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ِنة رجالن،  نا ُيدخل ا   ):صىل اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا 
َ

ُيعمالن عمال واحدا، ف ى أحدهما صاحبه فوقه َُ َ ُ ً  يا رب بما : فيقول، ً

ً و ن عملنا واحدا؟ُهَأعطيت ُ  
  .سأل  و م  سأل : فيقول اهللا تبارك وتعا 

ّاسأ وا اهللا وأجز وا، فإنه ال يتعاظمه  ): اهللا عليه وآلهّصىل(َّثم قال 

  .)١( ء

                                                 

، حتقيق أمحد املوحـدي، ٤٢ص: ّ ونجاح الساعي، أمحد بن فهد احليلالداعي ةّعد )١(
 .ّنرش مكتبة الوجداين، قم املقدسة



 
 
 

 

 
َإىل كل مـن أبرص املعنى قبل اللفــظ َِّ ْ َ  
َوأبـصـر الـمـنـتـهـى قـبـل الـبـَدء َ  

َوطـهـــــــر  َاألنــــــا  َّ َ بأنـــــــت  َ َ  
  ُإىل الـامضـيـن إىل الـضـفـة األخرى

   الـقـلــــــب ُ لـغـــــة ُوزادهــــــم
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
ّاحلمد هللا رب العاملني الذي ما كان ليعبأ بنا لوال دعاؤنا إي  ّاه، وصىلِّ

ّاهللا عىل رشف الوجود وفخره، النبي ِ َ ّ املبعوث رمحة للعاملني حمم، األمنيَ ً ٍد ِ
 .الطاهرينبني ّوآله الطي

ْمما رشفنا به  ِّ ُ ُّحنا اإلذن بدعائه، والتقرب إليه بمناجاته، وذلك َ منأنَّ َ
: )عليه السالم ( بن احلسنيّمن أعظم النعم، كام قال اإلمام العابد الساجد عيل

، فكان )١(<ومن أعظم ا عم جر ان ذكرك   أ س تنا، و ذنك  ا بد ئك>
ّالدعاء والقبول مصداق أقربي َ ُ ّه لنا من حبل الوريد، ورئة التنفس يف عامل تُ َ

ّة علينا بذلك، ولنا الفخر بربوبيّامللكوت، فله احلمد واملن ُّته لنا، والعز ُ
 .تنا له سبحانهّبعبودي
َال ختفى حاجتنا العظمى للدعاء ما دمنا طالبني األمن واألمان،  ّثم َ

ّفالدعاء هو الذكر، والذكر بو ُ ُ ْا ين آمنوا {: تعاىل لقوله ؛ابة الطمأنينةُ ُ َ َ ِ  

ِو طم  قلو هم بذكر اهللا
ْ ِ ِ ُ ُ ُ ُ  ِ َ ْ َ ِأال بذكر ا َ

ْ ِ ِ
َ ُ طم  القلوبهللا َ ُ ُ َْ  ِ َ ، وال )٢٨: الرعد( }ْ

َأمن وال طمأنينة وال أمان بدون نيل مراتب الكامل، وال طريق لذلك بال  َ َ َ َ
ِأال بذكر اهللا{ـ ف.ٍتوفيق، وال ديمومة لذلك بال دعاء

ْ ِ ِ
َ ُطم  القلوبَ  َ ُ ُ ْ  ِ َ  ّ إنام}ْ

                                                 

، ّالـصحيفة الـسجادية لإلمـام زيـن العابـدين: الذاكرين، انظرُ مقطع من مناجاة )١(
 .١٩٤ رقم ٤١٨ص: هـ، قم١٤١١، ١، ط)عليه السالم(ّمؤسسة اإلمام املهدي 
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 .هو بكامالت الذكر والدعاء ودوام التوفيق لذلك
ًمن هنا نلمح وجه احلاجة األوىل للدعاء، والتي ال تنتهي أبدا، ووجه  ِ َ ُ ُ
ه، ّفقرنا لذلك، فالدعاء حلقة الوصل التي ال انفصام هلا بني العبد ورب

ُام جنح بنا البعد ّوكل َاحلاجة للدعاء، وكلام جنح َّ ساحة القدس تأكدت إىلُ َّ ُ
ّساحة القدس تأصلت حاجتـُنا لذلكإىل ُبنا القرب  ِ ِ. 

ّه االنفتاح عىل كاملنا املفقود، حتركنا باجتّإن ُِّ ِاهه فطرتـُنا املجبولة عىل ُ
ُترميم انكساراتنا األوىل يف عامل السجود، فهو الدرع الواقية من الترشيق  ُ

ُ يفرت نورها  الزيتونة اإلهلية التي الّيف ظلُوالتغريب، والضامنة للكينونة 
ُي اد ز تها ي ء ...{  جذوتـُها،و ختبوال ِ ُ َُ َْ َ ُ ُ و و  م  مسسه نار نَ ٌ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ٍور   نور َ

ُ َ َ ٌ

ُ هدي اهللا ِ ْ ُ ِ وره من  شاءَ َ َ َ ِ ِ ُ، إنه دعاء احلق، وحق لنا دعاؤه)٣٥: النور (}...ُ ٌُّ ِّ ُ. 
 

 طالل احلسن                                                       
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َّمتعلق الدعاء( له ّصفات املدعو • ُ( 
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ُل يمكن تسميته باملعنى اللغوي أو ّران للدعاء، األوّهنالك تصو
 .يل، واآلخر هو املعنى الرشعي أو الثانويّاألو

ًضح لنا معنى الدعاء لغةّولكي يت  :ًر أطرافا ثالثة، وهيّنا أن نتصوَّ البد ل،ُ
 .ُ الداعي، وهو صاحب الطلب واحلاجة.١
 .ُ، وهو املطلوب منه حتقيق احلاجةّ املدعو.٢
 .ُ له، وهو نفس احلاجة أو املطلوب حتقيقهّ املدعو.٣

يكون الدعاء هو نفس الطلب، أو هو طلب احلاجة  سوف ٍوعندئذ
َولكن من قبل الفاقد من الواجد ِ. 

 يكون الطلب ليشء هو مفقود ًةام يطلب من الواجد، وتارّفالفاقد إن
َباألصل، كطلب األعمى شفاء برصه، أو طلب الفقري حتصيل الغنى َ .

 َ يكون الطلب ليشء هو مفقود بالعرض كطلب املريض استعادةًوتارة
ته، وتارة يكون الطلب الستمرار يشء هو موجود باألصل كطلب ّصح

 .بقاء العافية
ّولكي يكون الدعاء صحيحا وفق ما تقد  ّ من أن يكون املدعوّ البد،مً

ّمتمك ُّنا غري عاجز، فال يصحُ ٍ طلب يشء من الفاقد، فً فاقد اليشء ال  ّنإُ
ّيعطيه، هذا من حيث التصو  .اءيل للدعّ أو األوّر اللغويُ
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م من ّر الرشعي أو الثانوي للدعاء، فهو بضميمة ما تقدّا التصوّوأم
:  أعني- وهو كون املطلوب منه ،ٌقيد أسايسله ُيل يضاف ّاملعنى األو

 مفقود، وهذا اإلطالق يف ّ موجود والفاقد لكلّالواجد لكل هو -ّاملدعو
 سبحانه وتعاىل،  عىل اهللاّ والفاقدية السلبية ال ينطبق إالالواجدية اإلجيابية

ّالذي ال يعزب عنه يشء وال يعجزه يشء البت ُ ُ ة، ومن هنا سوف ننفتح عىل ُ
 .حقيقة الدعاء

 

ّللداعي صفات كثرية ينبغي أن يكون مت ًصفا هبا حقيقةُ ً ال ادعاء، منهاً ّ : 
ساحة الداعي عند دعائه من مظامل الناس  ّ خلو:ُالصفة األوىل

َّ أن اهللا تعاىل أوحى إىل )عليه السالم (ن أمري املؤمنني عيلأمجعني، فقد ورد ع
  :)عليهام السالم(عيسى بن مريم 

ّال يدخلوا ب تا من بيو  إال: قل  لمأل من ب  إ ائيل>  بقلوب طاهرة، ً
ٍ غ   ستجيب ألحد من م ّاعلموا أ :  وأبصار خاشعة، وأ ف نقية، وقل  م

َ
ِ

َدعوة وألحد من خل  قب ِ ٍِ
َ ُله مظلمةً َ>)١( . 

ّإن هذه الصفة حتمل يف طي  إيفاءاهتا مضامني عظيمة، منها رضورة َّ
ن َ اآلخرين وإنصافهم من نفسه، ورضورة التواضع ملَحقوق الداعي

ِّأساء بحقهم ونيل رضاهم، فال حتجبه عن ذلك السمعة الزائفة واملكانة 
ّ وفر أرضية الزائلة، فإذا ما أنجز ذلك وأخذ بتالبيب نفسه يكون قد

 .خصبة الستجابة الدعاء له
                                                 

، حتقيق عيل أكـرب الغفـاري، نـرش مجاعـة املدرسـني يف لشيخ الصدوق، لاخلصال )١(
 .٤٠: ، احلديث٣٣٧ص: ّاحلوزة العلمية بقم املقدسة
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َّ أن ال يطلب رفع مظلمة عنه قد أوقع مثلها أو تسبب :الصفة الثانية ََ ٍ
يف وقوعها عىل غريه، كالدعاء برفع عقوبة السجن عنه وقد كان هو 

زمان سابق، وكالدعاء برفع يف السبب يف إدخال غريه السجن معه أو 
ّهتمة باطلة عنه كان قد اهتم هب ٍ ُا غريه، فذلك موجب لتجريده من لباس ٍ

 استجابة دعائه، ويف ذلك ورد احلديث القديس ّالداعي احلقيقي املرجو
 : اهللا عز وجل يقولّإن>:  قال)عليه السالم ( عن اإلمام جعفر الصادقّاملروي
ٍ  وجال  ال أجيب دعوة مظلوم   مظلمة ظلمها وألحد عنده مثل تلك ّوعز ِ ٍ ٍ َ ُ

 .)١(<ا ظلمة
ِّ أن خيطو نحو التوبة النصوح، ال أن يمني نفسه ذلك، :الصفة الثالثة ُ َ َ

ُ علم خائنة األ   وما    ا صدور{َّفإن اهللا تعاىل بصري بالباطن، و ُُ ُ ِ
ْ ُ َ َ ِ

ْ َْ ْ َ َ َِ َ َ{ 
ه تعاىل ّ، وهذا ال يمنع من الرضا بالقليل مع الصدق، فإن)١٩: غافر(

 .يعفو عن الكثريو ق إذا كان بطانته الصديرىض بالقليل
 يف جواب لرجل شكا له )عليه السالم (ويف ذلك ورد عن اإلمام الصادق

أ>: )عليه السالم (عدم استجابة دعائه، فقال
َ
 ّ م  و أطعتموه فيما أ ر به ثمّا إنَم

 .)٢(<دعوتموه ألجاب م، ول ن  الفونه وتعصونه فال  يب م
ً أن يكون ملتفتا ملا يقول:الصفة الرابعة ً ، فال يكون الداعي غافالُ

ّيف تالوته للدعاء، ومعنى االلتفات هو التوجه للمدعوّحتى  ه يف مقام ّ وأنّ
ّالتخاطب معه، وأن يكون ملتفتا إىل املقام الذي هو فيه، وإال ً  كان ُ

                                                 

 .٢٧٢ص: م١٩٨٧، ٢، منشورات الريض، قم، طلشيخ الصدوق، لثواب األعامل )١(
ق النوري الطربيس، مؤسسة آل ّ ومستنبط املسائل، للمريزا املحقمستدرك الوسائل )٢(

 .٤: ، احلديث٢١٢ ص،٥ج: هـ، قم١٤٠٨، ٢البيت  إلحياء الرتاث، ط
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ّمستخف  . لهّ واملدعوّ بالدعاء واملدعوًاُ
 عليه من له وما ًها يف دينه، يعرف ماّأن يكون متفق: الصفة اخلامسة

ًحقوق وواجبات، ومن تكاليف رشعية، ابتداء من طعامه ولباسه، فقد 
إذا أراد أحد م أن  ستجاب   >: )عليه السالم (ورد عن اإلمام جعفر الصادق

 ب كسبه، و خرح من مظا م ا اس، و ن اهللا ال يرفع إ ه د ء عبد و  ّفليطي

 . )١(<بطنه حرام
ِّ أن يقدم :الصفة السادسة ُإرادة اهللا تعاىل ومراده عىل إرادته ومراده، ُ

ّبمعنى أن ال يوجب عىل اهللا تعاىل شيئا، فإن ً ه يف مقام االفتقار املطلق، وهو ُ
ٌسبحانه يف مقام الغنى املطلق، وليس للفقري ذاتا مطلب يفرضه عىل  ً

 ؛ًن قصد ذلك جلهل فهو ليس حمال الستجابة الدعاءَ املطلق، فمّالغني
َا، ومّ حقّرف املدعوألنه مل يع ن َقد أساء األدب، ومفًن قصد ذلك عمدا ً

ُأساء األدب يف حرضته يكون مطرودا عن فيض رمحته، وقد ورد ما يشري  ً
ّ ح  ال يصدق إيمان عبد>: )عليه السالم (إىل ذلك يف قول أمري املؤمنني عيل

ُ بام يريده أن يكونأي ، )٢(<ي ون بما   يد اهللا سبحانه أوثق منه بما   يده
ُاهللا تعاىل أوثق مما يريده هو لنفسه َّ . 

ّ 

ِّه جميب الدعوات، بنص القرآن ّهو اهللا سبحانه، ومن صفاته أنّاملدعو  ُ
َوقال ر  ـم ادعـو  أسـتجب ل ـم إن ا يـن {: ، وهو قوله تعاىلالكريم ِ   ِ ْ ُ َُ َْ ِ َ ْ ْ  َ

ِ
ُ ُ َ َ َ

                                                 

ّ اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، للعالمة املوىلبحار األنوار )١(  الشيخ حممد بـاقر ّ
 . ٣٢١ ص،٩٠ج: هـ، بريوت١٤٠٣، ٢املجليس، مؤسسة الوفاء، ط

 .٧٩: ، احلديث٣٧ ص،١٠٠ج:  املصدر السابق)٢(
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ــيد ــاد  س ــن عب ــستك ون    ْ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ ْ ُ ِ
ْ ــر نْ ــنم داخ َخلون جه ِ ِ

َ ََ  َ َ ُ ــافر( }ُ  .)٦٠: غ
ًفاالستجابة منه فرع دعائه، وقد جعل دعاءه عبادة له، ودليال عىل تواضع  ُ ُ

 َيت فـسم>: )عليه الـسالم (ته، ويف ذلك يقول اإلمام زين العابدينّالعبد وعبودي
َد ءك عبادة، وتركه استكبارا، وتوعدت  ً َ ْ َ َ ، )١(<ر نم داخـّ   تر ه دخول جهـنُ

  :ُّوما هيمنا يف املقام أمران، ومها
ّه ال بخل يف ساحته املقدّ أن:األول ّسـة جزمـا، وأنـُ ه ال تنفـد خزائنـه ً

ّة، وأنى يكون له البخل وهو غني عام سواه، وأنى ّالبت َّّ نفد خزائنـه وهـو تٌّ
َ أ م  علم أن ا{:  قال تعاىل؛املالك األوحد َْ َْ َْ َ   لك ا سمَهللا َ  ُ ُْ ُ ِاوات واألرضَ ْ

َ َ َ وما َِ َ

ِل م من دون اهللا ُ ٍمن و  وال نص  َ ُ ِ
َ َ َ َ ِ  .)١٠٧: البقرة( }ِ

َن الفيض اإلهلي ال ينقطع أبدا، فمأ :الثاين ً ن عـرف الـسبيل هنـل منـه ّ
ّاختيارا بقدره، ومن مل يعرف مل ينقطع عنه ما حيفظه، والفرق هـو أن األو ّ ل ً

 . ال تفاضل فيهّآلخر يف سري اضطراريُ يتفاضل فيه، واّيف سري تكاميل
 

َّوهو املقصود بتحقيـق املطلـوب لـه، واملـسمى  ُ ُعلـم أصـول الفقـه يف ُ
جاءت عـىل صـيغة ) أكرم(، فهنا مجلة )أكرم العلامء: ( كقوهلمباملوضوع،

ُن متعلق األمر هو نفس اإلكـرام، وموضـوع األمـر هـوإاألمر، فيقولون  َّ 
 عليه اإلكرام، ونحن يف أدعيتنا عندما نقول عىل ُّالعلامء، أي الذي ينصب

َرب اغفـر   و ِـواِ ي و ِمـن دخـل ب ـ   ؤمنـا و ِلمـؤمن  {: سبيل املثال ِ ِ ِْ ُْ ُْ َ َ ًَ َ ِ
ْ َ َ َ َ َ  َ َ َِ ْ ِ

ْ  

ًوا مؤمنات وال تزد الظا ِم  إال  بارا َ ََ َ 
ِ َ ِ

 ِ ِِ
َ َ َِ ْ ُ، فإن الداعي هو م)٢٨: نوح( }ُ  ئنـشّ

                                                 

 .٢٩٤ص: ، مصدر سابقّالصحيفة السجادية )١(
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ّن املـدعوإهذه اجلملـة أو القائـل هبـا، و  والفاعـل يف صـيغة ُّ هـو الـربَّ
ْاغفر( ِ ّن طلب الغفران أو املغفرة هو متعلـإ، و)ْ ًن كـال مـن إق الـدعاء، وَّ ّ

ــة ــوارد بكلم ــداعي ال ــس ال ِــواِ ي{ :لّ واملعطــوف األو،}ِ { :نف َ و  َ َ{ 
ِو ِمن دخل ب ـ   ؤم{ :واملعطوف الثاين ْ ُ َ ِ

ْ َ َ َ َ َ ْنـا و ِلمـؤمن  وا ـَ ًَ ََ ِ ِ ْ ُ
ِؤمناتُـْ َ ِ  هـم }ْ

الكالم هو موضوع الدعاء، أي املقصودين بتحقيق املطلوب له، والكالم 
ًوال تزد الظا ِم  إال  بـارا{يف ذيل هذا الدعاء، وهو  َ َ َ 

ِ َ ِ
 ِ ِ

َ َّ، فـإن الـداعي هـو }َ
ملون،  الظـامَّن موضوع الـدعاء هـإَّ هو اهللا جل وعال، وّ، واملدعوئُاملنش
ّن متعلــإو بــاهلالك : بــار، أيَّالــدعاء هــو حــرص الزيــادة للظــاملني بالتق َّ

 .واخلرسان يف الدنيا واآلخرة
 ُ فالداعي له هو املقصود بتحقيق املطلـوب لـه، وهـذا املقـصود،إذن

ّر صفات فيه ليكون مستحقّمن توفَّالبد  ْا لدعائنا له، فإن كان هـو نفـس ُ ً
ًفال يشرتط فيه يشء سوى كونه مؤمنا باهللا  -ًوهو احلاصل عادة -الداعي ُ

ً سوف يكون الدعاء سالبا بانتفاء املوضوع، فضال عـن كـون ّتعاىل، وإال ً
ّم منا، وأن العبادة تتوقّالدعاء عبادة كام تقد َّة ال تتـأتى ّة، والنيـّف عىل النيَّ

 .من الكافر
 ولـو ً وهو ما حيصل كثريا- ْوإن كان الداعي له هو غري الداعي نفسه

 : ُ فيشرتط فيه أمران، مها-مّبالعطف والتبع، كام يف املثال املتقد
ً أن ال يكون كافرا، ومن باب أوىل أن ال يكون ناصـبيا، :األمر األول ً

ًفالناصبي ألعن من الكافر نفسه، كام أن املنافق ألعن من الكافر أيضا، بـل  َّ
ًإن الناصبي ألعن من املنافق والكافر معا َّ. 

ّ يف عــدم صــحة الــدعاء للكــافر قرآنيــا مــا تقــدوقـد ورد ً م يف اآليــة َّ



 ١٧ ......................................................................معنى الدعاء وحقيقته

َّالكريمة، فإن الكفر أشد أنواع الظلم، بل إن الظلم إذا كـان لـه مـصداق  ُّّ
ّا روائيا فقد ورد عن عـيلّة، وأمّه ال يعدو الكفر البتّواحد فإن  بـن جعفـر ً

أبـواه سألته عن رجل مـسلم، و> : قال)عليه السالم (عن أخيه موسى بن جعفر
 إن  ن :)عليـه الـسالم   (كافران، هل يصلح له أن يستغفر هلـام يف الـصالة؟ قـال 

ْفارقهما صغ ا ال يدري أسلما أم ال فال بأس، و ن عرف  فرهما فال  ـستغفر  ً

ُ ما، و ن  م يعرف فليدع  ما ، والظاهر من الرواية هو كوهنام ماتا عـىل )١(<ْ
 . ضحّمر خمتلف، كام سيتا يف صورة حياهتام فاألّكفرمها، وأم

َّ أن ال يكون من الظاملني مطلقا، السيام الذين يغلبون :األمر الثاين ً ُ
الناس عىل أمرهم ويسلبوهنم حقوقهم، فيام إذا كان الدعاء بالنرصة 

ًفضال عن  -َّة واملنعة، فإن الدعاء هلم بذلك ّوحتقيق الغلبة هلم، وبالعز
ّ حمر-ُه غري مستجابّته وأنّعدم صح  .ًم رشعا، كام سيأيتُ
ا إذا كان الدعاء هلم باهلداية والصالح فهو أمر ممدوح ومطلوب ّوأم

ّأيضا، فقد ثبت عن النبي ًه كان يدعو لقومه عموما ّ أن)صىل اهللا عليه وآله ( األكرمً
ُ مما كان يالقيه من )صىل اهللا عليه وآله (باملغفرة واهلداية والصالح، حيث كان يقول َّ

ا ما ورد يف ّ، وأم)٢(<هم ال يعلمونّ إن، اغفر لقو ّهمّا ل>:  وأعدائهُعتاة قريش
ِما  ن  ِلن  وا ين آمنوا أن  ستغفروا  ِلم    و و  نوا أو  {: قوله تعاىل ْ

ُ ُ َ َْ َ َ ََ َِ ِ
ْ ُ ْ  ُ ِ ْ َ َْ  َ ْ ُ َ َِ  ِ

َ

َقر  من  عد ما ت    َ ََ َ ِ ْ ِ َ ْ َ  هم   هم أصحاب ا ُ ُ َ ْ َ َْ ُْ  ظاهر هّ، فإن)١١٣: توبةال( }ِيمِحَ ُ
                                                 

الـشيخ عبـد الـرحيم الربـاين، دار الـرتاث : ، حتقيقلحر العاميل، لوسائل الشيعة )١(
 .١ديث ، احل١٨٢ ص،٧ج: العريب، بريوت

 ،  حتقيـق بن طـاووسريض الدين عيل بن موسى بن جعفر لسيد ، لإقبال األعامل )٢(
 .٣٨٤ ص،١ج: هـ، قم١٤١٤، ١جواد القيومي، مكتب اإلعالم اإلسالمي، ط
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: بقرينة السياق يف كون املرشكني قد ماتوا عىل رشكهم، حيث تقول اآلية
َمن  عد ما ت    {  َ ََ َ ِ ْ ِم   هم أصحاب ا حيمُهِ ِ َ ُ َ ْ َ َْ ُْ  يف ّ، وهذا األمر ال يكون إال} 

َّة الكفر، السيام ونحن نعلم بأن القضايا القرآنية ّصورة موهتم عىل مل َّ
َّام يتبني هلم أن ّ رب)صىل اهللا عليه وآله ( فاملؤمنون الذين عارصوا الرسولحقيقية، َّ

رين من ّار، ولكن ماذا عن املتأخّنني سوف يموتون وهم كفّاملرشكني املعي
 .ارّح املنع يف صورة كوهنم قد ماتوا وهم كفّاملؤمنني؟ ولذلك يرتج

ّوقد روي يف سنن النبي ُ َّا كرست رباعيته وشج وجهه يف ّمله ّ أن)صىل اهللا عليه وآله (ُ ُ ُ
َّمعركة أحد شق ذلك عىل أصحابه وقالوا : صىل اهللا عليه وآله  فقال.لو دعوت عليهم: ُ

ّ  م أبعث لعّإ > ُ
ً داعيا ور ةُعثتُ بّ و ك ً،انا ّاهد قو  فإنا ّ ، ً  .)١(<هم ال يعلمونِ
ّ 

صف بأحد هذه ّوجيب أن ال يتُوهو نفس احلاجة أو املطلوب حتقيقه، 
 : األمور، وهي

  ا رمة ا  عية: لّاألو
ّما هو حمرم رشعا، سواء كان ذلك بالعنوان األو: أي ً َّ يل أم الثانوي، ُ

لدين اكالدعاء عىل النفس باهلالك، أو عىل مال بالزوال، أو الدعاء عىل الو
صلة الرحم، بالسوء، أو الدعاء للظلمة بالنرص والغلبة، أو الدعاء بقطع 
ّوغري ذلك مما هو داخل حتت عنوان احلرمة الرشعية، ولعل  يف مجلة من ّ

ُو دع اإل سان با   د ءه با   و ن اإل سان {: ذلك ورد قوله تعاىل ُ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ َ َِ ْ ُ َ   ُ َْ

                                                 

 الشيخ حممد هـادي : ، حتقيق الطباطبائي حممد حسنيلسيد، ل)ى اهللا عليه وآله صلّ(سنن النبي  )١(
 .٧٩ص ،٤١٣ص: ّاملقدسةهـ، قم ١٤١٦سالمي، الفقهي، مؤسسة النرش اإل
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ًعجوال ُ ٍ، فيدعو اإلنسان أحيانا بذلك، إما لغضب أو )١١: اإلرساء( }َ َّ ً
َّ أن اهللا تعاىل من رمحة اهللا به ال يستجيب ّ باخلري، إالٍجلهل منه مثل ما يدعو

َّله دعاءه بالرش؛ ألنه يعلم عدم قصده إرادة ذلك  لطبع كان ّ وما ذلك إال؛ِّ
ا بالنسبة ملن دعا للظاملني عند ّعليه اإلنسان، وهو العجلة يف أمره، وأم

قصد وعمد واختيار فذلك هو املحشور معهم، والرشيك هلم يف ما 
 . وذلك لرغبته ببقائهم؛قعوه من ظلمأو

واعرف طرق  اتك وهالكك، >: )عليه السالم (قال اإلمام جعفر الصادق
:    فيه  اتك، قال اهللا عز وجلّكيال تدعو اهللا   ء فيه هالكك وأنت تظن

ِو دع اإل سان با   د ءه با   { ْ
َ َِ ِ ُِ َ ُ ُ  ُ َْ ٌ، وال يعلم دعاء أسوأ من <)١(}...َ ُ ُدعاء ُ

َّاإلنسان عىل نفسه، فاإلنسان بداعي فطرته السليمة يتحرك جتاه كامله، 
ُّوهذا الداعي سلبا يسري باجتاه تسفله ً! 

ًاستحالة  ققه  دة: ا ا     
ٍكالدعاء بعدم اإلصابة بمرض أو التعرض لوجع، أو الدعاء باخللود  ّ

ِيف الدنيا، وما شابه ذلك مما مل جتر العادة عليه ّ. 
  ا رجوحية: الثا 

ّإن املقبول عقالئيا هو كون املدعو ً ّ له راجحا ومطلوبا، كالعزَّ ً ة واملنعة ً
ة وعدم العوز والفاقة، فمن غري املناسب للداعي أن يدعو ّة والصحّوالقو

 أن يدعو ل ينبغي واهلوان والضعف واملرض والفاقة، بّعىل نفسه بالذل
ُ سليام فليدعًاّاإلنسان بام فيه كامله، فإن كان قوي ُ بأن ال يعمل ذلك يف ً

ُا فليدعّاحلرام، وإن كان غني  . بعدم الوقوع يف الفتنة وبالتوفيق للخرياتً
                                                 

 .١: ، احلديث٢٧٢ ص،٥ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(
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ُإن حقيقة الدعاء تكمن يف االلتفات إىل حقيقية املقصود يف حتقيق  ّ
 ّالطلب وليس االلتفات إىل نفس الطلب، بمعنى استحضار املدعو

ِن من واهبيته، فليس من الدعاء بيشء من دعا اهللا ّ، والتيقبكامالته الواهبة ِ َّ
ُتعاىل وقلبه اله عن املقصود يف حتقيق طلبه، وإىل هذا املعنى الرشيف تشري  ٍ ُ

ِو ذا سأ ك عبادي    فإ  قر ب أجيب دعوة ا اع إذا د ن {: اآلية الكريمة َِ َ َ ََ َ
ِ ِِ  ََ ْ ُ ُ ٌ ِ ِ

َ َ َ  َ َِ ِ َ
َ َ

ُفل ستجيبوا  ِ َ ْ َ
ْ َ  و ؤمنوا   لعلهم يرشدونَ ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ

ِ ِ ْ ُ ْ َ ِّ، حيث قيدت )١٨٦: البقرة( }ِ ُ
ِإذا د ن{: اإلجابة بقوله تعاىل َ َ

َ
 ،، ومعنى ذلك حصول االلتفات القلبي}ِ
 .ُال جمرد لقلقة اللسان

ِ إذا دعان-َّإن هذا القيد  :طبائي يف ذلكايقول الطب َ َ َ َ غري الزائد عىل -ِ
ّ يدل عىل اشرتاط احلقيقة دون التجوز والشب،نفس املقيد بيشء ّ  ّنإه، فُّ

ّ إذا كان عاملا يدل،أكرم العامل: قولنا ًصافه بام يقتضيه حقيقة، ّ عىل لزوم اتً
ُق بعلمه وعمل بام علم كان هو الذي جيب إكرامهّفالعامل إذا حتق ِ َ َ ُ فقوله ،ِ

ِِذا د نإ{: تعاىل َ َ
ام هو إذا كان الداعي ّ إن وعد اإلجابة املطلقةّ عىل أنّيدل }َ

ِ مريدا بحسب العلم الفطري والغريزي،ًداعيا بحسب احلقيقة ً مواطئا ،ً
ّلسانه قلبه، فإن ُ َ ُ  حقيقة الدعاء والسؤال هو الذي حيمله القلب ويدعو به ُ

 أو ًلسان الفطرة، دون ما يأيت به اللسان الذي يدور كيفام أدير صدقا
ّكذبا، جد ًا أو هزال، حقيقة ً فالسؤال الفطري من اهللا سبحانه ال  .ًأو جمازاًً

َى اإلجابة، فام ال يستجاب من الدعاء وال يصادف اإلجابة فقد فقد َّيتخط َ َ ُ
 : َأحد أمرين، ومها اللذان ذكرمها بقوله

 . حصول الدعوة من الداعي.١
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 .)١(ً حقيقةّ املدعوَدَ كون الداعي قص.٢
ُن سأل اهللاَ حاجة من حوائجه وقلبهَفم ُ ٌق باألسباب العادية أو ّ متعلً

َّبأمور ومهية تومهها ٍ ًه مل خيلص الدعاء هللا سبحانه ومل يسأل اهللاَ حقيقة، ّ فإن،ٍ َ
ُومن الواضح بأن اهللا الذي جييب الدعوات هو الذي ال رشيك له يف  َّ

ًن استحرض األسباب العادية واألوهام البالية يكون ممنوعا من َأمره، فم
 . حقيقة الدعاءَدَقَه فّ أن:عنى بم.االستجابة له

ن وجد حقيقة الدعاء فال ريب بحصول االستجابة له، وهذا َا مّوأم
ِما  ن اهللا  فتح باب ا  ء >: )عليه السالم(هو معنى كلمة أمري املؤمنني عيل  َ َ ُ

َو غلق عليه باب اإلجابة َ  .  الزم عدم االستجابة هو نفي الغرضّ، بل إن)٢(<ُ
ُ ممن مل تتحقق مراداهتم مل خيلصوا الدعاء بالقلب وإن ًاَّولعل كثري َّ َّ ِ

 .أخلصوه بلساهنم
ٌفاإلخالص له تعاىل وعدم إرشاك غريه يف االستجابة موجب ُ 

 ذلك هو مالك العناية اإلهلية واالكرتاث بعباده، ّالستجابة الدعاء، بل إن
َ قل ما  عبأ ب م ر {: ُوهو املشار إليه بقوله تعاىل ْ ُ ِ

ُ َ َْ َ ْ ْ  وال د ؤ م  قد كذ تم ُ ْ ُْ ْ ْ َ ََ َ ُ ُُ َ َ

ًفسوف ي ون  ِزاما ََ ُ ُ َ ْ َ ما  عبأ{: ، فقوله تعاىل)٧٧: الفرقان( }َ
ُ َ َْ ال : معناه }َ

َّولكن قد حيصل أن اإلنسان يدعو بحقيقة . يكرتث بكم لوال دعاؤكم
 ُه ال يستجاب له، فام هو السبب يف ذلك؟ّالدعاء ولكن

َّحتامل ممكن، بل واقع، ولعلنا نحصل عىل َّالواقع إن مثل هذا اال
                                                 

 حممد حـسني الطباطبـائي ، مؤسـسة النـرش لسيد يف تفسري القرآن، لامليزان:  انظر)١(
 .٣٢ ص،٢ج: اإلسالمي، قم

 .١٢: احلديث ،٢٧ ص،٧ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )٢(
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:  حيث يقول يف ذلك،)صىل اهللا عليه وآله( من رسول اهللا )١(ُإجابة إمجالية وموجزة
ّما من  ؤمن يدعو اهللا إال... > ّ استجاب  ، إمَ ُ ل     ا نيا، أو يؤجُ ا أن يعجَ ل َ

ُا أن ي فر عنه من ذنو ه بقدر ما ّ    اآلخرة، و م ، )٢(<ُد ، ما  م يدع بمأثمُ 
ّأي ما مل يدع بأمر حرام، وقد مر بنا ذلك يف صفات املدعو  . لهَُّ

 

 .ّ وباطن حقي،ّ وباطن ظيل،للدعاء ظاهر
 .ٍ إرادة كامل مفقود:فالظاهر

ٍ إرادة ما يريده املعطي بغري فرض:ّوالباطن الظيل ُ ُ. 
ُيف أداء رسوم القرب ُّ الكف عن اإلرادة والكينونة :ّوالباطن احلقي

 . ُه مراده سبحانهّ ألن؛بالدعاء
 

ُّة نكات يمكن إثارهتا يف هذا املجال، منها أو أمههاّهنالك عد َ ُ ُ ُ ُ : 
ُ إن حقيقة اإلنسان هي الفقر املطلق، أي الفقر يف كل :ُالنكتة األوىل َ ّ

ّيشء، فالفقر ليس صفة عارضة عليه، وإن ً ُام هي حقيقته الوً جودية، يف ُ
 . الصادق عىل اهللا تعاىل فقط، املطلقىَقبال من حقيقته الغن
ّ الفقري املطلق حاجته للغنيّومن الواضح أن ُ ُ َ ُ املطلق غري منقطعة، بل َ

ّهي غري قابلة لالنقطاع أبدا، وهنا يتحر ك الدعاء بالفقري املطلق جتاه ً
                                                 

ّيانات الالحقة توضيحات جلية لدعوى عدم استجابة الدعاء مع كون  سيأيت يف الب)١(
ًالداعي ملتفتا إىل حقيقة الدعاء ُ. 

 .٩: ، احلديث٢٧ ص،٧ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )٢(
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ُ الدعاء هو أحد السّإن: ُ بعبارة أخرى. املطلقّالغني ُّبل، بل هو أهم ُ
َّ يتحرك جتاه -ِّكام هو ثابت يف حمله -ُالسبل لتحصيل الكامل، واإلنسان 

ُحتصيل كامالته فطريا، فهو طالب هلا أبدا، ولكنه عادة ما خيط ً َّ ً َ الطريق، ئً
ُأو لنقل بأنه خيط َّ ُ ً وفقا ملا - يف حتديد املصداق، وهنا الدعاء احلقيقي ئِ

 كامل ومجال ّاملصداق احلقيقي الواجد لكلُ يساعده يف حتديد -مّتقد
 .وجالل، وهو اهللا تعاىل

 - كام جاء يف الراويات الصحيحة السند -َّ إن الدعاء :ُالنكتة الثانية
ّيمث ّل مخ العبادة، فقد ورد عن رسول اهللا ُ ُ ا  ء مخ >: ه قالّ أن)صىل اهللا عليه وآله(ُ

ِك مع ا  ء أحدَ وال يهل،العبادة ُ>)١(. 
ً الدعاء يشكل حلقةّهذا يعني أنو ّ ّ تعرً تعليميةً أو مدرسةُ فنا بحقيقة ُ

ّ هو للكناية عن كون الدعاء يشكل حلقة ّ التعبري باملخّالعبادة، ولعل ُ
ّلم التكاميل، فكام أنُالسيطرة يف الس َّ اإلنسان بال مخ يفقد كل يشء، ّ ٍّ ُ

هنا ينبغي التنبيه إىل  حقيقية، وٌفكذلك العبادة بال دعاء ال تبقى هلا قيمة
َّ، وأما ما يسمى بالقنوت ّ دعاء عاماّه العبادات هي بنفسها دعاء ولكنّأن َُّ َ

 ال قيمة ّ، فذلك الدعاء العامّفهو املقصود باملقام أو الدعاء بمعناه اخلاص
 .ّله بدون األمر اخلاص

ُلك مع َوال يه>:  حيث يقول)صىل اهللا عليه وآله( ّنبيولو الحظنا ذيل كلمة ال

ً درسا آخر وهو كيفية حتصيل الوقاية من اهلالك الذي نامّللتع، <ِا  ء أحد
ُيراد به يف املقام االنحراف أو البعد عن اهللا تعاىل أو الوقوع يف الفتنة، 

                                                 

ــدعوات )١( ــدي، لال ــدين الراون ــققطــب ال ، ١مدرســة اإلمــام املهــدي، ط: ، حتقي
 .٨: ، احلديث١٨ص: ّهـ، قم املقدسة١٤٠٧
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ْ   فس ذائقة ا {: هّأن وليس املراد املوت، فمن الواضح ُ َ َِ َ ٍ ْ
ِ  وت و بلو م با   َـُ 

ُ ُ ْ َ َ ِ ْ

ِوا   ْ
َ َ فتنة و  نا ترجعونَ ُ َ ْ ُ َ َْ َ ِ َ

ً ْ  . )٣٥: األنبياء( }ِ
ُنعم، هي الفتنة والبالء بالرش واخلري، ومن هنا نفهم كلمة أخرى  ً ِ ْ َ َْ ِّ َّ ِ

 . )١(< إذا قل ا  ء، نزل ا الء>:  يف املقام حيث يقول)صىل اهللا عليه وآله(للرسول األكرم 
ُ إن اإلنسان ال يمكنه الع:النكتة الثالثة يش بال أمن وأمان واطمئنان، َّ

 هذا ما أشار إليه القرآن ّوالدعاء وسيلة عملية لتحصيل ذلك، ولعل
ِا ين آمنوا و طم  قلو هم بذكر اهللا أال بذكر اهللا {: الكريم بقوله تعاىل ِ

ْ ْ  ِ ِِ ِ
َ َ ِ ُ ُ ُُ ُ  ِ َ ْ َ َ َ َ ِ

ُ طم  القلوب ُ ُ َْ  ِ َ ر، ، فالدعاء كام هو واضح هو عني الذك)٢٨: الرعد( }ْ
ِّوبالتايل فهو جمال رحب لتحصيل الطمأنينة، ثم إن املضطرين ال ملجأ  ََّّ
هلم بعد أن تضيق األرض هبم بام رحبت سوى الدعاء والتامس حاجاهتم 
ُمن قايض احلاجات، فهو متنفس ذوي املآرب الذي حتفظ بسؤاله  َّ ُ
َّالكرامات وماء الوجه، وأنى لنا ذلك يف ساحة غريه؟ ولذلك ذم اهللا َّ 

ُ قبضون أيد هم  سوا اهللا  َ...{: ًسبحانه وتعاىل قوما تركوا الدعاء، فقال َ ْ ُ َُ َِ ْ
َ َ ِ

ْ

ْف سيهم  ُ َ ِ َ  .)٢(ُّال يمدوهنا إلينا بالسؤال: ، أي)٦٧: التوبة( }...َ
ة التي عليها اإلنسان إىل فتح قناة ّ هي احلاجة املاس:النكتة الرابعة

ُصال مبارشة، يمكن اللجوء إليها يفّات ٍ آن ومكان، وليس هنالك أفضل ُ
ُمن الدعاء، وال ريب بأن هذه احلاجة فطرية جبلية، ال يمكن االستغناء  ِّ ِ َّ
ًعنها، وهذا األمر ليس حمصورا باملؤمنني، بل هو باب مفتوح لإلنسان، 

                                                 

 .١٦٧ ص٥ج: ، مصدر سابق الوسائلمستدرك )١(
ُالرسالة القشريية، أليب القاسم القشريي النيسابوري ، حتقيق عبداحلليم حممود وحممد  )٢(

 .، باب اخلشوع٣٧٩ص: م، قم١٩٩٥، ١بن الرشيف، طبع انتشارات بيدار، ط
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ًأيـّا كانت عقيدته، وأيـّا كان سلوكه، فمن الواضح  ًأن لكل امرئ طريقا (ً َّ
ُىل، فثمة باب يف كل القلوب، يفتح عليه سبحانه، من قلبه إىل اهللا تعا ِّ َّ

َّى أشقى األشقياء نجده عند االبتالء، وعندما تتقطع به األسباب، ّفحت
ّتنتابه هزة ويلجأ إىل اهللا، وهذا أمر أصيل يف فطرة اإلنسان وطبيعي  يف ّ

ّ، فليس الباب مقصورا عىل الصاحلني املؤمنني، كام يتوهم )١()وجوده ً
ّذج، بل هو باب مرشع أمام اجلميع، وإذا كانت األم الرؤوم ُّبعض الس ُُ

ٍيتعاظم حناهنا عىل ولدها الضعيف املريض، فتعتني به بنحو يفوق 
َّها به حال صحته وعافيته، فإن اهللا تعاىل كذلك، بل هو أعظم رأفة َءاعتنا َّ

َّبنا من تلك األم الرؤوم، ومن الواضح بأن العناية الفائقة باملري ّ ض حاجة ُ
 .ُة وقاعدة عقالئية وطريقة إهليةإنساني

 

ُّالدعاء ماء حياة املريدين، فال حركة وال سكون بدون صلته، وكف  ُ ُ
ُالطلب طمر للوصول، وهو مخرة العارفني ولذة الشاربني َّ ، والعني )٢(ٌ

ّالباقية املسام ِّ، والعسل املصفى من كل شوب)٣(ة بالسلسبيلُ َّ بريق ّ حتى ُ
ُ، فيجوب به فضاءات القدس، وتعقد فيه جمالس األنساألنا ُ . 

 

ُبإطاللة رسيعة عىل النصوص الدينية، يمكن لنا استكشاف فضل 
                                                 

ُحمارضات يف الدين واالجـتامع، للـشيخ األسـتاذ مرتـىض مطهـري ، طبـع :  انظر)١( ُ
 .١١٩ص: ّ هـ، قم املقدسة١٤٢٩، ٢ات مدين، طانتشار

َبيضاء لذة للشاربني {:  لقوله تعاىل)٢( َِ ِ َّ ِّ ٍَ َّ ْ  .٤٦: الصافات. }َ
ًعينا فيها تسمى سلسبيال{:  لقوله تعاىل)٣( ِ َ َ َّ َْ ُ َ ِْ ً  .١٨: اإلنسان. }َ
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ًنا وسنة، أما يف القرآن الكريمَّالدعاء وفضيلته عند الشارع املقدس، قرآ ً 
: تعاىلّفقد مر بنا جمموعة من اآليات ذات صلة بذلك، من قبيل قوله 

ْقل ما  عبأ ب م ر   وال د ؤ م { ْ ُْ ُ ُُ َ ََ َ  َ ِ
ُ َ َْ ْ ّ، فهنا حث أكيد )٧٧: الفرقان( }...ُ

َّعىل الدعاء، ومن الثابت نحويا أن كلمة   هي حرف امتناع لوجود، <لوال>ً
ًوما بعدها مبتدأ خربه حمذوف وجوبا، وتقديره  ٌ : ، كام لو قلت<موجود>ُ

لوال عيل موجود يف : سلمون، فيكون املرادلوال عيل يف اخلندق الهنزم امل
 .اخلندق الهنزم املسلمون

ًلو مل يكن عيل موجودا يف اخلندق الهنزم املسلمون، : بعبارة أوضح
ّحمذوف وجوبا، واملفاد هو توقف عدم اهلزيمة عىل ) موجود(فاخلرب  ً

َّاهتم  (َأَبَا عكم موجود ملؤ، وهكذا يف املقام، فلوال دعا)عليه السالم (وجود عيل
َّكم، فبوجود الدعاء حتقق االهتامم واالكرتاث بكم، ُّبكم رب) أو اكرتث

 .وارتفع عدم ذلك
ًومعنى كونه سبحانه عابئا بكم هو االرتقاء بكامالتكم، وحتقيق 

َّلة يف الدعاء هو أنه أشبه ما يكون ّ منه، فتكون املحصّالقرب والدنو
 . ّكاملية نحو احلق، بل هو كذلكبحجر الزاوية يف االرتقاء بحركاتكم الت

ُو ذا سأ ك عبادي    فإ  قر ب أجيب {: ومن آياته يف ذلك قوله تعاىل ِ
ُ ٌ ِ ِ

َ َ َ 
ِ  َ َِ ِ َ

َ َ َ َ

َدعوة ا اع إذا د ن فل ستجيبوا   و ؤمنوا   لعلهم يرشدون َ َُ ُ ْ َ َ َْ ُ ُ ُ َ َ
ِ ِ ْ ُْ ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ

ِ ِ : البقرة( }ََ 
ْفل س{: ، حيث تقول اآلية)١٨٦ َ ْ ُتجيبواَ ِ ، وهذه دعوة رصحية للدعاء، }ِ  َ

 لذلك، ومن معاين االستجابة له ّفاهللا تعاىل صاحب الدعوة، وأنت املدعو
ُاعتقادك بأنه قريب منك، بل ال يوجد من هو أقرب منه، والقرب هذا 
ُليس زمكانيا، وإنام هو القرب املعنوي، ونظرا لشدة أنسنا باملاهيات  ً ً
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ُّ، نضطر للتقريب لذلك بقرب النار من احلرارة )١()يةاحلقيقية واالعتبار(
 .َّالتي هي علة فيها، وبقرب املعنى والتصاقه باللفظ املوضوع له

ُأمن  يب ا مضطر إذا د ه و  شف {: ومن آياته يف ذلك قوله تعاىل ِ ْ َ َ ُ َُ ََ َ ِ  ْ ُ ِ
ُ  َ

ِا سوء و عل م خلفاء األرض أإ  مع اهللا َِ  ٌْ ََ
ِ
َ ْ َْ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ قليال ما تذكرون  ُ  َ َ  ً ِ ، )٦٢: النمل( }َ

ّوهي من أعظم اآليات التي تصف لنا صورة الداعي احلقيقي، املضطر 
َّلشدة الضيق الالحق به، واملعتقد بوحدانية جهة رفع السوء عنه، فيكشف 
ُعنه السوء، وتكون دعوته مستجابة، فاملضطر امللتجئ إىل اهللا تعاىل عادة ما  ُّ ُ

ّ وهذا الصدق سيكون حمط العناية به، ومكمن االستجابة تصدق دعوته،
َ  فإن علم اهللا عز وجل من قلبك >:  أنه قال)عليه السالم (له، فعن اإلمام الصادق ِ َ ْ

ُ صدق اال جاء إ ه، نظر إ ك بع  ا رأفة وا ر ة وا لطف، ووفقك  ا  ب 

ّو ر ، فإنه كر م،  ب ا كرامة لعباده، ا ضطر  إ ه، ا ح ق    بابه،  نُ 
 أمن{ : قال تعا ؛لطلب  رضاته

َ
َ يب ا مضطر إذا د ه و  شف ا سوء   ُ ِ ْ َ َ ُ َُ ََ َ ِ  ْ ُ ِ
ُ{>)٢(. 

ُنصوص تفصح عن نزول هذه اآلية الكريمة بشأن اإلمام هناك و
 أنظر ّواهللا  كأ >:  أنه قال)عليه السالم ( فعن اإلمام حممد الباقر؛)عليه السالم ( ّاملهدي

يا أيها :  إ ه وقد أسند ظهره إ  ا جر ـ األسود ـ في شد اهللا حقه، ثم يقول
   وهو:)عليه السالم(قال الباقر ، ...    اهللا فأنا أو  ا اس باهللا، ّا اس من  اج

                                                 

املتعالية، فال َّال خيفى أن املاهية أمر اعتباري وفق مباين الفلسفتني احلكميتني، املشائية و )١(
َّيتصور كوهنا حقيقية، ولكن املراد يف املقام هو أن هنالـك ماهيـات حتكـي وجـودات  َّ ُ
حقيقية تكوينية، كامهية اإلنسان، وهنالك ماهيات حتكي وجودات اعتبارية، كـام هـو 

 .احلال بالنسبة لأللفاظ، فلها ماهيات اعتبارية حتكي وجودها االعتباري
 .٤: ، احلديث٤٣٧ ص،٣ج: صدر سابق، ممستدرك الوسائل )٢(
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ُأمن  يب ا مضطر إذا د ه و  شف{ : ا ي يقول اهللا فيهّا ضطرـ واهللا ـ   ِ ْ َ َ ُ َُ ََ َ ِ  ْ ُ ْ ِ
ُ  َ 

ِا سوء و عل م خلفاء األرض ْ َْ ْ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َ َ  . )١(<فيه نزلت، و ، } 
ِ وقال ر  م ادعو  أستجب ل م إن {: ومن آياته يف ذلك قوله تعاىل ْ ُ َُ َْ ِ َ ْ ْ  َ

ِ
ُ ُ َ َ َ

َا ين  ستك ون  ن عباد  سيدخلون جهنم داخر ن َِ ِ
َ َ َ َ ََ  َْ َ َ َ َ ََ ُ ُ ْ ِ ِ ْ ُ ِ

ْ ، وهنا ال )٦٠: غافر( }ِ 
ّمر عند الدعوة لدعائه، والوعد باالستجابة، وإنف األّيتوق ام يصل املطاف ُ

ْا، وهو نعت الذين ال يستجيبون لدعوته بأهنم سوف ّإىل أمر خطري جد ً
ًصاغرين حمتقرين، وهذا ما جيعلنا نتأمل كثريا : م داخرين، أيّيدخلون جهن َّ ُ

َّيف مالزمات الدعاء، فإن من لوازم االستغناء عن الدعاء االست غناء عن اهللا ُ
 إال اهللا تعاىل، فعدم اللجوء إليه والطلب منه ّتعاىل، إذ ال نافع وال ضار

ـِّي عن االستغناء عنه، وهذا األمر الزمه األو ّكاشف إن ل الكفر، وثمرته ّ
 .م بالداخرينَّف دخوهلم جهنَم، وللمبالغة وصّدخول جهن

َّويف اآلية رس آخر، وهو أهنا بنكتة بيان مصري الذي ن يستكربون عن ٌّ
ِّدعائه، وهو دخوهلم جهنم داخرين، وبنكتة املقابلة بني الصادين عن  ُ
َّدعائه وبني املقبلني عليه، فإنه يفهم منها أن الذين يلجأون إليه، ويرفعون  ُ ُُ

 : أيادهيم بالدعاء، ويطلبون حاجاهتم منه تعاىل، هلم أمران، مها
 .ُل باستجابة دعائهمّ يتمث:لّاألو
ّ بأن مصريهم اجلن:الثاين ّة، أو أن القدر املتيقَّ  َّن هو عدم دخوهلم جهنم،َُّ

 عىل أعتاب بابه، وحاشاه أن ائهمُفيشملهم عطفه نتيجة إقباهلم عليه، وبك
َّيرد املنقطعني عام سواه، وهو القائل ُ ْفأما ا  يم فال  قهر{: َّ َ ْ َ َ َ ََ ِ َ

ْ   .)٩: الضحى( }َ 
                                                 

عـيل أكـرب الغفـاري، مكتبـة : ، حتقيـق الـنعامينإبـراهيمحممـد بـن ، كتاب الغيبة )١(
 .٣٠: احلديث ،١٨٢ص: الصدوق، طهران
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َوادعوه خوفا وطمعا إن ر ت اهللا ... {: ومن آياته يف ذلك قوله تعاىل َ َ َْ َ  ِ
ً ًَ َْ َ ُ ُ ْ

َقر ب من ا محس   َ ٌِ ِ ْ ُ  ِ
ِّ، وهنا يقدم لنا األدب القرآين )٥٦: األعراف( }َ ُ

ُالدعوة اإلهلية لدعائه سبحانه بصورة توجز لنا ما ينبغي أن يكون عليه 
ّالداعي، فإن الداعي جيب عليه أن ال يتوجه لغري اهللا تعاىل ب الدعاء، وهذا َّ

 : ّالتوجه له صفتان، مها
 .اخلوف من عدم نيل الفاقد ملراده، وهذا هو العقاب بنفسه: ُاألوىل
 .الطمع باالستجابة ونيل املطلوب: ةالثاني

َّوهنا تكمن فلسفة عميقة يف الدعاء، فإن عىل الداعي أن يلتزم األدب 
ّمع ربه، ومن تلك اآلداب أن ال يفرض عىل رب  فالداعي يف الوقت ًه شيئا،ِّ

َالذي يطلـ ب منـه أن يفقـد األمـل بغـري اهللا تعـاىل، وأن ال يرجـو غـريه ُ
ًسبحانه، فإنه لزاما عليه أن ال يفرض عىل اهللا تعـاىل االسـتجابة لدعائـه، 
ّفذلك خمالف ملقتىض رسوم العبودية، فإن العبد احلقيقي يرجو من سـي َّ ده ُ

ًومواله طمعا باإلجابة، وخوفا من عـدم  ذلـك، فـإن أجابـه فـذلك مـن ً
فضله، وإن منع فذلك لـه، وأمـا إذا أوجـب عـىل اهللا تعـاىل االسـتجابة 

ه املولوية، وال جيـد يف نفـسه ّلدعائه، فذلك يعني أن الداعي ال يرى يف رب
 . العبودية، ومقتىض ذلك انتفاء الدعاء من أصله، النتفاء موضوعه

َهنا ِك د{: ومن آياته يف ذلك قوله تعاىل َ َ ِ  ز ر ا ر ه قال رب هب   ُ ْ َ  َ ََ َ ُ   
ِ
َ َ َ

َمن  نك ذر ة طيبة إنك سميع ا  ء  ُ ِ َ َ َ َ 
ِ
ً ًَ    ُ ْ ُ ُ، وهنا توجد )٣٨: آل عمران( }ِ 

 : نكتتان، مها
 :ُة أمور، منهاّ، وفيه عد)عليه السالم (ُ تكمن يف نفس دعاء زكريا:ُالنكتة األوىل
ِّ يعلمنا زكريا:لّاألمر األو َّ أن عىل املؤمن أن يستفيد من )عليه السالم( ُ



 إرشاقاته ومعطياته: الدعاء ................................................................ ٣٠

 هبم، أو باألخذ بنصحهم، وليس عىل ّإخوته يف اإليامن، إما بالتأيس
ّا، أو األقلّاملؤمن غضاضة أن يستفيد من أخيه، األصغر منه سن  منه ً

ّة وناصحا له، وهذا ما فعله زكريّمعرفة، ما دام اآلخر عىل اجلاد  )عليه السالم (اً
التفت إىل أمره بعد أن رأى مريم البتول تأكل فاكهة يف غري حيث إنه 

َ ما دخل عليها ... {:  بقوله تعاىلّموعدها، فأثاره املوقف، وهو املحكي َْ َ َ َُ َ َ  

ِز ر ا ا محراب وجد عندها رزقا قال يا  ر م     ك هـذا قالت هو من عند  ِ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َِ  ًَ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ
ِ َِ َ ِ

ْ  َ

ٍهللا يرزق من  شاء بغ  حساب اهللا إن ا
َ ِ ِ ْ

َ َ
ِ ُ َ ََ ُ ُ ، فجاء قوله )٣٧: آل عمران( }ْ

ُهنا ِك د  ز ر ا ر ه {: تعاىل   َ ِ
َ َ ََ َ َ ُ...{. 

ّ قد دعاه عىل كرب يف سن)عليه السالم ( إنه:األمر الثاين ٍ َ ه، كام هو ثابت ِ
ًتأرخيا، وقد كان مطلبه فيه يشء من اإلعجاز، فهو شيخ كبري، وزوجته 

ُ، مما يعني لنا أن املرادّرية يف السنكب وإن كان بعيد املنال فلك أن ّ حتى َّ
ًتطلبه من اهللا تعاىل، ما مل يكن متعارضا مع السنن الكونية والرشعية،  ُ
ًولذلك مل يكن طلب زكريا خارجا عن السنن اإلهلية، بدليل االستجابة 

ّله، فدعاء زكريا يعل  .منا عدم اليأسُ
ّ مل يطلب الذرية بوجود مطلق، وإنام حدد )عليه السالم (هّإن :األمر الثالث َّ ُ

َّبة، وهو دعاء يف غاية العقالنية، فإن اهلدف احلقيقي الذي ّة الطيّذلك بالذري ُ
اهه اإلنسان، هو حتصيل املفقود من الكامل، واالرتقاء ّينبغي أن يسري باجت

 مع هذا اهلدف ة غري الصاحلة تتقاطعّبكامله املوجود، فإذا كانت الذري
ًالسامي فال معنى لوجودها، ولذلك كان زكريا ملتفتا إىل هذه النكتة، فهو مل  ُ
َّيطلب أي ذرية، وإنام شخص مطلبه بام ينسجم مع هدفه السامي يف  َّ

بة، وهذه الكلمة هلا دالالت كثرية ّاالرتقاء بكامله، فوصف الذرية بالطي
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عاىل، وهنالك شاهد قرآين حيكي ُوعظيمة، منها أن تكون عابدة مطيعة هللا ت
ة ّة الفاسدة، كام هو احلال يف قصّحفظ إيامن املؤمنني من فتنة الذريّ أمهية لنا

َفانطلقا{:  قال تعاىل؛ لذلك الغالم)عليه السالم (قتل اخلرض َ ًإذا لقيا غالما ّ ح  ََ َ ُ َ ِ َ َ ِ
ٍ قتله قال أ تلت  فسا ز ية بغ   فس  ْ َْ َ َ

ِ ْ
َ
ِ
ً  ِ َ ً َ ْ َ ََ َ ََ َ ُ ًلقد جئت ش ئا ن راَ ْ  ً  ْ َْ َ ْ ِ

، )٧٤: الكهف( }َ
َّفكان أن أجاب اخلرض نبي اهللا موسى  يف القرآن ّ، بقوله املحكي)عليه السالم (ُ

ًوأما الغالم ف ن أبواه  ؤمن  فخش نا أن يرهقهما طغيانا و فرا{: الكريم ْ ُ َ ًَ ََ َ َ َْ َُ ُ َُ ُ ُِ ِْ َ َ َ
ِ َ َْ َ

ِ ْ ُ َ َ َ ُ ْ  { 
 طلب من )عليه السالم (ة إبراهيم شاهد عىل كونهّصً، وأيضا يف ق)٨٠: الكهف(
َرب هب   من ا صاِ  {: ية صاحلة، وهو قوله تعاىلّه ذرّرب َِ   ِ ِ ْ َ ٍف  ناه بغالم  * َ َ ُ ِ ُ

َ ْ  َ َ

ٍحليم ِ  .)١٠١-١٠٠: اتّالصاف( }َ
ّ يؤدبنا عىل أمر يف غاية األمهي)عليه السالم (هّ إن:األمر الرابع ُ ِّ ة، وهو حرص ُ

َهب   من  نك{:  به تعاىل، وهو قوله تعاىلالطلب ْ ُ  ِ ِ ْ هب : )عليه السالم (، فلم يقل}َ
ّيل، وإنام حدد ذلك بأين ال أطلب إال ّ هذا األدب الرفيع  ّلعل منك سبحانك، وَّ

  .)عليه السالم (ُوجب الستجابة دعائههو املوالرشط األكيد يف استجابة الدعاء كان 
 ّيل اآلية الكريمة، التي وصفت املدعوتكمن يف ذ: ةالنكتة الثاني

َسميع الدعاء{بأنه ) وهو اهللا تعاىل( ُُّ ِ ُسميع>، وكلمة }َ ِ ، <فعيل> عىل وزن <َ
وهو من األوزان التي تفيد املبالغة، فاألصل هو سامع الدعاء، ولكن 

َّق اإلجابة، بمعنى أن املبالغة هنا لزرع ّاملقام احتاج املبالغة لوصف حتق
َ قلب الداعي، فإن اهللا تعاىل لو وصف نفسه بأنه سامع الطمأنينة يف َ َ َّ

ّالدعاء، فذلك كاف منه يف استجابة الدعاء، ولكن َّه تعاىل أراد أن يلغي أي ٍ
 ّبوصف املبالغة، ومن الواضح بأناحتامل بعدم االستجابة، فجاء 

ُالوصف بالسميع ال يراد منه جمرد االستامع، فذلك أمر مفروغ منه، فإنه  ُ
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ُ  ِم الغيب ال  عزب  نه... {: عاىلت ْ ْ َْ َُ ُ َ ْ
ِ َ َ مثقال ذرة   ا سماوات وال   األرض وال َ ََ َ َِ ْ

َ ْ
ِ ِِ َ  ٍ  َ ُ َْ ِ

ٍأصغر من ذ ِك وال أ   إال   كتاب مب  ٍِ  َ ِ ِِ
 
ِ ُ َ

ْ ََ ََ َ َ ُ َ ، وإنام أراد بذلك )٣: سبأ( }ْ
ُالتعبري عن كونه تعاىل جميب الدعوات، واهللا العامل باأل َ ُ  . مورَ

ُهو ال  ال إ  إال هو فادعوه  لص    {: ومن آياته يف ذلك قوله تعاىل َ ََ ِ ِ ْ ُ ُ ُ ُ ُْ َ َ َ 
ِ َِ

َ  َ

َا ين ا مد   رب العا م  َِ َ َ
ْ   َ  ِ ِ ُ ْ ّ، وهنا توجد عد)٦٥: غافر( }َ ّة نكات مهمُ ة، ُ

ُه سبحانه يوجـه دعوتـه لدعائـه ّأن: سوف نقترص عىل واحدة منها، وهي ّ ُ
 هللا تعاىل يف دينه، واإلخـالص ركـن ًاُ، وهو كون الداعي خملصٍّد مهمبقي

 يف متام االستجابة، وأما اإلخالص يف الدين فهو االلتزام بـأوامره ّأسايس
 ما ال صلة له بالدين، وهذا األمر له صلة ّونواهيه، واجتناب البدع، وكل

ــس ــالقرآن وال ــرشيعة واألخــالق، وحمــوره التمــسك ب ــدة وال ة ّنّبالعقي
ً، فمن التزم هبذين املحورين، ال يرشك به شيئا، وال يرى غـريه )١(الرشيفة ُ

ّمؤث ُرا يف الوجود، ثم دعا ربه، فهـو أهـل السـتجابة دعائـه والعنايـة بـه ُ ٌَّ ّ ً
 .واالرتقاء بكامله

 ومنها  ـَّوقيل بأن املراد من اإلخالص يف الدين هو خلوص العبادات
 ّ، والرشك اخلفيّ عن الرشك اجليلً، فضالّ من الرشك اخلفي ـالدعاء

                                                 

ّ املراد بالسنة الرشيفة حتديدا هو سنة املعصوم )١( ، وهي تـشمل قـول وفعـل )عليه السالم (ًّ
ّ بمعيـة )علـيهم الـسالم   ( واألئمة االثني عرش من أهل البيـت )صلى اهللا عليه وآله   (ّوتقرير النبي 

ّهذا يف ضوء مدرسة أهل البيت، وأما يف ضـوء مدرسـة . )عليها السالم (السيدة الزهراء 
ّاخللفاء فإهنا تقترص عند البعض منهم عـىل النبـي  ، وعنـد الـبعض )صـلى اهللا عليـه وآلـه   (ّ

هم التـابعني وصـفوة امللـوك ًاآلخر تشمل الصحابة أيضا، بل وأدخل البعض مـن
ُأيضا بعناوين ومسميات أخرى جامعها تصحيح العمل بذلك َّ ً. 
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ًصورته الرياء، فهنالك من حيرص عىل إظهار نفسه عبادا دعاء، وقصده  ّ ً َّ
من ذلك جذب القلوب إليه، أو طلب املحبوبية يف قلوب الناس، فذلك 

ّما كان عابدا ليكون عبادا، وما كان داعيا ليكون دعاء، إن ً َّ ً ً ام هي تصدية ًَّ
ًسان ال جيني من ورائها الفاعل شيئا، بل سيجني سوءا ، ولقلقة ل)١(ُومكاء ً

ُنتيجة فعله املشني ذلك، والرياء مصيبة عظمى تفرغ العبادة من حمتواها،  ُ
ّومصيبته األعظم هو أنه يت ًخذ من الدين وقيمه النبيلة موئال للوصول إىل ُ

 . مآربه الدنيئة الفارغة
َّوعىل أي حال، فإن كال املعنيني يعنيان أن َّ َّ اإلخالص يف الدين البد ّ

َّأن يقصد ويقع من الداعي ابتداء، ثم يأيت مورد الدعاء، لتكون ثمرة  ً ُ
هو اإلخالص يف الدين، : لّمنهام، األوَّ البد ُاالستجابة مبتنية عىل أمرين

 . حتقيق نفس الدعاء:والثاين
يه عل(ه سبحانه عندما أراد مدح إبراهيم اخلليل ّومن آياته يف ذلك، أن

َ مدحه بكونه كثري الدعاء، حيث عرب عنه بقوله تعاىل)السالم ّ َ ُ َ ِ َإن إبراهيم ... {: ِ ِ َ ْ ِ ِ 

ٌألواه حليم ِ َ ٌ ِقد سئل اإلمام جعفر الصادق و، )١١٤: التوبة( }   عن )عليه السالم(ُ
َّقول اهللا عز وجل ٌإن إبراهيم ألواه حليم... {: َّ َِ َ ٌ  ِ َ ْ ِ  . )٢(<ء   األواه ا  >: قالف } ِ

ّ ال ريب بأن الدعاء هو حمط:ًوأخريا ة السالمة بعد رحلة عناء، والطريق َّ
املوصل للكامل املفقود الذي يرى فيه الداعي سبيل السالم له، وطلب 
ّالسالمة هو معقد إمجاع العقالء، والسالمة تعم أمر الدين والدنيا واآلخرة، 

يعة، غري الدعاء، فهو وليس هنالك بعد األخذ بالعقيدة، والعمل بالرش
                                                 

 .ُ املكاء هو الصفري، والتصدية هي التصفيق)١(
 .٢١: ، احلديث١٦٧ ص،٥ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )٢(
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ّنافذة الغيب علينا، ونافذتنا عىل الغيب، ولذلك حق أن يكون الدعاء هو 
ّمخ العبادة، وهو رس االكرتاث بنا، وهذا السبيل احلق هو دعوة اهللا تعاىل  ّ ّ ُ
ُلنا، فهو العالج الناجع، والدواء الشايف، الذي ال يملك الفاقد غريه، بل 

َم، قريب الرضا، ال يذوال يظفر بغريه، رؤوف رحي ُل سائله، ُ يا   ع ا رضا (ُّ
 ك فعال  ا  شاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء ّنإاغفر  ن ال يملك إال ا  ء، ف

ة ّ، ومن آياته احلاث)١(...)ًوطاعته غ ، ارحم من رأس ما  ا رجاء وسالحه ا  ء 
ُواهللا{: عىل ذلك، قوله تعاىل ِ يدعو إ  دار َ

َ َ ِ ُ ْ ٍا سالم و هدي من  شاء إ   اط َ َ ِ
َ
ِ ُ َ َ ََ ِ ْ َ ِ َ  

ٍمستقيم ِ َ ْ ه ّعلي م بذكر اهللا فإن>:  القائلّ اهللا عىل النبيَّ، وصىل)٢٥: يونس( } 
 .)٢(<ه داءّا م وذكر ا اس فإنّشفاء، و ي

 

ّوأما فضل الدعاء يف السن َّه باإلضافة ملا تقدم من ّة الرشيفة، فإنَّ
َّوايات ذات صلة وثيقة باملوضوع، فإن هنالك عرشات الروايات ر

ّاألخرى، احلاث ّة واملؤكُ ُالدعاء، سنحاول الوقوف عند مجلة ّ أمهية دة عىلُ
َّمن األهم مما جاء فيه، وهي ّ : 

علي م با  ء، >:  أنه قال)عليه السالم(عن اإلمام الصادق  :ُالرواية األوىل
ً، ومن املتيقن أن اإلنسان املؤمن ال يدخر جهدا)٣(<ه  م ال تتقر ون بمثلّفإن َّ َّّ ُ 

                                                 

ُدعاء كميل> مقطع من )١(  .٣٣٧ص، ٣ج: ، مصدر سابقإقبال األعامل: ، انظر<ُ
َّ، أليب احلسن ورام بن أيب فراس ، دار )َّجمموعة ورام(اخلواطر ونزهة النواظر  تنبيه )٢(

 .٨، ص١ج: التعارف، بريوت
 .٢٩٣، ص٩٣ج:  بحار األنوار، مصدر سابق)٣(
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يف سبيل الوصول إىل مقام القرب من اهللا تعاىل، ومقام القرب يستلزم 
، ومن صميم عبادته )١(صاف يف دوام األوقات بعبادته سبحانهّاالت

ّ ديمومة دعائه واالت:سبحانه ُ والرواية الرشيفة حتسم لنا سبل .صال بهُ
 والزكاة وغري ّ إليه سبحانه، فهي كثرية، كالصالة والصوم واحلجبُّالتقر

ُذلك من العبادات، إال أن الطريق األمثل لنيل القرب هو دعاؤه َّ. 
افزعوا إ  اهللا   >: ه قالّ أن)صىل اهللا عليه وآله( عن رسول اهللا :الرواية الثانية

ّحوا  م، وا أوا إ ه    لم ّء مخ العبادةّات م، وادعوه فإن ا  ُ ُ>)٢( ،
ّوللتعبري بالفزعة داللة عىل خطورة املوقف وشدته، وكأن  )صىل اهللا عليه وآله (هَّ

ّيريد القول لنا بأنه ليس للملام ُ ه  سبيل الوصول إليّت غري اهللا تعاىل، وأنُ
 .َّعند الضيق والشدة هو الدعاء

ما من  ء أ رم   >: ً أيضا)صىل اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا : الرواية الثالثة
َّ، وهذا يعنى أن أعظم الوسائط املقدمة بني يديه )٣(<اهللا تعا  من ا  ء ُ َّ
ّه، ألن الدعاء خاصؤُسبحانه هو دعا ُ ا الوسائط ّة نفسه تعاىل، وأمَّ

ّة أنفسها، وكل ما عداه ما هو إال رشحة من فيضه، ّاألخرى فهي خاص
 ُفكيف يقاس به؟

ّثم إن ه، إال أنه بلحاظ ّن كان هو الواسطة بني العبد وربُ الدعاء وإَّ
ًالوسائط األخرى ال يكون واسطة صال ّابة االتّام هو بوّ حقيقية، وإنُ

                                                 

 .١٥٦ص: ُالرسالة القشريية، مصدر سابق:  انظر)١(
 .٣٠٢، ص٩٣ج:  املصدر السابق)٢(
عالء آل جعفـر، مؤسـسة : ، حتقيق مكارم األخالق، للشيخ ريض الدين الطربيس)٣(

 .١: ، احلديث٨، ص١ج: ّ هـ، قم املقدسة١٤١٦، ٢النرش اإلسالمي، ط
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ّواملناجاة املبارشة بني العبد ورب ِّ وإذا ما صنف الوحي باملبارش وغري .هُ ُ
ّاملبارش، فإن قضاء احلوائج ونيل الكامالت املفقودة عىل قسمني أيضا، إم ً ا َّ

ّأن حيصل بصورة مبارشة، وهو ما كان بواسطة الدعاء، وإم ا أن حيصل ُ
بالواسطة، وهذه الواسطة مهام تعاظم أمرها وعال شأهنا فال ترتقي يف 

ُة الدعاء ّاالستجابة ملا عليه واسطة الدعاء، وهذا ال يتناىف مع القول بصح
ّبواسطة أخرى، أعني بواسطة التوس ، فهذا )مّسلوعليهم  صىل اهللا(وآله  ّل بالنبيُ

 هلم كرامتهم العظمى التي ال )عليهم السالم(م ّل له مقامه الرشيف، وأهنُّالتوس
ّيشك فيها مؤمن، ولكن ه ال ّ هو أنّ مقتىض احلديث النبويّك عرفت أنّ

 .ُيوجد يشء أكرم عىل اهللا تعاىل من الدعاء، فافهم، وال تغفل عن ذلك
:  أنه قال)صىل اهللا عليه وآله ( عن رسول اهللاً وأخريا فقد روي:الرواية الرابعة

ُيدخل ا نة رجالن،  نا يعمالن عمال واحدا، ف ى أحدهما صاحبه فوقه، > َُ َ ُ ً ً
ِ

َ ُ

ًيا رب بما أعطيته، و ن عملنا واحدا؟ فيقول اهللا تبارك وتعا : فيقول ُ سأل  و م :  
 .)١(<ّوأجز وا، فإنه ال يتعاظمه  ءاسأ وا اهللا >: )صىل اهللا عليه وآله (َّثم قال. < سأل 

 يف ذلك هو سلوك طريق الدعاء، فهو طريق الكامل والتكامل ّواملهم
أن : )أجزلوا: ()صىل اهللا عليه وآله (يف مراحل السري والسلوك، واملراد من قوله

ّفإنه >: )صىل اهللا عليه وآله (، ولذلك قال)٢( ضئيلة تافهةتكون مطالبكم عظيمة، ال

                                                 

 .٤٢ص: ، مصدر سابقّعدة الداعي ونجاح الساعي)١(
 ن  إن رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ >:  أنه قال)عليه السالم (اإلمام حممد الباقر عن  روي )٢(

 اهللا عليـه ّ صـ ًداّا أن بعـث اهللا  مـّفلم،  فأ رمهماإلسالنزل   رجل بالطائف قبل 
ال، :  إ  ا ـاس؟ قـالّ وجـلّأتدري من ا ي أرسـله اهللا عـز: إ  ا اس قيل  لرجلوآ  

 وهو ا ي  ن نزل بك بالطائف يـوم كـذا ،د بن عبد اهللا ي يم أ  طالبّهو  م: قا وا  
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ّ، فإذا مل نطلب منه عظائم األمور، وهو مالك كل<ظمه  ءال يتعا  يشء ُ
 !.َّ يشء، فممن نطلبها إذن ؟ّواليه ينتهي كل

ُوهذا ال يعني اقتصار الدعاء عىل األمور العظيمة، فهذا أمر غري 
َّمتصور، ألن هلدف من أصل الدعاء هو طلب الكامل واالرتقاء، وقد  َّ ُ

ّتقدم من َّعىل النفوس أن تكون سامية، وأن هتتم بام هو ًا ذلك مرارا، ولكن َّ
ّاألهم ثم  والبسيط من ريً، دون أن يكون ذلك مانعا عن طلب اليسّ املهمّ

ّاملوىل تعاىل، ما دام أصل الطلب يصب باجتاه حتصيل الكامل املفقود، وقد 
علف شاتك ّ ح   يا  و  سل    ما  تاج إ ه،>: ورد يف احلديث القديس

                                                                                                                   

م عليه وأسلم، ثـم قـال ّفسل اهللا عليه وآ  ص  و ذا فأ رمته، فقدم ا رجل   رسول اهللا
 نزلت به بالطـائف   ا ي ا  ل ّأنا رب: ومن أنت؟ قال: قال أتعرف  يا رسول اهللا؟ :  

 ، بـكً رحبـا: فقال   رسول اهللا ص  اهللا عليـه وآ ، ا اهلية يوم كذا و ذا فأ رمتك
بمـا  ل اهللا ص  اهللا عليه وآ   شاة بر تها، فأ ر   رسوئأسأ ك م: سل حاجتك، فقال

ما  ن   هذا ا رجل أن  سأل  سؤال عجوز ب  إ ائيل  و  : ألصحابهسأل، ثم قال 
 ّعـزـ  اهللا ّإن: وما سألت عجوز ب  إ ائيل  و ؟ فقـال: بما سأل، فقا وا عليه ا سالم

 األرضإ   ل عظام يوسف من  ـ  قبـل أن  ـرج منهـا اأو  إ   و  أن ـ ذكره 
إن  ن : فجـاءه شـيخ فقـال ، فسأل  و  عن ق  يوسف عليه ا ـسالم. با شامّا قدسة

تعلمـ  : ا جاءتـه قـالّ فلمـ.  و  عليـه ا ـسالم إ هـافأرسلأحد يعرف ق ه ففالنة، 
ال : تقال:  و ك ما سألت،  عليهّفد :  قال.نعم:  وضع ق  يوسف عليه ا سالم؟ قالت

 ّ فـأو  اهللا عـز.  كـ  عليـكّال إال: فلك ا نة، قالـت: ك ، قالك عليه إال  ّأد 
 فلـك حكمـك، : فقـال  ـا  ـو . إ   و  ال ي   عليك أن  عل  ا حكمهاّوجل
 .ةّ حك  أن أ ون معك   درجتك ال  ت ـون فيهـا يـوم القيامـة   ا نـّفإن: قالت

ذا  ـو سـأل  مـا سـألت عجـوز بـ  ما  ن   هـ: فقال رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ 
 .١٤٤: ، احلديث١٥٥ ص،٨ج: ، مصدر سابقالكايففروع :  انظر.<إ ائيل
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ُ أكثر مما هو حقيقي، أريد به اإلشارة ّ، وهذا التعبري كنائي)١(<جينكو لح ع َّ
ُه، فال يكف عن دعائه ولو بملح طعامه، ّإىل توطيد األوارص بني العبد ورب ّ

ّفإذا ما تعودنا سؤاله يف أبسط األمور فإننا سوف نتوجه بقو ّ ُة إليه يف األمور َُّ
 .األعظم

ًفال يقف يشء حائال بينك وبني ال دعاء، فبدونه يكون احلرمان واملنع، ٌ
يا >:  يقول مليرس بن عبد العزيز)عليه السالم (ولذلك نجد اإلمام جعفر الصادق

ُإن األ ر قد فرغ منه، إن عند اهللا عز وجل م لة ال تنال : ُم   ادع، وال تقل   ّ

َإال بمسألة، و و أن عبدا سد فاه و م  سأل  م يعط ش ئا، فسل تعط، ُ ً ُ  ً
ه ّ يا م   إنٍ

 . )٢(<فتح  صاحبهُقرع إال يوشك أن يُل س من باب ي
ُ أنه يشرتط فينا الستجابة دعائه :ومن عظيم ألطافه وصنيعه تعاىل بنا

ّأن نطلب كامال لنا، ال أن نحقق كامال له، فهو الغني ً ًِّ  احلميد، بخالف ما ُ
ّعليه اإلنسان، فإنه يطلب لقضاء حاجتك كامال هو فاقده، إم ا خدمة ً

ّاه، أو يطلب أجرا من اهللا تعاىل أو أجرة من العباد، وشتّ إياختدمه ُ ان ما ً
ّبني املعطي األو : )صىل اهللا عليه وآله (َّل والثاين، وقد مر بنا قول الرسول األكرمُ

 . )٣(<ه داءّا م وذكر ا اس فإنّإي ...>
 

ضح لنا ّم بالدعاء، وقد اتا قد أوجزنا القول يف عالقة القرآن الكريّكن
ُّاحلث األكيد عليه، وأنه أشبه بحجر الزاوية يف حركة اإلنسان التكاملية، 

                                                 

 .٣: ، احلديث١٠٩٠ ص،٤ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )١(
 .٣: ، احلديث٤٦٦ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٢(
 .٨ ص،١ج: ، مصدر سابق)َّجمموعة ورام( تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر )٣(
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ًوهنا ارتأينا الوقوف قليال عند عالقة الدعاء بالقرآن الكريم، أي البحث 
ات التعاطي مع القرآن بلغة الدعاء، فللقرآن حرمة عظيمة، ّيف أدبي

سب مع هذه احلرمة، ولذلك ورد يف املقام ات تتناّوينبغي أن تكون له أدبي
ُجمموعة غري قليلة توجهنا إىل سبل التعاطي معه بوسائط دعائية، من قبيل  ّ ُ

 .ات الدعاء قبل تالوته وبعد تالوته، وما شابه ذلكّأدبي
 

ُيمكننا تقسيم اآلداب الدعائية إىل ثالثة أقسام، وهي ُ : 
القرآن، أي عند أخذ القرآن الكريم، فقد  الدعاء قبل تالوة :لّاألو

 كان يدعو هبذا الدعاء قبل أن )عليه السالم (َّورد فيه أن اإلمام جعفر الصادق
د بن ّ هذا كتابك ا  ل، من عندك   رسو ك  مّا  إ  أشهد أن>: يقرأ

ًك، جعلته هاديا منك إ  خلقك، ّعبد اهللا، و  ك ا اطق    سان ن ي

 عهدك و تابك، ا  ُإ    تا ّ ًصال فيما ب نك و   عبادك، ّ متًوحبال
ًفاجعل نظري فيه عبادة، وقراء  فيه فكرا، وفكري فيه اعتبارا  ً...>)١(. 

