ قال هذم ، لِحنيم ُمف ِت وم ربُ  ُمنِجحنيم ، وري ِنم مم ال غانِمنيم لجتم  وم  ِم ِنم  ناعم

،ال ال قانِطنيم حم  ِم ِن لِناُت  وم ،رم ال تِكم ُلهُ  ما ناِرمحتم  وم مِّ ،فمض ِم ِن ُنؤم ال لِكم  ِم ِن ناعملجتم  وم

حم  ،حمم  تِكم رم ال ُرومنيم ض وم ُلهُ  ما لِ لِفم مِّ ، ِم ِن ُنؤم طاياكم قانِطنيم نا عم ال ،خائبني وال تردَّ  وم

ط  ِنع ،بابِكم مم دم أمج يا ُرودي ِنم دي ِنم األمج وم مم أمك ياوم  وم ،األمك رم منيم ، نابملأمق كم إِلمِ رم ننيم
 ُموقِ

لِبمِ نيم  رامِ ال تِكم وم ، آمه أمِعنها قاِصدي ِنم َل فم ن عم أمك نا،سكامم ا ِملوم نا، وم جَّ نها ُف علمنا يم  عم

عافِنا، د وم قم د فم دم نماأمي كم إِلمِ نامم ِه ُّيم  ِديم و رِتاِف اإِلع بِِذلَّةِ  فم ةٌ مم  .ُسومم

ُهمَّ ا أمع للَّ َِّةِ ال هِذهِ  ِف طِنافم ِش أمل ما عم ،سم اك ناكم ا ِفناوم ِتمكاس مم ،فم  لمنا كاِِفم  فمل ناكم

، ال ِسواكم بَّ  وم ريُ  لمنما رم ،غم ،ُيك فِنا نافٌِذ  كم ،ِعل بِنا حُمِطٌ  ُمكم د ُمكم ، فِنا ٌل عم  قمضاُؤكم

اج ،ريم لمنما الم  ضاِق   لوم ه ِم ِن ناعم
 .ريِ الم  لِ أم

ُهمَّ ا ظِمم األمج ِجبأمو للَّ ريمم  ِر،لمنا بُِجوِدكم عم كم خ وم دموامم ال رِ الذه اغ ،ُِرِس وم لمنا  ِفروم

نا أمَجم  ،ُذُنوبم ال عنيم عم  نالِكهُت  وم ،اَل مم ال الِكنيم تمكم  فتمِِّص  وم أفم نها رم حم ب ،عم مم يا أمر تمكرم  يم

اِحنيم   .الره

ُهمَّ ا لاج لله ا ِف ناعم قال هذم أمع مِمَّ ِن ِت وم أملمكم فم كم  تمُه،طمِسم رم كم شم ِزد وم ُه،فم تابم  تم  كم إِلمِ وم

بِل قم لم  تمُه،فم نمصَّ تم ر ِم ِن كم إِلمِ وم فم غم اُذُنوبِِه ُكلِّها فم ا يا لمُه، هتم اإِلك للِ اجلم  ذم  .رامِ وم

ُهمَّ ا نا لله د نقِّ دِّ سم نا بملواق نا،ِصمواع ناوم عم ه ريم  تمضم يا أمر مم ِن يا خم ، وم لم
مم ُسئِ  مم ِنِ  يم

،رُت اس ِ فىال يم  مم ِن يا ِيمم لم ال لم  ُفونِ اجُل  َمُض إِغ هِ عم ُِوِن،ال ظُ وم ال ُع ا وم رَّ اس مم  ِِف  تمقم

ا ان نُونِ كاَلم  ال مم توم ِ طموم لم راُت ُمض هِ عم د ذلِكم  ُكله  الأ ُقُلوِب،ال مم  ُمكم ِعل صاهُ أمي قم

ُه ِيل ِسعم وم ،وم تمعالمِ حانمكم ُسب ُمكم َمه  تم وم ُقوُل  عم اً  الظهاَلُِونم  يم بريًا، ُعُلوه بُِّح  كم  لمكم  ُتسم

َمواُت  ب السَّ ُض  عُ السَّ األمرم م ونوم إِن  ِنوم ، وم ءٍ  ِم ِن فِِه ِنَّ بُِّح إاله  يشم م ُيسم ،بِحم لمكم  ِدكم  فم

اَلم  ُد مالم  ا يا ،ُد جوم اإِلك للِ اجلم  ذم ال رامِ وم ضوم اإِلن لِ فم األمياِدي اجلِ  عامِ وم أمن ساِم،وم  تم وم



 

 

ريمُ ال وادُ اجل م  يُِم. كم ُؤوُف الرَّ  الرَّ

ُهمَّ ا َّ ِم ِن ِسعأمو للَّ ِلم عافِن ُّي لِل،الم  قِكم ِرز عم ين ِف وم دين ُّي، بمدم آِم ِن وم و وم  ِف،خم

اع   بمت ُّي ِم ِنم النهارِ  تِقوم قم  .رم

ُهمَّ ا ال تمس َب ُكرتم  ال لله ال تم  ن ُّيِرجتمدوم اد ُذلن ُّي،وم أوم نه ُّي رم َّ  عم ةِ  َشم قم سم   ِنِّ اجلِ  فم

اإِلن    .سوم

عم أمس يا اِمعنيم  مم م أمب ياو السه ، ِّصم يا النهاظِري ِنم رسم  وم
يا أمر اِسبنيم ال عم أم مم وم  يم

اِحنيم  ِة اَلم  ،الره ادم د السه آِل حُمممَّ ٍد وم َل حُمممَّ لِّ عم ،صم أمس ِامنيم ت ُِّي مَّ الله أمُلكم وم  الَّت ُّي ياجم

نمع لم  تمنِِهاطمِعأ إِن ين ما مم إِن تمن ُّي،يمُضَّ نمع وم ن لم  تمنِِهامم عيم  أمُلكم أمس تمن ُّي،طمِأمع ما ن ُّيفم

اكم  كم بمت ُّي فم قم ي تم أمنإاله  إِلهم  ال النهاِر، ِم ِنم  رم كم وم يكم  ال دم ، َشم لمكم  ُك لاَلُ  لمكم  لمكم وم

أمن ُد،مال م  َل تم وم ء ُكلِّ  عم ديرٌ  يشم  .قم

، يا ، يا ،ربِّ  يا ربِّ  ِف فقرياً  أكونُ  ال فكِفم  غنايم  ِف الفقري أنا إَل ُّي ربه

 إن إَل ُّي ؟جهِل ِف جهوالً  أكون ال فكِف علم ُّي ِف اجلاهُل  أنا إَل ُّي فقري؟

مقاديرك منعا عبادك العارفني بك ع ِن السكون إَل  طواء ورسعةم  تدبريك اختلف

 .بكرمك يلُِق  ما ومنك بلؤم ُّي، يلُِق  ما من ُّي إَل ُّيعطاء، والِأس منك ِف بلء. 

منهَم  أفتمنعن ُّي ضعف ُّي، وجودِ  قبل ِل والرأفة باللطِف  نفسك وصفتم  إَل ُّي

 بعد وجود ضعف ُّي؟

، اَلنةُ  ولك فبفضلك من ُّي اَلحاس ِنُ  ظهرت إن إَل ُّي  اَلساوئُ  ظهرت وإن عِلَّ

 .عِله  الجةُ  ولك فبعدلك من ُّي

وأنت الناُِص ِل؟ أم كِف  أضامُ  وكِف ِل؟ تكفلتم  وقد تمكُلن ُّي كِفم  إَل ُّي

 هو بَم إلِك أتوسل وكِف بفقري، إلِك ُل أخُِب وأنت الف ُّيه َب؟ ها أنا أتوس

وهو ال يفى علِك؟ أم كِف  ياِل إلِك أشكو كِف أم إلِك؟ يصل أن حمال



  

 

ت  إلِك؟  دم فم ُِِّب آماِل وه ُّي قد وم ُأترجم بمقاِل وهو منك برزم إلِك؟ أم كِف ُت

؟ أم كِف ُس ُِن أيواِل وبك قامت   ال حتم 

 ما إَل ُّي ؟فعِل قبِح مع َب أرحكم  وما ؟جهِل عظِم مع َب ألطفك ما إَل ُّي

 علمُت  إَل ُّي عنك؟ ُيُجُبن ُّي لذيا فَم َب؟ أرأفك وما عنك؟ وأبعدين من ُّي أقربكم 

 يشء، كل ِف إِل تتعرف أن من ُّي ُمرادك أن األطوار وتنقلِت  آلثارا ختلفبا

 .يشء ِف أجهلك ال يتى

  ُّينت  عمأط أوصاِف آيستن ُّي وكلَم كرُمك، أنطقن ُّي  ُّيلؤم أخرسن ُّي كلََّم إَل ُّي

 .ِمنمنُك

مساويه مساوي؟ وم ِن كانت  تكون ال فكِف مساوي، حماسنُه كانت م ِن إَل ُّي

 دعاوى؟ يقائقه دعاوى، فكِف ال تكون دعاويه

 يالٍ  لذي وال مقاالً، مقالٍ  لذي يرتكا ل القاهرة ومشِتك النافذ يكمك إَل ُّي

 .ياالً 

ِ تُها طاعة م ِن كم إَل ُّي  بل عدُلك، علِها اعتَمدي هدمم  شِدهُتا؟ ويالة بنم

 .فضُلك منها أقالن ُّي

ما.  إَل ُّي ز  إنك تعلم أين وإن ل تدم الطاعة من ُّي فعلً جزمًا، فقد دامت  حمبًة وعم

 وكِف ال أعزُم وأنت اآلمر؟ القاهر؟ وأنت أعزمُ  كِف إَل ُّي

توصلن ُّي  بخدمة علِك فاَجعن ُّي اَلزار، ُبعدم  يوجُب  اآلثار ِف تردهدي إَل ُّي

لغريك م ِن  أيكونُ ! ؟إلِك مفتقرٌ  وجوده ِف هو بَم علِك يستدل كِف إلِك،

الظهور ما لِس لك يتى يكون هو اَلظهُر لك؟! متى غب تم يتى حتتاجم إَل دلِل 

تم بمعُ يدل علِك؟! ومتى  يتى تكونم اآلثاُر ه ُّي الت ُّي توصل إلِك؟! عمِت   د 

 .نصِباً  يبك م ِن له جتعل ل عبدٍ  صفقةُ  وخرست   رقِبًا، علِها تراك ال عنيٌ 



 

 

 وهداية األنوار، بكسوة إلِك فأرجعن ُّي اآلثار إَل بالرجوع أمرت إَل ُّي

االستبصار، يتى أرجع إلِك منها كَم دخلت إلِك منها مصونم الرس ع ِن النظر 

 ء قدير.إلِها، ومرفوعم اَلمة ع ِن االعتَمد علِها، إنك عَل كل يش

 أطلب منك ،علِك يفى ال ياِل وهذا يديك، بني ظاهرٌ  ذِل هذا إَل ُّي

 بصدق وأقمن ُّي إلِك، بنورك فاهدين علِك، أستدله  وبكم  إلِك، الوصولم 

 .يديك بني العبودية

ك وُصنِّ ُّي اَلخزون، علمك م ِن علِّمن ُّي إَل ُّي رت   .اَلصون بِسم

 عَل وأوقفن ُّي اختِاري، ع ِن وباختِارك تدبريي، ع ِن ِل بتدبريك أغنن ُّي إَل ُّي

 .اضطراري مراكز

رينأخرجن ُّي م ِن ذلِّ نفيس،  إَل ُّي . رميس يلول قبل وَشك ُّي شك ُّي م ِن وطهِّ

 وِف تِبن ُّي، فل أسأل وإياك تكلن ُّي، فل أتوكل وعلِك فانِّصين، أنتِّص بك

 فل أقف وببابك ُتبعدين، فل أنتسب وبجنابك حترمن ُّي، فل أرغُب  فضلك

 .تطردين

 من ُّي؟ علةٌ  له تكون فكِف منك، علةٌ  له يكون أن رضاك تقدسم  إَل ُّي

أنت الغن ُّيه بذاتك أن يصلم إلِك النفُع منك، فكِف ال تكون غنًِا  إَل ُّي

 عن ُّي؟!

 أنت فك ِن أرسين، الشهوة بوثائق اَلوى وإن ُيمنِِّن ُّي، والقدر القضاء إن إَل ُّي

ين، تنِّصين يتى ِل النصري  .طلب ُّي  ِنع بك أستغن ُّي يتى بفضلك وأغنن ُّي وتبِّصِّ

 وأنت وويدوك، عرفوك يتى أولِائك قلوب ِف األنوارم  أَشقتم  الذي أنت

 إَل يلجؤوا ول سواك، ُيبوا ل يتى أيبائك قلوب ع ِن األغِارم  أزلتم  الذي



  

 

 يِث هديتهم الذي وأنت العوال، أويشت ُهم يِث َلم اَلؤنُس  أنت غريك،

َلم اَلعال، ماذا وجد م ِن فقدك، وما الذي فقد م ِن وجدك لقد خاب م ِن  استبانت

ى سواك وأنت  خرس ولقد ،ريض دونك بدالً  م ِن بغى عنك متحوالً، كِف يرجم

 ما قطعت اإليسان، وكِف يطلُب م ِن غريك وأنت ما بدلتم عادة االمتنان؟

ا م ِن ألبس م ِن أذاقم أيباءه يلوةم اَلؤانسة فقاموا بني يديه متملقني، وي يا

 الذاكري ِن، قبل الذاكرُ  أنت مستغفري ِن، يديه بني فقاموا هِبتهأولِاءه ملبس 

البادُئ باإليسان قبل توجه العابدي ِن، وأنت اجلواُد بالعطاء قبل طلب  وأنت

 .اَلستقرضني م ِن لنا وهبتم  َلاالطالبني، وأنت الوهاب ثم 

 وإن يزايلن ُّي ال خوِف إن كَم عصِتك، وإن عنك ينقطع ال رجائ ُّي إن إَل ُّي

 .علِك بكرمك علم ُّي أوقعن ُّي وقد إلِك، العوال دفعتن ُّي فقد أطعتك،

ِل؟ وعلِك ُأهانُ  كِف أم أمِل، وأنت أخُِب  كِف إَل ُّي  متَّكم

تمِعزه  كِف إَل ُّي  نسبتن ُّي؟ وإلِك أستعزه  ال كِف أم أركزتن ُّي، الذلة وِف أس 

كِف ال أفتقُر وأنت الذي ِف الفقراء أقمتن ُّي، أم كِف أفتقر وأنت الذي  إَل ُّي

بجودك أغنِتن ُّي؟ وأنت الذي ال إله غرُيك، تعرفتم لكل يشء فَم جهلك يشء، 

 الظاهرُ  وأنتالذي تعرفت إِلَّ ِف كل يشء فرأيتك ظاهرًا ِف كل يشء،  وأنت

 .يشء لكل

 ،باآلثار اآلثار حمقتم  ذاته، ِف غِباً  العرش فصار برحانِته استوى م ِن يا

وحموتم األغِار بمحِطات أفلك األنوار، يا م ِن ايتجب ِف رسادقات عرشه ع ِن 

قم  هبائه بكَمل جتَلأن تدركه األبصار. يا م ِن   تفى كِف االستواء، عظمتهُ  ت  فتحقَّ



 

 

 قدير، يشء كل عَل إنك. الاض الرقِب وأنت تغِب كِف أم الظاهر، وأنت

 .«ويده هلل والمد

 .رب يا رب، يا رب، يا

  

                                           
 .22: 4إقبال األعامل ( 9)



  

 

 ’احلسني بن علي العابدين زين اإلمام دعاء

 .املبارك اليوم هذا يف به تدعو أن يستحب ومما

 واخلضوع، اخلشوع بكامل عرفة يوم ×السجاد اإلمام به يدعو كان ما

 :فيقول

 الريِم الرح ِن اهلل بسم

بِّ  هللِ ُد مالم » اَلمنِيم ال رم ُهمَّ ا .عم ِدي ُد مالم  لمكم  للَّ َم عم بم اِت السَّ األمر وم ا اجلم  ِض،وم  لملِ ذم

اإلك اِم،وم بَّ  رم إلهم  بماِب األمر رم أُلوه، ُكلِّ  وم الِقم  مم خم اِرثم  ُلوق،مم  ُكلِّ  وم وم  ء،يشم  ُكلِّ  وم

ِمث سم لمِ ـ ُّي لِهِ كم ال ٌء،شم ع وم ن ُزُب يم ُهوم  ء،يشم  مُ ِعل هُ عم ٌِط، ءيشم  بُِكلِّ  وم
ُهوم  حُمِ َلم  وم  عم

ـُد  تم أمنإاله  إلهم  الم  اهلل تم أمن رقِب، ءيشم  ُكلِّ  ُد اَلُ  األميم يِّ رال تموم ُد،اَلُ  دُ فم رِّ أمن تمفم  اهللُ  تم وم

ِريمُ ال تم أمنإاله  إلهم  الم  مُ اَلُ  كم رِّ ظِّمُ اَلُ  عمظِِمُ ال تمكم برِيُ ال تمعم ،اَلُ  كم ُ ربِّ ن تمكم
أم إاله  إلهم  الم  اهللُ تم وم

ِِله  تم أمن اِل،اَلُ  العم ِديال تمعم   ُد شم
ـالِ اَلِ أمن .حم ح تم أمنإاله  إلهم  ال اهللُ تم وم ِيِمُ   ِنُ الـرَّ  الرَّ

لِِمُ ال أمن .كِِمالم  عم ِمِعُ  تم أمنإاله  إلهم  ال اهللُ تم وم ِديمُ ال بمِصريُ ال السَّ أمن برُِي،الم  قم  اهللُ تم وم

ِريمُ ال تم أمنإاله  إلهم  الم  مُ األك كم ائُِم األمد رم مُ الدَّ أمن وم ُل  تم أمنإاله  إلهم  ال اهللُ تم وم ب األوَّ  لم قم

د، ُكلِّ  اآلِخرُ  أميم د ُكلِّ  دم بمع وم دم أمن .عم ايِن  تم أمنإاله  إلهم  ال اهللُ تم وم هِ  ِِف  الدَّ ال ُعُلوِّ اِِل وم  عم

هِ  ِِف  أمن .ُدُنوِّ اءِ ال ُذو تم أمنإاله  إلهم  الم  اهللُ تم وم اَلم  بمهم ال دِ جوم ربِ وم
اءِ كِ الم  يم أمن .دِ موم  اهللُ  تم وم

أأمن الَِّذي تم أمنإاله  إلهم  الم  ريِ  ِم ِن ِماءم األش تم شم ر سن خ، غم وَّ صم ا تم وم ر مم وَّ ريِ  ِم ِن تم صم  غم

اب ِمثال، عوم اِت باَلُ  تم تمدم عم اءاي بِلم  تمدم ر الَِّذي تم أمن .تِذم دَّ  ِديرًا،تمق ءيشم  ُكلَّ  تم قم

يمرسَّ  بَّر ِسريًا،تمِ ءيشم  ُكلَّ  تم وم دم ا تم وم َلم  كم ُيِعن لم  الَِّذي تم أمن .اً برِيتمد ُدونمكم  مم  عم

ل يٌك، ِقكم خم ِ لم  َشم ِزيٌر، ِركم أمم ِِف  كم ُيؤاِزر وم لم  وم ا يمُك ِن وم ال نمظرٌِي، أمن هٌد لمكم ُمشم  تم وم

د الَِّذي انم  تم أمرم ت فمكم ا َمً يم د مم ،أمرم ِ تم قمضم انم  تم وم كم د فم ا الً عم ِ مم ،قمضم م تم كم يم  تم وم



 

 

انم  كم ا فاً نِص فم م مم كم ،يم اٌن، ـكم ِويُيم  ال الَّـِذي تم أمن تم كم لم  مم ُقم وم  طماٌن،ُسل طمانِكم لُِسل يم

لم  انٌ ُبر ِِكم ُيع وم ال هم ِماٌن، وم ن بم ِأمي الَِّذي تم أم ءٍ  ُكلَّ  تم صم ًا، يشم دم دم ل عم عم جم  لُِكلِّ  تم وم

دًا، ءيشم  ر أممم دَّ قم ِت  الَِّذي تم أمن ،راً ِديتمق ءيشم  ُكلَّ  تم وم ُِّصم امُ األو قم ،  عم ِن هم َِّتِكم
اتِ ذم

ِت األمف زم جم عم امُ وم ِ عم ِن هم ،كم َِّتِكم لم  ِف ارُ األمب ِركِ ُتد وم و صم ،أمي ِضعم مم َِّتِكم
ن نِ  ال الَِّذي تم أم

ده  تمُكونم  حُتم لم  ُدودًا،حمم  فم مثَّل وم و ُت تمُكونم مم لم  ُجودًا،فم لِد وم و تم تمُكونم مم  ال الَِّذي تم أمن ُلودًا،فم

عمكم  ِضدَّ  ، مم كم انِدم ُِعم ال فم ، لمكم  لم ِعد وم كم اثِرم ُِكم الم  فم كم  لمكم  نِدَّ  وم اِرضم ُِعم  الَّـِذي تم أمن ،فم

أاب   اخ تمدم عم وم اس ،تمـرم ثم تمحوم اب دم عم وم أمي ،تمـدم ا عم ُصن سم ِنم وم نمعم  مم  .صم

ا حانمكم ُسب لَّ  مم ، أمجم أنمكم أمس شم اك ِِنِ  ِِف  نمىوم انمكم  األمم كم أمص مم عم وم انمك قِّ بِالم  دم  .ُفرقم

انمكم ُسب ا أمل ِم ِن حم ،لمطِِف مم كم ُؤوف طمفم رم ا وم ،أمر مم كِِمٍ  أمفمكم يم ا وم فمكم أمع مم  .رم

انمكم ُسب لِِ ِم ِن حم ا ٍك مم ،أمم مم ادٍ  نمعمكم وم جم ا وم ،أمو مم عمكم فِِعِ  سم رم ا وم ،أمر مم عمكم  بمهاءِ ال ُذو فم

اَلم  ا ِد،جوم اءِ كرِبِ لوم الم  يم انمكم ُسب .دِ موم ط حم ، اِت ريم بِالم  تم بمسم كم دم ِت  يم ُعِرفم ةُ اَلِ  وم ايم  ِم ِن دم

،ِعن   كم ال فممم ِنِ  ِدكم سم كم  ِاُدن أمو لِِدي ِنٍ  تممم دم جم  .وم

انمكم ُسب عم  حم ضم رى ِِف ِعل مم ِن لمكم  خم ،جم عم  ِمكم شم خم تِكم  وم ظممم ا لعم ر ُدونم  مم ،عم  ِشكم

ان   ادم وم ل ُكله  لمكم  مِ لِِلِلتَّس قم  .ِقكم خم

انمكم ُسب الم جُتمسه  حُتمسه  الم  حم الم ُتمسه  وم ادُ  وم الم ُتكم ماطُ  وم الم ُت الم  وم ُع، وم الم  ُتنمازم ارى وم  جُتم

الم ُتارى،  الم وم عُ  وم ادم رُ  ُتم ماكم الم ُت  .وم

انمكم ُسب بُِِلكم  حم ٌد، سم دم أمم جم ٌد، ُركم وم شم أمن رم ٌد  يم ُّي   تم وم مم انمكم ُسب .صم و حم  ُلكم قم

ت مٌ ُيك   اُؤكم يم قمضم ز مٌ وم ُتكم عم ادم إرم  .مٌ وم

انمكم ُسب ادَّ  الم  حم ، رم َِّتِكم مِش
الم  َلِ لم  وم ، ُمبمدِّ تِكم لَِمم انمكم ُسب لِكم اِهرم  حم رم  اآلياِت، بم

اطِ  فم

اِت، وم مم َمِت  بماِرئ السَّ اً حم  ُد مالم  لمكم  .النَّسم ُدومُ  دم ، يم واِمكم لمكم  بِدم  داً حم  ُد مالم  وم



  

 

الِداً  ،بِنِع خم تِكم لمكم  مم اِزي داً حم  ُد مالم  وم ،ُصن ُيوم لمكم  عمكم ِزيُد  داً حم  ُد مالم  وم َلم  يم  عم

، اكم لمكم  ِرضم عم  داً حم  ُد مالم  وم اِمد، ُكلِّ  دِ حم  مم ُشك يم ق راً وم ن ُِّصُ يم اكِر، ُكلِّ  رُ ُشك هُ عم  شم

