
 دعاء اإلمام الحسین(ع) في یوم عرفة
ِ الَِّذي لَْیَس لِقََضائِِھ َدافٌِع، َوَال لَِعطَائِِھ َمانٌِع، َوَال َكُصْنِعِھ ُصْنُع َصانٍِع،  اْلَحْمُد ہلِلَّ

نَائَِع، َال یَْخفَى  اْلَجَواُد اْلَواِسُع، فَطََر أَْجنَاَس اْلبََدائِِع، َوأَْتقَنَ  َوھُوَ  بِِحْكَمتِِھ الصَّ
كّل قانع،  [1]تَِضیُع ِعْنَدهُ اْلَوَدائُِع، جازي كّل صانٍع، ورایش َعلَْیِھ الطََّالئُِع، َوَال 

بالنُّوِر السَّاِطِع، َوھَُو  تَاِب اْلَجاِمِع،وراحم كّل ضارع، ومنزل المنافع، ِواْلكِ 
َعَواِت َساِمٌع، َولِْلُكُربَاتِ   َدافٌِع َولِلدََّرَجاِت َرافٌِع، َولِْلَجبَابَِرِة قَاِمُع، فََال إِلَھَ  لِلدَّ

ِمیُع اْلبَِصیُر، ال ٌء، َوھُوَ َء یَْعِدلُھُ، َولَْیَس َكِمْثلِِھ َشيْ َغْیُرهُ، َوَال َشيْ  لَِّطیُف السَّ
 .ٍء قَِدیرٌ َشيْ  ُكلِّ  اْلَخبِیُر، َوھَُو َعلى

بُوبِیَِّة لََك، ُمقِّراً بِأَنََّك َربِّي، َوأَنَّ إِلَْیكَ  اللَّھُمَّ إِنِّي أَْرَغُب إِلَْیَك َوأَْشھَدُ  َمَردِّي،  بِالرُّ
 ْقتَنِي ِمَن التَُّراِب، ثُمَّ أَْسَكْنتَنِيَمْذُكوراً، َوَخلَ  اْبتََدْأتَنِي بِنِْعَمتَِك قَْبَل أَْن أَُكوَن َشْیئاً 

ھُورِ   والسنین، فَلَْم أََزْل ظَاِعناً ِمنْ  اْألَْصَالَب، آِمناً لَِرْیِب اْلَمنُوِن، َواْختَِالِف الدُّ
َرْأفَتَِك لِ  اْألَیَّاِم اْلَماِضیَِة، َواْلقُُروِن اْلَخالِیَِة، لَْم تُْخِرْجنِي ُصْلٍب إِلَى َرِحٍم، فِي تَقَاُدمِ 

، فِي َدْولَةِ  أئّمة الكفر، الَِّذیَن نَقَُضوا َعْھَدَك،  بِي، َولُْطفَِك لِي، َوإِْحَسانَِك إِلَيَّ
بُوا ُرُسلََك، یَسَّْرتَنِي َوفِیِھ  لَِكنََّك أَْخَرْجتَنِي لِلَِّذي َسبََق لِي ِمَن اْلھَُدى الَِّذي َوَكذَّ

بَِجِمیِل ُصْنِعَك، َوَسَوابِغِ نِْعَمتَِك، فَاْبتََدْعَت  ُؤْفَت بِيأَْنَشأْتَنِي، َوِمْن قَْبِل َذلَِك رَ 
َودم وِجْلٍد، لَْم  َمنِيٍّ یُْمنَى، وأَْسَكْنتَنِي فِي ظُلَُماٍت ثََالٍث، بَْیَن لَْحمٍ  َخْلقِي ِمنْ 

ذي سبق لي من أَْمِري، ثُمَّ أَْخَرْجتَنِي للّ  تشھدني َِخْلقِي، َولَْم تَْجَعْل إِلَيَّ َشْیئاً ِمنْ 
ِمَن  َسِویّاً، َوَحفِْظتَنِي فِي اْلَمْھِد ِطْفًال َصبِیّاً، َوَرَزْقتَنِي الھدى إلى الّدنیا تَاّماً 

واحم،  اْلِغَذاِء لَبَناً َمِریّاً، وَعطَْفَت َعلَي قُلُوِب اْلَحَواِضِن، ھَاِت الرَّ َوَكفَّْلتَنِي اْألُمَّ
یَاَدِة َوالنُّْقَصاِن،اْلجَ  َوَكَألْتَنِي ِمْن طََواِرقِ  ، َوَسلَّْمتَنِي ِمَن الزِّ فَتََعالَْیَت یَا َرِحیُم  انِّ

ْنَعاَم، یَا َرْحَمُن، َحتَّى إَِذا اْستَْھلَْلتُ  َوَربَّْیتَنِي  نَاِطقاً بِاْلَكَالِم، أَْتَمْمَت َعلَيَّ َسَوابَِغ اْإلِ
تِي تِي،َزائِداً فِي ُكلِّ َعاٍم، َحتَّى إَِذا اَكتملت فِْطرَ  أَْوَجْبَت َعلَيَّ  ،[2]َواْعتََدلَْت ِمرَّ

تََك بِأَْن أَْلھَْمتَنِي َمْعِرفَتََك، ْعتَنِي بَِعَجائِِب حكمتك، َوأیقظتني لَِما َذَرْأَت  ُحجَّ َوَروَّ
َوأوجبت عليَّ  َوأَْرِضَك ِمْن بََدائِعِ َخْلقَِك، َونَبَّھَْتنِي لشكِرَك وِذْكِرَك، فِي َسَمائِكَ 

ُرُسلَُك، َویَسَّْرَت لِي تَقَبَُّل َمْرَضاتَِك،  طَاَعتَِك َوِعبَاَدتَِك، َوفَھَّْمتَنِي َما َجاَءْت بِھِ 
الثََّرى، لَْم  إِْذ َخلَْقتَنِي ِمْن خیر َجِمیعِ َذلَِك بَِعْونَِك َولُْطفَِك، ثُمَّ  َوَمنَْنَت َعلَيَّ فِي

ِمْن أَْنَواِع اْلَمَعاِش، َوُصنُوِف  تَْرَض لِي یَا إِلَِھي نعمةً ُدوَن أُْخَرى، َوَرَزْقتَنِي
یَاِش، بَِمنَِّك اْلَعِظیمِ  ، َحتَّى إَِذا الرِّ ، َوإِْحَسانَِك اْلقَِدیِم إِلَيَّ أَْتَمْمَت َعلَيَّ  األعظِم َعلَيَّ