  الدعاء أثناء تالوة القرآن، وقد ورد فيه عن أمري املؤمنني عيل:الثاين
عند قراءة القرآن، وعند : ناغتنموا ا  ء عند  سة  واط>:  أنه قال)عليه السالم(

   لشهادة، وعند دعوة ا ظلوم، ّاألذان، وعند نزول الغيث، وعند ا قاء ا صف
إىل ) اّإهن(ُ، وهنا حيتمل عود الضمري يف )٢(<ها ل س  ا حجاب دون العرشّفإن

ّاملواطن، ألهنا هي املتحد ًة يف املقام، وبعد عدها مجيعا جاء ّث عنه، واملعنيُ ّ
                                                 

 .٢: احلديث ،٢٠٦ ص،٨٩ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )١(
 .١: ، احلديث٣٤٣ ص،٩٠ج:  املصدر السابق)٢(
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ًا مجيعا، فيكون الدعاء عند قراءة القرآن ليس هلا حجاب دون الوصف هل
ل قريب، والثاين ّ، واألو<دعوة املظلوم>ًالعرش، وقد يكون عائدا إىل 

 لورود بعض الروايات احلاكية هلذا املعنى، ولكن يبقى جمال ؛أقرب
ٌالشمول جلميع املواطن مفتوحا، والقول به له وجه  .  وجيهً

عاء عند قراءة القرآن فرصة ثمينة ينبغي ّوعىل أي حال، فالد
 َّاغتنامها، ولكن كيف يتسنى لنا ذلك ونحن مشغولون بالتالوة؟

ٌ بآية فيها وعدرنامرإذا أننا هو : واجلواب ْ  طلبنا ذلك لنا وللمؤمنني، ،َ
 استعذنا باهللا تعاىل لنا وإلخواننا املؤمنني من ،وإذا مررنا بآية فيها وعيد

ّآية فها ذكر املذنبني املقرصين اهتذلك، وإذا مررنا ب ّ ُ نا أنفسنا وطلبنا منه ْمُ
تعاىل العفو واملغفرة، وإذا مررنا بآية فيها ذكر التائبني الصاحلني رجوناه 

ُ الطلب واالستعاذة والرجاء ال يشرتط ّإن و.أن نكون كذلك، وهكذا
ًفيها أن تكون لفظية، حيث يكفي استحضار معانيها، وإن كان 

 .ة اللفظ أفضل وأنفعّا بمعياستحضاره
ّجدير بالذكر أن هذا السمت من القراءة يعترب نوعا جليال من التدب ًُ ً ر يف َّ

 .َّالقرآن الكريم، حيث تعكس مضامني القرآن عليك، فتقرأه وكأنه نزل عليك
 بن ّ الدعاء بعد التالوة، وقد ورد فيه عن عاصم عن زر:الثالث
 إىل آخره يف املسجد اجلامع بالكوفة لهّقرأت القرآن من أو: حبيش قال

فلام بلغت رأس العرشين  ... )عليه السالم (عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
ُ وا ين آمنوا وعملوا ا صاِ ات   روضات ا نات  هم ما {من حم عسق،  َُ

ِ ِ ِ َ ََ َْ َ ِ  ُ ِ َ ََ َ ِ  

ِ شاؤون عند ر هم ذ ِك هو الفضل ا كب
َ ُ ْ َ ْ َ َُ َ ََ ْ ِ  ِ َ ُ َ  بكى أمري )٢٢: الشورى( }ُ َ

ْأمـن    ! ّيازر>: ارتفع نحيبه، ثم رفع رأسه إىل السامء وقالّ حتى املؤمنني  َ
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ثم . ، إىل آخر الدعاء<َا  إ  أسأ ك إخبات ا خب  >: ، ثم قال<د  
 ص  اهللا عليه وآ   حب   رسول اهللاّنإ بهذه، فُإذا ختمت فادع ! ّيا زر>: قال
 .)١(<  أن أدعو بهن عند ختم القرآنأ ر 

 يدعو عند الفراغ من قراءة القرآن )عليه السالم (وقد كان اإلمام الصادق
ا  إ  قد قرأت ما قضيت من كتابك ا ي أنزلت فيه   >: هبذا الدعاء

ُ  اجعل   من  ل ا  .ناّ فلك ا مد ر ،ص  اهللا عليه وآ ك ا صادق ّن ي  

ًرم حرامه، و ؤمن بمحكمه وم شابهه، واجعله   أ سا   ق ي ُحال  و  ُ ْ ُ  

ًوأ سا   ح ي ُ
...>)٢(. 

 

ا قد أجبنا عن كيفية إمكان الدعاء عند تالوة القرآن، وقد اعتربنا ّكن
ّذلك رضبا من التدب ُّر احلقيقي بمعاين القرآن الكريم، واآلن نود أن ً

ه ّى هبا القلوب الطاهرة، إنّر، وموعظة تتغنّبًنسوق شاهدا عىل هذا التد
ًة عىل استجابة الدعاء، وسوف نحاول الوقوف ّشاهد يستبطن شواهد حي

ًا ّخرجت حاج>:  أنه قال)٣(ُعندمها بإجياز، فعن شقيق بن إبراهيم البلخي
                                                 

 .٢: احلديث ،٢٠٦ ص،٨٩ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )١(
 .٢: احلديث ،٢٠٦ ص،٨٩ج:  املصدر السابق)٢(
 خراسـان، ُهو أبو عيل شقيق بن إبراهيم البلخي الزاهد، من مـشاهري املـشايخ يف )٣(

ّولعله أول من تكل بكور خراسان، وكان من كبـار ) الصوفية(م يف علوم األحوال َّ
َ، صـاحب ١٥٣سـنة ) بام وراء النهـر(املجاهدين، حيث استشهد يف غزوة كوالن  َ

ّإبراهيم بن أدهم وأخذ عنه الطريقـة، وقـد كـان أسـتاذا حلـاتم األصـم ً  الـصويف ُ
زت الـدنيا ّيف القرآن عرشين سنة حتـى ميـُعملت : املشهور، الذي روى عنه قوله
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اللهم : ، فقلت...م بالقباب ّإىل بيت اهللا احلرام، فنظرت إىل الناس يف زهي
، إذ نظرت إىل ...فبينام أنا قائم . ّوا إليك فال تردهم خائبنيإهنم قد خرج

، حسن الوجه، شديد السمرة، عليه سيامء العبادة ّفتى حدث السن
هذا : ، وهو منفرد يف عزلة من الناس، فقلت يف نفيس...وشواهدها 

ّالفتى من هؤالء الصوفية املتوكلة، يريد أن يكون كال َ  عىل الناس يف هذا  ًِّ
يا : ًخنه، فلام رآين مقبال نحوه قال يلّ إليه، وألوبّق، واهللا ألمضنيالطري

َيا   ها ا ين آمنوا اجت بوا كث ا من الظن إن  عض الظن إ م وال {ُشقيق   َ ٌ ْ ِ ِ    َ َ َ َْ َ  َْ َ ً ِ َ ُ ُِ َ ِ  َ

ُ سسوا  َ َّقد تكلم : ، ثم تركني ومىض، فقلت يف نفيس)١٢: احلجرات( }َ
ّ رسي، ونطق بام يف نفيس، وسامهذا الفتى عىل ُين باسمي، وما فعل هذا ِّ ْ ِ

                                                                                                                   

َ ما أوت تم مـن  ء  متـاع ا {: من اآلخرة، فأصبته يف حرفني وهو قوله تعاىل ُ َ َ ََ َ ٍَ ْ ْ ِ ْ ُ ِ
ُ

ِيـاة  َ

َا  يا وما عند ا  خ  وأ   ْْ َ َ ٌَ ْ َ ِ  َ ِ َ َ ْ ِّميز بني ما تعطى وتعطي، إن كان ما يعطيك : ، وقوله} 
ُّأحب إليك فأنت حمب الدني ُّا، وإن كان ما تعطيه أحب إليك فأنت حمب اآلخرةَّ َّ. 

ًكان تاجرا كبريا ومن أبناء األغنياء، مقبال عىل الدنيا، وقـد كـان سـبب توبتـه أنـه  ُ ً ً
ًخرج للتجارة إىل أرض الرتك وهو حدث، فـدخل بيـت األصـنام فـرأى خادمـا 

ّ لك صانعا حيّإن: لألصنام فيه، فقال شقيق للخادم ًا عاملا فاعبً ده، وال تعبـد هـذه ً
إن كان كام تقول فهو قادر عـىل أن يرزقـك : فقال!  وال تنفعّاألصنام التي ال ترض

فانتبه شقيق، وأخذ يف طريق الزهد، بعـد ! يت إىل ها هنا للتجارة ؟ّببلدك، فلم تعن
ّأن تصدق بجميع ما يملكـه، ثـم الزم العلـامء والزهـ َّ ّاد إىل أن مـات، وقـد وفـَّ َق ُ

. ةّة واخلاصـّ ما روته العامـ)عليه السالم(دالئل اإلمام موسى بن جعفر للوقوف عىل 
املستفاد من ذيل (و. ٤١ ص،٢ج: يّ، للشيخ عباس القم)الكنى واأللقاب: (انظر

: ، للـسمعاين)األنساب(و. ٨٨:  رقم٩٦ ص،١ج: ، البن الدمياطي)تاريخ بغداد
 .١٧١ ص،٣ج: خلري الدين الزركيل) األعالم(و، ٤٤٧ ص،٣ج
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ٍّ اهللا، أحلقه وأسأله أن جيعلني يف حل، فأرسعت وراءه ّإال وهو ويل ُ ُ ُ َ ْ َ... ،
 عىل كثيب رمل، وهو راكع وساجد، ّونظرت فإذا صاحبي قائم يصيل

هذا : َّوأعضاؤه تضطرب، ودموعه جتري من خشية اهللا عز وجل، فقلت
ٍّه أن جيعلني يف حل، فأقبلت نحوه، فلام ّ إليه، ثم ألسألنّألمضنيصاحبي، 
ُ و   لغفار  من تاب وآمن وعمل صاِ ا  م {يا شقيق : ً مقبال قال يلّنظر إيل ً   َ َ ََ ِ َ َ َ ََ َ َ ٌ  َ َ ِ
َاهتدى َ هذا رجل من : ، ثم غاب عن عيني فلم أره، فقلت)٨٢: طه( }ْ

ِّاألبدال، وقد تكلم عىل رسي مرتني ّ حتى  وأنا معهم،ّورحل احلاج...  َّ
 فإذا أنا بالفتى قائم عىل البئر، وبيده ركوة يستقي هبا ماء، فانقطعت ،نزلنا

صاحبي واهللا، فرأيته قد رمق السامء بطرفه، وهو : الركوة يف البئر، فقلت
     إذا أردت الطعام، إل  وسيدي ماّ إ  ا اء، وقوُ إذا ظمئتّأنت ر : يقول
 . ا، فال تعدمنيهاسواه

جرى عىل ّ حتى فواهللا، لقد رأيت البئر وقد فاض ماؤها: قيقشقال 
أ، فأسبغ ّ توضّها ماء، ثمَّوجه األرض، فمد يده، فتناول الركوة، فمأل

َّ ركعات، ثم مال إىل كثيب رمل أبيض، فجعل يقبض ّالوضوء، وصىل ُ
ِّبيده من الرمل ويطرحه يف الركوة، ثم حيركها ويرشب َّ : ، فقلت يف نفيسُ

ًأتراه قد حول الرمل سويقا؟ أطعمني ـ رمحك اهللا : فدنوت منه فقلت له! َّ
يا شقيق،  م تزل نعمة اهللا : فنظر وقال يل. ـ من فضل ما أنعم اهللا به عليك

ك، فإنه ال يضيع من ّك بر ّعلينا أهل ا يت سابغة، وأياديه  ينا  يلة، فأحسن ظن
، ثم غاب عن عيني، ...ركوة من يده ورشبت فأخذت ال. ًاّأحسن به ظن

َّة وقضيت حجي، فإذا أنا بالفتى يف هدأة من ّدخلت مكّ حتى فلم أره ُ
ًالليل، وقد زهرت النجوم، وهو إىل جانب قبة الرشاب راكعا ساجدا، ال  َُّ
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 بخشوع وأنني ّيريد مع اهللا سواه، فجعلت أرعاه وأنظر إليه، وهو يصيل
َّ ترتيال، فكلام مرت آية فيها وعد ووعيد رددها عىل ل القرآنّوبكاء، ويرت ٌ َّ َّ ً

ه، ّإذا دنا الفجر جلس يف مصالّ حتى ه،ّنفسه، ودموعه جتري عىل خد
ّيسبح ربه ويقدسه، ثم قام فصىل ِّ ُ َّ ِّ ً الغداة، وطاف بالبيت أسبوعا، وخرج ُ ُ

ٍمن باب املسجد، فخرجت، فرأيت له حاشية وموال، وإذا عليه لباس 
الذي شاهدت، وإذا الناس من حوله يسألونه عن مسائلهم، خالف 

من هذا الفتى؟ : ِّويسلمون عليه، فقلت لبعض الناس، أحسبه من مواليه
: ومن أبو إبراهيم؟ قال: قلت. دّهذا أبو إبراهيم، عامل آل حمم: فقال يل

عليهم (موسى بن جعفر بن حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن أيب طالب 
ّلقد عجبت أن توجد هذه الشواهد إال: فقلت. )السالم  .)١(<يةّ يف هذه الذرُ

 

َّمن هنا يتضح لنا أولية سلوك طريق الدعاء عىل املكوث يف دوائر 
َّمقام الرضا وجاللته إال أنه ال ّ أمهية ّالرضا، والسكوت عام وقع، فعىل
َّيكون بديال عن أصل الدعاء، فإن  الدعاء عبادة يف نفسه، كام عرفت، ً

ٍوسلوكه حمصل لكامل ِّ ّ فيه، بغض النظر عن حتقيق املدعوُ  له، وهذا ال ّ
ّينايف موضوعة الرضا كام توهم البعض، فالرضا بالقضاء ال يمنع أسبقي ته َُّ

 لعدم العلم بكون القضاء الواقع من احلتم، فالقضاء ؛ته بالدعاءّوأحلقي
 .)٢( املحتوم، كام سيأيتمنه املحتوم ومنه غري

                                                 

قـسم (ّ، حتقيـق ونـرش مؤسـسة البعثـة حممـد بـن جريـر الطـربياإلمامة، دالئل  )١(
 .٦: ، احلديث٣١٧ص: ّهـ، قم املقدسة١٤١٣، ١، ط)الدراسات اإلسالمية

 . يف الفصل السابع<عالقة الدعاء بالبداء> سيأيت ذلك يف موضوعة )٢(
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  إش  ة أو و ة ا رضا بالقضاء
ِّ ما قولكم يف الروايات املبينة ألولوية الذكر عىل الدعاء، كام :فإن قيل ُ

قال اهللا >:  أنه قال)صىل اهللا عليه وآله ( عن رسول اهللاّيف احلديث القديس املروي
 ؟)١(<ائل من شغله ذكري عن  سأل  أعطيته أفضل ما أعطي ا س: تعا 

 رضوا بالقضاء ومل يسلكوا طريق )عليهم السالم(ة من األنبياء ّوما بال ثل
َ، يوم ألقى به النمرود )عليه السالم (ة إبراهيم اخلليلّالدعاء، كام يف قص
هل لك من حاجة؟ : اه جربائيل يف اهلواء فقالّفتلق ،باملنجنيق يف النار

إن : ، فاستقبله ميكائيل فقال يل أما إ ك فال، حس  اهللا ونعم ا و:فقال
َّأردت أمخدت النار، فان خزائن األمطار واملياه بيدي، فقال ،  ال أر د:ُ

ُلو شئت طريت النار، قال: وأتاه ملك الريح، فقال  ال أر د:ََّ
، فقال ُ

ُ حس  من سؤا  علمه  ا :)عليه السالم(فقال . فاسأل اهللا: جربائيل  ؟)٢(ُ
ًا بدمه ّرضج بقي ثالث ساعات من النهار م)عليه السالم( وهذا اإلمام احلسني

ًرامقا بطرفه إىل السامء مناديا  ؟)٣(<...ًإل  ص ا   قضائك وال معبود سواك>: ًُ
 . عىل الدعاءالرضامت ّوغري ذلك من املوارد التي قد

 : ُ يمكن تصويره عىل نحوين، ومهاواجلواب
 . بلحاظ أصل الفكرة:األول
 .ظ املصداق بلحا:الثاين

                                                 

 .٣٢٣ ص،٩٠ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )١(
 .٧٠: ، احلديث١٥٥ ص،٦٨ج:  املصدر السابق)٢(
 سـيد :ة لذوي القربى، للشيخ سليامن بن إبراهيم القندوزي احلنفي ، حتقيقّينابيع املود )٣(

 .٨٢ ص٣ج:  هـ، قم١٤١٦، ١ُعيل مجال أرشف احلسيني، دار األسوة، ط
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ّ فإن الدعاء باق عىل أولوي:أما األول ٍ ُته، ولكن ينبغي فيه مراعاة َّ
ُاألحوال، ففي بعض األحوال جيد العبد املبتىل يف قلبه إشارة ودافعية 

ه، وتارة جيد يف قلبه إشارة ّللدعاء فيكون الدعاء هو األوىل يف حق
راعاة احلال ُالسكوت والرضا فيكون السكوت أوىل له، فينبغي للعبد م

 .)١(الذي عليه
ُوهذا ال يعني وجود التنايف بني الدعاء والرضا بالقضاء، بل يمكن 
َّالقول أيضا أن الرضا بالقضاء هو اآلخر حيتاج إىل الثبات عليه فيكون  ً

َّحمتاجا للدعاء، فال يتصور االنفكاك بني األمرين ُ ً ُ. 
أصل الدعاء،  ال ينفي ّ، فاحلديث القديسوأما عىل صعيد املصداق

ُوذلك لعدم انحصار الدعاء بطلب احلاجات الدنيوية، فالذكر مفردة 
ُدعائية، بل هي أرشف مراتب الدعاء، ومن رشافتها أهنا تفيض لقضاء  ُ

 .احلاجات بصورة تلقائية، فال معنى لورود اإلشكال
م ُ فإنه قد دعا ربه، ولكن بام يناسب املقا)عليه السالم (ة إبراهيمّوأما يف قص

ّالذي هو عليه، فهو لشدة توحيده وحضور اهللا تعاىل لديه مل جيد مسو ُ ًغا ِّ
َّإلظهار الطلب عىل يد املالئكة املرسلني إليه، وهو يعلم بأن مقامه  ُ

َّن إالتوحيدي الذي دعا الناس إليه يأبى عليه النظر إىل غري اهللا تعاىل، ثم 
ُّحسبي من سؤايل علمه بحايل، حاك عن توج: قوله هه بالدعاء بلسان ٍ

حاله ال بلسان مقاله، ولسان احلال أبلغ من لسان املقال، مع االلتفات إىل 
 .مقام الداعي، فقد ال يفي احلال للداعي فيصري إىل الدعاء

ُ فهو اآلخر مفردة دعائية، )عليه السالم (ُّوأما يف جتمل أيب عبد اهللا احلسني
                                                 

 .٣٨٠ص: ُالرسالة القشريية، مصدر سابق:  انظر)١(
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 .ِّ، دعاء حمض لكل ذي عينني<كًإل  ص ا   قضائ>: كام هو واضح، فقوله
ًوأخريا فقد ورد حديث يف املقام، هو فصل اخلصام، وتتميم الكالم، 
ًحيث ال يعدل بالدعاء شيئا أبدا، فعن حنان بن سدير، عن أبيه قال ً :

ما من  ء :  أي العبادة أفضل؟ فقال)عليه السالم (قلت أليب جعفر الباقر>
َ وما أحد أبغض إ  ، طلب  ما عندهُ و سألُأفضل عند اهللا عز وجل من أن   َ

 . )١(<   اهللا عز وجل  من  ستك  عن عبادته وال  سأل ما عنده
 

ّاآلن نحتاج أن نقف قليال عند أهم حمط ّ ات الدعاء، وهي ّة من حمطً
ّ إن الدعاء هو عبادة حقيقية، بل هو مخ .ة اإلخالص يف الدعاءّحمط ّ

ُ والعبادات بشكل عام يقصد فيها املعبود وحده ال -ّام مر بنا  ك-العبادة  ُ
ّغري، وألجل ذلك يكون العبد مستحق ّا لألجر، وأمُ ًا من قصد جهة ً

ّأخرى فإن ّمستحقه ال يكون ُ ٌّا للثواب واألجر، بل هو مستحق للعقوبة، ألنه ُ ُ ً
 احلال بتلك الضميمة إما أن يكون قد وقع يف براثن الرشك األكرب، كام هو

ِّبالنسبة لقريش التي كانت تسجد لألصنام بقصد أهنا تقرهبم هللا تعاىل، وإما  ُ
ُأن يكون قد وقع يف الرشك األصغر، كام هو احلال بالنسبة للمرائني يف 
ّأعامهلم، فهؤالء عىل أقل التقادير ستكون أعامهلم باطلة، ولعل هذا النوع من  ّ

ّومن هنا نفهم رس حتذير النبي األكرم ًالرشك هو األكثر انتشارا بني الناس، 
ُإن أخوف ما أخاف >: )صىل اهللا عليه وآله ( لنا من ذلك، حيث كان يقول)صىل اهللا عليه وآله( َ

 ا ر اء، يقول اهللا عز : ُوما الرشك األصغر؟ قال: ، قالواُعلي م ا  ك األصغر
                                                 

 .٢: ديث، احل٤٦٦ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
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ُا إ  ا ين كنتم تراؤون اذهبو:  وجل يوم القيامة  لمرائ  إذا جازى العباد بأعما م

 . )١(< م   ا نيا، فانظروا هل  دون عندهم ا زاء
ِّاستعيذوا باهللا من جب>: )صىل اهللا عليه وآله( وقال ِ ا زنُ َ وما هو يا رسول : ، قيلَ

ّواد   جهنم أعد  لقر:  قالاهللا؟  ُ يقول اهللا >: )صىل اهللا عليه وآله (، وقال<اء ا رائ ٍ 
ً ن عمل   عمال أ ك فيه غ ي فهو    ه، وأنا منه برئ، وأنا أغ  َم: تعا  َ ِ َ ْ

 فيه مثقال ًال يقبل اهللا تعا  عمال>: )صىل اهللا عليه وآله (، وقال<األغنياء عن ا  ك
: )صىل اهللا عليه وآله (وقال. <إن أد  ا ر اء ا  ك>: )صىل اهللا عليه وآله (، وقال<ة من ر اءّذر

 ضل عملك، ! يا  را ! يا  در!  يا فاجر: عليه يوم القيامةىَا  ينادإن ا ر>

 )صىل اهللا عليه وآله (، وقد كان<  فخذ أجرك  من كنت تعمل  اذهبوحبط أجرك، 
ّإ   وفت   أم>: )صىل اهللا عليه وآله(ُما يبكيك؟ قال : يبكي، فقيل له   ا  ك،  

ّأما إن َ
ُشمسا وال قمرا وال حجرا، و كنهم يراؤون ًهم ال يعبدون صنما، وال  ً ً ً

 .)٢( <بأعما م
ُواإلخالص هو خلوص العمل من الشوائب، ومعنى خلوص 
ّالدعاء من الشوائب هو عدم التفات القلب أثناء الدعاء إىل غري املدعو َ ُِ ِ ،

ُفإذا ما توفر اإلخالص وطهر الدعاء من الشوائب فألنه . وهو اهللا تعاىل َ ُ َُ ّ
ًلوا من اخلبائث املعنوية، وعندئذ سوف يكون ًبا، وخّ طيسوف يكون

َإ ه يصعد ال م الطيب و... {: ًمشموال لقوله تعاىل ُ   ُ ِ َِ ْ ُ َ َْ ْ َ ُالعمل ا صالح ير عهِ ُ َ ْ َ َُ ِ  ُ َ ْ...{ 
ّ، وعندئذ سوف يكون الداعي داعيا حق)١٠: فاطر( ً حتقيقا لقوله ؛ًاً

                                                 

 : الشيخ حممد رضـا املظفـر، تعليـق:، تقديمحممد مهدي النراقي، جامع السعادات )١(
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َ و ذا سأ ك عبادي   {: تعاىل َِ ِ َ َ َ َ َ
ِ ِ فإ  قر ب أجيب دعوة ا اع إذا د ن َ َِ َ ََ

ِ ِِ  ََ ْ ُ ُ ٌ ِ
َ َ 

َفل ستجيبوا   و ؤمنوا   لعلهم يرشدون ُ ُ ْ َ َ َْ ُ ُ ُ َ َ
ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ْ َ ، ويف غري )١٨٦: البقرة( }ْ

ُصورة اإلخالص ال يصدق عنوان الدعاء إال من باب املساحمة، وإن كان 
ّلإلخالص مراتب، فإن خلو  .ُّغه من عنوان الدعائيةُ الدعاء منها يفرَّ

ّا هب ا مص  ُ  
لمة يف ذلك، جدير بأن  ك)عليه السالم (وقد ورد عن أمري املؤمنني عيل

َّذهب، بل هي الذهب املصفى كقائلها، وهي قولهال ُتكتب بامء وخ  >: ُ
ٍ  ر ن  وقلب ت ، و  ا ناجاة سبب ا جاة، و اإلخالص ْر عن صدّا  ء ما صد ٍ
ُ، واخلريية يف كلمة الطهر )١(< ص، فإذا اشتد الفزع فإ  اهللا ا فزعي ون ا ال

، والتي جاءت عىل صيغة أفعل التفضيل، ال تعني وجود خري )عليه السالم (عيل
َّ من اإلخالص، ألنه كام قلنا ليس بدعاء، بل هو يلايل يف الدعاء اخلّأو

ّتوجه اخلالص هللا سالب بانتفاء موضوعه، وموضوع الدعاء يف املقام هو ال
َّ باخلريية اإلشارة إىل مراتب اإلخالص، وأن خري )عليه السالم (تعاىل، وإنام أراد

ّا، وقلبه تقيّر الداعي فيه نقيْهذه املراتب ما كان صد  . ًا، فافهمً
َّوينبغي أن يعلم بأن اإلخالص وليد احلب، فال إخالص ملن ال حب  ُ ّ ُّ

ُص هي األخرى عائدة ملراتب ّله، وبذلك نفهم بأن مراتب اإلخال
ّاحلب، فاملراتب الدانية تولد حبا دانيا، والعكس بالعكس، وأما احلب  ُ ًّ ً ّ ُ

َفهو اآلخر وليد أمر آخر أصال ومراتب ً  وهو املعرفة، فمن عرف اهللا ،ٍ
ُتعاىل أحب اهللاَ ومن أحبه أخلص له َّ ّ. 
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ٌوعليه فمن كان فاقدا لإلخالص يف عباداته فذلك كاشف ٌّ إينً عن  ّ
ِفقده احلب هللا تعاىل، ومن فقد احلب هللا تعاىل فذلك كاشف إين عن فقده  ِ ِْ َ َ َ ْ َّ ّ ّ ََّ
ُملعرفة اهللا تعاىل، مما يعني أن األس يف كل هذه املعادلة هو معرفة اهللا  ّّ َّ ُ َّ
ّتعاىل، كام أن هذا الرتتب الطويل بني املعرفة واحلب واإلخالص هو  ّ ّ

ٌترتب ذايت، وسنة إهلية ٌّ ّ ٌّ ُ َ، ومسلك قرآين منسجم متام االنسجام مع فطرة ّ ٌ ُ ّ
ّاإلنسان، رزقنا اهللا تعاىل معرفته وحب ُ َه واإلخالص لهَ ُ. 

ّثم إن اإلخالص له حقيقة كامنة وهي نفس الني ٌَ ٌ ّ ُة هي الصورة ّة، فالنيّ ُ
ّالباطنية للعمل، بل إن القيمة احلقيقية للعمل تكمن يف الني ُ ة، أما صورة ُ

َّية فقيمته مستمدة من قيمة العمل وصورته الباطنية، وهي العمل الظاهر ُ
صىل اهللا (ة، وإال فهو ال قيمة حقيقية له، ومن هنا نفهم كلامت رسول اهللا ّالني

ٍإنما األعمال با يات، و   ا رئ ما نوى>:  يف املقام، حيث يقول)عليه وآله
 ّ ُ ّ>)١( ،

ُا ية أساس العمل>و ُ ِاألعمال ثـما>، و)٢(<ّ ّر ا ياتُ ٌنية ا ؤمن خ  >ّ، بل إن )٣(<ُ ّ

 .)٤(<ّ  ونية الفاجر   من عمله،من عمله
ّوعليه فخالصة كل عمل وذروته وثمرته تكمن يف إخالص النية هللا  ُ ُ ُُ ُ ُ ٍ ّ ُ ُ
ُتعاىل، بل يف إخالص النية تكمن قيمة اإلنسان وحقيقته، ودون ذلك  ُ ُّ

                                                 

الـسيد حـسن اخلرسـان، دار : حتقيـق، ة الطـويس، لشيخ الطائفـهتذيب األحكام )١(
 .٢:، احلديثّباب نية الصيام، ١٨٦ ص،٤ج: ٤الكتب اإلسالمية، ط
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 .٢٩٢: السابقاملصدر  )٣(
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 ٥١ ......................................................................معنى الدعاء وحقيقته

ٍثورا، فإن كل عمل فيه ًاإلخالص والقصد سيجد اإلنسان عمله هباء من َّ ّ ً
ٌرشكة فهو لذلك الرشيك الضعيف ُوقدمنا إ  ما عملوا {: ، قال تعاىل)١(ِ ِ َ ََ َ ِ ْ ِ َ َ

ًمن  مل فجعلناه هباء منثورا ْ َ ً َ َ َ َ َُ ْ َ ََ
ٍ

ْ ً ذلك العمل األجوف متاما .)٢٣: الفرقان( }ِ ُ
ّاخلايل من قيمته الفعلية، قد أحيل إىل هباء منثور، ألنه يف حقيقته جمر د ّ

ُقشور فارغة، فلم يكن شيئا يذكر سوى عند صاحبه الظامئ له والساعي  ً
ًك اب بقيعة  سبه الظمآن ماء{: ًخلفه فيحسبه ماء وهو َ ُ ُْ  ُ َ ْ َ ٍ َ ِ ِ ٍ َ َ

ْإذا جاءه  م ّ ح  َ َ ُ َ َ َ ِ
ِ ده ش ئا ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه واهللا   ع ا ساب َ َِ

ْ ُ ِ َ ُ َ َ َُ َ ِ ُ ُ ُ ًَ َ َ َ َْ ِ َ ْ َْ ِ
، )٣٩: رالنو(}َ

ٍو سبون   هم    ء{: ُوأصحابه وصفوا بقوله تعاىل ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُأال إ هم هم  َ ُ ُْ  ِ
َ

َال ذبون ُ ِ َ  .)١٩: املجادلة( }ْ
ُومن هنا يتضح لنا الوجه الناصع لقوله تعاىل ُ ُيوم  ب  ا  ائر{: ّ ِ َ  َْ ْ ُ َ َ{ 

ّ، حيث يكشف اللثام عن النوايا ويبان كل إنسا)٩: الطارق( ن عىل ُ
ّحقيقته، فلم تعرب اآلية الكريمة باألعامل وإنام عربت بالرسائر التي هي  ِّّ ُ

من >ّالداعي احلقيقي الكامن وراء األعامل وما انطوت عليه الضامئر؛ فـ 
ُحسنت ن ته كثـرت مثو ته َ ّ ، وعندئذ تتاميز الرسائر بحسن النوايا )٢(<ُ

ُوقبحها، وهنا يروى عن أمري املؤمنني عيل ّحسن ا ية >:  قوله)ليه السالمع (ُ ُ

ّ، ألن الرسائر هي البطانة التي متث)٣(< ال ا  ائر ُ ة ّل واقع واإلنسان، والنيَّ
                                                 

ّإشارة إىل احلديث القديس املروي عن اإلمام الصادق  )١( قـال اهللا «:  يقـول)عليه الـسالم(ّ
ّعز وجل أنا خ    ك، من أ ك م  غـ ي   عمـل عملـه  ـم أقبلـه إال مـا  ن    َ ُ ّ ّ

 .٩ :، احلديث٢٩٥ ص،٢ج: أصول الكايف: انظر. ً»خا صا
 .٩٠٩٤: غرر احلكم، مصدر سابق )٢(
 .٤٨٠٦: السابقاملصدر  )٣(
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 .أمر باطني، فجامل الرسيرة مقرتن بجامل النية، والعكس بالعكس
: ُوهذا اجلامل واحلسن كفيالن بحفظ العمل ومضاعفة األجر عليه

ْإنا ال نضيع أجر من { َ َ ْ َ ُ ِ ُ ًأحسن  مال  َ َ َ َ ْ ُإن اهللا ال يضيع { و)٣٠: الكهف( }َ ِ ُ َ  ِ
َأجر ا محس   ِ ِ ْ ُْ َ ُاجلامل الواقي واحلسن الساقي ذلك  فليكن )١٢٠: التوبة( }َ

ًمطلبا ومقصدا، و ِ مثل{ً ْا فليعملَ هذِ َ ْ َ ْ َالعا لون َ ُ ِ َ  .)٦١: الصافات( }ْ
ِوينبغي أن يعلم بأن اإلخالص يف أحد وجوهه يعني د ِِ َ فع األغيار َُّ

َّعمن حتب وتقصد، ألن اإلخالص يعني الطرد التام للشوب الذي هو  َّ َ ّّ ُ ُ
ّ، وهو املروي عن اإلمام جعفر )١(ّمقابل له، كام نص عىل ذلك علامء اللغة

ّ حيث يقول يف حديث طويل يبني فيه جنود العقل )عليه السالم(الصادق  ُ
 .)٢(<ّواإلخالص وضده ا شوب>: واجلهل

 

َوأخريا فإن لإلخالص مراتب ثالث، وهي ّ ً : 
ّ إخالص العوام، وهو ما يوافق املعنى اللغوي، أي :املرتبة األوىل

ّتصفية العمل القلبي من كل شوب ّ. 
ّ إخالص اخلواص، وهو إخراج رؤية العمل من العمل، :املرتبة الثانية

ّبحيث ال تفتخر يف نفسك بالعمل، وال تعتقد أنك تستحق عل  .ًيه ثواباّ
ِ إخالص خاصة اخلاصة، وهو اخلالص من رؤية نفس :املرتبة الثالثة ّ ّ

                                                 

طبعة هـ، ١٤٠٥، ١ للعالمة ابن منظور، دار الرتاث العريب، طلسان العرب: نظر ا)١(
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 .ّاإلخالص، وهو أشد املراتب وأعظمها
 هي :والثانيةُ هي تصفية الفعل من مالحظة املخلوقني، :فاألوىل

 هي أن ال :والثالثةتصفية النفس من طلب األجر أو انتظار الثواب عليه، 
ِب، واخللوص من طلب األجر، أي أن ال يرى ذلك اخللوص من الشو

َ فيتهم نفسه، ويعتقد أن كل ما عنده هو من اهللا تعاىل.يرى إخالصه ََّّ َّ. 
ِاإلخالص الذي وصل إليه فهو من عند اهللاّحتى  َ. 

 

ًويف ضوء ذلك يتبني لنا بأن اإلخالص ليس أمرا مكمال للدعاء، وإ ِّ ُ ًَّ ام ّنّ
ّهو رشط أسايس يف صح ٌ ّته وقبوله، بل ال يتصور الدعاء بال إخالص، ألن ٌ ٍ ُ ُ ّ ُ ِ ِ

ّحقيقية الدعاء تكمن يف الني ُ ِ ّوحقيقية الني ِة،َ  .ُة تكمن يف اإلخالصَ
ِنعم، هل يشرتط كامل النية واإلخالص يف العمل  فاجلواب هو ؟ُ

ُكفاية حتصيل املرتبة األوىل من اإلخالص، وهي مرتبة ا ، أي ّلعوامِ
ّخلوص العمل من الشوائب واألغيار، فهذه املرتبة رشط أسايس البد  ُ

ًمن عمل   عمال أ ك : ُيقول اهللا تعا >: )صىل اهللا عليه وآله (ِ ملا تقدم من قوله؛منه َ ِ َ ْ َ

ِ، وقوله < فيه غ ي فهو    ه، وأنا منه بريء، وأنا أغ  األغنياء عن ا  ك ِ
، وكام جاء )١(<ة من ر اءّ فيه مثقال ذرًال يقبل اهللا تعا  عمال>: )لهصىل اهللا عليه وآ(

قال >:  حيث يقول)عليه السالم ( عن اإلمام الصادقّيف احلديث القديس املروي
ّاهللا عز وجل ّ ّأنا خ    ك، من أ ك م  غ ي   عمل عمله  م أقبله إال : ُ ُ َ ِ َ ٍ

َ ُ

شوب واألغيار، وأما املرتبة الثانية ً، أي خالصا من ال)٢(ً<ما  ن   خا صا
                                                 

 .٣٧٦ ص،٢ج: ق، مصدر سابجامع السعادات )١(
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ُال تليق به املرتبة األوىل، والثالثة فهام كامليتان للدعاء والداعي، فالسالك 
َّ االستجابة، كام أن حيث ينبغي له االرتقاء إىل مرتبة عدم انتظار الثواب أو

ُالعارف الواصل ال تليق به املرتبة الثانية فضال عن األوىل،  حيث ينبغي له ً
ِالرتقاء إىل املرتبة الثالثة وهي عدم االلتفات إىل نفس إخالصها ِ. 

َّواآلن، وقبل االنتقال إىل رشوط الدعاء وآدابه، أود القول بأنه إذا  َ َُّ ِ
ِكان الدعاء هو مخ العبادة كام جاء ذلك عن  ّ ُ :  حيث قال)صىل اهللا عليه وآله( ّالنبيُ

ُا  ء مخ العبادة، وال يهلك مع ا  > َ َفإن اإلخالص هو : ، أقول<ِء أحدُ  َّ
ُّمخ الدعاء ُ . 

 

ٌّمـن تزين بكامالت ربه مل جيد بدا من اإلخالص، فالغري ظل ورشيك له  ً ّ ُ ّ َّ َ
َيف التزين، فال معنى لإلخالص له استقالال، وأما من زيـَّفه الشوب فذلك  ً ُّ

ُدليل الفقـْد، وهو معذور حيث مل يرشق قلبه باحلق بعد، في .خلص لهِّ
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مور الرضورية التي هي ُسنحاول اختصار رشوط قبول الدعاء باأل
ّأركان استجابة الدعاء، بمعنى أن الدعاء الصحيح له قوامة، وهذه 

 : ة أركان أساسية، وهيّالقوامة تكمن بعد
  معرفة اهللا تعا : ا ر ن األول

ُتعترب معرفة اهللا تعاىل احلد الفاصل ومفرتق الطرق  ّ  تشخيص يفُ
ّ البد من ّة النفاقية، فاملدعو احلالة الومهيعن ُّاحلالة الدعائية احلقيقية

َّحضوره يف وجدان وقلب السائل له، فإذا كان جاهال باهللا تعاىل فإن كل  ّ ً
ِ سوف يكون غريه، وإذا دعا غريه سقط الدعاء من رأسه، فإذا ما  ٍٍّمدعو ُ َ َ

 و >:  أنه قال)صىل اهللا عليه وآله(  عن رسول اهللا؛إلجابةا ضمن ٍدعاه بمعرفة
َ عرفتم اهللا حق ُ معرفته  زالت   ئ م ا بالُ ِ ِ ، وهذه املعرفة ال تعني )١(<ِ

ُسة، فذلك أمر حمال ال يمكن ّمعرفة الذات املقد ٌ ًكه أبدا، فالذات ادرإُ ُ
ُسة هي غيب الغيوب الذي حتري فيه العقول وتصعق فيه القلوب، ّاملقد َّ ُ

َ األسماء ِهللاَو{:  قال تعاىل؛وإنام املراد هو معرفته بصفاته وأسامئه احلسنى ْ َ

َا س  فادعوه بها  ِ ُ ُ ْ َْ َ ، وبقدر املعرفة تكون مساحة )١٨٠: األعراف( }...ُ
                                                 

 .١٩٦ ص،١ج:  هـ، جدة١٣٦٥، دار املعرفة، جالل الدين السيوطي،  املنثورّالدر )١(
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ّالدعاء وحقيقته، وهي معرفة قد يرتقي فيها العبد إىل حميط الذات، بشم ٍة ُ
ُّمنها أو بصيص نور متس به ذاته، وللداعي اخليار يف ذلك، ولكن بحسب  ُ

ُقل ادعوا ا{: هُّ قال احلق سبحان؛مقتضيات كامله ْ
ِ
ً أو ادعوا ا ر ـن أيا ما َهللا ُ ّ َْ ََ َ ْ  ُ

ِ
َتدعوا فله األسماء ا ْ َ ُ َ َ ُ ْ َس  وال  هر بصالتك وال  افت بها وا تغ    ذ ِك ُ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ ِْ َ َ ََ َ َِ ِْ ِ َِ ُ ْ ْ َ ْ

ًس يال
ِ ُ، ولوال ضيق اخلناق ألفصحنا عن مراده سبحانه )١١٠: اإلرساء( }َ

ّ  ومعنى ابتغاء السبيل يف املقام، وال حول وال قوة إالمن اجلهر واإلخفات
 . العظيمّباهللا العيل

ّثم االعتقاد املحض بكونه تعاىل هو املعطي اآلخذ، وهو الوهاب  ُ َّ
ّمؤث َّاملناع، وأن ال  ذلك ّق كلّر يف الوجود غريه، وال ريب بأن دون حتقُ

ُه جمرد تصدية ومكاء، بل ّتكون كلامت الداعي غري رب  ؛ًنسيجا من ضاللُ
ٍ  دعوة ا ق وا ين يدعون من دونه ال  ستجيبون  هم   ء {: قال تعاىل ْ َ َ َ َِ ُ ُ َُ َ َ َِ ْ َ ِ ِ ُ ِ ْ َ ِ  َ  َ ُ َ ْ ُ َ

ّإال ِكباسط كفيه إ  ا ماء ِ بلغ فاه وما هو ببالغه وما د ء ال فر ن إال    ِ
 
ِ َِ ِ ِ َِ ْ َ َ َُ َ َِ ِ ِ َِ َِ َ ُ ُ َ َ ََ ُ ْ َْ َ َ  ِ

ٍضالل
َ وجود اهللا، وإنام يشمل  والكفر ال يقترص عىل إنكار ،)١٤: الرعد( }َ

فمن اعتقد  .ريته يف الوجودّاجلهل به وبقدرته الواسعة، وبوحدانية مؤث
ّبوجود مؤث  تعاىل ًر يف الوجود استقالال غري اهللا تعاىل يكون قد عرف غري اهللاُ

ّودعاه، وهو دعاء الكافر، الذي حمص لته النهائية هو كونه يف ضالل، ُُ
 هذا من أعظم أسباب عدم استجابة الدعاء للكثري من الناس، ّلعلو

ّ رضورة عدم عقد أي أمل بغريه أبدا، فإن )١(وسوف يأتينا يف فصل الحق ً ِّ
َّاهللا تعاىل غيور وال حيب أن تسأل غريه، أو تعتقد بأن غريه سيقيض  َ َ ُّ ُ ٌ

ّحاجتك، فإذا انعقد يف قلوبنا أمل بغريه فال معنى للتوج ه تعاىل، وقد ه إليٌ
                                                 

 ).أسباب استجابة الدعاء( الفصل الرابع من هذا الكتاب )١(
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ُومن أضل  من يدعو من دون اهللا من ال  ستجيب   {: ُّقال احلق سبحانه َ ُ ِ َِ َ َ َْ  َ َِ ُ ِ ُِ ْ   َ ْ َ

َإ  يوم القيامة وهم عن د ئهم  فلون ُ ِ َ ْ ِْ ِ َِ َُ َ َ َُ َ ِ
ْ ِ َ

 .)٥: األحقاف( }ِ
  ا سواهّاالنقطاع عم: ا ر ن ا ا 

ٌّفال يصح الدعاء والقلب حمل لألغيار ولو يف  حلظة الدعاء، ومن ّ
ُالواضح بأن اإلنسان قد ال يمكنه االنقطاع بصورة كاملة، ويف مجيع  َّ

ّ يتوجه فيها إىل بارئه يف دعائه، ٍأوقاته، ولكنه قادر عىل ذلك للحظات
 .ُوذلك هو مقتىض الدعاء

   باهللا تعا  وا رضا بما ي ونّحسن الظن: ا ر ن ا الث
ٌا بام هو كائن وما سيكون، فهو بمعنى ُا حسن الظن باهللا تعاىل والرضّأم

ّعدم االشرتاط عىل اهللا تعاىل، فإن عليك الدعاء وهو عليه االستجابة حني 
ّتوفر الرشوط واملصلحة يف ذلك، ولكن البعض قد يشرتط عىل اهللا تعاىل 

ّبأنه لن يفعل كذا أو سيفعل كذا إذا حقق له كذا، وكأن أمام  صفقة بيع هّ
ٍمر غري مقبول، فإن الرشط إذا كان ترك حمرم فهو واجب ّورشاء، إن هذا األ َّ ّ

ّتركه ابتداء، وال يتوق ُ ًف عىل استجابة دعاء، وإذا كان واجبا فهو كذلك، ُ
ًوإن كان مندوبا أو مكروها فالكالم هو الكالم ً. 

ُإن حسن الظن باهللا ركن من أركان االستجابة، بل هو املالك يف  َ ُ ّ
ه ّ أن)عليه السالم( تعاىل، وقد ورد عن اإلمام الرضا االستجابة بعد معرفة اهللا

 عبدي ا ؤمن ّأنا عند ظن:    أحسن الظن باهللا، فإن اهللا عز وجل يقول>: قال
ّ ، إن خ ا فخ ا و ن   ً ّا ف ً :  قال)عليه السالم(ُ، ويف رواية أخرى أنه )١(ً<اً

                                                 

 .٣: ، احلديث٧٢ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
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ّنا عند ظن عبدي   فال يظنأ: ِ    أحسن الظن باهللا فإن اهللا عز وجل يقول>  َ   
إذا دعوت >:  أنه قال)عليه السالم(، وعن اإلمام أيب عبد اهللا الصادق )١(ً<إال خ ا

َفأقبل بقلبك وظن حاجتك با اب َ  ُ َ
>)٢(. 

   ا ذلل وا ضوع هللا تعا : ا ر ن ا رابع
ّوال بد من تذل ل الداعي هللا تعاىل واخلضوع له، بمعنى استحضار َّ

ُاملطلق، فرتقق صوتك وحترض عربتك، ّ السيد نى العبودية املطلقة أماممع َُ َ ْ ُِّ ُ
ّليكون قلبك موضعا وحمال ً َّ إلفاضة الرمحة والفيض اإلهلي، وقد ورد بأن  ًَُ

 .رفع اليدين إىل السامء من عالمات اخلضوع ورضب من رضوب العبادة
  اق ان ا  ء بالعمل: ا ر ن ا ا س
َّوأخريا البد  َّمن اقرتان الدعاء بالعمل، بمعنى أن من يدعو لنفسه ً

ُباهلداية والصالح البد أن يعمل لذلك، فيبارش بنبذ السيئات، ويداوم  ُ ّ
 .ُعىل مزاولة احلسنات، فال يبقى أسري األماين الكاذبة واملعجزات اخلارقة

َالبد أن خيرج من أحالم اليقظة ليعيش يف واقع : ُبعبارة أخرى َ َّ
َّوكذلك من يدعو لنفسه بالعز والغنى والرخاء البد أن يعمل اليقظة،  ّ

 يف )صىل اهللا عليه وآله( ّعن أيب ذر الغفاري عن النبي: ًأيضا، وقد ورد يف ذلك
 ما ي   الطعام من ّيا أبا ذر، ي   من ا  ء مع ال >: ه قالّته له أنّوصي
ِ يا أبا ذر، مثل ا ي يدعو بغ  عمل كمثل .ا لح ٍ ِ

، )٣(<ا ي ير  بغ  وترُ
                                                 

 .٨: احلديث ،٢٣١ ص،١٥ج: وسائل الشيعة )١(
 .٣: ، احلديث٤٧٣ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٢(
 .٣: احلديث ،٨٤ ص،٧ج: وسائل الشيعة )٣(
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َفالعمل جيعل الداعي أهال لتوفيق االستجابة، فإن احلياة مل تبن عىل  ُ ّ ً
ّاملجازفات والتواكل والصدف، وإن ُام عىل املثابرة والرجاء بعد العمل، ُ

 .فخذ هذا واغتنم
 

ّمل يرتك أداء الدعاء كيفام ات ، ًذلك األمر جائزا يف نفسهكان فق، وإن ُ
ُوإنام وضع الشارع املقدس ملساته وأسلوبه اخلاص بغية ضامن أكرب قدر 

ُممكن من حظوظ االستجابة، فللدعاء مفاتيح وأرسار توجب قبوله وحت ق ِّقُ
 .ن من ذلك نكون قد اقرتبنا من اهلدفّمقاصده، فإذا ما أحرزنا القدر املتيق

ُعاء أسلوب ة بقبول الدّومن تلك املفاتيح املشتملة عىل أرسار خاص
 : ُالدعاء، وهذا األسلوب ينقسم إىل مستويني، مها

أسلوب ا دء والعرض ا صوري ا ش : لّا ستوى األو
ُ

  
ٍ ومجل ينبغي البدء هبا قبل الرشوع ٍوهو يدور حول جمموعة ألفاظ َ ُ

ّبأصل الدعاء، فهي كلامت دعائية أيضا، ولكنها كلامت عام ً ة ّة غري خاصُ
َّ معنيٍبدعاء  أشبه بالبسملة يف فواتح الكالم، وسوف نستعرض ، فهيُ

ّأهم نامذج أسلوب العرض الدعائي عىل املستوى األو  .لَّ
 الرشوع بالثناء والتعظيم هللا سبحانه، ثم الصالة عىل :لّالنموذج األو

ّد وآل حممّحمم ُ، وقد ورد هذا املعنى يف روايات معتربة، فعن )صىل اهللا عليه وآله (دِ
ّإذا طلب أحد م ا اجة، فلي    ر >: لصادق أنه قالاإلمام جعفر ا ِ ه ُ

  و مدحه، فإن ا رجل إذا طلب ا اجة من ا سلطان هيـأ   من ا  م أحسن 

 ما يقدر عليه، فإذا طلبتم ا اجة فمجدوا اهللا العز ز ا بار، وامدحوه، وأثنوا 
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: والثناء، من قبيل، ولك أن ختتار ما تشاء من احلمد والتمجيد )١(<...عليه
، وغري ذلك من يا أجود من أعطى و ا خ  من سئل، يا أرحم من اس حم

ِّاأللفاظ التي حتقق الغرض ُ. 
َهو أن تضيف للحمد والثناء الصالة عىل حممد وآل : النموذج الثاين ُ

سمعت أبا عبد اهللا >: ، فقد روي عن أيب كهمس قال)صىل اهللا عليه وآله (حممد
َدخل رجل املسجد، فابتدأ قبل الثناء عىل اهللا :  يقول)السالمعليه ( الصادق ٌ

ُ جل العبد : )صىل اهللا عليه وآله (، فقال رسول اهللا)صىل اهللا عليه وآله(والصالة عىل النبي 

ُر ه   عىل رسول اهللاّ وأثنى عىل اهللا عز وجل وصىلّ، ثم دخل آخر فصىل 
 .)٢(<...ُسل تعطه : )اهللا عليه وآلهصىل  ( فقال رسول اهللا)صىل اهللا عليه وآله(

ّ هو أن تضيف ملا تقد:النموذج الثالث  بالذنب، فتبدأ باملدح َم اإلقرارُِ
ّ، ثم تقر بذنبك، ثم )صىل اهللا عليه وآله (دّد وآل حممّ الصالة عىل حممّوالثناء، ثم

 . ًتبدأ مسألتك خاشعا
إنما   ا دحة، >: اء أنه قال يف الدع)عليه السالم (عن اإلمام جعفر الصادق

ثم ا ناء، ثم اإلقرار با نب ثم ا سألة، إنه واهللا ما خرج عبد من ذنب إال 
 .)٣(<باإلقرار

ُ هذه النامذج الثالثة وإن أوجزت يف النموذج الثالث، ّ إن:أقول
 واحد منها يفي بالغرض، ّولكن للداعي أن خيتار منها ما يشاء، فكل

ّويوفر املقدمة املطلوبة ا  .ُقة لألسلوب األمثل للرشوع بالدعاءّملحقُ
                                                 

 .٦: ، احلديث٤٨٥ ص،٢ج: ُ أصول الكايف، مصدر سابق)١(
 .٧: احلديث ،٤٨٥ ص،٢ج:  املصدر السابق)٢(
 .٣: ، احلديث٤٨٤ ص،٢ج:  املصدر السابق)٣(
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أسلوب العرض ا صدي  وا عنوي: ا ستوى ا ا 
ُ

  
ُيمكن أن نعرب عنه بمناخات اخلشوع، حيث ورد يف هذا األسلوب  ُ

ْادعوا ر  م {: ا القرآنية كقوله تعاىلّذلك مضامني قرآنية وروائية، أم ُ  َْ ْ ُ

َت   و ً  َ ِخفية إنه ال  َ ُ َ ُ  ِ
ً َ ْ َعتدينُ م ب اُ ِ َ : ، وقوله تعاىل)٥٥: األعراف( }ْ

ِواذكر ر ك    فسك ت   وخيفة ودون ا هر من القول بالغدو واآلصال { َِ َ ََ َ َ َ ُ ُ ْ ْ
ِ ْ َ َ ََ ِ ِ

ْ َ َ َُ ً ِ
ً  َ ِ ْ ِ   ُ ْ

َوال ت ن من الغافل  َِ ِ َ ْ  ُ َ َ ل ّع هو التذلّ، والترض)٢٠٥: األعراف( }َ
 .)١(والتواضع واخلشوع

: )عليه السالم (وائية، فكام جاء ذلك يف دعاء اإلمام زين العابدينا الرّوأم
ِ  وأع    ا هجد>
 .)٢(<َمل   ك  سن ا شوع   الظ ـ السهر يف طاعة اهللا ـَ

ّإن الدعاء والقنوت احلقيقي ال يمكن تصوره بمعزل عن اخلشوع،  ُ ّ
َّألن القنوت هو َّفإذا كان اخلشوع هو روح الصالة فإنه هو الدعاء بنفسه، 

 . )٣(اخلشوع واإلقرار بالعبودية
 

ُا يف جممل ّسأل عن حقيقة هذا اخلشوع املطلوب مننولكن لنا أن 
ة، وهذا ما سنعرفه من خالل عرض ّالعبادات ويف الصالة والدعاء خاص

صىل  (ُّ والتأمل فيها، فقد قيل لرسول اهللا)عليهم السالم(بعض كلامت أهل البيت 
                                                 

ّللغة وصحاح العربيـة، إسـامعيل بـن محـاد اجلـوهري، دار تاج ا: الصحاح: انظر )١(
 .١٢٠٤، ص ٣ج: ، بريوت ١٤٠٧، ٤العلم للماليني، ط

 .٨٣ص: ، مصدر سابقاديةّالصحيفة السج )٢(
 .٧٣ ص،٢ج: ، مصدر سابقلسان العرب )٣(
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ُا واضع   ا صالة، وأن  قبـل العبد >: )صىل اهللا عليه وآله ( ما اخلشوع؟ فقال)اهللا عليه وآله َ ِ ْ ُ

ِّ، ومعنى اإلقبال بكلية قلبه هو عدم االلتفات إىل )١(<  بقلبه  ه   ر ه
ًاألغيار وهو مشغول بمناجاته، ولذا ال يكون املصيل مصليا، وال الداعي  ِّ ّ ُ

ُداعيا، وقلبه  ُ ّفريسة لرغبات وشهوات ومهوم ومتنيات وأحالم يقظةً ٌ. 
 :أو. )٢(َّل القلوب لعالم الغيوبّتذل: ُوقد سئل اجلنيد عن اخلشوع فقال

ٍّهو قيام القلب بني يدي احلق سبحانه هبم جمموع، أي ٍبـِهمة عظيمة: ّ َّ ِ)٣( ،
ُهو  ود ا فس وهمود الطباع  متعاظم أو مفزع>: وقد جاء يف املنازل ٍ ، فهو ُ

ّخضوع  زوج  وف أو  ب ة، وهو ان سار   ا فس، ومع  ا مود هو ا سكون ٍ
ٍ  قوى الطباع الطبعية، ا انع من االن شار هيبة  حبوب متعال ُ>)٤(. 

َّوللخشوع واخلاشع عالمات أربع تنم عنه، وهي كام بينها رسول اهللا ُّ 
 ّ راقبة اهللا   ا  :  فأر عةأما عالمة ا اشع>:  يف قوله)صىل اهللا عليه وآله(

، فيكون )٥(<ّوالعالنية، ور وب ا ميل، وا فكر  وم القيامة، وا ناجاة هللا
 .الدعاء واملناجاة عالمة حتكي لنا خشوع اخلاشع

                                                 

، حتقيـق آصـف بـن عـيل املغريببن حممد التميمي القايض نعامن اإلسالم، دعائم  )١(
 .١٥٨ ص،١ج:  م، بريوت١٩٦٣دار املعارف، أصغر فييض، 

 .، باب اخلشوع٢٩٣ص: الرسالة القشريية، مصدر سابق:  انظر)٢(
 .٢٩٢ص:  املصدر السابق)٣(
 منازل السائرين، أليب إسامعيل عبد اهللا األنصاري، رشح عبد الـرزاق الكاشـاين، )٤(

ــدار، ط ــشارات بي ــع انت ــدارفر، طب ــق حمــسن بي ــق وتعلي ــمم، ٢٠٠٢،  ٢حتقي   :ق
 .، باب اخلشوع١١٣ص

َّ، للشيخ ابن شعبة احلراين ، حتقيق عـيل )صىل اهللا عليه وآلـه( العقول عن آل الرسول حتف )٥(
 .٢٠ص: ّهـ، قم املقدسة١٤٠٤، ٢أكرب الغفاري، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط
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ً 

َّض القرآن الكريم إىل مجلة من صور اخلشوع، فلم يتوقف عىل ّتعر
ُشوع احلقيقي، وإنام ذكر نامذج أخرى اخلشوع القلبي الذي هو موضع اخل

 : ًنستعرضها إمجاال، وهي
  خشوع القلوب: ا صورة األو 

َأ م يأن  ِ ين آمنوا أن  شع قلو هم ِ كر اهللا وما {: كام يف قوله تعاىل ََ ِ
ْ ِ ْ ُْ ُ ُُ ُ َ َ ْ َ َ ََ ِ  ِ

ْ َ َ

ِنزل من ا ق وال ي ونوا   ين أوتوا الكتاب من ِ َِ َ َْ  َُ ُ َ َِ َ َُ ُ َ  َ ْ َ ُ  بل  طال عليهم األمد َ َ ََ ْ ُ ِ
ْ َْ ََ َ َ ُ

َ قست قلو هم و ث  منهم فاسقون َُ ِ َ ْ ُْ ُ ُْ  ٌ ِ
َ َ ُ ُ ْ َ  .)١٦: احلديد( }َ
  خشوع األبصار: ةا صورة ا اني

َخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد  نوا يدعون إ  {: كام يف قوله تعاىل  
ِ َ ْ ْ َْ َ َْ ُْ ُ ُُ َ َ َ ٌ ًِ ُ َْ ُ َ ْ َ ِ َ

ُا سجود وهم سا ِمو َُ ْ ُ َ ِ ْخشعا أبصارهم {: ، وقوله تعاىل)٤٣: القلم( }َن  ُ ُ َ ْ  َ ً ُ

ٌ رجون من األجداث ك  هم جراد من   ِ َ  ٌ ََ َ َْ ُ  َ َ ِ ْ َ ْ َ ِ ُ ُ ْ  . )٧: القمر( }َ
  خشوع األصوات: ا صورة ا ا ة

ًوخشعت األصوات  ِلر ن فال  سمع إال همسا...{: كام يف قوله تعاىل َْ َْ َ 
ِ ُ َ َْ َ َ

ِ
ْ  ُ َ َ ْ َ َ َ{ 

 .)١٠٨: طه(
  خشوع ا وجوه: ا صورة ا رابعة

ٌوجوه يومئذ خاشعة{: كام يف قوله تعاىل َ َِ َ ٍ ِ َ ْ ٌ ُ  .)٢: الغاشية( }ُ
َّومن الواضح بأن خشوع األبصار واألصوات والوجوه يف النامذج 

ِّ أو جبيل ال خيار للعبد فيه، أيّام هو خشوع اضطراريّإنمة ّاملتقد ٌّإنه ذل : ِ
ُؤجر عليه، يتلبس به بعد أن يعاين هول ما ُ ال ينتفع به وال يّاضطراري َّ
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ُسيالقيه، ولعل هذا ما كان يشري إليه اإلمام  يف دعاء السحر، )عليه السالم (َُّ
 إ  أسأ ك خشوع اإليمان قبل خشوع ا ل   ا ار، يا !ا  >: حيث يقول

 .)١(<...واحد يا أحد يا صمد 
ًنينا حتديدا، ولكنها  حال، فصور اخلشوع االضطراري ال تعّوعىل أي

ّتنب الوصول إىل اخلشوع االختياري عىل مستوى هذه النامذج ّ أمهية هنا عىلُ
 .ا يف حاالت الدعاء أم يف غريهاّيف الدنيا، سواء كن

ًا ابتداء هـو اخلـشوع القلبـي، فهـو اخلـشوع ّفالصحيح واملطلوب من
ّة مـضامني تؤكـّاحلقيقي، وقد ورد يف ذلـك عـد : منهـاد هـذه احلقيقـة، ُ

 مـن أن اهللا سـبحانه )عليه الـسالم ( عن اإلمام الصادقّ املرويّاحلديث القديس
يا بن عمران، هب   من قلبـك ا ـشوع، >: ً قائال)عليه السالم (ه موسىّناجى نبي

ك  ـد  ّ  فإنـُم ا ليل، وادعَلُومن بدنك ا ضوع، ومن عي يك ا  وع   ظ
ًلبي سوف يكون داعيا وموجبـا خلـشوع ، وهذا اخلشوع الق)٢(<ً  يباًقر با ًُ

وعن أمري . ُسائر اجلوارح األخرى، كالبرص واللسان واليد وسائر اجلسد
 خشع هللا سبحانه قلبك، فمن خشع قلبـه خـشعت >: )عليه الـسالم (املؤمنني عيل

ــع جوارحــه ــه)٣(< ي ــسالم (، وعن ــه ال ــضا)علي ــشعت>: ً أي ــه خ ــشع قلب ــن خ   م
 )عليـه الـسالم (ديث املعراج عن أمري املـؤمنني عـيل وقد جاء يف ح،)٤(< جوارحه

                                                 

 هــ، ١٤١١، ١، لشيخ الطائفة الطويس، مؤسسة فقه الـشيعة، طدّمصباح املتهج )١(
 .٦٨: ، احلديث٥٩٨ص: بريوت

 .١: احلديث ،٤٣٨ص: ، مصدر سابقلشيخ الصدوق، لاألمايل )٢(
 عيون احلكم واملواعظ، عيل بن حممد الليثي الواسـطي، حتقيـق حـسني احلـسيني )٣(

 .٤٠٤ص: م، قم١٩٩٧، ١البريجندي، دار احلديث، ط
 .٣٦٨ص:  اخلصال، مصدر سابق)٤(
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يا أ د، مـا عـرف  : ن اهللا تعا  قال  إ>:  أنه قال)صىل اهللا عليه وآلـه (عن رسول اهللا
، ولكنهـا )١(<...  ء ّعبد إال خـشع  ، ومـا خـشع   عبـد إال خـشع    

 .)٢(ّاملعرفة التحققية ال التحقيقية
شوع يف الصالة خشوعان، خشوع يكون اخل>: قال الفيض الكاشاين

َّبالقلب، وهو أن يتفرغ جلمع اهلمة هلا، واإلعراض عام سواها، بحيث ال  َّ َّ
َّالقلب ـ غري املعبود، وباجلوارح أن يغض برصه ويقبل : يكون فيه ـ أي

َّ، ومن الواضح بأن اخلشوع )٣(<عىل العبادة وال يلتفت وال يعبث
ًفاقا إذا كان اخلشوع القلبي متحققا، ّتًاجلوارحي حاصل اضطرارا أو ا ِّ ًُ

ّبمعنى أنه حالة تلقائية تفرض نفسها تبعا لعل تها وهي نفس اخلشوع ً
ُّالقلبي، مما يعني أن اخلشوع اجلسدي فيه نوع من التجو َّ ّز، ألنه جمرَّ د مرآة ُ

يات اخلشوع القلبي، وهذا اخلشوع القلبي األصايل ّانعكست فيها جتل
 . يات والشوب والغطش، من رياء وعجب واستحسانتغيب عنه الغري

ّليس حالة جسدية، وإن كانت قد تدل حالة اجلسد >إذن، فاخلشوع 
                                                 

 .٢٠:، احلديث٢٣٣ ص،١١ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(
َّ إن املعرفة التحقيقية هي املعرفـة النظريـة الربهانيـة التـي ال تعـدو عـامل الـذهن، )٢(

ّولذلك فهي حمدودة بحدوده، وهي التي يصطلح عليها قرآنيا بعلم اليقـني، وأمـا  ً ُ
ًاملعرفة التحققية فهي املعرفة الشهودية الكشفية، والتي يصطلح قرآنيا بعني اليقـني  ُّ

ّيقني، وليس من ذاق الـشهد كمـن وصـف لـه، فـاألول حتققـي، والثـاين ّوحق ال ِ ُ
معرفـة اهللا، مـن أبحـاث الـسيد كـامل : وملراجعة التفصيل يف ذلك، انظر. حتقيقي

 .ّهـ، قم املقدسة١٣٢٧، ١احليدري، بقلم طالل احلسن، دار فراقد، ط
ّاملحجة البيضاء يف هتذيب اإلحياء، للمحقق واملحدث ال:  انظر)٣( فـيض الكاشـاين، ّ

 .٣٥٣ ص١ج: ّهـ ، قم املقدسة١٤١٧، ٤ّمؤسسة النرش اإلسالمي، ط
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عليه، إال أن حالة اجلسد قد ختلو من اإلخالص، والعياذ باهللا، وأما احلالة 
ّالقلبية أو اخلشوع حني يكون قلبيا فال يكون إال خملصا لتعذ ً ر اطالع ًُ

ًال يمكن أن حيمل الرياء مطلقا، فإن خشعت معه اآلخرين عليه، ف ُ
ًاجلوارح أو اجلسد كان خشوعا خملصا أيضا ً ً>)١( . 