ن الم  داً حم  ،إاله  بمِغ ُّييم الم  لمكم ُب  وم رَّ ،إلمِإاله  بِهِ  ُيتمقم امُ ُيس داً حم  كم ُل  بِهِ  تمدم ُيس األوَّ ىتمدوم  بِهِ  عم

امُ  وم ُف  داً حم  اآلِخِر، دم اعم تمضم َلم  يم ُد  ِمنمِة،األمز ُكُرورِ  عم ايم تمزم يم اً أمض وم افم ًة، عم اِدفم م  داً حم  ُمرتم

ع ائِهِ إي عم ِن ِجزُ يم ظمُة،الم  صم ِزيُد  فم يم َلم  وم ا عم تأمي مم تمبمُة،ال كِتابِكم  ِِف  هُ صم  ُيواِزنُ  داً حم  كم

ر كم عم ،اَلمِجِ شم اِدُل  دم ُيعم َِّكم ُكر وم ، ِس فِِعم ي ُمليمك داً حم  الرَّ اُبُه، كم لمدم يمس ثموم  ُكلَّ  ِرُق تمغوم

آء زم اُؤُه، جم زم اِهُرهُ  داً حم  جم ف ظم بماطِنُهُ  لِبماطِنِِه، ٌق وم ف وم َِّةِ  ِق لِِصد ٌق وم دُيم  لم  داً حم  ،النِّ  كم مم

ل هُ ِمث ٌق خم ع لم الم يم ٌد  ِرُف وم اكم  أميم ُه،فمض ِسوم انُ  داً حم  لم دم اج مم ِنِ  ُيعم يَّدُ  ِدِه،ِديتمع ِِف  تمهم ُيؤم  وم

قم أمغ مم ِن اً نمز رم ِمتِِه،تمو ِِف  عم
عُ َيم  داً حم  فِ ا مم ق مم لم ن ِد،مالم  ِم ِنم  تم خم يم ا تمظِمُ وم الُِقهُ  تم أمن مم  خم

الم  ُه،ِمن لِكم إَلم قمو بم رم أمق دم حم  الم  داً حم  ُد،بمع ِم ِن ُدكم ُيم  مِمَّ ِن دم أمحم  وم  ُيوِجُب  داً حم  بِِه، مم

ِمكم  رم تمِصُلهُ  بُِوُفوِرِه، ِزيدم اَلم  بِكم ِزي وم ِزي دم بمع دٍ بِمم ،ِمن الً طمو دٍ مم ُِب  داً حم  كم مِ  َيم رم  لِكم

ج   ،وم ابُِل  ِهكم ُيقم لملِكم  ِعزَّ  وم  .جم

بِّ  لِّ  رم َلم  صم دٍ  عم آلِ  حُمممَّ دٍ  وم ِب ناَلُ  ،حُمممَّ ىصاَلُ  تمجم مِ اَلُ  طمفم رَّ ِب،اَلُ  كم رَّ لم أمف قم  ضم

، اتِكم لموم باِرك صم ِ وم لم مَّ  هِ عم ، أمتم كاتِكم م بمرم يَّ تمرم ِ وم لم ماتِكم  تمعم أمم هِ عم حم  .رم

بِّ  لِّ  رم َلم  صم د عم آلِِه، حُمممَّ لمةً  وم ِمًة، صم
اكِ لمةٌ  تمُكونُ  الم  زم ا،ِمن كمىأمز صم لِّ  هم صم ِ وم لم  هِ عم

لمةً  ِمةً  صم اِم ن نم لٌة أم ىالم تمُكوُن صم ا،ِمن مم لِّ  هم صم ِ وم لم لةً  هِ عم ِمةً  صم اِض لٌة  رم الم تمُكوُن صم

و   افم هم  .قم

بِّ  لِّ  رم َلم  صم دٍ  عم آلِهِ  حُمممَّ لمًة ُتر وم لِّ  ِضِهِ صم صم اُه، وم َلم ِرضم ِزيُد عم تم لمًة  علِهوم صم

ِزيُد  ِضِكم ُتر تم َلم  وم اكم  عم لِّ  لمُه، ِرضم صم ِ وم لم لمةً  هِ عم ا،إاله  لمهُ  ىضم تمر الم  صم الم  هِبم  تمرى وم

م  ري  ا هُ غم ه َلمم
 .لً أم

بِّ  لِّ  رم َلم  صم د عم آلِهِ  حُمممَّ اِوُز ِرض وم لمًة جُتم انمكم صم الم  وم ، وم كم
ائِ ا بِبمقم اَُلم تَِّصُل اتِّصم يم وم



 

 

ن   ُد يم َمم الم  فم لَِمُتكم  تنفدكم  .كم

بِّ  لِّ  رم َلم  صم د عم آلِهِ  حُمممَّ لمةً  وم اِت  تمظِمُ تمن صم لموم تِكم  صم لئِكم أمن مم ُرُسلِكم  بِِائِكم وم  وم

أمه ، لِ وم تِكم اعم تمش طم َلم  تمِمُل وم اِت  عم لموم إن ِم ِن ِعبماِدكم  صم أمه ِسكم ِجنهكم وم ، لِ وم تِكم ابم  إجم

جتم   َلم  تمِمعُ وم ل عم أ ُكلِّ مم ِن ِت اوصم رم أ تم ذم رم بم ل نماِف أمص ِم ِن تم وم  .ِقكم خم

بِّ  لِّ  رم ِ صم لم آلِهِ  هِ عم لمةً  وم ِطُ  صم
لمة بُِكلِّ  حُتِ ة صم الِفم ُمس سم ة،تمأوم لِّ  نمفم صم ِ وم لم َلم  هِ عم عم  وم

لمةً  آلِهِ  ر صم َِّةً مم م ِن لمكم  ِض
َلِ ُتن وم ، وم عم  ِشئُ ُدونمكم لِكم  مم ل ذم ا تِل ةصم هم عم اِعُف مم  كم ُتضم

اِت  وم لم ا،ِعن الصَّ هم اِعِفم الم  دم ًة ِِف تمضم ادم اِم ِزيم َلم ُكُروِر األميَّ ا عم ِزيُدهم تم اوم هم ُعده ريُ  يم  .كم غم

بِّ  لِّ  رم َلم  صم ائِِب  عم ُمرتم اخ الَِّذي ِنم  تِهِ بمِ لِ أمه أمطم م هتم
،ألم ل ِركم عم جم ةم  تمُهموم نم زم خم

،ِعل ظمةم  ِمكم فم يم كم ِِف أمر نِكم ِدي وم اءم فم ُخلم ،وم كم  ِضكم جم ُيجم َلم  وم ، عم ر ِعبماِدكم هَّ طم ُموم  هتم

ج نمسِ  سِ ِم ِنم الرِّ الدَّ ، ِهرياً تمط وم تِكم ادم ل بِإرم عم جم ِسِال تمُهموم ةم وم اَلم  ،كم إلمِ لم  إَلم  لمكم سوم

نَّتِكم   .جم

بِّ  لِّ  رم َلم  صم د عم آلِهِ  حُمممَّ لةً  وم م ِزُل جُت  صم ا ِم ِن َلمُ ُتك هِبم ، وم تِكم امم رم كم لِكم وم  مُ َل ِمُل نِحم

ِ ِم ِن شِاءاألم  لم ُر عم فِّ ُتوم ، وم افِلِكم نموم طماياكم وم بِّ  ِم ِن ظَّ الم  ِهمُ عم ، رم ِدكم
فموائِ ِدكم وم

ائِ وم عم

ِ لم لِّ عم ِ هِ صم لم عم ا ِهموم ِدهم ةم ألِ ممم ايم الم غم ا، وم َِلم دم ِِف أموَّ لمًة الم أممم ا صم ةم آلِخِرهم الم َِنمايم  .وم

بِّ  لِّ  رم ِ صم لم ر ِهمعم ا ِشكم ِزنمةم عم مم ُه، وم ِملءم  ُدونم َم وم اتِكم سم ا وم مم ،فمو وم ُه ِنَّ دم  قم دم عم  وم

ا ،كِضارأ مم ،حتم  وم ا تمُه ِنَّ مم ِ وم ،بم لمةً  نمُه ِنَّ هُبُم صم رِّ م ،فىُزل كم ِمن ُتقم َلمُ ُكوُن لمكم وم تم  وم

ةٌ  ،اً ِرضم  ُمتَِّصلم  .أمبمداً  بِنمظمائِِرِه ِنَّ  وم

ُهمَّ ا د إنَّكم  للَّ انٍ  ُكلِّ  ِِف  ِدينمكم  تم أميَّ ام أموم م بِإمم لمَمً  تمهُ أمقم ،  ،لِِعبماِدكم  عم ًا ِِف بِلمِدكم نارم ومم

ل أمن دم بمع صم ب تم وم ب لمهُ يم ،بِحم ل لِكم عم جم ةم  تمهُ وم ِريعم ،ِرض إَلم  الذَّ انِكم اف وم مضوم تمهُ  تم رتم اعم  طم

ر ذَّ يم ع تم وم ِمتمُه،مم ر ِص أممم االن ِرهِ أمم تِثمالِ بِام تم وم اءِ وم أمالَّ  ِِِه،َنم  دم ِعن تِهم هُ  وم مم دَّ تمقم مٌ  يم دِّ  ُمتمقم

ن رم عم تمأمخَّ الم يم ٌر، هُ وم ُهوم  ُمتمأمخِّ ةُ ِعص فم ، مم ِذي ِنم
ه اللَّئِ كم ،ؤاَلُ  ُف وم ُعر ِمننِيم ةُ وم كنِيم اَلُ  وم سِّ  تممم



  

 

اُء ال   م هبم اَلمنِيم وم  .عم

ُهمَّ ا أمو للَّ ِِّكم ُشك ِزعفم
لِ ا رم لِوم ِ بِهِ  تم عممأمن مم لم أمو ِه،عم هُ ِمث نماِزعوم آتِهِ  فِِِه، لم  ِم ِن وم

اف نمِصريًا، طماناً ُسل كم لمُدن ت تمحوم ِسريًا، حاً لمُه فم أمِعن يم ، نِكم بُِرك هُ وم زِّ اش األعم ُه،أمز ُددوم  رم

وِّ  قم ُه، وم ُضدم اِعهِ  عم رم ِ وم ،بِعم احِ  نِكم ،بِِحف هِ وم ان ظِكم ، هُ ُِّص وم تِكم لئِكم ام بِمم  ِدكم بُِجن هُ ُددوم

أمقِم لمِب،األمغ كم  وم ُيُدودم عمكم  بِِه كِتمابمكم وم
ائِ م َشم ُسولِكم  ،وم ُسنم ِنم رم اُتكم )وم لموم  مَّ الله صم

ِ لم آلِهِ  هِ عم أمي (،وم ا بِهِ   ُِّي وم هُ  مم اتم اج ِم ِن الظَّاَلُِونم  أممم ، وم اِلِ ِدينِكم عم  عم ِن رِ واجلم  اءدص بِهِ  ُل مم

أمب ِِن ، وم تِكم ِريقم اءم ِم ِن طم َّ أمِزل بِِه الضَّ ، وم بِِلِكم احمم  بِِه النَّاكِبنِيم عم ِن سم ، وم اطِكم بِِه  قِِصم

اةم قمص جًا، ِدكم ُبغم أمل ِِن ِعوم انِبمُه أل وم ،وجم ِمائِكم
اب لِ َلم أمع ُسطوم ُه عم دم ،يم ائِكم ب دم هم لمنا  وم

أ تمهُ رم حم  فم رم هُ  تمهُ وم تمعمطهفم نهنمُه، وم م حتم اج وم لوم اِمِعنيم  لمهُ  نماعم ، سم ِِف  ُمطِِِعنيم اهُ  وم ، ِرضم اِعنيم  سم

إَلم  اَلُ  تِهِ ُنِّصم  وم ةِ وم عم افم ن دم ،ُمك هُ عم إلمِ نِِفنيم ُسولِكم  كم وم إَلم رم لمواُتكم )وم ِ مَّ الله صم لم  هِ عم

آلِهِ  . (وم بنِيم رِّ لِكم ُمتمقم  بِذم

ُهمَّ ا لِّ  للَّ صم َلم  وم فنِيم عاَلُ  لِِائِِهمُ أمو عم ِ اِمِهم رتم قم ن تَّبِِعنيم اَلُ  ،بِمم ُهممم جم  تمِفنيم قاَلُ  هم

ُهم ارم هِتِمبُِعر ِسكنِيم تممساَلُ  ،آثم كنِيم اَلُ  ،وم سِّ تِِهم تممم الميم ِّنيم ؤاَلُ  ،بِوم تِهِ  تم امم لِّ اَلُ  ،مبِإمم  نيم مسم

تِِهم ِِف   ِنم تمِهِديجاَلُ  ،ِرِهمألِ مم ُهم  ِنم تمظِِريناَلُ  ،طاعم امم يَّ ي ِنم اَلم  ،أم  ،ُِنمُهمأمع ِهمإلمِ ادِّ

اِت  وم لم اِت اَلُ  الصَّ كم ِماِت  بمارم ِماِت، النَّاِم
اكِ اِت  الزَّ اِديم لِّم الغم سم ائِحاِت، وم ِ الرَّ لم  ِهمعم

َلم أمر عم اِيِهموم اَجم  ،وم َلم التَّق عوم ىعم ُهمأمم وم أمص ،رم م لِحوم ُم َلمُ ُتب ،ُشُؤوَنم ِ وم لم  ِهمعم

اُب  تم إنَّكم أمن ِيِمُ  التَّوَّ ريُ  الرَّ خم ،ال وم افِِري ِنم اج غم لوم ُهم نماعم عم حم  مم لمِم بِرم اِر السَّ  تِكم ِِف دم

ا مم أمر يم اِحنِيم  يم  .الرَّ

ُهمَّ ا ا للَّ ذم ، مُ يمو هم ةم فم رم ف مٌ يمو عم َّ م تمهُ َشم رَّ كم ظَّم تمهُ وم عم حم  فِِهِ  تم نمشم  تمُه،وم ،رم نمن تمكم مم  تم وم

ف فِِهِ  أمج ،ِوكم بِعم لوم ، فِِهِ  تم زم َِّتمكم
طِ ل عم ضَّ فم تم َلم  بِهِ  تم وم ُهمَّ ا .ِعبماِدكم  عم ا للَّ نم أم ب وم  ُدكم عم

ِ تم عممأمن الَِّذي لم ب هِ عم ل لم قم ع لمُه، ِقكم خم بم ل دم وم اُه، ِقكم خم ل إيَّ عم ي مِمَّ ِن تمهُ فمجم دم ، تمهُ هم  لِِدينِكم



 

 

فَّق وم ، تمهُ وم قِّكم م ِلم صم عم ب تمهُ وم ،بِحم أمد لِكم لوم ،ِيز ِِف  تمهُ خم أمر بِكم دوم االمةِ  تمهُ شم ،أمو َلُِوم  لِائِكم

اةِ  ادم ُمعم ،أمع وم ائِكم ر ُثمَّ  دم هُ أممم لمم تم أ فم ِريم ر ،تم جم زم هُ وم لمم تم ن فم ِجريم ِم ،زم َنم ع عم ِن تمهُ وم ِمتِكم مم  ِص

المفم  كم أمم فمخم ،َنم  إَلم  رم ةً  الم  ِِكم انمدم الم  لمكم  ُمعم ِ بماراً تِكاس وم لم ،عم ا  بمل كم اُه إَلم مم وم اُه هم عم دم

ل يَّ ر تمهُ زم ذَّ ا يم إَلم مم ُه،وم هُ  تم انم أمعم َلم  وم كم  ذلِكم  عم ُدوه ُه، عم ُدوه عم أمق وم مم فم ِ دم لم اِرفاً  هِ عم  عم

ِعِ ،بِوم اِجِاً  ِدكم ف رم ،لِعم اثِقاً  ِوكم ، وم اُوِزكم انم  بِتمجم كم قَّ  وم عم  ِعبماِدكم  أميم ا مم نمن مم ِ تم مم لم  الأ هِ عم

ف لم يم ا .عم هم ا وم نم ا أم ي بمنيم  ذم دم اِغراً  كم يم اً  صم اِضعم لًِِل، خم اِشعاً  ذم ًا، ُمع خم ائِفم فاً خم ِ  بِعمظِِمٍ  رتم

ُنوِب  ِم ِنم  ل الذه مَّ م لِِ ُتهُ حتم جم االم  ِم ِنم  لٍ وم ماج طمايم م ف تمِجرياً ُمس ُتُه،رتم ًا  ِحكم بِصم الئِذم

حم  ،بِرم هُ  ُموقِناً  تِكم نَّ رٌي، كم ِمن َُيرُِييِن  الم  أم الم  جُمِ انٌِع، كم ِمن نمُعن ُِّييمم وم ُعد مم ُعوُد  فم َّ بَِمم تم ِلم عم

َلم مم ِِن اق مفم بِِه عم ُجد ِم ِن رتم ، وم ِدكم مه َلم مم ِن تمغم وُد بِِه عم ُ َّ بَِمم جتم ِلم  ِم ِن كم إلمِ بِِمِدهِ  قمىأمل عم

ف ،عم ام ِوكم اظمُمكم أمن نُ ِنوم تمعم َّ بَِمم الم يم ِلم َلم مم ِن عم لمكم ِم ِن تم ُِنَّ بِِه عم انِكم ُغف أممَّ اج ،رم  عملوم

ا ال ذم اُل  نمِصِباً  مِ ِموِِل ِِف هم نم ظهاً  بِهِ  أم ،ِرض ِم ِن يم انِكم الم  وم يِن  وم ُردَّ َّا راً ِصف تم ن مِم لُِب يم  بِهِ  قم

بُِّدونم اَلُ  ،  ِم ِن لمكم  تمعم إن إينِّ وِعبماِدكم م لم  وم دِّ م ُأقم دَّ د قم قم اِت، فم اِلم ُموُه ِم ِنم الصَّ دَّ ا قم  ُت مم

،تمو كم ف ِيِدم نم ادِ األمض  ُّيم وم األمن دم ادِ وم األش دم ن بماهِ وم ،عم أمتمِ كم اِب األمب ِم ِنم  ُتكم وم  الَّت ُِّي وم

ر ب ها،ِمن تىُتؤ أمن تم أممم رَّ قم تم ٌد  ُرُب يمق الم  بَِمم  كم إلمِ ُت وم يم
ِب إاله  كم ِمن أم ره  ُثمَّ  بِِه، بِالتَّقم

ةِ  ذلِكم  ُت بمعأمت ،إلمِ بِاإِلنابم لهلِ  كم التَّذم االس وم انمةِ وم ، تِكم ُيس لمكم ، الظَّ ِنِّ   ِنِ وم ةِ  بِكم الثِّقم  بَِمم  وم

،ِعن كم ع دم فم شم جائِكم  ُتهُ وم لَّ  الَِّذي بِرم ا قم ُِِب  مم ِ يم لم اِجِ هِ عم ،رم أمل كم سم س ُتكم وم  ِقريِ الم  أملمةم مم

لِِلِ  ِقريِ ال بمائِسِ ال ،الذه عم  تمِجرِي،ساَلُ  ائِِف الم  فم مم لِكم  وم ةً  ذم عاً  ِخِفم ه تمضم ذاً  وم وه عم تم  وم

ذًا، لموه تم ِ  تمطِِلً ُمس الم  وم ،اَلُ  بِتمكربه ي ِنم ِ ربِّ الم  تمكم الِِاً  وم ،اَلُ  بِدالَّةِ  ُمتمعم الم  طِِِعنيم  تمطِِلً ُمس وم

ةِ  اعم فم ، بِشم افِِعنيم ا الشَّ نم أم له  ُد بمع وم لِّنيم  أمقم ِمث األمقم ، وم لِّنيم له األمذم أمذم ةِ  ُل وم رَّ ما أمو الذَّ ِما ،ُدوَنم  فم

اِجِل اَلُ  لم  مم ِن عم ،يم ،رتم اَلُ  ينده وال ِسِئنِيم ا فنِيم يم المِة ال مم ِن وم ُم ِنه بِإقم ،يم اثِِري ِنم ُل  عم ضَّ تمفم يم  وم

،الم  ظمارِ بإن ا اطِئنِيم نم ُف عاَلُ  يِسءُ اَلُ  أم ِ اثُِر،ال اطِئالم  رتم ا عم نم مم أمق الَِّذي أم ِ دم لم ئاً،جُم  كم عم ِ  رتم



  

 

ا نم اكم  الَِّذي أم صم دًا، عم ا ُمتمعممِّ نم ابم  ِم ِن خفىتم اس الَِّذي أم ا الَِّذي هم نم ، أم كم زم ارم بم ِعبماِدكم وم

ا الَِّذي لم  نم ، أم أمِمنمكم بيمر ِعبمادمكم وم ط هم تمكم سم لم  وم مف وم أ يم ،بم كم ا سم نم َلم  ايِن اجلم  أم ف عم  ِسِه،نم

ا نم م ِنُ راَلُ  أم َِّتِِه، هتم
ا بِبملِ نم لُِِل ال أم ا ِماِء،الم  قم نم ناءِ ال الطَِّويُل  أم  .عم

قِّ  بان مم ِنِ  بِحم ل ِم ِن هتم تمجم ،خم بِمم ِنِ  ِقكم ِاص وم ،لِنمف تمهُ طمفم قِّ  ِسكم  ِم ِن تم رتم اخ مم ِنِ  بِحم

مم ِِن اج ، وم تِكم ريَّ أ تم تمبمِبم ،لِشم قِّ  نِكم ل مم ِن بِحم صم تمهُ  تم وم اعم تِكم  طم مم ِن بِطماعم ل وم عم  تم جم

ع ِمتمهُ مم ع ِص مم ،كم ِمتِكم قِّ  ِص ن مم ِن بِحم رم هُ  تم قم االمتم ، ُموم مم ِن بُِمواالتِكم هُ  تم ُنط وم اتم ادم  ُمعم

، اتِكم ادم د بُِمعم غممَّ ا ِم ُّيم يمو ِِف  يِن تم ذم ُد  بَِمم  هم مَّ تمغم ًل، كم إلمِ رم أم جم  مم ِن بِهِ  تم اذم  ُمتمنمصِّ عم  وم

اِركم تِغبِاس ائِبًا، فم لَّن ُِّي تم تموم َلَّ  بَِمم  وم تموم ه بِهِ  تم
تِكم  لم أم اعم ل طم الزه ىوم ي فم اَلم  كم لمدم انمةِ وم ،ِمن كم  كم

د يَّ تموم ُد  بَِمم  يِن وم يَّ تموم َّف بِعمه مم ِن بِهِ  تم ،وم أمت ِدكم هُ نمف عمبم وم ، ِِف  سم اتِكم أمج ذم اوم هم دم  ِِف  هم

ر ،مم اتِكم الم  ضم اِخذ وم ن ِِف  ِريط ُِّيبِتمف يِن ُتؤم ،جم ي بِكم دِّ تمعم ةِ  ِِف ُيدوِدكم  ِريطمو وم زم جُمماوم وم

،أمي اِمكم الم  كم اجم تِداس ِِل  لئِكم بِإم ن ُِّيِرجتمدتمس وم نمع مم ِن رم ريم  تهمم ا خم ُه،ِعن مم لم  دم  وم

تِهِ نِع ُيُلولِ  ِِف  كم كيمشم  بِّه .َِب  مم نم ق ِم ِن ن ُِّيوم ةِ رم ،ال دم افِلنِيم ِسنمةِ  غم ،رِس اَلُ  وم نمع فنِيم ةِ وم  سم

ُخذ ،ُذولنِيم خاَلم  ل وم ا إَلم  ب ُِّيبِقم لتمعاس مم انِتنِيم  بِهِ  تم مم اس ،القم ،اَلُ  بِهِ  تم بمدتمعوم بِِّدي ِنم  تمعم

اس ذتمنوم ،اَلُ  بِهِ  تم قم اِوننِيم أمِعذ تمهم َّا يِن وم ن ُيبماِعُديِن  مِم ،عم ُوُل  كم ُيم ِ وم بمنيم  ن ُِّيبم ظِّ ُّي وم  يم

،ِمن يِن  كم يمُصده َمَّ  وم اِوُل  عم ي ُأيم ل .كم لمدم هِّ سم س وم ،إلمِ اِت ريم الم  لمكم ِِل مم اَلُ  كم ةِ وم قم ابم  سم

اإلمِ ِ ِم ِن هم ر ُث يم ،أممم اَلُ  تم ةم وم ايَّ ا شم َلم  فِِهم ا عم د مم الم  ،تم أمرم قتم  وم ُق تم  فِِمم ِن ن ُِّيحم  ِم ِنم  حم

