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 ١١ ............................ مقدمة يف أمهية الصحيفة ودورها الرتبوي
 ٢٧ ...................................................... سند الصحيفة

لّ ـعَ  هللاِ  يدِ ـالتَّحمِ  يف دعاؤهـ ١ جَ  ٣٥ .................................. زَّ وَ
 ٥١ ............................ أحاديث يف علة اخللق وفضل التحميد ¢
الَ يف دعاؤه ـ ٢ َمَّ  ةِ الصَّ ىل حمُ آلِهِ ـعَ  ٥٩ .................................. د وَ

 ٦٦ ............................ د وآلهـالة عىل حممـالص يـث فـأحادي ¢
شِ  الَةِ الصَّ يف دعاؤه ـ ٣ ةِ العَرْ لَ َ ىلَ محَ  ٧١ ................................ عَ

 ٨٢ .............................................. املالئكة يف أحاديث ¢
الَةِ  يف دعاؤهـ ٤ ىلَ  الصَّ قي عَ دِّ صَ لِ  مُ سُ  ٩١ ............................. الرُّ

 ١٠٠ .................................... والرسل األنبياء يف أحاديث ¢
سِ ٥ هُ لِنَفْ اؤُ عَ اصَّ ــ دُ خَ  ١٠٧ ........................................ تِهِ هِ وَ

 ١١٦ .................................... اءـالدع لـفض يف ثـأحادي ¢
ال٦ بَاحِ وَ نْدَ الصَّ هُ عِ اؤُ عَ اءِ ــ دُ سَ  ١٢٥ ................................... مَ

 ١٣٧ ............................................. الوقت أحاديث يف ¢
هُ ٧ اؤُ عَ تِ ـيفِ الللفرج ـ دُ امَّ هِ  ١٥١ ...................................... مُ

 ١٥٨ ..................................ى اهللاـطاع إلـاالنق أحاديث يف ¢
ةِ  ٨ اذَ تِعَ هُ يفِ االسْ اؤُ عَ  ١٦٥ .......................... األخالق ءوس من ـ دُ

 ١٧٦ ......................................سوء األخالق أحاديث يف ¢
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هُ يفِ ٩ اؤُ عَ تِ  ـ دُ شْ  ١٨٥ .................................. ةـطاعـلل اقِ ـيَ ـاالِ
 ١٩٠ ............................ ىل الدنياتقديم اآلخرة ع أحاديث يف ¢

هُ يفِ ١٠ اؤُ عَ  ٢٠١ ................................ تَعاىلاهللاِ إىلَ  وءـاللجـ دُ
 ٢٠٤ .......................................... هللا الرجاء يف أحاديث ¢

اتِمِ ال١١ وَ هُ بِخَ اؤُ عَ ِ ــ دُ ريْ  ٢٠٩ ........................................ خَ
 ٢١٣ ........................................... ر اهللاـذك يف أحاديث ¢

افِ ١٢ َ عرتِ هُ يفِ االِ اؤُ عَ  ٢٢٧ ................................... بالذنب ـ دُ
 ٢٣٧ ................................ هاـوب وعواقبـالذن يف أحاديث ¢

هُ يفِ طَلَبِ ١٣ اؤُ عَ ائِ ـ دُ وَ  ٢٥٣ ..................................... جِ ـاحلَ
 ٢٦١ ................................ اهللا من احلاجة طلب يف أحاديث ¢

هُ ــ دُعَ ١٤  ٢٦٥ ..................................... اتـالمـي الظـفاؤُ
 ٢٧٢ ............................ الظلم ونرصة املظلومني أحاديث يف ¢

هُ عِ ١٥ اؤُ عَ ضِ ـال ندَ ـ دُ رَ  ٢٨٥ ......................................... مَ
 ٢٩٠ ............................................. املرض أحاديث يف ¢

الَةِ ١٦ تِقَ هُ يف االسْ اؤُ عَ  ٣٠١ ............................... من الذنوب ـ دُ
 ٣١٥ ......................... وـالعففار وطلب ـغـاالست يف ثـأحادي ¢

هُ ١٧ اؤُ عَ يْطَانِ من  االستعاذة يف ـ دُ  ٣٢٧ .............................. الشَّ
 ٣٣٩ .................................. ومكائده الشيطان يف أحاديث ¢

هُ ١٨ اؤُ عَ اتِ املَ  يفِ  ـ دُ ورَ  ٣٦٥ ............................ العواقب من حذُ
 ٣٦٨ ............................................ االبتالء يف أحاديث ¢
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هُ ١٩ اؤُ عَ  ٣٨٧ ...................................... ءِ اـقَ ـتِسْ ـيفِ االسْ   ـ دُ
 ٣٩١ .................................. وعقابهبركات اهللا  أحاديث يف ¢

هُ يفِ مَ ـ دُعَ ٢٠ الَقِ اؤُ مِ االخْ ارِ  ٣٩٥ ..................................... كَ
 ٤٢٣ .................................. ن األخالقـحس يـأحاديث ف ¢

عَ  ـ٢١ ا حَ ـدُ هُ إذَ نَ ـاؤُ  ٤٣١ ....................................... رٌ ـمْ هُ أَ ـزَ
 ٤٤١ ......................................... التسليم هللا أحاديث يف ¢

ةِ ٢٢ دَّ نْدَ الشِّ هُ عِ اؤُ عَ  ٤٤٧ ............................................ ـ دُ
 ٤٥٨ ..........................................التقوٰ  يـث فـأحادي ¢

افِيَة٢٣ هُ بِالْعَ اؤُ عَ  ٤٧٩ ................................. من مجيع البالء ـ دُ
 ٤٨٨ ............................................. العافية يف أحاديث ¢

٢٤ َ ه ألِ اؤُ عَ هِ ـ دُ  ٤٩٥ ................................................ بَويْ
 ٥٠٣ ........................... فضل الوالدين وحقوقهام أحاديث يف ¢

لـ دُ ٢٥ هُ لِوُ اؤُ هِ ـعَ  ٥١٥ ................................................ دِ
 ٥٢٩ .............................. تربية األبناء وحقوقهم أحاديث يف ¢

اؤُ ٢٦ عَ يْ ـهُ لِ ـ دُ لِيائِ ـجِ أَوْ انِهِ وَ  ٥٤٧ .................................... هِ ـرَ
 ٥٥٣ ............................... األخوة واملحبّة يف اهللا أحاديث يف ¢

هُ ــ دُعَ ٢٧ َ اؤُ  ٥٧١ ..................................... ورِ ــغُ ـثُّ ـلِ الـهألِ
 ٥٨٦ ............................... نـاد واملجاهديـاجله يف أحاديث ¢

عِ ٢٨ زُّ هُ يفِ التَّفَ اؤُ عَ  ٥٩٥ .................................. تعاىل اهللا إىل ـ دُ
 ٥٩٨ ..................................... التوكّل عىل اهللا أحاديث يف ¢
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هُ ٢٩ اؤُ عَ َ  ـ دُ رتِّ ا قُ يْهِ   إذَ لَ زقُ   عَ  ٦١٥ ..................................... الرِّ
 ٦١٨ ............................................. الرزق أحاديث يف ¢

هُ فِ ٣٠ اؤُ عَ ينِ ـال اءِ ـضَ قَ  يــ دُ  ٦٣٩ ..................................... دَّ
ين والقرض يفأحاديث  ¢  ٦٤٤ .................................... الدَّ

بَةِ ٣١ هُ بِالتَّوْ اؤُ عَ  ٦٥١ ........................................ واإلنابة ـ دُ
 ٦٦٤ .............................................. التوبة يف أحاديث ¢

هُ يفِ ٣٢ اؤُ عَ الَ  ـ دُ  ٦٧٥ ......................................... يلِ اللَّ  ةِ صَ
 ٦٩١ .....................................يلـالة اللَّ ـص يـأحاديث ف ¢

ةِ ــ دُعَ ٣٣ ارَ تِخَ هُ يفِ االسْ  ٦٩٧ ......................................... اؤُ
 ٧٠١ ......................................... االستخارة يف أحاديث ¢

ا ٣٤ هُ إذَ اؤُ عَ  ٧٠٥ .................................. ىلمبت رأ ابتيل أوـ دُ
 ٧٠٨ ............................... جنّب الغيبةـالسرت وت أحاديث يف ¢

ضَ ـ دُعَ ٣٥ هُ يفِ الرِّ  ٧٢١ .................................... ءاا بِالقَضَ ـاؤُ
 ٧٢٤ ............................. الرضا بالقضاء والقدر أحاديث يف ¢

هُ ٣٦ اؤُ عَ نْدَ  ـ دُ مَ  عِ عاعِ ـسَ  ٧٣١ .................................... دِ ـالرَّ
 ٧٣٤ ........................................ ات اهللاـآي يـأحاديث ف ¢

هُ ٣٧ اؤُ عَ رِ  يفِ  ـ دُ كْ  ٧٤١ ........................................... هللاِ  الشُّ
 ٧٤٩ ........................................ ر اهللاـشك يـأحاديث ف ¢

هُ يفِ االِ ٣٨ اؤُ عَ ارِ ـ دُ  ٧٦١ ............................... تبعاتالعن  عتِذَ
 ٧٦٣ ...................................... رعاية احلقوق أحاديث يف ¢
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وِ ٣٩ فْ هُ يفِ طَلَب العَ اؤُ عَ  ٧٧٧ ........................ عن أهل اإلساءة ـ دُ
 ٧٨٦ .................................. العفو عن اإلساءة أحاديث يف ¢

رِ ال٤٠ نْدَ ذِكْ هُ عِ اؤُ عَ تِ ــ دُ وْ  ٧٩٣ ...................................... مَ
 ٧٩٧ ......................................... املوت ذكر أحاديث يف ¢

هُ يفِ طَلَبِ ٤١ اؤُ عَ  ٨٢١ ....................................... رِ ـتْ ـالسَّ  ـ دُ
 ٨٢٤ ................................. حنيـجمالس الصال أحاديث يف ¢

هُ ٤٢ اؤُ عَ نْدَ  ـ دُ هِ  عِ تْمِ آنَ  خَ رْ  ٨٣٣ ...................................... القُ
 ٨٤٧ .................................. رآنـقـالوة الـت يـث فـأحادي ¢

هُ إذا نظرَ إىل ال٤٣ اؤُ عَ  ٨٦٩ .................................... اللهِ ــ دُ
 ٧٧٣ .................................. رـوالتفكّ  رـالفك يـف أحاديث ¢

هُ ٤٤ اؤُ عَ ولِ   ـ دُ خُ رِ   لِدُ هْ ان  شَ ضَ مَ  ٨٨٩ .................................. رَ
 ٩٠١ ................................. فضل شهر رمضان يف أحاديث ¢

هُ ٤٥ اؤُ عَ اعِ  ـ دُ دَ ضَ  لِوَ مَ رِ رَ هْ  ٩١١ .................................... انشَ
 ٩٢٧ .............................. حـالـل الصـمـالع يـث فـأحادي ¢

هُ لِ ٤٦ اؤُ عَ ال ينعِيدِ لْ ـ دُ عَ ـوَ مُ  ٩٣٧ ................................... ةِ ـجُ
 ٩٤٧ .............................................. العيد أحاديث يف ¢

هُ ــ دُعَ ٤٧ فَ ـعَ ف ـوقـم يفِ  اؤُ  ٩٥٣ ................................... ةَ ـرَ
 ١٠٠٥ ............................. رةـمـجّ والعـحـال يـث فـأحادي ¢

اؤ٤٨ حَ األَ عيد يف  هُ ـ دُعَ ةِ  ىضْ عَ مُ اجلُ  ١٠٢١ ............................ وَ
 ١٠٣٣ ..................................... أمهية اجلمعة أحاديث يف ¢
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يْدِ األ٤٩ فْعِ كَ هُ يفِ دَ اؤُ عَ اءِ عـ دُ  ١٠٤١ .................................. دَ
 ١٠٥٢ ............................... اهللاـام بـاالعتص يـث فـأحادي ¢

هُ يفِ ــ دُعَ ٥٠ بَةالرَّ  اؤُ  ١٠٥٩ .................................... اهللا من هْ
 ١٠٦٢ ............................... من اهللا وفـخـال يـف أحاديث ¢

 ٥١ ُّ هُ يفِ التَّرضَ اؤُ عَ انَةِ  عِ ـ دُ تِكَ  ١٠٧٣ .............................. واالسْ
 ١٠٨١ ........................ هاـحاسبة النفس وتأديبـم أحاديث يف ¢

هُ يفِ اإلــ دُعَ ٥٢  ١٠٩٩ ............................. جـابـةباإل احِ حَ ـلْ اؤُ
 ١١٠٤ ................................... اآلمال واألماين أحاديث يف ¢

هُ يفِ التَّ ٥٣ اؤُ عَ لُّ ــ دُ  ١١١٥ ....................................... هللا لـذَ
 ١١١٨ ....................... الدنيا وخداعها من التحذير أحاديث يف ¢

هُ يفِ ٥٤ اؤُ عَ ش ـ دُ تِكْ مُ ـال افِ ـاسْ  ١١٣٥ .............................. ومِ هُ
 ١١٣٩ .................................. معرفة اهللا وحبّه أحاديث يف ¢

 ١١٤٩ ..................................................صدر للمؤلّف
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ـخت دونـه النعـوت  احلمد هللا الذي ضلّت فيه الصـفات وتفسّ
الة والسالم عىل حبيبـه  وحارت يف كربيائه لطائف األوهام، والصّ
ونوره وبرهانه حممد وأهل بيته الطـاهرين، سـفن النجـاة ومنـار 

 . اهلد والعروة الوثقى
هر يف األوسـاط الدينيـة كالصـحيفة تلعله مـا مـن كتـاب أشـ

السجادية حيث متثل أثراً خالداً ال يزول، وفيضـاً باقيـاً ال حيـول، 
من نفحات وبركات أهل بيت النبوة والعصمة، فالعبقـات التـي 

 توحيديـةيتها املختلفة متتاز بكوهنا مشتملة عىل معـانٍ تنرشها ادع
 . عالية، ومكارم اخالقية سامية، وقيم تربوية يعزّ نظريها

فهي تشد االنسان إىل ربه دوما، وتفتح قلبه عىل معاين الربوبيـة 
وما يليق هبا من معاين العبودية احلقة، وتضعه امـام جاللـة شـأنه 

عرب موضوعات خمتلفة متنوعة، وكربيائه، وعظم فضله واحسانه، 
تشتمل عىل مسـاحة واسـعة مـن االحسـاس االنسـاين بالطبيعـة 

رية ـوالكون، واملوت واحلياة، واملجتمع واالرسة، والـذات البشـ
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ــرور،  ــة والغ ــوة، والذل ــعف والق ــن الض ــة م ــا املتباين يف حاالهت
جتعل من كل تلك املوضوعات موادَّ  واالنكسار والعُجب، حيث

فه حقيقة الدنيا، ويزيـل  تربوية تصقل فكر اإلنسان ووعيه، بام يعرّ
عنه سكر اهلو، وغشـاوة اجلهـل والعمـى، ليتخـذ فيهـا املسـار 
الصــحيح يف رحلتــه نحــو اخللــود  األخــروي يف جنّــات النعــيم 

 . وروضات الفردوس
إن ممّا يميّز أدعية الصحيفة عن غريها أهنـا تشـتمل عـىل فكـر 

ال يستفيد من كل ظا هرة حياتية أو إنسـانية، يف ارجـاع مبدع جوّ
اإلنسان إىل ربه وحتريره من قيود الشيطان، باإلضافة إىل أسـلوهبا 
األديب الرائع الذي ينفذ إىل أعامق الوجـدان والضـمري، ويثـري يف 
ــادقة،  ــة الص ــاعر االيامني ــن املش ــديدة م ــف ش ــنفس عواص ال

ن واألحاسيس الوجدانيـة امللهمـة، التـي تسـهم يف تنبيـه اإلنسـا
وإيقاظه من سباته العميق وغفلته الضاربة يف دنيا اللهـو واألمـل 

 . والغرور
وبحق يمكن القول إن الصحيفة السجادية هي برنامج عمـل، 
ومنهج سـلوك، ينبغـي لكـل مـؤمن ومؤمنـة أن يتحليـا بقيمهـا 

فهي تغنـي . األخالقية العالية، وينهال من معانيها الرتبوية الرفيعة
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بال استثناء، وينبغي الرجوع إليهـا يف مجيـع  عن مجيع كتب الدعاء
 سيام أوقات الصالةيف كل يومٍ  والدعاء هبا األوقات واملناسبات، 

 . التي يستجاب فيها الدعاء ركةاملبا
وقد ال يستطاع عرب هذه املقدمة املحدودة بيان أمهية الصـحيفة 
السجادية واجلوالن يف أفياء أدعيتها وبيان مجال معانيهـا وحسـن 
أسلوهبا، وكامل أهدافها ومقاصدها، فذلك ممّا يقرص عنه اجلهد، 

إن موضوع الصحيفة السـجادية عـىل نحـو  :ولكن يمكن القول
االمجال هو الرتبية اإليامنية، حيث ال خيلو دعاء مـن أدعيتهـا مـن 

 . الدارينتعلق هبذا اجلانب الذي تتوقف عليه سعادة بعد أو أبعاد ت
ـ فقلب اإلنسان وباطنه هو ز موضع عناية الصحيفة، حيث تركّ
ي القلب، األدعية يف مضامينها املتنوعّ  ة عىل القيم الرفيعة التي تزكّ

مـــن ادران الـــذنوب ومـــن االنســـياق وراء اهلـــو  ه وتطهــرّ 
والشهوات، ليكون مؤهالً لالفاضات اإلهليـة وحتصـيل التوفيـق 

 . للعمل الصالح
، وإذا مـا راقـب فكام هو معلوم ان لكل عمل أثراً عـىل القلـب

نفسه علم نور افعاله السابقة أو ظلمتها، فكل ما حيـدث  االنسان
رفاته، ـعىل القلب انام هو نتيجة وانعكاس ألعامل اإلنسـان وتصـ
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حيث يوجد بينهام عالقـة العلـة واملعلـول أو السـبب واملسـبب، 
ولئن كان هذا القانون اإلهلي واضحاً يف القضايا املادية التي حتكم 

كله فانه ال يقل وضوحا ملن تدبّر يف آيات اهللا واألحاديـث  الكون
 . الرشيفة والحظ انعكاس األفعال عىل نفسه بوعي وانتباه

فالعمل الصالح له نور عىل القلب، وشفافية يف العالقة مع اهللا، 
الثم واخلطيئـة ظلمـة ل بينام يكونلمزيد من الصاحلات،لوتوفيق 

التوجــه إىل اهللا، وتســبب عــىل القلــب، وعتمــة متنــع اخلشــوع و
اخلذالن أو املحجوبية التي حتول دون عمـل اخلـريات، متامـاً كـام 
تؤثر أفعال الطبيعة وتغرياهتا املناخية العامة عـىل اإلنسـان حيـث 

ـطة لـه، أو عـىل ال عكـس تسـبب لـه يكون هلا نتائج صـحية منشّ
ة املنحرفة، فـاألعامل التـي يرتكبهـا حيّ الصاألمراض واألعراض 

سان عرب جوارحه، وما يضمه من خواطر الباطن، واحلـاالت اإلن
النفسية من الشهوات واملطامع، ترتك أثرها عىل القلـب، ان كـان 
خرياً فنور وصفاء، وان كانت رشاً فظلمة وكدورة، وتبعاً لـذلك 

 . يكون التوفيق أو اخلذالن يف مسار اهلد والصالح
اد الصحيفة ا ملباركة ان يتوقفوا ومن هنا البد ألهل الدعاء وروّ

قليالً مع معانيها وحياسبوا أنفسـهم، هـل بلغـت مسـتو تلـك 
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ال تزال هذه األنفس تعيش وتطبيقاً أم  املفاهيم والقيم الرفيعة فهامً 
 االغفلة والضـياع؟ وهـل هـم يف حـال لـو عـاجلهم املـوت فيهـ

هبم من اهللا ويورثهم جنّة اخللد ونعيمها أو يورثهم الشـقاوة  سيقرّ
 ؟ اسة األبديةوالتع

احلكـم مـن خـالل النظـرة السـاذجة وبالطبع ال ينبغي اصدار 
البسيطة التي حتسب أن اداء الصالة والصـيام وبعـض الفـروض 
والواجبات االسالمية العامة هو مقياس النجاح والفـوز اإلهلـي، 
فذلك قد يقبل من عوام الناس ومن مل يكـن لـه حـظ مـن العلـم 

ما الذين وضعوا أنفسـهم يف موضـع ، أ واملعرفة والفكر والوعي
 اإليامن والعمل، وأولئك الذين نصـبوا أنفسـهم اعالمـاً للهـد

الـذين آتـاهم اهللا البصـرية يف ديـنهم وتوفيـق أولئك والرشاد، و
العمل لآلخرة، فال يقبل منهم مثل هـذه األحكـام املعتمـدة عـىل 

ن التقييم املستند لظواهر العبادات والطاعات، سيام وهـم يعلمـو
ته، والـذي ال يغـادر صـغرية وال كبـرية إالّ  دقة حساب اهللا وشـدّ

ــيباً  إِنَّ اهللاَهــو القائــل ﴿، وأحصــاها سِ ءٍ حَ ْ ــلِّ يشَ ــىلَ كُ ــانَ عَ  ﴾كَ
قِيبَ ﴿ ءٍ رَّ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ اهللاُ عَ كَ  . ﴾اً وَ

البد وان تكون حماسبة النفس عند أولئك الساعني إىل رضوان ف
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بوا يف مراتب القرب اإلهلـي، وحتصـيل اهللا بميزان آخر، ألهنم رغ
الدرجات الرفيعة يف دار اخللود والسـعادة، مـن مرافقـة األنبيـاء 

يقني، والتـنعّ  ذ بمقام الشهداء والصدّ م بمنـازل واملرسلني، والتلذّ
بني واملتّقني، وما يناهلم يف ذلك من الفيض اإلهلي املتواصل يف  املقرّ

 . لذات اجلنة العظيمة دار اخللد والنعيم، والذي تصغر دونه
البد ألولئك الطليعة املؤمنـة أن ينظـروا إىل قلـوهبم عنـد أداء 
العبادات والطاعات، فالقلب هو حمل نظر اإلله ومركـز اهتاممـه، 
وعليه ترتتب املثوبـة والعقوبـة، والقـرب واالقصـاء مـن سـاحة 
الرمحة واللطف اإلهلي، وما يريده اهللا من عبده هو القلب السـليم 

اءَ إِ ﴿ لِيمٍ  ذْ جَ لْبٍ سَ هُ بِقَ بَّ نام لكل امـرئ إنام األعامل بالنيات وإ( ﴾رَ
ما نو.( 

فام يقع يف دائرة العناية الربانية هو لـيس العمـل املجـرد، وانـام 
نَالَ  لَنْ ﴿الدافع والباعث للعمل،  ا اهللاَ يَ هَ ومُ ال حلُُ ا وَ هَ اؤُ نْ  دِمَ لَكـِ  وَ

نَالُهُ   يَ وَ مْ  التَّقْ نْكُ املراد هو الصـدقة واالنفـاق واجلهـاد فليس  ﴾مِ
أمـر اهللا وواجبـات والذكر والعبادة وما شابه من فروض والصرب 

 الـدافع هـل كـانفهبا، انام املراد هو حقيقة الدافع القلبي لـذلك، 
ألجل األرباح واملكاسب الشخصية املادية أو املعنوية؟ أم أنه كان 
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ـه وهل خشـع هـذا بال رشيك سواه؟  وحده لوجه اهللا القلـب لربّ
ـه  وخاف معصيته وعرف حرمته وجعله مدار أعامله وأقواله أم إنّ

 ؟الدنيا وشهواهتا ولذائذها ومادياهتايف منهمكاً كان 
ــو   ــاليف ه ــامل والتك ــص هللا يف األع ــليم املخل ــب الس فالقل

املطلوب، وبه يكون نيـل الثـواب العظـيم، وبـه يصـل العبـد إىل 
بَّلُ  امَ إِنَّ ﴿منازل ورتب القرب اإلهلي،  تَقَ نَ  اهللاُ يَ  . ﴾املُتَّقِنيَ  مِ

هللا وعدم وجود أي مقصد آخـر غـري االخالص هذا دون من و
، وان كانت صـبغتها عامل تعباً وعناءً تكون األرضاه والقرب منه 

ما دام جوهرهـا ،سـالميّاً اوعنواهنـا  ،اً اسالمية، وظاهرها اسالميّ 
نقَّ ويصفَّ وَ  يف اآلخرة لن تكون ثمرهتا ص فيه هللا، ولَ خيُ الفعيل مل يُ

نَا﴿ة والندامة وضـياع األجـر واملثوبـة، رَ ـغري احلس مْ ـدِ قَ ـا إِىلَ  وَ  مَ
لُوا مِ نْ  عَ لٍ  مِ مَ نَاهُ  عَ لْ عَ جَ بَاءً  فَ نْثُوراً  هَ  . ﴾مَ

إن الفارق بني السابقني إىل الطاعات، والسـالكني إىل رضـوان 
حماسـبتها اهللا من غريهم، أهنم يعيشون الوعي يف مراقبة النفس، و

هـدفهم التي جعلوها وعام قطعته وسارت إليه من تعمري اآلخرة، 
 االنسـان وما يزرعه،فالدنيا مزرعة اآلخرة ، االسايس ومقصدهم

، بينام سعي أصـحاب الـدنيا وعملهـم فيهـا، ان هنا حيصده هناك
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الدنيا بذاهتا مطلوبـة عنـدهم، ومعشـوقة لـدهيم، وحمبوبـة هلـم، 
من أعامل اآلخـرة فـإنام هـي مـن جهـة يء ـوحتى لو اشتغلوا بش

حتصيل النفع يف الدنيا ودوام السعادة فيها أساساً، لغلبة الدنيا عىل 
 . فكرهم وسعيهم

ــل ا ــوعي، وحمفأه ــة وال ــمتهم اليقظ ــامن س ــبة إلي ــاس نفس، ال
واالستزادة من العلم واملكارم األخالقيـة، واإلكثـار مـن العمـل 

ــة امل ــدنيا ســمتهم الغفل  عــىل فكــرهم طبقــةالصــالح، وأهــل ال
، الغفلـة عـن معرفـة اهللا واالنقطـاع إليـه واألنـس بـه، وانفسهم

نتهائه، والغفلـة عـن ر العمر ورسعة انقضائه واـوالغفلة عن قص
املوت وكرباته وشدائده، والغفلة عـن القـرب ووحشـته وظلمتـه، 
والغفلة عن يوم احلساب وما فيه مـن كربـات ومواقـف صـعبة، 

نـة واحلـور احلسـانوالغفلة عن الشـوق إىل  والزينـة  اجلنـان املزيّ
والبهجة التي متأل جوانبها، والغفلة عن جهنم ونرياهنـا رور ـوالس

براكني الدنيا ومعادهنا امللتهبـة التي ال تبقي وال تذر، والتي ال تعد 
ة سـعريها ، وأذاهـا شيئاً ذو أمهية بالقياس إىل جهنم ولظاهـا وشـدّ

ال النجـاة، وتضـييعه يف أشـياء والغفلة عن العمر الذي هو رأس م
يبدو هلا أمهيتهـا يف الـدنيا يف حـني أهنـا فاقـدة القيمـة واألمهيـة يف 
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 . اآلخرة، وقد ال تثمر إال يف ترجيح كفة السيئات واألوزار
هذه املعاين وغريها نجدها من األصول الرتبويـة التـي حتـرص 

ا، الصحيفة املباركـة يف اجيادهـا عنـد الـداعي املـؤمن ليرتبـى هبـ
ق باهللا، مشتاق إىل فرحة لقائـه، متـزوداً ويعيش الدنيا بقلب متعلّ 

التقو ليوم جزائه، متوجهـاً بكلـه إىل مسـبب األسـباب يف كـل 
مقصد وعمل وغاية، ال تشغله األموال واألوالد واألزواج ومالذ 

 . الدنيا عن الشوق إىل لقاء اهللا والتمتع بفيض قدسه وجالله
وكم له مـن  ,هذه الصحيفة املباركة فكم نحن مدينون لصاحب

مدرسـة  ,بى يف أرقى مدرسة أخالقيـة تربويـةحقّ علينا ونحن نرت
زين العابدين وسيد الساجدين وإمام املتّقني عيل بن احلسـني بـن 

 ).  عليهم السالم مجيعاً (عيل 
ـة املعبـود ورصاطـه أال نستطيع واهللا  ـه وهـو حجّ ن نؤدي حقّ

ء واحـد، أن نكـون كـام أرادنـا، عبـاداً يـهـم إالّ بشـاملنشود، اللّ 
خملصني هللا، قانتني له، منيبني إليه، سالكني إىل رضـوانه وكرامتـه 

 . واحسانه وفضله
فصلوات اهللا ومالئكته وأنبيائه املرسلني وعباده املخلصـني عـىل 

 . حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين، أبد اآلبدين وسلّم تسليامً كثريا
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ا كانــت للصــحيفة األمهيــة واملكانــة يف قلــوب املــؤمنني ـمـــل
دت الرشوح هلا، من رشح املفردات فقـط إىل  واملتعبدين، فقد تعدّ
ا  ا إمّ رشوح أوسع من ذلك، غري أنّ املالحظ عىل هذه الرشوح أهنّ
أن تكــون مقتضــبة حمــدودة، مل تســتوعب املفــردات الكثــرية بــل 

ة مقترصة عىل بعض املفردات امله ومثاله البارز رشح الصحيفة (مّ
، أو أهنـا تُعنـى )للمري داماد، ورشح الصحيفة للفيض الكاشـاين

باجلانب اللغوي وفنونه وأساليبه بشكل أسايس مهملة للجوانب 
ومثاله البارز رشح الصـحيفة للسـيد (األخر الفكرية والرتبوية 

واألفكار  ، ومل أجد رشحاً وافياً يتناول املفاهيم)عيل خان احلسيني
روح الفكريـة يف موضـوعات ـوالقيم الرتبوية الرفيعة نظـري الشـ

بعـض الكتابـات التـي  رغم وجـود األخالق أو التفسري وغريه، 
أفكاراً أو مفاهيم من الصحيفة هنا وهناك، ولكنّي مل أجد  تتناول

ـح معانيهـا بشـكل عمـيل  رشحاً يغطي مفردات الصحيفة ويوضّ
ــ يسّ ــق، يُ ــامل ودقي ــىل ـش ــحيفة ر ع ــد الص ــم مقاص ــداعي فه ال

 . ومضامينها
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ــودة يف  ــحيفة املوج ــخ الص ــة نس ــافة إىل أنّ أغلبي ــذا باإلض ه
موجود  هو األسواق ال ختلو من أخطاء نحوية أو إمالئية، عدا ما

لكثـرة وذلـك من النقص والسقط والغلط يف متون البعض منها، 
ة الطلب واالقبال عليها من قبـل  من قام بنسخها أو طباعتها لشدّ

ــاأللوان ورغــم الطباعــة النــاس بأصــنافهم املختلفــة،  األنيقــة ب
الطبعات شمل بعض والزخارف البديعة والتزويق والتجميل الذي 

 . فإهنا ال تزال تشكو اإلمهال يف الرشح والتوضيح األخرية
ـع، ورشح  ويف قبال االحساس هبذه احلاجة لرشح فكـري موسّ

ة خاليـة مـن األخطـاء خمترص عميل شامل، واعداد صحيفة سـامل
املشار إليها، كان اجلهد مني يف القيام هبذا العمـل رغبـة يف عظـيم 
الثواب فيه، وتطلّعاً إىل كرم املوىل الرحيم أن يتقبّل منّي بضـاعتي 

 . املزجاة بعني العفو والرمحة وال حيرمني أجرها
ع، عالوة  وملا كانت الظروف احلالية ال تعينني عىل الرشح املوسّ

ان هذا العمل ينبغي أن يقوم به من هو أفضل من أهل التقـى عىل 
والعلم واالخالص، فقد وجهني املوىل إىل القسم اآلخر وهو مأل 

ر للـداعي ـر شامل وعميل، ييسّ ـالفراغ يف عدم وجود رشح خمتص
يـة، لهـا امللتبسـة ومعانيهـا الكلّ فهم معاين كلامت الصـحيفة ومجَ 
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ه السامية بقلبـه وروحـه مـن ليعيش مع مضامني الدعاء ومقاصد
 . دون أي حاجز لغوي

رح الناشـئة املسـلمة ـولقد وضعت نصب عيني وانا أقوم بالش
التي هي أمل املستقبل وعامد املجتمع اإلسالمي املنشود، فسـعيت 
يف تذليل كل معنى يصعب عليها يف الكلامت أو اجلمل، مع عـدم 

روح بـني ـاغفال غريهم ممن قد ينتفـع بـبعض التعليقـات والشـ
 . األسطر

ـ وقعـت يف يـدي وأنـا أقـوم بالبحـث  هومن حسن التوفيـق انّ
قة واملزانة  والتحقيق، نسخة من الصحيفة الكاملة السجادية املحقّ

ــة اهللا املرعشــ ي النجفــي ورد فيهــا ان هــذه النســخة ـبتعليقــة آي
حت بكامل الدقة عىل ثالث نسخ خطية نفيسة ثـم ( قوبلت وصحّ

يس ـححة بقلم العالمة حممد تقي املجلـعرضت عىل خمطوطة مص
ــد ) ١٠٧٠ـ  ١٠٠٣/ األوىل  ــد بع ــاس واملعتم ــا األس فجعلته

مراجعة نسخة أخر واالطمئنان إىل سالمتها وحسـن حتقيقهـا، 
ــات  ــة واالختالف ــة واالمالئي ــاء النحوي ــض األخط ــتثناء بع باس

 . اة مع نسخ قديمة أشري هلا يف مضاهناملحدود
ــذكر والت ــدير بال ــه اىل ان ومــن اجل ــت نبي ــافات أُحلق ــاك إض هن
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، يف بعـض )وأدعية األيـام IQH،عشـرة كاملناجاة اخلمس(بالصحيفة 
الطبعات احلديثة، وهي يف احلقيقـة ال متـتّ إىل الصـحيفة األصـلية 

 . ×الصحيحة بصلة، حتى وإن كانت منسوبة لإلمام زين العابدين
متها هـ ي التـي متثـل فإن األدعية املوجودة يف سند الصحيفة يف مقـدّ

 . وكلّ دعاء آخر هو زيادة عليها ،جمموع أدعية الصحيفة املباركة فقط
رح واالعــداد لصــحيفة ســاملة كــان ـورغــم أن اجلهــد يف الشــ

مستوعباً ومضنياً، إالّ أن أهل اخلربة يف التحقيق وطباعـة الكتـب 
سيّام تلك التي تشـتمل عـىل حـروف اإلعـراب ككتـب األدعيـة 

ا ال تسـلم مـن األخطـاء رغـم املراجعـة والزيارات، يعلمون  أهنّ
ـه ال يوجـد املتكررة والتدقيق الشديد، حتى ا ه يمكـن القطـع أنّ نّ

 . كتاب سامل منها متاماً إالّ بصورة نادرة جداً جداً 
عى الكـامل والعصـمة يف هـذا الكتـاب، فالعصـمة  ولذا ال يـدّ
 ألهلها فقط، واعتذر سلفاً عن كل نقصٍ وخطأ يوجد فيـه، آمـالً 

من الداعني أن يغفروها يل بقلوهبم النقية الزاكية وان ال حيرمـوين 
 . بركة دعائهم اخلريّ 

                                                             

) ناجاة اخلمس عرشةامل(وليس ) املناجيات اخلمس عرشة(الصحيح لغة هو  )١(
 . كام هو مشهور
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رح واملبــارشة يف الطبعــة األوىل يف عــام ـكــان اإلنتهــاء مــن الشــ
م، ثم كانت الطبعة الثانية مع يشء من اإلضافة يف بداية سـنة ١٩٩٠
، ثم الطبعـة الثالثـة هنايـة عـام نسخة ٧٠٠٠م حيث طبعت ٢٠٠٣
رة آالف نسـخة بعـد اإلقبـال الشـديد ـم حيث طبعـت عشـ٢٠٠٣

ل رغـم أنّـه كـان يفـي بشــعليها، إال اين رأيت أنّ الش رح ـرح األوّ
حيتاج إىل توضيح أكثر لتسليط الضوء عىل املفـاهيم إال إنّه املفردات 

م يف ٢٠٠٨املوجودة يف الصحفية السجادية، فرشعت يف أوائل عـام 
غ للكتابـة يف موضـوع الـدعاء رشحها جمدداً بعد سنوات من التفـرّ 

حيث استجد عندي، بفضل اهللا ولطفه، مفاهيم جديـدة وفهـم أدق 
يهـا الصـحيفة، فوجـدت أنّ مـن للمعاين العظيمة التي اشتملت عل

لكـي  العمـر ومتامـه ضيفها يف الطبعة اجلديدة قبل نفادأن أ االجد
، عسى أن تكـون يل صـدقة الرتبوي املنشود يكون للصحيفة دورها

مـام زيـن جارية تنفعني يف آخريت، وسبيالً إىل التمسـك بشـفاعة اإل
  .العابدين وسيد الساجدين

ة طويلـة بـدا يل أن أمتـم ـولـامّ أمتمـت الشـ رح الـذي اسـتوعب مـدّ
األهداف العظيمة للصحيفة يف القيام ببحث روائـي يف هنايـة كـلّ دعـاء 
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ــوع ــرتبط بموض ــدعاء،  ي ــتجابة ال ــواس ــوي الش ــديث النب  :ريفـللح
نْ « ظَ  مَ فِ نْ  حَ تِي مِ يثاً  أَربَعِـنيَ  أُمَّ دِ لِكَ  يَطْلُــبُ  حَ ـذَ ــهَ  بـِ جْ ـزَّ  اهللاِ وَ  عَ

لَّ  جَ ارَ  وَ الدَّ ، وَ ةَ رَ ـرهُ  اآلخِ شَ ةِ  يَومَ  اهللاُ حَ يامَ عَ  القِ يقِنيَ  النَّبِيِّنيَ  مَ ـدِّ الصِّ  وَ
هداءِ  الشُّ نيَ  وَ حِ الـِ الصَّ نَ  وَ سُ حَ ا أُولَئِكَ  وَ فِيقَ   IQH»رَ

 

ئـتُ وكنت أحسب أنّه سيأخذ م  نّي شهرين أو ثالثة ولكنّـي فُوجِ
، إذ إنّ األدعيـة موضوعالتي تتعلّق ب األحاديثبصعوبة البحث عن 

بعض األدعية مشرتكة يف حمور واحد بينام تتناول بعض األدعية أكثر 
حيتـاج إىل  يفةإىل أنّ بعض موضـوعات الصـحباالضافة من حمور، 

والتفسري لكـي يُسـتخلص  مراجعة جمموعة كبرية من كتب احلديث
 ،حـول املالئكـة البحـث  حـول املوضـوع كمثـل منها بحثٌ مفيدٌ 

د جتميـع أحاديـث متنـاثرة  ،والبالء،والشيطان  وما شابه، فـإنّ جمـرّ
وهو اعداد بحـث (متبعثرة ال يكفي يف حتقيق الغرض املطلوب منها 

ولذا قد تطلّب األمر مـا يقـارب سـبعة ) ولو جزئياً  متناسق متكامل
أشهر حيث راجعت فيها آالف األحاديث الختيار منها مـا يناسـب 
ا أضـاف صـعوبة أخـر جلمـع األحاديـث  ً وكيفاً ممـّ املوضوع كامّ

دون االكثـار يف مـن  هـاتفي بالغرض املطلـوب منكي واختصارها 
                                                             

 . ٥٤٣:  اخلصال )١(
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ىل اجلهـد الكبـري إضافة إ ،عدد صفحات الكتاب إال بقدر الرضورة
يف تنسيق الروايات واالشارة إىل بعض النقاط املفصلية فيها أو رشح 
بعض األمور التي حتتاج إىل توضيح وبيان ممّا استغرق انجاز الطبعة 

ة تزيد عىل العام أسأل اهللا سـبحانه وتعـاىل أن جيعلهـا . نيالرابعة مدّ
ــا بربكــات زاداً لعبــاده الصــاحلني مجيعــاً  الصــحيفة  وان يمــن علين

   .وخرياهتا وانوارها
ريرة، أنت ويل كل نعمة، وغافر كل زلّة، ـهمّ يا عامل الرسّ والساللّ 

ـن ـفارحم عبدك اآلثم املقصّ  ر املضـيّع لنفسـه، رمحـة تغنيـه هبـا عمّ
 . ني واحلاسدين واجلاهلنينسواك، وتكفيه هبا ألسن الطاع

التوحيـد  همّ واجعلني ومجيـع املـؤمنني واملؤمنـات مـن أهـلاللّ 
 علينـا واإليامن بك، والتصديق برسـولك واألئمـة الـذين أوجبـت

طاعتهم، وممّن عفـوت عـنهم ووفقـتهم ملراضـيك، برمحتـك التـي 
 . وسعت كلّ يشء، إنّك عىل كلّ يشء قدير، واحلمد هللا رب العاملني

 

 املؤلّف 

 م١٩٩٠/  ه١٤١٠ الطبعة األوىل
 م٢٠١٢/ ه١٤٣٣الطبعة الرابعة املنقّحة واملزيدة 
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 َ ينِ هبَ مُ الدّ لُّ نَجْ يِّدُ االجَ نَا السَ ثَ دّ ـدُ ـآءُ الشَ حَ َمَّ نِ حمُ سَ فِ أبُو احلَ رَ

 ْ ـرَ بـن حيَ مَ دِ بْـنِ عُ َمَّ ّ بْنِ حمُ يلِ نِ بْنِ أمحَدَ بْنِ عَ يُّ بْنُ احلسَ ـوِ لَ يـى العَ
يْنِيُّ  سَ الَ  احلُ هُ اهللاُ قَ َ محِ بْدِ اهللا: رَ عِيدُ أَبُو عَ يْخُ السَّ ا الشَّ نَ َ ربَ دُ بْنُ  أَخْ َمَّ حمُ

يارَ اخلَ  رَ هْ َدَ بنِ شَ ّ بْـنِ أَيبِ أَمحْ ـيلِ نِنيَ عَ مِ ـريِ املُـؤْ النا أَمِ وْ ةِ مَ انَ زَ ازنُ خلِِ
بِيع ×طالِب  رِ رَ هْ تَّ عَ  يف شَ نَةِ سِ نْ سَ لِ مِ اءةً رشَ االوَّ ة قِرَ امئَ ْسَ مخَ ةَ وَ

الَ  عُ قَ مَ ا أسْ أَنَ يْهِ وَ لَ ـورِ : عَ نْصُ وق أَيب مَ ـدُ ـيْخِ الصَّ ىلَ الشَ تُها عَ عْ مِ سَ
َد بْ  دِ بْن أَمحْ َمَّ ـنْ حمُ ـهُ اهللاُ عَ محِ لِ رَ ـدَّ يِّ املُعَ زيزِ العُكـربَ بْدِ العَ أيب  ن عَ

لِ املُ  ضّ د بنِ عبدِ اهللا فَ يْباينِّ قال حممَّ نا الرشيفُ : بن املُطّلبِ الشَّ ثَ حدَّ
د بن جعفرِ بـن احلسـنِ بـن جعفـرِ بـن  أبو عبدِ اهللا مَّ جعفرُ بنُ حمُ

منني عـيلِّ بـنْ  : قـال ÷أيب طالـب  احلسنِ بن احلسنِ بن أمريِ املـؤْ
ثنا عبدُ اهللا ـاتُ سـنةَ مخـس وسـتّنيَ  حدَّ يَّ بنُ عمر بـن خطَّـاب الزَّ

ِ قال تَنيْ ثني خايلِ عيلُّ بْنُ الـنُّعامن االَعلـمُ قـال: ومائَ ثني : حدّ حـدَّ
ونَ  لِ بنِ هارُ كِّ توَ يُّ عن أبيهِ مُ فيُّ البَلْخِ ل الثَّقَ مريُ بنُ متوكِّ  :قالعُ

يتُ حييـى بـنَ زيـدِ  راسـانَ  ×بـن عـيلٍّ  لقِ ـهٌ إىل خُ تَوجِّ  وهـوَ مُ
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تُ عليهِ فقال يل ـجِّ : فسلَّمْ ؟ قلتُ من احلَ نْ أينَ أقبلْتَ فسـأَلنِي  ،مِ
ـهِ باملدينَـةِ  لِهِ وبني عمِّ ن أَهْ ـخوأَ  ،عَ عفـرِ فَ ـنْ جَ الَ عَ ـؤَ بـن  ى السُّ

د مَّ ِمْ عىل أبيهِ زيد بن عيلٍّ  ×حمُ هنِ زْ مْ وحُ هِ وخربهِ ربِ ه بِخَ تُ ربَ  × فأَخْ
الَ يلِ  قَ ، : فَ وجِ ـرُ كِ اخلُ ْ رتَ ْ بـِ ىلَ أَيبِ اْرَ عَ ٍّ أَشَ يلِ دُ بْنُ عَ َمَّ ي حمُ مِّ دْ كانَ عَ قَ

ـلْ  هَ هِ، فَ ـرِ ُ أَمْ ريْ صِ ونُ إلَيْهِ مَ كُ ا يَ نَةَ مَ يْ قَ املَدِ ارَ فَ جَ وَ رَ وَ خَ هُ إنْ هُ فَ رَّ عَ وَ
د  َمَّ رَ بْنَ حمُ فَ عْ ي جَ مِّ يتَ ابْنَ عَ  ؟ ×لَقِ

لْتُ  عَ : قُ الَ  .مْ نَ ي؟ : قَ رِ نْ أَمْ يْئَاً مِ رُ شَ كُ ذْ تَهُ يَ عْ مِ لْ سَ هَ  فَ
لْتُ  مْ : قُ عَ الَ  .نَ ْين: قَ ؟ خربَّ ينِ رَ كَ    .بِمَ ذَ
لْتُ  نْهُ : قُ تُهُ مِ عْ بلَكَ بِام سمِ تَقْ بُّ أنْ أسْ ا اُحِ اكَ مَ علْتُ فدَ   .جُ
الَ  قَ فنِي؟: فَ وِّ َ تِ ختُ تَهُ ! أَباملَوْ عْ مِ ا سَ اتِ مَ   .هَ

لْتُ  قُ ـولُ  :فَ قُ تُهُ يَ عْ ـمِ لَ أَبُـوكَ : سَ تـِ ـامَ قُ ـلَبُ كَ تَـلُ وتُصْ قْ إنَّـكَ تُ
لِبَ  صُ الَ  ،وَ قَ هُ وَ هُ جْ َ وَ ريَّ تَغَ هُ أُمُّ : فَ نْدَ عِ يثْبِتُ وَ آءُ وُ شَ ا يَ و اهللا مَ حُ مْ ﴿يَ

لَ لَنَ  عَ جَ رَ بِنَا، وَ ا االَمْ ذَ دَ هَ جلَّ أَيَّ زَّ وَ لُ إنَّ اهللاَ  عَ كِّ تَوَ ا مُ ﴾، يَ ا الكِتَابِ
هُ  دَ حْ نَا بِالعِلْم وَ مِّ نُو عَ صَّ بَ خُ ا لَنَا وَ عَ مِ ، فَجُ يْفَ السَّ مَ وَ لْ   .العِ

لْتُ  قُ ـرَ : فَ فَ عْ ـكَ جَ مِّ أَيْتُ النَّاسَ إىلَ ابْنِ عَ اكَ إينّ رَ عِلْتُ فِدَ  ×جُ
؟  إىلَ أَبيكَ مْ إلَيْكَ وَ نْهُ يَلَ مِ  أَمْ

الَ  قَ نَ : فَ ابْ ٍّ وَ يلِ د بْنَ عَ َمَّ ي حمُ مِّ ا إنَّ عَ ـوَ عَ ـالم دَ امَ السَّ ـيْهِ لَ رَ عَ عفَ هُ جَ
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تِ  مْ إىلَ املَوْ اهُ نَ وْ عَ نُ دَ نَحْ يَاةِ، وَ   .النَّاسَ إىلَ احلَ
؟  تُمْ نْ مُ أَمْ أَ لَ مْ أَعْ ولِ اهللا أَهُ سُ ا ابْنَ رَ لْتُ يَ قُ  فَ
الَ  قَ هُ وَ أسَ عَ رَ فَ مَّ رَ لِيّاً ثُ ضِ مَ قَ إىلَ االَرْ رَ أَطْ َ : فَ ـريْ ـمٌ غَ لْ نَا لَـهُ عِ لُّ  كُ

ـالَ يلِ  ـمَّ قَ ، ثُ ـونَ لَمُ عْ ـامَ يَ لَّ ـمُ كُ لَ عْ الَ نَ ، وَ ـمُ لَ عْ ـامَ نَ لَّ ونَ كُ لَمُ عْ ُمْ يَ : أَهنَّ
يْئاً؟  ي شَ مِّ نْ ابْنِ عَ تَبْتَ مِ  أَكَ

لْتُ  مْ : قُ عَ الَ  .نَ نِيْهْ : قَ   .أَرِ
اءً أمالَ  عَ تُ لَهُ دُ جْ رَ أَخْ ، وَ مِ لْ نَ العِ وهاً مِ جُ تُ إلَيْهِ وُ جْ رَ أَخْ َّ فَ يلَ  هُ عَ

بْدِ اهللا ٍّ  × أَبُو عَ ـيلِ ـد بْـنَ عَ َمَّ ـاهُ حمُ نِي أَنَّ أَبَ ثَ دَّ حَ يْـهِ  ÷وَ لَ ـالَهُ عَ أَمْ
 ِ نيْ سَ ٍّ بنِ احلُ يلِ بِيهِ عَ اءِ أَ عَ نْ دُ هُ مِ نَّ هُ أَ َ ربَ أَخْ ةِ  ÷وَ يفَ ـحِ ـاءِ الصَّ عَ ـنْ دُ مِ

ةِ  لَ امِ ـا .الكَ قَ هِ وَ ـرِ ـىلَ آخِ تَّى أَتـى عَ يَى حَ ْ نَظَرَ فِيهِ حيَ ْ فَ نُ يفِ : لَ يلِ ـأْذَ تَ أَ
قُلت هِ؟ فَ خِ ولِ اهللا: نَسْ سُ ا ابْنَ رَ ؟ يَ مْ نْكُ وَ عَ تَأْذِنُ فِيامَ هُ  ! أَتَسْ

الَ  قَ ظَـهُ : فَ فِ َّا حَ لِ ممِ امِ آءِ الكَ عَ نَ الدُّ ةً مِ يفَ نَّ إلَيْكَ صحِ جَ رِ ا الُخْ أَمَ
نْعِهَ  مَ َا وَ هنِ وْ اينِ بِصَ صَ إنِّ أَيبِ أَوْ بِيهِ وَ نْ أَ اأَيبِ عَ َ أَهلِهَ ريْ   .ا غَ

 ٌ ريْ مَ الَ عُ الَ أَيبِ : قَ لْتُ لَهُ : قَ قُ هُ وَ أْسَ بَّلْتُ رَ قَ تُ إلَيْهِ فَ مْ قُ اهللا: فَ ـا  وَ يَ
ولِ اهللا سُ ـو أَنْ ألَ إينِّ  ابْنَ رَ جُ إينِّ الَرْ ، وَ مْ تِكُ ـاعَ طَ م وَ ـبِّكُ دِينُ اهللا بِحُ

مْ  تِكُ الَيَ َايتِ بِوَ ممَ يَايتِ وَ ْ يفِ حَ ينِ عِدَ سْ   .يُ
الَ  قَ هُ وَ عَ انَ مَ الم كَ ا إلَيْهِ إىلَ غُ تُهَ عْ فَ تِي الَّتِي دَ يفَ حِ ى صَ رمَ تُبْ : فَ اكْ
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٣٠ 

طٍّ  عآءَ بِخَ ا الدُّ اع هذَ ن وَ سَ ظُهُ بَنيِّ حَ فَ َّ لَعَيلِّ أَحْ يلَ هُ عَ ضْ إينِّ  ؛رِ نْتُ فَ كُ
رٍ  فَ عْ نْ جَ بُهُ مِ لُ نِيهِ أَطْ نَعُ يَمْ ظَهُ اهللاُ  فَ فِ   .حَ

لٌ  كِّ تَوَ الَ مُ ـنْ  :قَ كُ ْ يَ ملَ ، وَ ـنَعُ ـا أَصْ ْ أَدرِ مَ ملَ لْتُ وَ عَ ا فَ ىلَ مَ متُ عَ نَدِ فَ
بْدِ اهللا مَ إيلَّ أَالَّ  × أبُو عَ دَّ قَ ـدتَ ـهُ إىلَ أَحَ عَ فَ   . أَدْ

يْبَـة ا بِعَ عَ مَّ دَ ةً )أي وعاء أو حمفظة( ثُ يفَ ـحِ ـا صَ نْهَ جَ مِ رَ تَخْ ـاسْ ، فَ
نَظَرَ إىلَ اخلَ  ، فَ ةً ْتُومَ ةً خمَ لَ فَ قْ ، مُ لَ فْ تَحَ الْقُ فَ هُ وَ مَّ فَضَّ ى، ثُ بَكَ هُ وَ بَّلَ قَ مِ وَ اتَ

ـالَ  قَ ـهِ وَ هِ جْ ـىلَ وَ ا عَ هَ رَّ أَمَ هِ وَ يْنـِ ىلَ عَ ا عَ هَ عَ ضَ وَ ةَ وَ يفَ حِ َ الصَّ مَّ نَرشَ : ثُ
اهللا تَـلُ  وَ يْ أُقْ نـِ ـيْ إنَّ مِّ لِ ابْـنِ عَ ـوْ ـنْ قَ تَ مِ ــرْ كَ ا ذَ الَ مَ لُ لَوْ كِّ تَوَ ا مُ يَ

لَبُ ملََ  اُصْ لَـهُ وَ وْ مُ أَنَّ قَ لَ لَكِنّي أَعْ نِيناً وَ ا ضَ َ نْتُ هبِ لَكُ ، وَ ا إلَيْكَ تُهَ عْ فَ ا دَ
ـمِ  لْ ا العِ ذَ ثْلُ هَ ـعَ مِ قَ تُ أَنْ يَ فْ حُّ فَخِ يَصِ ـهُ سَ أَنَّ نْ آبائِهِ وَ هُ عَ ذَ قٌّ أَخَ حَ

فُ  مْ الِ َنْ ائِنِهِ ـزَ وهُ يفِ خَ رُ خِ دَّ يَ وهُ وَ تُمُ يَكْ يَّةَ فَ نِي أُمَ مْ إىلَ بَ ـهِ ا  ،سِ ـهَ بِضْ أَقْ فَ
ا َ بَّصْ هبِ رَ تَ ا وَ نِيهَ فِ أَكْ مِ  ،وَ ـوْ الءِ الْقَ رِ هؤُ أَمْ ي وَ رِ نْ أَمْ ا قَىضَ اهللاُ  مِ إذَ فَ

د  َمَّ ي حمُ مِّ نَيْ عَ لَها إىلَ ابْ تَّى تُوصِ كَ حَ نْدَ ةٌ يلِ عِ انَ يَ أَمَ هِ اض فَ وَ قَ ا هُ مَ
بْدِ  نَيْ عَ يمَ ابْ اهِ رَ إبْ ـ اهللا وَ نِ بْ سَ ّ بْنِ احلَ ـيلِ ـنِ بْـنِ عَ سَ ُامَ  ÷ نِ احلَ ـإهنَّ فَ
ا األَ  ذَ نِ يفِ هَ ائِامَ يَ الْقَ ـدِ عْ   .مرِ بَ

لُ  كِّ الَ املُتَوَ تُ : قَ ْ ــد رصِ يْ يَى بْـنُ زَ ْ تِلَ حيَ امَّ قُ لَ ةَ فَ يفَ حِ تُ الصَّ بَضْ قَ فَ
بْدِ اهللاِ ا عَ يتُ أبَ قِ لَ ينَةِ فَ ْيى× إىلَ املَـدِ نْ حيَ يْثَ عَ دِ تُهُ احلَ ثْ دَّ حَ   .فَ



 

 

 سند الصحيفة

٣١ 

ـالَ  قَ هُ بِهِ وَ ـدُ جْ تَدَّ وَ اشْ ى وَ بَكَ هُ بِآبائِهِ : فَ قَ أَحلَ ىَ وَ مِّ مَ اهللاُ  ابْنَ عَ حِ رَ
اهللا ادِهِ، وَ أَجدَ آءِ إلَيْـهِ إالّ  وَ عَ عِ الدُّ فْ نْ دَ نِي مِ نَعَ ا مَ لُ مَ كِّ تَوَ ا مُ ي يَ  الَّـذِ

لْتُ  قُ ؟ فَ ةُ يفَ حِ نَ الصَّ أَيْ ، وَ بِيهِ ةِ أَ يفَ حِ ىلَ صَ ـهُ عَ افَ يَ  خَ ا هِ   .هَ
الَ  قَ ا وَ هَ تَحَ فَ ي عـيلِّ بـنِ : فَ ـدِّ آءُ جَ عَ دُ د وَ يْ ي زَ مِّ طُّ عَ اهللاِ خَ ا وَ ذَ هَ

 ِ نيْ سَ نِهِ  ÷ احلُ الَ البْ مَّ قَ ـ: ثُ يلَ قُ ـامعِ ـا إسْ ـأْتِنِي بِ  مْ يَ ي افَ اءِ الَّـذِ عَ لـدُّ
ـ يلُ فَ ـامعِ ـامَ إسْ قَ ، فَ نِهِ وْ صَ ظِهِ وَ فْ تُكَ بِحِ رْ ةً كَ أَمَ يفَ ـحِ جَ صَ رَ ا ـأَخْ ـَ أَهنَّ

بْــدِ اهللا ـا أبـو عَ هَ بَّلَ قَ ــد فَ يْ يَـى بْـنُ زَ ْ َّ حيَ ـا إيلَ هَ عَ فَ ي دَ ةُ الَّتـِ يفَ حِ  لصَّ
ـالَ  قَ يْنِهِ وَ ىلَ عَ ا عَ هَ عَ ضَ وَ يْ : وَ ـدِّ الَءُ جَ إمْ ْ وَ طُّ أيبِ ا خَ د ÷ هـذَ هَ شْ بِمَ

نّي ـلْــتُ  .مِ قُ ـولِ اهللا: فَ سُ ــا ابْـنَ رَ ـهَ  يَ ضَ رِ ـتَ أَن أَعْ أَيْ ـعَ إنْ رَ ا مَ
يَى؟  ْ حيَ د وَ يْ ةِ زَ يفَ حِ  صَ

ـا  َ ا مهُ إذَ تُ وَ نظَـرَ الً، فَ لِكَ أَهْ تُكَ لِذَ يْ أَ دْ رَ الَ قَ قَ لِكَ وَ أَذِنَ يلِ يفِ ذَ فَ
مَّ  ر، ثُ ـةِ االُخْ يفَ حِ ا يفِ الصَّ الِفُ مَ َ ا خيُ نْهَ فاً مِ رْ دْ حَ ْ أَجِ ملَ دٌ وَ احِ رٌ وَ أَمْ

بْدِ اهللا ا عَ بَ نْـتُ أَ تَأذَ بْـدِ ايف دَ  × اسْ نيْ عَ ـةِ إىلَ ابْ يفَ حِ ـعِ الصَّ بْـنِ هللا فْ
نِ  سَ الَ  ،احلَ قَ ـا﴾ : فَ لِهَ انَـاتِ إىلَ أَهْ وا االمَ دُّ ـؤَ مْ أَنْ تُ كُ رُ ـأْمُ ﴿إنَّ اهللا يَ

 ْ الَ يلِ امَ قَ آئِهِ تُ لِلِقَ َضْ لَامَّ هنَ ، فَ امَ ا إلَيْهِ هَ عْ فَ ادْ مْ فَ عَ ــهَ : نَ جَّ مَّ وَ ـانَكَ ثُ كَ مَ
إإىلَ  ـد وَ َمَّ ـ حمُ جَ يمَ فَ ـالَ  اءَ ابْراهِ قَ ـنْ : فَ يَـى مِ ْ ام حيَ كُ مِّ اثُ عَ يْـرَ ا مِ ذَ هَ

امَ فِيـهِ  ـيْكُ لَ طُونَ عَ ِ ـرتَ شْ ـنُ مُ نَحْ تِهِ وَ وَ ونَ إخْ هامَ بِهِ دُ كُ صَّ ـدْ خَ أَبِيـهِ قَ
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٣٢ 

طاً  ْ االَ  .رشَ قَ بُولُ : فَ لُكَ املَقْ وْ قَ لْ فَ َكَ اهللاُ  قُ محِ   .رَ
هِ ا ذِ َ ا هبِ جَ رُ ْ الَ الَ ختَ قَ ينَةِ فَ نَ املَدِ ةِ مِ يفَ حِ   .لصَّ

االَ  ؟ : قَ اكَ َ ذَ ملِ  وَ
الَ  امَ : قَ يْكُ لَ ا عَ نَ هُ أَ افُ راً أَخَ ا أَمْ يْهَ لَ افَ عَ امَ خَ كُ مِّ   .إنَّ ابْنَ عَ
االَ  تَلُ : قَ قْ هُ يُ نَّ لِمَ أَ نيَ عَ ا حِ يْهَ لَ افَ عَ   .إنَّامَ خَ

بْدِ اهللاِ الَ أَبُو عَ قَ تُامَ : × فَ نْ أَ أْمَ وَ ـالَ تَ ـامَ  فَ كُ ـمُ أَنَّ لَ اهللاِ إينِّ الَعْ ـوَ نَـا فَ
تِلَ  امَ قُ تَالَنِ كَ تُقْ سَ ، وَ جَ رَ ـا خَ مَ ـانِ كَ جَ ـرُ تَخْ   .سَ

قُوالَنِ  ا يَ َ مهُ ا وَ امَ قَ ةَ إالَّ بِاهللا: فَ وَّ الَ قُ لَ وَ وْ ظِيمِ  الَ حَ ِّ العَ   .العَيلِ
بْدِ  الَ يلِ أَبُوعَ ا قَ جَ رَ لَامَّ خَ لُ : × اهللاِ فَ كِّ تَوَ ا مُ يَى  يَ ْ ـالَ لَكَ حيَ يْفَ قَ كَ

ــاةِ  يَ ا النــاسَ إىلَ احلَ ــوَ عَ ــرَ دَ فَ عْ ــهُ جَ نَ ابْ ّ وَ ــيلِ ــنَ عَ ــدَ بْ َمَّ ــي حمُ مِّ إنَّ عَ
؟  تِ مْ إىلَ املَوْ اهُ نَ وْ عَ دَ  وَ

لْتُ  لِكَ : قُ يَى ذَ ْ كَ حيَ مِّ الَ يلِ ابْنُ عَ دْ قَ كَ اهللاُ  قَ لَحَ م أَصْ  . نَعَ
الَ  قَ يَـى: فَ ْ مُ اهللاُ  حيَ حَ ـرْ ـنْ أَبِيـهِ إ ،يَ نِي عَ ثَ ـدَّ هِ  ،نَّ أَيبِ حَ ـدِّ ـن جَ عَ

 ّ يلِ ولَ اهللاِ ،×عَ سُ هِ ملسو هيلع هللا ىلص  أَنَّ رَ ِ نْربَ ىلَ مِ وَ عَ هُ ـةٌ وَ هُ نَعسَ تْ ـذَ اَ يف  ،أَخَ رَ فَ
ةِ  دَ ـرَ وَ الْقِ ـزْ هِ نَ ِ نْـربَ ىلَ مِ ونَ عَ نْزُ جاالً يَ هِ رِ نَامِ ـىلَ  ،مَ ونَ النَّـاسَ عَ دُّ ـرُ يَ

 رَ قَ ِمُ القهْ اهبِ اسْ  ،أَعقَ ولُ اهللافَ سُ  رَ فُ ملسو هيلع هللا ىلص تَوَ ـرَ عْ نُ يُ ـزْ احلُ الِساً وَ جَ
ئِيلُ  َ ربْ اهُ جَ أَتَ هِ فَ هِ جْ ـةِ  ×يفِ وَ هِ االيَ ـذِ َ ي : (هبِ ـا الَّتـِ يَ ؤْ نَـا الرُّ لْ عَ ـا جَ مَ وَ
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٣٣ 

ـامَ  مْ فَ هُ فُ ـوِّ نُخَ ـرآنِ وَ ةَ يفِ القُ ونَ عُ ةَ املَلْ رَ جَ الشَّ نَاكَ إالَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ يْ أَرَ
مْ إالَّ  هُ يدُ زِ بِرياً يَ يَاناً كَ غْ ـالَ )  طُ قَ يَّةَ فَ نِي اُمَ نِي بَ عْ ـىلَ : يَ ئِيـلُ أَعَ َ ربْ ـا جَ يَ

ونُو كُ ي يَ دِ هْ الَ عَ نِي؟ قَ مَ يفِ زَ نْ لالَ وَ : نَ وَ الَمِ مِ سْ ى االِ حَ ورُ رَ دُ كِنْ تَ
اً  رشْ لِكَ عَ بَثُ بِذَ تَلْ ، فَ كَ رِ اجِ هَ أْسِ  ،مُ ىلَ رَ ـالَمِ عَ ى االسْ حَ ورُ رَ دُ مَّ تَ ثُ

ْس ْسـاً  مخَ لِكَ مخَ بَثُ بـذَ تَلْ ، فَ كَ رِ اجِ هَ نْ مُ ثَـالَثِنيَ مِ ـنْ  ،وَ ـدَّ مِ بُ ـمَّ الَ ثُ
نَةِ  اعِ رَ لْكُ الفَ مَّ مُ ا، ثُ طْبِهَ ىلَ قُ ةٌ عَ ائِمَ يَ قَ الَلَة هِ ى ضَ حَ   .رَ

الَ  لِكَ : قَ اىلَ يفِ ذَ عَ لَ اهللاُ  تَ زَ ـا : وأَنْ مَ ـدرِ وَ ـةِ القَ لْنَاهُ يفِ لَيْلَ زَ نْ ا أَ ﴿إنَّ
ا نُـو أَدرَ ـا بَ هَ ْلِكُ ر﴾ متَ هْ نْ أَلْفِ شَ ٌ مِ ريْ رِ خَ دْ ةُ الْقَ ـدرِ لَيْلَ ةُ الْقَ ا لَيْلَ كَ مَ

ـدرِ  ةُ الْقَ ا لَيْلَ يَّةَ لَيْسَ فِيهَ ـالَ  ،اُمَ بِيَّـهُ : قَ ـلَّ نَ جَ زَّ وَ عَ اهللاُ عَ لَ أَطْ أَنَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَ
لْ  ْلِكُ سُ يَّةَ متَ نِي امَ كَ بَ لْ مُ ةِ وَ هِ االُمَّ ذِ ـوْ طَانَ هَ ـا طُ ـوْ هَ لَ ةِ، فَ هِ املُـدَّ لَ هـذِ

ا يْهَ لَ بَالُ لَطَالُوا عَ مُ اجلِ لَتْهُ ـمْ  ،طاوَ كِهِ لْ اْلِ مُ وَ زَ اىلَ بـِ عَ نَ اهللاُ تَ أْذَ تّى يَ حَ
َ اهللاُ   ـربَ ـنَا، أَخْ بُغْضَ لَ البَيْتِ وَ نَا أَهْ تَ اوَ دَ ونَ عَ عِرُ تَشْ سْ لِكَ يَ مْ يفِ ذَ هُ وَ

 َ يْتِ حمُ لُ بَ ى أَهْ قَ لْ بِيَّهُ بِامَ يَ مْ يفِ نَ ـنْهُ مْ مِ تُهُ ـيعَ شِ ِمْ وَ هتِ دَّ ـوَ ـلُ مَ أَهْ ـد وَ مَّ
مْ  كِهِ لْ مُ مْ وَ هِ امِ   .أَيَّ

مْ : قالَ  اىلَ فِيْهِ عَ لَ اهللاُ  تَ زَ أَنْ ـةَ اهللا: وَ مَ لُوا نِعْ ـدَّ ينَ بَ ـرَ إىلَ الَّـذِ ْ تَ  ﴿َملَ
ئْ  بـِ َا وَ هنَ وْ ـلَ نَّمَ يَصْ هَ ارِ جَ ارَ البَوَ مْ دَ هُ مَ وْ لُّوا قَ أَحَ راً وَ فْ ﴾كُ ارُ ــرَ  سَ القَ

ةُ اهللا مَ نِعْ يْتِهِ  وَ لُ بَ أَهْ دٌ وَ َمَّ لُ  ،حمُ خِ ـدْ مْ إيامنٌ يُ بُّهُ مْ  حُ ـهُ بُغْضُ ، وَ نَّـةَ اجلَ
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٣٤ 

ولُ اهللا سُ َّ رَ أَرسَ ، فَ ارَ لُ النـَّ خِ اقٌ يُدْ نِفَ رٌ وَ فْ يْتِهِ ملسو هيلع هللا ىلص  كُ لِ بَ أَهْ ّ وَ يلِ لِكَ إىلَ عَ   .ذَ
الَ  بْـدِ : قَ ـالَ أَبُو عَ مَّ قَ  : ×اهللاِثُ

رَ  ا خَ لِ مَ نَّا أَهْ جُ مِ ْرُ الَ خيَ ــعَ  جَ وَ فَ ــدٌ لِيَدْ نَا أَحَ ائِمِ الْبَيْتِ إىلَ قِيَامِ قَ
 ْ ةً يفِ ـادَ يَ ـهُ زِ ـانَ قِيَامُ كَ ، وَ تْهُ البَلِيَّـةُ مَ ـطَلَ ـاً إالَّ اصْ قّ نْعَشَ حَ امً أَوْ يَ لْ ظُ

تِنَا يعَ شِ نَا وَ وهِ رُ كْ  .مَ
ونَ  لُ بْنُ هارُ كِّ الَ املُتَوَ مَّ : قَ بْـدِ اهللا ثُ َّ أبُـو عَ يلَ ىلَ عَ يَـةَ  ×أمْ عِ  ؛االدْ

ـ شَ ـدَ عَ ـا أَحَ نْهَ نّـيْ مِ طَ عَ ـقَ ابــاً سَ ونَ بَ بْعُ سَ ـةٌ وَ ْسَ يَ مخَ هِ رَ بابـاً، ـوَ
تِّنيَ باباً  سِ يِّفاً وَ ا نَ نْهَ ظْتُ مِ فِ حَ   .وَ

الَ  لِ قَ ضَّ نَا أَبُو املُفَ ثَ دَّ حَ ـنِ بْـنِ : وَ سَ دُ بْنُ احلَ َمَّ نِي حمُ ثَ دَّ حَ هْ  وَ بـِ روزْ
الَ  هِ قَ ارِ بَةِ يفِ دَ حْ يلُ الرَّ زِ اتِبُ نَ ائِنِيُّ الكَ ر املَدَ كْ ـدُ : أبُو بَ َمَّ ثنِي حمُ ـدَّ حَ

الَ  يُّ قَ رِ لِم املُطَهَّ سْ َدَ بْنِ مُ ـل : بنُ أمحْ كِّ تَوَ ِ بنِ مُ ريْ مَ نْ عُ ْ عَ نِي أَيبِ ثَ دَّ حَ
ونَ قالَ  لِ بْنِ هارُ كِّ بِيهِ املُتَوَ نْ أَ يُّ عَ ـدِ بـنِ : البَلْخِ يْ ْيى بْـنَ زَ يتُ حيَ لَقِ

 ّ يلِ ا النَّبِيِّ ÷  عَ يَ ؤْ هِ إىلَ رُ يثَ بِتَاممِ دِ رَ احلَ كَ ذَ رُ  ملسو هيلع هللا ىلص فَ فَ عْ ا جَ هَ ـرَ كَ الَّتِي ذَ
اتُ  لَوَ نْ آبائِهِ صَ د عَ َمَّ مْ اهللاِ بنُ حمُ يْهِ لَ   .عَ

يِّ  رِ ايةِ املُطَهَّ وَ يفِ رِ ابِ  وَ رُ االبوَ   )املوجودة يف الفهرس وهي(ذِكْ
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دُ هللا مْ لِ بِالَ األَ هللاحلَ لٍ وَّ اآل  أَوَّ ، وَ بْلَهُ انَ قَ ـرِ كَ ـرٍ  خِ الَ آخِ ـونُ  بـِ يَكُ

هُ  ي قَصُ  ،IQHبَعدَ تْ ـالَّذِ تْ  IRHرَ زَ جَ عَ ، وَ ينَ ارُ النَّاظِرِ تِهِ أَبصَ يَ ؤْ نْ رُ عَ
                                                             

هذا الدعاء من أروع أدعية التوحيد والتمجيد والذكر هللا تعاىل شـأنه، ويتضـمن  *
عرض فلسفة احلياة واخللق والرزق واإلبتالء والتوبة ضـمن معـاين فكريـة عميقـة 

علم وبينة وإرادة  وعبارات أدبية بليغة توضح لإلنسان طريقه يف احلياة ليمـيض عن
واختيار وفهم لطبيعة الدنيا وجمرياهتا وعاقبتها األخروية مستفيداً مـن نعمـة العقـل 

 .واإليامن واأللطاف اإلهلية يف احلياة سيّام لعباده األخيار
واملراد باألول واآلخر ال بمعنى اإلبتداء واإلنتهاء فاهللا سبحانه كان موجـوداً قبـل  )١(

 .بعد فنائِهم، فوجوده قبل القبل وبعد البعد يف األزل واخللود خلقه للخلق، وهو باق
عجزت عن الوصول إىل رؤيته سبحانه، إذ إن اإلنسان حمدود يف بصــره : قرصت )٢(

وسمعه وعقله وجوارحه بحدود وقيود قيّده اهللا هبا عند خلقه ال يستطيع أن يتجاوزها 
ره، ويعجـز عـن ـقرص الشمس ببصـ إىل أقىص ممّا خلقه اهللا عليه، فهو يعجز عن رؤية

سامع األصوات املنخفضة جداً أو األصوات العالية جداً كصوت اإلنفجارات العظيمة 
التي تسبب له فقدان الوعي وهكذا يف اجلوارح واألعضاء األخر يف مثل حركة اليـد 

الرجل يف حدودها وقدرهتا، فلكل جارحة حدود، ولكل عضوٍ من أعضـاء اإلنسـان و
 .ده اهللا هبا وال يستطيع جتاوزها أو اإلنفكاك منهاقوانني حدّ قيود أو 

Q 
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٣٦ 

نْ نَعتِهِ  االأَوهامُ  IQHعَ نيَ وَ فِ  . صِ
عَ اِ  تَدَ لْقَ  IRHبْ تِهِ اخلَ مْ ابِقُدرَ هُ عَ َ ـرتَ اخْ اً، وَ اعَ ـيَّتِهِ  ISHبتِدَ شِ ـىلَ مَ  ITHعَ

 َ ِمْ اخرتِ لَكَ هبِ هِ  IUHاعاً، ثُمَّ سَ تـِ ادَ يـقَ إرَ رِ ـبِيلِ IVHطَ مْ يفِ سَ ـثَهُ عَ بَ ، وَ
                                                             

وصفه بكامل صفاته، فإذا كان العقل يعجـز عـن إدراك حقيقـة ذات اهللا : نعته )١(
حتّى األوهـام بل  ؟لقصوره وعدم إمكانه االحاطة به فكيف يستطيع أن يصف ذاته

سـبحانه وبعـض  نعم بإمكـان العقـل أن يثبـت وجـود اهللا تعجز عن وصفه تعاىل،
فها ل ولكن ال يسـتطيع ابـداً أن يتجـاوز حـدود قـواه العقليـة عباده صفاته التي عرّ

والبشـرية التي أعطاها اهللا له وقيده هبا، فهو كالطفل الصغري الذي يعجز عـن فهـم 
األشياء أو حساهبا إالّ بمقدار فهمه وإدراكه فكيف يسـتطيع أن يـتعلم الرياضـيات 

 !ئق األشياء العظيمة وكنههاالعالية أو يدرك حقا
 .خلق وأوجد من غري مثال سابق: ابتدع )٢(
 .ابتدأهم، أنشأهم من غري أصلٍ سابق: اخرتعهم )٣(
اي جعلهـم كـام أراد مـن حيـث اخللقـة والتكـوين ال (إرادتـه، عزمـه : مشيّته )٤(

أربـع يستطيعون عنها اِنفكاكاً وال تبديالً، فلكل البرش مثالً عينان ولـيس ثـالث أو 
وكذلك األرجل واأليدي وال يستطيع اإلنسان الطريان بجناحني أو العـيش حتـت 

 .)دهوده وحدووقيّ هلم اهللا كان خلق املاء أو العيش من دون هواء فهكذا 
سار هبم، وضع هلم طريقاً حمدداً يف الـدنيا لينتهـي هبـم إىل اآلخـرة : سلك هبم )٥(

 .ليجز كالّ ًبعمله هناك
أي أجر إرادته ومقاديره علـيهم يف الـدنيا رغـم إعطـائهم حريـة : طريق إرادته )٦(

 .اإلختيار، فال خترج إرادهتم واختيارهم عن دائرة إرادة املوىل واختياره وقوانينه وسننه
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٣٧ 

رياً عَ ـلِ ـمْ ـ يَ الَ  ،IQHهِ ـتِ ـبَّ ـحَ ـمَ  ونَ تَأخِ ــكُ مْ إليْـهِ ـمَّ هُ مَ ـدَّ الَ ا قَ  ، وَ
نْـهُ ـقَ ـونَ تَ ـعُ ـطِيـتَ ـسْ ـيَ  مْ عَ هُ رَ ا أَخَّ ماً إىلَ مَ ـلِّ IRHدُّ ـلَ لِكُ عَ جَ ، وَ

وحٍ  اً  ISHرُ وتَ مْ قُ نْهُ قِهِ  ITHمِ زْ نْ رِ وماً مِ قْسُ علُوماً مَ ـنْ  ،مَ ـنْقُصُ مَ الَ يَ
                                                             

أي إن الغاية املطلوبة من بعث اخلالئق هو سـعيها لطاعـة اهللا : سبيل مـحـبـته )١(
مـه يف اجلنـة، ولكنـه ال يمكنـه أن والفوز بحبّه ورضوانه، فاهللا خلق اإلنسـ ان لينعّ

يصلها إال بعـد أن يمـر فـي اختبار الدنيا، فإن كان أهالً جلنة اخللد أوصله اهللا إليها، 
وإن مل يكن أهالً لذلك باتباعه أوامر الشيطان بارادته واختياره، أوصـله اهللا إىل مـا 

 .م احلجة عليهأراده واختاره من العذاب يف جهنم واخللد فيها بعد إمتا
وال تبديلَ ملساره الذي وضعه اهللا فيه، فهو ال  ،فليس لإلنسان إرادة يف خلقه )٢(

يستطيع االمتناع بإرادته عن املجيء للدنيا، أو االمتناع عـن املـوت، أو اجتيـاز 
عليـه  ةاحلاكم ، فإن إرادة اهللا هيالربزخ واالنتقال إىل اآلخرة مبارشة بعد املوت

انَ ﴿أمره عىل  ةواملهيمن كَ رُ  وَ راً  اهللاِ أَمْ وراً  قَدَ دُ قْ  .﴾مَ
فإن اهللا قد أعدّ وهيّأ لـه (أي لكلّ صنفٍ أو نوعٍ من املخلوقات : لكلّ روح )٣(

 .)رزقه سلفاً 
ر له رزقه مسبقاً منذ حلظـة والدتـه إىل (رزقاً : قوتاً  )٤( فكل خملوقٍ خلقه اهللا قدّ

نُ ﴿حلظة وفاته  نَا نَحْ مْ مْ  قَسَ يْنَهُ مْ مَ  بَ تَهُ يشَ َيَاةِ  يفِ  عِ يَا احلْ نْ ا الدُّ نـَ فَعْ رَ مْ  وَ ـهُ ضَ قَ  بَعْ  فَـوْ
اتٍ  بَعْضٍ  جَ رَ ذَ  دَ مْ  لِيَتَّخِ هُ ضُ ضاً  بَعْ اً  بَعْ يّ رِ خْ ، فلكلّ فرد رزقه املقسـوم املحـدد ﴾سُ

من قِبَل اهللا تعاىل وتقديره لعبده ملا فيه مصلحته والذي ال يستطيع أحدٌ زيادته أو 
يتعارض مع سعي اإلنسان لتحصـيل الـرزق إال أن احلصـيلة نقصانه، وهذا ال 

ره اهللا وقسمه له  .)النهائية هي ما قدّ
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٣٨ 

اقِصٌ  هُ نَ ائِدٌ IQHزادَ مْ زَ نْ نَقَصَ منْهُ يدُ مَ زِ الَ يَ  . ، وَ
بَ لَهُ يفِ  َ وتـاً ثُمَّ رضَ قُ وْ ـالً مَ يَـاةِ أَجَ ـداً IRH احلَ ـبَ لَـهُ أَمَ نَصَ ، وَ

وداً  دُ طَّ ISHحمَ تَخَ هِ،  ITHإلَيهِ  ى، يَ امِ دَهـرِ أَعوَ ـهُ بـِ قُ رهَ يَ هِ، وَ رِ مُ امِ عُ بِأَيَّ
                                                             

أي من كتب اهللا له الزيادة يف الـرزق ال يسـتطيع : ال ينقص من زاده ناقص )١(
أحدٌ أن ينقص من رزقه شيئاً، ومن كتب له النقصان يف الرزق ال يستطيع أحـداً 

ره اهللا  ،إذ إن كـل يشء هـو يف كتـاب املحـدود  له مـن الـرزقأن يزيد عىل ما قدّ
ر له مـن العـيل معلوم قد سبق فيه القدر والقضاء ، فلكلّ فردٍ رزقه املقسوم املقدّ

هـوا إىل غـري اهللا  القدير، وهذا ما يستدعي من أهل اإليـامن والعقـل أن ال يتوجّ
تدعي مـنهم سبحانه يف زيادة الرزق وتغيري احلال فبيده األمـور مجيعـاً، كـام يسـ

اإلهتامم بآخرهتم والرتكيز عليها بدالً من رصف العمر كلّه يف حتصيل الدنيا بعـد 
رها هلم تقديراً إىل آخر حلظة من حياهتم، فـال  أن ضمن اهللا هلم أرزاقهم فيها وقدّ

 . يغادر أحدٌ منهم الدنيا حتى يستكمل رزقه فيها
جل هو الوقت املضـروب النقضاء األ(وقتاً معيّناً ملدة العمر : أجالً موقوتاً  )٢(

 .)اليشء ومنه أجل اإلنسان أو عمره املقدر له يف الدنيا
اإلنسـان يف آخـر غايةً معلومة معينة ومساراً حمدداً يصل إليـه : أمداً حمدوداً  )٣(

 .عمره
اه، : يتخطّى إليه )٤( فكـل يـومٍ (يسري إليه يف إرساعٍ واستعجال، يتجاوزه ويتعدّ

: يميض معه جزءٌ من عمره، كام يف احلديث عن أمري املـؤمنني يميض من اإلنسان
إنّام أنت عدد أيّام، فكلّ يومٍ يميض عليك يميض بعضك، فخفف الطلب وأمجل 

 .)املكسب
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٣٩ 

صَ  غَ أَقْ لَ ا بَ تَّى إذَ هِ ـحَ رِ بَضـهُ IQHى أَثَ هِ، قَ رِ مُ سابَ عُ بَ حِ عَ تَوْ اسْ ، وَ
هُ إىلَ مَ  بَ ـ IRHا نَدَ ـورِ إلَيْـهِ مِ فُ وْ هِ  ISHنْ مَ ابـِ وَ ورِ  ،ثَ ـذُ ،  ITHأَو حمَ هِ ابـِ قَ عِ

ـنُوا  ينَ أَحسَ َ الَّـذِ ْـزِ جيَ ـوا، وَ لُ مِ امَ عَ وا بـِ ينَ أَساءُ يَ الَّذِ زِ ﴿لِيَجْ
ــدالً  ــنَى﴾ عَ سْ ــ بِاحلُ سَ دَّ قَ ــهُ تَ نْ ــامَ  IUHتْ ـمِ تْ أَسْ رَ ــاهَ ظَ تَ ، وَ هُ  IVHؤُ

                                                             

واملعنى املراد من اجلملة إنّ كـلّ (وصل غاية أجله ومداه من عمره : أقىص أثره )١(
زمانه وكأنّ كلّ يومٍ خطوة نحو القـرب إنسان يسري إىل هناية عمره بأيام حياته وأعوام 

هُ خطاه إىل أجله«: ويف احلديث عن أمري املؤمنني سَ فَ لِمَ أن نَ أً عَ ، أي إنّ »رحم اهللا امرَ
ـسٍ خطـوة كلّ نفَ  ـر فيه مد عمره، فكـأنّ كـلّ نَفَ سه اإلنسان يكون قد قَصُ س يتنفّ

ر، فحريّ باملؤمن أن حي ى مـن نحو اآلخرة واقرتاب من األجل املقدّ رص عىل ما تبقّ
مها عىل دنيـاه الفانيـة، فـإنّ الـوعي حلقيقـة  ر آخرته الباقية ويقدّ عمره يف الدنيا ليعمّ
حمدودية العمر وتناقص البقاء يف الدنيا يدفع اإلنسـان لإلسـتفادة مـن عمـره لبنـاء 

إنّ الليل والنهار يعمالن فيك، فاعمـل «: ×آخرته السعيدة، وكام قال أمري املؤمنني 
  .»هام ويأخذان منك فخذ منهامفي
به )٢( عاه : ندَ فه اهللا من العاقبة السـعيدة يف (دَ أي لبّى دعوة املوت وانتقل إىل ما عرّ

 .)اجلنة أو العاقبة التعيسة يف النار
ومـا أعظـم نعـم اجلنـة التـي يصـفها احلـديث (كثـري، غزيـر، عظـيم : موفور )٣(

 .)أذن وال خطر عىل قلب برشيف اجلنة ما ال رأت عني وال سمعت (ريف ـالش
 .)من عذاب جهنّم وأهواهلا الدائمة بال انقطاع(ما حيذر منه وخياف : حمذور )٤(
هت عن النقائص والعيوبتطهّ : ستتقدّ  )٥(  .رت، تنزّ
 .بانت بصورة جلية، تتابعت وتوالت بعضها أثر بعض: تظاهرت )٦(
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هُ الَ آ مْ IQHؤُ هُ عَلُ وَ فْ امَّ يَ أَلُ عَ سْ ﴾، ﴿الَ يُ أَلُونَ سْ  . يُ
دُ هللا مْ احلَ بَ هللاوَ ي لَوْ حَ بَ ـالَّذِ نْ عِ ةَ حَ ـسَ عَ فَ عرِ ــادِهِ مَ لَ هِ عَ دِ ى ـمْ

ا أَبْالَ  مْ مَ نَنِ  IRHهُ نْ مِ ــال ISHهِ ـمِ تَتَابِعَ ـ ،ةِ ـمُ أَسْ ـنْ  ITHبَغَ ـوَ مْ مِ ـيْهِ لَ عَ
هِ ال مِ ةِ ـنِعَ رَ تَظَاهِ وـلَتَصَ  ،IUHمُ ـدُ ْمَ لَمْ حيَ نَنِهِ فَ وا يفِ مِ فُ وا رَّ ـعُ سَّ وَ تَ هُ وَ

ودِ  ـدُ ـنْ حُ ـوا مِ جُ رَ ذلِكَ خلََ انُوا كَ لَوْ كَ ، وَ وهُ رُ كُ لَمْ يَشْ قِهِ فَ زْ يفِ رِ
انِيَّةِ إلَـاإل ــنسَ يَّـةِ ـى حَ يمِ ـIVHدِّ البَهِ مَ ــانُوا كَ كَ ـفَ يفِ ـ، فَ صَ ا وَ

                                                             

  .)واحدها أيل أي نعمة(نعامؤه وفضله : آالؤه )١(
بمعنـى اختـربهم ليتفضـل  ،اختربهم، فعل هبم الفعل اجلميل احلسـن:أبالهم )٢(

 .)اإلنعام واإلحسان: اإلبالء( بحسن اجلزاء يف االخرة عليهم
علامً بأنّ عطايـا اهللا ونعمـه عـىل ) مجع منّة وهي النعمة أو العطية(عطاياه : مننه )٣(

ـعباده ال حد هلا، ففي كل حلظة توجد هللا عـىل عبـاده نِ  متجـددة وأقلّهـا سـالمة  معَ
 .العقل وسالمة البدن ودوام اإليامن والعافية

، أكمل، أوسع، : أسبغ )٤( ، جهات واألنحـاءـعىل عبـاده الـنعم مـن كـل الـ(أتمّ
 .)ردية واالجتامعية والكونيةـالف

 .الواضحة للعيان، غري املخفية، املتتالية بال انقطاع: املتظاهرة )٥(
أي إن اإلنسـان يكـون كـاحليوان الـذي يأكـل (يوانيـة حـدّ احل: حد البهيميـة )٦(

ويشـرب ويقيض غرائزه خالياً من العقل واإلدراك، واملراد مـن العبـارة هـو أن اهللا 
سبحانه لو مل جيعل لإلنسان نعمة العقل واإلدراك واهلد واإليامن والبصرية بفضله 

نـات، ومـا إذ هو رازق املواهـب والقـدرات ومسـبب األسـباب واملمك(وإحسانه 
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٤١ 

مِ  ْكَ مْ إالَّ : كِتَابِهِ  IQHحمُ األ﴿إنْ هُ بِيالَ  كَ لُّ سَ مْ أَضَ امِ بَلْ هُ   .﴾نعَ
دُ هللاوَ  مْ هِ هللاحلَ سِ فْ نْ نَ نا مِ فَ رَّ ا عَ ىلَ مَ أَل ،IRHعَ نَا مِ ـوَ مَ هِ ـهَ رِ ـكْ  ،نْ شُ

فَ  وبِيَّ ـحَ لَـــتَــوَ بُ ــمِ بِرُ لْ ابِ العِ ــنَ  ،هِ تِــنَا مــن أبــوَ يْــهِ مِ لَ لَّنَــا عَ دَ وَ
هِ ـي تَ ـهُ فِ ـصِ لَ خالَ اإل يدِ حِ نَ اإل ،وْ نَّبَنا مِ جَ ـكِّ يفِ  ISHدِ حلاوَ الشَّ وَ

ْد هِ، محَ عَ أَمرِ ـنْ  ITHرُ بِهِ ـمَّ ـاً نُ ـهِ مَ بِقُ بـِ نَسْ ، وَ هِ قِ لْ نْ خَ هُ مِ ِدَ نْ محَ فِيمَ
                                                                                                                            

لكانت حيـاة اإلنسـان ) يستوجبه ذلك من شكر له وطاعة ألوامره والتزام بأحكامه
هـا علفهـا، بـل هـو أسـوء ألنـه جتاهـل نعمـة العقـل  مادية رصفة، كالدابة التي مهّ
ـةَ والوحشـية  واهلد، كـام كانـت احليـاة يف بعـض القـرون السـابقة حيـث الرببريّ

ض املجتمعـات الغربيـة اليـوم التـي ذلك بعـواالستعباد لإلنسان، وكام يشهد عىل 
حكوماهتا باألنانية واملصلحية وفقـدان احلـس اإلنسـاين من مواطنيها و بعضتّسم ي

 .والرمحة البرشية والتي حتاول أن حتتكر ثروات الشعوب وخرياهتا ملصلحتها فقط
 .الصائب اخلايل من الزلل: مكَ حْ املُ  )١(
ية وقدرتـه وعظمتـه وأسمــائه وكمــاالته أي من صفاته الربوب: هسِ فْ من نَ  )٢(

وجعل التوحيد صفة أصيلة فـي الفطرة ليهتدي هبا اإلنسان إىل ربّـه أين ما كان 
 .سواء أكان يف الرشق أم يف الغرب يف البدو أو يف احلرض

واملقصود من العبـارة املاضـية معرفـة (اإلنحراف وامليل عن احلق : اإلحلاد )٣(
يها من معرفـة اهللا وشـكره واإلخـالص لـه واإللتـزام بدينـه م املشار إلعَ قدر النِ 

 .)ومنهجه والتي لوالها لكانت حياة اإلنسان عبثاً ضائعاً ال معنىً له
ر به )٤(  .)مع احلامدين هللا واملوحدين له(نعيش زمناً طويالً به : نعمّ
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٤٢ 

عَ  اهُ وَ ضَ بَقَ إىلَ رِ هِ ـفْ ـسَ داً يُضِ ـحَ  ،IQHوِ ــيءُ لَــمْ لُمَ هِ ظُ اتِ ـنَا بـِ
خِ  زَ يْ  ،IRHالربَ لَ لُ عَ هِّ يُسَ بِيلَ املَبْعَثِ ـوَ شَ  ،نَا بِهِ سَ يُ لَنا ـوَ نَازِ فُ بِهِ مَ رِّ
وَ  ندَ مَ ادِ اقِفِ األعِ سٍ  ISHشهَ لُّ نَفْ  كُ زَ ْ مَ جتُ وْ ـمْ  ﴿يَ هُ بَتْ وَ سَ بِامَ كَ

﴾الَ  ونَ ظْلَمُ ىلً  ، يُ وْ نِي مَ غْ مَ الَ يُ وْ ـمْ  ITH﴿يَ الَ هُ ـيْئاً وَ ىلً شَ ـوْ نْ مَ عَ
نْصَ  ﴾ـيُ ونَ   .رُ

                                                             

ىل أي أن يكون هذا احلمد هللا سبباً للوصول إىل رضوان اهللا والسبق إ: عفوه )١(
 .الفوز بعفوه ورمحته

هو احلاجز بني شيئني، واملقصود به حيـاة القـرب اإلنتقاليـة بـني الـدنيا : الربزخ )٢(
يء ظلـامت القـرب ـواملراد هو أن يكون هذا احلمد والتمجيد هللا نوراً يضـ(واآلخرة

 .)ويكشف كرباته ووحشته، كام يكون لطفاً ورمحة لتيسري احلساب يف يوم القيامة
مجع شاهد، واملراد به الذين يقفون يوم القيامـة عـىل  النـاس مـن : هاداألش )٣(

األنبياء واألئمة والشهداء وصالح املؤمنني ليشهدوا املحاكمة العلنية واحلسـاب 
بمعنى أن يكون هذا احلمد واإليامن واإلخالص سبباً للنجاة  ،للناس يوم القيامة

ة و املكانة العالية أمـام األشـهاد يـوم من النار والفوز باجلنة ونيل الشـرف والعزّ
 .القيامة

ة : موىلً  )٤( فكلّ انسان منشغلٌ بحاله فقـط (أي ذو قرابة ورحم أو عالقة خاصّ
ا﴿يوم القيامة  إِذَ خَ  فَ ورِ  يفِ  نُفِ ابَ  فَال الصُّ مْ  أَنْسَ يْنَهُ ئِذٍ  بَ مَ وْ الَ  يَ لُونَ  وَ اءَ تَسَ دُّ ، ﴾يَ وَ ﴿يَ

نْ عَ  ي مِ تَدِ فْ وْ يَ مُ لَ رِ ئِذٍ بِبَنِيهِ املُجْ مِ وْ ابِ يَ يـهِ  *ذَ أَخِ بَتِهِ وَ ـاحِ صَ ي  *وَ تـِ تِهِ الَّ ـيلَ فَصِ وَ
ويهِ  ؤْ يهِ﴾ *تُ ا ثُمَّ يُنجِ ِيعً ضِ مجَ ن يفِ األَرْ مَ  .وَ
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٤٣ 

رتَ ـحَ  داً يَ نَّ ـفِ ـمْ يِّـنيَ ـا إلَــعُ مِ لِّ  ابٍ ـتَــي كِ ـ﴿فـِ IQHى أَعـىلَ عِ
ومٍ ـمَ  قُ رُّ يَ  IRHرْ قَ ْداً تَ ﴾، محَ بُونَ رَّ هُ املُقَ دُ هَ ـتِ  ISHشْ قَ رِ ا بَ نَـا إذَ يُونُ هِ عُ  بـِ

ارُ األَ  نَا ،ITHبصَ وهُ جُ بْيَضُّ بِهِ وُ تَ دَّتِ األ ،وَ وَ ا اسْ ـارُ إذَ ْـداً IUHبشَ ، محَ
ارِ اهللا نْ أَلِيمِ نَ عتَقُ بِهِ مِ ارِ اهللاهللانُ وَ يمِ جِ رِ مُ إىلَ كَ احِ ـزَ ْداً نُ هِ  IVH، محَ بـِ

                                                             

مجع عيلّ وهو أعىل مكان أو أعىل درجة أو صاحب أعـىل درجـة يف : علّيني )١(
 .)ةبمعنى أن نصل هبذا احلمد إىل أعىل درجات اجلنّ (اجلنّة، 

يضم صفحات مرقّمة تشمل عىل تسـجيل دقيـق لكـل عمـل مـن : مرقوم )٢(
أعامل اإلنسان وقد يراد به تاريخ اإلنسان بأيامه وسنوات عمـره حيـث تعـرض 
ر وثائقيّ شبيه بأفالم الفيديو املعارصة معززاً بـالتواريخ  حياته بصورة فلم مصوّ

أعضائه لتثبيت احلقيقة عند واألسانيد املحكمة، ومؤيّداً بشهادة باطن اإلنسان و
 .إنكار اإلنسان هلا

 .)به العيون والنفوس بام جتد من عظم اجلزاء واألجر هلذا احلمد(ترسّ : تقرّ  )٣(
خصت االبصار ومل تطرف حـريةً و: رقت األبصار بَ  )٤( ـةً شَ بمعنـى ثبتـت  ،دهشَ

ة، وذلك عند معاينـة ملـك املـوت أو أهـوال القيامـ(العيون  من اخلوف والرعب 
 .)واملراد أن يكون هذا احلمد سبباً للطمأنينة واإلرتياح يف موارد اخلوف والرعب

واملراد أن يكون هذا احلمـد (مجع برشة، وهي ظاهر جلد اإلنسان : األبشار )٥(
 .)والتمجيد سبباً لبياض وجوه املؤمنني ونورها عند اسوداد وجوه املجرمني

بني أو نرتفـع علـيهم يف درجـات درجات املالئكة ا(أي ننافس : نزاحم )٦( ملقرّ
 .)القرب والطاعة هللا هبذا احلمد
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٤٤ 

الَ  بِنيَ ئِ مَ ــرَّ ــهُ املُقَ تَ ــامُّ  ،كَ نُضَ ــ IQHوَ ـــهِ أَنبِي ارِ ابِ َ يفِ دَ لِنيْ ـــرسَ هُ املُ ءَ
ةِ  امَ ولُ الَّتِي الَ  IRHاملُقَ ولُ  ، تَزُ ُ تِهِ الَّتِي الَ حتَ امَ رَ َلِّ كَ حمَ   .ISHوَ

دُ هللا مْ احلَ تَـارَ لَنـا مَ هللاوَ ي اخْ ــالَّذِ اسِ لْـقِ ـحَ أَجـرَ ITHنَ اخلَ  ، وَ
يْنَ  لَ يِّبَاتِ ـعَ زقِ  ا طَ ةَ بِالـ ،IUHالرِّ ـيلَ ضِ عَلَ لَنا الفَ جَ ةِ ـوَ لَكَ ـىلَ  IVHمَ عَ

ـ صَ ، وَ هِ تـِ ةٌ لَنـا بِقُدرَ ـادَ نقَ هِ مُ تـِ لِيقَ ـلُّ خَ كُ ، فَ لْقِ ِيعِ اخلَ ةٌ إىلَ امجَ  ئِرَ
                                                             

واملعنى ننضم ونجتمع مع األنبيـاء يف محـدهم هللا (ننضم ونجتمع بسببه : نضام )١(
 .)لعظيم هذا احلمد وفضله

 .دار البقاء الدائم واخللد أي اجلنة: دار املقامة )٢(
ال تتبدل أحواهلا فهي عىل الدوام حمـل ال تتغري من حالٍ إىل حال، أي : ال حتول )٣(

 .لإلكرام والعناية والراحة والبهجة والرسور والسعادة الدائمة ألهلها
وليس املقصود هو مجـال الوجـه (حماسن اخللق، مجال اخللقة، لطافتها، حسنها  )٤(

واجلسم فقط وإنام تناسق اخللقة الربانية يف ظاهرها مع باطنها يف سـياق واحـدٍ مـن 
جام واإلئتالف فلو كانت إحد اليدين أو الرجلني متخـالفتني يف الطـول أو اإلنس

العرض أو كان الفم بقدر عرض الوجه أو إحد العينني أكرب مـن األخـر لـزال 
البديع باين الرّ والتناسق اجلامل ي﴿هذا ذِ نَالَّ سَ لَّأَحْ ءٍكُ ْ هُيشَ قَ لَ .﴾خَ

  .هو يشمل كل النعم اإلهلية فواملراد بالرزق أعم من املال والطعام  )٥(
ة )٦( مـن العبـارة أن واملراد (صفة راسخة يف النفس أو استعداد عقيل خاص : املَلَكَ

ل خلقـه ممـا  اهللا جعل حبّ اخلري والفضيلة والتكامل موجوداً يف فطرة اإلنسان عنـد أوّ
 .)يميّزه عن مجيع املخلوقات األخر وجيعل له الغلبة والتميّز عليها
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٤٥ 

تِهِ  تِنَا بِعِزَّ اعَ  . طَ
دُ هللا مْ احلَ ـةِ إالّ  وَ اجَ نَّا بَابَ احلَ لَقَ عَ ي أَغْ يْـفَ  ،IQH إلَيْـهِ الَّذِ كَ فَ

؟ IRHطِيقُ نُ  هُ رَ كْ دِّي شُ ؤَ تَى نُ هُ أَمْ مَ ْدَ تَ ، الَ !محَ  ؟ ISHى، مَ
دُ هللا مْ احلَ ـبَ فِينَـا آالَ هللاوَ كَّ ي رَ ـطِ الَّـذِ ـلَ لَنـا ITHتِ البَسْ عَ جَ ، وَ

                                                             

وهو تنبيـه إىل عـدم التوجـه إىل غـريه يف احلـوائج، : ق باب احلاجة إال إليهأغل )١(
 عليه لكرمه ورمحته، وألنه الفاعل وحده دون سواه يف اخللق كله، وعدم التوكل إالّ 

، وال يشقّ عليه  فجميع الناس حمتاجون إليه وهو الغني عنهم الذي ال حيتاج إىل أحدٍ
 .أمرٌ مهام كان عظيامً أو كبريا

أي ال نقدر عـىل الوفـاء باحلمـد والشـكر لكثـرة (نقدر عىل محده، : نطيق محده )٢(
والظـاهرة والباطنـة واملخفيـة واملنسـية والـنعم  النعم اإلهليـة املعلومـة واملجهولـة

 .)بال انقطاع يف املايض واحلارض واملستقبلاملتواصلة 
وهــو ســؤال  أي ال نســتطيع تأديــة الشــكر، ومتــى نســتطيع تأديتــه؟: ال متـى )٣(

إستنكاري لعدم القدرة عىل تأدية الشكر، إذ إنّ كل شـكرٍ مـن اإلنسـان يسـتوجب 
فمتى يسـتطيع اإلنسـان أن يـؤدي حـقّ  ﴾ولئن شكرتم ألزيدنّكم﴿اجلزاء من اهللا 

 .الشكر األول ناهيك عن الشكر اآلخر؟
ــط )٤( ــا : آالت البس ــام واخلالي ــاب والعظ ــجة واألعص ــالت واألنس أي العض
والدماغية وكـلّ مـا يسـاهم يف بسـط بعـض أعضـاء اجلسـم أو قبضـها  جسميةـال

واألطباء والـذين يعرفـون فسـلجة اجلسـم اإلنسـاين  ،كاألصابع والذراع وما شابه
حيـث  جيدون فيه من اإلبداع وعظيم اخللقة ما يفـوق الوصـف والتعبـري بالعظمـة

 .ينطق كل جزء من اإلنسان بواحدانية اهللا وعظمته
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٤٦ 

نا بِ  تَّعَ مَ ، وَ بْضِ اتِ القَ وَ ياةِ روَ أَ أدَ أَ IQHاحِ احلَ حَ ، وَ ارِ ـوَ بَتَ فِينَـا جَ ثْ
لِ األَ  ا بِطَيِّ IRHعامَ انَ ذَّ غَ أَ ، وَ ، وَ زقِ أَ بَاتِ الـرِّ ، وَ ـلِهِ ضْ ـا بِفَ نانَ ـا غْ نانَ قْ

نِّهِ   .ISHبِمَ
  َ ا لِيَبْتَيلِ َانَ هنَ تَنَا، وَ َ طاعَ تَربِ ا لِيَخْ نَ رَ ا ITHثُمّ أَمَ نَ رَ كْ نْ  ،شُ نَا عَ الَفْ خَ فَ

                                                             

أي الروح التي حييى هبا اإلنسان، ويظهر من خالل الروايات أهنا : ياةأرواح احل )١(
أكثر من روحٍ واحدة وإن كان يطلـق عليهـا مجيعـاً عنـوان الـروح، وهـي لألنبيـاء 

مخسة أرواح كام جاء يف الرواية يف الكايف عن أمـري املـؤمنني ÷ واألئمة املعصومني 
ة، (وهي  وروح الشـهوة وروح البـدن، روح القدس، وروح اإليـامن، وروح القـوّ

وللمؤمنني أربعة أرواح من دون وجود روح القدس والتـي ختـتص باملعصـومني، 
وللكافرين ثالثة أرواح من دون وجود روح اإليـامن التـي خيـصّ اهللا هبـا املـؤمنني 

 .)لتسددهم وتعينهم ويف الرواية تفصيل لوظائف هذه األرواح
 هبـا األعـامل كاليـد والرجـل والعـني األعضاء التـي تـؤدّ : جوارح األعامل )٢(

 .املتطورة القدرة هذه له يكون أن اإلنسان استطاع ملا ذلك ولوال شابه وما واللسان
 .)الظاهرة والباطنة(ملّكنا، وهبنا من نعمه وعطاياه : أقنانا بمنّه )٣(
فاألمر والنهي اإلهلي يف حقيقته هو ألجل مصـلحة العبـد (ليمتحن : ليبتيل )٤(

ى اهللا عن يشءٍ إال وفيه أذً وسوء لإلنسان، وما أمر بشـيء إالّ وفيه اخلري فام هن
والربكة، ولذا فالتكليف اإلهلي يسـتوجب الشـكر هللا هلـذا الفضـل واإلرشـاد، 
شكراً عملياً برتك املعايص، وشكراً قلبياً إمتنانـاً هلـذه الرمحـة والنعمـة، وشـكراً 

ـلسانياً متجيداً وتسبيحاً هللا، واإلخت ة عـىل العبـد بار عموماً هو ألجل إقامة احلجّ
 .)لياخذ استحقاقه مقابل عمله يوم القيامة



 

 

 دعاؤه يف التحميد

٤٧ 

يقِ أَ  رِ هِ طَ رهِ  ،مرِ جْ تُونَ زَ كِبْنا مُ رَ رنَ  ،IQHوَ بْتَدِ لَم يَ ْ  IRHافَ ملَ ، وَ تِهِ وبَ قُ بِعُ
ــا بِنَ يُ  نَ لْ اجِ ــهِ قِ عَ تِ ــلْ تَ  ،ISHمَ ــأَ بَ انَ ــرَ  ITHانَّ تَظَ انْ ــاً، وَ م رُّ ــهِ تَكَ تِ محَ بِرَ

تَنَا عَ راجَ امً  IUHمُ لْ تِهِ حِ أفَ  . بِرَ
دُ هللا مْ احلَ اهللاوَ ـدهَ فِ ْ نُ ي ملَ ـةِ الَّتـِ بَ ـىلَ التَّوْ لَّنَـا عَ ي دَ ـنْ إالّ  IVHالَّذِ  مِ

لَ  ، فَ لِهِ لِهِ ـوْ لَ ـفَضْ نْ فَضْ دْ مِ عتَدِ اإالّ  مْ نَ َ هُ  ، هبِ ـنَ بَـالؤُ سُ ـد حَ  IWHلَقَ
هُ إلَينَا انُ لَّ إحسَ جَ ا، وَ نَ ندَ مَ  ،عِ سُ جَ ـ IXHوَ ـامَ هكَ يْنَـا، فَ لَ هُ عَ لُ ا ذَ فَضْ

                                                             

فعلنـا السـيئات واملعـايص ارتكبنـا و أي(كبائر هنيـه وردعـه : متون زجره )١(
 .)ولكن اهللا بفضله مل يعاجلنا بالعقوبة الكبرية

لعقوبة واسـتحقها فاإلنسان قد استوجب ا(، )بالعقوبة(مل يبتدئنا : مل يبتدرنا )٢(
 .)عند أول عصيان هللا ولكن اهللا يمهل العباد بفضله ورمحته

 .جمازاته، عقوبته عىل ارتكاب اإلثم واملعصية: نقمته )٣(
 .)يف إنزال العقوبة(مل يستعجلنا، أمهلنا، ترفّق بنا : تأنّانا )٤(
وهـو عودتنا ورجوعنا إىل اهللا بالتوبة واإلقـالع عـن العصـيان، : مراجعتنا )٥(

لطف آخر منه تعاىل حيث فتح باب التوبة ومل يغلقه إىل آخر عمر اإلنسـان مـا مل 
يشاهد عالمات املوت، إضافة إىل لطفه تعاىل يف تأخري العقوبة واحللم عىل العباد 

ة عىل العقوبة والتأديب ة والقدرة التامّ  .مع امتالكه سبحانه القوّ
 .يمة للعفونستفد منها ، نغتنمها كفرصة عظ: نفدها )٦(
 .فعله احلسن، فضله عىل عباده، نعمه التي خيترب هبا العباد: بالؤه )٧(
مَ  )٨( سُ ، كرب: جَ ظُمَ  .عَ



 

 

 دعاؤه يف التحميد

٤٨ 

نَّتُهُ  انَتْ سُ ةِ لِ  IQHكَ بَ نَاـيفِ التَّوْ بْلَ انَ قَ نْ كَ نَّا ،مَ عَ عَ ضَ ـا الَ  IRHلَقَد وَ  مَ
ةَ  اقَ هِ  لَنـا طَ لَـISHبـِ نَـاـ، وَ فْ لِّ كَ ـعَ إالّ  مْ يُ سْ نَاITHاً  وُ ـمْ َشِّ ْ جيُ ملَ  إالّ  IUH، وَ

سْ  ع ألَ  ،راً ـيُ دَ ْ يَ ملَ ـدٍ وَ ـنْ  حَ نَّـا مَ كُ مِ الـِ اهلَ راً، فَ ـذْ الَ عُ ةً وَ جَّ نَّا حُ مِ
يْهِ  لَ لَكَ عَ غِبَ إلَيْهِ  ،IVHهَ نْ رَ نَّا مَ عِيدُ مِ السَّ  . IWHوَ

د هللا مْ احلَ هِ أَ هللاوَ هُ بـِ ِدَ ا محَ لِّ مَ الَ  IXHدنَـىبِكُ هِ إلَيْـهِ ئِ مَ تـِ مُ  ،كَ ـرَ أَكْ وَ
أَ  ، وَ يْهِ لَ تِهِ عَ لِيقَ يهِ لَ خَ دِ امِ دَ ـرىضَ حَ ، محَ هِ يْ لُ سَ دَ ضُ فْ ـدِ ااً يَ مْ ئِرَ احلَ

هِ  قِ لْ ِيعِ خَ ىلَ مجَ نا عَ بِّ لِ رَ ضْ فَ  . كَ
                                                             

 .)فـي اإلبتالء والتوبة للسابقني فـي العصور القديمة(طريقته ومنهجه : سنّته )١(
 .أزاح عنّا، رفع عنّا: وضع عنّا )٢(
 .)من التكاليف واألعامل(ال قدرة لنا عليه : ما ال طاقة لنا به )٣(
 .)مل يكلّفنا ما ال نستطيعه أو نقدر عليه(أي بقدر القدرة والطاقة : وسعاً  )٤(
منا )٥( أي إن اهللا مل يكلف العباد إال اليسري من األعامل فعند املقايسة (يكلّفنا : جيشّ

 .)بني التكاليف اإلهلية للعباد مع عظيم الفضل والنعمة يبدو التفاوت واضحاً 
أي هلك عىل اهللا يوم وروده عليـه يـوم القيامـة ألنّـه جعـل مـن : ك عليهـهل )٦(

 .)نفسه خصامً ومضاداً هللا سبحانه يف احلياة الدنيا من بعد إقامة احلجة والبيّنة عليه
 .)أي رغب يف اجلنان ونعيمها املخلّد(طلب ما عنده : رغب إليه )٧(
و أن جيعل اهللا هذا احلمد يكـافئ يف املكانة والرشف واملراد ه(أقرب : أدنى )٨(

بني من اهللا يف النوع واملقدار  .)محد املالئكة املقرّ



 

 

 دعاؤه يف التحميد

٤٩ 

ـةٍ  ـلِّ نِعمَ انَ كُ كَ دُ مَ مْ ـىلَ  ثُمَّ لَهُ احلَ عَ يْنَـا وَ لَ بَـادِهِ لَـهُ عَ ِيـعِ عِ  مجَ
الـمَ ـال نيَ وَ ِيـعِ  ،IQHبَاقِنيَ اضِ ـنْ مجَ ـهُ مِ لْمُ هِ عِ ـاطَ بـِ ـا أَحَ دَ مَ ـدَ عَ

ةٍ اشيَ األَ  دَ احِ لِّ وَ انَ كُ كَ مَ ، وَ ا أَضعَ  IRHءِ هَ دُ دَ ا عَ نهَ ةً مِ فَ ـاعَ ضَ اً مُ  ،افَ
داً  ISHأَبَداً  مَ ةِ  ITHرسَ يَامَ مِ القِ وْ   .إىلَ يَ

ــ ــى لِ نْتَهَ ــداً الَ مُ ْ هِ ـمحَ دِّ الَ  ،حَ دِهِ وَ ــدَ ــابَ لِعَ سَ الَ  ، حِ ــغَ وَ بْلَ مَ
تِهِ  ايَ الَ  ،IUHلِغَ طَاعَ  وَ قِ هِ ألَ  انْ دِ اً  ،IVHمَ دَ ـونُ  محَ كُ ةً  يَ صـلَ هِ  إىلَ  IWHوُ تـِ اعَ طَ

انِهِ  وَ ضْ بَباً إىلَ رِ سَ هِ، وَ وِ فْ عَ ةً  ،وَ يعَ رِ ذَ تِهِ  IXHوَ رَ فِ غْ يقـاً إىلَ  ،إىلَ مَ رِ طَ وَ
                                                             

أي محداً عظيامً هائالً ال يبلغ مـداه وال يعلمـه إالّ اهللا، إذ هللا عـىل عبـاده يف كـلّ  )١(
حلظة نعمٌ متجددة، فكيف إذا كانت النعم عـىل مجيـع اخللـق السـابقني والالحقـني 

 .رية ال حيصيها إالّ اهللاومضاعفة بأضعاف كث
عاء أضـعافاً مضـاعفةً مـن  )٢( أي أن جيعل مكان كـلّ نعمـة تقـدم ذكرهـا يف الـدّ
 !حمد والثناء، فكم ستبلغ عظمة هذا احلمد إذن؟ـال
اي محداً مسـتمراً يف الوجـود الزمنـي ومتضـاعفاً (باقياً عىل مرور الزمان : أبداً  )٣(

 .)وإىل يوم القيامةأضعافاً ال حيصيها إالّ اهللا سبحانه 
 .)أي ال ينقطع هذا احلمد إىل يوم القيامة(خالداً، دائامً : رسمداً  )٤(
 .ملداه، لنهايته: لغايته )٥(
ته، أي محداً متواصالً متضاعفاً بال انقطاع وليس لـه وقـت أو هنايـة : ألمده )٦( ملدّ

ة من الزمان(من الزمان   .)األمد هو املدّ
 .)بلوغ الطاعة إىل(يُتوصل به : وصلة )٧(
 .)لبلوغ املغفرة الشاملة والرضوان(وسيلة : ذريعة )٨(



 

 

 دعاؤه يف التحميد

٥٠ 

رياً  فِ خَ ، وَ نَّتِهِ ، وَ  IQHجَ ـبِهِ ضَ نْ غَ ناً مِ أَمْ ، وَ تِهِ مَ قِ نْ نَ ـرياً مِ هِ ـىلَ  IRHظَ عَ
يَتِهِ  عصِ نْ مَ زاً عَ اجِ حَ ، وَ تِهِ اعَ هِ  ،طَ ظائِفِ وَ هِ وَ قِّ ةِ حَ أدِيَ ىلَ تَ ناً عَ وْ عَ   .وَ

لِيَ  ـنْ أَوْ اءِ مِ دَ ـعَ دُ بِهِ يفِ السُّ عَ ْداً نَسْ هِ يفِ نَظْـمِ امحَ ـريُ بـِ نَصِ هِ وَ ئـِ
دَ  هَ ِيدٌ  ISHءِ االشُّ ٌّ محَ يلِ هُ وَ ائِهِ إنَّ يُوفِ أَعدَ  . بِسُ

 
 
 
 

 + ++  

                                                             

 .)من غضب اهللا وسخطه(حارساً، حافظاً، حامياً : خفرياً  )١(
 .معيناً : ظهرياً  )٢(
هداء )٣( هم، أي أن نتوفـق هبـذا احلمـد لنيـل : نظم الشّ مجاعـة الشـهداء، صـفّ

 .الشهادة لنكون مع الشهداء يف الدرجات العُىل



 

 

 أحاديث يف علّة اخللق والتحميد

٥١ 

 
 أحاديث في علّة الخلق والتحميد

 

 أحاديث يف علّة اخللق
 

مَ ﴿ اإلِ وَ نَّ وَ لَقْتُ اجلِْ ونِ نسَ إِالّ ا خَ   IQH﴾ لِيَعبُدُ
وَ ﴿ ي هُ مْ  الَّذِ لَقَكُ نْ  خَ ابٍ  مِ نْ  ثُمَّ  تُرَ ةٍ  مِ نْ  ثُمَّ  نُطْفَ ةٍ  مِ لَقَ مْ  ثُمَّ  عَ كُ جُ ْرِ  خيُ
الً  وا ثُمَّ  طِفْ كُ  لِتَبْلُغُ دَّ ونُوا ثُمَّ  مْ أَشُ يُوخاً  لِتَكُ مْ  شُ نْكُ مِ نْ  وَ ىفَّ  مَ تَوَ نْ  يُ بْـلُ  مِ  قَ

وا لِتَبْلُغُ الً  وَ ىً  أَجَ مّ سَ مْ  مُ لَّكُ لَعَ ﴾ وَ لُونَ قِ   IRHتَعْ
 : قال× عن اإلمام الصادق

بَثـااىل ملَ عَ تَ إنّ اهللاَ تباركَ وَ « ـهُ عَ لْقَ لُقْ خَ ،وَ ،  خيَ ًـد م سُ هُ كْ ُ بَـل  ملَ يَـرتْ
م إلظها لقَهُ ، وَ خَ بوا بذلكَ رِ قُدرتِهِ توجِ م طاعتَهُ فيَسْ هُ لّفَ ،  لِيُكَ ضـوانَهُ رِ

عةً مَ وَ  نفَ نهم مَ م لِيَجلِبَ مِ هُ لقَ ِمالَ وَ ، ا خَ عَ هبِ َّ ـمَ   لِيَدفَ ـم رضَ هُ لقَ ، بَـل خَ ةً
م وَ  هُ عَ م إىل نعيمِ األبدِ لِيَنْفَ لَهُ   ISH»يُوصِ

، احلقيقـة رح علّة اخللـقـهذا احلديث يكشف عن حقيقتني أساسيتني تش
هي أنّ مقتىض قدرة اهللا أن خيلق خلقاً مثل خلق اإلنسان الذي يفرق : األوىل

ويفرق عن خلق الدواب ) كوهنا عقول مطيعة ال تعيص اهللا(عن خلق املالئكة 
                                                             

 . ٥٦: الذاريات )١(

 . ٦٧ :غافر )٢(

 . ٣١٣/  ٥: بحار األنوار  )٣(



 

 

 أحاديث يف علّة اخللق والتحميد

٥٢ 

ها الغرائـز والشـهوات( ، فاإلنسـان يمتلـك قابليـة التسـامي إىل )التي تسريّ
تّبع العقـل ويتغلّـب حني يقامة املالئكة عند الطاعة واالستمستو أعىل من 

ضلّ من الـدواب عنـد اتبـاع اهلـو أو أن ينزل إىل مستو أعىل الشهوات 
ولذا كان البدّ أن يمرّ باختبار وامتحان يكشف فيه عـن معدنـه  ،والشهوات

واستحقاقه األخروي باختياره الذايت من دون فرض وإجبار قهـري خـارج 
 . عن إرادته

نّه بطاعة اإلنسان لربّه أو عبادته له يكون قد استحق هي أ: واحلقيقة الثانية
ـحه  اجلنّة واخللود فيها، وهو األصل الذي خلق اهللا اإلنسان ألجله كـام توضّ
الرواية يف هنايتها، فاإلنسان مكلّف يف هذه الدنيا بالعبادة هللا ليصل إىل ما خلقه 

ــاهللا لــه مــن اخللــود والنعــيم األخــروي ﴿ مَ ــنَّ وَ ِ ــتُ اجلْ لَقْ اإلِ  ا خَ  نــسَ إِالّ وَ
ونِ   . ﴾لِيَعبُدُ

 : قال× عن اإلمام احلسني
، إنّ اهللاَ « ا النّاسُ هُ وَ  عزَّ ـ أهيّ رُ بـادَ إالّ مَ ـ جلّ ذِكْ لقَ العِ ،  ا خَ فـوهُ لِيَعرِ

، فَــرفُ ـا عَ ذَ إِ ـفَ  بَـدوهُ ـذَ إِ وهُ عَ هِ عَ بادتـِ ـتَغنَوا بعِ بَـدوهُ اسْ ـادَ بَـعِ  نا عَ ا ةِ مَ
واهُ    IQH»سِ

نسان بمعرفته هللا وعبادتـه لـه أو طاعتـه لـه إنّـام يكـون قـد أي إنّ اإل(
الصـالة والصـيام  أداءفمفهوم العبادة هو ليس ،استحقّ اجلنّة هبذه الطاعة

                                                             

 . ٨٣/  ٢٣: بحار األنوار  )١(



 

 

 أحاديث يف علّة اخللق والتحميد

٥٣ 

رعية املفروضـة وإنّـام تعنـي معرفـة اهللا والطاعـة ـوبعض الواجبات الشـ
لتكاليفه وفروضه والتي تنتهي إىل التسليم الكامل بأمره والرضـا بقضـائه 

ه عن يقني ومعرفة ثمّ املسارعة إىل حتصيل كـلّ مـا يسـبّب رضـوانه وقدر
د بناءً عىل ذلك موقعه ومكانه يف اجلنّة فمقدار املعرفـة  ،والقرب منه ليتحدّ

د منزلة اإلنسان يف اآلخرة ودرجته  والعبادة أو العلم والعمل هو الذي حيدّ
  .)هناك

 : قال× أمري املؤمننيعن 
ْلُقْ مَ ملَ « لقَ  خيَ ، وَ ا خَ لطانٍ ، وَ الَ هُ لِتَشديدِ سُ ن عواقبِ زمانٍ فٍ مِ وُّ َ  الَ  ختَ

رٍ  ثاوِ تِعانَةٍ عىل نِدٍّ مُ ، وَ الَ ، وَ IQHاسْ كـاثِرٍ يكٍ مُ ،الَ  رشَ نـافِرٍ ـدٍّ مُ كـنْ لَ وَ   ضِ
، وَ  بوبونَ رْ رونَ خالئقُ مَ بادٌ داخِ   IRH»عِ

تعانة أي إنّ اإلنسان مل خيلق ألجل تقديم فائدة أو نفع هللا تعاىل كاالسـ(
باإلنسان لرتسيخ سلطان اهللا أو زيادة ملكه وقدرته أو تقـديم نفـع لـه ال 

فـاهللا هـو الغنـيّ عـن كـلّ  ،يستطيعه اهللا سبحانه وتعاىل إالّ بعون اإلنسان
خلقه وهو عىل كلّ يشء قدير وإنّام كـان خلـق اإلنسـان هـو ألجـل نفـع 

خـروي كـام اإلنسان فقط ال غـري وذلـك إليصـاله إىل اجلنّـة واخللـود األ
 ).السابقةأشارت إليه الرواية 

                                                             

 . أي مثيل له يف القدرة ومعاكس له يف اإلرادة والفعل: ند مثاور )١(

 . ٣١٩/  ٢٠: رشح هنج البالغة  )٢(



 

 

 أحاديث يف علّة اخللق والتحميد

٥٤ 

 : يقول اهللا تعاىل قال يف حديث قديس× امري املؤمننيعن 
،يَ « َّ لقتُكَ لِرتبَحَ عيلَ ، إنّام خَ ربَحَ علَيكَ ، ملَ أخلُقْكَ ألِ ين  ابنَ آدمَ ِذْ فاختّ

ن كلِّ يشءٍ بَدَ  ، فإينّ نارصٌ لكَ مِ ن كلِّ يشءٍ   IQH»الً مِ
مـه بـاخللود أي إنّ أساس خلق اإل( نسان هو فضـل مـن اهللا عليـه لينعّ

 الدائمي يف جنان اخللد، فمن يعمل بطاعة اهللا ويسري عىل طريقته ومنهاجه
اهللا وتـدبريه جلميـع خلقـه يف  قواننيفإنه يكون منسجامً مع  للعباد أو دينه

كام يكون يف اآلخرة من الفائزين هبذه الطاعة والنعمـة،  ،الدنيا بال استثناء
كان غري ذلك فقد أتعب نفسه يف الـدنيا وعـاش يف عنـاء وكبـد كـام ومن 

يكون قد خسـر اآلخرة كذلك، فاآلخرة هي نتيجة لعمل اإلنسان يف الدنيا 
وكلّام ازداد اإلنسان إنسجاماً مع الدين ومعرفة بربّ العاملني كانت حياتـه 

سمعه وبرصه حيث يكون اهللا  ولطفه، حياةً إيامنية سعيدة يرعاها اهللا بعنايته
  .)ويده ورجله أي يتواله يف مجيع أموره كام يف الروايات الرشيفة

ادقسئل  لقَ : ×اإلمام الصّ لّةٍ خَ يِّ عِ لقَ وَ  ألِ م اخلَ تاجٍ إليهِ و غريُ حمُ هُ
م وَ الَ وَ  هِ لْقِ طرٍّ إىل خَ ضْ ِ   يَليقُ بهِ الَ  مُ بُّثُ هبِ  ؟ مالتَّعَ

، وَ «: ×فقال كمتِهِ م إلظهارِ حِ ، وَ إنْفخلَقَهُ هِ ضاءِ اذِ علمِ هِ  إمْ   IRH»تَدبريِ
بمعنى أن إرادة اهللا ونفاذ أمره اقتضت أن يمـرّ اإلنسـان بـدار الـدنيا (

                                                             

 . ٣١٩/  ٢٠: رشح هنج البالغة  )١(

 . ١٦٧/  ١٠: بحار األنوار  )٢(



 

 

 أحاديث يف علّة اخللق والتحميد

٥٥ 

ليكشف عن أهليته لدخول اجلنّة أو استحقاقه لدخول النار ولذا كان مـن 
حكمته أن يبعث األنبياء والرسل ويرسل معهم الرشائع والكتب ليكـون 

، فمـن لّوا عن طريقه أو ينحرفوا يف عبادهتم عنهذلك دليالً للعباد لئالّ يض
  .)عنه ينحرفوادون وجود حجج اهللا، يضلّ العباد عن الطريق أو 

 

ل : وقد سأله رجل× عن اإلمام الصادق ؟ هَ ناءِ نا للفَ لِقْ  خُ
نا للبَقاءِ «: ×فقال لِقْ  IQH»خُ

مه باجلنّـة ( أي إنّ أصل خلق اإلنسان هو ألجل خلوده األخروي وتنعّ
اهتا، أما إذا اختار اإلنسان طريقاً آخر فهو خالد أيضاً ولكنّه خالد يف ومرسّ 

مَ  النار باختياره وإرادته لَ ﴿وَ مْ وَ ناهُ لَمْ ﴾ا ظَ ونَ لِمُ ظْ مْ يَ هُ سَ وهو  كِنْ كانُوا أَنْفُ
ؤقتـة مـن مراحـل عمـر االنسـان ارشاد اىل ان احلياة الدنيا هي مرحلـة م

ان يرصف هلـا خروية الدائمة فال ينبغي لينطلق منها بعد ذلك اىل احلياة اال
اخرتـه فعـه يف نبل يسعى لياخذ حاجته منها بـام يوعمله  كل وقته وجهده

 هـو سيكون منه جهدا ضـائعا بـل وان مازاد منها سيرتكه بعد موته ب لامع
مطلـوب منـه لسعيه االخروي الذي هو  يمثل يف احلقيقة حرمان وخسارة

 ).الدةاساسا لبناء اخرته السعيدة اخل
 

                                                             

 . ١١: لل الرشائع ع )١(



 

 

 أحاديث يف علّة اخللق والتحميد

٥٦ 

 

 أحاديث يف فضل التحميد والتمجيد
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نَّ « ى إِىلَ اجلَ نْ يُدعَ لُ مَ ـأَوَّ مَ ينَ حيَ دُونَ الّـذِ ـامَّ ونَ اهللاَ يفِ الـةِ احلَ اءِ ـدُ َّ رسَ

اءِ  َّ الرضَ   IQH»وَ
 

اء إنّام يكشـف عـن مقـدار يقينـه بـاهللا ( اء والرضّ ألنّ احلامد هللا يف الرسّ
علمه بأنّه ال يأيت من اهللا إال ما كان خرياً لعبده ل ما يأيت منه ورضاه عن كلّ 
  .)وفضالً منه عليه

 ؟ وجلَّ  عزّ  إىل اهللاِ حبُّ أَ  عاملِ األ أيُّ  ×الصادق يب عبداهللاألقيل 
 IRH»هُ دَ مَ ن حتَ أَ «: ×فقال

جعلـت فـداك إينّ شـيخ كبـري : فقـال× جاء رجل إىل أيب عبد اهللا
 : ×فقالجامعاً،  عاءً فعلّمني دُ 

ِ ذَ إِ  كَ نَّ إِ ، فَ اهللاَ دِ امح«   ISH»كَ ا لَ عَ  دَ الَّ إِ  لٍّ صَ بق مُ  يَ ملَ  اهللاَ دتَ ا محَ
أي إنّ مجيع املصلّني يـدعون اهللا باسـتجابة محـد احلامـد بقـوهلم بعـد (

  .)سمع اهللا ملن محده: الركوع
                                                             

 . ٣٥٥/مكارم األخالق  )١(

 . باب التحميد/  ٢الكايف  )٢(

 . باب التحميد/ ٢الكايف  )٣(



 

 

 أحاديث يف علّة اخللق والتحميد

٥٧ 

 : قال× عن اإلمام زين العابدين
  IQH»يهِ لَ ل عَ جَ وَ  زَّ عَ  هللاِ ةٍ عمَ نِ  لِّ كُ  كرَ  شُ دَّ د أَ قَ فَ  ،هللاِ مدُ احلَ  :الَ ن قَ مَ «
اً عن قلـب أن يكون احلمد صادر هو وذلك يشتمل عىل رشط ضمني(

هللا يف كلّ ما يأيت وما يـرد مـن اهللا مـن قضـاء وقـدر عاملـاً أنّ اهللا ال  مسلِّمٍ 
  .)يصدر منه إالّ اخلري لعبده

 : قال ×عن أيب عبداهللا
ِ العَ  بِّ رَ  هللاِ مدُ احلَ «: حَ صبَ ا أَ ذَ إِ  تٍ ارَّ مَ  عَ ربَ أَ  الَ قَ  نْ مَ «  دَّ د أَ قَ ، فَ »نياملَ

  IRH»هِ تِ يلَ لَ  كرَ  شُ دَّ د أَ قَ ى فَ سَ مْ ا أَ ذَ ا إِ اهلََ ن قَ مَ وَ  ،هِ ومِ يَ  كرَ شُ 
ال خيفى أنّ أي شـكر ومحـد مـن العبـد ال يفـي بحـقّ اهللا السـابق أو (

تَ تعاىل ﴿ هليف قوكام ، الالحق مَ واْ نِعْ دُّ عُ إِن تَ اهللاِ ا وَ وهَ ْصُ يص ـ﴾ فال حيالَ حتُ
اإلنسان مجيع نعم اهللا الظاهرة وال يدرك مجيع نعمه اخلفية وال يعرف نعمه 
ر مقدار ما يدفعه اهللا عنه من البالء والرضاء يف كـلّ آنٍ  املجهولة وال يتصوّ

زاه اهللا بزيادة من األجر واملثوبة فهو اوحني، إضافة إىل أنّه كلّام شكر اهللا ج
 وأبداً ال يستطيع أن خيرج من دائرة شكر اهللا، ولكنّ اهللا بلطفه وكرمه دائامً 

وإحسانه وفضله جعل شكر العباد له يكفي لنعمه التي ال يسـتطيع العبـد 
أن يفي هبا، ولوال ذلك ملا استطاع اإلنسان الوفاء بشـكر اهللا أبـداً، فكلّـام 

                                                             

 . ٣١/ مشكاة األنوار  )١(

 . باب التحميد/  ٢الكايف  )٢(



 

 

 أحاديث يف علّة اخللق والتحميد

٥٨ 

 .)يفعله من شكر وثناء ال يفي بجزء يسري من نعمة واحدة
 

 : قال ×عن أيب عبداهللا
 اء نَ الثَّ  مَّ ثُ  يدُ حمِ  التَّ امَ نَّ ، إِ برتَ أَ  وَ هُ فَ  يدٌ مِ حتَ  هُ بلَ قَ  ونُ كُ يَ  الَ  اءٍ عَ دُ  لُّ كُ «

 

  ؟ما أدري ما جيزي من التحميد والتمجيد: قلت
 

،يشَ  كَ بلَـقَ  يسَ لَ فَ  لُ وَّ األَ  نتَ أَ  مَّ هُ اللَّ : تقول× قال ـ نـتَ أَ وَ  ءٌ  رُ اآلخِ
، يشَ  كَ عدَ بَ  يسَ لَ فَ  ـفَ  يسَ لَ فَ  رُ هِ االظَّ  نتَ أَ وَ ءٌ ،يشَ  كَ وقَ  نُ اطِ البَـ نـتَ أَ وَ  ءٌ
،يشَ  كَ ونَ دُ  يسَ لَ فَ    IQH»يمكِ احلَ  يزُ زِ العَ  نتَ أَ وَ  ءٌ

 

وذلك ألنّ القلب بتمجيد اهللا وحتميده وذكره إنّام يعيش معاين الربوبية (
إليه يف دعائه واملعرفة باهللا فيكون ذلك سبباً القبال القلب عىل اهللا وتوجهه 

ومسألته، ولذا كان االستحباب يف كلّ دعـاء أن يبـدأ بتمجيـد اهللا وذكـر 
 .)آالئه

 
 + ++  

                                                             

كلمة  »التحميد«باب التحميد؛ ويف رواية أخر ورد بدل كلمة /  ٢الكايف  )١(
 . »التمجيد«



 

 

 ة عىل حممد وآلهيف الصال

٥٩ 

 
 في الصالة على محمد وآله

 
@Í˙b«Ü 

È€eÎ@á‡´@Û‹«@Ò˝ó€a@¿@J 

 
دُ هللا مْ احلَ نَّ هللاوَ ي مَ دٍ  IQHالَّذِ مَّ حَ يْنَا بِمُ لَ بِيِّهِ  عَ ىلَّ اهللاُ(نَ آلِهِ  صَ يْهِ وَ لَ  )عَ

مِ الونَ األُ دُ  يَةِ ـمَ ــاضِ ةِ  ،مَ ـالِفَ ونِ السَّ ــرُ القُ ي الَ  ،IRHوَ هِ الَّتـِ تـِ بِقُدرَ
ءٍ  ْ نْ يشَ زُ عَ الَ  تَعجِ ، وَ ظُمَ إنْ عَ إنْ لَطُفَ وَ ءٌ وَ َا يشَ وهتُ فُ تَمَ ISH يَ ، فَخَ

                                                             

ل أدعية الصالة عىل النبي وآله ويتنـاول يف ثنايـاه بيـان منزلـة هذا الدعاء من أمج*
لـه للمكـاره واألذ وقطيعـة إيالنبي ودرجة  امنه وجهاده وصـربه وأخالقـه  وحتمّ

الرحم واهلجرة واملعاناة املختلفة من أجل إعالء دين اهللا وكلمته دون أن يتخىلّ عن 
أهدافه الرسالية التـي  انجزى املسؤولية لتعب أو ضعف أو طمع يف مواقع الدنيا حت

 .اختاره اهللا هلا
ل : منَّ  )١( ة سيد األنبياء والرسل(أنعم، تفضّ  .)حيث جعلنا من أمّ
القرون مجع قرن وهو الوقت من الزمـان، والـذي يعـدل مئـة : القرون السالفة )٢(

اء واملراد من اجلملة أن اهللا من فضله اختصنا بسـيد األنبيـ(املاضية، : عام، والسالفة
 .)والرسل ومل جيعلنا من األمم املاضية التي مل تشهد نبوته املباركة

ة الشــيء فاهللا عىل كل يشء قدير مهام كانت درجـ(ر ودقّ حجمه، غُ صَ : فلطُ  )٣(
 .)الصغر أو الكربفـي 

R 



 

 

 يف الصالة عىل حممد وآله

٦٠ 

ىلَ مجَ  أَ ـِبِنَا عَ رَ نْ ذَ اءَ  ،IQHيع مَ دَ هَ نَا شُ لَ عَ جَ ـدَ  IRHوَ حَ ـنْ جَ ـىلَ مَ  ،ISHعَ
ثَّ  كَ نِّهِ وَ نا بِمَ لَّ  ITHرَ نْ قَ ىلَ مَ   .عَ

ــ ـــاللَّ ـــهمَّ فَصَ ـــلِّ عَ َ دٍ ـىلَ حمُ ــ مَّ ي ـــأَمِ ـــنِكَ عَ حيِ ، ـىلَ وَ كَ
ي نَجِ فِ ـنْ خَ ـمِ  IUHبِكَ ـوَ صَ ، وَ ـ IVHيِّكَ ـلْقِكَ بَــمِ ــنْ عِ ، إمَ امِ ـادِكَ

ـــ محَ قَ  ،ةِ ـالرَّ ــــائِــــوَ ِ ـدِ اخلَ مِ  ،ريْ ــــوَ كَ ـتَاحِ البَ ـفْ ــــــــرَ ، كَ  امَ ـةِ
                                                             

بمعنى احلمد هللا الذي جعلنا من آخـر األمـم التـي بعـث (خلق، نرش : ذرأ )١(
ريعته اإلسالمية الكاملـة التـي ـشالرسل واألنبياء وب وأكرمنا بسيدإليها األنبياء 

رت املجتمعاتتصلح جلميع  لت اإلنسانية مهام تطوّ  .)وتبدّ
أي جعلنا من الشهود يف يوم القيامة عـىل أهـل العصـيان (شهود، : شهداء )٢(

 .)واإلنكار بكوننا قد آمنا بالنبي ورسالته وهم قد كفروا هبا
أي مل يعرتف باإلسالم واتبع غـريه مـن املـذاهب (أنكر بعد املعرفة : جحد )٣(

 .)املنحرفة
ه عـىل مـن قـلّ (بإحسانه، بنعامئه، واملراد من العبارة : بمنّه )٤( أي ) كثّرنـا بمنـّ

ةً حيث الك ة والغلبة، أو قد يراد باملعنى كثـرة عـدد ـجعلنا أعزّ ثرة كناية عن العزّ
ىل أصحاب الديانات األخر ممّا املسلمني يف العامل وتفوقهم عددياً أو انسانياً ع

ة والشأن  .يكسبهم العزّ
ـلته علـيهم(خمتارك : نجيبك )٥(  أي الذي اخرتته من بـني مجيـع خلقـك وفضّ

 .)لعلمك بصفاء قلبه وسعة عقله وما آتيته من الفضائل النفسية والبدنية
 .)الصفي من اليشء هو صفوه وخالصته(عبدك املصطفى : صفيّك )٦(



 

 

 يف الصالة عىل حممد وآله

٦١ 

ــ  ، ألَ  IQHبَ ـنَصَ ــهُ نَ وهِ بَدَ ــرُ كْ ــكَ لِلْمَ ضَ فِي ــرَّ عَ ، وَ ــهُ سَ فْ كَ نَ ــرِ م
فَ  اشَ كَ عَ ـفِ  IRHوَ تَهُ اي الدُّ امَّ بَ فـِ ،ISHءِ إلَيْكَ حَ ارَ حَ ـاكَ ـوَ ضَ ي رِ

هُ أُ  تَ طَعَ  ،ITHرسَ قَ يَ  يفِ  وَ كَ  اءِ إحْ َـهُ  دِينـِ محِ ـأَ وَ  ،IUHرَ َ األَ  ىـقصَ  IVHدنَـنيْ
                                                             

أي أتعـب نفسـه وبدنـه يف الـدعوة إىل اهللا (أتعـب نفسـه : نصب نفسه )١(
م من أجل ذلك عظيم التضحيات واملعاناة واآلالم يف  واجلهاد يف سبيله، وقدّ
 ل تعب األنفس وأذ سبيل اهللا تعاىل، ويف ذلك قدوة للداعني إىل اهللا من حتمّ

ــ ــة واإلجتامعيــة، واهلجــرة والغرب ــاة يف الــروابط األرسي ة، األبــدان، واملعان
ومواصلة التبليغ للرسالة والرتبية للمؤمنني يف كل األحوال والظـروف مهـام 

هتا  .)كانت قسوهتا وشدّ
 .)دعى العباد إىل اهللا عالنية أو جهراً (جاهر : كاشفَ  )٢(
ته )٣( ته، عشريته األقربون: حامّ  .خاصّ
ضدّ دعوتـه وحاربتـه مل يبـال بـذلك ) قريش(أي عندما وقفت عشريته  )٤(

يف دعوته إىل اهللا وإىل ديـن اإلسـالم رغـم كـلّ الضـغوط اخلارجيـة واستمر 
 .والداخلية

فميــزان اإليــامن والتــدين يــرجح عــىل كــل املــوازين (أقربــاؤه : رمحــه )٥(
واالعتبارات األرسية والعشـائرية والعرفيـة عنـد التقيـيم واإلختيـار ملواقـع 

 .)املسؤولية وشؤون الدعوة
لكفـرهم (بني مـن ذوي الـرحم والقربـى أبعـد األقـر: أقصـى األدنني )٦(

 .)واتباعهم الباطل
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مْ  ـودِهِ حُ ىلَ جُ بَ IQHعَ رَّ قَ َ األَ ، وَ نيْ مْ لَـكَ  IRHقصَ تِهِ ابَ ـتِجَ ـىلَ اسْ  ،عَ
وَ  ــاد فِيــكَ األَ فِيــكَ األَ  ISHاىلَ وَ عَ ، وَ ينَ ــدِ ،بعَ بِنيَ أَ  قــرَ  ITHبَ أَ دْ وَ

هُ  سَ فْ بْلِيغِ  يفِ  نَ الَتِكَ  تَ سَ ا ،رِ بَهَ عَ أَتْ ع وَ تِكَ  إىلَ  ءِ ابِالدُّ لَّ ا  ،IUHمِ هَ لَ ـغَ شَ وَ
َ ـبِالنُّصــ رَ إىلَ حِ ألِ ــاجَ هَ ، وَ تِــكَ ــةِ بِــالَ  هــلِ دَعوَ ربَ ــلِّ  ،دِ الغُ حمَ وَ

                                                             

 .إنكارهم للحقّ وعدم التسليم له: جحودهم )١(
ب إليه املؤمنني وإن مل يكونوا من عشريته وأرحامه، (األباعد : األقصني )٢( أي قرّ

، ومن ملسو هيلع هللا ىلصألن امليزان هو ميزان اإليامن والتقو فمن استجاب هللا كان قريباً من النبي
بية ـس للسـيادة العشـائرية والنســبه كان بعيداً عنه رغم قرابته النسبية، فلي مل يؤمن

، ملسو هيلع هللا ىلصقيمة إذا مل تتسم باإليامن حتى وإن كان النسب هـو نسـب اإلنـتامء لرسـول اهللا
م النسب والعشرية عىل الدين، أما مـوازين الـدين  فاألعراف اجلاهلية هي التي تقدّ

 .)حظة الكفاءة والقدرة واإلمكانيةفهي التي تقدم التقو واإليامن مع مال
، : واىل )٣( ، نارصَ أي أصبح األباعد كاألقارب للنبي بسبب إسنادهم هللا (ساندَ

 .)ومؤازرهتم الدينية له
فالـدعوة إىل اهللا حتتـاج (أجهد نفسه يف العمل لك بال كلل وال ملل : أدأب )٤(

ملتاعـب واملشـكالت إىل رجالٍ مؤمنني صدقوا ما عاهـدوا اهللا عليـه ال تثنـيهم ا
واألخطار وال تستهوهيم املواقع واملطامع الدنيوية التي تـدخلهم يف مسـاومات 

 .)والتي حترفهم عن رصاط اهللا املستقيم ورشاكات مع الشيطان وجنده
نة (طريقتك، دينك : ملتك )٥( امللّة هـي الطريقـة أو األحكـام اإلهليـة املتضـمّ

 .)ملصالح العباد يف الدنيا واآلخرة
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هِ  IQHالنَّأيِ  حلـِ طِنِ رَ ـوْ نْ مَ هِ IRHعَ لـِ جْ ــعِ رِ وضِ مَ ـقَطِ  ،ISH، وَ سْ مَ وَ
ـــهِ  أسِ ـــأنَسِ  ،ITHرَ مَ ـــهِ  IUHوَ سِ فْ نـــهُ إل ،نَ ةً مِ ادَ ، إرَ نِـــكَ ازِ دِيْ عـــزَ

ارَ  تِنصَ ىلَ  IVHاً واسْ رِ  أَهلِ  عَ فْ ، الكُ تَّ  بِكَ تَتَبَّ  ىحَ ـا لَهُ  IWHاسْ لَ  مَ ـاوَ حَ
، يـفِ  ائِكَ تَتَمَّ  أَعدَ اسْ ا لَهُ  وَ رَ  مَ بَّ لِيأَ  يـفِ  دَ دَ  ،IXHئِكَ اوْ نَهَ مْ  IYHفَ إلَـيْهِ

                                                             

 .البعد، اهلجرة: النأي )١(
أي مستقره ومكانه يف احلرض الذي اعتاد عليه واستأنست نفسـه : موطن رحله )٢(

 .لطول مدة البقاء فيه به
أي املكان الذي اعتاد احلركة فيه من الذهاب واإليـاب والتنقـل : موضع رجله )٣(

 .أيام طفولته خاصة
 .حملّ والدته: مسقط رأسه )٤(
ذلك إن األنـس بـالوطن (يأنس به اإلنسان، ويسكن إليه قلبه،  ما: مأنس نفسه )٥(

له مكانة خاصة يف القلب ولكن مع هذا ختىل النبي عن وطنه وهاجر إىل غـريه عنـد 
مـا اســتدعت ظــروف الــدعوة اهلجــرة وذلـك تضــحية منــه يف ســبيل اهللا وابتغــاءً 

 .)ملرضاته
اف اهلجـرة هـي بنـاء فمـن أهـد(طلباً لنرصتك واعزاز دينـك : استنصاراً بك )٦(

ـل مسـؤوليتها بكفـاءة  املجتمع املؤمن واعداد الكوادر الرسالية املؤمنـة التـي تتحمّ
 .)وإخالص ووعي

 .)توفق إىل نيل القوة والغلبة عىل الكفار(استقر، استقام : استتب )٧(
 .أي تربيتهم واعدادهم دينياً للجهاد والدعوة إليك: ما دبّر يف أوليائك )٨(
 .)ملحاربة الكافرين إعالءً لكلمتك(فنهض : فنهد )٩(
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تِحَ  تَفْ سْ نِكَ مُ وْ هِ بِنَصـ ،اً بِعَ ـعفِ ـىلَ ضَ ياً عَ وِّ تَقَ مُ كَ ـوَ مْ IQHرِ اهُ ـزَ غَ ، فَ
رِ ـفِ  قْ مْ  IRHي عُ هِ ارِ مْ فِ  ،دِيَ يْهِ لَ مَ عَ جَ هَ مْ ـوَ هِ ارِ ـرَ ـةِ قَ بُوحَ  ،ISHي بُحْ

تَّ  رَ حَ هَ كَ  ى ظَ رُ هَ الITHأَمْ رِ لَوْ كَ تُكَ وَ لِمَ لَتْ كَ عَ ونَ ـ، وَ كُ ِ رشْ   .مُ
حَ اللَّ  دَ هُ بِامَ كَ عْ ارفَ مَّ فَ ،  IUHهُ كَ نَّتـِ نْ جَ يَا مِ لْ ةِ العُ جَ رَ فِيكَ إىلَ الدَّ

لَـةٍ  نْزِ  يفِ مَ اوَ تَّى الَ يُسَ الَ  ،حَ ـأَ وَ افَ كَ بَـةٍ  IVH يُ رتَ ـهُ  ،يفِ مَ يَ ازِ وَ الَ يُ وَ
                                                             

أي مستلهامً القـوة والنصــر منـك ومتغلبـاً عـىل نقـاط ضعفــه : ركـبنص )١(
 .دك وإسنادك وفضلكـبتأيي

 .)أي حمل جتمعهم وسكناهم(أصل، وسط، : عقر )٢(
ة هـي السـعة، وقـرارهم أي مقـرهم ومكـان البحبوحـ :ة قـرارهمبحبوح )٣(

 .)م يف مركز قوهتم وجتمعهم واستقرارهمبمعنى غزاه(استقرارهم، 
فاهلدف من السلطة واحلكم هـو لـيس حتقيـق (أي غلب أمرك وعال دينك  )٤(

املنافع الشخصية أو اإلستعالء واهليمنة وإنام هـو ألجـل تطبيـق الـدين واعـالء 
 .)كلمة اهللا يف األرض لتسود العدالة واألمن والسعادة

ك ـادك إليــك وإرشـاد عبــنــتبليغ ديمن أجل (تعب، عانى، كدّ : دحـك )٥(
دفاع عن املظلومني منهم ومساعدة املستضعفني وهداية العبـاد وإرشـادهم ـوال

  .)ى دينك ورصاطكـإل
أي ال يكون أحد مماثالً له يف منزلته العظيمة ودرجته الرفيعـة (يامثل : يكافأ )٦(

ى يف اجلنة بام اشتمل عليه من الكـامالت األخالقيـة والعقليـة وبـ م وضـحّ ام قـدّ
 .)وبام خصه اهللا من عطائه وفضله وجاهد يف سبيل اهللا
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٦٥ 

يْ  ــدَ بٌ لَ ــرَّ قَ ــكٌ مُ لَ الَ  ،كَ مَ ــلٌ  نَ وَ رسَ ــيٌّ مُ ــهُ يفِ أَ IQHب فْ رِّ عَ ــهِ ، وَ لِ هْ
ينَ الطَّ  رِ نِنيَ أُ وَ  ،اهِ هِ املُـؤمِ تـِ ةِ أَ  ،مَّ اعَ ـفَ ـنِ الشَّ سْ ـنْ حُ ـمِ ـلَّ مَ ا ـجَ

هُ  دتَ عَ ةِ  ،وَ ذَ العِـدَ افـِ ـا نَ َ  ،يَ ايفِ ـا وَ ـولِ  يَ ـ ،القَ لَ السَّ بَـدِّ ـا مُ  يِّئاتِ يَ
سَ  نَ احلَ ا مِ افِهَ عَ ظِيمِ  ،نَاتِ بِأضْ لِ العَ ضْ و الفَ  . إنَّكَ ذُ

 
 
 

 
+ + +  

 
 

                                                             

بمعنى أجعل درجته تفوق درجة مجيع األنبياء واملالئكة لعظيم : نبي مرسل )١(
 .عبوديته وطاعته ومقامه عندك ورشفه لديك
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٦٦ 

 
 في الصالة على محمد وآله

 أحاديث يف الصالة عىل حممد وآله
 

تَهُ  اهللاَ إِنَّ ﴿ الئِكَ مَ لُّونَ  وَ ىلَ  يُصَ ا النَّبِيِّ  عَ ا يَ َ ينَ  أَهيُّ نُوا الَّذِ لُّوا آمَ يْـهِ  صَ لَ  عَ
وا لِّمُ سَ لِيامً  وَ   IQH﴾تَسْ

عنـى صـالةِ اهللاِـلـ× ظماإلمام الكـاعن  ـئلَ عـن مَ املالئكـةِ وَ   امّ سُ
ىلَ إنَّ اهللاَ وَ ﴿  قولِهِ املُؤمننيَ يفِ وَ  لُّونَ عَ تَهُ يُصَ ـا الَّـذينَ مالئكَ  النَّبيِّ يـا أهيُّ

يهِ  لَ لُّوا عَ نُوا صَ سَ  آمَ لياموَ وا تَسْ  : ×قال﴾ لِّمُ
نَ اهللاِ )أي عىل النبي وآله(ةُ اهللاِ الَ صَ « ةٌ مِ محَ هِ تَزكِيَـةٌ الَ صَ وَ ، رَ تـِ الئِكَ ةُ مَ

م نهُ م لَهُ الَ صَ ، وَ ) اي اقرارا له بالعلو والرفعة( لَهُ  مِ نهُ نِنيَ دُعاءٌ مِ   IRH»ةُ املُؤمِ
 للنـاسوهو أقلّ الشكر واالمتنان هلذا النبـي العظـيم الـذي أوصـل (

م عىل ربوبيّته وأرشدهم إىل طريق اخللد ونعيم اآلخرة   .)رشيعة اهللا ودهلّ
 

ا يَا﴿يف معنى اآلية × إلمام الصادقعن ا َ ينَ  أَهيُّ نُوا الَّذِ لُّوا آمَ يْهِ  صَ لَ  عَ
وا لِّمُ سَ لِيامً  وَ يهِ وَ «: ×﴾  قالتَسْ نُوا علَ وا لَهُ أثْ لِّمُ   ISH»سَ

أي أفيضـوا يف احلـديث عـن رسـول اهللا وفضـائله ومكـارم أخالقـه (
                                                             

 . ٥٦ :األحزاب )١(

 . ١٨٧: ثواب األعامل  )٢(

 . ٢/٥٣: املحاسن  )٣(
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 NIQH)يفةوسلموا لكل ما جاءكم به من الكتاب واألحاديث الرش وعظمته
 : قال ×أمري املؤمننيعن 

 ىلَ عَ  مُ الَ السَّ ، وَ ارِ لنَّ املاءِ لِ  نَ ا مِ ايَ طَ لخَ لِ  IRHقُ حمَ أَ  هِ آلِ ي وَ بِ  النّ ىلَ عَ  ةُ الَ الصَّ «
  ITH»اتبَ قَ رَ  ISHتقِ عِ  نْ مِ  لَ فضَ أَ  هِ آلِ ي وَ بِ النّ 

 ).أي أن الصالة عىل النبي وآله كفارة للذنوب والسيئات(
ادق اإلمام الباقر أوعن   : قال× اإلمام الصّ

عُ يفِ ثقَلُ مَ أَ « الةُ عَ املِيزَ  ا يُوضَ ةِ الصَّ يامَ َ ىلَ انِ يَومَ القِ ىلَ دٍ وَ مَّ  حمُ هـلِ  أَ عَ
يتِهِ    IUH»بَ
أي أن الصالة عىل النبي وآله متثل ثواباً من العيار الثقيل الذي يزيد يف (

عند أداء بعض  وحسناته وهو ما يدعو املؤمن للزيادة منه سيام أجر املصيلّ 
األعامل التي يمكن اجلمع بينها وبني الصالة كأوقات اإلنتظار أو الرياضة 
أو عند أداء بعض األعامل املكررة كتنظيف املنزل وغسـل الصـحون ومـا 

 .)شابه
                                                             

 .صحيحة الواردة عنه وليس كل حديث نسب إليهأي األحاديث ال )١(
 . أبطل اليشء أو حماه: حمق )٢(

 . احلرية بعد العبودية: العتق )٣(

 . ٧١/   جامع األخبار )٤(

 . ٩٤/٤٩بحار األنوار  )٥(
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٦٨ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
، فإنَّ صَ « َّ يلَ لُّوا عَ نتُم فَصَ يثُام كُ بلُغُنيالَ حَ م تَ   IQH»تَكُ
 : قال × عن اإلمام الباقر 

نْ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ ولُ سُ رَ  قالَ « َّ  عَ ىلَّ صَ  مَ ْ وَ  يلَ ْ  آيلِ ىلَ لِّ عَ صَ يُ  ملَ ِ   ملَ ة نـَّاجلَ  يحَ د رِ جيَ
@IRH»امٍ عَ  ةِ ئَ مِ  سِ مخَ  ةِ ريَ سِ مَ  نْ مِ  دُ وجَ تُ ا لَ هَ حيَ رِ  نَّ إِ وَ 

وهي الصالة عىل النبي من دون (أي أن من يصيل الصالة البرتاء (
يكون حمروماً من  )يف بعض الرواياتالصالة عىل آله كام ورد تسميتها 

 .)الثواب الكامل للصالة وخرس رصيداً كبرياً يتحرس عليه يوم القيامة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

الَ « َّ نورٌ عَ الصَّ يلَ َ ىلَ ةُ عَ   ISH»اطِ  الرصِّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

لَ النَّ نَّ أَ إِ « نْ بخَ هُ وَ  اسِ مَ ندَ كِرتُ عِ َّ ذُ يلَ لِّ عَ   ITH»ملَ يُصَ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن النبي

ن صَ « َّ  عَ ىلَّ مَ َ ، وَ اتٍ وَ لَ صَ  رشَ عَ  يهِ لَ عَ  هِ  بِ اىلَ عَ تَ   اهللاُ ىلَّ صَ ،  ةً الَ صَ  يلَ ا حمَ
                                                             

 . ٢١٤٧/ كنزل العامل  )١(

 . ٢٤٠/ مجال اإلسبوع )٢(

 . ٢١٤٩/ كنز العامل  )٣(

ل  )٤(  . ٢١٤٤: كنز العامّ
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َ  هُ لَ  تَ ثبَ أَ وَ  ،اتٍ ئَ يِّ سَ  رَ ـشعَ  نهُ عَ   اهُ كَ لَ مَ  قَ بَ استَ وَ  ،اتٍ نَ سَ حَ  رَ ـشا عَ هبِ
ُ أَ  هِ ن بِ الَ كَّ وَ املُ    IQH»مالَ السَّ  نهُ ي مِ وحِ رُ  غَ لِّ بَ  يُ امَ هيُّ

الصـالة  ضـموهو ثواب عظيم ال يستهان به ملن سارع إىل اخلـريات و(
 .)عىل النبي وآله مع كل متجيد وتسبيح يف اعقاب الصالة

 : قال ×عن اإلمام الرضا
نَ « َ ىلَ عَ  ةِ الَ الصَّ  نَ ر مِ كثِ يُ لفَ  هُ وبَ نُ ذُ  هِ ر بِ فِّ كَ ا يُ  مَ ىلَ ر عَ قدِ  يَ ملَ  مَ  هِ آلِ وَ  دٍ مَّ  حمُ

َ إِ فَ   IRH»اً دمَ هَ  وبَ نُ الذُّ  مُ دِ ا هتَ هنَّ
ـاالالقيـام بـ بمعنى ان من صعب عليـه(  ر عـن سـيئاتهعامل التـي تكفّ

اذ العنـاء يف  نهاويتدارك هبا ذنوبه فليكثر من الصالة عىل حممد والـه بلسـ
 )ذلك وال مشقة بدنية فيها

ـلِّ عَ  أُ الَ أ«: ألحد أصحابه ×عبد اهللا وقال أب ـ كَ مُ ـاً يَ يئَ شَ  هِ بـِ ي اهللاُقِ
 »م؟نَّ هَ جَ  رِّ حَ  نْ مِ  كَ هَ جوَ 

  .بىل يا بن رسول اهللا: قال
َ ىلَ عَ  لِّ صَ  مَّ هُ اللَّ ( جرِ الفَ  عدَ بَ  لْ قُ «: قال َ  آلِ وَ  دٍ مَّ  حمُ ـ ةَ ئـ، مِ )دٍ مَّ حمُ ، ةرَّ مَ

رِّ  نْ مِ  كَ جهَ وَ  هِ بِ  ي اهللاُقِ يَ    ISH»منَّ هَ جَ  حَ
                                                             

 . ٣٥٩ص ٢ج: الكايف )١(

 . ١٢١٢ص ٤ج: الوسائل )٢(

 . ٧١ص: جامع األخبار )٣(
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 : قال ×الصادق عن أيب عبد اهللا
 يّ بِ  النَّ ىلَ عَ  ةَ الَ الصَّ  نَّ إِ فَ  ملسو هيلع هللا ىلصيّ بِ  النّ ىلَ عَ  ةِ الَ الصَّ أ بِ بدَ ليَ م فَ كُ دُ حَ أَ  اعَ ا دَ ذَ إِ «

ْ ، وَ ةٌ ولَ قبُ مَ  @IQH»اً عضَ بَ  دَّ رُ يَ اً وَ عضَ بَ  لَ قبَ يَ لِ  ن اهللا ُكُ يَ  ملَ

 : قال ×عن اإلمام الصادق
ـم بِ كُ اتَ صـوَ أَ وا عُ رفَ اِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ ولُ سُ ال رَ قَ « ـ ةِ الَ الصَّ َّ عَ ـَإِ فَ  يلَ  بُ ذهَ ا تَـهنَّ

  IRH»اقِ فَ النِّ بِ 
مل يكونـوا  وكـرهم هلـم ÷هـل البيـتفان املنافقني لشدة عـدائهم أل(

ات يـات والروايـيهم لكثرة ما ورد يف فضلهم مـن األيطيقون الصالة عل
 .)ملسو هيلع هللا ىلصفكانوا يكتفون بالصالة البرتاء عىل النبي

 : قال × عن اإلمام الصادق
ــ« ــرَ  الَ قَ ــ: ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ ولُ سُ ــكُ تُ الَ صَ َّ م عَ ــجَ إِ  يلَ ــ ةٌ ابَ ــزَ م وَ كُ ائِ عَ دُ لِ  اةٌ كَ

 َ   .ISH»مكُ لِ عامَ ألِ

 

+  ++ 

                                                             

 . ٢١٩ص ١ج: أمايل الطويس )١(

 . ٧١ص: جامع األخبار )٢(

 . ٢٤٦ص: معاين األخبار )٣(
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 الصالة على حملة العرش

 
@Í˙b«Ü 

ïã»€a@Ú‹º@Û‹«@Ò˝ó€a@¿@J 

 
ينَ الَ  كَ الَّذِ رشِ ةُ عَ لَ َ محَ مَّ وَ هُ ونَ اللَّ ُ رتُ فْ الَ  IQH يَ ، وَ كَ ـبِيحِ نْ تَسْ  مِ

ـونَ  ـأَمُ الَ  IRHيَسْ ، وَ ـكَ يسِ ـدِ قْ نْ تَ ونَ  مِ ُ تَحرسِ بَ  ISHيَسْ نْ عِ ، مِ كَ تـِ ادَ
                                                             

يتناول الدعاء بيان منزلة املالئكة الكـرام ووظـائفهم االهليـة يف األمـور التـي  *
لهم اهللا هبا سيّام املالئكة املقرب ني الذين يذكرهم الدعاء ويرشح مهام كل منهم وكّ

ومقامه ودوره ومنزلته عند اهللا ثم خيتم بالصالة عليهم وطلب الرمحة والرضوان 
هم ومنزلتهم  .وقضاء احلوائج بحقّ

ة: فـرت(يسكنون بعد نشاط : يفرتون )١( بمعنـى ان املالئكـة ) سـكن بعـد حـدّ
ت وذلـك ملـا يشـاهدوه مـن سبيح والطاعة بال انقطاع أو توقف مؤقتواصل الت

عظمة اهللا سبحانه حيث جيدون أن كل تسبيحهم ومتجيدهم وهتليلهم وعبادهتم 
 .هو قليل يف حقه وشأنه

ذلك إنّ من بعض صفات محلة عرش اهللا أو العاملني فيه (يملّون : يسأمون )٢(
 . )أهنم ال يسأمون وال يملّون من طاعة اهللا وتسبيحه وذكره والعمل بأمره

عن العبادة و الطاعـة واإلمتـثــال ألوامــر (يتعبون، يكلّون : ستحرسوني )٣(
 .)اهللا وإرادته

S 
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الَ يُ  ثِ ـوَ ونَ ـؤْ ريَ ـالتَّ  IQHرُ لَ  قصِ دِّ فِ ـعَ الَ ـى اجلِ ، وَ كَ لُـونَ ي أَمـرِ فُ غْ  يَ
لَهِ  نِ الوَ  . إلَيْكَ  IRHعَ

ــ افِيْ إرسْ ــ ISHلُ ـوَ بُ الصُّ ــاحِ ــITHرِ وـصَ اخِ ــ IUHصُ ـ، الشَّ ي ـالَّ ذِ
ــ ن ـــْيَ نْ ــ ،ذْنَ كَ اإلـتَظِرُ مِ حُ ــلُولَ األَ ـوَ ــ ِ ِ ِ ِ ِ ِرـم يُ ــنَبِّهُ بِالـ، فَ ةِ ـنَّ خَ فْ
ائِنِ ُ IVHىرعَ ـصَ  هَ بُو رَ  . IWHرِ القُ

يكَ  مِ تِــكَ  IXHئِيــلُ اوَ ــنْ طَاعَ فِيــعِ مِ ــانِ الرَّ املَكَ ، وَ كَ ــاهِ عِنــدَ  ،ذُو اجلَ
                                                             

واملراد مـن العبـارة أن مالئكـة العـرش ال خيتـارون (يقدمون، خيتارون، : يؤثرون )١(
الراحة عىل التعب أو يصيبهم الكسل فيقصـرون أو يتوانـون يف عبـادة اهللا، فهـم عـىل 

 .)امر اهللا املعهودة إليهم مع كامل الطاعة والتقديساستعدادٍ دائم لتنفيذ أو
فهم يف حبّ عظيم هللا تبارك وتعاىل وذلك ملا انكشف (شدة املحبة والشوق : الوله )٢(

 .)هلم من عظمة اهللا وجاللة شأنه وقدرته
ل إليه اعالن وقت القيامة: إرسافيل )٣( بني واملوكّ  .ملك من مالئكة اهللا املقرّ
كبري أو وسيلة متطورة حتدث صوتاً شديداً يـؤدّي إىل فنـاء اخللـق أو بوق : الصور )٤(

جـاء يف اخلـرب أن اهللا (احلياة جمـدداً بـأمر اهللا  بعث يكون عالمة عىل حلظة الفناء و حلظة
ـه إالّ مـا  سبحانه إذا أراد أن يفني العامل يأمر إرسافيل فينفخ يف الصور فيفنـى العـامل كلّ

 .)يف يوم  القيامة بعث مجيع اخلالئق للحسابة أخر، فتاهللا، ثم ينفخ فيه مرشاء 
 .مستعداً لتنفيذه املتطلّع ببرصه، الرافع برصه إىل اهللا منتظراً أمره: الشاخص )٥(
أي األموات املوجـودون (مجع رصيع بمعنى مصـروع أو مطروح أرضاً : رصعى )٦(

 .)يف القبور
 .)كأهنم رهائن فيها إىل يوم القيامةف(املوتى املالزمون للقبور : رهائن القبور )٧(
ل الرمحة ملك وروي أنه املقربني، اهللا مالئكة أرشاف من :ميكائيل )٨(  .باألرزاق املوكّ
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ربِ  جِ ىلَ  مِنيُ األَ  IQHيلُ وَ ، عَ حيِكَ ، أَهلِ  يـفِ  املُطَاعُ  وَ اتِكَ وَ امَ نيُ  سَ  IRHاملَكـِ
يْكَ  بُ ،لَدَ كَ  املُقَرَّ وحُ ،عِندَ الرُّ يا ISHوَ وَ  لَّذِ ىلَ  هُ ـةِ  عَ الئِكَ ـبِ  مَ جُ  ،ITHاحلُ

                                                             

ل بـإبـالغ رسـاالت اهللا: جـبـرئيل )١(  .ألنبيائه من أشـراف الـمالئكة الـموكّ
 .صاحب املكانة واملنزلة عندك: املكني )٢(
 .عن إبالغ أوامر اهللا إىل مالئكة احلجب امللك املسؤول: الروح )٣(
هـم املالئكـة املؤكلـون بـام يسـمى باحلجـب التـي حتجـب : مالئكـة احلجـب )٤(

وهـي (املخلوقني عن العلم بام ورائها من العظمة العليا من خلق اهللا تبـارك وتعـاىل 
و ليست حجباً بني اهللا وخلقه ألن اهللا تعاىل شأنه ال يوصف بجسم وال حيدّ بمكان أ

أول احلجب سـبعة «: ، وقد وصف أمري املؤمنني هذه احلجب فقال)يسترت بحجاب
غلظ، كل حجاب منها مسرية مخسامئة عام، وبني كل حجابني مسرية مخس مئة عام، 

عون حجاباً، بني كل حجـابني، مسـرية مخسـامئة عـام، وطولـه ـواحلجاب الثاين سب
ملكٍ منهام قـوة الثقلـني،  ام، حجبة كل حجاب منها سبعون ألف ملك، قوة كلـع

ة، ومنها نور، ومنها دخان، ومنهـا سـحاب، ومنهـا بـرق، ومنهـا رعـد، ـمنها ظلم
وء، ومنها رمل، ومنها جبل، ومنها عجاج، ومنها ماء، ومنها أهنار، وهـي ـومنها ض

ثم رسادقات اجلالل وهي . حجب خمتلفة غلظ كل حجابٍ مسرية سبعني ألف عام
رسادق سـبعون ألـف ملـك، بـني كـل رسادق ورسادق  ي كـلّ ـرادقاً، فــستون س

ثمّ رسادق الفخر، ثم رسادق الكربياء، ثم رسادق العظمة، ثـم . مسرية مخسامئة عام
رسادق القــدس، ثــم رسادق اجلــربوت، ثــم رسادق النــور األبــيض، ثــم رسادق 

. »الوحدانية، وهو مسرية سبعني ألف عام، ثم احلجاب األعىل ثم احلجاب األعـىل
ومعنى الـرسادق هو املكان املظلـل الشـبيه باخليمـة ( .×ى كالمه وسكت ـقضوان

 ).  العظيمة
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كَ  نْ أَمرِ وَ مِ ي هُ وحُ الَّذِ الرُّ   .IQHوَ
مَّ فَصَ ـللَّ ا ـ ،مهِ ـيـلَ لِّ عَ ـهُ لَ عَ الَ ـى الـوَ ـنْ ــئِكَ مَ ينَ مِ ـةِ الَّــذِ

ــمْ  ِ ــ IRHدُوهنِ مَ ـــانِ سَ كَّ ــنْ سُ اتِكَ ـمِ أَهــلِ األَ  ،اوَ ــوَ ـــمَ لَ ةِ عَ ى ـانَ
االَ  سَ ينَ ISHتِكَ رِ الَّذِ لُ الَ  ، وَ ةٌ ـ تَدخُ ـأمَ مْ سَ وبٍ  ITHهُ ـنْ دؤُ الَ IUHمِ ، وَ
نْ  IVHإعيَاءٌ  الَ  IWHلُغُوبٍ  مِ تُورٌ  وَ الَ  ،IXHفُ مْ  وَ هُ لُ ـغَ ـنْ  تَشْ كَ  عَ ـبِيحِ تَسْ

                                                             

: يف بصائر الدرجات أنه قال عنه× روي عن الصادق : الروح الذي من أمرك )١(
د« لقٌ أعظمُ من جربئيل ومكائيل، مل يكن مع أحدٍ ممن مىض غري حممّ وهو مع  ملسو هيلع هللا ىلصخَ

ديوفقهم ويسددهم، وليس كلام ÷ األئمة جِ لِب وُ  .»طُ
أي أقلّ منهم شأناً أو رتبةً فإن مجيع املالئكة وإن كان هلم املنزلة عنـد اهللا إالّ أن  )٢(

ة ة ودرجة خاصّ  .لكلٍّ منهم وظيفة خاصّ
أي املالئكة املؤمتنني والشاهدين عىل تبليغ الرساالت الساموية التـي بعثهـا اهللا  )٣(

ذ األوامر اإلهلية التـي تتعلـق بشـؤون الـدنيا لعباده من األديان أو املؤمتنني عىل تنفي
 .واخللق والتي تُعهد إليهم لتنفيذها

 .)يف العبادة والتنفيذ ألمر اهللا سبحانه(ملل أو ضجر : سأمة )٤(
بمعنـى إنّ املالئكـة ال متـل وال (استمرار، املواصلة للعمل بال انقطاع : دؤوب )٥(

 .)تضجر وال تتعب من مواصلة العمل يف طاعة اهللا
 .)أي إنّ املالئكة هم يف حالة نشاط دائم(تعب ووهن وضعفٌ : إعياء )٦(
أي إن املالئكة ال تتعب وال يصـيبها الضـعف مـن كثـرة (تعب شديد : لغوب )٧(

هتا  .)األعامل أو شدّ
 .)والنشاط احلركة دائموا املالئكة أن بمعنى( نشاط بعد توقّف سكون، :فتور )٨(
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اتُ  وَ هَ الَ IQHالشَّ ــالَ ، وَ فَ وُ الغَ ـهْ ـكَ سَ نْ تَعظِيمِ مْ عَ هُ طَعُ قْ ، IRHتِ  يَ
ــعُ األَ  شَّ ــاخلُ ــالَ بصَ ــونَ ارِ ف ومُ رُ ــ ISH يَ ــواكِسُ النَّظَ ، النَّ ــكَ رَ إلَيْ

ــاألَ  الَــ ITHانِ ذقَ ــد طَ ينَ قَ ـــالَّــذِ غْ ـــتْ رَ مْ فِيمَ يْكَ ـبَتُهُ ا لَــدَ
ونَ  ُ رتِ تَهْ رِ آالَ  IUHاملُسْ كْ الـ ،IVHئِكَ بِذِ كَ ـوَ تـِ ظَمَ ونَ دُونَ عَ عُ اضِ تَوَ مُ

الَ  جَ يوَ ِ رُ  ،ئِكَ الِ كِربْ فـِ زْ نَّمَ تَ هَ وا إىلَ جَ ا نَظَرُ ولُونَ إذَ قُ ينَ يَ الَّذِ  IWHوَ
                                                             

ذلك خللوّ املالئكة من الشهوات واهلو، فـإن هللا و: (ال تشغلهم الشهوات )١(
دة كاملالئكـة، ومنهـا غرائـز  يف خلقه أنواعاً وأصنافاً من اخللق، منها عقول جمـرّ
وشهوات جمردة كاحليوانات، ومنها من جيمع بني العقل واهلو كاإلنسان، فإمـا 

و أن يرتقــي إىل مســتو املالئكــة عنــد الطاعــة واإليــامن، أو هيــبط إىل مســت
 .)احليوانات عند اتباع اهلو والشهوات والغرائز

وال تسهو عن ذكر أي إن املالئكة ال تغفل (النسيان والغفلة : سهو الغفالت )٢(
 .)فهم دائموا الذكر هللاألوقات أي وقت من يف اهللا 

ى جـالل ـأي ال يرفعون رؤوسهم بالنظر إل(دون ـيطلبون، يقص: يرومون )٣(
ة تعظيمه و  .)تقديسهاهللا لشدّ

بمعنى املطأطئي رؤوسهم لألسـفل خشـوعاً وانكسـاراً : النواكس األذقان )٤(
 .)احلنك: الذقن(لعظمة اهللا 

 .)فيه احلدّ  وجتاوز به، أولع أي بكذا مستهرت فالن يقال( املولعون :املستهرتون )٥(
 .نعمك وفضلك: آالئك )٦(
 .أو النفس اخلارج من الفمّ خترج هليبها الذي ال يُطاق، وكأنّه الزفري : تزفر )٧(
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٧٦ 

يَتِكَ  عصِ ىلَ أَهلِ مَ تِكَ  :عَ بَـادَ قَّ عِ نَاكَ حَ بَدْ ا عَ انَكَ مَ بْحَ   .سُ
انِيِّنيَ  حَ وْ ىلَ الــرَّ عَ مْ وَ يْهِ لَ لِّ عَ الَ  IQHفَصَ ـنْ مَ أَ مِ ، وَ كَ تـِ هـلِ ئِكَ

ةِ  لْفَ يْبِ  IRHالزُّ َّالِ الغَ محُ ، وَ كَ ندَ املُؤتَ إىلَ  ISHعِ ، وَ لِكَ سُ نِ ـ رُ ــمَ  ىلَ نيَ عَ
حيِكَ  لِ املَالَ وَ  ،ITHوَ بائـِ ـكَ قَ سِ مْ لِنَفْ صـتَهُ تَصَ ينَ اخْ ـةِ الَّـذِ ، IUHئِكَ

نَ  أَغْ مْ عَ ـوَ امِ ـنِ الطَّ ـيتَهُ أَ عَ ، وَ كَ يسِ ابِ بِتَقْدِ َ مْ بُطُونَ والرشَّ نتَهُ كَ سْ
بَـاقِ أَ  اتِكَ  طْ وَ امَ الَّ  ،سَ ىلَ  ينَ ذِ وَ اارجَ أَ  عَ ا IVHئِهَ لَ  إذَ زَ مِ  IWHمـرُ األَ  نَ تَامَ بـِ

                                                             

 .صنفٌ من املالئكة الكرام املقربني ويتّسمون بالشفافية والطهارة: الروحانيني )١(
 .)أي املالئكة الذين هم أهل املكانة واملنزلة الرفيعة(القرب، : الزلفى )٢(
 .أي الذين حيملون أخبار الغيب إىل األنبياء والرسل: محّال الغيب )٣(
 .÷تبك ورشائعك التي يوحى هبا لألنبياء أي ك: وحيك )٤(
ة ووظـائف : اختصصتهم لنفسك )٥( كام هو معلوم فإن املالئكة عىل أصـناف عـدّ

خمتلفة ولكلٍّ منهم وظيفة معيّنة لتنفيذ أمر اهللا وإرادته مما ال يستطيع الفكر أن يصـل 
فه اهللا تعاىل لعباده  .إىل معرفتهم أو طبيعة أعامهلم إال بمقدار ما عرّ

فالسـامء مليئـة باملالئكـة ولكـنّ (جوانب السامء، نواحيها، أطرافهـا : أرجائها )٦(
اإلنسان ال يراها ومن يعجز عن رؤية الفريوسات التي تنترش يف أجواء الدنيا، كيف 

 .)يستطيع رؤية ما هو أبعد منها وأعظم
ن اهللا عـىل أي األمر بقيام الساعة أو يوم القيامـة أو نـزول العـذاب مـ: نزل األمر )٧(

العباد كام حدث لألمم السابقة التي ذكرهـا اهللا يف كتابـه، وكـام هـو اليـوم حيـدث مـن 
 .نزول العذاب املوقّت من حنيٍ آلخر يف األعاصري والزالزل والرباكني واهنيار الرتبة
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٧٧ 

خُ  ، وَ كَ عدِ ابِ  ،IQHانِ املَطَرِ زَّ وَ حَ رِ السَّ اجِ وَ زَ الَّ IRHوَ تِ ، وَ وْ ي بِصَ ذِ
هِ  رِ جْ جَ  ISHزَ عُ زَ مَ ـودِ الُ ـيُسْ عُ بَـITHلرُّ ا سَ إذَ تْ ـ، وَ ـةُ  IUHحَ يفَ فِ هِ حَ  بـِ

ـــابِ ـالسَّ  ــتْ  IVHحَ عَ ــ IWHالتَمَ اعِقُ ـصَ وقِ  IXHوَ ُ ــيِّعِي ،IYHالــربُ شَ مُ  وَ
                                                             

ان املطر )١( يتـه : خزّ أي املالئكة الذين يتحكمون يف مساره ويف مقـداره ويف كمّ
 .هويف مواطن نزول

أي املالئكة الذين يزجرون السحاب، أي يسـوقونه مـن : زواجر السحاب )٢(
مكانٍ آلخر كام يسوق احلادي اإلبل امتثاالً ألمر اهللا لينزل عىل العباد بالرمحـة أو 

 .البالء
صوته الشديد وهو يسوق السحاب أو يوجههـا يف الفضـاء (ردعه، : زجره )٣(

ة وكأنام للسحاب ملـك مسـؤولٌ عنهـا يف تو جيههـا وتسـيريها هبـدوءٍ أو بشـدّ
 .)يصحبها فيه الرعد والربق

 .والنور الربق يرافق والذي السحاب يف املتولّد الرعد صوت :الرعود زجل )٤(
 .)يف املاء أو الفضاء(من السباحة : سبحت )٥(
ر محله للامء دويّ السحاب عند :السحاب حفيفة )٦(  .واألهنار من البحار املتبخّ
 .أضاءت :التمعت )٧(
ل الناريـة املحرقـة التـي تسـقط مـن ـمجـع صـاعقة وهـي الكتـ: واعقـص )٨(

 .بوقة بصوتٍ شديد وبرق يف السامءـحاب مسـالس
 ،الرعـد صوت تسبق التي احلارقة الكهربائية الرشارة وهو برق مجع :الربوق )٩(
ولد واملراد بالفقرة السابقة هو التوضيح ملسألة سري السحاب هبدوءٍ أو بعنف وت(

 .)الرعد والربق والصواعق يف التفسري الغيبي حلدوثها
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٧٨ 

البَ الثَلْجِ  دِ ـوَ ابِطِنيَ مَ  ،IQHرَ اهلَ طْرِ املَطَـرِ وَ لَ  عَ قَ ـزَ ا نَ امِ IRHإذَ ـوَّ القُ ، وَ
ائِنِ الرِّ  زَ ىلَ خَ احِ عَ ـالَ ISHيَ بَـالِ فَ لِنيَ بِاجلِ كَّ املُوَ ولُ ، وَ ـزُ ينَ  ، تَ الَّـذِ وَ

ـــعَ  فْ ـــرَّ ثَ مْ مَ ـــتَهُ ـــاقِيلَ ال يْ كَ ياهِ، وَ ـــمِ ــا تَ اعِجُ ـلَ مَ ــوَ يهِ لَ وِ حْ
ــارِ األَ  ــ ITHمطَ الِ وَ عَ اـوَ هَ ــIUHجُ ــلِكَ مِ سُ رُ ــةِ إىلَ أَ نَ املَالَ ، وَ هــلِ ئِكَ
ـنَ الـبَالَ راألَ  لُ مِ نْـزِ ـا يَ وهِ مَ رُ كْ ـضِ بِمَ خَ بُـوبِ الرَّ حمَ ، وَ ، IVHءِ اءِ

                                                             

د )١( َ مـني يف : مشيّعي الثلج والربَ د املتحكّ َ أي املالئكة النازلني مع الـثلج والـربَ
د هو القطع الثلجية الصغرية التي تنزل مـع املطـر أحيانـاً . أماكن سقوطها َ والربَ

 .وقد تدعى باحلالوب
الئكة اهلابطني مع قطر املطر، واملـوجهني هلـا للنـزول أي امل: اهلابطني مع املطر )٢(
اعتباطاً  ، فنزول قطرات املطر باماكنها اليتمي أماكنها املحددة من قبل اهللا سبحانهـف

 .وحتديد من قبل العليم القدير أو مصادفةً بل عن سابق علمٍ ومعرفة
ام عىل خزائن الرياح )٣( وموارد الريـاح  أي املالئكة القيّمون عىل مصادر: القوّ

 .واملوكلون هبا وبجرياهنا اهلادِئ أو العنيف
واملـراد هـو الصـالة عـىل (األمطـار الشـديدة املتالطمـة : لواعج األمطـار )٤(
لني بمعرفة مثاقيـل امليـاه ومـا حتويـه مـن مقـدار عنـد جرياهنـا ـال مالئكة املوكّ

 .)وهبوطها فكلّ يشء يف الكون يسري بنظم خاص وختطيط ربّاين
 .)من األمطار(املرتاكمة منها : عواجلها )٥(
لني  )٦( فكلّ بالء يصيب األرض أو رمحة تغمرها يوجد من وراء ذلـك مالئكـة مـوكّ

 . هبا وقائمني عليها كام أوضح اهللا ذلك يف بعض قصص األنبياء السابقني يف كتابه
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ةِ  رَ فَ امِ  IQHوالسَّ ظَةِ االكِرَ فَ احلَ ةِ، وَ رَ َ لَـكِ  IRHلربَ مَ ، وَ ـاتِبِنيَ امِ الكَ الكِرَ
ـرٍ  نْكَ مُ ، وَ انِهِ أعوَ تِ وَ ريٍ  املَوْ نَكـِ ـانَ ISHوَ ومَ رُ تَّـ ITH، وَ ، فَ بُـورِ انِ القُ

ـــورِ وَ  ـــتِ املَعمُ نيَ بِالبَيْ ـــائِفِ ـــكٍ IUHالطَّ الِ مَ ـــةِ IVH، وَ نَ زَ اخلَ ، IWH، وَ
                                                             

ة كـرام بايدي سفر( قال تعاىل  ،املالئكة الذين حيصون اعامل العباد: السفرة )١(
ةٍ ﴿ بررة رَ فَ ي سَ ةٍ * بِأَيْدِ رَ امٍ بَرَ  ).  ﴾كِرَ

نون أعامل العباد: احلفظة )٢(  .املالئكة الشهود الكتبة الذين حيصون ويدوّ
ت أتـاه ملكـان « ملسو هيلع هللا ىلصجاء يف احلديث عن النبي: منكر ونكري )٣( أنّه إذا قُـربِ امليـّ

 عـن اإلمـام ويف اخلـرب. »منكـر واآلخـر نكـري: أسودان أزرقان، يقال ألحدمها
جييء امللكان منكر ونكـري إىل امليـت حـني يـدفن وأصـواهتام «: قال× الصادق

كالرعد القاصـف وأبصارهـمـا كالبـرق اخلـاطف خيطـان األرض بأنياهبـمــا 
ـمـا يسأالناخلرب  ، وفـي»ويطئآن يف شعورمها  .عـن معتقداته وأصول دينه هأهنّ

بعض األخبـار أنـه يـأيت قبـل منكـر  أحد مالئكة القرب وقد ورد يف: رومان )٤(
 .ونكري عىل امليّت يف قربه فيسأله عن حسناته وسيئاته عىل هيئة فتنة أو اختبار

وهو البيت الذي تطوف حوله مالئكة السـامء وقـد ورد أنّ : البيت املعمور )٥(
 .حملّه السامء الرابعة بإزاء الكعبة املعظّمة

ب: مالك )٦( ل عىل مالئكـة اجلحـيم يف تنفيـملك من مالئكة اهللا املقرّ ذ ـني املوكّ
ا﴿أمر اهللا بعقوبة أعدائه، وقد ورد ذكره يف القرآن  نَادَوْ ا وَ الِكُ  يَ ضِ  مَ يَقْ ا لـِ يْنـَ لَ  عَ

بُّكَ  الَ  رَ مْ  قَ اكِثُونَ  إِنَّكُ  .﴾مَ
أي خزنة جهنم، وهم املالئكة املتولّون أمر جهنّم وما أعدّ فيها مـن : اخلزنة )٧(

 .لمجرمني والطغاةوسائل العذاب ل
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انَ  وَ ضْ رُ نَـانِ IQHوَ ِ ةِ اجلْ نَ ـدَ سَ ـا  ،IRH، وَ ـونَ اهللاَ مَ ينَ ﴿الَ يَعصُ الَّـذِ وَ
﴾أَ  ونَ رُ مَ ـؤْ ـا يُ لُـونَ مَ عَ فْ يَ مْ وَ هُ رَ ولُـونَ  ،مَ قُ ينَ يَ الَّـذِ ـالَمٌ : وَ  ﴿سَ

مْ بِامَ  يْكُ لَ بَى الـدَّ عَ قْ نِعمَ عُ تُمْ فَ ربَ ﴾ صَ ا ذِ الَّـ ISHةِ يَـانِ بَ والزَّ  ،ارِ ينَ إذَ
لُّوهُ ـقِيـلَ لَ  غُ وهُ فَ ذُ مْ ﴿خُ وهُ  ITHهُ ـلُّ ـيمَ صَ حِ ـمَّ اجلَ وهُ IUHثُ رُ تَـدَ ﴾ ابْ
اعاً  َ وهُ  IVHرسِ نْظِرُ ْ يُ ملَ نْ أَ  ،IWHوَ مَ هُ وَ ـرَ نَا ذِكْ ْ مهَ ـهُ IXHوْ انَ كَ ـمْ مَ علَ ْ نَ ملَ ، وَ

، وَ  نكَ تَـهُ  مرٍ يِّ أَ بأَ مِ لْ كَّ ـكَّ  ،وَ سُ ـوَ  انِ وَ األَ ااهلَ الءِ وَ ــرضِ وَ ، ـامَ ءِ
لْقِ  ىلَ اخلَ مْ عَ نْهُ نْ مِ مَ أ IYHوَ مَ تَ وْ مْ يَ يْهِ لَ لِّ عَ سٍ  يتِ فَصَ لُّ نَفْ ـا  كُ هَ عَ مَ

                                                             

ب عند اهللا واملتويلّ رئاسة مالئكة وخَ : رضوان )١(  .ة اجلنّةدمَ امللك املقرّ
 .خدمة اجلنان، من الولدان املخلّدين واملالئكة الكرام: سدنة اجلنان )٢(
هو الدفع، فكأنّ صـفة الزبانيـة هـي : الزبن(مالئكة العذاب يف جهنّم : الزبانية )٣(

ة بال رمح ا﴿ة العنف والشدّ يْهَ لَ ـةٌ  عَ الئِكَ ـالظٌ  مَ ادٌ  غِ ـدَ ـونَ  ال شِ صُ عْ ـاهللاَ ا يَ مْ  مَ هُ ـرَ  أَمَ
لُونَ  عَ فْ يَ ا وَ ونَ  مَ رُ مَ ؤْ  .﴾يُ

وه يف األغالل، أوثقوه بالسالسل : غلّوه )٤( ا إِنَّـا﴿شدّ نـَ لْ عَ مْ  يفِ  جَ اقِهِ نـَ الً  أَعْ ـالَ  أَغْ
يَ  انِ  إِىلَ  فَهِ قَ مْ  األَذْ ونَ  فَهُ حُ مَ قْ  .﴾مُ

 .)ليكتوي بنارها(دخلوه ا: صلّوه )٥(
 .عاجلوه مرسعني من دون انتظار أو تأخري: ابتدروه رساعاً  )٦(
 .يمهلوه، يعطوه فرصةً : ينظروه )٧(
بني: أومهنا ذكره )٨(  .غفلنا عنه، تركنا ذكره من املالئكة املقرّ
ن منهم عىل اخللق )٩( رفني عـىل عـامل اخللـق مـن عـواملهم ـأي من املالئكة املش: مَ

 .دة عن عامل الدنياالبعي
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ائِقٌ  يدٌ  IQHسَ هِ شَ   .IRHوَ
لِّ  صَ الَ  وَ مْ صَ يْهِ لَ ىلَ عَ ةً عَ امَ رَ مْ كَ هُ يدُ زِ ، وَ ةً تَ مْ تِهِ امَ رَ ةً  كَ ارَ هَ  ISHطَ

ةً وَ  ارَ هَ ِمْ  ISHطَ هتِ ارَ هَ ىلَ طَ   .عَ
الَ اللَّ  ــىلَ مَ يْتَ عَ ــلَّ ا صَ إذَ ــمَّ وَ مْ هُ ــتَهُ غْ لَّ بَ ، وَ ــلِكَ سُ رُ ــكَ وَ تِ ئِكَ
الَ  لِّ صَ ، فَصَ مْ يْهِ لَ نَا عَ ينَاتَ لَ لِ  ITHعَ ـوْ ـنِ القَ سْ نْ حُ تَ لَنا مِ تَحْ بِامَ فَ
مْ  يمٌ  ،فِيْهِ رِ ادٌ كَ وَ  . إنَّكَ جَ

  .J)هم يف قضاء حوائجكثم اسأل اهللا بحقهم ومنزلت(
 

+ + +
                                                             

لَك الذي يسوق النفس إىل حساب املحرش يف يوم القيامة: سائق )١(  .الـمَ
 .عملت بام نفسٍ  كل عىل القيامة يوم يشهدون الذين )وغريه( املَلَك :شهيد )٢(
 .نزاهةً عن املعايص والذنوب ورقيّاً يف الدرجة واملقام: طهارةً  )٣(
ة بام وفقتنـا بالصـالة علـيهم والتقـرب إليـك أمنن علينا بالرمح: صلّ علينا )٤(

 .]ويف بعض النسخ ورد صلّ عليهم[بذكرهم، 
هذا الطلب ليس من أصل الدعاء وإنام هـو إقـرتاحٌ مـن املؤلـف باعتبـار أنّ  *

ينَ ﴿للمالئكة منزلة عند اهللا ومـن شـأهنم الـدعاء ألهـل اإليـامن  لُـونَ  الَّـذِ ْمِ  حيَ
شَ  رْ نْ  الْعَ مَ هُ  وَ لَ وْ بِّ  حَ ونَ يُسَ دِ  حُ مْ ِمْ  بِحَ هبِّ نُونَ  رَ مِ ؤْ يُ ونَ  بِهِ  وَ رُ فِ ـتَغْ يَسْ ينَ  وَ وا لِلَّـذِ نـُ  آمَ

نَا بَّ عْتَ  رَ سِ لَّ  وَ ءٍ  كُ ْ َةً  يشَ محْ لْامً  رَ عِ رْ  وَ فِ اغْ ينَ  فَ وا لِلَّذِ ابُ وا تَ بَعُ اتَّ بِيلَكَ  وَ مْ  سَ قِهِ ابَ  وَ ذَ  عَ
يمِ  َحِ  .﴾اجلْ
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 أحاديث في المالئكة 

 أحاديث يف املالئكة 
 

دُ ﴿ مْ اطِرِ  هللاِِ احلَ اتِ  فَ وَ ـامَ األَرضِ  السَّ ـلِ  وَ اعِ ـةِ  جَ ـالً  املَالئِكَ سُ  أُويلِ  رُ
ةٍ  نِحَ ثْنَى أَجْ ثُالثَ  مَ اعَ  وَ بَ رُ يدُ  وَ زِ لْقِ  يفِ  يَ ا اخلَ اءُ  مَ ىلَ  اهللاَ إِنَّ  يَشَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ  يشَ

يرٌ  دِ  .IQH﴾قَ
إِنَّ ﴿ يْـــ وَ لَ مْ ـعَ افِظِنيَ ـلَـــ كُ امـــاً *  حَ ـــاتِبِنيَ  كِرَ ـــونَ *  كَ لَمُ عْ ـــا يَ  مَ

لُونَ  عَ   .IRH﴾تَفْ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

لِقَ املَالَ « ، وَ خُ ن نورٍ ن مَ ئكةُ مِ لِقَ اجلانُّ مِ ن نَ خُ جٍ مِ ، وَ ارِ قَ ارٍ لـِ آدمُ  خُ
م فَ لَكُ صِ ّا وُ  .ISH»ممِ

 : قال× عن أمري املؤمنني
، وَ « امواتهِ بحانَهُ إلسكانِ سَ لَقَ سُ ـنثُمّ خَ ـفيحِ األعـىل مِ ةِ الصَّ ـامرَ  عِ

لقاً  ، خَ لَكوتِهِ الَ  يعاً بَدِ  مَ ن مَ ، وَ تِ كَ ئِ مِ ها، وَ هِ ِم فُروجَ فِجاجِ أل هبِ شامَ ِم  حَ هبِ
توقَ أَ   .ITH»جوائهافُ

                                                             

 . ١ :فاطر )١(

 . ١٢ـ ١٠ :االنفطار )٢(

ل  )٣(  . ١٥١٥٦: كنز العامّ

 . ٩١اخلطبة  /هنج البالغة  )٤(
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 : قال× عن اإلمام الصادق
نَ املَالَ « اً أَكثَرَ مِ لقَ لَقَ اهللاُ خَ ا خَ ةمَ  .IQH»ئِكَ

 : قال× عن اإلمام الصادق
هِ، لَ الّذِ وَ « ابِ  ةُ اهللاِ يفِ كَ ئِ الَ مَ ـي نَفيس بيَدِ دِ الرتُّ دَ ن عَ امواتِ أكثَرُ مِ السَّ

، وَ  األَ يفِ  عُ ا يفِ مَ رضِ وضِ امءِ مَ مٍ إِ   السَّ دَ لَ  هيفِ  وَ الّ قَ هُ وَ مَ بِّحُ ، كٌ يُسَ ـهُ سُ قَدِّ يُ
رٌ وَ  األَ  يفِ الَ وَ  جَ دَ  الَ رضِ شَ ايهَ فِ  وَ الّ رٌ إِ مَ لٌ هبِ كَّ وَ لَكٌ مُ   .IRH»ا مَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ءٌ أَ مَ « ن ابنِ آدمَ كرَ ا يشَ  . مُ عىلَ اهللاِ مِ

؟ الَ يا رسولَ اهللاِ، وَ : قيلَ   ! املالئكةُ
، بِ ئِ الَ املَ : ملسو هيلع هللا ىلصقالَ ف ْبورونَ مسِ وَ لَ نزِ مَ كةُ جمَ   ISHN»مرِ القَ ةِ الشّ

 : ×قال أمري املؤمنني
ـلّ رَ جَ وَ  زَّ إنّ اهللاَ عَ « ـئِ الَ  املَ بَ يفِ كَّ ً ةِ عَ كَ ـهوةٍ، وَ الَ  بَـقـالَ ـرَ  شَ  بَ يفِ كَّ

هوَ  مِ ائِ هَ البَ  ، وَ  عَ الَ ةً بَ شَ تَيْهام، فَ ي آدَ نِ  بَ بَ يفِ كَّ رَ قلٍ نْ غلَـبَ عَ مَ كِلْ قلُـهُ مَ
و خَ  تَهُ هوَ شَ  هُ نَ فَ ، وَ كَ ئِ الَ املَ  ريٌ مِ نْ ةِ بَ غَ  مَ هوَ لَ ـوَ قلَـهُ فَ تُهُ عَ تْ شَ ٌّ  هُ ـنَ رشَ  مِ
  .ITH»مِ ائِ هَ البَ 

                                                             

 . ٢١٤/ أمايل الطويس  )١(

 . ٥٩/١٧٦:بحار األنوار )٢(

ل  )٣(  . ٣٤٦٢١: كنز العامّ

 . ٢٩٩/  ٦٠: بحار األنوار  )٤(
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 : قال× عن اإلمام الباقر
لقَ اهللاُ عَ مَ « لْقاً  لَّ جَ وَ  زَّ ا خَ نَ  لَّ جَ وَ  زَّ مَ عىلَ اهللاِ عَ كرَ أَ  خَ َ ، نِ ؤمِ املُ  مِ  نَّ ألِ

دَّ كَ ئِ الَ املَ    .IQH»نيَ نِ امُ املؤمِ ةَ خُ
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

يَ بِ أُ امّ ـلَ « الملسو هيلع هللا ىلص سولِ اهللاِرَ رسِ تِ الصَّ رضَ ، فَ حَ ، قَ أَ نَ وَ ذَّ أَ ةُ ربئيـلُ امَ جَ
َ يَ : قالَ فَ  ، تَقَ مَّ ا حمُ ربئيلُ مْ يَ دَّ تَقَ : ولُ اهللاِسُ فقالَ رَ ، مْ دَّ دُ  ا الَ نَّ إِ : فقالَ لَه ،ا جَ

تَقَ  نذُ  مُ دَّ نَ يّنيَ مُ مِ نَ أُ اآلدَ رْ جودِ آلِ ا بِ مِ   .IRH×»مَ دَ السُّ
 : قال يف صفة املالئكة× عن أمري املؤمنني

م أَ « لقِكَ بِ علَمُ هُ ، وَ خَ م لَ أَ كَ هُ فُ ، وَ خوَ نواأَ كَ ، ملَ يَسـكُ نـكَ ُم مِ هبُ  قـرَ
، وَ صــالَ األَ  نوا األَ بَ ــمَّ ــملَ يُضَ ، وَ رحَ ــامَ ــن مَ لَقــوا مِ ، وَ ملَ خيُ هــنيٍ  ملَ اءٍ مَ

، وَ  يبُ املَنونِ م رَ بْهُ عَّ تشَ ـيَ ُم عَ ـىلَ إهنّ كَ ، وَ  مَ نـكَ ِم مِ ماهنِ لَتِهِ نـزِ ،  مَ كَ نـدَ عِ
مائِ هوَ استِجامعِ أَ وَ  ، وَ فِ  هِ م لَـيكَ تِهِ ةِ طـاعَ ثـرَ ، وَ كَ ـ قِلَّـةِ كَ م عَ فلَـتِهِ ن غَ
، لَو عَ أَ  كَ نهَ مَ مرِ نوا كُ نكَ لَ ايَ م مِ يهِ يَ علَ فِ قَّرواـا خَ مـلَ عامَ أَ  حَ   .ISH»هُ

ةِ املالئكةِ  قال× أمري املؤمنني عن  : كذلكيف صفَ
أَ أَ وَ « م عَ نشَ ، وَ ىلَ هُ تَلِفاتٍ رٍ خمُ وَ ، قدَ أَ  صُ تاتٍ تَفاوِ بِّحُ  أَ ويلِ أُ ارٍ مُ ، تُسَ ةٍ جنِحَ

