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مؤسسسسسط الةرالسسف ال األراسسف األمحسسياسسف الح حسسياسسف
سييي اإلمام الشيخ صالح ال األري ()١٩٧٨ - ١٩١٠

ا وار
هو العارف باهلل سييييدي ييييي ال ريعةن امعدي ال عيعةن صيييا
ال ظاهرة اا سييييرار ال باهرةن اإل مام ال عا مل اال عالم الزا هدن التعي النعي
ال صفي الوفي الخفي الولين ف ضيلة ال شيي صالح بن م مد بن صالح بن
م مد رفاعي الجعفري الصيياي ي ال نيييني التي يتصييل نييب العالي
باإلمام جعفر ال صايق بن سيد ا م مد البا ر بن سيد ا علي زين العابدين
بن سيد ا اموال ا اإلمام ال نين رضي هللا تبارك اتعالى عنهم أجمعين.
ُالد موال ا  -رضي هللا عن اأرضاه  -ببلدة ي عال بشمال النوياي في / ١٥
 ١٣٢٨ / ٦هجرية.
اأ سرت الكريمة ا تهرت بالعلم االكرم االتعوى اال صالح امدار سة العرآي
الكريم االعلم ال شريف .فعد أ سس جده ال شيي صالح م مد رفاعي التي
افد من مصر زااية لت فيظ العرآي اتخرّج على يدي منها كثير من ال فاظ.
افد يييييخنا الى ا زهر الشييييريف في الثاللينيات المياليية لتلعي العلمن
اذلييب بعييد أي أتم فظ العرآي الكريم ا فظ بعم المتوي من العرا ات
االفع لم جملة من ا اييث النبوية.
لم تلعى العارف باهلل تعالى سيدي الشيي صالح الجعفري  -رضي هللا عن
 العلم با زهر الشريف على يد خبة طيبة من كبار العلما العاملين التينجمعوا بين علمي ال شريعة اال عيعةن منهم ال شيي ابراهيم ال نمالوطي
االشيييي م مد بخيا الم يعي االشيييي بي هللا الشيينعي ي االشيييي
يوسيييف الدجوي االشييييي علي الشيييا ن اأما ييييخ في ال ري فكاي
العارف باهلل تعالى سيدي م مد الشريف.
صل سيدي ال شيي صالح الجعفري من ا زهر ال شريف على ال شهاية
ا هلية االعالمية العديمتين لم الشييييهاية العالية االشييييهاية العالمية م
اجازة تخصييا التدريس من كلية الشييريعة ا زهريةن لم ُعين يييخنا بعد
تخرج اماما امدرسا بالجام ا زهر الشريف فاتخت من رااق المغاربة معرا
يث تفرغ للعلم االدعوة االعباية.
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اكا ا ل شيخنا برااق المغاربة خلوة مباركة ال يتركها اال لزيارة جده ر سول
هللا صلى هللا علي ا سلم اا لزيارة معامات آل البيا اا اليا اال صال ين -
عليهم النالم  -اكل هكتا طول عمره المبارك تى لعي رب .
العد ا ييتهر يوم الجمعة با زهر الشييريف بدرد سيييدي الشيييي صييالح
الجعفرين فعد كا ا لعة ير س جامعة ا سالمية امدر سة صوفية أ ب
ما تكوي بالع ياية الرا ية ي خا ط في ها الععول ايج ي على الخواطر في
موعظة ننة ا كمة بالغةن فعد ُرزق  -رضي هللا عن  -الاة في الصوت
اطال ة في البياي افصييييا ة في اللنيييياي جتبا الي كل فسات النادن
فنب اي المع ي الوهاب.
كاي  -ر ضي هللا عن  -مو سوعة أجوبة لكل ا سسلة ااال ستف ناراتن كما
ضييرة صييوفية عتبة المنهل كل ليلة النين اكل ليلة جمعة ي مها
كا ا ل
جم غفير من ا باب االمريدين يتكراي هللا تعالى ايمد وي ر سول صل
هللا علي اعلى آل اص ب اسلم.
ا د أخت العارف باهلل تعالى سيدي اإلمام ا زهري ال شيي صالح الجعفري
طريعة سييييدي أ مد بن ايريس من سييييدي م مد الشيييريف رضيييي هللا
تعالى عنهم أجمعين.
اعكف  -رضيييي هللا عن  -على م لفات سييييدي أ مد بن ايريس ف بعها
بعد أي ام بت عيعها.
افي منييا اإللنين  ١٣٩٩ / ٥ / ٨هجرية ا تعل يييخنا العارف باهلل تعالى
سيدي اإلمام ا زهري ال شيي صالح الجعفري الى جوار رب را ضيا مر ضيا
بعد ياة افلة بالجهاي ألف خاللها العديد من الم لفات في ييتى العلوم
الد ينيةن فعلي رضييييواي هللا ار مات في كل لم ة ا فس اطرفة عدي ما
اسع علم هللا.
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الشيخ عبيالغني بن صالح ال األري ()٢٠١٢ _ ١٩٣٢

الد يخنا في مدينة ي عال – عاصمة المديرية الشمالية بالنوياي – اهو
االبن الو يد لنييييد ا اموال ا العارف باهلل سييييدي اإلمام ا زهري الشييييي
صييالح الجعفري –رضييي هللا تعالى عن – ا د ترك االده بد عال صييغيرال لم
ُ
(الك َّتاب)؛ يث سافر الى مصر اترك اأسرت في كفالة جده
يدخل الخلوة
ال اج م مد صالح الجعفري – ر ضي هللا تعالى عن  -اكاي سفر سيدي
الشيييي صييالح الجعفري – رضييي هللا تعالى عن  -الى مصيير ل ل العلم
با زهر الشييييريف؛ يث لم يثن عن طلب ترك لوطن ن اال مفار ت البن
الو يدن ا كاي يجم بين ط ل العلم اا لدعوة الى هللا بالخ ا بة االوعظ
ااإلر اي خدمة للدين االعلمن ااستمر على ذلب الم يته الى النوياي
اال زا رال عابرال تى ا تعل الى ر مة هللا ارضوا .
اكا ا عناية هللا ت يط بابن الو يد التي ترك ليجاهد في شييير يييريعة
اإلسيييالمن اهداية ال ا رينن فتربى ا شيييخ م أخت في كنف جدهن اعا
مع في المنزل؛ يث كا ا االدت ترعاه اترعى اخت اتتولى أمورهما.
فلما ا صل الى سن التعليم  -اهو سب سنوات  -يخل الكتاب في ي عال
اتعلم ب بجوار المنييييجد الكبيرن ف فظ العرآي الكريمن ايرد يييييسال من
مبايئ اللغة العربيةن اا تعل من الكتاب الى المدرسيييية ا الية االمعهد
العلمي بمنجد ي عال العتي .
افى ألنا يراست بالمعهد العلمي كاي يدرّد بالكتاب مناعدة لشيخ .
افى عام  1943طلب االده – رضييى هللا تعالى عن  -لزيارة مصييرن فته
يث أ اموا في مصيير عامال كامالل يخل في ألنا العنييم
م االدت اأخت
العام با زهر في الننة الثالثة.
لم سييييافر الى النييييوياي في آخر عام 1943ن اااصييييل تعليم بالمعهد
العلمين ايخل مدرسيييية أهلية ابتدا ية افتت ها عباد ماهر المصييييري
للتدريس بها اا ستمر يدرّد بالكتاب الى أي ا تدب مفتش التعليم ( نن
أبو يرق) للتدريس ب رسيييميال .فلما توفى ييييي الخلوة الكبير المشيييهور
( امد النجار) ااصييييل م ل الشيييييي أ مد البا ييييكات اعمل الشيييييي
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عبدالغني مع ن لم ات نعا الخلوة ا صارت ف صلينن ا سماها سيدي عبد
الغني (مدرسيية أطفال ي عال) لم صييارت مدرسيية أهلية صييغرى اسييماها
(مدرسة النعاية النموذجية).
ااسييتمر كتلبن اأخت يتر ى من مدرّد الى مدرّد أال فمدير للمدرسيية
تى اصل الى رتبة موج تربوي.
لم طلب االت اي اال يييتراكي بواسييي ة م افظ المديرية الشيييمالية ليكوي
المدير التنفيتي ما ة المديرية الشمالية.
امكث  16سييينة في تلب الوظيفةن اكاي أمين نيييم مدينة ي عال اعضيييو
لجنة المن عة الوسيييي ىن اأخت يارتين عضييييوال في الم تمر العام لالت اي
اال ييييتراكين امكث في االت اي اال ييييتراكي الى أي ا تهى عهد الر يس
جعفر ميرين فعاي الى ازارة المعارف (التربية االتعليم) في اظيفة موج
فني للتعليم في المن عة الوس ى.
لم لما جا بخ افاة االده ال شيي صالح الجعفري – ر ضي هللا تعالى عن -
طل اإل الة للمعا لينيييافر الى مصييير ايتفرغ إلكمال ما بدأه االده من
تربية المريدين في ال ريعة الجعفرية التي أ س نها با زهر ال شريفن الم
تكن من ال رق الرسمية في مصرن فكاي أال عمل ام ب هو عمل تصدي
رسييييمي بال ريعة الجعفرية ا مدية الم مدية من المشيييييخة العامة
لل رق الصييوفية بمصيير .اال ريعة الجعفرية ال عال ة لها بال ا فة الشيييعية
امتهبها الجعفري.
االتي ينظر الى ال ريعة الجعفرية منت تنييييجيلها عع ا تعال الشيييييي
الم سييس سيييدى صييالح الجعفري – رضييى هللا تعالى عن  -ا تى اآلي
يدرك أي سيييييدي الشيييييي عبد الغنى – فظ هللا تعالى  -بمثابة العموي
الفعري لهان فبدا ال يمكن أي ترسييي اتتوطد اتصييل الى ما اصييلا الي ن
يعال :اي اجوي اارث عيعي لنيييدي
اهتا بال أي ى م اباة أا زاع اال
اإلمام ا زهري الشيييييي صييييالح الجعفري من صييييلب ام هل للعيام بهتا
المنييسوليةن علميال اذا يال افنيال – أ صييد فن الدعوة الى هللا تعالى  -فضييالل
عن أ ابن الشيييييي الصييييلبي الو يد التي تتجم العلوب ول امتدايال
لم بة الشيييي الوالدن كل هتا جعل م هال لرسييالت ن ايوم أي ال لي أ د
أساتتتنا في الجامعة – اهو من طري صوفي معراف  : -اي اجوي سيدي
أهل الطريق

www.aheleltareek.com

الشيييييي عبييد الغنى – فظ ي هللا تعييالى  -بينكم من عنكم كثيرال من
المشييكالت التي يتعرل لها أبنا الشيييي التي ال عع ل أا ل عع غير
م هلن ف عد ع فيكم اجويه ا تشيييييارال لل ري عة عظي مال في ا لدا خل
االخارجن ال سيييييما اأي سيييييدي الشيييييي عبد الغني ل ا اطة بالعلوم
الشرعية االعربية ال بصيرة افتة بفع عصره.
أ ول :يوم أي سيييمعا هتا الكالم من ذلب الدكتور العالم المنصيييف
اال
فهما لم كا ا ا ييارة سيييد ا رسييول هللا –صييلى هللا علي اآل اسييلم -
لشييييخنا اإلمام الجعفري – رضيييي هللا تعالى عن  -بيل افات بالوصيييية
ل نيدي ال شيي عبد الغني بالعيام بخمر هته ال ريعة على ما عل ا لبات
العدال من تالميت سيدي ال شيي صالح ا اا لن العد كاي سيدي ال شيي
عبد الغني موفعال غاية التوفي في الم افظة على أبنا سيييييدي اإلمام
الجعفري دامى ام دلينن فاسيييت اع أي يو د الصيييفن ايجم الشيييملن
ايلم الشيييعثن اي لف العلوبن ااذا كاي الشيييي من معد ال ينيييتغرب
فيكفي فخرال أ ابن سييييدى اإلمام ا زهري الشييييي صيييالح الجعفري ا د
تولى تربيت سيييد ا اموال ا اإلمام ال نييين – رضييى هللا تعالى عن – اهو
م ذلب عصييامين كافح اجاهد تى اصييل الى ما اصييل الي بجده اعر
الى أي ال أعلى الشيييهاياتن ار ى أرف المناصييي في بلده النيييوياي
الشييعي ن لم امتثل أمر االده بتنفيت اصييية موال ا رسييول هللا – صييلى هللا
علي اآل اسييييلم  -اهي أي يكوي سيييييدي الشيييييي عبد الغني صييييالح
الجعفري يخال لل ري من بعد االدهن فعد كا ا ية يخنا الشيي صالح
الجعفري أي يعهد با مر بعد ا تعال الى الرفي ا على الى أ د الشيييييو
الفضيييلة ا سييتاذ الشيييي م مد عبد البا ين بيد أي
العلما اهو صييا
رسول هللا – صلى هللا علي اآل اسلم  -عهد بها الى سيدي الشيي عبد
الغني ل كمة بل كم يعلمها هللا ارسول .
أي الشيييي عبدالغني سييلب باإلخواي منييلب االده خ وة بخ وةن
اال
الم يفارق النهج الجعفري يد أ ملةن اأ ا تلمح تواضييييع الجم منت أال
يث ال بنا اإلمام الجعفري التين تتلمتاا على يدي ن
ا ا اصييييل في
ا هلوا من علم ن ال لهم :اي سييييدي الشييييي ترك منيييب ة ذات بات
كثيرةن كلها متناايةن اأ ا بينكم ك بة من هته ال باتن فري بعم اإلخواي:
بل أ ا مست ة هته المنيييب ة .فعال :ال .اي مست تها هو سييييدي الشييييي
صالح الجعفري رضي هللا تعالى عن .
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امرة أخرى ال لهم :اعتبراا أ فنييكم صييفاُ سييا رال الى سيييدي الشيييي
صالحن اأ ا في م خرة هتا الصف.
امرة ال :ا ما جسا ار سال لل شجرة التي غر سها سيدي ال شيي صالح
تى ال تنعط منها ار ة أا تتبل.
امن توا ضع ما رفع من عار :كل من يدخل ال ضرة الجعفرية فعلي أي
يلبس ظارة ال يرى بها اال سيدي الشيي صالح الجعفري.
ا د طب الشيي عبدالغني كل ما ال ت بيعال عمليال تامالن فلم يختلف ال
عن معال در ييييعرةن مما جعل العلوب تلتف ول اتلين ل اتتعل ب ن
اترى أي هللا – عز اجل  -عوضيييهم ب عن ييييخهم ا ال الشييييي صيييالح
الجعفري أعظم تعويمن اهتا ا مر يفرح سيييدي الشيييي صييالح الجعفري
ايعر عين ايثلج صييييدره يث امتد أمر طريعت على يد أ رب الناد الي
الده افلتة كبدهن اهته النياسة ال كيمة التي ساد بها سيدي الشيي
أ باب اإلمام الجعفري اسعا يا رة الم بة في العلوبن ابن ا منا ة
ال ريعة في البعاعن مما جعل يولي اهتمام كل لمنهج اإلمام الجعفرين
فعكف على ترال ت عيعال اتنعي ال اطبعال ا شييييرال ياي زياية أا افتساتن كما
ييا ياخييل
جعييل عنييايت ي الفييا عيية و صييييراح ال ريعيية في مختلف ا
الجمهورية اخارجها تى يتنييينى بنا اإلمام الجعفري أي يتجمعوا على
د عليهم – اال هللا
طريعت ا ضييرت في أماكنهم الخاصيية بهم فال يكوي
تعالى – منة أا فضييلن ا تى ال يعوق منيييرتهم ييي ن فنايى بتشييييد
تى ربا على
المراكز الجعفرية متعدية ا غرالن اتبرع لها بخالا مال
النييتين مركزال أا سييا ة جعفرية من اإلسييكندرية الى أسييواين بل بلغا
ليبيا اماليزيا اال مد هلل رب العالمينن ا د ا تهز فر صة ت شييد هته ال صراح
ليربي من خالل ها الشيييي باب على اإلخالل االع مل ا لدااب المتميز براح
تى ال ينتظر أ د أي يتكر بشي ياي اخوا ارفا .
الفري
الما كا ا بداية ييخنا سييدي عبد الغنى تربوية ؛ فعد اسيت اع ب كمت
ابصييييرت أي يوظف ال ا ات االمواه توظيفال عظيمالن يف بكل موهبة في
مكا هان افجر كل طا ة في موضييعهان فنايى بالصيي وة الصييوفية الشييبابية
م نت يا م ب هتا ا مرن االتي آ تا ل مار ها – اال مد هلل – على أعظم ما
يرجو ايتمنى كل عا لن امن عظيم فضل هللا علي أي سخر فن لخدمة
هللا ارسييول – صييلى هللا علي اآل اسييلم – ففتح باب منت الصييباح الباكر
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ا تى منت صف الليل لي نتعبل ضيوف الر من الكرامن يكرم افايتهم ليجد
كل من يلوذ ب كل ما ي لب من توجيهات سديدة اار ايات كيمة.
ر م هللا ال شيي عبدالغني بن صالح الجعفري ار ضي عن اأر ضاهن ا فعنا
بعلم اهدي اهداه اأكرمنا بم بت ارضاه.
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مليمف
يعول م لف هته الصييلوات سيييد ا اموال ا العارف باهلل تعالى سيييدي امام
الشريعة اال عيعة الشيي صالح الجعفري رضي هللا عن ا فعنا بعلم :

االصلوات عندي صيّبات
بغيث لابا الها راي
أ ا بالنفس أخدم من تالها
كمثل ا م يشغلها الصبي
اأ ظره اأ رس اعندي
ٌ
ظة ل
مال

ع َ
م النمي

اللمختار جدي كل فري
تالها موكل فهو النبي
ٌ
عمة اهللا جا ت
هنيسا
اما سب

العبي َد بها الي

أخا ا يا أخا ا م اجاهد
ُ
فللن ّ
هار عندي أالي
أ رب ّ لدي أ ا المربي
ايغمر لبَ

و ٌر جلي

فالزم ا ْريَها ااسم كالمي
فمنها العل ُ يشرق يا تعي
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الألات ف

نم َّ
ب ْ
َّللا ال َّر ْ مَن ال َّر يم)(1
َم ُد َّ
ْال ْ
َلِل َر ّ
ب ْال َعالَمينَ ()2
ال َّر ْ مَن ال َّر يم ( )3مَالب يَ ْوم
ّ
ك َ ْع ُب ُد اَايَّا َ
الدين ) (4ايَّا َ
ك
اهد َا الصّ َراطَ
ْ
نتَع ُ
َ ْ
ين ()5
ْال ُ
م ْ
م ( )6ص َراطَ الَّتينَ
نتَعي َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ا َعل ْيه ْ
أ َع ْم َ
م غ ْير المَغضوب
َّ
َعلَ ْيه ْ
الضالّينَ )(7
م ا ََال
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اوم األمي
بسم هللا الرمحن الرميم
ال مد هلل االصالة االنالم على سيد ا اموال ا م مد رسول هللا اعلى آل
في كل لم ة ا َفس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
ارضي هللا تبارك اتعالى عن يخنا سيدي صالح الجعفري اأرضاهن اجعل
الجنة متعلب امثواهن اا فعنا اللهم بجاه عندك يا هللا.
اللهم ا ي أ دم ال يب بين يد ّ
ي كل َفس الم ة اطر فة ي رف ب ها أ هل
النيييمااات اأهل ا رل اكل يييي هو في علمب كا ن اا د كاين أ دم
اليب بين يد ّ
ي ذلب كل :
 .1اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد ما جن ليل الدياجين اأ بلا
البواخر بال جاجن اسب وا هلل في المفااز االفجاجن اعلى آل اسلم.
 .2اللهم يا من مأل سره العلوب اخيره النوا ين صلي ابارك على سيد ا
الما ين اعلى آل اسلم ا فنا بالخير االفالح.
م مد العا
 .3اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد ما تر م اين اطاف عاكف اباين
اعلى آل اسلم أبد اآلباي.
 .4اللهم صل ابارك على سيد ا م مد سعد النعوين اامام الوفوين اعلى
آل اص ب اسلمن ما ه الننيم اأزهرت الوراي.
 .5اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النبي ال شاهد في يوم الم شاهدن
اعلى آل اص ب اسلم بعدي كل راك اساجد.
 .6اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة تجعلنا
ا شكرك كثيران اعلى آل اسلم تنليما كثيرا.