نيم ساَلُ  و بَِمم  تمِخفِّ
دأم ،عم الم  تم عم  ن ُِّيلِكهُت  وم ِضنيم اَلُ  ِم ِنم  لُِك هُت  مم ِن مم ،َلِمق تمعمرِّ الم  تِكم  ينُتتمربِّ  وم

ُ ِم ِنم اَلُ  فِِمم ِن ِرفنِيم نُتتمربِّ ن ُِّي ،ُسُبلِكم  عم ِن حم نمجِّ اِت ال ِم ِن وم رم مم لِّص نمِة،ِفتغم خم  ِم ِن ن ُِّيوم

اِت ال وم أمِجر وى،بملَلمم ُيل لءِ اإِلم ذِ أمخ ِم ِن يِن وم ِ وم بمنيم  ن ُِّيبم ُدو   وم ن ُِّي، عم ًوى ُيِضله هم  وم

ن ُيوبُِقن ُِّي، مم ةٍ وم ُقن ُِّي،تمر قمصم الم  هم نِّ ُّي إع ِرضُتع وم اضم عم ن ىضم الم تمر مم ِن رم  دم بمع هُ عم

، بِكم ضم الم  غم لِ  ِم ِنم  ن ُِّييِسُتؤ وم ، األمم ِمغ فِِكم َّ  لِبم فم ِلم حم  ِم ِن ُقنُوطُ ال عم ،رم الم  تِكم  وم

ةم  الم  بَِمم   ُّينِّ تمحتم  اقم تمب بِهِ  ِِل  طم ظمن ُِّيفم َّا هم ُلنِِهِ  مِم مِّ ، لِ فمض ِم ِن حُتم مبَّتِكم الم  حمم  ِم ِن ن ُِّيِسلُتر وم



 

 

ِدكم إر الم يم ريم  مم ِن سم الم  فِِِه، الم خم ةم  وم اجم الم  ِه،إلمِ بِكم  يم ةم  وم الم  لمُه، إنابم م َِبم  مِ تمر وم  مم ِن  ُّيم رم

قمطم ِم ِن نيِ  سم ، عم تِكم ايم مم ِنِ  ِرعم لم اش وم ِ تممم لم ،ِعن ِم ِن يُ زالِ  هِ عم ِمِدي ُخذ بمل ِدكم  ِم ِن بِ

ق ه ،ي ِنده رتاَل طمةِ سم وم ةِ وم ِفنيم اَلُ  لم لهةِ  ،تمعمسِّ زم ،غاَلم  وم ر ُروِري ِنم وم ةِ وم َّا  الِكنِيم اَلم  طم افِن ُِّي مِم عم وم

ِاب اِت  بِهِ  تم تملم بمقم بِِِدكم  طم ، عم إمائِكم لِّغ وم بم بمالِغم  ن ُِّيوم أمن مم ِن مم ِ تم عممُعنِِتم بِِه، وم لم  ِه،عم

ِضِتم  رم ن وم ش ُه،عم أمعم ِِدًا، تمهُ فم ِ حم فَّ تموم ِعِدًا، تمهُ وم ق سم طموِّ َمَّ  لمعِ اإِلق قم طمو ن ُِّيوم  بِطُ ُُي  عم

نماِت،الم  يمذ سم ُب وم اِت بِال هم كم م أمش ،ربم ل ِعروم ارم االز ب ُِّيم قم ِِّئاِت  عم ِن ِدجم بمائِِح السَّ  قم

اِضِح الم  وم فم الم  بماِت،ووم لتمش وم َمَّ  بِكم إاله  ِرُكهُ ُأد الم  بَِمم  ن ُِّيغم نِّ ُّي كم ِضُِير  م ال عم ريُ  عم  ُه،غم

ان عوم ل ِم ِن زم نَِِّة ِماُدن ُيبَّ  ب ُِّيقم ن دم َمَّ  هىتم ،ِعن عم كم تمُصده  دم اءِ اب عم ِنِ  وم ةِ ال تِغم ِسِلم ،إلمِ وم  كم

ُتذ ُرِب  عم ِنِ  ِهُل وم يِّ ِنم . كم ِمن التَّقم زم دم  ِِلم  وم ره اتِكم  التَّفم ِ بُِمنماجم اِر، لِ بِاللَّ النَّهم ب وم هم ِِل  وم

ةً ِعص ش ِم ِن نِِن ُِّيُتد مم ،خم ق ِمتِكم تم ن ُِّي ِم ِن عم ِن طمُعن ُِّيوم ُفكه تم ، وم ماِرمكم  أمرِس  ُرُكوِب حمم

ظمائِمِ ال ب ،عم هم نمِس ال ِم ِن ِهريم ِِل التَّط وم أمذ ِماِن،ِعصدم نم الم  ِهبوم رم نِّ ُّي دم ا،عم  طمايم

رسم  ، بالِ برِِس  ن ُِّيبِلوم افِِمتِكم يِن  عم دِّ رم اءم  وم ، ِردم افاتِكم ل ُمعم لِّ جم وابِغم  ن ُِّيوم ،نمع سم ئِكم  َمم

اِهر ظم يَّ فمض وم طمو لمكم لمدم ،وم أمي لمكم تمس فِِِقكم بِتمو يِن دوم ،ِديوم أمِعنِّ ُّي ِدكم َلم  وم  صالِِح  عم

َِّةِ  ر النِّ مم ُمس لِ قموال يِضِّ وم ِل،ال سم ِنِ تمحوم مم الم  عم و إَلم  ن ُِّيتمكِل وم يِت  ِِل يم ُقوَّ و ُدونم  وم  لِكم يم

، تِكم ُقوَّ الم  وم ب مم يمو ِزيِن ُت   وم ثُن ُِّيتم ، عم الم  لِلِقائِكم حتمف وم ي بمنيم  ن ُِّيضم دم ،أمو يم الم  لِِاِئكم  وم

،ِذك ِسن ُِّيُتن كم الم  رم نِّ ُّي ُشك ِهبُتذ وم ،عم كم الِ أمي ِِف  نِِهِ ِزمأمل بمل رم ه وم لمِت  دم ِعن وِ السَّ فم  غم

، نيم اِهلِ اجلم  أمو آِلالئِكم و بَِمم  ن ُِّيم ُأث أمن ن ُِّيِزعوم
أمع   تمنِِِه،لمِأم ُف وم ِ س بَِمم  رتم

يأم ، تمهُ دم َّ اج إِلم  عملوم

غ غ قم فمو كم إلمِ بمت ُِّيرم ،ال بمةِ رم اِغبنِيم حم  رَّ اكم  ِديوم الم  ، ِنم اِمِديالم  دِ حم  قم فمو إيَّ  ن ُِّيُذلتم  وم

ت ُِّي دم ِعن ،إلمِ فاقم الم  كم س بَِمم  ن ُِّيلِكهُت  وم
يأم ،إلمِ ُتهُ دم الم  كم بمه بَِمم  ن ُِّيبمهجتم  وم انِِدي ِنم اَلم  بِهِ  تم جم  عم

، إينِّ  لمكم ٌم، لمكم  فم لِّ ةم اُل  أمنَّ  لممُ أمع ُمسم ، جَّ أمنَّكم  لمكم ضبِال َلم أمو وم أمع ِل،فم دُ وم  وم

اِن،بِاإلي أمه سم ىالتَّق ُل وم أمه وم ِة،غاَلم  ُل وم أمنَّكم  ِفرم ،  بِأمن كم ِمن َلم أمو ُفوم تمع بِأمن وم بم
اقِ ُتعم

أمنَّكم بِأمن ق رُتم تمس وم
ُب أم أمي ،رهَّ تمشم  أن إَلم  كم ِمن رم ِاةً  ِِن ُِّيفم ِِّبمةً  يم ن طم ب ُأِريُد، بَِم تمظِمُ تم تم  ُلغُ وم



  

 

ا ُأِيبه ِم ِن َب ِ مم ا آيِت  الم  ُث يم هُ تمك مم الم أمر ،رم ا تمكُِب وم ِم مم ن تم َنم أمِمت ،هُ عم  مم ِن تمةم ِمِ ن ُِّيوم

ي بمنيم  ُنوُرهُ  عمىيمس دم عم ِن هِ يم لِّل وم ذم ي بمنيم  ن ُِّييِِمِِنِه، وم دم ،يم يِن  كم أمِعزَّ ل دم ِعن وم ،خم  ِقكم

ع ضم ا ن ُِّيوم لمو إذم ، ُت خم ار بِكم عوم ، بمنيم  ن ُِّيفم أمغ ِعباِدكم مَّ ِن نِن ُِّيوم ِزد عم نِّ ُّي، وم ن ُِّي  عم  يِن ُهوم غم

ةً  كم إلمِ اقم ق فم فم أمِعذ رًا،وم ِة األمع ِم ِن يِن وم تم َمم اِء،شم ِم ِن دم ِم ِنم  بملِء،ُيُلوِل ال وم لِّ  وم  الذه

ال نماِء،وم دو عم غممَّ لمع فَِِمم  يِن تم ِ تم اطَّ لم ُد بِِه ال ،ِمنِّ ُّي هِ عم مَّ تمغم اِدرُ بَِمم يم َلم  قم  الم لمو شِ بمطال عم

اآلِخُذ  ُمُه،ِيل َلم  وم ةِ اجلم  عم ا أمناُتُه، الم لمو ِريرم إذم د وم ن ُِّي ِمن أمو نمةً فِت مبِقمو تم أمرم نمجِّ اُسوءًا فم  هم

، لِواذاً  إذ بِكم امم  ن ُِّيُتِقم لم  وم قم ة مم هُ ِمث ن ُِّيُتِقم فملم  ِماكم ُدن ِِف  فمِضِحم تِكم  ِِف  لم اش ،آِخرم عوم  فم

ا اِدثِهم وم ِدكم بِحم
ائِ وم ِديمم فم قم ا، وم اِخِرهم لم ِمنمنِكم بِأموم

ائِ الم تم  ،ِِل أموم ق ُددوم ًا يم ده هُ  ُسوِِلم مم عم  مم

ل الم  ب ُِّي،قم ق وم عتم ةً  ن ُِّيرم اِرعم ذ قم ُب يم ا هم ائ ُِّي، َلم م الم  هبم ِسِ ن ُِّيتمُسم وم ةً خم ا ُغرُ يمص سم د َلمم  ِري،قم

الم  ةً  وم ُل َُي  نمِقِصم اأمج ِم ِن هم ايِن، لِهم كم الم  مم ُرع وم و ن ُِّيتم ةً رم ا، لُِس ُأب عم الم  هِبم  أوِجُس  فةً ِخِ وم

ما ِ عملاجو ،ُدوَنم ، ِف بمت ُِّيهم ِعِِدكم ِري وم ذم يم إن ذاِركم إع ِم ِن وم ،وم اِركم ه ذم رم  دم ِعن بمت ُِّيوم

ةِ  اع ،آياتِكم  تِلموم اظ ُِّي ِِل لمِ ُمروم ، فِِهِ  بِإيقم تِكم ِدي لِِعبمادم ره فم تم دِ  وم جه ، بِالتَّهم ِدي لمكم ره م جتم  وم

،إلمِ بُِسُكويِن  إن كم الِ وم ائِِج ُّي زم وم ، يم لمت ُِّي بِكم ُمنمازم اكم  وم اكِ  ِِف  إيَّ كم بمت ُِّي فم قم ،  ِم ِن رم اِركم نم

َّا فِِِه أمه يِت مِم ارم إجم اوم ابِكم  ِم ِن ُلهم ذم الم  ،عم ر وم اِمهًا، ِمايِن ُطغ ِِف  يِن تمذم الم  عم م ِِف  وم يِت غم  رم

اِهِاً  تَّى سم الم  ِيني، يم لجتم  وم م ِنِ  ِعظمةً  ن ُِّيعم
، َلِ عمظم الم  اتَّ االً  وم م ِنِ  نمكم

،اع َلِ م الم  تمربم  ِن نمةً فِت وم
 َلِم

، الم  نمظمرم الم  بِِه، ُكرُ تم  َِبم فِِمم ِن ُكرتم  وم ريِ  ِدلتمبتمس وم الم  ي،َِبم غم الم  ًَم،إس ِِل  ُتغمريِّ  وم ل وم  ُتبدِّ

الم  ًَم،ِِل ِجس تَِّخذ وم اً  يِن تم ل ُهُزوم ،ِلم الم  ِقكم اً ُسخ وم ، ِريه الم  لمكم بمعاً  وم مرإاله  تم
،َلِ اتِكم الم  ضم  وم

ناً مُم  امِ بِاإلنإاله  تمهم أمو ،لمكم  تِقم ف دم بمر يِن ِجدوم ،عم ةم  ِوكم لموم حم  ويم و تِكم رم رم ُيم  ِيكم وم رم  انِكم وم

نَّةِ  جم ِعِ وم ،نم أمِذق ِمكم اغِ ال مم طمع ن ُِّيوم رم ما فم
به  َلِ
ة حُتِ عم االج ِم ِن بِسم ، وم تِكم عم ادِ سم  فَِِمم  تِهم

ي لُِف ُيز ِعن كم لمدم ك،وم أمحتِ  دم ةبُِتح ن ُِّيفوم اج ِم ِن فم ، وم اتِكم فم لحُتم ةً  عم ابِحم يِت رم ارم يِت  جِتم رَّ كم وم

ريم  ة، غم ارِسم أمِخف خم كم  ن ُِّيوم امم قم ق مم وِّ شم ، ن ُِّيوم كم ُتب لِقاءم َّ تمو وم ِلم ةً عم  ِق ُتب الم  نمُصوياً  بم

ا هم عم ةً  ُذُنوباً  مم ال ِصِغريم ًة، وم برِيم الم  كم ر وم ان تمذم ًة، وم يرم ِ الم رسم ِمًة وم
لمنِ ا عم هم عم عِ مم  ِم ِن ِغلَّ ال زم



 

 

د ،ُمؤلِل ِريصم اع ِمننِيم ل طِفوم َلم  ب ُِّيبِقم ُك ِن ،اِشِعنيم الم  عم ،  وم نيم
اِلِ َمم تمُكوُن لِلصَّ ِِل كم

ن ُِّي ِيل لِّ يم ،اَلُ  ِمةم وم اج تَِّقنيم انم ِصد عملوم ابِِريال ِِف  قِِلم لِسم ،غم ك  ِنم
ذِ  ِِف  ناِمِاً  راً وم

، اِف  اآلِخِري ِنم وم ر َِبم  وم ةم عم ، صم لنِيم ِّم األموَّ تم تِكم ُسُبوغم نِع وم ، مم َّ ِلم اِهر عم ظم ا  وم اهِتم امم رم كم

 ، يَّ ُسق ِم ِن ألإمولمدم ، وم يَّ ِدكم يمدم
ائِ وم اِور فم جم ، وم َّ اِهبِكم إِلم وم مم مم

ائِ رم  ِم ِن ِمبنِيم َِبم األمط كم

ِمآئِكم أمو
ن الَّت ُِّي نِ نمااجلِ  ِِف  لِ يَّ ازم ،ألِ مص تمهم ل ِفِائِكم لِّ جم ائِفم  ن ُِّيوم م لِكم  َشم اِت اَلم  ِِف  نِحم امم  قم

ةِ اَلُ  دَّ ، عم اج ألِ مِيبَّائِكم كم ِِلم ِعن عملوم ِقِ دم ئِنهًا،ُمط هِ إلمِ آِوي لً مم ةً  مم ثابم مم ره  اهؤوبتأ وم أمقم  وم

ِ الم  ،ناً عم ايِس وم ِت  ن ُِّيُتقم ائِِر،اجلم  بِعمظَِِمم الم  رم ائُِر، َلم ُتب مم يمو ن ُِّيلِكهُت  وم م أمِزل الرسَّ نِّ ُّي ُكلَّ  وم عم

ُشب ك  وم ة،شم اج هم ِريقاً  قِّ ِِل ِِف الم  عملوم حم  ِم ِن طم مم اَلم  ِزلوأمج ة،ُكلِّ رم سم
 ِم ِن واِهِب ِِل قِ

ر فِّ وم ، وم الِكم َّ ُيُظوظم اإِلي نموم ِلم انِ عم ،إف ِم ِن سم الِكم اج ضم ل عملوم اثِقاً  ب ُِّيقم ،ِعن بَِمم  وم كم  دم

ِّ ُّيم  ُهم غاً تمفُمس وم ما رم
، ُهوم  َلِ اس لمكم ، بِهِ  ِمُل تمعتمس بَِم ن ُِّيِملتمعوم تمكم الِصم أمَِش  خم ل بوم  ب ُِّيقم

تمكم  الُعُقولِ  ُذُهولِ  دم ِعن اعم اَجم  ،طم ال ِغنىِِل ال عوم ،وم افم فم ةم  عم عم الدَّ اَلُ  وم ،وم اةم افم ةم  عم حَّ الصِّ  وم

أ الطهمم ، وم ةم عم السَّ ال نمةم نِِوم ،وم ِمةم
افِ الم  عم ا ِم ِن بِطحُت  وم ُشوهُبم نمايِت بَِمم يم سم ع يم ،مم ِمتِكم الم  ِص  وم

لموايِت  ع بَِمم  خم اِت فِت ِم ِن ِِلم  ِرُض يم غم ،نمزم ُص ِن نمتِكم ج وم د إَلم  الطَّلمِب  عم ِنِ  ِه ُّيوم  ِم ِنم  أميم

،ال اَلمنِيم ن ُِّي عم ُذبَّ ا التَِمسِ  عم ِنِ  وم ، دم ِعن مم اِسِقنيم الم  الفم لجتم  وم ِهريًا، لِلظَّاَلنِِيم  ن ُِّيعم الم  ظم م وم  َلمُ

َل حمم  داً  كِتمابِكم  وِ عم نمِصريًا، يم ُيط وم ِ ِم ِن ن ُِّيوم ةً  لممُ أمع الم  ُث يم ِماطم ِقِ ِي ا، ن ُِّيتم اف هِبم  تمحوم

ابم ِِلم أمب تِكم تمو وم حم  بم رم أ تِكم وم رم تِكم وم ِرز فم ، ِم ِنم  كم إلمِ إينِّ  الواِسِع، قِكم وم اِغبنِيم ِ  الرَّ أمت  موم

كم ِِلم إن امم ريُ  عم اج ِعِمنيناَلُ  إنَّكم خم ال جِّ ِِف الم  ِريباق ُِّيم ُعم عملوم ةِ ُعموم اءم اب رم  تِغم

ج ا ربَّ ال ،ِهكم وم اَلمنِيم يم ِِّبنِيم الطَّاِهِري ِنم  .عم آلِِه الطَّ د وم َلم حُمممَّ َلَّ اهللُ عم صم لمُم  وم السَّ وم

  ِ لم ِ هِ عم لم عم   .«أمبمدم اآلبِِدي ِنم  ِهموم
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 احلرام باملشعر الوقوف :الثالث

 من أفضت   فإذا. احلياض وادي إىل ،حمرس وادي اىل املأزمني بني ما وحدوده

 ليلة فيه لتبيت)املزدلفة(  املشعر تأيت التاسع، اليوم من الشمس غروب بعد عرفة

 :هكذا ناوياً  العارش

)أبِت هذه اللِلة باَلشعر الرام إَل طلوع الفجر لج التمتع يج اإلسلم، 

 لوجوبه قربة إَل اهلل تعاَل(.

إحياء هذه الليلة بالعبادة فإن أبواب السامء ال تغلق فيها، ويقول اهلل  وينبغي

 أستجِب أن عِل ويقَّ  يق ُّي ديتمأ عبادي، وأنتم ربكم أنا»)جل شأنه(: 

«لكم

)أقف باَلشعر الرام م ِن طلوع الفجر إَل طلوع الشمس لج التمتع يج 

 اإلسلم، لوجوبه قربًة إَل اهلل تعاَل(.

 :الوقوف يال دعائك م ِن ولِك ِن

رامِ » ِر الم بَّ اَلمشعم بمت ُّي ِم ِنم النهاِر، ،امللههمَّ رم قم لِل  أوِسعو ُفكَّ رم َّ ِم ِن ِرزقِكم الم ِلم عم

ه اجِل ِنَّ أدو الطِب، قم سم َّ فم نه ُّي َشم رُي مَّ أنتم الله .اإلنسِ و رأ عم خم طلوٍب إلِِه، وم رُي مم خم

،ُمد سئوٍل،و ُعو  رُي مم وقف ُّي هذا أن و خم يت ِف مم زم
ٌه، فماجعمل جائِ زم

افٍِد جائِ لُِكلِّ وم
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قتم  تم يت، وم ثرم ، وقِلمن ُّي عم عِذريتم طِئمت ُّي، عم ِن تتجاِوزم بملم مم نِا  ىالتهقو اجعملِ  ُثمَّ  خم ِم ِنم الده

 .«الراحني أريم يا برحتك ،زادي

 واملؤمنني ومالك، دكوول وأهلك ووالديك لنفسك كثرياً  تعاىل اهلل وادع

 مرة، مائة وهلله تسبيحة، مائة وسبحه تكبرية، مائة اهلل كرب ثم واملؤمنات،

 :وقل وآله حممد عىل وصلِّ  مرة، مائة وامحده

م ِن الضللة، وأنقذين م ِن اجلهالة، واجعل ِل خري الدنِا  ديناه اللهم»

 هبذا مقام ُّي ترى فقد رضاك، إَل وانقلن ُّي هداك، إَلواآلخرة، وخذ بناصِت ُّي 

 للناس، علمَمً  وجعلته فأكرمتمه، لك وذلَّ  فرفعتمه، لك خفضم ان الذي اَلشعر،

ِ ُمنمايم  فِه فبلِّغن ُّي  .رجائ ُّي لم ونم

م شعري وبشي عَل النار، وأن  اللهم رِّ إين أسألك بحق اَلشعر الرام، أن حُتم

ن ُّي يِاًة ِف طاعتك، وبصريًة ِف دينك، وعمًل بفرائضك، واتباعًا ألمرك،  ترزقم

 وجرياين، وإخواين وأهِل وُولديوخري الداري ِن، وأن حتفظن ُّي ِف نفيس، ووالديَّ 

 «.الرحني أريم يا

 :وقل

َُجمٌع، اللهم إين أسألك أن جتمعم ِل فِها جوامعم الري، اللهم ال اللهم هذه »

تؤيسن ُّي م ِن الري الذي سألتك أن جتمعه ِل ِف قلب ُّي، وأطلُب إلِك أن تعرفن ُّي ما 

ِِن ُّي جوامعم الش فت أولِاءك ِف منزِل هذا، وأن تقم  .«عره

 فإذا. الشمس تطلع حتى بالدعاء تشتغل الصبح فريضة تصيل أن وبعد
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 يف داخل هو الذي حمرس وادي إىل تصل حينام وقل منى، إىل تأيت الشمس طلعت

 :منى

لِّم اللهم» ه سم  تركُت  فَِم ن ُّيدعويت، واخُلف توبت ُّي، وأمِجب واقبل دي،عم

 .«بعدي

 

 رمي مجرة العقبة يوم العيد يف منى :الرابع

 جهة ومن حمرس، وادي واملشعر عرفة جهة من وحده معروف، كبري حمل وهو

 .العقبة أسفل مكة

 ىمن بأعامل تأيت العيد يوم من الشمس طلوع بعد املشعر من أفضت فإذا

الثّلثة التي أوهلا رمي مجرة العقبة فتستقبلها مستدبرًا القبلة، متباعدًا عنها بنحو 

مي، مخسة أمتار إىل سبعة أمتار، واحلصيات السبع يف يدك اليرسى، وتنوي الر

 وتقول:

)أرم ُّي َجرة العقبة بسبع يصِات لج التمتع يج اإلسلم، لوجوبه قربة إَل 

 اهلل تعاَل(.

 :وتدعو

ِمايت هؤالء اللهم» صم   ،«عمِل ِف ُه ِنَّ فمعوار ِل، ِصِه ِنَّ فأمي يم

 :الرمي عند وتقول

راد اللهم أكرب، اهلل» عن ُّي الشِطان، اللهم تصديقاً بكتابك وعَل سنة نبِك  يم

حممد|، اللهم اجعله ِل يجًا مربورًا، وعمًل مقبوالً، وسعِاً مشكورًا، وذنبًا 
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 .«مغفوراً 

 :اخليمة إىل الرجوع عند االنتهاء بعد وتقول

ثق بكم  اللهم» ، فنعمم  توكلُت، وعلِكم  ُت،وم  ونعم اَلوَل، ونعمم  الربه

 .«النصري
 

 اهلدي ذبح :اخلامس

 املطلوبة، الصفات عىل مشتمّلً  اهلدي فتشرتي منى، أعامل من الثاين وهو

 :ذبحه يف وتنوي

)أذبح هذا اَلدي لج التمتع يج اإلسلم لوجوبه قربة إَل اهلل تعاَل. بسم اهلل 

 واهلل أكرب(.