                                                             

 . ٣٣/  ٢الكايف  )١(

 . ٤٠٤/  ١٨: بحار األنوار  )٢(

 . ١٠٩هنج البالغة اخلطبة  )٣(
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الَ  تِهِ،جَ زَّ لونَ مَ الَ  لَ عِ نتَحِ رَ يفِ  يَ نعِهِ ا ظَهَ ن صُ لقِ مِ نْ وَ ...  اخلَ م مَ نهُ وَ  مِ  يفِ  هُ
، وَ  لَّحِ لقِ الغَاممِ الدُ ، وَ يفِ خَ خِ ـمَّ بالِ الشُ ةِ الظَّـ عِظَمِ اجلِ ـرتَ ، هبَـماأل مِ الَ يف قَ

نْ وَ  م مَ نهُ قَت أَ قَ  مِ رَ م ختُ قدَ د خَ هُ فىلَ ومَ األَ امُ رَ فَ  ،رضِ السُّ يَ كَ اياتٍ بِيضٍ هِ
ت يفِ قَ  ، وَ د نَفذَ واءِ قِ اهلَ ارِ تَها رِ  خمَ افَةٌ حتَ فَّ ها عَ  يحٌ هَ بِسُ ـت  حَ ىلَ حتَ يـثُ انتَهَ
، قَ  نَ مِ  يَةِ دودِ املُتَناهِ م أَ احلُ تهُ غَ تِهِ  الُ شغَ د استَفرَ بادَ   .IQH»عِ

 : قال× عن اإلمام الصادق
، وَ  يَ الَ  ةَ كَ ئِ الَ املَ  نَّ إِ « لونَ ، وَ الَ أكُ بونَ ، وَ الَ  يَرشَ نكِحونَ ـنَّ إِ  يَ  ونَ ام يَعيشُ

  .IRH»بِنَسيمِ العَرشِ 
 : قال يف أصناف املالئكة× عن أمري املؤمنني

تَقَ مَ  ثُمَّ « امواتِ العُالَ ا بَ فَ َ ، فَ نيَ السَّ ألَ نَّ أَ  مَ نْ  اراً طوَ هُ الَ  مِ م ، تِهِ كَ ئِ مَ نهُ مِ
ــجودٌ الَ  ، وَ سُ عــونَ كــوعٌ الَ  يَركَ ، وَ رُ ــبونَ نتَصِ ،  صــافُّونَ الَ  يَ لــونَ تَزايَ يَ

بِّحونَ الَ وَ  سَ ، الَ مُ  يَسأَ مُ ، وَ ونَ يونِ م نَومُ العُ ، وَ  الَ  يَغشاهُ هوُ العُقولِ  الَ سَ
ةُ األَ  ، وَ بدَ فَرتَ ةُ النِّسيانِ الَ انِ فلَ موَ ،  غَ نهُ نَ أُ  مِ ـمَ حيـهِ وَ ىلَ اءُ عَ ـنَةٌ إِ أَ  وَ  ىلَ لسِ

، وَ  لِهِ سُ تَلِفرُ دِّدونَ أي (ونَ خمُ َ رتَ هِ بِقَضـائهِ وَ  )ذهاباً وجميئـاً  مُ مُ وَ ، أمـرِ ـنهُ مِ
ظَةُ لِ  فَ بادِهِ، وَ احلَ َ عِ نَةُ ألِ دَ هِ  ابِ بوَ السَّ نانـِ مُ الثّابِتَـةُ يفِ وَ ، جِ ـنهُ ـنيَ  األَ مِ ضِ رَ

                                                             

 . ٩١اخلطبة : هنج البالغة  )١(

ي  )٢(  . ٢/٢٠٦: تفسري القمّ
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فىلَ  م، وَ قدَ  أَ السُّ هُ ليَـامُ امءِ العُ ن السَّ ةُ مِ قَ م، وَ عنـَا أَ املارِ هُ ـنَ اقُ ـةُ مِ جَ  اخلارِ
ُم، وَ ركَ أَ  ارِ قطَ األَ  ـبَةُ لِقَـوائِ اهنُ م، نَ كتَـمِ العَـرشِ أَ املُناسِ هُ ونَـهُ افُ ـةٌ دُ  اكِسَ

عونَ بصَ أَ  تَلفِّ م، مُ هُ ون(ارُ تَهُ بـِ )أي ملتفّ ـأَ حتَ تِهم، مَ ةٌ بَ ـجنِحَ م رضوبَ يـنَهُ
نْ بَ وَ  ةِ وَ  نيَ مَ ـبُ العِـزَّ جُ م حُ ـُ ةِ ، الَ سـتَ أَ دُوهنَ ُـمارُ القُـدرَ ـونَ رهبَّ مهَّ تَوَ   يَ

، وَ  ـفاتِ املَصـنُ الَ بالتَّصويرِ ليـهِ صِ ْـرونَ عَ  الَ ، وَ )املَخلـوقنيَ (نيَ وعِ  جيُ
هُ بِ  ونَ ُدُّ ، وَ مَ األَ حيَ   IQHN»ائرِ النَّظَ لَيهِ بِ  يُشريونَ إِ الَ اكِنِ

 

 كالم يف املالئكة 
 اً بحثـ »امليزان يف تفسري القرآن« القيّمه ذكر العالمة الطباطبائي يف تفسري

 .فاختصار وترصّ ئكة نورد بعضه بحول املال اً دجيِّ 
 

ر ذكر املالئكـة يف القـرآن الكـريم، ومل يـذكر مـنهم بالتسـمية إال ( تكرّ
جربيل وميكال، وما عدامها فهو مذكور بالوصف كملك املوت، والكـرام 

 . الكاتبني، والسفرة الكرام الربرة، والرقيب، والعتيد، وغري ذلك
 

ـده األحاديـث السـابقة مـن و(والذي ذكـره اهللا سـبحانه يف كالمـه  تؤيّ
 : هو ما ييل )صفات املالئكة وأعامهلم

 

مة وهـم وسـائط بـني اهللا تعـاىل وبـني  إنّ : أوالً  املالئكة موجودات مكرّ
، فام من حادثة أو واقعة صغرية أو كبرية إالّ )أو عامل الشهود(العامل املشهود 

ـل أو مالئكـة موكّ  اذوللمالئكة فيها شأن،  لـون بحسـبعليها ملـك موكّ
                                                             

 . ١اخلطبة / هنج البالغة  )١(
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ف إالّ بإجراء األمر ،التي يتم تنفيذها  املهام وليس هلم يف ذلك شأن أو ترصّ
ه، كام قال تعـاىل هُ  ﴿ال: اإلهلي يف جمراه أو تقريره يف مستقرّ ونَ ـبِقُ سْ لِ  يَ وْ الْقَ  بـِ

مْ  هُ هِ  وَ رِ ﴾ بِأَمْ لُونَ مَ عْ  . يَ
م إرادة مستقلة  ال يعصون اهللا فيام أمرهم به، فليست هلااملالئكة  إنّ :  ثانياً 

ون  تريد شيئاً غري ما أراده اهللا سبحانه، فهـم ال يسـتقلّون بعمـل، وال يغـريّ
اه بتحريف أو زيادة أو نقصان، قال تعـاىل ـونَ  ال﴿: أمراً محّلهم اهللا إيّ عْصُ  يَ

ا اهللاَ مْ  مَ هُ رَ لُونَ  أَمَ عَ فْ يَ ا وَ ﴾ مَ ونَ رُ مَ ؤْ  . يُ
اً  إن املالئكة عىل كثرهتم وأنواعهم: ثالثاً  هـم عـىل مراتـب خمتلفـة علـوّ

اً، فبعضهم فوق بعض، وبعضـهم دون بعـض، فمـنهم آمـر مطـاع،  ودنوّ
ومنهم مأمور مطيع، واآلمر منهم أو املأمور إنام هو بأمر اهللا مطيع له، فليس 

ا: هلم من أنفسهم يشء البتّة، قال تعاىل مَ نَّا ﴿وَ امٌ  لَهُ  إِالَّ  مِ قَ ﴾ وقال مَ لُومٌ عْ : مَ
طَاعٍ ﴿ ﴾ وقال مَّ ثَ  مُ الُوا: أَمِنيٍ ا ﴿قَ اذَ الَ  مَ مْ  قَ بُّكُ الُوا رَ ﴾ قَ قَّ  . احلَ

إنّ املالئكة هلم قدرة مطلقة عىل تنفيذ أمر اهللا فهـم غـري مغلـوبني : رابعاً 
ـا مَ م إنّام يعملـون بـأمر اهللا وإرادتـه ﴿وَ ـانَ  ألهنّ هُ  اهللاُ كَ ـزَ ـنْ  لِيُعْجِ ءٍ  مِ ْ  يفِ  يشَ

اتِ  وَ امَ ال السَّ َ  يفِ  وَ ﴾ وقد قال اهللاألْ ضِ اهللاُ: رْ الِبٌ  ﴿وَ ىلَ  غَ هِ﴾ وقـال عَ ـرِ : أَمْ
الِغُ  اهللاَ إِنَّ ﴿ هِ﴾ بَ رِ  . أَمْ

هة يف وجودهم أو خلقهم عن  ومن هنا يظهر أنّ املالئكة موجودات منزّ
ة جسامنيّة والتي من شأهنا أن تكون يف معرض الـزوال والفسـاد  كوهنم مادّ

 ، جيي يف الوصول إىل غايتها، والتي قـد التدرأو يف معرض التكامل والتغريّ
املوانع واآلفات التي حتول دون الوصول إىل الغاية املطلوبـة بعض تصادف 
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 ) كمثل موت اإلنسان قبل تكامله. (منها
ومن هنا يظهر أنّ مـا ورد يف الروايـات مـن صـور املالئكـة وأشـكاهلم 

و بيـان للصـور انام هـ÷ هتم اجلسامنيّة  للواصفني من األنبياء واألئمةوهيآ
ففرق بـني التمثّـل اخر واال فان حقيقتهم شيئ هرون هباظالتي يتمثّلون اوي

، فتمثّل امللك إنساناً هو ظهوره ملـن يشـاهده يف والتّشكل وحقيقة الشـيء
صورة اإلنسان، فهو يف ظرف املشاهدة واإلدراك بصورة اإلنسان وشـكله، 

ره، فهـو إنسـان  كيّة كاملَ أال أنّه يف حقيقته ملك ذو صورة مَ  خلقه اهللا وصوّ
، كـام قـال اهللا خلقه اهللا عليه يف العني والذهن فقط، أما حقيقته فيشء آخر

نَا: تعاىل يف سورة مريم لْ سَ أَرْ ا ﴿فَ نَا إِلَيْهَ وحَ ثَّلَ  رُ تَمَ ا فَ اً  لَـهَ اً﴾ بَرشَ يّ وِ  . سَ
 

 املالئكة وسائط يف التدبري
نفيـذ أمـره يف عـامل اخللـق، ت وبني املالئكة وسائط بني اهللا تعاىلـ تعترب ١

م أسباب للحوادث فوق األسباب املادية يف عامل الشهود واخللق ، بمعنى أهنّ
م ال خيضعون للقوانني املادية التي يتعرض هلا عامل الشهود واخللق  .أي إهنّ

إنّ وســاطتهم يف مرحلــة التشـــريع تتمثــل بنــزول الــوحي ودفــع ـــ ٢
سالة وتسديد النبي وتأييـد املـؤمنني والـدعاء الشياطني عن املداخلة يف الر

 . واالستغفار هلم
: التالية دلّ عليها اآلياتتأنّ وساطتهم يف تدبري األمور يف هذه النشأة ـ ٣

افَّاتِ ﴿ الصَّ اً  وَ فّ اتِ * صَ رَ اجِ الزَّ راً  فَ جْ التَّالِيَاتِ * زَ راً﴾ فَ  .IQHذِكْ
                                                             

 . ٣ـ  ١ :الصافات )١(



 

 

 أحاديث يف املالئكة

٨٩ 

ــالتِ ﴿ سَ املُرْ فــاً  وَ رْ اتِ * عُ ــفَ الْعَاصِ ــ فَ صْ اتِ * فاً عَ َ ــارشِ النَّ ـــراً  وَ *   نَشْ
اتِ  قَ ارِ الْفَ قاً  فَ رْ التَّالِيَاتِ * فَ راً  فَ راً *   ذِكْ ذْ راً﴾ أَوْ  عُ   IQHNنُذْ

ــاتِ ﴿ عَ النَّازِ قــاً  وَ رْ ــطَاتِ  *غَ النَّاشِ ــطاً  وَ اتِ * نَشْ ــابِحَ السَّ ــبْحاً  وَ *  سَ
ابِقَاتِ  السَّ بْقاً  فَ اتِ * سَ بِّرَ املُدَ راً﴾ فَ   .IRHأَمْ

اعِلِ : قوله تعاىل وكذا ـةِ  ﴿جَ ـالً  املَالئِكَ سُ ـةٍ  أُويلِ  رُ نِحَ ثْنَـى أَجْ ثُـالثَ  مَ  وَ
بَاعَ  رُ يدُ  وَ زِ لْقِ  يفِ  يَ ا اخلَ ﴾ مَ اءُ شَ   .ISHيَ

لقوا ألجل تنفيذ األوامر اإلهلية يف خلقه كام يريـد عىل ممّا يدل  اهللا أهنم خُ
بِقُونَ  ﴿الَ ومن دون اجتهاد منهم كام قال اهللا تعاىل  سْ لِ  هُ يَ وْ الْقَ ـمْ  بـِ هُ هِ  وَ رِ أَمْ  بـِ

﴾ لُونَ مَ عْ افُونَ ﴿ .ITHيَ َ ُمْ  خيَ هبَّ نْ  رَ مْ  مِ قِهِ وْ لُونَ  فَ عَ فْ يَ ا وَ ﴾ مَ ونَ رُ مَ ؤْ   IUHNيُ
ا  ة وقـدرة كـلٍّ إشارة للمالئكة فهو اجلناح جعل أمّ إذ قـد (مـنهم  اىل قوّ

 فـال) يكون معنى اجلناح هو امتالكهم للقوة والقـدرة عـىل تنفيـذ أمـر اهللا
ط بينه تعاىل وبني خلقه بإنفاذ أمره فيهم  . شغل للمالئكة إالّ التوسّ

ط املالئكة يف تدبري األمور يمرّ عرب سلسـلة مـن الرتـب، أي ـ ٤ إن توسّ
كون بعضهم فوق بعض يف املقام واملسؤولية، فيأمر األقلّ منه الجراء أمـر 

                                                             

 . ٦ـ  ١ :املرسالت )١(

 . ٥ـ  ١ :النازعات )٢(

 . ١: فاطر )٣(

 . ٢٧ :االنبياء )٤(

 . ٥٠:النحل )٥(



 

 

 أحاديث يف املالئكة

٩٠ 

ن يـأمر بعـض اهللا، كتوسط ملك املوت يف اجراء أمر اهللا بقبض األرواح بأ
 . أعوانه يف ذلك

ـا ت ط املالئكة يف إسناد األمـور إلـيهم مـن أهنّ ند إىل اهللا سـوال ينايف توسّ
تعاىل، فإنّ إسناد األمـر إىل املالئكـة هـو يف طـول األمـر اإلهلـي ولـيس يف 
ة قبال اهللا تعاىل، بل هـم يمتثلـون  عرضه، فليس للمالئكة استقاللية خاصّ

دون ختلّـف أو تغيـري، مثـل ذلـك كمثـل كتابـة ألمره كام يريد ويشاء من 
اإلنسان باليد والقلم، فـإنّ اسـناد الكتابـة إىل القلـم أو اليـد ال ينـايف مـن 
اسنادها إىل عقل اإلنسان أو اإلنسان كالّ ً، فاإلنسان هو املستقل بالسـببية، 

ا اليد والقلم فهي يف طول األمر اإلنساين متابعة له، فيصحّ القول بأن الي د أمّ
هي التي تكتب أو العقل هو الذي يكتـب أو اإلنسـان هـو الـذي يكتـب، 
كذلك يمكن القول إن أعـوان ملـك املـوت أو رسـله هـم الـذي قبضـوا 
األرواح أو أن ملك املوت هو الذي قـبض األرواح بنفسـه أو يقـال أن اهللا 

لْ ﴿قبض األرواح  سبحانه هو الذي مْ  قُ اكُ فَّ تَوَ لَكُ  يَ تِ  مَ ي املَوْ لَ  الَّذِ كِّ مْ  وُ  بِكُ
مْ  إِىلَ  ثُمَّ  بِّكُ ﴾ رَ عُونَ جَ تَّى﴿ IQHتُرْ ا حَ ُمْ  إِذَ هتْ اءَ نَا جَ لُ سُ ﴾ رُ ُمْ هنَ وْ فَّ تَوَ  .IRHيَ

ي هللاُ ا﴿ ـكُ الَّتـِ سِ يُمْ ـا فَ هَ نَامِ تْ يفِ مَ ـُ ْ متَ ي ملَ الَّتـِ ا وَ َ هتِ وْ نيَ مَ سَ حِ َنفُ ىفَّ األْ تَوَ يَ
لُ األُخْ ـَقَض سِ رْ يُ تَ وَ ا املَوْ يْهَ لَ ىى عَ م  سَ لٍ مُ  إِىلَ أَجَ   .﴾رَ

 + ++ 
 

                                                             

 . ١١ :السجدة )١(

 . ٣٧: األعراف )٢(



 

 

قي الرسل  الصالة عىل مصدّ

٩١ 

قي الرسل  الصالة على مصدّ
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مْ ا وهُ قُ ــدِّ صَ مُ ــلِ وَ سُ ــاعُ الرُّ أَتبَ ــمَّ وَ هُ ــنْ أَهــلِ األَ  IQHللَّ رضِ مِ

ـانِدينَ لَ  ةِ املُعَ ضَ ارَ عَ ندَ مُ يْبِ عِ يبِ ـبِالغَ ذِ مْ بِالتَّكْ اإل ،هُ شـتِيَاقِ وَ
لِنيَ إ قائِقِ اإل ،IRHىلَ املُرسَ نِ بِحَ لِّ دَهـرٍ  ،يامَ ـانٍ  يفِ كُ مَ زَ ـلْتَ  وَ أَرسَ

                                                             

ابقني إىل اإليامن والطاعة، وعرض بعض يتناول الدعاء الثناء عىل املوحدين والس *
صور حمنتهم ومعاناهتم وتضحياهتم يف سبيل اهللا منـذ آدم وإىل زمـان سـيد األنبيـاء 
سل، سيّام صحابته املخلصني الذين ثبتوا معه ومل ينحرفوا عنه، ثم التابعني هلـم،  والرّ

اإلمـام ثم السائرين عىل منهجهم ومسلكهم من أتبـاع أئمـة اهلـد إىل زمـن قيـام 
املهديّ بتأسيس دولة العدل اإلهلي الذين يقفون معهُ وينرصونه يف املواطن كلها كـام 

 .فعل السابقون من املجاهدين واالبرار 
قوهم من أهل األرض بالغيب )١( قوا ما جـاءت بـه أي املؤمنون الذين صدّ : مصدّ

ة والنـار وامل عـاد الرسل من رساالت تشتمل عـىل أخبـار الغيـب مـن وجـود اجلنـّ
 .)فهؤالء يشملهم اإلمام يف دعائه هذا(واحلساب واملالئكة وما شابه 

واملقصود بالفقرة الدعاء للمؤمنني الـذين كـانوا يشـتاقون : االشتياق إىل املرسلني )٢(
هتم مستقبالً أو يف زماهنم كاإلشتياق إىل رسـول  إىل املرسلني الذين وردت األخبار بنبوّ

 .)فحفهم اللهم بمغفرتك ورضوانك: (و هلم اإلمام بقولهاهللا وأهل بيته فهؤالء يدع

T 



 

 

قي الرسلالصال  ة عىل مصدّ

٩٢ 

والً  سُ تَ ألَ فِيهِ رَ مْ أَقَ نْ ، وَ نْ لَدُ لِيالً، مِ دٍ  IQHهلِهِ دَ َمَّ مَ إىلَ حمُ ىلَّ  آدَ صَ
هِ  اهللاُ آلـِ يْهِ وَ لَ ـى ،عَ ةِ أَهــلِ التُّقَ ـادَ قَ ، وَ ـدَ ةِ اهلُ نْ أَئِمَّ ـىلَ  ،IRHمِ عَ
 ِ الَ مجَ مُ السَّ ةٍ يعِهِ رَ فِ غْ نكَ بِمَ مْ مِ رهُ كُ اذْ ، فَ انٍ  مُ وَ ضْ رِ   .وَ

دٍ ا َمَّ ابُ حمُ أَصحَ مَّ وَ ةً  للَّهُ اصَّ ةَ  ،خَ ابَ ـحَ ـنُوا الصَّ ينَ أَحسَ ، ISHالَّـذِ
ا البَالَ  لَوْ ينَ أَبْ الَّذِ نَ وَ سَ وهُ ـيفِ نَص ITHءَ احلَ انَفُ كَ هِ، وَ وا إىلَ  IUHرِ عُ َ أَرسْ وَ

تِهِ  ادَ فَ تِهِ  ،IVHوِ ابَقُوا إىلَ دَعوَ سَ ابُوا لَـهُ  ،وَ تَجَ مْ  ،واسْ هُ عَ ـمَ يْـثُ أَسْ حَ
                                                             

دٍ ) غاية زمان أو مكان:  (لدن )١( من أئمـة اهلـد  ملسو هيلع هللا ىلصأي منذ زمن آدم إىل حممّ
 إنشاء اهللا  ومعهم(، الذين تولوا قيادة األمة بعد األنبياء أو يف غيبتهم وأهل التقى

 .)املنتظرون لإلمام املهدي واملشتاقون له
أي الذين كانوا سبّاقني إىل طاعة اهللا واإليامن بنبيّه والقـادة : التقىقادة أهل  )٢(

 .إىل سبل هدايته ورضوانه
ومل يعصوه ومل ينحرفـوا عـن  ملسو هيلع هللا ىلصأي الذين أطاعوا النبي: أحسنوا الصحابة )٣(

 .مساره بعد وفاته
فعلـوا األفعـال اجلميلـة احلسـنة مـن اجلهـاد والصـرب : أبلوا البالء احلسن )٤(

 .بالنفس واألهل واملال وما شابه ذلك من املعاناة يف اهللاوالتضحية 
 .)يف دعوته ونرش دينك(عاونوه : كانفوه )٥(
بمعنى الوفود أو القدوم إليه ألجل نـرصته وبيعته والوقـوف معـه : وفادته )٦(

رة ـفهؤالء مجيعاً مشمولون بدعاء اإلمام بسـبقهم للخـريات ومسـارعتهم لنصـ
 .)=املنتظرون إلمام الزمان اإلمام املهدي ومنهم(النبي أو اإلمام 



 

 

قي الرسل  الصالة عىل مصدّ

٩٣ 

االَ  سَ ةَ رِ وا األَ IQHتِهِ حجَّ قُ ارَ فَ األَ ، وَ اجَ وَ هِ، والَ زوَ تـِ لِمَ ـارِ كَ دَ يفِ إظْهَ
لُوا اآل اتَ قَ األَ بَ وَ هِ بنَ اءَ وَ تـِ ثْبِيتِ نبُوَّ ـIRHاءَ يفِ تَ انْتَصَ وا بـهِ ـ، وَ ـنْ  ،رُ مَ وَ
نْطَ  انُوا مُ ينَ كَ بَّتِهِ  ISHوِ ىلَ حمَ بُـورَ  ،عَ ةً لَنْ تَ ارَ َ ونَ جتِ هِ،  ITHيَرجُ تـِ دَّ وَ يفِ مَ

الَّ  تِهِ ذِ وَ وا بِعُروَ لَّقُ ائِرُ إذْ تَعَ ُمُ العَشَ هتْ رَ جَ ـتْ IUHينَ هَ تَفَ انْ مُ  IVH، وَ ـنْهُ مِ
                                                             

 .الدليل والبينة عىل نبوته أو إمامته: حجة رساالته )١(
مها أصـحاب األنبيـاء  )٢( وهي إشارة إىل مد اإليامن والتضـحيات التـي قـدّ

بنفس املستو من  =املخلصني والتي ينبغي أن يقدمها املنتظرون لإلمام املهدي
 .التضحيات أو أكثر

ته وأودعتـه : نطوين عىل حمبّتهم )٣( أي مودعني حمبّته يف أعامق قلوهبم، أو ما ضـمّ
ة للنبي وآله   والصفات التي يذكرها الـدعاء لصـحابة رسـول اهللا (قلوهبم من مودّ

ثَل ونموذج ملا ينبغي أن يكون عليه املؤمنون  املخلصني والتابعني هلم عىل ذلك هي مَ
ذل يف سبيل اهللا حتى يكون اهللا ورسوله أحبّ يف كل زمان ومكان من التضحية والب

 .)إىل أنفسهم من مجيع اشياء الدنيا وروابطها وزينتها ومكاسبها
ألهنم باعوا الـدنيا الفانيـة بـاآلخرة الباقيـة (لن ختـرس، لن تكسد : لن تبور )٤(

 .)اخلالدة
ك ويعتصم به : بعروته )٥( منني واملراد من العبـارة أن املـؤ(العروة هي ما يتمسّ

فقد تعرضـوا جلميـع أنـواع الـبالء ملسو هيلع هللا ىلص بسبب إيمـاهنم ووقوفهم مع رسول اهللا
 .)واملحاربة ومنها مقـاطعة األقارب هلم

أي ابتعـدت مـنهم األقـارب وتعرضـوا للمقاطعـة : انتفت منهم القرابات )٦(
 .واهلجران منهم



 

 

قي الرسل  الصالة عىل مصدّ

٩٤ 

ابَ  رَ نُوا يفِ ظِ القَ كَ ـنْسَ اتُ إذْ سَ ـالَ تَ تِهِ، فَ ابَ رَ مُ الـلَـ IQHلِّ قَ ـمَّ لَّ هُ ـا  هُ مَ
، فِيكَ وا لَكَ وَ كُ وا تَرَ اشُ بِامَ حَ انِكَ وَ وَ ضْ نْ رِ مْ مِ هِ أَرضِ لْقَ  IRHوَ اخلَ

اةً لَكَ إلَيْكَ  عَ ولِكَ دُ سُ عَ رَ انُوا مَ كَ ، وَ يْكَ لَ ـىلَ ISHعَ مْ عَ هُ رْ اشكُ ، وَ
مْ  هِ مِ وْ ارَ قَ مْ فِيكَ دِيَ هِ رِ جْ ـاشِ إىلَ ITHهَ ةِ املَعَ عَ نْ سَ مْ مِ هِ وجِ رُ خُ ، وَ

                                                             

مـالك بمعنى ال ترتك هلم ثواب ما تركوا لك وفيك من األوطـان واأل: ال تنسَ  )١(
والثروة واألقارب من أجل إعزاز دينك وإعالء كلمتك، النسيان هنا بمعنى الرتك، 

ال﴿قال اهللا تعاىل  ا وَ وُ نْسَ لَ  تَ فَضْ ﴾ الْ مْ يْنَكُ  .بَ
وا : حاشوا )٢( أي مجعـوا النـاس عـىل دينـك وتوحيـدك فاسـتحقوا (مجعوا وضمّ

 .)املثوبة واألجر
وهـو تأكيـد عـىل (وة إليك رشيـك معـك أي مل يكن هلم يف الدع: دعاة لك إليك )٣(

رضورة اإلخالص يف الدعوة إىل اهللا من دون النظر إىل املكاسـب الفرديـة أو اجلامعيـة 
املرتبطة بالدعوة وتأكيد كذلك عىل جعل الـدعوة إىل اهللا هـي الشـغل الشـاغل الـذي 
 يســتقطب اهــتامم الــدعاة والعــاملني هللا مــن دون االســتغراق يف العنــاوين واألســامء
الثانوية لألحزاب أو املنظامت أو التجمعات، أو األسامء الفرديـة والعنـاوين اخلاصـة، 

 .)فهؤالء هم الصادقون الذين يشملهم اإلمام يف دعائه ليجزهيم اهللا بأفضل جزاءٍ 
اهلجرة إىل اهللا وترك األوطـان ال يعلـم معاناهتـا إال مـن : هجرهم ديار قومهم )٤(

ألـمها من الغربة والوحشة والفقر واحلرمان واألذ تعرض هلا وذاق طعم عذاهبا و
ولذا جعل اهللا منزلتها بمنزلة اإلقدام عىل الشهادة كام قال يف كتابـه  ،املعنوي واملادي

وْ ﴿ لَ ا وَ تَبْنَا أَنَّ مْ  كَ يْهِ لَ تُلُوا أَنِ  عَ مْ  اقْ كُ سَ فُ وا أَوِ  أَنْ جُ رُ نْ  اخْ مْ  مِ كُ ارِ ـا دِيَ لُـوهُ  مَ عَ لِيـلٌ  إِالَّ  فَ  قَ
مْ  نْهُ  .﴾مِ
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٩٥ 

، وَ  هِ يقِ تَ ضِ ثَّرْ نْ كَ مْ   IQHمَ هِ ظْلُومِ نْ مَ كَ مِ ازِ دِينـِ   .يفِ إعزَ
أَ اللَّ  مَّ وَ لْ إىلَ التَّابِعِنيَ هُ صِ انٍ ـلَ  IRHوْ مْ بِإحسَ ولُونَ  ،هُ قُ ينَ يَ : الَّذِ

إل رْ لَنا وَ فِ نَا اغْ بَّ انـِ﴿رَ وَ ا بِاإلِ ـخْ ونَ ـبَقُ ينَ سَ ـنَا الَّـذِ َ ـيمَ ـريْ ﴾ خَ انِ
و ــدُ صَ ينَ قَ ــذِ ، الَّ ــكَ ائِ زَ ــجَ تَ مْ مْ ـا سَ اISHهُ وْ ــرَّ َ حتَ ،  ITH، وَ مْ ــتَهُ هَ جْ وِ

ضَ  مَ ىلَ ـوَ ا عَ مْ  شَ وْ تِهِ يْبٌ IUHاكِلَ مْ رَ ثْنِهِ ْ يَ ِمْ  IVH، ملَ هتِ ـريَ ْ IWHيفِ بَصِ ملَ ، وَ
                                                             

ــرت )١( ــومهم.. كثّ ــن مظل ــاجرين : م ــن امله ــومني م ــرة املظل ــارة إىل كث أي اإلش
ة مـا أصـاهبم  املجاهدين من أجل إعزاز الدين، أو أن يكون املعنى هو توضيح شـدّ

ره ولـذا ـمن ظلم وأذ يف اهلجرة من حتمل الفقر والظلم ألجل إعزاز الدين ونصـ
 .)إىل آخر الدعاء... من فضلك وعطائكاللهم فاجزهم (شملهم اإلمام بدعائه 

أي الذين اتبعوا أصحاب الرسول اتباعاً حسناً والتابعني هم الذين مل : التابعني )٢(
 .يروا الرسول وإنام رأوا أصحابه وتعلّموا عنهم أمور دينهم

ساروا عىل طريقتهم ومنهاجهم من اإليـامن واجلهـاد والبـذل : قصدوا سمتهم )٣(
 .اهللا والتضحية يف سبيل

وا )٤(  .أي سبيلهم ومنهجهم يف العمل) وجهتهم(طلبوا، سعوا يف تبنيّ : حترّ
 .)من تقديم اآلخرة عىل الدنيا(طريقتهم، مذهبهم : شاكلتهم )٥(
يمنعهم، ويوقفهم عن املسري حدوث شـكٍّ أو شـبهة يف الـدين أو : يثنهم ريب )٦(

 .يف منهاج العمل
دهم ـأي كانـت األمـور عنــ(قـادهم وضـوح رؤيـتهم، صــحة اعت: بصـريهتم )٧(

هم أو حتـرفهم الشـبهات ـواضح ة عن عقيدة وبيّنـة وعلـم ودرايـة بحيـث ال هتـزّ
 .)والتشكيكات من شياطني اإلنس واجلن
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٩٦ 

مْ  هُ تَلِجْ ْ ـ IQHخيَ ـوِ ـكٌّ فـِـشَ فْ ـ IRHي قَ مْ ـآثَ هِ اإلِ  ،ارِ ـوَ ـةِ ـئتِمَ ايَ ِدَ امِ هبِ
مْ  هِ نَارِ نيَ ISHمَ انِفِ كَ ـوَ  ITH، مُ مُ ينَ وَ رِ ، ـلَـ IUHازِ مْ ينِهِ دِ ينُونَ بـِ ـدِ ، يَ مْ هُ

ِمْ  هيِ َدْ ونَ هبِ تَدُ ْ هيَ مْ IVHوَ يْهِ لَ ونَ عَ قُ تَّفِ ا IWH، يَ وْ يامَ أدَّ ُمْ فـِ ـوهنَ مُ تَّهِ الَ يَ ، وَ
مْ    .IXHإلَيْهِ

ذَ لَّ لا نَا هَ مِ وْ نْ يَ ىلَ التّابِعِنيَ مِ لِّ عَ صَ مَّ وَ مِ ا إىلَ هُ وْ ىلَ   يَ عَ ، وَ ينِ الدِّ
هِ أَ  اجِ مْ زوَ ـنْهُ ـكَ مِ ـنْ أَطَاعَ ـىلَ مَ عَ ، وَ ِمْ ـاهتِ يَّ رِّ ىلَ ذُ عَ ، وَ ـالَ  ،مْ ةً صَ

                                                             

  .)يشء من الشكّ والشبهة(خيطر عىل قلوهبم : خيتلجهم )١(
  .اتباع خطاهم ومسريهتم ومنهجهم يف العمل: قفوا آثارهم )٢(
هـاد والعلـم هبدي الصاحلني وسـريهتم مـن اإليـامن واجل(االقتداء  :اإلئتامم )٣(

  .)ل اهللايبوالبذل والتضحية يف س
  .معاونني، معاضدين: مكانفني )٤(
  .)يف محل مسؤولية الدين ونرصه(مساعدين، مساندين : موازرين )٥(
م، : هدهيم )٦( ي ـقيمهم الدينية والعقائديـة وأخالقيـتهم وطـريقتهم فـ(هداهُ

 .)ن واحلياةـيالد
بمعنى الصحابـة الـذين أمجعـت علـيهم األمـة يف سـالمة : يتفقون عليهم )٧(

 .مسريهتم وعدم انحرافهم عن الدين بعد وفاة النبي أو يف حياته
من تعـاليم األنبيـاء واألئمـة واملـراد الصـحابة (أوصلوا إليهم : أدّوا إليهم )٨(

ــحة إيام ــة يف ص ــة األم ــازوا ثق ــذين ح ــابعني ال ــد والت ــىل اهل ــاهتم ع ــم وثب هن
 .)واإلستقامة
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٩٧ 

مْ  هُ ــمُ ــ IQHتَعصِ ــحُ لَ سَ فْ تَ ، وَ ــيَتِكَ عصِ نْ مَ ــامِ َ ــاضِ ـهبِ يَ مْ يفِ رِ هُ
نَّتِكَ  مْ  ،IRHجَ هُ نَعُ متَ ا وَ َ نْ  هبِ يْدِ  مِ يْطَانِ  كَ مْ  ،ISHالشَ ينُهُ عِ تُ ا وَ َ ىلَ  هبِ ـا  عَ مَ

يْهِ مِ  لَ انُوكَ عَ تَعَ مْ ITHنْ بِرٍّ اسْ يهِ قِ تَ قَ  IUH، وَ ارِ وَ النَّـ IVHطَ يْـلِ وَ ارِ ـاللَّ هَ
ٍ إالّ  ـريْ قُ بِخَ طْـرُ قاً يَ ارِ ـا طَ َ مْ هبِ ـثُهُ بْعَ تَ ـنِ  IWH، وَ سْ ـادِ حُ تِقَ ـىلَ اعْ عَ

ـاءِ  جَ كِ ال IXHالرَّ تَرْ ، وَ كَ نْدَ عِ فِيامَ عِ الطَّمَ ، وَ وِ هْ تُّ لَكَ يامَ حتَ ـةِ فـِ يـهِ مَ
                                                             

 .تقيهم وحتفظهم من الوقوع يف املعايص: تعصمهم )١(
أي ترفع درجتهم يف اجلنان بام توفقهم إليه مـن : رياض جنتك.. تفسح هلم )٢(

 .اهلد والعمل الصالح
 .بمعنى حترسهم وتبعدهم عن سبيل الشيطان ومواطن اغوائه وإضالله )٣(
ان ال يصـل إىل الصـالح ـذلـك إن اإلنسـ(اخلـري والصـالح الـربّ هـو : برّ  )٤(

والفالح من دون توفيق اهللا ورعايته، حيث يلزم املؤمن أن يستعني باهللا ويـدعوه 
بنيـدائ  .)امً ليوصله إىل درجات الصاحلني ومراتب املقرّ

 .تصوهنم، حتفظهم: تقيهم )٥(
راً، واملـراد احلـوادث ليالً أو هنا(مجع طارق وهو اآليت أو احلادث : طوارق )٦(

 .)واملفاجئات السيئة التي ال حيسب اإلنسان حساهبا وال يتوقعها
 .حتييهم هبذه الصالة أو الرمحة اإلهلية وتوفقهم للخري واهلد: تبعثهم هبا )٧(
أي حســن الظــنّ بــاهللا وبكرمــه وفضــله ولطفــه : ن الرجــاءـاعتقــاد حســ )٨(

و قلبـه أبـداً مـن حسـن الظـنّ بـاهللا، وإحسانه، ذلك إن املؤمن ال ينبغي أن خيل
مع  ومغفرتهواألمل بعفوه وإحسانه، ومجيل فعاله وكرمه، سيّام وإن عادته الكرم 

 .مجيع خلقه بال استثناء
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٩٨ 

ي الـيـأَ  بَادِ ـدِ ــلِتَ  ،عِ هُ دَّ ــى الـمْ إلَــرُ غْ الـ ،كَ ـلَيْـبَةِ إِ ـرَّ بَةِ ـوَ هْ رَّ
تُ ـمِ  ، وَ مْ فِ ـنكَ هُ دُ هِّ ةِ الـي سَ ـزَ ــعَ اجِ ـ ،IQHلِ ـعَ َ حتُ مُ ـلَيْـبِّبُ إِ ـوَ هِ

ــ ـــالعَ لَ لِ لِ آلـمَ اإل ،IRHجِ ـــسْ وَ ـــتِع ادَ لِ ــدَ الـدَ ع ـــامَ بَ تِ ـمَ  ،وْ
تُ  نَ ـهَ ـوَ يْهِ  ISHوِّ لَ مْ ـبِ  لُّ ــحُ ـيَ  ITHكَربٍ  لَّ ـكُ  مْ ـعَ ـ ،هِ مَ ـيَ وجِ  وْ ــرُ خُ
تْ ـنــاألَ  ــعُ بِــهِ الفِ قَ َّــا تَ مْ ممِ ــافِيَهُ عَ تُ َا، وَ اهنِ ــنْ أَبــدَ سِ مِ ـــفُ ــنْ ـنَ ةُ مِ

                                                             

ـع يف شـهوات : وتزهدهم يف سعة العاجل )١( أي تنزع من قلوهبم حـبّ التوسّ
تهم ونشاطهم يف حتصيل املقا مات العليـا يف الدنيا ومالذها ودرجاهتا، وجتعل مهّ

دار النعيم واخللد، علام بان الزهد يف متاع الدنيا هو من أهمّ صـفات أوليـاء اهللا 
 .والصادقني يف املسري إليه والدعوة له واآلملني يف حتصيل املقام عنده

بمعنى أن توفقهم إىل االكثـار مـن (ملا بعد الدنيا أي احلياة اآلخرة : لآلجل )٢(
 .)أعامل الربّ واخلري

ن )٣( ل، ختفّف : هتوّ  .)عليهم كربات املوت(تسهّ
رب )٤( ة : الكَ ال خيفى أنّ نزع الروح مـن البـدن هـي مـن (احلزن واألمل والشدّ

ة أمل نـزع الظفـر مـن األصـبع،  أشد االشياء إيالماً لإلنسان، وإذا ما عرفنـا شـدّ
والعصب من السن الواحد، فيمكن ان نتصور عندئذ كيف يكون شدة األمل عند 

ع مجيع األعصاب من األسنان مجيعاً، أو مجيع األظافر من األيـدي واألرجـل نز
ة األمل عنـد نـزع  ر مـد املعانـاة وشـدّ دفعةً واحدة، وعند ذلك يمكن أن نتصوّ
الروح، وقد ورد يف ذلك كثريٌ من الروايات عن النبي وآله، ويف الـدعاء عـنهم، 

 .)اللهم إينّ أسألك الراحة عند املوت(
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٩٩ 

ا َ اهتِ ورَ ذُ بَّةِ النَّارِ IQHحمَ كَ مْ إىلَ  IRH، وَ هُ َ ـريِّ تُصَ ـا، وَ لُودِ فِيهَ طُولِ اخلُ وَ
نٍ  يلِ املُتَّقِنيَ  أَمْ قِ نْ مَ  . ISHمِ

 
 

 
 

+ + +  

                                                             

وذلك ألنّ الفتن تشـتمل (كلّ ما حيذر منه من املكاره يف الدنيا واآلخرة : اهتاحمذور )١(
 ).وعاقبته عىل كثري من املعاناة واملصائب والشدائد التي تؤثّر عىل دين اإلنسان

ة اإلرمتاء فيها  فالعذاب يف النار يتميّز : كبّة النار )٢( أي الصـرعة عىل النار وشدّ
ة والغلظة والقسوة  لُّوهُ ﴿بالشدّ وهُ فَغُ ذُ  .﴾خُ

موضع اسرتاحة املتقني، أي جنـة اخللـد ومـا فيهـا مـن نعـيم : مقيل املتقني )٣(
 .)بمعنى تنقلهم بأمن وطمأنينة إىل مقامهم يف اجلنة(ورسور دائم 
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١٠٠ 

 
 يث في األنبياء والرسلأحاد

  قيهم من أهل احلقّ أحاديث يف األنبياء والرسل ومصدّ 
 

ولُوا﴿ نَّا قُ ا بِاهللاِ آمَ مَ لَ  وَ نْزِ ا أُ ـا إِلَيْنـَ مَ لَ  وَ نْـزِ يمَ  إِىلَ  أُ اهِ يلَ  إِبْـرَ عِ ـامَ إِسْ  وَ
اقَ  حَ إِسْ قُـوبَ  وَ عْ يَ ـبَاطِ  وَ َسْ األْ ـا وَ مَ َ  وَ ـى أُويتِ وسَ ـى مُ يسَ عِ ـا وَ مَ َ  وَ  أُويتِ

نْ  لنَّبِيُّونَ ا ِمْ  مِ هبِّ قُ  ال رَ رِّ َ  نُفَ دٍ  بَنيْ مْ  أَحَ نْهُ نُ  مِ نَحْ ونَ  لَهُ  وَ لِمُ سْ   IQH﴾مُ
ـالً ﴿ سُ رُ ــدْ  وَ مْ  قَ ـنَاهُ صْ يْــكَ  قَصَ لَ ــنْ  عَ بْـلُ  مِ ــالً  قَ سُ رُ ْ  وَ مْ  ملَ ــهُ صْ  نَقْصُ

يْكَ  لَ   IRH﴾عَ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 

لَ لِتكونَ لَهُ « سُ مُ الرُّ ةُ  بَعَثَ إلَيهِ جّ ـ احلُ ـةُ عَ ، وَ ىلَ البالِغَ ـهِ لقِ يكـونَ  خَ
م، وَ  يهِ داءَ علَ هَ م شُ هُ إلَيهِ لُ سُ بَـرُ مُ النَّبيّنيَ مُ ينَ وَ ـابتَعَثَ فيهِ رينَ رشِّ نـذِ مُ

ن لَكَ عَ ن هَ ، وَ  ليَهلِكَ مَ يّنَةٍ ، وَ بَ يّنَةٍ ن بَ يَّ عَ ن حَ يى مَ بادُ عن حيَ لَ العِ ليَعقِ
ِم مَ  لُ  ارهبِّ هِ ، فَ جَ بوبيَّ وهُ فوهُ برُ ـروا، وَ ا أَ تِهِ بعدَ مَ يَعرِ ـدوهُ باإلهليّـةِ نكَ  يُوحِّ

دُ مَ  عدَ بَ  ضَ   ISH»واا عَ
ة اهللا للعباد ليختـار أي أن مهمة األنبياء هي الشهادة عىل وصول حجّ (

كل فرد من الناس طريقه يف احلياة بعد وصول البينة واملعرفة فيكـون هـو 
                                                             

 . ١٣٦ :البقرة )١(

 . ١٦٤ :النساء )٢(

 . ٤٥: التوحيد  )٣(
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التعريـف الصـحيح الً عن نفسه يوم القيامة، كام أن مهـام األنبيـاء ومسئو
بالربوبية واإلهلية لئال يضلّ الناس عن عبادة رهبـم بـني التقصـري والغلـو 

 .)واإلنحراف عن رصاط اهللا املستقيم
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لِ اهللاُـملَ يُ « ـن نَبـيٍّ بحَ سُ  خْ هُ مِ لقَ ، أَ  انَهُ خَ ـلٍ رسَ ، أَ مُ لٍ نـزَ و و كِتـابٍ مُ

ةٍ الَ  جَّ ، أَ حُ ةٍ مَ ةٍ زِ َجَّ لٌ مَ ائِ قَ  و حمَ سُ ، رُ ِ الَ  ةٍ ُ هبِ م، وَ م قِلَّ  تُقَرصِّ دِهِ دَ ةُ الَ ةُ عَ ثرَ  كَ
بِ  ذِّ مـنيَ لَ املُكَ نْ ، هُ نْ سَ  مِ يَ لَهُ مَ مِّ ، أَ  ابِقٍ سُ هُ نْ و غَ بَعدَ هُ مَ فَ رَّ هُ  ابِرٍ عَ بلَ   IQH»قَ

 

أي أن اهللا سبحانه وتعاىل مل يرتك أمة من األمم من دون إرسال رسول (
جة عليهم يف يوم القيامة، ومع أن عدد الرسل املرسلني هم إليهم إلمتام احل

ة اإلهليـة إىل قلة بالنسبة إىل عدد الناس إال أن هذا مل يمنع من وصول احلجّ 
دْ ﴿عاىل الناس مجيعاً كام يف قوله ت لَقَ ثْنَا وَ عَ لِّ  يفِ  بَ ةٍ  كُ والً  أُمَّ سُ وا أَنِ  رَ بُدُ اهللا  اعْ

ِبُوا تَن اجْ وتَ  وَ نْ  الطَّاغُ مِ مْ فَ نْ  هُ  مَ دَ مْ اهللا  هَ نْهُ مِ ـنْ  وَ قَّـتْ  مَ يْـهِ  حَ لَ ـاللَةُ  عَ  الضَّ
وا ريُ ضِ  يفِ  فَسِ َرْ وا األْ انْظُرُ يْفَ  فَ انَ  كَ اقِبَةُ  كَ بِنيَ املُ  عَ ذِّ  ).﴾كَ

 

ادقعن  ة ـ ــ لَ × اإلمام الصّ ئلَ عن فلسفةِ النُّبوَّ  : قالامّ سُ
 

ةٌ مِ اسِ عَ لنَّ لِ  كونَ  يَ الَّ لِئَ « جّ ، وَ ىلَ اهللاِ حُ سلِ ـ: واولُ قُ  يَ الَّ ئَ لِ ن بَعدِ الرُّ ا مَ
نَ جَ  ناءَ ، وَ  نَذِ الَ بَشريٍ وَ  ا مِ م، أَ يرٍ يهِ ةُ اهللاُ علَ جّ عُ اهللاَالَ لِتَكونَ حُ ـزَّ   تَسمَ عَ

                                                             

 . ١اخلطبة  /هنج البالغة  )١(



 

 

 يث يف األنبياء والرسلأحاد

١٠٢ 

كَ وَ  ةً عَ جلَّ يقولُ حِ ـايَ هَ نَـةِ جَ زَ ـنَّمَ وَ ن خَ ـاحتِجَ م عَ هِ  ارِ هـلِ النـَّ أَ ىلَ اجِ
لِ اءِ وَ يَ نبِ األَ بِ  سُ ْ أَ ﴿: الرُّ مْ يَ  ملَ نَا  أتِكُ بْ ـذَّ يرٌ فَكَ نَـا نَـذِ آءَ ـدْ جَ الُواْ بَىلَ قَ يرٌ قَ نَذِ

لَ  ا نَزَّ نَا مَ لْ قُ ن يشَ  اهللاُ وَ   .IQH»﴾ءٍ مِ
 : قال× عن أمري املؤمنني

لُ اهللاِ« سُ هُ تَ  سُ رُ َ رَ بحانَ فراءُ بَ وَ ، قِّ ةُ احلَ امجِ لْقِ قِ وَ الِ نيَ اخلَ السُّ   IRH»اخلَ
ن له عنـد النـاس فوعن اهللا إىل خلقه واملعرّ ن أي أن رسل اهللا هم املبلغو(

  ).ه إىل عبادة غريه من األصنام واألوثان واألهواءتلئال ينحرفوا عن عباد
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ـأَ وَ  لـفٍ ئةُ أَ مِ ) النَّبِيُّون(« ـةٌ وَ ربَعَ ـلُونَ ( ،لـفَ نَبـيٍّ رشونَ أَ ـعِ املُرسَ وَ

مْ  نهُ َّ ةَ ثالَ ثَ ئةٍ وَ مِ  ثُ الَ ثَ ) مِ َ مجَ رشَ فِ عَ  .ISH»اءَ ريَ اءَ غَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لَّ « ىضَ كُ م بـِام مَ نهُ لَفٌ قامَ مِ م سَ نهُ ، حَ  مِ لَـفٌ ينِ اهللاِ خَ ـت ى أَ تَّـدِ فضَ

ةُ رَ كَ  هُ وَ اهللاِ سُ  امَ َ ىلَ  إِ عاىلَ تَ بحانَ   .ITH»هِ آلِ وَ  يهِ لَ عَ   اهللاُىلَّ دٍ صَ مَّ  حمُ
إىل زمـن  املاضـية طـوال الفـرتة أي أن الرسل مل ينقطعوا عـن النـاس(

                                                             

 . ١١/٣٩: بحار األنوار )١(

 . ٥٤٣٣: غرر احلكم  )٢(

 . ، رواية عن أيب ذر الغفاري٥٢٤: اخلصال  )٣(

 . ٩٤اخلطبة : هنج البالغة  )٤(



 

 

 أحاديث يف األنبياء والرسل

١٠٣ 

 .)حيث ال نبي بعده إىل قيام الساعة ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا
نبيائه طبيعة يف× لباقرا اإلمامعن   : قال وحي اهللا ألِ

ةِ أَ ىلَ اءُ عَ يَ نبِ األَ « سَ عُ : اعٍ نوَ  مخَ ـن يَسـمَ م مَ ـنهُ ـوتِ  مِ ثـلَ صَ ـوتَ مِ الصَّ
يَعلَمُ مَ  لَةِ فَ لسِ رمزي ال يفهمه غـري بمعنى أن الوحي يكون بشكل (هِ ى بِ نَ ا عَ السِّ

مْ وَ   )شـفرة خاصـةعىل طريقة الالنبي  ـنهُ نَبّـأُ  مِ ـن يُ ـفَ  مَ ثـلُ يُوسُ ـهِ مِ نامِ يف مَ
حيث يكون منامهم الذي يوحى هلم به خيتلف عن املنامات العادية وله  ( يمَ اهِ برَ إِ وَ 

ا قَالَ ﴿) النبي بوضوح اصفة احيائية خاصة يدركه يَّ  يَ  إِينِّ  بُنـَ ااملَ  يفِ  أَرَ  أَينِّ  مِ نـَ
كَ  نْ ، وَ ﴾أَذْبَحُ م مَ نهُ كـام هـو احلـال مـع رسـول  أي يعـاين الـوحي( يُعايِنُ  مِ

م من، وَ )ملسو هيلع هللا ىلصاهللا نهُ لبهِ وَ  مِ تُ يف قَ رُ يف يُنكَ نـِأُ يُوقَ أي يكـون لـه صـوت يف ( هِ ذُ
 .IQH»)األذن وعالمة يف القلب يف آن واحد

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولعن 
نأُ  الَ أَ « م عَ ثُكُ دِّ ـامٍ قوَ أَ  حَ م يَـومَ الَ وا بِأَنبِيـاءَ وَ لَيسُ ، يَغـبِطُهُ داءَ ـهَ  شُ

ةِ  يامَ ىلَ  القِ نَ اهللاِ، عَ م مِ هلِِ نازِ داءُ بِمَ هَ الشُّ ؟األَنبِياءُ وَ ن نورٍ نابِرَ مِ    مَ
نْ : قيلَ  م يَ  مَ سولَ اهللاِ؟ هُ  ا رَ
بادَ اهللاِ: ملسو هيلع هللا ىلصقالَ  بِّبونَ عِ َ ينَ حيُ مُ الذَّ ، )دهأي جيعلون اهللا حيب عبا( إىلَ اهللاِ هُ

بِّبونَ اهللاَوَ  َ بادِهِ ىلَ إِ  حيُ  . )أي جيعلون العباد حيبون اهللا(  عِ
بَادِهِ، : قيل بيب اهللاِ إِىلَ عِ لِمنَا حتَ د عَ بادَ اهللاِ إىلَ اهللاِ؟قَ بِّبونَ عِ َ يفَ حيُ  فَكَ

                                                             

 . ٢/١٦٦: تفسري العيّايش  )١(



 

 

 أحاديث يف األنبياء والرسل

١٠٤ 

بُّ اهللاُ، وَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقالَ  ـِ ام حيُ ُم بـِ روهنَ ـأمُ هُ اهللاُيَ ـامّ يَكـرَ ُم عَ ـوهنَ نهَ ـإِذا يَ ، فَ
مُ اهللاواعُ طَ أَ  بَّهُ م أحَ   IQHN»هُ

الذين يقومون بتوضيح عظمة دين اهللا  ،أي أن املبلغني والدعاة إىل اهللا(
ورشح كتابه وتبيان احاديث نبيه وآله عليهم السالم واهلدايـة إىل رصاطـه 

هلم  ،ومنهاجه وهم يف سعيهم هذا ال يرجون غري رىض اهللا ورمحته وفضله
 .)يث الرشيفمثل هذا الثواب الذي تضمنه احلد

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
،يَ نبِ ءً األَ الَ دَّ النّاسِ بَ شَ أَ  نَّ إِ « ُم، ثُمَّ  ينَ ثُمّ الّذِ  اءُ ثَلُ فَ األَ  يَلُوهنَ   IRH»لُ مثَ األَ مْ
أي أن ابتالءات اهللا وامتحانه ألنبياءه كثرية وصعبة حتـى يصـلوا إىل مـا (

بدرجة علمية عالية كدرجة وصلوا إليه من الرتب العالية مثلهم مثل من يفوز 
الدكتوراه فالبد أن يمر بامتحانات كثرية ليصل إىل مثل هذه الدرجة الرفيعـة 

 .)وهكذا احلال يف بقية الناس كل بحسب مهته وقدرته
 : قال× عن اإلمام الصادق

ْ هلَ احلَ نَّ أَ إِ « زَ  قِّ ملَ نذُ كَ الُ يَ دَّ وا يفِ انُ وا مُ ا إِ ةٍ، أَ  شِ ةٍ  ةٍ دَّ  مُ ىلَ كَ إِ لِ نَّ ذَ مَ لِيلَ قَ
  .ISH»يلةٍ وِ يةٍ طَ افِ عَ وَ 

                                                             

 . ٢٤٠: مشكاة األنوار  )١(

 . ٢/٢٥٢: الكايف  )٢(

 . ٦٧/٢١٣: بحار األنوار  )٣(



 

 

 أحاديث يف األنبياء والرسل

١٠٥ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
مِ احلَ اِ « لَ أَ لْزَ نازِ لْكَ مَ نْزِ @IQH»قِّ احلَ بِ  الَّ  إِ  يُقْىضَ قِّ يَومَ الَ هلِ احلَ قَّ يُ
IiC@aág@Âfl˚Ωa@Êc@Û‰»‡ َنة مع النبي وأهل بيته أراد أن يكون من أهل اجل

معهـم يف منـازهلم الرفيعـة يف  هم ليكونيلزمه أن يقتدي هبم وهيتدي هبدا
 .)النعيم جنات

 : قال× عن أمري املؤمنني
وا أَ اِ « نْ عَ تَ نَّ اهللاَ تباركَ وَ علَمُ بغِضُ مِ نَ  اىل يُ بادِهِ املُتَلوِّ أي الـذي ال ( عِ

، وَ  الَ فَ  ،)يثبت عىل مبدأ قِّ ولوا عنِ احلَ الَ تَزُ ةِ أَ وَ ـقِّ يَ  واأي ال متيلـ( هلِ احلَ
ـنِ إِ ؛ فَـ)احلق والتمسك بأهله واالعتصام هبدهيم ومـنهجهم عن واوتنحرف نَّ مَ

لَ بِنَ  لَكَ  ااستَبدَ  .IRH»هَ
 : قال× عن امرياملؤمنني

ـعـىل خَ لَهُ  ةً جَ م حُ هُ لَ عَ ه وجَ حيِ ن وَ مِ  هِ م بِ هُ صَّ ام خَ بِ  هُ لَ سُ رُ  ثَ عَ بَ «  ،هلقِ
ِ الّ ئَ لِ  إىل  دقِ الصِّ  م بلسانِ دعاهُ فَ  ،إليهم اإلعذارِ  كِ رتَ م بِ هُ ـلَ  ةُ جَّ احلُ  بَ  جتَ

 .ISH@»قّ احلَ  سبيلِ 
ة له عىل العباد لئال يكون للعباد العذر الرسل وجعلهم حجّ اهللا أي بعث (

                                                             

 . ٢٣٦٠: غرر احلكم  )١(

 . ١٠/١٠٥: بحار األنوار  )٢(

 . ٢/٤٣٧: هنج البالغة  )٣(



 

 

 أحاديث يف األنبياء والرسل

١٠٦ 

بأن اهللا سبحانه مل يرسل إليهم رسوال ولـو أرسـل إلـيهم رسـوالً لكـانوا 
 واألعـذار ولذا ارسل سبحانه الرسل مـع كتـبهم لقطـع احلجـة ،مؤمنني

لَكْ ﴿ ا أَهْ لَوْ أَنَّ ـوالً وَ سُ لْتَ إِلَيْنَـا رَ سَ الَ أَرْ نَا لَوْ بَّ الُوا رَ بْلِهِ لَقَ ن قَ ابٍ مِّ ذَ م بِعَ نَاهُ
 زَ نَخْ لَّ وَ بْلِ أَن نَّذِ ن قَ اتِكَ مِ نَتَّبِعَ آيَ ـ﴿ ﴾فَ بَشّ الً مُّ سُ ئَالَّ ـِرُّ ينَ لـِ رِ نـذِ مُ ينَ وَ رِ

ىلَ ا ونَ لِلنَّاسِ عَ انَ اهللاِ يَكُ كَ لِ وَ سُ دَ الرُّ ةٌ بَعْ جَّ كِيامً هللاُ حُ ا حَ يزً زِ  ).﴾عَ
 

 :ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا× عن الصادق
ــنِكم « ــدون يف دي تَ ــنْ تَقْ ــانْظُروا بِمَ م إىل اهللاِ فَ تُكُ ــادَ مْ ق ــتَكُ إنَّ أئِمَ

التِكم  IQH»وصَ
 :ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا× عن آبائه× عن الصادق 

ــإنّ ائِ « ــم وَ كُ تَ مَ ــ ،م إىل اهللاكُ دُ فْ ــظُ انْ فَ ــن تُ روا مَ ــ ونَ دُ وفِ م نكُ يف ديِ
  IRH»مْ كُ التِ وصَ 
 
 

 + ++ 

                                                             

 . ٨٨/٩٩: البحار )١(

 . ١/١٨٤: الكايف )٢(



 

 

ته  دعاؤه لنفسه وخاصّ

١٠٧ 

 
 دعاؤه لنفسه وخاصّته

 
@Í˙b«Ü 

È#n# ñb#ÇÎ@È#!–#‰#€@J 
 
نْ الَ  ايَ  نْقَضِ  مَ تِهِ ـتَ ظَمَ ائِبُ عَ جَ ـدٍ IQHي عَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ،  ، صَ هِ آلـِ وَ

نِ اإلِ  بْنَا عَ جُ احْ ادِ وَ تِكَ ـفِ  IRHحلَ ظَمَ ةُ  ،ي عَ ـدَّ ـي مُ نْتَهِ ـنْ الَ تَ ا مَ يَ وَ
                                                             

يشتمل الدعاء عىل جمموعة من املفاهيم التوحيديـة والعرفانيـة واألخالقيـة الرائعـة  *
التي متثّل حقيقة العبودية واالستعانة باهللا يف مجيع أمور احلياة حيث يبتـدأ بالتمجيـد هللا 

ل إليه بالصالة عـىل سـيد األنبيـاء والرسـل ثـمّ الطلـب منـه يف بداية الدعاء ثم التو سّ
ب إىل رضوانه وتبعد عن سخطه وتوصل إىل سـاحة رمحتـه  بجميل الدعوات التي تقرّ
وفضله يف الدنيا واآلخرة، فكـلّ منـابع اخلـري هـي بيـده وحـده، وكـلّ فضـل ورمحـة 

ا اإلنسـان وأن وتوفيق هو من لطفه وعنايته، وحري هبذه الـدعوات أن ال يغفـل عنهـ
 .تكون أهدافاً ومقاصد للداعي يف حياته ليصل هبا إىل خري الدنيا واآلخرة

كلّام مرّ يوم عىل اإلنسان وهو يسري يف تقدمه العلمـي بمختلـف أنـواع العلـوم  )١(
وأصنافها كلّام شاهد فيه من عجائب خلق اهللا وبدائع قوانينـه وتـدبريه يف اإلنسـان 

يّة ويف الكون  الواسع ما جيعله يزداد  إيامناً  وتسليامً بعظمـة واحليوان والكائنات  احل
 .اهللا  وقدرته

امنعنا وحل بيننا وبني اإلحلاد وهو اإلنحراف وامليـل عـن : احجبنا عن اإلحلاد )٢(
واملراد الثبات عىل الدين واإلستقامة عليه حتـى ال يكـون للشـيطان (احلق والعدل 

 .)دينه سبيل يف إضالل املؤمن وحرفه عن

U 



 

 

ته  دعاؤه لنفسه وخاصّ

١٠٨ 

كِهِ  لْ لِّ IQHمُ دٍ  ، صَ َمَّ ىلَ حمُ أَعتِقْ  عَ ، وَ هِ آلـِ تِك IRHوَ مَ قِ نْ نَ نَا مِ ابَ قَ   .رِ
نْ الَ  ا مَ يَ هِ وَ تـِ محَ ائِنُ رَ ـزَ نَـى خَ فْ ـدٍ ISH تَ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ ،  ، صَ هِ آلـِ وَ

محَتِكَ  يباً يفِ رَ عَلْ لَنا نَصِ اجْ   .وَ
تِهِ األَ  ؤيَ طِعُ دُونَ رُ نقَ نْ تَ ا مَ يَ ارُ وَ َمَّ ITHبصَ ىلَ حمُ لِّ عَ ،  دٍ ، صَ هِ آلـِ وَ

بِكَ  رْ نِنَا إىلَ قُ أَدْ   .وَ
                                                             

كلّ مالكٍ أو حاكم له مدة نسبية حلكمه ثم يزول بعدها ومتحى آثاره إال اهللا  )١(
ك األحـد الصـمد، الـذي ال يـزول ملكـه وسـلطانه، فهـو لِ سبحانه، فإنه الـمَ 

، ويـوم يفنـى مجيـع اخلالئـق  ، والـمـالك بعد كل أحـدٍ الـمـالك قبل كل أحدٍ
 ٰنِ ﴿ ويناد مَ لْكُ  لـِ ؟ الـمُ مَ يَوْ دِ  هللاِ﴿: فيكون اجلواب ﴾الْ احِ وَ ـارِ  الْ هَّ قَ حيـث  ﴾الْ

 . ال إنس وال جنّ وال خملوق يكون عىل قيد احلياة إالّ ما شاء اهللا
ر، : اعتق )٢(  .)رقابنا من سخطك وعقوبتك(أطلق، وحرّ
إذ إنّ خزائن رمحة اهللا وخزائن ملكه هي كمـاء البحر، كلّمــا : خزائن رمحته )٣(

فليس يف الكون خالق وفاعـل إال اهللا وال يوجـد  حملّه آخرأخذت منه شيئاً حلّ 
 .يشء من األشياء إال بأمره وخلقه وتدبريه

ألهنا حمدودة بقوانني (تعجز عن رؤيته األبصار : تنقطع دون رؤيته األبصار )٤(
اهللا وحدوده، فال تصل قدرهتا أو إمكانيتها إىل أبعد من القدرة التي وضـعها اهللا 

عن رؤية قرص الشمس وتعميه األنوار العاليـة، ويعجـز عـن  فيها، فمن يعجز
مشاهدة بعض آثار عظمتـه يف خلقـه كيـف يمكنـه أن يصـل إىل رؤيـة نـور اهللا 
وإدراك كنهه؟ ومع هذا فإن قلوب املؤمنة تستطيع رؤية عظمته وجالله بالعقـل 

 .)رغم عجز العيون عن رؤيته بالنظر



 

 

ته  دعاؤه لنفسه وخاصّ

١٠٩ 

هِ األَ  طَرِ ندَ خَ رُ عِ نْ تَصغُ ا مَ يَ دٍ IQHخطَارُ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ هِ  ، صَ آلـِ  ،وَ
يْكَ  لَ نَا عَ مْ رِّ كَ   .وَ

اطِنُ األَ  وَ هُ بَ نْدَ رُ عِ نْ تَظْهَ ا مَ يَ دٍ IRHخبَارِ وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ هِ آوَ  ، صَ  ،لـِ
يْكَ  حنَا لَدَ ضَ الَ تَفْ   .وَ

نْ هِ  نِنَا عَ مَّ أَغْ هُ هّ ـبَ ـاللَّ اكْ ـتـِـبَ ـهِ ـبِ  ISHنَ ـيـابِ ةِ الوَ ، وَ ا ـنَــفِ ـكَ
                                                             

ون املعنى هو أن منزلة اآلخرين مهام بلغوا فيك(قدرته ومنزلته ومقامه، : خطره )١(
من العظمة ليس هلا قيمة جتاه عظمة اهللا ومنزلته وعلوّ شأنه فـاألوىل التوجـه إىل اهللا 

 ). وطلب رضاه ومالحظة مقامه ومنزلته قبل النظر إىل مقام اآلخرين ومنزلتهم
ره التـي قـد أو قـد يكون الـمعنى كذلك، أن مجيع األخطار الكبرية واألذ واملكـا

يتعرض هلا املؤمن من أعداء اهللا حني خيلص العبادة والعمـل هللا تصـغر وتصـبح ال 
قيمة هلا بالقياس إىل عذاب جهنم فيام لو ترك اإلنسان عبادة اهللا وطاعته وسـار مـع 
الطواغيت وأتباع الشيطان، وبكلمة أخر ينبغي عدم اخلضوع لكلّ طـاغوتٍ مـن 

 .واملغريات، وكال الـمعنيني جائزدون اهللا مهام كانت الضغوط 
فـاهللا يعلـم كــل يشء (األخبار الـخفية التي لـم تظهر للناس : بواطن األخبار )٢(

نتُمْ حتى خفايا النفس وخطراهتا وخلجاهتا ﴿ ا أَعلَ مَ يْتُمْ وَ فَ مُ بِامَ أَخْ لَ ا أَعْ نَ أَ ه وَ ﴾ ولكنـّ
 .)يمنّ عىل عباده بالسرت والعفو

واملراد اجعل نظرنا متجهاً إليك وحدك لعظيم ما (املعطني  عطاء: هبة الوهابني )٣(
عندك من العطـاء، ولغزيـر كرمـك وجـودك يف هباتـك وفضـلك، دون النظـر إىل 

  .)اآلخرين أو طلب املساعدة منهم



 

 

ته  دعاؤه لنفسه وخاصّ

١١٠ 

اطِعِنيَ  ةَ القَ حشَ تَّــبـِ IQHوَ ، حَ تِكَ لَ ـبَ إىلَ أَ ى الَ صِ ـدٍ  نَرغَ ـعَ  حَ مَ
لِكَ  نْ أَ IRHبَذْ شَ مِ حِ تَوْ الَ نَسْ دٍ ، وَ لِكَ  حَ عَ فَضْ   .مَ
َمَّ اللَّ  ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ فَصَ كِدْ لَنَا ،آلِهِ وَ  دٍ ـهُ الَ  ،ISHوَ ـوَ ــ تَ لَ يْنَا، ـكِدْ عَ

رْ لَنا كُ امْ الَ ت ،ITHوَ رْ بنَ ـمْ ـَوَ أَ ـكُ نَّ  ،IUHناـدِلْ لَ ا، وَ لْ مِ الَ تُدِ   .IVHاوَ
                                                             

بمعنى اكفنا اخلوف من انقطـاع العالقـات اإلجتامعيـة : اكفنا وحشة القاطعني )١(
الشيطان عند التمسك بقيم اإلسـالم وواجباتـه، تباع واألذ الذي قد يصيبنا من أَ 

 وما يسببه ذلك من ضياع الفرص واإلمكانيـات واملكاسـب، ومـا يعقبـه مـن أذ
النفس يف قلة العالقات وتصدع الروابط اإلجتامعية مع املجتمع، واجعل بدل ذلك 
الغنى وطمأنينة النفس باإلرتباط بك واألنس بمحبتك واالستغناء بـك وبفضـلك 

واملراد من العبارة هو أن ال يعبأ املؤمن وال يتأثر هبذه السلبيات (يع اخلالئق، عن مج
املشار إليها ما دامت روابطه جيدة مع ربّ السـاموات واألرض، فهـو الغنـي وهـو 

 .)الكايف لعباده املؤمنني وهو الرزاق والواهب للخالئق أمجعني
ظيمـة ويقيننـا بأنّـك أنـت واملقصود اجعل ثقتنا بك ع(عطاءك الوافر، : بذلك )٢(

 .)املوصل للفضل وليس عبادك فأنت املعطي والرازق واملدبّر جلميع األسباب
وكم هللا من لطف خفي عىل (ألطف بنا واجعل أسبابك اخلفية لصاحلنا : كد لنا )٣(

 .)عباده
اجعل أقدارك املهلكة عىل أعدائنا وأبطل مكرهم، ومكـر اهللا هـو أن : امكر لنا )٤(

 واهللاُ﴿اآلخرين مردوداً عليهم حتى يكون حتفهم أو هالكهم بتـدبريهم  جيعل كيد
 .﴾اكريناملَ  ريُ خَ 
نا: أدل لنا )٥(  .اجعل النرص والغلبة لنا عىل عدوّ
 .ال جتعل النرص والغلبة ألعدائنا علينا: وال تدل منا )٦(



 

 

ته  دعاؤه لنفسه وخاصّ

١١١ 

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ نْـكَ  اللَّ قِنَا مِ ، وَ آلِهِ كَ IQHوَ ظْنَـا بـِ فَ احْ ، IRH، وَ
دنَ  بَاعِ الَ تُ ، وَ ا إلَيْكَ نَ دِ اهْ لَمْ وَ سْ هِ يَ قِ نْ تَ نْكَ إنّ مَ هِ ISHا عَ ْدِ نْ هتَ مَ ، وَ

علَمْ  بْ ITHيَ رِّ قَ نْ تُ مَ نَمْ ، وَ غْ   .IUHهُ إلَيْكَ يَ
دٍ لَّ لا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  هُ ـانِ  ،وَ مَ بِ الزَّ ـدَّ نَوائـِ نَـا حَ فِ اكْ ، IVHوَ

                                                             

عن عذابك وسخطك بإبعادنا عن الوقـوع يف املعـايص (احفظنا وصنّا : قنا )١(
 .)لسيئاتوا
أي احفظنا برعايتك وألطافك اخلفية التي تصدنا عن ارتكاب : احفظنا بك )٢(

فـإن هنـاك كثـري مـن األلطـاف  والسيئات وتفتح لنا أبواب اهلـد واخلـريات
 .والرعاية الربانية يفتحها اهللا لعباده املخلصني

نْ ﴿أي إن من توفقه للتقو يسلم من املعايص : يسلم )٣( مَ تَّقِ  وَ ـلْ  اهللاَ يَ ْعَ  لَـهُ  جيَ
جاً  ْرَ نْ ﴿ ﴾خمَ مَ تَّقِ  وَ رْ  اهللاَ يَ فِّ نْهُ  يُكَ يِّئَاتِهِ  عَ ظِمْ  سَ يُعْ هُ  وَ راً  لَ   .﴾أَجْ

أي إنّ اهلد مرتبط مع العلم باهللا وعظمة ربوبيته، فكلـام ازداد : هتده يعلم )٤(
رفـة اإلنسان علامً بربه، كلّام ازداد هداه وفتح لـه املزيـد مـن أبـواب العلـم واملع

  .الربانية
أي يتحـرر مـن أرس الـدنيا وشـهواهتا وعالئقهـا املاديـة : تقربه إليك يغنم )٥(

ليعيش بأنوار الربوبية والشوق إىل لقاء اهللا ويغنم نفحات القرب املعنوي من اهللا 
والعــيش يف أجــواء اإليــامن والتقــو يف الــدنيا إضــافة إىل القــرب األخــروي 

 .دوالدرجة الرفيعة يف جنات اخلل
ة مصائب الدهر واأليام التي تأيت بمـرور األيـام : حدّ نوائب الزمان )٦( أي شدّ

 .واألزمان، فإن الدنيا دار ابتالء واختبار



 

 

ته  دعاؤه لنفسه وخاصّ

١١٢ 

ائِدِ الشَّ  صَ َّ مَ رشَ لَةِ  ،IQHيطانِ وَ وْ ةَ صَ ارَ رَ مَ طَ  IRHوَ لْ   .انِ السُّ
امَ اللَّ  مَّ إنَّ ـلِ هُ ضْ ونَ بِفَ تَفُ ي املُكْ تَفِ كْ تِكَ   يَ وَّ دٍ  ،ISHقُ ىلَ حمَمَّ لِّ عَ  فَصَ

نَا فِ اكْ ، وَ آلِهِ تِكَ  ،وَ دَ لِ جِ نْ فَضْ عطِي املُعطُونَ مِ امَ يُ إنَّ ـلِّ  ،ITHوَ فَصَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ آلِهِ وَ  عَ إنَّ عْ اوَ ونَ بِنُورِ طِنَا، وَ تَدُ ي املُهْ تَدِ ْ ـكَ  امَ هيَ هِ جْ  ،IUHوَ

دٍ  ىلَ حممّ لِّ عَ ا فَصَ نَ دِ اهْ آلِهِ وَ   .وَ
                                                             

فإن مصائد الشيطان للناس كثرية متنوعة، كلٌّ بحسبه : رشّ مصائد الشيطان )١(
وبعمره وباهتاممه، فللشباب مصائد اللهو واجلنس واحلب الكـاذب، وللرجـال 
مصائد حب املال واجلاه وامللـك والسـلطان، وللعلـامء مصـائد احلسـد والكـرب 
وتعظيم الذات واألنا، وللنساء مصائد الشهوة والزينة والغـرية، وأمثـال ذلـك، 

 .كلٌّ بحسب صنف عمله، وطبقته االجتامعية، وعمره الزماين
ة وقسوة : صولة )٢( ام السوء واجلور(بطش وشدّ  .)حكّ
ي بفضل عونك وتدبريك، فاهللا سبحانه هو مسـبب األسـباب أ: بفضل قوتك )٣(

وواهب اإلمكانيات والقدرات، ولوال لطف اهللا ملا اسـتطاع أحـد أن حيصـل عـىل 
 .كفايته وما حيتاجه من األمور، فهو الكايف والرازق واملدبر واملغني واملعني

 أي لوال عطيتـك لعبـادك ملـا اسـتطاع العبـاد أن(غناك، عطيتك : جدتك )٤(
اب وهو مسـبب األسـباب فـال  يعطي بعضهم بعضاً، فاهللا هو الرزاق وهو الوهّ

 .)ينبغي النظر إال إليه
أي لوال هداية اهللا لعباده ولطفه هبم ملا توفقوا : هيتدي املهتدون بنور وجهك )٥(

 .إىل قبول اهلد أو السري يف مساره



 

 

ته  دعاؤه لنفسه وخاصّ

١١٣ 

مَّ إنَّ اللَّ  الَيْتَ هُ نْ وَ ـ IQHكَ مَ ْ يَضْ الَ ـملَ ـذْ رهُ خِ ـنْ رُ مَ ، وَ ـاذِلِنيَ نُ اخلَ
عُ املَانِعِنيَ أَ  نـْ نقُصهُ مَ ْ يَ هِ IRHعطَيْتَ ملَ وِ غْ ْ يُ يْتَ ملَ دَ نْ هَ مَ الَ  ISH، وَ لُ إضْ

لِّنيَ  ىلَ  ،املُضِ لِّ عَ دٍ فَصَ َمَّ نَعنَـا بِعِـزِّ   حمُ امْ هِ، وَ آلـِ بَـادِكَ وَ ـنْ عِ  ،ITHكَ مِ
أَ  ــادِكَ وَ فَ كَ بِإرْ ِ ــريْ ــنْ غَ ــا عَ نِنَ ــقِّ  ،IUHغْ ــبِيلَ احلَ ــا سَ ــلُكْ بِنَ اسْ وَ

ادِكَ  إرشَ   .IVHبـِ
هُ  ىلَ مُ ـمَّ صَ ـاللَّ دٍ ـلِّ عَ مَّ هِ  حَ آلـِ اجْ  ،وَ الَ ـعَ ـوَ وبِنَاـمَ لْ سَ لُ  IWHةَ قُ

                                                             

ن اهللا معه، وكان اهللا فمن كان مع اهللا كا(أيدت، نرصت، توليت أمره، : واليت )١(
هيّئ األسباب له من حيث يعلم وال يعلم، وحال بينه  وليّه ومواله ومدبّر أموره، ومُ

ه عن الطاعة واإليامن  .)وبني كيد الشيطان يف صدّ
أي من أراد اهللا أن يرزقه ويـدبّر أمـوره مل تقـف أمامـه األرزاق واملوانـع مهـام  )٢(

 .لطلب منه وحده دون سواهكانت عسرية فاألوىل التوجه إليه وا
ه إىل اهللا خملصاً ليحفظه من كيد الشـيطان واغوائـه (يضلّه : يغوه )٣( لــم فمن توجّ

ت خييّب اهللا رجاءه،  .)وأجاب دعاءهُ وحفظه من مجيع املضالّ
ك عن عبادك )٤( ة والقـوة واملنعـة أذ : امنعنا بعزّ أي امنع عنّا بام أنت فيه من العزّ

هم  .عبادك ورشّ
أي اجعل أرزاقك إلينا كثرية يسرية تغننـا هبـا عـن (عطائك، اعانتك : إرفادك )٥(

 .)احلاجة لغريك من العباد
 .أي بداللتك وتوفيقك إىل معرفة سبيل اهلد والرشاد: بإرشادك )٦(
ان ـأي اجعـل قلوبنـا ذاكـرة لعظمتـك وجاللـك دومـاً باللسـ: سالمة قلوبنا )٧(

 .ثام والسيئاتر لنكتسب هبا السالمة من اآلـوالفك



 

 

ته  دعاؤه لنفسه وخاصّ

١١٤ 

تِ  ظَمَ رِ عَ اغَ أَ  ،كَ يفِ ذِكْ رَ فَ انِنَاوَ كَ  IQHبدَ تـِ رِ نِعمَ كْ الَ  ،يفِ شُ انْطـِ قَ وَ
نَّتِكَ  فِ مِ صْ نَتِنَا يفِ وَ   .IRHأَلْسِ

مَّ صَ ـللَّ ا مَّ ـى مُ ـلَ ـلِّ عَ ـهُ آلِ  دٍ ـحَ اجْ  ،هِ ـوَ نَا مِ ـوَ لْ كَ ـعَ اتـِ عَ نْ دُ
ــدَّ  ــكَ ال ــ ،ISHاعِنيَ إلَيْ هُ اتِكَ الـوَ الِّ ـدَ ــدَّ ــكَ ـي يْ لَ ــ ،ITHنَ عَ مِ  نْ ـوَ

                                                             

يف حالة الفراغ مـن االشـتغال بـامور الـدنيا (بمعنى اجعل ابداننا : فراغ أبداننا )١(
لتشتغل يف عبادتك وطاعتك والتقرب اليك باالعامل الصـاحلة شـكراً ) وارتباطاهتا

عىل نعامئك واحسانك الدائم وال جتعلها منشغلة يف اللهو واإلثم ألجل قتل الوقت 
 .الشهوات و النزوات الشيطانيةصيل وتضيعه اوحت

اي اجعل ألسنتنا ال ختلو من بيان إحسانك وذكر نعامئك يف حديثها مـع : منتك )٢(
 .اآلخرين أو يف خلوهتا عند دعائك وتسبيحك

هم هـو الـدعوة إليـك : دعاتك الداعني إليك )٣( املبلّغني املخلصني لك، الذين مهّ
ـب لألسـامء وبيان عظمة ربوبيتك، وكامل رشيعتك ونـور د ينـك، مـن دون التعصّ

الشخصية التي فيها األنا والذات وحب النفس والشـهرة واملصـالح الذاتيـة، ومـن 
ـة، حتـى يكـون  ب لإلنتامءات احلزبية أو املـنظّامت والتجمعـات اخلاصّ دون التعصّ
اإلخالص هللا هو امليـزان يف تقيـيم األعـامل، وحتمـل املسـؤولية، ولـيس للمـواالة 

ل  ،شخصــية أو العشــائرية دخــل يف ذلــكاحلزبيــة أو ال فــالغرض األســايس واألوّ
 .واألخري هو بلوغ مرضاة اهللا

ب أعيـنهم فـال ـالـذين وضـعوا هدايـة العبـاد نصـ: ن عليكـوهداتك الدالي )٤(
يرتكون فرصة وال مناسبة إال استثمروها يف اهلدايـة إىل اهللا، والتعريـف بـه وبنعامئـه 

 .رشيعاتهل فعاله وحكمة أحكامه وتـومجي



 

 

ته  دعاؤه لنفسه وخاصّ

١١٥ 

ا يْكَ صَّ خَ نيَ لَدَ اصِّ مَ  ،IQHتِكَ اخلَ ا أرحَ ِنيَ ايَ امحِ  . لرَّ
 

 
 
 
 

+ + +  
 

                                                             

أي الذين أوليـتهم عنايتـك ولطفـك وأخليـت : خاصتك اخلاصني لديك )١(
ك فتسـابقوا إىل الطاعــات  قلـوهبم مـن حــب الـدنيا وزينتهـا واســتبدلتها بحبـّ
ا عمـل واحـد، وخدمـة مسـتمرة  والقربات والصاحلات بأعاملٍ متواصلة وكأهنّ

حتـى (يه كميل بـن زيـاد دائمة أو كام عربّ عنها أمري املؤمنني يف دعائه الذي يرو
 .)جتعل أعاميل وأورادي كلها ورداً واحداً وحايل يف خدمتك رسمدا



 

 

 أحاديث يف فضل الدعاء

١١٦ 

 
 أحاديث في فضل الدعاء 

 أحاديث يف فضل الدعاء 
 

وا﴿ ادْعُ نيَ  اهللاَ فَ ْلِصِ ينَ  لَهُ  خمُ لَوْ  الدِّ هَ  وَ رِ ونَ  كَ افِرُ   IQH﴾الكَ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 

الَ « عاءُ سِ نِ وَ الدُّ مودُ حُ املُؤمِ نُ الدِّ  عَ امَ ينِ وَ   IRH»رضِ األَ اتِ وَ وَ ورُ السَّ
أي أن الدعاء هو كالسـالح الـذي يـدفع بـه املـؤمن عـن نفسـه كيـد (

الشيطان ونزغه واذاه وجنده واتباعه، وهو من اعمدة الـدين التـي تـربط 
املؤمن بربه وجتعله يتوجه إليه يف كل حني وكل حاجة وكل مسـألة، وهـو 

 .)امءنور يف القلب ونور يف الس
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ مَ « ءٍ أَ  ا مِ مُ يشَ ىلَ اهللاِ تَعَ  كرَ عاءِ اىلَ عَ نَ الدُّ   ISH» مِ
 عـن اخلضـوع أي أن للدعاء منزلة وشأن عند اهللا سبحانه ألنـه يعـربّ (

 :واإلنابة هللا والتامس فضله وكرمه واستجابة ألمر اهللا بدعوته العباد بقوله
مْ ﴿ كُ بْ لَ تَجِ وينِ أَسْ عُ ـنَّمَ إِ  ادْ هَ لُونَ جَ خُ يَدْ بَادَيتِ سَ نْ عِ ونَ عَ ُ ربِ تَكْ ينَ يَسْ ذِ نَّ الَّ

ينَ  رِ اخِ  ).﴾دَ
                                                             

 . ١٤ :غافر )١(

 . ٢/٤٦٨: الكايف  )٢(

 . ٩٣/٢٩٤:  بحار األنوار )٣(



 

 

 أحاديث يف فضل الدعاء

١١٧ 

 : قال× عن اإلمام الباقر
ـوَ  زَّ عَ  اهللاِ ندَ عِ  لُ فضَ أَ  ءٍ يشَ  نْ ا مِ مَ « ـ لَّ جَ ـَّ بَ طلَـيُ وَ  لَ سـئَ يُ  نْ أَ  نْ مِ ا ممِ

َّ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ   اهللاِىلَ إِ  ضُ بغَ أَ  دٌ حَ ا أَ مَ وَ  ،هُ ندَ عِ  ـ ربُ كِ سـتَ يَ  نْ ممِ  الَ وَ  هِ تـِادَ بَ عِ  نْ عَ
  IQH»هُ ندَ عِ  امَ  لُ أَ سيَ 

ألن السؤال والطلب من اهللا هو عالمة التوحيد اخلالص واإلقرار بأن (
 .)األمور مجيعاً هي بيد اهللا وأمره ومشيئته

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
، فَ أَ « عاءُ ةِ الدُّ بادَ لُ العِ بدِ يفِ  ذِنَ اهللاُا أَ ذَ إِ فضَ ـتَحَ لَـهُ بـابَ  الدُّ لِلعَ عاءِ فَ

، إِ  محَةِ عَ  هُ لَنْ نَّ الرَّ لِكَ مَ دٌ  هيَ عاءِ أحَ   IRH»الدُّ
أي أن من توفيقات اهللا لعبده أن جيعله مهتامً بالدعاء متوجهـاً إليـه يف (

كل حاجاته ومسائله فإن يف ذلك فتح ألبواب الرمحة يف أمور الدنيا وأمور 
 ).اآلخرة

 : قال× عن أمري املؤمنني
الَ يحُ النَّجاحِ وَ اتِ فَ عاءُ مَ الدُّ « قالِيدُ الفَ   ISH»حِ مَ
أي أن من الوسـائل املهمـة يف حتصـيل النجـاح والوصـول إىل سـبل (

                                                             

 . باب الدعاء/  ٢الكايف  )١(

 . ٢/٢٣٧: تنبيه اخلواطر  )٢(

 . ٣٤١/ ٩٣: بحار األنوار  )٣(



 

 

 أحاديث يف فضل الدعاء

١١٨ 

الفالح والفوز يف أمور الدنيا واآلخرة هو الـدعاء إىل اهللا والـتامس عونـه 
 ).هـمتـورح

 : قال× عن أمري املؤمنني
بُّ األَ أَ « عاءُ يفِ األَ  لَّ جَ وَ  زَّ  اهللاِ عَ ىلَ عاملِ إِ حَ   IQH»رضِ الدُّ
ألن الدعاء من أهم وسائل القرب مـن اهللا التـي تشـد العبـد إىل ربّـه (

وجيعلــه ذاكــراً لــه ومتعلقــاً بــه يف الرخــاء والــبالء ويف مجيــع األحــوال 
 )واألوقات

 : قال× عن أمري املؤمنني
هُ أَ علَمُ النَّ أَ « بحانَ سألَةً اسِ بِاهللاِ سُ م لَهُ مَ هُ   IRH»كثَرُ
وذلك ألن من يعلم أن مجيع األمور هي بيد اهللا وحده وال يتم أمر من (

 ).األمور إال بإذنه وإرادته وبأمره فهو أوىل الناس بسؤال ربه والتوكل عليه
 : قال× اإلمام الصادقعن 

، إِ نَّ األَ  تَقُلْ إِ الَ وَ  ،اُدعُ « نهُ غَ مِ رِ د فُ ندَ اهللاِ عَ مرَ قَ ـوَ  زَّ نَّ عِ لَـةً  لَّ جَ نزِ  الَ  مَ
نالُ إِ  سألَةٍ الّ تُ   ISH» بِمَ

أي أن الدعاء قادر عىل تبديل املقـدر لإلنسـان بـل إن بعـض املنـازل (
                                                             

 . ٢/٤٦٧: الكايف  )١(

 . ٣٢٦٠: غرر احلكم  )٢(

 . ٢/٤٦٦: الكايف  )٣(



 

 

 أحاديث يف فضل الدعاء

١١٩ 

 ).األخروية التي فيها فضل اهللا ورمحته ال تنال إال بالدعاء
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

، فَ عَ « عاءِ م بِالدُّ م الَ إِ لَيكُ بُ نَّكُ رَّ ، وَ ىلَ اهللاِ بِ إِ  ونَ  تَقَ ثلِهِ كُ الَ مِ غِ  تَرتُ ةً ريَ وا صَ
ها أَ  رِ غَ ا،لِصِ وا هبِ غارِ هُ نَّ صَ إِ  نْ تَدعُ بَ الصِّ بُ الكِبارِ صَ  وَ احِ   IQH»احِ

بمعنى ينبغي للمؤمن أن يدعو ربه يف كل أمر مهام كان صغرياً أو كبرياً (
ويف كل حال وكل زمان وكل مكان ألن مجيع األمور هي بيـد اهللا وحـده، 

 ).ر مهام كان سهالً أو بسيطاً ـره اهللا فال يتيسـوأن أي أمر إذا مل ييس
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولعن 

ىلَ  أَ الَ أَ « م عَ لُّكُ الَ دُ ن عَ  سِ م مِ يكُ رُّ أَ  م،كُ وِّ دُ حٍ يُنجِ يُدِ م؟رزَ وَ   اقَكُ
م بِاللَّيلِ وَ : قالَ . بَىل: قالوا بَّكُ ونَ رَ ـإِ تَدعُ ، فَ عاءَ  نَّ النَّهـارِ ـالَ  الـدُّ  حُ سِ

  IRH»نيَ نِ ؤمِ املُ 
بمعنى ينبغي عىل املؤمن مواصلة الدعاء يف كـل األحيـان يف الرخـاء أو (

 ).األوقات من غريها أو العمل أو العبادة وقاتأ أو النهار أو الليل أو الشدة
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

، فَ « عاءِ لَيكَ بِالدُّ فَ نَّ فِ إِ عَ لِّ يهِ شِ ن كُ   ISH»اءٍ دَ  اءً مِ
                                                             

 . ٩٣/٣٠٣: بحار األنوار  )١(

 . ٢/٨: مكارم األخالق  )٢(

 . ٢/١٢: مكارم األخالق )٣(



 

 

 أحاديث يف فضل الدعاء

١٢٠ 

األنفس واألبدان فحيـنام يتوجـه العبـد فإن يف الدعاء شفاء األرواح و(
لربه ويتعلق به قلبه وعقله وروحه باهللا إذ هو اخلالق العظـيم الـذي لـيس 
كمثله يشء فإنه ينال من لطف اهللا وفضله ما يكون له شفاء ورضـاً لقلبـه 

 )»ىيا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غن«وروحه واجابة ملسائله 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 

عاءِ ابَ البَالَ بوَ وا أَ عُ اِدفَ «   IQH»ءِ بِالدُّ
فكلام أحس اإلنسان بالبالء عليه أن يبـادر إىل الـدعاء والصـدقة فـإن (

 ).ذلك يدفع السوء واألذ عنه كام يف رصيح اآليات والروايات
 

 : قال× أمري املؤمنني عن
وا أَ « عُ ، مَ اجَ البَالَ موَ اِدفَ عاءِ رَّ استَ  ا املُبتَىلَ الَّذيءِ بِالدُّ  )أي احاط به( بِهِ  دَ
نَ املُعاىفَ الَّذي الَ ءُ بِأَ البَالَ  عاءِ مِ جَ إىلَ الدُّ نُ حوَ أمَ   IRH»البَالءَ   يَ
أي أن البالء يمكن أن يدفع بالدعاء فـإن مجيـع املقـادير هـي بيـد اهللا (

 ).وحده وقد جعل الدعاء من اسباب الفرج ودفع البالء
 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
» َ ن ختَ فَ بَالَ مَ مَ فِ  ،يبُهُ ءً يُصِ وَّ تَقَدَّ عاءِ  يهِ فَ هِ اهللاُ عَ  ،بِالدُّ رِ كَ لِ ذَ  لَّ جَ وَ  زَّ ملَ يُ
  ISH»ءَ أبَداالبَالَ 

                                                             

 . ٩٣/٢٨٨:بحار األنوار )١(

 . ٩٣/٣٠١: بحار األنوار  )٢(

 . ٢/١٠: مكارم األخالق  )٣(



 

 

 أحاديث يف فضل الدعاء

١٢١ 

أي أن املؤمن الصالح ينبغي أن يبادر إىل الدعاء قبل أن حيل به الـبالء (
 ).ليدفع السوء واألذ قبل نزول القضاء والقدر

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 
دُّ القَضاءَ إالَّ  يَ الَ « عاءُ رُ   IQH» الدُّ

 : قال× عن اإلمام الصادق
فُ « ل تَعرِ نْ ولَ البَالَ ونَ طُ هَ هِ؟ ءِ مِ ِ   .القالوا » قِرصَ
مَ أَ ـلْ أُ ا ذَ إِ «: ×قالَ ف عَ هِ مُ الدُّ كُ دُ ندَ الـبَالَ حَ ـاءَ عِ لَمُ ءِ فَ ءَ نَّ الـبَالَ أَ  وااعْ
صِ    IRH»ريٌ قَ

 : قال× عن اإلمام الصادق
ن ملَ « نْ  مَ رَ  يَسألِ اهللاَ مِ   ISH»فَضلِهِ افتَقَ
فجميع األشياء هي بيد اهللا وفضله ورمحته وقضاءه وقدره فمـن مل يسـأل (

ض للفقر و  ).احلرماناهللا إدامة نعمه او املزيد منها فإنه يكون قد تعرّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 

لُوا اهللاَ عَ « نْ دَ ا بَ مَ  لَّ جَ وَ  زَّ سَ م مِ م حَ ائِ وَ حَ  ا لَكُ كُ  ،النَّعـلِ  عِ سـتّى شِ جِ
هُ إِ  ْ فإنّ تَيرسَّ هُ ملَ يَ ْ يَرسِّ   ITH»نْ ملَ يُ

                                                             

 . ٢/٧: مكارم األخالق  )١(

 . ٢/٩: مكارم األخالق  )٢(

 . ٧٦/٣١٦: بحار األنوار  )٣(

 . ٩٣/٢٩٥: بحار األنوار  )٤(



 

 

 أحاديث يف فضل الدعاء

١٢٢ 

أي ينبغي السؤال هللا سبحانه يف مجيع األمور حتى اليسرية والبسيطة منها (
وليس فقط يف األمور الصعبة واملعقدة، فإن حقيقة التيسري واللطف هو مـن 

اجات الكبرية، والتي اهللا اوالً وآخراً، وأن رب احلاجات الصغرية هو رب احل
 ).من دون رمحته وفضله ال يتيرسّ يشءٌ منها

 : قال× اإلمام الصادقعن 
ـ ا اهللاُحيَ تَ  اسْ الَّ إِ  ارِ اجلبَّ  يزِ زِ العَ   اهللاِىلَ إِ  هُ دَ يَ  بدٌ عَ  زَ برَ ا أَ مَ « ـوَ  زَّ عَ  نْ أَ  لَّ جَ

 مْ كُ دُ حَ ا أَ عَ ا دَ ذَ إِ فَ  ،اءشَ ا يِ مَ  هِ تِ محَ رَ  ضلِ فَ  نْ ا مِ يهَ فِ  لَ عَ ى جيَ تّ حَ  فراً ا صِ هَ دَّ رُ يَ 
  IQH»هِ جهِ  وَ ىلَ عَ  حَ مسَ ى يَ تّ حَ  هُ دَ يَ  دَّ رُ  يَ الَ فَ 

ام كـان حالتـه دعاء أحـد مـن عبـاده مهـ بمعنى أن اهللا سبحانه ال يردّ (
ه ما دام منسـجامً مـع رشوط الـدعاء متوجهـاً إىل اهللا ومنزلته وطبيعة دعائ

 ).فيها
 

 : قال× عن اإلمام الباقر
هَ إِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ نَّ اهللاَ إِ « رِ احَ النَّ كَ ـحلْ م عَ هِ  املَسـألَةِ عـضٍ يفِ  بَ ىلَ اسِ بَعضِ

بَّ ذَ أَ وَ  هِ نَ كَ لِ لِ حَ   IRH»فسِ
أي أن اهللا سبحانه وتعاىل يكره لعبده اإلحلـاح عـىل النـاس يف طلـب (

                                                             

 . باب الدعاء/  ٢الكايف  )١(

 . ٢/٤٧٥: الكايف  )٢ـ  ٢(
 . ٢/٤٧٣: الكايف ) ٣(



 

 

 يف فضل الدعاءأحاديث 

١٢٣ 

املسألة منهم وحيب أن يلح عليـه  العبـد بـذلك ألن اإلحلـاح هـو عالمـة 
الربوبية الكاملة والتامس احلاجات من فضله ومـن الطاعة هللا واإلقرار له ب

 ).عنده
 :قال× عن اإلمام الباقر

نٌ  يُلِحُّ عَ اهللاِ الَ وَ « ؤمِ   IRH»لَهُ  ااهَ ضَ  قَ الّ تِهِ إِ اجَ  حَ يفِ  لَّ جَ وَ  زَّ ىلَ اهللاِ عَ عَ  بدٌ مُ
أي أن احلاجات التي فيها رضاً هللا ومصلحة للعبد فإن اهللا ال يرد عبده (

عض الدعوات قد يكون يف استجابتها هالك دين اإلنسان أو فيها، إذ أن ب
لُ ا﴿هالكه  لَوْ يُعَجِّ مْ هللاُ وَ َ إِلَيْهِ ِ لَقُيضِ َريْ ُم بِاخلْ اهلَ تِعْجَ َّ اسْ لِلنَّاسِ الرشَّ
مْ  لُهُ   ).﴾أَجَ

 : قال× عن اإلمام الصادق
يبُ دُعاءً بِظَهرِ قَ الَ  لَّ جَ وَ  زَّ نَّ اهللاَ عَ إِ  ، )اي غافل عن اهللا( اهٍ لبٍ سَ  يَستَجِ

وتَ ذَ إِ فَ  أقبِلْ بِ  ا دَعَ ، ثُ قَ فَ نْ بِ  مَّ لبِكَ   ISH»ابَةِ جَ اإلِ استَيقِ
وهو تنبيه إىل رضورة توجه القلب إىل اهللا وخشـوعه لـه عنـد الـدعاء (

 ). واملسألة
 : قال× الصادق اهللا عبد أيبعن 

َّ  نْ مَ «   IQH»اءِ خَ  الرَّ يفِ  اءَ عَ الدُّ  ركثِ ليُ فَ  ةِ  الشدَّ يفِ  هُ لَ  ابَ جَ ستَ ن يُ أَ  هُ رسَ
وهو يعني أن املؤمن ال ينبغي أن ينقطع عن الـدعاء يف كـل األوقـات (

                                                             

 . ٢/٤٧٣: الكايف  )١(



 

 

 أحاديث يف فضل الدعاء

١٢٤ 

 ).وخاصة يف أوقات الراحة والرفاهية
 : قال× عن اإلمام الباقر

كُ دَعوَ أَ « عُ إِ أَ ةٍ وَ وشَ َ اءُ املَ عَ ابةٍ دُ جَ رسَ يبِ يهِ بِ خِ رءِ ألِ   IQH»ظَهرِ الغَ
اء من اآلخرين سيام إذا كـانوا مـن أهـل وهو ما يبني مد امهية الدع(

اإليامن والذكر فإن دعاء اإلنسان املذنب قد حيبس عنه بينام يستجاب دعاء 
 )هبحق أخيه فال يرد ويستجاب له دعاؤاملؤمن 

 : قال× عن اإلمام الصادق
َ اءُ املُ عَ دُ « يـبِ يـهِ بِ خِ سـلِمِ ألِ ـوقُ إِ  ،ظَهـرِ الغَ زقَ ىلَ يَسُ اعي الـرِّ  ، الـدَّ

ثالَ لَ : ولُ لَهُ املَلَكُ قُ يَ وَ  ،ءَ نهُ البالَ عَ  فُ يَرصِ وَ    IRH»هكَ مِ
أي أن املؤمن الذي يدعو ألخيه هـو املسـتفيد اوالً وقبـل أن يسـتفيد (

 ).اآلخر من دعائه
 
 

 + ++ 

                                                             

 . ٢/٥٠٧: الكايف  )١(

 . ٩٣/٣٨٥: بحار األنوار  )٢(
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م ــالَّـ دُ هللاـاحلَ لَ ي خَ يْــذِ النَّـلَ ـقَ اللَّ ارَ بـِـوَ تِهِ ـهَ وَّ ـ ،قُ مَ يَّزَ ـوَ

هِ ـبَ  تـِ امَ بِقُدرَ ـدٍ IQHيْنَهُ احِ ـلِّ وَ ـلَ لِكُ عَ جَ وداً،  ، وَ ـدُ اً حمَ ـدَّ امَ حَ ـنْهُ مِ
                                                             

ة منها حدوث الليـل والنهـار * وانعكـاس  يتناول هذا الدعاء رشح مفاهيم عدّ
ذلك عىل املؤمن من حيث حركة الزمن وانقضاء األعامر واقرتاب اآلجـال ومـا 
ينبغي أن يكون عليه املؤمن يف كل يوم وليلة منذ استيقاظه حتى منامه، سـواء يف 
األعامل الشخصية من ذكر اهللا ومتجيده وتعظيمـه، أو يف األعـامل االجتامعيـة يف 

األصـيلة يف جماهلـا اإلجيـايب كعمـل اخلـريات احلياة من متسك بالقيم اإلسالمية 
والصاحلات ونرصة احلق واعزازه واألمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر، أو يف 
اجلانب السلبي من هجران الرشّ وجتنّب سبل الشـيطان، والـدعاء بـذلك يمثـل 
برنامج عمل يومي يثبـت أساسـيات اإليـامن ويبعـد عـن مسـالك االنحـراف 

 .والضياع
معلوم أن الليل والنهار ينتجان من حركة األرض حول الشمس، والتي  كام هو )١(

 ة، والتي تدور كذلك حول املجرات األخـر تدور بدورها مع كواكبها حول املجرّ
 .التي تسري يف الكون الالحمدود ومجيع ذلك هو يشء يسري من قدرة اهللا وعظمته

V 
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دَ  أَمَ ولِجُ  IQHاً وَ وداً، يُ ْدُ دٍ  IRHممَ احِ لَّ وَ ـولِجُ  كُ يُ ، وَ بِهِ ـاحِ امَ يفِ صَ ـنْهُ مِ
يرٍ  دِ ، بِتَقْ بَهُ فِيهِ احِ بَادِ  صَ عِ نهُ لِلْ مْ ISHمِ ـئُهُ نْشِ يُ ، وَ مْ بِهِ وهُ ذُ غْ  ITH، فِيامَ يَ

لَقَ لَ  خَ ، فَ يْهِ لَ ، ـعَ ـبِ ـاتِ التَّعَ كَ رَ ـنْ حَ نُوا فِيهِ مِ كُ ، لِيَسْ يْلَ مُ اللَّ هُ
ــبِ  ــاتِ النَّصَ َضَ هنَ ــIUHوَ لَ عَ جَ ــهِ ـ، وَ تِ احَ ــنْ رَ ــوا مِ بَسُ هُ لِبَاســاً لِيَلْ

لِكَ لَ  ونَ ذَ يَكُ ، فَ هِ نَامِ مَ َامـوَ مْ مجَ لِيَنَالُوا بـِـقُ وَ  IVHاً ـهُ ، وَ ةً ةً ـهِ لَــوَّ ذَّ
                                                             

ان جعل هلـم الليـل والنهـار واملراد ان من فضل اهللا عىل الناس (وقتاً : امداً ) ١(
امً  أحـدمها مل جيعل ومن لطفه كذلك أنه حتصيل معائشهم وبني بني راحتهم  مقسّ

بـاخلالئق  ةومسـاحة حمـدودة رمحـ اً خاص اً وقت منهامواحد وانام جعل لكل  ،دائامً 
 ).وتيسرياً المور حياهتم

لليـل وهـو تشـبيه أديب مجيـل لـدخول النهـار يف الليـل أو ا( دخليُ : يولج) ٢(
بالنهار، حيث يكون الدخول تدرجيياً وليس دفعة واحدة وكأن كل منهام يغشـي 

 .)اآلخر أو حيتويه تدرجيياً 
فكل ما جيري يف الكون من خلق وحركة وتدبري إنام هو بحكمة وتقدير من اهللا  )٣(

 .سبحانه لدوام احلياة واستمرارها وتلبيتها ملطالب اإلنسان وحاجاته األساسية
 .، يديم وجودهم ضمن برنامج حمدديربّيهم: ئهمينش) ٤(
فكام هو معلوم أنـه لـوال أنّ اإلنسـان ينـام يف الليـل (العناء والتعب : النصب) ٥(

  .)وترختي مجيع أجزاء جسمه وخالياه الدماغية ملا استطاع ادامة احلياة مدة طويلة
حـة بعـد فاإلنسان عامة واملتعب خاصة يكتسـب نشـاطاً ورا( راحة: مجاماً ) ٦(

ة والطاقة جسمه النوم وكأن   .)قد وضع يف شاحنة كهربائية أمدته بالقوّ
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هْ  شَ خَ ـوَ ، وَ ةً بْ ـمُ النَّهَ ـهُ ـلَقَ لَ ـوَ وا فـِـراً، لـِـِصـارَ مُ ـنْ ـيَبْتَغُ يهِ مِ
بَّ ـفَضْ  لِيَتَسَ ، وَ زقِــبُوا إِلَ ـلِهِ يَ ـى رِ ، وَ ــسْ ـهِ حُ ، ـوا فـِـرَ ـهِ ي أَرضِ

بــاً لِــ لَ ، وَ ـطَ مْ ــاهُ نيَ ــنْ دُ ــلِ مِ اجِ ــلُ العَ يْ رْ امَ فِيــهِ نَ ــلِ يفِ دَ كُ اآلجِ
مْ  اهُ رَ بْلُـوIQHأُخْ يَ ، وَ ُمْ ـأهنَ ـلِحُ شَ كَ يُصْ لـِ ـلِّ ذَ ،  IRH، بِكُ مْ هُ بَـارَ أَخْ

هِ  تـِ اعَ ـاتِ طَ قَ ـمْ يفِ أَوْ يْـفَ هُ نْظُرُ كَ يَ ـهِ ISHوَ وضِ رُ لِ فُ نَـازِ مَ ، ITH، وَ
                                                             

لق يف الدنيا ألجل حتصيل العاجـل مـن األرزاق واملكاسـب  )١( فاإلنسان مل خيُ
لق لآلخرة واخللود فيها والـدنيا معـرب للوصـول هلـا فعليـه أن  الدنيوية وإنام خُ

مه آلخرته وال  ،تي هي وجـوده األخـروي الـدائمحيسب يف كل يوم مقدار ما قدّ
امة احلياة ومتطلباهتا فيبنـي الـدنيا وينسـى اآلخـرة أو ينبغي ال ف أن تستغرقه دوّ

 .هيملها أو يضيّعها
نوعية أعامهلم التي حقيقة أعامل العباد وتظهر  تنكشفأن بمعنى  خيترب: يبلو) ٢(

بـاده وبـام سـتؤول يستحقون هبا اجلنة أو النار، وال خيفى ان اهللا سبحانه عليم بع
َ اهللاُ﴿ إليه نتيجتهم ولكن من أجل إقامة احلجة عليهم تَيلِ لِيَبـْ مْ  وَ كُ ورِ ـدُ ـا يفِ صُ مَ

صَ  حَّ لِيُمَ ا وَ مْ  يفِ  مَ لُوبِكُ لِيمٌ  اهللاُوَ  قُ اتِ  عَ ورِ  بِذَ دُ يـوم  مـنهم حدأ يقول ولئالّ  ﴾الصُّ
والً فَ ﴿القيامة  سُ يْنَا رَ لْتَ إِلَ سَ الَ أَرْ وْ  تَّبِعَ ـنَ ـلَ زَ نَخْ لَّ وَ بْلِ أَن نَّذِ ن قَ اتِكَ مِ  .﴾آيَ

األوقـات التـي وقتهـا اهللا لطاعتـه يف العبـادات املفروضـة : أوقات طاعته )٣(
 .كأوقات الصالة والصيام واحلج والزكاة وأمثال ذلك

أي الدرجة أو املنزلة التي تؤدّ هبـا الفـروض مـن حيـث  : فروضهمنازل ) ٤(
 .رة إليهانوعية األداء ورسعة املباد
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هِ  امِ اقِعِ أَحكَ وَ مَ جيَ IQHوَ لُوا، وَ مِ وا بِامَ عَ اءُ ينَ أَسَ يَ الَّذِ زِ يَ ، ﴿لِيَجْ زِ
نَى﴾ سْ نُوا بِاحلُ ينَ أَحسَ   .الَّذِ

لَقْتَ ـاللَّهُ  ا فَ ىلَ مَ ، عَ مدُ لَكَ احلَ تَنَا ـلَ  IRHمَّ فَ تَّعْ مَ ، وَ نَ اإلِصبَاحِ نَا مِ
ـارِ  ءِ النَّهَ ـوْ نْ ضَ ـISHبِهِ مِ بَصّ ـنْ مَ ـَ، وَ نَا مِ اتِ ـطَــرتَ ، ITHالِبِ األَقـوَ

                                                             

بمعنى اختبار اهللا لعباده يف مد التزامهم باحكامه الرشعية : مواقع احكامه )١(
يف أعامهلم وسلوكهم وترصفاهتم ويف مجيع موارد احلياة حيث ال ختلو واقعة مـن 

واملقصود من العبارة هو أنّ اهللا سبحانه بمـرور الليـل والنهـار (حكم اهللا تعاىل 
نايتهم بأوقات فروضه، وكيفية اهتاممهم بأداء فروضه، خيترب عباده فري كيفية ع

فاهتم ليجزي كل منهم بعمله ومـا  وكيفية اكرتاثهم بأحكامه يف معامالهتم وترصّ
 .)اكتسبت يداه

ظ لوقت الفجر جيد وكأن الليل قد شقّ وخرج منـه ( شققت: فلقت) ٢( فاملالحِ
نيْ   .)الفجر حتّى يتّسع ويمأل اخلافِقَ

فالنهار يمثل هبجة ورسوراً للنفس إذ يكتسـب اإلنسـان مـن  :ضوء النهار )٣(
وهـو مـن للقيام بشؤون احلياة ومسـتلزماهتا نوره نشاطاً وحركةً وطاقةً وحيوية 

 .نعم اهللا وفضله عىل العباد
فـاهللا هـو امللهـم واملعـني (سبل حتصيل الرزق والعـيش : مطالب األقوات )٤(

والقوة عليه وحتصيل أسبابه وقدراتـه ه واملوفق وامليرسّ لإلنسان من حتصيل رزق
ولــوال عونــه لتعــذر الــرزق مهــام كانــت درجــة اإلنســان العلميــة أو قابليتــه 

 .)الشخصية
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قِ اآلفَاتِ  ارِ نْ طَوَ يْتَنَا فِيهِ مِ قَ وَ   .IQHوَ
ا  هَ ؤُ ـامَ ، سَ ـا لَـكَ تِهَ لَ مْ ـا بِجُ هَ لُّ تِ األَشيَاءُ كُ أَصبَحَ أَصبَحنَا وَ

دٍ  احِ لِّ وَ ثَثْتَ يفِ كُ ا بَ مَ ا، وَ هَ أَرضُ اكِنُهُ  وَ ، سَ امَ نْهُ هُ  IRHمِ كُ رِّ تَحَ مُ ، ISHوَ
هُ  صُ اخِ شَ هُ وَ يمُ قِ مُ ـا ITHوَ مَ ـالَ ، وَ ـنَّ عَ ـا كَ مَ ، وَ اءِ ـوَ ـتَ  IUHيفِ اهلَ ْ حتَ

 ، ، أَصـIVHالثَّرَ ـلْطَانُكَ سُ ـكَ وَ لْكُ ينَـا مُ وِ ، حيَ ـتِكَ بْضَ بَحنَا يفِ قَ
                                                             

واحلـوادث غـري  ما يـأيت بصـورة مفاجئـة مـن املهلكـات: طوارق اآلفات) ١(
املرتقبة، فلوال أن اهللا سبحانه حيفظ عباده يف كل يوم بل يف كل ساعة وثانيـة مـن 

ء والرضاء لكان اإلنسان فـي كل حلظـة هـدفاً للـبالء، والــمكاره واألذ البال
الذي قد يسقط عليه مـن السـامء أو يصـيبه مـن األرض مـن أنـواع الكـوارث 
الطبيعية أو اإلنسانية وهو ما يستوجب الشكر اليومي عىل دوام فضل اهللا ولطفه 

 .وإحسانه
 .واجلامدات أي األشياء الساكنة نسبياً كاألشجار: ساكنه )٢(
أي األشياء املتحركـة كالريـاح وميـاه البحـار واألهنـار والنجـوم : متحركه)٣(

 .واحليوانات واحلرشات وأمثال ذلك
الثابت يف حمله نسـبياً كاجلبـال، والشـاخص اخلـارج عـن موضـعه  : مقيمه) ٤(

 .كالشمس والقمر
ات كاملعـادن والفلـزات واملائعـات وبعـض احلــرش( استرت واختفـى: كنّ ) ٥(

 .)واملخلوقات
)٦ (الرتاب، االرض: الثر. 
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ــ شِ نَا مَ ــمُّ تَضُ ــIQHيَّتُكَ ـوَ تَصَ نَ ــبُ يفِ ـ، وَ لَّ تَقَ نَ ، وَ كَ ــرِ ــنْ أَم فُ عَ رَّ
كَ  يْتَ ـ،  لَيْسَ لَ IRHتَدبِريِ ضَ ا قَ نَ األَمرِ إِالَّ مَ ـريِ الَ ، وَ ISHنا مِ نَ اخلَ مِ

ا أَعطَيْتَ    .إِالَّ مَ
                                                             

نا مشيّتك )١( أي ال نستطيع اخلروج عن قوانينك وسـننك التـي خلقتنـا : تضمّ
رك وقضـائك الـذي لكـِعليها، وال اخلروج من أرضـك ومُ  ك، وال خمالفـة قَـدَ

ر  .أجريته علينا، فالكون كلّه ملك هللا وهو يترصف فيه كيف ما أراد وقدّ
فإن حريـة اإلرادة واإلختيـار لإلنسـان هـي ليسـت حريّـة : تدبريك نتقلّب يف )٢(

مطلقة، وإنّام هو أمرٌ بني أمرين، بني اجلرب واإلختيار، فهو مل خيرت أبويه ومل خيرت وطنه 
م بأجزاء جسمه الباطنيـة  وال ظروفه االجتامعية التي نشأ فيها وال يستطيع أن يتحكّ

كــة القلــب وال الكليــة وال الكبــد وال مــن دوران الــدمّ ولزوجتــه ونوعــه وال حر
الرشايني وال اخلاليا الدماغية وال خاليا اجلسـم وال نوعيـة اجلينـات التـي تشـكل 
خصائصه الذاتية وال مئات املاليني من أجزاء جسمه التي خلقهـا اهللا لـه ويـدبرها 
د عمره  ويديم حياهتا وحركتها بإذنه وهو غافل عن ذلك بل ال يستطيع حتى أن حيدّ
واملقادير التي يتعرض هلا، فمساحة اإلنسان التي خيتار هبا هـي مسـاحة حمـدودة ال 

 ضـمن هو اإلنسان خترج عن أمر اهللا وال ختالف قوانينه للبرش، وكلّ ما يتـرصف به

 .النسبي واالختيار االنتخاب يف له وحرية وعلمه وتدبريه اهللا إرادة
ب إن كــان يف املــايض أو يف فقضــاء اهللا وقــدره هــو الغالــ: إال مــا قضــيت )٣(

ر به وينتخب طريقـه ) النسبية(املستقبل رغم اعطاء حرية االختيار لإلنسان  ليقرّ
لكِهِ ومقتنياته وتقض ي عىل ـيف احلياة، فكارثة طبيعية أو سياسية قد تذهب بكل مُ

 .مشاريعه وأعامله وتعيده إىل نقطة الصفر أو العدم



 

 

 دعاؤه عند الصباح واملساء

١٣١ 

ا يَ  ذَ هَ مٌ ـوَ ي وْ دِ ادِثٌ جَ هُ ـحَ ، وَ تِيـدٌ ـدٌ دٌ عَ ـاهِ يْنَـا شَ لَ ، إِنْ IQHوَ عَ
مدٍ  نَا بِحَ عَ دَّ نَّا وَ سَ قَ أَحْ ارَ ا فَ أنَ إِنْ أَسَ مٍّ ـ، وَ ـىلَ نَا بِذَ ـلِّ عَ مَّ صَ هُ ، اللَّ

دٍ  َمَّ ـوءِ  حمُ ـنْ سُ نَا مِ ـمْ صِ اعْ ، وَ بَتِهِ ـاحَ صَ ـنَ مُ سْ نَا حُ قْ زُ ارْ ، وَ آلِهِ وَ
ا ، بِارتِكَ تِهِ قَ ارَ فَ ةٍ مُ يرَ رِ افِ  ، أَوْ IRHبِ جَ َ رتِ ةٍ  ISHاقْ ـغِريَ ةٍ  صَ ريَ بـِ ، أَو كَ

لْ  زِ أَجْ ألْ  ITHوَ امْ ، وَ يِّئَاتِ نَ السَّ لِنَا فِيهِ مِ أَخْ ، وَ نَاتِ سَ نَ احلَ لَنا فِيهِ مِ
يْـهِ نَ ـلَ  فَ رَ َ طَ ا بَنيْ ـرَ  IUHا مَ أَجْ راً، وَ ـكْ شُ ْـداً وَ ـرَ محَ خْ ذُ ـالً اً وَ فَضْ  اً، وَ

اناً،  إِحسَ سِّ وَ وَ تَنَـاـيَ ونَ ؤُ اتِبِنيَ مَ امِ الكَ ىلَ الكِرَ ـأل لَـIVHرْ عَ امْ نَا ـ، وَ
                                                             

عىل ابن آدم ويشـهد عليه يـوم القيامة كمـا فكل يوم هو شاهد ( حارض: تيدـع) ١(
مـا «: قال× يف األحاديث الصحيحة ورد فـي كتاب من ال حيـرضه الفقيـه عن عيل

قل فنا عليك شهيد أنا يوم جديد، وأقال له ذلك اليوم،  الإابن آدم  من يوم يمر عىل
 .)»بداأبعدها  يننك لن تراإ، فخرياً  يفّ  واعمل خرياً  يب
 .الكبري اجلناية، الذنب: اجلريرة) ٢(
الذنوب الصغرية أو الكبرية، علامً بأنّ اإلرصار عىل الصغائر ( ارتكاب: اقرتاف) ٣(

 .)جيعلها من الذنوب الكبائر
أي اكثر لنا التوفيق لألعامل الصاحلة التي تبقى ثمرهتا يف اآلخـرة ( كثرأ: جزلأ) ٤(

 .)وال تنتهي فائدهتا بانتهاء الدنيا
 .)حيث  ينبغي أن  تكون كلّ  األوقات يف طاعة اهللا( ي أول اليوم وآخرهأ: طرفيه) ٥(
ن ( خر للمسـتقبلن به، أو يـدّ وّ ـتممؤونة ما يُ ـال: ؤونتناـم) ٦( والــمراد هنـا مـا يــدوّ

 .)ويـحـفظ من احلسنات والسيئات إىل يوم القيامة ليكون احلساب بموجبه



 

 

 دعاؤه عند الصباح واملساء

١٣٢ 

نَا، وَ  ائِفَ حَ نَاتِنَا صَ سَ نْ حَ لِنَاالَ مِ وءِ أَعامَ مْ بِسُ هُ نْدَ ا عِ نَ زِ ْ   .ختُ
عَلْ لَ  مَّ اجْ هُ ةٍ ـاللَّ اعَ لِّ سَ ،  نَا يفِ كُ تِكَ بَادَ نْ عِ ظّاً مِ اتِهِ حَ اعَ نْ سَ مِ

كَ  رِ كْ نْ شُ يباً مِ نَصِ قٍ IQHوَ دْ دَ صِ اهِ شَ الَ  ، وَ نْ مَ تِكَ مِ   .ئِكَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ينَا اللَّ ِ أَيـدِ نْ بَنيْ ظْنَا مِ فَ احْ ، وَ آلِهِ ـنْ  IRHوَ مِ وَ

نِنَا نْ أَيامَ عَ نَا، وَ فِ لْ ئِلِنَا ISHخَ ـامَ ـنْ شَ عَ ينَـا، ITHوَ احِ وَ ِيـعِ نَ ـنْ مجَ مِ ، وَ
امً  اصِ ظاً عَ فْ ادِ  IUHحِ ، هَ يَتِكَ عصِ نْ مَ تِ ـيمِ اعَ الً ـاً إِىلَ طَ ـتَعمِ سْ ، مُ  كَ

بَّتِكَ ـلِ  حَ   .مَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ تِنَـا  اللَّ لَيْلَ ا، وَ ـذَ نَـا هَ مِ وْ نَـا يفِ يَ قْ فِّ وَ ، وَ آلِهِ وَ

                                                             

لـذكر والشـكر هللا وعـىل إدامـة وهو تنبيه عىل مواصـلة ا: نصيباً من شكرك )١(
األعمـال الصالـحـة وعدم االستغراق الكـيل يف األعـامل الدنيويـة وإن كانـت 

لق اإلنسان للخلود فيها ة وواجبة فالدنيا هي ممرّ لآلخرة التي خُ ومل ختلق إال  مهمّ
 .ألجل امتحان اإلنسان واختباره ليأخذ حمله الثابت يف اآلخرة

 .مامنان أمأي : يديناأمن بني ) ٢(
 .أي من جهة اليمني: ايامننا) ٣(
وهو تأكيـد عـىل احلفـظ الشـامل مـن ( مجع شامل وهو جهة اليسار: شامئلنا) ٤(

 .)مجيع اجلوانب
حفظ ـي فإنّ هللا ألطافاً خفية تــعن الوقوع يف املعاص( مانعاً، صائناً : عاصامً ) ٥(

ض للمعايص أو الوقوع فيهاـعب  .)ده من التعرّ



 

 

 عاؤه عند الصباح واملساءد

١٣٣ 

ِيعِ أَي يفِ مجَ هِ، وَ ذِ نَاـَّهَ ـ IQHامِ انِ الشَّ جـرَ هِ ، وَ ريِ لِ اخلَ تِعامَ سْ  ،IRHرِّ ـالِ
شُ  رِ النِّ ـوَ مِ ـكْ مُ ITHنَنِ ـاعِ السُّ ـَبـاتِّ ، وَ ISHعَ انَ ـ، وَ عِ ـةِ الــبَــجَ ، IUHبِدَ

ــ األَم ـــرِ بِ ـوَ ــرِ ـال ــنِ املُنكَ ــيِ عَ النَّهْ ، وَ وفِ عرُ ــةِ IVHمَ يَاطَ حِ ، وَ
                                                             

ينبغـي أن ) يف األمور التي سيلفت النظر إليهـا(× ايا من اإلمام هذه الوص) ١(
تدخل ضمن الربنامج اليومي جلميع املؤمنني واملؤمنات ألهنا جزء من توفيق اهللا 

 .هلم يف الدنيا لينالوا هبا درجات اآلخرة
ه ألعـامل اخلـري  )٢( بمعنى ينبغي أن تكون عند املؤمن احلالة اإليامنية التي تشـدّ

اخلري وألهل الصالح والتقـى وتبعـده عـن الشــر واألرشار وجمـاالت وألهل 
 .عملهم وجتمعهم حتى تصبح له عادة وسلوكاً فطرياً من دون تكلّف

أي تكون عنده حالة الشكر القلبي واللساين لنعم اهللا يف مجيـع : شكر النعم )٣(
ل اهللا األحوال وعدم التفاقر أو الشكو من سوء األحوال واألرزاق أو كـام قـا

ا﴿تعاىل  أَمَّ ةِ  وَ مَ بِّكَ  بِنِعْ ﴾ رَ ثْ دِّ  .فَحَ
أي ادامة السنن واألعامل التي كـان يقـوم هبـا النبـي وأهـل : واتباع السنن )٤(

يف احلياة الفردية أو احلياة االجتامعية وبكلمة أخر احلفاظ عىل القضـايا ÷ بيته
 .الشـرعية من مستحبات وواجبات اعتاد عليها املترشعة

فإن املبالغـة (أو إدخال ما ليس فيه  دعة وهي احلدث يف الدينمجع بِ : علبِدَ ا) ٥(
يف االجتهادات والطقوس قد تؤدي إىل اإلنحـراف عـن روح الـدين واإلهـتامم 

 .)ومقاصدهبالشكليات الفارغة واملظاهر الكاذبة التي تضيع فيها أهداف الدين 
التي متنـع االنحـراف وتقـف وهي إحد الركائز األساسية : النهي عن املنكر )٦(

 .ة عىل املجتمع اإلسالمي النظيفيَ ضِ أمامه من أن ينتشـر ويرتك آثاره السلبية واملرَ 



 

 

 دعاؤه عند الصباح واملساء

١٣٤ 

ــالَ  إِذالَ IQHمِ اإلِس ــلِ وَ ــاصِ البَاطِ تِقَ انْ ــهِ ، وَ ــIRHلِ نُص ــقِّ ـ، وَ ةِ احلَ رَ
ــ ــةِ الضَّ نَ اوَ عَ مُ ، وَ ــالِّ ــادِ الضَّ إِرشَ هِ، وَ ازِ ــزَ إِع اكِ وَ إِدرَ ، وَ عِيفِ

  .ISHيفِ هِ اللَّ 
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ـنَ  اللَّ هُ أَيمَ لْ عَ اجْ ، وَ آلِهِ مٍ  ITHوَ ـوْ ،  يَ اهُ ـدنَ هِ عَ

                                                             

واملراد (أي احلفاظ عىل أمور اإلسالم ورعاية أركانه وقوانينه : اإلسالم حياطة) ١(
ع هو اإلهتامم بامور اإلسالم واملسلمني والعمل عىل نشـر املفاهيم اإلسـالمية ورفـ

 .)احليف والظلم عن املسلمني ومساعدهتم يف مجيع املجاالت الـممكنة
أي الوقوف أمام الباطل سواء أكان مفـاهيم منحرفـة : انتقاص الباطل وإذالله )٢(

له  أو أعامل وممارسات خاطئة، فردية أو اجتامعية أو سياسية، فإن إزالة الباطل يف أوّ
ل فإنّـه سـينتهي بكـوارث اجتامعيـة أمر يسري مقـدور عليـه أمـا إذا تـرك واسـتفح

 .وأخالقية تؤدّي إىل خراب املجتمع والدولة
الـمحتاج، والروايات كثرية فـي عظـم ثـواب مضطر ـاغاثة ال: ادراك اللهيف) ٣(

إعانة الـمحتاج الـملهوف أو الـمنقطع حيث أهنـا تعـدل ثـواب طـواف وطـواف 
اجلانـب مـن الــمساعدات  حول البيت احلرام كام يف بعض الروايات ألمهيـة هـذا

وهـي جـزء مـن القـيم اإلسـالمية الـدعاء  هلـا هذه القيم االخالقية التي يتعرض(
مـن  اً ينبغي أن تكون جزءواألخالقية الواسعة التي اشتملت عليها الشـريعة والتي 

الفرديـة واالجتمــاعية  ي سلوكهم وحياهتمـة ثابتة فـان وسمـشخصية أهل األيم
 ).وليس كنظرية فحسب العملية والتطبيقية

 .»من تساو يوماه فهو مغبون«: ، ويف احلديثأبرك أسعد: أيمن) ٤(



 

 

 دعاؤه عند الصباح واملساء

١٣٥ 

بٍ  احِ لَ صَ أَفْضَ قْتٍ  وَ َ وَ ريْ خَ ، وَ بْنَاهُ حِ نَا فِيـهِ  صَ لِلْ نَـا  IQHظَ لْ عَ اجْ وَ
ـ ـارُ مِ النَّهَ يْـلُ وَ يْـهِ اللَّ لَ ـرَّ عَ ـنْ مَ نْ أَرىضَ مَ ، مِ ـكَ قِ لْ ـةِ خَ لَ نْ مجُ

مْ  هُ مَ ـوَ أَقْ ، وَ كَ مِ نْ نِعَ لَيْتَ مِ مْ ملَِا أَوْ هُ رَ كَ ـنْ  IRHأَشْ عـتَ مِ َ امَ رشَ بـِ
ْيِــكَ  ــنْ هنَ رتَ مِ ــذَّ ــامَّ حَ ــمْ عَ هُ فَ قَ أَوْ ، وَ ــكَ ائِعِ ــمَّ إِينِّ ISHرشَ هُ ، اللَّ

ـنْ  مَ ، وَ ـكَ أَرضَ كَ وَ ءَ ـامَ دُ سَ ـهِ أُشْ يداً، وَ هِ ى بِكَ شَ فَ كَ كَ وَ دُ هِ أُشْ
الَ أَ  ــنْ مَ امَ مِ نتَهُ ــكَ ا، سْ ــذَ ي هَ مِ ــوْ ، يفِ يَ ــكَ قِ لْ ــائِرِ خَ سَ ــكَ وَ تِ ئِكَ

دُ أَنَّكَ أَنـتَ اهللاُ هَ ا، أَينِّ أَشْ ذَ ي هَ رِّ تَقَ سْ مُ هِ، وَ ذِ تِي هَ اعَ سَ ي  وَ الَّـذِ
، رَ الَ  مِ كْ دلٌ يفِ احلُ ، عَ طِ ائِمٌ بِالقِسْ بَـادِ، ؤُ إِلَهَ إِالَّ أَنتَ قَ وفٌ بِالعِ

                                                             

 .أي أحاطنا وشملنا: ظللنا فيه) ١(
وأكثرهم التزاماً بقيم اإلسـالم ومفاهيمـه وأحكامـه  أي أعملهم: أقومهم) ٢(

 .مهام كانت الظروف اخلارجية والداخلية معاكسة لذلك
ـه يف كتابـه بمعنى اإلنت: من هنيك )٣( هاء عن املحرمات وكلّام هنى اهللا عنه أو ذمّ

علـامً (من األعامل واألخالق والصفات وما أوضحه النبي يف سـنّته وأحاديثـه، 
بأن اإللتزام هبذا النهي وما سبق من الدعوة إىل اإللتزام بالواجبـات، مـن شـأهنا 

أو أن يؤثر فيـه  أن جتعل الصالبة والثبات للمؤمن يف احلياة وحتول دون انحرافه
الشيطان حيث يكون الرتاخي مدخالً لإلضالل، عالوة عىل ما حيظى به املطيـع 

 .)هللا من رعاية وكرامة من اهللا سبحانه



 

 

 دعاؤه عند الصباح واملساء

١٣٦ 

الِكُ املُلْ  داً مَ َمَّ أَنَّ حمُ ، وَ لْقِ يمٌ بِاخلَ حِ ، رَ ىلَّ (كِ هِ   اهللاُصَ آلـِ يهِ وَ لَ ، )عَ
تَـ لْ َّ ، محَ ـكَ قِ لْ ـنْ خَ تُـكَ مِ َ ريَ خِ ، وَ ولُكَ سُ رَ كَ وَ بْدُ الَــعَ سَ تَكَ ـهُ رِ

رتَ  أَمَ ا، وَ اهَ أَدَّ حَ لَ هُ بِالنُّصحِ ألُ ـفَ نَصَ تِهِ فَ اـمَّ   .هَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ فَصَ هُ آلِ  اللَّ ـدٍ وَ ـىلَ أَحَ يْتَ عَ لَّ ا صَ ثَرَ مَ ، أَكْ ـنْ  هِ مِ

يْتَ أَحَ  ا آتَ لَ مَ نَّا أَفْضَ آتِهِ عَ ، وَ لْقِكَ نَّا ـخَ هِ عَ زِ اجْ ، وَ بَادِكَ نْ عِ داً مِ
نْ  نْ أَنبِيَائِكَ عَ داً مِ يْتَ أَحَ زَ ا جَ مَ مَ رَ أَكْ لَ وَ ، إِنَّك أَنتَ أُ أَفْضَ تِهِ مَّ

افِرُ  ، الغَ يمِ سِ ـيمٍ املَنَّانُ بِاجلَ حِ ـلِّ رَ نْ كُ مُ مِ أَنتَ أَرحَ ، وَ ظِيمِ عَ ، لِلْ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ينَ  فَصَ رِ آلِهِ الطَّيِّبِنيَ الطَّاهِ بِنيَ  ،وَ  . األَخيَارِ األَنجَ

 
 
 

+ + +  
 



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٣٧ 

 
 أحاديث في الوقت 

 أحاديث يف الوقت
 

العَرصِ ﴿ انَ ناإلِ  إِنَّ *  وَ ي سَ ـ لَفِ سْ ينَ  إِالَّ *  رٍ ـخُ وا الَّـذِ نـُ لُـواوَ  آمَ مِ  عَ
اتِ  احلَِ ا الصَّ وْ اصَ تَوَ قِّ  وَ ا بِاحلَ وْ اصَ تَوَ ِ  وَ ربْ   IQH﴾بِالصَّ

 

 اغتنام العمر
 : قال× عن أمري املؤمنني

مرُ « تِكَ إِ عُ عادَ هرُ سَ دتَهُ يفِ أَ  نْ كَ مَ بِّكَ نفَ ةِ رَ   IRH» طاعَ
والـذي ينبغـي رصفـه يف ة هو العمر بمعنى إنّ ثمن السعادة األخروي(

 .) من تضييعه يف توافه الدنيا واشتغاالهتا طاعة اهللا بدالً 
 : قال× عن أمري املؤمنني

تَ بِامَ « نْ  أَ لَوِ اعتَربَ عتَ مِ كَ لَ ايضِ مَ  ضَ مرِ ظتَ مَ ـ عُ فِ يَ حَ   ISH»ا بَقِ
وهو إشعار للمؤمن بام ضيع من عمـره وأن يتحسـس هـذه اخلسـارة (

عمر لتدارك ما الكبرية لرصيده من اآلخرة فيبادر إىل استثامر ما تبقى من ال
  .)فات منه

                                                             

 . ٣ـ  ١: العرص )١(

 . ٣٤٢٩/ غرر احلكم  )٢(

 . ٧٥٨٩/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٣٨ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
د ِإ« زَ أ  ْودٌ لَن ُنَّ العُمرَ حمَ تَجاوَ دٌ مَ  َيَ ، فَ حَ رَ لَهُ دِّ بـلَ نَفـاذِ  ُادِربَ ا قُ  وا قَ
لِ األَ    IQH»جَ

ر له فينبغي للمؤمن أن يسارع ( بمعنى أن لكل إنسان عمره املحدد املقدّ
غـد أو بعـد سـاعة ال إىل عمل الصاحلات وال يؤخرها للمسـتقبل فـرب 

  .)يكون من أهل الدنيا فيكون من أهل اآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

لِمَ أَ « أً عَ مَ اهللاُ امرَ حِ طاهُ إِ  نَّ رَ هُ خُ سَ لَـهُ ىلَ نَفَ مَ رَ عَ بـادَ ، فَ لِهِ ـوَ   أجَ رَ ـقَصَّ
هُ أَ  لَ   IRH»مَ

أي أن كل نفس يتنفسه اإلنسان بمعادل خطـوة خيطوهـا إىل أجلـه أو (
ته، فالعمر يف هنايته هو جمموعة أنفاس يتنفسها اإلنسان منذ والدته إىل هناي

هو جزء من احلياة، وهو ما يعني االهتامم بالوقت وعـدم موته، فكل نفس 
  .)تضييع كل حلظة منه ألنه جزءٌ من رأسامل اإلنسان آلخرته

 : قال× عن أمري املؤمنني
َ األَ « أً قَرصَّ مَ اهللاُ امرَ حِ لَ وَ رَ لَ ابَ مَ رَ األجَ لَ وَ اغتَنَمَ املُ وَ  ،دَ ـنَ هَ دَ مِ وَّ تَـزَ

لِ    ISH»العَمَ
                                                             

 . ٣٣٦/ أعالم الدين  )١(

 . ٥٢١٤/ غرر احلكم  )٢(

 . ٥٢١٠ /غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٣٩ 

املـرء  ميكون طويل األمل يف الدنيا فـال يعلـال أي ينبغي لإلنسان أن (
  .)متى يأيت أجله ولذا يلزمه املبادرة إىل استثامر كل حلظة آلخرته

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ مَ « أيتِ عَ يَ  ا مِ ، أَ يَ : اليومُ  قالَ ذلكَ  مَ إالَّ  ابنِ آدَ ىلَ ومٍ يَ مَ ا يَـومٌ نَـا بنَ آدَ

ديدٌ وَ  رياً نَ أَ جَ ، فافعَلْ يبِ خَ هيدٌ رياً ، وَ ا علَيكَ شَ َّ خَ لْ يفِ د، أَ اعمَ هَ لـكَ  شْ
، فإنّكَ لَن تَراينِ  ةِ يامَ ها أَ  يَومَ القِ   IQH»داً بَ بَعدَ

تـه بمعنى ينبغي للمؤمن أن يعترب كل يوم يعيشه هو آخر يوم مـن حيا(
 .)فيعطيه من اإلهتامم واجلهد وكأنه سيفارق الدنيا يف آخره

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
امَ ثَ نَّ األَ  إِ الَ أَ « ىضَ : ثةٌ الَ يّ ، الَ يَومٌ مَ وهُ يَ الَ وَ   تَرجُ ، وَ يَومٌ بَقِ نهُ يَومٌ بُدَّ مِ

أيتِ الَ  ، فَ يَ نُهُ أمَ ،األَ  تَ وعِظـةٌ ، وَ وَ  مسُ مَ ـةٌ نيمَ ـدٌ الَ اليَـومُ غَ ـنْ  تَـغَ ي مَ  درِ
هُ أَ    IRH»هلُ

بمعنى ينبغي للمؤمن أن يكون تركيزه عىل احلارض ويغتنم الفرصـة ألجـل (
ل عـىل وال يعـوّ  ،ألجـل العـربة واملوعظـة اآلخرة وال يلتفـت إىل املـايض إالّ 

 ).ه ال يدري هل سيكون غداً من عمره أم ال يكوناملستقبل ألنّ 
                                                             

 . ٧/٣٢٥: بحار األنوار )١(

 . ٢٢٠ /حتف العقول  )٢(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٤٠ 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ فَ « هِ وَ صأَ  ازَ مَ لَ يَومِ مَ هِ لَحَ عَ طَ أمسِ كَ فَوارِ رَ   IQH»استَدْ
بمعنى فاز من استثمر يومـه فـيام يكـون لـه رصـيداً جيـداً يف آخرتـه (

 ).ليعوض به عام ضاع من عمره
 : قال× عن اإلمام الصادق

وا عَ « ُ ي سَ نَّ إِ ا فَ نيَ  الدُّ ىلَ اِصربِ ، فَ ام هِ ةٌ ىضَ امَ اعَ نهُ فَ  مَ ِدُ لَهُ أَ الَ  مِ  الَ وَ  اً ملـَ جتَ
ورا، وَ  ُ ِئْ فَ مَ رسُ ي مَ الَ ا ملَ جيَ و؟ وَ  تَدرِ تُكَ الّ ام هي سَ نَّ إِ ا هُ ا، يهَ فِ  نتَ ي أَ تِ اعَ

ةِ اهللاِ طَ ىلَ ا عَ يهَ اصربِ فِ فَ  عصيَةِ اهللا نْ ا عَ يهَ اصربِ فِ ، وَ اعَ  IRH»مَ
فاغتنمه آلخرتك، باملبادرة إىل  أي أن الدنيا هي يومك الذي تعيش فيه(

ب املعايص والسيئات، وال تضيّعه باألسف عـىل املـايض الطاعات واجتنا
@ .)أو التعويل عىل املستقبل

 

 الزيادة اليومية يف احلسنات
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
لَ يَومَ « نِ اعتَدَ غبُ مَ و مَ ، وَ اهُ فهُ ن كانَ ونٌ َّ يفِ  مَ هِ رشَ دِ هِ فَ  اً  غَ ن يَومِ ـو مِ هُ
فتُ  ـوَ ، )بمعنى قد سقط يف فتنة الشيطان(ونٌ مَ قَّـدِ النُقصَ تَفَ ن ملَ يَ  انَ يفِ مَ

                                                             

 . ٦٥٤٠ /غرر احلكم  )١(

 ش. ٢/٤٥٤: الكايف )٢(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٤١ 

هِ دَ نَ  ، وَ  امَ فسِ هُ ن دَ نَقصُ ريٌ لَهُ مَ هُ فاملَوتُ خَ @IQH»امَ نَقصُ
ي من تساو يوماه من دون زيادة يف األجر والثواب عام كـان عليـه يف أ(

خرويـة، أمـا إذا اليوم السابق له فهو قد غبن نفسه وأنقص من مكانتها األ
ي قد سقط أ ،يل هي الزيادة يف السيئات فهو مفتونكانت حصيلة يومه التا

فإن مل ينتبه إىل حاله وما وصل إليه مـن الـرتدي يف فتنة الشيطان واغوائه، 
@  .)خروي تزداد سيئاته وعقابه األوالتسافل فإن املوت خري له لئالّ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لَ يَوماهُ فَ « نِ اعتَدَ غبونٌ مَ و مَ ن كانَ وَ ... هُ ، غَ  مَ حرومٌ يْهِ فمَ َّ يَومَ هُ رشَ دُ

نْ وَ  بالِ بِ  مَ نْ امَ ملَ يُ ئَ مِ زِ تِهِ إِ   رُ رَ ، وَ  اذَ آخِ و هالِكٌ نياهُ فهُ تْ لَهُ دُ لِمَ ـنْ سَ ملَ  مَ
نْ  دِ النَّقصَ مِ تَعاهَ هِ نَ  يَ لَبَ عَ  فسِ وَ غَ يهِ اهلَ نْ ، وَ لَ  نَقصٍ فاملَوتُ كانَ يفِ  مَ

ريٌ لَهُ    IRH»خَ
سوء من يومه األول يف اكتساب احلسـنات فهـو أ ي من كان يومه الثاينأ(

فضل اهللا ورمحته، بمعنى ينبغي عىل املؤمن يف كـل يـوم من حمروم من الزيادة 
 احـرزه يف امّ عخروي من احلسنات والصاحلات جديد أن يزيد يف رصيده األ

داء اإلنسان للواجبـات واملسـتحبات أاليوم السابق، وهو عادة ما يكون عند 
ي كلفه اهللا هبا كالصالة اليومية والـدعاء وتـالوة القـرآن وعمـل الرشعية الت

                                                             

 . ٧٨/٢٧٧: بحار األنوار )١(

 . ٤٧٧ /األمايل للصدوق  )٢(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٤٢ 

الصاحلات عموماً، أما إذا ارتكب املعايص واكتسب اآلثام فإن هذا يزيـد يف 
حمرومـاً أو مأثومـاً، ومـن مل رصيد سيئاته وينقص من رصيد حسناته فيكون 

عاقبته  تادبام وصلت إليه حالته اإليامنية ويتدارك نفسه ويعالج نقصه ز يبالِ 
 ).سوءاً وكان املوت أفضل له من احلياة

 : قال× عن أمري املؤمنني
َ عَ  نْ  العاقِلِ أَ ىلَ عَ « يصِ ا يفِ ىلَ حيُ هيَ ساوِ هِ مَ ينِ وَ   نفسِ أيِ وَ الدِّ قِ خالَ األَ الرَ

عَ ذَ األَ وَ  يَجمَ ، فَ هِ أَ كَ يفِ لِ دَبِ درِ لَ يفِ وَ  ابٍ تَ  كِ و يفِ  صَ   IQH»الَتِهازَ  إِ يَعمَ
 ) أن يكون ناقداً لنفسه بصورة مستمرةاملؤمن اللبيب غي عىل أن ينب(

 

 االهتامم بالوقت
 : قال× عن أمري املؤمنني

النِ فِ نَّ اللَّيلَ وَ إِ « ل فِ النَّهارَ يَعمَ اعمَ امَ يكَ فَ نـكَ ، وَ يهِ ذانِ مِ أخُ ـذْ  يَ فخُ
ام نهُ   IRH»مِ
ول إىل بمعنى أنّ مرور الليل والنّهار يستهلكان عمر اإلنسان يف الوص(

هنايته، فينبغي للمؤمن أن يستهلك هذا الوقت آلخرته بدالً من ضياعه يف 
 ) واشتغاالهتا امللهية دنياامور ال

 : قال× عن  أمري املؤمنني
ـا أَ مَ « عَ السَّ ، وَ رسَ عَ األَ أَ اعاتِ يفِ اليَـومِ ، وَ يَّـرسَ ـهرِ عَ امَ يفِ الشَّ  أرسَ

                                                             

 . ٧٨/٦: بحار األنوار )١(

 . ٣٧٠٥ /غرر احلكم  )٢(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٤٣ 

هُ  ، وَ الشُّ نَةِ نِ أَ ورَ يفِ السَّ عَ السّ   IQH»نيَ يفِ العُمرِ رسَ
بمعنى أن الوقت يساوي عمر اإلنسان وهـو رأس مالـه الـذي حيـدد (

رعة متام ـموقعه ودرجته يف اآلخرة وينبغي عىل املؤمن أن حيرص عليه لس
 ).العمر وانتهائه

 : قال× عن أمري املؤمنني
تْ سَ مَ « نْ ا انقَضَ ةٌ مِ كَ إالَّ  اعَ كَ دَهرِ مرِ ن عُ ةٍ مِ طعَ   IRH» بِقِ
أن كل ساعة تنقيض هي خسارة من عمر اإلنسـان الـدنيوي مـا مل  أي(

يستغلها يف طاعة اهللا وهو ارشاد ألمهية الوقت يف عمر اإلنسان واسـتثامره 
 ). يف ما ينفع

 : قال× عن أمري املؤمنني
م يَوماً الَ « نكُ رٌ مِ مَّ عَ رُ مُ مَّ عَ هِ إالَّ   يُ رِ مُ ن عُ ن أَ مِ رَ مِ َدمِ آخَ لِهِ  هبِ   ISH»جَ
إنّ عمر اإلنسان هو أكرب ما يكون عند الوالدة، ثـمّ يتنـاقص  أي(

فكلام ازدادت سـنوات احليـاة نقصـت املـدة  تدرجيياً مع مرور األيام
ستثامر الوقت فـيام تبقـى مـن العمـر الباقية إىل املوت وهو مدعاة لال

  .)عسى أن يكون فيه تاليف التقصري والغفلة فيام مىض منه
                                                             

 . ١٨٨اخلطبة : هنج البالغة )١(

 . ٩٦٠٨ /غرر احلكم  )٢(

 . ١٤٥اخلطبة : البالغة هنج )٣(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٤٤ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
دُ أَ أَ « دَ ، فَ يَّ نتَ عَ لُّ يَومٍ يَميضِ امٍ ، فَ كُ كَ لَيكَ يَميض بِبَعضِ فِّضْ يفِ  عَ  خَ

بِ أَ الطَّلَبِ وَ    IQH»مجِلْ يفِ املُكتَسَ
سبت سنوات العمر كم حتوي من األيام فـإن عمـر اإلنسـان يف ( فلو حُ

النهاية هو عدد أيام، فكلام ما مىض يوم نقص مـن العمـر مثلـه واقرتبـت 
املوت، ولذا يلزم اإلنسان الوعي حلقيقـة قرصـ الفـرتة الباقيـة مـن  ساعة
غافالً عن  ،فيها هفال جيعله مستغرقاً يف طلب الدنيا وحتصيل ما يرتك ،العمر

حتصيل اآلخرة وزيادة رصيده هناك والذي يكون سـبب سـعادته الباقيـة 
  .)اخلالدة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ىلَ « نْ عَ كَ أَ كُ مرِ ن عُ حَّ مِ ىلَ شَ ِكَ وَ  كَ عَ كَ دِرمهَ   IRH»دينارِ
كام حتفظ مالك  أي ال هتدر العمر وتضيع أوقاته فيام ال ينفع يف اآلخرة(

وحترص عليه من الضياع يف األمور التافه، فاملال ينتهي يف الـدنيا والعمـر 
 .)يبقى جلزاء اآلخرة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
بلَ أربَعٍ بَ « بابِكَ قَ : ادِرْ بِأربَعٍ قَ ، وَ  بلَ بِشَ كَ مِ رَ ، هَ كَ قمِ بلَ سُ تِكَ قَ حَّ صِ

                                                             

 . ٣٨٧٤ /غرر احلكم  )١(

 . ٢/٣٦٤: مكارم األخالق )٢(



 

 

 ث يف الوقتأحادي

١٤٥ 

، وَ وَ  كَ بلَ فَقرِ ناكَ قَ بلَ غِ ياتِكَ قَ َ  حَ   IQH»اتِكَ ممَ
واجلامل بينام اهلرم يتشخص فيه فإن الشباب يتجسد فيه القوة والقدرة (

الضعف والسقم والوهن وسوء احلال، فحينام هيرم اإلنسـان يـدرك قـدر 
 ،نام يمرض يدرك قدر العافية والسالمةالشباب وقيمته، وكذا هو احلال حي

وحينام يفتقر يدرك قدر السعة والغنى، وحينام يموت يدرك قدر احلياة التي 
ام كان بإمكانه أن يشرتي هبا نعيم اجلنة ودرجاهتا العالية بينام هو اضاعها في

من األمور وذهب إىل اهللا فقـرياً معـدماً لـيس لـه إال ال يبقى له يف اآلخرة 
 ). وعفوهرمحة اهللا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « نَ فِ أَ  مَ نْ يامَ حسَ يَ مِ هِ ملَ   بَقِ مرِ ضَ  عُ ذْ بِام مَ ـنْ ـيُؤاخَ ، وَ  ى مِ هِ نبـِ ـنْ ذَ  مَ

نْ يامَ اءَ فِ سَ أَ  يَ مِ هِ   بَقِ مرِ ذَ أُ عُ لِ وَ بِاألَ  خِ رِ وَّ @IRH»اآلخِ
وهو ما يستلزم من أهل اإليامن مضاعفة اعامهلم الصاحلة قبـل املـوت (

وإال فلن ينفع اإلنسان مـا قدمـه مـن صـاحلات يف  بحسن العاقبة ليفوزوا
  ).سابق عمره إذا كانت عاقبته سيئة يف هناية عمره

 : قال× عن أمري املؤمنني
بَهُ « طلَ اعَ مَ قَد أَضَ يهِ فَ نجِ ا يُ ريِ مَ هُ يفِ غَ مرَ نْ أَفنَى عُ   ISH»مَ

                                                             

 . ٢٣٩ /اخلصال  )١(

 . ١١١ / األمايل للصدوق )٢(

 . ٨٥٣٢/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٤٦ 

معنـى أنـه أي من اشتغل يف ما ال ينفعه يف اآلخرة فقد اضاع طريقـه ب(
ل اإلنسان من درجات ومقامات وغنائم دنيويـة ومل يكـن فيهـا  مهام حصّ

 ).يشء لآلخرة فقد اضاع عمره وخرس سعيه وجهده
 : قال× عن أمري املؤمنني

قتُكَ الَّ إِ « كَ وَ مرَ   IQH»يهِ نتَ فِ ي أَ ذِ نَّ عُ
تنبيه إىل االهتامم باليوم الـذي يعيشـه اإلنسـان حيـث ينبغـي أن وهو (

مـن  ممـن األحيـاء أهل سيكون فيه لطاعة اهللا، فهو ال يدري غداً يستغله 
  .)األموات

 : قال× عن أمري املؤمنني
ارَ « النَّهَ طِيَّتُهُ اللَّيلَ وَ انَت مَ نْ كَ اً  مَ اقِفَ انَ وَ إِنْ كَ ارُ بِهِ وَ هُ يُسَ إِنَّ   IRH»فَ
عر اإلنسان بذلك أم ال، (  كاملسـافر يففهو أي إنّ العمر ينقيض سواء شَ

  .)طائرة ال يشعر بأنه يطوي املسافات حتّى هيبط يف املطار يف دولة أخرال
 

 تقسيم األوقات
 : قال× عن أمري املؤمنني

ي فِ سَ فَ : اتٍ اعَ ثُ سَ الَ نِ ثَ ؤمِ لمُ لِ « ناجِ ةٌ يُ ، وَ يهَ اعَ بَّهُ ـا رَ مُّ سَ ـرُ ةٌ يَ أي ( اعَ
، وَ  )يصلح هُ عاشَ َيلِّ بَ سَ مَ ةٌ خيُ هِ وَ نيَ نَ اعَ ا فِ نيَ لَ بَ فسِ هتِ ِلُّ وَ يامَ ذَّ لُ  حيَ مُ   ISH»جيَ

                                                             

 . ٣٤٣١ /غرر احلكم  )١(

 . هنج البالغة )٢(

 . ٣٩٠احلكمة : هنج البالغة )٣(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٤٧ 

وهي دعوة إىل تقسيم الوقت إىل ثالثة أقسام، قسـم للعمـل وحتصـيل (
الرزق، وقسم للراحة البدنية والنفسية، وقسم لإلشتغال يف أمور اآلخـرة 
من العبادات والصاحلات، وهو ما يغفل عنه الناس لألسف لغلبـة حـب 

 .)الدنيا عىل تفكريهم واهتامماهتم
 : قال× عن اإلمام الكاظم

وا يفِ « دُ م أَ مَ ونَ زَ كُ يَ  نْ  أَ اِجتَهِ ةٌ لـِسَ : اتٍ اعَ ربَعَ سَ انُكُ ناجاةِ اهللاِـاعَ ، مُ
َ سَ وَ  ةٌ ألِ ، وَ اعَ ـمرِ املَعـاشِ ةٌ لـِسَ ةِ ـاعَ َ عارشَ ينَ ذِ الثِّقـاتِ الَّـانِ وَ خـوَ اإلِ  مُ

م وَ  يُوبَكُ م عُ ونَكُ فُ رِّ عَ ـم يفِ يُ ونَ لَكُ لُصُ ـ، وَ اطِنِ البَـ خيَ لُـونَ فِ سَ ْ ةٌ ختَ ـاعَ ا يهَ
اتِكم يفِ  مٍ لِلَذّ َرَّ ريِ حمُ   IQH» غَ

ويف هذا احلديث توضيح وتفصيل عن االوقات التـي تـدخل ضـمن (
 ).الراحة النفسية واشتغاالهتا باألمور النافعة والتي منها زيارة األخوان

 : قال× عن أمري املؤمنني
كَ الَ يلَكَ وَ لَ  نَّ إِ « ارَ بانِ هنَ ها بَــلـِ  يَستَوعِ ـمْ اقسِ كَ فَ ميعِ حاجاتـِ نيَ جَ

لِكَ  مَ تِكَ رَ وَ  عَ   IRH»احَ
وهو تنبيه ألهل اإليامن أن ال جيعلوا أوقـاهتم مشـغولة يف الغالـب يف (

أمور الرزق واملكاسب الدنيوية بل ينبغـي إعطـاء قسـم منهـا عـن وعـي 
                                                             

 . ٧٨/٣٢١: بحار األنوار )١(

 . ٣٦٤١ /غرر احلكم  )٢(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٤٨ 

 ).وقصد ألمور اآلخرة وما ينفع فيها
 : ألوقات قاليف توضيح تقسيم ا× عن أمري املؤمنني

كَ فِ نَ اِجعَلْ لِ « ـلَ تِلـكَ املَواقيـتِ وَ بَ ينَكَ وَ بَ  يامَ فسِ لَ أَ نيَ اهللاِ أفضَ جـزَ
، وَ قسَ تِلكَ األَ  لُّها هللاِ ِ إِ  نْ إِ امِ تْ فِ ذَ كانَتْ كُ لَحَ ، وَ يهَ ا صَ نهاا النِّيَّةُ تْ مِ لِمَ  سَ

يَّةُ  عِ  .IQH»الرَّ
يمكـن أن تكـون كلهـا اليات اإلنسانية املختلفة وهو ما يعني أن الفعّ (

عبادة هللا مهام كان شكلها ونوعها، سواءٌ أكانت لراحة الـنفس والبـدن أو 
لتحصيل مستلزمات العيش أو لشؤون اآلخرة ما دامت نيتها خالصـة هللا، 
مع التنبيه إىل جعل افضل تلك األوقات هي األوقات املخصصة لطاعة اهللا 

 .)ن دون تعب وكسبوعبادته لكي تؤد فيها الطاعات بنشاط ومهة م
 : قال× عن اإلمام الصادق

عَ امَ ـيكانَ فِ « نَ ـيَ :... نَهُ ـانُ ابـقمظَ لُ ـ وَ ،ـا بُ ــيَّ ي أَ ـِعَلْ فــاج يَّ كَ ـامِ
، فَ ـي طَ ـكَ فِ ـلَ  باً ـيـكَ نَصِ ـاتِ ـاعسَ كَ وَ ـالِيـلَيوَ  ن ـلَـ كَ ـنَّـإِ ـلَبِ العِلمِ

ثلَ تَركِهِ  ِدَ لكَ تَضيِيعا مِ   IRH»جتَ
يه إىل رضورة رصف جزء من الوقت اليومي يف طلـب العلـم وهو تنب(

الذي يقرب إىل اهللا من قراءة أو دراسة أو استامع ملجالس الوعظ واإلرشاد 
                                                             

 . ٥٣الكتاب : هنج البالغة )١(

 . ٦٨ /األمايل للطويس  )٢(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٤٩ 

بدالً من إضاعته يف األحاديـث الفارغـة ومشـاهدة الـربامج التلفزيونيـة 
 ).ة او الكمبيوترية التي هتدر الوقت واجلهداملرضّ 

 

 حماسبة النفس
 : قال× لكاظمعن اإلمام ا

نَّ  لَيسَ « هُ يفِ مِ سَ بْ نَفْ اسِ ن ملَ حيُ ، فَ ا مَ لِّ يَومٍ رياً إِ  كُ لَ خَ مِ تَزادَ اهللاَ نْ عَ  اسْ
نهُ وَ  ِدَ اهللاَمِ ، وَ  عَ محَ يهِ يئاً إِ لَ لَ شَ مِ َّ  نْ عَ رَ اهللاَ اً رشَ فَ تَغْ   IQH»ابَ إلَيهِ تَ  وَ اسْ

ىل تقصريها يف أي البد من املراجعة اليومية لألعامل وحماسبة النفس ع(
 ).هشؤون اآلخرة كحساب اإلنسان ملا اكتسبه يف يومه من موارد رزق

 

 ضياع العمراحلذر من 
 : قال× عن أمري املؤمنني

رُ « بقَ  الَ يامَ رِ فِ عامَ ياعَ األَ وا ضِ اِحذَ فَ  يَ م، فَ   IRH» يَعودُ ا الَ تُهَ ائِ ى لَكُ
هو عمر ضائع أي إنّ كلّ وقت ينقيض وليس له ثمرة إجيابية يف اآلخرة (

 ) جدو منه وقد حيسب عىل اإلنسان وال حيسب لهال 
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ  الَ اشتِغالُ النَّفسِ بِامَ « بُها بَعدَ املَوتِ مِ هنِ   يَصحَ   ISH»أكثَرِ الوَ
                                                             

 . ٢٦ /الختصاص ا )١(

 . ٢٦١٨/ غرر احلكم  )٢(

 . ١٩٨٢/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف الوقت

١٥٠ 

وما ال يبقى ثوابه يف اآلخـرة هوتعـب  أي اشتغال النفس بأمور الدنيا(
  .)ان فكرياً وايامنياً بال ثمرة، وهو ناتج من ضعف اإلنس

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
قتَ « يِّعُ الوَ   IQH»االشتِغالُ بِالفائتِ يُضَ
وهو إرشاد لإلهتامم بالوقت احلارض وعدم االسـتغراق يف املـايض إال (

 ).ألجل العربة واملوعظة فام مىض ال يعود
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
يَّ « م، ضَ ن اشتَغَلَ بِغَريِ املُهِ مْ مَ   IRH»ع األَهَ
 ) بمعنى ينبغي املوازنة يف األمور وتقديم األهم عىل املهم(
 
 
 

 + ++  

                                                             

 . ١٢٠٠ /غرر احلكم  )١(

 . ٨٦٠٧/ غرر احلكم  )٢(



 

 

ت  دعاؤه يف املهامّ

١٥١ 

 
 دعاؤه في المهمّات
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هِ ـكَ ـمَ ـدُ الـقَ ـهِ عُ ـلُّ بِ ـحَ ـنْ تُ ـا مَ ــيَ  ثَـأُ IQHارِ فْ نْ يُ ا مَ يَ هِ  IRH، وَ بـِ
ائِ ـالشَّ  ISHدُّ ـحَ  ا ـدَ يَ ، وَ سُ مِ دِ تَمَ لْ نْ يُ حِ ـمَ ـال ITHهُ ـنْ ـمَ وْ جُ إىلَ رَ رَ خْ

                                                             

بة يف كشف الشدائد والصـعاب، ويسـمى يف بعـض *  وهو من األدعية العظيمة املجرّ
ء الفرج، ويشتمل الدعاء عىل مفاهيم عظيمـة يف القـدرة اإلهليـة وتـذليلها املصادر دعا

لألمور مهام كانت عظيمة وصعبة يف نظر املخلوق كام تنبّه إىل العالقـة التوحيديـة التـي 
ة أو يف غريهـا مـن األحـوال  ينبغي أن يكون عليها املؤمن مع ربّه يف حالة املحنة والشدّ

ل عليه والتسليم له والرجاء لفضله ورمحتهمن حيث االخالص له وصدق التو  .كّ
د املكاره )١( قَ دة التي يصـعب حلّهـا ولـيس هلـا إال : عُ أي املشكالت الكبرية املعقّ

ل املشاكل سبحانه وتعاىل  .حالّ
سعري وهليب وشدة املشاكل واملصـاعب بمعنـى أنّ (يسكن، يكرس، يطفأ : يفثأ )٢(

القلب وأمله وتسكني جراح النكبات واملحـن اهللا وحده هو القادر عىل اطفاء حرارة 
 .)والشدائد

ة وسعري وآالم وأحزان املشاكل وجروحها التي جترح الفـؤاد : حدّ الشدائد )٣( شدّ
 .األذوتدميه كام جترح السكني احلادة شغاف القلب وتنزل فيه األمل و

ه هللا وحده عند الشدائ(يرجى منه، : يلتمس منه )٤(  ).دوهو تنبيه عىل التوجّ

W 



 

 

ت  دعاؤه يف املهامّ

١٥٢ 

ــ جِ ـالفَ ــIQHرَ لَّ ـــقُ ـتْ لِ ـ، ذَ ـــكَ الصِّ تِ تَ  ،IRHعَابُ ـدرَ ـــوَ بَّب  ISHتْ ـَسَ
كَ األَ ـبِلُ  جَ ـسطْفِ ، وَ تِكَ القَ ــ بِقُ رَ ـبَابُ اءُ ـدرَ ـتْ  ،ITHضَ ضَ مَ وَ

ــىلَ إِ  ــكَ األَ عَ تِ ادَ ــيَ رَ ــIUHاءُ ش هِ ــيَّتِكَ ، فَ شِ ــكَ دُ  IVHيَ بِمَ لِ وْ  IWHونَ قَ
                                                             

ج )١( رَ وحِ الفَ وح هو السـرور والراحة وبرد النسيم، واملـراد هـو الفـرح : رَ الرّ
ة بلطف اهللا وفضله  .واالرتياح والرسور بزوال األزمة والشدّ

وهل هناك يشء يقف أمام قدرة اهللا وعظمته الذي : ذلّت لقدرتك الصعاب )٢(
من أمرٍ إال وهو له ملك الساموات واألرض وهو عىل كل يشء قدير؟ فال يوجد 

 .جيري ويتم بإذن اهللا سبحانه وتعاىل وبإرادته
ت بلطفك العلل أو الوسائل املؤدية إىل : تسببت بلطفك األسباب )٣( أي تيرسّ

ة  ة كان حلّها يبدو مستحيالً ولكـن بلطـف اهللا وكرمـه (زوال الشدّ فكم من شدّ
 .)يسري هنيّ  هيأ من الوسائل واألسباب ما مل حيتسب العبد وجعل حلها أمرٌ 

فكل قضاءٍ وقدر إنام هو بأمر اهللا وهـو الـذي كتبـه : جر بقدرتك القضاء )٤(
الَ عىل عباده وهو قادر عىل كشفه وتبديله متى ما شاء  يبِّ لَـوْ ـمْ رَ أُ بِكُ ا يَعبـَ ﴿قُلْ مَ

﴾ مْ كُ اؤُ عَ  .دُ
 فإن األشياء واألقدار ال تكون إال طبـق إرادة اهللا وتـدبريه وقضـائه وقـدره )٥(

لألمور، وفق علم اهللا وحكمته والتي هي أعظم من أن يدركها العباد أو يعرفوا 
أرسارها، ولذا ينبغي عىل العباد التوجه إىل اهللا يف مجيع األمور بال اسـتثناء سـيّام 

ه إىل أي يشء آخر  .عند الشدائد واملحن قبل التوجّ
 .بإرادتك وقضائك: بمشيّتك )٦(
 .و أمرك لليشء كن، فيكونأي قبل قولك أ: دون قولك )٧(



 

 

ت  دعاؤه يف املهامّ

١٥٣ 

ةٌ  ِرَ متَ ــؤْ ةٌ IQHمُ ــرَ جِ نْزَ ــكَ مُ ْيِ ــكَ دُونَ هنَ تِ ادَ بِإرَ وُّ ، IRH، وَ ــدعُ ــتَ املَ أَن
تِ  امَّ هِ تِ ISHلِلْمُ عُ يفِ املُلِامَّ أَنتَ املَفزَ ـا إِ  ، الَ ITH، وَ نهَ فِعُ مِ نْـدَ ـا الَّ يَ  مَ

الَ  ، وَ عْتَ فَ شِ دَ نْكَ ا إِ ـ يَ نْهَ تَ ـ مَ الَّ فُ مِ فْ شَ   .IUHا كَ
قَ  لَ بِ ـوَ زَ أدَينَّ ي يَ ـد نَ د تَكَ ا قَ بِّ مَ َّ  IVHا رَ أَملَ ، وَ هُ لُ ـدْ  IWHثِقْ ـا قَ يبِ مَ

                                                             

إنّ ) فهي بمشيّتك دون قولك مؤمترة(ممتثلة، مطيعة، واملراد من العبارة : مؤمترة )١(
األشياء ختضع هللا سبحانه وتعـاىل وتتكيـف بـام يريـد حتـى قبـل أن يصـدر األمـر 

 .بالصريوة واحلدوث بل بمجرد إرادته سبحانه
األمر اإلهلي بالنهي أو التوقف عـن أي قبل أن يصدر إليها (مرتدعة، : منزجرة )٢(

العمل، تكون املقادير قد توقّفت بالكيفية التـي أرادهـا اهللا، بمعنـى أن املعضـالت 
واملشاكل والصعاب تزول بارادته حتى قبل صدور األمر اإلهلي إليها، فإن فعـل اهللا 

 .)اخلالق يف األشياء خيتلف عن فعل املخلوقني
ت )٣(  .الفكر من األمور الكبريةما أهمّ وأشغل : املهامّ
ة وهي النازلـة الشـديدة واملصـيبة التـي حتـيط باإلنسـان : اتـملمّ ـال )٤( مجع ملمّ

ت ـولـوتست ت واملهـامّ ي عىل تفكريه وحاله، واملراد من العبارة أنه ال يكشـف امللـامّ
وءَ﴾غري اهللا سبحانه  فُ السُّ شِ يَكْ اهُ وَ عَ ا دَ رَّ إِذَ طَ ِيبُ املُضْ ن جيُ  .﴿أَمَّ

بمعنى أن الفاعـل األول واآلخـر هـو اهللا سـبحانه، : ال ينكشف إال ما كشفت )٥(
ـه إليـه  وكلّ إهلامٍ ولطفٍ وحلٍّ لألمور ال يكون إالّ بأمره وتدبريه ووحيه بعد التوجّ

 .والطلب منه
ل آالمه ومعاناته وتبعاته من املعضالت(شقّ وصعب عيلّ : تكأّدين )٦(  .)حتمّ
لَ عقيل وفكري ونفيس(أحاط به من كلّ جانب  نزل يب،: أملّ يب )٧(  .)وشغَ



 

 

ت  دعاؤه يف املهامّ

١٥٤ 

 َ ــــظَ ـهبَ ـــمْ ـحَ  IQHيـنِ بِ ـلُ ، وَ ـــقُ ـهُ تِ ــهُ ـدرَ دتَ رَ ــ IRHكَ أَوْ لَ  ،يَّ ـعَ
بِسُ  طَانِ ـوَ جَّ  كَ ـلْ تَهُ ـوَ ـ ،ISHيَّ ـلَ إِ  هْ رَ  الَ ـفَ صـدِ ــلِ  ITHمُ ، ـمَ دتَ رَ ا أوْ

الَ صَ  فَ ـوَ ـاتِحَ لـِـلـِ IUHارِ الَ فَ ، وَ ـتَ هْ جَّ ـتَ امَ أَ ـامَ وَ قْ الَ IVHغلَ ، وَ
لِقَ لِ  غْ تَ ـمُ تَحْ ـIWHامَ فَ يَسِّ الَ مُ ــرَ لـِـ، وَ سَّ تَ ـامَ عَ َ IXHرْ الَ نَـارصِ ، وَ

                                                             

له، أوجعتني معاناته)األمر(شقّ عيلّ : هبظني )١(  .، ثقل عيلّ حتمّ
 .)حلكمة ما يعلمها اهللا(أرسلته، سبّبته : أوردته )٢(
فـإنّ هللا حكمـة (أي بعلمك وقدرتك مـا أصـابني : وبسلطانك وجهته إيلّ  )٣(

 .)الئهم يصعب عليهم فهمها وإدراكهاورمحة وفضل عىل العباد يف إبت
ملـا أوردت مـن اهلمـوم واملشـاكل غـري (أي ال خمرج وال دافع : فال مصدر )٤(

 .)لطفك
للـبالء واملحـن والشـدائد أو غريهـا مـن (وال رادّ وال دافـع : وال صارف )٥(

 .)املقادير سواك
األبـواب  أي ال سبيل حلل األمور املعقدة سواك، فـإنّ : وال فاتح ملا أغلقت )٦(

 .التي أغلقتها ال يمكن أن يفتحها غريك أبدا
فإن اهللا إذا شـاء أن يفـتح بابـاً إىل كرمـه وفضـله فـال : وال مغلق ملا فتحت )٧(

يستطيع أحداً أن يقف بوجه هذا اخلري ويمنعه أبـدا فجميـع األمـور هـي بيـده 
 .وحده دون سواه

ــر أمـراً ويـ فإن شاءت إرادة اهللا أن: رتـوال ميرسّ ملا عسّ  )٨( حول دون ـيعسّ
 .حققه فلن يستطيع أحداً يف الساموات واألرض تيسريهـت



 

 

ت  دعاؤه يف املهامّ

١٥٥ 

لْتَ ـلِ  ذَ نْ خَ   .IQHمَ
ـ ـىلَ مُ لَّ عَ دٍ ـفَصَ مَّ جِ  حَ ـرَ بِّ بَـابَ الفَ ـا رَ ـتَحْ يلِ يَ افْ ، وَ هِ آلـِ وَ

لِكَ  ـIRHبِطَوْ سِ اكْ كَ ـ، وَ لـِ وْ ـمِّ بِحَ ـلْطَانَ اهلَ نِّـيْ سُ ـISHِر عَ ن أَنِلْ ي ، وَ
نَ  سْ ـاحُ تُ ـلنَّظَرِ فِيمَ وْ ـكَ ـالَ ITHا شَ ي حَ نـِ أذِقْ ةَ ال، وَ ـوَ يامَ صُّ نْعِ فـِ

بْ يلِ  ،لْتُ أَ سَ  هَ نْكَ وَ نْ لَدُ فَ  IUH مِ ةً وَ محَ جـرَ نِيــرَ ـ ،ئاً ـاً هَ اجْ عَلْ ـوَ
يّـاً ـِل حِ جـاً وَ رَ كَ خمَ نْدِ نْ عِ الَ  ،IVHي مِ ـوَ غَ نِي بـاإلَ ـ تَشْ ـنْ لْ مِ عَ هتِامَ

                                                             

فمن شاء اهللا أن خيذله وال يوفقه فلن يسـتطيع أحـداً أن : وال نارص ملن خذلت )١(
واملـراد مـن العبـارة (يقدم له العون واملساعدة مهام بذل مـن وسـائل وإمكانيـات  

اء هي بيد اهللا سبحانه وتعاىل وهو املسبّب هلا، وهو السابقة أن مجيع األمور بال استثن
األول واآلخر، فينبغي التوجه إليه بكل إخالصٍ وطمأنينة ويقـنيٍ ومـن دون رشك 

 .)أو تعويل عىل أحدٍ سواه
 .بفضلك، فإنّ اهللا أرحم بعباده من رمحة األمّ بولدها: بطولك )٢(
ي اكسـر )٣( واألحــزان  والقلـق واهلمـوم ومالغم عنّي إذهب أي :اهلمّ  سلطان عـنـّ

 .الواسع وفضلك القريب فرجك من لـي تفتح بمـا نفسـي عىل هيمنت التي
بمعنـى أعطنـي حسـن الظـن فـيام رجوتـه مـن فضـلك : ن النظرـي حسـأنلن )٤(

ه وتفتحه يل من أبواب الرمحة والفضلـوكرم  .ك بام تيرسّ
ى أنّ األمـور مجيعهـا ـعلـ مراد هو التأكيدـوال(دك، ـبمعنى من عن: من لدنك )٥(
 .)د اهللا سبحانه وتعاىل وحده فقطـبي
 .رسيعاً، قريباً : وحيّا )٦(



 

 

ت  دعاؤه يف املهامّ

١٥٦ 

كَ  وضِ رُ دِ فُ اهُ عَ نَّتِكَ  ،IQHتَ لِ سُ تِعامَ اسْ   .وَ
قْتُ لِ  قَدْ ضِ ــفَ عَ رْ بِّ ذَ ا رَ لَ يبِ يَ ـتَألIRHاً امَ نَزَ امْ ـا ، وَ ـلِ مَ مْ تُ بِحَ

أَ  اً، وَ ّ َّ مهَ يلَ ثَ عَ ـدَ احَ فِ مَ ىلَ كَشْ ادِرُ عَ هِ  نتَ القَ نِيتُ بـِ ـعِ ISHمُ فْ دَ ، وَ
ا قَ  مَ نـكَ وَ بهُ مِ جِ ـتَوْ ْ أَسْ إنْ ملَ ـكَ وَ عَلْ يبِ ذلـِ افْ ا ITHعتُ فِيهِ، فَ ـا ذَ ، يَ

 . IUHالعَرشِ العَظِيمَ 
                                                             

أي ال جتعـل الغـمّ واهلـم وانشـغال الفكـر : وال تشغلني عن تعاهد فروضـك )١(
رعية ومـا ـبالبالء واملشكالت سبباً للتساهل والغفلة عن اإللتـزام بالواجبـات الشـ

 .اتدعوت إليه من السنن واملستحب
عجزت قدريت عن حتمل املشكالت ونفذ ما عنـدي مـن صـربٍ : ذرعاً .. ضقتُ  )٢(

 .وحتمل وطاقة
 .ابتليت به، وقعت فيه من الشدائد: منيت به )٣(
فقـد ال (بمعنـى وإن مل اسـتحق مثـل هـذه الرمحـة والفـرج، : وإن مل استوجبه )٤(

إرصاره عىل ارتكاب يستحق اإلنسان الرمحة والفضل من اهللا إلدامته عىل املعايص و
الذنوب ولكن اهللا أعظم من أن يعامـل خلقـه كمعـاملتهم ألنفسـهم مـن اإلنتقـام 

 .)واألذ، فرمحته تسبق غضبه وعفوه وإحسانه يسبق عقوبته
كخامتة هلذا الدعاء من خالل مفاهيمه العظيمـة، يتّضـح أنّـه عـىل اإلنسـان أن  )٥(

ه إىل ربّـه ويسـتعني بـه خملصـاً صـادقاً،  ـر يف مسـاعدة اآلخـرين يتوجّ قبـل أن يفكّ
وعوهنم، وقبل أن يفكر باألسباب والسـبل التـي تعينـه يف حـل مشـكلته، فـإنّ اهللا 
سبحانه سوف يلهمه ما يستطيع به حـلّ مشـكلته إذا كـان يف مثـل هـذا احلـال مـن 



 

 

ت  دعاؤه يف املهامّ

١٥٧ 

.............................................................................................................................. 