ب اي بنا كثيرا

 .7اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مدن بي ال لم االصييبرن ااإل نيياي
اا جرن االبر االخيرن االنهي اا مرن االفتوح االنصييييرن اعلى آل اصيييي ب
اسلم.
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 .8اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد اعلى ري ا تي من الد يان صييالة
فوز بها في الممات االم يان ا نال بها خير الدين االد يان اسييلم تنييليما
كثيرا.
 .9اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة من صيييلى علي بها جان
اينتنير بها ال جان يكوي ورها لصدار ا فا ن الشي ا نا اجا ن ا سعامنا
ياا ن العلوبنا جال .
 .10اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تغفر بها ذ بين ات نتر بها
عيبين اتصييييلح بها لبين ا ب أ ا هللا ربين اعلى آل اسييييلمن صييييالة
تعيت ي بها من ر كل ر اسل .
 .11اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة تفتح للخير أبوابان اتمأل
الص ف لوابان اتري عن ا لها را اعتابان ا ُيلهم بها في العبر جوابا اصوابان
اعلى آل اسلم ما ساق الريح بخمر هللا س ابا.
 .12اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد سيييد النيياياتن امنب البركاتن
امعييدي الكلمييات ال يبيياتن اسييييراج ال والييب االظلميياتن اجال الكراب
المدلهماتن اعلى آل اسلمن ااصلح لنا ا وال االصفات.
هويا خارجا
 .13اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة أ هده بها
عن المععوالت االعاياتن في جمي ا ا ات اال االتن اعلى آل اسييييلمن
ااجعلنا من أهل الشهوي االتجليات.
 .14اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد كعبة العاصيييدين للفرجن اترايح
يييفي أسيييري ب اعرجن فب اللهم فرج عني
النفس اا رجن اذ هو أاج
بال عوجن
فرجا ريبا سييريعا ييامال يا ما ااسييعا مباركا صييل ب الى
اعلو الى أعلى الدرج.
 .15اللهم صيل ابارك على سييد ا م مد صيالة منيكها على الراح يفوحن
االم صلي بها و ا الي يبكي اينوحن الى أي يتوج الي ايراحن اعلى آل
اسلم اعلى سيد ا آيم اسيد ا وح.
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 .16اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي زل الغيث بدعا فخفعم
الوايين اعمييا البركيية كييل عيياكف ابييايين البس الكوي عنييد موتي لوب
ال داين اعلى آل اص ب اسلم.
 .17اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ما رج هلل ارين ا ُري لخير النبل
جمي الم امدن اعلى آل اسلم
ا الموارين بفضل هللا تعالى التي ينت
بعدر فضل هللا على كل راك اساجد.
 .18اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة يعرب بها البعيدن اينييهل
اد كما ألنا لداااي ال ديدن اعلى
بها الشييييديدن ايلين لي بها كل ل
آل اسلم بعدي ما يبدئ هللا اما يعيد.
 .19اللهم صل ابارك على سيد ا م مد بي الر مةن صالة تنور بها بصري
اب صيرتين ات صلح بها ظاهري ا سريرتين اعلى آل ا سلمن ا ب على كل
ي دير.
 .20اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة ما خ رت على خاطرن تجم
صالة كل باي ا اضرن ات يط بصلوات ا اا ل اا ااخرن اعلى آل اسلم الى
يوم تُبلى النرا ر.
 .21اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تجم فضل جمي الصلواتن
بعدر فضييل هللا على الوا فين بعرفاتن صييالة ت فظني بها في ال ياة ابعد
المماتن صييالة أ اط بها من فضييلب بالر مات االبركاتن اعلى آل اسييلم
بعدي الصال ات اال ننات.
 .22الله م صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي فت ا ب ا فال العلوب
الرضييواي
فا فت ان اسييمعا كم ربها فخ ابا اخشييعان اعلى سي ا
ا هلا اسيييكبان اأ ابا لربها ا رااح فتابا ارجعان اعلى آل اسيييلم ما
استنارت العلوب بآيات العرآي اذا تُليا.
 .23اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد عبدك ا بيب ارسيييولب ا بيبب
ار متب للعالمينن اعلى آل اسييييلم في كل لم ة ا َفس اطرفة عدي ما
ا سع علم هللان صالة أ ال بها مغفرتب ار متب ام بتب ار ضوا ب ا نن
الخ تامن اارل اللهم عن أصيييي اب ن اار م أم ت في العالمينن ا ب ميد
مجيد.
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 .24اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي بالصيييالة علي تنشيييرح
الصدارن ا ُي ري الشي اي عنا ايغورن ا ُيجل الفرح باهلل االنرارن اتندف عنا
االشرارن ايعظم بها الثواب اا جورن اعلى آل اسلم أهل الفضل
المصا
االبرار.
 .25اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة العز الدا م االفرج العري ن
بيب المعرب اليب ار متب ال بي ن سراج لوب الم منين ااسيلتهم اليب
يا مجي ن صالة من صلى بها علي ال يختل اال يخي ن اعجل لنا اللهم في
ضيييا وا جنا بخمرك العجي ن اسيييلم علي اعلى آل بعدي لواب كل عبد
مني .
 .26اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد بعدي النخيل الباسييعاتن اال َ
االنباتن اا هر الجارياتن اا مواج المتالطماتن اا عين الناظراتن االنفن
الجارياتن االكلمات ال يباتن اا فاد االل ظاتن ابعدي الماضيييييات من
ال ركات ااآلتياتن اعدي سكاي النعير االجنات.
 .27اللهم يا ور يا ر من يا ر يمن صييييل ابارك على ورك النيييياري في
معا ي أسييييرار الكلماتن ار متب العامة لجمي المخلو اتن ا بيب التي
تشييرفا بمولده ا رضييوي ابمعراج النييماااتن اأيم ذلب علي بعدر ا وار
التجلياتن اعلى آل اسلمن اص علينا بجاه الخير االبركات.
 .28اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي بالصييييالة علي تُكت
ال نناتن اتُغفر النيساتن اينعد التي يصلي علي في ال ياة االمماتن
اتتنزل علييي من هللا الر مييات االبركيياتن اينجو من سييييييا ر ا سييييوا
االمكدراتن ا ُي فظ ب فظ هللا في جمي ال االتن ا ُي فظ بال نالمة من هللا
بالنجاةن اعلى آل اسلمن بعدي ما مضى اما هو آت.
 .29اللهم صيييل ابارك على الراح ا كبر الم يط الجام لألسيييرار الظاهرة
االخفيييةن الفيياتح لكنوز المعييارف الربييا يييةن المغترف من ب ييار المعييا ي
الصمدا يةن المعتبس لعابس من ا وار اإللهيةن سيد ا م مد ال بي ا ال
لل ضرة العليةن االر مة العظمى المرسلة للعوالم العلوية االنفليةن باب
هللا المفتوح لكل ايمن افرج هللا الممنوح لكل ذي فرج.
 .30اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النبي المنصور الم يّدن من اسم
م مد ام موي اأ مدن صييييالة في كل ين تزيد اتتجدين صييييالة بها من
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التعوى أتزاين الب يا رب بعبايتب أتويين فبويك يا اياي أ سعدن ابنورك للخير
أر يييدن اب اعتب في الخلد أخلّدن اعلى آل اسيييلم صيييالة أكوي بها في
العيش االرغد في الد يا ااآلخرة يا كريم.
 .31اللهم صيل ابارك على سييد ا م مد اعلى آل اسيلم صيالة اسيالما
ينهل علي غيثهما من اابل خزا ن ر متبن يا من خزا ن ر مت طوع ارايت
اأمره التي هو بين الكاف االنوين أغثني بر متب العظمى التي أرسييييلت
ر مة للعالمينن فال أهلب اأ ا أ هد لب بالو دا ية ال بالرسالة اا ا خير
الرا مين “سيييمعنا اأطعنا غفرا ب ربنا االيب المصيييير” ال ال اال هللا م مد
رسول هللا في كل لم ة ا َفس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
 .32اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد سييراجب المنير ا ورن افضييلب
الكبير ا كبرن ابدر سيييما ب الظاهر ا ظهرن الخاضييي لجاللب اكبريا ب في
معام الفاخر ا فخرن التي آتيت النييييب المثا ي االعرآي العظيم االكولرن
اعلى آل اص ب اسلم في الصبح اذا أسفر االليل اذا أيبر.
 .33اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد ذي الوج المنير الوضييا ن التي
بتو يد هللا د جا ن اهدى الخال الى الم لة ال نيفية النييييم ا ن ذي
ال لم االكرم االوفا ن التي ببركت ي صييييل الشييييفا ن ابدعوت ينزل الغيث
للفعرا ن اتخضيير بعد سييوايها الغبرا ن اأيم صييالتب علي ما يام منب على
خلعب الخير االنرا ن اعلى آل اسلم تنليما دخل ب في زمرة النعدا
عيا .
ا نلم ب من مواري ا
 .34اللهم صل ا سلم على سيد ا م مد صالة ا سالما ال ين صراي عديان
اال ينع عاي أبدان ت شرق بهما ب صا ر ا بخ وار رب ن اتنوّر بهما أب صار ا ببركة
ب ن يا ور النمااات اا رل.
 .35اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد ط العلوب اياا هان اعافية
ا بداي ا فا هان ا ور ا بصار اضيا هان اعلى آل اسلم “ربنا أتمم لنا ور ا
ااغفر لنا ا ب على كل ي دير”.
 .36اللهم صل ابارك على سيد ا م مد العمر ال شهاب اعلى آل ا سلمن
صيييالة تدخلنا بها جنتب بال نييياب اال عتاب اال ععاب يا ل يف يا غفور يا
تواب.
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اوم اإلثنين
بسم هللا الرمحن الرميم
ال مد هلل االصالة االنالم على سيد ا اموال ا م مد رسول هللا اعلى آل
في كل لم ة ا َفس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
ارضي هللا تبارك اتعالى عن يخنا سيدي صالح الجعفري اأرضاهن اجعل
الجنة متعلب امثواهن اا فعنا اللهم بجاه عندك يا هللا.
اللهم ا ي أ دم ال يب بين يد ّ
ي كل َفس الم ة اطر فة ي رف ب ها أ هل
النيييمااات اأهل ا رل اكل يييي هو في علمب كا ن اا د كاين أ دم
اليب بين يد ّ
ي ذلب كل :
 .1اللهم صيييل اسيييلم ابارك على سييييد ا اموال ا م مد اعلى آل اعلى
جمي ا بيا االمرسييلينن اعلى جبريل اميكا يل ااسييرافيل املب الموت
ا ملة العر ن اعلى المال كة أجمعينن اعلى ا اليا االصييال ينن اعلى
جمي عبايك الم منينن في كل لم ة ا فس اطرفة عدي ما اسع علمب.
آمين.
 .2اللهم صييييل اسييييلم ابارك على سيييييد ا اموال ا م مد النور المته
للننييييياي بنورهن اعلى آل اصيييي ب في كل لم ة ا فس اطرفة عدي ما
اسع علمب.
 .3ا للهم صيييل ابارك على النبي الها يييمي المختارن اارل عن أهل بيت
ممن سكنوا الفيافي اا مصار.
 .4اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي هو سييمح اذا باع سييمح اذا
ا ترىن التي كاي يكره الجدال االمرا.
 .5اللهم صل ابارك على سيد ا م مد الشفي المش ّف ن التي جاه في
كل ين ينف ن اعلى آل اسلمن ما تش ّف ب اليب متش ّف .
 .6اللهم صل ابارك على سيد ا م مد خير من جاهد في سبيل هللا ايعان
ا ج ااعتمر اسعى.
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 .7اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ما رّك الوجد م شوقن الى النبي
الصداقن اعلى آل اسلمن اارز نا اللهم بجاه تمام الولوق.
 .8اللهم صيييل اب ارك على سييييد ا م مد المنبعث وره الى العلوب تريا ان
اعال دره سبعا طبا ان اأهدى ا ام أمنا اافا ا.
 .9اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة ت نب البرق سبعان ير ضى
بها من أرسييييلت بيا عان اعلى آل اسييييلم بعدي ما خلعا في ا كواي
خلعا.
 .10اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي ع ف على المعوزين من
خلعبن ا ضى وا ج ال نا لين بف ضلبن اآتيت مفاتح خزا ن ار ضبن اعلى
آل اص ب اسلم.
 .11اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد أفضييل ا فاضييلن النبي الكاملن
اعلى آل اسلم بعدي كل ر ازل.
 .12اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة تشييرح بها صييدري للعلم
االدرادن ااصالح النفودن اتدخلني بها في ضرة الملب العدادن اعلى
آل اسلمن ااصرف عنا بفضلب كل الن ود.
 .13اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة م صل ي شهده م ا فادن
ايييخخييت مني ال من لوح اكرّادن اعلى آلي اسييييلم اا فظنييا اللهم من
الوسواد.
 .14اللهم يا من ال أالية لوجويهن صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي ل
أالية على جمي خلعبن من سييييماااتب اعر ييييبن اأ بيا ب ارسييييلب
امال كتبن اعلى آل اسلمن ااجعلنا اللهم من أهل ايك ا فظب.
 .15اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي جا بما لم تنت ع ا اا لن
ا ملا ب بنا اه بما لم تنييييبعها الي ال واملن اعلى آل اسييييلمن
صالة ت فظنا من ال وايث االزالزل االعال ل.
 .16اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة سييريعة الوصييول متوّجة
بالعبول مر ضية للر سول م ععة للمخمول فات ة لباب الدخولن ا سلم علي
اعلى آل اأص اب ا مة العدال.
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 .17اللهم صل ابارك على سيد ا م مد اآلمر باإلخالل في العملن التي
بالصييالة علي يته الهم االكنييلن اعلى آل اسييلمن اأ ّمنا اللهم بجاه
من كل راع ااجل.
 .18اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد ما غفر هللا ذ وبان اسييتر لخلع
عيوبان افرج عنهم هموما اكرابان اينيييير لهم م لوبا امرغوبان اعلى آل
اسلم.
 .19اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تغفر بها ذ وبين ات نتر بها
عيوبين اتي نر بها من الخير مرغوبين ات من بها كل ل مرعوبن اتل ف
بها بنا في كل ضا مكتوبن اعلى آل اسلم.
 .20اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد ما سييييكبا عين ت ب يمعان
اأعارت لعول صمتا اسمعان فزكا ب أصال افرعان ا ننا ب عاية اطبعان
ااجم اللهم بيني ابين جمعان اعلى آل اسييييلم تنييييليما أ ال ب خيرا
ا فعا في الد يا ااآلخرة يا كريم.
 .21اللهم صل ابارك على سيد ا م مد عدي أل افب ابرك اات افبن اعدي
ا عاذك ااسييييعافبن اعدي خيراتب ابركاتبن امداي كلماتبن اأسييييخلب اللهم
ب جا ه أي تجعلني من أهل نيييي ناتب اع ناي تبن اعلى آل اسييييلم ما
ا تا ا أ فس الى مناجاتب اتالاة كلماتب.
 .22اللهم صل ابارك على سيد ا م مد بعدر بب في ن اللهم بجاه فرج
عني ما ا ا في ن اللهم ال أسييخلب ري العضييا بل أسييخلب الل ف في ن اعلى
آل ا ص ب ا سلمن اال تكلني الى ف ني اال الى أ د من خلعب اال الى
ي من خلعب طرفة عين اال أ ل من ذلب.
 .23اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد بي الخالل من كل ييييدةن
االفرح االفرج االنجدةن االجاه عندك ااإلجابة االعبولن فنعم المنتخ من
خلعب ا عم الرسييولن فب اللهم فرج عنا ا ييفع فينا ااكنيينا اللهم لوب
الموية االعبول.
 .24اللهم صل ابارك على سيد ا م مد خير من ج ااعتمر البىن صالة
ترز ني بب ا ب اتكوي لعلبي ياا اطبان اتكوي لو سااد ال شي اي ريا
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ا ربان صيييالة تجتبني بها الى ضيييرة العرب جتبان اآمن بها بعدا اسيييلبان
اعلى آل اسلم.
يييجارن
 .25اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي جا ت لدعوت ا
اا هلا الغيوث اا م ارن اعلى آل ا سلمن ااكفنا اللهم ر ما يجي في
الليل االنهار.
 .26اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد النبي الر يم الراافن اال ليم
الع وفن صييالة تينيير لنا بها على عرفات الو وفن ات فظنا بها من الخزي
االك نوفن اعلى آل ا سلم بعدي ا عداي من مسات األوفن صالة ت منا بها
من كل زي اخوفن اتجعلنا بها من أهل الخير االمعرافن ات فظنا بها من
كل يير ا توفن ات فظ المنييلمين في مشييارق ا رل امغاربها من كل
بال اعنا اابا ازلزال ااعصار اخنوف.
 .27اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي عم وره ا فس ااآلفاقن
يييي م الظلم االشييييعاقن اأ ام بهدي الموية االوفاقن اأزال
اهدم بعدل
ب كمت عن العلوب ا عالقن التي بالصييييالة علي تتنزل الر مة ايته
العنيير ااإلمالقن صييالة تينيير لنا بها ا سييباب اا رزاقن األعى ورها في
ال ياة ايوم التالقن اعلى آل اسييييلمن اعجل لنا بنييييري ل فب اع فب
ا نا ب يا ل يف يا اياي يا خالق.
 .28اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد عبدك ا بيب ارسيييولبن بي
ييييباحن اصييييفوة هللا الملب الفتاحن صييييالة تفتح بها علي فتوح
ا رااح اا
العارفينن اتدركني بل فب الخفي االظاهر في كل ا ا ا ينن اعلى آل
ال يبين ال اهرينن اال مد هلل رب العالمينن ا سلم علي اعلى آل سالما
تنيييلمني ب من آفات الد يا افتنها امن عتاب اآلخرةن ا ب أ ا هللا الملب
النالم.
ال
 .29اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي جا بالعرآي االعلومن أبو
الزهرا ازي ن ار ية اأم كلثومن صييييالة تبعى اتدام بعدي ما ت عل الجبال
اا لثرى االتخومن صييييالة تجير ا بها من ييييراب الي مومن االكفر االشيييرك
االفعر اال زي االغم اا مرال االهمومن اعلى آل ي اسييييلم أهييل العلم
الر مة االبركة االرضيييا في كل مشيييهد
االفهومن اأ زل عليهم سييي ا
معلوم.
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 .30اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تجعلني بها ممن اص فيتهم
لكت ابب اأيخلتهم في زمرة أ باببن ا فظتني بها من ر غضبب اسخ ب
اعتابب اا تعامب.
 .31اللهم صل ابارك على سيد ا م مد اأسخلب التوفي التي ب لكل خير
أتعدمن اال فظ التي ب من كل سو ا ر أسلمن اعلى آل اص ب اسلم
بعدي من صلى هللا علي األنى اسلم.
 .32اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد يليل الخيرات اا سيييرار امهبط
البركات اا وارن اعلى آل اسييييلم بعدي ياراي كل فلب يارن ابعدي ما زل
من ر ا م ارن اب عدي أمواج ا هار االب ارن اب عدي أ فاد الخلي عة في
ارن صالة أ ال بها رضاك ارضاه يا عزيز يا غفار.
سا ر ا
 .33اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد ذي ال ج المبرار االنييييعي
المشييكور االجيش المنصييورن صييالة أ ال بها ربا الي بال جاب اال سييتورن
ا نتجل بها الر ضا اال بورن االفرح باهلل اال نرارن ا نتعيت بها باهلل من
أهل البغي االجور ااإلجرام االشيييرارن امن كل يييي اي عدا غرارن اعلى
هر االدهورن بعدي ما كتبا ا الم على ا اراق
آل اسلم مل ا يام اا
االن ورن اما اطمخ ا بتكر هللا العلوب االصدار.
 .34اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي بخت بل النبيينن اأر سلت
آخر المرسيلينن فهو ا ال فال بي بل ن ااآلخر فال رسيول بعدهن التي من
توج اليب ب بلت ن امن سييخلب ب أع يت ن امن اسييتنصييرك ب صييرت ن
امن استر مب ب ر مت ن فهو ر متب الى جمي خلعب علوهم اسفلهمن
اا ي خل ضيييعيف من خلعبن أتوج ب اليبن اذ هو بي ر متب ارسيييول
كمتبن (يا سيدي يا بيبي يا م مد يا ر سول هللا –  )٣ا ي توجها بب
الى ربي في وا جي جميعها لتع ضىن اللهم فع في يا من ال ي شف
عنده أ د اال بإذ ن اللهم ا ي أسخلب ب بب ل اب ب لبن أي تصلي اتبارك
علي صييييالة أ ال بها م بة خلعب أجمعينن علوهم اسييييفلهمن ا نييييهم
اجنهمن اال اللهم مويتي في لوبهم ام بة منب علين تى تنعاي لي
كل فس أبية اتوي ي كل راح عليةن اأسيييخلب اللهم من العلم أ فع ن امن
الرزق أاسييع ن امن الفضييل أجمع ن امن ا صيي اب أخلصييهمن امن الزاار
أكرمهمن ااجل الي ما ينر ين ااصرف عني ما ينو ين يا من بيده كل
ي اهو على كل ي دير.
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هللا
 .35اللهم ا ي أسيييييخ لب بنور ا ج هللا العظيمن ا لتي مأل أر كاي عر
العظيمن ا اما ب عوالم هللا العظيمن أي تصلي اتبارك على سيد ا اموال ا
م مد ذي العدر العظيمن اعلى آل بي هللا العظيمن بعدر عظمة ذات هللا
العظيمن في كل لم ة ا َفس اطَرفة عدي ما في علم هللا العظيمن صييييالة
يا مة بداام هللا العظيمن تعظيما ل عب يا موال ا م مد يا ذا الخل العظيمن
اسييلم علي اعلى آل مثل ذلبن ااجم بيني ابين كما جمعا بين الراح
االنفس ظاهرا اباطنا ايعظة امنامان ااجعل يا رب را ا لتاتي من جمي
الوجوه في الد يا ااآلخرة يا عظيم.
 .36اللهم صل ابارك على سيد ا اموال ا م مد اعلى آل ا ص ب ا سلم
في كل لم ة ا فس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
 .37اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد ر مة هللا المرسييلة الى سييا ر
العوالم العلوية االنييييفليةن افرج هللا العري للمنكنييييرة لوبهم من أهل
النفود المرضيييييةن ارأفة هللا لعبايه الم منين الفا عة لرأفة ا مهات على
التريةن اب ر علمب الملعي واع علومب اللد يةن اكنز أسييييرارك الغالية
الخف يةن المبين لع بايك آ يات ك تا بب العرآ يةن سييييراج العلوب بخ وار عالم
امجتابن صر هللا االفتح هل النفود ا مارةن اغاية
الغيوب لكل عا
الغايات هل ا رااح النيارةن اخليفة هللا في بيعة هللان “اي التين يبايعو ب
ا ما ي بايعوي هللا”ن باب هللا ل كل عا بد متعربن ا بل اي هللا ل كل متويي
مت ب ن سيييف هللا العاط للعوا االموا ن ابرق صييره المبشيير الالم ن
سيييد ا اموال ا م مد بن عبدهللا التي أضييا ت ب ال والبن اتنزه كمال عن
النظير االمشييياركن من تنزلا ب ر مات من هللا مت ترضييييهمن ارف ب
العتاب عنهم ب نب م ناايهمن “اما كاي هللا ليعتبهم اا ا فيهم”ن ال
المبين االنييييد ا مينن “اما أرسيييلناك اال ر مة للعالمين”ن بضييية ورك
ُ
اكنا بيا اآيم بين الراح االجنييد”ن لعد باين
التي كاي اال ور اال أكواين “
التي تن ل ب ععد الكرابن اتُغفر ب أ واع الت وبن اتع ضى بجاه ال وا ج
من اضييي ال اجاتن اتُكشييف الهموم االغموم االمضييراتن التي من عرف
ف عد عرفن امن لم يعر ف ف عد ا رفن اال ماي ل كل م من من الشييييرك
االتلفن سيييا ي أرااح المصيييلين علي من ر ي مختومن امربي أراا هم
بنظره العالين فالمصلي علي ب مكرامن سعد هللا االنعاية ا بديةن اخير
هللا هل النفود الزكيةن صلى هللا ابارك علي اعلى آل ا سلم اجمعينن
صالة تفتح لنا بها أبواب ر متب في الد يا ااآلخرة يا أر م الرا مين.
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 .38اللهم صييييل ابارك على التات الكن ن بلة اجوه تجليات الكن ن عين
الكن في الكن ن الجام ل عا كمال كن الكن ن العا م بالكن في الكن
للكن ن صيييالة ال غاية لكنهها ياي الكن ن اعلى آل اسيييلم كما ينبغي من
الكن للكن  .اللهم ا ي أسخلب بنور ا وار التي هو عينب ال غيرك أي تريني
اج بيب سيد ا اموال ا م مد صلى هللا علي اسلم كما هو عندك آمين.
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اوم الثالثاء
بسم هللا الرمحن الرميم
ال مد هلل االصالة االنالم على سيد ا اموال ا م مد رسول هللا اعلى آل
في كل لم ة ا َفس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
ارضي هللا تبارك اتعالى عن يخنا سيدي صالح الجعفري اأرضاهن اجعل
الجنة متعلب امثواهن اا فعنا اللهم بجاه عندك يا هللا.
اللهم ا ي أ دم ال يب بين يد ّ
ي كل َفس الم ة اطر فة ي رف ب ها أ هل
النيييمااات اأهل ا رل اكل يييي هو في علمب كا ن اا د كاين أ دم
اليب بين يد ّ
ي ذلب كل :
 .1اللهم صل ابارك على سيد ا م مد فاتح أ فال أسرار مناف عوالم هللان
بتخييد أ وار “اي التين يبايعو ب ا ما يبايعوي هللا” اعلى آل اسلم.
 .2اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد كنز المعارف الخفيةن االعلوم
الغيبية المنزلة من لدي رب البريةن اعلى آل اص ب اسلم.
 .3اللهم صل ابارك على سيد ا م مد خالصة العرب الناية ا خيارن اخير
من أضا ب الليل اأ رق علي النهارن اعلى آل اسلم.
 .4اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي رأى رب اما رآه سواهن اسم
من ول اأكرم مثواهن اعلى آل اسلم.
 .5اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد زينة الجنة اما فيهان امعنييييم
عيمها لناكنيهان اعلى آل اسلم.
 .6اللهم صيييييل ابارك على سيييي يد ا م مد التي يزال كل كرب بدعوت ن
اينهل كل صع ببركت ن اعلى آل اسلم.
 .7اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد ال بي ال بي ن ال امد الشيياكرن
العابد التاكرن يليل ال ا رن ر مة العاير ا بي البشيييا رن اعلى آل اسيييلم
تنليما نلم ب اأهلينا ي يا ايينا.
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 .8اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد ط العلوب امفتاح الغيوب امفرج
الكراب اغاية الم لوبن ور الظالم اخير ا ام ا بي اإلكرام عالي المعامن
اعلى آل الكرامن أفضل صالة اأجل سالم.
 .9اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد صييييالة بالليل االنهار االظهيرة
اا سيي ار االغدا ااآلصييالن بعدي تغريد ا طيار ا ر ا م ار اجوالي ا رااح
اا فكارن اعلى آل اسلم اعافنا من ا اهام اا غيار.
 .10اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي يعرف الو ش في فره
اال ا ر في اكره اال وت في ب رهن اعلى آل اسييييلم عدي ا نيييياي هللا
ابرّه.
 .11اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي هو ر مة ا مم ار يمهان
صالة يفوح ع رها ا نيمهان ايعم خيرها ا عيمهان اعلى آل اسلم.
 .12اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تعوي علينا بالخيرات االبركات
االمنراتن في الم يا االمماتن اعلى آل بعدي ال ركات االنكنات.
 .13اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النبي ا مي الصايق الصداقن ما
أطرب اي الى طريع العيس االنوقن اعلى آل اصييي ب اسيييلمن اارز نا
اللهم بب غاية الولوق.
 .14اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تخضر بها الغبرا ن اتتزين بها
الراضة الفي ا ن اعلى آل اسلم عدي ركات النجوم اا وا .
 .15اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تمأل العلوب ُ بان ا ُي ص
الخير على ا لها صب ّان اعلى آل اسلمن ا رّبنا اللهم الي ربا.