 :اهلدي نحر عند: وتقول

ه﴿ جَّ جوم األمرِه ُّيم لِلَِّذي ُت وم اِت وم وم َمم افمطمرم السَّ نم ا أم مم نًِِفا وم ِم ِنم  ضم يم

حمم ﴿ ،﴾كنِيم ِش اَلُ  ُنُسك ُِّي وم لميِت وم مايِت ِمايم إِنَّ صم ممم بِّ ال هللوم اَلمنِيم رم ِ  ال * عم  يكم َشم

 س  اَلُ   ِنم مِ  انم أم وم  ُت ر  مِ أُ  كم وبذلِ  ،هُ لم 
بسم اهلل وباهلل واهلل »اللهم منك ولك،  .﴾منيلِ

 بعد النحر:  وتقول«. أكرب

من ُّي كَم تقبلتم م ِن إبراهِمم خلِلك، وموسى كلِِمك، وحممٍد  تقبل اللهم

لِهم(  .«يبِبِك )صَل اهلل علِه وآله وعم
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 احللق :السادس

 :قائّلً  النية وتنوي القبلة فتستقبل منى، أعامل من الثالث وهو

)أيلق لإليلل م ِن إيرام يج التمتع يج اإلسلم، لوجوبه قربة إَل اهلل 

 تعاَل(.

 :وتقول

ر مضاعفات، ويسنات القِامة، يوم نوراً  شعرة بكل أعطن ُّي اللهم»  عن ُّي وكفِّ

 .وآله حممد عَل اهلل وصَل ،«قدير يشء كل عَل إنك السِئات،

 أو حلق وإذا العمرة، أعامل يف مر كام وهو احللق، تعذر عند التقصري وجيزي

 .والصيد النساء عدا عليه، حرم ما مجيع له حل قرص

 

 احلج طواف :السابع

 مع مكة تأيت العيد، يوم منى أعامل من تنتهي أن وبعد الزيارة، طواف ويسمى

 فإذا الشارب، من واألخذ األظفار وتقليم الغسل بعد الغد فمن وإال اإلمكان،

 :وقل بابه عىل فقف احلرام املسجد وصلت

لِّم» سم لِّمن ُِّي لمُه، وم سم َلم ُنُسك ُِّيم وم ُهمَّ أِعنِّ ُّي عم سألمةم الله ُهمَّ إيِنِّ أمسأمُلكم مم ُه ِِل، الله

نبِِه، أنلِالعم  ف بِذم ِ ت ُّي. تمغِفرم ِِل ُذُنوَِب، وأن ِل اَلُعرتم اجم ن ُّي بِحم  ُترِجعم

، والبملُد بملُد  بُدكم ُهمَّ إيِنِّ عم ، وأُؤمه الله حمتمكم ، جئُت أطُلُب رم ، والبمُِت بمُِتكم كم

، اَلمطِِِع  ِمكم قرِي اَلُضطمرِّ إل سألمةم الفم ِركم أسأُلكم مم دم اضًِا بِقم ، رم ، ُمتهبِعًا ألمركم تِكم اعم طم

، اَلُشِفِق ِم ِن ، أن ألممِركم ائِِف م ِن ُعقوبِتمكم ، الم ابِكم ذم يِن  عم ، وجُتريم كم فوم ن ُّي عم غم ُتبملِّ
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 .«حمتِكم ِم ِنم النَّارِ بِرم 

 احلج طواف وتنوي األسود، باحلجر مبتدئاً  املطاف يتأوت املسجد تدخل ثم

 :هكذا

طواف يج اإلسلم يج التمتع، لوجوبه  ط)أطوف هبذا البِت سبعة أشوا

 قربة إَل اهلل تعاَل(.

 .وفعّلً  قوالً  العمرة طواف يف مر ما نحو عىل سبعاً  وتطوف

 

 الطواف صالة :الثامن

، بنية صّلة طواف احلج تنوهيا هكذا: ×براهيمإركعتان خلف مقام  وهي

 كام)أصِل ركعت ُّي الطواف لج التمتع يج اإلسلم لوجوبه قربة إَل اهلل تعاَل(، 

 .الطيب يل وبتاممها ودعاًء، وكيفاً  كامً  العمرة صّلة يف مر

 

 السعي :التاسع

الفراغ من ركعتي الطواف، تأيت زمزم فترشب منه كام مر، ثم خترج من  وبعد

، وتقرأ األدعية التي تقدمت يف اباب الصفا ومتيش مطمئنًا وتصعد عىل الصف

بني الصفا واَلروة  ى)أسعسعي العمرة، ثم تنوي سعي حج اإلسّلم هكذا: 

 (.سبع مرات لج اإلسلم يج التمتع، لوجوبه قربة إَل اهلل تعاَل

 .العمرة سعي يف هناك بيانه تقدم ما مجيع وتفعل
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 النساء طواف :العاشر

فرغت من السعي تعود إىل البيت احلرام وتطوف سبعة أشواط، ناويًا هبا  فإذا

 طواف النساء حلج اإلسّلم، ونيته: 

)أطوف هبذا البِت سبعة أشواط طواف النساء لج اإلسلم يج التمتع، 

 اهلل تعاَل(.لوجوبه قربة إَل 

 .والعمرة احلج طواف مثل وهو

 

 النساء طواف صالة :عشر احلادي

 :قائّلً  ذلك هبام تنوي ركعتان وهي

)ُاصِل ركعت ُّي طواف النساء لج اإلسلم يج التمتع، لوجوبه قربة إَل اهلل 

 تعاَل(.

 بسبب عليه حمرماً  كان ما له حلا  ا،همن فرغ فإذا عينًا، تقدم كام وتصيل

 .النساء من اإلحرام

 .النساء إىل بالنسبة احلكم وكذا

 

 عشر احلادي ليلة مبنى املبيت :عشر الثاني

إذا ذهب إىل مكة يوم العيد جيب عليه العود إىل منى قبل الليل فيبيت هبا  فإنه

 )أبِت هذه اللِلة بمنى لج التمتع لوجوبه، قربة إَل اهلل تعاَل(.ناويًا ذلك قائًّل: 

 

 عشر احلادي يوم اجلمار رمي : عشر الثالث

 تقدم كام حصيات، بسبع واحدة كل العقبة، ثم الوسطى، ثم باألوىل، مبتدئاً 



 

 

 :واحدة كل رمي عند وينوي. القبلة يستقبل فإنه والوسطى األوىل يفإالا 

)أرم ُّي هذه اجلمرة بسبع يصِات لج اإلسلم يج التمتع، لوجوبه قربة إَل 

 اهلل تعاَل(.

 

 عشر الثاني ليلة مبنى املبيت :عشر الرابع

 :ناوياً  عرش احلادي ليلة مبيت يف تقدم ما نحو عىل

 )أبِت هذه اللِلة بمنى لج التمتع، لوجوبه قربة إَل اهلل تعاَل(.

 

 عشر الثاني يوم اجلمار رمي :عشر اخلامس

 ثم الوسطى، ثم باألوىل، مبتدئاً  عرش، احلادي يوم رميها من تقدم ما نحو عىل

 :ناوياً  حصيات، بسبع واحدة كل العقبة،

)أرم ُّي هذه اجلمرة بسبع يصِات لج اإلسلم يج التمتع، لوجوبه قربة إَل 

 اهلل تعاَل(.

 من عنده تبقى ما يدفن الزوال، بعد األول النفر يف يرحل أن أراد وإذا

 .خيمته يف حصيات

 .الواجب الج ينته ُّي وهبذا

 

 عشر الثالث ليلة املبيت

 غابت إذا كام أيضًا، عرش الثالث ليلة فيها يبيت أن فعليه منى يف تأخر إذا

 عليه يوجب ما اإلحرام حمرمات من ارتكب أو منى، يف وهو عرش الثاين شمس



  

 

 :ونيته عرش، الثالث ليلة املبيت

 )أبِت هذه اللِلة بمنى لج التمتع، لوجوبه قربة إَل اهلل تعاَل(.

 :ونيته عرش، الثالث اليوم يف اجلامر رمي وعليه

)أرم ُّي هذه اجلمرة بسبع يصِات لج اإلسلم يج التمتع، لوجوبه قربة إَل 

 اهلل تعاَل(.

 .الزوال قبل ينفر ثم

  





 

 

 

 

 منى يف املستحبات

 ـ التكبري مبنى1

صّلة، أوهلا ظهر يوم العيد،  ةعرش مخس عقب بمنى التكبري يستحب

 وآخرها صّلة الصبح من اليوم الثالث، وكيفيته:

 .أكرب اهلُل أكرُب، اهلُل أكرُب، اهلُل

 .أكرب واهلُل اهلُلإالا  إله   ال

 .احلمد وهلل أكرُب، اهلل أكرب، هللا أكرُب، اهلل

 .هدانا ما عىل أكرب اهلل

 .األنعام هبيمة من رزقنا ما عىل هلل احلمد

 .أبّلنا ما عىل هلل احلمد

 

 ـ الصالة مبسجد اخليف2

 ف،اخل ي مسجد يف ونوافله فرائضه يصيل أن األيام هذه نىمب أقام ملن ينبغي

 واألجر العظيم الثواب من لذلك فإن مرة، مائة وهيلله مرة مائة تعاىل اهلل ويسبح

 .العقول يبهر ما اجلسيم

  





 

 

 
 

 املكرمة مكة يف املستحبات

 ـ الدخول إىل الكعبة املعظمة1

 إذا وليقل الذنوب، من خروج منها واخلروج تعاىل، اهلل رمحة يف دخول فإنه

 :دخل

انم آِمنًا﴿إنكم قلتم ِف كتابك:  اللهمَّ » ُه كم لم مم ِن دمخم  عذاب م ِن فآمن ُّي ،﴾وم

 .«النار

 :ويقول ركعتني زاوية كل يف( اهلل)رشفه  البيت زوايا يف ويصيل

دَّ واس اللُهمَّ مم ِن» بَّأ وأعم عم َِّأ وتم م ة إَل مم هتم ادم دَّ لوفم اءم ِرفتمعم جم ته ُلوق رم جائزم ِدِه وم

إلِ فمواِضلِه، فم نموافِلِه وم ِِّدي هتم وم تمعكم يا سم إعِئمت ُّي وم اسبئمت ُّي وم ادي وم جاءم دادي، تعدم رم

ِِّبِرف ، فل ُتم تِكم جائزم نموافِلِكم وم ائ ُّي، يا مم ِن ِدكم وم جم ِ الِومم رم لم ُِب عم ائل، ال يم ه سم

ن ال يم إينِّ لم وم مآتِكم ال ُقُصُه نائل، فم دَّ الح قم ل صم ة مم ِمومم بعممم اعم فم ال شم ُلوق ُتُه، وم

و جم ِ ُتُه،رم ًا بالظهلأتم َل نمفم وم ُتكم ُمقرَّ ة عم اءم ال ُعذاإلسم ةم ِل وم ُه ال ُيجَّ إنَّ  ر.يس، فم

ا مم ِن ، أن فأسأُلكم يم ذلكم أن ُتع ُهوم كم آل حممد، وم د وم َل حُمممَّ م عم طِن ُّي ُتصِلِّ

س ُتقِمم ثألمت ُّي، وم تمقلمن ُّي عم يت وم غرم ال تمُردَّين جمم لبمن ُّي برم ائبًا.بوهًا ممم بمت ُّي، وم ال خم  نُوعًا وم

ظِ ظِ مُ يا عم ظِيا عم ظِعمظُِجوكم للُم، أرُم يا عم ِفرم ِل تمغ ُم أنم، أسأُلكم يا عم

ن ، ال إلهم بم العمظِالذَّ ُِب سائُله، وال ينقُص نائُلهأنإاله  مم ، يا م ِن ال يم  .«تم
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 :وتقول الكعبة يف وتسجد

ُرده »  منك ينج ُّي وال رحتُك،إاله  عذابك م ِن َيريُ  وال يلُمك،إاله  غضبمك اليم

 وهبا العباد، أمواتم  هبا حتِ ُّي الت ُّي بالقدرة فرجاً  إَل ُّي يا ِل فهب إلِك، التضعُ إاله 

ن ُّي دعائ ُّي، ِل تستجِب يتى إَل ُّي يا هُتلكن ُّي وال البلد، تم مِ تنُش  فم  .اإلجابة وتعرِّ

ن وال عدوي، َب ُتشمت وال أجِل، منتهى إَل العافِة ارزقن ُّي اللهم مكِّ  م ِن هُت

ُعن ُّي إن رفعتن ُّي، وإن  ذا الذي يرفعن ُّي إن وضعتن ُّي، ومم ِن مم ِن ُعنُق ُّي، ذا الذي يمضم

ع  يا علمُت  وقد أمره، ع ِن ويسألك عبدك ِف لك ِرُض أهلكتن ُّي فم ِن ذا الذي يم

تكم نِق ِف وال ظلٌم، ِمكم ُيك ِف لِس أنه إَل ُّي لمة، مم جم  ياُف  م ِن يعجُل  إنَم عم

 جتعلن ُّي فل ذلك، ع ِن إَل ُّي يا تعالِتم  وقد الضعِف، الظلم إَل وُيتاج ت،الفو

ل نصبًا، لنقمتك وال غرضًا، للبلء سن ُّي ن ُّيومهِّ  يدي ترده  وال عثريت، وأقلن ُّي ونفه

 إلِك، وتضع ُّي ضعف ُّي ترى فقد بلء، إثرِ  عَل ببلء ن ُِّيبِعُتت وال نحري، ِف

 ينفأِجر بكم  وأستجريُ  ين،فأِعذ الِوم بك أعوذُ  بك، وُانيس الناس م ِن وويشت ُّي

 فن ُّي،فاك علِك وأتوكُل  ين،ِّصفان وأستنُِّصك فأعنِّ ُّي، الضاء عَل بك وأستعنيُ 

 تعلم مما وأستغفُرك فارحن ُّي، وأسرتُحك فاهدين، وأستهديك فآمنِّ ُّي، بك وأؤم ِنُ 

 باهللإاله  قوة وال يول وال. فارزقن ُّي الواسع فضلك م ِن وأسرتزُقك ِل، فاغفر

 .«العظِم العِل

 :اخلروج حال يف وتقول

دجتم  ال اللهم أكرب، اهلل أكرب، اهلل أكرب، اهلل» نا، وال ُتشمت هم نا،  بلءم بنا أعداءم

 .«فإنك أنت الضاره النافع
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 ـ طواف الوداع ودعاؤه2

أردت اخلروج من مكة املكرمة فطف بالبيت طواف الوداع، ونيته هكذا:  فإذا

 أشواط طواف الوداع، قربة إَل اهلل تعاَل(. )أطوف هبذا البِت سبعة

)أصِل ركعت ُّي طواف الوداع، تصيل ركعتني خلف املقام، كام تقدم، ناويًا:  ثم

 قربة إَل اهلل تعاَل(.

 :قائّلً  الوداع بدعاء ادع ثم

ب» د عم ، اللههمه صلِّ عَل حممه ، وأمِنِكم ويبِبكم ونجِبكم دكم ورسولكم ونبِِّكم

تِكم ِم ِن عم بأم وخريم دم ، وصم ، وجاهدم ِف سبِلِكم ، الذي بلَّغم ِرساالتِكم ، خلِقكم ركم

ن   ،وأوذي فِك وِف جم  يتهى أتاُه الِقنُي. بِكم

ف ضِل ما يرِجع به أيٌد ِم ِنتجابًا ِل، بأفُمس ُمفلِحاً  ِجحاً ن ُّي ُمنبلُ اللههمه اق ، وم ِدكم

ِمن ُّي مثلم ِم ِنم اَلمغ ضواِن والعافِة، مما يسعن ُّي أن أطلبم أن تعط ة والربكِة والرِّ ِفرم

 .علِه وتزيدين ك،عبدم الذي أعطِته أفضلم م ِن 

 آخرم  جتعله ال اللهم قابل، م ِن فارزقنِه ِِتن ُّيِل، وإن أي فاغفر أمتَّن ُّي إن اللهم

 .بِتك م ِن العهد

تك واب ِنُ  عبِدك واب ِنُ  عبُدك إين اللهم مل ،أمم  ِف وسريتن ُّي دابَّتك، عَل تمن ُِّيحم

ك أدخلتن ُّي يتى بلدك،  ِل تغفر أن بك ظن ُّي  ِنُيس ِف كان وقد وأمنمك، يرمم

 .ينعن ُّي رضًا، وقربن ُّي إلِك زلفى والتباعد فازدد ِل غفرهتا قد كنت فإن ذنوَب،

ِل، قبل أن تنأى ع ِن بِتك داري، فهذا  ِل، فم ِن اآلن فاغفر تغفر ل كنتم  وإن

أواُن انِّصاِف إن كنتم قد أذنتم ِل، غري راغٍب عنك وال ع ِن بِتك، وال مستبدٍل 

 بك وال به.

 يتى شَمِل، وع ِن يمِن ُّي وع ِن خلف ُّي، وم ِن يديَّ  بني م ِن ايفظن ُّي اللهم



 

 

 م ِن ذلك، وِله  فإنك وعِاِل، عبادك مؤنة فاكفن ُّي أهِل بلغتن ُّي فإذا أهِل، تبلغن ُّي

 .ومن ُّي خلقك

 عن اإلحرام يف فعلته تكون قد ملا كفارةً  بيسري، ولو الفقراء عىل وتصدق

 .ذلك ونحو كرسه أو غصن قلع أو كاحلك غفلة

 .«العهد آخر اهلل جعله ال»من مكة وأنت ناو  العودة، وكرر قول:  واخرج

 امليامني هلآو حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 العاملني رب هلل واحلمد
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 املفردة العمرة أعمال
 املفردة العمرة

 املرجب رجب شهر يف سيام ال السنة، سائر يف مستحبة املفردة العمرة

 :وهي ثامنية، وأعامهلا. املبارك ورمضان

 * النية

 * اإلحرام

 * الطواف

 * صّلة الطواف

 * السعي

 * التقصري

 * طواف النساء

 طواف النساء* صّلة 

  





 

 

 

 

 النية : األول

 عّلقة ال وهلذا عبادي، أمر كل يف املفروض اإلهلي األمر امتثال قصد وهي

 :املفردة العمرة ونية. والعمرة احلج أعامل يفإالا  هبا يتلفظ وال باللسان، هلا

 تعاَل(.)أعتمر عمرة مفردة الستحبابه، قربًة إَل اهلل 

 

 اإلحرام :الثاني

 العقيق، وادي السيل، وادي عيل، أبيار)وهي:  اخلمسة املواقيت أحد وحمله

 (.اجلحفة يلملم،

 :ينوي يغتسل أن وبعد

. ويلبس ثويب )أغتسل إليرام العمرة اَلفردة الستحبابه، قربة إَل اهلل تعاَل(

 قربة إَل اهلل تعاَل(.)ألبس ثوَب اإليرام للعمرة اَلفردة، اإلحرام ناويًا: 

 :ونيتهام الصبح، كصّلة ركعتان ومها امليقات، يف اإلحرام ركعتي ويصيل

 (.اَلفردة، قربة هلل تعاَل)أصِل ركعت ُّي االيرام للعمرة 

 :وهو باملأثور الدعاء الصّلة بعد ويستحب

لمن ُّي ممَّ ِن اسجتم  اللههمه إينه أسأُلكم أن» ععم ، وآمم ِنم بوم ،تمجابم لمكم بمعم أم ِدكم ، واتَّ كم رم

ب ، ال ُأوقىفإينه عم تِكم ِإاله  ُدكم وِف قبضم ، وال آُخُذ ما وقم .طمِما أعإاله  تم  تم

ِِّكم رِة اَلفردة، فأسألك أن تمعالُعماللههمه إينه ُأريُد  ِزمم ِل، عَل كتابك وُسنَِّة نب



 

 

رضم ِل عارٌض  واتك)صل بمس ُّينُس بُيعلِه وآله(، فإن عم ُحلَّن ُّي يُِث يم تمن ُّي ، فم

ر   ِركم الهذي قدَّ دم .بِقم  ت عِلَّ

عري وبمشي ولم  م لك شم م ُّي م ِن النهساء والثهِاِب ظعو م ُّي ودمم ُّياللههمه أيرم

ار اآلخرةوالطهِب، أبتغ ُّي بذلك وج   كم والده  .«هم

 يرم للعمرة املفردة ناويًا:  ثم

 إَل اهلل تعاَل(.)ُأيرم إيرامم العمرة اَلفردة قربة 

 :وصورهتا الواجبة التلبيات ويلبي

 .لبِك اللهمَّ  لبمِكم 

 .لبِك لكم  َشيك ال لبِكم 

، ال َشيك لكم لبِك. إن    المدم والنعمةم لكم واَللكم

 وعند فريضة، كل عقب مطلقاً  وتكرارها للرجال بالتلبية اجلهر ويستحب

 مّلقاة وعند واهلبوط، والصعود والنزول، الركوب وعند النوم، من االنتباه

 .املكرمة مكة بيوت يشاهد حتى السحر، وعند الراكب،

 

 املشرفة الكعبة حول الطواف :الثالث

 من يبتدئأن يكون الطائف عىل طهارة ووضوء، وهو سبعة أشواط،  وجيب

)أطوف هبذا البِت سبعة أشواط للعمرة اَلفردة، : اهكذ ناوياً  داألسو احلجر

 .إَل اهلل تعاَل(قربة 

 .تقدمت الت ُّي الطواف بأدعِة ويدعو
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 الطواف صالة: الرابع

: هكذا هبا ناوياً  الصبح كصّلة ركعتان وهي ،×إبراهيم مقام خلف وحملها

 (.تعاَل إَل اهلل قربةركعت ُّي طواف العمرة اَلفردة،  أصِل)

 

 واملروة الصفا بني السعي :اخلامس

واَلروة سبع مرات للعمرة اَلفردة، قربة إَل اهلل )أسعى بني الصفا هكذا:  ونيته

 تعاَل(.

 .املنارتني بني واهلرولة املأثورة، واألذكار باألدعية يشتغل أن ويستحب

 

 التقصري :السادس

)أقِّص أخذ يء من شعر الرأس، أو اللحية باملقص ناويًا به هكذا:  وهو

 (.لإليلل م ِن إيرام العمرة اَلفردة، قربة إَل اهلل تعاَل

)أيلق لإليلل م ِن إيرام  :هكذا النية فتكون التقصري بدل هنا احللق وجيوز

 العمرة اَلفردة، قربة إَل اهلل تعاَل(.

 

 النساء طواف :السابع

إىل  يتأي يلق، أو يقرص أن فبعد املرشفة، الكعبة حول أشواط سبعة وهو

سبعة أشواط  )أطوف هبذا البِتالبيت ويطوف طواف النساء ناويًا به هكذا: 

 طواف النساء للعمرة اَلفردة قربة إَل اهلل تعاَل(.

 .العمرة طواف يف الطواف أدعية تقدمت وقد



 

 

 النساء طواف صالة: الثامن

، وهي ركعتان كصّلة الصبح، ونيتها هكذا: ×خلف مقام إبراهيم وحملها

 )أصِل ركعت ُّي طواف النساء للعمرة اَلفردة قربة إَل اهلل تعاَل(.