                                                                                                                            

ه واالنقطاع إليه، سواء من حيـث حيتسـب  كاألسـباب املوضـوعية واملاديـة (التوجّ
لــوب اآلخــرين مســاعدته ويـدفعهم إليهــا أو ييســـر لــه الســبل حيـث يوقــع يف ق

، أو مـن حيـث ال حيتسـب مـن )والوسائل التي جيد فيها اإلنسان العون واملساعدة
ـا  وسائل اإلحياء والفرج واللطف التي ال يرقى إليها تفكريه، والتـي قـد يتصـور أهنّ

اهللا هـو املسـبب حدثت صدفةً ولكنها مل تكن صدفة، بل كانـت بـأمر اهللا تعـاىل، فـ
احلقيقي لألسباب، واملدبّر هلا واملذلّل هلا، ولذا جيب أن يتعلّق القلب باهللا وبكرمـه، 
 ، ه إليه ويدعوه قبل أن يطلب املسـاعدة مـن أيّ أحـدٍ ويؤمن بقدرته ولطفه، ويتوجّ
ه إىل اهللا بالدعاء عنـد اخلـوف  بل ويف بعض األخبار الصحيحة أن اإلنسان إذا توجّ

، دفـع اهللا عنـه الـبالء ورصفـه عنـه حتـى قبـل وقوعـه وحدوثـه فمـن من الـبالء
ف بالء يصيبه فتقدم فيه بالدعاء مل يره ذلـك الـبالء أبـداً «: قال× الصادق  »من ختوّ

ر: قال× وعن أيب احلسن ر وما مل يقـدّ ر : قـال السـائل. ان الدعاء يرد ما قدّ مـا قـدّ
ر؟ قال  . حتى ال يكون: ×عرفته فام مل يقدّ

نّةً ادفعوا البالء «: قال× مام الكاظم موسى بن جعفروعن اإل بالدعاء فإنّ الدعاء جُ
 . )٤٠/١٠٩٦الوسائل ( »ةً يردّ البالء وقد أبرم إبرامامنجي

فحالة التوجه إىل اهللا بالدعاء واملسألة ال ينبغي أن تكون عند املصـيبة والـبالء  عنـد 
ـدةوإن كان هذا األمر من املسـتحب(التخوف من البالء  ولكـن ينبغـي أن ) ات املؤكّ

تكون حالة الدعاء صفة مالزمة ألهل اإليامن، يف حالة الرخاء والبالء، ويف الرفاهية 
ة ويف العافية واالبتالء، حتى يكون الدعاء جزءاً من احلياة اليوميـة، سـواءً يف  والشدّ
أوقـات الصــالة والعبــادة أو يف أوقــات الشــغل أو العمــل، أو يف غــري ذلــك مــن 

  .وقات واحلاالتاأل
 



 

 

 أحاديث يف االنقطاع إىل اهللا

١٥٨ 

 
 أحاديث في االنقطاع إلى هللا

 
 هللاإىل اأحاديث يف االنقطاع 

 

نْ ﴿ ِيبُ  أَمَّ طَرَّ  جيُ ا املُضْ اهُ  إِذَ عَ فُ  دَ شِ يَكْ وءَ  وَ   IQH﴾السُّ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نِ انقَطَعَ إِ « فاهُ اهللاُمَ ، وَ  ىلَ اهللاِ كَ ؤونَةٍ لَّ مَ نِ انقَطَعَ إِ كُ نيَ مَ لَـهُ ىلَ الدُّ كَ ا وَ
  IRH»الَيهَ اهللاُ إِ 
، واثقاً به دون سواه من األسـباب، كفـاه أي أن من سأل اهللا خم( لصاً

 له رشائط النجاح وسبله، ومن كـان تفكـريه منصـباً اهللا كلام يريد ويرسّ 
 .)عىل األسباب الدنوية غافالً عن إرادة اهللا وكله اهللا إىل سعيه وجهده

نِ × عن أمري املؤمنني سَ يَّةٍ البنِهِ احلَ  : قال× يف وصِ
كَ يفِ أَ وَ « ئْ نَفسَ لِّهَ مُ أُ  جلِْ كَ كُ كَ ىلَ ا إِ ورِ ئُهـا إِ نَّ إِ فَ  ، إهلِ   كَهـفٍ ىلَ كَ تُلجِ
رِ  ، وَ حَ زِ مَ يزٍ   ISH»يزٍ انِعٍ عَ
هللا يف مجيـع األمـور اليسـرية أو بـابمعنى ينبغي للمؤمن أن يتعلـق قلبـه (

 ).وعىل لطفهالصعبة، البسيطة واملعقدة، ويعتمد فيها عىل اهللا وحده 
                                                             

  .٦٢: النمل )١(
 . ٧٧/١٧٨: بحار األنوار )٢(

 . ٣١الكتاب : هنج البالغة )٣(



 

 

 أحاديث يف االنقطاع إىل اهللا

١٥٩ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
زَّ وجـلَّ يَقولُ اهللاُ« ـ:  عَ ـنْ مَ ـمُ  ا مِ لـوقٍ يَعتَصِ خلـوقٍ دُوينِ بِ  خمَ  الَّ  إِ مَ

طَعتُ أَ  ـامَ قَ ، فَـاألَ اتِ وَ وَ بـوابَ السَّ ونَـهُ ـ نْ إِ رضِ دُ عَ ، وَ أُ   ملَ اينِ دَ بـهُ  نْ إِ جِ
أَ    IQH»عطِهِ أُ ي ملَ لَنِ سَ

بمعنى أن من يضع ثقتـه ورجـاءه بغـري اهللا فإنـه يكـون قـد اسـتحق (
  ).دّ الدعاء، ووكله اهللا إىل من رجاه واعتمد عليهاحلرمان من اهللا ور
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نِ انقَطَعَ إِ « نيَ مَ هُ اهللاُ إِ ىلَ الدُّ لَ كَ   IRH»الَيهَ ا وَ
الً عليها وكله اهللا إليها(  ).أي من انقطع عىل األسباب الدنيوية معوّ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
تَّكِلْ إِ الَ « ريِ اهللاِ فَ ىلَ  تَ   ISH»لَيهِ إِ  كَ اهللاُيَكِلَ  غَ
بمعنى أن االستعانة باآلخرين ينبغي أن تكون يف طول االستعانة باهللا، (

أي ينبغي للمؤمن أن يتوجه إىل ربه اوالً ويسأله يف قضاء حوائجه وتيسري 
أموره وتسخري ما يشاء من األسباب ومنها أن يسخر قلوب العباد لـذلك 

املمكنة ولكنه ال يرجو غـري اهللا  عرب األسباب الدنيويةبعد ذلك ثم يسعى 
                                                             

ل  )١(  . ٥٨٥ /األمايل للطويس ومثله يف  ٨٥١٢ /كنز العامّ

ل  )٢(  . ٥٦٩٣ /كنز العامّ

 . ١١/٢١٧: مستدرك الوسائل )٣(



 

 

 أحاديث يف االنقطاع إىل اهللا

١٦٠ 

 ).وفضله ورمحته يف قضاء حوائجه
 

 : قال× عن اإلمام اجلواد
نِ انقَطَعَ إِ « لَهُ اهللاُىلَ مَ كَ ريِ اهللاِ وَ   IQH»لَيهِ إِ   غَ
أي من تصور أن قضاء احلوائج هي بيد أحد من الناس وانقطع إليه يف (

 ).مسألته فإن اهللا يكله إىل من انقطع إليه
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 
صَ ثَالَ « نْ ثُ خِ ةِ أَ  الٍ مِ فَ ةُ : اءِ اهللاِيَ ولِ صِ ، وَ لِّ يشَ  كُ اهللاِ يفِ بِ  الثِّقَ نـَءٍ ى الغِ

نْ بِ  ، وَ لِّ يشَ كُ  هِ عَ أي ال يتم أمرٌ من دون عـون ( ءٍ يشَ  لِّ  كُ يفِ  لَيهِ ارُ إِ فتِقَ اإلِ ءٍ
  IRH»)اهللا وتيسريه

 

هللا لـه اإلرادة والتـدبري يف مجيـع حداً غـري اأ أي أن اولياء اهللا ال يرون(
 .)حد غري اهللا يف مجيع مسائلهمإىل أ وناألمور ولذا ال يتوجه

 

ـزَّ وَ أَ ملسو هيلع هللا ىلص عـن رسـول اهللا× عن أمري املؤمنني ـى اهللاُ عَ ـوحَ  ىلَ لَّ إِ جَ
حيِهِ هِ يفِ ائِ يَ نبِ بَعضِ أَ  الَ  بَعضِ وَ  : قَ

يتِ وَ « ــزَّ ــالَ  وَ عِ َ يلِ جَ ــنَّ أَ ، ألَ ــقطَعَ ؤمِّ ــلِّ مُ ــلَ كُ ــريِ مَ ، اإلِ ي بِ لٍ غَ يــاسِ
ُ وَ  لَّةِ يفِ ألَ هُ ثَوبَ املَذَ نَّ وَ نْ ألُ ، وَ النَّاسِ  كسُ هُ مَ نَّ جِ  بعِدَ رَ ـلُ  ،فَضيلِ ي وَ فَ أْمَ يَ أَ

                                                             

ة الباهرة  )١(  . ٣٩ /الدرّ

 . ١٠٣/٢٠: بحار األنوار )٢(



 

 

 أحاديث يف االنقطاع إىل اهللا

١٦١ 

بدِ  دَ ي يفِ عَ ريِ ائِ  الشَّ دَ ي وَ دِ غَ يَرجُ  ،ي؟دُ بِيَدِ ائِ الشَّ وَ وَ نـِنَ أَ ايَ وَ و سِ يُّ ا الغَ
وَ  فَ دِ ـبِيَ  ؟ادُ اجلَ ـيَ ابِ وَ بـوَ يحُ األَ اتِ ي مَ ، وَ  هِ ـةٌ غلَقَ فتُـ ايبِ بَـمُ نْ ـوحٌ لـِمَ  مَ

عَ  واملَ أَ  ،اينِ دَ نْ دَهاهُ  تَعلَمُ هَ  ملَ يَملِكْ   بَةٌ ائِ نَ أَنّ مَ ريِ كَشفَ نهُ غَ  يلِ امَ فَ  ،ي؟ا عَ
ضاً أَ اهُ بِ رَ أَ  عرِ لِهِ مُ نِّ  مَ ـودِ  عطَيتُهُ د أَ قَ وَ ؟ يعَ ـي وَ بِجُ مِ رَ ـكَ ْ ي مَ ي لْنِ يَسـأَ  ا ملَ
نِّ أَ فَ  ضَ عَ ـي، وَ لْنِ  يَسـأَ ملَ ي وَ عرَ ـريِ ائِ نَ  لَ يفِ أَ سَ هِ غَ  ئبتَـدِ ا اهللاُ أَ نَـأَ وَ  ،يبَتـِ

بلَ املَسأَ  ، أَ بِالعَطيَّةِ قَ ود الَ فَ  سألُ أُ فَ لَةِ ـودُ وَ أَ  ،كـالَّ  ؟ أجُ ـرمُ لَـيسَ اجلُ الكَ
؟ نيا وَ أَ  ،يلِ ةُ بِيَدي؟لَيسَ الدُّ رَ امَ أَ  نَّ لَو أَ فَ  ،اآلخِ بعِ سَ ضِ أَ اتٍ وَ وَ هلَ سَ نيَ رَ
أَ  يعاً وينِ لُ سَ لَّ وَ أَ وَ   مجَ مْ عطَيتُ كُ نهُ دٍ مِ سأَ  احِ ـ ،لَتَهُ مَ ـنْ لـِا نَقَـصَ ذَ مَ  كَ مِ

لكِ  ناحِ مُ ثلَ جَ ة، وَ ال ي مِ لكٌ أَ بَعوضَ نقُصُ مُ يفَ يَ ؟نَـكَ ـهُ يِّمُ يَ  ،ا قَ  ابُؤسـاً فَ
صَ ـلِ  ن عَ راقِبْني ملَ  وَ اينِ مَ  IQH»يُ

 

وفضله أن يسأل ود لنعمه حواملراد من احلديث أنه من اجلهل باهللا واجل(
العبد غري اهللا يف الشدائد واملحن مع أن نعم اهللا جارية عليـه يف كـل حلظـة 

  ).ومن دون انقطاع
 : قال× الصادق اهللا عن أيب عبد

 ونَ ي دُ ادِ بَـعِ  نْ مِ  بدٌ  عَ يبِ  مَ صَ ا اعتَ مَ : دواوُ  دَ ىلَ إِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ى اهللاُوحَ أَ «
ـ هُ يـدُ كِ تَ  مَّ ثُ  ،هِ تِ يَّ نِ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  فتُ رَ عَ  ،يلقِ خَ  نْ مِ  دٍ حَ أَ   رضُ األَ وَ  اتُ وَ امَ السَّ

                                                             

 . ٣٠٣ / ٩٠: بحار األنوار )١(



 

 

 أحاديث يف االنقطاع إىل اهللا

١٦٢ 

ـ جَ خرَ املَ  هُ لَ  لتُ عَ  جَ الَّ إِ  نِّ يهِ فِ  نْ مَ وَ  ـ، وَ نِّ هِ يـنِ بَ  نْ مِ ـا اعتَ مَ ـ بـدٌ عَ  مَ صَ  نْ مِ
ـخَ  نْ مِ  حدٍ أَ ي بِ ادِ بَ عِ  ـ كَ لـِذَ  فـتُ رَ ي عَ لقِ  ابَ سـبَ أَ  عـتُ طَ  قَ الَّ إِ  هِ تـِيَّ نِ  نْ مِ

ـ اتِ وَ امَ السَّ  ـأَ ، وَ يـهِ دَ يَ  نْ مِ ـ رضَ األُ  تُ خْ سَ ْ وَ  هِ تـِحتَ  نْ مِ  ادٍ وَ  يِّ أَ بـِ الِ بَـأُ  ملَ
  IQH»كلَ هيَ 

ىض حاجته ـبمعنى أنه بمجرد أن يعتمد العبد عىل أحد غري اهللا فلن تق(
بل قد يتعرض للحرمان منها وبالعكس فمن يتوكل عىل اهللا فإن اهللا من اهللا 

 ).ييرس له كل عسري ويقيض حاجته
ى إِ  أَ إنَّ اهللاَ  : ×وداوُ  دَ ىلَ وحَ

نْ لَيسَ عَ  هُ نَّ ود، إِ اوُ ا دَ يَ « نِ  ادِيبَ عِ  بدٌ مِ هُ يامَ ي فـِيُطِيعُ ـرُ عطَيتُـهُ  أَ الَّ إِ  ، آمُ
بلَ أَ  يبُ لَ أَ ي، وَ لَنِ يَسأَ  نْ قَ بلَ  هُ ستَجِ ينِ  نْ أَ  قَ وَ   IRH»يَدعُ

أي أن العبد إذا بلغ درجة مـن اإلخـالص والعبوديـة والطاعـة هللا فإنـه (
 ).لتهحتى قبل مسأفيستجيب له  اإلهلية واللطف اإلهلي يكون بموضع العناية

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
يفَ البَ أُ ا ذَ إِ « نَ البَ ءِ كَ الَ  البَ ىلَ ءُ إِ الَ ضِ   ISH»ةيَ افِ عَ  ءِ الَ انَ مِ
 ) جرَ أي كلّام زاد البالء قرب الفَ (

                                                             

 . ٥٣ / ٢ :الكايف )١(

 . ٩٣/٣٧٦: بحار األنوار )٢(

 .  ٣٥٧/ حتف العقول  )٣(



 

 

 أحاديث يف االنقطاع إىل اهللا

١٦٣ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نَ دنَ مرِ أَ ضيَقُ األَ أَ « جِ الفَ  اهُ مِ   IQH»رَ
 ) جرَ نى كلّام اشتدّ الضيق قرب الفَ بمع(

 : قال× عن أمري املؤمنني
جٌ « رَ مٍّ فَ لِّ هَ جٌ « ،»لِكُ رَ يقٍ خمَ لِّ ضِ   IRH»لِكُ
أي ينبغي عىل اإلنسان أن ال ييأس وال جيـزع عنـد املحـن والشـدائد (

 ).فلكل يشء هناية
 : قال× عن أمري املؤمنني

ي البَ عِ « ناهِ جُ ءِ يكونُ الفَ الَ ندَ تَ   ISH»رَ
 ). أي إذا بلغ البالء شدته فإنه عالمة الفرج وانتهاء الشدة(

 : قال× عن أمري املؤمنني
وَ الَّ « تَأَ اهللاُ هُ ي يَ نْدَ لَّهُ إِ ذِ ـدَ  لَيْهِ عِ الشَّ ائِجِ وَ وَ دَ احلَ نـْ ، عِ ْلُـوقٍ ـلُّ خمَ ائِدِ كُ

نْ  اءِ مِ جَ طَاعِ الرَّ هُ  انْقِ ونَ نْ دُ لِّ مَ   ITH»كُ
ه إليه كـلّ بمعنى عند انتهاء كل ا( لوسائل والسبل ال يبقى غري اهللا يتوجّ

                                                             

 .  ١٦٥/  ٧٧: بحار األنوار )١(

 . ٧٢٦٦ـ  ٧٢٦٥: غرر احلكم )٢(

 .  ١٢/  ٧٨: بحار األنوار )٣(

 . ٤١/  ٣: بحار األنوار  )٤(



 

 

 أحاديث يف االنقطاع إىل اهللا

١٦٤ 

 ) املخلوقني عىل اختالف أشكاهلم وأصنافهم وأدياهنم
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « نِ اهللاُ أَ  مَ كْ غَ يَكُ هُ يُدرِ لَ ةَ األَ مَ جَ لِ وَ مَ ايَ   IQH»اءِ الرَّ
 )همتوكالً عىل اهللا معتمداً علي ه مادامأي أن اهللا يبلغه آماله ورجاء(

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « ريَ اهللاِ سُ أَ  مَ لَ غَ هُ أَ بحَ مَّ بَ آمَ انَ   IRH»الَهُ كذَ

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ ضَ « ريَ كَ  اعَ مَ دٌ غَ قصَ   ISH»اهللاِ انَ لَهُ مَ
 وضل الطريق اىل مقصـده أي من توجه إىل غري اهللا فإنه أضاع بوصلته(

 ). قىض حاجتهـولذا ال ت
 
 

 + ++ 

                                                             

 . ٨٨٢٠: غرر احلكم  )١(

 . ٨٩٥٣: غرر احلكم  )٢(

 . ٥٩٠٧: غرر احلكم  )٣(



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٦٥ 

 
 اؤه في اإلستعاذةدع

 
@Í˙b«Ü 

¿@Òàb»n,0a@Âfl@ıÏ,@÷˝Ç˛a@J 
 
رصِ ا انِ احلِ يَجَ نْ هَ وذُ بِكَ مِ مَّ إينِّ أعُ وْ IQHللَّهُ سَ بِ ،وَ ةِ الغَضَ  ،IRHرَ

                                                             

يف هذا الدعاء معاين أخالقية عظيمة توضح بعض منافذ الشيطان ومداخله التـي * 
ينفذ منها إىل النفس اإلنسانية وذلك من خـالل الصـفات السـيئة أو اآلفـات التـي 
 هتلك دين اإلنسان كاحلرص واحلسد وإحلاح الشهوة وقلّـة القناعـة واتبـاع اهلـو

 وإيثار الباطل عىل احلق ألجل املكاسب الشخصية، أو الـخوف مـن وخمالفة اهلد
قول احلقّ والصدق يف مواطن األذ وما يتبع ذلك من آثار اجتامعية صعبة وأمثـال 
ذلك من الصفات السيئة التي يعرض هلا اإلمام السجاد يف هذا الـدعاء ويـنـبّــه إىل 

  .ته ومنهجه فـي الـحـياةخطرها وأثـرها السلبي عىل روحية الـمؤمن وأخالقي
ة احلرص وسعاره، واحلرص هو اجلشـع والبخـل، وهـو : هيجان احلرص )١( شدّ

أحد الصفات الشيطانية ومن وسائله املهمة يف جعل اإلنسـان حـريص عـىل الـدنيا 
اهتا واإلكثار منها ﴿ شَ ساعياً إىل مجع لذّ حْ فَ م بِالْ كُ رُ أْمُ يَ رَ وَ قْ فَ مُ الْ كُ عِدُ يْطَانُ يَ  .﴾اءالشَّ

ته، وهي احلالة التي يفقـد اإلنسـان فيهـا : سورة الغضب )٢( سطوة الغضب وحدّ
إتزانه وحكمته وينساق مع اإلنفعال والعواطـف واهلـو وهـو ممـا ال يليـق بأهـل 
اإليامن والعقل حيث ينبغي السيطرة عىل النفس والتحكم يف ردود افعاهلا سيّام عنـد 

نيَ ﴿الغضب الشديد  اظِمِ الكَ يْ  وَ افِنيَ  ظَ الغَ العَ نِ  وَ اهللاُ النَّاسِ  عَ ِبُّ  وَ نِنيَ  حيُ سِ   .﴾املُحْ

X 



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٦٦ 

لَ  غَ عْ  ،IQHدِ ـسَ ـحَ ـةِ الـبَ ـوَ قِ  ،IRHرِ ـبْ صَّ فِ الـوضَ ةِ ـنَــةِ القَ ـلَّ ـوَ  ،ISHاعَ
شَ  ـــكَ ـوَ ـــةِ الـاسَ إلITHلُقِ ـخُ ـــ، وَ ـــحَ هْ ةِ ـاحِ الشَّ لَ  ،IUHوَ مَ ـــوَ ةِ ـكَ

                                                             

وهي حالـة الـبغض واألنانيـة التـي تسـتويل عـىل اإلنسـان عنـد : غلبة احلسد )١(
مالحظة النعم واخلريات التي يعطيها اهللا لبعض الناس فيأخذه احلسـد واألمل، سـيّام 

ة ينبغي أن يـتخلص ة مرضيّ عندما يقيس نفسه هبم، فيتمنى زوال نعمهم، وهي حال
منها أهل اإليامن، فاملؤمن يغبط وال حيسد، وإن أعجبه شيئاً طلبـه مـن اهللا مـن دون 

 .متني زوال نعمة اآلخرين
وهي حالة قلّة الصرب وغلبـة االسـتعجال، أو اسـتعجال النتـائج، : ضعف الصرب )٢(

من يأكل الثمرة قبل وهي صفة يضيع معها كثري من املصالح والتوفيقات اإلهلية، كمثل 
نضوجها حيث تفقد طعمها وأثرها املطلوب، وللـتّخلّص مـن هـذه احلالـة البـدّ مـن 
الرتبية الذاتية لتحمل الصرب ومقاومة اهلو واإلكثار من الصيام املستحب وإشباهه من 

 .العبادات واألعامل النافعة
ل لكلّ مـن : قلة القناعة )٣( فقـد القناعـة، ويف احلـديث وهو الفقر احلارض، والعناء املعجّ

 .»احتج إىل من شئت تكن أسريه واستغني عمن شئت تكون نظريه«× عن أمري املؤمنني 
وهو مجـوح الطبـاع وخشـونتها والتعامـل اجلـاف اخلـايل مـن : شكاسة اخلُلق )٤(

األدب واللياقة والذوق مع اآلخرين سواء يف الكالم، أو يف األفعال والتصــرفات، 
شأهنا أن تبعد اخلري والرزق والتوفيق عـن صـاحبها ألهنـا تسـبّب وهذه الصفة من 

  .نفرة الناس منه وإعراضهم عنه
كالشهوة اجلنسـية أو (وهي احلالة التي تستويل فيها شهوات النفس : إحلاح الشهوة )٥(

عـىل فكـر اإلنسـان ) شهوة التملك، أو حب الرئاسة والزعامة أو غريها من الشهوات
ه الدائم يف الليل والنهار، وهي من الصفات الشيطانية وطبعه فتكون شغله  الشاغل ومهّ

  .التي خترج اإلنسان عن حدّ التوازن وتوقعه يف املحرمات واملحذورات



 

 

 ه يف اإلستعاذةدعاؤ

١٦٧ 

مِ ـال IQHةِ ـيَّ ـحَ وَ ةِ اهلَ تَابَعَ مُ IRH، وَ دَ ةِ اهلُ َالَفَ خمُ ـةِ ISH، وَ لَ نَةِ الغَفْ سِ ، ITH، وَ
ةِ  لْفَ تَعَاطِي الكُ إِ IUHوَ لِ ، وَ ـقِّ  IVHيثَـارِ البَاطـِ ـىلَ احلَ اإلِ  ،عَ ـىلَ وَ ارِ عَ رصَ

                                                             

وهي سيطرة صـفة األنفـة والعصـبية عـىل الـنفس والتـي جتعـل : ملكة احلميّة )١(
ة العواطـف أو اإلنسان يندفع من دون تفكريٍ بعواقب األمور ونتائجها وذلك لغلبـ

  .املفاهيم العرفية أو اجلاهلية
)٢( النفس ورغباهتا مـن دون اتـزان : متابعة اهلو أي السري واالندفاع وراء هو

ل ممّا يؤدي إىل االنحراف أو العواقب السيئة  الَ ﴿أو تعقّ تَّبِعِ  وَ  تَ َوَ ـلَّكَ  اهلْ يُضِ ـنْ  فَ  عَ
بِيلِ    .﴾اهللاِ سَ

)٣( اف عن الصواب وهو االنحر: خمالفة اهلد)النفس، ) رغم معرفته تقديامً هلو
  .أو لألعراف االجتامعية اخلاطئة، أو للمصلحة الوقتية العاجلة

السنة هو النوم اخلفيف، واملقصود بنوم الغفلة هو اإلمهال والغفلة : سنة الغفلة )٤(
مـن عن االنتباه لقرص احلياة ورسعة انتهاء العمـر ليسـتعد االنسـان آلخرتـه بـدالً 

اهتا حتى النهاية   .انغامسه يف الدنيا وملذّ
وهــو العمــل بخــالف الطبــع والســجيّة الصــادقة والطبيعــة : تعــاطي الكلفــة )٥(

البسيطة، مما يورث يف النفس تعباً أو نفاقاً بسـبب التكلّـف أو التصـنّع، ولـذا يلـزم 
 املؤمن أن يكون عىل طبيعتـه يف التعامـل مـع اآلخـرين بصـدقٍ ومـن دون تكلّـفٍ 

  .وجمامالتٍ كاذبة
 ية ـالشخصـ للمصـلحة راعاةً ـم احلقّ  عىل وتقديمه الباطل تفضيل :الباطل إيثار )٦(

ه اهللا يف كتابه يف آيات كثـرية أو النَ سبية أو العرفية وما شابه من األسباب، وهو ما ذمّ
ا﴿: منها َا يَ ينَ  أَهيُّ ذِ نُوا الَّ ونُوا آمَ نيَ  كُ امِ وَّ اءَ  هللاِِ قَ دَ هَ طِ بِ  شُ قِسْ ال الْ مْ  وَ نَّكُ مَ رِ ْ ـنَآنُ  جيَ مٍ  شَ ـوْ  قَ
ىلَ  وا أَالَّ  عَ لُ دِ وا تَعْ لُ دِ وَ  اعْ بُ  هُ رَ  أَقْ وَ وا لِلتَّقْ قُ اتَّ بِريٌ  اهللاَ إِنَّ  اهللاَ وَ لُونَ  بِامَ  خَ مَ   .﴾تَعْ



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٦٨ 

ـــأثَمِ ـال ـــارِ الIQHمَ تِصغَ اسْ ـــ، وَ يَ عصِ ثَارِ IRHـةِ مَ ــتِكْ اسْ ــةِ طَّ ال ، وَ  ،ISHاعَ
                                                             

املأثم هو الذنب أو ارتكاب الذنوب، واملراد بـاإلرصار : اإلرصار عىل املأثم )١(
داومة عىل الذنوب وعدم االستغفار والتوبة، ومـن املعلـوم أنّ عىل املأثم، أي امل

االرصار عـىل الصــغائر ينقلهـا إىل حــال الـذنوب الكبــائر، ولـذا يلــزم املــؤمن 
 االستغفار عند كل ذنبٍ واملبادرة إىل القيام بعمل صالحٍ بعده ليمحو أثـره، ويف

  .)هاإتبع السيئة احلسنة متحُ (احلديث 
ال توجــد معصــية صــغرية يف مفهــوم الطاعــة، ألنّ : يةاستصــغار الـــمعص )٢(

العصيان هو لربّ الساموات واألرضني وخالق اخللق أمجعني ولكنّ اهللا بكرمــه 
 ولطفه اعترب بعض الذنوب كبائر وأوعد مـن ارتكبهـا النـار، واعتـرب األخـر

 اهللاَ إِنَّ ﴿بالذنوب الصغار أو اللّمم، ليفتح باب التوبة والـمغفرة لعباده أمجعـني 
رُ  ال فِ كَ  أَنْ  يَغْ َ رُ  بِهِ  يُرشْ فِ يَغْ ا وَ لِكَ  دُونَ  مَ نْ  ذَ مَ اءُ  لـِ نْ  يَشَ مَ كْ  وَ ِ ـدِ  بِاهللاِ يُرشْ قَ  فَ َ  افْـرتَ

ظِيامً﴾ إِثْامً    .عَ
واملراد به النظر إىل العبـادات ) ويف نسخة أخر استكبار: (استكثار الطاعة )٣(

عىل اهللا بـذلك، وهـي مـن احلـاالت  والطاعات بعني اإلستكثار واألمهية واملنّ 
الشيطانية التي يُدخل هبا الغرور عىل نفـس املـؤمن ويشـعره بأنّـه كثـري الطاعـة 
واإلحسان، مما يؤدي إىل سقوط املؤمن يف عني ربّه وحرمانه من رعايته وإكرامـه 
ة عبادته كالصالة مـثالً مـن حيـث  وفضله، فلو ناقش اهللا سبحانه عبده يف صحّ

ة واخالصه فيها، ومن حيث أحكامها الشــرعية ومالحظـة أركاهنـا سالمة النيّ 
وواجباهتا، وما يرتبط هبا من مالٍ حالل اشرت منه اللباس أو مكان الصـالة أو 
وسائلها، أو حاسبه عىل مقدار إقامته للصـالة وتوجهـه فيهـا إىل اهللا مـن حيـث 

ته التي يطلب اجلزاء الفكر واإلقبال واخلشوع، فإنّه قد ال يسلم له شيئاً من صال



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٦٩ 

اةِ  بَاهَ مُ ينَ وَ ثِرِ اإلِ IQHاملُكْ لِّنيَ ازرَ ، وَ الَ IRHءِ بِاملُقِ ـوءِ الوِ سُ ـةِ لـِ، وَ نْ ـيَ مَ
                                                                                                                            

عليها، ولو تأمل يف مقدار ما أعطاه اهللا من النعم واإلمكانيـات التـي أدّ فيهـا 
الصالة من حيث التوفيق إىل اهلد، وسالمة العقل، والعافية يف البدن، واألمـن 
يف احلال عند أداء الصالة، فإنّ صالته ال تعدل ولو جزءً يسرياً مـن هـذه الـنعم 

 إيّاها ليصيلّ هبا له، ناهيك عن النعم العظيمة التي حتيط باإلنسان التي أعطاه اهللا
من كلّ جانب منذ حلظة خلقه وإىل ساعته احلارضة، والتي اسـتطاع هبـا اإليـامن 
والتوفيق ألداء الصالة، ثمّ ما قيمة هذه الصـالة بمجموعهـا، وكـم تأخـذ مـن 

افئ نعم اهللا النازلـة وقت اإلنسان فيام لو كانت صحيحة كاملة مقبولة؟ وهل تك
يف كلّ حلظة ويف كلّ ثانية؟ وأية مقايسة أن ير اإلنسان عبادته اهلزيلة الضـعيفة 
معادلة لنعم اهللا وفضله عليه؟ وهل قايس عبادته بمستو عبادة األنبياء واألئمـة؟ 
ـا كانـت عبـادة كبـرية ومهمـة يف  أو عبادة األولياء واألتقياء واخلاشـعني لـري أهنّ

هذه التصورات وأمثاهلا من اسـتكثار العبـادة والطاعـة إنـام هـي مـن نـزغ نظره؟ ف
  .ع عنها وال يدع للشيطان منفذاً إلبعاده عن ربّهالشيطان ينبغي للمؤمن أن يرتفّ 

أي مفاخرة أصحاب األموال الكثرية وأهل الدنيا غروراً : مباهات املكثرين )١(
جالس متيت القلب وتضعف الدين فإنّ مثل هذه امل(وجماراةً ألحواهلم وطباعهم 

  .)وتشدُّ إىل حبّ الدنيا
وهو االحتقار لذوي اإلمكانيات الـمحدودة يف الـمــال : واإلزراء بالـمقلني )٢(

أو الـــمنزلة االجتمـــاعية والسياســية وعــدم االهتمـــام هبــم، أو التعـالـــي عــىل 
عي أو سـيايس الفقـراء والـمستضعفني والـمؤمنني إن مل يكـن هلـم شـأنٌ إجتمــا

بــارز، وهــي حالــة الـــمستكربين واملتعــالني والــذين اســتحوذ علــيهم الشــيطان 
  .ومل يقل أغناكم ﴾إنّ أكرمكم عند اهللا أتقاكم﴿: وأنساهم ذكر اهللا، قال تعاىل



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٧٠ 

ينَا تَ أَيْدِ رِ لِ  ،IQHحتَ كْ كِ الشُّ تَرْ ةَ ـوَ فَ ارِ طَنَعَ العَ نِ اصْ ا، أَو  IRHمَ نَ نْدَ عِ
دَ  لَ مَ  ISHأَنْ نَعضُ املِاً، أَو نَخذُ وفاً ظَ هُ ومَ ITHلْ ا لَـيْسَ لَنـا  IUH، أَو نَرُ مَ

                                                             

وهــو اإلمهـال للمســؤولية األرسيــة أو : وسـوء الواليــة ملـن حتــت أيـدينا )١(
ل عنها فال يؤدي حقّ األمانـة يف اوالده االجتمـاعية أو السياسية من قبل املسؤو

ــال وأمثـال  أو أهله أو من كان مسؤوالً عليهم من الطالب والـموظفني والعمّ
  .ذلك

إذ ) فمن مل يشـكر املخلـوق مل يشـكر اخلـالق(املعروف أو الفضل : العارفة )٢(
ينبغي عىل الـمؤمن أن ال ينسى الفضـل عليـه مـن أي شـخصٍ كـان فيشملــه 

  .قابله باملثل عىل إحسانه، والبادئ باخلري أفضلبدعائه وي
إذ ينبغي الوقوف بوجه الظلم والظاملني حتـى (نساعد، نعني، ننرص : نعضد )٣(

ولو كانوا من األقربـاء أو الشــركاء يف العمـل أو احلـزب أو اجلمــاعة وعـدم 
  .)اسنادهم أو تقديم العون إليهم

ى ـقضـ مـن أنـه اخلـرب ويف احلاجة الشديد أو املضطر هو امللهوف :ملهوفاً  نخذل )٤(
حاجة لـملهوفٍ أو حمتاج فقد قضـى حاجة هللا، وإنّ إعانة امللهوف واملحتـاج خـري 
من طوافٍ وطواف، إذ هو حامـل زاد املـؤمن إىل آخرتـه يف يـوم احلاجـة والفقـر، 

  .فليس من صفات أهل اإليامن ترك اإلغاثة واملساعدة للملهوفني واملحتاجني
نروم مـا لـيس لنـا (واملعنى املراد من عبارة ) أراده: رام اليشء(نريد : رومن )٥(

هو الذم والتقبيح حلالة السعي لتحصيل ما ال حقّ فيه استغالالً للفرصـة ) بحق
وظلـامً لآلخــرين إذ إنّ ذلـك يتعــارض مـع أخالقيــة أهـل اإليــامن والصــالح 

  .وموازينهم الرشعية يف التمسك بالعدل واإلنصاف



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٧١ 

لْمٍ  ِ عِ لْمِ بِغَريْ ولَ يفِ العِ قُ ، أَو نَ قٍّ   .IQHبِحَ
يَ  نْطَـوِ كَ أَنْ نَ ـوذُ بـِ عُ نَ ـدٍ  IRHوَ ـىلَ غِـشِّ أَحَ ـبَ عَ عْجَ أَنْ نُ ، وَ

لِنَا دَّ يفِ ISHبِأَعامَ نَمُ الِنَاآ، وَ   .ITHمَ
                                                             

وهو احلديث من دون علمٍ أو يقني، أو التظاهر بالعلم واملعرفة من : نقول بغري علم )١(
، إذ ينبغـي للمـؤمن أن يعـرف )من ترك قول ال أعلـم هلـك(دون واقع له، ويف اخلرب 

انَ  اهللاَ إِنَّ ﴿حدوده وحدود علمه فال يتجاوزه  ىلَ  كَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ يباً  يشَ سِ   .﴾حَ
إرادة الغـش واخلـداع، والـدجل (نخفـي يف رسيرتنـا نرسّ يف نفوسنا، : ننطوي )٢(

، فإنّ هذه ليست من صـفات أهـل الـورع والتقـو وال أهـل اإليـامن )والتدليس
وينبغي عىل املؤمنني اجتناب الغش بكل أنواعه يف املعامالت التجارية أو العالقات 

  .االجتامعية
عجاب بالنفس عنـد أي يصيبنا الشعور بالغرور والعظمة واإل: نعجب بأعاملنا )٣(

التوفيق ليشء من العلم، أو اهلد أو العمل الصالح، ولـذا ينبغـي عـىل املـؤمن أن 
يالحظ فضل اهللا عليه وتوفيقه فيام وصل إليه من خربة وإمكانيـة يف العمـل أو فـيام 
حصل عليه من مكاسب مادية أو معنوية، فلوال فضل اهللا عليه ما بلغ هذه الدرجـة 

اللهـم ال ترفعنـي «: اء اإلمام زين العابدين تنبيه وتوجيه عندما قالواملنزلة، ويف دع
اً ظاهراً إال أحـدثت  يف الناس درجة إال حططتني عند نفيس مثلها، وال حتدث يل عزّ

ة باطنة بقدرها   .»يل ذلّ
نكثر اآلمال بطول احلياة، فمن أعظم أسلحة الشـيطان أن جيعـل : نمد يف آمالنا )٤(

رين، بينام يسري املـوت مـع احليـاة يف  اإلنسان غافالً عن املوت وكأنّه من أطول املعمّ
إنـه لـن يسـتقبل «: سباق وقد يسبقها يف أي حلظة، ويف احلديث عن أمـري املـؤمنني

  .»أحدكم يوماً من عمره إالّ بفراق آخر من أجله



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٧٢ 

نَ  يــوءِ السَّ ـنْ سُ ـكَ مِ ـوذُ بِ ـعُ ـوَ ةِ ـرِ ةِ IQHرَ ـغِريَ ارِ الصَّ احتِقَ ، IRH، وَ
ذَ  ــتَحوِ أَنْ يَسْ ــانُ  ISHوَ مَ ـــا الزَّ بَنَ نْكُ ، أَو يَ ــيْطَانُ ــا الشَّ يْنَ لَ أَو  ،ITHعَ

                                                             

قبح ما تنطوي عليه النفس والضمري من األفكار والصـفات : سوء الرسيرة )١(
ر نفسه من النوازع واألفكار الشيطانية، الشيطان ية، حيث ينبغي للمؤمن أن يطهّ

  .وأن ال يكون يف خلوته بعكس ما هو يف ظاهره من التدين واإللتزام
أي احتقار العمل الصالح فيام إذا كان صغرياً أو قليالً، وهـو : احتقار الصغرية )٢(

صـاحلات، فكـل عمـلٍ مقياس مادي دنيوي ال يصـلح ألهـل اإليـامن يف تقيـيم ال
ً إن كان صـغرياً أو كبـرياً مـا دام قـد  صالح لوجه اهللا هو مقبول عند اهللا وليس مهامّ

  .)وكيف يقلّ ما يُتقبّل: (كام يف حديث أمري املؤمننيتقي ورع، صدر عن قلبٍ 
أي يستويل ويغلب الشيطان يف وساوسه وإحيائه وتزيينه : يستحوذ الشيطان )٣(

وهييمن عليها فال تستطيع مقاومته وذلك حني جيد ضعفاً يف  املعايص عىل النفس
نفس املؤمن من أحد اجلوانب فيستغلّه ويستويل عىل أمره، وينبغـي للمـؤمن يف 
هذه احلالة أن يعالج املشكلة من جذورها ليغلق عىل الشـيطان منافـذ اضـالله، 

ق البـاب فإن كان الدخول من باب الشهوة اجلنسية مثالً فيتخذ لـه زوجـة ليغلـ
  .األمور احلال يف بقيةالذي يأيت منه الشيطان وهكذا 

يصيبنا بمصيبة، إذ ينبغي للمؤمن أن يرىض برضا اهللا حتـى وإن : ينكبنا الزمان )٤(
ى﴿كان ظاهره سيئاً أو مؤملاً، ويدعو اهللا أن يكشفه أو خيتار له ما هو األفضل  سَ عَ  وَ

وا أَنْ  هُ رَ يْئاً  تَكْ وَ  شَ هُ ٌ  وَ ريْ مْ لَ  خَ ى كُ سَ عَ ِبُّوا أَنْ  وَ يْئاً  حتُ وَ  شَ هُ ٌّ  وَ مْ  رشَ اهللاُ لَكُ لَمُ  وَ أَنْـتُمْ  يَعْ  وَ
ونَ  ال لَمُ   .﴾تَعْ



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٧٣ 

نَا مَ ضَّ تَهَ لْطَانُ  IQHيَ   .السُّ
لِ اإلِ  نَاوُ نْ تَ وذُ بِكَ مِ عُ نَ افِ وَ ـافِ IRHرسَ فَ انِ الكَ دَ نْ فِقْ مِ   .ISH، وَ

نْ  كَ مِ وذُ بـِ عُ نَ ةِ األَ  وَ تَ امَ اءِ شَ رِ إىلَ األَ  ،ITHعدَ قْ نَ الفَ مِ ـاءِ وَ فَ  ،IUHكْ
                                                             

منا )١( رر ـيظلمنا ، يضطهدنا وهو من موارد االستعاذة لشدة األذ والضـ: يتهضّ
  .احلادث من ذلك

ات أو الـرت: ونعوذ بك من اإلرساف )٢( ف واملـراد بـه عـدم التوسـع يف امللـذّ
الدنيوي، ألنّ ذلك يوقع املؤمن يف حبّ الـدنيا وزينتهـا واالكثـار مـن لذائـذها 
واإلرساف عموماً يف كلّ يشء صفة ال تليق بأهل اإليـامن وقـد هنـى اهللا عنـه يف 

  .كتابه الكريم
الكفاف هو ما كان بقـدر احلاجـة مـن دون زيـادة أو نقـص، : فقدان الكفاف )٣(

  .شكر اهللا الدائم عىل نعامئه مهام كان احلال يف يُرس أو عُرسواملراد بالعبارة القناعة و
أي فـرح األعـداء عنـد تعـرض الـداعي للسـوء أو األذ : شامتة األعداء )٤(

واملراد من الدعاء هو الطلب من اهللا احلفظ مـن الوقـوع يف األعـامل والصـفات 
التـي تفـرح الذميمة التي جتلب السوء والوقوع يف املشاكل واملصاعب الدنيويـة 

هم   .األعداء وترسّ
اء )٥( مجع كفؤ وهـو النظـري أو املامثـل أو املسـاوي يف املنزلـة أو الرتبـة : األكفّ
اء(واملراد من العبارة ( هـو اإلضـطرار إىل العمـل أو العـيش أو ) الفقر إىل األكفّ

املصاحبة مع الناس الذين هم دون املستو املشـابه يف الـدين واخلُلـق والقـيم، 
عادة اإلنسان أن يعيش مع نُظرائه أو من هم مثله وعىل شـاكلته يف القـيم فمن س

  .)واألهداف



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٧٤ 

مِ  ةٍ ـنْ مَ ـوَ ةٍ ـيفِ شِ  عِيشَ مِ  ،IQHدَّ ةٍ  تَةٍ ـيوَ ـدَّ يْــرِ عُ ىلَ غَ ــوذُ  ،IRHعَ عُ نَ وَ
ـ سْ نَ احلَ ــبِكَ مِ ظْمَ ةِ العُ ISHَىرَ ـربْ ـيبَةِ الكُ املُصِ ـقَى ITH، وَ أَشْ ، وَ

                                                             

ة )١( وهي املعيشة التي تكون يف بالءٍ متواصـل ومـن مصـيبة إىل : معيشة يف شدّ
أخـر، مـن فقــرٍ إىل مـرض إىل بـالء يف األهــل واألوالد إىل معانـاة يف الــرزق 

يف العالقـات مـع األهـل واألقـارب  والكسب احلـالل إىل املعانـاة االجتامعيـة
واألصدقاء وقد يصاحبها معاناة سياسية من قبل السلطة أو مؤسسـاهتا وأمثـال 
ذلك من البالء الذي قد حييط أحياناً باإلنسان كام حييط املعصم باليد ومما ينبغـي 
ذكره يف هذا احلال إنّ للدعاء والصدقة واحلج التأثري العظـيم، يف تغيـري مقـادير 

  .ء ودفع البالءالسو
ة )٢( واملراد هـو االسـتعاذة مـن جمـيء ) ما يذخر لوقت احلاجة(الذخرية : العدّ

ز آلخرته بالعمل الصالح الـذي يوصـله  املوت قبل أن يستعدّ له اإلنسان ويتجهّ
للجنّة وهذا يعني أن يكون اإلنسان يف حالـة مراقبـة يوميـة لنفسـه فـيام ادّخـره 

ه آلخرته   .وأعدّ
وهو ضياع العمر يف غري طاعة اهللا، ويوم القيامة هـو يـوم : العظمى احلرسة )٣(

ـا املـؤمنني  ـا الكـافرين فلـدخوهلم النـار، وأمّ احلرسة للكافرين واملـؤمنني، فأمّ
فلخسارهتم الدرجات العليا يف اجلنة وتضييعهم فرص حتصيل ذلك الثـواب يف 

يف حتصـيل الـدنيا حياهتم الدنيا حيث كانت كثري من األوقات تضيع يف اللهـو و
  .الزائلة

)٤( ى : املصيبة الكرب وهي مصيبة التفريط بالدين والتساهل فيه وإضاعته حتـّ
  .يدخل املرء جهنّم ويكتوي بنارها



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة

١٧٥ 

ــقَ  ــ ،IQHءِ االشَّ ــوءِ ال سُ ــولِ  ،IRHآبِ ـمَ وَ لُ حُ ، وَ ابِ ــوَ ــانِ الثَّ رمَ حِ وَ
  .العِقَابِ 

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ كَ  اللَّ محَتـِ كَ بِرَ لـِ لِّ ذَ نْ كُ ينِ مِ ذْ أَعِ ، وَ آلِهِ  ،وَ
نَاتِ  املُؤمِ نِنيَ وَ ِيـعَ املُؤمِ مجَ ِنيَ  ،وَ امحِ مَ الرَّ ا أَرحَ  . يَ

 
 
 

+ + +  

                                                             

  .أي اخللود الدائم يف نار جهنّم والذي ال هناية له: أشقى الشقاء )١(
بمعنـى عـدم ) بعـد املـوت(أي سوء الرجوع واملنقلب إىل اهللا : سوء املآب )٢(

االستعداد لآلخرة وهتيأة الزاد لذلك ممّا جيعل السيئات هي الغالبة والتي تدخل 
  .صاحبها النار



 

 

 أحاديث يف سوء األخالق

١٧٦ 

 أحاديث في سوء األخالق 

 

 أحاديث يف سوء األخالق 
 

بِامَ ﴿ ةٍ  فَ َ محْ نَ  رَ مْ ـلَ  لِنْتَ  اهللاِ مِ لَوْ  هُ نْتَ  وَ ظّاً  كُ لِيظَ  فَ لْبِ  غَ ـوا الْقَ ضُّ نْفَ  الَ
نْ  لِكَ  مِ وْ   IQH﴾حَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ينِ « عاءُ الدِّ لقُ وِ   IRH»اخلُ
ل األرضـية اخلصـبة واملحـيط أي إنّ ( األخالق احلسـنة هـي التـي تشـكّ

ل، أو قد يكون املعنى أنّ الدين والعق  القلبالصالح لنموّ الدين وازدهاره يف
 .)يف األخالق احلسنة والتي متثّل املستودع احلصني حلفظ الدين يتجىل

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 
دُ العَملَ كَ « يِّئُ يُفسِ لقُ السَّ لُّ العَسلَ  امَ اخلُ دُ اخلَ   ISH»يُفسِ
يـدة فـإن أي أن األعامل حتى لو كانـت ذات طبيعـة اسـالمية أو جتاريـة ج(

 ).األخالق السيئة تفشل هذه األعامل وتضيع ثمراهتا
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

بدَ لَيَبلُغُ  نَّ إِ « هِ أَ  ...العَ لقِ وءِ خُ لَ بِسُ فَ ة يفِ  سْ جَ رَ هنَّمَ دَ   ITH» جَ
                                                             

 . ١٥٩ :عمران آل )١(

 . ٥١٣٧/ كنز العامل  )٢(

ضا  )٣(  . ٢/٣٧: عيون أخبار الرِّ

 . ١/٢٦٠: املعجم الكبري )٤(



 

 

 أحاديث يف سوء األخالق

١٧٧ 

يوصل اإلنسان إىل سوء العاقبـة يدفع للذنوب و أي أن سوء األخالق(
 ).لينتهي به يف أسفل درجات جهنم

 : قال ملسو هيلع هللا ىلصهللاعن رسول ا
لقِ ذَنبٌ الَ « وءُ اخلُ رُ سُ فَ غْ   IQH» يُ
أي أن سوء اخللق هو من الصفات الذميمـة التـي تقـود إىل ارتكـاب (

 ).الذنوب من حني آلخر فهو سيئة يصعب حموها
ـيِّئِ  لِصَ ى اهللاُبَ أَ «: قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا لـقِ السَّ بِ اخلُ ، احِ  بالتَّوبَـةِ

؟ لِ يفَ ذَ كَ ولَ اهللاِ، وَ سُ ا رَ يَ : يلَ قِ فَ    كَ
َ  :ملسو هيلع هللا ىلصالَ قَ فَ  هُ ألِ قَ  ذَنبٍ  مِن ابَ تَ  اذَ إِ  نّ نبِ  مِن عظَمَ أَ  يفِ  عَ وَ نهُ  ابَ تَ  يذِ الَّ  الذَّ   IRH»مِ

 : قال× عن أمري املؤمنني
يْشِ وَ « دُ العَ لقِ نَكَ وءُ اخلُ سِ عَ سُ   ISH»ذابُ النَّفْ
ة وصـعبة ومليئـة باملعانـاة واألذ أي أن سوء اخللق جيعل احلياة مـرّ (

 ).لصاحبها وملن عايشه أو تعامل معهيس لنفا
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « لَّ اقَت سَ ضَ  مَ تُهُ قَ تُهُ تْ رَ احَ   ITH»احَ
                                                             

ة البيضاء  )١(  . ٩٣/  ٥املحجّ

 . ٢٩٩/  ٧٣البحار  )٢(

 . ٥٦٣٩/ غرر احلكم  )٣(

 . ٩١٩٢: غرر احلكم  )٤(



 

 

 أحاديث يف سوء األخالق

١٧٨ 

لُقه  من ضاق صدره أي( يف مشـاكل يكـون قلّت راحتـه ألنّـه وساء خُ
  .)دائمة مع اآلخرين

 

مَ (ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا ندَ ـد أَ وَ عـاذٍ عدَ بنَ ما دَفنَ سَ عِ ـقَ ـصَ تْهُ ضَ ةُ ابَ  مَّ
، ئلَ عن ذلكَ فَ  القَربِ  : ملسو هيلع هللا ىلصفقالَ  )؟سُ

هُ كَ نَعَم، إِ « عَ  انَ يفِ نَّ هِ مَ لقِ وءٌ أَ  خُ   IQH»هلِهِ سُ
كـان  هرغـم أنّـبمعنى أن هذا الصحايب اجلليل والشهيد يف سـبيل اهللا (

إال أنّه كان يعامل أهلـه بخلـق فيـه ومن السبّاقني للطاعات مؤمناً صاحلا 
ة ا تفكان ،خشونة وغلظة ه ألهله مـن ارة له عامّ سببّ لقرب أو عذابه كفّ ضمّ

أنّ رسول اهللا اضـطجع يف حلـده قبـل آخر ويف خرب ؛ األذ واألمل النفيس
  .)دفنه لتخفيف ضغطة القرب عنه

 

ةَ تَصـومُ النّهـارَ وَ  نَّ إِ : قد قيلَ لَهُ وَ (رسول اهللا  عن اللّيـلَ  تَقـومُ فُالنَ
يَ وَ  ذِ  هِ لقِ تُؤْ يِّئةُ اخلُ رياهنَ سَ اي جِ  : ملسو هيلع هللا ىلصقالف) ا بلِساهنِ

ريَ فِ الَ « نْ  ا،يهَ  خَ ي مِ لِ النَّ أَ  هِ   IRH»ارِ هْ
هـو لـيس األداء امليّـت للعبـادات والتكـاليف احلقيقـي دين توذلك ألنّ ال(

ــام  وأهدافــه ومقاصــده ومــا العبــادات هــو الفقــه لــروح الـدين املفروضـة وإنّ
  .)اهـوإصالح آخرته ودنيلة لرتبية اإلنسان ملعرفة ربّه ودينه ـروض إال وسيـوالف

                                                             

 . ٣١٥/ الصدوق أمايل  )١(

 . ٧١/٣٩٤: بحار األنوار  )٢(



 

 

 أحاديث يف سوء األخالق

١٧٩ 

 

لق السيِّئ  عاقبة اخلُ
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

نْ « ذَّ سَ  مَ هُ عَ لقُ هُ اءَ خُ سَ   IQH»بَ نَفْ
األخالق يعيش يف مشاكل دائمة مع النـاس يف بيتـه وعملـه  ألنّ سيِّئ(

  .)وحياته االجتامعية
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « هُ أَ سَ  مَ لَّ هُ مَ لقُ هُ اءَ خُ   IRH»هلُ
  .)لسوء اخالقه أي ال يطيقونه وال يرغبون يف البقاء معه(

 : قال× عن أمري املؤمنني
ن سَ « هُ أَ مَ لقُ دِ اءَ خُ هُ الصَّ زَ فِ يقُ وَ عوَ   ISH»يقُ الرَّ
 ) سوء األخالق يؤدّي إىل نفرة األصدقاء واملعارف واإلخوان بمعنى أنّ (

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « هُ ضَ سَ  مَ لقُ هُ اءَ خُ قُ زْ   ITH»اقَ رِ
د النّاس عن التعامل مع صاحب اخلُلق ال( يسء ـألنّ سوء األخالق يبعّ

                                                             

 . ٧٨/٢٤٦: بحار األنوار  )١(

 . ٨٥٩٥: غرر احلكم )٢(

 . ٩١٨٧: غرر احلكم )٣(

 . ٨٠٢٣: غرر احلكم )٤(



 

 

 أحاديث يف سوء األخالق

١٨٠ 

 ) رشاءً أو بيعاً أو تعامالً جتارياً 
 : قال× عن أمري املؤمنني

يدَ « رُ البَعِ نَفِّ يُ يبَ وَ رِ شُ القَ لقِ يُوحِ وءُ اخلُ   IQH»سُ
ات الرمحية وتباعد العالقأي إنّ سوء اخللق يسبب اجلفوة مع األقارب (

عها وضعفها  ) أو االجتامعية أو تصدّ
 : قال× عن أمري املؤمنني

لُقِ « ءِ اخلُ ِّ يشَ لِيسَ   IRH»الَ عَ
اخللق هو يف حال من املشـاكل الدائمـة مـع املجتمـع ويف  يِّئأي إنّ س(

 ) حالة أذً وأمل طوال الوقت ملا يرتتب عىل هذه املشاكل
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

يَّ الَ ! ا ذرٍّ بَ ا أَ يَ « نْ عَ دَّ الَ ، وَ اباً  تَكُ َ الَ ، وَ اناً  طَعَّ الَ ، وَ اً احَ  مَ يَ  ممُ   ISH»اً ارِ
وهذه الصفات املذكورة يف احلديث ، املامري هو املجادل أو كثري اجلدل(

 ) هي بعض من الصفات السيئة أخالقياً 
 : قال× عن اإلمام الصادق

لَتنيِ وَ  اكَ يَّ إِ « صْ رَ وَ : خَ جَ ، فَ الضَّ سلَ تَ ملَ تَصربِ عَ ك إِ نَّ إِ الكَ رْ جِ  ىلَ نْ ضَ
، وَ  قَّ  نْ إِ حقٍّ دِّ حَ لْتَ ملَ تُؤَ سِ   ITH»اً كَ

                                                             

 . ١٥٣/  ١٢الوسائل  )١(

 . ٧٧/  ١٢املستدرك  )٢(

  .٨٥/  ٧٧البحار  )٣(
 . ١٩٢/  ٧٢البحار  )٤(



 

 

 أحاديث يف سوء األخالق

١٨١ 

 

 IQHارتباط السجايا بعضها ببعض
 : قال× عن أمري املؤمنني

لَّ انَ يفِ ا كَ ذَ إِ « لٍ خَ جُ ةٌ ائِ ةٌ رَ  رَ تَظِرُ ) ةحسنأي صفة (قَ وَ وا أَ فانْ َ خَ   IRH»ااهتِ
ة كالأي إنّ اإلنسان إذا اشتمل عىل ص( مثالً فإنّ صـفات  رمحةفة خريّ

 ومـا والوفـاء فيه كالنفس الطيبة والبذل واإليثار  ستكوناخلري األخر
شابه، وإذا اشتمل عىل صفة سيئة كالطمع أو البخل فإنّ ما يرتبط هبـذه 

 .)الصفات كالغش واخلداع واألنانية واملكر جتتمع فيه كذلك
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
صالَ  نَّ إِ « هَ  خِ مِ بَعضُ قَ املَكارِ   ISH»بَعْضٍ يَّدٌ بِ ا مُ
أي أن اخلصال اخلرية ترتبط بعضها مع بعض وكذلك اخلصال السيئة (

 ).بيثةخألن مصدرها واحد وهو النفس فإما أن تكون نفس طيبة أو نفس 
 : قال× عن أمري املؤمنني

عَ ذَ إِ « لَّ ىلَ اكَ القُرآنُ إِ ا دَ ِ  خَ كَ بِ يلَ ةٍ مجَ سَ ذ نَفْ ثَ أَ ةٍ فَخُ   ITH»اهَ ـالِ مْ
                                                             

من املعلوم انّ الصفات احلسنة جتتمع مع بعضها وكذلك الصفات السيئة، فمن  )١(
كانت أخالقه حسنة اجتمـع فيـه اإلنصـاف والعـدل واإليثـار ومجلـة مـن املكـارم 

 . األخالقية و العكس بالعكس

 . ٤٤٥هنج البالغة، الكمة  )٢(

 . ٣٠١/أمايل الطويس  )٣(

 . ٤١٤٣/ كم غرر احل )٤(



 

 

 أحاديث يف سوء األخالق

١٨٢ 

غي للمؤمن أن فينب واملغفرة بمعنى حينام تدعو بعض اآليات إىل العفو(
والصفح والتجاوز عن األخطاء والتسـامح  يتحىل بأمثاهلا كالرمحة والرفق

 ).واحللم وما شابه
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

مْ بِحُ « لَيكُ سنَ عَ إِنَّ حُ لُقِ فَ ةِ الَ  سنِ اخلُ نـَّ لقِ يفِ اجلَ مْ  اخلُ ـاكُ إِيَّ َالَـة، وَ حمَ
وءَ  سُ َالَة وَ إِنَّهُ يفِ النَّارِ الَ حمَ لُقِ فَ   IQH»اخلُ

حسن اخللق يقود إىل اهلد والفالح لينتهي بصـاحبه إىل اجلنـة  أي إنّ (
  .)روكذلك سوء األخالق يقود صاحبه إىل النا

ً سئل أمري املؤمنني عن أدوم الناس غَ   : × فقالامّ
  IRH»اً قَ لُ م خُ هُ ؤُ سوَ أَ «
 ).ألن سيِّئ اخللق يعيش املشاكل مع نفسه قبل اآلخرين(

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ ثَ الَ ثَ « الَ  ةٌ مِ ، وَ : ارِ هلِ النَّ قِ أَ ئِ خَ ُ ، وَ الكِربْ بُ لقِ العُجْ وءُ اخلُ   ISH»سُ
أي إنّ من الصفات الذميمة التي تورد صاحبها النار وتكاد أن تكـون (

 اد باألصل أو النسب أو اإلنتامء إىل طبقـةأو االعتد(من الكبائر هي الكرب 
                                                             

 . ١٥٢/  ١٢الوسائل  )١(

 . ٧٦/  ١٢املستدرك  )٢(

 . ١٢١/  ٢: تنبيه اخلواطر  )٣(



 

 

 أحاديث يف سوء األخالق

١٨٣ 

وبام حازته من مال أو االغرتار بالنفس (جب والعُ  ،)خاصة أو صنف مميز
أو (وســوء اخللــق ، )أو شخصــية بــارزةازات اجتامعيــة أو علــم أو امتيــ

، فـإن مجيـع هـذه الصـفات )التعامل مع الناس بالتكرب واخلشونة واجلفاء
 . عايص ودخول النارتنتهي بصاحبها إىل ارتكاب امل

 قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا
 ، ناً سَ حَ  قاً لْ خُ  هُ حَ نَ مَ  داً بْ عَ  بَ حَ أا إذَ فَ  ،وجلّ زَ عَ  اهللاِ نَ مِ  حُ ائِ نَ مَ  القُ خْ األ«

 .»يئاً سَ  قاً لُ خُ  هُ حَ نَ مَ  داً بْ عَ  أبغضَ  وإذا
 بمعنى أن األخالق احلسنة أو السيئة هي تعبري عـن رضـا اهللا أو سـخطه(

يباً من ربه كانت االخالق احلسنة صفة من صـفاته فمن كان قر عن عبده،
الشخصية ومن كانت اخالقه سيئة فهو إشارة إىل عدم رضا اهللا عنه حيث 

 ).أن األخالق السيئة توقعه يف املعايص والذنوب
 
 
 

+  + + 
 



 

 

 أحاديث يف سوء األخالق

١٨٤ 
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 دعاؤه يف اإلشتياق للطاعة

١٨٥ 

 
 دعاؤه في اإلشتياق للطاعة

 
@Í˙b«Ü 

@Ú«b/‹€@÷bÓní0a@¿J 
 
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  للَّهُ نَـا إِ  ،وَ ْ ريِّ صَ ةِ وَ بَ نَ التَّوْ بُوبِكَ مِ  ،IQHىلَ حمَ

نَ اإلِ  كَ مِ وهِ رُ كْ نْ مَ لْنَا عَ أَزِ اروَ   .IRHرصَ
                                                             

يف األمور  وهو من األدعية الرتبوية التي تنبّه إىل ترجيح املوازين الرشعية عند املوازنة *
اً بـني مصـالح الـدنيا ومصـالح  واختيار األفضل منها، سيّام حني يقف املـؤمن متحـريّ

ح الدعاء عاقبة كل من الطريقني كام  اآلخرة حني يقتيض االختيار فوت أحدمها، فيوضّ
 يلفت النظر إىل االستفادة من كل اإلمكانيات يف طاعة اهللا ورضوانه بدالً من ترك اهلو

ـد الثبـات عـىل احلـقّ  ،أو املصلحة الوقتية هي املؤثّرة يف اختاذ القرار وبمعنى آخـر يؤكّ
 .االزدواجية واالنحراف مهام كانت املغريات واالستقامة والتخلص من

التوبة باب من أبواب الرمحة العظيمـة التـي فتحهـا اهللا لعبـاده وجعـل : التوبة )١(
ق التّائبني وتبنيّ حبّ اهللا هلم ولطفه هبـم  ة تشوّ  إِنَّ ﴿عليها دليالً يف كتابه يف آيات عدّ

ِبُّ  اهللاَ ابِنيَ  حيُ ِبُّ  التَّوَّ حيُ رِ  وَ هِّ ن أحب األعـامل إىل اهللا التوبـة، ويسـتحب  ﴾ينَ املُتَطَ فمِ
للمؤمن أن يستغفر اهللا ويتوب إليه يف كلّ يوم مـن صـغار الـذنوب وكبارهـا، هـذا 

 .وللتوبة رشائط سيأيت احلديث عنها يف حملّها
هو مداومة الفعل، واملقصود يف العبارة السابقة هو التوقّف عن املعايص : االرصار )٢(

 .ة إىل اهللا منها، علامً بأن اإلرصار عىل الصغائر يعدّ من الذنوب الكبائروالذنوب والتوب

Y 



 

 

 دعاؤه يف اإلشتياق للطاعة

١٨٦ 

نَا بَ ا فْ قَ تَى وَ مَ مَّ وَ ِ للَّهُ نيْ َ نَقْصَ نيَا يفِ دِينٍ  IQHنيْ قِعِ النَّقْصَ  ،أَو دُ أَوْ  IRHفَ
                                                             

ا أن ينقص فيهـا : وقفنا بني نقصني )١( مترّ عىل املؤمن يف حياته فرص أو مواقف إمّ
دينه برتك اإللتزام ببعض قيمه ومبادئه، أو تنقص فيها دنياه وتضيع عليـه مكاسـب 

ة بسبب اإللتزام  هبـذه القـيم واملُثـل، كمثـل اسـتخدام الغـش ومصالح دنيوية مهمّ
رشعي، أو الركـون إىل ـواخلداع يف املعامالت التجارية أو ختيلّ املرأة عن حجاهبا الـ

الظاملني والتعاون معهم رغم ظلمهم، فإن ختىلّ املؤمن عن قيمه ومبادئه الدينية فإنـه 
تـمسك بأصـوله  ، وإنثمينةسوف يربح فرصة ذهبية لإلثراء واملكاسب الدنيـوية ال

ريبح سـولكن مـن جهـة أخـر  كبريةوقيمه الدينية فإنه سيخرس مكاسب دنيويـة 
هيام يكـون لـه األولويـة ح عىل مجيع ملك الـدنيا بأرسهـا، فـأمكاسب أخروية ترج

واألفضلية؟ هل هو التضحية بمكاسب الدنيا ألجل اآلخرة؟ أم التضحية بـاآلخرة 
تُلُـوا﴿هل كمـا قال اخوة يوسف  ألجل مكاسب الدنيا؟ وبتعـبـيـر آخر ـفَ  اقْ  يُوسُ

ـوهُ  أَوِ  حُ ضاً  اطْرَ ْلُ  أَرْ مْ  خيَ كُ هُ  لَ جْ مْ  وَ ونُوا أَبِيكُ تَكُ نْ  وَ هِ  مِ دِ ماً  بَعْ وْ نيَ  قَ ـاحلِِ ؟ أو كـام ﴾صَ
 . ﴾ربّ السجن أحبّ إيلّ ممَا يدعوين إليه﴿قال يوسف 

بتقـديم العاقبـة الباقيـة  هذا السؤال جيب عليه اإلمام زين العابدين يف تتمة الـدعاء
لو كانـت (لآلخرة عىل الدنيا الفانية القصرية العمر، ألن الدنيا بكل زينتها وهبجتها 

ال تعـدل حلظـة مـن حلظـات اآلخـرة ) رسور مع أهنا ليسـت كـذلكوكلّها سعادة 
وسعادهتـا العظيـمـة، باإلضافة إىل اخللود والبقاء الدائم يف اآلخرة الـذي ال هنايـة 

 .ـن الـخسارة الفادحـة أن يـبـيع اإلنسان آخرته بفـائدة جزئية فـي الدنياله، فم
أي اجعل النقص واخلسارة يف الدنيا الفـانيــة مـا : أوقع النقص بأرسعهام فناءً  )٢(

 .دام الدين يبقى ساملاً حمفوظاً والذي حتفظ به اآلخرة وسعادهتا الدائمة



 

 

 دعاؤه يف اإلشتياق للطاعة

١٨٧ 

عَلِ التَّ  اجْ ، وَ نَاءً امَ فَ عِهِ َ بَةَ بِأَرسْ امَ بَقَاءً  IQHوْ هلِِ ِ  ،يفِ أَطْوَ ـنيْ َمَّ نَا هبِ مْ َ إذَا مهَ وَ
نَّا ا عَ َ مهُ دُ يكَ أَحَ ضِ طُكَ اآل ،يُرْ خِ يُسْ ـا وَ ـلْ بِنَـا إىلَ مَ لَيْنَـا، فَمِ ـرُ عَ خَ

نْ يُ  هِ أَوْ نَّا، وَ يكَ عَ ضِ ـلِّ يفِ  IRHرْ َ الَ ختُ لَيْنَـا، وَ طُكَ عَ ـخِ ـامَّ يُسْ تَنَـا عَ وَّ قُ
ا هَ تِيَارِ اخْ نَا وَ َ نُفُوسِ ـتَ  ،ذلِكَ بَنيْ فَّقْ ـا وَ لِ إالَّ مَ ةٌ لِلْبَاطـِ ْتَـارَ َا خمُ  ،فَإهنَّ

ةٌ  ارَ وءِ إِ  ISHأَمَّ ْتَ الَّ بالسُّ محِ ا رَ   . مَ
نَ ا إنَّكَ مِ تَنَااللَّهمَّ وَ قْ لَ عْفِ خَ نِ ITHلضَّ هْ ـىلَ الـوَ عَ نَيْتَنَـا،  IUH، وَ بَ

                                                             

ن توفيقـات التـدين الصـادق عنـد أي إجعـل التوبـة إليـك مـ: واجعل التوبة )١(
بمعنى التوبة (التعرض إىل الضعف والرتدد وتقديم الدنيا الفانية عىل اآلخرة الباقية 

 .)إىل اهللا عند تقديم الدنيا والرجوع عن هذا اإلثم عند ارتكابه باالستغفار والتوبة
ا ي عزيمتنــاضعف قوتنا، أي اجعل الفتور والضعف والربود فـ: أوهن قوتنا )٢(

وعنايتـك حتى ترصفنا عن األعامل التي ال ترضيك عنا بلطفك ى تصـرفنا عن ـحت
ة  بمعنى أن يكون ميزان الرتجيح لألفعال هو مد مطابقتهـا لرضـوان اهللا، (اخلاصّ

  .)وليس مد مطابقتها مع املصالح واملكاسب الدنيوية أو الشخصية
 .)اطلبإتباع السوء واهلو والب(كثرية األمرِ : أمارة )٣(
فاإلنسان يف أول خلقه ضعيف جاهـل ال يسـتطيع حـوالً : من الضعف خلقتنا )٤(

 .وال قوةً وال إدراكاً إال ما أهلمه اهللا من فضله
فاإلنسان حمدود القو والقدرة واإلمكانيات وكلـام كـرب يف (الضعف : الوهن )٥(

ي اهللاُ﴿العمر كلّ ما ازداد ضعفاً ووهناً  ذِ مْ  الَّ كُ قَ لَ نْ  خَ فٍ  مِ عْ ـلَ  ثُـمَّ  ضَ عَ ـنْ  جَ ـدِ  مِ  بَعْ
فٍ  عْ ةً  ضَ وَّ مَّ  قُ لَ  ثُ عَ نْ  جَ دِ  مِ ةٍ  بَعْ وَّ فاً  قُ عْ يْبَةً  ضَ شَ قُ  وَ لُ ْ ا خيَ اءُ  مَ شَ وَ  يَ هُ لِيمُ  وَ عَ يرُ  الْ دِ قَ  .﴾الْ



 

 

 دعاؤه يف اإلشتياق للطاعة

١٨٨ 

نْ  مِ اءٍ  وَ نيٍ مَ هِ لَ لَنا إِ  IQHمَ وْ نَا، فَالَ حَ أتَ تَدَ تِكَ الَّ ابْ وَّ ةَ لَ  والَ  ، بِقُ وَّ نا قُ
نِكَ الَّ إِ  وْ   .IRH بِعَ

فِيقِكَ ـفَ  ا بِتَوْ نَ دْ ا ،أيِّ دنَ دِّ سَ كَ  ISHوَ يدِ دِ لُواوَ  ،بِتَسْ ارَ قُ مِ أَبصَ بِنَـا عْ
مَّ  َبَّتَـكَ ـعَ ـالَفَ حمَ الَ  ،ITHا خَ ـوَ ـلْ لِشَ عَ ْ ءٍ ـ جتَ نَـا يْ حِ ارِ وَ ـنْ جَ  IUHمِ

                                                             

أي إن اإلنسان يف أول خلقه كان نطفةً ثم علقةً ثـم مضـغة، (حقري، : مهني )١(
 .)ه بعناية اهللا وفضلهثم أصبح إنساناً يتصاعد يف قابليات

فلو أراد اهللا أن يسلب اإلنسان عافيته ألصبح كالطفل الصـغري : إال بعونك )٢(
، ولو أراد سلبه نعمة العقل بجلطـة دماغيـة أو غريهـا  ال يستطيع حوالً وال قوةً
لوجدته قد فقد ذاكرته ونصف حركة جسمه، مما يستدعي من اإلنسان أن يدعو 

 .قلبه متعلقاً به مستعيناً بحوله وقوته دون سواه اهللا ليالً وهنار ليجعل
إىل مراشده   أرشدنا نحو الصواب فإنّ هللا ألطافاً خفية يرشد هبا اإلنسان: سددنا )٣(

  .وسبل اخلري ومن دوهنا يضيع اإلنسان يف متاهات الدنيا وحيل الشيطان ومكائده
صيك ومـا تكـره مـن أي إرصف قلوبنا عن التوجه إىل معا: اعم أبصار قلوبنا )٤(

األعامل واألقوال، وال جتعل الشيطان ووسائل إغوائه وخدعـه تـأثرياً عـىل قلوبنـا 
  .وعقولنا

رص واليـد ـمجع جارحـة، وهـي أعضـاء اجلسـم كالسـمع والبـ: جوارحنا )٥(
وأمثاهلام والتي جيد الشيطان منها مداخل إلضالل اإلنسان حيث ينبغي إبعادهـا 

ت تأثريه لتكون سبباً الكتسـاب الثـواب بـدالً مـن عن مواطن الشيطان وجماال
 .اكتساب السيئات



 

 

 ؤه يف اإلشتياق للطاعةدعا

١٨٩ 

وذاً  فُ يَتِكَ ـفِ  IQHنُ عصِ   .ي مَ
ـدٍ  َمَ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ فَصَ هُ هِ  اللَّ آلـِ وبِنَـا ،وَ لُ ـاتِ قُ سَ َ ـلْ مهَ عَ اجْ  ،IRHوَ

لَ  ائِنَا، وَ اتِ أَعضَ كَ رَ حَ اتِ أَعيُنِنَاـوَ حَ اتِ ISHمَ جَ هلََ ـنَتِنَالْ أَ  ، وَ  ،ITHسِ
زَ  ا جَ َ قُّ هبِ تَحِ نَةٌ نَسْ سَ نَا حَ وتَ فُ تَّى الَ تَ ، حَ ابِكَ وَ بَاتِ ثَ وجِ ، ايفِ مُ كَ ءَ

الَ  ابَكَ وَ قَ ا عِ َ بُ هبِ جِ تَوْ يِّئـةٌ نَسْ بْقَى لَنا سَ  .  تَ
 

+ + +  

                                                             

 .)سبباً للدخول يف املعايص(مضيّاً، : نفوذاً  )١(
 .دقائق ميول وهو قلوبنا: مهسات قلوبنا )٢(
 .ما تنظر إليه أعيننا خلسة أو بلحظ رسيع: ملحات أعيننا )٣(
ة واللني يف الكالم عند ا: هلجات ألسنتنا )٤( لغضب أو الرضا، وطريقـة كالشدّ

التعبري واحلديث عن األشياء، واملوضوعات املختلفة التـي يعـرض هلـا اللسـان 
واملراد من العبـارة السـابقة هـي أن يكـون قلـب املـؤمن بعواطفـه وأفكـاره، (

وحركات جسمه وسكناته، ونظره ولسانه وسمعه ويده ورجله ومجيع جوارحه، 
يكون يف كل أوقاتـه عبـداً مطيعـاً هللا مبتغيـاً متجهاً لطاعة اهللا ورضوانه، أي أن 

 .)رضاه ليعظم رصيده األخروي ودرجته يف اجلنة



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩٠ 

 أحاديث في تقديم اآلخرة

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة عىل الدنيا 
 

نْ ﴿ انَ  مَ يدُ  كَ رِ ثَ حَ  يُ ةِ  رْ رَ دْ  اآلخِ ثِهِ  يفِ  لَهُ  نَزِ رْ نْ  حَ مَ انَ  وَ يدُ  كَ رِ ثَ  يُ رْ  حَ
يَا نْ تِهِ  الدُّ ا نُؤْ نْهَ ا مِ مَ ةِ  يفِ  لَهُ  وَ رَ نْ  اآلخِ يبٍ  مِ   IQH﴾نَصِ
يْفَ  انْظُرْ ﴿ نَا كَ لْ مْ  فَضَّ هُ ـىلَ  بَعْضَ ةُ  بَعْـضٍ  عَ ـرَ خِ لَآلْ ُ  وَ ـربَ ـاتٍ  أَكْ جَ رَ  دَ

 ُ ربَ أَكْ يالً  وَ ضِ   IRH﴾تَفْ
 : قال× ري املؤمننيعن أم

نْ جعَلْ آلِ اِ « تِكَ مِ رَ يَ  خِ نْ   ISH»اً يبَ اكَ نَصِ دُ
لشؤون اآلخرة كام خيصص ثابتاً منظامً أي إنّ عىل املؤمن أن خيصص وقتاً (
 ) لطعام أو الرياضة أو النوم وما شابهالعمل واوقت ألمور الدنيا ك حمددا وقتاً 

 : قال× عن أمري املؤمنني
يْكَ بِ « لَ رَ عَ نيَ ةِ تَ اآلخِ رَ ا صَ أتِكَ الدُّ   ITH»ةً اغِ
يَرسّ الذي هيتم بأمور اآلخرة  ان أي(   )له أمور الدنيا من دون عناءاهللا  يُ

 : قال× عن أمري املؤمنني
نيَ  نَّ إِ « نقَطِعةٌ عَ الدُّ ، وَ ا مُ رةَ قَ نكَ   IUH»نكَ ةٌ مِ يبَ رِ اآلخِ

                                                             

)١( ٢٠:الشور . 

 . ٢١ :االرساء )٢(

 . ٦٩٤/ غرر احلكم ودرر الكلم لعبد الواحد التميمي  )٣(

 . ٦٠٨٠/ غرر احلكم  )٤(

 . ٣٢هنج البالغة، الكتاب  )٥(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩١ 

يسبق املوت  املوت واحلياة يسريان يف طريق واحد ويف أي حلظة قدأي إنّ (
ما فيها من آمال وأمـوال  احلياة فينتقل اإلنسان لعامل اآلخرة تاركاً الدنيا وكل

 ). وما خوله اهللا وراءه
 : قال× عن أمري املؤمنني

لٌ وَ اليَ  نَّ إِ « مَ سَ الَ ومَ عَ ، وَ  حِ داً ابَ سَ  غَ لَ الَ ابٌ وَ حِ مَ   IQH» عَ
ينتقل اإلنسـان قد ، ويف أي حلظة لإلنسان الدنيا ال تدومياة احلأي إن (

لذا  ،كام كان يف عامل الدنياآلخرته الذي ال يمكنه العمل فيه املوت إىل عامل 
  .)هقبل موت احلياة للتزود لآلخرة ينبغي عليه أن يستغلّ فرص

 

 عظمة ما يف اآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

نيَ لُّ يشَ كُ « ن الدُّ امَ ءٍ مِ هُ أَ ا سَ نْ عظَ عُ ءٍ لُّ يشَ كُ وَ  ،)رؤيتهأي ( هِ انِ يَ عَ  مُ مِ
نَ  هُ أَ يَ عَ  رةِ اآلخِ  مِ امَ انُ ن سَ نَ عظَمُ مِ م مِ كُ فِ يَكْ لْ ، فَ هِ ، وَ العَ  عِ امعُ ـنَ يانِ السَّ  مِ

 ُ ربَ يبِ اخلَ   IRH»الغَ
 

بمعنى إنّ حقيقة األشياء يف الدنيا هي أقلّ من وصفها وحقيقة األشياء (
  .)يف اآلخرة هي أعظم من وصفها

                                                             

 . ١١٠٠٠/ غرر احلكم  )١(

 . ١١٤البالغة، اخلطبة  هنج )٢(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩٢ 

 اآلخرة دار اخللود
 : قال× أمري املؤمننيعن 

نْ « ر دَ  مَ مَّ وَ العَ تِهِ فَ امَ قَ ارَ إِ عَ   IQH»لُ اقِ هُ
ياتـه وعملـه فهـو حل اً أي إنّ الذي ال يغفل عن اآلخرة وجيعلها حمـور(

اً ألنّه ربح الدنيا واآلخرةالعاقل   ).حقّ
 : قال× عن أمري املؤمنني

نيا أَ « ةُ أبَدٌ الدُّ رَ ، اآلخِ دٌ   IRH»مَ
 

املحدود واملراد أنّ الدنيا فرتهتا قصـرية مهـام طالـت  األمد هو الوقت(
 ).اخللود الدائم الذي ال هناية لهبينام اآلخرة هو 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
م، فَ ةُ دَ رَ اآلخِ « كُ رِّ تَقَ سْ زوا إِ ارُ مُ هِّ بقَ ا مَ لَيهَ جَ مْ ا يَ   ISH»ى لَكُ
ة والتجهيـكثأى ـبمعن( فكـام  ،ز آلخرتكم بعمـل الصـاحلاتـروا العدّ

رف عمـراً يف ذلـك فـإنّ بنـاء دار ـيسعى اإلنسان يف بناء دار الـدنيا ويصـ
 اآلخرة يتطلّب االعداد هلا من تقديم األعامل الصاحلة واملبـادرات اخلـرية

 ).وعدم الفتور واملواصلة بذات اجلهد والسعي إىل آخر العمر
                                                             

 . ٣٧٠هنج البالغة، احلكمة  )١(

 . ٤/ غرر احلكم  )٢(

 . ٢٠٥٠/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩٣ 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لِّ يشَ « نَ لِكُ لُ رَ اآلخِ  ءٍ مِ   IQH»اءٌ بَقَ ودٌ وَ ةِ خُ

 

بمعنى أن كل يشء يف اجلنة ال يصـيبه التلـف أو الفسـاد، سـواء ثـامر (
اجلنّة، أو لباس اجلنّة أو مجال اجلنّة أو راحة اجلنّة أو أو حالـة اإلنسـان يف 

صفات النار وأهلها يف  هي وكذلك ،اجلنة من شباب ونعيم وسعادة دائمة
 .)ا كلّ يشء فيها إىل انتقال واندثار، بينام صفة الدنيدائمة ثابتة اآلخرة

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « لُصَ عَ امَ قَ ارِ إِ دَ ى لِ عَ سَ  مَ ، وَ مَ تِهِ خَ هُ لُهُ لُ جَ ثُرَ وَ   IRH»كَ
أي إنّ صفة الساعني لآلخرة هو اإلخالص يف العمل هللا واخلوف من (

 .)شدة احلساب وسوء النتيجة
 

 فضل اآلخرة
تَاعُ  قُلْ ﴿ يَا مَ نْ لِيلٌ  الدُّ ةُ  قَ رَ اآلخِ ٌ  وَ ريْ نِ ـلِ  خَ   ISH﴾اتَّقَى مَ

 : قال× عن أمري املؤمنني
نِ ابتاعَ « نْ بَ  )أي اشرت(مَ ام، مَ هُ بِحَ نياهُ رَ هُ بِدُ رتَ نياهُ آخِ دُ رتَـهُ بـِ  اعَ آخِ

                                                             

 . ٧٢٩٨/ غرر احلكم  )١(

 . ٨٥٩٩/ غرر احلكم  )٢(

 . ٧٧: النساء )٣(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩٤ 

ا مهُ َ رسِ   IQH»خَ
 )أي من يقدم أمور اآلخرة عىل الدنيا يربح الدنيا واآلخرة والعكس بالعكس(

 : قال× ننيعن أمري املؤم
ــ« ـــاس كَ لِ ــدَ ه غْ جُ رِ ــواكَ ـتَفْ ثْ ــلِح مَ عادِكَ تُص ــكَ مَ تِ رَ ــع آخِ بِ الَ تَ ، وَ

نيَاكَ    IRH»بِدُ
  )أي إنّ معظم اجلهد ينبغي أن يكون لآلخرة(

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
اىل يُعطِ إِ « نيَ نَّ اهللاَ تَعَ رَ  نِيَّ ىلَ ا عَ ي الدُّ ـ يَ نْ يُعطـِى أَ بَ أَ ةِ، وَ ةِ اآلخِ ةَ رَ اآلخِ

نيَ  نِيِّ ىلَ عَ    ISH»اةِ الدُّ
ه لآلخرة فإنّ اهللا يفتح له أبواب الدنيا واآلخرة يعأن من كان سبمعنى (

ا من كان سعيه لتحصيل الدنيا فقط فال يوفّق لنيل اآلخرة  )أمّ
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « مَّ  مَ ن عَ ، مَ بَ مآلَهُ رَّ نياهُ خَ رَ دُ مَّ رَ عَ   ITH»تَه بَلَغَ آمالَهُ رَ آخِ
 يكون بينام ،مضمون الربح والنتائجهو دائامً بمعنى أن السعي لآلخرة (

                                                             

 . ٨٢٣٦/ غرر احلكم  )١(

 . ٢٤١١/ غرر احلكم  )٢(

 . ١٩١٧/ اجلامع الصغري  )٣(

 . ٨٣٤٧/ غرر احلكم  )٤(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩٥ 

يف حتقيق االهـداف قد يصيب وخيطئ حمفوفا باملخاطرففقط السعي للدنيا 
  .)اضافة اىل خرسان االخرة،الدنيوية 

 

 ذكر اآلخرة
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ــ« وَ ذِكــرُ اآلخِ ــفَ اءٌ وَ رةِ دَ نيا أَ شِ ، ذِكــرُ الــدُّ أُ األَ اءٌ أي أســوأ ( دواءِ دوَ

  IQH»)األمراض
بــه إىل اهللا(  بمعنــى أن أحاديــث اآلخــرة تزيــد يف إيــامن اإلنســان وتقرّ

ه إىل الدنيا وزينتها أحاديث الدنيا متيت القلب والروحو  .)وتشدّ
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « نْ أَ  مَ رَ  كثَرَ مِ عصِ ذِكرِ اآلخِ لَّتْ مَ   IRH»تُهُ يَ ةِ قَ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص هللاعن رسول ا

بغِضُ اىلَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ اهللاَ تَ  نَّ إِ « ٍ بِ لَّ عَ كُ   يُ نيَ املِ رةِ لٍ بِ اهِ ا جَ الدُّ   ISH»اآلخِ
ـق يف ( الـدنيا ويغفـل عـن أمـور علـوم أي ال يكفي اإلنسـان أن يتعمّ

  .)اآلخرة
                                                             

 . ٥١٧٥/ غرر احلكم  )١(

 . ٨٧٦٩/ غرر احلكم  )٢(

 . ٢٨٩٨٢/ كنز العامل  )٣(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩٦ 

 تقديم العمل لآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

دْ نَ جَ « ، وَ اهِ كَ لْ فسَ هْ لِ  اعمَ رةِ جُ كَ آلخِ   IQH»دَ
  .)بمعنى عدم ترك النفس هلواها وارغامها عىل السعي آلخرهتا(

 : قال× عن أمري املؤمنني
فْ إِ اِ « رَ ىلَ رصِ ، وَ  اآلخِ كَ جهَ كَ ةِ وَ دَّ   IRH»اجعَلْ هللاِ جِ
هك ( وهـو سعيك وعملـك،  حمورواجعل اهللا ،أي اجعل اآلخرة مركز توجّ

  .)والدوام يف االتصال بخدمتك يف خشيتك هب يل اجلدَّ هم مصداق للدعاء، اللّ 
 : قال× عن أمري املؤمنني

لوقٌ لِ نَّ إِ « رةِ فَ كَ خمَ لْ هلا، إِ آلخِ دْ فِيهانَّ اعمَ هَ نيا فازْ لَقْ للدُّ ْ   ISH»كَ ملَ ختُ
 : قال× عن أمري املؤمنني

م إِ إِ « مْ مِ بِامَ هتِامَ ىلَ االِ نَّكُ بُكُ رَ إِ   يَصحَ مْ ةِ أَ ىلَ اآلخِ نكُ جُ مِ ـ لِّ  كُ ىلَ إِ  حوَ ا مَ
نَ  م مِ بُكُ نيَ  يَصحَ   ITH»االدُّ

بمعنى االستكثار من أعامل اآلخرة الصاحلة بدالً من االسـتكثار مـن (
 .)، وهو ما ينبغي إعطاؤه األولويةاألعامل التي جتلب منافع الدنيا

                                                             

 . ٢٤٠٦/ غرر احلكم  )١(

 . ٢٤٠٧/ غرر احلكم  )٢(

 . ٣٨١٠/ غرر احلكم  )٣(

 . ٣٨٣٠/ غرر احلكم  )٤(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩٧ 

 

 املوازنة بني الدنيا واآلخرة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نيَ اِ « لْ لِدُ لْ آلِ ، وَ اً بدَ يشُ أَ كَ تَعِ نَّ أَ اكَ كَ عمَ ُ نَّ أَ تِكَ كَ رَ خِ اعمَ داً كَ متَ   IQH»وتُ غَ
ف يف أمور الدنيا واآلخرة(  .)ويف احلديث تنبيه إىل التوازن وعدم التطرّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
نيَ « نْ يفِ الدُّ ، وَ كُ نِكَ رَ ا بِبَدَ لبِكَ وَ يفِ اآلخِ لِكَ ةِ بِقَ مَ   IRH»عَ
 ومســتلزماهتا ومتطلّباهتــاأي ينبغــي معايشــة الــدنيا بمقتضــياهتا (

لكاً الدنيوية ولكن من دون أن يتعلّق القلب هبا، فالقلب ينبغي أن يكون مُ
  .)اآلخرةعليه اعامل   تغلبينبغي أن ف  مدار األعاملوحده اما هللا 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لُ لِ كَ « نيايفَ يَعمَ غولُ بِالدُّ ةِ املَشْ رَ   ISH»؟آلخِ
ال جيد الوقت لعمل فإنه بأعامل الدنيا  ه مشغوالً بمعنى من كان وقته كلّ (

 ) االشتغال هبا باالضافة اىل انشغال فكره يف شوؤن الدنيا لكثرة آلخرةا
 

 آلخرةبااالهتامم 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « رَ ى وَ مسَ أَ صبَحَ وَ أَ  مَ ُ ةُ أَ اآلخِ هِ كربَ ِّ عَ  ، مهَ نَ جَ أي ( لبِهِ  قَ ى يفِ لَ اهللاُ الغِ
                                                             

 . ٢٣٤/  ٢تنبيه اخلواطر  )١(

 . ٧١٦٤/ غرر احلكم  )٢(

 . ٦٩٧٦/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩٨ 

َع لَـهُ ، وَ )وتدبريه ئناً بلطف اهللا وفضلهيكون قلبه مطم هُ أَ  مجَ أي صـفا لـه ( مـرَ
ْ ، وَ  )فكره ووضح له مقصده وطريقه ـنَ  ملَ ج مِ ـرُ نيَ  خيَ لَ تَّـا حَ الـدُّ ى يَسـتكمِ

هُ رِ  نْ وَ  ،زقَ ى وَ أَ حَ وَ صبَ أَ  مَ نيَ مسَ ُ ا أَ الدُّ هِ كربَ ِّ عَلَ اهللاُ ، مهَ رَ بَ  جَ قْ  ينَيهِ نيَ عَ الفَ
يـهِ أَ تَّتَ عَ شَ وَ  ،)من الفقردائم اخلوف  كان أي( هلَ ـرَ أي جعلـه مشـتت ( مْ

ْ ، وَ )الفكر والعمل ال يستطيع اجلزم واحلسم لألشياء نَ  ملَ نَلْ مِ نيَ  يَ ـالَّ ا إِ الـدُّ ا  مَ
مَ لَهُ  سِ   IQH»اي مهام كان عمله وسعيه فانه لن ينال غري املقدر له فيها(قُ

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « عَلَ كُ  مَ ِّ جَ رَ بِ رَ خِ هِ آلِ لَّ مهَ مـن اخللـد أي نـال آمالـه ( ولِ املَأمُ تِهِ ظَفِ

  IRH»)وما يرجوه من اخلري يف الدنيا يف اآلخرة والنعيم
 

 آلخرةل الساعنيصفة 
ارُ  تِلْـكَ ﴿يف قوله تعـاىل × عن أمري املؤمنني ةُ  الـدَّ ـرَ ـا اآلخِ لُهَ عَ  نَجْ

ينَ  ونَ  الَ  لِلَّذِ يدُ رِ اً  يُ لُوَّ الَ  األَرضِ  يفِ  عُ اداً﴾ وَ  : قال فَسَ
نَ هلِ العَدلِ وَ  أَ ذهِ اآليةُ يفِ تْ هَ لَ زَ نَ « عِ مِ الَ  التَّواضُ  هلِ القُدرةِ أَ ةِ، وَ الوُ
نْ    ISH»اسِ رِ النَّ ائِ سَ  مِ

بمعنى أهنا نزلت لتنبيه القضاة والوالة وأهـل القـدرة عـىل التواضـع (
  .)بمقامهم وشأهنم السيايس أو االجتامعي وطلب الدار اآلخرة

                                                             

  .١٥١/  ٧٧البحار  )١(
 . ٨٥١٢/ غرر احلكم  )٢(

 . ١٤٤/  ٤نور الثقلني  )٣(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

١٩٩ 

 

 : قال× أمري املؤمننيعن 
لَنيِ ا بَ انَ مَ تَّ شَ « مَ ـتَ تُـهُ وَ ذَّ بُ لَ لٌ تَذهَ مَ عَ : نيَ عَ بِعتُـهُ بقَ  نتائجـهي أ(ى تَ

ؤُ  بُ لٌ تَذهَ مَ عَ ، وَ )السيئة هُ ى أَ بقَ يَ وَ  )ومعاناتهأي تعبه (تُهُ ونَ مَ   IQH»جرُ
 : قال× عن أمري املؤمنني

تُ باألَ فَ « َضْ ثتْ طَ لَامّ هنَ قَتْ مَ ائفةٌ وَ مرِ نَكَ ـرُ  وَ خـرَ أُ رَ ـطَ آخَ سَ ،قَ  ونَ
ُ أَ كَ  ْ هنَّ ارُ  تِلْكَ ﴿: قولُ يَ  هُ انَ بحَ يَسمعوا اهللاَ سُ  م ملَ ةُ  الدَّ رَ ا اآلخِ لُهَ عَ ينَ  نَجْ  لِلَّذِ
ونَ  الَ  يــدُ رِ اً  يُ ــوَّ لُ الَ  األَرضِ  يفِ  عُ ــاداً﴾ وَ ــ !فَسَ ــاهللاِ وَ ىلَ بَ عُوهَ ، لَقَ ــمِ ا د سَ
وها، وَ وَ  عَ لِيَتِ الدُّ  منَّهُ كِ لَ وَ م وَ  أَ ا يفِ نيَ حَ هارَ عيُنِهِ جُ بْرِ م زِ هُ   IRH»اقَ

النـاس رغـم إدراك  نـهأ ياحلديث تنبيه عىل مسألة خطرية ههذا ويف (
نتوالشيطان وراء  م انساقواهنأبأمر اهللا ووعيهم حلالله وحرامه إال  ه هلم زيّ

أن رؤوا زينة الدنيا وطابـت هبـا انفسـهم واثروهـا عـىل اآلخـرة ممـا  بعد
أهل اإليامن احلـذر مـن كيـد الشـيطان ونزغـه ووسوسـته يستوجب عىل 

  ).وتزيينه للدنيا
 

 + ++  
 

                                                             

 . ١٢١احلكمة : هنج البالغة  )١(

 . ١٣٤/  ٤نور الثقلني  )٢(



 

 

 أحاديث يف تقديم اآلخرة

٢٠٠ 
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٥٩٠٧ /غرر احلكم             

 



 

 

 دعاؤه يف اللجأ إىل اهللا تعاىل

٢٠١ 

 
 دعاؤه في اللجأ إلى هللا تعالى

 
@Í˙b«Ü 

@∂b»m@%a@∂g@dv‹€a@¿J 
 

مَّ إِ اللَّ  أ تَ تَ  نْ هُ نَّ شَ لِكَ عفُ عَ بْنَ إ، وَ IQHا فَبِفضْ أ تُعَذِّ بِ نْ تَشَ  ،IRHدلِكَ عَ ا فَ
كَ بِمنِّكَ  وَ فْ لْ لَنا عَ هِّ زِ ISHفَسَ ابِكَ بِتَجـاوُ ذَ نْ عَ رنَا مِ أَجِ ـهُ  ،ITHكَ ، وَ فَإنَّ

                                                             

ترضع إليـه، ـيشتمل هذا الدعاء يف مضامينه التوجه إىل اهللا والتامس ما عنـده والـ *
 والطلـبفليس لإلنسان من يقيض حوائجه إال اهللا، وهو ما يتناول الـدعاء رشحـه 

م بأشـدّ احلاجـة إليـه وال  من ين فإهنّ اهللا بأن ال يغلق بابه عىل عباده املذنبني واملقرصّ
غنى هلم عنه، ورغم أنّ الدعاء من األدعية القصرية إال أنه بليغ وغنـي يف مضـامينه 

 .ورمحته سيّام يف معنى الرجاء هللا واألمل يف عفوه
ه هللا، فإن عاقبه اهللا فهو العـدل ألنّ اإلنسان قد استحق العقوبة عند أول عصيان )١(

 .واإلنصاف، وإن عفا عنه فهو الفضل والرمحة من اهللا
ةً حتّى يكمل احلجة عليهم وال يدع هلم عـذراً  )٢( ب عبداً أو أمّ ـا﴿فاهللا ال يعذّ مَ  وَ

انَ  بُّكَ  كَ لِكَ  رَ هْ  مُ رَ قُ تَّى الْ ثَ  حَ بْعَ ا يفِ  يَ هَ والً  أُمِّ سُ تْلُو رَ مْ  يَ يْهِ لَ اتِ  عَ ا نَاآيَ مَ نَّا وَ ي كُ لِكـِ هْ  مُ
 رَ قُ ا إِالَّ  الْ هَ لُ أَهْ املُِونَ  وَ ا﴿ ﴾ظَ مَ انَ  وَ لَّ  اهللاُ كَ ماً  لِيُضِ وْ دَ  قَ مْ  إِذْ  بَعْ اهُ دَ تَّى هَ َ  حَ بَـنيِّ مْ  يُ ـُ  هلَ

ا ونَ  مَ تَّقُ لِّ  اهللاَ إِنَّ  يَ ءٍ  بِكُ ْ لِيمٌ  يشَ  .﴾عَ
وصـالح  أي اجعـل لنـا مـن كرمـك وإحسـانك(بفضلك وإحسـانك : بمنّك )٣(

 .)األعامل ما يكون سبباً لعفوك من دون احلاجة لعقوبات الدنيا أو اآلخرة
 .غفرانك وصفحك عن الذنوب: جتاوزك )٤(

QP 



 

 

 دعاؤه يف اللجأ إىل اهللا تعاىل

٢٠٢ 

ةَ لَنا بِ  الَ  الَ لِ دعَ طاقَ ، وَ دٍ اةَ ألَ جَ نَ  كَ نَّا  حَ كَ مِ وِ فْ   .دُونَ عَ
نِيَّ األَ يَ  نُ عِبادُكَ اءِ يَ غنِ ا غَ ا نَحَ يْكَ  ، هَ َ يَدَ ـرُ بَنيْ ـا أَفْقَ أَنَ ـراءِ  ، وَ قَ  الفُ

تَناافَ  ،إليْكَ  ، والَ  IQHجربُ فاقَ عِكَ سْ اءَ  تَقْطَع بِوُ جَ نعِكَ  انَ رَ نَ  ،بِمَ وْ تَكُ فَ
نْ قَ  قَيْتَ مَ عَدَ بِكَ ا د أَشْ تَسْ نِ حَ ، وَ IRHسْ تَ مَ مْ فَدَ ارَ ـرتَ ـلَكَ  ISHسْ  ،فَضْ

إِ  نْ حِ ىلَ فَ لَبُنَا ئذٍ يْنَ  مَ نْقَ نكَ  ITHمُ ؟ىلَ وإِ  ؟عَ بُنَا عن بَابِكَ ذهَ    أيْنَ مَ
بْحَ  طُّرون الَّ اسُ نُ املضْ بْـتَ إِ ذِ نَكَ نَحْ جَ أَ ينَ أَوْ ، وَ مْ تَهُ هـلُ جـابَ
ــوءِ  ــ السُّ مْ ذِ الَّ ــنْهُ ــفَ عَ شْ ــدتَ الكَ عَ ـــهُ األَ  ،IUHينَ وَ بَ أَشْ ــيَ وَ اءِ ش

، كَ يَّتـِ شِ ىلَ  بِمَ أَوْ ورِ األُ  وَ تِكَ  يفِ  بِكَ  مُ ظَمَ محَةُ  ،عَ نِ  رَ َكَ  مَ ْمحَ ـرتَ ، IVHاسْ
                                                             

  .اصلح لنا فقرنا وحاجتنا بغناك وعطائك: اجرب فاقتنا بوسعك )١(
 .من طلب السعادة مؤمالً يف فضلك ورمحتك: استسعد بك )٢(
وحاشا هللا أن يرد عبده (وهو العطاء والصلة استعطى، طلب الرفد : اسرتفد )٣(

 .)عندما يدعوه خملصاً 
ا؟ (مرجعنا : منقلبنا )٤( أي إىل أين نذهب طلباً للرمحة والفضـل إن منعتهـا عنـّ

 .)ومن يقدر عىل إجارتنا وقضاء حوائجنا غريك؟
شِ إشارة إىل اآلية الرشيفة  )٥( يَكْ اهُ وَ عَ ا دَ طَرَّ إِذَ ِيبُ املُضْ ن جيُ وءَ﴾﴿أَمَّ  .فُ السُّ
أي إنّ ممّا يليق بجاللك وعظمتك وشأنك وقدرتك هو الرمحة واإلحسـان  )٦(

 .إىل عبادك وإعانتهم عند احلاجة واملسألة فأنت الرمحن الرحيم



 

 

 دعاؤه يف اللجأ إىل اهللا تعاىل

٢٠٣ 

ثُ  وْ غَ مْ تَضَ  IQHوَ ، فَارحَ تَغَاثَ بِكَ نِ اسْ نِنَـا إذْ ـمَ أَغْ ، وَ نَا إلَيْـكَ عَ رُّ
يْكَ  ـدَ َ يَ نَا بَنيْ سَ ا أَنفُ حنـَ   .IRHطَرَ

ــا ــد شَ ــيْطَانَ قَ ــمَّ إنَّ الشَّ هُ تَ للَّ عنَاهُ  ISHمِ ــايَ ــا إذْ شَ ــىلَ  ITHبِنَ عَ
 ، يَتِكَ عصِ دٍ مَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ آلِهِ  فَصَ الَ  ،وَ ـاهُ وَ تْهُ بِنَا بَعدَ تَركِنَا إيَّ مِ  تُشْ

بَتِنَاIUHلَكَ  غْ رَ نْهُ إلَيْكَ  IVH، وَ  . عَ
 

+ + +  

                                                             

 .)من استنجد بك أو دعاك(نجدة، : غوث )١(
بمعنى خضـوعنا واسـتكانتنا وتـذللنا بـني يـديك بالـدعاء : طرحنا أنفسنا )٢(

 .واملسألة
بام أصابنا من البالء واملصـيبة عنـد عصـيانك والتعـرض إىل (فرح : شمت )٣(

 .)معاصيك
يف وسوسـته وإحيائـه إذ إنّ قـدرة الشـيطان وإمكانيتـه ال (تابعنـاه : شايعناه )٤(

 الوسوسة ولكنّ اإلنسان هو الذي يسـتجيب هلـا ويقـدم عـىل ارتكـاب  تتعدّ
 .)املعايص

 . بعد توبتنا إليكأي ال جتعله يشمت بنا مرة أخر )٥(
 .انرصافنا واعراضنا عنه رغبة يف رضوانك وطاعتك: رغبتنا عنه )٦(



 

 

 أحاديث يف الرجاء هللا

٢٠٤ 

 أحاديث في الرجاء _

 

 أحاديث يف الرجاء هللا 
 

ينَ  أُولَئِكَ ﴿ ونَ  الَّـذِ عُ بْتَغُـونَ  يَـدْ مُ  إِىلَ  يَ ـِ هبِّ ةَ  رَ ـيلَ سِ ُـمْ  الْوَ بُ  أَهيُّ ـرَ  أَقْ
ونَ  جُ رْ يَ تَهُ  وَ َ محْ افُونَ  رَ َ خيَ ﴾ وَ ابَهُ ذَ   IQHعَ

 : قال× عن أمري املؤمنني
نِ اهللاُ أَ « ن يَكُ هُ مَ لَ كْ غَ  ،مَ ةَ األَ يُدرِ جاءِ لِ وَ مَ ايَ   IRH»الرَّ
 .)أي من جيعل أمله باهللا وحده دون سواه يصل إىل حتقيق مناه(

 : قال× عن أمري املؤمنني
نَّ أَ الَ « وَ م إِ يَرجُ نكُ دٌ مِ ، وَ الَّ حَ بَّهُ نَّ إِ الَ  رَ افَ بَهُ الَّ  خيَ نْ   ISH» ذَ
 أي إن اهللا قادر عىل حتقيق مجيع األمور حتى التـي يظـن العبـد أنـه ال(

ه باهللا نال ما يريد ما دام متوجهاً إليه يمكن حتقيقها فمن وضع ثقته ورجاء
ها بسبب ذنـوب من املسائل حتبس إجابت امطيعاً له متقياً للذنوب فإن كثري

 ). العباد
 : قال× عن أمري املؤمنني

لَّ رَ « لُوا كُ م هللاِ ِ سُ ائِ جَ اِجعَ هُ وَ بحَ كُ وا أَ الَ انَ داً  تَرجُ ، فَ  حَ ـواهُ ـنَّـإِ سِ  اهُ مَ
                                                             

 . ٥٧ :االرساء )١(

 . ٨٨٢٠ /غرر احلكم  )٢(

 . ٨٢احلكمة : هنج البالغة )٣(



 

 

 أحاديث يف الرجاء هللا

٢٠٥ 

جَ  ريَ اهللاِا أَ رَ دٌ غَ   IQH»ابَ  خَ الَّ  إِ اىلَ عَ  تَ حَ
بمعنى أن يكون رجـاء اإلنسـان يف قضـاء حوائجـه يف مجيـع األمـور (

 اهللا وحده دون سواه ألن كـل مـا يف الكـون خاضـعٌ إلرادتـه متوجهاً إىل
 ).ومشيئته وتدبريه فمن رجا غريه خاب يف رجاه ومل حيقق ما يريد

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ « و أَ  الَ امَ ـلِ  كُ نكَ لِ رجَ  تَرجُ وامَ ـى مِ مـرانَ وسَ مُ  نَّ إِ فَ  ، تَرجُ × ى بنَ عِ

 َ قتَبِسُ ألِ جَ يَ رَ هُ اهللاُ عَ ، فَ اً ارَ هلِهِ نَ خَ لَّمَ بِ  جلَّ وَ  زَّ كَ ـعَ نَ جَ رَ ـتْ وَ  ،اً يَّـفَ جَ رَ خَ
ليامنَ  ع سُ تْ مَ أسلَمَ بَأٍ فَ ةُ سَ لِكَ جَ ، وَ ×مَ رَ ةَ  خَ بُونَ العِزَّ ونَ يَطلُ ةُ فِرعَ رَ حَ سَ

نِنيَ  ؤمِ عُوا مُ جَ رَ ونَ فَ رعَ   IRH»لِفِ
مهـام  أبـداوفضله رمحة اهللا اإلنسان من  أن خييب أملال ينبغي بمعنى (
ةكان فرمحة اهللا أعظم وأكرب، وأن اهللا لقادر عىل  ت األمور صعبة أو متعرسّ

  .)ناسحتقيق كل ما ال يمكن حتقيقه بنظر ال
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « ريَ اهللاِ سُ أَ  مَ لَ غَ هُ أَ بحَ مَّ بَ آمالَهُ انَ   ISH»كذَ
معتمداً عىل أحد من النـاس فـإن اهللا خييـب  ؤهأي من كان أمله ورجا(
هللا ووضعه اه يف له حاجته ألنه مل يضع ثقته ورجاء فيه بمعنى ال تقىض أمله

                                                             

 . ٢٥١١/ غرر احلكم  )١(

 . ١٥٠/ أمايل الصدوق  )٢(

 . ٨٩٥٣ /غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف الرجاء هللا

٢٠٦ 

يف عبده، وكان األوىل أن يسأل اهللا يف أن هييئ له مـا يشـاء مـن األسـباب 
 ).بلطفه وعنايته

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ ضَ « ريَ كَ  اعَ مَ دٌ غَ قصَ   IQH»اهللا انَ لَهُ مَ
 ).ع أموره وأضاع الطريقأي أخطأ من توجه إىل غري اهللا يف مجي(

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
تِهِ وَ اهللاَ بِ  نَّ إِ « كمَ وحَ حِ لَ الرَّ عَ اللِهِ جَ جَ يفِ وَ  IRHجَ رَ ضَ الفَ   ISH»اليَقنيِ ا وَ  الرِّ
بمعنى أن من ريض بقضاء اهللا وقدره طابت نفسه برىض اهللا وحكمـه (

 ).لعلمه أن اهللا ال يفعل إال األصلح واألفضل لعبده
 : قال× عن عيسى

قٍّ أَ « مبِحَ مسَ نُورُ كُلِّ يشَ  نَّ إِ : قولُ لَكُ ، وَ الشَّ ـلِّ  نَّ إِ ءٍ ةَ نُورُ كُ كمَ احلِ
، وَ  ، وَ  رَ التَّقوَ قَلبٍ ةٍ كمَ لِّ حِ قَّ أسُ كُ ، وَ بَـ احلَ ـريٍ ـلِّ خَ محَـةَ ابُ كُ  اهللاِ رَ

، وَ بَ  قٍّ لِّ حَ فَ ابُ كُ عَ لِ يحُ ذَ اتِ مَ عُ وَ اءُ وَ كَ الدُّ ُّ ، وَ التَّرضَ لُ يفَ يُفـتَحُ العَمَ كَ
فتَ بَ  ؟ابٌ بِغَريِ مِ   ITH»احٍ

                                                             

 . ٥٩٠٧ /غرر احلكم  )١(

وح )٢(  . راحة النفس ورسورها :الرَّ

ل  )٣(  . ٧٣٣٣ /كنز العامّ

 . ٥١٢: حتف العقول  )٤(



 

 

 أحاديث يف الرجاء هللا

٢٠٧ 

، ولوال احلكمة ملا استنار قلـب، ولـوال ( إذ لوال الشمس ملا وضح يشءٌ
التقو ملا وصل القلب إىل احلكمة، ومفتـاح ذلـك كلـه الـدعاء والعمـل 
الصالح، فال ينبغي للمؤمن أن يغفل عن الدعاء والعمل الصـالح يف كـل 

 ).األوقات
 : ×به عيسى فيام وعظ اهللا

نِ اى، يسَ ا عِ يَ « عَ دعُ زينِ الغَريقِ الَّ ي دُ غِيثٌ ذِ اءَ احلَ  الَ وَ  ،...ي لَيسَ لَهُ مُ
نِ  عُ تَضَ الَّ ي إِ تَدْ عَ ـ مُ َّ وَ إِ  اً رِّ َّ يلَ ُّكَ مهَ دَ اً وَ مهَ إِ اً احِ تَ ، فَ نِ نَّكَ مَ عُ ـذلِكَ ى تَـدْ ي كَ

بتُكَ أَ    IQH»جَ
سـواء عـىل أحـد غـري اهللا  بمعنى أن ال يكون للداعي رجاء وثقة واعتامد(

  .)والدعاء الرجاء له وأخلص اهللا إىل انقطع قد عندئذ فيكون ،بقلبه أم سانهبل
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ « أَ مَ ضَّ أَ  تَوَ ـفَ ضُ نَ الوُ ـىلَّ حسَ ، ثُـمَّ صَ ـأَ وءَ ، فَ تَـنيِ كعَ ـ رَ كُ امَ تَمَّ رُ هُ  وعَ

جُ  سُ ، وَ وَ لَّمَ ا، ثُمَّ سَ ىلَ اهللاِثنَ أَ ودَمهُ ىلَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  ى عَ سُ عَ ، ثُمَّ ملسو هيلع هللا ىلصولِ اهللاُ رَ
أَ  قَد طَلَبَ يفِ لَ حَ سَ ، فَ تَهُ ظَ اجَ ريَ يفِ  مَ ن طَلَبَ اخلَ مَ ، وَ ظَ انِّهِ ِبْ  مَ هِ ملَ خيَ   IRH»انِّ

باهللا خملصاً، وتوجه إليه يف الـدعاء واملسـألة، بمعنى أنّ من وضع ثقته (
  .)مقصده وحقق رجاهوأتاه من أبواب طاعته والقربى إليه، فقد نال 

                                                             

 . ٣١٤/  ٩٣: بحار األنوار  )١(

 . ٣١٤/  ٩٣: بحار األنوار  )٢(



 

 

 أحاديث يف الرجاء هللا

٢٠٨ 

 :قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
فتُمُ اهللاَ« رَ فتِهِ لَ  لَو عَ عرِ قَّ مَ ىلَ البُحُ ـحَ يتُم عَ شَ ، وَ مَ عَ لَزَ ورِ مُ ائِ الَت بِدُ كُ
بَ    IQH»الُ اجلِ
أي لو كان قلب اإلنسان عارفاً بعظمة اهللا وقدرته وحكمتـه وهيمنتـه (

يرجـو سـواه،  ملسـألة العىل األمور مجيعاً ثم دعاه خملصاً لـه يف الـدعاء وا
 ).ه مهام كان عظيامً الستجاب اهللا له دعاء

 : قال× عن أمري املؤمنني
مْ أَ  اسِ بِاهللاِعلَمُ النَّ أَ « هُ سأَ  لَهُ  كثَرُ   IRH»لَةً مَ
 بإذنـه بيد اهللا ومـا مـن يشء يكـون إالّ هي  ألنه يعلم أن األمور مجيعاً (

  ).وقضائه
 
 

 + ++ 
 

                                                             

ل  )١(  . ٥٨٩٣: كنز العامّ

 . ٣٢٦٠: غرر احلكم  )٢(
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 دعاؤه بخواتم الخير
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ــ ينَ يَ اكِرِ ــذَّ فٌ لِل َ هُ رشَ ــرُ ــنْ ذِكْ زٌ  ،IQHا مَ ــوْ هُ فَ رُ ــكْ ــنْ شُ ــا مَ يَ وَ

ينَ  اكِرِ طِيعِنيَ IRHلِلشَّ اةٌ لِلْمُ تُهُ نَجَ اعَ نْ طَ ا مَ يَ دٍ ISH، وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ  ، صَ
                                                             

وهو من األدعية القصـرية ذات املفـاهيم العاليـة حيـث يتنـاول مسـألة االهـتامم  *
واجلوارح وتوجيههام نحو الطاعة يف كل األوقات واألحوال وباخلصـوص  بالقلب

يف أوقات الفراغ التي جيب أن تستثمر يف الطاعة والبعد عن املعايص والذنوب لكي 
يتوفق اإلنسان إىل العاقبة احلميدة التي خيتم حياته هبا حيث رضا اهللا وفضله وجنّاته 

 .اخلالدة
وينِ ر هللا حيظى بذكر اهللا له باملقابل قال تعـاىل ألنّ الشاك: رشف للذاكرين )١( رُ ﴿فَـاذْكُ

﴾ مْ كُ رْ كُ  .وأي رشفٍ حيظى به من يذكره اهللا بألطافه ورمحته وفضله ونعامئه؟ أَذْ
ـئِنْ ألنّ الشاكر هللا يفوز بمزيدٍ من العطـاء منـه، قـال تعـاىل : فوز للشاكرين )٢(  ﴿لَ

 َ تُمْ ألَ رْ كَ ﴾شَ مْ نَّكُ يدَ ه يسوق إليه مزيداً من العطاء، ولذا  فالشاكر يف فشكر العبد لرب زِ
 .فضل دائمٍ من اهللا بالزيادة عىل شكره

ينَ ﴿ألنّ املطيع هللا هو املستفيد يف الدنيا واآلخرة، قال تعاىل : نجاة للمطيعني )٣( ـذِ الَّ  وَ
وا دُ اهَ مْ  فِينَا جَ نَّهُ يَ دِ نَهْ نَا لَ بُلَ نْتُمْ  إِنْ ﴿ ﴾سُ سَ نْتُمْ  أَحْ سَ َنْ  أَحْ مْ ألَ كُ ـنْ ﴿ ﴾فُسِ مَ ـدَ  وَ اهَ ـإِنَّامَ  جَ  فَ

دُ  َاهِ هِ  جيُ سِ ا﴿ ﴾لِنَفْ مَ وا وَ مُ دِّ مْ  تُقَ كُ َنْفُسِ نْ  ألِ ٍ  مِ ريْ وهُ  خَ ِدُ نْدَ  جتَ  .﴾اهللاِ عِ

QQ 
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٢١٠ 

آلِ  غَلْ قُ  ،هِ ـوَ اشْ وبَ ـوَ ـلِّ ذِكــلُ ـنْ كُ كَ عَ رِ كْ أَ IQHرٍ ـنَا بِذِ نَتَنَا ـلْـ، وَ سِ
كْ ـبِ  كَ عَ ـشُ رٍ ـنْ كُ ـرِ كْ ـ ،IRHلِّ شُ جَ نَاـوَ حَ ارِ تـِـبِ  ISHوَ ـنْ ـطَاعَ كَ عَ

اعَ ـكُ  تَ لَ ـإنْ قَ ـفَ  ،ةٍ ـلِّ طَ رْ ــنا فَ ـدَّ اغاً مِ ــرَ ـ ،لٍ غْ ـنْ شُ اجْ هُ ـفَ لْ عَ
ـ اغَ سَ رَ ةٍ الَ ـفَ ــ تُ الَ  ،مَ كُ رِ بـِـنَا فـِـدْ ةٌ ـيهِ تَ ـ ،ITHعَ الَ تَ نَا فِيـهِ ـوَ قُ لْحَ

                                                             

أي اجعل نفوسنا مشتغلة بذكر جاللـك : واشغـل قلوبـنـا بذكرك عن كلّ ذكر )١(
ك فــي القلـب، وعظمتك وتدبريك وطاعتك، ذاكرة لـك باللسـان، مـعـظـمـة لـ

خاشعـة لك فـي الـجـوارح، خائفـة مـنـك، راجعــة إليـك، مشـتــاقة إىل فرحـة 
لقائك، حتى يكون هذا الذكر فوق كل ذكر ألي يشء آخر يف الدنيا فال يزامحه ذكـر 
للشـــؤون الدنيويـــة وروابطهـــا وعالئقهـــا األرسيـــة والشخصـــية، والتجاريـــة 

وكلّ أمرٍ يشغل عنـك ويصـدّ عـن ذكـرك  واالقتصـاديـة، واالجتامعية والسياسية،
ه إليك  .وينهي عن التوجّ

أي اجعل شـكرنا لـك يفـوق شـكر املخلـوقني، فأنـت املوفـق : عن كلّ شكر )٢(
  .واملسبب لتلك األفضال التي وصلت عن طريقهم، ولوالك ملا كان يشءٌ منها

واللسان  أعنّا عىل االستفادة من كل اجلوارح كالعني: اشغل جوارحنا بطاعتك )٣(
 .واألذن واليد والرجل يف استخدامها بام يرضيك واإلبتعاد هبا عن معاصيك

ما يتبع الفعل من آثار ونتائج تبقـى بعـده، كالغيبـة والنميمـة والبهتـان : التبعة )٤(
وأمثال ذلك، والتي ترتتب عليها نتائج دنيويـة وأخرويـة، واملـراد أن يكـون فـراغ 

رتباطٍ ملزم هو أن يكون فراغ سالمةٍ من حتصـيل اإلنسان من عدم وجود شغل أو ا
مة وبمعنى آخر أن يستفاد مـن  السيئات يف القيل والقال أو التورط يف األعامل املحرّ

  .وقت الفراغ يف األمور اإلجيابية والنافعة والتي تقرب إىل رضوان اهللا وفضله
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٢١١ 

نْصَ  ،IQHةٌ مَ أَ سَ  تَّى يَ ةٍ ـحَ يفَ ـحِ ـيِّئَاتِ بِصَ تَّابُ السَّ نَّا كُ فَ عَ الِيَـةٍ  رِ  خَ
يِّئاتِنَا رِ سَ نْ ذِكْ ىلَّ  ،مِ تَوَ يَ ـوَ سْ نَّـا مَ نَاتِ عَ سَ تَّابُ احلَ امَ ـ كُ ينَ بـِ ورِ رُ

نَاتِنَا سَ نْ حَ تَبُوا مِ   .كَ
يَاتِنَـا امُ حَ تْ أَيَّ ا انْقَضَ إذَ ـ ،IRHوَ تَصَ تْ ـوَ مَ ـ ISHرَّ ــا، مُ نَ رِ دُ أَعامَ دَ

تَحضَ  اسْ ـلِّ ـوَ ـا، فَصَ تِهَ ابَ ـنْ إجَ مِ ـا وَ نْهَ بُدَّ مِ تُكَ الَّتِي الَ نَا دَعوَ تْ رَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ ـةً  عَ بَ وْ لِنَا تَ تَبَةُ أَعامَ يْنَا كَ لَ يصِ عَ ا حتُ تَامَ مَ عَلْ خِ اجْ ، وَ آلِهِ وَ

بُولَةً  قْ نْـبٍ الَ  ،مَ ىلَ ذَ ا عَ هَ نَا بَعدَ حنَـا  تُوقِفُ َ رتَ ـيَةٍ ITHهُ اجْ عصِ الَ مَ  ، وَ
                                                             

راغ والـذي واملراد هو عدم حدوث الضجر وامللل يف الفـ(ملل، ضجر، : سأمة )١(
يدفع اإلنسان لقتل الوقت يف األالعيب اليدوية أو الكمبيوترية أو األعامل الفارغـة 
أو املشاهدة لألفالم واملسلسالت التي ال فائدة منها هبدف متضـية الوقـت، واملـراد 
بالعبارة هو أن يكون الفراغ فراغاً نسبياً، بوجود ما يملـؤه مـن املشـاريع واألعـامل 

والتي متأل الوقت وتزيد عليه، ألنّ الوقت أو العمر هـو رأس مـال  األخر املثمرة
 .اإلنسان آلخرته، والذي به يتحدد مقامه وملكيّته، ودرجته يف اجلنة

أي مىض اجلزء األعظم من حياتنا فمن يمدّ اهللا يف عمـره يكـون قـد اسـتوعب  )٢(
تبقـى منـه عمره ووصل إىل قريب النهاية والـذي يسـتوجب منـه اإللتفـات إىل مـا 

 .والعناية ببقية العمر
مت )٣(  .)أي مل يبق من العمر إال اليشء اليسري(فنت وانقضت : ترصّ
 ).وما أكثر ذنوب اإلنسان( .اكتسبناه: اجرتحناه )٤(
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ــا نَاهَ فْ َ رتَ وسِ IQHاقْ ؤُ ــىلَ رُ هُ عَ تَ ــرتَ اً سَ ــرتْ ــا سِ نَّ ــفْ عَ شِ الَ تَكْ ، وَ
ادِ األَ  و IRHشهَ بْلُ مَ تَ وْ بَادِكَ  ISHيَ بَارَ عِ ،  ،أَخْ ـاكَ عَ ـنْ دَ يمٌ بِمَ حِ إنَّكَ رَ

تَجيبٌ لِ  سْ مُ اكَ ـوَ ادَ نْ نَ  . مَ
 

+ + +  

                                                             

بمعنــى أن ختــتم عملنــا بــالعفو (عملناهــا، صــدر فعلهــا عنّــا : اقرتفناهــا )١(
 .)واملغفرة

 .)يف يوم القيامة(من احلارضين  أي بمرأ ومنظر: عىل رؤوس األشهاد )٢(
بمعنى طلب السرت يف يوم القيامة عنـد كشـف أعـامل (ختترب، تكشف : تبلو )٣(

العباد من خالل حماكمتهم أو حماسبتهم هناك واملعنى املراد من العبـارة السـابقة 
هو أن خيتم اإلنسان حياته بتوبة خملصة صادقة هللا باإلعراض عن مجيع املعـايص 

التي كان يضيع فيها العمر يف اللهـو واللعـب واحلـرص عـىل زينـة والسيئات و
الدنيا ومغانمها، واستبدال ذلك بحياة جديدة من الطاعة والعمل الصـالح فـيام 
تبقى من العمر، حتى يأيت ملك املوت ويقبضه عـىل حالـة مـن التوبـة والطاعـة 

ملنقلـب واإليامن، فيتوب اهللا عليه وجيعل له مـن ذلـك حسـن العاقبـة وحسـن ا
 .)إليه



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا
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 هللا أحاديث في ذكر

 

 اهللاأحاديث يف ذكر 
 

ينَ ﴿ نُــوا الَّــذِ ــئِنُّ  آمَ تَطْمَ ُمْ  وَ ــوهبُ لُ رِ  قُ كْ رِ  أَالَ  اهللاِ بِــذِ كْ ــئِنُّ  اهللاِ بِــذِ  تَطْمَ
لُوبُ    IQH﴾الْقُ

 

وينِ ﴿ رُ كُ اذْ مْ  فَ كُ رْ كُ وا أَذْ رُ كُ اشْ ال يلِ  وَ ونِ  وَ رُ فُ   IRH﴾تَكْ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني عيل
  ISH»نيَ بِّ حِ املُ  ةُ ذَّ لَ  كرُ الذِّ «
إلنسان بطبعه يذكر ما حيبّه ويشتاق إليه لذا جتـد أنّ أوليـاء اهللا أي إنّ ا(

هتم  جعلوا من بيـنام جعـل النـاس األعـىل ورسورهم القصو ذكر اهللا لذّ
هتم ورسورهم    .)املاديةوالشهوات يف اللذائذ األكرب لذّ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نِ اشتَغَلَ بِ « هُ مَ يَّبَ اهللاُ ذِكرَ كرِ اهللاِ طَ   ITH»ذِ
أي من كان ذكر اهللا مهيمناً عىل قلبه ولسانه وجوارحه وأعامله وسعيه (

ذكره يف األرض بني النـاس ويف الدنيوي فإن اهللا سبحانه يعيل شأنه ويرفع 
                                                             

 . ٢٨ :الرعد )١(

 . ١٥٢ :البقرة )٢(

 . ٦٧٠ / غرر احلكم )٣(

 . ٨٣٣٥/ غرر احلكم  )٤(
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 يف االستغفار والـدعاء لـه سـيام مـن مالئكـة العـرش السامء بني املالئكة
ـ﴿ هُ يُسَ لَ وْ نْ حَ مَ شَ وَ رْ عَ لُونَ الْ ْمِ ينَ حيَ ذِ هِ الَّ نُـونَ بـِ مِ ؤْ يُ ِـمْ وَ هبِّ ـدِ رَ مْ ونَ بِحَ بِّحُ

ينَ  رْ لِلَّـذِ فِ لْـامً فَـاغْ عِ َةً وَ محْ ءٍ رَّ ْ لَّ يشَ تَ كُ عْ سِ نَا وَ بَّ نُوا رَ ينَ آمَ ونَ لِلَّذِ رُ فِ تَغْ يَسْ وَ
﴾ يمِ َحِ ابَ اجلْ ذَ مْ عَ قِهِ بِيلَكَ وَ وا سَ بَعُ اتَّ ابُوا وَ  )تَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ن سَ مَ « رُّ بِ ـاعةٍ تَ ا مِ رِ اهللاَمُ مَ ملَ يَذكُ ـالَّ ا إِ يهَ  فِ ابنِ آدَ سِ ـرَ عَ ـ حَ يهَ يَـومَ  الَ

ةِ    IQH»القيامَ
عترب خسارة من الرصيد األخـروي للمـؤمن ألن الغفلة عن ذكر اهللا ت(

ومن حتصيل املنزلة يف جنان اخللد، حيث كان باإلمكان اإلرتقاء إىل مكانة 
وفضـله هبـذا الوقـت  هوانأعىل وأرفع يف القـرب مـن اهللا وحتصـيل رضـ

 ).لهإلنسان وال حيسب ل ضياعا وخسارة الضائع، والذي غالباً ما حيسب
 : قال× عن أمري املؤمنني

َهالً أَ إِ « كرِ ألَ نَ نَّ لِلذِّ وهُ مِ ذُ الً، فَ نيَ الدُّ  خَ َ  لَمْ ا بَدَ م جتِ لْهُ ةٌ وَ تَشغَ يعٌ الَ ارَ  بَ
، يَقطَعُونَ بِ عَ    IRH»اةِ يَ امَ احلَ يَّ هِ أَ نهُ

والثـروة وامللـك أي إنّ بعض الناس اشتغلوا يف الـدنيا يف مجـع املـال (
بدالً من والعمل لآلخرة بينام اشتغل عباد اهللا األبرار بذكر اهللا وجتارة الدنيا 

 ).املال والتجارة
                                                             

 . ١٨١٩/ كنز العامل  )١(

 . ٢٢٢خطبة : هنج البالغة )٢(
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 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « بَّ شَ أَ  مَ هِ ـلَ  اً يئَ حَ رِ كْ جَ بذِ   IQH»هِ
ومـنهم مـن يـذكر  ،قلبه ولسانه وحديثـهبالناس من يذكر حبيبه  نَ فمِ (

لتعلّق قلبه بـه فهـو دائـم اشتغل بذكر اهللا ومنهم من  ودنياه، جتارته وماله
  .)والسعي لتحصيل مراضيه واحلديث عنهله الذكر 

 : قال× عن أمري املؤمنني
عُ ذِكرِ اهللاِ ذَ سَ «   IRH»اكِرٌ امِ
إنـه يكـون رشيكـاً ف وذلك حينام يكون القلب منتبهاً واعيـاً لـذكر اهللا(

للذاكر يف ذكره مـن كـالم اهللا أو متجيـده أو تسـبيحه أو حديثـه عـن أي 
موضوع فيه إبراز لعظمة اهللا وجالله وقدرته والذي جيعل القلب متعلقاً به 

إىل اإلنصـات واالسـتامع إىل القـرآن وبكرمه وجوده، ولذا كانت الدعوة 
ءَ الْ ﴿ لنيل الثواب واملوعظة منه ـرِ ا قُ إِذَ ـتُواْ وَ أَنصِ ـهُ وَ واْ لَ عُ ـتَمِ آنُ فَاسْ ـرْ قُ

ُونَ  محَ رْ مْ تُ لَّكُ عَ   .﴾لَ
 : قال× عن اإلمام الصادق

نْ مَ « ي إِ وَ  الَّ ءٍ إِ يشَ  ا مِ نتَهِ دٌّ يَ كرَ فَ الَّ لَيهِ إِ لَهُ حَ ـدٌّ  الذِ نتَهـي  لَيسَ لَـهُ حَ يَ
ضَ اهللاُإِ  ، فَرَ ـنْ ائِ رَ الفَ  لَّ جَ وَ  زَّ  عَ لَيهِ مَ ، فَ ـنَّ دَّ أَ  ضَ ـوَ فَ اهُ نَّ  هُ هُ ـدُّ  الَّ إِ ... حَ

                                                             

 . ٧٨٥١/ غرر احلكم  )١(

 . ٥٥٧٩/ غرر احلكم  )٢(
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كرَ فَ  ْ  لَّ جَ وَ  زَّ اهللاَ عَ  نَّ إِ الذِّ نهُ بِ  ملَ لِ يَرضَ مِ ، وَ القَ ْ يلِ ـ ملَ عَلْ لَهُ حَ ـدَّ جيَ نتَهِ ي اً يَ
ةَ تَال هَ  ثُمَّ . لَيهِ إِ  هِ اآليَ ا﴿ ذِ َـا يَ ينَ  أَهيُّ وا الَّـذِ نـُ وا آمَ ـرُ كُ ـراً  اهللاَ اذْ رياً  ذِكْ ثـِ   كَ

وهُ  بِّحُ سَ ةً  وَ رَ يالً وَ  بُكْ   IQH»﴾أَصِ
واملراد أساساً هو ذكر القلب ثم ذكـر اجلـوارح عنـد ذكـر اهللا تبـارك (

 ).وتعاىل والذي ينبغي ذكره يف كل األوقات واألحوال
 

 الذاكر جليس اهللا
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

بَّهُ عَ اجَ امّ نَ ـلَ × ى بنَ عِمرانَ وسَ مُ  نَّ إِ « ، أَ ا رَ يَ : الَ قَ  لَّ جَ وَ  زَّ ى رَ بَعيدٌ بِّ
نِّ أَ  رِ ادِيَكَ أَ نَ أُ ي فَ نتَ مِ ؟ نَ أُ يبٌ فَ مْ قَ يَكَ  اجِ

ى اهللاُ جَ فَ  نْ نَ أَ : لُهُ الَ جَ  لَّ أَوحَ لِيسُ مَ ين ا جَ رَ كَ   IRH»ذَ
  .)أي متى ما ذكرتني كنت منك قريبا(

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
َ بحَ اكِرُ اهللاِ سُ ذَ « هُ انَهُ جمُ   ISH»الِسُ
ث إليه ويسـمع حديثـه أي كام جيلس اإلنسان يف مقابل اإل( نسان يتحدّ

كذلك يكون الذاكر هللا يف ارتباطه مع اهللا يف خشوعه ومناجاته ويف فـيض 
  .)اهللا عليه من لطفه وهدايته

                                                             

 . ٢/٤٩٨ :كايفلا )١(

 . ٩٣/١٥٣: البحار )٢(

 . ٥١٥٩/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا

٢١٧ 

 

 مفتاح الصالحاهللا ذكر 
 : قال× عن أمري املؤمنني

كرِ اهللاِالُهُ بِ لبِ اشتِغَ حِ القَ الَ صلُ صَ أَ «   IQH»ذِ
 ترك ما يبعده عـن اهللا فيـزداد صـالحاً ألنّ القلب إذا اشتغل بذكر اهللا(

 وإيامناً   ) وسعياً للقرب من اهللا سبحانه وهدً
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « لبَهُ بِ  مَ رَ قَ مَ وَ عَ نَتْ دَ سُ كرِ حَ ِّ وَ الُهُ يفِ فعَ أَ  امِ الذِ هرِ  الرسِّ   IRH»اجلَ
د فيحس بوجـوعن اهللا قلبه حيث ما كان ال يغفل هللا بمعنى أنّ الذاكر (
يبادر إىل  أنهواألعامل ولذا خيجل من معاصيه، كام  معه يف مجيع األموراهللا 

  .)األعامل التي تقرب من رضوانه
 : قال× عن أمري املؤمنني

دَ « كرِ قُوتُ األَ مُ ـةُ الذِ مَ فتَ احِ وَ روَ اوَ   ISH»حِ الَ احُ الصَّ مِ
ه أي أن إدامة القلب لذكر عظمة اهللا وقدرته وحكمته وإرادته وتـدبري(

وما ينعكس عىل ذلك من الرىض بحكمه وقدره وقضائه إنام يكون سبباً يف 
قوة األرواح ملواصلة الطاعة واالستزادة من الصاحلات واجتناب السيئات 

 ).فيكون عامالً يف صالح اإلنسان واستقامته يف احلياة
                                                             

 . ٣٠٨٣/ غرر احلكم  )١(

 . ٨٨٧٢/ غرر احلكم  )٢(

 . ٩٨٣٢/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا

٢١٨ 

امَ أَ «:  احلديثِ القُديسيفِ  ىلَ يُّ بدٍ اِطَّلَعتُ عَ أَ  عَ رَ لبِهِ فَ يهِ عَ  الِبَ الغَ  يتُ  قَ لَ
لِّيتُ سِ  ي تَوَ كرِ كَ بِذِ سُّ ، وَ يَ التَّمَ تَهُ هُ وَ كُ اسَ لِيسَ هُ وَ نتُ جَ ادِثَ هُ أَ حمُ   IQH»نِيسَ

ب إليه كان اهللا وليه ( أي متى ما تعلّق القلب باهللا واشتغل بذكره والتقرّ
 )ومرشده ومؤنسه وهاديه

  
 حياة القلوباهللا ذكر 

 : قال× عن أمري املؤمنني
كرِ حياةُ القُلوبِ  يفِ «   IRH»الذِّ

 

ذكر اهللا وعظمته وجالله حياة للقلب وبصرية يف احلياة أي أن يف إدامة (
فالقلوب ليتخذ املؤمن املسار الصحيح فيها وجيعلها وسيلة لتعمري اآلخرة 

التي تذكر اهللا تبرص حقيقة الدنيا وخصائصها بيـنام تكـون القلـوب التـي 
يف الدنيا مشغولة عن اهللا فهم عىل هيئة األحياء  تنسى اهللا وتغفل عنه الهية

  .)من األموات همولكن
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
رَ اهللاَ سُ « كَ ن ذَ هُ أَ بحَ مَ لبَهُ حيَ انَ هُ وَ وَ  ،ا اهللاُ قَ قلَ رَ عَ   ISH»هلُبَّ نَوَّ

                                                             

 . ١٦٢/  ٩٣: البحار )١(

 . ٦٤٤٥/غرر احلكم  )٢(

 . ٨٨٧٦/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا

٢١٩ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
كرُ نُ « ، وَ الذِ ، وَ يَ حَ ورُ العُقولِ الَ اةُ النُّفوسِ دورِ ءُ جَ   IQH»الصُّ
أي ذكر اهللا يفتح العقول والنفوس لتقبّل احلقائق ويشفي الصدور من (

 ) املعاناة النفسية واالجتامعية
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

يَ « كرِ اهللاِ حتَ ، وَ بِذِ َ بِنِسيَ ا القُلوبُ وهتُ   IRH»اانِهِ مَ
ر حقيقة الدنيا وخصائصها ورسعة زواهلا ـفالقلوب التي تذكر اهللا تبص(

فتسعى للتزود منها قبل متام مدهتا، بينام تكون القلوب التي تنسى اهللا الهية 
يف أمور الدنيا مشغولة يف حتصيل زخرفهـا وزينتهـا لترتكهـا خلفهـا عنـد 

 ).املامت، قد اضاعت العمر فيها بال ثمرة اخروية وال دنيوية
 

 نور القلوباهللا ذكر 
 : قال× عن أمري املؤمنني

لَ « كرِ عَ   ISH»وبِ لُ ورُ القُ هُ نُ نَّ إِ اهللاِ، فَ يكَ بِذِ
بمعنى أن ذكر اهللا يؤدي إىل صـفاء القلـب وتوجهـه واقبالـه عـىل اهللا (

 ).ليفيض عليه من نوره وحكمته وفضله
                                                             

 . ١٩٩٩/ غرر احلكم  )١(

 . ١٢٠/  ٢تنبيه اخلواطر  )٢(

 . ٦١٠٣/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا

٢٢٠ 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
الَ « كرُ جَ ائِرِ نُ ائِرِ وَ ءُ البَصَ الذِّ   IQH»ورُ الرسَّ
إىل البصـرية يف األمـور أي أن ذكر القلب واللسان هللا سبحانه يـؤدي (

 ).للروحوإىل اخلشوع واإلنابة 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
وَ « نِ دَ كرِ يُ كرَ لبَ وَ ريُ القَ امُ الذِ   IRH»الفِ

 

أي أن ادامة الذكر القلبي هللا يف مجيع األوقات يـؤدي إىل نـور القلـب (
ي وخشوعه وتوجهه إىل ربّه فيهبه اهللا من فضله ما يشاء من البصرية والوع

  .)ألمور الدنيا واآلخرة
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
حُ بِهِ األُ « َ ريُ بِ تَستَنِ ورُ وَ مُ ذِكرُ اهللاِ تُستَنجَ   ISH»رُ ائِ هِ الرسَّ
وليفـيض اهللا  أي ينبغي ذكر اهللا يف الصعاب والشدائد لتسهيل األمور(

عـىل عبـده مـن حيـث حيتسـب أو ال  من عونه وفضـله وألطافـه اخلفيـة
  .)حيتسب

                                                             

 . ١٣٧٧/ غرر احلكم  )١(

 . ٥١٤٤ /غرر احلكم  )٢(

 . ٥١٦٨/غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا

٢٢١ 

 

 شفاء القلوباهللا ذكر 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

فَ « لُ ذِكرُ اهللاِ شِ   IQH»وبِ اءُ القُ
 .)بمعنى أن الذكر هللا يزيل األمراض النفسية وحاالت الضعف والوهن(

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مْ عَ « كرِ  لَيكُ فَ نَّ إِ اهللاِ فَ  بِذِ ، وَ هُ شِ م وَ يَّ إِ اءٌ   IRH»اءٌ هُ دَ نَّ إِ اسِ فَ ذِكرَ النَّ اكُ
بمعنى أن ذكر الناس حيجب اإلنسان عن ذكر اهللا ويشغله هبم عن ربّه (

ضه للوقوع يف املعايص واآلثام   .)ويعرّ
 

 جالء القلوباهللا ذكر 
 : قال× عن أمري املؤمنني

كْ بحَ نَّ اهللاَ سُ إِ « عَلَ الذِّ الَ  رَ انَهُ جَ أي يذهب كيد الشـيطان ( لقُلوبِ ءً لِ جَ
عُ بـِ ،)ووسوسته عن القلوب ةِ  هِ بَعـدَ تَسمَ رَ قْ قـت أو وأي الصـمم امل(الـوَ

ُ بِ وَ  ،)الغفلة ةِ تُبرصِ ـوَ بسـبب  أي عنـد عـدم وضـوح الرؤيـة(هِ بَعـدَ العَشْ
نقَ وَ  ،)تأثريات الشيطان ةِ ادُ بِهِ بَعدَ املُعَ تَ أي بعد االرصار عىل الباطل أو ( انَدَ

بـام يثـريه الشـيطان يف نفسـه مـن عصـيان أو معانـدة عـن  لـرأيلالتعصب 
                                                             

 . ٩٧٠/  ٣ميزان احلكمة  )١(

 . ٣/٩٧٠ميزان احلكمة  )٢(



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا

٢٢٢ 

  IQH»)احلق
يف حاالت الغفلة والسهو والفـراغ، وعنـد عـدم سيّام أي ينبغي ذكر اهللا (

التمييز بني األمور واختاذ القرار الصحيح، وعند اللجاجة والعناد واإلرصار 
 .)وتزيح كيد الشيطان ومكره عىل الرأي فبهذا الذكر تستنري القلوب واألفكار

 : قال× عن أمري املؤمنني
إِ « لُ اءُ دَ  دَوَ اهللاِ نَّ تَقوَ مْ اءِ قُ مَ  رُ ـبَصَ ، وَ وبِكُ م ى أَ عَ تِكُ ن التقـو أي أ(فئِدَ

فَ ، وَ )ةتؤدي إىل البصرية واليقظ ضِ أَ  اءُ شِ رَ ألن التـوتر واألزمـات ( ادِكُمْ جسَ مَ
ـ، وَ )البدنالنفسية تؤدي إىل مرض  ـالَ صَ كُم حُ فَسَ ورِ ـدُ تصـحح مـا أي (ادِ صُ

نَسِ أَ طَهُ ، وَ )رات فاسدةمن أفكار وتصو انطوت عليه الصدور م ورُ دَ كُ سِ أي (نفُ
ث النفس بالذنوب واملعايصتكون  الَ ، وَ )طهارة لتلوّ ـجَ شَ ـأَ ا ءُ عَ مْ بصَ كُ أي ( ارِ

ثاقبة ملا غفل الالبصرية قت للقلوب بمعنى تكون للمتقي إزالة للغشاوة والعمى املو
  IRH»)عنه الناس من احلقائق

 

 ذكر اهللا يؤنس النفوس
 : قال× ؤمننيعن أمري امل

  ISH»ةسَ انَ ؤَ مُ  اهللاِ كرُ ذِ «
كام يـأنس اإلنسـان  يدخل الرسور والراحة عىل املؤمنأن ذكر اهللا أي (

                                                             

 . ٢٢٢اخلطبة : هنج البالغة )١(

 . ١٩٨خطبة : هنج البالغة )٢(

 . ٥٤١/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا

٢٢٣ 

 ) بمن حيبه ويرتاح إليه ويرغب يف لقائه
 : قال× عن أمري املؤمنني

نِ « امَ رَ وَ ائِ ريُ البَصَ ذِكرُ اهللاِ يُ   IQH»رَ ئِ يُؤنِسُ الضَّ
آيات اهللا وإشاراته وألطافـه اخلفيـة عـىل  بمعنى أنه يفتح القلوب عىل(

 ).عبده
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « بَّهُ كثَرَ ذِكرَ اهللاِ أَ أَ  مَ   IRH»حَ
م بام ( أي إن من أكثر ذكر اهللا فاز بمحبته وتوفيقه واحسانه وفضله وتنعّ

 ).مل يتنعم به اآلخرون الذين غفلوا عن اهللا
 

 مطردة الشيطاناهللا ذكر 
 : قال× عن أمري املؤمنني

ةُ الشيطانِ « دَ طرَ   ISH»ذِكرُ اهللاِ مَ
بمعنى أن الذي يستعني بذكر اهللا ودعائه وتالوة آيات االستعاذة عنـد (

ـا ﴿وسوسة الشيطان ونزغه يكون بعيداً عـن تـأثري الشـيطان ونزغـه  إِمَّ وَ
تَعِذْ بِا غٌ فَاسْ زْ يْطَانِ نَ نَ الشَّ نَّكَ مِ غَ نزَ لِيمٌ هللاِ يَ يعٌ عَ مِ ا *  إِنَّهُ سَ واْ إِذَ ينَ اتَّقَ ذِ إِنَّ الَّ
                                                             

 . ٥١٦٧/ غرر احلكم  )١(

 . ٣٩/  ٧٧البحار  )٢(

 . ٥١٦٢/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا

٢٢٤ 

ونَ  ُ بْرصِ م مُّ ا هُ إِذَ واْ فَ رُ كَّ يْطَانِ تَذَ نَ الشَّ مْ طَائِفٌ مِّ هُ سَّ   .)﴾مَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةُ اإلِ عَ ذِكرُ اهللاِ دِ « نَ الشَّ نِ وَ يامَ امَ ةٌ مِ   IQH»انِ يطَ عِصمَ
خ اإليامن يف القلب ويقوي وجوده( فيه بـام يضـفي  أي أن ذكر اهللا يرسّ

عىل املؤمن من حاالت الصفاء واخلشوع هللا والتوجه إىل  مراضـيه فيكـون 
 .)يف عصمة من كيد الشيطان

 

 موانع الذكر
ا﴿ ا يَ َ ينَ  أَهيُّ نُوا الَّذِ مْ  ال آمَ كُ مْ  تُلْهِ الُكُ وَ ال أَمْ مْ  وَ كُ الدُ ـنْ  أَوْ ـرِ  عَ  اهللاِ ذِكْ
نْ  مَ عَلْ  وَ فْ لِكَ  يَ أُولَئِكَ  ذَ مُ  فَ ونَ اخلَ  هُ ُ   IRH﴾ارسِ
ى اهللاُ تَ يام نَ فِ   : ×ىوسَ ىل مُ اَ عَ اجَ
نِي عَ ى، الَ وسَ ا مُ يَ « نْسَ ـ كُ ىلَ  تَ ، وَ لِّ حَ حْ بِ الَ الٍ ثـرَ  تَفـرَ ـةِ املـَكَ ، فَ نَّ إِ الِ
قنِسيَ  ، وَ يسِ اينِ يُ ةِ  القُلوبَ ثرَ ع كَ نوبِ املَ  مَ ةُ الذُّ ثرَ   ISH»الِ كَ
ي اإلنسان ذكر ربّـه ـينس بمعنى أن كثرة املال واالنشغال به وباستثامره(

ويشغله بالدنيا ويزيد ارتباطه وتعلّقه هبـا وقـد يدفعـه ذلـك إىل ارتكـاب 
  .)الذنوب

                                                             

 . ٥١٧٢/ غرر احلكم  )١(

 . ٩ :ناملنافقو )٢(

 . ٤٥/  ٨: الكايف )٣(



 

 

 أحاديث يف ذكر اهللا

٢٢٥ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
َ اهللاَ« ن نَيسِ هُ أَ بحَ  سُ مَ هُ وَ اهُ اهللاُ نَ نسَ انَ لبَهُ عمَ أَ فسَ   IQH»ى قَ
يطان ومـن باك الشـيف شِ  هُ قوعَ وُ  لَ هُ بمعنى أنّ من غفل عن ذكر اهللا سَ (

وزينتهـا أصبح أسرياً للشيطان ينتهي به األمر إىل الغرق يف شـؤون الـدنيا 
 ).ونسيان اآلخرة واالعداد هلا

 : قال× عن أمري املؤمنني
بَ ايصِ أَ عَ  املَ لَيسَ يفِ « نِ اتِّ دُّ مِ ةِ، فَ شَ هوَ مالَ اعِ الشَّ لَكُ تَشغَ نِ   تُطِيعُوها فَ عَ
  IRH»اهللاِ

الشيطان األسايس الذي يبعد القلب عـن  أي إنّ الشهوات هي سالح(
ــتقيم ــه املس ــن رصاط ــاح  اهللا وع ــتجيب إلحل ــؤمن أن ال يس ــي للم فينبغ

الشهوات التي تقـوده إىل اإلثـم واملعصـية بـل جيعلهـا خاضـعة إلرادتـه 
  .)وأحكام دينه

 
 + ++  
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 دعاؤه يف اإلعرتاف بالذنب

٢٢٧ 

 
 دعاؤه في اإلعتراف بالذنب

 
@Í˙b«Ü 

@k„â€bi@“a-«0a@¿J 
 

بُنِيا ْجُ هُ حيَ مَّ إنَّ هُ الَلٌ  IQHللَّ أَلَتِكَ خِ سْ نْ مَ وينِ  ،ثَالثٌ  IRHعَ دُ ْ حتَ  ISHوَ
وينِ  دُ ْ حتَ ةٌ  ISHوَ لَّ ا خَ يْهَ لَ ةٌ  ITHعَ دَ احِ   .وَ

بُ ـيَ  جُ تَ بِ ـي أَمْ ـنِ ـحْ رْ َيْتَنِي IUHهُ ـنْ ـأَبطَأتُ عَ ـهِ فَ ـرٌ أَمَ ْيٌ هنَ هنَ ، وَ
                                                             

وهو من روائع أدعية التوبة والندم عىل التضييع حلق اهللا وشكره، ويتضمن معاين  *
إيامنية وعرفانية عالية يف عرض خصائص الرمحة اإلهلية الواسعة، وعظـيم عفـو اهللا 

اد رغم عصياهنم له واعراضهم عنه، مما جيعـل وكرمه، ومد فضله ونعمه عىل العب
 .اإلنسان ال ييأس أبداً من رمحة اهللا مهام كانت الذنوب واملعايص كبرية

 .)عن سؤالك ودعائك والطلب منك(يمنعني : حيجبني )١(
 .)أو أشياء طلبها اهللا من العبد فلم يطعه ويلتزم هبا(خصال أو صفات : خالل )٢(
 .)وتدفعني إىل دعائك ومسألتك(قني تبعثني، تسو: حتدوين )٣(
 .)هللا تبارك وتعاىل(خصلة، طبع، صفة : خلّة )٤(
رعية كإقامـة ـوهي األوامر اإلهلية أو الواجبات أو التكاليف الش: أمر أمرت به )٥(

ك بمكارم األخالق من اإليثار والتضـحية  الصالة والصيام واحلج والزكاة والتمسّ
ومساعدة املحتاجني وإغاثة الفقراء وامللهـوفني وأمثـال  والربّ واإلنفاق يف سبيل اهللا

ذلك من التكاليف والقيم اإلسالمية العالية التي دعا اهللا إليهـا يف كتابـه، وأوجبهـا 
عىل عباده وحثّهم عىل العمل هبا والتمسك بقيمها ولكن كان نصـيب ذلـك األمـر 

 .اإلهلي هو عدم العمل به أو عدم املسارعة إليه

QR 



 

 

 دعاؤه يف اإلعرتاف بالذنب

٢٢٨ 

نْهُ  تُ يفِ  IQHعَ ــرْ قَصَّ َّ فَ ـيلَ ـا عَ َ ـتَ هبِ مْ ـةٌ أَنعَ مَ نِعْ ، وَ عتُ إلَيْهِ َ أَرسْ فَ
ا هَ رِ كْ   .IRHشُ

 ، هِ إلَيْكَ هِ جْ بَلَ بِوَ نْ أَقْ ىلَ مَ لُكَ عَ ضُّ أَلَتِكَ تَفَ سْ ىلَ مَ وينِ عَ ْدُ حيَ وَ
نِّ  نِ ظَ سْ دَ بِحُ فَ وَ ـلٌ ISHـهِ إلَيْكَ وَ ضُّ ـانِكَ تَفَ ِيعُ إحسَ إذْ ITH، إذْ مجَ ، وَ

                                                             

كالظلم والكذب والرسقة (وهو االمتناع عن املحرمات االهلية : يتني عنههني هن )١(
والزنا ورشب اخلمر واإلستغراق يف شـهوات الـدنيا ولذائـذها وأمثـال ذلـك مـن 

والتي يكـون مـن شـأن ) التوجيهات اإلهلية التي تنهى عن املحرمات واملكروهات
 .عصياهنمالعاصني عدم اإللتزام هبا كالّ ً أو بعضاً بحسب درجات 

أي إن الصفة الثالثة التي متنع العبد عن الدعاء واملسألة باإلضافة إىل عـدم الطاعـة  )٢(
ألمر اهللا واالنتهاء عند هنيه هي عدم شكر النعم اإلهلية الكثرية التي غمر هبا عباده سواء 

ية منها أو املعنوية وذلك من خالل عدم اإلمتنان القلبي والشكر اللساين للمو  .ىلاملادّ
ـة التـي تـدعو العبـد إىل : وفد بحسن ظنّه عليك )٣( أي إنّ اخلصلة والصـفة املهمّ

سؤال ربّه رغـم عصـيانه هـي إقبـال اهللا الـرمحن الـرحيم عـىل عبـاده مجيعـاً رغـم 
معاصيهم وذنوهبم بدعوته الدائمة هلم ليتوبوا إليه ويستغفروه لكي يغفر هلم ويعفـو 

ع العبد عىل اإلناب ة والدعاء واملسـألة، وإال فـإن العـايص ال حيـقّ لـه عنهم ممّا يشجّ
الرجاء واملسألة بل يستحقّ العقوبة، ولكنّ اهللا بلطفه يـدعوه ويقبـل منـه فكيـف ال 

 يرجو العبد ربّه ويأمل فضله وإحسانه بعد ذلك؟

ل )٤( أي إنّ اهللا يبتدأ باإلحسان لعبده حتى قبل أن يطيعه، ثم : مجيع إحسانك تفضّ
يف اآلخرة إن كان من الصـاحلني مـع الفضل رغم عصيانه، ثم جيزيه  يديم اإلحسان

ل منه عىل العباد ده، فكلّ إحسان اهللا هو تفضّ  .أنه هو الذي وفّقه وهداه وسدّ



 

 

 دعاؤه يف اإلعرتاف بالذنب

٢٢٩ 

اءٌ  تِدَ كَ ابْ مِ لُّ نِعَ   .كُ
لِيْل لِمِ الذَّ تَسْ قُوفَ املُسْ كَ وُ اقِفٌ بِبَابِ عِزِّ ي وَ ا إهلِ ا يَ ا أَنَا ذَ هَ ، IQHفَ

نِّ  يَاءِ مِ ىلَ احلَ ائِلُكَ عَ سَ الَ البَائِسِ املُعِيلِ وَ ؤَ قـرٌّ لَكَ بأَ  ،IRHي سُ ْ مُ ينّ ملَ
قْتَ إِ  لِمْ وَ تَسْ كَ بِاإلِ أَسْ انـِ نْ عِصيَانِكَ قالَ حسَ لُ يفِ ISHعِ عَ ْ أَخْ ملَ ، وَ

االَ  تِنَانِكَ احلَ نِ امْ ا مِ لِّهَ  . ITHتِ كُ
ي إِ  ا إهلِ نِي يَ عُ نْفَ لْ يَ هَ لْ فَ هَ ؟ وَ بْتُ تَسَ ا اكْ وءِ مَ كَ بِسُ نْدَ ي عِ ارِ قرَ

                                                             

فليس هناك من أحدٍ يقبـل التوبـة ويـدبّر األمـور : وقوف املستسلم الذليل )١(
ليـه والطلـب منـه ويقضـي احلوائج إالّ اهللا سبحانه، وال منـاص مـن الرجـوع إ

ة الطاعة واإلنابة  .والوقوف عىل بابه بذلّة الطلب أو عزّ
ة، واملعيـل: البائس املعيل )٢( الكثـري العيـال، : البائس هو الفقري املحتاج بشـدّ

الضعيف احلال واملراد هو إظهار شدة احلاجة للمغفرة والرمحة لكثـرة الـذنوب 
 .واملعايص مع ضعف احلال والقدرة عىل الطاعة

بمعنـى أنّـه كـان ينبغـي اإلمتنـاع عـن : مل أستسلم باإلقالع عن عصيانك )٣(
الذنوب والكفّ عن معايص اهللا كجزءٍ من شكر اهللا عىل نعامئه وفضـله، ولكـن 
لألسف كان اجلزاء من العبد هو ارتكاب املزيد من املعايص والـذنوب، فكيـف 

إالّ ) إالّ بـاإلقالع(يف نسخة األصل ورد (يمكن دعاءه ومسألته مع هذا احلال؟ 
 .)ليستقيم املعنى] إالّ [أنّ الصحيح هو ما ورد يف نسخ أخر من دون كلمة 

بمعنـى أن نعمـك مل (أي مل أخلو من نعمك واحسانك : أخل من امتنانك )٤(
 .)تنقطع عنّي يف مجيع حااليت من الطاعة أو العصيان لعظيم كرمك وجودك



 

 

 دعاؤه يف اإلعرتاف بالذنب

٢٣٠ 

نْكَ  ينِي مِ نْجِ بِ إِ يُ ايفِ لَكَ بِقَ َ بْـتَ يلِ يفِ عرتِ ؟ أَمْ أَوجَ بْتُ تَكَ ا ارْ يحِ مَ
تُكَ  قْ ائِي مَ عَ قْتِ دُ نِي يفِ وَ مَ ؟ أَمْ لَزِ طَكَ خْ ا سُ ذَ ي هَ امِ قَ  ؟ IQHمَ

انَكَ  بْحَ نْكَ ! سُ أَسُ مِ ، بَلْ  ،الَ أَيْ ةِ إلَيْكَ بَ َ بَابَ التَّوْ تَ يلِ تَحْ د فَ قَ وَ
لِيلِ  بدِ الذَّ الَ العَ قَ ولُ مَ ِ لِنَ  ،أَقُ هِ الظَّاملِ سِ ـهِ  ،فْ بِّ ـةِ رَ رمَ ـتَخِفِّ بِحُ  ،املُسْ

لَّتْ  هُ فَجَ نُوبُ تْ ذُ ظُمَ ي عَ تْ  ،IRHالَّذِ أَدبَرَ لَّتْ  ISHوَ وَ هُ فَ امُ ا  ،أَيّ تَّى إذَ حَ
أ مُ  دِ ـرَ لِ قَ ةَ العَمَ تْ ادَّ هُ  ،نْقَضَ قَنَ أَنَّ أَيْ ، وَ تْ تَهَ دِ انْ رِ قَ ةَ العُمُ ايَ غَ وَ

ِ الَ  الَ  ITHيصَ  حمَ ، وَ نْكَ نْـكَ  لَهُ مِ بَ لَـهُ عَ ـرَ هْ ـاكَ بِاإلِ  ،مَ لَقَّ ـةِ تَ ابَ ، IUHنَ
أَخْ  بَ ـتَّ ـكَ الـلَصَ لَ ـوَ ، فَ ـوْ لْبٍ ـيْكَ بِ ـامَ إلَ ـقَ ـةَ رٍ ـطَ  قَ مَّ ـثُ  ،قِيٍّ ـنَ  اهِ

                                                             

عدم التوبة منها، وحاشا هللا أن يرد عبده بسبب كثرة املعايص و(كرهك : مقتك )١(
وجيفوه ويطرده عن بابه إذا أقبل عليه معرتفاً له بالربوبية ومعتذراً له عـن ذنوبـه ثـمّ 

 .)سأله من فضله وكرمه
أي إن الـذنوب لكثرهتـا وتـداومها أصـبحت ذنوبـاً (كربت، عظمـت : جلّت )٢(

 .)عظيمة
امه فولّت )٣( امـه : أدبرت أيّ بمعنـى اقـرتب (وانقضـت أوقاتـه ذهبت ومضت أيّ

 .)وقت موته
 .ال ملجأ وال مفرّ : الحميص )٤(
وهو تنبيه ألن يرجع اإلنسـان إىل ربّـه ويتـوب إليـه (الرجوع والتوبة، : اإلنابة )٥(

 .)حتى إذا كان عمره قد قضاهُ يف املعايص والذنوب



 

 

 ذنبدعاؤه يف اإلعرتاف بال

٢٣١ 

ــ ــاكَ بِصَ تٍ ـدَعَ ــ وْ ــ IQHائِلٍ ـحَ ـــخَ ، قَ يٍّ ـــد تَ ـفِ أَ ـطَ ــ  IRHأطَ كَ ـلَ
ـهُ نَ ـحَ ـانْ ـفَ  أسَ ـسَ رَ نَكَّ ثَنَى ISHى، وَ ـانْ ـيَتُهُ ITHفَ شْ ـتْ خَ شَ ـد أَرعَ ، قَ

يْ  لَ جْ غَ ـرِ قَ ـهِ، وَ ــرَّ مُ ــتْ دُ هُ خَ هِ، يَ ـوعُ يْ ــدَّ ـمَ  ـوكَ بـِـدعُ ـا أَرحَ يَ
ِنيَ ـال امحِ يَ  ،رَّ مَ  اـوَ نِ  أَرحَ هُ  مَ تَابَ ،ـال IUHانْ ُونَ محِ رتَ سْ ا مُ يَ ـنْ  أَعطَفَ  وَ مَ

ا مَ ـال IVHأَطَافَ بِهِ  يَ ، وَ ونَ رُ فِ تَغْ سْ فْ ـمُ ثَ ـنْ عَ هُ أكْ ـوُ هِ قِ نْ نَ ـرُ مِ تـِ ، IWHمَ
                                                             

 .بصوت خامل أو خفي متكرسّ : حائل )١(
 .انخفض: تطأطأ )٢(
 .خفّض رأسه لألسفل: سهنكّس رأ )٣(
والصفات املذكورة يف الفقرة هـي عالمـات (انعطف ومال بجسمه، : انثنى )٤(

اخلشوع والندم يف الدعاء واالستشعار باخلزي واألسـف مـن اإلنسـان عـىل مـا 
ط يف حقّ ربّه فيام مىض من األيام واألعوام  .)فرّ

جـد غـري اهللا مـن يقبـل إذ ال يو(ر عىل التنـاوب، ـأتاه مرة بعد أخ: انتابه )٥(
ة وهيب العفو مراراً وتكراراً، وهذا اإلحسـاس ينبغـي أن يكـون يف قلـب ـالتوب

 .)املؤمن أي ينبغي أن يكون دائامً بني اخلوف من ذنوبه والرجاء لرمحة ربّه
ده وذكره املستغفرون: أطاف به )٦(  .دار حوله، واملراد قصده ووحّ
ــه )٧( ــة، : نقمت ــه بالعقوب ــ(جمازات ـــة إذ ل ــاده عــىل كــلّ معصي ــاز اهللا عب و ج

باستحقاقها من اجلزاء ومل يغفرهـا هلـم ويعفـو عـنهم لكـان يف ذلـك هالكهـم 
ل،  وْ ﴿املعجّ لَ ذُ  وَ اخِ ؤَ مْ  النَّاسَ  اهللاُ يُ هِ ا بِظُلْمِ كَ  مَ ا تَرَ يْهَ لَ نْ  عَ ةٍ  مِ ابَّ لَكِنْ  دَ مْ  وَ هُ رُ خِّ  يُـؤَ

لٍ  إِىلَ  ىً  أَجَ مّ سَ  .﴾مُ



 

 

 دعاؤه يف اإلعرتاف بالذنب

٢٣٢ 

يَ  ضَ ـا مَ ـوَ فَ ـنْ رِ طِ ـنْ سَ ـمِ  IQHرُ ـاهُ أَوْ يَ ـخَ مَّ ـنْ تَ ـا مَ ـهِ، وَ ى ـدَ إلَ ـحَ
لْقِ  سْ ـخَ زِ ـهِ بِحُ نْ عَ IRHنِ التَّجاوُ ا مَ يَ بُـولَ اإلِ ـ، وَ هُ قَ بـادَ دَ عِ ـوَّ ، ـنَابَ ةِ

ةِ  بَ مْ بِالتَّوْ هُ دَ تَصلَحَ فَاسِ نِ اسْ ا مَ يَ ـنْ  ،ISHوَ ا مَ يَ ـمْ  وَ لِهِ ـنْ فِعْ َ مِ يضِ رَ
افَ ITHبِاليَسريِ  نْ كَ ا مَ يَ ثِريِ  أ، وَ مْ بِالكَ لِيْلَهُ نَ لَـIUHقَ ـمِ ـنْ ضَ ا مَ يَ مْ ـ، وَ هُ

                                                             

نّ رضا اهللا باليسري من عمل عباده هو أكثر من غضبه علـيهم، أي إ(أكثر : أوفر )١(
فرضاه سبحانه أرسع من عقوبته، وهذا ما يستلزم من املـؤمن اإلسـتغفار واملبـادرة 

 .)إىل العمل الصالح بعد كلّ معصية
أي إن مـن صـفات اهللا التـي تسـتحق الشـكر (التخطّي أو املساحمة، : التجاوز )٢(

 .)وجتاوزه عن الذنوبواحلمد له هو عفو اهللا 
إذ لو مل يفتح اهللا باب التوبة إليه ملا رجع الفاسد والعايص إليـه بإصـالح نفسـه  )٣(

ة اإلسالم واإلنسانية  وعيوبه وتدارك حاله، وهو فضل من اهللا عىل اإلنسان وعىل أمّ
بإصالح وتقويم الفاسدين بالتوبة بدالً مـن تـرك الفسـاد ينتشــر بـاملجتمع وتـرك 

ين يف غيّهم وفسادهم املذنبني  .مستمرّ
ذلك أن اهللا مل يكلّف عباده إالّ بقدر الوسع والطاقة ومل يكلّفهم فوق طاقتهم يف  )٤(

 .العبادات أو الصاحلات
إذ ال يوجد مقارنة بني عظمة اجلزاء من اهللا لعباده مـع العمـل الصـالح الـذي  )٥(

إلنسان بعدها بغفـران السـيئات قاموا به، إذ ما قيمة صالةٍ تتمّ يف بضع دقائق يفوز ا
والفوز باحلسنات الكثرية ورفع الدرجات عند اهللا، واخللود الدائم يف جنات اخللـد 
يف اآلخرة؟ وما قيمة احلج من حيث الواجبات القليلـة والزمـان املحـدود يف قبـال 
مغفرة اهللا للحاج مجيع ذنوبه املاضية عرب السنوات الطوال من عمره؟ باإلضـافة إىل 

ه وثوابه الكبري  كتب اهللا من فضله ورمحته ورزقه الواسع ما  .للحاجّ بعد حجّ
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٢٣٣ 

عاءِ  ةَ الدُّ ابَ ـنَ IQHإجَ سْ ـلِهِ حُ ضُّ ـهِ بِتَفَ سِ ـىلَ نَفْ مْ عَ هُ ـدَ عَ ـنْ وَ ا مَ يَ ، وَ
زَ  ا بِأَعصَ IRHاءِ اجلَ ا أَنَ تَ لَهُ ـ، مَ رْ فَ غَ اكَ فَ صَ نْ عَ مِ ISHى مَ أَلْوَ ا بـِ ا أَنَ مَ ، وَ

نْهُ  بِلْتَ مِ قَ رَ إلَيْكَ فَ نِ اعتَذَ ـنْ تَـابَ إلَيْـكَ ITHمَ لَمِ مَ أَظْ ـا بـِ ا أَنَ مَ ، وَ
يْهِ  لَ   .IUHفَعُدتَ عَ

اـأَتُوبُ إلَيْكَ فِ  ذَ ي هَ امِ قَ ادِمٍ  ،ي مَ ةَ نَ بَ وْ طَ  تَ ـرَ ا فَ ىلَ مَ نْـهُ  IVHعَ  ،مِ
                                                             

ا﴿إشارة إىل اآلية  )١( إِذَ أَلَكَ  وَ بَادِي سَ نِّي عِ إِينِّ  عَ يـبٌ  فَ رِ يـبُ  قَ ةَ  أُجِ ـوَ عْ اعِ  دَ ا الـدَّ  إِذَ
انِ  عَ ن اإلجابة لكلّ دعاء ال خيالف سنن اهللا ﴾دَ  . فإنّ اآلية تتضمّ

يم يف اآلخرة للصاحلني الذي بيّنه اهللا يف كتابه، إضافة إىل اجلزاء أي اجلزاء العظ )٢(
يف الدنيا أيضاً، فال يتصور اإلنسان أنّ اجلزاء هو يف األمور املادية فقـط، مـن زيـادة 
يـة واملعنويـة  املال والثروة واجلاه والسلطان وإنّـام هنـاك مـن أرزاق اهللا ونعمـه املادّ

 . ليهاأعظم بكثريٍ من النعم املشار إ

فقد غفر اهللا ملن هو أعظم ذنوباً منه كالسـحرة بعـد إدامـتهم للـذنوب أعوامـاً  )٣(
طواالً ومع هذا تقبّل توبتهم وغفر هلم ووعدهم اجلنّة، وكذلك قوم يونس وغريهم 

 . من أهل العصيان الدائم عند توبتهم ورجوعهم إليه

مة والتأنيب ممن قـدم الاملممن يستحق  يأي ما أنا بأكثر من غري:ألوم من اعتذر )٤(
 ). لك اإلعتذار ومع ذلك فقد قبلت عذره فكيف ال تقبل عذري

لت عليه بالتوبة بعد ظلمه لنفسه واملـراد مـن العبـارة هـ: فعدت عليه )٥( و ـفتفضّ
رة، فعفـو ـفتح باب األمل وعدم اليأس من رمحة اهللا مهام كانت الذنوب كبرية وكثيـ

 . اهللا ومغفرته أعظم من ذلك

م ومىض : فرط )٦(   ).من الذنوب واملعايص والسيئات(بدر وسبق، تقدّ
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٢٣٤ 

قٍ  فِ شْ يْهِ  مُ لَ عَ عَ تَمَ َّا اجْ الِ  ،IQHممِ ، عَ عَ فِيهِ قَ َّا وَ يَاءِ ممِ الِصِ احلَ بِأَنَّ  مٍ ـخَ
كَ  تَعـاظَمُ ظِيمِ الَ يَ نْبِ العَ نِ الذَّ وَ عَ فْ ـنِ IRHالعَ زَ عَ ـاوُ أَنَّ التَّجَ ، وَ

ــمِ الاإلِ  ـــجَ ـث ــعِبُكَ يْلِ الَ ـلِ تَص ــاتِ ISH يَسْ لَ اجلنَايَ ــتِامَ أَنَّ اح ، وَ
ــةِ الَ  شَ احِ كَ الفَ ــأَّدُ تَكَ أَنَّ ITH يَ كَ ، وَ ــرَ ــنْ تَ بَــادِكَ إلَيْــكَ مَ ــبَّ عِ  أَحَ

يْكَ اإلِ  لَ بَارَ عَ انَبَ اإلِ IUHستِكْ جَ ارَ ، وَ مَ اإلِ IVHرصَ لَزِ ارَ ، وَ  . ستِغفَ
                                                             

 . أي ممّا اجتمع عليه من آثام الذنوب وتبعات املعايص: اجتمع عليه )١(

ألنّ شأن اهللا وقدرته وفضله أعظـم مـن (أي ال يعظم عليك : ال يتعاظمك )٢(
 ). أن تؤثر عليه الذنوب أو متنعه من رمحة عباده

أي إنّ املغفرة للذنوب العظام ال تصعب عـىل اهللا ألنّـه هـو : كال يستصعب )٣(
ينَ ﴿الداعي لعباده بالتوبة واملغفرة  الَّـذِ ا وَ لُـوا إِذَ ـةً  فَعَ شَ ـوا أَوْ  فَاحِ مْ  ظَلَمُ ـهُ سَ  أَنْفُ

وا رُ كَ وا اهللاَ ذَ رُ فَ تَغْ ِمْ  فَاسْ نُوهبِ نْ  لِذُ مَ رُ  وَ فِ نُوبَ  يَغْ ْ  اهللاُ إِالَّ  الذُّ ملَ وا وَ ُّ ىلَ  يُرصِ ا عَ لُـوا مَ  فَعَ
مْ  هُ ونَ  وَ لَمُ   . ﴾يَعْ

أي إنّ غفـران الفـواحش الكبـرية رغـم (يشقّ ويصعب عليـك، : يتكأّدك )٤(
كربها هو يسري عىل اهللا يف عفوه ورمحته لعباده، ويف بعض الروايات أنّ الناس لو 

روا أنّ أحداً سيدخل النار  ). اطّلعوا عىل مد رمحة اهللا وعفوه ملا تصوّ

حالة التلبس بالكرب والطغيان، واملراد باالستكبار عىل اهللا أي عدم : الستكبارا )٥(
 . املباالة به وعدم رعاية حرماته وأوامره ونواهيه باإلستمرار عىل املعايص والذنوب

علـامً بـأن تـرك (ابتعد عن املداومـة عـىل فعـل اخلطـأ بعمـدٍ : جانب اإلرصار )٦(
 ). اإلستغفار هي من عالمات املؤمنني واألخياراإلستكبار وجمانبة اإلرصار ولزوم 
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٢٣٥ 

تَ  نْ أَنْ أَسْ أُ إلَيْكَ مِ ا أَبرَ أَنَ ـنْ أَنْ أُ ـوَ وذُ بِكَ مِ أَعُ ، وَ َ ــرَّ كربِ  ،صِ
كَ لِ  رُ فِ تَغْ أَسْ كَ ـوَ تَعِنيُ بـِ أَسْ ، وَ تُ فِيهِ تُ  امَ قَرصَّ ـزْ جَ ـا عَ ـىلَ مَ عَ

نْهُ   . عَ
مَّ صَ ـاللَّ  َ ـلِّ عَ ـهُ دٍ ـىلَ حمُ آلِ  مَّ بْ لِ  ،هِ ـوَ هَ ــوَ ا يَ َّ جِ ـي مَ ـيلَ بُ عَ

عَ IQHكَ ـلَ  َّا أَسْ ـ، وَ نْكَ ـافِنِي ممِ بُهُ مِ جِ أَ IRHتَوْ رنِ ، وَ هُ ـامَّ يَ ـي مِ ـجِ افُ خَ
ةِ ـسَ أَهلُ اإلِ  ءٌ ـفَ  ،اءَ يلِ ، مَ ـبِالـ ISHإنَّكَ مَ وِ فْ ــعَ جُ ــرْ ةِ، ـوٌّ لِلْ رَ فِ غْ مَ

وفٌ بِالــمَ  ، لَيْــعرُ زِ اوُ ــتَّجَ ــسَ حلَِ تِي مَ الَ ـاجَ ، وَ اكَ ـوَ  طْلَبٌ سِ
بِي غَ ـلِ  نْ ، حَ ـافِرٌ غَ ـذَ كَ ُ اكَ ـريْ الَ أَخَ  ،ITHاشَ ــوَ لَ ــافُ عَ سِ فْ ي ـى نَ

                                                             

ا جيب عيلّ لك )١( ب يل مَ هَ أي هب يل ما أوجبته عيلّ من االلتزام بالواجبات : وَ
ـرت فيها أو مل أقوم بتأديتها كرتك بعض الصالة أو الصـوم  والفرائض التي قصّ

 . وما شابه من حقّ اهللا عىل عباده

وجبه من عقوبـة بسـبب املعـايص واآلثـام بمعنى ما أست: ما استوجبه منك )٢(
 . التي أمرتني باإلنتهاء عنها وعدم ارتكاهبا فلم أطعك فيها

 ). الذي هيب عفوه ملن يشاء(الغني، املقتدر : امليلء )٣(

ه املستثنى عن مشاركة املسـتثنى منـه : حاشاك )٤( حاشا كلمة لالستثناء فيها ينزّ
ر للـذنوب يف حكمه واملقصود من اجلملة تنزيه اهللا  سبحانه عن إمكان أن يتصوّ

 . غافراً غريه أو عافياً سواه
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٢٣٦ 

اكَ الَّ إِ  ةِ  ، إيَّ رَ فِ أَهلُ املَغْ  وَ وَ  . إنَّكَ أَهلُ التَّقْ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ دٍ  صَ َمَّ آلِ حمُ اقْضِ وَ ي،  ، وَ لِبَتـِ حْ طَ أَنْجِ تِي وَ اجَ حَ

سِ  فْ فَ نَ وْ نْ خَ آمِ بِي، وَ نْ ر ذَ فِ اغْ ءٍ  ،يـوَ ْ ـلِّ يشَ ىلَ كُ يرٌ  إنَّكَ عَ ـدِ  ،قَ
ريٌ  يْكَ يَسِ لَ ذلِكَ عَ نيَ  ،وَ ِنيَ  IQHآمِ املَ بَّ العَ  .رَ

 
 
 
 

+ + +  

                                                             

إنّه : آمني وقال× علّمني جربائيل: يف احلديث الرشيف(أي استجب : آمني )١(
 ). كاخلتم عىل الكتاب



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٣٧ 

 الذنوب وعواقبهاأحاديث في 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها
 

وا﴿ رُ ذَ رَ  وَ اهِ اطِنَ  ثْمِ اإلِ  ظَ بَ ينَ  إِنَّ  هُ ـوَ بُونَ  الَّذِ سِ ونَ  ثْمَ اإلِ  يَكْ زَ يُجْ امَ  سَ  بـِ
انُوا فُونَ  كَ ِ قْرتَ   IQH﴾يَ

 : قال× عن اإلمام الصادق
جَ يفِ ذنَبَ الرَّ ا أَ ذَ إِ « رَ لُ خَ كتَـةٌ جُ لبِهِ نُ ـ )أي نقطـة( قَ ، فَ ـوداءُ ـ نْ إِ سَ ابَ تَ
ت، وَ ـانمَ  ، فَ ىلَ ى تَغلِبَ عَ تَّ حَ  دَتْ اادَ زَ زَ  نْ إِ حَ لبِهِ هَ الَ  قَ فلِحُ بَعدَ دَ ا أَ  يُ   IRH»اً بَ

ث القلـب السـوداء التـي بؤرة تكـون كـالأن الذنوب أي ( كلّـام فتلـوّ
حتـى  وبعده عـن اهللا وقسوته ،ومرضهالذنوب زاد سواد القلب ادت دزا

  .)ه إلستيالء املرض عليه وينتهي به بخرسان الدنيا واآلخرةيتعذر شفاؤ
 : قال× عن اإلمام الباقر

نْ يشَ مَ « نْ ءٍ أَ ا مِ دَ لِلقَلبِ مِ ، إِ يئَ طِ خَ  فسَ ـالقَلبَ لَيُوَ  نَّ ةٍ  امَ اقِعُ اخلطيئةَ فَ
ُ ى تَغلِبَ عَ تَّ هِ حَ الُ بِ تَزَ  ريَّ يُصَ يهِ فَ هُ هُ أَ عالَ أَ  لَ لَ   ISH»سفَ

 املـوازينأي إنّ كثرة املعايص تصبح أمراً طبيعياً عند اإلنسان فتنقلب (
حتّـى يصـبح  يف القلب ويفقد الرؤية الصحيحة والتقييم السـليم لألمـور

 .)املنكر معروفاً واملعروف منكراً 
                                                             

 . ١٢٠ :األنعام )١(

 . ٢/٢٧١: الكايف  )٢(

 . ٢/٢٦٨: الكايف  )٣(
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٢٣٨ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
مُ مَ « تِ الدُّ فَّ ، وَ لُ ةِ القُ قَسوَ  لِ الَّ وعُ إِ ا جَ تِ القُ  امَ وبِ ثْرَ الَّ وبُ إِ لُ قَسَ ةِ  لِكَ
نُ    IQH»وبِ الذُّ
ا متالذنوب  رتكابَ ااإلنسان  بمعنى إذا اعتاد( وجتعـل يـت القلـب فإهنّ

  .)حساس بالذنب والندمفاقداً لإلالضمري 
 

 االمتناع عن الذنب
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

دُّ النَّ أَ « تِهَ شَ نْ  اً ادَ اسِ اجْ كَ  مَ نُ  تَرَ   IRH»وبَ الذُّ
كمنزلة املجاهـد لنفسـه وهـواه، أو بمعنى أنّ منزلة من يرتك الذنوب (

من يعاين يف ترك الذنوب واهلو ونزغ الشيطان هي  بمعنى أخر إن منزلة
  .)منزلة كبرية عند اهللا

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مْ « كُ ريُ هُ ـال خَ تَنَزِّ نُ  وَ ايصِ نِ املَعَ ونَ عَ مُ   ISH»وبِ الذُّ
أي أن جتنب املؤمن ملوارد احلرمة والوقوع يف املعايص هـو قـرب مـن (

 .)هليةاهللا جيعله مؤهالً للتوفيقات واأللطاف اإل
                                                             

 . ٧٣/٣٥٤: بحار األنوار  )١(

 . ٧٣: للصدوق األمايل  )٢(

 . ٢/١٢٣: تنبيه اخلواطر  )٣(
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٢٣٩ 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نرَ أَ  نْ ـمَ « مْ ـادَ مِ عأَ  كُ مَ كَ ـنْ يَ ندَ ـيلَ لَتُهُ عِ نزِ يَنظُر كَ ، فَ اهللاِ فَ مَ نلْ لَةُ ـيفَ مَ زِ

ن نهُ عِ نُ  دَ ـاهللاِ مِ ، كَ الذُّ ندَ اهللاِ تَ  ونُ كُ كَ تَ لِ ذَ وبِ لَتُهُ عِ نزِ   IQH»اىلَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ مَ
ة يف قلبه متنعه من الذنوب فهو قريب من أي من كانت منزلة اهللا عظيم(

 ) اهللا ومن كان ذكر اهللا ال يؤثّر يف قلبه فهو بعيد عن اهللا
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « بَ نَ حَ  مَ هُ وَ اسَ ـفسَ يُ ىلَ قَفَ عَ ، وَ  عُ هِ ـأَ وبـِ نُ اطَ بِ حَ ، وَ ذُ هِ ـتَقالَ وبـِ اسْ
نُ  ، وَ الذُّ يُ أَ وبَ   IRH»وبَ صلَحَ العُ
ن اإلنسـان مـن تـداركها وأداء أي إنّ الوعي للذن( وب واملعايص يمكّ

ر عنه سيئاته كام يف قولـه تعـاىل إنّ احلسـنات ﴿: األعامل الصاحلة التي تكفّ
 ) يذهبن السيئات﴾

 : قال× عن أمري املؤمنني
طَ إِ  وَ الَ أَ « سٌ ايَ نَّ اخلَ مُ يلٌ شُ ِلَ عَ  ISHا خَ يهَ محُ لِعَتْ وَ  ،اهلُهَ ا أَ لَ هاـلُ  خُ مُ  جُ

ت  مَ تَقَحَّ ِم يفِ فَ   ITH»ارِ  النَّ هبِ
                                                             

 . ٦١٧: اخلصال  )١(

 . ٨٩٢٧: غرر احلكم  )٢(

أي خيل وحشية جاحمة مل تركب من قبل فيصعب السيطرة : خيل شمس )٣(
 . عليها إال بعد ترويضها

 . ٣/  ٧٨: البحار )٤(
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٢٤٠ 

هو كراكب اخليل الوحشية التي يصعب السيطرة اخلطايا  فاعلأي إنّ (
عليها فتجمح براكبها وتؤدي به إىل سوء العاقبة يف الدنيا واآلخرة، وكـذا 

  .)الذنوب تنتهي بصاحبها إىل النار
 
 

 االحتامء من الذنب
 : قال× عن اإلمام الباقر

بَ « جَ نْ ـاً لِ عَ تَ  مَ نَ مِ حيَ ـةَ الـدَّ الطَّعَ  ي مِ افَ ـنَ يـفَ الَ كَ  ،اءِ امِ خمَ ـي مِ تَمِ   حيَ
نُ  َ الذُّ   IQH»!ارِ ةَ النَّ افَ وبِ خمَ
ث فإنّ عليه أن حيمي قلبه من ( أي كام حيمي اإلنسان بدنه من الطعام امللوّ

وقسوة القلب والبعد عـن اهللا الذنوب التي تسبّب األمراض الروحية موارد 
 ) ويةواآلخر ويةبات الدنيعقوالوما يقابلها من 

 : قال× عن أمري املؤمنني
» ْ دِ اهللاُ عَ  لَو ملَ عَّ تَوَ يَتِهِ لَكَ  مَ ىلَ يَ ِبُ أَ عصِ كرَ  يُعىصَ الَّ انَ جيَ هِ  اً  شُ مِ   IRH»لِنِعَ
بعمل مـا يسـخطه مـن  اهللا حسانا ةبمعنى أنّ من اللؤم واجلفاء جمازا(

 ) املعايص والذنوب
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ْ لَ « بِ اهللاُ سُ  و ملَ غِّ رَ بَ أَ  طَ انَهُ يفِ بحَ يُ جَ تِهِ لَوَ طَ  نْ اعَ تِهِ  اءَ جَ اعَ رَ يُ محَ   ISH»رَ

                                                             

 . ٢٦٩/  ٦٢: البحار )١(

 . ٢٩٠هنج البالغة، احلكمة  )٢(

 . ٧٥٩٤/  غرر احلكم )٣(



 

 

 ديث يف الذنوب وعواقبهاأحا

٢٤١ 

 

 اجتناب السيئات 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نِ اكتِسَ وىلَ اتِ أَ ئَ يِّ ابُ السَّ جتِنَ اِ « نَ  مِ سَ   IQH»اتِ ابِ احلَ
التـي  كبـريةال بمعنى لو أنّ اإلنسان عجز عن القيام باألعامل الصاحلة(

تكسب احلسنات فينبغي عليه االمتناع عن السيئات لكي ال ينقص رصيده 
 ) األخروي والذي بمرور الزمان يؤدّي إىل زيادة حسناته ودخوله اجلنة

 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
وا وَ « دُّ وا، وَ جِ دُ ْ  نْ إِ اجتَهِ لُوا فَ  ملَ وا، فَ الَ تَعمَ نْ  نَّ إِ  تَعصُ بنِي وَ  مَ دِ  الَ يَ مُ هيَ

عُ بِنَ  رتَفِ نْ  نَّ إِ اً، وَ ريَ انَ يَسِ كَ  نْ إِ هُ وَ اؤُ يَ بنِي وَ  مَ مُ يُ يَ دِ ـكُ هيَ ـعَ الَ  نْ أَ  وشِ رتَفِ  يَ
  IRH»هُ اؤُ بِنَ 

أي أن ما يصيب اإلنسان من عقوبات الدنيا واآلخرة وما يعرضـه إىل (
الزلل والبعد عن اهللا هو ارتكاب املعايص والذنوب رغم قيامه بالتكاليف 

ت اإلهلية من الصالة والصيام وأمثاهلام، فإن الـذنوب وارتكـاب والواجبا
السيئات هي التي تغلق عىل اإلنسان أبواب اهلـد والفـالح ومتنعـه مـن 

 ).الرمحة واأللطاف اإلهلية
                                                             

 . ١٥٢٢/ غرر احلكم  )١(

 . ٢٨٦/  ٧٠: البحار )٢(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٤٢ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « لَ أَ حَ  مَ عصِ مرَ اوَ َّ انَ أَ يَةِ اهللاِ كَ اً بِمَ جَ بعَدَ لَهُ ممِ َّ أَ ا وَ ا رَ بَ ممِ   IQH»ىاتَّقَ  اقرَ
مـة ال جيوز اتباع الوسـائل أنه بمعنى ( يف احلصـول عـىل األمـور املحرّ

، وال يطـاع الغاية ال تربر الواسطةفن غايته، عالرشعية فإهنا تبعد اإلنسان 
  .)اهللا من حيث يعىص

 

 التحذير من االستهانة بالذنوب واإلرصار عليها 
 : قال× عن أمري املؤمنني

نوبِ أَ « ندَ اهللاِعظَمُ الذُّ ندَ صَ  ،انَهُ بحَ سُ  عِ رَ عِ غُ بِهِ ذَنبٌ صَ   IRH»احِ
ؤأل( وب أعظم الذنهو من عىل معصيته  نّ االستهانة بعظمة اهللا والتجرّ

  .)مهام كان الذنب صغرياً أو بسيطاً يف نظر فاعله
 : قال× عن أمري املؤمنني

نُ أَ « دُّ الذُّ ندَ اهللاِشَ هُ ذَنبٌ استَهانَ بِ بحَ سُ  وبِ عِ   ISH»اكِبُهُ رَ  هِ انَ
بارتكابـه للـذنوب إنـام يعنـي التجـاوز عـىل  أي إن من مل هيتم ومل يبـال(

حرمات اهللا واوامره لعباده وهو يدل عىل أن العايص قد اختذ هواه إله يعبد 
أَيْتَ ﴿ من دون اهللا نِ  أَرَ َذَ  مَ َهُ  اختَّ اهُ  إِهلَ وَ أَنْتَ  هَ فَ ونُ  أَ يْهِ  تَكُ لَ كِيالً  عَ   )﴾وَ

                                                             

 . ٣٩٢/  ٧٣: البحار )١(

 . ٣١٤١/ غرر احلكم  )٢(

 . ٣١٤٠/ غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٤٣ 

 : قال× ملؤمننيعن أمري ا
ندَ اهللاِ ذَ أَ « نوبِ عِ لَ نبٌ أَ عظَمُ الذُّ َّ عَ هُ يهِ عَ رصَ لُ   IQH»امِ
ألنّ اإلنسان باإلرصار عىل الذنب يكـون عبـداً للشـيطان مطيعـاً لـه (

  .)مقدماً ألمره عىل أمر اهللا وهنيه
 : قال× عن أمري املؤمنني

ةَ بِ جَ املُ اكَ وَ يَّ إِ « رَ جُ اهَ َ إِ ورِ فَ الفُ نْ هنَّ دِّ املَ أَ  ا مِ   IRH»آثِمِ ـشَ
ع الألنّ ( عىل عصيان اهللا وارتكاب املـآثم وقيـام اآلخرين تجاهر بالفجور يشجّ

  .)اهللا إىل والعودة التوبة أمام للفرد حاجزاً  يشكّل كام أخالقياً  خاملتفسّ  املجتمع
 : قال× عن اإلمام زين العابدين

، فَ الذَّ اجَ بِ بتِهَ اإلِ اكَ وَ يَّ إِ « نْ هِ أَ اجَ بِ بتِهَ نَّ اإلِ إِ نبِ كُ  عظَمُ مِ   ISH»وبِهِ رُ
رور بعصيان اهللا بدالً من احلزن والندم هـو انحطـاط ـوذلك ألن الس(

 .)هنواهيهو وامرهباخلالق وأ ةوضعف يف الدين وعدم مباال
 

 التحذير من ظاهر اإلثم وباطنه
الَ ﴿ بُوا وَ رَ شَ  تَقْ احِ وَ ا الفَ رَ  مَ ا ظَهَ نْهَ ا مِ مَ   ITH﴾بَطَنَ  وَ

                                                             

 . ٣١٣١/ غرر احلكم  )١(

 . ٢٦٧٧/ غرر احلكم  )٢(

 . ١٥٩/  ٧٨ :البحار )٣(

 . ١٥١: األنعام )٤(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٤٤ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
َ عَ وا مَ اتَّقُ « ، فَ  يفِ  اهللاِايصِ لَواتِ وَ الشَّ  نَّ إِ  اخلَ دَ هُ   IQH»اكِمُ احلَ  اهِ

 

أي أن اهللا سبحانه ال خيفى عليه يشء من معايص العبـاد وهـو الـذي (
سيحكم عليهم يوم القيامة حتى وإن مل يعـرف أحـد مـن النـاس ذنـوهبم 

 .)وأثامهم
 

 : قال× عن اإلمام الباقر
يِّ الَ « نَّ سَ َ ئَ  تَستَصغِرَ لُ هبِ رَ نَّ إِ ا، فَ ةً تَعمَ وؤكَ ا حَ اهَ كَ تَ   IRH»يثُ تَسُ

 

يـوم  ميزان السـيئاتتضاف إىل أي تراها يف احلساب يوم القيامة حني (
تكون احلاجة عظيمة إىل اخلالص ولو من سيئة واحدة لتفادي العذاب يف 

  .)نار جهنم
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
وا إِ  تَ الَ « نبِ وَ ىلَ نظُرُ رِ الذَّ غَ وا إِ كِ لَ  صِ أتُمْ ىلَ نِ انظُرُ َ نِ اجرتَ   ISH» مَ

 

أي ينبغي أن تكون حرمة اهللا عظيمة يف نفس املؤمن لكـي حتـول دون (
 .)ارتكاب معاصيه مهام صغرت أو كربت

 

                                                             

 . ٧٠/  ٧٨: البحار )١(

  .٣٥٦/  ٧٣: البحار )٢(
 . ١٦٨/  ٧٧: البحار )٣(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٤٥ 

 التحذير من صغائر الذنوب 
 : قال× عن اإلمام الكاظم

لُّوا قَ الَ « نولِ  تَستَقِ ، فَ يلَ الذُّ عُ حَ لِ قَ  نَّ إِ بِ تَمِ نوبِ جيَ   IQH»اً ريَ ثِ كَ  ونَ كُ ى يَ تَّ يلَ الذُّ
ل أهن( الرمل  اراً وبحارا وحبّة الرمل مع حبّاتفالقطرة مع القطرة تشكّ

وهكذا الذنوب القليلـة فإهنـا مـع بعضـها  واسعة األخر تصنع صحراء
  .)جتتمع وجتعل ميزان السيئات يرجح عىل ميزان احلسنات

 : قال× ام الرضاعن اإلم
غَ « نَ الذُّ ائِ الصَّ قٌ إِ رُ مِ ، وَ ائِ بَ  الكَ ىلَ نوبِ طُرُ نْ رِ ْ  مَ َفِ اهللاَ يفِ  ملَ لِ  خيَ يلِ ملَ القَ

هُ يفِ  َفْ   IRH»ريِ ثِ  الكَ خيَ
د ( أ ذلك فبمعنى أنّ من هيتك حرمات اهللا يف األمور الصغرية يتعوّ يتجرّ

 ) ئريف غريها من الكبااإلهلية  اتهتك احلرمعىل بعدها 
 : قال× عن اإلمام الكاظم

واريِّ الَ لِ قَ  ×يحَ سِ مَ ـنَّ الإِ « ـغَ  نَّ إِ : نيَ لحَ نُ صِ َقَّرَ وبِ وَ ارَ الـذُّ َـحمُ ـنْ اهتِ  ا مِ
كَ  ، يُ بلِ دِ إِ ائِ مَ هَ ـيسَ قِّرُ ـمْ حَ هَ وَ  ا لَكُ ـغِّرُ مْ  أَ ا يفِ يُصَ ـعُ وَ  ،عيُـنِكُ تَجتَمِ تَكثُـرُ فَ

مْ  يطُ بِكُ تُحِ   ISH»فَ
                                                             

 . ٢٥٧/ أمايل املفيد  )١(

 . ٦١٦/  ٢: اخلصال )٢(

 . ٣٩٢/ حتف العقول  )٣(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٤٦ 

ل اهللا العفو( حني تكثر عند التوبة منها ولكنها عن صغار الذنوب  فقد يعجّ
 ) يف الدنيا واآلخرة املجازاةهبا العقوبة ووتكرب يستحقّ العبد 

 : قال× عن اإلمام الصادق
رَ « قَّ وا املُحَ نُ اِتَّقُ نَ الذُّ   IQH»اً ا طالِبَ هَ ـلَ  نَّ إِ وبِ فَ اتِ مِ
 )فال يوجد ذنب من الذنوب بالحساب وال عقاب يوم القيامة(

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
كَ وَ  نَّ إِ « بارَ بدٍ خَ ادَ بِ رَ ا أَ ذَ  إِ اىلَ تَعَ اهللاَ تَ نُ ريَ عَ عَلَ ذُ هُ بَنيَ اً جَ َثَّلَـةً  وبَ ينَيهِ ممُ عَ

يهِ ثَ ثمَ عَ اإلِ وَ  بِ قِ لَ َّ ادَ بِ رَ ا أَ ذَ إِ يالً، وَ يالً وَ بدٍ رشَ نُ نسَ أَ  اً عَ هُ اهُ ذُ   IRH»وبَ
 

 والبالء حلول النقم يف الذنوبر دو
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

رقٌ  ا اختَلَجَ مَ « تْ الَ وَ  )أي اضطرب أو تغريّ حاله( عِ ثَـرَ مٌ إِ   عَ ـدَ  امَ بـِ الَّ قَ
ت أَ  مَ دَّ مْ يدِ قَ و اهللاُمَ ، وَ يكُ نهُ أَ ا يَعفُ   ISH»كثَرُ  عَ

ض لـه اإلنسـان إالّ بـذنوب  بمعنى( ما من مرض وال أذ بـدين يتعـرّ
ـارة للـذنوب بلطفـه  سابقة صدرت منه وقد جعـل اهللا يف األمل واألذ كفّ
 ) ورمحته لئالّ يعاقب عليها العبد يف اآلخرة

                                                             

 . ٢٠٤/  ٤ :نور الثقلني )١(

 . ٣٦٥/  ٢مكارم األخالق  )٢(

 . ٨١/١٩٤: بحار األنوار  )٣(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٤٧ 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
، فَـ« نوبَ وا الـذُّ قُّ ـنْ امَ تَوَ لِيَّـةٍ وَ   مِ زقٍ إِ   نَقـصِ الَ بَ ، حَ ذَ  بـِالَّ رِ ى تَّـنبٍ
دَ  ةَ وَ  )أي اجلرح البسيط(شَ اخلَ بوَ أي العثرة يف الطريـق والتـواء القـدم أو (الكَ

ـيبَةَ املُصِ وَ  )رح البدن بسببهاج ـالَ اهللاُ، قَ ـوَ  زَّ  عَ ـوَ ﴿ لَّ جَ ـا أَ مَ ـنْ صَ مْ مِ ابَكُ
بِامَ يبَ صِ مُ  بَتْ أَ  ةٍ فَ سَ مْ كَ يكُ   IQH»﴾يْدِ
وهو ما يستدعي من أهل اإليامن مراجعة أنفسهم وااللتفـات إىل مـوارد (

اإلثم واالمتناع عنهـا واالسـتغفار منهـا لتسـتقيم أمـورهم جمـدداً، فـإنّ 
رة كـذنوب اللسـان والعـني ـض ذنوبـاً صغيــالذنوب التي يعتربها البعـ

ءٍ  إِنَّ اهللاَ﴿ عقوبـات إهليـة مهمـةواألذن ترتتّب عليها  ْ ـلِّ يشَ ـىلَ كُ ـانَ عَ كَ
يبًا سِ  .)﴾حَ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
وا الذُّ « َ إِ وبَ فَ نُ اِتَّقُ ةٌ هنَّ قَ ْحَ رياتِ لِ  ا ممَ  نَّ ، إِ )أي ماحية ومزيلة للخريات( لخَ
يَنسَ بدَ لَيُذنِبُ الذَّ العَ  هُ  دانَ قَ ي كَ ذِ هِ العِلمَ الَّ ى بِ نبَ فَ لِمَ   IRH»عَ

بعضها معنوية وهي مكافئة للذنوب بعضها مادية واإلهلية  فالعقوبات(
 ).وأقلها خرسان موارد اخلري والفالح
                                                             

 . ٧٣/٣٥٠: بحار األنوار  )١(

 . ٧٣/٣٧٧: بحار األنوار  )٢(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٤٨ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةٌ وَ ا زَ مَ « يشٍ إِ الَ الَتْ نِعمَ ةُ عَ نوبٍ  بِ الَّ  نَضارَ وا ذُ حُ َ ، )اجرتحوهـا( اجرتَ

بيدِ اهللاَ لَيسَ بِظَالَّ  نَّ إِ    IQH»مٍ لِلعَ
أي أن للذنوب عقوبات دنيوية وأخروية ومنها زوال الـنعم الدنيويـة (

  .)وحبس ابواب الدعاءواحلرمان من الرزق 
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

مُ بِ نَ لَيَأْيتِ الذَّ ؤمِ املُ  نَّ إِ « يُحرَ   IRH»زقَ الرِّ  هِ نبَ فَ
ض للحرمان(   .)أي كان الرزق مقدراً للعبد ولكنّه بذنبه قد تعرّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
نُ « وا الذُّ رُ ، فَ اِحذَ نهُ بدَ لَيُذنِبُ فَ العَ  نَّ إِ وبَ زقُ  يُحبَسُ عَ   ISH»الرِّ
راً للعبد ولكن( فإنّ تـاب فعله حبس عنه لذنب  هأي ال يزال الرزق مقدّ

  .)الذي قسمه اهللا له وأناب عاد إليه رزقه
 : قال× اإلمام الصادق عن

نْ « مُ  مَ نوبِ أَ وتُ بِ يَ مُ الذُّ َّن يَ   ITH»الِ وتُ بِاآلجَ كثَرُ ممِ
                                                             

 . ٦٢٤: اخلصال  )١(

 . ٧٣/٣٤٩: بحار األنوار  )٢(

 . ٦٢٠: اخلصال  )٣(

 . ٧٠١: األمايل للطويس  )٤(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٤٩ 

ى( ل الفناء واهلالك فلكلّ إنسـان أجـل مسـمّ أي ( أي إنّ الذنوب تعجّ
ى ال رجعة فيـه وأجل حتمي )املؤقت قـت يـزداد أو املو، فاألجـل املسـمّ

  ذلـكناىفيتوال  ،وينقص بالذنوب واملعايص ،تبعمل اخلريات والصاحلا
ى ـَثُمَّ قَض﴿الذي يعلمه اهللا ويقبض عليه العبادالنهائي األجل احلتمي مع 

مّ  سَ لٌ مُ أَجَ الً وَ   .)﴾ىأَجَ
 

 آثار الذنوب االجتامعية 
رَ ﴿ ادُ  ظَهَ سَ ِّ  يفِ  الفَ رِ  الْربَ البَحْ بَتْ  بِامَ  وَ سَ ي كَ مْ  النَّاسِ  أَيدِ هُ يقَ  عضَ بَ  لِيُذِ
ي لُوا الَّذِ مِ مْ  عَ لَّهُ عُونَ  لَعَ   IQH﴾يَرجِ

 : قال× عن اإلمام الرضا
لَّامَ « نَ  أَ كُ بادُ مِ ثَ العِ نُ  حدَ ْ وبِ مَ الذُّ ونُ  ا ملَ لُـونَ أَ يَكُ ثَ اهللاُوا يَعمَ  حـدَ

مْ ـلَ  نَ  هُ ْ ءِ مَ البَالَ  مِ ونُوا ا ملَ فُونَ  يَكُ   IRH»يَعرِ
رت أشكاهلأي كلّام استج( ت الذنوب وتطوّ رت معهـا العقوبـة  ادّ تطوّ

ى بـالزواج املـثيل ـفالشذوذ اجلنس ،اإلهلية يف الدنيا واآلخرة ي أو ما يسـمّ
ته رسمياً بعض الديمقراطيات الغربية هو مثل عىل ذلـك حيـث  الذي أقرّ

لتولّد االيدز وانتشاره فيام بعد بني الرجـال والنسـاء، إضـافة إىل كان سبباً 
ك األرسة وانعدام النسـلن ذلك من األمراض االجتامعية املتولدة ع  تفكّ

                                                             

 . ٤١ :الروم )١(

 . ٢/٢٧٥: الكايف  )٢(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٥٠ 

ةاجلديد   ) والتي تشكو منها بعض املجتمعات الغربية بشدّ
 : قال× اإلمام الباقرعن 

نْ مَ  هُ نَّ إِ « نَةٍ أَ  ا مِ نْ  لُّ قَ سَ طَراً مِ ، وَ  مَ نَةٍ هُ حَ  نَّ كِ لَ سَ عُ ، إِ شَ يثُ يَ اهللاَ يَضَ  نَّ اءُ
ومٌ ذَ إِ  لَّ جَ وَ  زَّ  عَ اهللاَ لَ قَ مِ مْ عَ املَ بِ  ا عَ نهُ فَ عَ َ رَ لَ ا كَ مَ  ايصِ رصَ دَّ نَ ـانَ قَ م مِ هُ

  IQH»املَطَرِ 
 )أي أن اجلزاء مكافئ ألعامل العباد، إن خرياً فخريا أو سوءا فسوءا(

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ضَ الَ عَ « خـصُ  نْ ا اهللاِ عَ مةُ رِ هِ رُ لقِ م، وَ سـعَ أَ  خَ هِ ـلطَ ارِ ـدلُ سُ ِم، عَ اهنِ

الَ وَ  بِ اهللاِ عَ عَ ضَ ةُ غَ ورُ ىلَ مَ هِ جَ لقِ لطَ   خَ ِم وَ سُ الَ اهنِ مْ سعَ ءُ أَ غَ هِ   IRH»ارِ
 

ارات الذنوب   من كفّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

زَ الَ « هِ وَ ةِ يفِ نَ ؤمِ املُ نِ وَ ؤمِ  املُ ءُ يفِ الُ البَالَ  يَ دِ سَ تَّ وُ الِهِ وَ مَ  جَ هِ حَ ى يَلقَى لدِ
نْ عَ  امَ اهللاَ وَ  يهِ مِ   ISH»ةٍ يئَ طِ خَ  لَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نُ « و الذُّ قمُ يَمحُ   ITH»وبَ السُّ

                                                             

 . ٧٣/٣٢٩: بحار األنوار  )١(

 . ٤٠ /حتف العقول  )٢(

 . ٦٧/٢٣٦: بحار األنوار  )٣(

 . ٦٧/٢٤٤: بحار األنوار  )٤(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٥١ 

فقط ولكن  سيئاتحمو التؤدّي إىل الذنوب التي تنتج عن الم اآل نّ إأي (
 .)الشكر واحلمد هللا يزيد يف احلسنات

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
بْنَ سَ اعَ سَ « عِ يُذهِ جَ طَ اعَ اتُ الوَ   IQH»اايَ اتِ اخلَ
اإلنسان يف  أي تكون األوجاع كفارة لبعض الذنوب فال حياسب عليه(

 .)اآلخرة ألن اهللا أكرم من أن يعذب عبده مرتني
 : قال× عن أمري املؤمنني

بدَ ذَ إِ « نَ سقَطَ عَ اً أَ ا ابتَىلَ اهللاُ عَ نُ  نهُ مِ تِهِ وبِ بِ الذُّ لَّ   IRH»قَدرِ عِ
 تأي أن االبتالء أو الشدائد واآلالم التي يتعرض هلا العبد هي كفارا(

عن ته لتخفيف بعض من عذاب اآلخرة وهي من فضل اهللا ورمح ،للذنوب
 ).عبده بام يعاين منه من  اذ وأمل يف الدنيا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
تْ ذَ إِ « ثُرَ نُ  ا كَ نِ وَ وبُ املُ ذُ ْ ؤمِ كُ  ملَ نَ  لَهُ  نْ يَ لِ مَ  مِ هَ العَمَ رُ فِّ اهللاُ  هُ ا ابتَالَ ا يُكَ

هَ ـالبِ  رَ فِّ زنِ لِيُكَ نهُ ا بِ حُ   ISH»هِ عَ
ملراجعة نفسه فيام ارتكبه من الذنوب ألجل املبادرة  وهو تنبيه للمؤمن(

                                                             

 . ٦٧/٢٤٤: بحار األنوار  )١(

 . ١/٢١٨: الم دعائم اإلس )٢(

 . ١٢٠: الدعوات  )٣(



 

 

 أحاديث يف الذنوب وعواقبها

٢٥٢ 

 .)لعمل الصاحلات ليكون ذلك كفارة له عام مىض من سيئاته
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مُ اعَ سَ « ، وَ ارَ فَّ اتُ الكَ اعَ ومِ سَ اتُ اهلُ زَ الَ اتِ ـمُّ بـِ الُ  يَ ى تَّـنِ حَ ؤمِ املُ اهلَ

هُ وَ  عَ نْ مَ يَدَ نبٍ  ا لَهُ مِ   IQH»ذَ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 
نْ ؤمِ ابَ املُ صَ ا أَ مَ « بٍ  نَ مِ بٍ الَ وَ  )أي تعب(نَصَ صَ  الَ وَ  )أي معاناة( وَ

نٍ حَ  زَ هُ تَّ حَ ِمُّ مُّ هيُ رَ اهللاُ بِ الَّ إِ  ،ى اهلَ فَّ نْ  كَ نهُ مِ   IRH»اتِهِ ئَ يِّ سَ  هِ عَ
 

ر عنهم سيئاهتم يف ( وهي عناية خاصة ولطف من اهللا بأهل اإليامن ليكفّ
  .)ضون للعقوبة يف اآلخرةالدنيا فال يتعرّ 

 
 

 + ++  

                                                             

 . ٦٧/٢٤٤: بحار األنوار  )١(

 . ٣٨: حتف العقول )٢(



 

 

 دعاؤه يف طلب احلوائج

٢٥٣ 

 
 دعاؤه في طلب الحوائج

 
@Í˙b«Ü 

@wˆaÏ®a@k‹†@¿J 
 

طْلـنْتَهَ ـا مُ ـمَّ يَ ـللَّهُ ا يَ IQHاتِ ـاجَ ـبِ احلَ ـَى مَ ــ، وَ ه ـنْــنْ عِ ـا مَ دَ
يْلُ الطَّ  يَ IRHلِبَاتِ ـنَ هُ باألَ ـعَ ـعُ نِ ـبِيـ يَ نْ الَ ـا مَ ـ، وَ ــثمَ ـا ISHانِ ـمَ يَ ، وَ

                                                             

يتضمن هذا الدعاء تنبيه اإلنسان عنـد القصـد إىل اهللا يف طلـب حاجاتـه بـأن  *
ه إليه بكل قلبه وروحه وعقله باخالص الوحدانية وادراك منزلـة الربوبيـة  يتوجّ

ء وتدبّر كـلّ يشء وخيضـع هلـا كـلّ يشء، ومقام األلوهية التي أوجدت كلّ يش
ل عىل األسباب الدنيوية التي يراها مـؤثرة يف قضـاء حوائجـه، فـإنّ  وأن ال يعوّ

إنّام هي تكون مؤثّرة مـن بعـد إرادة اهللا ) الظاهرة أو املخفية(مجيع هذه األسباب 
 .وفضله، فال ينبغي الطلب واملسألة إال من اهللا سبحانه

أي إنّ احلاجات يف هنايتها تنتهـي عنـد إرادة اهللا : احلاجاتيا منتهى مطلب  )١(
 . ومشيئته وقضائه

إذ ال يستطيع اإلنسان أن حيقق أي طلبٍ أو حاجـة أو أمنيـة إالّ : نيل الطلبات )٢(
يرٌ بفضل اهللا ومعونته ولطفه، فهو القادر عىل كلّ يشء ﴿ ءٍ قَدِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ وَ عَ هُ  . ﴾وَ

اهلدايا الثمينة لعباده كنعمة احلياة والعافية، واملعافـاة مـن  فاهللا سبحانه يقدم )٣(
لفة من العبد مقابـل  البالء، واألمن والسالمة، وغريها كثري وكثري بال ثمنٍ وال كُ
ذلك، باإلضافة إىل أنّ ابتداء اللطف والفضل هو من اهللا قبل السـؤال والطلـب 

كـم هـي نعـم اهللا عليـه يف  من العباد، ولو أراد اإلنسان أن حيسب حساباً بسيطاً 

QS 



 

 

 دعاؤه يف طلب احلوائج

٢٥٤ 

نْ  اهُ بِاإلِ الَ مَ طَايَ رُ عَ دِّ نَى IQHمتِنَانِ  يُكَ ـتَغْ الَ يُسْ نَى بِهِ وَ تَغْ نْ يُسْ ا مَ يَ ، وَ
نْهُ  بُ إلَيْهِ IRHعَ غَ نْ يُرْ ا مَ يَ الَ  ISH، وَ نْهُ وَ بُ عَ ـنْ الَ  ،ITH يُرغَ ا مَ يَ  ي تُفنـِوَ

                                                                                                                            

ا تستحق املاليني من العملة الصعبة، فلـو أنّ أي عضـوٍ مـن  بدنه فقط لوجد أهنّ
أعضاء بدنه أصيب بتلفٍ كالعني، أو األذن أو اللسـان، أو اليـد أو الرجـل، أو 
فقرات الظهر، أو الكلية أو القلب، أو املعدة أو اإلمعاء، وأمثال ذلك، لوجد أنّ 

ية جراحية لتصحيح اخللل ستكون مكلفة وباهضـة، فكـم تبلـغ إجراء أي عمل
إذن سالمة هذه األعضاء مجيعاً لـو حسـبت بـاألموال؟ ناهيـك عـن احلسـاب 
املعنوي للعافية والراحة النفسية والبدنية يف حال السـالمة واخلـالص مـن األمل 

 . والعذاب عند املرض

ر عطاياه باإلمتنان )١( در: يكدّ هـو : لقلب ويؤذيه، واإلمتنانينغّص، يغمّ ا: يكّ
اإلشعار والتذكري املزعج بالفضل واإلحسان، واملراد إنّ اهللا سبحانه حينام يعطي 
عباده ويتفضل عليهم فعطاؤه هنيء مريح وبال مقابلٍ وال انتظارٍ لشــيء مـنهم 
ومن دون إزعاج هلم بتذكريهم بالفضل واملنّة عليهم كام يفعل العباد بعضهم مع 

ل عليهم أو ابعض بقصد   . ملكافاهتم باملثل النتظار منهماإلذالل أو التفضّ

َـا يَـا﴿فاهللا هو الغني بذاته والناس هم أهـل احلاجـة إليـه  )٢( اسُ  أَهيُّ  أَنْـتُمُ  النـَّ
اءُ  رَ قَ فُ اهللاُ اهللاِ إِىلَ  الْ وَ  وَ نِيُّ  هُ يدُ  الْغَ َمِ فال يمكن لإلنسان أن يعيش حلظة واحدة  ﴾احلْ

 .  وعونه إذ كلّ جزء من بدنه وعقله وروحه هو بيد اهللا فعالً من دون تدبري اهللا

ت(يترضع ويبتهل إليه : يرغب إليه )٣(  ). يف قضاء احلوائج واملهامّ

يزهد فيه أو يتخىلّ عنه فال يوجد أحدٌ غري اهللا قادر عـىل قضـاء : يرغب عنه )٤(
 . احلوائج



 

 

 دعاؤه يف طلب احلوائج

٢٥٥ 

زَ  ائِلُ اخَ ائِلُ IQHئِنَهُ املَسَ سَ تَهُ الوَ مَ كْ لُ حِ بَدِّ نْ الَ تُ ا مَ يَ نْ الَ  ،IRH، وَ ا مَ يَ وَ
نيَ  ــاجِ ائِجُ املُحتَ ــوَ نْــهُ حَ نْقَطِــعُ عَ نِّيــهِ  ،ISHتَ عَ ــنْ الَ يُ ــا مَ يَ ــاءُ  ITHوَ عَ دُ

اعِنيَ    .الدَّ
لْقِكَ  نْ خَ نَاءِ عَ حتَ بِالغَ َدَّ ،  ،IUHمتَ مْ ـنْهُ نَـى عَ أَنـتَ أَهـلُ الغِ وَ

مْ إِ  بْتَهُ نَسَ رِ وَ قْ رِ إلَيْكَ  ،ىلَ الفَ قْ مْ أَهلُ الفَ هُ  . وَ
نْ  مَ لَ  فَ اوَ دَّ  حَ تِهِ  سَ لَّ نْ  IVHخَ كَ  مِ ندِ امَ  ،عِ رَ فَ  IWHوَ ْ ـر رصَ قْ ـنْ  الفَ عَ

                                                             

ينفـد ولـو أعطـى اخللـق مجيعـاً  أي إنّ مـا عنـد اهللا ال: ال تفني خزائنه املسائل )١(
بأضعافٍ مضاعفة مجيع حاجاهتم، وكيف ينقص ملكٌ هللا وهو خالقـه واملوجـد لـه 

 . من العدم؟

ل حكمته الوسائل )٢( بمعنى أن حكمة اهللا يف أفعاله ماضية وإن اختلفت وسائل : تبدّ
نَّةَ ﴿حتقيقها وإنجازها  تِي اهللاِ سُ دْ  الَّ لَتْ  قَ نْ  خَ بْلُ  مِ لَنْ  قَ ِدَ  وَ نَّةِ  جتَ يالً  اهللاِ لِسُ  . ﴾تَبْدِ

ففي كل حلظة يدعوه املاليني من خلقه فيجيبهم مجيعاً دون أن يشغله فـردٌ عـن  )٣(
 . فرد أو شغل عن شغل عدا من يسأله يف الساموات ويف أنحاء ملكه

فـاهللا ال خيطـط وحيسـب ويفكـر ويتخـذ القـرارات (يشقّ عليـه، يتعبـه : يعنّيه )٤(
 ). ام أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكونكاإلنسان وإن

ـا﴿أي مدحت نفسك بالغنى وعدم احلاجة إىل أي شـيءٍ من خلقك بقـولك  )٥(  يَ
َا تُمُ  النَّاسُ  أَهيُّ نْ اءُ  أَ رَ قَ فُ اهللاُ اهللاِ إِىلَ  الْ وَ  وَ نِيُّ  هُ غَ يدُ  الْ َمِ  . وهو عني احلقّ والواقع ﴾احلْ

 ). بالطلب منك والسؤال لك(جته إصالح نقصه وحا: سدّ خلّته )٦(

 . وحدك عليك بالتعويل وإحسانك بفضلك االستغناء أراد أي طلب، :رام )٧(



 

 

 دعاؤه يف طلب احلوائج

٢٥٦ 

هِ بِكَ  سِ فْ ـا ،نَ ظَاهنِّ تَـهُ يفِ مَ اجَ لَبَ حَ قَد طَ ـنْ  ،IQHفَ لِبَتَـهُ مِ أَتَـى طَ وَ
ا هَ هِ جْ   .وَ

دٍ  تِهِ إىلَ أَحَ اجَ هَ بِحَ جَّ وَ نْ تَ مَ ـكَ  وَ قِ لْ ـنْ خَ ـبَبَ  ،مِ ـهُ سَ لَ عَ أَو جَ
و ا دُ هَ حِ انِ  ،نَكَ نُجْ مَ رْ ضَ لِلْحِ رَّ عَ د تَ قَ كَ IRHفَ نـدِ نْ عِ قَّ مِ تَحَ اسْ ، وَ

تَ اإلِ  وْ انِ فَ  . حسَ
                                                             

ا )١( حملّها، بمعنى طلبها يف حملّها ويف مركز وجودهـا أو مـن مصـدرها : مظاهنّ
 . فاهللا عنده الغنى املطلق وما سواه فقري معدم ال يملك إال ما أعطاه اهللا

أي مل تقض حاجته، ومل حيصل عـىل االلطـاف والعطايـا : تعرض للحرمان )٢(
اخلفية من اهللا التي تعينه يف نيل ما يريده وما هو أكثـر منـه، ألنّ توجـه العبـد إىل 
املخلوقني وتصوره أن بيدهم قضاء حوائجه هو إعـراضٌ عـن اهللا واسـتخفاف 

اهللا ووفق  بحق املوىل وجهل بمنزلته وقدرته، فليس من يشء يكون إالّ بإرادة من
أمره وقضائه، وكل الوسائط املادية أو املعنوية ال تفعـل فعلهـا مـن دون املشـيئة 
اإلهلية واللطف اإلهلي، فينبغي ألهل اإليامن وضع الثقة الكاملة يف اهللا والتوجـه 
القلبي له بإخالص وانقطـاع ويقـني ورجـاء لفضـله وكرمـه عنـد كـلّ حاجـة 

لوا يف ذلك عىل وإن كانـت (الوسائط أو األسـباب الظاهريـة  ومسألة، وأالّ يعوّ
، ولكنّ حقيقة التوجه القلبي والطلـب والرجـاء والـدعاء ال )من لوازم السعي

ينبغي أن يكون إالّ من اهللا سبحانه وتعـاىل، فهـو القـادر عـىل قضـاء احلاجـات 
ية أو املعنوية املنظورة أو أي طريقٍ  وحتقيق األماين سواء عن طريق الوسائل املادّ

 . آخر يفتحه لعباده



 

 

 دعاؤه يف طلب احلوائج

٢٥٧ 

يلِ إِ ا ــمَّ وَ هُ ــللَّ صَّ ـــد قَ ــةٌ قَ اجَ ــكَ حَ يـلَيْ ــدِ هْ ـــا جُ نْهَ ، IQHرَ عَ
يَيل َا حِ طَّعَتْ دُوهنَ قَ تَ لَتْ IRHوَ وَّ سَ سِ  ISH، وَ فْ ـنْ ـيلِ نَ ـا إىلَ مَ هَ عَ فْ ي رَ

هُ  ائِجَ وَ عُ حَ فَ رْ لَّةٌ  يَ يَ زَ هِ ، وَ نْكَ لِبَاتِهِ عَ نِي يفِ طَ تَغْ سْ الَ يَ ، وَ  ITHإلَيْكَ
ـتُ  تَبَهْ ـمَّ انْ ، ثُ نِبِنيَ ثَـراتِ املُـذْ ـنْ عَ ةٌ مِ ثْرَ عَ ، وَ اطِئِنيَ لَلِ اخلَ نْ زَ مِ

لَّتِي،  نْ زَ فِيقِكَ مِ تُ بِتَوْ َضْ هنَ تِي وَ لَ فْ نْ غَ كَ يلِ مِ كِريِ عتُ بِتَذْ جَ رَ وَ
تُ  صْ نَكَ كَ بِتَ  IUHوَ يدِ ـدِ يتِ  IVHسْ ثْــرَ ـنْ عَ لْـتُ  ،عَ قُ يبِّ : وَ انَ رَ ـبْحَ  سُ

ْتَاجـاً  تَاجٌ حمُ يْفَ يَسأَلُ حمُ مٌ  ؟كَ عدِ بُ مُ غَ رْ أَنَّى يَ مٍ  IWHوَ دِ عْ  ! ؟إىلَ مُ
                                                             

أي مل يستطع جهـدي حتقيقهـا، فهـي فـوق قـدريت وطـاقتي : (قرص عنها جهدي )١(
 ). يتينوإمكا

واستنفدت مجيع الوسائل واإلمكانيـات قدريت أي انتهت : تقطعت دوهنا حييل )٢(
 . التي أستطيعها دون الوصول إىل حتقيق احلاجة

لت )٣( احلاجة، غافالً عن إنّ اهللا هو مسـبّب بأنّ فالن قادر عىل قضاء (زيّنت : سوّ
ه إليه يف القلب والروح قبل التوجه لآلخرين  ). األسباب وكان األوىل التوجّ

كبوة، عثرة، ألن طلب احلاجة من أهل اإلحتياج إىل اهللا والـذين ال يسـتغنون : زلّة )٤(
 . »مىأعمى يقود أع«عن مدده وعونه كمن يطلب احلاجة من عاجز أو كام يقول املثل 

 . أحجمت عن امليض يف العمل، رجعت: نكصت )٥(

 ). أي بإرشادك أنّ اهللا هو قايض احلاجات(بتصويبك : بتسديدك )٦(

فإن كان الفقري ال يستطيع أن يدبّر شـيئاً (هو الفقري الذي ال يملك شيئاً : املعدم )٧(
  ).لنفسه فكيف يدبّر شيئاً لآلخرين



 

 

 دعاؤه يف طلب احلوائج

٢٥٨ 

تُكَ يَ  دْ قَصَ ـةِ فَ ـائِي بِالثِّقَ جَ يْـكَ رَ لَ تُ عَ فَدْ أَوْ ، وَ بَةِ غْ ي بِالرَّ ا إهلِ
ـا ريَ مَ ثـِ ـتُ أَنَّ كَ لِمْ عَ ، وَ كَ  بِكَ ـدِ جْ ـريٌ يفِ وُ ـأَلُكَ يَسِ أَنَّ IQHأَسْ ، وَ

بُكَ  هِ ـتَوْ ـا أَسْ طِريَ مَ ـعِكَ  IRHخَ سْ ـريٌ يفِ وُ قِ ـكَ الَ ISHحَ مَ رَ أَنَّ كَ ، وَ
الِ  ؤَ نْ سُ يقُ عَ دٍ  يَضِ دٍ أحَ لِّ يَ نْ كُ طايا أَعىلَ مِ كَ بِالْعَ دَ أَنَّ يَ  . ، وَ

ــدٍ ا َمَّ ــىلَ حمُ ــلِّ عَ ــمَّ فَصَ هُ آلِــهِ  للَ نِــي ،وَ ِلْ امحْ ــىلَ  ITHوَ ــكَ عَ مِ رَ بِكَ
لِ  أَوَّ ـا بـِ ـام أَنَ ، فَ اقِ تِحقَ ىلَ االسْ لِكَ عَ دْ نِي بِعَ لْ مِ ْ الَ حتَ ، وَ لِ ضُّ التَّفَ

اغِبٍ  قُّ املَنْـعَ  رَ ـتَحِ ـوَ يَسْ هُ أَعطَيْتَهُ وَ غِبَ إلَيْكَ فَ لِ IUHرَ أَوَّ الَ بـِ ، وَ
ائِلٍ  رمَ  سَ بُ احلِ جِ تَوْ سْ وَ يَ هُ يْهِ وَ لَ لْتَ عَ أَفضَ أَلَكَ فَ  . انَ سَ

                                                             

ٌ صغري عىل أي ان ال(ثروتك، غناك : وجدك )١( عظيم الكبري عند العبد هو هنيّ
 . )الذي بيده ملك الساموات واألرض مجيعاً  اهللا سبحانه

هـو ) يف نظري(عظيم ما أطلب منك منحه أو قضاؤه : خطري ما استوهبك )٢(
 . سهل عليك يسري

 . أي ليس له أمهية يف عظيم قدرتك وإمكانيتك: حقري يف وسعك )٣(

دتني مـن : تفضلامحلني بكرمك عىل ال )٤( أي عـاملني بكرمـك عـىل مـا عـوّ
ء لعميل، ففي ذلك  التفضل والزيادة وليس بموجب العدل واإلستحقاق املكاىفِ

 . احلرمان واهلالك

ني لـه ـمل حتّى الكافرين به واجلاحدين لنعمتـه والعاصــفإنّ فضل اهللا يش )٥(
ى  . فهو يرزقهم ويعافيهم ويديم فضله عليهم ألجل مسمّ



 

 

 دعاؤه يف طلب احلوائج

٢٥٩ 

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ يبَ  للَّ ِ ائِي جمُ عَ نْ لِدُ كُ ، وَ آلِهِ دائِي وَ نْ نـِ مِ اً، وَ
يبَ  رِ عاً قَ ـامِ يتِ سَ وْ لِصَ اً، وَ امحِ عِي رَ ُّ لِتَرضَ ـائِي  ،اً، وَ جَ طَـعْ رَ قْ الَ تَ وَ

نْكَ  الَ  ،عَ بُتَّ وَ نْكَ  IQH تَ بَبِي مِ تِ  ،سَ ـاجَ نِي يفِ حَ هْ جِّ ـوَ الَ تُ هِ وَ ـذِ ي هَ
ا إِ وَ  هَ ِ ريْ اكَ ىلَ غَ وَ تِي،  ، سِ ـاجَ قَضـاءِ حَ ي، وَ لِبَتـِ حِ طَ لَّنِي بِنُجْ وَ تَ وَ

ا ـذَ ي هَ قِفِ وْ نْ مَ ايلِ عَ وَ بْلَ زَ يلِ قَ ؤْ يْلِ سُ نَ ،  ،وَ ـريَ َ العَسِ كَ يلِ ـريِ بِتَيسِ
ِيعِ األُ  كَ يلِ يفِ مجَ يرِ دِ قْ نِ تَ سْ حُ ورِ وَ ـدٍ  ،IRHمُ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ صَ هِ  وَ آلـِ  ،وَ

الَ  يَةً ةً دَاصَ امِ ةً نَ طَاعَ  ،ئِمَ قِ َ الَ انْ الَ ألِ ا، وَ هَ ـدِ َ بَ ـى ألِ نْتَهَ ا مُ هَ ـدِ ، ISHمَ
                                                             

أي ال جتعـل الـتاميس ) تبـت سـببي منـك(تقطع، واملراد من العبارة  :تبت )١(
للوسائل والعلل الظاهرية التي تقىض هبا  حاجتي، باالعتامد املطلـق عليهـا مـن 
دون الرجوع إليك والتعويل عليك يف حتقيق النتيجة املطلوبة منها فيكون جزائي 

ليس هلا قيمة وأثر وإنام  اخليبة واخلرسان، فالوسائط وحدها من دون املدد اإلهلي
ْ ﴿يكون هلا أثرها بإذن اهللا وتأييده،  لَمْ  أَملَ هُ  اهللاَ أَنَّ  تَعْ لْـكُ  لَ اتِ  مُ وَ ـامَ ضِ  السَّ َرْ األْ  وَ

ا مَ مْ  وَ نْ  لَكُ نْ  اهللاِ دُونِ  مِ ٍّ  مِ يلِ ال وَ ريٍ  وَ  . ﴾نَصِ

فاهللا أدر ما يصلح لكل عبدٍ وما هو خـري لـه، فقـد تكـون الثـروة خـرياً  )٢(
اً لـبعض لب عض الناس يوفقهم اهللا فيها للبذل واإلنفاق يف سبيله، وقد تكون رشّ

الناس وفتنةً يرتك هبا دينه وعبادته، ولذا ينبغي الـدعاء هللا بحسـن التقـدير، ثـم 
 . الرضا برضاه وقدره

هتا: ألمدها )٣(  . ملدّ



 

 

 ب احلوائجدعاؤه يف طل

٢٦٠ 

نَ  وْ لِكَ عَ عَلْ ذَ اجْ لِبَتِي ،اً يلِ وَ احِ طَ بَباً لِنَجَ سَ يمٌ  ،وَ رِ عٌ كَ اسِ  . إنَّكَ وَ
بِّ  ـا رَ تِي يَ ـاجَ نْ حَ مِ ا(وَ ـذَ كَ ا وَ ـذَ تَـكَ ثـمّ ، كَ اجَ رُ حَ كُ ـذْ تَ وَ

ولُ يفِ  قُ تَ ـدُ وَ جُ ودِكَ تَسْ جُ  :  )سُ
نِي IQH]إِهلَِي[ لُكَ آنَسَ إِ IRHفَضْ لَّنِي، وَ انُكَ دَ أَلُكَ بِكَ ISHحسَ أَسْ ، فَ

ـدٍ  مَّ حَ بِمُ يْهمْ  وَ لَ لَواتُكَ عَ آلِهِ صَ ائِباً  ] مجعنيأ[ وَ دَّينِ خَ رُ  . أَنْ الَ تَ
 
 
 
 

+ + +  

                                                             

 إضافة إىل أصل الدعاء للحاجة إليها وليست جزءاً من أصـل] إهلي[كلمة ) ١(
الدعاء فلربّام تكون قد سقطت باإلستنساخ من نسخة ألخر. 