 

اليد (، واجلوارح )القلوب(وبمناسبة املرور بخشوع اجلوانح 
ُ، نحتاج أن ننتبه كثريا إىل خطر عظيم قد حييط )والعنيواللسان  ً

ًباخلاشعني، فإن هنالك خشوعا أو  ُختشعا يسقط اإلنسان العابد من عني َّ ً ُّ
ًاهللا تعاىل، وال يبقي لعمله عينا وال أثرا، وهو خشوع املنافقني، أو كام هو  ً ُ
ُّالصحيح التخشع النفاقي، فقد ورد التحذير منه يف روايات عديدة، 

 ا م و شع ا فاق، وهو أن يرى ّإي> :قال )صىل اهللا عليه وآله (عن رسول اهللا: منها

ذوا باهللا من ّتعو>: )صىل اهللا عليه وآله (، وعنه<ًسد خاشعا والقلب ل س  اشعا 
من > :ً أيضا)صىل اهللا عليه وآله (، وعنه<خشوع ا فاق، خشوع ا دن ونفاق القلب

 .)٢(<زاد خشوع ا سد   ما   القلب فهو خشوع نفاق
َّفالبد من املوافقة بني الظاهر والباطن، فإن اخلشوع الظ اهري إذا مل َّ

ّه القلب فهو من الشيطان، وقد كان األنبياء السابقون من أشد ؤيكن منش
َّ قد اصطدموا بأناس يتنسكون يف الظاهر )عليهم السالم(ابتالءاهتم أهنم  ُ

 حيث )عليه السالم ( كام هو احلال بالنسبة للسيد املسيحوقلوهبم فاسقة فاجرة،
                                                 

 .٥٨ص: م، قم٢٠٠٢فقه األخالق، للسيد الشهيد حممد الصدر،  أنوار اهلدى،  : انظر )١(
 .١٨٨: ، احلديث١٦٤ ص،٧٧ج:  األنوار، مصدر سابقبحار )٢(
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ُّكانت مواجهاته عنيفة مع أصحاب التنس ك الزائف واخلشوع النفاقي، ً
ّفقد كان يواجه أدعياء التنس يا أبناء >: )عليه السالم (ك واخلشوع منهم بقولهُ

 .<األفا ،  ستم أوالد أبي م إبراهيم، و نما أنتم أبناء ا شيطان
ًوعىل أي حال، فام نريد التنبيه إليه أكيدا هو خصوص اخلشوع  ُ ّ

ُض، بل موجب للعقوبة واللعن، بل َّالنفاقي يف الدعاء، فإنه نقض للغر
 . ًهو أسوأ أنواع النفاق، وأبشع صوره إطالقا

 

ٍإذا القلوب قست استدعت غسلها بامء   طهور، وهو عينه ماء اخلشوع،ُ
 .تنبت بذور الوصل، وبه عن األغيار يكون الفصل، هو أبجدية السامءبه 

ُهد، فتخرجـك مـن ُوترمجان رسادق النور، وهو اجللوة التي تذيقك الـش
ــب الظــل بالكــل وتكــون واملحــدود،  ّتريــك الــشاهد واملــشهود، فيغي ّ ُ

 . مطلع الفجرّ حتى باملكنون، هذا
 

ّعد كلّ حتى لع،ّللبسملة من اآلثار ما ال خيفى عىل املط َّ  كالم أو أمر ذي ُ
ُبال مل يبتدأ بالبسملة فهو أبرت، أي ال أصل له، أو ال عقب  له، فتكون قيمته ٍ

  أ ر >: )صىل اهللا عليه وآله (ضئيلة حمدودة، وقد ورد هذا املعنى يف قول رسول اهللا
َّ، بل إن سور القرآن )١(<ذي بال ال يبدأ فيه ب سم اهللا ا ر ن ا رحيم فهو أب 

ُالكريم عىل ما هلا من أفق معريف ومعنوي ال يطاوله يشء آخر فإننا نجدها 
                                                 

، دار احلـديث، األمحـدي امليـانجي ، عيل بن حسني عيلصىل اهللا عليه وآلـه مكاتيب الرسول )١(
 .٥٥ ص،١ج:  هـ، قم١٤١٩، ١ط
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ٍسملة، بغض النظر عن كوهنا جزءا أو ليست بجزء منهاقد ابتدأت بالب ً ّ. 
 

ّإن تلك الثقافة القرآنية النبوية بتقديم البسملة ليست جمر ُ ٍد تقليد َّ
: ، وهو قوله تعاىلّوحماكاة لتشكيالت السور القرآنية، وإنام هلا جذر قرآين

َاقرأ باسم ر ك ا ي خلق{ ََ َ ِ  ْ َْ ِ ِ
ْ ُ، وهنا توجد نكتتان، مها)١: علقال( }َ ُ : 

ّ إن هذه اآلية الكريمة هي أو:النكتة األوىل ل آية قرآنية نزلت عىل َّ
 . وفق مشهور املسلمني)صىل اهللا عليه وآله (قلب النبي

ِّ إن أرشف مصداق للقراءة باسم الرب هي نفس :النكتة الثانية َّ
) اقرأ(بالبسملة، وأما كلمة  ئالبسملة، فاهللا سبحانه وتعاىل يأمرنا أن نبتد

ُفإن أريد هبا معنى القراءة املتبادرة فذلك يعني وجود مكتوب، واملكتوب  ُ
ُقد ابتدأ بالبسملة، وإن أريد هبا معنى التكلم، فاملفاد منسجم مع ما نحن  ُّ ُ
ُفيه، وإن أريد هبا معنى أصل الرشوع، فهو شامل ملورد الدعاء، بل هو 

ر، فذلك أبلغ لكينونة ّر والتدبّا معنى التفكُأوىل بذلك، وإن أريد هب
ّالدعاء، ألن الدعاء رباط معنوي يعمق الصلة بني العبد ورب ُِّ  .هَّ
ّثم إن اهلدف من الدعاء ـ بغض النظر عن نوع املدعو ِّ َّ  له ـ هو حتقيق َّ

االستجابة، وألجل حتقيق هذا اهلدف ينبغي للداعي أن يسلك السبل 
ًتصارا للوقت واجلهد، فهذا هو ديدن العقالء، القصرية والصحيحة، اخ

صىل اهللا عليه  (ة البسملة، وهو قول رسول اهللاّوقد ورد ما يضمن لنا ذلك بمعي
ّال يرد د ء أو>: )وآله  .)١(<ُ   سم اهللا ا ر ن ا رحيمُ 

                                                 

 .١٣١: احلديث ،٥٢ص: ، مصدر سابقالدعوات )١(
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ّوأخريا فإن الدعاء عبادة حمضة، بل هو مخ العبادة، ومن دواعي  ُ َّ ً
طاعة، ونيل أرفع املراتب الكاملية، ولذلك مفتاح الدعاء فتح أبواب ال

أغلقوا أبواب >: )صىل اهللا عليه وآله (إهلي كامن يف البسملة، وهو قول رسول اهللا
 .)١(< وافتحوا أبواب الطاعة بال سمية،ا عصية باالستعاذة

 

ّمر بنا يف النموذج الثاين من املستوى األو  من أساليب عرض لَّ
ِد وآل ّ الصالة عىل حممّ والتعظيم هللا سبحانه، ثم، الرشوع بالثناء:الدعاء
ُهذه الصالة، فهي األخرى مفتاح ّ أمهية  عىلّ يدلاَّ، مم)صىل اهللا عليه وآله (دّحمم

ّلفك أرسار استجابة الدعاء، كام هو احلال بالنسبة للبسملة، وهو قول 
 إجابة   ئ م، وز ة ّصالت م  >: )ليه وآلهصىل اهللا ع (الرسول األكرم

 . )٢(<إلعمال م
ًبل هنالك من األدعية ما تقع الصالة فيها رشطا أساسيا لالستجابة،  ً

ال >: )عليه السالم (ًودوهنا يبقى الدعاء حمجوبا، وهو قول اإلمام جعفر الصادق
ُّل كل دعاء هو ، ب)٣(<دّوآل  مّ  مد    يص ّ ح  ًيزال ا  ء  جو ا

د، وهو قول ّوآل حممّ حممد ُكذلك، ال ترفع احلجب عنه إال بالصالة عىل
   د ء يد  اهللا عز وجل به  جوب عن ّ >: ً أيضا)عليه السالم (اإلمام الصادق

 أبلغ تصوير لعدم الرفع ّ، ولعل)٤(<دّوآل  مّ  مد    يص ّ ح  ا سماء
                                                 

 .١٣٠: ، احلديث٥٢ص:  املصدر السابق)١(
 .٢٦: ، احلديث٢١٥ص: ، مصدر سابقلشيخ الطويس، لاألمايل )٢(
 .٥: ، احلديث٤٩٢ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٣(
 .٢: ، احلديث٤٩١ ص،٢ج: سابق املصدر ال)٤(
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وآله يف رفعه هو قول اإلمام جعفر ّمد  حمذلك ومدخلية الصالة عىل
 ص  اهللا عليه وآ  رفرف  من د  و م يذكر ا  >: ً أيضا)عليه السالم (الصادق

 .)١(<ُ ص  اهللا عليه وآ  رفع ا  ء  فإذا ذكر ا  ،ا  ء   رأسه
وآله بالدعاء ال تنحرص يف االبتداء ّ حممد َّثم إن عالقة الصالة عىل

: )عليه السالم (ًام تشمل االنتهاء هبا أيضا، فعن اإلمام جعفر الصادقّهبا، وإن
وآ ، ثم  سأل ّ  مد   من  نت   إ  اهللا عز وجل حاجة فليبدأ با صالة  >

ن أن    د، فإن اهللا عز وجل أ رم مّوآل  مّ  مد حاجته، ثم  تم با صالة  
ال  جب ّ  مد وآلّ  مد الة    نت ا ص إذ؛يقبل الطرف  و دع ا وسط

 .)٢(<عنه
 أنه )عليه السالم (بل هي البدء والوسط واخلتم، فعن اإلمام جعفر الصادق

 فإن ا راكب يمأل ؛ال  علو  كقدح ا راكب: )صلى اهللا عليه وآله(قال رسول اهللا >: قال
ُ  

 . )٣(<ل ا  ء و  آخره و  وسطهّقدحه ف   ه إذا شاء، اجعلو    أو
ُإهنا دعاء بنفسه، بل هي خري دعاء يدعى به لنيل املطالب، بل هي  ُ

قلت أليب عبد اهللا >: ، فعن عبد السالم بن نعيم قال)٤(الدعاء بنفسه
                                                 

 .٥: ، احلديث٤٩٢، ص٢ج:  املصدر السابق)١(
 .١٧: ، احلديث٤٩٤ ص،٢ج:  املصدر السابق)٢(
 .٥: ، احلديث٤٩٤ ص،٢ج:  املصدر السابق)٣(
ً الفرق بني كون الصالة عىل النبي وآله دعاء بنفسه، وبني كوهنا الدعاء بنفسه، هـو )٤( ُ

ًأن األول جيعل منها فردا َّ من أفـراد الـدعاء، والثـاين جيعلهـا الـدعاء كلـه، وهـذا َّ
ُاألسلوب قد يؤتى به للمبالغة، فيكون جمازا، وقد يقـصد بـه احلقيقـة، واملـراد يف  ًُ ُ

 )عليـه الـسالم   (املقام هو احلقيقة، أو مرتبة من مراتب احلقيقة، فكلمة اإلمـام الـصادق 
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إين دخلت البيت ومل حيرضين يشء من الدعاء إال : )عليه السالم (الصادق
  رج أحد بأفضل أما إنه  م: )عليه السالم (د، فقالّوآل حممّ حممد الصالة عىل
 .)١(<  ما خرجت به

َّوأخريا، فإن الدعاء بالصالة عىل ُموجب ) صىل اهللا عليه وآله(ّ حممد وآلّ حممد ً
ّالستحقاق املصيل ّ صالة ربُ ُانية مالئكية عليه، بل ويضاعف له ذلك ً ً ً

يا : )عليه السالم (قال أبو عبد اهللا الصادق>: ًعرشا، فعن إسحاق بن فروخ قال
 اهللا عليه ً ع ا ص ّ  مد وآلّ  مد   ّ من ص ، بن فروخإسحاق

 اهللا عليه  مائة  رة ص ّ  مد وآلّ  مد   ّو الئ ته مائة  رة، ومن ص 
َ  و الئ ته ألفا، أما  سمع قول اهللا عز وجل َ ْهو ا ي يص  علي م {: ً ُ ْ َ َ  َ ُ ُِ  َ

َ و الئ ته ِ خرج م من الظ  ُ َُ َِ
ْ ُ ُ َ ِ َ ًلمات إ  ا ور و ن با مؤمن  رحيماَ َِ َ َ ِ ِ ْ ُ

ْ
ِ َ َ َ ِ  ِ ِ َ ُ{ 

ّ حممد د، وبارك عىلّوآل حممّ حممد ِّللهم صل عىلا. )٢(<...)٤٣: األحزاب(
ّد، وعجل فرجنا بمحمّوآل حمم  .ّ حممدد وآلِّ

 

ّوردت عدة مضامني روائية حتث الداعني عىل التأمني عىل دعائهم، َّ 
: َوالتأمني هو أن يقول الداعي ـ أو من حرض معه ـ بعد دعائه مبارشة

 . استجب: آمني، وتعني
  ع ، ن أ  إذا حزنه أ ر>:  أنه قال)عليه السالم (عن اإلمام جعفر الصادق

                                                                                                                   

َّتفيد بأن الداعي جاء بالدعاء حقيقة ُ. 
 .١٦: ، احلديث٤٩٤ ص،٢ج: در السابق املص)١(
 .١٤: ، احلديث٤٩٣ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٢(
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ُال ساء وا صبيان، ثم د  وأمنوا ِّ، وللمؤمن ما للداعي من أجر وثواب، <  ُ
 .)١(<ُ ا ا  والـمؤمن    ان> : أنه قال)عليه السالم (فعنه

ّالدعاء اجلامعي، حيث تعج األصوات بعد ّ أمهية ضح لناّمن هنا يت
َّ، فربام ألجل تأمني )آمني آمني آمني: (ل ودعاء بنربة واحدةّ توسّكل

ّواحد ونربة واحدة حيصل مورد القبول واستجابة الدعاء، فإن للقبول 
ًأرسارا وأرسارا ال نعلم منها إال  . اليسريً
ًما من رهط أر ع  رجال >:  أنه قال)عليه السالم (عن اإلمام جعفر الصادق

  اجتمعوا فدعوا اهللا عز وجل   أ ر إال استجاب اهللا  م، فإن  م ي ونوا 

ّأر ع  فأر عة يدعون اهللا عز وجل ع   ر ات إال استجاب اهللا  م، فإن  م   
ة ف ستجيب اهللا العز ز ا بار ّع   ري ونوا أر عة فواحد يدعو اهللا أر 

الذي وردت فيه خصوصيات ) األربعني(َّ، ومن الواضح بأن العدد )٢(< 
ّقه يف صورة كون الداعي شخصا واحدا بمعيّ يصدق حتق،كثرية ً ة التأمني ً

ّمن قبل البقية، فيكون التأمني دعاء عىل نحو احلقيقة ال املجاز، ولعل  ً ُ
مني عىل الدعاء هو أنه تعبري آخر عن االلتزام ّالرس يف جدوائية التأ

ّبمضمون الدعاء، فالدعاء يمث ّل حالة التفصيل يف الطلب، والتأمني يمثُ ل ُ
َّحالة اإلمجال، وعليه فاملؤمن داع حقيقة، ولكن بنحو آخر، ولعل هذا هو  ٍ ً ٍ ِّ

ِّمعنى كون الداعي والـمؤمن رشيكني ُ. 
ُوهنا نود التنبيه إىل نكتة توافق َّ روحية اجلامعة، وهي أن الدعاء بصفة ُّ

وىل باالستجابة، َالعموم واجلامعة أفضل وأقرب إىل اهللا تعاىل، بل هو األ
                                                 

 .١٤٦ص: ، مصدر سابقة الداعيّعد )١(
 .١:، احلديث٤٨٧ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٢(
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ّكام أنه يعرب عن التامسك وقو َّة األوارص التي تربط بني املؤمنني، وقد حث ُِّ
َّالشارع املقدس عىل ذلك، كام حث عىل اجلامعة يف الصالة والدعاء، فقد  َّ

 إذا د  أحد م فليعم، فإنه أوجب >: الرسول األكرم أنه قالورد عن 

ِّفليعمم وجيمع يف قصده، فذلك تأديب وهتذيب وتقريب : ، أي)١(<   ء ُ
 . )٢(َّللوحدة واجلامعة، فقد ورد يف بعض األخبار أن يد اهللا تعاىل مع اجلامعة

 

 أمـري ،واآلن لنقف عند موعظـة أفـاض هبـا أمـري الكـالم واملوعظـة
: نسألك عـن قـول اهللا تعـاىل: ، حيث قام إليه رجل فقال)عليه الـسالم(املؤمنني 

ْادعو  أستجب ل م ... { ُ َ ْ ِ َ ْ َْ
ِ
ُ، فام بالنا ندعو فال جيـاب؟ قـال )٦٠: غافر (}...ُ

ٍإن قلو  م خانت بثمان خصال>: )عليه السالم( ِ  ن م عرفتم اهللا، فلم تـؤدوا أ: ا ّأو:  

ن ـم أ: ً علي م، فما أغنت عن م معرفت م شـ ئا، وا انيـة حقه كما أوجب
ُ آمنتم برسو ، ثم خالفتم س ته وأمتـم   عت : ُه، فـأين ثمـرة إيمـان م؟ وا ا ـةَُ

سـمعنا وأطعنـا، ثـم : ُن م قرأتم كتابه ا م ل علي م، فلم تعملـوا بـه، وقلـتمأ
ِم     وقت تقـد ون ن م قلتم إن م  افون من ا ار، وأنتأ: خالفتم، وا رابعة ُ  

ن ـم قلـتم إن ـم ترغبـون   أ: ُبمعاصي م، فأين خـوف م؟ وا ا ـسةإ ها 
نهـا، فـأين رغبـت م فيهـا؟ ُا نة، وأنتم     وقت تفعلـون مـا يباعـد م م

 ن اهللا أ ر م أ: و ، و م  شكروا عليها، وا سابعةن م أ لتم نعمة ا أ: وا سادسة

ًن ا شيطان ل م عدو فا ذوه عدوا ِإ{: بعداوة ا شيطان، وقال ّ  ُ َُ َُ ُ ِ
 َ َْ ُ َ َ ْ  ،)٦: فاطر( }...  

                                                 

 .١: ، احلديث٤٨٧ ص،٢ج:  املصدر سابق)١(
 .٨، ص٢ج: ملعرفة، بريوتهنج البالغة، حتقيق الشيخ حممد عبده، دار ا:  انظر)٢(
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َن م جعلتم عيـوب ا ـاس أ:  ووا تموه بال  الفة، وا امنةفعاديتموه بال قول،

 نصب عيون م، وعيو  م وراء ظهور م، تلو ون من أنتم أحـق بـا لوم منـه، 
ِ َ َ ِ َ

ُفأي د ء  ستجاب ل م مـع هـذا؟ وقـد سـددتم قوا اهللا، ّ أبوابـه وطرقـه، فـات 
وأصلحوا أعمال م، واخلصوا  ائر م، وأ روا با عروف، وانهـوا عـن ا نكـر، 

ُف ستجيب اهللا ل م د ء م ُ>)١( . 
ّإن الرس يف صدور العتب أو سوء الظن أو االعرتاض اخلفي الذي  ِّ ِ ّ ّ

ُيصيب اإلنسان جراء عدم استجابة دعائه هو جهله باملصالح العلي َ ُُ ا، بل ّ
ٌوجهله بمصلحة نفسه، فيصدر عنه كل ذلك أو بعض منه، وقد أشار إىل  ُّ ُُ

ُ يف دعاء االفتتاح الذي يدعى به يف كل )عليه السالم (ذلك اإلمام زين العابدين
فإن أبطأ ع  ... >: ليلة من ليايل شهر رمضان املبارك، حيث يقول فيه

ّعتبت  ه  عليك، ولعل ا ي أبطأ ع  هو خ   لعلمك بعاقبة األ ور، ؛  ُ
ُ

ٍ  فلم أر  و  كر ما أص    عبد  يم منك   يا رب 
ً ً َ...>)٢(. 

 

ُمعرفة اهللا شجرة يانعة توجب االنقطاع عمن سواه، وتثمر حسن  ُ َُّ ُ
ِّ باهللا تعاىل والرضا بام هو كائن وما سيكون، تزيي صاحبها بثوب ّالظن ُ ٌ

ّ واخلضوع لرب اخللق، ثم جتعل ّرهبة التذللِّالعز يف اخللق وتكسوه ب ِّ
 .ًقوله عمال

                                                 

 .٣: ، احلديث٢٦٨ ص،٥ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(
 .٥٧٩ص:  مصباح املتهجد، مصدر سابق)٢(



 
 
 
 
 
 

 

 

 .إرشاق •
  للدعاء)عليهم السالم(حاجة أهل البيت  •
 يف موضع احلاجة إليه  للدعاء)عليهم السالم(دعوى عدم جلوء أهل البيت  •
 ًا عموم)عليهم السالم(فائدة الدعاء ألهل البيت  •
 ً خصوصا)عليه السالم (فائدة الدعاء لإلمام املهدي •
 إرشاق •





 
 
 

 

َّإن املنطلقات الرئيسية للدعاء يف املنظومة اإلسالمية كانت قرآنية 
بحتة، وبحسب فهمنا الصحيح للبناءات القرآنية لشخصية أهل البيت 

، وكيف )عليهم السالم(يمة الدعاء ومكانته عندهم ضح لنا قّه يتّ فإن)عليهم السالم(
َّأهنم ربوا أتباعهم عىل ركوب سفينة الدعاء باعتبارها سفينة هدى  َّ

 .ونجاة
، بصفتهم )عليهم السالم(وهذه العناية هلا جذور عميقة يف تأريخ األنبياء 

ء األوائل عىل اآلخرة والسري عىل الرصاط املستقيم، وهكذا كان ّاألدال
َّ نبويا معصوما، بمعنى أن ثقافة األنبياء قد جتلت يف الدعاء، فال السري َّ ً ً

ُنكاد نجد نبيا أو وصيا خال سريه العميل من حلقات الدعاء، وكيف ختلو  ً ً
ُحياته من ذلك وهدفه ينتهي عندما ينتهي إليه الدعاء ُ . 

ّ مجيعا كانوا من أهل الدعاء ورو)عليهم السالم(َّورغم أن أهل البيت   ،ادهً
َاإلمام السجاد بأنه كان قطب الرحى بينهم اإلشارة إىل ُإال أننا يمكننا  َّ

ً قد ترك لنا تراثا )عليه السالم( أنهّ حتى  يف العناية والرعاية للدعاء،)عليهم السالم( ُ
ّ عرف يف األوساط بالصحيفة السجًخالدا ًادية التي عرفت أيضا بزبور آل ُ ُ
ٍ مجيعا كان الدعاء حارضا عندهم، وبنحو )عليهم السالم(د، ولكنهم ّحمم ً ً

ِّيعكس لنا أرفع درجات االنغامس والذوبان يف حب اهللا تعاىل، وقد أفرز 
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ِّلنا أعالم مدرسة أهل البيت من رواة وحمدثني تلك العناية االستثنائية  ُ
ًبالدعاء، وهذا ما نلمحه بوضوح يف كتبنا احلديثية، حيث يفردون تأليفا  ُ ُ ُِ ُ

للدعاء، من قبيل كتاب الدعاء للشيخ الكليني، وكتاب الدعاء ًا ّخاص
ِّواملزار للشيخ الصدوق، ومصباح املتهجد للشيخ الطويس، واإلقبال  ُ
ُللسيد ابن طاووس، وأخريا الكتاب اخلالد املنترش يف اآلفاق كتاب  ً

 .)عليهم السالم(مفاتيح اجلنان اململوء بأدعية أهل البيت 
ً لنا مناهج ومسالك وآدابا للدعاء ينبغي لنا )هم السالمعلي(نعم، لقد تركوا  َ َ
ُّد منها، ألن الدعاء ـ كام عرفنا ـ هو مخ العبادة وال ّاالهتامم هبا والتزو ُ ّ

ِهيل ِك مع الدعاء أحد، ولذلك فقيمة الدعاء ومكانته عند أهل البيت َ عليهم (ُ
ًته واضحة ٌ واضحة وجلية، وينبغي أن تكون قيمة الدعاء ومكان)السالم ُ ُ

ّلدينا أيضا ولكن بصورة عملية، فالدعاء هو رئة املؤمن وبو ُ ابة التواصل ً
ٍمع الباري تعاىل يف كل آن ومكان ِّ. 

 

ِكان شعارهم الدعاء، ورأس ماهلم البكاء، ال  )عليهم السالم(إن أهل البيت  ُ ُ
ُانقطاع هلم عن املقصود، وال سبيل لدوام الوصل سوى مناجاته، 

َّوا بذلك، فكان هلم ما مل يكن لسواهم، متحضوا بالعبودية بعدما ُّاختص
ُّعلموا بأن الدعاء لبها وخمها وأصلها وفرعها ُ ُّ ُ ّ . 

 

 ومكانته )عليهم السالم(الدعاء عند أهل البيت ّ أمهية ًبعدما تبيـَّن لنا إمجاال
َّنحتاج أن نطرح سؤاال مهام يتعلق بوجه حاج  للدعاء، )عليهم السالم(ة أهل البيت ًً
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ّ للدعاء تدعوهم لذلك، أم أهنم )عليهم السالم(فهل هنالك حاجة حقيقية عندهم 
ِّمارسوا عمال تربويا هيدف إىل جذب الناس هلذا العامل التهذيبي الذي يعزز يف  ُ ً ً

 اإلنسان الرابطة املعنوية والعالقة الروحية باهللا تعاىل؟
َّهو أن هنالك حاجة حقيقية وماسة عندهم الصحيح يف املقام  عليهم (ّ

ً للدعاء، وليس األمر منحرصا باجلانب الرتبوي، وهذا األمر حيتاج )السالم ُ
 : ا إىل توضيح وبيان، وذلك من خالل أمرين، مهاّمن

ّ إن اإلنسان ـ كام تقدم منا ذلك ـ يتحرك فطريا باجت:األمر األول ً ََّّ اه َّ
ًاإلنسان فقريا وممكنا فإن حاجته ال تنقيض أبدا، وال كامله، وما دام وجود  َّ ً ًُ

ّريب أن هاتني القاعدتني ال يستثنى منهام أحد البت ُ نعم، نوع احلاجة . ةَّ
ً يتحركون فطريا )عليهم السالم(َّختتلف من فرد آلخر، وعليه فإن أهل البيت  َّ

ىل فإهنم يف حاجة اه كامالهتم املناسبة هلم، ولكوهنم فقراء إىل اهللا تعاّباجت
ّمستمر  .ة لبارئهم سبحانهُ

ٍ إن احلاجة للدعاء ال تنحرص بجلب نفع أو بدفع رضر :األمر الثاين ِ ٍ َّ
َّأو بسد نقص، وإنام هنالك أمر يف غاية األمهية وهو أداء شكر املنعم، فإن  َّ ٍِّ

ًا احلمد والشكر عىل عطاياه غري املنتهية دائام وأبداّ منّاهللا تعاىل يستحق ً ،
َّا أن نحققه من خالل الدعاء، كام أن التوفيق للشكر ّنفس الشكر حيتاج من ِّ ُ
 هم أوىل )عليهم السالم(َّا الدعاء، وال ريب بأن أهل البيت ّهو اآلخر حيتاج من

 هم أكثر الناس )عليهم السالم(الناس بذلك، أعني أداء شكر املنعم، ألهنم 
َ اط ا ين {: ّرس فيهم قوله تعاىلُأنه قد فّ حتى ًيا للنعم اإلهلية،ّتلق ِ  َ َ ِ

َأنعمت عليهم غ  ا مغضوب عليهم وال ا ضال    َ َ ْ ِْ ِ
َ ََ َ َِ ُ َ ِ

َ َ ، فهم الذين )٧: الفاحتة( }َ
ة يف رسول اهللا، وباإلمامة اإلهلية يف الرجال ّأنعم اهللا تعاىل عليهم بالنبو
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ًمنهم مجيعا، وبالعصمة املطلقة فيهم مجيعا، وهذا األمر  حيتاج إىل شكر ً
 . يتناسب مع مقاماهتم الرشيفةّخاص

 نكون قد اقرتبنا من تصوير وجه ،ًضح لنا هذان األمران معاّإذا ات
ّأمس الناس حاجة لذلك، يف  للدعاء، بل هم )عليهم السالم(حاجة أهل البيت 

ُألن احلاجة للدعاء تتناسب طرديا مع حجم النعم املس ً غة عىل العبد، بَّ
َّإمجاال بعض ما أنعم اهللا تعاىل عليهم، ثم إهنم وقد عرفنا  َّ  كانوا )عليهم السالم(ً

ُأشد الناس ابتالء، ومن الواضح بأن احلاجة للدعاء هي األخرى  َّ ً ّ
ّ شدة االبتالء، ومعنى الطردية يف املقام هو أنه كلعًتتناسب طرديا م ام َّ

َّازدادت النعم ازدادت احلاجة للدعاء، وكلام اشتد الب الء واالبتالء َّ
ّاشتدت احلاجة للدعاء، ونحن بحسب تتب ِعنا وقراءتنا للتأريخ مل نجد من َّ َ

ًهم أكثر منهم نعمة وابتالء، وهذا واضح، فإذا كانت هنالك حاجة  ًُ
ُّللدعاء عظيمة وماسة فهي منهم أعظم وأمس، وعليه فاإلشكال الذي  ُ ً ً

ضح ّدعاء، وقد اتُينبغي أن يورد يف املقام هو دعوى عدم حاجتهم لل
 .اجلواب

عىل الشمولية والتعميم يف الدعاء ّوحثهم  )عليهم السالم(ّولعل تأكيداهتم 
ًيستبطن طلبا منهم للدعاء هلم، حيث شموهلم بذلك من باب أوىل، فهم 

َّ أوىل الناس بأنفس املؤمنني، وال خيفى بأن طلبهم من الدعاء هلم )عليهم السالم(
ّل هو اخلري كله حيث فيه أداء الداعي حلقوقهم أمر حسن وال بأس فيه، ب

، وهذا الطلب من أتباعهم )عليهم السالم(ة هلم ّعلينا، وتعبري عن خلوص املود
ّ منهم مبارشة، وهو املرويَعَللدعاء هلم وق :  عن أيب هاشم اجلعفري، قالُ

بن محزة، ّ حممد ىلإ يف مرضه و)عليه السالم (َّبعث إيل أبو احلسن اهلادي>
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ابعثوا إ  : )عليه السالم (بن محزة فأخربين أنه ما زال يقولّ حممد سبقني إليهف
ثم دخلت عليه . ذهب إىل احلائرأأنا : قلت لهأال : دّ، فقلت ملحم)١(ا ائر

انظروا   :  عليه السالم إىل احلائر، فقالذهبأعلت فداك أنا ُج: فقلت له
:  بن بالل، فقالّلك لعيلفذكرت ذ :)أبو هاشم اجلعفري(، قال ...)٢(ذ ك

: العسكر فدخلت عليه، فقال يل ُ فقدمت)٣(؟ما كان يصنع باحلائر وهو احلائر
ّ قول عيلُ حني أردت القيام، فلام رأيته أنس يب ذكرتجلسا  بن بالل، فقال َ
ل ّ  ن يطوف با يت و قبص  اهللا عليه وآ  إن رسول اهللا: أال قلت  : يل

 وا ؤمن أعظم من حرمة ا يت، وأ ره  ص  اهللا عليه وآ وحرمة ا  ، )٤(ا جر
ُ إنما    واطن  ب اهللا أن يذكر فيها، فأنا أحب أن يد  .اهللا أن يقف بعرفة    

ُ  حيث  ب اهللا أن يد  فيها، وا ائر من تلك ا واضع  >)٥(. 
 

ً إذا كان أهل البيت أمس حاجة للدعاء :ُ يثري االنتباهٌيرد سؤالقد  َّ
                                                 

 )عليـه الـسالم  ( حائر احلسني إىل ًابعثوا رجال: ، يعني به< ا ائرإ ابعثوا >: )عليه السالم ( قوله )١(
 القرينـة الـسياقية يف ذيـل ّ، وهـذا مـا تـدل عليـهيدعو يل ويسأل اهللا شفائي عنده

 .< يد  فيهاأن اهللا  د    حيث  بُ يأن ّأحبفأنا >: )عليه السالم(الرواية، وهو قوله 
ن يقـع عـىل أروا فيه بـّروا وتدبّتفك: ، يعني به)انظروا يف ذلك: ()عليه السالم (قوله   إن)٢(

 . للتقيةأحد؛لع عليه َّوجه ال يط
 احلائر بنفسه، أي لـه املقـام نفـسه، )عليه الـسالم (حلسيني وهو ماذا يصنع باحلائر ا:  أي)٣(

 .ًفيدعو لنفسه بدال من إرسال رجل للحائر احلسيني ليدعو له
 .الخ... ّ كان كذلك وقد كان يطوف ويقبل احلجر و)صلى اهللا عليه وآله( أي أن النبي )٤(
 .١: ، احلديث٤٥٨ص: ، مصدر سابقكامل الزيارات )٥(
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ك بالدعاء، فلم ّون الناس أمجعني عىل التمسّ كانوا حيث)عليهم السالم(وأهنم منا، 
ّ يامرسون هذا الطقس الروحي عندما تلم هبم الشدائد، ال نجدهم ُ

َّوتعصف هبم امللامت؟ ُ 
َّوهنا يمكن أن نقدم عدة إجابات، منها ِّ ُ ُ : 

 الرسول األكرم ّاطلة، بدليل أنـوى بـّ إن أصل الدع:لّجلواب األوا
ُ قد أثر )صىل اهللا عليه وآله (هّأنّ حتى  كان يلجأ للدعاء، ـ)عليهم السالم( وهو رئيسهمـ 

ّإ  من ت ل  يا رب ا ستضعف  وأنت ر ...>: ِّعنه قوله يف امللامت  
ِ
ُ   ؟ إ  عدوِ

ُ لكته أ ري َ َعيد فيتجهم ؟ فإن  م ت ن غضبت أم إ  ب،َ  ُ  فال أبا ،      يا رب 
ُ

ُغ  أن  فيتك أوسع   ُ   ا سموات ْأعوذ بنور وجهك ا ي أ قت.    وأحب إ ،َ 

ُواألرض، و شفت به الظلمة ّ وصلح عليه أ ر األو،ُ ُ َ ُ  ل  واآلخر ن من أن  ل   َُ

ُغضبك أو ي ل   سخطـك،  ك ا مد ُ َ  وال َتر  و عد ا ر ، وال حولّ ح  ُ
 .)١(< إال بكَةّقو

عليهم ( حيث نجد العرتة الطاهرة )صىل اهللا عليه وآله(وهذا األمر مل ينحرص به 
ُّ بال استثناء يتوجهون إىل اهللا تعاىل بالدعاء عندما يمس)السالم ُّهم الرض أو ّ

 .سب لذلكيلحق هبم األذى، ولكنهم خيتارون الزمان واملكان املنا
ِريب بأن تفاصيل حياهتم الرشيفة وخصوصياهتم   ال:اجلواب الثاين َّ

ّم جل وعال غري بيـَّنة لنا، إمّمع رهب ا لعدم وصوهلا نتيجة ظروف التقية ّ
ّفة التي كانوا يعيشوهنا أو ألهنا أمور خاصّاملكث ُ ة هبم مل يروا مصلحة يف َّ

َّنرشها، علام بأن مجيع األدعية املنسوبة هل  هم ينظرون فيها إىل )عليهم السالم(م ً
                                                 

 .٦٨ص: ، مصدر سابقدّتهجمصباح امل )١(
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ُأنفسهم ابتداء، ولكن بام يناسب أحواهلم  يف األدعية ّ حتى وكامالهتم،ً
ّالتي يصفون فيها أنفسهم بالتقصري، فإهنم لشدة عبودي َّ تهم هللا وخشيتهم َّ

ّمنه يرون أنفسهم مقرصين، وهذا هو سمتهم وقم  .ة تواضعهم هللا تعاىلُّ
ًا عىل نيل رضاه ّ كانوا حريصني جد)عليهم السالم(م َّ إهن:اجلواب الثالث

ُسبحانه وإمتام األجر األخروي هلم، فكان الرضا بام يصيبهم والتحمل  ُّ ُ ُ
َّوالصرب عىل ذلك سجية منهم، وخلقا عرفوا به، وبه امتازوا عمن  ُُ ً ًُ ُ

 ك >: حيث جاء يف ذيله) صىل اهللا عليه وآله (ّوقد مر بنا دعاء رسول اهللاسواهم، 
ُ، وهكذا نجد سبطه <ة إال بكّتر  و عد ا ر ، وال حول وال قوّ ح  ُا مد َ

ُورحيانته اإلمام احلسني ّ يناجي رب)عليه السالم (َ  ك العت   ك >: ه يف يوم عرفةُ
ّ، ليميض إىل ربه وهو خمضب بدمه الزاكي )٢(<تر ّ ح  )١(العت  هكذا >ّ
:  ولسان حاله يقول)٣(<ّهللا وأنا  ضب بد ّأل  اهللا وجدي رسول اّ ح  أ ون

َوعجلت إ ك رب ل  { ْ َ ِ  َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ُ، فربحت جتارته وصفـقـته يف لوحة )٨٤: طه( }َ ُ ُ
ّالطف اخلالدة، لوحة احلب والتفاين واإليثار ّ.  

ُ يطأطئ رأسه وخيضع برقبته )عليه السالم (ّ السجادّوقد كان اإلمام عيل
 .)٤(<تر ّ ح   أنا ذا ب  يديك، فخذ  فسك من نف وها>: ّالرشيفة ثم يقول

                                                 

 .خذين بسوء أعاميلا أنت حقيق بأن تؤ: واملعنى، املؤاخذة:ىَبْتُالع )١(
 . يف يوم عرفة)عليه السالم( من دعائه )٢(
ّالـرزاق املقـرم، دار الثقافـة، ط ّللـسيد عبـد )عليه الـسالم(مقتل اإلمام احلسني  )٣( ّ٢ ،

 .٢٧٩ص: هـ، قم١٤١١
 .١٦٦ص: در سابق، مصّالصحيفة السجادية )٤(
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)١(ً 

َّ أن الدعاء احلقيقي اجلامع للرشوط هو :َّنخلص من مجيع ما تقدم
ّ، ومنهل التزود بالكامالت اإلهلية، )٢(ابة االنفتاح عىل الفيض اإلهليّبو

ّفهو السلم اإلهلي الذي حيكي تدرج الع ا ما ّبد يف املعارف اإلهلية، وأمَُّّ
ية فهو ّينقدح يف الذهن العريف من ارتباط الدعاء بقضاء احلوائج املاد

 .انعكاس ألدنى مراتب الدعاء
للدعاء ) السالم معليه (إذا كان األمر كذلك، فام هو وجه حاجة أهل البيت

 هلم؟ وما هو مردود ذلك علينا؟
ُهنا يمكن أن نجيب عن ذلك بستة وجو  : ه، وهيُ

ّ يعتمد عىل مقد:الوجه األول  : متني، مهاُ
ُ أن حقيقة الدعاء تكمن يف االلتفات إىل )٣(ّقد مر بنا :ُمة األوىلّاملقد ّ

حقيقية املقصود يف حتقيق الطلب وليس االلتفات إىل نفس الطلب، بمعنى 
َّ بكامالته الواهبة، والتيقن من واهبيته، وال ريب بأنّاستحضار املدعو ُِّ ِ  هذا َّ

ِّاملعنى الرفيع حيدد لنا املقصود احلقيقي يف الدعاء، أعني َّمتعلق الدعاء : ُ
الفعيل واجلوهري، فهو املحور، وهو القصد واملقصود واملقصد، وبالتايل 

                                                 

علـيهم  (ّ واألئمـة االثنـي عـرش )صلى اهللا عليه وآله   (ّ املراد بأهل البيت خصوص النبي األكرم )١(
 .)عليها السالم(ّ يف مدرسة أهل البيت بمعية السيدة فاطمة الزهراء )السالم

ّستكون هنالك وقفة أخرى يف الفصل الثامن عند بو )٢( ابيـة الـدعاء ملعطيـات الـسامء، ُ
ّه مفتاح مغاليق السموات واألرض، وأن هذا املفتاح اإلهلي يتوقف عـىل معرفـة وأن َّ

 .)عليهم السالم(َّاهللا تعاىل، وهذه املعرفة قد توفرت بأعىل وأرشف مراتبها عند أهل البيت 
 ).حقيقة الدعاء: (ّ يف الفصل األول، حتت عنوان)٣(
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ُفإن السري باجتاه ذلك املقصد لن حيده حد، وال يوقفه إال مقدار الداعي  ٌّ َّ َّ
َّالت املزود هبا يف السري األسامئي بفعل الكام)١(املايض يف وجوده السعي ُ. 

َّ إن القدر املتيقن من هذا السري املعاريف األسامئي هو :مة الثانيةّاملقد َُّ
ُوقوعه يف عامل الظاهر واحلس، وأما بقية العوامل األخرى، امللكوتية  ّ

ُ، فإن السري املعاريف فيها هو مقتىض حكمته )٢(واجلربوتية والالهوتية ّ
 .وعدله اإلهلي

َّ أما بمقتىض حكمته فذلك ألن أصل اخللق إنام كان :توضيح ذلك ّ َّ
كنت >: ألجل طلب معرفته سبحانه، حيث ورد ذلك يف احلديث القديس

ًك ا  فيا،  ّ َ فأحببت أن أعرف؛ فخلقت ا لق ألعرفً
ُ ُ ، وقد خرج اإلمام )٣(<ُ

ّ إن اهللا جل ذكره ما   يها ا اس>: ً يوما إىل أصحابه فقال هلم)عليه السالم( احلسني ّ

ّ، وأما بمقتىض عدله فإن التكليف بمعرفته ال )٤(<...ّخلق ا لق إال  عرفوه ُ
                                                 

ُالوجود السعي اصطالح يراد به الوجود احلقيقي )١(  بلحاظ نفس الطبيعة، بقطع النظر ِّ
َّعن خصوصيات الفرد، ولكن املراد بـه يف املقـام الوجـود املعـريف لإلنـسان القابـل 

م العادي، وليس ّللسعة  والضيق، فاإلنسان العارف سعته الوجودية أعظم من املتعل
ام خـصوص الرقعـة املعرفيـة، فاإلنـسان بوجـوده ّاملراد هنا الوجود العنرصي، وإنـ

ّعي املعريف يمكنه أن يسترشف عوامل مجالس  .دةّية أم جمرّة، سواء كانت حسُ
ّعامل املادة وامللك، : ّ تعرضت الفلسفة اإلهلية إىل بيان عوامل أربعة يف الوجود، وهي)٢(

عامل املثال وامللكوت، عامل العقل واجلربوت، عامل الربوبيـة والالهـوت، والعـوامل 
ُالرابع الذي يسمى بالعامل مساحمة، وسوف تكون هنالك ُالثالثة األوىل حتكي العامل  ّ ُ

ُوقفة أخرى عند العوامل الثالثة األوىل يف الفصل السابع، فانتظر ُ. 
أبـو احلـسن : ، تعليـقازندراينموىل حممد صالح املللاجلامع، صول الكايف أرشح  )٣(

 .٢٢ ص،١ج: الشعراين
 .٣١٢ ص،٥ج: بحار األنوار، مصدر سابق )٤(
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َّيتحقق امتثاله يف هذه احلدود الضيقة من الدنيا، فإن غاية ما نحصل عليه  َّ
ًة من املعرفة احلقة، فمن حتقق معرفيا هبذه ّات أوليّيف هذه الدنيا حمط ّ َّّ

ّ واعتقد أنه بلغ غاية املطاف فهو واقع يف مرتبة من ات املعرفيةّاملحط
َّمراتب الرشك، بنحو من األنحاء، ولذلك فإن العارف احلق ال يدعي  ّ َّ

د ّد األنبياء واملرسلني وسيّلنفسه ذلك، وكيف يكون ذلك وقد قال سي
، ولذلك )١(<ّما عرفناك حق معرفتك>: )صىل اهللا عليه وآله (العارفني باهللا تعاىل

ّقتىض عدله إمهال خلقه إىل عامل آخر يتممون فيه معارفهم اإلهلية، فم ُ
ٍوكل بحسبه، وذلك العامل املثايل امللكويت يرشع فعليا بوجه عام ً  بعد )٢(ٌّ

 .انفصال الروح عن اجلسد
عليهم (ضح ذلك نكون قد وقفنا عند جدوائية الدعاء ألهل البيت ّإذا ات

ّ بوجه عام)السالم  ماضون يف سريهم املعاريف يف عواملهم )السالمعليهم (، فإهنم ٍ
 نكون قد )عليهم السالم(ُاألخرى لريتقوا أرفع املراتب، ونحن يف دعائنا هلم 

 .أسهمنا بمقدار ما نحن عليه من اإلعانة يف نيل املراتب اجلديدة
 الوجه اآلخر يف جدوائية دعائنا هلم هو عائدية فيض :الوجه الثاين

َّهو احلال يف أصل عبادتنا هللا تعاىل، فإن اهللا تعاىل ال الدعاء علينا، كام 
َّة، وإنام أمرنا بعبادته ألن يف ذلك صالحنا وكاملنا، وهكذا ّينتفع هبا البت ُ َّ

ّاحلال بالنسبة لدعائنا هلم فإنه يؤد ُ ل هو تأدية ما ّاألو: ي إىل أمرين، مهاَّ
ّهلم من حق علينا، وبذلك نكون مستحق ُ اىل الثواب والثناء، ني من اهللا تعٍّ

                                                 

 .٢٩٢، ص٦٦ج: صدر السابق امل)١(
ّ هنالك من يبدأ سريه امللكويت قبل انفصال الروح عن اجلسد، ولكن ال يتممـه إال )٢( ُ

 .بعد االنفصال، واهللا العامل
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ً وفاء منهم لنا ؛والثاين هو حتصيل رضاهم والتفاهتم وشموهلم بالدعاء لنا
َّبأصل الدعاء هلم، وقد ورد يف ذلك إشارات يف عدة روايات تقول بأن  َّ
ُزائرهم يف قبورهم يستدعي منهم زيارهتم له يف قربه، فيستفاد من ذلك 

 .هَّأن الداعي هلم يستدعي منهم الدعاء ل
ُه الكاميل إلينا، وهذا األمر من حسن ُّوعليه فالدعاء هلم منتهاه ومرد

ّ حممد ه األمنيّعنايته تعاىل بنا، إذ أمرنا بالدعاء لسائر املؤمنني، فكيف بنبي
 .وآله الطاهرين

ٌن الدعاء هلم هو عبادة خاصة ندب هلا الشارع أ :الوجه الثالث َّ
َّن إ نكون قد امتثلنا لذلك، وحيث )لسالمعليهم ا(َّاملقدس، ونحن بدعائنا هلم 

ً طرفا يف )عليهم السالم(ُهذه العبادة املوجبة لتحصيل األجر منه تعاىل قد كانوا 
ًا وال شك سوف تكون نافعةّ فإهن،حتقيقها للعباد ُ هلم بام يناسب شأهنم َّ

 .)عليهم السالم(
هلم يف الدنيا َّ هو أن اهللا تعاىل أراد الكرامة والتكريم :الوجه الرابع

 األمر بالدعاء :واآلخرة، ومن صور كرامتهم عىل اهللا تعاىل وتكريمهم
ً، وهذا األمر نتعاطاه كثريا، كام يف الدعاء للوالدين ّهلم عىل نحو خاص

 يف قوله )عليه السالم (ولسائر املؤمنني، وقد ورد عن اإلمام أيب جعفر الباقر
َو ستجيب ا ين{: تبارك وتعاىل ِ  ُ ِ َ َْ ُ  آمنوا وعملوا ا صاِ ات و ز دهم من َ ُُ ِ

َ ََ َِ َ  ُ ِ َ

ِفضله ِ ْ هو ا ؤمن يدعو ألخيه بظهر الغيب فيقول >: ، قال)٢٦: الشورى( }َ
 وقد أعطيت ما ، ما سألتو ك مثل: قول اهللا العز ز ا بار و ،آم :   ا لك
قد ورد يف جممل ً عموما )عليهم السالم(َّ، كام أن الدعاء هلم )١(<ك إياهّسألت  ب

                                                 

 .٣، احلديث ٥٠٧ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
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 د، و  أئمة ّوآل  مّ  مد  صل  ا ّ >: ام، منهاّأعامل الشهور واألي

ة ّ، وقد ورد يف تفسري املراد من أئم)١(<ل  منهم واآلخر نّا سلم  األو
ة ا سلم ، وحجج ّ ن أئم>: )عليه السالم( املسلمني قول اإلمام عيل بن احلسني

 .)٢(<ادة ا ؤمن اهللا   العا  ، وس
ّن الدعاء هلم مقدأ: الوجه اخلامس ُ ِّمة الستجابة الدعاء يف حق َّ

ّألعاملنا من كل غطش وشوب، وقد ورد ما يؤيأنفسنا، بل وزكاة  د هذا ِّ
 إجابة ّصالت م  >: ه قالّأن) صىل اهللا عليه وآله (املعنى، فعن الرسول األكرم

 . )٣(<  ئ م، وز ة إلعمال م
 طاعة، خالصتها الرمحة بنا )عليهم السالم(َّن الدعاء هلم أ : السادسالوجه

 يف تعليمنا كيفية )عليهم السالم( عنهم ّارة عن ذنوبنا، وهو املرويّوالكف
ّوجعل صلواتنا علي م ر ة  ا، و ف... >: )عليهم السالم(زيارهتم  ، )٤(<ًارة  نو ناً

ًا، ّ عليهم عظيمة جدارة الذنوب تعني حموها، فحسنة الصلواتّوكف
َإن ا سنات يذه  ا سـيئات ذ ِك ذكرى ...{: ًفتكون مصداقا لقوله تعاىل ْ ِ َِ َ ِ َِ َ   َ ْ ْ ُ َ َ ِ

َ ِ اكر ن ِ ِ
عليهم (َّ، بل لعل سيئاتنا تكون بصلواتنا عليهم )١١٤: هود( } 

ِإال من تاب وآمن وعم{: ً حسنات، فتكون مصداقا لقوله تعاىل)السالم َ َ ََ َ ََ َ  
َل ِ

ُ مال صاِ ا فأو ِك  بدل اهللا ُ  َ َُ َ َ ََ ًْ ُ َ ً س ئاتهم حسنات و ن اهللا  فورا رحيماً ِ  ً ُ َ َ َ ََ َ ٍ َ ََ ْ ِ ِ  { 
ّ، ونحن الذين تبنا عىل أيادهيم الكريمة، وآمن)٧٠: الفرقان( ا هبم ُ

                                                 

 .٨٦ ص،٨٧ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )١(
 .١٥ :ث، احلدي٢٥٢ص: لشيخ الصدوق، لاألمايل )٢(
 .٢٦: ، احلديث٢١٥ص: ، مصدر سابقلشيخ الطويس، لاألمايل )٣(
 .٥٧٦ ص،٢ج: ه، مصدر سابقحيرضه الفقي من ال )٤(
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ِّقناهم، فلم نشكك هبم، ومل نعرض هبم، ومل نسخر منهم، ومل ّوصد ُ ُِّ
 )عليهم السالم(ًا طوعا هلم، آخذين عنهم ّ، فكن)١(منحمل الناس عىل أكتافه

ًمناسكنا، ومل نجعل يف قباهلم أحدا، كائنا  . من كانً
ً 

ٌّ حي )عليه السالم (ّ فإن اإلمام املهدي)عليهم السالم(يف ضوء مدرسة أهل البيت 
ُّيرزق، وهذا يعني حتقق ج وىل، بعدما َ من باب أ)عليه السالم (دوائية الدعاء لهُ
ّثبت لنا صحة ذلك وأمه ، والسؤال )عليهم السالم(ة أهل البيت ّيته بالنسبة لبقيَّ

ات ّ خصوصي)عليه السالم (هل يف الدعاء له: ُالذي نريد طرحه واجلواب عنه هو
ّ ويرجى حصوهلا للمدعو،ُأخرى ينبغي حتصيلها من قبل الداعي  ه؟ لُ

 : ُواجلواب عن ذلك يمكن تصويره بوجوه، وهي
ّنا بأمس احلاجة للدعاء له، وذلك ألنّ إن:لّالوجه األو نا بحاجة إىل ِّ

الرتمجة من أجىل ه ترمجة كوننا من أعوانه وأتباعه وأنصاره، وهذ
ّ الرتمجة متثهّ، وال ريب بأن هذ)عليه السالم (مصاديقها الدعاء له ًل انعكاسا ُ

ُّلسري العقالئي فيمن يعجز عن نرصة من هيمه أمرهم، فكيف ًا لّواقعي
 بإمام زماننا وقائد مسريتنا؟

ِّ إن الدعاء له من السبل التي تؤهل الداعي له أن يكون :الوجه الثاين ُ َّ
                                                 

 وا نعمتـك، ّا  العن ا ين بـد>: )عليه السالم (إشارة إىل ما جاء يف زيارة اإلمام الرضا  )١(
 آل أ تـاف   ما ـك، و لـوا ا ـاسإ، وسـخروا ببآياتـكك، وجحـدوا ّهموا ن يـّوات
ي، حتقيق الشيخ جواد ّ القمد بن قولويهّجعفر بن حمم، كامل الزيارات:  انظر.<...دّ م

: ، احلديث٥١٣ص: ّهـ، قم املقدسة١٤١٧، ١القيومي، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط
٢. 
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ُ إنام ينتخب أنصاره ممن يؤمن )عليه السالم (َّمن أنصاره وأعوانه، فإن اإلمام َّ
َّريب بأن الداعي له باحلفظ والفرج والنرصة ته وأهدافه اإلهلية، وال ّبقضي

َّيكون أوىل بذلك، السيام من عاش لنيل رشف نرصته والذود عنه، 
ل ترمجة الوالء للواجد، ويف الثاين دعوى لتحصيل الوالء ّفالوجه األو

 .للفاقد
ُّ إن الدعاء له يعني التعرض للتزود بكامل جديد يكون :الوجه الثالث ّ َّ

ً واسطة يف فيضه، وبالدعاء له يكون للداعي قصب السبق )سالمعليه ال (اإلمام
 .التكامل، فيكون املردود للداعي والكامل لهيف حتصيل 

َّ بحاجة للدعاء، ألن الدعاء عبادة وكامل، )عليه السالم ( أنه:الوجه الرابع
ٍ مشاركا بنحو ما يف رفع مقاماته)عليه السالم (فيكون الداعي له ً عند  )عليه السالم (ُ

ِقل ال أسأل م عليه أجرا إال ا مودة   ...{: َّه، ولعل يف قوله تعاىلّرب َ  َْ َ   
ِ
ً َ َ َ

ِ ْ َ َ ْ ُ ُ ُْ

َالقر  ْ ُ هو سؤال : َّ، إشارتني مهمتني، األوىل منهام)٢٣: الشورى( }...ْ
، وال )عليهم السالم(ُة قرباه، وهم أهل بيته ّاألجر مع تعيني املصداق، وهو مود

َّهو أن نفس : ة، والثانية منهامّاء هلم من أجىل مصاديق املودَّريب بأن الدع
ّالسؤال بقطع النظر عن مصداقه كاشف إنـِّي عن وجه احلاجة، وحيث 

ّا صفراء وال بيضاء وإنام طلب حتقيق املودّمل يطلب من) صىل اهللا عليه وآله (هّنإ ة التي َّ
َّ أن الدعاء من أجىل مصاديقها، فإنه يثبت وجَعرفت ه احلاجة املعنوية َّ

ًالتي أريد هلا أن تكون درعا واقيا، وحصنا منيعا، فحفظها الشاكرون  ً ً ً ُ)١( ،
 .)٢(ونقضها الكارهون 

                                                 

ُوقليل من عبادي الشكور... {:  إشارة إىل قوله تعاىل)١( ُِّ َّ َ َ ْ َِ ِ ٌ ِ  .١٣: سبأ. }َ
َوأكثرهم للحق كارهون... {:  إىل قوله تعاىل إشارة)٢( َُ ُِ َ ِّْ َ َْ ِ ْ ُ  .٧٠: املؤمنون. }َ
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ّاآلن، ويف ضوء هاتني اإلشارتني يتوجه عندنا وجه الدعاء له عىل 
 ا  وصل   >: )عليه السالم (وقد يف ورد يف الدعاء له. نحو احلقيقة ال املجاز

ّه بمالئ تك ا قر  ، وأيْفُ ا نتظر، احفِل، والعدلّ ا ؤ ِ أ رك، القائم و  ده  
َبروح القدس يا رب العا  ، ا  اجعله ا ا   بدينك، َ إ  كتابك، والقائمّ 

َبله، م ن   دينَ ا ين من قَاستخلفه   األرض كما استخلفت ْ ه ا ي  
ُ أمنا، يعبدِ خوفهِعدَ من بْه  ، أبد َارتضيت  أعزه  ا ً بك ش ئا، ُِكك ال   ً

ًز به، وان ه وانت  به، وان ه ن ا عز زاِعزاو ً وافتح   فتحا عظيما،ً ، ويف )١(<ً
حفظه او ا د، و  إمام ا سلم ، ّوآل  مّ  مد  صل   ا >: مورد آخر

، )٢( <...من  تهمن ب  يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شما  ومن فوقه و
ة املسلمني، فعليك الطاعة واألخذ بركاهبم، ّوقد عرفت من هم أئم

 . والدعاء هلم، عسى أن تكون من الشاكرين
 

ُّأي لطف حييط بك وأنت تدنو من خطى موالك، وأي قرب حتسه  ٍ ُ َّ َُّ َُ ُ ٍ
ِّوهو ينظر خلطاك، لك األرض بام رحبت، فخذ من فيضه ما يتمم  ُ ْ

ِبل عتبة بابهمسعاك، وق ْ  . ُّ فهو احلق ما شخصت عيناك؛ِّ
 

                                                 

 .١١٠ ص،٣ج: ، مصدر سابقهتذيب األحكام )١(
 .٨٦ ص،٨٧ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )٢(
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ّمر بنا مجلة من رشوط الدعاء التي هي تعبري آخر عن مالكات 
معرفة اهللا تعاىل، واإلخالص له، واالنقطاع : (استجابة الدعاء، وهي

ّعمن سواه، وحسن الظن باهللا تعاىل والرضا بام هو كائن وما سيكون،  َّ
، فال معنى )ل واخلضوع هللا تعاىل، واقرتان الدعاء بالعملّوالتذل

ّلتكرارها، وعليه فام نريد الوقوف عنده هنا هو بعض احلقائق التي تشكل  ُ ُ
 : األساس يف استجابة الدعاء يف النظر العرفاين، التي منها

ُأن تتجسد يف صورة الداعي الباطنية حقيقة الطلب  :احلقيقة األوىل ّ ّ
ّ، فال يقدم عىل ربه وهو يف غنى عام يفواحلاجة والعوز ِّ ِ بحيث > يديه، ْ

ّتتحول مجيع ذوات الوجود اإلنساين إىل مظهر من مظاهر إرادة الطلب، 
ٍوأن يبدو ما يريده اإلنسان يف صورة حقيقية من صور االحتياج  ٍ ُ
والدعاء، كام إذا احتاج جزء من اجلسم إىل يشء تأخذ مجيع أجزاء اجلسم 

ان ، وهذه احلاجة وذلك الطلب ال ينحرص)١(<ُاألخرى باملشاركة
ُباملقاصد املادية، كام قد يتوهم الكثري، وإنام هو مطلق احلاجة والطلب،  ّ
َّوأوىل تلك احلاجات واملطالب هي طلب االرتقاء يف سلم الكامالت  ُ

 . ّوالتزود من ساحة القدس، فافهم نيل القرب اإلهلي،لاإلهلية، 
                                                 

 .١٢٢ص: ، مصدر سابقحمارضات يف الدين واالجتامع:  انظر)١(
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ّرضورة التوجه بالفقرية املطلقة إىل الغني: احلقيقة الثانية ، أي ملطلق اّ
ًأن نسأل ربنا ونحن نعتقد بفقريتنا املطلقة إليه، فال نعقد أمال بغريه أبدا،  ًَّ َّ

َفإن اهللا تعاىل غيور وال حيب أن تسأل غريه َ ُّ ُ ٌ ّ ثم إن.ّ نا إذا انعقد يف قلوبنا َّ
ٍ فال معنى للتوجه إليه تعاىل، ولذلك فإن انعقاد أي أمل بغريه ،ٌأمل بغريه ِّ َ َّ

َواب االستجابة، بل يعني التعدي عىل حرمِ اهللا تعاىل يعني غلق أب ُ ِّ
:  أنه قال)عليه السالم (ُوالغياب عن ساحة قدسه، وقد ورد عن اإلمام الصادق

ّو ن كأفقر عباده ب  يديه، وأخل قلبك عن  >
ك، ّ شاغل  جبك عن ر ِ

 .)١(<...ه ال يقبل إال األطهر واألخلصّنإف
ٍوهذا ما نالحظه بوضوح ُ  عن احلسني بن ّ املرويّ احلديث القديس يفُ

ا يف جملس نطلب فيه العلم وقد نفدت نفقتي يف بعض ّكن>: علوان قال
ُمن تؤمل ملا قد نزل بك: ُ فقال يل بعض أصحابنا،األسفار ِّ :  فقلت؟ُ

َإذن واهللا ال تسعف حاجتك وال يبلـغك أملـك وال تنجح : ًفالنا، فقال ُ ُ َُ َ َُ ُ َ
ُطـلبـتـك، قلت ِ َوما علمك رمحك اهللا؟: َ َ  )عليه السالم(َّإن أبا عبد اهللا : قال ُ

 وعز  وجال  : َّ أن اهللا تبارك وتعاىل يقول:ثني أنه قرأ يف بعض الكتبّحد

ِ و دي وارتفا    عر ، ألقطعن أ ل    ؤمل غ ي با أس، وأل سونه  ٍ
  َ  

ُثوب ا ذلة عند ا اس، وأل ينه من قر  ُ  ُ  وألَ 
ُ

ُبعدنـه من فض ، أيؤمل غ ي   ُ  

ُو رجو غ ي و قرع بالفكر ، )أي حتت قدريت (ُوا شدائد بيدي!   ا شدائد؟

ُأ يل أنا فيبخل  عبدي: - إىل أن يقول-! َباب غ ي؟  أو ل س ا ود ؟ُ 
ًفيا بؤسا  لقانط  من ر  ! ... أو ل س العفو وا ر ة بيدي؟! وا كرم  ؟ ُ  

                                                 

 .٤ :، احلديث٤٣٧ ص،٣ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(



 ٩٩ ....................................................................أسباب استجابة الدعاء

 .)١(<ًؤسا  ن عصا  و م يراقب ُ و ا ب
 : ُّوهنا أود الوقوف عند مجلتني من هذا احلديث القديس، مها

َ ألقطعن أ ل  (: َّ قوله جل وعال:ُاألوىل ِل غ ي با أسّ  ؤ   ٍ(. 
َو رجو غ ي و قرع بالفكر باب غ ي(: َّ قوله جل وعال:الثانية ُ(. 
َ ألقطعن أ ل  (: فقوله ّ هو حمل الشاهد يف املقام، )ِي با أسٍ  ؤ ل غ  

ّبأن صاحب احلاجة البد أن يقصد أو َّ َّال ربه فال يتعلق بغريه، فإن األمور ّ ُ َّ ً
َّمجيعا هي بيد اهللا تعاىل، وهذا هو مقتىض التوحيد، بمعنى أن اإلنسان إذا  ًُ

ّمسه الرض فتمث ُّ ُ ًل أحدا أو ندب أحدا غري اهللا تعاىلّ ًدا ّ يكون قد أمل أح،ً
ِغري اهللا تعاىل، وهنا سوف يكون قد قطع سبيل قضاء حاجته ِ َ َ. 

َو رجو غ ي و قرع بالفكر باب غ ي: (وأما اجلملة الثانية ، فهي )ُ
ُّن اهللا تعاىل ينهانا عن التفكّاألهم واألخطر يف املقام، فإ ر بغريه يف قضاء َّ

ُاحلوائج، ألنه وحده يملك األشياء حقيقة ألنه موجدها، وأ ما الغري ُ
ٌّفتملكه لألشياء عريض َ ُ ُ ّ، فكيف للعاقل أن يفكر بام هو جمازيٌّ وجمازيُّ ُِّ 

 الوجود ويرتك ما هو حقيقي؟
َاحلقيقة إن هذا األمر ليس يسري الفهم والتقبـُّل، فاإلنسان اعتاد عىل  ََّ
ٍاألمور احلسية، وهو جيد أن اآلخرين يقضون له حوائجه بصورة مبارشة،  ٍُ ُِّ َ َّ ُ

َّإلنسان جمبول عىل التصديق بام هو حيس ومرئي، وأما ما يتعلق باهللا وا ّ
ُتعاىل فهو ال ينكر وجوده، ولكن هذا الوجود يؤتى به للربكة ال ألصل  ُ َ ُ
ة ّالفعل، كام هو احلال بالنسبة للقرآن الكريم يف نظر الكثري من عام

ّالناس، فإهنم يتذك ة القرآن يف وام شهر رمضان، وتالّرونه يف املآتم وأيَّ
                                                 

 .٧: ، احلديث٦٦ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
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ٍتم أمن باب إعالم الناس بوجود م)  الفاحتة عىل األمواتالسجم(املآتم 
ّأو جملس ليس إال ٍ . 

َإن هذه الثقافة السائدة يف جمتمعاتنا اإلسالمية تعكس لنا بوضوح  َ َّ
َاخللل الكبري يف التعاطي مع الدين، ويف فهم حقيقة التوحيد، ويف أهداف 

ِّعالقة كل ذلك بحياة اإلنسان الدنيوية نزول القرآن الكريم، ويف 
ًواألخروية، وما ينبغي عمله وما ال ينبغي، مما حيتم علينا مجيعا مواجهة  ِّ ُ َّ ُ ُ

ّذلك بشجاعة وموضوعية، فإن القرآن الكريم والسن ة الرشيفة قد جاءا َّ
ّليخرجا اإلنسان من الظلامت إىل النور، وأي ظلامت أكثر من إفراغ القيم  ُ ِ

ّ من مضامينها، وإبداهلا برتهات أوجدها اجلهل والتخلف، ونرشها ُالعليا ّ ُ
 .م الشعور باملسؤوليةاانعد

ِّوعىل أي حال، فإن تلك اجلملة القدسية تريد أن تنبهنا للخطأ  ُِّ ُ َّ
الفاحش ولسلبيات الثقافة السائدة يف كون اهللا تعاىل له دور ثانوي يف 

ِّالتأثري، أو أن دوره دور املتفر ٌ َُ ولذلك ينبغي االنتباه . ج والعياذ باهللا تعاىلَّ
ّوااللتفات إىل هذه احلقيقة البائسة التي يعيشها كثري من الناس، فإن  ُ

َالصحيح واحلق الرصاح  َّما عداه هو الضالل املبني، هو أنه ال الذي ََّ
ٍمؤثـِّر يف الوجود غري اهللا سبحانه وتعاىل، وما عدا ذلك فهو اعتقاد مفض ُ َ ُ 

 . والعياذ باهللا تعاىل،للرشك
ل والرئييس يف استجابة ّإىل هنا نكون قد أوضحنا السبب األو

ِالدعاء، وهو باختصار شديد كف النفس والقلب والعقل عن التعلق  ّ ِ ِ ِ ُّ
ّد والتفكّوالتود ِر بغري اهللا تعاىل يف قضاء حوائجنا يف الدنيا واآلخرةِ ِ . 

ِّاسخ بأن اهللاَ تعاىل ال خييب وهي رضورة االعتقاد الر :احلقيقة الثالثة ُ
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ّداعيه والساعي إليه، وهذا السبب مكمل للسبب األو ِّ ل، ففي السبب ُ
ّل قلنا جيب أن ال نتوجه لغري اهللا تعاىل، وأمّاألو ا السبب الثاين فهو ّ

ُاالعتقاد الراسخ بأن اهللا تعاىل سوف يستجيب لنا، وأنه ال بخل يف ساحته 
ِينا يف ذيل احلديث القديس اآلنف الذكر، حيث ّسة، وهذا ما مر علّاملقد

ُأ يل أنا فـيـبخل  عبدي>: جاء فيه ُ أو ل س ا ود وا كرم  ؟ُ  ُ َ ، وال ريب <؟َ
َّبأن االعتقاد بعدم استجابة اهللا تعاىل لدعائنا إما العتقاد بأنه ال يملك،  َّ

ّوعندئذ ال معنى لدعائه ابتداء، وإم ً ُ ص يف  وحرٍا العتقاد وجود بخلٍ
َساحته كام هو حال اعتقاد اليهود الذين كشف القرآن الكريم حقيقة  ُ

ِاعتقادهم ورسائرهم يف قوله تعاىل ُوقالت ا هود يد ا{: ِِ َ ُ ُ َ ْ ِ َ َ ٌمغلولة هللا َ َ ُ ْ َ...{ 
ُفأجاهبم اهللاُ تعاىل ِغلت أيديهم ولعنوا بما قا وا بل يداه م سوطتان ينف{: َ ُِ ُِ َ َ ََ َ َُ ْ َ ُ ْ ْ  ُ َُ

ِ َِ ْ ِ ْ
َ ْ ُق ُ

ُكيف  شاء  َ َ َ ْ ٍّ، وأما اعتقاد العبد بأنه غري مستحق)٦٤: املائدة( }...َ ُ َُّ ِ ِ الستجابة ُ
ِدعائه فهذا أمر حسن يعجل يف االستجابة ال يف عدم االستجابة أو  ّ ُ ٌ ِ ِ

 .ِتأخريه
ًا السبب األخري الذي نود الوقوف عنده يسريا ّ وأم:احلقيقة الرابعة ُّ

َفهو رضورة عدم اليأس من ر ِ ِوح اهللا تعاىل عند تأخري استجابة الدعاء، ُ ْ
ّوقد عربنا بالتأخري ومل نعرب بعدم االستجابة ّ لعدم تصوره يف صورة ؛َُّ

ٌو ذا سأ ك عبادي    فإ  قر ب {: ُّحتقق رشوطه، وذلك لقوله تعاىل ِ ِ
َ َ َ 
ِ  َ َِ ِ َ َ َ َ َ

ِأجيب دعوة ا اع إذا د ن فل ستجيبوا    ُ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َ َ ََ
ِ ِ  ََ ْ ُ ُ

َو ؤمنوا   لعلهم يرشدون ُ ُ ْ َ َْ ُ ُ َ
ِ ِ ْ ُ ْ َ{ 

 . )١٨٦: البقرة(
َإن اليأس من االستجابة دليل عىل قصور يف فهم الفيض اإلهلي الذي  َّ
ِال انقطاع له أبدا، وقد مر بنا يف احلديث القديس اآلنف الذكر إشارة  ّ ً



 إرشاقاته ومعطياته: الدعاء .............................................................. ١٠٢

ًفيا بؤسا  لقانط  من ر  : (لذلك، حيث يقول ، والبؤس االفتقار )ُ
ّالشديد املثري للشفقة، وقيل هو الرضر والشد ة، وأما القنوط فهو اليأس، ُ

ًبل هو أشد مبالغة من اليأس ُ ، فالذي ييأس من استجابة اهللا تعاىل )١(ُّ
 .، والعياذ باهللا تعاىللدعائه يكون قد يئس من رمحته

ُولعل من أرسار تفيش اليأس إىل قلوب بعض الناس استعجاهلم يف  ِّ َّ
ِ حوائجهمطلب قضاء ُحيث ) صىل اهللا عليه وآله ( وهذا ما هنى عنه رسول اهللا،ِ

يا رسول اهللا صىل اهللا عليك : قيلال يزال ا اس    ما  م  ستعجلوا، >: يقول
، وعن اإلمام )٢(<دعونا فلم  ستجب  ا:  يقو ون:قال وكيف يستعجلون؟

ً  ورجاء، ر ة من اهللا عز ال يزال ا ؤمن   >:  أنه قال)عليه السالم (جعفر الصادق

َوجل ما  م  ستعجل، فيقنط و  ك ا  ء ُ َ ْ : كيف يستعجل؟ قال: ، قلت له 
 . )٣(<قد دعوت منذ كذا و ذا وما أرى اإلجابة: يقول

ّوبذلك نخلص إىل أن من أهم وأعظم أسباب استجابة الدعاء التوجه  ّ َّ ُ
ِّلراسخ بأن اهللاَ تعاىل ال خييب بالفقرية املطلقة إىل الغني املطلق، واالعتقاد ا ُ

ِه والساعي إليه، ثم عدم اليأس من روح اهللا تعاىل عند تأخري استجابة يداع ْ َ ِ
 .الدعاء

ِوأخريا أود التذكري بأمهية استحضار كون النافع والضار هو اهللاَ تعاىل  ِ ُّ ً
                                                 

جامعـة (، مؤسسة النـرش اإلسـالمي أبو هالل العسكري، الفروق اللغوية:  انظر)١(
 .١٧٤٩: ، رقم٤٣٥ص: ّهـ، قم املقدسة١٤١٢، ١، ط)املدرسني

:  هــ، إيـران١٤١٦، ١، دار احلـديث، طحممد الريشهري، للشيخ ميزان احلكمة )٢(
 .٥٦٧٧: ، احلديث٨٨١ ص،٢ج

 .٨: ، احلديث٤٩٠ ص،٢ج: شيخ الكليني، للالكايفُ أصول )٣(
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ُوحده، فذلك أشبه ما يكون بحجر الزاوية يف حتقيق لدعاء، ا الستجابة ناَ
عن اهللا تعاىل، ) صىل اهللا عليه وآله ( عن رسول اهللاّ مرويّ جاء يف حديث قديسوقد

ُمن سأل  وهو يعلم أ  أ  وأنفع أستجيب  >: أنه قال ُ  >)١(. 
 

