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 في فضل رجب                    ٥                        إظهار العجب  

        املقدمةاملقدمةاملقدمةاملقدمة
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وآله
فهو اخلري والربكة، فهو موسم من مواسم اهللا عزوجل لعباده،  شهر رجب هو شهر

الشهُر األصب، الذي يصب اُهللا فيه الرمحة على عباده صباً، فأيامه هي أيام اخلري 
والربكة، وأيام الفضل واألجر، وهو الشهر األصم، الذي ال يقاربه وال يدانيه يف 

الشهر املنفرد من الفضل شهر من األشهر غري رمضان، شهر رجب الذي هو 
ِإن ِعدَة {أشهر احلرم األربعة اليت عظمها اإلسالم تعظيماً كبرياً، كما قال اهللا تعاىل 

 َشْهًرا ِفي ِكَتاِب الّلِه يـَْوَم َخَلَق السَماَوات َواَألْرضَ  الشُهوِر ِعنَد الّلِه اثـَْنا َعَشرَ 
 يُن اْلَقي َها َأرْبـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الد ، فثالثة منها }أَنُفَسُكمْ  ُم َفَال َتْظِلُموْا ِفيِهن ِمنـْ

متتابعة وهي شعر القعدة واحلجة وحمرم، وشهر منفرد وهو شهر رجب، وقد كانت 
اجلاهلية تعظمها، وتستعظم انتهاك احلرمة فيها بقتل أو غدر أو حنو ذلك، فلما 

تال انتهكوا فيه شق ذلك عليها كانوا إذا دخل شهر من األشهر احلرم وهم يف ق
أياماً مث جعلوا بدًال عنها أياماً أخرى من شهر آخر ويزيدون عليها ضعفاً، كما قال 

ُيِحلونَُه َعاًما َوُيَحرُمونَُه  ِإنَما النِسيُء زِيَاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُيَضل ِبِه الِذيَن َكَفُرواْ {تعاىل 
 َة َما َحريـَُواِطُؤوْا ِعدَن َلُهْم ُسوُء َأْعَماِلِهْم َوالّلهُ  َم الّلهُ َعاًما لَم الّلهُ زُيوْا َما َحرفـَُيِحل 
، فلما جاء اإلسالم زاد هذه األشهر تعظيمًا وتشريفاً، }َال يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ 

  .وعاب اهللاُ تعاىل على املشركني انتهاكهم حلرمة األشهر احلرم



  في فضل رجب                    ٦                       إظهار العجب  
وىل على قرب شهر رمضان، فقد كان النيب صلى اهللا وشهر رجب هو العالمة األ

عليه وآله وسلم يستبشر بقدومه لفضله، وألنه يبشر بقرب قدوم رمضان، كما روي 
: عن النّيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنّه كان إذا دخل رجب قالبن مالك عن أنس 

  )).اللهّم بارك لنا يف رجب وشعبان، وبلغنا رمضان((
بساتني العبادة، وشجرة حتمل أنواع الثمار اليانعة، يقتطف الصاحلون  وهو بستان من

واألولياء منها أنواع الثمار، ويتنقلون حتت ظالل أشجار ذلك البستان، فالعبادات فيه 
تتنوع، والطاعات فيه تتعدد، وكل طاعة وعبادة فيه أجرُها مضاعف، وثواا مبارك، وقد 

  .، من صيام وصالة وصدقة ودعاء وغريهاوردت يف رجب أنواع من العبادات
  :وسيكون الكالم في عدة فصول

  .يف فضل رجب على اجلملة :الفصل األول
  .يف فضل صيام شهر رجب أو البعض منه :الفصل الثاني
  .يف فضل بعض الصلوات الواردة فيه :الفصل الثالث
  .يف بعض األدعية واألوراد :الفصل الرابع

  .ض األدعية والوسائل يف طلب الفرجملحق يف بع :الفصل الخامس
  .يف بعض أحداث ومناسبات شهر رجب: الفصل السادس



 في فضل رجب                    ٧                        إظهار العجب  

        على وجه اجلملةعلى وجه اجلملةعلى وجه اجلملةعلى وجه اجلملة    يف فضل رجبيف فضل رجبيف فضل رجبيف فضل رجب: : : : الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول
ال شك عند املسلمني يف أفضيلة األشهر احلرم، وأن هلا مزية خاصة كما قال تعاىل 

ِكتَاِب الّلِه يـَْوَم َخَلَق السَماَوات   َشْهًرا ِفي ِإن ِعدَة الشُهوِر ِعنَد الّلِه اثـَْنا َعَشرَ {
َها َأرْبـََعةٌ ُحُرٌم َذِلَك الديُن اْلَقيُم َفالَ َتظِْلُموْا ِفيِهن  َواألَْرضَ  ، وال شك أن }أَنُفَسُكمْ  ِمنـْ

  .رجب من األشهر احلرم، فلو مل يكن له من الفضل إال هذا لكانت كافية
سن اخلالل يف كتاب فضائل رجب، قال فقد روى الشيخ احلسن بن حممد بن احل

حدثنا أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا التمار، ثنا نصر بن تريويه بن خراشة 
الشريازي، ثنا إمساعيل بن أيب احلارث، ثنا عبد العزيز بن أبان، ثنا عبد اهللا بن النضر، 

 ُهوِر ِعنَد الّلِه اثـْنَا َعَشرَ ن ِعدَة الش إِ {عن أبيه، عن قيس بن عباد يف قوله عز وجل 
َها َأرْبـََعٌة ُحُرمٌ  َشْهًرا ِفي ِكتَاِب الّلِه يـَْوَم َخَلَق السَماَوات َواألَْرضَ  هذه : قال} ِمنـْ

أما احملرم فاليوم العاشر منه : األربعة أشهر احلرم كلها، يف كل يوم عاشر منها أمر
م النحر، وأما رجب فاليوم العاشر منه عاشوراء، وأما ذو احلجة فاليوم العاشر منه يو 

  .ميحو اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ونسيت ما يف ذي القعدة
أن يهوديًا أتاه : عن حممد بن السائب عن أيب صاحل عن ابن عباسوروى بسنده 

يا ابن عباس إين أريد أن أسألك عن أشياء إن أنت أخربتين بتأويلها فأنت ابن : فقال
  وما هي؟: لعباس، قا

  .عن رجب مل مسي رجباً ؟ وعن شعبان مل مسي شعبان ؟: قال
ألن املالئكة تصم : أما رجب فإنه يرتجب فيه خري كثري لشعبان، ومسي أصم: قال

  .آذاا لشدة ارتفاع أصواا بالتسبيح والتقديس
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: قال عبد اهللا بن عمر: بن أنس عن ابن شهاب عن عروة قال وروى بسنده عن مالك

  .وجلعز ا مسي رجب ألن املالئكة ترتج فيه بالتسبيح والتحميد والتمجيد للجبار إمن

        فضل الصوم يف األشهر احلرمفضل الصوم يف األشهر احلرمفضل الصوم يف األشهر احلرمفضل الصوم يف األشهر احلرم
  :الصوم في األشهر الحرم أجر عظيموقد ورد في فضل 

: اخلالل بسنده عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال ما رواه :فمنها
ام يومًا من شهر حرام كتب له من ص((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم 

  )).بكل يوم شهراً 
ّمت صُ : ما رواه احلاكم احلسكاين يف كتابه فضائل شهر رجب قال :ومنها

صّمت اُذناي : اُذناي إن مل أكن مسعت علّي بن شجاع بن حمّمد الشيباين يقول
صّمت اُذناي : إن مل أكن مسعت عمر بن أمحد بن أيّوب البغدادي ا، يقول 

صّمت اُذناي إن : أكن مسعت احلسني بن حمّمد بن ُعفري األنصاري يقولإن مل 
صّمت اُذناي إن مل أكن : يقول» فيد«ـمل أكن مسعت حمّمد بن حيىي بن ضريس ب

صّمت اُذناي إن مل : ـ يقول مسعت يعقوب بن موسى املدين ـ وأثىن عليه خرياً 
عت راشدا أبا صّمت اُذناي إن مل أكن مس: أكن مسعت سلمة بن راشد يقول

صّمت : صّمت اُذناي إن مل أكن مسعت أنس بن مالك يقول: حمّمد يقول
من صام ((: ذناي إن مل أكن مسعت رسول الّله صلى اهللا عليه وآله وسلم يقولأُ 

كتب الّله تعاىل له عبادة -اخلميس واجلمعة والسبت  - ثالثة أيام من شهر حرام
ث غريب يف املسلسالت، تفّرد به حمّمد هذا حدي :، قال احلاكم))ئة عامام تسع

  .من هذا الوجه  ورواه عنه مجاعة، وقع إلينا عالياً  ،بن حيىي الفيدي وهو ثقة



 في فضل رجب                    ٩                        إظهار العجب  
حدثنا علي بن عمر بن أمحد احلافظ، قال حدثنا احلسني بن : قال :ورواه اخلالل

 ملصمت أذناي إن  :إبراهيم اخلالل بواسط، مث ساق السند املتقدم بدون قول الراوي
من صام ثالثة أيام من كل شهر حرام اخلميس واجلمعة والسبت  ((، وبلفظ أكن مسعت

  )).كتب له عبادة سبع مائة سنة
وأيضًا ورد يف فضل صوم العشر من ذي احلجة ويف صوم العاشر من احملرم روايات  

فالفضل الوارد يف ملا كانت من األشهر احلرم، كثرية مقبولة عند املوالف واملخالف، 
  .ذلكمن وصيامه،  رجب

        أمساء رجبأمساء رجبأمساء رجبأمساء رجببعض بعض بعض بعض 
  :ما يلي رجبمن أسماء شهر وقد قيل بأن 

  .ألنه كان يرجب يف اجلاهلية أي يعظم :رجب - ١
  .ألنه مل تكن تسمع فيه قعقعة السالح :األصم - ٢
  .ألن الرمحة تصب فيه على العباد صباً  :األصب - ٣
  .الشياطني هألنه ترجم في :مجَ رَ  - ٤
  .ه من األشهر احلرمألن :الشهر الحرام - ٥
  .ألن حرمته قدمية وثابتة :الحرم والمقيم -  ٧- ٦
  .ألنه رفيع الشان :المعلى - ٨
  .النفراده من بني أشهر احلرم :الفرد - ٩

  .لرتك احلرب فيه :مفصل اآللمنصل األسنة، ومنزع األسنة،  - ١٢- ١١- ١٠
  .شهر اهللا - ١٣



  في فضل رجب                    ١٠                       إظهار العجب  

        فضل رجب مجلةفضل رجب مجلةفضل رجب مجلةفضل رجب مجلة
  :ما يليومما ورد في فضل شهر رجب على الجملة 

 :ما رواه اإلمام اهلادي إىل احلق حيىي بن احلسني عليه السالم يف األحكام قال
شعبان شهري، ورجب شهرك : (( - أي النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم  – وكان يقول

  )).يا علي، ورمضان شهر الله تعاىل
أنس بن مالك عن يف األمايل اخلميسية بسنده  عليه السالم روى اإلمام املرشد باهللاو 

أتدرون مل مسي شعبان شعباناً؟ : أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، قال ألصحابه
  .ألنه يتشعب فيه خري كثري لرمضان: اهللا ورسوله أعلم، قال: قالوا
: عن عائشة قالتاحلاكم احلسكاين يف كتاب فضائل شهر رجب بإسناده ما رواه و 

وكان  ،إّن رجب شهر الّله ويدعا األصمّ ((: آله وسلمقال رسول الّله صلى اهللا عليه و 
أهل اجلاهلية إذا دخل رجب يعطّلون أسلحتهم يضعوا، فكان النّاس يأمنون وتأمن 

  )).الّسبل، وال خياف بعضهم من بعض حّىت ينقضي
قال رسول الّله صلى : عن أيب سعيد اخلدري قالوروى احلاكم بسنده أيضًا 

أال إّن رجب شهر الّله األصّم، وإّمنا ّمسي األصـّم النفراده ((: اهللا عليه وآله وسلم
أال من صام يف رجب  ،من األشهر احلرم، وشعبان شهري، ورمضان شهر اُّميت

  .))استوجب رضوان الّله األكرب واحتساباً  إمياناً  يوماً 
قال : قال - وكانت له صحبة  - عن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه وروى بسنده 

  )).ضاعف فيه احلسناتترجب شهر عظيم ((: للّه صلى اهللا عليه وآله وسلمرسول ا
قال رسول الّله صلى اهللا عليه وآله وسلم : عن أيب سعيد قالوروى بسنده 
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رجب من أشهر احلرم، وأيّامه مكتوبة على أبواب السماء السادسة، فإذا صام ((

يا رّب : ق اليوم فقاالوجّود صومه بتقوى الّله نطق الباب ونط الرجل منه يوماً 
  .))من نفسك عتَ ـدِ خُ : وإن مل يتّم صومه بتقوى الّله ومل يستغفر قـاال ،اغفر له

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : عن عائشة، قالتروى اإلمام املرشد باهللا و 
  .))رجب شهر عظيم، تضاعف فيه احلسنات، ما ال تضاعف يف غريه((: وسلم
ن النّيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنّه كان إذا دخل عن أنس عروى احلاكم و 

وكان إذا كان ، ))اللهّم بارك لنا يف رجب وشعبان، وبلغنا رمضان((: رجب قال
  .))هذه ليلة غرّاء، ويوم اجلمعة يوم أزهر((: ليلة البدر قال
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        أو بعضهأو بعضهأو بعضهأو بعضه    صيام كلهصيام كلهصيام كلهصيام كلهيف فضل يف فضل يف فضل يف فضل ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
روايات كثرية، وأحاديث صحيحة أا قد وردت  :اعلم أيها المطلع الكريم

يف الرتغيب يف صيامه كله ملن استطاع ذلك، أو صياِم بعضه، وقد حرص أعداُء 
أهل البيت عليهم السالم من النواصب أن يهونوا ويوهنوا ما روي يف فضِل شهر 

  .الصيام، وال يُدرى ما هو احلامل هلم على ذلكرجب من 
أن املطلع على هذه الروايات اآلتية وهو  :وقبل الدخول في ذلك نبين أمرًا هاماً 

به استبعاده إىل أن عندما يقرأ ما تضمنته من األجر والثواب قد يستبعد ذلك، ويؤدي 
كيف حيصل مثل : وقد يقولتلك الروايات، أو الرد هلا بغري دليل، حيكم بالضعف على 

  ثر؟هذا األجر والثواب على صيام يوم أو يومني، أو صالة ركعتني أو أك
  :من وجوه والجواب واهللا الموفق للصواب،

مقادير الثواب والعقاب بيد اهللا تعاىل، وهو الذي يعطي األجر أن : أوالً 
الثواب الوارد يف اهللا تعاىل قادر على توفري وإعطاء والثواب للمطيعني من عباده، ف

مل جامع، الروايات، وأكثر منه أضعافاً غري متناهية، ففضله واسع، وخريه ومنه شا
  .فال وجه لإلستبعاد

فهو املتفضل على خلقه،  اهللا تعاىل يف قضائه واختياره،ال جيوز اإلعرتاض  هأن: ثانياً 
فال مانع من أن يفضل اهللا تعاىل بعض األيام أو الليايل على غريها،  واملفاضل بينهم، 

  .من أمرهكما فضل ليلة القدر وليلة اجلمعة ويومها، فال اعرتاض على اهللا يف شيء 
ال جيب علينا معرفة وجه احلكمة يف اختصاص رجب أو بعض أيامه أنه  :ثالثاً 
احلكمة تفصيًال، إذ قد علمنا أن وجه نا غري مكلفني مبعرفة ألنالفضل،  بذلك
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أفعال اهللا وأوامره ونواهيه منوطة باحلكمة واملصلحة، فليس يف أفعاله عبث وال 

  .سؤال وأمثاله خطر على مورده، بل قد يكون يف إيراد هذا المفسدة
ينبغي للمؤمن أن يكون حريصاً على اكتساب األجر والثواب واإلزدياد منه، : رابعاً 

فإذا روي له شيء من ذلك كان حاثاً له ومرغباً له يف العمل بالطاعة، واإلكثار منها،  
هللا قال رسول اهللا صلى ا: كما روى اخلالل بسند عن جابر بن عبداهللا األنصاري قال

من بلغه عن اهللا شيء فيه فضيلة فأخذ به إمياناً باهللا، ورجاء لثوابه، ((عليه وآله وسلم 
، رواه اخلالل واخلطيب البغدادي يف تارخيه ))طاه اهللا ذلك، وإن مل يكن كذلكأع
أخرجه أبو : وقال) ١٥/٧٩١(، وأورده املتقي اهلندي يف كنز العمال )٨/٢٩٣(

ن أنس رواها والديلمي عن جابر، وأورد رواية أخرى ع الشيخ واخلطيب وابن النجار
  ).٦/١٢٤(الديلمي وابن النجار، ورواه املناوي يف فيض القدير شرح اجلامع الصغري 

قد يكون ذلك من قبيل تثقيل النفس والشيطان لنا، وتثبيطهما لنا : خامساً 
نفوسنا متيل  ألن ،يورد علينا ما تقبله نفوسنافإن الشيطان عن العبادة والطاعة، 

فتقبل أي مثبط، ال سيما إذا كان عن إىل الكسل، ويسرع إليها التعب وامللل، 
ائم، ونرغب يف طاعة اهللا ما علينا إال أن نشحذ اهلمم، ونقوي العز ف طريقة دينية،

  .اىل، وندحر الشيطان، ونرغم أنفه، وإن مل نستطع الكل فال يفوتنا البعضتع
  :قسمنيوجنعلها على  ذلك من الروايات يفنورد شيئاً تقرر هذا فسإذا 

  .ما ورد في صيامه على وجه اإلطالق: القسم األول
  .ما ورد في صيام أيام معينة منه: القسم الثاني
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        ما ورد يف صيامه على جه اإلطالقما ورد يف صيامه على جه اإلطالقما ورد يف صيامه على جه اإلطالقما ورد يف صيامه على جه اإلطالق    وهو يف بعضوهو يف بعضوهو يف بعضوهو يف بعض: : : : أما القسم األولأما القسم األولأما القسم األولأما القسم األول
: العن حممد بن سريين، عن أبيه هريرة، قروى اإلمام املرشد باهللا بسنده فقد 

، )مل يصم رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم بعد رمضان إال رجب وشعبان(
  .ورواه اخلالل أيضاً بسنده عن هشام القردوسي عن أيب هريرة

سـألت سعيد بن جبري عن صوم : عن عثمان بن حكيم، قالوروى احلاكم بسنده 
رسول الّله صّلى اهللا عنه أّن  يحّدثين ابن عبّاس رض: رجب كيف يرى فيه ؟ فقال

  .ال يصوم: ال يفطر، ويفطـر حّىت نقول: كان يصـوم حّىت نقول  وآله وسلم الّله عليه
قال رسول الّله : اهللا عنه قال يعن جابر رضوروى احلاكم احلسكاين بسنده 

من رجب وقام ليلة من لياليه، بعثه الّله  من صام يوماً ((صلى اهللا عليه وآله وسلم 
ومن صام أكثر من ذلك  ،مة، ومّر على الصراط وهو يهّلل ويكّرب يوم القيا آمـناً 

أال إّن فالن بن فالن  :وقام، أَمَر الّله تبارك وتعاىل املنادي يوم القيامة فينادي
ومن صام أكثر الشهر أعطاه الّله تبارك وتعاىل يف  ،سعد سعادة ال يشقى بعدها

  .))ال يقدر وصفه الواصفون وقصوراً  اجلنان ُمُدناً 
: قال - وكانت له صحبة- عن عبد العزيز بن سعيد، عن أبيه بسنده أيضاً روى و 

رجب شهر عظيم يضاعف فيه ((: قال رسول الّله صلى اهللا عليه وآله وسلم
من رجب فكأّمنا صام سنًة، ومن صام منه سبعة أيّام  احلسنات، فمن صام يوماً 

ام فتحت له مثانية أبواب من غّلقت عنه سبعة أبواب جهّنم، ومن صام منه مثانية أيّ 
إّال أعطاه إيّاه، ومن صام منه  اجلنة، ومن صام منه عشرة أيّام مل يسأل الّله شيئاً 

فر لك ما مضى فاستأنف العمل، قد غُ : نادى مناٍد من السماء مخسة عشر يوماً 
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يف السفينة، فصام  نوحاً  - تعاىل ذكره- ويف رجب محل الّله  ،ومن زاد زاده الّله

وأمر من معه أن يصوموا، فجرت م السفينة ستة أشهر، آخر ذلك يوم رجب 
  .لّله تعاىل ذكره شكراً : عاشوراء هبط على اجلودي، فصام نوح ومن معه والوحش

  .لومثله رواه املرشد باهللا يف اخلميسية واخلّال 
من (( يقول صلى اهللا عليه وآله وسلممسعت النيب : عن أنس بن مالك قالو 

 جعل اهللا تبارك وتعاىل بينه وبني النار سبعني واحتساباً  مياناً إمن رجب  صام يوماً 
  )).عرض كل خندق ما بني السماء إىل األرض خندقاً 

قال رسول الّله صلى اهللا عليه : عن أيب سعيد قال وروى احلاكم احلسكاين بسنده 
، لسادسةمكتوبة على أبواب السماء ا، وأيّامه رجب من أشهر احلرم((: و آله وسلم 

يا : فإذا صام الرجل منه يوما وجّود صومه بتقوى الّله نطق الباب ونطق اليوم فقاال
، ))خـدعت من نفسك: مل يستغفر قـاالوإن مل يتّم صومه بتقوى الّله و ، رّب اغفر له

وإذا مل يتم صومه ((باختالف يسري يف آخره بلفظ ورواه اخلالل بسنده عن أيب سعيد 
  )).َخَدَعْتَك نفُسك: قال أو قيل بتقوى مل يستغفرا،

إن يف ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : قالأنس بن مالك وعن 
يقال له رجب أشد بياضًا من اللنب، وأحلى من العسل، من صام يوماً  اً اجلنة ر 

  .))من رجب سقاه اهللا من ذلك النهر
هارون العبدي ه عن أيب وروى اإلمام املرشد باهللا يف األمايل اخلميسية بسند

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله : ، عن أيب سعيد اخلدري، قالنعمارة بن جوي
ا مسَي األصم ألنه ((: وسلم أال إن رجب شهر اهللا األصم وهو شهٌر عظيم، وإمن
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ال يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضًال عند اهللا، وقد كان أهل اجلاهلية تعظمه 

فلما جاء اإلسالم مل يزدد إال تعظيمًا وفضًال، أال إن شهر رجب يف جاهليتها، 
وشعبان شهري، ورمضان شهر أميت، أال فمن صام من رجب يومًا  ،شهر اهللا

ه يف ذلك اليوم غضب وأطفأ صومُ  ،واحتسابًا استوجب رضوان اهللا األكرب إمياناً 
األرض ذهبًا ما كان مثل  يعطاهللا تعاىل، وأغلق عنه باب من أبواب النار، ولو أُ 

وال يستكمل أجره بشيء من الدنيا دون يوم احلساب، إذا  ،بأفضل من صومه
إذا أمسى عشر دعوات مستجابات، إن دعاء بشيٍء يف عاجل  هأخلصه هللا، ول

وإال ادخر له من اخلري أفضل ما دعا داٍع من أولياء اهللا وأحبابه  ،الدنيا أعطيه
  .ًال يف فضل صيام كل يوم من أيام شهر رجب، وساق حديثاً طوي))وأصفيائه
  .يات يف فضل صيامه كثرية وغزيرةاوالرو 

        ::::وهو ما ورد يف صيام أيام معينة منهوهو ما ورد يف صيام أيام معينة منهوهو ما ورد يف صيام أيام معينة منهوهو ما ورد يف صيام أيام معينة منه: : : : وأما القسم الثانيوأما القسم الثانيوأما القسم الثانيوأما القسم الثاني
  :قد ورد في صيام أيام معينة منه فضل كبير، وأجر عظيم، ونذكر بعضاً منها

  :ثاني والثالث، وصيام اليوم الهاصيام يومإحياء أول ليلة من رجب و : أوالً 
روى اخلالل بسنده عن أيب محزة الثمايل عن علي بن احلسني زين العابدين عن أبيه 

من أحيا ليلة رجب وصام يومها، أطعمه اهللا (( قال رسول اهللا صلى اهللا وآله وسلم: قال
: من مثار اجلنة، وكساه من خضر اجلنة، وسقاه من الرحيق املختوم، إال من فعل ثالثة