بها

 .16اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة يفرح بها العل ال زينن
ا ُي فب بها الععل الرهينن اير منا بها أر م الرا مينن في كل ا ا ا ينن
اعلى آل اسلم اعلى عباي هللا الصال ين.
 .17اللهم صل ابارك على سيد ا م مد سيد الناد اجم ن التي لل صالة
علي ليلة الجمعة ينييم ن ااعل اللهم بنيا اارف ن صييالة بها عنا كل عدا
ُيمن ن اعلى آل اسلم ما ف ر هللا خلعا اأبدع.
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ييجار اارا ا ا ركا
 .18اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد ما أ بتا ا
ا عين أ دا ا اأظهرت العلوب الي أ وا ان اعلى آل اسلم.
الخ با اأكرم الكرما
 .19اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد أخ
اخاتم الرسيييل اا بيا ن اخير من يمشيييي على ا رل اتظل النيييما ن
اعلى آل اسلم صالة تدف بها عنا البال االوبا االعنا .
 .20اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة ي بها ايرضيياهان ازك بها
فنييييا ا ا خير من زكاهان أ ا اليها اموالهان اعلى آل ما طاف بالكعبة
طا ف ارآها.
 .21اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة تشييرق بالنييرار لياليهان
اتصلي المال كة على مصلّيهان اعلى آل اسلم بعدر الد يا اما فيها.
 .22اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة عبد أ ب اتمنى من هللا
رب ن اعلى آل اص ب اسلم.
 .23اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تمأل اآلفاقن اتخترق النب
ال باقن سعة ر مة الر يم الخالقن اعلى آل اص ب اسلم.
 .24اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مدن صييالة عبد باكي امن تعصيييره
اكين اعلى آل اص ب اسلم.
 .25اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة عبد ذليلن اما ل سييوى
الجليلن اعلى آل اسلم اا فظنا من كل ال ا يل.
 .26اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة عبد ضيييا
الخال ن اعلى آل اسلم بعدي ا فاد االثوا ي االد ا .

ن يرجو خير

 .27اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة عبد اياهن يرجوه لت ب
اهواهن اعلى آل اص ب اسلم.
 .28اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة بثعل الجبال الرااسين يلين
لها العل العاسيييين ا فظ بها من اإلفالدن في سيييا ر ا فادن اعلى
آل اسلم.
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 .29اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي عت هللا في كت ا الينن
اأرسييل ر مة للعالمين ا ييافعا للمت بين اهاييا الى صييراط منييتعيمن
صراط هللان اعلى آل اسلمن عدي مخلو ات هللا.
 .30اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة تزكي ا لها تى ينال
مرايهن اعلى آل اسلم اعلى ذريت اأ فايه.
 .31اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي فاق العمر وران امأل العلوب
سراران امأل الد يا عمال مبرارا ا مدا ا ُ كوران اعلى آل اسلمن اه لنا
رغبة ا جة اطاعة ا ورا.
 .32اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة أ ييياهده بها بال جاب
اال ب اال ارتيابن اافتح لنا ب نرها للخير كل بابن اعلى آل ا سلم اأيم
ذلب بال عد اال ناب.
 .33اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة ت فظ بها أبصار ا اأسماعنا
اجوار نا اأج ناي ا ا لوبنا من كل بال ا َ
ص ن اعلى آل ا سلم بعدي كل
.
من اعظ اخ
 .34اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد أ نييين الناد را ة اصيييوتان
اأفضلهم ياة اموتان اعلى آل اص ب اسلم.
 .35اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ما أ بتا ا رل باتا ا مل الهوا
أصواتا ا ّ
در هللا لخلع أ واتان عدي الخال أ يا اأمواتان اعلى آل اسلم.
 .36اللهم صيل ابارك على سييد ا م مد صيالة ال تترك للمصيلي علي بها
ذ بان ا رب نا اللهم ال يب ب ها ر بان صييييالة تكوي ل نا ذخيرة اط بان اعلى آ ل
اسلم تنليما زياي ب سالمة ا فعا هداية ا ُ با.
 .37اللهم ال ف بي بعييدي ذرات الوجوين عنييد كييل يييام ا عوين اهبوط
ا صعوين في كل لم ة ا َفس اطَرفة ا ركة ا ول افعلن يا من أظهر ل ف
فا جلا ب الظلماتن اأخفى ل ف فا كشييييفا ب البليات .يا ظاهر الل ف
فال خفا لل ف الظاهرن ايا خفي الل ف فال ايراك لل ف الخفين أسيييخلب
اللهم ل فييب الظيياهر االخفي الييتي يجعلني منييب في عييياذ مني ا رز
“هللا ل يف بعبايه”ن اللهم
صييين من جمي خلعبن يا من ال ا ول ال
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ا ي أسيييخلب يا ل يف أي تصيييلي اتبارك على سييييد ا م مد عبدك ا بيب
ارسييولب صييالة تدخلنا في خفي خفي ل فب الخفين يا من سييب ل ف
سييييواب ال وايثن اأ اط عل م ب كل ديم ا ايثن اهو الل يف الخبير.
اللهم أغثني بجاه سيد ا م مد في كل أمرن يا غياث المنتغيثينن بفرجب
التي هو كلمح الب صر اا هو أ ربن اال تكلني الى ف ني اال الى أ د من
خلعب اال الى ييي من خلعب طرفة عين اال أ ل من ذلب .اسييلم اللهم
على سيد ا م مد اعلى آل سالما أ سلم ب من هموم الد يا ااآلخرة يا
هللا يا ل يف يا خبير.
 .38اللهم يا من بل من آيم علي النييالم الكلمات اتاب علي اهدىن ايا
من أجاب يعوة وح علي النييالم اأ جاه امن مع في ال ُفلب المشيي وين
ايا من رف ايريس علي النالم مكا ا عليان ايا من جعل النار على ابراهيم
علي النيييالم بريا اسيييالمان ايا من فدى اسيييماعيل علي النيييالم بتبح
عظيمن ايا من جعل لموسييييى اهاراي عليهما النييييالم طريعا في الب ر
يب نان ايا من أجاب يو س علي ال نالم في ظلمات لالث ا جاه من الغمن
ُ
ضيييرهن ايا من أالي ال ديد
ايا من أجاب أيوب علي النيييالم فكشيييف عن
لدا ااي علي النييالمن ايا من سييخر لنييليماي علي النييالم اإل س االجن
ال ير اآتاه من كل يييي ن ايا من سيييم يعا خفيا
االريح اعلم من
لزكريا علي النالم فخصلح ل زاج ااهب ي يى علي النالمن ايا من ري
بعد ز ن ايا من أخرج يوسييف
يوسييف على يععوب علي النييالم اأفر
علي ا لنييالم من النييجن امكن ل في ا رل اآتاه كما اعلمان ايا من
أ جى عي نى علي ال نالم ارفع الي ن ايا من علم الخ ضر علي ال نالم
من لد علمان ايا من اه إلبراهيم اس ي اقن امن ارا اس ي اق يععوبن
عليهم النالمن ايا من رف ذكر عبده سيد ا اموال ا م مد صلى هللا علي
اآل اسييييلمن اجعل خاتم النبيين اأرسييييل ر مة للعالمينن ابارَك علي
اعلى أهل بيت ن ا ييييرّف أمت اجعلها خير أمة أخر ا للنادن أسييييخلب
اللهم أي تصيييلي اتبارك على سييييد ا م مد اعلى آل ااي تجعل لي من
لد ب فرجا ريبا سريعا امال يا ما ااسعا مباركا في كل أموري يا مفرج يا
اهابن اه لي من لد ب ر مة اخيرا ابرا اينييييرا ا فظا افت ا ا صييييرا
ا ورا في الدارين يا أر م الرا مين.

أهل الطريق

www.aheleltareek.com

اوم األربااء
بسم هللا الرمحن الرميم
ال مد هلل االصالة االنالم على سيد ا اموال ا م مد رسول هللا اعلى آل
في كل لم ة ا َفس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
ارضي هللا تبارك اتعالى عن يخنا سيدي صالح الجعفري اأرضاهن اجعل
الجنة متعلب امثواهن اا فعنا اللهم بجاه عندك يا هللا.
اللهم ا ي أ دم ال يب بين يد ّ
ي كل َفس الم ة اطر فة ي رف ب ها أ هل
النيييمااات اأهل ا رل اكل يييي هو في علمب كا ن اا د كاين أ دم
اليب بين يد ّ
ي ذلب كل :
 .1اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد ال بي
فخ بت العوالمن اعلى آل اص ب اسلم.

