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ب : التالعب بالفتاوى من اجل حلية التطبيرالتالعب بالفتاوى من اجل حلية التطبير »عطر االميرعطر االمير (الكاـتب :  (الكاـت ( -« ( :  (الكاـتب : بناءا على جواز التطبير هل تستاذن المراة من زوجها عند فعل ذلك؟؟بناءا على جواز التطبير هل تستاذن المراة من زوجها عند فعل ذلك؟؟- ب  )عطر االميرعطر االمير (الكاـت -( -
ب : فتوى للشيخ اسد قصير حول التطبيرفتوى للشيخ اسد قصير حول التطبير»» »عطر االميرعطر االمير (الكاـتب :  (الكاـت ( -« ( ):1212(... وَآتَيْنَاُه الْحُكَْم صَبِيًَّا ((... وَآتَيْنَاهُ الْحُكَْم صَبِيًَّا (- (:( ( : ب :  (الكاـتب  »عطر االميرعطر االمير (الكاـت ( -« ( مشيامشيا-

ب : على االقدامعلى االقدام »عطر االميرعطر االمير (الكاـتب :  (الكاـت ( -« ( ب : الموجودات بكت حسينًاالموجودات بكت حسينًا- »عطر االميرعطر االمير - آخر مشاركة :  - آخر مشاركة : بتول الكاظميبتول الكاظمي (الكاـتب :  (الكاـت ( -« ( البكائون الخمسةالبكائون الخمسة-
: (الكاـتب :  ب  »عطر االميرعطر االمير(الكاـت ( -« ( - : Cover|.. أكشنات :: |.. أكشنات : ActionCover Action|..|.. : ب :  (الكاـتب  »أريج الوردأريج الورد (الكاـت ( -« ( -..|..|ActionsActionsلصنع أغلفة (كتاب - مجلة - سي دي ) كارتات :: لصنع أغلفة (كتاب - مجلة - سي دي ) كارتات :: 

س] ..| س] ..|- علب + [در ب : - علب + [در :  (الكاـت »أريج الوردأريج الورد (الكاـتب  ( -« ( :  (الكاـتب : تعلمت من الحسين عليه السالمتعلمت من الحسين عليه السالم- ب  )الحور العينالحور العين (الكاـت -( -
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ش شفضل دعاء صنمي قري فضل دعاء صنمي قري

فضل دعاء صنمي قريش ومدى اعتبارهفضل دعاء صنمي قريش ومدى اعتباره

بسم اهللا الرحمن الرحيمبسم اهللا الرحمن الرحيم
وصل اهللا على محمد وآله الطيبين الطاهرينوصل اهللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين

عندما يستشكل علينا اهل السنة بوجود دعاء صنمي قريش في كتبنا ونحن فقط من باب األلفةعندما يستشكل علينا اهل السنة بوجود دعاء صنمي قريش في كتبنا ونحن فقط من باب األلفة
نقول لهم ان هذا الدعاء غير معتبر لدينا وحتى ان بعض المراجع عندما يُسألون عن مدىنقول لهم ان هذا الدعاء غير معتبر لدينا وحتى ان بعض المراجع عندما يُسألون عن مدى

صحة هذا الدعاء يجيبون بأن سنده غير معتبر وكل هذا من اجل الوحدةصحة هذا الدعاء يجيبون بأن سنده غير معتبر وكل هذا من اجل الوحدة
أما الحقيقة ان هذا الدعاء عظيم الشأنأما الحقيقة ان هذا الدعاء عظيم الشأن

واعتباره ال يشترط ان يكون في سنده بل نحن لدينا قاعدة عمل األصحاب بها واشتهارهاواعتباره ال يشترط ان يكون في سنده بل نحن لدينا قاعدة عمل األصحاب بها واشتهارها
وايضا الكتب الشيعية المعتبرة التي نقلتها والكتب المؤلفة في شرحهاوايضا الكتب الشيعية المعتبرة التي نقلتها والكتب المؤلفة في شرحها

فهذا يكفي العتبارةفهذا يكفي العتبارة

سأورد لكم الكتب المهمة والتي ذكرت هذا الدعاء الشريفسأورد لكم الكتب المهمة والتي ذكرت هذا الدعاء الشريف

4040 ص  ص 8585ففي بحار األنوار جففي بحار األنوار ج

عن المصباح للكفعمي : ان دعاء صنمي قريش دعاء عظيم الشأن رفيع المنزلة وهو منعن المصباح للكفعمي : ان دعاء صنمي قريش دعاء عظيم الشأن رفيع المنزلة وهو من
غوامض األسرار وكرائم األذكار رواه عبداهللا ابن عباس عن أمير المؤمنين علي انه يقنت بهغوامض األسرار وكرائم األذكار رواه عبداهللا ابن عباس عن أمير المؤمنين علي انه يقنت به
ويواظب عليه في ليله ونهاره وأوقات أسحاره وقد ذكر بعض العلماء أن قراءة هذا الدعاءويواظب عليه في ليله ونهاره وأوقات أسحاره وقد ذكر بعض العلماء أن قراءة هذا الدعاء