يا غوثاه يا لَله، فلم يغثه، أو : ساً، أو مسع مستغيثًا يستغيث بليل أو ارمن قتل نف
  .))شكى إليه أخوه حاجة فلم يفرج عنه
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: وروى اخلالل بسنده عن ابن عباس عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قال

صوم أول يوم من رجب كفارة ثالث سنني، والثاين كفارة سنتني، والثالث كفارة ((
  )).كل يوم شهر  سنة، مث

قال النيب صلى اهللا : عن احلسن، قالوروى اإلمام املرشد باهللا عليه السالم بسنده 
أول ليلة : أربع ليال يفرغ اهللا تعاىل الرمحة على عباده إفراغاً ((: عليه وآله وسلم

  .))من شهر رجب، وليلة النصف من شعبان، وليلة الفطر، واألضحى
: عن عطاء اخلراساين، قالأيضًا بسنده  يه السالماإلمام املرشد باهللا علوروى 

أول ليلة من رجب يقومها ويصبح صائماً، وليلة  - مخس ليال من قامهن(
النصف من شعبان يقومها ويصبح صائماً، وليلة الفطر يقومها ويصبح مفطراً، 

-وليلة األضحى يقومها ويصبح مفطراً، وليلة عاشوراء يقومها ويصبح صائمًا 
  .)له أجر شهيد يف حياته وبعد مماته كتب اهللا

مخس ليال يف السنة من : (وروى اخلالل بسنده عن خالد بن معدان قال
أول ليلة من : أدخله اهللا اجلنة ،وتصديقًا بوعدهن ،واظب عليهن رجاء ثوان

رجب يقوم ليلها ويصوم ارها، وليلة النصف من شعبان يقوم ليلها ويصوم 
قوم ليها ويفطر ارها، وليلة األضحى يقوم ليلها ويفطر ارها، وليلة الفطر ي

  ).ارها، وليلة عاشوراء يقوم ليلها ويصوم ارها
  .وهذان اخلربان هلما حكم الرفع، إذ مقادير الثواب ال يعلمها إال اهللا تعاىل

  :صيام أول يوم منه، وأوسط يوم، وآخر يوم، وكذلك صيام أول خميس منه: ثانياً 
  :العالمة حيىي بن املهدي يف كتاب الوسائل العظمى قالروى السيد 
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قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : وباإلسناد إىل أنس بن مالك قال

صم أول يوم من رجب فإن احلسنة بعشر أمثاهلا، وأوسط يوم منه، وآخر يوم ((
  )).منه، فإا تسميها املالئكة الرغائب

  :األعمال فيه، وبعض صيام يوم النصف: ثالثاً 
يف ذكر فضل يوم نصف رجب ما رواه يف  : قال يف كتاب الوسائل العظمى

قال رسول اهللا صلى اهللا عليه : كتاب فضائل األعمال بإسناده إىل أيب ذر قال
يا أبا ذر إذا بلغك اهللا نصف شهر رجب فأصبح صائمًا خاشعاً : ((وآله وسلم

نصف صيام تب لك بصيام يومه حافظاً فرجك متصدقاً من مالك ولو بتمرة، يك
ن فعل مثل فعلك مل يكن له جزاء إال اجلنة، وما أحد يسأل اهللا تعاىل مسنة، و 

يوم نصف رجب حاجة إال قضاها، ومن صلى ليلة النصف من رجب مائة ركعة، 
  .واستغفر اهللا تعاىل مائة مرة، غفر اهللا له البتة البتة

ال إله إال اهللا احلكيم  :ل فيهإذا بلغك اهللا نصف شهر رجب فق: يا أبا ذر
الكرمي، ال إله إال اهللا العلي العظيم، ال إله إال اهللا رب السموات واألرض ورب  

  .كل شيء وخالقه
يا أبا ذر ما من عبد أو أمة صام يوم النصف من رجب وقرأ فيه ألف مرة قل 

، ال إله إال ال إله إال اهللا رب العرش ايد: هو اهللا أحد، وقرأ آية الكرسي، وقال
اهللا الوتر األحد، إال وكل اهللا به سبعني ألف ملك مع كل ملك سبعون ألف دواة 
وسبعون ألف قلم من فضة وذهب يكتبون له ثواب ذلك إىل يوم القيامة، 

  )).ويشفعه اهللا يف أهل بيته وجريانه
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وروى صاحب الوسائل العظمى عن كتاب فضائل األعمال بإسناده إىل عوف بن 

حتببوا إىل اهللا عز وجل يف ليلة (( قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : المالك ق
النصف من رجب فإن اهللا آىل على نفسه، أن ال يرد فيها أحدًا سأله، فمن كان 
منكم سائًال فال يسأل حراماً، وأكثروا من اإلستغفار، فمن استغفر ليلة النصف من 

ال إله إال اهللا ألف مرة، غفر اهللا له : وقالرجب أو يوم النصف من رجب ألف مرة، 
  )).ما بينه وبني رجب، ووقي عذا ب املوت، وعذاب القرب، وأهوال يوم القيامة

  صيام يوم السابع والعشرين: رابعاً 
عن مطر الورّاق، عن شهر بن حوشب، عن بسنده  احلسكاين روى احلاكم

ب اهللا صيام ستني من صام يوم سبعة وعشرين من رجب كت: (قالأيب هريرة 
وهو يوم هبط جربيل عليه السالم على حممٍد صلى اهللا عليه وآله وسلم ، شهراً 

، )أول يوم هبط فيه(وليس فيه، ورواه اخلالل كذلك )بالرسالة، أول يوم هبط إليه
  .وهذا له حكم الرفع، كما سبق ذلك

 صلى قال رسول اهللا: وروى هناد يف فوائده بإسناده إىل الزهري عن أنس قال
بعثت نبيًا يف السابع والعشرين من رجب فمن صام ذلك ((اهللا عليه وآله وسلم 

  )).اليوم كان كفارة ستني شهراً 
: ورواه يف فوائد ابن صخر بسنده عن أمري املؤمنني علي عليه السالم وفيه

  )).فمن صام ذلك اليوم ودعا عند إفطاره كانت كفارة عشر سنني((
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        بادات الواردة يف شهر رجببادات الواردة يف شهر رجببادات الواردة يف شهر رجببادات الواردة يف شهر رجببعض العبعض العبعض العبعض الع: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
اد زيادَة العناية بالعبادة يف شهر رجب، فكانوا ب قد اعتاد الصاحلون والعُ ل

قد كان عابد اليمن إبراهيم بن أمحد فيصومونه ويصومون معه شهر شعبان، 
  .اداً وعبادات يف شهر رجب وشعبانالكينعي رمحة اهللا عليه يوظف لنفسه أور 

 بُن املهدي بِن القاسم احلسيين يف كتاب صلة اإلخوان قال السيُد العالمُة حيىي
  :يف حلية عابد الزمان حاكياً عبادة الكينعي

وأما شهر اهللا احملرم، ورجب، وشعبان، وشهر رمضان الكرمي فيلزم اخللوة يف 
  :هذه األربعة احلرم، ويوظف فيها وظائف

إليه يف حاجة مهمة  بَ تِ ، فإن كُ وعلمتُ  فيما عرفتُ  ال يتكلم فيها أبداً  :منها
  .دينية جوب يف ظهر ورقة، أويف عصا أو يف لوح لفظات يسرية جواباً 

ال يدخل إليه من بين آدم أحد والذي يأتيه بالوضوء والطعام يرتكه على باب  :ومنها
  .أي وقت أحب أو يهيء يف مكان للتجمري والتدفية، فينزل له يف ،منزل خلوته املباركة

يفرط يف ساعات الليل والنهار، بل اللحظة فيما أحسب، ويقطع  ال هأن :ومنها
يقرأ  ،عالئق الكتب ال تقف عنده يف هذه اخللوات، فيقرأ يف كل شهر ستني ختمة

النهار يف تسعني ختمة،  - عمت بركته- يف كل يوم ختمتني، ويف شهر رمضان 
ار اليت يف سائر وتالوة، ويضاعف الصلوات واألذك ختمتني، ويف الليل ختمة قياماً 

يلمع على وجهه، ولو كشط  السنة، فإذا خرج من هذه العكفة املباركة شاهدت نوراً 
  .العظم من رقة جلده بياضُ  كُ رَ دْ ويكاد يُ  ،حلمه ملا مأل الكفني، واهللا أعلم

َرَوى يل بعض إخوان سيدي إبراهيم الكينعي رضي اهللا عنهما أنه : إىل قوله
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ية مائة ركعة بني العشاءين، وكانت الصالة والتالوة عليه شاهد إبراهيم صلى الشعبان

سهلة يسرية، وكان ذلك دأبه يصليها بني العشاءين يف كل ليلة من الثالثة األشهر 
  .بن موسى حكى يل هذا أخوه حسن، ]رجب، وشعبان، ورمضانر شهأي [

م سلأىن يتهيأ لك هذا اخلتم؟ وقد قال صلى اهللا عليه وآله و : قلت له يوماً 
  :فجوب علي جبوابني)) من قرأه دون ثالثة أيام مل يفقه((

أن اهللا سهل علي ذلك، وأجد خفة يف لساين يف الصالة والتالوة  :أحدهما
  .وال أجدها يف سائر الكالم

  .انتهى املراد .دأمر بآية وعيت أن لو أتدبر كتاب ريب ملا استطع أين :والثاني
  :يلي من العبادات الواردة في هذا الشهر المبارك، ماف

        صالة الرغائبصالة الرغائبصالة الرغائبصالة الرغائب: : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 
كالم العلماء من احملدثني والفقهاء يف هذه   ثرقد ك أنه :اعلم وفقني اهللا وإياك

اخلرب  يضعف ويقول ببدعيتها ووضعِ  الصالة، فبعض يصحح ما ورد فيها، وفريق
وعند البحث والتحقيق جيد املطلع أن من ضعفها مل يأت بطائل، ومل الوارد فيها، 

فاألوىل فعلها من دون اعتقاد الدالئل،  شيء منينتهض تضعيفه بوجه فيه 
، كما ورد عن النيب خري موضوعتقربًا إىل اهللا، ألن الصالة  سنيتها، وإمنا يفعلها

  .، وقد اعتاد الُعباد والصاحلون هذه الصالة عليه وآله وسلمصلى اهللا
سنورده إن وللبحث يف رجال أسانيدها، وبيان كالم العلماء فيها حبث آخر، 

  ).الصلوات املأثورة عند العرتة(شاء اهللا تعاىل يف كتاب 
وهذه الصالة تصلى ليلة أول مجعة يف شهر رجب، ورد الفضل فيها بأن يصوم 
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أو يف أي املغرب والعشاء، وقيت ميس مث يقوم ذه الصالة ليلة اجلمعة بني يوم اخل

  :وصفتها كما يليالليل، فإن فضل اهللا واسع، 
يقرأ يف كل ركعة فاحتة الكتاب  بني املغرب والعشاء، يصلي اثنيت عشر ركعة

ويسلم يف كل  ،وسورة القدر ثالث مراتة، مر  ةعشر  اثنيت واإلخالص ،مرة
 يقولإذا فرغ من الصالة صلى على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم فركعتني، 

  .سبعني مرة )اللهم صل على حممد النيب األمي الطاهر الزكي وعلى آله وسلم(
  .سبعني مرة )رب املالئكة والروح ،سبوح قدوس( :مث يسجد ويقول يف سجوده

لم إنك رب اغفر وارحم وجتاوز عما تع( :ويقولمن السجود مث يرفع رأسه 
  .سبعني مرة )أنت العلي األعظم

مث يسأل  ،سبعني مرة )سبوح قدوس رب املالئكة والروح( :مث يسجد ويقول
  .هحاجت اهللاَ 

 أنه قال وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب عن ما روي :وفي فضل هذه الصالة
 - والعشاء  املغرب بني ما يصلي مث رجب من مخيس أول يصوم أحد ما من((

 أنزلناه وإنا مرة احلمد ركعة كل يف يقرأ ركعة عشرة اثنيت -منه مجعة ليلة أول يعين
يفصل بني   -مرة عشرة اثنيت- أحد اهللا هو وقل ،-مرات ثالث-  القدر ليلة يف

 وآله عليه اهللا صلى النيب على صلى صالته من فرغ كل ركعتني بتسليمة، فإذا
 وعلى الزكي الطاهر ميألا النيب حممد على صل اللهم(: يقول مرة سبعني وسلم

 )والروح املالئكة رب قدوس سبوح(: سجوده يف ويقول يسجد مث ،)وسلم آله
 أنت فإنك تعلم عما وجتاوز وارحم اغفر رب(: ويقول ،رأسه يرفع مث ،مرة سبعني
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 مث ،األوىل يف قال ما مثل فيها ويقول الثانية يسجد مث مرة، سبعني )األعظم العلي
  ).تقضى افإ ،هسجود يف حاجته يسأل

 مجيع له غفر إال الصالة هذه أحد يصلي ال(( وسلم وآله عليه اهللا صلى قال
 يف القيامة يوم ويشفع الشجر، ورق وعدد ،البحر زبد مثل كانت ولو ذنوبه

، الصالة هذه ثوابجاءه  قربه يف ليلة أول كان فإذا بيته، أهل من سبعمائة
 كل من جنوت فقد أبشر حبييب يا: هل قولوي ،ذلق ولسان ،طلق بوجه فيجيبه
 كالماً  مسعت وال ،وجهك من أحسن رأيت ما فواهللا أنت؟ من: فيقول شدة
 أنا حبييب يا: له قولفي ،رائحتك من أطيب رائحة مشمت وال ،كالمك من أحلى
 ألقضي الليلة جئت ،كذا شهر يف ،كذا ليلة يف صليتها اليت الصالة تلك ثواب
 يف للتأظ الصور يف نفخ فإذا وحشتك، عنك عوأرف ،وحدتك ونسوأ حقك
  .))أبداً  موالك من اخلري تعدم فلن بشرفأ ،رأسك على القيامة عرصة

أنس  عن وروى هذا اخلرب السيد حيىي بن املهدي يف كتاب الوسائل العظمى
، وأوردها القاضي العالمة باختالف يسري يف اللفظ يف بعض املواضع بن مالك

  .نسي يف كتاب اإلرشادعبد اهللا بن زيد الع

        رجبرجبرجبرجبشهر شهر شهر شهر يف يف يف يف ثالثني ركعة ثالثني ركعة ثالثني ركعة ثالثني ركعة صالة صالة صالة صالة : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
روى احلاكم احلسكاين يف كتاب فضائل شهر رجب، بسنده عن األعمش عن 

دخلت على رسول الّله (: اهللا عنه قال يعن سلمان الفارسي رضطارق بن زياد 
أال  :يا سلمان((: يف وقت مل أكن أدخل عليه، فقالوسلم صّلى الّله عليه وآله 

 ،ّمي يا رسول الّلهأبلى بأيب أنت و : قلت، ))حّدثك حبديث من غرائب حديثي؟أ
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نعم يا سلمان، ما من مؤمن وال مؤمنة يصلي يف هذا الشهر ثالثني ركعة ((: قال
وقل يا أيّها  ،يقرأ يف كّل ركعة بفاحتـة الكتاب مرّة -وكان شهر رجب  -

أحـد، إّال وضـع الّله تعاىل عنه كّل ذنب وثالث مرّات قل هو الّله  ،الكـافرون مرّة
عمله من صـغري وكبري، وأعطاه الّله من األجر كمن صام ذلك الشهر كّله من 
ذكر واُنثى، وكتب من املصّلني إىل السنة القابلة، وكتب الّله له إىل السنة القابلة 
لكّل يوم ثواب حّجة وعمرة، ورفع له يف ذلك الشهر عمل شهيد من شهداء 

ر، وكتب الّله له يف ذلك الشهر لكّل يوم يصومه عبادة سنة، ورفع له ألف بد
يا سلمان،  ،ألف درجة، فإن صام الشهر كّله فقد جنـا من الّنار ووجبت له اجلّنة

يا حمّمد، هذه عالمة ما بينك وبني املنافقني؛ فإّن : أخـَربين بذلك جربئيل وقال
  )).أبـداً  املنافقني ال يقدرون على أن يفعلوا هذا

  :صّلي؟ قالأيا حبييب يا رسول الّله، فكيف  :فقلت: قال سلمان
صـّل من أّول الشهر عشر ركعات تقرأ فيها ما قلت لك، فإذا سّلمت فارفع ((

ال إله إالّ الّله وحـده ال شريك له، له امللك وله احلـمد، حييي : يديك إىل السماء وقل
اللهّم ال مانع  ، كّله، وهو على كّل شيء قـديرومييت، وهو حـّي ال ميوت، بيده اخلـري

  .ملا أعطيت ، وال معطي ملا منعت ، وال ينفع ذا اجلـّد منك اجلّد ؛ مثّ متسح وجهك
وقل يا أيّها  ،وتقرأ فيها بفاحتـة الكتاب ،وتصّلي يف وسط الشهر مثل ذلك

 السماء وقل هو الّله أحد ثالث مرّات، وإذا سّلمت فارفع يديك إىل ،الكافرون
ال إله إّال الّله وحده ال شريك له، له امللك وله احلـمد، حييي ومييت، وهو : وقل

مل  صمداً  أحـداً  واحـداً  حّي ال ميوت، بيده اخلري، وهو على كّل شيء قـدير، إهلـاً 
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  .مثّ متسح ما وجهك، يتخذ صاحبة وال ولداً 

مثل ذلك، فإذا سّلمت  ّمث تصّلي من آخر الشهر عشر ركعات تقرأ يف كّل ركعة
ال إله إالّ الّله وحده ال شريك له، له امللك وله احلـمد، : فارفع يديك إىل السماء وقل

وصّلى الّله  ،حييي ومييت، وهو حـّي ال ميوت، بيده اخلـري، وهو على كّل شيء قـدير
لّله؛ مثّ متسح ، وال حـول وال قّوة إّال با]وآله الطيبني الطاهرين[ ّميعلى حمّمد النّيب األ

فإّنك يستجاب لك الـدعاء، وجيعل الّله تعاىل بينك  ،ما وجهك وسـل حـاجتك
وبني النّـار سبع خنادق، كّل خندق كما بني السماء واألرض، وكتب الّله لك بكّل 

  .))على الصـراط وجوازاً  ،ركعة ألف ركعة، وكتب الّله لك براءة من النّار
لّله  عليه وآله وسلم من بيان ذلك خّر سلمان ساجداً فلّما فرغ النّيب صلى اهللا 

  .ملا مسع من النّيب صّلى الّله عليه وآله وسّلم وصام ذلك اليوم تعاىل شكراً 
 ،القاضي العالمة عبد اهللا بن زيد العنسي يف كتاب اإلرشادوذكر هذه الصالة 

 إىل إسنادب ومسع روى عمن به املوثوق باإلسناد روينا: على هذا التفصيل، وقال
رب، إىل آخر اخل.....صّل من أول الشهر ((، مث ساق اخلرب من قوله الفارسي سلمان

أوله، ولعله اختصره، وأورده السيد العالمة حيىي بن املهدي يف كتاب الوسائل ومل يورد 
  .العظمى عن كتاب فضائل األعمال للشيخ العالمة علي بن يوسف القرشي

        رجبرجبرجبرجبصالة ليلة النصف من صالة ليلة النصف من صالة ليلة النصف من صالة ليلة النصف من : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
  .وقد تقدم يف فضل صوم النصف من رجب بعض األعمال واألوراد فيه ويف ليلته

ما رواه ابن اجلوزي يف املوضوعات بسنده عن أنس بن مالك،  :ومما ورد فيها
من صلى ليلة النصف من ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم : قال
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وقل هو اهللا أحد إحدى أربع عشرة ركعة، يقرأ يف كل ركعة احلمد مرة، : رجب

عشرة مرة، وقل أعوذ برب الفلق ثالث مرات، وقل أعوذ برب الناس ثالث 
مرات، فإذا فرغ من صالته صلى علّي عشر مرات، مث يسبح اهللا وحيمده ويكربه 
ويهلله ثالثني مرة، بعث اهللا إليه ألف ملك يكتبون له احلسنات، ويغرسون 

نب أصابه إىل تلك الليلة، ومل يكتب عليه األشجار يف الفردوس، وحمى عنه كل ذ
  .، إىل آخر اخلرب))خطيئة إىل مثلها من القابل

        صالة ليلة اإلسراء وهي ليلة السابع والعشرينصالة ليلة اإلسراء وهي ليلة السابع والعشرينصالة ليلة اإلسراء وهي ليلة السابع والعشرينصالة ليلة اإلسراء وهي ليلة السابع والعشرين: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 
روى البيهقي يف شعب اإلميان بسنده عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه وآله 

وذلك  - سنة مائة حسنات فيها يف رجب ليلة يكتب للعامل((وسلم أنه قال 
 فاحتة ركعة كل يف يقرأ ركعة، عشرة اثنيت فيها صلى فمن -لثالث بقني من رجب

: ويقول آخرهن، يف ويسلم ركعتني كل يف يتشهد القرآن، من وسورة الكتاب
 مرة، مائة اهللا ويستغفر مرة، مائة أكرب واهللا اهللا إال إله وال هللا واحلمد اهللا سبحان
 منمبا شاء  لنفسه ويدعو ،مرة مائة وسلم وآله عليه اهللا صلى النيب على ويصلي

 يكون نأ إال ،هكلّ  هدعاء يستجيب اهللا فإن ،صائماً  ويصبح ،خرتهوآ دنياه أمور
  .، وأورده القاضي عبد اهللا بن زيد العنسي يف اإلرشاد))معصية يف

  :وكذلك وردت صالة يف يوم السابع والعشرين ودعاء بعدها، وهو هذا
يف كّل ركعة فاحتة الكتاب وما  أقر تهذا اليوم اثنيت عشرة ركعة يف  يتصلّ أن 

  :وجتلس وتقول بني كّل ركعتني ،تيّسر من الّسور، وتتشّهد وتسّلم
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اَْلَحْمُد ِهللا الذي َلْم يـَتِخْذ َوَلداً، َوَلْم َيُكْن َلُه َشريٌك في اْلُمْلِك، َوَلْم َيُكْن 

 وََكبـ لِمَن الذ تي، يا َلُه َوِليتي، يا صاِحبي في ِشدتي في ُمدْرُه َتْكبيرًا، يا ُعد
َولّيي في نِْعَمتي، يا ِغياثي في َرْغَبتي، يا َنجاحي في حاَجتي، يا حاِفظي في 

ْنَت الّساِتُر َعْورَتي فَـَلَك أْنسي في َوْحَشتي، أُ َغْيَبتي، يا كافي في َوْحَدتي، يا 
ْنَت اْلُمْنِعُش َصْرَعتي فـََلَك وأَعثْـَرتي فـََلَك اْلَحْمُد،  ْنَت اْلُمقيلُ وأاْلَحْمُد، 

ِقْلني أَعْورَتي، َوآِمْن َرْوَعتي، وَ اْلَحْمُد، َصل َعلى ُمَحمد َوآِل ُمَحمد َواْستُـْر 
َوْعَد  ،ْصحاِب اْلَجنةِ أَعثْـَرتي، َواْصَفْح َعْن ُجْرمي، َوَتجاَوْز َعْن َسيئاتي في 

 ذي كانُوا يـَُوَعُدونَ ْدِق الصال.  
  :دعى يف ذلك اليوم يف أي وقت منه ذا الدعاءويُ 

َمَر بِاْلَعْفِو َوالتجاُوِز، َوَضمَن نـَْفَسُه اْلَعْفَو َوالتجاُوَز، يا َمْن َعفا َوَتجاَوَز، أيا َمْن 
ْعَيِت اْلحيَلُة َواْلَمْذَهُب، أْكَدى الطَلُب، وَ أاَلّلُهم َوَقْد  ،اُْعُف َعّني َوَتجاَوْز يا َكريمُ 

ِجُد أّني إّال ِمْنَك َوْحَدَك ال َشريَك َلَك، اَلّلُهم إماُل، َوانـَْقَطَع الرجاُء َوَدَرَسِت اآل
َرَعًة، إُسُبَل اْلَمطاِلِب  ْبواَب الدعاِء ِلَمْن وألَْيَك ُمْشَرَعًة، َومناِهَل الرجاِء َلَدْيَك ُمتـْ