لَْم یَْمنَْعَك َجْھلِي َوُجْرأَتِي َعلَْیَك، أَْن  یَع النَِّعِم، َوَصَرْفَت َعنِّي ُكلَّ النِّقَِم،َجمِ 
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بُنِي إِلَْیَك، َوَوفَّْقتَنِي لَِما یُْزلِفُنِي لََدْیَك، فَإِنْ  َدلَْلتَنِي إلى َما َدَعْوتَُك أََجْبتَنِي، َوإِْن  یُقَرِّ
إِْكَماًال  أَطَْعتَُك َشَكْرتَنِي، َوإِِن َشَكْرتَنِي ِزْدتَنِي، ُكلُّ َذلِكَ  نْ َسأَْلتَُك أَْعطَْیتَنِي، َوإِ 

، فَُسْبَحانَكَ  ُسْبَحانََك ِمْن ُمْبِدٍئ ُمِعیٍد، َحِمیٍد َمِجیٍد،  ِألَْنُعِمَك َعلَيَّ َوإِْحَساناً إِلَيَّ
َعَدداً وِذْكراً، أَْم  إِلَِھي أُْحِصي أَْسَماُؤَك، َوَعظَُمْت آَالُؤَك، فَأَيُّ نعِمَك یَا َوتَقَدََّستْ 

وَن، أَْو یَْبلُغَ  أَيُّ َعطَایاَك أَقُوُم بِھَا ُشْكراً، َوِھَي یَا  َربِّ أَْكثَُر ِمْن أَْن یُْحِصیَھَا اْلَعادُّ
رَّ  ِعْلماً بِھَا اْلَحافِظُوَن، ثُمَّ َما َصَرْفَت َوَدَرْأَت َعنِّي رِّ َوالضَّ اِء، اللَّھُمَّ ِمَن الضُّ

ا ظَھََر لِي ِمنَ  اِء، َوأَنَا أْشھُد یَا إِلَِھي بَِحقِیقَةِ  أَْكثَُر ِممَّ إِیَمانِي، َوَعْقِد  اْلَعافِیَِة َوالسَّرَّ
َوبَاِطِن َمْكنُوِن َضِمیِري، َوَعَالئِِق  َعَزَماِت یَقِینِي، َوَخالِِص َصِریِح تَْوِحیِدي،

َصْفَحِة َجبِینِي، َوُخْرِق َمَساِرِب نَْفِسي،  [3]َوأََساِریرِ  َمَجاِري نُوِر بََصِري،
ْت َوأَْطبَقَْت  ،[5]اِرِب ِصَماِخ َسْمِعي، َوَمسَ [4]َوَخَذاِریِف َماِرِن ِعْرنِینِي َوَما َضمَّ

لَِسانِي، َوَمْغَرِز َحنَِك فَِمي َوفَكِّي، َوَمنَابِِت  َعلَْیِھ َشفَتَاَي، َوَحَرَكاِت لَْفظِ 
َحبَائِِل بَاِرِع  ْطَعِمي َوَمْشَربِي، َوِحَمالَِة أُمِّ َرْأِسي، َوبُلُوغِ َوَمَساِغ مَ  أَْضَراِسي،

 [8]، َونِیَاطُ [7]َصْدِري، وحمائل حبل وتیني [6]ُعنُقِي، َوَما اْشتََمَل َعلَْیِھ تَاُمورُ 
أَْضَالِعي، َوِحقَاِق  [9]ِحَجاِب قَْلبِي، َوأَْفَالُذ َحَواِشي َكبِِدي، َوَما َحَوْتھُ َشَراِسیفُ 

أَنَاِملِي، ولحمي َوَدِمي، َوَشْعِري،  َمفَاِصلِي، َوقَْبِض َعَواِملِي، وأَْطَرافِ 
ي، َوُعُروقِي، َوَجِمیُع َجَواِرِحي،  َوبََشِري، َوَعَصبِي، َوقََصبِي، َوِعظَاِمي، َوُمخِّ

َونَْوِمي َویَقَظَتِي،  َعلَى َذلَِك أَیَّاُم َرَضاِعي، َوَما أَقَلَِّت اْألَْرُض ِمنِّي، َوَما اْنتََسجَ 
 لَْو َحاَوْلُت َواْجتَھَْدُت َمَدى اْألَْعَصارِ  َوُسُكونِي َوَحَرَكات ُرُكوِعي َوُسُجوِدي، أَنْ 

َي ُشْكَر َواِحَدٍة ِمْن أَْنُعِمَك َما َواْألَْحقَاِب لَوْ  ْرتُھَا، أَْن أَُؤدِّ اْستَطَْعُت َذلَِك، إِالَّ  ُعمِّ
َعتِیداً. أجل، َولَْو  [10]أبداً َجِدیداً، َوثَنَاًء طَاِرف بَِمنَِّك اْلُموِجِب َعلَيَّ بھ ُشْكَركَ 

وَن ِمْن أَنَاِمَك أَنْ  نُْحِصَي َمَدى إِْنَعاِمَك َسالِفَةً َوآنِفَةً، ما  َحَرْصُت أنا َواْلَعادُّ
اْلُمْخبُِر في كتابَِك  َوَال أَْحَصْینَاهُ أَمداً. ھَْیھَاَت أَنَّى َذلَِك، َوأَْنتَ  َحَصْرنَاهُ َعَدداً،

واالنّاطقِ  اِدِق: {وإْن تعدُّ نعمةَ هللا ال تُْحُصوھَا}. صدق كتابَُك، اللّھّم  ، َوالنَّبَأ الصَّ
َوَشَرْعَت لَھُْم  أَْنبِیَاُؤَك َوُرُسلَُك َما أَْنَزْلَت َعلَْیِھْم ِمْن َوْحیَِك، وإنباؤك، َوبَلََّغتْ 

لِغ طَاقَتِي َوُوْسِعي، َوأَقُوُل َوَجّدي، َوَمبَ  وبھم ِمْن ِدینَِك، َغْیَر أَنِّي أَْشھَُد بِجھِدي
ِ الَِّذي لَْم یَتَِّخْذ َولَداً فَیَُكوَن َمْوُروثاً، :ُمْؤِمناً ُموقِناً  َولَْم یَُكْن لَھُ َشِریٌك فِي  اْلَحْمُد ہلِلَّ