ّمما تقدم يف عرض رشوط وأسباب استجابة الدعاء يكون قد ات َّ ضح لنا َّ
ِّبالضمن أسباب عدم استجابة الدعاء، فإن اإلخالل بأي  رشط من الرشوط َّ

ُمة قد يكون موجبا ملنع االستجابة، أو أنه موجب ـ ّاملتقد  التقادير ـ ّأقلعىل ًُ
ّلتأخريه، وال يعلم بالضبط أي الرشوط أعاله ه ً األكثر تأثريا يف اجلذب وُ

ًوالطرد، ولذلك ينبغي مراعاهتا مجيعا، ولكن املقطوع به هو أهنا مجيعا  ًَّ ُ
ٌموجبة لكامل ما، كام ِّ هو احلال يف الطاعات، فنحن ال نعلم يف أهيا وضع اهللا ُ

ٌتعاىل رضاه، وهكذا يف املعايص، فنحن ال نعلم أهيا موجب لغضبه، ولذلك  ُ ُّ
 . جيب علينا اجتناب معاصيه قاطبة، كام ينبغي حتقيق طاعاته

 

َ  معقبا{: ِّاملعقبات مفردة قرآنية، فقد جاءت يف قوله تعاىل َ ُ ُ ِت من    َ ْ َ  ٌ

ِيديه ومن خلفه  فظونه من أ ر اهللا  ِ
ْ َ ْ ْ ِْ ُِ َ ُ َ َ ِ ِ ِ

ْ َ َ ْ َ ، وقد اختلف يف )١١: الرعد( }...َ
َّار، فإذا حل الليل هإهنا مالئكة الليل والن: ِّتفسري هذه املعقبات، فقيل

َّحلت معه مالئكته، وإذا حل النهار حلت معه مالئكته، ووظيفتهام حفظ  َّ َّ
، وقد )٢( إنسان له حفظة يتعاقبون عليه تعاقب الليل والنهارُّالعباد، فكل

                                                 

 .١٣١ص: ّ عدة الداعي، مصدر سابق)١(
 .١٥٠ ص،٥٦ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )٢(
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  نهم  الئ ة  فظونه من >: )عليه السالم (روي يف ذلك عن أمري املؤمنني عيل

 .)١(<ي تهوا به إ  ا قادير، فيحو ون ب نه و   ا قاديرّ ح  ا ها ك
عبد كم أخربين عن ال! يا رسول اهللا: وروى الرازي يف تفسريه أنه قيل

ٍمعه من ملك؟ فقال َ  لك عن يمينك  لحسنات هو أم    >: )صىل اهللا عليه وآله (َ
ّا ي   ا شمال، فإذا عملت حسنة كتب ع ا، و ذا عملت س  ئة قال ا ي ً

أ:   ا شمال  صاحب ا م 
َ

ًال، لعله يتوب، فإذا قال ثالثا قال:  قال؟ تب   :
نعم، أ
ُ

!   س القر ن، ما أقل  راقبته هللا واستحياءه منا فب، تب أراحنا اهللا منه
ِ  معقبات من    يديه ومن خلفه{ :فهو قو  تعا  ِ ِ

ْ َ ْ  ِ َ ْ َ ََ َ َِ ْ ٌ  ُ ُ َ{...>)٢(. 
َّوالظاهر أن ذلك من باب اجلري والتطبيق، بمعنى عدم حرص 

َّباملالئكة احلفظة، وهو ما هيمنا يف املقام، فإن املعقبات من أِّاملعقبات  بلغ ُّ
ّمعانيها وأقرهبا للوجدان وإمكان العمل هي أهنا كلامت خاص ة يدعو هبا َّ

نه إ، حيث )صىل اهللا عليه وآله (َّالعبد ربه، ويف ذلك ورد حديث عن رسول اهللا
ٍأفال أدل م    ء>: قال ألصحابه ذات يوم  أصله   األرض وفرعه    

حد م إذا فرغ من صالته يقول أ: بىل يا رسول اهللا، قال: قالوا ا سماء؟
 سبحان اهللا، وا مد هللا، وال ا  إال اهللا، واهللا أ  ، ثالث   رة، فإن : الفر ضة

ّأصلهن   األرض، وفرعهن   ا سماء، وهن يدفعن ا رق، والغرق، وال د َ ي      
                                                 

تفسري نور الثقلني، للشيخ عبـد عـيل العـرويس احلـويزي، حتقيـق الـسيد هاشـم  )١(
 .٤٤ :، احلديث٤٨٧ ص،٢ج: قم هـ، ١٤١٢، ٤املحاليت، مؤسسة إسامعليان، ط

مفـاتيح (التفسري الكبـري : ًنقال عن .١٥٠ ص،٥٦ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )٢(
، ١،  دار الفكـر، طالرازي الدين بفخر بّامللق الرازي حممد اهللا عبد يب، أل)الغيب
 .٢١، ص٧ج: هـ، بريوت١٤٢٦
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ة ال  ت ل من ا سماء   العبد،   ّا  ، وأ ل ا سبع، وميتة ا سوء، وا لي
ّذ ك ا وم، وهن ا عق ُ، وسوف تكون لنا وقفة أخرى عند هذه )١(<بات 

 .)٢(ِّاملعقبات يف خواتيم هذا الكتاب
 

ُّالطاعة كل الطاعة تكمن يف طلب رضاه، وهي العلم؛ واملعصية كل  ُُّ ُُ ُ
ّاملعصية يف قصد سواه، وهي اجلهل؛ وهل يف البني مقصود آخر يستحق ٌ ِْ ِ 

 !الطلب؟
 

                                                 

 .١: ، احلديث٥٣ ص،٥ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(
 ).ة التسبيح والتحميد والتهليل والتكبريّهوي: (يأيت يف الفصل الثامن، حتت عنوانس )٢(





 
 
 
 

 

 

ق املطلوب كام هوحت •  قـُّ
ق املطلوب بصورة أخرى •  ُحتقـُّ
ق أمر مل يكن مقصودا للداعي • ًحتقـُّ ٍ 
ٌحتقق أمر  •  ويمعنُّ
ُحتقق أمر أخروي • ٌ ُّ 
 َّتتحقق االستجابة بتعاظم االبتالء •
 ُّحتقق االستجابة بعدم وقوع املحذور يف القابل •
 امذج الستجابة الدعاءن •
 ُامذج أخرى لالستجابةن •
 ُة التي ال يستجاب هلاّعوات الضالالد •
إرشاق •





 
 
 

 

ّلالستجابة صور خمتلفة حتد  : دها املصلحة واملسار الذي عليه الداعي، منهاُ
ُّ حتقق املطلوب كام هو، كمن أراد الزواج بامرأة :ُالصورة األوىل

نى املركوز يف ذهن الداعي ُنة، فيستجاب له بذلك، وهذا هو املعّمعي
ّعادة، وهو املعنى الذي يتوهم الداعي من خالله أن املدعو َّ ق ّ بدون حتقّ

 .ضحّهذا األمر مل يستجب له، وهذا وهم كبري، كام سيت
ّق املطلوب ولكن بصورة أخرى غري متوقّ حتق:الصورة الثانية عة من ُ

ًذهنه مصداقا ًالداعي، من قبيل من أراد الزواج ابتداء وقد وضع يف 
ٍنا، فيستجاب له بأصل الزواج ولكن بواسطة مصداق آخر، أو طلب ّمعي ُ ً

ّوظيفة معي ُنة، فاستجيب له بأصل الوظيفة، ولكن يف مورد آخر هو ً ً
 .األنسب له باملقاييس اإلهلية

ً حتقـُّق أمر آخر مل يكن مقصودا للداعي أصال، وذلك :الصورة الثالثة ً ٍ
َّال عنها، كمن قصد احلج يف دعائه وكان موفور ملصلحة كان الداعي غاف ً

ُاحلال، فوفق للزواج بامرأة صاحلة، فيكون قد استجيب له بام هو أصلح  ِّ ُ
 .ُله، وإن كان غري ملتفت لذلك

ّ حتقـُّق أمر آخر مل يكن مقصودا أيضا، ولكنه خيص :الصورة الرابعة ً ً ٍ
ّأمورا معنوية يتوق ً ً ه ّنإران الذنوب، حيث ف عليها مستقبله، من قبيل غفُ
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ّيدعو ألمر ال يمكن حتقيقه البت ة بدون جتاوز األثر الوضعي للذنب الذي ُ
ٌّاقرتفه سلفا، من قبيل الداعي للتوفيق لعبادة أو لعمل صالح وهو عاق ً 
ًلوالديه، وكان هذا األمر موقوفا يف الرؤية اإلهلية عىل عدم كون الداعي 

َّعاقا لوالديه، فيوفق بواسطة ً َّ دعائه املتقدم لرب والديه، ولعل هذا املورد ُّ ّ ِّ
ّكثري الوقوع، فهنالك من يدعو للتوفيق للحج أو للعمرة أو للزواج من 
ُامرأة صاحلة، وهو ال يعلم بأن هذه األمور وغريها موقوفة ـ عىل سبيل  َّ
ّالفرض ـ عىل بر الوالدين، فيتبني له فيام بعد أن رضا الوالدين مفتاح  َّ ّ

 . دعاءّبة كلاستجا
رضا اهللا مع رضا ا وا ين وسخط >: )صىل اهللا عليه وآله (وقد ورد عن رسول اهللا

 ينظر إ  ّما من و  بار>: ًأيضا) صىل اهللا عليه وآله (، وعنه)١(<اهللا مع سخط ا وا ين
يا رسول اهللا، : قالوا. ة م ورةّوا يه نظر ر ة إال  ن   ب ل نظرة حج

 .)٢(< نعم، اهللا أ   وأطيب:قال ة؟ّم مئة مرَّوإن نظر كل يو
ٍّ حتقق أمر أخروي، كمن كان يدعو بدعاء عام:الصورة اخلامسة ٍ ُ ُّ 

ًاللهم وفقني ملا فيه خري وصالح يل، وكان يستحرض عمال ما، : فيقول َّ
ُّيظن فيه اخلري والصالح له، فيختار اهللا تعاىل ما هو أصلح له، ال ما يف 

َّذهنه، فيكفر له ُّ عن كبرية، أو ترفع له درجة، وما شابه ذلك، وهنا يظن ُ ُ
ُّالداعي بأن اهللا تعاىل مل يستجب له، إذا مل يكن له إرشاق، فيظن باهللا تعاىل  َّ

 .ِّالسوء، وهذا من آثار قلة املعرفة باهللا تعاىل
َّ تتحقق االستجابة بتعاظم االبتالء، فذلك هو :الصورة السادسة

                                                 

حممد مهدي اخلرسان، طبع : ، حتقيقلفتال النيسابوريّ، حممد بن اروضة الواعظني )١(
 .٣٦٨ص: ّمنشورات الريض، قم املقدسة



 ١١١ .....................................................................صور استجابة الدعاء

ّ نيل مطالبه ومآربه، فيشتد فقره عىل سبيل األرجى واألوىف له يف
ّالفرض، أو تزامحه األمراض، أو يكثر فقده لألوالد واألحب ة، وغري ذلك ُ

ًالظاهري، وهنا مـَن كان قاصدا وجه ربه يستقبل من سوء احلال يف البعد  ْ
ً، وأما مـن كان قاصدا وجها )ًمرحبا بشعار الصاحلني: (فقره ومرضه هبتاف ً

َّيعاين األمرين، مرار الفقر واملرض ومرار عدم رضا اهللا تعاىل، غريه فسوف  ُ
 .والتايل أدهى وأعظم، لو كان يعلم

ًإن اهللا تبارك وتعا  إذا أحب عبدا >: )عليه السالم (قال اإلمام جعفر الصادق  

ًغته با الء غتا و ه با الء  ا ًّ لت ّيك عبدي ل  عجّ : فإذا د ه قال، )١(    
خرت  ك فهو خ  ّخرت  ك فما ادّ ول  اد،   ذ ك لقادرّ ما سألت إ  ك
ً، فتأخري استجابة ما أراده العبد هو عني االستجابة، فضال عن )٢(< ك

ًاملدخر له، فيكون جامعا لألمرين معا ً َّ . 
ُّ حتقق االستجابة بعدم وقوع املحذور يف القابل، :الصورة السابعة

احلارض، فهو دعاء ألجل الدفع ال الرفع، فليس بعد وقوع اخلوف منه يف 
َّهنالك ابتالء واقع، وإنام ابتالء متوقع، فالواقع حيتاج رفعا، واملتوقع  ً َُّ ُ

 .ًحيتاج دفعا
 من   إن ا ذر ال ين >: )صىل اهللا عليه وآله (وقد ورد يف احلديث عن رسول هللا

 ا  ء قبل أن ي ل ب م   من القدر ا  ء، فتقد وا   القدر، ول ن ين 
                                                 

 . احيواألض يسيالن دماء اهلد: ّالثج، و)يف( والباء بمعنى .ه أي غمسهَّغت )١(
 .ُهَالَسَأ: هَّوثج

 .٧: ، احلديث٢٥٣ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٢(
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، فيكون الدعاء )١(< ا الء، إن اهللا يدفع با  ء ما نزل من ا الء وما  م ي ل
ًوسيلة وقائية حتفظ اإلنسان من بالء قد يعرس رفعه، ومن الواضح بأن  ً

ًلية الدعاء يف دفع املكاره منسجم متاما مع املقولة العقالئية القائلةيوس ُ :
 . )٢(<العالجا وقاية خ  من >

ُوال ريب أن عدم توخي سبيل الوقاية موجب للوقوع يف املحذور،  ّ ّ
 إذا قل ا  ء نزل >: بقوله) صىل اهللا عليه وآله (وهذا ما أشار إليه رسول اهللا

ً، بل إن الدعاء أمر البد منه مادام البالء قائام ال ينقطع أبدا، )٣(<ا الء ًَّ َّ
رة يف حفظ اإلنسان وديمومته عىل ّؤثُة فاعلة ومّولذلك فالدعاء قو

  إن اهللا عز وجل >: )عليه السالم (ُاألرض، وقد روي يف ذلك عن أيب عبد اهللا

ُ دفع با  ء األ ر ا ي علمه أن يد    ف ستجيب، و وال ما و ق العبد من  َ َ ُ ُ ُ ِ َ

 ِّ، ومن لطف احلق)٥(< من جديد األرض)٤(هّذ ك ا  ء ألصابه منه ما  تث
ًجعلنا مفطورين عىل حب كاملنا، ومتحركني ذاتيا باجتاه أن سبحانه بنا  ِّ ُ ِّ

ّالدعاء، بل جعلنا جمبولني عىل حب اخلري ألنفسنا، وال نكف عن طلب  ِّ
ِال  سأم اإل سان من د ء ا   {:  قال تعاىل؛اخلري هلا ْ

َ ََ ُ ُِ ِ
ْ ُ َ ْ َ َو ذا ... {، بل }...َ ِ َ

َ سه ا شـر فذو د  ُ ُُ َ ٍء عر ضَ    ِ
 .)٥١، ٤٩: لتّفص (}َ

                                                 

 .٤: ، احلديث٢٨٤ص: ، مصدر سابقالدعوات )١(
ّ هذه القاعدة العقالئية مل يرد فيها أثر رشعي وإنام هي مقولة أطلقهـا أهـل الطـب )٢( ّ ّ

 .فوقعت موقع قبول العقالء
 .١٨: احلديث ،١٦٧ ص،٥ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )٣(
 .وجه األرض: تعني) جديد األرض(و. يقتلعه: تعني) ّجيتثه ()٤(
 .٧: احلديث ،٣٧ ص،٧ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )٥(
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ُوهنالك صور أخرى لالستجابة، منها معلوم غضضنا الطرف عنه، 
ُومنها جمهول يقرص الباع عن نيله، ولكنا نسلم بوقوعه، وينبغي أن يعلم  ِّ ُ
ًبأن هذه الصور املعلومة وغريها مقرونة بكامل الداعي ابتداء، وبفضل َّ 

 .َّفه بنا جلت قدرتهًانتهاء، وذلك من عدله ولطّاملدعو 
ّجدير بالذكر أن كامل الداعي بصفته غري موقوف عىل حد معني ُ ٍّ ، إما َّ

ًارتقاء أو تسفال، وسوف يتضح لنا ذلك جليا يف بيانات موضوعة فلسفة  َّّ ً ً
َّ، فإن صور استجابة الدعاء سوف تتفاوت بحسب )١(الكامالت اإلهلية

َّذلك االرتقاء والتسفل املحتمل، مما ي ُ ُعني أن الداعي قد يستجاب له يف ّ َّ
ُآن دون آخر، وفقا ملا انتهى إليه كامله، ولعلنا نوفق يف مناسبة أخرى  َّ ًُ ٍ

 . لتسليط الضوء عىل هذه احلقيقة القرآنية
 

 :سوف نقف عند ثالثة نامذج تطبيقية الستجابة الدعاء، وهي
 .َّوته عليه إذا عقهَّ دعاء الوالد لولده إذا بره، ودع.١
 .دعاء املظلوم عىل ظامله، ودعاؤه ملن انترص له منه. ٢
دعاء رجل مؤمن ألخ له مؤمن واساه فينا، ودعاؤه عليه إذا مل . ٣

 .يواسه مع القدرة عليه، واضطرار أخيه إليه
ّإن هذه الثالثية املرك بة قد استفدناها من مقولة صادق أهل البيت َّ

ثالث دعوات ال  ج  عن اهللا >:  حيث يقول)ام السالمعليه(ّ حممد جعفر بن
َ  د ء ا وا   و ه إذا بره، ودعوته عليه إذا عقه، ود ء ا ظلوم   ظا ه، : تعا 

                                                 

 ).الذنب يف فلسفة الكامالت اإلهلية: (سيأيت ذلك يف الفصل السادس، يف موضوعة )١(
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ود ؤه  ن انت    منه، ورجل  ؤمن د  ألخ    ؤمن واساه فينا، ود ؤه 
 .)١(<عليه إذا  م يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إ ه

ُا تطبيقاهتا فسوف نحاول أن نختار هلا نامذج من األنبياء ومن ّوأم
 .، ومن صالح املؤمنني)عليهم السالم(ة ّاألئم

    د ء ا وا   و ه إذا بره، ودعوته عليه إذا عقه: لّا موذج األو
ية، ّ من خصوصية الدعاء للولد والذر)عليهم السالم(ُمل ختل سرية األنبياء 

ِّ يربينا عىل ذلك، ليسجل لنا )عليه السالم ( األنبياء إبراهيم اخلليلفهذا شيخ ُ ِّ ُِ
َ رب {: ُاإلرشاقة األوىل يف هذا املجال، حيث يقول يف حكاية القرآن عنه

َاجعل  مقيم ا صالة ومن ذر   ر نا و قبل د ء ُ ْ    َ َ َ ََ ََ َِ ِ ُ ِ ِ َ  ِ ُ
ْ ، فهو )٤٠: إبراهيم( }ْ

يته بإقامة الصالة، أي باحلصن الذي يقيهم من ّيدعو لولده وعموم ذر
َوأقم ا صالة إن ا صالة  ن  عن الفحشاء ...{: الفحشاء واملنكر، حيث ورد َ َْ  َ ْ

ِ
َ َ ْ َ َ َ  ِ ِ ِ

َ َ

ِوا منكر 
َ ُ ْ ّ، فكرمه اهللا تعاىل بأن جعل من ذر)٤٥: العنكبوت( }...َ يته أنبياء َّ
ّة وأولياء وصاحلني، بل وجعله أبا لكلّوأئم  املسلمني، واستجاب اهللا ً

أنا دعوة >: )صىل اهللا عليه وآله ( اخلاتم، حيث كان يقولّتعاىل له دعوته يف النبي
ْر نا وا عث  يهم رسوال منهم {:  وهو يرفع القواعد من ا يتإبراهيم، قال ُْ ْ  ً ُ َ َِ ِ

ْ َ َْ َ  

ْ تلو عليهم ِ
ْ َْ َ  . )٢(<َّأتم اآليةّ حتى ،)١٢٩: البقرة( } ...َُ

 تعيش الرسالة النبوية هذه الثقافة اإلهلية لتمألنا رمحة ورأفة، وهكذا
ّ ليسأل ربه غالما يرث كامالت النبو)عليه السالم (حيث يقف زكريا ة، ويكون ًَّ

ّراضيا مرضي ً هب   من  نك وِ ا ... {: ًا، فيقولً ّ َ َ ُ  ِ ِ ْ َ
ِ يرث  و رث من آل *َ ْ ِ ُ ِ ِ ِ

َ ََ
                                                 

 .٧٩: ، احلديث٢٨٠ص: ، مصدر سابقلشيخ الطويس، لاألمايل )١(
 .٣١٨٣٣: ، احلديث٣٨٤ ص،١١ج: ، مصدر سابقلّكنز العام )٢(
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ِ عقوب واجعله رب رض َ َ ُ ْ َ َْ َ َ ُ ًياْ ُ، فاستجاب اهللا له دعاءه ورزقه )٦ -٥: مريم (}ّ
َ نادته ا مآلئ ة وهو قائم يص    ا محراب أن اهللا ي  ك {: ُّما تقر به عينه َ َ َُ   ُ ُ ُ َْ

ِ َ َِ
ْ
ِ ٌ َِ َِ ُ َ َُ ْ َ َ

َ يحيـى  صدقا ب لمة من اهللا وسيدا وحصورا ون يا من ا صاِ   َ َِ ِ    ً ًّ  ِ
َ َ َ ًَ ًُ َُ َ ََ ٍَ ِ ِ َِ آل ( }َْ

ِّ وليد دعوة أبيه، فام كان لواله، عىل حد )عليه السالم (، فكان حييى)٣٩: عمران
َّ وهو يقرر حق الوالد عىل ولده يف رسالة )عليه السالم (تعبري اإلمام زين العابدين ِّ ُ

 وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك، وأنه  واله  م ت ن، >: احلقوق، حيث يقول

 ا يعجبك فاعلم أن أباك أصل ا عمة عليك فيه، فا د  فمهما رأيت   نفسك  م

ٍّ، فأي حق عظيم للوالد عىل )١(<ة إال باهللاّاهللا واشكره   قدر ذ ك، وال قو ّ
ّولده، وأي بر سيفي بذلك؟ وأي بخل أشد من الكف عن الدعاء هلم؟ ّ ٍ ُ ّ َ ِّ َ ٍّ 

ّإن دعاء الوالد لولده الذي هو كدعاء النبي ألم  ِّ تعبري  عىل حد ـتهَّ
 ضامنة التوفيق، وكنز احلفظ من االبتالء،  ـ)٢()صىل اهللا عليه وآله (الرسول األكرم

ًام ودواهي الدهر ونوائبه، وال أحسب ذاكرة ّقي به الولد مصائب األيّيت
ِّة واقعية تنطق بام تقدم، حيث استجابة الدعاء وقبوله بحق ّختلو من قص َّ ٍ ٍ

 .الولد
َّ وجليلة سجلت لنا هذه االستجابات، نعم، هنالك مواقف كثرية

ّلتكون لنا درسا عمليا ييضء لنا الطريق، وهنا نود االستفادة من قص ُّ ُ ً ة ً
 )رمحه اهللا(شهاب الدين املرعيش النجفي ّ السيد واقعية وقعت لعامل ثقة، وهو

 كانت والدته تطلب منه أن يوقظ أباه، ،ً أنه يوم كان طفالفقد نقل عنه
                                                 

 .٥٦٨ص: ، مصدر سابقاخلصال )١(
ّ، قـدم لـه صـالح عيل الطـربيس يف غرر األخبار، أبو الفضل مشكاة األنوار:  انظر)٢(

 .٢٨٢ص: م، النجف األرشف١٩٦٥، ٢جعفر، املكتبة احليدرية، ط
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صغري يمتلك درجة عالية من األدب يف تعامله مع والده، الّ السيد كان
َّفكان الحرتامه الشديد ال ينادي أباه، بل كان يضع خده عىل وجه والده 
وعىل باطن قدم والده هبدف إيقاظه، وأمام هذه املداعبة اخلفيفة اللطيفة 
يستيقظ األب، فتدمع عيناه، ويرفع يديه إىل السامء يطلب فيها التوفيق 

 املرعيش النجفي، وقد أحدث هذا العمل تأثريه يف حياةّ السيد هالبن
املرعيش النجفي الذي أصبح فيام بعد من كبار املراجع لدى الشيعة ّالسيد 

إنام نلت هذا املقام، وزاد : املرعيش قولهّ السيد ُاإلمامية، وهنا ينقل عن
 .)١(َّاهللا يف توفيقي، بربكات دعاء والدي عليهام الرمحة

ل ّني غري أصل استجابة الدعاء، األوّة درسني تربويّ يف هذه القصَّإن
آلباء أن ال يبخسوا لُهو جمازاة الوالد لولده عىل خلقه الرفيع، وهنا ينبغي 

ٍأوالدهم حقوقهم املعنوية، فإذا قام الولد بعمل حسن فعىل الوالد أن 
ّيظهر هذا العمل ويربزه ويؤك ُ ُ الولد إىل ده بالثناء والتكريم، فيلتفت ُ

ُجودة عمله، ويثبـِّت يف نفسه حسن هذا الصنيع، وأن يتجاوز عن  ُ
ّهفوته، فإن الكلمة الطيبة هي غرس طي ًب، ال جتد أرضا أصلح هلا من َّ

ِّقلب الولد، وذلك أجدى وأنفع يف دفع الولد لرب أبيه، وكام جاء يف كلمة 
  ه   بره، وهو أن رحم اهللا من أ ن و>: حيث يقول ًاملبعوث رمحة للعاملني

صىل  (، ويف حديث آخر عنه)٢(<ئته، و دعو   فيما ب نه و   اهللاّيعفو عن س 
ُ قبل م سوره، و تجاوز عن معسوره، وال يرهقه، وال  رق>: )اهللا عليه وآله ُ َ َْ  

                                                 

ِّ منقول من كتيب تناول حياة السيد ا)١(  .)رمحه اهللا(ملرعيش ُ
 .٧٠: ، احلديث٩٨ ص،١٠١: ، مصدر سابقبحار األنوار )٢(
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ُهو احلمق واجلهل، أي ال ينسب إليه احلمق، وال : ، واخلرق بالضم)١(< به
ّيسف  .  أو حيمل عليه ما ال يطيقههه، وال يظلمه،ُ

ُا الدرس الثاين فهو حسن خلق الولد، ومراعاته حلقوق ّوأم ُ ُ
ب عىل أوالدنا املؤمنني أن يكونوا عىل هذه الشاكلة، الوالدين، حيث جي

َّوهذا اخللق الرفيع، وال ريب بأن هذه األخالق النبوية ال تنزل عىل 
ٍإىل حرث وغرس وسقي، رؤوس األوالد كام ينزل املطر، وإنام حتتاج  ٍ ٍ

 .ورعاية وصرب ودعاء
ية بالصالح ّالدعاء للولد والذرّ أمهية من هنا ينبغي التنبيه إىل

ُوالنجاح والفالح، فليس من املناسب من اآلباء أن يدعوا عىل أبنائهم  ْ َ
 صدر من األبناء جتاههم، فذلك من ّد موقف سلبيّبعدم التوفيق، ملجر

َّسوء اخللق، وقلة التو ّفيق، ثـُم إنُ ِه يوجد يف قلب الولد دواعي البغض َّ ُ
َألبيه، ويسقط يف نفسه قدوت َه األوىل ومُ َّه األعىل، ومن ثـَم ينتهي الولد َلَثُ

 ّة للنبيّإىل أسوأ حاالت السقوط، وهي العقوق، وقد جاء يف وصي
 .)٢(<مالعن اهللا وا ين  ال و هما   عقوقه... >: )صىل اهللا عليه وآله (األكرم

ة الرتبوية النافعة، وكم هلا ّهذا ما حاولنا أن نستفيده من هذه القص
َمن مثيل يف متون الكتب، ويف سري الناس، ويف ذاكرة الزمان ِ)٣(. 

                                                 

عيل أكرب الغفاري، دار الكتب : ّ، للشيخ املحدث الثقة الكليني، حتقيقالكايف فروع )١(
 .٦: ، احلديث٥٠ ص،٦ج: ّم، قم املقدسة١٩٩٦، ٤اإلسالمية، ط

 .٤: ، احلديث١٢٣ ص،١٥ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )٢(
تـدور حـول فتـى ة ّقصرة التي طالعتها يف هذا املجال ّمن القصص اجلميلة واملؤث )٣(

ُغاية الضعف والبؤس وضيق احلال، كان يـذهب ويـسعي ليـساعد  يف صغري كان ِ
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 نامذج عظيمة من األدعية يف مثل )عليهم السالم(وقد ترك لنا أهل البيت 
ُهذا املورد، ولعل من أروع وأبلغ ما وقفنا عليه دعاء لإل مام عيل زين َّ

ِومـن   ببقاء و ي، ا ّ >: ِّ يف حق أوالده، يقول فيه)عليه السالم (العابدين ْ ِ   ُ

مدد     أعمارهم، وزد     آجا م، او إصالحهم  ، و إمتا  بهم، إل  
ّورب   صغ هم، وقو   ضعيفهم، وأصح  ِ    أبدانهم وأديانهم وأخالقهم،  

 . )١(< م و  جوارحهم، و    ما عنيت به من أ رهمو فهم   أنفسه
: )صىل اهللا عليه وآله (ا دعوة الوالد عىل ولده التي قال فيها رسول اهللاّوأم

                                                                                                                   

َّيومه وضعها عىل املنضدة وذلك استحياء من أن يمدها بيده  والده، فإذا جاء بأجرة
  .ألبيه فتكون منـَّة عىل أبيه

اللهـم ارزق ابنـي : ام أضع املال بني يديه يـدعو اهللا ويقـولّفكنت كل: الفتىيقول 
ًالقرآن واجعله من أهله، ثم مىض أكثر من عرشين عاما وأنا تائه يف األعامل، حتى 

ّشاء اهللا يوما من األي مـا : ام، وأنا راجع من عميل، إذا يب ألتقي بعامل جليل، فقال يلً
 الذي أنت فيه؟

ُهل لك أن جتعل يل يوما من أسبوعك؟ : فقال يل.  بالرزقىأسعما ترى : فقلت ً 
َّنعم، ونعمت عيني، فام زال يرتدد عيل حتى جاء اليوم الذي ناقـشت فيـه : فأجبته َّ

ُرسالة الدكتوراه يف تفسري القـرآن الكـريم، فلـام دعيـت للمناقـشة وجلـست إذا  ُ
ل يـا ّتفـض: ُفقلـت. العلـمًبشيخي وأستاذي يقوم مهابة يل وإجالال ملا كان يل من 

هالني ما رأيت فيك من العلـم : ُشيخي وأستاذي، وإذا به يقف أمام اجلمع ويقول
: ُوعندئـذ جلـست وبكيـت، فقـال الـشيخمتك وأجللتك، ّواملعرفة بكتاب اهللا فعظ
اللهـم : ، حيث كان يقولرمحه اهللا ُرت دعوة أيبّتذك: ُك؟ فقلتّتبكي ونحن نريد أن نجل

 .غني اهللا هذه املنزلةّ  فبل.قرآن واجعله من أهلهارزق ابني ال
 ).٢٥: (رقم ١٣٣ص: ة، مصدر سابقالصحيفة السجادي )١(
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 قوا دعوة ا وا  فإنها أحد من ّقوا دعوة ا وا  فإنها ترفع فوق ا سحاب، واتّات>

ُتالزم بعض َّ، فإن أغلب مواردها تنشأ من حالة العقوق التي )١(<ا سيف
ِّاألوالد، وهو من الكبائر العظام، بل هو من الكبائر التي عىل حد الرشك 

 ّإن>: نه قالأ) صىل اهللا عليه وآله ( األكرمّوإدمان رشب اخلمر، فقد ورد عن النبي
: إال ثمانية نفر ... -  لة القدر-    ا ليلة ا بار ة ّاهللا يرحم عصاة أم

ّ، والعاق، وآ ل ا ر ا، ومدمن ا مر، وا زا ، ا  ك، وا  هن، وا ساحر

 .)٢(<وا اجن
 ّا بخصوص العاق نفسه فقد ورد فيه قول اإلمام جعفر الصادقّ وأم

 د ء ا وا   و ه إذا بره، : ثالث دعوات ال  ج  عن اهللا تعا >: )عليه السالم(

لك، فقد ا من النامذج والشواهد عىل ذّ، وأم)٣(< ودعوته عليه إذا عقه
ّارتأينا نقل قص ّة مؤثَ ُ ّرة مرويٍ :  حيث قال)عليه السالم(ة عن اإلمام احلسني ٍ

  ـةيف الطواف يف ليلة دجيوجة ـ مظلم )عليه السالم ( بن أيب طالبّكنت مع عيل>
ار، وهدأت العيون، إذ سمعنا ّقليلة النور وقد خال الطواف، ونام الزو

ًمستغيثا مستجريا ًُ ً مرتمحا بصوُ ِّ  :وجع، وهو يقولت حزين من قلب مُ
  مَلُّ يف الظّيا من جييب دعا املضطر

   البيت وانتبهواَك حولُقد نام وفد
   العفو عن جرميَهب يل بجودك فضل

  ٍفَك ال يلقاه ذو رسُإن كان عفو

  ِـمَقَّ والبلوى مع السِّيا كاشـف الرض 
  ِ مل تـنـمُومّك يا قيُيـدعو وعـين

  ِ يف احلرمُيا من أشار إليه اخللق
جـود مـن ـي عمُـف ــن ن بال ــي   ؟ِ عىل العاص

                                                 

 .١٢٢ص: ، مصدر سابقة الداعيّعد )١(
 .١١: ، احلديث١٠٩ ص،١٣ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )٢(
 .٧٩: ، احلديث٢٨٠ص: ، مصدر سابقلشيخ الطويس، ااألمايل )٣(
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يا أبا عبد اهللا أسمعت : فقال يل أيب: )عليهام السالم( ّقال احلسني بن عيل
اعتربه عسى : نعم، قد سمعته، فقال: ه؟ فقلتَّاملنادي لذنبه املستغيث رب

ته لّ رصت بني الركن واملقام بدا يل شخص منتصب، فتأمّ، فلام...أن تراه 
ُّالسالم عليك أهيا العبد املقر املستقيل املستغفر : فإذا هو قائم، فقلت

، فأرسع يف سجوده )صىل اهللا عليه وآله (ِّاملستجري، أجب باهللا ابن عم رسول اهللا
َّوقعوده وسلم، فلم يتكلم مته فأتيت ّمني، فتقدَّتقد: أشار بيده بأنّ حتى َّ

 حسن ّفنظر إليه فإذا هو شابدونك ها هو، : به أمري املؤمنني، فقلت
. من بعض العرب: َّممن الرجل؟ فقال له:  فقال له. الثيابّالوجه نقي
َّما حالك ومم بكاؤك واستغاثتك؟ فقال: فقال له ُما حال من أخذ : ِ
 ارهتنه املصاب وغمره االكتئاب، فإن تاب فدعاؤه ٍ فهو يف ضيق،بالعقوق

َ ولـم ذاك؟ فقال:)عليه السالم (ال يستجاب، فقال له عيل ً كنت ملتهيا يف ّإين: ِ
العرب باللعب والطرب، أديم العصيان يف رجب وشعبان، وما أراقب 

ّالرمحن، وكان يل والد شفيق رفيق، حيذ ِّرين مصارع احلدثان، وخيوفني ُ ُ
ّكم ضج منك النهار والظالم والليايل واألي: العقاب بالنريان، ويقول ام َّ
َّئكة الكرام، وكان إذا ألح عيل بالوعظ زجرته والشهور واألعوام واملال َّ

ًوانتهرته ووثبت عليه ورضبته، فعمدت يوما إىل يشء من الورق ـ 
الدراهم املرضوبة ـ وكانت يف اخلباء، فذهبت آلخذها وأرصفها فيام 

 ولويت يده، وأخذهتا ًنعني عن أخذها، فأوجعته رضبا  فام،كنت عليه
ه يريد النهوض من مكانه ذلك، فلم يطق ومضيت، فأومأ بيده إىل ركبت

َّحيركها من شدة الوجع واألمل، فأنشأ يقول ِّ ُ: 
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  )١( بيني وبني منازلٌجرت رحم

ًصار جلدا شمردالّ حتى يتّورب ً)٢(  

  وتيه من الزاد يف الصباُأ ُوقد كنت
   استوى يف عـنـفـوان شبابـهَّفلام
  مني مايل كذا ولوى يديَّهتض

  ـهُلقطر طالبسواء كام يـستنزل ا
  هُ العجل غاربَإذا قام ساوى غارب

  إذا جـاع منه صـفـوه وأطـائـبـه
  ـهُ خاطـبِّوأصبح كالرمح الرديني

  لـوى يـده اهللا الـذي هـو غـالـبه
ّثـُم حلف باهللا ليقدمن َّ إىل بيت اهللا احلرام فيستعدي اهللا عيل، فصام َّ

ِّ ركعات، ودعا وخرج متوجها عىلّأسابيع وصىل  عريانة ـ نوع من اإلبل ـ ُ
قدم ّ حتى يقطع بالسري عرض الفالة، ويطوي األودية، ويعلو اجلبال،

 احلج األكرب، فنزل عن راحلته وأقبل إىل بيت اهللا احلرام، فسعى ّة يومّمك
 : ق بأستاره وابتهل بدعائه وأنشأ يقولّوطاف به وتعل

   باجلهدُاجّيا من إليه أتى احلج
  ب منَّ خيي أتيتك يا من الّإين

  ققيَن يرتاع من عَ مُهذا منازل
   منك جانبهٍ بعونّحتى تشل

   املهادي من أقىص غاية البعدَفوق
  ًيدعوه مبتهال بالواحد الصمد

  لديَار من وّ يا جبَيِّفخذ بحق
  ِس مل يولد ومل يلدّيا من تقد

 زل يب مانّ حتى  دعاءهّفو الذي سمك السامء وأنبع املاء ما استتم: قال
َّترى، ثم كشف عن يمينه فإذا بجانبه قد شل، فأنا منذ ثالث سنني أطلب  ُ

إذا كان ّ حتى  فلم جيبني،،ّإليه أن يدعو يل يف املوضع الذي دعا به عيل
 التي مىض حلملها عرشة -َّالعام أنعم عيل، فخرجت به عىل ناقة عرشاء 

ً أجد السري حثيثا رجاء العافية،-أشهر ُّ ِ عىل األراك وحطمة ا ّإذا كنّ حتى َ
                                                 

 .منازل بن الحق الشيباينم ولده، فهو  منازل هو اس)١(
 .الطويل والفتى الرسيع من النوقهو :  الشمردل)٢(



 إرشاقاته ومعطياته: الدعاء .............................................................. ١٢٢

ّ يت-وادي السياك  ٌ  نفر طائر يف الليل فنفرت منه -خذ عوده للسواكُ َ َ َ
ُالناقة التي كان عليها، فألقته إىل قرار الوادي، فارفض بني احلجرين 

،  <...عرف إال املأخوذ بدعوة أبيه ُأفقربته هناك، وأعظم من ذلك أين ال 
َّثم علمه أمري املؤمنني عيل ُ دعاء ليخرج من غائلة ما هو فيه، قال )لسالمعليه ا (َّ

 ف ن  وري بفائدة ا  ء أشد من  ور >: )عليه السالم (فيه اإلمام احلسني

 .)١(<ا رجل بعافيته
  إشـراق

ّهما بر األم ا رؤوف،ّا  اجعل  أهابهما هيبة ا سلطان العسوف، وأبر   
ّواجعل طاع   وا ي و ر    صدري َمن رقدة ا وسنان، وأثلج لعي   ي بهما أقر 

أوثر   هواي هواهماّ ح  من   ة الظمآن،
ُ)٢(. 

   ظا ه، ود ؤه  ن انت    منهد ء ا ظلوم  : ا موذج ا ا 
صىل اهللا  (َّوهنا سوف نعرض صورتني، األوىل تتعلق بدعاء لرسول اهللا

َّ واألخرى تتعلق بدعاء حلفيده وسبطه اإل)عليه وآله  .)عليه السالم (مام احلسنيُ
عىل قريش ما ) صىل اهللا عليه وآله (َّ بعد أن قص النبي األكرم:ُالصورة األوىل

كفرت : جرى عليه يف اإلرساء واملعراج، جاءه عتبة بن أيب هلب وقال
ط ّا  سل>: )صىل اهللا عليه وآله ( فقال،ّنبيَّ، ثم تفل يف وجه ال"ّ فتدىلادن" بالذي 

ً، فخرجوا إىل الشام فنزلوا منزال، فقال هلم راهب < من  بكًعليه  با
يا معرش قريش أعينونا هذه : هذه أرض مسبعة، فقال أبو هلب: من الدير

                                                 

 .٣٧ :، احلديث٢٢٤ ص،٤١ج: بحار األنوار، مصدر سابق )١(
 .ألبويه )عليه السالم(اإلمام زين العابدين  من دعاء )٢(
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الليلة إين أخاف عليه دعوة حممد، فجمعوا مجاهلم وفرشوا لعتبة يف 
َّأعالها، وناموا حوله، فجاء األسد يتشمم وجوههم، ثم ثنى ذنبه فوثب، 

 .)١(<قتلني، ومات مكانه: بيده رضبة واحدة، فخدشه، قالفرضبه 
عليهام (د الشهداء اإلمام احلسني بن عيل ّ ورد عن سي:الصورة الثانية

ّ أنه قد دعا الطاغية عمر بن سعد الذي قاد البغاة من بني أمي)السالم ة يف ُ
امه  وحرق خي)عليه السالم ( فلام عزم ابن سعد عىل قتل اإلمام احلسني.كربالء

 اشتداد األمر عليه، وكثرة )عليه السالم (وسبي نسائه، وملا رأى اإلمام احلسني
 منهم يريد قتله، أرسل إىل عمر بن سعد يطلب ّالعساكر عاكفة عليه كل

 ناحية )عليه السالم (لقاءه، فخرج عمر بن سعد من اخليمة، وجلس مع احلسني
 .ًمن الناس، فتناجيا طويال
  اهللا ا ي ّأما تت! و ك يابن سعد : )عليه السالم (نيفقال له اإلمام احلس

َإ ه معادك، أراك تقاتل  وتر د قت ، وأنا ابن من قد علمت دون هؤالء القوم،  َْ ُ

 . ه أقرب  ك إ  اهللا تعا ّواتر هم و ن م ، فإن
ُ أخاف أن هتدم داري بالكوفة، وتنهب أموايلّيا حسني إين: فقال له ُ. 

 .ًأنا أب   ك خ ا من دارك: )عليه السالم (مام احلسنيفقال له اإل
 .أخشى أن تؤخذ ضياعي بالسواد: فقال

أنا أعطيك من ما  ا غيبغة و  ع  : )عليه السالم (فقال له اإلمام احلسني
عظيمة بأرض ا جاز، و ن معاو ة أعطا    ثمنها ألف ألف دينار من 

 .ًمر بن سعد شيئا من ذلكفلم يقبل ع .اهاّا هب فلم أبعه إي
                                                 

عليـه (ي مؤسسة اإلمـام املهـد: ، حتقيققطب الدين الراوندي، اخلرائج واجلرائح )١(
 .٩٣: ، احلديث٥٦ ص،١ج: ّ، قم املقدسة)السالم
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ذ ك : ً غضبانا عليه، وهو يقول)عليه السالم (فانرصف عنه اإلمام احلسني
ًاهللا يا بن سعد   فراشك  جال، وال غفر  ك يوم ح ك و  ك، فو اهللا إ  

ًألرجو أن ال تأ ل من بر العراق إال  س ا  ُ. 
ًشعري عوضا عن َّيا حسني إن يف ال: ًائفقال له عمر بن سعد مستهز

، حيث )عليه السالم (، فكان كام قال اإلمام احلسني)١(َّ، ثـُم رجع إىل عسكرهّالرب
، وقتله املختار، بعد أن غفا ابن سعد وهو عىل جواده، ّإىل الريمل يصل 

 الكوفة، ليقف به أمام بيت املختار، وهكذا جاء فحمله جواده إىل
ً مقرنا بأصفاد دعاء أيب عبد اهللا ً ذليال)عليه السالم (املطلوب بدم احلسني ّ

ِذ ِك  قدير العز ز العليم... { ،)٢( عليه)عليه السالم (احلسني ِ َِ َْ ْ
ِ ِ ُ ْ َ َ ، )٩٦: األنعام( }َ

ُوما اهللا...{نعم،  َ َ بغافل  ما  عملونَ ُ َ ْ َ  َ
ٍ ِ
َ
 . )٧٤: البقرة( }ِ

                                                 

ة اهللا اهلمـداين، مؤسـسة ّعـز: ، حتقيـقلسيد هاشـم البحـراين، لمدينة املعاجز: انظر )١(
 .٥١: احلديث ،٤٨١ ص،٣ج: هـ، قم١٤١٣، ١املعارف اإلسالمية، ط

ر بـن سـعد بـأن  قد دعا عـىل عمـ)عليه السالم (َّ ورد يف بعض املقاتل أن اإلمام احلسني )٢(
ُيساق إىل حتفه  رغم أنفه، وقد كان األمر كذلك؛ حيـث كـان قـد نـام وهـو عـىل 

: رأابن نام يف رسالة رشح الثجواده فساقه جواده إىل املختار الثقفي فقتله، وقد ذكر 
ًن يذبح عىل فراشه عاجال، وال يغفر اهللا له أدعا عليه قد  )السالمعليه  (وقد كان احلسني >

يـك ّم أن يولـأنـت تقتلنـي، تزعـ:  له يف احتجاجه عليـه)عليه السالم (، وقال يوم احلرش
هتنـأ  وجرجـان، واهللا ال ّ بـالد الـري-د اهللا بن زيـادي يقصد عب- ّ ابن الدعيّالدعي

ً عهدا معهودا، فاصنع ما أنت صـانع؛ًبذلك أبدا ك ال تفـرح بعـدي بـدنيا وال ّ فإنـ،ً
 ًخذونـه غرضـاّالكوفة يرتاماه الصبيان ويت برأسك عىل قصبة قد نصب بّآخرة، كأين

ي، ّ واأللقـاب، للـشيخ عبـاس القمـىالكنـ: انظر. < )عليه السالم (فصار كام قال . بينهم
 .٣٠٦ ص،١ ج:هـ، طهران١٣٦٨، ٥مكتبة ا لصدر، ط
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ٍهذا ابن سعد مل يطع إلمامه ُ  
  ٍصىل يف غدُت يداه سوف يّتب

  ن بعد احلسني يزيداوأطاع م
ًنـارا عـذابا ال يزال جـديـدا ً

  

ُد ء رجل  ؤمن ألخ    ؤمن واساه فينا، ود ؤه : ا موذج ا الث
ٍ ٍُ ٍ ٍ ُ

  ع القدرة عليه واضطرار أخيه إ هعليه إذا  م يواسه م
ّحيتاج هذا العنوان إىل قليل من التوضيح، ثـُم نعرج عىل عد ُِّ ُة أمور َّ

َّفإن املراد :  أما التوضيح.ًأن تكون عوضا عن عرض صورتنبيهية ارتأينا 
ُد ء رجل  ؤمن ألخ    ؤمن واساه فينا: (لّمن املقطع األو

ٍ ٍُ ٍ ٍ َّ، هو أن )ُ
ًصاحب احلاجة إذا كان مؤمنا متمسكا بالنبي ًِّ  )عليهم السالم(وآله  )صىل اهللا عليه وآله (ُ

ّؤمن، حبـّا بالنبيوطلب حاجته من أخيه املؤمن، فاستجاب له أخوه امل ً 
ُ، فإن دعاء صاحب احلاجة يف حق من قضاها له مستجابة)عليهم السالم(وآله  ِّ ُ َّ. 

ود ؤه عليه إذا  م يواسه مع القدرة عليه واضطرار (: ا املقطع الثاينّوأم
ّ، فإنه يتحد)أخيه إ ه ث عن صورة عدم استجابة ذلك املؤمن ألخيه َّ
ها إليه، فهنا إذا دعا عليه صاحب احلاجة  إليه، مع إمكان قضائّاملضطر

َالتي مل تقض ً له فإن دعاءه يكون مستجابا أيضاُ ً َُّ ُ. 
َّمما يعني أن املقصود يف قضاء حاجة اإلخوان عىل خطر عظيم،  َّ
ولذلك ينبغي احلذر الشديد من غلق األبواب يف وجوه املؤمنني، ولذلك 

 و صدق >:  حيث يقول)عليه وآلهصىل اهللا  (ورد التحذير الشديد من رسول اهللا
َّن كذب السائل غري معلوم فإن عىل إ، وحيث )١(<هّا سائل  ا أفلح من رد َّ

                                                 

حممد أبو الفضل إبـراهيم، دار إحيـاء : ، حتقيقبن أيب احلديد، الرشح هنج البالغة )١(
 .٢١٠ ص،١٩ج: هـ١٣٨٧، ٢الكتب العربية، ط
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ّاملسؤول املبادرة مع اإلمكان أو االعتذار له بام يطي ب خاطره، ولو بكلمة ُ
 . )١()صىل اهللا عليه وآله (ِّطيبة فإهنا صدقة عىل حد تعبري النبي األكرم

َّالستجابة فإنه يفضل للمسؤول بعد قضاء حاجة ًونظرا لتحقـّق ا ُ
إذا >: )عليهم السالم(َّإخوانه أن يطلب الدعاء ممن قصده، فقد ورد عنهم 

ُنوهم ا  ء، فإنه  ستجاب ا  ء  م في م ّأعطيتموهم فلق ُ...>)٢(. 
 : ُا األمور التي ينبغي التنبيه إليها، فهيّأم

 فكرامة املؤمن . عن السؤال االجتناب قدر اإلمكان:األمر األول
َّ أعز عىل اهللا تعاىل من حرمة الكعبة، وليس للمؤمن أن يذل وحرمته ّ

نفسه، والصرب اجلميل أوىل من إهراق ماء الوجه، وما عند اهللا خري 
 وهو يعظ ولده )عليه السالم (وأبقى، وما أعظمها من كلمة ألمري املؤمنني عيل

ة و ن ّ دنيّوأ رم نفسك عن  >: قول فيها يإذ، )عليه السالم (اإلمام احلسن
َّ، فإن مجع )٣(ً<ك لن تعتاض بما تبذل من نفسك عوضاّساقتك إ  ا ر ئب، فإن

َّاملال إنام حلفظ كرامة النفس، فمهام بذل للسائل فإنه يكون قد ضيع  ُ
 .اهلدف من مجع املال

ِّ أي  ينبغي أن ال يطلب املؤمن حاجته عند االضطرار من:األمر الثاين
ّأحد، فأصل السؤال ذل، وطلب احلاجة من غري أهلها ذل آخر، لعل ٌّ ه هو ٌّ

                                                 

ة الرسول ّ، يف وصي٣ :، احلديث٢٣٣ ص،٥ج: وسائل الشيعة، مصدر سابق: انظر )١(
 .)رمحه اهللا( أليب ذر الغفاري )صلى اهللا عليه وآله(

 .١: ، احلديث١٧ ص،٤ج:  فروع الكايف، مصدر سابق)٢(
 .٣١: رقم ،٥١ ص،٣ج: ، مصدر سابقهنج البالغة )٣(
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 ، بل دون ذلك املوت، فعن أمري املؤمنني عيل)١(ّاألدهى واألعظم واألمر
َّ، ولذلك فإن فوت )٢(< أشد من ا وت طلب ا اجة من غ  أهلها>: )عليه السالم(

عليه  (كام قال أمري املؤمنني عيلاحلاجة يف مثل هذا املورد أوىل من طلبها، 
 .)٣(<فوت ا اجة خ  من طلبها من غ  أهلها>: )السالم

َّفإذا كان وال بد من السؤال فال بد أن تضيق دائرته، وإن يشخص  ُ َّ ُ َّ َّ
ل، وحرمان ّ حرمان الفقد األو.ة، كيال حيصل حرمان آخرّمصداقه بدق

 نفس احلاجة والسؤال، ّ وتشخيص دائرة االضطرار أمر أهم من.الكرامة
ُولذلك ينبغي االلتفات إىل ما يمكن أن يقع فيه السائل من خسارة معنوية 
 .كبرية، قد يكون ثمنها الندامة الطويلة، التي ال جيربها يشء عىل اإلطالق

ة البصرية، وضعف ّوليس االضطرار إال لقل -إن اضطررتم >نعم، 
َّاليقني باهللا، ألن من توكل عىل اهللا ف ه ّ فاطلبوها من أهلها ألن-هو حسبهَّ

َّة وال استهانة، وعىل وجه جزيل، وإن ردها ردها ّإن قضاها قضاها بال من َّ
ة ّبوجه حسن، وعىل وجه مجيل، وال تطلبوها من غري أهلها، ألن تلك دني

 .)٤(<ة ظاهرة، وفوت احلوائج أحسن وأهون منهاّحارضة ومذل
                                                 

 ا اس إذا طلبت من غـ  إ ا اجة :  مرارة؟ قالّ أمراألشياء ّأي: أحد احلكامءسئل  )١(
:  انظر.ّ جلْنإ نوال وِّ، أكثر من كلّ قلْنإ سؤال وّكل: وقال أكثم بن صيفي. أهلها

هــ، ١٣٨٥، ١، مطبعـة الـنعامن، ط املحمـودي حممـد بـاقرلشيخ، لهنج السعادة
 .٢٩٥ ص،٨ج: النجف األرشف

 ).٣٢١٣(رقم : ق غرر احلكم، مصدر ساب)٢(
 .٢٦: ، احلديث٢٤١ ص،٧٥ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )٣(
، تعليـق املـريزا أبـو احلـسن  حممد صالح املازنـدراينموىل، للرشح أصول الكايف )٤(
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، أو فوق تهسأل الناس فوق حاجلسائل أن ال يل ينبغي :األمر الثالث
من >: )عليه السالم (ُقدره، فذلك موجب للحرمان، كام قال أمري املؤمنني عيل

 .)١(< ا رمانّسأل فوق قدره، استحق
ِّلسائل عند االستجابة له أن يعجل يف الدعاء ل ينبغي :األمر الرابع ُ

َّلقايض حاجته، وأن يسمعه ذلك، كام عليه عند املنع أن ال يتعج ل ُ
َّبالدعاء عىل مانعه، فلعل املانع كان له عذر، وإذا ما أراد أن يدعو عىل 
ُمانعه فليكن ذلك يف الرس، فإسامع املانع موجب ألذاه، وهو بحسب  ّ

 .الفرض مؤمن، وال جيوز إيذاء املؤمن
 ينبغي أن ال يذهب الواهب بامء وجه السائل، فيكون :األمر اخلامس

 كام عىل السائل أن ال ينسى مجيل الواهب، َّقد أساء أكثر مما أحسن،
ّفيكون ناكرا للجميل، ومستحق ًا للحرمان بدال من البذلًُ ً. 

َّ عىل السائل واملسؤول أن يتفقها يف دينهام، ومن مجلة :األمر السادس
ه فيام نحن فيه، لكي يعرف السائل أثر السؤال، ويعرف ّ التفق:ذلك

ُرد قضاء حاجة عابرة، وليس جمرد ُاملعطي قيمة العطاء، فاألمر ليس جم
ه يف ّمن التفقَّ البد  أبعد من ذلك بكثري، ولذلكواستجابة عاطفية، وإنام ه
ُة، فذلك أنجع مما يمكن أن يقال يف هذا املجال، ّفقه املسألة وفقه العطي ُ

ّ  مد يا>: )عليه السالم (أبو جعفر الباقر: قال: بن مسلم قالّ حممد وقد ورد عن

ً ا سائل ما   ا سألة ما سأل أحد أحدا، و و يعلم ا عطي ما   العطية  و يعلم

                                                                                                                   

 .١٩١ ص،١ج: الشعراين
 .٨: ، احلديث٢١٥ ص،٥ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(



 ١٢٩ .....................................................................صور استجابة الدعاء

ًما رد أحد أحدا   .، ولوال ضيق املجال لبسطنا القول يف ذلك، واحلمد هللا)١(< 
 

ُّكم من توفيق منعه إذالل النفس؟ وكم من فتح أغلق بابه ذل  ُُ ٍ
ٍ من توقع جلب اخليبة واالنكسار؟ وماالسؤال؟ وكم ُّ كل ذلك إال إلبدال ّ
َّ، وإبدال الفياض باملناع)٢(الباب باليباب َّ . 

 

ها ئحصاإُال يسعنا الوقوف عند مجيع األدعية املستجابة، لعدم إمكان 
ًال، ولعدم وجود مساحة مناسبة هلا يف املقام، ولذلك ارتأينا التذكري ّأو

َّبالبعض اآلخر منها ليعلم بأن اال ُ  .َّستجابة ال تدور رحاها حول ما تقدمِ
ُأما األدعية األخرى،   : هيفَّ

  د ء اإلمام العادل  رعيته: لّاألو
ّ س دعوات ال  ج  عن ا رب >: )عليه السالم (الباقرّ حممد وهو قول اإلمام

ّ، واملقسط هو العادل يف رعي)٣(<... دعوة اإلمام ا قسط: تبارك وتعا   .تهُ
ً ا ر ض عموما، ولعائده خصوصاد ء: ا ا  ً  

ًففي استجابة دعائه عموما ورد قول اإلمام الصادق  ثالثة>: )عليه السالم (ُ
 . )٤(<، وا ر ض فال تغيظوه وال تضجروه: ...دعوتهم  ستجابة

                                                 

 .٢: ث، احلدي٢٠ ص،٤ج:  فروع الكايف، مصدر سابق)١(
 .اخلراب والضياع:  اليباب هو)٢(
 .٢ :، احلديث٣٦٩ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايف ُ أصول)٣(
 .)ُمن تستجاب دعوته(، باب ١:، احلديث٥٠٩، ص٢ج:  املصدر السابق)٤(
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إذا >: )عليه السالم (ِّوأما استجابة دعائه يف حق عائديه، فقد ورد فيه عنه
 ، فل سأ  يدعو  ، فإن د ءه مثل د ء ًدخل أحد م   أخيه  ئدا  

ً حيث عىل زيارة املريض طلبا )عليه السالم (ُ، ويف رواية أخرى عنه)١(<ا الئ ة ّ
 .)٢(<عودوا  رضا م وسلوهم ا  ء، فإنه يعدل د ء ا الئ ة>: لدعائه
  د ء الغازي   س يل اهللا تعا : ا الث
، : ...ثالثة دعوتهم  ستجابة>: )السالمعليه  (ل اإلمام جعفر الصادقاوفيه ق

، والغازي اإلهلي إنام )٣(<...والغازي   س يل اهللا فانظروا كيف  لفونه، 
 . ُدأبه جعل كلمة اهللا تعاىل هي العليا، وكلمة الباطل هي السفىل

  يرجعّ ح   أو ا عتمرّد ء ا اج: ا رابع
ّأر عة ال ترد>: )صىل اهللا عليه وآله (وهو قول الرسول األكرم َ ّ ح    م دعوةُ

ا وا   و ه، وا ظلوم   من ظلمه، : تفتح  م أبواب ا سماء أو تص  إ  العرش
 .)٤(<يفطرّ ح  يرجع، وا صائمّ ح  وا عتمر

  يفطرّ ح  ود ء ا صائم: ا ا س
َّوقد عرفت احلال مما تقدم، ولعل ذلك من مقتضيات قوله سبحانه  َّ َّ

ا صوم   وأنا أجزي >: )عليه السالم ( عن اإلمام الصادقّ مرويّيف حديث قديس
 .)٥(<عليه

                                                 

 .٣: ، احلديث١١٧ ص،٣ج:  فروع الكايف، مصدر سابق)١(
 .٥: ، احلديث٤٢١ ص،٢ج:  وسائل الشيعة، مصدر سابق)٢(
 ).ُمن تستجاب دعوته(، باب ١: ، احلديث٥٠٩، ص٢ج: ل الكايف، مصدر سابقأصو )٣(
 .٦ :، احلديث٣٧٠ص ٢ج:  املصدر السابق)٤(
 .٦: ، احلديث٦٣، ص٤ج: ، مصدر سابقالكايف فروع )٥(
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  د ء األطفال ما  م يقارفوا ا نوب: ا سادس
ّد ء أطفال أم>: )صىل اهللا عليه وآله (وهو قول الرسول األكرم    ستجاب ما ُ

، االهتامم باألطفالّ أمهية ، ويف ذلك إشارة لطيفة إىل)١(< م يقارفوا ا نوب
َّوالعمل عىل جتنيبهم للموبقات، وحفظ فطرهتم من اخللق السيئ، فإنام  ِّ ُُ
َّاالستجابة هلم لطهارة قلوهبم، وحيث إن الذنب له أثر وضعي كاخلمر، 

ّيؤث َّر يف املكلف وغري املكلف، ومن هنا نفهم قضية حرص الشارع ُ َّ
 عملية َّاملقدس عىل رضهبم عىل الصالة وأخذهم للمساجد، فام ذلك إال

 . وقائية هلم
 

ُة ال يستجاب هلا، ّ هنالك دعوات ضال،ُقبال الدعوات املستجابة
ذلك هو تقاطعها مع السنن الكونية والترشيعية اإلهلية، فتكون ُّوالرس يف 

ّهذه األدعية جمر َك اب بقيعة  سبه الظمآن م{: ٍ لغو، فهيدُ ُ ُْ  ُ َ ْ َ ٍ َ ِ ِ ٍ َ َ
َإذا ّ ح  اءَ ِ

ًجاءه  م  ده ش ئا  ْ َْ ُ ُِ
َ ْ َ ُ، بل هي أشبه ما تكون باملكاء )٣٩: النور( }...َ

ًوالتصدية، فال تعدل شيئا يف امليزان اإلهلي، وسنحاول الوقوف إمجاال عند  ً
ّأهم تلك الدعوات الضال َّرس عدم الناس ة، والتي سيكتشف منها بعض ِّ

ُاستجابة دعائه، رغم دأبه وتواص مات الدعاء ّله وتوفري مجلة من مقدُ
 :ّالظاهرية، أما أهم هذه الدعوات الباطلة فهي

األو 
ُ

  ا عوة بما ال ي ون: 
حيث يدعو اإلنسان بام هو خارج عن السنن الكونية أو الرشعية، 

                                                 

 .١٤ :، احلديث٣٥٧ ص،٩٣ج: األنوار، مصدر سابق بحار )١(
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ًغفلة منه أو تغافال، فيكون دعاؤه خمالفا ملقتىض احلكمة اإلهلية يف  ُ ً
عليه  (يف ذلك عن اإلمام موسى بن جعفرالتكوين والترشيع، وقد ورد 

ّأي دعوة أضل؟ : )عليه السالم( ز د بن صوحان قال ألم  ا ؤمن    ّأن>: )السالم

الداعي بام ال يستقيم مع : ، أي)١(<ا ا  بما ال ي ون: )عليه السالم(قال 
السنن الكونية، أو بام ال ينسجم مع مقتضيات الرشيعة، كام لو دعا لنفسه 

 . لغريه بالتمكني من اقرتاف املعصيةأو
ًإن سؤال الداعي بام يناسبه يكون مؤهال لقبول دعوته، بخالف ما لو  ِّ ُ ُ َّ

ه ّ أن)عليه السالم (ًطلب شيئا فوق مكنته، وقد ورد فيه عن أمري املؤمنني عيل
، كام لو طلب لنفسه الوجاهة )٢(< من سأل فوق قدره استحق ا رمان>: قال

ًو إنسان جاهل ووضيع، أو كمن طلب لنفسه ماال ودارا والرئاسة وه ً
َّومركبة وهو باق عىل حمدودية دخله، وهنا ينبغي التنبيه إىل أن عدم  ًٍ
َّاستجابة هذه الدعوة ليس لبخل يف ساحة اهللا تعاىل، وإنام ألن الدعاء ال  َّ

ّخيرج عن دائرة احلكمة، ولو متت االستجابة لكل ُ داع فاقد بال أن يمَّ ِّهد ٍ
   يبقى فرق بني الداعي العامل وغريه، وهو قبيح يف نفسه،لذلك فإنه ال

ًمثل الفر ق   أل   واألصم وا ص  وا سميع هل  ستو ان مثال {: امّإنـ   َ َِ َ َ َ َ
ِ ِ
ْ ْ ِ ِ  َْ َ َ َِ ِ َ

ْ  َ َ َْ َ
ِ
َ َ ْ ُ

َأفال تذكرون ُ  َ َ َ َ ّ والداعي العامل عىل بينة من رب ـ)٢٤: هود( }َ  ُه، فهل يقاسِّ
ًبمن زين له الشيطان بالكف عن العمل تواكال عىل الدعاء؟ ّ َأ من  ن { َّ َ َ َ َ

ْ  ب نة من ر ه كمن ز ن   سوء  مله وا بعوا أهواءهم ُ َُ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ِِ َ َ َُ ُ ُ َ َ   ُ َ   ٍ  ،)١٤: حممد( }َ 
                                                 

رب الغفـاري، جامعـة عـيل أكـ:  من ال حيـرضه الفقيـه، للـشيخ الـصدوق، حتقيـق)١(
 .٧٢٩ :، احلديث٢٧٤ ص،٤ج: ّهـ، قم املقدسة١٤٠٤، ٢املدرسني، ط

 .١: ، احلديث٢١٥، ص٥ج:  مستدرك الوسائل، مصدر سابق)٢(
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َتلك إذا قسمة ض ى{ ِ ٌ َ َْ ِ ًِ
ِ
 .)٢٢: النجم( }ْ

  أوقع مثلها   غ ها عوة  ظلمة وقعت عليه قد : ا انية
 وعز  وجال ، ال أجيب دعوة مظلوم : يقول اهللا>: قديسالديث احلفي ف

ٍد     مظلمة، وألحد من خل  عنده مظلمة مثلها َ>)١(. 
  ا عوة بقطع رحم: ا ا ة

َّ معلقة بالعرش، فعن الفضيل بن يسار - كام ورد يف األخبار- َّإن الرحم ُ
ا ّ :  ا رحم معلقة يوم القيامة بالعرش تقول>: )عليه السالم (قرقال أبو جعفر البا: قال
َّ، فكيف يتصور قبول الدعاء بقطعها؟)٢(< من وصل  واقطع من قطع ْلص ُ! 

ّإن أصنافا من أم>:  يقول)صىل اهللا عليه وآله (ولذلك كان رسول اهللا ُ ً   ال ّ
ّطفاء سنإ إىل ٍ، فهو داع)٣(<ورجل يدعو   قطيعة رحم...  ستجاب  م  ٍة ُ

ُرشعية، ويريد بجهله أن يستجاب له ُ! 
  دة من العملّا عوة ا جر: ا رابعة

رجل : أر عة ال  ستجاب  م دعوة>: )عليه السالم (قال اإلمام جعفر الصادق
، وقد )٤(<...أ م آ رك بالطلب؟ : ُا ّ ارزق ، فيقال  : جا س   ب ته يقول

اطل الكسول املجايف للعمل يلزم منها رفع َّعرفت بأن االستجابة للع
 .الفروقات بني العامل وغري العامل، وهو ممنوع، كام هو واضح

                                                 

 . عن اإلمام الصادقّمرويواحلديث  .٣٩ :، احلديث٢٥ص: ، مصدر سابقالدعوات) ١(
 .١٠: ، احلديث١٥١ ص،٢ج: ُ أصول الكايف، مصدر سابق)٢(
 .٦٨، ص٥ج: فروع الكايف، مصدر سابق )٣(
 .٢: ، احلديث٣٧٠ص ،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٤(
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َإال كباسط كفيه إ  ا ماء ِ بلغ فاه وما ...{فام مثل الداعي بال عمل  َ ُ َ َ ََ ُ ْ َْ َ َ
ِ ِِ ِ ِ َ  

ِهو ببالغه ِ ِ َ ِ َ  قلت>: ، وقد ورد عن عمر بن يزيد أنه قال)١٤: الرعد( }...ُ
ّصلني ّقعدن يف بيتي، وألأل:  رجل قال:)عليه السالم(اهللا الصادق  أليب عبد

ّعبدن ريب، فأما رزقي فسيأتيني، فقال ّصومن، وألوأل هذا أحد : )عليه السالم(ّ
ُا الثة ا ين ال  ستجاب  م ُ>)١(. 

ّوال تغفل عام تقدم يف وصي َّ  )رمحه اهللا( الغفاري ّ أليب ذر)صىل اهللا عليه وآله (ّالنبية ّ
ٍ، مثل ا ي يدعو بغ  عملّيا أبا ذر... >: هلقال  إذ ِ

ِ كمثل ا ي ير  بغ  ،ُ
 .)٢(<وتر

 

ّما دمت يل فالفـَقـْد مفقود، وما دمت عازفا عن ً ُ َ ي فال معنى للوجود، ُ
ّفخذين قربانا ما دمت رضيت من َ ُ  .ي بمناجاتكً

                                                 

 .١: ، احلديث٧٧، ص٥ج:  فروع الكايف، مصدر سابق)١(
 .٣: ، احلديث٨٤ ص،٧ج: وسائل الشيعة )٢(



 
 
 
 
 

 

 

 معنى الذنب •
 لذنب يف فلسفة الكامالت اإلهليةا •
ّسوء الني •  ةُ
ُخبث الرسيرة • ُ 
 ُالنفاق مع اإلخوان •
  باإلجابةُترك التصديق •
 الفائدة من نكتة اإلحلاح •
ُتذهب أوقاهتاّ حتى ات املفروضاتتأخري الصلو • َ 
ّ اهللا عز وجل بالربُترك التقرب إىل • َّ   والصدقةَّ
ْعامل البذاء والفحش يفاست • َُ   القولُ





 
 
 

 

 ينبغي لنا أن نقف ،بعد هذه اجلولة اليسرية يف أسباب استجابة الدعاء
ُقليال عند أهم الذنوب التي حتجب الدعاء، فإن الوقوف عليها موجب  َّّ ً

  عن أمري املؤمنني عيلّالختصار الطريق، وقد ورد يف دعاء كميل املروي
، وقد جاء ذكر هذه )١(< من ا نوب ال    س ا  ءوأعوذ بك>: )عليه السالم(

وا نوب >:  حيث يقول)عليه السالم(الذنوب يف رواية عن اإلمام زين العابدين 
ّسوء ا ي: ُ ال  ترد ا  ء ُة، وخبث ا   رة، وا فاق مع اإلخوان، وترك ا صديق ُ ُ ُ

ُتذهب أوقاتّ ح  باإلجابة، وتأخ  ا صلوات ا فروضات ُ ها، وترك ا قرب إ  َ

ْاهللا عز وجل بال  وا صدقة، واستعمال ا ذاء والفحش   القول ُ َ ُ    >)٢( . 
ًإن كل واحد من هذه الذنوب السبعة يمكن أن يكون سببا مبارشا  ً َُّ ُ
ُحلجب الدعاء عن الوصول ومنع االستجابة له، وهنا سوف نحاول 

َّالوقوف عند ما يقربنا مما نتعاطاه ُ  ،ٍ وألجل فهم أفضل. يف حياتنا اليوميةُِّ
ِّمة نبني فيها معنى الذنب، وبيان وجه اللبس يف تضييق ّاحتجنا إىل مقد ُ

 .دائرته يف النظر االصطالحي
                                                 

 .٥٧٢ص: ، مصدر سابقدّمصباح املتهج )١(
لغفـاري، مؤسـسة النـرش عـيل أكـرب ا: ، حتقيـقلشيخ الـصدوق، لمعاين األخبار )٢(

 .٢: ، احلديث٢٧١ص: ّهـ، قم املقدسة١٤١٨، ٤اإلسالمي، ط
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ُهو اإلثم واملعصية، فتستعمل هذه األلفاظ بمعنى واحد، مع : الذنب
ًوجود فروقات حمدودة ودقيقة رعاية ألصل الوضع، عادة  ما تغيب عند ُ

 . )٢(الذنوب: ، واجلمع ملفردة الذنب هو)١(االستعامل
َّة وغريها معروف، ويعرب به عن ّب الدابَالذنب هو ذن>: يف املفردات

 الفرس الطويل :هم أذناب القوم، والذنوب: ُر والرذل، يقالّاملتأخ
نب والدلو التي هلا ذنب، والذنب يف األصل األخذ بذنب اليشء، َالذ

ْف  أخذنا بذن{:  قال تعاىل؛نبته أصبت ذنبهيقال ذ َْ َ ُ
ِ

َ َ ً ّ ِبه َ : العنكبوت( }...ِ
ً فعل يستوخم عقباه اعتبارا بذنب اليشء، وهلذا ّ، ويستعمل يف كل)٤٠ َ َ ُ

َّيسمى الذنب تبعة  .)٣(<ً اعتبارا ملا حيصل من عاقبته، ومجع الذنب ذنوب؛ُ
دود اهللا تعاىل، ُا يف االصطالح فرياد بالذنب التجاوز عىل حّوأم

                                                 

هنالك جمموعة من املفردات قريبة املعنى يف االستعامل، ولكنها تشتمل عىل فروق  )١(
َّالذنب واإلثـم واملعـصية واخلطيـة، فقـد ورد أن الفـرق بـني اإلثـم : لغوية، منها

َّ التقصري، أثم يـأثم إذا قـرص، وأن الفـرق بـني َّوالذنب هو أن اإلثم يف أصل اللغة َّ
اخلطأ والذنب هو أن الذنب يطلق عىل ما يقصد بالذات، وكـذا الـسيئة واخلطيئـة 

 اخلطيئـة هـي الـسيئة الكبـرية، ألن اخلطـأ :تغلب عىل ما يقصد بـالعرض، وقيـل
ني  اخلطيئة ما كان بني اإلنسان وبـ:بالصغرية أنسب والسوء بالكبرية ألصق، وقيل

: الفروق اللغويـة، مـصدر سـابق: انظر. ئة ما كان بينه وبني العبادّاهللا تعاىل، والسي
 .٢٢١، ص١٥ص

الـدكتور مهـدي املخزومـي، : ، حتقيـقالفراهيـديبن أمحد لخليل ، لكتاب العني )٢(
 .١٩٠ ص،٨ج:  هـ، إيران١٤٠٩، ٢مؤسسة دار اهلجرة، ط

 .١٨١ص: ، مصدر سابق القرآنألفاظمفردات  )٣(
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ًالثابتة رشعا وعقال، قال تعاىل ُتلك حدود اهللا ومن يطع اهللا ورسو  {: ً َ ُ َُ َ َِ ِ ُ َ ِ ُِ ُ َ ْ

ٍيدخله جنات  َ ُ
ْ ِ ْ تلك أحكام اهللا تعاىل، فمن أطاع اهللا : ، أي)١٣: النساء( }...ُ

 .اتّسبحانه فيها يدخله جن
َّوعادة ما ينحرص الذنب برتك الواجب وفعل املحرم، ولكن ه تضييق َّ

ًال موجب له، فإن ترك األمر النديب ذنب، وفعل املكروه ذنب أيضا،  َّ ُ
ٌويوجبان العقوبة أيضا، ولكنها عذاب يف الربزخ أو عقوبة دخول النار  ًُ
ُيف اآلخرة، وإنام يوجبان العتب، وعند اإلرصار عليهام قد يوجبان النفرة  ُ

ًاإلهلية عنه، بل ال يستبعد صريورة ذلك ذنبا  ًاصطالحيا، سواء بالعنوان ُ
ّيل أم الثانوي، فإن رسوم العبودية تستدعي موافقتها، وأي خروج ّاألو َّ

 .ًعنها يستوجب قدحا يف امتثال تلك الرسوم
ّ أعطى للذنب حدودا ضي-والعريف بالتبع -تي هَّإن الفهم الفقا قة، ً

ُدون أن يـربز للمكلفني فلسفة لزوم رسوم العبودية، ومل يؤ َُ ِّ ًسس هلم رقيا ِّ ّ ُ ِّ
ّيف الفهم، فإن العتب املالصق لرتك األمر النديب وفعل املكروه أشد ُ  عىل َّ

َّالنفس من العقوبة، فإن العقوبة تكون بعيدا عن املوىل واملثول أمامه، وأما  ً َّ
َّالعتب، السيام الشديد منه، فإنه يكون من قبل املوىل وأمامه، ولذلك يرى 

 .َّأن العقوبة أهون عليهم من العتب املولويأرباب املعارف اإلهلية 
ّفإقصار النظر عىل جواز الرتك، وجواز الفعل، وغض الطرف عن 
َّتبعات ذلك، إنام هو إغراء باالنطفاء، وتفريط بالكامالت، بل وتعويد 

َّمقدمايت لفعل املعصية، واالستخفاف بمولوية املوىل ُ . 
 