نَك ِلداعيَك بَِمْوِضِع أْعَلُم أًة، َواِالْسِتعانََة ِلَمِن اْسَتعاَن ِبَك ُمباَحًة، وَ َدعاَك ُمفتحَ 
ماِن ض َوال ،لى ُجوِدكَ إن ِفي اللْهِف وأغاثَة، إلَْيَك بَِمْرَصِد إجابَة، َوللّصارِِخ إ

نَك ال وأاْلُمْسَتأثِريَن،  يْيدِ أبِِعَدِتَك ِعَوضًا ِمْن َمْنِع اْلباِخليَن، َوَمْنُدوَحًة َعّما في 
ْفَضَل زاِد أن أْعماُل ُدوَنَك، َوَقْد َعِلْمُت ْن َتْحُجبُـُهُم األأَتْحَتِجُب َعْن َخْلِقَك ِإّال 

ساَُلَك ِبُكل أراَدِة قـَْلبي، وَ راَدة َيْختاُرَك ِبها، َوَقْد ناجاَك بَِعْزِم اإلإلَْيَك َعْزُم إالّراِحِل 
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ْو َمْلُهوف أَغْثَت َصْرَخَتُه، ألَْيَك إْو صارِخ أَمَلُه، أها راج بـَلْغَتُه َدْعَوة َدعاَك بِ 

ْتَمْمَت نِْعَمَتَك أُمعافًى أو  ،ْو ُمْذِنب خاِطئ َغَفْرَت لَهُ أَمْكُروب فـَرْجَت َكْربَُه، 
َوِعْنَدَك َمْنزَِلٌة، ِإالّ لَْيِه، َولِِتْلَك الدْعَوِة َعَلْيَك َحق إْهَدْيَت ِغناَك أفَقير أو َعَلْيِه، 

  .َصلْيَت َعلى ُمَحمد َوآِل ُمَحمد، َوَقَضْيَت َحواِئجي َحواِئَج الدنْيا َواْالِخَرةِ 
ْكَرْمَتنا أْشُهِر اْلُحُرِم، أوُل أ ،ْكَرْمَتنا ِبهِ أَوهذا رََجٌب اْلُمَرجُب اْلُمَكرُم الذي 

ْعَظِم ْعَظِم األاْلُجوِد َواْلَكَرِم، فـََنْسأَُلَك ِبِه َوبِاْسِمَك األ َمِم، يا َذاِبِه ِمْن بـَْيِن األ
لى إْكَرِم، الذيَ َخَلْقَتُه فَاْستَـَقر في ِظلَك َفال َيْخُرُج ِمْنَك َجل األاأل، ْعَظمِ األ

نا ِمَن اْلعاِمليَن ْهِل بـَْيِتِه الطّاِهريَن، َوَتْجَعلَ َوَعَلى أْن ُتَصلَي َعلى ُمَحمد أَغْيِرَك، 
  .ِمليَن فيِه ِبَشفاَعِتكَ فيِه ِبطاَعِتَك، َواآل
َر َمقيل، في ِظل إاَلّلُهم َواْهِدنا  لى َسواِء السبيِل، َواْجَعْل َمقيَلنا ِعْنَدَك َخيـْ

ُتُه نَك َحْسُبنا َوِنْعَم الوَكيُل، َوالسالُم َعلى ِعباِدِه الُمْصَطِفْيَن، َوَصَلواإظَليل، فَ 
ْجَمعيَن، اَلّلُهم َوباِرَك َلنا في يـَْوِمنا َهَذا الذي َفضْلَتُه، َوِبَكراَمِتَك أَعَلْيِهْم 

ْرَسْلَتُه، ألى ِعباِدَك إنـَْزْلَتُه، َصل َعلى َمْن فيِه أْعلى َجلْلَتُه، َوبِاْلَمْنِزِل اْلعظيِم األ
َصل َعَلْيِه َصالًة داِئَمًة َتُكوُن َلَك ُشْكرًا َولنا  ْحَلْلَتُه، اَلّلُهم أَوباْلمَحل اْلَكريِم 

لى ُمْنَتهى آجالِنا، َوَقْد إْمرِنا ُيسرًا، َواْخِتْم لَنا بِالسعاَدِة أُذخراً، َواْجَعْل لَنا ِمْن 
َشيء  نَك َعلى ُكل إْفَضَل آمالِنا، أْعمالِنا، َوبـَلْغَتنا ِبَرْحَمِتَك أقَِبْلَت اْليسيَر ِمْن 

  .َقديٌر، َوَصلى اهللاُ َعلى ُمَحمد َوآِلِه َوَسلم
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        بعض األدعية واألذكار الواردة يف شهر رجببعض األدعية واألذكار الواردة يف شهر رجببعض األدعية واألذكار الواردة يف شهر رجببعض األدعية واألذكار الواردة يف شهر رجب: : : : الفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابعالفصل الرابع
أن شهر رجب من أوقات الذكر الفاضلة، والدعاء  :اعلم وفقني اهللا وإياك
وقد ورد فيها أذكار وأدعية عامة جلميعه، وأذكار وأدعية فيه مستجاب ومسموع، 

  :صة ببعض أيامهخا

        تسبيح رجبتسبيح رجبتسبيح رجبتسبيح رجب: : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 
  :لعامةمن األذكار واألدعية اوهو 
اإلمام املرشد باهللا عليه السالم وغريه يف آخر احلديث الطويل ما رواه كوهو  

  :الوارد يف فضل صيام كل يوم منه، ويف آخره
فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو علة يف الرجال أو   :فقيل يا رسول اهللا

  طاهرة لينال ما وصفت؟كانت امرأة غري 
والذي نفسي  ،يوم رغيف على املساكني كل   :يتصدق هذه الصدقة((: قال
نه لو اجتمع إنه إذا تصدق ذه الصدقة كل يوم ينال ما وصفت وأكثر، إبيده 

مجيع اخلالئق كلهم من أهل السماوات واألرض على أن يقدروا قدر ثوابه ما بلغوا 
  .))ضائل والدرجاتما نصب يف اجلنان من الف

  على هذه الصدقة يصنع ما ذا لينال ما وصفته؟ رومن مل يقد: قيل يا رسول اهللا
  :يسبح اهللا يف كل يوم يف شهر رجب إىل متام ثالثني يوماً هذا التسبيح مائة مرة: قال
سبحان اإلله الجليل، سبحان من ال ينبغي التسبيح اإلله، سبحان األعز ((

  .وهذا هو تسبيح رجب املشهور ،))العز وهو له أهل األكرم، سبحان من لبس
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        يوم النصف من رجبيوم النصف من رجبيوم النصف من رجبيوم النصف من رجب    دعاء أم داوود املشهور بدعاء اإلستفتاحدعاء أم داوود املشهور بدعاء اإلستفتاحدعاء أم داوود املشهور بدعاء اإلستفتاحدعاء أم داوود املشهور بدعاء اإلستفتاح: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
ومن األذكار واألدعية املخصوصة ببعض أيام شهر رجب، دعاء اإلستفتاح، 
وهو املشهور واملعروف بدعاء أم داوود، وهو مما رواه أئمة أهل البيت عليهم 

فقد ، وطرقه متعددة، ، وغريهم من علماء األمةماؤهم وعلماء الشيعةالسالم وعل
  :رجب، قال شهر رجب رواه احلاكم احلسكاين يف فضائل

أخربنا احلاكم أبو طاهر حمّمد بن أمحد اجلوري، حّدثنا أبو يعلى العلوي 
اهلمذاين، أنبأنا أبو احلسني حمّمد بن احلسني الدينوري، حّدثنا يعقوب بن نعيم 

عمرو بن قرقارة، حّدثنا جعفر بن أمحد بن عبد اجلّبار الينبعي باملدينة، عن بن 
حّدثتين فاطمة بنت عبدالّله بن : أبيه، عن إبراهيم بن عبيدالّله بن العالء، قال

  .اآليت وساق اخلرب: إبراهيم قالت
املتصلة باحلاكم  اإلمام املنصور باهللا عبد اهللا بن محزة عليه السالم ومن طريق

أخربين الشيخ الفاضل حممد بن  :اإلمام املنصور باهللا عليه السالم ، قالحلسكاينا
أمحد بن الوليد العبشمي القرشي، قال أخربنا اإلمام املتوكل على اهللا أمحد بن 
سليمان، قال حدثين الشيخ العامل الزاهد زيد بن احلسن بن علي بن أمحد البيهقي 

الصابر حيدر بن احلسن بن علي، أخربنا الشيخ اخلراساين الربوقين، أخربنا الشيخ 
اإلمام ظهري الدين أبو نصري حممد بن علي بن حممد الرشكي، أخربنا اإلمام أبو 
القاسم عبد اهللا بن عبد اهللا احلسكاين، حدثين أبو القاسم حممد بن علي املعمري، 

ني حلسبن إسحاق بن ا ]حممد[احلسن الفقيه أبو جعفر  ]علي بن[حدثنا حممد بن 
سحق بن موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن إبن [ املوسوي
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ين أبو حدثنا حممد بن محزة بن احلسني بن سعيد املديين، قال حدث، أيب طالب

لوي، قال حدثين إبراهيم بن عبيد اهللا بن العالء، قال حممد عبد اهللا بن حممد الع
   .وساق اخلرب اآليت :قالت حدثتين فاطمة بنت عبد اهللا بن إبراهيم

يف فضائل ورواه الشيخ الصدوق حممد بن علي بن احلسني بن بابويه القمي 
  :الثالثة الشهور بعدة أسانيد منها

حدثنا أبو : حدثنا أبو حممد احلسن بن محزة العلوي رضي اهللا عنه قال :قال
بد اهللا بن حدثنا أبو حممد ع: قال ،مساعيل بن عبد الرمحن احلارثي مبكةإغامن 

  .براهيم بن عبيد اهللا بن العالءإ قال حدثنا، حممد العلوي
بن زيد بن علي بن  محد بن جعفر بن حممدأن حدثنا محزة بن حممد ب: قالو 

أخربنا أبو احلسني حممد بن احلسني : قال ،بن أيب طالباحلسن بن علي 
ر بن أمحد بن حدثنا جعف: قال ،قارةقر حدثنا يعقوب بن نعيم بن : قال ،الدينوري

: قال ،براهيم بن عبد اهللا بن العالءإعن  ،بيهأعن  ،عبد اجلبار السبيعي باملدينة
  . براهيمإحدثتين فاطمة بنت عبد اهللا بن 

حدثنا أبو عيسى عبيد اهللا بن الفضل : قال ،حدثنا جعفر بن حممد بن قولويه: قالو 
: قال،  بن حممد العلويحدثنا أبو حممد عبد اهللا: قال ،بن حممد بن اهلالل الطائي

  .براهيمإحدثتين فاطمة بنت عبد اهللا بن : قال ،براهيم بن عبيد اهللا بن العالءإحدثنا 
سحق بن إسحق بن احلسني بن إحدثنا الشريف حممد بن احلسن بن : قالو 

: قال ،لي بن احلسني بن علي بن أيب طالبموسى بن جعفر بن حممد بن ع
 ،حدثين أيب: قال ،ة بن احلسني بن سعيد املديينحدثنا أبو جعفر حممد بن محز 
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براهيم بن عبيد اهللا إقال حدثين  ،حدثين أبو حممد عبد اهللا بن حممد البلوي: قال

  :براهيم بن احلسني قالتإ بن حدثتين فاطمة بنت عبد اهللا: قال ،بن العالء
 وقد مجعت بني الروايات ما أمكن، وجعلت ما ليس يف رواية املنصور باهللا[

، ليدل على أنه زيادة من غري رواية اإلمام [ ]عليه السالم بني معكوفني هكذا 
  ].املنصور باهللا عليه السالم

ملا قتل أبو جعفر الدوانيقي عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب 
داوود بن [ ابينَل قتل ابنيه حممدًا وإبراهيم، محََ  طالب عليهم السالم، بعد أن

فغاب عين  ]باحلديد مع بين عمه احلسنيني إىل العراق[ الً ب كَ مُ  ]املدينةاحلسني من 
فانقطع عين خربه، [مل أمسع له خرباً،  ]وكان هناك مسجوناً [، حينًا يف العراق

ستعني أو [، وأسأل ]وأسأله خالصه[وكنت أدعو اهللا وأتضرع إليه  ،عمي أثرهو 
، تهاد والعبادة معاونيت بالدعاءأهل اجلد واإلج ]، وخواين من الزهاد والعبادإب
فكانوا يفعلون وال  ،وأسأهلم أن يدعوا اهللا يل أن جيمع بيين وبني ولدي قبل مويت[

ال، قد بين عليه  ويقول قوم ،تلنه قد قُ أ وكان يصل إيلّ  ،يقصرون يف ذلك
وال  ،جابةإوال أرى لدعائي  ،واشتد حزين ،فتعظم مصيبيت ،سطوانة مع بين عمهأ

وصرت إىل حد  ،عظمي ق ورَ ، وكرب سين ،فضاق بذلك ذرعي ،حاً جنُ ملسأليت 
  .]لضعفي وانقضاء عمري ،س من ولديأالي

فدخلت يومًا على أيب عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق رضي اهللا عنه : قالت
  .أعوده يف مرض نزل به، فسألته عن حاله ودعوت له

ويف [نب بعض نسائه د؟، وكنت أرضعته بليا أم داوود ما فعل داوو : فقال
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  ].وكنت أرضعته بلبنه: رواية

  داود حمتبس يف العراق : وقلت
، وقد فارقته منذ مدة ؟وأين داوود ]جعلت فداك[: فقلت ]فلما ذكره يل بكيت[

ين إو  ،ويئست من االجتماع معه ،وقد انقطع عين خربه[ ،طويلة وهو مسجون بالعراق
  ].خوك من الرضاعةأنه إسألك الدعاء له فوأنا أ ،والتلهف عليه ،لشديدة الشوق إليه

وأين أنت من دعاء اإلستفتاح، وإنه الدعاء الذي تفتح له أبواب السماء، : قال
  .ويُلقى صاحُبه باإلجابة من ساعته، وليس لصاحبه عند اهللا إال اإلجابة واجلنة

  .وكيف يل بذلك: قلت
موع فيه الدعاء، يا أم داوود، قد دنا الشهر العظيم رجب، وهو شهر مس: قال

فصومي ثالثة أيام، ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر، مث اغتسلي يف اليوم 
الثالث، وصلي صالة الزوال مثان ركعات، حتسنني قنون، مث تصلني الظهر، وبعد 

  :الظهر ركعتني، مث بعد الركعتني مثان ركعات، مث تصلي العصر، واستقبلي القبلة
وآية الكرسي عشر [هو اهللا أحد مائة مرة،  واقرأي الحمد مائة مرة، وقل

 ،وسورة الكهف ،)]اإلسراء(وبني إسرائيل [ ،واقرأي سورة األنعام، ]مرات
 وحم عسق ،)فصلت( وحم السجدة ،والصافات ،ويس ،]ولقمان[
وتبارك الذي بيده ، ]والواقعة[ ،وسورة الفتح ،وحم الدخان ،)الشورى(

  .]آخر القرآن[ وما بعدها إلى الختمالسماء انشقت وإذا ، ]ونون[الملك، 
  :فإذا فرغت من ذلك فقويل
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ْكراِم، الذي ال ِالَه ِإالّ ُهَو اْلَحي اْلَقيوُم، ُذو اْلَجالِل َواإل  ،َصَدَق اهللاُ اْلَعظيمُ 

، اْلَحليُم اْلَكريُم، الذي لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السميُع ]الرْحمُن الرحيمُ [
اْلِعْلِم  انُه ال ِالَه ِإّال ُهَو َواْلَمالِئَكُة َوُاوُلو أاْلَخبيُر، َشِهَد اُهللا [اْلَبصيُر  ]َعليمُ الْ [

 ِرَساَالتِِه،] اْلِكرامُ [، َوبـَلَغْت ُرُسُلُه ]لَه ِإالّ ُهَو اْلَعزيُز اْلَحكيمُ إقاِئماً بِاْلِقْسِط ال 
  .الّشاِهدينَ نَا َعلى ذِلَك ِمَن أوَ 

، ]َوَلَك اْلَقْهرُ [، َوَلَك اْلَفْخُر، ]َوَلَك اْلِعز [ْجُد، مَ اْلم َلَك اْلَحْمُد، َوَلَك اَلّلهُ 
َوَلَك [َوَلَك النـْعَمُة، َوَلَك اْلَعَظَمُة، َوَلَك الرْحَمُة، َوَلَك اْلَمهابَُة، َوَلَك السْلطاُن، 

َوَلَك َوَلَك التـْقديُس، َوَلَك التـْهليُل، ْمِتناُن، َوَلَك التْسبيُح، اإل، َوَلَك ]اْلَبهاءُ 
َوَلَك التْكبيُر، َوَلَك ما يُرى، َوَلَك ما ال يُرى، َوَلَك ما فـَْوَق السمواِت النـْورَْيِن، 

ولى، َواألُ ِخَرُة اآل، َوَلَك ]َرُضوَن السْفلىاألَوَلَك [اْلُعلى، َوَلَك ما َتْحَت الثرى، 
  .النـْعماءِ  َلكَ وَ  ،الشكرِ َلَك وَ  ،اْلَحْمدِ َلَك وَ  ،ِبِه ِمَن الثناءِ َوَلَك ما تـَْرضى 

َرئيَل  ْمِرَك، َواْلُمطاِع أميِنَك َعلى َوْحِيَك، َواْلَقِوي َعلى أاَلّلُهم َصل َعلى َجبـْ
 ِل ِلَكِلماِتكَ وَ  ،َكراماِتكَ  في َسمواِتَك، َوَمحالياِئكَ نْبِ ألالّناِصِر وَ  ،اْلُمَتَحم، 

  .ْعداِئكَ ِأل اْلُمَدمِر و 
ْخُلوِق ِلَرْأفَِتَك، َواْلُمْستَـْغِفِر مَ َوالْ اَلّلُهم َصل َعلى ميكائيَل َمَلِك رَْحَمِتَك، 

  .طاَعِتكَ ْهِل ِألَ  ]اْلُمعينِ [
ْمِرَك، ألْسرافيَل حاِمِل َعْرِشَك، َوصاِحِب الصوِر اْلُمْنَتِظِر إِ اَلّلُهم َصل َعلى 

  .خيَفِتكَ ْلَوِجِل اْلُمْشِفِق ِمْن ا
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َفَرِة اْلِكراِم اْلبَـَررَِة  َعلى َحَمَلِة اْلَعْرِش الطّاِهريَن، َوَعلى الس َصل اَلّلُهم

اْلكاتِبيَن، َوَعلى َمالِئَكِة اْلِجناِن، َوَخَزَنِة [ ، َوَعلى َمالِئَكِتَك اْلِكرامِ ]الطيبينَ [
  .، يَا َذا الَجَالِل َواِإلْكَرامِ ]ْعوانِ ْوِت َواألالّنيراِن، َوَمَلِك اْلمَ 

الذي َكرْمَتُه ِبُسُجوِد َمالِئَكِتَك،  ،ا آَدَم َبديِع ِفْطَرِتكَ ينَ بِ أاَلّلُهم َصل َعلى 
  .َجنَتكَ  ةِ حَ ابَ إوَ 

َنِس، اْلُمَصّفاِة مِ [منا َحّواَء اْلُمَطهَرِة ِمَن الرْجِس، أاَلّلُهم َصل َعلى  َن الد
  .، اْلُمتَـَردَدِة بـَْيَن َمحال اْلُقْدسِ ]ْنسِ اْلُمَفضَلِة ِمَن اإل

 ،ْبراهيَم َوُموسى َوهاُرونَ إِ وَ  ،َوِاْدريَس َونُوحٍ  ،اَلّلُهم َصل َعلى هابيَل َوَشْيثٍ 
 ،ي اْلِكْفِل َوُلوطٍ َوذِ  ،ْلياَس َواْلَيَسعَ وإَويُوُنَس  ،اْلَقْرنـَْينِ  يَويُوَشَع َواْلِخْضِر َوذِ 

ْسماعيَل إوَ  ،َوصاِلحٍ  َوُهودٍ  ،ْرِمياإيا وَ عِ شْ أوَ  ،َوَيْحيىَوزََكرِيّا  ،َوداُوَد َوُسَلْيمانَ 
 َوطاُلوتَ  ،يوبَ أَوُشَعْيب وَ  ،ْسباطِ َولُْقماَن َواأل ،]َويُوُسفَ [ْسحاَق َويـَْعُقوَب إوَ 

َوميشا [ ،ْتباعِ َواْلَحوارِيّيَن َواأل ،ُعونَ َوعيسى َوَشمْ  ،َودانِياَل َوُعَزْيرٍ  ،َوِجْرجيسَ 
ُقوَق َوخاِلد َوَحْنظََلةَ    ].َوُتورََخ َوَمّتى َوَحيـْ

َواْرَحْم ُمَحمدًا َوآَل [، آِل ُمَحمدٍ َعَلى وَ  ُمَحمدٍ  َسيِدنَا اَلّلُهم َصل َعلى
 ]َورَِحْمتَ [ْيَت آِل ُمَحمد، َكما َصل َعَلى ، َوباِرْك َعلى ُمَحمد وَ ]ُمَحمد

  .نَك َحميٌد َمجيدٌ إ ،آِل ِاْبرهيمَ َعَلى ْبرهيَم وَ إ َوبارَْكَت َعلى
ِئمِة أالسَعداِء َوالشَهداِء وَ َعَلى وَ  ،آِل ُمَحمدٍ َعَلى وَ  ُمَحمدٍ اَلّلُهم َصل َعَلى 

 ]ْخِلصينَ مُ َوالْ [ ،اِح َواْلُعّبادِ َوالسيّ  ،ْوتادِ ْبداِل َواألاأل ]َصل َعَلى اَلّلُهم [، اْلُهدى
ْهَل بـَْيِتِه أهاِد، َواْخُصْص ُمَحمدًا وَ ْجتِ َواإلْهِل الِجد أَ وَ  ،َوالزّهادِ َواْلصاِلِحْيَن 
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ِمّني َتِحيًة  ]َجَسَدهُ ُروَحُه وَ [ هُ راماِتَك، َوبـَلغْ كَ   ]ْجَزلِ أ[ْفَضِل َصَلواِتَك وَ أبِ 

الشَرِف ِمَن  ْهلِ أْعلى َدرَجاِت أوََكَرمًا، َحّتى تـُبَـلَغُه  ًال َوَشَرفاً َوَسالمًا، َوزِْدُه َفضْ 
  .فاِضِل اْلُمَقربينَ َواأل ،النِبّييَن َواْلُمْرَسلينَ 

َعلى َمْن َسمْيُت َوَمْن و [ُأَصل، َمْن َلْم عَلى َ ْيُت و ل صَ اَلّلُهم َوَصل َعلى َمْن 
 ْوِصْل َصَلواتي أطاَعِتَك، وَ ْهِل أنِْبياِئَك َوُرُسِلَك وَ أَكِتَك وَ ِمْن َمالئِ  ]َلْم ُاَسم
  .ْعواني َعلى ُدعاِئكَ َوأَ ْخواني فيَك إْرواِحِهْم، َواْجَعْلُهْم ألى إِالَْيِهْم وَ 

 لى إِ ِبَكَرِمَك ِالى َكَرِمَك، َوِبُجوِدَك ] لَْيَك، وَ إِبَك [ْسَتْشِفُع أّني إاَلّلُهم
  .لَْيكَ إْهِل طاَعِتَك ألى رَْحَمِتَك، َوبِ إِ َرْحَمِتَك ُجوِدَك، َوبِ 
 ُهمما َسأََلَك ِبهِ أوَ الل ساَُلَك ِبُكل   ُهمْ  دٍ َاحِ و  ُكل ِمْن َمْسأََلة َشريَفة َغْيِر  ،ِمنـْ

  .َغْيِر ُمَخيَبة ُمجابَةٍ  َمْرُدوَدة، َوِبما َدَعْوَك ِبِه ِمْن َدْعَوةٍ 
يا َجليُل يا  ،]يا َعظيمُ [يا َعِليُم  ،يا َكريمُ  ، يَا َحِكيمُ رَحيمُ  رَْحمُن يا اُهللا يَ أ ايَ 