ين وأفرحني: آنسني )٢(  . رسّ

 . أي أنّ إحسانك دلّني عليك وعىل فضلك وكرمك: دلّني )٣(



 

 

 طلب احلاجة من اهللا

٢٦١ 

 
 طلب الحاجة من هللا

 

 ناسأحاديث يف طلب احلاجة من اهللا وعدم طلبها من ال
 

أَلُوا﴿ اسْ نْ  اهللاَ وَ لِهِ  مِ انَ  اهللاَ إِنَّ  فَضْ لِّ  كَ ءٍ  بِكُ ْ لِيامً  يشَ   IQH﴾عَ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

أَ ذَ إِ « اسأَ ا سَ نتَ فَ ذَ إِ ، وَ لَّ جَ وَ  زَّ  عَ لِ اهللاَلتَ فَ   IRH»بِاهللاِ استَعِنْ ا استَعَ
 : قال× عن أمري املؤمنني

، بحَ  اهللاَ سُ الَّ لُوا إِ  تَسأَ الَ « مْ عطَ أَ  نْ هُ إِ نَّ إِ فَ انَهُ مْ أَ  اكُ كُ مَ مْ  نْ إِ ، وَ كـرَ ـنَعَكُ  مَ
مْ خَ    ISH»ارَ لَكُ

يف الـدنيا ، فقـد يكـون العطـاء فيـه أذ للمـؤمن أي اختار لكم األفضـل(
 ) واآلخرة أو كالمها
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

وَ الَّ هَ إِ لَ  إِ ي الَ ذِ الَّ وَ « نُ ظَنُّ ، الَ  هُ سُ ؤْ عَ   حيَ نٍ بِاهللاِ إِ بدٍ مُ ندَ انَ اهللاُ عِ  كَ الَّ مِ
هِ املُ  بدِ َ ظَنِّ عَ ؛ ألِ نِ رِ  نَّ ؤمِ ريَ اهللاَ كَ هِ اخلَ ، يَستَحيِي أَ يمٌ بِيَدِ هُ كُ يَ  نْ اتُ بدُ ونَ عَ

نُ قَ املُ  نَ أَ  دْ ؤمِ نَّهُ وَ  هِ الظَّنَّ ثُمَّ بِ  حسَ لِفُ ظَ جَ خيُ أَ رَ ، فَ اهللاِ الظَّـنَّ اهُ نُوا بـِ حسِ
بُوا إِ وَ    ITH»لَيهِ ارغَ

                                                             

 . ٣٢: النساء )١(

 . ٧٧/٨٧: بحار األنوار )٢(

 . ١٠٤٢٥ /غرر احلكم  )٣(

 . ٧٠/٣٦٦: بحار األنوار )٤(



 

 

 طلب احلاجة من اهللا

٢٦٢ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ لَ « بدٍ يَظُنُّ بِ  يسَ مِ ريَ عَ ندَ  كَ الَّ إِ  اً اهللاِ خَ نِّهِ بِ  انَ عِ   IQH»هِ ظَ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مْ نَّ أَ  وْ لَ « لُونَ عَ  كُ كَّ تَوَ قَّ  اهللاِىلَ تَ ـ  حَ م كَ كُ قَ زَ لِهِ لَـرَ كُّ ، امَ تَوَ قُ الطَّـريَ  يَـرزُ

 َ و مخِ وحُ بِطَ وَ  اً اصَ تَغدُ   IRH»اً انَ تَرُ
 تذهب وبطوهنا فارغة ثم تعود وبطوهنا مملـوءة بـالرزق لطيورأن ا أي(

من فضل اهللا ورمحته، وكذا ينبغي أن يكون املؤمن يف توكله عىل اهللا وظنـه 
 ) به، فال أحد غري اهللا يقدر األرزاق ويسوقها لعباده وخلقه

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « رَ ى وَ مسَ أَ صبَحَ وَ أَ  مَ ُ ةُ أَ اآلخِ هِ كربَ ِّ نَ عَ جَ ،  مهَ أي ( لبِهِ  قَ ى يفِ لَ اهللاُ الغِ

َعَ ، وَ )تكون عنده القناعة والرضا بام اتاه اهللا فيكون له شاكراً حامدا هُ أَ  لَهُ  مجَ  مـرَ
أي وفقه يف جهـده ومسـاعيه الدنيويـة واآلخرويـة فـال يكـون مشـتت البـال (

ْ ، وَ )واحلال جْ  ملَ رُ نَ  خيَ نيَ  مِ لَ رِ ى يَسـتَ تَّ ا حَ الدُّ ـهُ كمِ رزق الـذي الـأي أن ( زقَ
 ل موته، فلكل عبد رزق مقسوم حمـددقسمه اهللا له يف الدنيا حيصل عليه كامالً قب

ـنْ وَ  ،)من اهللا ال يستطيع احد أن يزيد فيه أو يـنقص منـه ـى أَ حَ وَ صـبَ أَ  مَ مسَ
نيَ وَ  ُ ا أَ الدُّ هِ كربَ ِّ زيـادة منهـا الأي ال يفكر يف غري امـور الـدنيا ومتطلباهتـا و(  مهَ

                                                             

ي )١(  . ٢/٢٦٥: تفسري القمّ

ل )٢(  . ٥٦٨٤ / كنز العامّ



 

 

 طلب احلاجة من اهللا

٢٦٣ 

والذي يبقى له بينام اد لآلخرة واالستزادة من رصيده االخروي غافالً عن اإلعد
رَ بَ ، )يزول ما عداه من رصيد الدنيا قْ عَلَ اهللاُ الفَ أي كلـام حصـل ( ينَيهِ نيَ عَ جَ
خائفـاً مـن الفقـر واحلاجـة والتعـرض إىل  ىبقـيعليه من املال والثروة والقدرة 

، )يملـك الـدنيا كلهـا العوز فهو يف خوف دائم وعدم اطمئنان نفيس ولـو كـان
يهِ أَ تَّتَ عَ شَ وَ  هُ لَ رَ أي يبقى متحـرياً ال يسـتطيع أن يسـتقر يف فكـره وأمـوره ( مْ

وعمله ألن مدار تفكريه هو الدنيا ومتغرياهتا فقط غافالً عن عامل األلطاف اإلهلية 
ْ ، وَ )والنعم اخلفية وما أعده اهللا لعباده مـن فضـله وكرمـه وجـوده ـنَ  ملَ لْ مِ نـَ  يَ

مَ لَهُ  مَ الَّ ا إِ نيَ الدُّ  سِ أي ال يستطيع أن يزيد شيئاً فيام قسمه اهللا لـه مهـام كـان ( ا قُ
  IQH»)حريصاً أو مهتامً بالدنيا

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
مَ األَ  نَّ إِ « سَّ بَ اقَ بَ رزَ اهللاَ قَ ً أَ ادِهِ وَ نيَ عِ لَ فَضالَ بِ فضَ ْ  رياً  كَ هُ بَـ ملَ ـمْ قَسِّ نيَ يُ

، قَ حَ أَ  أَ وَ ﴿ الَ اهللاُدٍ لِهِ اسْ نْ فَضْ   IRH»﴾لُوا اهللاَ مِ
أي إنّ اهللا قسم األرزاق بني عباده ولكنّ اهللا جعل خصوصية إضافية ملن يسأله (

  .)بمعنى ينبغي للمؤمن أن يكثر الدعاء إذا أراد املزيد من الرزق من فضله،
 :قال× عن أمري املؤمنني

نْ « أَ  مَ رمَ ريَ اهللاِلَ غَ سَ قَّ احلِ   ISH»انَ  استَحَ
                                                             

 . ٧٧/١٥١: بحار األنوار )١(

 . ٥/١٤٧: بحار األنوار )٢(

 . ٧٩٩٣ /غرر احلكم  )٣(



 

 

 طلب احلاجة من اهللا

٢٦٤ 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
نْ « نْ  لِ اهللاَ يَسأَ ملَ  مَ رَ  مِ   IQH»فَضلِهِ افتَقَ
ولذا ينبغـي للمـؤمن أن ال  فام من أمر يتم إال بفضل اهللا وأمره ولطفه(

  .)ينقطع عن الدعاء والسؤال هللا يف إدامة الرمحة والفضل من عنده
 : قال× عن أمري املؤمنني

بُ إِ « رُّ سأَ  بِ اىلَ عَ تَ   اهللاِىلَ التَّقَ ، وَ مَ كِهَ اسِ بِ  النَّ ىلَ إِ لَتِهِ   IRH»ارتَ
يف قضـاء  بمعنى ينبغي ترك املسألة من الناس والطلب من اهللا وحـده(

  .)احلوائج وتفريج الكرب
 : قال× عن أمري املؤمنني

لَّةِ املَسأَ « هُ  ،لَةُ طَوقُ املَذَ زَّ يبَ وَ  ،تَسلُبُ العَزيزَ عِ سِ احلسـب  اذأي (احلَ
بَهُ  )سبوالن سَ ة من السائلاملكانة تسلب أي ( ISH»حَ ولذا ينبغـي  والعزّ

 ).جتنب املسألة لآلخرين مهام كانت وأن ال يستعني املؤمن إال باهللا
 : قال× اإلمام زين العابدينعن 

ــوائِ « ــبُ احلَ ــىلَ جِ إِ طَلَ ــةٌ  النَّ لَّ ذَ ــلحَ لِ  اسِ مَ ــةٌ لِ اةِ، وَ يَ بَ ذهَ ــمَ يَ ، لحَ اءِ
، وَ قَ افٌ بِالوَ استِخفَ وَ  وَ ارِ قرُ احلَ  هُ ، وَ الفَ ُ ـارضِ ـنَ ائِ وَ قِلَّةُ طَلَبِ احلَ جِ مِ

وَ النَّ  نَ  اسِ هُ ُ ى احلَ الغِ   ITH»ارضِ
                                                             

 . ٧٦/٣١٦ /بحار األنوار  )١(

 . ١٨٠١ /غرر احلكم  )٢(

 . ٢١٢٩ /غرر احلكم  )٣(

 . ٢٧٩ /حتف العقول  )٤(
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ا يهِ أَنبَ  يَ لَ ى عَ فَ نْ الَ خيَ نيَ امَ تَـاجُ يفِ  ،IQHءُ املُتَظَلِّمِ ْ ـنْ الَ حيَ ـا مَ يَ وَ
مْ إىلَ  هِ صِ ينَ قِصَ دِ اهِ ادَاتِ الشَّ هَ بَتْ نُصـ ، شَ رُ نْ قَ ا مَ يَ ـنَ ـوَ هُ مِ تُ رَ

نيَ  نِ الظَّاملِِنيَ  ،IRHاملَظلُومِ هُ عَ ونُ دَ عَ عُ نْ بَ ا مَ يَ   .وَ
ا نَ  ي مَ ا إهلِ لِمتَ يَ نْ قَد عَ تَ  ،]فُالَنِ بْنِ فُالَنٍ [الَنِي مِ ظَرْ َّا حَ  ISHممِ

                                                             

ب مـن اهللا يف ردع يتناول الدعاء رشح مفهوم الظلم والتعامل مع الظـاملني بالطلـ *
ح رضورة االحتساب يف البالء والصـرب عـىل املصـيبة،  الظامل وكفّ ظلمه، كام يوضّ
فإن يف قضاء اهللا وقدره حكمةً ورمحة قد ختفى عىل العباد، فاآلخرة هي امتداد للدنيا 
وكلّ بالءٍ يف الدنيا له عوضٌ يف اآلخرة، كام ينبه الدعاء عىل رضورة أخذ العربة مـن 

 .وأن يتجنب اإلنسان بدوره الظلم لآلخرين املظلوميةواألذ عند األمل 
فاهللا ير كل يشء ويعلم كـلّ (الشاكني من الظلم الذي وقع عليهم : املتظلمني )١(

 ). يشء من دون إخبارٍ أو شهادة

 . قد وعد اهللا بإجابة دعوة املظلوم واالنتقام من ظامله يف آيات وروايات كثريةف )٢(

مت فعله، م: حظرت )٣( كظلم اإلنسان وسلبه حقه، أو االعتـداء عـىل (نعت، حرّ
حقوقه الشخصية واإلسالمية وما إىل ذلك من املحرمات من رسقة وكـذب وغيبـة 

 . ونميمة وما شابه

QT 



 

 

 دعاؤه يف الظّالمات

٢٦٦ 

هُ  كَ تَهَ انْ نِّ  IQHوَ جَ  ،يمِ َّا حَ يْهِ عَ  IRHتَ رممِ هُ  ISHبَطَـراً  ،لَ نـدَ كَ عِ تـِ  ،يفِ نِعمَ
ارَ  َ رتِ اغْ كَ وَ يْهِ  ITHاً بِنَكِريِ لَ مَّ  ،عَ ـلِّ اللَّهُ ـدٍ فَصَ َمَّ ـىلَ حمُ هِ  عَ آلـِ ـذ  ،وَ خُ وَ

تِكَ ـظَالِ  وَّ ي بِقُ لْمِ نْ ظُ ي عَ وِّ دُ عَ ي وَ لُـلْ  ،IUHمِ افْ هُ  IVHوَ ـدَّ نِّـي  IWHحَ عَ
تِكَ  غْالً فِيَام ،بِقُدرَ عَلْ لَهُ شُ اجْ لِيهِ  وَ زَ  ،IXHيَ جْ عَ يهِ وَ ناوِ امَّ يُ   .IYHاً عَ

                                                             

، : انتهكه )١( سواءً أكانت احلرمة مادية أو احلرمـة (أذهب حرمته، تناوله بام ال حيلّ
 ). معنوية، كهتك حيثية املؤمن

فإن اهللا جعل لـه ولعبـاده حقوقـاً وجعـل (منعته عنه، مل حتلّه له : حجرت عليه )٢(
 ). عىل من ينتهك حقوقه أو حقوق عباده عقوبةً رشعية يف الدنيا واآلخرة

اهـا بـام أعطيتـه مـن السـلطة أو امللـك أو (طغياناً بالنعمة : بطراً  )٣( لته إيّ التي خوّ
لت له االعتدا ء عىل حقوق اآلخرين بدالً من شكر اهللا عـىل الثروة أو القوة التي سوّ

 ). هذه النعمة واستعامهلا يف طاعته

حاله من الفقر إىل الغنى ومـن الضـعف إىل القـوة والسـلطة (بتغيريك : بنكريك )٤(
يْفَ ﴿، ويف التنزيل )فأخذته حالة اخليالء بقوته وقدرته انَ  فَكَ ريِ  كَ أي تغيـريي  ﴾نَكـِ

 . عىل سلبها منها وأرجاعه إىل أسوء مما كان فإن الذي أعطاه القدرة قادر

 . ويف احلديث إذا دعتك قوتك إىل ظلم الناس فتذكر قدرة اهللا عليك )٥(

 . اكرس: وافلل )٦(

ه )٧( ة أذاه: حدّ   .شدّ
أي قريباً منه، كانشغاله بمرض أو بالء يصيبه يف نفسه أو يف أهلـه : فيام يليه )٨(

 . أو يف سلطانه وما شابه

بمعنى اجعل عجزه عن من يواجهه من أعدائه، سبباً لإلنشغال به (يعاديه، : اويهين )٩(
 ). عنّي بتدبريه املكائد واحليل له، كام يف الدعاء اللهم اشغل الظاملني بالظاملني



 

 

 دعاؤه يف الظّالمات

٢٦٧ 

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ صَ مَّ وَ آلِهِ  للَّهُ غْ  ،وَ وِّ الَ تُسَ ي IQHوَ لْمِ ـنْ  ،لَهُ ظُ أَحسِ وَ
ينِ  وْ يْـهِ عَ لَ هِ IRHعَ الـِ ثْـلِ أَفعَ نْ مِ نِي مِ مْ اعصِ الَ ISH، وَ ـ، وَ لْنِي يفِ ـ تَ عَ جْ

ثْ  الِ ـمِ   .ITHهِ ـلِ حَ
لِّ ا مَّ صَ هُ دٍ  للَّ َمَّ ىلَ حمُ دوَ  عَ يهِ عَ لَ أَعِدينِ عَ ، وَ آلِهِ ةً  ً وَ َ ارضِ  ،IUHحَ

يظِي نْ غَ ونُ مِ نَقِي IVHتَكُ نْ حَ مِ ، وَ اءً فَ اءً  IWHبِهِ شِ فَ يْهِ وَ لَ   .عَ
مَّ ا هُ لِّ  للَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ آلِهِ  حمُ نِي ،وَ ضْ وِّ عَ ـنْ  وَ ـهِ  مِ لْمِ كَ  يلِ  ظُ ـوَ فْ ، IXHعَ

                                                             

ـ: غتسوّ  )١( ـن يف نَ حتسّ ر لظلمـي فسِ بمعنـى ترتكـه فريسـةً (ه، توجـد لـه املـربّ
 ). للشيطان واغوائه

ه بعونك وألطافك اخلفية أي أعني عىل )٢(  . اخلالص من ظلمه ورشّ

بمعنى احفظني من ظلم اآلخرين الذين هم حتت قدريت أو واليتـي كظلـم  )٣(
املجـاالت األخـر التـي جعلـت يل فيهـا  يف الزوجة أو األوالد أو األرحام أو

 ). كاملعلّم يف املدارس واملوظّف يف حملّ عمله وأمثال ذلك(شيئاً من املسؤولية 

ة والسلطة )٤(  . من البعد عن طاعتك واالغرتار بمواقع القوّ

أي أعنـي عليـه إعانـة حـارضة اآلن، بمعنـى : أعدين عليه عدو حارضة )٥(
 ). اإلعانة، واستعديت فالن، استعنت به: العدو(رسيعة من دون تأخري 

ة الغضب والكره: الغيظ )٦(  . شدّ

ة الغيظ : احلنق )٧( و أصـبه بمصـيبة تكـون ســروراً رين عليـه أـأي أنصـ(شدّ
 ). للنفس وشفاءً لغيظها

َقني من ظلمٍ منه كفارة لذنويب ومغفرة منك ورمحة )٨(  . أي اجعل ما حلَ
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٢٦٨ 

وءِ صنِ  لْنِي بِسُ أَبدِ محَتَكَ ـهِ بِ ـعِ ـيـوَ وهٍ IQHي رَ كـرُ ـلُّ مَ ـلٌ  ، فَكُ لَ  IRHجَ
ةٍ  ئَ زِ رْ لُّ مَ كُ ، وَ طِكَ خَ اءٌ  ISHدُونَ سَ وَ عَ مَ  ITHسَ تِكَ مَ دَ  . IUHوجِ

َّ أَنْ أُ ا تَ إيلَ هْ ـرَّ امَ كَ مَّ فَكَ نِي ،مَ ظلَ للَّهُ قِ نْ أَنْ أَ  IVHفَ مَّ ا ،مَ ظلِ مِ للَّهُ
و إِ  ــكُ ــدٍ الَ أَشْ اكَ  ىلَ أَحَ ــوَ الَ IWHسِ ــاكِمٍ ، وَ ــتَعِنيُ بِحَ كَ  أَسْ ِ ــريْ  ،غَ

                                                             

بمعنى أن يكون ظلمه وأذاه يل سبباً لنزول رمحتك عـيلّ بإيقـاظي مـن غفلتـي  )١(
 . وتنبيهي إىل موارد الطاعة واإلمتناع عن املعصية

ٌ يسـري إذا مل تكـن سـاخطاً (هنيّ يسري : جلل )٢( أي كل مكروه يصـيبني هـو هـنيّ
 ). عيلّ 

 ). يف اليشء كاملال أو الولد وأمثال ذلك(مصيبة، نقص : مرزئة )٣(

 ). أي ال قيمة هلا(أي سواء والعدم : سواء )٤(

، أي )كل مرزئة سواء مع موجـدتك(غضبك، واملقصود من عبارة : موجدتك )٥(
هلا وليس هلا حساب باملقايسة مع غضـبك، ألنّ مصـائب  إنّ كلّ مصيبة هي ال قيمة

ـا غضـبك وسـخطك فهـو  تة ويمكن أن يكون هلا عـالج، أمّ الدنيا مجيعها هي مؤقّ
املصيبة الكرب التي ينبغي االهتامم هلا واحلذر منها، واملراد عموماً هـو الطلـب مـن 

ـارة للسـيئات وان يسـ تبدل األمل اهللا بأن جيعل ما حلّ من مصـاب وأذ وظلـم كفّ
 . واملعاناة بالعفو واملغفرة الواسعة يف الدنيا واآلخرة

ظلم اآلخرين كام كرهت إيل الظلم وأهله فإن الظلم (فاحفظني وجنّبني : فقني )٦(
  ).عاقبته سيئة من أي مصدر كان

وهو تنبيه وتوجيه إىل الصـرب واالحتسـاب واالسـتعانة بـاهللا، فقـد يكـون  )٧(
 .نّه لكثرة انتهاكه حلقوق اآلخر وحرماته يصبح ظاملاً لهاإلنسان مظلوماً ولك
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٢٦٩ 

اكَ  اشَ ـدٍ  ،IQHحَ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ ـائِي بِاإلِ  فَصَ ـلْ دُعَ صِ هِ، وَ آلـِ ، وَ ـةِ ابَ جَ
نْ  رِ أَقْ تِي بِالتَّغيِريِ  IRHوَ ايَ كَ   .شِ

مَّ ا هُ تِنِّي الَ  للَّ فْ نُوطِ  ISHتَ نْ  بِالقُ افِكَ إِ  مِ الَ  ،ITHنصَ تِنـهُ  وَ فْ األَ  تَ منِ بـِ
نْ  كَ إِ  مِ ارِ َّ  ،IUHنكَ يُرصِ ىلَ  فَ ينِ  ،ظُلمِي عَ َ َارضِ حيُ قِّي IVHوَ ـهُ  ،بِحَ فْ رِّ عَ وَ

لِيلٍ  امَّ قَ دتَ الظَّالِ  ،IWHعَ عَ ا أَوْ ـنْ ـمَ ـدتَ مِ عَ ـا وَ ي مَ نـِ فْ رِّ عَ ، وَ نيَ مِ
                                                             

ه فيه املستثنى عن مشـاركة املسـتثنى : حاشاك )١( حاشا كلمة لإلستثناء فيام يتنزّ
منه يف حكمه، أي ال يكون حال املستثنى واملستثنى منه واحداً، واملعنى املقصود 

حيكمون بالعدل واحلـق هو حاشا هللا أن يكون كبقية احلكام من البشـر الذين ال 
 .  حينام ينظرون بالشكاو واملظامل

ن )٢( واملراد أوصل الشكو بتغيري وتبـديل حـايل إىل مـا أحـب (أوصل : أقرِ
 ). وأرجو

 . متتحنّي، ختتربين: تفتنّي )٣(

واملقصـود هـو ال جتعـل تـأخري (باليأس من عدلك : بالقنوط من إنصافك )٤(
الة اليأس من إجابتك للدعاء وما يرتكه ذلك مـن إجابة الدعاء سبباً لإلبتالء بح

ة عىل النفس والعقل  ). آثارٍ مرّ

واملراد من العبارة هو ال جتعل استمرار نعمك عليه رغـم (تغيريك : إنكارك )٥(
 ). ظلمه يل، وعدم إنزال عقوبتك به، فتنة وتزييناً له بدوام ظلمي

 . وجهاً لوجهبمعنى ينازعني بحقي حضوراً أو : حيارضين بحقي )٦(

ل له العقوبة عىل ظلمه )٧(  .أي عرفّه يف القريب العاجل، بمعنى عجّ
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٢٧٠ 

ينَ  طَرِّ ةِ املُضْ ابَ  . إجَ
مَّ ا لِّ  للَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ آلِهِ  حمُ نِي ،وَ قْ فِّ وَ بُولِ  وَ ا لِقَ يْتَ  مَ ،  IQHيلِ  قَضَ ـيلَّ عَ وَ

نِي بِمَ  ضِّ رَ تَ يلِ ـوَ ذْ نِّـيا أَخَ مِ ـيَ  ،IRH وَ ي هِ ينِ لِلَّتـِ ـدِ اهْ مُ  وَ  ،ISHأَقـوَ
لَمُ  وَ أَسْ نِي بِامَ هُ لْ تَعمِ اسْ كَ يفِ ا ،وَ نْـدَ ةُ يلِ عِ َ ـريَ انَـتِ اخلِ إنْ كَ مَّ وَ للَّهُ

ريِ  تَركِ ،يلِ  خذِ األَ  تَأخِ امِ اإل وَ َّنْ  نتِقَ نِيْ  ممِ لَمَ مِ  إىلَ  ،ظَ وْ ـعِ  فَصـلِ ال يَ مَ جمَ وَ
صمِ  دٍ ITHاخلَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ نـكَ بِنِيَّـةٍ  ، فَصَ ـدينِ مِ أَيِّ آلِهِ، وَ ةٍ  وَ ـادِقَ  ،IUHصَ

                                                             

أي ما قضيت يل من رفع الظالمة، او عيلّ من بقائهـا إىل : ما قضيت يل وعيلّ  )١(
حني وعدم االنتقام الرسيع من الظـامل، فـإنّ هللا يف قضـائه وقـدره رمحـةً واسـعةً 

ن لو كشف الغطاء ملا متنّى العبـد غـري احلالـة ونعمةً كبرية ختفى عىل العباد، ولك
التي هو فيها من البالء ملا جيد من حكمة إهلية ولطف أشمل وأكمل من النظـرة 

 . الفردية الضيّقة املحدودة

د مـن الـدنيا لوجـد أنّ  )٢( فلو نظر املؤمن بعني اآلخرة وحساهبا الشديد وجتـرّ
 .يف اآلخرةيه من عاقبة محيدة ملا فالرسور كلّه يف الرضا بقضاء اهللا وحكمه 

 . أعدل وأحسن عاقبة: أقوم )٣(

إذ قد يكون تأخري اجلزاء إىل يوم القيامة هو أعظم من جـزاء : جممع اخلصم )٤(
الدنيا وألذّ وأطيب للنفس حيث احلاجة الشديدة هنـاك إىل كـلّ عطـاء يضـاف 

 . مليزان املؤمن لرتجيح نجاته وفوزه

ـل بـأن يكـون خالصـاً بمعنى سـددين إلخـالص ا )٥( ة يف الصـرب والتحمّ لنيـّ
 .لوجهك ورضاً بقضائك وحكمك لكي ال يضيع أجر املصيبة واملعاناة



 

 

 دعاؤه يف الظّالمات

٢٧١ 

 ٍ ربْ صَ ائِمٍ  وَ ـرصِ دَ ـعِ أَهـلِ احلِ لَ هَ ، وَ بَةِ غْ وءِ الرَّ نْ سُ ينِ مِ أَعِذْ ، IQH، وَ
تَ  ـرْ ا ادَّخَ ثَالَ مَ لْبِي مِ ر يفِ قَ وِّ صَ أَ  IRHوَ ، وَ ـكَ ابـِ ـنْ ثَوَ دتَ يلِ مِ عـدَ

امَ ـلِ  تِي بـِ نَاعَ بَباً لِقَ لِكَ سَ عَلْ ذَ اجْ ، وَ ابِكَ قَ عِ ائِكَ وَ زَ نْ جَ ي مِ صمِ خَ
تَ  ْ َريَّ تِي بِامَ ختَ ثِقَ ، وَ يْتَ ، إنَّكَ ذُو الفَضلِ ISHقَضَ ِنيَ املَ بَّ العَ نيَ رَ ، آمِ

ءٍ  ىلَ كُلِّ يشَ أَنتَ عَ ، وَ يرٌ  العَظِيمِ دِ  . قَ
 
 

+ + + 
 

                                                             

أهل الطمع واجلشع أو الرغبة العارمـة يف التمسـك بأشـياء : أهل احلرص )١(
 . الدنيا الفانية، بمعنى اجعل نظري إىل اآلخرة أعظم من النظر إىل الدنيا

زنت من الثواب العظيم يف يوم القيامة الذي وعدت به خبأت، خ: أدّخرت )٢(
 . الصابرين واملحتسبني

ت )٣( اخرتت يل، أي اجعل يل يف الرضا فيام اخرتت يل من قضـاء عـامالً : ختريّ
  .مؤثراً يف استقرار النفس ومواجهة الظلم بالصرب واالحتساب



 

 

 لم واملظلومنيأحاديث يف الظ

٢٧٢ 

 
 ظلومينأحاديث في الظلم والم

 

 أحاديث يف الظلم ونرصة املظلومني
 

اهللاُ﴿ ِبُّ  الَ  وَ ﴾ـالظَّالِ  حيُ نيَ اهللاُ﴿*  IQHمِ ي الَ  وَ ْدِ مَ  هيَ وْ ﴾ـالظَّالِ  القَ نيَ   IRHمِ
 

 اآلثار السيئة للظلم
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

م وَ يَّ إِ « رِّ نَّ إِ فَ  ،الظُّلمَ اكُ لُ هُ خيُ مْ بُ قُ   ISH»وبَكُ
ع نزعـة  يطفئ جانبالظلم  أي إنّ ( اخلري واإلنسانية يف القلـب ويشـجّ

 ) ين، فالظامل يؤذي نفسه قبل اآلخرينالعدوان واألذ واالساءة لآلخر
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
مُ بِالظُّلمِ تَزُ «   ITH»ولُ النِّعَ
يف النهاية وتدمر  ألنّ عاقبة الظلم تؤدّي إىل نزول النقمة والعذاب اإلهلي(
 ).الظلم والقهر يف الدنيا إضافة إىل اهلالك يف اآلخرةما حازه اإلنسان ب كل

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
، وَ « مَ لُّ القَدَ زِ لِكُ وَ  ،يَسلُبُ النِّعَمَ الظُّلمُ يُ مَ األُ  هيُ   IUH»مَ

                                                             

 . ٥٧: عمران آل )١(

 . ٢٥٨: البقرة )٢(

ل  )٣(  . ٧٦٣٩ /كنز العامّ

 . ٤٢٣٠ /غرر احلكم  )٤(

 . ١٧٣٤ /غرر احلكم  )٥(



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٧٣ 

ويمنع عن الظامل أي إنّ الظلم يسبّب اإلنحراف عن اهلد واالستقامة (
 وسوء العاقبة للفـرد أو األمـة  زوال النعمةلطف اهللا ورمحته كام يؤدي إىل 

 ).نوالتي يكثر فيها الظلم والظامل
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

وا الظُّلمَ « ةِ  هُ ظُلُامتٌ يَومَ نَّ إِ فَ  ،اتَّقُ يامَ   IQH»القِ
يف يوم القيامة حيث يقـتص اهللا منـه  اأي أن الظامل يكون حسابه شديد(

 .)جلميع املظلومني فال ينجو من عذاب اهللا وغضبه
 : قال× أمري املؤمننيعن 

بَ ىلَ انُ عَ ادِ العُدوَ  املَعَ ىلَ ادُ إِ بِئسَ الزَّ «   IRH»ادِ  العِ
ألن يوم القيامة هو يوم العدل اإلهلي وإرجاع حقـوق املظلـومني مـن (

الكثري الكثري من املظـامل الظاملني هلم فكيف سيالقي اإلنسان ربه ويف رقبته 
 .)وكيف سينجو من حساب اهللا وعقابه عندئذ؟

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ةٌ الظُّلمُ نَدَ «   ISH»امَ
الظلم هي األسف والندامـة للظـامل عـىل مـا فعلـه جتـاه  ةعاقبأن أي (

                                                             

 . ٢/٣٣٢: الكايف )١(

 . ٧٥/٣٠٩: بحار األنوار )٢(

 . ٧٥/٣٢٢: بحار األنوار )٣(



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٧٤ 

املظلومني وقد ال يستطيع بعدها إرجاع احلقوق ألهلها فيبوء بعذاب اهللا يف 
  .)الدنيا واآلخرة

 : قال× عن أمري املؤمنني
عُ املَعَ أَ « قُ رسَ ةً أَ ايصِ عُ ىلَ  نْ وبَ بغِيَ عَ نْ تَ بغِيالَ   مَ لَيكَ   يَ   IQH»عَ
بمعنى أن عىل املؤمن أن يتجنب ظلم اآلخرين ألن اهللا يعجل العقوبة (

 .)عىل الظامل سيام إذا كان بريئاً طيب النفس
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « بَ  مَ بَ ادَ اهللاِ كَ ظَلَمَ عِ هُ دُونَ عِ صمَ   IRH»ادِهِ انَ اهللاُ خَ
انتهك حق اهللا يف هنيه عن الظلم كام أنه قد انتهـك حـق  ألن الظامل قد(

 ).عباد اهللا، فهو ال ينجو من تبعات الظلم عىل كل حال
 

 أنواع الظلم 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
، وَ مٌ الَ ـفَظُلـ: ثـةٌ الَ مَ ثَ ـنَّ الظُّلإِ  وَ الَ أَ « ـرُ ، وَ ظُلـمٌ الَ  يُغفَ كُ ظُلـمٌ  يُـرتَ
غفُ  ـرُ ي الَ ذِ ا الظُّلمُ الَّ مَّ أَ فَ  . يُطلَبُ ورٌ الَ مَ ـفَ   يُغفَ اهللاِـالشِّ ـأَ وَ  ،...ركُ بـِ ا مَّ

بدِ نَ ذِ الظُّلمُ الَّ  رُ فَظُلمُ العَ هُ عِ ي يُغفَ نَ ـعضِ الـبَ  ندَ فسَ أي اهلفـوات ( اتِ هَ
                                                             

 . ٣١٤٦: غرر احلكم )١(

 . ٨٢٥٠: غرر احلكم )٢(



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٧٥ 

كُ فَ ي الَ ذِ ا الظُّلمُ الَّ مَّ أَ وَ  ،)والذنوب الصغرية بَـ يُـرتَ م ظُلـمُ العِ ـهِ ادِ بَعضِ
  IQH»اً بَعضَ 

 

 يغفر للمستغفرين له من الذنوب التـي هـي بيـنهم وبينـه أمـا أي أن اهللا(
الذنوب التي تتعلق بحقوق الناس فالبد من املحاسبة واملقاصة معهم وهو ما 

 .)يدعو إىل االنتباه إىل خطورة ظلم اآلخرين مادياً أو معنوياً 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
عِ « شُ الظُّلمِ يفِ أَ ظُلمُ الضَّ   IRH»فحَ

 

لضعيف ال يستطيع حيلة وال قوة وهو أحوج ما يكـون إىل حقـه ألن ا(
 )مدافعاً عنهيكون اهللا املسلوب منه عنوة ف

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ريِ أَ ظُلمُ األَ « هُ جِ نَ  ،جرَ   ISH»رِ ائِ بَ الكَ  مِ

 

وهو ما يستلزم االنتباه من ذوي القدرة واإلمكانية إىل إعطاء احلقـوق (
ني والعاملني عندهم ألن املحاسب هـو اهللا كاملة غري منقوصة للمستخدم

 .)سبحانه
                                                             

 . ١٧٦اخلطبة : هنج البالغة )١(

 . ٣١الكتاب : هنج البالغة )٢(

 . ١٠٣/١٧٠: بحار األنوار )٣(



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٧٦ 

 

 جتنب الظلم 
 : قال× عن أمري املؤمنني

تكَ ذَ إِ « دَ ةُ عَ  ا حَ ةَ اهللاِ ظُلمِ النَّ ىلَ القُدرَ درَ ر قُ اذكُ ، فَ ـ اسِ ـبحَ سُ  ىلَ انَهُ عَ
تِكَ  وبَ قُ   IQH.»عُ

أي أن اهللا قادر عىل خلع لباس القدرة والقوة عنـك ويلبسـك لبـاس (
 .)ملسكنة كام فعل بالظاملني من قبلكالذل وا

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
دلَ اهللاِ فِ « ندَ الظُّلمِ عَ ر عِ أي أن اهللا مل يظلمك وعاملك بالعـدل ( يكَ اُذكُ

ندَ ، وَ )واإلحسان ةَ اهللاِ عِ درَ ةِ قُ أي أن اهللا قادر عىل ابدال حالك ( لَيكَ  عَ القُدرَ
  IRH»)ك الغرور والبطروسلبك كل أسباب القدرة والقوة فال يأخذ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ِ أَ  الظَّ ىلَ يَومُ العَدلِ عَ « نْ املِ دُّ مِ ورِ عَ  شَ   ISH» املَظلُومِ ىلَ يَومِ اجلَ
أي أن الظلم عىل املظلوم ينتهي عىل كل حال ولكنه يبقى برقبة الظـامل (

 .)حيث يأخذ اهللا حق املظلومني منه عىل كل صغرية وكبرية
 

هِ تَ  قَ يفِ ملسو هيلع هللا ىلص اهللارسول  عن بِّـكَ إِذَ وَ ﴿ اىلعَـولـِ ـذُ رَ ـذلِكَ أَخْ ـذَ كَ ا أَخَ
                                                             

 . ٤١٠٩/ غرر احلكم  )١(

 . ٧٥/٣٢٢: بحار األنوار )٢(

 . ٣٤١احلكمة : هنج البالغة )٣(



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٧٧ 

رَ  يَ ظَ  وَ القُ لِ ـالِ هِ هُ أَ ذَ ةٌ إِنَّ أَخْ دِ  يمٌ مَ  : ﴾ قاليدٌ شَ
َ حَ إِ « لُ الظَّاملِ ْ ذَ ى إِ تَّ نَّ اهللاَ يُمهِ هُ ملَ ذَ لِتْ  ا أخَ نفَ   IQH»يَ
عن الظلم فإذا  أي أن اهللا يمهل الظاملني إلعطائهم فرصة التوبة والرجوع(

 .)من عقابه النتقام الشديد حيث ال يفلت أحدمل يتوبوا أخذهم با
 : قال× عن أمري املؤمنني

ِبُّ أَ  الَ امَ  تَظلِمْ كَ الَ «   IRH»تُظلَمَ  نْ  حتُ
وهو أساس مهم من أسس التعامل اإلسـالمي يف املجتمـع ويف مجيـع (

اآلخرين فإن عليه أن  األمور احلياتية، فكام ال حيب املؤمن أن يظلم من قبل
ال يظلم أحداً من الناس مهام كان قوياً أم ضعيفاً صـغرياً أو كبـرياً عارفـاً 

 .)باألمور أو جاهالً حلقائقها وخفاياها
 : قال× عن أمري املؤمنني

وا عَ « مُ ظلُ اِقدَ ، وَ ىلَ اهللاِ مَ نيَ مُ الَ ومِ يهِ وا عَ  تَقدَ نيَ ـالِ ظَ  لَ   ISH»مِ
 

 الظاملنيالوقوف مع 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص سول اهللار عن

نْ « ً ـالِ انَ ظَ عَ أَ  مَ لَّطَهُ اهللاُ عَ  امَ يهِ سَ   ITH»لَ
                                                             

 . ١١/٥٧٨: صحيح ابن حبّان )١(

 . ٣١الكتاب : هنج البالغة )٢(

 . ١٥١اخلطبة : هنج البالغة )٣(

ل  )٤(  . ٧٥٩٣ /كنز العامّ



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٧٨ 

بمعنى أنه ال يوجد أمان من الظامل فسيأيت اليوم الذي ينقلب فيه الظامل (
 .)ن من قبلهلم ويكتوي بناره كام اكتو اآلخروعىل من يساعده يف الظ

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
لُ بِالظُّلمِ العَ « ايضِ بِ وَ  ،نيُ لَهُ عِ املُ وَ  ،امِ كَ  ،هِ الرَّ َ مْ ثَالَ  اءُ رشُ تُهُ   IQH»ثَ
فمن أحب عمل قوم حرش معهم يف الدنيا واآلخرة فكيف باملعني هلـم (

 .)والرشيك هلم يف ظلمهم
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ « شَ  مَ عَ مَ ٍ لِيُعِينَهُ ظَ  ى مَ علَمُ أَ وَ ،املِ و يَ ٌ  هُ نَّ هُ نَ قَ فَ  ،ظاملِ جَ مِ رَ   IRH»مِ اإلسالَ  د خَ
أي أن هناك حرضاً كامالً أو خطاً أمحر من الشارع املقدس بعدم منارصة (

الظاملني أو مساعدهتم أو مسايرهتم عىل كل األحوال ألن يف ذلك ضياع القيم 
 .)وخراب املجتمع وفساد األمة

ى اهللاُأَ  زَّ وَ وحَ نيَ الَ ـلِلظَّالِ  قُل: ×ودَ اوُ  دَ ىلَ جلَّ إِ  عَ ونَنيمِ رُ هُ نَّ إِ فَ  ، يَذكُ
قَّ  َّ عَ  اً حَ نْ أَ  نْ  أَ يلَ رَ مَ ين، وَ  ذكُ رَ كَ ي إِ إِ ذَ مْ يَّ نَّ ذِكرِ مْ أَ  نْ أَ  اهُ نَهُ   ISH»لعَ
ا وهـو بمعنى أن دعاء الظاملني ينعكس عليهم بالعقوبة اإلهلية، فمن دعـ(

 )ه ليس له أثر بل ينقلب عليه ويكون ضدهظامل لغريه فإن دعاء
                                                             

 . ٧٥/٣٧٢: بحار األنوار )١(

ل )٢(  . ١٤٩٥٥: كنز العامّ

 . ٧٥/٣١٩: نواربحار األ )٣(



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٧٩ 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
نْ « رَ ظَ عَ  مَ ـلَّطَ اهللاُبِ  امً ـالـِذَ ـهِ سَ يـهِ  عَ ظُلمِ ـ لَ ، فَ ـهُ ـن يَظلِمُ ـ نْ إِ مَ عَ ْ دَ  ا ملَ

، وَ  بْ لَهُ رهُ اهللاُ عَ يُستَجَ أجُ تِهِ ظُالَ  ىلَ ملَ يَ   IQH»مَ
ألن تربير الظلم للظاملني هو خروج عن قيم الدين األساسية وتزييف (

 )خرةللحقائق مما يستوجب عقوبة اهللا وجمازاته يف الدنيا واآل
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

زَّ وَ ولُ اهللاُقُ يَ « يتِ وَ : لَّ جَ  عَ زَّ َ  يلِ الَ جَ  وَ عِ نَ ألَ نَّ مِ مَ ِ يفِ الظَّـ نتَقِ هِ  عَ املِ لـِ اجِ
، وَ وَ  لِهِ َ آجِ أَ ألَ َّن رَ نَّ ممِ مَ ظلُ  نتَقِ رَ أَ  وماً مَ قَدَ هُ فَ  نْ فَ َ هُ يَنرصُ   IRH»لَم يَنرصُ

وقوف إىل جانبـه وإالّ فإنـه وهو إنذار اهلي بوجوب نرصة املظلوم وال(
 )يتعرض لغضب اهللا ونقمته

 : قال× عن أمري املؤمنني
ءٌ أَ « ةِ اهللاِ وَ  تَغيِ ىلَ ى إِ دعَ لَيسَ يشَ يلِ ريِ نِعمَ نْ  تَعجِ تِهِ مِ مَ ـقَ إِ  نِقْ ـةٍ عَ  ىلَ امَ
مِ  نَّ إِ فَ  ،ظُلمٍ  ةِ املَظلُ اهللاَ سَ ، وَ يعُ دَعوَ نيَ و لِ ومِ   ISH»نيَ بِاملِرصادِ مِ ـالِ لظَّ هُ
أي أن الظامل هو يف معرض نزول نقمة اهللا وعذابه مما يسـتوجب عليـه (

  .)إرجاع احلقوق ألهلها قبل أن حيل عليه غضب اهللا وانتقامه
                                                             

 . ٢/٣٣٤: الكايف )١(

ل )٢(  . ٧٦٤١: كنز العامّ

 . ٥٣الكتاب : هنج البالغة )٣(



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٨٠ 

 

 نرصة املظلوم ومساعدته
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةُ املَظلُ أَ « نُ العَدلِ نُرصَ   IQH»ومِ حسَ
رة ـالعدل هـو نصـأي أن من ابتغى العدل وسعى إىل حتقيقه فإن أول (

أرحامه او ممن أو  أهله املظلوم والوقوف إىل جانبه حتى وإن كان الظامل من
 .)له عالقة محيمة معه

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
أَ ذَ إِ « ظلُ ا رَ أَ  اً ومَ يتَ مَ نهُ عَ فَ ِ ىلَ عِ   IRH» الظَّاملِ
أي إذا علم اإلنسان يقيناً من وقوع الظلم عىل طرف ضعيف أمام عينه (
واجبه الرشعي هو اإلنتصار له والوقوف معه، سواء اكان األمر متعلقاً  فإن

رت ـبه أو متعلقاً بغريه، وال ينبغي أن يقول إن األمر ال يعنيني، فـإن نصـ
 .)املظلوم واجب كفائي

 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
نْ مَ « ؤمِ  ا مِ نٍ يُعِنيُ مُ ؤمِ ظلُ  اً نَ مُ نْ أَ  انَ  كَ الَّ إِ  ،اً ومَ مَ لَ مِ ـهرٍ  فضَ ـيامِ شَ صِ

رامِ اعتِكافِهِ يفِ وَ    ISH» املَسجدِ احلَ
                                                             

 . ٢٩٧٧ / غرر احلكم )١(

 . ٤٠٦٨ /غرر احلكم  )٢(

 . ٧٥/٢٠: بحار األنوار )٣(



 

 

  الظلم واملظلومنيأحاديث يف

٢٨١ 

أي إن نرصة املظلوم هو  أفضل من العبادات املستحبة مهام كان ثواهبا (
 .)عظيامً 

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ وَ « نٍ  ما مِ ؤمِ ُ أَ  مُ رُ عَ اهُ وَ خَ يَنرصُ و يَقدِ تِهِ إِ ـ نُصىلَ هُ هُ اهللاُ يفِ ـ نَصَ الَّ رَ  رَ

نيا وَ  ةِ، وَ الدُّ رَ نْ مَ اآلخِ لُ أَ  ا مِ ذُ ؤمنٍ خيَ ـاهُ وَ خَ مُ رُ عَ و يَقدِ تِهِ إِ ـ نُصـىلَ هُ  الَّ رَ
لَهُ يفِ  ذَ نيَ خَ ةِ ا وَ  الدُّ رَ   IQH»اآلخِ

وهو تنبيه ألهل اإليامن يف رضورة املبادرة للخـريات وعـدم االمتنـاع (
 .)عن ذلك عند القدرة واإلستطاعة سيام يف موارد الظلم واحقاق احلقوق

 : قال× يف حديث قديس لداوودملسو هيلع هللا ىلص سول اهللار عن
ـنْ  هُ نَّ ، إِ ودُ اوُ ا دَ يَ « ظلُ  لَـيسَ مِ عِـنيُ مَ بـدٍ يُ ـعَ ـأَ  ،اً ومَ عـهُ يفِ ـو يَمشِ  ي مَ
ظلَ  تِهِ مَ لُّ األَ ـثَ أُ  الَّ إِ  ،مَ يهِ يَومَ تَزِ مَ دَ   IRH»امُ قدَ بِّتُ قَ
أي أن االنتصار للمظلوم هو مـن أفضـل القربـات والعبـادات عنـد اهللا (

 .)انهسبح
 : قال× يف وصيته للحسن واحلسني× عن أمري املؤمنني

ونَ « ِ كُ ً  ا لِلظَّاملِ صامَ ونَ لْ لِ وَ  خَ ظلومِ عَ   ISH»اً مَ
له جزاء دنيوي وأخروي مـن اهللا سـبحانه، لمظلوم االنتصار لأي إن (

                                                             

 . ٧٥/٢٠: بحار األنوار )١(

 . ٣/١٢: الدرّ املنثور )٢(

 . ٤٧الكتاب : هنج البالغة )٣(



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٨٢ 

فال ينبغي جماملة الظامل أو السكوت عن ظلمه ملصلحة أو قرابة بل ينبغـي 
 )ع عن املظلومنيالوقوف بوجهه والدفا

 

 دعوة املظلوم
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

ةَ املَظلومِ « ـَإِ فَ  ،اِتَّقُوا دَعوَ ـهنّ ـلُ عَ مَ ، يَ  ىلَ ا حتُ ـالغَـاممِ ـوَ : ولُ اهللاُقُ يتِ عِ  زَّ
َ الَ جَ وَ  نَّكَ وَ يلِ ألَ َ نيٍ لَو بَ نرصُ   IQH»عدَ حِ

واملراد من احلديث أن دعوة املظلوم واستغاثته لربه هي دعوة متميـزة (
ل اهللا ـمـن قبـ ردّ ـتجابة ال تــوة مســهي دعف ،واتـرها من الدعـغي عن

الح إهليـة اهللا ـمصــتعاىل حتى لو تأخرت اإلستجابة فيها ملدة من الزمن ل
 .)أعلم هبا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
بدَ إِ  نَّ إِ « نتَرصِ  لَمْ ا ظُلِمَ فَ ذَ العَ ْ ، وَ )أي مل يستطع أخذ حقـه مـن الظـامل(يَ  ملَ

نْ  نْ لَهُ  يَكُ ، وَ  مَ هُ ُ هُ إِ يَنرصُ عَ طَرفَ فَ امَ ىلَ رَ عَ  السَّ ا نَ لَبَّيكَ أَ : الَ اهللاُ، قَ ا اهللاَءِ فَدَ
كَ عَ أَ  ُ الً وَ نرصُ الً اجِ   IRH»آجِ

بمعنى أن دعوة املظلوم ال ترد، إمـا باالسـتجابة العاجلـة أو اآلجلـة (
 .)لعلم اهللا بام هو أصلح لعبده

 

                                                             

 . ٧٦٠٠ / لكنز العامّ  )١(

ل  )٢(  . ٧٦٤٨ /كنز العامّ



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٨٣ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
جَ  هُ نَّ إِ فَ  ،اً افِرَ انَ كَ كَ  نْ إِ ةَ املَظلومِ وَ اِتَّقُوا دَعوَ « ونَهُ حِ   IQH»ابٌ لَيسَ دُ
 .)وهو حتذير من ظلم الناس مهام كان دينهم ومذهبهم(

 

 ظلم النفس
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « لَ بِ أَ  مَ لَ العَمَ ةِ اهللاِطَ مهَ هُ اعَ   IRH» ظَلَمَ نفسَ
أنه قد يكون من اإلنسـان أي أن الظلم ال يكون من اآلخرين فقط بل (

نفسه احياناً وذلك حني يتجاوز أوامر اهللا وهنيـه فيعـرض نفسـه لعقوبتـه 
ـمُ ا وجزائه هُ لَمَ ا ظَ مَ ﴾﴿وَ ونَ لِمُ ظْ مْ يَ هُ سَ انُواْ أَنفُ لَكِن كَ مْ وَ نَاهُ لَمْ ا ظَ مَ هللاُ ﴿وَ

ونَ  لِمُ ظْ مْ يَ هُ سَ كِنْ أَنفُ لَ  .)﴾وَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
هُ ظَلَمَ نَ « نْ  فسَ َ بِدَ  مَ يضِ ضاً رَ وَ ناءِ عِ   ISH»البَقاءِ  ارِ ن دَ عَ  ارِ الفَ
وهو من أعظم ظلم اإلنسان لنفسه إذ يبيع دار اخللود والبقاء والنعـيم (

لط فيها السعادة باألمل والراحـة تخت التي الدائم بسنوات معدودة من الدنيا

                                                             

ل  )١(  . ٧٦٠٢ /كنز العامّ

 . ٨٥٤١ /غرر احلكم  )٢(

 . ٦٠٦٤ /غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف الظلم واملظلومني

٢٨٤ 

ب واجلحـيم يف العـذا البقـاءرور باحلزن ثـم يرتكهـا إىل دار ـبالعناء والس
 .)الدائم
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

ن ظَلَمَ أَ « داً مَ فَ  حَ هُ فَ رِ اهللاَ )أي عجز أن يرد للمظلوم ظالمته( اتَ فِ يَستَغْ لْ  فَ

ةٌ لَهُ فَّ هُ كَ نَّ إِ فَ  ، لَهُ اىلَ عَ تَ    IQH»ارَ
والدعاء له وإهدائه ثواب بعض األعـامل إلستغفار بابمعنى أن يصله (

  .)الذي لَـحق به ظلمللارة كفذلك عسى أن يكون الصاحلة 

 
 
 

+ + +  

                                                             

 . ٣٢٣ / ثواب األعامل )١(



 

 

 دعاؤه عند املرض

٢٨٥ 

 
 دعاؤه عند المرض

 
@Í˙b«Ü 
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ـا لْ أَتَصَ ْ أَزَ ـا ملَ ىلَ مَ دُ عَ مْ مَّ لَكَ احلَ هُ ـالَ ـللَّ ـنْ سَ فُ فِيـهِ مِ ةِ رَّ مَ
ينِ  ةٍ IQHبَدَ لَّ نْ عِ ثْتَ يبِ مِ ا أَحدَ ىلَ مَ دُ عَ مْ لَكَ احلَ ي IRH، وَ ـدِ سَ  ،يفِ جَ

امَ أَدرِ  رِ لَكَ فَ كْ قُّ بِالشُّ ِ أَحَ الَنيْ ي، أَيُّ احلَ ـا إهلِ ِ  ؟ي يَ تَنيْ قْ أَيُّ الوَ وَ
دِ لَكَ أَ  مْ ىلَ بِاحلَ   ؟وْ

                                                             

يتنــاول الــدعاء مفهــوم املــرض وكيفيــة التعامــل معــه، فــاملرض يف املفهــوم  *
من إىل التوبـة اإلسالمي رمحة من اهللا يف تكفـري السـيئات والـذنوب وتنبيـه املـؤ

واالستغفار، وهو رفع للمؤمن يف درجته اإليامنية ومنزلته عنـد اهللا حـني يصـرب 
ي ـرح الـدعاء ذلـك فــعىل االبتالء واملحنة ويرجو فضل اهللا فيهـا، حيـث يشـ

توضيح نعمة العافية ونعمة املرض وما ينبغي عىل املؤمن التعامل فيه يف مثل هذه 
 .احلالة

ي للمؤمن أن ال يغفل وهو يف حال املرض واملعانـاة عـن ينبغ: سالمة بدين )١(
سالمة ما تبقى من األعضاء ودوام العافية فيهـا ويشـكر اهللا عـىل ذلـك، فلـوال 

 . فضل اهللا لكانت دائرة املرض أوسع وأشد بالءً ومعاناة

فإن مرض اإلنسان ومعاناته فيه من الرمحة العظيمة والفضل (املرض : العلّة )٢(
 ). سيوضحه الدعاء يف الفقرات الالحقة من اهللا ما

QU 



 

 

 دعاؤه عند املرض

٢٨٦ 

ـطْتَنِي  نَشَّ ، وَ قِكَ زْ يِّبَاتِ رِ ا طَ نِي فِيهَ نَّـأتَ ةِ الَّتِي هَ حَ قْتُ الصِّ أَوَ
ا الِ  َ ىلَ هبِ ا عَ هَ عَ تَنِي مَ يْ وَّ قَ ، وَ لِكَ فَضْ اتِكَ وَ رضَ تَنِي  بتِغاءِ مَ قْ فَّ ـا وَ مَ

كَ  تـِ ـاعَ نْ طَ   ؟IQHلَهُ مِ
ةِ  قْتُ العِلَّ َا ،أَمْ وَ َّصتَنِي هبِ فتَنِيIRHالَّتِي حمَ َ النِّعَمِ الَّتِي أَحتْ َا ISH، وَ  ،هبِ

                                                             

ويف العبارة تنبيه إىل ما ينبغي للمؤمن أن يكون عليـه يف حالـة العافيـة مـن  )١(
الشكر هللا عىل نعامئه والسعي فيها للعمل الصالح واستغالل وقته فيام يـريض اهللا 

 . سبحانه

: الـذهب بالنـاريقال حمصت (اختربتني وخلّصتني من ذنويب بسببها : حمصتني هبا )٢(
 ). أي خلّصته ممّا يشوبه من شوائب املعادن األخر ومل يبق إال الذهب اخلالص

 : ونعمة املرض تتضمن ثالث عطايا إهليـة وهـي ،أكرمتني، أوصلت إيلّ : أحتفتني )٣(
املغفرة والعفو اإلهلي حيث تكون املعاناة للمرض كفارةٌ للسيئات، ورفـع : أوالً 

إذ تكـون عقوبـة   أكرم من أن يعاقب عبده املـؤمن مـرتنيالعقوبة العاجلة، فاهللا
 . الدنيا البسيطة عوضاً عن عقوبات اآلخرة وشدائدها

تنبيه املؤمن إىل التوبة عن املعايص واالهتامم بتزكية نفسه وإصالحها، إذ إنّ : ثانياً 
 . كثرياً من األمراض هي عقوبات إهلية بسبب املعايص واآلثام الظاهرة أو الباطنة

اهلدايا اإلهلية من احلسنات والثواب اجلزيل من دون مشقة بـدنٍ وال تعـب : ثالثاً 
ل املالئكة له ثواب ما كـان  ، يقدمها املوىل لعبده يف حالة مرضه، حيث تسجّ فكرٍ
يعمله من الصاحلات يف حال العافية، أو ما كان ينوي أن يعمله من الصـاحلات 

 . فيام لو دامت له العافية



 

 

 دعاؤه عند املرض

٢٨٧ 

ـىلَ ظَهـرِ  يفاً ملَِا ثَقُلَ بِهِ عَ فِ ْ طِيئـاتِ  IQHيختَ ـنَ اخلَ ـ ،مِ تَطهِ امَ ـرياً لـِوَ
تُ  سْ يِّ  IRHانْغَمَ نَ السَّ ـفيهِ مِ نْبِيهَ تَ ، وَ كِرياً ئاتِ ـذْ تَ ، وَ ـةِ بَ لِ التَّوْ اً لِتَنَـاوُ

ةِ ـلِ  وبَ حوِ احلَ ـةِ  ISHمَ يمِ النِّعمَ ـالَ  ،بِقَدِ يفِ خِ َ وَ تَـبَ يلِ ـا كَ كَ مَ لـِ لِ ذَ
اتِبَانِ  كِيِّ األَ  ،الكَ نْ زَ ا الَ مِ ، مَ لِ الَ عامَ رَ فِيهِ، وَ لْبٌ فَكَّ انٌ نَطَـقَ  قَ  لِسَ

ةٌ تَكَ  ،بِهِ  حَ ارِ الَ جَ تْهُ وَ االً بَلْ إِ  ،ITHلَّفَ ـنْ فضَ ـاناً مِ إحسَ ، وَ َّ ـيلَ نْكَ عَ  مِ
نِيعِـكَ إِ  َّ صَ   .يلَ

ـدٍ ـصَ ـمَّ فَ ـهُ ـللَّ ا َمَّ ىلَ حمُ هِ  لِّ عَ آلـِ بِّـبْ إِ  ،وَ حَ ـيتَ  يَّ ـلَـوَ ضِ ــا رَ مَ
                                                             

ق هبا يوم رَ حْ يُ الذنوب تكون كاحلطب التي حيملها اإلنسان عىل ظهره لِ فإن  )١(
القيامة، فاملرض يسبب املغفرة والعفو من اهللا التي ترفع بعضاً من هذه الـذنوب 

 . أو ترفعها مجيعاً بحسب دائرة املرض والذنب وتعامل العبد معه

حماسـبة يف عمـل السـيئات واملعـايص والـذنوب بـال (انغمرت : انغمست )٢(
 ). للنفس أو كبح جلامحها وأهوائها

بمعنى إنّ املرض ينبغي أن يكون سبباً لإلسـتغفار والتوبـة (اإلثم، : احلوبة )٣(
 ). إىل اهللا واإلقالع عن املعايص واآلثام التي سبّبت هذا البالء

وذلـك ألنّ (أي مل يتعب فيه عضو من أعضـاء البـدن : وال جارحة تكلفته )٤(
بني يكتبان للمـؤمن وهـو يف حـال املـرض مـا كـان يقـوم بـه مـن امللكني الكات

الصاحلات ويف وقت عافيته السابقة أو ما كان ينوي القيام بـه مـن الصـاحلات، 
 ). فهو يكتسب ثوابه بال مشقة عمل وال تعب فكر



 

 

 دعاؤه عند املرض

٢٨٨ 

يَسِّ IQHيـلِ  ا أَحلَلْتَ بِ ـر لِ ـ، وَ رنـIRHِيـي مَ طَهِّ نَـسِ ـ، وَ ـنْ دَ ـا  ISHي مِ مَ
لَفْتُ  الَ ITHأَسْ دينِ حَ جِ أَوْ ، وَ تُ مْ ـدَّ ا قَ َّ مَ نِّي رشَ حُ عَ امْ ةَ العَافِيَةِ ، وَ ، IUHوَ

الَ  نِي بَردَ السَّ أَذِقْ ةِ وَ كَ  ،IVHمَ ـوِ فْ ي إىلَ عَ لَّتـِ ـنْ عِ ي عَ جِ ْرَ عَلْ خمَ اجْ  ،IWHوَ
                                                             

أي اجعل قلبي راضياً برضاك، مطمئناً بقضائك وقدرك وفضلك ورمحتك  )١(
 . يف هذا البالء

ته ملعرفتـي أي س )٢( ل لقلبي وعقيل تقبّل ما أصـابني مـن الـبالء، رغـم شـدّ هّ
 . باحلكمة من ذلك

وهي ما هييمن عىل القلب مـن ، ة للذنوبعنويامل ةراقذالوسخ أو ال: دنسال )٣(
ب  ظلامت أو حجب تبعد اإلنسان عن ربّه وتسلبه حالة اخلشوع والذكر والتقـرّ

اهتا إىل اهللا بالصاحلات واخلريات حيث تشغله  بعض شؤون الـدنيا وزينتهـا ولـذّ
 . عن ذكر ربّه واإلعداد لآلخرة

مت : أسلفت )٤( من األعامل السيئة، أي اجعل معاناة املرض كفارةً لذنويب (قدّ
 ). املاضية

ة يف النشاط والقـدرة عـىل : حالوة العافية )٥( فإن نعمة العافية هلا حالوةً خاصّ
 . التلذذ بنعم احلياة

هتا وهناءهتـا، واملـراد السـالمة مـن : ةبرد السالم )٦( أي طيـب السـالمة ولـذّ
 . الذنوب وتبعات اآلثام قبل السالمة من املرض

لك عيلّ بالعفو باعثاً للشفاء والعافية الرسيعة  )٧( ممّا يسـتدعي (أي اجعل تفضّ
من املؤمن أن يكثر من االستغفار والتوبـة ليـنعم بعفـو اهللا ومغفرتـه الســريعة 

تَغْ ﴿ اسْ واوَ رُ مْ  فِ بَّكُ وا ثُمَّ  رَ يْهِ  تُوبُ يبِّ  إِنَّ  إِلَ يمٌ  رَ حِ دُودٌ  رَ  ). ﴾وَ



 

 

 دعاؤه عند املرض

٢٨٩ 

يلِ  وَّ تَحَ مُ الَ  IQHوَ خَ ، وَ كَ زِ اوُ َ تِي إىلَ جتَ عَ نْ رصَ ـريبِ عَ نْ كَ ىلَ إِ  IRHيصِ مِ
كَ  حِ وْ الَ ISHرَ سَ ـلُ ،وَ ضِّ ،إنَّـكَ املُتَفَ كَ جِ ةِ إىلَ فَرَ دَّ هِ الشِّ ذِ نْ هَ تِي مِ مَ

لُ بِاإلِ بِاإلِ  ، املُتَطَوِّ انِ ـالَ ITHمتِنَـانِ حسَ ، ذُو اجلَ يمُ ـرِ ـابُ الكَ هَّ لِ ، الوَ
اإلِ  امِ وَ  . كرَ
 
 

+ + +  

                                                             

يل عن رصعتي )١( أي منقلبي، تبدل حايل من رصعـة املـرض أو آثـاره : متحوّ
 . السيئة إىل العافية، بفضل جتاوزك وعفوك عن ذنويب

 . أملي البدين أو النفيس احلاصل من املرض: كريب )٢(

وحك )٣( واملقصود هو طلـب العفـو مـن اهللا بـدالً مـن (رسورك راحتك و: رَ
العقوبة ليكون ذلك سبباً لزوال العلّة بتحصيل املغفرة ونيل الراحـة والســرور 

 ). بالعافية

ل باإلمتنان )٤(  ). عىل مجيع خلقك(املتفضل باإلنعام : املتطوّ



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩٠ 

 
 أحاديث في المرض 

 

 أحاديث يف املرض 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ب« ضُ حَ نِ املَرَ   IQH»سُ البَدَ
أو حبيس مرضه حيـث ألنّ املريض يكون حبيس داره أو حبيس املستشفى (

يقيده ذلك عن كثري من النشاطات واألعامل التي يؤدهيا يف حال سالمته فاملرض 
 ).هو سجن موقت للبدن

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نَ امِ نَجَ جسَ ألَ لَيسَ لِ «   IRH»امِ سقَ األَ  اةٌ مِ
ليكون ذلك ي أن يتمرض اإلنسان ـة خلق اهللا لإلنسان تقتضأي إنّ طبيع(

انية جـزءاً مـن اإلبـتالء والسـنن  أو كفارة للذنوب أو رمحة إهلية أو عقوبة ربّ
 ).اإلهلية يف احلياة لريفع من درجة املؤمن يف دار القرار عند صربه واستقامته

 

 : قال× عن أمري املؤمنني

ةَ أَ الَ « يَّ زِ نْ  رَ وَ  عظَم مِ دِ ادَ سَ قمِ اجلَ   ISH»مِ سُ
يشء من الدنيا مهـام كـان ألنـه يطيب له  نفإنّ البدن إذا فقد عافيته فل(

                                                             

 . ٣٧٠: غرر احلكم  )١(

 . ٧٤٥٩: غرر احلكم  )٢(

 . ١٠٧٢٦: غرر احلكم  )٣(



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩١ 

 .)سيكون حمروماً من التمتع به
 

 علّة املرض
ادقعن   : قال ×اإلمام الصّ

ضَ عَ  نَّ إِ « جُ ىلَ املَرَ تَّ  وُ ضُ بَلوَ : ىوهٍ شَ رَ ضُ ، وَ مَ رَ قُ  مَ ، وَ عُ ضٌ وبَةٍ رَ  مَ
ةً لِ  لَّ عِلَ عِ نَ لجُ   IQH»اءِ فَ

إما أن يكون امتحانـاً : مرض اإلنسان هي ثالثةـأي أن العلل الكلية ل(
عىل معاصيه، أو يكـون  لعبده، أو أن يكون عقوبة وجزاء واختباراً من اهللا

 )املرض علة إلنتهاء الدنيا ومفارقة احلياة
 

بِيَّ  ضريف امل× عن أمري املؤمنني  : قاليصيب الصَّ
يهِ الِ وَ ةٌ لِ ارَ فَّ كَ «   IRH»دَ

 

 كفارة الذنوب للمريض
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ضُ مُ الَ « طَّ اهللاُالَّ إِ  ،ةٌ مَ سلِ مُ  الَ مٌ وَ سلِ  مُ الَ وَ  ،ةٌ نَ ؤمِ  مُ الَ نٌ وَ ؤمِ  يَمرَ هِ  بِ  حَ
طِ    ISH»تَهُ يئَ خَ

                                                             

 . ٢/٢٢٥: االحتجاج  )١(

 . ٨١/١٨٦: بحار األنوار  )٢(

 . ٤/٢٩٢: الرتغيب و الرتهيب  )٣(



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩٢ 

ورمحة لئال فاملرض هو مغفرة من اهللا لذنوب عباده وهو ختفيف من اهللا (
إن عقاب الدنيا مهـام كـان عظـيامً فإنـه ال تكون العقوبة عقوبة اخروية، ف

 )يقاس بيشء بسيط من عذاب اآلخرة
 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
» َ طَ املَريضُ حتَ امَ  )أي تسقط خطاياه( اهُ ايَ اتُّ خَ تَحَ كَ قُ  يَ رَ رِ  اتُّ وَ جَ   IQH»الشَّ
أي كام تتساقط أوراق األشجار ورقة بعد اخر بمرور الوقت كذلك (

 ) املعاناة يف املرضيل األمل وشدة تغفر الذنوب مع توا
 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
عِ يُذْ اعَ سَ « جَ بْنَ سَ اتُ الوَ طَ اعَ هِ   IRH»اايَ اتِ اخلَ
بمعنى ينبغي للمؤمن أن يتذكر عند لذة الـذنب املحـرم أن مـن وراء (

 )ذلك آالماً شديدة يف الدنيا واآلخرة
 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نُ سقَطَ عَ اً أَ بدَ ا ابتَىلَ اهللاُ عَ ذَ إِ « نَ الذُّ تِهِ وبِ بِ نهُ مِ لَّ رِ عِ   ISH»قَدْ
األمراض واآلالم هي مكافئة ملقدار اإلثم والذنب الذي بعض  نّ إأي (

 )تعلق برقبة العبد من خالل معصيته، فحاشا هللا أن يظلم عبده
                                                             

 . ٤/٢٩٢: الرتغيب و الرتهيب  )١(

 . ٦٧/٢٤٤: بحار األنوار  )٢(

 . ١/٢١٨: دعائم اإلسالم )٣(



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩٣ 

 : قال× جعفر أيبعن 
  IQH»ةٍ نَ سَ  ةِ ادَ بَ عِ  نْ مِ  لُ فضَ أَ  ضٍ رَ مَ  نْ مِ  ةٍ يلَ لَ  هرُ سَ «

 

 : قال ×اهللا عن أيب عبد
» َّ   IRH»اهَ بلَ  قَ امَ ـلِ  ةٌ ارَ فَّ كَ  ةٍ يلَ ى لَ محُ
أي أن احلمى واملرض هو رمحة من اهللا لتكفـري مـا ارتكبـه العبـد مـن (

 )الذنوب السابقة
 

 زيادة احلسنات للمريض
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

بدَ إِ  نَّ إِ « ـنِ ىلَ انَ عَ ا كَ ذَ العَ ـنَةٍ مِ سَ ةٍ حَ ةِ ثُـمَّ ال  طَريقَ بـادَ ضَ قِ  عِ ـرِ يـلَ مَ
لِ بهِ لِ  كَّ لَكِ املُوَ مَ اُ : لمَ ثلَ عَ لِ ا كَ ذَ إِ  لِهِ كتُبْ لَهُ مِ   ISH»اً يقَ انَ طَ

وهو من فضل اهللا ورمحته عىل عبده الصالح أن يكتب له مـن احلسـنات (
خالل مرضه كام يكتب له من احلسنات يف فرتة سالمته، فإن كان معتاداً عـىل 

د أو الدعاء والذكر أو اداء صالة الليل أو عمل صالح ملتزم الصالة يف املسج
 )به يومياً، فإنه يكتب له مثل ثوابه يف حالة املرض

                                                             

 . باب املرض/  ٣الكايف  )١(

 . باب املرض/  ٣الكايف  )٢(

 . ٤/٢٨٩: الرتغيب و الرتهيب  )٣(



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩٤ 

 : قال )أصحابه يف علّة اعتَلَّهاحد أل(× عن أمري املؤمنني
عَ « نْ ا كَ اهللاُ مَ  لَ جَ كوَ  انَ مِ طَّ شَ يِّ لِ  اً اكَ حَ ضَ الَ إِ فَ  ،اتِكَ ئَ سَ رَ جـرَ  أَ نَّ املـَ

،فِ  ـيِّ نَّ كِ لَ وَ  يهِ ُطُّ السَّ ، وَ ئَ هُ حيَ ـاتِ ِتُّهَ ـتَّ األَ حيَ أي يمحـو السـيئات (اقِ ورَ ا حَ
القَـولِ  جـرُ يفِ  األَ امَ نَّـإِ ، وَ )تسـاقط ورق األشـجارض كام ييويسقطها عن املر

لِ بِ وَ  ،انِ اللِّسَ بِ  ، وَ قدَ األَ ي وَ يدِ األَ العَمَ لُ بِ  انَهُ بحَ اهللاَ سُ  نَّ إِ امِ ـدقِ يُـدخِ صِ
ةِ الصَّ وَ  النِّيَّةِ  يرَ نْ ـالِ الرسَّ ةِ مَ نْ  حَ بَ  يَشاءُ مِ نَّ  ادِهِ عِ   IQH»ةَ ـاجلَ
ــر( ــام أي إنّ األج ــان  إن ــعي اإلنس ــل اإلرادي بس ــىل العم ــب ع يف يرتتّ

ا ما يأتيهالصاحلات فإنّـه  ،رغامً عن إرادتـه كـاملرض من األقدار واملكاره ، أمّ
جـراً غـري مبـارش بـام عـل فيـه أجيولكن من رمحة اهللا أن ، ه أجر مبارشبليس 

ره املرض من السيئات عرب األمل واألذ واملعاناة التي يتعرض هلا املريض  يكفّ
خالل فرتة مرضه وبشكل خاص إذا كان صابراً ال يشكو ما أصابه وال يتذمر 
مما ابتيل فيه شاكراً هللا عىل فضله وإحسانه، وبام حيتسب له من الثـواب خـالل 

مـع أن رمحـة اهللا  ،ته قبل وقوعه يف أرس املـرضمرضه فيام كان يعمله يف صح
اهللا من يشاء من عبـاده يف جنتـه حتـى مـن دون  من ذلك إذ قد يُدخل أعظم

 ) عمل مكتسب لعلمه بصدق نيتهم وحسن رسيرهتم
 

 : قال× اإلمام الكاظمعن 
ضَ املُ ذَ إِ « رِ ى اهللاُنُ أَ ؤمِ ا مَ زَّ وَ وحَ بِ صَ  ىلَ جلَّ إِ  عَ ـاملِ  احِ  لكمَ ـأي الـ( الشِّ

ل بـدِ  ىلَ عَ  تَكتُبْ  الَ  :)املوكّ ـ يعَ ـ يفِ  امَ دَ  امَ بسِ ـوَ  يـحَ ثَ نبَـ ياقِ وَ ـوحِ وَ  ،اً ذَ  ىلَ إِ  ييُ
                                                             

 . ٤٢احلكمة : هنج البالغة  )١(



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩٥ 

بِ اليَمنيِ صَ  بدِ أَ  :احِ نَ ا كُنتَ تَكتُبُهُ يفِ ي مَ نِ اكتُبْ لِعَ تِهِ مِ حَّ ناتِ   صِ سَ   IQH»احلَ
ويف ذلك فضل من اهللا أن يكتب للمريض ما كان يفعله من احلسنات يف (
ة سالمته وال يكتب عليه ماكان يفعله من السيئات التي اعتاد فعلهـا قبـل فرت

 .)املرض
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ِ الكِ  عفُ ضَ  هُ بَ لَ ا غَ ذَ إِ  مَ سلِ املُ  نَّ إِ «  بَ كتُ يَ  نْ أَ  كَ لَ املَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاُ رَ مَ أَ  ،ربَ
  IRH»يطٌ شِ نَ  ابٌّ شَ  وَ هُ وَ  لُ عمَ يَ  انَ ا كَ مَ  ثلَ مِ  ،لكَ تِ  هِ الِ  حَ يفِ  هُ لَ 

بعد الكِربَ فإنّ اهللا جيعـل لـه مـن أي كام يكون لإلنسان راتب التقاعد (
  .)احلسنات رصيداً تقاعدياً بعد الكِربَ 

 : قال ×اهللا عن أيب عبد
 بُّ الرَّ  ولُ قُ يَ ، اءٍ سَ مَ  لِّ كُ  ندَ عِ  ءِ امَ  السَّ ىلَ إِ  يضِ رِ املَ  بدِ ا العَ كَ لَ مَ  دَ عِ ا صَ ذَ إِ «

 ؟ هِ ضِ رَ  مَ ي يفِ بدِ عَ  لِ امَ بتُ تَ ا كَ اذَ مَ : اىلَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ 
 ) أي الشكو من األوجاع واآلالم وآثار املرض( .ةُ ايَ كَ الشِّ : نوالَ قُ يَ فَ 
 هُ عُ منَ أَ  مَّ ثُ  ،بيسِ حَ  نْ مِ  بسٍ  حَ يفِ  هُ ستُ بَ حَ  نْ إِ ي بدِ عَ  فتُ نصَ ا أَ مَ : ولُ قُ يَ فَ 

ــ كانــت  أي شــكو املــريض مــن أوجــاع املــرض مغفــورة لــه وإن( ةايَ كَ الشِّ
 : سبحانه يقولثُمَّ ، )مذمومة

                                                             

 . ٣/١١٤: الكايف  )١(

 . باب املرض/  ٣الكايف  )٢(



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩٦ 

ـيفِ  ريِ اخلَ  نَ مِ  هُ لَ  انِ بَ كتُ  تَ امَ نتُ ا كُ مَ  ثلَ ي مِ بدِ عَ ا لِ بَ كتُ أُ  ا بَـكتُ  تَ الَ وَ  ،هِ تِ حَّ  صِ
ـيفِ  هُ نَّـإِ ، فَ )أي من مرضـه( بيسِ حَ  نْ مِ  هُ قَ طلِ ى أُ تَّ حَ  ةً ئَ يِّ سَ  يهِ لَ عَ  ـ بسٍ  حَ  نْ مِ
 IQH»يسِ بْ حَ 

 

 شكوالوجع واألمل وعدم الكتامن 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « ِّ  مِ نوزِ الربِ ، وَ ائِ كِتامنُ املَصَ : كُ ، وَ مرَ األَ بِ ةِ اضِ قَ دَ   IRH»الصَّ
أو  ،أي أن عدم التحدث للناس عـن املصـائب التـي حتـل باإلنسـان(

أو أعامل اخلري لتي يقوم هبا، هي مـن األمـور  ،األمراض التي يتعرض هلا
 .)التي فيها أجر عظيم عند اهللا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
زَّ وَ قَ « نْ : جلَّ الَ اهللاُ عَ ضَ ثَ  مَ رِ  ىلَ يَشـكُ إِ  لَـمْ فَ  )أي ثالثـة أيـام( اً ثَ الَ مَ

نْ أَ  دٍ مِ وَّ  حَ اره عند املرض( ادِهِ عُ لتُهُ لَـأَ  ،)أي زوّ ً ـبدَ ـريَ  حامَ ـنْ  اً خَ ـهِ  مِ مِ  ،حلَ
ماً وَ  ريَ  دَ مِ  نْ م اً خَ ، فَ دَ يتُهُ عَ عَ  نْ إِ هِ يتُهُ وَ افَ نالَ افَ ، وَ لبَ  ذَ بَضتُهُ  نْ إِ هُ بَضـتُهُ  قَ قَ
تِ ىلَ إِ  محَ   ISH»ي رَ

من  ةأي أن الصابر عىل املرض من دون شكو يبدله اهللا بحال جديد(
 .)العافية واملغفرة والرمحة ونور القلب وصفائه

                                                             

 . باب املرض/  ٣الكايف  )١(

 . ١٦٧: الدعوات  )٢(

 . ٣/١١٥: الكايف  )٣(



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩٧ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « عاً  مَ جَ تَمَ وَ هُ ثَ صَ أَ  كَ نَ يَّ ثةَ أَ الَ ابَ كَ وَ  النّاسِ  امٍ مِ قَّ ىلَ اهللاِ، كَ ا إِ شَ  اً انَ حَ

نهُ أَ  ىلَ اهللاِعَ    IQH»ن يُعافِيَهُ مِ
 .)أي أن يعجل يف معافاته من املرض(

 

عدم الشكو 
 : قالفحد الشكاية للمريض، يف جواب عن  ×عن أيب عبداهللا

لَ يَقُول« جُ ِ : إِنَّ الرَّ تُ اليَومَ محُ ى من املرض(مْ رتُ ) أي أصابتني احلمّ هَ سَ وَ
ة،  حَ  أَنْ يَقُـولَ البَارِ ـكوَ إِنَّـامَ الشَّ ايَة، وَ كَ ا شِ ذَ لَيسَ هَ قَ وَ دَ قَد صَ ـد : وَ قَ

بتَلَ لِ ابتُ  ْ يَ يَقُولَ  يتُ بِامَ ملَ ، وَ دٌ ْ يُ : بِهِ أَحَ ا ملَ ابَنِي مَ لَـيسَ لَقَدَ أَصَ اً، وَ دَ بْ أَحَ صِ
 ِ محُ ة وَ حَ رتُ البَارِ هَ  أَنْ يَقُولَ سَ كوَ نَحوَ الشَّ تُ اليَومَ وَ ا مْ ذَ   IRH»هَ

 )الشكو من تُعد ال مبالغة دون ومن بموضوعية حلاله املريض عرض أن أي(
 

 ثواب عيادة املريض
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ُ دُ املَرِ ائِ عَ « محَةِ وضُ يفِ يضِ خيَ   ISH» الرَّ
 .)أي أن زائر املريض هو يف رمحة من اهللا خالل مدة زيارته(

                                                             

 . ٦٣٠: اخلصال  )١(

 . باب املرض/  ٣الكايف  )٢(

ل  )٣(  . ٢٥١٤١: كنز العامّ



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩٨ 

 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
نْ « رِ عَ  مَ بعُ  اً يضَ ادَ مَ هُ سَ يَّعَ رُ  لَكٍ لفَ مَ ونَ أَ شَ عَ تَّ ونَ لَهُ حَ يَستَغفِ ى يَرجِ

نزِ ىلَ إِ    IQH»لِهِ  مَ
أي أن زائر املريض تستغفر له املالئكة منـذ حركتـه مـن املنـزل حتـى (

 .)عودته إليه
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ةِ أَ يَ ـعظَمُ العِ أَ « هَ أَ  اً جرَ ادَ فُّ   IRH»اخَ
وأن ال يسـهب يف  زيارة املريض زيارة خفيفة رسيعـةبمعنى ينبغي أن تكون (

 )احلديث واجللوس عنده، فإن حال املريض ومعاناته ختتلف عن حال املعاىف
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ  نَّ إِ « زَّ وَ عِ  اً جرَ ادِ أَ عظَمِ العُوَّ أَ  مِ نْ ـلَ  ،لَّ جَ ندَ اهللاِ عَ فَّفَ خَ ادَ أَ ا عَ ذَ إِ  مَ اهُ خَ
لُ  ، إِ اجلُ ِبُّ ذَ يَكونَ املَرِ  نْ  أَ الَّ وسَ هُ وَ وَ ، كَ لِ يضُ حيُ   ISH»كَ لِ لُهُ ذَ يَسأَ يُريدُ
 )أي أن يكون سؤاله بالبقاء عن صدق وليس عن جماملة(

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ودُ « ةَ عُ بِ اتَّ وا املَريضَ وَ عُ نازَ مْ ، وا اجلَ ركُ كِّ ةَ  يُذَ رَ   ITH»اآلخِ

                                                             

 . ٣/١٢٠: الكايف  )١(

 . ٢٥١٤٩: ل كنز العامّ  )٢(

 . ٣/١١٨: الكايف  )٣(

ل  )٤(  . ٢٥١٤٣: كنز العامّ



 

 

 أحاديث يف املرض

٢٩٩ 

اجلنائز هو خشوع القلب أي أن بعض من فوائد زيارة املريض وتشييع (
 )هللا وتذكر حال الدنيا وهنايتها

 

 : قال ×اهللا عبد أيبعن 
هِ « ضِ رَ هُ بِمَ انَ ؤذِنَ إِخوَ مْ أَنْ يُ نكُ يضِ مِ رِ نبَغِي لِلمَ  أي يُعلمهم بـاملرض( يَ

ته ونَ فِيهِ  )عند اشتداده أو طول مدّ رُ ؤجَ يُ مْ وَ رَ فِيهِ يُؤجَ ، فَ هُ ونَ ودُ يُعُ   »فَ
 

 ؟ مْ يهِ فِ  وَ هُ  رُ ؤجَ يُ  يفَ كَ فَ  ،يهِ لَ إِ  مْ اهُ شَ مْ مَ بِ  ونَ رُ ؤجَ يُ  مْ هُ : فقيل له
 

 هُ لَـ بُ تَـكْ يُ فَ  ،ميهِ فـِ رُ ؤجَ يُـفَ  ،اتِ نَ سَ حَ ـال مْ هُ ـلَ  هِ ـابِ ـسَ اكتِ بِ «: ×قال
َـمحَ يُ وَ  اتٍ جَ رَ دَ  رشَ عَ  هُ لَ  عُ رفَ يُ وَ  اتٍ نَ سَ حَ  رشُ عَ  كَ لِ ذَ بِ   رُ ـشـعَ  نـهُ ا عَ ى هبِ

  IQH»اتٍ ئَ يِّ سَ 
م عىل الربّ (  ) بمعنى أنه كان السبب يف حصوهلم عىل الثواب حيث دهلّ

 

 : قال× احلسن أيبعن 
لُوا[أن  اسِ لنَّ ن لِ أذَ يَ لْ فَ  مْ كُ دُ حَ أَ  ضَ رِ ا مَ ذَ إِ « ـ يسَ لَ  هُ نَّ إِ فَ  ،يهِ لَ عَ  ]يَدخُ  نْ مِ

  IRH»ةابَ جَ ستَ مُ  ةٌ عوَ دَ  هُ لَ  وَ الَّ إِ  دٍ حَ أَ 
 

ألن  ض بالشفاء كام يسأله الدعاء لهبمعنى ينبغي للزائر أن يدعو للمري(
  )دعوة املريض مستجابة ودعوة الزائر بحق أخيه مستجابة كذلك

                                                             

 . باب عيادة املريض/  ٣الكايف  )١(

 . باب عيادة املريض/  ٣الكايف  )٢(



 

 

 أحاديث يف املرض

٣٠٠ 

 

 : ×عبداهللا أيبعن 
ـ ]أن[ لهُ سـأَ ليَ فَ  ،هُ لَ  اً دَ ائِ عَ  يهِ خِ  أَ ىلَ م عَ كُ دُ حَ أَ  لَ خَ ا دَ ذَ إِ « أي ( هُ و لَـدعُ يَ

  IQH»ةكَ ئِ الَ املَ  اءِ عَ دُ  ثلُ مِ  هُ اءَ عَ دُ  نْ إِ فَ  ،)الدعاء له يسأل املريض
  )وذلك النكسار قوتيه الشهوية والغضبية باملرض وإنابته إىل اهللا(
 
 
 
 
 

+ + +

                                                             

 . باب عيادة املريض/  ٣الكايف  )١(



 

 

 دعاؤه يف اإلستقالة من الذنوب

٣٠١ 

 
 دعاؤه في اإلستقالة من الذنوب

 
@Í˙b«Ü 

lÏ„â€a@Âfl@Ú€b‘n,0a@Ô#œJ 
 

تِهِ يَستَغِيثُ املُـذنِبُونَ ا محَ نْ بِرَ ا مَ مَّ يَ هُ ـرِ IQHللَّ ـنْ إىلَ ذِكْ ـا مَ يَ ، وَ
عُ  ــزَ فْ ــانِهِ يَ ونَ إحسَ ــطَرُّ ــIRHاملُضْ ــنْ لِ ــا مَ يَ ــبُ ـ، وَ نْتَحِ تِهِ يَ يفَ  ISHخِ

                                                             

متـه ذكـر لـنعم اهللا وفضـله عـىل  * ن يف مقدّ هذا الدعاء من أدعية التوبة املؤثّرة ويتضمّ
ونعمه عىل الداعي خاصة، ثم توضيح حلال الداعي عند تورطه يف املعايص العباد مجيعاً 

ل باهللا وبام هو شأنه من الرمحة والفضل  واستحقاقه للعقوبة، ويلفت النظر إىل أنّ التوسّ
يكون سبباً للعفـو واملغفـرة، فـإنّ مـن رشوط اإلسـتجابة للـدعاء هـو ذكـر الـذنوب 

بٍ خاشع وعنيٍ باكيـة وعـزم عـىل عـدم ارتكـاب واالستغفار منها واإلنابة إىل اهللا بقل
 . الذنوب جمدداً ليكون ذلك سبباً لنزول الرمحة اإلهلية وحتقق عفو اهللا وفضله

اإلستقالة من الذنب هو االعرتاف بالذنوب واإلستغفار منهـا والتوبـة مـن العـودة 
 .إليها أو ارتكاب غريها

بـة لعبـاده، لتحـريّ املـذنبون إىل أيـن فلو مل يفتح اهللا باب الرمحة واملغفـرة والتو )١(
هون يف طلب العفو واملغفرة  . يتوجَّ

فلو مل يشمل اهللا عباده بالفضل واإلحسان لضاقت الدنيا عىل : يفزع املضطرون )٢(
 . املضطرين الذين ال يستطيعون حيلةً وال سبباً يف قضاء حوائجهم

وعذابــه ال رمحــة فيــه  إذ إنّ حســاب اهللا شــديد(يرفــع صــوته بالبكــاء : ينتحــب )٣(
  ).للعاصني

QV 



 

 

 دعاؤه يف اإلستقالة من الذنوب

٣٠٢ 

ا  ، يَ اطِئُونَ شٍ أُ اخلَ سـتَوحِ لِّ مُ يـبٍ  نسَ كُ رِ ـلِّ IQHغَ جَ كُ ـرَ ـا فَ يَ ، وَ
وبٍ  رُ كْ ئِيبٍ  مَ لٍ IRHكَ وَ ْذُ لِّ خمَ ثَ كُ وْ ا غَ يَ يـدٍ  ، وَ رِ ـدَ ISHفَ ضُ ـا عَ يَ ، وَ

ْتَاجٍ  لِّ حمُ يدٍ  كُ رِ   .طَ
عتَ  سِ ي وَ ءٍ  ITHأَنتَ الَّذِ ْ لَّ يشَ ي  كُ أَنـتَ الَّـذِ ، وَ ـامً لْ عِ محَـةً وَ رَ

ْلُوقٍ  لِّ خمَ لْتَ لِكُ عَ ً  جَ هامَ كَ سَ مِ هُ أَعىلَ IUHيفِ نِعَ وُ فْ ي عَ أَنتَ الَّذِ ، وَ
                                                             

ن لـه غـري  )١( ن للغريب الذي ليس له أحد يعينه يف غربته ويزيل وحشته، مَ فَمَ
ته؟   اهللا، يلجأ إليه يف وحشته وشدّ

ن للمكروب احلزين الذي سجنه حزنه وكآبته، مـن لـه (حزين : كئيب )٢( إذ مَ
ته؟ ج عنه ويكشف شدّ  ). غري اهللا يفرّ

ن لإلنسان إذا ختىلّ عنـه أهلـه وأصـحابه مـن لـه غـري اهللا فَ (وحيد : فريد )٣( مَ
واملـراد مـن هـذه العبـارات اإلشـارة إىل ) يستمدّ منه العون والنرص والتسديد؟

حيث يكون يف موضع  ي موارد الشدة والبالءـرمحة اهللا الواسعة عىل خلقه سيام ف
 . العناية والرمحة واستجابة الدعاء

ي ال يوجد يشء ال تشمله رمحة اهللا وفضله فرمحـة أ: وسعت كل يشء رمحة )٤(
اهللا تشمل كل يشء يف الوجود بال استثناء، واملراد من هذه الفقرة وما يليها التنبيه 
إىل اللطف الرباين والرمحة اإلهلية التي تفتح باب األمل والرجاء جلميع عبـاد اهللا 

 . مهام كانت ذنوهبم فإنّ اهللا هو الغفور الرحيم

 سبحانه ال ينسى أرزاق اخلالئق مجيعاً، وال يشغله يشء عنهم بـل هيـأ فاهللا )٥(
 . األسباب لوصول أرزاقه حتى إىل العصاة واملذنبني



 

 

 دعاؤه يف اإلستقالة من الذنوب

٣٠٣ 

ابِهِ  قَ نْ عِ أَنـتَ IQHمِ ، وَ ـبِهِ ضَ ـامَ غَ تُـهُ أَمَ محَ ي تَسـعَى رَ أَنتَ الَّذِ ، وَ
طَ  ي عَ هُ أَ االَّذِ نْعِـهِ ؤُ نْ مَ ثَرُ مِ الَ ، IRHكْ ـعَ اخلَ ي اتَّسَ أَنـتَ الَّـذِ قُ وَ ئـِ

هِ  ــعِ سْ ــمْ يفِ وُ هُ لُّ ي الَ ISHكُ ــذِ ــتَ الَّ أَن ــنْ ، وَ اءِ مَ ــزَ ــبُ يفِ جَ  يَرغَ
ي الَ ITHأَعطَاهُ  أَنتَ الَّذِ طُ ، وَ رِ فْ اهُ  IUH يُ صَ نْ عَ قَابِ مَ   .يفِ عِ

ـي ا إهلِ ا يَ أَنَ عاءِ  ،وَ ـهُ بِالـدُّ رتَ ي أَمَ كَ الَّـذِ بـدُ ـالَ  ،عَ قَ  لَبَّيْـكَ : فَ
يكَ  عدَ سَ يْكَ IVHوَ دَ َ يَ وحٌ بَنيْ طْرُ بِّ مَ ا رَ ا يَ ا ذَ ا أَنَ   .IWH، هَ

                                                             

وهو ما جيدر بـاملؤمن أن (أي إنّ عفو اهللا يسبق عقابه : عفوه أعىل من عقابه )١(
 ). يقتدي به يف تعامله مع اآلخرين كام يف احلديث ختلّقوا بأخالق اهللا

فلو تأمل اإلنسان يف مقدار مـا أعطـاه اهللا مـن الـنعم : عطاؤه أكثر من منعه )٢(
نع  ه عظيم ال يقارن بام منع عنه، بل حتّى ما مُ ومقدار ما منعه عنه لوجد أنّ عطاءَ

 . عنه إنّام كان حلكمة ومصلحة له

 . يف سعة رعايته وكرمه وإحسانه: يف وسعه )٣(

 . منٌ مسبق وال انتظار ملجازاة من أحد عىل فعله وعطائهفعطاء اهللا بال مقابل وال ث )٤(
ط )٥( ه مـراراً قبـل أخـذ : ال يفرّ ، ال يرسف يف العقوبـة بـل ينبـّ ال يتجاوز احلدّ

 . العقوبة، عالوة عىل فسح املجال للتوبة واإلنابة بعد التنبيه أو العقوبة املوقتة

 . عتكأي سعادة بعد سعادةٍ باإلمتثال ألمرك وطا: سعديك )٦(

، خاضع، مستسلم ألمرك، معرتفٌ بذنويب وسوء حايل  )٧( وهو مـا (أي خاشعٌ
 ). سيتناوله الدعاء بالرشح مفصالً 



 

 

 من الذنوبدعاؤه يف اإلستقالة 

٣٠٤ 

تِ  رَ ي أَوقَ أَنا الَّ ـاخلَ  IQHأَنَا الَّذِ ، وَ هُ رَ ا ظَهْ نُوبُ ـطَايَ نَتِ الـذُّ ي أَفْ ذِ
هُ  مرَ ـ ،IRHعُ ي بِجَ ا الَّـذِ أَنَ ــوَ صَ لِهِ عَ ً  ،ISHاكَ هْ ـنْ أَهـالَ ْ تَكُ ملَ نْـهُ  وَ مِ
اكَ  ـ ،ITHلِذَ ـاكَ لْ ـهَ عَ ـنْ دَ ـمٌ مَ احِ ـي رَ ـا إهلِ لِغَ  ،أَنـتَ يَ ـأُبْ يفِ  IUHفَ

اءِ  عَ افِرٌ لِ ـأَمْ أَن ؟الدُّ نْ بَ ـتَ غَ اكَ ـمَ ـاءِ  ،كَ عَ يفِ البُكَ ِ ـأُرسْ أَمْ  ،IVHفَ
فَّ ـأَنتَ مُ  نْ عَ مَّ زٌ عَ اوِ هُ ـتَجَ هَ جْ لُّالً ـتَ  IWHرَ لَكَ وَ ـنٍ  ،ذَ غْ  أَم أَنـتَ مُ

                                                             

 ). أي أثقلت املعايص والذنوب ظهره لكثرهتا وعظمها(أثقلت، : أوقرت )١(

بمعنـى أن العمـر قـد ضـاع يف املعـايص والسـيئات : افنت الذنوب عمـره )٢(
خر لـدار القـرار حتـى إذا اقـرتب املـوت واللهو ومل يرصف يف ا لطاعات وما يدّ

 . وجد أن حسابه ثقيل وأنّ حسناته قليلة جداً إزاء سيئاته

إذ لو كان لإلنسان يشءٌ من املعرفة بحق اهللا وعظيم شأنه حلفـظ حرمـة اهللا  )٣(
 . وعرف قدره وقدر نعمه وإحسانه الذي ال انقطاع له رغم كلّ الذنوب

أي مل تكن تستحق العصيان واإلساءة لكثرة نعمـك وفضـلك : اكأهالً منه لذ )٤(
 . بالشكر ال باإلساءة والعصيانوإحسانك إذ إنّ املفروض أن جياز اإلحسان 

ـل إليـك يف مغفـرة (ر، ـأجتهد وال أقص: أبلغ )٥( أي أبالغ يف الـدعاء والتوسّ
ه تفتح عنـد ذنويب، والتعبري يشتمل عىل معنى ضمني أنّ رمحة اهللا وأبواب مغفرت

ل إىل اهللا  ). اإلكثار من الدعاء والتوسّ

فالبكاء من عالمات الرقة والرمحة التي تنزل معها الـمغفرة واللطف اإلهلي  )٦(
قّة: ويف احلديث  . اغتنموا الدعاء عند الرّ

هُ  )٧( جهَ رَ لَكَ وَ فَّ غ وجهه بالرتاب تذلالً، أو عند السجود هللا: عَ  . أي مرّ
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٣٠٥ 

ا إلَ ـمَ  كَ وَ ـنْ شَ هُ تَ رَ قْ الً؟ يْكَ فَ  كُّ
نْ الَ  يِّبْ مَ ي الَ ختُ ِ إهلِ ـنْ الَ  IQHدُ  جيَ لْ مَ ـذُ ْ الَ ختَ ، وَ كَ َ ـريْ عطِياً غَ  مُ

دٍ ـنْكَ بِ ـنِي عَ ـيَستَغ ونَـكَ  أَحَ ـ ،IRHدُ ــإهلِ ــي فَ لِّ عَ ـدٍ ـصَ َمَّ  ىلَ حمُ
آلِ  الَ تُ  ،هِ ـوَ ضْ عَ ـوَ ـد أَقــعرِ قَ الَ ـنِّي وَ ، وَ يْـكَ لَ يبَلْتُ عَ نـِ مْ رِ   حتَ

بْتُ وَ  غِ ـد رَ الَ  قَ ، وَ نِيإلَيْكَ بَهْ دِّ ـبِالـ ISH جتَ ـ ،رَّ قَ بْتُ ـنـاد ـوَ  ITHتَصَ
يْـ ـــنَ يَ ـبَ يْ ـــتَ الَّـــأَنــ ،كَ ـدَ صَ ي وَ ــةِ ـذِ محَ ــكَ بِالرَّ سَ فْ تَ نَ ، IUHفْ

لَ ـصَ ـفَ  َ ـلِّ عَ دٍ ـى حمُ آلِ  مَّ ارمحَ ـوَ أَنـْهِ وَ يْتَ ـَّتَ الــنِي، وَ ـمَّ ي سَ   ذِ
                                                             

أي ال يوجد راحمٌ وعـافٍ عن العباد غريك، وهـو مـا : غريك ال جيد معطياً  )١(
ـه إىل اهللا واالنقطـاع  جيب عىل املؤمن الداعي أن حيققه فـي نفسه بصـدق التوجّ

، فيقصـده وال فاعـل يف الوجـود غـري اهللا إليه والتسليم بـأن ال معطـي غـري اهللا
 .  بحرارة اإليامن وهلفة املنقطع

ه إليك و )٢( حدك، ومل يشـرك معك أحداً، أو يعتمد عىل غريك أي إنّ من توجّ
وهو ما ورد يف كثري من الروايات  يف قضاء حوائجه، حريٌّ بعدم خذالنه يف طلبه

 . واآليات

د )٣(  . تواجهني بردّ الدعاء وعدم قبوله: جتبهني بالرّ

 . أي قمت لك يف الدعاء واملسألة: انتصبت بني يديك )٤(

رَ ﴿: فاهللا هو القائـل )٥( يوَ َتـِ ـعَتْ  محْ سِ ـلَّ  وَ ءٍ  كُ ْ ا يشَ تُبُهَ ـأَكْ ينَ  فَسَ ـونَ  لِلَّـذِ تَّقُ ﴾ يَ
وا﴿ رُ فِ تَغْ اسْ ورٌ  اهللاَ إِنَّ  اهللاَ وَ فُ يمٌ  غَ حِ  . ﴾رَ
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٣٠٦ 

فُ  كَ بِالعَ سَ فْ اعْ وِّ نَ نِّيـ، فَ   .IQHفُ عَ
ـيْضَ  ي فَ ـا إهلِ  يَ ـد تَرَ يـبَ  IRHقَ جِ وَ ، وَ كَ تـِ يفَ ـنْ خِ عِـي مِ مْ دَ

بِي لْ يَ ـمِ  ISHقَ شْ يـنْ خَ حِ ارِ وَ اضَ جَ تِفَ انْ ، وَ لُّ  ITHتِكَ ، كُ يْبَتِكَ نْ هَ مِ
يَ  لِكَ حَ ـنِ الـذَ ويتِ عَ َدَ صَ اكَ مخَ لِذَ ، وَ يلِ مَ وءِ عَ نِّي لِسُ أرِ ـاءً مِ  IUHجَ

لَّ  كَ ، وَ ا IVHإلَيْكَ اتِكَ لِسَ نَاجَ نْ مُ ـم  ،ينِ عَ كَ ، فَ دُ مْ لَكَ احلَ ي فَ ا إهلِ يَ
                                                             

ينَ ﴿: فاهللا سبحانه هو القائل )١( الَّذِ ا وَ لُوا إِذَ ةً  فَعَ شَ وا أَوْ  فَاحِ مْ  ظَلَمُ هُ سَ وا أَنْفُ رُ  اهللاَ ذَكَ
وا رُ فَ تَغْ ِ  فَاسْ نُوهبِ ـنْ  مْ لِذُ مَ ـرُ  وَ فِ نُوبَ  يَغْ ْ  اهللاُ إِالَّ  الـذُّ ملَ ـ وَ واـيُصِ ـىلَ  رُّ ـا عَ لُـوا مَ ـمْ  فَعَ هُ  وَ

ونَ  لَمُ انَ ﴿ويف آيات أخر قال تعاىل  ﴾يَعْ كَ اً  اهللاُ وَ وّ فُ وراً  عَ فُ انَ  اهللاَ فَإِنَّ ﴿ ﴾غَ اً  كَ وّ فُ  عَ
يراً   . ﴾قَدِ

شـوع ورقّـة  والبكاء يعكـس حالـة اخل(سيل دمعي وغزارته، : فيض دمعي )٢(
 ). القلب واخلضوع هللا سبحانه

ة اخلشوع: وجيب قلبي )٣( واخلشـية مـن اهللا  خفقان واضطراب القلب من شدّ
ذلك أن القلب إذا غلب عليه حب اهللا ومناجاته والتحسس بوجـوده فـإن قلبـه 

 . يمتلئ بحرارة اإليامن واإلحساس بالعبودية اخلالصة هللا سبحانه وتعاىل

 . ارجتاف وارتعاش أعضاء البدن سيام عند البكاء: حيانتفاض جوار )٤(

رفع الصوت باالستغاثة، واملـراد انقطـاع الصـوت لشـدة التـأثّر يف : اجلأر )٥(
 . اخلشوع والدعاء

 ). عن بلوغ علوّ شأنك وقدرتك(عجز وقرص : كلَّ  )٦(
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٣٠٧ 

نْ  حنِي IQHائِبَةٍ عَ مِ ضَ لَم تَفْ َّ فَ يلَ ا عَ َ هتَ رتَ نْ ذَ  ؟سَ مْ مِ كَ طَّيْتَـهُ  نـبٍ وَ غَ
ينِ  رْ هَ لَمْ تَشْ َّ فَ يلَ ـائِبَةٍ  ؟IRHعَ ـنْ شَ مْ مِ كَ تُ ـأَلـ ISHوَ مْ ـمْ  ITHمَ لَ ـا فَ َ هبِ

ا هَ َ رتْ نِّي سِ تِكْ عَ ْ ْ  ؟هتَ ملَ لِّدينِ  وَ قَ ا IUHتُ هَ ـنَارِ وهَ شَ رُ كْ بـدِ IVHمَ ْ تُ ملَ  IWH، وَ
ا َ أَهتَ وْ كَ  IXHسَ تـِ ةِ نِعمَ ـدَ سَ حَ ، وَ يتِ ـريَ ـنْ جِ ـايِبِي مِ عَ سُ مَ تَمِ لْ ملَِنْ يَ

                                                             

اه ومل يفضـح بـه عبـده، (األمر املعيب : عائبة )١( ويف فكم من عيبٍ سرته اهللا وغطّ
هذه العبارة وما يليها توضيح إىل مد رمحة اهللا وطريقة معاملتـه للمـذنبني ونعامئـه 
عليهم رغم املعايص والسرت عليهم واإلحسان هلم واعطائهم فرص التوبة والرجوع 
ـل هبـا  ل الداعي يف عبـارات الـدعاء وتوسّ إليه ملعاودة احلياة الصاحلة، حبّذا لو تأمّ

 ). واللسان بتفاعل بني القلب والعقل

وكم من ذنبٍ كان يمكن أن يكون سبباً يف الفضيحة وذهـاب حيثيـة اإلنسـان  )٢(
اه ومل يكشفه للعباد  . وماء وجهه ولكنّ اهللا بلطفه سرت عىل الذنب وغطّ

 . عيب أو عملٌ مشني: شائبة )٣(

أي كم من أمر مشـني ارتكبـه اإلنسـان ولكـنّ اهللا (فعلتها، بارشهتا : أملمت هبا )٤(
 ). لطفه سرت عليه ومل يفضحهب

ق عنقي هبا كالقالدة حيث تكون ظاهرة جلميع الناس: تقلدين )٥(  . تُلبسني، تطوّ

ارها، : شنارها )٦( ل حيث ما كنت وذهبت(عَ  ). أي مل جتعلها عاراً عيلّ يصيبني بالذّ

بدِ  )٧(  . تُظهر وتكشف: تُ

انه وتعـاىل أن ال يفضـح بحـأي إن من أخـالق اهللا سـ(عيوهبا اخلفية : سوأهتا )٨(
عبده بني الناس، وهو العامل بحاله واملطّلع عىل رسيرته، بينام نجد النـاس يسـارعون 

ى فضح عباد اهللا وهم ال يعلمون حقيقة األمور وخفاياها والتي قد تكون خاليـة ـإل
  ).ن املعايص وحمض كذب وافرتاءـم
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٣٠٨ 

ـدتَ  هِ ـا عَ ـوءِ مَ يتُ إىلَ سُ رَ نْ أَنْ جَ لِكَ عَ نِي ذَ نْهَ ْ يَ ي، ثُمَّ ملَ نْدِ عِ
نِّ    .IQHيمِ

ا إهلِ  نِّي يَ لُ مِ نْ أَجهَ مَ هِ فَ دِ شْ ظِّهِ  ؟ي بِرُ نْ حَ نِّي عَ لُ مِ فَ نْ أَغْ مَ  ؟وَ
هِ  سِ فْ تِصالَحِ نَ نِ اسْ نِّي مِ دُ مِ نْ أَبعَ مَ َ  ،وَ نيْ َّ أُ حِ يلَ يتَ عَ رَ ا أَجْ قُ مَ نفِ

يَتِكَ  عصِ نْ مَ نْهُ مِ َيْتَنِي عَ قِكَ فِيامَ هنَ زْ نْ رِ ـورَ  ؟مِ ـدُ غَ ـنْ أَبعَ مَ  IRHاً وَ
امَ  ،ي البَاطِلِ ـفِ  دَ دُّ إقْ أَشَ نِّـوَ وءِ مِ ىلَ السُّ َ  ،ياً عَ ـنيَ أَقِـفُ بَـنيْ حِ

بِ  ـأتَّ ، فَ يْطَانِ ةِ الشَّ دَعوَ تِكَ وَ هُ ـدَعوَ تَ مَ  ،عُ دَعوَ ِ عَ ريْ ىلَ غَ نِّـعَ ي ىً مِ
ةٍ  يـفِ  فَ عرِ الَ  بِهِ، مَ يَانٍ  وَ نْ  نِسْ ظِي مِ فْ ا ،لَهُ  حِ أَنَ ينَئِذٍ  وَ وقِنٌ  حِ أَنَّ  مُ بـِ

نَّةِ  تِكَ إىلَ اجلَ ى دَعوَ نْتَهَ تِهِ إىلَ النَّارِ  ،مُ ى دَعوَ نْتَهَ مُ   ؟وَ
سـ فْ ىلَ نَ دُ بِهِ عَ هَ ا أَشْ بَ مَ ا أَعجَ انَكَ مَ بْحَ ـنْ  ،يـِسُ هُ مِ دُ ـدِّ اُعَ وَ

تُومِ  كْ اتُكَ  ISHمَ نْ ذلِكَ أَنَ بُ مِ أَعجَ ي، وَ نِّـي ITHأَمرِ إبطـ ،عَ كَ اوَ ؤُ
                                                             

 . أي عاودت ارتكاب املعايص رغم مغفرتك وسرتك عيلّ  )١(

ي هبوطـاً (أبعد عمقاً وتسـافالً نحـو القعـر : أبعد غورا )٢( ـن أكثـر منـّ بمعنـى مَ
وإنحداراً يف اتباع الباطل حني أتبـع دعـوة الشـيطان للمعصـية والتـي فيهـا النـار، 

 ). وأترك دعوتك للطاعة والتي فيها اجلنة ونعيم الدنيا واآلخرة

 . مستور، الذي ال يعلم به اآلخرون: مكتوم )٣(

  .حلمك، إمهالك: أناتك )٤(
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٣٠٩ 

تِي لَ اجَ عَ نْ مُ يْكَ  ،عَ لَ ي عَ مِ رَ نْ كَ لَيْسَ ذلِكَ مِ أَ  ،وَ ياً بَلْ تَ نْـكَ  IQHنِّ مِ
 َ ، ألِ َّ ــيلَ ــكَ عَ نْ ــالً مِ ضُّ تَفَ ، وَ عَ يلِ ـــدِ ــيَتِكَ  IRHنْ أَرتَ عصِ ــنْ مَ عَ

طَةِ  خِ ةِ  ITHقلِعَ أُ وَ  ،ISHاملُسْ لِقَ يِّئَـايتِ املُخْ نْ سَ ألِ  ،IUHعَ نِّ وَ كَ عَ وَ فْ ي نَّ عَ
تِي وبَ قُ نْ عُ بُّ إلَيْكَ مِ   .أَحَ

نُوباً  ي أكثَرُ ذُ ا إهلِ ا يَ أَ  ،بَلْ أَنَ ـنَعُ  ،قـبَحُ آثـاراً وَ أَشْ ـاالً  IVHوَ  ،أَفعَ
دُّ  أَشَ راً  اطِلِ البَ  يفِ  وَ َوُّ عَفُ  ،IWHهتَ أَضْ نْدَ  وَ تِكَ  عِ يَقُّظـاً  طَاعَ ـلُّ  ،IXHتَ أَقَ وَ

كَ  يدِ عِ تِبَاهاً  لِوَ اباً  انْ تِقَ ارْ نْ  IYHوَ ، لَكَ  يَ ـحصِ أُ  أَنْ  مِ يُويبِ رَ  أَو عُ ـدِ أَقْ
نُويبِ  رِ ذُ ىلَ ذِكْ امَ  ،عَ إنَّ ـ IQPHبِّخُ وَ أُ وَ سِ فْ َذا نَ كَ ـهبِ تـِ أفَ ــاً يفِ رَ عَ ي طَمَ

                                                             

الً، صرباً : تأنيّاً  )١(  . متهّ

 ). عن إدامة املعايص(أمتنع، أنتهي : أرتدع )٢(

 . التي تؤدي إىل غضبك وسخطك: املسخطة )٣(

 . أمتنع، أترك، أهجر: أقلع )٤(

سيّئايت املهلكة، التي جتعلني كالثوب اخللـق أو البـايل الـذي ال : سيئايت املخلقة )٥(
عبأ ب  . رعايتك وفضلكحترمني وتبعدين عن سيّئايت التي  هو ه، وال هيتم به، واملراديُ

 ). ذنوباً من مجيع الناس(أقبح : أشنع )٦(

 . إندفاعاً، بال تفكري متّزن، لعدم املباالة واالكرتاث بالنتائج: هتوراً  )٧(

ظاً  )٨(  . إنتباهاً، واملراد غلبة الشهوات عىل العقل والوعي: تيقّ

 ). للعقوبة عند املعصية(توقعاً وانتظاراً : تقاباً ار )٩(

  ).نفيس عىل ذلك(أُؤنّب، ألوم : أوبّخ )١٠(
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٣١٠ 

الَ  ـا صَ َ ـاكُ الَّتِي هبِ كَ ـا فَ َ محَتِكَ الَّتِي هبِ اءً لِرَ جَ رَ ، وَ حُ أَمرِ املُذنِبِنيَ
اطِئِنيَ  ابِ اخلَ قَ   .رِ

ا تْهَ قَّ د أَرَ بَتِي قَ قَ هِ رَ ذِ هَ مَّ وَ هُ ـدٍ  IQHاللَّ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ ، فَصَ نُوبُ  الذُّ
آلِهِ  لِّ وَ  ،وَ ـا، فَصَ طَايَ تْهُ اخلَ لَ د أَثقَ ي قَ رِ هْ ا ظَ ذَ هَ ، وَ كَ فوِ ا بِعَ هَ أَعتِقْ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ آلِهِ  عَ نِّكَ  ،وَ نْهُ بِمَ فْ عَ فِّ خَ   .وَ
ارُ  ــفَ ــقُطَ أَشْ ــى تَسْ تَّ ــكَ حَ ــتُ إلَيْ يْ ــوْ بَكَ ــي لَ ــا إهلِ ،  IRHيَ ــيَّ يْنَ عَ

بْتُ  تَحَ انْ تَّى ISHوَ طِعَ  حَ نْقَ ، يَ يتِ وْ تُ  صَ مْ قُ تَّـى ITHكَ لَ  وَ ـ حَ تَنَشَّ  IUHرَ ـتَ
بِي ـلْ لِعَ صُ نْخَ تَّى يَ عتُ لَكَ حَ كَ رَ ، وَ ايَ مَ دَ دتُ لَـكَ IVHقَ ـجَ سَ ، وَ

                                                             

تها، كثرة الذنوب واملعايص: أرقتها )١(  . استعبدهتا، أذلّ

فار عينــي أي أطرافـهــا التــي ـأصل منبت شعر جفن العـني، وأشـ: أشفار )٢(
نـدم واألمل مـن ارتكـاب الـذنوب ينبت عليها شعـر اجلفن، والـمراد هو إظهـار ال

ة البكاء وكثرته أد إىل سقوط الشعر النابت عىل أجفان العيون ملا  بحيث لو أنّ شدّ
 . كان هذا البكاء مانعاً من استحقاق العقوبة بعد ارتكاب الذنب

 ). حتّى يبحَّ وينقطع الصوت(بكيت بصوت عالٍ بكاءً شديداً : انتحبت )٣(

م حتى والذكر والدعاء الصالة من( لعبادةبا لك هنضت :لك قمت )٤(  ).األقدام تتورّ

م، وتتشقق : تتنرشّ  )٥( ة القيام(تنتفخ وتتورّ  ). من طول مدّ

بمعنـى لـو أطلـت لـك الركـوع (واملراد به العمـود الفقـري للظهـر، : صلبي )٦(
الركـوع  طـولواإلنحناء حتّى يصاب العمود الفقري بـاألذ أو األعوجـاج مـن 

  ).استوجب ذلك غفران الذنوب بعد اجلرأة عىل اهللا وعصيانه واخلضوع ملا



 

 

 دعاؤه يف اإلستقالة من الذنوب

٣١١ 

أَ  قَّ تَفَ تَّى تَ تَايَ  IQHحَ قَ دَ ابَ األَ IRHحَ لْتُ تُرَ أكَ ي، ، وَ رِ مْ رضِ طُولَ عُ
ادِ  مَ اءَ الرَّ بْتُ مَ ِ رشَ ي ISHوَ رِ هْ رَ دَ ـالَ  ،آخِ تُـكَ يفِ خِ رْ كَ ذَ كَ وَ لـِ  لِ ذَ

كِــلَّ  تَّــى يَ ــاينِ  ITHحَ ــريفِ  ،لِسَ ــعْ طَ ْ أَرفَ ــمَّ ملَ ءِ إِ  IUHثُ ــامَ ــاقِ السَّ ىلَ آفَ
نْكَ  تِحيَاءً مِ ـيِّئَةٍ  !اسْ ـوَ سَ لِكَ حمَ بْتُ بِذَ جَ تَوْ ا اسْ ةٍ  IVHمَ ـدَ احِ ـنْ  وَ مِ

                                                             

أ )١(  . تنقلع: تتفقّ

 ). من طول السجود ووضع اجلبهة عىل األرض(عيناي وما حوهلا : حدقتاي )٢(

 ). زهداً وإعراضاً عن الدنيا(أي املاء الكدر الذي أصبح بلون الرماد : ماء الرماد )٣(

ة الذكر والتمجيد لساين عن النطق(يعجز : يكلّ  )٤(  ). والكالم من شدّ

عيني، يقال نظر بطرفٍ خفي، أي غضّ معظم عينيه ونظـر بباقيهـا مـن : طريف )٥(
ة اخلجل واحلياء من اهللا حتول دون النظـر إليـه (احلياء أو اخلوف،  واملراد هو أنّ شدّ

 ). أو مسألته لكثرة الذنوب وعدم القيام بالواجب والتقصري يف أداء حقّ اهللا

ـل والـدعاء ،والنحيب البكاء ألن ذلك :سيئة حمو استوجبت ما )٦( وتعـب  ،والتوسّ
البدن يف العبادة والسجود والركوع، ال يؤثّر يف ميزان العدل ودفع العقوبة، فاملجرم 
بعد اجلناية ال يدفع عنه البكاء والتوسل استحقاقه للعقوبة العادلة، سيّام بعـد وعيـه 

داً عليها ومساحمته من قبل ذلـك مـراراً ثـمّ عودتـه إليهـا وعلمه هبا، وأقدامه متعم
اً آخر يصادر حقّ العقوبـة، غـري أنّ  جمدداً، فإنّ هذا البكاء والتذلّل ال يوجب له حقّ
من سعة رمحة اهللا وفضله عىل عباده أنّه جعل التوبة الصادقة كفارةً وممحاة ملـا تقـدم 

وعظـيم كرمـه يسـتبدل السـيئات إىل من استحقاق العقوبة، بل وأنّه بفضله ورمحته 
نْ ﴿ حسنات ملن صدق اهللا التوبة واإليامن نَ  تَابَ  مَ آمَ لَ  وَ مِ عَ الً  وَ مَ اً  عَ احلِ كَ  صَ ئـِ أُولَ  فَ

لُ  بَدِّ ِمْ  اهللاُ يُ يِّئَاهتِ نَاتٍ  سَ سَ   .، وهو فضل من اهللا ال يوازيه شكرٌ أبدا﴾حَ



 

 

 بدعاؤه يف اإلستقالة من الذنو

٣١٢ 

تِ  رَ فِ غْ بُ مَ جِ تَوْ نيَ أَسْ ـرُ يلِ حِ فِ غْ نْتَ تَ إنْ كُ ، وَ يِّئـايتِ و  ،كَ سَ تَعفُ وَ
ــنيَ  ــي حِ نِّ كَ  عَ ــوَ فْ قُّ عَ ــتَحِ ــبٍ  ،أَسْ اجِ ُ وَ ــريْ ــكَ غَ لِ ــإنَّ ذَ يلِ  فَ

اقٍ  تِحقَ الَ IQHبِاسْ ابٍ ، وَ تِيجَ اسْ ا أَهلٌ لَهُ بـِ ي  ،IRH أَنَ ائـِ زَ ــانَ جَ إذْ كَ
يتُكَ النَّارَ  صَ ا عَ لِ مَ نْـكَ يفِ أَوَّ الِ  ،مِ ُ ظَ ريْ أَنتَ غَ بنِي، فَ ذِّ عَ إنْ تُ  مٍ ـفَ

 . يلِ 
ـد تَ ـإهلِ  ـإذْ قَ ــغَ ـي فَ نِيمَّ ــبِسِ  ISHـدتَ كَ فَ ـحنِيـتْــرِ ضَ  ،لَمْ تَفْ

يْتَنِي ـــأَنَّ تَ ـــكَ  ITHوَ مِ ـرَ نِي ،بِكَ لْ ـــاجِ عَ ــمْ تُ لَ ــي  ،فَ نِّ ــتَ عَ لُمْ حَ وَ
 َّ يلَ تَـكَ عَ يِّـر نِعمَ غَ لَم تُ ، فَ لِكَ ضُّ رIUHبِتَفَ ــدِّ ْ تُكَ ملَ ـكَ  IVH، وَ وفَ عرُ مَ

                                                             

 . اجلهد أو العمل أي باعتباره حقٌ ثابت يلزم اعطاؤه مقابل: باستحقاق )١(

بام يكون واجباً عىل اهللا، وجزاء لعبده عىل العمل الصالح يف حـني : باستيجاب )٢(
إنّ الذي صدر من العبد هو معصية اهللا والتي صدرت عن عمد وبعد امتـام احلجـة 
عليه مما يوجب العقوبة، ال استحقاق العفو واملغفرة ولكن اهللا بفضله وعفـوه يغفـر 

ه  . كرماً منه ورمحةً بالعباد وفضالً عليهم منه ويتجاوز عن حقّ

 ). بسرتك ومل تفضحني بني العباد وتظهرهم عىل ذنويب(غمرتني، شملتني : تغمدتني )٣(

يتني )٤( لتني ومل تعجل العقوبة: تأنّ  . متهّ

بمعنى مل تبتلني بقلّة الـرزق أو اإلصـابة بـاملرض أو التعـرض : مل تغري نعمتك )٥(
 . تناسب مع الذنب واملعصية وكل ذلك من فضل اهللا ونعمته عىلى بالء شديد يـإل

ر )٦( ، تنغّص، أي مل متنعني رزقك وفضلك: تكدّ   .تغمّ



 

 

 دعاؤه يف اإلستقالة من الذنوب

٣١٣ 

ي نْدِ عِي ،عِ ُّ مْ طُولَ تَرضَ ارحَ ةَ ، IQHفَ ـدَّ شِ نَتِيوَ ـكَ سْ ـوءَ  ،IRHمَ سُ وَ
ي قِفِ وْ   .مَ

ــدٍ  َمَّ ــىلَ حمُ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــهِ  اللَّ آلِ ــي ،وَ قِنِ ــايصِ  ISHوَ ــنَ املَعَ  ،مِ
ةِ  نِي بِالطَّاعَ لْ تَعمِ اسْ ارْ ITHوَ سـنَ اإلِ ، وَ ي حُ نـِ قْ ـةِ نَ زُ ـرينِ  ،IUHابَ هِّ طَ وَ

ةِ  ـدينِ بِالعِصمَ أَيِّ ، وَ ةِ بَ افِيَ  ،IVHبِالتَّـوْ تَصلِحنِي بِالعَ اسْ نِي  ،ةِ وَ أَذِقْ وَ
الَ  ةَ حَ ةِ، وَ ـرَ فِ نِي املَغْ لْ عَ اجْ لِيقَ  وَ كَ  طَ ـوِ فْ تِيقَ  ،IWHعَ عَ كَ  وَ محَتـِ  ،IXHرَ

طِكَ  خَ نْ سَ اناً مِ تُبْ يلِ أَمَ اكْ بَشِّ  ،وَ ـلِ دُونَ ـوَ اجِ رينِ بِذلِكَ يفِ العَ
                                                             

عي )١( يل ودعائي: ترضّ  . توسّ

ة احلال التي أصبحت فيها بمعاصيك: مسكنتي )٢(  . فقري وذلّ

 ). أبعدين عن مواقع املعصية وأجواء الشيطان(احفظني، إمنعني : قني )٣(

ب إليك )٤(  . أي وفقني إىل الطاعات واألعامل الصاحلة التي تقرّ

العودة والرجوع عن الذنب واملعصية باإلستغفار والتوبة عنـد كـلّ ذنـب : اإلنابة )٥(
﴾ ﴿إِنَّ  للذنوب كفارةً  لتكون الصاحلات عىل واإلقبال ـيِّئَاتِ بْنَ السَّ هِ نَاتِ يُذْ َسَ  . احلْ

دين باملعرفــة واإل )٦( متنــاع عــن الــذنوب خشــية مــن عواقبهــا الدنيويــة أي ســدّ
 . واألخروية

متحرراً من عقوبتك، قد أسقطت عنّي تبعـات املعـايص بعفـوك : طليق عفوك )٧(
 . ومغفرتك

  .مـحرراً برحـمتك من العبودية للشيطان وارتكاب الذنوب: عتيق رمحتك )٨(



 

 

 دعاؤه يف اإلستقالة من الذنوب

٣١٤ 

لِ اآل ا ً رَ ـبُشْ  ،جِ هَ فُ الَ  ،أَعرِ فنِي فِيـهِ عَ رِّ عَ ـةً أَتَ وَ اـبَــمَ إنَّ  ،IQHيَّنُهَ
ــكَ الَ يَضِ  ــذلِ ـــي س ــكَ يفِ وُ يْ لَ الَ IRHعِكَ ـقُ عَ تَ ، وَ ــ يَ كَ كَ يفِ  ISHأَّدُ

تِــ درَ الَ ـقُ ، وَ كَ كَ دُ ــعَّ تَصَ الَ IUHيفِ أناتِــكَ  ITH يَ ــؤُ ، وَ ــ IVHودُك يَ ي ـفِ
ي زِ باتِ ـجَ لَّ ـالَّتِ  ،كَ ـلِ هِ يْ ـي دَ لَ اتُـكَ ـتْ عَ ا آيَ ـا  ،هَ ـلُ مَ عَ فْ إنَّـكَ تَ

اـتَشَ  مُ مَ كُ حتَ ءٍ  اءُ وَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ ، إنَّكَ عَ يدُ رِ يرٌ  تُ دِ  . قَ
+ + +  

                                                             

متنـاع عـن املعـايص واملعنى املراد من البرش والعالمة هو تغريّ احلـال باإل )١(
والكره هلا وألجوائها ولفاعلها، وكذلك باإلقبال عىل الطاعة والشـوق إىل فعـل 

ة يف ذلك  ل العناء واملشقّ نَّ ﴿اخلريات واملستحبات وحتمّ لَكـِ بَ  اهللاَ وَ بـَّ مُ  حَ ـيْكُ  إِلَ
نَ  يامَ ِ نَهُ  اإلْ يَّ زَ مْ  يفِ  وَ لُوبِكُ هَ  قُ رَّ كَ مُ  وَ يْكُ رَ  إِلَ فْ و الْكُ سُ الْفُ يَانَ  قَ وَ الْعِصْ  . ﴾وَ

تعجز  الإمكانك وقدرتك، فإنّ قدرة اهللا التي حتيي األرض امليّتة، : وسعك )٢(
 . عن إحياء قلب املؤمن

 . يشق عليك يف قدرتك: يتكأّدك )٣(

 . يصعب عليك، يشتدّ عليك أمره: يتصعّدك )٤(

 . إمهالك: أناتك )٥(

ن جزيل ثوابـك وفضـلك ما تعطه لعبادك م(يثقل عليك ويتعبك : يؤودك )٦(
ومن صربك وانتظارك ورمحتك الواسعة وهو دليل عىل مـد قـدرة اهللا ونعمتـه 

 ). عىل العباد



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣١٥ 

 أحاديث في االستغفار 

 

 االستغفار وطلب العفوأحاديث يف 
 

يِّ ﴿ نِ السَّ و عَ فُ عْ يَ بادِهِ وَ نْ عِ بَةَ عَ بَلُ التَّوْ قْ ي يَ وَ الَّذِ هُ   IQH﴾اتِ ئَ وَ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ِبُّ العَفوَ إِ « وٌّ حيُ فُ   IRH»نَّ اهللاَ عَ
 ) أي إنّ من صفات اهللا العفو عن عباده وحيبّ أن تكون هذه الصفة يف عباده(

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « نْ  مَ هَ عَ نَزَّ مَ  تَ رُ عَ إِ اتِ اهللاِ سَ حُ فوُ اهللاِ لَيهِ ارَ   ISH»عَ
ـل شأنه بمعنى أن من كان ( مـات والـذنوب فـإنّ اهللا يعجّ جتنّـب املحرّ

 ) العفو عن أخطائه وعثراته
 

 : قال× ن أمري املؤمننيع
نْ « ْ أُ  مَ ةَ ملَ ، وَ  عطِيَ التَّوبَ بولَ مِ القَ رَ ـنحيُ يَ االأُ  مَ ْ سـتِغفَ عطـِ مِ  ارَ ملَ ـرَ حيُ

ةَ  رَ   ITH»املَغفِ
بمعنى أن االسـتغفار والتوبـة هـي مـن توفيقـات اهللا لعبـده فينبغـي (

                                                             

)١( ٢٥: الشور . 

ل  )٢(  . ٧٠٠٥: كنز العامّ

 . ٧٨/٩٠: بحار األنوار  )٣(

 . ٦٩/٤١٠: بحار األنوار  )٤(



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣١٦ 

نب والتوجه إىل اهللا باالستغفار عند كل ذاالستفادة من هذه الرمحة اإلهلية 
والسعي إىل التوبة من الذنوب مهام كانت كثرية أو كبرية فرمحة اهللا أوسـع 

 )منها
 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ريُ الدُّ «   IQH»ارُ ستِغفَ اءِ االِ عَ خَ
هـو بعـض مـن الـدعاء بكـل /ومثله االسـتخارة/أي أن االستغفار (

مستحباته ورشوطه التي جيب أن تراعى من قبل الداعي ليفـوز باإلجابـة 
 )املغفرةو

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ ـى لِ طُوبَ « دَ يفِ  مَ جِ تِهِ حِ  صَ وُ   IRH»ريٌ ثِ ستِغفارٌ كَ ايفَ
وهي دعوة نبوية ملواصلة االستغفار بصورة دائمة عند وجـود الـذنب (

ستغفار املؤمنني غري ده، ألن لالستغفار مراتب ودرجات، فاأو عدم وجو
اسـتغفار األنبيـاء، واسـتغفار ، واسـتغفار األوليـاء غـري استغفار املذنبني

  )األنبياء غري استغفار األولياء والصاحلني
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

دَ يفِ ـى لِ طُوبَ « جِ ن وُ حِ مَ لِهِ يَومَ  صَ مَ ةِ عَ نـبٍ  يفَ ـلِّ ذَ ـتَ كُ ةِ حتَ يامَ : القِ
                                                             

 . ٢/٥٠٤: الكايف  )١(

 . ٢/٤٦٨: الرتغيب و الرتهيب  )٢(



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣١٧ 

رُ اهللاَأَ    IQH»ستَغفِ
 .)ألن االستغفار والندم عالمة الطاعة هللا وممحاة للذنوب(

 : قالملسو هيلع هللا ىلص هللاعن رسول ا
نَ أَ « وا مِ زَّ وَ اهللاَ نَّ إِ فَ  ،ارِ ستِغفَ االِ  كثِرُ ْ  لَّ جَ  عَ لِّمْ  ملَ عَ مُ االِ يُ  الَّ ارَ إِ سـتِغفَ كُ

وَ وَ  رِ  هُ مْ  نْ يدُ أَ يُ رَ لَكُ   IRH»يَغفِ
 اومل يفتحه ،أي أن االستغفار يف أصله باب من أبواب الرمحة اإلهلية الواسعة(

  .) ليغفر هلم ويتجاوز عن ذنوهبمإالّ  إلستغفارا اهللا ويرشد عباده إىل
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « ُ  مَ تْ مهُ ثُرَ عَ كَ هُ فَ يهِ بِ ومُ   ISH»ارِ ستِغفَ االِ لَ
ألنه باالستغفار يستجلب عفـو اهللا وفضـله ممـا يـنعكس عـىل العبـد (

 .)بالرمحة اإلهلية وجالء القلب والروح من اهلموم واألحزان
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

م عَ دُ  أَ الَ أَ « مْ ائِ  دَ ىلَ لُّكُ وَ وَ  كُ مْ ائِ دَ نُ دَ  نَّ  إِ الَ أَ ! ؟كُ مُ الذُّ كُ ، وَ اءَ وَ وبُ مُ دَ كُ اءَ
  ITH»ارُ ستِغفَ االِ 

                                                             

 . ٥/٣٢٩: ار األنوار بح )١(

 . ١/٥: تنبيه اخلواطر  )٢(

 . ٨/٩٣: الكايف  )٣(

 . ٢/٤٦٨: الرتغيب و الرتهيب  )٤(



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣١٨ 

واملعـايص بمعنى ينبغي لإلنسان أن يكثـر االسـتغفار عنـد الـذنوب (
ألن الذنوب هي السبب األكرب يف نزول عـذاب اهللا  ،والزلل عن طاعة اهللا

انت عقوبات تأديبية أو تذكريية أو عقوبـات وعقوبته عىل عبده، سواء أك
تكافئ املعصية والذنب، فلو بادر اإلنسان إىل االستغفار والتوبـة وعاجـل 

ب إىل اهللا لـدفع اهللا عنـه كثـرياً مـن األمـراض السيئة بعمـل صـالح يقـرّ 
 ).واألوجاع واملصائب واملحن التي يتعرض هلا الناس

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لِّ دَ « ، وَ وَ اءٍ دَ لِكُ نُ وَ دَ اءٌ   IQH»ارُ ستِغفَ وبِ االِ اءُ الذُّ
أي أن االســتغفار هــو الــدواء والعــالج الفعــال الــذي يمنــع نــزول (

 .)العقوبات واملكاره عىل العباد بعد ذنوهبم
 : قال× عن أمري املؤمنني

و األَ ستِغفَ االِ «   IRH»ارَ وزَ ارُ يَمحُ
نب يكفـر اخلطايـا أي أن اإلنابة إىل اهللا واالستغفار العاجـل مـن الـذ(

 .)وحيول دون بقائها يف كتاب السيئات
 : قال× عن أمري املؤمنني

ــ« بــتُ لِ جِ نْ ـعَ قــنَطُ  مَ ــوَ  )مــن مغفــرة اهللا أي يصــيبه اليــأس(يَ عَ هُ مَ
                                                             

ل  )١(  . ٢٠٨٩: كنز العامّ

 . ٣٤٢: غرر احلكم  )٢(



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣١٩ 

  IQH»ارُ ستِغفَ االِ 
أي أن لإلستغفار أثر كبري يف حمو اخلطايا والذنوب مهام كانت كبـرية، (

ة اهللا ويواظب عىل االستغفار من دون فينبغي للمذنب أن ال ييأس من رمح
 )انقطاع

 : قال× عن أمري املؤمنني
وا بِ « مْ ارِ الَ ستِغفَ االِ تَعَطَّرُ حكُ نُ ائِ وَ رَ   تَفضَ   IRH»وبِ حُ الذُّ
نقص مـن قيمتـه وتُـ ،أي أن الذنوب البد وأن تظهر أثارها عـىل الفـرد(

ر والطلب مـن ومكانته الشخصية أو االجتامعية، ولكن املبادرة إىل االستغفا
 .)اهللا العفو والسرت حيول دون ظهور تلك اآلثار والعقوبات

 : قال× عن أمري املؤمنني
فِ الَ « نَ يعَ أَ  شَ حُ مِ   ISH»ارِ ستِغفَ االِ  نجَ
أي أن االســتغفار بعــد الــذنب هــو مــن وســائل الشــفاعة لنيــل عفــو اهللا (

 .)ومغفرته
 : قال× عن أمري املؤمنني

وا أَ اِ « عُ   ITH»ارِ ستِغفَ ءِ باالِ بوابَ البَالَ دفَ
                                                             

 . ٨٧احلكمة : هنج البالغة  )١(

 . ٩٣/٢٧٨: بحار األنوار  )٢(

 . ١٠٦٥٨: غرر احلكم  )٣(

  .٧٧: االُصول الستّة عرش  )٤(



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣٢٠ 

أي أن ارتكاب الذنب بعد الذنب واالرصار عىل املعايص يفتح أبواب (
 .)الغضب والعقوبات اإلهلية إالّ أن اإلنابة واالستغفار حيول دون ذلك

 

ضاعن   : قال× اإلمام الرِّ
ثَلُ االِ « قٍ عَ ستِغفَ مَ رَ ثَلُ وَ رةٍ ىلَ ارِ مَ جَ َ   شَ كُ حتُ يَتَناثَرُ  رَّ  . IQH»فَ
بمعنى أن الذنوب تتساقط مـع كثـرة اإلسـتغفار كـام تتسـاقط أوراق (

 .)الشجر عند حتريكها أو تعرضها للريح
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
عصُ ثَ الَ ثَ « نْ ومُ ةٌ مَ ـنْ البَ رونَ هللاِ، وَ اكِ الذَّ  ،ودِهِ نُ جُ يسَ وَ بلِ إِ  ونَ مِ ونَ مِ  اكُ

شيَةِ  رُ اهللاِ، وَ  خَ   IRH»ارِ سحَ ونَ بِاألَ املُستَغفِ
بمعنى أن االستغفار يف األسحار له أمهية خاصـة يف مغفـرة الـذنوب (

 .)ويف حتصيل احلفظ والعصمة من الوقوع يف الذنب
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ انَ مَ رضِ أَ  األَ انَ يفِ كَ « فِعَ أَ  دقَ ابِ اهللاِ، وَ ذَ عَ  انِ مِ مُ رُ ونَكُ ا، فَـدُ مهُ دُ حَ

كوا بهِ  سَّ تَمَ رَ فَ عَ فَ  يذِ انُ الَّ مَ ا األَ مَّ أَ  ،اآلخَ فـِ ـوَ رُ ـرَ  هُ ـأَ ، وَ ملسو هيلع هللا ىلصولُ اهللاِسُ ا مَّ
، قالَ اهللاُ تَ ستِغفَ فاالِ  اقِيمانُ البَ األَ  مَ ﴿ اىلَ عَ ارُ ُم وَ كَ  اوَ هبَ نتَ أَ انَ اهللاُ لِيُعَذِّ

                                                             

 . ٢/٥٠٤: الكايف  )١(

 . ١٩٦: إرشاد القلوب  )٢(



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣٢١ 

مْ فِ  مْ ا كَ مَ وَ  يهِ هُ ُم وَ هبَ عَذِّ رونَ  انَ اهللاُ مُ   IQH»﴾يَستَغفِ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

بدُ بِ « ُمُّ العَ سَ هيَ لُهااحلَ يَعمَ  نْ إِ فَ  ،)أي إنه كان ينوي القيام بعمل صالح( نةِ فَ
وَ  ْ  هُ لْهَ  ملَ نةً بِ يَعمَ سَ تَبَ اهللاُ لَهُ حَ ، وَ ا كَ سنِ نِيَّتِهِ وَ  نْ إِ حُ تَبَ اهللاُ لَـ هُ لَها كَ مِ  هُ عَ

رشَ  ُمُّ بِ وَ  ،)أي عرش حسنات( اً عَ لَهَ  نْ ةِ أَ ئَ يِّ السَّ هيَ ْ  نْ إِ فَ  ،ايَعمَ ْ  ملَ لْها ملَ يُكتَبْ  يَعمَ
، وَ لَيهِ يشَ عَ  وَ  نْ إِ ءٌ لَها  هُ مِ بعَ سَ أُ عَ لَ سَ ، وَ اعَ جِّ ـناتِ احِ الَ صَ قَ اتٍ سَ بُ احلَ
يّئَ صَ لِ  )أي ملك اليمني( بِ السَّ ـوَ اتِ وَ احِ ـ هُ ـامَ صَ بُ الشِّ ـلْ الَ : لِ احِ   تَعجَ
تْبِعَهَ  نْ ى أَ سَ عَ  نَ ا بِ يُ سَ وهَ حَ حُ زَّ وَ نَّ اهللاُإِ فَ ، اةٍ متَ ـنَ  نَّ إِ ﴿ ولُ قُـلَّ يَ جَ  عَ سَ اتِ احلَ

يِّ  بنَ السَّ هِ   IRH»﴾اتِ ئَ يُذْ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « مَ االِ  مَ عَلَ اهللاُ لَهُ ستِغفَ لَزِ نْ  ارَ جَ جَ  مِ مٍّ فَرَ نْ ، وَ اً كُلِّ هَ جَ  مِ رَ يقٍ خمَ   ISH»اً كُلِّ ضِ
يء أي مل يفارقه، بمعنى أن مواصلة االستغفار وعدم االنقطـاع ـلزم الش(
العبادة يكـون سـبباً يف زوال املحـن وحصـول الطاعة وت أوقاحتى يف عنه 

وذلك ألن بعض اسباب الضيق والشدائد ناتج عن العقوبة لـذنوب  ،الفرج
 .)العبد ومعاصيه

                                                             

 . ٨٨احلكمة : هنج البالغة  )١(

 . ٢/٤٢٩: الكايف  )٢(

 . ٨٦: الدعوات  )٣(



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣٢٢ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
يدُ يفِ ستِغفَ االِ « زِ زقِ ارُ يَ   IQH» الرِّ
أي أن من بركات االسـتغفار عـالوة عـىل املغفـرة أنـه يزيـد يف رزق (

ستغفر وذلك ألن بعض اسباب منع الرزق عن العبد هـو إدامتـه لفعـل امل
   .)الذنوب

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ريُ االِ « ندَ اهللاِ اإلِ ستِغفَ خَ مُ عُ وَ قالَ ارِ عِ   IRH»النَّدَ
أي أن حقيقة االستغفار ينبغي أن يتضمن ندم العبد عىل املعصـية مـع (

 .)العزم عىل عدم العودة إليها
نَ اإِ « ةِ بِ نَّ مِ بدُ عَ ـيُصِ  نْ اهللاِ أَ لغِرَّ نّى عَ ىلَ املَعصيَةِ وَ رَّ العَ تَمَ ةَ  ىلَ يَ رَ   ISH»اهللاِ املَغفِ
أي أن من احلامقة أن يتمنى العبد مغفـرة اهللا وهـو مقـيم عـىل املعـايص (

عن املعايص والتوقـف عـن الـذنوب  عفاالستغفار والتوبة يستوجب اإلقال
 .)ةلكي تفتح له أبواب الرمحة والقرب

 : قال× عن أمري املؤمنني
عَ االستِغفَ « ةٌ رصَ اإلِ  ارُ مَ دَ َدَّ نوبٌ جمُ   ITH»ارِ ذُ

                                                             

 . ٩٣/٢٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ٢/١٢٣: تنبيه اخلواطر  )٢(

 . ٢/٧٢: تنبيه اخلواطر  )٣(

 . ٢٢٣: حتف العقول  )٤(



 

 

 تغفارأحاديث يف االس

٣٢٣ 

أي أن االستغفار بالذنب مع اإلرصار عىل فعله ومعاودة ارتكابه هو ليس (
استغفار وإنام هو كالم يف اللسان ال قيمة له وليس فيه كفارة بل إنه قـد يمثـل 

 .)وضح الرواية التي بعد هذه الروايةاستهانة باهللا يف حقيقة األمر كام ت
ضاعن   : قال× اإلمام الرِّ

نْ « رُ مِ املُستَهزِ ذَنبٍ وَ  املُستَغفِ لُهُ كَ هِ رَ بِ  ئَ يَفعَ   IQH»بِّ
 

 مراتب التوبة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ىلَ  IRHانُ هُ لَيُغَ نَّ إِ « لبِي، وَ عَ َ ينِّ إِ  قَ رُ اهللاَ يفِ  ألَ بِ ستَغفِ لِّ يَومٍ سَ رَّ  كُ   ISH»ةً عنيَ مَ
فاستغفار النبي هو ليس من ارتكاب الـذنوب وإنـام هـو مـن مـوارد (

 .)الغفلة املتناسبة مع درجة رسول اهللا وعظمته
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

توبُ  ملسو هيلع هللا ىلصولُ اهللاِسُ انَ رَ كَ « ـىلَ اهللاِ يفِ إِ  يَ ـبعِ  كُ ـومٍ سَ ـرَّ لِّ يَ ـنْ نيَ مَ ـريِ  ةً مِ غَ
نبٍ    ITH»ذَ

                                                             

 . ٢/٥٠٤: الكايف )١(

ى ما يغش، واملراد نت السامء إذا أطبق عليها الغيميّ غُ : غيّم، يقاليُ  :يغان )٢(
 ). ٤٠٣/  ٣: النهاية(تعاىل هللا با أبدا كان مشغوالً  ملسو هيلع هللا ىلصألنّ قلبه، السهوالقلب من 

 . ٥/٣٢٠: مستدرك الوسائل  )٣(

 . ٧٣: الزهد للحسني بن سعيد  )٤(



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣٢٤ 

من دون أي ذنب، يكثر االستغفار يف كل يوم  كانملسو هيلع هللا ىلص املراد أن رسول اهللاو(
 .)أما العدد سبعني فهو يستعمل يف هذه املوارد للداللة عىل الكثرة

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
بْلُ اهللاِ وَ « تِهِ ، وَ التَّوبَةُ حَ نايَ دُ عِ دَ مةِ التّوبَةِ عىل كُلِّ الَ مَ داوَ ن مُ بُدَّ للعبدِ مِ

نوَ  ،حالٍ  ةٍ مِ ـطِرابِ ـبادِ لَـالعِ  كلُّ فِرقَ ـنِ اضْ ، فتَوبَـةُ األنبيـاءِ مِ م تَوبَـةٌ هُ
اهلبوط عن املستو الذي يكون فيه األنبياء من درجتهم يف العـيش مـع أي (رِّ ـالسِّ 

ن التَّـنفُّسِ صفِ األَ  تَوبَةُ وَ  ، )عظمة اهللا والتنعم بفيضه أي حلظـات الغفلـة ( ياءِ مِ
يوَ  ، )الطارئة ن تَلْوِ طَراتِ تَوبَةُ األولياءِ مِ  صـفاءتكدر النفس وعـدم أي (نِ اخلَ

ـتِغالِ بِغَـريِ اهللاِوَ  ،)أحاسيسها ن االشْ اشـتغاهلم بشـؤوهنم أي (تَوبَةُ اخلاصِّ مِ

ن ةتَوبَةُ العامِّ وَ  ، )اخلاصة وإن مل يكن فيها حرمة نوبِ  مِ  IQH»الذُّ
رشائط االسـتغفار والتوبـة  يف× أمري املؤمنني ويف حديث آخر عن

 : قال الصادقة
، وَ « يّنيَ جةُ العِلِّ رَ ارُ دَ عـانٍ االستِغفَ تَّةِ مَ و اسمٌ واقعٌ عىل سِ لُـ، هُ ها ـأوّ

دِ إلَيهِ النـدمُ علـى ما مىض، وَ  وْ كِ العَ مُ عىل تَرْ زْ أي العـزم ( أبَدا الثّاين العَ
لـوقنيَ وَ  ،)عىل هجر الذنب وعـدم العـودة إليـه الثّالـثُ أنْ تُـؤدّيَ إىل املَخْ

م هُ قوقَ تَ  ابعُ أنْ الرّ وَ ، حُ ـيَّعْ ـلِّ فَريضـةٍ علَيـكَ ضَ دَ إىل كُ مِ ها فتُـؤدّيَ تَعْ
                                                             

 . ٦/٣١بحار األنوار ) ١(



 

 

 أحاديث يف االستغفار

٣٢٥ 

قَّها ـحتِ فتُذيبَـهُ  اخلامسُ أنْ ، وَ حَ بَتَ عىل السُّ دَ إىل اللَّحمِ الَّذي نَ مِ تَعْ
زانِ حتّـى لـدَ بـالعَظمِ وَ  باألحْ ـقَ اجلِ ام لَـتُلْصِ يـنَهُ ـأ بَ نْشَ ، ـيَ حمٌ جديـدٌ

ادسُ أنْ وَ  َ  السّ سمَ أملَ الوةَ املَعصـيةِ   الطّاعةِ تُذيقَ اجلِ قتَهُ حَ ، فعنـد كام أذَ
رُ اهللا: ذلكَ تقولُ  فِ  . IQH»أستَغْ

 
 
 
 

+  ++ 
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نْ نَ ـهُ ـللَّ ا وذُ بِكَ مِ عُ ا نَ ـاتِ ـمَّ إنَّ غَ يْطَـ IQHزَ يمِ ـالشَّ جِ  ،IRHانِ الـرَّ
كَ  هِ ـيْـــوَ مَ  ISHدِ ــكَ ـوَ هِ ـائـِ ــITHدِ مِ ـــنَ الثِّ ـ، وَ ـانِ ـةِ بِ ـقَ  IUHهِ ـيِّـــأَمَ

                                                             

هذا الدعاء من أحسن أدعيـة االسـتعاذة مـن الشـيطان الـرجيم حيـث ينبّـه إىل  *
وسائله وخدعه ومكائده وإىل طرق اخلـالص منهـا وذلـك مـن خـالل الـوعي إىل 
مكائده، واإلكثار من العبادة والطاعة، والتصدي له بإيقاف وسوسـته، وتشـخيص 

 ذكـر اهللا ودعائـه لكـفّ نقاط الضعف التي يدخل منها إىل النفس، ثمّ املواظبة عـىل
ه وكثرة وسوسته  . رشّ

وساوس، حديث النفس باتبـاع اهلـو والشـهوات، إحيـاء الشـيطان : نزغات )١(
 . وحتريكه للنفس بعمل السيئات

 . املطرود من مواضع اخلري والرمحة اإلهلية: الرجيم )٢(
 . مكره وخبثه، تدبريه لوسائل تسهيل املعصية: كيده )٣(
فمـن أهـداف (دعه، حيله، وسـائل اسـتدراج اإلنسـان للمعـايص خ: مكائده )٤(

ه بعـد  الشيطان أن جيعل اإلنسان يرشع يف اخلطوة األوىل يف طريق اإلنحـراف ليجـرّ
ذلك إىل ارتكاب الذنوب العظـام والفـواحش الكبـرية، حيـث تكـون احلرمـة قـد 

ؤه عىل مقدمات احلرام وعىل فعل الصغائر هاهنارت يف نفس  ). بعد جترّ
نه للنفس من حتقيق األماين واآلمال عند فعل املعايص والـذنوب، : أمانيه )٥( ما يزيّ

  .أي حتريك جانب اهلو والشهوات يف النفس

QW 



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة من الشيطان

٣٢٨ 

مَ  هِ ـوَ يدِ اعِ هِ  ،IQHوَ ورِ رُ غُ هِ  IRHوَ ائِدِ صَ مَ ـهُ ، وَ ISHوَ سَ فْ ـعَ نَ يفِ  ITHأَنْ يُطمِ
الَ  كَ إضْ تـِ اعَ نْ طَ انِنَـا ،لِنَا عَ تِهَ امْ ـنَ  IUHوَ ْسُ ، أَو أَنْ حيَ ـيَتِكَ عصِ بِمَ
ا نَ نْدَ ثْقُلَ  IVHعِ نَ لَنا، أَو أَنْ يَ سَّ ا حَ هَ إلَيْنَا IWHمَ رَّ ا كَ يْنَا مَ لَ   .عَ

                                                             

ما يعد ويغري به من املكاسب والنتائج عند ارتكاب األعـامل املحرمـة، : مواعيده )١(
 . ملعايصأي وسائل اإلغراء أو التشويق التي يدفع هبا النفس لإلقدام عىل ا

نه للنفس لتقدم عىل فعل احلرام واملعصية: غروره )٢(  . ما يغرّ به أو خيدع به أو يزيّ
وسائل اإلغراء واإلثارة لشهوات األنفس ونوازعها الداخلية املناسبة : مصائده )٣(

 . لكل شخص مهام كان عمره ودرجة تدينه ونوعُ عمله
ع نفسه )٤( نسـان ضـعفاً يف اإلرادة وسـهولة وذلك حني جيد الشيطان من اإل: يطمّ

 . يف اإلنقياد واإلستجابة فإنّه يكثر له الوسوسة وتزيني املعايص واآلثام
إذاللنا، ألنّ املعصية يف حقيقتها هي معصـية جلبّـار السـاموات واألرض : إمتهاننا )٥(

ل عىل اإلنسان يف كلّ حلظة، فهل يوجد ذلٌّ أعظم من هذا الـذلّ الـذ ي واملنعم واملتفضّ
ره من الشيطان؟ ولذا عىل املؤمن أن يشعر  ه ويعيص ربّه الذي حذّ يتّبع فيه اإلنسان عدوّ

لّ واخلزي عن االستجابة لنداء الشيطان ووسوسته  . بالذّ
تتقبله أنفسنا ومتيل إليه، حيث ينبغي للمؤمن عدم اإلنسـياق مـع : حيسن عندنا )٦(

ل اهلو واللذائذ واختاذ املربرات واملسـوغات الرت كـاب املعـايص وتربيرهـا، فـأوّ
 . املقاومة للشيطان هو الوعي ألساليبه وحيله وعدم االنسياق ورائها

أي يصيبنا بالتهاون والتباطؤ عن املسارعة إىل األعـامل الصـاحلة ولـذا : يثقل علينا )٧(
ينبغي مقاومة الكيد الشيطاين باملبادرة إىل كل عمل فيه خري أو هد وعـدم اإلسـتهانة 

ته ومقداره، فربّ عمل صغري غري منظور يكون سبب نجاة اإلنسان مـن عـذاب بدرج
  .النار، باإلضافة إىل أن اإلنشغال بالطاعة يبعد اإلنسان عن كيد الشيطان ومكره



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة من الشيطان

٣٢٩ 

ـأهُ ا سَ مَّ اخْ بِتْـهُ  IQHللَّهُ اكْ ، وَ كَ نَّـا بِعِبَادَتـِ ؤوبِنَابـِ IRHعَ ،  ISHدُ كَ َبَّتـِ يفِ حمَ
عَلْ  اجْ يْنَنَا وَ يْنَهُ  بَ بَ اً  وَ رتْ هُ  الَ  سِ تِكُ ْ مَ  ،ITHهيَ دْ رَ تاً  IUHاً وَ صمِ هُ  الَ  IVHمُ تُقُ فْ   .IWHيَ

                                                             

 ). أي إن العبادة تطرد الشيطان وتبعد تأثريه عىل املؤمنني(اطرده وابعده : اخسأه )١(
 . أهلكه، ارصعه، ارصفه: اكبته )٢(
 ،والعبـادات الطاعـات عىل املداومة ان واملراد( ،ومواصلتنا باستمرارنا :بدؤوبنا )٣(

ه هـي  ومواصلة احلب هللا واالخالص له، ودوام الدعاء باخلالص مـن إبلـيس ورشّ
الة يف مقاومة الشيطان وابعاد تأثريه عن الـنفس، بخـالف فـيام لـو  من الوسائل الفعّ

ــا تفــتح األبــواب عــىل تــرك اإلنســان الطاعــات والعبــادات وا نشــغل بالــدنيا فإهنّ
 ). مصارعها لدخول الشيطان

حجاباً، حاجزاً ال هيتكه، بمعنى ال يستطيع أن ينفذ مـن خاللـه : سرتاً ال هيتكه )٤(
رها يف املعصـية، وهـذا السـرت أو البعـد عـن  إىل هـو الـنفس والشـهوات ويسـخّ

ه عـن املعـايص الشيطان وطريقه هو من األلطاف اإلهلية التي حتفظ املـ ؤمن وتصـدّ
والسيئات، ولذا ينبغي للمؤمن أن يتجنّب كلّ طريق جيد فيه تـأثرياً للشـيطان عـىل 

 . نفسه لكي ينشأ هذا احلجاب بينه وبني الشيطان
اً، حصيناً : ردماً  )٥(  . سدّ
وهـو مـا يشـابه (صلباً متامسكاً ال فرجـة فيـه، أو ممتليـاً ال جـوف لـه : مصمتاً  )٦(

ونكريتية يف زماننا احلارض التي حتجز بني أطراف املدينة الواحدة أو بني احلواجز الك
 ). الشعب الفلسطينيمع إرسائيل تصنع الدول املختلفة كام 

ه، أو يستطيع أن يوجـد بـه ثغـرةً للـدخول والنفـوذ منهـا إىل : ال يفتقه )٧( ال يشقّ
وألطافـه اخلفيّـة، التـي  النفس، واملراد من العبارة هو االستعانة باهللا وبذكره ودعائه

ه عن السقوط يف شباك الشيطان   .تبعد اإلنسان وتصدّ



 

 

 دعاؤه يف اإلستعاذة من الشيطان

٣٣٠ 

ــدٍ ا َمَّ ــىلَ حمُ ـــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــبَعضِ  للَّ ــا بِ نَّ هُ عَ لْ ــغَ اشْ ، وَ ـــهِ آلِ وَ
ائِكَ  ايَ IQHأَعدَ عَ نِ رِ سْ نْهُ بِحُ نَا مِ مْ اعصِ هُ IRHتِكَ ، وَ َ ـرتْ نَا خَ فِ اكْ ، ISH، وَ

هُ  رَ هْ لِّنا ظَ وَ نَّا إِ ITHوَ طَعْ عَ اقْ هُ ، وَ رَ   .IUHثْ
ـدٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ هِ  اللَّ آلـِ ثْـلِ  ،وَ  بِمِ ـدَ ـنَ اهلُ تِعنَـا مِ أَمْ  IVHوَ

                                                             

أي اجعل الشيطان وجنده منشغالً مع ضعاف النفوس : اشغله ببعض أعدائك )١(
 . أو أهل الباطل بعد أن ال جيد له منفذاً سهالً مع أهل اإليامن

بية لعباده الصـاحلني وهي األلطاف اإلهلية اخلفية واهلبات الربو: حسن رعايتك )٢(
فيام يلهمهم من وسائل مكافحـة الشـيطان وسـدّ سـبله ومنافـذه يف الـدخول عـىل 

 . النفس
وذلك حني يتعرض اإلنسـان إىل مـوارد (غدره وجميئـه عىل حني غفلة : ختـره )٣(

 ). الشبهات أو الشهوات من دون أن حيسب حساهبا مسبقاً 
نا ظهره )٤(  . ن أنفسنا واجعله ييأس منّاأي ارصفه عنّا واخرجه م: ولّ
يء أو ـاألثـر هـو مـا بقـي مـن رسـم الشـ(ما بقي منه بعد ذهابه وزواله : أثره )٥(

خملفاته، واملراد بالعبارة اقطع عنّا أثره، أي اعزله متاماً من دون أن يبقى له رسمٌ وال 
من أن يشء من الوسائل التي يستطيع من خالهلا العودة إلينا وهو ما يستلزم من املؤ

 ). يلتفت إىل مداخل الشيطان ومؤثّراته ويسعى يف جتنّبها وسدّ أبواهبا
أي اجعل لنـا مـن االنشـغال يف مـوارد الطاعـة مـا حيـلّ حمـلّ (بمقدار : بمثل )٦(

ه إلينـا  االنشغال بموارد العصيان والضالل، ومن نفحات اهلد واإليـامن مـا يكـرّ
ـه اإلجيـايب يف أساليب الشيطان ووسائله، ويف هذه الفقرة  وما بعدها تنبيه إىل التوجّ

  ).إبعاد الشيطان عملياً باإلضافة إىل الدعاء واملسألة من اهللا التي ورد ذكرها سابقاً 
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الَ  تِهِ ضَ ايَ وَ دَّ غَ  ضِ وَ نَ التَّقْ ا مِ نَ دْ وِّ زَ ، وَ ـنَ IQHلَتِهِ ـلُكْ بِنَــا مِ اسْ ، وَ
ـالَ قَ التُّ  دَ ى خِ نَ الـرَّ بِيلِهِ مِ   .IRHفَ سَ

الً ا دخَ وبِنَا مَ لُ عَلْ لَهُ يفِ قُ ْ مَّ الَ جتَ هُ الَ تُـوطِنَنَّ  ،ISHللَّ يامَ  ITHوَ لَـهُ فـِ
الً  نْزِ نَا مَ يْ   .لَدَ

لَ  وَّ ا سَ مَ مَّ وَ نْ بَاطِلٍ  IUHاللَّهُ نَاهُ  لَنا مِ فْ رِّ عَ نَـاهُ  ،فَ قِ تَنَاهُ فَ فْ رَّ ا عَ إذَ ، IVHوَ
                                                             

واملقصود هو مقاومة الوساوس واحليل الشيطانية بمزيد من (اضالله، : غوايته )١(
ة املتمثّلـة بـالتقو هـي التقو املعاكسة لسبيله، فالذكر الدائم هللا واحلصانة اإليامني

 ). القادرة عىل حياطة النفس وابعادها عن منافذ الشيطان
)٢( د ض نفسه للهـالك (اهلالك، : الرّ ن يتّبع رصاط الشيطان يكون قد عرّ إذ إنّ مَ

والتلف يف الدنيا واآلخرة، وباملقابل فإنّ استخدام السبل الصاحلة املخالفـة للسـبل 
ة التي يس تعملها الشيطان أو االلتزام بالتقو من شـأهنا أن تقـود املشبوهة واملعوجّ

 . اإلنسان إىل النجاة من رشّ الشيطان الرجيم وكيده
يدخل منه الشيطان إىل النفس من مـواطن ضـعفها وحاجتهـا (أي سبيالً : مدخال )٣(

وغالباً ما تكون الشهوات والشبهات وحبّ األنا هي مداخل الشيطان الكرب .( 
وذلـك حـني تكثـر (ال جتعل لـه مسـتقراً وموطنـاً داخـل الـنفس : نـال توطن )٤(

 ). ي من اإلنسان فإن الشيطان يتخذه عبداً ويستقر يف فكره وعقلهـاملعاص
ل )٥( واملراد اكتسـاب حالـة الـوعي واالنتبـاه حليـل (، )للنفس(زيَّن وحبّب : سوّ

الشيطان وعدم االنسياق وراء اهلو .( 
أي اجعل لنا بعد إهلامك املعرفة رمحةً ولطفاً منك يعني عـىل (احفظنا منه : فقناه )٦(

  ).الوقاية من تزيينه وخدعه
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هُ وَ  ايِدُ ا نُكَ نَا مَ أَلْ  IQHبَرصِّ نَاـبِهِ، وَ مْ هُ  IRHهِ ا نُعِدُّ نَةِ لَهُ  مَ نْ سِ ظْنَا عَ أَيقِ ، وَ
ةِ  فلَ ونِ إلَيْهِ  ISHالغَ كُ يْهِ  ،ITHبِالرُّ لَ نَا عَ نَ وْ فِيقِكَ عَ نْ بِتَوْ أَحسِ   .وَ
هُ  بْ ـاللَّ ِ أَرشْ الــطُفْ لَـ IUHمَّ وَ ، وَ هِ لـِ مَ ـارَ عَ نَــا إنْكَ وبَ لُ  ا يفِ نَ ـقُ

ق يَلِهِ ـنَ   .IVHضِ حِ
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ آلِهِ  للَّ نَّـا ،وَ هُ عَ طَانَ ـلْ لْ سُ وِّ حَ طَـع IWHوَ اقْ ، وَ

                                                             

واملراد التفكري واختاذ السبل املناسبة إليقاف (نردّ كيده بكيد مقابل : نكايده )١(
 ). كيد الشيطان ووساوسه وحيله بيقظة وعلمٍ وتدبريٍ ووعيٍ 

امليل النفيس للعمل ضد غواية الشـيطان ألق يف قلوبنا من األفكار و: أهلمنا )٢(
 . ووسوسته

أي األلفة واالعتياد عىل حال املعصية واإلثم مـن (نوم الغفلة، : سنة الغفلة )٣(
 ). دون التحسس آلثارها أو التصدي هلا

واملراد نبهنـا (التعويل عليه، االطمئنان له، االستئناس باملعصية : الركون إلـيـه )٤(
ـظ ووعيمن غفلتنا التي ساي  ). رنا فيها الشيطان بالـهـو والـجهل زماناً دون تيـقّ

خالط وداخل، والـمـقصـود هو أن تكون القلوب كارهـةً ومبغضـةً : أرشب )٥(
هَ ﴿ مات واملعايصللمنكرات واملحرّ  رَّ كَ مُ  وَ يْكُ رَ  إِلَ فْ وقَ  الْكُ الْفُسُ يَانَ  وَ الْعِصْ  . ﴾وَ

باباً ـد اجعـل لنـا مـن ألطافـك أسـمراـوالـ(ابطال وساوسه، : نقض حيله )٦(
  ).تطيع هبا ان نقف هبا بوجه الشيطان ونقطع أثره عىل النفسـنس

ل سلطانه عنّا )٧( أي اقطع أساليبه ووسائل وسوسته يف تأثريها يف أنفسـنا بـام : حوّ
هتبنا من نفحات اإليامن والتقو . 
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نَّا هُ مِ اءَ جَ أهُ IQHرَ رَ لُوعِ  IRH، وادْ نِ الوُ   .بِنَا ISHعَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  اللَّهُ نَا ،وَ عَلْ آباءَ اجْ اتِنَـا ،وَ هَ اُمَّ أَوالَ  ،وَ ـادَ وَ  ،نَ

ــا الِينَ أَهَ ــا ،وَ نَ امِ ي أَرحَ ذَوِ ــا ،وَ ابَاتِنَ رَ قَ نِنيَ  ،وَ ــؤمِ ــنَ املُ ــا مِ انَنَ ريَ جِ وَ
اتِ  نـَ املُؤمِ ــرزٍ  ،وَ نْهُ يفِ حِ زٍ  مِ ــارِ صـنٍ ITHحَ حِ ـافِظٍ  ، وَ ـفٍ حَ هْ كَ  ، وَ

انِعٍ  أَ  ،مَ مْ لْ وَ هُ نْهُ  بِسْ نَنَ  مِ ، IUHاً جُ اقِيَةً مْ  وَ أَعطِهِ لَيْهِ  وَ ةً  عَ لِحَ اضِ  أَسْ   .IVHيَةً مَ
                                                             

، وذلـك حـني تكـون أي اجعله يفقـد األمـل يف التـأثري فينـا: اقطع رجاءه منّا )١(
هاته فإنّ الشيطان يعجز عن التاثري  االستقامة والثبات للمؤمن صفةً يف أعامله وتوجّ

 . فيه فيرتكه ويذهب إىل األضعف منه الغوائه وإيقاعه يف شباكه
ه عنّا : ادرأه )٢(  ). وعن التعلق بنا واالستمرار يف اغوائنا(ادفعه، ابعده، نحّ
ـة التـي ال ـ تـأي ال(التعلّـق : ولوعـال )٣( جعلنا بحالـة مـن ضـعف اإلرادة واهلمّ

 ). تطيع فيها الثبات واالستقامة عىل الطاعة فيكون ذلك سبباً ملالزمة الشيطانـنس
والعموميـة يف (حصن أمني، مـانع مـن أن يصـل إليـه الشـيطان : رزٍ حارزـح )٤(

لشـيطان ى رضورة االهـتامم باألهـل واألحبـة يف ابعـادهم عـن اـاء تنبيه علــالدع
 ). ائله ما استطاع اإلنسان لذلك سبيالـووس

نّة، وهو ما يسترت به كالدرع، واملعنى هـو ألبسـهم لبـاس التقـو : جنناً  )٥( مجع جُ
واألعامل الصاحلة التي تكون هلم محايـة ووقايـةً مـن التعـرض إىل األجـواء امللوثـة 

 . أخالقياً التي يسهل السقوط فيها يف مصائد إبليس
الة، فتّاكة، ومؤثّرة يف إزالة كيده وخداعـه، واملـراد مـن : ماضية أسلحة )٦( أسلحة فعّ

العبارة السابقة هو ابعاد األهل واألحبة عن موارد الشبهة واحلرمة وعن مجيع املجاالت 
التي يسهل فيها ارتكاب احلرام والوقوع يف كيد الشيطان واضـالله، سـواء مـن مـوارد 

  .دي إىل إثارة الشهوات واهلو وكلّ ما يبعد عن اهللالنظر أو السامع أو أي مورد يؤ
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مْ ا اعمُ مَّ وَ هُ لَصَ لَكَ  IQHللَّ أَخْ ، وَ وبِيَّةِ بُ دَ لَكَ بِالرُّ هِ نْ شَ بِذلِكَ مَ
ـةِ  بُودِيَّ ـةِ العُ يقَ قِ اهُ لَكَ بِحَ ادَ عَ ، وَ انِيَّةِ حدَ رَ بِالوَ ـتَظْهَ اسْ كَ  IRH، وَ بـِ

انِيَّةِ  بَّ لُومِ الرَّ ةِ العُ فَ عرِ يْهِ يفِ مَ لَ   .عَ
ـــاللَّ  ـــمَّ احْ ـهُ ـــلُ ـــا عَ ـلْ مَ افْ ISHدَ ـقَ ـــ، وَ ــقَ  ITHقْ ـتُ تَ ــا رَ ، IUHمَ

                                                             

فمن خصائص املؤمن أن يتجـاوز حـبّ الـنفس (اشمل مجيع املوحدين : اعمم )١(
ع يف طلب اخلري ليشـمل مجيـع  وحتصيل اخلري لنفسه أو أرسته وأهله وأحبته ويتوسّ

لـذي هـو املسلمني ومجيع املوحدين يف العامل كلّه حتـى يصـل إىل مطلـق اإلنسـان ا
لق حيث يرجو هلم من اخلري ما يرجـو لنفسـه، كـام يف دعـاء اإلمـام رشيك له يف اخلَ 

 ..). اللهم اشف كل مريض، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان: احلجة
واملراد أنّ معرفة العلـوم الربانيـة تعـرف اإلنسـان (استعان بك : واستظهر بك )٢(

نسان بحقيقـة الـدنيا ورسعـة انقضـائها وهلوهـا عظمة ربّه وجاللة شأنه وتبرصّ اإل
ولعبها، فيكون ذلك سبباً خلشية اهللا وللسري نحو اآلخرة بجدٍ وعزيمة ممّا يعني عـىل 

 ). مقاومة الشيطان وحيله وخدعه
دَ  )٣( قَ م، مجع أطرافه ليكون كالعقدة، : عَ بمعنى  الطلـب مـن اهللا أن هيـدم مـا (أَبرَ

س الشيطان من بنيانٍ يسء يف نفوسنا وعقولنا مهـام كـان قويـاً ومـؤثراً، واملـراد  أسّ
د املرتكزات أو مواطن التأثري الشيطاين عىل الـنفس مـن الشـهوات والغرائـز  قَ بالعُ
والنساء واألموال واألوالد والسلطان وامللك وما شابه، فالشـيطان يـدخل يف كـل 

 ). اإنسان من نقاط ضعفه اخلاصة به والتي يتأثر هبا أكثر مما سواه
ق وشقّ : افتق )٤(  ). أي أزل حجب الشهوة الشيطانية عن عقولنا وعيوننا(مزّ
تَقَ  )٥( لَ بني جوانبه، : رَ واملراد مـزق مـا أحكـم ودبّـر مـن الشـباك ) (خيّط(أَوصَ

  ).واملصائد الشيطانية
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خْ  افسَ رَ  IQHوَ بَّ ا دَ بِّطْهُ IRHمَ ثَ مَ  ISH، وَ زَ ا عَ مَ ITHإذَ رَ ا أَبْ انْقُضْ مَ  . IUH، وَ
هُ  نْـدَ مْ جُ زِ اهْ مَّ وَ هُ  ،اللَّهُ يْـدَ لْ كَ أَبطـِ ـهُ  ،وَ فَ هْ مْ كَ ـدِ اهْ ـمْ  ،وَ غِ أَرْ وَ

هُ   . IVHأَنْفَ
نَ ـعَ ـمَّ اجْ ـهُ ـاللَّ  هِ اأَعدَ  ي نَظْمِ ـا فِ ـلْ ادِ  ،IWHئـِ ـدَ ـنْ عِ لْنَـا عَ اعزِ وَ

ا، الَ IXHهِ ـائِ ـيَ ـأَولِ  انَ ـتَهوَ ا اسْ الَ IYH نُطِيعُ لَهُ إذَ ا ، وَ يبُ لَـهُ إذَ ـتَجِ  نَسْ
                                                             

ل هو النفس وميلها إىل خالف ما سعى له(انقض، : افسخ )١(  ). بمعنى حوّ
 ). من وسائل وحيل ومكرٍ وخداع(مل، اعتنى به ورعاه خطط وع: دبّر )٢(
 ). يف وسوسته واغوائه(أقعد به عن األمر، اثنه عن الفعل، ارصفه عن املواصلة : ثَبِّطه )٣(
م عىل الفعل وأراد حتقيقه: عزم )٤(  . صمّ
ر وزلزل ما أحكـم بنـاءه مـن املكائـد (افسخ ما أحكم فعله : انقض ما أبرم )٥( أي دمّ

الشيطانية، واملراد من الفقرة السابقة هـو االسـتعانة بـاهللا يف دحـر كـلّ وسـائل  واحليل
الشيطان وأساليب غوايته التي تسبب العصيان واآلثام واخلروج عن طاعـة اهللا وتنبيـه 

 ). اإلنسان وإيقاظه من غفلته ليرشع يف حماربة الشيطان وقطع وسائل تأثريه يف النفس
 ). الرتاب :الرغام( ومكائده جهوده مجيع يف فاشالً  يالً ذل اجعله أي :ارغم أنفه )٦(
 . أي اجعلنا يف صفّ أعدائه املحاربني له عىل الدوام ويف كل مكانٍ وزمان )٧(
فإن اإلنسان الذي يقع يف املعايص ويداوم عليها يصبح من أوليـاء الشـيطان ووسـائل  )٨(

 . ابعادهم عن اخلري واهلد اغوائه لآلخرين حيث يرشع بتحبيب املعايص هلم ويسعى يف
هـو  خمالفـة ليسـتطيع اإليامنيـة إرادته تقوية من إليه االلتفات للمؤمن ينبغي ما وهو )٩(

ارة بالسوء ومداخل الشيطان  ومن وسائل تقوية اإلرادة الصوم املسـتحب (النفس األمّ
  ).وأداء الصالة يف أوقاهتا وااللتزام ببعض املستحبات األخر بصورة منتظمة
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ا انَ عَ اتِهِ  ،IQHدَ نَاوَ رُ بِمُ أمُ ا IRHنَ نَ رَ اعَ أَمْ نْ أَطَ نِ  ،مَ تِهِ مَ عَ تَابَ نْ مُ عِظُ عَ نَ وَ
ا نَ رَ جْ بَعَ زَ نِ اتَّ   .ISHمَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  اللَّهُ ـاتَمِ النَّبِيِّـنيَ  ،وَ ـلِنيَ  ،خَ ـيِّدِ املُرسَ سَ  ،وَ
ينَ  رِ يْتِهِ الطَّيِّبِنيَ الـطَّاهِ ىلَ أَهلِ بَ عَ ـالِينَا ،وَ أَهَ نَا وَ أَعِذْ نَا ،وَ انَ ـوَ إخْ  ،وَ

نْــهُ  نَا مِ ــتَعَذْ َّــا اسْ نَــاتِ ممِ املُؤمِ نِنيَ وَ ِيـــعَ املُــؤمِ مجَ َّــا ITHوَ ــا ممِ نَ رْ أَجِ ، وَ
فِهِ  وْ نْ خَ رنَا بِكَ مِ تَجَ عْ لَ  ،اسْ مَ اسْ هِ ـوَ ـا بـِ ونَ ا دَعَ ـا  ،نَا مَ أَعطِنَـا مَ وَ

نَاهُ  لْ ظْ لَ  ،IUHأَغفَ فَ احْ نَاـوَ ْ ريِّ صَ ، وَ يْنَاهُ ا نَسِ ـاتِ  IVHنَا مَ جَ لِكَ يفِ دَرَ ذَ بـِ
                                                             

ية حتّـى لـو كانـت ـأي أن نـرفض كـلّ اثـمٍ ومعصـ: ال نستجيب له إذا دعانا )١(
مـة أو االسـتئناس ـمعص ية صغرية يف نظر فاعلها كالكذبة الصغرية أو النظـرة املحرّ

ة، فالقـدم األوىل يف طريـق املعصـية ـوء مـن غيبـة ونميمــل وأحاديث السـبالباط
 . تكاب الكبائرل إىل القدم اآلخرة يف الوصول إىل ارـتوص

نـا ومـن كانـت (معاداته : منـاواته )٢( أي نلزم أهل بيتــنا وأوالدنـا واخواننـا وأحباءَ
 ). عليه والية منّا يف اجتناب املحرمات وسبل الشيطان التي يدخل منها إىل النفس

ـن كـان خاضـعاً لواليتنـا الرمحيـة أو (ردعنا، هنينا، : زجرنا )٣( أي نردع وننهـى مَ
 ). من يتأثر بنا املعنوية أو

وهو تأكيد آخر عىل حبّ اخلري واهلد جلميع النـاس والعمـل يف هـذا االجتـاه  )٤(
 . الذي خيدم اإلنسان بشكل عام بغض النظر عن جنسه ولونه وعرقه

 . ما غفلنا عن الدعاء به من موارد اخلري واهلد والصالح )٥(
نا )٦( لنا، انقلنا : صريّ  ). إىل مستو الصاحلني(حوّ
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اتِ  ،نَ ـيـِاحلِ ـَالصّ  ـرَ مَ نِنيَ  IQHبِ ـوَ بَّ ـآمي ،املُؤمِ ِ ـالنَ رَ املَ  . IRHنيَ ـعَ
                                                             

كـدرجات [لإليـامن درجـات، وألهـل اآلخـرة درجـاتٌ : مراتب املؤمنني )١(
متناسبة مع أعامهلم ولكنّها من النوع األخروي الذي يتناسب مع رفاهيـة ] الدنيا

اآلخرة وخلودها، وهو ما يستلزم من املؤمنني واملؤمنـات أن يتسـابقوا إىل نيـل 
يتسابقون إىل نيـل هـذه الرتـب الرتب العالية والدرجات الرفيعة يف اجلنان، كام 

العالية خالل مسرية العمر الدنيوي وأن ال يكتفوا بـأداء الواجبـات والفـرائض 
الرشعية فحسب، فـإنّ الـدرجات تكـون بمسـتو اإليـامن والـوعي والعمـل 

د الدرجة واملكانة وامللك هلم يف اجلنة  . الصالح وفق ذلك تتحدّ
ذا سائر األدعية يف الصحيفة السـجادية ممّا ينبغي ذكره حول هذا الدعاء وك )٢(

ة ينبغي للـداعي أن يتأمـل ويسـتخلص  املباركة أهنا متثّل توجيهات ولفتات هامّ
منها احلكم واملواعظ واألساليب العملية من املوضوع الذي يدور حوله الدعاء، 
وكمثال خمترص لذلك من املمكن أن يستفاد مـن الـدعاء يف كيفيـة التعامـل مـع 

 : نزغه بالصورة التاليةالشيطان و
التوجه إىل اهللا واالستعانة به عند اإلحساس بنزغ الشيطان وامليل التباع اهلو ) أ

والشهوات عرب الدعاء وآيات االستعاذة وتالوة القـرآن وتبصـري القلـب بذلّـة 
 . املعايص وآثارها النفسية والعملية وتنبيهه إىل املكائد واحليل الشيطانية

ة يف ابعاد الشيطان ونزغه املداومة عىل العبادات والطاعـات، من الوسائل ) ب املهمّ
اإلكثار من عمل الصاحلات، ملء القلـب بحقيقـة احلـب هللا والسـعي إىل حتصـيل 

 . رضاه وقربه، وكثرة الدعاء واالبتهال إىل اهللا يف كفاية الشيطان ومكره
االنشغال يف موارد  البعاد الشيطان ينبغي االشتغال يف موارد اهلد بدالً من) ج

د بالتقو يف األعامل إلضـعاف تـأثري الشـيطان، معرفـة خـدع  الضالل، والتزوّ
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إبليس والوعي ملكائده التي يدخل منها إىل الـنفس، تشـخيص نقـاط الضـعف 
الذاتية والتي تعد الثغرات التي ينفذ منها الشيطان، السـعي للوقايـة مـن منافـذ 

ا عـرب التفكـري والتخطـيط والعمـل، املراجعـة الشيطان باالعداد العميل ملقابلته
املستمرة للسيطرة الذاتية واصالح نقاط الضعف فيهـا، عـدم الغفلـة عـن كيـد 
الشيطان ووسائل اغرائه املتجددة واعتبار أنّ املعركة معه مفتوحة مـد احليـاة، 
عدم مسايرته ولو بمعصية واحدة، ملء القلب بمشاعر الكراهية لسبل الشيطان 

انية، عدم إطاعتـه عنـد من امل ي عليه بمعرفة العلوم الربّ عايص والسيئات، التقوّ
امليل للهـو والشـهوات، األمـر بمعصـيته وعـدم اتبـاع سـبله داخـل األرسة 

 . واملجتمع، واالستعانة باهللا فيام ال قدرة عليه وطلب لطفه وإحسانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٣٩ 

 أحاديث في الشيطان

 

 الشيطان يف أحاديث
 

الَ ﴿ تَّبِعُوا وَ اتِ  تَ طُوَ يْطَانِ  خُ هُ  الشَّ مْ  إِنَّ وٌّ  لَكُ دُ بِنيٌ  عَ   IQH.﴾مُ
 

 وسوسة الشيطان يف القلب
 : قال ×عن أيب عبداهللا

نْ مَ « لـبٍ إِ  ا مِ نَـأُ لَـهُ  وَ الَّ قَ ـ: انِ ذُ لَـكٌ حـدَ  إِ ىلَ عَ ا مَ ، وَ  امهُ ـدٌ رشِ ـمُ ىلَ عَ
ـ خرَ األُ  ، هَ ـتِّنٌ فَ ـيطانٌ مُ هُ وَ ذَ شَ رُ ـأمُ ـا يَ هُ ذَ هَ رُ ـأمُ ـيطانُ يَ ، الشَّ هُ ـرُ  ا يَزجُ

نهَ وَ  ،ايصِ املَعَ بِ  هُ عَ رُ وَ ا، وَ املَلَكُ يَزجُ زَّ وَ قَ  هُ نِ ﴿: لَّ جَ ولُ اهللاِ عَ ـنيِ  عَ  اليَمِ
نِ  عَ لِ  وَ امَ يدٌ  الشِّ عِ ا*  قَ ظُ  مَ لْفِ نْ  يَ لٍ  مِ وْ هِ  إِالَّ  قَ يْ قِيبٌ  لَدَ تِيدٌ  رَ   IRH»﴾عَ

ض إىل تـأثريين مـن ( بمعنى أن اإلنسان يف كلّ عملٍ يريد أن يعملـه يتعـرّ
داخل النفس، تأثري إجيايب باجتاه فعـل اخلـري والصـالح وتـأثري سـلبي باجتـاه 

  .)الضاللة والفساد وهو ما يعرف بنداء اخلري أو نداء الرشّ يف النفس اإلنسانية
 

 عند املعايص هيمنة الشيطان
 : قال ×عن أيب عبداهللا

، فَ أُ قَلبِ لْ لِ  نَّ إِ « بدُ بِ ذَ إِ ذنَنيِ مَّ العَ نبٍ قَ ا هَ وحُ اإلِ ذَ ،  الَ : نِ يامَ الَ لَهُ رُ تَفعَـلْ
ـيطانُ قَ وَ  ، وَ ا: الَ لَهُ الشَّ ـذَ إِ فعَـلْ ـا كَ أي يف حالـة املامرسـة (  بَطنِهـاىلَ انَ عَ

                                                             

 . ١٦٨: البقرة )١(

 . ٢٦٦/  ٢ :الكايف  )٢(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤٠ 

نهُ  )للمعصية كالزنا مثالً  عَ مِ وحُ  نُزِ أي تركه روح اإليـامن وانسـحب ( نِ يامَ اإلِ  رُ
  IQH»عنه فأصبح من نصيب الشيطان وحده ليسوقه نحو مزيد من الضاللة واإلثم

 هيمنة روح اإليامن عند الطاعة
 : قال ×عن أيب عبداهللا

نْ مَ « نٍ إِ  ا مِ ؤمِ لبِهِ  وَ الَّ مُ نَ أُ لِقَ وفِهِ انِ يفِ ذُ ثُ فِ أُ :  جَ نفُ نٌ يَ سـوَ  ايهَ ذُ اسُ الوَ
، واخلَ  ثُ فِ أُ نَّاسُ نفُ يِّدُ اهللاُيهَ ذنٌ يَ يُؤَ ، فَ  هُ ولُ قَ  كَ لِ ذَ ، فَ نَ باملَلَكِ ؤمِ املُ  ا املَلَكُ

اىلَ  مْ ﴿ :تَعَ هُ يَّدَ أَ وحٍ  وَ نْهُ  بِرُ   IRH»﴾مِ
ر لنداء اخلري من حديث امللك ( أي جيعل يف قلب املؤمن اإلصغاء والتأثّ

  .)يف نفسه فيوفّقه ذلك التّباع طريق اهلد والرشاد
 

 الطاعة من حيث يريد اهللا 
 : قال× عن اإلمام الصادق

رَ اهللاُ إِ أَ « جُ يسَ بِ بلِ مَ ، فَ آلِ ودِ السُّ مَ تِكَ بِّ وَ ا رَ يَ : الَ قَ دَ زَّ يتَنـِأَ  نْ إِ  ،عِ ي عفَ
نَ  جُ  مِ َ ودِ آلِ السُّ مَ ألَ ةً مَ دَ بادَ نَّكَ عِ كَ أَ عبُدَ بَدَ ـطُّ ا عَ دٌ قَ ثلَهـاَ  حَ ـمِ الَ اهللاُ ، قَ

لَّ جَ  بُّ أَ أُ  ينِّ إِ  :هُ لُ الَ جَ نْ طَ أُ  نْ حِ يدُ أُ يثُ حَ  اعَ مِ   ISH»رِ
وإنّام مـن  ويشتهي بمعنى أنّ العبادة ال تكون من حيث هيو اإلنسان(

                                                             

 . ٢٦٧/  ٢ :يف الكا )١(

 . ٢٦٧/  ٢ :الكايف  )٢(

 . ٢٥٠/  ٦٣: البحار )٣(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤١ 

من التكاليف واألعامل وإال فلن تكون للعبادة  حيث يريد اهللا ويأمر عباده
  .)معنى ومفهوم

 

 عداوة الشيطان عداوة دائمة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

» ِ يطَ اِختَّ يْطَانَ  إِنَّ ﴿: ولُ قُ  يَ اىلَ عَ  تَ نَّ اهللاَإِ فَ ، اً وَّ دُ انَ عَ ذِ الشَّ مْ  الشَّ وٌّ  لَكُ ـدُ  عَ
وهُ  ِذُ اختَّ اً  فَ وّ دُ   IQH»﴾عَ

أي ينبغي مواصلة احلذر من الشيطان كام حيذر اإلنسان من عدو يكيده (
ي عليه وهيلكه، إذ أن الشيطان أقسم عىل االنتقـام مـن ـويرتبص به ليقض

َعِـنيَ ﴾ريفة ـإلنسان كام يف اآلية الشا مْ أَمجْ نَّهُ يَ ـوِ ُغْ كَ ألَ تـِ زَّ بِعِ ـالَ فَ إِالَّ * ﴿قَ
مُ ال نْهُ كَ مِ بَادَ ﴾ ـعِ نيَ لَصِ خْ ـنَنَّ لَـ﴿مُ يِّ تَنِي ألُزَ يْ ـوَ ـآ أَغْ بِّ بِمَ الَ رَ مْ فــي ـقَ هُ

َعِنيَ  مْ أَمجْ نَّهُ يَ وِ ألُغْ  .﴾األَرضِ وَ
 

 : أوجب األعداء جماهدة قال لـامّ سئل عن× عن اإلمام الكاظم
ُ أَ « هبُ مْ عدَ أَ لَيكَ وَ إِ  مْ قرَ ضُ أَ وَ .. لَكَ  اهُ َرِّ ن حيُ كَ عَ عـدَ مَ ، وَ اءَ ـوَ لَيـكَ  هُ

  IRH»يسُ بلِ إِ 
أي أن من واجبات املؤمن هو التصدي للشيطان وحماربته واحلذر منه (

ألنه أشد األعداء خطورة يف قدرته ونفوذه وتأثريه عىل الـنفس وأكثـرهم 
                                                             

 . ٣٥٤/  ٢: مكارم األخالق )١(

 . ٣٩٩/ حتف العقول  )٢(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤٢ 

اً وتسرتاً يف حماربة اإلنسان وإغوائه، ولذا ال ينبغي اخلضوع لوسوسته خفاء
 .)أو إعطائه فرصة ليتسلط هبا عىل النفس

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
بَ إِ قَ لَ « بَ بلِ د نَصَ رُ  دَ لَهُ يفِ ائِ يسُ حَ ، فَ ارِ الغُ دُ فِ امَ ورِ ـولِيَ  أَ الَّ ا إِ يهَ  يَقصِ نَ  IQH»ااءَ

، فهم يف عمل الشيطان هم أهل اإليامن خاصة أي إنّ املستهدف األسايس(
أهل املقاومة واجلهاد الذين ال يستسلمون بسـهولة للشـيطان لـذا يكثـف 

  .)عليهم محالته وغزواته ليل هنار
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
يَ إِ « نابِريِ عَ نِ ؤمِ  املُ ىلَ كثَرُ عَ نيَ أَ اطِ نَّ الشَّ نَ الزَّ   IRH» اللَّحمِ ىلَ نيَ مِ
نّ كثرة الشياطني التي جتتمع عىل اإلنسان وتوسوس له باملعصـية بمعنى أ(

م أكثر من عدد الزنابري عىل اللحم أو الذباب عـىل األوسـاخ  قه إليها هُ وتشوّ
  .)حيث يسهم كلّ منهم بأسلوبه اخلاص يف تشجيعه وحثّه عىل املعصية

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ىلَ « ونَ عَ ُومُ يَاطِنيَ حيَ وتِ لَوالَ أَنَّ الشَّ وا إِىلَ املَلَكُ م لَنَظَرُ نِي آدَ لُوبِ بَ   ISH» قُ

أي لوال تأثري الشياطني عىل القلب وما يسببون له من االغواء والغشاوة وبلبلة (
                                                             

 . ٣٠١/ حتف العقول  )١(

 . ١٤٣/  ٩٤البحار  )٢(

 . ٣٤: أرسار الصالة  )٣(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤٣ 

َبصـر كلّ مـا خفـي عنـه مـن  الفكر لوضحت لإلنسان مجيع احلقائق الدينية وألَ
َصبح شغله الشاغل هو الطاعة    .)والشكر والعبادةعظمة اهللا وآياته وتدبريه وألَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مَ إِنَّ الشَّ « نْ ابنِ آدَ ي مِ رَ  يطَانَ لَيَجرِ هُ جمَ يَ َارِ مِ فَضيِّقُوا جمَ   «IQH الدَّ
أي أن الشيطان مالزم لقلب اإلنسان حييط به كام حييط السوار باملعصم (

يامنية فهو دائم الوسوسة له يف الليل والنهار، ولذا ينبغي وضع احلواجز اإل
الــنفس، أو بمعنــى أخــر ينبغــي اإلكثــار مــن  يفأمامــه لتضــييق تــأثريه 

املستحبات والصاحلات وعدم التعرض ملواطن نفوذ الشيطان وتأثريه، أو 
املجاالت التي ختضع هليمنته وسـلطانه وإغوائـه مـن املشـاهد واملواقـف 
ــدفع  ــهوة وت ــنفس الش ــري يف ال ــي تث ــات الت ــامل املحرمــة والفعالي واألع

 .)ر واألذ والوسوسة الشيطانيةـستجابة لبواعث الشلإل
 

 سالح الشيطان الوسوسة اهلادئة 
 : قال× عن أمري املؤمنني

دُ « وا عَ رُ ذَ يفِ  اً وَّ اِحذَ دُ نَفَ يَّ  الصُّ فِ ثَ يفِ ، وَ اً ورِ خَ يَّ  اآلذَ نَفَ   IRH»اً انِ نَجِ
حـثٍّ وتشـجيع بصـورة وبطريقـة بمعنى أن عمل الشـيطان هـو يف خفـاء (

 هدئة، وليس بالقهر واجلرب لإلنسان بمامرسة املعايص وهذا مـن لطـف اهللا أنـها
يْدَ  إِنَّ جعل كيد الشيطان كيداً ضعيفاً مقصوراً عىل الوسوسة ﴿ ـيْطَانِ  كَ ـانَ  الشَّ  كَ

                                                             

 . ، ويف رواية باجلوع٢٢٠/  ١٦مستدرك  )١(

 . ٢٦٢٣/ غرر احلكم  )٢(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤٤ 

عِيفاً  قَـالَ ﴿، وهو ما أوضحه اهللا يف حديثه عـن الشـيطان يـوم القيامـة IQH﴾ضَ  وَ
يْطَانُ  َ  لَـامَّ  الشَّ رُ األَ  قُيضِ مْ  اهللاَ إِنَّ  مْ كُ دَ عَ عدَ  وَ قِّ  وَ مْ  احلـَ تُكُ ـدْ عَ وَ مْ  وَ تُكُ لَفْ ـأَخْ ـا فَ مَ  وَ

انَ  َ  كَ مْ  يلِ لَيْكُ نْ  عَ لْطَانٍ  مِ مْ  أَنْ  إِالَّ  سُ تُكُ ـوْ بْتُمْ  دَعَ ـتَجَ ـوينِ  فَـال يلِ  فَاسْ ـوا تَلُومُ لُومُ  وَ
﴾ مْ كُ سَ ن وتسـديده يف هدايـة اإلنسـااخلفيـة ف اهللا الطأهذا باإلضافة إىل  IRHأَنْفُ

الَ ﴿وإبعاده عن مواطن الشيطان لَوْ لُ  وَ مْ  اهللاِ فَضْ لَيْكُ َتُهُ  عَ محْ رَ تُمُ  وَ تَّبَعْ ـيْطَانَ  الَ  الشَّ
 . ISH)﴾قَلِيالً  إِالَّ 

 

 غواء الشيطان يف اإل وسائل
يْطَانُ ﴿: ـ التخويف من الفقر١ مُ  الشَّ كُ عِدُ ﴾  يَ رَ قْ  الفَ

مة كالسـإىل سلودافعاً سبباً اخلوف حيث يكون ذلك  رقة ـوك الطرق املحرّ
ريع ـوالغش واخلداع واملتاجرة باحلرام وأمثال ذلك من وسائل اإلثـراء السـ

 . لدفع هذا اخلوف
كام يكون من ناحية أخر سبباً إىل الرتاجـع واإلحجـام عـن اإلنفـاق يف 

فكلّـام هـمّ  ،من الفقر واحلاجـةسبيل اهللا وفعل اخلريات حتت عنوان اخلوف 
 الشـيطان ملنعـه أو تأجيلـه أو  اإلنسان بعمل صالح يستلزم االنفاق تصـدّ

مُ  إِنَّامَ ﴿تسويفه  لِكُ يْطَانُ  ذَ فُ  الشَّ َوِّ هُ  خيُ لِيَاءَ مْ  فَال أَوْ َـافُوهُ ـافُونِ  ختَ خَ نْـتُمْ  إِنْ  وَ  كُ
﴾ نِنيَ مِ ؤْ   ITHمُ

                                                             

 . ٧٦ :النساء )١(

 . ٢٢: ابراهيم )٢(

 . ٨٣: النساء )٣(

 . ١٧٥ :عمران آل )٤(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤٥ 

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
مَ يفِ  نَّ إِ « يرُ ابنَ آدَ يطانَ يُدِ ، الشَّ ءٍ ثَمَ لَهُ عيَ ا أَ ذَ إِ فَ  كُلِّ يشَ ندَ املـَ اهُ جَ الِ عِ