مجرب لقضاء الحوائج وتحقق اآلمال وقد روي أن الداعي بهذا الدعاء هو كالرامي مع النبيمجرب لقضاء الحوائج وتحقق اآلمال وقد روي أن الداعي بهذا الدعاء هو كالرامي مع النبي
ص في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم . أ ـهص في بدر وأحد وحنين بألف ألف سهم . أ ـه

7171 - ص  - ص 11شرائع اإلسالم - المحقق الحلي - ج شرائع اإلسالم - المحقق الحلي - ج 

الثاني : القنوت . هو في كل ثانية ، قبل الركوع ، وبعد القراءة . ويستحب : أن يدعوالثاني : القنوت . هو في كل ثانية ، قبل الركوع ، وبعد القراءة . ويستحب : أن يدعو
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))230230باألذكار المروية ( باألذكار المروية ( 
 ) وأفضلها - كما صرح كثير - هو كلمات الفرج ( ال إله اهللا الحليم الكريم وقد مر ) وأفضلها - كما صرح كثير - هو كلمات الفرج ( ال إله اهللا الحليم الكريم وقد مر230230((

ولعل األفضل من الجميع دعاء صنمي قريش .ولعل األفضل من الجميع دعاء صنمي قريش . ) ،  ) ، 187187ذكره في كتاب الطهارة عند رقم ( ذكره في كتاب الطهارة عند رقم ( 

416416--415415 - ص  - ص 11كتاب الصالة - الشيخ األنصاري - ج كتاب الصالة - الشيخ األنصاري - ج 

بناء على منع ما تقدم من كونها من كالم اآلدميين ، ومنع حجية إجماع المنقول ما لم يفدبناء على منع ما تقدم من كونها من كالم اآلدميين ، ومنع حجية إجماع المنقول ما لم يفد
االطمئنان بالحكم ، فبقي أصالة الجواز ، بل استحبابها ، بناء على ما عرفت من كونها - ولواالطمئنان بالحكم ، فبقي أصالة الجواز ، بل استحبابها ، بناء على ما عرفت من كونها - ولو

على تقدير كونها من أسماء األلفاظ - داخلة في الدعاء المستحب عموما وخصوصا فيعلى تقدير كونها من أسماء األلفاظ - داخلة في الدعاء المستحب عموما وخصوصا في
الصالة ، حتى ورد أنه أفضل فيها من قراءة القرآن ، مضافا إلى ورود بعض األدعيةالصالة ، حتى ورد أنه أفضل فيها من قراءة القرآن ، مضافا إلى ورود بعض األدعية

كدعاء صنمي قريش الذي كان يقنت به أمير المؤمنين عليه السالمكدعاء صنمي قريش الذي كان يقنت به أمير المؤمنين عليه السالمالمشتملة على هذه الكلمة المشتملة على هذه الكلمة 

اقول : الشيخ األنصاري لم يشكك بالدعاء بل ارسلها ارسال المسلمات وبأنها مما كان يقنتاقول : الشيخ األنصاري لم يشكك بالدعاء بل ارسلها ارسال المسلمات وبأنها مما كان يقنت
بها امير المؤمنين عليه السالمبها امير المؤمنين عليه السالم

405405 - ص  - ص 44مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 

 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في البلد األمين وجنة األمان : عن عبد اهللا بن عباس - الشيخ إبراهيم الكفعمي في البلد األمين وجنة األمان : عن عبد اهللا بن عباس88//50215021
عن علي ( عليه السالم ) ، انه كان يقنت به - اي بدعاء صنمي قريش - وقال : ( ان الداعيعن علي ( عليه السالم ) ، انه كان يقنت به - اي بدعاء صنمي قريش - وقال : ( ان الداعي

به ، كالرامي مع النبي ( صلى اهللا عليه وآله ) في بدر وأحد ، بألف الف سهم ) .به ، كالرامي مع النبي ( صلى اهللا عليه وآله ) في بدر وأحد ، بألف الف سهم ) .