يا ُمزِيُل يَا ُمِحيُل،  ،يا ُمجيُر يا َخبيُر يا ُمنيلُ  ،يا َكفيُل يا وَكيُل يا ُمقيلُ  ،َجميلُ 
يا  ، يا َنِصيرُ ]يا َبصيرُ [ ،يا َكبيُر يا َقديرُ  ،]يا ُمنيُر يا ُمبيُر يا َمنيُع يا ُمديلُ [
يا [يا ساِتُر  ،]يا قاِهُر يا ظاِهُر يا باِطنُ [ ،يا طاِهرُ  ]يا طُْهرُ [يا بـَر  ،ُكورُ شَ 

يا [يا َحميُد  ،يا َقريُب يا َوُدودُ  ،]يا ُمَتَجبـرُ [يا َحفيُظ  ،]ُمحيُط يا ُمْقَتِدرُ 
ِعُم يا يا ُمنْ  ،ُمْحِسُن يا ُمْجِملُ َحَسُن يا يا  ،يا ُمْبِدُئ يا ُمعيُد يا َشهيدُ  ،]َمجيدُ 
 ،يا ُمْرِشُد يا ُمَسدُد يا ُمْعطي ،]يا ُمْرِسلُ [يا هادي  ،يا قاِبُض يا باِسطُ  ،ُمْفِضلُ 

يا  ،يا َوّهاُب يا تـَّوابُ  ،يا َخّالقُ  [يا واقي[يا باقي  ،]يا راِفعُ [يا ماِنُع يا داِفُع 
يا َرؤوُف يا  ]يا نـَّفاعُ [ِمْفتاح،  يا َمْن بَِيِدِه ُكل  ،]ُمْرتاحُ  يَا[ِمْربَاُح  فـَتّاُح يا نـَّفاُح يا
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يا ُمَهْيِمُن يا  ،]يا ُمكافي يا َوِفي [ يا َواِفي، يي يا ُمعافِ افِ ي يا شَ افِ يا كَ  ،َعُطوفُ 

يا نُوُر يا [ ،َحُد يا َصَمدُ يا أَ  ُمَهيمُن، يا َسالُم يا ُمْؤِمُن يا ،َعزيُز يا َجّباُر يا ُمَتَكبـرُ 
يا  ،يا باِعُث يا واِرثُ  ،يا ُقدوُس يا ناِصُر يا ُمؤِنسُ  ،]ا ِوتـْرُ يا فـَْرُد ي ،]ُمَدبـرُ 

يا ُمْسَتِجيُب يا ُمَسلُم  ،ُمَصورُ  باِرُئ يا يا ،]بادي يا ُمَتعالي يا[ ،عاِلُم يا حاِكمُ 
يا ] يا سار [يا َجواُد يا بار  ،يا َعليُم يا َحكيمُ  ،يا قاِئُم يا داِئمُ  ،]يا ُمَتحببُ [

يا َسميُع يا [ ،يا َديّاُن يا َحّناُن يا َمنّانُ  ،يا فاِصلُ  يا َعاِدلُ ] يا َعْدلُ [ َستاُر،
يا ُمميُت  ،يا َقديُم يا ُمَسهُل يا ُمَيسرُ  ،يا ناِشُر يا غاِفرُ  ،يا َخفيُر يا ُمعينُ  ،َبديعُ 

يا  ،يا ُمْغني يا ُمْقني ،يا ُمَسبُب يا ُمغيثُ  ،يا ناِفُع يا راِزُق يا ُمْقَتِدرُ  ،يا ُمْحيي
يا حاِضُر يا جاِبُر يا حاِفُظ يا َشديُد يا ِغياُث يا عاِئُد يا  ،خاِلُق يا راِصُد يا واِحدُ 

َوبـَُعَد  ى،ْعلى، يا َمْن قـَُرَب َفَدن، يا َمْن َعال فَاْستَـْعلى َفكاَن بِاْلَمْنَظِر األ]قاِبضُ 
لَْيِه التْدبيُر َوَلُه اْلَمقاديُر، َويا َمِن اْلَعسيُر َعَلْيِه إ ْخفى، يا َمنْ أفـََنأى، َوَعِلَم السر وَ 

َيسيٌر، يا َمْن ُهَو َعلى ما َيشاُء َقديٌر، يا ُمْرِسَل الرياِح، يا فاِلَق  ]َسْهلٌ [
فاَت، يا  ]َقدْ [ما  ْرواِح، يا َذا اْلُجوِد َوالسماِح، يا راد ْصباِح، يا باِعَث األاإل
يا جاِمَع الشتاِت، يا راِزَق َمْن َيشاُء بَِغْيِر ِحساب، َويا فاِعَل [ْمواِت، نِشَر األمُ 

حيَن ال  يا َحي يا قـَيوُم، يا َحي  ْكراِم،َويا َذا اْلَجالِل َواإل  ،]ما َيشاُء، َكْيَف َيشاءُ 
، يا َحي يا ُمْحِيَي اْلَمْوتى ال  ،َحي ماواِت َواألَبديُع ال ،ْنتَ ألَه ِإالّ إيا َحيْرضِ س.  

َواْرَحْم ُمَحمداً َوآَل [، آِل ُمَحمدٍ َعَلى وَ  َصل َعلى ُمَحمدٍ  ]َوَسيدي[لهي إيا 
 ]ْمتَ ح تـَرَ َوبارَْكَت وَ [َكما َصلْيَت   ]ُمَحمد، َوباِرْك َعلى ُمَحمد َوآِل ُمَحمد،

َوفاقَتي  ،َواْنِفرادي يٌد، َواْرَحْم ذُل نَك َحميٌد َمجيإْبرهيَم إآِل على ْبرهيَم وَ إَعلى 
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لَْيَك، إَواْعِتمادي َعَلْيَك، َوَتَضرعي  ،َوُخُضوعي بـَْيَن َيَدْيكَ  ]َوفـَْقري َوَوْحَدتي[
 ِمْن َعَذاِب السعيِر، الُمْسَتِجيرِ  ْدُعوَك ُدعاَء اْلخاِضِع الذليِل اْلخاِشِع، اْلخاِئفِ أ

، ]اْلُمْسَتجيرِ [اْلجاِئِع اْلَفقيِر، اْلعاِئِذ [الَحِقيِر،  ، اْلَمهينِ يرِ الَفقِ  اْلُمْشِفِق اْلباِئسِ 
ْسَلْمَتُه أَ ، ُدعاَء َمْن ]اْلُمْسَتكيِن ِلَربهِ [، َسيَئِتهِ  اْلُمْستَـْغِفِر ِمنْ  ،اْلُمِقر ِبَذنِْبهِ العاِئِد 
، ]َمهينٍ [ َحزينٍ  َضعيفٍ ُه، ُدعاَء ِحَبتُه، َوَعُظَمْت َفجيَعتُ أ، َورََفَضْتُه ]ُتهُ ثـَقَ [نَفُسُه 

  ].ِبَك ُمْسَتجير[باِئس ُمْسَتكين 
َيُكوُن،  ْمرٍ أما َتشاُء ِمْن َعَلى نَك أ، وَ ُمْقَتِدرٌ  كٌ َك َملِ ن أساَُلَك بِ أالّلُهم وَ 

  .ا َتشاُء َقديرٌ نَك َعلى مَ أوَ 
، ]َواْلبَـْيِت اْلَحرامِ [الَحَراِم،  والَمْشَعرِ الشْهِر اْلَحراِم،  ]هَذا[ُلَك ِبُحْرَمِة أسأوَ 

َوِبَحق نَِبيَك ُمَحمد َعَلْيِه [، َواْلَمشاِعِر اْلِعظاِم، ]َوالرْكِن َواْلَمقامِ [َواْلبَـَلِد اْلَحراِم، 
ْبراهيَم َدَم ِشْيثاً، َوإل، يا َمْن َوَهَب آل، وبَِقْبِر نَِبيك عليِه السالمُ ]َوآِلِه السالمُ 

َكَشَف بـَْعَد اْلَبالِء اعيَل َوِاْسحاَق، َويا َمْن َرد يُوُسَف َعلى يـَْعُقوَب، َويا َمْن  ْسمإ
 وَب، يا أُضرُموسى َعلى رَ َمْن ي ِه، وَ أُ دزاِئَد اْلِخْضِر في ِعْلِمِه، َويا َمْن َوَهَب  يَام

، َويا كاِفَل يا حاِفَظ بِْنِت ُشَعْيبٍ ِلداُوَد ُسَلْيماَن، َوِلزََكرِيّا َيْحيى، َوِلَمْرَيَم عيسى، 
، ُمَحمدٍ َسيِدنَا آِل َعَلى وَ  ُمَحمدٍ َسيِدنا ْن ُتَصلَي َعلى أساَُلَك أ ُموسى، ]م أُ [َوَلِد 

َوَأْسأَُلَك  ،ْن تـَْغِفَر ِلي ذُنُوبي ُكلها، َوُتجيَرني ِمْن َعذاِبَك، َوُتوِجَب لي ِرْضواَنكَ أوَ 
ْن تـَُفك َعّني ُكل أساَُلَك أ، وَ ]َوِجناَنكَ [ َوَحَناَنكَ  َنَك َوُغْفراَنكَ ْحساإوَ  ]ماَنكَ أ[

، ، َوتـَُليَن لي ُكل َصْعبٍ ابٍ َحْلَقة بـَْيني َوبـَْيَن َمْن يـُْؤذيني، َوتـَْفَتَح لي ُكل بَ 
،  ناِطقٍ  ُكل ِلَساَن  ، َوُتْخِرَس َعّني ُكل َعَسيرٍ   ي لَ عَ َوُتَسهَل  ِبَت َوَتكْ ِبَشر َعّني ُكل
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َعّني ُكل َعُدو لي َوحاِسد، َوَتْكِفَيني ُكل  ف ي ُكل ظاِلم، َوَتكُ ن عَ باغ، َوَتْمَنَع 

ْن يـَُفرَق بـَْيني َوبـَْيَن طاَعِتَك، أُيحاِوُل ] َيُحوُل بـَْيني َوبـَْيَن حاَجتي، وَ [ عاِئقٍ 
 ياطيِن،  مَ ْلجَ أطَني َعْن ِعباَدِتَك، يا َمْن َويـُثَبديَن، َوقَـَهَر ُعتاَة الشاْلُمَتَمر اْلِجن

  .َعِن اْلُمْسَتْضَعفينَ  َذل رِقاَب اْلُمَتَجبريَن، َوَرد َكْيَد اْلُمَتَسلطينَ أوَ 
ْن أ ]َكْيَف َتشاءُ [ساَُلَك ِبُقْدرَِتَك َعلى ما َتشاُء، َوَتْسهيِلَك ِلما َتشاُء أ

  .فيما َتشاءُ َتْجَعَل َقضاَء حاَجتي 
  :مث اسجدي على األرض، وعفري خدك، وقويل

 َواْنِفَراِدي َمْنُت، فَاْرَحْم ذُّليآَسَجْدُت، َوِبَك َصلْيُت، َوَلَك لّلُهم َلَك ا
  .]لَْيَك يا َرب إ يي َوَتَضرعي، َوَمْسَكَنتي َوفـَْقر َواْجِتهادِ [ي، اقَتِ َوفَ 

إبراة، فإن ذلك أثر اإلجابة، واجتهدي أن تسفح عيناك، ولو بقدر رأس 
 ك، واحرتزي أن تعلميه من يدعو به بغري حق، فإن فيه اسم اهللا متُ واحفظي ما عل

  .األعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى
فلو أن السموات واألرض كانتا رتقا، والبحار من دوما، وكانت ذلك من 

 ذلك، ولو أن اجلن واإلنس وراء حاجتك لسهل اهللا تعاىل الوصول لك إىل
  .أعداؤك لكفاك اهللا تعاىل مؤنتهم، وذلل لك رقام، إن شاء اهللا تعاىل

فكتبت الدعاء وانصرفت، ودخل شهر رجب، : قالت فاطمة بنت عبد اهللا
ففعلت كما أمرين، مث رقدت، فلما كان آخر الليل رأيت يف نومي كأن كل من 

شهداء والصاحلني، وحممد صلى اهللا عليه وآله صليت عليه من املالئكة والنبيني وال
يا أم داوود أبشري، فكل من ترين أعوانك وإخوانك، وكلهم : وسلم يقول
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يستغفرون لك، ويبشرونك بنجح حاجتك، وأبشري فإن اهللا عز وجل حيفظ 

  .ولدك ويرده عليك
 فانتبهت من منامي، فما لبثت إال مسافة الطريق من العراق إىل املدينة: قالت

  :للراكب اد، حىت قدم علي داوود، فسألته عن حاله، فقال
إين كنت حمبوسًا يف أضيق حبس، وأثقل قيد حديد، فما ذلك يف النصف من 
رجب رأيت يف املنام كأن الدنيا فتقت يل، فرأيتك على حصري صالتك، وحولك 
رجال رؤوسهم فيالسما وأرجلهم يف األرض، عليهم ثياب خضر، يسبحون اهللا 

عاىل حولك، فقال رجل منهم حني الوجه، نظيف الثياب، طيب الرائحة، خلته ت
يا ابن العجز الصاحلة، أبشر فقد : جدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

  .استجاب اهللا تعاىل ألمك فيك دعائها
فانتبهت ورسول أيب الدوانيق على الباب، فأدخلت عليه يف جوف الليل، فأمر 

  .واإلحسان إيل، وأمر يل خبمسني ألف درهم، وخرجت من يومي بفك احلديد عين،
أيدعى ذا : قلت أليب عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق عليه السالم: قالت

  .الدعاء يف غري رجب؟
يوم عرفة، وإن وافق ذلك يوم اجلمعة مل يفرغ صاحبه منه حىت يغفر اهللا : قال

  .، ويدعو به يف آخره كما وصفتله، ويف كل شهر إذا أراد ذلك صام أيام البيض
وهذا الدعاء بركته مشهورة، فقد دعى به مجاعة من أئمة أهل البيت وعلمائهم 

بد اهللا بن محزة عليه السالم فاستجاب اهللا هلم، فقد دعا به اإلمام املنصور باهللا ع
  :فاستجاب اهللا له ثالث مرات
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  .بن أيوب فأهلكه اهللاملا اشتد خوفه من سيف اإلسالم إمساعيل : املرة األوىل
  .دعا على ولده املعز فقتله أصحابه يف اليوم الثالث من دعاء اإلمام: واملرة الثانية

دعا على وردسار حني هدم دار اإلمام حبوث، وكان وردسار قد : واملرة الثالثة
بىن بصنعاء دارًا عظيمة وأنفق عليها أمواًال جليلة، فأرسل اهللا سيًال مل يعهد أهل 

  .مثله حىت هدمها صنعاء

        ::::دعاء ليلة السابع والعشرين من رجب وهي ليلة املبعثدعاء ليلة السابع والعشرين من رجب وهي ليلة املبعثدعاء ليلة السابع والعشرين من رجب وهي ليلة املبعثدعاء ليلة السابع والعشرين من رجب وهي ليلة املبعث: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 
ومن األدعية اليت ذُِكَرْت يف رجب، دعاء ليلة املبعث، وهي ليلة السابع 

  :والعشرين، وهو
 َجِلي األأّني إاللُهممِ ساَُلَك بِالتْهِر اْلُمَعظَلِة ِمَن الش  ،ْعَظِم في هِذِه الليـْ

ْنَت ِبِه ِمّنا أْن تـَْغِفَر لَنا ما أْن ُتَصلَي َعلى ُمَحمد َوآِلِه، وَ أ ،اْلُمْرَسِل اْلُمَكرمِ وَ 
َلِتنا هِذِه التي ِبَشَرِف أ ْعَلُم، يا َمْن يـَْعَلُم َوال نـَْعَلُم، اَلّلُهم باِرْك لَنا في َليـْ

  .ْحَلْلَتهاأَحل الشريِف َوبِاْلمَ ْجَلْلَتها، أالرساَلِة َفضْلَتها، َوِبَكراَمِتَك 
 طيِف، َواْلُعْنُصِر اْلَعفيِف، إالّلُهمِد الليريِف، َوالسَعِث الش نّا َنْسأَُلَك بِاْلَمبـْ

َلِة َوفي ساِيِر أْن َتْجَعَل أَوآِلِه، وَ  ْن ُتَصلَي َعلى ُمَحمدٍ أ ْعمالَنا في هِذِه الليـْ
َوُذنُوبَنا َمْغُفورًَة، َوَحَسناتِنا َمْشُكورًَة، َوَسيئاتِنا َمْسُتورًَة، َوقـُُلوبَنا  الليالي َمْقُبوَلًة،

  .ْرزاقَنا ِمْن َلُدْنَك بِاْلُيْسِر َمْدُرورَةً أِبُحْسِن اْلَقْوِل َمْسُرورًَة، وَ 
 َك َترى َوال ُترى، وَ إاَلّلُهمإْعلى، وَ ْنَت بِاْلَمْنَظِر األأن ْجعى لَْيَك الإنر

نّا إولى، اَلّلُهم ِخَرَة َواألن َلَك اآلوإن َلَك اْلَمماَت َواْلمْحيا، وإَواْلُمْنَتهى، 
  .ْن نَأِتَي ما َعْنُه تـَْنهىأو أْن َنِذل َوَنْخزى، أنـَُعوُذ ِبَك 
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 َة ِبَرْحَمِتَك، َوَنْسَتعيُذ ِبَك ِمَن الّناِر فَ إاَلّلُهمِعْذنا ِمْنها أنّا َنْسأَُلَك اْلَجن

ْرزاِقنا ِعْنَد  أْوَسَع أَوَنْسأَُلَك ِمَن اْلُحوِر اْلعيِن فَاْرزُْقنا ِبِعزِتَك، َواْجَعْل  ،ِبُقْدرَِتكَ 
ِطْل في طاَعِتَك َوما يـَُقرُب وأْعماِلنا ِعْنَد اْقِتراِب آجالِنا، أْحَسَن أِكَبِر ِسننا، وَ 

ُمورِنا وأْحوالِنا أْحِسْن في َجميِع وأْعمارَنا، أَلَدْيَك  لَْيَك َوُيْحظي ِعْنَدَك َويـُْزِلفُ إ
 َحد ِمْن َخْلِقَك فـََيُمن َعَلْينا، َوتـََفضْل َعَلْينا بَجميعِ ألى إَمْعرِفـََتنا، َوال َتِكْلنا 

نيَن في ْخوانَِنا اْلُمْؤمِ إبْنائِنا َوَجميِع أبائِنا وَ آَحواِئِجنا ِللدنْيا َواْالِخَرِة، َواْبَدأ بِ 
  .ْرَحَم الّراِحمينَ أنـُْفِسنا يا َجميِع ما َسأَْلناَك أل

 د أنّا َنْسأَُلَك بِاْسِمَك اْلَعظيِم، َوُمْلِكَك اْلَقديِم، إاَلّلُهمَي َعلى ُمَحمْن ُتَصل
  .مُ نُه ال يـَْغِفُر اْلَعظيَم اْلَعظيإ ،ْن تـَْغِفَر لََنا الذْنَب اْلَعظيمَ أَوآِل ُمَحمد، وَ 

ْكَرْمَتنا ِبِه أْشُهِر اْلُحُرِم، أوُل أَرْمَتنا ِبِه، أكْ الذي  ،اَلّلُهم َوهذا رََجٌب اْلُمَكرمُ 
ْسأَُلَك ِبِه َوبِاْسِمَك أَمِم، فـََلَك اْلَحْمُد يا َذا اْلُجوِد َواْلَكَرِم، فَ ِمْن بـَْيِن األ

الذي َخَلْقَتُه فَاْستَـَقر في ِظلَك َفال  ْكَرِم،َجل األاأل ،ْعَظمِ ْعَظِم األْعَظِم األاأل
ْن وأْهِل بـَْيِتِه الطّاِهريَن، وأْن ُتَصلَي َعلى ُمَحمد ألى َغْيِرَك، إِ َيْخُرُج ِمْنَك 

لى إِمليَن فيِه ِلَشفاَعِتَك، اَلّلُهم اْهِدنا َتْجَعَلنا ِمَن اْلعاِمليَن فيِه ِبطاَعِتَك، َواآل
َر َمقيل، في ِظل ظَليل، َوُملك َجزيل، َسواِء السبيلِ  ، َواْجَعْل َمقيَلنا ِعْنَدَك َخيـْ

َر َمْغُضوبٍ  ،نَك َحْسُبنا َونِْعَم اْلوَكيُل، اَلّلُهم اْقِلْبنا ُمْفِلحيَن ُمْنِجحينَ إفَ   َغيـْ
  .َمِتَك يا َاْرَحَم الّراِحمينَ َعَلْينا َوال ضالّيَن، ِبَرحْ 

 ساَلُ أّني إاَلّلُهم الَمَة ِمْن ُكلْثم، إَك ِبَعزاِئِم َمْغِفَرِتَك، َوِبواِجِب رَْحَمِتَك، الس
، َواْلَفْوَز بِاْلَجنِة َوالنجاَة ِمَن الّناِر، اَلّلُهم َدعاَك الّداُعوَن  ِبر َواْلَغنيَمَة ِمْن ُكل
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لَْيَك، إْيَك الطّالُِبوَن َوطََلْبُت لَ إَوطََلَب  ،َوَدَعْوُتَك، َوَسأََلَك الّسائُِلوَن َوَسأَْلُتكَ 

 جاُء، أاَلّلُهمَقُة َوالرَعلى وإْنَت الثـ َفَصل عاِء، اَلّلُهمْغَبِة ِفي الدلَْيَك ُمْنتَـَهى الر
اْلَيقيَن في قـَْلبي، َوالنوَر في َبَصري، َوالنصيَحَة في  ُمَحمد َوآِلِه، َواْجَعلِ 

َر َمْمُنون َوال َصْدري، َوِذْكَرَك بِ  اللْيِل َوالنهاِر َعلى ِلساني، َوِرْزقًا واِسعًا َغيـْ
َتني، َواْجَعْل ِغناَي في نـَْفسي، َوَرْغَبتي  َمْحظُور فَاْرزُْقني، َوباِرْك لي فيما َرَزقـْ

  .ْرَحَم الّراِحمينَ أفيما ِعْنَدَك ِبَرْحَمِتَك يا 
يَِتِه، َوَوفـَقنا َهدانا ِلَمْعرِفَِتِه، َوَخصنا ِبِوالالذي  اَْلَحْمُد هللاِ : ّم اسجد وُقْل ث

  .ِلطاَعِتهِ 
  .ُشْكراً ُشْكراً مائة مّرة

ّني َقَصْدُتَك ِبحاَجتي، َواْعَتَمْدُت إاَلّلُهم : ثّم ارفع رأسك من الّسجود وُقل
ِهم، انـَْفْعنا ِبُحب  ِئمتي َوساَدتي، اَلّلُهم أَلْيَك بِ إَعَلْيَك ِبَمْسأََلتي، َوتـََوجْهُت 

زُْمَرِتِهْم، ِبَرْحَمِتَك يا ْدِخْلَنا اْلَجنَة في أَواْرزُْقنا ُمرافـََقتَـُهْم، وَ ْوِرْدنا َمْوِرَدُهْم، أوَ 
  .ْرَحَم الّراِحمينَ أ
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        يف بعض أدعية الفرجيف بعض أدعية الفرجيف بعض أدعية الفرجيف بعض أدعية الفرج: : : : الفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامسالفصل اخلامس
والناس يف هذه األيام  وملا كان شهر رجب مما يسمع فيه الدعاء ويستجاب،

عيشون أوضاعًا سيئة للغاية، على كافة املستويات، رأيت أن أحلق بعض األدعية ي
ليدعو ا املطلع يف هذا الشهر الكرمي وغريه من  املشهورة، املأثورة، والوسائل 

 األوقات، طلبًا للفرج، وتسهيل املخرج، مما قد حل بالناس من الفنت واحملن،
وإمنا ذكرت شيئاً طمت، قد وأفزاعها  والشدائد واملصائب اليت عمت، وبأهواهلا

تسهيل املخرج يف أوراد ( بسيطاً، انتزعته من حبث ال زلت يف صدد إعدداه، امسه 
  :ونذكر منها ما يلي، )وأدعية الفرج

        بعض األدعية الواردة عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلمبعض األدعية الواردة عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلمبعض األدعية الواردة عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلمبعض األدعية الواردة عن النبي صلى اهللا عليه وآله وسلم: : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 
  :وسلم كثرية، ونذكر منها ما يلياألدعية واألذكار الواردة عن النيب صلى اهللا عليه وآله 