التي العيا علي م بتب

 .2اللهم صل ابارك على سيد ا م مد سعد ال نعوين ا ور الوجوين اعلى
آل اص ب اسلم.
 .3اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة عبد بلا صييالت ن اكتبا
جات ن ا غلا عن عدات ن اعلى آل اسلم.
 .4اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي كلمت الغزالة ب الهان اهي
مولو ة ب بالهان فتهبا آمنة الى عيالهان اعلى آل اسلم.
 .5اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد صييييالة تكوي ل جزا اافيا اعزا
ساميان ال تترك مكا ا خاليان اعلى آل اسلم.
خي المصلينن اترضي
 .6اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة ترف
رب العالمينن اتفرح النبي الصايق ا مينن اعلى آل اسلم.
 .7اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ألف ألف صالةن اسلم على سيد ا
م مد ألف ألف سالمن اعلى آل على مر الليالي اا يام.
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 .8اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي كاي اذا تكلم ينييبع النورن
ايتهلل اجه بالفرح االنرارن اعلى آل اص ب اسلم.
 .9اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي خاطب الضيي االنيير اين
أبي بكر اعمر اعلي اعثماين
ييجار با غصيياين صييا
امشييا الي ا
اعلى آل اسلم.
 .10اللهم صل ابارك على سيد ا م مد عبدك ا بيب ارسولب اصفيب من
خل عب ار م تب لل عالمينن اعلى آ ل اصيييي ب ازا جا ت اذري ت اسييييلم
أجمعينن اأغثني اللهم بجاه غولا سييريعا ييامال يا ما ااسييعا مباركا يا
مغيث يا معين.
 .11اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد النور التي سيييرى في ا رااح
فنورهان افي العلوب فخ صل هان افي النفود فخر دهان افي ا مة فوفعها
اللزيارة ببهان اعلى آل اسلم.
 “ .12ل بفضييل هللا ابر مت فبتلب فليفر وا” .اللهم يا اا د يا ا دن صييل
ابارك على سيييييد ا م مد صييييالة ال تعد اال ت دن ا وّر بها لبي ارا ي
االجندن اعلى آل اسلم.
رارن
 .13اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تكف بها عنا ر ا
اكدر ا كدارن ا ييير اإلصيييرارن اظلمة ا غيارن اتدخلنا بها في زب ا خيارن
المعربين ا برارن اعلى آل اسلم.
 .14اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة تتجدي اتدامن بداام هللا
ال ي العيومن اتكشييف بها عنا الهموم االغمومن اسييلم علي اعلى آل ما
يارت ا فالك االنجوم.
 .15اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تكشف بها الراي عن لوبنان
اتينيير بها امور ان اتنييتر بها عيوبنان اتغفر بها ذ وبنان اتعضييي بها ييو نان
اتزكي بها فوسنان اتنور بها أبصار ا ا لوبنان اعلى آل اسلم.
 .16اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة يفوح علي عبيرها اي ن
في لبي ورهان ا ُيضييرب علي من ا ذى سييورهان اتهدي بها فنييي اذا
يعاها فجورهان اعلى آل اسلم.
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 .17اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد صييييالة أسييييلم بها من الظلم
االهوىن اأيااى منب بها خير ياان ايصلح بها جندي اما وىن ا لبي اما
االنوىن اعلى آل اسلم.
علي ا وىن يا فال ال
 .18اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد صييييالة يتاق بها لبي الاة
اإليماين اأاف بها الى تالاة العرآي امخالفة الشييييي اين اأفوز بها بالتعى
اا ماي اتنبيح الر من افعل اإل ناين اعلى آل اسلم.
 .19اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد النبي ا مي الكامل المك ّ
مل
باحن ايرضى بها الملب ال
لألرااحن صالة تنتنير بها الععول اتُ فظ ا
الكريم الوهاب الفتاحن اعلى آل اسلم.
 .20اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي بشر ب الت راعي الغنمن
يتكلم”ن
تى ذه اأ سلمن اهو يعول “ :سب اي هللا ذ
ا فظ ل غنم
اعلى آل اسلم.
 .21اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي ألرت على الصييخر دماهن
اأ يا هللا ل أم اأباهن فآمنا ب اال يبعد ذلب على هللان صالة بعدي كل بة
ا واةن اعلى آل اسلم.
 .22اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ر سول الر مة المر سلةن العامة
بعموم “ا ما أرسيييلناك اال ر مة للعالمين” الخاصييية بخصيييول “بالم منين
رااف ر يم”ن اعلى آل اص ب م التنليم.
 .23اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة عظيمة ت يي بها عنا ااجب
علينان فإ ب تعدر على ذلب اال عدرن اسلم علي اعلى آل تنليمان اه
لنا بالصالة علي أجرا عظيما.
 .24اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي اهبا ل الفضييا ل فنالهان
اآتيت ال كمة فعالهان اعلمت ما لم يكن يعلمن اكاي فضيييلب علي عظيمان
اعلى آل اسلم تنليما.
 .25اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد عبدك ا بيب ارسييييولبن بي
الر مة التي أرسييييلت ر مة للعالمينن اعلى آل اسييييلم أجمعينن بعدي
صالة المصلين علي من ا الين ااآلخرين.
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 .26اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي طاعت فيها رضييا هللا عالم
الغيوبن ا ب ط ا فا للعلوبن صالة بنورها ُيوف تاليها ايتوبن ا ُي َّ
ينر
ل كل أمر مرغوبن ا ُيكشييييف بنور ها عن كل ل م جوبن اعلى آ ل
اسلم.
 .27اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي سيييعدت الخال ببعثت ن
اطابا طيبة بهجرت ن افاز الزاار بزارت ن ا جا الم منوي بشيييفاعت ن صيييالة
تجعلنا بها من أهل عنايت ااتباع سيييينت االعاملين بشييييرعت ن اعلى آل
اسلم.
 .28اللهم صل ابارك على سيد ا م مد سراج ور عب الى جمي خلعبن
امدينة علمب الى أهل ييييرعبن امظهر ر متب اايكن صييييالة نال بها
عظيم أجرك ااا س ف ضلبن اعلى آل ا ص ب ا سلم اعلى جمي ا بيا ب
ارسلب.
 .29اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي عصييم هللا فكاي معصييومان
اعلم هللا فكاي عالما مكرامان ا صيييره هللا فلم يكن مضييييومان ا كم هللا
فلم يكن م كومان اتواله هللا فلم يكن ملومان اعلى آل اسييلمن صييالة من
تالها يكن مباركا مر وما.
 .30اللهم صل ابارك على سيد ا م مد بعدي فضل هللا التي ال ُي َدن اعدي
عم هللا التي ال تُ َعدن اعدي كل يعوة بفضييييل هللا ال تُرَين اعدي كل االد اما
الدن اعدي من وى ال ج االزيارة اللراا ل ييدن صييالة نييلم بها من كل
سيييو ا ييير ا نيييدن ا هدى بها الى سيييبيل الر يييدن ا ُمد بها بالخيرات
االمدين منب يا ر من يا اا د يا صمدن اعلى آل اسلم.
 .31اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد سييراج لوب عباي الر من التين
يمشييييوي على ا رل هو ان المكمل فنييييهمن من ب ر كمال صييييفات
ال نيينىن المعرب ببيا عن غوامم أسييرار بدا المعنىن التي تفضييلا
عل ي بجويك ف كاي خير من عل يب ألنىن الم خا ط بعو لب “اا جدك عا ال
فخغنى”ن صالة أ ال بها سر ما ب ا رااح تغنىن اعلى آل اسلم.
 .32اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النجاة من ا هوال ااآلالم االمنعت
ا ر امن
من ا ر جاد اا ا هامن ا لتي بعظيم عد ل أزال الضيييي غا ن ا
اسلم اللهم علي اعلى آل الناية الكرام.
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اتصيال
 .33اللهم صيل ابارك على سييد ا م مد صيالة تصيل را ي برا
الم بة التي تنيييوق الى متابعت – صيييلى هللا علي اسيييلم -في العول
االفعل االظاهر االباطنن يا من هو ا ال ااآلخر االظاهر االباطن اهو بكل
ي عليم.
 .34اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تزيّن بها را ي بزينة كواك
ب الرا ا يةن ما ي فظها من النييوال النفنييا ية االنزعات الشييي ا يةن
اعلى آل اسلم.
 .35اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة ال يخي تاليها اال ينييخم
اريهان اتنتنير لياليهان بعدي الد يا اما فيهان اعلى آل اسلم.
 .36اللهم ا ي أسييييخلب باسييييمب العظيم ا عظمن المكتوب من ور اجهب
بيب ارسولب سيد ا م مدن صلى
ا على الدا م الم بدن المخلّد في ل
هللا علي اسييييلمن اأسييييخلب اللهم باسييييمب ا عظم الوا د بو دة ا دن
المتعالي عن ا دة الكم االعدين المعدد عن كل أ دن ابنييير بنيييم هللا
الر من الر يم “ ل هو هللا أ دن هللا الصييمدن لم يلد الم يولدن الم يكن ل
كفوا أ د” ن أي تصلي اتبارك على سيد ا م مد سر ياة الوجوين االنب
ا عظم ل كل موجوين صييييالة تث با في لبي اإلي ماين ات فظني العرآين
اتفهمني م ن اآل ياتن اتفتح لي ب ها ور الج ناتن ا ور النعيمن ا ور النظر
الى اجهب الكريمن اعلى آل اص ب اسلم.
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اوم الخحيط
بسم هللا الرمحن الرميم
ال مد هلل االصالة االنالم على سيد ا اموال ا م مد رسول هللا اعلى آل
في كل لم ة ا َفس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
ارضي هللا تبارك اتعالى عن يخنا سيدي صالح الجعفري اأرضاهن اجعل
الجنة متعلب امثواهن اا فعنا اللهم بجاه عندك يا هللا.
اللهم ا ي أ دم ال يب بين يد ّ
ي كل َفس الم ة اطر فة ي رف ب ها أ هل
النيييمااات اأهل ا رل اكل يييي هو في علمب كا ن اا د كاين أ دم
اليب بين يد ّ
ي ذلب كل :
 .1اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي ب يتم اإلسيييالم ااإليماين
اعلى آل اص ب اسلم في كل زماي امكاي.
 .2اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد صييييالة تجعلنا ل مشيييياهدينن
ابننت عاملينن اعلى آل اسلم ا جنا يا رب من الظالمين.
 .3اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد اعلى آل اسييلم بعدر ما ُ
صييلي
علي اعدي من صَلى علي ن صالة تعربني الي .
 .4اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي صبر ل كم هللا تى أتاه صر
هللان ابشره هللا ا ع ل بشراه.
 .5اللهم صل ابارك على سيد ا م مد سيد أهل الد يا ااآلخرةن التي هو
من الناللة ال يبة ال اهرةن اعلى آل اص ب اسلم.
 .6اللهم صل ا بارك على سيد ا م مد التي فتح للناد أبواب الجنةن اجا
بالكتاب االننةن االتي َم ّ
ن هللا ب عليهم أعظم منةن اعلى آل اسلم.
 .7اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد بي الفوز في الدارينن اامام
العبلتينن ا ور المعلتينن اجد ال نييينينن اعلى آل اسيييلم افرج عنا كل
كرب اا م عنا كل يين.
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 .8اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة تعجز العايينن اتفرح زين
النبيينن اتهدي بها المنيييلمينن اتعبل بها العصييياة االمت بينن اعلى آل
اص ب اسلم أجمعين.
 .9اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة أ ال بها فتح ا الينن اا بال
ال ياضييييرينن ايعين المتوكلينن اموية الم بوبينن اا وار العيارفينن اتو بة
الص ّ
ديعينن اعلى آل اسلم أجمعين.
 .10اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد أفضييل خل هللا أجمعينن اعلى
ال ننين اأمهما اما تناسل منهم الى يوم الدينن في كل ا ا ا ينن أبد
اآلبدين ايهر الداهرين يا رب العالمين.
 .11اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي أمرتنا بالصيييالة علي في
العرآين اأمرت ا مم بلنا في كل زماين صييالة معرا ة بالفتح اا ماي هل
اإلسالم ااإليماين اسلم علي اعلى آل يا ر يم يا ر من.
تى
 .12اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي بكى الجتع لفرا
سييم الجالنييوين فبكى لبكا الص ي ابة أجمعوين اعلى آل اسييلم بعدي
س ْي وي ا َ
رات َ
ج ْي وي.
 .13اللهم صل ابارك على سيد ا م مد اابزغ مس علم على لوبنان
اي نر لنا بجاه الو صول الى م لوبنان اعلى آل ا سلم امتعنا بخ ن في
يار خلوي ا.
 .14اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي من أطاع فعد أطاع هللان
امن عصاه فعد عصى هللان امن صلى علي فعد صلى علي هللان اعلى آل
اسلم.
 .15اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد المظلل بالغمامةن ما أظهر
مشييتاق الي اجده اغرام ن اتو يره اا ترام ن اعلى آل اسييلم اأيم ذلب
الى يوم العيامة.
 .16اللهم صل ابارك على سيد ا م مد المت لي بخكمل صفات العبوييةن
ا بيبب المعرب بخعلى المعامات العربيةن االمنفري بخافى الصيييفات الوييةن
اعلى آل اسلم في كل بكرة اعشية.
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 .17اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صر هللا الدا م ار مت العالميةن
التي عما أصييييناف البريةن اعلى آل اسييييلم اارز نا اللهم في الدارين
عيشة مباركة هنية.
 .18اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة شهد بها الكمال الربا ين
في سا ر الم نو سات االمعا ين ا دخل بها جنة الر ضواين ات ي نا بها
ال مخ ينة في كل آين اينصييلح بها كل ا ا ازماين اعلى آل اسييلم أهل
الخير ااإل ناي.
 .19اللهم صل ابارك على سيد ا م مد عبدك ا بيب ارسولب التي سبَ
َ
افضييل ا الين ااآلخرينن اأرسييلت ر مة للعالمينن اعلى آل
النييابعينن
يا مبينن اارل عن أ ص اب
ا سلم أجمعينن اار مني بجاه عندك يا
اار م أمت الم منين.
 .20اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة تغمنيينا بها في ب ر ب
م ال عارفينن اتنور ب ها لوب ن ا بنور اليعينن اتعضييييي ل نا ب ها وا ج ا لد يا
االدينن ات فظنا بها من أعين ال اسييييدين اكيد الكا دين اغدر المجرمين
اجور النيييالطينن اسيييلم علي اعلى آل اعلى سيييا ر الم منينن اعلينا
معهم يا أر م الرا مين.
 .21اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد اعلى آل اسييلم أجمعينن بعدر
بركاتب ال اصيييلة هل النيييمااات اأهل ا رضيييينن اال ف بنا ل فا يلي
بكرمب اا نا ب يا رب العالمين.
 .22اللهم صل ابارك على سيد ا م مد الناصر لم بي بنوره في كل ا ا
ا ينن صيييالة أيخل بها في زب اأ صييياره الم منينن تى أ يييهده في
سما را ي كالشمس للناظرينن اعلى آل اص ب اسلم أجمعين.
 .23اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي ما كاي مثل اال يكوين كنز
هللا المكنوين اسييره النيياري في ذرات علويات اسييفليات كل كوين اعلى
آل اسلم ااختم لنا ب نن الخاتمة عند المنوي.
 .24اللهم صل ابارك على سيد ا م مد طي الفرع اا صلن بي ال كمة
االعدلن اأفضييل أهل الفضييلن اسييلم على آل سييايات أهل ال رم اال لن
اسييييلم علي عند خير راضيييية ام لن صييييالة تفتح لنا بها بالفتح ات عي
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ا ملن ات فظنا بها من الشييير االنيييو االهم االغم االكفر االمرل االفعر
اال زي االملل االعجز االكنل يا أر م الرا مين.
 .25اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد عبدك ارسيييولب النبي ا مي
الصييايق ا مين المخموين التي بالصييالة علي دخل في ل ف هللا النييري
التي ب كل أمر يهوين اأسييييخلب اللهم يا من اذا أراي يييييسا يعول ل كن
فيكوين كوّي لي بغيتي اارز ني أسييييرار الم عارف االفنوين اايخلني في
فظب المني التي من يخل في يا رت فهو الم فوظ المكنوين اعلى آل
اسلم ااجعلني اللهم من أهل عو ب يا وي يا معين.
 .26اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة تدلنا بها على خير العملن
اترفع نا ب ها ات ف نا با من ا جلن اتصييييرف ب ها ع نا الهم االغم اال زي
االكنل االوسااد االزللن اعلى آل اسلم.
 .27اللهم يييا من ل ي العييدرة االنييييل يياين االم جيية االبرهيياين االكرم
ااإل نييياين صيييل ابارك على سييييد ا م مد بن عد اين عدي ما يكوي اما
كاين صيييالة ترز نا بها صييي ة العلوب اا بداين ا ور التو يد ااإليماين ابركة
ال ديث االعرآين اسييييلم علي اعلى آل ما ت ركا بالنظر العيناي ااهتزت
الوراي اا غصاي.
من
 .28اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد بيبب التي ت ب ات
ي ب ن اتصلي على من يصلي علي ن ا سلم علي اعلى آل سالما يعرفنا
ب ايعربنا من ايوفعنا الى زيارت م الزا رين.
 .29اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي ب رفعا العتاب عن ا مةن
النبي التي جا بالعرآي ر مة ا ييفا للم منينن اسيياي الد آيم أجمعينن
اايخر ييفاعت هل الكبا ر من أمت يوم يعوم الناد لرب العالمينن فعال
علي ال صالة اال نالم “يعوتي فاعتي ايخرتها هل الكبا ر من أمتي”ن
اللهم ايخلنا في ييييفاعت افي جاه العظيمن اسييييلم علي اعلى آل
سييييالما أسييييلم ب من الفتن ما ظهر منها اما ب ن في كل ا ا ا ينن
اسالم على المرسلين اال مد هلل رب العالمين.
 .30اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد اسييلم علي اعلى آل سييالم
الصييلة الرا ية اا وار العدسييية االفيوضييات الربا يةن ااجعل راضيييا عني
معبال علي اظرا الي بنظرات الجماليةن مباركا علي ببركات النبوية .آمين.
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 .31اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد مداي كلماتب اعدي ا وار كمب
اآياتبن اا فظ أمت من فتن اخ وب الزماين اسلم علي اعلى آل سالما
يزيهر ب ا ااي ايفرح ب النبي العد اين اا صيييير أمت يا كريم يا ر يم يا
ر من.
 .32اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد النبي الشييفي الرفي الر ي ن
التي من أكثر من الصييالة علي فرج هللا عن كل كرب اضييي ن اللهم فاجزه
عن اإلسيالم االمنيلمين أ نين الجزا ن اا ل المعام الم موي التي يعلو
ب على سييا ر المرسييلين اا بيا ن ا ييفع فينا ييفاعة ت بها اترضيياهان
فتنال النفس بعدها من الخير ما يبلغها من الرضيييا مناهان اللهم يا ل يف يا
خبير ال ف بنا فيما جرت ب المعاييرن اسلم علي اعلى آل سالما ت مسن
ب العلوبن اتُغفر ب الت وبن اتُنييييتر ب العيوبن يا من أ اط بكل ييييي
عل ما اغفر ا لت وب كر ما ا ل مان “رب اغفر اار م اا ا خير الرا مين” .٣
آمين.
 .33اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي ات فت بالكمال االجالل
اال نييينن ااعدت اأصييي اب اأتباع جنة عدين اعلى آل اسيييلم ما هل
غيث من مزين بعدي كل لم ة اسيييياعة ايوم ا ييييهر اعام ا رين صييييالة
ت فظنا بها من العجز االكنييل االنييو االفعر االمرل االضييعف االوهنن
ا عوذ بب اللهم من الكفر االشرك االفتن اال زين اا فظنا ب فظب الم يط
طول ال ياة االزمن يا عزيز يا معين.
 .34اللهم يا م نيين يا منعم يا ناي يا مناين يا ر يم يا ر منن يا كريم يا
راافن يا عفو يا ع وفن يا غفار يا ستار يا مع ين أ سخلب اللهم ا نا ب
العديم يا يا م اإل نيياين اأسييخلب اللهم عمب االشييكر عليها تى تدام
علينا اتزيد اتتجدين اأسخلب اللهم نا ب امنتب ار متب يا ااس الر مةن
اأ سخلب اللهم كرمب يا مبدئ النعم بل ا ست عا هان اأ سخلب اللهم رأفتب
العظيمة يا عظيم الرأفةن اأيم علي اللهم ع فب اعفوك امديك اتجاازك
اع ا ك ا فظب ا صيييرك ال فب ا ورك اخيراتب ابركاتبن اأسيييخلب اللهم
بكل أسيييما ب ال نييينى اصيييفاتب العليا ااسيييمب العظيم ا عظم الكريم
ا كرمن أي تصييلي اتبارك على سيييد ا م مد عبدك الكامل التي أرسييلت
ر مة للعالمينن اعلى آل اسلم اعلى امهات الم منين.
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 .35اللهم صيييييل ا بارك على سيييي يد ا م مد ا لتي مألت ل ب من جالل
عظمتبن اعين من جمال ربوبيتبن اصدره من علوم صمدا يتبن فصار لب
خا عا ا ظره افعا اعلم افعان اعلى آل اسلم على در ا عامب علي
النا عليبن اارز نا اللهم بركة تو يدك االصيييالة علي ن يا من الي المرج
االمعول علي ن يا ال ا الين ااآلخرينن ا سالم على المر سلين اال مد هلل
رب العالمين.
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اوم ال حاف
بسم هللا الرمحن الرميم
ال مد هلل االصالة االنالم على سيد ا اموال ا م مد رسول هللا اعلى آل
في كل لم ة ا َفس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
ارضي هللا تبارك اتعالى عن يخنا سيدي صالح الجعفري اأرضاهن اجعل
الجنة متع لب امثواهن اا فعنا اللهم بجاه عندك يا هللا.
اللهم ا ي أ دم ال يب بين يد ّ
ي كل َفس الم ة اطر فة ي رف ب ها أ هل
النيييمااات اأهل ا رل اكل يييي هو في علمب كا ن اا د كاين أ دم
اليب بين يد ّ
ي ذلب كل :
 .1اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة أ ال بها ر ضاك ار ضاهن اعلى
آل اسلم في كل لم ة ا َفس اط ْر َفة عدي ما اسع علم هللا.
 .2اللهم صل ابارك على سيد ا م مد عين العناية اباب الواليةن ااك شف
لنا عن سر كل سورة اآيةن اعلى آل اص ب اسلم.
 .3اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي لما سم النب اسم ذه
الى البريةن اترك ال ري ف نلما الجمعيةن اعلى آل ا سلم صالة طيبة
هنية.
 .4اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي خاطب ال ض اا ر بالر سالةن
اأسمع فصيح المعالةن اعلى آل اسلم بعدي ا در لواب كل بوة ارسالة.
 .5اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد بي هللا ا بي هللا ارسييول هللا
اخير خل هللان العزيز بعزة هللان االر يم بر مة هللان االم يد بنصيييير هللان
االناصييير لدين هللان االمعصيييوم بعناية هللان االمكثر لتكر هللان االتالي لكتاب
هللان اال اكم بخمر هللان االشيييافي بشيييفا هللان االداعي بإذي هللان االمنوّر
بنور هللان االمر ييييد لخل هللان االخاتم لرسييييل هللان االمشييييف عند هللان
االمرفوع التكر عند هللان علي جوام صلوات هللان اأعم تنليمات هللان اأتم
بركات هللان عدي مخلو ات هللا امداي كلمات هللان صييالة ُ فظ بها من الفتن
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في الد يا ايوم لعا هللان اسييلم على آل – علي الصييالة االنييالم – بعدي
اكرام هللا لمن آمن باهللن اال مد هلل االشكر هلل.
 .6اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد معدي الكماالت الخلعيةن امنب
العلوم اللد يةن اعلى آل اسلم بعدي كل جهر ا ية.
 .7اللهم صل ابارك على سيد ا م مد كا
آل اسلم ابارك ل في ا مة.