هُ فِیَما اْبتََدَع، لِّ فَیُْرفَِدهُ فِیَما َصنََع، فُسبْ  ملِكِھ فَیَُضادَّ ُسْبَحانَھُ،  َحانَھُ َوَال َولِيٌّ ِمَن الذُّ
ُ لَفََسَدتَا ِ اْلَواِحِد اْألََحِد [11]َوتَفَطََّرتَ  لَْو َكاَن فِیِھَما آلِھَةٌ إِالَّ هللاَّ ، ُسْبَحاَن هللاَّ

َمِد، الَِّذي لَْم یَلِْد َولَمْ   .یُولَْد، َولَْم یَُكْن لَھُ ُكفُواً أََحدٌ  الصَّ
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ِ َحْمداً یَْعاِدُل َحْمَد َمَالئَِكتِھِ  ُ  اْلَحْمُد ہلِلَّ بِیَن، َوأَْنبِیَائِِھ اْلُمْرَسلِیَن، َوَصلَّى هللاَّ اْلُمقَرَّ
ٍد َخاتَِم النَّبِیِّیَن، َوآلِِھ الطیّبینَ  َعلَى  .لَِصیَن وسلّمالطَّاِھِریَن اْلُمخْ  ِخیََرتِِھ ُمَحمَّ

، َوَال تُْشقِنِي بَِمْعِصیَتَِك، َوأَْسِعْدنِي بِتَْقَواكَ  اللَّھُمَّ اْجَعْلنِي أَْخَشاَك َكأَنِّي أََراَك،
ْرَت، َوَال  فِي قََضائَِك، َوبَاِرْك لِي فِي قََدِرَك، َحتَّى َال أُِحبَّ تَْعِجیلَ  َوِخْر لِي َما أَخَّ

ْلتَ   .تَأِْخیَر َما َعجَّ

ْخَالَص فِي َعَملِي، َوالنُّوَر  للَّھُمَّ اْجَعْل ِغنَاَي فِي نَْفِسي، َواْلیَقِیَن فِيا قَْلبِي، َواْإلِ
َوبََصِري  َواْلبَِصیَرةَ فِي ِدینِي، َوَمتِّْعنِي بَِجَواِرِحي، َواْجَعْل َسْمِعي فِي بََصِري،

َوأرني فیھ ثاري ومآربي، َوأَقِرَّ  اْلَواِرثَْیِن ِمنِّي، َواْنُصْرنِي َعلَى َمْن ظَلََمنِي،
 .بَِذلَِك َعْینِي

َواْغفِْر لِي َخِطیئَتِي، َواْخَسأْ َشْیطَانِي، َوفُكَّ  اللَّھُمَّ اْكِشْف ُكْربَتِي، َواْستُْر َعْوَرتِي،
 .َواْألُولَى َواْجَعْل لِي یَا إِلَِھي الدََّرَجةَ اْلُعْلیَا فِي اْآلِخَرةِ  ِرھَانِي،

 فََجَعْلتَنِي َسِمیعاً بَِصیراً، َولََك اْلَحْمُد َكَما َخلَْقتَنِي لََك اْلَحْمُد َكَما َخلَْقتَنِي اللَّھُمَّ 
ْلَت  فََجَعْلتَنِي خلقاً َسِویّاً َرْحَمةً بِي َوقد ُكْنَت َعْن َخْلقِي َغنِیّاً، َربِّ بَِما بََرْأتَنِي فََعدَّ

نَْفِسي  ْحَسْنَت ُصوَرتِي، َربِّ بَِما أَْحَسْنَت إلّي َوفِيأَْنَشأْتَنِي فَأَ  فِْطَرتِي، َربِّ بَِما
بَِما أَْنَعْمَت َعلَيَّ فَھََدْیتَنِي، َربِّ بَِما  َعافَْیتَنِي، َربِّ بَِما َكَألْتَنِي َوَوفَّْقتَنِي، َربِّ 

َربِّ بَِما أَْغنَْیتَنِي  ي،ُكلِّ َخْیٍر أَْعطَْیتَنِي، َربِّ بَِما أَْطَعْمتَنِي َوَسقَْیتَنِ  أولْیتَني َوِمنْ 
افِي، َوأَْقنَْیتَنِي، َربِّ بَِما أََعْنتَنِي  َوأَْعَزْزتَنِي، َربِّ بَِما أَْلبَْستَنِي ِمْن سترك الصَّ

ٍد َوآلِ  ٍد، َوأَِعنِّي َعلَى  َویَسَّْرَت لِي ِمْن ُصْنِعَك اْلَكافِي، َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ ُمَحمَّ
نِي ِمنْ  [12]بََوائِقِ  ْنیَا َوُكُربَاِت  الدَّْھوِر، َوُصُروِف اللَّیَالِي واْألَیَّاِم، َونَجِّ أَْھَواِل الدُّ

 .یَْعَمُل الظَّالُِموَن فِي اْألَْرضِ  اْآلِخَرِة، َواْكفِنِي َشرَّ َما

فَقِنِي، َوفِي نَْفِسي َوِدینِي فَاْحُرْسنِي، َوفِي  اللَّھُمَّ َما أََخاُف فَاْكفِنِي، َوَما أَْحَذرُ 
فَبَاِرْك لِي، َوفِي  فَاْحفَْظنِي، َوفِي أَْھلِي َوَمالِي فَاْخلُْفنِي، َوفِیَما َرَزْقتَنِي َسفَِري

ْنِس فََسلِّْمنِي،فََعظِّ  نَْفِسي فََذلِّْلنِي، َوفِي أَْعیُِن النَّاسِ   ْمنِي، َوِمْن َشرِّ اْلِجنِّ َواْإلِ
َوبَِعَملِي فََال تَْبتَلِنِي، َونَِعَمَك فََال  َوبُِذنُوبِي فََال تَْفَضْحنِي، َوبَِسِریَرتِي فََال تُْخِزنِي،