أَ  بَتِهِ فَ قَ ذَ بِرَ   IQH»خَ
 

أي أن املال هو من أقو سبل الشـيطان يف إضـالل اإلنسـان وقيـاده (
 .)نحو الفساد وفعل املحرمات

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
نهُ اهللاُبلِ قولُ إِ يَ « عيِ  لَنْ مَ فَ  ابنِ آدَ  يفِ اينِ عيَ ا أَ مَ : يسُ لَعَ نهُ يُ ةٌ وَ  يني مِ ـدَ احِ
نْ  نْ خذُ مَ أَ : ثٍ الَ ثَ  مِ ، أَ غَ  الٍ مِ لِّهِ نْ ريِ حِ هُ مِ نعُ ، أَ  و مَ هِ قِّ هُ يفِ  وحَ ضعُ ريِ  غَ وَ

هِ  جهِ   IRH»وَ
 

أي أن اضالل اإلنسان من ناحية حتصيل األموال ورصفها يف وجههـا (
 .)الرشعي إىل غريها من الوجهات املحرمة من موارد الفساد واإلنحراف

 

مْ ﴿احلث عىل الفحشاء ـ ٢ كُ رُ أْمُ يَ اءِ﴾  وَ شَ حْ  بِالْفَ
رية الرتكاب كـلّ ـوذلك باالعتامد عىل إثارة الشهوات اجلنسية والغرائز البش

مة لبلوغ هذه الشهوات واستخدام كلّ  ما يساعد عـىل ذلـك مـن  الوسائل املحرّ
رة وأماكن الفساد واللهو واالختالط  . ل ذلكوأمثا اخلمر وامليرس واملواد املخدّ

                                                             

 . ٣١٥/  ٢: الكايف )١(

 . ١٣٢: اخلصال  )٢(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤٦ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
تَنُ ثَ « بُّ النِّسَ : ثٌ الَ الفِ ، وَ اءِ وَ حُ يطانِ يفُ الشَّ و سَ مرِ وَ هُ بُ اخلَ وَ رشُ  هُ

، وَ  يطانِ ينارِ وَ فَخُّ الشَّ بُّ الدِّ مِ وَ حُ رهَ وَ الدِّ يطانِ  هُ همُ الشَّ   IQH»سَ
 : قال× عن اإلمام الصادق

ِ يسَ لَ « دُّ بليسَ إلِ ندٌ أَشَ نَ الجُ بِ  نِّساءِ مِ الغَضَ   IRH»وَ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ـيَ بلِ نَّ إِ إِ « طُـبُ شَ ـيَ ينَهُ وَ اطِ يسَ خيَ م بـِعَ : ولُ قُ أي اللحـم (اللَّحمِ لَـيكُ
رة(املُسكِرِ وَ  )احلرام أي العالقات ( النِّساءِ وَ  )أي املرشوبات أو املواد املخدّ

مةاجلنسية  إِ  ،)املحرّ َ  أَ  الَ ينِّ فَ دُ مجِ ِّ جِ   ISH»ايهَ فِ  الَّ إِ  اعَ الرشَّ
ر واألذ األساسية بيـد ـأي أن املال والنساء واملسكر هي مفاتيح الش(

 )الشيطان وجنده ولذا ينبغي عىل املؤمن التقو يف هذه األمور
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

سمُ  ةالنَّظَرُ « همٌ مَ نْ سَ هامِ إِ  ومٌ مِ ، فَ بلِ سِ نْ يسَ وفَ  مَ ها خَ كَ ـنَ  اً تَرَ  اهللاِ مِ
الَ  اً نَ يامَ اهللاُ إِ اهُ عطَ أَ  ِدُ حَ تَهُ يفِ جيَ لبِهِ وَ   ITH» قَ

                                                             

 . ٣١٣/ اخلصال  )١(

 . ٣٦٣/ حتف العقول  )٢(

 . ٢٩٣/  ٦٢ :بحار األنوار )٣(

 . ٣٨/  ١٠٤: بحار األنوار )٤(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤٧ 

 

مْ  إِنَّامَ ﴿ـ األمر بالسوء ٣ كُ رُ أْمُ وءِ﴾  يَ  بِالسُّ
وهو ما يشتمل عىل إيذاء اآلخرين واإلسـاءة هلـم باللسـان مـن الغيبـة 

بعد والنميمة والكذب واالفرتاء واالعتداء عىل كراماهتم وحقوقهم لينتقل 
ة والفعل مستعمالً يف ذلك كلّ إىل االستخدام املذلك  مـا يقـدر  بارش للقوّ

عليه من نفوذ سيايس أو اجتامعي أو إمكانية مادية أو عددية لالعتداء عىل 
اآلخرين وغصبهم أمواهلم وأمالكهم وحقوقهم الشخصية واملادية بالقهر 

 . واستخدام القوة والتسلّط وافتعال احلروب
ا يَا﴿ َ ينَ  أَهيُّ نُوا الَّذِ لُـواادْ  آمَ ـلْمِ  يفِ  خُ ـةً  السِّ افَّ الَ  كَ تَّبِعُـوا وَ اتِ  تَ طُـوَ  خُ

يْطَانِ  هُ  الشَّ مْ  إِنَّ وٌّ  لَكُ دُ بِنيٌ  عَ   IQH﴾مُ
لْ ﴿ قُ بَادِي وَ ولُوا لِعِ قُ يَ  الَّتِي يَ نُ  هِ سَ يْطَانَ  إِنَّ  أَحْ غُ  الشَّ زَ نـْ مْ  يَ يْـنَهُ  إِنَّ  بَ

يْطَانَ  انَ  الشَّ انِ  كَ ِنْسَ اً  لِإلْ وّ دُ بِيناً  عَ   IRH﴾مُ
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

نْ « بالِ مَ  مَ وَ ا قِيلَ فِ مَ الَ وَ ا قَ ملَ يُ كُ  يهِ فهُ يطانٍ  رشِ أي رشيك للشيطان ( شَ
نْ ، وَ )يف سعيه وعمله بالِ أَ  مَ رَ  نْ ملَ يُ يئاً اهُ النَّ يَ سِ ـوَ فَ  اسُ مُ ،  هُ ـيطانٍ كُ شَ رشِ

نِ وَ  نْ اهُ املُ خَ ابَ أَ اغتَ  مَ نَ مِ ةٍ بَ  ؤمِ ريِ تِرَ وَ فَ  ،)أي عداوة بينهام( امينَهُ غَ كُ  هُ رشِ
، وَ  يطانٍ نشَ رامِ وَ غَ شَ  مَ بَّةِ احلَ حَ نا فَ فَ بمَ هوةِ الزِّ وَ شَ يطانٍ  هُ كُ شَ   ISH»رشِ

 

                                                             

 . ٢٠٨ :البقرة )١(

 . ٥٣ :االرساء )٢(

 . ٢١٦: اخلصال  )٣(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤٨ 

يَّنَ ﴿ـ تزيني املعايص ٤ زَ مُ  وَ يْطَانُ  لَـهُ مْ  الشَّ لَـهُ مْ  أَعامَ هُ دَّ نِ  فَصَ ـبِيلِ  عَ  السَّ
مْ  هُ ﴾  الَ  فَ ونَ تَدُ ْ  هيَ

بّ الدنيا وزينتها وزبرجها حتـى تسـتويل عـىل حهي ووسيلته يف ذلك 
ـالَ ﴿قلب اإلنسان وفكـره  بِّ  قَ امَ  رَ تَنِي بـِ يْ ـوَ ـنَنَّ  أَغْ يِّ ُزَ مْ  ألَ ــهُ  األَرضِ  يفِ  لَ

مْ  نَّهُ يَ وِ ُغْ ألَ َعِنيَ  وَ ويستغرق يف الشهوات اآلخرة واإلعداد هلا فينسى  IQH﴾أَمجْ
ه وسع حتى تكون الدنيا وشهواهتا وزينتها بقي شيئاً مـن هي كلّ مهّ يه فال يُ

لَكِنْ ﴿آلخرته األعامل واألوقات  تْ  وَ ُمْ  قَسَ لُوهبُ يَّنَ  قُ زَ مُ  وَ ـهُ يْطَانُ  لَ ـا الشَّ  مَ
انُوا ﴾ كَ لُونَ عمَ   IRHيَ

 : قال× عن أمري املؤمنني
لٌ بهِ « كَّ وَ يطانُ مُ ل بالعبد(الشَّ بَهـا ،  ،)أي موكّ كَ نُ لَـهُ املَعصـيَةَ لِريَ يِّ زَ يُ

نِّيهِ  مَ فَهاا ويُ وِّ ةَ لِيُسَ  ISH»لتَّوبَ
له بالتوبة منها بعد ارتكاهبـا ( ل لإلنسان إرتكاب املعصية ويؤمّ أي يسهّ

خر توبة اإلنسان حتى يأتيه املوت وهو عىل حال املعصـية  ف أو يؤّ ثم يسوّ
  )رفيكون من أهل النا

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « غَلَ نَ  مَ هُ بِ شَ هِ غَريِ نَ فسَ االهتامم بآخرته واسـتغرق يف أي من أمهل ( فسِ

                                                             

 . ٣٩ :احلجر )١(

 . ٤٣: األنعام )٢(

 . ٦٤هنج البالغة، اخلطبة  )٣(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٤٩ 

َ يفِ  )أمور الدنيا ريَّ َ بَكَ وَ  ،)ووضوح اهلدف أي فقد البصرية(  الظُّلُامتِ حتَ ارتَ
لَكاتِ  يفِ  أمل يتخذ القرار الصحيح يف التعامل مع األمور التي تنتهي بـه إىل ( اهلَ

ت بِ وَ  ،)العاقبة السيئة دَّ ياطِينُهُ يفِ مَ ل العمـر يف أي زينت له طـو(  طُغيانِهِ هِ شَ
ءَ ، وَ )حتقيق أحالمـه ِّ نَت لَهُ يسَ يَّ ـنت عنـده أعاملـه السـيئة (هِ لـِعامَ أَ  زَ أي حسّ

وأصبح يراهـا وكأهنـا هـي األعـامل الصـحيحة التـي ينبغـي أن يسـعى هلـا يف 
  .IQH»)احلياة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 
لِقَ إِ « نَ بلِ خُ يِّ زَ نَ لَيسَ إِ وَ  ،اً يسُ مُ الَ  لَيهِ مِ   IRH@»ءٌ يشَ  لَةِ الضَّ
أي أن قدرة ابليس هي يف التزيني واإلغواء فقط وليس له قـوة قهريـة (

ترغم اإلنسان عىل الضاللة، وإنام اإلنسان هو الذي خيتار الضاللة بإرادته 
 .)بعد تزيني الشيطان

 : قال× عن أمري املؤمنني
ــوا أَ « ــيطَ اِعلَمُ ــانَ إِ نَّ الشَّ ــنِّيامَ نَّ ــد(  يُسَ هِ مَّ ــم طُرُ  )أي يُ ــهُ لِتَتَّ لَكُ ــوا قَ بِعُ

بَهُ  قِ   ISH»)أي تسريوا بعده(عَ
أي أن الشيطان ينقل اإلنسـان خطـوة بعـد أخـر نحـو اإلنحـراف (

  .)والضاللة هبدوء وتشويق
                                                             

 . ١٥٧اخلطبة  ،هنج البالغة )١(

ل  )٢(  . ٥٤٦: كنز العامّ

 . ١٣٨هنج البالغة، اخلطبة  )٣(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٥٠ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
يطَ  نَّ إِ « ، وَ الشَّ هُ قَ م طُرُ نِّي لَكُ يدُ أَ انَ يُسَ رِ ةً  نْ يُ قـدَ م عُ ُلَّ دِينَكُ ،  حيَ ةً قـدَ عُ

م بِ يُعطِيَ وَ  ةَ كُ رقَ ةِ الفُ امعَ   IQH»اجلَ
بمعنى أن الشيطان يتبع كل الوسائل التي تسبّب لإلنسان السـقوط يف (

املعايص من إثارة العداوة والفرقة واإلختالف والبغضاء والتشـاحن ومـا 
شابه من األمور التي تدفع اإلنسان دفعاً إلرتكاب الـذنوب بعـد التـورط 

 ).فيها
 : قال× عن اإلمام الكاظم

وَ الَ لِ قَ  ×يحَ سِ نَّ املَ إِ « ـغَ  نَّ إِ : نيَ يِّ ارِ لحَ نوبِ وَ صِ ـنْ ارَ الـذُّ ـا مِ َقَّراهتِ  حمُ
كَ  ـبلِ دِ إِ ائِ مَ هَ رُ َقِّ ، حيُ ـم وَ يسَ ها يفِ ا لَكُ رُ ـغِّ ـعُ وَ  أَ يُصَ تَجتَمِ م فَ تَكثُـرُ عيُـنِكُ

م يطُ بِكُ تُحِ   IRH»فَ
ألمور أي أن خطوات الشيطان تبدأ من األمور الصغرية ثم تنتقل إىل ا(

التـي تقـف يف نفس اإلنسان الكبرية بعد سقوط احلواجز واملوانع األولية 
 .)ابتداء أمام الشيطان

 

 ـ االضالل واالنحراف عن طريق اهللا ٥
فالشيطان يمنع وصول اهلدايـة لإلنسـان وحيجبـه عنهـا أو حيرفـه عـن 

الَ ﴿الرصاط املستقيم  بِامَ  قَ تَنِي فَ يْ وَ نَّ  أَغْ دَ عُ َقْ مْ  ألَ ـهُ اطَكَ  لَ َ يمَ  رصِ تَقِ  ثُمَّ * املُسْ
                                                             

 . ١٢١هنج البالغة، اخلطبة  )١(

 . ٣٩٢: حتف العقول  )٢(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٥١ 

مْ  تِيَنَّهُ نْ  آلَ ِ  مِ هيِمْ  بَنيْ دِ نْ ) أي من أمامهم( أَيْ مِ مْ  وَ هِ فِ لْ نْ  خَ عَ ِـمْ  وَ هنِ امَ ـنْ  أَيْ عَ  وَ
مْ  ئِلِهِ امَ الَ ) أي من اليمني واليسار( شَ ِدُ  وَ مْ  جتَ هُ ثَرَ ﴾ أَكْ ينَ اكِرِ   IQHشَ

، ومن أساليبه يف بمعنى حييط هبم من كلّ جانب الضالهلم عن الطريق
 : ذلك

: التشكيك يف القيم واملعتقدات بمختلف األساليب النفسية والفكرية* 
يَاطِنيَ  إِنَّ ﴿ ـونَ  الشَّ مْ  إِىلَ  لَيُوحُ لِيَـائِهِ مْ  أَوْ ـادِلُوكُ إِنْ  لِيُجَ مْ  وَ ـوهُ تُمُ عْ ـمْ  أَطَ  إِنَّكُ

﴾ كُونَ ِ رشْ   IRHلَـمُ
 يف ذات اهللا يف رجل شـكى إليـه الوسوسـة بـالتفكريملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

 : فقال
يطَ  نَّ إِ « مْ تَ انَ أَ الشَّ نْ  اكُ م، فَ يَقوَ عَ  لَمْ لِ فَ عامَ قِبَلِ األَ  مِ مْ تَ أَ لَيكُ نْ  اكُ  اذَ هَ  مِ

جهِ  م، فَـ )أي من طريق الوسوسة والتشكيك(الوَ لَّكُ ي يَستَزِ ا كـانَ ذَ إِ لِكَ
ر أَ كَ فَ لِ كذَ  يَذكُ م اهللاَلْ كُ دُ هُ  حَ حدَ   ISH»وَ

 : يف ذكر وسوسة الشيطان بالتشكيك يف الصالة قال ×عن اإلمام الصادق
دُ الَ « وِّ بِ  تُعَ ـنْ وا اخلَ مأَ  يثَ مِ ـكُ سِ ـالَ  نفُ نَقضِ الصَّ ـبـِ عُ ـ ،وهُ ةِ فتُطمِ نَّ إِ فَ

بِ  يطانَ خَ عتَ الشَّ ،ـادُ لِ يثٌ يَ دَ وِّ يَمضِ أَ فَ  ام عُ كُم يفِ لْ دُ ، وَ حَ همِ نَّ الَ  الوَ  يُكثِرَ
الَ  عَلَ ذَ  اذَ هُ إِ نَّ إِ ةِ، فَ نَقضَ الصَّ رَّ لِ فَ عُد إِ كَ مَ ـكُّ اتٍ ملَ يَ رِ امَ نَّـإِ ،  لَيهِ الشَّ يـدُ  يُ

                                                             

 . ١٧و ١٦ :األعراف )١(

 . ١٢١: األنعام )٢(

 . ٤٢٥/  ٢ :الكايف )٣(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٥٢ 

بِ  ، فَ  نْ يثُ أَ اخلَ عُد إِ ذَ إِ يُطاعَ َ ملَ يَ يصِ م أَ ىلَ ا عُ كُ دِ   IQH»حَ
 : قال× عن أمري املؤمنني

نَ سُ أَ  ثُمَّ « مَ دَ بحَ سكَ هُ آدَ دَ فِ أَ  اً ارَ انَ ، وَ يهَ رغَ ـهُ يشَ ـنَ فِ ا عَ ـآمَ ،يهَ تَـهُ َلَّ  ا حمَ
هُ إِ وَ  رَ ذَّ دَ يسَ وَ بلِ حَ هُ عَ وُّ ـدُ هُ عَ َّ ، فَـاغرتَ تَـهُ ـةً عَ نَفَ  ،اوَ يـهِ بـِاسَ ،  ارِ دَ لَ املُقـامِ
رَ وَ  ةِ األَ مُ قَ بَ برَ افَ ، فَ ، وَ اعَ اليَقِ ارِ هِ كِّ زِ نيَ بِشَ ةَ العَ نِهِ  يمَ هْ   IRH»بِوَ

أي كان سـالح الشـيطان مـع آدم هـو التشـكيك يف اليقـني والـوهن (
  .)و اإلرادةوالتضعيف يف العزيمة أ

م وعدم العلم واليقني*  أَنْ ﴿: الظنّ والتوهّ ىلَ  تَقُولُوا وَ ـا اهللاِ عَ  الَ  مَ
ونَ    ISH﴾تَعلَمُ

 : عن ابن عبّاس
وَ رآنَ فَ الَفَ القُ ا خَ مَ « نْ  هُ يطانِ  مِ طُواتِ الشَّ   ITH»خُ
 .)فالقرآن هو اليقني الثابت وما سواه يقبل الشك والرتجيح(

  :قال× عن أمري املؤمنني
تَنِ أَ نَّ إِ « وعِ الفِ قُ تَّبَعُ هوَ ام بَدءُ وُ نَ فَ ... اءٌ تُ ـيطانُ الِ هُ ـ كَ يَستَويلِ الشَّ  ىلَ عَ

، وَ ائِ ولِيَ أَ  و الَّ هِ نجُ بَقَت لَ ذِ يَ سنىـينَ سَ نَ اهللاِ احلُ م مِ   IUH»هُ
                                                             

 . ٣٥٨/  ٣ :الكايف  )١(

 . ١اخلطبة  ،هنج البالغة )٢(

 . ٣٣: األعراف )٣(

 . ٤٠٣/  ١: الدر املنثور )٤(

 . ٥٠هنج البالغة، اخلطبة )٥(



 

 

 نأحاديث يف الشيطا

٣٥٣ 

أي أن الشيطان يستخدم الفتنة واإلختالف يف دفـع أتباعـه وضـعاف (
 .)عايص الكبريةالدين نحو الوقوع يف اإلثم وامل

 : تلبيس الدين* 
 : قال× عن اإلمام زين العابدين

يطَ  أَ لَوالَ فَ « نْ نَّ الشَّ م عَ هُ عُ تَدِ تِكَ مَ طَ  انَ خيَ صَ اعَ ، وَ اكَ عَ ا عَ  الَ  لَوْ اصٍ
رَ لَ  هُ نَّ أَ  وَّ مُ البَ ـصَ قِّ مَ اطِلَ يفِ هُ ثالِ احلَ نْ  مِ لَّ عَ يقِكَ ضَ  ا ضَ   IQH»الٌّ طَرِ

سم الدين والـدفاع عنـه وعـن للناس املعايص با أن الشيطان يربرأي (
قيمه ومجاعته وتشكيالته ليسوقهم إىل فعـل احلـرام مـن الغيبـة والنميمـة 

 ). والظلم وما شابه بإسم اإلنتصار للدين
 : قال يف توضيح بعض أساليب الشيطان وإغراءاته× عن أمري املؤمنني

، إِ يَ « يلُ مَ عِدُ عَ يسَ الَ بلِ نَّ إِ ا كُ ، وَ فنَ  نْ  يَ هِ عِدُ عَ امَ نَّ إِ سِ هِ  نْ  يَ بِّ م  رَ لَهُ يَحمِ لـِ
مىلَ عَ  طَهُ رِّ يُوَ يَتِهِ فَ عصِ   IRH» مَ

بمعنى ال يدعوهم باسمه وإنّام باسم الدين أو اسم اهللا ليسـهل خـداع (
 ) الناس، أي يلبّس املعايص لباس الدين والطاعة هللا يف تزيني فعلها

 

مْ ﴿: ـــ األمــاين والوعــود الكاذبــة٦ هُ ــدُ عِ مْ  يَ نِّــيهِ مَ يُ ــا وَ مَ مُ  وَ هُ ــدُ عِ  يَ
يْطَانُ  وراً  إِالَّ  الشَّ رُ   ISH.﴾غُ

                                                             

 . ١٤٥٥/  ٤: ميزان احلكمة )١(

 . ٢٧/ بشارة املصطفى  )٢(

 . ١٢٠ :النساء )٣(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٥٤ 

وسـائل مجيع وذلك بتزيني الدنيا وآماهلا الكاذبة مستخدماً يف ذلك 
زْ ﴿: االغواء واخلداع كام وصف اهللا تعـاىل ذلـك بقولـه زِ ـتَفْ اسْ ـنِ  وَ  مَ

تَطَعْتَ  مْ  اسْ نْهُ تِكَ  مِ وْ لِبْ  بِصَ أَجْ مْ  وَ يْهِ لَ يْ  عَ لِكَ  لِكَ بِخَ جِ رَ مْ  وَ هُ كْ ـارِ شَ  وَ
الِ  يفِ  وَ األَوالَ  األَمْ مْ  دِ وَ عِدهُ ا وَ مَ مُ  وَ هُ عِدُ يْطَانُ  يَ وراً  إِالَّ  الشَّ رُ   IQH﴾غُ

ع عليها واملراد  واملراد بصوت الشيطان هو كلّ ( ما يدعو إىل املعصية ويشجّ
 باخليل والرجال أي جنود الشيطان باختالف قدراهتم وإمكانياهتم فالراجـل

واخليّال هو ) أي املستعمل للوسائل العادية يف االغواء واالضالل(هو املايش 
اكب  يف راكة ـ؛ واملراد بالش)احلديثة لوسائل املتطورةلأو املستخدم (للخيل الرّ
مـات( األموال واملـراد  ،)هو حتبيب املال إلـيهم ورصفـه يف املعـايص واملحرّ

ة التي تدفع اإل(باألوالد   ). بالقهر هنسان لفعل ما يريدأي اجلنود والقوّ
 : ـ االعجاب بالنفس والكرب والغرور٧

 : قال× عن أمري املؤمنني
وءِ  ..يف اهللاَ اهللاَ« ، فَ عَ  سُ ربِ ـَإِ اقِبَـةِ الكـِ ةُ إِ هنَّ صـيَدَ ـبلـِا مَ ى، يسَ العُظمَ

ربَ وَ  هُ الكُ تُ كِيدَ   «IRHمَ
عور بمعنى إن من أعظم وسائل ابليس هو زرع الكرب يف النفس والشـ(

بالعظمة حيث يزين لإلنسان قدراته العقلية ومواهبه الشخصية وإمكانياته 
                                                             

 . ٦٤ :االرساء )١(

 . ١٩٢اخلطبة  ،هنج البالغة )٢(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٥٥ 

الذاتية ويشعره بالتفوق عىل اآلخرين واإلحساس هبم بأهنم دون مسـتواه 
 )وقدراته فيدفعه ذلك نحو اإلحساس بالكربياء والغرور الكاذب

 : يف كتابه ملالك األشرت قال× عن أمري املؤمنني
، وَ نَ ابَ بِ جَ عاإلِ اكَ وَ يَّ إِ « كَ ةَ بِ فسِ نهَ امَ الثِّقَ بُكَ مِ بَّ اإلِ ا، وَ  يُعجِ اءِ طـرَ حُ

نْ لِ نَّ ذَ إِ فَ  ،)أي مدح الناس( يطَ أَ  كَ مِ صِ الشَّ ـقَ  نَ انِ يفِ وثَقِ فُرَ هِ لِيَمحَ فسِ
نْ مَ  نِنيَ  انِ حسَ إِ  ا يَكونُ مِ @IQH»املُحسِ

مـن بمعنى ينبغي للمؤمن أن يالحظ فضـل اهللا عليـه بـام وفقـه إليـه (
املواهب والقدرات فيكون هدفه هو شـكر اهللا وبلـوغ رضـاه دون طلـب 

  )شكر الناس ومدحهم والذي يفتح عليه أبواب الشيطان ومنافذه
 : قال× عن أمري املؤمنني

ةً ـخِ ـاِتَّ « سـلَحَ ـعَ مَ وا التَّواضُ م وَ بَ  )أي سـالحاً (ذُ م بَـيـنَكُ كُ وِّ ـدُ نيَ عَ
نْ إِ فَ ، جنودِهِ يسَ وَ بلِ إِ  لِّ  نَّ لَهُ مِ نـودَ أُ كُ ـةٍ جُ ، ] IRHالً اجـرِ وَ [ ، اً انَـعوَ أَ وَ  اً مَّ

  ISH»اً انَ فُرسَ وَ 
                                                             

 . ٥٣هنج البالغة، الكتاب  )١(

جال(ورد يف املصدر  )٢( رَ جاال(إال أن الصحيح هو ) وَ والرجال مجع راجـل ) رِ
إِنْ  ﴿:وهو املايش قال تعاىل ـتُمْ  فَ فْ ـاالً  خِ جَ بَانـاً  أَوْ  فَرِ كْ  واملـراد أن ابلـيس لـه ﴾ رُ

  .ن بأسلحة فتاكة ووسائل متطورة تناسب الزمنجنود عاديون وجنود مزودو
 . ١٩٢ج البالغة، اخلطبة هن )٣(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٥٦ 

 : قال× عن اإلمام الصادق
يهِ ـ لِ بلِ الَ إِ قَ « لَ نودِهِ ـيسُ ـ لَعنةُ اهللاِ عَ مَ يفِ ذَ إِ : جُ نِ ابنِ آدَ نتُ مِ  ا استَمكَ
لَ الِ مَ بَ أُ ثٍ ملَ ثَالَ  مِ ريُ إِ فَ  ،ا عَ قبُ  نَّهُ غَ نـهُ مَ أن أعاملـه سـتكون غـري  أي( ولٍ مِ

هُ ذَ إِ  :)تكثرمن اهللا مهام مقبولة  لَ مَ أي عده كثرياً بمعنـى أن يـر ( ا استَكثَرَ عَ
نفسه كثري الصاحلات أو إنه اد حق الطاعة وله مقام كبـري عنـد اهللا وكـأن كـل 

ـ، وَ )أعامله مقبولة مزكاة ليس فيها نقص ولعل فيها فضل عـىل اهللا نبَـهُ ـنَسِ  يَ ذَ
، )تم بمخالفة اوامر اهللا ونواهيه فيفعل ما يشـاء مـن األعـامل املحرمـةأي مل هي(
هُ العُجبُ وَ  لَ   IQH»)أي الغرور والكرب يف نفسه( دَخَ

بمعنى أن هذه الصفات التي يشملها احلديث تفقد اإلنسان ثـواب اهللا (
وحترمه من لطفه وعنايته ومتكن الشيطان من السيطرة عىل اإلنسان وقيادته 

 ) لضالل والغييف سبل ا
 : قال× عن أمري املؤمنني

وا بِامَ « ُ نْ  كَ اعتَربِ لهُ الطَّ أَ  ذْ يسَ إِ بلِ إِ فِعلِ اهللاِ بِ  انَ مِ مَ هُ يلَ وَ وِ حبَطَ عَ هدَ جُ
، وَ  يدَ هِ ، الَ فِ سَ ةَ آالَ تَّ بَدَ اهللاَ سِ د عَ انَ قَ كَ اجلَ نيَ  ينِ سِ  نْ مِ  أَ  يُدرَ نَةٍ  مْ ا أَ الدُّ

نْ  نِ  مِ ةِ  يسِ رَ نْ  ،اآلخِ ةٍ وَ سَ  كِربِ  عَ ةٍ اعَ دَ   IRH»احِ
بمعنى ال ينبغي أن يصيب املؤمن الغرور بكثرة أعاملـه الصـاحلة فقـد (

  .)إذا عظمت عنده نفسه وأصابه الكِربَ والغروركله حيبط اهللا عمله 
                                                             

 . ١١٢: اخلصال  )١(

 . ١٩٢هنج البالغة، اخلطبة  )٢(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٥٧ 

 : ـ شحن القلوب باحلسد والبغي والبغضاء٨
 : قال× عن أمري املؤمنني

ةُ إِ « نَصَ قْ سدُ مِ ربَ بْلِ احلَ   «IQHيسَ الكُ
إذ أن احلاسد يستعمل كل املحرمات ألجل إيقاع األذ بعـدوه فيقـع (

 ).يف مصائد ابليس وخداعه
 : قال× عن اإلمام الصادق

نُودِهِ ـيسُ لِ بلِ يقولُ إِ « ـدَ وَ أَ : جُ سَ مُ احلَ يـنَهُ  ،)أي الظلـم( البَغـيَ لقُـوا بَ
ُ إِ فَ  الَ  امَ هنَّ ندَ اهللاِيَعدِ كَ نِ عِ   IRH» الرشِّ

 : قال× ؤمننيعن أمري امل
بَ إِ « رِ الغَضَ ظِ  هُ نَّ إِ فَ  ،حذَ ندٌ عَ نْ جُ نودِ إِ  يمٌ مِ  ISH»يسَ بلِ جُ

 

 : الشيطان وجودجمالس الفجور والبطالني وأماكن االشرتاك يف  ـ ٩
 : قال× عن أمري املؤمنني

ةُ أَ « الَسَ وَ جمُ نساةٌ لإلِ هلِ اهلَ يطانِ يامنِ وَ  مَ ةٌ للشَّ َ رضَ   ITH»حمَ
  .)الشياطني وتكثر فيه شباكهمحترضه  ط الفاسدبمعنى أنّ املحي(

                                                             

 . ١١٣٣: غرر احلكم  )١(

 . ٣٢٧/  ٢: الكايف )٢(

 . ٦٩الكتاب  ،هنج البالغة )٣(

 . ٨٦هنج البالغة، اخلطبة  )٤(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٥٨ 

 

 : قال× عن اإلمام الباقر
ُّ بِقَ « ، وَ سـوَ رضِ األَ اعِ األَ رشَ ـوَ اقُ يـدَ  هُ و بِرَ بلـِإِ  انُ مَ ، يَغـدُ ، يسَ هِ تـِ ايَ

، وَ وَ  يَّهُ رسِ عُ كُ تَهُ يَضَ يَّ رِّ بُثُّ ذُ سيّام إذا  بني البائعني واملشرتينينرشهم أي ( يَ
ت األسواق بالنس جاتعجّ   IQH»)اء املتربّ

أي أن املحل الدائمي حلضور الشيطان وجنده هـو األسـواق، ففيهـا (
شرتين تكثر موارد املعصية واإلثم بام يلقيه الشيطان عىل ألسنة البائعني وامل

 .)ترصفات حمرمةوما يقومون به من أعامل و
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
الِسُ األَ « ُ الشَّ جمَ ارضِ   IRH»انِ يطَ سواقِ حمَ
 .)أي األماكن التي حيرض فيها الشيطان(

 

 ما يبعد عن الشيطان 
 ـ كثرة ذكر اهللا ١
نْ ﴿ مَ نْ  يَعْشُ  وَ رِ  عَ َنِ  ذِكْ محْ يِّضْ  الرَّ يْطَاناً  لَهُ  نُقَ وَ  شَ هُ ينٌ  لَهُ  فَ رِ   ISH﴾قَ
ذَ ﴿ وَ تَحْ مُ  اسْ يْهِ لَ يْطَانُ  عَ مْ  الشَّ اهُ أَنْسَ رَ  فَ بُ  أُولَئِكَ  اهللاِ ذِكْ زْ  يْطَانِ الشَّ  حِ

بَ  إِنَّ  أَالَ  زْ يْطَانِ  حِ مُ  الشَّ ونَ  هُ ُ ارسِ   ITH﴾اخلَ
                                                             

 . ٩٨١٤: غرر احلكم  )١(

 . ٨٤/١١: بحار األنوار )٢(

 . ٣٦ :الزخرف )٣(

 . ١٩ :املجادلة )٤(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٥٩ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةُ الشَّ « دَ طرَ   IQH»انِ يطَ ذِكرُ اهللاِ مَ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
أسُ مَ « ؤْ الِ كُ ذِكرُ اهللاِ رَ ، وَ لِّ مُ نٍ هُ السَّ مِ بحُ نَ الشَّ الَ رِ ةُ مِ   IRH»انِ يطَ مَ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةُ اإلِ « نَ الشَّ نِ وَ يامَ ذِكرُ اهللاِ دِعامَ ةٌ مِ   ISH»انِ يطَ عِصمَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
طمِ الطَّ  نَّ إِ « طام كخَ سواسِ خَ أي كاملنقـار الطويـل عنـد بعـض ( رِ ائِ لِلوَ

عَ ذَ  اذَ إِ فَ  ،)الطيور ضَ مَ وَ لَ ابنُ آدَ فَ ، أُ  يفِ  خلطـمكَ الِ غَ سُ سـوِ وَ لـبِ يُ نِ القَ ذُ
رَ اهللاَنِ إِ فَ  كَ زَّ وَ ذَ صَ وَ جَ  عَ ، فَ لَّ نَكَ نَسَ سواسَ لِ ذَ لخَ يَ الوَ مِّ   ITH»كَ سُ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
عٌ انَ وَ يطَ نَّ الشَّ إِ « ىلَ  اضِ هُ عَ طمَ ، فَ خَ مَ بحَ ذَ إِ  قَلبِ ابنِ آدَ رَ اهللاَ سُ كَ هُ ا ذَ انَ

، وَ  نَسَ ، فَ  اذَ إِ خَ لبَهُ مَ قَ َ التَقَ نَّ لِ ذَ نَيسِ سواسُ اخلَ   IUH»اسُ كَ الوَ
                                                             

 . ٥١٦٢: غرر احلكم  )١(

 . ٥١٧١: غرر احلكم  )٢(

 . ٥١٧٢: غرر احلكم  )٣(

ل  )٤(  . ١٢٦٧: كنز العامّ

 . ٨٦٩/  ١ :جممع البيان  )٥(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٦٠ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لُّ مَ « نْ  وَ هُ ن ذِكرِ اهللاِ فَ ى عَ هلا أَ كُ   IQH»يسَ بلِ إِ  مِ

 

 ـ االستعاذة من الشيطان٢
لْ ﴿ قُ بِّ  وَ وذُ  رَ نْ  بِكَ  أَعُ اتِ  مِ زَ َ يَاطِنيِ  مهَ ـوذُ *  الشَّ أَعُ كَ  وَ بِّ  بـِ  أَنْ  رَ

ونِ  ُ ْرضُ   IRH﴾حيَ
ا﴿ إِمَّ نَّكَ  وَ غَ نْزَ نَ  يَ يْطَ  مِ غٌ  انِ الشَّ تَعِذْ  نَزْ اسْ هُ  بِاهللاِ فَ وَ  إِنَّ يعُ  هُ مِ ﴾ السَّ لِيمُ   ISHالعَ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ أَ « عاءَ تَسلَمْ مِ يطانِ  كثِرِ الدُّ ةِ الشَّ رَ وْ   ITH»سَ
 ) أي هيمنة الشيطان عىل النفس(

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
رطُومٌ كَ بلِ نَّ إِ إِ « رطُومِ يسَ لَهُ خُ يل[خُ هُ اوَ ] الفِ عُ مَ  قَلبِ ابـنِ آدَ ىلَ عَ  ضِ

واتِ وَ  هَ هُ الشَّ رُ كِّ ، وَ يُذَ اتِ ّ مَ أتِيهِ بِاألَ يَ اللَّذّ ةِ عَ ، وَ اينِ سَ سوَ أتِيهِ بِالوَ لبِهِ ىلَ يَ  قَ
هُ يفِ لِ  كَ كِّ ـ يُشَ ، فَ ـذَ إِ ربِّهِ بـدُ  الَ ا قَ ـأَ «: العَ ـمِ وذُ بـِعُ لـِاهللاِ السَّ ـنَ يعِ العَ يمِ مِ

يطَ  جِ الشَّ ونِ إِ  نْ اهللاِ أَ بِ  وذُ عُ أَ يمِ وَ انِ الرَّ رضُ ـمِ  نَّ حيَ وَ السَّ لـِاهللاَ هُ » يمُ يعُ العَ
                                                             

 . ١٧٠/  ٢ :تنبيه اخلواطر  )١(

 . ٩٨و  ٩٧ :املؤمنون )٢(

 . ٣٦ :فصلت )٣(

 . ٩/  ٧٨:  البحار )٤(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٦١ 

رطُومُ  نَسَ اخلُ نِ القَلبِ  خَ   IQH»عَ
 ـ االعتصام باهللا ٣
لْطَانٌ  لَهُ  لَيْسَ  إِنَّهُ ﴿ ىلَ  سُ ينَ  عَ نُوا الَّذِ ىلَ  آمَ عَ ِمْ  وَ هبِّ لُونَ  رَ كَّ تَوَ   IRH﴾يَ
بَادِي إِنَّ ﴿ مْ  لَكَ  لَيْسَ  عِ يْهِ لَ لْطَ  عَ نِ  إِالَّ  انٌ سُ بَعَكَ  مَ نَ  اتَّ ينَ  مِ اوِ   ISH﴾الْغَ

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
ةٌ لَ : يسُ بلِ إِ  قالَ َ« سَ ةٌ وَ  فِ يسَ يلِ مخَ يلَ نَّ حِ تياسِ يفِ رُ النَّ ائِ سَ يهِ بضَ نِ :  قَ مَ

مَ بِاهللاِ ةٍ وَ ةٍ صَ يَّ نِ  نْ  عَ اعتَصَ لَ ادِقَ يـهِ يفِ عَ  اتَّكَ ِ لَ هِ، وَ أُ يـعِ  مجَ ـورِ ثُـمُ ـن كَ رَ مَ
هُ يفِ  هِ، وَ  لَيلِهِ وَ تَسبيحُ ارِ َ هنَ َ ألِ يضِ ن رَ يهِ املُ مَ نِ بِ خِ ، وَ نَ اهُ لِ  يَرضَ امَ ؤمِ هِ ن فسِ مَ
ع عَ  زَ ، وَ املُصيبةِ حِ  ىلَ ملَ جيَ يبُهُ َ بـِنيَ تُصِ يضِ ن رَ ـمَ اهللاُ لَـهُ وَ امَ مَ سَ ـتَمَّ  قَ  ملَ هيَ

زقِهِ    ITH»لِرِ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

سوَ « لِّ قَلبٍ وَ سوَ ذَ إِ ، فَ اسٌ لِكُ تَقَ الوَ جابَ ا فَ أي أثر يف ( القَلبِ  اسُ حِ
ذَ بِ أُ انُ وَ هِ اللِّسَ نَطَقَ بِ ، )القلب بدُ خِ أي يؤاخذ اهللا العبـد عـىل قولـه أو ( هِ العَ

فتُقِ القَلبَ وَ ذَ إِ ، وَ )فعله املحرم نطِقْ بِ ا ملَ يَ جَ الَ هِ اللِّسانُ فَ ملَ يَ رَ   IUH» حَ
                                                             

ل  )١(  . ١٢٦٦: كنز العامّ

 . ٩٩ :النحل )٢(

 . ٤٢ :احلجر )٣(

 . ٢٨٥: اخلصال  )٤(

ل  )٥(  . ١٢٦٨: كنز العامّ



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٦٢ 

 

 ـ عمل الصاحلات ٤
 : قالملسو هيلع هللا ىلص هللاعن رسول ا

ءٍ إِ أُ  الَ أَ « م بِيشَ كُ ُ م كَ أَ  نْ خربِ نكُ يطانُ مِ دَ الشَّ باعَ وهُ تَ لتُمُ عَ دَ  امَ نتُم فَ باعَ تَ
نَ  قُ مِ ؟ قالوا املَرشِ بِ   .بَىل: املَغرِ

 

دُ : ملسو هيلع هللا ىلصقالَ  وِّ ومُ يُسَ ، وَ  الصَّ هُ جهَ ، وَ وَ هُ ُ ظَهرَ ةُ تَكرسِ قَ دَ بُّ يفِ الصَّ  اهللاِ احلُ
ةُ وَ  رَ ـ املُؤازَ ـالِحِ يَقطَعـانِ دَ  العَ ىلَ عَ ـلِ الصّ ، وَ مَ هُ رَ ارُ يَقطَـعُ سـتِغفَ اإلِ ابـِ

تِينَهُ    IQH»وَ
 

ــهوات ( ــت الش ــذي يمي ــوم ال ــيام الص ــاحلة س ــامل الص أي أن األع
والصدقات التي تدفع الـبالء واحلـب يف اهللا الـذي يرفـع درجـة املـؤمن 

إلنسان عن تـأثريات هي من األمور التي تبعد اواستغفار اهللا من الذنوب 
 .)اتهالشيطان وإغواء

 

 : قال× عن اإلمام الباقر
َ عَ « وا هبِ رُ بَكِّ ، فَ ةِ قَ دَ م بِالصَّ جهَ إِ إِ فَ  ،الَيكُ دُ وَ وِّ ا تُسَ   IRH»يسَ بلِ هنَّ
وهو تنبيه إىل املبادرة بالصدقات يف كل يوم حتى تكون لإلنسان عـادة (

 .)يومية
                                                             

 . رشيان احلياة الذي يمرّ يف الرقبة: ، الوتني٥٩/ أمايل الصدوق  )١(

 . ٢٩٨/ حتف العقول  )٢(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٦٣ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
خَ اِ «  وَ لبَكَ التَّقوَ ر قَ  تَغلِبشعَ وَ يطَان الِفِ اهلَ   IQH»الشَّ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
يطَانِ « اتِ الشَّ طَوَ نْ سَ صنٌ مِ ةُ حُ الَ   IRH»الصَّ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
الَّ « دٍ بِيَدهِ ذِ وَ َمَّ ٌ وَ لَعَ ! ي نَفسُ حمُ دٌ املِ ـىلَ أَ  احِ ـدُّ عَ ـنْ بلـِ إِ شَ لـفِ أَ  يسَ مِ

َ  ،ابِدٍ عَ  هِ نَّ العَ ألِ َ وَ  ،ابِدَ لِنَفسِ هِ  العاملِ   ISH»لِغَريِ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ـأَ : الَ يسَ قَ بلِ إِ  نَّ إِ « نوبِ فَ م بِالـذُّ ، فَ االِ بِ  وينِ هلَكُ أَ هلَكتُهُ  لَـامَّ سـتِغفارِ

م بـِكَ أَ لـِيتُ ذَ أَ رَ  ـمْ فَ  ،اءِ هوَ األَ هلَكـتُهُ ـبونَ أَ  هُ سَ ـُحيَ هتَـدونَ فَـ مهنَّ  الَ مُ
رُ    ITH»ونَ يَستَغفِ

الصاحلة ومثلها كثري تعني اإلنسان يف البعـد عـن  فجميع هذه األعامل(
 )الشيطان والفوز برضوان اهللا وفضله
 + ++  

 

                                                             

 . ١١٥/ غرر احلكم  )١(

 . باب الصالة/  ٢الكايف  )٢(

ل )٣(  . ٢٨٩٠٨ / كنز العامّ

 . ٨٧/  ١ : الرتغيب و الرتهيب  )٤(



 

 

 أحاديث يف الشيطان

٣٦٤ 

 
 
 
    @Â«ã”bj€a@‚bfl0a@Ffib”@Z 
 

@Ú”áó€bi@·ÿÓ‹« 

@bËi@aÎã"ÿjœ 

7Ó‹ig@ÈuÎ@Ü Ï!m@bË„hœ 

 
٢٩٨/ حتف العقول                 



 

 ٣٦٥ 

 دعاؤه يف املحذورات

 دعاؤه في المحذورات

 
 @Í˙b«ÜpaäÎâz‡ €a@¿  

 )@Âflk”aÏ»€a(J 

 
ائِكَ ا ضَ نِ قَ سْ ىلَ حُ دُ عَ مْ مَّ لَكَ احلَ هُ نِّـي IQHللَّ ـتَ عَ فْ َ امَ رصَ بـِ ، وَ

نْ بَالَ  ـنْ  ، فَالَ IRHئِكَ مِ لْـتَ يلِ مِ جَّ ا عَ محَتِكَ مَ نْ رَ ظِّي مِ ـلْ حَ عَ ْ جتَ
                                                             

يتضمن الدعاء عرب رشحه ملفهوم الـبالء والعافيـة ونتـائجهام يف الـدنيا واآلخـرة  *
ةٍ أو ملـك أو زينـة هـي  توجيه األنظار إىل أنّ الدنيا وما فيها من نعيم أو عافية أو لذّ

والزوال ألن عمر اإلنسان يف الدنيا قصري حمدود األمد، بينام العمر رسيعة اإلنقضاء 
ة هي حياة اآلخرة التي فيها اخللود األبدي والسـعادة الدائمـة  احلقيقي واحلياة احلقّ

ا﴿ مَ هِ  وَ ذِ َيَاةُ  هَ يَا احلْ نْ وٌ  إِالَّ  الدُّ ـهْ عِبٌ  لَ لَ إِنَّ  وَ ارَ  وَ ةَ  الدَّ ـرَ يَ  اآلخِ ــهِ انُ  لَ َيَـوَ ـوْ  احلْ ـانُوا لَ  كَ
ونَ  علَمُ لذا ينبغي للمؤمن أن يكون راضياً بقضاء اهللا وخريته له يف احلياة الـدنيا،  ﴾يَ

وأن يكون دعاؤه ومسألته منسجمةً مع هذا الفهم بام يوفّقه لنيل رضوان اهللا والفوز 
 .بجنانه

تـه، إن كـان  )١( من عالمات املؤمن الرىض بقضاء اهللا وتقديره مهام كان نوعه ومدّ
ة أو رفاهيـة، أو مـا شـابه مـن أحـوال يف ف ، أو مرضٍ أو عافيـة، أو شـدّ قرٍ أو غنىً

الدنيا، فاهللا سبحانه وتعاىل هو أدر بمصلحة عبده وما يليق به من قضاء يف الـدنيا 
 . والذي تكون عاقبته النهائية يف صالح املؤمن حتّى وإن ساءه ذلك يف الدنيا

واملراد الشـكر (يها أذ أو معاناة لإلنسان، ابتالئك أو مقاديرك التي ف: بالئك )٢(
اء الذي هو عرضة لإلصابة به يف كل يوم لـوال  هللا عىل ما دفع عنه من البالء والضـرّ

 ). فضل اهللا ورمحته

QX 



 

 ٣٦٦ 

 دعاؤه يف املحذورات

افِيَتِكَ  يتُ بِ أَ فَ  ،IQHعَ قِ د شَ ونَ قَ امَ  ،IRHتُ بامَ أَحبَ كُ ي بـِ ِ ـريْ ـعِدَ غَ سَ وَ
تُ  هْ رِ لِلْتُ ISHكَ ا ظَ نْ مَ كُ إنْ يَ تُّ  ،فِيهِ  ITH، وَ هِ  IUHأَو بـِ ـذِ ـنْ هَ فِيـهِ مِ

                                                             

ل اهللا العافية ويديمها لبعض الناس، ولكن ليس من بـاب الرمحـة  )١( فقد يعجّ
ذنوب واملعايص ليأخـذهم والفضل، وإنّام من باب اإلستدراج واالسكثار من ال

مـن بـاب عـدم ) العافيـة مـن الـبالء(بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر، أو قد تكون 
العناية بالعبد فيحجب اهللا عنه فضالً عظيامً من خالل عدم تعرضـه للـبالء بيـنام 
يفوز بذلك األبرار وحيصلون عىل الدرجات العىل يف اآلخرة بالصـرب والتحمـل 

 . للبالء
معنى شقيت بام أحببت من العافية والسالمة يف أمـور الـدنيا، ب: بام أحببت )٢(

ى﴿: قال تعاىل سَ عَ بُّوا أَنْ  وَ ِ يْئاً  حتُ وَ  شَ هُ ٌّ  وَ ﴾ إ رشَ مْ ذ قد يكـون يف هـذه العافيـة لَكُ
 . لثواب عظيم يف اآلخرة خرسان

بمعنى بمـا كرهت من االبتالء والــمحنة واألذ يف سـبيل : بمـا كـرهت )٣(
اآلخرون بتعرضهم للبالء وصربهم عليه، وذلـك ألنّ االبـتالء  اهللا، حيث سعد

وإن كان فيه ألـمٌ ومعاناة إال أنّه من موارد الرمحـة اإلهليـة واالفاضـات الربانيـة 
فـي الدنيا واآلخرة، واملراد من الفقرة املاضية التنبيه عىل أنّ اهللا سـبحانه أرحـم 

ه من قضاء ومقـادير قـد تــخفى بعبده من رحـمـة العبد بنفسه فيمـا يـختاره ل
عواقبها عىل اإلنسان، فينبغي أن يكون اإلنسان شاكراً ربّه عـىل مجيـع األحـوال 
واملقادير حتى وإن كان ظاهرها مؤذياً أو فيه معاناة فقد يكون العـالج والشـفاء 

 . وحسن العاقبة مع هذا الدواء املرّ 
 ). نهارفيه من العافية يف وقت ال(بقيت، أصبحت : ظللت )٤(
قضيت الليل يف عافية وطمأنينة، واملراد إن كانت هذه العافية يف النهار : بتّ  )٥(

 . أو الليل



 

 ٣٦٧ 

 دعاؤه يف املحذورات

افِيَةِ  يْ بَالَ  ،العَ دَ َ يَ طِعُ  IQHءٍ بَنيْ نْقَ رٍ IRHالَ يَ زْ وِ عُ  ISH، وَ فِ تَ رْ مْ  ،الَ يَ ـدِّ قَ فَ
رتَ  ا أَخَّ نِّ  ،ITHيلِ مَ رْ عَ أَخِّ اوَ تَ  ي مَ مْ دَّ ثِريٍ  ،IUHقَ ُ كَ غَريْ اقِبَتُـهُ  فَ ـا عَ مَ

نَاءُ  ُ  ،IVHالفَ ريْ غَ لِيلٍ  وَ ا قَ اقِبَتُهُ  مَ اءُ  عَ لِّ  ،IWHالبَقَ صَ ىلَ  وَ دٍ  عَ َمَّ آلِهِ  حمُ  . وَ
                                                             

واملراد إن (أي يعقبها بالء وشدة حساب يف الدنيا واآلخرة، : بني يدي بالء )١(
العافية التي شملتني هبا يف هنار أو ليل إذا كـان سـيعقبها بـالء عظـيم يف الـدنيا 

 ). فها عنّي واجعلني مع الناس سواسيةً يف البالء واملحنةواآلخرة فارص
 ). أي بالء متواصل(ثابت ال يزول، مستمر : ال ينقطع )٢(
 ). يكون مالزماً يف حالة العافية(إثم أو ذنب : وزر )٣(
أي قدم يل البالء واملحنة التي تعرض هلا املؤمنون ألكـون رشيكـاً معهـم يف  )٤(

 . األجر واملعاناة
ر عنّي ما اخرتت يل من العافية من الـبالء والسـالمة التـي سـتكون  )٥( أي أخّ

عاقبتها يف النهاية هي غري ما حتبّ وترىض، من حيث ضـياع األجـر واملثوبـة أو 
 . من حيث االنحراف عن الطريق وسوء العاقبة أو اخلامتة السيئة لألعامل

إن بـدا كثـرياً يف مقـاييس أي إنّ ما كانت هنايته الفناء والزوال فهو قليـل و )٦(
ي الدنيا فكثرة املال واملكاسب املادية ال تدوم بل تزول بزوال العمـر الـدنيوي أ

 . املوت عند حلول
أي أن الطاعات واألعامل الصاحلة التي يـذخر : وغري قليل ما عاقبته البقاء )٧(

الذي  جزاؤها يف دار القرار هي ليست باليشء القليل بل هي اليشء الثمني بعينه
ينبغي اإلكثار منه واملسابقة إىل حتصيله ألنـه زاد اآلخـرة وحصـاد الـدنيا الـذي 
جيلب نعيم اآلخرة وسعادهتا، بينام تزول حالوة الدنيا ولذائذها رسيعاً حتّى وإن 

 . طال العمر



 

 ٣٦٨ 

 أحاديث يف االبتالء

 أحاديث في االبتالء 

 

 أحاديث يف االبتالء 
 

ي﴿ لَقَ  الَّذِ تَ  خَ يَاةَ  املَوْ احلَ مْ بلِيَ  وَ كُ مْ  لُوَ نُ  أَيُّكُ سَ الً  أَحْ مَ   IQH﴾عَ
ا﴿ انَ  مَ رَ  اهللاُ كَ نِنيَ  لِيَذَ مِ ىلَ  املُؤْ ا عَ تُمْ  مَ نْ يْهِ  أَ لَ تَّى عَ يزَ  حَ مِ بِيـثَ  يَ ـنَ  اخلَ  مِ

  IRH﴾الطَّيِّبِ 
 

حقيقة األعـامل  إظهارـ االبتالء أو اإلمتحان هو سنّة اهللا يف اخللق ألجل ١
العقـاب  وأاب الثو عىل ذلكليرتتب الصادرة عن اإلنسان يف الدنيا والدوافع 

مرافق لإلنسـان إىل آخـر أو االبتالء األخروي، فام دامت هناك دنيا فاإلختبار 
 . ، ويف األحاديث التالية إيضاح هلذه احلقيقةحلظة من عمره

 : قال× عن أمري املؤمنني
شَ  قَ اىلَ عَ اهللاَ تَ  نَّ  إِ أالَ « فَ د كَ شْ لقَ كَ ، الَ فَ اخلَ لَ مَ  هُ نَّ أَ  ةً هِ ـا أَ جَ وهُ مِ فَ  نْ خْ

ونِ أَ  صُ م وَ رسَ مَ هِ ـامَ ارِ نونِ ضَ كْ مْ ئِ مَ هِ م أَ  نْ لكـِ، وَ رِ هُ ُـمْ لِيَبلُـوَ ـنُ أَ  هيُّ حسَ
مَ  زَ وَ ونَ الثَّ كُ يَ الً، فَ عَ   ISH»اءً ابُ بَوَ العِقَ اءً وَ ابُ جَ

ألنفسهم وللناس مجيعـاً، ال  أي أن اهللا سبحانه قد كشف حقيقة خلقه(
م من أنفسهم ولكـن عن جهل هبم إذ هو خالقهم ومدبرهم وهو أدر هب

 )لتظهر األفعال التي يستحقون هبا اجلنة أو النار
                                                             

 . ٢: امللك) ١(

 . ١٧٩: عمران آل )٢(

 ). ملهرجع به من نتيجة لع: باء(؛ ١٤٤اخلطبة : هنج البالغة  )٣(



 

 ٣٦٩ 

 أحاديث يف االبتالء

 ﴾ةٌ تنَ فِ  دُكمْ والَ أَ وَ  مْ الُكُ موَ أَ  امَ نَّ ﴿إِ يف إيضاح اآلية × عن أمري املؤمنني
مْ  هُ نَّ أَ  كَ لِ ى ذَ عنَ مَ «: ×قال هُ ُ ْتربِ طَ والَ األَ وَ  الِ موَ األَ بـِ خيَ ـاخِ َ السّ دِ لِيَتَبـنيّ

، وَ بِ  ايضِ الرَّ لِرزقِهِ وَ  هِ ـإنْ كَ قِسمِ ـنْ أَ  هُ انَ بحَ انَ سُ م مِ م، نفُ أَ  علَـمَ هبـِ ـهِ سِ
َ تِ الُ الَّ فعَ ظْهرَ األَ نْ لِتَ كِ لَ وَ  قُّ ي هبِ   IQH»العِقابُ ابُ وَ وَ الثَّ  ا يُستَحَ

 : قال× عن أمري املؤمنني
ـ مُ لْـالِ عِ حـوَ لُّبِ األَ  تَقَ يفِ « رِ جَ ـ واهِ جَ ، وَ الرِّ ـاألَ الِ ـحُ لَـيَّ  كَ امُ تُوضِ

 َ نَةَ ائِ الرسَّ   IRH»رَ الكامِ
أي أن احلياة لو دامت عىل حال واحـدة ملـا ظهـرت حقيقـة اإلنسـان (

ودرجة إيامنه وعقله وخصائصه الشخصية، ولكن بتغري أحواله بني الفقـر 
والغنى، والضعف والقوة، واملرض والعافية، وأمثال ذلك تتضح حقيقته 

 ).للناس وتنكشف خفاياه وما يضمره يف نفسه
 

والســرور الرفاهيـة أي يف مـوارد  ،بتالء يكون يف اخلـري والشــرـ اال٢
كالصحة والعافية والغنى والثروة والسلطان والعز وما شـابه، وتواتر النعم 

يس ـوكذلك يكون يف مـوارد املعانـاة كـاملرض والفقـر واألمل واألذ النفـ
نَ ﴿: قال تعاىل .واملادي مْ بوَ ِّ  لُوكُ ِ  بِالرشَّ ريْ اخلَ   ISH﴾فِتْنَةً  وَ

                                                             

 . ٩٣احلكمة : هنج البالغة  )١(

 . ٢٨٦/ ٧٧: بحار األنوار )٢(

 . ٣٥: األنبياء )٣(



 

 ٣٧٠ 

 أحاديث يف االبتالء

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ مَ « بضٍ وَ  ا مِ شِ هللاِ فِ  وَ الَّ  بَسطٍ إِ الَ قَ   IQH»ءٌ تِالَ باقَضاءٌ وَ ةٌ وَ يَّ يهِ مَ

 

 ،إالّ بأمر اهللا وإرادتـه وابتالئـه خللقـه من قضاء وقدربمعنى ال يكون (
واملــراد بالبســط حالــة الســعة والرفاهيــة، والقــبض حالــة املعانــاة واألمل 

وبمعنـى  واالختبـار، فكالمها وجهان لعملة واحدة هي اإلبتالء ،واألذ
، واملـرض مـارةالفقر والغنى، والسـجن واإلاليشء ونقيضه كآخر يكون 

التي تظهر طاعة واإلختبار  إلمتحانلوالعافية، وأمثال ذلك مجيعها موارد 
 عىل ذلك اجلزاء يف يوم القيامةليرتتّب اإلنسان لربّه ورضاه بقضائه و قدره 

د فيها املصري النهائي لإلنسان يف آخرته  ). ويتحدّ
 

ما حقيقة للناس ليظهر بتالء هو كلّ ما يتعلّق بشؤون احلياة ـ موارد اال٣
بـتالء فكـلّ يشء يف احليـاة هـو موضـع لالمكنون ذاتـه، خيفيه اإلنسان يف 

وكلّ ما حييط باإلنسان من عالقات فرديـة وأرسيـة واجتامعيـة  ،ختبارواال
يف والنتيجـة احلكـم يرتتب عـىل أساسـها ل ،ختباربتالء واالع لالهي موض

لِيَ ﴿اآلخرة  َ بوَ ا اهللاُ تَيلِ مْ  يفِ  مَ كُ ورِ دُ صَ  صُ حِّ لِيُمَ ـا وَ مْ  يفِ  مَ لُـوبِكُ اهللاُ قُ يمٌ  وَ لـِ  عَ
اتِ  ﴾ بِذَ ورِ دُ  مـنوملوارد يف كتابه الكـريم هلذه اوقد رضب اهللا مثالً  IRHالصُّ
  :ذلك

                                                             

 . ٣٥٤/ التوحيد  )١(

 . ١٥٤: عمران آل )٢(



 

 ٣٧١ 

 أحاديث يف االبتالء

 : والتضحيةاجلهاد  موارديف اإلختبار * 
سِ  أَمْ ﴿ وا أَنْ  تُمْ بحَ كُ َ لَـ تُرتْ لَـمِ  امَّ ـوَ عْ ينَ  اهللاُ يَ وا الَّـذِ ـدُ اهَ مْ  جَ ـنْكُ ْ  مِ ملَ  وَ

وا ذُ تَّخِ ـنْ  يَ الَ  اهللاِ دُونِ  مِ ـولِهِ  وَ سُ ال رَ نِنيَ  وَ مِ ؤْ ـةً  املـُ لِيجَ اهللاُ وَ ريٌ  وَ بـِ امَ  خَ  بـِ
لُونَ  مَ   IQH﴾تَعْ

 

  والشدائد حمل للمحنموارد الصرب والتاإلختبار يف * 
لَنَ ﴿ مْ بوَ نَّكُ ــوَ ــى لُ تَّ ــمَ  حَ لَ ينَ  نَعْ ــدِ اهِ مْ  املُجَ ــنْكُ ينَ  مِ ــابِرِ الصَّ نَ  وَ ــوَ بوَ  لُ

مْ  كُ بَارَ   IRH﴾أَخْ
 

 موارد العناء واألذ اإلختبار يف * 
لَوْ ﴿ اءُ  وَ َ الَ  اهللاُ يَشَ تَرصَ مْ  نْ نْهُ لَكِنْ  مِ مْ  لُوَ بلِيَ  وَ كُ   ISH﴾بِبَعْضٍ  بَعضَ
 موارد زينة الدنيا والتمتع باحلياة ر يفاإلختبا* 
نَا إِنَّا﴿ لْ عَ ا جَ ىلَ  مَ ينَةً  األَرضِ  عَ اـلَ  زِ مْ بلِنَ  هَ هُ ُمْ  لُوَ نُ  أَهيُّ الً  أَحسَ مَ   ITH﴾عَ

 

 موارد احلياة بأرسها  اإلختبار يف* 
ي﴿ لَقَ  الَّذِ تَ  خَ يَاةَ  املَوْ احلَ مْ بلِيَ  وَ كُ مْ  لُوَ نُ  أَيُّكُ الً  أَحسَ مَ   IUH﴾عَ
 )خر كثرية يطول ذكرهاأالضافة إىل موارد با(

                                                             

 . ١٦ :التوبة )١(

 . ٣١ :حممد)٢(

 . ٤: حممد )٣(

 . ٧ :الكهف )٤(

 . ٢: امللك )٥(



 

 ٣٧٢ 

 أحاديث يف االبتالء

 

 ورفع درجته يف اآلخرة ـ االبتالء نعمة لرتبية املؤمن وتكامل إيامنه٤
 : قال× عن اإلمام العسكري

نْ مَ « لِيّةٍ إالَّ  ا مِ ايهَ  وهللاِ فِ بَ يطُ هبِ ةٌ حتُ   IQH»ا نِعمَ
 يكشـف أذ إن االبتالء يرتافق مع األجر واملثوبة واملكانة عنـد اهللا كـام(

 )لإلنسان أو يعلمه أشياء كانت خمفية عنه
 : قال× فيام أوحى اهللا تعاىل إىل موسى× عن اإلمام الصادق

لْقاً مَ « لَقتُ خَ بَّ إِ أَ  ا خَ نْ حَ َّ مِ بدِ  يلَ ، فَ ؤمِ يَ املُ عَ وَ ـلِ  تَلِيهِ بأَ  امَ نَّ  إِ ينِّ إِ نِ  امَ هُ
، وَ  ريٌ لَهُ وَ امَ ـافِيهِ لِ عَ أُ خَ ، وَ خَ   هُ نهُ لِ أَ ريٌ لَهُ ي عَ وِ وَ امَ ـزْ ، وَ   هُ ريٌ لَهُ علَمُ ا أَ نَ أَ خَ

يهِ عَ  يَصلُحُ عَ امَ بِ  يَصربِ عَ ي، فَ بدِ لَ ر نَعامئـِي، وَ ئِ الَ  بَ ىلَ لْ ضَ ي، وَ لْيَشكُ لْـريَ
يقِ كتُبهُ يفِ ي، أَ ائِ قَضَ بِ  دِّ ندِ  الصِّ   IRH»ينيَ عِ

 وهذا اخلري الذي تذكره الرواية يكون بعضه يف الدنيا بام ينعكس عـىل(
اإلنسان من توفيقات اهللا وفضله وبعضه اآلخـر يكـون يف اآلخـرة حيـث 

 )الثواب العظيم واألجر اجلزيل
ما يكون ألجل تعويد املؤمن الطاعة واإلسـتجابة ألمـر االبتالء  فمن ¢

مـثالً مـن الصالة كيف العبادات هو احلال كام (، العلّةاهللا مع اجلهل بموارد 
عـل للصـبح حيث عدم املعرفة بـأرسار أوقاهتـ ا وعـدد ركعاهتـا فلـامذا جُ

تـه  ان وللمغرب ثالثركعت وللظهر أربـع وكـذلك توقيـت الصـيام ومدّ
                                                             

 . ٣٧٤/ ٧٨: بحار األنوار  )١(

 . ٣٣١/  ٧٢البحار  )٢(



 

 ٣٧٣ 

 أحاديث يف االبتالء

وبقيـة  واحلرمات فيه ومثلها احلديث يف أعامل احلـجّ والعبـادات األخـر
 ). األحكام الرشعية يف املوضوعات املختلفة

 : قال× عن أمري املؤمنني
بتَيلِ بحَ نَّ اهللاَ سُ كِ لَ وَ « هُ يَ ـانَ بَعضِ مَ هُ بـِ لقَ لُـونَ أَ  خَ هَ يِ ا جيَ ، متَ  اً يـزَ صـلَهُ

مْ ـارِ لَ ختِبَ اإلِ بِ  مْ ستِكبَ إلِ لِ  اً نَفيَ ، وَ هُ نهُ يَالَ  اداً بعَ إِ ، وَ ارِ عَ مْ لِلخُ نهُ   IQH»ءِ مِ
أي أن االختبار مع اجلهل بموارد احلكمة يف االختبـار الربـاين يظهـر (

ه ألمره حتى لو كان خالف حقيقة ايامن العبد لربه ومد طاعته له وتسليم
 )رغبته وإرادته

والغـرور خـراج التكـربّ واما يكون ألجل تزكية املؤمن االبتالء  ومن ¢
م األنـا  ومـا يسـبّب ذلـك من نفسه كاإلحساس بالتميّز والفوقيـة وتضـخّ

الناس عنـد اإلمكانيـة والقـدرة والتعايل عىل احتقار الفقراء واملستضعفني 
 . املادية والسلطوية

 : قال× أمري املؤمننيعن 
هُ بِ  اهللاَ نَّ كِ لَ وَ « بادَ ُ عِ ْتربِ ـدَ نوَ أَ خيَ ، وَ ائِ اعِ الشَّ تَعبَّـدِ مْ يَ هُ ، املَجَ  نواعِ أَ بـِ دُ ـدِ اهِ

مْ تَلِ بيَ وَ  هِ وبِ املَكَ رُ ـضُ بِ  يهِ نْ لِ  اً اجَ خرَ إِ  ،ارِ ِ مِ ربُّ ِ لُ قُ  لتَّكَ ، وَ وهبِ كَ إِ مْ لُّلِ  اناً سْ للتَّذَ
فُ يفِ  مْ  نُ هِ ع، وَ وسِ تُحَ  اً ابَ بوَ كَ أَ لِ لَ ذَ لِيَجْ ، وَ  فَ ىلَ إِ  اً فُ هِ  اباً سبَ أَ ضلِهِ فوِ لُالً لِعَ   IRH»ذُ

أي أن أقل ما يكون من نعم اهللا يف اإلختبـار هـو تربيـة املـؤمن بـإخراج (
                                                             

 . ١٩٢اخلطبة : ج البالغة هن )١(

 . ١٩٢اخلطبة : هنج البالغة  )٢(



 

 ٣٧٤ 

 أحاديث يف االبتالء

التكرب والغرور واإلعتداد الزائف بالنفس واإلهـتامم بالـذات فقـط لتكـون 
ومقاصـدها كـام تسـو  النفوس مهيئة لإلفاضات الربانيـة فتـدرك معانيهـا

 )األرض وحترث لتكون صاحلة للزراعة وإنتاج الثمرة الطيبة عند نزول املطر
 

 . واملعتقدات الدينيةإليامن اتصحيح ل سبباً  ما يكوناالبتالء  ومن ¢
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

نُ املُ الَ البَ « يْ ، وَ ؤمِ ءُ زَ رَ نِ ،ـةٌ لِ امَ كَ قَـلَ ن عَ َ  مَ بَ نَّ يفِ ألِ تـِ مُ ـربِ هِ وَ ارشَ الصَّ
يهِ وَ عَ  هُ تَصحِ الثَّباتِ عِ لَ   IQH»اإليامنِ  يحَ نِسبةِ ندَ

أي أن اإلنسان يف حاالت الـبالء يـزداد أيامنـاً وتعلقـاً بـاهللا وتوجهـاً (
 )حلكمته ومقاصده

 : قال× عن أمري املؤمنني
حْ بِ الَ « نَ  تَفرَ خَ اءِ وَ الغَ ، وَ الرَّ ـ ،ءِ الَ الـبَ قرِ وَ الفَ  تَغتمَّ بِ الَ اءِ هَ  نَّ إِ فَ  بَ الـذَّ

بُ بِ  َرَّ ، وَ النَّ جيُ بُ بِ املؤمِ ارِ َرَّ   IRH»ءِ الَ البَ نُ جيُ
ألن مجيع تلك احلاالت املتفاوتة من الغنى والفقـر واملـرض والعافيـة (

زائلـة أعـراض هي ألجل اختباره وأمثال ذلك التي تعرض عىل اإلنسان 
ومعدنه  هى جوهرليبق اإلنسان وما كانت إال ألجل أختبار ،مع زوال الدنيا

ي يكتـب عـىل ة التـي ال تتغـري وهـي التـالثابتـ يوحقيقة إيامنه وأعامله ه
 )دخوله اجلنة أو الناريف اإلنسان  ا جمازاةأساسه

                                                             

ن الفؤاد  )١(  . ٥٨: مسكّ

 . ١٠٣٩٤/ غرر احلكم  )٢(



 

 ٣٧٥ 

 أحاديث يف االبتالء

 . ومغفرة ما يكون كفارة للذنوبالبالء  ومن ¢
ا﴿ مَ مْ  وَ ابَكُ نْ  أَصَ يبَةٍ  مِ صِ بِامَ  مُ بَتْ  فَ سَ مْ  كَ يكُ و أَيدِ يَعفُ نْ  وَ ثِريٍ  عَ   IQH﴾كَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نِ الَ « ْ هُ الَّ  املَرءِ إِ ىلَ ي عَ  جيَ دُ   IRH» يَ
أي إنّ كثرياً من البالءات الدنيويـة إنـام هـي نتيجـة ألعـامل اإلنسـان (

وبعضـها  ،اخلارجيـة وأحوالـه ونهؤفبعضها ينعكس عـىل شـ ،وترصفاته
أهله أو يبتليه اهللا يف بدنه أو يف نفسه  حيثينعكس عىل أوضاعه الداخلية 

 ) واألحزان من األمراض واألوجاع
 : قال× عن أمري املؤمنني

بداً ا عَ مَ « نيَ  هِ ذِ  هَ يفِ  اً نً ؤمِ مُ  اقَبَ اهللاُ عَ دَ وَ انَ أَ  كَ الَّ ا إِ الدُّ وَ ـنْ أَ جْ َدَ مِ نْ أَ  جمْ
قَ يَعودَ يفِ  ةِ  عِ يامَ   ISH»ابِهِ يَومَ القِ

الّ فـأن يا وابعبـده أن جيعـل عقابـه يف الـدنأي أن من رمحة اهللا ولطفه (
 )عقاب اآلخرة أشد وأعظم وال يقارن بعقاب الدنيا

 : قال× عن أمري املؤمنني
مدُ هللاِ الَّ « عَ ذِ احلَ ْحِ ي جَ نُ لَ متَ يعَ يصَ ذُ نيَ يفِ  اتِنِ وبِ شِ نـَا بِ  الـدُّ حْ مْ مِ ، تِهِ

 َ لَمَ هبِ ُمْ اعَ ا طَ لِتَسْ قُّ وَ  اهتُ تَحِ يهَ وا عَ يَسْ َ  الَ   ITH»اثَواهبَ
                                                             

)١( ٣٠ :الشور . 

 . ٣٧٨ /٤: كتاب من ال حيرضه الفقيه  )٢(

 . ٢١٤: حتف العقول  )٣(

 . ٢٣٢ /٦٧: بحار األنوار  )٤(



 

 ٣٧٦ 

 أحاديث يف االبتالء

ل أي إنّ بعض الب( لتعويض فضل من اهللا ولألجر والثواب الء هو مكمّ
 )يف اآلخرة العقابيسلموا من املؤمنني وأعامهلم ل النقص يف عبادات

 

 . لريفع درجته ومنزلته عنده بعبده ما يكون ألطافاً خفية هللالبالء  ومن ¢
 : قال× عن اإلمام الصادق

بَ  نْ بدٍ مِ  عَ ىلَ  عَ اىلَ عَ ى اهللاُ تَ ثنَ ا أَ مَ « ـنْ  ،هِ ادِ عِ نْ آدمَ إِ  مِ َ ىلَ لَـدُ ـ حمُ  الَّ إِ ، ملسو هيلع هللا ىلصدٍ مَّ
فَ ئهِ وَ تِالَ بعدَ ابَ  بُ اءِ حَ وَ رَ  ،يـهِ ةِ فِ يَّ ودِ قِّ العُ كَ ـفَ ـقِ  احلَ اهللاِ يفِ  اتُ امَ َ يقَ ـةِ هنِ ، ايَ اتٌ

َ ايَ بِدَ    IQH»ءُ الَ ا البَ اهتُ
الطاعـة الكاملـة هللا  بيـانأي أن االبتالء للمؤمن مـا كـان إالّ ألجـل (

اخلضوع والعبودية الصـادقة لـه   كل ما يريده منه وإظهارصياع له يفواإلن
 ليفوز العبد بعدها بكرامة اهللا وفضله وليجعله مثالً للناس وقدوة يقتـد
هبا، وبكلمة أخر فإن اهللا سبحانه ال يثني عىل عبد ويرفع درجته إالّ بعد 

ه هي أن خيتربه وجيتاز اإلمتحان بنجاح وامتياز، فكرامات اهللا ورفعته لعبد
 ) بعد البالء واإلختبار أو أن االبتالء هو بداية للرفعة والكرامة عند اهللا

 : قال× اإلمام الباقرعن 
بَّ عَ ا أَ ذَ  إِ اىلَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ نَّ اهللاَ تَ إِ « تَّهُ بِ  اً بدَ حَ تَّ الَ البَ غَ هُ بِ وَ  IRHاءِ غَ ءِ الَ البَ ثَجَّ
جَّ لَئِ  ي،بدِ عَ  لَبَّيكَ : الَ اهُ قَ عَ ا دَ ذَ إِ ا، فَ ثَجَّ  ـأَ كَ مَ لْتُ لَ نْ عَ ـينِّ لتَ إِ ا سَ  ىلَ  عَ

                                                             

 . ٢٣١/  ٦٧البحار  )١(

 . غمسه يف البالء غمساً متتابعاً، بمعنى تتابع البالء أي: غتّه يف البالء )٢(
 . فكأنّ املؤمن يذوب يف األمل واحلزن من البالء ،أي أساله: املاء ثجّ         



 

 ٣٧٧ 

 أحاديث يف االبتالء

، وَ ادِ كَ لَقَ لِ ذَ  تُ لَ رٌ رْ ، فَ لَ  كنِ ادَّخَ رتُ لَ امَ كَ   IQH»كَ ريٌ لَ كَ خَ  ادَّخَ
 

 ما يكون تذكرياً باآلخرة واإلنتباه إىل عدم الركون للـدنياالبالء  ومن ¢
 واالطمئنان إليها 

 : قال× عن أمري املؤمنني
أَ ذَ إِ « بحَ يتَ اا رَ تابِعُ علَيكَ البَ هللاَ سُ هُ يُ ، إِ  ءَ الَ انَ قَظَكَ أَ ذَ فقَد أيْ يتَ اهللاَ ا رَ

بحَ  عَ سُ تابِعُ علَيكَ النِّعَمَ مَ هُ يُ تِدراجٌ لَ  انَ وَ اسْ هُ   IRH»كَ املَعايص فَ
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
وَ  وَ الَّ نٍ إِ ؤمِ مُ  نْ ا مِ مَ « رُ يفِ  هُ كَّ لِّ أَ يُذَ ، إِ الَ بَ بِ  اً نيَ يَومَ ربَعِ  كُ  وْ الِهِ أَ مَ  ا يفِ مَّ ءٍ

هِ أَ  وُ يفِ  هِ فَ و يفِ لدِ رُ عَ يُ  نَفسِ ، أَ ؤجَ يهِ مٍّ الَ  وْ لَ نْ  يَدرِ هَ وَ  ينَ أَ  ي مِ   ISH»هُ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
بتَيلِ  نَّ إِ « بَ اهللاَ يَ هُ عِ  عِ ـيِّئةِ بـِعامَ ندَ األَ ادَ ـرَ لِ السَّ ـوَ  ،اتِ نَقْصِ الثَّمَ سِ بحَ

كاتِ  َ ـزَ إغْ وَ  ،الربَ ـريَ ائِ القِ خَ ، لِيَتـوبَ تَ نِ اخلَ عَ وَ ، بٌ ائـِاتِ لـِ قْ عٌ  يُ لـِ قْ  ،مُ
رٌ وَ  تَذكِّ رَ مُ تَذكَّ دَجِ وَ  ،يَ زْ رٌ يَ دَجِ زْ   ITH»رَ مُ

بمعنى ينبغي للمؤمن أن يالحظ حاله وأعامله عند البالء لري هل أنّ (
                                                             

 . ١٩٦ / ٨١: بحار األنوار  )١(

 . ٤٠٤٦/ غرر احلكم  )٢(

 . ٢٣٧/  ٦٧البحار  )٣(

 . ١٤٣اخلطبة : هنج البالغة  )٤(



 

 ٣٧٨ 

 أحاديث يف االبتالء

ما أصابه كان عقوبة وتأديباً له أم هو رفعة له يف درجتـه ومنزلتـه عنـد اهللا 
ةٌ  ريَ هِ بَصِ سِ ىلَ نَفْ انُ عَ نسَ ِ هُ * ﴿بَلِ اإلْ اذِيرَ عَ ى مَ قَ لْ وْ أَ لَ  .)﴾وَ

 

 يف اآلخرةما يكون سبباً لفوز املؤمن بالدرجات العىل البالء  ومن ¢
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 

لَ نَّ الرَّ إِ « جةُ عِ  ونُ لَهُ كُ لَيَ  جُ رَ بلُغُها بِ اهللاِ الَ  ندَ الدَّ ، حَ مَ عَ  يَ  تَىلَ بـى يُ تَّـلِهِ
هَ ءٍ يفِ الَ بَ بِ  هِ فيَبلُغَ سمِ   IQH»كَ لِ ذَ ا بِ  جِ

أي أن عمل املؤمن قد يقرص عن وصوله إىل الدرجة التي يريدها اهللا لـه (
 )ة لهفينعم عليه ببالء يف جسمه أومعاناة يف نفسه لتوصله لتلك الدرجة املعدّ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
لَ  ونُ لَهُ بدَ لَتكُ نَّ العَ إِ « هَ  الَ ةِ فَ نَّ اجلَ  نَ ةُ مِ املَنزِ بلُغُ نَ ا بِ يَ ءٍ مِ ى تَّ ءِ حَ الَ البَ  يشَ

هُ املَوتُ وَ  كَ ْ يُدرِ بلُغْ تِ  ملَ جةَ  لكَ يَ رَ دَ عَ فَ  ،الدَّ دَّ يهِ عِ يُشَ هَ فَ  ندَ املَوتْ لَ   IRH»ايَبلُغُ
وهو رمحة أخر من العزيز الرحيم لريفع درجة عبده يف اآلخرة حيث (

 )ط سيئاته وكفارة لذنوبهيكون أمل املوت ومعاناته له سبباً حل
 : قال× عن اإلمام الباقر

قِ  أَ ايلِ بَ أُ ا مَ « رِ  وْ أَ  اً ريَ صبَحتُ فَ نِيَّ  وْ أَ  اً يضَ مَ َ  ،اً غَ عَـلُ  أَ الَ : قولُ نَّ اهللاَ يَ ألِ  فْ
وَ  مَ الَّ نِ إِ ؤمِ املُ بِ  ريٌ لَهُ  ا هُ   ISH»خَ

                                                             

 . ١٧٢: الدعوات  )١(

 . ١٦٧ /٨٢: بحار األنوار )٢(

 . ٥٧ /كتاب التمحيص  )٣(



 

 ٣٧٩ 

 أحاديث يف االبتالء

اعة وهو غاية التسليم ألمر اهللا والرضا بقضائه وهو غاية العبودية والط(
 )الكاملة هللا

 

  الكثري ألهل اإليامنة اإلبتالء نّ ـ سُ ٥
امّ كان اإلبتالء نعمة من اهللا ألهل اإليامن وفضالً منه عليهم لرفع درجتهم ـل

 اآلخـرةاألخروية وتنبيههم إىل عدم االستغراق يف الدنيا ومتاعها والغفلة عن 
رتقـاء درجـتهم إلعطـائهم الفرصـة اللذا كان اإلبتالء هلم أكثر من غـريهم 

ـ اإليامنية بينام حيرم الكفار والعصاة من هـذه الفرصـة و ن اهللا يف نتشـملهم سُ
الَ ليأخذهم اهللا بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر،  العقوبة واإلمالء واالستدراج  ﴿وَ

بَنَّ  ْسَ ينَ  حيَ وا الَّذِ رُ فَ يلِ  أَنَّامَ  كَ مْ  نُمْ ٌ  لَـهُ ريْ مْ  خَ هِ سِ َنفُ يلِ  إِنَّامَ  ألِ ادُوا مْ لَــهُ  نُمْ دَ  إِثْـامً  لِيَـزْ
مْ  لَـهُ ابٌ  وَ ذَ ﴾ عَ نيٌ هِ  رضورة تعـاىل عبـاده املـؤمنني إىل اهللا فقد نبّـه ولذا IQHمُ

سِ  أَمْ ﴿: اإلبتالء وحتميته يف الدنيا فقال لُوا أَنْ  تُمْ بحَ نَّةَ  تَدخُ لَـامَّ  اجلَ ـ وَ مْ أيَ  تِكُ
ثَلُ  ينَ  مَ ا الَّذِ لَوْ نْ  خَ مْ بقَ  مِ مُ  لِكُ تْهُ سَّ اءُ أالبَ  مَ الضَّ  سَ اءُ ـوَ لُوا رَّ لْزِ زُ تَّـى وَ ـولَ  حَ قُ  يَ

ولُ  سُ ينَ  الرَّ الَّذِ نُوا وَ هُ  آمَ عَ تَى مَ ﴾ اهللاِ نَرصَ  إِنَّ  أَال اهللاِ نَرصُ  مَ يبٌ رِ   IRHقَ
 :وهذا املعنى أوضحته عدد من الروايات الرشيفة ومنها

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
زَ هلَ احلَ نَّ أَ إِ « نذُ الُ قِّ ملَ يَ دَّ وا يفِ انُ كُ  وا مُ ا إِ  شِ دَّ ىلَ كَ إِ لِ نَّ ذَ ةٍ، أمَ ةٍ  ةٍ  مُ لِيلَ قَ

                                                             

 . ١٧٨ :عمران آل )١(

 . ٢١٤ :البقرة )٢(



 

 ٣٨٠ 

 أحاديث يف االبتالء

  IQH»ةٍ يلَ وِ ةٍ طَ يَ افِ عَ وَ 
دَ أي (  اال ان الشـدائد تـرافقهمم وإىل يوم القيامـة إنّ أهل احلقّ منذ القِ

ة هذه الشدائد هي قليلة ألهن البقـاء  والتي هـي قصـريةالـدنياب مرتبطةاّ مدّ
 )وصربهم عليها الدنيا معاناة يف مقابل ئمةالسعادة الدا فهيالعاقبة اما

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ءُ « يهِ البَالَ لَ ادَ عَ ىلَ اهللاِ إِالَّ ازدَ بدٌ عَ م عَ رُ ا كَ   IRH»مَ
 )ألن اإلكرام إنام يكون بعد اإلمتحان واالختبار والنجاح فيه(

 

 : قالأو إختباراً يف أشدّ الناس بالءً ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
 

ن بَعدَ  النَّبِيُّونَ « بتَىلَ املُؤمِ يُ األَمثَل، وَ نِهِ  ]ذلك[ثُمَّ األَمثَلُ فَ درِ إِيامَ ىلَ قَ عَ
ـنْ  مَ ، وَ هُ ؤُ ، اشـتَدَّ بَـالَ لُـهُ مَ ـنَ عَ سُ حَ نُـهُ وَ حَّ إِيامَ نْ صَ ، فَمَ لِهِ سنِ أَعامَ حُ وَ

هُ  ؤُ لَّ بَالَ ، قَ لُهُ مَ عُفَ عَ ضَ نُهُ وِ فَ إِيامَ خَ   ISH»سَ
من اإلبتالءات  جمموعة بعدواملقام عند اهللا إالّ  أي ال ينال النبي الكرامة(

الصعبة وهو ما تناولته اآليات التي تتحدث عن قصص األنبياء يف القرآن 
لتوضيح بعض املعامل واملعاناة التي تعرض هلا أنبياء اهللا ومنها قصة خليـل 

بة اإلمتحان األمثل مـن ، ثم ييل األنبياء يف صعو×الرمحن وصفيه ابراهيم
                                                             

 . ٢١٣/ ٦٧: بحار األنوار  )١(

 . ٢٤١/  ١ :دعائم اإلسالم )٢(

 . باب االبتالء/  ٢الكايف  )٣(



 

 ٣٨١ 

 أحاديث يف االبتالء

أي من يكون له اللياقة والقدرة لإلرتقاء إىل الدرجات ،األمثل ثم  نياملؤمن
يمتحن اإلنسان يف الدنيا لنيل الشـهادات العليـا  ال العىل يف اآلخرة، فكام
إال من كان له القابلية واألهلية هلذه الدرجة فكذلك  كالدكتوراه يف العلوم

 )يكون امتحان املقامات العليا يف اآلخرة
 : قال× ؤمننيعن أمري امل

عُ إِ ءَ أَ الَ إنَّ البَ « نَ ؤمِ  املُ ىلَ رسَ رَ ىلَ املَطرِ إِ  نِ التّقيِّ مِ   IQH»رضِ ارِ األَ  قَ
املتقـني  املؤمنني و وهلذا فإناالبتالء حييط باملؤمن ويـرسع اليه، اي ان (

يف إمتحان دائم مع أهلهم وإخواهنم وجمتمعهم وأمتهم لريفع اهللا درجتهم 
صرب واإللتزام والنجاح يف طاعـة اهللا والتمسـك يف أمـره يف اآلخرة بعد ال

 ).مهام كانت الظروف
 : قال× اإلمام الباقر عن

وماً ا أَ ذَ إِ « بَّ اهللاُ قَ بَّ عَ  اً بدَ بَّ عَ حَ و أَ أَ  حَ يهِ البَ صَ بَّ  ءَ الَ لَ جُ الَ ، فَ اً صَ رُ  خيَ
نْ  مٍّ إِ  مِ عَ يفِ  وَ الَّ غَ مٍّ قَ   IRH» غَ

راد رفع درجته يف اآلخرة زاد اهللا يف بالئـه أي إن اهللا إذا أحب عبده وأ(
وامتحانـه ليكـون قريبــاً منـه حماطـاً بفضــله ورمحتـه يف الـدنيا واآلخــرة، 
فاالمتحان يعني اختبار العبد يف ثباته عىل الطاعـة ومداومتـه عليهـا مهـام 

 ) كانت الظروف واألحوال
                                                             

 . ٢٢٢/  ٦٧البحار  )١(

 . ١٤٨/ ٨٢: بحار األنوار  )٢(



 

 ٣٨٢ 

 أحاديث يف االبتالء

 : قال× عن أمري املؤمنني
بَلُنَّ « ، وَ  لَتُبَلْ بَلةً لْ بَلَـ غربَلُنَّ لَتُ بَ رْ ، حَ غَ مْ سـفَ ودَ أَ عُـى يَ تَّـةً ـعالَ أَ  لُكُ ، مْ كُ

مْ سفَ أَ  مْ كُ عالَ أَ وَ  ـبَّ  نَّ قَ يَسـبَ لَ ، وَ لَكُ ـاقُ سَ ـانُ ونَ كَ ـروا، وَ ـوا قَصَّ نَّ ـليُقَصِّ  رَ
بَقُ انُ ونَ كَ اقُ بَّ سَ    IQH»واوا سَ

وهو ما يعني اإلمتحان الشامل للمؤمنني فمنهم من ينجح ويرتقي يف (
اهللا، ومنهم من يفشل ويرتاجع وحيبط عمله، فهكذا هـي سـنة  منزلته عند

 )من احلياة اهللا لعباده يف الدنيا يف دوام اإلمتحان هلم حتى النفس األخري
 

 تهدرجمقدار االختبار وـ األجر واملثوبة يتناسب مع ٦
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

افَ « ءِ يُكَ ظِيمَ البَالَ ـإِ  عَظِيمِ أ بِ إِنَّ عَ ، فَ اءِ زَ هُ اجلَّ اً ابـتَالَ بـدَ ـبَّ اهللاُ عَ ا أَحَ ذَ
لَـهُ  ء فَ طَ الـبَالَ ـخَ نْ سَ مَ ا، وَ ضَ ندَ اهللاِ الرِّ لَهُ عِ َ فَ يضِ نْ رَ ، فَمَ ءِ بِعَظِيمِ البَالَ

ط خَ ندَ اهللاِ السَّ   IRH»عِ
كام يكون األجر يف الدنيا متناسباً مع فأي أن اجلزاء مكافئ ملقدار البالء(

 )جر االخرةكذلك أف مقدار اجلهد والعمل كامً ونوعاً 
 : قال× عن أمري املؤمنني

لَّ « زَ ةُ وَ تِ املَثُوبَ م كانَ عظَ ارُ أَ بَ ختِ اإلِ  وَ تِ البَلوَ انَ  كَ امَ كُ لَ اءُ أَ اجلَ زَ   ISH»جْ
                                                             

 . ٢١٨/ ٥: بحار األنوار  )١(

 . باب شدة ابتالء املؤمن/  ٢الكايف  )٢(

 . ١٩٢اخلطبة : هنج البالغة )٣(



 

 ٣٨٣ 

 أحاديث يف االبتالء

وهي بعض سنن احلياة حيث يكون لألعامل الصعبة والدقيقة أجر أكـرب (
 )وأعظم من األجر العادي

 

 : قال× عن اإلمام الكاظم
ثَلُ « ثَلُ كِ ؤمِ املُ مَ تَيِ املِيزَ نِ مَ يـدَ يفِ امَ لَّـكُ  ،انِ فَّ يـدَ يفِ يامَ  إِ  زِ هِ زِ هِ ، الَ بَ  نـِ ئـِ
طِ الَ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ ى اهللاَ عَ لِيَلْقَ    IQH»ةَ لَهُ يئَ  خَ
فالزيادة يف الدرجة حتتاج إىل زيادة يف االمتحان إما بتحصيل احلسنات (

 )أو بتكفري السيئات
 

 مؤمن ـ أنواع اإلبتالءات لل٧
 : قال× عن أمري املؤمنني

َ أَ « ، إِ ا النَّ هيُّ مْ عَ د أَ اهللاَ قَ  نَّ اسُ كُ نْ  اذَ ُ  نْ أَ  مِ مْ ورَ عَ جيَ ْ وَ  ،لَيكُ نْ  ملَ م مِ كُ عِذْ  يُ
م، وَ بنْ يَ أَ  ـنْ د قَ قَ تليَكُ ـلَّ مِ نـَّ نْ إِ يـاتٍ وَ آلَ  كَ لـِ ذَ يفِ  نَّ إِ ﴿ لٍ ائـِقَ  الَ جَ ا كُ
بتَلِ ـلَ    IRH»﴾نيَ مُ

هي االبتالء واالختبار املتواصل هلم ما داموا عىل قيد  ة اهللا يف خلقهفسنّ(
 )احلياة

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
دُ عَ  نَّ إِ « هّ هُ املُ اهللاَ لَيَتعَ ـالَ نواعِ الـبَ أَ نَ بِ ؤمِ بدَ ـامَ ءِ كَ تَعهَّ  يـتِ هـلَ البَ دُ أَ  يَ

                                                             

 . ٢٤٣/  ٦٧البحار  )١(

 . ١٠٣اخلطبة : هنج البالغة  )٢(



 

 ٣٨٤ 

 أحاديث يف االبتالء

هُ  يِّدُ فِ الطَّعَ سَ   IQH»امِ م بِطُرَ
هلم بأنواع الطعـام مـن  أي كام أن سيد البيت يتكفل أهل بيته بأن يأيت(

أي يعرضهم ،عباده املؤمنني بأنواع البالء  اهللا السوق حباً هلم كذلك يتعهد
 )إىل خمتلف اإلمتحانات اإليامنية لريفع درجتهم عنده

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ ةَ هللاِ فِ اجَ  حَ الَ « هِ وَ يسَ هللاِ يفِ لَ  يمَ   IRH»يبٌ الِهِ نَصِ مَ  نَفسِ
يكون يف نفسه ومالـه  هو ان متحان اإلهلي لإلنسانأي أن جزء من اال(

 )وبدنه وما خوله اهللا فيه من قدرة مالية أو معنوية
 

 : قال× اإلمام زينُ العابدينعن 
َ ينِّ إِ « هُ أَ  ألَ ــلُ يفِ نْ يُعــاىفَ كــرَ جُ نيَ   الرَّ ــالَ ا وَ الــدُّ ــنَ  يُصِ ءٌ مِ  يبَهُ يشَ
  ISH»بِ ائِ املَصَ 
 )يامن اإلنسان ووعيه لإلمتحان اإلهليإذ أن املصائب كاشفة عن مد إ(

 

ادقعن  َصِ وَ × اإلمام الصّ ذامِ والربَ ئلَ عنِ ابتالءِ املؤمنِ باجلُ قد سُ
باهِ وَ   : ذلك فقالأشْ

تِبَ البَ هَ وَ «   ITH»نِ ؤمِ  املُ ىلَ  عَ الَّ ءُ إِ الَ لْ كُ
                                                             

 . ٢٤١/  ٦٧البحار  )١(

 . ١٩١/ ٨١: بحار األنوار  )٢(

 . ١٧٦/ ٨١: بحار األنوار  )٣(

 . ٢٢١/ ٦٧: بحار األنوار  )٤(



 

 ٣٨٥ 

 أحاديث يف االبتالء

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
قتَلُ د كَ قَ « ومٌ يُ م قَ بلَكُ قُ ونَ وَ انَ قَ رَ ُ وَ ونَ حيُ ريِ املَنَ ونَ بِ يُنرشَ ـيقُ وَ  ،اشِ  تَضِ

مُ األَ عَ  يهِ بِهالَ حْ رُ امَ فَ  ،رضُ بِرُ مْ  يَ مْ امَّ عَ  دُّهُ َّ عَ   هُ ءٌ ممِ يهِ يشَ مْ لَ أي ال ( يهِ فِ  ا هُ
نْ ، )يثنيهم عن إيامهنم ما يتعرضون له من العـذاب تَـرُ  ريِ غَ  مِ ةٍ وَ ـنْ تِرَ  وا مَ

مـع مـن تقام لقتيل أو ثـأر سـابق من غري انأي ( ً ذَ  أَ الَ وَ  فَعلَ ذلكَ هبِم
مْ ، بَل مَ )آذاهم نهُ نُ نْ يُ  أَ الَّ إِ  ا نَقِموا مِ زِ وا بِ ؤمِ مِ اهللاِ العَ ، فَ يزِ احلَ ـأَ يـدِ وا لُ اسْ

جَ رَ  رَ م دَ ِم ، وَ بَّكُ ُ اهتِ مْ  نَوائِ ىلَ وا عَ اصربِ كُ كُ  بِ دَهرِ مْ تُدرِ عيَهُ   IQH»وا سَ
يامن املؤمن لتكـون بمعنى أنه البد من اإلمتحان اإلهلي ملعرفة صدق ا(

 )له الدرجة واملنزلة عند اهللا بعد ذلك
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
لعُ « لعُ مَ نٍ الَ ونٌ مَ لُّ بدَ ـابُ يفِ  يُصَ ونٌ كُ ـنيَ يَ عِـربَ لِّ أَ  كُ ـنَ  نَّ إِ و ،اً ومَ  مِ
ةَ وَ البَلِيَّ  شَ دْ ـةَ وَ ةِ اخلَ ةَ وَ اللَّطْمَ ثْـرَ بَـةَ وَ العَ ةَ وَ النَّكْ ـزَ فْ ـعِ انْقِطـاعَ الالقَ سْ شِّ

بَ أَ وَ  مُ عَ نَ أَ ؤمِ املُ  نَّ إِ . كَ لِ اهَ ذَ شْ رَ نْ اىلَ عَ  تَ  اهللاِىلَ كْ رَّ عَ أَ   مِ مُ يهِ أَ نْ يَ  ربَعونَ الَ لَ
صُ فِ  حِّ نُ يهَ يُمَ ، وَ ا ذُ ـ بغَـمٍ  لَوْ وبَهُ ـ يَـدرِ يبُهُ الَ يُصِ ـهُ ي مَ جهُ نَّ اهللاِ، إِ وَ  ،ا وَ

مْ أَ  كُ دَ رَ  حَ عُ الدَّ مَ لَيَضَ يَزِ نيَ يَ بَ  اهِ يهِ فَ َ دَ هَ ا فَ هنُ دُ تَمُّ بِ ةً فَ اقِصَ ا نَ يَجِ  كَ ثُمَّ لِ ذَ يَغْ
ا هنُ زِ هَ فَ  يَ دُ وَ يَجِ ، فَ ا سَ طَّ لِ كونُ ذَ يَ اءً نُ لِ  اً كَ حَ   IRH»وبِهِ بَعضِ ذُ

                                                             

 . ٢٤٨/ ٨: الكايف  )١(

 . ١٩١/ ٨١: بحار األنوار  )٢(



 

 ٣٨٦ 

 أحاديث يف االبتالء

فيحزن له ويغتم ثم جيـده بعـد شيئاً  أن يفقد اإلنسانهذا البالء  ومثل(
 ) ه ورمحة من ربهذلك حيث يكون اهلمّ والغمّ كفارة لذنوب

 

 : قال× اإلمام الباقر عن
نْ ا كَ ذَ  إِ اىلَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ تَ  نَّ اهللاَإِ « هِ أَ  انَ مِ رِ بدَ  نْ أَ  مْ مَ عَ هُ  هُ لَ وَ  اً يُكرِ ندَ نبٌ  عِ ذَ

، فَ هُ بِ تَالَ با قْمِ ْ إِ السُّ ْ إِ ، فَ )أي أحلاجة إىل الناس( ةِ اجَ بِاحلَ فَ  يَفعَلْ  نْ ملَ يَفعَلْ  نْ ملَ
دَ عَ  دَّ يهِ شَ نْ ا كَ ذَ إِ وَ  ،ندَ املَوتِ عِ  لَ هِ أَ  انَ مِ ِ أَ  مرِ بدَ نْ هيُ نَ عِ  لَهُ وَ  اً نيَ عَ سَ هُ حَ ةٌ ندَ

حَّ بَدَ أَ  ، فَ صَ ْ إِ نَهُ عَ لْ وَ فعَ يَ  نْ ملَ يهِ يفِ عَ  سَّ عِ لَ ، فَ يشَ  مَ ْ إِ تِهِ وَّ يَفعَ  نْ ملَ يـهِ نَ عَ لْ هَ لَ
  IQH»املَوتَ 

 

 ـ توازن املؤمن يف اإلبتالء والعافية ٨
 : ملتقني قاليف وصف ا× عن أمري املؤمنني

مْ نفُ نَزلَتْ أَ « هُ مْ  سُ نهُ خَ لَتْ يفِ  نَزَ امَ ءِ كَ الَ  البَ يفِ  مِ   IRH»اءِ  الرَّ
املخلصني واملتقني يف مجيع األحوال هم يف حالة رضا لقضاء اهللا  أي أنّ (

 ) وقدره وشكر دائم عىل نعمه وفضله
 

 + ++  

                                                             

 . ٤٣٣: أعالم الدين  )١(

 . ٢٣/  ٧٨البحار  )٢(



 

 ٣٨٧ 

 دعاؤه يف اإلستسقاء

 دعاؤه في اإلستسقاء

 
@Í˙b«Ü 

@ıb  ‘ !n "#a@¿J 

 
يْثَ للَّهُ ا ا الغَ نـَ قِ قِ IQHمَّ اسْ يْثِكَ املُغْدِ محَتَـكَ بِغَ ا رَ يْنـَ لَ ْ عَ انْرشُ  IRH، وَ
نَ  ابِ  مِ حَ اقِ  السَّ كَ  لِنَبَاتِ  ISHاملُنْسَ ِيعِ  يفِ  ITHاملُونِقِ  ،أَرضِ ، IUHفَاقِ اآل مجَ

ةِ  رَ بَادِكَ بِإينَاعِ الثَّمَ ىلَ عِ نُنْ عَ امْ ةِ دَكَ بِبُلُوغِ الزَّ ، وأَحيِ بِالَ IVHوَ رَ  ،IWHهَ
                                                             

يشتمل الدعاء عىل تعابري أدبية عالية ومعانٍ بالغية رفيعة فـي وصف الـمطر  *
وآثاره عىل الزرع واحليوان واإلنسان ثم يـختم باملسألة إلـى اهللا بأن جيعلـه مطـر 

ر الزرع والرضع وهيلك رمحة وخصوبة للرتبة وال يكون مطر عقوب ـة وبـالء يدمّ
رة  .البالد والعباد سيّام اذا أعقبه السيول والفيضانات املدمّ

 . املطر الكبري القطر: الغيث )١(
 . الغزير، الوافر: املغدق )٢(
 ). إلنبات الزرع والعشب وكلّ نبات(املرسل : املنساق )٣(
ت اليانع مجيل الــمنظر يمـأل للناظر إليه فالنبا(اجلميل، الـمعجب : املونق )٤(

 ). القلب إرتياحاً ورسوراً 
 ). يف أرجاء البلد(مجيع النواحي : مجيع اآلفاق )٥(
 . متام الثمرة، نضوجها وكامهلا: إيناع الثمرة )٦(
زهرة احليـاة : (إدراك البهجة والنظارة يف هذا الثمر، قال تعاىل: بلوغ الزهرة )٧(

 . أي هبجتها ونظارهتا) الدنيا

QY 



 

 ٣٨٨ 

 دعاؤه يف اإلستسقاء

الَ  دْ مَ هِ أَشْ ةَ وَ رَ فَ امَ السَّ تَكَ الكِرَ يٍ  ،IQHئِكَ ـقْ ـافِعٍ  بِسَ نْـكَ نَ مٍ  ،مِ ائـِ  دَ
هُ  رُ زْ عٍ  ،IRHغُ اسِ هُ  وَ رُ ابِلٍ  ،ISHدِرَ يعٍ  ITHوَ ِ لٍ  رسَ اجِ ـد  ،عَ ـا قَ يِي بِهِ مَ ْ حتُ
اتَ  وَ آتٍ IUHمَ ا هُ جُ بِهِ مَ رِ ْ ختُ ، وَ د فَاتَ ا قَ دُّ بهِ مَ رُ تَ سِّ ، وَ وَ تُ هِ ، وَ عُ بـِ
اتِ يفِ األَ  اكِامً IVHقوَ َ ـرتَ اباً مُ ـحَ نِيئـاً  ،IWH، سَ يئـاً  IXHهَ رِ بَقـاً  ،IYHمَ  IQPHطَ

الً  َلْجَ لِثٍّ  ،IQQHجمُ َ مُ ريْ هُ  IQRHغَ قُ دْ لَّبٍ IQSHوَ الَ خُ هُ  ، وَ قُ رْ  . IQTHبَ
                                                             

فر هو الكتاب الضـخم: السفرة )١( واملـراد  ،مجع السافر ومن معانيه الكاتب والسَّ
 .بالسفرة يف الدعاء هم املالئكة الذين يكتبون يف الكتاب الكيل للخلق أعامهلم

 . كثري وافر، بصورة دائمة: دائم غزره )٢(
 . سيالنه: درره )٣(
 . مطر عظيم القطر: وابل )٤(
 . أي ما مات من الزرع بسبب اجلفاف وقلّة املاء: حتيي به ما قد مات )٥(
 ).رمحة مطر يكون أي(األرزاق أو والرشاب الطعام وهو قوت مجع :األقوات )٦(
 ). أي سحاباً كبرياً مملوءاً باملياه النقية العذبة(كثيفاً : مرتاكامً  )٧(
 . طيباً، لذيذ الطعم يف مائه أو الذي ال تعب فيه: هنيئاً  )٨(
ثة(ال داء فيه أو حممود العاقبة : امريئ )٩(  ). فإنّ بعض السحب تكون حامضية أو ملوّ
ياً هلا : قاً بَ طَ  )١٠( اً شامالً كثرياً، مالئاً لألرض مغطّ  ). أي سحاباً سميكاً واسعاً (عامّ
 ). أي سحاب مطر غزير(يسمع منه صوت الرعد املرتفع : اللجَ جمُ  )١١(
لث )١٢( ر الزرعأي سح(غري دائم وال مقيم : مُ  ). ابٌ يمطر ثم يرحل لئالّ يدمّ
ر الزرع(قطره أو مطره : ودقه )١٣(  ). ذلك ألن دوام املطر أو جميئه يف غري وقته يدمّ
اخللّب مـن (أي سحاباً فيه برق ورعد ولكن ليس خالٍ من املطر : خلب برقه )١٤(

 ). الربق ما ال مطر بعده



 

 ٣٨٩ 

 دعاؤه يف اإلستسقاء

غيثَاً ا يْثاً مَ نَا غَ قِ مَّ اسْ هُ يعاً  ،IQHللَّ رِ عَ  IRHمَ ْرِ ـعاً  ،ISHاً ممُ اسِ ـاً وَ يْضَ رِ عَ
زِ  يضَ  ،يراً غَ دُّ بِهِ النَّهِ رُ يضَ  ،ITHتَ ُ بِهِ املَهِ ربُ ْ جتَ  . IUHوَ
ــرابَ ا ــهُ الظِّ نْ ــيلُ مِ ياً تُسِ ــقْ نَا سَ ــقِ ــمَّ اسْ هُ ــIVHللَّ تَ ألُ ـ، وَ ــهُ  مْ نْ مِ

بَابَ  رُ بِهِ األَ IWHاجلِ جِّ فَ تُ هِ األَ ، وَ نْبِتُ بـِ تُ ، وَ ارَ هنَارَ صُ  ،شجَ تُـرخِ وَ
ِيعِ بِهِ األَ  ارَ يفِ مجَ ارِ ماألَ  سعَ تُ IXHصَ ، نْعِ ، وَ لْـقَ اخلَ ـائِمَ وَ هِ البَهَ شُ بـِ

لُ لَ  مِ تُكْ نْبِتُ لَ ـوَ تُ ، وَ قِ زْ يِّبَاتِ الرِّ رُّ ـنَا بِهِ طَ تُدِ ، وَ رعَ بِهِ  IYHنَا بِهِ الزَّ
ةً إِ  وَّ ا بِهِ قُ نَ يدُ زِ تَ ، وَ عَ تِنَاالرضَّ وَّ  . ىلَ قُ

مَّ الَ ا هُ هُ للَّ عَلْ ظِلَّ ْ وماً  IQPH جتَ مُ يْنَا سَ لَ يْنَا  ،IQQHعَ لَ هُ عَ دَ رْ عَلْ بَ ْ الَ جتَ وَ
                                                             

 ). شب والنباتأي سحاباً يفيد الع(معيناً منجداً : مغيثا )١(
 ). فيه اخلصوبة للرتبة واخلري يف عطائها(خصيباً : مريعاً  )٢(
 ). أي يسبّب اخلصوبة للرتبة(خمصباً : ممرعاً  )٣(
 . النبات املنتكس القامة من العطش: النهيض )٤(
 ). النبات املكسور الساق أو املنتكس مع الكرس(املكسور : املهيض )٥(
 . ةالروايب الصغري: الرضاب )٦(
 ). مجع جب(اآلبار العميقة : اجلباب )٧(
 ). مجع مرص(األقطار، البلدان : األمصار )٨(
 ). الثدي: الرضع(تكثر به مدرّ اللبن للشاة والبقر ونحوها : تدرّ به الرضع )٩(
 ). أي ظل الغيم الكثيف(سرته : ظِلّه )١٠(
 ).يبمعنى ظالً يمنع اهلواء النق(. رحياً شديدة احلر: سموماً  )١١(



 

 ٣٩٠ 

 دعاؤه يف اإلستسقاء

وماً  سُ الَ تَ IQHحُ هُ ـ، وَ بَ وْ عَلْ صَ ومـاً  IRHجْ جُ يْنَا رُ لَ الَ ISHعَ ـ، وَ عَلْ ـ تَ جْ
يْنَا ـمَ  لَ هُ عَ اجَ أُ اءَ  . ITHاً جَ

ـدٍ ا َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ مَّ صَ هُ ـدٍ  للَّ َمَّ آلِ حمُ ـاتِ وَ كَ ـنْ بَرَ نَـا مِ قْ زُ ارْ ، وَ
األَ  اتِ وَ وَ امَ ، إنَّ السَّ ءٍ رضِ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ يرٌ  كَ عَ دِ  . قَ

 
 
 

+ + +  

                                                             

 . مهلكاً مستأصال: حسوماً  )١(
أي ال يكون املطر بكثرة وغـزارة مؤذيـة للـزرع (نزوله وانصبابه : صوبه )٢(

 ). كام لو كانت أحجاراً تنزل عىل الزرع وتؤذيه
 ). مجع رجم وهو ما يرجم به ويطرد(شديداً مؤذياً : رجوماً  )٣(
لوحة أو التلـوث البيئـي أي اجعل ماءه عذباً خالياً من امل(ماحلاً : أجاجاً  )٤(

 ). الذي يرضّ بالزرع واإلنسان



 

 ٣٩١ 

 أحاديث يف بركات اهللا

 
 أحاديث في بركات هللا 

 
 وعذابهأحاديث يف بركات اهللا 

 

لَـوْ ﴿ ـرَ  أَنَّ  وَ ـلَ الْقُ نـَا أَهْ تَحْ ا لَفَ ـوْ اتَّقَ وا وَ نـُ نَ  آمَ اتٍ مِ كَ ـمْ بَرَ يْهِ لَ عَ
بُوا ذَّ لكِنْ كَ األَرضِ وَ ءِ وَ امَ مْ بِامَ  السَّ اهُ نَ ذْ أَخَ بُونَ  كافَ سِ   IQH﴾نُوا يَكْ

 

 : قال× اإلمام الباقرعن 
نْ مَ « نَةٍ أَ  ا مِ نْ سَ طَراً مِ لَّ مَ ، وَ  قَ نَةٍ هُ حَ  نَّ كِ لَ سَ عُ ، إِ شَ يثُ يَ اهللاَ يَضَ ـ نَّ اءُ  زَّ اهللاَ عَ

ومٌ ذَ إِ  لَّ جَ وَ  لَ قَ مِ مْ عَ املَ بِ  ا عَ نهُ فَ عَ َ رَ لَ ا كَ مَ  ايصِ رصَ دَّ مْ ـانَ قَ نَ املَطَرِ  هُ   IRH»مِ
ن بعضاً من عقوبات اهللا للعباد عىل معاصيهم وذنوهبم هو أن حتبس أي أ(

األرض والسامء رزقهـا عـنهم فيصـيبهم القحـط واجلفـاف وتلـف األثـامر 
 )واألشجار وموارد الثروة الطبيعية وما شابه من الكوارث

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
بَ اهللاُذَ إِ « ضِ ىلَ ا غَ ةٍ وَ أُ   عَ ْ مَّ ل ملَ نزِ ا العَـذابَ  يُ َ ، )أي العـذاب الشـامل( هبِ

لَتْ  هَ سعَ أَ  غَ تْ ا، وَ ارُ َ هَ عامَ أَ  قَرصُ ر بني الناس األمراض املزمنـة ـأي انتش( ارُ
ْ وَ  ،)واملهلكة كالرسطان َّ  ملَ هَ تَربَح جتُ  ،)أي يغلب عىل السوق الكساد العام( اارُ

ْ وَ  هَ تَزكُ ثِامَ  ملَ ْ وَ  ،)والوباءاألمراض أي أصاب زرعها وأشجارها ( ارُ ر تَ  ملَ غـزُ
هَ هنَ أَ  نهَ وَ  ،)املياهضحلةأي تكون ( اارُ بِسَ عَ ـمطَ ا أَ حُ هَ ـا، وَ ارُ يهَ لَ ـلِّطَ عَ ا سُ

                                                             

 . ٩٦: األعراف )١(

 . ٣٢٩/ ٧٣: بحار األنوار )٢(



 

 ٣٩٢ 

 أحاديث يف بركات اهللا

 َ هَ رشِ أي يكـون حكامهـا مـن أهـل السـوء الطمـع واالسـتبداد بالسـلطة ( اارُ
  IQH»والتحكم يف رقاب الناس بالظلم واحلديد والنار

 

 : قالستِسقاءِ يف اإلِ × عن أمري املؤمنني
ماألَرضَ الَّتِ  نَّ إِ  وَ الَ أَ « لُّكُ امءَ الَّتِ  ،ي تُقِ السَّ طِ  يوَ م مُ تَـتُظِلُّكُ مْ يعَ بِّكُ رَ  انِ لـِ

ـ، وَ )أي أهنام تعمالن ضمن سنن اهللا وقوانينه للكون كله( تَ ا أَ مَ ـودَ صـبَحَ انِ ا جتَ
مْ  امَ  لَكُ تِهِ كَ َ عاً  بِربَ جُّ مْ  تَوَ ةً الَ ، وَ لَكُ لفَ مْ إِ   زُ وَ ـ لِ الَ ، وَ لَيكُ ريٍ تَرجُ هِ خَ مْ  انـِ ـنكُ  ،مِ

تَ أُ كِن لَ وَ  رَ نَ مِ ما بِمَ أَطَ  افِعِكُ تَ فَ تَ قِ أُ ا، وَ اعَ ىلَ يمَ دُ ا عَ صَ  حُ مْ ـالـِودِ مَ كُ تـافَقَ  حِ  امَ
بـتَيلِ  نَّ اهللاَإِ ، )أي أن األمور الكونيـة جتـري بتـدبري وإرادة إهليـة( بَـيَ نـدَ  عِ هُ عِ ادَ

، وَ األَعامَ  ـراتِ يِّئَةِ بِنَقصِ الثَّمَ ـبسِ لِ السَّ كـ حَ َ ، وَ الربَ ـزَ غـالَ إِ اتِ ائِنِ قِ خَ
رياتِ  ، وَ وبَ تَ لِيَتُ  ،اخلَ ،ائِبٌ قلِعٌ ، وَ وَ  يُقلِعَ مُ رٌ كِّ تَذَ رَ مُ كَّ تَذَ ـرٌ يَ زدَجِ رَ مُ  ،يَزدَجِ

عَلَ اهللاُوَ  بحَ  قَد جَ ـبَباً انَهُ االِ سُ رُ  ستِغفارَ سَ دُ ، وَ لـِ زقِ ، ورِ الـرِّ لـقِ محَـةِ اخلَ رَ
بحَ  فَقالَ  بَّكُ ﴿: انَهُ سُ وا رَ رُ تَغْفِ ا  مْ إِنَّهُ اسْ ارً فَّ انَ غَ م * كَ لَـيْكُ ءَ عَ امَ لِ السَّ يُرسِ

ا  ارً درَ دْكُم* مِّ دِ يُمْ وَ  وَ أَمْ ـمْ بـِ ْعَـل لَّكُ جيَ اتٍ وَ نـَّ ـمْ جَ ْعَـل لَّكُ جيَ نيَ وَ بَنـِ الٍ وَ
 َ استَقَ  ﴾اً ارَ أَهنْ ، وَ تَهُ أً اِستَقبَلَ تَوبَ مَ اهللاُ امرَ حِ طِ فَرَ ، وَ الَ خَ رَ بَ يئَتَهُ نِيَّتَهُ  ادَ أي ( مَ
  IRH»ل الصاحلة امامه اماالع تقديماملبادرة اىل بالتوبة وتعدّ للموت اس

 

أن العقوبات اإلهلية املحدودة التي تنزل عىل األفـراد أو املجتمـع  واملراد(
                                                             

 . ٣١٧/  ٥: الكايف)١(

 . ١٤٣اخلطبة /  هنج البالغة )٢(



 

 ٣٩٣ 

 أحاديث يف بركات اهللا

وانغالق ابوابه وسبله إنـام حتـدث  األرزاقعموماً كنقص الثمرات أو ضيق 
هم إىل ما هم فيه من حال بسبب األعامل السيئة التي تصدر عنهم ألجل تنبيه

 عصية عسى أن يكون ذلك سبباً للتوبة واإلنابـة واإلرتـداع عـن الـذنوبامل
االستغفار  يف اهللا تعاىل إنه جعلفضل من و ،جمدداً  لتنزل عليهم الرمحة اإلهلية
 )سبباً لسعة الرزق ودوامه

 : قال× عن أمري املؤمنني
نَ ذَ إِ « تِ اجلِ رَ عَتِ ااتُ اِ ايَ ا ظَهَ كاتُ رتَفَ َ   IQH»لربَ
هناك قانون إهلي يربط بني اسـتقامة املجتمـع ونـزول الربكـات  امفكأن(

اإلهلية وبني انحراف املجتمع ونزول العقوبات اإلهلية، فاألرض والسـامء 
والطبيعة وما فيها إنام خلقها اهللا ألجل معيشة اإلنسان وتيسري سبل حياته 

إلنسان إنعكـاس عـىل بيئتـه ولذا يكون لإلستقامة أو اإلنحراف يف حياة ا
 )وعموم أحواله االجتامعية واملعيشية

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
مْ ذَ ونَ إِ اسَ يَستَغنُ نَّ النَّ إِ « ينَهُ لَ بَ دِ امَ ، وَ ا عُ لُ السَّ نزِ ـتُ هَ زقَ جُ ا، وَ ءُ رِ ـرِ ختُ

تَهَ  كَ   IRH»اىلَ عَ تَ ا بِإِذنِ اهللاِ األَرضُ بَرَ
الة اإلجتامعية بني الناس سواء أكان وهو إرشاد إىل رضورة إقامة العد(

من طرف احلكام واملسؤولني أم مـن طـرف األمـة فـيام بينهـا يف تعاملهـا 
 )ى بفضل اهللا ونعمهشتها اإلقتصادية واإلجتامعية لتحظومعي

                                                             

 . ٤٠٣٠/  غرر احلكم )١(

 . ٥٦٨/  ٣: الكايف )٢(



 

 ٣٩٤ 

 أحاديث يف بركات اهللا

 : قال× عن أمري املؤمنني
بَ مَ « بَ اهللاُ العِ َ وطٍ أَ ا رضَ عَ ادَ بِسَ قرِ  وجَ نَ الفَ   IQH»مِ
نشأ لكثري مـن األمـراض واملشـكالت االجتامعيـة وذلك ألن الفقر م(

ب اإلنسان واملجتمع والدولة، واالقتصادية والسياسية التي يمكن أن خترّ 
ولعل من األهداف األساسية التي ينبغي أن تكون عىل املستو احلكومي 
والدويل واإلنساين بشكل عام هو حماربة الفقـر يف كـل مكـان يف األرض، 

كثـري مـن األدعيـة واألحاديـث الـواردة عـن أهـل  وهذا املعنى نجده يف
والتي تدعو لرعاية اإلنسان واإلهتامم بشؤونه وحاجاته أينام كان ÷ البيت

 )من دون مالحظة عرق أو جنس او لون
 
 
 

 + ++ 
 

                                                             

 . ٣٠١/  ٢٠: رشح هنج البالغة )١(



 

 ٣٩٥ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

 
 دعاؤه في مكارم األخالق

 
@Í˙b«Ü 

 @÷˝Ç˛a@‚äbÿfl@¿J 

 
مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ لِّ  وَ بَ ـاينِ  غْ وَ ـلَ  بِإِيمَ مَ نِ  أَكْ يـامَ  ،IQHاإلِ

                                                             

أن روائع القيم األخالقية والفضـائل التـي جيـب  يشتمل الدعاء يف مضامينه عىل* 
، واحلقّ إنّ هذا الدعاء ينبغي أن حيفظ عن ظهـر تتخذ منهجاً وسلوكاً ألهل اإليامن

إنـام (يف كل اسبوع أو كل يوم فمن أجل القيم العالية بعـث رسـول اهللا قلبٍ ويقرأ 
تقـو التـي وبواسطتها يصل اإلنسـان إىل مراتـب ال) بعثت ألمتم مكارم األخالق

﴾، ومهـام كانـت  مْ ـاكُ قَ تْ نْدَ اهللاِ أَ مْ عِ كُ مَ رَ يستحق هبا الكرامة واملنزلة عند اهللا ﴿إِنَّ أَكْ
ثقافة املؤمن ودرجة علمه وفضله ووعيه السيايس والفكري فإن دينه يبقى منقوصـاً 
حتى يتكامل البناء األخالقي يف قلبه وسلوكه ويصبح جزءً من حياته وكيانـه ولقـد 

األحداث والوقائع عىل أن الذين ثبتـوا أمـام األعاصـري السياسـية والفكريـة دلت 
والدنيويـة واسـتطاعوا مقاومــة اهلـو والشـيطان هــم أهـل الفضـائل األخالقيــة 
والروحية وذلك ما يتطلب االهتامم باجلانب األخالقي وإعطاؤه األولوية من مجيـع 

يـة اجلامعـة ملكـارم األخـالق وهذا الدعاء هو من أفضـل األدعاملؤمنني واملؤمنات 
 .وفضائلها كام سيلمس الداعي ذلك يف مضامينه العالية

البد ألهل اإليامن من عدم االكتفاء بالدرجات الدنيا من املراتب اإليامنية ألهنا ) ١(
وهـذا ال يكـون مـن  ،متثل الدرجات الدنيا من القرب اإلهلي ومن مراتـب اآلخـرة

س ولبلـوغ درجـات األوليـاء واملتقـني الـذين ال جماهدة الـنفودون العلم والعمل 
 .خوف عليهم وال هم حيزنون

RP 



 

 ٣٩٦ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

لْ  عَ اجْ ينِي وَ قِ لَ  يَ تَهِ  ،IQHاليَقِنيِ  أَفْضَ انْ نِ  إِىلَ  بِنِيَّتِي وَ  ،IRHالنِّيَّـاتِ  أَحسَ
لِـي ـمَ عَ بـِ ـنِ  إِلَـى وَ لِ  أَحسَ مَّ . ISHاألَعامَ ـرْ  اللَّهُ فِّ كَ  وَ  ،ITHنِيَّتِي بِلُطْفِ

                                                             

علم اليقني وهو الذي يعتمد الداللـة  املرتبة األوىل هي :لليقني ثالثة مراتب) ١(
ـالَّ : قال تعاىل )كالعلم بالنار من خالل آثارها من النور والدخان(والربهان  ﴿كَ

 ،﴾ يَقِنيِ لْمَ الْ ونَ عِ لَمُ وْ تَعْ وهو العلم باليشء مـن  ،عني اليقنيواملرتبة الثانية هي لَ
: قـال تعـاىل )كرؤية النار ومشاهدة اخلشب حيرتق فيها(خالل مشاهدة عنارصه 

،﴾ ـنيِ يَقِ َ الْ ـنيْ َا عَ هنَّ وُ َ حـق اليقـني وهـو االحسـاس  هـي: واملرتبـة الثالثـة ﴿لَرتَ
قـال  )احلـرق ملأكمن يضع يده بالنـار وحيـس بـ(واالدراك لليشء بالتوحد معه 

﴾، : تعاىل يَقِنيِ قُّ الْ ُوَ حَ ا هلَ ذَ ﴾: ويف آية أخر﴿إِنَّ هَ يَقِنيِ َقُّ الْ إِنَّهُ حلَ  .﴿وَ
: حيث قـال ملسو هيلع هللا ىلصفإن العمل يكون متأثراً بالنيّة كام يف احلديث عن رسول اهللا )٢(
إنّام األعامل بالنيّات، ولكلّ امرئ ما نو، فمن كانت هجرتـه إىل اهللا ورسـوله (

جهـا فهجرتـه فهجرت ه إىل اهللا ورسوله، ومن هاجر إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوّ
فخري األعامل ما كانت نيّته خالصـة هللا تعـاىل عاليـة املضـامني ) إىل ما هاجر إليه

 .واألهداف
درجـات اآلخـرة هـي وكـذلك  ،جتارة الدنيا تتفاوت يف درجاهتا وأرباحها) ٣(

ومن توفيـق اهللا لعبـده أن  ،خرة ومقدارهوأرباحها تتفاوت مع نوعية العمل لآل
 .وأكثرها ربحاً وعطاءً  يضعه يف أفضل موارد جتارة اآلخرة

حسـن االختيـار فـإن ، لـكإخالص النية يل  واكمل امجعبمعنى : نيّتي وفّر )٤(
وفضل وهو مـا يسـتلزم تنقيـة البـاطن اهللا من واملقاصد حيتاج إىل توفيق  للنيّات

 .وعنايته وفيق اهللا ولطفهومواصلة الدعاء لتحصيل ت



 

 ٣٩٧ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

حْ  حِّ صَ كَ  بِامَ  وَ ندَ ـي عِ ـقِ ـييَ ـحْ  ،IQHـنـِ ـلـِ ـتَصْ اسْ تِكَ  وَ رَ ـدْ ـا بِقُ  مَ
دَ  نِّي فَسَ  . IRHمِ

مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ هِ آلـِ ي وَ نـِ فِ اكْ ـا وَ نِي مَ لُ ـغَ مُ  يَشْ  االهـتِامَ
نِي ،ISHبِهِ  لْ مِ تَعْ اسْ أَلُنِي بِامَ  وَ داً  تَسْ ، غَ نهُ غْ  عَ رِ تَفْ اسْ ي وَ يامَ  ITHأَيـامِ  فـِ

                                                             

يف أعـىل درجـات اليقـني بـك يـا ريبّ أي اجعل يقيني : صحح بام عندك يقيني )١(
انياً أو خالصاً هللا يف نيّته وعمله(بفضلك ورمحتك   .)بمعنى أن يكون اإلنسان ربّ

فهناك كثري من األمور واملوانع التي حتول دون الوصول : استصلح ما فسد منّي )٢(
الصاحلني واألولياء وهو ما يستلزم الدعاء والرجاء هللا تعـاىل يف أن يزيـل تب مراإىل 

 .ويعني يف جماهدة النفس والشيطان هذه العوائق
 وارتباطاهتا الالزمة من العمل وطلب الـرزق أي االهتامم بأمور الدنيا: االهتامم به )٣(

هـو الطلـب مـن اهللا وتربية األوالد واملشاغل االجتامعية واحلياتيـة األخـر، واملـراد 
سبحانه أن ييرسّ ويذلّل تلك املوارد بحيث ال تكون هي الشـغل الشـاغل الـذي يمـأل 

بـام ينفـع بعـد مور اآلخرة واالنشـغال أبجيعل بدل ذلك االهتامم وأن  ،الفكر والوقت
 ،وخدمـة لعبـاد اهللا وقضـاء حـوائجهم، وعلم وعمل صالح ،من طاعة وعبادةاملوت 

 .بعد املوت والفناء ويكون سبباً لدخول اجلنة وتبوء املقام فيهاوكل خري يبقى ثوابه 
صـة مبذولـة : استفرغ أيّامي) ٤( ـامي كلهـا خمصّ وهـو ) ملـا خلقتنـي لـه(أي أجعل أيّ

، وال جتعـل )وكل عمل صالح عبـادة(يف اآلخرة ستحقاق اخللود إلتك وطاعتك عباد
لَقَ : الدنيا قال تعاىليف حتصيل املال واجلاه ومكاسب عمري مبذوالً مستهلكاً  ي خَ ﴿الَّذِ

ـنَّ  ِ ـتُ اجلْ لَقْ ـا خَ مَ ﴾ ﴿وَ ـورُ فُ غَ يـزُ الْ زِ عَ وَ الْ هُ الً وَ مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ مْ أَيُّكُ كُ احلَيَاةَ لِيَبْلُوَ تَ وَ املَوْ
ونِ﴾ فالدنيا هي املعرب أو الطريق إىل اآلخرة وهي مزرعة اآلخرة بُدُ نْسَ إِالَّ لِيَعْ ِ األْ وما  ،وَ

 .فرش أو رشاً  إن خرياً فخري ،سان يف الدنيا حيصده يف اآلخرةزرعه اإلن



 

 ٣٩٨ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

تَنِــي قْ لَ ، خَ ــهُ أَغْ  لَ ــيوَ ــعْ  نِنِ سِ أَوْ َّ  وَ ــيلَ ، يفِ  عَ ــكَ قِ زْ الَ  رِ ــي وَ فتِنِّ  تَ
ينِ  ،IQHبِالنَّظَرِ  زَّ أَعِ الَ  IRHوَ بتَلِيَنِّـي وَ ، تَ الكِربِ بِّـدينِ  بـِ عَ الَ  لَـكَ  ISHوَ  وَ
د يتِ  تُفسِ بَادَ ، عِ أَجـرِ  بِالعُجبِ ـىلَ  لِلنَّـاسِ  وَ يَ  عَ ـدِ ، يَ َ ـريْ الَ  اخلَ  وَ
قهُ  حَ نِّ ـبِال ITHمتَ بْ  ،IUHمَ هَ َ  يلِ  وَ ايلِ عَ ، مَ قِ ـمنِي األَخالَ اعصِ ـنَ  وَ  مِ

                                                             

أي ال جتعل نظري إىل من أوسعت الرزق عليه فتنة يل بعـدم الرضـا : تفتنّي بالنظر )١(
وهو  ،جتعل السعة عيلّ سبباً للنظر أي البطركام قد يكون املعنى هو ال بقضائك وقدرك، 

ومن اجلدير بلفت النظر اليـه انّ . عنيني صحيحوكال امل عدم احتامل النعمة والطغيان هبا
اآلفات التي األخالقية وتنبه إىل هذه الفقرة من الدعاء وما بعدها توضح بعض املكارم 

 .ممّا ينبغي االحرتاز واحلذر من هذه اآلفات ،هتلكها ومتحي أثرها وتصادر وجودها
ين )٢( متناع عن ارتكـاب رف واإلباء واالـبمعنى هب يل موارد العزة من الش: أعزّ

مـن فضـائل العلـم وهـب يل  ،األعامل املشينة التي حتط من قدر اإلنسـان ومكانتـه
اً عندك وعند الناس ولكن مـن واحلكمة والرزانة يف احلديث والعمل  ما يكسبني عزّ

رها  .دون غرور وكرب واستعالء فإنه اآلفة التي حتبط األعامل وتدمّ
لـك، اجعلنـي مـن العابـدين، وآفـة العبـادة أن استعملني يف العبـادة : عبّدين )٣(

، أو أنه قد أصبح يعجب اإلنسان بعبادته وير نفسه أنّه أصبح من العابدين املتقني
 .من أولياء اهللا فيسقط من نظر ربّه ورعايته وفضله

وذلك حني يمنّ اإلنسان عىل اآلخـرين عنـد مسـاعدهتم ( متحيه تبطله: متحقه )٤(
 .)واإلحسان إليهم

عـىل إذ ينبغـي (لآلخـرين التقريع والتذكري املزعج بالفضـل واإلحسـان : املنّ  )٥(
املؤمن أن ينسى إحسانه لآلخرين متاماً ويذكر فقط إحسان اآلخـرين لـه وفضـلهم 

 ).عليه ليجزهيم بأحسن منه



 

 ٣٩٩ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

خرِ    .الفَ
مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ الَ  وَ عنِي وَ ـةً  النَّاسِ  يفِ  تَرفَ جَ رَ  إِالَّ  دَ

طَطْتَنِي ندَ  IQHحَ سِ  عِ فْ ا، يـنَ هَ ثلَ الَ  مِ ثْ  وَ ـدِ اً  يلِ  حتُ ـزّ راً  عِ ـاهِ  إِالَّ  ظَ
ثْتَ  اطِنَةً  ذِلَّةً  يلِ  أَحدَ ندَ  بَ ا نَفْيسِ  عِ هَ رِ دَ  . IRHبِقَ

مَّ  لِّ  اللَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ آلِ  حمُ دٍ  وَ َمَّ تِّعنِي ،حمُ مَ ً  وَ ُدَ ـالِحٍ  هبِ ـتَ  الَ  صَ لُ بأَسْ  دِ
، ةِ  بِهِ يقَ طَرِ قٍّ  وَ يـغُ  الَ  حَ ـا، ISHأَزِ نْهَ نِيَّـةِ  عَ ـدٍ  وَ شْ ـكُّ  الَ  رُ ـا أَشُ  ،ITHفِيهَ

                                                             

آفـة واالعجـاب بـالنفس هـو ذلك انّ الغرور . (أنزلتني واهبطتني: حططتني) ١(
ينبغي للمؤمن أن ينظر إىل حال عالقته مـع اهللا هـل بلغـت  فلذا ،األعامل الصاحلة

م أم ال؟ وال ينبغي له النظر إىل ما يمدحه  مستو عالقة األولياء واملخلصني مع رهبّ
 ).فيصيبه الغرور واخليالء فيسقط من نظر ربّه ،الناس فيه من األعامل والصفات

وأن  ،ية أو الرسـميةبمعنى أن ال يتـأثر بمظـاهر التكـريم واحلفـاوة الشـعب )٢(
تقصـريه يف يلتفت إىل و ،يتذكر فضل اهللا عليه يف ذلك وسرته عىل سيئاته ومعايبه

عىل توفية مستلزمات املوقع القيادي ويسأله أن يُعينُه  ،أداء حق ربه وشكر نعمته
فـإن للمواقـع واملقامـات حقوقـاً  أو االجتامعي أو السيايس أو املايل أو العلمي

 .الشكر والوفاء بوظيفتها الرشعية والرسميةإضافية تستوجب 
واملراد هو الثبات عىل املبدأ واملداومة عىل العمـل الصـالح (أنحرف : أزيغ )٣(

 ).إىل هناية العمر دون كلل أو ملل

بمعنى أن تكون النية ناشئة عن هدف واضـح متولّـد مـن تقيـيم : نيّة رشدٍ ) ٤(
 .صحيح وتفكري راشد



 

 ٤٠٠ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

رينِ  مِّ عَ ا IQHوَ انَ  مَ ي كَ رِ مُ لَةً  عُ ، يفِ  IRHبِذْ تِكَ اعَ ا طَ إِذَ ـانَ  فَ ي كَ ـرِ مُ  عُ
عاً  رتَ ، ISHمَ يْطَانِ اقبِضنِي لِلشَّ ، فَ بِقَ  أَنْ  لَ بقَ  إِلَيْكَ سْ تُكَ  يَ قْ ، ITHمَ َّ  إِيلَ

كِمَ  أَو تَحْ سْ بُكَ  يَ ضَ ، غَ َّ يلَ مَّ  عَ هُ عْ  الَ  اللَّ ةً  تَدَ لَ صْ ـابُ  IUHخَ عَ نِّـي تُ  مِ
ا، إِالَّ  ــلَحتَهَ الَ  أَص ائِبَــةً  وَ ــبُ ؤَ أُ  عَ ــا IVHنَّ َ ا، إِالَّ  هبِ ــنْتَهَ سَّ الَ  حَ  وَ

ةً  ومَ رُ َّ  IWHأُكْ ةً  يفِ اقِصَ ا إِالَّ  نَ  . أَمتَمتَهَ
                                                             

رين) ١(  .أطل عمري: عمّ
بمعنـى أن  ،العمر النافع هو ما يكون مستفاداً منـه يف طاعـة اهللا(مبذوالً : ةً ذلَ بِ ) ٢(

جر واحلسـنات يف كـل يـوم ليـزداد رصـيد املـؤمن يف آخرتـه يكون فيه زيادة يف األ
وما عدا ذلك فهو اسـتهالك للوقـت وإضـاعة للعمـر إضـافة ملـا قـد  ،ومقامه فيها

 ).السيئات واملعايص ارتكابعند للحسنات تصاحبه من خسارة 

واملـراد أن ال جتعـل أيـامي وسـنني عمــري (مكـان للريـع أو الراحـة : مرتعـاً ) ٣(
 .)ي يف طاعة الشيطان واإلنقياد له حيث يريد وهيوـتنقض

فالعمر الذي يكون سبباً لشقاء اإلنسان يف اآلخـرة ال ( ، بغضككرهك: مقتك) ٤(
 ).خري فيه واملوت أفضل منه

وحـبّ كالتكرب والغرور والبخل والعصبية وضيق الصدر (حالة طبع، : خصلة) ٥(
 .)ذلك من الصفات املذمومة وما شابهالرئاسة وطلب السمعة 

 الكـالم كثـرةب الوقـت تضـييع وأ اللهو حبّ صفة ك ،هبا أُوبَّخ عليها، المأُ  :هبا نَّبؤأُ  )٦(

 .أُخر عيبةوما شابه من أمور ميف احلب والبغض  واملبالغة يف التقدير ،والضحك
أو  ،أو الصرب عىل املكـاره ،كسعة الصدر) من كرائم األخالق(فضيلة : إكرومة) ٧(

 .وما شابهوااليثار والتضحية املسارعة للخريات 



 

 ٤٠١ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

مَّ  هُ لِّ  اللَّ لَ  صَ دٍ  ىـعَ َمَّ آلِ  حمُ َمَّ  وَ ،ـحمُ لْنِي دٍ أَبدِ نْ  وَ ةِ  مِ  أَهلِ  بِغضَ
نَانِ  بَّةَ  IQHالشَّ نْ  ،املَحَ مِ دِ  وَ سَ يِ  أَهلِ  حَ ةَ  IRHالبَغْ دَّ ـنْ  ،املَوَ مِ  ISHةِ ظِنَّــ وَ

حِ  أَهـلِ  الَ ، الصَّ ةَ نْ  الثِّقَ مِ ةِ  وَ اوَ دَ ـةَ  ITHاألَدنَـنيَ  عَ يَ الَ ـنْ  ،IUHالوَ مِ  وَ
ــوقِ  قُ ي IVHعُ ــامِ  ذَوِ ةَ  األَرحَ َّ ــربَ ــنْ  ،IWHاملَ مِ نِ  وَ الَ ــذْ بِنيَ  خِ ــرَ  األَق

                                                             

واملراد هو الطلب مـن اهللا أن يزيـل دواعـي واسـباب (البغض : الشنآن )١(
 ).املودةوأن يستبدهلا بام يسبب املحبة وعند بعض الناس البغض والكراهية 

فإن احلسد ال ينشأ إالّ من نفس مريضة ومع هذا فـاألوىل (الظلم : البغي )٢(
ة أهل احلسد بدالً اكتساب  ا مودّ ـإِذَ ـنُ فَ سَ ـيَ أَحْ تِي هِ الَّ فَعْ بـِ من عداوهتم ﴿ادْ

﴾ ِيمٌ ٌّ محَ يلِ هُ وَ نَّ أَ ةٌ كَ اوَ دَ يْنَهُ عَ بَ يْنَكَ وَ ي بَ ذِ  .الَّ
اظهـر ألهـل الصـالح مـرؤيت ومكـارم بمعنـى (هتمة وسوء ظـن : ظنّة) ٣(

أخالقي وصفايت احلسنة لتكون هلم الثقـة واالطمئنـان يب عنـد معـاملتهم أو 
 ).تقيمهم لشخصيتي

 .الوثيقةبمعنى الرحم القريب ذوي العالقة  قربنياأل: األدنني) ٤(
محبة ـبالـ األقـربني مـع العداوة ابدال بمعنى( والقرب مواالةـال :الوالية )٥(

زالة ما كان سبباً هلذه العـداوة والبغضـاء إباجليّدة معهم ة والعالقة مواالـوال
 ).والتي أصلها كيد الشيطان ومكره يف النفوس

 .)عدم الربّ والصلة من األقارب( عصيان: عقوق )٦(
ة )٧( املراد استبدال العقوق مـن األوالد أو األهـل أو األخـوة (الصلة : املربّ

اً   ).ة املفعمة باملحبة والطاعةبالصلة والعالقاألصغر سنـّ



 

 ٤٠٢ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

ةَ  نْ  ،IQHالنُّصـرَ مِ ـبِّ  وَ ينَ  حُ ارِ يحَ  IRHاملُـدَ ـةِ  تَصـحِ ِقَ ـنْ  ،ISHاملْ مِ دِّ  وَ  رَ
نيَ  بِسِ مَ  ITHاملُالَ رَ ةِ  كَ َ نْ  ،IUHالعِرشْ مِ ةِ  وَ ارَ رَ فِ  مَ ـوْ ةَ  الظَّـاملِِنيَ  خَ وَ ـالَ  حَ

نَةِ  مَّ . IVHاألَمَ لِّ  اللَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ آلِهِ، حمُ عَلْ  وَ اجْ ـداً  يلِ  وَ ـىلَ  IWHيَ ـنْ  عَ  مَ
                                                             

بني عالقـة متينـة  )١( بمعنى أن تكون العالقـة مـع األهـل واألخـوان املقـرّ
ة  .ومحيمة بحيث يكونون سنداً وعوناً عند كلّ مصيبة وشدّ

يف العالقـات  الذين يظهـرون مشـاعر وأحاسـيس غـري حقيقيـة: املدارين )٢(
 .أو استجالباً ملنفعة مداراة أو رعاية للمقابل دفعاً لرضراالجتامعية 

ة )٣( ة ـارة هو أن تكون الرابطـة أو العالقــى املراد من العبـواملعن. (املحبّة: املِقَ
 ).حمبّة صادقة ال من مداراة أو مصلحة نفعيةعن ع الناس، ناشئة ـم

 .رفض املخالطني: ردّ املالبسني )٤(
بـدلني عـن ردّ ا(ومعنـى العبـارة حسن املعـارشة واملعايشـة : رةـكرم العش )٥(

أو مـنهم أي اجعل عالقتي مـع النـاس مجيعـاً األخيـار ) املالبسني كرم العرشة
املنتفعني أو االنتهازيني عالقةً تتسم باخللق اإلسالمي والسامحة واللطف بحيث 

الحـظ كيـف أن (حتول دون حدوث االحتكاكات واملشـاحنات معهـم مجيعـاً 
ودة وحمبة مع مجيع الناس الصاحلني اإلسالم يريد لإلنسان أن يعيش يف سالم وم

والطاحلني وهذا ال يتحقق إالّ باألخالق الفاضلة التي جيب أن يـتحىل هبـا أهـل 
 .)اإليامن أوالً ولطف اهللا وعنايته ثانياً 

لكـي أنعـم بـاألمن أي احفظني من عيون الظاملني وآذاهـم : حالوة األمنة )٦(
 .فقدها فحالوة األمن ال يشعر هبا إالّ منوالسالمة، 

 .قوة وقدرة عىل االقتصاص ممن ظلمنيبمعنى هب يل : من ظلمني عىل يدا )٧(



 

 ٤٠٣ 

 كارم األخالقدعاؤه يف م

نِي، لَمَ اناً  ظَ لِسَ ىلَ  وَ نْ  عَ نِي مَ ـمَ اصَ ـراً  ،IQHخَ ظَفَ ـنْ  وَ ينِ  بِمَ ـدَ انَ  ،IRHعَ
ــبْ  هَ ــراً  يلِ  وَ كْ ــىلَ  ISHمَ ــنْ  عَ ينِ  مَ ــدَ ايَ ةً  ،ITHكَ ــدرَ قُ ــىلَ  وَ ــنِ  عَ  مَ

ينِ  دَ طَهَ يباً  ،IUHاضْ ذِ تَكْ نْ  وَ مَ بَنِي لـِ صَ ةً  ،IVHقَ مَ الَ سَ َّنْ  وَ ، ممِ ينِ ـدَ عَّ وَ  تَ
نِي قْ فِّ وَ ةِ  وَ نْ  لِطَاعَ ينِ  مَ دَ دَّ ةِ  ،IWHسَ تَابَعَ مُ نْ  وَ ينِ  مَ دَ  . أَرشَ

                                                             

ـة والقـدرة العقليـة : لساناً عـىل مـن خاصـمني )١( أي أعطنـي املنطـق واحلجّ
ــن أفــرت واسـاء إيلّ أو إىل يشء  مــن معتقــدايت والكالميـة عــىل دحـض ورد مَ

 .ومبادئي اإلسالمية
يل الفرصة عىل تأديب من كان من أهل العنـاد أي هب : وظفراً بمن عاندين )٢(

 .مواصلة األذواإلرصار عىل 
وذلك حينام يكون املـؤمن حتـت ضـغوط (احتياال وختلّصا باحلسنى : مكراً  )٣(

شخصية أو اجتامعية أو سياسية ال يستطيع أن يتخلص فيها مـن األذ إالّ عـرب 
األعـامل، وتقيـة يف  ،ورومتويـه لألمـ ،من تعتـيم للواقـع ،الوسائل غري املبارشة

 .)وحسن ترصف يف األمور، وأمثال ذلك من التعامل يف القول والعمل
كر يب : كايَدين) ٤(  .دبر يل املكائد واحليل ألجل إيذائيمَ
 .قهرين وجار عيلَّ : اضطهدين) ٥(
طلب اإلعانـة مـن اهللا بتيسـري الـدليل  واملراد هو(عابني وطعنني : قصبني) ٦(

 ).إلثبات احلق وتكذيب دعو أهل اإلساءة واألذوالبينة واملنطق 

ن ) ٧( دينمَ ن : سدّ ـن (أرشدين مَ مـن لطـف اهللا وتوفيقـه أن يكـون للمـؤمن مَ
دده ويرشده للخري والصالح مـن والـد رحـيم أو اسـتاذ كـريم أو ـهديه ويسـي

 ).فهيممريبّ د عليم أو ـمرش



 

 ٤٠٤ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

مَّ  لِّ  اللَّهُ ـىلَ  صَ ـدٍ  عَ َمَّ هِ،وَ  حمُ دينِ  آلـِ ـدِّ سَ َنْ  وَ ضَ  ألِ ـارِ ـنْ  IQHأُعَ  مَ
نِي شَّ ،ـبِالنُّصْ  غَ يَ  حِ زِ أَجْ نْ  وَ ينِ  مَ ـرَ جَ ِّ  هَ الربِ أُثِ  ،IRHبـِ ـنْ  بَ ـيــوَ  مَ

نِي مَ رَ لِ  حَ ئَ  ،ISHبِالبَذْ افـِ أُكَ نْ  وَ ي مَ نـِ طَعَ ةِ  قَ ـلَ ـالِفَ  ،ITHبِالصِّ أُخَ  وَ
ــنِ  نِي مَ ــابَ ــنِ  إِىلَ  اغتَ سْ رِ  حُ كْ أَنْ  ،IUHالــذِّ ـــرَ أَ  وَ ـكُ ـــنَةَ  شْ سَ  ،IVHاحلَ

                                                             

شـيم واملكـارم وهـي اعـىل ال. (أعـاكس بـالقول والفعـل، أخـالف: أعارض) ١(
 ).يء بنقيضه من الفعل احلسنـاالخالقية ان تكون معاملة الفعل الس

سيام إذا كان املقابل مـن األرحـام أو (اللطف، الشفقة، اإلحسان  ،العطية: الربّ ) ٢(
 ).اإلخوان األعزاء

 .العطاء السخي، الكرم: البذل) ٣(
ة يف صـلة يـصـاً وإرادة قووهذا ما يتطلب إيامناً خال: أكايفء من قطعني بالصلة) ٤(

وعنـدها سـيجد رغم أذاهم وإعراضهم، من قطع الصلة من األقارب أو اإلخوان 
ي   .ولذة اإليثار والتضحية طعم األخالق احلسنةاملؤمن املضحّ

بتعرضـه بمعنى عدم التعامل مع من قصد االسـاءة إيلّ يف : أخالف من اغتابني) ٥(
ري بنفس األُسلوب، أي عـدم جماراتـه يف أو حديثه الذي انتقص فيه من قدلغيبتي 

ومن اجلدير (عمله واساءته ، بل ربّام يكون ذكره بالكالم الطيّب والصفات احلسنة، 
من أساسيات األخالق والدين هي هذه الصفات التي يتعرض هلا الدعاء بالذكر ان 

 التـزودتزخر هبا كتب التاريخ والسري والتي يلـزم ÷ وهي صفات النبي وأهل بيته
ـنَةٌ لـِمنها واإلقتداء  سَ ةٌ حَ وَ ولِ اهللاِ أُسْ سُ مْ يفِ رَ كُ انَ لَ دْ كَ قَ ـو اهللاَ ـهبا ﴿لَ جُ رْ ـانَ يَ نْ كَ مَ

ثِرياً﴾ رَ اهللاَ كَ كَ ذَ رَ وَ خِ مَ اآلْ يَوْ الْ  .وَ
لق املؤمن الشكر ملن أحسن إليه مهـام كانـت درجـة هـذا من خُ : أشكر احلسنة )٦(

 .»وق مل يشكر اخلالقفمن مل يشكر املخل«اإلحسان وقيمته 
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ضِ  أُغْ ـنِ  IQHيَ ـوَ ـيِّـئَـةِ  عَ   .السَّ
مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ ـدٍ  عَ َمَّ ، حمُ هِ آلـِ ي وَ نـِ لِّ حَ يَـةِ  IRHوَ لْ ، بِحِ نيَ ـاحلِِ  الصَّ

نِي أَلبِسْ ينَةَ  وَ تَّقِنيَ ـال زِ طِ  يفِ  ،ISHمُ ـدلِ  بَسْ ظْـمِ  ،ITHالعَ كَ ـيظِ  وَ  ،IUHالغَ
اءِ  إِطْفَ ةِ  وَ مِّ  ،IVHالنَّائِرَ ضَ حِ  ،ةِ ـرقَ ـالفُ  أَهلِ  وَ إِصـالَ  ،البَـيــنِ  ذَاتِ  IWHوَ

                                                             

 ).بالكالم أو األفعال عن سيئات اآلخرين نحوي(أعفو وأجتاوز : أغيض) ١(

واملـراد هنـا هـو لبـاس التقـو والصـالح (. ألبسني حلّة أو لباساً : حلّني )٢(
وصفات اهلد التي ينبغي لكل مؤمن ان يتحىل هبـا والتـي سـوف يستعرضـها 

 .)الدعاء تباعاً 
عـىل حليـة درجتهـا التي تزيـد العالية هي املكارم األخالقية و: زينة املتقني )٣(

 .تقواليامن واإلدرجة مع تناسب تالصاحلني والتي 
نرش العدل يف مجيع املرافق ابتـداءً مـن االرسة إىل املجتمـع إىل : بسط العدل )٤(

 الدولة عند املقدرة، والـدعوة إليـه دائـامً والوقـوف مـع املظلـوم والـدفاع عنـه
لُ ﴿ دِ وَ  وااعْ بُ  هُ  أَقْرَ وَ وا لِلتَّقْ قُ اتَّ بِريٌ  اهللاَ إِنَّ  اهللاَ وَ ﴾ بِامَ  خَ لُونَ مَ  .تَعْ
إمساك الغيظ أو الغضب يف الـنفس وعـدم إظهـاره بقـول أو : كظم الغيظ )٥(

 .التي يعقبها الندمالترصفات فكبت الغيظ مع األمل خري من  ،فعل
 تامن العيـوب وحتبيـب القلـوبإمخاد العداوة بني النـاس بكـ: إطفاء النائره )٦(

 .وتقريب وجهات النظر املختلفة
أصـلحوا ذات : دواة، يقالـعـة والـرقـن هو الفـيـبـال: نـيـبـإصالح ذات ال) ٧(

والسـعي لالصـالح بـني األخـوان أو  ،تمعون عليهـاـجـبينكم أي حالكم التي ت
الذين يـجـتـنبون من سامت املؤمنني واألخيار أو اخلالفات االجتامعية هي األرحام 

 .ويبادرون إىل اإلصالح واخلري يف املجتمعيثري العداوة والفرقة كل ما 
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إِفْ  ةِ ـالعَ  اءِ ـشَ ـوَ فَ سَ  ،IQHارِ ـائِ  رِ ـتــوَ نيِ  ،IRHةِ ـبَــالعَ لـِ ـةِ  وَ يكَ رِ  ،ISHالعَ
خَ  ـــوَ ــ ضِ ـفْ نَاحِ ـال ـــنِ  ،ITHجَ ـس حُ ةِ  وَ ـــرَ ـي ونِ  ،IUHالسِّ ــكُ سُ  وَ
ي طِيبِ  ،IVHحِ ـالرِّ خَ ـال وَ ال ،IWHةِ ـقَ ـالَ ـمُ بقِ وَ ةِ  ىـإِلَـ سَّ ـيلَ ضِ  ،IXHالفَ

                                                             

ر املعروف واألعامل احلسنة والـرتويج هلـا بالفعـل والقـول ـنش: إفشاء العارفة )١(
 .أفراداً ومجاعات والتشجيع واإلشادة بالعاملني هبا

وعـدم  ،بـالتكتم عليـه ،الناس إخفاء األمر املعيب الذي يبدو من: سرت العائبة )٢(
ويف احلديث النبوي  وحماولة التامس األعذار له وكأنه يمس الذات الشخصية ،نرشه

 .»امحل أخيك عىل أثنى وسبعني حممالً «
فمـن  ،وقّلـة اخلـالف والصـخب ،وهـدوء الطبيعـة ،سالسـة الطبـع: لني العريكـة) ٣(

ألدب يف التعامل سيام مـع الوالـدين وا ،والتعابري احلسنة ،عالمات املؤمن احلديث اجلميل
وأن  ،لألمـور يءوعـدم االنفعـال الرسـيع عنـد أول إسـاءة أو فهـم خـاط ،واألكرب سناً 

 .لناسحيببه ألهله ولويترصف بحكمة وطبع هاديء  ،يتحكم بمشاعره وكلامته وأفعاله
ـىلَ : خفض اجلناح) ٤( ـةٍ عَ ذِلَّ بمعنى التواضـع والتـذلل ألهـل اإليـامن خاصـة ﴿أَ
﴾ا ينَ افِرِ كَ ىلَ الْ ةٍ عَ زَّ نِنيَ أَعِ مِ   .ملُؤْ
بمعنـى أن يكـون سـلوكه يف املجتمـع حممـوداً حلسـن أخالقـه : حسن السرية) ٥(

وانشغاله فيام يعنيه واهتاممه بام يبقى له من األعامل الصاحلة يف آخرتـه معرضـاً عـن 
  .اللهو الفساد وجمالس السوء

  .ة يف افعاله وحركاته وكالمه ومشيتهبمعنى الوقار والرزان: سكون الريح) ٦(
أو التعامـل مع النـاس معارشة ـي الـحسن التخلّق فواملراد هبا : املخالقةطيب  )٧(

  .)بمكارم األخالقهم ـمع
بمعنى املبـادرة واملسـارعة لكـل عمـل خـريّ ولكـل علـم : السبق إىل الفضيلة) ٨(

  .ومهارة نافعة لإلنسان يف دنياه وآخرته
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إِيثَارِ  ،ـالتَّ  IQHوَ لِ ضُّ تَـركِ  فَ ريِ  وَ ـالِ  ،IRHالتَّعيـِ فضَ اإلِ ـ وَ لَ ـريِ  ىـعَ  غَ
قِّ  تَحِ القَولِ  ،ISHاملُسْ قِّ  وَ احلَ إِنْ  بـِ ـزَّ  وَ لِ  ،ITHعَ ـتِقالَ اسْ ـريِ  IUHوَ إِنْ  اخلَ  وَ

ـثُـرَ  ـنْ  كَ يلِ  مِ وْ فِعيلِ  قَ ثَارِ  ،IVHوَ تِكْ اسْ ــرِّ  وَ إِنْ  الشَّ ـلَّ  وَ ـنْ  قَ ـويلِ  مِ  قَ
                                                             

ـلا إيثار) ١( تفضـيل وتقـديم مصـالح اآلخـرين عـىل مصـالح الـنفس أي : لتفضّ
  .حيث يعني الربح الكبري يف اآلخرة عوضاً عن التضحية يف الدنيا ورغائبها

ة ـفالتعيري أو االظهار للمقابل عيبه أو نقصه سواءً أكـان يف اخللقـ: ترك التعيري) ٢(
ي من الصفات األخالقية أو يف السلوك أو يف العمل بقصد االنتقاص منه واذالله ه

  .السيئة التي يرتفع عنها أهل اخللق واإلنسانية
وهي من األخالق التـي ينبغـي ألهـل اإليـامن أن : اإلفضال عىل غري املستحق) ٣(

أن حيسنوا حتى لغري املسـتحق ابتغـاء رضـوان وصفاهتم يف تكون جزء من سريهتم 
قاً بأخالق اهللا ونبيه وأهل بيت نبيه  .÷اهللا وختلّ

حقّ سـيّام يف ـينبغي للمؤمن أن ال حييـد يف قولـه عـن الـ: القول باحلق وإن عزّ ) ٤(
موارد احلكـم والقضـاء، نعـم يسـتطيع اإلنسـان يف املـوارد الرتبويـة واإلجتامعيـة 

نصـف (احلساسة أن يتخريّ يف التعابري والكلامت بام ال جيرح به اآلخرين كأن يقـول 
 .فإن يف الكالم سعة لنقل املعنى) أنّ نصفه فارغاإلناء مملوءً بدالً من أن يقول 

ه أي :اخلري استقالل )٥(  .)اخلري لذلك الوصول يف عليه اهللا لطف ير وأن( قليال عدّ

ـن هـو أعـىل : كثر من قويل وفعيل) ٦( يف عمل الصاحلات عىل املؤمن أن ينظر إىل مَ
ويتأس بام قدموه  ،÷ياء اهللامنه جهاداً ويقتدي بالنبي وأهل بيته وأنبإيامناً وأكثر منه 

وسريهتم العطرة متأل كتـب السـري (من تضحيات جسيمة يف املال والنفس والنفيس 
ن هو دونه أو أقل منهينبغي أن وال  )والتاريخ فهذا هو مدخل الشـيطان  ،ينظر إىل مَ

فإن رؤية املؤمن لنفسه مكثراً يف أعـامل اخلـري يشـعره بـالغرور  ،يف العجب والتكرب
 .ب وقد يؤدي إىل إحباط الثوابوالعج
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فِعيلِ  لْ  ،IQHوَ مِ أَكْ لِكَ  وَ امِ  يلِ  ذَ وَ ةِ  بِدَ ومِ  ،IRHالطَّاعَ لُـزُ ـةِ  وَ عَ امَ  ،ISHاجلَ
فْضِ  رَ عِ  أَهلِ  وَ ـيلِ  ،ITHالبِدَ تَعمِ سْ مُ أيِ  وَ عِ ـال الرَّ َ خرتَ  . IUHمُ
مَّ  هُ ـلِّ  اللَّ لَـى صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ هِ آلـِ عَلْ  وَ اجْ عَ  وَ سَ قِكَ  أَوْ زْ ــيَّ  رِ لَ  عَ

ا ، إِذَ ْتُ ــربِ  كَ ــوَ أَق ــكَ  وَ تِ وَّ َّ  قُ ا يفِ ــبتُ  إِذَ الَ  ،IVHنَصِ ــيبتَ  وَ  تَلِيَنِّ
                                                             

فإن السيئة الصغرية من املؤمن الصالح هـي كبـرية يف نفسـه : استكثار الرشّ ) ١(
مـع ، وهـي ألن املعصية هي مع اهللا رب العاملني وجبـار السـاموات واألرضـني

الرحيم الذي ال ينقطع إحسانه وفضـله فكيـف يمكـن أن املنعم الكريم والرب 
 ؟و صغرياً يكون العصيان ضئيالً أ

أي املداومة عىل الطاعة والصاحلات ال أن يكون ذلك لفـرتة : بدوام الطاعة) ٢(
 .يف احلياةبإختاذه صفة ثابتة ومنهج دائم مؤقتة أو مرحلة من العمر بل 

البد للمؤمن من مجاعة ترعاه وترشده وتشد عزمه يف اخلري والعمل الصالح ) ٣(
وجوداً مؤثراً يف املجتمـع ويف الـدعوة إىل وترفع من قابلياته ومواهبه وجتعل منه 

وأقل اجلامعة أن يكون له اصحاباً أخياراً يشرتك معهم يف الدرس واألنـس  ،اهللا
وان يرفع كلّ مـنهم مسـتو  أو احلديث واملخالطة وتبادل اخلربات واملعلومات

 .اآلخر ويشد عضده
 .ريعة االسالمـة بعد عهد النبي واملخالفة لشثَ حدَ األمور املُ : دعالبِ ) ٤(
الرأي اجلديد املخالف للقرآن والسنّة، حتى لو أضـيف لـه : الرأي املخرتع) ٥(

يشء من املصطلحات االسالمية كام هو احلال يف املذاهب العلامنية التـي تغلّـف 
 .باإلسالم مثل الديمقراطية اإلسالمية واشرتاكية اإلسالم وما شابه

عنـد ضـعفه أو رعايته اية اهللا لإلنسان وغالباً ما تشمل عن(تعبت، : نصبت) ٦(
 .)وكان من أهل الصالح عند كرب سنه سيام إذا ألحَّ يف الدعاء
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ــلِ  سَ ــنْ  بِالكَ ، عَ ــكَ تِ بَادَ الَ  عِ ــى وَ مَ ــنْ  العَ ــبِيلِكَ  عَ الَ  ،IQHسَ  وَ
ضِ  فِ  بِالتَّعَرُّ الَ ، خلِِ َبَّتِكَ الَ  حمَ ةِ  وَ عَ َامَ نْ  IRHجمُ قَ  مَ رَّ فَ نْكَ  تَ الَ  ،ISHعَ  وَ

قَ  ارَ فَ نِ  ةِ مُ عَ  مَ  . ITHإِلَيكَ  اجتَمَ
مَّ  هُ لنِي اللَّ ولُ  اجعَ ندَ  بِكَ  أَصُ ةِ  عِ ورَ ـرُ أَلُكَ  ،IUHالضَّ أَسْ نـدَ  وَ  عِ

                                                             

ة أو  سلوكواملراد به : العمى عن سبيلك) ١(  .اهلوطريق تباع إاملذاهب املعوجّ
وأول خطـر يف االنحـراف األخالقـي  ،االجـتامع مـع، خمالطـة: جمامعة )٢(

ور بأهـل العصـيان هللا مـن الـذين ال يقيمـون رـوالعقائدي هو اإلنس والس
فرائضه أو يرتكبون حمرماته أو يؤمنـون بمـذاهب منحرفـة ومـا أمجـل قـول 

ب قرب الشاة السـاملة  الشاعر يف عدم ربط الشاة املريضة أو التي أصاهبا اجلَرَ
 : لئالّ تصاب بعدو املرض منها

 .سليمة جتربُ خوفاً عىل تلك ال         ال تربط اجلرباء قرب سليمة 
ق عنك) ٣( من الذين شغلتهم الدنيا وسـلبتهم أي نسى اهللا وابتعد عنه : تفرّ

ــ ـــعقول ــ مـهم وقلوهب ــث ينبغ ـــحي ــركهم واإلنص ــهم ـي ت ــن جمالس راف ع
 .ومنتدياهتم

البد للمـؤمن مـن حياطـة نفسـه بمحـيط : وال مفارقة من اجتمع إليك )٤(
ره باهللا تعـاىل وكي اً يومياً أو أسبوعي يلتقي فيه صالح أو جتمع خريّ  يزيـده يذكّ

 .وعلامً وصالحاً ويدفع عنه املكاره واألذ وكيد الشيطانوتقو إيامناً 
: بك عند الرضورة أصول )٥( ، أتقوّ بك يف وقت احلاجة واملسـالة أو  أثبُ

ة، و ينبغـي أن يكـون  ،هذا اللجوء إىل اهللا واالعتصـام بـهوقت املحنة والشدّ
 .وقلبه قبل طلب االستعانة من أي أحد نمؤمـحارضاً يف فكر ال



 

 ٤١٠ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

، ــةِ اجَ ــ احلَ أَتَضَ عُ ـوَ ــكَ  رَّ ــدَ  إِلَي ن نَةِ  عِ ــكَ الَ  ،IQHاملَسْ ــي وَ تِنِّ فْ  IRHتَ
ةِ  انَ ــتِعَ كَ  بِاالسْ ــريِ ا بِغَ ، إِذَ رتُ الَ  اضــطُرِ ــ وَ وعِ ـبِال ضُ الِ  خُ ــؤَ  لِسُ

كَ  ريِ ا غَ ، إِذَ تُ رْ الَ  افتَقَ عِ  وَ ـرُّ ـنْ  إِىلَ  بِالتَّضَ ونَـكَ  مَ ا دُ ، إِذَ بـتُ هِ  رَ
قَّ  تَحِ أَسْ لِكَ  فَ نَكَ  بِذَ الَ ـذْ ـكَ  خِ نعَ مَ ـكَ  وَ اضَ إِعرَ ـا ،ISHوَ ـمَ  يَ  أَرحَ
ِنيَ  امحِ  . الرَّ
مَّ  هُ ا اجعَلْ  اللَّ لقِي مَ ـيطَانُ  يُ ـي يفِ  الشَّ وعِ ـنَ ( ITHرُ نِّـي مِ  IUHالتَّمَ

                                                             

ع )١( ل، أبتهل: إليك عند املسكنة أترضّ إليـك وأدعـوك عنـد احلاجـة  أتوسّ
 ومن عالمات قوة العقيدة واليقني يف اهللا وكذلك هوالترضع هللا هو (والشدة، 

 .)وزوال الشدة أو املحنةالقريب من عالمات الفرج 
 ،االبـتالء واملحنـةوهـي توقعني يف الفتنة ال : باالستعانة بغريك يتفتنّال  )٢(

واملراد من العبارة هو أن ال جتعل قلبي يف توقع النتظار الفرج مـن اآلخـرين 
ه إليك ومن معاناة نفسـية وعمليـة عنـد تبـني  وما يسببه ذلك من عدم التوجّ

هيأ اهللا لـه  اهللا من طلب الفرج منعدم مساعدهتم أو قدرهتم عىل املساعدة، ف
ويساعده ومن أرادها من النـاس وكلـه اهللا إلـيهم حيـث اخليبـة أو  من يعينه

 .الشحة يف اخلري
ألن العبد أعرض عن ربّـه بسـؤال غـريه ( صدودك، جفاءك: إعراضك) ٣(

 .)فاستحق بذلك اعراض اهللا عنه وأن يكل أمره إىل الناس
 .، خاطريقلبي: روعي) ٤(
ي األماين واآلمال: التمنّي) ٥(  .تشهّ



 

 ٤١١ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

التَّظَ  ـدِ  IQHنِّيوَ سَ احلَ ـراً  )وَ كَ  ذِكْ تـِ ـراً  ،IRHلِعَظَمَ كُّ تَفَ تِكَ  يفِ  وَ ـدرَ  ،ISHقُ
تَدبِرياً  ىلَ  وَ ، عَ كَ وِّ دُ ا عَ مَ  وَ ىلَ  أَجرَ اينِ  عَ ـنْ  لِسَ ، لَفظَـةِ  مِ  أَوْ  فُحـشٍ

جرٍ  تْمِ  أَوْ  ،ITHهُ ، شَ ةِ  أَوْ  عِرضٍ ادَ هَ ، شَ نٍ  اغتِيَابِ  أَوِ  بَاطِلٍ ـؤمِ ، مُ ائِـبٍ  غَ
بِّ  أَو ،حَ  سَ ٍ ا ارضِ مَ لِكَ  أَشبَهَ  وَ مـدِ  نُطْقاً  ذَ ، بِاحلَ اقـاً  لَـكَ إِغرَ  يفِ  IUHوَ

                                                             

إعامل الظن واملراد ما يلقي الشيطان من سـوء الظـن يف الـنفس أو : يالتظنّ  )١(
 .الوسوسة بالسوء

وما يلقيه يف النفس من عن وساوس الشيطان بمعنى ابعدين : ذكراً لعظمتك )٢(
بنـي  ين التمنّي والتظنّي واحلسد واجعل بدالً من ذلـك االنشـغال بـام يقرّ ويشـدّ

ــل يف  ،إليــك مــن التفكــري بعظمتــك قــدرتك، ومعرفــة مــد فضــلك والتأمّ
شـيئاً فـال  فإذا أردتُ  واحسانك حتى يستويل حبّك وذكرك عىل قلبي وروحي،

فال أطلبه إالّ منك وإذا سألت فال أسأل إالّ مـن أمراً  أريده إالّ منك وإذا طلبتُ 
 .فضلك وجودك من دون حسد أو حقد أو ضغينة عىل أحد

وعظمة خلقه وتدبريه عن كر اهللا بمعنى اشغال النفس بذ: تفكراً يف قدرتك )٣(
 .االشتغال بوساوس الشيطان ونفثه

جر) ٤(  .اإلكثار من الكالم فيام ال ينبغيهو اهلجر : هُ
مـن العبـارة واملـراد (االكثار من الثنـاء عـىل اهللا أي : يف الثناء عليك إغراقاً ) ٥(

و بالغيبة سواء بالكالم املبارش أ ،هو االنشغال عن ذكر اآلخرين بالسوءالسابقة 
مة  واستبدال ذلك بـذكر واالبتعاد عن الكالم الفارغ واألحاديث الباطلة واملحرّ

أو دعاء فيه شكر هللا وثناء عـىل نعامئـه  ،أو تالوة القرآن ،اهللا من تسبيح أو هتليل
ب إىل رضـوانه، بـدالً مـن القلـب أحاديث إيامنية تشد  ووفضله، أ إىل اهللا وتقـرّ

 .)آفات اللسانوخاصة ثام الذنوب واآلاالنشغال يف 



 

 ٤١٢ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

ــاءِ  ، الثَّنَ ــكَ ي لَ ــاً  عَ اب هَ ذَ كَ  يفِ  IQHوَ ــدِ ي جِ راً  ،IRHمتَ ــكْ شُ ، وَ ــكَ تِ  لِنِعمَ
افاً  َ اعرتِ ، وَ انِكَ اءً  بِإِحسَ إِحصَ  . ISHملِِنَنِكَ  وَ
مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ هِ آلـِ الَ  وَ ـ وَ أَنـتَ  ITHنَّ أُظلَمَ طِيـقٌ  وَ  IUHمُ

عِ  فْ نِّي، لِلدَّ الَ  عَ نَّ  وَ أَنتَ  أَظلِمَ ادِرُ  وَ ىلَ  القَ نِّـي، IVHالقَبضِ  عَ الَ  مِ  وَ
ــلَّنَّ  ــد أَضِ قَ ــكَ  وَ نَت تِي، أَمكَ ايَ ــدَ الَ  هِ نَّ  وَ ــرَ ــنْ  أَفتَقِ مِ كَ  وَ ــدِ ن  عِ
سعِي الَ  ،IWHوُ َّ  وَ نْ  أَطغَنيَ مِ كَ  وَ ندِ ي عِ جدِ  . IXHوُ

                                                             

 .قاً اأي متادياً واستغر: ذهاباً ) ١(
 .تعظيمك وتقديسك والثناء عليك: متجيدك) ٢(
د نفسه جتنب املوارد التـي اشـار : احصاءً ملننك) ٣( لق املؤمن الصالح أن يعوّ من خُ

وكـل حـديث  إليها الدعاء واستبداهلا بذكر اهللا واحلديث عن نعمه وفضله واحسانه
ب   .إىل اهللا ويشدّ النفس إليهيقرّ

ي من قبل اآلخرين: أُظلمنّ ) ٤(  .أي أظلم أو يسلب حقّ
 ).عىل دفع ظلمي(قادر : مطيق) ٥(

أي ال جتعلنـي ظاملـاً ( وارجـاع احلقـوق ألهلهـا  االنتقـام منـي: القبض منـي) ٦(
 ).متذكراً قدرتك عيلّ فيام لو ظلمت عبادك وعىل سنّتك يف االنتقام منهم لآلخرين

بمعنـى ال جتعلنـي فقـرياً وأنـت الغنـي وبيـدك (غناي قدريت طـاقتي : وسعي) ٧(
 ).أسباب الغنى والنجاح

أي اشعرين بفضلك ونعمتـك حـني توسـوس يل (ثرويت واستغنائي، : وجدي) ٨(
، نفيس بالطغيان والتكرب  كـام فـإن شـئت أرجعتنـي فقـرياً لكثرة نعمك وفضله عيلّ

الً، فكلّ النعم هي من اهللا  .) وفضله وإحسانهكنت أوّ



 

 ٤١٣ 

 ألخالقدعاؤه يف مكارم ا

مَّ  هُ كَ  إِىلَ  اللَّ تـِ رَ غفِ ـدتُ  مَ فَ إِىلَ  ،IQHوَ كَ  وَ فـوِ ، عَ ـدتُ إِىلَ  قَصَ  وَ
كَ  زِ اوُ َ ، IRHجتَ تَقْتُ ضلِكَ  اشْ بِفَ ، وَ ثِقتُ لَيْسَ  وَ ي وَ ندِ ا عِ ـبُ  مَ  يُوجِ

، يلِ  تَكَ رَ غفِ الَ  مَ يلِ  يفِ  وَ مَ ا عَ قُّ  مَ تَحِ ، بِهِ  أَسْ كَ فوَ ا عَ مَ  أَنْ  بَعـدَ  يلِ  وَ
متُ  كَ ـىلَ  حَ ــي عَ ، إِالَّ  نَفسِ ـلِّ  فَضـلُكَ ـىلَ  فَصَ ـدٍ  عَ َمَّ ، حمُ هِ آلـِ  وَ
لْ  ضَّ تَفَ َّ  وَ يلَ   .ISHعَ
مَّ  هُ أَنطِقنِي اللَّ  وَ دَ منِي ،ITHبِاهلُ أَهلِ ، وَ ي التَّقوَ قنـِ فِّ وَ ي وَ تـِ  لِلَّ

يَ  ى هِ نِي ،IUHأَزكَ لْ تَعمِ اسْ امَ  وَ ـوَ  بـِ ـمَّ . IVHأَرىضَ  هُ هُ ـلُكْ  اللَّ َ  اسْ  يبِ
                                                             

 .)إىل مواقع مغفرتك( قدمت، وردت: وفدت) ١(
د عباده املغفرة والعفو(عفوك ومغفرتك ومساحمتك،: جتاوزك) ٢(  ).والفضل ألن اهللا عوّ

تأمل يف مجال هذا املعنى من طلـب لطـف اهللا وفضـله حيـث ال يوجـد مـورد  )٣(
الح ومـا شـابه مـن الطاعـات ليكون سبباً للعفو واملغفرة كالقيام بعبادة أو عمل ص

ولكن فضل اهللا وحده مدعاة للعفو ألن فضل اهللا ال يتوقف عىل عمل صالح بل هو 
 .سابق بالعطاء مع الطاعة أو بدوهنا

)٤( والدعوة إليـك : أنطقني باهلد أي اجعل كالمي نافعاً مفيداً ملئه احلكمة واهلد
 .وتضيع األجر والعمر ي ال فائدة فيهاخالياً من الكالم الفارغ أو األمور واملواضيع الت

أحسـن مـن األعـامل واألقـوال وفقني للتـي هـي  يأ :للتي هي أزكىوفقني  )٥(
والنشاطات والفعاليات احلياتية الدنيوية واألخروية، فكام أن أعامل الدنيا تتفـاوت 

 .يف أرباحها الدنيوية كذلك تتفاوت أعامل اآلخرة يف مردوداهتا وعطائها األخروي
من توفيق اهللا لعبده أن هيديه إىل أرىض الطـرق إليـه ف: استعملني بام هو أرىض )٦(

 .والتقو وحسن العاقبة واملنقلب وأفضلها زكاة للنفس وأهد للصالح



 

 ٤١٤ 
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ةَ  يقَ نِي ،IQHاملُثىلَ  الطَّرِ لْ اجعَ ىلَ  وَ تِكَ  عَ لَّ وتُ  IRHمِ أَحيَا أَمُ  . وَ
مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ تِّعنِي وَ مَ ادِ  وَ ي ،ISHبِاإلقتِصَ نـِ لْ اجعَ  وَ

نْ  ادِ  أَهلِ  مِ دَ نْ  ،ITHالسَّ مِ ادِ  أَدِلَّةِ  وَ شَ نْ  ،IUHالرَّ مِ ي وَ ـاحلِِ بَـادِ، صَ  العِ
نِي قْ زُ ارْ وزَ  وَ ادِ  فَ ةَ  ،IVHاملَعَ مَ سالَ ادِ املِر وَ  . IWHصَ

                                                             

رضـوان اهللا األفضل واألحسن واألقرب لبلوغ أي الوسيلة : الطريقة املثىل) ١(
ون إالّ بتوفيـق اهللا وذلـك ال يكـ ،الشـبهات والسـلبياتعن  ةحيث تكون بعيد

 .لعبده بذلك
مـن العقائـد الصـحيحة (طريقتك ومنهجـك أي عىل  :اجعلني عىل ملّتك) ٢(

 ).واألعامل السديدة اخلالية من االنحراف والتطرف

ا تعني الوسطية بـني : متّعني باالقتصاد) ٣( نعمة االقتصاد من أفضل النعم ألهنّ
 .اإلرساف والبخل وهو ما يديم النعم

أهل الصواب أي أهل احلكمـة يف العـيش ويف تقيـيم من : أهل السداد من) ٤(
 .والعلم باالتزان واملعقولية والفهم والعقلمعها األمور والترصف 

الذين يدلّون الناس عىل اهلـد واالسـتقامة والرشـد واخلـري : أدلّة الرشاد) ٥(
 .والفضائل

م عىل فـوز الـدنيا والـذ) ٦( ي ينبغـي أن يكـون هـو فوز املعاد هو األهم واملقدّ
 .واألولوية املقياس يف تقييم االمور واعطاءها األفضلية

املكان الذي يرصد أو يراقب فيه العدو، واملقصود مـن العبـارة : مرصادـال) ٧(
من مراقبة وضبط االعامل من قبل املالئكة احلـافظني يف اآلخرة هو نيل السالمة 

 .ة ليجز كل إنسان بعملهحيث تعرض األعامل كاملة يوم القيام الكرام



 

 ٤١٥ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

ـمَّ  هُ ذْ  اللَّ كَ  خُ نْ  لِنَـفسِ ـي مِ سِ فْ ا نَ ا مَ هَ َلِّصُ أَبقِ  ،IQHخيُ ـي وَ سِ  لِنَفْ
نْ  ـي مِ سِ فْ ا نَ ا، مَ هَ إِنَّ  يُصلِحُ ـي فَ سِ فْ ةٌ  نَ الِكَ ا أَو هَ هَ مَ  . IRHتَعْصِ

ــمَّ  ــتَ  اللَّهُ ـــي أَن تِ ـدَّ ، إِنْ  ISHعُ ــتُ نْ زِ ــتَ  حَ أَن ــي وَ عِ نتَجَ  إِنْ  ITHمُ
، مـتُ ـرِ كَ وَ  حُ اثَتِي بـِ تِغَ ثْـتُ  إِنْ  اسْ رِ كَ  ،IUHكَ نـدَ عِ ــا وَ ـمَّ ـاتَ  مِ  فَ

                                                             

أي ارفع عن نفيس كل ما يسبب وقوعهـا يف : خذ لنفسك من نفيس ما خيلّصها) ١(
ي صـفاهتا ـخبيثـة واتـرك لنفسـوأهواء مهلكة وأعـامل نار جهنم من صفات سيئة 

ة التي تتوفق هبا للصالح واهلد كاخلشـوع يف العبـادة وحـب اخلـري وبغـض  اخلريّ
وبمعنـى آخـر ثبّـت وكثّـر وزد يف صـفات اخلـري  ،وما شابه والفطرة الطيّبةالرذيلة 

 .اد صالحها وإقباهلا عىل طاعتكدي ليزـاملوجودة يف نفس
ألنّ الـنفس بطبيعتهـا (منعها ذاتـاً ـبمعنى إالّ أن تعصمها أي تـ: هاـأو تعصم) ٢(

مـن  أمارة بالسوء إالّ أن يعصمها اهللا بلطفه بعد جماهدة اإلنسان يف حتصيل العصمة
وهـي ، والعصمة تأيت من العلـم واملعرفـة وتـرويض الـنفس عـىل الطاعـة ملعايصا

 ).÷درجات ومراتب أقصاها عند املعصومني

يت) ٣( ة ما يعدّ وهييّأ حلوادث الدهر وشدائده، بمعنى إليك تـوجهي عنـد : عدّ العدّ
 .واملكاره املصيبة والشدة، فليس يل غريك أجلأ إليه عند احلزن واألمل

ـي ومسـرتاحي : تجعـيأنت من) ٤( يقـال انتجعـت فالنـاً أي (أي عنـدك زوال مهّ
ي واالعانـة عنـد ـعندك زوال األمل النفسهو من العبارة واملقصود ). طلبت معروفه

يض للحرمان أو األذ  .تعرّ
أي إليـك ) بك استغاثتي(العبارة معنى وأصابتني الكوارث والنكبات : كرثت )٥(

وهذه العبارة وما قبلهـا توجيـه وإرشـاد يبة، ومصشدة ي واستغاثتي عند كل توجه
للمؤمن يف أن يكون توجهه إىل اهللا وحده عند كل أذ أو مصيبة أو كارثـة قبـل أن 

 ).يفكر يف أي يشء آخر سواه
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لَفٌ  ملَِا ،IQHخَ دَ  وَ حٌ  فَسَ الَ فِيامَ  ،IRHصَ رتَ  وَ ، أَنكَ امنُنْ  تَغيِريٌ َّ  فَ يلَ بلَ  عَ  قَ
ءِ  افِيَةِ  البَالَ بلَ  ،ISHبِالعَ قَ ةِ ِ الطَّلَبِ  وَ دَ بلَ  ،ITHبِاجلِ قَ لِ  وَ الَ ادِ، الضَّ شَ  بِالرَّ
نِ  فِ اكْ ـةَ  يوَ ونَ ؤُ ةِ  IUHمَ ـرَّ عَ ـبْ  العِبَـادِ، IVHمَ هَ مِ  أَمـنَ  يلِ  وَ ـوْ ـادِ، يَ  املَعَ

امنَحنِي نَ  وَ سْ ادِ  حُ   .اإلِرشَ
مَّ  لِّ  اللَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ هِ، حمُ آلـِ أ وَ ادرَ نِّـي IWHوَ ، عَ ـكَ ينِ  بِلُطفِ اغـذُ  وَ

                                                             

املصـائب  يفره ـفاهللا قادر عىل تعويض اإلنسان عن كل ما خيس(عوض : خلّف )١(
لـة سـيئة بـأخر مـن الطاعـة وعىل إصالح أموره كلها، وعىل تغيري كل صفة وحا

فال ينبغي اليأس من لطف اهللا وعونه ورمحته أبداً ) واهلد. 
فإن اهللا بلطفه قادر عىل اصالح مجيع األوضاع السيئة سواء : وعندك ملا فسد صالح )٢(

سن وحممود  .يف األمور الفردية أو األمور االجتامعية وأن يغري احلال اليسء إىل حال حَ
يّة الدعاء : بالء بالعافيةفامنن قبل ال )٣( والتوجـه الصـادق إىل اهللا يف وهو تنبيه ألمهّ

ل معاناته وأذاه  .وهو ما أفاضت به الروايات الرشيفة ،دفع البالء قبل وقوعه وحتمّ
هو الطلب إىل اهللا بالسـعة والفضـل من العبارة والقصد ( الغنى والثروة: اجلدة) ٤(

 .)قبل معاناة الفقر والشدة واحلاجة
ة، املعاناة) ٥(  .املؤونة، التعب والشدّ
ة) ٦( أي اكفنـي ) اكفني مؤونة معـرة العبـاد(، واملراد من العبارة األذ، املكروه: املعرّ

تي التعب والعناء والشدة يف دفع أذ األرشار وأهل السوء بمعنى التخلص مـنهم بـالّ 
 ردود األفعـال يف التعامل معهـم ويف) الدبلوماسية والسياسة(هي أحسن أو استخدام 

 .جتاههم فإن دفع الرش أهون من حتمل تبعاته ومشاكله عند فتح بابه عىل مصاريعها
 ).والشدائد املكارهمجيع بمعنى ابعد وادفع (ادفع : ادرأ) ٧(
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، تِكَ أَصلِحنِي بِنِعمَ مِكَ  وَ رَ ينِ  ،IQHبِكَ دَاوِ نعِكَ  وَ أَ  ،IRHبِصُ يوَ  ISHظِلَّنـِ
، يفِ  اكَ رَ لْنِي ذَ لِّ جَ ، ITHوَ اكَ ضَ نِي رِ قْ فِّ وَ ا وَ لَتْ  إِذَ تَكَ َّ  اشْ ـيلَ ـورُ  عَ  األُمُ

ا اهَ ــدَ ا ،IUHألَه إِذَ َتِ  وَ ــاهبَ لُ  تَشَ ــامَ ــا، األَع اهَ إِذَا ألَزكَ ــتِ  وَ نَاقَضَ  تَ
ا IVHاملِلَلُ  اهَ  . ألَرضَ

ـمَّ  ـهُ ـلِّ  اللَّ لَـى صَ دٍ  عَ مَّ ــحَ ، مُ هِ آلـِ ـوِّ  وَ تَ ، IWHجنِيوَ ـةِ ايَ  بِالكِفَ
                                                             

بمعنى اصلح يل مجيع احوايل وعيويب ونواقصـي وسـلبيايت : أصلحني بكرمك )١(
 .أو مؤذية وصفايت السيئة وكلّ طبع وحالة وخصلة معيبة

أي اخــرت يل مــن املقــادير والتــدبري مــا يــوفّقني إىل مراضــيك : داوين بصــنعك )٢(
 .ويبعدين عن سخطك واعراضك

محايتك ويف سرتك حتى يكون كامللجـأ أو احلصـن اجعلني يف : اظلَّني يف ذراك) ٣(
 الذي يقي املكاره واالذ)امللجأ وما استرت به: الذر.( 

ني: رضاك جلّلني) ٤( ، أو اجعـل رضـاك حيـيط يب يف مجيـع وغطّنـي برضـاك غشّ
فايت حتى ال أفعل شيئاً فيه سخطك وغضبك  .أموري وأحوايل وترصّ

بمعنى اهدين وسـددين لالختـاذ املواقـف : وفقني اذا اشتكلت األمور ألهداها )٥(
الصحيحة عند املشاكل واملعضالت الصعبة، أو عنـد تعـدد اخليـارات والسـبل إىل 

 .قربة لك وأحسنها عاقبة يف الدنيا واآلخرة اختاذ أفضلها
 .السبل واملناهج واملراد التوفيق ألكثر السبل ثواباً وقرباً من اهللا: امللل )٦(
ني بالكفاية) ٧( ة والرفعـة، والكفايـة : توجّ اجعل الكفاية كالتاج توجب يل هبا العزّ

تـه  تهي عدم االحتياج لآلخرين فكلـام اسـتغنى اإلنسـان عـن اآلخـرين كانـ عزّ
ـن شـئت «× احلديث عن أمري املؤمننيويف  ،ومكانته أرفع يف املجتمع اسـتغني عمّ

ن شئت تكن أسريه واحسن إىل مَن شئت تكن أمريه  .»تكن نظريه واحتج إىل مَ
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منِي سُ نَ  IQHوَ سْ ــةِ  حُ يَ الَ ــبْ  ،IRHالـوِ هَ ـدقَ  يلِ  وَ ، صِ ـةِ ايَ دَ ِ الَ  اهلْ  وَ
ـفتِنِّــي ةِ  تَ ـعَ ي ،ISHبِالسَّ نـِ نَحْ امْ ـنَ  وَ سْ ـةِ  حُ عَ الَ  ،ITHالدَّ ـ وَ  جعَلْ ـتَ

ـي يشِ اً  عَ دّ اً  كَ دّ الَ  ،IUHكَ دَّ ـتَ  وَ ائِي رُ عَ َّ  دُ ـيلَ اً، عَ دّ ـإِينِّ  رَ ـلُ أَ  الَ  فَ  جعَ
اً  كَ ـلَ  دّ الَ  ،IVHضِ و وَ عَكَ  أَدعُ اً  مَ  . IWHنِدّ

                                                             

مني) ١( مه األمر(كلّفني وألزمني : سُ مه فـيام يمتلكـه أي : يقال سوّ كلّفه إياه وسـوّ
فه فيهحكّ   ).مه ورصّ

الية : يةحسن الوال) ٢( هي املتابعة، فيكـون املقصـود ألزمنـي حسـن ) بفتح الواو(الوَ
الية .وارشادك رعايتك وحسن وتعاليمك بأحكامك وااللتزام االتباع ) ر الواوـبكس(والوِ

هي التولية ووكالة األمر، فيكون املعنى وفقني حلسن تويل وإدارة وتوجيه من جعلت يل 
 .رس مع تالميذه واملدير مع من يدير أمرهكاألب مع أبنائه واملد شؤون واليته

أي ال جتعـل سـعة احلـال والغنـى فتنـة يل باالنشـداد إىل الـدنيا : ال تفتني بالسـعة) ٣(
فكثري مـن النـاس جتـده الصعبة االمتحانات اإلهلية واإلنرصاف إليها، وسعة احلال من 

وقـع يف البخـل واسـع المؤمناً ينفق يف سبيل اهللا فإذا فـتح اهللا عليـه مـن رزقـه  هرقيف ف
ته واحلرص عند اإلنفاق يف سبيل اهللا وباالرساف عند اإلنفاق عىل نفسه  .وخاصّ

عةامنحني حسن  )٤( واحليـاة بطيـب الـنفس  ،الراحـة يف العـيشوالدعة هي : الدّ
وهـو مـن توفيـق اهللا  والسالمة من األمـراض النفسـية والبدنيـة ،وراحة الوجدان

 .لصاحلنيوألطافه الكبرية عىل عباده ا
ة والتعب : الكدّ  )٥( فكم من الناس حيـاهتم كلهـا تعبـاً متواصـالً مـن دون (الشدّ

 ).اسرتاحة أو إحساس بطعم احلياة السعيدة

 .خائباً  تردّين فال واملسألة الدعاء يف لك أخلصت قد أينّ  هو واملراد ،املخالف :الضدّ  )٦(
ا )٧( ائي لـك مـن موقـع التوحيـد بمعنـى أنّ دعـ( نظرياً مكافئـاً أو ممـاثالً : ندّ

 .)اخلالص ومن مقام العبودية لك وحدك
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ـمَّ  هُ ـلِّ  اللَّ ــىلَ  صَ ـدٍ  عَ َمَّ ، حمُ هِ آلـِ امنَعنِــي وَ ـنَ  وَ ــ مِ فِ ـالسَّ  ،IQHرَ
نْ  صِّ حَ قِي وَ زْ ـنَ  رِ ـرْ  ،IRHالتَّلَـفِ  مِ فِّ وَ ي ISHوَ تـِ كَ لَ ـةِ  مَ كَ َ ، بِالربَ  فِيـهِ
بْ  أَصِ بِيلَ  يبِ  وَ ةِ  سَ ايَ دَ ِّ  اهلِ قُ  فِيامَ  لِلْربِ نهُ  أُنفِ   .مِ
مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ ي وَ نـِ فِ اكْ ـةَ  وَ ونَ ؤُ ، ITHمَ ـابِ  اإلِكتِسَ

قنِــي زُ ارْ ــنْ  وَ ــريِ  مِ ــابٍ  غَ تِسَ ــالَ  ،IUHاحْ ــنْ  أَشــتَغِلَ  فَ تِــكَ  عَ بَادَ  عِ
، الَ  بِالطَّلَبِ لَ  وَ بِعَاتِ  IVHإِرصَ  أَحتَمِ بِ ـال تَ كسَ  . مَ

                                                             

ف )١( أو اإلرساف هو االنفاق يف غـري حملّـه أو التبـذير، وبعكسـه البخـل، : الرسّ
االنفاق أو الوسطية بني التبذير والبخل لكي تدوم الربكة يف  واملراد هو االقتصاد يف

  .املال والسالمة يف احلساب يوم القيامة
أي احفظـه وبـارك فيـه وذلـك ال يكـون مـن دون : ن رزقي مـن التلـفحص )٢(

لُوا﴿الكسب احلالل وأداء حق اهللا فيه وحقّ الناس منه  نْ  كُ هِ  مِ ـرِ ا ثَمَ ـرَ  إِذَ ثْمَ آتُـوا أَ  وَ
هُ  قَّ مَ  حَ وْ ادِهِ﴾ يَ صَ  .حَ

ـة ( قدريت املاليةزدّ وكثّر : ملكتي وفّر )٣( يف ويف الدعاء تنبيه إىل أحد احلقـائق املهمّ
املـوازين وال تأيت الربكة إالّ بمراعاة  ،املال والرزقهبا يكثر الرزق وهي الربكة التي 

 ).الرشعية يف االنفاق والتقرب إىل اهللا بالصدقات واخلريات

أي اجعـل كسـبي سـهالً ال (حتصـيل األرزاق تعب وعنـاء : االكتساب مؤونة )٤(
 ).مشقة وال عناء فيه

كثري من الرزق اهلنيء يـأيت مـن حيـث ال حيتسـب ف: أرزقني من غري احتساب) ٥(
 .اإلنسان وذلك عندما حتسن رسيرته ويكثر دعاؤه ويطيب عمله وتزكو نفسه

يـوم واملـراد بـه  احلسـابيف شـدة الثقـل واألرص هـو ال: تبعات املكسب أرص )٦(
 .القيامة حني يسأل املرء عن ماله من أين اكتسبه وفيام أنفقه
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مَّ  هُ ـأَطلِبنِي اللَّ ـ فَ تِكَ بِقُ ـا درَ ، مَ لُـبُ ـرينِ  أَطْ أَجِ كَ  وَ تـِ ا بِعِزَّ ـَّ  ممِ
بُ    .أَرهَ

مَّ  لِّ  اللَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ هِ آلـِ ـن وَ صُ ـي IQHوَ هِ جْ ، وَ ـارِ الَ  بِاليَسَ  وَ
لْ  بتَذِ ي IRHتَ اهِ قتَارِ  جَ قَ  ISHبِاإلِ زِ رتَ أَسْ ، أَهلَ  فَ زقِـكَ ـتَعطِيَ  رِ أَسْ  وَ
ارَ  َ ، رشِ لقِكَ ـأَفتَتِنَ  خَ مـدِ  فَ ـنْ  بِحَ ، مَ أُبـتَىلَ  أَعطَـاينِ مِّ  وَ ذَ ـنْ  بـِ  مَ

نِي نَعَ أَنتَ  ،ITHمَ نْ  وَ ِمْ  مِ ُّ  دُوهنِ يلِ املَنعِ  اإلِعطَاءِ  وَ  . وَ
                                                             

 واحلاجـةمـن معانـاة الفقـر ( امتـي ومـاء وجهـياحفـظ كر: ن وجهيـص )١(
لآلخرين بمنى أوسع عيلّ من فضلك حتـى ال أحتـاج إىل االسـتعطاء واملسـألة 

 .)لآلخرين
 ).مكانتي ومنزلتي(متتهن : تبتذل )٢(

بمعنـى ال تضـيّق عـيلّ يف رزقـك فاحتـاج معـه التضيق يف النفقـة : اإلقتار) ٣(
يف موارد املال هي ذلّ يذهب بامء الوجه  احلاجة لآلخرينملساعدة اآلخرين، فإن 
 .ومنزلة اإلنسان وقدره

أي أيسء إىل مــن امتنــع عــن مســاعديت مــن دون : ابــتىل بــذمّ مــن منعنــي) ٤(
الحظة وضعه أو ظرفه الشخيص فأقع يف اإلثم واملعصـية، وهـو تنبيـه إىل أن ـم

أصـوله  اإلسـالم يفعىل أساس العالقة مع اآلخرين جيب أن تكون عالقة مبنية 
، متتدح وتوايل من مـدها باملـال أو أو مصلحية عالقة نفعيةرعية وال تكون ـالش

ن منع عنها املال أو املكاسب املاديـة فتلـك هـي  النفعيـة ساعدها مادياً، وتذم مَ
 ،اإليامن وجتعل اإلنسان عبداً للامدة واملنفعـة الشخصـيةتسحق التي واملصلحية 

 .خيرج اإلنسان عن املبدئية وااللتزامالذي ن املصلحي واقرب للنفاق والتلوّ 
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مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ ـدٍ  عَ َمَّ ، حمُ هِ آلـِ ي وَ قنـِ ارزُ ةً  وَ ـحَّ ةٍ  يفِ  صِ بَـادَ  ،IQHعِ
اغاً  رَ فَ ةٍ  يفِ  وَ ادَ هَ امً  ،IRHزَ لْ عِ لٍ  يفِ  وَ تِعامَ عاً  ،ISHاسْ رَ وَ  . ITHإِمجَالٍ  يفِ  وَ

مَّ  هُ كَ  اختِمْ  اللَّ فوِ يلِ  بِعَ قِّقْ  ،IUHأَجَ حَ اءِ  يفِ  وَ جَ كَ  رَ محَتـِ ، رَ ـيلِ  أَمَ
لْ  هِّ سَ لُوغِ  إِىلَ  وَ اكَ  بُ ضَ ، رِ بُـيلِ نْ  سُ سِّ حَ ِيعِ  يفِ  وَ ايلِ  مجَ يلِ  أَحوَ مَ   .عَ

مَّ  لِّ  اللَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ بِّهنِي وَ نَ كَ  وَ كرِ ـةِ  قَاتِ أَوْ  يفِ  لِذِ فلَ  ،IVHالغَ
                                                             

أو بمعنـى  بمعنى وفقني للعبادة مع العافية وسالمة البـدن: صحة يف عبادة) ١(
 .آخر االستفادة من حالة العافية والسالمة يف أداء العبادات والطاعات

ارزقني الفراغ من كثرة العمـل ومشـاكله ولكنـه فـراغ أي : ةفراغاً يف زهاد) ٢(
 .ذكرك وبالزهد عام سواك من هلو الدنيامملوء ب

أي ارزقني من فضلك سعة يف علم الدين والعلوم النافعة : علامً يف استعامل) ٣(
فـالعلم مـن دون ولكن اجعله علامً مستعمالً يرجـى نفعـه يف الـدنيا واآلخـرة، 

 .استعامل جيعل اإلنسان كتاباً إضافياً يف خزانة كتبه ال ينتفع منه حتى بعد مماته
املـؤمن يكـون فف يف معاين الـورع ارسيكون إبمعنى أن ال : ورعاً يف امجال) ٤(

وعـن نيـل ثـواب  عـن جمتمـع املتـدينني واألخيـارمتطرفاً أو مغالياً، مما يقصيه 
 .األبرار

وهي أحىل خامتة لإلنسان أن يعفو اهللا عنه برمحة مطلقة : اختم بعفوك أجيل) ٥(
ر به عن سيئاته ويعفو عنه ثم يميته حيث بعد عمل صالح أو بمرض أو بالء يك فّ

 .تفتح له أبواب اجلنان بعد العفو واملغفرة إن مل يسبق له الفضل بالشهادة
هي األوقات التي يضيع فيهـا الـزمن بانشـغال اإلنسـان يف  :أوقات الغفلة) ٦(

أمور احلياة التافهة أو مشاغلها الروتينيـة أو مصائبها ومشاكلها، ومن لطف اهللا 
 .ي العمر يف هذا اهلدفـن ينشغل العبد بتحصيل رضاه ويقضأ



 

 ٤٢٢ 

 دعاؤه يف مكارم األخالق

لنِي تَعمِ اسْ كَ  وَ تـِ ـامِ  يفِ  بِطَاعَ ـةِ  أَيَّ ج ،IQHاملُهلَ اهنـَ كَ  إِىلَ  يلِ  وَ َبَّتـِ  حمَ
بِيالً  ةً  سَ هلَ لْ  ،IRHسَ ا يلِ  أَكمِ َ ريَ  هبِ نيَا خَ ةِ  الدُّ رَ اآلخِ  . وَ

مَّ  هُ لِّ  اللَّ صَ ىلَ  وَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ لِ  وَ أَفضَ ا كَ ـلَّيتَ  مَ ـىلَ  صَ ـدٍ  عَ  أَحَ
نْ  لقِكَ  مِ ، خَ هُ بلَ أَنتَ  قَ لٍّ  وَ صَ ىلَ  مُ دٍ  عَ ، أَحَ هُ آتِنَـا بَعدَ نيَا يفِ  وَ  الـدُّ

نَةً  سَ يفِ  حَ ةِ  وَ رَ ، اآلخِ نَةً سَ قِنِي حَ محَتِكَ  وَ ابَ  بِرَ ذَ   .النَّارِ  عَ
 

 
 
 

+ + +  

                                                             

لينتقـل منهـا  فالدنيا أياماً معـدودة رسعـان مـا تنتهـي وتـزول: أيام املهلة) ١(
 .اإلنسان إىل اآلخرة حيث يكون احلساب واجلزاء

مـن توفيـق اهللا لعبـده هدايتـه إىل سـبل ف: واهنج يل إىل حمبتك سبيالً سـهلة) ٢(
 .وأكثر ربحاً وأحسن عاقبة ضل طريق وأيرس وسيلةالقربى إليه بأف