ف ُ
مة اعالي اله ّ
الغ ّ
مةن اعلى

 .8اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التاكر هلل في يعظت ا وم ال ظت
ايوم ن اعلى آل اص ب اسلم.
 .9اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النعيد التي أسعد الناد بنعدهن
العزيز التي اعز أمت بدين امجدهن اعلى آل اص ب اسلم.
 .10اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي ا نييم هللا ب يات اعصييره
ابلدهن صالة يفرح من تالها ايدخل في رباهان اعلى آل اسلم.
 .11اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد بي ا مة اإلسييالمية ارسييولهان
را ها ااصولهان ابمخالفت ضياعها اافولهان اعلى آل اسلم.
اب اعت
 .12اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد النيييييد الزكي الزاهد التعي
العربي العر ين اعلى آل اسلم بعدي كل ميا ا ي.
ام
 .13اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد النبي الع وف الزاهد في
الد يان ال ي في الممات االم يان اعلى آل اسييييلم اآت اللهم الدرجة
العليا.
 .14اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تكشف بها عن ا مة الغمةن
اال والب ال ُ
مدله ّ
مةن اعلى آل ا سلمن اا صرف عن لبي ا سواد ال نو
اذا أ ّم ن ااصرف عن ظلمت اه ّ
م .
 .15اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي من اتبع فعد اسييتمنييب
بالعراة الولعى ال ا فصيييام لهان امن اعرل عن فعد ضيييل الهان اعلى آل
اسلم الى يوم تُخرج ا رل ألعالها.
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 .16اللهم صييييل ابارك على بي كفى ا مم أمور يينها اي ياهان ابيّن لها
ييخ ها اأعالهان ابلغها من الجنة مناهان
سييبيل سييعدها ا ييعاهان ارف
اعلى آل اسلم صالة ال تُضاهى.
على ا كواي ورهان
 .17اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة ي ن
ايدار على المنييلمين سييرارهان ا ُيضييرب علينا فظها اسييورهان ا ُيري بها
عنا سو الد يا ا رارهان اعلى آل مصابيح الد يا ا جومها.
 .18اللهم صل ابارك على سيد ا م مد الفاتح البواب أسرار جوام الكلمن
علمن فهو مدي نة العلم اعل ٌّ
علم كل عالم ا ما َ
اا لتي م ن َ
ي باب هان ابنوه
البررة أ ابها.
 .19اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ما توجها الي العلوب إل صال هان
فنالا من بإذي هللا خيرها اصييييال ها افت ها اربا ها اسييييعدها ا جا هان
اأزيل ب بإذي هللا رها اطال ها.
 .20اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة ين صلح بها الين ايهنخ بها
معالين اأخلا بها من أا الين اتت ع بها آمالين اي نيييين بها مآلي
في ياتي اب عد ا ت عالين اعلى آ ل اصيييي ب اسييييلم على مر ا يام
االليالي.
اصييال
 .21اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة تصييل را ي برا
معنويان تى ُيفال من اليها فيضييا علميان اتر ى ب مكا ا عليان اعلى آل
اسلم ا ربنا اللهم الي ربا ذاتيا.
 .22اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد ما غري بلبل بخل ا ن اعلى آل
اسلم اا فظنا من ر العالم من ا ن اجا .
 .23اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد النييري الغوث لمن توسييل ب
ارجاهن صالة أ ال بها من التوبة االمغفرة االنجاةن اعلى آل اسلم في كل
لم ة ا َفس اطَ ْر َفة عدي ما اسع علم هللان اارل عن أص اب اار م أمت
امن اااله.
 .24اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد النور التي أضييا لوب العارفين
سييييراج ن اب ر مكنوي علومب التي تالطما با سييييرار أمواج ن ر متب
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المر سلة للعوالم العلوية اال نفليةن اا س تب المعبول عندك لك شف كل
دة ابليةن اعلى آل اسلم.
 .25اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة تنييتعيم بها النفود من
اعوجاجهان اتنييتنير بباهر ا وارهان ايته عنها ظالمها افنييايهان ايظهر
عليها هدايتها اار ايهان اعلى آل اسلم ما رجعا ا رااح الى أجنايها
يوم بعثها اميعايها.
 .26اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة ينر الناظرين بنيا هان ايراّح
العل َ ري ا هان ايته الرا َ
ع أما ُ هان اتزخرف الجنة ألوا هان ايرضييييى بها
خز تها ارضوا هان اعلى آل اسلم ما مأل العلوب برّها ا نا ها.
 .27اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة الوي االكرامةن في كل لم ة
ا َفس اطَ ْر َفة الى يوم النشييييور االعيامةن اعجل لنا اللهم بجاه بالفوز
االنييالمةن اسييلمنا بالصييالة علي من كل نييرة ا دامةن اافتح لنا اجهة
تى يراه الع ل أ ما م ن اسييييلم عل ي اعلى آ ل ابلغ نا اللهم
التعرف ب
سالم .
 .28اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي صلى علي رب ن امأل العلوبَ
ب ن ا ّعم ا راا َ
ح ر ُب ن التي هو سل اي ملب هللا ا ب ن اأ رف ا زاب
عند هللا زب ن االصييييالة علي عالج كل م من اطب ن اعلى آل اصيييي ب
اسلم من يوم خلعا الد يا الى يوم العيامة في كل يوم ألف ألف ألف مرة.
 .29اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي اسييييتنارت ب الد يا بعد
ظالمهان اسييلم علي اعلى آل سييالما تدركنا أل اف اأ وارهن اتفوح علينا
أع اره.
 .30اللهم يا سييري اإلجابةن يا من الي التوبة ااإل ابةن يا أفضييل من ُذكرن يا
من ُعبدن صييييل ابارك على سيييييد ا م مد بي الر مة التي جعلت
أ
فيعا لألمةن صالة ت فظنا بها من كل عمة ُ
اغ ّ
مةن امن كل سام اسمّ ن
أل ّم ن يا من بخر م الرا مين
امن كل يين اه ّم ن اتغفر ل نا ب ها كل ذ
م ن اأ عم بالفضييييل على عبايه اأت ّ
م ن اخيره لجمي العالمين ع ّ
تنيييي ّ
م ن
اعلى آل اسلم بعدي كل امام امن أ ّم .
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 .31اللهم صيل ابارك على سييد ا م مد النور التي لم سيناه فا تب نا
ا وار من هداهن ا سلم علي اعلى آل سالما يلي بمعام العالين بعدي
تنيييليم الننيييا االرجالن ااصيييلح يا موالي كل أ والي ابلغني من الخير
مآلي اآمالي.
 .32اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد عبدك ا بيب ارسييولب اصييفيب
ا بيبب اخليلبن صيييالة تصيييرف بها عنا يااعي الهم االكدر االهوى االغم
اال زي االخ رن ات فظنا من الفوا ش ما ظهر منها اما ب نن اتوفعنا بها
الى ا امة الفرا م االنننن اللهم بجاه – علي الصالة االنالم -ا فظنا
بل فب الظاهر االخفين يا رااف يا ل يف يا ر يم يا علين أسييييخلب اللهم
أي تنييلم على بيب سيييد ا م مد اعلى آل سييالم أ بابب التين ا فوا
على أبواببن يرجوي ر ماتب الواسيييعةن اينيييمعوي كلماتب النافعةن يا من
تجلى على الجبل فتدكدك من هيبت ن بارك على سيييييد ا م مد اعلى
جمي أمت .
 .33اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي ختما النبوة االرسيييالة
بنبوت ارسييييالت ن ارفعا العتاب عن الخل من أجل ن اأرسييييلت ر مة
للعالمين فال يخلو مر وم من ر مت ن مفرّج الكرب يوم العيامة عن الخال
أجمعين بفضييل ييفاعت ن بيبب التي ينييتنييعى الغمام بوجه الكريم
فكم ا زلا من غيث على من توسييييلوا بجاه ايعوت ن اكم أظهرت على
فيا
يدي من معجزات باهرات تدل على عظيم دره ارفعة االيت ن فكم
بجاه من مريم ت ير ا طبا في علت ن اكم رييت من غري الى اطن
بعد طول غربت ن اكم أغثا من فعير د ضييييج من فا ت ن اكم فرجا عن
مكراب د ييييكا من كربت ن اكم رييت عن أ بابب من عدا غا ييييم في
ُ ْعرت ن اكم ينييرت بجاه للم بين الوصييول الي عند راضييت ن اللهم صييل
ابارك علي بعدي صيييالتب ا ا علي اصيييالة مال كتب اصيييالة جمي خلعبن
اسييييلم عل ي م ثل ذ لب اعلى آ ل اذري ت ن اارل اللهم عن أصيييي ا ب
الم هاجرين اا صيييييار ا لتين فازاا بعظيم بيع ت ن اارل اللهم عن أال يا ب
الصييال ين في مشييارق ا رل امغاربها من ا س اجن ممن اتصييلوا بخ وار
ع ناي ت ن اار م اللهم أم ت أ يا اأموا تا ااغفر لهم ااعف عنهم ب جا ه
عندك اايخلهم في فضييييل بركت ن اا م اللهم اجاتي فإ ب تعلمها ا اير
على ضا ها يا من ال ُيري خا با من جا ك ل اجت ن اال ف اللهم بي بل فب
الخفي اال ظاهر ا لتي من تل ف ب كاي في فظ هللا اع ناي ت ن اأغثني
اللهم يا مغيث ( )٣بغولب النييري التي من أغثت ب فعد جا من ييدت ن
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اع جل اللهم لي بالفرج العر ي في كل أموري يا ر ي الفرج يا من أمره
يسا أي يعول ل "كن فيكوي" فال تخخير ل شي بعد كلمت ن أجبني
اذا أراي
اسيييمب العظيم ا عظم التي هو
اللهم بخسيييما ب ال نييينى كلهان اب
أسييييرع أسييييما ب عندك اجابة لعظمت ن يا هللا يا ر من يا ر يم يا ي يا
العرآي العظيم ا كمت ن ااصييلح لي
يوم بر متب أسييتغيث فخغثني ب
ييخ ي كل اال تكلني الى فنييي اال الى أ د من خلعب اال الى ييي
من خل عب طر فة عين اال أ ل من ذ لب عاجال غير آ جل يا رب ال عالمين.
آمين.
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اوم السبت
بسم هللا الرمحن الرميم
ال مد هلل االصالة االنالم على سيد ا اموال ا م مد رسول هللا اعلى آل
في كل لم ة ا َفس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
ارضي هللا تبارك اتعالى عن يخنا سيدي صالح الجعفري اأرضاهن اجعل
الجنة متعلب امثواهن اا فعنا اللهم بجاه عندك يا هللا.
اللهم ا ي أ دم ال يب بين يد ّ
ي كل َفس الم ة اطر فة ي رف ب ها أ هل
النيييمااات اأهل ا رل اكل يييي هو في علمب كا ن اا د كاين أ دم
اليب بين يد ّ
ي ذلب كل :
 . 1اللهم صل ابارك على سيد ا م مد أال خلعب اخاتم أ بيا ب ار سلبن
اعلى آل اسلم بعدي معلوماتب امداي كلماتب.
 .2اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد ر مة هللا للعالمينن ارسييييول
الصايق ا مينن اعلى آل اص ب اسلم بعدي خل هللا أجمعين.
 . 3اللهم صل ابارك على سيد ا م مد البشير النتير النراج المنيرن اعلى
آل اص ب اسلم بعدي كل فتيل ا مير.
 .4اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد بي ال ُ نيييين االكمالن االخير
ااإلفضالن اعلى آل اسلم بعدي ال صى االرمال.
 .5اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ذي الخل
اعلى آل اسلم بعدي كل عابد اعليم.

العظيم االعل

الر يمن

 .6اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ذي الراح العالية ال ُ
مه ْيمنةن اسراج
العلوب الم مس نة الم منةن اعلى آل اسييلم بعدي كل يوم اأسييبوع ا ييهر
اسنة.
 .7اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي ما َل
جالهن اعلى آل اسلم بعدي ما ت ركا بتكره ا فواه.
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 . 8اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد بلة لوب المتوجهين اليبن اامام
المتوكلين عليبن اعلى آل اسلم بعدي كل خير منب االيب.
 .9اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ضامن الشفاعة لزا ري افاتح الخير
لعاصدي ن اعلى آل اسلم بعدي كل علم يدري .
 . 10اللهم صيييييل ا بارك على سيييي يد ا م مد بي الج هاي االفتوحن العفو
الصفوحن اعلى آل اسلم بعدي كل فضل منب ممنوح.
 .11اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد بي الهدى الهايي الى صيييراط
هللان اعلى آل اسلم في كل لم ة ا َفس اطَ ْر َفة عدي ما أ صاه لوح هللا.
 .12اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد بي ا
اإللهيةن اعلى آل اسلم بعدي كل ذرة هبا ية.

كام الشييرعيةن االهبَات

 .13اللهم صل ابارك على سيد ا م مد بي ال ُي ْ
من االبركة االفالحن اعلى
آل اسلم بعدي ما تتراه الرياح.
 . 14اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي كاي للم منين ظال ظليالن
ا لا ل “ :اتوكل على هللا اكفى باهلل اكيال”ن اعلى آل اسلم ااجعل لي
في رم معيال.
 .15اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي جا بالعرآي اهدى اإل س
االجاين اعلى آل اسلم بعدي ما يكوي اما كاي.
 . 16اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النبي المع صومن الظاهر المعلومن
اعلى آل اسلم بعدي كل علم مفهوم اغي مكتوم.
 .17اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد باب هللا الموصيييل لكل اصيييدن
اسييراج المضييي لكل عابدن اعلى آل اسييلم صييالة تصييرف بها عنا كل
مجرم اجا ر اعدا ا اسد.
بيبا ا بيان ارفعت
 . 18اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي جعلت
في الد يا ااآلخرة مكا ا عليان اعلى آل اسلم بكرة اعشيا.
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 . 19اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة يدار على المصلين رابهان
ْ
نيييابهان اعلى آل اصييي ب ما ارتف ب ب عن
اينييي ُهل بها على أمت
العلوب جابها.
 .20اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة يمأل لوابها ا ف ن ايغل
ضيااها الفل ن اعلى آل اسلم بعدي ما ااجد هللا اما خل .
 . 21اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد بي الفرج العري ن االنيييير
العجي ن اعلى آل اسلمن صالة تينر لنا بها زيارت عن ري .
 .22اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد ما جَن ليلن اما ُ
صيييفا للجهاي
فرساي اخيلن اعلى آل اسلمن صالة تعيت ا بها من المرل االهوى االفعر
االنار االميل.
 .23اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي من رآه ُي َ
نرن امن أ ب ُيبَرن
اعلى آل اسلم بعدي ما في كل ب ر ابر.
 . 24اللهم صل ابارك على سيد ا م مد الفاتح للعلوب ب كم عالم الغيوبن
اعلى آل اسلم بعدي كل م فوظ امكتوب.
ار ريعت ن
 .25اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي سارت في ا
اع ّ
ما ا ام رسالت ن اعلى آل اسلم صالة تدار بها علينا بإذي هللا بركت .
 .26اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي اذا سم ا ذاي سارع الى
الصييييالةن يعدم ذكر رب ايلبي داهن اعلى آل اسييييلم بعدي ما ال م ذي:
“ ي على الصالة”.
 . 27اللهم صل ابارك على سيد ا م مد يليل ال يرا ينن امخمن الخا فينن
اعلى آل اسلم في كل ا ا ا ين.
 .28اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ال اكم بخمركن االداعي لشرعبن
اعلى آل اسلم عدي ما في علمبن صالة ت فظنا بها من رار خلعب.
 . 29اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد امام العبلتينن اجد ال نيينينن
اعلى آل اسلمن اأر ي اللهم أهل بدر اأ د ا ُ َن ْين.
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 .30اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي كا ا تخاطب الجماياتن
اسب ّ ا في كف ال صياتن اعلى آل اسلم بعدي ما مضى اما هو آت.
 . 31اللهم صل ابارك على سيد ا م مد كثير ال مد االشكرن عظيم الثواب
اا جرن اعلى آل اسلم بعدي رات كل ب ر ا هر.
 .32اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد بي اإلسييييرا االمعراجن النور
الناط التي مأل الفجاجن اعلى آل اسلم بعدي كل معتمر ا اج.
 .33اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد خاتم الرسيييل ا اال بيا ن اممد
العلما اا اليا ن اعلى آل اسلم صالة تمأل ا رل االنما .
 . 34اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالتب التي صليا علي بها في
ا زلن اعلى آل اسلم ا فنا بل فب الخفي االظاهر فيما زل.
 .35اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي هو أكرم من النيي اب اذا
ه لن امن كل كريم ُيضرب ب المثلن اعلى آل اسلم بعدي ا من االوجَل.
 . 36اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد
اعلى آل اسلم صالة علينا بركاتها تدار.