1212--1111 - ص  - ص 11إقبال األعمال - السيد ابن طاووس - ج إقبال األعمال - السيد ابن طاووس - ج 

كتابكتاب - الشيخ أسعد بن عبد القاهر بن أسعد األصفهاني ، صاحب  - الشيخ أسعد بن عبد القاهر بن أسعد األصفهاني ، صاحب 11مشايخه والمجيزين له : مشايخه والمجيزين له : 
 ه . ه .635635، اجازه في صفر سنة ، اجازه في صفر سنة رشح الوالء في شرح دعاء صنمي قريش رشح الوالء في شرح دعاء صنمي قريش 
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اقول : وهذا احد مشايخ السيد ابن طاووس رضوان اهللا عليه يكتب كتاب في شرح هذا الدعاءاقول : وهذا احد مشايخ السيد ابن طاووس رضوان اهللا عليه يكتب كتاب في شرح هذا الدعاء
فلو كان غير معتبر لما اهتم العلماء بكتابة شروح له !فلو كان غير معتبر لما اهتم العلماء بكتابة شروح له !

111111المحتضر - حسن بن سليمان الحلي - ص المحتضر - حسن بن سليمان الحلي - ص 

 ما سمع ما سمعومما يدل على ما قلناه من أنهما كانا منافقين غير مؤمنينومما يدل على ما قلناه من أنهما كانا منافقين غير مؤمنين[ دعاء صنمي قريش ] [ دعاء صنمي قريش ] 
من قنوت موالنا أمير المؤمنين ( عليه السالم ) وهو هذا : اللهم [ صل على محمد وآل محمدمن قنوت موالنا أمير المؤمنين ( عليه السالم ) وهو هذا : اللهم [ صل على محمد وآل محمد

و ] العن صنمي قريش ، وجبتيهما ، وطاغوتيهما ، وإفكيهما ، وابنتيهماو ] العن صنمي قريش ، وجبتيهما ، وطاغوتيهما ، وإفكيهما ، وابنتيهما

اقول : الحلي يستدل على نفاقهما من دعاء صنمي قريش فلو كان غير معتبر لما جاز له اناقول : الحلي يستدل على نفاقهما من دعاء صنمي قريش فلو كان غير معتبر لما جاز له ان
يستدل بهيستدل به

313313 - ص  - ص 55جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج 

 - الشيخ إبراهيم الكفعمي في البلد األمين وجنة األمان عن عبد اهللا - الشيخ إبراهيم الكفعمي في البلد األمين وجنة األمان عن عبد اهللا319319 ) ك  ) ك 1414((32563256
بن عباس عن علي عليه السالم انه كان يقنت به اي بدعاء صنمي قريش وقال إن الداعي بهبن عباس عن علي عليه السالم انه كان يقنت به اي بدعاء صنمي قريش وقال إن الداعي به

كالرامي مع النبي صلى اهللا عليه وآله في بدر واحد بألف الف سهكالرامي مع النبي صلى اهللا عليه وآله في بدر واحد بألف الف سه

66 - ص  - ص 22مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج مستدرك سفينة البحار - الشيخ علي النمازي الشاهرودي - ج 

 ما في ما فيويشهد على ذلكويشهد على ذلككذا في قوله تعالى : * ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) * فالن وفالن . كذا في قوله تعالى : * ( يؤمنون بالجبت والطاغوت ) * فالن وفالن . 
البحار . في دعاء أمير المؤمنين ( عليه السالم ) : اللهم العن صنمي قريش وجبتيهاالبحار . في دعاء أمير المؤمنين ( عليه السالم ) : اللهم العن صنمي قريش وجبتيها

وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما - الخ . تقدم في " أفك " .وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما - الخ . تقدم في " أفك " .

236236 - ص  - ص 1111الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج 
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 ) يعنى دعاء صنمي قريش . للشيخ أبى السعادات ) يعنى دعاء صنمي قريش . للشيخ أبى السعاداترشح الوالء في شرح الدعاءرشح الوالء في شرح الدعاء::14341434((
أسعد بن عبد القاهر بن أسعد األصفهاني . يروى عنه السيد رضى الدين جمال السالكين عليأسعد بن عبد القاهر بن أسعد األصفهاني . يروى عنه السيد رضى الدين جمال السالكين علي
بن طاوس والمحقق نصير الدين الطوسي والشيخ ميثم البحراني ذكره في ( رسالة مشائخبن طاوس والمحقق نصير الدين الطوسي والشيخ ميثم البحراني ذكره في ( رسالة مشائخ

 ) المؤلف ( ) المؤلف (ذخر العالمين في شرح دعاء الصنمينذخر العالمين في شرح دعاء الصنمينالشيعة ) و ( أمل اآلمل ) ومر في ( الشيعة ) و ( أمل اآلمل ) ومر في ( 
 ) ان هذا الكتاب كان موجودا عنده . ونقل عنه المجلسي في باب القنوت من كتاب ) ان هذا الكتاب كان موجودا عنده . ونقل عنه المجلسي في باب القنوت من كتاب11191119