ال إله إّال الله احلليم الكرمي، ال : عليه وآله وسلم يدعو عند الكربكان صلى الله 
  .رّب السماوات و رّب العرش العظيمإله إّال الله رّب العرش العظيم، ال إله إّال الله 

اللهّم (: ه هّم أو حزنما قال عبد قّط إذا أصاب: عنه صلى الله عليه وآله وسلمو 
عدل ّيف قضاؤك، أسألك  ،وابن أمتك، ماٍض ّيف حكمك ،وابن عبدك ،إين عبدك

أو عّلمته أحدًا من  ،أو أنزلته يف كتابك ،مسّيت به نفسك ،بكّل اسم هو لك
ونور  ،ستأثرت به يف علم الغيب عندك، أن جتعل القرآن ربيع قليباأو  ،خلقك
  .وأبدله مكان حزنه فرجاً  ،إّال أذهب الله مهّه ،)يوذهاب مهّ  ،وجالء حزين ،صدري
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        ::::بعض األدعية الواردة عن أمري املؤمنني علي عليه السالمبعض األدعية الواردة عن أمري املؤمنني علي عليه السالمبعض األدعية الواردة عن أمري املؤمنني علي عليه السالمبعض األدعية الواردة عن أمري املؤمنني علي عليه السالم: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
رأسه أعرف الكآبة  ط رأيت عليًا عليه السالم مغَ : عن األصبغ بن نباتة، قال

يف وجهه، فاتبعته حىت دخل مسجدًا قد غطى وجهه بالتواري، فجعل يصلي 
  :عليه فإذا هو يقول فاطلعت

بادىء خلقي رحمة لي وُكْنَت عن  كهفي حين تعييني المذاهب، ويا يا
 مقيل عثرتي ولوال سترك عورتي لكنت من المفضوحين، ويا خلقي غنيًا، ويا

مرسل  مؤيدي بالنصر على أعدائي ولوال نصرك لكنت من المغلوبين، ويا
من خص نفسه  ا، وياناشر البركة من مواضعه ويا ،الرحمة من معادنها

من وضعت له الملوك نير المذلة  بشموخ الرفعة فأولياؤه بعزه يتعززون، ويا
على أعناقهم من سطواته خائفون، أسألك باسمك الذي شققته من نورك، 
وأسألك بنورك الذي شققته من كينونتك، وأسألك بكينونتك التي شققتها من 

ائك، وأسألك بكبريائك عظمتك، وأسألك بعظمتك التي شققتها من كبري
الذي هو  ،التي شققتها من عزتك، وأسألك بعزتك التي شققتها من اسمك

 ،وخلقت به خلقك ،عرشك في الحجاب عندك فلم يطلع عليه حجابك وال
  .فكلهم لك مذعنون، أسألك أن تفعل لي وتفعل لي

 :شر يف وجهه، فقلت له، فقال يلأعرف البِ  مث خرج فإذا وجهه متهلالً : قال
  .دعوت به يف كرب قط إال كشفه اهللا عين هذا دعاء ما
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        ::::أدعية متوارثة عن أهل البيت عليهم السالمأدعية متوارثة عن أهل البيت عليهم السالمأدعية متوارثة عن أهل البيت عليهم السالمأدعية متوارثة عن أهل البيت عليهم السالم: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 
  :يلي األدعية الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم السالم كثرية، ونذكر منها ما

  الحسن الرضا عليه السالمعن اإلمام األنبياء باألسماء الحسنى مروي دعاء  - ١
قال اإلمام القاسم بن إبراهيم عليه : منصور يف كتاب الذكر قالروى حممد بن 

ا ذه األربعني امساً، وأن وَ عَ بلغنا أن موسى النيب وإدريس عليهما السالم دَ : السالم
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان يدعو ا، وأن احلسن بن احلسن طلبه 

  :هعن فَ رِ احلجاج بن يوسف فدعا ذه األمساء فصُ 
  .سبحانك يا اهللا يا رب كل شيء ووارَثه

  .يا اهللا اإللُه الرفيُع جاللُه
  .يا اهللا المحموُد في كل شيء فعاُله

  .يا اهللا يا رحمَن كل شيء وراحَمه
  .يا اهللا يا حي حين ال حي في ديمومة ملكه وبقائه
  .يا اهللا يا قيوم ال يعزب عنه شيء علمه وال يؤوده

  .شيء وآخرهيا اهللا يا أول كل 
  .يا اهللا يا دائم بغير زوال وال فناَء لملكه

  .يا اهللا يا صمد في غير شبه وال شيء كمثله
  .يا اهللا يا وتر فال شيء كفوه وال مداني لوصفه

  .يا اهللا يا كبير أنت الذي ال تهتدي كل القلوب لعظمته
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  .يا اهللا يا بارئ كل شيء بال مثال خال من غيره

  .اسع لما خلق من عطايا فضلهيا اهللا يا كافي الو 
  .يا اهللا يا نقي من كل جور لم يرضه ولم يخالط فعاله

  .يا اهللا يا حنان أنت الذي وسعت كل شيء رحمُته
  .يا اهللا ذا اإلحسان قد عم كل شيء منُته

  .يا اهللا يا ديان العباد وكل شيء يقوم خاضعاً لرهبته
  .ألرض وكل شيء إليه معادهيا اهللا يا خالق من في السموات ومن في ا

  .يا اهللا يا تام فال تصف األلسُن كل جالل ملكه وعزه
  .يا اهللا يا مبتدع البدائع لم يبتغ في إنشائها عونًا من خلقه

  .يا اهللا يا عالم الغيوب ال يؤوده شيء من حفظه
  .يا اهللا يا معيد ما أفنى إذا برزت الخالئق لدعوته من مخافته

  .ذا األناة فال شيء يعادله: ميا اهللا يا حكي
  .يا اهللا يا جميل الفعال ذا المن على جميع خلقه بلطفه
  .يا اهللا يا عزيُز، المنيُع الغالُب على أمره فال شيء يعادله

  .يا اهللا المتعال القريُب في علو ارتفاعه
  .يا اهللا يا جباُر، المِلُك على كل شيء بقهر عزيز سلطانه

  .أنت الذي انفلقت الظلمات بنوره يا اهللا يا نور كل شيء
  .يا اهللا يا قدوس الظاهر من كل شيء فال شيء يعادله

  .يا اهللا يا قريب دون كل شيء قربه
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، الشامُخ فوق كل شيء علوه وارتفاعه يا اهللا يا علي.  

  .يا اهللا يا جليُل، المتكبُر على كل شيء، والعدُل والصدق أمره
  .ام كل شأنه ومجدهيا اهللا يا حميد فال تبلغ األوه

  .يا اهللا يا بديع البدائع ومعيدها بعد فنائها بعائدته
  .يا اهللا يا عظيم ذا الثناء الفاخر والعز والكبرياء فال يذل عزه

  .يا اهللا يا كريم أنت الذي مأل كل شيء عدله
  .يا اهللا يا عجيب كل آالئه وثنائه

  .يا اهللا يا خالق الخلق ومبتدعه ومغني الخلق ووارثه
  .يا اهللا يا رحيم كل صريخ وكل مكروب وغياثه ومعاده
  .يا اهللا يا قاهر البطش الشديد الذي ال يطاق انتقامه

اللهم إني أسألك مسألة المسكين المستكين، وأبتغي إليك ابتغاء   :مث تقول
التائب الفقير، وأتضرع إليك تضرع الضرير، وأبتهل إليك ابتهال المذنب 

من خضعت لك رقبته، ورغمت لك أنفه، وعفر وجهه، الذليل، أسألك مسألة 
وسقطت لك ناصيته، وانهملت لك دموعه، وفاضت إليك عبرته، وأغرقته 
خطاياه، وفضحته عثراته، وضلت عنه حيلته، وذهبت عنه قوته، وانقطعت عنه 
حجته، وأسلمته ذنوبه، أسألك الهدى وأفضل الشكر في النعماء، وأحسن 

  .التضرع في الرغبة، وأبكى العيون في الخشية الذكر في الغفلة، وأشد
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  :دعاء عن اإلمام جعفر الصادق - ٢

هذا الدعاء دعا به اإلمام جعفر الصادق عليه السالم عندما استدعاه أبو 
  :الدوانيق ليقتله، فدعا ذا الدعاء فنجاه اهللا منه، وهو هذا

يرام، واغفر لي  تنام، واكنفني بركنك اّلذي ال اللهّم احرسني بعينك الّتي ال
كم من نعمة أنعمت بها علّي قّل لك ف ،وال أهلك وأنت رجائي ،بقدرتك عليّ 
 فيا من قّل عند ،وكم من بلّية ابتليتني بها قّل لك عندها صبري ،عندها شكري

شكري فلم يحرمني، ويا من قّل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من  نعمته
ينقضي أبداً، ويا ذا  ا المعروف اّلذي الرآني على الخطأ فلم يفضحني، يا ذ

 ،النعم الّتي ال تحصى عدداً، أسألك أن تصّلي على محّمد وعلى آل محّمد
اللهم أعّني على ديني بدنياي و ، وبك أدرأ في نحره وأستعيذ بك من شّره

تكلني إلى نفسي  وال، ما غّيبت عنهفياللهم احفظني ، على آخرتي بتقواي
وصبرًا  ،ينقصك، إّنك وهّاب؟ أسألك فرجًا قريباً  ي ما الوأعطن ،فيما حضرته

  .وشكر العافية ،والعافية من جميع البالء ،ورزقاً واسعاً  ،جميالً 
  :ودعا ذا الدعاء أيضاً 

حسبي الرّب من المربوبين، وحسبي الخالق من المخلوقين، وحسبي الرازق 
حسبي، حسبي من لم  من المرزوقين، وحسبي الله رّب العالمين، حسبي من هو

  .يزل حسبي، حسبي الله اّلذي ال إله إّال هو عليه توكلت وهو رّب العرش العظيم

  دعاء متوارث عن أئمة أهل البيت في صعدة - ٣
  :قال علي بن عبد احملسن التنوخي يف كتاب الفرج بعد الشدة اجلزء األول
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وامسه أمحد بن  أعطانيه أبو احلمد داود بن الناصر لدين اهللا :دعاء الفرج

اهلادي للحق حيىي بن احلسني بن القاسم بن إبراهيم املعروف بطباطبا ابن 
إن : إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب، وقال يل

  :أهله يتوارثونه، وهو عن أمري املؤمنني عليه السالم
ِبِه د الشَداِئِد، َويَا َمْن يـُْلَتَمُس حَ َفل يَا َمْن ُتَحل ِبِه ُعَقُد اْلَمَكارِِه، َويُـ 

ْلُمِهماِت، َواْلَمفَزُع ِفي ا ِفي اْلَفَرِج، أَْنَت اْلَمْدُعو  َرْوحُ ويُطَلُب منُه  ،اْلَمْخَرجُ 
َها إالّ َما َكَشْفتَ  اْلُمِلماِت، الَ  َها إالّ َما َدفـَْعَت، َوال يـَْنَكِشُف ِمنـْ َقْد ، يـَْنَدِفُع ِمنـْ

ثِْقُلُه، َوَأَلم ِبي َما بـََهظَِني َحْمُلُه،  َكأَدنيَوَقْد  َعِلْمَت، َل ِبي يا َرب َما َقْد نـَزَ 
 وَ  ،َوِبُقْدرَِتَك َأْوَرْدَتُه َعَلي ْهَتُه إليَال ُمْصِدَر ِلَما أْوَرْدَت، َوَال  وَ  ،ِبُسْلطَاِنَك َوج

ُمَعسَر  َلْقَت، َوَال ُمَيسَر ِلَما َعسْرَت، َوالَ ِلَما َوجْهَت، َوَال َفاِتَح ِلَما أغْ َكاِشَف 
اَب اْلَفَرِج ، َوافْـَتْح ِلي بَ ُمَحمدٍ  آلِ َعَلى وَ  َفَصل َعَلى ُمَحمدٍ  لَما َيسْرَت،
ي ُحْسَن ألنَظِر ِفيَما نِ اْلَهم ِبَحْوِلَك، َوأَنِلْ  َعنْي ُسْلطَانَ  سْ ْحبِ ِبَطْوِلَك، َوا

 اً فـََرجًا َهِني َوَهْب لي ِمْن َلُدْنَك  ،ْنِع ِفيَما َساَْلتُ ص َوَة الَوأِذْقِني َحالَ  َشَكْوُت،
فـََرَجاً َواْجَعْل ِلي ِمْن ِعْنِدَك  َعاِجًال، وَصَالَحًا ِفي َجِميِع َأْمِري َسِنيًا َشاِمًال،

َواْسِتْعَماِل  ،تـََعاُهِد فـُُروِضكَ  َوال َتْشَغْلِني باالْهِتَماِم َعنْ  ،اً بحْ رَ َمْخَرجًا َقرِيَبًا، وَ 
وَتَحيـْرُت فيَما نـََزَل ِبي َوَدَهاِني، ، ِبَما َعَراِني فـََقْد ِضْقُت َذْرعاً  ،ُسنِتكَ 

َقَلِني َحْمِل َما َضُعْفُت َعْن وَ  َوأْنَت وتـََبدْلُت ِبَما أَنَا فيه قَلَقًا وَغمًا، َهّمًا، َقْد أَثـْ
َعْل ِبي ذلِـَك ُمِنيُت ِبهِ  َما ، َوَدْفعِ َوقـَْعُت ِفيهِ  َما فِ اْلَقاِدُر َعَلى َكشْ  يَا ، فَافـْ
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، يَا َذا الَعْرِش َأْستَـْوِجْبهُ َأْسَتِحقه، َوَأِجْبِني ِإلَيِه َوِإْن لْم َوإْن َلْم َسيِدي َوَمْوَالي 

  .-ثالث مرات - . اْلَعِظيمَ 
و كان من : حتت عنوانوهذا الدعاء يف صحيفة اإلمام علي بن موسى الرضا 

، باختالف ة وعند الكربمّ ا َعَرضت له مهّمة أو نزَلْت ملذإدعائـه عليه السالم 
  .يسري وزيادة يف أوله

  :مث أورد صاحب كتاب الفرج بعد الشدة دعاء آخر للفرج فقال
إن : دعاء آخر للفرج، وقال يل -أي أبو احلمد داوود بن الناصر -وأعطاين 

  :ثونه عن أهل البيت عليهم السالمأهله بصعدة، يتوار 
ًا انَ يمَ إِ   اهللاُ ال إِ  هَ لَ  إِ ًا، َال ق رِ ًا وَ دَ ب عَ تَـ   اهللاُ ال إِ  هَ لَ  إِ ًا، َال ق ًا حَ ق حَ   اهللاُ ال إِ  هَ لَ  إِ َال 

ن أَ  كَ لُ سأَ ا، أَ هَ نِ اكِ مَ من أَ  ةِ كَ البرَ  ئَ شِ نْ مُ ا، وَ هَ نِ ادِ عَ ن مَ مِ  ةِ حمَ الر  لَ نزِ ا مُ ًا، يَ قَ دْ صِ وَ 
 هِ ى آلِ لَ عَ ، وَ كَ ي فِ صَ وَ  كَ قِ لْ خَ  نْ مِ  كَ تِ يرَ خِ ، وَ كَ ي بِ ونَ  كَ بدِ ، عَ دٍ م حَ ى مُ لَ عَ  يَ صل تُ 
ًا حَ َال ي صَ نِ يلَ نِ تُ ، وَ َالً اجِ ًا عَ جَ رَ ي فَـ ن عَ  جَ ر فَ تُـ  نْ أَ ى، وَ دَ الهُ  ةِ م ئِ أَ ى، وَ جَ الد  يحِ ابِ صَ مَ 
 فَ اشِ ا كَ ، يَ هُ هلُ أَ  نتَ ا أَ مَ  ايَ نيَ دُ ي وَ ينِ ي دِ فِ ي، بِ  لَ عَ فْ تَـ ، وَ َالً امِ ي شَ مرِ أَ  يعِ مِ جَ لِ 

  .بّ ا رَ ، يَ ا اهللاُ ، يَ نبِ الذ  رَ افِ ا غَ ، يَ الكربِ 
  :ومن أذكار الفرج

 ل حُ  قوة إال باهللا أَ ، ال حول والفرج بها كل كربةأال حول وال قوة إال باهللا 
 قوة حول والال  ،قوة إال باهللا أجلو بها كل ظلمة ال حول وال ،بها كل عقدة

ال حول وال قوة إال باهللا أستعين بها على كل شدة  ،إال باهللا أفتح بها كل باب
ال حول  ، أستعين بها على كل أمر ينزل بيال حول وال قوة إال باهللا ،صيبةوم
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ال حول وال قوة إال باهللا  ،أعتصم بها من كل محذور أحاذرهوال قوة إال باهللا 

 قَ ر فَ ال حول وال قوة إال باهللا تَـ  ،والرضا من اهللاا العفو والعافية أستوجب به
 حول وال قوة إال باهللا، اللهم ال ،وبقي وجه اهللا ،اهللا حجةُ  تْ بَ لَ وغَ  ،أعداء اهللا
ورب  ،ورب الشعور المتمعطة ،جساد الباليةورب األ ،رواح الفانيةرب األ

ك يا رب أن أسأل ،ورب الساعة القائمة ،ورب العظام النخرة ،الجلود الممزقة
يا ذا  ،أهل بيته الطاهرين وافعل بي كذا بخفي لطفكعلى تصلي على محمد و 

  .يا رب العالمين ،آمين آمين ،الجالل واالكرام

قصيدة اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد بن علي عليه السالم، قصيدة اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد بن علي عليه السالم، قصيدة اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد بن علي عليه السالم، قصيدة اإلمام املنصور باهللا القاسم بن حممد بن علي عليه السالم، : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 
        ):):):):استفتاح الفرجاستفتاح الفرجاستفتاح الفرجاستفتاح الفرج((((املسماة املسماة املسماة املسماة 

مد عليه السالم أثناء حصار وهذه القصيدة أنشأها اإلمام القاسم بن حم
  :األتراك له يف برط، فأتاه من اهللا الفرج

َــــــــ ــــــــارَ  للخــــــــائفِ  أً لَجــــــــا مَ ي   ااً قــــد طــــارَ دَ ر شــــغيــــث مُ ن يُ يــــا َمــــ  االمحت
ـــ ـــومُ  ا حـــي َي ـــا قي ـــا غـــوثَ  ي   اارَ ن الــذي قــد َجــِمــ إليــكَ  شــكويَ   يالـــذِ  ي

ــــ ــــا َم ــــرُ ن يُ ي ـــــك جـــــارَ عَ اً متضـــــر خَ ستصـــــرِ مُ   اً فَ ستضــــعَ بفضــــله مُ  جي   ااً ل
  اارَ بــــــــــاً جَ مَ ســـــــــلطانه يــــــــــا قاِصـــــــــ  عليـــه فـــي جـــارُ جيـــر وال يُ ا مـــن يُ يَـــ
َـــــــــرَ يـــــــــا قـــــــــادِ   هُ الُـــــحَ مَ  الشـــــديدُ  اهللاُ  ا مـــــن هـــــويَـــــ ـــــــــاً ي ـــــــــاً قَـ ا غالَب اارَ ه  

ـــــــا َمـــــــ ـــــــن تَـ ي   ااألبصــــارَ  كُ درِ ويُــــ حــــيطُ ن يُ يــــا َمــــ  رٍ بنـــــــاظِ  راهُ أن نَـــــــ هَ ز نـَ
ــــــــا أَ  ــــــــا آخــــــــرَ و ي ــــــــ اً ًال ي ــــــــا َظ ــــــــا بَ يَــــــــ  اً رَ اهِ ي َــــــــاطَن   ااً أســــــــرارَ َمــــــــا عالِ اً ي

ــــــ ــــــا واحــــــدَ َي ــــــا دائَم ــــــا باقِ اً ي ــــــاً ي ـــــــ  اً َي ـــــــان عجائَب ـــــــن أب ـــــــا م ـــــــاً وأَ ي   اارَ َث
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ــا بَــ ـــــــوجَ  س َحـــــــاً يُ يـــــــحَ   ةٍ بحكَمــ الصــنع العجيــبِ  ئارِ ي   اارَ َحـــــــاً وبِ دَ اِم

  اارَ قـــــــــــــــدَ ا مِ بقائهـــــــــــــــاً لِ رَ د َقـــــــــــــــومُ   اهَ فــــــي أشــــــباحِ  األرواحِ  خَ افِ ا نَــــــيَــــــ
َــــ ــــيَ ا مُ ي ــــائِ  األمــــواتِ  حي   اارَ ونَـــــــ انُ الجَنـــــــ عـــــــمَ نِ  مْ هِ لجـــــــزائِ   مْ هِ بعــــد فن

ـــــــ  ـاْلــ ىن دَحــوَمــ ادَ الشــدَ  ى الســبعَ َنــن بَـ يــا َمــ ـــــــ المهـــــــادَ  رضَ أَ ـ ـــــــوارَ  رَ و ونـَ   ااألن
ـــــــــــــاً مُ َكـــــــــــــلَ فَـ   لكــــــهِ بــــــأمره فــــــي مُ  ن أدارَ يــــــا َمــــــ ـــــــــــــاً دَ طيَع   اارَ و اً دَ ائَب

ـــــــا مـــــــن يُ  ـــــــةً  دُ رمِ ســـــــي ــــــــقِ   بقضـــــــائه آي ــــــــيًال مُ  للخل ــــــــل   ااً ونهــــــــارَ ظلَم
ـــــــــــــحَ ومُ   هِ بأرِضـــــ الجبـــــالِ  م اً ُشـــــرســـــيَ يـــــا مُ  أثقالَ َالً م  ـــــــــــــهـــــــــــــا الز اارَ خ  
ـــــا مُ  ـــــرســـــًال ذُ ي ـــــاحِ  لَ َل ـــــاقِ وَ لَ  الري ــمــن قَـ  يــرُ ثِ فتُ   اً َح ــ الســحابِ  صِ َل   اارَ زِ ِغ
ــــــــــبَ   اً َبــائِ جَ عَ  الســحابِ  نشــئاً جــوفَ يــا مُ  ــــــــــرَق ــــــــــوَ وَ  وحُ اً يُل   اارَ غــــــــــزَ  مِ َالً اِب
ـــــفَ تَـ  ي ِنـــــالهَ  الغيـــــثِ  لَ نـــــزِ يـــــا مُ  ـــــــــــعِ لِ   َالً ض ـــــــــــ هِ ادِ َب ـــــــــــا مُ َي   ااً أنهـــــــــــارَ جرَي
ــــــ جــــــمٍ نَ   نوِمـ ن شـجرٍ ِمـ األصنافِ  نبتَ يا مُ  ــــــا َم   ااألثمــــــارَ  ثمــــــرَ ن أَ وي

  اارَ عَســـمِ الْ  سَ ي البـــائِ غِنـــي ويُ قِضـــيَ   هِ ن عنــــدِ خلقــــه ِمــــ ن حــــوائجُ يــــا َمــــ
ـــــ ـــــن تَ يـــــا َم ـــــ تِ رَ عف ـــــــجَ لِ   اً عَ تواُضـــــ اهُ الجَب ـــــــ هِ الِل ـــــــالعِ  ارَ َص ـــــــحُ  امُ َظ   اارَ َق
ـــــ ـــــا َم ـــــن إذا وَ ي ـــــدُ الط  فَ َق ـــــ ري َــــــــ  جُ فــــــــر شــــــــكو يُ يَ   هِ بباِب   اارَ بــــــــه الكُ كرب
  اارَ ر اً َضــــَحــــادِ فَ  فُ كِشــــتَ  اكَ دعَ فَــــ  َال ه الـــبَ أجهـــدَ  ر ا المضـــطَ ن إذَ يـــا َمـــ

 ــــــ يــــــا ربــــــا حن َــــــ انُ ي َــــــ انُ نــــــا مَ ي ــــــــانُ  رحمــــــــنُ   اي ــــــــا دي ــــــــا جَ  ي ــــــــي اارَ ب  
ـــزَ نَـ  نْ أَ  بعـــدَ  كَ بيـــدُ و عُ شـــكُ يَ  ـــ تْ َل ـــــــر حَ  رُ ســـــــعُ يَ  دهمـــــــاءُ   هِ ِب   اارَ ســـــــعَ ا إِ َه