 .اَلستحبة اَلفردة العمرة أعَمل نته ُّيت وبذلك

  



 

 

 

 

 املكرمة مبكة األعمال بقية

 األول

 مائة تعدل فيه الواحدة الصّلة فإن احلرام، املسجد يف الصّلة من اإلكثار

 املؤمنني حوائج وقضاء املقيم، لغري منه أفضل بالبيت والطواف صّلة، ألف

 .اجلميع من أفضل واملؤمنات

 

 الثاين

 .الليل سوق مقابل مسجداً  وكانحمل مولد رسول اهلل|،  زيارة

 

 الثالث

 .أحببت ملن وتدعو فيه وتصيل تأتيه األرقم، مسجد

 

 الرابع

 عىل ×عيل اإلمام نام وفيه. ’الزهراء فاطمة ولدت وفيه خدجية، منزل

 .قتله عىل قريش تآمرت عندما|، اهلل رسول فراش

 

 الامس

 .مبعثه أول| اهلل رسول مصىل وهو حراء، جبل يف الذي الغار



 

 

 السادس

أيب قبيس، تأتيه تربكًا بمناسبة انشقاق القمر لرسول اهلل| حني دعا  جبل

قَّ اق﴿وهو عليه، فأنزل اهلل تعاىل يف ذلك سورة القمر:  انشم ُة وم اعم بمِت السَّ م رتم

رُ ال   مم  .﴾قم

 

 السابع

 هجرته حني| اهلل رسول إليه آوى الذي وهو ثور، جبل يف الذي الغار

 .املنورة املدينة إىل

 

 الثام ِن

 .شئت ما فيه وتصيل تأتيه ،×طالب أيب بيت

 

 التاسع

 .احلجون جبل بجوار املعىل مقربة يف|، النبي جد مناف عبد زيارة

 

 العاَش

 .املعىل مقربة يف|، النبي جد املطلب عبد زيارة

 

 عش الادي

 .املعىل مقربة يف ×عيل اإلمام ووالد|، النبي عم طالب أيب زيارة
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 عش الثاين

 .املعىل مقربة يف| النبي أم وهب بنت آمنة زيارة

 

 عش الثالث

 .املعىل يف وقربها ،÷خدجية املؤمنني أم زيارة

 

 عش الرابع

 .÷فاطمة ذرية من نفر مائة نحو وهم فخ، شهداء زيارة

 

 .له تيرس فام ،تالزيارا هبذه القيام يستطع مل ومن

 اَلِامني وآله حممد سِدنا عَل اهلل وصَل

 العاَلني رب هلل والمد

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 )صىل اهلل عليه وآله( النيب مدينة أعمال
 الريِم الرح ِن اهلل بسم

ِ اهللإِنَّ ﴿ لم لهوا عم نُوا صم ا الَِّذي ِنم آمم م ُّيه
ا أم َلم النَّب ُِّيِّ يم لهونم عم تمُه ُيصم كم

ئِ لم مم لُِّموا وم سم ِه وم

 .﴾لًَِِم تمس  
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اهلل رسول زيارة

 :قائّلً  مستأذناً  الباب عىل فقف

ُهمَّ ايِنه » ف املله قم َل بابوم ِِّكم بِ ُت عم بِ ِِّك وآلِت نم ِ) نب لم قمد ،(السلم علِهمِه وم عم  وم

نمع ُقلذإِ بِ إاله  بِوته إَل الدخول م ِنتم النهاسم مم : نِِه فم ا الَّذي ِنم ﴿تم م ُنوا ال  يا امُّيه امم

د   ُِوتم النَّبتم نم لمُكمُيؤ نأم إاله   ُّيِّ ُخُلوا ُب   .﴾ذم

ُهمَّ  تمِقُد بحرمته، وأعلم أن رسلمك وخلفاءمك أيِاٌء عندك يرزقون، عأم  ينه إِ املله

 وأنك سلم ُّي، عِلَّ  ويردهونم  كلم ُّي، ويسمعونم  وزماين، هذا وقت ُّي ِف مكاين نم يرو

هم، سمع ُّي ع ِن يجبتم   أستأذُنك فإين مناجاهتم، بلذيذ فهم ُّي باب وفتحتم  كلمم

ك  وأستأذنُ  ثانًِا،( وآله علِه)صلواتك  رسولك وأستأذنُ  أوالً، ربِّ  يا خلفاءم

ملئكتك اَلوكلني هبذه  اَلفروض عِلَّ طاعتهم، ِف الدخول إَل بِته، وأستأذنُ 

لونم هبذا اَلشهد اَلبارك ورحة اهلل  البقعة اَلباركة. السلُم علِكم أُّيا اَللئكة اَلوكَّ

 .«وبركاته

 :قائّلً  متذلّلً  ووقار، سكينة عىل وأنت اليمنى، الرجل مقدماً  دخلا ثم

بِّ أمد﴿اهلل وباهلل، وِف سبِل اهلل، وعَل ملة رسول اهلل،  بسم» لم ن ُِّي ُمدِخلرَّ خم

أمخِصد   جم ِصدن ُِّي ُم ِرجٍق وم اجرم  .«﴾طماًنا نَِّصرًياعمل ِلِّ ِم ِن لَُّدنكم ُسلٍق وم
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 .مرة مائة تعاىل اهلل كرب ثم

 والديَّ  وع ِن عن ُّي اهلل، عبد ب ِن حممدم  اهلل رسولم  أزور: )هكذا الزيارة تنوي ثم

 (.تعاَل اهلل إَل قربةً  إخواين، وكافةِ  ِدي،وُول  

 :وقل

«ِ لم لُم عم ِاملسَّ لم لُم عم ُسولم اهللِ، املسَّ لمِكم يا رم لُم عم ب ُِّيَّ اهللِ، املسَّ دم كم يا نم كم يا حُمممَّ

بب لمِ دِ  ِنم عم لُم عم ، أمشاهللِ، املسَّ ِهنيم ُد أمنَّكم قمدكم يا خاتِمم النَّبِ لَّغ هم مبم أمقم ، وم سالمةم تم تم الرِّ

آتمِ لةم وم رالصَّ أممم ، وم كاةم ِمعتم بِاَلم تم الهزم َنم بمدنتم عم ِِن اَلُ ُروِف وم عم ِر، وم ًا تم اهللم ُم كم لِصم

تهى  ِ ،ِمِقنيُ كم الاتأيم لم لمواُت اهللِ عم حم فمصم رم َلم أهكم وم عم ُِته، وم  .«تِكم الطهاِهِري ِنم ِل بم

لمُ » ِ  املسَّ لم ُسولم عم لمِاهللكم يا رم لُم عم بِ ، املسَّ ِاهلل   ُّيَّ كم يا نم لم لُم عم لِلم ، املسَّ كم يا خم

لمِاهلل لُم عم فِ ، املسَّ ِاهلل  ُّيَّ كم يا صم لم لُم عم حم ، املسَّ لمُ اهللةم كم يا رم ِ  ، املسَّ لم ةم عم م كم يا ِخريم

لمِاهلل لُم عم بِبم ، املسَّ لمِاهللكم يا يم لُم عم لمِاهللكم يا نمجِبم ، املسَّ لُم عم كم يا ، املسَّ

لمِ لُم عم ، املسَّ ِهنيم مم النَّبِ ِِقسئًَِم بِالاكم يا قخاتم لم لُم عم لُم ريِ الم   كم يا فاتِحم ِط، املسَّ ، املسَّ

ِ لم ععم يِدنم الكم يا مم التَّنوم ِِى وم لم لُم عم غًا عم ِِن زيِل، املسَّ لمِاهللكم يا ُمبملِّ لُم عم كم ، املسَّ

اُج اَلُ  ما الرسِّ ِامُّيه لم لُم عم ، ام نرُي، املسَّ ُ لمِكم يا ُمبمشِّ لُم عم ِلسَّ لم لُم عم كم يا كم يا نمذيُر، املسَّ

ُِمن لم لُم عم ِاتمضُيس  يالَّذ اهللكم يا ُنورم ِذُر، املسَّ لم لُم عم َلُء بِِه، املسَّ عم ِامه  كم وم تِكم ِل بم

ِِّبنيم   .ِديهنيم هادي ِنم اَلم اَل ،الطَّاِهري ِنم   الطَّ

ِ لم لُم عم َلاملسَّ عم ب  كم وم كم عم دِّ َل ،ِد اَلُطَّلِِب جم عم َلو ،اهللِد ِعب امبِكم   وم كم آِمنمةم أُ   عم مِّ

ٍب بِن هم َل ، ِت وم لُم عم كم حم   املسَّ مِّ دعم هم ِِِّد الشه ةم سم َل ،ءِ ازم لُم عم فِلِكم   املسَّ كم كم وم مِّ عم

َل َبأ لُم عم عاب  طالٍِب، املسَّ كم جم مِّ ٍر  ِِن عم َِّاِر َّففم  .دِ لِجناِن اُل   الطَّ

                                           
 .969: 12( بحار األنوار 9)



  

 

ِ لم لُم عم ِاملسَّ لم لُم عم ُد، املسَّ لمِحم أم كم يا كم يا حُمممَّ لُم عم ةم ُد، املسَّ َلم  اهللكم يا ُيجَّ عم

م  لنيم األ  اآل  وَّ ابِقم وم السَّ ، وم بِّ ال  ِفِخري ِنم ِة رم  .«عاَلمنيم طاعم

بمكم وم  يذلَّ ا اهللأسأُل  ُهدىم بِكم  وأصفاك، اصطمفاكم اِنتمجم ِلِّ أ وهداك، وم  ن ُيصم

. لمِكم  عم

ِ اهللإِنَّ ﴿ لم لهوا عم نُوا صم ا الَِّذي ِنم آمم م ُّيه
ا أم َلم النَّب ُِّيِّ يم لهونم عم تمُه ُيصم ئِكم لم مم لُِّموا وم سم ِه وم

 .﴾لًَِِم تمس  

، عبِدكم  حممدٍ  عَل صلِّ  اللهم ِِّكم  ورسولِكم ِِّكم  وأمِنِكم  ونج تمكم  وصف  وخريم

ِ ما أفضلم  خلقك، م ِن دٍ  عَل تم صلَّ ُرُسلِكم  أنبِائِك م ِن أيم  .وم

لَّم سلِّم اللهم ام العاَلني، ِف نوٍح  عَل تم عَل حممد وآل حممد، كَم سم عَل  نُ ِنوم

نمن عَل حممد وآل حممد، كَم  وبارك وهارون، موسى عَل تم حممد وآل حممد، كَم مم

 باركت عَل إبراهِم وآل إبراهِم، إنك حِد جمِد.

ك وربَّ  الرام، واَلسجد الرام، تالبِ ربَّ  اللهم  البلد وربَّ  واَلمقام،  ِنِ الره

م، لِّ الِ  ورب الرام، رم رِ اَلمش ورب والم  علِه)صلواتك  حممداً  نبَِّكم  بلِّغ الرام، عم

 .السلم من ُّي(، وآله

 اهلل صَل كَم علِك أصِل أنا وولدي، وماِل وأهِل ونفيس وأم ُّي أنت بأَب

 َلا انقطاعم  ال متواصلًة، وافرةً  متتابعةً  صلةً  وأنبِاؤه ملئكُته علِك وصَل علِك،

دم  وال ل، وال أمم  أنتم كَم الطاهري ِن الطِبني بِتك أهل وعَل علِك اهلل صَل أجم

 .«أهله
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ه اهللُإاله  إلهم  ال أن أشهد»  اهلل، عبدِ  ب ِنُ  حممُد  أنكم  وأشهُد  له، َشيكم  ال ويدم

لَّغ قد أنكم  وأشهُد  حرساالِت ربِّك،  تم بم نمصم ،أل تم وم تِكم د مَّ جاهم بِلِ  َّف تم وم  اهللِ، سم

بمد عم تهى  تم وم و ،ِمقنيُ ال كم اتأاهللم يم ةِ كبِالِ ( اهللِ إَل تم )ودمعم اَلم  مم نمِة،الم  ِعظمةِ ووم  سم

ي امدَّ ِ يالَّذ تم وم لم ،الم  ِم ِنم  كم عم د نَّكم أوم  قِّ ُؤف قم ُلظ ،ِمننيم ؤبِاَلُ  تم رم غم َلم  تم وم  عم

،ال بملم  كافِري ِنم لم فأغم اهللُ بِكم فم ملِّ  ضم منيم اَلُ  حمم رَّ ناتمناِس الَّذىِ  هللِ ِ ُد ماملم  .كم ذم  ِم ِنم  بِكم  قم

للمةِ  كِ الشِّ   الضَّ  .وم

ـُهمَّ  تِكم اَلُ  عملاج املله لئِكم لمواِت مم صم لمواتِكم وم ،صم بنيم رَّ ِعباِدكم  قم ، وم اِلنيم  الصه

كم ابِِنأوم 
،راَلُ  ئِ لنيم َم لِ هأوم  سم األ واِت السَّ ضنيم وم مم ِن رم بَّ ال وم بَّحم لمكم يا رم  ِم ِنم  عاَلمنيم سم

لنيم اال اآل وَّ ،وم َل ِخري ِنم د عم ب حُمممَّ ُسولِكم  ِدكم عم رم ، وم ِِّكم بِ نم ِِّبكم  مِنِكم أوم  وم ِج نم ِِّك وم  وول

بِبِكم  يم ِِّكم  وم ِف صم خ وم ،اوم تِكم ِص  صَّ تِكف  وم ، وم ِن وم تِكم ِريَّ تِكم  بم م ل ِم ِن وِخريم   .ِقكم خم

ـُهمَّ  ةم  طِهِ عأو املله جم رم ، الدَّ ةم فِعم ةم ال تِهِ آوم  الرَّ سِلم اب نمِة،اجلَّ  ِم ِنم  وم ثوم قاماً  هُ عم  ُمودًا،حمم  مم

غ   ُلونم اال بِهِ  بُِطهُ يم اآل وَّ  .ِخُرونم وم

ـُهمَّ    :القه  وقوُلكم  تم ُقل اِنَّكم  املله

لمو﴿ ُم وم لمُموا اِذ امَنَّ ُهمامن ظم ُرواتمغفماس جآُءوكم  ُفسم اس اهللم فم رم تمغوم مُ  فم ُسوُل  َلمُ  الرَّ

ُدوا جم اباً  اهللم لموم وه  .﴾يَِمً رم  تم

ِأ ينه إِ وم   َِّكم  ُت تم هُ أ ينه إوم  ،ُذُنوَب ِم ِن ئِباً ات اً رفِ تمغُمس نب جَّ ِِّكم  إلِك تموم  الرحة نبِّ ُّي بنب

 (:وآله علِه)صلواُتك  حممد

 .«إَل اهلل رَب وربك لِغفر ِل ذنوَب كب أتوجهُ  إين اهلل، رسول يا حممُد  يا

ا النمبِ » ُّيه
لمِكم أم لُم عم حم  ُّيه املسَّ رم لمِكم يا وم لُم عم كاُتُه، املسَّ بمرم أمبا القاِسِم،  ُة اهللِ وم
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لمِكم يا لُم عم ي املسَّ ِة. أمشزم فِعم الِقِامم لمِكم ياشم لُم عم ِة، املسَّ ُد  ِنم الِقِامم  اله إ إِلهم  ال أن هم

ي اهللُ هُ وم يِكم  دم ُد  لمُه، الَشم أمشهم ب أمنَّكم  وم سعم رم ُد أمنَّكم ُدُه وم أمشهم لَّغتم  قد وُلُه، وم بم

تمكم  حتم ألُمَّ نمصم د، رساالت ربِّك، وم جاهم بِِل اهللوم  ملصاً  وعبدتم اهلل ،تم ِِف سم

تى  ِمقنيُ أيم  اهلل أفضل ما جزى به نبِا ع ِن أمته.  فجزاكم ، تاكم ال

 إبراهِم، وآل إبراهِم عَل صلِتم  ما أفضلم  حممد، وآل حممد عَل صَل اللهم

 .جمِد حٌِد  إنك

ِتِكم  َل أهِل بم عم لمِكم  يا رسول اهلل، وم َلَّ اهلل عم ِِّتاً ، صم طِبتم مم ًَِّا وم  .طِبتم يم

اب ِِّكم وم ِص وم َل أمِخِكم وم عم لمِكم وم َلَّ اهللُ عم كم صم مِّ َل اِبنمتِكم ، مرِي اَلُؤِمننيم أ ِِن عم عم وم

ِة نِساِء  ِِّدم نيِ ، العاَلمنيم سم اُلسم سم ِِن وم يكم الم لمدم َل وم عم لِم  . علِكموم لم السَّ أمفضم

ِمُب  أمط َِِّة وم  وم لةِ ظأالتَِّح رم الصَّ لمُ ، هم لِنا ِمنُكُم السَّ عم كاُتهُ  ،وم رم بم حمُة اهللِ وم رم  .«وم

 :وقل القبلة استقبل ثم

ُهمَّ  » أُت إاملله إَل ، مِريألمِكم أجلم رُسوُلكم أمسنمدُت ظمهريوم بُدكم وم د عم رِب حُمممَّ ، قم

ةم الَّت ُّي ا الِقبلم دروم مَّ  .بملُت اِستمق |تِضِتم َلِحم

ُهمَّ إينِّ أمصبمحا ريم ما أمرأُت ال لله املُِك لِنمفيس خم ن، ُجو َلم ُع عم ال أمدفم َّ ماوم  ها َشم

ِها لم ُر عم أمص، أيذم ِت األوم رم موُر بمحم . فل فمقريم أمفقم ِمِدكم لتم إِلَّ ِم ِنإ، ِمنه ُّي بِ نزم
 ينه َلِا أم

ِقريٌ  ري فم ري أامللهُهمَّ  .خم .فِردين ِمنكم بِخم ضلِكم  ل رادَّ لِفم

ُهمَّ ايِنه أمعوُذ بِكم ِم ِن م ِجسم ُّي،  املله ريِّ و ُتغم
نه ُّي. أأن ُتبَِّدلم اِسم ُّي أم تمكم عم و ُتِزيلم نِعمم

ُهمَّ  ارُزقن ُّي ُشكرم املله ِمِة، وم
اغُمرين بِالعافِ ِم، وم ِّلن ُّي بِالنِّعم َجم نه ُّي بِالتَّقوى، وم يِّ زم

ِمةِ 
 .«العافِ
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 :وتقول ÷الزهراء تسبيح بعدمها وتسبح ركعتني، تصيل ثم

لهُِت هاتمنيِ  ُهمَّ إيِنه صم ك )املله ِديَّ  عتني،الرَّ ُمواليم حممد ب ِن إِمنه ُّي  ةً هم ِِّدي وم َل سم

ِِّك. ،اهللعبد   رسولك ونب

 .اَلحسنني جزاءِ  خريم  ذلكم  عَل يِن زِ ج  او من ُّي، وتقبلهَم وآله علِه فصلِّ  اللهم

ُهمَّ لك رم  كم ال ولمكم  عُت كم املله يدم دُت وم جم ، أل سم يكم لمكم الصلة  تمكُونُ  ال هنَّ َشم

 .أنتم إاله  إلهم  ال اهللُ أنتم  ألنك لك،إاله  والركوُع والسجودُ 

 وآله بمحمدٍ  ِِل،زياريت، وأعطن ُّي ُسؤ عَل حممد وآل حممد، وتقبمل صل اللهم

 (.الطاهري ِن

  



  

 

جربائيل مقام

 :وقل ركعتني وصلِّ  جربائيل، مقام ائت ثم

أل يا مم ِن» مم َمواِت وم لمقم السَّ بِّحنيم لمُه ِم ِنخم تِهِ  ها ُجنُودًا ِم ِنم اَلُسم  ،ملئِكم

تِهِ  ظممم عم تِِه وم دي ِنم لُِقدرم جِّ اَلُمم راماِت ، وم َل أمبداَِنِم ُيلملم الكم غم عم أمفرم أنطمقم أملِسنمتمُهم، وم  وم

ُهم، بُِضوِب الهُلغاِت  أملبمسم ُهم ،ِشعارم التَّقوى وم لَّدم قم ُهم، النُهى قملئِدم  وم لم عم جم رم  وم  أموفم

ل جناسِ أ ةً  ِقهِ خم عِرفم ِمتِهِ  مم
يدانِ ُقد بِوم تِهِ وم للمتِهِ  ،رم جم تِهِ  وم ظممم عم لمُهمكأوم  ،وم ، بهِ  ِعلَمً  مم

ُهمأوم  دَّ رم  شم امد ،قاً فم ُهموم مم ُخُضوعاً  وم ًة وم ُخشوعًا. ،لمه طاعم ًة وم استِكانم  وم

لم األ مم ِن يا ربائِلم فمضَّ اخ× منيم جم ناِزلِِه، وم مم جاتِِه وم رم دم صائِِصِه وم ُه بِخم تارم

سم  يِِِه وم تِهلِوم هِدِه وم فارم عم َل أ، وم أمواِمِرِه عم تِِه وإنزاِل ُكُتبِِه وم ُه أمانم لم عم جم ُرُسلِِه، وم ِه وم
نبِِائِ

ِنمُهم بم فِسِه وم د امسأمُلكم أمن، واِسطمًة بمنيم نم آِل حُمممَّ د وم َل حُمممَّ ِلم عم ِِع ، ُتصَّ َل َجم عم وم

َمواتِكم  اِن سم ُسكه تِكم  وم كم
لئِ لِقكم بِكم ، مم ِم خم لِقكم لمكم ، أمعلم ِف خم أمخوم ِب ، وم أمقرم وم

ل تِكم خم لِقكم بِطاعم ِل خم أمعمم ، وم ُهو وال ،الُعِونِ  مُ نمو يمغشاُهم ال الَّذي ِنم  ،ِقكم ِمنكم  سم

ال ،الُعقُولِ  ةُ  وم   فمرتم
منيم ، دانب  األم رَّ واِركم  اَلُكم ِننيم  ،بِجم اَُلؤتم يِِكم  عَل وم  جتمنِبنيم اَل وم

اَُلوقنِيم  ،فاِت اآل ِِّئاِت  وم  .السم

ُهمَّ ا اخ لله وحم  ُصصِ وم لمواُتكم ) منيم األ الره لِهِ  صم َل بِأمضعافِ  (عم عم ، وم ها ِمنكم

ِزد ، وم ِهنيم ويان الرَّ ِهني وم وب ره بمقاِت الكم ، وطم بنيم ره تِكم اَلُقم كم
لئِ ،  مم كم ِف مراتِبِِه ِعندم

َل ِه الَّت ُّي لمُه عم
ُيقوقِ ، عِ ايِ َشم  ِم ِن به نِزُل يُ  كانم  بَِم ،رضِ  أمهِل األم وم ما دينِكم  عَل هُ ثه بي وم

، أملِسنمةِ  . حُمملِّلتِكم  ِم ِن أمنبِِائِكم ماتِكم حُممرَّ  وم

ُهمَّ أكثِر َل ِجربم  املله لمواتِكم عم ُة األإفم  ،ئِلم اصم ُه ُقدوم هادِ ، نبِِاءِ نَّ ، صِفِاءِ األ يوم

ساِدِس   حاِب الكِساِء.صأوم



 

 

ُهمَّ اج حم  عملاملله بمبًا لِنُزوِل رم قاِمِه هذا سم َّ ُوُقوِف ِف مم ِلم كم  ،تِكم عم اُوزم جتم نه ُّي وم   .«عم

وادُ  أمي   » ريمُ  أمي  ، جم ريُب  أمي  ، كم آِل  نأسأمُلكم أ، بمعُِد  أمي  ، قم د وم َل حُمممَّ ِلَّ عم ُتصم

د أن، حُمممَّ تِكم  وم ن ُّي لِطاعم فِقم تمكم  أنوم ، ُتوم نه ُّي نِعمم أمن، ال ُتزيلم عم نَّةم  وم ن ُّي اجلم تمرُزقم

حم  ِلَّ ِم ِنبِرم عم عم سِّ ُتوم ، وم ِمن ُّي عم ِن، فمضلِكم  تِكم
ِ ُتغن ن ُّي ِذك وم ُتلِهمم ، وم لِقكم كم َِشاِر خم رم

ِِّب   ال ُتم ، وم كم ُشكرم بِّ ُدعائ ُّي وم ال تمق، يارم جائ ُّي طمعوم مَّ  ،رم آلِهِ بُِمحم   .«د وم

ن ُّي أن يشء، كمثلك لِس اهللُ أنتم  بأنك وأسأُلك»  وأن اَلهالك، م ِن تمعصمم

لِّمن ُّي ع واآلخرة، الدنِا آفات م ِن ُتسم وم لمب،اَلُن وسوءِ  السفر، ثماءِ وم  تمُردَّين وأن قم

 آخرم  هإَل وطن ُّي بعد يٍج مقبوٍل، وسع ٍُّي مشكور، وعمٍل متقبل، وال جتعل ساَلاً 

 .«رسولك ويرم يرمك م ِن العهدِ 

ِمع﴿ نما سم نما إِنَّ بَّ ِن أمنرَّ ُكم آِمنُوا نما ُمنماِدًيا ُينماِدي لإِِليَمم بِّ اغ بِرم نما فم بَّ نَّا رم آمم لمنما  ِفرفم

ر فِّ كم نما وم عم األب ُذُنوبم نما مم فَّ تموم ِِّئماتِنما وم نَّا سم نما عم دتَّ عم ا وم آتِنما مم نما وم بَّ اِر * رم الم رم َلم ُرُسلِكم وم عم