 

 ٤٢٣ 

 أحاديث يف فضل األخالق

 
 أحاديث في فضل األخالق 

 

سن أحاديث يف   األخالق حُ
 

لُقٍ  ىلَ لَعَ  كَ نَّ إِ وَ ﴿   IQH﴾عظيمٍ  خُ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 

لقِ سالَ اإلِ « سنُ اخلُ   IRH»مُ حُ
 )أي إنّ حقيقة اإلسالم تتجسد يف حسن أخالق املسلم(

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
سنُ « لقِ  حُ بَ  اخلُ ريِ  ذَهَ نيَ  بخَ ةِ ا وَ الدُّ رَ   ISH»اآلخِ
فام من خري يف الدنيا إال وكان يف مكارم األخـالق، ومـا مـن رفعـة يف (

 ) ب أهل األخالق الفاضلةاآلخرة إال كانت نصي
 : قال× عن اإلمام الصادق

يشَ  الَ « نْ  هنَأُ أَ  عَ لقِ  مِ سنِ اخلُ   ITH»حُ
 ) أي إنّ اإلنسان يعيش باألخالق احلسنة حياة سعيدة مع أهله ومع املجتمع(

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « نَتْ  مَ سُ لِ  حَ تُهُ خَ تُهُ طَ  يقَ َ   IUH»ابَتْ عِرشْ
 ) اح وترسّ بصاحب األخالق احلسنة والنفس الطيّبةبمعنى أنّ الناس ترت(

 

                                                             

 . ٤: القلم )١(

 . ٥٢٢٥ /كنز العامل  )٢(

 . ٤٠٣ /أمايل الصدوق  )٣(

 . ٥٦٠ /علل الرشائع  )٤(

 . ٨١٥٣ /غرر احلكم  )٥(



 

 ٤٢٤ 

 أحاديث يف فضل األخالق

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
بدَ  نَّ إِ « سنِ بِ  لَيَبلُغُ  العَ لْ  حُ ظِ خُ هِ عَ ةِ وَ قِ رَ جاتِ اآلخِ رَ لِ يمَ دَ فِ املَنازِ َ  ،رشَ

عِ إِ وَ  هُ لَضَ ةِ نَّ بادَ   IQH»يفُ العِ
توصل صاحبها إىل أعىل الدرجات واملنـازل أي إنّ األخالق الكريمة (

الرفيعة يف اجلنة حتـى لـو كـان صـاحبها قليـل العبـادة، إذ إن مـن شـأن 
تعاملـه األخالقـي األخالق العالية إهنا تزيد يف ثواب صاحبها من خالل 

 )رتكابه الذنوب واملعايصحتول دون او
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ  امَ « نْ يزَ املِ  يفِ  ثقَلُ أَ  ءٍ يشَ  مِ لقِ  انِ مِ سنِ اخلُ   IRH»حُ
اخللق يف التعامل مع الناس من البشاشة والصـدق وأداء  أي إنّ حسن(

األمانة واحللم وكظم الغيظ واإليثار والوفاء بالعهد والكرم وأمثال ذلـك 
ح ميزان العبد يف اليشء الكثري مما من األخالق هلا من األجر والثواب  يرجّ

عىل ميزان سيئاته ألن شأن األخالق الفاضلة وطبيعتها تـؤدي  يوم القيامة
 ) إىل اكتساب اإلنسان لألجر واملثوبة يف تعامله مع اآلخرين

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لُ املُ أَ « مْ أَ  اً نَ يامَ إِ  نيَ نِ ؤمِ كمَ نُهُ لُ  حسَ   ISH»اً قَ خُ
حتى يتحىل بمكارم األخالق، وكلـام زاد أي ال يزال إيامن املرء ناقصاً (

                                                             

ة البيضاء  )١(  . ٩٣ / ٥املحجّ

 . ٣٨٣ / ٧١البحار  )٢(

 . ١٤٠ /أمايل الطويس  )٣(



 

 ٤٢٥ 

 أحاديث يف فضل األخالق

 ).رجته اإليامنيةاملؤمن من صفاته األخالقية العالية زاد كامله وارتفعت د
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نَ  قُ خالَ األَ « نَ  حُ ائِ مَ بـدَ ا أَ ذَ إِ ، فَـلَّ جَ وَ  زَّ اهللاِ عَ  مِ ـبَّ عَ ـ اً حَ لقَ ـهُ خُ نحَ  اً مَ
نَ  سَ بدَ ا أَ ذَ إِ ، وَ اً حَ نَ  اً بغَضَ عَ لقَ مَ هُ خُ يِّ  اً حَ   IQH»ئاً سَ
 وال يناهلا عىل عباده أي إنّ األخالق احلسنة هي من مواهب اهللا ونعمه(

وأواله عنايته ولطفه ولذا جتد أهل األخالق من  كلّ أحد إالّ من أحبّه اهللا
 ) ومستحباتهستجابة لقيم الدين طيب الناس نفساً وطبيعة وأكثرهم اأ

 : قال× عن أمري املؤمنني
سنُ األَ « مِ  انُ بُرهَ  قِ خالَ حُ رَ   IRH»اقِ عرَ األَ  كَ
 األرسة الكريمـةبمعنى أنّ حسن األخالق يدلّ عىل النشـأة احلسـنة و(

فمن يولد يف عائلة متدينة وملتزمة اخالقيا فإنه يكتسب من الصفات التي 
تعلمها من أبويه وأهله وتكون جزءاً من طبيعته وعاداته بينام من ينشـأ يف 

 ) وسط عائيل يسء يرتك آثاره عليه حتى يف كربه ما مل يصلح ذاته
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ثْتُ  امَ ـنَّ إِ « ُ  بُعِ كَ ـتَ ألِ مَ مَ مَ األَ مِّ   ISH»قِ خالَ ارِ
أي أن اهلدف النهائي للدين هـو ترسـيخ املكـارم األخالقيـة والقـيم (

 )الفاضلة ونرشها يف األمة عىل خمتلف مستوياهتا وحاالهتا االجتامعية
                                                             

  .٢٢٥ /كتاب االختصاص  )١(
 . ٤٨٥٥ /غرر احلكم  )٢(

 . ٥٢١٧ /كنز العامل  )٣(



 

 ٤٢٦ 

 أحاديث يف فضل األخالق

 : قال× عن أمري املؤمنني
ضُ « وِّ مأَ  وارَ كُ سَ ـنَةِ  قِ خالَ األَ  ىلَ عَ  نفُ سَ ـ، احلَ بـدَ املُسـ نَّ إِ فَ بلُـغُ العَ لِمَ يَ

رَ بِ  هِ دَ لقِ سنِ خُ ةَ الصَّ حُ   IQH»مِ ائِ القَ  مِ ائِ جَ
وتعليم هلا  لنفسلاألخالق الفاضلة حتتاج إىل ترويض اكتساب أي إنّ (

والسيطرة عىل اهوائها ورغباهتا حتى تكـون صـفة راسـخة فيهـا تفعلهـا 
وتترصف وفقها من دون كلفة أو مشقة، فـإذا كانـت كـذلك فإهنـا تبلـغ 

أعىل املنازل والدرجات كمن كان دائم الوقت يف الصالة والصيام  باملسلم
 ) والعبادة والصاحلات
 : قال× عن أمري املؤمنني

نَ « يبَةِ  قِ خالَ األَ  يفِ  واافَسُ تَ غِ ةِ مِ العَظِ حالَ األَ ، وَ )أي املرغوب هبا( الرَّ أي ( يمَ
يف  ليات الكبـريةأي املسـؤو( يلَـةِ لِ ارِ اجلَ خطَ األَ وَ  ،)العاليةاإلنسانية األهداف 

مُ  ،)خدمة األُمّة زاءُ  يَعظُمْ لَكُ   IRH»اجلَ
بمعنى أن تكون مهة املؤمن وأهدافه عاليـة يف حتصـيل معـايل األخـالق (

ودرجاهتا الرفيعة، فال يكتفي باملستو األخالقي العادي وإنام يرتقي بأخالقه 
 يكتفون إىل أعىل الدرجات، كمثل الذين يغلب عليهم حب املال أو العلم فال

بالقليل ويسعون يف الوصول إىل أعىل الـدرجات واملقامـات، مـع إن ميـزان 
األخالق العالية يرجح عىل مجيع املوازين الدنيوية األخر( 

                                                             

 . ٦٢١/ اخلصال  )١(

 . ٤٥٥٦/ غرر احلكم  )٢(



 

 ٤٢٧ 

 أحاديث يف فضل األخالق

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ِبُّ  اهللاَ نَّ إِ « عَ  حيُ َ مَ سَ قِ وَ خالَ األَ  ايلِ فْ هُ سَ رَ هَ يَكْ   IQH»)أي توافهها( اافَ
ن أن يرتقي بأخالقه إىل أعىل الدرجات ويرتفّع بمعنى ينبغي عىل املؤم(

  )عن األخالق السيئة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

عَ « بحَ جَ مَ األَ لَ اهللاُ سُ كارِ هُ مَ ينَهُ وَ خالَ انَ ةً بَ لَ بَ قِ صِ ـبُ فَ  ادِهِ،بَنيَ عِ سْ حَ
مْ أَ  كُ دِ تَمَ  نْ أَ  حَ لقٍ بِ  كَ سَّ يَ لٍ بِ  خُ تَّصِ   IRH»اهللاِمُ

أداء املستحبّات وعمل الصـاحلات فـال  بمعنى إذا ضعفت القدرة عن(
ـا متسـك بحبـل اهللا  ينبغي أن تضعف عن االلتزام باألخالق احلسنة، ألهنّ

  .)وتفتح أبواب عنايته ولطفهوفضله ورمحته 
 

 بعض املكارم األخالقية املهمة 
 : قال× عن أمري املؤمنني

لقِ يفِ « سنُ اخلُ تِنَ اِ : ثٍ ثَالَ  حُ ، وَ جْ مِ الَ  طَلَبُ ابُ املَحارِ ،احلَ عُ وَ  لِ سُّ  التَّوَ
يَ  ىلَ عَ    ISH»الِ العِ

أي أن االخالق الفاضلة تـتجىل يف االبتعـاد عـن املحرمـات وجتنـب (
التورط فيها، كام تتجىل يف سعي اإلنسان لتحصيل الرزق احلالل فال يطلبه 

                                                             

ل  )١(  . ٥١٨/ كنز العامّ

 . ١٢٢/  ٢: تنبيه اخلواطر )٢(

 . ٣٩٤/  ٧١البحار  )٣(



 

 ٤٢٨ 

 أحاديث يف فضل األخالق

إال من موارده الرشعية املحلّلة حتـى وإن كانـت أقـل ربحـاً مـن مـوارد 
 تتجىل كذلك يف معاملة املـؤمن مـع أهلـه وأوالده يف الشبهة واحلرام، كام

 )اإلنفاق عليهم وتربيتهم الرتبية اإلسالمية الصحيحة
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ  نَّ إِ « مِ األَ  مِ كارِ نْ قِ أَ خالَ مَ لَ مَ طَ  نْ تَصِ ، وَ قَ نْ  يَ تُعطِ عَكَ رَ  مَ ، حَ كَ مَ
نْ  وَ تَعفُ وَ  مَّ لَ  عَ كَ ظَ   IQH»مَ

 يء باملثـل وإنّـامـال تكون املعاملة للمسـألخالق هي أن إن من مكارم اأي (
يتعامل معه بالقيم اإلسالمية العالية، يف العفو عن الظلم وإكرام البخيل ووصل 

 ) لرمحة اهللا وفضله وإن كانوا من القاطعني، ابتغاء اإلخوان واألحبة حتى
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
سُ خَ  اىلَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ اهللاَ تَ  نَّ إِ « مِ األَ بِ  ملسو هيلع هللا ىلصولَهُ صَّ رَ كارِ ، فَ خالَ مَ نُ قِ تَحِ وا امْ

مْ نفُ أَ  كُ  ،)أي جربوها يف املواقف الصعبة والتي حتتاج إىل قيم أخالقية عالية( سَ
مْ انَ كَ  نْ إِ فَ  َدُ فَ  تْ فِيكُ بُ وَ  لَّ جَ وَ  زَّ وا اهللاَ عَ امحْ ةِ يَ الزِّ  يفِ  لَيهِ إِ  واارغَ نهَ  ادَ ثم [، امِ

، وَ ليَقِ ا :]هذه املكارم وهي ملسو هيلع هللا ىلصذكر ، وَ نيُ ةُ ناعَ ، وَ القَ ربُ ، وَ الصَّ كرُ ،الشُّ لْمُ  احلِ
، وَ وَ  لقِ سنُ اخلُ خَ حُ ، وَ السَّ ، وَ اءُ ةُ جَ الغَريَ ، وَ الشَّ ةُ ةُ املُرُ اعَ   IRH»وءَ

وهو ما يستلزم الرجوع إىل بعـض كتـب األخـالق للتوسـعة يف فهـم (
 ) معانيها وأبعادها والروايات التي حتثّ عليها

                                                             

 . ٣٥٤٣/ غرر احلكم  )١(

 . ١٨٤/ أمايل الصدوق  )٢(



 

 ٤٢٩ 

 أحاديث يف فضل األخالق

 

سن اخلُ   لقثمرات حُ
 : قال× عن أمري املؤمنني

سنُ األَ « رُّ  قِ خالَ حُ ، وَ رزَ األَ  يُدِ فَ اقَ نِسُ الرِّ ؤْ   IQH»اقَ يُ
حسن األخالق يفتح أبواب الرزق من خالل املعاملة الطيبة مع أي إنّ (

إلقامة  اآلخرين والتي تدفع الناس للتعامل معه ألخالقيته، كام تكون باعثاً 
 ) العالقات األخوية معه

 : قال× مام الصادقعن اإل
َّ وَ  نَّ إِ « سْ الربِ لقِ  نَ حُ رَ  اخلُ يَ  انِ يَعمُ ، وَ الدِّ زِ ارَ   IRH»رِ عامَ األَ  انِ يفِ يدَ يَ

الدنيويـة  أي إنّ املجتمع املرتاحم واملتكافل ينعم بـاخلريات والربكـات(
بَلَدُ  واألخروية الْ يِّبُ  ﴿وَ جُ  الطَّ رُ ْ هُ  خيَ بَاتُ نِ  نَ هِ  بِإِذْ بِّ ي رَ ذِ الَّ جُ  ال بُثَ خَ  وَ رُ ْ  إِالَّ  خيَ

 ) نَكِداً﴾
 : قال× عن اإلمام الصادق

سنُ « لقُ احلَ طِ  )أي يذيب( يثُ يَمِ  اخلُ لِ امَ كَ  ةَ يئَ اخلَ مسُ اجلَ يثُ الشَّ   ISH»يدَ  متَ
أي أن األخالق احلسنة يف معاملـة النـاس متنـع مـن ارتكـاب الـذنوب (

ل عىل اآلخرين العفو ع نه ومساحمته معه عند والتورط يف املعايص كام أهنا تسهّ
 )اخلطأ بسبب اخالقه احلسنة وطيب نفسه

 

                                                             

 . ٤٨٥٦/ غرر احلكم  )١(

 . ٣٩٥/  ٧١البحار  )٢(

 . ١٠٠/  ٢الكايف  )٣(



 

 ٤٣٠ 

 أحاديث يف فضل األخالق

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةِ  يفِ « عَ نُ خالَ األَ  سَ   IQH»اقِ رزَ وزُ األَ قِ كُ
وذلك ألنّ الناس ترغب يف املعاملة أو املشاركة مع صاحب األخالق (

 ) العالية ألمانته وحسن تعامله وأخالقه احللوة
 : قال× عن أمري املؤمنني

سنِ األَ بِ « رُّ  قِ خالَ حُ   IRH»اقُ رزَ األَ  تُدَ
 ) أي إنّ حسن اخللق يكون سبباً لنزول اللطف اإلهلي بسعة األرزاق(

 : قال× عن أمري املؤمنني
لقَكَ « نْ خُ سِّ فِ  ،حَ َفِّ سَ  اهللاُ خيُ   ISH»ابَكَ حِ
فمن خصائص حسن اخللق أنّه حيول دون الوقوع يف املعايص واآلثـام (

 ) اب املرء عند ربّهمما خيفّف حس
 : قال× عن أمري املؤمنني

د« وِّ كَ  عَ امَ  نَفسَ ريَّ وَ  ،)أي التسامح يف األمور مع الناس( حَ السَّ َ نْ هَ ـ لَ ختَ  ا مِ
لقٍ أَ  لِّ خُ ، فَ كُ نَهُ ـريَ عَ  نَّ إِ حسَ ةٌ ـاخلَ   ITH»ادَ

أي أن تعليم النفس معايل األخالق وترويضها عليه جيعـل مـن هـذه (
 ) ة عادة وطبيعة للنفس وصفة ثابتة يف حياتهاملكارم األخالقي

                                                             

 . ٥٣ / ٧٨البحار  )١(

 . ٤٢٨١ /غرر احلكم  )٢(

 . ١٧٤ /أمايل الصدوق  )٣(

 . ٢١٣ / ٧٧البحار  )٤(
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دِ الضَّ ا رْ َ الفَ ايفِ ا كَ مَّ يَ هُ اقِـيَ األَ IQHعِيفِ للَّ وَ ـوفِ ، وَ ، IRHمـرِ املَخُ

تْ  دَ ا ISHنِــيأَفرَ ـــطَايَ ــنْ  ،اخلَ ــعُفتُ عَ ضَ ــي، وَ عِ بَ مَ ــاحِ ـــالَ صَ فَ
                                                             

حماور أساسية، املحور األول يف اخلوف مـن اهللا واخلشـية  ةيتناول الدعاء ثالث *
ىل اهللا من لقائه مع كثرة الذنوب واآلثام وعدم وجود املجري واملنقذ ثـم يتوسـل إ

سبحانه يف أن ال يقطع فضله السابق من اللطف واملغفرة، واملحور الثاين يتنـاول 
واحلـزن  ،الرضا بقضاء اهللا وحكمه يف كل األحوال حتى يكون الرسور بالطاعة

األخروية هـو امليـزان يف تقيـيم األعـامل وحساب الربح واخلسارة  ،عىل املعصية
لث يف الطلب إىل اهللا يف أن جيعل القلـب ، واملحور الثاوتقديم بعضها عىل بعض

متفرغاً لذكره بحيث يكون السعي يف الدنيا خالصاً ملا فيه رضاه وحسـن جزائـه 
  .والتوفيق لذلكمواصلة الدعاء بالتسديد يف اآلخرة مع 

ق يف  )١( فكم من فردٍ ضعيف يف قدراته وقابلياته أو متخلّـف يف عقلـه أو معـوّ
له إىل الناس لجسمه يدبّر اهللا أموره بل ا ـمــطفه ورمحته ويكفيه حاجاته، ولو وكّ

 .استطاع أن جيد لقوته سبباً وال جيد له يف الدنيا متّسعاً للحياة السعيدة الطيبة
لَل يكاد أن يقع فيها اإلنسان يف كلّ حلظة لـوال أنّ اهللا  )٢( وكم من بالءٍ ومصابٍ جَ

 )هو الصائن عن األذ: واقيال(يكفيه بلطفه وورعايته سيّام ملن سأله ودعاه 
ــا )٣( ضــاً حلســابك : أفردتنــي اخلطاي ــا فــرداً وحيــداً معرّ أي جعلتنــي اخلطاي

 .دون معنيٍ ونارصٍ من وعقوبتك 

RQ 
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بِكَ  ضَ كَ فَالَ  ،غَ ائـِ ـوفِ لِقَ ـىلَ خَ ـتُ عَ فْ أَرشَ ، وَ ـدَ يلِ يِّ ؤَ ـالَ  ،مُ فَ
تِي عَ وْ نَ لِرَ كِّ سَ ـنْ IQHمُ مَ ي؟ وَ تَنـِ فْ أَنـتَ أَخَ نْكَ وَ نُنِي مِ مِ ؤْ نْ يُ مَ  ، وَ

تَنِي؟ الَ سَ يُ  فْ أَنـتَ أَضـعَ ينِي وَ وِّ قَ نْ يُ مَ نِي؟ وَ تَ دْ أَنتَ أَفرَ ينِ وَ دُ اعِ
ريُ يَ  ِ جيُ رالَّ ي إِ ا إهلَ ىلَ مَ بٌّ عَ نُ إِ IRHبُوبٍ  رَ مِ ؤْ الَ يُ ـىلَ الَّ ، وَ بٌ عَ  غالـِ

لُوبٍ  غْ عِنيُ إِالَّ ISHمَ الَ يُ طْلُوبٍ ، وَ ىلَ مَ   . طالِبٌ عَ
بَبِ  ِيعُ ذلِكَ السَّ ي مجَ ـاَ إهلِ كَ يَ بِيَـدِ ربُ ITHوَ املَهْ رُّ وَ إلَيْكَ املَفَ  ،، وَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ آلِهِ  فَصَ يبِ  ،وَ رَ رْ هَ أَجِ حْ مَ  ،IUHوَ أَنجِ بِيوَ   .IVHطْلَ
مَّ إنَّكَ إِ ا هُ فْتَ للَّ َ ي  IWHنْ رصَ نَعتَنـِ ، أَو مَ يمَ ـرِ ـكَ الكَ هَ جْ نِّي وَ عَ

يمَ  سِ لَكَ اجلَ تَ IXHفَضْ ظَرْ كَ  IYH، أَو حَ قَ زْ َّ رِ يلَ نِّـي  ،عَ طَعتَ عَ أَو قَ
                                                             

 .)ام ينبغي االهتامم به أساساً هو اخلوف من حساب اهللاف(خلويف وفزعي : لروعتي )١(
ن روعته وخوفه ويعين )٢(   .ه عىل ضعفهأي ليس للمربوب غري ربّه الذي يسكّ
 .فالغالب هوالذي يفرض رشوطه وهواألقو الذي خيضع الضعيف لقراراته)٣(
ن  )٤( ، وهو الغالب، وهو الطالب لعبـده، وهـو املـتمكّ ، وهو القويّ فاهللا هو الربّ

 منه واملهيمن عليه، فمن أوىل به من العفو عن عبده وهدايته وتسديده؟

 .ت إليك ودعوتك سائالً تائباً اجلئ آمنّي وامحني من غضبك إذ: أجر هريب )٥(
 .يل حاجتي ومسألتي اقضِ : أنجح مطلبي )٦(
 .بمعنى ردّدت رجائي ومسألتي وأعرضت عنّي: رصفت عنّي وجهك )٧(
 .)وكلّ حياة اإلنسان وما فيها هي فضل من اهللا( الكبري: اجلسيم )٨(
 .)سبل الرزق وأغلقت أبوابه(منعت : حظرت )٩(



 

 ٤٣٣ 

 دعاؤه إذا حزنه أمر

بَبَـكَ  ءٍ  ،IQHسَ ْ بِيـلَ إىلَ يشَ دِ السَّ ْ أَجِ رْ  ملَ ْ أَقـدِ ملَ ، وَ كَ ـريَ يلِ غَ نْ أَمَ مِ
ىلَ  اكَ عَ ـوَ ـةِ سِ ونَ عُ كَ بِمَ نْدَ ا عِ ـإِ  ،IRH مَ ـتِكَ بـينِّ عَ فَ بضَ يفِ قَ ، وَ كَ  ،دُ

يَتِي ـاضٍ  ISHنَاصِ ، مَ كَ ـعَ أَمـرِ ، الَ أَمرَ يلِ مَ كَ َّ  ITHبِيَدِ ، يفِ ـكَ مُ كْ  حُ
الَ  ، وَ كَ لْطَانـِ نْ سُ وجِ مِ ـرُ ىلَ اخلُ ةَ يلِ عَ وَّ الَ قُ ، وَ كَ اؤُ ضَ َّ قَ دلٌ يفِ عَ

زَ  َاوَ تَطِيـعُ جمُ اكَ أَسْ ـوَ يلُ هَ الَ أَستَــمِ ، وَ تِكَ ـدرَ الَ IUHةَ قُ ـغُ بأ ، وَ لُ
لِ  ضْ بِفَ تِكَ وَ كَ إالَّ بِطَاعَ نْدَ ا عِ الُ مَ الَ أَنَ ، وَ اكَ ضَ محَتِكَ  رِ  . IVHرَ

ــيْتُ عَ  سَ أَمْ ــي أَصــبَحتُ وَ ــرَ بــإهلِ اخِ ، الَ  IWHاً داً دَ لِــكُ لَــكَ  أَمْ
                                                             

 .سباب والعلل املوصلة إليك وإىل نزول نعمتك وإحسانكأي األ: سبَبَك )١(
فإنّ اخلري والفضل والرزق والعافية واملعافاة وكلّ ما يريده اإلنسان للدنيا واآلخرة  )٢(

م فيه، فال يستطيع أحدٌ  أن يسبّبه من ) مهام كان(هو بيد اهللا وحده وهو املالك له واملتحكّ
 الرجوع إليه وطلب األشـياء مـن عنـد مالكهـا دون إرادة اهللا وفضله وعطائه، فاألوىل

  .األصيل ومسببها وموجدها والتامس السبل إليه يف حتصيل مراضيه ونعامئه
ـة، واملـراد : ناصيتي )٣( م الرأس وهي كناية عن تسليم القياد بذلّ الناصية شعر مقدّ

رضوا بـذلك  من العبارة أنّ قضاء اهللا وقدره سابقٌ للعباد وأنّ أمره نافذٌ فيهم سواءٌ 
  .فإنّ مجيع األمور بيده بال استثناء أم مل يسلّموا به

  .كمك، متحقق ما أردته وقضيتهحُ  يفَّ  نافذٌ : ماضٍ يف حكمك )٤(
 .لك الطاعة دون من عنّي ورضاك ألعاميل حبّك أجلب بمعنى :هواك استميل )٥(
لكـي يعلـم وام هذا التسليم هللا ينبغي أن يكون حارضاً يف قلب املؤمن عىل الـد )٦(

ه إليه والتعامل معه   .ليفوز برعاية اهللا وفضلهقدر نفسه وقدر ربّه ويصدق يف التوجّ
 .ذليالً خاضعاً : داخراً  )٧(
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اً إالَّ بِكَ ـلِنَفسِ  ّ الَ رضَ هَ  ،IQHي نَفعاً وَ ـأَشْ ـىلَ نَفسِ لِكَ عَ ذَ  ،يـدُ بـِ
يتِ  ــوَّ ـعفِ قُ فُ بِضَ أَعتَـرِ ي ،IRHوَ تـِ يلَ ـةِ حِ قِلَّ ـأَنجِ  ،ISHوَ ـا فَ زْ يلِ مَ

نِي ــدتَ عَ يْتَنِــيITHوَ ــا آتَ ِّــمْ يلِ مَ متَ ــإينِّ عَ  ،IUH، وَ كَ الــبــفَ كِنيُ ــدُ سْ مِ
تَ ـال سْ عِيفُ ،IVHكِنيُ ـمُ يـرُ  الضَّ ـرِ لِيلُ ،IWHالضَّ ـريُ  الـذَّ قِ ـنيُ ،احلَ  IXHاملَهِ

                                                             

اً  )١( فال يستطيع اإلنسان أن حيقق ما يريـد مـن املنـافع، : ال أملك نفعاً وال رضّ
 .اهللا وكرمه وفضله ةوال يستطيع دفع البالء واملشكالت، إالّ بمعون

يت )٢( ته وشـبابه، : أعرتف بضعفي قوّ فاإلنسان ضعيفٌ يف بدنه وهو يف أوج قوّ
إذ بإمكان حادثٍ بسيط أن يشلّه مد العمر، أو ينقله للعامل اآلخر، فكيف به إذا 

 اهللاُ﴿مرّ به الزمان وذهبت قوته وقدرته، فمن ينرصه ويعينـه يف دنيـاه وآخرتـه؟ 
ي مْ  الَّذِ كُ لَقَ نْ  خَ عْفٍ  مِ لَ  مَّ ثُ  ضَ عَ نْ  جَ دِ  مِ عْفٍ  بَعْ ةً  ضَ وَّ ـلَ  ثُـمَّ  قُ عَ ـنْ  جَ ـدِ  مِ ةٍ  بَعْ  قُـوَّ

فاً  عْ يْبَةً  ضَ شَ ْلُقُ  وَ ا خيَ اءُ  مَ وَ  يَشَ هُ لِيمُ  وَ يرُ  الْعَ دِ قَ  .﴾الْ
دها اهللا لـه وأوقفـه عنـد قُ فَ : قلة حيلتي )٣( درات اإلنسان هي حمدودة بـام حـدّ

 .هاحدودها فهو ال يستطيع أن يتخطّاها أو يتجاوز
ق يل مـا وعـدتني مـن : أنجز يل ما وعدتني )٤( سـتجابة الـدعاء ودوام اأي حقّ

 .الفضل واإلحسان
أي أكمل يل ما رزقتني ووفقتني إليه من اهلـد واإليـامن : أمتم يل ما آتيتني )٥(

لتني ورزقتني من رزقك الواسع وفضلك العميم  .والفضل والرمحة وما خوّ
ة وال  املسكني: املسكني املستكني )٦( هو الفقري اليسء احلال الذي لـيس لـه قـوّ

ة  .قدرة، واملستكني هو اخلاضع الذليل الذي ليس له حيلةً وال قوّ
 .املصاب بالرض، اليسء احلال: الرضير )٧(
 .احلقري الذليل: املهني )٨(
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قِريُ  ريُ  ،الفَ تَجِ ائِفُ املُسْ  . اخلَ
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ آلِهِ  للَّ يامَ  ،وَ كَ فـِ رِ كْ ذِ ـيَاً لـِ نِي نَاسِ لْ عَ الَ جتَ وَ
الَ غافِالً إلِ IQHلَيتَنِيأَوْ  يْتَنِي، وَ انِكَ فِيامَ أَبلَ الَ IRHحسَ ـنْ  آيِ ، وَ ـاً مِ سَ

ــي يفِ إِ  نِّ ــأتَ عَ إنْ أَبطَ تِــكَ يلِ وَ ابَ اءَ  جَ َّ ــتُ أَو رضَ نْ اءَ كُ َّ ، أَو ISHرسَ
ةٍ  ـدَّ ـاءٍ  شِ خَ افِيَـةٍ أَو رَ سٍ ءٍ أَو بَـالَ  ، أَو عَ ، أَو  ITH، أَو بُـؤْ ءَ أَو نَعـامَ
ةٍ  دَ اءَ أَو ألَ  IUHجِ قرٍ IVHوَ نىً  ، أَو فَ  . أَو غِ

                                                             

لت إيلّ حقّ التصـرف فيه، : أوليتني )١( أي اجعلني منتبهاً لفضلك (أعطيتني، خوّ
ـق منهـا يشء، وعطائك من  النعم واخلريات شاكراً لك عليها، فلوال فضلك مل يتحقّ

 .)وبشكل عام ينبغي شكر املنعم عند كلّ نعمة وفضل متجدد
فجميـع األحـوال مشـمولة بألطـاف اهللا (اختربتني بصنعك اجلميل، : أبليتني )٢(

مـةٍ ونعمه الكثرية حتّى وإن بدت مؤذية لإلنسان يف ظاهرهـا فإهنـا ال ختلـو مـن نع
باطنة أو عاقبة سعيدة، واملراد تـذكر اختبـار اهللا عنـد كـلّ بـالءٍ يف اخلـري أو الشــرّ 

 .)والشكر له عىل قضائه وقدره مهام كان وكيفام كان
اء )٣( اء حالة : يف رساء كنت أو رضّ اء حالة السعة والنعمة والرفاهية، والضـرّ الرسّ

ة واملحنة، واملراد من العبارة هـو  أن ال يكـون لليـأس وقطـع األمـل الضيق والشدّ
ـة  رت اإلجابـة، ألنّ قـدر اهللا وقضـاءه فيـه احلكمـة التّامّ سبيل إىل القلب، مهام تأخّ

 .واملصلحة التي قد جيهلها العبد وال يلتفت إىل عاقبتها احلسنة يف اآلخرة
اء: البؤس )٤(  .هو الفقر الشديد و الرضّ
 .الغنى والثروة: اجلدة )٥(
ة وضيق املعيشة الش: الألواء )٦( واملراد من العبارة هـو أن ال جتعلنـي آيسـاً مـن (دّ

 .)إجابتك للدعاء أو قضاء حوائجي مهام كانت الظروف واألحوال
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دٍ ـللَّ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  هُ نَ  ،وَ عَلْ ثَ اجْ يْكَ وَ لَ ي  ،ائِي عَ ـدحِ مَ وَ
اكَ  حَ  ،إيَّ ي لَكَ فِ ـوَ دِ ـاالَ ـمْ ـلِّ حَ امَ  ،IQHيتِ ي كُ حَ بـِ تَّـى الَ أَفـرَ حَ

ـا ي فِيهَ نَعتَنـِ ا مَ ىلَ مَ نَ عَ الَ أَحـزَ نيَا، وَ نَ الدُّ يْتَنِي مِ أَشـعِرْ IRHآتَ ، وَ
ي تَقـ بـِ لْ اكَ ـقَ نِــISHوَ لْ بَدَ ـتَعمِ اسْ ــي فِيـ، وَ قبَ ـمَ ــا تَ نِّــيـلُ ، ITHهُ مِ
غَلْ بِ  اشْ تِكَ نَفسِ ـوَ ـاـطَاعَ لِّ مَ نْ كُ ـ ي عَ لَ دُ عَ ـرِ تَّـى الَ  ،IUHـيَّ يَ حَ

                                                             

إذ ينبغي أن يكون قلب املؤمن شاكراً هللا، ممتنـاً لفضـله : ومحدي لك يف كل حااليت )١(
امئه يف مجيع األحوال التـي ونعامئه، ويكون لسانه متواصالً بذكره والثّناء عىل فضله ونع

ة أو الرخاء، أو الضيق أو الـنعامء، أو الـبالء أو العافيـة، ويف مجيـع  تصيبه يف حالة الشدّ
الظروف واألحوال، فالرضا والشكر هي احلالة اإليامنية التـي ينبغـي أن تسـتويل عـىل 

 .اإلنسان املؤمن الذي يعتقد بفضل اهللا وحكمته ورمحته الواسعة
فإنّ أهل اإليامن الذين تعلّقت قلوهبم بـاهللا، وعرفـوا : عىل ما منعتني فيها ال أحزن )٢(

حقيقة الدنيا وتقلّباهتـا، وعـدم دوام احلـال فيهـا، ال حيـزهنم مـا فـاهتم مـن الـدنيا وال 
يفرحهم احلصول عىل متاع ال يدوم وال يبقى، بـل حيـزهنم مـا أصـاهبم مـن السـيئات 

ا يْاللِكَ ﴿ويفرحهم ما نالوه من الثواب  وْ ىلَ  تَأْسَ ا عَ مْ  مَ ال فَاتَكُ وا وَ حُ رَ مْ  بِامَ  تَفْ  .﴾آتَاكُ
أي اجعل يف قلبي خمافتك واحلذر من بأسك وعقوبتك عند : أشعر قلبي تقواك )٣(

 .عصيانك
أي اجعل عمري مسـتهلكاً يف األعـامل الصـاحلة : استعمل بدين فيام تقبله منّي )٤(

 . طاعتكوالعبادات املقبولة حتّى يفنى بدين يف
أي اجعـل قلبـي يالحظـك يف األمـور كلّهـا عنـد : ي بطاعتـكـغل قلبــواش )٥(
واملراد هو اشتغال القلـب بـذكر اهللا األعامل أو يف اخللوة والفراغ وكثرة مشاغل ـال

 .اإلنسانمجيع األحوال التي تطرأ عىل فـي 



 

 ٤٣٧ 

 دعاؤه إذا حزنه أمر

خْ أُ  نْ سُ يْئَاً مِ بَّ شَ الَ IQHطِكَ حِ يئَ ، وَ طَ شَ خَ ـاكَ  أَسْ ضَ نْ رِ  . IRHـاً مِ
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  للَّهُ ي ملَِ  ،وَ بـِ لْ غْ قَ رِّ فَ كَ وَ بَّتـِ لهُ ISHحَ ـغَ اشْ ، وَ

ــ كْ كَ ـبِذِ انْعَشــ ،ITHرِ ـــوَ فِ وْ ،ـهُ بِخَ ــلِ  كَ جَ بِالوَ ــ IUHوَ نْ ،ـمِ هِ  كَ ــوِّ قَ وَ
غبَ  ـبُلِ  ،IVHةِ إلَيكَ ـبِالرَّ بِّ السُّ رِ بِهِ يفِ أَحَ أَجْ ، وَ تِكَ اعَ هُ إىلَ طَ لْ أَمِ وَ

                                                             

إىل أي ال أحبّ أي عملٍ أو قـولٍ أو فعـل شــيء يـؤدّي : ال أحبّ سـخطك )١(
 .)بمعنى أن يكون يف القلب الكراهية والبغض جلميع ما هنى اهللا عنه(غضبك 

ة : وال أسخط رضاك )٢( أي ال أكره أي يشء يكون فيه رضاك وإن كان فيـه مشـقّ
 .أو بذالً يف املال والنفس فإن رضا اهللا هو أعظم الغايات

غ قلبي لـمحبتك )٣( حـبٍّ آخـر، وإنّـام بمعنى أن يكون حبّ اهللا ال يزامحه أي : فرّ
مجيع احلبّ ألشياء الدنيا تقع يف طـول حـبّ اهللا وال تتعـارض معـه، فحـبّ النبـي 
واألئمة واألولياء هو طاعةٌ هللا وإمتثـالٌ ألمـره، وحـبّ الوالـدين ألنّ اهللا أمـر بـه، 
وحبّ الزوجة وإكرامها ألنّ اهللا أوىص بذلك، وحبّ األوالد والرعاية هلـم ألهنـم 

 .كذا بقية األشياء تقع يف طول حمبة اهللا وال تتعارض أو تتقاطع معهمن نعم اهللا وه
أي اجعل القلب يف حالةٍ من اإلتصال الدائم بك حتّى ال ير : واشغله بذكرك )٤(

ب إليك والوصول إىل ساحة رضاك، حتّى وإن  غريك، وال يكون له شغلٌ غري التقرّ
 يغفل عنك أو كام قال أمري املـؤمنني كان منشغالً يف أمور الدنيا وشؤوهنا فإنّ قلبه ال

 .»أبداهنم يف األرض وقلوهبم يف السامء«
جتنب ـفمـن خيـاف اهللا وخيـاف عذابـه، يـ: وانعشه بخوفـك وبالوجـل منـك )٥(

 .وب واملعايص، ويكون ذلك سبباً ألداء الطاعة والعبادةـالذن
ه بالرغبة إليك )٦( ة والقـدرة والثبـات شـوقاً : وقوّ ه بالقوّ إليـك ورغبـةً يف  أي أمدّ

 .ثوابك وإحسانك



 

 ٤٣٨ 

 دعاؤه إذا حزنه أمر

ذَ IQHإلَيكَ  ـهُ ، وَ ا لِّلْ هَ لِّ يَايتِ كُ امَ حَ كَ أَيَّ نْدَ بَةِ فِيامَ عِ غْ   .IRHبِالرَّ
ادِي نيَا زَ نَ الـدُّ اكَ مِ عَلْ تَقوَ اجْ ي، وَ ISHوَ تـِ حلَ كَ رِ محَتـِ ، ITHإىلَ رَ

يلِ  دخَ اتِكَ مَ رضَ يفِ مَ ايَ  ،IUHوَ ثْوَ نَّتِكَ مَ عَلْ يفِ جَ اجْ ـبْ يلِ IVHوَ هَ ،وَ
اتِكَ  رضَ ِيعَ مَ ا مجَ َ لُ هبِ ةً أَحتَمِ وَّ ي إلَيـكَ IWHيلِ قُ ارِ رَ عَلْ فـِ اجْ ، IXH، وَ

                                                             

وفّقه الختيار أفضل الطرق وأحسنها للوصول : وأجر به يف أحب السبل إليك )١(
 .إىل مراضيك

أي اجعل اآلخرة هي اهلمّ واملقصد بام يسبب الزهد يف درجات الدنيا ومكاسـبها،  )٢(
ع واالستغراق يف شهوات الـدنيا حتـى يصـل القلـب لدرجـة مـن  وحيول دون التوسّ

 .من الصاحلات ةالقناعة ال جيد فيها عناءً وال صعوبة عن ترك الشهوات واالستزاد
 ،أي اجعل التقو حصادي من الدنيا لآلخـرة: واجعل تقواك من الدنيا زادي )٣(

 .واجعلني متّبعاً للتقو مراعياً هلا يف مجيع األمور واألعامل
حماطة برمحتـك وفضـلك حتّـى أي اجعل حيايت يف الدنيا : وإىل رمحتك رحلتي )٤(

 .تنتهي يب إىل دار اخللود والبقاء
أي اجعـل مرضــاتك هــديف وغـايتي يف كــلّ األمــور : ويف مرضـاتك مــدخيل )٥(

 .واألعامل التي أسعى هلا
يف جنـات الفـردوس  حمـلّ إقـامتي الـدائم أجعـل أي: ك مثـوايتواجعل يف جن )٦(

 .ونعيمها
ـل  أي: وهب يل قوة أحتمل هبا مرضاتك )٧( هب يل قوة وطاقـة وقـدرة عـىل حتمّ

 .التي تعرتض الوصول إىل رضوانك املشكالتمجيع الصعاب و
أي فراري من الدنيا ومغرياهتا باإلنشغال بـك والعـيش : واجعل فراري إليك )٨(

 .معك



 

 ٤٣٩ 

 دعاؤه إذا حزنه أمر

كَ  ــدَ ن ــيامَ عِ ــي فِ غبَتِ رَ ــIQHوَ أَلْ ارِ ، وَ ــنْ رشِ ــةَ مِ حشَ ــي الوَ بِ لْ بِسْ قَ
 . IRHلْقِكَ خَ 

بْ يلِ األُ  هَ بِأَولِيَ  ISHنسَ وَ عَلْ ابِكَ وَ ْ الَ جتَ ، وَ تِكَ اعَ أَهلِ طَ ئِكَ وَ
ـرٍ  اجِ فَ الَ  لـِ افِرٍ  وَ دَ  كَ ي يَ نْدِ الَ لَـهُ عِ ، وَ نَّةً َّ مِ يلَ الَ ITHاً عَ مْ  يبِ إِ ، وَ لَـيْهِ

                                                             

ا : واجعل رغبتي فيام عندك )١( بمعنى اجعل حبّ اآلخرة مستولياً عىل قلبي ممـّ
دين بالدنيا ويدفعني  .ألجل اآلخرةستزادة من األعامل الصاحلة الل يزهّ

واملراد يف عدم امليل إىل أهل الـدنيا : وألبس قلبي الوحشة من رشار خلقك )٢(
ـةً الفسـقة ووإىل االختالط هبم ومصاحبتهم، ومتابعة شؤوهنم وأمـورهم  خاصّ

واألرشار وأهل النّار مهام كانت أصنافهم، سواء من أهل الفنّ اهلـابط، أم منهم 
هب  أهل اخلداع السيايس، أم أهل اللهو والباطـل، أم مـن الـذين يعبـدون الـذّ

ة ومجع األموال ومنع حقوق اهللا منها  .والفضّ
األخيـار  اهللا عبـاد مـع رورـوالس األنس استشعار واملراد :بك يل األنس وهب )٣(

والصاحلني ويف املقابل استشعار الوحشة والكراهية مع أهـل الـدنيا وإن عـذب 
هم أو لطف مظهرهم، وهو تنبيه مهمّ إىل رضورة إقامة العالقات الصـاحلة حديث

 .بني املؤمنني وبناء املجتمع اإلسالمي بني الصاحلني وإن قلّ عددهم
واملـراد االسـتغناء عـن (بمعنـى فضـالً ومعروفـاً، : افر عندي يـداً ـوال لك )٤(

عـىل الصـعيد الفجرة والكفرة وعن مساعداهتم املادية وقبول معـروفهم سـواء 
ويل  الفردي أو االجتامعي يف التعامل بني األفراد يف املجتمع أم عىل الصـعيد الـدّ

قصـرية املـد مـع اليف اإلستغناء عن املعاهدات واإلتفاقيات الطويلة املد أو 
 .)التي ال تستهدف سو إفقار الشعوب وإذالهلا واستعبادها االستكبار قو



 

 ٤٤٠ 

 دعاؤه إذا حزنه أمر

بِي لْ ـونَ قَ كُ ـلْ سُ عَ ، بَل اجْ ةً اجَ سِ أُ وَ  ،حَ فْ تِغنَــائِ  ،يـنسَ نَ اسْ ي وَ
تِي ايَ كِفَ لْقِكَ  ،وَ يَـارِ خَ بِخِ  . بِكَ وَ

ـدٍ ا َمَّ ــىلَ حمُ ـلِّ عَ ـمَّ صَ هُ نِــي لَـ للَّ لْ عَ اجْ ، وَ هِ آلـِ يناً ـوَ ـــرِ مْ قَ ، IQHهُ
نِي لَ  لْ عَ اجْ قٍ ـوَ ـوْ َّ بِشَ يلَ نُنْ عَ امْ رياً، وَ مْ نَصِ ـلِ IRHلَيـكَ إِ  هُ مَ بِالعَ ، وَ

تَرىضَ  ِبُّ وَ ْ  ،لَكَ بِامَ حتُ لِّ يشَ ىلَ كُ يْـكَ  ءٍ إنَّكَ عَ لَ كَ عَ لـِ ذَ ، وَ يرٌ دِ قَ
ريٌ   . يَسِ

 

 
 

+ + +  

                                                             

مشاركاً هلم فيام اشرتكوا فيه من الصـفات األخالقيـة صاحباً، متّبعاً و: قريناً  )١(
 .واألعامل الصاحلة

وهي صفة للحالة القلبية التي تربط العبد الصالح : وامنن عيلّ بشوق إليك )٢(
بربّه واملخلوق املطيع خلالقه إذ ينبغي أن يكون الشوق بمالقـاة اهللا والشـوق إىل 

التي تشد اإلنسان العادي إليها، فمن طاعته أكثر من الشوق إىل األشياء الدنيوية 
ه وفكره وشغله  .أحبّ شيئاً عشقه وكان ذكره ومهّ



 

 ٤٤١ 

 أحاديث يف التسليم

 أحاديث في التسليم 

 
 التسليم هللاأحاديث يف 

 

الَ ﴿ بِّكَ الَ فَ رَ وكَ فِيامَ  وَ مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ ؤْ مْ  يُ يْنَهُ رَ بَ جَ مَّ الَ   شَ وا يفِ ثُ دُ ـِ  جيَ
جَ  رَ مْ حَ هِ سِ فُ يْتَ وَ  اً أَنْ َّا قَضَ واممِ مُ لِّ سَ لِي يُ   IQH﴾امَ تَسْ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لُ عَ الَ « مِ ـ يهِ ونَ فِ كُ ى يَ تَّ اهللاِ حَ نَ بِ يامَ بدٌ اإلِ  يُكْ صَ ْـسُ خِ ـالتَّ : الٍ مخَ لُ وكُّ

وِ التَّ وَ  ىلَ اهللاِ،عَ  لِ ىلَ اهللاِ، وَ يضُ إِ فْ َ التَّسْ ـمرِ اهللاِ، وَ يمُ ألِ ضَ ـالرِّ اءِ اهللاِ، ا بِقَضَ
نْ  هُ نَّ إِ  ،اهللاِ ءِ  بَالَ ىلَ ربُ عَ الصَّ وَ  بَّ يفِ أَ  مَ ى هللاِ عطَـأَ  اهللاِ وَ غَـضَ يفِ بأَ  اهللاِ وَ حَ
قَ وَ  نعَ هللاِ، فَ لَ مَ مَ تَكْ   IRH»نَ يامَ اإلِ  دِ اسْ

اهللا يشء يف نفس املؤمن بحيث يكون له كل سعيه  ال يكون غري نبمعنى أ(
كسب رضاه وحمبته، ولذا ال حيب أو يكره أالّ  مبتغياً يف ذلكوتعامله الدنيوي 

وهـو  ، لوجه اهللا والقربة إليهوال يتعاطى مع يشء من األشياء إالّ  ،ما أحبه اهللا
 )  فضل اهللا متوكالً عليه راضياً بقضائه وقدرهيف كل ذلك ال يرجو إالّ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
َ يامَ صلُ اإلِ أَ « نُ التَّسليمِ ألِ سْ   ISH»مرِ اهللانِ حُ

                                                             

 ). أي فيام اختلفوا عليه: شجرة بينهم(، ٦٥: النساء )١(

 . ١٧٧ / ٧٧: بحار األنوار )٢(

 . ٣٠٨٧: غرر احلكم  )٣(



 

 ٤٤٢ 

 أحاديث يف التسليم

فه ثم التسـليم ألمـره أي إنّ أصل اإليامن هو معرفة اهللا وصفاته والطا(
 ) وقضائه

 : قال× عن أمري املؤمنني
ـربَعةِ أَ  أَ ىلَ نُ عَ يامَ اإلِ « ـ: انٍ ركَ ـلُ عَ ـوِ اهللاِ، وَ  ىلَ التَّوكُّ ىلَ اهللاِ، يضُ إِ التَّفْ

لِ وَ  َ التَّسْ ضَ مرِ اهللاِ، وَ يمُ ألِ   IQH»اءِ اهللاِبِقَضَ  االرِّ
الرضا  ال وأخرهالتوك اأوهل ةأي إنّ أعمدة اإليامن األساسية هي أربع(

 ) لكل ما اختاره اهللا لعبده سواء أحبه أم كرهه
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةُ اإلِ غَ « ، غَ سلِ مِ التَّ سالَ ايَ ةُ التَّ يمُ وزُ بِدَ سلِ ايَ   IRH»يمِ ارِ النَّعِ يمِ الفَ
واملراد هو التسليم ألمر اهللا ومعرفة أنّ مجيع األمور هـي بيـده ابتـداءً (

 )وانتهاءً 
 
 

ادقاإلعن  ئلَ بِأَ ـلَ × مام الصّ ءٍ امّ سُ لِمُ املُ  يِّ يشَ ؟ هُ نَّ نُ أَ ؤمِ عُ نٌ ؤمِ  : قال مُ
ضَ ، وَ بِالتَّسليمِ هللاِ« دَ عَ امَ ا بِ الرِّ رَ نْ  وَ يهِ مِ ُ  لَ طٍ ورٍ وَ رسُ خَ   ISH»سَ
أي يعلم أنّ األمر واحلكم هللا مجيعا وأنّ إرادته هي احلاكمة والنافذة يف (

 ) اختاره اهللا له وال يعرتض عىل حكمه وأمرهفال يكره ما  مجيع األشياء
                                                             

 . ٦٣ / ٧٨: بحار األنوار  )١(

 . ٦٣٤٩: غرر احلكم  )٢(

 . ٢٠٥ /٢:بحار األنوار )٣(



 

 ٤٤٣ 

 أحاديث يف التسليم

ى اهللاُأَ   : ×دوعاىل إىل داوُ  تَ وحَ
يدُ و« ، وَ أُ تُرِ يدُ يأُ ا ونُ مَ ا يَكُ ـمَ نَّ إِ رِ ، فَ ـرِ لَّمتَ لِ  نْ إِ دُ يتُ رِ أُ ا ـمـسَ فَ كَ ـيدُ كَ

، وَ مَ  يدُ لِّم لِ ـلَ  نْ إِ ا تُرِ يدُ أَ أُ ا ـمـم تُسَ بتُكَ فِ رِ ، ثُمَّ ـيمَ تعَ يدُ  ا مَ الَّ ونُ إِ  يَكُ الَ  ا تُرِ
يدُ أُ    IQH»رِ

 ،هللا سبحانههي يقيناً أنّ اإلرادة النهائية أي ينبغي عىل املؤمن أن يعلم (
يف من اهللا الطلب الدعاء والرجاء وفله احلكم وله األمر وليس للمؤمن إالّ 

خـري الـدنيا إذ إنّ يف هـذا االختيـار ثـمّ الرضـا بـام خيتـاره اهللا لـه ما يريد 
 ) واآلخرة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 
بادَ اهللاِيَ « ـأَ ! ا عِ بُّ  وَ املَرىضَ نتُم كَ ـالَ ـالعالَـ رَ ، فَصَ نيَ كالطَّبِيـبِ حُ مِ

هُ الطَّبِ يامَ  فِ املَرىضَ  هُ يبُ وَ  يَعلَمُ ، الَ بِ  تَدبِريُ يهِ املَرِ يامَ  فِ هِ ، يضُ وَ  يَشتَهِ هُ حُ ِ يَقرتَ
وا هللاِ ِ أَ الَ أَ  لِّمُ هُ  فَسَ نَ الفَ كُ تَ  مرَ ينَ ائِ ونُوا مِ   IRH»زِ

بام خيتاره اهللا لـه هو الرضا والرسور من العبد بمعنى أن كامل التسليم (
حتّى وإن كان ذلك االختيار خالف رغبته وآماله ألنّ اهللا أعلم بعبده مـن 

، فكام يسلّم املريض للطبيب يف الدواء والعالج إليامنه بأنه أعلم منـه نفسه
 ) فكذلك ينبغي أن يكون التسليم هللا

                                                             

 . ١٣٦/ ٨٢: بحار األنوار  )١(

 . ١١٧/ ٢: تنبيه اخلواطر  )٢(



 

 ٤٤٤ 

 أحاديث يف التسليم

 : قال× اإلمام الباقرعن 
نْ أَ « قُّ مَ لَقَ اهللاُ  حَ نْ  ـ اهللاُ ا قَىضَ ـمـيمِ لِ بِالتَّسلِ ـ خَ فَ اهللاَ مَ رَ   IQH»عَ
أي أنّ أوىل النـاس بالتسـليم لقضـاء اهللا هــو الـذي يعلـم عظمــة اهللا (

 ) ولطفه ورمحته بعباده وحسن قضائه

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
ــذَ إِ « بــدُ ا قَ ــولَ وَ  الَ : الَ العَ ةَ إِ الَ حَ ــوَّ ــاهللاِ الَّ  قُ ــبِ ــزَّ وَ ، قَ ــالَ اهللاُ عَ لَّ جَ

الَ لِ  بدِ : كةِ ئِ لمَ وااِستَسلَمَ عَ تَهُ حَ  ي، اِقضُ   IRH»اجَ
ة إال بـاهللا هـو التسـليم الكامـل هللا ( إذ إنّ مدلول عبارة ال حول وال قوّ

 ) من اهللا والرضا بقضائه فيستحقّ بذلك العبد اللطف والفرج
ادقاإلمام العن   : قال× صّ

نِ ادَّ « ضَ عَ مَ ـاعتَمَ وَ  ،ا اهللاِى رِ ـوَ  يشَ ىلَ دَ عَ َ  ،اهُ ءٍ سِ ـريَّ وَّ هُ عَ صَ ـدُ يـهِ عَ  اً لَ
بَ وَ  هُ لَيسَ ، لِيَعلَمَ أَ )أي جعل اهللا يف هذا البديل األذ والرضر( ،االً وَ ةٌ  نَّ وَّ لَهُ قُ
يلَةٌ الَ وَ  َ الَ وَ  ، حِ دٍ إِ  ألِ ةِ اهللاِ وَ بِ  الَّ حَ هِ تَوفِ عِصمَ   ISH»يقِ

 : قال× اإلمام زين العابدينعن 
نْ « ضَ  مَ طِ النَّ  بِ ا اهللاِطَلَبَ رِ خَ فَ  اسِ سَ ، وَ ورَ النَّ مُ أُ اهُ اهللاُ كَ نْ اسِ طَلَبَ  مَ

                                                             

 . ١٥٣/ ٧١: بحار األنوار  )١(

 . ١٨٩/ ٩٣: بحار األنوار  )٢(

 . ١٢٤/ ٩٩: بحار األنوار  )٣(



 

 ٤٤٥ 

 أحاديث يف التسليم

ضَ  طِ اهللاِ وَ اسِ بِ ا النَّ رِ خَ هُ اهللاُ إِ سَ لَ   IQH»اسِ  النَّ ىلَ كَ
 هطاعته هللا تؤدّي إىل عدم رضا الناس عنه فـإنّ اهللا يكفيـ تأي من كان(

ا من أراد أن يريض الناس عىل حسـاب سـخط  ،أذ الناس ورضرهم أمّ
اهللا وخمالفة أمره فإنّ اهللا يكله يف أموره وأحواله إىل الناس فيخرس نرص اهللا 

 ) باإلضافة إىل ما يأتيه من أذ الناس ورعايته وكفايته
 

 :قال× عن أمري املؤمنني
ضَ « قرُ بحَ  سُ ا اهللاِرِ هُ مَ تِهِ طَ ونٌ بِ انَ   IRH»اعَ
ل من خالل معصيته فالغاية ال تربر الوسيلة،(  أي إنّ رضا اهللا ال يتحصّ

  .)اهللا ال يطاع من حيث يُعىصبمعنى أنّ 
 

ويَ أَ   : قالَ × ىوسَ نّ مُ رُ
بِّ أَ يَ « ينِ ا رَ ةِ  نْ  عَ خربِ ضَ  آيَ كَ اكَ عَ رِ بدِ  . ن عَ

ى اهللاُ تَ  أوحَ أَ ذَ إِ : لَيهِ  إِ اىلَ عَ فَ يِّئُ عَ أُ ي يتَنِ ا رَ تِي وَ طَ لِ  يبدِ هَ هُ عَ أَ اعَ فُ  نْ رصِ
يَتِ  عصِ ضَ لِ ذَ ي، فَ مَ ةُ رِ   ISH»ايَ كَ آيَ

بمعنى أنّ العبد إذا غلب عليه االشتغال بطاعة اهللا فهو عالمة رضا اهللا (
 ) عنه والعكس صحيح

 

                                                             

 . ٢٢٥: االختصاص  )١(

 . ٥٤١٠: غرر احلكم  )٢(

 . ٢٦/ ٧٠:بحار األنوار )٣(



 

 ٤٤٦ 

 أحاديث يف التسليم

 : قال× عن أمري املؤمنني
ضَ الَ عَ « ةُ رِ ضَ  نِ انَهُ عَ بحَ ا اهللاِ سُ مَ ، رِ بدِ ضَ امَ بِ  اهُ العَ هُ لَـهُ بحَ سُ هِ ى بِ ـ قَ انَ

يهِ وَ    IQH»علَ
بنفعه أو كان له أو عليه أو أإذا ريض العبد بكلّ ما يأتيه من اهللا سواء أي (

ه يف  بِّكَ فَالَ ﴿فإنّ هذا يكون مدعاة لرضا اهللا عىل عبده الظاهر املنظور برضّ رَ  وَ
وكَ فِيامَ الَ  مُ َكِّ تَّى حيُ نُونَ حَ مِ مْ  يُؤْ رَ بَيْنَهُ جَ ِ ثُمَّ الَ   شَ ـ جيَ جَ رَ مْ حَ ـهِ سِ وا يفِ أَنْفُ ا  اً دُ ـَّ ممِ

يْتَ وَ  واقَضَ لِّمُ ً  يُسَ لِيامَ  ) ﴾تَسْ
 
 
 
 

 ++ + 

                                                             

 . ٦٣٤٤: غرر احلكم  )١(



 

 ٤٤٧ 

ةدعاؤه عند ا  لشدّ

 
ة  دعاؤه عند الشدّ

 
@Í˙b«Ü 

@Ò%á  ì €a@á ‰ «J 

 
سِ ا فْ نْ نَ تَنِي مِ فْ لَّ مَّ إنَّكَ كَ هُ نِّـي IQHيـللَّ هِ مِ لَـكُ بـِ ا أَنتَ أَمْ ، IRHمَ

تُ  درَ قُ يْ ـوَ لَ لَــكَ عَ عَ ـيَّ أَغـهِ وَ ـنْ ـلَـبُ مِ ـأَعطِنِي مِ ، فَ يتِ ـدرَ نْ قُ
سِ  فْ ضِ ـا يُ ـمَ  ISHيـنَ ـنْ ـيـرْ ا مِ ـاهَ ضَ ـكَ رِ سِ ـذْ لِنَفْ خُ نِّـي، وَ كَ عَ

                                                             

عاء معاين تربويـة يف حقيقـة االسـتعانة بـاهللا والطلـب منـه يف يتضمن الد *
رح عجـز الـنفس وضـعفها، وذُلّ ـإصالح احلال وقضاء احلوائج، حيث يشـ

االحتياج إىل الناس أو األقرباء وما يرتتب عىل ذلـك مـن آثـار ونتـائج، ثـمّ 
 يقارن ذلك مع عزّ الطاعة والتوكل عىل اهللا، ثمّ يفـيض يف الطلـب مـن اهللا يف

ـي السـ ريرة ـجمموعة رائعة من القيم األخالقية العالية التي ترفع اإليامن وتنقّ
 .واملسرية إىل حياة العزّ واخللود يف اآلخرة

أمرتني وطلبت منّي تربية نفســي وترويضـها وعـدم : كلفتني من نفيس )١(
 .طاعتها للشيطان ووساوسه

وحـزهبم ال خيرجـون أي ان الشـياطني (أقدر عليه منّي، : أملك به منّي )٢(
 .)عن ملكك وقدرتك، فأنت املالك لكل اخللق واملهيمن عىل أمورهم

ي والتمكن منهـا مـا ـأي اعطني من التسلط عىل نفس: أعطني من نفيس )٣(
 .يكون سبباً لرضاك عنّي

RR 



 

 ٤٤٨ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

سِ  فْ افِيَ  IQHيـنَ  . IRHةٍ ـيفِ عَ
دِ ا هْ ةَ يلِ بِاجلَ اقَ مَّ الَ طَ هُ ـISHللَّ الَ صَ ـىلَ الـبَالَ ربَ ، وَ الَ ITHءِ  يلِ عَ ، وَ

رِ  قْ ىلَ الفَ ةَ يلِ عَ وَّ قِـي، فَ IUHقُ زْ َّ رِ يلَ ظُرْ عَ يIVHالَ حتَ نـِ كِلْ الَ تَ ىلَ إِ  IWH، وَ
لْقِكَ  تِي ،خَ ـاجَ دْ بِحَ ـرَّ فَ ـلْ تَ َّ IXHبَ انْظُـرْ إيلَ تِي، وَ ـايَ تَـولَّ كِفَ  IYH، وَ

                                                             

أي اصلح يل نفيس بام جيعلك راضياً عنها ولكن مـن : رضاها وخذ لنفسك )١(
التأديبي، وإنام بالعفو والرمحة واملغفرة دون تعريضها للعقاب واألذ.  

 . أي يف سالمة من البالء واألذ والشدائد: يف عافية )٢(
وقد يكون املعنى يف الفقرة السابقة هـو الطلـب مـن اهللا بإبقـاء الصـفات التـي 
ترضيه وإزالته للصفات التي تسـخطه ولكـن يف عافيـة، أي مـن دون العقـاب 

  .غفرةالتأديبي وإنام بالعفو وامل
بمعنى ليس لدي القدرة عىل حتمـل املشـاق واألذ (املشقة والعناء : اجلهد )٣(

 .)واملعاناة يف الدنيا
ــدنيا )٤( ــاس وال ــة وشــدائد الن ــبالء واملحن ــل آالم ال ــىل حتمّ أي ال صــرب يل ع

 .ومصائبها
ـل معانــاة الفقـر وشــدة آثـاره النفســية : الفقـر.. وال قـوة )٥( أي ال اســتطيع حتمّ

 .امعيةواالجت
 .)عيلّ الرزق وتعرضني للمعاناة والشدائد السابقة(متنع، : حتظر )٦(
 .)يف الرزق إىل خلقك(تلجأين، تفوض أمري، توكل أمري : تكلني )٧(
 .أي كن أنت الوحيد الذي يتكفل بقضاء حوائجي: تفرد بحاجتي )٨(
 .أي اشملني بعونك بالنظر إىل حوائجي وتلبيتها: أنظر إيلّ  )٩(



 

 ٤٤٩ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

ــرْ يلِ يفِ  ظُ انْ ــعِ  وَ ِي يأُ  مجَ ــورِ ــكَ  ،IQHمُ إنَّ تَنِــي إنْ  فَ لْ كَ ــ إىلَ  وَ سِ فْ  يـنَ
تُ  زْ جَ ا عَ نْهَ ْ IRHعَ ملَ ا فِ أُ ، وَ اقِمْ مَ تُهَ صـلَحَ ي إىلَ ISHيهِ مَ تَنـِ لْ كَ إنْ وَ ،وَ

لْقِكَ تَ  ونِ ـخَ مُ هَّ ـوينِ ITHيـجَ مُ رَ ي حَ تـِ ابَ رَ نِي إىلَ قَ ـأتَ إنْ أَجلَ ، IUH، وَ
إنْ أَع اـوَ ـ ،طَوْ ا قَ داً ـأَعطَـوْ نُّـواIVHلِيالً نَكـِ مَ يالً  IWH، وَ ـوِ َّ طَ ـيلَ  ،عَ

ــرياً  ثِ ــوا كَ مُّ ذَ ــلِكَ  ،IXHوَ ضْ بِفَ نِ افَ ــأَغْ ــمَّ فَ هُ ـــكَ للَّ تِ ظَمَ بِعَ نِي، وَ
                                                             

تولّني ودبّر أمري يف حسن اإلختيـار والتوفيـق يف : ظر يل يف مجيع أموريأن )١(
 .مجيع األمور وكافة األعامل والشؤون

أي عجزت عن إصالح نفسـي واختيار األفضل هلا وتـدبري : عجزت عنها )٢(
 .شؤوهنا

مل أحسن اختيار الطريق الذي فيه اخلـري واملصـلحة : مل أقم ما فيه مصلحتها )٣(
 .)فإنّ النفس من دون لطف اهللا تتخبّط يف هواها(قبة وحسن العا

موين )٤( بسـبب احلاجـة إلـيهم فـإن طبـع (استقبلوين بوجه عبوس كريه : جتهّ
 .)الناس استصغار من يطلب العون منهم

أي مل يقضوا حاجتي كام أريد باإلضافة إىل الشـعور بـاألذ مـن : حرموين )٥(
 .ناس مجيعاً حرمان األقارب والذي يفوق أذاه أذ ال

أي أعطوا شيئاً قليالً وبصعوبة بالغة وبعد جهد وعناء (قليالً حمدوداً : نكدا )٦(
 .)ومشقة وبذل ماء الوجه لتحصيل هذا القليل

أي بإشعاري دائامً بمناسبة أو من (التذكري املقرع باإلحسان والفضل، : املنّ  )٧(
يةدون مناسبة بأهنم كانوا أهل الفضل واملنّة رغم مساعد  .)هتم القليلة األمهّ

وا كثرياً  )٨(   .أي أكثروا املالمة واإلهانة بسبب ما وقعت فيه من حاجة: وذمّ



 

 ٤٥٠ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

عَشنِي انْ اIQHفَ تِكَ فَ عَ بِسَ يب، وَ طْ يَدِ نِيIR@Hسُ فِ اكْ كَ فَ نْدَ بِامَ عِ  . ISH، وَ
ــدٍ ا َمَّ ــىلَ حمُ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــدِ  للَّ سَ ــنَ احلَ لِّصــنِي مِ خَ ، وَ آلِــهِ ، ITHوَ

صُ  احْ ن ال IUHرينِ ـوَ نُ ـعَ عـذُّ رِّ وَ ، وَ الَ  IVHيـنِ ـوبِ ، وَ مِ ـارِ ـنِ املَحَ  عَ
ئْ ـجَ ـتُ  ــنِ ـرِّ لَ عَايصِ ـى الــي عَ كَ IWHمَ نـدَ ـوايَ عِ ـلْ هَ عَ اجْ ، IXH، وَ

                                                             

تداركني من اهلالك واألذ بام هتبه يل من فضلك وعونك وأنت قادر : انعشني )١(
 .عىل ذلك بعظمتك وقدرتك

 .وفضل وثروة سعة من عندك بام والغنى الرزق يف عيلّ  أوسع أي :يدي ابسط )٢(
فـإن احلاجـة إىل (ي الكفايـة بـام ال أحتـاج بـه إىل اآلخـرين ـاجعل لـ: يـاكفن )٣(

، واحلاجة إىل األقارب مرارة وأذـاآلخ  .)رين ذلّ
ـر قلبـي مـن احلسـد واإلنشـغال بمراقبـة رزقـك : خلصني من احلسد )٤( أي طهّ

 .لآلخرين والذي يضعف اإليامن ويسبب احلرمان يف الرزق
ل ارتكـاب الـذنوب، (حبسني، امنعني ا: احرصين )٥( عن املوارد واألجواء التي تسهّ

 .)فإنّ ارتكاب الذنوب من أسباب حرمان الرزق وحصول العقاب االهلي
عني عن املحارم )٦( بهات، ـاجعلنـي ورعـاً تقيـاً، متجنبـاً للمحرمـات والشـ: ورّ

واخلـري والـورع مـن عوامـل زيـادة الـرزق (عداً عن أجوائها والـدخول فيهـا ـمبت
 .)ان يف الدنيا والسالمة يف اآلخرة من التبعات واآلثامـلإلنس

ة أو يف موضـع : ال جترئني عىل املعايص )٧( أي ال جتعلني يف موضع احلاجة والشـدّ
اهلو واالغراء الذي جيعل النفس تستجيب فيهـا إىل وسـاوس الشـيطان واغوائـه 

 .وتقدم عىل املعايص والذنوب
أعددتـه  متعلقـاً بمراضـيك ومـاحبّـي وشـوقي وولعـي اجعل : هواي عندك )٨(

ألوليائك وأهل طاعتك من اجلزاء العظيم يف جنّات اخللـد والفـردوس وال جتعـل 
 .هواي متّجهاً إىل الدنيا ومادياهتا وزينتها ونفعها العاجل



 

 ٤٥١ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

ايَ فِيمَ  ضَ رِ دُ ـا يَ ـوَ لَ  IQHرِ كْ يلِ فِيمَ ـعَ ارِ بَ ، وَ نْكَ يـيَّ مِ تَنـِ قْ زَ ، IRHا رَ
فِيمَ  لْتَنِيـوَ وَّ ـلِّ ISHا خَ ي يفِ كُ نـِ لْ عَ اجْ ، وَ َّ ـيلَ هِ عَ ـتَ بـِ مْ فِيامَ أَنعَ ، وَ
االَ  ـاً حَ وظَ فُ لُـوءاً مَ  ITHيتِ حمَ ـتُوراً  ،IUHكْ سْ ـ IVHمَ نُوعَ ـاذاً  ،IWHاً ممَ عَ  IXHمُ
َاراً   . IYHجمُ

                                                             

وكل ما يـأيت منـك  أي اجعل نفيس راضية بقضائك: رضاي فيام يرد عيلّ منك )١(
 . بحكمتك وفضلكمن قدر كتبته عيلّ 

اجعل الربكة والنامء والزيـادة يف رزقـك وعطائـك، بـام : وبارك يل فيام رزقتني )٢(
جتعل فيه السالمة والعافية، وبام توفق لإلنفاق منه يف سبيلك يف الربّ واإلحسان وبـام 

 .تعني عىل استخدامه باحلكمة والعقل الذي حيول دون اإلرساف والتبذير
لتني )٣( لت: خوّ ، أعطيتنـي حـق التصــرف فيـه  وكّ ومجيـع أمـوال اإلنسـان (إيلّ

 فاملالـك احلقيقـي هـو اهللا وملكيته يف احلياة هي ختويل من اهللا يف الترصف فيـه وإالّ 
 .)سبحانه فهو الرازق وهو املحاسب

ي حفظـك وحـرزك مـن اغـواء الشـيطان وخدعـه ـأي اجعلني فـ: حفوظاً ـم )٤(
 .أو الغنى أو العافية أو اإلبتالء الله يف مجيع حااليت يف الفقرـواض

 .)بحامية اهللا ورعايته(حمروساً : مكلوءاً  )٥(
 .أي ال يصل إيلّ األذ والتشنيع من قبل اآلخرين: مستوراً  )٦(
ــذات والســمعة : ممنوعــاً  )٧( ــوي يف ال ــى ال يصــل إيلّ األذ املــادّي أو املعن بمعن

  .واحليثية
  .قوع يف املعايص والدخول يف الشبهات واحلرامحمفوظاً، معصوماً من الو: معاذاً  )٨(
حممياً من كلّ أذ بطلب اإلجارة أو احلامية من اهللا كام جيـار املسـتجري يف : جماراً  )٩(

 .األعراف العشائرية واالجتامعية



 

 ٤٥٢ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ آلِهِ  للَّ تَنِيـهِ  ،وَ مْ ـامَ أَلزَ لَّ نِّـي كُ ـضِ عَ اقْ  ،IQHوَ
هٍ  جْ َّ لَكَ يفِ وَ يلَ ضتَهُ عَ رَ فَ ، أَو لـِ وَ كَ تـِ اعَ وهِ طَ جُ نْ وُ لْقٍ ـمِ ـنْ  خَ مِ

لْقِكَ  عُفَ عَ  ،خَ إنْ ضَ نَـوَ هَ وَ ، وَ ينِ لِكَ بَدَ ،  IRHتْ ـنْ ذَ يتِ ــوَّ نْـهُ قُ عَ
 ْ ملَ هُ  وَ نَلْ دُ  تَ قْ يتِ مَ ْ  ،ISHرَ ملَ عهُ  وَ ـايلِ  يَسَ الَ  مَ ي ذَاتُ  وَ ـدِ ـهُ  ،ITHيَ رتُ كَ أَو  ذَ

يتُهُ  ـنْ  ،IUHنَسِ ـا مِ تُـهُ أَنَ لْ أَغفَ َّ وَ ـيلَ ـيتَهُ عَ ـد أَحصَ ا قَ ـَّ بِّ ممِ ا رَ وَ يَ هُ
نْ ـنَفسِ  نِّي مِ هِ عَ أَدِّ كَ  ي، فَ طِيَّتـِ يـلِ عَ زِ ،  ،IVHجَ كَ نْـدَ ـا عِ ريِ مَ ثـِ كَ وَ

                                                             

فيام يتعلـق بحقـوق اهللا كالصـالة والصـيام (ألزمتني به، أوجبته عيلّ : ألزمتنيه )١(
 .)كأداء األمانة والعدل واإلنصاف وما شابهوالنذر أو حقوق الناس 

كام لو أصاب اإلنسان عاهة أو شيخوخة متنعه مـن القـدرة : (ضعفت: وهنت )٢(
 .)عىل العبادات أو أداء احلقوق

مل تســتطيع عــىل أداء هــذا احلــق إمكــانيتي وظــرويف وقــدريت : تنلــه مقــدريت )٣(
 .الشخصية أو املالية

أي وفقنـي إىل ردّ احلقـوق ألهلهـا (مكانيتي املادية، قدريت املالية وإ: ذات يدي )٤(
وإن عجزت عنه قدريت املالية بتدبريك ولطفك، كأن جتعل يف نفس الشخص الـذي 

ه  .)أنا مدين له االشفاق والرمحة والعفو عني والتجاوز عن حقّ
تي أو كنت ناسـياً هلـا )٥( ب ـحاســفـإن اهللا ي ،أي كنت متذكراً للحقوق التي بذمّ

انَ  اهللاَ إِنَّ ﴿يوم القيامة  هاـعلي ىلَ  كَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ يباً  يشَ سِ  .﴾حَ
ه عنّي )٦( تي مـن احلقـوق بتـدبريك ولطفـك ـاقضه عنّي، يسّ : أدّ ر يل أداء مـا بـذمّ

وفضلك ما دمت حيّاً، وإذا عاجلتني دعوة املوت فتوىلّ إرضاء صـاحبه يف اآلخـرة 
ه ويعفو عنّي، و الطلـب مـن اهللا بـأداء احلقـوق بام تعطيه من فضلك ليتنازل عن حقّ

 .هبذا الشكل أمر ال يعقل لو ال عظيم كرم اهللا ورمحته بعباده



 

 ٤٥٣ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

يمٌ  ـرِ ـعٌ كَ اسِ إنَّـكَ وَ تَّـى الَ يَ  ،فَ يـدُ أَنْ بحَ رِ نْـهُ تُ ءٌ مِ ْ َّ يشَ ـيلَ ـى عَ قَ
نِي اصَّ قَ مَ  IQHتُ ـوْ ـيِّئايتِ يَ ـنْ سَ هِ مِ ـاعِفَ بـِ ، أَو تُضَ ـنَايتِ سَ نْ حَ بِهِ مِ

بِّ  ا رَ اكَ يَ  . أَلْقَ
َ ا ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ دٍ للَّهُ آلِهِ  مَّ غبَ  ،وَ نِي الرَّ قْ زُ ارْ ــلِ لَـكَ ـوَ ةَ يفِ العَمَ
يآل لْبـِ نْ قَ دقَ ذلِكَ مِ فَ صِ تَّى أَعرِ ، حَ يتِ ـرَ ـونَ IRHخِ تَّـى يَكُ حَ ، وَ

دَ  هْ َّ الزُّ يلَ الِبُ عَ يَايَ  الغَ نْ قاً ISHيفِ دُ ـوْ نَاتِ شَ سَ لَ احلَ تَّى أَعمَ حَ  ،ITH، وَ
                                                             

ني )١( حيث يؤخذ يوم القيامة مـن (تعاملني بالقصاص او العقوبة املكافئة، : تقاصّ
حسنات امليسء أو الظامل وتعطى إىل املظلوم كفارة عام أصابه من الظلم، وإن مل يكن 

 .)ئات املظلوم وأضيفت إىل سيئات الظاملله حسنات أخذ من سيّ 
بمعنـى أن يكـون توجـه القلـب واهتاممـه : حتى أعرف صدق ذلك من قلبي )٢(

وســعيه متجهــاً إىل رىض اهللا وإىل العمــل لتجــارة اآلخــرة حتــى تكــون املشــاريع 
 .األخروية جزءاً مهامً من همّ القلب وشغله الشاغل

ـة يف ـوهو من الش: يايحتى يكون الغالب عيلّ الزهد يف دن )٣( روط اإليامنيـة املهمّ
تكامل اإليامن والتقى وبلـوغ مراتـب العـارفني واخلاشـعني سـيّام للـذين وضـعوا 
أنفهسم يف موضع العمل الرسايل من املبلغني والعاملني والدعاة إىل اهللا، والزهد هو 

تصـفه  حالة عدم متلّك وسيطرة شهوات الدنيا وزينتها عىل القلـب والعقـل أو كـام
يْال﴿اآلية  ا لِكَ وْ أْسَ ىلَ  تَ ا عَ مْ  مَ اتَكُ ال فَ وا وَ حُ رَ فْ مْ  بِامَ  تَ اكُ  .﴾آتَ

أي ال تتثاقـل الـنفس مـن تكـاليف وأتعـاب العمـل : أعمل احلسنات شـوقاً  )٤(
ن ذلك بـل  الصالح فلكل عملٍ عناء وكلفة مادية، ولكن الشوق إىل رضوان اهللا هيوّ

 .الصاحلاتيدفع إىل االستزادة من احلسنات و



 

 ٤٥٤ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

قاً  رَ يِّئاتِ فَ نَ السَّ نَ مِ آمَ بْ يلِ نُوراً  IQHوَ هَ فاً، وَ وْ خَ شِ  IRHوَ هِ ـأَمْ ي بـِ
تَضِ يفِ  أَسْ ، وَ ي بِهِ يفِ الظُّلُامتِ أَهتَدِ ، وَ ـكِّ ـالنَّاسِ ـنَ الشَّ هِ مِ يءُ بـِ

ـاتِ  بُهَ الشُّ  . وَ
دٍ اللَّ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  هُ يـدِ  ،وَ عِ مِّ الوَ فَ غَ ـوْ نِي خَ قْ زُ ارْ ، ISHوَ

شَ  ابِ الـوَ وَ قَ ثَ عُ ـوْ وْ ،  ،ITHودِ مَ ـوكَ لَـهُ ـا أَدعُ ةَ مَ ـدَ لَـذَّ تَّى أَجِ حَ
                                                             

أي ال أرتكـب السـيئات خوفـاً وخشـية مـن عواقبهـا : آمن من السيئات فرقاً  )١(
ب ( ة يف الـدنيا واآلخـرة فيتجنبهـا كـام يتجنـّ كمن يعلم بآثار السيئات وعواقبها املرّ

 .)السمّ القاتل
انية التي تعـني عـىل :هب يل نوراً  )٢( أي نور القلب وصفاءه وتقبله لإلفاضات الربّ

د والرشـاد وهتديـه للمواقـف واألعـامل الصـحيحة يف الـدنيا، سـيّام يف سبيل اهل
الشدائد والفتن وذلك بعض من فضل اهللا أو ألطافه اخلفية التي يمنّ هبا عىل عبـاده 

 .األخيار واملجاهدين األبرار
أي ارزقني خوف حـزن وكـرب مـن سـتحلّ بـه العقوبـة : ارزقني غمّ الوعيد )٣(

كمـن رأ عـذاب جهـنم وأوشـك أن يكتـوي بلظاهـا أي (والعذاب يف اآلخـرة 
علمـه بشــدهتا وأذاهــا  عوعـذاهبا، أو كرهبــة مـن يتوقــع عقوبـةً أن تـــحلّ بــه مــ

 .)واستحقاقه هلا
أي كاملوعود هبدية عظيمة أو نيل جائزة ينتظرهـا فإنـه ال : شوق ثواب املوعود )٤(

ل اإلنتظار والصرب شوقاً إليها، وكل حلظـة متـرّ  ـا سـنة مـن يستطيع حتمّ عليـه وكأهنّ
والــمعنى املـراد اجعـل شـوقي إىل اجلنـان الزاهيـة ومـا أعددتـه فيهـا (اإلنتظار، 

ا ماثلة حارضةً أمـام عينـي وتـدعوين  ألوليائك من النعيم والبهجة والـخلود وكأهنّ
 .)إىل اإلرساع إليها



 

 ٤٥٥ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

كَ  نْهُ  IQHةَ ــَبآـوَ ريُ بِكَ مِ تَجِ ا أَسْ  . مَ
يتِ ا ــرَ آخِ نيَـايَ وَ ـنْ أَمـرِ دُ نِي مِ ا يُصلِحُ علَمُ مَ ـد تَ مَّ قَ هُ ، IRHللَّ

يّاً  فِ ي حَ ائِجِ وَ نْ بِحَ كُ  . ISHفَ
ـدٍ ا َمَّ ـىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ـد للَّ َمَّ آلِ حمُ ـقَّ وَ  ،وَ ي احلَ نـِ قْ زُ نـدَ  ITHارْ عِ

رِ لَكَ  كْ ي يفِ الشُّ ريِ العُسـ ،تَقصِ َّ يفِ اليُســرِ وَ يلَ تَ عَ مْ  ،رِ ـبِامَ أَنعَ
مِ  قَ السَّ ـةِ وَ حَّ الصِّ ـ ،وَ ـنْ نَفسِ فَ مِ ـرَّ عَ تَّى أَتَ ـاـحَ ضَ حَ الرِّ وْ  ،ي رَ

نِّي بِامَ  سِ مِ أنِينَةَ النَّفْ مَ طُ ِبُ وَ ثُ يفِ حَ  ،لَكَ جيَ ْدُ فِ فِيامَ حيَ ـوْ الِ اخلَ
األ النَّفعِ وَ ِّ وَ الرضَّ ، وَ طِ خْ السُّ ا وَ ضَ الرِّ ، وَ  . منِ

                                                             

 .حزن وانكسار القلب واملراد اإلستجارة من جهنّم: كآبة )١(
أي إنك أعلمُ منّي باألمور التـي تصـلح يل وتنفعنـي يف : صلحنيتعلم ما ي )٢(

دنياي وآخريت وأدر باألمور التي قد يذهب هبا ديني ويصـيبني سـوء العاقبـة 
واخلرسان يف اآلخرة بسببها، فاخرت يل ما ينفعني بفضلك واحسانك، وال خترت يل 

 .ما سألتك ودعوتك له، إن كان فيه هالك ديني
 .)خمتاراً يل، أفضل األمور وأحسنها يف الدنيا واآلخرة(نياً، معت: حفيّاً  )٣(
بمعنى وفقني ملا ينبغي له من الرضا والتسليم ألمرك واإلذعـان : ارزقني احلق )٤(

 لقضائك فيام ال أحبّ من املقادير، فال أنطق إال بشكرك ومحدك، وال أظنّ بـك إالّ 
نفس الكاملة بقضائك وقدرك يف الرمحة واخلري واإلحسان، حتى يكون يل طمأنينة ال

علامً بأنّ النفس قد (مجيع األحوال من اليرس والعرس أو الصحة أو السقم وما شابه، 
 .)تكره بعض املقادير التي ال حتبّها ولكنّها يف النهاية هي خلريها ومصلحتها



 

 ٤٥٦ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ هِ  للَّ آلـِ ـالَ  ،وَ ي سَ نـِ قْ زُ ارْ ـنَ وَ ـدرِ مِ ةَ الصَّ مَ
ــدِ  سَ ءٍ  ،احلَ ْ ــىلَ يشَ ــكَ عَ قِ لْ ــنْ خَ ــداً مِ ــدَ أَحَ ــى الَ أَحسُ تَّ ــنْ  حَ مِ

تَّى الَ أَرَ  حَ ، وَ لِكَ ةً فَضْ دٍ  نِعمَ ىلَ أَحَ كَ عَ مِ نْ نِعَ ـكَ  مِ قِ لْ نْ خَ مِ
نيَ  يفِ دِينٍ ( افِيَـةٍ أَو دُ ةٍ  ا، أَو عَ ـعَ ، أَو سَ ـوَ قْ ـ أَو تَ خَ  الَّ إِ  )اءٍ أَو رَ

يكَ لَكَ  ِ كَ الَ رشَ حدَ نْكَ وَ مِ لَ ذلِكَ بِكَ وَ تُ لِنَفيسِ أَفْضَ وْ جَ  . رَ
ـــدٍ ا َمَّ ــىلَ حمُ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ـــهِ  للَّ آلِ ــتَّ  ،وَ نِــي ال قْ زُ ارْ ــنَ وَ ظَ مِ فُّ  حَ

ـا طَايَ اإلِ IQHاخلَ لَـلِ ، وَ ـنَ الزَّ اسَ مِ َ اآل IRHحرتِ نيَا وَ ةِ، يفِ يفِ الـدُّ ـرَ خِ
بِ  الغَضَ ا وَ ضَ الِ الرِّ تَّى أَ ISHحَ لَـةٍ ، حَ نْزِ امَ بِمَ نْهُ َّ مِ يلَ دُ عَ رِ ونَ بِامَ يَ  كُ

                                                             

أي اإلبتعـاد عـن املحرمـات وارتكـاب الـذنوب : ارزقني التحفظ من اخلطايا )١(
ع عـن الـدخول يف أجوائهـا ووسـائلها التـي جتعـل اإلنسـان يسـقط فيهـا واإلمتنا

كمجالس اللهو والطرب، أو جمالس السوء أو األعامل املشبوهة بالتعرض للحـرام، 
 .واملسامهة يف كل عملٍ أو قولٍ قد تنتهي العاقبة به إىل اخلطايا والذنوب

ة وهي العثرة أو السقطة عىل األرض وامل: الزلل )٢( قصود هبـا السـقوط يف مجع زلّ
موارد واملقدمات التي تسـبب ـمراد من العبارة هو جتنّب الـمعايص واآلثام، والـال

 .معصيةـاالنحراف وال
أي التحفظ من اخلطايا يف حالـة الرضـا أو عنـد حالـة : حال الرضا والغضب )٣(

الغضب، ففي حال الرضا يكون اإلنسان معرضاً للزلـل واخلطـأ مـن ناحيـة اتبـاع 
و وامليل الشخيص فيفقد العـدل واالسـتقامة واالنصـاف، ويف حـال الغضـب اهل

 .واالنفعال يفقد اتزانه ويقع يف اآلثام واملعايص



 

 ٤٥٧ 

ة  دعاؤه عند الشدّ

اءٍ  وَ تِكَ IQHسَ الً بِطَاعَ امِ َ  ،، عَ امهُ ـوَ ـا سِ ـىلَ مَ اكَ عَ ضَ ثِراً لِرِ ؤْ يفِ  IRHامُ
األَ ولِيَ األَ  اءِ اءِ وَ تَّ  ،عدَ ي، حَ رِ ـوْ جَ ـي وَ لْمِ ـنْ ظُ ي مِ وِّ ـدُ نَ عَ أمَ ى يَ

يْ  نْ مَ لِيِّي مِ يْأَسَ وَ يَ ايَ ـوَ وَ طَاطِ هَ انْحِ   .يلِ وَ
ْلِصاً يفِ  وكَ خمُ عُ دْ َّنْ يَ لنِي ممِ عَ اجْ اءِ وَ خَ ـنيَ  ، الـرَّ لِصِ ـاءَ املُخْ عَ دُ

اءِ  عَ ينَ لَـكَ يفِ الدُّ طَرِّ ِ  ،املُضْ ِيدٌ جمَ  . يدٌ إنَّكَ محَ
 
 
 

 + ++  

                                                             

أي أن تكون حالتي واحـدة يف االمتنـاع عـن املعـايص يف مجيـع : بمنزلة سواء )١(
 .األحوال واألطوار التي مترّ عيلّ 

ه إىل امليـزان الـذي ينبغـي أن يالحظـه وهو تنبيـ: مؤثراً لرضاك عىل ما سوامها )٢(
اإلنسان يف أقواله وأعامله حيث يكون امليزان هو رضا اهللا، ال رضا النفس، أو رضا 

م اآلخرين، فإنّ احلسيب والرقيب هو اهللا سبحانه، والذي جيب أن  رضـاه عـىل يقدّ
 .رضا املخلوقني مجيعاً 



 

 ٤٥٨ 

أحاديث يف التقو 

 
 أحاديث في التقوى 

 
 التقو أحاديث يف 

 

﴿ ادِ التَّقْوَ َ الزَّ ريْ إِنَّ خَ وا فَ دُ وَّ تَزَ   IQH﴾وَ
نْ ﴿ مَ تَّقِ  وَ ْعَلْ  اهللاَ يَ نْ  لَهُ  جيَ هِ  مِ رِ اً  أَمْ   IRH﴾يُرسْ

 

 تعريف التقو 
مــات التقــو هــي  املعصــية وكــلّ مــوارد اإلثــم واجتنــاب املحرّ

حه األحاديث التالية  . واكتساب السيئات كام توضّ
 : قال× عن أمري املؤمنني

  ISH»ابٌ  اجتِنَ التَّقوَ «
أي جتنّب موارد اإلثم والذنوب والشبهات وكلّ ما حيتمـل أن يـؤدّي (

مات  ) إىل الوقوع يف املحرّ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لَّ  نْ  أَ التَّقوَ « يَ املَرءُ كُ تَّقِ هُ مَ  يَ ؤثِمُ   ITH»ا يُ
أي االبتعاد عن كلّ ما يسبّب للمؤمن الوقـوع يف اإلثـم واملعصـية أو (

مات ذلك  ) مقدّ
 

                                                             

 . ١٩٧: البقرة  )١(

 . ٤: الطالق )٢(

 . ١٨٨: غرر احلكم  )٣(

 . ٢١٦٢: غرر احلكم  )٤(



 

 ٤٥٩ 

أحاديث يف التقو 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نِ اتَّقَ ـال« تَّقي مَ نوبَ مُ   IQH»ى الذُّ
مـات أو ( أي إنّ من صفات املتّقي هـو أن حيـذر مـن الوقـوع يف املحرّ

ب  ماهتا أو ما يقرّ  ) إليهاالدخول يف مقدّ
 

ادقعن  ئِ ـلَ × اإلمام الصّ نْ امّ سُ  : قال ريِ التَّقوَ تَفسِ  لَ عَ
يثُ أَ  الَ  نْ أَ « كَ اهللاُ حَ دَ ، وَ يَفقِ كَ رَ رَ الَ مَ َ  يَ يثُ هنَ   IRH»اكَ اكَ حَ
أي أن يكون اإلنسان مطيعاً هللا فيام أوجبه عليه من الطاعات وفيام هناه (

بالواجبـات واإلمتنـاع عـن عنه من املحرمات، وبمعنى آخر إن اإللتـزام 
املحرمات يقود اإلنسان إىل التقو ( 

 

 : ﴾ قالاتِهِ حقَّ تُقَ  اهللاَ اِتَّقُوا﴿: يف قوله تعاىلملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
رَ فَ أَ ، وَ  يُعىصَ الَ يُطاعَ فَ  نْ أَ « نسَ الَ ن يُذكَ   ISH»ى يُ
يف قلـب املـؤمن فيطيعـه يف أوامـره  اً بمعنى أن يكون ذكر اهللا حـارض(

 ).وال يعيص له أمراونواهيه 
 

 إىل التقو ما يؤدّي للوصول 
 الشهوات امتالك ـ ١

                                                             

 . ١٨٧١: غرر احلكم  )١(

 . ٢٨٥/ ٧٠: بحار األنوار  )٢(

 . ٢٨٢/ ٢: الدرّ املنثور  )٣(



 

 ٤٦٠ 

أحاديث يف التقو 

 : قال× عن أمري املؤمنني
أسُ التَّقوَ « ةِ رَ هوَ   «IQH تَركُ الشَّ
واخلضــوع هلــو الــنفس يوصــل  أن عــدم االنصــياع للشــهواتأي (

اإلنسان إىل مراتب املتقني إذ إن الشهوات هي املدخل الرئييس للشيطان يف 
 ) اإلنسان وحرفه عن ربه إضالل

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « هُ كَ  مَ تَ هوَ لَكَ شَ يَّ مَ   IRH»اً انَ تَقِ
وهو ما يعني وجوب التحكم يف الشـهوات والسـيطرة عليهـا وعـدم (

إعطاء النفس كل ما تشـتهيه وترغـب فيـه فـإن ذلـك يسـهم يف فسـادها 
 فعل احلرام من وطغياهنا وخروجها عن السيطرة والتي جتمح باإلنسان إىل

 ) أجل حتقيق الشهوات
 : قال× عن أمري املؤمنني

ضُ « ندَ حُ واتِ وَ عِ هَ عُ األَ اللَّذَّ ورِ الشَّ رَ ُ وَ تَبنيَّ ياءِ اتِ يَ   ISH»تقِ
م اجلانب الشـاملؤمن أي إنّ ( رعي ـاملتّقي هو الذي خيالف الشهوة ويقدّ

الفتنة واإلبتالء  ، فإن التقو إنام تظهر يف مواردعند مواقف تزيني الشيطان
فال أي حينام يكون اإلنسان قادراً عىل فعل املحرمات ولكنه يؤثر طاعة اهللا 

                                                             

 . ٥٢٣٦: غرر احلكم  )١(

 . ٨٢٨٤: غرر احلكم  )٢(

 . ٦٢٢٤: غرر احلكم  )٣(



 

 ٤٦١ 

 حاديث يف التقوأ

يعيص أوامره أو ينتهك حرماتـه، وليسـت التقـو باإلدعـاء أو املظـاهر 
 ) الكاذبة التي توحي لآلخرين بالتدين بينام يف الباطن خالف ذلك

 : قال× عن أمري املؤمنني
سدُ التَّ الَ « فِ ةِ الَّ  إِ قوَ  يُ هوَ بَةُ الشَّ لَ   IQH» غَ
أي حينام تتحكم الشهوات بالنفس وتفرض إرادهتا عىل القلب فعند ذلك (

تسقط حصون التقو ويسري اإلنسان يف مسارات الشيطان وإغوائه، وهو ما 
 ).يعني رضورة الرتويض للنفس بعدم إعطائها كل ما تشتهي وتريد

 

 عراض عن الدنيا وزينتها ـ اإل٢
 : قال× أمري املؤمننيعن 

الَ « نيَ كُ التُّقَ مِ فضُ الدُّ   IRH»اى رَ
نشداد للدنيا واالستغراق يف ساس التقو وعامدها هو عدم اإلأي إنّ أ(

فإن حب الدنيا هـو سـالح الشـيطان األكـرب يف إضـالل  لذائذها وزينتها
  .)اإلنسان وإبعاده عن دينه وعن قيمه اإلنسانية واألخالقية

 : قال× مننيعن أمري املؤ
رَ « نيَ  ىلَ امٌ عَ حَ لِّهٍ بِالدُّ تَوَ لِّ قَلبٍ مُ نَهُ التَّقوَ  نْ ا أَ كُ   «ISHتَسكُ
بحب الدنيا وزينتها وشهواهتا إنام يكون بعيداً بمعنى أنّ القلب املشغول (

                                                             

 . ١٠٦٠٦: غرر احلكم  )١(

 . ٩٧٢١: غرر احلكم  )٢(

 . ٤٩٠٤: غرر احلكم  )٣(



 

 ٤٦٢ 

أحاديث يف التقو 

عن الوصول إىل التقو مهام تزين بشعارات الدين أو حتدث عن قيمه 
 ) كثرية حتول دون القرب منه وأوهلا حب الدنياومفاهيمه، فبينه وبني اهللا موانع 

 

 ـ العمل بفرائض اهللا ٣
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

لْ بِ « رَ اِعمَ نْ ضِ اهللاِائِ فَ   IQH»اسِ تقَى النَّ أَ   تَكُ
أي إنّ الذي يؤدّي الفرائض برشوطها وحقوقها التي يريدها اهللا من (

 ) عن فهم ووعي وإخالص فإن اهللا يوفقه لبلوغ التقو عبده
 

 ـ ترك اخلصومات واملشاحنات وما يؤدي إىل املشاكل ٤
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ  نْ  يَستَطيعُ أَ الَ « يَ اهللاَ مَ تَّقِ مَ خَ  يَ   IRH»اصَ
فإن من يكون دائم االختالف واخلصومة مع الناس وعىل كل صغرية (

 وكبرية ال يستطيع الوصول إىل مراتب التقو، فإن اخلصومة واإلختالف من
شأهنا أن تدفع اإلنسان إىل ارتكاب ما ال يرضاه اهللا من القول والفعل وقد 

توقعه يف املعايص والترصفات املشينة أو التي ال تليق بأهل الدين والتقو ( 
 

 ـ جتنب املعايص والشبهات واملكروهات ٥
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

تَّقنيَ الَّ ـنَّ الإِ « نَ ذِ مُ تَّقونَ اهللاَ مِ تَّقَ ي الَ ذِ الَّ  ءِ اليشَّ  ينَ يَ وفَ  يُ نهُ خَ نَ  اً ى مِ  مِ
                                                             

 . ١٩٦/ ٧١: حار األنوار ب )١(

 . ٢٩٨احلكمة : هنج البالغة  )٢(



 

 ٤٦٣ 

أحاديث يف التقو 

خولِ يفِ  ةِ الدُّ بهَ   IQH» الشُّ
يف األمور الواضحة التي ال حرمـة فيهـا  حيتاطأي إنّ املتّقي هو الذي (

مات  ) قبل أن تصل النوبة إىل الشبهات والتي قد توصله إىل املحرّ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
بدُ أَ الَ « بلُغُ العَ نَ يَكونَ  نْ  يَ تَّقنيَ ـال مِ عَ مَ تَّ حَ  مُ راً  بَأسَ بِ ا الَ ى يَدَ ـذَ  هِ حَ

  IRH»سٌ أهِ بَ  بِ امَ ـلِ 
حتّـى يتجنّـب املكروهـات وبعـض مـن املتقـني أي ال يكون املـؤمن (

مات  ) املباحات خشية من الوقوع يف املحرّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

كَ أَ مَ « يئَ ا تَرَ م هللاِ شَ نكُ دٌ مِ َّ اهللاُ   آتاهُ الَّ إِ  اً حَ وَ ممِ نْ  ا هُ نهُ مِ ريٌ لَهُ مِ يـثُ  خَ حَ
، وَ الَ  بُ تَسِ نَ بِ الَ  حيَ اوَ نْ أَ وَ  هِ  هتَ هُ مِ ذَ يثُ الَ  خَ ـَّالَّ  يَعلَمُ إِ حَ ـوَ  آتاهُ اهللاُ ممِ  ا هُ
دُّ عَ أَ  نهُ شَ يهِ مِ نْ  لَ يثُ الَ  مِ بُ حَ تَسِ   ISH» حيَ

أو منفعـة  مـن اهللا، أو عمـلٍ لتقـو ،بمعنى أنّ من ترك ماالً لشـبهة(
وفٍ من حرمة، فإنّ اهللا سـبحانه يبدلـه عـن ذلـك بخـري منـه يف الـدنيا خل

واآلخرة، ومن سارع إىل يشء من ذلك طلباً للدنيا ونفعها العاجل إالّ كان 
 ) عليه ذلك األمر وباالً ونكدا وتفويتاً لرزق اهللا وفضله ونعمته

                                                             

 . ٦٢/ ٢: تنبيه اخلواطر  )١(

ل  )٢(  . ٥٦٤٢: كنز العامّ

ل  )٣(  . ٨٤٩٩: كنز العامّ



 

 ٤٦٤ 

أحاديث يف التقو 

 ـ حماسبة النفس ٦
يَّتِهِ أليب ذرٍّ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن  : قاليف وصِ

، الَ بَ ا أَ يَ « نَ الرَّ  كونُ  يَ ا ذرٍّ لُ مِ تَّقنيَ حَ ـال جُ هُ أَ تَّ مُ بَ نَفسَ اسِ نْ ى حيُ دَّ مِ  شَ
 ِ بَةِ الرشَّ اسَ ، فَ  يكِ حمُ يكِهِ نْ لِرشَ ، وَ أَ  يَعلَمَ مِ هُ مُ طعَ نْ ينَ مَ شـأَ  مِ ، ـيـنَ مَ بُهُ رَ

نْ وَ  ؟ أَ  ينَ أَ  مِ هُ لبَسُ نْ مَ لٍّ ذَ  مِ ، أَ لِ حِ نْ  مْ كَ رَ  مِ ؟حَ   IQH»امٍ
أن املتقي هو الذي يدقق يف األمور ملعرفـة احلـالل واحلـرام منهـا أي (

سواء يف موارد كسبه وعملـه أو يف عالقاتـه مـع النـاس فيتجنـب احلـرام 
 )وحيتاط يف احلالل

 : قال× عن أمري املؤمنني
ـنْ « يَّةَ مَ بادَ اهللاِ تَقِ ، وَ  اِتَّقُوا اهللاَ عِ لبَـهُ كرِ قَ الفِ ـغَلَ بـِ كرَ أَ شَ ـفَ الـذِّ وجَ

، وَ بِ  َ لِسانِهِ وفَ ألِ مَ اخلَ دَّ   IRH»انِهِ مَ قَ
أي أن املتقي ينبغي أن يكـون ذكـر اهللا حـارضاً يف قلبـه، جاريـاً عـىل (

 ) لسانه، مهيمناً عىل حاله، خائفاً عىل عاقبته ومصريه يف اآلخرة
 ـ منع اللسان عن اخلوض فيام ال ينفع ٧

 : قال× عن أمري املؤمنني
بدرَ ا أَ ، مَ اهللاِوَ « تَّقِ  اً  عَ هُ حَ ي تَقوَ يَ عُ نفَ هُ تَّ ً تَ نَ لِسانَ زِ   ISH»ى خيَ
أي أن اإلنسان ال يستطيع أن يصل إىل مراتب املتقني حتى يمنع لسانه من (

                                                             

ل  )١(  . ٨٥٠١: كنز العامّ

 . ٦٦٠٠: غرر احلكم  )٢(

 . ١٧٦اخلطبة : هنج البالغة  )٣(



 

 ٤٦٥ 

أحاديث يف التقو 

 ) اخلوض يف ما ال ينفع من احلديث أو فيام يكون عليه إثامً أو سيئة يوم القيامة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ تقَى النَّ أَ « قَّ قَ  اسِ مَ يهِ عَ  لَهُ وَ يامَ فِ  الَ احلَ   IQH»لَ
عن احلق والعدل يف أقواله وأفعالـه سـواءٌ أكـان  دأي أن املتقي ال حيي(

 )قول احلق له أو عليه
 

٨ ـ تذكري النفس بالتقو 
 : قال× عن أمري املؤمنني

عَ وا التَّقوَ اِستَشعِرُ «   IRH»اً اطِنَ بَ  اً ارَ  شِ
القلب باخلشوع لعظمـة  بمعنى أن التقو ينبغي أن تكون احساساً يف(
اهللا واطالعه عـىل حقيقـة اإلنسـان وباطنـه،  وإدراكا يف العقل هليمنة ،اهللا

 واستيالء لـذكره عـىل اللسـان واجلـوارح والوجـدان، وليسـت التقـو
تظـاهر المـن  والقداسـةباملظاهر والشكل اخلارجي الذي يوحي بالتدين 
 ) يهابالذكر والتسبيح والرتديد لكلامت ميتة ال حياة ف

يَّتِهِ لِ × اخلرضعن  صِ  : قال× موسىـيف وَ
لبَكَ أَ « نَلِ العِلمَ التَّقوَ  شعِرْ قَ   «ISH تَ
عظمة بأي ينبغي حتسيس القلب بذكر اهللا وباملواعظ واألحاديث التي تذكر (

اهللا وخشيته، فإن كنوز اخلري ومنها طلب العلم مرتبطة بالورع والتقو ( 
                                                             

 . ٧٢: األمايل للصدوق  )١(

 . ٣٩/ ٧٨ :بحار األنوار  )٢(

ل  )٣(  . ٤٤١٧٦: كنز العامّ



 

 ٤٦٦ 

أحاديث يف التقو 

 : قال× عن أمري املؤمنني
، وَ  نْ إِ ى وَ تَّقِ اهللاَ بَعضَ التُّقَ اِ « رتَ  بَنيَ اهللاِاجعَلْ بَينَكَ وَ قَلَّ قَّ  نْ إِ وَ  اً سِ   IQH»رَ
أي ال ينبغي ترك االحتياط ولو يف بعض األفعـال واألقـوال واملواقـف (

خشية من التورط يف األثام والسـيئات، فـإن تـرك التقـو وعـدم االعتنـاء 
لرشعية جير اإلنسان إىل ارتكاب املعايص بالواجبات واملحرمات والتكاليف ا

 ) والتعرض لعقوبة اهللا وسخطه
 

 نتائج التقو 
 والروح الشفافة  الطاهرـ القلب ١

 : قال× عن أمري املؤمنني
وَ إِ «  اهللاِ دَ م، وَ نَّ تَقوَ لوبِكُ اءِ قُ ـاءُ دَ ــبَصَ مَ م، وَ دَ فئـِى أَ رُ عَ ـفاءُ تِكُ شِ

ضِ أَ  رَ مْ جسَ مَ الَ ، وَ ادِكُ دُ حُ فَسَ صَ مْ ادِ صُ كُ نَسِ أَ طَهُ ، وَ ورِ مْ ورُ دَ ـكُ سِ ، نفُ
الَ وَ  ـجَ شَ ـا أَ ءُ عَ مْ بصَ كُ ـأَ وَ  ،)ر والبصـريةـأي غشـاوة البصـ(ارِ عِ مْ نُ فَـزَ

أَ  مْ جَ كُ وَ ، وَ شِ ياءُ سَ مْ ضِ تِكُ   IRH»ادِ ظُلمَ
أي أن التقو تكون شفاء للقلب والروح مـن مجيـع األمـراض املاديـة (

 ) وإزاحة للظلامت عن العقل والفكر ،بصريةواملعنوية، وزوال للغشاوة عن ال
 ـ العصمة من الوقوع يف اآلثام ٢

 : قال× عن أمري املؤمنني
                                                             

 . ٢٤٢احلكمة : هنج البالغة  )١(

 . ١٩٨اخلطبة : هنج البالغة  )٢(



 

 ٤٦٧ 

أحاديث يف التقو 

ةُ بِالتَّقوَ « َ طَ   تُقطَعُ محُ   IQH»اايَ اخلَ
أي أن املؤمن بالتقو يبتعد عن أسباب اخلطايا والسيئات فيكـون يف (

 ) كيد الشيطان وإضالله مأمن من
 : قال× عن أمري املؤمنني

ةُ بِالتَّقوَ « نَتِ العِصمَ رِ   «IRH قُ
والتورط يف اآلثام إنام هي مرتبطة بمقـدار الذنوب من أي إنّ العصمة (

 ) تقو اإلنسان وابتعاده عن مواردها ومصادرها
 : قال× عن أمري املؤمنني

صنيٌ لِ التَّقوَ « صنٌ حَ ن لَ ـ حِ أَ إِ ـمَ   ISH»لَيهِ جَ
حينام يطيع اهللا وال نتقامه اهللا واتقي يكون يف مأمن من غضب أي أن امل(

 ).يتعرض ملعاصيه
 : قال× عن أمري املؤمنني

َت أَ  نَّ إِ «  اهللاِ محَ ، وَ يَ ولِ تَقوَ هُ مَ ارِ لُ أَ اءَ اهللاِ حمَ ت قُ مَ ُملزَ ، حَ  وهبَ تَهُ افَ ى تَّ خمَ
مْ أَ  ت لَيالِيَهُ رَ أَ أَ ، وَ سهَ وَ  تْ ظمَ مْ هَ هُ رَ ذُ أَ ، فَ اجِ ةَ وا الرَّ خَ ـبِ  احَ ي أ( بِالنَّصَ

يَّ بِالظَّمَ وَ  ،)األخروية استبدلوا التعب الدنيوي بالراحة ضوا عن ( أِ الرِّ أي عوّ
لَ فَ وا األَ بُ استَقرَ وَ  ،)باإلرتواء يوم القيامةأو املعاناة يف الدنيا العطش  رُ بَ جَ وا ادَ

ــلَ  مَ ــ(العَ ــل وقص ــرب األج ــعروا بق ــادروـأي استش ــر فب ــات  ار العم للطاع
                                                             

 . ١٥٧اخلطبة : هنج البالغة  )١(

 . ٤٣١٦: غرر احلكم  )٢(

 . ١٥٥٨: غرر احلكم  )٣(



 

 ٤٦٨ 

أحاديث يف التقو 

  IQH»)اآلخرة والصاحلات واستعدوا إلستقبال
قـدرة عـىل التحمـل و تكسب اإلنسـان الروحيـة والأن التق بمعنى(

 ) ملصاعب احلياة وشدائدها من أجل بلوغ املراتب العالية يف اآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

رزٌ لِ التَّقوَ « اـ حِ لَ هبِ مِ ن عَ   IRH»مَ
رض بمعنى أن التقو أمان وحفظ من عقوبات اهللا وبالئه الذي يتعـ(

 )له املذنبون يف الدنيا واآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

لَ أَ الَ « عقِ نَ  مَ نُ مِ عِ  حسَ رَ   ISH»الوَ
 ) أي ال حصن وال ملجأ من التورط يف الذنوب كالتقو والورع(

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ إِ « تْ  نَّ مَ حَ َّ امَّ  رصَ ُ عَ نَ املَثُالَ لَهُ العِربَ يهِ مِ ، حَ  بَنيَ يَدَ تهُ تِ زَ  التَّقـوَ  جَ

بُهاتِ  نْ عَ  مِ الشُّ   ITH»تَقَحُّ
الدنيا املاضية وخاف غضب اهللا وانتقامه حداث من اعترب واتّعظ با أي(

تقو اهللا لتحـول بينـه وبـني التعرض ملعاصيه فإنه يلجأ إىل  وجمازاته عند
 ) الدخول يف الشبهات واملحرمات فال يصيبه ما أصاب املاضني

                                                             

 . ١١٤اخلطبة : هنج البالغة  )١(

 . ١١٢٨: غرر احلكم  )٢(

 . ٣٧١احلكمة : هنج البالغة  )٣(

 . ١٦اخلطبة : هنج البالغة  )٤(



 

 ٤٦٩ 

أحاديث يف التقو 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةٌ لَكَ يفِ نَّ التَّقوَ إِ « ، وَ  عِصمَ ياتِكَ لفَ  حَ َ زُ   IQH»اتِكَ ى لَكَ بَعدَ ممَ
أي أن تقو اهللا يف أداء الواجبات وعدم التعرض للمحرمات تكون عصمة (

 )لإلنسان ومنعة من الوقوع يف اآلثام إضافة إىل نيل املكانة والعِز يف اآلخرة
 

 ة ـ الفوز بطيبات الدنيا واآلخر٣
 : قال× عن أمري املؤمنني

بادَ اهللاِ أَ اِعلَمُ « بُـاملُتَّقِ  نَّ وا عِ هَ نيَ عَ بِ  وانيَ ذَ ـلِ الـدُّ ةِ، ا وَ اجِ ـرَ ـلِ اآلخِ آجِ
وا أَ شَ فَ  كُ نيَ ارَ نيَ ا يفِ هلَ الدُّ مْ  دُ ْ ، وَ اهُ كُ  ملَ نيَ وا أَ يُشارِ ِمْ ا يفِ هلَ الدُّ هتِ رَ   IRH» آخِ

فشاركوا أهل الدنيا يف لذائـذها يا أي إنّ املتقني مل خيرسوا شيئاً من الدن(
وشهواهتا املحللة بينام مل يشاركهم أهـل املعـايص فـيام أعـده اهللا هلـم مـن 

  )والذي أختص به عباده املتقني دون غريهم الثواب والتكريم يف اآلخرة

 ـ الفوز بعون اهللا ومساعدته للمتقني ٤
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

نِ اتَّ « قَ مَ   ISH»اهُ قَى اهللاَ وَ
أي إنّ من سعى يف تقو اهللا أعانه اهللا عىل تزكية نفسه ووقاه الـذنوب (

 ) والسيئات وموارد اإلثم
                                                             

 . ٣٤٦٦: غرر احلكم  )١(

 . ٢٧الكتاب : هنج البالغة  )٢(

 . ١٩٩/ ٧٨: بحار األنوار  )٣(



 

 ٤٧٠ 

أحاديث يف التقو 

 

 ـ التوفيق للهد والرشاد ٥
 : قال× عن اإلمام الصادق

نَ لِ إِ « مِ نِ اتَّقَ ـنَّ اهللاَ قَد ضَ لَهُ عَ  نْ اهُ أَ مَ َوِّ هُ إِ امَّ حيُ ، وَ  ا مَ ىلَ  يَكرَ ِبُّ هُ حيُ قَ يَرزُ
نْ  يثُ الَ  مِ بُ حَ تَسِ   IQH» حيَ

إن اهللا قد ضمن للمتقني أن ينقلهم إىل مراحل أعىل من الطاعة بمعنى (
والدرجات اإليامنية باإلضافة إىل سعة الرزق والفضل من عنده يف الـدنيا 
وكذلك فضله ورمحته ورزقه يف اآلخرة بام يتناسب مع عظم األجر واملثوبة 

  )األخروية
 

 : قال× اإلمام الباقرعن 
زَّ وَ  اهللاَ نَّ إِ « ي بِالتَّقوَ جَ عَ قِ بدِ مَ لَّ يَ نِ العَ ، وَ  عَ قلُهُ نهُ عَ بَ عَ زُ َـيلِّ ا عَ  جيُ

امَ بِالتَّقوَ  نهُ عَ هْ هُ وَ  عَ   IRH»لَهُ جَ
ما أي إنّ املتّقي ينبّهه اهللا إىل ما كان بعيداً عن عقله وفكره ويكشف له (

 ) يف توفيق اهللا ولطفه خفي عنه من األمور والقضايا ليكون ذلك سبباً 
 

 ـ دفع البالء وتيسري الصعاب ٦
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « ذَ بِالتَّقوَ أَ  مَ بَتْ خَ زَ ـدَ عَ  )أي بَعُدت(  عَ ـائِ نـهُ الشَّ هَ نُوِّ ا، دُ بَعـدَ دُ
ـاحلَولَت لَـهُ األُ وَ  رَ مُ َـورُ بَعـدَ مَ هتِ نـهُ األَ ا، وَ ارَ ـت عَ جَ رَ اجُ بَعـدَ مـوَ انفَ

                                                             

 . ٢٨٥/ ٧٠: بحار األنوار )١(

 . ٥٢/ ٨: الكايف  )٢(



 

 ٤٧١ 

أحاديث يف التقو 

هَ تَرَ  مِ لَتْ أَ وَ ا، اكُ عَ  سهَ َ نصَ إِ  ابُ بَعدَ لَهُ الصِّ   IQH»)التّعبأي بعد ( ااهبِ
أي أن اهللا خيص من اتقاه بالفضل والرمحة منه والنجـاة مـن الشـدائد (

 ) واملحن واملشكالت التي يقع فيها اآلخرون
 : قال× عن أمري املؤمنني

ــرزُ وَ  يفِ التَّقــوَ  نَّ إِ « ــومِ احلِ ، وَ  اليَ ــةُ نَّ ــدٍ يفِ اجلُ ، يــقُ إِ رِ الطَّ  غَ ــةِ نَّ ىلَ اجلَ
ها وَ  سلَكُ حٌ وَ مَ هَ سَ اضِ   IRH»ابِحٌ ا رَ الِكُ

أي إنّ التقــو يف الــدنيا تــؤدّي إىل احلفــظ واحلصــانة مــن الــذنوب (
ا يف اآلخرة تقود إىل الدرجات العىل يف اجلنّة  ) والسيئات، كام أهنّ

 

 ـ النجاة من الفتن واملحن ٧
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ  هُ نَّ وا أَ اِعلَمُ « ْعَلْ  مَ تَّقِ اهللاَ جيَ جَ  يَ ْرَ نْ  اً لَهُ خمَ ، وَ  مِ تَنِ نَ  اً نُورَ الفِ  الظُّلَـمِ  مِ
هُ ، وَ )أي يبرصه عواقب األمور( َلِّدْ تْ يامَ فـِ خيُ ، وَ   اشـتَهَ ـهُ لَ نَفسُ نـزِ لْـهُ مَ نزِ يُ

، وَ  هُ ندَ ةِ عِ رامَ هَ  ارٍ  دَ يفِ الكَ ، ظِلُّهَ اصطَنَعَ هِ ، وَ ا لِنَفسِ هُ رشُ هَ نُ ا عَ ، ورُ تُـهُ جَ ا هبَ
وَّ وَ  هَ زُ الَ  اارُ ، وَ ئِ مَ تُهُ قَ كَ فَ هُ هَ اؤُ رُ لُ سُ   ISH»ا رُ

لقي اهللا يف قلبـه البصـرية حلقيقـة األمـور وعواقبهـا ( بمعنى أنّ املتّقي يُ
وهيديه إىل طريق النجاة والسالمة وحسن العاقبة يف الـدنيا وينزلـه منـازل 

 ) الكرامة والرفعة يف اآلخرة

                                                             

 . ١٩٨اخلطبة : هنج البالغة  )١(

 . ١٩١اخلطبة : هنج البالغة  )٢(

  .١٨٣اخلطبة : هنج البالغة  )٣(



 

 ٤٧٢ 

أحاديث يف التقو 

 : قال× نيعن أمري املؤمن
نِ اتَّقَ « نْ بحَ ى اهللاَ سُ مَ عَلَ لَهُ مِ جَ  انَهُ جَ مٍّ فَرَ نْ ، وَ اً كُلِّ هَ جاً  كُلِّ  مِ رَ يقٍ خمَ   IQH»ضِ
أي إنّ املتّقي حيظى بلطف اهللا وعونه يف الشدائد واملعضالت ويف مجيع (

ة  ) األمور الصعبة واملتعرسّ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
امَ  نَّ لَو أَ « تَ األَ واتِ وَ السَّ تقَ رضَ كانَ بدٍ ىلَ عَ  )أي حمكمة اإلغالق( اً ا رَ  عَ

امَ ـاتَّقَى اهللاَ، لَ  ثُمَّ  نهُ عَلَ اهللاُ لَهُ مِ جاً جَ رَ جَ وَ   فَ رَ   IRH»اً خمَ
ـفإن اهللا سبحانه ي اهللا أي إنّ من يتّقي( ر عليـه األمـور مهـام كانـت ـيسّ

دةأعسرية    .)ومعقّ
 

٨ ـ سعة الرزق يف التقو 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

َ ا أَ يَ « ِذُ ا النَّ هيُّ ، اختَّ َ وا التَّقوَ اسُ ةً  جتِ زقُ بِ  ،ارَ مُ الرِّ أتِكُ ةٍ وَ  بِضَ الَ يَ ةٍ، الَ اعَ ارَ  جتِ
رَ  ثُمَّ  نْ وَ ﴿ أَ قَ جاً  مَ ْرَ لْ لَهُ خمَ ْعَ تَّقِ اهللاَ جيَ نْ وَ  يَ هُ مِ قْ زُ رْ يْثُ الَ  يَ بُ حَ تَسِ   ISH»﴾ حيَ

به من حيث حيتسب املتّقي أو بمعنى أنّ التقو تزيد يف الرزق وتفتح أبوا(
 ) ال حيتسب

                                                             

 . ٨٨٤٧: غرر احلكم  )١(

 . ٢٨٥/ ٧٠: بحار األنوار  )٢(

ل  )٣(  . ٥٦٦٦: كنز العامّ



 

 ٤٧٣ 

أحاديث يف التقو 

 والنفسيةـ الشفاء من األمراض البدنية ٩
 : قال× عن أمري املؤمنني

 األَ « وا بِالتَّقوَ َ بَ وَ  ،)أي األمراض( امَ سقَ داوُ امَ ادِروا هبِ   IQH»)أي املوت( مَ ا احلِ
أي إنّه بالتقو تزول األسقام التي تتولّد من الـذنوب كـام يف الـدعاء (

وبالتقو يطول عمـر اإلنسـان » نزل السقمللهم اغفر يل الذنوب التي تُ ا«
ل الفناء«ويمدّ اهللا فيه  وبـالتقو يصـل  »اللهم اغفر يل الذنوب التي تعجّ

 )اإلنسان إىل مراتب العز والفضل يف اآلخرة
 

 ـ قبول األعامل والعبادات ١٠
 :قال× عن أمري املؤمنني

عَ الَ « لٌ مَ مَ لُّ عَ قِ لُّ مَ ، وَ تَقوَ   يَ قِ يفَ يَ بَّلُ كَ تَقَ   IRH»ا يُ
أي إنّ كلّ عمل مع التقو يكون مقبوالً عنـد اهللا بغـضّ النظـر عـن (

ألنه ال يراد فيه غري وجـه اهللا ورضـوانه، بخـالف األعـامل  مقداره وشأنه
اهللا فـإن  األخر التي يراد هبا رشيكاً مع اهللا أو يراد هبا املصـالح الدنيويـة

 ) ل عليهتوكّ إىل من يوكل أمر عبده 
 : قاليف وصيَّتِهِ أليب ذرٍّ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نْ ا ذَ بَ ا أَ يَ « ، كُ لِ بِالتَّقوَ لِلْ  رٍّ دَّ اهتِامَ  أَ عَمَ لِ  اً مَ شَ نكَ بِالعَمَ   ISH»مِ
                                                             

 . ٥١٥٤: غرر احلكم  )١(

 . ٧٥/ ٢: الكايف  )٢(

ل  )٣(  . ٨٥٠١: كنز العامّ



 

 ٤٧٤ 

أحاديث يف التقو 

أي ينبغي االهتامم بالتقو عند أداء األعامل والعبادات وال يكفي االهـتامم (
 ) وإنجازه بأي كيفية كانتهره ومظاطقوسه شكلياته والعمل و طبيعةب

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
لِ بِالتَّقوَ « ن بِالعَمَ دَّ اهتِاممَ  أَ كُ نكَ  اً شَ لِ بِ  مِ هِ بِالعَمَ ن أينبغـي أي ( غَريِ

بـال نجـاز العمـل إ يـة مـنمهّ أكثر أ بالتقو يف االعامل نسانهتامم اإلإيكون 
ـهُ الَ نَّ إِ فَ  ،)وسيلة كانت او بأي تقو مَ ـلُّ عَ قِ التَّقوَ  يَ ـلُّ ، وَ لٌ بـِ قِ يـفَ يَ كَ

مَ  ؟ لٌ عَ بَّلُ تَقَ زَّ وَ ! يُ نَ املُتَّقِنيَ إنَّامَ ﴿ لَّ جَ لِقَولِ اهللاِ عَ بَّلُ اهللاُ مِ تَقَ   IQH»﴾ يَ
أي ينبغي االهتامم بنوعية العمـل ومالحظـة مـد التقـو فيـه قبـل (

ه االهتامم بالشؤون األخر التي ترتبط بنجاح العمل أو الفراغ مـن أدائـ
 ) بأي كيفية كانت

 ـ صالح اإليامن وحسن العاقبة ١١
 : قال× عن أمري املؤمنني

الَ « بَبُ صَ   «IRHنِ التَّقوَ يامَ حِ اإلِ سَ
ستقامته يف احليـاة فـال ينحـرف أن تقو اهللا حتفظ دين اإلنسان واأي (

 ).يميناً أو يساراً وال تأخذه املصالح والشهوات
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

لِّ يشَ « ، وَ لِكُ نٌ عدِ نُ التَّ ءٍ مَ عدِ فنيَ قُلوبُ العَ  قوَ مَ   ISH»ارِ
                                                             

 . ٢٨٦/ ٧٠: بحار األنوار  )١(

 . ٥٥١٤: غرر احلكم  )٢(

 . ٤٤٧: مشكاة األنوار  )٣(



 

 ٤٧٥ 

أحاديث يف التقو 

نّ املـؤمن اأو  أي إنّ املؤمن ال يكون عارفاً باهللا حتى يكون من املتقني(
 ال يكون متّقياً حتّى يكون من العارفني بـاهللا واخلاشـعني لـه ألنّ التقـو

 ) مرتبطان مع بعضهام البعضواملعرفة باهللا 
 ا واآلخرة ـ العزة يف الدني١٢

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ « نْ أَ  مَ هُ اهللاُ مِ جَ زِّ التَّقوَ ىلَ  إِ ايصِ ذُلِّ املَعَ  خرَ ـ اهُ اهللاُ بِالَ غنَ ، أَ  عِ ، مَ الٍ

هُ بِالَ أَ وَ  زَّ ةٍ، وَ عَ شريَ ـهُ بِالَ  عَ ٍ آنَسَ   IQH» بَرشَ
وذلك ألنّ املتّقي يكون قد استغنى باهللا عن كلّ ما سواه فهو قـانع بـام (

ة زقه اهللا راضٍ به ر كـام يشء مـنهم ـعند الناس بعدم طلبه لـفيكتسب العزّ
عىل احرتامهم وتقديرهم لسلوكه وعمله وسريته اإليامنيـة مـن دون حيوز 

مستأنساً باهللا قبل وهو يف هذا كلّه يكون  ،حاجة حلزب أو عشرية أو مجاعة
 ) نسه بأيّ أنيس آخر يف الدنياأُ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ الَ « عوا مَ تهُ التَّقوَ   تَضَ عَ فَ عُواالَ ، وَ رَ نْ   تَرفَ تهُ الدُّ  مَ عَ فَ   IRH»انيَ رَ
وليس أصحاب األمـوال أي إنّ املتقي هو اجلدير باإلكرام واإلحرتام (

 )واملناصب واجلاه الدنيوي
                                                             

 . ٢٧٠/ ٧٨: بحار األنوار  )١(

 . ١٩١اخلطبة : هنج البالغة  )٢(



 

 ٤٧٦ 

أحاديث يف التقو 

 صفات املتقني 
 ـ اإلخالص هللا وطلب اآلخرة ١

 : قال× عن اإلمام الباقر
تَّقي ثَالَ « الَ  ثُ لِلمُ ، وَ خالَ إِ : ماتٍ عَ لِ ، وَ رُ األَ ـقِصَ صُ العَمَ لِ  امُ اغتِنـَمَ

لِ ـال هَ   IQH»)أي اغتنام فرصة الدنيا قبل حلول األجل( مَ
أي أن من صفات املتقي أن يكون خملصاً هللا يف مجيع أعامله وأفعالـه ال (

ن وال فضالً إال من اهللا وحده، كام أ يرجو جزاءال ير شيئاً آخراً مع اهللا و
ر العمـر ـالـدنيا أي حيسـب حسـاب قصـبمن صفاته يكون قصري األمل 

واستثامره فيام يعود عليه بـاخلري والنجـاة يف اآلخـرة، كـام أن مـن صـفاته 
يع فرصة الطاعة وعدم تأخريها أو تسويفها حتى تض املبادرة إىل الطاعات

 )فيخرس ثواهبا ورصيدها اآلخروي
 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
غُ الَ « نَّكَ بُكَ  يَ مْ اؤُ رَّ   IRH»القَلبِ   يفِ التَّقوَ  نَّ إِ فَ  ،هُ
ــيس ( ــات أي إن التقــو ل ــكليةباملامرس ــادات  الش ــالتكلّف يف العب ك

واحلديث والتميّز بامللبس الكالم يف تصنّع الووالتظاهر يف اخلشوع والبكاء 
 اإلخــالصيف التقــو  وإنــامواملظهــر الــذي يــوحي بالتــديّن وااللتــزام 

  )دون مالحظة أي يشء سواهمن  ع اهللاوالصدق م
 

                                                             

 . ٣٦٩/  ١٣ميزان احلكمة  )١(

 . ٢٨٣/ ٧٠: بحار األنوار  )٢(



 

 ٤٧٧ 

أحاديث يف التقو 

 ـ القناعة واملسارعة للخريات ٢
 : قال× اإلمام الباقرعن 

مُ األَ هلَ التَّقوَ أَ  نَّ إِ « ، أَ  هُ مُ غنَ غنِياءُ لِ  اهُ نَ القَ نيَ  يلُ مِ ؤُ ا، فَ الدُّ مْ مَ تُهُ  ونَ
، إِ يَسِ  ةٌ ـرُ  نْ ريَ كَّ ـريَ ذَ ـيتَ اخلَ ، وَ نَسِ لـتَ بـِ نْ إِ وكَ مِ ـهِ أَ عَ ، أَ انُوعَ وا كَ ـرُ خَّ

وَ  هَ ِمْ شَ ِمْ لَذَّ وَ  اهتِ مْ  اهتِ هُ لفَ وا طَ ، وَ خَ مُ دَّ مْ قَ ـِ هبِّ ةَ رَ ـأَ  اعَ مْ مَ هُ  ىلَ وا إِ نَظَـرُ ، وَ امَ
بِ  ريِ وَ سَ الَ  ىلإِ يلِ اخلَ ةِ وَ بَّ أَ  يَ مْ أَ اءِ اهللاِ فَ حِ بُّوهُ مْ تَوَ ، وَ حَ مْ وَ  لَّوهُ بَعُوهُ   IQH»اتَّ

ـع يف لذائـذها،  أي إنّ من صفات املتّقني القناعة بالـدنيا( وعـدم التوسّ
التذكري باهللا ودينه، هدفهم طاعة اهللا وحتصـيل مراضـيه، مـنهجهم  مشأهن

 ) واحلب هلم ومواالهتم قوالً وعمالً االقتداء برسوله وحججه 
 

 ـ التحرج عن الفساد والضالل ٣
 : قال× عن أمري املؤمنني

دَ « تَّقي هُ شادٍ،ً يفِ لِلمُ نْ وَ   رَ جٌ عَ رُّ َ رصٌ يفِ وَ  ،فَسادٍ  حتَ عادٍ صالَ  إِ حِ   IRH»حِ مَ
وعدم اخلوض يف بني الناس، أي إنّ من سامت املتّقي طلب اهلد ونرشه (

بـاالعامل الصـاحلة  واحلـرص عـىل اعـامر اآلخـرةوما يبعد عن اهللا، الفساد 
  .)واخلريات

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ  نَّ إِ « قَ التَّقوَ فَ  مَ يَ بِاللَّـذَّ أُ  ارَ ، وَ اتِ وَ غـرِ واتِ ـهَ ـعَ يفِ الشَّ قَ   تِيـهِ وَ

                                                             

 . ١٦٦/ ٧٨: بحار األنوار  )١(

 . ٧٣٥٧: غرر احلكم  )٢(



 

 ٤٧٨ 

أحاديث يف التقو 

يِّ  ، وَ ئَ السَّ بِ اتِ هُ كَ مَ   IQH»ريُ التَّبِعاتِ لَزِ
 ،أي إنّ من صفات املتّقي أن يتجنّب االرساف يف اللذات والشهوات(

وأن حيتاط من فعل السيئات والوقوع يف تبعاهتا أو مـا يرتتّـب عليهـا مـن 
  .)عقوبات دنيوية أو أخروية

 

  ـ الوعي والرشاد٤
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « سَ أَ  مَ رَ نَ ارَ التُّقَ شجَ غَ دَ ى جَ   «IRHى ثِامرَ اهلُ
أي إنّ املتّقي يزيده اهللا هدً وإخالصاً وتوفيقـاً إىل مراضـيه وحسـن (

 ) الدنيا واآلخرةيف درجات ال
 ـ السرت من األذ والعيوب ٥

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « نْ  مَ  مِ رَّ ْ لتَّقوَ لِباسِ ا تَعَ نَ يَستَرتِ بِ   ملَ ءٍ مِ   ISH»اللِّباسِ  يشَ
الدنيوية التي تكسب  شكالتأي إنّ من ال يتّقي يقع يف الورطات وامل(

 ) السيئات وتوقع يف اإلثم
 

 + ++  
                                                             

 . ٣٦٢٥: غرر احلكم  )١(

 . ٩٠/ ٧٨: بحار األنوار  )٢(

 . ٨٨: حتف العقول  )٣(



 

 ٤٧٩ 

 دعاؤه يف طلب العافية

 
 دعاؤه في طلب العافية
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دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ أَلْ  للَّ ، وَ آلِهِ افِيَتَكَ وَ نِي عَ يIQHبِسْ نـِ لْ لِّ جَ  IRH، وَ

ــنِّي صِّ حَ ، وَ ـــافِيَتَكَ ، وَ  ISHعَ ـافِيَتِـــكَ افِيَتِــكَ أَ بِعَ نِي بِعَ مْ ـــرِ ، ITHكْ
                                                             

ثالثة حماور، األول يف طلب  وهو من األدعية ذات مفاهيم عالية ويشتمل عىل *
العافية وبيان تفصيالهتا وشموليتها بمفاهيم بديعـة شـاملة، واملحـور الثـاين يف 
الدعاء إىل اهللا بالتوفيق لصالح األعامل واألذكار، واملحور الثالث يف االسـتعاذة 
باهللا من الشيطان وجنده ومن رشّ األرشار ومن كلّ سـوءٍ بشـكل عـام وهـو مـا 

سان يف االستعاذة يف كل يوم إضافة ملا تقـدم مـن مفـاهيم يف العافيـة حيتاجه االن
  .والشكر والبصرية واملوارد التي يتناوهلا الدعاء

: عبـارةواملـراد مـن (السالمة من العلـة والـبالء والسـوء واألذ : العافية )١(
هو أن جتعلني يف حفظك ورمحتـك مـن كـلّ سـوء وأذ أو  »ألبسني عافيتك«
 ). ية يل كاللباس الواقي من كل سوءجعل العافـت
ني، ألبسني، غطّني، :جللني )٢(  ). أحطني من كل جانب بعافيتك أي( أغمرين غشّ
أن جتعـل واملقصـود هـو (احلصن هو املكان املنيع اآلمن : حصنّي بعافيتك )٣(

العافية يل كاحلصن مانعة يل من البالء واألذ .( 
عافيتـك وذلـك ألن اإلنسـان إذا أخـيل أي تفضل عيلّ ب: أكرمني بعافيتك )٤(

ا إذا رمحـه اهللا وعاملـه  وعمله فإنه يكون أهالً للعقوبة والبالء باحلقّ والعدل، أمّ
 . باإلحسان والكرم فإنّه يعافيه ويسلمه من العقوبة والبالء

RS 



 

 ٤٨٠ 

 دعاؤه يف طلب العافية

أَ  ــكَ وَ افِيَتِ ــي بِعَ نِنِ ــكَ IQHغْ افِيَتِ َّ بِعَ ــيلَ قْ عَ ــدَّ تَصَ ــبْ يلِ IRH، وَ هَ ، وَ
افِيَتَكَ  افِيَتَكَ ISHعَ نِي عَ شْ رِ أَفْ أَصـلِحْ يلِ ITH، وَ افِيَتَـكَ ، وَ الَ IUH عَ  ، وَ

اآل نيَا وَ افِيَتِكَ يفِ الدُّ َ عَ بَنيْ يْنِي وَ قْ بَ رِّ فَ ةِ تُ رَ  . IVHخِ
                                                             

لو تأمل اإلنسـان يف أي عمليـة جراحيـة لعضـو مـن جسـمه : أغنني بعافيتك )١(
رات الظهـر أو اليـد أو الرجـل ومـا شـابه، لوجـد العمليـة كالعني أواألذن أو فقـ

الواحدة تكلّفه الكثري من املال إلصـالح هـذا العضـو عنـد تعرضـه لـألذ فكـم 
مـن (تساوي نعمة السالمة والعافية هلـذه األعضـاء كلّهـا، ويف مضـمون احلـديث 

مـوع ، وهو ما ينبغي فيه شكر املـنعم واملعـايف عـىل هـذه الـنعم يف جم)عافاك أغناك
 . اجلسم والتي تبلغ املاليني من العملة الصعبة وباخلصوص سالمة العقل واإلدراك

ق عيلّ بعافيتك )٢( فإن خالق العافية ومسبب العافية ومنشئ العافيـة ومـدبّر : تصدّ
العافية هو اهللا سبحانه فاألوىل الطلب منه واإللتامس للعافيـة التـي هـي مـن فضـله 

 . وإحسانه ورمحته
بمعنى أعطني العافية كهبة منك وإن كنت ال أستحقها لكثـرة :  عافيتكهب يل )٣(

 . ذنويب وسيئايت
ابسـط يل عافيتـك، أوسـع يل يف عافيتـك يف مجيـع أمـوري : افرشني عافيتـك )٤(

 . وأحوايل واجعلها سبباً للراحة واليرس يف خمتلف األمور
وال جتعلهـا سـبباً أي اجعل يف عافيتك الصـالح واخلـري يل : اصلح يل عافيتك )٥(

، واملراد أن ال يكون سالمة البدن واحلـال سـبباً  للبطر والطغيان ونسيان نعمك عيلّ
 . للدخول يف املعايص واآلثام

وقتيـة  وليسـت دائمة متواصلة العافية تكون أن أي :عافيتك وبني بيني تفرق ال )٦(
 ولطفه وعنايته، فلـو متقطّعة، واملراد بالعافية أعم من عافية البدن بمعنى تسديد اهللا



 

 ٤٨١ 

 دعاؤه يف طلب العافية

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ افِيَةً  للَّ افِيَةً كَ افِنِي عَ عَ ، وَ آلِهِ ـافِيَةً  IQHوَ  ،IRHشَ
الِيَةً  يةً  ISHعَ امِ افِيَـةَ ITHنَ ينِ العَ ـدَ لِّدُ يفِ بَ وَ افِيَةً تُ نيَا IUH، عَ افِيَـةَ الـدُّ ، عَ
ةِ واآل رَ   .IVHخِ

امْ  لَ ـنُ ـوَ األَ ـحَّ ـالصِّ ـبِ  IWHيَّ ـنْ عَ الَ  ،منِ ةِ وَ السَّ ةِ فـِوَ ي ـمَ ي دِينـِ
                                                                                                                            

غريه وكفى بسلب لترك اهللا اإلنسان حلوله وقوته ملا استطاع أن يفعل شيئاً لنفسه أو 
ة، ولذا ينبغي  العافية دليالً عىل ذلك إذ من دوهنا يفقد اإلنسان القدرة واحلول والقوّ

ع للمؤمن أن يكثر الطلب من اهللا بالعافية ألهنا مفتـاح مجيـع اخلـريات وهبـا يسـتطي
 . انجاز األمور وامتامها، والتقدم يف جماالت اخلري للدنيا واآلخرة

رات املكروهةالسوء واألذ ومتنع البالء  تدفع: كافية )١(  . واملقدّ
 . معافية، من مجيع األمراض البدنية والنفسية والعصبية: شافية )٢(
 . متصاعدة ألعىل درجات العافية والسالمة: عالية )٣(
 . سعة متزايدة يف شموليتهامتّ : نامية )٤(
أي أن تكـون رعايـة اهللا ودفعـه للـبالء : عافيـةالي ـي بدنــة تولّد فــعافي )٥(

 العافية والنشـاط يف البـدن واحلـالبوجود العافية وشموهلا سبباً لدوام واألذ 
بمعنى أن تستغلّ العافية بالشكر والعمل الصالح وال يسـتفاد منهـا يف املعـايص 

 . واآلثام
بمعنـى أن تكـون العافيـة مسـتعملة يف طاعـة اهللا : عافية يف الدنيا واآلخرة )٦(

 . لتحقق نفعها الدنيوي واألخروي ال أن تكون سبباً للطغيان والعصيان
انعم عيلّ من غري تعبٍ وعناءٍ منّي، فمن نعم اهللا العظمى عـىل اإلنسـان : امنن عيلّ  )٧(

ال مـن اكتـو بنـار احلـرب األهليـة أو مواصلة العافية واألمن، وال يعـرف قـدرمها إ
رة عندها يدرك معنى األمن والعافية  . العمليات اإلرهابية أو احلروب املدمّ



 

 ٤٨٢ 

 دعاؤه يف طلب العافية

ةِ فـِ يــرَ البَصِ ، وَ ينِ ـدَ بَ يـوَ بـِ لْ ـاذِ  ،IQHي قَ النَّفَ يي أُ ـفـِ IRHوَ ـورِ  ،مُ
يَةِ لَكَ  شْ اخلَ نكَ ISHوَ فِ مِ وْ اخلَ ا أَ  ،، وَ ىلَ مَ ةِ عَ وَّ القُ ـنْ وَ هِ مِ نِي بـِ تَ رْ مَ

تِكَ  اعَ اإلِ  ،ITHطَ كَ ـجتِنَابِ لِ وَ يَتـِ عصِ نْ مَ نْهُ مِ َيْتَنِي عَ ـا هنَ  . مَ
ةِ ا مرَ العُ جِّ وَ َّ بِاحلَ يلَ نُنْ عَ امْ مَّ وَ هُ ـIUHللَّ ةِ قَ ـارَ يَ زِ ـولِكَ ربِ ، وَ سُ  ، رَ

                                                             

هيبه اهللا لعباده األخيـار أو التسديد الذي وهو اللطف اإلهلي : البصرية يف قلبي )١(
 . يبرصوا به األمور وعواقبها وهيتدوا هبا يف مسار احلياة وظلامهتال
خرقه وجاز عنـه وخلـص : نفذ يف الشـيء(الوعي والتدبري واإلدراك، : فاذالنّ )٢(

املشـكالت ، واملراد اإلدراك والتقييم الواعي لألمور يف احلياة قبـل التـورط يف )منه
 . والتبعات

بمعنى اخلشية املانعة من ارتكـاب الـذنوب واإلحسـاس بـأن اهللا : اخلشية لك )٣(
عاء،  مطّلع عىل العبد يف مجيع أعامله  ). اللهم اجعلني اخشاك كأينّ أراك(كام يف الدّ

ة عىل ما أمرتني به من طاعتك )٤( بمعنى قوة الفكر والقلب واجلـوارح عـىل : القوّ
عاء،  اللهم قـوِّ عـىل خـدمتك جـوارحي، واشـدد عـىل العزيمـة (الطّاعة كام يف الدّ

ة يف خشيتك، والدوام يف اإلتصال بخـدمتك،  حتـى أرسح جوانحي، وهب يل اجلدّ
 ). إليك يف ميادين السابقني، واشتاق إىل قربك يف املشتاقني

وذلـك ملـا ورد مـن ان احلـج والعمـرة ينفيـان الفقـر : أمنن عيلّ بـاحلج والعمـرة )٥(
ويرحضان الذنب، فيكون ذلك سبباً للعافية، واحلج من نعم اهللا الكرب ومن األهداف 

قها يف حياته ملا فيها من خـريات وبركـات األساسية التي جيب أن يسعى اإلنسان لتحقي
تزيد عىل قضاء الواجب، وتؤثّر عىل مسرية الدنيا واآلخرة، وهلذا نجد يف أدعية رمضان 

اللهم ارزقني احلج والعمرة يف عامي هذا ويف كلّ عام مع (الرتكيز عىل احلج يف كل عامّ 
 ). أن وجوبه هو مرة واحدة يف العمر فقط وعند االستطاعة



 

 ٤٨٣ 

 دعاؤه يف طلب العافية

ولِكَ  سُ آلِ رَ م أَمجَعِني( وَ يهِ لَ اتُكَ عَ وَ لَ يتَنِي ،)صَ ا أَبقَ ، يفِ IQHأَبَداً مَ
ـامٍ  ـلِّ عَ يفِ كُ ا وَ ـذَ ي هَ امِ ورَ عَ ـكُ شْ قبُـوالً مَ كَ مَ لـِ ـلْ ذَ عَ اجْ  ،اً ، وَ

ورَ  كُ ذْ وراً مَ خُ ذْ ، مَ يْكَ كَ  IRHاً لَدَ نْدَ   .عِ
مَّ [ هُ كَ  ISH]اللَّ رِ ذِكْ كَ وَ رِ كْ شُ كَ وَ دِ مْ أَنطِقْ بِحَ نِ الثَّنـاءِ  ،وَ سْ حُ وَ

ــاينِ  يْــكَ لِسَ لَ ــدِ ITHعَ اشِ حْ ملَِرَ َ ارشْ ينِ دِينِــ IUH، وَ ــذْ أَعِ بِــي، وَ لْ  IVHكَ قَ
                                                             

من يعرف مقام رسول اهللا سيد خلق اهللا : وارزقني زيارة رسولك وآل رسولك )١(
وسيد أنبياء اهللا، ومقام أولياء اهللا وحججه من العرتة الطاهرة، يدرك معنى زيارهتم 
ف بحضور مراقدهم الكريمة وما فيها مـن خـريات وبركـات تفـوق غنـائم  والترشّ

 . الدنيا وزبرجها
 . ظاً خمزوناً حمفو: مذخوراً  )٢(
إضافة دخيلة من املؤلف، ال توجد يف املصدر املنقـول عنـه ولـيس مـن أصـل ) ٣(

ي وجودهـا ـالصحيفة فلربّام تكون قد سقطت يف االستنساخ ولكن السـياق يقتضـ
وهذه االضافة عىل نحو االستحباب ألهنـا ليسـت مـن أصـل الصـحيفة وال جيـوز 

 .لّغتاعتبارها من الصحيفة املباركة، اللهم فاشهد فقد ب
أي اجعلني يف موضع احلمد والـذكر والشـكر : وأنطق بحسن الثناء عليك لساين )٤(

الدائم لك ولنعامئك وفضلك يف كل األحوال واألوقات شكراً قلبياً وشـكراً باللسـان 
ا﴿يفيض بالثناء عليك واحلديث عن نعمك  أَمَّ ةِ  وَ مَ بِّكَ  بِنِعْ ﴾ رَ ثْ دِّ  . فَحَ

يم الــدين وقواعــده الفقهيــة ومفاهيمــه وأخالقــه إلرشــادات وتعــال: ملراشــد )٥(
 . وأصوله الرشعية

من كيد الشـيطان وحيلـه وخدعـه (اعصمني، اجعلني يف ملجأ ومحاية : أعذين )٦(
 ). وإضالله



 

 ٤٨٤ 

 دعاؤه يف طلب العافية

يم جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ تِي مِ يَّ رِّ ذُ ةِ  ،IQHوَ امَّ ِّ السَّ نْ رشَ مِ ـةِ  IRHوَ امَّ اهلَ  ،ISHوَ
العَ  ال ITHةِ ـامَّ ـوَ مِ  ،IUHةِ ـمَّ الَّ ـوَ ــوَ ــنْ شَ ـيْطَانٍ ـرِّ كُ يـدٍ  لِّ شَ رِ ، IVHمَ
نْ  مِ ِّ  وَ لِّ  رشَ لْطَانٍ  كُ نِيدٍ  سُ نْ  ،IWHعَ مِ ِّ  وَ ـ رشَ فٍ  لِّ كُ َ ـرتْ يـدٍ  IXHمُ فِ ، IYHحَ
نْ  مِ ِّ  وَ عِيفٍ  كُلِّ  رشَ يدٍ  ضَ دِ شَ نْ  ،IQPHوَ مِ ِّ  وَ يفٍ  كُلِّ  رشَ ِ ـيعٍ  رشَ ضِ وَ  ،IQQHوَ

                                                             

 . املطرود من رمحة اهللا واملبعد عن جنابه ورمحته: الرجيم )١(
 . كل ذي سمٍّ كالعقرب والزنبور: السامة )٢(
ة )٣( امة من الـدواب مـا يقتـل مـن ذوات السـموم كالعقـارب واحليّـات اهل: اهلامّ

ة امّ  . واألفاعي السّ
ة )٤( ة ما يؤذي من الباليا واملصـائب أو : العامّ العام خالف اخلاص واملقصود هو عامّ

ة تعمّ املجتمع كلّه، كالزالزل واألعاصـري، والكـوارث  قد يكون املعنى كلّ مصيبة عامّ
 . ، وما شابه من املصائب التي تعم املجتمع كلّه بال استثناءريةالساالطبيعية، واألمراض 

ة )٥( مّ ـدة واملـراد هـو األمـن مـن كـلّ (املصيبة الشديدة : الالّ ة بمعنى الشّ من اللّمّ
 ). مصيبة وبالءٍ عظيم مفاجئ غري متوقّع

ة عـىل اإلغـواء والوسوسـة الشــبمعن(عات، جبّار : مريد )٦( ديدة التـي ـى ذو قوّ
 ). إلنسان إىل املعايصتدفع ا

 . أي حاكم جائر مستبد برأيه وحكمه: سلطان عنيد )٧(
ع يف مالذ الدنيا وشهواهتا إىل أقىص ما يستطيع: مرتف )٨(  . متوسّ
ذو حفدة أي ذو خدمٍ وأعوانٍ وأوالد، أو ذو حـرسٍ ومحايـة مسـلّحة : احلفيد )٩(

 . تسري معه أينام ذهب وانتقل
 . طغيان وجتاوز واستهتارقوي، عنيف ذو : شديد )١٠(
أكثـر أذً  الساقط الذي ال قدر له، فإن الرشّ مـن املنحطـني يكـون: الوضيع )١١(

 . وإيالماً لفقداهنم املبادئ والقيم واألخالق



 

 ٤٨٥ 

 دعاؤه يف طلب العافية

مِ  غِريٍ ـوَ لِّ صَ ِّ كُ بِريٍ  نْ رشَ كَ ـبٍ وَ يْ رِ ـلِّ قَ ِّ كُ ـنْ رشَ مِ عِيـدٍ  ، وَ بَ ، IQHوَ
مِ  َ ـوَ ألِ ولِكَ وَ سُ بَ لِرَ نْ نَصَ لِّ مَ ِّ كُ هِ حَ نْ رشَ يْتـِ ـاً هـلِ بَ ـنَ  IRHربَ مِ

اإلِ ـال نِّ وَ ِّ جِ نْ رشَ مِ ، وَ ةٍ  نسِ ابَّ لِّ دَ ا كُ يَتِهَ ذٌ بِنَاصِ إنَّكَ  ،ISHأَنْتَ آخِ
اطٍ  َ ىلَ رصِ يمٍ  عَ تَقِ سْ  . مُ

ـدٍ ـمَّ صَ ـهُ ـللَّ ا َمَّ ىلَ حمُ هِ  لِّ عَ ـوءٍ  ،وآلـِ ادَينِ بِسُ ـنْ أَرَ مَ ـهُ  وَ فْ فَارصِ
نِّي ـر ،ITHعَ ادْحَ نِّـ IUHوَ ، يـعَ هُ ـرَ كْ ادْ  مَ أوَ نِّـي IVHرَ ، عَ هُ َّ دَّ  رشَ رُ هُ  وَ يْـدَ يفِ  كَ

                                                             

قد يكون املقصود هبا القرابة النسبية أو قـد يكـون هبـا مـن : قريب أو بعيد )١(
 . حيث العالقة واالرتباط بشكل عام

وضع نفسه يف موضع املحاربـة الدائمـة واملـراد كـلّ ناصـبيٌ : اً نصب حرب )٢(
 . نصب العداء ألهل بيت النبي ولشيعتهم وملواليهم

الناصية هي مقدمـة الـرأس (أي مالك ألمرها متمكنٌ منها : آخذ بناصيتها )٣(
 ). أعىل اجلبني يقاد منه اإلنسان أو الدابّة فينقاد رغامً عنه

عني بأمور أخر أو ببالء تصـيبه فيـه فينشـغل بـه  أي اشغله: ارصفه عني )٤(
 . عنّي وينسى أمري

جعلنـي يف منـأ وبعـد عـن امكره ومصائده، بمعنـى (بعد اأطرد، : ادحر )٥(
مواضع رصده وكيده ومكره من الوسائل واألعامل التـي يسـتطيع أن يسـتغلها 

ين فيها عن طريق اهلد والفالح ي أو يصدّ  ). ضدّ
ه، وال جتعــل لقولــه أو فعلــه أثــراً عــيلّ يف ـي أذاه وشـــعنّــ(ع ـادفــ: ادرأ )٦( رّ

 ). ي أو يف عالقتي مع الناس أو أي أذً آخر يصيبني منهـسمعت



 

 ٤٨٦ 

 دعاؤه يف طلب العافية

هِ ـنَح دَّ  ،IQHرِ هِ سَ يْ دَ َ يَ عَلْ بَنيْ اجْ نِّي بَصَ  ،IRHاً وَ يَ عَ تَّى تُعمِ هُ ـحَ ، ISHرَ
رِ  نْ ذِكْ مَّ عَ تُصِ هُ وَ عَ ـمْ ـلَ دُونَ إِ ITHي سَ فِ قْ تُ بَـهُ ، وَ لْ ي قَ طَـارِ ، IUHخْ

سَ  رِ ْ ختُ نِّ  وَ هُ  يعَ انَ عَ  ،IVHلِسَ مَ قْ تَ أسَ  وَ لَّ  ،IWHهُ رَ ـذِ تُ هُ  وَ ـزَّ ـ ،IXHعِ سِ تَكْ رَ ـوَ
                                                             

النحر موضع القالدة من الصدر أو موضع قتـل اإلنسـان وهالكـه، : نحره )١(
 ). رجع كيده إليه واجعله سبباً يف قتله واخلالص منهاواملراد (
، ويـتجىلّ مـن مفهـوم الـدعاء إن اهللا )حيـول دون وصـول األذ( حـاجزاً : سداً  )٢(

سبحانه بلطفه وعنايته، حيفظ املؤمن الداعي له املستعني به، من كيد الشـياطني بألطـافٍ 
ه انظار األعداء إليه أو انشغاهلم بمراقبته ومتابعته، فكـأنّام هنـاك  خفيّة، حتول دون توجّ

 . هم أو سامعهم أو لفت انتباههم إليهسدٌّ من اللطف اإلهلي حيول دون رؤيت
أي حتول دون مراقبة العدو بالنظر أو وسائل املشـاهدة عـن بعـد : تعمي برصه )٣(

 ). الليزري(كالناظور النهاري أو اللييل 
ـت أو مراقبـة املكاملـات عـرب : تصمّ سمعه )٤( أي حتول دون أن يتمكن من التنصّ

لفضائية أو عرب أجهزة احلاسـوب مـن وسائل االتصالت السلكية والالسلكية أو ا
 . خالل اإلنرتنيت وما شابه

أي جتعل قلبه وعقله يف غفلة عني وعن تتبـع أمـوري ومعرفـة حـايل، بمعنـى ) ٥(
 .تنسيه ذكري

بقصـد  سـواء اآلخرين، مع خباريأ ذكر أو ذكري عىل يأيت ال أي :لسانه خترس )٦(
 . األمور من بغريي عنّي نشغالً م آخر وبتعبري واإلساءة، التشهري قصد أو التجسس

رب هبـا ـاملقمعة عمود من احلديد أو اخلشـب يضـ(أي تذلّه وتقهره : تقمع رأسه )٧(
 . عظمته ونخوتهبتعرضه لبالء يزيله من موقعه ويذهب  واملراد )اإلنسان ليذلّ ويقهر

ه )٨( ته وأنفته بعد الطغيان واجلربوت واالستضـعاف لعبـا: وتذلّ عزّ د أي تذهب بعزّ
 . حيلّ عليهم غضب اهللا وعقابه فيذلّون ويقتلونالذين اهللا كام هو احلال مع الطواغيت 



 

 ٤٨٧ 

 دعاؤه يف طلب العافية

هُ  وتَ ُ ربَ لَّ  ،IQHجَ تُذِ بَتَهُ  وَ قَ خَ  ،IRHرَ سَ فْ تَ نَنِي ،ITHهُ ربَ كِ  ISHوَ مِ ـؤْ تُ ـنْ  وَ ِيـعِ  مِ مجَ
هِ  ِّ هِ  IUHرضَ ِّ رشَ هِ  ،وَ ـزِ مْ غَ هِ  IVHوَ ـزِ ْ مهَ ــ ،IWHوَ لَ هِ مْ ـوَ هِ  ،IXHزِ ـدِ سَ حَ تِــهِ  وَ اوَ دَ عَ  ،وَ

بَائِلِهِ  حَ ائِدِ  IYHوَ صَ مَ لِهِ  ،هِ وَ جْ رَ يْلِهِ  IQPHوَ خَ يزٌ  إنَّكَ  ،IQQHوَ زِ يرٌ  عَ دِ   .قَ
                                                             

ه واستكباره: جربوته )١(  . طغيانه وجتربّ
ة واالنكسار واهلوان: تذلّ رقبته )٢(  . تصيبه بالذلّ
 ). حالة التكربّ والغرور والتعجرف(تزيل، تضعف، تنقض : تفسخ )٣(
ه كربياءه وغطرس: كربه )٤( فاهللا فـوق كـل متكـرب جبّـار، وللظـامل سـاعة (ته وعلوّ

 ). وللحق جولة إىل قيام الساعة
ه )٥(  . تقيني مجيع الرضر الذي قد يسببه يل: تؤمنني رضّ
 . الغمز هو اإلشارة بالعني أو احلاجب بقصد اإلساءة: غمزه )٦(
واملراد يف (لس اهلمز هو إظهار العيب يف حالة غيبة اإلنسان أو تركه املج: مهزه )٧(

هذه العبارة وما بعدها طلـب األمـن مـن اهللا مـن رش األعـداء ومـن رشّ إسـاءاهتم 
 ). وأذاهم مهام كان شكله ونوعه

اللمز هو إظهـار العيـب يف حالـة حضـور اإلنسـان بصـالفة ووقاحـة : لـمزه )٨(
 . بإشارة أو كالم

 ). مجع حبالة وهي الفخ أو املصيدة(شباكه : حبائله )٩(
ل هو اسم جلمع الراجـل وهـو املـايش عـىل رجليـه، واملشـاة يف : رجله )١٠( جْ الرَّ

احلرب هم املحاربون من دون وسيلة نقل أي من دون فرس سـابقاً أو ناقلـة جنـود 
 . يف املصطلح احلديث

أي املستخدم للخيل يف اهلجوم واحلرب واملراد بذلك كل وسيلة نقل أو : وخيله )١١(
عبارة هو الطلب من اهللا احلرس واحلفظ واحلامية من األعـداء حرب واملعنى العام من ال

 . واملعنويةواملادية والعسكرية ومن مجيع وسائلهم االعالمية أو املخابراتية والتجسسية 



 

 ٤٨٨ 

 أحاديث يف العافية

 
 أحاديث في العافية

 

 يف العافية أحاديث 
 

ـ املراد بالعافية هي أشمل من العافية يف البدن وإنّام تعني العافيـة ١
 . حسن العاقبةويف الدين 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
امُ العَ « ، وَ : افِيَةِ متَ نَّةِ وزُ بِاجلَ نَ النَّ نَّجَ الالفَ   IQH»ارِ اةُ مِ

 : قال× عن أمري املؤمنني
امَ ديَ  األَ اةَ يفِ افَ لُهُ املُعَ نَسأَ « ، كَ   IRH»انِ بدَ األَ  اةَ يفِ افَ  نَسألُهُ املُعَ انِ

 

ا مـن نعـم  ةمأو السال ـ ينبغي للمؤمن أن يعرف قدر العافية٢ فإهنّ
 . اهللا العظمى

 : قال× عن أمري املؤمنني
مِ نَ هافِيَةُ أَ العَ « إذ  عمالنّ من مجيع ألذّ وأطيبأن العافية هي أي ( ى النِّعَ

  ISH»)من دون العافية تصبح احلياة عناء وتعب
 : قال× عن أمري املؤمنني

ياةِ « ةُ احلَ دُ لَذَّ   ITH»بِالعافِيَةِ تُوجَ
إذ أن من دون العافية يف البدن أو الدين يصعب عىل اإلنسـان التمتـع (

                                                             

 . ٨٤ /الدعوات  )١(

 . ٩٩اخلطبة ،هنج البالغة )٢(

 . ٩٧٣ /غرر احلكم  )٣(

 . ٤٢٠٧ /غرر احلكم  )٤(



 

 ٤٨٩ 

 أحاديث يف العافية

كام يصعب عليـه الوصـول إىل اهللا  يها بأمن وطمأنينةبنعم احلياة والعيش ف
 ).وإىل سبل هدايته

 : قال× عن أمري املؤمنني
نَ العافِيَةِ  لِباسَ أَ الَ «   IQH»مجَلُ مِ
أي من عافاه اهللا وأعطاه البدن السامل واخلايل من األمراض والعيـوب (

هذه وينبغي للمؤمن أن يديم الشكر عىل  فهو يف افضل لباس وأمجل لباس
 ).النعمة املغفول عنها عند الناس

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
، إِ العَ « يَّةٌ فِ ةٌ خَ تذَ افِيَةُ نِعمَ دَ جِ يَت، وَ  ا وُ تذَ إِ نُسِ كِرَ ت ذُ دَ قِ   IRH»ا فُ
يشكر اهللا أن و بمعنى ال ينبغي للمؤمن أن يغفل عن نعمة العافية عليه(
ت علـم اإلنسـان قـدرها ها وبقائها فإنه متى ما فقدت أو ذهبدوامل هاعلي

 ).ومد فضل اهللا فيها
 : قال× عن أمري املؤمنني 

ةُ أَ أَ « دَ اءَ الَ شيَ ربَعَ فُ قَ ها إِ  يَعرِ ةٌ  أَ الَّ رَ بَ : ربَعَ دَ ابُ الَ الشَّ فُ قَ هُ إِ  يَعرِ  الَّ رَ
يوخُ  العَ  ،الشُّ دَ افِيَةُ الَ وَ فُ قَ هَ  يَعرِ ةُ الَ  ،ءِ هلُ البَالَ  أَ الَّ إِ  ارَ حَّ الصِّ فُ  يَعـرِ وَ

دَ  ها إِ قَ ياةُ الَ  ، املَرىضَ الَّ رَ احلَ دَ  وَ فُ قَ هَ يَعرِ   ISH»ى املَوتَ الَّ ا إِ رَ
فكثري من القدرات البدنية والروحية عند الشـباب يفقـدها الشـيوخ، (

                                                             

 . ٧٤ /التوحيد  )١(

 . ٤٠٦/ ٤: اب من ال حيرضه الفقيهكت )٢(

ة  )٣(  . ٢١٨ /املواعظ العدديّ



 

 ٤٩٠ 

 أحاديث يف العافية

يفتقـدون سـالمة العضـو املصـاب ويعلمـون قـدره وكذلك أهل الـبالء 
لبدن ومعاناهتم فيه وكذلك املرىض بافتقادهم العافية يف ا، واملعاناة يف فقده

ة والسالمة ا املوت فإنّه ينهي فرص احلياة املوجودة  ،يدركون قدر الصحّ أمّ
 باملوت تعدم احلياة ولـن ينفـع النـدم بعـدهاإذ  لبناء األخرة أمام اإلنسان

  .)فينبغي لإلنسان أن يدرك قدر احلياة قبل املوت
 : قال× عن أمري املؤمنني

لِ نيَ الدُّ ينِ وَ  الدِّ افِيَةَ يفِ نَّ العَ إِ « ةٌ جَ ةٌ وَ ا لَنِعمَ وهَ يلَ زِ مَ ةٌ بَةٌ جَ   IQH»يلَ
بمعنى أن يعرف اإلنسان فضل اهللا عليه عند سـالمة البـدن وسـالمة (

 ).التي يشرتي هبا سعادة الدنيا واآلخرة الدين ويشكره عىل هذه النعمة
ـ ينبغـي للمـؤمن أن يواصـل الـدعاء للعافيـة يف سـالمة الـدين ٣

 . ةوحسن العاقب
لُ اءِ أَ عَ أيُّ الدُّ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللال ئِ سُ   : قال فضَ
بَّكَ العَفوَ وَ تَسأَ « ةِ ا وَ نيَ  الدُّ افِيَةَ يفِ العَ لُ رَ رَ امَ عطِ أُ ا ذَ نَّكَ إِ إِ فَ  ،اآلخِ   يفِ يتَهُ
ام يفِ أَ  ا ثُمَّ نيَ الدُّ  ةِ فَ عطيتَهُ رَ   IRH»فلَحتَ قَد أَ  اآلخِ

بنـهِ يف × عن أمري املؤمنني ـهُ الِ ـندعاء علَّمَ سَ بـدوام طلـب × احلَ
 : العافية قال

ينِ الَ ] اللَّهمَّ [« قْ بَ رِّ يتَنِ ا أَ مَ  اً بَدَ افِيَةِ أَ بَنيَ العَ ي وَ  تُفَ   ISH»يبقَ
                                                             

بة(، ٣٧٠٤ / غرر احلكم )١(  ). العطيّة: املوهَ

 . ٥٦٠/ ١: الدرّ املنثور )٢(

 . ١٩١/ ٩٤: بحار األنوار )٣(



 

 ٤٩١ 

 أحاديث يف العافية

لـدوام العافيـة وطلـب يف هذا املجال ÷ دعية املعصومنيأوتوجد كثري من (
 ).يف أعقاب الصالة اليومية اتينبغي أن تدرج هذه الدعواملزيد منها حيث 

كتوبٌ   : يف التَّوراةِ  مَ
وا يفِ ـلِ أَ « محَ حُّ مُ الرَّ لكُ مَ عاءِ تَشْ ةِ وَ جَ اإلِ ةُ بِ  الدُّ مُ العَ ابَ نِّيكُ َ   IQH»افِيةُ هتُ
بمعنى ينبغي اإلكثار من الدعاء عموماً بالعافية يف الدين والدنيا فإهنـا (

 ) فال ينبغي الغفلة عن ذلك من أساسيات احلياة السعيدة
 
 

 : لقا× عن أمري املؤمنني
لُ « ، وَ سَ بُ وا اهللاَ اليَقنيَ ةِ العَ نَّ أَ إِ فَ ، افِيَةِ  العَ لَيهِ يفِ وا إِ ارغَ لَّ النِّعمَ @IRH»افِيَةُ جَ
أن العافية من نعم اهللا العظيمة التي ينبغي أن ال يغفل اإلنسان عن أي (

 )سؤال ربه يف دوامها
 
 
 

نّ أل ،ـ من سنن اهللا لعباده يف الدنيا أن ال تدوم عـىل حـال واحـد٤
لذا ينبغـي  ،البالء جزء من قوانني اهللا وسننه ليميز اخلبيث من الطيّب

 . الصرب والشكر عند البالء أو املحنة
 : قال× عن أمري املؤمنني

لُّ عَ «   ISH»ءٍ  بَالَ ىلَ افِيَةٍ إِ كُ
 ،فدوام احلال من املحـال ،ومنها العافية نهاية لكلّ يشءالأي البّد من (

                                                             

 . ٤٢/ ٧٧ :بحار األنوار )١(

 . ٣٨٧/ ١: املحاسن )٢(

 . ٦٨٤٧/ غرر احلكم  )٣(



 

 ٤٩٢ 

 أحاديث يف العافية

ن وقت العافية فيام ينفع اإلنسان يف آخرته بدل من ولذا ينبغي االستفادة م
  .)فإن الدنيا رسيعة االنتهاء والزوال استهالكها يف االمور الدنيوية فقط

 : قال× اإلمام اجلوادعن 
وائِ « جاءِ ، وَ جُ تُطلَبُ بِ احلَ يَ الرَّ لُ  هِ نْزِ ـبِ  تَ ، وَ القَضَ ـنُ افِيَـةُ أَ العَ اءِ حسَ
طَ    IQH»اءٍ عَ
هللا وقدره هو سابق عىل عبده ولكن بالدعاء والرجاء بمعنى أن قضاء ا(

 ).قد ينال العبد فضل اهللا ورمحته يف دوام العافية والفضل منه
 : قال× عن أمري املؤمنني

مُ اهللاُ بِعَ تَ أَ  نْ إِ فَ « اقبَلُ اكُ ُ إِ وا، وَ افِيَةٍ فَ اقِبَـةَ العَ  نَّ إِ وا، فَـنِ ابتُليـتُم فَاصـربِ
تَّقِ    IRH»نيَ لِلمُ

أو  بد من البالء واالختبار اإلهلي ومنها اختبار فقدان العافيـةالإنه اي (
فـإن صـرب اإلنسـان نـال أجـر  ،السالمة يف البدن لفـرتة مؤقتـة أو دائمـة

وإن مل يصرب فإن البالء جيري عليه ولكن من دون أجر بل ربـام  ،الصابرين
 )وقدرهن قضاء اهللا يكون مع الوزر واإلثم عند السخط وعدم الرضا ع

 : قال× أمري املؤمننيعن 
ىلَ البَالَ « ربُ عَ نَ العَ ءِ أَ الصَّ لُ مِ خَ افِ فضَ   ISH»اءِ يَةِ يفِ الرَّ
ـل  اةفإنّ اهللا وعد الصابرين اجلزاء العظيم الذي يزيـد عـىل مكافـ( حتمّ

                                                             

 . ٣٠٩ /أعالم الدين  )١(

 . ٩٨اخلطبة  ،هنج البالغة )٢(

 . ١٨٢١ /غرر احلكم  )٣(



 

 ٤٩٣ 

 أحاديث يف العافية

ة فقال تعاىل ﴿إِنَّامَ  ىفَّ  العناء والشدّ وَ ونَ  يُ ـابِرُ مْ  الصَّ هُ ـرَ ِ  أَجْ ـريْ ﴾  بِغَ ـابٍ سَ حِ
ل لكلّ إنسانوهي نعمة عظ  )يمة ال تتحصّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
بدِ أَ الَ « نبَغي لِلعَ تَنيِ  نْ  يَ صلَ ثِقَ بِخَ نَ افِيَةِ وَ العَ : يَ ـ اهُ تَرَ  امبَينى، الغِ عَ  اىفَ مُ

، وَ  ذْ إِ  مَ قِ ينسَ نِيَّ  تَرَ امبَ رَ إِ  اً اهُ غَ   IQH»ذ افتَقَ
لإلسـتفادة  ويسـارعأي ال ينبغي لإلنسان أن يغرت بالعافيـة أو الغنـى (

 )هام يف أي حلظةيمنهام أو كل امنهام يف بناء اآلخرة فقد خيرس أحد
 ـ التقو تديم العافية وتدفع البالء ٥

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
نْ « هُ طُ  مَ َّ يَتَّقِ اهللاولُ العَ رسَ لْ   IRH»افِيَةِ فَ
)أي من أراد دوام العافية يف الدين والبدن فعليه بالتقو ( 

 : قال× ملؤمننيعن أمري ا
نِ ا أَ مَ « َّ هُ حَ أُ ي ذَنبٌ مهَ لْتُ بَعدَ َ أُ ى تَّ مهِ يلِّ كعتَنيِ وَ  صَ   ISH»افِيَةَ أسأَلَ اهللاَ العَ رَ
بمعنى ينبغي املبادرة إىل االستغفار وطلب العفو مـن اهللا والقيـام بعمـل (

مرتبط فإن كثرياً من البالء  ،صالح ثم الدعاء إىل اهللا برفع البالء واملنّ بالعافية
أو السيئات ومن لطف اهللا بعبده أن يؤدبه أو يبتليه بالبالء ليكون له  الذنوبب

 )مغفرة ورمحة
                                                             

 . ٤٢٦احلكمة  ،هنج البالغة )١(

 . ٢٣٢/ ٧٢: بحار األنوار )٢(

 . ٢٩٩احلكمة  ،هنج البالغة )٣(



 

 ٤٩٤ 

 أحاديث يف العافية

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةُ أَ العَ « رشَ نهَ جزَ افِيَةُ عَ ةٌ مِ ، تِسعَ متِ إِ  ا يفِ اءٍ كرِ اهللاِ، وَ الَّ الصَّ ـدٌ وَ  بِذِ احِ

هَ يفِ  فَ ةِ السُّ الَسَ   IQH»اءِ  تَركِ جمُ
 ،اد العافية عليه أن يكون متقياً هللا يف مجيع األقوال واألعـاملأي من أر(

وض فيام ال يـريض اهللا ويف وخري التقو هي يف صمت اإلنسان وعدم اخل
أو  ،الس السفهاء والبطالني ألهنـا تكـون مـدعاة لإلثـم والـذنوبترك جم

بمعنى أخر ينبغي للمتقي اختيار جمالس الصاحلني واحلديث فيها بام يريض 
 ) عزوجل لينال العافية يف الدين والبدن والدنيا واآلخرةاهللا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
بَ اىلَ نَّ هللاِ ِ تَعَ إِ « م يفِ  اً ادَ  عِ ييهِ ، وَ  عَ حيُ مْ افِيَةٍ ، وَ  عَ يفِ  يُميـتُهُ مُ افِيَـةٍ لُهُ يُـدخِ

نَّةَ يفِ    IRH»افِيَةٍ  عَ اجلَ
حيث خيار الصاحلني واألاملتقني من بمعنى أن رمحة اهللا تشمل بعض ( 

يكونون يف بعد عن البالء يف الدنيا أو اآلخرة لكثرة اشتغاهلم يف طاعـة اهللا 
  )إذا كانوا من أهل العلم والعملسيام  وتقرهبم إليه

 
 + ++ 

                                                             

 . ٨٩/ حتف العقول  )١(

ل  )٢(  . ١١٢٤٧/ كنز العامّ



 

 ٤٩٥ 

 دعاؤه ألبويه

 
 دعاؤه ألبويه

 
 

@ÈÌÏi˛@Í˙b«ÜJ 

 
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ ي اللَّهُ رِ يْتِهِ الطَّـاهِ أَهلِ بَ ، وَ ولِكَ سُ رَ كَ وَ بدِ ، عَ نَ

لَوَ  لِ صَ مْ بِأَفضَ صهُ اخصُ الَ وَ سَ اتِكَ وَ كَ رَ بَ تِكَ وَ محَ رَ كَ اتِكَ وَ   .مِ
يَّ بِالكَ  الِدَ مَّ وَ هُ صِ اللَّ صُ اخْ الَ رَ ـوَ الصَّ ، وَ يكَ ةِ لَدَ نـكَ  IQHةِ امَ مِ

ِنيَ ـيَ  امحِ مَ الرَّ   .ا أَرحَ
دٍ  مَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ منِ  اللَّ أَهلِ ، وَ آلِهِ ِبُ ـوَ ا جيَ لمَ مَ َّ ـلَ ي عِ يلَ امَ عَ هُ

لِّ هَ ـإِل لْمَ ذِلكَ كُ امجَع يلِ عِ نِ IRHاماً ـمَ ـهِ تَ ـاماً، وَ تَعِملْ ي بِامَ ـ، ثُمَّ اسْ
                                                             

وتنبّـه إىل ، هذا الدعاء من أمجل األدعية التي توضح حقوق الوالدين عىل أبنائهام *
، ومـا ينبغـي أن تكـون عليـه معاملـة األبنـاء املكانة اخلاصة التـي أعطاهـا اهللا هلـام

ض إىل السلوكات السلبية من األبناء بحق والدهيم لكي يتجنّبهـا  لوالدهيم، كام يتعرّ
ن الذين يرجون رمحة اهللا ورضوانه يف برّ الوالدين ويعلمون أنّ رضا واألبناء الصاحل

 .الوالدين وهو دعاء تربوي جامع لكثري من املكارم األخالقيةاهللا من رضا 
واملراد بالعبارة هو الطلـب مـن اهللا بـاإلكرام وحسـن اجلـزاء ( الرمحة: الصالة) ١(

 .)لألوالد ورعايتهام للوالدين عىل حسن تربيتهام
أي ال يفوت يشء من العلم التحصييل أو اإلهلامي املتعلـق : أهلمني علم ذلك كلّه) ٢(

بحق الوالدين إال جعلت يل نصيباً منه، علامً بأن حقوق الوالـدين بعـد وفـاهتام ال تقـل 
 .ووصلهام باخلريات والصاحلات من الدعاء هلام عن حقوقهام يف حياهتام

RT 



 

 ٤٩٦ 

 دعاؤه ألبويه

نِ  مُ هِ لْ نهُ ـتُ نِ IQHي مِ قْ فِّ وَ ــ، وَ بَصِّ وذِ فِيَام تُ ينِ ـي لِلنُّفُ ،  IRHرُ ـهِ لْمِ ـنْ عِ مِ
تَّى الَ  تِعامَ حَ نِي اسْ وتَ فُ ءٍ  يَ الَ  لُ يشَ ، وَ لَّمتَنِيهِ اينِ ثقِ  تُ عَ نِ  ISHلَ أَركَ عَ

وفِ  فُ متَنِيهِ ـفِيامَ أَلْ  ITHاحلَ   .هَ
دٍ ا مَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ـدٍ  للَّ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ صَ ، وَ فتَنَا بِهِ امَ رشَّ آلِهِ كَ  وَ

بتَ لَنَ  جَ امَ أَوْ ، كَ آلِهِ بَبِهِ وَ لقِ بِسَ ىلَ اخلَ قَّ عَ ي IUHا احلَ نـِ لْ مَّ اجعَ هُ ، اللَّ
                                                             

ال يكون علم بال عمل فالعلم وحده من دون  أن أي: استعملني بام تلهمني منه )١(
 يسـتفيد منـه شـيئاً يف اآلخـرة كـام مل عمل يكون حجة عىل صاحبه يوم القيامـة وال

 .يستفد منه يف الدنيا
ـرين من علمه) ٢( أي ال يكون العلم بحقهم علـامً سـطحياً : وفقني للنفوذ فيام تبصّ

بالعنوان العام من رضورة مراعاة حـق الوالـدين فقـط، وإنّـام يكـون علـامً مقرونـاً 
جبه الشـرع هلم بكل ما يوفق بالفهم والتدبر موصوالً بالسعي والعمل لتطبيق ما أو

اهللا له من فكر وإهلام يف حتصيل رضاهم وإدخال الرسور عليهم سـيام عنـد املـرض 
 .والكِربَ 

أي الرغبة يف الـربّ ( تصيبني بفتور اجلوارح وعدم هنوضها للعمل: ركاينأتثقل ) ٣(
 .)للوالدين ولكن من دون تطبيق وعمل

فإنّ من بعض أساليب الشـيطان (،) اجبألداء الو(والنهوض  القيام: احلفوف) ٤(
يف اخلداع هو التسويف من قبـل األبنـاء وعـدم مبـادرهتم إىل االسـتجابة حلاجـات 

وإنام تأخريها أو امهاهلـا حلـني تسـتنفذ اغراضـها وتفقـد  ،الوالدين أو طلباهتام فوراً 
 .)قيمتها

ـ: إشارة إىل اآلية الكريمة) ٥( يْـهِ أَجْ لَ مْ عَ كُ لُ أَ بَـى﴿قُلْ ال أَسْ رْ قُ ةَ يفِ الْ دَّ  .﴾راً إِالَّ املَـوَ
 .والتي جعل اهللا فيها املودة ألهل بيته حقاً واجباً عىل مجيع أهل اإليامن



 

 ٤٩٧ 

 دعاؤه ألبويه

يبَةَ  ُام هَ اهبُ وفِ  أَهَ لطَانِ العَسُ أَبِ IQHالسُّ ا بِرَّ األُمِّ ، وَ َ مهُ وفِ  رُّ ؤُ  ،IRHالرَّ
يَّ  الِدَ تِي لِوَ اعَ عَلْ طَ اجْ ينـِ وَ ـرَّ لِعَ امَ أَقَ ـِ ي هبِ رِّ بـِ ةِ  ISHيوَ قـدَ ـنْ رَ مِ

سنَانِ  ةِ الظَّمْ ITHالوَ بَ نْ رشَ ي مِ درِ أَثلَجَ لِصَ ـىلَ ، وَ تَّى أُوثِرَ عَ ، حَ آنِ
                                                             

احلاكم الظامل املتعنت، واملراد أن تكون للوالـدين هيبـة : السلطان العسوف )١(
يف القلب، وخوف من اهللا ورهبة يف عصياهنام كام خيشى اإلنسان عصيان احلـاكم 
املستبد اجلبّار خوفاً من أذاه، فإن عقوبـة اهللا للعاصـني شـديدة جـداً عنـد عـدم 

من العقوق أن ينظر الرجل إىل والديه «: أنه قال× طاعتهام، فعن اإلمام الصادق
فكيـف إذا كـان  أي خيزرمها ويظهر عدم الرضا واالسـتنكار »فيحد النظر إليهام

 .االمتناع أو العصيان
مها برّ األ) ٢( ة والعطف التي هذه الـحالة من الـحنان والـمـحبـّ: مّ الرؤفأبـرّ

تتـصـف هبا االمهات واآلباء ينبغي أن يكون مثلها أو أفضل منها فــي قلـوب 
ـة عنـد الكـِ  أو الضـعف أو املـرض، ربَ األبناء عند معاملتهم لوالـدهيم، وخاصّ

ب أي فينبغـي أن يفيض قلب األوالد باحلنان واملحبة يف معاملـة والـدهي م وجتنـّ
، ففـي احلـديث عـن يسبّب هلم احلزن واألذ حتّى وإن مل يظهروه ألبنائهمأمر 

ن أحزن والديه فقد عقهمـا«: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا  .»مَ
 .لنفيس أكثر شيئا رسوراً أي : اقر لعيني) ٣(
وهو تعبري رائع عام ينبغي اإلحساس بـه مـن ( نومة النعسان: رقدة الوسنان) ٤(

رتياح عند خدمة الوالدين كرسور من تتاح له فرصة النـوم وهـو يف الرسور واال
احتياج شديد له، أو كفرح العطشان املحرتق قلبه من العطـش حيـنام جيـد املـاء 
ويرتوي منه، فهكذا ينبغي أن يكون رسور املؤمن عنـدما يـربّ والديـه طاعـةً هللا 

 ). وشكراً له عىل توفيقه يف برّ والديه



 

 ٤٩٨ 

 دعاؤه ألبويه

ا، وَ  َ امهُ وَ ايَ هَ وَ اهَ َ امهُ ضَ ايَ رِ ضَ ىلَ رِ مَ عَ دِّ ـا IQHأُقَ َ مهُ أَستَكثِرَ بِرَّ ، وَ
لَّ  إِنْ قَ ثُرَ IRHيبِ وَ إِنْ كَ ِامَ وَ ي هبِ تَقِلَّ بِرِّ أَسْ فِّضْ لَ ISH، وَ مَّ خَ هُ امَ ـ، اللَّ هُ

وْ  بْ لَـITHيتِ صَ أَطـِ الَ ـ، وَ امَ كَ ـهُ لـIUHِيمِ أَ تـِـنْ لَـ، وَ يكَ رِ امَ عَ ، IVHيهُ
                                                             

بايثار رضـامها عـىل رضـا الـنفس (ن اخلدمة والطاعة للوالدين هذا املستو م) ١(
ينبغي أن يواظب عليه املؤمن يف عالقته مع والديه ألنـه ) وراحتهام عىل راحة الذات

كه بوصايا نبيّه وأهل بيته  .÷يدل عىل علوّ درجة إيامنه وطاعته هللا ومتسّ
دين كانت قليلة أو ضعيفة ربام يكون يف املد املنظور أو الظاهر أن رعاية الوال) ٢(

ألوالدمها إالّ أن حقيقة ومقدار جهد الوالدين ال يدركه اإلنسان إالّ بعد أن يكـون 
 .فعندئذ يعلم مد عناء الوالدين وتعبهام يف الرتبية له أوالد وأرسة

ي هبام وإن كثر )٣( مهام فعل األبناء لآلباء من خدمات وزمحات فإهنـا ال : استقلّ برّ
واحدة من حرقـة قلـبهام عليـه يف مرضـه أو يف أملـه أو يف رعايتـه منـذ  تعادل ساعة

الصغر وإىل ما وصل إليه اليوم من الرشد والعمر، اضافة إىل محلهام همّ املستقبل لـه 
 .وألبنائه وارسته يف كل حني

لْ لَ : قال تعاىل  )٤( قُ لْ لَ ـمَ ـهُ ـ﴿فَال تَ قُ ا وَ َ مهُ رْ نْهَ ال تَ وْ ـمَ ـهُ ـا أُفٍّ وَ يامً ا قَ ـرِ ﴾ ومـن الً كَ
الكبائر اإلغالظ يف القول هلام، أو الصـراخ بوجههام، أو تأنيبهام، أو االستهزاء هبام، 

 .أو عدم االكرتاث بكالمهام، أو أي تعامل فيه اساءة هلام
وراً ً: قال تعاىل  )٥( يْسُ الً مَ وْ ُمْ قَ لْ هلَ قُ ﴾ ينبغي عىل االبن البار بوالديه أن خيتار هلام ﴿فَ

العبارات والطف الكلـامت عنـد خمـاطبتهام أو حمـادثتهام فـال يسـمعا منـه إالّ أمجل 
 .الطيب من القول واحلديث

فِضْ لَ : طبعي أخالقي، قال تعاىل: عريكتي) ٦( اخْ َةِ ـمَ ـهُ ـ﴿وَ محْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ا جَ
غِرياً  يَاينِ صَ بَّ امَ رَ امَ كَ ْهُ محَ بِّ ارْ قُلْ رَ بد الـذليل امـام سـيده عنـد ﴾ أي معاملتهام كالعوَ

  .خماطبتهام أو حماورهتام أو تقديم الطاعة هلام



 

 ٤٩٩ 

 يهدعاؤه ألبو

امَ قَ  يهِ لَ اعطِفْ عَ ريِّ وَ صَ بِي، وَ يقاً ينِ لْ ـفِ امَ شَ ـيهِ لَ عَ فِيقاً، وَ ِامَ رَ ، IQH هبِ
رْ لَ  كُ مَّ اشْ هُ ربِيَتِيـاللَّ امَ تَ تـIRHِهُ مَ رِ ـىلَ تَكْ امَ عَ بهُ أَثـِ ـظْ ـ، وَ احفَ ي، وَ

نِّ ـلَ  ظَاهُ مِ فِ ا حَ امَ مَ رِ هُ غَ  . ISHيي يف صِ
                                                             

مـن × هذه الصفات املهمة التي يتناوهلا الدعاء بلسان اإلمـام زيـن العابـدين ) ١(
خفض الصوت أو الكالم بأدب وهدوء، وحـالوة الكـالم ومجـال التعبـري، ولـني 

بانفعـال  وعدم الـتكلم معهـام الطبع والسجية يف سعة الصدر عند خماطبة الوالدين
وشدة، وبصوت عال وخشونة يف التعابري، والرمحة هبم والرفق يف التعامـل معهـم، 

عن األبناء ومتنحهم بركـة  اهي من احلقوق األساسية للوالدين والتي جتلب رضامه
 ملسو هيلع هللا ىلص، وحتول دون كوهنم من العاقني هلم الذين حتبط أعامهلم، فعن رسول اهللا ادعاءمه
 .»والذي بعثني باحلق أن العاق لوالديه ما جيد ريح اجلنة« :أنه قال

وأمـا حـق أبيـك فـان «: يف رسالة احلقوق قال× عن اإلمام زين العابدين  )٢(
تعلم أنه أصلك وأنه لواله مل تكن فمهام رأيت من نفسك ما يعجبك فـاعلم أن 

قوة إالّ  أباك أصل النعمة عليك، فامحد اهللا واشكره عىل قدر ذلك وال حول وال
 مل تكن لوال فضل والدكإليهام بمعنى أن النعم التي عليك والتي وصلت ( »باهللا

 ).فلواله مل ختلق ومل يمكنك اخللود والتنعم باجلنة
وأما حق امـك فـان تعلـم «: يف رسالة احلقوق× قال اإلمام زين العابدين  )٣(

ما ال يعطي أحد  واعطتك من ثمرة قلبها ،أهنا محلتك حيث ال حيتمل أحد أحداً 
أن جتـوع ) مل هيمهـاأي ( بجميع جوارحها، ومل تبـال) محتكأي ( كَ تْ قَ أحداً، ووَ 

، وهتجـر )ترويـك(وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتتعر وتكسوك، وتظمـأ و
وأنت ال تطيق شـكرها إال بعـون  النوم ألجلك، ووقتك احلر والربد لتكون هلا،

دين من أجل األبناء فاسأل نفسك أهيـا فهذا بعض من معاناة الوال »اهللا وتوفيقه
 ؟اوأديت واجبك نحومه الداعي الكريم هل وفّيت بحقوقهام



 

 ٥٠٠ 

 دعاؤه ألبويه

نِّ  امَ مِ هُ سَّ ا مَ مَ مَّ وَ هُ ، أَواللَّ ًَنْ أَذ لَصَ إِ  ي مِ ـنْ خَ نِّـي مِ امَ عَ لَـيْهِ
وهٍ  رُ كْ ـاعَ قِبَلـِ ، أَومَ طَّـةً ـلَـ IQHيـضَ ـهُ حِ لْ عَ اجْ ـقٍّ فَ ـنْ حَ امَ مِ  IRHهُ

وَّ  لُ عُ ، وَ ِامَ نُوهبِ نَاتـِلِذُ سَ ةً يف حَ ادَ يَ زِ ، وَ ِامَ اهتِ جَ رَ ـاـاً يف دَ ، يَ امَ لَ  هِ بَـدِّ مُ
نَاتِ  سَ نَ احلَ ا مِ افِهَ عَ يّئَاتِ بِأَضْ   .السَّ

ا تَ  مَ مَّ وَ هُ َّ فِياللَّ يلَ ا عَ يَ دَّ نْ قَ ـعَ لٍ ـهِ مِ َّ فِيوْ يلَ ا عَ فَ َ ـنْ ـ، أَو أَرسْ هِ مِ
اهُ يلِ  ، أَوعْلٍ ـفِ  يَّعَ بٍ ضَ اجِ نْ وَ نهُ مِ ا يبِ عَ َ ، أَو قَرصَّ قٍّ نْ حَ د  ، مِ قَ فَ

بتُهُ لَ  هَ امَ ـوَ يهِ لَ دتُ بِهِ عَ جُ ، وَ امَ بتُ إِلَيكَ يفِ  ،هُ غِ رَ هِ وَ تـِ بِعَ ـعِ تَ  وضْ
امَ  نهُ إِ ISHعَ امَ  الَ ينِّ ، فَ هُ ِمُ سِ  أَهتَّ فْ ىلَ نَ الَ ـ عَ ـتَ ي، وَ ي، ب أَسْ رِّ امَ يفِ بـِ طِئُهُ

لَّيَ  الَ وَ  وَ ا تَ هُ مَ اأَكرَ ي يَ نْ أَمرِ قَّ  اهُ مِ بُ حَ جَ امَ أَوْ هُ ، فَ بِّ لَ رَ  ، ITHيَّ ـاً عَ
                                                             

 .من ناحيتي: قبيل) ١(
ارة: حطّة) ٢(  .مغفرة وكفّ
هذا اإلحساس بالشكر واالمتنان، وتثمني معاناة الوالدين وإحساهنام وجهودمهـا، ) ٣(

القلب أو شعوراً يف العقل، هو من  لو كان احساساً يفووعدم اهتامهام بأي تقصري حتى 
يْكَ  :صفات أهل اإليامن املطيعني هللا املستجيبني ألمره بقولـه دَ الـِ لِوَ رْ يلِ وَ ـكُ ﴾ ﴿أَنِ اشْ

حيث ربط اهللا شكر الوالدين بشكره، ومن شكر اهللا زاده من فضله وإحسانه وكذا مـن 
 .شكر والديه زاده اهللا من عطائه وكرمه يف الدنيا واآلخرة

اً ) ٤( إذ هلام فضل البدء يف الرعاية واإلكرام، وهلام الفضل يف تتـابع : فهام أوجب حقّ
الرعاية املستمرة واملتواصلة لألبناء، وهلام الفضل املعطى من اهللا كأمر واجب التنفيذ 

 . عىل األبناء



 

 ٥٠١ 

 دعاؤه ألبويه

أَق مُ إِ ـوَ ـانَ دَ َّ اً إِ حسَ نَّـيلَ أَعظَـمُ مِ ـنْ أَنْ أُ  ةٍ ـ، وَ يَّ مِ امَ لَـدَ ـهُ اصَّ  IQHقَ
ثْلٍ ، أَ عَدلٍ بِ  ىلَ مِ ُامَ عَ هيَ ازِ ـ ، أَيـنَ إِذاً و أُجَ ِ ـا إِهلَ امَ يَ ـغلِهِ ي طُـولُ شُ

بِيَتِي عَ  !بِرتَ ةُ تَ دَّ أَينَ شِ تِ بِ وَ اسِ رَ امَ يفِ حَ أَ  !يهِ ـاإينَ وَ َ مهُ ـىلَ  IRHقتَارُ عَ
امَ لِلتَّ  هِ سِ َّ أَنفُ يلَ ةِ عَ عَ سِ نِّ ISHوْ تَوفِيَانِ مِ سْ ا يَ اتَ مَ يهَ ـامَ وَ ، هَ هُ قَّ  الَ ي حَ

 َّ يلَ ِبُ عَ ا جيَ كُ مَ الَ ـلَ  أُدرِ ، وَ امَ ا بِقَاضٍ  أَ هُ لِّ  نَ ، فَصَ امَ تِهِ دمَ ةَ خِ ظِيفَ وَ
دٍ  مَّ ىلَ حمُ ـ عَ ا خَ نِّي يَ أَعِ ، وَ آلِهِ َ وَ ـريْ ي يَ نـِ قْ فِّ وَ ، وَ هِ ـتُعِنيَ بـِ ـنِ اسْ ا  مَ

الَ  ، وَ ـبَ إِلَيْـهِ غِ نْ رُ  مَ ي يفِ أَهدَ نـِ لْ عَ ـوقِ لِآل جتَ قُ ـآءِ  أَهـلِ العُ بَ
ــاألُ وَ  هَ ــسٍ مَّ فْ ــلُّ نَ  كُ ــزَ مَ جتُ ــوْ ، ﴿يَ ــمْ الَ  اتِ هُ ــبَتْ وَ سَ ــامَ كَ  بِ

﴾ ونَ ظْلَمُ ـدٍ  ،يُ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ رِّ  اللَّ ذُ هِ وَ آلـِ ـصْ وَ صُ اخْ ، وَ هِ تـِ يَّ
يَّ بِأَ  اأَبَوَ لِ مَ تَ بِ  فضَ صْ صَ بَ اهِ ـخَ اءَ عِ نِنيَ وَ ـبَ ، أُ ادِكَ املُؤمِ ِمْ اهتِ هَ مَّ

ا ا يَ مَ الرَّ ِنيَ أَرحَ   .محِ
                                                             

هام) ١(  .باملثل جازاتو املأاعاملهام بالقصاص : اقاصّ
 .هام يف النفقةقتضي: اقتارمها) ٢(
هذه املشاعر وأمثاهلا ال يفهمها اإلنسان إالّ بعد أن يكون أبـاً أوأمـاً عنـدها ) ٣(

له مما جيعله  ورعايتهام وعنايتهام امشاعر الوالدين ، ويتحسس مد ايثارمه يدرك
، أو مل يقـم اسـاء هلـام، أو آذامهــرة واألمل إن كان قـد أدماً من احلس يبكي عليهام

 .ت ألحدمها أو كليهامبحقهام، سيام اذا سبق املو



 

 ٥٠٢ 

 دعاؤه ألبويه

مَّ الَ  هُ نِ اللَّ نْسِ ا يفِ ـ تُ َ مهُ رَ لَـي ذِكْ ارِ صَ ايتِ ـ أَدبَ يفِ آنٍ IQHوَ ـ ، وَ نْ ـمِ
ةٍ ـاءِ لَيـآنَ  اعَ لِّ سَ يفِ كُ ، وَ َ  يلِ اتِ هنَ اعَ نْ سَ يمِ   .ارِ

دٍ  مَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ائِ  اللَّ عَ رْ يلِ بِدُ اغفِ ، وَ آلِهِ ـرْ ـي لَ ـوَ اغفِ ، وَ امَ هُ
ِّ ـلَ  امَ بِربِ تـِهُ اعَ فَ امَ بِشَ ـنهُ ارضَ عَ ، وَ ـتْامً ةً حَ ـرَ غفِ ا يبِ مَ َ امَ ـي لَــمهِ هُ

ماً  زْ ً عَ ىضَ الَ IRHرِ اطِنَ السَّ وَ ةِ مَ امَ رَ امَ بِالكَ لِّغهُ بَ ةِ ، وَ   .مَ
تُكَ لَ  رَ غفِ بَقَتْ مَ إِنْ سَ مَّ وَ هُ ـبَقَتْ ـاللَّ إِنْ سَ ، وَ َّ امَ يفِ هُ عْ ـفِّ امَ فَشَ هُ

عنِ  ــفِّ شَ ــكَ يلِ فَ تُ رَ غفِ ــمَ ارِ ي فِ ــكَ يفِ دَ تِ أفَ ــعَ بِرَ ــى نَجتَمِ تَّ ، حَ امَ يهِ
، إِ  محَتِكَ رَ تِكَ وَ رَ فِ غْ َلِّ مَ حمَ ، وَ تِكَ امَ رَ ظِيـنَّ كَ لِ العَ ضْ و الفَ ، ـكَ ذُ مِ

ديِ  املَنِّ القَ أَ  ،مِ ـوَ مُ الرَّ نتَ أَ وَ   .نيَ امحِ رحَ
 
 

+ + +  

                                                             

ا مع كل صالة ويف قيـام الليـل ـالحظ األمر بااللتزام اليومي يف الدعاء هلم) ١(
 .ويف كل مناسبة فاعرف منزلة الوالدين والتزم هبذا االستحباب

 .ثابتاً، ال رجعة عنه: عزماً  )٢(



 

 ٥٠٣ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

 أحاديث في فضل الوالدين 

 
 أحاديث يف فضل الوالدين وحقوقهام 

 
قَ ﴿ بُّكَ أَالَّ وَ وا إِالَّ ىضَ رَ انَ   تَعبُدُ نِ إِحسَ يْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ   IQH﴾اإِيَّ

 

 حقّ الوالدين
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « هُ أَ  مَ َّ دَّ لَهُ يفِ  نْ رسَ مَ هِ يُ رِ مُ زادَ يفِ وَ  ، عُ زقِهِ  يُ َّ وَ فَ  ،رِ يَربَ ، وَ لْ يهِ لْ الِدَ لْيَصِ
هُ  َ محِ   IRH»رَ
يفوز  من يرب والديه خاصة وارحامه عامةوهو وعد صادق من اهللا أنه (

 ).ابزيادة الرزق وطول العمر وينال رمحة من اهللا ورضوان
نْ ـلَ ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا ئلَ عَ ينِ عَ قِّ الوَ حَ  امّ سُ ا ىلَ الِدَ مهِ لَدِ  : قال وَ

» َ نَّتُكَ وَ مهُ كَ نَ ا جَ  ISH»ارُ
كون سـبباً لتحصـيل اجلنـة ومـن فإن ذلك يبمعنى أنه من يرب والديه (

أي أن مـن أفضـل وسـائل  ،يعقهام أو يؤذهيام يكون سـبباً لـدخول النـار
 ).لوالدينا برّ إىل اهللا هو  ىالقرب

                                                             

 . ٢٣: اإلرساء  )١(

 . ٣١٧/ ٣: الرتغيب و الرتهيب  )٢(

 . ٣١٦/ ٣: يب الرتغيب و الرته )٣(



 

 ٥٠٤ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

 : قال× عن أمري املؤمنني
ينِ أَ بِرُّ الوَ « رِ الِدَ ُ فَ ةٍ كربَ   IQH»يضَ
أي من الواجبات األساسية التي فرضها اهللا عىل عباده الصاحلني هو بـر (

كـام يف  طاعة اهللا وعبادته وبني بر الوالـدين حيث مجع سبحانه بني ،الوالدين
و﴿قوله تعاىل بُدُ بُّكَ أَالَّ تَعْ ىضَ رَ قَ ا يَ  اوَ انًا إِمَّ سَ يْنِ إِحْ الِدَ بِالْوَ اهُ وَ كَ بإِالَّ إِيَّ ندَ نَّ عِ لُغَ

 ُ قُل هلَّ ا وَ َ مهُ رْ الَ تَنْهَ آ أُفٍّ وَ ُمَ ل هلَّ ا فَالَ تَقُ َ ا أَوْ كِالَمهُ َ مهُ دُ َ أَحَ يامً الْكِربَ ـرِ الً كَ * امَ قَوْ
ا غِريً بَّيَاينِ صَ امَ رَ امَ كَ ْهُ محَ بِّ ارْ قُل رَّ َةِ وَ محْ نَ الرَّ لِّ مِ نَاحَ الذُّ ُامَ جَ فِضْ هلَ اخْ  ).﴾وَ

 

ولِهِ تعاىليفِ ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا يْنِ إحسَ الوَ بِ وَ ﴿  قَ  : قال ﴾اانَ الِدَ
نَ  نْ انُ أَ حسَ اإلِ « سِ امَ  حتُ حبَتَهُ لِّ الَ  نْ أَ ، وَ صُ امَ  تُكَ هُ يئَ الَ يَسأَ  نْ  أَ فَ ـَّ اً كَ شَ ا ممِ
تَ  ستَغنِيَنيِ انَ كَ  نْ إِ لَيهِ وَ انِ إِ اجَ حيَ   IRH»ا مُ

