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ِحيم ْحَمِن الر� ِه الر� ِبْسِم الل�

مؤلف من:

مذكور في:

منقول َعن:

١٠٠ فصل،

 ١٠٠١ من أسمآء الله الحسنى و صفاته

كتابي البلد اَالمين والمصباح

للكفعمي

اإلمام علي بن الحسين عن أبيه َعْن

جّده عن النبّي محمد  (ص)
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لقد تعددت األدعية المروية عن النبي(ص) واألئمة(ع) المذكور فيها أالسماء الحسنى، ولكن القّلة منها

ه األعظم.  مذكور فيها إسم الّلٰ

بعٌض من هذه األدعية الشهيرة هي: دعاء المجير، دعاء المشلول، ودعاء الجوشن الكبير الذي يعتبر من

هدَيت للّنبي األكرم (ص). هذا الّدعاء يحمل أكبر عدد من أسماء الله
ُ
أعظم األدعية على اإلطالق التي أ

الحسنى. 

 

كلمة "الجوشن الكبير" حرفّيَاَ تعني الدرع الكبير. وُيروى ذات مرة اّن النبّي األكرم (ص) كان يرتدي في

معركة درعًا ثقيًال آلمه، فدعا الله تعالى، فأرسل الله هذا الدعاء مع الملك جبرائيل (ع) قائَالَ له:

 

 

 

المقدمة

"يا محمد، ربك ُيقرئك السالم، ويقول لك اخلع هذا الجوشن،

و اقرأ هذا الدعاء، فهو أمان لك وألّمتك."
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كلمة "األسماء الحسنى" مذكورة ٤ مرات في القرآن الكريم. وتفسير القرآن يشير

أن دعاء الجوشن الكبير مذكور في سورة اإلسراء اآلية ١١٠. الكلمات األولى من

اآلية تشبه إلى حد كبير بمعناها بداية دعاء الجوشن الكبير.

 

ْسَماُء اْلُحْسَنٰى...
َْ
ا َتْدُعوا َفَلُه األ ا م� ي�

َ
َن ۖ أ ْحَمٰ ِو اْدُعوا الر�

َ
َه أ ُقِل اْدُعوا الل�

مرجعّيته في القرآن الكريم

اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن...

 

(١٧:١١٠)

-دعاء الجوشن الكبير.

أمر في آية

شرح على شكل دعاء
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نظرَاَ للظروف التي نزل فيها هذا الدعاء، يرجح أن تكون هذه اآلية من سورة

اإلسراء تشير لهذا الدعاء العظيم.

التشابه القوي بين هذه اآلية والدعاء يعكس عالقة جميلة جدَاَ تربط الله عّزوجل

بالنبي (ص). 

و كمعّلم محّب يوضح لتالمذته بعد إعطائه لألوامر، قام الله سبحانه بتعليم

النبّي (ص) كيفية استعمال واالستفادة من قوة أسمائه الحسنى بهذا الدعاء. 

 

ُذكرت أيضَاَ كلمة "األسماء الحسنى" في سورة األعراف األية ١٨٠، سورة طه اآلية ٨،

وسورة الحشر اآلية ٢٤. و بالرغم من أن جميع هذه اآليات تشير إلى أهمية أسماء

الله الحسنى إال أن فعل األمر "ُقل" ُذكر فقط في سورة اإلسراء. 

 

مرجعّيته في القرآن الكريم
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الجمع بين السورة ورقم اآلية يوحي أن هناك مرجعَاَ لهذا الدعاء في القرآن الكريم. 

سورة اإلسراء هي السورة السابعة عشر، و اآلية التي وردت فيها كلمة "األسماء

 الحسنى" رقمها ١١٠، وعند جمع األرقام ١+١+٠+٧+١=١٠  نحصل على عدد أسماء الله  في

كل مجموعة من  هذا الدعاء، عدا الجزء ال٥٥ الذي ُذكر فيه ١١ إسم. وهكذا يكون هذا

الدعاء المقدس يحمل ١٠٠١ إسمَاَ من أسماء الله الحسنى. 

 . القوة الحقيقية لهذا الدعاء هي وجود إسم الله األعظم بين هذه ال١٠٠١ إسمَاَ

على الرغم من أن دعاء المشلول يشبه في كلماته اإلفتتاحية سورة اإلسراء، ومجموع

أرقام السورة و اآلية بالنسبة لسورة طه ناتجها ١٠، إال أن دعاء الجوشن الكبير هو الوحيد

الذي يحمل الصفات الثالثة مما يجعلها مرجعَاَ واضحَاَ للدعاء في القرآن:

 

مرجعّيته في القرآن الكريم

فعل األمر "ُقل" + التشابه بين الكلمات األولى وآية سورة اإلسراء + عدد اآليات (١٧:١١٠)
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من قرأ هذا الدعاء عند خروجه من المنزل حفظه الله و وفقه لصالح األعمال.  

من كتب هذا الدعاء على كفنه، حماه الله من عذاب القبر ونار جهنم.  

من قرأه في أول شهر رمضان أعطاه الله أجر ليلة القدر. 

من قرأه ثالث مرات في شهر رمضان حفظه الله في حياته.

 

 

اقرأ هذا الدعاء وأنت على وضوء. 

من المهم أن تقرأ هذا الدعاء في جلسة واحدة لكسب أجره وفوائده كاملة. 

هناك عالقة عميقة بين السيدة فاطمة (ع) وليالي القدر. إهِد هذا الدعاء للسيدة

فاطمة (ع) واطلب منها الشفاعة للوصول لرحمة الله الالنهائية. 

 . استغفر لنفسك و للمؤمنين جميعَاَ

 

 

فوائده

 

آداب قرائته