ا يموُت   ِة إِنَّكم الم ُت مم الِزنم ِمامم ادم لُِف اَلِ ِق  .﴾ِعم
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 الشريفة الروضة

 ترع م ِن ترعة عَل ومنربي اجلنة، رياض م ِن روضة وقربي منربي بني م ِن»

 .«اجلنة

 :وقل شئت ما فيها وصل الرشيفة الروضة ائت مث

ُهمَّ » ةٌ إاملله وضم ُشعبمٌة ِم ِن ِم ِن نَّ هِذِه رم ، وم نَّتِكم ، الَّت ُّي  ِرياِض جم حمتِكم ِب رم ُشعم

ُسوُلكم  رها رم كم أمبانم عم ِن، ذم ُبِد لمكم فِهافمض وم ِف التَّعم م َشم د، لِها وم ِة  قم لمم غتمنِها ِف سم لَّ بم

ف لمكم الم ، يسنم ظِِم نِعمفم َل عم ِِّدي عم َّ ِف ذلِكم ُد ياسم ِلم تِكم عم َل ، مم عم قوم زم  تمنِِه ِم ِنمارم

ر لمِب مم طم تِكم وم تمع ،ضاتِكم طاعم ِِه وم لم التَّسلِِِم عم ِة قمربه وم ِِّكم بِزيارم ب ِة نم ظِِم ُيرمم

واقِِفهِ  مم شاِهدِه وم ِد ِف مم ده م الرتَّ م، وم لمكم الم واليم حم  ُد يافم نمم ِة دًا يم لم م اِمُد حم تمظُِم بِه حمم

ر َمواتِكم عم اِن سم ُسكه ق، ِشكم وم يم نوم ىض ُد مم ِنُه حم ُِّصُ عم ف ،مم يم ِق ُّيم ِم ِن د مم ِنُضُل حم وم  بم

ل    .ِقكم خم

م لمكم الم واليم حم وم م دم مم ِنُد يامم فم الم رم موالتَّوفِِقم لِل ،دم لمكم عم دًا ، كم ِد ِمنحم حم

ل ما ألُ يمم ِ، قتم خم بُلُغ يم يم د ُثَموم ال ُُي ، تم أمرم ُب وم نجم ن، كم عم ال يم ب، قميض ُدونمكم وم يم ُلُغ وم

ب، أمقىص ِرضاكم  ُه أموائُِل وال يم ل ُلُغ آِخرم اِمِد خم لمكم  .ِقكم لمكم حمم  ُعِرفم  ما ُد مالم  وم

مُد  المُد، لِم الم ُجِعلم اِبتِداُء الكم ةِ  العزِّ  باق ُِّيم  يا، وم ظممم العم مم ، وم
لطانِ  ودائِ  السه

الُقد ةِ وم ديدم البمطشِ ، رم شم نافِذم األ، وم اإلموم ةِ ِر وم حم  ،رادم واِسعم الرم اَلمغوم ةِ ِة وم بَّ ، ِفرم رم وم

ن اآلالده ةِ ِا وم م ،ِخرم َّ  ِم ِن كم ِلم ة لمكم عم قنِعمم دي ُِّصُ عم ِن يم ها حم ِ ب، أيرسم ال يم ناها ُلُغ أمدوم

كمم، ُشكري عم ِمن وم
نائِ َّ ِم ِن صم ُه  الكم إِِلم ثرِيها وم ال ، ُّيُُيُِط بِكم ِهُدها وم  .فِكري ُيقم

ِِّكم  ب َل نم لِّ عم ُهمَّ صم ِة طِفلً  ،املله يَّ ه ،اَلُصطمفى بمنيم الربم كم خرِيها شابًا وم ر أمط، لً وم هم
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ِري ِنم ِشِمةً  دم اَُلس  ، اَلُطمهَّ أمجوم ةً رم تمم  وم يمم
ل، ي ِنم دِ أمعظمُم الم ةً ئوم الَّذي ، ِق ُجرُثومم

ح الالِت أموضم تممتم بِهِ ، تم بِِه الدِّ خم اِت و الرساالت وم رياِت ، النهُبوه تمحتم بِِه الم فم ، وم

أمظ ُه ُمظِهراً وم رتم اب، هم ثوم هاِدياً تمعم ِهًا وم ب داِعِاً  مهدياً  أممِناً  ،تمُه نم داالًّ ، اِلمِكم  وم لمِكم  وم  ،عم

ُيجَّ  يكم ًة وم دم  .بمنيم يم

ُهمَّ   لِّ و املله َل صم تِهِ  ِم ِن اَلمعُصومنيم  عم الطَِِّبنِيم ، ِعرتم تِهِ  ِم ِن وم ف، ُأرسم ِّ َشم يكم  وم  به لمدم

م ناِزَلم ظِّم، مم عم كم ِعن وم راتِبمُهم دم اج، مم فِِق  ِف عملوم ُهم عَلاأل الرَّ الِسم ا، جمم  َلإ رفمعوم

ُسولِكم  ُقرِب  اهِتِ  رم جم رم ِّم، مدم تم ُهم وم ِه رُسورم
ر، بِلِقائِ فِّ وم ُهم وم كانِه ُأنسم   .«بِمم

 .ودعاء وترضع وثناء، محد من شئت ما ذلك عىل وزد حوائجك، واطلب
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 لبابة أبي طوانةأس

 :وقل ركعتني عندها صل التوبة، أسطوانة املسامة

ُهمَّ ال» ق املله ال، رِ هُتِنه ُّي بِالفم ي ِنِ ُتِذلَّن ُّي  وم ال، بِالدَّ ةِ إتمُردَّين  وم لمكم امعِصمن ُّي كم ُّي ، َل اَلم وم

أمصلِح، عتمِصمُ أ لُِح أن ُّي كم ُّي وم اهِدين كم ُّي ، نصم َل اِجتهاِد نمف، هتمديأوم أِعنه ُّي عم ، يسوم

ال نه ُّي وم بن ُّي بُِسوِء ظم ذِّ ال، ُتعم جائ ُّيأهُتلِكن ُّي وم  وم امن ،نتم رم د، تمغِفرم ِل تم أمهٌل أمنوم قم  وم

أنأ نِّ ُّي العفوٌل هأتم خطمأُت وم د، عم قم أمنأمق وم رُت وم د ،ن ُّيُتقِلم  نأٌل هأتم رم قم أُت أ وم سم

أمنتم  تمر أهلُل التَّقوى وم هأوم فِّقن ُّي َلِا حُتبه وم وم ِة، فم يمرسِّ ، ىضاَلمغِفرم ِمسريم  وم  ،ِل ال

سري. نِّبن ُّي ُكلَّ عم جم  وم

رامِ  لِل عم ِِن الم ُهمَّ امغنِن ُّي بِالم بِالطهاعاِت عم ِِن اَلمعاِ م ، املله قرِ ، وم ، وبِالِغنى عم ِِن الفم

نَِّة عم ِِن النارِ  بِاجلم بِاأل، وم ارِ وم مُِع  مم ِن يا، براِر عم ِِن الُفجه ُهوم السَّ ُء وم ِمثلِِه يشم لمِسم كم

هو  ،البمصريُ  ديرٌ وم ء قم  .«عَل ُكلِّ يشم

شئت، واستغفر لذنبك تائبًا آيبًا إىل ربك، فإنه حمل لإلجابة وقبول  ام واطلب

 التوبة، إن شاء اهلل تعاىل.
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 |النيب وداع زيارة

ُسولم اهللِام » لمِكم يارم لُم عم ا البمشرُي النمذيرِ ، لسَّ ُّيه
لمِكم أم لُم عم لُم ، املسَّ لمِكم املسَّ عم

اُج اَلُنري ا الرسِّ ُّيه
لِقِه.، أم بمنيم خم فرُي بمنيم اهللِ وم ا السَّ ُّيه

لمِكم أم لُم عم  املسَّ

ُد يا ُسولم اهللِ أمشهم اِممةِ نَّكم ُكنتم ُنورًا ِف األأ ،رم األ ،صلِب الشه ةِ وم رم ، رياِم اَلُطمهَّ

ِمُة بِأمنجاِسهاجِّ لم ُتنم  لم ُتل ،سكم اجلاِهل ِت ثِِاهِبا.ُمد كم ِم ِنبِس  وم َمه
ِ  َلم

ُد يا أمشهم باأل وم ُسولم اهللِ أمينه ُمؤِم ُِن بِكم وم ِة ِم ِنرم ِتِكم أ ئِمم  ،اَُلدى أمعلمم  هِل بم

الُعر   ةم وم ةم  ،الُوثقى وم اُلجَّ نِا. وم َل أمهِل الده  عم

ُهمَّ ال ل املله عم بِِِّكم  ِد ِم ِنُه آِخرم العمهجتم ِة نم ِتمن ُّي فم إو، |ِزيارم فَّ ُد ِف ينه أمشإِ ن تموم هم

َل ما ايت عم ِايت  ممم لِِه ِف يم ُد عم يإإِلهم  نَّكم أمنتم اهللُ الأأمشهم كم الاله أمنتم وم يكم  دم َشم

ُسوُلكم أوم ، لمكم  رم بُدكم وم دًا عم أنَّ األ، نَّ حُمممَّ ةم ِم ِنوم ِتِهِ  ئِمَّ أمنصاُركم و أولِاؤك أمهِل بم

لِقكم  َل خم ُجكم عم ُيجم ُخلفاُؤكم ِف ِعباِدكم  ،وم أمعلُمكم ِف بِلِدكم  ،وم اُن  ،وم ُخزه وم

كم  ،ِمكم ِعل   ظمُة رِسِّ فم يم . ،وم يِِكم ُة وم تراَِجم  وم

د آِل حُمممَّ د وم َل حُمممَّ لِّ عم ُهمَّ صم لِّغ، املله بم د وم ِِّكم حُمممَّ ب ت ُّي هِذهِ  وآله ُروحم نم  ،ِف ساعم

ة ِف ُكلِّ ساعم لمًا. ،وم سم ًِة ِمنه ُّي وم
ِ  حتم

حم  رم ُسولم اهللِ وم لمِكم يارم لُم عم كاُتهاملسَّ رم بم ُه اهللُ آِخرم تمسلِم ُّي  الو ،ُة اهللِ وم لم عم جم

لِكم   .«عم

 الطاهري ِن، بِتك أهل وعَل اهلل، رسول يا سِدي يا علِك والسلمُ  والصلة

 علِك، واَلصلني لزوارك، اَلستغفري ِن الشيف، بحرمك الافني اَللئكةِ  وعَل

 .وبركاته اهلل ورحة
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 ÷الزهراء فاطمة زيارة

 فزرها البقيع، ويف رجليه، عند أبيها قربيف الروضة، يف بيتها وهو خلف  تزار

 :قائّلً  املواضع هذه يف

ُسوِل اهللِ» ِِك يابِنتم رم لم لُم عم ِِك يابِنتم نمب ُّيِّ اهللِ، املسَّ لم لُم عم لمُ  ،املسَّ ِِك  املسَّ لم  عم

بِِب  يابِنتم  لمُ ، اهللِ يم ِِك  املسَّ لم لِلِ  يابِنتم  عم لمُ  ،اهللِ خم ِِك يابِنتم  املسَّ لم فِ  عم   ُّيِّ صم

لمُ ، اهللِ ِِك  املسَّ لم ريِ  يابِنتم  عم لِق  خم لمُ ، اهللِ خم ِِك  املسَّ لم لِ  يابِنتم  عم  اهللِ أمنبِِاءِ  أمفضم

ُرُسلِهِ  تِهِ  وم لئِكم مم لمُ ، وم لمِِك  املسَّ ريِ  يابِنتم  عم ةِ  خم يَّ ِ  .الربم

لمُ  ةم  املسَّ ِِّدم ِِك ياسم لم االِخري ِنم  عم لنيم وم ِِك  نِساِء العاَلمنيم ِم ِنم االموَّ لم لُم عم املسَّ

ِله  ةم وم وجم ُسوِل اهللِيازم لِق بمعدم رم رِي الم خم لمِِك يا،  اهللِ وم لُم عم نِي  املسَّ اُلسم سم ِِن وم ُأمَّ الم

نَّةِ  باِب أمهِل اجلم ي شم ِِّدم ةُ ، سم ِدم هم ُة الشَّ يقم ده ُتها الصِّ يَّ ِِك أم لم لُم عم لمِِك ، املسَّ لُم عم املسَّ

َِّةُ  ِض ُتهاالرَّ يَّ َِّةُ  أم ُتها، اَلمرِض يَّ ِِك أم لم لُم عم َِّةُ  املسَّ
كِ ُة الزَّ ُتها ، الفاِضلم يَّ ِِك أم لم لُم عم املسَّ

وراُء اإل َِّةُ الم َِّةُ ، نِس َُِّة النَِّق ُتها التَِّق يَّ ِِك أم لم لُم عم ُة ، املسَّ ثم دَّ ُتها اَلُحم يَّ ِِك أم لم لُم عم املسَّ

ةُ  لِمم ُتها ، العم يَّ ِِك أم لم لُم عم َلَّ ، اَلطهرة الطاهرةُ املسَّ َل ُروِيِك هللُ عم ا صم عم ِِك وم لم

نِِك. بمدم  وم

نَِّك  ُد أم ِِّنمةٍ أشهم َل بم ِِت عم ضم بِِّك  مم ُسولم امهللِ نَّ مم ِنأوم  ،ِم ِن رم َّ رم قمد رسم ِك فم َّ مم ِن  ،رسم وم

ُسولم اهللِ فا رم قمد جم فاِك فم ُسولم اهللِ ،جم طمعم رم د قم قم ِك فم طمعم مم ِن قم ٌة ِمنُه نَِّك أل، وم بِضعم

ُروُيُه ال ِمهِ توم نب َم قالم  ، ُّي بمنيم جم  .|كم

رُ و هُ ُس ُأشِهُد اهللم وم تمُه  لم كم
ملئِ ضِِت  ينه راضٍ أوم مَّ ِن رم َل مم ِن  علِهعم ساِخٌط عم

ِهِ  لم ِخطِت عم َّ ِن تمرب ئٌ ُمتمربه ، سم يِت ، َلِم ِن والمِِت  ُموالٍ ، أِت ِمنهُ مِم م ِن عادم
ُمبِغٌض ، ُمعاد َلِ

ب  ، ِت َلِم ِن أمبغمض
م ِن أميبمب حُمِ

سِباً ، ِت َلِ يم هِدًا وم فى بِاهللِ شم كم ُمثِباً ، وم جاِزيًا وم  .«وم
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َلوالسلُم علِِك،  والصلة عم وذريتِك األئمة اَلِامني ورحة  بمعلِِك و أمبِِِك  وم

 اهلل وبركاته.

ةم  يا علِِك  السلمُ  البتول، أيتها علِِك  السلمُ   علِك السلمُ  الرسول، عني ُقرَّ

ةم بمض يا   .وبركاته اهلل ورحة اهللم، رسول بنت فاطمة يا علِِك  السلمُ  ،النب ُّيه  عم

  



  

 

 ^البقيع ئمةأ زيارة

 :الرشيف احلرم إىل الدخول استئذان

واِِلَّ يا يا» ُسوِل اهللِ مم ب، أبناءم رم ابعم تُِكمأ ُِن ُدُكم وم لُِل بمنيم اميديُكم، مم ، املذَّ

دِرُكم اَلُضِعُف ِف ُعُلوِّ قم ُكم، وم قِّ ُف بِحم ِ اَلُعرتم ُكم ُمستمجريًا بُِكم، وم َل إقاِصدًا  ،جاءم

ِمُكم رم بًا ، يم رِّ قاِمُكمإُمتمقم ًل ، َل مم سِّ  .َل اهللِ تمعاَل بُِكمإُمتموم

ولِِاءم اهللِ ياأمدُخُل أ
ِم اَلُقِمنيم هِبذا  أدُخُل ياأ، أم رم ةم اهللِ اَلُحِدقنيم هِبذا الم كم

لئِ مم

دِ   .«اَلشهم

 :قائّلً  اليمنى رجلك مقدماً  وخشوع بخضوع وادخل

برياً أامهللُ » ُ كم م، كربم الم ثرياً وم أمصِلً ، ُد هللِ كم ًة وم ُسبحانم اهللِ ُبكرم مُد هللِ  .وم الم رِد وم الفم

دِ  مم دِ ألاَلاِجِد ا، الصَّ ِل امَلمنهانِ ، يم ضِّ نهانِ ، امَلُتمفم ِل الم لم ، الَّذي مم ِنَّ بِطمولِهِ ، اَلُتمطموِّ هَّ سم  وم

ةم سادايِت بِايسانِهِ  ِل لم ، ِزيارم نُوعاً  وم هِتِم ممم لن ُّي عم ِن ِزيارم عم نمحم ، َيم مم لم وم  .«بمل تمطموَّ
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 ^البقيع ألئمة جامعة زيارة

ةم اَُلدى» ُِكم أمئِمَّ لم لُم عم ُِكم ، املسَّ لم لُم عم لمُ  التَّقوىهلم أاملسَّ ُِكم  املسَّ لم اأعم  ُّيه

َل ةُ اُلجم  نِا أمهلِ  عم لمُ ، الده ُِكم  املسَّ لم اأعم امُ  ُّيه ةِ  ِف الُقوه يَّ
ِ لمُ ، بِالِقسطِ  الربم ُِكم املسَّ لم  عم

ةِ  أهلم  فوم لمُ ، الصَّ ُِكم املسَّ لم ُسولِ  آلم  عم ُِكم أمهلم النَّجوى.، اهللِ رم لم لُم عم  املسَّ

ُد  لَّغأأشهم د بم حُتم ،ُتمنَُّكم قم نمصم ُتم ِف ذاِت اهللِ ،وم ربم صم بُتم وم ، وم ُكذِّ لِمُكم إءم يسأُ وم

و   فم عم  .ُتمفم

ُد أوم  اِشُدونم اَلمهِديهونم نَُّكم األأشهم ُة الره ةٌ ، ئِمَّ فروضم تمُكم مم أمنَّ طاعم ولمُكُم ، وم أمنَّ قم وم

دُق  لمم جُتاُبواأوم ، الصِّ لمم ُتطاُعوا، نهُكم دمعوُتم فم رُتم فم أممم ي ِنِ أوم ، وم ُم الده
 ،نَُّكم دمعائِ

نِي اهللِ، رضِ ركاُن األأوم  ُخُكم  ،لم تمزاُلوا بِعم نسم ر م ِنيم نُقُلُكم  ،أمصلِب ُكلِّ ُمطمهَّ يم وم

َُِّة اجل، رياِم اَلُطههراِت أِم ِن 
نِّسُكُم اجلاِهلِ لم ، لءُ هلم ُتدم كتُ  وم  هواِء.فُِكم فِتم ُِن األ شم

ن طِبُتم طابم مم ي ِنِ ، بمُتُكموم اُن الدِّ يه ِنا دم لم ُِوت ، مم ِنَّ بُِكم عم لمُكم ِف ُب عم ِذنم اهلُل أمن أفمجم

رم فِِها  ُيذكم عم وم حمًة لمنا، اسُمهُ ُترفم لمُِكم رم لواتِنا عم عملم صم جم ًة لُِذُنوبِنا ،وم ارم فه كم ذِ إ، وم

ُكُم  نااختارم لقم َِّبم خم طم تُِكمو بكم، لمنا وم ِنا ِم ِن ِواليم لم نيم ، بَِم مم ِنَّ بِه عم مه ُه ُمسم ُكنها ِعندم وم

اُكم.إفنيم بِتمصديِقنا ورُمع ،ُكملفضبِ   يه

قاُم  هذا مم فم وم وم رسم
اس خطمأأمم ِن أم نىأوم  ،تمكانم وم رم بَِم جم قاِمِه  ،قَّ جا بِمم رم وم

دىأوم  ،اللصم  لكى ِم ِنم الرَّ ُه بُِكم ُمستمنِقُذ اَلم عاءم ، ن يمستمنِقذم ُكوُنوا ِل ُشفم قمد، فم  فم

فمدُت  ِغبم إوم نِاأ عنكملمُِكم إذ رم ذُوا آياِت اهللِ ُهُزواً  ،هُل الده م اتَّ ا ،وم وا وم ُ ستمكربم

نها.  عم

لُهو ودائٌِم ال ،يمسُهو مم ِن ُهوم قائٌِم ال يا ء ،يم حُمٌِط بُِكلِّ يشم قتمن ُّي ، وم فَّ لمكم اَلم ِنه بَِم وم

فتمن ُّي بَِم أم  رَّ عم ِهِ نمئتوم لم تمهُ  ذإ، تمن ُّي عم عِرفم ِهُلوا مم جم نُه ِعباُدكم وم دَّ عم وا  ،صم فه استمخم وم



  

 

هِ  قِّ ماُلوا  م،بِحم َّ ، مِسواهُ َل إوم ِلم صفمكانمِت اَلِنَُّة ِمنكم عم صم عم أقوام خم تمُهم بَِم  مم

صتمن ُّي صم مُد ، خم لمكم الم كُتوباً ُت ِعنذ ُكنإفم ذُكورًا مم قام ُّي هذا مم كم ِف مم فمل ، دم

ِرمن ُّي ما وُت  حتم جم وُت  ،رم ِِّبن ُّي فَِم دمعم ال ُتم  .«وم

 بكم، الافِّني اَللئكة وعَل ومواِل، سادايتوالسلُم علِكم  والصلة

 .وبركاته اهلل ورحة لزواركم، اَلستغفري ِن
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 ×اجملتبى احلسن اإلمام زيارة

ا ب لمِكم يم لُم عم ُسوِل السَّ ِ، اهلل ِنم رم لم ُم عم لم ب ُِّيِّ كم يا بالسَّ لمِاهلل  ِنم نم لُم عم ا ، السَّ كم يم

ِ، ِمننِيم اَلُؤ  ِنم أمِمريِ ب لم لُم عم ا ب كم السَّ هيم ةم الزَّ ِ، راءِ  ِنم فاطِمم لم لُم عم ِدَيمةم السَّ ا ب ِن خم كم يم

ِ ، ى ُكربال لم لُم عم ِمبم السَّ بِ ِ، اهللكم يا يم لم لُم عم فالسَّ ةم كم يا صم ِ، اهللوم لم لُم عم كم يا السَّ

لُم ، اهلل أمِمنيم  ِالسَّ لم ةم عم ِ، اهللكم يا ُيجَّ لم لُم عم ِ، اهللكم يا ُنورم السَّ لم لُم عم ا   كم السَّ يم

ةم  مجَّ لمِاهلل حمم لُم عم ِ، اهللكم يا ِِصاطم ، السَّ لم لُم عم انم السَّ ِة ِيك  كم يا لِسم لُم ، اهللمم السَّ

ِ لم لمُ ، اهللك يا ناِِصم ِدي ِِن عم ِ السَّ لم ك ُِّيه عم ُِِّد الزَّ ا السَّ ُّيه
ِ، كم أم لم لُم عم ه السَّ ا الربم ُّيه

 كم أم

ِ، التَِّق ُّي لم لُم عم ما الالسَّ ُّيه
ائُِم األم كم أم لمُ ، ِمنيُ قم ِ السَّ لم لُم ، كم أمُُّيا العاِلُ بِالتَّنِزيلِ عم السَّ

ِ لم ما ال  كم عم ُّيه
ُ أم اِل ِ السلم علِك أُّيا اَلادي اَلهدي ،ِويلِ بالتَّأ عم لم ُم عم لم ا السَّ كم أُّيه

لمُ ، ِف ُّي الم رُ بماهِ ال ِ السَّ لم ك ُِّيه  كم عم ا الطاِهُر الزَّ ُّيه
ِ، أم لم لُم عم ِهُِد السَّ ا الشَّ ُّيه

 كم أم

يُق  دِّ لُم ، الصِّ ِ السَّ لم ِقُِق عم قه الم ا الم ُّيه
لمِ، كم أم لُم عم ويم  كم السَّ ٍد ا مم ا أمبا حُمممَّ الي يم

سم ِنم ب   ِِلِّ الم حم  ، ِنم عم رم كاُتهُ  اهللُة وم بمرم  .وم

  



  

 

 ×العابدين زين اإلمام زيارة

، السلُم  السلمُ  ، السلُم علِك يا زي ِنم اَلتهجدي ِنم علِك يا زي ِنم العابدي ِنم

، مامم إعلِك يا  ، وِل يا علِك السلمُ  اَلتقنيم  عني قرةم  يا علِك السلمُ  اَلسلمنيم

، السلُم علِك يا و َّ  العارفنيم  الناظري ِنم  لمفم السابقنيم السلُم علِك يا خم

، السلُم علِكم يا ، السلُم علِك يا خازنم وصايا اَلرسلنيم  ضوء الوصِنيم

، نيم  رساجم  يا علِك السلمُ  اَلجتهدي ِنم  نورم  يا علِك السلمُ  اَلستويشنيم  ،اَلرتمضم

، ذخرم  يا علِك السلمُ   يا علِك السلمُ  العلم، سفِنةم  يا علِك السلمُ  اَلُتعبدي ِنم

كِِنمةم   اللص، سفِنةم  يا علِكم  السلمُ  القصاِص، مِزانم  يا علِك السلمُ  اللِم، سم

 أُّيا علِك السلمُ  الدجى، بدرم  يا علِك السلمُ  الندى، بحرم  يا علِك السلمُ 

اهُ  ، رئِسم  يا علِك السلم الكُِم، الصابرُ  أُّيا علِك السلمُ  اللُِم، األوَّ ائنيم  البكه

 .حممد أبا يا مواليم  يا علِك السلمُ . اَلؤمننيم  مصباحم  يا علِك السلمُ 

ِجِه، وأبو يجتِه واب ِن اهللِ يجةُ  أنك أشهُد   وأنك أمنائه، وأبو أمِنِه واب ِنُ  ُيجم

َِّبتم  مرضاتِه، ِف وسارعتم  ربِّك عبادة ِف ناصحتم  ه، وخ ر أعداءم م  تم ورسم

ِماءه  .أول

اهلل يقَّ عبادته، واتقِتمه يق ُتقاتِه وأطعتمُه يقَّ طاعته،  تعبد قد أنك أشهُد 

ُل التحِة والسلم، ورحة  يتى أتاك الِقنُي. فعلِك يا مواليم ياب ِنم رسوِل اهلل أفضم

 اهلل وبركاته.