يييجرة النور امفتاح النيييرارن

 . 37اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد بهجة النفود امنب العلوم
االدرادن اعلى آل اسلم صالة ت فظنا بها من ك ْيد النفود.
 .38اللهم صيييييل ا بارك على سيييي يد ا م مد ا لتي بظهور ا واره ُم يَ ا
الجهاالتن ابنفا س علوم ا دلرت الضالالتن اعلى آل اسلم اارز نا اللهم
اليعين االثبات.
 .39اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد كثير ا وار عظيم الو ارن اعلى
آل اسلمن صالة نال بها ر مة الر يم الغفار.
 .40اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي جده ابراهيم الخليلن ا زل
اصف في التوراة ااإل جيلن اعلى آل اسلم بعدي كل زمن اجيل.
 .41اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي سعدت ا مة ببعثت ن اعمّا
الر مة برسالت ن اعلى آل اسلم بعدي ا ناي هللا ار مت .
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مل المك َّ
 .42اللهم صل ابارك على سيد ا م مد الكامل المك ّ
ملن االفاضل
َّ
المف ّ
المفضلن اعلى آل اسلم بعدي من ب ّخ هللا اأرسل.
ضل
 .43اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي ب كنز من ا جرن اال صالة
علي أماي من الفعرن اعلى آل اسلم بعدي كل َمدَر اصخر.
 . 44اللهم صيل ابارك على سييد ا م مد التي صيلا علي ا مالكن الواله
ما ُ
خلعا ا فالكن اعلى آل اسلم بعدي كل ضا ب اباك.
 .45اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد ال ي
اعلى آل اسلم صالة ترز نا بها ُ ْ
نن المآب.

المجابن ا ااه ا اابن

 .46اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي كاي بيا بل آيم االتبيحن
اابراهيم االمنيحن اعلى آل اسلم بعدي ما ُ رّم اما أبيح.
 . 47اللهم صيييييل ا بارك على سيييي يد ا م مد اعلى اخوا من ا ب يا
االمر سلينن اعلى أهل بيت اأ ص اب أجمعينن اعلى ا اليا اال صال ينن
اسلم الى يوم الفصل المبين.
 . 48اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد النبي الرفي الر ي ن الرااف
الشفي ن اعلى آل اسلمن صالة تخلصنا بها من كل كرب اضي .
 .49اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النبي ا برن اعلى أبي بكر اعمر
اعثماي اعلي اكل تعي اصالح ابَر.
 .50اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي بعظيم آيات بهر ا فسدة
االععولن ابنييييياط معجزا ت تواترت ا ي لة االنعولن اعلى آ ل اصيييي ب
اسلم.
 .51اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة زاكية تامة لكل خير آ ّمةن
ا عوذ بب اللهم من كل ي اي اها ّمة امن كل عين ال ّمة.
 .52اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي جا باإلسيييالم ااإليماين
االعدل ااإل نيييياين اعلى آل اصيييي ب اسييييلم اارل عن أهل بيت أتم
الرضواي.
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 .53اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي لواله ما ن جيج الى
منىن اال بلغ مل ال ُ
منىن اعلى آل اسلم صالة تعوي علي بال بور االهنا.
 .54اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي طابا ب طابةن االيها ب كل
خير آبَ ن اعلى آل اسلم صالة من صلى بها ما خابَ .
 . 55اللهم صيييييل ابارك على سيييي يد ا م مد التي من أطاع ف عد أطاع
الر منن امن عصييياه ا في الخنيييراين اعلى آل اسيييلم بعدي عم هللا
الوا د الديّاي.
 . 56اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي أ ج الم هرة الزهرا ن
فكا ا مرضية في ا رل مرضية في النما ن اسلم علي اعليها الى يوم
اللعا .
 .57اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي ن الجتع
اسجد البعير عند دمي ن اعلى آل اسلم صالة تعربنا بها الي .

ييييو ا الي

 .58اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي جا بنبيل الخير االنعايةن
اعلى آل اسلم صالة يعم خيرها أهل اأااليه.
 .59اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ما ت رك ُف ْلب ا سب ّح فلَبن اعلى
آل اسلم بعدي كل مالب اما ملب.
 .60اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي من توسييييل ب الى رب
العالمين كاي سببا في افراج ن اعلى آل اسلم اأمهات الم منين أزااج ن
صالة تكفينا ر الد ْين اا راج .
 .61اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي هو مجير ا عم المجيرن
فضييل كبير اخيره كثيرن صييالة تغيثنا بها غولا سييريعا ييامال يا ما ااسييعا
مباركا ا ب على كل ي دير.
 .62اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي س يبَ
البعاع عدل ن اعلى آل اسلم صالة ينفعنا بها ول .

ا اا ل فضييل ن اعم

 . 63اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ذي التاج التي فاق التيجاين االعز
االعدر االشاين اعلى آل اسلم بعدي أ فاد اإل س االجاي.
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 .64اللهم صل ابارك على سيد ا م مد سليم العل االف اين الهايي الى
الخير االر اين اعلى آل اسلم صالة ت فظنا بها من هول يوم التناي.
 .65اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي من عرَف عرَفن امن ب ر
علوم غرفن اعلى آل اسلم صالة تدخل صا بها عالي الغرف.
 .66اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد أبي العاسييييم بن عبدهللا بن
عبدالم ل بن ها من اعلى آل اسلم ا جنا يا رب من الجرا م.
 .67اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي بري لناياه سييب البرقن
اظهر ور جبين فخضييا الشييرقن اعلى آل اسييلم صييالة يَب ُل بها الباطل
.
ا ُي َ بها ال
 . 68اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي أ مت خليفة عنب في
البالغن فنصييير يعوتب اأذل كل طاغن اعلى آل اسيييلم صيييالة تمأل ا مكنة
االفراغ.
 .69اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي ب تجاب الدعواتن اتتنزل
الر ماتن اتُكشف البلياتن اعلى آل اسلم صالة ُيختم لعا لها بالخير عند
الممات.
 .70اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد الغيور على ال
.
ن اعلى آل اسلمن اافعنا اللهم التباع ال
بال

ن الناصيير ال

 .71اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد التي سييماه جده م مدان صييالة
تدام علي ابدان اعلى آل اسلمن بعدي ما خفى اما بدا.
 .72اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي يبدأ من لعيَ بالنيييالمن
ايصل الر م ايربي ا يتامن اعلى آل اسلم بعدي الل ظات اا يام.
 .73اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي اذا ُ
صييييلي علي فا ا
ا ع ارن اأ ر ا ا وارن اعلى آل اسلم اعلى المهاجرين اا صار.
 .74اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد الوفي في عهدهن الصييايق في
اعدهن اعلى آل اسلمن صالة تدام مع في جنت اخلده.
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 .75اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد ر مة الر يم الخالق التي ر ى
ر يا ما ر اه راقن اعلى آل اسلمن صالة تمأل النب ال باق.
 .76اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي ب الكوي ا ستنارن اأزيلا ب
جار.
الظلمات اا غيارن اعلى آل اسلم ما غريت ال يور على ا
 .77اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد بي اإلكرام االتر ابن االهدى
االصوابن اعلى آل اسلم بال عدي اال نابن ما خر راك اأ اب.
اب ص َدعن اأذل
 .78اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي أعلن ال
الكفر االبدعن اعلى آل اسلم صالة تته بها عنا المخااف االجزع.
 .79اللهم صل ابارك على سيد ا م مد عناية هللا ا زليةن امهبات التنزالت
الربا يةن اعلى آل اسلمن صالة ت فظنا بها من الوسااد الشي ا ية.
 .80اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي رف هللا ل في الخلد أعلى
مكاين اخصي في ا رل بمعجزة العرآين اعلى آل اسيلم ااغفر لنا ذ وبنا
يا مناي.
 . 81اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة تغفر بها ذ وبنان ات نتر بها
عيوبنان اتعضي بها ييو نان اتكشف بها همومنان اعلى آل اص ب اسلم.
 .82اللهم صل ابارك على سيد ا م مد المع صوم بع صمة هللان االمل وظ
بعناية هللان اعلى آل اسييييلم بعدي ما يل امن ال :ال ال اال هللا م مد
رسول هللا.
 . 83اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد
اعلى آل اسلم بعدي كل ااعظ امر د.