لمح األول يف فلسفة الكامالت اإلهلية هو عدم الثبات، َّإن امل
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ّفاإلنسان مطلقا إما يف ارتفاع أو يف انحدار، فلسفة خلت أبجدي تها من ً
ُالتوقف عىل كامل ما، فاملقيم للصالة يف حالة ارتقاء دائمة، والتارك هلا يف  ُّ

رص ًحالة انحدار دائمة، وإن كان معذورا يف الرتك، وهذه الصفة ال تقت
ًعىل األمر الواجب فعال واملحرم تركا يف صورة اإلجياب، وال يف العكس  َّ ً

ّسلبا، وإن ّام تشمل كل تفصيالت الرشيعة، فتدخل املستحبً ات َّ
َّواملكروهات معا، بل ال يبعد دخول املباحات أيضا، فإن املباحات ال  ً ً

ّمتث  .َّل صورة عبثية، وإنام هي حلقة يف سلم التكاملُ
َّلص إىل أن الذنب يف فلسفة الكامالت اإلهلية يعني ترك وبذلك نخ
ُّم الكاميل واالنحدار والتسفـُّل بال توقف، وبذلك يكون ّاالرتقاء يف السل

ِّتارك املندوب وفاعل املكروه منحدرا متسف ًُ ُّـال بال توقف، وهذا ُ ً
ًاالنحدار والتسفـُّل حاصل حتام، سواء كان املذنب متعمدا أم جمبورا ً ُ ً ،

ًفاملريض إذا ترك الدواء عمدا أو سهوا أو اضطرارا فالنتيجة واحدة،  ً ً
 .ثل للشفاءاموهي عدم الت

ًإذا كان األمر كذلك، فإن نظرة العبد للطاعة واملعصية سوف ختتلف متاما،  َّ
ٍبل سوف حيصل انقالب يف حركته التكاملية، وعنذئذ سوف نفهم بعمق 

َّنفس تنفسه بغري ذكر اهللا تعاىل ّ عىل كلمعنى ندم اإلنسان يف الدار اآلخرة ٍَ َ. 
 

ّا سوء النية فهي الداء الدفني عىل حد تعبري أمري املؤمنني عيلّأم عليه  (ُ
ُ ويراد به عدم استقامة نية الداعي، فهو أشبه ما يكون بمن يعبد ،)١()السالم

                                                 

 .٢٨٤ص: عيون احلكم واملواعظ، مصدر سابق: انظر )١(
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َّاهللا عىل حرف، حيث يشرتط الرشوط وييسء الظن باهللا تعاىل ُ ، يدعو ٍ
ّوهو ال جيد ربه أهال لقضاء حاجته، فهو ممن يبخل اهللاَ سبحانه، وقد مر  ُ ِّ ُ ََّّ ِ ً ُ

ّأ يل أنا فيبخ>: بنا يف احلديث القديس ُ ل  عبدي؟ أو ل س ا ود وا كرم ٌ
ّ، وهذا التبخيل وسوء الظن< ؟ ُ ِا أن يكون من باب اليأس ّ باهللا تعاىل إمُ

ِمن روح اهللا تعاىل، أو ألنه  ِيرى أن حاجته ال يقضيها إال فالن وفالن من َ ّ
ُدون اهللاِ تعاىل، ولذلك صح لنا أن نقول بأن كل من اعتقد أن حاجته  َّ َّ ََّ ِ

ّسوف يقضيها فالن من الناس من دون اهللا تعاىل فهو سي ِ  ّئة، وسيّ النيُئٌ
 .ًالرسيرة أيضا

ّوهنالك مصداق آخر لسوء الني  ّة، وهو أن الداعي يرى نفسه غريٌ
امه لنفسه بالتقصري، وإنام ألجل أنه ال ّمشمول برمحة اهللا تعاىل، ليس الهت

َتعاىل صفة العفو، أي أنه يعتقد أن اهللا تعاىل لن يغفر له، وهذا يرى يف اهللا  ّ َ
ّأمر يف غاية السوء، وال ريب بأن مرجع ذلك إىل سوء الظن َ  باهللا تعاىل، وقد ّ

ّمر بنا أن حسن الظن َ ُ ّ ٌىل ركن باهللا تعاَّ  من أركان االستجابة، بل هو املالك يف ُ
:  أنه قال)عليه السالم(االستجابة بعد معرفة اهللا تعاىل، وقد ورد عن اإلمام الرضا 

َ  أحسن الظن باهللا فإن اهللا عز وجل يقول> ً عبدي ا ؤمن  ، إن خ ا ّأنا عند ظن: ِ  

ّفخ ا و ن  ا ف  ً  .)١(ً<اً
 

، وهي )٢(ِيرة مفرد مجعه الرسائر، وهي باطن اإلنسان أو بطانتهالرس
                                                 

 .٣: ،  احلديث٧٢ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
 .٥٥، ص١٣ج: لسان العرب، مصدر سابق:  انظر)٢(
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ٌبل اإل سان    فسه بص ة{: ة بقوله تعاىلرادامل َ ِ ِ َِ َْ َ َ َ ُ َ ِ
ْ
، وحيث )١٤: القيامة( }ِ

ّإهنا تعني بطانة اإلنسان فذلك يعني أهنا تعبري آخر عن نفس الني ة ّة، فالنيَّ
: )عليه السالم ( لإلمام عيل السجادٍ عمل وقول، وقد ورد يف دعاءّهي باطن كل

 .ةّمن سوء الني: أي ،)١(<...ونعوذ بك من سوء ا   رة>
َيوم {: وقد ترد الرسيرة بمعنى الضمري والضامئر، وهو قوله تعاىل ْ َ

ُ ب  ا  ائر ِ َ  َ ْ ، والضمري والضامئر من اإلضامر، أي اليشء )٩: الطارق( }ُ
 .ةّانة وللنيً، فيكون املعنى موافقا للبطّاملخفي

ًوقد توافق بطانة اإلنسان عالنيته، وهو غري املنافق حتام، سواء كان  ُ
ّمفاد الظاهر والباطن حسنا، وهو حال املؤمن احلقيقي، أم سي ًئا، وهو ً

ً فإن كان الظاهر حسنا . احلقيقي، وقد حيصل عدم التوافقّحال الشقي
ًئا والباطن ّاهر سيًئا فذلك هو النفاق بعينه، وإن كان الظّوالباطن سي

ّحسنا فهو ميسء أو فاسق أو بذيء أو فحاش، أو غري ذلك من  ٌ ٌ ُ ً
األوصاف التي مهام كانت فهي ليست األسوأ من الصورة النفاقية 

 .الواقعية
 هذه احلالة التي حيسن فيها الباطن دون ّوالذي نميل إليه هو أن

اق ظاهري وليس ه نفّ أنّ للنفاق إالّ تندرج ضمن املعنى العام،الظاهر
ُا، ولذلك فإن صاحبها مطالب بالتغيري، كام هو احلال بالنسبة ّواقعي َّ ً

لصاحب الصورة النفاقية، والتغيري يف النفاق الظاهري أوىل وأسهل عىل 
 . صاحبه، كام هو واضح

                                                 

 .٦٩ص: ، مصدر سابقاديةّالصحيفة السج )١(
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َّثم إن هلذا احلسن الظاهري واخلبث الرسائري الباطني أسبابه، وهي  َّ
صىل اهللا عليه  (ض لذلك الرسول األكرمّرء، وقد تعموجبة ملنع استجابة الدعا

سيأ    ا اس زمان  بث فيه  ائرهم و سن فيه عالن تهم، >:  بقوله)وآله
ّطمعا   ا نيا، ال ير دون به ما عند ر  هم، ي ون دينهم ر اء ال  الطهم ً

 .)١(< خوف، يعمهم اهللا بعقاب، فيدعونه د ء الغر ق فال  ستجيب  م
إذا اجتمع الظاهر والباطن عىل السوء واخلبث فال ريب بمنع و

 حقيقة، وإن كان بحسب الظاهر هو ّاستجابة الدعاء له، فهو الشقي
 .ًأفضل حاال من املنافق حقيقة

َّوبذلك نخلص إىل أن خبث الرسيرة والبطانة والضمري مانع تكويني 
ًا للظاهر أم ُق استجابة الدعاء، سواء كان ذلك الباطن موافقّمن حتق
 . ًاخمالف

 

ّا النفاق فهو مذموم عىل إطالقه، وأشد موارده ذمّأم  ما يقع بني ًاّ
َإ ما ا مؤمنون {: قال تعاىل ؛اإلخوان الذين تآخوا باإلسالم واإليامن ُ ِ ْ ُ َ  ِ

ٌإخوة َ ْ ً مقاما من الكفر، والشاهد عىل أ، والنفاق أسو)١٠: احلجرات( }...ِ
ْإن ا منافق    ا رك األسفل من ا ار ولن  د  هم {: قوله تعاىلذلك هو  ُْ َ ََ ِ

َ َ ِ  َ َِ ِِ
َ ْ َ  ِ ِ ِ َ ُ  ِ

ًنص ا ِ  .ٌ، وليس دون الدرك األسفل يشء، وهذا واضح)١٤٥: النساء( }َ
 هلم وإضامر ِّواملراد من النفاق بني اإلخوان يف املقام هو إظهار احلب

ُلسوء، فيمـنـِّيهم بقضاء حاجاهتم البغض، وإظهار النصح هلم وإضامر ا
                                                 

 .١٤: ، احلديث٢٩٦ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
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َّوهو يتحني فرص اإليقاع هبم، يواعدهم يف الرخاء وخيذهلم يف امللامت،  َُّ ُ
ّيرهيم لباس املشفقني وهو من الشامتني، يبدي هلم حزنا كاذبا وتأث ً ً ُ ًرا ُُ

ًخادعا بام أمل هبم وهو أشد الفرحني باطنا بذلك، يتباكى يف الظاهر فرقا  َ ً ًَ ّ َّ
 .ٌا أصاهبم وهو نشوان بام كاد الزمان هلمعىل م
ّا الشخصية االزدواجية محالة الوجوه، ال هم هلا سوى رؤية ّإهن َّ

ّاآلخرين يف عوز وحاجة وإذالل، مع أنه ال يقبض من ذلك شيئا، ولكن ً ٍ ها ٍ
ُالنفس املريضة التي ال تريد أن تغادر ظلامهتا، وال تريد أن تربح شقوهتا ُ ُ. 

ّفإن النفاق وإن كان خلقا سي حال، ّوعىل أي ً  أًئا بنفسه، بل هو أسوَُّ
ُخلق عىل اإلطالق، وإنه موجب إليقاع صاحبه يف الدرك األسفل من  ٍ ُ

 مرتبة منه هي أَّله، وإن أسوّالنار، إال أنه يشتمل عىل مراتب يف تسف
َّممارسة النفاق بني صفوف املؤمنني، فإن الدوائر األخرى يتوقع منها  َُّ ُ ُ

ّولكن ساحة املؤمنني الذين جتمعهم أوارص األخوذلك،  ة احلقيقية جيب َُّ
ّة وطاهرة من براثن النفاق، من هنا فإن أويلاأن تكون خ  ّل أثر وضعيَّ

 .جيلبه النفاق بني اإلخوان املؤمنني هو سلب توفيق استجابة الدعاء هلم
ًولرمحة اهللا الواسعة بخلقه فإنه مل يرتك داء بال عالج، ومنها 

 األمراض املعنوية، وقد أَّألمراض املعنوية، وال ريب بأن النفاق من أسوا
ّشاء اهللا تعاىل أن يكون الرافع له أمرا يتضم ة وتوابعها، ّن اإلقرار بالنبوً

 وآلّ حممد  يف امليزان، وهو الصالة عىلً عىل اللسان ثقيالًوقد جعله سهال
عليه  (نان، عن أيب عبد اهللا الصادق، فعن عبد اهللا بن س)صىل اهللا عليه وآله(ّحممد 

 ا صالة   و  أهل ب   تذهب : )صىل اهللا عليه وآله (قال رسول اهللا>:  قال)السالم
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صىل  (قال رسول اهللا: )عليه السالم (سمعته يقول>: ً، وعنهام أيضا، قال)١(<با فاق
، فيا له من )٢(<اق ارفعوا أصوات م با صالة   فإنها تذهب با ف: )اهللا عليه وآله

َّكنز، ويا له من دواء ناجع، يستل الداء من جذوره، ومن استل منه داء  ُُّ
ِّ يشء، وصلح عليه األمر وصار موضعا لقبول احلقُّالنفاق هان عليه كل ً. 

ولكن ما تقول ملن غلبت عليه شقوته، فينحبس لسانه، أو حيبسه عن 
ُّ، وتشمئز نفسه، وواهللا لو كان ، وينقبض قلبه)عليهم السالم(ذكر أهل البيت 

 !ًمأمورا ببغضهم ملا فعل أكثر من ذلك
َّوينبغي أن يعلم بأن النبي َّ  هو من حرص هذا العالج )صىل اهللا عليه وآله (ُ

ً، فمن حذف من ذلك شيئا، أو أضاف )عليهم السالم(بالصالة عليه وعىل آله 
نده يف تشخيصه، فمن فعل  وعا)صىل اهللا عليه وآله (ًشيئا يكون قد خالف النبي

ًذلك سهوا أو غفلة منه مل جتلب له صالته شيئا، ومن فعل ذلك عمدا  ً ً
 .رّفعليه دائرة السوء، فافهم وتدب

 

ّمر بنا يف أسباب استجابة الدعاء أمران، األو َّل هو االعتقاد الراسخ بأن َّ
  اليأس من روح اهللا تعاىل، والثاين هو عدمكاهللا تعاىل سوف يستجيب دعاء

َّوإن تأخر الدعاء عن زمان حاجتك الظاهري، وهنا يتأكد لنا أن ترك ّحتى  ّ ّ
ُ موجب ملنع استجابة الدعاء، وال ّالتصديق باستجابة الدعاء ذنب حقيقي

ًريب بأن التصديق يف املقام يقابل التكذيب والشك معا، فمن جرى عىل  ََّّ َ ُ
                                                 

 .١: ، احلديث٤٩١ ص،٢ج: ق، مصدر سابالكايفُ أصول )١(
 .١٣: ، احلديث٤٩٣ ص،٢ج:  املصدر السابق)٢(
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 . يكون قد أغلق عىل نفسه باب االستجابةق املطلوبّ يف حتقّقلبه شك
ّومن الواضح بأن عدم التصديق هذا، أو الشك يف اإلجابة ِّ مؤرش ،َّ ُ

ِّا يتعلق بعقيدة الداعي، فاملسألة ال تتوقف عند الشك نفسه ّخطري جد َّ ًّ
ًظانا َّوإنام تقودنا إىل أن الداعي كان ضعيف اإليامن بقدرة اهللا تعاىل، و أنه ّ

ّن هنالك فقرا يف ساحته املقدأّ هو املترصف يف الكون، وسبحانه ليس ً  سة،َّ
 لذلك عىل الداعي .ات القاتلةّوغري ذلك من األمراض الوبيلة والتومه

َّأن يتحقق من نكتة التصديق باإلجابة ملا هلا من توابع ونتائج خطرية 
ُّجدا، منها ما يتعلق باحلالة النفاقية، فإن الداعي ربه وهو يظن َّ َّ  بعدم قضاء ًَّ

اقض يل : ً يكون قد مارس النفاق عمليا، ألنه يقول هللا سبحانه،حاجته
حاجتي، وهو يضمر يف قلبه عدم إمكان قضائها له، ففي مثل هذه احلالة 

ّكف الدعاء أوىل من التعاطي معه، ولعل  هنالك إشارة هلذا املعنى يف ّ
ِو عذب ا منافق  وا مناف{: قوله تعاىل َِ َ َُ َُ ََ ِ َ َقات وا م    وا م  ت الظان  ُ  َ  ِ َِ

ِ ِ
ْ ُْ َُ َِ َ

ُباهللا ظن ا سوء عليهم دائرة ا سوء وغضب اهللا ْ ْ ْ  َ ِ َ َ َِ ِ  ُ ِ َ ِ ِ
ْ َ َ َ َ عليهم ولعنهم وأعد  هم جهنم ِ  َ َ َ َ ََ ْ ْ ُْ َُ َ َ َ َ َ ِ

ْ

ًوساءت  ص ا ِ َ ْ َ ِّ، فإن الصورة النفاقية يرافقها سوء الظن )٦: الفتح (}َ ُ َّ
ّا وجهان لعملة واحدة، وهي الشك باهللا تعاىل وبوحدانيته عادة، بل مه

 . وسلطانه األعظم يف سري العامل بأرسه
ًمن هنا نجد الشارع املقدس قد نبه كثريا إىل َّ التصديق باإلجابة ّ أمهية َّ

ِّيف موارد عديدة، لدفع غائلة سوء الظن واالنخراط يف دوائر الشك التي 
ن مجلة تلك النصوص ما جاء عن اإلمام ٍّال تنتهي عند حد معني، وم

ّإذا دعوت فظن أن>:  أنه)عليه السالم (جعفر الصادق  ، وعنه)١(< حاجتك با اب 
                                                 

 .، باب اليقني يف الدعاء١: ، احلديث٤٧٣ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
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ٍإن اهللا عز وجل ال  ستجيب د ء بظهر قلب ساه>: ً أيضا)عليه السالم( ، فإذا دعوت    
 . )١(<فأقبل بقلبك، ثم اس يقن باإلجابة
 

َّ نود التنبيه إىل أن ،َّ ضوء ما تقدم يف رضورة التصديق باإلجابةيف ُّ َ
ِّالداعي عليه أن يكر ر طرق الباب بكثرة الدعاء، فال يلهج بطلب حاجته ُ

ّيف الدعاء مرة أو مرتني، ثـُم يتقاعس عن التواصل ظن َّ َّ ًا منه بعدم َّ
َّا منه بكفاية ذلك، فإن من احلاجات ماّاالستجابة، أو ظن ُ ال تقىض إال ً

َّبواسطة اإلحلاح يف الطلب، وهذا اإلحلاح ندب إليه الشارع املقدس، 
ُّ بغض النظر عن حتقق ،ٍألنه شعار حيكي عبودية العبد، وهو داع للكامل ِّ

واهللا ال >: )عليه السالم ( فعن اإلمام جعفر الصادق؛ل يف الدعاءّاملطلوب األو
ٌيلح عبد  )عليه السالم (، وعنه)٢(< قضاها  ّ   حاجته إال     اهللا عز وجلٌ  ؤمن 
    إن اهللا عز وجل كره إ اح ا اس بعضهم   بعض   ا سألة، وأحب >: ًأيضا

ُذ ك  فسه، إن اهللا عز وجل  ب أن  سأل و طلب ما عنده ُ  ُ    >)٣(. 
ّوينبغي أن ال يكون أكرب هم الداعي هو قضاء حاجته، فذلك قد 

ّ عن حقيقة الدعاء، ويوقعه يف املحذور، وهو سوء الظنيعميه  باهللا تعاىل ُ
ّ يريب)عليه السالم ( ولذلك كان الرسول األكرم- والعياذ باهللا تعاىل - ّ األمُ ة ُ

ً باهللا تعاىل، وعىل كون الدعاء عاملا كامليا يقود اإلنسان ّعىل حسن الظن ً
                                                 

 .، باب اإلقبال يف الدعاء١: ، احلديث٤٧٣ ص،٢ج:  املصدر السابق)١(
 .٣: ، احلديث٤٧٥ ص،٢ج:  املصدر السابق)٢(
 .٤: ، احلديث٤٧٥ ص،٢ج: ق املصدر الساب)٣(
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ًرحم اهللا عبدا >: ) اهللا عليه وآلهصىل (املؤمن إىل السعادة والنجاة، فقد ورد عنه

ّطلب من اهللا عز وجل حاجة فألح ً ّ    ا  ء، استجيب   أو  م  ستجب  ،  
ًوأدعو ر  ع   ال أ ون بد ء ر  شقيا{:  هذه اآلية)١(وتال ّ   ِْ َ َ ََ ُ ِ َ

ُ َ َ َ َ َ ُ : مريم( }َ
٢(<)٤٨( . 

 

ُتذهب أوقاهتا فهو أمر ّ حتى اتوأما تأخري الصلوات املفروض َ
َّواضح وبني، وما نريد إلفات النظر إليه هو أن تأخري الصالة له  ُ ِّ

ّل يعني ذهاب فضيلتها، وهو الوقت األوّمصداقان، األو ل، وهذا أمر ُ
ُموجب لذهاب الربكة عن الرزق، فمن أراد التوسعة يف الرزق فعليه 

ِملصداق اآلخر فهو ذهاب متام وقتها ل وقتها، وأما اّاإلتيان بالصالة يف أو ُ
ّوصريورهتا قضاء، وهذا هو الوقت الثاين، وهو أمر موجب لسد أبواب  ُ ً ُ
ًاستجابة الدعاء، بل هو يمنع من أصل ارتفاع الدعاء فضال عن عدم 

 .االستجابة له
ُ ّ َّ ّ ّ  

ّإن الصدقات املستحب ُ ه، وهذا ما جيعله ِّالقة بني العبد وربِّة توطد العَّ
ُّقريبا من مواله، ومن ثم يكون مؤهال الستجابة دعائه وقبول ترضعه،  ً َّ ُ َّ ً
ُعلام بأن مطلق الصدقات بل مطلق العبادات ال ينتفع هبا اهللا تعاىل، وال  َّ ً

ً احلميد، وهو مع ذلك اعترب الصدقات قرضا ّر برتكها، ألنه الغنيّيترض
                                                 

 .َّ هذه اآلية بعد أن قدم ذلك الدرس الرتبوي)صلى اهللا عليه وآله(وتال رسول اهللا :  أي)١(
 .٦: ، احلديث٤٧٥ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٢(
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ّحسنا يقد ُ ق اجلزاء، أو ّ العبد بأصل حتقّمه العبد هللا تعاىل، إما لكي يطمئنً
سة أو جهة ّليطمع العبد باجلزاء الوفري، ومن الواضح بأنه ال توجد مؤس

ٍيف العامل بأرسه تدفع أرباحا عرشة أضعاف وزيادة وهي ال تنتفع بأصل  ً
ُّاملال غري اهللا تعاىل، وهذا ما يقوي الداعي يف العبد للتصد ِّ ق، فاملطلوب ُ

 .هو تقوية األوارص لتحصيل الكامالت اإلهلية
ُوعليه فرتك التصدق املندوب، فضال عن الواجب منه، يوجب البعد  ُ ً ُّ
َّعنه سبحانه، وعنينا بالتصدق املندوب قصد وجه القربى، فلعل هنالك  ُّ

ّمن يتصدق عىل الفقراء واملحتاجني بداع إنساين، أو ملصلحة خاص ٍ ة به، َّ
َأن يكون قاصدا وجه اهللا تعاىل، فعمله هذا ال يؤجدون  ُ َّر عليه، ألن ً

ُاألجر والثواب يرتتبان عىل قصد القربة، ولكنه لعدله تعاىل ولطفه به  َّ
ّجيري عليه مجيع اآلثار الوضعية املرتت ّبة عىل تصدقه، كاإلطالة يف العمر ُ

الستجابة ا أصل القرب ونيل القبول واّ، وأم...والزيادة يف الرزق و
للدعاء فذلك أمر آخر، فاملراد يف املقام هو طلب القرب من اهللا تعاىل 
ٍبواسطة الصدقات، فهذا العمل املندوب إليه موجب لتحقيق مقدمة  َّ ُ
ُمهمة تسهم يف استجابة الدعاء، وبذلك يكون التارك هلذا العمل قد  ٍ ّ ُ

ّارتكب ذنبا، وهذا الذنب ال يرتت ق ّ التصدَّب عليه عقوبة ألن تركً
ُاملندوب ال يوجب العقوبة األخروية، ولكنه ذنب ألصل ترك الندب  ُ

ب عليه عقوبة ّات ذنب بال إشكال، ولكنه ال يرتتّالرشعي، فرتك املستحب
ّأخروية، كام عرفت، وأم ّب عىل ذنب ترك املستحبّا ما يرتتُ َّات فهو قلة ُ

 الرتك النديب، َّالتوفيق وإيقاع النفس يف مطبات اآلثار الوضعية ألصل
ّومن مجلة اآلثار الوضعية وقلة التوفيق لرتك التصد  حجب :ق املندوبَّ
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َّالدعاء، وهذه خسارة عظيمة ال تعوض بامل الدنيا بأرسه ُ. 
َّوبذلك نخلص إىل نتيجة يف غاية اخلطورة، وهي أن ترك العمل 

ثار ات اآلّالنديب ذنب وعقوبته تضييق دائرة التوفيق والوقوع يف مجيع مطب
الوضعية ألصل الرتك، فالعمل النديب له آثار وضعية عند الفعل، وله 
ًآثار وضعية عند الرتك، فيكون امتثال العمل النديب موجبا جللب اآلثار  ُ
َّالوضعية اإلجيابية للعمل وموجبا لدفع اآلثار الوضعية السلبية، مما يعني  ً ُ

ّأن فاعل مجيع الواجبات دون املستحب َّيع املحرمات دون ات، وتارك مجَّ
ُ يكون مذنبا ال حمالة وعىل مستويني، عىل مستوى ترك املكروهات، ًُ

ُ واملندوب، وعىل مستوى فعل املكروه، وهذان املستويان يوجبان ّاملستحب
ي اآلثار اإلجيابية لفعل املندوب وترك ّتضييق دائرة التوفيق، واملنع من تلق
 .ندوب وفعل املكروهاملكروه، وجلب اآلثار السلبية لرتك امل

ِّإهنا فلسفة تلقي الكامالت اإلهلية، فالفعل رافع والرتك خافض، فال  َّ
ّيتصو َّر بأن الرتك يعني الوقوف عىل نفس املرتبة التي كان عليها اإلنسان ُ

قبل الرتك، وهذه الفلسفة الكاملية والتكاملية جارية يف مجيع أقسام 
 بوضوح مراد صادق أهل التكاليف الرشعية، ومن هنا سوف نفهم

من استوى يوماه فهو مغبون، >:  حيث يقول)عليه السالم(ّ حممد البيت جعفر بن
هما فهو ّومن  ن آخر يوميه خ هما فهو مغبوط، ومن  ن آخر يوميه  

 لعون، ومن  م ير ا ز ادة   نفسه فهو إ  ا قصان، ومن  ن إ  ا قصان 
 .)١(<فا وت خ    من ا ياة

                                                 

 .٣: احلديث ،٣٤٢ص: ، مصدر سابقمعاين األخبار )١(
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ومن  م ير ا ز ادة   نفسه فهو إ  >: )عليه السالم (ل يف قولهّانظر وتأم
، إهنا فلسفة <ا قصان، ومن  ن إ  ا قصان فا وت خ    من ا ياة

َّتها من التوقف عىل كامل ما، كام تقدم، فإما ّالكامالت التي خلت أبجدي ُّ
ركة، فلسفة نستجيل إىل ارتفاع أو إىل انخفاض، فلسفة مليئة باحلياة واحل

من خالهلا معنى اخللود وعظمته، وهذا ما نأمل الوقوف عنده يف 
 . ُمناسبات أخرى

 

ُوأما البذاء والفحش يف القول، فالبذاء ـ بالفتح واملد ـ والبذاءة  ّ َ ْ َُ
ُلتعبري عن األمور املستقبحة بالعبارات الرصحية، والبذاء اًاصطالحا هي  ُ

 الكالم :َالبذاء>: ُ نفسه قول الفحش، نقل املناوي عن الراغب قولههو
ًالقبيح يكون من القوة الشهوية طورا ومن القوة الغضبية طورا  فمتى ،ً

د ّ ومتى كان من جمر،رة كان منه السبابّكان معه استعانة بالقوة املفك
ُالغضب كان صوتا جمردا ال يفيد نطقا كام يرى ممن فار غضبه  ُ َّ ً ً وهاج ً

ُهائجه َّ، ويف الفحاش والبذاء قال رسول اهللا)١(<ُ   إن اهللا حرم >: )صىل اهللا عليه وآله (ّ

ُاش بذئ قليل ا ياء، ال يبا  بما قال وال ما قيل فيهّحة     فّا ن
ِ ٍ ٍ>)٢(. 

َا عالج من ابتيل بالبذاءة والفحش فهو تعويد لسانه القول ّوأم ِ ِ ُ ُ
                                                 

، حتقيـق أمحـد عبـد املناوي ، حممد عبد الرؤوففيض القدير رشح اجلامع الصغري )١(
 . ٢٨٣، ص٣ج: هـ، بريوت١٤١٥، ١السالم، دار الكتب العلمية، ط

 من أبواب ٧٢، الباب ٢ :احلديث ،٣٢٩ ص،١١ ج: الشيعة، مصدر سابقوسائل )٢(
 .جهاد النفس
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ِاجلميل ولزوم الصمت  َ ُأو الذكر فإن اإلكثار منه يزيل هذا الداءَ ُ َ َّ ، وهو )١(ِ
ًما يسمى بالتطبيع ابتداء، ّ َّيصري ذلك فيه ملكة، ويتحول التطبيع إىل ّ حتى ُ

 .طبع، وهو أمر ليس باليسري، ولكنه ليس باملستحيل
 

ُإنام البذاءة والفحش يف جريان الغري عىل لسان الفطرة، وسوء النية يف  ُ
ُّواه، وخبث الرسيرة يكمن يف تعلقات القلب يف طلب ما هو إضامر س ُ

َّزائل، وكل من أخر حضور احلق للغري عند الفقد برهة يكون ممن أذهب  ً ِّ ّ ُّ
 . َأوقات الصلوات املفروضة، هل علمت؟ فاعمل

                                                 

 .٢٨٣ ص،٣ج:  املصدر السابق)١(
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ّأن نقف عند إشكالية مهمة ودقيقة تتعلاآلن نحتاج  ٍ ٍّ ُ ق بإمكان نفوذ َ
ِندعو اهللاَ تعاىل ألجل تغيري  ومفاد هذه اإلشكالية هو أننا عادة ما الدعاء،

َأحوالنا من حال إىل أفضل حال، فإذا كان ذلك التغيري جاريا وفق قانون  ً ِ ٍ ِ
العلية واملعلولية فال معنى ألصل الدعاء ما دام احلاكم هو نفس القانون 
ٍاحلتمي، أي مع احلتمية ال جمال للتغيري، وإذا كان التغيري غري جار وفق  َ

ُلولية فذلك إسقاط واضح لذلك القانون املحكم، وهو قانون العلية واملع ٌ
ُّباطل بالوجدان، فكيف يتم التوفيق بني جدوائية الدعاء مع عدم إبطال 

 قانون العلية؟
ُفاإلشكالية تدور حول ما يتوهم حصوله من رصاع بني اإلرادة  ُُ ّ

 .مُاإلهلية القاضية بالتغيري احلقيقي عند الدعاء وبني قانون العلية املحك
ُواجلواب عن ذلك نحرره بوجوه ِّ ُ : 

َ التغيري التابع للدعاء هو مفردة من مفردات قانون ّ إن:لّالوجه األو َ
ّية، بمعنى أن اهللا تعاىل قد جعل لكل مسبب سببا فعليا، ولكلّالعل ًّ ً ٍَّ َّ ُ 

ٌة يف التغيري، والتغيري مسبب ّة حقيقية، والدعاء سبب وعلّمعلول عل َّ ُ
 .ِّ، فال معنى لتصور اإلشكال ألنه ساقط من رأسٌومعلول للدعاء
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 ومفاد الدعاء ،ّية هو احلاكم يف عامل احلس بأرسهّوعليه فقانون العل
ُّمندرج ضمن ذلك النظام، حيث جعلت من فقراته توقف تغيري احلال  ُ ُ

ًعىل الدعاء، وهذا املعنى منسجم متاما مع قوله تعاىل ِأجيب دعوة ا اع {: ُ  ََ ْ َ ُ ِ
ُ

َإذ ِا د نِ َ ُ، فالقضية هنا رشطية حمضة، فإجابة الدعوة )١٨٦: البقرة( }َ
ٍمسببة لسبب حقيقي وهو حتقق التوجه بالدعاء له تعاىل بال شوب وال  ِ ُّ ٌَّ ُ

 .غطش
ية واملعلولية عىل ّ وهو وجه يعتمد عىل إبقاء نظام العل:الوجه الثاين

َجمراه أيضا ودون أن خيرمه يشء، مع جريان التغيري ب  .واسطة الدعاءً
ّإن نظام العل: هتقريب َّ ال خيتلف وال يتخلف أبدا، وإن الدعاء ّية نظام كيلَّ ً َّ

ًطريق معريف يبرص الداعي بموارد تطبيق ذلك النظام، فمن الواضح جدا أن  ِّ ُ
ّال يوجد مد َّع يف العامل القديم واحلديث يدعي الوقوف عىل التفصيالت ُ ٍ

ُفنحن ال نعدم بني الفينة واألخرى  علولية،ية واملّالتطبيقية لنظام العل ِ ُ
ّاكتشاف رس جديد يندرج ضمن نظام العلية واملعلولية، وال ريب بأن َ ٍ ٍّ 
ًاألرسار غري املكتشفة هلا النصيب األعظم، عمال بالقاعدة القرآنية القائلة ُ :

ًوما أوت تم من العلم إال قليال... { ِ َ  
ِ ِ ِ
ْ ْ  ُ ِ

ُ َ  تدور رحى ، وهنا)٨٥: اإلرساء (}َ
املعرفية للدعاء، حيث االستجابة تكون بواسطة التعريف بموارد العوامل 

َّالتغيري التي مل تكن معلومة للداعي، ولعل من شواهد هذا األمر الوجدان، 
ّحيث يالحظ كل ً واحد منا يف آن ما أمرا يف غاية األمهية،ُ َّمل يتدبر فيه من  ٍ

َّقبل، ومل خيطر عىل باله أبدا، ولكن ه كان كثري السؤال بالتوفيق، وهذه ً
ٌ استجابة لذلك الدعاء، فيكون مفاد ،ّااللتفاتة لألمر اخلفي وكشف الرس له

 .الدعاء هو التوفيق لتحقيق املقاصد بأقرص الطرق
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ٌ مـَن قال إن النظام احلاكم يف هذا العامل مقترص عىل :الوجه الثالث َّ ْ
ِ بذلك موافق متاما ملقولة اليهود التي َّفإن االعتقاد العلية واملعلولية؟نظام  ً ٌ

ُقررها القرآن ٌوقالت ا هود يد اهللا مغلولة{:  يف قوله تعاىلَّ َ َ َُ ْ َ ِ ُ َ ُ ُ َ ْ ِ ، )٦٤: املائدة( }َ
ِتعاىل غري قادر عىل إجراء تغيري يف العامل بعد خلقه ا يرون أن اهللا وحيث كان

َإياه، فالعامل يقود نفسه، ومن عتزلة حيث يرون أن  هذا القبيل مقولة املُ
َّاإلنسان خارج يف أفعاله عن سلطان اهللا تعاىل، أي أن اهللاَ تعاىل فوض  ٌ َ

ٌة مانعة، وبذلك أثبتوا ّقوللعبد أن يفعل ما يشاء دون أن تكون هنالك 
 . املشيئة املطلقة لإلنسان وأبطلوا املشيئة اإلهلية يف ذلك
ُوقد رد القرآن الكريم عىل هذه العقيدة الفا ُ ، أعالهسدة يف اآلية ّ

ُغلت أيديهم ولعنوا بما قا وا بل يداه م سوطتان ينفق كيف  شاء ...{: هقولب َ َ َ َ ََ ْ َْ َُ ِ ُِ ُِ َ َ َُ ْ َ ُ ْ ُ ُ
ِ َِ ْ ِ

َ ْ  ُ

ُول  دن كث ا منهم  ْ  ً ِ َ َ َ ِ َ ِ، ومن لطائف اجلواب يف هذه اآلية )٦٤: املائدة( }...َ
ْبل {: ُالكريمة التعبري بأسلوب التثنية، فقال ِيداه م سوطتانَ َ ََ َُ ْ َ ّ بعدما عرب }ُ

ُاليهود املعروفون بحب املال والبخل الشديد بأسلوب املفرد، فقالوا ِ ِّ :
ٌيد اهللا مغلولة{ َ ُ ْ َ ِ ُ ُ، فاهللا تعاىل من كرمه ولكرمه عرب بالتثنية، وأولئك من }َ َّ

 .َّبخلهم ولبخلهم عربوا باملفرد
ّ كيف تكون يده مغلولة وبيده كل:وأقول  وكيف يعجز عن  يشء؟ِ

ُإن اهللا  فعل ما ير د{: يشء وهو القائل ِ
ُ َ ُ َ َْ َ ؟ وهو القائل )١٤: ّاحلج( }ِ 

ُما  فتح اهللا  ِلناس من ر ة فال  مسك  ها وما  مسك فال  رسل   {: ًأيضا َ َ ِ ِ ِْ  ُ َُ ََ َ َْ ْ ُْ َ ََ َ َ ََ ٍَ ْ ِ ِ  ُ ِ ْ

ُمن  عده وهو العز ز ا كيم ِ ِ َِ ُ ِ
َ ْ َ ُ َ ِ ْ ُون لنا وقفة أخرى وسوف تك؟ )٢: فاطر( }َ

 . ع آخر من هذا الفصل يف موضفةسالعند اآلية ال
ّواخلالصة يف هذا الوجه الثالث كله هو توقف قانون العل  ية واملعلوليةُِّّ
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عىل عدم إرادة يشء آخر، فاحلاكم املطلق هو إرادة اهللا تعاىل ومشيئته، 
ّومن مجلة تلك اإلرادة واملشيئة تعليقية قانون العل  عدم إرادة ية عىلُ

ّاخلالف تبعا للمصالح واملفاسد، وهذا ال يعني تعطيل قانون العل ام ّية، وإنً
ًحتديد دوائر جريانه، كام هو احلال متاما بالنسبة لألحكام الرشعية 

 فأكل امليتة .ة باألحكام االضطرارية عند وقوع الرضورةّاالختيارية املنفي
ّم قطعا، ولكنّحمر ً دة باالختيار، فإذا ّ بمعنى أهنا مقي هذه احلرمة تعليقية،ٌ

ّ العبد ألكل امليتة حفاظا عىل نفسه املحرتمة فإنّاضطر ً  احلرمة سوف ُ
ِتكون مرفوعة يف حقه ِّ. 

 لك أن تفهم فلسفة اإلعجاز بعدما وقع ،يف ضوء هذا الوجه الوجيه
ٍّختبط كبري يف تربيره، حيث برره املشهور بأنه كشف رس من أرسار الطبيعة َّ ّ ّ ،

ِدراك البرش، غري خارق لنظام الطبيعة، وقانون العلية، إٍخارج عن قدرة 
ٍّفمعنى قوهلم بأن املعجزة أمر خارق هو أهنا جاءت برس وحقيقة بعيدة عن  َّ َّ

 يّفعلة املعجزة ه؛ تناول عقول البرش، ولكن دون أن خترج عن نظام العلية
ّكشف الرس، مما يعني أهنم جعلوا نظام العل َّ َّ ل واألخري يف ّ هو احلاكم األويةّ

 .ًأيضاالوجود، فسلبوا اهللا تعاىل سلطانه، كام فعل املعتزلة 
ّإن االعتقاد باحلاكمية املطلقة لقانون العل ُية ال يبقي لإلعجاز احلقيقي َّ

ًجماال، وال للدعاء معنى، كام أنه يغلق الباب متاما بوجه البداء، كام سيأيت ُ َّ ً. 
ِّلة اليهود املتقدمة، وتلويح باجلربَّبل إنه ترصيح بمقو ُ. 

ُ ذكر يف البحوث الفلسفية أن عامل اإلمكان له مراتب :الوجه الرابع ُ
ية واملعلولية، وهذه العوامل ّثالثة بينها عالقة وشيجة، وهي عالقة العل

، )ُامللك(ة ّوعامل املاد) امللكوت(وعامل املثال ) اجلربوت(عامل العقل : هي
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ّة لعامل املثال، وعامل املثال علة لعامل املادَّوعامل العقل عل  وية هّة، ومعنى العلَّ
ّاالبتداء والبقاء، أي أن عامل العقل هو علة يف إجياد عامل امللكوت وعل َّ ة يف َّ

ُبقائه، وهكذا يف عامل املثال قياسا لعامل امللك ً. 
ُة وامللك هو عامل مفاض من عامل املثال واملّوعليه فعامل املاد لكوت، ُ

ُوعامل املثال وامللكوت عامل مفاض من عامل العقل واجلربوت، وهذه 
ّاإلفاضة مذ كانت مل تنقطع أبدا، وبالتايل فإن املؤثـِّر يف عامل املاد ّ ة وامللك ً

َّهو عامل املثال وامللكوت، ونحن بقليل من التأمل سوف نجد أن الدعاء  ّ ُ
ًوإن كان أثره ملكيا يف حياة اإلنسان ّ أن تأثريه ومؤثّ إال،ُ َُّ ّره ملكويتَ ُ  ومن .َ

َّا بأن نظام ّالواضح جد  )يف أصل اإلشكالية(َّالعلة واملعلول املنظور يف املقام ً
ُة وامللك املفاض واملحكوم من قبل عامل املثال وامللكوت، ّجماله عامل املاد ُ

ّفإن الدعاء سوف يكون حاكام عىل نظام العلمن ثم و ً ّ ألن ؛كيةُية امللّية املادّ
 .الدعاء عامله الفعيل هو املثال وامللكوت

ّإن الدعاء مفردة ملكوتية، ونظام العل: ُبعبارة أخرى  .ُية مفردة ملكيةَّ
ُوتبعا ملحكومية عامل امللك لعامل امللكوت ً يكون نظام العلية حمكوما للدعاء،ً ِّ . 

ق َّإىل هنا نكتفي هبذه األجوبة األربعة لننتقل إىل بحث آخر يتعل
 . ق االستجابةّ وأثره الواضح يف حتق،ِّبأمهية الدعاء باملأثور

 

َّيعترب البداء من املسائل العقائدية املهمة التي اختصت هب  مدرسة اَُّ
ّالقوا من قبل خصومهم عىل مر العصور من الطعن ّ حتى ،)١(أهل البيت

                                                 

ّ وألمهية هذا البحث نالحظ أن أعالم حمدثينا قد أفردوا له ب)١( ُُ ًابـا مـستقال، كـام هـو َّ ً
 .، باب البداء١٤٦، ص٢ج: ُأصول الكايف: احلال بالنسبة للكليني يف الكايف، انظر
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م واضح لدى اخلصوم، َوالتشنيع يف ذلك ما يكشف للعيان عن سوء فه
بلغ هبم األمر ّ حتى عرتضتهم، كام اعرتضت اليهود يف ذلك،اإما لشبهة 

: ّ بأن يده مغلولة، وذلك يف قوله تعاىل-َّجلت قدرته - أن يصفوا اهللا
ٌوقالت ا هود يد اهللا مغلولة { َ َ َُ ْ َ ِ ُ َ ُ ُ َ ْ ِ ُغلت أيديهم ولعنوا {: ، فأجاهبم سبحانه}...َ ِ ُ َ ْ ِ ِ

ْ َ ْ  ُ

َبما ق َ ُا وا بل يداه م سوطتان ينفق كيف  شاء ول  دن كث ا منهم ِ ُْ ْ ً ِ َ َ َ َْ َ َِ َ َ ُ
َ َ َ َ ََ ُ ِ ِ ُ َ ُ ْ ُ...{ 

، وإما لسوء قصد بعدما أدركوا رضورته، فمنعهم العود ومل )٦٤: املائدة(
ُيتقوا اهللا يف أنفسهم، فهم كام قال سبحانه ِو ذا  يل   اتق ا{: َ

 ُ َ َ ِ َ ِ ُأخذته َهللا َ ْ َ َ َ

ِالع
ُزة باإلثـم فحسبه جهنم و  س ا مهادْ َُ َِ

ْ َ ْ ِ
َ َ ُ  َْ َُ َ ِ ْ ِ ِ

ُ َ، ونعم ما أوجزه )٢٠٦: البقرة( }  ْ ِ
َوأهنم مل حيسنوا يف الفهم، ومل >: ِّاملحقق اخلوئي حيث يقولّ السيد فيهم ُ

َّحيسنوا يف النقد، وليتهم إذ مل يعرفوا تثبـَّتوا أو توقفوا كام تفرضه األمانة  ُ
 . )١(< تقتضيه احليطة يف احلكم، والورع يف الدينيف النقل، وكام
ّ حال، فإن أعظم نقض يرد عىل النافني ملقولة البداء هو ّوعىل أي

ًالدعاء نفسه، فمن فهم حقيقة الدعاء يكون ملتزما بالبداء، ومن مل يلتزم  َُ
ًبالبداء فإنه مل يفهم األمرين معا، فالذي تعرتضه شبهة يف تصوير البداء 

ً ستعرتضه شكال ومضمونا يف تصوير حقيقة الدعاء، وقوله تعاىلَّفإهنا ً :
ِ محو اهللا ما  شاء و  بت وعنده أم الكتاب{ َ َ َِ ِْ  ُ ُ َ َ َُ ِ

ْ ُ ُ َ َ ُ ُ ٍ جار يف )٣٩: الرعد( }ْ
 .ًاألمرين معا بال فاصلة وال تفصيل

وهل البداء إال وجه من وجوه النسخ، غاية األمر أنه نسخ يف عامل 
َّ االصطالحي يقع يف عامل الترشيع، فمن تصور إزالة التكوين، والنسخ

                                                 

البيان يف تفسري القرآن، للسيد أيب القاسم اخلوئي، نرش مؤسسة إحياء تراث اإلمام  )١(
 .٣٨٣ص: ّهـ، قم املقدسة١٤١٣، ١، ط)هس سرقد(اخلوئي 
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ُّحكم ثابت بحكم الحق النتهاء أمد السابق سهل عليه تصور فذلكة  ُ َ
البداء، فالكالم هو الكالم، فذلك إزالة حلكم يف عامل الترشيع، وهذا 

 . إزالة حلكم يف عامل التكوين
ُومع ذلك كله فإن ملوضوعة البداء تفصيالت قد ال تذك ر يف َّ

ّموضوعة الدعاء، ال للفصل وإنام لتوهم الشبهات يف البداء دون النسخ 
َّوالدعاء، مع أن الدعاء والنسخ والبداء عناوين قرآنية روائية عقالئية، 
َّولكن حيث إن موضوعة البحث تنحرص بأصل العالقة بينهام فإنـَّنا ال 

نع من نجد رضورة لبحث تفصيالت موضوعة البداء، ولكن هذا ال يم
دة لفهم وجه ّمة جيّتقريب صورته ومعناه بإجياز يسري ليكون ذلك مقد

 .العالقة بينهام
 

َّإن هللا تعاىل علام خمزونا اختص به نفسه، ومعنى اختصاصه بذلك هو  ً ًَّ
ية الواجب، وإال للزم اإلحاطة به ّيه، فهو خاصّقصور املمكن عىل تلق

ًال ونقالبعلمه، وهو ممنوع عق ًتبعا لإلحاطة ً. 
ُالع عليه بإذن منه ّطوهنالك علم آخر أمكن لبعض املمكنات اال

َّسبحانه، فعرفه مالئكته ورسله، وهذا العلم ينقسم إىل قسمني بحسب 
ًمعلومه، فإن قىض اهللا تعاىل وقوعه حتام فال مناص من وقوعه، وهذا هو 

ّعدم تعلق َّل من العلم املمكن، وإن أوقف حتقق معلومه عىل ّالعلم األو
َّإرادته ومشيئته عىل خالفه فللوقوع وعدمه جمال، غايته أن الصورة العلمية 
ًاملأخوذة برشط ال ثابتة إىل حني حتقق معلومها، فإن كان موافقا وقع التطابق،  ُّ

 .ًوإن كان خمالفا وقع التنايف، وهذا هو القسم الثاين من العلم املمكن
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خزون ال يقع فيه التغيري والبداء إذا اتضح ذلك فاعلم بأن العلم امل
ّقطعا وبت َّا وجزما، وإنام ينشأ منه البداء، بمعنى أن القسم الثاين من العلم ً ً ً

والذي يقع فيه ) املوقوف عىل مشيئته سبحانه(املمكن للمالئكة والرسل 
ّالبداء إنام يتغري بحسب ما يقدمه اهللا سبحانه أو يؤخره يف علمه املخزون ِّ ُ َّ. 

ّ املخزون هو العلم احلاكم الذي ال يتغري البتفالعلم َّة، ويف ضوئه حتدد َّ ُ
خواتيم العلم الثاين من العلم املمكن، فاملشيئة تنطلق من العلم املخزون 
َّلتحل يف القسم الثاين من العلم املمكن، وهذا معنى قولنا بأن البداء ينشأ  َّ

ثاين، وهو معنى قوله من العلم املخزون ويكون يف العلم املمكن بقسمه ال
ِ محو اهللا ما  شاء و  بت وعنده أم الكتاب{: تعاىل َ َ َِ ِْ  ُ ُ َ َ َُ ِ

ْ ُ ُ َ َ ُ ُ : ، أي)٣٩: الرعد( }ْ
ُ أو يثبته ،يمحو ما أظهره للمالئكة والرسل يف العلم املمكن بقسمه الثاين

ِأم الكتاب(ـُبحسب ما هو عليه وكائن يف العلم املخزون املشار إليه ب َ ِ ْ ّ ُ( ،
ٍالك كتاب حمو وإثبات قابل لتغيري معلوماته بحسب ما هو موجود فهن

ِأم الكتاب>وثابت يف  َ ِ ْ ّ ُ>. 
ل من العلم املمكن فإنه ال ينشأ منه البداء وال ّوأما بالنسبة للعلم األو

َّحيل فيه أيضا، فهو قضاء حمتوم ال مناص من حتققه ووقوعه، كام تقدم ُّ ً ّ. 
ل ّالعلم املخزون، والعلم األو (وقد ورد يف تصوير هذين العلمني

: عن الفضيل بن يسار قال: روايات عديدة، منها) من العلم املمكن
فعلم عند اهللا  زون : العلم علمان>:  يقول)عليه السالم (سمعت أبا جعفر الباقر

ٌ  طلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه  الئ ته ورسله، فما علمه ُ م ي ً

 ون، ال ي ذب نفسه وال  الئ ته وال رسله، وعلم الئ ته ورسله فإنه سيك
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 .)١(<  عنده  زون يقدم منه ما  شاء، و ؤخر منه ما  شاء، و  بت ما  شاء
ُ، يريد به العلم املمكن، <ٌ وعلم علمه  الئ ته ورسله>: )عليه السالم (فقوله

ّ، يريد به القسم األو< فما علمه  الئ ته ورسله فإنه سيكون>: وقوله  من لُ
َّالعلم املمكن حتديدا، وهو املحتوم الذي البد منه، وقوله وعلم >: )عليه السالم (ً

ل الذي ال يقع فيه البداء، ولكنه ينشأ منه، ّ، هو العلم األو<عنده  زون
 يقدم منه ما  شاء، >: )عليه السالم (له، ولذا قال َّأي إنه علة للبداء ال معلول

ويمحو منه ما يشاء، فيكون : ، ومل يقل<ما  شاءو  بت  و ؤخر منه ما  شاء، 
فيه إعالم وإخفاء، : ولكن فيه تقديم وتأخري، إي العلم املخزون بال تغيري،

َّوعليه فالبد من علم آخر يقع فيه التغيري، وهو ما نصطلح عليه بالقسم 
َّالثاين من العلم املمكن، الذي يمحو اهللا تعاىل منه ما يشاء إذا تعلقت 

ُ بخالف املعلوم لنا ظاهرا، أو بخالف ما وصلنا علمه؛ أو يثبت ما مشيئته ً
َّعلام بأن هذا العلم الثاين قد ه؛ َّوصلنا علمه فيام إذا مل تتعلق مشيئته بخالف ً

يلزم منه تكذيبهم، فالتكذيب  ، وال)٢(ً أيضا)عليهم السالم( يقع لألنبياء والرسل
                                                 

 .٦: ، احلديث١٤٧، ص١ ج:ُ أصول الكايف، مصدر سابق)١(
َّ يروى أن السيد املسيح )٢( ً مر هو وأتباعه يوما بقرية كانت تقيم عرسا، فقال )السالم عليه(ُ ًُ ُ َّ

ُغدا سوف متوت هذه العروس، فبقي أتباعه يتـابعون األمـر لـريوا مـا : )الـسالم عليه( ً
 الباب سيجري عىل تلك العروس، فلام أصبح الصباح ذهبوا لذلك املنزل وطرقوا

َّفخرجت هلم العروس نفسها، دون أن يصيبها مكروه، فتعجـب األتبـاع وعـادوا  ُ
َّ مستفرسين عن ذلك، فقال هلم تقصوا اخلرب، فاسألوها عام )السالم عليه(للسيد املسيح  ُّ

َّفعلته يوم أمس، فإن أجابتكم فاكشفوا هلا عام هو موجود حتت رسيرها، فسألوها، 
ّ أمس قد طرق منزهلم فقري فلم جتد غري ثوب عرسـها لتقدمـه َّفقالت هلم بأهنا ليلة ُ
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 <إن شاء اهللا تعا >: ، وأما إذا قالواَّإنام يلزم من القول باحلتم فيقع اخلالف
ُفاعلم أن يف األمر نوع توقف، وعليه فكل ما نطالعه يف النصوص من قوهلم  ُّ ُّ َّ

ً، فإنه حيكي معلوما قد يقع فيه البداء<إن شاء اهللا>: عليهم السالم َّ. 
 

ائية وقوع ُهذا ما يمكن إمجاله يف املقام، ولك أن تسأل عن جدو
غو منه للحكمة، فهل هو كذلك ّالبداء، فإنه وبحسب الظاهر أقرب لل
 َّوالعياذ باهللا تعاىل بعدما صورنا وقوعه؟

ُ أننا أذا التزمنا بأن الدعاء يناسب احلكمة :اجلواب بنحو الفتوى هو َّ
َّ فإذا كانت األمور حمتومة وال بد . فالكالم هو الكالم،ال اللغو والعبث ُ

إلخ، فال معنى للدعاء، بل ... ة والعافية ّالعمر والرزق والصحمنها، ك
 مجلة منها ليست كذلك، فهي قابلة للتغيري تهو لغو حمض، وإن كان

ُل من حال إىل حال بفضل الدعاء، فذلك هو البداء، وكل ما يمكن ّوالتبد ُّ
به عىل البداء فهو نقض عىل الدعاء ال حمالة، وبذلك ينحرص اخلالف 

 بحسب الواقع يف دائرة اللفظ، والنزاع اللفظي ال يعود عىل والنزاع
 .املستشكل بثمرة، كام هو واضح

ِّة أمور تقرب لنا جدوائية ّوأما اجلواب التحلييل، فيمكن إجيازه بعد ُ ُ
                                                                                                                   

ُانظري ماذا يوجد حتت رسيرك، فكشفت عنه، فوجدوا أفعى ميتـة، : له، فقالوا هلا
َّ بأن اهللا تعاىل رصف عنها السوء جزاء ملا تصدقت بـه، )السالم عليه(َّثم أخربهم عيسى  ّ ً َّ

 ذهب بنفسه وكشف عـن األمـر )الـسالم عليه(وهذا مورد من موارد البداء، وقيل بأنه 
ّوقد كان هذا األمر رضبـا مـن اإلعجـاز للـسيد املـسيح، . وأخربهم بوقوع البداء ً

 .ورضبة قاصمة لليهود الذين منعوا وقوع البداء
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 : وقوع البداء، وهي كالتايل
َّ إن القول بالبداء هو تعبري رصيح وصحيح عن سلطان اهللا :لّاألو

االلتزام بعدم املكنة هو عود إلشكالية اليهود التي سبق تعاىل يف خلقه، ف
 .ّأن تعرضنا هلا يف أكثر من مورد

ّإن القول بالبداء هو إقرار عميل بعلم اهللا املختص الذي عربت  :الثاين ّ َّ
ِأم الكتاب(ـَّعنه الروايات بالعلم املخزون، وعربت عنه اآليات ب َ ِ ْ ّ ، يف )ُ

 . بكتاب املحو واإلثبات، أو لوحهامُقبال العلم األخر املشار إليه
ّ إن البداء طريق لتوطيد العالقة باهللا تعاىل واالنقطاع له، :الثالث

 .َّوهذا هو مؤدى الدعاء، كام هو واضح
ً إن القول بالبداء يكون حصنا منيعا من الوقوع واالنزالق يف :الرابع ً َّ

ٍة به، فإنه داع االنحرافات اخلطرية، فام دام هنالك أمر، لفعيل وقويل صل َّ
كبري ملتابعة اإلمجال العقيل القطعي يف وجوب الطاعة، والتفصيل النقيل 

ُّبنحو ال نرجو فيه غري حتقق العبودية ونيل الرضا ٍ. 
َّ إن من لوازم عدم القول بالبداء نزوح العبد إىل دهاليز :اخلامس

 من ُّاليأس والقنوط من حلول الرمحة به وتبدل األحوال، ويكون يأسه
ِكما ي س الكفار من أصحاب القبور...{ذلك 

ُ ُ ْ ْ
ِ َ َْ َ ْ ِ ُ  ُ َ ِ َ ، وهذا )١٣: املمتحنة( }َ

ِّيناقض الوجدان والفطرة احلاكمني بتعلق القلب بأمل العفو  املغفرة وُ
 .وحلول الرمحة

وبذلك نخلص إىل عمق العالقة بني البداء والدعاء، فهام وجهان 
احد، وهو مشيئته سبحانه وقدرته  واحدة، وطريقان إلثبات يشء ولعملة

ُوسلطانه وحاكميته يف الترصف يف األمور بحسب ما تقتضيه حكمته، ّ 
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ُ  ما عبد اهللا عز وجل   ء >: )عليهام السالم(َوعندئذ سوف تفهم قول الصادقني 

َ   ما  ظم اهللا عز وجل بمثل ا داء>، و)١(<مثل ا داء  ، وللمالزمة والصنوية)٢(<ُ
ّا عبد اهللا عز  م:نقول َّوجل بيشء مثل الدعاء، وما عظم اهللا عز وجل بمثل ُ َُ ِّ َّ
  .الدعاء
 

ُإنام العوامل جتليات لقدرته، مشرية كاملرآة حلرضته، فالصورة صورة  ِّ َّ
ُملك وملكوت وجربوت، وال حارض إال الالهوت، تفيض من قدسه  ُ َ ٍ ٍ ٍ ُ

َّاآليات، لتحكي قبسا مما تنطوي عليه الذات  . َّ، هذا، ثم هذاً

                                                 

 .١: ، احلديث١٤٦، ص١ج: ُ أصول الكايف، مصدر سابق)١(
 .، يف ذيل احلديث األول١٤٦، ص١ج:  املصدر سابق)٢(
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نعني بالدعاء املأثور الدعاء املأخوذ من القرآن الكريم، من قبيل قوله 
َومنهم من  قول ر نا آتنا   ا  يا حسنة و  اآلخرة حسنة وقنا {: تعاىل َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ ًَ ًَ ََ َِ ِ ِ

ْ ُ َِ  ُ  ُ ْ ِ
ِعذاب ا ار  َ َ َر نا هب  ا من أزواجنا ... {:  وقوله تعاىل،)٢٠١: البقرة( }َ َ َِ َ َْ َ ْ ِْ َ  َ

ًوذر اتنا قرة أ   واجعلنا  ِلمتق  إماما َ ِ َ ِ   ُ ُْ َْ َ َْ َ ٍَ
ْ َ َ  ُ ِ : ، وقوله تعال)٧٤: الفرقان( }ُ 

ُر نا اغفر   و ِواِ ي و ِلمؤمن  يوم  قوم ا ساب{ ُ َُ ِ
ْ ُ َ َ ََ ْ  َ ِ ِ ْ

ْ َ ََ َ َِ ْ ِ
ْ ، أو )٤١: إبراهيم( } 

، )عليهم السالم(، أي يكون الدعاء من آثارهم )عليهم السالم(املنتهي ألهل العصمة 
ًوهو ما ال حرص له، فال تطالع كتابا حديثيا أو تفسرييا إال وجتد فيه  ً ً ُ

ّة، فضال عن املصنّاألدعية حارضة بقو  .ة بذلكّفات اخلاصً
 : منهاُة أمور، ّالدعاء باملأثور من خالل بيان عدّ أمهية ّوتتأكد
ُ ما يتعرض لبيان صفات اهللا تعاىل، وهذا ً كون الدعاء عادة:لّاألو ّ

 هللا تعاىل، )عليه السالم (ُد لنا صحته إال من خالل وصف املعصومّاألمر ال تتأك
َّفإن الوصف فرع املعرفة، ومن الواضح بأن املعصوم  هو األعظم )عليه السالم (َّ

 .ا باهللا تعاىلّ منًمعرفة
ًرشوط الدعاء أن يكون موافقا للعقيدة والرشيعة، فال  من :الثاين ُ

ًن حراما أو شبهة وإن كانت غري مقصودة، وهذا األمر ال ضامنة فيه ّيتضم ً
 .، كام هو واضح)عليه السالم (يف أدعية غري املعصوم
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ُ إن اهلدف من الدعاء هو حتقيق أهدافه بأقرص الطرق، وذلك :الثالث َ َّ
ُرة املشحونة بالتواضع والعاطفة، التي تثري شفقة من خالل األلفاظ املؤثـِّ

َّورمحة الباري سبحانه، ولتحقيق هذا اهلدف البد من األخذ بأدعية 
 .ًا فيام ذكرناّ، فهي األوفر حظ)عليه السالم (املعصوم

نا بمطالعة يسرية ومقايسة رسيعة بني األدعية املأثورة وغري ّ إن:الرابع
ًاملأثورة سنلمح فرقا عظيام ً، بل ال جمال للمقايسة أبدا، فهل لألدعية ً

، كدعاء كميل وعرفة )عليهم السالم( وأدعية املعصومني )١(القرآنية والقدسية
ُوالندبة واجلوشن وأيب محزة الثاميل واملناجاة اخلمسة عرشة وغريها، من 

 مثيل؟
َّكال، ثـُم كال، فإن املتأمل املنصف يرى أن أدعية املعصومني  َِّّ  )يهم السالمعل(َُّ

ِّواألدعية القدسية والقرآنية تشكل  ًنورا واحدا ينبع من رساج واحدُ ً. 
 )عليه السالم ( األمر األخري هو نفس بيانات املعصوم وتأكيداته:اخلامس

: ّعىل التمسك باملأثور عنهم، فقد روي عن عبد الرحيم القصري قال
ُجعلت فداك إين :  فقلت)عليه السالم (دخلت عىل اإلمام أيب عبد اهللا الصادق>

دع  من اخ اعك، إذا نزل بك أ ر فافزع إ  رسول : ًاخرتعت دعاء، قال
 -  ص  اهللا عليه وآ    وصل ر عت  تهديهما إ  رسول اهللاص  اهللا عليه وآ اهللا 

 ر عت   ستفتح بهما  تغ سل وتص : كيف أصنع؟ قال:  قلت-أي ثواهبام
:    شهد الفر ضة، فإذا فرغت من ال شهد وسلمت قلتافتتاح الفر ضة و شهد  

                                                 

إىل احلديث القديس، الذي هو كالم اهللا تعاىل معنى، وأما لفظه فقـد يكـون منـه نسبة  )١(
ّتعاىل وقد يكون من املوحى إليه، وأم  .ًا القرآن الكريم فهو كالمه سبحانه لفظا ومعنىُ
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وآل ّ  مد  صل  ا ّ أنت ا سالم ومنك ا سالم و  ك يرجع ا سالم، ا ّ 
 .)١(<... مد

عليه  (ُ، ال يستفاد منه املنع، فاإلمام<دع  من اخ اعك>: )عليه السالم (فقوله
َّ كان بصدد التنبيه إىل ما هو جمرب)السالم َّ ومأمون يف قضاء احلوائج، فعرفه ُ

ولذلك مل ينهه عن اخرتاعه، ومل يطلب منه أن ال يعود إىل  بام هو أنفع له،
ّذلك، مما يدل عىل جواز الدعاء بغري املأثور، ولكن ينبغي أن يكون ذلك  َّ

ا الدعاء بغري املأثور يف نفس الصالة، فهو خالف ّخارج الصالة، وأم
 . االحتياط باألولوية

 

َّضح لنا من مجيع ما تقدم بأن الدعاء مفتاح احلاجة، ومعنى ذلك أن ّات َّ َّ
َّاحلاجة مل تكن يف متناول أيدي الفاقد ثـُم توفر عليها بعد االستجابة  َّ ُ
ُلدعائه، مما يعني أن هنالك دوائر كاملية مغلقة ال ينفذ إليها الفاقد إ َّ  ّالَّ

 استثنائية، وهي الدعاء، فيكون الدعاء مفتاح مغاليق تلك الدوائر بوسيلة
ا  ء مفاتيح > )عليه السالم (املغلقة، وقد ورد يف ذلك عن أمري املؤمنني عيل

، فهو وسيلة النجاح لفتح مغاليق الكامالت )٢(<ا جاح ومقا د الفالح
 . التي يصبو إليها الفاقد

َّوحيث إن هذه الدوائر تضم كل ُّ ي ومعنوي مل يطله العبد ّ كامل مادَّ
ّالفاقد، فإن الدعاء سوف يكون مفتاح مغاليق العامل بأرسه، أو هو عىل أقل  َّ

                                                 

 .١: ، احلديث٤٧٦ ص،٣ج: ، مصدر سابقالكايف فروع )١(
 .٢: ، احلديث٤٦٨ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٢(
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َّالتقادير طريق واضح للوصول إىل تلك الدوائر املغلقة، من هنا يتأكد لنا 
 حيث )عليه السالم ( عن اإلمام جعفر الصادقّ يف احلديث املرويّاملعنى اجليل

ْإن ا ين  ستك ون  ن { :  ا  ء هو العبادة ال  قال اهللا عز وجل>: يقول َ َ ََ ُ ِ
ْ  ْ َ ِ  ِ

ِعباد  َ َ ّ  ادع اهللا عز وجل وال تقل،  ...)٦٠: غافر( }ِ ، )١(<إن األ ر قد فرغ منه: ُ
ّوقد تقدم من   .)عليه السالم (ُ اإلشارة إىل ذلك يف دعاء لإلمام زين العبدين)٢(اَّ

َّ القضاء املربم، وهذا من أنصع الصور عىل كونه الرس يف بل إنه يدفع
َّفتح تلك املغاليق، فإن القضاء املربم يعني غلق السبل أمام الفاقد، وما 
ِّمن يشء ينفذ به جتاه تلك الدوائر ليغري جمرى الفقدان إىل الوجدان، غري 

 .الدعاء
 )يه السالمعل (سمعت أبا عبد اهللا الصادق>: عن عبد اهللا بن سنان قال

أ القضاء بعد ما ّا  ء يرد: يقول
ُ

ِبرم إبراما، فأ      من ا  ء فإنه مفتاح   ً

  نال ما عند اهللا عز وجل إال با  ء، و نه ل س ُ وال ي، و اح   حاجة،ر ة

 القضاء املربم، ّ، فهو يرد)٣(<ُباب ي   قرعه إال يوشك أن يفتح  صاحبه
 حاجة، وهذا هو معنى كونه مفتاح ّ ونجاح كل رمحة،ّوهو مفتاح كل

 . مغاليق العامل بأرسه
ا  ء يدفع ا الء >:  يقول)عليهام السالم(وقد كان اإلمام عيل بن احلسني 

 املراد من )عليه السالم (، وقد أوضح لنا اإلمام الرضا)٤(<ا ازل وما  م ي ل
                                                 

 .٧: ، احلديث٤٦٧ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
 .ّ، يف الفصل األول)صفات الداعي: ( راجع عنوان)٢(
 .٧: ، احلديث٤٧٠ ص،٢ج:  املصدر السابق)٣(
 .٥: ، احلديث٤٦٩ ص،٢ج:  املصدر السابق)٤(
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 أبا احلسن الرضاسمعت >: البالء الذي مل ينزل، فعن عمر بن يزيد قال
ُ  إن ا  ء يرد ما قد قـدر وما  م يقدر، >:  يقول)عليه السالم( ُ ِّقلت وما قد قـدر    ُ

َّعرفته، فام مل يقـدر؟ قال  . )١(<ال ي ونّ ح  :ُ
 

 التواصل يف : يف جمال الدعاء)عليهم السالم( عليه أهل العصمة ّحثَّمما 
ّن العبد داعيا راجيا لربالدعاء، فيكو ً ّه تعاىل يف الرساء والرضاء، يف الشدً َّ ة َّ

َوالرخاء، ألن اهلدف األعظم من وراء التزود بثقافة الدعاء ليس قضاء  ُّ َّ
َّ عند العارفني باهللا تعاىل، وإنام اهلدف األعظم ٌّاحلوائج، فذلك أمر عريض

َّليس مقرونا بالرضاء واحلقيقي هو نيل القرب من اهللا تعاىل، ونيل القرب  ً
ِّف الدعاء عند ذلك، ولو أردنا أن نحقق يف املوضوع ّة ليتوقّأو الشد ُ

ّسوف نجد أن العبد هو أحوج للدعاء يف الرساء والرخاء منه يف الشد ََّ ُ ة َّ
َّوالرضاء، كام أن الرخاء أوجب للدعاء منه يف الرخاء، وقد ورد هذا  َّ

ما من أحد ابت ، و ن >: كان يقولإذ  )ه السالمعلي (املعنى عن أمري املؤمنني عيل
، ومن الواضح )٢(< عظمت بلواه، بأحق با  ء من ا عا  ا ي ال يأمن ا الء

ِّبأنه ال يوجد عاقل يأمن البالء يف حله وترحاله، فام دامت احلركة  َّ
ّوالتحول والتبدل قوام وجود اإلنسان، فال يبقى حال عىل حال ّ. 