فیَْقطَُعنِي، أَْم  َغْیِرَك فََال تَِكْلنِي. إلھي إِلَى َمْن تَِكلُنِي؛ إِلَى قَِریبٍ  تَْسلُْبنِي، َوإِلَى
 اْلُمْستَْضِعفِیَن لِي َوأَْنَت َربِّي َوَملِیُك أَْمِري، أَْشُكو إِلَى بَِعیٍد فیَتََجھَُّمنِي، أَْم إِلَى

 .أَْمِري إِلَْیَك ُغْربَتِي َوبُْعَد َداِري َوھََوانِي َعلَى َمْن َملَّْكتَھُ 
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َغِضْبَت َعلَيَّ فََال أُبَالِي ِسَواَك، َغْیَر  ُكنْ إلھي! فََال تُْحلِْل عليَّ َغَضبََك، فَإِْن لَْم تَ 
لَھُ اْألَْرُض  أَْوَسُع لِي. فَأَْسأَلَُك یا رّب بِنُوِر َوْجِھَك الَِّذي أَْشَرقَتْ  أَنَّ َعافِیَتَكَ 

َماَواُت، َوكشفت بِِھ الظُّلَُماُت، َوَصلَح بھ لِیَن َواْآلِخِریَن، أَْن َال  َوالسَّ أَْمُر اْألَوَّ
َذلَِك،  َوَال تُْنِزَل بِي َسَخطََك، لََك اْلُعْتبَى َحتَّى تَْرَضى قَْبلَ  تُِمیتَنِي َعلَى َغَضبَِك،

 َواْلَمْشَعِر اْلَحَراِم، َواْلبَْیِت اْلَعتِیِق الَِّذي أَْحلَْلتَھُ  َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت َربُّ اْلبَلَِد اْلَحَراِم،
 .اِس أََمناً اْلبََرَكةَ، َوَجَعْلتَھُ لِلنَّ 

نُوِب بِِحْلِمِھ، یَا َمْن أَْسبََغ النّْعَماء بِفَْضلِِھ، یَا َمْن أَْعطَى  یَا َمْن َعفَا َعِن َعِظیِم الذُّ
 بَِكَرِمِھ، یَا ُعدَّتِي فِي شّدتي، یَا صاحبي فِي وحدتي، یَا غیاثي في اْلَجِزیلَ 

إِْبَراِھیَم َوإِْسَماِعیَل َوإِْسَحاَق  آبَائِي كربتي، یا َولِیّي في نِْعَمتِي، یَا إِلَِھي َوإِلَھَ 
ٍد َخاتَِم النَّبِیِّیَن، َویَْعقُوَب، َوَربَّ َجْبَرئِیلَ  َوآلِِھ  َوِمیَكائِیَل َوإِْسَرافِیَل، َوَربَّ ُمَحمَّ

ْنِجیلِ  بُوِر َوالفرقان، َوُمْنِزَل كھی اْلُمْنتََجبِیَن، َوُمْنِزَل التَّْوَراِة َواْإلِ عص َوطھ َوالزَّ
َوتَِضیُق بَي  اْلَحِكیِم، أَْنَت َكْھفِي ِحیَن تُْعیِینِي اْلَمَذاِھُب فِي َسَعتِھَا، َویس َواْلقُْرآنِ 

اْلھالكین، َوأَْنَت مقیل عثرتي، ولوال  اْألَْرُض بُِرْحبِھَا، َولَْوَال َرْحَمتَُك لَُكْنُت ِمنَ 
النَّْصِر َعلَى أعدائي، ولَْوَال وأنت مؤیّدي بِ  ستُرَك إیّاَي لكْنُت من المفضوحین،

 .ِمَن اْلَمْغلُوبِینَ  نَْصُرَك إیّاَي لَُكْنتُ 

ْفَعِة، ُموِّ َوالرِّ وَن، یَا َمْن َجَعلَْت لَھُ  یَا َمْن َخصَّ نَْفَسھُ بِالسُّ ِه یَْعتَزُّ فأَْولِیَاُؤهُ بِِعزِّ
َخائِفُوَن، یْعلَُم خائِنَةَ اْألَْعیُِن  َسطََواتِھِ  نِیَر اْلَمَذلَِّة َعلَى أَْعنَاقِِھْم، فَھُْم ِمنْ  اْلُملُوكُ 

ُدوُر، ھُوُر، یَا َمْن َال یَْعلَمُ  َوما تُْخفِي الصُّ َكْیَف  َوَغْیَب َما تَأْتِي بِِھ اْألَْزمنة َوالدُّ
ھو، یَا َمْن َمْن ال یَْعلَُم ما یعلُمھُ إال  ھَُو إِالَّ ھَُو، یَا َمْن َال یَْعلَُم َما ھو إِالَّ ھَُو، یَا

َماِء، یَا َمْن لَھُ أَْكَرمُ  َكبََس اْألَْرَض َعلَى اْألَْسَماِء، یَا َذا  اْلَماِء، َوَسدَّ اْلھََواَء بِالسَّ
ْكِب لِیُوُسَف فِي اْلبَلَِد اْلقَْفِر،  اْلَمْعُروِف الَِّذي َال یَْنقَِطُع أَبَداً، یَا ُمقَیَِّض الرَّ

، َوَجاِعلَھُ بَْعَد اْلُعبُوِدیَِّة َملِكاً، یَا َرادَّه َعلَى َوُمْخِرَجھُ ِمنَ  یَْعقُوَب بَْعَد أَِن  اْلُجبِّ
ْت َعْینَاهُ ِمَن اْلُحْزِن فَھُوَ  رِّ َواْلبَلَوى َعْن أَیُّوَب،  اْبیَضَّ َكِظیٌم، یَا َكاِشَف الضُّ

ُعُمِرِه، یَا َمِن اْستََجاَب  ِسنِِّھ َوفَنَاءِ إِْبَراِھیَم َعْن َذْبِح اْبنِِھ بَْعَد ِكبَِر  وُمْمِسَك یَدي
 یََدْعھُ فَْرداً َوِحیداً، یَا َمْن أَْخَرَج یُونَُس ِمْن بَْطنِ  لَِزَكِریَّا فََوھََب لَھُ یَْحیَى، َولَمْ 