  اارَ َمــــــــودَ  مــــــــؤمنٍ  ةَ فجعــــــــ ونَ بغُــــــــيَ   األولـى ثَ َعـبَـ  يالـذ نِمـ إليكو يشكُ 
ـــــــكَ   فٍ ستضــعَ مُ  قٍ حــرَ مُ  يشــكو شــكايةَ    اارَ فتَجـــــــ هِ و دُ َعـــــــ جنـــــــودُ  تْ رَ ثـُ

ـــــــــــأعوانُـــــــــــ ـــــــــــ فرعـــــــــــونَ   واهُ فأشـــــــــــبَـ  ونَ رُ ه متجبـ ـــــــــــه الكُ أو هاماَن اارَ ف  
ــــك جمــــيعَ  ــــراءَ يشــــكو إلي   اارَ و الَجــــــــــ مَ الِ هم والظــــــــــوجنــــــــــودَ   همهم أم
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  اخبــــــارَ م أَ وا مــــــن إفكِهــــــرُ و قــــــد زَ   نهـــــــــمإِ  ةِ ايَــــــــغَ البِ  هم أهــــــــلُ ثُ و يغــــــــو 
ــــــــــــــرونَ يُ  ــــــــــــــةٍ غ ــــــــــــــحَ مُ لِ  هم بقراب اارَ وكَبـــــــــ أخـــــــــافوا صــــــــبيةً  حتــــــــى  دٍ م  

ـــــــلِ  ال يرتجـــــــونَ  ـــــــابُهممـــــــا يَـ  ل َح ـــــ اكَ أحـــــداً ســـــوَ    ْنَت ـــــوا إليـــــك ِف   اارَ رَ أت
ــــــتُ   ةٍ فَحــــــــلنَ  طـــــــالبينَ  كَ وا ببابِــــــــوقُفـــــــ ــــــطِف   اارَ حــــــرَ مِ  قٍ حــــــرَ مُ  ةَ ارَ رَ ي َح

  اارَ رَ ِضــــــممــــــن قــــــد أراد  ضطر مُ ـــــــ  الــــ هبيـــدِ عُ  يـــا مغيــثَ  كَ فبحــق ذاتِـــ
 ـــــ وبحـــــق ـــــا رحـــــيمُ  كَ َحق   اارَ رَ دْ ِمـــــــــــــ لٍ ضـــــــــــــفَ تَـ ا بِ َهـــــــــــــفتَـ رادَ   برحمـــــة ي
ــ ــ كَ بجالِل ــــــــــ  نِمــ ص مــا يخــتَ بى األعَل   اارَ وأنَــــــــــ هُ هــــــــــاؤُ بَ  اءَ َضــــــــــأَ  مٍ رَ َك

ــــا ســــم  ل ُكــــوبِ  ــــ يتَ م ــــي ك طَ نفَس   اارَ َهــــــوجِ  ىً َفــــــخَ  بعظميهــــــا أدعــــــو  اً َب
  اارَ ظَهــــــــــإ ايــــــــــةٍ هدَ لِ  ورهِ نُــــــــــمــــــــــن   هُ ا أظهرتَـــــــي بَمـــــــالهـــــــادِ  كَ بكتابِـــــــ

ـــــــ  اَهـــــــنـ ي إِ المثـــــــانِ  الســـــــبعِ  ةِ وبحرَمـــــــ ـــــــيَـ  ا ولـــــــنْ لَنـــــــ أضـــــــاءَ  ورٌ ُن   اارَ وَ تـَ
  اأفكــــــــــارَ  غــــــــــةً َال بَ  حــــــــــارَ أَ  اممــــــــــ  اهَ نتَـ م التــــــي َضــــــ الســــــورِ  وبحرمــــــةِ 

ــــــــــ ــــــــــةٍ  حرمــــــــــةِ  ل وبُك   اواإلســــــرارَ  و بهــــــا اإلعـــــالنَ دُعـــــأَ   اَهــــــــــأنزلتَـ  آي
ــــــــــــعِ  ال يفتــــــــــــرونَ  كٍ الئِــــــــــــمَ بِ    اارَ َصـــــقِ  ذاكَ  مـــــانَ زَ  الَ وَ ا ِطـــــو د َعـــــ  ةً ادَ َب

ـــــ أمـــــينِ  يـــــلَ ئوبجبر  ـــــذِ  كَ وحِي ـــــــــــــــلِ أرســـــــــــــــلتُه   يوال ـــــــــــــــالكُ  رَ م دَ ُي اارَ ف  
ــــــ ةِ ســــــمَ قِ  صــــــاحبِ  وبحــــــق ميكائيــــــلَ    اارَ اســـــــــتغفَ  رِ والمســـــــــتغفِ  ـــــــــأرزاقِ   ـال

 ــ لِ َجــذي الوَ  إســرافيلَ  وبحــقـــــــــــ  يذِ ال   اارَ قـــــــــــدَ إِ مـــــــــــن قـــــــــــّوٍة  هُ أقدرَت
ــــــــــــــــ  نَمـــــــ عزرائيـــــــلَ  احِ األرو  وبقـــــــابضِ    اارَ كــــــــــــــــرَ هــــــــــــــــا تَ تِ لوفا هُ ألزمَت
ــــــــ ــــــــا أهــــــــلِ  هــــــــمْ كل   كِ وبأنبياِئ   اارَ شـــــعَ  العبـــــادِ  والجــــاعلي نصـــــحَ   الوف
  ااألوزارَ  كســــبُ مــــن ال يَ  بســــجودِ   هُ ك الـــــــذي أكرمَتـــــــتِـــــــفطرَ  ببـــــــديعِ 
 ــــــــ إدريــــــــسَ  وبحــــــــق ـــــــــارَ  رفعـــــــــةً  مكـــــــــانٍ  ســـــــــنىأ  هالــــــــذي أوليَت   اووق
ـــــــــلَ   هِ علــــــــى ألواِحــــــــي النــــــــاجِ  وبنــــــــوحٍ  ـــــــــا رأى تَـ مـــــــــهُ ورَ ن   اارَ م قـــــــــد َف



 في فضل رجب                    ٥٥                        إظهار العجب  
ــــــــ  الــــــــبِ  احِ صــــــوالن  المختــــــارِ  وبهــــــودٍ  ــــــــذرُ يُ  أحقافِ ـ ــــــــ ن ــــــــذَ  هُ قوَم   اارَ إن
 افــــــأنكروا إنكــــــارَ  ى ثمــــــودَ دَ ُهــــــلِ   هُ الــــــــذي أرســــــــلتَ  حٍ صــــــــالِ  وبحــــــــق  

ـــــك الَبـــــ ـــــرَ   والـــــذي كِ ي لبيِتـــــانِ بخليل ـــــ خَ َض ـــــابف ليبَ الص ـــــكِ   هِ ِس ارَ اس  
  اارَ َجـــحْ أَ  يوِ الُهـــ لَ ْبـــرى قَـ الُقـــ ر َشـــ  تْ رَ مِطــــــأُ  ي بليلــــــةَ الســــــارِ  وبلــــــوطٍ 
 اختــارَ ه مُ نفَســ -حَ ذبَ لُيــ -ي عطِ ـــمُ   الـــ هِ وعــدِ  صــادقِ  إســماعيلَ  وبحــق  

ـــوبَ  ــــــ  الــــ هابِنـــ ويعقـــوبَ  ق إســـحاقَ ح ــــــدَ  زنٍ ُحــــــي لِ جرِ مُ ـ   اارَ طــــــالمَ  هُ مَع
ــــــــىو واألُ  يوســــــــفَ  األســــــــباطِ  ةِ ماَعــــــــجب   اارَ َصـــــــوا عـــــــنهم اآلحطـــــــوا فَ ابُ تَـــــــ  ل

ــــــوبَ واألواِب بشــــــعيب  ـــــــتَ   يالــــــذِ  أي ـــــــ فيمـــــــا ابتلي   اارَ صـــــــب  هُ وجدَت
ـــــــــــــــــوَ بمحبـــــــــــــــــة أنشـــــــــــــــــأته أَ   يذِ الـــو موســـى  المختـــارِ  كَ بكليِمـــ   اارَ ن

  اارَ رَ وِكـــــــــــ ةً ر َمـــــــــــ أســـــــــــألُ  رَ بعزيــــــــــ  عٍ بيوُشــــــــ الزكــــــــي  بأخيــــــــه هــــــــارونَ 
 اارَ قَـــوَ وَ  وحكمـــةً  الخطـــابِ  فصـــلَ   هُ ي آتيَتــــــــــــــالــــــــــــــذ داودَ  وبحـــــــــــــق  

ــــــــــــكْ ل مَ   الـــــــذي أعنـــــــي ســـــــليمانَ  هِ بســـــــليلِ    اواألقطــــــــــــارَ  الثقلــــــــــــينِ  هُ َت
ـــــــ  الــــــــــ شـــــــــعيا بكرامـــــــــةِ إرميـــــــــا وبإوب   اارَ أعَمـــــــ هُ مرتَـــــــالـــــــذي عَ  رِ خضِ ـ

 ــــــــاسٍ  وبحــــــــق ــــــــونسَ  إلي   ام أخيـــــارَ هُ جعلــــتَـ  حيــــثُ  عِ ْســــباليَ   هُ بعــــــــدَ  وي
 ـــــ وبحـــــق ـــــى ب ـــــهِ يحي ـــــ الزكي أبي ـــــاةُ  وضـــــعَ   نَم ـــــ الطغ ـــــ هِ برأِس   اارَ المنَش

ــــوبرُ  ــــالز  كَ وِح   اارَ ظَـــــــــنَ  لمـــــــــن يشـــــــــاءُ  اآليتـــــــــينِ   هِ مــــوأُ  ي المســــيحِ اِك
 ارَ اوَ ِجـــ وا مـــن لـــدنكَ نـــالُ  بـــالكهفِ   ةٍ وفتَيـــــــ الحكـــــــيمِ  لقمـــــــانَ  وبحـــــــق  

ــــــرِ   محمـــــدٍ  الكـــــرامِ  الرســـــلِ  خـــــاتمِ بو  ــــــامِ  خي ــــــا الرســــــلَ  األن   ارَ واألخي
ــــــرِ  مْ أكــــــرِ    اارَ َيـــــخِ  بــــه فـــــي المرســــلينَ  أكــــرمْ   محمــــــدٍ  المرســــــلينَ  بخي

ـــــهِ  أكـــــرمْ  ـــــ ب ـــــ أكـــــرمْ  رســـــلٍ ن مُ ِم   اارَ َجـــــــاً لـــــــه ونَ فرَعـــــــ بٍ يـــــــن طَ ِمـــــــ  هِ ِب
  اارَ خَتــــــمُ  هِ بِـــــ أكـــــرمْ  مـــــن صـــــادقٍ   هِ بِـــــ أكـــــرمْ  رٍ أكـــــرم بـــــه مـــــن طـــــاهِ 



  في فضل رجب                    ٥٦                       إظهار العجب  
ـــــــرِ   فـــي والنـــاسُ  هُ ي الـــذي أرســـلتَ د َجـــ ـــــــائهُ  ةِ الضـــــــاللَ  قع ـــــــحُ  ونَ ت   اارَ َي

ـــــ كَ برهانَـــــ المـــــال ىأعطـــــ  اً دَ شـــــــــواهِ  بـــــــــالمعجزاتِ  مُ فأتـــــــــاهُ  الس اارَ ي  
  اارَ ى اإلدبَـغَـن بَـ مَ  يضربُ  بالسيفِ   اً حتــــى أتــــىحَ ناِصــــ ودعــــا لــــدينكِ 
ــــى أمــــاتَ  ــــ الشــــركَ  حت ــــد حياِت   اارَ مَنـــــ النجـــــاةِ  لِ بُ مـــــن ُســـــ وأنـــــارَ   هِ بع
  اارَ األحَجـــــــ تِ ابَـــــــذَ ا ألَ هَ ل و َســـــــلَـــــــ  ةٍ بعزيَمـــــــــاً َمـــــــــي قَـ  كَ وأقـــــــــام ديَنـــــــــ

  اارَ خَبـــــــــإِ  ةٍ كَمــــــــن حِ ِمــــــــ هُ رتَــــــــبخأ  بالــــــذي الشــــــريعةِ  أركــــــانَ  فأشــــــادَ 
ــــــــهِ  ــــــــ حامــــــــلِ  بأخي ــــــــ هِ علِم ــــ أعنــــي الشــــجاعَ   هِ ي ووِص الَكــــ لَ ائِ الص اارَ ر  

ــرَ  ــــــى المعَصــــــ  مــن وطــئ الثــرى جــدي عليــاً خي ــــــد النبيــــــين الفت   اارَ بع
  اارَ والمبـــرَ  الســـبطَ  عنـــي الحســـينَ أ  هِ وصـــنوِ  الكـــريمِ  الحســـنِ  طـــاهرِ بال

  اارَ َهــــــــوطَ  ةً كراَمــــــــ  النســــــــاءِ  خيــــــــرِ   محمـــــــدٍ  بنـــــــتِ  الزهـــــــراءِ  وبفــــــاطمِ 
 ـــــــــفــــــــي جَ أكــــــــرم بـــــــــه   وجعفــــــرٍ  الشــــــهيدِ  حمــــــزةً  وبحــــــقـــــــــطَ  ةٍ ناارَ ي  
 ــــــــومِ  بحــــــــرَ   هســــــــليلُ  كَ اكــــــــذ  عبــــــــاسٍ  وبحــــــــق ــــــــ العل   اارَ التيــــــــ رَ الزاِخ

  اا األطهـــــارَ هَ النجـــــاة وســـــفنِ  أهـــــلِ   همجمــــــيعِ  الكــــــرامِ  اآللِ  بجماعــــــةِ 
ـــــــةِ   وحيــــك يــــا إلهــــي واألولــــى قرنــــاءِ  ـــــــ صـــــــاروا لمل   اارَ م أنَصـــــــهِ د َج

ـــــووَ  النبـــــي  واصـــــحبُ  بصـــــحابةٍ  ــــــــــي محمــــــــــدٍ  أجــــــــــرَ   وارُ قـ   اارَ قــــــــــوُ  النب
  ااألبـــــــــرارَ  ال أتــــــــركُ  هِ مِ ْســـــــــلــــــــم أً   صـــــالحٍ  فـــــي البريـــــةِ  وبكـــــل عبـــــدٍ 

ــــــقَ  ومقــــــامِ   هِ وركِنـــــــ الحــــــرامِ  البيــــــتِ  بالكعبــــــةِ    اوزارَ  مــــــن عمــــــر العتي
  اارَ مـــــــــزَ  أكـــــــــرم بهـــــــــن  ومواقـــــــــفٍ   رٍ شــــــــــــعَ ومِ  والمـــــــــــروتينِ  وبزمـــــــــــزمٍ 
ـــــ الســـــوءَ  أن تكشـــــفَ  ـــــذي قـــــد َح   اارَ ثَـــــــــــوبصـــــــــــبيتي والمـــــــــــؤمنين وَ   بـــــي ل ال

ـــــــمســـــــرعاً نَ  غوثـــــــاً  مضطر ــــــــ  الــــ كَ بيــدَ عُ  أرنــي إلهــي مــا وعــدتَ  اارَ ص  
ــــ ــــا رب  ج ن   اارَ ى اإلضــرَ َغــن بَـ ى أو َمــممــن طَغــ  واالتجــــ الــــذين إليــــك ي
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  اارَ وانظـــــــر إلينـــــــا واكفنـــــــا األشـــــــرَ    بإجابـــــــةٍ َالً اجعــــــل دعــــــائي موَصــــــ

ــــ   اارَ يــــــــــا ســــــــــيدي إدبَــــــــــ مْ هُ إقبــــــــــالَ   نْ لَ و وَحــــ المفســــدينَ  وعَ ُمــــق جُ ر فـَ
  اارَ يــــــــــــــــــيبغوننــــــــــــــــــا بنكايــــــــــــــــــة دَ   ىمـــن األولـــ وال نخـــافَ  ر ِقـــحتـــى نَ 
ـــــــــلَ   رجــــــائي إننــــــي وال تقطــــــعْ  عْ أســــــرِ  ـــــــــك راجيـــــــــاً نَ  لْ زَ ا أَ م   اارَ ظـــــــــل

ـــــــرًا إكثـــــــا  علـــــــــــى المالئـــــــــــِك كلهـــــــــــم واألنبيـــــــــــاو  ـــــــداً صـــــــالتك مكث   ارَ أب
ــــــــارَاطيبــــــــاً مك كَ لَ ْســــــــرُ  آتيــــــــتَ   واخْصْص محمدًا األمـيَن بخيـِر مـا   َث

  اارَ وَســ المطــي  بَ ِكــن َر َمــ ن خيــرِ ِمــ  واُعــــــــــر فُـ  آلٍ  اآللِ  وعلـــــــــى كـــــــــرامِ 
ـــــــلَ  واغفـــــــرْ  ـــــــذنوبَـ  ا والمـــــــؤمنينَ َن   اارَ فـــــــــــاً غَ َمـــــــــــاحِ ا رَ ا طلبَنـــــــــــنـــــــــــإِ   اَن

        وسيلة اإلمام الواثق باهللا املطهر بن حممدوسيلة اإلمام الواثق باهللا املطهر بن حممدوسيلة اإلمام الواثق باهللا املطهر بن حممدوسيلة اإلمام الواثق باهللا املطهر بن حممد: : : : خامساً خامساً خامساً خامساً 
وهذه القصيدة الفائقة، والوسيلة الرائقة، باألئمة الدعاة، لإلمام الواثق باهللا 

اإلمام املهدي لدين اهللا حممد بن اإلمام املتوكل على اهللا املظلل بالغمام  املطهر بن
  :املطهر بن حيىي

ـــك فـــي وقوفـــك واســـجدِ   اجعل وقوفك دائماً فـي المسـجدِ    واركـــع لرب
ـــرحمن جـــل جاللـــه ـــى ال ـــــــي المـــــــدلهم األســـــــودِ   وافـــزع إل   متضـــــــرعاً ف
ــــى ب  واتــل المثـــاني مــا اســـتطعت فإنهـــا ــــوغ المقصــــدِ نهــــُج الســــبيل إل   ل
ــــــِدي  واقــرع ببــاب الخــوف بــاب ســؤاله فســــــؤاُلُه ســــــبحانه يُــــــرِوي الص  
ـــــد الرجـــــا متوســـــالً    بمحمــــــــد وبحــــــــق صــــــــنو محمــــــــدِ   وامـــــدد إليـــــه ي
ـــــورى وبصـــــنوه المستشـــــهدِ   وبشـــبر المســـموِم مـــن شـــر النســـا   خيـــــُر ال
  فـــــوق الثـــــرى مـــــن أشـــــيب أو أمـــــردِ أعنـــــي شـــــهيد الطـــــف أكـــــرم مـــــن 

  ُمَهنـــــــــدِ  قَتَالُهمـــــــــا األعـــــــــدا بزنـــــــــدِ   بحـــــق زيـــــد وابنــــــه فهمـــــا اللــــــذاو 
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ـــــة وابتهـــــل ـــــالنفس الزكي ـــــــد  واســـــأله ب ـــــــى شـــــــريف المول   وبصـــــــنوه يحي
  وبصـــــــــنوه إدريـــــــــس نعـــــــــم الســـــــــيد  وبصــنوه ابــراهيم ســل تعــَط المنــى
  عــــز الهــــدى وانهــــّد ركــــُن المفســــدِ   وبحرمـــة الهـــادي الـــذي بحســـامه

  والناصـــــــر العلـــــــم الخليفـــــــة أحمـــــــدِ   المرتضـــى واســـأله بـــاألطروش ثـــم
ــــا الــــذي ــــة المنصــــور موالن ــــــــدِ   وبحرم موح شــــــــاد العــــــــال وأعــــــــّز كــــــــل  
  إبــن الحســين أخــي المكــارم عــن يــد  وبمــــن ثــــوى قــــتًال بــــأرض شــــوابة
ـــــم يبعـــــدِ   ن وبســـبط تـــاج الـــدين إبـــراهيَم ِمـــ ـــــن ذكـــــر قتلـــــى كـــــربال ل   ِم

ـــــه ـــــداعي المطهـــــر وابن ــــديمهــــ  وبشـــــيبة ال ــــر مهــــدي ُه ــــة خي   دي البري
  أحيــــــــا رســـــــــوم فخـــــــــاره والســـــــــؤدد  وبحــــق يحيــــى إن يحيــــى كاســــمه
  أفنــــــى الجنــــــود الظالميــــــة عــــــن يــــــدِ   وبحـــق موالنـــا اإلمـــام علـــي الـــذي
ـــه   علماؤنـــــــــا مـــــــــن مغـــــــــور أو منجـــــــــدِ   واســـأل بحرمـــة مـــن دعـــى فأجاب
  ــــــــــــــمتهجد المتعبـــــــــــــد المتحمـــــــــــــدِ   الناصـــــر المتركـــــع المتخشـــــع الــــــ

ـــدما مـــن كـــل وغـــد ملحـــدِ   و الـــــذي نرجـــــو بحـــــد جـــــزارهفهـــــ   ســـفك ال
  متعمــــــــداً لهالكهــــــــا فــــــــي المعمــــــــدِ   والباطنيــــــــــــة يســـــــــــــتبد بهلكهـــــــــــــا
ـــــاً صـــــنَوه ـــــوا علي ـــــم ال وهـــــم قتل ـــــــد  ل   قـــــــدام عســـــــكره الخضـــــــم المزب

  ه فـــــــــي كفـــــــــه لـــــــــم يغمـــــــــدِ فجـــــــــرارُ   هِ يـــــــلِ ال بـــــــد مـــــــن نقمـــــــى بثـــــــأر عَ 
ـــن محمـــد فـــي محـــو  وإذا دعـــوت بهـــم فـــزد لـــي دعـــوة   ذنـــب مطهـــر ب
ــــاوي محجــــة رشــــده   الخــائف الوجــل المســيء المعتــدي  المــــذنب الغ
  وهـــــو المعيـــــد لمـــــا بـــــدا والمبتـــــدي  فالفضــــل أوســــع والمكــــارم جمــــة
ــــــَوُل الكتابــــــة باليــــــدِ   مــا لــي ســوى عفــو المهــيمن جنــة   فــــــي حــــــين تـُْنتَـ
  أبـــــد الزمـــــان وســـــرمدًا فـــــي ســـــرمدِ   ثــــــم الصــــــالة علــــــى النبــــــي وآلــــــه
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بعض األحداث واملناسبات املتعلقة بعض األحداث واملناسبات املتعلقة بعض األحداث واملناسبات املتعلقة بعض األحداث واملناسبات املتعلقة : : : : الفصل السادسالفصل السادسالفصل السادسالفصل السادس
        بشهر رجببشهر رجببشهر رجببشهر رجب

حرية  سبات عظيمة، وأحداث كبرية كرمية،قد وقعت يف شهر رجب منال
بالتنبيه، وأن تكون على ذُكر من املطلع الكرمي، وإن كان هذا ليس موضعها، 

  :فنقولولكن زيادة للفائدة، 

        إسالم أهل اليمن يف أول مجعة من رجبإسالم أهل اليمن يف أول مجعة من رجبإسالم أهل اليمن يف أول مجعة من رجبإسالم أهل اليمن يف أول مجعة من رجب: : : : أوالً أوالً أوالً أوالً 
فمن تلك األحداث واملناسبات اهلامة، اليت تعترب من ذكريات الفرح والسرور، 
والِغبطة واحلبور، ما حصل يف أول مجعة من شهر رجب من املنقبة السامية، 

  :ال توازيها مزية، وتضاهيها فضيلةواملفخرة اجلليلة العالية، اليت 
 ةعال إىل اليمن مجوذلك أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم كان قد أرس

يدعوم إىل اإلسالم فمكثوا ستة أشهر مل فيهم خالُد بن الوليد من الصحابة 
من الناس، مث إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم أرسل إليهم  جيبهم أحدٌ 

أرسل أمري املؤمنني عليًا عليه السالم إىل أهل اليمن يدعوهم و رجوع والعودة، بال
ن، وذلك يف السنة الثامنة للهجرة، فقال أمري املؤمنني عليه إىل اإلسالم واإلميا

يا رسول اهللا، تبعثين إىل قوم أسن مين، وأنا غالم حدث السن ال علم يل : السالم
اللهم ((بالقضاء، فوضع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يده على صدره مث قال 