َّثم إن ال َّرساء والرخاء غري معلوم لنا أهنام كاشفان عن رضا اهللا تعاىل، َّ
َّفلعلهام من باب االستدراج، وهذا أخطر ما يكون عليه العبد، ثـُم إن  َّ َّ

                                                 

 .٤: ، احلديث٤٦٩ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
 .٥: ، احلديث٣٣٧ص:  سابق، مصدرلشيخ الصدوق، لاألمايل )٢(
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ُالرساء والرخاء يعنيان تنعـم العبد، وهذا يعني أن العبد قد استجيب له  َّ ِ َ ُّ ّ
ّأو أنه لقي عناية خاص ّة، وهذا ما يعمق يف نفسه اً ُ َّحلاجة للدعاء، فإن ً

الدعاء ال يعني بالرضورة طلب احلوائج، فالشكر باب من أبواب 
َّالدعاء، ثـُم إنه ال يعلم أين مكامن استجابة الدعاء عند الشدائد، فلعل  ُ َّ

 الرخاء، وهذا ما ورد فيه روايات عديدة، دُذلك يكمن يف الدعاء عن
:  أنه قال)عليه السالم (ادقعن هارون بن خارجة، عن أيب عبد اهللا الص: منها

قال : ُ، وعن سامعة قال)١(< إن ا  ء   ا رخاء  ستخرج ا وائج   ا الء>
ّمن  ه أن  ستجاب     ا شد>: )عليه السالم (أبو عبد اهللا الصادق َ ُ ِة فليك   

ُ ْ

ّتعرف إ  اهللا عز>: ً، وأيضا)٢(<َا  ء   ا رخاء    ا رخاء يعرفك   ّ وجل 
ّ، وهنا قد أريد بتعرفه إىل اهللا سبحانه ذكره إي)٣(<ةّا شد ُ ُ َُّ ِ ِ َاه ومسألته كرة بعد ُ ً َُّ َ ُ

ّكرة، وأريد بمعرفة اهللاِ إي ِ ُ َّ  .اه استجابة اهللا تعاىل لهَ
ِّثم إن الدعاء يف الرخاء كاشف إين عن الكامل اإلنساين الذي عليه  َّ َّ

ّالداعي، بخالف الدعاء يف الرضاء فإن ً يكشف عن ذلك سلبا وإجيابا، ه الَّ ً
َّألن الدعاء هو تعبري آخر عن االنقطاع إىل اهللا تعاىل، وهنالك فرق عظيم 
َّبني االنقطاع االضطراري الذي يالزم الدعاء يف الرضاء، وبني االنقطاع  ُ

َّاالختياري الذي يالزم الدعاء يف الرساء ُ. 
ُ عندما يبتىل :ُاألوىل ُفهنالك حالتان يدعو اإلنسان اَهللا فيهام،>إذن، 

 وجهه األبواب، وتنقطع به العلل واألسباب، ُباملصائب واملحن وتوصد يف
                                                 

 .٣: ، احلديث٤٧٢ ص،٢ج:  املصدر السابق)١(
 .٤: ، احلديث٤٧٢ ص،٢ج:  املصدر السابق)٢(
 .٤١٣ ص،٤ج: ، مصدر سابقحيرضه الفقيه من ال )٣(
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ّنراه يتوجه تلقائيا وغريزيا إىل اهللا تعاىل، يتوسل به لريفع عنه حمنه  ً ً َّ
ًومصائبه، وهذا النوع من التوجه نحو اهللا ال يعترب كامال إنسانيا ً ُ  :والثانية .ّ

َّ رخاء، واطمئنان بال، ولكنه يعلم بأن ما هو فيه من عندما يكون يف حالة ٍ
اها، كام هو ّهو القادر عىل أن يسلبه إيتعاىل نه أُنعمة مزجاة فمن اهللا، و

وهو ّ حتى ، ولذا نجد هذا املخلوق الواعي...القادر عىل أن يزيده منها 
ُيف رخائه وبحبوحة عيشه يتوجه إىل ربه بنفس متسامية مرشقة ُ ّ  ً داعيا،ّ

ُ متوسال به ليديم عليه نعمته ويزيده من فضله، ويبعده عن معصيته ،اهّإي ً ّ ُ
ّليبعد غضبه سبحانه عنه، ويقربه من طاعته ليؤد َّي حق شكره، وال ُِّ

َّإشكال يف أن هذا النوع من التسامي ملثل هذا املخلوق ينظر إليه بعني 
 .)١(<رمحته

َّوألجل ذلك كله ال ينبغي ترك الدعاء يف الرس َّاء والرخاء، بل إن ِّ
ًتركه يف حالة الرساء قد يكون مؤرشا إىل حالة خطرية جدا، وهي احلالة  ً ِّ ُ َّ
ًالوصولية والنفاقية معا، وربام يكون ذلك مؤرشا أيضا عىل بروز حاالت  ً ًِّ ُ َّ

ْول  أذ ناه  عماء  عد  اء  ست{: قال تعاىل؛ ُّالرياء والعجب والتكرب ْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ِ َ ُه َ
ٌ قولن ذهب ا س ئات    إنه لفرح فخور ُ َ َ ٌَ ِ

َ ُ ُ 
ِ   َ َ َ َ َ  ُ َ : ، وقال تعاىل)١٠: هود( }َ

َول  أذ ناه ر ة منا من  عد  اء  سته  قولن هذا   وما أظن ا ساعة { َ ًَ َ َ    ُ َ ََ َ َِ
َ َُ َ َ ُ ْ َْ َ َ َ ِ ِ   ْْ َ ُ ْ َ ِ

ِ قائمة ول  رجعت إ  ر  إن ِ َ َ ُ ْ ِ  ِ َ ََ ً َ َ   عنده  لحس  فلن ب  ا ين  فروا بما ِ َ َِ ُ َ َ َ ِ  ْ َ  َْ ُ َ َ َُ ُ ِ ِ
ٍعملوا و ذيقنهم من عذاب غليظ ِ َِ

ٍ
َ َ َْ  ُ  َ ُ َ َ ُ  ّ، ويف ضوء ذلك يتبني)٥٠: فصلت( }ِ

اء والرضاء كاشف عن درجات إيامن ّ التواصل يف الدعاء يف الرسّلنا أن
َّز عن ذلك، ال سيام يف الرساء ِّالعبد بربه سبحانه وتعاىل، فال يأخذنا العج َّ

                                                 

 .١٢١ص: حمارضات يف الدين واالجتامع، مصدر سابق:  انظر)١(
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: َّ أنه قال)صىل اهللا عليه وآله (حيث امليل للراحة والدعة، فقد ورد عن رسول اهللا
 . )١(<...إن أعجز ا اس من عجز عن ا  ء >

 

ُما دمت وحدك القصد واملقصود واملقصد، فال احلال هينأ، وال النار  َ َُ َ
ّتطفأ، إال بنظرة تستل ، )أنت، أنت: (ِّ املرشق واملغرب بنداء احلقَني،ألمألُ

فذاك الرخاء وذاك البالء، بالفقد والوجد، هكذا نكون يف لغة الغياب 
 . غياب الكائن يف املكنون: واحلضور، أعني

 

ُينبغي للداعي أن يراعي كامالته املعرفية واملعنوية يف انتقاء األدعية، 
ُه وال يضفي له شيئا ال يواكبُلذي يقرأفالدعاء ا ُ ِ عىل قراءته، وهذا ال ًُ ِ

ًام املراد هو عدم جعله وردا يوميا ّ وإن، عن ذلك الدعاءّيعني االنقطاع التام ً ِ ِ
ًوهو ال يفهم منه شيئا وال يرفع من كامالته مرتبة، بل إن بعض األدعية هلا  ً

ًال ّام مل يكن الداعي مؤهأثر وضعي يتناسب مع املستوى الكاميل للداعي، ف
ًلذلك قد يكون مردوده سلبيا عليه ُ  ولذا فمن مل يعرف حدود معرفته .ُ

ُ عليه أن يلتزم بالدعاء الذي متيل إليه نفسه ويمتلئ به ،ومرتبة كامله
ِوجدانه، فال يكلف نفسه فوق طاقتها، وكام قيل َ ِّ ُ ُ ٍ قليل يقـر خري من كثري :ُ ٌ ُّ َ ٌ

 تطيب به نفسه، ويعلو به كامله، خري من الكثري الذي ُّيفر، أي القليل الذي
َّال يضيف له شيئا، ثـُم إن ذلك القليل لعل من آثاره املعنوية هو الوصول  َّ ًَّ ُ

 .َبالداعي ملراتب سامية جتعله يفهم ويتكامل بذلك الكثري فيام بعد
                                                 

 .٢: ، احلديث٣١٧ص: ، مصدر سابقلشيخ املفيد، لاألمايل )١(
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ًوهنا أود أن أذكر نكتة مهمة وشاهدا عىل صحة ما نقول،  ً ًَّ ُ ُكتة ُأما النُّ
ِن غياب حالة اخلشوع وإن كان ينشأ عادة من عدم التوجه ملضامني أ :فهي ّ ً ُ َّ

ًالدعاء ومن عدم حضور القلب، ولكن ذلك ليس سببا دائميا، فهنالك  ً
حاالت يكون سبب عدم اخلشوع فيها هو عدم فهم مضامني الدعاء، أو 

طياته، أنه يفهم معاين ألفاظه ولكنه ال يرتقي إىل كامالت الدعاء ومع
ٌفينطفئ حضوره القلبي، وربام حتصل له نفرة من نفس الدعاء َّ ُ ُ ُ. 

عليهم (ّويف ضوء ذلك يمكننا أن نفهم فلسفة تنوع خطابات املعصومني 
ّ تبعا لقدرات املخاطب، وهو ما أك)السالم ُ  بلسان )صىل اهللا عليه وآله (ده النبي األكرمً

ا معا  األن ياء أ رنا ّإن>: )ىل اهللا عليه وآلهص (، حيث يقول)عليهم السالم(مجيع األنبياء 
ُ

 ِّ، وهذا ما كشف عنه بخصوص النبي)١(<م ا اس   قدر عقو مّأن ن ل
 ما  م رسول >:  بقوله)عليه السالم (ه اإلمام الصادقُ حفيد)صىل اهللا عليه وآله (األكرم

م عقله، لعدم وجود ، أي بتام)٢(<ُّالعباد ب نه عقله قط ص  اهللا عليه وآ  اهللا
ُخماطب يسع عقله وقلبه ما وسعه عقل وقلب النبي األكرم ُُ ُ ، )صىل اهللا عليه وآله (ُ

ُ يرتشح منه عىل خماطبيه بقدر مقدور، ولقد كان أمري )صىل اهللا عليه وآله (ام كانّوإن ّ
ُ ينادي يف خماطبيه)عليه السالم (املؤمنني عيل ًإن ها هنا لعلما  ا>: ُ شار إىل  وأ-   ً

 . ً، هذه النكتة، فاحفظها جيدا)٣(<    لةُ و أصبت -صدره
ً، رواية عن )عليه السالم ( فهو من حارضة أمري املؤمنني عيلوأما الشاهد

 : ، فقد سأله كميل)رمحه اهللا(كميل بن زياد 
                                                 

 .١٥: ، احلديث٢٣ ص،١ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
 .١٥: ، احلديث٢٣ ص،١ج:  مصدر سابق)٢(
 .٣٦ ص،٤ج: ، مصدر سابقهنج البالغة )٣(
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 ما احلقيقة؟! يا أمري املؤمنني(
 ؟ ك وا قيقة ما: )عليه السالم (فقال

ّست صاحب رسك؟أو ل: فقال كميل ُ 
ّب ، ول ن يرشح عليك ما يطفح م : )عليه السالم (قال ُ َ ْ. 

ّأو مثلك خيي: فقال كميل َُ  ًب سائال؟َ
 .ا قيقة، كشف سبحات ا الل من غ  إشارة: )عليه السالم (قال أمري املؤمنني

 .ًزدين بيانا: فقال كميل
 . و ا وهوم مع صحو ا علوم: )عليه السالم (قال

 .ًزدين بيانا: كميلفقال 
 .ّهتك ا س  لغلبة ا  : )عليه السالم (قال
 .ًزدين بيانا: فقال
 .لوح   هيا  ا وحيدينور   ق من صبح األزل، : )عليه السالم (قال
 .ًزدين بيانا: قال
 .)١(<أطفئ ا  اج فقد طلع ا صبح: )عليه السالم (فقال

َّ ثـُم تنغلق الدائرة بطلوع  األربعة املمكنة،َنا األجوبةَوقد الحظت مع
ًالصبح، وبزوغ فجر احلقيقة العظمى، وال ريب بأن كميال ُمل ينل بغيته كاملة  ّ

َّأن يقف عليه بنفسه، بعد أن ألح يف َّ البد ل، لقصور فيه كانّيف اجلواب األو
ّالسؤال، ومل يستقر أنينه ويرىض بام يرشح عليه، وهو املوافق لكامله وسعة 

                                                 

حمبوب القلوب، املقالة الثانية، لقطب الدين حممد بـن الـشيخ األشـكوري :  انظر)١(
ياجي، الـرتاث الدكتور حامد صدقي والـدكتور إبـراهيم الـد: الالهيجي، حتقيق

 .٤٩٧ص: هـ، إيران١٤٢٤، ١املكتوب، ط
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ٍ فاستمر به احلال بال استقرارعقله وقلبه، اجلواب الرابع، وعندئذ ّ حتى َّ
َّ املوقف بأن ما تطلبه عسري فهمه بالعقل، فيحتاج صبح )عليه السالم (حسم له

َّ، فإن أسئلتك لن تنتهي واضطرابك لن )الرساج(ُتغيب فيه شعلة العقل 
براهيمية، ِيزول بذلك، إال مع معاينة احلقيقة بصبح اليقني، والطمأنينة اإل

ّوإرشاق القلب عىل احلق وفيض احلق عىل القلب ّ. 
ّفاألجوبة األربعة تقدم لنا كامالت ومستويات معرفية أربع ُ تركت ًةُ

 : ألصحاهبا، ولذلك صلة فيام نحن فيه، وألمرين
َّ هو أن عدم الفهم، أو الفهم املحدود، أو املكوث عىل الظاهر :األول

ّموجب للقصور يف التلق ُستجابة، وهذا ما يفيض بنا إىل انتخاب ما ي واالُ
 .تسعه عقولنا وقلوبنا

ّ هي حقيقة احلق )رمحه اهللا(َّن احلقيقة التي كان يسأل عنها كميل أ :الثاين
 نداءات ينطلق هبا )عليه السالم (يف املقام، فتكون كلامتهّ املدعو سبحانه، وهو

 . وسعه عقله وقلبهه، ولكن عليه أن ينتخب منها ماّالداعي ملناجاة رب
َّوصبح احلقيقة حيتاج إىل قلوب واعية، كام أن صورته حتتاج إىل عقل 
ًواع متدبر، فال نجازف يف نداءاتنا للحق، كيال يكون ذلك قرشا ومكاء  ُ ًُ ِّ ُ ّ ٍ
َّوتصدية، وهذا ال يعني الكف عن الدعاء بمطلق الكلامت، وإنام هي دعوة  ّ

 وبتلك النكتة، وهذا الشاهد، نكون قد .ُّللتدبر فيام نقول وفيام ندعو به
 . )١(ّقربنا فكرة رضورة وقوع املناسبة بني مضامني الدعاء وكامالت الداعي

                                                 

ٍّ ال خيفى ما يف الشاهد من رفعة يف املعاين، وعلـو يف التـصوير، وسـمو يف الفهـم، )١( ٍّ ٍ
َّولذلك ارتأيت أن أقرب الفكرة بشاهد أيرس لتعم الفائدة للجميع، وهـو موقـف  ّ ُ

ّمر به أحد مريدي الشيخ عيل رجب اخلي َ َ ُ َّقد مرت عيل : ُك املريداط، حيث يقول ذلّ َّ



 إرشاقاته ومعطياته: الدعاء .............................................................. ١٨٠

 

ُلست يل، فكيف أنظر كاميل، ما كان يل فهو كونك، ف ِرفق بكونك، اُ
ّعله يكون، واسلبه ما عداك، فام رضاي إال بك، هكذا أكون، وينجيل 

 . لكاف والنوناملكنون، فأراين حيث ا
 

ًسجلت لنا الروايات أن هنالك أوقاتا رشيفة بام هي هي، وقد جاء  ً َّ َّ
َّالرتكيز عليها لتكون وعاء للدعاء، وحيث إن مصاديقها كثرية فقد ارتأينا  ً

ّ منها، واألكثر حضورا عندنا، واألنسب لاللتزام منّالوقوف عند األهم ا ً
 : هبا، وهي
   ء عند سماع األذانا : األول

ِّلألذان وقع عظيم يف قلب املؤمن، بل ويف قلب كل ذي بصرية وفطرة 
                                                                                                                   

: أيام عسرية جعلتني يف حالة من الضجر واالستياء، ويف أحد األيام سألني الشيخ
: قـال. بـىل: أال تقرأ التعقيبات؟ قلت: فقال يل. ّما سبب ضجرك؟ فحدثته بأمري

أقرأ بدل دعـاء : قال. )عليه الـسالم (أقرأ دعاء الصباح ألمري املؤمنني : وماذا تقرأ؟ قلت
َّلصباح سورة احلرش ودعاء العديلة يف التعقيبات كي حتل مـشكلتكا : فقلـت لـه. ُ

يف هذا الـدعاء فقـرات ونقـاط جيـب أن يكـون : وملاذا ال أقرأ دعاء الصباح؟ قال
ّللمرء مقدرة واستعداد لتحملها، فهذا الدعاء يستلزم توفر االستعداد اخلاص بـه،  ّ ّ

ْلكايف له، وهلـذا حـدثت لـك بعـض وأنت بمستواك هذا ليس لديك االستعداد ا َ َ َ
ّ أن تقرأ بدل دعاء الصباح سورة احلـرش ودعـاء العديلـة وسـتحل ّاملشاكل، فالبد

د ّة، للـشيخ حممـّ املحبـءكيميـا: انظـر. وهكذا كان األمر. مشاكلك بإذن اهللا تعاىل
هــ، قـم ١٤٢٤، ٣طالريشهري، تعريـب خليـل العـصامي، نـرش دار احلـديث، 

 .٢٢٥ ص:ّاملقدسة
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ّسليمة، بل يف قلب كل إنسان له توجه سليم، ففيه فصول التوحيد والنبو ّ ة ِّ
 تلك املعاين التي متأل ّ، فعند سامعه حترض كل)١(ةّوالوالية والعبادة احلق

ًالوجدان معرفة ّا، فمن توجه إىل الفصول أرجعته َ، والقلب حضور)٢(َ ً
ُّلألصول، حيث املبدأ احلق ّ واملنتهى املتحقُ  .ق رضورةُ

َّولذا فإن الدعاء عند سامع األذان يعني عند حضور تلك املعاين 
ّة فصول األذان، هذا رس، وأمّبمعي ا احلكمة يف اقرتان استجابة الدعاء به ٌّ

 وهتيئة النفس بعد فذلك لتوجيه الناس إىل مضامني تلك الفصول،
ّالدعاء للتوجه للصالة، فيكون الدعاء بمعي ة األذان نافذة للخشوع الذي ّ
 .)٣(تهاّهو رشط أسايس يف قبول الصالة ال يف صح

                                                 

ُ من هنا يتأكد لنا إهلية ومعـصومية األذان، فهـو حـديث قـديس إهلـي، أوحـي إىل )١( ّ َّ
ً وليس كام يظن البعض فيه ظنا ساذجا)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  ً ّ ّ. 

ًمما يذكر أن أحد املفكرين العرب يرفض العيش يف الغرب، رغم أنه حيمـل فكـرا  )٢( َّّ ُ ُ َّ
ًعلامنيا ليرباليا، وذلك ألن : ه ال يستطيع أن يعـيش يف بلـد لـيس فيـه أذان، وأقـولً

َأوليس هذا هو داعي الفطرة؟ َ 
ًة يف الصالة ـ مـثال ّة ورشوط القبول، فرشوط الصحّهنالك فرق بني رشوط الصح )٣(

، واسـتقبال )اجلـسد واللبـاس(يـة ّوالطهارة املاد) كالوضوء(ـ هو حتصيل الطهارة 
تــه، وحفــظ الــصورة الــصالتية باألركــان القبلـة، وطهــارة موضــع الــصالة وإباح

ًمـة كـال أو ّها اخلشوع، فاإلخالل بالـرشوط املتقدّا رشوط القبول فأمهّاملعلومة، وأم
ّبعضا موجب لبطالهنا وعدم قبوهلا أيضا، وأم ً تها ّ هبـا فهـو موجـب لـصحما االلتزاً
ّفقط، بمعنى أهنا جمزية وال قضاء بعـدها، وأمـ ل ال ا اخلـشوع فوجـوده رشط القبـوُ

ن مـن ّة، فمع عدمه ال تبطل الصالة، وهنالك من يشرتط وجود القـدر املتـيقّالصح
 .ة، من قبيل اشرتاطه حضور القلب يف تكبرية اإلحرامّاخلشوع للقول بالصح
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ّة عند سامع األذان تؤكّوقد وردت أدعية خاص ًد ما صورناه آنفا، ُ ّ
ّحيث ورد يف كل فصل دعاء قصري خاص ٌ   به، فقد روي عن رسول اهللاِّ

ّنه إذا قال ا ؤذإ>: َّ أنه قال)ىل اهللا عليه وآلهص( : أشهد أن ال   إال اهللا، يقول ا ا : ن 
ًدا عبده ورسو ، رضيت ّ  مّوأنا أشهد أن ال   إال اهللا وحده ال   ك  ، وأن

ّا، و اإلسالم دينا، و محمّباهللا ر  ً ،   أئمة)عليهم السالم(ً د رسوال، و األئمة الطاهر ن ً
ّرب هذه ا عوة ا اما ّ : ثم يقول ًدا ا وسيلة ّ  مِة، وا صالة القائمة، آت 

 .)١(<والفضيلة، وابعثه ا قام ا حمود ا ي وعدته، وارزق  شفاعته يوم القيامة
ّإن ا ؤذ>: ًوقد روي أيضا : ًدا رسول اهللا، فقلّأشهد أن  م: ن إذا قال 

ّا، و ودّاجعل عم  بر ا الطاهر ن،    ّ اهللا عليه وآ  الطي ص  ّ  مد ة آلً

ّا، وأدر   ا رزق درّ  قل   ستقر  ِ
َ  .)٢(<...ًا ً

قد قامت : ن ـّفإذا قال ـ ا ؤذ>: َّنه قالأ )عليه السالم (وعن اإلمام الصادق
 .)٣(ً<مها، واجعلنا من خ  صال  أهلها عمالِمها وأدِا  أق: ا صالة، فقل

ُاألذان ملئت بالربكة والفتح الكاميل، لينهل منها الذائبون يف إن ساعة 
ُّحقائق فصوله ما تقر به العيون، فهي ساعة الدعاء واالستجابة، وهي 

ساعتان يفتح فيهما أبواب >: )صىل اهللا عليه وآله (الساعة التي قال فيها رسول اهللا
ُ ا سماء وقلما ترد فيهما دعوة  .)٤(<   س يل اهللاّا صفعند األذان با صالة و:  

ً يتحقق بالدعاء مطلقا، ّفاستحباب الدعاء عند سامع األذان له وجه عام َّ
                                                 

 .١٢: ، احلديث٦١ ص،٤ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(
 .٣: ، احلديث١٧٤ ص،٨١ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )٢(
 .٦: ، احلديث٥٩ ص،٤ج: ، مصدر سابقرك الوسائلمستد )٣(
 .٢: ، احلديث٦٤ ص،٢ج: ، مصدر سابقمكارم األخالق )٤(
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ِّبكل فصل، فال ينبغي العدول ّ اخلاصة َّ يتحقق هبذه األدعيةّوله وجه خاص
 هو األوفق لرشائط استجابة -َّ كام تقدم-عنها مع املكنة، فالدعاء باملأثور 

 . ابة الكامل املنشود من وراء الدعاءالدعاء، وهو األقرب إلص
  ا  ء ب  األذان واإلقامة: ا ا 

َّورد االستحباب املؤكد عىل الدعاء بني األذان واإلقامة، فعن رسول 
ٌّ، هذا رس أباح )١(<ُ ا  ء ب  األذان واإلقامة ال يرد>: َّ أنه قال)صىل اهللا عليه وآله (اهللا

َّا احلكمة يف ذلك، فلعلها تدور حول ما ّأم و.به املبعوث رمحة للعاملني
يعتمل يف قلب الداعي عند سامع فصول األذان، فقد جاء يف أكثر املأثور 

 دعوة اإلقرار والدعاء ألهل العصمة، وبذلك ،فيه، ويف أكثر فصوله
ٍتصل النوبة للداعي نفسه، ليدعو لنفسه بأمر جيمع فيه خري الدنيا 

يقول >:  بقوهلم)عليهم السالم(ة أهل البيت ّمواآلخرة، وهذا ما روي عن أئ
ًاجعل قل  بارا، وع   قارا، ورز   ا : ا رجل إذا فرغ من األذان وجلس ًّ ّ

ّدارا، واجعل   عند ق  ن ي ً ّ قرارا و ستقر اهللا عليه وآ ّص  كّ  .)٢(ً<اً
ة ّ أمهين يف إلفات النظر إىلّدور املؤذّ أمهية وهنا ينبغي التنبيه إىل

ُالدعاء ومكانته بعد األذان مبارشة بصورة عملية، فال يرتك هذا الوقت 
ّبال ذكر أو دعاء، كام يفعل العام َّة من الناس، كام أن عليه أن يلتزم باملأثور ُ

ّبغية تربية األم ُة عىل ذلك، فقد ورد يف حق املؤذن أمر عظيم يشري إىل ُ ِّ ِّ
 ا ؤذنون >: َّ أنه قال) اهللا عليه وآلهصىل (مكانته، منه ما جاء عن الرسول األكرم

                                                 

 .٨٧: احلديث ،٣٦ص: ، مصدر سابقالدعوات )١(
 .٣٢: ، احلديث٣٠٨ ص،٣ج: ، مصدر سابقالكايف فروع )٢(
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، أي نتيجة استرشافهم وتطاوهلم إىل )١(<ًأطول ا اس أعناقا يوم القيامة
َّ يريد أن يقول إهنم األقرب لنيل ذلك، )صىل اهللا عليه وآله (رمحة اهللا تعاىل، وكأنه ُ

ّألهنم وسائط صوت التوحيد والنبو ة، فهم الطرف األبرز يف الرفعة َّ
ِلتطاول باألعناق، وهذا حاك عن حسن حاهلم، يف قبال سوء احلال وا ٍ

ْو و ترى إذ ا مجر ون ناكسو رؤوسهم {:  قال تعاىل؛الذي عليه املجرمون ِْ ِ
ُ ُ ُ ِ َِ َ ُ ُِ

ْ ِ َ ََ َ

ْعند ر هم  ِ  َ َ ِّ، وقد جاء ما يفرس لنا هذا االسترشاف )١٢: السجدة( }...ِ ُ
ًأن رجال من أهل >د روي ة، فقّبنيل قصب السبق يف الدخول إىل اجلن َّ
 إن أول من سبق :  فقال له)عليه السالم (الشام دخل عىل اإلمام جعفر الصادق

ّألنه أو: َولـِم؟ قال:  قال.ة باللّإ  ا ن  .)٢(< ل من أذن 
َّمن هنا نجدد تأكيداتنا الرامية إىل رضورة أن هتتم هذه الطبقة  ّ ُ

 األذان بمامرسة ذلك الدور ة بفصولّاملوصلة لصوت التوحيد والنبو
ُّالرتبوي الذي أرشنا إليه، وأن يؤدوه بام ينسجم مع املدح والثناء الوارد 

 .ِّيف حقهم
َّثـُم عىل املؤمنني أن يلتفتوا إىل هذا الوقت الثمني ليمألوه بالذكر 
والدعاء، فقد ورد يف ذلك أمر عظيم تتطاول له أعناق الصاحلني، فعن 

من جلس ب  األذان واإلقامة   >: َّ أنه قال)عليه السالم (اإلمام جعفر الصادق
 .)٣(< ا غرب  ن    شحط بدمه   س يل اهللا

                                                 

لمـي،  الـشيخ حـسني األع:، حتقيـقلـشيخ الـصدوق، ل)الـسالم عليـه(عيون أخبار الرضا  )١(
 .٢٤٩احلديث  ،٦٧ ص،١ج: هـ، بريوت١٤٠٤، ١مؤسسة األعلمي للمطبوعات، ط

 .٣٥: ، احلديث٢٨٤ ص،٢ج: ، مصدر سابقهتذيب األحكام )٢(
السيد جالل الدين احلسيني، دار : ي، حتقيقأمحد بن حممد بن خالد الربق، املحاسن )٣(
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ُّوهنا توجد عدة نكات نود اإلشارة هلا َّ. 
فيه إشارة ) من جلس ب  األذان واإلقامة: ()عليه السالم ( قوله:ُالنكتة األوىل

ِّإىل من كان واقفا، وهو دور املؤذن، ال ًذي يستحب أن يؤذن وقوفا، ً ِّ ُ ُ
ًفيكون ذلك وصفا جديدا و ًصيدا آخر هلم، وقد يكون ذلك وصفا رً ً

ً منفرداّللمصيل ُ. 
 فيه إشارة )    شحط بدمه   س يل اهللا(: )عليه السالم ( قوله:النكتة الثانية

ُأخرى إىل كون املقصود هو املؤذن الذي ق ِّ رن يف بعض األحاديث ُ
قال >: قبيل ما ورد عن جابر بن عبد اهللا األنصاري، قالباملجاهد، من 

 نون  رجون من قبورهم يوم القيامة يؤذنون، ّا ؤذ: )صىل اهللا عليه وآله (رسول اهللا

ّو غفر  لمؤذن مد صوته،   و  ما ب  األذان واإلقامة من األجر    شحط   ...  

َّ إن .بدمه يف سبيل اهللا تعاىلط ّ، فهو كاملجاهد املتشح)١(<دمه   س يل اهللا
ِهذه الرواية تفرس لنا مصداق اجلالس بني األذان واإلقامة الذي وصف  ُ ّ ُ

ِّبأنه كاملتشحط بدمه يف سبيل اهللا تعاىل َّ . 
 فيه إشارة )من جلس ب  األذان واإلقامة(: )عليه السالم ( قوله:النكتة الثالثة

ذان ملن حرض اجلامعة، بل وملن االلتفات واالنتباه إىل نفس األّ أمهية إىل
ً منفردا أيضاّصىل ً ُ. 

 فيه إشارة )من جلس ب  األذان واإلقامة(: )عليه السالم ( قوله:النكتة الرابعة
وصل اإلقامة باألذان، ال أن يفصل بينهام بعمل آخر غري ّ أمهية ًأيضا إىل

 الدعاء، كمن اشتغل بكالم أو عمل ال صلة له بالشأن العبادي، وإال
                                                                                                                   

 .٧٠:، احلديث٥٠ ص،١ج: ّالكتب اإلسالمية، قم املقدسة
 .٦: ، احلديث٣٧ ص،٤ج: ، مصدر سابقستدرك الوسائلم )١(
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سوف يكون هنالك فاصل يقع بني األذان واجللوس، أو بني اجللوس 
 .َّواإلقامة، فال يتحقق الغرض

 فيه حكاية عن سهولة نيل ،)  ا غرب(: )عليه السالم ( قوله:النكتة اخلامسة
ّهذا الوقت بخالف صالة الفجر الذي ال يتيرس للكثري نيل أو ل وقتها، َّ

ا، وهكذا يف وقت الظهرين حيث ارتباط ليقع اجللوس بني أذاهنا وإقامته
ه يقول لنا أدركوا ما فاتكم، ّالكثري بالعمل، بخالف وقت املغرب، وكأن

عن اإلمام روي ِّ فإن ذلك اجللوس مطلوب بني كل أذان وإقامة، فقد ّوإال
ة ا لسة ب  األذان واإلقامة   صالة ّمن ا سن>:  أنه قال)عليه السالم (الصادق

  .)٢(<)١( ل س ب  األذان واإلقامة سبحة، ا غرب وصالة العشاءالغداة وصالة
 ، فيه حكاية عن)ب  األذان واإلقامة(: )عليه السالم ( قوله:النكتة السادسة

ًإيقاع األذان يف وقته، أي وقت حلول الصالة، فمن املعلوم لنا مجيعا ّأمهية 
ك نوع من ل الوقت، ويف ذلّهو عدم إيقاع األذان اإلعالمي خارج أو

 .الداعوية إىل أداء الصلوات يف أوقاهتا
 فيه )    شحط بدمه   س يل اهللا(: )عليه السالم ( قوله:النكتة السابعة

ّإشارة أخرى دقيقة إىل ما يعانيه املصيل ُ َّ وهو يتوجه للصالة، حيث ُ
ُحماوالت الشيطان الكثرية بتأخري الصالة، وذلك بإشغاله بأمور ثانوية، 

ّاول املصيلُوهنا حي  الوقوف بوجه تلك اإلغراءات واألوهام التي ينفثها ُ
ً، فمن كان ملتفتا ومقاوما لفحيح الشيطان يكون ّالشيطان يف روع املصيل ً ُ

                                                 

وقـد . النافلة، فال نافلة بني األذان واإلقامة، فذلك غري مسنون:  املراد من السبحة)١(
ّسميت النافلة بذلك ألن املصيل يسبح فيها، أي السباحة يف بحر املعنويات ُ َّ ِّ. 

 .١٣: ، احلديث٤٠٠ ص،٥ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )٢(
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ِّقد نجح يف هذه املعركة من جهاده األكرب، ولذا فهو كاملتشحط بدمه يف 
 . َّسبيل اهللا تعاىل، ولعله أفضل من ذلك

  القنوت   ا صالةا  ء عند : ا الث
َوقو وا   قان  {: القنوت يف األصل هو الطاعة، ومنه قوله تعاىل ِ ِ َ ِ ُ ُ َ{ 

ً، ثم سمى القيام يف الصالة قنوتا)٢٣٨: البقرة( ِّ ُ ، وقيل هو اإلمساك )١(َّ
 .)٢(عن الكالم، واخلشوع واإلقرار بالعبودية

 فالدعاء والتعبري بالقنوت يف الدعاء للتوكيد والزيادة يف البيان،
 يف اإلشارات القرآنية هنالك وت يف املقام يف معنى واحد، ولكنوالقن

ُداللة للقنوت تفتقر إليها مفردة الدعاء، وهي أن القنوت يشري إىل حالة  ّ
َوقو وا   قان  ... {: من اخلشوع، فقوله تعاىل ِ ِ َ ِ ِ ُ ُ َّ حاك عن ذلك، ألن }َ ٍ

ُّة خالصة، بل هي أهم القيام هنا هو نفس الصالة، والصالة عباد
ة إىل عدم صدق القيام احلقيقي العبادات، وأما تقييده بالقنوت فلإلشار

ُ باخلشوع، أي قوموا خاشعني، كام أن عنوان القنوت مشري باالستعامل ّإال َّ
ّيستحب: (ً به يف الصالة، فيقال عادة مثالّإىل الدعاء املأيت  القنوت يف ُ

، وإن كان ) الدعاء يف الصالةّحبيست: (ُ، وال يقال عادة)الصالة
 . ًمضموهنام ـ بحسب الظاهر ـ واحدا

هي الثالثة ) الدعاء يف القنوت(َّضح ذلك، فاعلم بأن هذه املرتبة ّإذا ات
يف طول املرتبتني السابقتني، أعني الدعاء عند سامع األذان، والدعاء بني 

                                                 

 .٢٦١ ص،١ج: ، مصدر سابقلجوهري لالصحاح:  انظر)١(
 .٧٣ ص،٢ج: ، مصدر سابقلسان العرب:  انظر)٢(
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اء والوصل األذان واإلقامة، وكأهنا سلسلة من التواصل يف عامل الدع
ّاإلهلي، ولكن هذا الوصل آكد وأهم، ألن املصيل ُ َّ ُّ  ال ينبغي له أن ينقطع َّ

ّعن صالته، صورة ومضمونا، وهنا يكون الدعاء احللقة األقوى يف الشد  ًً
وحفظ صورة الصالة ومضموهنا، بل هو املعيار يف تفاضل الصلوات، 

 َكان قد سأل الرسولوـ اري  أليب ذر الغف)صىل اهللا عليه وآله (وهو قول الرسول
 . )١(<طول القنوت>: )صىل اهللا عليه وآله ( قال ـ الصالة أفضل؟ّأي: )صىل اهللا عليه وآله(

  ا  ء بعد ا صلوات ا مس: ا رابع
ًوتتميام حللقات الوصل املقرونة بالصلوات املفروضة يف الذكر 

ُّنا نود االلتفات  ننتهي إىل حلقة الدعاء بعد الصالة املفروضة، وه،والدعاء
ّة نكات تثريها هذه احللقة األخرية فيام يتعلّإىل عد  :  وهيق بالصلوات،ُ

َّ إهنا حماولة أخرية لتدارك ما فاتنا من الدعاء يف املواطن :ُالنكتة األوىل
ّالسابقة، أو تتميم ما تقدم، السيام ملن اعتاد الدعاء بأدعية خاص َّ ّة مل متكَّ نه ُ

 .تميمها، أو مل يسعه الوقت لذلكصالة اجلامعة من ت
َّ إهنا وسيلة حيوية وفاعلة لرتبية الداعي عىل اإلحلاح :النكتة الثانية

ّن امللل والكلل إنام يقع يف ساحة الداعي ال املدعوأبالدعاء، و َّ، فهو جل َّ
ابن ّ حممد  يف تعقيبات الصلوات املفروضة املروية عنُوصفوعال كام 

 يطوف )عليه السالم (بينام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب>: ال ق)رمحه اهللا(احلنفية 
يا من ال  شغله سمع عن : ِّبالبيت إذا رجل متعلق باألستار وهو يقول

ّسمع، يا من ال يغلطه ا سائلون، يا من ال ي مه إ اح ا لح  ، أذق  برد  
                                                 

 .١: ، احلديث٤١٣ ص،٤ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(
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 .عفوك، وحالوة ر تك
 ا دعاؤك؟هذ: )عليه السالم (فقال له أمري املؤمنني

 وقد سمعته؟: قال له الرجل
 .نعم: )عليه السالم (قال

 به   دبر   صالة، فواهللا ما يدعو به أحد من ُفادع: قال الرجل
ا ؤمن    أدبار ا صالة إال غفر اهللا   ذنو ه و و  نت عدد  وم ا سماء 

 . وقطرها، وحصباء األرض وثراها
  .إن علم ذ ك عندي، واهللا واسع كر م: )عليه السالم (فقال له أمري املؤمنني

صدقت واهللا يا أمري : -  عليه السالم وهو اخلرض-فقال له الرجل 
ٌوفوق   ذي علم عليم{املؤمنني،  ِ َ ٍ

ْ ِ ِ  ُ َ ْ َ  .)١(<...)٧٦: يوسف( }َ
 ال يشغله أحدهم عن ،َّفهو جلت قدرته عىل كثرة املخاطبني له

 .ذلك، بل ذلك مطلوب لهَّاآلخر، وعىل كثرة إحلاحهم ال يتربم ب
ُ إهنا وسيلة تنبيه للداعي بأن اهللا تعاىل ال ينحرص دعاؤه :النكتة الثالثة َّ َّ

ًل وقت الصالة، ويف أثنائها، وإنام يمتد ذلك ملا بعدها أيضا، وبذلك ّيف أو ّ َّ
 . العبد عىل مزاولة املناجاة وحتصيل الكامالت َّيرتبى 

اء شكر املنعم عىل ما أنعم علينا بأداء َّ إهنا وسيلة ألد:ةبعارالنكتة ال
َّالصلوات املفروضة، ومن هنا يتضح للداعي أن الدعاء ال ينبغي حرصه  َّ
َّباحلاجات الشخصية، وإنام هنالك أمور ترتبط باجلانب املعنوي، وأن  ُ َّ

ُهنالك خصوصيات تتعلق بنفس الصلوات ينبغي مراعاهتا َّ. 
                                                 

 .٨ :، احلديث٩١ص: ، مصدر سابقلشيخ املفيد لاألمايل )١(
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ُ لعل مما يكمن :ةمساالنكتة اخل َّ ّيف هذه التعقيبات ما يرمم ما انكرس يف ّ ُ
 الكرس والشوب واقعان يف األكثر ّها العبد، فإنّكينونة الصالة التي صال

ٍمنها نتيجة التفات القلب لغري اهللا سبحانه، ولو آلن ما، فيتدارك ذلك 
 الوارد استحباب قراءته يف عقب الصلوات املفروضة، ّبالدعاء اخلاص

يتها ال  اجة ّإل  هذه صال  صل>: )عليه السالم (م عيل عن اإلماّوهو املروي
ًمنك إ ها، وال رغبة منك فيها إال تعظيما وطاعة و جابة  ك إ  ما أ رت ، 

 إل  إن  ن فيها خلل أو نقص من ر وعها أو سجودها فال تؤاخذ ، وتفضل 

 . )١(<   بالقبول والغفران، بر تك يا أرحم ا را  
َّ إهنا وسيلة ناجعة لطمر ما قد يعتمل يف قلب البعض :سةداسالالنكتة 

ًمن أنه قدم شيئا هللا تعاىل، يف حني  َّ َّن مقتىض احلق واملوضوعية هو أن إَّ َّّ
َّرها عىل رشوط الصحة والقبول، إنام ّالعبد بصالته هذه، عىل فرض توف َّ

ِّيكون أكثر مديونية هللا تعاىل، وبالتايل حيتاج أن يعرب ع ن ذلك بيشء يفي ُ
 .له بيشء ما، وليس أمامه سوى الدعاء

  : )صىل اهللا عليه وآله (   ما علم  رسول اهللا
 )عليه السالم (ّ عن أمري املؤمنني عيل)٢(ًوأخريا فقد روي عن األصبغ بن نباتة

                                                 

 .٣٨ ص،٨٣ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )١(
 أصحاب أمري املـؤمنني ّمن خواص، مي السلمي املجاشعياألصبغ بن نباتة التمي )٢(

ته إىل ّروى عنه عهـد األشـرت ووصـي. )عليهم السالم (  الشهيدواحلسن املجتبى واحلسني
 الـذبح )عليـه الـسالم  ( وهو من رشطة اخلميس الذين ضـمنوا لـه، د بن احلنفيةّابنه حمم

مـستدرك : انظر.  ثقاته العرشةمن )عليه الـسالم (ه أمري املؤمنني َّوعد، وضمن هلم الفتح
سة النـرش ّ الشيخ حسن الـنامزي، مؤسـ:، حتقيقلشيخ عيل النامزي، لسفينة البحار
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َمن أحب أن  رج من ا نيا وقد خلص من ا نوب كما  لص >: َّأنه قال ُ َ  

 ول س أحد يطلبه بمظلمة، فليقرأ   دبر ا صلوات ا مس ا هب ال كدر فيه
  إا  :  ويبسط يديه ويقول}قل هو اهللا أحد{  سبة ا رب تبارك وتعا 

أسأ ك باسمك ا كنون ا خزون، الطاهر الطهر ا بارك، وأسأ ك باسمك العظيم، 
اب من ا ار،  وسلطانك القديم، يا واهب العطايا، يا مطلق األسارى، يا ف ك ا رق

د، وأن تعتق رقب  من ا ار، وأخرج  من ّوآل  مّ  مد   ّأسأ ك أن تص 
ًآمنا، واجعل يو  أو  فالحا، وأوسطه  احا، وآخره ّ ا نة ًا نيا سا ا، وأدخل  ً ًَ  

ّصالحا، إن  هذا من :عليه السالمَّثـُم قال أمري املؤمنني  .ك أنت عالم الغيوبً
ّا علم  رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ ، وأ ر  أن أعلّا ستجاب  م  ُ

مه ا سن 
 .)١(<وا س  عليهما ا سالم

ّإهنا فرصة نقف عندها كل يوم مخس مر َّات، ولعل يف جعل هذه ََّّ
 فال ،لفرص أمام الناسل ًااخلصوصية للدعاء يف عقب الصالة توفري

تطلب صاحبها، ُّينحرص بوقت واحد منها، فتكون كل فريضة فرصة 
ثالثة أوقات ال >:  أنه قال)عليه السالم (وقد ورد عن اإلمام جعفر الصادق

يف أثر وعقب : ، أي)٢(<... جب فيها ا  ء عن اهللا تعا ،   أثر ا كتو ة، و
 .الصالة الواجبة

                                                                                                                   

 .١٦٥ ص،٦ج:  هـ، قم١٤١٩اإلسالمي، طبعة 
ي، بن طـاووس احلـسنريض الدين عيل بن موسى بن جعفر لسيد ، لفالح السائل )١(

، )اعة والنـرش اإلسـالميمركز الطب(غالم حسني املجيدي، بوستان كتاب : حتقيق
 .٣٢، احلديث٣٠٠ص: ّ هـ، قم املقدسة١٤١٩، ٢ط

 .٨٠: ، احلديث٢٨٠ص: ، مصدر سابقلشيخ الطويس، لاألمايل )٢(
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  ا  ء عند غروب ا شمس: ا ا س
ُ يشري وهو الدعاء عند ختام اليوم، الستقبال يوم جديد، وهنا قد

ُالغروب إىل غربة الروح، بمعنى إرشاقها عىل الضفة األخرى من 
ًالوجود، فمن كان من سكان األرض وعامرها مأله الغروب حزنا بعد  َّ ُُ َّ

َّضيوف األرض وعامر اآلخرة مأله الغروب من إرشاقة النهار، ومن كان  ُ
َّرسورا، السيام   .ُقاء باحلبيب ومناجاتهّهو إيذان جديد للوً

َّد ورد يف استحباب الدعاء عند الغروب عدة روايات، وقد أدبتنا وق َّ
ُبعضها عىل كيفية الدعاء يف هذا الوقت املبارك، أما أصل االستحباب، 

ّفقد ورد يف مصباح املتهج د استحباب الدعاء عند غروب الشمس ُ
 اختم ، د ص  اهللا عليه وآّ بمحمّا بوةيا من ختم >: )عليهم السالم( عنهم ّباملروي

، وعن أيب )١(< وعمري   ، وس     ، وشهري   ،    يو  هذا   
ا ّ : إذا غربت الشمس فقل>: َّ أنه قال)عليه السالم (بصري عن اإلمام الصادق

ًال  عله آخر العهد من هذا ا وقف وارزقنيه من قابل، أبدا ما أبقي  ، واقلب  

ًا وم مفلحا منجحا،  ستجا ًبا  ،  رحوما مغفورا  ، بأفضل ما ينقلب به ً ً ً

ًا وم أحد من وفدك عليك، وأعط  أفضل ما أعطيت أحدا منهم من ا   

وا غفرة، و ارك   فيما أرجع إ ه من أهل أو مال أو وال  ة وا ر ة وا رضوان 
 . )٢(<...قليل أو كث  و ارك  م 

  وم ا معةا  ء   آخر ساعة من نهار ي: ا سادس
ات الدعاء، عند سامع األذان ّبعد تلك الرحلة املتواصلة يف حمط

                                                 

 .١٠٨: ، احلديث٨٣ص: ، مصدر سابقدّمصباح املتهج )١(
 .٢: ، احلديث٥٥٩ ص،١٣ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )٢(
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وبعده، ويف الصالة وبعدها، وعند غروب الشمس، تأيت مرحلة جديدة 
ّتتحدث عن أوقات متفر ُ قة، منها الدعاء يف آخر ساعة من هنار يوم َّ

رمحه (اجلمعة، وقد ورد ذلك يف خصوص دعاء السامت، قال ابن طاووس 
ّ حممد َّحدثني: ، قال)١(بن عثامن بن سعيد العمريّ حممد روى ذلك>: )اهللا

حدثني املفضل بن عمر : بن سنان قالّ حممد حدثني: بن أسلم قال
، )عليهام السالم(الصادق ّ حممد  وروى الدعاء عن موالنا جعفر بن،اجلعفي

ا  أن يدعى به آخر هنار يوم اجلمعة، وهذّويستحب: وقال يف هذه الرواية
ّفكأهنا أتم إن شاء اهللا تعاىل -لفظ الدعاء بالرواية األوىل   إنـي ا ّ : -َّ

ُأسأ ك باسمك العظيم األعظم، األعز األجل األ رم، ا ي إذا د ّ عيت به    
عيت به    ضايق أبواب ُمغالق أبواب ا سماء  لفتح با ر ة انفتحت، و ذا د

عيت ُت، و ذا د  الع   ل   ت  األرض  لفرج انفرجت، و ذا دعيت به  
اء ّعيت به   كشف ا أساء وا  ُبه   األ وات  ل شور ان  ت، و ذا د

 .)٢(<...ان شفت 
ولكن هذا التخصيص بدعاء السامت ال يقرص الدعاء به، فهذا 
ُالوقت مبارك يف نفسه، ومل يكتسب كامله من هذا الدعاء، فهو أشبه ما 

ُس عرش من شعبان، فهو يوم مبارك يف نفسه، وقد يكون باليوم اخلام
                                                 

عليـه  (السفري الثاين من سفراء اإلمام املهـدي ، أبو جعفر حممد بن عثامن العمري هو )١(
وقـد بقـي ، )رمحـه اهللا(ّ يف عرص الغيبة الصغرى، بعد أبيه عثامن العمري الـسامن )الـسالم 

 .  ه٣٠٥ أو ٣٠٤ عام ّحوايل مخسني سنة يف هذا املنصب إىل أن تويف
 شـامل، ّجواد القيومي، أخرت: ، حتقيقلسيد ابن طاووس احلسني، لمجال األسبوع )٢(

 .٣٢١ص: م، إيران١٩٩٢، ١ط
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 فازداد ذلك اليوم )عليه السالم (وقعت فيه والدة اإلمام احلجة بن احلسن
ّرشفا آخر فوق رشفه األو  ّل، والشاهد عىل ذلك هو قول ابن فهد احليلً

وأفضل >: َّ، عندما مر هبذه الساعة املباركة من آخر هنار يوم اجلمعة)رمحه اهللا(
 .)١(<...ُد  به آخر ساعة من نهار ا معة د ء ا سمات ما 

ُلعل خامتية هذه الساعة لألسبوع ال لنهار اجلمعة فحسب، : أقول َّ
ُية، حيث يودع الداعي فيها أسبوعه وهو عىل صلة ّجعلتها ذات أمه ِّ ُ

ّووصل بربه، كام أهنا ساعة االت َّ ُصال باألسبوع اجلديد، فيستقبله وهو عىل ِّ
ُصل بربه أيضا، واهللا أعلم بحقائق األمورصلة وو ً ِّ . 
  ا  ء من ا سحر إ  طلوع ا شمس: ا سابع

ُّوهنا يمتد الوقت ليشغل مساحة أكرب من ساعة من هنار، وهو 
ل ساعة من النهار ّالوقت اجلامع بني آخر ساعة من الليل السابق وأو

ّصال بربّالالحق، وفيه يكون العبد مت ُه، وكأنه يريد ً إهلي أنا : ِّأن يقول لربهَّ
ّبني أياديك، أناجيك يف لييل وهناري وأتوس  .ل إليكُ

ّوقد ورد يف هذا الوقت املبارك روايات كثرية تدل : ِّل عىل أمهيته، منهاُ
ُ إن اهللا عز وجل  ب من عباده >:  أنه قال)عليه السالم (الباقرّ حممد عن اإلمام   

  ء   ا سحر إ  طلوع ا شمس، فإنها ساعة  ا ؤمن    د ء، فعلي م با 

 .)٢(<ق  فيها ا وائج العظامُقسم فيها األرزاق، وتُفتح فيها أبواب ا سماء، وتُت
ًوال خيفى أن ساعة السحر تشري إىل صالة الليل املعرب عنها قرآنيا  ََّّ ُ ُ

                                                 

 .٢٥٣ص: ، مصدر سابقة الداعيّعد )١(
 .٩: ، احلديث٤٧٨ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٢(



 ١٩٥ .......................................................................أمهية الدعاء باملأثور

إن ناشئة ا ليل ِ  أ{: بناشئة الليل، وذلك يف قوله تعاىل
َ َ ِ

ْ  َ ََ ِ ُشد وطأ وأقوم ِ  َ ْ َ ًَ َْ  َ

ً يال ، وهذه الصالة تكمن ذروهتا بركعة الوتر، وهذه )٦: املزمل( }ِ
ُالركعة ظاهرها صالة، وباطنها دعاء، فتكون الناشئة هي شخص 
ّالدعاء، فهي حقيقة املقصد، وال خيفى أن العبادة الواقعة يف جوف الليل 

َّهلي أشد تأثريا يف القلب، ألن القلب بعد  ً أن نفر من ضوضاء النهار ُّ
ًوعرج إىل سكون الليل، ثم أخذ قسطا من الراحة يكون قلبه أكثر انفتاحا  ً َّ
ِّعىل عامل املعنى واحلقيقة، وأكثر قبوال لذلك من أي وقت آخر، وهي  ً

 .ساعة اإلحياء
َّوأما الساعة الثانية، وهي ما بني الطلوعني، فإهنا إشارة إىل عدم 

 لدفع الرزق عن العبد، وال ينحرص نيراحة املوجبالركون إىل النوم وال
الرزق بالقوت املطلوب حتصيله، وإنام هنالك رزق أعظم، قد يكون هو 

ساعة السحر، فاألرسار : ُالعطاء املفاض من تلك الساعة السابقة، أعني
ًأرسار ال حتل بالتمني، وإنام بالدأب يف التهجد ليال، ويف السبح الطويل  ّ َّ ِّ ُّ ُ

، وإذا كانت ساعة السحر هي ساعة اإلحياء، فالساعة ما بني )١(ًهنارا
ه، ّالطلوعني هي ساعة احلياة احلقيقية التي ينعم هبا العبد بمناجاة رب

 . وتالوة كتابه
ّثـُم يفضل يف الساعة األوىل أن يقرأ دعاء احلزين املروي ُ ُُ َّ  عن اإلمام َّ

!    ن ّناجيك يا  وجود    أ>: ، الذي أوله)عليه السالم (بديناعيل زين الع
 األهوال ّأي!  والي يا  والي!  م جر  وقل حيا ُ، فقد عظ  لعلك  سمع ندا

                                                 

ًإن  ك   ا هار سبحا طو ال{:  إشارة إىل قوله تعاىل)١( َ
ِ ِ
َ ًَ ْ َ َ  ِ

َ  .٧: املزمل. }ِ 
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 .)١(<...و و  م ي ن إال ا وت  ك   ! ر وأيها أ  ّأتذك
َّكام يفضل يف الساعة الثانية قراءة القرآن ويشء من األدعية املهمة،  ٍ َّ ُ

ُولعل أمهها هو دعاء العهد ّ ، )عليه السالم ( عن اإلمام جعفر الصادقّ املرويَّ
  رب ا ور العظيم، ورب ا ّ >: ُلهّالذي أوووذلك بعد التعقيبات املعتادة، 

ُ ا رفيع، ورب ا حر ا سجور، ومّا كر    ل ا وراة واإل يل وا ز ور، ورب  

ُالظل وا رور، وم   ، واألن ياء  ا الئ ة ا قرّ ل الفرقان العظيم، ورب 
من د  إ  اهللا >: )عليه السالم (، وقد قال فيه اإلمام الصادق)٢(<...وا رسل 

ن مات قبله أخرجه إف، )عليه السالم (ًأر ع  صباحا بهذا العهد  ن من أنصار قائمنا
 .)٣(<ئةّ  مة ألف حسنة، و ا عنه ألف س ّاهللا تعا  من ق ه، وأعطاه اهللا ب ل

    لة القدر : ا امن
َّثـُم ترتقي بنا عوامل الدعاء من األوقات املحدودة إىل ساعات 
ًمقصودة، ثـُم إىل ليال حممودة، أعظمها طـرا ليلة القدر، فهي الليلة  ُّ ٍَّ
ُاملباركة التي حل فيها القرآن بكامله ومجاله وجالله، وصارت مستودع  َّ

 .أرسار البرش، يف حياهتم وأرزاقهم ومقاصدهم
ً استحقت أن حتيى بالعبادة عموما وبالدعاء خصوصا، وقد ورد ولذا ً َُّ

ُ ليلة أخرى هبذا َظهبا ما يصعب حرصه، فلم حتّ اخلاصة من األدعية
، )عليهم السالم(الرشف من العناية والرعاية من قبل اهللا تعاىل وأهل العصمة 

                                                 

 .٤٩: ، احلديث١٦٣ص: ، مصدر سابقدّمصباح املتهج )١(
سة النـرش ّار الكبري، للشيخ حممد بن املشهدي، حتقيـق جـواد القيـومي، مؤسـاملز )٢(

 .٦٦٣ص: ّ هـ، قم املقدسة١٤١٩، ١اإلسالمي، ط
 .٦٦٣ص:  املصدر السابق)٣(
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ًونحن ال يسعنا الوقوف عند اليسري من تلك املتون الدعائية فضال  عن ُّ
ٍالكثري، ولذلك سوف نقرص اإلشارة عىل دعاء ينبغي الوقوف عنده، 
َّوهو دعاء قصري جدا ورد فيه االستحباب املؤكد، وهو طلب العافية،  ً

، وهي )١()عليه السالم (ِّفهي اللباس األمجل عىل حد تعبري أمري املؤمنني عيل
جدت ُإذا ونعمة خفية، >: النعمة، التي عادة ما يغفل الناس عنها، فهي

، وهي )عليه السالم (ِّ، عىل حد تعبري اإلمام الصادق)٢(<ُ سيت، و ذا فقدت ذكرت
ًأن رجال جاء إىل رسول>ل يف أدعية ليلة القدر، فقد روي ّاملقصد األو   اهللاَّ

صىل اهللا  (ُماذا أسأل اهللا تعاىل إذا أدركت ليلة القدر؟ قال:  فقال له)صىل اهللا عليه وآله(
ٍ يف دعاء له)عليه السالم (، وقد ورد عن اإلمام الصادق)٣(<العافية: )عليه وآله ا ّ >: ُ

 .)٤(< إ  أسأ ك العافية، وتمام العافية
 ما هي العافية؟

ّإن العافية تعني اخللو ا العافية التي نسأهلا ّ من العلل واألمراض، وأمَّ
َّيف ليلة القدر فهي عافية األديان ابتداء، ثـُم تليها ع َّافية األبدان، فإن علة ً َّ

َّاألديان موجبة لدخول النار، وأما علة األبدان فإهنا للمؤمن زكاة ورفع  َّ
و سأ  ... >: َّ أنه قال)عليه السالم (منزلة، وقد ورد يف خطبة ألمري املؤمنني عيل
 .)٥(<ا عافاة   األديان كما  سأ  ا عافاة   األبدان

                                                 

 .٥٨٨٠: ، احلديث٤٠٦، ص٤ج: من ال حيرضه الفقيه، مصدر سابق:  انظر)١(
 .٥٨٧٨: ، احلديث٤٠٦، ص٤ج:  املصدر السابق)٢(
، ٣ اجلنان، للـشيخ املحـدث الثقـة عبـاس القمـي، دار الثقلـني، طحيمفات:  انظر)٣(

 .٢٨٨ص: هـ، بريوت١٤٢٠
 .٧٤ :احلديث ،٦٥ص: ، مصدر سابقدّمصباح املتهج )٤(
 ).٩٩(خطبة  ،١٩١ ص،١ج: ، مصدر سابقهنج البالغة )٥(
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 عن الدين -بشجاعة ووضوح -ن نسأل ًمن هنا ينبغي لنا مجيعا أ
 الذي به تكون العافية، فام هو ذلك الدين؟

ّإننا وبحسب تتبعنا ومالزمة احلج  ة والدليل، مل نجد غري ما عليه آلُّ
ّ دينا تتحق)عليهم السالم(ّحممد  ق فيه العافية، فإذا ما سألنا اهللا تعاىل العافية يف ً

ًال وابتداء املكوث يف سفينة اهللا ّأله أوَّ ليلة، فإنام نسّليلة القدر ويف كل ً
 ُاملنجية من الغرق يف بحور الوهم واالنحراف والضالل، وهي سفينة آل

ة واإلمامة، من ّ، السفينة األوحدية يف التوحيد والنبو)عليهم السالم(ّحممد 
 .َّركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق، هذه هي العافية

 هو متامها؟ْولكن للعافية متام وإمتام، فام 
َمن الواضح بأن التمسك بركاب سفينة آل ُّ ا ّ حيتاج من)عليهم السالم(ّ حممد َّ

َّالثبات عىل ذلك، والثبات ليس بأيرس من أصل الركوب، فإن احلياة 
والنجاة من النار، ّ اجلنة َّمليئة بالفتن، ولذلك فإن متام العافية هو دخول

 . ةالذي يعني بالضمن املامت عىل تلك العافي
ِّاللهم إين أسألك : ً يوما برجل وهو يقول)صىل اهللا عليه وآله (َّمر رسول اهللا> َّ

ُوهل تدري ما تمام ا عمة؟ ا الص ! َابن آدم: )صىل اهللا عليه وآله (متام النعمة، فقال

 .)١(<ةّمن ا ار، ودخول ا ن
 ذلك سؤال العافية يف األديان ومتامها، فام هي عافية األبدان؟

ّ سؤال عافية األبدان له شقان، األوَّإن ة األبدان من العلل ّصح: لَّ
ّحفظ األبدان من استعامهلا يف املحرم، واألو: ، والثاينيةّاملاد ل هو املقصود َّ

للناس أمجعني، أو احلارض يف أذهاهنم عادة، وأما الثاين فهو احلارض يف 
                                                 

 .، باب معنى متام العافية٢٣٠ص: ، مصدر سابقمعاين األخبار )١(
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 م األخالق يقول فعن اإلمام زين العابدين يف دعاء مكارقني،ّأذهان املت
 صالح ال أس بدل به، ًع  بهدىّد، ومتّوآل  مّ  مد  صل  ا ّ >: )عليه السالم(

ِ فيها، وعمر  ما  ن  مري ّ ال أشكٍة رشدّ وني، وطر قة حق ال أز غ عنها
ْ ُ

ِ ْ  

ًبـذلة   طاعتك، فإذا  ن عمري  رتعا  لشيطان فاقبض  إ ك قبل أن  سبق  ً َ ْ

 .)١(< ، أو  ستح م غضبك   مقتك إ 
 ال ينبغي إغفال نعمة العافية يف األبدان يف املعنى ،ولكن مع ذلك
ُة البدنية، فبواسطتها يمكن للعبد أن يامرس ّالصح: العريف هلا، أعني ُ

حياته وعباداته بشكل أفضل، ولذا ليس من الصحيح أن تسأل لنفسك 
َّما يرض ببدنك وصحتك، فطلب العافية أوىل  .  من ذلك، وهذا واضحُّ

َنه ذكر نبي اهللا يوسفأ )عليه السالم (عن اإلمام الرضا َّ  حيث كان )عليه السالم (َّ
 بما ّيا رب: ش    ا سجن إ  اهللا فقال>: قد أصابه األذى يف السجن، فقال

  رب ا سجن أحب : أنت اخ ته ح  قلت:  ا سجن؟ فأو  اهللا إ هُاستحققت

 .)٢(<!   العافية أحب إ   ما يدعون  إ ه؟:  قلتّعون  إ ه، هال  إ   ما يد
ُوهذا األمر مطلوب دائام، فالعافية بجميع أقسامها مطلب عقالئي،  ً
َّولكن هنالك مشكلة تكمن يف حتديد مصاديق العافية، بمعنى أن الداعي 

ُقد يريد بدعائه العافية، وهو ال يعلم بأن ما يدعو به ال يوج ب له ذلك، َُّ
ًبل ربام يوجب العكس متاما، ولنا شاهد عىل ذلك، فعن معاذ بن جبل،  ُ

 ّهم إينّالل: َّ فمر برجل يدعو وهو يقول)صىل اهللا عليه وآله ( ّكنت مع النبي>: قال
                                                 

 .٢٠: رقم ،٩٩ص: ة، مصدر سابقاديّالصحيفة السج )١(
 .٥٩: ، احلديث٤٢٤، ص٢ج:  نور الثقلني، مصدر سابق)٢(
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 .)١(<سألت ا الء، فاسأل اهللا العافية: )عليه السالم (أسالك الصرب، فقال له النبي
َّ االلتزام باألدعية املأثورة، ألهنا تقي ّولذلك طاملا أكدنا رضورة

الداعي من إشكاليات كثرية، كتلك التي كاد أن يقع فيها ذلك الرجل، 
 .  ماذا يسأل)صىل اهللا عليه وآله (َّفعلمه الرسول األكرم

ُهل ا  ء     وقت، أو   ا وقت د ء؟      
تعاىل، ومنع ّإذا كان اهلدف من الدعاء هو التوجه هللا : ولك أن تسأل

َّن هذه الصلة والوصل ال انقطاع هلا، أالتفات القلب إىل ساحات غريه، و
َفلـم التقييد بالوقت وعدم الركون إىل إطالقه؟ ِ 

ًلـِم ال نرتك للداعي اختيار الوقت املناسب له، ليال : ُبعبارة أخرى َ
ًكان أم هنارا، سحرا أم فجرا، وهكذا؟ ً ً 

َّتار الوقت املناسب له، ولكن ذلك ال هو كذلك، فله أن خي: واجلواب
َّحيل له املشكلة، فإن الداعي يقصد حتقق حاجاته، وال بد له أن خيتار ما  َّ َّ ّ
هو مناسب، فالعاقل عادة يسلك الطرق القصرية التي ختترص عليه 
ًالوقت واجلهد، وحيث ال ضامنة بانتخاب الوقت عشوائيا يف حتقيق 

ضل الذي فيه ضامنة بحسب متابعة أهل َّ فإن عليه انتخاب األف؛هدفه
َّ يف ذلك، فإن الصلوات املفروضة هلا أوقات حمددة، ومن )عليهم السالم(البيت  ُ َّ

َّالواضح بأهنا هي مل حتدد يف أوقاهتا املخصوصة إال ألجل مصلحة  ُ َّ
ًعظيمة، ولذلك فإن الذي يأيت بصلواته املفروضة قضاء يكون قد فاته  َّ

عل غري إسقاط الواجب عنه بصفة القضاء، وأما نيل الكثري، فهو مل يف
                                                 

 .، باب معنى متام العافية٢٣٠ص: ، مصدر سابقمعاين األخبار )١(
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ُكامالت الصالة فذلك خمدوش بال ريب، بل هو معاتب يف قضائه 
 ُللحارضة، فكيف ترجى له كامالهتا؟

وهكذا احلال يف املقام، مع اختالف يف املرتبة، كام هو واضح، ولذلك 
َّ وهنالك نكتة أخرى، وهي أن الداع.ُعىل الداعي مراعاة ذلك ي عادة ُ

ًتزدحم أوقاته بالعمل واملشاغل الدنيوية، فهل إذا مرض، ومل يكن طبيبا، 
ِّله أن يضع لنفسه الدواء؟ وهل حيدد لنفسه أوقات رشب الدواء؟ ُ 

ُفإذا مل يفعل ذلك، وهو كذلك بصفته عاقال، فإن عليه متابعة هذه  َّ ً
لعني عىل ّ، املط)عليهم السالم(السرية العقالئية، وذلك باألخذ من أهل العصمة 
 .كامالت األدعية، يف مضامنيها وأوقاهتا وأماكنها

َّوعىل أي حال، فإن لتوقيتية الدعاء رسا، لعله هو نافذة األخذ بكامل  ً َّّ ّ
ُما يصادفهم من ترصيف >: َّالدعاء نفسه، وقد قيل بأن املراد من الوقت

 . فال عن ذلك، وال ينبغي اإلغ)١(<ِّاحلق هلم، دون ما خيتارونه ألنفسهم
َّا النكتة األخرية التي نود إبرازها يف توقيتية األدعية، فهي أن ّوأم ُّ

انية لتنظيم أوقاتنا اليومية، وحفظها من ّالتوقيتية يف األدعية حماولة رب
َّالبعثرة، وأيضا لكي يعلم اإلنسان العابد العاقل بأن العبادة االصطالحية  ً

ّال متث  الدين اإلسالمي ال رهبانية فيه، ولذلك َّ تفاصيل احلياة، فإنّل كلُ
َّليس الدعاء يف كل وقت، وال كل الوقت دعاء، فإن العمل هو اآلخر  ُ ُّ ِّ

ّخوان عبادة، وتربية العيال والكد عبادة، وطلب العلم عبادة، وخدمة اإل
 الكثري من هذه التفصيالت تعدل عند اهللا تعاىل ّعليهم عبادة، ولعل
ٌّل عىل َقة يف قراءة األدعية، فال قيمة للداعي وهو كعرشات الساعات املنف

                                                 

 .١٢٢ص:  الرسالة القشريية، مصدر سابق)١(
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ٍو ب اهللا مثال رجل  أحدهما أب م ال  قدر    ء {:  قال تعاىل؛مواله ْ َ َ ًَ َ َ َ َ َُ ُِ ْ َ َ َْ َ َُ ُ ُِ ْ
َ  َ َ ُ َ َ

ُوهو      واله أ نما يوجهه ال يأت    هل  ستوي هو ومن يأ ر ُ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ُ ُ
ِ
ْ ْ َ

ٍ
ْ َ ِ ِ

َ   َ َ َْ َ ُ ْ َ ِ بالعدل   ْ َ
ْ
ِ

ٍوهو    اط مستقيم ِ َ ْ  ٍ َ ِ
َ َ َ ُ َّ، فإن الرصاط املستقيم يف املقام هو )٧٦: النحل( }َ

ّأن تكون مت ُعملك عبادتك عند ًزنا يف عبادتك ويف عملك، فال حيجب ُ
َّحلول وقتها، وال حتجب عبادتك عملك حني حلول وقته، واعلم بأن  ُ

ًمراعاة األمرين معا هو العبادة بعي  ُّنها، فليس اهلدف مجع املال، وال يصحُ
ٍ للمؤمن أن هيجر الدعاء، يف أي حال من ُّللمؤمن اإلذالل، كام ال يصح ِّ

أو  اهللا >:  أنه قال)عليه السالم (األحوال، فقد ورد عن اإلمام جعفر الصادق
يا  و  ال تفرح ب  ة ا ال وال تدع ذكري  :عليه ا سالم عز وجل إ   و 

ُ حال، فإن ك ة ا ال ت   ا نوب، و ن ترك ذكري يق  القلوب ّ      >)١(. 
 