ييريف الم تدن النبي المنجدن

 .84اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة ا الين ااآلخرينن اسييلم
على سييييد ا م مد سيييالم ا الين ااآلخرينن اعلى آل اصييي ب اأزااج
اذريت المباركين.
 . 85اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد النبي الزاهد التكي الزكين
العربي العر ييي الها ييمين المكي المد ي التهامين اعلى آل اسييلمن
اا فظنا اللهم من ضرر كل باغ ا عين اامن نا خير كل بار اتعي.
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 .86اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي هدى الى هللا بإذي هللان
اكاي هلل كما أمر هللان اأذ نا اللهم الاة رضاك ارضاه.
 .87اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة عظيمة زاكية ت يي بها عنا
ما يلي بمعام ن اعلى آل اسلمن بعدي عم هللا اا عام .
 .88اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة سيييريعة الوصيييول ا زة
العبولن الى خير بي اأكرم رسيييولن اعلى آل اسيييلم اعلى أمنا خديجة
اعلى امنا عا شة اعلى الم هرة البتول.
 .89اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد بي الفرج النييري ن ال ُ
مشييفّ ن
صفوة هللا البدي ن اعلى آل اسلمن بعدي كل عال ام ي .
ن يا
 . 90يا كامل التاتن يا جميل الصييييفاتن يا منتهى الغاياتن يا ور ال
سيييراج العوالمن يا سييييدي يا م مدن يا سييييدي يا ا مدن يا سييييدي يا أبا
العاسييييمن جل كمالب أي يعبر عن لنيييياين اعز جمالب أي يكوي ُم ْدرَكا
إل ناين اتعاظم جمالب أي يخ ر في جناين صلى هللا – سب ا اتعالى-
عليب اسلم ابارك يا رسول هللا يا مجلى الكماالت اإللهية ا عظم.
 .91اللهم صل ابارك على سيد ا اموال ا م مد ورك الالم ن امظهر سرك
ال هام ن ا لتي طرزت بج ما ل ا كواين ازي نا ببه جة جال ل ا ااين ا لتي
فت ا ظهور العالم من ور عيعت ن اختما كمال بخسييييرار بوت ن فظهرت
صور ال نن من في ض في أ نن تعويمن الوال هو ما ظهرت ل صورة عين
من العدم الرميمن التي ما اسييتغالب ب جا اال ييب ن اال ظمآي اال راين
اال خا ف اال أمنن اال لهفاي اال أغيثن اا ي لهفاي منييييتغيثب أسييييتم ر
ر متب الواسييييعة من خزا ن جويك فخغثني يا ر منن يا من اذا ظر بعين
لم اعفوه لم يظهر في جن كبريا لم اعظمة عفوه ذ ن اغفر لي
الوالدي الألجداي ات علي اتجااز عني يا كريم.
 .92اللهم صل ابارك على سيد ا م مد صالة يختم لنا بها ب نن الختامن
اعلى آل اص ب اسلم يا ذا الجالل ااإلكرام.
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 .93اللهم صل ابارك على من أعليا ل الرت اكشفا ل ال ج ن فر ى
الى ما لم يرق الي الخليلن ااصل الى ما لم يصل الي جبريلن ا ظر ما لم
ينظره الكليمن ااصييييفت بخ بالم منين رااف ر يمن اصييييليا علي أ ا
امال كتب ت ببا اتكريمان ا لا" :يا أيها التين آمنوا صييييلوا علي اسييييلموا
تنييليما"ن عبدك ا بيب ارسييولب البشييير النتيرن سيييد ا اموال ا م مد بن
عبدهللا النييراج المنيرن فصييل اللهم علي بعدي صييالة المصييلين علي من
الخل أجمعينن اعلى آل اسييييلم في كل لم ة ا فس اطرفة بعدي كل
معلوم لب (آمين)ن اارل اللهم عن أ هل بي ت ال اهرينن اعن أصيييي ا ب
ال يبينن اار م أمت اا فظ يييريعت ن ابارك علي اعليهم الى يوم الدين.
اللهم بعظيم فضيييي لب اب جا ه ع ندكن ه ل نا من لد ب ر مة ا ب أ ا
في م كم
الو هابن اافتح ل نا من الخير كل بابن يا من ال ا و ل ال
الكتاب" :اي هللا يرزق من يشيييا بغير نييياب" .اللهم اسيييتر ا بنيييتورك
ال صييييينةن اايخلنا في كفالتب ا مينةن ااعصييييمنا ب بالب المتينةن اللهم
اجعلنا ممن الذ بب فخجرت ن اممن فر اليب فعبلت ن اممن خاف منب فخمنت ن
اممن توكل عليب فكفيت ن اممن سييييخلب فخع يت ن ا عوذ بب اللهم من
سو النيرة اا صا الصغيرةن اا خت بالجريرة.
 . 94اللهم صييييل على م مد اعلى آل م مد كما صييييليا على ابراهيم
اعلى آل ابراهيم ا ب ميد مجيدن ابارك على م مد اعلى آل م مد كما
بار كا على ابراهيم اعلى آل ابراهيم ا ب م يد مج يد .اللهم يا هللا يا
عظيمن يا جليل يا كبيرن يا بدي النييييمااات اا رلن يا ذا الجالل ااإلكرامن
تعبل مني صالتي على عبدك ا بيب ارسولب االمين الكريم .آمين.
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مختصر كنز النأل ات ال األراف
بسم هللا الرمحن الرميم
اي هللا امال كت ي صلوي على النبين يا أيها التين آمنوا صلوا علي ا سلموا
تنييليمان اللهم صييل اسييلم ابارك على سيييد ا م مد في ا الينن اصييل
اسييلم ابارك على سيييد ا م مد في اآلخرينن اصييل اسييلم ابارك على
سيد ا م مد في كل ا ا ا ينن ا صل ا سلم ابارك على سيد ا م مد
في المأل ا على الى يوم الدينن اصيييل اسيييلم ابارك على جمي ا بيا
االمرسلينن اعلى المال كة المعربينن اعلى عباي هللا الصال ينن من أهل
النمااات اأهل ا رضينن ارضي هللا تبارك اتعالى عن ساياتنا ذاي العدر
الجلي االفخر العلين أبي بكر اعمر اعثماي اعلين اعن سيييا ر الصييي ابة
أجمعينن اعن التابعين لهم بإ نيييياي الى يوم الدينن اا شيييير ا اار منا
معهم بر متب يا ار م الرا مينن يا هللا يا ي يا يوم ال ال اال أ ان يا ربنا
يا ااسييي المغفرةن يا أر م الرا مينن اللهم آمين .اللهم صيييل ابارك على
سيييد ا م مد اعلى آل اص ي ب اسييلم في كل لم ة ا فس اطرفة عدي
ما اسع علم هللا .آمين
 .1اللهم صييل اسييلم ابارك على سيييد ا م مد أفضييل المخلصييينن اخاتم
التاج االمغفرن اال ول االكولرن
النبيينن اسييييد الد آيم أجمعينن صيييا
االلوا في الم شييييرن المنير ا ور االخليفية ا كبرن ذي اآل يات ا لدا مة
اال جج العا مةن صيييالة تكوي فات ة لباب الرضيييان بعدي من بعي من خلعب
امن مضىن اعلى آل اسلم.
 .2اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد ر مة هللا للعالمينن ا ور هللا
المبينن الناظر بب الى مبدعاتبن االهايي بتوفيعب الى جناتبن التي من
بايع فعد باي هللان امن اعرل عن فعد أعرل عن هللان ر يس طا فة هللان
اموض عناية هللان اعلى آل اسلم.
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 .3اللهم صل ابارك على سيد ا م مد مدينة العلم الكبرىن اجد ال ننين
رهان البا فضلهان ذي
ااالد الزهران من طابا ب طيبة اأهلهان اذه ب
الراا ح المنييكيةن االثياب الخضيير النييندسيييةن معنييم عيم الجناي فهو
العاسيييمن التي ي شييير الناد على دم فهو ال ا يييرن بي اإل ابة فهو
الموية فهو ال بي ن أ مدك ال امدن ام مدك الماجدن
المني ن اصييييا
عبدهللا ار سول المتوكل على الملب الجليلن النبي ا مي ال نيد اإلكليلن
صالة نال بها من العلم أ فع امن الرزق أاسع امن العمل أيام ن اعلى
آل اسلم.
النصيير عظيم ا جرن التي
 .4اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييا
من وره الشييييمس االبدرن الوجي عندكن التي ا زلا ل المال كة يوم بدرن
م جاب ا لد عا ن ذي النصيييير على ا عدا ن الم يد بالث باتن اا لداعي الى
ال نييناتن ذي الفيم الرااي االفضييل المشييتهرن االعز باهلل االصييدق في
الخبرن النبي الرااف الر يم الع وفن ذي النيير النيياري االثواب الجارين
التي ارت ب ا كواين اتشييييرفا بعدام البلداين أ مد الخال اصييييفوة
البارين بعدي كل كات ا ارين اعلى آل اسلمن تنليما نلم ب من كل
اآلفاتن في الم يا االممات.
 .5اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ورك الما ي بضيا ظالم الشركن
ا بيب التي بخت بل خل كل فرين ارسولب التي أرسلت لكل ما سواكن
فعام اليب ايعاكن اأر ييد الى صييراطب المنييتعيمن اجاهد في سييبيلب
إلعال يي نبن ا جايل أ عدا ك اأ ام ال جة عليهمن ف كاي لب ك ما ك نا ل ن
اكاي بالم منين ك ما أريت من ن ابالكافرين كما امرت ن من كاي خلع العرآي
اجلي ن الر منن ذي العل الخ شوعن االتكر المرفوعن صالة أ ال ببركتها
نن الختامن الواب العبول ااإلكرامن اعلى آل اسلم.
 .6اللهم صل ابارك على سيد ا م مد طاهر الف اين كثير الوياي لرب العباين
ذي الكلمات الجامعةن االعلوم النافعةن اا وار ال ناطعةن اال جج العاطعةن
بشيييرك المبشيير ا تيرك المنتر اسييراجب المنيرن أفلح المفل ين اأصييلح
المصل ينن اعلى آل اسلم.
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 .7اللهم صل ابارك على سيد ا م مد التي فرار الناد الي عند المخااف
التاج االمعراج االعالمةن بيب الشييييافي للعلوب
ايوم العيامةن صييييا
ب كمت ن اأمينب التي يييهدت ا عدا بجويه اف نت ن ذي العدل الربا ين
االفيم الر ما ين اعلى آ ل اسييييلمن ا نيييييخ لب اللهم فتوح ال عارفين
ااخالل المو نين اتوكل الزاهدين.
 .8اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد بدر البدارن اباب الفرج االنييرارن
يعوة أبي ابراهيمن امظهر كرم الرب الكريمن ذي المدي المفال على أهل
ايايهن االعلم المشيييهور لدى أهل اسيييعايهن ألف ا لفةن التي ألف هللا بها
بين العلوب المت نافرةن ا با البر كة التي ع ما بالخيرات المت كالرةن اعلى
أ ص اب اذريت اأهل بيت ا سلم ت نليما كثيران نلم ب من كل ما خاف
يا ل يف ا ل اف.
 .9اللهم صييييل ابارك على النبي الصييييايقن سيييييد ا م مد خيرة هللا من
الخال ن الر يييييد المر ييييدن المعرب للجنة امن النار مبعدن ا ال الخاتم
االخليفة ال اكمن التي اخترت ل بل أي يختارن اسييميت ال بي المختارن
التي أختت على أ بيا ب ميثا ا بنصييييرهن ا ييييرفا أمت بليلة درهن جيم
الجمال الباهر ا ا ال لم الغافرن اعلى آل اسلم.
التكي ال اهرن المتكر
 .10اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد العا
التاكرن التي سيييي عا ا وارهن ا ظيا بالشييييفاعة زاارهن أكبر آية اأعظم
االدرادن التي بنييييل ا
عمةن المعلم الكاملن م هر النفود بالخ
ال يبين أبي بكر اعمرن تا التوبة الصاي ة
ا عظم جم الكفر ا دلرن صا
التي يتوب هللا بها على التا بينن الا الثواب العظيم التي يمن هللا ب على
ال ا عينن اعلى آل اسلمن اأيم عز ا ااكرامنا بداام عزك يا عزيز يا كريم.
 .11اللهم صييل ابارك على الشييفي المشييف ن سيييد ا م مد بن عبدهللان
صييييالة يععبها صيييير من هللان ا فظ من هللان ال ف من هللان امال من هللان
اصييي ة من هللان ا يييفا من هللان ا وة من هللان اطا ة من هللان اتدبير من
هللان اتينييييير من هللان اتنييييخير من هللان اايماي من هللان ايعين من هللان
افالح من هللان ا جاح من هللان اغفراي من هللان اغوث من هللان اعوي من
هللان ا جدة من هللان اا عاذ من هللان ا مدي من هللان اخير من هللان ابر من
ٌ
افيم من هللان اهدى من هللان ااي من هللان اجمال
هللان افضييييل من هللان
من هللان اجالل من هللان ااالية من هللان اكرامة من هللان اسييل اي من هللان
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اسييييعاية من هللان افتح من هللان ابركة من هللان افرج من هللان افر ة من
هللان ا ور من هللان اعلم من هللان ايفاع من هللان ا رب من هللان اال هام من
هللان ابرهاي من هللان اأماي من هللان اتخفيف من هللان اتخييد من هللان البات
من هللان اضييييا من هللان ارضيييواي من هللان اعفو من هللان اسيييتر من هللان
ارزق من هللان اغنى من هللان اعافية من هللان اهيبة من هللان اتوفي من
هللان اسييالمة من هللان ااسييتجابة من هللان ا بول من هللان اجنتاي من هللان
بجاه بي هللا ارسييييول هللان ذي الخل العظيم االجاه العظيمن االفضييييل
العميم االعل الر يمن اعلى آل اسلم.
 .12ال لهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد بي النيييالمة اا من االدعاية
ن ذي الملة ال نيفيةن االنيييرة المرضيييةن المتلتذ بنييماع ما لم
الى ال
نم ن االمعتبر براية ما لم رن ال نام بال نمي االمب صر بالب صيرن التي
اذا أع ى كنا ا ا المع ين اهو العاسييمن سيييد ا المجير أبي العاسييمن
يال الدين ال نيفن اذال التكا الموهوب ل من الخبير الل يفن اعلى آل
اسيييلمن اه لنا منب ما ت ب اترضييياه اارز نا اإلخالل في ن بجاه أفضيييل
في عندك يوم العيامة ترتضي .
 .13اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد التي خضيييي لهيبة جالل كل
معا دن اأطفخ هللا بنيير وره ار كل عدا ا اسييدن التي جا عت في كت
النييييابعينن اعما بركت ا الين ااآلخرينن الغيث المدرارن التي ه لا
فا س يره على أرل العلوب فاهتزت ار با ااط مخ ا مر رب هان فرأت
ظاهرا فاتبعت ن االباطل رجنييييا فهجرت ن عين العلوم اللد يةن اغين
ال
الغيرة ال تهاك ال رمات اإللهيةن اعلى آل ا سلمن اأيم بركاتب علي اعلى
أهل بيت التين أذهبا عنهم الرجس اطهرتهم ت هيرا.
 .14اللهم صل ابارك على سيد ا م مد البركة المرسلة من هللان االر مة
ا ص ابن بي التر ابن عم
العامةن بي الرا ة امعدي الف صا ةن صا
جبريلن ايعوة الخليلن ذي الرأي ال نديدن
النبي العر ي ا اابن صا
االعول المفيدن اا مر المنييموعن كثير النييهر االجوعن االبكا من خشييية
هللا بالدموعن التي كاي يبكي لجاللب ايضييي ب لجمالبن ذلب النبي العالي
أهل أ د ابدرن فا فالح الم منينن ا اف وت لوب العا تينن
العدرن صا
اعلى آل اسلم.
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 .15اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد كا يييف الكرب للمتوسيييلينن
اعظيم الصييلة للمصييلين علي االمنييلمينن النييام لصييالتهم سييماع
العبولن االراي لنييالمهم فيا عم الرسييولن بي العلوب العامرةن اجليس
ا عين النييييياهرةن اراح ا رااح ال اهرةن اع مارة ا ف سدة ال عامرةن كاف
الكفاية لمن اكتفى ب ماهن االم اللتة المفاضييية على أاليا هللان اعلى آل
اسلم.
 .16اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النبي المعبولن الواصل الموصولن
ا ي ى اليب من كل ياين اا رب اليب من كل ملب اا نييياين عين عنايتب
الفتح
النارية في الخليعةن الجام بين علمي الشريعة اال عيعةن صا
التي جل معدارهن ااإلمدايات التي الها زاارهن التي جلى بنوره النيييياط
غياه الظلمات االشييييرارن ايارت ببركة م بت على أهل طاعت ك اد
الفرح االنيييرارن التي ا زلا علي “ي االعلم اما ينييي راي”ن اا زلا علي
“فبيتليب فليفر وا هو خير مميا يجمعوي”ن ميم المجيد اليدا من ا وي النور
ال ناري في جمي العوالمن اعلى آل ا سلمن ا نخلب اللهم هوي أهل
الشهوي ااي أهل الوي يا اياي.
 .17اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد فخر العربن النبي المنتخ ن
ن افرجا ب الكربن
ن التي أزلا ب الع
أفضل من عرج اأفصح من خ
الدرجة العالية االمعام
بي الوي للوياين ييييريف اآلبا االجداين صييييا
الم موين بيب الم موي التي مد الناد سيييييرت ن اتع ر الوجوي بتكره
اأيام هللا رفعت ن ا د أ ْسد الوغى لجهاي من ضل اطغىن ها الهداية اااا
الواليةن اعلى آل اأزااج اذريت اأهل بيت ن ا سلم ت نليما نلم ب من
يييير كل عدا امجرم ا جا ر اظالم
ال وايث االمرل االمكا دن ا كفى ب
افاجر افاسد ا اسد اباغ ا ا دن يا م ي ا بكل ي ن ايا اهرا فوق كل
ي اهو النمي البصير.
ي ن ايا من ليس كمثل
 .18اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد ذي الو ارن فهو خير أالي العزم
االهي بةن بي الره بة االرغ بةن بي الفالحن ا لتي خضيييي عا لعز ت ملوك
ا عاجمن مبيد يصيير اكنييرى اكل ظالمن التي ب هللا ليال اسييرىن التي
ارتعى فوق م عام الخل يلن اي ا الى م كاي تخخر ع نده جبر يلن را الر مة
ازاي الزكاةن اعلى آل اص ب اسلم.
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 .19اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النبي ا مي التي من علم علم
اللوح االعلمن امن وره أضييا البعي اال رمن المخبر بالغي عن رب النادن
االمعني بالدفاع عن بعول ربي “أم ي نيييداي الناد”ن سيييين النيييعاية
ا بديةن ا ين الشكر لرب البريةن اعلى آل اص ب اأهل بيت اسلم.
 .20اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد ال بي التي سييي عا ا وارهن
اسيييارت في ا كواي بالخير أخبارهن امام المرسيييلين ا ماجدن اكليم ا د
الوا دن التي جا ع فدمغ كل باطلن اظهر علم فزكا كل عاملن ذي
الجيش الغال ن التي ب تنال الرغا ن اعلى آل اص ي ب اأ صيياره اأزااج
اذريت اسلم.
 .21اللهم صل ابارك على سيد ا م مد الفاتح لعلوب العارفين بنور سناهن
االبا سط بالمعراف يده لمن ا وه يوم يلعاهن النبي الرا ضي المرت ضىن
مهبط الو ي اإللهي امنب الفضييلن اسيير يا رة العدلن ال اكم ب كمب من
فوق عر ييييبن االناهي بنهيب ااآلمر بخمركن الها ييييمي ذي النيييياللة
ال اهرة النبويةن االترية البا ية المباركة التعيةن باب هللا المفتوحن الرااف
ال ليم الصيييفوحن ذي ا من ا مين م مد المخموين موضييي العناية الربا يةن
ذي ا سيييرار ال عيعيةن االعلوم اإللهيةن االرأفة الم مديةن صييياي الصيييدق
اضيياي الضيييا اخاتم المرسييلين اا بيا ن صييالة تن ل بها الععدن مصيي وبة
بالفرجن على أفضل من أسرى اخير من عرجن اعلى آل اسلم.
 .22اللهم صل ابارك على سيد ا م مد كعبة العا صدين اكمال كل كمالن
التي جا ا باإلخالل في ا عمالن اآلمر بالثبات عند الشييييدا د اا هوالن
التي اعد من صبر بالن صر االنجاةن مجم الجمال ذي العز االو صالن صالة
ت ول بها بيننا ابين الجور ااإلمهالن اعلى آل اسلم.
 .23اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد التي ييير ا صيييدره بعدرتبن
امألت لب ب كمتبن ا لدت سيييف صييركن ارفعا ذكره بدعوتبن اأ مت
بيبا اابراهيم خليالن طا ال هارة العلبيةن اظا الظفر
ظال ظليالن ااتختت
على النفود الشي ا يةن اعلى آل اسلم.
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 .24اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة التي يصييلي علي تعظيما
لعدرهن ابارك علي اعلى امت بركة تعوي علينا بجميل سييرهن النبي الوفي
خير من اافى الم شييرن اأفضييل من يعا اليب اهتب النفود اذكرن اعلى
آل اسلم.
 .25اللهم صل ابارك على ذي العصمة الربا ية االشرعة ال نيفيةن سيد ا
م مد المتخل بالعرآي العظيمن االتي ينييتنييعى الغمام بوجه الكريمن
بي ا مة المر ومة ببعثت ن النزي الوجي المجاب في يعوت ن ذي الهيبة
اا سييرارن االنييكينة االو ارن العا ل لصييا ب اذ هما في الغار “ال ت زي اي
النجدة في الم شر ينما
هللا معنا”ن “فخ زل هللا سكينت علي ”ن صا
تنييند الشييفاعة الي ن ال ي ال بي ن ذي العل المني االرأي المصييي
االفتح العري ن المنيييمى عند هللا بال بي ن المجاب المجي ن اأيم اللهم
سالمب علي اعلى أهل بيت اأص اب اأزااج اذريت أجمعين.
 .26اللهم صل ابارك على سيد ا م مد الفاتح فال العلوب بمفتاح كم
أسرار “اعلمب ما لم تكن تعلم”ن الرااف الر يم التي هو بالم من من أبي
اأم أر من اآلخت ب جز أمت من الو وع في النارن االمعنييييم لنعيم الجنة
بإذي العزيز الغفارن اعلى آل اسلم.
 .27اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد النبي الوصيييي ا مي الصيييفي
العربين الخيار المختارن زا د الو ار كثير ا وارن الشيييهيد المشييياهد لأل وار
الملكيةن العابد الورع الزاهدن النيييييد المتواضيييي ن المهاب الخا يييي ن خير
النادن اأ ف الناد للنادن مفتاح كل خير امغالق كل يييرن صيييالة تكوي
سببا موصال الى مرضاتبن اعلى آل اسلم بعدي أ فاد مخلو اتب.
 .28اللهم صل على سيد ا م مد صالة من لد ب الي ن اسلم ابارك علي ن
بعدي بركاتب النازلة من سييييما ب الى أرضييييبن االخارجة من ارضييييب الى
خلعبن ااجزه عنا اللهم أ نن الجزا ن اارز نا اللهم بفضلب الصفا االوفا ن
يا كيم يا عليم.

أهل الطريق

www.aheleltareek.com

 .29اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد جد ال نيينينن اخير الفريعينن
اامام العبلتينن ا رة كل عينن سييراج الدارينن الا ي النينن المنزه عن كل
ييييينن االمزيييل بنوره كييل غينن ذي الفضيييييا ييل العميمييةن اال ريعيية
المنييتعيمةن الها ييمي الشييريفن االعر ييي العفيفن صييالة تشييرح بها
صيييدرين اتينييير بها أمورين اترف بها ذكرين اتديم بها أجرين اتبارك بها
في عمري اص تي ا وتي ا ظي اعملي ا يتي اايما ي اذكري اخلعي
ا لبي اععلي ارا ي اجنييدي ا فنييي ازاجي اذريتي امالي ارز ي
اي ييياي اأخراي ام ييياي امميياتي اخواتمي ايعييا ي اكلين اعلى آلي
اص ب اأهل بيت اأزااج اذريت أجمعين.
 .30اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد ب ر العلوم المتالطمة امواجهان
ا مر ا مة المنير سييييراجهان التي ب تزال الكرب فهو فراجهان االتي ا زلا
رعة ا مة امنهاجهان سيف هللا المنلولن ا بي الر مة المرسولن
علي
الوجي المعبولن اعلى آل اصيييي ب ن اأهل بيت اأ باب ن اعلى الم منين
االم مناتن االمنلمين االمنلماتن اسلم تنليما كثيرا.
 .31اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ال امد الم موين االفا د للمفعوين
االمشاهد للموجوين أفضل عابد للملب المعبوين اخير متعرب هلل بالنجوين
اافى الناد بالعهوين التي لم يخرج عن ضييرة الشييهوين الممتلق العل
من اي الوياين ال اكم بالشرع االمعيم لل داين أفضل صالة اأزكى سالمن
بعدي كل معلوم امعداين اعلى اخوا من ا بيا االمرسيلينن اعلى أهل
بي ت الم هرينن اأزاا ج اذري ت الم باركينن ا نيييييخ لب اللهم خير ا لد يا
ااآلخرةن االفتوح االنصرن يا من بيده ا مرن أال الى هللا تصير ا مور.
 .32اللهم صييل ابارك على سيييد ا م مد صييالة الفرج العري ن اعلى آل
اسلم بعدي كل سر عجي .
 .33اللهم صل ابارك على سيد ا م مد النبي البدر المنيرن ار مة الل يف
الخبيرن اعلى آل اص ب اسلم.
 .34اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد ا ال الخاتمن بي المرا من
اعلى آل اص ب اسلم.
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 .35اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد صيييالة جمي المخلو ات علي ن
ا سلم علي سالمهمن اأيم ذلب الى ما ا هللان اعلى آل ا ص ب في
كل لم ة ا فس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
 .36اللهم صل ابارك أف ضل صالة على أف ضل ر سولن سيد ا م مد النبي
المخمولن اارز ني اللهم النخا االعبولن اعلى آل اص ب اسلم.
 .37اللهم صل ابارك على سيد ا م مد بي ال مد امعدي المجدن أف ضل
من جاهد اجدن اعلى آل اص ب اسلم.
 .38اللهم صيييل ابارك على سييييد ا م مد بي الكرامة اصيييا
الشفي يوم العيامةن اعلى آل اص ب اسلم.
 .39اللهم صل ابارك على سيد ا م مد ال افظ بنور جالل
اعلى آل اص ب اسلم.