َدهُ ِمَن َوَجَعَل فِْرَعْوَن َوُجنُو اْلُحوِت، یَا َمْن فَلََق اْلبَْحَر لِبَنِي إِْسَرائِیَل، فَأَْنَجاھُْم،
َراٍت بَْیَن یََدْي َرْحَمتِِھ، یَا َمْن لَْم یَْعَجلْ  اْلُمْغَرقِیَن، یَا َمْن أَْرَسلَ  یَاَح ُمبَشِّ َعلَى  الرِّ

بَْعِد طُوِل اْلُجُحوِد، َوقَْد َغَدْوا فِي  َمْن َعَصاهُ ِمْن َخْلقِِھ، یَا َمِن اْستَْنقََذ السََّحَرةَ ِمنْ 
وهُ  نِْعَمتِِھ یَأُْكلُونَ  وهُ َونَادُّ بُوا ُرُسلَھُ  [13]ِرْزقَھُ َویَْعبُُدوَن َغْیَرهُ، َوقَْد َحادُّ  .َوَكذَّ
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 ُ َك، یَا َحیّاً حین ال حّي، یَا َدائِماً َال نَفَاَد لَ  ُء، یا بدیعاً َال نّد لك،یَا هللا یا بَِدي یَا هللاَّ
َمْن قَلَّ لَھُ ُشْكِري  ُكلِّ نَْفٍس بِما َكَسبَْت، یَا اْلَمْوتَى، یَا َمْن ھَُو قائٌِم َعلى یَا ُمِحیيَ 

یَْفَضْحنِي، َوَرآنِي َعلَى اْلَمَعاِصي فَلَْم  فَلَْم یَْحِرْمنِي، َوَعظَُمْت َخِطیئَتِي فَلَمْ 
أَیَاِدیِھ  ي فِي ِصَغِري، یَا َمْن َرَزقَنِي فِي ِكبَِري، یَا َمنْ َحفِظَنِ  یَشھرني، یَا َمنْ 

ْحَساِن،  ِعْنِدي َال تُْحَصى، ونَِعُمھُ َال تَُجاَزى، یَا َمنْ  َعاَرَضنِي بِاْلَخْیِر َواْإلِ
َساَءةِ  ُشْكَر  َواْلِعْصیَاِن، یَا َمْن ھََدانِي لإلیَماِن من قَْبَل أَْن أَْعِرفَ  َوَعاَرْضتُھُ بِاْإلِ

َوُعْریَاناً فََكَسانِي، َوَجائِعاً فَأَشبعني،  اِالْمتِنَاِن، یَا َمْن َدَعْوتُھُ َمِریضاً فََشفَانِي،
فَنِي، َوَعْطَشاناً  نِي، َوَجاِھًال فََعرَّ َوَوِحیداً فََكثََّرنِي، َوَغائِباً  فَأَْرَوانِي، َوَذلِیًال فَأََعزَّ

نِي، َوُمقِّالً فَأَْغنَ  َعْن  َوُمْنتَِصراً فَنََصَرنِي، َوَغنِیّاً فَلَْم یَْسلُْبنِي، َوأَْمَسْكتُ  انِي،فََردَّ
أَقَاَل َعْثَرتِي، َونَفََّس ُكْربَتِي،  َجِمیِع َذلَِك فَاْبتََدأَنِي، فَلََك اْلَحْمُد والّشكُر یَا َمنْ 

 طَلِبَتِي، َونََصَرنِي َعلَى َعْوَرتِي َوغفر ُذنُوبِي، َوبَلََّغنِي َوأََجاَب َدْعَوتِي، َوَستَرَ 
ي، َوإِْن أَُعدَّ نَِعَمَك َوِمنَنََك َوَكَرائَِم ِمنَِحَك َال   .أُْحِصیھَا َعُدوِّ

أَْحَسْنَت، أَْنَت الَِّذي أَْجَمْلَت، أَْنَت الَِّذي  یَا َمْوَالَي، أَْنَت الَِّذي أَْنَعْمَت، أَْنَت الَِّذي
أَْعطَْیَت، أَْنَت الَِّذي  ْلَت، أَْنَت الَِّذي َرَزْقت، أَْنَت الَِّذيأَْنَت الَِّذي أَْكمَ  أَْفَضْلَت،

 الَِّذيأَْنَت الَِّذي آَوْیَت، أَْنَت الَِّذي َكفَْیَت، أَْنَت  ،[14]أَْغنَْیَت، أَْنَت الَِّذي أَْقنَْیتَ 
الَِّذي َغفَْرَت، أَْنَت الَِّذي  ھََدْیَت، أَْنَت الَِّذي َعَصْمَت، أَْنَت الَِّذي َستَْرَت، أَْنتَ 

ْنَت،  أَْنَت الَِّذي أَْعَزْزَت، أَْنَت الَِّذي أََعْنَت، أَْنَت الَِّذي أَقَْلَت، أَْنَت الَِّذي َمكَّ
الَِّذي َشفَْیَت، أَْنَت الَِّذي  ِذي نََصْرَت، أَْنتَ َعَضْدَت، أَْنَت الَِّذي أَیَّْدَت، أَْنَت الَّ 

 َوتََعالَْیَت، فَلََك اْلَحْمُد َدائِماً، َولَكَ   أنت الّذي تَبَاَرْكتَ  َعافَْیَت، أَْنَت الَِّذي أَْكَرْمَت،
ْكُر َواِصباً أبداً   .الشُّ

ي، أَنَا الَِّذي أسأت، أنا الّذي أَْخطَأُْت، فَاْغفِْرھَا لِ  ثُمَّ أَنَا یَا إِلَِھي اْلُمْعتَِرُف بُِذنُوبِي
الَِّذي اْعتََمْدُت، أَنَا الَِّذي  الَِّذي َجِھْلُت، أَنَا الَِّذي غفَْلُت، أَنَا الَِّذي َسھَْوُت، أَنَا أَنَا

ْدُت، أَنَا الَِّذي َوَعْدُت،  .أَْقَرْرتُ  أَنَا الَِّذي أَْخلَْفُت، أَنَا الَِّذي نََكْثُت، أَنَا الَِّذي تََعمَّ

بُِذنُوبِي فَاْغفِرھا لِي، یَا َمْن َال  أنا الّذي اعترفت بِنِْعَمتَِك ِعليَّ وعْنِدي، َوأَبُوءُ 
هُ ُذنُوُب ِعبَاِدِه،  َعِمَل َصالِحاً  َوھَُو اْلَغنِيُّ َعْن طَاَعتِِھْم، َواْلُمَوفُِّق َمنْ  تَُضرُّ