َّال ريب بأن كل صالة تستبطن دعاء، بل أدعية كثرية، فسورة احلمد  َّ
َاهدنا ا  اط ا مستقيم{ رصحية يف الدعاء، ِ َ ُ َ َ  َ ، وأذكار )٦: الفاحتة( }ِ

فذلك  ا القنوتّبذلك، وأمُالركوع والسجود هي األخرى رصحية 
ًمصداقه األبرز جزما، فالصالة هي أقرب للدعاء منها ليشء آخر، وكيف 

ُّال تكون كذلك والصالة عبادة حمضة، والدعاء مخ َّ العبادة، علام بأن ُ ً
ُالصالة يف معناها اللغوي هو الدعاء، ثم استعمل اللفظ يف األركان 

ًط فيه أن يكون مناسبا ُاملخصوصة، واالستعامل يف معنى آخر يشرت ُ
ُ اللغوي، أي توجد مناسبة وربط بني املعنيني اللغوي واالصطالحي للمعنى

                                                 

 .٧: ، احلديث٤٩٧ ص،٢ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
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 ً.أوالالرشعي، هذا 
ُّأن تكون هنالك جمموعة أماكن هلا مكانة خاصة يستحب َّ البد :ًوثانيا ُ

ِّفيها الدعاء، كام هو احلال بالنسبة لبعض األوقات، وهنالك شاهد يؤكد  ُ
 )عليه السالم (اجلواد،  وهو ما روي عن اإلمام أيب احلسن الثالثهذه الدعوة،

ُ إن اهللا عز وجل جعل من أرضه بقا   س  ا رحومات، أحب أن >: أنه قال ً    

 . )١(<...ُيد  فيها فيجيب
ّإذا كان األمر كذلك، فيمكن القول بأن كل مكان يستحب ُ َُّ ّ أو تفضَّ ل ُ

ّه يستحبَّفيه الصالة أو العبادة، فإن  فيه الدعاء، ولنا شاهد عىل ذلك، ُ
 إن رسول اهللا ص  ...>: َّ أنه قال)عليه السالم (اجلوادّ حممد فقد روي عن اإلمام

 وا ؤمن أعظم ّل ا جر، وحرمة ا  ّاهللا عليه وآ   ن يطوف با يت، و قب
ُ   من حرمة ا يت، وأ ره اهللا عز وجل أن يقف بعرفة، و نما َ َ ُ  هذه  واضع  ب َ

ُ  اهللا أن يتعبد   فيها، فأنا أحب أن يد    حيث  ب ُ ُُ َ  .)٢(<ُ اهللا أن يعبد 
وأماكن استحباب إيقاع الصالة فيها كثرية، سنذكر مجلة منها، ثم 

ُنات األهم فيها، ويمكن تقسيم هذه األماكن إىل ّنقف عند بعض العي ّ
 : يية واملكانة، وهّقسمني من حيث األمه

 : األماكن الرئيسية، وهي: لّالقسم األو
 . املسجد احلرام.١
 .ً املسجد النبوي، وعند الروضة خصوصا.٢
 . مسجد الكوفة.٣

                                                 

 .١٥: ، احلديث٥٣٢ ص،٦ج:  فروع الكايف، مصدر سابق)١(
 .٣: ، احلديث٥٦٧ ص،٤ج:  املصدر السابق)٢(
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 . املسجد األقىص.٤
 : األماكن الثانوية، وهي: القسم الثاين

 . ً املساجد عموما، فهي بيوت اهللا تعاىل يف األرض.١
 . مسجد السهلة.٢
 .ًة حتديداّت القب احلائر احلسيني، حت.٣
َّ مجيع املشاهد واملراقد املرشفة للمعصومني .٤  .)عليهم السالم(ُ
 . عرصات عرفة.٥
 . املشعر احلرام.٦
 . مسجد اخليف.٧
 . مسجد براثا.٨
 . مسجد قبا.٩

 . مسجد الغدير.١٠
ّوسوف نقف بيشء من التفصيل عند ثالث عي : نات منها، وهيٍ

ً، بعد أن نمر رسيعا عىل )ي، عرصات عرفةاملسجد احلرام، احلائر احلسين( َّ
 .ُاألماكن األخرى

 

ً عموما، وعند ا روضة خصوصاّا سجد ا بوي: لّاألو ً  
ًال ريب يف استحباب الصالة والدعاء يف املساجد عموما، ولكن 

ّمساجد معيهنالك  القصد َّنة اختصت بفضل آخر أعطاها األولوية بُ
والصالة والدعاء فيها، منها املسجد النبوي، فقد ورد يف فضله روايات 

ّكثرية، وعينت فيه مواضع خاص  ة، مثل الروضة الكائنة بني قرب الرسولّ
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ّ ومنربه، فإهنا روضة من رياض اجلن)صىل اهللا عليه وآله( ِّة، عىل حد تعبري النبي َّ
، حيث )اسطوانة التوبة(ُأيب لبابة  واسطوانة ،)١()صىل اهللا عليه وآله (األكرم

ُّيستحب عندها إعالن التوبة واالستغفار، وبيت فاطمة الزهراء عليها ( ُ
َّه أفضل من الروضة نفسها، ثم إن املسجد النبوي ّ، الذي ورد فيه أن)السالم

ّمن األماكن التي يستحب ُ فيها االعتكاف، وفيه خيري املسافر بني القرص ُ َّ ُ
 . )٢(َّفضله، وقد ورد أن الصالة فيه تعدل عرشة آالف صالةِّوالتامم لشدة 

   سجد ا كوفة: ا ا 
وهو رابع املساجد التي للمسافر أن خيتار فيها يف صالته بني القرص 
َّوالتامم، وهو من أقدم مساجد األرض عموما، وقيل بأن أول من بناه هو  َّ ً

 سجد >: َّ أنه قال)عليه السالم (الباقرّ حممد ، فعن اإلمام)٣()عليه السالم ( اهللا آدمّنبي
ومنه فار ... ًا ّ وسبعون ن يّ فيه ألف ن ّص ّ ا نة كوفان روضة من ر اض

، )٤(<...ة بابل، و مع األن ياء عليهم ا سالم ّا نور و رت ا سفينة، و   
 .)٥(وهو أفضل املساجد عىل اإلطالق بعد احلرمني الرشيفني، كام يف اخلرب

                                                 

 منـ ي ّو ن، ةّما ب  ق ي ومن ي روضة من ر اض ا ن>: )صلى اهللا عليه وآلـه (قال رسول اهللا  )١(
، ٥٦٨ ص،٢ج: صدر سـابقمـ، حيـرضه الفقيـه من ال: انظر. <ةّ  ترعة من ترع ا ن

 .<ب  ب   ومن ي>:  واملوطأ ومسند أمحدوقد جاء يف البخاري. ٣١٥٨ :احلديث
 .١١: ، احلديث٥٥٦ ص،٤ج: املصدر السابق:  انظر)٢(
ماجد بن أمحـد : تاريخ الكوفة، للسيد حسني بن السيد أمحد الرباقي ، حتقيق:  انظر)٣(

 .٣٣ص: ّ هـ، قم املقدسة١٤٢٤، ١العطية، مكتبة احليدري، ط
 .٩: ، احلديث٤٩٣، ص٣ج: ، مصدر سابقالكايف فروع )٤(
سـألته عـن >: قـال )عليه الـسالم  (الصادق  عبد اهللا أيبسالم احلناط عن رجل عن روى  )٥(
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 عن الكوفة بأهنا مججمة العرب، )صىل اهللا عليه وآله (َّرب رسول اهللاوقد ع
ُ، وهو املوضع الذي تقىض فيه )١(ورمح اهللا تبارك وتعاىل، وكنز اإليامن
من  نت   إ  >: َّ أنه قال)عليه السالم (احلوائج، فقد ورد عن اإلمام الصادق

 ل   ا سجد ُاهللا حاجة فليقصد إ   سجد ا كوفة و سبغ وضوءه و ص

ّفإذا فرغ من ا ر عت  و شهد وسلم وسأل اهللا حاجته فإن... ر عت   ها   
 .)٢(<ُتق  بعون اهللا إن شاء اهللا

: ًوأخريا فهو الربوة ذات قرار ومعني، املذكورة يف قوله تعاىل
ِوجعلنا ا ن  ر م وأمه آية وآو ناهما إ  ر وة ذات{ َ ٍ َ َ َْ َْ

ِ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ َ ًَ ُ  ُ ْ َ ْ ٍ قرار ومع ْ ِ َ َ ٍَ
َ{ 

: ، وقيل)٣()عليه السالم ( عن أمري املؤمنني عيلّ، كام هو املروي)٥٠: املؤمنون(
 . )٤(َّبأن املراد بالربوة هو املسجد األقىص

  ا سجد األق : ا الث
َّوهو بيت املقدس، وإنام سمي باملسجد األقىص ألنه أبعد مسجد كان  َِّّ ُ
                                                                                                                   

واملـسجد : ، قلـتا ـسجد ا ـرام و ـسجد ا رسـول:  هلا الفضل، فقـالالتياملساجد 
أ يذاك   ا سماء، إ ه : علت فداك؟ فقالُ جاألقىص

ُ
، ص  اهللا عليـه وآ   رسول اهللا

: انظر. < سجد ا كوفة أفضل منه:  فقال.ه بيت املقدس؟َّنإ: ناس يقولون الّإن: فقلت
، حتقيق السيد هاشم املحاليت، نـرش حممد بن مسعود العيايش، النرض تفسري العيايش

 .١٣: ، احلديث٢٧٩ ص،٢ج: املكتبة العلمية اإلسالمية، طهران
م، النجـف ١٩٦٦ ، املطبعة احليدرية، طبعـةلشيخ الصدوق، لعلل الرشائع:  انظر)١(

 .١: ، احلديث٤٦٠ ص،٢ج: األرشف
 .١٢: ، احلديث١٣٤ ص،٨ج: ، مصدر سابقوسائل الشيعة )٢(
 .١: ، احلديث٢٧٣ص:  معاين األخبار، مصدر سابق)٣(
 .٤٠٨ص: روضة الواعظني، مصدر سابق:  انظر)٤(
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مة قرابة شهر، ّة املكرّ، فاملسرية بينه وبني مك) وآلهصىل اهللا عليه (يف زمان النبي
ُوهو أوىل القبلتني، وثالث املسجدين بعد املسجد احلرام واملسجد 

 .َّالنبوي، أو رابعها، بعد احلرمني ومسجد الكوفة، كام تقدم ذلك
، وفيه )عليه السالم (ّحمل إرساء الرسولهو ّوقد أحل اهللا تعاىل فيه بركته، و

َسبحان ا ي أ ى بعبده  ال من ا مسجد ا رام إ  {: هقال سبحان َ
ِ ِ َ َ

ْ
ِ ِِ ْ َ ََ  ًْ ْ ِ ْ َْ ِ َ َ ِ  َ ُ

ُا مسجد األق  ا ي بار نا حو  ل  ه من آياتنا إنه هو ا سميع ا ص  ِ َ ُ ِ  َ َُ ُ ُ 
ِ َ َ َ َ َِ ِْ ِ ِ

ُ ُ َ ْ َ َْ ِ  َْ َ ِ ِ ْ{ 
ّ، وهو من املساجد التي تشد إليه الرحال، تستحب)١: اإلرساء( ُ ّ ارته  زيُ

 . والصالة والدعاء فيه
  ًا ساجد عموما، ف  بيوت اهللا تعا    األرض: ا رابع

ّويف حديث قديس قال >: َّ أنه قال)صىل اهللا عليه وآله ( عن رسول اهللاّ مرويُ
ُإن بيو    األرض ا ساجد ت ء ألهل ا سماء كما ت ء : اهللا تبارك وتعاىل ُ ُ  

أ   ّ ن  نت ا ساجد بيوته، أال طو  لعبد توضا جوم ألهل األرض، أال طو  
  ن   ا زور كرامة ا زائر، أال    ا شائ    إب ته ثم زار    ب  ، أال 

 .)١(<الظلمات إ  ا ساجد با ور ا ساطع يوم القيامة
ّوينبغي التعاطي مع املساجد بخلق اإلسالم الذي علمنا إي اه أهل َُّ

إذا >: َّ أنه قال)عليه السالم (، فقد ورد عن اإلمام الصادق)سالمعليهم ال(العصمة 
ك قد قصدت باب  لك عظيم،  ا يطأ  ساطه إال ّبلغت باب ا سجد، فاعلم أن

، فإن ذقت حالوة مناجاته، و يذ ...يقون ّرون، وال يؤذن  جا سته إال ا صدّا طه
 عليك و جابته، فقد  اطباته، و  ت ب أس ر ته و راماته، من حسن إقبا 

                                                 

 .٦٥: احلديث ،٤٧ ص،١ج: ، مصدر سابقاملحاسن )١(
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 .)١(<...صلحت  دمته 
   سجد ا سهلة: ا ا س

كثرية :  به املاء، وأرض سهلةيءتراب كالرمل جي: السهلة والسهل>
ِّ، ولذلك سمي مسجد )٢(<السهلة، فإذا قلت سهلة فهي نقيض حزنة ُ

السهلة بذلك، لسهولة أرضه، ووفرة املاء فيه، ومسجد السهلة هو املكان 
ّ منزال له، كام اخت)عليه السالم (خذه اإلمام املهديّتالذي سوف ي  ذ رسول اهللاً

ه ذكر ّ أن)عليه السالم (ً مسجده منزال له، فعن اإلمام الصادق)صىل اهللا عليه وآله(
ً، مشريا إىل )٣(< أما إنه م ل صاحبنا إذا قام بأهله>: فقال مسجد السهلة، ُ

 .)عليه السالم (ة بن احلسنّحفيده احلج
 )عليه السالم (ُ رواية أخرى عن أيب بصري عن اإلمام جعفر الصادقويف

   سجد ) عليه ا سالم( أرى نزول القائم ّكأ ّ  مد يا أبا: قال يل>: قال
نعم،  ن فيه : يكون منزله جعلت فداك؟ قال: ، قلتا سهلة بأهله وعيا 

ًا ّا بعث اهللا ن يم ل إدر س، و ن م ل إبراهيم خليل ا ر ن عليه ا سالم، وم

 فيه، وفيه  س ن ا   عليه ا سالم، وا قيم فيه   قيم   ّإال وقد ص 
 اهللا عليه وآ ، وما من  ؤمن وال  ؤمنة إال وقلبه ّفسطاط رسول اهللا ص 

ّ ن إ ه، وفيه صخرة فيها صورة   ة ّ فيه أحد فد  اهللا ب يّ ن ، وما ص  
 اء حاجته، وما من أحد استجاره، إال أجاره اهللا  ما   فه اهللا بقضّصادقة، إال

 هو من ا قاع :قال. نعم: ؟ قلتنز دك: قال. هذا هلو الفضل: قلت اف، 
                                                 

 .٤: ، احلديث٤٣٧ ص،٣ج: ق، مصدر سابمستدرك الوسائل )١(
 .٣٤٩ ص،١١ج: ، مصدر سابقلسان العرب )٢(
 .٢: ، احلديث٤٩٥ ص،٣ج: ، مصدر سابقالكايف فروع )٣(
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 )عليه السالم ( ُّ، فهو إذن من املواضع التي حيب)١(<...ُ اهللا أن يد  فيها ال  أحب
 . ه، ألنه موضع استجابة الدعاءّأن يدعو فيها رب

ّع ا شاهد وا راقد ا م  ي: ا سادس   )عليهم السالم(فة  لمعصوم  ُ
َّإن املراقد املرشفة للمعصومني   وآله الطاهرين )صىل اهللا عليه وآله (ّلنبيامن ـ َّ

َ   يوت أذن ا  أن تر ع {: ة بقوله تعاىلّ من البيوت املعنيـ )عليهم السالم( ََ ْ ُ َ َُ َ ِ ٍ ُ ُ ِ
َْ و ذكر  يها اسمه  سب ُ ُُ ُ َ ِ َ ََ ِح    يها بالغدو واآلصالْ َ

ْ َ  ُ ُُ ْ
ِ َ ِ ُ

، بل جاء يف )٣٦: النور( }َ
زرت >: ، عن محران بن أعني قالعليهم السالمِّسبب نزوهلا يف حقهم 

ُفلام قدمت، قال يل أبو جعفر ـ الباقر ـ، عليه السالم احلسني ْ ِ يا : عليه السالم َ
ّبذ ك صلة ن يعليهم ا سالم ير د ّ  مد  ران فمن زار قبور شهداء آل  خرج ،هّ

 . )٢(<... من ذنو ه كيوم و ته أمه 
  ا شعر ا رام: ا سابع

ٍفإذا أفضتم من عرفات ... {: وهو مورد اإلفاضة من عرفة، قال تعاىل
َ َ ََ َ ْ  ُ ْ َ َ ِ

ِفاذكروا اهللا عند ا مشعر ا رام  َ َ ِ
َ ْ َ َ ِ َ ْ ُْ ُ ، والذكر هو أبرز )١٩٨: البقرة( }...َ
الدعاء بعينه، وللمشعر عنوان آخر أقرب ملعنى موارد الدعاء، بل هو 

ُ، واالزدالف هو التقرب، وسميت مزدلفة بذلك )مزدلفة(الدعاء، وهو  ّ ّ
َّألن اهللا تعاىل أمرنا بأن نتقرب إليه يف هذا املوضع، وهذا واضح يف حلن  َّ

ُ  وس  ا شعر  زدلفة ألن ج ائيل عليه >: خطاب اآلية، وقد جاء يف اخلرب

يا إبراهيم ازدلف إ  ا شعر : م قال إلبراهيم عليه ا سالم بعرفاتا سال
                                                 

 .٩: ، احلديث٤١٧ ص،٣ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(
 .٣٥: ، احلديث٣٣٠ ص،١٠ج: وسائل الشيعة، مصدر سابق )٢(
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 .)١(<يت ا زدلفة   كّا رام فسم
   سجد ا يف: ا امن

ٌّ املكان املطل عىل الوادي، ومسجد اخليف مطل عىل :اخليف يف اللغة ّ ُ
اخليف ما انحدر من غلظ اجلبل وارتفع عن : (وادي منى، ويف املجمع

ُه سمي مسجد اخليف بمنى ألنه بني يف خيف اجلبلمسيل املاء، ومن َّ ِّ ُ()٢( ،
ّولعل هنالك معنى آخر هو األقرب ملضامني احلث األكيد عىل زيارته  َّ
: ًوالصالة والدعاء فيه، وهو كونه مأخوذا من اخلوف، ففي اللسان

، ولسان حال احلجيج بعد نزوهلم منى )٣()مجع خيفة من اخلوف: اخليف(
ية من التقصري، فيطمعون بتامم املغفرة، وعند هذا هو اخلوف واخلش

 .ُاملسجد الرشيف ينالون مرادهم، واهللا العامل
  )٤( سجد براثا: ا اسع

وهو مسجد قديم، يقع يف اجلانب الغريب من مدينة بغداد، بل هو 
                                                 

 .٢١٢٥: ، احلديث١٩٦ ص،٢ج: ، مصدر سابقحيرضه الفقيه من ال )١(
تبـة السيد أمحد احلـسيني، مك: ، حتقيقالطرحييفخر الدين لشيخ ، لجممع البحرين )٢(

 .٧٢٠ ص ،١ج: هـ١٤٠٨، ٢الثقافة اإلسالمية، ط
 .١٠٣ ص٩ج: ، مصدر سابقلسان العرب )٣(
َّ يقال بأن اسم )٤(  ، وقيـل)ابن العجائـب(بالرسيانية القديمة :  رسياين، ويعني<براثا>ُ

ِّ، وظاهر بعض املصادر أنه سمي بذلك عـىل <أرض عيسى>أو، <بيت مريم>: نييع ُ
َ ذلك الراهب الذي التقاه هنـاك بـأن )عليه السالم (اسم بانيه، فقد أوىص أمري املؤمنني 

ّيبني يف هذا املوضع مسجدا، ويسميه عىل اسم بانيه، وكان ُ  اسمه براثا، وكان ذلك ً
 .بأكثر من قرن هـ أي قبل بناء بغداد٢٧يف عام 
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َّل مسجد بني فيها قبل تأسيسها، وقد صىل فيه أمري املؤمنني عيلّأو عليه  (ُ
 وقد روي فيه .هجرية) ٣٧(ع من قتال أهل النهروان يف عام  ملا رج)السالم

 فيه ّوأما  سجد براثا ببغداد فص ... >: َّ أنه قال)عليه السالم (عن اإلمام الصادق
 .)١(<أم  ا ؤمن  عليه ا سالم  ا رجع من قتال أهل ا هروان

وقد روى لنا تفصيل هذه احلادثة الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهللا 
 .)٢()رمحه اهللا(األنصاري 

ة هبذا املسجد، فقد كان ّ عناية خاص)عليه السالم (وقد كان لإلمام املهدي
ً يرتاده كثريا، وقد كان هذا املسجد مهوى أتباع )رمحه اهللا( )٣(احلسني بن روح

 يف عرص الغيبة الصغرى ومكان اجتامعهم، )عليهم السالم(مدرسة أهل البيت 
ً عنه بأنه كان عشا هلمٌبعضّعرب ّ حتى ه،َّيتعبدون ويدرسون في ّ ُ ، وقد )٤(َّ

                                                 

 .٦٩٧: ، احلديث٢٣٢ ص،١ج: ، مصدر سابقحيرضه الفقيه من ال )١(
برباثـا بعـد  )عليـه الـسالم   ( ّ بنا عيلّصىل:  أنه قالاألنصاريوي عن جابر بن عبد اهللا ُر) ٢(

  اسمه- ونحن زهاء مائة ألف رجل، فنزل نرصاين) اخلوارج(رجوعه من قتال الرشاة 
م َّلهذا، فأقبل إليـه فـس: من عميد هذا اجليش؟ فقلنا:  من صومعته فقال-َّاحلباب

 ّفأنـت ويص: ، قـال سيدي قـد مـاتّا  ال، : فقال ؟ّيا سيدي أنت نبي: عليه فقال
أنـا بنيـت هـذه : ؟ قـالكيـف سـألت عـن هـذا، اجلـس: ، ثم قال لهنعم: نبي؟ قال

 يف ِّصيلُال يالصومعة من أجل هذا املوضع وهو براثا، وقرأت يف الكتب املنزلة أنه 
وخرج معنا ، سلم، فأسلمُ وقد جئت أّ نبيّ أو ويصّهذا املوضع هبذا اجلمع إال نبي

 ا ليل: نعم، قال: ؟ قال ههنا أفأخ ك من ص : )عليه السالم ( فقال له عيل، ...إىل الكوفة
 .٦٩٨: ديثاحل ،٢٣٢ ص،١ج: املصدر السابق. <عليه ا سالم

 .، يف عرص الغيبة الصغرىعليه السالم فراء األربعة لإلمام املهديهو السفري الثالث من الس )٣(
البداية النهاية، للحافظ إسـامعيل بـن كثـري الدمـشقي، دار إحيـاء الـرتاث :  انظر)٤(



 إرشاقاته ومعطياته: الدعاء .............................................................. ٢١٢

، وهو )١(ذكر العالمة املجليس استحباب الصالة فيه وطلب احلوائج
ُمسجد قائم إىل يومنا هذا، وقد أجري عليه عمران كبري يف السنوات 

 .األخرية، مع بقاء يشء من آثاره القديمة
   سجد قبا: العا 

ِّتعاىل بأنه أسس عىل التقوى، وذلك يف وهو املسجد الذي وصفه اهللا  ُ
ال  قم  يه أبدا  مسجد أسس   ا قوى من أول يوم أحق أن {: قوله تعاىل

َ َ َ َ َ َ ٌ ٍَ ِ ِْ َْ َِ ِ  ْ َ ْ َ َ  ُ ْ  ً َِ ُ َ

ِ قوم  يه ِ َ ُ عليه  (، فعن احللبي عن اإلمام جعفر الصادق)١٠٨: التوبة( }...َ
، وال )٢(< سجد قبا: س   ا قوى قالُ سأ ه عن ا سجد ا ي أس>:  قال)السالم

َّريب بأن املسجد الذي مدحه القرآن الكريم بذلك هلو جدير بارتياده 
 . والدعاء فيه

   سجد الغدير: ا ادي ع 
 فيه )صىل اهللا عليه وآله (ُوهو املسجد الذي بني عىل أثر وقوف الرسول األكرم

 واخلالفة والوالية ألمري ة الوداع، وأعلن فيه اإلمامةّبعد الرجوع من حج
َّ، ثـُم طلب من الصحابة، وكان عددهم أكثر من )عليه السالم (املؤمنني عيل

ّمائة وعرشين ألفا، أن يبايعوا علي ُ ًا عىل اخلالفة، فبايعوه مجيعا،ً قال ّ حتى ً
ّبخ بخ لك يا عيل، أصبحت موىل كل: بعضهم ٍ ، وعن )٣( مسلم ومسلمةٍ

                                                                                                                   

 .٢٨٨، ص١١ج: هـ، بريوت١٤٠٨، ١العريب، ط
 .٢٩، ص٩٩ج:  بحار األنوار، مصدر سابق)١(
 .٢: ديث، احل٢٩٦ ص،٣ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )٢(
 بيد عيل بن أيب وسلموآله صىل اهللا عليه وهو يوم غدير خم ملا أخذ النبي : (قال ابن كثري )٣(
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 من املدينة إىل )عليه السالم (با عبد اهللا الصادقمحلت أ>: حسان اجلامل قال
ذلك :  فلام انتهينا إىل مسجد الغدير نظر إىل ميرسة املسجد فقال،ةّمك

 ّمن كنت  واله فع :  حيث قال اهللا عليه وآلهّ صىلموضع قدم رسول اهللا
ُ وأما اليوم فال يوجد للمسجد عني وال أثر، حيث طمره ،)١(<... واله 

ُ مر العصور، حماولة منهم إلطفاء مجيع شواهد التأرخيية الناطقة النواصب عىل ّ
  . العظيمّة إال باهللا العيلّ، وال حول وال قو)عليهم السالم(بإمامة أهل البيت 

 

ُا األماكن الثالثة األخرى التي ارتأينا الوقوف عندها خلصوصيات ّأم
 : هيف ضح من خالل البحث،ّسوف تت
  ا سجد ا رام: لّاألو

ال خيفى ما للمسجد احلرام من مكانة عظيمة يف قلوب املسلمني، فهو 
ِإن أول  يت وضع  ِلناس   ي {:  تعاىل قال- ل يف األرضّاملسجد األو ِ َ  َ َِ ُ ٍ ْ

َ  َ  ِ
َببكة مبار  وهدى للعا م  ِ َ َ َ َْ  ً  ً ُ َ َ ُ َ ً وأعظمها فضال -)٩٦: آل عمران( }ِ

ً ورفعة وحرمة، ال يضاهيه أي مسجد آخر مطلقا، وهو بيت اهللا ًورشفا ًُ ّ ُ
َّالعتيق من الطوفان الذي أغرق كل يشء، وهو قبلة املسلمني التي 
                                                                                                                   

مـن كنـت مـواله : قال! بىل يا رسول اهللا:  املؤمنني؟ قالواّألست ويل: فقالطالب 
أصبحت موالي ، بخ بخ لك يا ابن أيب طالب: فقال عمر بن اخلطاب،  موالهّفعيل

ْاليوم أكملت لكم دينكم...{: َّ وجلَّ فأنزل اهللا عز، مسلمّوموىل كل ْ َ َ َُ َُ ُ ِْ َ ْ َْ البداية ، }...ْ
 .٣٨٦ ص،٧ج: ، مصدر سابقوالنهاية

 .٢: ، احلديث٥٦٦ ص،٤ج:  فروع الكايف، مصدر سابق)١(
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ّارتضاها اهللا تعاىل للنبي بعد طول تقلب وللمسلمني، قال تعاىل ْقد {: ّ َ

ًنرى  قلب وجهك   ا سماء فلنو نك قبلة ََ َ َْ ِ َ َ َ َ  َ ُ  ِْ ِ َ ََ  َ َ ترضاهاَ َ ْ َ فول وجهك شطر َ َْ َ َ َ ْ  َ َ

ُا مسجد ا رام وحيثما كنتم فولوا وجوه م شطره  َ َ َْ َ ْ ُْ َ ُ ُ ْ  َ َ ُ ُ َ َ َُ ْ ِ َ
ْ
ِ ِ ، )١٤٤: البقرة( }...ْ

وهو البيت الذي هتوي إليه قلوب املؤمنني، وحباه باخلريات الكثرية 
ِنا إ  أسكنت من   ر {: ، وهو قوله تعاىل)عليه السالم (بدعاء من إبراهيم اخلليل ُ َ ْ

َ  
ِ َ

ًذر   بواد    ذي زرع عند ب تك ا محرم ر نا ِ قيموا ا صالة فاجعل أفئدة  ََ َ َ َ َِ ِ
ْ َ ْ َ َ َْ َْ َ  ُ ُِ ُ   َ َِ  ِ ٍِ ْ ِ ْ

َ ٍ ِ ِ  
ُ

َمن ا اس  هوي إ هم وارز هم من ا مرات لعلهم  شكرون ُ ُ ْ َ َْ ْ ُْ ُ ََ
ِ َ ََ    َ َْ ُ ِ ْ ِ ِ

ْ َ ِ : إبراهيم( } 
عليه  (لد اآلمن من دون أصقاع األرض، وبدعاء من اخلليل وهو الب،)٣٧
ًو ذ قال إبراهيم رب اجعل هـذا ب ا آمنا {: ً أيضا، وهو قوله تعاىل)السالم ِْ ًِ َ ََ َ ََ َ ْ ْ  َ ُ َ َْ

ِ
َ

ِ...{ 
ّ، وهو حمل بدء إرساء النبي)١٢٦: البقرة( ، وهو قوله )صىل اهللا عليه وآله ( األمنيُّ

ِسبحان ا {: تعاىل  َ َ ْ ِي أ ى بعبده  ال من ا مسجد ا رام إ  ا مسجد ُ ِ ِِ ِْ َْ ََ َ
ِ ِ َ َ َ  ًْ ْ ِ ْ َ ِ َ َ

َاألق   ْ ّ، وحمط )عليهم السالم(ُ، وهو ملتقى األنبياء )١: اإلرساء( }...َ
ٍل بان ّ الذي هو أو)عليه السالم (الرساالت، ونزول الوحي، منذ أبينا آدم
ّوحاج له وإىل النبي اخلاتم، وهو حمل انط ِّ  )عليه السالم (القة اإلمام املهديٍّ

ُوملتقاه بأنصاره، وهو املكان األوحد الذي يقصده املسلمون عىل 
 ّون مجيع أصقاع األرض، وجيب عىل كلداختالف مذاهبهم ومشارهبم، 

 .ُ مستطيعني زيارته والطواف حولهةُمسلم ومسلم
يكفينا هذا، وقد ورد يف شأن الصالة فيه والدعاء عنده اليشء الكثري، و

ّيف ذلك مراجعة كتب أعامل احلرمني، لنقف عىل األدعية الواردة يف كل ُ 
ة عند الدخول إىل احلرم، ّمورد منه، بل يف شرب منه، فهنالك أدعية خاص

ُفة، وعند الطواف، وعند الركن اليامين، وعند امللتزم ّوعند رؤية الكعبة املرش
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تجار والباب واحلطيم، واحلجر األسود، وحتت ميزاب الرمحة، وعند املس
 .يف رشب ماء زمزمّ حتى وعند مقام إبراهيم، بل هنالك أدعية

َّوقد رشف اهللا تعاىل بيته بأن جعل الصالة فيه تعدل مائة صالة يف 
ا صالة   ا سجد >: َّ أنه قال)عليه السالم (غريه، فعن اإلمام جعفر الصادق

 .قيمة الدعاء ومكانته فيه، ومن هنا تفهم )١(<ا رام تعدل مائة ألف صالة
  ا ائر ا س  : ا ا 

عليهام (ُيطلق عنوان احلائر احلسيني عىل مرقد اإلمام احلسني بن عيل 
، الكائن يف مدينة كربالء، وقد ورد يف استحباب الدعاء عنده مجلة )السالم

  إن ا ائر>: )عليه السالم (من الروايات، منها املروي عن اإلمام جعفر الصادق
 .)٢(<ُ اهللا أن يد  فيهاّمن ا واضع ال   ب

ّ حيرصون كثريا عىل حث الناس عىل زيارته )عليهم السالم(وقد كان األئمة  ً
 اإلمامـ َّبعث إيل أبو احلسن >: والدعاء عنده، فعن أيب هاشم اجلعفري، قال

 ،ن محزةبّ حممد بن محزة، فسبقني إليهّ حممد ىلإيف مرضه وـ  )عليه السالم (اجلواد
أنا : أال قلت له: ، فقلت ملحمدابعثوا إ  ا ائر: َّفأخربين أنه ما زال يقول

ذهب إىل أُجعلت فداك أنا : َّذهب إىل احلائر، ثـُم دخلت عليه فقلت لهأ
 إن رسول اهللا ص  اهللا عليه وآ   ن يطوف ...انظروا   ذ ك : احلائر، فقال

ص  اهللا عليه وآ  وا ؤمن أعظم من ل ا جر، وحرمة ا   ّبا يت و قب
ُحرمة ا يت، وأ ره اهللا أن يقف بعرفة، إنما    واطن  ب اهللا أن يذكر فيها،   ُ  

                                                 

 .٥: ، احلديث٥٢٦ ص٤ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
 .٦: ، احلديث٤٥٨ص: ، مصدر سابقكامل الزيارات )٢(
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ُفأنا أحب أن يد    حيث  ب اهللا أن يد  فيها، وا ائر من تلك  ُ  ُ

 .)١(<ا واضع
مشهد أيب ً زائرا عنه إىل )عليه السالم (وقد أنفذ اإلمام احلسن العسكري

ُإن هللا تعا   واطن  ب أن يد  فيها >:  وقال)عليه السالم (عبد اهللا احلسني  ُ  

 .)٢(< من تلك ا واطنعليه ا سالم ن حائر ا س   ُفيجيب، و
قال احلسني بن >:  أنه قال)عليه السالم (وقد ورد عن اإلمام جعفر الصادق

ٌلت  كرو ا، وحقيق   اهللا أن ال يأت   ُأنا قتيل الع ة، قـت: ) السالمامعليه (عيل ً

ً كروب إال رده اهللا وقـلبه إ  أهله   ورا ُ َ َ َ  >)٣(. 
، )عليه السالم (ِّوأما يف مسألة استجابة الدعاء، فلم يرد مثل ما ورد يف حقه

) اإلمام الباقر(سمعت أبا جعفر >: بن مسلم قالّ حممد فقد روي عن
ْإن اهللا عوض ا س  عليه ا سالم مـن :  يقوالن)معليهام السال(ّ حممد وجعفر بن ِ   

ّقتله أن اإلمامة من ذر  ِ ِ ُ  ته، وا شفاء   ترتبه، و جابة ا  ء عند ق ه، وال تعد ْ

ًام زائر ه جائيا وراجعا من عمرهّأي و جابة ا  ء >: ُ، ويف رواية أخرى)٤(<ً
 .)٥(<تهّ ت قب

ُثم إن زيارته وحدها توجب ذلك ، فكيف بالدعاء عنده؟ عن محران َّ
                                                 

 .١: ، احلديث٤٥٨ص:  املصدر السابق)١(
 ،)عليه الـسالم  (، حتقيق ونرش مدرسة اإلمام املهدي لشيخ املفيد، ل)مناسك املزار (املزار )٢(

 .٢: ، احلديث٢٠٩ص: ّ، قم املقدسة١ط
 .٣١: ، احلديث٣٢٨ ص١٠ج: وسائل الشيعة، مصدر سابق )٣(
 .٣٤: ،احلديث ٣٢٩ ص،١٠ج: سابقالصدر  امل)٤(
 .٤٨ص: ، مصدر سابقة الداعيّعد )٥(
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ُ، فلام قدمت، قال يل أبو جعفر الباقر)عليه السالم (زرت احلسني>: بن أعني قال ْ ِ َ 
ُعليهم ا سالم ير د بذ ك ّ  مد  فمن زار قبور شهداء آل،يا  ران: )عليه السالم(

 . )١(<  خرج من ذنو ه كيوم و ته أمه،هّصلة ن ي
  عرصات عرفة: ا الث

، ًاة أكثر من عرشين كيلو مرتّ عرفة موضع يبعد عن مكعرصات
َّوهي ميدان فسيح يلتقي فيه احلجيج كل عام يف اليوم التاسع من ذي 

، ّ فيه واجب، بل هو ركن أسايس من أركان احلجّة، وحضور احلاجّاحلج
 .)٢(< ا ج عرفة>: )صىل اهللا عليه وآله ( بدونه، ولذلك قال رسول اهللاّبل يبطل احلج

، وقد اختلف يف سبب )٣(ُوعرفات اسم يف لفظ اجلمع، فال جيمع
َّتسميتها بذلك، فقيل إهنا مأخوذة من االعرتاف بالذنب، وقد ورد ذلك 

 عن عرفات )عليه السالم (سألت أبا عبد اهللا الصادق> :ر قالّعن معاوية بن عام
ِّمل سميت عرفات؟ فقال ُ َ الم خرج بإبراهيم  إن ج ائيل عليه ا س: )عليه السالم (ِ

يا إبراهيم : ا زالت ا شمس قال   ج ائيلّصلوات اهللا عليه يوم عرفة، فلم
ُ اع ف بذنبك، واعرف مناسكك، فسميت عرفات لقول ج ئيل عليه ا سالم 

َّ، وقيل إهنا مأخوذة من املعرفة، ففي هذا اليوم يتعرف )٤(<اع ف فاع ف َّ
ً فإن احلجيج مجيعا يلتقون يف ذلك ّالعبد عىل ربه، وقيل من التعارف، َّ

ّاملوقف، وقيل هي حمل التعارف بني آدم وحواء بعد هبوطهام من اجلن َّ  .ةُّ
                                                 

 .٣٥، احلديث ٣٣٠، ص١٠ج: وسائل الشيعة، مصدر سابق )١(
 .٣، احلديث ٣٤، ص١٠ج: ُ مستدرك الوسائل، مصدر سابق)٢(
 .١٤٠١ ص،٤ج:  تاج اللغة، مصدر سابقالصحاح:  انظر)٣(
 .١احلديث  ،٤٣٦ ص٢ج: ، مصدر سابقعلل الرشائع )٤(
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َّوالظاهر من مجيع ما تقدم هو أهنا ألصق باالعرتاف بالذنوب، السيام  َّ َّ
ُّوأن يوم عرفة هو يوم الدعاء، وحمل التوبة واالعرتاف بالذنب، وأما لقاء  َّ

 فهو لقاء االعرتاف بالذنب، وأما املعرفة فذلك بعد اعرتاف َّآدم وحواء
العبد بذنبه وتقصريه عن الوصول إىل معرفته، وأما التعارف فاألوىل هو 
 .ِّالتعارف بني العبد وربه، وهذا ال يكون بدون اإلقرار بالتقصري والذنب

ٍوعىل أي حال، فعرفة كمكان قد اقرتنت بعامل الدعاء، وهذا االقرتان  ّ
ًأسس له قرآنيا، وهو قوله تعاىل ِّ ُفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا ...{: ُ ُ ْ َ َ َ َ

ٍ َ َ ْ  ُ ْ َ َ ِ
َعند ا مشعر ا رام واذكروه كما هدا م و ن كنتم من  بله  من ا ضآل  َ ْ ِ َ َ َِ ِ ْ  ُ ُ ُ

ِ َِ َ َْ ُ َ َ َ ََ َُ ُ ِ َ ْ ْ ِ{ 
عاء دُ، فعرفة انطالقة الدعاء والذكر، لتكتمل حلقات ال)١٩٨: البقرة(

ّوالذكر يف مزدلفة املسام  .  باملشعر احلرامةُ
ْوينبغي أن يعلم بأن أعامل عرفة إنام أريد هبا مـن حرض عرفة نفسها،  َُ ُ َّ َّ

ّأي كان حاجا، حيث يستحب ُ ّ ُ له عدة أمور غري األمور الواجبة، وهذا ال ًّ ُ َّ
يعني عدم استحباب الدعاء يف يوم عرفة ملن مل حيرض عرفة، فعن أمري 

ة، وال بأس أن  تمعوا   ّال عرفة إال بمك>: ه قالّ أن)عليه السالم (ّملؤمنني عيلا
، <ةّال عرفة إال بمك>: )عليه السالم (، فقوله)١(<األ صار يوم عرفة يدعون اهللا

َّإشارة منه إىل املكان املأخوذ قيدا يف األعامل، ولذلك عرب عن الدعاء يف  ً
َّ، أي أهنم هلم الدعاء، ولكنهم ) بأسال: (األمصار يف يوم عرفة بقوله َّ ّ

ّ ممن يعرفون، ألنه ال عرفة إال بمكواليس َّ ِّ ُ  .ةَّ
ُبل ورد هناك نوع من التعويض ملن مل يشهد عرفة، ومع ذلك يكتب 
 َّله أجر الوقوف بعرفة، وذلك ملن عرف بكربالء عند قرب اإلمام احلسني

                                                 

 .٢: احلديث ،٣٢ ص،١٠ج: وسائل الشيعة، مصدر سابق )١(
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 قال يل أبو عبد اهللا الصادق>: ، فعن معاوية بن وهب البجيل قال)عليه السالم(
، وكام )١(< من عرف عند ق  ا س  عليه ا سالم فقد شهد عرفة: )عليه السالم(

َة بشري الدهان الذي يبلغ اإلمام َ الصادقّهو احلال يف قص ُ ِ َّ بأنه )عليه السالم (ُ
َربام يفوته الوقوف بعرفه فيذهب ليعرف عند قرب اإلمام احلسني ِّ ُ ، )لسالمعليه ا (َِّ

 . )٢( عمله وأخربه بأجر عمله)عليه السالم (فاستحسن اإلمام الصادق
ُومن أهم أعامل عرفة الدعائية، قراءة دعاء اإلمام احلسني ُ  يف )عليه السالم (ِّ

ا مد هللا ا ي ل س لقضائه دافع، وال لعطائه مانع، >: لهّيوم عرفة، الذي أو
، والذي لو مل يكن فيه إال )٣(<...وال كصنعه صنع صانع، وهو ا واد ا واسع 

 لكفى )٤(<...ماذا وجد من فقدك، وما ا ي فقد من وجدك >: )عليه السالم (قوله
ّوزيادة، وأيضا دعاء اإلمام عيل ُ ا مد هللا >: َّ، الذي أوله)عليه السالم (ادّ السجً

 رب  العا  ، ا   ك ا مد بديع ا سماوات واألرض ذا ا الل واإلكرام، ّرب

  ء، ل س كمثله ّ  لوق، ووارث  ّ مأ وه، وخالق  ّاألر اب، و   
ُ، مع أدعية وأعامل أخرى ذكرت يف م)٥(<... ء ّا، وقد مر بنا وصيّاهنظُ ة َّ

إذا >:  عند الغروب يف يوم عرفة، حيث قال)عليه السالم (اإلمام جعفر الصادق
  .)٦(<...خر العهد من هذا ا وقف ال  عله آا ّ غر ت ا شمس يوم عرفة، فقل 

                                                 

 .٣٣: احلديث ،٥١ ص،٦ج: ، مصدر سابقهتذيب األحكام )١(
 .١١: ، احلديث٢٠٦ص: األمايل للشيخ الصدوق، مصدر سابق:  انظر)٢(
 .٢١٦ ص،٩٥ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )٣(
 .٢٢٦ ص،٩٥ج:  املصدر السابق)٤(
 .١٤٧: رقم ،٣١٦ص: ، مصدر سابقاديةّالصحيفة السج )٥(
 .٢ :ديثاحل ،٣١ ص،١٠ج: وسائل الشيعة، مصدر سابق )٦(
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ِّمر بنا يف بحث املعقبات ُ ُ الذي يفيد )صىل اهللا عليه وآله ( قول الرسول األكرم)١(َّ
ْهن املعقبات، وقد وعد) التسبيح والتحميد والتهليل والتكبري(َّبأن  ِّ نا َّ

الفصل، وحان وقت الوفاء بذلك، بالوقوف عند ذلك يف خواتيم هذا 
ُوبقدر وفائنا بالوعد سنحاول أن نستويف املوعود به، وذلك من خالل 

َّإبراز هوية هذه املعقبات التي كانت أحب ِّ َّ إىل رسول اهللا مما طلعت عليه ُ
سبحان اهللا وا مد هللا وال   إال اهللا >: )صىل اهللا عليه وآله (الشمس، وذلك لقوله

 يف )صىل اهللا عليه وآله (َّ، والتي سامها)٢(<   أحب إ   ما طلعت عليه ا شمسواهللا أ   
الواقيات، وذلك عندما التفت إىل أصحابه فقال : ُحديث آخر باجلنن، أي

ًا ذوا جننا، >: هلم َ  ال، ول ن :َّ قد أظلنا؟ قالّيا رسول اهللا من عدو: فقا واُ
 .)٣(< وال   إال اهللا واهللا أ  سبحان اهللا وا مد هللا: من ا ار، قو وا

ِّة هذه املعقبات؟ّفام هي هوي ُ 
ّإن اهلوي َّة أو اجلامع املشرتك هلذه املعقبات الرباعية هو أهنا ّة العامَّ ِّ ُ

د اإلبداع ُّ بتوحّبوجودها املجموعي ترسم لوحة اإلقرار واإلذعان التام
، )ال إله إال اهللا(، وجهة الصدور )احلمد هللا(، واإلفاضة )سبحان اهللا(

َّ، وهذه اجلدلية ختترص لنا كل ما هو كائن )اهللا أكرب(والعجز عن الوصف 
ًومكنون، وهي بمجموعها تشكل وردا قائام بنفسه، له كامالته ً ْ ِ ِّ ّ اخلاصة ُ

ُبه، والتي ال يمكن حتصيلها باإلتيان بتلك املفردات الرباعية منفردة،  ُ
                                                 

 . يف الفصل الرابع، فراجع)١(
 .٧: ، احلديث٧٧، ص٢ج: وسائل الشيعة، مصدر سابق )٢(
 .١: ، احلديث٧٥، ص٢ج: ، مصدر سابقمكارم األخالق )٣(
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ًع املقدس، كام هو احلال متاما بالنسبة ُوهذا من أبلغ أرسار مفردات الشار َّ
َّللنصوص القرآنية، التي تعطيك مضامني خمتلفة ومنوعة بوجودها  ُ ُ ُ
َّاملفردايت وبوجودها اجلميل، وبوجودها املوضوعي، مما يدل عىل أن يد  ُّ َّ ُ

 .ّاإلفاضة واحدة، فتأمل
ُهلذه املفردات الرباعية، فإن هلا بعديّ اخلاصة ةّوأما اهلوي  : ن، ومهاَّ
 ).اللفظ واملعنى(تدويني، يدور يف عامل الظاهر : لّالبعد األو
 ).ِّاحلق واحلقيقة(تكويني، يدور يف عامل الباطن : البعد الثاين

ّونحن بقدر ما يسمح لنا به أفق الكتاب نديل بدلونا يف األو ُ ل ُ
ًترصحيا، ويف التايل تلميحا ً . 

التنزيه : ، هي)ًترصحيا(تدوينة ته الّ، فهوي)سبحان اهللا(أما التسبيح 
ًسبحانا وتسبيحا(من الرشك والعجز والنقص، ومصدره  ، منصوب )ً

ُّعىل اإلطالق دائام، يستعمل يف صيغة التعجب السامعي، فيكون املفاد هو  ُّ ُ ً
ُإظهار التعجب مما تراه العني أو يتصوره العقل، وعادة ما يالزم الصورة  َّ َُّّ

 .<سبحان اهللا>د اإلبداعي بمفردة ُّإىل التوحاإلبداعية، ولذلك أرشنا 
ّوأما هوي  الغاية يف مجال )١(معاينة: ، فهي)ًتلميحا(ته التكوينية َّ

ُاملكنون، فال يتعقل بعده أفق آخر، واملعاينة إنام تكون بقدر الرائي ال  َّ ُ
ًاملرئي، وبنحو مل خيطر عىل باله ابتداء ً، ومل يطرق سمعه تبعا، فاملعاينة هي ٍ

ألشبه بنعيم اآلخرة، الذي جاء التعبري عنه بذلك يف كلامت الرسول ا
 يا عبادي سلوا :يقول اهللا تعا >: ، حيث يقول)صىل اهللا عليه وآله (األكرم

                                                 

يبة، ًمعرفة اليشء عىل نعته علام يقطع الر: ُمعاينة عني القلب، وهي>:  املراد باملعاينة)١(
 .٥٢٤ص: منازل السائرين، مصدر سابق: انظر. <وال تشوبه حرية
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رضيت عن م : إ نا نطلب رضاك، فيقول اهللا تعا : حوا  م، فيقو ون
ّف سأ    ما يتمن. سلوا حاجة أخرى   رأت، وال اه، فيعطيهم اهللا ما ال ع 

، )١(<رضيت عن م: م يقول اهللا تعا أذن سمعت، و م  طر   قلب   ، ث
ّفاملسبح إذا أدرك هوي ِّ ًمتأل أنسا ومجاال، ولذلك نجد اة تسبيحه التكوينية ُ ً ُ

 . عادة بالسعادة والرسورتقرتنَّأن هذه املفردة 
ُثـُم إن الوحدة اإلبداعية حاكمة عىل مجيع مفردات الوجو د، فيكون َّّ

ُالتسبيح ترصحيا وتلميحا لسان حال الكون املمكن، وبكل مفرداته  ً ً
َّاملوجودة أو التي شمت رائحة الوجود، ولذلك جاء التعبري القرآين عن 

َ سبح   ا سماوات ا سبع واألرض ومن {: ذلك بوضوح، وهو قوله تعاىل َ َ َُ ْ َ ُ ُْ   ُ َ ُ َ  َ ُ

ُ يهن و ن من  ء إال    
ِ ٍ ْ

َ  ِ َ  ِ ًسبح  مده ولـ ن ال  فقهون  س يحهم إنه  ن حليما ِ ِ َ َ ََ َ ََ ُ  ِ ْ ُ ُِ ْ  َ َ ْ َ  ِ َ َ ِ ْ َ ِ ُ

ً فورا ُ ّ واقعا منِّيلِ، فيكون التسبيح اجلب)٤٤: اإلرساء( }َ ُا ال حمالة، ويقرص ً
ِّالبيان عن اإلفصاح عن كينونة هذا التسبيح اجلـِبـِيل، الذي ما انفككنا 

ًعنه طرفة عني أبدا، من ق ّبل ومن بعد، فتدبٍ ُ  . رُ
ُشكر : ، هي)ًترصحيا(، فهويته التدوينية )احلمد هللا(وأما التحميد 

َّالشكر اسم ملعرفة النعمة، ألهنا >: املنعم عىل ما أبدعه فينا، ولذا قيل
َّن ما أبدعه فينا هو بالغ الكامل، إ، وحيث )٢(<...السبيل إىل معرفة املنعم 

ّن، فإن الشكر منفليس يف اإلمكان أبدع مما كا ا خالصته العجز عن َّ
 .الشكر

ُهي خالصة شكر النعم، وقد ورد يف ذلك عن ) احلمد هللا(وكلمة 
                                                 

 .١٢: ، احلديث٦٢ ص،٦ج: ، مصدر سابقمستدرك الوسائل )١(
 .٢١٠ص: منازل السائرين، مصدر سابق:  انظر)٢(
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، )١(<ُ شكر   نعمة و ن عظمت أن  مد اهللا>: )عليه السالم (اإلمام جعفر الصادق
: َّ أنه قال)عليه السالم (بل احلمد أعظم من النعمة نفسها، فعن اإلمام الصادق

ًنعم اهللا   عبد  ؤمن نعمة، بلغت ما بلغت، فحمد اهللا عليها، إال  ن ما أ>

 .)٢(< د اهللا أفضل وأوزن وأعظم من تلك ا عمة
وأفضل صيغ احلمد أن حتمده سبحانه كام هو أهله، فذلك هو احلمد 
ـَّاب السامء، كام هو املروي، عن زيد  ُالذي صار موردا الشتغال كت ً

ا مد هللا كما هو (: من قال>:  قال)عليه السالم (صادقام، عن اإلمام الّالشح
َ، شغل كتاب ا سماء،)أهله : يقو ون:  قالوكيف يشغل كتاب السامء؟:  قلتُ 

 .)٣(< اكتبوها كما قا ا عبدي و  ثوابها: إنا ال نعلم الغيب، فقالا ّ 
ت جعل>: ، فقال)عليه السالم (ًوأخريا قد جاء رجل إىل اإلمام الصادق
ًفداك إين شيخ كبري فعلمني دعاء جامعا؟ فقال ً ُ ِّ ا د اهللا، فإنك : )عليه السالم (ِّ

ّإذا  دت اهللا  م يبق  صل
 .)٤(<سمع اهللا ملن محده :  يعني قوهلم إال د   ك،ٍ

ِّمعاينة ما أعطيت بعني احلق، : ، فهي)ًتلميحا(وأما هويته التكوينية  َ ُ
َّيقاع حال، فإن إيقاع احلال بعد ٍفيكون الشكر منك واقع حال، ال إ

ِّاملعاينة إساءة أدب بحق املوىل، ولذلك قيل ُيشغلهم الشهود ّ اخلاصة َّبأن: ٍ
 . َّ بأن الشكر عني شهودهم، ونقول)٥(عن الشكر

                                                 

 .٧٣: ، احلديث٢١ص:  اخلصال، مصدر سابق)١(
 .١: ، احلديث٢١٦ص:  ثواب األعامل، مصدر سابق)٢(
 .١: ، احلديث٢٨ص: باق املصدر الس)٣(
 .١: ، احلديث٣٦٤، ص٢ج: ُ أصول الكايف، مصدر سابق)٤(
 .٢١٣ص: منازل السائرين، مصدر سابق:  انظر)٥(
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: ، هي)ًترصحيا(ته التدوينية ّ، فهوي)ال إله إال اهللا(وأما التهليل 
ُالشهادة تباعا لشهادة املوىل ومالئكته وأ ًويل العلم بوحدانيته حقا، وفاقا ً ً ّ

ًشهد اهللا  نه ال إلـه إال هو وا مالئ ة وأو وا العلم قآئما {: لقوله تعاىل َْ َ َِ َِ َِ ِ
ْ ْ ُ ْ ُ َ َُ َ ََ ََ ُ  

ِ ِ ُ  َ ُ ِ
َ

ُبالقسط ال إلـه إال هو العز ز ا كيم ِ َ ُ ِ
َ ْ َْ ُ  

ِ َِ
َ َ ِ ْ ِ ، وهي شهادة )١٨: آل عمران( }ِ

َّمطلقا، فمن هلله نزهه، وهو تنزيه التنزيه من وهم الرشكة والغريية  َّ ً ُ
تقتضيه الفطرة والربهان، بإثبات الواجب وسلب اإلمكان عنه، وجعل 

ّاآلخر شاهدا يف إمكانه عىل وحدانية احلق سبحانه، واعلم بأن ِّ ه ما من ً
  كلمة التوحيد هذه، كام هو املروي عن الرسول األكرم منكلمة أعظم

 .)١(<ال   إال اهللا: ُ قلت، وال قال القائلون قب  مثلما>: ه قالّ أن)عليه السالم(
ّقرص النظر إليه، ال بالكف عام : ، فهي)ًتلميحا(وأما هويته التكوينية  ّْ ُ َ

ام برؤية الوجود فيه، وهو معنى بالغ يف ّ لعدم سوائية اآلخر، وإن؛سواه
َّالدق ًة، يقرص عنه ما عداه سبحانه، فهو توحيد احلق لنفسه أزالِّ ، )٢(ً وأبدا ِّ

َّوللعبد املوحد شمة من ذلك، إذ ال يعرف قدره سواه سبحانه ُما قدروا {: ِّ َ َ َ

ِا  حق قدره  ِ
ْ َ  َ ُّ، فشهادة احلق ما شهد به احلق لنفسه، )٧٤: احلج( }...َ ِّ

ِّوشهادة املتحقق ما انطبعت فيه شهادة احلق نفسها، فال تغفل عن ذلك ِّ ُ . 
إنكار : ، هي)ًترصحيا(، فهويته التدوينية ) أكرباهللا(ا التكبري ّوأمهذا، 

َّما يصفه به الواصفون، فهو سبحانه املوحد لنفسه، كام تقدم، فإن توهم  َّ ُ ِّ ُ
: ُالغادي لكامالت التوحيد بوصف دون ذلك، خوطب بقوله تعاىل

ْوجآؤوا   قميصه بدم كذب قال بل سولت ل م أنفس م{ ُْ ُ ُُ َ َ َ َ َ َْ  َ ْ َ َ َ
ٍ ِ ٍ َ َ َِ ِ ِ ِ

ُ ٌ أ را فص  ِ يل َ َ ٌ ْ َ َ ً ْ َ

                                                 

 .٩: ، احلديث١٧ص:  ثواب األعامل، مصدر سابق)١(
 .٦١١ص: منازل السائرين، مصدر سابق:  انظر)٢(
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َواهللا ا مستعان   ما تصفون ُ َِ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ ِّ، وما أبلغه من وصف لكل )١٨: يوسف( }َ
ٌن   ذ ِك  كرى  ِمن  ن   قلب أو أل  ا سمع وهو شهيدِإ{عينني، وذي  َ َ َِ

َ َ ُ َ َْ   َ ْ ْ َْ َْ ٌ َ ُ َ ََ َ ِ َ
ِ{ 

 .)٣٧: ق(
ُوإن تعمد وصفه سبحانه بغري ذلك، خوطب ب َ ْبل {: قوله تعاىلَّ َ

َ قذف با ق   ا اطل  يدمغه فإذا هو زاهق ول م ا و ل  ما تصفون ُ َِ   ِ ِ ُِ ْ َ َْ ُ ُ َُ َ َُ ٌ َ َُ َ َ
ِ ُ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ{ 

َ ما ل م كيف ... {عىل اهللا تفرتون؟ ، أهبذا احلكم )١٨: األنبياء( ْ َ َْ ُ َ َ

َ كمون ُ ُ ْ َفا قوا اهللا{، )٣٥: يونس (}َ ُ ِ وأطيعونَ  ُ ِ
َ  ،)١٠٨: عراءالش( }َ

َو ذر م اهللا  فسه و   ا...{
ِ َ َُ َُ ْ َ ُ ُ ُ  َ ُا مص هللا ُ ِ ِفإن...{، )٢٨: آل عمران( }...َ

ْ ت تم َ ُ ْ ُ

ْ هو خ  ل م ُ  ٌ ْ َ َ ُ ْال    ب علي م ا وم  غفر اهللا ل م ... {، و)٣: التوبة( }...َ ُ ُْ َُ َُ ِ ْ َ ََ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ

َوهو أرحم ا راِ   ِ  ُ َ ْ َ َ ُ َو ن عد م عدنا وجعلنا جهنم .. .{، )٩٢: يوسف( }َ  َْ َ ََ َْ َ ََ ْ ُ ُْ  ِ
ً ِل فر ن حص ا ِ َ َ ِ ِ

َ ُ هذا كتا نا ينطق علي م با ق إنا كنا {، )٨: اإلرساء( }ْ  
ِ  َ ِ ُ ْ َ َ َ َ َ َُ ُِ ِ َ

َ ست سخ ما كنتم  عملون ُ َُ ْ َ ْ ُ َ ُ َِ ْ ُو ذا قرئ القرآن فاستمعوا   { ،)٢٩: اجلاثية( }َ َ ْ ُ ِ َ َْ َ ُ ْ ُ ْ ِ ِ
ُ َ َ

ُوأنصت ِ
َ َوا لعل م تر ونَ ُ َ ْ ُ ْ ُ  َْ  .)٢٠٤: األعراف( }َ

ٌإن هو إال ذكر وقرآن ... {ِّهذه كلامته سبحانه، تصدح فينا باحلق، و ْ ُ َ ٌ ْ ِ  
ِ َِ ُ ْ

ٌمب  ِ َفخذ ما آت تك و ن من ا شاكر ن...{ ،)٦٩: يس( }  َِ ِ
  ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ : األعراف( }َ

َوا مد   رب العا م { ،)١٤٤ ِ َ َ
ْ   َ ِ ِ ُ ْ َ  . )١٨٢: افاتالص( }َ
عن ّ حتى ِّ، فهو لزوم االعتقاد بالكف)ًتلميحا(وأما هويته التكوينية 

ًوصفه بعدم الوصف، فهو التنزيه املطلق، أعم من كونه وصفا عدميا كام  ً ّ
ًيف التسبيح، أو وجوديا كام يف املقام، وقد ورد أن رجال دخل يوما عىل  َّ ًً

 .)عليه السالم (اإلمام أيب عبد اهللا الصادق
 .اهللا أكرب: فقال الرجل>
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 ؟  ءّاهللا أ   من أي: )عليه السالم (فقال
 .ِّمن كل يشء: فقال

 . حددته: )عليه السالم (فقال أبو عبد اهللا
 كيف أقول؟: فقال الرجل

 . )١(<اهللا أ   من أن يوصف: قل: )عليه السالم (قال
اهللا أكرب من أن : َّإن معنى التكبري>: )رمحه اهللا (طبائياويف ذلك يقول الطب

من هذا الوصف، ّ حتى ِّيوصف، فهو تعاىل أكرب من كل وصف نصفه به
 اإلسالمي، الذي يفوق ما نجده من معنى للتوحيدوهذا هو املناسب 

 .التوحيد يف سائر الرشائع الساموية
 ،اهللا أكرب( وهذا الذي ذكرناه هو الفرق بني كلمتي التكبري والتسبيح

ّن اهللا تنزيه له تعاىل عن كل وصف عدمي مبني فسبحا)وسبحان اهللا  عىل ِّ
النقص كاملوت والعجز واجلهل وغري ذلك، واهللا أكرب تنزيه مطلق له 

ًتعاىل عن كل وصف نصفه به، أعم من أن يكون عدميا أو وجوديا، ً ّ حتى ُّ
ى إىل ّ مفهوم حمدود يف نفسه ال يتعدّ كلّمن نفس هذا الوصف، ملا أن

 . )٢(<ٌّ وهو تعاىل ال حييط به حد، فافهم ذلك،مغريه من املفاهي
 

ُبعد تلك الرحلة التعريفية التقريبية بمجمل موضوعات الدعاء 
ِنكون قد وصلنا إىل هناية املطاف وإرشاق مسك اخلتام، حيث يطيب يل  ِ

                                                 

 .٨: احلديث ،١١٧ ص،١ج: ، مصدر سابقالكايفُ أصول )١(
 .٨٠ ص،٢٠ج:  يف تفسري القرآن، مصدر سابقامليزان )٢(
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 :يف ذلك أن أقف عند أمرين مهمني، مها
 . عبادية الدعاء:األول
 .ء للغري الدعا:الثاين

ّا بيان كون الدعاء هو مخ العبادة، ّم منّأما عبادية الدعاء، فقد تقد ُ
َوهذا األمر يدعونا إىل رضورة فهم حقيقة العبادة لنعرف مكانة الدعاء  ََ ْ

 .من ذلك
ُأما حقيقة العبادة فهي بعبارة موجزة ّ الطاعة التام:َّ ُة هللا تعاىل وفق ُ

َّعقل ورسم مالحمها الشارع املقدس، نا هبا الَرسوم العبودية التي ألزم ُ َ ُ
ة، وإال ّة هو عدم التفات القلب إىل غري اهللا تعاىل البتّومقتىض الطاعة التام

ّسوف ختدش متامية الطاعة، وبمقتىض ذلك البد  للداعي أن يفهم هذه ُ
ٌ العبد خطاء ّنإة، وحيث ّاحلقيقة الناصعة التي هي مفاد العبادة التام ّ

ٌومقرتف للذنوب َ له إذا ما أراد أن يدعو ربه أن يتوب ويستغفر ّ فإنه البدُ َ
َلب موضوع االستجابة، ُه بخلوص، فام مل يفعل ذلك فإنه يكون قد سّرب َ

ٍبل سوف يكون دعاؤه بال موضوع، وعندئذ سوف يكون جمرد مكاء  ُ َ ُ ٍ ٍ
 .ٍوتصدية ولقلقة لسان

ُوعليه فالبد أن تكون قلوبنا تائبة طاهرة، وألسنت ً ًَّ ِنا زكية عند التوجه ُ ّ ً
َّأن اهللا عز وجل > :بالدعاء للباري تباركت أسامؤه، وقد ورد يف األخبار َّ َّ

ٍادع  بلسان  م تعص  به: )عليه السالم (أوحى إىل موسى
َّأنى يل : ، فقالُ

 .)١(<ِادع  بلسان غ ك : فقال؟بذلك
ّا الدعاء للغري، فهو أمر يف غاية األمهية، فإنّوأم ّم مجيعا بأننا نعلٌ ً ُ 

                                                 

 .٣٩٠ ص٩٠ج: ، مصدر سابقبحار األنوار )١(
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َّالسعادة احلقيقية إنام تكمن يف إسعاد اآلخر، وبناء عىل ذلك فإن الدعاء  ًَ ِ ُ َّ َ
ّة املسلمني سوف يكون مكمنا للسعادة احلقيقية، بل إنّللمؤمنني وعام ه ً

ّمكمن استجابة الدعاء يف حق أنفسنا، وهنالك روايات كثرية حتث عىل  ٌ ِّ ُ
 : ُفنا بثمرات ذلك، منهاّعرُالدعاء للمؤمنني بظهر الغيب وت

ٍأوشك دعوة وأ ع إجابة >:  أنه قال)عليه السالم (الباقرّ حممد عن اإلمام • ُ ٍ ُ

ِدعوة ا ؤمن ألخيه بظهر الغيب ِ
ُ>)١(. 
ُد ء ا رجل ألخيه >: ه قالّ أن)عليه السالم (وعن اإلمام جعفر الصادق •

َبظهر الغيب يدر ا رزق و دفع ا كروه ُ َ  >)٢(. 
ٍما من  ؤمن د   لمؤمن  >:  أنه قال)صىل اهللا عليه وآله (ًا عن رسول اهللاوأخري ِ

ّإال ورد اهللا عليه مثل ا ي د   م به من    ؤمن و ؤمنة   ، من أو  َ ُ  َ ِل َ
ِا هر أو هو آت إ  يوم القيامة، و ن العبد  ؤ ر به إ  ا ار يوم القيامة  ُ َ ٍ

ُ يا رب هذا ا ي  ن يدعو  ا ف شفـعهم اهللا عز : ُفيقول ا ؤمنون وا ؤمنات ُ  ُ ْ

 .)٣(< فينجو،ِوجل فيه
 

ًوأخريا نرسو بمركبنا عند ضفاف الرمحة، لتنغمس الروح بعبق 
ة، ّ، وبعد جولة وجدنا أنفسنا أمام نامذج مج)عليهم السالم(كلامت أهل العصمة 

ُ، حتار العني إىل أهيا تشري، كروض متأله الزهور والرياحني َّواليد أهيا ِّ
، فقد ارتأينا انتخاب ثالثة نامذج تفيض بالرمحة، ّبدتقطف، فإذا كان وال

                                                 

 . املصدر السابق)١(
 . املصدر السابق)٢(
 . املصدر السابق)٣(
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َّل يتعلق بالصلوات املفروضة، والثاين يتعلق بأحد الشهور، والثالث ّاألو َّ
 .)عليه السالم (َّيتعلق بإمامنا احلجة بن احلسن

  ت ا فروضةخاص با صلوا: لّا  ء األو
ُ، حيث أوىص بأن يدعى به يف )عليه السالم (ُوهو دعاء منسوب للخرض

َّدبر كل صالة، ثـُم قال فواهللا ما يدعو به أحد من ا ؤمن    >: )عليه السالم (ِّ
أدبار ا صالة إال غفر اهللا   ذنو ه و و  نت عدد  وم ا سماء وقطرها، 

كام جاء  ُ عرض الدعاء وملحقه،، وقد ارتأينا)١(<وحصباء األرض وثراها
 :)عليه السالم (ذلك يف بعض كتب األدعية، وهو قوله

ُيا من ال  شغله سمع عن سمع، و ا من ال يغلطه ا سائلون، و ا من ال >  ُ

ّي مه إ اح ا ملح  ُ ُ َ، أذق  برد عفوك، وحالوة ر تك ومغفرتك، إل  هذه ُ َ

ً رغبة منك فيها، إال تعظيما وطاعة ٍيتها ال  اجة منك إ ها، والّصال  صل ً
ٍ

ٌو جابة  ك  ا أ رت  به، إل  إن  ن فيها خلل أو نقص من ر وعها أو  ٌ ً

 .)٢(<ُ  سجودها فال تؤاخذ ، وتفضل   بالقبول والغفران
ِّوهو دعاء مرت بنا بعض مقاطعه، حيث جتيل القدرة اإلهلية بالسامع  َّ ُ

ه مع اجلميع، ّيأخذه أحد دون اآلخر، ألنِّللكل يف نفس اآلن، دون أن 
 .ِّوأقرب لكل واحد منا من حبل وريده

وال خيفى عىل القارئ اللبيب ما يف هذا الدعاء من تعابري لطيفة 
أذق  برد عفوك، >: )عليه السالم (رقيقة، متأل الوجدان والنفس هبجة، كام يف قوله

                                                 

 .٨ :ديث، احل٩١ص: ، مصدر سابقلشيخ املفيد لاألمايل )١(
 .٦٣ص:  مفاتيح اجلنان، مصدر سابق)٢(
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عاء باختصاصه ّ، وقد عربنا يف عنونة الد<وحالوة ر تك ومغفرتك
عليه  (بالصلوات املفروضة لوجود قرينة سياقية قادتنا إىل ذلك، وهو قوله

ُ، فإن املتبادر منه هو خصوص الصلوات <ًو جابة  ك  ا أ رت  به>: )السالم َّ
 . الواجبة، واهللا العامل
   شهر رجب وسائر ا صلوات: ا  ء ا ا 

قلت أليب عبد اهللا >: قالَّاد أنه ّالسجّ حممد ورد يف حديث طويل عن
مني فيه دعاء ينفعني اهللا ّهذا رجب عل! ُجعلت فداك: )عليه السالم (الصادق
 سم اهللا ا ر ن ا رحيم، وقل   : اكتب: )عليه السالم (فقال يل أبو عبد اهللا: به، قال

ً  يوم من رجب صباحا و ساء، و  أعقاب صلواتك   يو ك و لتك ً  : 
  خ ، وآمن سخطه عند    ، يا من يعطي ا كث  يا من أرجوه    

ًبالقليل، يا من يعطي من سأ ، يا من يعطي من  م  سأ  ومن  م يعرفه تـحننا  َ َ ُ 
اك  يع خ  ا نيا و يع خ  اآلخرة، وا ف ّمنه ور ة، أعط  بمسأل  إي

 منقوص ما أعطيت،    اك  يع   ا نيا و  اآلخرة، فإنه غ ّع  بمسأل  إي
  . وزد  من فضلك يا كر م

َّثـُم مد أبو عبد اهللا: قال  يده اليرسى فقبض عىل حليته ودعا )عليه السالم (َّ
 :- بعد ذلك-ابته اليمنى، ثم قال ّهبذا الدعاء وهو يلوذ بسب

ْ والطول، حرم ش ب  ّيا ذا ا الل واإلكرام يا ذا ا عماء وا ود، يا ذا ا ن>  

 .)١(< ار  ا
َّثم مد أبو عبد اهللا يده اليرسى : (السجادّ حممد والظاهر من قول َّ

                                                 

 .٢١١ ص،٣ج: بق، مصدر ساإقبال األعامل )١(
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عليه ( هو أنه) ابته اليمنىّحليته ودعا هبذا الدعاء وهو يلوذ بسب فقبض عىل
ُ األوىل يميل عىل السائل نفس الدعاء، ثم َّ ملا انتهى كان يف املرحلة )السالم

َ الدعاء به بصورة عملية، لريي السائل  إىل مرحلة)عليه السالم (من ذلك انتقل ِ ُ ِ
َّكيفية الدعاء به، فمد يده اليرسى فقبض عىل حليته ودعا هبذا الدعاء وهو 

 الدعاء بخامتة، )عليه السالم (َّ من ذلك أتمىا انتهّابته اليمنى، وملّيلوذ بسب
شهور ، مما يعنى أن امل)...يا ذا ا الل واإلكرام يا ذا ا عماء وا ود : (وهي

ة الناس من وضع اليد اليرسى عىل اللحية، واللوذ بالسبابة ّلدى عام
وضع اليد اليرسى (َّاليمنى، ليس وفق ما هو عليه الدعاء، فإن هذا الفعل 

 . هو من بداية الدعاء)واللوذ باليمنى
ُوأما املقطع األخري املتعارف فيه قبض اللحية باليد اليرسى، واللوذ 

 عىل ّ مسكوت عنه، ولكن هنالك قرينة سياقية تدلبسبابة اليمنى، فذلك
م ش ب  ّحر: ()عليه السالم (ُاستمرار وضع اليد واإلشارة باألخرى، وهي قوله

 .، فناسب هذا القول وضع اليد عىل اللحية، واهللا العامل)  ا ار
   طالب ا نيا واآلخرة: ا  ء ا الث

، يفيض )عليه السالم (ُوهو دعاء مروي عن اإلمام احلجة بن احلسن
ًبالرمحة، ويعلم الناس كيف يتفـقـد بعضهم بعضا بالدعاء يف ظهر  َّ ِّ ُ

ّالغيب، ونحن مل نجد دعاء كهذا يؤدب األم ًُ ِّ ُ ِّة عىل الدعاء جلميع عينات ُ
ّاألم ُة، ويأمل هلا اخلري، فيه يكون الفرد أمة، واألمة فردُ ُ، إنه دعاء جدير ًاُ َّ

ّبأن يتىل يف عقب كل، وجدير ر فيهّباحلفظ والتدب  صالة، وجدير بأن ُ
َا  ارزقنا توفيق الطاعة، و عد >:  عليه السالموهو قوله .ذهبالُيكتب بامء  ْ ُ

ّا عصية، وصدق ا ي َ ْ ْمنا با دى واالستقامة، وسدد ِة، وعرفان ا رمة، وأ رِ  
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ْر بطوننا من  أ س تنا با صواب وا كمة، وأ أل قلو نا بالعلم وا عرفة، وطه
ا رام وا شبهة، واكفف أيدينا عن الظلم وا  قة، واغضض أبصارنا عن 

ْسدد أسماعنا عن ا لغو والغيبة، وتفضل   علمائنا االفجور وا يانة، و  ْ ُ

باع ّت با زهد وا صيحة، و  ا تعلم  با هد وا رغبة، و  ا ستمع  باال
 شفاء وا راحة، و   وتاهم با رأفة وا ر ة، وا وعظة، و   ر  ا سلم  با

و   شا نا با وقار وا سكينة، و  ا شباب باإلنابة وا و ة، و  ال ساء 
ة، و  األغنياء با واضع وا سعة، و  الفقراء با ص  والقناعة، ّبا ياء والعف

و  الغزاة با   والغلبة، و  األ اء با الص وا راحة، و 
ُ

 األ راء بالعدل 
ار   ّوا شفقة، و  ا رعية باإلنصاف وحسن ا س ة، و ارك  لحجاج وا زو

 والعمرة، بفضلك ور تك، يا ّ عليهم من ا جَا زاد وا فقة، واقض ما أوجبت
 . )١(<أرحم ا را  

ّوختاما، أللهم تقبل من َّ َّ ْا ذلك إنك جميب الدعوات، وأقلً ُ  عثرتنا َّ
ُفإنك مقيل َّ العثرات، وأجزل لنا العطاء فإنك أنت الوهابَّ َّ. 