 أي أن تبادر إىل قضاء حاجتهام أو ما يرغبان فيه قبل أن يطلبا منك ذلـك(
فإن حسن الرب يتطلب الرعاية والتفكـري باحتياجـات الوالـدين وحتقيـق مـا 

  .)آلخرةيرغبان فيه من امور الدنيا أو ا
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
وا آبَ « مْ اءَ بَرُّ مْ  كُ كُ َّ مْ اؤُ بنَ أَ  يَربَ   ISH»كُ

                                                             

 . ٤٤٢٣: غرر احلكم  )١(

 . ١٥٧/ ٢: الكايف  )٢(

 . ٦٥/ ٧٤: بحار األنوار  )٣(



 

 ٥٠٥ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

بمعنى أن األبناء إذا وجدوا أبـاءهم يسـعون يف بـر والـدهيم وقضـاء (
بـنفس املـنهج والسـلوكية التـي  معهـم حوائجهم فإهنم سوف يتعـاملون

 ).عىل بر ابناءه له وبالتايل حيرز من بر والديهعاملون هبا توجدوا ابائهم ي
 
 

ضاعن  رْ  أَنِ اآلية ﴿رشح  يفِ × اإلمام الرِّ كُ يْكَ  يلِ  اشْ لِوالِدَ  : ﴾ قالوَ
زَّ وَ  نَّ إِ « كرِ لَهُ لَّ أَ جَ اهللاَ عَ رَ بِالشُّ ينِ وَ  مَ نْ ، فَ لِلوالِدَ رْ وَ  مَ ْ ملَ يَشكُ يـهِ ملَ  الِدَ

رِ اهللاَ   IQH»يَشكُ
 يف جمئ الولد إىل الدنيا فكلإذ أن الوالدين كانا سبب نعمة اهللا وفضله (

ما يناله اإلنسان من اخلريات يف الدنيا واآلخـرة هـو مـن فضـلهام ومـن مل 
 ).يشكر املخلوق مل يشكر اخلالق

 
 

فِضْ لَ وَ ﴿ اىلَ عَ ولِهِ تَ  قَ يفِ × عن اإلمام الصادق نَ ـاخْ ام جَ نَ  احَ هُ لِّ مِ الذُّ
ةِ  َ محْ  : ﴾ قالالرَّ

 

ينَيكَ مِ الَ « ْ عَ ألَ ام إِ ظَرِ إِ النَّ  نَ  متَ ةٍ وَ الَّ لَيهِ محَ ، وَ  بِرَ ـةٍ قَّ ـوتَكَ  الَ رِ تَرفَـعْ صَ
ِامَ صوَ فَوقَ أَ  كَ فَوقَ أَ الَ ، وَ اهتِ مْ الَ ، وَ هيِامَ يدِ  يَدَ دَّ   تَقَدَّ امَ قُ هُ   IRH»امَ

 

بمعنى ينبغي عىل الولد أن ال يظهر أي مظهر يـدلّ عـىل امتعاضـه أو (
باإلضـافة إىل  ،ته عىل رغبـتهامرغبيؤثر ال ن أو ،انزعاجه من طلب والديه

 .)بتقديمهام امامهام يف مجيع األمور أرسياً واجتامعياً  هلامإظهار اإلحرتام 
 

                                                             

 . ١٥٦: اخلصال  )١(

 . ١٥٨/ ٢: الكايف  )٢(



 

 ٥٠٦ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

ادقعن  ولِهِ تَ يفِ × اإلمام الصّ كَ الكِربَ با يَ مَّ إِ ﴿ اىلَ عَ  قَ نْدَ نَّ عِ  : ﴾ قاللُغَ
رَ أَ  نْ إِ « امَ ـ تَقُلْ لَ الَ فَ  اكَ ضجَ ، وَ أُ : هُ َ الَ فٍّ رمهُ نهَ بَ  نْ ا إِ  تَ َ   IQH»اكَ رضَ

 : قال× عن اإلمام الصادق
قُ أَ « زَّ وَ ، وَ »فٍّ أُ «: وقِ دنَى العُ لِمَ اهللاُ عَ يئَ جَ لَو عَ نهُ أَ  اً لَّ شَ نَ مِ ى نَهَ ـلَ  هوَ
نهُ    IRH»عَ
بمعنى ال ينبغي اإلساءة إىل الوالدين بأي كلمة أو أي عالمة تظهر هلم (

 ).اإلستياء وعدم الرضا
 : قال× اإلمام الباقرعن 

ْ ثَالَ « زَّ وَ  ثٌ ملَ عَلِ اهللاُ عَ َ جَ جيَ دٍ لَّ ألِ ـةً فـِ حَ خصَ نَّ رُ ىلَ انَـةِ إِ مَ اءُ األَ دَ أَ : يهِ
ِّ وَ  ، وَ الفَ الربَ رِ فاءُ بِالعَهدِ اجِ ِّ وَ لِ  الوَ ، وَ الفَ لربَ رِ ينِ كَ بِرُّ الوَ اجِ ينِ بَرَّ  وْ ا أَ انَ الِدَ

ينِ فَ  رَ   ISH»اجِ
غـري فيهـا هـي اداء األمانـة بمعنى أن من الثوابت االسالمية التي ال ت(

والوفاء بالعهد وبر الوالدين بغض النظـر عـن التـزام الطـرف املقابـل أو 
 ).تدينهمقدار 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
ينِ وَ بِرُّ الوَ « ، فَ الِدَ بٌ شانَ كَ  نْ إِ اجِ كَنيِ ـا مُ امَ الَ فَ  رِ ـالَ  وَ  تُطِعهُ َ مهُ ريَ  ا يفِ  غَ

                                                             

 . ١٥٨/ ٢: الكايف  )١(

 . ٣٤٨/ ٢: الكايف  )٢(

 . ٥٦/ ٧٤: بحار األنوار )٣(



 

 ٥٠٧ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

ةَ  طَ هُ الَ نَّ إِ فَ  ،املَعصيَةِ  خلُ ـلِ اعَ يَةِ اخلَ  وقٍ يفِ مَ عصِ   IQH»الِقِ مَ
أي أن طاعة اهللا مقدمة عىل مجيع الطاعات ومن أي شخص كـان ويف (

 أي موقع فإن حق اهللا فوق كل احلقوق وأمره واجب ال يعىص وفيام عد
  ).ينبغي اطاعة الوالدين ألهنا جزء من طاعة اهللاذلك 

 
 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
ِبُ لِلوالِ « ينِ عَ جيَ لَدِ ثَالَ دَ ةُ أَ ىلَ الوَ َ ، اءَ شيَ ثَ مهُ ـكرُ ـشُ ـىلَ ا عَ ـلِّ حَ ،  كُ الٍ

امَ طَ وَ  تُهُ أَ يامَ  فِ اعَ رانِهِ وَ  يَ نهُ مُ يانِهِ عَ نهَ عصـيَةِ اهللاِ، وَ يفِ  يَ ريِ مَ امَ  غَ تُهُ   يفِ نَصـيحَ
ِّ وَ    IRH»نِيَةِ العَالَ الرسِّ

 فـإن أي حتى لو كان هنالك تقصري من قبـل الوالـدين بحـق أبنـائهام(
وظيفة األبناء هو بر الوالدين وشكرمها عـىل كـل حـال والتقـرب إىل اهللا 

 ).بطاعتهام
 

 برّ الوالدين يف حياهتم وبعد مماهتم 
 : قال× اإلمام الباقرعن 

بدَ لَيَ  نَّ إِ « يهِ يفِ بِوَ  اً ارَّ ونُ بَ كُ العَ ِامَ يَ  حَ الِدَ مُ  ، ثُـمَّ اهتِ ـالَ انِ فَـوتَـيَ ي ـ يَقضِ
امَ  نهُ يُ عَ ُ  دُ رُ لَ الَ ام وَ وهنَ امَ ـ يَستَغفِ امَ ـلَـ اً اقَّ ونُ عَ كُ هُ لَيَ نَّ إِ وَ  ،اً اقَّ اهللاُ عَ  يَكتُبُهُ  فَ هُ  هُ

ِامَ يَ  حَ يفِ  ريَ بَ اهتِ ِامَ  غَ ضَ اتَ ا مَ ذَ إِ فَ  ،ارٍّ هبِ امَ ـا قَ ينَهُ رَ لَ  وَ ى دَ امَ ـاستَغفَ كتُبُهُ اهللاُ ـيَ  فَ هُ
                                                             

 . ٦٠٨: اخلصال  )١(

 . ٣٢٢: حتف العقول  )٢(



 

 ٥٠٨ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

زَّ وَ    IQH»اً ارَّ بَ  لَّ جَ عَ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
يِّ « ةِ رَ برَ دُ األَ سَ يامَ لٌ بَرَّ ارِ يَومَ القِ وتِ وَ  جُ يهِ بَعدَ مَ امَ ـالِدَ   IRH»هِ

 

ئِ ـلَ ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا ِام نْ لَ عَ امّ سُ وهتِ ينِ بَعدَ مَ  : قال بِرِّ الوالِدَ
الَ « ام، وَ نَعَم، الصَّ يهِ لَ ام، وَ ـارُ لَ ستِغفَ االِ ةُ عَ نْ نفَ إِ هُ ا مِ مهِ هدِ ا،  اذُ عَ مهِ بَعدِ

لَ وَ  مِ الَّ صِ حِ لُ إِ ي الَ تِ ةُ الرَّ ِام، وَ الَّ  تُوصَ ام امُ كرَ إِ  هبِ هِ ديقِ   ISH»صَ
 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
م أَ ا يَمنَعُ الرَّ مَ « نكُ لَ مِ َّ وَ  نْ جُ يهِ يَربَ يَّنيِ أَ  الِدَ يِّتَنيِ حَ ام، : و مَ ـنهُ ـيلِّ عَ يُصَ

امَ وَ  نهُ قُ عَ دَّ تَصَ ِجُّ ، وَ يَ ام، وَ  حيَ نهُ نهُ عَ نَعَ لَ ذِ ونُ الَّ كُ يَ ام، فَ يَصومُ عَ ام، ـي صَ هُ
ثلُ ذَ وَ  ،لِ لَهُ مِ يَزِ  كَ زَّ وَ فَ هُ اهللاُ عَ هِ وَ لَّ بِ جَ يدُ ِّ ريَ ربِ تِهِ خَ لَ ثِ  اً صِ   ITH»اً ريَ كَ

 

 عقوق الوالدين 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

امَ « لُهُ عَجِّ نيَ يفِ   اهللاُاِثنَتانِ يُ قوقُ الوَ وَ  )أي الظلم( البَغيُ : ا الدُّ يعُ   IUH»نِ الِدَ
                                                             

 . ١٦٣ /٢: الكايف  )١(

 . ٨٦/ ٧٤: بحار األنوار )٢(

 . ١٥٨/ ٢: الكايف  )٣(

 . ١٥٩/ ٢: الكايف  )٤(

ل  )٥(  . ٤٥٤٥٨: كنز العامّ



 

 ٥٠٩ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
قوقُ الوَ « نَ عُ ينِ مِ بـائرِ  الِدَ َ  ،الكَ ـتَ  نَّ اهللاَألِ عَـلَ العَـاىلَ عَ ـيَّ  جَ صِ  اً اقَّ عَ
يَّ  قِ   IQH»اً شَ
اً ( رَّ بَ يتِ  إشارة إىل اآلية ﴿وَ الِدَ ْ  بِوَ ملَ نِي وَ لْ عَ ْ بَّاراً  جيَ يّاً﴾ جَ قِ   IRH)شَ

 

 : قال× اإلمام اهلاديعن 
قُ « ، وَ وقُ العُ لَّةَ دِّ يُعقِبُ القِ ؤَ لَّةِ  ىلَ ي إِ يُ   ISH»الذِّ
أي أن عقوق الوالدين باالضافة إىل ما يسببه من غضب اهللا وعصـيانه (

فإنه يؤدي إىل عواقب سيئة يف الدنيا ومنها قلة الرزق واملذلة واهلوان عنـد 
 ).الناس لعقوقه

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « نَ وَ أَ  مَ قَّ حزَ قَد عَ يهِ فَ امَ الِدَ   ITH»هُ
وهو تنبيه إىل مد اإلحرتام واملحبة التي ينبغي أن يتعامل هبا اإلبن مع (

بـل كـان جمـرد  مل يقـوال لـه شـيئاابويه وحرصه عىل عدم اذامها حتى ولو 
 ).تسبيب احلزن هلام يف القلب

                                                             

 . ٤٧٩: علل الرشائع  )١(

 . ٣٢ :مريم )٢(

 . ٨٤/ ٧٤: بحار األنوار  )٣(

ل  )٤(  . ٤٥٥٣٧: كنز العامّ



 

 ٥١٠ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
نْ « نظُرَ الرَّ العُقوقِ أَ  مِ لُ إِ ن يَ يهِ  وَ ىلَ جُ دَّ النَّظَرَ إِ فيُ  الِدَ امَ حِ   IQH»لَيهِ
أو كـلّ مـا يظهـر عـدم  بزجـر أو تأنيـبأي خيزرمها أو ينظـر إلـيهام (

  )فإنه عقوق هلام وعصيان هللا تعاىل االحرتام واالستخفاف بالوالدين
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نَ « تمُ الرَّ  مِ بائرِ شَ لِ وَ الكَ ،جُ يهِ لُ أَ بُّ الرَّ سُ يَ  الِدَ ـلِ فَ ا الرَّ بَـجُ ـيَ جُ بُّ سُ
، وَ بَ أَ  هُ فَ أُ بُّ سُ يَ اهُ هُ أُ بُّ سُ يَ مَّ   IRH»مَّ

واملعنى أعم من أن يشتم الرجل والديـه بلسـانه بـل املـراد هـو أن ال (
ه وأب ف بسلوك يؤدي إىل شتم أمّ مـن قبـل اآلخـرين، كـأن يشـتم  يهيترصّ

ه هن خيتلف معه فيعاملي مَ والدَ   ) الطرف املقابل باملثل فيسبّ أباه وأمّ
 

 رعاية حقّ األُم وإكرامها يف
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

تَ أَ « نَّةُ حتَ هَ امِ األُ قدَ اجلَ   ISH»اتِ مَّ
بمعنى أن األمهات لشدة معاناهتن وتعبهن مع األبناء سـيام يف فـرتات (

الرضاعة و الطفولة وحتى يف سنوات الصبا والرشـد هلـن مغفـرة ورمحـة 
                                                             

 . ٣٤٩/ ٢: الكايف  )١(

ل  )٢(  . ٤٥٤٥٥: كنز العامّ

ل كنز الع )٣(  . ٤٥٤٣٩: امّ



 

 ٥١١ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

والديـه  نيل جنتـه عليـه أن يـربّ عظيمة عند اهللا فمن أراد التقرب إىل اهللا و
 ).ووالدته خاصة

 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
لٌ إِ اءَ رَ جَ « ن أَ ا رَ يَ : قالَ فَ ملسو هيلع هللا ىلص ىلَ النَّبيِّ جُ ؟ قَـسولَ اهللاِ، مَ ، أُ : الَ بَرُّ ـكَ مَّ

ن؟ قَ  ثُمَّ : الَ قَ  ، قَ أُ : الَ مَ كَ ن؟ قَ : الَ مَّ ، قَ أُ : الَ ثُمَّ مَ كَ ن؟ قَ  ثُمَّ : الَ مَّ : الَ مَ
  IQH»اكَ بَ أَ 

ة معاناهتـا يفـوق حـق الوالـد لشـد اريكب اوهو تأكيد عىل أن لألم حق(
ها والـذي يسـتوجب مـن األبنـاء السـعي إلرضـائها وأذاها يف تربية أبنائ

 ).خاصة والتقرب إىل اهللا بذلك
 

رِ لِرَ ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا لٍ يُ هادَ وَ جُ هُ أُ يدُ اجلِ  : ه معها قالءتريد بقامُّ
ندَ « ، وَ أُ عِ رَّ كَ قَ نَ إِ مِّ هَ األَ  نَّ لَكَ مِ ندَ ثلَ مَ جرِ عِ هادِ ا لَكَ يفِ ا مِ   IRH» اجلِ

 

دتُ أَ أَ  ا رسـولَ اهللاِيَ : فقالَ ملسو هيلع هللا ىلص  النَّبيِّ ىلَ إِ رجل جاءَ  ، وَ رَ وَ ـد ن أغـزُ قَ
ئتُ أَ    ,كَ ريُ ستَشِ جِ
ن اُمٍّ ؟«: ملسو هيلع هللا ىلصفقالَ  ل لَكَ مِ   .نَعَم: قالَ  »هَ
هَ فَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقالَ  مْ ندَ رِ  نَّ إِ فَ  ،االْزَ نَّةَ عِ   ISH.»اجلِهَ اجلَ

 

ألحد أصحابه وقد أغلظ لوالدته عند االختالف × عن أيب عبد اهللا
                                                             

 . ١٥٩/ ٢: الكايف  )١(

ل  )٢(  . ١٤٥٦٩: كنز العامّ

 . ٣١٦/ ٣: الرتغيب و الرتهيب  )٣(



 

 ٥١٢ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

 : ×معها فقال
ةِ أَ لَكَ وَ  امَ « هَ الَ  كَ غلَظتَ يفِ لِلوالِدَ ؟ أَ ا البَ مِ ةَ حَ لِمتَ أَ مَ ارِ ا بَطنَهَ  نَّ ا عَ

لٌ  نزِ ، وَ  مَ نتَهُ كَ هَ  نَّ أَ قَد سَ جرَ ، وَ حِ زتَهُ مَ د غَ هدٌ قَ َ ا مَ عَ ثَدهيَ ؟  دقَ  اءٌ ا وِ بتَهُ ِ رشَ
  IQH»اهَ ـ تَغلُظْ لَ الَ فَ : ثم قال

 

 ما يتعلق بحقّ الوالد وطاعته
 : قال× اإلمام زين العابدينعن 

قُّ أَ مَّ أَ « مَ هُ لَوالَ نَّ أَ صلُكَ وَ هُ أَ نَّ تَعلَمَ أَ  نْ أَ يكَ فَ بِ ا حَ ن، فَ أَ هامَ هُ ملَ تَكُ يتَ  رَ
َّ يفِ  كَ ممِ بُكَ فَ  نَفسِ ةِ عَ اكَ أَ بَ أَ  نَّ اعلَمْ أَ ا يُعجِ ، فَ لَيكَ فِ صلُ النِّعمَ امحَدِ اهللاَ يهِ
هُ عَ وَ  رْ درِ ذَ ىلَ اشكُ ،لِ  قَ ةَ الَ وَ  كَ وَّ   IRH»اهللا بِ الَّ إِ   قُ

 

مل تكـن أو املؤمنـة اآلخرة يبلغها املـؤمن  الدنيا أو أي إنّ كلّ منزلة يف(
 ) إىل الدنيا ميف جميئه الوالدلوال فضل 

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ضَ « ضَ  يفِ  اهللاِ ارِ ، وَ ا الوَ رِ طُ اهللاِ يفِ الِدِ خَ طِ الوَ  سَ خَ   ISH»الِدِ سَ
اهللا وسـخطه يسـبب  ضا الوالد يكون طريقاً لتحصـيل رضـاأي أن ر(

 )سخط اهللا ولذا فإن من أراد رضا اهللا عليه أن يسعى يف رضا والده
                                                             

 . ٢٤٣: بصائر الدرجات  )١(

 . ٦/ ٧٤: بحار األنوار  )٢(

 . ٣٢٢/ ٣: الرتغيب و الرتهيب  )٣(



 

 ٥١٣ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
قُّ الوَ فَ « لَـدِ أَ الِدِ عَ حَ ـهُ  نْ ىلَ الوَ ـلِّ يشَ يفِ  يُطيعَ عصـيَةِ اهللاِ  يفِ الَّ إِ  ءٍ  كُ  مَ

  IQH»انَهُ بحَ سُ 
طاعة الوالد وتقديم رغبته عىل رغبة الولد مـا مل يكـن يف ينبغي بمعنى (

 ) ذلك معصية هللا أو أمر يرتتّب عليه رضر بالطاعة
 

قِّ الوالِدِ عَ ـلَ ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا ن حَ ئلَ عَ هِ ىلَ امّ سُ لدِ  : قال  وَ
يهِ الَ « مِّ ، وَ بِ  يُسَ هِ ـالَ اسـمِ ، وَ ـ يَمشِ يـهِ ، وَ الَ ي بَـنيَ يَدَ بلَـهُ سُ قَ لـِ  الَ  جيَ

بُّ لَهُ    IRH»يَستَسِ
أي إنّ الواجب عىل الولد أن يظهر اإلحرتام ألبيه من خـالل كلـامت (

املخاطبة، وال يسبقه يف امليش أو ما يظهر عدم اإلحرتام للوالد، وال يكون 
 ) ولدسبباً ملسبّة الوالد بسبب سوء أدب ال

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « قِّ الوَ  مِ هِ أَ ىلَ الِدِ عَ حَ لَدِ ندَ  نْ  وَ عَ لَهُ عِ شَ بِ  خيَ   ISH»الغَضَ
رفات واألقـوال مـا ـظهر من التصغلظ له الكالم أو يُ السنه أو يُ أي ال يُ (

، وأن يسعى عند غضـب والـده أن يتحبـب إليـه ييسء إليه أو جيرح شعوره
  .)احلسنةاللطيف واألخالق بالكالم 

 

                                                             

 . ٣٩٩احلكمة : هنج البالغة  )١(

 . ١٥٩/ ٢: الكايف  )٢(

ل  )٣(  . ٤٥٥١٢: كنز العامّ



 

 ٥١٤ 

 أحاديث يف فضل الوالدين

 : قال× عن اإلمام الصادق
امَ أَ « عَ  رَ يُّ لٍ دَ هِ أَ ىلَ ا عَ جُ لَدِ قرَ  وَ هُ الفَ ثَ   IQH»ورَ
 ) أي إنّ دعوة الوالد أو الوالدة مستجابة ينبغي احلذر منها(

 

لٍ جَ ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا هُ لِرجُ مُ اصِ  : يفِ أبيه من حيث املال فقالاءَ إلَيهِ خيُ
َ مَ نتَ وَ أَ «   IRH»يكَ بِ الُكَ ألِ
 ) بمعنى أن يتجنّب املؤمن االختالف املايل مع والديه حتى إذا كان احلقّ معه(

 

لٍ لِرَ × عن اإلمام الصادق قَ علَيشكى له أن والده جُ دَّ  بدارٍ ثُمَّ  هتَصَ
عَ   : ×فقال فيها بَدا لَهُ أن يَرجِ

نَعَ وَ بِئسَ مَ « ، فَ ا صَ كَ متَهُ فَ نتَ خَ أَ  نْ إِ الِدُ ،  يـهِ لَ  تَرفَع عَ الَ اصَ ـوتَكَ صَ
هُ فَ  نْ إِ وَ  وتَ عَ صَ فَ وتَكَ اخفِضْ أَ رَ   ISH»نتَ صَ

واملراد هو عدم اإلساءة للوالد حتى لو كان هو يف موضع اإلساءة للولد (
 ) أو ظاملاً له رشعاً إذ ينبغي حفظ اإلحرتام ومراعاة األدب مع الوالدين

 

 
 + ++  

                                                             

 . ٩٩/ ١٠٤: بحار األنوار  )١(

ل  )٢(  . ٤٥٩٣٢: كنز العامّ

 . ٢٢٤/ ١٨: وسائل الشيعة  )٣(



 

 ٥١٥ 

 دعاؤه لولده

 
 دعاؤه لولده

 
 

Í&á€'Ï&€@Í˙b«Ü@J 

 
مَّ وَ ا هُ لَ ـمُ للَّ يـيَّ بِبَقَ ـنَّ عَ لْدِ بِإصالَ IQHاءِ وُ ــحِ ، وَ ، IRHيـمْ لـِـهِ

                                                             

يتناول الدعاء بيان منزلة األوالد عنـد الوالـدين، ومـد عنـايتهم ورعـايتهم هلـم،  *
وحرصهم عىل تربيتهم الرتبية الفاضلة الصاحلة التي جتعلهـم مـوفقني يف احليـاة الـدنيا 

ين يف احلياة اآلخرة، كام يتناول ضمناً إيضاح عمل الشيطان، ووسائله يف ومفلحني فائز
اغواء اإلنسان وإضالله، وطرق الوقاية منه واحلذر من مصائده، ثمّ خيتم بالطلـب مـن 

 .اهللا يف الوقاية من الشيطان والتوفيق للوصول إىل رضوان اهللا وفضله
بخـريه (بعد مماتـه، فهـو ينسـب إليـه الولد إمتداد لإلنسان يف حياته و: بقاء ولدي )١(

ه ة للوالدين، أو ذلّة وهـوانٍ هلـام يف الـدنيا، وهـو ) ورشّ فإما أن يكون مصدر فخرٍ وعزّ
صـدقة جاريـة وسـبباً لتواصـل هلـام إما أن يكون فمضاف للوالدين يف اآلخرة كذلك 

 .نحرافاألجر واملثوبة عند صالحهم، وإما أن يكون مصدر أذً ولعن يف حال اإل
أمر يف غايـة األمهيـة، إذ ) ذكوراً أم أناثاً (مسألة صالح األوالد : إصالحهم يل )٢(

هي وظيفة الوالدين األوىل وعليها يرتتب احلساب واآلثار يف الدنيا واآلخرة، ولـذا 
ال يصح اشتغال اآلباء أو الوالدين بجمع املال والتوسع يف الرفاهية واحليـاة املاديـة 

د ورعايتهم األخالقية واإلسالمية، فكام حتتـاج األجسـام إىل مع إمهال تربية األوال
الطعام لتنمو كذلك حيتاج العقل إىل العلم للنضـوج واالدراك، وحتتـاج الـروح إىل 
الرتبيــة األخالقيــة لتزكــوا وترتفــع يف مقــام القــيم اإلنســانية واإليامنيــة، وهــو مــا 

هي بدينه وأخالقـه وأدبـه  يستوجب االهتامم والرعاية من الوالدين فقيمة اإلنسان
 .وعلمه والذي يستوجب االهتامم والرعاية أساساً من الوالدين

RU 



 

 ٥١٦ 

 دعاؤه لولده

ــ بِ ــإِ ـوَ ِ تَاعِي هبِ ــي أُ  ،IQHمْ ـمْ دْ يلِ يفِ إهلِ زِ ، وَ ــمْ هِ رِ دْ يلِ يفِ أَعامَ ــدُ مْ
الِ  مْ ـآجَ مْ IRHهِ هُ غِريَ بِّ يلِ صَ رَ حَّ يلِ  ،ISH، وَ أَصِ ، وَ مْ هُ عِيفَ وِّ يلِ ضَ قَ وَ

ُمْ  ــاهنَ أَديَ ُمْ وَ اهنَ أَخالَ  ITHأَبــدَ مْ وَ ــهِ سِ مْ يفِ أَنفُ ــافِهِ عَ ، وَ ــمْ هُ يفِ  IUHقَ وَ
                                                             

بمعنى أن يكون األوالد مصدر راحة ورسور كلام نظـر اإلنسـان إىل أخالقهـم  )١(
واستقامتهم يف احلياة، وبعكسه فيام إذا مل يكونوا صـاحلني فـإهنم سـيكونون مصـدر 

 .هم األخالقية والنفسيةأذً وحرسة وندامة إلغفال تربيت
بمعنى وفقهم إىل األعامل الصاحلة التي تزيد بأعامرهم وآجاهلم مـن : زد يف آجاهلم )٢(

حسـن األخــالق وبـرّ الوالــدين وصــلة الـرحم وأمثــال ذلــك، فكـام هــو معلــوم أن 
الصاحلات متد يف عمر اإلنسان بينام تسبب اإلدامة عىل املعايص تعجيل أجل اإلنسـان، 

ر قابل للزيادة والنقصان، وعمر حمتـوم ثابـت عنـد اهللا، فلكلّ انس ان عمران؛ عمر مقدّ
وا﴿: وهو مضمون اآلية حُ ا اهللاُ يَمْ اءُ  مَ ثْبِتُ  يَشَ يُ هُ  وَ نْدَ عِ  . ﴾الْكِتَابِ  أُمُّ  وَ

اً يف حتصـيل الرعايـة اإلهليـة : ربّ يل صغريهم )٣( ـل إىل اهللا مهـمّ جـدّ هـذا التوسّ
يف تربية األوالد يف مجيع املجـاالت إذ ال ينبغـي أن خيـل طف اإلهلي الذي يعني لوال

قلب اإلنسان من التوجه إىل اهللا واإلستعانة به يف مجيـع األمـور الصـغرية والكبـرية 
 . ومنها تربية األبناء

وهو تنبيه عىل اإلهتامم بدين وأخالق األبناء وعـدم اإلهـتامم : أصحّ يل أدياهنم )٤(
رض الطفل يف بدنه يسارع األهل إىل الطبيب لعالجـه فإذا م ،بصحتهم البدنية فقط

بينام إذا أصابه االنحراف يف خلقه ودينه وسريته مل يلتفت األهل لذلك، وإذا انتبهوا 
 . مل يسارعوا إىل عالجه حتى تعظم املشكلة وتتفاقم ويصعب حلّها

ض النفسية ال شكّ أن الصحة النفسية اخلالية من العقد واألمرا: عافهم يف أنفسهم )٥(
تربية اآلباء ألبنائهم عن علم ووعـي وحمبـة  تفكلام كان ،هي من نتائج الرتبية الصاحلة

مـن ف ،كان األبناء أسوياء بعيدين عن العقد النفسية وأمراضها ،وحنان واهتامم ورعاية
 . ألطفالامن العلم يف تربية  ظٌّ حأن يكون للوالدين املعنيني بأوالدمها الرضوري 



 

 ٥١٧ 

 دعاؤه لولده

مْ  هِ حِ ارِ وَ مْ  ،IQHجَ هِ ـنْ أَمـرِ نِيتُ بِهِ مِ ا عُ لِّ مَ يفِ كُ رْ IRHوَ أَدرِ يلِ  ISH، وَ
ــدَ  ىلَ يَ عَ ارَ  يَّ وَ ـمْ أَبـرَ هُ لْ عَ اجْ ، وَ ـمْ هُ اقَ زَ ـأَرْ يَـاءَ بُصَ  ،ITHراءَ ـاً أَتقِ

ــكَ  ــنيَ لَ طِيعِ عِنيَ مُ ــامِ َ  ،سَ ألِ نيَ وَ ــحِ نَاصِ ــنيَ مُ بِّ ِ ــكَ حمُ ، IUHولِيَائِ
                                                             

فالصـحة تـاج عـىل (البـدن أي ارزقهم السـالمة يف : يف جوارحهمعافهم  )١(
، موأعضـاء بـدهن مه يف سالمة كاملة يف عقلهـؤرؤوس األصحاء، ومن كان أبنا

فليعلم النعمة العظيمة التي وهبها اهللا هلم، فقد ينفق اإلنسـان كـلّ مالـه ألجـل 
مرض أحـد  عالج عاهة ألوالده كفقدان النظر أو السمع أو النطق أو العقل أو

العظيم الذي يعيشه اآلباء عند عـالج  اجلوارح األخر، عالوة عىل األمل النفيس
ولذا يلزم الشـكر الـدائم هللا عـىل سـالمة األوالد  ،أبنائهم أو عجزهم عن ذلك

 . والدعاء هلم حلفظهم يف عافيته ورعايته وعنايته
حية والنفسـية مسؤولية اآلباء أعظم مـن الرعايـة الصـ: عنيت هبم من أمرهم )٢(

والبدنية واملادية والعلمية واإلجتامعية لألبناء، فاآلباء مسؤولون عن نجاح أبنـائهم 
وإعدادهم كجيل صالح للمستقبل، يف كل املقاييس والتي مـن أمهّهـا هـو العنايـة 
هبم يف أمور دينهم ليضمن استقامتهم وسالمتهم ونجاحهم يف اآلخرة، فمن حيـب 

ملحـدودة العمـر فهـو مـن بـاب أوىل أن حيـب هلـم النجـاح هلم النجاح يف الدنيا ا
 . والتوفيق يف اآلخرة اخلالدة الدائمة وأن ينجيهم من عذاب جهنم وأهواهلا

د، فمن املعلـوم أن رزق اهللا يتسـع كلّـام اتسـع أفـراد العائلـة : أدرر )٣( كثّر، زِ
نُ ﴿ مْ  نَحْ قُهُ زُ ﴾ نَرْ مْ اكُ إِيَّ  . وَ
 . عقل وحكمة يف األمورأي ذوي بصرية وت: برصاء )٤(
د أبنائهم : حمبني ألوليائك مناصحني )٥( يف وهو ما يستوجب عىل الوالدين تعهّ

 . الرتبية والرعايةحسن أهل بيته باحلكمة والعلم وحبّهم لدينهم ولنبيّهم و



 

 ٥١٨ 

 دعاؤه لولده

لِ  يعِ أَعدَ ـوَ مِ ينَ اجَ انِدِ عَ مُ  IQHئِكَ مُ نيَ بوَ نيَ آمِ  . غِضِ
يا دِ ضُ ِمْ عَ دْ هبِ دُ مَّ اشْ هُ دِيIRHللَّ مْ أَوَ ـِ أَقِمْ هبِ مْ ISH، وَ ـِ ثِّـرْ هبِ كَ ، وَ

دِي دَ يِّنْ  ،ITHعَ زَ ِمْ  وَ ي هبِ ِ رضَ أَحيِ  ،IUHحمَ مْ  وَ ـِ ي هبِ ـرِ يوَ  ،IVHذِكْ نـِ فِ  اكْ
                                                             

وهو تأكيد عىل الرتبية الدينية لألوالد وتعميق خط اهلـد : معاندين ألعدائك )١(
وتعريفهم بخط الشيطان وحزبه وبشكل خاص عند بلوغهم سـنّ واإلستقامة فيهم 

 . اإلدراك والعقل ليكونوا من أولياء اهللا ومن أعداء الشيطان وحزبه
بمعنى قوّ هبم شأين واجعلهم عوناً يل يف أمـوري الدنيويـة : أشدد هبم عضدي )٢(

 ). قوام اليد وبشدهتا تشتد قوة اليد: العضد(واألخروية 
األود هو العوج واملراد أصلح هبم اخـتالل وضـعي وحـالتي، : ديأقم هبم أو )٣(

ب الظهر وهشاشة العظـام واشـتداد املـرض والضـعف ربَ وذلك عند كِ   السن وحتدّ
والعلل التي تقعد الوالدين عن احلركة الطبيعية لإلنسان حيـث ينبغـي لـألوالد أن 

 . هلم ودعائهم يؤدّوا حقّ الوالدين عليهم ليفوزوا برضا اهللا ورضاهم
ترزقني من األوالد واألحفاد الذين يملؤون العـني  بمعنى أن: ر هبم عدديكثّ  )٤(

 . هبجة ورسوراً ويكونون لآلباء واألجداد زينة وفخراً وهيبة
وهي إشارة إىل عدم ترك األوالد آلبائهم واالنقطـاع عـنهم : زين هبم حمرضي )٥(

ــاهتم ا ــد الكــرب واإلســتقالل عــنهم يف حي لشخصــية مــع أزواجهــم وامهــاهلم عن
وأوالدهم، حيث جيب أن يكون األجداد حمل الرعاية الدائمة والعنايـة الفائقـة، إذ 

رْ  أَنِ ﴿إنّ كلّ خري لد األبناء هو من والدهيم بعد اهللا سـبحانه  ـكُ يْكَ  يلِ  اشْ دَ الـِ لِوَ  وَ
 َّ ﴾ إِيلَ ريُ  . ينفليس من العدل رعاية األزواج واألوالد وامهال رعاية الوالد املَصِ

أي اجعلهــم مــورد ثنــاء ومــدح مــن النــاس يف أعامهلــم : أحيــي هبــم ذكــري )٦(
وأخالقهم ليكونوا مورد فخرٍ وثناء لآلبـاء يف حيـاهتم، ومـورد عـزّ ورمحـة وذكـر 

 . حسن لآلباء بعد موهتم



 

 ٥١٩ 

 دعاؤه لولده

يْبَتِي ِمْ يفِ غَ تِي ،IQHهبِ ــاجَ ـىلَ حَ مْ عَ ـِ نِّـي هبِ أَعِ ـمْ يلِ IRHوَ هُ لْ عَ اجْ ، وَ
بِّنيَ  ِ بِنيَ ISHحمُ دِ َّ حَ يلَ عَ بِلِنيَ  ITH، وَ قْ نيَ يلِ  ،مُ يمِ تَقِ سْ َ  ،IUHمُ ريْ طِيعِنيَ غَ مُ

نيَ  اصِ َ عَ ريْ نيَ  ،غَ اقِّ الَ عَ الَ  ،IVHوَ الَ خـاطِئِنيَ وَ نيَ وَ َالِفِ   . خمُ
                                                             

ل : اكفني هبم يف غيبتي )١( أي اجعلهم عىل درجة من الرشد واحلكمة التي يعوّ
مـن تكليفهم مور ويعتمد عليهم يف قضاء احلوائج عند عليهم يف الترصف يف األ

 . قبل ذوهيم سواء يف احلرض أو يف السفر
مـن  اً وهو تنبيه إىل أنّ األبناء جيب أن جيعلـوا جـزء: أعنّي هبم عىل حاجتي )٢(

 ، ومنها املسـارعة إىلب إىل اهللا بذلكرعاية والدهيم والتقرّ  اليومية هواهتامماهتم 
دين سواء يف وقت عافيتهم وقدرهتم أو عند الكـرب يف السـن قضاء حوائج الوال

 . والضعف يف البدن واإلمكانية
بمعنـى أن تكـون الطاعـة عـن تقـدير وإجـالل ملنزلـة : واجعلهم يل حمبّني )٣(

وتــربيتهم حـبّ وتثمـني لفضــلهم وتضـحياهتم عــن ريعة، وـالوالـدين يف الشـ
 . ورعايتهم الدائمة هلم وترشيدهم

ب عليه(تعطفني مشفقني م: حدبني )٤( قـة ) تعطّف: حتدّ واملراد هو احلنـان والرّ
واملسارعة إىل رضاء الوالدين فام من خريٍ لألوالد إال أصله ومنبتـه وفضـله مـن 

 . الوالدين ومن دعائهم هلم
واملراد عـدم مشاكسـة أو خمالفـة أو جمادلـة األبنـاء آلبـائهم : مستقيمني يل )٥(

ن عن راحة ورسور وباخلصوص إذا اطلب منهم األبوبمعنى اإلمتثال جلميع ما ي
 . كانت مطالب شخصية أو مطالب عامة ليس فيها حرمة أو أذ لآلخرين

وقـد  لوالدين، أو العاصني واملتمـردين علـيهاماأي التاركني لطاعة : عاقني )٦(
د اهللا من يكون كذلك بسوء العاقبة واحلياة الضنكة العسرية  . توعّ



 

 ٥٢٠ 

 دعاؤه لولده

أَعِ  مْ وَ ربِيَتِهِ ىلَ تَ مْ  ،نِّي عَ هِ بِرِّ مْ وَ أدِيبِهِ تَ نْكَ IQHوَ نْ لَدُ بْ يلِ مِ هَ ، وَ
مْ أَوالَ  هُ عَ وراً مَ كُ َ IRHداً ذُ ـريْ كَ خَ لـِ ـلْ ذَ عَ اجْ ـمْ يلِ  ،اً يلِ ، وَ هُ لْ عَ اجْ وَ

أَلْتُكَ  ا سَ ىلَ مَ وناً عَ   .عَ
                                                             

أي وفّقني إلحسان معاملتهم، واملراد الرتبيـة الصـاحلة التـي : همأعنّي عىل برّ  )١(
تنمي فيهم ملكات اخلري واهلد والصالح من تعويدهم عمل اخلري ومراعاة الوازع 
ـد الوالـدان أوالدهـم بـالتعليم يف  الديني واألخالقي يف مجيع األعـامل، فكـام يتعهّ

تتأصل فيهم ملكة اخلري واهلد املدارس كذلك ينبغي تعهدهم دينياً وأخالقياً حتى 
 . واالستقامة

ال يوجد متييز يف اإلسالم بني الذكر واألنثى من حيث القيمة اإلنسـانية : ذكوراً  )٢(
فلكـل حقوقـه وواجباتـه ) البنات حسنات واألوالد نعمـة: (والدينية ويف احلديث

ان وطبيعـة التي تتالءم مع الدور التضامني يف املجتمع الذي ينسجم مع فطرة اإلنس
ـة للرغبـة الذاتيـة واإلنسـانية يف  األنثى والذكر، ولعلّ املراد بطلـب الـذكور خاصّ
استمرار اسم الشخص وعائلته، فإنّ الولد يشكل اإلمتداد اخلارجي للوالـد الـذي 
حيمل اسمه ولقبه بينام حتمل البنت لقـب زوجهـا ويكـون لقـب أوالدهـا كـذلك، 

ت خارجية يف املجتمع بحكم دوره الـذكوري، عالوة عىل ما يقدمه الذكر من خدما
والذي قد تكون فيه مشقة ال تستطيعها املرأة بحكم طبيعتها الناعمـة اجلميلـة، وإن 
كان دور املرأة يف البيت وتربية األوالد ورعايتهم ال يقلّ أمهية عن دور الرجل، بـل 

ة به،  هو مكافئ له، فاإلسالم قد جعل لكل من الرجل واملرأة دوره ووظيفته اخلاصّ
بحكم طبيعة خلقه، وخصائصه الذكورية أو األنثوية سواء يف البيت أو يف املجتمـع 
والتي قد تكون املـرأة أقـدر أو أكفـأ فيهـا مـن الرجـل أحيانـاً، ويف دعـاء اإلمـام 

 . بالولد قد تكون له جنبة أخر إضافية وهو استمرار اإلمامة يف صلبه× السجاد



 

 ٥٢١ 

 دعاؤه لولده

مَّ [ هُ ـيْطَانِ الـرَّ  IQH]اللَّ نَ الشَّ تِي مِ يَّ رِّ ذُ ينِ وَ ذْ أَعِ يمِ وَ إنَّـكَ IRHجِ ، فَ
تَنَا قْ لَ َيْتَنَا ،خَ هنَ نَا وَ تَ رْ أَمَ غَّ  ،وَ رَ ابِ ماَ وَ وَ نَـا بتَنَا يفِ ثَ تَ رْ هَّ  ،أَمَ رَ تَنَـا بوَ

وَّ  دُ لْتَ لَنَا عَ عَ جَ ، وَ هُ ابَ قَ اعِ نَ كِيـدُ نَّـاISHاً يَ طْتَهُ مِ ـلَّ ْ  ITH، سَ ـا ملَ ـىلَ مَ عَ
ــدُ  نْتَهُ صُ ــكَ ، أَسْ ــهُ نْ ــهِ مِ يْ لَ طْنَا عَ ــلِّ اتُسَ نَ يَ IUHورَ ــارِ َ ــهُ جمَ تَ يْ أَجرَ ، وَ

                                                             

لصحيفة السجادية وقد تكون مناسبة للدعاء عند التوقف اضافة ليست من أصل ا )١(
 .ثم الرشوع جمدداً 

ينبغي عىل الوالدين اإلكثار واملواصلة بالدعاء لـألوالد ملـا لـه مـن أثـر عظـيم يف  )٢(
حفظهم من رش الشيطان وجنده، ويف سريهم يف مسار اهلد واإلستقامة، ويعظم هـذا 

: والوالدين كام يف دعاء اإلمام زيـن العابـدينالدعاء يف أوقات الصالة خاصة لألوالد 
 ). ..اللهم ال تنسني ذكرمها يف إدبار صاليت، ويف إنّىً من آناء لييل ويف كل ساعة(
ـيْطَانَ  إِنَّ ﴿أي يدبّر احليل واملكائد لإليقاع بنا، قـال تعـاىل : يكيدنا )٣( ـمْ  الشَّ وٌّ  لَكُ ـدُ  عَ

وهُ  ِذُ اً﴾ ولـذا ينبغـي معرفـة فَاختَّ وّ دُ هـذا العـدو جيـداً ومعرفـة خصائصـه وقدراتـه  عَ
وإمكانياته ووسائل خدعه وإضالله لكي يمكـن مواجهتـه واإلنتصـار عليـه وهـو مـا 

حه الدعاء يف بعض مضامينهي  . وضّ
أي أعطيته السلطة والقـدرة يف النفـوذ إىل عقولنـا والتـأثري عليهـا : سلطته منّا )٤(

وإن كان اهللا قد أعطى (قدرة يف التأثري عليه بوسوسته وإحيائه بام مل تعطنا مثل هذه ال
ة ألسلحته ومنها الدعاء والذكر والعبادة  ). عباده الصاحلني أسلحة أخر مضادّ

اً مسـتقراً يف أنفسـنا حيـث يمكنـه التـأثري  تأي جعل: أسكنته صدورنا )٥( له مقرّ
حيائيـة ويسـتعمل قدراتـه اإليطلع عـىل احوالنـا عقولنا ونفوسنا، فهو يف املتواصل 

عاملنا ولكن قدرة الشيطان ناقصة فهي ال تتجاوز حدّ الوسوسة واإلحياء يف أللتأثري 
أما التنفيذ والقرار والعمل فهو مرتبط باإلنسان وحـده والـذي يسـتطيع إمهـال أو 

 . مقاومة وساوس الشيطان



 

 ٥٢٢ 

 دعاؤه لولده

ائِنَا نَـاIQHدِمَ لْ فَ ـلُ إنْ غَ غفُ نُنَـا IRH، الَ يَ مِ ؤْ ـينَا، يُ ـى إنْ نَسِ نْسَ الَ يَ ، وَ
ابَكَ  قَ نَا ،ISHعِ فُ َوِّ خيَ كَ  وَ ِ ريْ نَا إنْ  ،ITHبِغَ مْ َ ةٍ  مهَ شَ احِ نَا بِفَ عَ ـجَّ ـا شَ يْهَ لَ  ،IUHعَ

                                                             

أي جعلت له التأثري املتواصـل مـن دون انقطـاع حيـث : أجريته جماري دمائنا )١(
يع أن ينفذ إىل نقطة الضعف يف أنفسنا متاماً كـام تنتقـل الفريوسـات يف جسـم يستط

هبا جزءاً بعد آخر  . املريض وخترّ
فهو يف حالة حرب مستمرة بال انقطـاع وال توقّـف، حتـى وإن : ال يغفل إن غفلنا )٢(

غفل اإلنسان عنه وعن حماربته، فهو مستمر يف الكيد ونصب الشـراك واملكائد الواحدة 
  :عد األخر، ومن أسلحته فـي ذلك املوارد التي سيتعرض له الدعاء فيمـا ييلب
ة للشيطان هي أن جيعل اإلنسان غافالً عـن : يؤمننا عقابك )٣( فمن األسلحة املهمّ

ا بنسيانه له أو بإشعاره باألمن والطمأنينة، وهـذه الغفلـة تتشـعب إىل الغفلـة  ربّه إمّ
نسان خملّداً يف هذه الدنيا، فغاية سعي الشـيطان عن املوت وحلول األجل، وكأن اإل

أن ينيس اإلنسان املوت وينسيه حساب اآلخرة وعقاب اهللا عـىل عصـيانه وبشـكل 
 . عام ينسيه ذكر اهللا واطالعه عىل األعامل واألقوال

فنا بغريك )٤( أي التخويف الكـاذب بـأمور الـدنيا، وهـو سـالح آخـر مـن : وخيوّ
نسان لإلكثار من شهوات الـدنيا وزينتهـا، كـاخلوف مـن أسلحة الشيطان لدفع اإل

الفقر، واخلوف من الطاغوت، وهو ما يمنع من اإلسهام يف موارد اخلـري واإلنفـاق 
﴾والبذل يف سبيل اهللا  رَ قْ فَ مُ الْ كُ عِدُ يْطَانُ يَ أو بالتخويف من عواقب اجلهـاد أو  ﴿الشَّ

 . طاعاتاألمر باملعروف والنهي عن املنكر وأمثال ذلك من ال
التشجيع عىل الفاحشة، والفاحشة هـو الفعـل القبـيح أو مـا يشـتدّ قبحـه مـن  )٥(

الذنوب، وهو سالح آخر من أسـلحة الشـيطان لتشـجيع اإلنسـان عـىل ارتكـاب 
يْطَانُ ﴿الذنوب واملعايص  مُ  الشَّ كُ عِدُ رَ  يَ قْ مْ  الفَ كُ رُ أْمُ يَ اءِ  وَ شَ حْ فَ اهللاُ بِالْ مْ  وَ كُ عِـدُ ةً  يَ ـرَ فِ غْ  مَ

نْ الً  هُ مِ فَضْ  . ﴾وَ



 

 ٥٢٣ 

 دعاؤه لولده

إنْ  نَا وَ مْ َ لٍ  مهَ مَ الِحٍ  بِعَ بَّطَ  صَ نْهُ  نَاثَ ضُ  ،IQHعَ رَّ تَعَ اتِ  نَاـلَـ يَ وَ ـهَ  ،IRHبِالشَّ
                                                             

قنا أو بطّأنا عن العمـل الصـالح : التثبيط عن عمل الصاحلات )١( ثبّطنا أي عوّ
واملسارعة إليـه، فمـن أسـلحة الشـيطان التثبـيط عـن عمـل اخلـري وتعـويــق 
الـمؤمنني عن املسـارعة إىل األعمــال الصالــحة بالتســويف والتـأخري حتـى 

فـإذا هـمّ اإلنسـان  ،ه، أو يسـدّ بابـهيذهب وقت فعل اخلري أو تزول القدرة عنـ
ل له فـي نفسه القيام بباحلجّ أو الصدقة أو الصالة املستحبة أو  عمل صالح، سوّ

عن العمل الصالح حتى أو تأخري الصدقة أو التقاعس تأخري احلج للعام القادم 
إذا مهمت بخـري : (قال× تذهب فرصته، وهلذا ورد يف احلديث عن اإلمام الباقر

عن اخلري بسبب موانـع االمتناع كام أنه ال ينبغي ) إنك ال تدري ما حيدثفبادر ف
ة  . ومهية أو موانع هيّنة يسهل إزالتها والتخلص منها، فإن األجر عىل قدر املشقّ

وهو سالح فتاك من أسلحة الشيطان الذي يتسلل فيه : التعرض بالشهوات )٢(
يِّـنَ ﴿ار إليهـا القـرآن إىل أعامق النفس من خالل اهلو والشهوات التـي أشـ  زُ

بُّ  لِلنَّاسِ  اتِ  حُ وَ هَ نَ  الشَّ اءِ  مِ بَنِنيَ  النِّسَ الْ نَاطِريِ  وَ قَ الْ ةِ  وَ نْطَرَ نَ  املُقَ بِ  مِ هَ ةِ  الذَّ ضَّ الْفِ  وَ
َيْلِ  اخلْ ةِ  وَ مَ وَّ امِ  املُسَ األَنعَ ثِ  وَ َرْ احلْ لِكَ  وَ تَاعُ  ذَ يَا احلَيَاةِ  مَ نْ واملراد بالبنني التكاثر  ﴾الدُّ

احلراسة واحلاميـة، وبالقنـاطري املقنطـرة مـن رجال م واحلشم واألوالد واخلدَ  يف
ية أو العينية، واملراد باخليل املسومة  الذهب أي اإلكثار من مجع املال والثروة املادّ

هو السيارات الفارهة والفـاخرة التـي تكـون بأحـدث املـوديالت يف يومنا هذا 
رة، واملوالتقنيّات  راد باألنعام واحلرث هو املـزارع وثمراهتـا مـن احلديثة واملتطوّ

املنتوجات الزراعية واحليوانية وما فيها من وسائل ترفيهية ومنتجعـات سـياحية 
وأمثال ذلك من األمور املستحدثة التي تشد اإلنسان إليها وتسـتغرقه يف عاملهـا 

 . الدنيوي الذي يبعده عن القيم اإلسالمية واملُثل األخالقية العالية



 

 ٥٢٤ 

 دعاؤه لولده

بُ لَ  نْصِ يَ اتِ ـوَ ـبُهَ نَاIQHنَا بِالشَّ بَ ـذَ ا كَ نَ ـدَ عَ ـ ،IRH، إنْ وَ نَّانَ إنْ مَ  ISHاوَ
نَا فَ لَ نَاالَّ إِ وَ  ،أَخْ ـلَّ هُ يُضِ يْـدَ نَّا كَ فْ عَ إِ ITH تَرصِ بَ الَّ ، وَ نَـا خَ قِ  IUHالَـهُ  تَ

                                                             

وهي الشكوك التـي حتـول دون اإلسـتقامة عـىل املبـدأ أو : النصب بالشبهات )١(
العمل الصالح، فمن أسلحة الشيطان التشكيك يف أمور العقيـدة أو أمـور الـدين، 
، سـواء بجـدواها وفائـدهتا، أو  والتشكيك يف املشاريع الصاحلة وأعامل اخلري والـربّ

يامن بعد البحث والتحقيق إذا اطمأنـت برجاهلا والقائمني عليها، ولذا يلزم أهل اإل
أنفسهم إىل املشاريع الصاحلة أن يمضوا فيها دون أن يستمعوا إىل أصوات الشيطان 

 . أو وسوسته
ر فيهـا اآلمـال : املواعيد واآلمال الكاذبة )٢( وهو من أسلحة الشيطان التـي يصـوّ

ق بمواعيـد وكأهنا حقيقة واقعـة، لـذا يلـزم أهـل اإليـامن أن حيـذروا مـن التصـدي
الشيطان وأمانيه الكاذبة سواء يف األمور الفردية أو اإلجتامعيـة وأن يوازنـوا ذلـك 

ِ العمر  . بذكر املوت وقِرصَ
انا، جعل لنا األماين واألحالم التي ترغب هبا الـنفس : األماين الكاذبة )٣( منّانا أي شهّ

يلزم أهل اإليـامن عـدم لتكون هذه األماين وسيلة لإلغواء والصدّ عن سبيل اهللا، ولذا 
االنسياق مع اهلو والشهوات وعدم الغفلـة عـن األمـاين التـي يكـون نفعهـا للـدنيا 

 . واآلخرة
وهو تنبيـه ألهـل اإليـامن لإلسـتعانة بـاهللا سـبحانه عنـد : حتبسه بكثرة الدعاء )٤(

اشتداد كيد الشيطان ووسوسته لإلكثار من الذكر والدعاء والعمل الصـالح الـذي 
 . نسان ينشغل يف طاعة ربّه ويغفل عن وسوسة الشيطان وحيلهجيعل اإل

جنونه، مبالغته يف اإلغواء والتضييع واالفسـاد، واملـراد هـو اإلسـتعانة : خباله )٥(
باهللا يف أن ال يرتك عبده فريسة ومصبّاً للكيد الشيطاين من دون تنبيهه ومساعدته يف 

 . النجاة من حيله وخدعه



 

 ٥٢٥ 

 دعاؤه لولده

لَّنَا تَزِ سْ  . يَ
مَّ ا هُ لْطَانِكَ للَّ نَّا بِسُ هُ عَ طَانَ لْ رْ سُ هَ اقْ ةِ  ،IQHفَ ثْرَ نَّا بِكَ هُ عَ بِسَ ْ تَّى حتَ حَ

اءِ لَكَ  عَ نُصبِ IRHالدُّ نيَ بِكَ ، فَ ومِ هِ يفِ املَعصُ يْدِ نْ كَ  . ISHحَ مِ
ي ا ْنَعنـِ الَ متَ ي، وَ ائِجِ ـوَ ـضِ يلِ حَ اقْ ، وَ يلِ ؤْ لَّ سُ طِنِي كُ مَّ أَعْ هُ للَّ
نْ اإلِ  مِ د ضَ قَ ةَ وَ ابَ ا يلِ جَ الَ ITHتَهَ نْـكَ ، وَ ـائِي عَ عَ ـبْ دُ جُ ْ ـد  IUH حتَ قَ وَ

يتِ  رَ آخِ نيَايَ وَ نِي يفِ دُ ا يُصلِحُ لِّ مَ َّ بِكُ يلَ نُنْ عَ امْ ، وَ نِي بِهِ تَ رْ ـا  ،أَمَ مَ
                                                             

ـه إليـه عنـد كـل : طانكفاقهر سلطانه بسل )١( ـل بـاهللا والتوجّ وهو ما يعني التوسّ
إحساس بنزغ الشـيطان ووسوسـته وتزيينـه للمحرمـات ليصــرفه بلطفـه ورمحتـه 

 . وقدرته، فسلطان اهللا أعظم من سلطانه وقدرته أعظم من قدرة الشيطان
 وهو تنبيه عـىل أمهيـة الـدعاء ودوره يف النجـاة مـن كيـد: حتبسه بكثرة الدعاء )٢(

اء  . الشيطان ومكره وخاصة إذا صدر عن قلب خملص دعّ
وألطافـك و تنبيهـك املحفوظني من ارتكاب املعايص بعونك : املعصومني بك )٣(

 . اخلفية
) وقال ربّكم أدعـوين أسـتجب لكـم(وذلك إشارة إىل اآلية الكريمة : ضمنتها يل )٤(

يف الدنيا وإمـا يف اآلخـرة فقد ضمن اهللا عىل نفسه اإلستجابة بجميع دعوات العباد إما 
 ). راجع كتاب أبواب الرمحة(ما دامت منسجمة مع رشوط استجابة الدعاء 

وهو إشارة إىل االمتناع عن املعايص التي قد حتجب اإلجابـة : ال حتجب دعائي )٥(
وينِ ﴿: العاجلة للدعاء قال تعاىل رُ كُ اذْ مْ  فَ كُ رْ كُ وا أَذْ رُ كُ اشْ ال يلِ  وَ ونِ  وَ رُ فُ  . ﴾تَكْ



 

 ٥٢٦ 

 اؤه لولدهدع

نْـتُ  ، أَو أَعلَ يْـتُ فَ ـرتُ أَو أَخْ هَ ، أَو أَظْ يتُ ـا نَسِ مَ نْهُ وَ تُ مِ رْ كَ ذَ
ِي نِي يفِ مجَ لْ عَ اجْ ، وَ رتُ َ نَ الأَو أَرسْ صلَ ـعِ ذلِكَ مِ نيَ مُ ايلِ  IQHحِ ؤَ بِسُ

، الـ ـاكَ نيَ بِالــطَّلَبِ إِ ـإيَّ حِ نْجِ يْــرِ الـمُ ، غَ منُوعِنيَ ـلَيْــكَ  IRHمَ
 ، يْكَ لَ لِ عَ كُّ وَّ ـالبِالتَّوَ عَ ةِ  ISHينَ ذِ مُ ارَ نيَ يفِ التِّجَ ابِحِ ، الرَّ ذِ بِكَ وُّ بِالتَّعَ

، الـ لَيـكَ ينَ ـعَ ارِ جَ ، ال ITHمُ كَ قُ مُ ـبِعِــزِّ زْ مُ الــرِّ ـيْهِ لَ ــعِ عَ سَّ ـوَ
ـالَ  عِ احلَ اسِ لِكَ الوَ نْ فَضْ ، ال ،لُ مِ كَ مِ رَ كَ ودِكَ وَ ـنَ ـبِجُ ينَ مِ زِّ عَ مُ

ال ، وَ لِّ بِكَ الـالذُّ ، وَ ن الظُّلْمِ بِعَدلِكَ ينَ مِ ارِ جَ َ ـمُ افَنيْ عَ ـنَ  IUHمُ مِ
                                                             

أي الذين أصلح اهللا أحواهلم وشؤوهنم ودبَّر أمرهم بلطفه وفضـله : املصلَحني )١(
 . من خالل دعائهم وتوسلهم باهللا وانقطاعهم إليه

ل عليك )٢( أي من الذين مل تكلهم إىل غريك أو إىل أنفسـهم : غري املمنوعني بالتوكّ
ـل وأعامهلم ألهنم دعوا غريك، أو أرشكوا معك آخرين، فمن سأل اهللا  بصدق وتوكّ

 ). أليس اهللا بكافٍ عبده(عليه كفاه اهللا ودبّر أمره 
ذين )٣( املجارين، اآلمنني املحفوظني من كيد الشيطان لكثرة جلـوئهم إليـك : املعوّ

 . ودعائهم وذكرهم لك
املأمونني الداخلني يف محايتك وأمنك ألهنم استعانوا بك واستجاروا : املجارين )٤(

ك وقدرتك  . بعزّ
ا ـمحنة والـبالء كمــأي الذين عافيتهم وأغنيتهم عن الوقوع يف الـ: معافَنيَ ـلا )٥(

ي الروايــات إنّ اهللا يــدفع الــبالء بالصــدقة والــدعاء ويف احلــديث عــن اإلمــام ـفــ
عاء مل يـره اهللا ذلـك الـبالء أبـدا«× الصادق ف بالء يصيبه فتقدم فيه بالـدّ  »من ختوّ

 ). ١٠٩٦/ ٤الوسائل ج(



 

 ٥٢٧ 

 دعاؤه لولده

الالبَالَ  ، وَ محَتِكَ ، وَ ـءِ بِرَ نَاكَ رِ بِغِ قْ نَ الفَ َ مِ غنَنيْ عصُ ـالمُ نَ مَ نيَ مِ ومِ
اكَ  وَ طَأِ بِتَقْ اخلَ لَلِ وَ الزَّ نُوبِ وَ الIQHالذُّ ـدِ ـ، وَ شْ الرُّ ِ وَ ريْ قِنيَ لِلْخَ فَّ وَ مُ

ــكَ  تِ ابِ بِطَاعَ ــوَ الصَّ ــIRHوَ ال نُوبِ ـ، وَ ــذُّ َ ال ــنيْ بَ مْ وَ ــنَهُ يْ الِ بَ حَ مُ
يَتِكَ  عصِ لِّ مَ كِنيَ لِكُ ، التَّـارِ تِكَ اكِنِنيَ يفِ جِ ISHبِقُدرَ كَ ، السَّ ارِ  . ITHوَ

ـنْ ا ا مِ نَ ـذْ أَعِ ، وَ كَ محَتـِ رَ ـكَ وَ فِيقِ كَ بِتَوْ ِيعَ ذلـِ طِنَا مجَ مَّ أَعْ هُ للَّ
                                                             

فكلّام زادت تقو اإلنسان أو زاد ورعه وخوفه من اهللا، : تقواكاملعصومني ب )١(
زاد وعيه إىل أخطار الذنوب وأرضارها فيمتنع عـن ارتكاهبـا، كمـن يعلـم أثـر 
ث بوباء الكولريا أو األمراض السارية فيمتنع عن تناولـه، بـل  م أو املاء امللوّ السّ

 . اإلمتناع عن الذنبحيتاط منه ويبتعد عنه والذي من شأنه توليد العصمة أو 
فكلّام زادت طاعة اإلنسان لربّه وإخالصه له زاد توفيقـه : املوفقني بطاعتك )٢(

ينَ ﴿للصاحلات واخلريات  الَّـذِ وا وَ ـدُ اهَ ا جَ مْ  فِينـَ نَّهُ يَ ـدِ نَهْ نَا لَ ـبُلَ إِنَّ  سُ عَ  اهللاَ وَ  لَــمَ
﴾ نِنيَ سِ  . املُحْ

نبغـي عـىل املـؤمن أن وهو أحد األهداف األساسية التي ي: لكل معصيتك )٣(
حني واخلاشعني واملتّقني حيث ينبغي عليـه أن يمتنـع ـيصلها لبلوغ مرتبة الصال

ي اهللا الصـغرية والكبـرية ليـنعم بفضـل اهللا ورضـوانه وألطافـه ـعن كل معاص
 . اخلفية

وهو تعبري عن العـيش يف األجـواء اإليامنيـة الصـاحلة : الساكنني يف جوارك )٤(
ته ومناجاتـه التي يستشعر فيها ا ة مودّ س لذّ ملؤمن العالقة احلميمة مع اهللا ويتحسّ

ودعائه وهذا ما يتطلـب اهلجـر واالنقطـاع عـن كـلّ جمـالس اللهـو والتضـييع 
 . للوقت



 

 ٥٢٨ 

 دعاؤه لولده

ـاتِ  لِمَ املُسْ نيَ وَ لِمِ ِيـعَ املُسْ طِ مجَ أَعْ ، وَ عِريِ ابِ السَّ ذَ نِنيَ  ،عَ املُؤمِ وَ
نَاتِ  املُؤمِ سِ  ،IQHوَ أَلْتُكَ لِنَفْ ي سَ ثْلَ الَّذِ يـمِ لْـدِ لِوُ ـلِ  ،ي وَ اجِ  يفِ عَ

لِ اآل آجِ نيَا وَ يـبٌ الدُّ ِ يبٌ جمُ رِ ةِ، إنَّكَ قَ رَ يمٌ  ،خِ لـِ يعٌ عَ ـمِ ـوٌّ  ،سَ فُ عَ
ـورٌ  فُ يمٌ  ،غَ حِ وفٌ رَ ؤُ  . رَ

يفِ اآل ــنَةً وَ سَ يَا حَ نْ آتِنَــا يفِ الــدُّ ابَ ﴿وَ ــذَ قِنَــا عَ ــنَةً وَ سَ ةِ حَ ــرَ خِ
﴾  . النَّارِ

 

 
 
 

+ + + 

                                                             

د اإلنسان مـن هذه الشمولية يف الدعاء هي  )١( من عالمات اإليامن حيث يتجرّ
ـة، حبّه لذاته وأهله ليحب اخلري جلميع أهل اإليامن خاصة ومج يع خلـق اهللا عامّ

ة املؤمنة يف كلّ أعامله وأحواله  . وأن يعيش همّ األمّ



 

 ٥٢٩ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 أحاديث في تربية األبناء 

 

 وحقوقهم أحاديث يف تربية األبناء 
 

بِّ ﴿ نِي رَ لْ عَ يمَ  اجْ قِ الةِ  مُ نْ  الصَّ مِ تِي وَ يَّ رِّ نَا ذُ بَّ بَّلْ  رَ تَقَ اءِ  وَ عَ   IQH﴾دُ
ماً الَ ﴿ وْ نْ يَ الِدٌ عَ ي وَ ْزِ نْ   جيَ ازٍ عَ وَ جَ لُودٌ هُ وْ الَ مَ هِ وَ لَدِ يْئاً  وَ هِ شَ الِدِ   IRH﴾وَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مُ الوَ « لزَ نَ يَ قُ  الِدَ مِ لَ احلُ هِ مَ وقِ لِوَ مُ دِ لزَ نَ  ا يَ لَدَ مِ قوقِ لِ  الوَ هِ وَ احلُ   ISH»الِدِ
كام إنّ لآلباء حقوقاً واجبة عىل  ،أي إنّ لألبناء حقوقاً واجبة عىل آبائهم(

 ) فال ينبغي ترك األوالد من دون اإلهتامم برتبيتهم وتأديبهم ،أبنائهم
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

مَ اهللاُ وَ « حِ هُ عَ أَ  الِداً رَ لَدَ هِ ىلَ عَ  انَ وَ   ITH» بِرِّ
فال ينبغي  ،املراد هو حسن الرتبية والتعليم للولد ليقوم بربّ والديه فيام بعد(

أن يكون اإلهتامم حمصوراً يف الغذاء والصحة واللباس والنظافـة واملتطلّبـات 
ة فحسب فالرتبية األخالقية والدينية أهمّ من الغذاء  ) والدواء العامّ

  :قال× اإلمام الصادقعن 
ريَ « نْ مِ هِ املُ  اثُ اهللاِ مِ بدِ لَدٌ صَ ؤمِ عَ رُ لَهُ  الِحٌ نِ وَ   IUH»يَستَغفِ

                                                             

 . ٤٠ :إبراهيم )١(

 . ٣٣: لقامن )٢(

ل  )٣(  . ٤٥٣٤٤: كنز العامّ

ل  )٤(  . ٤٥٤١٧: كنز العامّ

 . ٤٧١/ ١: مكارم األخالق  )٥(



 

 ٥٣٠ 

 أحاديث يف تربية األبناء

أي إنّ املرياث احلقيقي الذي يرتكه األب هو الرتبية اإليامنية الصـاحلة (
هـتامم الوالـدين وتكـون لـه اوهو الذي ينبغي أن يستحوذ عىل  ،لألوالد

شـهادة اجلامعيـة أو األولوية قبل اإلهتامم بمستقبل األوالد مـن حيـث ال
 ) املهنة أو املال واملكانة االجتامعية وأمثال ذلك

 : قال× عن اإلمام الصادق
ريَ ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِقال « زَّ وَ  اثُ مِ نْ جَ اهللاِ عَ هِ املُ  لَّ مِ بدِ نْ ؤمِ عَ هُ مِ عبُدُ لَدٌ يَ  نِ وَ

هِ  مَّ  )أي ولد صالح يعبد اهللا( »بَعدِ الَ  ثُ كَ  يفِ ةَ يَ اآل ×بدِ اهللاِو عَ بُ  أَ تَ يَّ زَ قوله  ارِ
نْ : تعاىل بْ يلِ مِ لِيَّ  ﴿هَ نْكَ وَ نِي وَ *  اً لَدُ ثُ رِ نْ آلِ يَ ثُ مِ رِ قُوبَ  يَ عْ   IQH﴾يَ
أي أن مرياث الرجل يف أوالده هو ليس كثرة عددهم وإنام هو األوالد (

عنارص قـوة الصاحلني الذين يكونون له باب للمغفرة والرمحة وللمجتمع 
  ).مة األمةورفعة لبناء املستقبل وخد

 :قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ريمَ « ى بنُ مَ رَّ عيسَ بُ  ×مَ عَذَّ ، ثُمَّ  بِقَربٍ يُ بُهُ رَّ بِ  صاحِ نْ مَ لٍ قَ  هِ مِ أي ( ابـِ

وَ ذَ إِ فَ  )العام الذي يليه ، فَ  ا هُ بُ عَذَّ ،يَ : الَ قَ لَيسَ يُ بِّ َ  ا رَ رتُ هبِ رَ ا القَـربِ ذَ مَ
بلَ ( وَ امَ وَ عَ ) قَ ، وَ  هُ بُ عَذَّ رتُ بِ يُ رَ وَ امَ وَ العَ هِ مَ بُ  هُ عَـذَّ ـ! لَيسَ يُ ى أَ فَ وحَ

ـديَ : لَيهِ لُهُ إِ الَ لَّ جَ  جَ اهللاُ وحَ اهللاِ، قَ كَ أَ  ا رُ لَـغ(درَ ـ )أي بَ لَـدٌ صَ الِحٌ لَـهُ وَ
تِ آوَ وَ  اً يقَ صلَحَ طَرِ أَ فَ  ً  يَ رتُ لَهُ بِامَ ، فَ يامَ فَ لَ ابنُهُ  غَ مِ   IRH»عَ

                                                             

 . ١٠١/ ١٠٤: بحار األنوار  )١(

 . ٥٦٠/ ١١: وسائل الشيعة  )٢(



 

 ٥٣١ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 للوالدين يف حيـاهتام اي أن االبن الصالح يكون سبباً للمغفرة والرمحة(
 ).أو بعد مماهتام

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لدَ الصَّ  نَّ إِ « حيَ الوَ نْ الِحَ رَ ةٌ مِ يَ  انَ نَّةِ رَ نيِ اجلَ   IQH»احِ
، واملقصـود أن األوالد واملراد بالولد عمـوم الذريـة للـذكر واألنثـى(

 امالصاحلني يكونون سبباً يف حتصيل الوالدين اجلنـة والرفعـة فيهـا برتبيـته
وقد يفهم منه كذلك إن األوالد الصاحلني يكونون رسوراً  ،الرتبية الصاحلة

  .)وقرة أعني للوالدين يف احلياة وبعد املامت
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لَ وَ مَ « هُ ا نَحَ لدَ نْ أَ  الِدٌ وَ لَ مِ نٍ أَ  فضَ سَ   IRH»دَبٍ حَ
مه الوالد( بيـة الدينيـة يف احليـاة هـو الرت ن ألبنائهاماأي إنّ أثمن ما يقدّ

م عىل مجيع األشياء األخر يف احلياة  ) واألخالقية والتي جيب أن تقدّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « ةِ الرَّ  مِ عادَ لَدُ الصَّ سَ لِ الوَ   ISH»الِحُ جُ
وصدقة  ،يكون رسوراً وفخراً للوالدين يف الدنياأن الولد الصالح  أي(

 ) ن اخللدوأنساً ورسوراً يف جنا ،جارية هلام بعد املوت
                                                             

 . ٣/ ٦: الكايف  )١(

ل  )٢(  . ٤٥٤١١: كنز العامّ

 . ،٩٨/ ١٠٤: بحار األنوار  )٣(



 

 ٥٣٢ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 : قال× عن أمري املؤمنني
لَدُ الصَّ « ينِ الِحُ أَ الوَ كرَ   IQH»مجَلُ الذِّ
هو مـا يرتكـه مـن أوالد  والد يف حياته وبعد مماتهلذكر اجلميل لالأي (

  .)عليه يف احلياة ورمحة وذكراً عطراً بعد املامت يكونون ثناءف ،صاحلني
 : قال× عن أمري املؤمنني

أَ مَ « جهِ  داً والَ  أَ يبِّ لتُ رَ ا سَ َ الوَ ـأَ الَ ، وَ )أي ذو وجوه مجيلـة( نُرضْ لتُهُ  سَ
لَدَ  ، وَ حَ  اً وَ ةِ نَ القامَ أَ كِ لَ سَ طِيعِـنيَ هللاِ داً والَ يبِّ أَ لتُ رَ نْ سَ نـهُ  ،مُ نيَ مِ لـِ جِ وَ

وَ لَيهِ وَ إِ  ا نَظَرتُ ذَ ى إِ تَّ حَ  طِ  هُ تْ  يعٌ هللاِمُ رَّ ينِ  قَ   IRH»يعَ
لرتبيــة الدينيــة تامم الوالــدين هــو ابمعنــى أن الــذي ينبغــي أن يشــغل اهــ(

وإن كانت هلا أمهية كالدراسة  هم قبل اإلهتامم باألمور األخرواألخالقية ألبنائ
 .)لألبناءوالصحة النفسية والبدنية وتنمية الطاقات والقدرات واملواهب 

 
 

 تربية األوالد وتأديبهم
 : قال× يف وصيته للحسن× عن أمري املؤمنني

لْبُ امَ نَّ إِ « ثِ   قَ دَ ) ةاالـذي مل يعـرك احليـالـربيء أي الطفل والشـاب ( احلَ
يَ فِ أُ ا الِيةِ مَ رضِ اخلَ األَ كَ  نْ يشَ يهَ لقِ ،ا مِ تْهُ بِلَ رتُكَ بِ بَ فَ  ءٍ قَ  نْ بلَ أَ بِ قَ دَ األَ ادَ

وَ قَ  قْسُ   ISH»كَ يَشتغِلَ لُبُّ لبُكَ وَ يَ
                                                             

 . ١٦٦٥: غرر احلكم  )١(

 . ٩٨/ ١٠٤: بحار األنوار  )٢(

 . ٣١الكتاب: هنج البالغة )٣(



 

 ٥٣٣ 

 أحاديث يف تربية األبناء

هتامم بمعنى ينبغي عىل الوالدين أن يولوا أبناءهم األحداث والشباب اال(
األصدقاء ومـا حيـيط  يهميؤثر فالكبري يف تربيتهم األخالقية والدينية قبل أن 

فيحرفوهم عن طريـق اهلـد واالسـتقامة  هبم من أجواء اجتامعية أو ثقافية
  .)وعندئذ يصعب عليهم التأثري فيهم كام كانوا من قبل

 : البنِهِ قال × لُقامنُ عن 
، إِ يَ « نَيَّ غِ بدَّ أَ نْ تَ ا بُ عْتَ بِ انتَ  اً ريَ تَ صَ بِ  هِ فَ   IQH»اً ريَ كَ
أي إن ما يناله اإلنسان يف صغره من األدب واملعرفة والقيم األخالقية (

يف حياتـه  هـوالدينية يبقى معه إىل الكرب ويصعب نسـيانه ويكـون نفعـاً لـ
 ).الشخصية واالجتامعية

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
وا أَ أَ « مُ مْ والَ كرِ كُ نُ أَ وَ  دَ ُ وا آدَ حسِ مْ  مْ اهبَ رْ لَكُ فَ غْ   IRH»يُ
هم وتـأديبهم يف خالل تربية أبنـائبمعنى أن األباء ينالون الثواب واألجر (

 ).باإلضافة إىل ما حيصلون عليه من نتائج اجيابية من تربية األوالد وتعليمهم
ضاعن   : قال× اإلمام الرِّ

بيَّ فَ « رِ الصَّ قْ بِ مُ يَتَصدَّ هِ بِ يَ لْ ةِ وَ دِ ءِ وَ ضةِ وَ بالقَ الكِرسْ لَّ إِ اليشَّ   ISH»نْ قَ
د األبناء حبّ اخلري ومساعدة الفقراء واملحتاجني(  ) وذلك لكي يتعوّ

                                                             

 . ٤١١/ ١٣: بحار األنوار  )١(

واملراد بالولد الصالح الذكر أو األنثى فهو تعبري (، ٩٥/ ١٠٤: بحار األنوار )٢(
 ). لألوالد والبناتمشرتك 

 . ٤/  ٤: الكايف )٣(



 

 ٥٣٤ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لَ « يِّ الوَ ، وَ نِ بعَ سِ دٌ سَ دُ سَ ، وَ نِ بعَ سِ بدٌ سَ عَ نيَ   IQH»نيَ نِ بعَ سِ يرٌ سَ زِ وَ نيَ
ألوىل مـن االسبع سنوات الرقيقاً يف وإرشاده الولد تربية بمعنى أن يكون (

املسـؤوليات بـأداء بعـض ثـمّ يكلّـف بام يتناسب مـع فهمـه وعمـره، عمره 
د الصفات احلسنةالبسيطة  ق اطالعاته وفهمه للحياة تثم  ،ليتعوّ حني يصل عمّ

بام يتناسب مع عمـره ليكتسـب الشخصـية االجتامعيـة  ةالسنّ اخلامسة عرش
 ) دينياً ودنيوياً  الناجحة

 : قال× عن اإلمام الصادق
لعَ « ع ابنَكَ يَ ، وَ ببْ سَ دَ ننيَ بعَ  يُؤدَّبْ عَ سِ هُ نَ أَ ، وَ اً سَ مْ كَ لزِ لزم إأي (فسَ

، فَ نِ بعَ سِ سَ ) والعناية به مرافقته ، وَ نْ أَ إِ نيَ نْ نَّ إِ  فَ الَّ إِ فلَحَ َ الَ  هُ مَ ريْ   IRH»يهِ فِ   خَ
ليات ( وهذا ال يعني إمهال الطفل يف السبع األوىل من عمره، فكام يتعلّم أوّ
 ) ة ينبغي أن يتعلّم أوليات الدين كذلك بمقدار فهمه وإدراكه العقيلاحليا

 

 : قاليف رواية أخر × عن اإلمام الصادق
بِ اِ « َ ى يَ تَّ يَّكَ حَ محِلْ صَ تِّ سِ ىلَ  عَ أيتِ ، ثُمَّ نِ  سِ بـهُ يفِ أَ  نيَ تَّـدِّ ـتَّ  الكُ  ابِ سِ

، ثُ نِ سِ  هُ إِ  مَّ نيَ مَّ ـدَ أَ هُ بِ بدِّ أَ نيَ فَ نِ عَ سِ بيكَ سَ لَ ضُ ، فَ لَ وَ إِ بِكَ بـِ ـلُحَ نْ قَ  الَّ إِ وَ  صَ
نهُ  لِّ عَ   ISH»فَخَ

                                                             

 . ٤٧٨/ ١: مكارم األخالق  )١(

 . ٩٥/ ١٠٤: بحار األنوار  )٢(

 . ال٤٧٨/ ١: مكارم األخالق  )٣(



 

 ٥٣٥ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 : قال× عن اإلمام الصادق
بِ يُؤَ « ومِ مَ يُّ عَ دَّبُ الصَّ شْ ا بَ ىلَ الصَّ ْسَ عَ نَ ـنيَ مخَ شـىلَ ةً إِ رةَ سَ تَّ عَ  ةَ رَ ـ سِ

  IQH»ةً نَ سَ 
ة املبـارشة يف ( الصـالة األمـر بوال يعني التأديب هو استعامل القهر والقوّ

قبل ذلك وتشويقه للشابّ احلدث ة النفسية والعقلية لصوم وإنّام يلزم التهيئوا
 ) للطاعات والعبادات دينياً ودنيوياً 

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لَدِ عَ « قُّ الوَ هِ أَ  وَ ىلَ حَ هُ  نْ الِدِ لِّمَ عَ ، وَ  يُ ، وَ الكِتابَةَ ةَ باحَ ، وَ السِّ ـةَ مايَ  نْ أَ الرِّ

هُ إِ الَ  قَ يِّبَ الَّ  يَرزُ   IRH»اً  طَ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

لَ « قُّ الوَ هِ أَ  وَ ىلَ دِ عَ حَ ، وَ  نْ الِدِ هُ نَ اسمَ َسِّ هُ إِ حيُ جَ وِّ زَ ، وَ ا أَ ذَ يُ كَ ـهُ درَ لِّمَ عَ يُ
  ISH»الكِتابَ 

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « مَ اهللاُ مَ حِ هُ عَ عَ أَ  رَ لَدَ هِ، وَ ىلَ انَ وَ وَ  بِرِّ نْ  نْ أَ  هُ وَ عَ يِّ  يَعفُ ، وَ ئَ سَ وَ تِهِ  يَدعُ
ينَهُ وَ يامَ لَهُ فِ    ITH»بَنيَ اهللاِ بَ

                                                             

 . ١٦٢/ ١٠٣: بحار األنوار )١(

ل  )٢(  . ٤٥٣٤٠: كنز العامّ

ل  )٣(  . ٤٥١٩١: كنز العامّ

 . ٩٨/ ١٠٤: بحار األنوار  )٤(



 

 ٥٣٦ 

 أحاديث يف تربية األبناء

ويف هذا احلديث تأكيـد عـىل املعاملـة بـاللطف واإلحسـان مـع األوالد (
وتعلــيمهم الصــفح والتجــاوز يف اإلرساع بالرضــا عــنهم بعــد الغضــب أو 

ليكـون  التأديب هلم ومواصلة الدعاء هلم بالصـالح وخـري الـدنيا واآلخـرة
 ). اوالدهم بررة أخيار

 : قال×  املؤمننيعن أمري
لَدِ عَ « قُّ الوَ دِ أَ ىلَ الوَ حَ ، وَ  نْ الـِ هُ ـنَ اسـمَ َسِّ ـنَ أَ حيُ َسِّ ، وَ حيُ بَـهُ ـهُ دَ لِّمَ عَ يُ

  IQH»رآنَ القُ 
وهذا التأكيد عىل تعليم القرآن يف الصغر ألن العلـم يف الصـغر كـالنقش (

لـه  عىل احلجر كام أن بركة القرآن ولطف اهللا ملن تعلمه أو حفظه يكون شامالً 
 ).يف حياته يف صغره وكربه

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ـالَ والَ وا أَ لِّمُ عَ « مُ الصَّ كُ ـذَ ةَ إِ دَ ـ واا بَلَغُ مْ عَ ، وَ اً عَ بسَ بُـوهُ ـارضِ يهَ ا ذَ ا إِ لَ
َ بَلَغُ  رشْ قُ ، وَ اً وا عَ رِّ م يفِ وا بَ فَ عِ املَضَ  ينَهُ   IRH»اجِ

ر بعـدم رب املـربح املـؤذي وإنّـام اإلشـعاـواملراد بالرضب هو ليس الض(
فقد يكون الرضب هو رضبـة خفيفـة واحـدة عـىل  ،الرضا من قبل الوالدين

رب الذي ـكام ينبغي جتنّب الرضب عىل الوجه أو الضبقصد التأديب، الكف 
 التأديـب لـيس انتقـامف ية عىل الوالدينيرتك امحراراً عىل اجللد فإنّ يف ذلك دِ 

 ) وإنام هو هداية وإرشاد وحمبة
                                                             

 . ٣٩٩احلكمة : هنج البالغة  )١(

ل  )٢(  . ٤٥٣٣٠: كنز العامّ



 

 ٥٣٧ 

  تربية األبناءأحاديث يف

 : قال ×عن أمري املؤمنني
لِّمُ « بيَ عَ نْ وا صِ م مِ لمِ  انَكُ ـنَ عِ م اهللاُ بـِا مَ هُ عُ ـنفَ بُ عَ الَ  ،هِ ا يَ  ملَـيهِ  تَغلـِ

ئَ  اأبِرَ  IQHةُ املُرجِ   IRH»هيِ
أي ال ترتكوا أوالدكم إىل املجتمع يربيهم كيف يشاء وإنـام بـادروا إىل (

لُق اإلسالم وعقائده الصحيحة ه إليهم أصـحاب  تعليمهم خُ قبل أن يتوجّ
 ) فيام بعدفيهم ، فيصعب التأثري فكار املنحرفةاأل

 : قال× عن اإلمام الصادق
م بِ حدَ وا أَ ادِرُ بَ « بلَ أَ ـالـاثَكُ ديثِ قَ م إِ  نْ حَ مُ التَسبِقَكُ ئَ ـلَيهِ رجِ   ISH»ةُ ـمُ
بال تعليم هادف جيعلهم عرضة للتأثّر ترك األحداث والشباب أي إنّ (

لـذا ينبغـي املبـادرة يف تعلـيمهم  عباألفكار االجتامعية السائدة يف املجتمـ
 ) مهم اجلوانب العلمية والدرسيةيعلّ كسعيه يف ت عقائد الدين وقيمه
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

بيَ أَ « بُّوا الصِّ ُ انَ وَ حِ مارمحَ   ITH»وهُ
كون يواملراد هو التعامل مع األوالد بالرفق والرمحة واملحبّة حيث ينبغي أن (

 ) من دون خشونة وغالظة يف التعامل لتوجيهاألساس يف الرتبية واذلك هو 
                                                             

هي أحد الفرق العقائدية املنحرفة عن اإلسالم والتي كان فكرها رائجاً : املرجئة )١(
 . يف األوساط االجتامعية

 . ١٩٧/ ١٥: وسائل الشيعة  )٢(

 . ٢٤٧/ ١٢: وسائل الشيعة  )٣(

 . ٤٩/ ٦: الكايف  )٤(



 

 ٥٣٨ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 : ×عن أهل البيت
َى رسولُ اهللاِ« بِ بِ عِ دَ نِ األَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص هنَ   IQH»ندَ الغَضَ

 : قال× عن أمري املؤمنني
بٍ دَ  أَ الَ « ضَ عَ غَ   IRH»بَ مَ
مفروض باألدب أن يكون لغـرض التعلـيم والتوجيـه ـوذلك ألنّ ال(

فتقـد نى وهذا املع ،وليس لغرض االنتقام واألذ عنـد الغضـب الـذي يُ
ف بالعواطف الغاضب يدفع اإلنسان   ) وحكمة دون عقلمن للترصّ

  

 نِّ هُ وإكرامُ  البناتِ  بُّ حُ 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
هُ الَ « ُنَّ إِ فَ  ،وا البَنات تَكرَ   ISH»اتُ الِيَ اتُ الغَ نِسَ املُؤْ  هنَّ
ة هبا يفتقدها األوالد الذكور(  ) فإنّ للبنت حالوة خاصّ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ « َ دَّ أَ ةٌ فَ ابنَ  تْ لَهُ انَ كَ  مَ نَ أَ أَ ا وَ هبَ َ حسَ هبَ هَ لَّ عَ ا، وَ دَ نَ تَ أَ ا فَ مَ هَ علِ حسَ عَ أَ فَ ، ايمَ وسَ

يهَ عَ  نْ لَ ، كَ سبَغَ عَ ي أَ تِ نِعمِ اهللاِ الَّ  ا مِ يهِ نَعةً وَ  انَتْ لَهُ لَ اً مَ رتْ نَ  سِ   ITH»ارِ النَّ  مِ
                                                             

 . ١٠٢/ ٧٩ :بحار األنوار )١(

 . ١٠٥٢٩: احلكم  غرر )٢(

ل  )٣(  . ٤٥٣٧٤: كنز العامّ

ل  )٤(  . ٤٥٣٩١: كنز العامّ



 

 ٥٣٩ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
كاتُ البَناتُ هُ « زاتُ املُبارَ هَّ قاتُ املُجَ   IQH»نَّ املُشفِ
 نّ بام أعطاه أي املهيّئات لبناء العائلة املؤمنة السعيدة واملجتمع الصالح(

الت نفسية وبدنية هلذا الغرض  ) اهللا من مؤهّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « ت لَهُ ابنَةٌ فَ  مَ لِدَ ِنْهاوَ  ،ايُؤذِهَ  لَمْ وُ ؤثِرْ وَ  ،ملَ هيُ ـملَ يُ يهَ هُ علَ لـدَ أي (ا وُ
كور َ أَ  )الذُّ هُ اهللاُ هبِ لَ نَّةَ دخَ   IRH»ا اجلَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ن كَ « ، مَ راتُ دَّ لَدُ البَناتُ املُخَ هُ وَ  انَتنِعمَ الوَ نـدَ لَهـا اهللاُ عِ عَ ةٌ جَ ـدَ احِ
رتَ  نْ  اً سِ   ISH»ارِ النَّ  لَهُ مِ
ة والدين تكو(  ) ن له سرتاً من الناربمعنى إنّ من ربّى بنته عىل احلجاب والعفّ

ت لِ لرجل امتعض عندما أُخرب ببنت قد وُ ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا  : ملسو هيلع هللا ىلصقال لهله دَ
ــا،األَ « لُّه ــا، وَ وَ  رضُ تُقِ ــامءُ تُظِلُّه ــا، وَ السَّ ه قُ ــيَ اهللاُ يَرزُ ــةٌ  هِ حيانَ رَ

هَ  مُّ   ITH»اتَشَ
ها وحمبتها( وضمن لك اجلنة  بمعنى أن اهللا تكفل برزقها وجعل لك ودّ

 .)؟فامذا يريد اإلنسان اكثر من ذلك لرتبية اإلسالمية املباركةبرتبيتها ا
                                                             

ل  )١(  . ٤٥٣٩٩: كنز العامّ

ل  )٢(  . ٤٥٤٠٠: كنز العامّ

 . ٤٧٢/ ١: مكارم األخالق )٣(

 . ٥/ ٦: الكايف  )٤(



 

 ٥٤٠ 

 أحاديث يف تربية األبناء

طاً × عن اإلمام الصادق خِّ تَسَ لٍ رآهُ مُ ن جَ  لِرجُ تمِ لِدَ ةٍ وُ يَ  : قال لَهُ  ارِ
تَ  ارَ لَكَ أوْ ختَ نْ أَ أَ  :لَيكَ ى إِ وحَ  أَ اىلَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ  تَ اهللاَ نَّ أَ  يتَ لَوْ أَ رَ أَ « ارَ ختَ

كَ مَ  نتَ تَ لِنَفسِ ؟ قَ قُ ا كُ نـتُ أَ : الرجل الَ ولُ ـكُ تَـيَـ: ولُ قُ بِّ ختَ . ارُ يلِ ا رَ
دِ اختَ  نَّ إِ فَ : ×الَ قَ فَ    IQH»ارَ لَكَ اهللاَ قَ

 : قالألحد أصحابه × عن اإلمام الصادق
ني أَ « لِدَ نَّ بَلَغَ ، فَ لَ  هُ وُ طَ كَ ابنَةٌ ـا بنـت( اهَ تَسخَ  )أي كنت كارهاً هلـا ألهنّ

نهَ ا عَ مَ وَ  حيَ ! الَيكَ مِ هَ  انَةٌ رَ مُّ يتَ ا وَ تَشَ فِ د كُ هَ  قَ زقَ  ملسو هيلع هللا ىلصولُ اهللاِسُ انَ رَ كَ ا، وَ رِ
نَ بَ أَ    IRH»اتٍ ا بَ

 : قال× عن اإلمام الصادق
نَ « سَ ، وَ اتٌ وَ البَناتُ حَ ثَـالبَنُونَ نِعَـمٌ ـناتُ يُ سَ ـابُ عَ احلَ يهَ  الـنِّعَمُ ا وَ لَ

سؤُ  نهَ مَ   ISH»اولٌ عَ
وهو حسـنات  أي ان ثواب تربية البنات هو ثواب عظيم ال يستهان به (

يف حني أن تربية الولد يرافقه اجلهد واألجر ثـم حيسـب نسـبه عـىل  ،ممتدة
، فهو يبقى حمسوبا عليه حيمل اسمه ولقبه حتى يف ذريتـه مـن بعـده والده

نسـبهم  فـانذريـة البنـت  يف حـني ان ،مورشهـا مخريه البيهمويضاف 
  .)فيكتسبوا لقب االب وسمعته من بعد زواجها عىل ابيهمحيسب 

 

                                                             

 . ٦/ ٦: الكايف  )١(

 . ٦/ ٦: الكايف  )٢(

 . ٢٠٦/ ٧٨: بحار األنوار  )٣(



 

 ٥٤١ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 العدالة يف تربية األوالد 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

م عَ ـلَ  نَّ إِ « نَ هُ قِّ أَ  لَيكَ مِ مْ  نْ احلَ ينَهُ لَ بَ ـتَعدِ ـنَ كَ عَ نَّ لَـأَ  امَ ، كَ م مِ  لَـيهِ
قِّ أَ  وكَ  نْ احلَ ُّ   IQH»يَربَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
وا بَنيَ أَ سَ « مْ والَ اوُ ، فَ يفِ  دِكُ طِيَّةِ نتُ  العَ ـالً أَ  لَو كُ ضِّ فَ ـدَ مُ ـلتُ  اً حَ ضَّ لَفَ
  IRH»اءَ النِّسَ 
 ) الذكورقبل لإلناث ويف اخلرب أنّ رسول اهللا كان يبدأ بالعطايا (

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ِبُّ أَ اىلَ عَ اهللاَ تَ  نَّ إِ « لُ  نْ  حيُ بَلِ يفِ ى تَّ حَ  دِكُموالَ وا بَنيَ أَ تَعدِ   ISH» القُ
أو يميّز أحدهم  فال يصحّ أن يقبّل الوالد أحد أوالده ويرتك اآلخرين(

 ) دون اآلخرين
 : قال× عن أمري املؤمنني

َ رَ أَ « لَـدانِ فَ  رَ ولُ اهللاِسُ برصَ الً لَـهُ وَ بَّـلَ جُ َ أَ  قَ مهُ ـدَ ، ا وَ حَ ـرَ كَ اآلخَ تَـرَ
الَّ : ملسو هيلع هللا ىلصالَ قَ فَ  هَ يتَ  وَ فَ امَ  اسَ ينَهُ   ITH»بَ

                                                             

ل  )١(  . ٤٥٣٥٨: كنز العامّ

ل  )٢(  . ٤٥٣٤٦: كنز العامّ

ل  )٣(  . ٤٥٣٥٠: كنز العامّ

 . ٨٤/ ٧٤: بحار األنوار  )٤(



 

 ٥٤٢ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 : قال× اإلمام الباقرعن 
ُ ينِّ اهللاِ، إِ وَ « لْدِ صَ  ألِ ـجلِ أُ ي وَ انِعُ بَعضَ وُ هُ عَ ـذِ ىلَ سُ رُ لَـهُ أُ ي، وَ  فَخِ كثـِ

، وَ  بَّةَ ، وَ أُ املَحَ كرَ ـنْ إِ كثِرُ لَهُ الشُّ هِ مِ قَّ لِغَريِ لـدِ  نَّ احلَ افَظَـةً كـِلَ ي، وَ وُ نْ حمُ
نهُ وَ عَ  يهِ مِ نْ لَ هِ، لِئَ  مِ ريِ فَ إِ هِ مَ وا بِ  يَصنَعُ الَّ غَ عَلَ بِيُوسُ تُ ا فَ   IQH»هُ خوَ

سَ  ملسو هيلع هللا ىلصكانَ رسولُ اهللاِ بِّلُ احلَ قَ نيَ فَ نَ وَ يُ سَ  نَّ إِ :له أحد أصـحابه الَ قَ احلُ
ةً مَ  رشَ بَّلتُ وَ  ايلِ عَ داً قَ مْ  احِ نهُ طُّ  مِ ن الَ «: ملسو هيلع هللا ىلصقالَ فَ   !قَ مْ الَ مَ مْ  يَرحَ   » يُرحَ

ةٍ  تَّـى امتَقَـعَ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسولإِنَّ : أخر ويف روايَ ـبَ حَ ضِ لَونُـهُ قَد غَ
لِ قالَ لِلرَّ وَ  عَ الرَّ كَ  نْ إِ «: جُ د نَزَ نْ انَ اهللاُ قَ ةَ مِ لبِكَ فَ  محَ نْ ! صنَعُ بِكَ  أَ امَ قَ  مَ
 ْ غِ  ملَ مْ صَ نَ يَرحَ بِ ا وَ ريَ زْ كَ زِّ عَ نَ ملَ يُ نَّ فَ  اريَ   IRH»الَيسَ مِ

 

 التصايب مع الصبيان 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « بِيٌّ فَ كَ  مَ يَتَصابَ لَهُ انَ لَهُ صَ   ISH»لْ
ث معه ويلعب معه عىل مقدار عمره(  ) أي ليتحدّ

لتُ عَ : رعن جابِ  ـنُ وَ وَ  ملسو هيلع هللا ىلصىلَ النَّبيِّ دَخَ سَ ـنيُ احلَ سَ ـ ÷احلُ هِ ىلَ عَ  ظَهـرِ

                                                             

 . ١٦٦/ ٢: تفسري العيّايشّ  )١(

 . ٢٨٢/ ٤٣: بحار األنوار  )٢(

ل  )٣(  . ٤٥٤١٣: كنز العامّ



 

 ٥٤٣ 

 أحاديث يف تربية األبناء

ثُ وَ  و جيَ امَ ـو لَ هُ لُ «: يَقولُ  وَ هُ مَ ام، وَ  نِعمَ اجلَ َلُكُ أي ( نـتُامَ نِ أَ نِعمَ العِـدالَ مجَ
  IQH»)كافئان يف الرشف واملكانةتامل

 

 االهتامم بالرضاعة واملرضعة 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

بيسَ لِ لَ « نْ لصَّ ريٌ مِ هِ أُ  لَبَنِ  يِّ لَبَنٌ خَ   IRH»مِّ
من املفيـد اإلشـارة إىل أنّ حليـب األم خـري مـن احلليـب الصـناعي (

املجفّف حيث حيتوي ذاتياً عـىل مـواد حتـول دون إصـابة األوالد بـبعض 
األمراض اخلارجية باإلضافة إىل احتوائه عىل املواد الغذائيـة األساسـية يف 

الصغر والكرب والتي يفتقـدها احلليـب الصـناعي،  تكامل البنية البدنية يف
التي ترتكهـا الرضـاعة املبـارشة لـألم عـىل نفسـية الطفـل هذا عدا اآلثار 

 أن تنظر يف عني طفلهاللمرضعة ولذا يستحبّ  وتكامله النفيس واإلنساين
 ) حني الرضاعة

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ أُ « وا مَ عُ أَ  نظُرُ كُموالَ تُرضِ لَدَ  نَّ إِ فَ  ،دَ يهِ  الوَ بُّ علَ   ISH»يَشِ
أي إنّ بعض صفات املرضعة السـلبية أو اإلجيابيـة تنتقـل إىل الرضـيع مـن (

 ) خالل احلليب فينبغي احلذر من النساء ذوات الصفات السيئة ذاتياً أو أخالقياً 
                                                             

 . ٢٨٥/ ٤٣: بحار األنوار  )١(

ضا )٢(  . ٣٤/ ٢: عيون أخبار الرِّ

 . ٤٤/ ٦: الكايف )٣(



 

 ٥٤٤ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
مقاءَ الَ « عُوا احلَ ضِ بُّ  نَّ إِ فَ  ، تَسرتَ لَدَ يَشِ يهِ عَ  الوَ   IQH»لَ

 

 :قال× عن أمري املؤمنني
ضَ « وا لِلرِّ ُ ريَّ َ ونَ للنِّكاحِ امَ اعِ كَ ختَ ُ تَخريَّ ضَ  نَّ إِ فَ  ، تَ ُ الرِّ غَريِّ   IRH»الطِّباعَ  اعَ يُ

 : قال× عن أمري املؤمنني
قاءَ الَ « مْ عُوا احلَ ضِ بَنَ يَغلِبُ  نَّ إِ فَ  ، تَسرتَ   ISH»اعَ الطِّبَ  اللَّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
قَّ « م لَبَنَ البَغِيِّ والَ  أَ ىلَ وا عَ تَوَ نَ  )الزانيةأي (دِكُ ، وَ النِّسَ  مِ  ،املَجنونَـةِ اءِ

ي نَّ إِ فَ  بَنَ يُعدِ   ITH»اللَّ
 

 ولد السوء 
 : قال× عن أمري املؤمنني

، وَ « فَ َ مُ الرشَّ دِ وءِ هيَ لَدُ السَّ لَفَ  يَشنيُ وَ   IUH»السَّ
وهيدم رشف  ن آبائهالسمعة احلسنة للامضني مإنّ ولد السوء يضيّع أي (

 ) األرسة ومكانتها االجتامعية
                                                             

 . ٥٠٧/ ١: مكارم األخالق )١(

 . ٣١٢/ ٩٣: قرب اإلسناد )٢(

 . ٣٢٤/ ١٠٣: بحار األنوار )٣(

 . ٣٢٣/ ١٠٣: بحار األنوار )٤(

 . ١٠٠٦٥: غرر احلكم  )٥(



 

 ٥٤٥ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 : قال× عن أمري املؤمنني
، وَ « لَفَ رُّ السَّ عُ وءِ يَ لَدُ السَّ لَفَ وَ دُ اخلَ   IQH»يُفسِ
 )من بعده أوالده دُ فسِ يُ أي الولد الفاسد جيلب العار للسابقني من آبائه وَ (

 : قال× عن أمري املؤمنني
دُّ املَصَ أَ « وءُ اخلَ شَ   )أي من كان له ولد سوء( IRH»لَفِ ائبِ سُ

 : قال× عن أمري املؤمنني
ُّ األَ «   ISH»اقُّ دِ العَ والَ رشَ

 

 تربية عموم األرسة 
 

َـا أَ يَـ﴿: عندما نزلت اآليةملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا نـُذِ ا الَّـهيُّ ـوا ينَ آمَ وا قُ
م وَ نفُ أَ  كُ م نَ هلِ أَ سَ ـ: لـه النـاس ﴾ قالاراً يكُ ـي كَ ! ا رسـول اهللايَ يـفَ نَقِ

أهلِينا؟ أنفسَ   نا وَ
لُوا«: ملسو هيلع هللا ىلصقالَ  م فَ هِ أَ ذَكِّروا بِ ريَ وَ اخلَ  اعمَ لِيكُ مْ أَ هْ بُوهُ   ITH»ةِ اهللاِاعَ  طَ ىلَ عَ  دِّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
مْ نفُ وا أَ لِّمُ عَ « كُ مُ أَ وَ  سَ مْ أَ ريَ وَ اخلَ  هلِيكُ بُوهُ   IUH»دِّ

                                                             

 . ١٠٠٦٦: غرر احلكم  )١(

 . ٢٩٦٣: غرر احلكم  )٢(

 . ٥٦٨٨: غرر احلكم  )٣(

 . ٨٢/ ١: دعائم اإلسالم  )٤(

ل  )٥(  . ٤٦٧٦: كنز العامّ



 

 ٥٤٦ 

 أحاديث يف تربية األبناء

 )لرتبية ذاته بمعنى أن جيعل اإلنسان وقتاً لرتبية أهله كام جيعل لنفسه وقتاً (
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
زَ الَ « ثُ أَ مِ ؤْ املُ  بدُ الُ العَ  يَ  ىتَّـحَ حَ الِ بَ الصَّ دَ األَ لمَ وَ العِ  يتِهِ هلَ بَ نُ يُورِ

م اجلَ  لَهُ ِ نَّ يُدخِ نْ ى الَ تَّ ، حَ اً يعَ ةَ مجَ دَ مِ قِ فْ غِ  مْ هُ  يَ  ادِمـاً  خَ الَ وَ  اً ريَ بـِ كَ الَ وَ  رياً صَ
ارَ الَ وَ  ثُ أَ بدُ العَ الُ العَ زَ  يَ الَ وَ  ،اً  جَ يِّ دَ األَ  يتِهِ هلَ بَ ايصِ يُورِ  ىتَّ ئ حَ بَ السَّ

ِ لَهمُ النَّ يُدخِ  دَ فِ ى الَ تَّ ، حَ اً يعَ ارَ مجَ قِ فْ غِ  هِ يتِ بَ  هلِ أَ  نْ ا مِ يهَ  يَ  اً ريَ بـِ كَ الَ وَ  اً ريَ صَ
ارَ الَ وَ  ادِماً  خَ الَ وَ    IQH»اً  جَ

لـه وكـذا اإلنسـان املؤمن يرتك تأثريه االجيايب عىل كلّ مـن حوأي إنّ (
 ) يرتك تأثريه السلبي عىل من حوله الفاسق

 : قال× عن أمري املؤمنني
لَنَّ أَ الَ « عَ لِكَ بِ  جتَ غُ كَ هلِكَ وَ أَ كثَرَ شُ لَدِ ـن أَ  نْ إِ فَ ، وَ كَ هلُـكَ وَ يَكُ لَـدُ وَ

يعُ أَ نَّ اهللاَ الَ إِ اءَ اهللاِ، فَ يَ ولِ أَ  ، وَ اءَ يَ ولِ  يُضِ ونُ  نْ إِ هُ ـ اءَ اهللاِعـدَ وا أَ يَكُ ُّـكَ امَ فَ  مهَ
لُكَ بِ وَ  غُ   IRH»اءِ اهللاِعدَ أَ شُ

األهل واملراد باحلديث هو املوازنة وعدم رصف كلّ اجلهد والوقت إىل (
وتـرك القضـايا اإلسـالمية أو تأمني معيشتهم املرتفة للمستقبل األوالد و

 ) األخر فإنّ لكلّ موضوع حدوده التي ينبغي التقيّد هبا
 + ++ 

                                                             

 . ٨٢/ ١: دعائم اإلسالم )١(

 . ٣٥٢احلكمة : هنج البالغة )٢(



 

 ٥٤٧ 

 ه جلريانه وأوليائهدعاؤ

 
 أوليائهدعاؤه لجيرانه و

 
@Í˙b«Ü 
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دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ آلِهِ  للَّ لَّنِي ،وَ وَ تَ اينِ يفِ جِ  IQHوَ َّ  ،ريَ ايلِ ـوَ مَ  ،IRHوَ

نَـــا قِّ فِنيَ بحَ ـــارِ الـــ ،ISHالعَ ينَ ـوَ نَابِذِ َ  ITHمُ ائِنَـــألِ ـــلِ  ،اـعدَ بِأَفضَ
                                                             

ـة يف العالقـة  * يشتمل الـدعاء عـىل بيـان جمموعـة مـن الفضـائل األخالقيـة املهمّ
التي ينبغي أن تكون بني املؤمنني والتـي مـن شـأهنا أن تـربط اإلنسانية واإلسالمية 

يُسـند دّ بعضـه بعضـاً، والقلوب إىل بعضها وتقيم هلم املجتمع الصـالح الـذي يشـ
املجتمع كاجلسد أفراد يف قضاياه ومشاكله ومهومه حتى يكون بعضه البعض اآلخر 

ـى ، وهـي الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى لـه سـائر األعضـاء بالسـهر واحلمّ
عموماً تتّصف باإليثار والتعـاطف والـرتاحم والبـذل واالهـتامم بقضـايا املـؤمنني 

م احلياتية املختلفة كام يقف اإلنسان مع أرحامه وأحبّائـه، والوقوف معهم يف أموره
ب اإلنسان من ربّه ويكسبه الكرامة واملحبّة عنده وعند عباده  .فإنّ ذلك ممّا يقرّ

ني )١( ل أموري، : تولّ  ). بمعنى اشملني بواليتك وتدبريك يل يف مجيع أموري(تكفّ
ام لشيعته ومواليـه احلقيقيـني فالشـيعة املحبّني والتابعني يل، وهو دعاء اإلم: موايلّ  )٢(

 . ليس انتامء باالسم وإنام بالسلوك والفعل ثمّ االسم
مـن االلتـزام (لنبـوة والعصـمة اأي العارفني بحقّ أهل بيـت : العارفني بحقنا )٣(

 ). والتربأ من أعدائهمواالقتداء بسنّتهم وأخالقهم بواليتهم ونرصهتم وطاعتهم 
يف ) لسلوك وأعامل وأخالق أعداء أهل البيـت(، اهلاجرين التاركني :املنابذين )٤(

 »ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا يف أعاملنا وآثارنا«× احلديث عن الصادق 
عاءاملواالة فامليزان هو   . وحده بالعمل والسلوك ال بالقول واالدّ

RV 



 

 ٥٤٨ 

 دعاؤه جلريانه وأوليائه

الَ  تِــكَ وَ ِ IQHيَ ــمْ إلِ هُ قْ فِّ وَ ــنَّتِ ، وَ ــةِ سُ امَ األَ  ،IRHكَ قَ ــنِ وَ اسِ حَ خــذِ بِمَ
بِكَ  فَاقِ إِ  يفِ  ،ISHأَدَ مْ  رْ هِ عِيفِ دِّ  ،ITHضَ سَ مْ  وَ تِهِ لَّ ةِ  ،IUHخَ يَادَ عِ مْ  وَ ـهِ يضِ رِ  ،IVHمَ

                                                             

الني أي اجعـل املـو(بأحسن رعايتك، وأفضل عنايتك : توهلم بأفضل واليتك )١(
ألهل البيت يف عالقتهم وارتباطهم اإليامين بك، وطاعتهم وخضوعهم لكَ بأفضل 

انية التي تتفضل هبا عىل عبادك الصاحلني  ). حال من العناية والرعاية الربّ
أي سددهم وارشدهم للعمل عىل طريقتك ومنهجـك، : وفقهم إلقامة سنّتك )٢(

املـؤمنني دعوت ثل والكامالت التي بمعنى وفقهم لاللتزام بالقيم واألخالقيات وامل
 ). الكريم كإليها يف كتاب

أي وفقهم لاللتـزام بـالقيم واألخـالق االسـالمية يف : األخذ بمحاسن أدبك )٣(
 عالقتهم اإليامنية بعضهم مع بعض أو يف عالقتهم مع املجتمع، فإن للمـؤمنني قـيامً 

يف شخصية كـل مـؤمنٍ  عالية ينبغي أن تكون فضائل ثابتة وصفات أصيلة اً وأخالق
 . ومؤمنة وسيتعرض الدعاء إىل بعض منها

وهـو أحـد املفـاهيم األخالقيـة التـي أدّب اهللا هبـا عبـاده : االرفاق بضعيفهم )٤(
األخيار ودعاهم للعمل هبا، والرفق هو لني اجلانب ولطافة الفعـل، بمعنـى الرمحـة 

حالـه، فـاملؤمن  والشفقة بالضعيف وعدم إمهاله وتـرك رعايتـه لفقـره أو لضـعف
ينبض قلبه بالرمحة والشفقة عىل املؤمنني خاصة، وعىل الفقراء واملستضـعفني مجيعـاً 

 . هم ومذهبهمؤمهام كان انتام
بمعنى مساعدة املحتاجني والضعفاء، (أي سد احتياجات املؤمنني : سدّ خلّتهم)٥(

يـة سـيّام إذا والوقوف معهم وشد عضدهم وتقديم يد املساعدة إليهم املادية واملعنو
كانوا من أهل اإليامن والوالية فإن هلم حقوقاً إضـافية أخـر عـىل املـؤمن بحكـم 

 ). إيامهنم وواليتهم
ـد حـال املـريض مـن املـؤمنني واملـوالني وتقـديم : عيادة مريضهم )٦( زيارة وتفقّ

 . املساعدة والعون له يف مرضه وشدته



 

 ٥٤٩ 

 دعاؤه جلريانه وأوليائه

ةِ  ايَ دَ هِ مْ  وَ هِ دِ شِ رتَ سْ ةِ  ،IQHمُ حَ نَاصَ مُ مْ  وَ هِ ريِ تَشِ سْ دِ  ،IRHمُ تَعَهُّ مْ  وَ هِ ادِمِ  ،ISHقَ
نِ  كِتْامَ مْ  وَ هِ ارِ َ ِ  ،ITHأَرسْ رتْ سَ اتِ  وَ ورَ مْ ـعَ نُصـ ،IUHهِ ةِ ـوَ مْ  رَ هِ ظْلُـومِ  ،IVHمَ

                                                             

ه واملحتاج إليه من املؤمنني سـواء أي عدم منع اهلد عن طالب: هداية مسرتشدهم )١(
 . كانت احلاجة يف أمور الدين أو الدنيا أو كانت استشارة أو ارشاد اىل هداية وتعليمأ
أي إخالص النصيحة للمستشري وعدم تلبـيس احلقـائق : مناصحة مستشريهم )٢(

أن من غـشّ مستنصـحاً سـلبه  احلديثوإن كان فيها فوات املصلحة الشخصية ويف 
 . لهاهللا عق

أي رعايـة ومتابعـة شـؤون القـادمني مـن السـفر مـن املـؤمنني : تعهد قادمهم )٣(
واألرحام واملوالني واجلريان، وهي من األخالق الكريمة التـي تزيـد املحبـة بيـنهم 
وتقوي العالقة األخوية واإليامنية سـيّام إذا كـان القـادم مـن سـفر احلـج أو زيـارة 

 . الرشيفةالعتبات املقدسة كام يف الروايات 
ر وأنـام يكفيـه أن ـال حيتاج املؤمن إىل اليمني أو القسم حلفظ السّ : كتامن أرسارهم )٤(

يعلم أن من خلق املؤمن حفظ أرسار الناس وعدم احلديث هبا ألي فردٍ مهام كان، فهي 
أمانة اهللا عنده وهو مأمور بحفظ األمانة ألصحاهبا، عالوة عـىل مـا يرتتـب يف كشـف 

 . تك حرمات املؤمنني أو حدوث مشاكل أرسية أو اجتامعية كبريةاألرسار من ه
ليس مـن أخـالق املـؤمنني التشـهري والفضـيحة إلسـقاط سـمعة : سرت عوراهتم )٥(

اآلخرين، بل عىل العكس من ذلك فهو مأمور رشعاً بكتامن العيوب واألخطاء والسرت 
 . ه اهللا يف الدنيا واآلخرةعىل الناس الذين سرت اهللا عليهم، فمن سرت أخاه املؤمن سرت

من خلق املؤمن اإلنتصار لكل مظلوم والدفاع عنه مهـام كـان : نرصة مظلومهم )٦(
جنسه ولونه وعرقه، فالظلم يمقته اهللا ويمقت الساكتني عليه كـام يف اآليـة الكريمـة 

عِنَ ﴿ ينَ  لُ ذِ وا الَّ رُ فَ نْ  كَ نِي مِ ائيلَ  بَ ىلَ  إِرسْ ـانِ  عَ دَ  لِسَ اوُ ـى دَ يسَ عِ مَ  ابْـنِ  وَ يَ ـرْ كَ  مَ لـِ امَ  ذَ  بـِ
ا وْ صَ انُوا عَ كَ ونَ  وَ تَدُ عْ انُوا* يَ نَ  الَ  كَ وْ تَنَاهَ نْ  يَ رٍ  عَ نكَ لُوهُ  مُ عَ بِئْسَ  فَ ا لَ انُوا مَ لُونَ  كَ عَ فْ  . ﴾يَ



 

 ٥٥٠ 

 دعاؤه جلريانه وأوليائه

ِمْ  ـــاهتِ اسَ وَ ــنِ مُ سْ حُ ــــبِال IQHوَ ونِ ـمَ دِ IRHاعُ ـــوْ العَ مْ  ISH، وَ ـــيْهِ لَ عَ
ةِ  ـدَ اجلِ اإلِ  ITHبـِ ـالِ وَ إعطَ  ،فضَ ـا ءِ اوَ ِبُ  مَ مْ ـلَ  جيَ ؤالِ  لَ بقَ  هُ   .IUHالسُّ

                                                             

والوقـوف إىل جـانبهم ) يف األفراح واألحزان(مشاركتهم يف احلال : مواساهتم )١(
 . يف األحداث املحزنة أو املفرحة

املعروف، وكل ما انتفع منـه مـن أشـياء البيـت التـي يمكـن إعارهتـا : اعونامل )٢(
ياً ومعنوياً وتقديم كلّ مسـاعدة ممكنـة (كاألثاث  واملراد هو الوقوف مع املؤمنني مادّ

هلم يف مجيع مناسباهتم احلزينة أو املفرحة أو املناسبات الدينيـة مـن إقامـة املجـالس 
 ). واالحتفاالت

فمـن أحسـن إلـيهم فقـد (أي إكرام املؤمنني واإلحسان إلـيهم  :العود عليهم )٣(
 ). أحسن إىل إمامه ألهنم شيعته وموالوه

بمعنى تقديم الـمساعدة املادية عنـد حاجـة اآلخـرين (الغنى والثروة : الـجدة )٤(
اعدة ـرض والـمســق القــة أو عـن طريــان والـهبــق اإلحسـإليها، إما عن طري

ة ة ـة الزمــى عمليـة جراحيـة، أو حاجــكاإلضـطرار إلـ سواء أكانت حاجة ماسّ
زواج أو أجور تعليم األبناء يف املـدارس أو غـري ذلـك مـن املـوارد، واآليـات ـكال

يـاً ومعنويـاً ـى مساعدة الـجيع علـكثيـرة فـي التش ـنْ ﴿مؤمنني وإعـانتهم مادّ ا مَ  ذَ
ي ذِ ضُ  الَّ رِ قْ ضاً  اهللاَ يُ رْ ناً  قَ سَ هُ  حَ فَ اعِ يُضَ هُ  فَ افاً أَ  لَ عَ ةً  ضْ ثِريَ اهللاُ كَ ـبِضُ  وَ قْ ـطُ  يَ بْسُ يَ يْـهِ  وَ إِلَ  وَ

ونَ  عُ جَ  . ﴾تُرْ
وهو ما يسـتلزم التفقـد ألحـوال (أي قبل املسألة وإظهار احلاجة : قبل السؤال )٥(

املؤمنني ومتابعة أوضاعهم املعيشية ألجل املسارعة إىل قضاء حـوائجهم وإعـانتهم 
وذلـك حلفـظ مـاء وجـه املـؤمنني وعـدم  قبل وصوهلم إىل حالة الطلـب واملسـألة

ل واملعاناة  ). تعريضهم للذّ



 

 ٥٥١ 

 دعاؤه جلريانه وأوليائه

ي بِاإلِ  زِ مَّ أَجْ لْنِي اللَّهُ عَ مْ واجْ يئَهُ سِ انِ مُ زِ أُ ، وَ IQHحسَ اوُ ضُ بِالتَّجَ  عرِ
مْ  املِِهِ نْ ظَ لُ IRHعَ تَعمِ أَسْ ـنَ الظَّـ ، وَ سْ مْ حُ تِهِ ـافَّ ىلَّ ISHنِّ يفِ كَ ـوَ أَتَ ، وَ

 ِّ مْ  بِالربِ تَهُ امَّ أَغُضُّ  ،ITHعَ يـبَصَ  وَ مْ  رِ ـنْهُ ـةً  عَ فَّ أُ  ،IUHعِ نيُ وَ ـانِبِي لـِ  IVHجَ
                                                             

من أخالق املؤمن أن يقابل اإلساءة باإلحسـان : أجزي باالحسان مسيئهم )١(
ال باإلنتقام واملعاملة باملثل، فمن أراد أن يكون من املحسنني الذين وصـفهم اهللا 

فُ ﴿: ي كتابه بقولهـف مْ  فَـاعْ ـنْهُ حْ  عَ ـفَ اصْ بُّ ـيُـ اهللاَ إِنَّ  وَ نِنيَ ـالـ حِ سِ حْ فعليـه  ﴾مُ
ن ذلك عبالعفو والصفح واملساحمة حيث يفوز بعفو اهللا عنه ورمحته وفضله بدالً 

 . العفو
وهي من صفات أهل التقـو وشـيمهم أن يعرضـوا : التجاوز عن ظاملهم )٢(

ويرتكوه النتقام اهللا وغضبه فـال يفكـروا بالكيـد لـه للحق الشخيص عن الظامل 
 . تقام منه يف الدنيا إذ إن عذاب اهللا أعظم وأكرب وأشدّ من عذاهبمواإلن

بمعنى أن يكون حسن الظنّ هو األصـل : (أستعمل حسن الظنّ يف كافتهم )٣(
يف معاملة الناس وعدم ظنّ السوء فيهم أو اإلستعجال يف احلكم عليهم إال بعـد 

 ). الدليل والبينة سواء أكانوا من املؤمنني أو مع غريهم
أي معاملة مجيع الناس بالرب واإلحسان من دون تفرقـة : أتوىل بالربّ عامتهم )٤(

بني قريب أو صديق فاهللا أعلم بالســرائر واملطلـوب مـن املـؤمن اإلحسـان إىل 
 . مجيع الناس بال استثناء

مة ـبمعنى كفّ النظر عن املنـاظر املحـ: وأغض برصي عنهم عفة )٥( شــرعاً رّ
 . اباً ومدخالً للشيطان يكون يف ذلك بالّ ـلئ
كنايـة عـن الرتفـق واللطـف هبـم واملـراد هـو عـدم التكـرب : ألني جـانبي )٦(

واإلستعالء عـىل النـاس سـواء باملـال أو العلـم أو املقـام أو املنصـب فـاملؤمن 
 . نحناء أغصاهنا نحو األسفلاكالشجرة املثمرة، كلام زاد محلها من األثامر زاد 



 

 ٥٥٢ 

 دعاؤه جلريانه وأوليائه

عَ ـلَ  اضُ وَ مْ تَ قُّ هُ أَرِ ـىلَ أَهـلِ الـبَالَ  IQHاً، وَ أَ عَ ، وَ محَـةً مْ رَ ـنهُ ُّ ءِ مِ رسِ
يْبِ ـلَ  مْ بِالغَ ، وَ  IRHهُ ةً دَّ وَ مْ نُصـحَ أُ مَ هُ نْـدَ ـةِ عِ اءَ النِّعمَ قَ بُّ بَ ، ISHاً حِ

بُ لَ أُ وَ  ا ـوجِ مْ مَ بُ لِ أُ هُ تِيـوجِ امَّ ى لَ ITHحَ أَرعَ ـى ـ، وَ ـا أَرعَ مْ مَ هُ
تِيـلِ  اصَّ  . خَ

دٍ ا َمِّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ زُ  للَّ ارْ ، وَ هِ آلـِ مْ وَ ـنْهُ كَ مِ لـِ ثْـلَ ذَ ي مِ نـِ ، IUHقْ
قِّي،  ةً يفِ حَ ريَ مْ بَصِ هُ دْ زِ ، وَ مْ هُ نْدَ ظُوظِ فِيامَ عِ ىفَ احلُ عَلْ يلِ أَوْ اجْ وَ

مْ  ـِ دَ هبِ ـعَ أَسْ وا يبِ وَ دُ ـعَ تَّـى يَسْ ، حَ ـيلِ ضْ ةً بِفَ فَ عرِ مَ بَّ  ،وَ ـنيَ رَ آمِ
ِنيَ  املَ  . العَ

                                                             

عىل أهل الـبالء مـن العبـاد (أي أرحم وأحتنن وأتعطف  :أرق عىل أهل البالء )١(
سواء أكان ذلك شعوراً وإحساساً يف القلب، أو إبرازاً باللّسان أو مسامهة بـاألعامل 

 ). ومشاركتهم احلال
ة واملحبّـة واملـراد ذكـر : أرس هلم بالغيب )٢( أحفظ هلم يف رسيريت عند غياهبم املودّ

ة غياباً   . وحضوراً  املؤمنني باخلري واملودّ
فاملؤمن ال يتمنى زوال نعمة أحدٍ بل يطلب من اهللا : وأحبّ بقاء النعمة عندهم )٣(

 . أن يرزقه مثل نعمة اآلخرون أو أفضل منها دون متني زواهلا من اآلخر
ـتي الـذين اهتمـوا هبـم وأرعـى : حلامتي )٤( ألقربائي مـن أهـيل وولـدي وخاصّ

عطيهم من اإلهتامم والرعاية كام أعطي أحبتي شؤوهنم أو اهتمّ ألمرهم واملراد أن أ
تي  . وأهل بيتي وخاصّ

أي اجعل يل منهم املحبّة والوفاء فإنّ النفس حتبّ أن : وارزقني مثل ذلك منهم )٥(
 . يعاملها اآلخرين باإلحسان والكرم وليس باجلحود والصدود



 

 ٥٥٣ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

 أحاديث في األخوة والمحبة

 
ة واأحاديث يف   ملحبّة يف اهللا األخوّ

 

نُونَ ﴿ مِ املُؤْ ناتُ  وَ مِ املُؤْ مْ أَ  وَ هُ لِيَ بَعْضُ   IQH﴾اءُ بَعضٍ وْ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نُ إِ ؤمِ املُ  نَّ إِ « كُ نُ قَ امَ نِ كَ ؤمِ ىلَ املُ نَ لَيَسْ كُ دِ اءِ البَ ىلَ املَ لبُ الظَّمآنِ إِ  يَسْ   IRH»ارِ
يشتاق إليه فينبغـي أن بمعنى أنّ املؤمن يرتاح إىل املؤمن ويأنس بحديثه و(

 ) خيتار من األخوان واألصدقاء من هم مثله يف الدين والسلوك
  :قال ×الصادق اإلمام عن

ِ  ءٌ يشَ  ءٍ يشَ  لِّ كُ لِ « ،إِ  يحُ يَسرتَ ِ  نَ ؤمِ املُ  نَّ إِ وَ  لَيهِ  نِ ؤمِ املـُ يهِ خِ أَ  ىلَ إِ  يحُ يَسرتَ
ِ  امَ كَ  ُ  يحُ يَسرتَ لِهِ  ىلَ إِ  الطَّريْ كْ   ISH»شَ

يامن والدين واألخالق والقيم يأنس بعضـهم بـبعض، أي أن أهل اإل(
وكذلك يأنس أهل الفسـوق والفجـور أو الضـاللة مـع بعضـهم اآلخـر 

 ).فالطيور عىل أشكاهلا تقع
 

 العالقة بني املؤمنني
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولعن 

ثَلُ « ننيَ  مَ ؤمِ مْ تَـوَ  يفِ  املـُ مْ  ادِّهِ هِ تَعـاطُفِ مْ  وَ ِهِ تَـرامحُ ثَـلُ  وَ ـ مَ سَ  اذَ إِ  ،دِ اجلَ
                                                             

 . ٧١: التوبة )١(

 . ١٠٠: النوادر للراوندي  )٢(

 . ٢٣٤/ ٧٤:  بحار األنوار )٣(



 

 ٥٥٤ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

نهُ  ىكَ اشتَ  ضوٌ  مِ دِ  رُ ائِ سَ  ىاعَ تَدَ  عُ سَ رِ بِ  اجلَ هَ مَّ وَ  السَّ   IQH»ىاحلُ
أي إنّ الفرح واألذ الذي يصيب أحد املؤمنني كأنّام يصـيبهم مجيعـاً (

ة بينهم ة املحبّة واملودّ ، فهم كاجلسد الواحد الذي ترتابط فيه األعضاء لشدّ
  .)ء األخر إىل أذ أو مكروهمع بعضها ويتأثر كل جزء منه إذا تعرض اجلز

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
َ  ونَ كُ يَ  ىتَّ حَ  اً دَ بَ أَ  اً نَ ؤمِ مُ  نُ ؤمِ املُ  ونُ كُ يَ  الَ  اهللاِ،وَ  الَ « ثلَ  يهِ خِ ألِ سَ  مِ ،اجلَ  دِ

بَ  اذَ إِ  َ يهِ عَ  رضَ رقٌ  لَ تْ تَدَ  دٌ احِ وَ  عِ وقِهِ  رُ ائِ سَ  لَهُ  اعَ رُ   IRH»عُ
منني جيب أن تكـون يف أعـىل درجـات العالقة اإليامنية بني املؤ أي إنّ (

كاجلسـد الواحـد  فيام بينهم حتى يكونوااملحبة واملودة والتكافل والتعاون 
املؤمن يتأملّ الذي يشرتك يف اآلالم واملشاعر واألحاسيس أو بمعنى آخر إن 

ـه أل مل أخيه املؤمن وحيزن حلزنه ويتأثّر ملعاناته ويكون رشيكاً له يف رفع غمّ
ه ودفع ا  ) ملكاره عنهومهّ

  :قال ×الصادق اإلمام عن
،ؤمِ املُ  وخُ أَ  املُؤمنُ « ينُهُ  نِ لِ وَ  عَ ،دَ ، الَ  يلُهُ ونُهُ ، الَ وَ  خيَ هُ ظْلِمُ ، الَ وَ  يَ هُ غُشُّ  يَ

هُ  الَ وَ  عِدُ ةً  يَ دَ هُ فَ  عِ لِفَ   ISH»يَخْ
جيــب أن تتســم باالخالقيــات والقــيم أي إنّ العالقــة بــني املــؤمنني (

                                                             

 . ٣٧٩ / ٦: مسند ابن حنبل  )١(

 . ٢٧٤/ ٧٤: بحار األنوار  )٢(

 . ١٦٦ /٢: الكايف  )٣(



 

 ٥٥٥ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

مانة والوفاء والنصـيحة واإلخـالص وجتنـب اإلسالمية من الصدق واأل
الغش والظلم واخليانة واإللتزام بالقيم األخالقيـة عمومـاً، وذلـك لبنـاء 

عـدم إفسـاح املجـال للشـيطان لالثقة واملحبة ودوام اإلخالص واملودة و
والعمل بام يريـده اهللا  ،ينزغ بينهم، فحقيقة األخوة يف اهللا هي املحبة يف اهللال

  .)لق وإيامن والتزام يف تعامله وعالقاته األخويةمن عبده من خ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

تَكاىفَ املؤمنونَ إِ « ، تَ ةٌ وَ مْ يَدٌ عَ خْ هُ م، وَ ـوَ ىلَ  دِماؤهُ ن سِ ـعَ  مَ م، يَسْ ى اهُ
مَّ بِ  مْ دنَ أَ  تِهمْ ذِ   IQH»اهُ

 متساوون يف احلقوق اإلسالمية واإلنسانية، ينبغـي أن نيبمعنى أنّ املؤمن(
م بعضاً يف اخلريات ويتعاونون عىل أعدائهم، يسعى كـلّ مـنهم يعضد بعضه

 ).للوفاء بعهود أخيه والتزاماته الرشعية سيّام من يكون أقدر من غريه
 

  اإلخوان اختيار
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

دٌ كَ وَ فَ : ثةٌ الَ انُ ثَ خوَ اإلِ « تـاجُ ذِ اءِ الَّـالغِذَ احِ ـلَ إِ  ي حيُ ـوَ لَّ وَ يـهِ كُ هُ  قـتٍ فَ
، وَ قِ االعَ  وَ اءِ وَ عنَى الدَّ  مَ  يفِ اينِ الثَّ لُ ، وَ األَ  هُ ـوَ وَ عنَى الدَّ  مَ ثُ يفِ الِ الثَّ محَقُ هُ  اءِ فَ
  IRH»بِيبُ اللَّ 

                                                             

 . ١٨٧: األمايل للمفيد  )١(

 . ٣٢٣: حتف العقول  )٢(



 

 ٥٥٦ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

وبمعنــى آخــر ينبغــي جتنّــب العالقــات احلميمــة مــع األمحــق وبنــاء (
مع العقالء وأهل الدين، كام ينبغـي االسـتفادة مـن أهـل املتينة العالقات 

ا تعود عىل املستمع بالعلم ألهنّ  جمالسهم االنقطاع عن وعدم احلكمة والعلم
 ) والبصرية واحلكمة واملوعظة

 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نبَ « سلِ ي لِ غِ يَ تَ مِ أَ لمُ نَّ نْ يَ واخَ جَ ـاملَ : ةٍ ثَ الَ اةَ ثَ بَ مُ نِ الفَ رِ اجِ أي أهـل ( اجِ

، وَ األَ وَ  ،)اللهو واملعايص ذَّ محَقِ   IQH»ابِ الكَ
أهل اللهو والفساد ترتك آثـاراً أخالقيـة سـيئة وتبعـد  فإنّ العالقة مع(

رر واألذ فـإنّ ـاإلنسان عن رضا ربّه والعالقة مـع األمحـق جتلـب الضـ
اب ال نفع فيها وال فائدة  ك والعالقة مع الكذّ األمحق يريد أن ينفعك فيرضّ

د لك القريب ويزيّف لك احلقـائق فـال يمكـن  هفإنّ  ب لك البعيد ويبعّ يقرّ
اب أو مواعيدهاالعتام  ) د والتعويل عىل أحاديث الكذّ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
بَنَّ  الَ « غَ نْ فِ  تَرْ دَ  يمَ هِ ،فِ  زَ نَّ  الَ وَ  يـكَ دَ هَ نْ فِ  تَزْ غِبَ  يمَ   IRH»يكَ فِ  رَ
ـن ( تـك أو صـداقتك وال تعـرض عمّ أي ال تؤاخي من ال يريـد أخوّ

 ) يطلب القرب منك
                                                             

 . ٦٣٩/ ٢: الكايف  )١(

 . ١٦٦/ ٧٤: بحار األنوار  )٢(



 

 ٥٥٧ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

 

 : قال÷ عن أمري املؤمنني
نْ  اخِ وَ تُ  الَ « ُ  مَ رتُ نَ  يَسْ ـوَ  ،)حسـداً  أي يكـتم فضـائلك( اقِبَـكَ مَ نْشُ  رُ ـيَ

ثَ    IQH»)أي عيوبك( الِبَكَ مَ
 

ة أو العالقـة الوثيقـة مـع مـن يريـد أن ( بمعنى يلزم جتنّب إقامة األخوّ
ر ـبنشـ حيطّ من قدرك أمام اآلخرين سواء أمامـك أو خلفـكييسء لك و

 ) عيوبك وكتامن حماسنك
 

ادقاإلمام اعن   : قال× لصّ
رْ اِ « نْ  يَ اخِ تُوَ  نْ أَ  حذَ وفٍ  وأَ  ،عٍ لِطَمَ  ادَكَ رَ أَ  مَ يْـلٍ  وأَ  ،خَ  ألكـلِ لِ  وأَ  ،مَ

بِ وَ  ْ وَ  بْ اطلُ وَ ، )بمعنى من كانت عالقته معك عالقة مصلحية( الرشُّ ـمُ  اةَ اخَ
،األَ  تِ ظُلُامَ  يفِ  ولَ وَ  اءِ يَ تقِ األَ  كَ  يتَ فنَ أَ  نْ إِ وَ  رضِ رَ مْ ملَ طَ  يفِ  عُ   IRH»بِهِ

 

أي ال ينبغي املؤاخاة وإقامة العالقات الودية احلميمة مع أي فرد كيفام (
كان وإنام جيب التمييز والتشخيص لدوافع االفراد وطبيعة العالقة معهـم 
وإختيار من كان متديناً صاحلاً منهم ومن كانت دوافعه وروابطه تتعاىل عن 

األخويـة تـرتك  املصلحية والنفعية واملجامالت الكاذبـة، فـإن العالقـات
 ).كرتتأثريها املشرتك عىل الطرفني سيام إذا مجعهم هدف مش

                                                             

 . ١٠٤٢٠: غرر احلكم  )١(

 . ٢٨٢/ ٧٤: بحار األنوار  )٢(



 

 ٥٥٨ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

 

  خواناإلِ  خري
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
وَ اإلِ  ريُ خَ « دُ  انِ خْ ـرةِ  لِ عامَ أَ  ىلَ عَ  املُساعِ أي مـن يعينـك يف دينـك ( اآلخِ

ويشرتك معك يف أعامل اخلري واهلد(«IQH  
 

ــر املخ( ــث األخ ــديث واألحادي ــذا احل ــفات يف ه ــض الص ــارة بع ت
األساسية التي ينبغي أن تعتمد يف اختيار االخوان وإقامة العالقة األخوية 
املخلصة معهم، ومن هذه الصفات هي أن يكون األخ ممن يشرتك معك يف 
األهداف والتوجهات الدنيويـة فيعينـك ويسـاعدك عـىل أداء الفـروض 

 ).واملستحبات واألعامل الصاحلة
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
وَ إِ  ريُ خَ « نْ  انِكَ خْ ـطَ  ىلَ عَ  انَكَ عَ أَ  مَ كَ وَ  اهللا، ةِ اعَ ـدَّ ـ صَ ، نْ عَ ـيهِ عاصِ  مَ

كَ أَ وَ  رَ ضَ بِ  مَ   IRH»اهُ رِ
 

بمعنى أن يكون مـن صـفات األخ الصـالح ان يشـدك إىل طاعـة اهللا (
والتقرب إليه باألعامل الصاحلة ويبعدك عن معاصيه وعن األعامل السـيئة 

 ).لبعد عن الدينالتي تؤدي إىل االنحراف وا
                                                             

 . ١٢٣/ ٢: ه اخلواطر تنبي )١(

 . ١٢٣/ ٢: تنبيه اخلواطر  )٢(



 

 ٥٥٩ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

 : قال÷ عن أمري املؤمنني
وَ اإلِ  ريُ خَ « نْ  انِ خْ وَ  اهللاِ يفِ  تْ انَ كَ  مَ هُ دَّ مَ   IQH»تُ
عالقة حمبة يف اهللا ال يريد هبا نفعاً شخصـياً معك  تهأي من كانت عالق(

 ) أو مكسباً دنيوياً 
 : قال÷ عن أمري املؤمنني

وَ إِ  ريُ خَ « نْ  انِكَ خْ ـ مَ عَ سَ ـ ىلَ إِ  ارَ بَكَ وَ  ريِ اخلَ ـذَ ،إِ  جَ كَ أَ وَ  لَيـهِ ـرَ ِّ بـِ مَ  الربِ
يهِ عَ  انَكَ عَ أَ وَ    IRH»لَ

يكون من صفات األخ الصـالح أن يزيـدك يف دينـك وهـداك  أي أن(
ومستواك اإليامين ويعينك عىل األعامل الصاحلة ويكون لك دليالً ومرشداً 

األخ املحب ألخيه هو الذي حياول أن يرشكه يف كل موارد  فيها بمعنى أن
 ).خلري ويدله عىل طرقهاا

 : قال÷ عن أمري املؤمنني
وانِكَ إِ  ريُ خَ « نْ  خْ عَ  مَ دقِ  ىلَ إِ  اكَ دَ ،قَ مَ  دقِ صِ بِ  الِ املَقَ  صِ بكَ وَ  الِهِ  ىلَ إِ  نَدَ

نِ بِ  لِ عامَ األَ  لِ فضَ أَ  سْ   ISH»لِهِ عامَ أَ  حُ
بمعنى أن خري األخوان هو من كان قـدوة لـك يف احلـديث والعمـل (

عله، كام يكون لك مثالً يف األعـامل الصـاحلة التـي بحيث ال خيالف قوله ف
                                                             

 . ٥٠١٧: غرر احلكم  )١(

 . ٥٠٢١: غرر احلكم  )٢(

 . ٥٠٢٢: غرر احلكم  )٣(



 

 ٥٦٠ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

  .)تشجع عىل فعل اخلريات واجتناب السيئات والقرب من اهللا تعاىل
 

 : قال÷ عن أمري املؤمنني
نْ  انِكَ خوَ إِ  ريُ خَ « لَّكَ  مَ دَ  ىلَ عَ  دَ ـبَكأَ وَ  ،هُ سَ ـ كْ كوَ  ى،تُقَ ـدَّ ـ صَ  نِ عَ

وَ  اعِ بَ اتِّ    «IQHهَ
أن يكون دليالً لك عىل اعامل اخلري  هو صأي أن من صفات األخ املخل(

ويبعدك عن موارد اهلو  ،ويعينك عىل التقو واإللتزام ،واهلد واالستقامة
والشيطان، فمثل هذا األخ ينبغي اإلعتزاز به وعدم التفـريط فيـه أو إفسـاح 

  .)ام يؤدي إىل خسارتهباملجال للشيطان إلحداث الوقيعة واإلختالف معه 
 : قال÷ مننيعن أمري املؤ

قَّ  اكَ خَ أَ  نَّ إِ « نْ  اً حَ رَ  مَ فَ ،لَّ زَ  غَ دَّ وَ  تَكَ لَّ  سَ ،خَ بِلَ وَ  تَكَ ، قَ كَ رَ ـذْ َ وَ  عُ ـرتَ  سَ
، تَكَ رَ وْ جَ  ىنَفَ وَ  عَ قَّ وَ  ،)سعى يف ازالة خماوفكأي ( لَكَ وَ   IRH»لَكَ مَ أَ  قَ حَ

أي إنّ من صفات املؤمن قبول العذر من أخيه والتجاوز عن اإلساءة الصادرة (
 ). ه والسرت عىل عيوبه ونواقصه والوقوف معه عند الشدائد والصعابمن

  :قال ×املؤمنني أمري عن
لُكَ  الَ  يذِ الَّ  وكَ خُ أَ « ْذُ ندَ  خيَ ةِ  عِ دَّ وال يـتخىل  أي يقف معك ويعينك( الشِّ

لُ  الَ وَ  ،)عنـك فُ غْ يرَ  ندَ عِ  نكَ عَ  يَ رِ أي حيـاول نصـيحتك وابعـادك عـن ( ةِ اجلَ
                                                             

 . ٥٠٢٩: غرر احلكم  )١(

 . ٣٦٤٥: غرر احلكم  )٢(



 

 ٥٦١ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

ْ  الَ وَ  ،)الذنوب كَ خيَ عُ أَ  نيَ حِ  دَ أي يكون صادقاً معك يف موارد السؤال ( لُهُ تَسْ
  IQH»)والنصيحة

  اإلخوان رشّ 
 : قال÷ عن أمري املؤمنني

» ُّ وَ اإلِ  رشَ نْ  انِ خْ لِّفَ  مَ   IRH»لَهُ  تُكُ
أن رش األخــوان الــذي يضــطرك إىل التكلــف واملشــقة واملعانــاة  أي(

 ) هبالعالقة معه لسوء أخالقه أو لتجنب رشه وأذا
 : رشّ األصحاب قالبيان يف × عن أمري املؤمنني

يِّنُ « عصِ  كَ لَ  املُزَ   ISH»اهللاِ ةَ يَ مَ
يقوم بعمل الشـيطان مـن حيـث يعلـم أو ال انام فمثل هذا الصاحب (

يعلم، ولذا ال ينبغي مصاحبته واألنس به أو التأثر بآرائه وأفكاره ألنه قـد 
 ).ومصدراً للضالل والتيه سقط يف شباك الشيطان وأصبح أداة من أدواته

 

 يف اهللا اإلخوان من االستكثار
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ثِرُ « نَ  وااستكْ فَ  نٍ ؤمِ مُ  لِّ كُ لِ  نَّ إِ فَ  ،انِ خوَ اإلِ  مِ   ITH»ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ  اعةً شَ
                                                             

 . ٢٦٩/ ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ٤٧٩احلكمة: هنج البالغة  )٢(

 . ١٩٨: معاين األخبار  )٣(

ل كن )٤(  . ٢٤٦٤٢: ز العامّ



 

 ٥٦٢ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

ــار ( ــع األخي ــعة م ــة الواس ــات االجتامعي ــة العالق ــتحب اقام أي يس
هم واالشرتاك معهـم يف والصاحلني لإلستفادة من فكرهم وهداهم وخري

 ).بناء املحيط الصالح ملا ينعكس من فوائد عىل الفرد يف الدنيا واآلخرة
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
زُ أَ « نْ  اسِ النَّ  عجَ زَ  مَ جَ ،خـوَ اإلِ  ابِ اكتسَ  نِ عَ  عَ ـزُ أَ وَ  انِ نـهُ  عجَ ـنْ  مِ  مَ
يَّ  نْ  عَ ضَ رَ  مَ مْ  هِ بِ  ظَفِ نهُ   IQH»مِ
ك حتصيل املزيـد مـن األخـوان أو أمهـل يف هذا احلديث مالمة ملن تر(

العالقة معهم حتى تقطعت اجلسور والروابط القديمـة وانتهـت العالقـة 
احلميمة أو التارخيية التي كانت تربط بينهم، واملراد من احلديث هو الدعوة 

 ). إىل تعزيز وتوثيق الروابط مع االخوان الصاحلني
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لَيكَ « دقِ  نِ خواإِ بِ  عَ ثِرأَ فَ  الصِّ نِ  كْ ِم مِ ُمإِ فَ  ،اكتِساهبِ ةٌ  هنَّ دّ أي ما يعتدّ ( عُ

ندَ  )به ، عِ خاءِ نّةٌ وَ  الرَّ ندَ  )أي حصن ووقاية( جُ   IRH»البَالءِ  عِ
أي إن املهم يف إقامـة العالقـات مـع االخـوان هـو النوعيـة وليسـت (

القة الكمية، فأخ خملص يف اهللا خري من ألف شخص ال تغني وال تنفع الع
 ).معهم وقد جتر عىل اإلنسان األثم والندامة

                                                             

 . ١٢احلكمة: هنج البالغة )١(

 . ٣٨٠: األمايل للصدوق  )٢(



 

 ٥٦٣ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نْ كَ فَ  ،انٌ خوَ اسُ إِ النَّ « وَّ أُ انَتْ مَ دَ فَ  اتِ اهللاِريِ ذَ  غَ تُهُ يفِ خُ يَ عَ ، وَ هِ  كَ لِ ذَ اوةٌ

الّ األَ ﴿ لَّ جَ وَ  زَّ ولُهُ عَ قَ  هُ ذٍ بَ ئِ ومَ ءُ يَ خِ   IQH»﴾ني املتّقِ الَّ وٌّ إِ دُ عضٍ عَ بَ لِ  مْ عضُ
 

ا تنتهي ( ته قائمة عىل املصلحة واملنفعة الشخصية فإهنّ أي من كانت أخوّ
ولـذا ينبغـي مالحظـة النوعيـة يف  بالعداوة أو القطيعة يف الدنيا واآلخـرة

 ) اختيار االخوان
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
وَ إِ « ينِ  انُ خْ دَّ  ىبقَ أَ  الدِّ وَ   IRH»ةً مَ
ة التي تدوم ( ة التـي تقـوم عـىلهوتبقى أي إنّ األخوّ الـدين  ي األخـوّ

  .)، فإهنا تزداد عمقاً ورسوخاً مع مرور السننيواإليامن واملحبّة يف اهللا
 

 : قال÷ عن أمري املؤمنني
ةُ « ودَّ بُ أَ  اهللاِ يفِ  املـَ ـرَ بٍ  قْ   ISH»نَسَ
أو عشريته ألن رابطة  حتّى من أخيه املؤمن فقد يكون املؤمن أقرب إىل(

َ ﴿املحور الذي جيمع بينهام يوية يف اهللا هالدين والعالقة األخ أَلَّـفَ بَـنيْ وَ
كِنَّ اهللاَ أَلَّـفَ  لَ ِمْ وَ لُوهبِ َ قُ تْ بَنيْ فَ ا أَلَّ ِيعاً مَّ ضِ مجَ ا يفِ األَرْ تَ مَ قْ وْ أَنفَ ِمْ لَ لُوهبِ قُ

                                                             

 . ١٦٥/ ٧٤: بحار األنوار )١(

 . ١٣٦٠: غرر احلكم  )٢(

 . ١٤٠٢: غرر احلكم  )٣(



 

 ٥٦٤ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

كِيمٌ  يزٌ حَ زِ هُ عَ مْ إِنَّ يْنَهُ   ).﴾بَ
 

 مالقاة اإلخوان 
 

 : قال÷ عن أمري املؤمنني
غنَمٌ  انِ خوَ اإلِ  اءُ لِقَ « يمٌ  مَ سِ لُّوا نْ إِ وَ  جَ   IQH»قَ
وهو دعوة عىل تأكيد اللقـاء بـني األخـوان والتواصـل معهـم فكريـاً (

 ).وروحياً ملا ينعكس من ذلك بالفائدة عىل األطراف مجيعاً 
 : قال× اجلواد اإلمامعن 

الَ « ةٌ  انِ خوَ اإلِ  اةُ قَ مُ َ ، يحُ تَلقِ وَ  نُرشْ لِ  راً نَزْ  انَ كَ  نْ إِ وَ  العَقلِ   IRH»يالً قَ
رور ـراح والســاألخوان هـو حتصـيل االنشـ ةأي إنّ من فوائد مالقا(

  .)واالستفادة الفكرية والعقلية من احلديث معهم
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

رتَ  اذَ إِ « رِ  زُ زُ رِ  الَ وَ  ارَ خيَ األَ  فَ ـ تَزُ جَّ ،الفُ ـ ارَ ُ إِ فَ ةٌ  مهنَّ ـخرَ ـرُ  الَ  صَ جِ نفَ  يَ
رَ وَ  ا،هَ اؤُ مَ  جَ ُّ  الَ  ةٌ شَ رضَ ها، خيَ قُ رَ رُ  الَ  رضٌ أَ وَ  وَ بُهَ  يَظهَ شْ   ISH»اعُ

واملراد هو التأكيد عىل أن تكون الزيـارات والعالقـات األخويـة مـع (
األخيار والصاحلني فهي التي تعود بالفائدة الدنيوية واألخروية املشـرتكة 

                                                             

 . ١٧٩/ ٢: الكايف  )١(

 . ٣٥٣/ ٧٤: بحار األنوار  )٢(

 . ٢٠٢/ ٧٨: بحار األنوار  )٣(



 

 ٥٦٥ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

 عىل مجيع األطراف أما العالقات مع أهل الفسق والدنيا فإنـه لـيس فيهـا
ثمرة وال نفع أخروي وال يتأتى منها إال التعلـق بالـدنيا وزينتهـا وانتقـال 

 ).األثار السيئة إىل الطرف املقابل
 : قال÷ عن أمري املؤمنني

ةُ « ثرَ يَ  كَ ثُ  ةِ ارَ الزِّ الَ ـال تُورِ   IQH»لَةَ مَ
باً هبـا تـؤدّي إىل تنـاقص ( فإنّ اإلكثار من الزيارات حتى لو كانت مرحّ

ا إذا كانت الزيارات ثقيلة عىل القلب فتلك هي الكارثة  قيمتها وأثرها، أمّ
الكرب ( 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

سنُ « لقِ  حُ ثْبِتُ  اخلُ ةَ  يُ   IRH»املَودَّ
بمعنى أنّ مراعاة األخالق احلسنة واآلداب اإلسـالمية يف العالقـات (

ة بينهم  ) والتعامل مع األخوان يديم املحبّة واملودّ
 : قال÷ عن أمري املؤمنني

سنِ بِ « ةِ  حُ ةُ  ومُ تَدُ  العِرشَ دَّ   ISH»املَوَ
واحلـرص  اآلخر الطرف حلقوق طرف كل ومراعاة العالقة حسن أن أي(

 ). رة بني الطرفنيـعىل كسب مودته ورضاه يديم العالقة واملحبة والعش
                                                             

  .٢٣٧/ ٧٧: بحار األنوار  )١(
 . ١٤٨/ ٧٧: بحار األنوار  )٢(

 . ٤٢٠٠: غرر احلكم  )٣(



 

 ٥٦٦ 

 خوة واملحبةأحاديث يف األ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ةُ « يَّ دِ ثُ  اهلَ ، تُورِ ةَ دَّ ،األُ ) رُ ذّ جتَ (وَ  املَوَ ةَ وَّ بُ وَ  خُ ـغِ  تُذهِ أي أذ ( ينَةَ الضَّ

َ  ،)القلب واهتَ َ  ادُ  .IQH»ابُّواحتَ
فاهلدية تبقى ذكر حسنة من هيدهيا، تطيب ذكره وجتدد حبه وتزيد ما (

علق بالقلب من اذ نحوه، ولذا فإن املواصلة باهلدايا بني املحبني ترسـخ 
 ).املحبة واملودة بينهم

 

 رعاية حقوق اإلخوان 
 : قال ×عن أمري املؤمنني

نَّ  الَ « يعَ  خٍ أَ بِ  كَ لَ  لَيسَ  هُ نَّ إِ فَ  ،ينَهبَ وَ  ينَكبَ  امَ  ىلَ عَ  االً كَ اتِّ  يكَ خِ أَ  قَّ حَ  تُضِ
نْ  عتَ أَ  مَ هُ حَ  ضَ   IRH»قَّ

أي ينبغي املحافظـة عـىل حقـوق األخـوان وصـدق التعامـل معهـم (
واالخالص هلم حتى لو كانت العالقة متينة، فإنّ اإلخالل فيها يـؤدّي إىل 

 ) ا وقطيعتها ودخول الشيطان فيهاخراهب
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
ةَ  بِ تُذهِ  الَ « مَ شْ ـ قِ بـأَ وَ  يـكَ خِ أَ  نيَ بَ وَ  ينَكَ بَ  ISHاحلِ نهَ ـ ،امِ  ذَهـابَ  نَّ إِ فَ

                                                             

 . ١٦٦/ ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ٣١الكتاب: هنج البالغة )٢(

 . ما يؤدّي إىل غضب وإيذاء الطرف املقابل، كام تعني احلياء واالنقباض: احلشمة )٣(



 

 ٥٦٧ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

ةِ  مَ شْ ،يَ احلَ  ذَهابُ  احلِ شمةِ  بَقاءُ وَ  اءِ   IQH»ةِ دَّ وَ املَ  اءُ بَقَ  احلِ
 

يه مما يؤدي إىل غضـب بمعنى ال ينبغي إزالة كل احلدود بني األخ وأخ(
  ).أو إزالة سرت احلياء بني الطرفنيوإيذاء الطرف املقابل 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
فَ « دُ  اءُ اجلَ سِ فْ   IRH»اءَ خَ اإلِ  يُ

 

ة ورعاية حقوق األخوان يـؤدّي إىل انقطـاع ( أي إنّ عدم وصل األخوّ
الوقوف معه ولذا يلزم املؤمن أن ال يغفل عن تفقد أخيه و العالقة األخوية

 .)يف مناسبات الفرح أو احلزن أو املرض واحلاجة أو ماشابه
 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
لْ « ،فِ  امَ  ىلَ عَ  اكَ خَ أَ  احتَمِ تَ  تُكثِر الَ وَ  يهِ ثُ  هُ نَّ إِ فَ  ابَ العِ ينةَ  يُورِ غِ  ،ISHالضَّ

نْ  استَعتِبْ وَ  تَ  مَ وْ جَ تْباهُ  رَ   ITH»)يقبل منك العتاب حتتمل انه أي الذي( عُ
 

ا املالمة بمعنى اجعل عتابك ملن تظنّ أنّه يقبل منك ( أو يشكرك عليه أمّ
يؤدّي إىل الكدورة وتدهور العالقة وال فائدة  له الذي ال يقبله فإن العتاب

 ) إجيابية ترجى منه
                                                             

 . ٣٧٠: حتف العقول  )١(

 . ٥٦٢: غرر احلكم  )٢(

رهأذ القل: الضغينة )٣(  . ب وتكدّ

 . ٢١٢/ ٧٧:بحار األنوار )٤(



 

 ٥٦٨ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

دْتَ أَ  نْ إِ « طِيعَ  رَ نْ  لَهُ  قِ باستَ فَ  ،يكَ خِ أَ  ةَ قَ كَ نَ  مِ عُ  ةً يَّ بَقِ  فسِ  نْ إِ  ايهَ لَ إِ  يَرجِ
  IQH»امَ  اً ومَ يَ  كَ لِ ذَ  لَهُ  ابَدَ 

تلف معه يع سبل االرتباط مع الطرف الذي ختبمعنى ال ينبغي قطع مج(
 ) »ال حترق كلّ األوراق«لتكون هناك فرصة إلعادة العالقة أو كام يقال

مْ أَ الَ «  الَ وَ  ،)أي ال تقطع العالقة معه عىل الشبهة( ابٍ يَ  ارتِ ىلَ اكَ عَ خَ  تَرصِ
ـد مـن املوضـوع( ابٍ نَ استِعتَ تَقْطَعهُ دُو نْ ، وَ )أي من دون االستفسار والتأكّ لـِ

نْ ـلِ  كُ أَ  هُ نَّ إِ الَظَكَ فَ غَ  مَ لِ  نْ يُوشِ   IRH»كَ نيَ لَ يَ
أي ال تعامل من عاملك باخلشونة والغلظة بنفس األسلوب بـل عاملـه (

ل أسلوبه معك   .)بلني ولطف فإنّه يلني لك ويبدّ
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
تْبِعْ أَ الَ « ، فَ اكَ بَ خَ  تُ قِيعةً فيهِ دَّ عَ تَ عدَ القَطِيعةِ وَ يـهِ طَ سُ ـرِ لَ جُ  وعِ يـقَ الرُّ

، فَ لَ إِ  هُ عَ جَ التَّ  لَعَلَّ يكَ دُّ بَ تَرُ   ISH»لَيكَ ارِ
أي إذا حدث خالف بينك وبني أخيك فال توسع مداه وتكـرب مسـاحته (

تـى تـزول اثـاره اإلمكـان ح رفتنقطع سبل إعادة العالقة جمدداً بل صغره قد
 ).وتنسى أسبابه

 

                                                             

 . ٣١الكتاب: هنج البالغة )١(

 . ٢٠٩/ ٧٧: بحار األنوار ) ٢(

 . ١٦٦/ ٧٤: بحار األنوار )٣(



 

 ٥٦٩ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

ةاألُ  عىل املحافظة   القديمة خوّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

ِبُّ  اىلَ عَ تَ  اهللاَ نَّ إِ « ةَ املُدَ  حيُ مَ ،دِ القَ  اءِ خَ اإلِ  ىلَ عَ  اوَ دَ  يمِ وافَ مُ يهِ عَ  اوِ   IQH»لَ
أي أن من حيرص عىل إدامة العالقة األخوية القديمـة وحيـرص عـىل (

روف واملوانــع التــي حتــول دون ظــها رغــم العــدم انقطاعهــا ومواصــلت
استمرارها كام كانت يف األيام السالفة فإنه يفوز بحب اهللا ومثوبته وفضله 

 ).يف الدنيا واآلخرة
 : قال÷ عن أمري املؤمنني

» ْ رتَ نْ  اخْ ، ءٍ يشَ  لِّ كُ  مِ هُ يدَ دِ نَ وَ  جَ وَ اإلِ  مِ مْ أَ  انِ خْ هُ مَ   IRH»قدَ
ن القدماء وعدم التفريط فيهم وفاءاً بمعنى ينبغي املحافظة عىل االخوا(

 ).ورعاية لألخوة واملحبة القديمة
 

 تسديد اإلخوان
 : قال÷ عن أمري املؤمنني

َضْ « ،النَّصِ  اكَ خَ أَ  اِحمْ ةَ نةً  يحَ سَ بِيحَ  وأَ  انتْ كَ  حَ   ISH»ةً قَ
بمعنى أن االخ املخلص ينبغي أن يوصل نصيحته ألخيه ولو كان فيها (

                                                             

ل  )١(  . ٢٤٧٥٩: كنز العامّ

 . ٢٤٦١: غرر احلكم  )٢(

 . ٣١الكتاب : هنج البالغة  )٣(



 

 ٥٧٠ 

 أحاديث يف األخوة واملحبة

ة واملوعظةاحلسنة التي ال جترح املقابل وأن يشعر اذ له مع مراعاة احلكم
 ).فيها بمحبتك واخوتك له

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نْ « ظَ  مَ عَ َّ  اهُ خَ أَ  وَ قَد اً رسِ ،زَ  فَ نْ وَ  انَهُ ظَهُ وَ  مَ الَ  عَ قَد نِيَةً عَ   IQH»انَهُ شَ  فَ
أي ينبغي قدر اإلمكان أن يكون النقد والتنبيه خاصاً بني األخ وأخيـه (

 لمدخشيطان يفهم منها اإلساءة فيكون للإظهار ذلك إىل املالء لئال  وعدم
 ).يف التفريق بني االخوة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
وَ إِ  ريُ خَ « مخْ نْ  انِكُ ملَ إِ  هدَ أَ  مَ يُ  يكُ معُ   IRH»وبَكُ
بمعنى ينبغي اإلعتزاز بـاألخ الـذي ينصـح اخـاه ويرشـده إىل اخلـري (

  ).له يف قلبه ا املحبة واملودة التي يكنهواهلد، فإن ذلك يعترب دليالً عىل
 
 

 + ++ 
 
٠ 

                                                             

 . ١٦٦/ ٧٤: بحار األنوار  )١(

 . ١٢٣/ ٢: تنبيه اخلواطر  )٢(



 

 ٥٧١ 

 دعاؤه ألهل الثغور

 
 دعاؤه ألهل الثغور

 
@Í˙b«Ü 

@äÏ Ã r €a@›  Á˛J 
 

ــدٍ ا َمَّ ــىلَ حمُ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــنْ  للَّ صِّ حَ ، وَ آلِــهِ ــورَ  IQHوَ غُ نيَ  IRHثُ ــلِمِ املُسْ
أَسْ  ، وَ تِكَ وَّ ا بِقُ َ اهتَ َ د محُ أَيِّ ، وَ تِكَ مْ  ISHغَ ـبِ بِعِزَّ اهُ طَايَ تِكَ  عَ دَ نْ جِ  . ITHمِ

مَّ ال لِّ  لَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ آلِهِ  حمُ ثِّرْ  ،وَ كَ ُمْ  وَ هتَ دَّ ذْ  ،IUHعِ ـحَ اشْ مْ  وَ تَهُ ـلِحَ  ،IVHأَسْ
                                                             

ـح فضـل اجلهـاد واملجاهـدين عنـد اهللا  * وهو من أحسن األدعيـة التـي توضّ
واملساندين هلم خلف اجلبهة، وما أعدّ هلم من جزاء وفضل لآلخرة، كـام يسـلط 

ن يف سـبيل اهللا والضوء عىل احلالة اإليامنية التي ينبغي أن يكون عليهـا املجاهـد
هللا، والرجاء لكرمه وفضله، ويلفت ن هلم، من القوة والبأس، والثقة باوواملساند

النظر إىل بعض اآلفات التي تأكل الصاحلات وحتبط العمل من االهـتامم بالـدنيا 
ومغانمها أو املكاسب الفردية الشخصية التي حترف اجلهـاد عـن االخـالص هللا 

 .وحتوله اىل متّجرٍ أو مكسب شخيص لكي يبتعد عنها أهل اإليامن واجلهاد
ن )١(  . حرز، اجعل اليشء منيعاً كاحلصن املحمياحكم، ا: حصّ
مجع ثغر، موضع املخافة من فروج البلدان، أو الثغرات التـي ينفـذ : الثغور )٢(

، أماكن الضعف عىل اجلبهة  . منها العدوّ
 ). من فضلك وعطاياك عىل املجاهدين يف اجلبهة(أوسع : أسبغ )٣(
 . غناك، سعتك: جدتك )٤(
 ). املجاهدين وأنصارهم يف اجلبهاتعدد (مجاعتهم، : عدهتم )٥(
رة حديثة: اشحذ اسلحتهم )٦( ة قاطعة قاتلة فاعلة متطوّ  . اجعلها حادّ

RW 



 

 ٥٧٢ 

 دعاؤه ألهل الثغور

ُمْ  هتَ زَ وْ سْ حَ رُ احْ مْ IQHوَ تَهُ مَ وْ نَعْ حَ امْ مْ IRH، وَ هُ ْعَ أَلِّفْ مجَ ـرْ ISH، وَ بِّ دَ  ، وَ
مْ  هُ مْ ITHأَمرَ هِ ِ ـريَ َ مِ رْ بَـنيْ اتـِ وَ تَ IUH، وَ ـ، وَ ـةِ مُ ايَ ـد بِكِفَ حَّ ِمْ وَ هنِ ، IVHؤَ

مْ  دهُ ضُ اعْ أَعِ  ،بِالنَّرصِ  IWHوَ مْ نْ وَ الطُفْ  ،ربِ بِالصَّ  هُ مْ ـلَ  وَ رِ  يفِ  هُ   .IXHاملَكْ
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ لُونَ  للَّ هَ ا جيَ مْ مَ هُ فْ رِّ عَ ، وَ آلِهِ مْ IYHوَ هُ لِّمْ عَ ، وَ

ونَ  علَمُ ا الَ يَ ا الَ يُ IQPHمَ مْ مَ هُ بَرصِّ ونَ ، وَ ُ  . IQQHبرصِ
                                                             

 ). الناحية: ةاحلوز(ناحيتهم، : حوزهتم )١(
هي املواضع التـي : احلومة(اجعل مواضعهم القتالية منيعة قوية : امنع حومتهم )٢(

 ). حيام حوهلا أو مواضع املعركة
 . أوجد املحبّة واإلنسجام بني مجاعتهم: عهمألّف مج )٣(
 . أعنهم عىل نظم شؤوهنم وتيسري حاجاهتم: دبّر أمرهم )٤(
هم )٥( ريَ ــر (تابع بني مـؤونتهم بصـورة متصـلة غـري مقطوعـة : واتر بني مِ أي يسّ

 ). وصول أرزاقهم وذخريهتم من دون التعرض إىل البالء واملشاكل
 ). الالزم يف اجلبهات(ت ما يذخر من القو: مهنِ ؤَ مُ  )٦(
هم، شدّ أزرهم: اعضدهم )٧(  . أعنهم، قوّ
أعنهم بلطائف احليل واملفاجئـات واإلمكانيـات املتطـورة : ألطف هلم يف املكر )٨(

هم  . عىل عدوّ
م بألطافك اخلفية ويسّ : عرفهم ما جيهلون )٩( ادية ـمــر هلـم مـن األسـباب الـتوهلّ

فهم ويعلّمهم ويب  . رصهم يف أمورهم يف حال احلرب والسلموالغيبية ما يعرّ
أفض عليهم مـن علمـك مـا يعيـنهم عـىل اإلبتكـار : وعلمهم ما ال يعلمون )١٠(

 . واإلخرتاع واإلبداع العلمي أو العميل
أعطهـم احلكمـة والدرايـة واخلـربة يف األمـور، : وبصـرهم ما ال يبصــرون )١١(

هم وأهلمهم من فضلك الوسائل واحليل واإلمكانيات التي  . تغلب عدوّ



 

 ٥٧٣ 

 دعاؤه ألهل الثغور

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ نْدَ لِقَ  للَّ مْ عِ هِ أَنسِ ، وَ آلِهِ وَّ اوَ دُ مُ العَ رَ  ،ئِهِ ذِكْ
ورِ  ـرُ ـةِ الغَ اعَ دَّ مُ اخلَ نيَـاهُ اتِ IQHدُ طَــرَ ِمْ خَ لُـوهبِ ـنْ قُ ــحُ عَ امْ  IRH، وَ

تُونِ ـمَ ـال ـISHالِ الفَ نَّـةَ نَصْ عَلِ اجلَ اجْ مْ ، وَ لَـوِّ  ،ITHبَ أَعيُـنِهِ  IUHحْ وَ
 َ ا ألِ نْهَ مْ مِ هِ ارِ دْ  ،بصَ ا أَعدَ ـدِ مَ لْ اكِنِ اخلُ سَ نْ مَ ا مِ لِ  ،تَ فِيهَ نَـازِ مَ وَ

ــةِ  امَ رَ ــ ،الكَ ال ــانِ ـوَ سَ ورِ احلِ األَ  ،حُ ــوَ ــارِ ال ةِ ـهنَ دَ طَّرِ اعِ  IVHمُ ــأَنوَ بِ
                                                             

أي إنسـهم ذكـر (التي تغرّ وختدع بزينتها ومكاسبها العاجلـة، : دنياهم الغرور )١(
األهل والولد وما يتعلق به القلـب مـن الـروابط الدنيويـة التـي تشـدّ اإلنسـان إىل 

 ). الدنيا
مجع خطرة وهي ما خيطر ويرد عىل القلب مما ليس للمرء فيـه دخـل، : خطرات )٢(
ل ب( ينهم وبني امليل والرغبـة واإلنشـداد إىل املاديـات واألمـوال واملغـانم بمعنى حُ

 ). الدنيوية
واملعنى املـراد هـو أن ال جتعـل (مبالغة يف الفاتن وهو املضلّ عن احلقّ : الفتون )٣(

 ). جهادهم للدنيا ألجل املكاسب الدنيوية ومجع األموال والغنائم
 . امهم وكأهنم يروهنا ويشتاقون لـهاأي اجعل الـجنة ماثلة أم: نصب أعينهم )٤(
ح ألبصارهم )٥( واملراد اجعـل يف قلـوهبم رؤيـة (الح اليشء أي ظهر عن بعد : لوّ

مٌ فيها قهم إليها كمن يراها وهو منعّ  ). اجلنان وشوّ
أي األهنار اجلارية املتتابعة بأنواعها وصفاهتا التي ذكرها القرآن : األهنار املطّردة )٦(

ثَلُ ﴿ َ  مَ تِي نَّةِ اجلْ دَ  الَّ عِ ونَ  وُ تَّقُ ا الـمُ َارٌ  فِيهَ نْ  أَهنْ اءٍ  مِ ِ  مَ ريْ نٍ  غَ َارٌ  آسِ أَهنْ نْ  وَ ـبَنٍ  مِ ْ  لَ ْ  ملَ ـريَّ تَغَ  يَ
هُ  مُ َارٌ  طَعْ أَهنْ نْ  وَ ْرٍ  مِ ةٍ  مخَ ذَّ بِنيَ  لَ ارِ َارٌ  لِلشَّ أَهنْ ـنْ  وَ ـلٍ  مِ سَ ىً  عَ ـفّ مْ  مُصَ ـُ هلَ ـا وَ ـنْ  فِيهَ ـلِّ  مِ  كُ

اتِ  رَ رَ  الثَّمَ فِ غْ مَ نْ  ةٌ وَ ِمْ  مِ هبِّ  . ﴾رَ



 

 ٥٧٤ 

 دعاؤه ألهل الثغور

األَ األَ  ، وَ ـةِ بَ ارِ الرشِ لِّيَةِ ـشجَ تَدَ ُـمَّ  IQHمُ تَّى الَ هيَ ، حَ رِ نُوفِ الثَّمَ بِصُ
مْ بِاإلِ أَحَ  نْهُ ارِ دٌ مِ الَ IRHدبَ نِهِ ، وَ نْ قِرْ هُ عَ سَ فْ ثَ نَ َدِّ ارٍ  ISH حيُ رَ  . بِفِ
لُلْ ا مَّ افْ هُ ، وَ  ITHللَّ مْ هُ وَّ ـدُ كَ عَ لـِ مْ قْ أَ بِذَ هُ ـارَ فَ مْ أَظْ ـنْهُ مْ عَ ، IUHلـِ

عْ  لَ اخْ ، وَ مْ تِهِ لِحَ َ أَسْ بَنيْ مْ وَ يْنَهُ قْ بَ رِّ فَ ِمْ  وَ هتِ ائِقَ أَفئِدَ ثَ اIVHوَ بَ ـدْ ، وَ  عِ
ِمْ  هتِ دَ وِ َ أَزْ بَنيْ مْ وَ يْنَهُ ـنْ IWHبَ مْ عَ لهُ ـلِّ ضَ ، وَ مْ ـبُلِهِ مْ يفِ سُ هُ ـريِّ حَ ، وَ

ـطَعْ  اقْ ، وَ مْ هِ هِ جْ مُ ال وَ نْهُ دَ ـعَ دَ انْقُصْ  ،IXHمَ أل وَ امْ ، وَ دَ دَ مُ العَ نْهُ  مِ
                                                             

ية )١(  . املتعلقة بأغصاهنا واملنخفضة بثقل أثامرها: املتدلّ
 . الرتاجع واإلنكسار والفشل يف احلرب: اإلدبار )٢(
ه الـذي (نظريه املكايفء له واملواجه لـه يف القتـال : قرنه )٣( أي ال يرهـب عـدوّ

 ). أمامه وال هيرب منه أو يصيبه الرعب
هم ومعنوياهتمدمّ (اكرس : أفلل )٤( ة عدوّ  ). ر قوّ
بمعنى قرصّ عنهم قـدرة عـدائهم واكســر شـوكتهم : أقلم عنهم أظفارهم )٥(

ة أو إمكانية هتم كلّام جتددت هلم قوّ  . وقوّ
أدخـل يف قلـوهبم الرعـب وانـزع مـن قلـوهبم الثقـة فـيام : وثائق أفئـدهتم )٦(

 . يعتمدون عليه من أسباب القوة املعنوية يف احلرب
هم (مجع زاد، وهو الـمؤونة املرسلة لـهم : زودهتمأ )٧( بمعنى اقطع عـن عـدوّ

 ). اإلمداد الغذائي واإلمداد احلريب من الذخرية والوقود
من الرجـال والسـالح واألمـوال والعـدد ومـا (املساعدات والعون : املدد )٨(

 ). شابه



 

 ٥٧٥ 

 دعاؤه ألهل الثغور

ـطِ  ـنِ البَسْ ُمْ عَ هيَ ــدِ ـبِضْ أَيْ اقْ ، وَ عـبَ ُمُ الرُّ هتَ مْ IQHأَفئِدَ ــزِ اخْ ، وَ
مْ أَلْسِ  دْ  IRHنَتَهُ ـرِّ شَ ، وَ نِ النُّطْقِ ـمْ  عَ هُ فَ لْ ـنْ خَ ــلْ ISHهبِمْ مَ نَكِّ  ITH، وَ

مْ  هُ اءَ رَ نْ وَ ِمْ مَ ـطَعْ IUHهبِ اقْ مْ  ، وَ هُ نْ بَعدَ ـاعَ مَ ِمْ أَطْمَ هيِ زْ  . بِخِ
مْ ا ائِهِ امَ نِسَ مْ أَرحَ قِّ مَّ عَ هُ ـبِّسْ أَصـالَ IVHللَّ يَ مْ ، وَ ـاهلِِ جَ ، IWHبَ رِ

طَعْ نَسْ  اقْ مَ  IXHلَ ـوَ نْ لِسَ أذَ ، الَ تَ مْ هِ امِ أَنعَ ِمْ وَ اهبِّ وَ طْـرٍ ـدَ مْ يفِ قَ  ،ائِهِ
                                                             

دة مـن بمعنى أشلل أيدهيم وامنعهم من اإلستفا: اقبض أيدهيم عن البسط )١(
 . إمكانياهتم وقدراهتم احلربية

كالمـاً  اأي اخرسها من اخلوف والرعب حتى ال يسـتطيعو: اخزم ألسنتهم )٢(
 ). هي ما جيعل يف منخر البعري: اخلزامة(
هم )٣( لْفَ ن خَ د هبـم مَ ـ: رشّ قهم هربـاً بمــا يــجعل مَ ن خلفهـم مـن بمعنى مزّ

التطريـد : التشــريد(ف اجلنود واألنصـار يتفرقـون ويصـيبهم الرعـب واخلـو
 ). والتفريق

ل هبم )٤(  ). العقوبة: التنكيل(سلّط العذاب واهلالك عليهم : نكّ
ا )٥( رَ ــن وَ ــمءَ مَ هم بالســالح : هُ أي الــذين يقفــون وراءهــم إلســنادهم ومــدّ

 . واألموال واملساعدات
م أرحام نسائهم )٦( من حيث القدرة (نسائهم امكانية احلمل عند اي اقطع : عقّ

 ). احلمل واإلنجاب عىل
رية عند الرجال بإصـابتهم : يبّس أصالب رجاهلم )٧( أزل القدرة عىل إجياد الذّ

 . بالعقم
الذرية، واملراد هـو عقـم دواهبـم وعـدم تكاثرهـا أو بمعنـى آخـر : النسل )٨(

 . هالكها



 

 ٥٧٦ 

 دعاؤه ألهل الثغور

 َ الَ ألِ بَاتٍ وَ مْ يفِ نَ هِ  . IQHرضِ
َالَّ ا لِكَ حمِ وِّ بِذَ قَ مَّ وَ هُ ، سالَ أَهلِ اإلِ  IRHللَّ مْ هُ ارَ نْ بِهِ دِيَ صِّ حَ ، وَ مِ

رْ  ثَمِّ الَ  وَ هِ أَموَ مْ ـبـِ تِهِ بَ َـارَ ـنْ حمُ مْ عَ غهُ رِّ فَ ، وَ مْ كَ  هُ تـِ بَادَ ـنْ  ،لِعِ عَ وَ
ِمْ  هتِ نَابَذَ تَّى الَ  ISHمُ ، حَ ةِ بِكَ وَ لْ اعِ األَ للْخَ عبَدَ يفِ بِقَ كَ  يُ ُ ـريْ  ،رضِ غَ
رَ  فَّ عَ الَ تُ َ  ITHوَ دٍ ألِ مْ جَ  حَ نْهُ ونَكَ بمِ ةٌ دُ  . هَ

مَّ اغْ ا هُ يَـةٍ للَّ ـاحِ لِّ نَ نيَ  زُ بِكُ لِمِ نَ املُسْ ـإِ  ،مِ ـنْ بـِ ـىلَ مَ مْ عَ ائِهِ  IUHزَ
نَ  شْ ـالمِ دْ ـمُ أَمدِ ، وَ كِنيَ الَ رِ مْ بِمَ ـةٍ هُ ـردِفِنيَ  ئِكَ كَ مُ نْـدِ ـنْ عِ  ،IVHمِ

                                                             

عاء مـن الفقـرة  )١( أي أصبهم بالقحط واجلدب من عدم نزول املطر، واملراد بالـدّ
 . هو إنزال الغضب اإلهلي عليهم الذي حيرمهم بركات األرض والسامء السابقة

ة وتدبري وقدرة : حمال )٢( حال) (املسلمني(قوّ حال أي : الـمِ ة، والــمَ القوة والشـدّ
 ). األماكن وكالمها يصح فيه استعامل املعنى

حاربة ـأي فـرغ املسـلمني عـن االنشـغال بمعـاداة ومـ: فرغهم عن منابـذهتم )٣(
ة املسلمة والدولة اإلسالميةاألعد  . اء لالشتغال بعبادتك وطاعتك، ومنها بناء األمّ

ر )٤( مترغ باألرض وذلك عند السجود هللا والتذلّل له، واملعنـى املـراد هـو أن : تعفّ
يكون اجلهاد خالصاً هللا ليتحول بعد ذلك من جهاد األعداء إىل جهاد األنفس وهـو 

من بـدر حيـث ملسو هيلع هللا ىلص يث الرشيف عند رجوع النبياجلهاد األكرب كام يف مضمون احلد
 ). رجعنا من اجلهاد األصغر وبقي اجلهاد األكرب(قال 

أي الدول املجاورة هلم التي فيهـا رشك وظلـم وانحـراف : (يف قباهلم: بإزائهم )٥(
 ). عن رشيعة اهللا حيث يمثل اجلهاد يف سبيل اهللا حتريراً هلم من الرشك والظلم

 ). أي جنود متتابعة متواصلة(م بعضاً يتبع بعضه: مردفني )٦(



 

 ٥٧٧ 

 غوردعاؤه ألهل الث

مْ إِ  ـــوهُ فُ شِ كْ تَّـى يَ طَــعِ التُّــرابِ حَ نْقَ ــكَ  ،IQHىلَ مُ تْـــالً يفِ أَرضِ قَ
 َ أَرسْ وا ،اً وَ ــرُّ قِ ي الَ إلــهَ إالَّ أَنــتَ  بِــأَ  IRHأَو يُ ــذِ ــكَ أَنــتَ اهللاُ الَّ  ،نَّ

يكَ لَكَ  ِ كَ الَ رشَ حدَ   .وَ
مْ ا مُ اعْ مَّ وَ كَ يفِ أَقطَارِ البِالَ  ISHللَّهُ اءَ لِكَ أَعدَ ومِ بِذَ الرُّ ندِ وَ نَ اهلِ  دِ مِ

كِ  الرتُّ رِ  ،ITHوَ زَ اخلَ ـبَشِ  IUHوَ احلَ ـةِ  ،وَ النُّوبَ نْجِ  IVHوَ الـزِّ الِبَةِ  ،IWHوَ ـقَ  IXHوالسَّ
                                                             

بمعنـى غـزو األعـداء (أي األرض اجلـرداء وبدايـة العمـران : منقطع الرتاب )١(
الكفرة يف مدهنم أو مراكز تواجدهم حتى هيرب من سلم منهم إىل أطـراف األرض 

 ). اجلرداء خوفاً ورعباً 
مي لـيس غـزواً فـالغزو اإلسـال) بالعبوديـة والطاعـة هللا(يعرتف ويسلم : يقر )٢(

استعامرياً مصلحياً ملصلحة القو الغازية وإنّام هو غزو عقائـدي لتحريـر اإلنسـان 
 ). وتعبيده هللا تعاىل

 ). احلرب عىل أعدائك(اشمل : اعمم )٣(
عاء كانـت : الخ... اهلند والروم والرتك )٤( هذه البلـدان التـي ورد ذكرهـا يف الـدّ

 . السجادتعيش الكفر أو الرشك يف عهد اإلمام 
بالد اخلزر شامل إيـران ويتّسـم أهلهـا بكـوهنم خـزر العيـون أي ذوي : اخلزر )٥(

 . عيون ضيّقة صغرية
 . بالد النوبة هي أرايض الصعيد املرصية رشقي النيل وكان أهلها نصار: النوبة )٦(
حبشة ـرق الــبالد الزنج هي جنوب أرايض السودان، وقيل بـالد مشـ: الزنج )٧(

 . شامل اليمن
متوسط أهلهـا محـر ـبالد السقالبة التي تعـرف بصـقلية يف البحـر الـ: السقالبة )٨(

 . رة، تتاخم بالدهم بالد اخلزر قرب القسطنطينيةـالبش



 

 ٥٧٨ 

 دعاؤه ألهل الثغور

الِ  يَ الدَّ ةِ ـوَ ائِرِ  ،IQHمَ سَ ـأُ وَ ـمِ الشِّ ين  ،ركِ ـمَ ـالَّـذِ ـى أَسْ فَ ْ مْ ختَ هُ ؤُ امَ
ُمْ  فاهتُ صِ قَد ،وَ مْ  وَ يْتَهُ تِكَ  أَحصَ فَ عرِ فتَ  ،بِمَ أَرشَ مْ  وَ يْهِ لَ تِكَ  عَ   .بِقُدرَ

ـا غَلِ املُشْ مَّ اشْ هُ ــللَّ كِنيَ بِاملُشْ كِنيَ ـرِ افِ  ،رِ ـرَ لِ أَطْ نَـاوُ ـنْ تَ عَ
نيَ  لِمِ مْ IRHاملُسْ ـهِ نَقُّصِ ـنْ تَ ـالنَّقْصِ عَ مْ بـِ هُ ذْ خُ مْ ISH، وَ ـبِّطْهُ ثَ  ITH، وَ

نِ اإلِ بِ  ـةِ عَ ـرقَ مْ ـالفُ يْهِ لَ ادِ عَ  . IUHحتِشَ
مَّ أَخْ ا هُ ـنَ األَ ـللَّ ُمْ مِ لُوهبَ نَــةِ لِ قُ ةِ  ،IVHمَ ـوَّ ـنَ القُ ُمْ مِ اهنَ أَبـدَ  ،وَ

                                                             

ومجيع هذه األمم التـي ورد ذكرهـا يف (بالد الديلم قرب قزوين وري : الدياملة )١(
 ). الدعاء كانت منحرفة عن عبادة اهللا أو مرشكة به

اإلسـالمية  أي املسلمني الذين يسـكنون يف أطـراف الدولـة: راف املسلمنياط )٢(
) ركنيـاشغل املرشكني باملشـ(وعىل حدودها املتامخة لبالد املرشكني واملراد بالعبارة 

ار بعضهم يف قتال الـبعض اآلخـر طمعـاً يف السـلطة واملغـانم ممـا  هو اشتغال الكفّ
 . جيعلهم يف شغل عن حماربة املسلمني

صهم )٣( تنقص اليشء، تأخذ منه قلـيالً قلـيالً أو شـيئاً فشـيئاً واملقصـود مـن : تنقّ
صهم(عبارة  هو الطلب من اهللا بإنزال الـنقص يف الكفـار ) وخذهم بالنقص عن تنقّ

هتم  . بدالً من إفساح املجال هلم إلحداث النقص يف املسلمني وإضعاف قوّ
قهم، أقعد هبم عن احلركة والنشـ: ثبّطهم )٤( ة ـبـام حتـدث بيـنهم مـن فرقـ(اط عوّ

 ). زاع داخيل بينهمـون
رب املسـلمني ـأي اجـتامع كلمـة الكفـار وجهـودهم يف حـ: اإلحتشاد عليهم )٥(

 . ى شتت وحدهتم وجتمعهمـبمعن
أي أوقع يف قلوب الكفار الرعب والوحشة واخلـوف : أخل قلوهبم من األمنة )٦(

 . من قدرة املسلمني وإمكانياهتم



 

 ٥٧٩ 

 دعاؤه ألهل الثغور

لْ  هِ أَذْ نِ اإلِ  IQHوَ ُمْ عَ لُوهبَ ُمْ  ،حتِيَالِ قُ اهنَ نْ أَركَ أَوهِ لَـةِ  IRHوَ نَازَ نْ مُ عَ
الِ  جَ قَ  ،ISHالرِّ نْ مُ مْ عَ بِّنْهُ جَ ـةِ األَ وَ عَ مْ ITHبطَـالِ ارَ ـيْهِ لَ ـثْ عَ عَ ابْ ، وَ

نْدَ  الَ جُ نْ مَ تِكَ اً مِ كَ  IUHبِبَأسٍ  ،ئِكَ نْ بَأسِ ومَ بَـدرٍ  ،مِ علِكَ يَ فِ  ،IVHكَ
مْ  بِهِ  تَقْطَعُ  هُ ابِرَ دُ  ،IWHدَ ْصُ حتَ مْ  بِهِ  وَ تَهُ كَ وْ قُ  ،IXHشَ رِّ تُفَ مْ  هِ بِ  وَ دَهُ دَ  . عَ

                                                             

عن إعـداد اإلمكانيـات والوسـائل (اسلبهم الوعي والفكر : لوهبمأذهل ق )١(
رة حلرب املسلمني  ). املتطوّ

هـو مجـع : األركان(أي أضعف قواهم البدنية والعسكرية : أوهن أركاهنم )٢(
 ). ركن وهو اجلانب القوي من اليشء الذي يقوم عليه

وة والبـأس والقـ ةحماربـة ومصـارعة مقاتلـة ذوي الرجولـ: منازلة الرجال )٣(
 ). واملراد هبم األبطال املسلمني(
 ). من املسلمني(مضاربة الشجعان األقوياء من الرجال : مقارعة األبطال )٤(
 . بقوة عظيمة: ببأسٍ  )٥(
رة املسلمني يف معركـة ـإشارة إىل املالئكة التي نزلت لنص: كفعلك يوم بدر )٦(

دْ لك بدر، وقد تواترت األخبار والروايات والتفاسري بذ قَ لَ مُ  ﴿وَ كُ َ رٍ  نَرصَ  اهللاُ بِبَدْ

ةٌ  لَّ أَنتُمْ أَذِ و وَ اتَّقُ مْ  افَ لَّكُ ونَ  اهللاَ لَعَ رُ ـكُ ـولُ  إِذْ *  تَشْ قُ نِنيَ أَلَـن تَ مِ ـؤْ مْ  لِلْمُ ـيكُ فِ  أَن يَكْ

مْ  كُ دَّ مِ م يُ بُّكُ ةِ  رَ نَ  آالَفٍ  بِثَالَثَ لِنيَ  مِّ نزَ ةِ مُ وا إِنْ  بَىلَ *  املَآلئِكَ ُ ربِ ـ تَصْ تَّقُ تَ مْ  واوَ ـأْتُوكُ يَ  وَ
نْ  مْ  مِ هِ رِ وْ ا فَ ذَ مْ  هَ كُ دْ دِ مْ مْ  يُ بُّكُ ةِ  رَ سَ مْ نَ  آالفٍ  بِخَ ةُ  مِ نيَ  املَالئِكَ مِ وِّ سَ  . ﴾مُ

الدابر هو التابع أو آخر (تنهي به آخرهم، ال تبق هلم أحداً : تقطع به دابرهم )٧(
 ). كل يشء

هتم وبأسهم: حتصد به شوكتهم )٨(  . أي تنهي هبم شدّ
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مْ بِالوَ  هُ يَـاهَ جْ مِ زُ امْ مَّ وَ هُ ـاءِ اللَّ أَ  ،IQHبَ األَ وَ مْ بـِ ـتَهُ عِمَ اءِ طْ  ،IRHدوَ
مِ بِالَ  ارْ وفِ وَ سُ ـــاخلُ ــمْ بِ هُ ــا ،ISHدَ يْهَ لَ ـــحَّ عَ أَلِ وفِ  ITHوَ ــذُ  ،IUHبِالقُ

ا عهَ ـــرَ افْ ــ IVHوَ ولِ ـبِال حُ مْ  ،IWHمُ هُ َ ــريَ ــلْ مِ عَ اجْ ــصِّ  IXHوَ يفِ أَحَ
كَ  َا IYHأَرضِ وهنَ صُ نَـعْ حُ امْ ، وَ مْ نْهُ ا عَ هَ ـدِ أَبعَ نْهُ  IQPHوَ مْ مِ بْهُ ، أَصِ مْ

                                                             

ـة ر يف الـبالد كالطـاعون وـاملرض العام الـذي ينتشـ :اءالوب )١(  )الكـولريا(اهلَيْضَ
 . لآلخرين واألمراض املعدية املرسية

ثاً بـاألمراض أو (مجع داء وهو املرض : األدواء )٢( يسـبب أي اجعل طعامهم ملوّ
م واملوت  ). هلم املرض والتسمّ

األرض،  مجــع خســف، يقــال خســف املكــان أي ذهــب وغــار يف: اخلســوف )٣(
 . هنيار الرتبةاوخسف اليشء أي نقص، واملراد باخلسف الزالزل و

 ). البالء والدمار(أي أدم عليهم بصورة متواصلة : ألحّ عليها )٤(
ركاألعاصـري أي رميهم أو إصابتهم بالبالء وأسباب الـدمار : القذوف )٥(  ةاملـدمّ

ونامي وأمثال ذل  . كوالزالزل املهلكة واحلرائق الشاملة والسّ
أي ارضهبا بشدة، يقال فرعت رأسه بالسيف والعصا، أي رضبته مـن : افرعها )٦(

 . أعىل بشدة
 . مجع حمل وهو اجلدب وانقطاع املطر: املحول )٧(
خرة: مريهم )٨(  . مؤونتهم الغذائية والعسكرية املدّ
أجدب أرضـك وأجردهـا مـن العشـب والنبـات وأوعرهـا : حصّ أرضكأَ  )٩(

ةب(وأصعبها طبيعة   . )معنى ال يستطيعون ايصال املؤنة واملدد إالّ بصعوبة ومشقّ
امنـع مـخــازن الــمؤونة بمعنى ) أي من الكافرين(: منهم وامنع حصوهنـا )١٠(

ة إلمداد جبهة العدو  ة املنيعة املعدّ من أن تكون كام يريدها العدو من السالمة والقـوّ
 . واألذ وال تبقى ساملة هلموبمعنى آخر الدعاء إىل اهللا بأن يلحق هبا الدمار 
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وعِ ال مِ ـبِاجلُ قْ السُّ يمِ وَ قِ  . لِيمِ األَ  IQHمُ
ازٍ ا امَ غَ أَيُّ مَّ وَ لَّتِكَ  للَّهُ نْ أَهلِ مِ مْ مِ اهُ زَ دٍ  ،IRHغَ َاهِ مْ  أَو جمُ هُ ـدَ اهَ  جَ

نَّتِكَ  نْ أَتبَاعِ سُ ونَ دِينُكَ األَ  ،ISHمِ بُـكَ األَ  ،عـىلَ لِيَكُ زْ حِ وَ  ،قـوَ
ظُّكَ األَ  حَ قِّ  ،ىفَ وْ وَ لَ يِّئْ لَهُ األَ فَ هَ ، وَ َ ، ITHمرَ هِ اليُرسْ حِ لَّهُ بِالنُّجْ وَ تَ ، وَ
ْ لَهُ األَ  ريَّ َ ختَ ـرَ وَ وِ لَهُ الظَّهْ تَقْ اسْ ، وَ ابَ ـبِغْ IUHصحَ أَسْ يْـهِ يفِ  IVH، وَ لَ عَ

ةِ  قَ نْ  ،النَّفَ رهُ مِ أَجِ ، وَ قِ وْ ةَ الشَّ ارَ رَ نْهُ حَ أَطفِ عَ ، وَ اطِ تِّعهُ بِالنَّشَ مَ وَ
مِّ  ةِ  غَ حشَ هِ  ،الوَ أَنسِ رَ  وَ الوُ  هلِ األَ  ذِكْ أْ  ،دِ لْ وَ نَ  لَهُ  IWHرْ ثِ وَ سْ  ،النِّيَّـةِ  حُ

لَّهُ  وَ تَ الَ  وَ بْهُ السَّ أَصحِ ، وَ افِيَةِ هِ بِالعَ أَعفِ ، وَ ةَ هُ  IXHمَ مْ ِ أَهلْ ، وَ بْنِ نَ اجلُ مِ
ــرأَةَ  ــهُ  ،اجلُ قْ زُ ارْ ةَ  وَ ــدَّ ــدهُ  ،الشِّ أَيِّ ــ وَ ةِ ـبِالنُّص ــهُ  ،رَ لِّمْ عَ َ  وَ ــريَ  IYHالسِّ

                                                             

 ). كالطاعون والسل والكولريا وأمثال ذلك(املرض الشديد الطويل : السقم )١(
 . امللّة ما رشع اهللا لعباده من رشيعة واملراد هو ملة اإلسالم ورشيعته: ملتك )٢(
 . الساموية والكتب األنبياء عرب اباعهتّ اب أمر التي طريقته أو اهللا سنة أي :سنتك )٣(
 . وفّر له مسلتزمات القتال والفوز واالنتصار: له األمر ئهيِّ  )٤(
 . اي اجعله آمناً حممياً من خلفه: استقو له الظهر )٥(
 ). يف قدراته وإمكانياته املادية(أوسع، كثّر، زد : أسبغ )٦(
م : آثر )٧(  ). حسن النية اخلالصة لوجهك الكريم(اخرت له وقدّ
 . عنهخلّصه وابعد : اعفه )٨(
ري )٩( مجع سرية، وهي طريقة العيش والتعامل مـع النـاس والـذات، واملـراد : السّ
ريَ (  . أي سرية األنبياء وأولياء اهللا وعباده الصاحلني ليقتدي هبم) يعلمه السِ
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نَنَ  السُّ دهُ  ،IQHوَ دِّ سَ ـ IRHوَ يَ نْـهُ الرِّ لْ عَ زِ اعْ ، وَ مِ كْ لِّصـهُ ISHاءَ يفِ احلُ ، وخَ
نَ  ةِ  مِ عَ مْ عَلْ  ،ITHالسُّ اجْ هُ  وَ رَ هُ  فِكْ رَ ذِكْ ظَعنَهُ  وَ تَهُ  IUHوَ امَ إقَ لَكَ  فِيكَ  ،وَ   .وَ

إذَ  كَ فَ وَّ دُ افَّ عَ هُ  IVHا صَ وَّ دُ عَ يْنِهِ  ،وَ مْ يفِ عَ لْهُ لِّ قَ رْ  ،فَ ـغِّ صَ ُمْ  وَ ـأهنَ  شَ
بِهِ  لْ مْ  ،يفِ قَ نْهُ أَدِلْ لَهُ مِ لْ  ،IWHوَ الَ تُدِ نْهُ ـوَ مْ مِ ـتَ لَـهُ  ،IXHهُ تَمْ ـإنْ خَ فَ

ةِ  ادَ عَ يْتَ  ،بِالسَّ قَضَ ةِ  لَهُ  وَ ادَ هَ بَعدَ  ،بِالشَّ تَـاحَ  أَنْ  فَ كَ  جيَ وَّ ـدُ تْـلِ  عَ  ،IYHبِالقَ
                                                             

مثل ـره والتـي تــسنّة املعصوم هـي قولـه وفعلـه وتقريـ(مجع سنّة : السنن )١(
ك هباـأحكاماً ش واملراد بالعبارة هو تعلم األحكـام واآلداب  )رعيةً ينبغي التمسّ

 . والسلمالشـرعية يف احلرب 
ده )٢(  . أرشده، وجهه للصواب والرشد: سدّ
التظاهر بالصاحلات أمام النـاس خـداعاً هلـم وعـدم العمـل هبـا يف : الرياء )٣(

 . الوحدة واخللوة وهي من الصفات التي حتبط األعامل وتضيع األجر
لصيت احلسن بني الناس يف األعامل املحمودة بام ال يقصـد طلب ا: السمعة )٤(

فيها وجه اهللا بل املكاسـب الشخصـية كاإلنفـاق لغـري وجـه اهللا وإنـام للتظـاهر 
 . بالكرم واجلود

 ). يف اجلهاد ولوازمه(سريه  ،سفره: ضعنه )٥(
 . وقف يف الصف املقابل لعدوك استعداداً ملقاتلته: صاف عدوك )٦(
 . أنرصه واجعل له الغلبة عليهم: همأدل له من )٧(
 . ال تنرصهم عليه: ال تدهلم منه )٨(
ك )٩( واملراد طلـب التوفيـق يف نيـل درجـة (أي هيلكه ويستأصله : جيتاح عدوّ

الشهادة للمجاهد ولكن بعد اجلهـاد والتضـحية ليكـون ثوابـه أعظـم ومنزلتـه 
 ). أعىل
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بَعدَ أَ  ْ وَ ِمُ األَ نْ جيَ دَ هبِ ُ هَ بَعدَ أَ  ،رسْ نَ  نْ وَ ـأمَ نيَ أَ تَ ـلِمِ افُ املُسْ  ،طـرَ
 َ يلِّ وَ بَعدَ أَنْ يُ ينَ  IQHوَ دبِرِ كَ مُ وُّ دُ  . IRHعَ

مَ ـللَّ ا أَيُّ مَّ وَ لِمٍ ـهُ سْ ـ ا مُ يَ ازِ لَـفَ غَ ابـِـأَو مُ  ،ISHاً خَ ي ـفـِ ITHطاً ـرَ
هِ  ارِ عَ  ،دَ الِ ـهَّ ـأَو تَ يهِ ـدَ خَ يْ ـفِ  IUHفِ ــبَتـِـي غَ ، أَو أَعَ هُ بِ ـهِ ــانَ  ةٍ ـطَائِفَ

الِ  نْ مَ تَادٍ هِ ـمِ هُ بِعِ دَّ هُ IVH، أَو أَمَ ذَ حَ ـادٍ  IWH، أَو شَ هَ ىلَ جِ ـهُ عَ بَعَ ، أَو أَتْ
هِ  يفِ  جهِ ةً  وَ ى أَو ،IXHدَعوَ عَ نْ  لَهُ  رَ رَ  مِ ةً  ئِهِ اوَ رمَ رِ  ،IYHحُ أَجْ ثْـلَ  لَـهُ  فَ مِ

                                                             

 . يذهب يبتعد: يويلّ  )١(
واملراد طلـب الشـهادة بعـد النصــر (مولني ظهورهم  مرتاجعني،: مدبرين )٢(

 ). وإرجاع العدوّ إىل اخللف منهزماً ليعظم األجر واملثوبة
ــد أمــوره ـار خليفـــأي صــ: ف غازيــاً ـخلّـ )٣( ة للمجاهــد فـــي غـــيبته يتعهّ

 . وشؤونه
ربط نفسه باجلبهة بصورة مستمرة إما باجلهـاد أو بإيصـال املؤونـة : مرابطاً  )٤(

 . إليهم أو برعاية عوائلهم أو باسنادهم مادياً باملال والنفيسواملدد 
د خالفيه )٥( د (أي رعى واهتم واعتنى بمن خلف من أهله وولده : تعهّ أي تفقّ

 ). حاجاهتم ورعى أمورهم
الح: عتاد )٦(  . ذخرية القتال أو لوازم السّ
ه باملعنوية : شحذه )٧( عه، شحنه، أمدّ  ). يل اهللاللجهاد والتضحية يف سب(شجّ
 . أي دعا له بحضوره أو عند حركته للجبهة )٨(
 . أي حافظ عىل أهله وماله وحرماته الشخصية: حرمة )٩(
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هِ  نَ  ،أَجرِ زْ نٍ وَ زْ ثْلٍ  ،IQHاً بِوَ ثالً بِمِ مِ عَ  ،وَ ضـاً ـوَ وَ هِ عِ نْ فِعلـِ ضهُ مِ وِّ
اً  ارضِ مَ  ،IRHحَ دَّ ا قَ عَ مَ فْ لُ بِهِ نَ تَعَجَّ ا أَتَى بـISHِيَ ورَ مَ ُ رسُ ىلَ أَنْ ، إِ هِ ، وَ

دتَ لَـهُ  أَعـدَ ، وَ لِكَ نْ فَضْ يتَ لَـهُ مِ رَ ا أَجْ قْتُ إىلَ مَ يَ بِهِ الوَ نْتَهِ يَ
تِكَ  امَ رَ نْ كَ  . مِ

لِمٍ ا سْ امَ مُ أَيُّ مَّ وَ هُ هُ أَمرُ اإلِ  للَّ َّ زُّ  ،سالَمِ أَمهَ َ هُ حتَ نَ أَحزَ أَهـلِ  ITHبُ وَ
ـا مْ ـلشِّ ــيْهِ لَ وَ  ،ركِ عَ ــزْ  غَ نَــوَ ـمَّ بِجِ  ،اً فَ ـــادٍ أَو هَ ــدَ بِـــهِ  ،هَ عَ قَ فَ