إذا جلس : يا علي(( :لمصلى اهللا عليه وآله وس مث قال ،))ثبت لسانه، واهد قلبه
قال علي عليه السالم )) إليك اخلصمان فال تقض بينهما حىت تسمع من اآلخر

، فلما وصل أمري املؤمنني عليه السالم ))فواهللا ما شككت يف قضاء بني اثنني((
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وقرأ عليهم كتاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم فأسلمت  ،اجتمعوا إليه

، وذلك يف أول مجعة من شهر رجب، فكتب أمري مهدان كلها يف يوم واحد
املؤمنني بذلك إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، فلما قرأ النيب صلى اهللا 

ا رفع رأسه من م لَ على إسالمهم، فَـ  اً هللاِ رَ كْ اً شُ دَ ساجِ  ر عليه وآله وسلم الكتاب خَ 
ى اهللا عليه وآله وقال صل، ))-ثالث مرات–السالم على مهدان : ((السجود قال

نِعم احلي مهدان ما أسرعها إىل النصرة، وأصربها على اجلهد، وفيهم ((وسلم 
 مهدانَ  وال خالف بني املؤرخني وأهل السري أن ، ))أبدال، وفيهم أوتاد اإلسالم

من أهل اليمن اعتنق اإلسالم، بدون قتل وال قتال، مث إن قبائل اليمن  بٍ عْ شَ  أولُ 
يف اإلسالم بعد مهدان، بربكة أمري املؤمنني علي عليه السالم، تتابعت يف الدخول 

فأقام أمري املؤمنني عليه السالم فيهم يعلمهم اإلسالم، ويقضي بينهم باحلق، 
د صنعاء املعروف باجلامع ودخل صنعاء وأقام ا أربعني يوماً، واختط مسج

  .لى منربها، ودخل عليه السالم إىل بالد حجة ووصل إىل عدن وخطب عالكبري
ملا استقر صلوات اهللا عليه باليمن، نظر يف األمر الذي ندبه الرسول صلى اهللا و 

عليه وآله وسلم إليه، وهو احلكم بني الناس، والقضاء بينهم، فقام به أمت القيام، 
م يف كَ ، وحَ عويصةٌ  حصلت له مسائلُ وحكم مبا أهلمه اهللا من األحكام، وقد 

 كمه فيها،حُ صلى اهللا عليه وآله وسلم وأجاز  النيب قضايا مستعصية، أقره عليها
  .يها، مبا وفقه اهللا من حسن النظرومدحه وأثىن عليه عل

الناس  اليت وقع فيها أسد، فأصبح  -وهي احلفرة الكبرية- :قضية الزبية :فمنها
رجل يف الزبية وتعلق بالذي   ينظرون اليه ويتزامحون ويتدافعون حول الزبية، فسقط
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فيها أربعة، فجرحهم األسد، وتناول رجٌل  وتعلق اآلخر بآخر، حىت وقع يليه، 

فُأخرج القوُم موتى، فانطلقت القبائل اىل قبيلة الرجل األول  األسَد حبربة فقتله، 
  .سقط وتعلق فوقه ثالثة الذي 

  .صاحبكم، فلوال هو ما سقطوا يف الزبية دوا دية الثالثة الذين أهلكهم أ: فقالوا هلم
إمنا تعلق صاحبنا بواحد فنحن نؤدي ديته، واختلفوا حىت : أهل األول فقال

أرادوا القتال، فصرخ رجل منهم إىل أمري املؤمنني وهو منهم غري بعيد، فأتاهم 
تقتلوا أنفسكم ورسول الّله حي،  ال: والمهم، وأظهر الغضب عليهم، وقال هلم

ه، فلما مسعوا ذلك منه وأنا بني أظهركم، فإنكم تقتلون أكثر ممن ختتلفون في
فيكم قضاء فإن رضيتموه فهو نافذ، وإال فهو حاجز  إين قاض : استقاموا، فقال

وسلم فالحق له حىت تلقوا رسول الّله صلى اهللا عليه وآله  بينكم من جاوزه 
   .فيكون هو أحق بالقضاء مين

وا شهد فاصطلحوا على ذلك، فأمرهم أن جيمعوا ديًة تامًة من القبائل الذين
أجل أنه  ربع الدية من  الزبَيَة ونصَف دية، وثلث دية، وربع دية، فأعطى أهل األول

من أجل أنه هلك فوقه اثنان،  هلك فوقه ثالثة، وأعطى الذي يليه ثلث الدية، 
هلك فوقه واحد، وأعطى الرابع الدية تامة،  وأعطى الثالث النصف من أجل أنه 
  .رضي، ومنهم من كره ألنه مل يهلك فوقه أحد، فمنهم من

متسكوا بقضائي إىل أن تأتوا رسول الّله صلى اهللا : فقال هلم علي عليه السالم
  .عليه وآله وسلم فيكون القاضي فيما بينكم
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فوافقوا رسول الّله صلى اهللا عليه وآله وسلم باملوقف بعرفة، فثاروا إليه فحدثوه 

  .كم إن شاء الّلهأنا اقضي بين: حديثهم، فاحتىب بربد عليه، مث قال
  .إن علي بن أيب طالب قد قضى بيننا: فناداه رجل من القوم

  .له وسلم ما هو؟ فأخربوهآفقال النيب صلى اهللا عليه و 
  .هو كما قضى، فرضوا بذلك: فقال

ومن تلك القضايا واألحكام التي حصلت ألمير المؤمنين عليه السالم 
رجًال  من داره، فرمح الفرُس  انفلتتما روي أن فرسًا لرجٍل  :وهو في اليمن

: فقتله، فأخذه أولياؤه ورفعوه إىل علي عليه السالم، فأقام صاحب الفرس البينة
أن الفرس انفلت من داره فرمح الرجَل برجله، فأبطل علي عليه السالم دَم الرجل، 
فجاء أولياء املقتول من اليمن إىل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يشكون علياً 

  .اِإن َعِلياً ظََلَمَنا، وأَْبَطَل َدَم َصاِحِبنَ : ه السالم فيما حكم عليهم، فقالواعلي
إن عليًا ليس بظالم، ومل خيلق ((فقال رسول الّله صلى اهللا عليه وآله وسلم 

 علي للظلم، وإّن الواليَة من بعدي لعلي، واحلكَم ُحْكُمُه، والقوَل قولُُه، ال يـَُرد
  )).ه إال كافر، وال يرضى حبكمه وواليته إال مؤمنُحكَمُه وقولَ 

يا رسول الّله، رضينا : فلما مسعوا قوَل رسول الّله صلى اهللا عليه وآله وسلم قالوا
  .بقول علي وحكمه

وبقي أمري املؤمنني عليه السالم يف اليمن إىل أن جاءه األمر من النيب صلى اهللا 
  . عليهعليه وآله وسلم بالرجوع، فعاد صلوات اهللا
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وليس هذا هو اإلرسال الوحيد ألمري املؤمنني عليه السالم إىل اليمن، بل إن 
النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أرسله أيضًا يف السنة العاشرة للهجرة يف شهر 
رمضان، إىل قبائل مذحج، وعقد له لواء، وأخذ النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 

ا يف رأس الرمح، مث دفعها إليه، وعممه بيده عمامته فلفها مثنيًة مربعة فجعله
  .امض وال تلتفت: املباركة، وقال له

  !ما أصنع؟: فقال علي عليه السالم
إذا نزلت بساحتهم فال تقاتلهم حىت ((: فقال صلى اهللا عليه وآله وسلم

نعم، فأمرهم بالصالة، فإن : يقاتلوك، وادعهم إىل قول ال إله إال اهللا، فإن قالوا
، فال تبغ منهم غري ذلك، واهللا لئن يهدي اهللا على يديك رجًال واحداً خٌري أجابوا

لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، فخرج أمري املؤمنني عليه السالم إىل 
مذحج يف ثالمثائة فارس، فلما انتهى إليهم، دعاهم إىل اإلسالم فأبوا ورموا 

سالم أصحابه، ومحل عليهم أصحابه عليه السالم بالنبل واحلجارة، فصف عليه ال
فقاتلهم قتاًال شديداً، حىت قتل منهم عشرين رجًال، وازموا وتفرقوا، فكف عليه 
السالم عن طلبهم، مث دعاهم بعدها إىل اإلسالم مرة أخرى، فأسرع مجاعة من 

حنن على َمن وراءنا من قومنا، وهذه : رؤسائهم إىل إجابته ومتابعته، وقالوا
حّق اهللا تعاىل، فجمع عليه السالم الغنائم، وجزأها على  صدقاتنا فخذ منها

مخسة أجزاء، مث أخرج اخلمس، وقسم بقية الغنائم بني أصحابه، مث كتب إىل 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يعلمه بذلك، فكتب إليه النيب صلى اهللا عليه 

لسالم حىت واىف وآله وسلم أن يوافيه املوسم للحج، فرجع أمري املؤمنني عليه ا
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رسوَل اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم مبكة، وأحرم مبا أحرم به رسول اهللا صلى اهللا 

  .عليه وآله وسلم
وبعثه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم إىل جنران من أرض اليمن ليأخذ 

  .الصدقات من املسلمني، ويأخذ اجلزية من أهل الذمة من النصارى
يد أمري املؤمنني علي عليه السالم، وكانت له املنة يف  وملا أسلم أهل اليمن على

رقام بذلك، تأصل حبه عندهم، وتعمق التشيع يف وجدام، حىت نشأ وترعرع عليه 
  .صغريهم، وشب عليه غالمهم، وشاب عليهم شبام، ومات على ذلك كبارهم

، وصاغراً عن  فلم يزالوا يتوارثون حب أمري املؤمنني عليه السالم، خلفاً عن سلف
  .كابر، وقد بقي ذلك حىت جتسد يف حمبتهم ونصرم ألهل البيت عليهم السالم

وكانت تلك الشجرة اليت غرسها أمري املؤمنني عليه السالم مباركة الثمار، حلوة 
اتىن، فقد صارت اليمن بعد ذلك مشتهرة بالتشيع، حىت كادت أرضها وأحجارها 

  :أن تتشيع كما قال الشاعر
  بلد تكاد صخورها تتشيع داُء وأنت في             أين يأتيك الع من

وهلذا فقد حرص أعداء أمري املؤمنني علي عليه السالم على إزالة التشيع من 
اليمن وأهله، وحاولوا جاهدين على حموه فما استطاعوا وبآؤوا بالفشل، فها هو 

عدده عشرون ألفاً لغرض  معاوية لعنة اهللا عليه يرسل ُبسر بن أرطأة يف جيش جرار
الفتك والقتل واإلستئصال لشيعة أمري املؤمنني وحمبيه، وقتل منهم من قتل، من  
كبارهم ومشائخهم ورجاهلم وحىت من أطفاهلم، ولكن مل يستطع أن يطمس وال أن 

  .يهدم ما قد أسسه أمري املؤمنني عليه السالم
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ا قد سبق يف علم اهللا واليمن إمنا حصلت على ما حصلت عليه من الفضائل مل

تعاىل من أا ستكون مقرًا ألهل البيت عليهم السالم، وأا األرض اخلصبة اليت 
ينتشر عليه مذهب احلق، ومنهج الصدق، وأن رجاهلا وأبنائها سيكونون أنصاراً 

  .للدين، وأنصاراً لألئمة الطاهرين من أهل البيت األكرمني
وية اليت سكنت اليمن حىت تفرقوا يف املناطق وقد بارك اهللا تعاىل يف الذرية النب

اليمنية، وحلت حبلوهلم الربكات واخلريات، فقد انتشر أئمة أهل البيت عليهم السالم 
  .يف ربوع بالد اليمن، وطهروها من كل مبتدع وضال، ومحوها من كل الغزاة والطامعني

كانتهم يف الفضائل واملناقب اليت وردت ألهل اليمن تدل داللة واضحة على م
فهم أهل السابقة والفضيلة، اإلسالم، ولقد وردت املدائح النبوية يف الثناء عليهم، 

  .وهلم املناقب السامية اليت ليست لغريهم
إذا هاجت الفنت فعليكم ((كما روي عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم أنه قال 

  )).فئها اهللاسيط((فإذا كانت باليمن، قال : قالوا يا رسول اهللا)) باليمن
واملراد بالفنت هنا، هي فتنة الدين، واملعىن إذا التبس احلابل بالنابل، واختلط احلق 
بالباطل، ومل يدر املرء إىل أي مذهب مييل، وال إىل أي فرقة يتجه، فإن احلق موجود 
يف اليمن، وطريق النجاة من احملن والضالل باتباع من جعلهم اهللا تعاىل األمان من 

الذين هم طائفة احلق، ومذهبهم مذهب  وهم أهل البيت عليهم السالم، الضالل،
الصدق، وهم الفرقة الناجية، وهي تتمثل يف أئمة اهلدى عليهم السالم ومن سلك 
طريقتهم، وتتمثل يف هذا الزمان يف العلماء العاملني املخلصني ومن انتهج جهم، 

هي حاصلة يف كل البلدان، ولكن وسار على خطاهم، وأما الفنت اليت مبعىن احملن ف
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طريق اخلالص منها يف اليمن سهل بسبب وجود َمن جعلهم اهللا تعاىل، سبباً 
للخالص منها، واتباعهم جناة منها، فمن أراد اخلالص فليتمسك م، ومن أراد 

  .التورط يف حبائل الضالل فليتمسك بغريهم
)) الرْوُح والفرُج من هاهنا((قوله صلى اهللا عليه وآله وسلم  :ومما يدل على ذلك

  .وأشار بيده إىل اليمن، واملراد روح احلق، وطمأنينة اهلدى، والفرج يكون من جهة اليمن
: ثالث مرات، قالوا)) اللهم بارك يف ميننا وشامنا((وقوله صلى اهللا عليه وآله وسلم 

: شار بيده إىل جندمنه يطلع قرن الشيطان، ويف رواية أنه أ: ويف جندنا يا رسول اهللا، قال
  .وقال هاهنا الفتنة، ثالث مرات

فاليمن أرض احلكمة واإلميان، ألنه حلها وسكنها أهل اإلميان واحلكمة، وهم 
أهل البيت النبوي الطاهر، ألن املراد باحلكمة هي العلم، وهم أهل العلم والعمل، 

كمة يف عقيب اللهم اجعل العلم واحل((وهلذا قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم 
اإلميان ((، وقال صلى اهللا عليه وآله وسلم ))وعقب عقيب، وزرعي وزرع زرعي

فهذا يدل على ما ذكرنا من أن املراد بذلك )) ميان، واحلكمة ميانية، وأنا مياين
  .أهل البيت عليهم السالم، وألهل اليمن مزية نصرم، وحمبتهم وتوليهم

  .تنبيهوالبحث يطول يف ذلك وإمنا الغرض ال

        مولد أمري املؤمنني علي عليه السالممولد أمري املؤمنني علي عليه السالممولد أمري املؤمنني علي عليه السالممولد أمري املؤمنني علي عليه السالم: : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
، مناسبُة ذكرى وقعت يف شهر رجبمن األحداث اهلامة، واملناسبات الغالية اليت و 

مولد أمري املؤمنني وسيد الوصيني، علي بن أيب طالب عليه السالم، فقد ولد عليه 
عام ثني من السالم يوم اجلمعة يف الثالث عشر من شهر رجب األصب، سنة ثال
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عاماً، وقبل اهلجرة خبمسة وعشرين عاماً، ومل تكن والدة  الفيل، قبل البعثة باثين عشر

أمري املؤمنني علي عليه السالم أمرًا عادياً، كوالدة غريه من األطفال، بل إن والدته 
عليه السالم ذات مميزات عالية، وخصائص سامية، مل يشاركه فيها أحد قبله وال 

كرمه اهللا تعاىل حال محله ووالدته بكرامات بينة، ودالئل على الفضل بعده، فقد أ
واضحة، فلقد كان وهو يف بطن أمه إذا أرادت السجود لألصنام، واإلحنناء لألوثان 
يعرتض يف بطنها، ويرتكز يف رمحها، ليمنعها من السجود لغري اهللا، أو اإلحنناء لغري 

ماً، بأن هذا احلمل الطاهر، ال ينبغي أن يطأطأ اهللا تعاىل، إئذانًا من اهللا تعاىل وإعال
رأَسه لغري اهللا، وال أن ينحين صلبه خضوعاً إال هللا، فلم تكن والدتُه فاطمُة بنُت أسد 
اهلامشية تستطيع أن تسجد لألصنام منذ أن محلت به، وكان محًال مباركاً، مل تتعب 

  .أمه يف محله كتعبها فيمن قد محلت به قـَبـَْله
أراد اهللا تعاىل خروج ذلك احلمل املبارك إىل الدنيا، كانت أمه تطوف  وملا أن

بالبيت، فضرا الطْلُق، وجاءها املخاض، فلم تتمكن من اخلروج من املسجد لشدة 
األمل، وصارت يف حرية وريبة من أمرها، فهي ال تريد أن يشعر ا أحد، وال أن 

وحياًء، فأخذت تدعو اهللا تعاىل أن يعلم ا أحد ممن كان يطوف بالبيت، ِحشمًة 
ييسر عليها والدا حبق البيت، ومن بناه، فلما زادت ُكربُتها، واشتدت ِحمَنُتها، 
أرادت الدخوَل حتت أستار الكعبة لتسترت ا حال وضعها، وكانت مقابلًة للركن 

عاءها، العراقي الذي يقابل ركَن احلجر األسود من اجلهة الغربية، فاستجاب اُهللا د
فلم تنتبه إال حبصول األمر العظيم، واخلطب املدهش اجلليل، وهو انشقاق الركن 
وانفتاُحه، فسارعت الدخول إىل الكعبة املشرفة، من باب ِسري خاص، مل يفتح 
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ألحد قبلها، ولن يفتح ألحد بعدها، فما هو إال أن دخلت حىت التئم الشق، وعاد 

اس ذلك اندهشوا هلول ما رأوا، وأسرع العباس بن عبد الركن كما كان، فلما رأى الن
املطلب إىل إحضار النسوة ليساعدوا فاطمة بنت أسد على وضعها، فأرادوا فتح 
باب الكعبة فلم يتهيأ هلم ذلك، فهناك أمر عظيم حيصل داخل الكعبة، فقد يسر 

املؤمنني  اهللا تعاىل أمرها، فوضعت محلها يف جوف الكعبة، إكرامًا من اهللا ألمري
علي السالم، أن ال يسقط إال يف أشرف البقاع وأطهرها، وأكرمها وأفضلها، تطهرياً 
من اهللا تعاىل له، وإكرامًا لوجهه، فكان عليه السالم املولوَد األول واألخري يف 

  .جوف الكعبة صلوات اهللا عليه، فلم يولد أحد قبله وال بعده فيها
  ااهَ َضــــــــــــــ ال يُ َالً لــــــــــــــه ُعــــــــــــــمولــــــــــــــداً يا     يعلــــــــــــــــــــــــلجعــــــــــــــــــــــــل اهللا بيتــــــــــــــــــــــــه 

ــــــــــه ــــــــــوالدة في ــــــــــم يشــــــــــاركه فــــــــــي ال   أحـــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــابقاً وال أخراهـــــــــــــــــــــا    ل
ـــــــــــــــــــــــي ــــــــــن هواهــــــــــا     علـــــــــــــــــــــــَم اهللا شـــــــــــــــــــــــوقه لعل ــــــــــه م ــــــــــذي ب ــــــــــه بال    علَم

   فـــــــــــــــــــــــــــأره حبيبـــــــــــــــــــــــــــه وأراهـــــــــــــــــــــــــــا    لقـــــــــــــــــــــاءه وتمنـــــــــــــــــــــى تْ نـــــــــــــــــــــمَ إذ تَ 
ه رزق اهللا يسوقتأكل من  اً وملا ولد عليه السالم بقيت أمه يف جوف الكعبة أيام

، فلما أخرجته أمه من الكعبة والناس ينتظرون خروجها، ليعلموا ما الذي إليها
وضعت؟ وماذا تسميه؟ فلما خرجت من الكعبة أرادت أن تسميه باسم أبيها 
أسد، ولكنها مسعت نداء يف جوف الكعبة يقول هلا مسيه علياً، فسمته بذلك، 

  .ووافق على تلك التسمية والُده أبو طالب
علي عليه السالم كانت نشأته مباركة، فقد أحبه النيب صلى اهللا عليه فلما نشأ 

وآله وسلم حبًا شديداً، فكان يتوىل أكثر تربيته، فكان يوجره اللنب عند شربه، 
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وحيركه يف املهد عند نومه، ويناغيه يف يقظته، وحيمله على صدره ورقبته، ويطوف 

  .به جبال مكة وشعاا وأوديتها
أخذه النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ورباه يف حجره، كما  غالماً صار فلما 

  :قال علي عليه السالم
وضعين يف حجره وأنا ولد، يضمين إىل صدره، ويكنفين يف فراشه، وكان ميضغ (

  ).الشيء مث يلقمنيه
ويتبعه  الظل، يالزمه مالزمة وكان علي عليه السالم ال يفارق مربَيه العظيم، بل كان 

لقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، ( :كما قال صلوات اهللا عليهل ألمه،  اتباع الفصي
يرفع يل يف كل يوم من أخالقه علمًا ويأمرين باإلقتداء، ولقد كان جياور يف كل سنة 
حبراء، فأراه وال يراه غريي، ومل جيمع بيٌت واحد غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 

  ).رى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوةوسلم، وخدجية وأنا ثالثهما، أ
لقد أمجع املؤرخون من املوالفني واملخالفني على أن أمري املؤمنني عليًا عليه السالم و

  .متعسفإال ولد يف جوف الكعبة، ال يشك يف ذلك منصف، وال ينكره 
ومل تكن والدة أمري املؤمنني علي عليه السالم يف جوف الكعبة أمرًا أتى 

ة، أو حصل جمازفة، بل يف ذلك من الدالئل والفضائل الشيء الكثري، مصادف
فوالدته يف جوف الكعبة إيذان وإعالم من اهللا تعاىل بأن من طهره اهللا بالوالدة 
فيها، سيكون هو من يطهرها من األصنام، ويقتلع أوثان الشرك من على ظهرها، 

ث ولد يف بطنها، بوضع أحّب علي عليه السالم أن يكافئ الكعبة حي: وكما قيل
  :الصنم عن ظهرها، كما قال القائل
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ــــــــــــلَ   ــــــــــــــتُ     نْ أَ اً بَــــــــــــمَ دْ ِقــــــــــــ اك اهللاُ َعــــــــــــا دَ م ــــــــــــــيْ بـ لَ فَـ  فــــــــــــــي البيــــــــــــــتِ  دَ وَل   هُ َت
ـــــــــــطَ     نْ أَ بِـــــــــــــ ريشٍ قُـــــــــــــ ينَ بَـــــــــــــ هُ رتَ كَ َشـــــــــــــف ـــــــــــبَ  مْ هِ امِ نَ ْصـــــــــــن أَ َت ِمـــــــــــرْ ه   هُ يَت

 أمريُ ، وهو وكيف ال يكون ذلك كذلك، وهو الذي بسيفه قام عموُد الدين
املهاجرين،  ةُ ر واملشركني، وغُ  الشركِ  بريُ الدين واملسلمني، ومُ  املؤمنني، ويعسوبُ 

 الناكثني والقاسطني واملارقني، وموىل املؤمنني، وشبيهُ  اهلامشيني، وقاتلُ  فوةُ وصَ 
بو السبطني، أاهللا املسلول، و  البتول، وسيفُ  الرسول وأخوه، وزوجُ  هارون، ونفسُ 

العرب  اللواء، وسيدُ  اجلنة والنار، وصاحبُ  الفجرة، وقسيمُ  ، وقاتلُ ةربر ال وأمريُ 
  .األكرب ب، والصديقُ رَ الكُ  والعجم، وكاشفُ 

من راح  أفضلُ و هتدى، امن  من احتذى، وأعلمُ  شرفُ أمن ارتدى، و  كرمُ أ
ا يف بَ أهدى من صام وصلى، الذي ما صَ و من ركب ومشى،  شجعُ وأواغتدى، 

 ا، دعاه بَ كَ  شجاعته ما رُ هْ ا، ومُ بَ خَ  هديه ما ا، ونورُ بَ نَـ  ه مانِ رْ ن قِ ه عا، وسيفُ بَ الص
 تْ يَ نِ ، قد جُ ءقام احلجة الزهراأ، وسلك احملجة البيضا، و رسول اهللا إىل التوحيد فلىب 