ّواحلمد هللا رب العاملني من قبل ومن بعد، وصىل اهللا عىل سي َِّّ نا ّدنا ونبيُ
 .بني الطاهرينّاألمني وآله الطيّ حممد وشفيعنا اخلاتم

 
 كان الفراغ منه يف عرص يوم اجلمعة

 ة هـجري١٤٣١ُل من مجادى األوىل من عام ّاملوافق لألو
 سةّيف مدينة قم املقد

                                                 

، حتقيـق ونـرش مؤسـسة النـرش لشيخ جـواد القيـومي، ل)عليه السالم (صحيفة املهدي  )١(
 .١٨ص: ّم، قم املقدسة١٩٩٦، ٢اإلسالمي، ط
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 ْإال من تاب وآمن وعمل عمال صاحلا فأولئك يبدل اهللاُ سيئاهتم َ َ َ َِ ِ َ َ َِّ َ ُ ْ َ َ َ َ َُ َ َ َِّّ ََ ِ ِ ُِ َ ً ً ِ.. ٩٠ 
 ِالذين آمنوا وتطمئن قلوهبم بذكر ْ ِ ِ ِِ ُ ُ َ َُ َُّ ْ ُّْ َ ََ  ٧،٢٤ ......................... اهللاُ
 ِأمل تعلم أن اهللاَ له ملك الساموات واألرض وما لكم من دون اهللا ُ َ َ َ ُ ِّْ َ ْ َ َّ ُ ُْ َ ْ َ َِ َ ِ ُ َّ َ ََ ْ َ.. ١٥ 
ِأمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلوهبم لذكر اهللا ْ َ ِْ ِ ِ ِْ ُ ُ َُ َُّ َ َ ََ َ َُ ِ ْ ْ َ.................... ٦٥ 
 ُليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعهِإ ُ َ ُ َّ َ َ ُ ِّ َ ْ َ َْ َّْ َ ُِ ُِ ْ ْ َِ َ ُ................ ٤٨ 
ْاليوم أكملت لكم دينكم ْ َ َُ َُ ِ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ.................................... ٢١٣ 
َأمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء ُّ َّ َُّ ِ ْ َ َ ُ َ َُ ْ َُ َِ ُ ِ َ..................... ٢٧ 
 َّإن ٌ إبراهيم ألواه حليمِ َ َِ َ ٌ َّ ِْ ِ......................................... ٣٣ 
 َإن احلسنات يذهبن السـيئات ذلك ذكرى للذاكرين ِّ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََّ َّ َ َْ َ َ ِ َ ِ............ ٩٠ 
 ِإن الذين يستكربون عن عباديت َ َ ْ َ َِ َِ َ َُّ ِْ ْ َ َّ ِ.............................. ١٧٢ 



 إرشاقاته ومعطياته: الدعاء .............................................................. ٢٣٤

 َإن الشيطان ل َ َ َّْ َّ ًكم عدو فاختذوه عدواِ ُ َّ ُ ٌُّ َُ َِ َّ ْ ُ........................... ٧٥ 
 َإن اهللاَ ال يضيع أجر املحسنني ِ ِ ْ ْ ُ ُُ َ َ ِ َّ ِ.................................. ٥٢ 
 ُإن اهللاَ يفعل ما يريد ِ ُ َ ََ ُ ْ َّ ِ......................................... ١٥٧ 
  ِإن املنافقني يف الدرك األسفل من النار َّ ََ ِ ِ ِ ِِ َ َّْ َْ َّ ِ َ ُ ًولن جتد هلم نصرياِ ِ َ َْ ُ َ ِ َ َ َ..... ١٤٣ 
َإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني ِ ِ ِ ٍَ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َّْ ِّ َّ َ ًَ ُ ً َ ََّ ُ َّ ِ ِ ََّ ِ ِ... ٢١٣ 
 ِن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهوإ َ َ َ ْ ٌ ُُ ْ َّ ََ َ َ َ َّْ ْ َ ََ َ َ َِْ ِ َِ ٌ شهيدِ ِ َ. ٢٢٥ 
 ًإن لك يف النهار سبحا طويال ِ َِ ً َ َّْ ََ ِ َّ ِ َ َ................................ ١٩٥ 
 ًإن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيال َِ ُِ ََ َ َ ْْ ْ َ ََّ ًَ ُّ َِ ِ َّ َ ِ...................... ١٩٥ 
 ٌإن هو إال ذكر وقرآن مبني ِ ُّ ْ ٌٌ ُ َْ َْ ِ َّ ِ ُِ................................... ٢٢٥ 
 ًإنا ال نضيع أجر من أحسن عمال َ َ َ ََ َ ْ ْ ْ َُ َ ِ ُ َّ.............................. ٥٢ 
 ٌإنام املؤمنون إخوة ََّ ْ ِ َِ ُ ِ ْ ُ َ........................................... ١٤٣ 
َاهدنا الرصاط املستقيم ِِّ َِ َُ َ َ...................................... ٢٠٢ 
 ٌبل اإلنسان عىل نفسه بصرية ََ ِ َ َِ ِ ْ َُ َ َ ِ ْ ِ................................. ١٤٢ 
 ٌبل نقذف باحلق عىل الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ِّ ُِ َ ََ ُ َ َ َُ َ َ َ ِْ ُ َ َْ َِ ِ ِْ َْ ِ............. ٢٢٥ 
َبيضاء لذة للشاربني َِ ِ َّ ِّ ٍَ َّ ْ َ........................................... ٢٥ 
َّتسبح له الساموات السبع واألرض ومن فيهن َ َ ُ ْ َ ُ ُ ِِّ ِ َ ْ َّ َ َّ َُ َ ُ َ ُ................ ٢٢٢ 
َتلك إذا قسمة ضيزى ِ ٌ ًَ ْ ِ ِِ َ ْ....................................... ١٣٣ 
ٍتلك حدود اهللاِ ومن يطع اهللا ورسوله يدخله جنات ِ ِ َِّ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ ُْ َ ْْ ُُ َ َِ َ.......... ١٣٩ 
  ٌخاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ُ ًَّ ِ ِْ ْ ْ ُُ َ ْ ََ َُ َ َ.................................٦٥ 
 َّخش ٌعا أبصارهم خيرجون من األجداث كأهنم جراد منترشُ ُِ ِ َِ َُّ َ ْ َّ ُ ْ ٌُ َ ْ َ ُ َ َْ ََ ْ َ ًْ َ ُ َ...... ٦٥ 
 ِذلك تقدير العزيز العليم ِ َ َْ ِْ ِ ُ ِ ِْ ََ َ.................................... ١٢٤ 



 ٢٣٥ ...........................................................................فهرست اآليات

َرب اجعلني مقيم الصالة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ُ َّ َ َّ َّ َ َّ َ ْ ِّْ َْ َُ َ َ ِّ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ........ ١١٤ 
ًرب اغفر يل ولوالدي وملن دخل بيتي مؤمنا ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ َْ َ َ َ َّ َ َ َِّ َ َ َ ِ ْ.................... ١٥ 
  َرب هب يل من الصاحلني ِِ َِّ َ ْ ِِّ َ ٍفبرشناه بغالم حليم* َ ِ َ ُ ٍَ َ َُ ِ َ ْ َّ............... ٣١ 
 َربنا اغفر يل ولوالدي و َّ َ َ ََّ ِ ِ ِِ ْ َْ ُللمؤمنني يوم يقوم احلسابَ َ ْ ََ ُ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ ْ ْ........... ١٦٩ 
 ٍربنا إين أسكنت من ذريتي بواد غري ذي زرع ْ ْ ِّ ْ ََّ ِِّ ٍ ِ ِِ َِ َ َّ َِّ ُ ُ َ َ َ................. ٢١٤ 
ٍربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعني ُ َّ ِّ َْ َْ ََ ُ َُ َ َ َِ َِّ َ َ ْ ْ َِّ َ َ.................... ١٦٩ 
ْربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم ْ ِّ ُ َ ْ َِ ِْ َ ُ َ ْ َ ََّ ُ ًَ ْ ْ َِ ْ.................... ١١٤ 
 ِسبحان الذي أرسى بعبده ليال من املسجد احلرام َ َ ْ ِّ ْ ُِ ِ ِ ِِ َ َ ْ ْ َ َ ًْ َ َِّ َ َ َ......٢١٤ ،٢٠٧ 
 َشهد اهللاُ أنه ال إلـه إال هو َ ُُ َّ َ َِ ِ َّ ََ ِ َ................................... ٢٢٤ 
َرصاط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني َّ َ ُ َِّ َ َ َ ََّ َ َْ ِْ ِِ َ ِ َ َ َ ِ َِ َ.. ٨١ 
 ٍعامل الغيب ال يعزب عنه مثقال ذرة َِّ َ َ ُْ َ ُْ ُ ْ َ ْْ َ ُ َِ َ ِ............................ ٣٢ 
ًعينا فيها تسمى سلسبيال ِ َ َ َّ َْ ُ َ ِْ ً َ...................................... ٢٥ 
ِغلت أيدهيم ولعنوا بام قالوا بل يداه مبسوطتان َ ََ ْ َُ َ َ ْْ ُ َ َ َ ْْ ُ ُ َِّ ُ ِ ِِ َ ْ ُ. ١٦٠، ١٥٧ ،١٠١ 
 ِفاتقوا اهللاَ وأطيعون ُ َِ َ ُ ََّ......................................... ٢٢٥ 
َفإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللاَ عند امل َ ُِ ٍْ ْ َ َ َ َ َُ َ ُِّ َ ْْ َ ِشعر احلرامِ َ َ ِ َ ْ.. ٢١٨ ،٢٠٩ 
 ْفأما اليتيم فال تقهر َ ََّ َْ َ َ ََ ِ ْ َ............................................ ٢٨ 
ْفإن تبتم فهو خري لكم ْ ُْ َّ ٌ َ َ ُ َْ َُ ُ ِ....................................... ٢٢٥ 
 َفانطلقا َ َإذا لقيا غالما فقتله قال أقتلت نفسا زّ حتى ََ ً ْ َ َ َ َ ً َ ََ َ ََ ْ َ َ ََ ُ َُ ِ ًكيةِ َّ ِ.......... ٣١ 
َفخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين َ َ ِْ ِ َّ ُِّ ََ ُ َ ْ َُ............................ ٢٢٥ 
 ِفكال أخذنا بذنبه ِ ِْ ََ ْ  ََ َ ُ............................................ ١٣٨ 
ٌفام أوتيتم من يشء فمتاع احلياة الدنيا وما عند اهللاَِّ خري ْْ َ َ َ ْ ََ َ ْ ُّ َ ُْ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َْ ٍَ َ َ وأبقىُ ْ ََ.... ٤٢ 



 إرشاقاته ومعطياته: الدعاء .............................................................. ٢٣٦

َفام لكم كيف حتكمون َُ ْ َُ ُْ َ َ ْ َ َ....................................... ٢٢٥ 
 َفنادته املآلئكة وهو قائم يصيل يف املحراب أن اهللا يبرشك ُ ِّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ََّ َ ُ ََ ِ َ ٌِ ِ ِْ َِ ِّ ُ َ ْ َ...... ١١٥ 
  ًفهب يل من لدنك وليا َّ َ ْ َِ َِ ُ َّ ِيرثن* ِ ِ َي ويرث من آل يعقوبَ ْ َ ْ َ َِ ِ ُ ِ........ ١١٤ 
ُيف بيوت أذن اهللاَُ أن ترفع ويذكر فيها اسمه َ َ َ ُُ ْ َ ِْ ِ ٍَ ْ َ َُ َ َ ِ................... ٢٠٩ 
 َقد نرى تقلب وجهك يف السامء فلنولينك ََّ َُ َ ْ َ َِّ َ َُّ َ ََ َّ َِ ِ َ َ ْ.................... ٢١٤ 
َُقل ادعوا اهللا ْ ِ َ أو ادعوا الرمحـن أيا ما تدعوا فله األسامءُ ْ َّ ََّ ُ ّ َ َْ َ ًُ َ ْ ُْ َ َ َِ.......... ٥٨ 
 َقل ال أسألكم عليه أجرا إال املودة يف القربى َّ َ ْ ْْ ْ ُْ ً ُْ َّ َ ُ َِّ َ َ ِ َ َِ َ ُ َ................... ٩٢ 
ْقل ما يعبأ بكم ريب لوال دعاؤكم َ ْ َُ ُ َ ُ ْ ِّ َ ْ ََ َ ُْ ِ ُ ُ......................... ٢٦، ٢١ 
َكرساب بقيعة حيسبه الظمآن ماء ْ َ ْ َُ َّ ُ ُ ََ ٍ ِ ِ ٍ َ ًإذا جاءه مل جيده شيئاّ حتى َ َْ ُ ُ ََ ْ ِ َ ْ َ ِ..١ ،٥١ 
٣١ 
 َكل نفس ذائقة املـَوت ونبلوكم بالرش واخلري فتنة وإلينا ترجعون ً ُ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْْ ُْ ْ َ ََ ََ ُ ُِّ ِِ ِ ِِّ َّ ِ ُ ُْ ٍ ٢٤ 
ًكلام دخل عليها زكريا املحراب وجد عندها رزقا ْ َ َِ َ َ َِ َِ َ َ ْ َّ َ ْ ََ َْ ِ َ َُ َ ََّ............... ٣٠ 
 ِكام يئس الكفار من أصحاب القبور ُ َ ْ ْ َ َُ َّْ ِْ َ ِ ُِ َُ َ.......................... ١٦٥ 
 َال تثريب عليكم اليوم يغفر اهللاُ لكم وهو َ َ ْ َ ْ َُ ْ ُ َ ُ َُ َُ ْ َ َِ ْ َ ْ َ أرحم الرامحنيَ ِ ِ َّ ُ َْ َ...... ٢٢٥ 
ٍال تقم فيه أبدا ملسجد أسس عىل التقوى من أول يوم ْ َ َّ ْ َ َ َِ َ ُ َِ ِ ِْ ً َُّ ٌ ََ َ ِّ ْ ِْ ََّ َ......... ٢١٢ 
 ِال يسأم اإلنسان من دعاء اخلري ْ َ ُ َْ ُ ََ ِ ُ ِ ْ ََ.............................. ١١٢ 
 ْملثل هذا فليع َ ْ َ َ ِ َمل العاملونِ ُ ْ ِْ َ َ..................................... ٥٢ 
ُله دعوة احلق والذين يدعون من دونه ال يستجيبون هلم َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ َ ُِ َ ْ ُْ ََ َّ َِ ِ ِ ُِ ِّْ......... ٥٨ 
ِِله معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللا ْ ْ ْ ِّ َُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ َِ َُ َ َِّ ْ ََ ِ ٌ....... ١٠٣ 
ِما قدروا اهللاَ حق قدره ِ ْ ََ ََّ َ ُ َ....................................... ٢٢٤ 
َما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمرشكني ِْ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ ْ َ ِّ َْ َّْ َ َ َ ََ ْ َُ َّ َ.............. ١٧ 



 ٢٣٧ ...........................................................................فهرست اآليات

ِما يفتح اهللاُ للناس من رمحة فال ممسك هلا وما يمس ِ ٍ ِ ِْ َ َّ َُ َ ََ َ َ ْ ُ َ َْ َ ِْ َّ ِ  ١٥٧ .........ْكَ
 ِمثل الفريقني كاألعمى واألصم والبصري والسميع َِ َّ ِّ َ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ْ ْ َُ َْ ِ َ َِ........... ١٣٢ 
 َهذا كتابنا ينطق عليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون َُ ََ ْ َ ْ َْ ْ َ َُ ُ َ َ َّ َُ ُُ ِ ِ َِّ ِّ ُ َِ ِ ُ َ َ. ٢٢٥ 
َهن ًالك دعا زكريا ربه قال رب هب يل من لدنك ذريةُ ُ ََّ ْ ِّ ُ َّ َّ َِّ َ ََ َْ ُ َّ َِ ِِ َ ِ َ َ َ........... ٢٩ 
 َهو احلي ال إله إال هو فادعوه خملصني له الدين ُ ُ ْ َ َ َِّ َ َّ َ ََ ْ ُِ ِ ُ َ ُ ُِ ِ ُّ َ................. ٣٢ 
ُهو الذي يصيل عليكم ومالئكته َ ْ َ ُ َُ َ ُِ َِ َ ْ َ ََّ ِّ ُ............................... ٧٣ 
 ًوأدعو ريب عسى أال أكون بدعاء ريب شقيا َّ ِّ ِّ ْ َِ َ َُ َ ََ َ ُُ ِ َ َ ََّ................... ١٤٨ 
 َوادعوه خوفا وطمعا إن رمحت اهللا قريب من املحسنني َ ْ ُِ ِ ْ َ ٌ َ ْ ُ ْ َُ ِّ َ َِ َ َّ ً َ ًَ ِ َ......... ٢٩ 
َوإذ قال إبراهيم رب اجع ْ ِّ ْ ََ ُ َِ ِ َِ َ ًل هـَذا بلدا آمناْ ً َِ َ َْ َ.................... ٢١٤ 
 ٌوإذا سألك عبادي عني فإين قريب َ َِ َ َ َِّ َِ ِِّ ِ ِ َ َ َ َ............ ١٠١، ٤٩، ٢٦، ٢٠ 
َوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترمحون ْ ْ َ ُ ُ ُ َُ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َّ َ َ َْ َ ُ ُ َِ َ ِ ِ ِ........ ٢٢٥ 
ِوإذا قيل له اتق اهللاَ أخذته العزة باإلثـْم ِ ِ ُ ْ ََّّ ِ ِْ َ َُ ُ ََ ََ َ ِ ِ....................... ١٦٠ 
 ُّوإذا مسه الرش َّ ُ ََّ َ َ ٍ فذو دعاء عريضِ ِ َ َ ُ ُ َ............................. ١١٢ 
ًواذكر ربك يف نفسك ترضعا وخيفة َ ً ْ ِْ َِ َّ َُّ َ َ ََ َِ َّ ُ........................... ٦٣ 
  ِوأقم ِ َ ِالصالة إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكرَ َ ْ َ ْ َ َّ ََّ َ َ َّ َْ ِ َ ْ َ َ َِ........... ١١٤ 
َوأكثرهم للحق كارهون َُ ُِ َ ِّْ َ َْ ِ ْ ُ َ....................................... ٩٢ 
 ُِواحلمد هللا ْ َ َ رب العاملنيَ ِ َ َ ِّْ َ...................................... ٢٢٥ 
 َّوالذين آمنوا وعملوا الص َ َ َُ َِّ َِ ُ ِاحلات يف روضات اجلناتَ ِ ِ َِّ َ َ ََ ْ ِ........... ٤٠ 
ٍواهللاُ يدعو إىل دار السالم وهيدي من يشاء إىل رصاط مستقيم ِ ٍ ِ َِ ْْ ُّ ُ َ َ ََّ َْ َِ َِ ََ َ َ َ َِ ِ ُ... ٣٤ 
  َوأما الغالم فكان أبواه مؤمنني فخشينا أن يرهقهام ْ ْ ُ ُ َُّ ُ ُ َ َ ََ َ َ َ َِ َ َ ََ َِ َِ ِ ْ َ ُ ًطغيانا وكفراْ ْ ً ُُ َ َ ْ. ٣١ 
ًوإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصريا ِْ َ َ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َْ َّْ َ َ ْ ُُّ ُ ِ.............. ٢٢٥ 
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 َوإين لغفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا ثم اهتدى َ َْ َّ َ ٌُ ً َِّ َِ َ َ َ َ ََ ََ َِِّّ َ ِ............. ٤٣ 
 ُوجآؤوا َ ْ عىل قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكمَ ُ ْ َُ ُُ َ ََ َ َ ْ َْ َّ َ ٍ ِ ِ َِ ٍ َ ِ ِ َ َ.. ٢٢٤ 
ِوجعلنا ابن مريم وأمه آية وآوينامها إىل ربوة ذات ٍَ ًَ ْ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ََ َ َّ َ ْ ََ ِ ُ َ َُ ْ............ ٢٠٦ 
 ٌوجوه يومئذ خاشعة َ ْ َ ٌ ُ ُِ ٍ َِ َ.......................................... ٦٥ 
ًوخشعت األصوات للرمحن فال تسمع إال مهسا َ َْ َ ْ ََّ ََّ ِْ ُ َ ْ َ ََ ِ َ ْ ِ ُ َ َ............... ٦٥ 
 ٍورضب اهللاُ مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر عىل يشء ْ َ ََ َ َ َُ ُ َ ْ َّ َِ ْ ََ ْ َ ُ َ ََ ََ َ َُ ًُ ِ...... ٢٠٢ 
 َوعجلت إليك رب لرتىض َْ ََ ِ ِّ ْ ََ َ ُْ ِ................................... ٨٥ 
ٌوفوق كل ذي علم عليم ِ َ ٍ ْ ِِّ ِ ُ َ َْ َ.................................... ١٨٩ 
 ْوقال ربكم ادعوين أستجب لكم ْ ُ َُ َُ َْ ْ ُّ َِ َ َ ِ ُ َ........................ ٢٨، ١٤ 
ٌوقالت اليهود يد اهللاِ مغلولة ََ ُ ْ َْ َ ُ َ ُ ُ َ َِ......................... ١٦٠، ١٥٧ 
َوقدمنا إىل ما ع َ َْ ِ َ ِ َ ًملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراَ َْ ََ ً ََ ُ َ َ َْ ْ ٍُ َ ِ ِ............. ٥١ 
 ُوقليل من عبادي الشكور ُِّ َّ َ َ ْ َِ ِ ٌ ِ َ.................................... ٩٢ 
َوقوموا هللاِ قانتني ِ ِ َ ُُ َ........................................... ١٨٧ 
 َولئن أذقناه رمحة منا من بعد رضاء م ِّ ََّ َ َ ِْ ِ ِْ َ ُ ْ ََّ ًَ ْ َ َ ِسته ليقولن هذا يلَ َ َُ َّ َ َُ َ ْ َّ...... ١٧٥ 
ُولئن أذقناه نعامء بعد رضاء مسته ليقولن ذهب السيئات َ َِّ َ َّ َ ُ ْ َ ْ ُ ْ ََّ َّ َ ََ َ ُ ْ ََ َ َْ َ ََّ َ َ ِ..... ١٧٥ 
 َوهللاِ األسامء احلسنى فادعوه هبا ْ ُ َ ِْ ُ ْ َُ َ َ َ............................... ٥٧ 
 َولو ت ْ ْرى إذ املجرمون ناكسو رؤوسهم عند رهبمََ ِّ َ ْ ُ ُ ُ َِ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ِ ْ ُ ِ............ ١٨٤ 
َوما اهللاُ بغافل عام تعملون ُ َ َّ َْ ََ َ ٍ ِ َ ِ.................................. ١٢٤ 
 ًوما أوتيتم من العلم إال قليال ِ َ َّ ْ ِْ ِ ِ ِِّ َُ ُ َ............................... ١٥٦ 
َومن أضل ممن ي ْ ََّ ِ ُّ َ َ ُدعو من دون اهللاِ من ال يستجيب لهَ ُ َ َُ َِّ َ ْْ َ ِ ِ ُ........... ٥٩ 
ًومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة ً َُ َ َ َ َْ َ َ َ ََّ َ َ َ َّ َ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُّ ُ... ١٦٩ 



 ٢٣٩ ...........................................................................فهرست اآليات

 ُوحيذركم اهللاُ نفسه وإىل اهللا املصري ِ َ َ ِ َ ُ ََ ُ ُ َْ َِّ ُ ُ.......................... ٢٢٥ 
َوحيسبون أهنم عىل يشء أال إهنم هم الكاذبون َُ ُ َِ َ ْ ُ ْ َّ ْ َّ َ ُْ ُ ْ ُِ َ ٍَ َ َ َ َ................. ٥١ 
 ًويدع اإلنسان بالرش دعاءه باخلري وكان اإلنسان عجوال ُ َ َ ُ ُ ُ َ ََ َ َُّ َ َُ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ِّ ْ....... ١٩ 
َويستجيب الذين آمنوا و َ ُ َ َُ َ ِْ َّ ِ ِعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضلهَ ِ ِ ِِ ْ ََ ِّ َُ ُ ِ َ َ َّ ُ. ٨٩ 
 ِويعذب املنافقني واملنافقات واملرشكني واملرشكات ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ ْ َُ ُ ُ َُ َ َ َ َ ُ ََ َِّ َ.......... ١٤٦ 
 ِّيا أهيا الذين آمنوا اجتنبوا كثريا من الظن َ ُ ْ َ ََّ ًِّ َ ُِّ ِ َِ َ ُ َّ َ َ...................... ٤٢ 
 ُيعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور َ ُ ُُ ُّ َ ْ َِ ِْ ُ ِ ْ َ ْ ََ َ َ......................... ١٣ 
 ْيقبضون أيدهيم نسوا اهللا فنسيهم ُ ْ َُ َ ْ َِ َِ َ َ َْ ُ َ ُ ِ............................. ٢٤ 
 ٍيكاد زيتها ييضء ولو مل متسسه نار نور عىل نور ُ ُ َ َُ َ ٌَ ٌ ْ َ ْ ُُ ْ َ ُ َ ْ ُ ََ ْ َ َ ِ َ................. ٨ 
 ِيمحو اهللاُ ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب َ َِ ِْ ُّ ُ َ ُْ ُ َ ُ َ َ ُ َُ ِ ْ َ........... ١٦٢، ١٦٠ 
ُيوم تبىل الرسائر َّ َِ َ َ ْ ْ َُ....................................... ١٤٢، ٥١ 

 





 
 
 

 

 
ّأبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ ُ ٌ...............................١٤١، ٩٨ 
١٤١، ٩٨ ................................د والكرم يل؟أو ليس اجلو 
٨٣ .................................................ابعثوا إىل احلائر 
١٩٨ ....................................وهل تدري ما متام النعمة؟ 
ًذوا جنناِّاخت َ  ٢٢٠ ..................................سبحان اهللا: قو وا .ُ
١١٩ ....................اتقوا دعوة الوالد فإهنا ترفع فوق السحاب 
٢١٦ ........................................إجابة الدعاء عند قربه 
٧٢ .....................اجعلوين يف أول الدعاء ويف آخره ويف وسطه 
١٤١، ٦٠، ٥٩ ................................... باهللاّ الظنأحسن 
٢٢٣ .........ٍّامحد اهللا، فإنك إذا محدت اهللا مل يبق مصل إال دعا لك 
ٍادعني بلسان مل تعصني به ُ................................... ٢٢٧ 
ًإذا أحب عبدا غته بالبالء غتا وثجه بالبالء ثجا ً ًّ َّ ََّّ َّ............... ١١١ 
١٤ ..................ّإذا أراد أحدكم أن يستجاب له فليطيب كسبه 
ُم فلقنوهم الدعاء، فإنه يستجاب الدعاء هلمإذا أعطيتموه ُ ّ.... ١٢٦ 
٢٠٧ .....إذا بلغت باب املسجد، فاعلم أنك قد قصدت باب ملك 
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١٣٠ .........ًإذا دخل أحدكم عىل أخيه عائدا له، فليسأله يدعو له 
٧٥ ......................َّإذا دعا أحدكم فليعم، فإنه أوجب للدعاء 
َإذا دعوت فأقبل بقلبك وظن حاجتك بال َ َّ ُ  ٦٠ ..................بابَ
١٤٦ ..........................َّإذا دعوت فظن أن حاجتك بالباب 
ّإذا طلب أحدكم احلاجة، فليثن عىل ربه وليمدحه ُِ............... ٦١ 
٢١٩ ..َّإذا غربت الشمس يوم عرفة، فقل اللهم ال جتعله آخر العهد 
١٠٤ ..........سبحان اهللا، واحلمد هللا: إذا فرغ من صالته الفريضة 
١٨٢ ......................... إله إال اهللاأشهد أن ال: إذا قال املؤذن 
٢٤ ......................................َّإذا قل الدعاء، نزل البالء 
١٧٠ ..........................إذا نزل بك أمر فافزع إىل رسول اهللا 
٢٢٩ .................أذقني برد عفوك، وحالوة رمحتك ومغفرتك 
٤٨ ......................ُاذهبوا إىل الذين كنتم تراؤون هلم يف الدنيا 
ّأربعة ال ترد هلم دعوة َ  ١٣٠ ............تفتح هلم أبواب السامءّ حتى ُ
١٣٣ .................................:أربعة ال تستجاب هلم دعوة 
٣٦ .......................ّاسألوا اهللا وأجزلوا، فإنه ال يتعاظمه يشء 
ِاستعيذوا باهللا من جب احلزن َ َ ِّ ُ.................................. ٤٨ 
١٢٧ ...................ُّأشد من املوت طلب احلاجة من غري أهلها 
١٧٨ ...............................أطفئ الرساج فقد طلع الصبح 
٣٩ ..............................اغتنموا الدعاء عند مخسة مواطن 
٧١ ......قوا أبواب املعصية باالستعاذة، وافتحوا أبواب الطاعةأغل 
٢١١ ....................................؟َّأفأخربك من صىل ههنا 
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ّافزعوا إىل اهللا يف حوائجكم، واجلأوا إليه يف ملامتكم ُ............ ٣٥ 
١٠٤ .....ُّأفال أدلكم عىل يشء، أصله يف األرض وفرعه يف السامء؟ 
٢٣٠ .............................يم٠بسم اهللا الرمحن الرح: اكتب 
ّعامل ثـِامر النياتاأل ُ ُ........................................... ٥٠ 
ِّالتواضع يف الصالة، وأن يقبـِل العبد بقلبه كله عىل ربه ُِّ َُ ْ......... ٦٤ 
٢١٧ ..................................................ُّاحلج عرفة 
١٧٨ ................احلقيقة، كشف سبحات اجلالل من غري إشارة 
٢١٩ ...........احلمد هللا الذي ليس لقضائه دافع، وال لعطائه مانع 
٢١٩ ....... لك احلمد بديع السامواتّاحلمد هللا رب العاملني، اللهم 
١٣٢ ..........................................الداعي بام ال يكون 
ِّالداعي والـمؤمن رشيكان ُ.................................... ٧٤ 
ُّالدعاء بني األذان واإلقامة ال يرد ُ............................ ١٨٣ 
ِالدعاء مخ العبادة، وال هيلك مع الدعاء أحد ُ َ ُُّ................... ٥٤ 
١٧١ ........................الدعاء مفاتيح النجاح ومقاليد الفالح 
١٧٢ ...........................................ادةالدعاء هو العب 
١٧٢ .........................الدعاء يدفع البالء النازل وما مل ينزل 
١٧٢ ..........................................ّالدعاء يرد القضاء 
١٨٩..................................... به يف دبر كل صالة ُادع 
ْاللهم صل: يامة بالعرش تقولَّالرحم معلقة يوم الق َّ.......... ١٣٣ 
 ١٤٥..............................َّارفعوا أصواتكم بالصالة عيل 
٢١٦ ..............................................الشفاء يف ترتبه 
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 ١٤٤ ...................وعىل أهل بيتي تذهب بالنفاقَّالصالة عيل 
٢١٥ ...............الصالة يف املسجد احلرام تعدل مائة ألف صالة 
١٣٠ ...................................الصوم يل وأنا أجزي عليه 
١٦٢ ............................فعلم عند اهللا خمزون: العلم علامن 
٢٢٦ ......................................اهللا أكرب من أن يوصف 
 ٦٦ ......ِّإين أسألك خشوع اإليامن قبل خشوع الذل يف النار!اللهم 
٢٣١ ...................................اللهم ارزقنا توفيق الطاعة 
ّاللهم اغفر لقومي، إهنم ال يعلمون ّ ّ............................ ١٧ 
ّاللهم العن الذين بدلوا نعمتك، واهتموا نبيك، وجحدوا بآياتك ّ ٩١ 
٤١ ..............................َاللهم إين أسألك إخبات املخبتني 
ِّاللهم إين أسألك العافية، ومتام العافية َّ....................... ١٩٧ 
١٩٣ ............ِّألك باسمك العظيم األعظم، األعزَّاللهم إنـِّي أس 
١٩١ ....................اللهم إين أسألك باسمك املكنون املخزون 
٣٩ ....اللهم إين أشهد أن هذا كتابك املنزل، من عندك عىل رسولك 
٤١ ........................اللهم إين قد قرأت ما قضيت من كتابك 
َّاللهم رب النور العظيم، ورب الكريس الرفيع َّ َّ............... ١٩٦ 
سلط عليه كلبا من كالبكَّاللهم ً ّ............................. ١٢٢ 
ِّاللهم صل عىل  ٩٠ ............َّوآل حممد، وعىل أئمة املسلمنيّ حممد َّ
ِّاللهم صل عىل  ٩٣ ............وآل حممد، وعىل إمام املسلمنيّ حممد َّ
ِّاللهم صل عىل ًوآل حممد، ومتعني هبدى صالحّ حممد َّ ّ......... ١٩٩ 
١٩٢ ...وقف وارزقنيه من قابلَّاللهم ال جتعله آخر العهد من هذا امل 
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وصل عىل ويل أمرك، القائم املؤمل، والعدل املنتظرَّاللهم ّ ِّ ِّ....... ٩٣ 
ِاللهم ومـن عيل ببقاء ولدي، وبإصالحهم يل، وبإمتاعي هبم ْ ِ َّ َّ ُ َّ.. ١١٨ 
١٨٢ .....................ًأشهد أن حممدا رسول اهللا: املؤذن إذا قال 
 ًاملؤذنون أطول الناس أعناقا يوم  ١٨٣ ......................القيامةِّ
١٨٥ ....................املؤذنون خيرجون من قبورهم يوم القيامة 
٢٠٦ ..............................املسجد احلرام ومسجد الرسول 
ُالنية أساس العمل ُّ............................................ ٥٠ 
٤٧ ........................................ًإهلي صربا عىل قضائك 
٤٥ .......................ًإهلي صربا عىل قضائك وال معبود سواك 
١٩٠ .................إهلي هذه صاليت صليتها ال حلاجة منك إليها 
َّن تكلني يا رب املستضعفني وأنت ريب؟إىل م ِ ُِ................... ٨٤ 
 ٦٤......................................أما عالمة اخلاشع فأربعة 
٤٥ ..........................أما إليك فال، حسبي اهللا ونعم الوكيل 
ّأما إنكم لو أطعتموه فيام أمر به َ َ................................ ١٣ 
٧٣ .......................َّأما إنه مل خيرج أحد بأفضل مما خرجت به 
٢٠٨ ............................َّأما إنه منزل صاحبنا إذا قام بأهله 
ًأما إهنم ال يعبدون صنام َ....................................... ٤٨ 
١٢٣ .......أما تتقي اهللا الذي إليه معادك، أراك تقاتلني وتريد قتيل 
٤١ ............................َّأمرين أن أدعو هبن عند ختم القرآن 
ُإن أخوف ما أخاف عليكم الرشك األصغر ُ َ..................... ٤٧ 
٤٨ ..........................................إن أدنى الرياء الرشك 
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ّإن أصنافا من أمتي ال يستجاب هلم ُ ً ّ......................... ١٣٣ 
ُإن احلائر من املواضع التي حيب اهللا أن يدعى فيها ّ َّ............ ٢١٥ 
١٧٤ ..............َّإن الدعاء يف الرخاء يستخرج احلوائج يف البالء 
َّإن الدعاء يرد ما قد قـدر وما مل يقدر ُِّ ُُّ َّ........................ ١٧٣ 
ُإن اهللا عز وجل جعل من أرضه بقاعا تسمى املرحومات ً ََّّ َّ..... ٢٠٣ 
اهللا عوض احلسني عليه السالم مـن قتله أن اإلمامةَّإن َّ ِ ِِ ْ ْ َّ....... ٢١٦ 
 ١١٩ .....- ليلة القدر-إن اهللا يرحم عصاة أمتي يف الليلة املباركة 
٤٨ .....................! إن املرائي ينادي عليه يوم القيامة يا فاجر 
ُإن بيويت يف األرض املساجد تيضء ألهل السامء ُ َّ............. ٢٠٧ 
٢١٧ ....... خرج بإبراهيم صلوات اهللا عليه يوم عرفةَّإن جربائيل 
٢١٦ ...............َّإن حائر احلسني عليه السالم من تلك املواطن 
٢٠٣ ،٨٣.....َّإن رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله كان يطوف بالبيت 
١٨٩ .......................إن علم ذلك عندي، واهللا واسع كريم 
ٍإن قلوبكم خانت بثامن خصال ِ َّ............................... ٧٥ 
١٧ .........................ًارقهام صغريا ال يدري أسلامإن كان ف 
ُإن هللا تعاىل مواطن حيب أن يدعى فيها فيجيب ُ ُّ ُ َّ.............. ٢١٦ 
ًإن ها هنا لعلام مجا ََّّ ً......................................... ١٧٧ 
١٢٣ ..................................ًأنا أبني لك خريا من دارك 
١٢٣ .أنا أعطيك من مايل البغيبغة وهي عني عظيمة بأرض احلجاز 
٥١،٥٣ ..........................................ُأنا خري رشيك 
١٤١، ٥٩ ............................أنا عند ظن عبدي املؤمن يب 
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ًأنا عند ظن عبدي يب فال يظن يب إال خريا ِّ َ..................... ٦٠ 
ًأنا قتيل العربة، قـتلت مكروبا ُ.............................. ٢١٦ 
ّإنا معارش األنبياء أمرنا أن نكلم الناس عىل قدر عقوهلم ُ...... ١٧٧ 
 ١٩٥ ...........................!أناجيك يا موجود يف كل مكان 
٤٣ ........... إىل املاء، وقويت إذا أردت الطعامأنت ريب إذا ظمئت 
٨٣ ...............................................انظروا يف ذلك 
ٍإنام األعامل بالنيات، ولكل امرئ ما نوى ِّ ُّ ّ...................... ٥٠ 
٦٢ .........إنام هي املدحة، ثم الثناء، ثم اإلقرار بالذنب ثم املسألة 
١٠٤ ...ينتهوا به إىل املقاديرّ حتى َّأهنم مالئكة حيفظونه من املهالك 
ّإين ختوفت عىل أمتي الرشك َّ.................................. ٤٨ 
ًإين مل أبعث لعانا، ولكني بعثت داعيا ورمحة ً ًُ ُ ّّ ُ ّ................... ١٨ 
ِأوشك دعوة وأرسع إجابة دعوة املؤمن ألخيه بظهر الغيب ٍ ٍِ ُ ُ ُ.. ٢٢٨ 
١٣٢ ...........................................ّأي دعوة أضل؟ 
 ١٨٨ ...........................طول القنوتأي الصالة أفضل؟ 
٦٨ .........................................ُّإياكم وختشع النفاق 
٣٨ ...................................ّإياكم وذكر الناس فإنه داء 
ّأهيا الناس إن اهللا جل ذكره ما خلق اخللق إال ليعرفوه ّ ّ ُّ.......... ٨٧ 
ّتعرف إىل اهللا عز وجل يف الرخاء يعرفك يف الشدة َّ........... ١٧٤ 
٦٨ ....تعوذوا باهللا من خشوع النفاق، خشوع البدن ونفاق القلب 
١١٩، ١١٣ ......................ثالث دعوات ال حيجبن عن اهللا 
١٩١ .............ثالثة أوقات ال حيجب فيها الدعاء عن اهللا تعاىل 
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١٣٠ ،١٢٩...............................ثالثة دعوهتم مستجابة 
ِعىل كل فحاش بذئ قليل احلياءّ اجلنة َّحرم ٍ ٍ ّ.................. ١٥١ 
ُحسبي من سؤايل علمه بحايل ُ................................. ٤٥ 
١٢٩ .............ّمخس دعوات ال حيجبن عن الرب تبارك وتعاىل 
١٣١ ............تي مستجاب ما مل يقارفوا الذنوبُدعاء أطفال أم 
َدعاء الرجل ألخيه بظهر الغيب يدر الرزق ويدفع املكروه ُ َ ُّ ُ... ٢٢٨ 
١٧٠ ........................................دعني من اخرتاعك 
١٢٤ ...................ًذبحك اهللا يا بن سعد عىل فراشك عاجال 
ّرحم اهللا عبدا طلب من اهللا عز وجل حاجة فألح يف الدعاء ً ًّ َّ.. ١٤٨ 
١١٦ .............................ِّهللا من أعان ولده عىل برهرحم ا 
١١٠ ...رضا اهللا مع رضا الوالدين وسخط اهللا مع سخط الوالدين 
١٨٢ ............................ساعتان يفتح فيهام أبواب السامء 
٢٠٠ ............................سألت البالء، فاسأل اهللا العافية 
ِّسألته عن املسجد الذي أسس عىل التقوى قال  ٢١٢ ..مسجد قبا: ُ
َّاحلمد هللا وال إله إال اهللا واهللا أكرب أحب إيلسبحان اهللا و ُّ..... ٢٢٠ 
٦٢ ....................................................ُسل تعطه 
١٤٣..........سيأيت عىل الناس زمان ختبث فيه رسائرهم وحتسن 
١٩٩ .ُيا رب بام استحققت السجن؟: شكا يف السجن إىل اهللا فقال 
ِّشكر كل نعمة وإن عظمت أن حيمد اهللا ُ..................... ٢٢٣ 
٧١ ................ابة لدعائكم، وزكاة إلعاملكمّصالتكم عيل إج 
٣٤ ......................َّعليكم بالدعاء، فإنكم ال تتقربون بمثله 
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٣٤ .......ّعليكم بذكر اهللا فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء 
١٣٠ ...عودوا مرضاكم وسلوهم الدعاء، فإنه يعدل دعاء املالئكة 
٦٢ ...................فابتدأ قبل الثناء عىل اهللا والصالة عىل النبي 
١٨٢ .......................قد قامت الصالة: فإذا قال ـ املؤذن ـ 
َّفأربعة يدعون اهللا عز وجل عرش مرات إال استجاب اهللا هلم َّ... ٧٤ 
ِّفأكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل رمحة ونجاح كل حاجة َّ ِ...... ١٧٢ 
٧٦ ............................ُفإن أبطأ عني عتبت بجهيل عليك 
َّفإن علم اهللا عز وجل من َّ ََ ِ  ٢٧ ............ قلبك صدق االلتجاء إليهْ
ُّفأنا أحب أن يدعى يل حيث حيب اهللا أن يدعى فيها ُ ّ............ ٨٣ 
٣٦ .........................................ّفإنه ال يتعاظمه يشء 
ًفسميت دعاءك عبادة، وتركه استكبارا َ ْ َ ََّ ُ َ....................... ١٥ 
١٦٣ .......................َّفام علمه مالئكته ورسله فإنه سيكون 
٢٠٩..........ّك صلة نبيهيريد بذلّ حممد فمن زار قبور شهداء آل 
٧٤ .....فواحد يدعو اهللا أربعني مرة فيستجيب اهللا العزيز اجلبار له 
١٢٧ ...................فوت احلاجة خري من طلبها من غري أهلها 
ًفيا بؤسا للقانطني من رمحتي ويا بؤسا ملن عصاين ومل يراقبني ًُ ُ... ٩٩ 
١٠٢ ...................قد دعوت منذ كذا وكذا وما أرى اإلجابة 
 َّاهللا عز وجلقول ٌإن إبراهيم ألواه حليم{: َّ َ َِ َ ٌ َّ ِْ ِ َّاألواه الدعاء: }َِّ َّ َّ... ٣٣ 
٧٣ ....................كان أيب إذا حزنه أمر مجع النساء والصبيان 
٣٦ ..............كان نزل عىل رجل بالطائف قبل اإلسالم فأكرمه 
٢١٥ ............................ّكان يطوف بالبيت ويقبل احلجر 
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٢٠٨ ........لسهلة بأهله وعيالهكأين أرى نزول القائم يف مسجد ا 
١٤٧ ...............كره إحلاح الناس بعضهم عىل بعض يف املسألة 
٦٩ ...كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا الرمحن الرحيم فهو أبرت 
٧١ َّيصىل عىل حممدّ حتى ّكل دعاء يدعى اهللا به حمجوب عن السامء 
 ،ًكنت كنزا خمفيا ًّ ُفأحببت أن أعرف؛ فخَ  ٨٧ ...ُلقت اخللق ألعرفُ
١٣٣ ......................ال أجيب دعوة مظلوم دعاين يف مظلمة 
ٍال أجيب دعوة مظلوم يف مظلمة ظلمها وألحد عنده ِ ٍ ٍ َ ُ.......... ١٣ 
ُال جتعلوين كقدح الراكب فإن الراكب يمأل قدحه َّ.............٧٢ 
ًال تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره ً ُّ ُ................... ٢١٦ 
٢١٨ ...........................................ال عرفة إال بمكة 
ّال يدخلوا بيتا من بيويت إال بقلوب طاهرة ً..................... ١٢ 
ُال يرد دعاء أوله بسم اهللا الرمحن الرحيم ّ ُّ ُ...................... ٧٠ 
٧١ .........وآل حممدّ حممد َّيصىل عىلّ حتى ًال يزال الدعاء حمجوبا 
ْال يزال املؤمن بخري ورجاء، رمحة من اهللا ما مل يستعجل ً......١٠٢ 
١٠٢ ......................... بخري ما مل يستعجلواال يزال الناس 
١٤٧ ..ٍال يستجيب دعاء بظهر قلب ساه، فإذا دعوت فأقبل بقلبك 
١٤ ...يكون بام يف يد اهللا سبحانه أوثق منهّ حتى ال يصدق إيامن عبد 
٥٣ ،٤٨.............ًال يقبل اهللا تعاىل عمال فيه مثقال ذرة من رياء 
َّال يلح عبد مؤمن عىل اهللا عز وجل َّ  ١٤٧ ... يف حاجته إال قضاها لهُّ
 ،٢١١ ....................................ّالنبي سيدي قد ماتال 
١١٧ ....................لعن اهللا والدين محال ولدمها عىل عقوقهام 
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٨٥ .ترىض وبعد الرىض، وال حول وال قوة إال بكّ حتى ُلك احلمد 
٨٥ ..............................ترىض حتّى لك العتبى لك العتبى 
١٧٧ ...........................................ُلو أصبت له محلة 
اهللاَ حق معرفته لزالت لدعائكم اجلبالُلو عرفتم ُ ِ ِ ِ َّ............... ٥٧ 
ليخشع هللا قلبك، فمن خشع قلبه خشعت مجيع جوارحه......٦٦ 
ُليدفع بالدعاء األمر الذي علمه أن يدعى له فيستجيب ُ َ ِ َ...... ١١٢ 
٣٨ ...............ليس من باب يقرع إال يوشك أن يفتح لصاحبه 
١٠٤ ...........................!َّما أقل مراقبته هللا واستحياءه منا 
٢٢٣ .............................ًما أنعم اهللا عىل عبد مؤمن نعمة 
 َّما عبد اهللا عز وجل بيشء َّ  ١٦٦ ........................مثل البداءُ
٨٨ ......................................ّما عرفناك حق معرفتك 
٦٧ ......ما عرفني عبد إال خشع يل، وما خشع يل عبد إال خشع له 
َّما عظم اهللا عز وجل بمثل البداء َّ َُ ِّ........................... ١٦٦ 
٢٢٤ ............ال إله إال اهللا: ال القائلون قبيل مثلُما قلت، وال ق 
َما كان اهللاُ ليفتح باب الدعاء ويغلق عليه باب اإلجابة ُ َ ََ ِ......... ٢١ 
٣٧ ...ما كان عىل هذا الرجل أن يسألني سؤال عجوز بني إرسائيل 
١٧٧ ....ُالعباد بكنه عقله قط َّما كلم رسول اهللا صىل اهللا عليه وآله 
١٧٨ ............................................قيقةما لك واحل 
١٧٣ ............................................ما من أحد ابتيل 
٧٤ ........ًما من رهط أربعني رجال اجتمعوا فدعوا اهللا يف أمر إال 
َّما من يشء أفضل عند اهللا من أن يسأل ويطلب مما عنده ُ ُ.. ٤٧ 
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٣٥ .....................ما من يشء أكرم عىل اهللا تعاىل من الدعاء 
َّما من مؤمن دعا للمؤمنني إال ورد ََ ٍ  ٢٢٨ .............َ اهللاُ عليه مثلِ
َما من مؤمن يدعو اهللاَ إال استجاب له، إما أن يعجل له يف الدنيا َّّ ُ َّ ٢٢ 
١١٠ ...........ّما من ولد بار ينظر إىل والديه نظر رمحة إال كان له 
٢٢٩ ...ما يدعو به أحد من املؤمنني يف أدبار الصالة إال غفر اهللا له 
٢١٩ ..............ما الذي فقد من وجدكماذا وجد من فقدك، و 
ِمثل الذي يدعو بغري عمل كمثل الذي يرمي بغري وتر ٍ ِ ُ.. ١٣٤، ٦٠ 
٢٠٥ .....ّصىل فيه ألف نبيّ اجلنة مسجد كوفان روضة من رياض 
١٠٤ ...ملك عن يمينك للحسنات هو أمني عىل الذي عىل الشامل 
َمن أحب أن خيرج من الدنيا وقد خلص من الذ َُّ  ١٩١........نوب َ
١٥٠ ...............................من استوى يوماه فهو مغبون 
ُمن أرشك معي غريي يف عمل عمله مل أقبله َ ِ َ ٍ َ................... ٥٣ 
١٨٦ ........................ّمن السنة اجللسة بني األذان واإلقامة 
١٨٤ ....................من جلس بني األذان واإلقامة يف املغرب 
َمن حسنت نيته كثـُرت مثوبته ّ ُ................................ ٥١ 
٦٦ .......................................من خشع قلبه خشعت 
١٩٦ ًمن دعا إىل اهللا أربعني صباحا هبذا العهد كان من أنصار قائمنا 
٧٢................من دعا ومل يذكر النبي رفرف الدعاء عىل رأسه 
٦٨ .......من زاد خشوع اجلسد عىل ما يف القلب فهو خشوع نفاق 
يريد بذلك صلة نبيهّ حممدمن زار قبور شهداء آل ّ ُ...........٢١٧ 
١٣٢ ........................َّ استحق احلرمانمن سأل فوق قدره 
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ُمن سألني وهو يعلم أين أرض وأنفع أستجيب له ُ ُّ............ ١٠٣ 
َمن رسه أن يستجاب له يف الشدة فليكثر الدعاء يف الرخاء ِ ُ َ ُْ َّ... ١٧٤ 
٤٥ ..من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلني 
َّعرشا صىل اّ حممد وآلّ حممد ّمن صىل عىل  ٧٣ ....هللا عليه ومالئكتهً
٢١٩ .......َّمن عرف عند قرب احلسني عليه السالم فقد شهد عرفة 
ُّمن عمل يل عمال أرشك فيه غريي فهو له كله ًَ ِ َ ْ َ............ ٥٣ ،٤٨ 
٢٢٣ ............................)احلمد هللا كام هو أهله: (من قال 
٢٠٦ ........من كانت له إىل اهللا حاجة فليقصد إىل مسجد الكوفة 
٧٢......وآلهّ حممد ه إىل اهللا حاجة، فليبدأ بالصالة عىلمن كانت ل 
٢١٣ .................................من كنت مواله فعيل مواله 
٩٠ ..نحن أئمة املسلمني، وحجج اهللا عىل العاملني، وسادة املؤمنني 
ُنعمة خفية، إذا وجدت نسيت، وإذا فقدت ذكرت ُ.......... ١٩٧ 
 ٌّنية املؤمن خري من عمله، ونية الفاجر رش من ٌّ  ٥٠ ............عملهّ
٦٦ ................هب يل من قلبك اخلشوع، ومن بدنك اخلضوع 
َّهذا من املستجاب مما علمني رسول اهللا ّ..................... ١٩١ 
ّألقى اهللا وجدي رسول اهللا وأنا خمضب بدميّ حتى هكذا أكون ّ ٨٥ 
٨٩ ...........................هو املؤمن يدعو ألخيه بظهر الغيب 
ٍهو مخود النفس ومهود الطباع ملتعاظم أو  ٦٤ ................ُ مفزعُ
ُهو من البقاع التي أحب اهللا أن يدعى فيها ُّ.................. ٢٠٨ 
٢١٦.....................................ّإجابة الدعاء حتت قبته 
ّواد يف جهنم أعد للقراء املرائني َّ ُ َّ ٍ.............................. ٤٨ 
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ّادعوه فإن الدعاء مخ العبادة ُ ّ................................. ٣٥ 
١٩ اعرف طرق نجاتك وهالكك، كيال تدعو اهللا بيشء فيه هالكك 
ِّأعن ِ  ٦٣ ................ُّي عىل التهجد لك بحسن اخلشوع يف الظلمَ
١٣٧ ....................أعوذ بك من الذنوب التي حتبس الدعاء 
١٩٤ ....ُأفضل ما دعي به آخر ساعة من هنار اجلمعة دعاء السامت 
١٢٦ ...........ّأكرم نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إىل الرغائب 
ُّالذنوب التي ترد الدعاء ُ.................................... ١٣٧ 
١٣٠ .................. سبيل اهللا فانظروا كيف ختلفونهالغازي يف 
٢٧ .......واهللا لكأين أنظر إليه وقد أسند ظهره إىل احلجر ـ األسود 
١١٥ ...........................ُّأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك 
٢١١ ...............أما مسجد براثا ببغداد فصىل فيه أمري املؤمنني 
ُّإنام هي مواطن حيب اهللا أن . أمره اهللا أن يقف بعرفة  ٨٣ ..يذكر فيهاَّ
٨٣ .. واملؤمن أعظم من حرمة البيت صىل اهللا عليه وآلهحرمة النبي 
ٍّخري الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي ٍٍّ ٍ................ ٤٩ 
َّسمي املشعر مزدلفة ألن جربائيل ِّ ُ........................... ٢٠٩ 
٩٨ ..................َّوعزيت وجاليل وجمدي وارتفاعي عىل عريش 
َّعلم علمه مالئكته ورسله ٌ........................... ١٦٣ ،١٦٢ 
١٦٢ ...........................................علم عنده خمزون 
٩٨ .....................................كن كأفقر عباده بني يديه 
٨٩ ...........َلك مثل ما سألت وقد أعطيت ما سألت بحبك إياه 
٧ ......................من أعظم النعم جريان ذكرك عىل ألسنتنا 



 ٢٥٥ ........................................................................هرست الرواياتف

٧٣ ...........َّمائة مرة صىل اهللا عليهّ حممد وآلّ حممد ّمن صىل عىل 
١٥١ ....................سه فهو إىل النقصانمن مل ير الزيادة يف نف 
١٩٧ .........نسأله املعافاة يف األديان كام نسأله املعافاة يف األبدان 
١٤٢ ..................................نعوذ بك من سوء الرسيرة 
٨٥ ........ترىضّ حتى ها أنا ذا بني يديك، فخذ لنفسك من نفيس 
٢٨ ...........................هو واهللا املضطر الذي يقول اهللا فيه 
َيرجو غريي ويقرع بالفكر باب  ٩٨ ........................ غرييُ
٦٩ ....................يا أبناء األفاعي، لستم أوالد أبيكم إبراهيم 
٢٧ ............ّيا أهيا الناس من حياجني يف اهللا فأنا أوىل الناس باهللا 
٢٣٠ ....................يا ذا اجلالل واإلكرام يا ذا النعامء واجلود 
 ٤١ ..................................ُإذا ختمت فادع هبذه! يا زر 
٣٤ ................... الدعاءيا رسيع الرضا اغفر ملن ال يملك إال 
٤٣ ...............يا شقيق، مل تزل نعمة اهللا علينا أهل البيت سابغة 
٢٢١ ..................................يا عبادي سلوا حوائجكم 
 ١٩٢ ................. بمحمد صىل اهللا عليه وآلهّالنبوةيا من ختم 
ُيا من ال يشغله سمع عن سمع، ويا من ال يغلطه السائلون ِّ ُ... ٢٢٩ 
٣٧ ...........علف شاتكّ حتى ،َّيا موسى سلني كل ما حتتاج إليه 
٢٠٢ ...يا موسى ال تفرح بكثرة املال وال تدع ذكري عىل كل حال 
٣٨ ....................إن األمر قد فرغ منه: ُيا ميرس ادع، وال تقل 
 ْأمـِّن عىل دعائي! يازر َ....................................... ٤٠ 
َّحيب من عباده املؤمنني كل دعاء ُّ ُ............................ ١٩٤ 
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ًرجالن، كانا يعمالن عمالّ اجلنة ُيدخل  ٣٦ .................ً واحداِ
ُيقبل ميسوره، ويتجاوز عن معسوره، وال يرهقه، وال َ َُ ْ....... ١١٦ 
 ،ِّيقدم منه ما يشاء، ويؤخر منه ما يشاء  ١٦٣ ........ويثبت ما يشاءِّ
١٨٣ ....................:يقول الرجل إذا فرغ من األذان وجلس 
١٠٢ .............................دعونا فلم يستجب لنا: يقولون 
٦٠ ............كفي الطعام من امللحّيكفي من الدعاء مع الرب ما ي 



 
 
 

 

 نرش دار املاليني، خلري الدين الزركيل،، قاموس تراجم ،األعالم .١
 . م، بريوت١٩٨٠الطبعة اخلامسة، 

للسيد ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر ابن ، إقبال األعامل .٢
 نرش مكتب اإلعالم اإلسالمي، حتقيق جواد القيومي، طاووس،
 . هـ،قم١٤١٤وىل،ُالطبعة األ

تقديم وتعليق عبد اهللا  أليب سعد عبد الكريم السمعاين، ،األنساب .٣
 .بريوت  هـ ،١٤٠٨ ُالطبعة األوىل، نرش دار اجلنان، البارودي،

للعالمة املوىل ، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار .٤
نية، الطبعة الثا نرش مؤسسة الوفاء، باقر املجليس،ّ حممد الشيخ
 .بريوت هـ،١٤٠٣

نرش دار  للحافظ إسامعيل بن كثري الدمشقي،، النهايةوالبداية  .٥
 .بريوت  هـ ،١٤٠٨ ُإحياء الرتاث العريب،الطبعة األوىل،

نرش مؤسسة  للسيد أيب القاسم اخلوئي، ،البيان يف تفسري القرآن .٦
  .قم املقدسة  هـ ،١٤١٣ الطبعة األوىل، إحياء تراث اإلمام اخلوئي،

نرش مكتبة  أمحد الرباقي،ّ السيد للسيد حسني بن، ريخ الكوفةتا .٧
 .قم املقدسة  هـ ،١٤٢٤ ُالطبعة األوىل، احليدري،
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للشيخ ابن  ،)صىل اهللا عليه وآله(حتف العقول عن آل الرسول  .٨
نرش مؤسسة النرش  حتقيق عيل أكرب الغفاري، َّشعبة احلراين،

 .قم املقدسة هـ ،١٤٠٤ ،الطبعة الثانية اإلسالمي جلامعة املدرسني،
ّ السيد حتقيق بن مسعود العيايش،ّ حممد النرض، تفسري العيايش .٩

 . طهران نرش املكتبة العلمية اإلسالمية، هاشم املحاليت،
الرازي ّ حممد أليب عبد اهللا، )مفاتيح الغيب(التفسري الكبري  .١٠

ُدار الفكر، الطبعة األوىل، نرش  امللقب بفخر الدين الرازي،
 .بريوت ،هـ١٤٢٦

 حتقيق للشيخ عبد عيل العرويس احلويزي،، تفسري نور الثقلني .١١
 الطبعة الرابعة، نرش مؤسسة إسامعليان، هاشم املحاليت،ّالسيد 
 .قم هـ،١٤١٢

َّأليب احلسن ورام ، )َّجمموعة ورام(ه اخلواطر ونزهة النواظر يتنب .١٢
 .بريوت نرش دار التعارف، بن أيب فراس،

حسن ّ السيد حتقيق الطائفة الطويس،لشيخ ، هتذيب األحكام .١٣
 .الطبعة الرابعة نرش دار الكتب اإلسالمية، اخلرسان،

الطبعة  نرش منشورات الريض، للشيخ الصدوق،، ثواب األعامل .١٤
 .قم م،١٩٨٧ الثانية،

رضا ّ حممد تقديم الشيخ مهدي النراقي،ّ حممد ،جامع السعادات .١٥
الطبعة  سة األعلمي،نرش مؤس كالنرت،ّحممد ّ السيد تعليق املظفر،

 .هـ، بريوت ١٤٠٨ السادسة،
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 حتقيق جواد القيومي، للسيد ابن طاووس احلسني،، مجال األسبوع .١٦
 .إيران م،١٩٩٢ الطبعة األوىل، نرش أخرت شامل،

حتقيق مؤسسة اإلمام  قطب الدين الراوندي،، اخلرائج واجلرائح .١٧
 . سةّقم املقد ،)عليه السالم(املهدي 

نرش مجاعة  حتقيق عيل أكرب الغفاري، دوق،للشيخ الص، اخلصال .١٨
 . سني يف احلوزة العلميةّاملدر

الطبعة  نرش دار املعرفة، جالل الدين السيوطي،،  املنثورّالدر .١٩
 .جدة  هـ ،١٣٦٥ُاألوىل، 

حتقيق  التميمي املغريب،ّ حممد القايض نعامن بن، دعائم اإلسالم .٢٠
 . بريوت م، ١٩٦٣ نرش دار املعارف، آصف بن عيل أصغر فييض،

 حتقيق مدرسة اإلمام املهدي، لقطب الدين الراوندي،، الدعوات .٢١
 .سةّقم املقد هـ،١٤٠٧الطبعة األوىل، 

سة البعثة ّحتقيق ونرش مؤس بن جرير الطربي،ّ حممد ،دالئل اإلمامة .٢٢
قم  هـ ،١٤١٣ ُالطبعة األوىل، ،)قسم الدراسات اإلسالمية(

  .سةّاملقد
 حتقيق عبد ُقاسم القشريي النيسابوري،أليب ال، الرسالة القشريية .٢٣

الطبعة  طبع انتشارات بيدار، احلليم حممود وحممد بن الرشيف،
 .قم م،١٩٩٥ ُاألوىل،

ّ حممد حتقيق ال النيسابوري،ّبن الفتّ حممد ،روضة الواعظني .٢٤
 .سةّقم املقد طبع منشورات الريض، مهدي اخلرسان،
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 حسني الطباطبائي،ّمد  حمللسيد، )صىل اهللا عليه وآله (ّسنن النبي .٢٥
 نرش مؤسسة النرش اإلسالمي، هادي الفقهي،ّ حممد حتقيق الشيخ

 . سةّقم املقد هـ،١٤١٦
 صالح املازندراين،ّ حممد للموىل، رشح أصول الكايف اجلامع .٢٦

 .تعليق أبو احلسن الشعراين
أبو الفضل ّ حممد حتقيق البن أيب احلديد،، رشح هنج البالغة .٢٧

 .هـ١٣٨٧ الطبعة الثانية، ياء الكتب العربية،نرش دار إح إبراهيم،
 إسامعيل بن محاد اجلوهري،، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .٢٨

 .بريوت ،١٤٠٧ الطبعة الرابعة، نرش دار العلم للماليني،
نرش  ،)عليه السالم(لإلمام زين العابدين ، اديةّالصحيفة السج .٢٩

عيل ّمد  حمبإرشاف ،)عليه السالم(سة اإلمام املهدي ّمؤس
 . قم  هـ ،١٤١١ُالطبعة األوىل، أبطحي،

حتقيق  ومي،ّللشيخ جواد القي، )عليه السالم(صحيفة املهدي  .٣٠
قم  م،١٩٩٦ الطبعة الثانية، سة النرش اإلسالمي،ّونرش مؤس

 .سةّاملقد
حتقيق أمحد  ،ّأمحد بن فهد احليل، ة الداعي ونجاح الساعيّعد .٣١

 .سةّقدقم امل املوحدي، نرش مكتبة الوجداين،
نرش املطبعة احليدرية، طبعة  للشيخ الصدوق،، علل الرشائع .٣٢

 .النجف األرشف م،١٩٦٦
حتقيق الشيخ  ،للشيخ الصدوق، )عليه السالم(عيون أخبار الرضا  .٣٣

 الطبعة سة األعلمي للمطبوعات،ّنرش مؤس حسني األعلمي،
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 . بريوت هـ ،١٤٠٤ األوىل،
حتقيق   الواسطي،الليثيّ حممد عيل بن، عيون احلكم واملواعظ .٣٤

 ُ الطبعة األوىل،،حسني احلسيني البريجندي، نرش دار احلديث
 .قم م،١٩٩٧

طبعة قم  للشيخ عبد الواحد اآلمدي،، غرر احلكم ودرر الكلم .٣٥
 .سةّاملقد

حتقيق عيل أكرب  للشيخ املحدث الثقة الكليني،، فروع الكايف .٣٦
 م،١٩٩٦ الطبعة الرابعة، نرش دار الكتب اإلسالمية، الغفاري،
 . سةّقم املقد

سة ّحتقيق ونرش مؤس أليب هالل العسكري،، الفروق اللغوية .٣٧
قم  ُالطبعة األوىل، سني،ّالنرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدر

 .سةّاملقد
نرش أنوار  الصدر،ّ حممد للسيد الشهيد املرجع، فقه األخالق .٣٨

 .سةّقم املقد  م،٢٠٠٢ ُالطبعة األوىل، اهلدى،
لسيد ريض الدين عيل بن موسى بن جعفر ابن ل، فالح السائل .٣٩

نرش بوستان  حتقيق غالم حسني املجيدي، طاووس احلسني،
 الطبعة الثانية، ،)مركز الطباعة والنرش اإلسالمي(كتاب 
 . سةّقم املقد هـ ،١٤١٩

 عبد الرؤوف املناوي،ّ حممد ،فيض القدير رشح اجلامع الصغري .٤٠
 الطبعة األوىل، ب العلمية،نرش دار الكت حتقيق أمحد عبد السالم،

 .بريوت  هـ ،١٤١٥
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حتقيق الشيخ  بن قولويه القمي،ّ حممد جعفر بن، كامل الزيارات .٤١
 ُالطبعة األوىل، نرش مؤسسة النرش اإلسالمي، ومي،ّجواد القي

 .سةّقم املقد  هـ ،١٤١٧
حتقيق الدكتور مهدي  للخليل بن أمحد الفراهيدي،، كتاب العني .٤٢

ـ ،١٤٠٩ الطبعة الثانية، سة دار اهلجرة،ّاملخزومي، نرش مؤس  . إيران ه
 حتقيق عيل أكرب الغفاري، بن إبراهيم النعامين،ّ حممد ،كتاب الغيبة .٤٣

 . طهران نرش مكتبة الصدوق،
حتقيق بكري احلياين وصفوة السقا،  للمتقي اهلندي،، لّكنز العام .٤٤

 .هـ١٤٠٩ سة الرسالة،ّنرش مؤس
 نرش مكتبة الصدر، ي،ّمللشيخ عباس الق، الكنى واأللقاب .٤٥

 .طهران
 تعريب خليل العصامي، الريشهري،ّ حممد للشيخ، كيمياء املحبة .٤٦

 . سةّقم املقد  هـ،١٤٢٤ نرش دار احلديث، الطبعة الثالثة،
نرش دار الرتاث  للعالمة ابن منظر األفريقي،، لسان العرب .٤٧

 .هـ ١٤٠٥ ُالطبعة األوىل، العريب ،
أمحد ّ السيد حتقيق ين الطرحيي،للشيخ فخر الد، جممع البحرين .٤٨

 .هـ١٤٠٨ الطبعة الثانية، نرش مكتبة الثقافة اإلسالمية، احلسيني،
جالل ّ السيد حتقيق بن خالد الربقي،ّ حممد أمحد بن، املحاسن .٤٩

 . سةّقم املقد الدين احلسيني، نرش دار الكتب اإلسالمية،
ُللشيخ األستاذ مرتىض مطه ،حمارضات يف الدين واالجتامع .٥٠  ري،ُ

 .سةّقم املقد  هـ ،١٤٢٩ الطبعة الثانية، طبع انتشارات مدين،
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بن الشيخ ّ حممد لقطب الدين، املقالة الثانية ،حمبوب القلوب .٥١
حتقيق الدكتور حامد صدقي والدكتور  األشكوري الالهيجي،

 ،هـ١٤٢٤ ُالطبعة األوىل، نرش الرتاث املكتوب، إبراهيم الدياجي،
 .إيران

ق واملحدث الفيض ّللمحق،  هتذيب اإلحياءة البيضاء يفّاملحج .٥٢
 ،هـ١٤١٧ سة النرش اإلسالمي، الطبعة الرابعة،ّمؤس الكاشاين،
 .سةّقم املقد

 حتقيق عزة اهللا اهلمداين ، للسيد هاشم البحراين،، مدينة املعاجز .٥٣
 .قم  هـ،١٤١٣ ُالطبعة األوىل، سة املعارف اإلسالمية،ّنرش مؤس

حتقيق ونرش مدرسة اإلمام  يخ املفيد،للش، )مناسك املزار(املزار  .٥٤
 . سةّقم املقد ُالطبعة األوىل، ،)عليه السالم(املهدي 

 ومي،ّحتقيق جواد القي بن املشهدي،ّ حممد للشيخ ،املزار الكبري .٥٥
  .سةّقم املقد ،هـ١٤١٩ ،ُالطبعة األوىل سة النرش اإلسالمي،ّمؤس

لنوري ق اّللمريزا املحق، مستدرك الوسائل مستنبط املسائل .٥٦
إلحياء ) عليهم السالم(سة آل البيت ّحتقيق مؤس الطربيس،
 .سةّقم املقد  هـ،١٤٠٨ الطبعة الثانية، الرتاث،

حتقيق الشيخ حسن  للشيخ عيل النامزي،، مستدرك سفينة البحار .٥٧
 . قم هـ،١٤١٩طبعة  سة النرش اإلسالمي،ّنرش مؤس النامزي،

حلسني أمحد بن أيبك للحافظ أيب ا، املستفاد من ذيل تاريخ بغداد .٥٨
دار  حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، املعروف بابن الدمياطي،

 .بريوت هـ،١٤١٧ُالطبعة األوىل، الكتب العلمية،
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م له ّقد أبو الفضل عيل الطربيس،، مشكاة األنوار يف غرر األخبار .٥٩
 م،١٩٦٥ نرش املكتبة احليدرية، الطبعة الثانية، صالح جعفر،

 .النجف األرشف
سة فقه ّنرش مؤس للشيخ الطائفة الطويس،، دّاملتهجمصباح  .٦٠

 .بريوت  هـ ،١٤١١ُالشيعة، الطبعة األوىل،
نرش  حتقيق عيل أكرب الغفاري، للشيخ الصدوق،، معاين األخبار .٦١

 .سةّقم املقد هـ،١٤١٨ الطبعة الرابعة، سة النرش اإلسالمي،ّمؤس
لم طالل بق العالمة كامل احليدري،ّ السيد من أبحاث، معرفة اهللا .٦٢

 .سةّقم املقد  هـ،١٣٢٧ الطبعة األوىل، نرش دار فراقد، احلسن،
نرش دار  ي،ّللشيخ املحدث الثقة عباس القم، مفاتيح اجلنان .٦٣

 . بريوت هـ ،١٤٢٠ الطبعة الثالثة، الثقلني،
سة نرش ّنرش مؤس للراغب األصفهاين،، مفردات ألفاظ القرآن .٦٤

 . هـ١٤١٤ ُالطبعة األوىل، الكتاب،
ّالرزاق املقرم، ّللسيد عبد، )عليه السالم(اإلمام احلسني مقتل  .٦٥ ّ 

 . قم هـ ،١٤١١الطبعة الثانية،  نرش دار الثقافة،
نرش دار  عيل بن حسني عيل األمحدي امليانجي،، مكاتيب الرسول .٦٦

 . قم  هـ ،١٤١٩ ُاحلديث، الطبعة األوىل،
حتقيق عالء آل  للشيخ ريض الدين الطربيس،، مكارم األخالق .٦٧

 ،هـ١٤١٦ الطبعة الثانية، سة النرش اإلسالمي،ّنرش مؤس فر،جع
 .سةّقم املقد
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حتقيق عيل أكرب الغفاري،  للشيخ الصدوق،، من ال حيرضه الفقيه .٦٨
 .سةّقم املقد  هـ ،١٤٠٤ سني، الطبعة الثانية،ّنرش جامعة املدر

رشح عبد  أليب إسامعيل عبد اهللا األنصاري،، منازل السائرين .٦٩
طبع انتشارات  حتقيق وتعليق حمسن بيدارفر، ،الرزاق الكاشاين

 . قم م ،٢٠٠٢ الطبعة الثانية، بيدار،
 نرش دار احلديث، للشيخ حممدي الريشهري،، ميزان احلكمة .٧٠

 . إيران  هـ،١٤١٦ ُالطبعة األوىل،
نرش  طبائي،احسني الطبّ حممد للسيد ،امليزان يف تفسري القرآن .٧١

 .سةّقم املقد سة النرش اإلسالمي،ّمؤس
وهو جمموع ما اختاره الرشيف الريض من كالم ، هنج البالغة .٧٢

ّ حممد حتقيق الشيخ ،× عيل بن أيب طالبأمري املؤمنني إلمام ا
 . نرش دار املعرفة، بريوت عبده،

 نرش مطبعة النعامن، باقر املحمودي،ّ حممد للشيخ، هنج السعادة .٧٣
 . النجف األرشف  هـ ،١٣٨٥ ُالطبعة األوىل ،

حتقيق  للحر العاميل،،  إىل حتصيل مسائل الرشيعةعةوسائل الشي .٧٤
 . بريوت نرش دار الرتاث العريب، الشيخ عبد الرحيم الرباين،

للشيخ سليامن بن إبراهيم القندوزي ، ة لذوي القربىّينابيع املود .٧٥
 ُنرش دار األسوة، حتقيق سيد عيل مجال أرشف احلسيني، احلنفي،

 .قم هـ،١٤١٦ ُالطبعة األوىل،
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 . قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية؛سفة صدر املتأهلنيفل. ٢٣

 .الشيخ خليل رزق: بقلم
ّاملثل اإلهلية. ٢٤ ُ الشيخ :  بقلم. بحوث حتليلية يف نظرية أفالطون؛ُ

 .عبد اهللا األسعد
 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس. ٢٥
 ويشمل الرسائل ؛مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني. ٢٦

 :التالية
 ).بحث يف الوجود الذهني(التفسري املاهوي للمعرفة  •
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا •
 .املدارس اخلمس يف العرص اإلسالمي •
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن •
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر •
 .عبد اهللا األسعد:  بقلم.بحوث يف علم النفس الفلسفي. ٢٧
 .الشيخ طالل احلسن: بقلم. ه يف الدينّالتفق. ٢٨



 ٣

 .الشيخ طالل احلسن:  بقلم.مراتب السري والسلوك إىل اهللا. ٢٩
ّ اإلهليات ،ة املرحلة الثانية عرش؛رشح هناية احلكمة. ٣١ـ٣٠

 ).٢-١. (الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.ّباملعنى األخص
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة. ٣٢
 ).٢-١(الشيخ خليل رزق :  بقلم. احلكمةرشح بداية. ٣٤ـ٣٣
 .التقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االجتامعية. ٣٥
 .حممود نعمة اجليايش:  بقلم.عصمة األنبياء يف القرآن. ٣٦
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغري يف . ٣٧

 . الشيخ خليل رزق:  بقلم.اإلسالميالفقه 
 . طالل احلسن. د: بقلم.فسريي عند العالمة احليدرياملنهج الت. ٣٨
 . طالل احلسن: بقلم.املنهج الفقهي عند العالمة احليدري. ٣٩
 ).٣-١ (بحوث عقائدية. ٤٠

 العرش والكريس يف القرآن الكريم •
 مراتب العلم اإلهلي وكيفية وقوع البداء فيه •
 التوحيد أساس مجيع املعارف القرآنية •
 ).٦-٤ (بحوث عقائدية. ٤١

 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم •
 رؤية اهللا بني اإلمكان واالمتناع •
 صيانة القرآن من التحريف •



 ٤

ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية. ٤٢  .ّالدكتور عيل العيل:  بقلم.ّ
 .حممود اجليايش:  بقلم.اإلعجاز بني النظرية والتطبيق. ٤٣
 .)بحث فقهي(ال رضر وال رضار . ٤٤
 ).٢-١ (روس يف احلكمة املتعاليةد. ٤٦ـ٤٥
ــة . ٤٧ ــم األئم ــب عل ــة ومرات ــوث يف حقيق ــام؛ بح ــم اإلم ّعل

 .الشيخ عيل محود العبادي:  بقلم.املعصومني
 الدكتور : إعداد.كامل احليدري؛ قراءة يف السرية واملنهج. ٤٩ـ٤٨

 .)٢-١( ّمحيد جميد هدو
 . عيل محود العبادي: بقلم. حقيقتها ومظاهرها؛الوالية التكوينية. ٥٠
ّاإلهليات باملعنى (الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األربعة . ٥٢ـ٥١

 ).٢-١. (الشيخ قيرص التميمي:  بقلم).ّاألعم
 من ة رشح املرحلة احلادية عرش؛العقل والعاقل واملعقول. ٥٣

 . الشيخ ميثاق طالب: بقلم. هناية احلكمةكتاب
 اجلزء  ،عقلية األربعةرشح كتاب األسفار الكتاب املعاد؛ . ٥٤

 . عبد اهللا األسعد: بقلم.لّاألو
القسم  ؛ّ للشهيد حممد باقر الصدر،رشح احللقة الثالثة. ٥٧ـ٥٥

 ).٣-١( الشيخ حيدر اليعقويب : بقلم.ّاألول
 . األصول العملية: القسم الثاين؛رشح احللقة الثالثة. ٦٣ـ٥٨

 ).٦ -١(الشيخ عيل العبادي : بقلم



 ٥

ّ للعالمة الشيخ حممد رضا املظفر؛ املنطقرشح كتاب. ٦٨ـ٦٤ ّ. 
 ).٥-١(بقلم الشيخ نجاح النويني 

ّ للشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد ؛رشح احللقة األوىل. ٦٩
 . الشيخ سعد الغنامي: بقلم.+ّحممد باقر الصدر

 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف علم اإلمام. ٧٠
 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم.دروس يف التوحيد. ٧١
 ).٣-١(طالل احلسن . د:  بقلم.منطق فهم القرآن. ٧٤ـ٧٢
 .عيل املدن:  بقلم.معامل اإلسالم األموي. ٧٥
 . عيل املدن: بقلم. وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة. ٧٦
 .)الرسالة العملية لسامحته، قسم العبادات( الفتاوى الفقهية. ٧٧
بحوث يف عملية  (اخلالف يف حتديدهاموارد وجوب الزكاة و. ٧٨

 .الشيخ ميثاق العرس:  بقلم).١/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية (  حقيقته رشوطه حكمه؛يمنكر الرضور. ٧٩

 .ميثاق العرس:  بقلم.)٢/االستنباط الفقهي
بحوث يف عملية ( هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟. ٨٠

 .لعرسميثاق ا: بقلم). ٣/االستنباط الفقهي
 .)١/فتاوى فقهية (كتاب الزكاة. ٨١
 .)٢/فتاوى فقهية (مخس أرباح املكاسب. ٨٢
 .)٣/فتاوى فقهية (خمتارات من أحكام النساء. ٨٣



 ٦

 .)٤/فتاوى فقهية( ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة. ٨٤
ّ وآفاق املستقبل لدى السيد كامل ة الدينيةمرشوع املرجعي. ٨٥

 ).نية من الباحثخبن(احليدري 
 . دراسة يف رشوطها وآثارها؛ التوبة. ٨٦
 . ّمقدمة يف علم األخالق. ٨٧
الشيخ :  بقلم.مناهج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيق. ٨٨

 .ّحممد جواد الزبيدي
 .ّحممد جواد الزبيدي:  بقلم.مفهوم الشفاعة يف القرآن. ٨٩
 ).هجمموعة الكتب األربعة أعال (يف ظالل العقيدة واألخالق. ٩٠
 .مدخل إىل اإلمامة. ٩١

  :بحوث ودراسات يف طور الطباعة
الشيخ : بقلم). ٤-١ (ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة .٩٥ـ٩٢

 .نجاح النويني
، اجلزء رشح كتاب األسفار العقلية األربعة ؛املعادكتاب . ٩٦

 .الشيخ عبد اهللا األسعد:  بقلم.الثاين
الشيخ حيدر :  بقلم.ّولرشح احللقة الثالثة؛ القسم األ. ١٠٠ـ٩٧

 .٧ و٦ و٥ و٤: األجزاء: اليعقويب
 .اجلزء الثالثّرشح األسفار؛ اإلهليات باملعنى األعم، . ١٠١

  .الشيخ قيرص التميمي: بقلم
 .)٥/فتاوى فقهية( ّاملكاسب املحرمة. ١٠٢



 ٧

 .)١/مفاهيم قرآنية، عقائدية، أخالقية(االسم األعظم . ١٠٣
 .)٢/، عقائدية، أخالقيةمفاهيم قرآنية(ّالغلو . ١٠٤
مفاهيم قرآنية، (البداء، وكيفية وقوعه يف العلم اإلهلي . ١٠٥

 .)٣/عقائدية، أخالقية
مفاهيم (القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل اإلنساين . ١٠٦

 .)٤/قرآنية، عقائدية، أخالقية
إبداعات العالمة احليدري، يف املنهج والتوحيد واإلمامة . ١٠٧

 )٥/رآنية، عقائدية، أخالقيةمفاهيم ق(
مفاهيم قرآنية، عقائدية، (صيانة القرآن من التحريف . ١٠٨

 .)٦/أخالقية
مفاهيم قرآنية، (أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية . ١٠٩

 .)٧/عقائدية، أخالقية