الزعامةن

ص يح معال ن

 .40اللهم صييييل ابارك على سيييييد ا م مد خير ا امن امصييييباح الظالمن
ارسول هللا الملب العالمن المصلي بالليل االناد يامن اارز نا اللهم نن
الختام.
***
ن سب اي هللا رضا فن ن
سب اي هللا عدي خلع ن سب اي هللا ز ة عر
سب اي هللا مداي كلمات ن سب اي ربب رب العزة عما يصفوين اسالم على
المرسلينن اال مد هلل رب العالمين.
***
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صالة الألرج الا يب والألتح اللراب
بسم هللا الرمحن الرميم
اللهم صل على من أعليا ل الرت اكشفا ل ال ج ن فر ى الى ما لم
يرق الي الخليلن ااصييييل الى ما لم يصييييل الي جبريلن ا ظر ما لم ينظره
الكليمن ااصيييفت بخ بالم منين رااف ر يمن اصيييليا علي أ ا امال كتب
ت ببا اتكريمان ا لا“ :يا أيها التين آمنوا صيييلوا علي اسيييلموا تنيييليما”ن
عبدك ا بيب ارسييييولب البشييييير النتيرن سيييييد ا اموال ا م مد بن عبدهللا
النيييراج المنيرن فصيييل اللهم علي بعدي صيييالة المصيييلين علي من الخل
أجمعينن اعلى آل اسلم في كل لم ة ا فس اطرفة بعدي كل معلوم لب
(آمين)ن اارل اللهم عن أهل بيت ال اهرينن اعن أص اب ال يبينن اار م
أمت اا فظ ريعت ن ابارك علي اعليهم الى يوم الدين.
اللهم بعظيم فضيييي لب اب جا ه ع ندكن ه ل نا من لد ب ر مة ا ب أ ا
في م كم
الو هابن اافتح ل نا من الخير كل بابن يا من ال ا و ل ال
الكتاب“ :اي هللا يرزق من يشا بغير ناب”.
اللهم اسيييتر ا بنيييتورك ال صيييينةن اايخلنا في كفالتب ا مينةن ااعصيييمنا
ب بالب المتينةن اللهم اجعلنا ممن الذ بب فخجرت ن اممن فر اليب فعبلت ن
اممن خاف منب فخمنت ن اممن توكل عليب فكفيت ن اممن سخلب فخع يت ن
ا عوذ بب اللهم من سو النيرة اا صا الصغيرةن اا خت بالجريرة.
***
الفات ة لشيييخنا امربينا يييي ال ريعةن اامام أهل الشييريعةن ا داة أهل
ال عيعةن سييييدي صيييالح الجعفرين رضيييي هللا عن اأرضييياه اجعل الجنة
متعلب امثواهن ا فعنا هللا بعلم اهدي اهداهن اأكرمنا بم بت ارضاه.
***
اصيييل هللا اسيييلم ابارك على سييييد ا اموال ا م مد اعلى آل اصييي ب
أجمعين في كل لم ة ا فس اطرفة عدي ما اسع علم هللا .آمين.
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الح امي ال األراف
ب نم هللا الر من الر يمن ا صلى هللا ابارك على سيد ا م مد اعلى آل
اص ب في كل لم ة ا فس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
* اللهم لب ال مد مدا أسييييتزيد ب من عمب في ياتين اأ عم ب بعد
مماتين مدا أرى ب خراج را ي مينران اأرى ب بري منورا.
* اللهم لب ال مد مدا ال ينع
آمنا من كل ر اعتاب.

لوا ب اذا يف نا ت ا الترابن اأكوي ب

* اللهم لب ال مد مدا تمن ب علي بخ نييييب في خلوتين اعند لولي
بعبري اا دتي.
* اللهم لب ال مد مدا يكوي لي
اتجليب.

صنا عن معا صيبن الباتا لي عند ربب

* اللهم لب ال مد مدا يكوي لي أما ا من غضييييبب اسييييخ بن اأ ال ب
الاة تالاة كتابب اذكرك.
* اللهم لب ال مد مدا أكوي آمنا ب من زاال النعمة افجا ة النعمة ات ول
عافيتبن اأ ال ب أسرارا من علوم كتابب ا كمتب.
* اللهم لب ال مد مدا أ ال ب اإل بال عليب اتفويم أموري اليب.
* اللهم لب ال مد مدا أ ال ب عفوك امغفر تب لي الوا لدي اللم منين
االم مناتن االمنييييلمين االمنييييلماتن ا يا منهم اا مواتن من يوم
خلعا الد يا الى يوم العيامة يا ر من يا ر يم.
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جالبف الألرج
بسم هللا الرمحن الرميم
ال ال اال هللا ال ال اال هللا م مد رسول هللا علي صلوات هللا
بخسما ب ال ننى رجوتب سا ال ل

نن ظن فيب ْ
ُ
أي تتعبَّال
الي

يعوتب يا هللا يعوة من لجا

اليب بخسما عظام اأ بال

سخلتب يا هللا يا من ل الثنا

َّ
تمن على لبي بتو يد م ْ
َن عال

ُ
من ار ْ
م تع ُفا
ايا رب يا ر

ر ي ٌ
م فخيركني بخير ااجزال

ب ه ْ لي منَ العزّ هيب ل
ايا مال ٌ
ة

ُ
يكوي بها خصمي ضعيفا ل مع ال

ُ
ا ّ
داد را ي بنف ة
دد أيا

سال ٌ
م فنل ّمني من النو االبال

من لب ْ
ٌ
ا على ال
ايا م

مهجتي

عزيز فتوجني بعز اهيبة
ايا رب يا هللا يا متكب ّ ٌر
ايا بارى الخل

البدي تولَّني

ُ
مهيمن بالوال
ااصلح ل الي يا
بجبرك يا جبَّا ُر فاج ُبر اع ّ
دال
ايا خال

ا

يا أمنن تفضال

صوّ ُر من ال
بعفوك ااصرف يا م َ

ابالغفر يا َّ
غفا ُر فاغفر خ يستي

بعهرك يا َّها ُر ا هر مع ّال َ

ايا رب يا َّ
اهاب ه ْ لي هداي لة

ارز ال أيا ر َّز ُ
ّ
من َّهال
اق يختي

اه ْ لي أيا ف َّت ُ
اح فت ال ا ُيلَّني

علي ٌ
م فعل ّمني من العلم ما جال

ُ
ابم ا بضني على الدين ُمنلما
ايا

ايا باسط َ الخيرات بن ا ل معّ َّ
جال

ُ
خافم اخفم للعداّ ا ُر َّي ُه
ايا

ايا راف ُ ارفعني مكا ا ل مجلَّال

ُمع ٌّز أ َع َّز الصا ين بعز ّه

مت ٌّ
ل أذ َّ
ل الكافرينَ اع َّال

تعبَّ ْ
ل يعا ي يا سمي ُ ا ُم َّد ي

بصي ُر فبَصّر ي ال ل
صراطَ المع َّدال
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يف أغث بالل ف عبدال َّ
ٌ
توكال
ل

ايا َك ٌ
م يا عد ُ
ل يعضي لخلع

لي ٌ
مل

خبي ٌر بخسرار العباي ا اله ْ
م
عظي ٌ
م تعالى عن

بي ا ُم ْدرك

كورٌ َفوَفّعني الى الشكر ااهد ي
كبي ٌر تعالى هللا عن اصف ااهم
ايَ ّ
ن ْر

ٌ
معيا اهنّني
واتي

ْل ٌ
م على ْ
من تع َّوال

غفورٌ فنام ني اللت

علي عظي ُ
م الشخي سب اي من عال
فيظ ٌ ب فظ منب جنمي تنربال
ني ٌ فنام ني لما

م العدر ج َّ
جلي ٌ
ل عظي ُ
ل جالل

أبدال

َ
اي ااسدال

كري ٌ
م فباإلكرام أكرم على الوال

ر ي ٌ تعالى هللاُ عن أي غفلة
ايا ااس ٌ
ّ
اس ْ ع ا ي ام َّد ي

أجبني مجي ٌ

ُ
ُ
اييا سا ال
يث

كي ٌ
ل للرسل أ زَال
م لما ْد ا َ

عظيم الويّ بال ُ
ُ
م ّ
د م َّد ي
ايا ٌي

افي ك ّ
ل ل

مجي ٌد تعالى هللا فى عزّ مجده

َّ
ُ
تفضال
باعث ابعثني بخمن
ايا

هي ٌد فخ هد ي بي ّال ُم َ
ك َّ
مال

ايا

اكي ٌ
ل اليب ا م ُر يا ر ّ
ب فاكفني
تين فتلل ك َّ
م ٌ
ل صع

ا َّفني

مي ٌد فوفعني لك ّ
ل فضيلة
ايا مبدى ا

يا ال

ي

بل ُ

ب ايّي تن َّزال
من َ

ععني بعزّ مج َّ
مال

ٌّ
وي فعوّ الرا َ
ح من ّي كمال
فخ ا الولي ال

َ
زلا مجزال
ال

ايا م صي ا

َ
زلا مو ال
يا ال

م شر مظلَّال
معي ٌد أعد ي يو َ

ايا م يي ا موات من بعد موتهم

ٌ
مميا أمتني منلما ل ُم َت َعب ّال

ايا ي أ ي العل َ بالنور اال ُتعى

ايا رب يا يو ُم للخير أرسال

ايا ااج َد ا

يا أاجد لي الغنى

ايا اا ٌد من غير لاي بملك
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ُ
ايا ايرٌ أختل عداّي ا ُر َّيه

امعتَد ٌر اجعل عدا ّي ُم َر َّ ال

دم لرا ي يا مع ّ
ا ّ
م بالرضا
د َ

خر عداّي يا م ّ
اأ ّ
خ ُر ااختال

ايا ا َّا ٌ
ل من غير بد اآخ ُر

ُ
يدام ر يمال با ام امو ال

م كلَّها
ايا ظاه ٌر أبدى العوال َ

ُ
ايا باط ٌ
ليرفال
ن أصلح ف ايي

أجر ي أيا االي من العي

االعدا

ايا رب يا متعالي ُكن لي ُم َف َّ
ضال

ايا بَر يا ت َّو ُ
اب أ عم تكرما

ُ
أكوي ُمز َْلزَال
بتوبة عز ال

ا ُمنتع ٌ
م للض ّ
د زجرا ل مخوّفا

ٌّ
عفو بعفو منب للك ّ
ل ا مال

ٌ
اف أم َّد ي
برأفتب العظمى ر

ب الملب التي د تخلَّال
ايا مال َ

ايا ذا الجالل اجعل ُ
عداّي يهابني

ايا صا

ايا معنط ٌ ا فظ ف ايي من ال َّريى

ايا جام ُ اجمعني بمن جا ُمرسال

غني فباإل ناي أجزل ع يَّتي

ّ
فينر لي اأاس اأجزال
امغن

ايا ما ُ امن من أراي أذيتي

ايا ضار ُ
ض َّر المعتدينَ ا َك ّال

ايا اف ُ ا فعني بعلم ا كمة

ايا و ُر وّر ي بنور تهلَّال

ّ
فينر هدايتي
ايا رب يا هايي

بدي ٌ لب اإلبدا ُ
ع ما كنا ا ال

ك للفنا
ايا رب يا با ي اغي ُر َ

ٌ
ك د خال
اارث تبعى اغي ُر َ
ايا

ر ي ٌد فخر د ي اليب ازك ّني

صبورٌ فصب ّر ي بل ف تن َّزال

ب خالعي
بخسما ب ال ننى سخل ُت َ

ف ُر ْ ماك يا موالي من ّي تعبَّال

ا وّر بها سمعي اععلي امهجتي

ّ
اينر بها رز ي أراه ُمن َّهال

اعاف بها جنمي ارا ي ا ُم َّد ي

ُ
يدام الى المال
بغوث اار اي

ازكّ بها فعلي ا ولي ا يَّتي

ابالنور للعينين اال فظ االجال
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ُ
الب ّ ْ
أموت ُم َو دا
ا بها ييني

أرى راض ل
ة في العبر يا رب َم ْنزال

ا وّر بها اجهي اجنمي ا ُ َّفني

بجند من ا مالك َولي َّ
توكال

اص ّ
ل على المختار من آل ها م

ُ
تفوق الم ْ
ب ع را ل امندال
ن َ
صال لة

اآل اأص اب اسل ّم ت يَّ لة

ال بها خيرال جزيال ل مج َّ
أ ُ
مال

رضا عن النب ين يا رب يا م

يدام ايبعى كل ين مفضال

اأمهما الزهرا لم أبيهما

اأختهما ذات المكارم االعال

هم الناية ا خيار من آل ها م

بجدهم المختار الوا التفضال

رضااك يا موالي اجعل يا ما

لشيخي ابن ايريس أ مد مجزال

ابالنور يا موالي ور ضري

يفوح لدي الع ر منكا اصندال

عبيدك عبدالعالي اجعل في الرضا
اعن

يخ ذاك الشريف م مد

م مد المهدي لم

عيع

عليهم رضا هللا يترى مكررا
كتا الجعفري جدي اا ي سمي

االيه يا رب ر ماك عجال
علي سنوسي ابالعلم ُكمال
اعن كل من للوري جا اأ بال
فكم ص وا هلل ص ا ُت ُعب ّال
لهم ن

بالصدق جا منلنال

اأهلي اأص ابي اكل من ا تمى

الى

متى الجعفري يدعوك يا رب ا ال

بخسما ب ال ننى رجوتب سا ال
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دعاء ختم األوراد
بسم هللا الرمحن الرميم
* اللهم ا ي أ دم اليب ما رأت اما سيييخ رأ من أاراين اللهم ا بل يعواتي ااسيييتج
رجا ي يا عظيم يا كريم.
* اللهم امأل لبي ورا فيرى عيعة بيب طمعا في النظر الى ور اجه ن فخ يييياهد
بفضل كرمب في سا ة رضوا ب ا وار الم مدية.
* اللهم ا ي أسييخلب بجاه بيب سيييد ا م مد بن عبدهللا  -صييلى هللا علي اعلى آل
اسلم  -أي تجم بيني ابين سيد ا م مد بن عبدهللا في الد يا افي اآلخرة.
* اللهم ا ي أسخلب الخشية االعناية االل ف .يا ل يفا لم تزلن ال ف بنا فيما لم ينزل
افي ما زلن أ ا الل يف لم تزلن يا ل يف يا خفي الل ف يا عظيم الل ف يا كا مل
الل ف يا يا م الل فن تداركنا بل فب الخفي االظاهر التي من تل ف ب كفاه.
* اللهم عافنا ااعف عنان اعلى طاعتب أعنان امن ييرار خلعب سييلمنان اعلى غيرك
ال تكلنان اعلى اإليماي االكتاب االننة توفنا اأ ا رال عنا.
* اللهم ا ظر بعين عنايتب الينا ( ٣مرات).
* اللهم اجعلنا من أهل التجلين اال تجعلنا من أهل التولي.
* اللهم اجعلنا من أهل ا وار اا سرارن اال تجعلنا من أهل ا غيار.
* اللهم ري ا عدا عنا ريان ااجعل بيننا ابينهم جابا اسدا ( ٣مرات).
* "ربنا اغفر لنا اإلخوا نا التين سييييبعو ا في اإليماين اال تجعل في لوبنا غال للتين
آمنوان ربنا ا ب رااف ر يم".
* اللهم ا ا نييييخلب العفو االعافية في الدين االد يا ااآلخرة االمال اا هل االبدي (٣
مرات).
* اللهم ا ا نخلب الرضا االعفو عما مضىن االل ف فيما يجري ب العضا ( ٣مرات).
* نبنا هللا ا عم الكافين لكل ظاهر اكل خافي ( ٣مرات).
* اللهم ه
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* اا زل علينا من بركاتب ما يباركنا ايكفينا.
* ااصرف عنا من عمتب ما يضر ا اي ذينا.
* اارف عنا من بال ب ما يبلينا ايشعينا.
* اافعنا لكل عمل صالح ي فظنا اينجينا.
* اجنبنا كل عمل سي يضر ا ايريينا.
* اامأل لوبنا من معرفتب بما ينورها ايهدينا.
* اأفم علينا من عيم م بتب ما يعربنا منب ايد ينا.
* اارز نا من الل رز ب ما يغنينا ايكفينا.
* ابارك لنا فيما رز تنا اعن سواك تغنينا.
* اا فنا ظاهرا اباطنا من كل يا فينا ( ٣مرات).
* ااستر ا بنتا ر سترك الجميل تغ ينا.
* امن كل غاسييي
ا ايث ت مينا.
* امن

ا افث ا اسيييد افاسيييد افاجر اعدا امجرم اجا ر اغاير امرل

رار خلعب تنلمنا اتنجينا.

* املكنا أ فننا فال تفجر علينا اتريينا.
* اعافنا ااعف عنا افي ظل عفوك ت اينا.
* اار م اللهم بر متب الر يمة العظيمة أجداي ا ااالدينا.
* ا ربنا اللهم من
* ابارك جمعنان اطي

يخنا ااجعل راضيا علينان ااجز خيرا مشايخنا امن ل

علينا.

بالنان ااصلح النا ي يا ايينا.

* الهنا يعو اك كما أمرتنا فمن فيم فضلب تع ينا.
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فواتح االختتام
بسم هللا الرمحن الرميم
 -١الفات ة لشرف النبي م مد صلى هللا ابارك علي اعلى آل اص ب اسلم.
اللهم آت الوسييييلة االفضييييلةن االدرجة العالية الرفيعةن اابعث المعام الم موي
ا لتي ا عد ت ن ااجزه خير ما جز يا ب يا عن أم ت  .اللهم أكرم نا بم ب ت ن اات باع
فاعت ن اا شر ا في زمرت ن اا سعنا
ب ننت ن اأمتنا على ملت ن اايخلنا في
من وض بيده الشريفة ربة ال ظمخ بعدها يوم المو ف العظيم.
 -٢الفات ة لشيييييخنا امربينان يييييي ال ريعةن ا داة أهل ال عيعةن اامام أهل
ال شريعةن سيدي صالح الجعفرين ر ضي هللا عن اأر ضاهن اجعل الجنة متعلب
امثواهن ا فعنا بعلم اهدي اهداهن اأكرمنا بم بت ارضيياهن اللهم اجزه عنا خير
الجزا ن اار م بر م تب يا أر م الرا مينن اأكرم ز ل م ا ال يا االشيييي هدا
االصال ين.
 -٣الفات ة لشييخنا امربينان سييدي عبدالغني صيالح الجعفرين رضيي هللا عن
اأرضاهن اجعل الجنة متعلب امثواهن ا فعنا بعلم اهدي اهداهن اأكرمنا بم بت
ارضيييياهن اللهم اجزه عنا خير الجزا ن اار م بر متب يا أر م الرا مينن اأكرم
زل م ا اليا االشهدا االصال ين.
 -٤الفات ة لشييييخنا امر يييد ا ييييي ال ريعة فضييييلة الشييييي م مد صيييالح
عبدالغني صييييالح الجعفرين اللهم ا فظ بعين عنايتبن اتول بكنف رعايتبن
اافع لصييييالح ا عمالن ا ع على يدي كل اآلمالن ااجم على كلمت جمي
اإلخواين اا شر ال ريعة على يدي في سا ر البلداي.
 -٥اللهم ارل عن الع

النفيسن موال ا النيد أ مد بن ايريس.

علي نا امن سيييييخلنا
 -٦ال فات ة للوا لدين اا جداي اال جداتن ال كل من ل
الفات ةن اللهم ا م اجاتنا اينيير أمور ان ااسييتر ا بنييترك الجميلن ابارك لنا
في أزااجنا اذرياتنا اأسيييير ا اأعمالنا اأ والنا اأموالنا اأرزا نا ا واتنا اصيييي تنا
اأجنيياي ا اأعمار ا ايعواتنا ا ظنا اآمالنا اايما نا اأذكار ا اي يا ا اأخرا ا ام يا ا
امماتنا اخواتمنا اكلنا يا كريمن اتوفنا على كلمة :ال ال اال هللا م مد رسييييول
هللا في كل لم ة ا فس اطرفة عدي ما اسع علم هللا.
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"اي هللا امال كت يصيييلوي على النبين يا أيها التين آمنوا صيييلوا علي اسيييلموا
تنليما".
اللهم صل أف ضل صالتب على أ رف اأ سعد مخلو اتبن سيد ا م مدن اعلى
آل اص ب ن ز ة عر بن امداي كلماتبن اعدي خلعب ا كمب اآياتب امعلوماتبن
كلما ذكرك التاكراي اغفل الغافلوي.
سييب ا ب اللهم اب مدك أ ييهد أي ال ال اال أ ا أسييتغفرك اأتوب اليبن عملا
سو ا اظلما فني فاغفر لي فإ ال يغفر الت وب اال أ ا.
سيييب اي ربب رب العزة عما يصيييفوي اسيييالم على المرسيييلينن اال مد هلل رب
العالمين.
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