  .همِ لَ من قَـ  العلمِ  رُ جواهِ  تْ طَ قِ تُ من علمه، والْ  النصرِ  ارُ مثَِ 
نا وعلي نورًا بني يدي اهللا أكنت ((م وفيه يقول النيب صلى اهللا عليه وآله وسل

لف عام، فلما خلق اهللا تعاىل آدم، أربعة عشر أتعاىل من قبل أن خيلق آدم ب
حىت  ،تعاىل ينقله من صلب إىل صلب سلك ذلك النور يف صلبه فلم يزل اهللاُ 

يف صلب عبد اهللا، وقسماً يف  قسماً : أقره يف صلب عبد املطلب، فقسمه قسمني
حلمه حلمي، ودمه دمي، فمن أحبه فبحيب ، ، فعلي مين وأنا منهصلب أيب طالب

  )).بغضهأبغضه فببغضي أأحبه، ومن 
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        حادثة اإلسراء واملعراجحادثة اإلسراء واملعراجحادثة اإلسراء واملعراجحادثة اإلسراء واملعراج: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 
حادثُة اإلسراء واملعراج، املعجزُة مناسبات العظيمة في شهر رجب، المن و 

اشتملت  اخلالدُة اليت حتدث عنها القرآن الكرمي، يف سورتني من سور القرآن، ولقد
هذه احلادثة على رحلتني عظيمتني، وآيتني كبريتني، ومعجزتني خالدتني، كل واحدة 

  :ا آيات ودالئل واضحة ألهل العقولمستقلة باإلعجاز، وفيه
رحلة أرضية من مكة املكرمة من حجر إمساعيل من  فهي :فأما الرحلة األولى

وكان ذلك بعد  وىل، إىل بيت املقدس القبلة األالكعبة املشرفة، إىل أرض فلسطني
 املسجد منوروحه  جبسده وسلم وآله عليه اهللا صلى اهللا برسول حيث أسريالعشاء، 

 فنزل والسالم، الصالة عليه جربيل صحبة الرباق، على راكباً  املقدس، بيت إىل احلرام
وقطع النيب تلك املسافة ، املسجد باب حبلقة الرباق وربط ،إماماً  باألنبياء وصلى هناك،

طويلة اهلائلة ذهاباً وإياباً يف بعض ليلة، وهي مسافة ال تقطع يف تلك املدة والفرتة إال ال
يف شهر ذهابًا وآخر إياباً، أما يف هذه األزمنة املتطورة، والعصور املتقدمة، فال يصل 
إليها املسافر على أحدث املواصالت الربية، إال يف ليال وأيام، فهذه الرحلة حتدث اهللا 

 :سورة اإلسراء، وقد مسى اهللا تعاىل هذه السورة باسم هذه احلادثة، فقال تعاىل عنها يف
ُسْبحاَن الِذي َأْسرى بَِعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحراِم  ،ِبْسِم اللِه الرْحمِن الرِحيمِ {

  .}إلى آخر اآليات إَِلى اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى
بريًا وآية واضحة على الرابطة املتصلة القوية بني دين لتكون هذه احلادثة دليًال ك

النيب اخلامت ودين من سبقه من األنبياء السابقني، وأنه من عند اهللا، أرسل به 
  .أنبياءه ورسله هلداية البشر
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فهي رحلة مساوية علوية، من بيت املقدس إىل سدرة  :وأما الحادثة والرحلة الثانية

السبع العلياء، مروراً باألنبياء وتسليماً عليهم، وتعرجياً على  املنتهى، واخرتاقاً للسموات
املالئكة ومصافحة هلم، ومشاهدة لكثري من اآليات، واطالعًا على أشياء كثرية من 
املغيبات املخفيات، حىت وصل سدرة املنتهى، وبلغ الدرجة واملكانة اليت مل يصل إليها 

  .له، وهذه الرحلة تسمى املعراجأحد قبله من األنبياء صلوات اهللا عليه وآ
 ففتح جربيل له فاستفتح الدنيا، السماء إىل املقدس بيت من الليلة تلك به عرجفقد 

 بنبوته، وأقر السالم، عليه ورد به فرحب عليه، فسلم البشر، أبا آدم هنالك فرأى له،
  . يساره عن األشقياء وأرواح ميينه، عن السعداء أرواح اهللا وأراه
 ابن وعيسى زكريا بن حيىي فيها فرأى له، فاستفتح الثانية، السماء إىل هب عرج مث
  . بنبوته وأقرا به، ورحبا عليه فردا عليهما، وسلم فلقيهما مرمي،
 ورحب عليه فرد عليه فسلم يوسف، فيها فرأى الثالثة، السماء إىل به عرج مث
  .بنبوته وأقر به،

 ورحب عليه، فرد عليه، فسلم إدريس، فيها فرأى الرابعة، السماء إىل به عرج مث
  .بنبوته وأقر به،

 فرد عليه، فسلم عمران، بن هارون فيها فرأى اخلامسة، السماء إىل به عرج مث
  .بنبوته وأقر به، ورحب عليه
 فرد عليه، فسلم عمران، بن موسى فيها فلقي السادسة، السماء إىل به عرج مث
  .بنبوته وأقر به، ورحب عليه
 عليه، فسلم السالم، عليه إبراهيم فيها فلقي السابعة، السماء إىل به عرج مث
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  .بنبوته وأقر به، ورحب عليه، فرد

ولقد كان اإلعراج برسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم، بروحه وجسده مجيعاً، 
وليس معراجاً روحياً كما يقول ذلك بعض اجلهلة األفدام، الذين حياولون إنكار شيء 

القرآن، فلو كان إمنا عرج بروحه فحسب، لكن ذلك مثل الرؤيا فقط، قد حتدث عنه 
ومل يكن فيه اإلعجاز العظيم على احلد الذي أخرب اهللا به، ومل يكن فيه اإلكرام 
والتعظيم والتشريف على املستوى الذي أراده اهللا لنبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم، 

ِبْسِم اِهللا {النجم، يف قوله تعاىل  وهذه اآلية العظيمة حتدث عنها القرآن يف سورة
َعِن  َوَما يَنِطقُ  ،َما َضل َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى ،َوالنْجِم ِإَذا َهَوى الرْحمِن الرِحيمِ 

َوُهَو  ،ُذو ِمرٍة فَاْستَـَوى ،َعلَمُه َشِديُد اْلُقَوى ،ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى ،اْلَهَوى
فََأْوَحى إَِلى َعْبِدِه َما  ،َفَكاَن قَاَب قـَْوَسْيِن َأْو َأْدَنى ،ثُم َدنَا فـََتَدلى ،َلىبِاْألُُفِق اْألَعْ 

 ،نـَْزَلًة ُأْخَرى َولََقْد رَآهُ  ،َأفـَُتَمارُونَُه َعَلى َما يـََرى ،َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما رََأى ،َأْوَحى
َما زَاَغ  ،ِإْذ يـَْغَشى السْدرََة َما يـَْغَشى، َمْأَوىِعنَدَها َجنُة الْ  ،ِعنَد ِسْدرَِة اْلُمْنتَـَهى

وهذا اإلعراج العلوي، يبني  ،}ِمْن آيَاِت رَبِه اْلُكبـَْرى لََقْد رََأى ،اْلَبَصُر َوَما طََغى
اإلتصال الوثيق واإلتفاق األكيد يف اإلميان والتوحيد واإلخالص للواحد ايد فيما 

، وأن دين اهللا واحد فيهما، وأن األنبياء واملرسلني بني أهل السماء وأهل األرض
يتلقون أوامرهم وتكاليفهم، من حيث يتلقى املالئكة أوامرهم وتكاليفهم، وال نريد 
التعرض لتفصيل حادثة اإلسراء واملعراج وكيفية، وقوعها، فالكالم يطول بنا لو أردنا 

س الدينية والعقائدية ذلك، ولكن نريد أن نأخذ العرب واأليات، ونستفيد الدرو 
  .والتشريعية يف حياتنا



  في فضل رجب                    ٧٤                       إظهار العجب  
فقد كان يف حادثيت اإلسراء واملعراج تشريعات إسالمية، تؤذن بأن لتلك التشريعات 
مزيد عناية إالهية، حيث كان تشريعها مساويًا علوياً، كي يهتم املسلمون ا، 

سالم، ومنها وحيرصون عليها، وتلك التشريعات منها ما هو ترسيخ ملبادئ وقواعد اإل
ما هو من تكاليف األحكام، ومنها ما هو داع ومرغب يف صاحل األعمال، ومنها ما 

  .هو زاجر وواعظ عن قبيح األفعال
الذي هو من مبادئ وأسس العقيدة اإلسالمية، إعالم اهللا : فمن القسم األول

عليه  لنبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم بإمامة وخالفة ووصاية أخيه علي بن أيب طالب
السالم، وأن ذلك من كمال الدين، وأصول عقائد املسلمني، وقد رويت يف ذلك 

  :على ذلكالروايات الكثرية 
  :ليلة اإلسراء تبيين إمامة أمير المؤمنين علي عليه السالم: األول
زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم ما رواه اإلمام األعظم  :فمنها

من : قال يل ريب ليلة أسري يب: ((اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمقال رسول : السالم قال
يا حممد إين انتجبتك : قال. قلت أنت أعلم يا رب: خلفت على أمتك يا حممد؟ قال

برساليت، واصطفيتك لنفسي، فأنت نبيي، وخرييت من خلقي، مث الصديق األكرب الطاهر 
سبطيك السيدين الشهيدين املطهر الذي خلقته من طينتك، وجعلته وزيرك، وأبا 

الطاهرين املطهرين سيدي شباب أهل اجلنة، وزوجته خري نساء العاملني أنت شجرة 
وعلي أغصاا وفاطمة ورقها واحلسن واحلسني مثارها، خلقتكم من طينة عليني، 
وخلقت شيعتكم منكم إم لو ضربوا على أعناقهم بالسيوف مل يزدادوا لكم إال حبا، 

علي عليه  قال، ))أخوك علي بن أيب طالبٍ : ن الصديق األكرب؟ قاليا رب وم: قلت
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بناي احلسن واحلسني منها ابشرين ا رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم و : ((السالم

  )).وذلك قبل اهلجرة بثالثة أحوال
ملا : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عن جابر بن عبداهللا، قالو 

يب إىل قصر من لؤلؤ، فراشه ذهب، يتألأل؛ فأوحى إيل ريب  يهأسري يب انتُ 
  .))أنه سيد املسلمني، وإمام املتقني، وقائد الغر احملجلني :وأمرين يف علي بثالث

ن كان قبله وليست ألحد بعده، يا ا مَ  م سَ وهو أمري املؤمنني مل أُ : ولهإىل ق
، وهو الكلمة اليت ألزمتها حممد علي راية اهلدى إمام أوليائي، ونور من أطاعين

  .))املتقني، من أحب علياً فقد أحبين ومن أبغضه فقد أبغضين
سئل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بأي لغة خاطبك ربك ليلة : عن ابن عمر، قالو 

يا رب خاطبتين أم : خاطبين بلغة علي بن أيب طالب؛ فأهلمين أن قلت: املعراج؟ فقال
 ،شيء ليس كاألشياء، ال أقاس بالناس، وال أوصف بالشبهات يا أمحد أنا: علي؛ فقال

لعت على سرائر قلبك فلم أجد إىل ط اف ،خلقتك من نوري وخلقت عليًا من نورك
  .))قلبك أحب إليك من علي بن أيب طالب خاطبتك بلسانه كيما يطمئن قلبك
لنبيه قبل فهذه األخبار واضحة يف إمامة علي عليه السالم، وألمٍر ما بينه اهللا 

اهلجرة يف بدايات الدعوة، إعالماً أن اعتقاد نبوة حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم ال 
يكون اعتقاداً صحيحًا تامًا كامًال إال باعتقاد إمامة علي عليه السالم، وحمبة ووالية 

  .أهل البيت الطاهرين، ويف هذا كفاية ملن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد
  :ين أن اهللا تعالى ال يرى باألبصارتبي: الثاني

تنبيه اهللا تعاىل لعباده أنه ال يُرى، وال جتوز رؤيته ال يف الدنيا  :ومن ذلك أيضاً 
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وال يف اآلخرة، وذلك أن اهللا تعاىل لو كان جيوز رؤيته لرآه أفضل اخللق وأحبهم 

الرؤية لديه حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم، فلما مل حيصل ذلك علمنا أن انتفاء 
عن اهللا تعاىل أمر ذايت، وأن ذاته العلية ال تطرأ عليه عوارض األجسام واألعراض،  

َهْل  :َوَسلمَ َوآَلُه َعَلْيِه  َسأَْلُت َرُسوَل اللِه َصلى اللهُ  :قَالَ  ،َعْن َأِيب َذر كما روي 
  .))نُوٌر َأىن أَرَاهُ (( :قَالَ  ؟َرأَْيَت رَبكَ 

َثالٌث َمْن َتَكلَم ِبَواِحَدٍة ِمنـُْهن فـََقْد أَْعَظَم َعَلى : ة أا قالتوما روي عن عائش
َوآَلُه َعلَْيِه  َمْن َزَعَم َأن ُحمَمًدا َصلى اللهُ  :قَاَلتْ  ؟َما ُهن  :قال مسروق .اللِه اْلِفْريَةَ 

  .َوَسلَم رََأى رَبُه فَـَقْد أَْعَظَم َعَلى اللِه اْلِفْريَةَ 
َوَلَقْد رَآُه نـَْزَلًة ﴿ ﴾،َولََقْد رَآُه بِاألُُفِق اْلُمبِينِ ﴿َأَملْ يـَُقِل اللهُ َعز َوَجل  :مسروق قَالَ 
َوآَلُه َعلَْيِه  أَنَا أَوُل َهِذِه األُمِة َسَأَل َعْن َذِلَك َرُسوَل اللِه َصلى اللهُ  :فَـَقاَلتْ  !.﴾؟ُأْخَرى
َر َهاتـَْنيِ اْلَمرتـَْنيِ  :فـََقالَ  ،َوَسلمَ  َا ُهَو ِجْربِيُل ملَْ أَرَُه َعَلى ُصورَتِِه الِيت ُخِلَق َعَليـَْها َغيـْ ِإمن، 

َهِبطاً     .ِعَظُم َخْلِقِه َما بـَْنيَ السَماِء ِإَىل األَْرضِ  ِمَن السَماِء َساّداً  رَأَيـُْتُه ُمنـْ
األَْبَصاُر َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر  ال ُتْدرُِكهُ {يـَُقوُل  أََو ملَْ َتْسَمْع َأن اللهَ  :فـََقاَلتْ 

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلَمُه {َأَو ملَْ َتْسَمْع َأن اللَه يـَُقوُل  ،}َوُهَو اللِطيُف اْلَخِبيرُ 
 ُه ِإالُه فـَُيوحِ  َوْحًيا َأْو ِمْن َورَاِء ِحَجاٍب َأْو يـُْرِسَل َرُسوالً  اللَي بِِإْذنِِه َما َيَشاُء ِإن

  )).إىل آخر اخلرب }َعِلي َحِكيمٌ 
  :شرعية الصالة واألذان: الثالث

الذي هو من تكاليف األحكام، شرعية الصالة واألذان،  :ومن القسم الثاني
ألن املسلمني قد اختلفت أقواهلم يف هذا ال سيما يف أمر األذان، فمنهم من 
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ن األنصار، ومنهم من جيعله أمر استشاريًا بني النيب صلى جيعله رؤيا رآها رجل م

اهللا عليه وآله وسلم وبني أصحابه فاختار هذه األلفاظ املعروفة حني أشار عليه 
ا أحد الصحابة، ومنهم من يقول بأنه تشريع إالهي بتعليم مساوي، كما هو 

  :رأي أهل البيت عليهم السالم ومما يؤكد ذلك
احلََنِفيِة فقال له بلغنا أَن األذاَن علي املعروف بابن ٌل إىل حممد بن جاء رجما روي أنه 

إمنا هو رؤيا رآها رجٌل من األنصار، فَقصها على رسول الّله صلى اللّه عليه وآله وسلم، 
ا يقول ذا اجلاهُل من : فقال له حممُد بن احلنفية! فأمر بالًال فأذَن بتلك الرؤيا  إِمن

برسول الّله صلى اللّه عليه وآله ملا أسري ِإن أمَر األذاِن أعظُم من ذلك، إنه الناِس، 
وسلم؛ فانـُْتِهَي به إىل السماء السادسة، مجع الّله له ما شاء ِمَن الرسل واملالئكة، فنزل 
ملٌك مل ينزل قبل ذلك اليوم، عرفِت املالئكُة أَنه مل ينزل إال ألمر عظيم، فكان أوُل ما 

أنا كذلك، أنا األكرب : فقال الّلُه َعز وَجل . اللُه أَْكبَـُر اللهُ َأْكبَـرُ : تكلم به حني نزل، قال
أنا كذلك، الإله إال أنا، ُمث : فقال اللّه ،أشهد أالّإله إال اللّه: الشيء أكرب مين، ُمث قال

نعم هو رسويل بعثته برساليت وائتمنته على : فقال اللّه ،َأْشَهُد َأن ُحمَمداً َرُسوُل اللهِ : قال
أنا افرتضتها على عبادي وجعلتها يل : فقال اللّه ،َحي َعَلى الصالَةِ : وحيي، ُمث قال
قد أفلح من مشى إليها وواظب عليها : فقال اللّه ،َحي َعَلى الَفَالحِ : رضا، ُمث قال
هي أزكا األعمال عندي، : فقال اللّه. الَعَملِ َحي َعَلى َخْريِ : ُمث قال ،ابتغاء وجهي

فأم رسوُل الّله َصلى اللُه َعلَْيِه َوآلِِه َوَسلَم َمْن  . قد قامت الصالةُ : وأحبها إيل، ُمث قال
َلُك يؤذن مثىن مثىن، وآخر أذانه وإقامته

َ
الإله : كان عنده من الرُسل واملالئكة، وكان امل

  .}َورَفـَْعَنا َلَك ذِْكَركَ {: ذكر الّله يف كتابهوهو الذي . إالاللّه
  .ُمث نزل؛ فأمر أَْن يؤذن بذلك األذان. فتم له يومئذ شرفه على اخللق :قال حممد بن احلنفية
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  الترغيب في الطاعات: الرابع

 الذي هو الحث على الطاعات وصالح األعمال: ومن القسم الثالث
  :والترغيب فيها

: اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم  قال رسول: ليه السالم قالعن علي عما روي 
ال أدري : ملا أسري يب إىل السماء قيل يل فيم اختصم املأل األعلى؟ قلت((

يف إسباغ الوضوء يف السربات، ونقل األقدام إىل اجلماعات، : فعلمين، قال
  .))وانتظار الصالة بعد الصالة

يا حممد هل تدري فيم : ((ولفظه وأخرج أمحد حنوه من حديث ابن عباس
وما : خيتصمون يف الدرجات والكفارات، قال ،نعم: خيتصم املأل األعلى؟ قلت

املكث يف املساجد بعد الصلوات، واملشي على األقدام إىل : الكفارات؟ قلت
اجلماعات، وإبالغ الوضوء يف املكاره، ومن فعل ذلك عاش خبري ومات خبري، 

  )).لدته أمهوكان من خطيئته كيوم و 
  الزجر عن المعاصي والوعيد عليها: الخامس

وهو الزجر عن املعاصي وقبائح األفعال، وبيان عقوبات  :ومن القسم الرابع
  :أهلها، فهي كثرية جداً، ونورد منها بعضاً يدل على ما سواه

ملا عرج : ((قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم: عن أنس بن مالك قال
ما : م هلم أظفار من حناس خيمشون وجوههم وصدورهم، فقلتيب مررت بقو 

  )).هؤالء الذين يأكلون حلوم الناس ويقعون يف أعراضهم: هؤالء يا جربيل؟ قال
رأيت ليلة أسري يب رجاًال تقطع : ((وعن أنس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
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خطباء من  هؤالء: يا جربيل من هؤالء؟ قال: ألسنتهم مبقاريض من نار، فقلت

  )).أمتك يأمرون مبا ال يفعلون
يب رجاًال  يرأيت ليلة أسر ((وآله صلى اهللا عليه  قال رسول اهللا: أنس قال عنو 

من هؤالء، : جلربيلتقرض شفاههم مبقارض من نار كلما قرضت رجعت، فقلت 
وهم يتلون  أنفسهمقال هؤالء خطباء من أمتك كانوا يأمرون الناس بالرب وينسون 

  .))أفال يعقلون الكتاب
ملا عرج به إىل ((اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم   أن رسول ،سعيد اخلدري وعن أيب

فإذا رجال بطوم كأمثال البيوت العظام قد مالت  السماء نظر يف مساء الدنيا
بطوم وهم منضدون على سائلة آل فرعون يوقفون على النار كل غداة وعشي 

هؤالء أكلة الربا : يا جربيل من هؤالء؟ قال: أبدًا قلتيقولون ربنا ال تقم الساعة 
  )).من أمتك ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس

 :وآله عن ليلة أسري به قالصلى اهللا عليه أيب سعيد قال حدثنا رسول اهللا  عنو 
فرهم، من يأخذ مبشا منظرت فإذا أنا بقوم هلم مشافر كمشافر اإلبل، وقد وكل ((

 من أسافلهم،  خيرجأحدهم حىت  مث جيعل يف أفواههم صخرًا من نار، فيقذف يف يف
أموال  يأكلونيا جربيل من هؤالء؟، قال هؤالء الذين  :وهلم خوار وصراخ، فقلت

  . ))اليتامى ظلماً إمنا يأكلون يف بطوم ناراً وسيصلون سعرياً 
  .بشاشة وال بشر وجهه لىع وليس يضحك، ال وهو النار، خازن مالكاً  ورأى
 ومير أماكنهم، عن يتحولوا أن ألجلها يقدرون ال كبرية بطون هلم الربا أكلة ورأى

  .فيطأوم النار على يعرضون حني فرعون آل م
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 من يأكلون مننت، غث حلم جنبه إىل طيب، مسني حلم أيديهم بني الزناة ورأى

  .السمني الطيب ويرتكون املننت، الغث
 معلقات رآهن أوالدهم، من ليس من الرجال على دخلنيُ  الالتى ساءالن ورأى

  .))يهندُ بثُ 
؟ اهللا حدثنا ما رأيت ليلة أسري بكقلنا يا رسول : عن أيب سعيد اخلدري قالو 
رجال ونساء موكل م رجال ، مث انطلق يب إىل خلق من خلق اهللا كثري: قال

لنعل مث يضعوا يف فيجذون منه اجلذة مثل ا، يعمدون إىل عرض جنب أحدهم
 يا حممد لو جيد  ،فيقال له كل كما أكلت وهو جيد من أكله املوت ،أحدهم يف

هؤالء اهلمازون : يا جربائيل من هؤالء ؟ قال: فقلت، املوت وهو يكره عليه
أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتاً : فيقال، واللمازون أصحاب النميمة

  .فكرهتموه وهو يكره على أكل حلمه
  .وغري ذلك من الروايات، اليت فيها املواعظ البالغات

فهذا ما تيسر إيراده، ونسأل اهللا تعاىل أن يوفقنا ملا حيب ويرضى، وأن يعصمنا من 
الزلل واخلطا، وأن جيعل أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي، وأن يشركنا ووالدينا وأوالدنا 

ؤمنات يف صاحل دعاء وأعمال عباده ومشائخنا يف الدين وطالبنا وإخواننا املؤمنني وامل
الصاحلني، وأن يعجل الفرج والروح والنصرة والتمكني والتأييد ألوليائه، وألهل بيت 

  .نبيه صلى اهللا عليه وآله وسلم، ولإلسالم واملسلمني، إنه على كل شيء قدير
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أطلب من إخواين املؤمنني، وكل من اطلع على هذه الرسالة أن  :وفي الختام

ووالدي وأوالدي يف دعائه، فإنين بأمس احلاجة إىل ذلك، وفق اهللا اجلميع يشركين 
  .ملا حيب ويرضى

  وصلى اهللا وسلم على سيدنا حممد وعلى آله الطاهرين
  
  

  إبراهيم حيىي الدرسي احلمزي وفقه اهللا
  

  ه١٤٣٩/مجاد اآلخرة/٢٩يوم السبت املوافق 
  
  صعدة –احلمزات 
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