أََمْرتَنِي فََعَصْیتَُك، َونَھَْیتَنِي  منھم ِبَمُعونَتِِھ َوَرْحَمتِِھ، فَلََك اْلَحْمُد إِلَِھي وسیّدي،
ةٍ  فَاْرتََكْبُت نَْھیََك، ٍء فَأَْنتَِصَر، فَبِأَيِّ َشيْ  فَأَْصبَْحُت َال َذا بََراَءٍة فَأَْعتَِذَر، َوَال َذا قُوَّ

أَلَْیَس ُكلُّھَا  أَبَِسْمِعي أَْم بِبََصِري أَْم بِلَِسانِي أَْم بیدي أم بِِرْجلِي، یَا َمْوَالَي، أَْستَْقبِلُكَ 
، یَا َمْن  نَِعَمَك ِعْنِدي، َوبُِكلِّھَا َعَصْیتَُك، یَا بِیُل َعلَيَّ ةُ َوالسَّ َمْوَالَي فَلََك اْلُحجَّ
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ھَاِت أَْن یَزْ  َستََرنِي ْخَواِن أَْن  ُجُرونِي، َوِمَن اْلَعَشائِرِ ِمَن اْآلبَاِء َواْألُمَّ َواْإلِ
 یَُعاقِبُونِي، َولَِو اطَّلَُعوا یَا َمْوَالَي َعلَى َما اطَّلَْعتَ  یَُعیُِّرونِي، َوِمَن السََّالِطیِن أَنْ 

یََدْیَك یَا  فَھَا أَنَا َذا إلھي بَْینَ  َعلَْیِھ ِمنِّي إًِذا َما أَْنظَُرونِي، َولََرفَُضونِي َوقَطَُعونِي،
ٍة فَأَْنتَِصَر، َسیِِّدي، َخاِضٌع َذلِیٌل حصیرٌ   َحقِیٌر، َال ُذو بََراَءٍة فَأَْعتَِذَر، َوَال ذو قُوَّ

ةَ فَأَْحتَجَّ بِھَا، َوَال قَائٌِل لَْم أَْجتَِرْح َولَمْ  أَْعَمْل ُسوءاً، َوَما َعَسى اْلُجُحوُد لَْو  َوَال ُحجَّ
َعلَيَّ بَِما قَْد  یَْنفَُعنِي، َكْیَف َوأَنَّى َذلَِك َوَجَواِرِحي ُكلُّھَا َشاِھَدةٌ  َجَحْدُت یَا َمْوَاليَ 

َسائِلِي َعْن َعظَائِِم اْألُُموِر، َوأَنََّك اْلَحكُم  َعملُت وعلْمُت، یَقِیناً َغْیَر ِذي َشكٍّ أَنَّكَ 
ْبنِي یا  َعْدلَِك َمْھَربِي، َال تُجوُر، َوَعْدلَُك ُمْھلِِكي، َوِمْن ُكلِّ  اْلَعْدُل الَِّذي فَإِْن تَُعذِّ

، تَِك َعلَيَّ َوإِْن تَْعُف َعنِّي فَبِِحْلِمَك َوُجوِدَك َوَكَرِمَك، ال  إلھي، فَبُِذنُوبِي بَْعَد ُحجَّ
ُكْنُت ِمَن  أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي أَْنَت ُسْبحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّالِِمیَن، َال إِلَھَ إِالَّ  إِلھَ إِالَّ 

ِدیَن، َال إِلَھَ  اْلُمْستَْغفِِریَن، َال إِلَھَ  إِالَّ أَْنَت  إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن اْلُمَوحِّ
إِالَّ أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الوجلین،  ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن اْلخائفین، َال إِلَھَ 

اِجیَن، َال إِلَھَ إِالَّ  َال إِلَھَ إِالَّ  أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت  أَْنَت ُسْبَحانََك إِنِّي ُكْنُت ِمَن الرَّ
اِغبِیَن، ال إلھ إال أنت سبحانََك إنّي كنت من اْلُمَسبِِّحیَن، َال إِلَھَ إِالَّ أَْنَت  ِمَن الرَّ

 ي َوَربُّ آبَائِيَ إنّي كنت من المكبّرین، ال إلھ إال أنت سبحانك َربِّ  سبحانك
لِینَ   .اْألَوَّ

داً، داً، َوإِْقَراِري بِآَالئَِك ُمِعّدداً، َوإِنْ  اللَّھُمَّ ھََذا ثَنَائِي َعلَْیَك ُمَمجِّ  َوإِْخَالِصي ُمَوحِّ
َما  َوتَظَاھُِرھَا َوتَقَاُدِمھَا، إِلَى َحاِدثٍ  ُكْنُت ُمقِّراً أَنِّي َال أُْحِصھَا لَِكْثَرتِھَا َوُسبُوِغھَا

ِل اْلُعُمِر، ِمنَ  لَْم تََزْل تَتَعھّدني ْغنَاِء من  بِِھ َمَعھَا ُمْذ َخلَْقتَنِي َوبََرْأتَنِي ِمْن أَوَّ اْإلِ
، َوتَْسبِیِب اْلیُْسِر، رِّ َوَدْفعِ اْلُعْسِر َوتَْفِریِج اْلَكْرِب، َواْلَعافِیَِة فِي  اْلفَْقِر، َوَكْشِف الضُّ

یِن، َولَْو َرفََدنِي َعلَى قَْدِر ِذْكرِ  َوالسََّالَمةِ  اْلبََدِن، نَِعمتَك َجِمیُع اْلَعالَِمیَن،  فِي الدِّ
لِیَن َواْآلِخِریَن، َما  قََدْرُت َوَال ھُْم َعلَى َذلَِك، تَقَدَّْسَت َوتََعالَْیَت ِمْن َربٍّ  ِمَن اْألَوَّ

تكافَأُ نَْعَماُؤَك، َصلِّ َعلَى  َك، َوَال ، َال تُْحَصى آَالُؤَك، َوَال یُْبلَُغ ثَنَاؤُ َعِظیٍم َرِحیمٍ 
ٍد، َوأَْتِممْ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ  .إِالَّ أَْنتَ  َعلَْینَا نِعَمَك، َوأَْسِعْدنَا بِطَاَعتَِك، ُسْبَحانََك َال إِلَھَ  ُمَحمَّ