  



 

 

 ×الباقر بن حممد اإلمام زيارة

ِ لم لُم عم ا البماقُِر بِِعلالسَّ م ُّيه
ِ ،اهللِم كم أم لم لُم عم اِيُص عم ِنالسَّ ما الفم ُّيه

 ،اهللِدي ِِن  كم أم

ِ لم لُم عم كالسَّ ُ ِلُ ما اَلُبمنيِّ ُّيه
ِ ،اهللِم كم أم لم لُم عم ائُِم بِقسالسَّ ما القم ُّيه

لُم  ،اهللِط كم أم السَّ

ِ لم ا النَّاِصُح لِعبمادِ عم م ُّيه
ِ ،اهللكم أم لم لُم عم اِع ُّي إَِلم السَّ ما الدَّ ُّيه

ِ ،اهللكم أم لم لُم عم ما السَّ ُّيه
كم أم

لُِِل  ِ ،اهللَلم عالدَّ لم لُم عم بالسَّ ما الم ُّيه
ِ  ،نيتاَل ُل كم أم لم لُم عم ضالسَّ ما الفم ُّيه

 ،ُل اَلُبنِيُ كم أم

ِ لم لُم عم اطِعُ السَّ ا النهوُر السَّ م ُّيه
ِ ،كم أم لم لُم عم ما البمدالسَّ ُّيه

ِ ،ُر اللِمعُ كم أم لم لُم عم كم السَّ

قه األمب ما الم ُّيه
ُج أم ِ ،لم لم لُم عم رسم السَّ

اُج األم ما الرسِّ ُّيه
ِ ،ُج كم أم لم لُم عم ما النَّجالسَّ ُّيه

ُم كم أم

رُ األمز ِ ،هم لم لُم عم والسَّ ما الكم ُّيه
ُب األمهبم كم أم ِ ،رُ كم لم لُم عم ما اَلمعالسَّ ُّيه

ُصوُم ِم ِنم كم أم

الِت  ِ ،المزَّ لم لُم عم ما الزَّ السَّ ُّيه
ِب كم أم سم ِ ،ك ُِّيه ِف الم لم لُم عم فُِِع ِف السَّ ما الرَّ ُّيه

كم أم

ِب  ِ ،النَّسم لم لُم عم ِفُِق السَّ اُم الشَّ ما اإِلمم ُّيه
ِ ،كم أم لم لُم عم ما القمُِّص السَّ ُّيه

 ، اَلمِشُِد كم أم

  ِ لم لُم عم ةم السَّ ا ُيجَّ َلم  اهللكم يم  .ِعنيم أمَجم  خلقهعم

وأمش ا مم ُد يم دهم ع اليم أمنَّكم قم دم دصم قَّ صم ر، عاً تم الم قم بم ثمر، راً مم بمقتم الِعلوم نم ُه وم تم

ث أمُخذ لم ، راً نم ُة الئِمٍ لمو اهللكم ِِف تم ِ وأنك، مم ِقمضم لم انم عم ا كم أمخ، كم تم مم جوم كم تم أمورم ِماءم
 لِ

ريِ  ِم ِن ِة غم ِة  اهلل ِواليم ر، اهللإَِل ِواليم أممم ِة وم ِم، اهللتم بِطماعم َنم ع تم عم ِنوم ِمِة مم تَّى ، اهللِص يم

كم  بمضم انِهِ إَل ِرض قم تِهِ ، وم امم رم اِر كم بم بِكم إَِلم دم هم ذم اك ِِِن أمص، وم سم إَِلم مم ِمائِهِ وم ِة ، ِف رم جُمماوم وم

ِمائِِه.أمو  
 لِ

 ِ لم لُم عم السَّ حم وم رم اُته اهللُة كم وم كم بمرم  .وم

  



  

 

 ×الصادق جعفر اإلمام زيارة

ِ لم لُم عم اِدُق السَّ اُم الصَّ ما اإِلمم ُّيه
ِ ،كم أم لم لُم عم ِ ه النَّاطُِق السَّ ما الوم ُّيه

لُم  ،كم أم السَّ

ِ لم اكم عم ما الفم ُّيه
اتُِق ئأم ِ ،ُق الرَّ لم لُم عم نماُم األمعالسَّ ما السَّ ُّيه

ِ ،ظممُ كم أم لم لُم عم ما السَّ ُّيه
كم أم

اُط األمق م مُ الِّصِّ  دافع يا علِك السلم الظلَمت، مصباح يا علِك السلم ،وم

ِ اَلعضلت، لم لُم عم ا ِمفالسَّ ريم كم يم ِ ،اِت تماحم الم لم لُم عم عالسَّ ا مم اِت كم يم كم م  ،ِدنم الربم

ِ لم لُم عم ِج السَّ اِيبم اُلجم ا صم الالِت  كم يم الدَّ ِ ،وم لم لُم عم اِهنِي السَّ م اِيبم الربم ا صم كم يم

اِت  اِضحم ِ ،الوم لم لُم عم ا نماِِصم ِدي ِِن السَّ لمِ ،اهللكم يم لُم عم ا نماَِشم ُيكالسَّ  ،اهللِم كم يم

ِ لم لُم عم اِصلم اِلطمابماِت السَّ ا فم ِ كم يم لم لُم عم اِشفم الُكُربماِت السَّ ا كم لُم  ،كم يم السَّ

ِ لم ِمِدم عم ا عم نيم  كم يم
اِدقِ ِ ،الصَّ لم لُم عم انم النَّاطِِقنيم السَّ ا لِسم ِ ،كم يم لم لُم عم ا السَّ كم يم

لمفم  ِا السابقني،خم لم لُم عم ِعِمم لسَّ ا زم نيم  الصادقني كم يم
اِلِ ِ ،الصَّ لم لُم عم ا السَّ كم يم

ِِّدم اَلُس ِ ،لِِمنيم سم لم لُم عم هالسَّ ا كم ِ ،ِمننِيم فم اَلُؤكم يم لم لُم عم اِديم اَلُِضلِّنيم السَّ ا هم  ،كم يم

  ِ لم لُم عم كم ِنم الطَّائِِعنيم السَّ ا سم  .كم يم

اأمش ُد يم و هم ىمم ُم اَُلدم لم الُعر، اليم أمنَّكم عم ُة الُوثوم م، قمىوم شم ىوم حم بمح، ُس الضه ُر وم

ى ه، النَّدم كم ىوم رم اَلمثمُل األمع، ُف الوم َلَّ اهلل .َلم وم نِكم  صم بمدم َلم ُروِيكم وم  .عم

  



 

 

 ^ البقيع أئمة وداع زيارة

«ِ لم لُم عم حم  ُكماملسَّ رم كاُتهُ وم رم بم ِقأِدُعُكُم اهللم وم تموامس .ُة اهللِ وم لم ُأ عم نها رم ، آمم لمم ُكُم السَّ

ُسولِ بِا بِالرَّ بَِم ِجئ هللِ وم لمل ُتموم دم ِ تُمبِِه وم لم اكعم ـُهمَّ فم اِهدي ِنم ُتبِه، املله عم الشه  .«نا مم

 ثم العودم  ثم العودم  وارزقن ُّي إياهم، زياريت م ِن العهدِ  آخرم  جتعله ال اللهم

 .العود
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 ÷أسد بنت فاطمة زيارة

لمُ » َل املسَّ ب ُِّيِّ  عم لمُ  اهللِ، نم َل املسَّ ُسولِ  عم لمُ  اهللِ، رم َل املسَّ ِِِّد اَلُ  عم ،رسم لنيم  سم

لمُ  َل املسَّ ِِِّد األ عم ،سم لنيم لمُ  وَّ َل املسَّ ِِِّد اآل عم ،سم لمُ  ِخري ِنم َل املسَّ ثمُه اهللُ  مم ِن عم عم بم

م  ح  ،لِل ةً رم لمُ  عاَلمنيم ِ املسَّ لم ما كم عم حم  النَّب ُِّيه  امُّيه رم كاُتهُ  اهللِ ةُ وم رم بم  .وم

لمُ  ل املسَّ ةم بِن يا ِكعم دأ ِت فاطِمم َِِّة،اَل سم لمُ  اِشِم ِ املسَّ لم اأ ِك عم ُتهم ةُ  يَّ يقم ده  الصِّ

َُِّة،راَل لمُ  ِض ِ املسَّ لم ا ِك عم ُتهم يَّ َِّةُ  ام َُِّة، التَِّق لمُ  النَِّق ِ املسَّ لم اأ ِك عم ُتهم ةُ ال يَّ ريمم َِّةراَلم  كم  ،ِض

لمُ  ِ املسَّ لم ةم  يا ِك عم د كافِلم ، خاتممِ  حُمممَّ ِهنيم لمُ  النَّبِ ِ املسَّ لم ةم  يا ِك عم ِِّدِ  والِدم ،ال سم ِهنيم ِص  وم

لمُ  ِ املسَّ لم ت مم ِن يا ِك عم رم هم ِ ظم لم لُم عم ، املسَّ ِهنيم ِم النَّب ُسوِل اهللِ خاتم َل رم ُتها عم قم فم  يا ِك شم

ِِلِّ  بِِمُتهاتمر ت  نم أيسم  مم ِن لمُ  منِي،األ اهللِ لِوم ِ املسَّ لم َل ِك عم عم نِِك  ُروِيِك  وم بمدم  الطهاِهِر، وم

لمُ  ِ املسَّ لم َل ِك عم عم لمِدكِ  وم حم  وم رم كاُتهُ  اهللِ ةُ وم رم بم  .وم

ُد شأ د   نَِّك أ هم نيأ قم ،ال ِت سم يأوم  كِفالمةم ،األ ِت دَّ ةم اج مانم دوم ر ِف ِت تمهم اهللِ،  ةضامم

بالمغ ُسولِ  ظِ ِيف ِف ِت وم ةً  ،|اهللِ  رم ِه، عاِرفم قِّ ةً ُمع قِِه،بِِصد ِمنمةً ُمؤ بِحم فم ِ تِِه، رتم  بِنُُبوَّ

ةً تمبُمس تِِه،بِنِع ِِّصم ةً  مم ِمتِِه،برِتم  كافِلم ةً ُمش بِ َل ِفقم ةً  ِسِه،نمف عم فم
َل واقِ تِِه،ِخد عم ةً ُم  مم  تارم

 .ِرضاهُ 

ُد شأوم  ِ نَِّك أ هم ضم َلم  ِت مم ِك  َمنِ ياال عم سه الَّتمم ِمةً  ياِن،داأل ِف َشم أبِ  وم ر راِض َِّةً مم  ،ِض

ن يِضم اهللُ عم رم ًَِّة، فم ِق ِقًَِّة نم ًَِّة تم
كِ ًة زم عملم  ضاِك،رأوم  ِك طاِهرم جم ن نَّةم اجلم  وم أواكِ  ِزلمِك مم مم  .وم

ـُهمَّ  لِّ  املله َل صم د عم آلِ  حُمممَّ د وم ان ،حُمممَّ عوم هِتا، ن ُّيفم بِّت بِِزيارم ثم َل ن ُّيوم مبَّتِها، عم ال حمم  وم

تمها، ن ُّيِرمحتم   فاعم ةم  شم فاعم شم ةِ األ وم تِها ِم ِن ئِمَّ يَّ  .ُذرِّ

ـُهمَّ  ها املله قِّ كم ِعن بِحم ن دم مم ي ِزلمتمهاوم ،لمدم دم  ِفراِغ كم
لِوالِ ِمِعِ  يَّ ِل وم جِلم  ِمننيم ؤاَلُ  وم

اَلُ  آتِنا ِمناِت،ؤوم ن ِِف  وم نمةً  ِاالده سم ِِف  يم ةِ اآل وم قِنا  ِخرم نمًة وم سم ذابم يم  .«النهارِ  عم
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 |اهلل رسول بن إبراهيم زيارة

لمُ » َل املسَّ ُسولِ  عم لمُ  اهللِ، رم َل املسَّ ب ُِّيِّ  عم لمُ  اهللِ، نم َل املسَّ بِِب  عم لمُ  اهللِ، يم  املسَّ

َل فِ  عم لمُ  اهللِ،  ُّيِّ صم َل املسَّ ِد ب ِبنمجِ  عم َل حُمممَّ لُم عم ب  ِنِ اهللِ، املسَّ ِِِّد  ،اهللِ دِ عم سم

خاتممِ  بِِاِء،ناأل ،راَلُ  وم لنيم ةِ  سم م ِخريم ل ِم ِن اهللِ وم َمئِهِ  ِضهِ رأِف  ،ِقهِ خم سم  .وم

لمُ  ِِع  املسَّ َل َجم َلم  اهلل ءبِِانأعم لُم عم ُرُسلِِه، املسَّ داءِ وم عم  والشهداء السه

  ِ لم لُم عم ، املسَّ اِلنيم الصه َل ناوم عم اِلنيم  اهللِ ِعبادِ  وم  .الصه

لمُ  ِ املسَّ لم اأ كم عم ُتهم وُح  يَّ ِمُة، الره
اكِ لمُ  الزه ِ املسَّ لم اأ كم عم ُتهم ُة، ُس النَّف يَّ يفم لمُ  الشَّ  املسَّ

ِ لم اأ كم عم ُتهم للمةُ  يَّ ُة، السه لمُ  الطهاِهرم ِ املسَّ لم اأ كم عم تُهم ةُ  يَّ مم ِمُة، النَّسم
اكِ لمُ  الزه ِ املسَّ لم  كم عم

اب ريِ   ِنم يم رى،ال خم لمُ  وم ِ املسَّ لم اب كم عم لمُ  تمبى،جاَل النمب ُِّيِّ   ِنم يم ِ املسَّ لم اب كم عم  ُعوِث باَلم   ِنم يم

ةِ  َلإ رى،ال كافَّ لمُ  وم ِ املسَّ لم اب كم عم لمُ  النَّذيِر، بمشريِ ال  ِنم يم ِ املسَّ لم اب كم عم اِج   ِنم يم  الرسِّ

لمُ  نري،اَلُ  ِ املسَّ لم اب كم عم دِ اَلُ   ِنم يم يَّ لمُ  ُقرآِن،بِال ؤم ِ املسَّ لم اب كم عم لِ راَلُ   ِنم يم  سِ ااِلن َلم إ سم

اجل ،وم لمُ  انِّ ِ املسَّ لم اب كم عم ةِ  صاِيِب   ِنم يم ايم ال الره ِة،وم لمُ  عملمم ِ املسَّ لم اب كم عم فِعِ   ِنم يم  الشَّ

ِة،ال مم يمو لمُ  ِقِامم ِ املسَّ لم اب كم عم باُه اهللُ بِال مم ِن  ِنم يم ِة،يم رامم لمُ  كم ِ املسَّ لم حم  كم عم رم  اهللِ  ةُ وم

كاُتهُ  رم بم  .«وم
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 |النيب والد اهلل عبد زيارة

 فروعِ  م ِن فرعٍ  خريم  يا علِك السلمُ  األصِل، اَلجد صايبم  يا علِك السلمُ 

هُ  م ِنِ  يا علِك السلمُ  اللِل، دوية  ياب ِنم  علِك السلمُ  بالتفضِِل، اجللُِل  خصَّ

 األقَمر، نورم  يا علِك السلمُ  األبراِر، سللة يا علِك السلمُ  إسَمعِل الذبِح

 السلمُ  األنواِر، نورم  يا علِك السلمُ  النهاِر، وشمسم  الظلمِ  نجمم  يا علِك السلمُ 

 وعمَّ  اَلختار، النب ُّي والدم  ياواإلفتخار، السلُم علِك  رخفبال يقِقاً  يا علِك

بنوِر جبِنه  أضاءت م ِن يا علِك السلمُ  األطهار، األئمة ووالدم  الكرار، الو ِّ 

تِه أطراُف السَمء، السلُم علِك يا يوسفم آِل عبد مناف، السلُم علِك  عند والدم

لمكم مسلكم جده  ، السلُم علِك يا م ِن سم يا رجاءم م ِن رجاُه ومأم ِن م ِن خافم

ُه ذب  فداُه، بَم اهلل فداه م ِن يا علِك السلم اللِل، حم إسَمعِل فأسلمم ألبِه لِذبمحم

هُ  هُ فأعطا وتقبلمه ِة، شمل جامعم  يا علِك السلمُ  وأباُه، أمَّ  يا علِك السلمُ  الفُتوَّ

ةِ  ِف النهاسِ  أَشفم  ِة، األبوه  بالبشارات، بمحمدٍ  بشم  م ِن يا علِك السلمُ  والبنوه

 م ِن يا علِك السلمُ  بعرفات، عطشانُ  وهو اَلاء بشب ُنوديم  م ِن يا علِك السلمُ 

 والدم  يا علِك السلمُ  اهلل، عبد ُسمِّ ُّيم  م ِن يا علِك السلمُ  هلل، العبودية أخلصم 

، وخاتم اهلل رسول ، بعد الطاهري ِنم  أبا يا علِك السلمُ  النبِنيم  واب ِن الطاهري ِنم

،  .وبركاته اهلل ورحة الطاهري ِنم

 

  



 

 

 |اهلل رسول عم احلمزة زيارة

لمُ » ِ املسَّ لم مَّ  يا كم عم ُسولِ  عم ِ ،اهللِ رم لم لُم عم ريم  يا كم املسَّ داِء، خم هم لمُ  الشه  املسَّ

ِ لم دم أيا  كم عم دم أوم  اهللِ سم ُسولِهِ  سم ُد شأ .رم د نَّكم أ هم ُجد اهللِ ِِف  تم جاهم ،بِنمف تم وم  ِسكم

ح   نمصم ُسولم ل تم وم هُ ُسب اهللِ دم ِعن فِـَم تم ُكن ،|اهللِ رم  .راِغباً  حانم

ِأ ،مه ُّيأُ وم  تم نأ َبأب بًا  ُتكم تم رِّ  )عز وجل( بزيارتك ومتقربًا إَل رسوله اهللِ َلإُمتمقم

ِة،  ِك لمِإراِغبًا  ،بِذلِكم  فاعم تِكم  تمغ ُّيبأِِف الشَّ لصم  بِِزيارم ذاً  يس،نمف خم وِّ نار  ِم ِن بِكم  ُمتمعم

هااس قَّ نمِ ،ِلِمث تمحم َل ُت بَِم جم َل ُتهاتمطمبُذُنوَِبم الَّت ُّي اي ِم ِن هاِرباً  يس،نمف عم  ري،ظمه عم

ِزعًا  جاءم  كم لمِإفم حم  رم َبه  ةِ رم  .رم

ِأأستشفع بك إَل موالي، وأتقرب بنبِه إلِه لِقيض يوائج ُّي،  أتِتك  ِم ِن ُتكم تم

ة ة بمعِدم بمت ُّي ِم ِنم النهاِر،  ،ُشقَّ قم توأ قمدطالِبًا فمكاكم رم رم ه قم ِأوم  ُذُنوَب، ريظم ما  ُت تم

طم سأ ، خم َبه لم  رم ًداأ ِجدأ وم عُ فأ يم ري هِ لمِإ زم ِ لم هأ ُكمِمن ِل اً خم حم  ِت بم ِل  فمُك ِن ِة،الرَّ

فِعاً  ق مم يمو يوم القِامة شم ت ُّي، ريفم ياجم د وم قم ِأوم  ُزونًا،حمم  كم لمِإ ُت رِس  فم ك ُتكم تم  ُروبًا،مم

ب كم سم ربم  ُت وم كم ِعن يتعم دًا،ُمف كم لمِإ ُت ِِص باكًِِا،  دم يِن أ مِمَّ ِن تم نأوم  رم رم تِِه، اهللُ مم  بِِصلم

ثَّن ُّي يم َل وم ِه، عم لَّن ُّي بِرِّ دم َل وم داين لِِه،فمض عم هم بِِّه، وم بمن ُّي ِلُ غَّ رم ةِ ال ِِف  وم امَلم  ِه،لمِإ ِوفادم ن ُّيوم  مم

لمبم  ُه،ِعن وائِِج الم  طم ِ ُل هأ ُتمنوأ دم اله  مم ِن قىيمش ال تبم ال ،ُكمتموم ُِب  وم  تاُكمأ مم ِن يم

ال يم   ُ وم ال يمس م،واكُ ُّيم  مم ِن رسم ُد وم  .«عاداُكم مم ِن عم
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 احلمزة زيارة بعد الدعاء

 :قائّلً  بعدمها وادع الزيارة ركعتي فصل الزيارة من فرغت فإذا

د» آِل حُمممَّ د وم َل حُمممَّ لِّ عم ـُهمَّ صم ض .املله رَّ عم ـُهمَّ ايِنه تم حم  ُت املله ربِ بُِلُزوم ُّي  تِكم لِرم  قم

مِّ  ِِّكم  عم بِ   ،نم
ينتلِ تِكم نِق ِم ِن جريم طِكم  مم خم سم ق وم مم  واُت،صاأل فِهِ  ُثرُ تمك مِف يمو ،تِكم وم

تمش ُل وم ف ُكله  غم ت بَِم سنم مم دَّ جُتاِدُل  ،قم ل مم ِموال ن ُِّيحم تمر نإفم  ِسها،نمف عم ِن كل نفس وم  فم

و َّ  ٌف خم ِلم ال عم و ُتعاقِب نإوم  ،نُيز وم ةُ ُقدال لمهُ  َلً فممم َل رم ب عم  دم بمع أخِب ِنَّ  لف .ِدهِ عم

ال ِم،ِموال ت ُّي، بِغمريِ  ن ُّيفتمِِّص  وم قمد ياجم مِّ  بِقمربِ  ُت لمِصق فم ، عم ِِّكم بِ ب نم رَّ قم تم  كم لمِإبِِه  ُت وم

ر تِغاءم اب ،مم جاءم  ضاتِكم رم حم  وم ،رم بَّل تِكم تمقم ُعد فم َل ِمكم بِِحل ِمنه ُّي، وم ه عم تِكم  ِل،جم أفم بِرم  وم

َل ةِ  عم قمد يس،نف ِجنايم ُظمم ُجر فم ما  م ُّي،عم ن ُّيتمظ نأ خاُف أوم لك ِِن ؛لِمم  ُسوءم  خاُف أ وم

ان ساِب،الِ  لهبىِ  مم ِموال ُظرِ فم قم َل تم ربِ  عم مِّ  قم ، عم ِِّكم بِ بِِهَم نم ن ُّي فم ال النهارِ  ِم ِنم  ُفكَّ ِِّب وم  ُتم