ضياءضياءصالة البحار . ويأتي شرح الدعاء في حرف الشين غير هذين الشرحين . ويأتي ( صالة البحار . ويأتي شرح الدعاء في حرف الشين غير هذين الشرحين . ويأتي ( 
 ) وهو ترجمة لرشح الوالء هذا . ترجمه للشاه سلطان ) وهو ترجمة لرشح الوالء هذا . ترجمه للشاه سلطانالخافقين في شرح دعاء الصنمينالخافقين في شرح دعاء الصنمين

حسين الصفوي .حسين الصفوي .

109109 - ص  - ص 2121الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج الذريعة - آقا بزرگ الطهراني - ج 

 : مصباح السالكين ) للمولى علي بن محمد باقر التنكابني ، في األدعية واألحراز : مصباح السالكين ) للمولى علي بن محمد باقر التنكابني ، في األدعية واألحراز41614161((
واألعواذ التي سمعها واستجازها من العلماء المجيزين له والمشايخ أو أخذ من كتبهم . أولهواألعواذ التي سمعها واستجازها من العلماء المجيزين له والمشايخ أو أخذ من كتبهم . أوله
: [ الحمد هللا سميع الدعاء جزيل العطاء سابغ النعماء ورافع البالء ] . وآخر دعاه صنمي: [ الحمد هللا سميع الدعاء جزيل العطاء سابغ النعماء ورافع البالء ] . وآخر دعاه صنمي

قريش ثم مناجاة الخمسة عشرة في مجموعة تاريخ كتابة بعض أجزائهقريش ثم مناجاة الخمسة عشرة في مجموعة تاريخ كتابة بعض أجزائه

66 - ص مصادر الكتاب  - ص مصادر الكتاب 11شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج 

شرح دعاء صنمي قريش " مخطوط " : لبعض تالميذ الفاضل القزويني شرح دعاء صنميشرح دعاء صنمي قريش " مخطوط " : لبعض تالميذ الفاضل القزويني شرح دعاء صنمي
قريش " مخطوط " : للمولى عيسى بن علي األردبيليقريش " مخطوط " : للمولى عيسى بن علي األردبيلي

337337 - شرح ص  - شرح ص 11شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج شرح إحقاق الحق - السيد المرعشي - ج 

يقول في الهامشيقول في الهامش
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 ) أورده العالمة المجلسي في باب القنوت من كتاب الصالة من مجلدات البحار ونقل هناك ) أورده العالمة المجلسي في باب القنوت من كتاب الصالة من مجلدات البحار ونقل هناك22((
فوائد عن كتاب رشح الوالء في شرح الدعاء للشيخ الجليل أسعد بن عبد القاهر بن األسعدفوائد عن كتاب رشح الوالء في شرح الدعاء للشيخ الجليل أسعد بن عبد القاهر بن األسعد

اإلصبهاني ، ثم اعلم أن ألصحابنا شروحا على هذا الدعاء ( منها ) الرشح المذكور ( ومنها )اإلصبهاني ، ثم اعلم أن ألصحابنا شروحا على هذا الدعاء ( منها ) الرشح المذكور ( ومنها )
كتاب ضياء الخافقين لبعض العلماء من تالميذ الفاضل القزويني صاحب لسان الخواص (كتاب ضياء الخافقين لبعض العلماء من تالميذ الفاضل القزويني صاحب لسان الخواص (
ومنها ) شرح مشحون بالفوائد للمولى عيسى بن علي األردبيلي وكان من علماء زمانومنها ) شرح مشحون بالفوائد للمولى عيسى بن علي األردبيلي وكان من علماء زمان

وبالجملة صدور هذا الدعاء مما يطمئن به ، لنقل األعاظم إياهاوبالجملة صدور هذا الدعاء مما يطمئن به ، لنقل األعاظم إياهاالصفوية ، وكلها مخطوطة . الصفوية ، وكلها مخطوطة . 
في كتبهم واعتمادهم عليها .في كتبهم واعتمادهم عليها .

منتديات شيعة العراقمنتديات شيعة العراقالمصدر: المصدر: ||||عطر االميرعطر االميرالكاتب: الكاتب: ||||فضل دعاء صنمي قريشفضل دعاء صنمي قريشالموضوع األصلي: الموضوع األصلي: 
www.iraqshia.netwww.iraqshia.net
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»»الموضوع التاليالموضوع التالي||الموضوع السابقالموضوع السابق««

 ضيف)1 عضو و 0(1يتصفح الموضوع حاليًا : 
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