قِیَم،  اللَّھُمَّ إِنََّك تُِجیُب اْلُمْضطَرَّ َوتَْكِشفُ  وَء، َوتُِغیُث اْلَمْكُروَب، َوتَْشفِي السَّ السُّ
ِغیَر، َوتُِعینُ  َوتُْغنِي اْلَكبِیَر، َولَْیَس ُدونََك  اْلفَقِیَر، َوتَْجبُُر اْلَكِسیَر، َوتَْرَحُم الصَّ

 .اْلَعلِيُّ اْلَكبِیرُ  ظَِھیٌر، َوَال فَْوقََك قَِدیٌر، َوأَْنتَ 

ِغیِر، یَا ِعْصَمةَ اْلَخائِِف اْلُمْستَِجیِر،  ِسیِر، یَا َراِزقَ یَا ُمْطلَِق اْلُمَكبَِّل اْألَ  الطِّْفِل الصَّ
ٍد، یَا َمنْ  ٍد َوآِل ُمَحمَّ َوأَْعِطنِي فِي ھَِذِه  َال َشِریَك لَھُ َوَال َوِزیَر، َصلِّ َعلَى ُمَحمَّ



، ِمْن نِْعَمٍة تُولِیھَا، َوآَالٍء أََحداً ِمْن ِعبَاِدكَ  اْلَعِشیَِّة أَْفَضَل َما أَْعطَْیَت َوأَنَْلتَ 
ُدھَا، َوَحَسنٍَة تَتَقَبَّلُھَا، َوَسیِّئٍَة  َوبَلِیٍَّة تَْصِرفُھَا، َوُكْربٍَة تَْكِشفُھَا، َوَدْعَوٍة تَْسَمُعھَا، تَُجدِّ

 .ٍء قَِدیرٌ ُكلِّ َشيْ  تشاء َخبِیٌر، َوَعلى تَْغفُِرھَا، إِنََّك لَِطیٌف بما

أََجاَب، َوأَْكَرُم َمْن َعفَا، َوأَْوَسُع َمْن  َك أَْقَرُب َمْن ُدِعَي، َوأَْسَرُع َمنْ اللَّھُمَّ إِنَّ 
ْنیَا َواْآلِخَرِة َوَرِحیَمھَُما، لَْیسَ  أَْعطَى، َوأَْسَمعُ  َكِمْثلَِك  َمْن ُسئَِل، یَا َرْحَمَن الدُّ

َسأَْلتَُك فَأَْعطَْیتَنِي، َوَرِغْبُت إِلَْیَك وَ  َمْسؤوٌل، َوَال ِسَواَك َمأُْموٌل، َدَعْوتَُك فَأََجْبتَنِي،
ْیتَنِي، َوفَِزْعُت إِلَْیَك فََكفَْیتَنِي، فََرِحْمتَنِي، ٍد  َوَوثِْقُت بَِك فَنَجَّ اللَّھُمَّ فََصلِّ َعلَى ُمَحمَّ

ْم لَنَ  َعْبِدَك َونَبِیَِّك، َوَعلَى آلِھِ  َوھَنِّْئنَا  ا نَْعَماَءَك،الطَّیِّبِیَن الطَّاِھِریَن أَْجَمِعیَن، َوتَمِّ
 .َذاِكِریَن، آِمیَن َربَّ اْلَعالَِمینَ  َعطَاَءَك، َواْجَعْلنَا لََك َشاِكِریَن، َوِآلَالئِكَ 

َوُعِصَي فََستََر، َواْستُْغفَِر فََغفََر، یَا َغایَةَ  اللَّھُمَّ یَا َمْن َملََك فَقََدَر، َوقََدَر فَقَھََر،
اِجیَن، یَا َمْن أََحاطَ بُِكلِّ الّراغبین، وَ  الطّالبین ٍء ِعْلماً، َوَوِسَع َشيْ  ُمْنتَھَى أََمِل الرَّ

 .اْلُمْستَقِیلِیَن َرْأفَةً َوِحْلماً 

ھُ إِلَْیَك فِي ھَِذهِ  ٍد نَبِیِّكَ  اللَّھُمَّ إِنَّا نَتََوجَّ ْفتَھَا َوَعظَّْمتَھَا بُِمَحمَّ  اْلَعِشیَِّة الَّتِي َشرَّ
َراِج  ِخیََرتَِك من خلقك، َوأَِمینَِك َعلَى َوْحیَِك اْلبَِشیرِ َوَرُسولَِك، وَ  النَِّذیِر، السِّ

 .اْلُمْسلِِمیَن، َوَجَعْلتَھُ َرْحَمةً لِْلَعالَِمینَ  اْلُمنِیِر الَِّذي أَْنَعْمَت بِِھ َعلَى

ٍد َوآِل محّمد، َكَما ٌد أَْھٌل لَذلَِك م اللَّھُمَّ فََصلِّ َعلَى ُمَحمَّ نك، یَا َعِظیُم فََصلِّ ُمَحمَّ
ْدنَا بَِعْفِوَك َعنَّا،  اْلُمْنتََجبِیَن الطَّیِّبِیَن الطَّاِھِریَن أَْجَمِعیَن، َعلَْیِھ، َوَعلَى آلِھ َوتََغمَّ

تِ  اْلَعِشیَِّة  اُت بُِصنُوِف اللَُّغاِت، فاْجَعْل لَنَا اللّھّم فِي ھَِذهِ اْألَْصوَ  [15]فَإِلَْیَك َعجَّ
َوَرْحَمٍة تَْنُشُرھَا، َوبََرَكٍة تُْنِزلُھَا،  نَِصیباً من ُكلِّ َخْیٍر تَْقِسُمھُ، َونُوٍر تَْھِدي بِِھ،

اِحِمینَ  وعافیٍة تجلّلھا،  .َوِرْزٍق تَْبُسطُھُ، یَا أَْرَحَم الرَّ

 ُمْفلِِحیَن َمْبُروِریَن َغانِِمیَن، َوَال تَْجَعْلنَا ِمنَ  اْقلِْبنَا فِي ھََذا اْلَوْقِت ُمْنِجِحینَ  اللَّھُمَّ 
لُھُ ِمْن فَْضلَِك، َوَال تَْجَعْلنَا  اْلقَانِِطیَن، َوَال تُْخلِنَا ِمْن َرْحَمتَِك، َوَال تَْحِرْمنَا َما نَُؤمِّ