ع ال ِ ُّي،سم ُونم ِنَّ  وم ِ ُّيم لم ال تِهاِل،اب كم عم ن ُجبم ِنَّ حتم  وم و كم عم ال يت،صم  بِغمريِ  ن ُّيلِبتمق وم

واِئج ُّي، ك ُكلِّ  ِغِاثم  يا يم حمم  ُروبمم يا ُزون،وم جاً  وم رِّ  ،انِ ريالم  ُهوِف لاَلم  عم ِنِ  ُمفم

ريِق ال َلم  ِف ِش اَلُ  غم ِة،اَلم  عم لِّ  لمكم َل صم د عم آلِ  حُمممَّ د، وم ان حُمممَّ َّ إ ُظروم ةً نمظ ِلم  قىشأال  رم

هابمع ار بمدًا،أ دم موم ربم  يم عم ع ُّي وم ه ان يتتمضم قمد ِفرادي،وم و فم جم ، ُت رم ي ِرضاكم رَّ م حتم  ُت وم

ٌد أ طِهِ ُيع ال الَّذي ريم الم  ُردَّ  يم ، فمل تم ِلأِسواكم ـُهمَّ  .مم و ُتعاقِب نإاملله ةُ ُقدال لمهُ  َلً فممم  رم

َل ب عم زاُئِه بُِسوِء فِع ِدهِ عم جم ،ِموال امخِبم ِنَّ  فمل لِِه،وم ال مم ت ُّي، بِغمريِ  ن ُّيفتمِِّص  وم ال ياجم  وم

ِِّبم ِنَّ  ِوفادميت، ُشُخو  ُتم د وم قم ت ُّي ُت ذفم نأ فم قم فم بتأوم  نم ين، ُت عم طمع بمدم قم  فازاِت اَلم  ُت وم

ف لَّ خم اَل لم هاأل ُت وم ما الم وم ل وم وَّ آثمر تمن ُّي،خم كم ِعن ما ُت وم َل دم ُلذ يس،نمف عم مِّ  بِقمربِ  ُت وم عم

ِِّكم  بِ ل)نم ِ واتكصم لم آلِهِ  هِ عم ب ،(وم رَّ قم تم ر تِغاءم اب بِهِ  ُت وم ،مم ُعد ضاتِكم َل ِمكم بِِحل فم  عم

ه تِكم  ِل،جم أفم بِرم َل وم ن عم د ب ُّي،ذم قم ُظمم ُجر فم حم  ،م ُّيعم ريمُ  يا تِكم بِرم ريمُ  يا كم  .«كم
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 (عنهم اهلل رضي) أحد شهداء زيارة

لمُ » َل املسَّ ُسول عم لمُ  اهللِ، رم َل املسَّ ب ُِّيِّ  عم لمُ  اهللِ، نم َل املسَّ د عم ب ب ِنِ  حُمممَّ  اهللِ، دِ عم

َل  لُم عم ِ لِ هأاملسَّ ، تِهِ بم لمُ  الطهاِهري ِنم ِ املسَّ لم داُء اَلُ  ُكمعم هم ما الشه ،ؤامُّيه لمُ  ِمُنونم  املسَّ

ِ لم ِ لم هأيا  ُكمعم التَّو يَمنِ اإل ِت بم لمُ  يِِد،وم ِ املسَّ لم  صارم نأوم  اهللِ دي ِنِ  صارم نأيا  ُكمعم

ُسولِهِ  لمٌ  ،رم ِ سم لم ربم  ُكمعم نِع ُتمبَِم صم ارِ  بمىُعق مم فم  .الده

ُد شأ ُكماخ قد اهللم نَّ أ هم اص لِدينِهِ  تارم ُسولِِه، وم  طمفاُكموم ُد شألِرم د نَُّكمأ هم  قم

د ذ ُتمجاهم قَّ ِجهاِدِه، وم ِِِف اهللِ يم عم ِن عم ِن )دافعتم( م  تُ بَّ ِِِّه،  دي ِِن اهللِ وم بِ عم ِنِ نم  لمِ ساإل وم

ُتم   ،لِهِ هأوم   اهلل، رسول منهاج عَل قتلتم أنكم وأشهد دونمه، بأنفسكم وُجد 

ِِّه ع ِن اهلل فجزاكم لم فأ وأهله اإلسلم وع ِن نب نا زاِء،اجلم  ضم فم رَّ عم ُكم وم ملِّ  ُوُجوهم ِف حمم

و وانِهِ ِرض مم عم  راِمِه،اِك ِضعِ وم ِهنيم  مم يقنيم  النَّبِ ده الصِّ داءِ  وم هم الشه اِلنيم  وم الصه ُس ِنم  ،وم يم وم

فِقاً  ولئِكم أ  .رم

ُد شأ بمُكم مم ِن نَّ أوم  اهللِ، ُب ِيز نَُّكمأ هم قمد يارم بم اهللم  فم م ِنم اَلُ  نَُّكمأوم  يارم
بنيم َلِ رَّ  قم

زي ِنم ال
ِم دم ِعن ِاءٌ امي الَّذي ِنم ُهم ،فائِ هبِّ ،ُير رم ُقونم عمَل زم تملمُكم مم ِن فم اَلم  اهللِ نمةُ لمع قم ةِ وم  لئِكم

النهاِس   .عنيم َجم أوم

ِأ ُكم زائِرًا، يِدِ التَّو لم هأيا  ُتُكمتم قِّ بِحم تُِكم وم بًا، اهللِ َلم إ عاِرفًا، ِوبِِزيارم رِّ بَِم ُمتمقم  وم

بمقم  يِف األ ِم ِن سم ر َملِ عَشم مم ِ عاَلًِا، عالِ فاأل يِضِّ وم لم عم حم  ُكمفم رم لُم اهللِ وم  ُتهُ سم

كاُتهُ  رم بم   .«وم
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 املنورة املدينة أعمال وبقية املساجد

 األول

 صّلة، آالف عرشة تعدل فيه الصّلة فإن ،ثِروأك فيه فصلِّ  النبوي، املسجد

 .األخبار من الصحيح يف جاء كام

 

 الثاين

(، وآله عليه اهلل)صلوات  أبيها مرقد من قريب وهو ،÷الزهراء فاطمة بيت

 .فيه فزرها

 

 الثالث

 .وأكثر فيها فصلا  واملنرب، القرب بني وهي اجلنة، رياض من الروضة

 

 الرابع

 .تنس   فّل الروضة، ذكر بعد ذكره مر وقد ،×جربائيل مقام

 

 الامس

 .ذكرها مرَّ  وقد التوبة، بأسطوانة املعروفة لبابة، أيب أسطوانة

 



 

 

 البقيع يف

 السادس

 (.عليها اهلل)سّلم  املصطفى بنت الزهراء، فاطمة قرب

 

 السابع

 .اجلنة أهل شباب سيد ،×عيل بن احلسن اإلمام قرب

 

 الثام ِن

 .×احلسني بن عيل العابدين زين اإلمام قرب

 

 التاسع

 .×الباقر حممد اإلمام قرب

 

 العاَش

 .×الصادق جعفر اإلمام قرب

 

 عش الادي

 |.اهلل رسول ابن إبراهيم قرب

 

 عش الثاين

 .×املؤمنني أمري أمِّ  أسد بنت فاطمة قرب



  

 

 عش الثالث

 .×املؤمنني أمري زوجة البنني أم قرب

 

 عش الرابع

 )سّلم اهلل عليها(. ءللزهرا األحزان بيت

 

 عش الامس

 (.عنهام اهلل)ريض  جعفر بن اهلل عبد وقرب طالب، أيب بن عقيل قرب

 

 عش السادس

 (.عنهن اهلل)ريض  وزينب ورقية، كلثوم، أم: وهن|، النبي بنات قرب

 

 عش السابع

 .وفاطمة وصفية، عاتكة: وهن| النبي عامت قرب

 

 عش الثام ِن

 وأم وحفصة، وعائشة، وسودة، سلمة أم: وهن| النبي زوجات قرب

 إبراهيم ولده أم القبطية، ومارية وصفية، وجويرية، وميمونة، وزينب، حبيبة،

 (.عليه اهلل)سّلم 

 

 عش التاسع

 |.النبي مرضعة السعدية، حليمة قرب



 

 

 املنورة املدينة حول

 العشون

 عبد اهلل، والد رسول اهلل|.  قرب

 

 والعشون الادي

 .×الصادق جعفر اإلمام بن إسامعيل قرب

 

 والعشون الثاين

 :قائّلً  وادع تعاىل اهلل إىل قربة ركعتني فيه صلا  ،÷الزهراء مسجد

ُهمَّ اِغام » ا أمن ِفرللَّ ُم بِِه ِمنِّ ُّيتم أمعِِل مم إِن ،لم ُعدُعد فم َّ بِاَلم  ُت فم ِلم ةِ غعم  ِفرمَّ اِغالله .ِفرم

ا آلُِت  ِد لم و يِس نمفعَل  بهِِل مم اءً  جتم فم ب ِفرمَّ اِغالله .لمُه وم رَّ قم ا تم كم ُثمَّ ُت بِِه إِلمِِِل مم

ل ُه قم المفم اِت امألم  ِفرمَّ اِغالله .ب ُِّيخم زم مم طماِت امألم  ،اظِ لم ِِل رم قم سم اظِ لوم اِت  ،فم وم هم سم وم

انِ  ،نمانِ امجلم  اِت امللِّسم وم فم هم ، وجنبن ُّي يرضِك، فَِم عمري وأطل ،وم ِمكم  واغفر معاص

لوالديَّ وجلمِع اَلؤمننيم واَلؤمنات، يا ذا اجللل واإلكرام، وصلِّ عَل حممد وآله 

 الطاهري ِن.

 

 والعشون الثالث

 :قائّلً  وادع املسجد، حتية ركعتني فيه صل. ×املؤمنني أمري مسجد

 بنورِ  وأسأُلك الكريم، الباق ُّي ال ُّيِّ  اَلشق، هكم وج بنورِ  أسأُلك إين اللهم»

ُلحم  أَشقمت الذي القدوس، وجِهك ت به الظلَمُت، وصم به السَموات، وانكشفم

م عَل حممد وآل حممد، وأن ُتص ، أن ُتصِلِّ  شأين، ِل لِحم علِه أمُر األولنيم واآلخري ِنم



  

 

 .«رامكواإل اجلللِ  ذا يا

 

 والعشون الرابع

 :قائّلً  وادع تقدم كام ركعتني فيه صل الغامم، مسجد

، وأدخلن ُّي النارِ  م ِن ينوأِجر حممد، وآل حممد عَل صلِّ  اللهم  وزوجن ُّي اجلنةم

 معصِتك، ع ِن وبطاعتك يرامك، ع ِن بحللك وأغنن ُّي العنِي، الورِ  م ِن

 والعمرة، الجَّ  وارزقن ُّي وعافٍِة، خري ِف مريعُ  وأمطل سواك، عم ِن وبفضلك

هم، يوائج ُّي واقضِ  واَلؤمنات، اَلؤمنني ولكافة وأم ُّي، ألَب واغفر  يا ويوائجم

 .كريم يا كريم يا كريم

 

 قبا وادي

 والعشون الامس

 فيه صىل مسجد وأول التقوى، عىل أسس مسجد أول وهو قبا، مسجد

 .عمرة تعدل فيه ركعتني وثواب|، الرسول

 فيه ما استطعت، ومن اخلري أن تدعو بدعاء الفرج وهو:  صلا 

ُد اَلم  يا مم ِن» له بِِه ُعقم يا مم ِنكحُتم يا مم ِنُيف اِرِه، وم ِد، وم
دائِ ده الشَّ ُس ِمنُيل ثمُأ بِِه يم ُه تممم

ُج اَلمخ وإرم لَّتِح الَل رم ِج، ذم رم بَّبمتلُِقد فم تمسم عاُب، وم تِكم الصِّ باُب، ِفكم األسبُِلط رم

رى بُِقد جم تِكم الوم ترم ضم مم َل  قمضاُء، وم تِكم األشإعم ِشِرادم ِه ُّيم بِمم تِكم ُدونم ئِاُء، فم

و تِكم ُدونم َنم لِكم ُمؤقم بِإِرادم ٌة، وم ِرم ٌة، ِِكم ُمنتم ِجرم ِت، وُعوه لِلدتم اَلم نأزم ُع فتم اَلم نأُمِهَمه زم

                                           
 . 914( مصباح املتهجد: 9)

 .  14( املزار الكبري: 4)



 

 

ن ِت، ال يم فُِع ِمنِف اَلُلَِمه ع اله إها دم فم نما دم ال يم ، وم ِشُف ِمنتم ف اله إها كم شم دما كم قم ، وم لم  تم نمزم

َبِّ  د َب يا رم دأُلُه، وم تمكأَّدمين ثِق ما قم َّ َب ما قم مظمن ُّي حم  لم بُِقدهبم تِكم ُلُه، وم دوأرم ، رم َّ ِلم ُه عم تم

بُِسل هوم جَّ ، فمل ُمصإتمُه طانِكم وم َّ دوأِدرم َلِا ِلم هرم جَّ ال صاِرفم َلِا وم ، وم ال فاتِحم َلِا  تم تم وم

ال ُمغلمقغأ ، وم تمحتم رسَّ لِقم َلِا فم م َلِا عم ِمرسِّ ال ُم ، وم ال ناِِصم َلِم ِنتم ، وم ل تم ذم لِّ خم ، فمصم تم

ا د وآلِِه، وم َل حُمممَّ بِّ بابم ال تمحفعم اكِل يا رم ، وم ِج بِطمولِكم رم نه ُّي ُسل رِس فم مِّ طانم اَلم عم

و ، وم بِحم وُيس ن ُّينِلألِكم كم نِذقأُت، وم  ِنم النَّظمِر فِـَم شم ةم الصه لوم املن ُّي يم ، ُت ِع فِـَم سم

ب هم حلمُدن ِل ِم ِن وم اجكم رم نِئًا، وم فمرجًا هم ال ِدكم مم ِعن ِل ِم ِن عملًة وم ِهًا، وم ِي جًا وم رم

لتمش اس هتَِمِم عم ِنن ُّي بِاالغم ، وم قمد ،َمِل ُسنَّتِكم تِعتمعاُهِد ُفُروِضكم لم َب يا ِضق فم ُت َلِا نمزم

بِّ ذمر معًا، وامرم ًا، وتمألُت بِحم ه ِلَّ ُهم ثم عم دم َل كمشتم النأِل ما يم ِف ما ُمنُِت قاِدُر عم

دمف عبِِه، وم قم ا الُه ِمنِجبتموسأ لم  نإَب ذلِكم وم  عملُت فِِه، فامفِع ما وم ، يا ذم ِش عمركم

ا اَلم  ياعمظِِم، ال ريِم، فم  ِنِّ الذم اِحنيم رأتم قاِدٌر يا نأكم مم الره بَّ ال يا آمنيم  .يم  .«عاَلمنيم رم

 

 والعشون السادس

 وعرف هناك، نخل باسم الفضيخ، بمسجد املعروف وهو الشمس، مسجد

 صلوات املؤمنني ألمري غياهبا بعد فيه الشمس رجوع بمناسبة الشمس بمسجد

 :قائّلً  وتدعو شئت ما فيه وتصيل فتأتيه قبا، مسجد قيرش وموقعه عليه، اهلل

ـُهمَّ » لِّ  املله َل صم د عم آلِ  حُمممَّ د، وم ال حُمممَّ ع وم ا اَلم  تمدم مِ اَلُ  كانِ ِل ِِف هذم رَّ اَلس ،كم  جدوم

ظَّمِ اَلُ  ن ،عم ر اله إ باً ذم فم ُه،غم ًا  تم ه ال ُهم ج اله إوم رَّ ضًا فم رم ال مم ِ اله إتمُه، وم فم ال تمُه،شم ِ وم  اله إ باً عم

رتم  ُه،سم ال تم ط اله إ قاً ِرز وم ال تمُه،بمسم و وم ال تمُه،نمَّ أ اله إ فاً خم م وم مع اله إ لً شم ال غائِبًا  تمُه،َجم وم

ظ اله إ فم ي وال تمُه،يم يته،إاله  ناً دم ال أدَّ ةً  وم ن ِم ِن ياجم وائِِج الده اآل ِايم ِة،وم  فِها لمكم  ِخرم
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لٌح  ا،ِرض ِِلم فِها صم ِ اله إ ،وم مم رأيا  .تمهاقمضم اِحنيم  يم  .«الره

 

 والعشون السابع

 التي غرفتها وهي|، النبي زوجة القبطية مارية وهي إبراهيم، أم مرشبة

 .املتقدم الشمس ردِّ  مسجد من قريبة وهي تسكنها، كانت

 

 أحد يف

 والعشون الثام ِن

 .ذلك بيان تقدم وقد أحد، شهداء وقبور|، النبي عم احلمزة قرب

 

 والعشون التاسع

 بام وادع احلمزة، زيارة ركعتي إىل مضافاً  شئت، ما فيه صلِّ  أحد، مسجد

 .تقدم

 

 الثلثون

 بدعاء وادع شئت، ما فيه فصلا  سلع، جبل عىل الواقع الفتح، مسجد

 :قائّلً | الرسول

« ، يخم اَلمكُروبنيم ِة اَلُضويا جمِبم دمعيا ِصم ي ِنم وم ر ِشفاك طمرِّ كم مه ُّي وم غم ه ُّي وم   ،َبُهم

ف شم ُه وكمركَم كم َّ ِِّكم ُهم ب وتم عم ِن نم ِتمه هم فم ه ِف هذا اَلكانبه، وكم  .«لم عُدوِّ
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لنيم يمم يا مم ِن
ائِ وائِجم السه اِمتنيم يمعو ،لُِك يم مريم الصه س، لمُم ضم كم أملمة ِمنلُِكلِّ مم

م   تٌِد.و ،ٌع ياِضٌ سم واٌب عم  جم

ةُ  اِدقم واعُِدكم الصه ـُهمَّ مم ةُ أو ،املله حم والوازعة،  ونعمتك، ياديكم الفاِضلم ُتكم رم

ةُ  د وم أس، الواِسعم َل حُمممَّ م عم ِلِّ وائِج ُّي تمق أنو ،هآلأُلكم أن ٌتصم نِف ايِضم يم ِا لده

ةِ وم  ديرٌ  نَّكم إ .«اآلِخرم َل ُكلِّ يشء قم  «.عم

 

 والثلثون الادي

 :قائّلً  وادع شئت، ما فيه فصل القبلتني، مسجد

ابم ال» ريِ خم َلم غم افُِدونم عم رِسم اَلُ وم ، كم وم ُضونم خم رِّ اعم اَلُ وم  ،لمكم إاله  تمعم ونم ضم إاله  لِمه

بم اَلُ أمجوم ، بِكم  عم فمضمم ِِن انإاله  تمِجُعونم ندم ف، لمكم تمجم اِغبنِيم بماُبكم مم ريُ وم  ،ُتوٌح لِلرَّ كم خم

ب لنِيم فمضو ،ُذوٌل لِلطَّالِبنِيم مم
ائِ ُقكم ِرزو ،ِملنِيم ُلكم ُمتماٌح لآِلنمِو ،ُلكم ُمبماٌح لِلسَّ

ب اكم  ُسوٌط َلِم ِنمم صم ٌض َلِم ِنُمكم ُمعِيلو ،عم ِ اكم  رتم اوم ُتكم اإلِ ، نم ادم اُن إَِلم اَلُ يعم  ِسِئنِيم سم

بُِِلكم اإلِ و َلم اَلُ بسم اُء عم ى اَلُ مَّ فماهالله .تمِدي ِنم عقم ادم ن ُِّي اجُزقارو ،تمِدي ِنم هِديِن ُهدم تِهم

افِلنِيم ن ُِّي ِم ِنم العملالم جتم و ،تمِهِدي ِنم جاَلُ  ِدي ِنم باَلُ وغم ي ِنِ ِِل يمو ِفراغو ،عم  .«مم الدِّ

 

 والثلثون الثاين

 يف أحد، صلا فيه ما شئت، وادع قائًّل: × أمري املؤمنني مسجد

ربم أمس یمَّ إِنِّ الله» ُلكم صم
اكِِري ِنم لمكم أم لم الم وم  ، الشَّ مم ِفنيم ِمنعم

ِقنيم وم  ،كم ائِ يم

ابِِدي ِنم لمكم ال ِِله التم المَّ أمنالله .عم بوم  ،عمظِِمُ عم ا عم نم ِقريُ بمائُِس الُدكم الأم ن ُِّيه تم الأمن ،فم غم
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ا الوم  ،ِمُِد ال م  نم بأم لُِِل.عم  ُد الذَّ

ٍد وم الله َلم حُمممَّ لِّ عم ق نُ ِناموم  حممد، آلِ مَّ صم َلم فم َلم بِِحلوم  ي،رِ بِِغنماكم عم ِمكم عم

ه   تِكم وم  ،ِِل جم عبُِقوَّ َلم ضم ِزيُز.  ُّي،فِ عم ا عم ِويه يم ا قم  يم

دٍ الله َلم حُمممَّ لِّ عم ِماِء اَلم واألم  حممد آلِ و مَّ صم ِِّنيم رِص  اكوم  ،ِض
نِ  یِفنِ َّ ا أمُهم ِر أمم ِم ِن  ُّيمم

ن   ةِ اآلِما وم الده ا أمر ،ِخرم اِحنِيم يم مم الرَّ  .« يم

 

 والثلثون الثالث

 :قائّلً  وادع شئت، ما فيه صلِّ  سلع، جبل قرب ،÷الزهراء مسجد

ا مم ِن» ريٍ أمر يم طمُه ِعنو ،ُجوُه لُِكلِّ خم خم ا مم ِن، دم ُكلِّ َشم  آمم ُِن سم ثرِيم ط ُِّي الُيع يم كم

لِِلِ بِال ا مم ِن، قم أملمهُ  ط ُِّي مم ِنُيع يم ا مم ِن، سم نهناً ِمن ،هُ ِرفيمع لم  مم ِنو هُ أمليمس لم  ط ُِّي مم ِنُيع يم  هُ حُتم

حم و سأمع، ةً رم ريِ طِن ُِّي بِمم ِِعم خم اكم َجم نأملمت ُِّي إِيَّ ريِ وم  ِما الده ةِ  اآلخم نِّ ُّي  فاِِص و ،ِخرم عم

س نبِمم ِّ الده ِِعم َشم اكم َجم لمت ُِّي إِيَّ
ِّ اآلو ِماأم ةِ َشم ريُ ، ِخرم ُه غم إِنَّ نفم ا أمع مم يِن ِزدو ،تم طمُِقوٍص مم

ِريمُ فمض ِم ِن ا كم ا اجلم  ،لِكم يم ا ذم لِ يم امِ كاإلِ و لم ا النَّع، رم ا ذم ءِ يم ا اَلم ، ودِ اجُل و َمم ا ذم   ِنِّ يم

م، لِ الطَّوو رِّ ِ يم َلم النَّارِ شم  .كريم يا ،«بمت ُِّي عم

 

 والثلثون الرابع

 :قائّلً  وادع شئت، ما فيه صلا (، عنه اهلل)ريض  املحمدي سلامن مسجد

هم، وعجل حممد وآل حممد عَل صلِّ  اللهم»  ن ُّيوأدخل النار، م ِن ينوأجر فرجم

، لم ِن الوِر العنِي،  ن ُّيوزوج اجلنةم ، واجعل وعجه  أنصاِره، م ِن ن ُّيلولِك الفرجم
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، وجنِّب وأمطل ِمك، ن ُّيعمري فَِم يرضِكم ل العاقبة، يس ِن ن ُّيوارزق معاص ِل  وسهِّ

 ولوالديَّ  ِل واغفر^، واألئمة النب ُّيِّ  لزيارة ن ُّيالجَّ والعمرة ما أبقِتمن ُّي، ووفق

 .«الراحنيم  أريمم  يا برحتك واَلؤمنات، اَلؤمننيم  ولكافة

 والصلوات الصّلة من(، والثّلثني)األربعة  الرشيفة األماكن هذه يف وأكثر

 للفرصة، مغتنامً  لك، سنح بام أو ذكر، بام داعياً  استطعت، ما حممد وآل حممد عىل

 بخري واملؤمنات املؤمنني ولكافة والديك، خصوصاً  أحببت، وملن لنفسك وادع

 وإليه توكلت عليه باهلل،إالا  التوفيق وما نوامًا، اخلري عن تكن وال الدارين،

 .أنيب
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 الطاهرين وآله حممد سيدنا عىل اهلل وصىل

 العاملني رب هلل واحلمد
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