لُھُ ِمْن َعطَائَك قَانِِطیَن،َمْحُروِمیَن َوَال لِ  ِمْن َرْحَمتِكَ  وال ترّدنا  فَْضِل َما نَُؤمِّ
َویَا أَْكَرَم اْألَْكَرِمیَن، إِلَْیَك  خائبین، وال من بابِك مطرودین، یَا أَْجَوَد اْألَْجَوِدیَن،

یَن قَاِصِدیَن، فَأَِعنَّا َعلَى َمناسكنَا، أَْقبَْلنَا ُموقِنِیَن، أَْكِمْل لَنَا وَ  َولِبَْیتَِك اْلَحَراِم آمِّ
نَا، َواْعُف َعنَّا وعافنا، فَقَْد َمَدْدنَا  .إِلَْیَك أَْیِدیَنَا، فِھَي بِِذلَِّة اِالْعتَِراِف َمْوُسوَمةٌ  َحجَّ
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 َسأَْلنَاَك، َواْكفِنَا َما اْستَْكفَْینَاَك، فََال َكافَِي لَنَا اللَّھُمَّ فَأَْعِطنَا فِي ھَِذِه اْلَعِشیَِّة َما
بِنَا ِعْلُمَك، َعْدٌل فینا  َوَال َربَّ لَنَا َغْیُرَك، نَافٌِذ فِینَا ُحْكُمَك، ُمِحیطٌ  ِسَواَك،

 .َواْجَعْلنَا ِمْن أَْھِل اْلَخْیرِ  قََضاُؤَك، اْقِض لَنَا اْلَخْیَر،

ْخِر، َوَدَواَم اْلیُْسِر، واْغفِْر لَنَا  اللَّھُمَّ أَْوِجْب لَنَا بُِجوِدَك َعِظیَم اْألَْجِر، َوَكِریَم الذُّ
َرْأفَتََك وَرْحَمتَِك یَا  أَْجَمِعیَن، َوَال تُْھلِْكنَا َمَع اْلھَالِِكیَن، َوَال تَْصِرْف َعنَّا ُذنُوبَنَا

اِحِمینَ   .أَْرَحَم الرَّ

نْ   َسأَلََك فَأَْعطَْیتَھُ، َوَشَكَرَك فَِزْدتَھُ، َوتَاَب إِلَْیكَ  اللَّھُمَّ اْجَعْلنَا فِي ھََذا اْلَوْقِت ِممَّ
َل إِلَْیَك ِمْن ُذنُوبِِھ كلِّھا فََغفَْرتَھَا ْكَرامِ  فَقَبِْلتَھُ، َوتَنَصَّ  .لَھُ، یَا َذا اْلَجَالِل َواْإلِ

ْدنَا َواْقبَلْ  َعنَا، یَا َخْیَر َمْن ُسئِ  اللَّھُمَّ َوفِّْقنَا َوَسدِّ یَا  َل، َویَا أَْرَحَم َمِن اْستُْرِحَم،تََضرُّ
اْلُعیُوِن، َوال َما اْستَقَرَّ فِي  َمْن َال یَْخفَى َعلَْیِھ إِْغَماُض اْلُجفُوِن، َوَال لَْحظُ 

ِعْلُمَك،  َعلَْیِھ ُمْضَمَراُت اْلقُلُوِب، أََال ُكلُّ َذلَِك قَْد أَْحَصاهُ  اْلَمْكنُوِن، َوَال َما اْنطََوتْ 
ا یَقُولُ َوَوِسعَ  الظَّالُِموَن ُعلُّواً َكبِیراً، تَُسبُِّح لََك  ھُ ِحْلُمَك، ُسْبَحانََك َوتََعالَْیَت َعمَّ

َماَواُت الّسبعُ  ، َوإِْن ِمْن َشيْ  السَّ بَِحْمِدَك، فَلََك  ٍء إِالَّ یَُسبِّحُ َواْألَْرضون َوَمن فِیِھنَّ
، یَا ْنَعاِم، َواْألَیَاِدي َذا اْلَحْمُد َواْلَمْجُد، َوُعلُوُّ اْلَجدِّ ْكَراِم، َواْلفَْضِل َواْإلِ  اْلَجَالِل َواْإلِ

ِحیُم، ؤوُف الرَّ أَْوِسْع َعلَيَّ ِمْن ِرْزقَِك الحالل،  اْلِجَساِم، َوأَْنَت اْلَجَواُد اْلَكِریُم، الرَّ
 .لنَّارِ َوآِمْن َخْوفِي، َوأَْعتِْق َرقَبَتِي ِمَن ا َوَعافِنِي فِي بََدنِي َوِدینِي،

اللَّھُمَّ َال تَْمُكْر بِي، َوَال تَْستَْدِرْجنِي َوَال تَْخُذْلنِي، َواْدَرْأ َعنِّي َشرَّ فََسقَِة اْلِجنِّ 
ْنسِ   ."َواْإلِ

اِمِعیَن، َویَا أَْبَصرَ "  النَّاِظِریَن، َویَا أَْسَرَع اْلَحاِسبِیَن، َویَا أَْرَحمَ  یَا أَْسَمَع السَّ
اِحِمیَن، َصلِّ  ٍد، الّسادِة المیامین، الرَّ ٍد َوآِل ُمَحمَّ َوأَْسأَلَُك اللَّھُمَّ َحاَجتَِي  َعلَى ُمَحمَّ

نِي َما َمنَْعتَنِي، َوإِْن َمنَْعتَنِیھَا لَْم یَْنفَْعنِي َما الَّتِي إِْن أَْعطَْیتَنیھَا لَمْ  أَْعطَْیتَنِي،  یَُضرَّ
إِالَّ أَْنَت، َوْحَدَك َال َشِریَك لََك، لََك اْلُمْلَك  إِلَھَ  أَْسأَلَُك فََكاَك َرقَبَتِي ِمَن النَّاِر، َال 

،اْلَحْمُد، َوأَْنَت َعلَى ُكلِّ َشيْ  َولَكَ  ، یَا َربِّ  ."یَا َربِّ  ٍء قَِدیٌر، یَا َربِّ
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