عْفٌ  ـةٌ  ،IUHضَ اقَ ـادِثٌ IVHأَو أَبطَأَتْ بِهِ فَ نـهُ حَ هُ عَ ـرَ ، أَو IWH، أَو أَخَّ
                                                             

ر أحـد املجاهـدين ومحـى حرمتـه، ـبمعنى اللهم اجعل ملن نص: وزناً بوزن )١(
د أهله، الثواب واألجر كمثل أجر املجاهدين ال ينقص عن أجرهم شيئا  . وتعهّ

 . ي رسيعاً مبارشاً جمازاة لعمله الصالحأ: حارضاً  )٢(
م )٣(  . من اخلدمة والعون للمجاهدين أو عوائلهم: نفع ما قدّ
ب )٤( ب هو التجمع والتعـاون عـىل هـدفٍ مشـرتك، سـواء أكـان : حتزّ التحزّ

واملراد هو التنبيه إىل رضورة محل همّ اإلسالم وأهلـه مـن (اسالمياً أو غري ذلك 
 ــة املســلمة وأحــداثها السياســية قبــل املــؤمنني الغيــار ومتابعــة شــؤون األمّ

واالجتامعية بحيث أهنم يتأثرون سلباً أو اجياباً ملا حيدث هلم من أحـداث حمزنـة 
 ). أو مفرحة

 . كإصابته بمرض أو عاهةٍ أو كرب سنٍّ يمنعه من اجلهاد )٥(
 . حاجة شديدة حتول دون ذهابه للجبهة: فاقة )٦(
دث أو بالء حـال دون ذهابـه إىل اجلبهـة ملحاربـة أي عرض له حا: حادث )٧(

 . العدوّ 
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تُـبْ  اكْ ، فَ ـانِعٌ هِ مَ تـِ ادَ ضَ لَـهُ دُونَ إرَ رَ ينَ ا عَ ـدِ ابـِ ــهُ يفِ العَ مَ  ،سْ
أَ  جِ وَ ابَ البْ وْ وَ ينَ ـلَهُ ثَ دِ اهِ جَ هُ يفِ نِظَامِ  ،مُ لْ عَ اجْ ــدَ  IQHوَ هَ ءِ االشُّ

نيَ  احلِِ الصَّ  . IRHوَ
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ ـلِّ عَ مَّ صَ هُ ـدٍ  للَّ َمَّ آلِ حمُ ـولِكَ وَ سُ رَ كَ وَ بْدِ ـالَ  ،عَ ةً صَ

اتِ  وَ لَ ىلَ الصَّ الِيَةً عَ ـالَ  ،عَ ، صَ يَّاتِ ةً فَوقَ التَّحِ فَ ِ رشْ ـي مُ نْتَهِ ةً الَ يَ
ا هَ دُ الَ  ،ISHأَمَ ـاوَ هَ دُ دَ طِعُ عَ نْقَ ضَ  ، يَ ـا مَ أَتَمِّ مَ اتِكَ ـكَ وَ ـلَ ـنْ صَ ى مِ

دٍ  ىلَ أَحَ نْ أَولِيَ  عَ يـدُ اـمِ مِ ، إنَّـكَ املَنَّـانُ احلَ  ،املُعِيـدُ  ئُ املُبـدِ  ،ئِكَ
الُ لِ  عَّ يدُ ـالفَ رِ  . امَ تُ

 

+ + +  

                                                             

 ). املجاهدين والشهداء(أي صف أو مجاعة : نظام الشهداء )١(
أي مع الصاحلني أو يف مجاعتهم، وذلك لعلـم اهللا سـبحانه : نظام الصاحلني )٢(

وتعاىل أن العبد إذا أخلص له يف اجلهاد ولكن حال دون ذلـك األقـدار فـإن لـه 
الَ ﴿ال يقل عـن ثـواب املجاهـدين والشـهداء  ثواباً  ـىلَ  وَ ينَ  عَ ا الَّـذِ ـا إِذَ كَ  مَ  أَتَـوْ

مْ  لَهُ مِ لْتَ  لِتَحْ دُ  الَ  قُ ا أَجِ مْ  مَ ِلُكُ يْهِ  أَمحْ لَ ا عَ وْ لَّ وَ مْ  تَ يُنُهُ أَعْ يضُ  وَ نَ  تَفِ عِ  مِ مْ ناً  الدَّ زَ  أَالّ  حَ
وا ِدُ ا جيَ ونَ  مَ قُ نْفِ  . ﴾يُ

ورد يف بعـض النسـخ (قت حمدود، أزلية أبديـة ليس هلا و: ال ينتهي أمدها )٣(
 ). كلمة مددها بدالً من أمدها بمعنى تتابعها واستمرارها



 

 ٥٨٦ 

 أحاديث يف اجلهاد واملجاهدين

 
 أحاديث في الجهاد والمجاهدين

 

 هدين أحاديث يف اجلهاد واملجا
 

وا فِينَ ﴿ دُ اهَ ينَ جَ الَّذِ إِنَّ اهللاَ لَ وَ نَا وَ بُلَ مْ سُ نَّهُ يَ دِ عَ ـا لَنَهْ نِنيَ  مَ   IQH﴾املُحسِ
ة ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن   : قاليف أحاديث عدّ

نْ « ¢ يَ  مَ نْ  ثَرٍ أَ  ريِ غَ بِ  اهللاَ لَقِ هادٍ  مِ يَ  جِ ةٌ  يهِ فِ وَ  اهللاَ لَقِ أي فيه نقـص ( ثُلْمَ
  IRH»)من إيامنه

سـيام أن يكون جماهداً يف سبيل اهللا طوال حياته بغي للمؤمن ينبمعنى ( 
حتى لو كان يف هذا اجلهاد بعض األذ املبارش أو غري  يف فرتة شبابه وقوته

نه هبذا اجلهاد يسـتطيع أن خيطـو خطـوات كبـرية يف التكامـل إذ ا ،املبارش
 ).منه ىاإليامين ليحظى بتسديد اهللا وتوفيقه ونيل املنزلة والقرب

عُ  الَ « ¢ تمِ ْ بَ  جيَ نَّ  يفِ  دُخانٌ وَ  اهللا يلِ بِ سَ  يفِ  ارٌ غُ هَ   ISH»مَ جَ
ـ يدخل يف جهنمأي أن اهللا سبحانه ال ( واألمل ومعانـاة  ل األذمن حتمّ

اجلهاد املادية واملعنوية ألن ساعات اجلهاد هـي سـاعات املغفـرة والرمحـة 
 ).العظيمة عند اهللا

دْ يفِ فَ « ¢ اهِ تَ كَ إِ نَّ إِ ، فَ يلِ اهللاِبِ  سَ جَ يَّ ـنْ تُقْ ، وَ  دَ اهللاِـنعِ  اً لْ كُنتَ حَ قُ زَ ـرْ نْ إِ تُ
قَد وَ  عَ أَ مِتَّ فَ كَ عَ قَ رُ نَ إِ ، وَ  اهللاِىلَ جْ جتَ مِ رَ عتَ خَ جَ نوبِ إِ  نْ رَ   ITH» اهللاِىلَ الذُّ

                                                             

 . ٣٩: العنكبوت )١(

ل  )٢(  . ١٠٤٩٥ /كنز العامّ

 . ١٣/ ١١: مستدرك الوسائل )٣(

 . ٢٠٦/ ١: تفسري العيّايش )٤(



 

 ٥٨٧ 

 أحاديث يف اجلهاد واملجاهدين

، فان استشـهد اي ان املجاهديف سبيل اهللا هو من الفائزين عىل كل االحوال(
وان رجع من اجلهاد فقد فـاز  املرزوقني عند رهبم ، يف سبيل اهللا فهو من االحياء

وان  يدانيـه اجـر،ال الذي وفاز باألجر العظيم بمغفرة اهللا وعفوه عن مجيع ذنوبه
 .)وما اعظم اجر اهللا لعباده املخلصني اصابه املوت فقد وقع اجره عىل اهللا

نْ فَ « ¢ هادَ  كَ تَرَ  مَ هُ أَ  اجلِ ،نَ  يفِ  ً  ذُالَّ  اهللاُ لْبسَ هِ راً وَ  فسِ قْ عِ  يفِ  فَ ،مَ تِهِ ْقَ وَ  يشَ  اً حمَ
زَّ أَ  اىلَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  اهللاَ نَّ إِ ، هِ دِينِ  يفِ  نَ بِ  يتِ مَّ أُ  عَ يْلِهَ  ابِكِ سَ رَ وَ  اخَ مَ  اكِزِ مَ هَ رِ  ااحِ

هتا وعتادهااي (  IQH»)ورجاهلا اعزها بعدّ
ال أن الذي يؤثر احلياة الدنيا وزينتها عىل اجلهاد يف سبيل اهللا فإنـه  بمعنى(

ر الـدنيا ـسـوإنام خي ،اهللا للمجاهدين فحسب هيبهخيرس الثواب العظيم الذي 
 ذلة يف املجتمـعلفقر يف معيشته وامللإلصابة باحيث يكون عرضة  ،اسعيه هلو

 ).وهو اعظم خسارة يف الدنيا واآلخرةوضعفه  اىل حمق الدين باالضافة
ة قال× عن أمري املؤمنني  : يف أحاديث عدّ

ــدُ جَ « ¢ ــ يفِ  اواهِ ــدِ أَ بِ  اهللاِ يلِ بِ سَ م،يْ ــ يكُ رُ  ملَ  نْ إِ فَ ــدِ ــدواجَ فَ  واتَقْ  اهِ
م،أَ بِ  نَتِكُ رُ  ملَ  نْ إِ فَ  لسِ دواجَ فَ  واتَقْدِ مبِ  اهِ   IRH»قُلوبِكُ

سـتخدام  يتضمن ثالثة مستويات، األول باأي أن اجلهاد يف سبيل اهللا(
درة، الفعل والقوة لفرض أحكام اإلسالم وتعاليمه عند االستطاعة واملقـ

ستخدام اللسان والقلم والقدرات اإلعالميـة عنـد العجـز عـن اوالثاين ب
القوة والقدرة املادية، والثالث بالتفاعل القلبي وعيش مشاعر املجاهـدين 

                                                             

 . ٦٧٣ /األمايل للصدوق  )١(

 . ٤٩/ ١٠٠: بحار األنوار )٢(



 

 ٥٨٨ 

 أحاديث يف اجلهاد واملجاهدين

وإحساساهتم واملشاركة القلبية معهـم يف احـزاهنم وافـراحهم عنـد عـدم 
 ).رهتم مادياً أو معنوياً ـونص اسنادهمالقدرة عىل 

لَ أَ  نَّ إِ « ¢ ــ وَّ ــونَ بتُق امَ يــهِ عَ  لَ ــ لَ هــادِ  نَ مِ هــادُ  ،اجلِ ــدِ أَ بِ  اجلِ ميْ ــمَّ  ،يكُ  ثُ
مأَ بِ  نَتِكُ م،بِ  ثُمَّ  ،لسِ نْ  قُلوبِكُ ْ  فَمَ فْ  ملَ لبِهِ بِ  يَعرِ عرُ  قَ ْ وَ  ،اً وفَ مَ نْكِرْ  ملَ ـراً  يُ نْكَ  ،مُ

لِبَ  عِلَ فَ  )قلبهأي تغريّ ( قُ هُ أَ  هُ عالَ أَ  جُ لَ فَ   IQH»سْ
ت باليد والسالح ثم باللسان واالعـالم ثـم اقلـه اجلهاد درجا بمعنى أنّ (

فقـد و ختـىل عـن ذلـك منوبغضـه للمعـايص واهلهـاف  وهو انكار القلـب
اإلحساس بالقيم اإلسالمية واالهتامم بأمور املسـلمني سـلبه اهللا البصـرية يف 
الدين والدنيا فأصبح رشيكـاً ألهـل املعـايص والفجـور والظلـم والطغيـان 

فاصـبح احلـق بـاطال عنـده  وعـدم الفهـم للحقـائق وغلب عىل قلبه اجلهل
 ). والباطل حقا

هادَ  نَّ إِ « ¢ ن ابٌ بَ  اجلِ نَّ  بْوابِ أَ  مِ هُ  ،ةِ اجلَ تَحَ ةِ خَ ـلِ  اهللاُ فَ لِ أَ  اصَّ ،ائِ يَ وْ وَ وَ  هِ  هُ
عُ وَ  ،التَّقوَ  اسُ لِبَ  ، اهللاِ دِرْ صينَةُ نَّتُهُ وَ  احلَ ثِ  جُ ةُ الوَ   IRH»يقَ

جهاد يف سبيله وإعالء شأن اإلسالم واملسلمني بمعنى ان من يوفقه اهللا لل( 
فقد اختصه اهللا بفضل منه ورمحة حيث ينعم عليـه باهلـد والتقـو وجيعـل 
قلبه معتصامً به معرضاً عن الدنيا وزينتها مبتغياً وجه اهللا ورضوانه ولذا يكون 

 ).يف حفظ اهللا ودرعه ومحايته من كل أذ وسوء
                                                             

 . ٨٩/ ١٠٠: بحار األنوار )١(

 . ٢٧اخلطبة  ،هنج البالغة )٢(



 

 ٥٨٩ 

 أحاديث يف اجلهاد واملجاهدين

هادُ « ¢ امَ  اجلِ ، دُ عِ ينِ نْهاجُ وَ  الدِّ دَ  مِ عَ   IQH»اءِ السُّ
وذلك ألن املجاهد خيترص الطريق إىل اجلنة فبدالً من أن يقيض عمره يف (

ابتالءات الدنيا ومكارهها وشدائدها فإنه خيترص الزمن وينتقل إىل أعىل درجات 
ليفوز  ومعاناته اجلهاد اذصرب عىل بعد الاجلنة مع األبرار واملخلصني والسعداء 

 ).عظيامً  بعدها فوزاً 
دُ املُجَ « ¢ تَحُ  ونَ اهِ مـلَ  تُفْ امَ  ابُ بْوَ أَ  هُ   IRH»ءِ السَّ

 ). بمعنى أنّ دعاء املجاهدين مستجاب وان عناية اهللا حتوطهم من كلّ جانب(
 

 ثواب املجاهدين

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا
باطُ « ريٌ  اهللاِ يلِ بِ سَ  يفِ  يَومٍ  رِ نَ  خَ نيَ  مِ يهَ  امَ وَ  االدُّ لَ   ISH»اعَ
ما  بيل اهللا ويف اجلبهات ولو ليوم واحد له من الثوابيف س رابطةامل اي ان(

قـى ول بيـنام يبالن لذائذ الدنيا ونعمهـا تـزيعدل كل مغانم الدنيا ومكاسبها 
 ).االخرة ه يفمع ثواب املجاهد خالداً 

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا
مَ « لُّ عَ نْ كُ نْقَطِعٌ عَ هُ إِ فَ  ،اهللاِ يلِ بِ سَ  يفِ  طَ  املُرابِ الَّ اتَ إِ ا مَ ذَ احبِهِ إِ صَ  لٍ مُ  نَّ
نْمَ  هُ  لَهُ  ىيُ ملُ ْرَ وَ  عَ يهِ عَ  جيُ هُ  لَ قُ زْ ةِ  يَومِ  ىلَ إِ  رِ يامَ   ITH»القِ

يزيـده اهللا بـه  اي ان املجاهد يكون له جهاده صدقة جارية له بعـد وفاتـه(
                                                             

 . ١٣٤٦/  غرر احلكم )١(

 . ١٣٤٧/ غرر احلكم  )٢(

ل  )٣(  . ١٠٥٠٨/ كنز العامّ

ل  )٤(  . ١٠٦١١/ كنز العامّ



 

 ٥٩٠ 

 أحاديث يف اجلهاد واملجاهدين

 .)يف حياته جره السابقأىل إثوابا ومنزلة عنده باالضافة 
  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا

الَ  نَّ إِ « لُ  املُرابِطِ  ةَ صَ سَ  تَعدِ   IQH»ةٍ الَ صَ  ئةِ مَ  مخَ
 .)جاهدين يف سبيلهله عىل املوهوبعض من ثواب اهللا وفض(

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا
سُ « رَ لُ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاِ يلِ بِ سَ  يفِ  ةٍ لَيلَ حَ نْ  فْضَ ـ ةٍ لَيلَ  لفِ أَ  مِ قَ  لَيلُهـا امُ يُ

َ  يُصامُ وَ  هاهنَ   IRH.»ارُ
 اضعافا مضاعفة ه للمجاهدينجزاء اهللا يضاعف بهةيف اجل فكل عمل(

يف  ولذا يفوز املجاهد باعىل الـدرجاتمن الناس اليتصوره احد  مما كثرية
 .)اجلنة وخيترص الطريق اليها

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا
يْنَ « ام الَ  انِ عَ هُ َسُّ نيٌ  ،ارُ النَّ  متَ تْ  عَ ن بَكَ يَةِ  مِ شْ نيٌ وَ  ،اهللاِ خَ سُ  اتَتْ بَ  عَ رُ ْ  حتَ

  ISH.»اهللاِ يلِ بِ سَ  يفِ 
 جهاد النفس

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
دُ « نْ  املُجاهِ دَ  مَ اهَ هُ  جَ سَ   ITH»اهللاِ يفِ  نَفْ

                                                             

ل  )١(  . ١٠٧١٤/ كنز العامّ

ل  )٢(  . ١٠٧٣٠ /كنز العامّ

 . ١٧٥/ ٤: سنن الرتمذي )٣(

ل  )٤(  . ١١٢٦١/ كنز العامّ



 

 ٥٩١ 

 أحاديث يف اجلهاد واملجاهدين

اإلنسان لنفسه، بمعنى القيام بتهذيبها  ةد األكرب هو جماهدأي أن اجلها(
وابتغـاء  وتزكيتها وتربيتها الرتبية اإلسـالمية التـي جتعـل حياتـه كلهـا هللا

  ).لفضله ورضوانه
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
هَ « سِ  ادُ جِ رُ  النَّفْ هْ نَّ  مَ   IQH»ةِ اجلَ
أي أن من أراد أن يصل إىل اجلنة ودرجاهتا العالية ينبغي له أن جياهـد (

ب ويروضها لفعل الصاحلات واخلـريات حتـى نفسه عن املعايص والذنو
 ).وخلقا تكون له طبيعة وعادة

 : قال× الباقر اإلمامعن 
عنيٌّ بِ ؤمِ املُ  نَّ إِ « دَ جَ مُ نَ مَ هِ لِيَ اهَ لِبَها عَ ةِ نَفسِ وَ ىلَ غْ رَّ ا، فَ اهَ  هَ قِ مَ هَ يمُ أَ ةً يُ دَ  اوَ

وَ وَ  )أي اعوجاجها أو انحرافها( الِفُ هَ بَّ ا يفِ اهَ خيُ ـرَّ ، وَ ةِ اهللاِ حمَ هُ ـةً تَصـمَ عُ رَ
هُ فَ  وَ يَتَّ نَفسُ هُ اهللاُفَ  ا،اهَ بِعُ هَ شُ يَ  يَنْعَ قِ وَ  ،نْتَعِشُ فَ هُ فَ  يلُ اهللايُ تَ ثْرَ   IRH»رُ كَّ يَتَذَ عَ

 هي من املسائل االساسية اي ان مسالة جماهدة االنسان لنفسه واصالح حاهلا(
 وذلك الن الشيطان لـن يرتكـه وشـأنه، ،طوال حياته التي البد منها لكل مؤمن

 حيانـاقد يفلح اف ،ففي كل يوم يأتيه بمكر جديد يتناسب مع شأنه وحاله وعمره
عنـد اهللا مـادام  مثابـا عليـه سـعيه يكـون اال ان ،فسه وقد يفشـلن يف كبح مجاح

االهليـة  استمرار جماهدة النفس تعني دوام الرمحـة انف متواصالً يف إصالح نفسه
 ).عبده هبدايته والعفو عنهلواللطف من اهللا 

                                                             

 . ٤٧٥٥ /غرر احلكم  )١(

 . ٢٨٤/ حتف العقول  )٢(



 

 ٥٩٢ 

 أحاديث يف اجلهاد واملجاهدين

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
لُ أَ « هادِ  فْضَ َ  نْ أَ  اجلِ دَ جتُ كَ  اهِ سَ اكَ هَ وَ  نَفْ  IQH»اىلَ عَ تَ  هللا اتِ ذَ  يفِ  وَ
، وحب اهللا عىل هـو نفسـه ،املؤمن رضا اهللا عىل رضا نفسه ماي ان يقدّ (

 .)ذاته وفقا ملا يريده اهللا منه فيسعى يف هتذيب
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

لُ أَ « هاد فْضَ نْ  اجلِ دَ جَ  مَ هُ  اهَ سَ نْبَيهِ  نيَ بَ  يتِ الَّ  نَفْ @IRH»جَ
من  فيرتكها رغباته وشهواتههلواه ون اليستسلم بمعنى ينبغي للمؤمن ا(

فإن اطالق العنان للشهوات جيعـل اإلنسـان  وسيطرة دون ضبط وتوجيه
 .)ضعيفاً يف كل نواحي احلياة

 : قال× عن أمري املؤمنني
هادُ النَّفْسِ عَ أَ « هادِ جِ لُ اجلِ و، وَ فْضَ هَ نِ اهلَ نْ فِطامُ نيالَذَّ  ا عَ   ISH.»اتِ الدُّ

 للمـؤمن يـعد ان اعتاد عليـه كـذلك ينبغـفطم الصبي عن اللبن بفكام يُ (
ر هبـا ـتطيع ان يسيــليسـ مهلكةـالسيئة وشهواهتا ال اهتام النفس من عادـفط

 ).قي والتكامل االيامينرّ ي مسارات الـف
 : قال× عن أمري املؤمنني

ه نَّ أَ  واعلَمُ اِ « َ األَ  ادَ ـاجلِ ربَ هَ  كْ ، ادُ جِ سِ تَغِلوافَ  النَّفْ هَ بِ  اشْ ـكُ أَ  ادِ جِ سِ  منْفُ
عَ    ITH.»وادُ ـتَسْ

                                                             

ل  )١(  . ١١٢٦٥/ كنز العامّ

 . ٧٨/ اجلعفريّات  )٢(

 . ٣٢٣٢/ غرر احلكم  )٣(

 . ١١٠٠٥/ غرر احلكم  )٤(



 

 ٥٩٣ 

 أحاديث يف اجلهاد واملجاهدين

أي أن السعادة االخروية والتمتع بدرجات االخرة الرفيعـة تعتمـد عـىل (
مد جماهدة اإلنسان لنفسه وتربيتها وتعليمهـا وهتـذيبها بـأخالق اإلسـالم 
وقيمه وكامالته، فام يناله اإلنسان يف الـدنيا يكـون معـه يف اآلخـرة إذ يكـون 

 ).يف الدنيا من املكارماجلزاء تابعاً ملا اكتسبه اإلنسان 
 : قال× عن أمري املؤمنني

دجَ « كَ  اهِ سَ ىلَ  نَفْ دةَ  اهللا ةِ طاعَ  عَ اهَ وِّ  جمُ ، العَدُ هُ وَّ دُ ـغَ وَ  عَ غَ  االِبْهَ  ةَ البَـمُ
دِّ  هُ  الضِّ دَّ وَ أَ  نَّ إِ فَ  ،ضِ نْ  اسِ النَّ  قْ يَ  مَ وِ هِ  ىلَ عَ  قَ سِ  .IQH»نَفْ

يـع ر عىل النجـاح يف مجفمن يتمكن من السيطرة عىل نفسه وهواه فهو قاد(
األمور ومن كان عاجزاً عن تغيـري نفسـه واصـالحها فهـو عـن غريهـا مـن 

يتطلـب املراقبـة واملغالبـة والصـرب  ولـذا فـان جهـاد الـنفس ،اعجز امليادين
 ).تسلم له قيادها وختضع الرادتهوالتحمل حتى 

 : قال× عن أمري املؤمنني 
دْ جَ « تَكَ  اهِ وَ هْ بْ غَ وَ  شَ ـبَ  الـِ ضَ ـوَ  كَ غَ ـوءَ  الِفْ خَ ،عَ  سُ كَ تـِ كُ  ادَ  تَـزْ

، كَ سُ لْ وَ  نَفْ مُ ، يَكْ قلُكَ لْ وَ  عَ تَكمِ   IRH»ربِّكَ  ثَوابَ  تَسْ
هي من املوارد التي ينبغي أن جياهـد اإلنسـان  ،والغضب ،أي أن الشهوات(

 ).نفسه للتحكم فيها، فإن اطالق العنان هلا يفسد دنيا اإلنسان وآخرته
 : قال× عن أمري املؤمنني

ةُ ذِ « نالُ  الَ  اتِ ايَ الغَ  روَ وُ  الَّ إِ  اهَ ـيَ ذيبِ  وذَ دَ املُجَ وَ  التَّهْ   ISH»اتِ اهَ
                                                             

 . ٤٧٦١ /غرر احلكم  )١(

 . ٤٧٦٠ /غرر احلكم  )٢(

 . ٥١٩٠ /غرر احلكم  )٣(



 

 ٥٩٤ 

 أحاديث يف اجلهاد واملجاهدين

أي إنّ األهداف الرفيعة يف الدنيا واآلخرة ال يناهلا إالّ مـن جاهـد نفسـه (
ن من قيادها فيام حيبّ  اها ليتمكّ هبا وزكّ  ال يستطيع فمن ال يروض نفسه ،وهذّ

 .)دافاً دنيوية أو أخرويةحتصيل اهدافه املنشودة سواء اكانت اه
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

ةِ بِ « دَ وءُ  يُغلَبُ  املُجاهَ ةِ العَ  سُ   IQH»ادَ
 والصـرب اهـاأي إنّ العادات السيئة يتغلّب عليهـا بمجاهـدة الـنفس هلو(

ل يف ذلك حتى تزول تلك العادات السيئة   .)والتحمّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

دُ جَ « وَ أَ  وااهِ ماءَ هْ ْلِكوا كُ مأَ  متَ كُ سَ   IRH»نْفُ
ن مـن  ونفسه فيام تشتهيه أي إنّ من يقاوم هواه وخيالف رغبته( فإنّه يـتمكّ

  .)ما يريد فعل نفسه وارغامها عىل زمام السيطرة عىل
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

دُ جَ « مأَ  وااهِ كُ ةِ بِ  نفسَ لَّ ،ـالشَّ وَ  امِ الطَّعَ  قِ ـمُ  رابِ ـئِ املَالَ  تُظِلَّكُ ـرَّ وَ  ةُ كَ فِ  يَ
مُ  نكُ يطَ ا عَ   ISH»انُ لشَّ

رب ـأي إنّ جماهدة الـنفس يف عـدم اعطائهـا رغبتهـا مـن األكـل والشـ(
من منع نفسه من األمور  تعني املؤمن يف السيطرة عىل هواه ومتكنه والشهوات

ية  فيقطع الطريـق عـىل الشـيطان ،تـؤثر عـىل دنيـاه واخرتـهالتي واألكثر أمهّ
  .)بلطف اهللا وتأييده ىوحيظ

                                                             

 . ١١٩/ ٢: تنبيه اخلواطر )١(

 . ١٢٢/ ٢: تنبيه اخلواطر )٢(

 . ١٢٢/ ٢: تنبيه اخلواطر )٣(



 

 ٥٩٥ 

 دعاؤه يف التفزع إىل اهللا تعاىل

 
 ع إلى هللا تعالىدعاؤه في التفز
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، اللَّ  لَيـكَ يلِّ عَ بَلتُ بِكُ أَقْ ، وَ طَاعِي إلَيْكَ قِ لَصتُ بِانْ مَّ إينِّ أَخْ هُ

تَـاجُ إِ  نْ حيَ مَّ ي عَ هِ جْ فْتُ وَ َ رصَ كَ وَ دِ فْ سـأَلَتِيIQHىلَ رِ بْتُ مَ لَ قَ  IRH، وَ
، ـلِكَ ـنْ فَضْ نِ عَ تَغْ سْ ْ يَ نْ ملَ مَّ لَـبَ املُحتَـاجِ إىلَ  عَ ـتُ أَنَّ طَ أَيْ رَ وَ

هٌ  فَ أيِهِ  ISHاملُحتَاجِ سَ نْ رَ ةٌ  ،مِ لَّ ضَ قلِهِ  ITHوَ نْ عَ   .مِ
مْ  أَيتُ  قَد فَكَ ـا رَ نْ  إهلِي يَ بُوا ،اسٍ نَ أُ  مِ لَ كَ  العِـزَّ  طَ ِ ـريْ لُّوا بِغَ ـذَ  ،IUHفَ

                                                             

يتناول الدعاء يف مضمونه التنبيه إىل التوجه نحو اهللا يف كـل حاجـة ومسـألة قبـل  *
التوجه والسؤال أو التعويل والرجاء عىل غريه، إذ إن الغري يعجز عـن تـدبري نفسـه 

غـريه  فكيف يدبّر أمور غريه؟ فمن رجا اهللا وسأله وحده نال حاجته، ومن عدل إىل
 .رجع باخليبة واخلرسان

 ). أي انرصفت عن سؤال العباد إىل الطلب منك وحدك(صلتك، عطائك : رفدك )١(

 ). عن غريك(أي أعرضت وانرصفت : قلبت مسألتي )٢(

ه )٣( فَ  ). حمتاجٍ مثله من هو يف اختياره لنجدته ومساعدته(ضعف، وهن : سَ

 ). فقري من يستجدي فقري :املثل يف كام(املتّزن والتفكري الصواب عن انحراف :ضلّة )٤(

وا )٥( أي مل يكسبوا املكانة واالحرتام يف قلوب الناس رغـم : طلبوا العز بغريك فذلّ
جهودهم احلثيثة وأمواهلم الكثرية التي رصفوها هبذا اهلدف، فأصاهبم الذلّ بعـد أن 

 . توفيقه وتأييده ونرصه موكلهم اهللا إىل أنفسهم وأعامهلم ومنع عنه

RX 



 

 ٥٩٦ 

 دعاؤه يف التفزع إىل اهللا تعاىل

ــوا امُ رَ لُوا اإلِ  IQHوَ ــاوَ حَ وا، وَ رُ تَقَ ــافْ اكَ فَ ــوَ ــنْ سِ ةَ مِ ــروَ ــاعَ الثَّ رتِفَ
وا ــعُ اتَّضَ ــIRHفَ مْ  ISHحَّ ، فَصَ ــاهلِِ ــةِ أَمثَ نَ ايَ عَ مٌ  ITHبِمُ ــازِ ــهُ  ،IUHحَ قَ فَّ  IVHوَ

هُ  تِبَارُ هُ إِ  ،اعْ دَ أَرشَ ابِهِ وَ وَ يقِ صَ رِ   .هُ ارُ يَ ختِ اىلَ طَ
والَ  ا مَ أَنتَ يَ ولٍ فَ ـؤُ سْ لِّ مَ ـأَلَتِي يَ دُونَ كُ سْ ـعُ مَ وضِ دُونَ  ،مَ وَ

طْلُوبٍ  لِّ مَ تِيلَيْهِ وَ إِ  كُ اجَ ُّ حَ   .IWHيلِ
خصُ ـأَنتَ ال يتِ ـمَ عوَ دَ وٍّ بـِ ـدعُ ـلِّ مَ بْلَ كُ ـ ،وصُ قَ كُكَ ـالَ يَشْ رَ

ــ ــكَ ـدٌ فِـــأَحَ عَ ــدٌ مَ ــقُ أَحَ تَّفِ الَ يَ ــائِي، وَ جَ الَ  IXHي رَ ــائِي، وَ عَ يفِ دُ
                                                             

 . طلبوا: راموا )١(

إذ كان هـذا االرتفـاع يف املوقـع واملقـام السـيايس (تسافلوا، انحطوا : اتضعوا )٢(
واالجتامعي واالقتصادي سبباً لكشف حقيقـة نفوسـهم ودوافعهـم فسـقطوا مـن 

 ). األعني رغم مقامهم العايل يف سلّم السلطة أو املجتمع

 . اعترب: فصحَّ  )٣(

 . اينة أحوال اآلخرين وعواقب أمورهم التي وصلوا إليهامع: بمعاينة أمثاهلم )٤(

 . قوي القرار، ومتقن الفعل: حازم )٥(

هداه للصواب والرشد ما اعترب به من الظروف واألحـداث، أي : وفقه اعتباره )٦(
 . اختذ منه العربة والدرس

ف هبا: ويلّ حاجتي )٧(  . أي متويل حاجتي والقيّم عليها واملترصّ

أي ال يشـاركك يف الـدعاء والطلـب بمعنـى لـك : حد معك يف دعـائييتفق أ )٨(
واملراد هو أنّ احلوائج ال تقىض بغري اهللا وحده، ومجيـع األمـور (الوحدانية والتفرد 

التي تكون مؤثرة هي أسباب يسخرها اهللا جلّ جالله الرادته فال ينبغـي أن يـدعى 
ه إالّ إليه، وال يطلب إالّ منه، فه  ). و مسبّب األسباب واملؤثّر فيهاسواه وال يتوجّ



 

 ٥٩٧ 

 لتفزع إىل اهللا تعاىلدعاؤه يف ا

هُ  نْظِمُ ائِي IQHيَ إيَّاكَ نِدَ  . وَ
ـد ـةُ القُ لَكَ مَ دِ، وَ ـدَ انِيَّـةُ العَ حدَ ـي وَ ـا إهلِ دِ لَكَ يَ ـمَ ةِ الصَّ ، IRHرَ
ـةِ  فعَ الرِّ ـوِّ وَ لُ ةُ العُ جَ رَ دَ ةِ، وَ وَّ القُ ولِ وَ ةُ احلَ يلَ فَضِ اكَ  ،وَ ـوَ ـنْ سِ مَ وَ

ْتَلِفُ  ، خمُ أنِهِ ىلَ شَ ورٌ عَ قهُ هِ، مَ ىلَ أَمرِ لُوبٌ عَ غْ هِ، مَ رِ مْ ومٌ يفِ عُ رحُ مَ
االَ  اتِ احلَ فَ تَنَقِّلٌ يفِ الصِّ ، مُ  . ISHتِ

ــنِ األَ  ــتَ عَ الَيْ تَعَ ــبَافَ األَ  ITHهِ ش ادِ وَ ـــدَ ــنِ IUHض ـــرتَ عَ بَّ كَ تَ ، وَ
األَ  IVHمثَـالِ األَ  ادِ وَ انَكَ الَ إلهَ إالَّ أَنتَ IWHندَ بحَ  . ، فَسُ
 

+ + +  
                                                             

 . ، ال جيمعه، اي اليكون يف دعائي احد سواك يشمله ال:ينظمه ال )١(

 . السيد الذي حيتاجه كل أحد وهو ال حيتاج إىل أحد: الصمد )٢(

ة ثابتـة، بـل ـعىل حال أو صف واستقرار ثبات له أي ليس :الصفات يف متنقل )٣(
 . احلياة الدنيا والزوال من وتنتهي به إىل الفناء فيه والسنني ترتك أثرها إنّ األيام

املشاهبني له يف الصـفات واألسـامء فـاهللا سـبحانه منفـرد بصـفاته : األشباه )٤(
 . ذلك وأسامئه ال يشبهه أحدٌ يف

مجع ضد، وهو املكافئ يف املنزلة والقـدرة والصـفات (املخالفني : األضداد )٥(
 ). ولكن يف االجتاه املعاكس

 . أي الذين يكونون مثله يف الكينونة أو الصفات: األمثال )٦(

 . النظراء املساوين يف الرتبة أو املنزلة: األنداد )٧(



 

 ٥٩٨ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

 
 أحاديث في التوكّل واالعتصام

 

 أحاديث يف التوكّل عىل اهللا
 

نْ ﴿ مَ لْ  وَ كَّ تَوَ ىلَ  يَ وَ  اهللاِ عَ هُ بُهُ  فَ سْ الِغُ  اهللاَ إِنَّ  حَ هِ  بَ رِ عَلَ  دْ قَ  أَمْ لِّ  اهللاُ جَ  لِكُ
ءٍ  ْ راً  يشَ دْ   IQH﴾قَ

 

 يف معنى التوكل مقدمة
ـ لَ كَ التوكل مشتق من الوكالة، يقال وَ  ض األمـر وّ أمره إىل فالن أي فَ

فـوض متوكـل، ويسمى املوكول إليه وكيـل، واملُ  ،إليه واعتمد فيه عليه
 ،از األمرفمن يتوكل عىل اهللا فإنام فوض أمره إىل اهللا وأعتمد عليه يف إنج

 :ينبغي توضيحهاويف ذلك عدة أمور مهمة 
وعنايتـه  ،وقدرتـه ،التوكل يتطلب الثقة الكاملة بعلم الوكيـل: والً أ

 :ثالث صفات لوكيلال ينبغي أن يكون لتفصيرح أكثر ـ، وبشباملوكل
ن أيسـتطيع  لكـي إلحاطة باملوضوع من مجيـع جوانبـهاالعلم و )١(

  .يفته فيهظيؤدي و
ة من دون قصـور أو تقصـري يف القـول ك القدرة أو القوّ يمتل نأ) ٢(

أو  يسـخيـاف وال يـداهن وال خيضـع لضـغط نفـ والفعل، فال جيبن وال
  .ته وقدرتهأو سيايس أو أي مؤثر آخر يضعف قوّ  ياجتامع

ل ة بام وكّ وخاصّ  ليكون عند الوكيل العناية واالهتامم باملتوكّ  نأ )٣( 
                                                             

  .٣ :الطالق )١(



 

 ٥٩٩ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

الوكيل وقدرته وعنايته فإن هذا يعنـي اعـتامد ل بعلم فإذا اعتقد املوكّ  ،به
  .تدبريه ىلإطمئنان الالقلب عىل الوكيل وإ

 :نا نجدل عىل اهللا فإنروط يف التوكّ ـهذه الشفإذا ما لوحظت 
 ومل يغب عن علمه يشء من االشياء، اهللا قد أحاط بكل يشء علم ان 

 .بعد علمه علم وليس والعامل هبا ابتداء وانتهاء فهو اخلالق لألشياء كلها
لِيمٌ ﴿ ءٍ عَ ْ لِّ يشَ وَ بِكُ هُ ﴾ ﴾وَ ـامً لْ ءٍ عِ ْ لِّ يشَ اطَ بِكُ دْ أَحَ أَنَّ اهللاَ قَ ـعَ  ﴿وَ سِ ﴿وَ

﴾ لْامً ءٍ عِ ْ لَّ يشَ نَا كُ بُّ  .رَ
ليس بعد وهو الفاعل بكل يشء يف الوجود فكام أن قدرته ال حدود هلا 

هِ املْ ﴿ .قدرته قدرة ي بِيَدِ كَ الَّذِ بَارَ وَ تَ هُ ﴾ لْكُ وَ يرٌ ـدِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ اهللاُ  عَ ﴿وَ
﴾ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ  .عَ

 ،خلقه وبعد قبل خلقه، ت رمحته بهجتلّ  دأما عنايته ورمحته باإلنسان فق
ـانَ  إِنَّ اهللاَ﴿ :كام عربت عنها اآليـات الكريمـة ،وبعد مماته ،ويف حياته كَ

يامً  حِ مْ رَ يْكُ  ﴾بِكُ لَ لُ اهللاِ عَ الَ فَضْ وْ لَ ـ مْ ﴿فَ ـنَ اخلَ نـتُم مِّ تُـهُ لَكُ َ محْ رَ ﴾ وَ ينَ ِ ارسِ
اهللاُ﴿ ْتَصُّ  وَ اهللاُخيَ ـاء وَ شَ ن يَ تِهِ مَ َ محْ ﴾ بِرَ يمِ ظـِ ـلِ الْعَ ضْ و الْفَ ي  ذُ تـِ َ محْ رَ ﴿وَ

ءٍ﴾ ْ لَّ يشَ عَتْ كُ سِ  .عناية ورمحة فليس بعد عناية اهللا ورمحته باإلنسان. وَ
ه وقدرته وتـدبريه رب علمبمد ه كلام ازداد اإلنسان يف معرفته عىل أن

ما يف الكون من خلق ورزق وتدبري  كللألشياء زاد اطمئنانه وثقته به، اذ 
ودوام سـلطته  وقضاء وقدر وإرادة إنام يكون بمشيئة اهللا وإرادته وتدبريه

، ويف  بصـورة مسـتمرة رادتـهإلوخضوع االشياء   الوجودوهيمنته عىل



 

 ٦٠٠ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

ل تـرتبط ـة التوكـذلك تفصيل ال يسعه املجال والذي خالصـته أن قـو
 .يف احلياة والكون او فاعليته بفهم حقيقة التوحيد وأثره العميل

 : ثالث مستويات وأ درجات ثالث للتوكل: ثانياً 
 لهميف تـوكّ  بنيألنبياء واألوليـاء واملقـرّ درجة ا فالدرجة األوىل وهي

وتاثريهـا الفاعـل  عظمـة الربوبيـةلدراك االاملعتمد عىل  ،عىل اهللا املطلق
يقينـاً لعلمهـم  ازدادوا كشف هلم الواقع ما فهؤالء لو ،دائم يف الوجودال

ولكن يـزداد هلـم األمـر وضـوحاً، كمـن يشـاهد  ،باهللا وقدرته وتدبريه
شخصاً يف الليل فيطمئن بأنـه إنسـان ولكـن بمجـيء النهـار تنكشـف 

لـو ( :×امـري املـؤمننيتفاصيل وجهه ووضوح سامته وذلك معنى قول 
فهؤالء هلم القرب من اهللا واملكانة اخلاصة  ،)ددت يقيناً ماز غطاءكشف ال

الكامل  توكلهم عليه يتسم بالتوكلن أل ،املطلقة واالجابة والكفاية عنده
 وخصوصـيات ومسـتلزمات الشاملة بالوكيل واملعرفة املبني عىل العلم

  .الوكالة املتعلقة به
 وذلـك دقنيملخلصني والصال اتوكّ ل وهي والدرجة الثانية من التوكّ 

 ءنايش فهو ،باعىل الدرجات باالعتامد عىل الوكيل واالطمئنان اىل تدبريه
تتســم  ممعــرفته نّ أ الّ إ ،اهتاممــهاليقــني بعلــم الوكيــل وقدرتــه و مــن

ه، فهو ال ق الطفل بأمّ ه كتعلّ ق العبد بربّ فيكون تعلّ  ،والنقص باملحدودية
ـها تع، فإن شاهد عليهاواها وال يعتمد إالّ يعرف غريها وال يفزع لس ق لّ

أصابه أمر يف غيبتها فإن اول كلمـة  ولوها ومل يرتكها، ـث بأذيالهبا وتشبّ 



 

 ٦٠١ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

مـن دون الـوعي واملعرفـة الكاملـة  تسبق إىل لسانه كلمة ماما أو يا أماه
يف هـذه الدرجـة  وهكذا يكون حال املتـوكلني .ه وقدراهتامّ أصائص خل

 .هبذه الكيفية واعتامدهم عىل رهبم
ه جيعله مشدوداً إىل اهللا ال يعـرف غـريه ا اليقني من العبد بربّ فمثل هذ

ال يلتفـت إىل التوكـل  ولكنـه إليه عند كل نائبـة أو شـدة، وال يفزع إالّ 
لتفاته إىل الوكيل فقط، فال يوجد يف قلبه غري الوكيل، إومستلزماته وإنام 

فلهـا، لط كمعاملـة األمّ واالحسـان  من الرمحـة ولذا تكون معاملة اهللا له
موره وحاجاته حتـى قبـل أن يسـأهلا أفهي تطلبه وإن مل يطلبها، وتتفقد 

  .وكذا يتفقد اهللا عبده ويرعاه ويعتني به حتى قبل السؤال والطلب
الدرجة الثالثة وهي لعموم املؤمنني والصاحلني وهي التوكل عـىل اهللا 

التـي  معـه األسباب مالحظةالوكيل وحده وإنام ب ولكن ليس بمالحظة
ال يرجع إىل غري وكيله، وبمعنى  املتوكل نّ أ الّ إ ،تعني عىل نجاح الوكالة

التي  سائلالوسباب وآخر إن العبد ال يسأل غري ربه ولكنه يلتفت إىل األ
فيلجأ إىل األسـباب  ،ولكن بام أمره وكيله والنجاح يف سعيه القوةتعطيه 

يف ل التي تقـرب املادية واملعنوية كاالبتهال والدعاء والصدقات والوسائ
سـباب يف وال يعتمد عىل األ ربهحتصيل غايته، إال أنه ال يرجو أحداً غري

ن األسباب هي بيده، فهو الواهب لكـل يشء حتقيق مقاصده ألنه يعلم ا
 .وموجدها وهو خالق األسباب كلها ،قدرته ووجوده وقوته وحياته

له منشغالً هبـا جيع ،غري أن اشتغال العبد بالتحضري للوسائل والتدبري هلا



 

 ٦٠٢ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

نشـغال الطفـل امما ينقص من اشـتغاله وتوجهـه إىل الوكيـل كهلا  اً متوجه
 هـذه الدرجـة مـن حيـث ه، ومن هنا يكون التفاوت بـني املتـوكلني يفبأمّ 

نوعية اعتامدهم عـىل الوسـائل كوهنـا وسـائل معنويـة أو ماديـة وطريقـة 
  .اصدهاوالوعي ملق ودرجة االهتامم هبا تعاملهم مع هذه الوسائل

االعتامد عىل  عند أي ،ويف ما عد هذه الدرجات الثالث من التوكل
ليس مـن التوكـل يف يشء، بـل  ذلكف ،والتعويل عليها املادية االسباب

  .بعد عن التوكل حيث يكله اهللا إىل ما اعتمد عليهأو هعىل العكس 
اب ينبغي يف التوكل مالحظة القوانني والسنن اإلهليـة أو األسـب: ثالثاً 

واملسببات التي اجراها اهللا يف خلقه، فقد جعل اهللا من سننه أن األسباب 
ال جتري إال بمسبباهتا، فال يكون الولد من دون زواج الذكر واألنثى وال 
يكون اإلنسان كـامالً راشـداً إال بعـد مـروره بفـرتة الطفولـة والصـبى 

 ،د الـتعلموال يكون العلـم إال بعـ ،والشباب واملراحل العمرية الالزمة
يف مجيع امور احلياة، وهذا يعني أن املتوكل البد وأن يراعي احلال وهكذا 

فـال  ،األسباب الطبيعية التي اجراها اهللا يف خلقه للحصول عىل ما يريده
بـل  ،يف التوكل عـىل اهللا ذلك ال خيلّ و يكون رزق من دون سعي وعمل

ــ ــث ال ــة واألحادي ــات القرآني ــه اآلي ــت إلي ــا دع ــو م ــال  رشيفةـه فق
و﴿:تعاىل دُّ أَعِ هِ ـلَ  اوَ بُـونَ بـِ هِ رْ يْلِ تُ اطِ اخلَ بَ ن رِّ مِ ةٍ وَ وَّ ن قُ تُم مِّ تَطَعْ ا اسْ م مَّ هُ

مْ  كُ وَّ دُ عَ وَّ اهللا وَ دْ طَـرٍ أَوْ  ﴾عَ ـن مَّ ـمْ أَذً مِّ انَ بِكُ مْ إِن كَ يْكُ لَ نَاحَ عَ الَ جُ ﴿وَ
عُو ىضَ أَن تَضَ رْ نتُم مَّ و اكُ ذُ خُ مْ وَ تَكُ لِحَ ـذْ  اأَسْ ﴾ حِ مْ كُ ويف احلـديث إن ، رَ



 

 ٦٠٣ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

رجالً ترك راحلته قرب املسجد ثم دخل للصالة فلام خرج مل جيدها فقال 
أي اربطها يف (إعقلها وتوكل : ملسو هيلع هللا ىلصللنبي شاكياً إين توكلت عىل اهللا فقال

 .)موضعها ثم توكل عىل اهللا
فال ريب إن اإلنسان مكلف بطلب الرزق باألسـباب التـي هـداه اهللا 

و جتارة أو صناعة أو غري ذلك من الوسائل التـي أحلـه إليها من زراعة أ
ولكن اهللا سبحانه اراد من عباده أن ال يثقوا إال به وال يعتمدوا إال  ،اهللا له

 او نوايـاهم حتـى عـىل اعامهلـم ،عليه وليس عـىل الوسـائل واألسـباب
بل يعتمدوا عىل فضل اهللا ورمحته، ولـذا كـان األنبيـاء واألئمـة  ،احلسنة

مْ ﴿بأيدهيم لطلب الرزقيعملون  ةَ لَبُوسٍ لَّكُ نْعَ نَاهُ صَ مْ لَّ عَ لَنَّا لَـهُ ﴿ ﴾وَ أَ وَ
يدَ حَ ـالْ  ﴾ فلو كان ترك الكسب خرياً لكانوا هم اوىل بـه، ولـذا حثـت دِ

يف  واتباع السـنن االهليـة ريفة عىل الكسب والعمل احلاللـالروايات الش
يف كـام  دنيويـةامثـال دلـك مـن االمـور ال حتصيل االرزاق او يف حتصيل

العبـادة سـبعون جـزءاً افضـلها «: قالحيث ملسو هيلع هللا ىلص احلديث عن رسول اهللا
 .والعلمية املوضوعية األسباب إىل الرجوع رضورة بمعنى »احلالل طلب

 أن رجالً قـال :حينام قيل له ×لصادقجعفر ا ويف احلديث عن االمام
 .تينيألقعدنّ يف بيتي وألصلنيّ وألصومنّ وألعبدنّ ريب أما رزقي فسيأ

 » هذا أحد الثالثة الذين ال يستجاب هلم«: ×فقال
ه يف وصـف املتـوكلني أهنـم ال يكتسـبون فلم يرد عن اهللا أو عن نبيّـ

مـاكن للعبـادة بـل أعن الدنيا باختاذ اجلبال والكهـوف  نوإهنم ينقطعو



 

 ٦٠٤ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

واألسباب املوضـوعية يف  سباب الرزق احلاللأوصفهم بأهنم يتعاطون 
عتمدون عىل األسباب وإنام يعتمدون عـىل مسـبب ، ولكنهم ال يالنجاح

األسباب، فإن اختاذ السالح لألمن من األعـداء وربـط الدابـة وإحكـام 
فكم  ،غلق الباب هي وسائل ال تنفع من دون أن يفعلها مسبب األسباب

دار قد رسقت رغم احكام من وكم  ،من شخص قد قتل مع محله لسالح
أو ضلت عن طريقهـا رغـم احكـام ة قد ماتت دابّ من وكم  ،غلق الباب

فاألصل يف التوكل هو اإلعتامد عىل اهللا سبحانه وتعاىل الذي هو  ،وثاقها
 . مسبب األسباب وتفويض األمر إليه

إذا ما علم العبد أن مسبب االسباب ال يضاهيه أحد يف علمـه وقدرتـه ف
 .ل فإنه تطمئن نفسه بحسن قضائه واختيارهوحسن رعايته للموكّ 

وأعظـم  فيهم فضل عقلأع أهل األرض وأهل السامء عىل لو اجتمف
 ،مضـاعفة ااضعاف والعقل العلممثل ذلك  وجعل هلم ،هلماهللا  وهبهعلم 

فهم دقـائق وعـرّ  ،وارسار امللكـوت ،ثم كشف هلم من عواقب األمـور
وأعطاهم قوانينه وحكمه يف  ،اللطف اإلهلي والعقوبات اخلفية والظاهرة

 ،ر من خلقهزيادة أو نقصان أو كامل فيام يدبّ اث حدإثم أمرهم ب ،األمور
وال أن يرفعوا عيباً أو مرضـاً أو فقـراً  ،ملا استطاعوا تغيري ذرة من الكون

إذ هـو سلسـلة مرتابطـة يف العلـل  ،حداث أي تغري يف الكونإأو غناً أو 
وليس  ،كمل حالأو ،وأحسن حال ،واملعلوالت، فهو عىل أفضل حال

ولو كان األمر كذلك أي كانت  !هو أحسن منه اد ماباإلمكان اصالً إجي



 

 ٦٠٥ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

لكان هـذا نقصـاً يف  ،فضل من هذا التدبري للكونأجياد إهناك قدرة عىل 
مطلق، ولـو كانـت عنـده ـه ليس له الكامل الـاهللا سبحانه وعيباً فيه وبأنّ 

القدرة يف التنظيم والتدبري ولكن ال يستعملها لكـان هـذا ظلـامً خيـالف 
 .خيالف اجلود والكرمالعدل وبخالً 

فكل رضر ونقص يف الدنيا خللق اإلنسان هو زيادة يف اآلخرة له، ولذا 
واملقـادير، وكـل زيـادة يف الـدنيا هـو نقـص يف  ظوظوكذا احلال يف احل

ومـا  ،النعـيم يف اآلخـرة يقابلـه فنعيم الـدنيا ،اآلخرة بالقياس إىل الغري
وال اخللـق الكامـل ض يف آخرتـه، ولـنقص من اإلنسـان يف دنيـاه يعـوّ 

والغنـى  ،والعدل والظلم ،والسواد والبياض ،والليل والنهار ،والناقص
وملا كانت الدنيا دار ابتالء  ،رفت النعمةوملا عُ  ،رف النقيضملا عُ  ،والفقر

هل الكامل الذين ال جيدون نقصاً أيف حني أن أهل اآلخرة هم  ،وامتحان
 .اخلالدة بديةيشء من حياهتم األ يف

فـإن  ،عقلـه ووجدانـه هادخلت هذه املفاهيم يف قلبـه واسـتوعبفمن 
 ،راضياً عن كل قضائه وقدره جدا،كام يكون اً ـاطمئنانه باهللا يكون عظيم

يكـون فقـد  لـه، ألن يف ذلك خري الدنيا واآلخرة واختياره، مسلامً ألمره
كلت حفاظـاً آام تقطع اليد أو الرجل إذا تاحيانا فداء الكامل بالناقص ك

 .و عىل روح اإلنسانأ بقية اجلسم عىل
 ،ال جـور فيـه ولطـف ربـاين ما يكون من قضاء وقدر هو عدل فكل

 فـال رادّ  ،فقد سبق القضاء والقدر بعد سبق املشيئة هللا ،وحق ال لعب فيه
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ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

ــ ،حلكمــه مســتطر  يف كتــاب كــل صــغري وكبــريو ،ب لقضــائهوال معقّ
الِغُ ر ﴿وحصوله بقدر معلوم منتظَ  ءٍ إِنَّ اهللاَ بَ ْ ـلِّ يشَ ـلَ اهللاُ لِكُ عَ دْ جَ هِ قَ رِ أَمْ

ا رً دْ كلام ، وما أخطأك مل يكن ليصيبك، وفام أصابك مل يكن ليخطئك ﴾قَ
وسـعادة يف  اتكامل اإلنسان يف عالقته مع اهللا كان أكثـر بصـرية وإدراكـ

 .دركه من معاين الربوبية وألطافها وتدبريهانيا واآلخرة بام االد
ل يتضـح أن املتوكـل عـىل اهللا ال يـرتك بعد هـذا البحـث مـن التوكـ

األسباب الطبيعية يف الكسـب أو التجـارة أو الصـناعة أو التشـايف مـن 
أو حسن اإلختيار عند الزواج أو أي مـورد مـن امـور الـدنيا األمراض 

هـذه السـنن  ةألهنا من سنن اهللا، بل إن املتوكل معني قبل غـريه بمراعـا
 ،ملتوكـل يقـدم التفكـري والتأمـلفا ،لنيل التوفيق الـدنيوي واألخـروي

واالستفادة مـن  ،واالستفادة من جتارب اآلخرين ،واالستشارة والسؤال
إال أنـه  ،ية يف الوصـول إىل مقاصـدهرـالعص واالمكانيات كل الوسائل

خملـص  ،د لربهبأنه موحّ  عن سبل النجاح خيتلف عن غريه من الباحثني
 وأن ال فاعل يف الكـون إالّ  ،دهعامل أن جماري األمور بي مره،م ألمسلّ  ،له

 مـن كوهنـا وسـائل فال يثق باألسباب وال يعتمـد عليهـا إالّ  ،اهللا وحده
 ق قلبـه إالّ تستمد قوهتا ووجودها من لطف اهللا وفضله وعنايته، فال يتعلّ 

ألنـه يعلـم أن  ،وال يرجو سواه يف قضاء أي حاجـة ،سباببمسبب األ
وال راد حلكمـه وقـدره  ،الغالـبوإن حكمه هـو  ،هي احلاكمة ة اهللاراد

 .ما يأيت من املحبوب فهو حمبوب وكل ،وقضائه



 

 ٦٠٧ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

 

 ل عىل اهللاحاديث يف التوكّ أ
 

ىلَ ﴿ عَ لِ  اهللاِ وَ كَّ يَتَوَ لْ لُونَ ـُاملْ  فَ كِّ  IQH﴾تَوَ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
م اسَ النَّ  نَّ أَ  لَوْ « لَّهُ ذُ أَ  كُ َ  واخَ ةِ  ذهِ هبِ م اآليَ تهُ فَ ن﴿ لَكَ مَ ـلْ  وَ تَوكَّ ـ يَ  ىلَ عَ
وَ  اهللا هُ بُهُ  فَ سْ هِ أَ  الِغُ بَ  اهللا نَّ إِ  حَ رِ   IRH»﴾مْ

وإن أمر اهللا وحكمه هو  ،أي أن من يعلم أن ال فاعل يف الكون إال اهللا(
وإن اهللا قـد ، وإن أمر اهللا متحقق قطعـاً، الغالب واحلاكم عىل خلقه مجيعاً 

يم ألمـره التسـلفهو أوىل الناس بالتوكل عـىل اهللا و ،جعل لكل يشء قدرا
 ).هوالرضا بقدره وقضائ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
ن« لَ  مَ كَّ فَ  اهللا ىلَ عَ  تَوَ تَهُ  اهُ كَ ؤنَ هُ وَ  ،مُ قَ زَ نْ  رَ يثُ  مِ بُ  الَ  حَ تَسِ   ISH»حيَ
ه يكـون قـد فإنـ ،من يضع ثقته باهللا ومواعيده الصادقة لعبـاده أي إنّ ( 

ه الـدنيوي رزقـه املقـدر لـه يف خـري كفي نفسـه املؤنـة والتعـب واتـاه اهللا
 ملسو هيلع هللا ىلصالكريم وعىل لسان نبيه املصطفىيف كتابه  واالخروي فوعد اهللا صادق

  .)×واحلجج املعصومني
                                                             

  .١٢: ابراهيم )١(
  .٨٧/ ٧٧ : األنوار بحار )٢(
ل كنز )٣(   .٥٦٩٣ : العامّ



 

 ٦٠٨ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
مأَ  لَو« لونَ  نَّكُ تَوكَّ قَّ  اهللا ىلَ عَ  تَ لِهِ  حَ كُّ م تَوَ كُ زقَ ـ لَـرَ قُ  امَ كَ ، يَـرزُ  الطَّـريَ
اصَ  وتَغدُ  وحُ وَ  اً مخِ   IQH»اً انَ بِطَ  تَرُ
موا لـه وسـلّ  ،خللقـه كفايتـهوو أن العباد وثقوا بمواعيـد اهللا بمعنى ل(

لرزقهم اهللا من فضله وأتاهم من  ،واتبعوا سننه يف الرزق ،أمرهم وقيادهم
  .)ب تعلق العبد بربه كتعلق الطفل بأمهوهو ما يتطلّ  كل مكان نعمه من

  :قال ×املؤمنني أمري عن
لْ « كَّ ،بحَ سُ  اهللا ىلَ عَ  تَوَ د هُ نَّ إِ فَ  انَهُ لَ ـتَ  قَ ةِ بِ  كفَّ كِّلنيَ ـال كِفايَ تَوَ يهِ عَ  مُ   IRH»لَ
ن من يسلم أموره هللا بعد اتباع سـننه وقوانينـه يف خلقـه فـإن اهللا أي ا(

خيتار له األفضل واألحسن لدنياه وأخرته ويكفيه املوارد التي تعـود عليـه 
 ).بالرضر الدنيوي واألخروي

  :قال ×املؤمنني أمري عن
ةِ  صلُ أَ « وَّ لُ  القَلبِ  قُ   ISH»اهللا ىلَ عَ  التَّوكُّ
ألنه يعلـم أن  ،ن اطمئنان القلب وقوته حاصل للمتوكل عىل اهللاأي ا(

وأن ليس بعد علمه علم، وال بعد قدرتـه قـدرة، وال بعـد  ،األمر كله إليه
 ).عنايته بعبده عناية، فيطمئن إىل تدبريه وقضائه

                                                             

ل كنز )١(   .٥٦٨٤ : العامّ
  .٤٥٠٤ : احلكم غرر )٢(
  .٣٠٨٢ : احلكم غرر )٣(



 

 ٦٠٩ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نْ « تَوكِّ  انَ كَ  مَ مِ  ملَ  الً مُ   IQH»انَةَ عَ اإلِ  يَعدِ
ل عىل اهللا مل خيل من عون اهللا ومساعدته ولطفه( لعبـده كـام  أي من توكّ

لَيْسَ اهللاُ﴿: تعهد اهللا لعباده بذلك هُ  أَ بْدَ افٍ عَ هُ ﴿ ﴾بِكَ ِذْ اختَّ وَ فَ الَ إِلَهَ إِالَّ هُ
كِيالً  ى بِاهللاِ﴾ ﴿وَ فَ كَ ىلَ اهللاِ وَ لْ عَ كَّ تَوَ كِيالً  وَ هللاِِ﴿ ﴾وَ اتِ  وَ وَ ـامَ ـا يفِ السَّ مَ

مَ  ى بِاهللاِوَ فَ كَ ضِ وَ كِيالً  ا يفِ األَرْ ا﴾ ﴿وَ مَ ـلَ  أَالَّ  لَنَا وَ كَّ تَوَ ـىلَ  نَ ـدْ  اهللاِ عَ قَ  وَ
ا انَ دَ نَا هَ بُلَ نَّ  سُ َ ربِ لَنَصْ ىلَ  وَ ا عَ ا مَ ونَ تُمُ يْ ىلَ  آذَ عَ لِ  اهللاِ وَ كَّ يَتَوَ لْ لُونَ ـُاملْ  فَ كِّ  ﴾تَوَ

ىلَ ﴿ عَ يَ  اهللاِ وَ لْ لِ فَ كَّ نُونَ ـُاملْ  تَوَ مِ   .﴾ؤْ
 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نْ « لَ  مَ كَّ لَّت اهللا ىلَ عَ  تَوَ عَ  لَهُ  ذَ ،الصِّ لَتوَ  ابُ يهِ عَ  تَسهَّ   IRH»ابُ سبَ األَ  لَ
ل عىل اهللا تسهيل الصعاب وتيسري األسباب( ألن  أي إنّ من نتائج التوكّ

تغيري القلـوب وبعـث مجيع ما يف الكون هو بأمره وإرادته وهو القادر عىل 
 .)اهلمة فيها لفعل ما يشاء

 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نْ « لَ  مَ بُهاتُ  لَهُ  اءَتْ ضَ أَ  اهللا ىلَ عَ  تَوكَّ   ISH»الشُّ

                                                             

  .٨١٢٨ : احلكم غرر )١(
  .٩٠٢٨ : احلكم غرر )٢(
  .٨٩٨٥ : احلكم غرر )٣(



 

 ٦١٠ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

فال جيد الشيطان طريقاً إىل قلبه ألن  رزقه البصرية يف األموريإن اهللا أي (
 األصـلح املتوكل يعلم أن اهللا هو الفاعـل فقـط وأنـه ال خيتـار لعبـده إالّ 

  .)واألفضل حتى وإن خفيت عليه بواطن األمور
  :قال ×املؤمنني أمري عن

لٍ ـلِ  لَيسَ « كِّ تَوَ نَ  مُ   IQH»اءٌ عَ
رتياح لكـل مـا يأتيـه مـن اهللا، كـام يكـون أن املتوكل يف رسور واأي (

املريض مطمئن القلب للطبيب العامل الشفيق، فإن سمح له بتناول الطعام 
ره وإالّ ملـا ـن الطعام يضامنعه فهو فرح أيضاً لعلمه  فهو فرح بذلك، وإن

  .)منعه الطبيب عنه، بل إن منعه هو عناية به ورمحة
  :قال ×املؤمنني أمري عن

اأَ  ايَ « ،النَّ  هيُّ لوا اسُ كَّ َّن ييَكفِ  هُ نَّ إِ فَ  ،بهِ  ثِقُواوَ  اهللا ىلَ عَ  تَوَ وَ  ممِ   IRH»اهُ سِ
ملعنوية إنام تكون مؤثرة بفعـل اهللا وذلك ألن مجيع األسباب املادية أو ا(

وإن شـاء أبطـل مفعوهلـا  ،مـؤثرة فاعلةلها وجعلها وإرادته، فإن شاء فعّ 
 ).فتوقفت عن القيام بام كان يمكن أن تقوم به

  :قال ×املؤمنني أمري عن
ةُ « صنٌ  اهللابِ  الثِّقَ نُ  الَ  حِ صَّ تَحَ ؤْ  الَّ إِ  يهِ فِ  يَ نيٌ أَ  نٌ مِ مُ   ISH»مِ

                                                             

  .٧٤٥١ : احلكم غرر )١(
ل كنز )٢(   .٨٥١٣ : العامّ
  .٧٩/ ٧٨ : األنوار بحار )٣(



 

 ٦١١ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

ال يستطيع أن ينفذ إىل قلب املؤمن املوحد الذي جعل أي أن الشيطان (
ثقته باهللا لعلمه أنه اخلالق والـرازق واملحـي واملميـت والفاعـل الـذي ال 

 ).يشمل علمه وقدرته أي تقصري أو قصور
  :قال ×الباقر اإلمام عن

نَ « ُوالَ  العِزُّ وَ  ىالغِ لـبِ  يفِ  نِ جيَ ، قَ ؤمنِ ـ املـُ ـالَ  اذَ إِ فَ صَ كـانٍ  ىلَ إِ  وَ  يـهِ فِ  مَ
لُ    IQH»قطَناهُ أَ  التَّوكُّ

ل عىل اهللا فمن ( وثق باهللا وتوكل عليه أي إنّ الغنى والعزّ مرافقان للتوكّ
رزقه اهللا الغنى والعز من دون ثروة أو عشرية أو مجاعة ملا يلقيه يف قلبه من 

له مع أن رزق اهللا اكرب حيث قد جيمـع لـه غنـى  لتسليمموارد العبودية وا
  .)الالقلب وغنى احل

  :قال ×الباقر اإلمام عن
نِ « أَ  يذِ الَّ  مَ ؟ لَمْ فَ  اهللا لَ سَ لَ تَوَ  وأَ  يُعطِهِ يهِ عَ  كَّ ؟ لَمفَ  لَ هِ ثِقَ  وأَ  يَكفِ  هِ بِ  وَ

هِ  لَمْ فَ  نجِ   IRH»؟يُ
د هلم بإجابة الدعاء واملسألة، ( أي إنّ من فضل اهللا عىل عباده أنّه قد تعهّ

ل عليه، وعدم اخلذالن ملن وثـق بـه، واآليـات واألحاديـث  وكفاية املتوكّ
  .)كثرية يف ذلك

                                                             

  .١٨٦/ ٧٨ : األنوار بحار )١(
  .١٨٣/ ٧٨ : األنوار بحار )٢(



 

 ٦١٢ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

 : قال× الباقر اإلمامعن 
نْ « لَ  مَ كَّ ، الَ  اهللا ىلَ عَ  تَوَ نِ وَ  يُغلَبْ مْ  الَ  اهللابِ  اعتَصمَ  مَ زَ   IQH»هيُ

 

ألن اهللا ال يغلب ومن اعتصم به لن أي من وضع ثقته باهللا فإنه الغالب (
  ).يمسه سوء ألن اهللا قوي عزيز

 

 : قال× لصادقا اإلمام عن
نْ « لَ  عطِيَ أُ  مَ كُّ ةَ الكِفَ  عطِيَ أُ  التَّوَ نْ وَ ﴿: ، ثم قالايَ لْ  مَ تَوكَّ ـ يَ  اهللا ىلَ عَ
وَ  هُ بُهُ  فَ سْ   IRH»﴾حَ
ل عىل اهللا توىلّ (  اهللا كفايته من مجيع الصعاب ويرسّ أمـره أي إنّ من توكّ

  .)وأصلح حاله وشؤونه
 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
ع الَ « زقِ  طَلَبَ  تَدَ نْ  الرِّ هِ  مِ لِّ نُ أَ  هُ نَّ إِ فَ  حِ ـ لَـكَ  عوَ ، ىلَ عَ كَ ـلْ وَ  دِينـِ  اعقِ

تَكَ رَ  لَ لْ وَ  احِ كَّ   ISH»تَوَ
اي اطلب الرزق من موارد احلالل النه يكون عونا لك عىل االلتـزام  (

واملراد هو التنبيه إىل اسـتخدام السـنن اإلهليـة التـي اعتمـدها يف  ،بدينك
 األسباب واملسببات ال يتعارض مع التوكل وإن اعتامد املتوكل عىل ،خلقه

                                                             

  .٣٢٢ : األخبار جامع )١(
  .٦٥/ ٢ : الكايف )٢(
  .١٩٣ : للطويسّ  األمايل )٣(



 

 ٦١٣ 

 ل واالعتصامأحاديث يف التوكّ 

فإهنا وحـدها  ،عىل هذه األسباب هاعتامدأن يكون  عىل اهللا ولكن من دون
  .)ليست هلا قيمة أو أثرمن دون إرادة اهللا 

 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نْ « ثِقَ  مَ ، اهُ رَ أَ  اهللاِبِ  وَ ورَ نْ وَ  الرسُّ لَ  مَ كَّ يهِ عَ  تَوَ فَ  لَ   IQH»ورَ مُ األُ  اهُ كَ
رور ـأي أن املتوكل يعـيش يف حالـة نفسـية عاليـة مـن الرضـا والسـ(

والطمأنينة إىل لطف اهللا وحسن قضـائه فـيام اختـاره لعبـده مـن القضـاء 
 ).والقدر فهو شاكر له عىل الدوام ممتن لفعله وإرادته وحكمه

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « ثِقَ  مَ قينَهُ  انَ صَ  اهللاِبِ  وَ   IRH»يَ
هللا أن خييب ظن عبده به وإن يرد يديه خاليتني بعد ضـامنه لـه فحاشى (

هُ ﴿ بالرزق والكفاية بْدَ افٍ عَ   .)﴾أَلَيْسَ اهللاُ بِكَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لُ عَ « نْ ىلَ اهللاِ نَجَ التَّوكُّ ، وَ  اةٌ مِ وءٍ لِّ سُ نْ كُ رزٌ مِ وٍّ  حِ دُ لِّ عَ   ISH»كُ
يه يكون نجاة لإلنسان من عدوه ن التوكل عىل اهللا وتسليم األمر إلأي ا(

 ).وحصناً من كل أذ وسوء
 

                                                             

  .٣٢٢ : األخبار جامع )١(
  .٨٢٦٤ : احلكم غرر )٢(
 . ٧٩/ ٧٨: بحار األنوار  )٣(



 

 ٦١٤ 

ل واالعتصام  أحاديث يف التوكّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
ـربَعةِ أَ  أَ ىلَ نُ عَ يامَ اإلِ « ـ: انٍ ركَ ـلُ عَ ـويضُ إِ اهللاِ، وَ  ىلَ التَّوكُّ ىلَ اهللاِ، التَّفْ
لِ وَ  َ التَّسْ ضَ مرِ اهللاِ، وَ يمُ ألِ   IQH»اءِ اهللابِقَضَ  االرِّ
ىل اهللا فوض األمـر إليـه، ومـن كـان وهي أمور مرتابطة فمن توكل ع(

رور بام اصـابه مـن ـكذلك سلم ألمره وإرادته، فهو مطمئن النفس مس
قضاء وقدر فليس باإلمكان أحسن مما كان ومما اختار لـه رب العـاملني 

  ).من الرمحة واإلحسان
 
 
 
 

 + ++  

                                                             

 . ٦٣/  ٧٨: بحار األنوار  )١(



 

 ٦١٥ 

َ عليه الرزق  دعاؤه إذا قُرتّ

 
 دعاؤه إذا قُتّرَ عليه الرزق

 
@Í˙b«Ü 
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يْتَنَـاللَّ ا تَلَ مَّ إنَّـكَ ابْ ـوءِ الظَّـنِّ  IQHهُ اقِنَـا بِسُ الِنَـا  ،يفِ أَرزَ يفِ آجَ وَ

لِ بِطُولِ األَ  تَّى الْ  ،IRHمَ ندِ الــحَ نْ عِ اقَكَ مِ نَا أَرزَ سْ ، ـتَمَ وقِنيَ رزُ مَ
                                                             

يتناول الدعاء توضيح بعض األبعاد ملفهـوم السـعي يف طلـب الـرزق مـن الناحيـة  *
اجلانـب، حيـنام جيعـل طلـب  اإلسالمية، وينبه إىل إغواء الشيطان واضـالله مـن هـذا

الرزق هو الشغل الشاغل لإلنسان الـذي يأخـذ معظـم وقتـه، فتضـيع عليـه اآلخـرة 
د من الدنيا لدار القـرار قبـل فراقهـا، وكـان  ودرجاهتا ألنه غفل عن االعداد هلا والتزوّ
األوىل باإلنسان بعد أن نال كفايته الالزمة من الدنيا أن يعمـل لآلخـرة بـذات الشـوق 

 .د الذي يعمل به البعض لإلكثار من الدنيا، ألنّ اآلخرة خالدة والدنيا فانية زائلةواجل
ر أنّ الرزق متوقّف عىل األسباب الظاهريـة، (امتحنتنا : ابتليتنا )١( يف أرزاقنا بتصوّ

ـر األسباب وتقسمها لعبادك  غافلني فيه عن كونك أنت الذي تسبّب األرزاق وتيسّ
 ). بعلمك وحكمتك

ع ابتليتنا بطول األمل أو أي  )٢( ومـرور العمر الطويـل عنـد النظـر إىل احليـاة توقّ
أطـول املعمـرين مـن نّـه سـيكون أ يف وكأنّ اإلنسان معه ضامنٌ من ربّـهالعمر فيها 

عمراً، مع أنّه يشاهد يف كل يوم موت الصغري والكبري واملعـاىف واملـريض والشـاب 
ل واملسن، فاملوت ال يعرف عمراً وال وقتاً  اً، ولكنّه نزغ الشـيطان الـذي يسـوّ خاصّ

 . طول األمل وبُعد املوت

RY 



 

 ٦١٦ 

َ عليه الرزق  دعاؤه إذا قُرتّ

ينَ  رِ مَّ رِ املُعَ الِنَا يفِ أَعامَ عنَا بِآمَ طَمِ  . وَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ بْ  فَصَ هَ ، وَ آلِهِ ادِقاً ـلَ وَ يناً صَ قِ ينَ  ،نَا يَ فِ ـنْ تَكْ ا بِهِ مِ

ؤُ  ةِ مَ ةِ  IQHونَ ـدَّ ـنْ شِ ـا مِ َ ينَـا هبِ ـةً تُعفِ الِصَ ـةً خَ نَـا ثِقَ مْ ِ أَهلْ ، وَ الطَّلَبِ
بِ  تِكَ IRHالنَّصَ ـدَ ـنْ عِ هِ مِ حتَ بـِ َّ ا رصَ عَلْ مَ اجْ ،  ISH، وَ كَ حيـِ يفِ وَ

كَ  كَ يفِ كِتَابـِ ـمِ نْ قِسَ أَتبَعتَهُ مِ اطِعـاً  ،ITHوَ زقِ الِ  قَ ـالرِّ نَـا بـِ مِ هتِامَ
                                                             

ة : مؤونة )١( والـمراد هو اليقني باهللا، والثقة املطلقة بأنّ اهللا (تعب، عناء، شدّ
هو الرازق وهو امليرسّ ألسباب الرزق فيكـون ذلـك سـبباً للرضـا والقناعـة 

يل الـرزق، إذ وعدم الـحرص والطمع ومواصلة التعب والعناء فـي تــحص
إنّ طلب الرزق يف اإلسالم أمرٌ جانبي ال ينبغي أن يكون له كـلّ سـعي املـرء 
بحيث يستولـي عىل جهده ووقته كلّه، فإن اهللا قد كفل الرزق لعباده وضـمنه 

يفِ ﴿هلم  ءِ  وَ امَ مْ  السَّ قُكُ زْ ا رِ مَ ونَ  وَ دُ بِّ * تُوعَ رَ ءِ  فَوَ امَ ضِ  السَّ َرْ األْ هُ  وَ َقٌّ  إِنَّ ثْ  حلَ  لَ مِ
ا مْ  مَ نَّكُ ونَ  أَ نْطِقُ ، وذلك ما يستدعي من الـمؤمن أن يسعى ولكن من دون ﴾تَ

أن يكون هذا السعي مستغرقاً وقته وحياته كلها، إذ إنّ احليـاة الـدنيا مل ختلـق 
ألجل الرزق وإنام هي وسيلة لبلوغ اآلخرة أساساً مـن خـالل التـزود منهـا 

ة يف مفهوم الرزق باألعمـال الصالـحة لدار القرار يف اآلخ رة وهي نقطة مهمّ
 ). من كونه وسيلة وليس غاية

 ). يف حتصيل الرزق(التعب : النصب)٢(

ــدتك )٣( ــدك : ع ــمون (وع ــرزق املض يفِ ﴿يف ال ءِ  وَ ــامَ ــمْ  السَّ قُكُ زْ ــا رِ مَ  وَ
ونَ  دُ  ). ﴾تُوعَ

بِّ ﴿إشارة لآلية  )٤( رَ ءِ  فَوَ امَ ضِ  السَّ َرْ األْ هُ  وَ َقٌّ  إِنَّ ثْلَ  حلَ ا مِ مْ أَ  مَ ونَ  نَّكُ نْطِقُ  . ﴾تَ



 

 ٦١٧ 

َ عليه الرزق  دعاؤه إذا قُرتّ

لْتَ بِهِ  فَّ ي تَكَ ً  ،الَّـذِ امَ سْ حَ ، لِإلِ  IQHوَ ةَ لَـهُ ايَ نْتَ الكِفَ مِ الِ بِامَ ضَ شتِغَ
ـقُّ األَ  لُكَ احلَ وْ قَ لْتَ وَ قُ قُ فَ كَ األَ  ،صــدَ ـمُ سَ قَ تَ وَ ـمْ أَقسَ ـرُّ وَ بَ

يفِ : IRHىفَ وْ األَ  ــمَّ ا﴿وَ ﴾ ثُ ونَ ــدُ ــا تُوعَ مَ ــمْ وَ كُ قُ زْ ءِ رِ ــامَ ــتَ لسَّ لْ : قُ
األَ  ءِ وَ امَ بِّ السَّ رَ وَ ﴾﴿فَ نْطِقُونَ مْ تَ ا أَنَّكُ ثْلَ مَ قٌّ مِ هُ حلََ  . ISHرضِ إنَّ

 
+ + +  

                                                             

أي ترك اللهث والسعي املتواصـل لتحصـيل الـرزق بحيـث (قطعاً : حسامً  )١(
يكون اإلنشغال بالرزق يمثّل جزءاً من الوقت ال كلّ الوقت وكلّ اجلهـد الـذي 

 ). ال يُبقي له شيئاً آلخرته

 . األوىف: األبر )٢(

الرزق لكلّ إنسان وما معـه  ومن اجلدير بالذكر أنّ هذا الوعد اإلهلي بضامن )٣(
 بضامن الرزق كام يف آية التقو نْ ﴿من آيات أخر مَ تَّقِ  وَ لْ  اهللاَ يَ ْعَ جـاً  لَـهُ  جيَ ْرَ خمَ

هُ  قْ زُ يَرْ نْ  وَ يْثُ  مِ ـبُ  ال حَ ْتَسِ ينبغـي أن ال يكـون سـبباً للقعـود عـن العمـل  ﴾حيَ
وا يف سمع أنّ قوماً جلسـ ملسو هيلع هللا ىلصواالمتناع عن طلب الرزق، ففي احلديث أن النبي

بيوهتم ولزموا العبادة، فبعث إليهم وقال هلم ما شأنكم، فقالوا نحن مشـغولون 
إينّ : بالعبادة بعد أن ضمن اهللا رزقنا، فنهاهم رسـول اهللا عـن ذلـك وقـال هلـم

ميزان . (ويرتك الطلب) اللهم ارزقني:] يقول([ألبغض الرجل فاغراً فاه إىل ربّه 
 ). باب التوكل/ احلكمة



 

 ٦١٨ 

 أحاديث يف الرزق

 
 أحاديث في الرزق 

 
 الرزق يف أحاديث

 

بَّكَ  إِنَّ ﴿ طُ  رَ بْسُ قَ  يَ زْ نـلِ  الرِّ رُ وَ  يَشاءُ  مَ قْدِ بـادِهِ  كـانَ  إِنَّـهُ  يَ ا بِعِ ريَ بـِ  خَ
رياً    IQH﴾بَصِ

أَيِّنْ ﴿ كَ نْ  وَ ةٍ دَ  مِ لُ  الَ  ابَّ مِ ْ ها حتَ قَ زْ ها اهللا رِ قُ زُ رْ إِيَّ  يَ مْ وَ   IRH﴾اكُ
 

 تقدير األرزاق 
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

بَحَ أَ  امَ « لِ الرَّ بِ  قْ أيتِ  جُ يهِ عَ  يَ بْعُ  لَ ـنَ  ونَ سَ ـنَ  ونَ نُـثَامَ  وأَ  ةً سَ عِـ ةً سَ  يفِ  يشُ يَ
لكِ  لُ وَ  اهللاِ مُ أكُ نْ  يَ ه، مِ مِ قَّ  اهللاَ فُ يَعرِ  الَ  ثُمَّ  نِعَ عرِ  حَ تِهِ مَ   ISH»فَ

وال يعـرف فضـله  ،بمعنى أنّ اإلنسان الذي ال يشـكر اهللا عـىل رزقـه(
عدم معرفته لربّه يكشف عن إنّام  ،وال يرىض بتدبريه وقضائه ،ورمحته عليه

وبالتايل مل يـع حقيقـة احليـاة وحقيقـة خلـق  رغم أنه يعيش بفضله ونعمه
  .)ىل اهللا وكيف سيكون حسابهفكيف سيقدم ع الدنيا اإلنسان يف

 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
لُ  مرَ األَ  نَّ إِ « نزِ نَ  يَ قَطَراتِ  رضِ األَ  ىلَ إِ  ءِ امَ السَّ  مِ لِّ  ىلَ إِ  املَطَرِ  كَ ـ كُ  سٍ نَفَ

                                                             

 . ٣٠: ء اإلرسا )١(

 . ٦٠: العنكبوت  )٢(

 . ٥٤/ ٤: بحار األنوار  )٣(



 

 ٦١٩ 

 أحاديث يف الرزق

مَ  امَ بِ  سِ نْ  اهَ ـلَ  قُ ةٍ  مِ يادَ   IQH»انٍ نُقصَ  وأَ  زِ
يشـاء مـن  أي كام أنّ املطر ينزل بإرادة اهللا وأمره وتقديره إىل حيث ما(

األرض، كذلك األرزاق تنزل بإرادته وتقـديره وحسـن اختيـاره إىل كـلّ 
نفس وهبها احلياة، فالسعيد من شكر ربّه ورضا برزقه واختيـاره وتـدبريه 

طَ اهللاُفاهللا أعلم بام خيتاره لعباده ﴿ وْ بَسَ لَ ا يفِ األَرضِ  وَ ـوْ بَغَ قَ لِعِبـادِهِ لَ زْ الرِّ
لَ  رٍ وَ دَ لُ بِقَ نَزِّ ريٌ  كِنْ يُ بِريٌ بَصِ بادِهِ خَ هُ بِعِ اءُ إِنَّ ا يَشَ  )IRH﴾مَّ

 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
هادرَ إِ وَ  رزاقِ األَ  اكَ مسَ إِ  يَملِكُ  الَ « اقُ  الَّ إِ  ارَ زَّ   ISH»الرَّ
وبيده سعة األرزاق وضيقها، فمن طلب الزيـادة  ،أي إنّ األمر كلّه هللا(

لرضـا وحسـن االختيـار أو السعة فليطلبها منه، ومـن طلـب القناعـة وا
فـإن مـن  فليطلبها منه، ومن طلب الفضل والرمحة والكرامة فليطلبها منه

  .)طلب السعة منه نال مقصده ومن طلبها من الناس رجع خائبا
 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
رَ « دَّ ها اقَ رزَ األَ  قَ ثَّرَ كَ لَّلَها،وَ  فَ هاوَ  قَ مَ سَّ يقِ  ىلَ عَ  قَ ،وَ  الضِّ ةِ عَ عَـدَ  السَّ  لَ فَ

َ  ايهَ فِ  نْ  لِيَبتَيلِ ،رَ أَ  مَ ها ادَ يسورِ ها،وَ  بِمَ عسورِ َ وَ  مَ ـكرَ  كَ لِ ذَ بـِ لِيَختَـربِ  الشُّ
                                                             

 . ٢٣اخلطبة : هنج البالغة )١(

)٢(  ٢٧: الشور . 

 . ١٠٨٣٨: غرر احلكم  )٣(
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 أحاديث يف الرزق

ربَ وَ  نْ  الصَّ نِيِّها مِ هاوَ  غَ   IQH»فَقريِ
 

اهللا أي إنّ سعة األرزاق وضيقها كالمها هـو امتحـان للعبـاد ليختـرب (
ه وخضوعهم ألمره أنّ  فـال يظـنّ أحـداً  ،شكرهم وطاعتهم وأداءهم حلقّ

فكال احلالني  ،سعة الرزق هو فضل من اهللا أو ضيق الرزق هو نقمة من اهللا
  .)يشملهام عدل اهللا ولطفه يف احلقوق ويف اجلزاء املكافئ يف اآلخرة

 

 ضامن الرزق 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
زقُ « دُّ أَ  الرِّ باً  شَ لَ بدِ  طَ نْ  لِلعَ لِهِ أَ  مِ   IRH»جَ

 

له من اهللا فينبغـي لـه أن يبـذل  أسوم واملهيّ أي إنّ لكلّ إنسان رزقه املق(
 .)اجلهد لتحصيله ويشكر اهللا عليه ويستعني به يف الزيادة من فضله

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مَ  ابنَ  نَّ أَ  لَو« رَّ  آدَ نْ  فَ زقِهِ  مِ رُّ  امَ كَ  رِ فِ نَ  يَ وتِ  مِ ـهُ  املـَ كَ َدرَ ـ ألَ ـهُ  امَ كَ كُ  يُدرِ

  ISH»املَوتُ 
ره اهللا له من السعة أو الضيق، فقد يأتيه أي ليس لإلنسان مهربٌ ( ممّا قدّ

أو تضيق عليه آفاقـه وسـبله ورغـم الكفـاءة  ،الرزق من حيث ال حيتسب
                                                             

 . ٩١اخلطبة : هنج البالغة  )١(

ل  )٢(  . ٥٠٧: كنز العامّ

 . ٣٧٧/ ٢: مكارم األخالق  )٣(
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ة دائمة أو م كون أحدوالقدرة، وقد ت تة ألجل واحلالني بصورة مستمرّ قّ
معلوم، فذلك أمره إىل حكمة اهللا عىل عبـده وإىل تعامـل العبـد مـع ربّـه، 

ر هبـا اإلنسـان ـنعمة أو قـد يكـون نقمـة وعقوبـة خيسـفالرزق قد يكون 
 .)آخرته
  :قال ×املؤمنني أمري عن

بُهُ وَ « زقٌ تَطلُ ، رِ زقانِ زقُ رِ ، فَ الرِّ زقٌ يَطلُبُكَ ، فَ تَ ن ملَ تَأتِهِ أَ إِ رِ ل الَ اكَ مِ  حتَ
نَتِكَ عَ  مَّ سَ فَ ىلَ هَ ، كَ مِّ يَومِكَ ىلَ  هَ ، فَ  مَ اكَ كُلُّ يَومٍ عَ نْ تَكُ  نْ إِ ا فِيهِ نَةُ مِ  نِ السَّ

كَ فَ  رِ مُ دِ  كُ يُؤتِيكَ يفِ  سَ اىلَ عَ تَ  نَّ اهللاَإِ عُ دٍ جَ مَ لَ يدٍ مَ لِّ غَ ، وَ ا قَسَ ـن إِ كَ ن ملَ تَكُ
نْ  نَةُ مِ كَ فَ  السَّ رِ مُ مِّ فِ امَ عُ ، وَ  لَيسَ لَ يامَ  تَصنَعُ بِاهلَ زقِـكَ ىلَ يَسـبِقَكَ إِ  لَـنْ كَ  رِ

،لَيهِ غَ يَغلِبَكَ عَ  لَنْ الِبٌ وَ طَ  رَ لَ ا قَ نكَ مَ يُبطِئَ عَ  لَنْ وَ  الِبٌ   IQH»كَ د قُدِّ
وهو تنبيه إىل التعامل الواقعي واملوضوعي مع احلالـة القائمـة والوقـت (

احلارض إذ ينبغي للمؤمن أن يسـتفيد مـن يومـه ويعيشـه بشـكر اهللا ومحـده 
ويستثمره بأحسن استثامر، إذ ال يعلم غداً هل سيكون عىل قيـد احليـاة أم ال 

رات اإلهليـة لـه وهل ستكو ل مع املقـدّ ن ظروفه كام هي أو إهنا ستتغريّ وتتبدّ
ة   .)وللدنيا عامّ

  :قال ×املؤمنني أمري عن
زقُ « زقانِ  الرِّ ،وَ  طالِبٌ  ،رِ طلوبٌ نْ  مَ بَـهُ  انيَ الـدُّ  طَلَـبَ  فَمَ لَ وتُ  طَ  املـَ

هُ  ىتَّ حَ  جَ رِ نها، خيُ نْ وَ  عَ ةَ  طَلَبَ  مَ رَ بَتهُ  اآلخِ لَ َ  ىتَّ حَ  انيَ الدُّ  طَ ـهُ  يَستَويفِ زقَ  رِ
                                                             

 . ٣٧٩احلكمة : هنج البالغة  )١(



 

 ٦٢٢ 

 أحاديث يف الرزق

نهَ    IQH»امِ
وهو تنبيه للمؤمن ألن يكون جهده وسعيه لآلخـرة أساسـاً مـن دون (

وأنّ  ،امهالٍ للدنيا ومسلتزماهتا وحاجاهتا، ألنّ املوت يطلبه ويسعى وراءه
ر  فاألوىل به تقديم اآلخرة يف سعيه  ،فيهاله الدنيا تطلبه ليستويف رزقه املقدّ

  .)والرزق حتميّ ما دام املوت حتميّ 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
منَّ أَ  ولَ « لُونَ  كُ كَّ تَوَ قَّ  اهللاِ ىلَ عَ  تَ لِهِ  حَ كُّ م تَوَ كُ قَ زَ ـ لَـرَ قُ  امَ كَ ، يَـرزُ  الطَّـريَ

و اصَ  تَغدُ وحُ وَ  اً مخِ   IRH»اً انَ بِطَ  تَرُ
بمعنـى جائعـة قـد التصـق اجللـد مخاصـاً و، ممتلئـة الـبطنبطاناً بمعنى (

 ) ته باهللا فقد هداه اهللا إىل رزقه ووفّقه إىل فضله وخريه؛ فمن وضع ثقباألحشاء
 

  :قال ×الصادق اإلمام عن
ـوَ  زَّ عَ  اهللاَ نَّ إِ « عَـلَ  لَّ جَ ـنْ  نيَ نِ ؤمِ املـُ اقَ رزَ أَ  جَ ، الَ  يـثُ حَ  مِ ـبُونَ تَسِ  حيَ

بدَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ  فْ  ملَ  اذَ إِ  العَ جهَ  يَعرِ زقِهِ  وَ ثُرَ  رِ عَ  كَ   ISH»هُ اؤُ دُ
 ن قلب املؤمن متعلّقاً باهللا دائامً يف رزقه ويف مجيع أمـورهبمعنى أن يكو(

وأن يدعوه ويترضع إليه ويسأله من رزقه وفضله فإن مـن عالمـة حسـن 
 .)العبودية أن ال يرجو اإلنسان أحداً يف رزقه غري اهللا سبحانه وتعاىل

                                                             

 . ٤٣١احلكمة :  هنج البالغة )١(

ل  )٢(  . ٥٦٨٤: كنز العامّ

 . ٨٤/ ٥: الكايف  )٣(



 

 ٦٢٣ 

 أحاديث يف الرزق

 : قالملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللا عن
تَمَّ  الَ « زقِ  هتَ دٍ  لِرِ لَّ  نّ إِ فَ  غَ دٍ  كُ أيتِ  غَ زقِهِ  يَ   IQH»بِرِ
 ) أي ال حتمل همّ يوم مل يأتك فقد ال تكون من أهله(

 

 عدم استبطاء الرزق 
 : قال× الكاظم اإلمامعن 

نبَغِي« نـلِ  يَ قَـلَ  مَ ـ عَ زقِـهِ  يفِ  يَسـتَبطِئَهُ  الَ  نْ أَ  اهللاِ نِ عَ ـهُ  الَ وَ  رِ مَ تَّهِ  يفِ  يَ
ضَ    IRH»هِ ائِ قَ
دبريه خللقه ينبغـي لـه أن إذ إنّ من يعلم عظمة اهللا وشأنه وحكمته وت(

يكون راضياً مطمئنـاً إىل رمحـة ربّـه وفضـله راجيـاً للمزيـد مـن معروفـه 
  .)فاهللا أعلم بام يصلح لعبده من الرزق ومن مجيع األمور وإحسانه

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نْ « َ  مَ يضِ هُ  امَ بِ  رَ قَ زَ تْ  اهللا رَ رَّ ينُهُ  قَ   ISH»عَ
م أي عاش السعادة الدنيوية لرضاه ( بالسعادة األخروية برضا اهللا وتنعّ

 ).لطاعته وشكره
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
ر :اىلَ عَ تَ وَ  انَهُ بحَ سُ  اهللاُ ولُ قُ يَ « ي لِيَحذَ بدِ  نْ أَ  زقِـيرِ  يَسـتَبطِئُ  يذِ الَّ  عَ

                                                             

 . ٦٧/ ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ٣١٩/ ٧٨: بحار األنوار )٢(

 . ٢٢٥: األمايل للطويس  )٣(



 

 ٦٢٤ 

 قأحاديث يف الرز

بَ أَ  أَ  غضَ يهِ عَ  فتَحَ فَ نَ  اً ابَ بَ  لَ   IQH»انيَ الدُّ  مِ
ية قد ( تكون نقمة وعقوبة وغضب بمعنى أنّ اقبال الدنيا ورفاهيتها املادّ

من اهللا عىل عبده كاملطر الـذي يسـبّب فيضـان األهنـار وانجـراف الرتبـة 
رع ـوخراب البيوت وقطـع الطـرق واملواصـالت وهـالك الـزرع والضـ

قـد تـؤدي إىل فسـاد اإلنسـان  والدمار الشـامل فكـذلك كثـرة األمـوال
  .)وخروجه عن الرصاط املستقيم

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
ـيَ  نْ مَ « ضِ نَ  رَ نَ  اليَسريِ بِ  اهللاِ مِ ، مِ َ  املَعاشِ يضِ نهُ  اهللاُ رَ ـنَ  باليَسـريِ  مِ  مِ

لِ    IRH»العَمَ
أي من كان راضياً عن ربه شاكراً ألنعمه قبل اهللا منه اليسري من عملـه (

 ).وجزاه افضل منه بأضعاف مضاعفة ألنه كان عبداً شكورا
 

 عدم االشتغال باألرزاق عن الطاعات
 : قال× العسكري ماماإلعن 

لْكَ  الَ « زقٌ  يَشغَ ضمُ  رِ لٍ  نْ عَ  ونٌ مَ مَ فرُ  عَ   ISH»وضٍ مَ
إذ يفرتض يف اإلنسان أن يكون عمله يف الـدنيا ألجـل عـامرة آخرتـه (

لقت الدنيا من أجلها ،السعيدة وال يشـتغل عنهـا بزينـة الـدنيا  ،والذي خُ
                                                             

 . ١٩٥/ ٨١: بحار األنوار  )١(

 . ١٣٨/ ٢: الكايف  )٢(

 . ٣٧٤/ ٧٨: بحار األنوار )٣(



 

 ٦٢٥ 

 أحاديث يف الرزق

ع فيها جلميـع  كـلّ حـالالدنيا مضمونة عـىل اهللا يف  مع أنّ أرزاق ،والتوسّ
  .)العباد

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
وحَ  نَّ إِ وَ  الَ أَ « ثَ  نيَ مِ األَ  الرُّ وعِي يفِ  نَفَ وتَ  لَـنْ  هُ نَّـأَ  رُ ـُ  ىتَّـحَ  فـسٌ نَ  متَ

لَ  ها، تَستَكمِ زقَ وافَ  رِ  الَ وَ  ،)أي طلب الـرزق( الطَّلَبِ  يفِ  مجِلُواأَ وَ  اهللاَ اتَّقُ
لْ  مِ مأَ  حيَ كُ دَ ءٍ  استِبطاءُ  حَ نَ  يشَ زقِ ال مِ بَـهُ  نْ أَ  رِّ ، غَـريِ بِ  يَطلُ لِّـهِ  الَ  هُ نَّـإِ فَ  حِ
كُ  ندَ  امَ  يُدرَ تِهِ طَ بِ  الَّ إِ  اهللاِ عِ   IQH»اعَ

ه هو حتصيل مكاسـب الـدنيا ( أي ينبغي أن ال يكون همّ اإلنسان وغمّ
ص  ألعـامل األخـرة ومـا يرفـع  هوقتجزء من وزينتها وإنّام يلزمه أن خيصّ

من احلرام والشبهات، فـالرزق مقسـوم  ، وأن ال يطلب الرزقدرجته فيها
د عىل كلّ حال   .)سواء أخذ من احلالل أو احلرام وحمدّ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
لْ  الَ « تَشاغَ ضَ  امَّ عَ  تَ نَ  دقَ  بِامَ  لَيكَ عَ  فُرِ مِ  امَ  تِكَ ائِ فَ بِ  لَيسَ  هُ نَّ إِ فَ  ،لَكَ  ضُ

مَ  دقَ  سِ ، قُ قٍ بِالَ  لَستَ وَ  لَكَ يَ  دقَ  امَ  حِ وِ   IRH»نكَ عَ  زُ
ــا أ( ــالة يف أوقاهت ــروض كالص ــات والف ــأي إنّ أداء الواجب ــن ه مّ م

االشتغال بتحصيل األرزاق، فلن يفوت اإلنسان رزق قـد قسـمه اهللا لـه، 
ره اهللا له  ) ولن يكون رزق مل يقدّ

                                                             

 . ٧٤/ ٢: الكايف  )١(

 . ١٨٧/ ٧٧: نواربحار األ )٢(



 

 ٦٢٦ 

 أحاديث يف الرزق

  :قال ×املؤمنني أمري عن
لَ  دقَ « فِّ م تُكُ زقِ بِ  لَكُ رتُمأُ وَ  الرِّ ،بِ  مِ لِ كُ  الَ فَ  العَمَ ـم ونُ ضمُ املَ  ونَنَّ يَ  لَكُ

بُهُ  لَ مْ  وىلَ أَ  طَ نَ  بِكُ معَ  وضِ املَفرُ  مِ ، لَيكُ لُهُ مَ عَ  عَ َضَ  لَقَـدِ  اهللاوَ  هُ نَّ أَ  مَ  اعـرتَ
، كُّ لَ وَ  الشَّ ، دَخِ أَ  ىتَّ حَ  اليَقنيُ نَ  يذِ الَّ  نَّ كَ مِ م ضُ ضَ  دقَ  لَكُ م،عَ  فُرِ  لَـيكُ

أَ وَ  ضَ  دقَ  يذِ الَّ  نَّ كَ معَ  فُرِ عَ  دقَ  لَيكُ ضِ مْ عَ  وُ   IQH»نكُ
واملراد من احلديث هو التنبيه عىل عدم ترك العمل لآلخرة بسبب كثرة (

 مع أنّ األرزاق مقسـومة ومضـمونة ،االنشغال يف أعامل الدنيا ومتطلّباهتا
  .)للعباد من رهبم

زقال يزيد  احلرص   الرّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

زقَ  نَّ إِ « هُ  الَ  الرِّ ُرُّ رصُ  جيَ رِ  حِ هُ  الَ وَ  يصٍ حَ فُ رَ  يَرصِ يَةُ كَ هٍ كَ  اهِ   IRH»ارِ
أي إنّ حرص اإلنسان عىل حتصيل الرزق واإلحلاح يف طلبه لـن يزيـد (

  .)فال ينبغي له احلرص الشديد يف طلبه ،فيام هو مقسوم له
  :قال ×املؤمنني أمري عن

رصُ « نْقِصُ  احلِ رَ  يُ دْ ، قَ لِ جُ زِ  الَ وَ  الرَّ قهِ  يفِ  يدُ يَ زْ   ISH»رِ
ها در املعقول يف بيع بضاعته أو رشائالق أي إنّ سعي اإلنسان بأكثر من(

أو احلاحه يف احلصول عىل الرزق لن يزيد يف املقدار املقسـوم لـه بـل ربّـام 
                                                             

 . ١١٤اخلطبة: هنج البالغة )١(

 . ٦٨/ ٧٧: بحار األنوار )٢(

 . ١٥٥٠: غرر احلكم  )٣(



 

 ٦٢٧ 

 أحاديث يف الرزق

 ) ينقص من قدره واحرتامه عند اآلخرين
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
وا« بدَ [ نَّ أَ  اِعلَمُ تْ  نْ إِ وَ  ]العَ فَ عُ ، ضَ تُهُ يلَ نَتْ وَ  حِ هَ هُ  وَ تُ كِيدَ هُ فإِ [ مَ  لَنْ  ]نَّ

نقَصَ  َّ  يُ رَ  اممِ دَّ ، اهللا قَ بـدَ  نَّ إِ وَ [ لَـهُ إِنْ  ]العَ يَ وَ ـوِ ةِ  يفِ  قَ ـدَّ يلَـةِ  شِ ةِ وَ  احلِ ـوَّ  قُ
ة زَ  نْ لَ  هُ نَّ أَ  املَكِيدَ ىل ادَ يُ رَ  امَ  عَ دَّ   IQH»لَهُ  اهللا قَ

أي أن األرزاق تعطى للعباد بام يقسمه اهللا هلم بغض النظر عـن قـدرة (
 ). الرزق العباد أو ضعفهم يف حتصيل

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
عَ  اىلَ عَ تَ  اهللاَ نَّ إِ « سَّ مقَ  اقَ رزَ أَ  وَ َ  ىاحلَ قَالءُ  لِيَعتَربِ واوَ  العُ  انيَ الدُّ  نَّ أَ  يَعلَمُ

نالُ  يسَ لَ  لٍ  ايهَ فِ  امَ  يُ ةٍ  الَ وَ  بِعَمَ يلَ   IRH»حِ
ــذكاء وال( ــىل ال ــد ع ــى أنّ األرزاق ال تعتم ــاطبمعن الت  نش ــؤهّ وامل

 ).رات اإلهلية للعباد يف األرزاقام تتبع املقدّ الشخصية وإنّ 
 

زق طلب يفاالعتدال    الرّ
 : قال× احلسن اإلمامعن 

دِ  الَ « اهِ هـادَ  الطَّلـبَ  جتُ ، جِ بِ لْ  الَ وَ  الغالـِ تَّكـِ ـ تَ رِ  ىلَ عَ  اتِّكـالَ  القَـدَ
، ضلِ  ابتِغاءَ  نَّ إِ فَ  املُستَسلِمِ نَ  الفَ ، مِ نَّةِ نَ  الطَّلبِ  يفِ  الَ مجَ اإلِ وَ  السُّ ، مِ ةِ  العِفَّ

تِ وَ  ةُ  لَيسَ ةٍ دَ بِ  العِفَّ زقاً  افِعَ رصُ  الَ وَ  ،رِ ـ فَضـالً، الِبٍ بِجَ  احلِ زقَ  نَّ إِ فَ  الـرِّ
                                                             

 . ، احتاج النصّ إىل التقويم ولذا وضعت املعكوفتني٢٠٧: األمايل للمفيد )١(

 . ٣٤/ ١٠٣: بحار األنوار  )٢(



 

 ٦٢٨ 

 أحاديث يف الرزق

، قسومٌ رصِ  استِعاملَ وَ  مَ   IQH»املَآثِمِ  استِعاملُ  احلِ
بمعنى ال تبذل أكثر مـن قـدرتك وطاقتـك يف حتصـيل مقصـدك وال (

غيـب، فـإنّ طلـب الزيـادة تقرصّ يف سعيك وجهدك اعتامداً عىل القدر وال
والفضل من اهللا هو من املستحبّات والسنن الرشعية، كام أنّ االعتـدال يف 

ة النفس ورفعتها فال احلرص  ،الطلب وعدم اإلحلاح يف حتصيله هو من عفّ
ة والكرامة تدفع الرزق   .)جيلب الرزق وال العفّ

 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
ن« بُكَ  لِيَكُ ةَ  طَلَ يِّعِ  كَسبِ  وقَ فَ  املَعيشَ  ،)لطلب الرزقأي املضيّع ( املُضَ
رِ  طَلَبِ  دُونَ  ئنِّ  انيَ الدُّ بِ  ايضِ الرَّ  يصِ احلَ لْ أَ  نْ كِ لَ وَ  ا،لَيهَ إِ  املُطمَ كَ نَ  نزِ  فسَ
نْ  لَةِ بِ  كَ لِ ذَ  مِ نزِ فِ  مَ ـفِ  املُنصِ فِّ ـكَ نَ  تَرفَـعُ  املُتَعَ ـ فسَ لَـةِ  نْ عَ نزِ يالـوَ  مَ  اهِ

عيفِ  بُ وَ  الضَّ ؤمِ لِ  بُدَّ الَ  امَ  تَكتَسِ نهُ  نِ لمُ   IRH»مِ
بمعنى أن ال يكون املؤمن كحال القاعـد واملضـيّع لرزقـه وال بمنزلـة (

 ) الذي يقيض أوقاته كلها يف طلب الرزقاملتهالك عىل الرزق 
 

  احلاللالرزق 
  :قال ×املؤمنني أمري عن

بُواأُ « زقَ  طلُ ضمُ  هُ نَّ إِ فَ  الرِّ بِهِ  ونٌ مَ   ISH»لِطالـِ
                                                             

 . ١٠٦/ ٧٨: بحار األنوار  )١(

 . ٣٣/ ١٠٣: بحار األنوار  )٢(

 . ٣٠٣/  ١: اإلرشاد )٣(



 

 ٦٢٩ 

 أحاديث يف الرزق

السعي لتحصيل األرزاق عرب الوسائل الرشعية ألنّ ذلك أي البدّ من (
  .)هو من السنن اإلهلية يف احلياة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ِبُّ  اىلَ عَ تَ  اهللاَ نَّ إِ « رَ  نْ أَ  حيُ هُ  يَ بدَ باً  عَ الَ  طَلَبِ  يفِ  تَعِ   IQH»لِ احلَ
 ) أي البدّ من بذل اجلهد والطاقة يف حتصيل الرزق وضامن حلّيته(

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « نْ  يَستَحِ  ملَ  مَ تْ  اشِ املَعَ  طَلَبِ  مِ فَّ ؤُ  خَ ،مَ تُهُ ـوَ  ونَ خَ ،بَ  ىرَ  نُعِّـمَ وَ  الُـهُ

يَ    IRH»الُهُ عِ
أي إنّ من ال يستنكف عن طلب املعاش من أيّ وسيلة رشعية مباحـة (

يـة والنفسـية واألخالقيـة مـع أهلـه  فإنّ ذلك يؤدّي إىل رفع معاناتـه املادّ
 ) العكس صحيحوعشريته و

  :قال ×الصادق اإلمام عن
نْ « ـىلَ  اً تَعَطُّفَ وَ  اسِ النَّ  نِ عَ  اءً ستِغنَ اِ  انيَ الدُّ  طَلَبَ  مَ ـ عَ ،اجلَ ـيَ  ارِ  اهللاُ لَقِ

جهَ وَ  رِ كَ  هُ وَ مَ ةَ لَ  القَ   ISH»البَدرِ  يلَ
أي من كانت نيته يف عمله هي ألجـل االسـتغناء عـن النـاس وعـدم (

الفقري فإنّ ذلك يعدّ جهاداً يف سبيل اهللا احلاجة إليهم ومساعدة الضعيف و
  .)كام ورد يف بعض الروايات

                                                             

ل  )١(  . ٩٢٠٠: كنز العامّ

 . ٢٠٠: ثواب األعامل  )٢(

 . ٨/ ١٠٣: بحار األنوار )٣(



 

 ٦٣٠ 

 أحاديث يف الرزق

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نْ  امَ « بدٍ  مِ نَ  ااستَحيَ  عَ اللِ  مِ رَ بِ  اهللاُ هُ ابتَالَ  الَّ إِ  احلَ   IQH»امِ احلَ
بمعنى أنّ من امتنع عن العمل احلالل استحياءً من عدم مناسبته لشأنه (

حلاجة واالضطرار حتّى إىل األعامل التي ال ختلو مـن ابتاله اهللا با ،أو قدره
  .)احلرمة

 االعتامد عىل النفس يف الرزق
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نْ « لَ أَ  مَ نْ  كَ دِّ  مِ هِ، كَ دِ ةِ بِ  لَيهِ إِ  اهللاُ نَظَرَ  يَ محَ هُ  الَ  ثُمَّ  الرَّ بُ ذِّ عَ   IRH»اً دَ بَ أَ  يُ
ى عـن عطـاء أي من كان اعتامده عىل نفسه يف طلـب الـرزق واسـتغن(

 ) اآلخرين أو ارفادهم أو صدقاهتم فاز برمحة اهللا وإحسانه وفضله
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نْ « نْ أَ  مَ لَ مِ الَ  كَ هِ حَ دِ دِّ يَ تِحَ لَهُ أَ كَ نْ بوَ الً، فُ لُ مِ نَّةِ يَدخُ َ أَ  ابُ اجلَ   ISH»اءَ ا شَ هيِّ
يف  أي من كان كسبه من احلالل الطيّب ومل يـدخل حرامـاً يف عملـه وال(

 ).اله كان من أهل اجلنّة املكرمنيبضاعته وال يف معاملته وال يف م
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

فَ « ً إِ  املَرءِ بِ  ىكَ يِّعَ  نْ أَ  ثامَ نْ  يُضَ عُ  مَ   ITH»ولُ يَ
                                                             

ل  )١(  . ٩٢١٢: كنز العامّ

 . ٣٩٠: جامع األخبار )٢(

 . ٣٩٠: جامع األخبار )٣(

 . ١٣/ ١٠٣: بحار األنوار  )٤(



 

 ٦٣١ 

 أحاديث يف الرزق

أي إنّ من ال يعمل وال يسعى يف حتصيل الرزق لتقصري منـه يف ذلـك (
الـذين وضـع اهللا  فإنّه يكـون قـد أثـم بحـقّ نفسـه وبحـقّ أهلـه وعيالـه

 ) مسؤوليتهم يف عهدته
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ريُ « زقِ  خَ ي امَ  الرِّ فِ   IQH»يَكْ
عاً يف حتصيل الـرزق( ر ـوان اليقصـ أي ال ينبغي للمؤمن أن يكون طامّ

 ) فيام يكفيه منه
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
لَّ  امَ « فَ وَ  قَ ريٌ  ىكَ َّ  خَ ثُرَ  اممِ   IRH»ىهَ ـلْ أَ وَ  كَ
من أكثر السعي يف كسب األموال وجتارة الـدنيا فـإنّ ذلـك  بمعنى أنّ (

  .)سيشغله عن آخرته ويلهيه يف متاع الدنيا وزينتها
 

زق جيلب ما   ويزيده الرّ
 

 ـ االكثار من الصدقات ١
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

واأَ « نَ  كثِرُ ةِ  مِ قَ دَ وا الصَّ قُ   ISH»تُرزَ
                                                             

 . ١٦٨/ ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ٥٧٦: األمايل للصدوق  )٢(

 . ١٧٦/ ٧٧ :بحار األنوار )٣(



 

 ٦٣٢ 

 أحاديث يف الرزق

 ).دفع البالء والرضاءأي أن الصدقات تفتح أبواب الرزق كام أهنا ت(
 

 ـ االطعام يف سبيل اهللا ٢
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

زقُ « عُ أَ  الرِّ نْ  ىلَ إِ  رسَ ، يُطعِمُ  مَ نَ  الطَّعامَ نيِ  مِ كِّ نَ  يفِ  السِّ   IQH»امِ السَّ
رعة ـأي كام أن السكني تكون سـهلة النفـوذ يف الشـحم وتقطعـه بسـ(

م وخاصة إذا كان مـع وكذلك الرزق يكون رسيعاً وكثرياً ملن يطعم الطعا
 ).الفقراء واملحتاجني

 

 ـ مساعدة الناس ٣
  :قال ×املؤمنني أمري عن

وَ « يدُ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاِ يفِ  خِ األَ  اةُ اسَ مُ زقِ  يفِ  تَزِ   IRH»الرِّ
أي أن من هيتم بحاجات االخوان ويقف معهم يف الشدائد والصعاب (

الرزق الذي هو اكرب مـن فإن اهللا سبحانه وتعاىل يشمله بفضله ومنه زيادة 
 ).الرزق املادي

 

 ـ أداء األمانة ٤
  :قال ×املؤمنني أمري عن

ةِ مَ األَ  لُ استِعامَ « يدُ  انَ زِ زقِ  يفِ  يَ   ISH»الرِّ
                                                             

 . ٣٦٢/ ٧٤: بحار األنوار  )١(

 . ٣٩٥/ ٧٤: بحار األنوار  )٢(

 . ١٧٢/ ٧٥: بحار األنوار )٣(



 

 ٦٣٣ 

 أحاديث يف الرزق

أي إن الذي حيـرص عـىل اداء االمانـات ألهلهـا مـن دون تـأخري أو (
 ).فإن ذلك يكون سبباً يف أن يفتح اهللا عليه من رزقه وفضلهتسويف 

 

 النيّة يف املعامالت واألعامل  ـ حسن٥
  :قال ×املؤمنني أمري عن

نْ « نَتْ  مَ سُ ، حَ يدَ  نِيّتُهُ زقِهِ  يفِ  زِ   IQH»رِ
مع ياته إذ كام هو معلوم أن نية املرء خري من عمله فمن كان صادقاً يف ن(

 ).اآلخرين فإن اهللا يفتح عليه من ابواب رزقه املادي واملعنوي
 

 عامل مع الناس ـ األخالق احلسنة يف الت٦
  :قال ×املؤمنني أمري عن

ةِ  يفِ « عَ نُوزُ  قِ خالَ األَ  سَ   IRH»اقِ رزَ األَ  كُ
ألن صاحب األخالق احلسـنة ينجـذب النـاس إليـه حلسـن اخالقـه (

وحسن معاملته وصـدقه واخالصـه مـع النـاس بخـالف مـن كـان يسء 
 ).االخالق فإن ذلك يكون مدعاة لنفرة الناس منه واالبتعاد عنه

  :قال ×الصادق إلماما عن
سنُ « لُقِ  حُ يدُ  اخلُ زِ زقِ  يفِ  يَ   ISH»الرِّ

                                                             

 . ٢١/ ١٠٣: بحار األنوار )١(

 . ٢٨٧/ ٧٧: بحار األنوار )٢(

 . ٣٩٦/ ٧١: بحار األنوار )٣(



 

 ٦٣٤ 

 أحاديث يف الرزق

 

 ـ التساهل يف البيع والرشاء واملعامالت ٧
  :قال ×املؤمنني أمري عن

دُ  العُرسُ « ،األَ  يُفسِ لُ  خالقَ هُّ رُّ  التَّسَ   IQH»اقَ رزَ األَ  يُدِ
ء أو واملراد أن اإلنسان يكون سهل املعاملة مع الناس يف البيع أو الرشا(

 ).التعامل عموماً فإن ذلك يكون سبباً يف سعة رزقه وثقة الناس به
 

 ـ دعاء املؤمنني بعضهم لبعض ٨
 : قال× عن اإلمام الصادق

َ  سلِمِ املُ  اءُ عَ دُ « يبِ  ظَهرِ بِ  يهِ خِ ألِ وقُ  الغَ اعِ  ىلَ إِ  يَسُ زقَ  يالدَّ فُ وَ  الرِّ  يَرصِ
  IRH»هُ ثالَ مِ  كَ لَ  :املَلَكُ  لَهُ  ولُ قُ يَ وَ  ءَ الَ البَ  نهُ عَ 

هللا حيب من املؤمن أن يكون ذا نفس سـليمة حيـب اخلـري للنـاس افإن (
مجيعاً ويسعى يف قضاء حـوائجهم وأقـل ذلـك هـو الـدعاء هلـم والـذي 

 ).ينعكس عليه قبل أن ينعكس عليهم باخلري والربكة
 : قال× عن اإلمام الصادق

عُ  نِ ؤمِ لمُ لِ  املؤمنِ  اءُ عَ دُ « رُّ وَ  ءَ الَ البَ  نهُ عَ  يَدفَ ليهِ  يُدِ   ISH»زقَ الرِّ  عَ
 : قال× الباقر اإلمامعن 

ِ  اءِ عَ الدُّ بِ  لَيكَ عَ « رِ بِ  انِكَ خوَ إلِ يبِ  ظَهْ ِيلُ  هُ نَّ إِ فَ  الغَ زقَ  هيَ   ITH»الرِّ
                                                             

 . ٨٠٢: غرر احلكم  )١(

 . ٣٨٥/ ٩٣: بحار األنوار  )٢(

 . ٢٨: ختصاص اال )٣(

 . ٦٠/ ٧٦: بحار األنوار )٤(



 

 ٦٣٥ 

 أحاديث يف الرزق

 

 ـ أداء احلقوق الرشعية ٩
 : قال× عن اإلمام الباقر

كاةُ « يدُ  الزَّ زقِ  يفِ  تَزِ   IQH»الرِّ
لعبـاده يف زيـادة ارزاقهـم عـن اداء وهي من األبواب التي فتحها اهللا (

الزكاة واحلقوق الرشعية املتعلقة بذمتهم حيث يكون ذلك مـن األسـباب 
 ).التي تنزل رمحة اهللا عليهم فتزيد يف ارزاقهم وخريهم

 

 ـ االنفاق يف أعامل الربّ واخلري ١٠
  :قال ×الصادق اإلمام عن

َّ  نَّ إِ « يدُ  الربِ زِ زقِ  يفِ  يَ   IRH»الرِّ
أبواب السعادة والربكة يف الدنيا واآلخرة إذ تفتح هبا ابـواب وهي من (

 ).اخلريات ودفع البالء وطول األعامر
 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « نَ  مَ سَّ هُ  حَ يتِهِ  هلِ ألَ  بِرَّ يدَ  بَ زقِهِ  يفِ  زِ   ISH»رِ
فمن كان بخيالً أو مقرتاً عىل أهل بيته ضيق اهللا عليه يف رزقه ومن كان (

رزق والربكـة واخلـري ـاراً بأهـل بيتـه وارستـه وسـع اهللا عليـه الـكريامً بـ
 ).والعافية

                                                             

 . ١٤/ ٩٦: بحار األنوار  )١(

 . ٨١/ ٧٤: بحار األنوار )٢(

 . ٤٠٨/ ٦٩: بحار األنوار  )٣(



 

 ٦٣٦ 

 أحاديث يف الرزق

 

 ـ االستغفار١٠
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

نْ « مَ أَ  مَ يـهِ عَ  اىلَ عَ تَ  اهللاُ نعَ ـةً  لَ ـدِ  نِعمَ ليَحمَ ـتَ  اهللاَ فَ ـنِ وَ  ،اىلَ عَ  اسـتَبطَأ مَ
يهِ ( زقَ  )علَ رِ  الرِّ ليَستَغفِ   IQH»اهللا فَ

 

ل االستغفار كفارة وممحاة للـذنوب والتـي هـي ن اهللا سبحانه جعإذ ا(
ال﴿سبب مبارش يف قلة األرزاق وذهاب الربكات ونَ  لَوْ رُ فِ تَغْ مْ  اهللاَ تَسْ لَّكُ عَ  لَ

ُونَ  محَ رْ ا ﴾تُ ارً فَّ انَ غَ هُ كَ مْ إِنَّ بَّكُ وا رَ رُ فِ تَغْ لْتُ اسْ قُ م  *﴿ فَ ـيْكُ لَ ء عَ ـامَ لِ السَّ سِ رْ يُ
ا  ارً رَ ــدْ مْ بِــأَ * مِّ كُ دْ ــدِ مْ يُ ــمْ وَ كُ ــل لَّ عَ ْ جيَ نَّــاتٍ وَ ــمْ جَ كُ ــل لَّ عَ ْ جيَ نِــنيَ وَ بَ الٍ وَ وَ مْ
ا﴾ َارً  .)أَهنْ

 

 ـ الدعاء والطلب من فضل اهللا وإحسانه ١١
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

مَ  اهللاَ نَّ إِ « سَّ بادِهِ  نيَ بَ  رزاقَ األَ  قَ لَ أَ وَ  عِ بِ  فَضالً  فضَ هُ  ملَ  رياكَ ـمْ قَسِّ  نيَ بَـ يُ
،حَ أَ  أَ وَ ﴿ اهللاُ الَ قَ  دٍ نْ  اهللاَ لُوااسْ لِهِ  مِ   IRH»﴾فَضْ

 

أي أن اهللا سبحانه قد اختص بالفضل لنفسـه فمـن سـأله اعطـاه مـن (
 ).فضله ومن مل يسأله مل ينل من ذلك الفيض اإلهلي

 

                                                             

ضا  )١(  . ٤٦/ ٢: عيون أخبار الرِّ

 . ١٤٧/ ٥: بحار األنوار  )٢(



 

 ٦٣٧ 

 أحاديث يف الرزق

 

زق يمحق ما   الرّ
 ـ عدم أداء حقّ الناس ١

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نْ « بَسَ  مَ ـ مِ سلِ املُ  يهِ خِ أَ  نْ عَ  حَ ـنْ  اً يئَ شَ ـ مِ مَ  ،قٍّ حَ ـرَّ يـهِ عَ  اهللاُ حَ كـةَ  لَ  بَرَ

زقِ  توبَ  نْ أَ  الَّ إِ  الرِّ   IQH»يَ
أي إن من امتنع عن الوفاء بالعهـد وارجـاع احلقـوق إىل أصـحاهبا مـن (

رعية فإن ـأو امتنع عن اداء حق اهللا من الزكاة واحلقوق الشاألمانات أو الدين 
 ).ع احلقوق إىل اهلهااهللا يضيق عليه الرزق ويصيبه بالبالء إال أن يتوب ويرج

 
 

 ـ ارتكاب الذنوب ٢
  :قال ×املؤمنني أمري عن

وا« رُ ، اِحذَ نوبَ نهُ  يُحبَسُ فَ  لَيُذنِبُ  بدَ العَ  نَّ إِ فَ  الذُّ زقُ  عَ   IRH»الرِّ
راً للمرء ولكن حيبس عنه بسبب( ـا أن  أي يكون الرزق مقدّ الذنب فإمّ

ر  ) له يأيت بعمل صالح أو يكفّ عن الذنب ليعود رزقه املقدّ
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

مُ  نبَ الذَّ  يتِ ألَيَ  نَ ؤمِ املُ  نَّ إِ « يُحرَ زقَ  هِ بِ  فَ   ISH»الرِّ
                                                             

 . ٥١٦: األمايل للصدوق  )١(

 . ٦٢٠: اخلصال  )٢(

 . ٣٤٩/ ٧٣: بحار األنوار  )٣(



 

 ٦٣٨ 

 أحاديث يف الرزق

ر له( وقـد كـان يف الطريـق  أي إن الذنوب حترم اإلنسان من رزقه املقدّ
  .)وصولهإليه ولكن الذنوب حالت دون 

 

مة العمل باملال احلرام وحيازة ـ ٣  املكاسب املحرّ
 : قال× ادقالصّ  اإلمامعن 

ةُ « ثرَ حتِ  كَ قُ  السُ زقَ  يَمحَ   IQH»الرِّ
مهام كان واسعاً إذ  أي كثرة فعل احلرام يف املعامالت يقيض عىل الرزق(

  .)ينزل اهللا من العقوبات ما يكون فيه رضر الدنيا واآلخرة

 
 
 

 + + + 

                                                             

 . ٣٧٢: حتف العقول  )١(



 

 ٦٣٩ 

دعاؤه يف املعونة عىل قضاء 
ين الدَّ  

 دعاؤه في المعونة على قضاء الدَّين

 
@Í˙b«Ü 

Ì,á€a@ıbõ”@Û‹«@Ú„Ï»æa@¿ÂJ 
 
ـدٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ هِ  للَّ آلـِ افِيَـةَ  ،وَ َ العَ ـبْ يلِ هَ ـنٍ  IQHوَ يْ ـنْ دَ  مِ

لِقُ  ْ ـعَّبُ  IRHختُ تَشَ يَ ي، وَ نـِ َارُ فِيهِ ذِهْ حيَ ي، وَ هِ جْ ي،  ISHبِهِ وَ ـرِ لَـهُ فِكْ
غْ  تِهِ شُ سَ رَ امَ طُولُ بِمُ يَ   .يلِ ـوَ

ـ فِكْ نِ وَ يْ مِّ الدَّ نْ هَ بِّ مِ ا رَ وذُ بِكَ يَ أَعُ هِ وَ ينِ ITHرِ ـغْلِ الـدَّ شُ ، وَ
                                                             

ـة ومعانـاة، ويشــرح طـرق  * يتناول الدعاء رشح تبعات الدين من هـمّ وغـمّ وذلّ
االستغناء عنه، بعدم االرساف واالقتصـاد واملوازنـة يف النفقـات والـرزق احلـالل 
وعدم تعلق القلب بحب املـال وزينـة الـدنيا والنظـر إىل حالـة الفقـراء واملسـاكني 

، والشكر الدائم هللا يف كلّ األحوال والرجاء له وحده بـالرزق والسـعة والتأيسّ هبم
رج والعافيـة وأن يسـتبدل معانـاة الـدنيا وضـيقها بسـعة اآلخـرة ورفاهيتهـا ـوالف

 .الدائمة
 . دفع البالء والسوء والرضر: العافية )١(

، : ختلق به وجهي )٢( ين به ذليالً ال يعبأ يب أحدٌ ثـوب أي : يقال ثوب خلـق(تصريّ
ين يذهب بامء وجه اإلنسان وعزته وكرامته حينام يقرتض مبلغـاً  بايل ال هيتم به، فالدَّ

 ). ويعجز عن ارجاعه

ب )٣( ق : يتشعّ  ). أي ينشغل بالتفكري بوسائل ردّ الدين وارجاعه(يتفرّ

ين )٤(  . يف احلديث عن أمري املؤمنني، إينّ نقلت احلديد والصخر فلم أجد أثقل من الدَّ

SP 



 

 ٦٤٠ 

دعاؤه يف املعونة عىل قضاء 
ين الدَّ هِ  رِ هَ سَ دٍ  ،IQHوَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ نْهُ  فَصَ أَعِذينِ مِ آلِهِ وَ  . IRHوَ

تَجِ  أَسْ يَـاةِ وَ هِ يفِ احلَ نْ ذِلَّتـِ بِّ مِ ا رَ هِ بَعـدَ  ،ريُ بِكَ يَ تـِ بِعَ ـنْ تَ مِ وَ
اةِ  فَ دٍ  ،ISHالوَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ آلِهِ  فَصَ ـعٍ  ،وَ سْ نْهُ بِوُ رينِ مِ أَجِ ـلٍ فَ  وَ  ،ITHاضِ

افٍ  فَ لٍ  IUHأَو كَ اصِ  . وَ
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ـهِ  للَّ آلـِ ي ،وَ بْنـِ جُ احْ ـ IVHوَ ـنِ السَّ فِ ـعَ  IWHرَ

                                                             

ين بالنسبة ألهل الكرامة  )١( هو كالقيد يف رقبتهم يريدون اإلنفكاك منه  والتُقىالدَّ
اً هلم يف اللّيل و النهار  ين مهّ ا لغـري املتـدينني (بأرسع ما يستطيعون وهلذا يكون الدَ أمّ

فون يف إرجـاع املبلـغ  ين هـو غنيمـة بـاردة يسـوّ من أصحاب الضامئر امليتـة، فالـدَ
 ّ ائن هو املدينلصاحبه ويضحكون يف الرسّ  ).  عليه حيث يكون الدَ

ويفهم من ذلك أنه ينبغي للمؤمن أن يتجنب القرض ما استطاع لذلك سـبيالً  )٢(
 . وان ال يلجأ إليه إال عند احلاجة واالضطرار الشديد

ين ذلٌّ لصاحبه كلام التقى بالدائن، وكذلك هـو أرسٌ لـه لـو عاجلـه املـوت  )٣( الدَ
رقبته حياسب عليها يوم القيامـة أو يسـعى يف فكاكهـا منـه  حيث تبقى مسؤوليته يف

 . ذووه ان استطاعوا سبيال

 ). أي أجرين من الدين بالسعة من فضلك ورزقك. (زائد: فاضل )٤(

الكفاف ما يكون بقدر احلاجة من دون زيادة أو نقصان، أو هو ما كـفّ : كفاف )٥(
لقرضِ بمـا جتعل فـي قلبي من والـمراد أن تكفيني رشّ ا(عن الناس وأغنى عنهم، 

ة والكرامـة يل بـدالً  الرىض بالكفاف وضعـف اإلمكانية اإلقتصادية وأن جتعل العزّ
 ). من ضعف احلال واالحتياج

 ). عن اإلرساف(ابعدين بألطافك ورعايتك . امنعني: احجبني )٦(

 . جماوزة حد االعتدال بدون حكمة: الرسف )٧(



 

 ٦٤١ 

دعاؤه يف املعونة عىل قضاء 
ين الدَّ اإلِ  ــادِ وَ نِيIQHزدِيَ مْ ــوِّ قَ لِ  IRH، وَ ــذْ اإلِ  ISHبِالبَ ـــادِ وَ نِــي ITHقتِصَ مْ لِّ عَ ، وَ

يرِ  نَ التَّقدِ سْ يرِ IUHحُ ـنِ التَّبـذِ كَ عَ بِضنِي بِلُطْفِ اقْ ـنْ  ،، وَ ـرِ مِ أَجْ وَ
بَابِ ال الَ ـأَسْ اقِيحَ هْ فِ IVHلِ أَرزَ جِّ وَ ابِ البِ ـ، وَ اقِيرِّ إِ ـي أَبوَ ، IWHنفَ

اقِيإِ  وِ IWHنفَ ازْ نَ ال IXH، وَ نِّي مِ لِ ـعَ ثُ لـِ ،امَ ـدِ ا حيُ ــمَ ةً أَو ـي مَ يَلَ خْ
                                                             

 . ياد يف مجع املال واإلكثار منهدزاملراد منه اإل: االزدياد )١(

مني )٢(  . أصلحني: عدل أموري: قوّ

حني يستلزم األمـر البـذل والسـخاء لـئال يغلـب (العطاء السخي، : البذل )٣(
 ). البخل عىل اإلنسان

االنفاق املحدود باحلاجة، التوسط بني حـدي التبـذير والبخـل، : االقتصاد )٤(
 ). يف املوارد التي تستلزم االقتصاد قتصاداالمن العبارة هو واملراد (

أي بالبـذل تـارة (حسـن التصــرف واالتـزان يف اإلنفـاق : حسن التقـدير )٥(
 ). واالقتصاد أخر بحسب املستلزمات والسنن الرشعية

أي اجعل رزقي من منابع احلالل التي ال شـبهة فيهـا وال حرمـة فيهـا فـإن  )٦(
حلـالل، والـنامء والسـعة بتزكيـة األمـوال الربكة يف احلركة، والزيادة يف الـرزق ا

 . واالنفاق يف الربّ واإلحسان

بمعنى وفّقني لإلنفاق بحكمة وعقل فيام يستلزم اإلنفاق سواءٌ يف احلاجات  )٧(
الشخصية أو يف أبواب اخلري واهلد . 

بمعنى ابعد عنّي الكثرة يف املال التي تسـبب يل الزهـو (ارصف اعزل، : ازو )٨(
ويدفع إىل اجلشع والطمع فإن هذه الصفات تبعـد ) أو املخيلة(لتّكرب والغرور وا

 ). اإلنسان عن ربّه وتنزل به إىل مصاف الطغاة والفاسدين



 

 ٦٤٢ 

دعاؤه يف املعونة عىل قضاء 
ين الدَّ يٍ  غْ ياً إىلَ بَ أَدِّ قَّبُ IQHتَ عَ ا أَتَ غيَـانَ  IRH، أَو مَ نْهُ طُ  . اً مِ

بِّبْ إِ ا مَّ حَ هُ رَ للَّ قَ حبَـةَ الفُ َّ صُ مْ ISHءِ ايلَ ـحبَتِهِ ـىلَ صُ نِّـي عَ أَعِ ، وَ
ربِ  نِ الصَّ سْ يتَ ITHبِحُ وَ ـا زَ مَ انِيَـةِ  IUH، وَ نيَا الفَ تَـاعِ الـدُّ نْ مَ نِّي مِ  ،عَ

هُ  رْ خَ اذْ لْتَنِي IVHفَ ـوَّ ـا خَ ـلْ مَ عَ اجْ ، وَ ائِنِكَ البَاقِيَـةِ زَ ْ يفِ خَ ـنْ  IWHيلِ مِ
                                                             

 . أي ما يؤدّي إىل الظلم لآلخرين: تأدياً إىل بغي )١(

ب منه )٢( بمعنـى (ما يرجع عيلّ يف نتائجه، أو مـا يلحقنـي منـه مـن تبعـات : أتعقّ
ن والبطر بالنعمة لكثرة املال والتي تسـبب إنحـراف اإلنسـان عـن يسبب يل الطغيا

 ). اإلستقامة والرصاط املستقيم

وذلك إبعاداً للكرب عن النفس واستشـعاراً بـنعم : حبب لـي إيلّ صحبة الفقراء )٣(
اهللا وفضله عىل أنّ الفقر ليس عيبـاً وال فيـه منقصـة فـإنّ اإليـامن ال يقـاس بـالغنى 

التقو واإليامن، وإنّ من الفقراء مـن لـه منزلـة عنـد اهللا ومقامـاً والفقر بل يقاس ب
 . حمموداً ال يفوز به إال القليل من الصاحلني

فـإنّـه أحياناً قـد تكـون للفقراء صـفاتٌ فيهـا يشء : وأعـنـي علـى صحبتـهم )٤(
 من الـخشـونة أو عدم مراعاة الـمقابل نظراً لضيق الـمعيشة وقسوة الـحياة عليهم

 . فينبغي الصرب والتلطّف معهم يف املوارد الصعبة أو املحرجة

 ). من زينة الدنيا ورفاهيتها(نحيّته وأبعدته عنّي : زويت عنّي )٥(

متّعني به يف اآلخرة، وذلك الحتـاد الـدنيا واآلخـرة وشـمول (خزنه، ا: اذخره )٦(
رم واملراد التعويض عن ذلك بملك اآلخرة فإن ع) العدل اإلهلي فيهام طاء اهللا ملن حُ

 . اآلخرة ملن أخلص هللا نعيميف دنياه يكافأه 

لتني )٧( ، فإن كلّ أموال اإلنسان وأمالكه هي يف حقيقتهـا ملـك هللا : خوّ لت إيلّ وكّ
له هبا يف حياته، ثم يرتكها بعد مماته ملالكها األصيل جلّ جالله والذي  وحده، قد خوّ

ل هبا غريه إىل أجل حمدود  . خيوّ



 

 ٦٤٣ 

دعاؤه يف املعونة عىل قضاء 
ين الدَّ ــا هَ طَامِ ــتَ يلِ IQHحُ لْ جَّ عَ ــا، وَ هَ تَاعِ ــنْ مَ ــةً  ، مِ غَ لْ ،  IRHبُ كَ ارِ ــوَ إىلَ جِ

ةً إِ  صلَ وُ ـةً وَ يعَ رِ ذَ ، وَ كَ بـِ رْ كَ إِ  ISHىلَ قُ نَّتـِ ـلِ  ،ىلَ جَ ضْ إنَّـكَ ذو الفَ
يمُ  رِ ادُ الكَ وَ أَنتَ اجلَ ، وَ ظِيمِ  . العَ

 
 
 

+ + +  
 

                                                             

أي حطام الدنيا أو متاعها الفاين، فإن كلّ يشء يف الدنيا لـه عمـرٌ : مهاحطا )١(
له ثم يزول مجاله وآثاره احلسنة ويكون حطاماً بعد  حمدود يكون فيه البهجة يف أوّ

وا﴿ذلك  لَمُ اةُ  أَنَّامَ  اعْ َيـَ يَا احلْ نْ وٌ  لَعِـبٌ  الـدُّ ـْ هلَ ةٌ  وَ ينـَ زِ رٌ  وَ ـاخُ فَ تَ مْ  وَ نَكُ يـْ رٌ  بَ ـاثُ تَكَ  يفِ  وَ
الِ ا وَ َمْ الدِ  ألْ َوْ األْ ثَلِ  وَ مَ يْثٍ  كَ بَ  غَ جَ ارَ  أَعْ فَّ بَاتُـهُ  الْكُ يجُ  ثُـمَّ  نَ ـِ اهُ  هيَ َ اً  فَـرتَ رّ ـفَ صْ  ثُـمَّ  مُ

ونُ  طَاماً  يَكُ يفِ  حُ ةِ  وَ رَ خِ ابٌ  اآلْ ذَ يدٌ  عَ دِ ةٌ  شَ رَ فِ غْ مَ نَ  وَ انٌ  اهللاِ مِ وَ ضْ رِ ا وَ مَ َيَاةُ  وَ يَا احلْ نْ  الدُّ
تَاعُ  إِالَّ  ورِ  مَ رُ  . ﴾الْغُ

ل به : بلغة )٢(  ). إىل القرب من اهللا يف اآلخرة(وصلةً ما يتوصّ

 ). لدخول اجلنّة(وسيلة : ريعةذ )٣(



 

 ٦٤٤ 

ين والقرض  أحاديث يف الدَّ

 
 أحاديث في الدَّين والقرض

 

ين والقرض يف أحاديث  الدَّ
 

نْ ﴿ ـي يُقـرضُ ذِ ا الَّـذَ  مَ ـناً  اً اهللاَ قَرضَ سَ هُ  حَ فَ يُضـاعِ جـرٌ ه أَ لُـوَ  هُ لَـ فَ
  IQH﴾يمٌ رِ كَ 

نُوا إِ ا أَ ﴿يَ  ينَ آمَ ا الَّذِ َ نْتُمْ ا تَدَ ذَ هيُّ نٍ إِ  ايَ يْ مَّ ىلَ أَ بِدَ سَ لٍ مُ تُبُوهُ﴾ ىً جَ اكْ   IRHفَ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 
، فَ م وَ اكُ يَّ إِ « ينَ مٌّ بِاللَّ  هُ نَّ إِ الدَّ   ISH»رِ اهَ النَّ ذُلٌّ بِ يلِ وَ هَ
ين قدر اإلمكان ما مل تكن هنالك رضورة داعية ( بمعنى ينبغي جتنّب الدَّ
أنـه يفـتح  اال، فإن الدين وإن كان يسهم يف رفع بعض احلوائج املادية إليه

باباً آخر من املعاناة النفسية بام يسببه من هم وغم بالوفاء بالعهـد وارجـاع 
 ) الكرامة والعزة مع الناس الدين إىل اهله لرباءة الذمة مع اهللا ونيل

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ينُ « دُ أَ  الدَّ قَّنيِ  حَ   ITH»الرِّ
واعطاه حقاً عليه فهو اسري لـه ال  أصبح عبداً للدائنقد فكأنّام املديون (

نفكاك منه حتى يسدد دينه وحيرر نفسه، ومع هذا يبقـى اسـرياً اليستطيع ا
                                                             

 . ١١: احلديد  )١(

 . ٢٨٢: البقرة  )٢(

  .١٤١/ ١٠٣ : األنوار بحار )٣(
  .١٦٨٧ : احلكم غرر )٤(



 

 ٦٤٥ 

ين والقرض  أحاديث يف الدَّ

  .)املعروف واإلحسان بمثلهملعروفه وفضله حتى تتاح له فرصة رد 
 : قال× عن اإلمام الصادق

فُ « فِّ ، واخَ ينَ ةِ  يفِ  نَّ إِ فَ  الدَّ فَّ ينِ  خِ ةَ يَ زِ  الدَّ رِ  ادَ مُ   IQH»العُ
ـفكام هو معلوم أن اهلم ( ر ـوالغمّ ينعكس بأمراض بدنية ونفسـية تقصّ

يعـيش  ، فـألن "اهلم نصـف اهلـرم"كام يف احلديث  عمر اإلنسان ومترضه
يف ضائقة مادية خري من أن يكون يف ضـائقة نفسـية جتعلـه اسـري  اإلنسان

  .)املرض والبالء
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
لتُ « نَّةَ  دَخَ َ بَ  ىلَ عَ  يتُ أَ رَ فَ  اجلَ قَ  :ااهبِ دَ ةٍ،ـعَشبِ  ةُ الصَّ  ثَامنِيَـةَ بِ  القَـرضُ وَ  رَ

، رشَ ، ايَ  :لتُ قُ فَ  عَ ئيلُ ربَ ـ يفَ كَ  جَ تِ صَ قةُ  ارَ ـدَ ةٍ ـعَشـبِ  الصَّ  القَـرضُ وَ  رَ
؟ ثَامنِيَةَ بِ  رشَ َ  :الَ قَ  عَ قةَ  نَّ ألِ دَ عُ  الصَّ نِيِّ  دِ يَ  ىلَ عَ  تَقَ ،وَ  الغَ قريِ  الَ  القَرضُ وَ  الفَ

عُ  قَ نْ  دِ يَ  يفِ  الَّ إِ  يَ تَ  مَ   IRH»لَيهِ إِ  اجُ حيَ
ويف ذلك تشويق إىل إقـراض املحتـاجني وعـدم البخـل علـيهم عنـد (

  .)من الرب الكريم ، ألن يف ذلك األجر العظيمالقدرة واالستطاعة
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ « ضَ أَ  مَ لهُ  قرَ أَ  اً وفَ مَ نَ فَ لِبَتَهُ  حسَ لَ  نَفَ استَأَ  طَ لِّ  اهللاِ اهُ عطَ أَ وَ  العَمَ  بِكُ

                                                             

  .١٤٥/ ١٠٣ : األنوار بحار )١(
ل كنز )٢(   .١٥٣٧٣ : العامّ



 

 ٦٤٦ 

ين والقرض  أحاديث يف الدَّ

مٍ  نَ  ارٍ قِنطَ  لفَ أَ  دِرهَ نَّةِ  مِ   IQH»اجلَ
وسهله أي من خفّف عىل امللهوفني أو املحتاجني للامل رشوط القرض (

  .)لك بعظيم الثواب والرزقجزاه اهللا عن ذعليهم 
 

  :قال× احلسن البنه وصيّته يف× عن أمري املؤمنني
دتَ  اذَ إِ وَ « جَ نْ  وَ ةِ الفَ  هلِ أَ  مِ نْ  اقَ لُ  مَ مِ ـةِ  يَـومِ  ىلَ إِ  ادَكَ زَ  كَ لَـ حيَ يامَ  القِ

يُوافِيكَ  دَ  هِ بِ  فَ تَ  يثُ حَ  اً غَ هُ فَ  لَيهِ إِ  اجُ حتَ هُ وَ  اغتَنِمْ ِّلْ ،يَّ إِ  محَ نْ  كثِرْ أَ وَ  اهُ هِ تَزوِ  مِ  يدِ
أَ  يهِ عَ  ادِرٌ قَ  نتَ وَ بُهُ  لَعلَّكَ فَ  لَ ، الَ فَ  تَطلُ هُ ِـدُ ـنِ  اغتَـنِمْ وَ  جتَ ـكَ  مَ ضَ  يفِ  استَقرَ
، الِ حَ  ناكَ هُ  لِيَجعَلَ  غِ تِكَ  يَومِ  يفِ  كَ لَ  قَضاءَ رسَ   IRH»عُ

أي إنّ اإلنفاق يف سبيل اهللا للمحتاجني والفقراء هو ذخر للعبـد يـوم (
عليهم متاعـاً ينقلـوه إىل آخرتـه حيـث احلاجـة  القيامة حيث تكون نفقته

 ) الشديدة إليه هناك
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نْ « َ  نظَرَ أَ  مَ عرسِ قةٌ  يَومٍ  لِّ كُ  يفِ  اهللاِ ىلَ عَ  لَهُ  انَ كَ  اً مُ دَ ثلِ بِ  صَ يـهِ عَ  لَهُ  امَ  مِ  لَ

َ  ىتَّ حَ  هُ  يَستَويفِ قَّ   ISH»حَ
ل يف اسرتداد دينه ممّن تعسّ ( رت عليـه األُمـور وشـقّ ـبمعنى أنّ من متهّ

                                                             

  .٣٤١ : لاألعام ثواب )١(
  .٣١ الكتاب : البالغة هنج )٢(
  .١٥١/ ١٠٣ : األنوار بحار )٣(



 

 ٦٤٧ 

ين والقرض  أحاديث يف الدَّ

ين صدقاً فإنّه ينال من اهللا أجراً ومثوبـة عـن كـلّ يـوم بـام  عليه ارجاع الدَّ
 ) يعادل قرضاً جديداً يف سبيل اهللا

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
 

ـنْ « ــهُ  تُســتَجابَ  نْ أَ  ادَ رَ أَ  مَ تُ ـفَ  نْ أَ وَ  دَعوَ تُــهُ  تُكشَ ربَ جْ  كُ ــرِّ يُفَ لْ ــ فَ  نْ عَ
 ٍ عرسِ   IQH»مُ

ة وإعانتهم سـيّام مـن بمعنى ينبغ( ي عىل املؤمنني الوقوف مع أهل الشدّ
ين الـذي  ية صعبة حتول دون ارجاعه الـدَّ كان معرساً أو كانت ظروفه املادّ

ته  ) بذمّ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
 

نْ « ضَ أَ  مَ ؤمِ  قرَ نتَظِرُ  اً قَرضَ  اً نَ مُ يسُ  هِ بِ  يَ هُ مَ كَ  يفِ  الُهُ مَ  انَ كَ  ورَ  انَ كَ وَ  اةٍ،زَ
نَ  ةٍ الَ صَ  يفِ  وَ هُ  هُ  ىتَّ حَ  ةِ كَ املَالئِ  مِ يَ دِّ ؤَ   IRH»لَيهِ إِ  يُ

ه يوجـب الرمحـة اإلهليـة والـرزق أي إن القرض والصـرب عـىل إيفائـ(
 ).الواسع

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
 

ِلُّ  الَ  امَ كَ « كَ  حيَ وَ وَ  يَمطُلَكَ  نأَ  لِغَريمِ ، هُ ٌ ورسِ لُّ  الَ  كَ لِ ذَ كَ فَ  مُ ـِ  كَ لَـ حيَ
                                                             

ل كنز )١(   .١٥٣٩٨ : العامّ
 . ١٦٦: ثواب األعامل  )٢(



 

 ٦٤٨ 

ين والقرض  أحاديث يف الدَّ

هُ  نْ أَ  َ ٌ  هُ نَّ أَ  لِمتَ عَ  اذَ إِ  تُعرسِ عرسِ   IQH»مُ
 

ف يف إرجاع الدَّ : يمطلك(  ؛ وهو من الصفات ينبمعنى يامطل أو يسوّ
بـل ويـدفع إىل  ،يفعل ذلك نمَ عند  يندِ الالسيئة التي تكشف عن ضعف 

 ةويف هذا احلديث تنبيه بمراعا ،قطع سبيل املعروف واإلحسان هبذا العمل
يننهي عن املامطلة يف الو من جهة املعرس  ) من جهة اخر ارجاع الدَّ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
 

نْ « قٍّ  ذِي ىلَ عَ  يَمطُلْ  مَ هُ  حَ قَّ وَ وَ  حَ رُ  هُ ـهِ  اءِ دَ أَ  ىلَ عَ  يَقدِ قِّ يـهِ عَ فَ  حَ ـلَّ  لَ  كُ
طِ  ومٍ يَ  شَّ  ةُ يئَ خَ   IRH»ارٍ عَ

ار( هـا عنـد : العشّ واملـراد أنّ ؛ راءـالشـمن ينقص ثمن األشياء عن حقّ
ين ف ألداء الدَّ  ) يكون مأثوماً ويزداد إثمه يف كلّ يوم املسوّ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
م،ـلَ  يُستَجابُ  الَ  افٌ صنَ أَ « م هُ نهُ نْ  مِ الً  انَ دَ أَ  مَ جُ ينَ  رَ لٍ أَ  ىلَ إِ  اً دَ  لَـمْ فَ  جَ

يهِ عَ  يَكتُبْ  ْ وَ  اً كِتابَ  لَ د ملَ يهِ عَ  يُشهِ ودَ  لَ هُ   ISH»اً شُ
ام بيـنهم، وعـدم رعية فـيـوهو تنبيه للمؤمنني بمراعاة األصـول الشـ(

التساهل فيها خلجل من الطرف املقابل أو رعاية للمجامالت والضـغوط 
                                                             

 . ١٦٧ :ثواب األعامل  )١(

 . ١٤٦/ ١٠٣: بحار األنوار  )٢(

 . ٣٠١/ ١٠٤: بحار األنوار  )٣(



 

 ٦٤٩ 

ين والقرض  أحاديث يف الدَّ

رعية وخـراب العالقـة ـاالجتامعية، فإن ذلك يؤدي إىل ضياع احلقوق الش
نُوبني الدائن واملدين ﴿ ينَ آمَ ذِ َا الَّ ا أَهيُّ ى  ايَ ـم" سَ ـلٍ مُّ يْنٍ إِىلَ أَجَ نتُم بِدَ ايَ ا تَدَ إِذَ

تُبُوهُ   .)﴾فَاكْ
 

كِرَ  إنّهُ : ×اهللا عبد أليبقيل  الً  أنَّ  لَنا ذُ نَ  رجُ يـهِ  و ماتَ  األنصارِ  مِ  علَ
يناً  دِينارانِ  لِّ  فلَم دَ يـهِ  يُصَ ـلُّوا :ألصـحابه قـالَ وَ ملسو هيلع هللا ىلص النبـيُّ  علَ ـىلَ  صَ  عَ

مصَ  بِكُ ام حتّـى ،)أي مل يشأ النبـي أن يصـيل عليـه(احِ نَهُ ـمِ نـهُ  ضَ  بعـضُ  عَ
تِهِ  رابَ  : ×، فقالقَ

 

عَلَ  امَ نَّ إِ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا ولَ سُ رَ  نَّ إِ « دَّ وَ  لِيَتَّعِظوا لِكَ ذَ  فَ ُ مبَ  لِريَ هُ  عـضٍ بَ  ىلَ عَ  عضُ
ينَهُ [ وا الَّ ئَ لِ وَ  ،]دَ فُّ ينِ بِ  يَستَخِ   IQH»الدَّ

ــة رورة ـويف ذلــك عــربة وموعظــة بضــ( ــرعاي رعية يف ـاملــوازين الش
املعامالت اإلسالمية واألخوية عموماً حلفظ احلقـوق والواجبـات ودوام 

 ).قة واملحبة بني افراد املجتمعالعال
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ  لَقيتُ  دقَ لَ  :فقالَ  لٌ جُ رَ ملسو هيلع هللا ىلص يَّ بِ النَّ  ىتَ أَ « ةِ وَ  مِ سَ ةً  دريصَ  سوَ دَّ  انَ أَ وَ  شِ

عيلٌ  لٌ جُ رَ  دِ  مُ ُوجٌ  ينٌ مَ   .حمَ
 

ركَ  :ملسو هيلع هللا ىلصالَ قَ فَ  كَّ « الكلِامتِ  ذهِ هَ  رِّ ـيِّ  ىلَ عَ  لتُ تَوَ ـ الَ  يذِ الَّـ احلَ مُ ،يَ  وتُ
                                                             

 . ٩٣/ ٥: الكايف  )١(



 

 ٦٥٠ 

ين والقرض  أحاديث يف الدَّ

مدُ اوَ  ْ  يذِ الَّ  هللاِ حلَ ذْ  ملَ تَّخِ بَةً صَ  يَ لَداً  الَ وَ  احِ ْ وَ  ،وَ نْ  ملَ ِ  لَهُ  يَكُ ، يفِ  يكٌ رشَ  املُلكِ
ن ملَ وَ  يلٌّ  لَهُ  يَكُ نَ  وَ لِّ  مِ هُ وَ  الذُّ ْ ربِّ   »تَكبريا كَ

لبَثِ  لَمفَ  لُ الرَّ  يَ ،إِ  ادَ عَ  نْ أَ  جُ بَ أَ  اهللا، رسولَ  ايَ  :الَ قَ فَ  لَيهِ نـِّ اهللا ذهَ  يعَ
سَ  سوَ درِ  ةَ وَ ينِ  قَىضَ وَ  ي،صَ عَ وَ  يدَ سَّ زقِ  وَ   IQH»يرِ

أنّ من يضع ثقته باهللا خملصـاً ويسـأله صـادقاً وذاكـراً فـإنّ اهللا بمعنى (
يفيض عليه من فضله واحسانه وكرمه من زيادة اإليامن وقضـاء احلـوائج 

 ) وتيسري األمور
 
 
 
 

 + ++  

                                                             

 . ٣٣٨/ ١: كتاب من ال حيرضه الفقيه  )١(



 

 ٦٥١ 

 دعاؤه يف التوبة

 
 دعاؤه في التوبة

 
 

ÚiÏn€bi@Í˙b«Ü@J 

 
مَّ ا هُ نْ الَ للَّ ا مَ هُ نَعتُ يَ فُ هُ  IQH يَصِ زُ َاوِ نْ الَ جيُ ا مَ يَ ، وَ نيَ فِ اصِ  IRHالوَ

نِنيَ  رُ املُحسِ هِ أَجْ يْ يعُ لَدَ نْ الَ يَضِ ا مَ يَ ، وَ نيَ اجِ اءُ الرَّ جَ نْ ISHرَ ا مَ يَ ، وَ
                                                             

وهو من أدعية التوبة الرائعة التي يقلّ نظريها حيث يتناول بعد متجيد اهللا عـرض  *
حالة اإلنسان التائـب الـذي انسـاق مـع وسوسـة الشـيطان يف ارتكـاب الـذنوب 
واملعايص ثم انتبه بفضل اهللا ولطفه فدعاه نادماً خاشعاً مترضعاً إليه بأمجل عبـارات 

واألمل مما جيعل من هذا الدعاء ومضامينه نموذجـاً لكـلّ التوبة واخلضوع والرجاء 
 .تائبٍ ومنيبٍ هللا

وصف، فإنّ الصفة غري املوصوف، فالصفات إنّام تصف بعض أوصاف : نعت )١(
اهللا سبحانه ولكنّها ال تصل إىل حقيقة ذاته املقدسة أو حتيط هبـا علـام، باإلضـافة إىل 

 . أو قيدوتعاىل أن يكون له حدّ  بينام جلّ اهللا سبحانه اً أنّ للصفات حدود

ال يتعد إىل غريه، أي إنّ اإلنسان يف حالة الشدة واملحنـة وانقطـاع : ال جياوزه )٢(
ه إليه، فاملؤمنون يعلمون أنّ كلّ مـا يريـدوه مـن أمـرٍ  األسباب ال جيد غري اهللا يتوجّ

اته، وليس هلم هو يسري عىل اهللا سبحانه، وصغري يف قدرته وإمكاني) مهام كان عظيامً (
 . غري اهللا من يرجونه يف قضاء حوائجهم واستجابة دعائهم

فاهللا مطلع عىل رسائر النفوس وخفاياها، يقبل ما كـان : ال يضيع أجر املحسنني )٣(
عنـد  شأنٌ يُـذكروإن مل يكن لعملهم خالصاً له من عمل املحسنني والصاحلني حتّى 

 . جيزي هبا العاملني يف الدنيا واآلخرةوفاهللا عنده مجيع األعامل حمفوظة ، الناس

SQ 



 

 ٦٥٢ 

 دعاؤه يف التوبة

ينَ  ابِدِ فِ العَ وْ ى خَ نْتَهَ وَ مُ يَةِ الIQHهُ شْ ةُ خَ ايَ وَ غَ نْ هُ ا مَ يَ تَّقِنيَ ـ، وَ  . مُ
ذا  لَتْهُ ـقَ ـمَ هَ اوَ نْ تَدَ ـةُ  IRHامُ مَ مَّ ـهُ أَزِ تْ ادَ قَ ، وَ نُوبِ ي الـذُّ ـدِ  ISHأَيْ

تَحْ  اسْ ا، وَ طَايَ ذَ اخلَ ـ ITHوَ قَصَّ ، فَ ـيْطَانُ يْهِ الشَّ لَ هِ ـعَ تَ بـِ ـرْ ـامَّ أَمَ رَ عَ
ــ فْ يطاً ـتَ ــاطَ IUHرِ عَ تَ َ ، وَ ــا هنَ ـــى مَ ــهُ تَ ـيْ نْ اجلَ IVHيــراً غرِ تَ عَ ــلِ ، كَ اهِ

                                                             

ألنّ العابدين اخلاشـعني هللا يعلمـون مـد عظمـة اهللا : منتهى خوف العابدين )١(
وجاللة قدره، ويعلمون ما أعدّ اهللا للعاصني واملذنبني من عقـاب عظـيم ال يطـاق 
ه وخشية من عقابه فجميع مكاره الـدنيا ال  ولذا فهم حريصون عىل طاعته وفاءً حلقّ

 .  شيئاً يسرياً هيناً من عقاب اهللا يف اآلخرةتعدّ االّ 

تناقلته أيدي الـذنوب فهـو ينتقـل مـن ذنـبٍ إىل ذنـبٍ : تداولته أيدي الذنوب )٢(
 هـولضعف إيامنه وهيمنة الشيطان عليه فهو خيرج من ذنـبٍ ليقـع يف آخـر واملـراد 

 . عيفة االرادةالشكو إىل اهللا عام أصبح عليه حال الداعي أو حال نفسه الض

ة )٣( مجع زمام وهو املقود، واملقصود من العبارة هو إنّ اآلثـام والـذنوب قـد : أزمّ
هة ألعامله، وبمعنى آخر أنّ اهلو أصبح هـو املسـيطر  أصبحت هي القائدة واملوجّ

 . عىل األمور واألحوال

غلب واسـتوىل عـىل أمـره فأصـبح منقـاداً لـه خيضـع : استحوذ عليه الشيطان )٤(
 . وسوسته وإحيائه بارتكاب املعايص واآلثام بصورة متواصلةل

وذلك باإلمهال ألوامر اهللا ونواهيه واالنسـياق مـع (تضييعاً وتقصريا، : تفريطا )٥(
 ). اهلو ووساوس الشيطان

بمعنـى (طيشاً وخماطرةً وغفلةً عن اإلنتباه إىل عاقبة األمر وسوء النهاية : تغريراً  )٦(
ة اإلنسياق وراء اهلو واللـذات أصبح يف حال سيئة  ال حيسب لألمور حساهبا لشدّ

 ). والعبودية هلا



 

 ٦٥٣ 

 دعاؤه يف التوبة

يْهِ  لَ تِكَ عَ درَ لَ إِ IQHبِقُ املُنْكِرِ فَضْ انِكَ إِ ، أَو كَ تَّى إِ حسَ ، حَ تَحَ لَيْهِ فَ ا انْ  ذَ
 دَ ُ اهلُ عَتْ IRHلَهُ بَرصَ تَقَشَّ ى ISH، وَ ائِبُ العَمَ حَ نْهُ سَ لَمَ  ،عَ ا ظَ  أَحىصَ مَ

أَ  ـرَ ، فَ هُ بَّ الَفَ بِهِ رَ رَ فِيامَ خَ كَّ فَ ، وَ هُ سَ فْ ريَ بِهِ نَ بـِ ريَ عِصـيَانِهِ كَ بـِ اً،  كَ
لِ  جَ يِيَاً  ITHيلَ وَ ـتَحْ سْ ، مُ الً لَـكَ مِّ ـؤَ كَ مُ بَـلَ نَحـوَ أَقْ لِيالً، فَ تِهِ جَ الفَ خمُ

ـكَ  أَمَّ ، فَ كَ ـةً بـِ غبَتَهُ إلَيـكَ ثِقَ هَ رَ جَّ وَ ، وَ نْكَ ينَـ IUHمِ قِ عِـهِ يَ  ،IVHاً بِطَمَ
                                                             

أي غافالً عن امكانية أخـذك لـه بالعقوبـة يف كـلّ : كاجلاهل بقدرتك عليه )١(
 . حلظة جزاءً ملعاصيه إضافة إىل عقاب اآلخرة

)٢( ل بمعنى أصابته الصحوة واإلنتبـاه واليقظـة إىل احلـا: أنفتح له برص اهلد
وهذه الصحوة وأمثاهلا هي (التي وصلها من البعد عن اهللا واإلفراط يف معاصيه 

 ). فضل من اهللا يف تنبيه العبد وإرجاعه إىل الطريق املستقيم

عت )٣( كام ينكشف الغيم عن صـفاء السـامء (زالت بعد تراكم، انكشفت : تقشّ
رت احلقـائق ـأبصو بمعنى أن النفس قد أدركت سوء احلال التي قد أصبح فيها

 ). من دون حجب الشيطان وتزيينه

لـه  اأي انتبهت النفس إىل عظم خمالفة الربّ وعصياهن(عظيم، كبري : جليل )٤(
فإنّ عصيان اهللا هو أمر عظيم ولو كانت املخالفـة بـذنب صـغري، ألنّـه عصـيان 
ار  لربّ الساموات واألرض وربّ كلّ يشء، وخالق كـلّ يشء وجـرأة عـىل جبـّ

 ). األرض والذي هو عىل كلّ يشء قديرالساموات و

وهـو (قصدك، أي توجه إليك طامعاً يف مغفرتك وعفوك عن ذنوبه : أمّك )٥(
 ). رشح حلال الداعي أو حال نفسه اللوامة

أي موقناً بأنّ رمحتك أوسع من ذنبه مهـام كـان الـذنب عظـيام، فـاهللا : يقيناً  )٦(
َتِي﴿ أرحم الرامحني وهو القائل  محْ رَ سِ  وَ لَّ  عَتْ وَ ءٍ  كُ ْ  . ﴾يشَ



 

 ٦٥٤ 

 دعاؤه يف التوبة

فِهِ إِ  وْ كَ بِخَ دَ صَ قَ الَ وَ وعٍ خْ طْمُ لِّ مَ نْ كُ هُ مِ عُ الَ طَمَ د خَ اً، قَ فِيـهِ  صَ
كَ  ِ ريْ هُ IQHغَ عُ وْ خَ رَ رَ أَفْ ورٍ  IRH، وَ ذُ لِّ حمَ نْ كُ َ  مِ ثَلَ بَـنيْ مَ ، فَ اكَ وَ نْهُ سِ مِ
يْكَ  دَ تَضَ  ISHيَ عـاً ـمُ ضَ بَصَ ITHرِّ مَّ غَ هُ إِ ـ، وَ اً، ىلَ األَ رَ ـعَ شِّ تَخَ رضِ مُ
أَ  طَأطَ هُ  IUHوَ أسَ أَبَثَّكَ  رَ لِّالً، وَ تَذَ تِكَ مُ ـمُ  IVHلِعِزَّ ا أَنتَ أَعلَ هِ مَ ِّ نْ رسِ مِ

وعاً  بِهِ  ضُ نْهُ خَ ـIWHمِ ـا أَنـتَ أَحصَ هِ مَ نُوبـِ ـنْ ذُ دَ مِ ـدَّ عَ اـى لَــ، وَ  هَ
وعاً  شُ ـا ،خُ ظِيمِ مَ نْ عَ تَغَاثَ بِكَ مِ اسْ ـكَ  وَ لْمِ هِ يفِ عِ ـعَ بـِ قَ  ،IXHوَ

                                                             

بمعنى قد أفرغ قلبه مـن كـلّ أطـامع الـدنيا : قد خال طمعه من كل مطموع )١(
ه إليك خملصاً طامعاً يف عفوك وإحسانك ومغفرتك  . ولذائذها، وتوجّ

زال خوفه وفزعه، بمعنى أن اخلوف من عقابك قد ملك قلبـه : أفرخ روعه )٢(
 . ون الدنيابحيث مل يعد يفكر يف أي خوفٍ آخر من شؤ

 . وقف بني يديك داعياً : فمثل بني يديك )٣(

ل وإنكسار: مترضعاً  )٤(  . متذلّالً، سائالً بتوسّ

وهـي عالمـة التـذلّل واخلجـل مـن (خفض رأسـه لألسـفل : طأطأ رأسه )٥(
 ). املعايص عند مناجاة اهللا ودعائه

ه )٦(  . نفث ما يف نفسه لك، كشف مهومه وحاجاته لك: أبثّك من رسّ

أي اعرتف لك بذنوبه التي مل يطّلع عليها أحد، خضوعاً وتذلّالً لك، رغـم  )٧(
 . علمك هبا واحصائك هلا ذنباً ذنبا

فـاهللا أعلـم (أي بام تعلمه منه، بام ال خيـرج عـن دائـرة علمـك : يف علمك )٨(
 ). بذنوب عباده وباحلال التي وصل إليها اإلنسان من املعصية واإلثم



 

 ٦٥٥ 

 دعاؤه يف التوبة

كَ  مِ كْ هُ يفِ حُ حَ ا فَضَ بِيحِ مَ قَ نُـوبٍ  ،IQHوَ ـنْ ذُ تْ دْ أَ  مِ ـرَ ا  IRHبَ َ اهتُ لَـذَّ
، بَتْ هَ ذَ َ  فَ اهتُ بِعَ تْ تَ امَ أَقَ تْ  ISHاوَ مَ زِ لَ ـدلَكَ ، الَ ITHفَ ي عَ ا إهلِ نْكِرُ يَ  يُ

الَ إِ  ، وَ بتَهُ اقَ ـنْ عَ حِ رَ نْـهُ وَ ـوتَ عَ فَ كَ إنْ عَ ـوَ فْ ـتَعظِمُ عَ تَهُ ـ يَسْ  ،مْ
ي الَ ألِ  يمُ الَّذِ رِ بُّ الكَ ظِيمنَّكَ الرَّ نبِ العَ انُ الذَّ رَ فْ هُ غُ اظَمُ تَعَ  .  يَ

د جئتُكَ مُ ا ا قَ ا ذَ ا أَنَ هَ مَّ فَ هُ َ طِيعَ للَّ ـنَ اً ألِ هِ مِ ـرتَ بـِ كَ فِيامَ أَمَ مرِ
زاً  تَنَجِّ ، مَ اءِ عَ نَ اإلِ  IUHالدُّ دتَ بِهِ مِ عَ كَ فِيامَ وَ عدَ ةِ وَ ابَ ـولُ  ،جَ قُ إذْ تَ

﴾أُ ﴿ مْ بْ لَكُ تَجِ وينِ أَسْ   .دعُ
مَّ فَصَ ا هُ ــللَّ لَ ـدٍ ـلِّ عَ َمَّ هِ  ى حمُ آلـِ ـامَ  ،وَ تِكَ كَ ــرَ فِ غْ ي بِمَ نـِ الْقَ وَ

ـإِ  يتُكَ بـِ يقْ لَقِ ارِ ـارعِ  ،IVHرَ صَ ـنْ مَ ي عَ نـِ عْ فَ ارْ ـامَ  IWHوَ نُوبِ كَ الـذُّ
                                                             

أي قبيح الذنوب التـي ارتكبهـا وقـد هنيـت عنهـا يف :  حكمكقبيح ما فضحه يف )١(
 . رشعك وأحكام دينك

اهتا سـ(ولّت وذهبت وانتهت : أدبرت )٢( ريعاً وتبقـى تبعاهتـا ـفإن الذنوب تزول لذّ
 ). ا يتعلق هبا من آثامٍ وعقوبة يف الدنيا واآلخرةـوم

ما تستوجبه مـن عقوبـات بقيت ولزمت آثارها الباقية بعد الفعل و: أقامت تبعاهتا )٣(
 . دنيوية وأخروية

ت واقرتنت باألعامل، فال يمكن اخلالص منها: لزمت )٤(  . أي استقرّ

زاً وعدك )٥(  . طالباً إنجاز وعدك وتنفيذه إذ أمرت بالدعاء وضمنت اإلجابة: متنجّ

 ). لك بالذنوب والتوبة إليك منها(اعرتايف : اقراري )٦(

ألنّ الـذنوب هلـا عاقبـة (ئة من الـذنوب، ـلكة الناشمواضع اهل: مصارع الذنوب )٧(
 ). ة يف الدنيا باإلضافة إىل العقوبة األخرويةـسيئ



 

 ٦٥٦ 

 دعاؤه يف التوبة

عتُ  ضَ ـ ،لَكَ نَفْيسِ  IQHوَ مَ كَ كَ ِ ـرتْ ينِ بِسِ رتُ اسْ يْتَنِيـوَ ـأَنَّ ـنِ  IRHا تَ عَ
نِّياإلِ  امِ مِ  . نتِقَ
ــيا ــكَ نِيَّتِ تِ اعَ ــتْ يفِ طَ بِّ ثَ ــمَّ وَ هُ ــكَ ISHللَّ تِ بَادَ ــمْ يفِ عِ أَحكِ ، وَ

يتِ  يـرَ فِّ ITHبَصِ وَ ـنَ األَ ، وَ ي مِ نـِ لِ لِ قْ ــعـامَ نَـسَ ـمَ هِ دَ ـلُ بـِ غْسِ  IUHا تَ
تِكَ  لَّ ىلَ مِ نِي عَ فَّ وَ تَ نِّي، وَ ا عَ طَايَ دٍ  IVHاخلَ َمَّ بِيِّكَ حمُ ةِ نَ لَّ مِ ـىلَّ اهللاُ ( وَ صَ

آلِهِ  يهِ وَ لَ يْتَنِي )اهللاُ عَ فَّ وَ ا تَ  . إذَ
                                                             

 ). لك نفيس(امتهنتُ واحتقرتُ وأذللتُ : وضعت )١(

ل عند بالعقوبة تعاجلني ومل عنّي حلمت ،امهلتني :تأنّيتني )٢(  . بالذنب الرشوع أوّ

طني الثبات واالستقامة عىل النيّـة الصـاحلة يف بمعنى أع: ثبّت يف طاعتك نيّتي )٣(
التوبة والطاعة وال جتعـل للشـيطان عـيلّ سـبيالً يف إضـاليل وإرجـاعي إىل حـالتي 

 . السابقة من العصيان وارتكاب الذنوب

أي اعطنـي الـوعي واإلدراك والفهـم يف العبـادة : أحكم يف عبادتك بصـرييت )٤(
 ). خريٌ من عبادة سنةتفكري ساعة : (والطاعة كام يف احلديث

وسخ، وهو الرين أو السواد الذي يقع يف القلب وحيجـب نـور اإليـامن : دنس )٥(
واخلشوع وهذا الرين أو الوسخ املعنوي يزول بالتوبة والعبـادة وعمـل الصـاحلات 

يِّئَات﴿ بن السَّ ذهِ نَات يُ  . ﴾إِنَّ احلَسَ

ا يأتيـه ـيـة عمـره حينمـان أو هناـفإن خامتة اإلنسـ(منهجك، رشيعتك : ملّتك )٦(
مية البالغة، فإن كانت عىل توبة وصالح فقـد شـملته رمحـة اهللا، ـها األهـموت لـال

وإن كانت عىل عصيانٍ أو بعدٍ عن اهللا فهي عاقبة سيئة تسوقه إىل جهـنّم حتّـى ولـو 
 ). كانت عنده بعض األعامل اجليدة فيام مىض



 

 ٦٥٧ 

 بةدعاؤه يف التو

مَّ إنِّ ا هُ بَائِ ـي أَتُـوبُ إلَيـكَ فِ ـللَّ نْ كَ ا مِ ذَ ي هَ امِ قَ وبِ ـي مَ نُ ي ـرِ ذُ
ائِ  غَ صَ اـوَ هَ بَ  ،رِ اطـِـوَ يِّ ـوَ ـوَ  IQHيـتـِائـنِ سَ سَ ـا، وَ هَ رِ اهِ وَ ظَ الِفِ وَ

الَّ  ا IRHيتِ زَ ادِثِهَ وَ حَ نْ الَ ISHوَ ةَ مَ وبَ ـيَةٍ ، تَ عصِ ـهُ بِمَ ثُ نَفسَ َـدِّ الَ  حيُ ، وَ
رُ  طِيئَـةٍ  ITHيُضمِ ـودَ يفِ خَ عُ ـمِ  ،أَنْ يَ ْكَ ـي يفِ حمُ ـا إهلِ لْـتَ يَ ـد قُ قَ وَ
ـيِّئ :كِتابِكَ  ـنِ السَّ ـو عَ تَعفُ ، وَ بَـادِكَ نْ عِ ةَ عَ بَ بَلُ التَّوْ قْ ، اإنَّكَ تَ تِ

ابِنيَ  ِبُّ التَّوَّ حتُ ـدْ IUHوَ عَ ـامَ وَ تِي كَ بَ ـوْ بَلْ تَ اقْ ـنْ  ،IVHتَ ، فَ أعـفُ عَ وَ
يِّئ نْتَ اسَ مِ امَ ضَ طْتَ IWHيتِ كَ ـرَ امَ شَ َبَّتَكَ كَ بْ يلِ حمَ أَوجِ   .IXH، وَ

ــي طِ بِّ رشَ ــا رَ ــكَ يَ لَ ــكَ أَنْ الَ  ،IYHوَ وهِ رُ كْ ــودَ يفِ مَ ، IQPHأَعُ
                                                             

 . رتكبتها بالرسّ ومل يطّلع عليها الناسأي السيئات والذنوب التي ا: بواطن سيئايت )١(

يت )٢(  . خطيئايت السابقة التي صدرت منّي فيام مىض من العمر: سوالف زالّ

 ). أي ما استجد من الذنوب واملعايص(جديدها، : حوادثها )٣(

 ). أي توبة صادقة يتطابق فيها اللسان مع القلب(خيفي يف نفسه، : يضمر )٤(

ِبُّ  اهللاَ إِنَّ ﴿كريمة إشارة إىل اآلية ال )٥( ابِنيَ  حيُ ِبُّ  التَّوَّ حيُ ينَ  وَ رِ هِّ  . ﴾املُتَطَ

وا﴿ )٦( رُ فِ تَغْ اسْ مْ  وَ بَّكُ مَّ  رَ يْهِ  تُوبُوا ثُ يبِّ  إِنَّ  إِلَ يمٌ  رَ حِ دُودٌ  رَ  . ﴾وَ

وَ ﴿ )٧( هُ ي وَ ذِ بَلُ  الَّ قْ ةَ  يَ نْ  التَّوبَ بَادِهِ  عَ و عِ فُ عْ يَ نِ  وَ يِّئَاتِ  عَ مُ  السَّ لَ عْ يَ ا وَ لُونَ  مَ عَ فْ  . ﴾تَ

ال﴿) ٨( وا وَ يْأَسُ نْ  تَ حِ  مِ وْ هُ  اهللاِ رَ يْأَسُ  ال إِنَّ نْ  يَ حِ  مِ وْ مُ  إِالَّ  اهللاِ رَ وْ قَ ونَ  الْ افِرُ كَ  . ﴾الْ

فافتح قلبك أهيا الداعي هلذا الرشط أو العهد الـذي تريـد أن تعاهـد اهللا عليـه  )٩(
 . كوكن بمستو اإللتزام به والوفاء بالعهد الذي تعطيه لربّ 

أي ال أفعــل كــلّ مــا تكرهــه مــن املعــايص والــذنوب : ال أعــود يف مكروهــك )١٠(
 . واألعامل



 

 ٦٥٨ 

 دعاؤه يف التوبة

ينِ أَالَّ  امَ ضَ كَ وَ ومِ مُ ـذْ عَ يفِ مَ ِيـعَ IQH أَرجِ ـرَ مجَ جُ ي أَنْ أَهْ هـدِ عَ ، وَ
يكَ  عَاصِ  . مَ

فْ ا ارصِ ، وَ ـتَ لِمْ ا عَ ر يلِ مَ فِ اغْ لْتُ فَ مِ مَّ إنَّكَ أَعلَمُ بِامَ عَ هُ ي للَّ نـِ
تِكَ إِ  ا أَحبَبْتَ بِقُدرَ  . ىلَ مَ

مَّ ا هُ بِعَاتٌ للَّ َّ تَ يلَ عَ ـ IRHوَ ـد نَسَ ـاتٌ قَ بِعَ تَ ، وَ نَّ ظْتُهُ فِ د حَ ، قَ نَّ يتُهُ
كَ  ينـِ ـنَّ بِعَ هُ لُّ كُ ي الَ  ISHوَ ـكَ الَّـذِ لْمِ عِ ، وَ نَــامُ ي الَ تَ ــىالَّتـِ نْسَ  ، يَ

ا هَ ا أَهلَ نْهَ ضْ مِ وِّ عَ نِّـ ،فَ طُطْ عَ احْ ـاوَ هَ رَ زْ نِّـي ITHي وِ ـفْ عَ فِّ خَ ، وَ
اعْ  ا، وَ هَ لَ نْ ثِقْ منِي مِ فَ أُ أَنْ صِ ارِ ا IUHقَ هَ ثْلَ  . مِ

مَّ ا هُ  للَّهُ إنَّ اءَ  الَ  وَ فَ ةِ  يلِ  وَ بَ تِكَ  الَّ إِ  بِالتَّوْ الَ  ،IVHبِعِصـمَ ـاكَ  وَ سَ تِمْ  IWHاسْ
                                                             

أي ال أعود إىل ارتكاب أيّ فعل أو قـول هنـى اهللا عنـه : ال أرجع يف مذمومك )١(
مة واملكروهة ه يف كتابه من األعامل السيّئة واملحرّ  . وذمّ

تي آثار ونتائج األعامل : عيلّ تبعات )٢( السـيئة واملعـايص التـي ارتكبتهـا، أي بذمّ
 . فالسيئات قد ثبتت عىل اإلنسان سواء أكان منتبهاً هلا أو غافالً عنها

 . بمشاهدتك وعلمك وإحصائك: بعينك )٣(

 . إثمها وسيّئاهتا: وزرها )٤(

 . ارتكب، أو أعاود فعل الذنوب جمدداً أو أشباهها :أقارف مثلها )٥(

ي عنهــا أي بتوفيقــك يل: إال بعصــمتك )٦(  مــن عــدم الوقــوع يف املعــايص بصــدّ
 . وإبعادي عن طريقها وانشغايل باألعامل الصاحلة بدالً عنها

 ). عن الذنوب بالسيطرة عىل النفس ومنعها من ارتكاب املعايص(امتناع : استمساك )٧(



 

 ٦٥٩ 

 دعاؤه يف التوبة

ا إِ  طَايَ نِ اخلَ ةٍ يبِ عَ ـوَّ ينِ بِقُ ـوِّ قَ ، فَ كَ تـِ وَّ ـنْ قُ افِيَـةٍ  الَّ عَ لَّنِي كَ ـوَ تَ ، وَ
ةٍ  ةٍ  بِعِصمَ انِعَ  . IQHمَ

اما مَّ أَيُّ هُ بدٍ  للَّ ـخٌ  ،لَيْكَ تَابَ إِ  عَ اسِ كَ فَ نْدَ يْبِ عِ لْمِ الغَ وَ يفِ عِ هُ وَ
تِهِ  بَ هِ  ،لِتَوْ طِيئَتـِ خَ هِ وَ بـِ نْ ائِدٌ يفِ ذَ عَ ـونَ  ،وَ كَ أنْ أَكُ ـوذُ بـِ ـإينِّ أَعُ فَ

هِ  ذِ تِي هَ وبَ عَلْ تَ اجْ ، فَ ذلِكَ ةً الَ  ،كَ بَ وْ ا إِ تَ هَ ـةٍ  أَحتَـاجُ بَعـدَ بَ وْ ، ىلَ تَ
بَةً لِ  وجِ ةً مُ بَ وْ لَفَ ـتَ ا سَ حوِ مَ الَ  ،IRHمَ السَّ يَ وَ قِ ـا بَ ةِ فِيمَ  . ISHمَ

ـيلِ ا هْ ـنْ جَ رُ إلَيْـكَ مِ مَّ إينِّ أَعتَـذِ ـوءَ ITHللَّهُ بُــكَ سُ تَـوهِ أَسْ ، وَ
نِي إِ  مْ مُ ، فَـاضْ نَفِ فِعيلِ الً  IUHىلَ كَ محَتِكَ تَطَوُّ ِ IVHرَ ـرتْ ينِ بِسِ ـرتُ اسْ ، وَ

                                                             

أي تولّني بألطافك وفضلك وعنايتك يف إبعادي عن : تولّني بعصمة مانعة )١(
 . لوسائل التي تسوق إليهاطرق املعايص وا

 ). من الذنوب(ما مىض : ما سلف )٢(

واملـراد اجعلنـي يف سـالمة مـن (أي ما بقي من العمـر، : السالمة فيام بقي )٣(
 ). ارتكاب الذنوب واملعايص ما أحييتني

أين عـىل :أعتذر إليك من جهيل )٤( أي محاقتي وطييش واتباع هواي الـذي جـرّ
 . عصيانك

ن رمحتـه : كنفِ رمحتـك فاضممني إىل )٥( أي اشـملني برمحتـك واجعلنـي ممـّ
 . وتفضلّت عليه بعفوك

تفضال، بمعنى وإن كنت ال استحق رمحتك، إالّ أنّ رمحتـك أوسـع : تطوالً  )٦(
 . من ذنبي
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الً  افِيَتِكَ تَفَضُّ  . عَ
مَّ وَ ا هُ الَ ـي أَتُ ـإنِّ للَّ ا خَ لِّ مَ نْ كُ تَـكَ ـوبُ إلَيكَ مِ ادَ أَو  ،IQHفَ إرَ

الَ  كَ  IRHزَ َبَّتـِ نْ حمَ اتِ  ،عَ ـطَرَ نْ خَ بِي ISHمِ لْ لَ  ،قَ يـوَ يْنـِ ـظَاتِ عَ  ،حَ
ايَاتِ  كَ حِ ، وَ اينِ ـةٍ  لِسَ حَ ارِ َا كُلُّ جَ لَمُ هبِ ةً تَسْ بَ يَالـِ ITHتَوْ ـىلَ حِ اـعَ  IUHهَ

أ تَ ، وَ اتِكَ بِعَ نْ تَ اتِكَ مِ طَوَ نْ أَلِيمِ سَ ونَ مِ َافُ املُعتَدُ َّا خيَ نُ ممِ  . IVHمَ
                                                             

أي من ارتكاب مجيع املعايص والـذنوب واألعـامل : من كل ما خالف ارادتك )١(
مـن املناسـب التنبيـه ملـن أراد أن يفـوز  لعـلّ (والصفات التي ال حتبّها وهنيت عنها 

برضا اهللا ويتجنّب سخطه أن يقوم ببحث بسـيط يف الكمبيـوتر مـن خـالل القـرآن 
، وأمثـال ذلـك مـن »رىض اهللا، سخط اهللا، يريد اهللا، حيبّ  اهللا «الكريم حتت عنوان 

الكلامت التي فيها سخط اهللا أو رضـاه ليحصـل الـداعي عـىل جمموعـة رائعـة مـن 
 ). يا االهلية يف القرآن عامّ حيبه اهللا ويريده منه وعامّ ال يريده منهالوصا

جتنُّب كل عمل يبعـد عـن مرضـاة اهللا حتـى وإن مل بمعنى (انحرف، مال : زال )٢(
مـات فمـن مل حيـرص عليهـا فإنـه  ماً بذاته فإنّ املكروهات هي سياج املحرّ يكن حمرّ

 ). يوشك أن يقع يف املعايص

طرة وهي ما يرد عىل القلـب مـن رغبـات وأمـاين وشـهوات مجع خ: خطرات )٣(
ن اإلثم واملعصية(  ). تتضمّ

كـالعني واألذن واللسـان (أعضاء اإلنسان التي يكتسب هبا ويُعمـل : اجلارحة )٤(
 ). واليد والرجل

مات (عىل انفرادها، : عىل حياهلا )٥( واملراد هو تصفية القلب وتنقيته من امليل إىل املحرّ
 ).معصيته من بدالً  اهللا طاعة يف مجيعاً  وجعلها اجلوارح، وبقية والسمع النظر يف

 . بطشك وأخذك بالعقوبة: سطواتك )٦(
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يـبَ ا جِ وَ ، وَ يْكَ ـدَ َ يَ يتِ بَـنيْ حـدَ مْ وَ حَ ارْ مَّ فَ هُ ـنْ  IQHللَّ ي مِ بـِ لْ قَ
بِّ  ـا رَ تْنِي يَ امَ د أَقَ قَ ، فَ يْبَتِكَ نْ هَ اينِ مِ ابَ أَركَ طِرَ اضْ ، وَ يَتِكَ شْ خَ

نَائِكَ  زيِ بِفِ امَ اخلِ قَ نُويبِ مَ ، IRHذُ ـدٌ نِّـي أَحَ قْ عَ نْطـِ ْ يَ تُّ ملَ كَ إنْ سَ ، فَ
ةِ  اعَ فَ تُ بِأَهلِ الشَّ لَسْ عْتُ فَ فَ إنْ شَ  . وَ

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ آلِهِ  للَّ دْ  ،وَ عُ ، وَ كَ مَ رَ ايَ كَ طَايَ عْ يفِ خَ فِّ شَ وَ
زَ  ينِ جَ زِ ْ الَ جتَ ، وَ كَ وِ فْ يِّئايتِ بِعَ ىلَ سَ كَ اعَ تـِ وبَ قُ ـنْ عُ ـطْ  ،ئِي مِ ابْسُ  وَ

نِي لْ لِّ جَ لَكَ وَ وْ َّ طَ يلَ يـزٍ  ISHعَ زِ عَلْ يبِ فِعْلَ عَ افْ ، وَ كَ ِ رتْ ـ بِسِ عَ ـتَضَ  رَّ
بْدٌ  لَيْهِ إِ  لِيلٌ  عَ حِ ـفَ  ذَ ،ـرَ هُ نِيٍّ  أَو مَ ضَ  غَ بدٌ  لَهُ  تَعَرَّ قِريٌ  عَ هُ  فَ نَعَشَ  . ITHفَ

ريَ ا فِ مَّ الَ خَ هُ الَ  IUHللَّ ، وَ كَ زُّ رينِ عِ فُ يَخْ لْ نْكَ فَ يعَ يلِ مِ فِ لَيكَ يلِ إِ   شَ
تْنِيإِ  لَ جَ د أَوْ قَ ، وَ لُكَ ع يلِ فَضْ فَ يَشْ لْ نِّي  IVHلَيكَ فَ مِ يُـؤْ لْ ـايَ فَ طَايَ خَ

                                                             

وهي احلالة التي تعـرتي القلـب عنـد اخلشـوع (خفقان ورجيف، : وجيب )١(
 ). والبكاء

أقـامتني ذنـويب (الفناء هو الساحة أمام البيت واملقصـود بالعبـارة : بفنائك )٢(
ة) بفنائك  . أي جعلتني أمامك مكشوفاً خالياً من كلّ محىً وملجأ وقوّ

ني واغمرين من مجيع اجلوانب بالسرت عيلّ أمام الناس مجيعاً : جللني )٣(  . غشّ

 ). بام وهبه من التوبة والعطاء(بعث فيه احلياة واألمل : نعشه )٤(

 . حارس، جمري، مؤمن: خفري )٥(

 . أخافتني: أوجلتني )٦(
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لٍ  هْ نْ جَ ا نَطَقْتُ بِهِ عَ لُّ مَ امَ كُ ، فَ كَ وُ فْ الَ  عَ ي، وَ ـرِ ـوءِ أَثَ نِّـي بِسُ مِ
ـنْ ـمَ ـنِسيَان لِ  مَ كَ وَ ؤُ ـامَ عَ سَ مَ لكِنْ لِتَسْ ، وَ يمِ فِعيلِ مِ نْ ذَ بَقَ مِ ا سَ

ـ ـافِيهَ يْهَ لَ ـنْ عَ مَ كَ وَ أَرضُ ،  ،ا، وَ مِ ـنَ النَّـدَ ـرتُ لَـكَ مِ هَ ـا أَظْ مَ
لَ  كَ ـوَ محَتـِ مْ بِرَ ـهُ عْضَ ــلَّ بَ عَ لَ ، فَ ــةِ بَ ـنَ التَّوْ ـأتُ إلَيْكَ فِيـهِ مِ جَ

ـةُ  قَّ ـهُ الرِّ كُ رِ ي، أَو تُدْ قِفِ وْ وءِ مَ ُنِي لِسُ ـ IQHيَرمحَ َّ عَ ـايلِ  يلَ ـوءِ حَ  ،لِسُ
عوَ  نْهُ بِدَ يَنَالَنِي مِ يَ  ةٍ فَ ــةٍ هِ اعَ فَ ـائِي، أَو شَ عَ ـنْ دُ يْكَ مِ عُ لَدَ مَ  أَسْ

تِي اعَ ـفَ نْ شَ كَ مِ نْـدَ دُ عِ ـبِكَ  ،أَوكَ ضَ ـنْ غَ ـايتِ مِ ـا نَجَ َ ـونُ هبِ تَكُ
يتِ بِرِ  زَ وْ فَ اكَ وَ  . ضَ

ةً إلَيكَ ا بَ وْ مُ تَ نِ النَّدَ كُ مَّ إنْ يَ هُ نِ  ،للَّ كُ إنْ يَ ، وَ نيَ مُ النَّادِمِ ا أَندَ أَنَ فَ
ــ كُ لِ ــةً ـالــرتَّ ابَ يَتِكَ إنَ عصِ لُ الــ ،IRHمَ ــا أَوَّ أَنَ ــنِ ـفَ كُ إنْ يَ ، وَ نِيبنيَ مُ

طَّةً اإلِ  ارُ حِ فَ نُوبِ  ISHستِغْ ينَ  ،لِلذُّ رِ فِ تَغْ نَ املُسْ إينَ لَكَ مِ  . فَ
ةِ  بَ رتَ بِالتَّوْ امَ أَمَ كَ مَّ فَ هُ بُولَ  ،اللَّ نْتَ القَ مِ ضَ ثَثْتَ  ،وَ حَ ـىلَ  ITHوَ عَ

عَ  ـدتَ اإلِ  ،ءِ االدُّ عَ وَ ـدٍ جَ وَ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ ، فَصَ ـةَ هِ  ابَ آلـِ اقبَـلْ  ،وَ وَ
                                                             

قة )١(  . الرمحة والشفقة :الرّ

 . رجوعاً وتوبة: إنابة )٢(

، : حطّةً  )٣(  ). استحطّ فالن وزره أي سأله أن حيطّه عنه أو يغفره: يقال(مغفرةً

بت: حثثت )٤( قترغّ  . ، دعوت، شوّ
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تِي بَ وْ نِ  ،تَ عْ الَ تَرجِ ـعَ وَ رجَ يْبَـةِ ي مَ ـاخلَ كَ مِ محَتـِ إنَّـكَ أَنـتَ  ،نْ رَ
اطِئِنيَ ال يمُ لِلْخَ حِ الرَّ ، وَ ىلَ املُذنِبِنيَ ابُ عَ نِيبِنيَ ـالتَّوَّ  . مُ

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ آلِهِ  للَّ يتَ  ،وَ دَ امَ هَ ـدٍ  ،نَا بِهِ كَ َمَّ ـىلَ حمُ لِّ عَ صَ  وَ
آلِهِ  دٍ  ،وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ صَ ، وَ نَا بِهِ تَ ذْ تَنْقَ امَ اسْ آلِهِ  كَ الَ  ،وَ عُ لَ صَ فَ نَا ـةً تَشْ

ةِ  اقَ مَ الفَ وْ يَ ةِ وَ يَامَ مَ القِ وْ ءٍ  IQHيَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ ، إنَّكَ عَ يرٌ  إلَيكَ دِ وَ  ،قَ هُ وَ
ريٌ  يْكَ يَسِ لَ  . عَ

 
 
 
 

+ + +  

                                                             

 . يوم الفقر أي يوم القيامة: يوم الفاقة )١(



 

 ٦٦٤ 

 أحاديث يف التوبة

 
 ديث في التوبةأحا

 

 التوبة يف أحاديث
 

ينَ ﴿ الَّذِ لُوا وَ مِ يِّئاتِ  عَ ابُوا ثُمَّ  السَّ نْ  تَ ا مِ هَ وا بَعْدِ نـُ آمَ بَّـكَ  إِنَّ  وَ ـنْ  رَ  مِ
ا هَ ورٌ  بَعْدِ فُ يمٌ  لَغَ حِ   IQH﴾رَ

 فضل التوبة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ُبُّ  ةُ التَّوبَ « بلَهَ  امَ  جتَ   IRH»اقَ
 ) لتي كانت قبل التوبةالذنوب ا وتزيل وأي متح: جتب(

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نَ ائِ التَّ « ـنْ الَ  بُ مِ مَ نبِ كَ نْبَ لَهُ الذَّ   ISH» ذَ
 )أي إنّ التائب ينال مغفرة اهللا لذنوبه حتّى يعود بال ذنب(

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
محَةَ « لُ الرَّ تَنزِ ةُ تَسْ   ITH»التَّوبَ
ام يوفق فيه العبد لعمل الصاحلات أي أن التوبة تفتح أبواب رمحة اهللا ب(

 ).التي تكون له رمحة اهللا وكفارة ملا مىض
 

                                                             

  .١٥٣ :األعراف )١(
  .٢٣٧/ ١ : الآليل عوايل )٢(
ل )٣(  . ١٠١٧٤:  كنز العامّ

  .١٢٦٩/  احلكم غرر )٤(
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 : قال× عن أمري املؤمنني
رُ تُطَ  التَّوبَةُ « لُ  هِّ لُ وَ  وبَ القُ نُ  تَغْسِ   IQH»وبَ الذُّ
عليه املعايص والذنوب يكون حمروماً من نور اهللا  تفإن القلب إذا غلب(

ون التوبة الصادقة تطهـرياً لـه مـن وفضله فيكون اسرياً للشيطان ولذا تك
 ).الظلامت فتفتح بصريته وروحه للقيام بالصاحلات واخلريات

 

 منزلة التائب عند اهللا
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ءٌ  يسَ لَ « بَّ أَ  يشَ نْ  اهللاِ ىلَ إِ  حَ ؤمِ  مِ ؤمِ  وأَ  ائبٍ تَ  نٍ مُ   IRH»ةٍ بَ ائِ تَ  ةٍ نَ مُ
ال رمحته بعباده ملا فتح هلم فاهللا حيب من يتوب إليه مهام كانت ذنوبه ولو(

باب التوبة وال ارشدهم إىل ذلك يف كتابه الكريم يف آيات عدة تدعوهم إىل 
 ). التوبة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
حُ أَ اهللاُ « رَ هِ ـبعَ  وبةِ ـتَ بِ  فْ نَ  دِ قِ  مِ س لـه نسـل ـأي الذي لي( الِدِ الوَ  مِ ـيالعَ

نَ وَ  ،)ولد ثمّ يولد له ـالِّ  مِ ـدِ الوَ  الضّ يء ثـم ـي الـذي فقـد الشـأ( اجِ
نَ وَ  ،)وجده دِ الوَ  مآنِ الظَّ  مِ بعـد العطـش  الذي يصـل إىل منبـع املـاء( ارِ

                                                             

  .١٣٥٥/  احلكم غرر )١(
  .٢١/  ٦ البحار )٢(
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 أحاديث يف التوبة

  IQH»)الشديد
وهو إرشاد ملد رمحة اهللا وكرمه عىل عباده التائبني مهام كثرت ذنوهبم (

 ).من الذنوب مهام عظمت فرمحة اهللا اكرب وأوسع
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

لُّ « نِ  كُ ،طَّ خَ  مَ آدَ  يبَ ريُ وَ  اءٌ طَّ  خَ   IRH»ونَ ابُ التَّوَّ  نيَ ائِ اخلَ
واالستغفار عند ولذا يلزم اإلنسان الرجوع إىل اهللا والتوبة من الذنب (

 ).كل ذنب ومعصية
 : قال× عن أمري املؤمنني

لُ وَ  ،لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاِ ىلَ إِ  واتُوبُ « بَّ  يفِ  واادخُ ،حمَ ـوَ  زَّ عَ  اهللاَ نَّ إِ فَ  تِهِ بُّ  لَّ جَ ـِ  حيُ
ِبُّ وَ  نيَ ابِ وَّ التَّ  رِ  حيُ ،املُتَطهِّ   ISH»ابٌ تَوَّ  نُ ؤمِ املُ وَ  ينَ

 ).يف كل االحيانالستغفار والتوبة بمعنى ينبغي اإلكثار من ا(
 

 احلثّ عىل التوبة
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
بْلُ  التَّوبَةُ « دُ وَ  اهللاِ حَ دَ نَ  مَ ،عِ تِهِ نْ  لعبدِ لِ  بُدَّ الَ وَ  ايَ دَ  مِ مـةِ مُ ـ وبَـةِ التَّ  اوَ  ىلَ عَ
لِّ  ةٍ  لُّ كُ وَ  ،الٍ حَ  كُ نَ  فِرقَ بادِ  مِ مـلَ  العِ ، هُ ةُ فَ  تَوبَةٌ نِ  اءِ يَ نبِ األَ  تَوبَ طِرابِ  مِ  اضْ

                                                             

  .١٠١٦٥/  العامل كنز )١(
  .٦٢٦/  ١ املنثور الدرّ  )٢(
  .٦٢٣/  ١ اخلصال )٣(



 

 ٦٦٧ 

 أحاديث يف التوبة

 اءِ يَ صـفِ األَ  تَوبَـةُ وَ  ،)لة عن اهللامن الغف أي ما خيطر يف أعامق النفوس( رِّ ـالسِّ 
نَ  سِ  مِ ةُ وَ  ،)الباطنيواخلشوع أي عدم االستمرار عىل حالة الصفاء ( التَّنفُّ  تَوبَ
نْ  اءِ يَ ولِ األَ  ينِ  مِ طَراتِ  تَلْوِ ر اخلواطر التي تقع عىل ( اخلَ  ،)قلـوهبمأي تكدّ
ةُ وَ  نَ  )أي املؤمنون اخللّص( اصِّ اخلَ  تَوبَ ـتِغالِ  مِ أي كثـرة ( اهللاِ بِغَـريِ  االشْ

ةُ وَ  ،)التي تشغل عن ذكر اهللا االشتغال بأمور الدنيا نَ  امِّ العَ  تَوبَ نوبِ  مِ   IQH»الذُّ
أي إنّ توفيق التوبة تدلّ عىل عناية اهللا بعبده التائب ورعايته له وفضله (

عليه البعاده عن تأثريات الشيطان والوقـوع يف شـباكه، والتوبـة متفاوتـة 
 ) بحسب درجة العبد وعالقته مع اهللا

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لِّ  يفِ  اهللاِ ىلَ إِ  تُوبُ أَ  ينِّ إِ فَ  ،اهللاِ ىلَ إِ  تُوبُوا« رَّ  ائةَ مَ  ومٍ يَ  كُ   IRH»ةٍ مَ

 

 رشوط التوبة 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « بْلَ  ابَ تَ  مَ عَ  نْ أَ  قَ بِلَ  ايِنَ يُ تَهُ  اهللاُ قَ   ISH»تَوبَ
يعـاين ملـك املـوت أو عالمـات من يتوب إىل اهللا قبـل أن بمعنى أن (

 ) فإنّ اهللا يقبل توبته املوت
                                                             

  .٣١/  ٦ البحار )١(
ل كنز )٢(   .١٠١٧١/  العامّ
  .٤٤٠/  ٢ الكايف )٣(



 

 ٦٦٨ 

 أحاديث يف التوبة

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
قبَ  اىلَ عَ تَ  اهللاَ نَّ إِ « ةَ  لُ يَ ر ملَ  امَ  بدِ العَ  تَوبَ غَرغِ   IQH»يُ
عنـد حلظـة  س من احلنجرة أو احللقـومفْ حالة خروج النَّهي الغرغرة (

قبل أن تتّضح عالمات التي تكون  املوت، واملراد هو أنّ التوبة املقبولة هي
املوت وإالّ فإنّ التوبة عند املوت هي غري مقبولة كام حكى القرآن عن توبة 

ي ﴿ الغرقفرعون قبل  ـذِ هَ إِالَّ الَّ نتُ أَنَّهُ ال إِلـِ الَ آمَ قُ قَ رَ غَ هُ الْ كَ رَ ا أَدْ تَّى إِذَ حَ
أَنَ  ائِيلَ وَ َ نُو إِرسْ نَتْ بِهِ بَ نيَ  اآمَ لِمِ نَ املُْسْ نَ * مِ نتَ مِ كُ بْلُ وَ يْتَ قَ صَ دْ عَ قَ آآلنَ وَ

ينَ  دِ سِ ونَ ملَِ * املُْفْ نِكَ لِتَكُ يكَ بِبَدَ نَجِّ مَ نُ يَوْ الْ ةً فَ كَ آيَ لْفَ  ).﴾نْ خَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « ْ  التَّوبَةَ  عطِيَ أُ  مَ مِ  ملَ رَ بُ  حيُ ،القَ ـنوَ  ولَ يَ أُ  مَ فَ االِ  عطـِ ـتِغْ ْ  ارَ سْ مِ  ملَ ـرَ  حيُ

ةَ  رَ   IRH»املَغفِ
لو أي إنّ من عالمات قبول اهللا لتوبة عبده هو توفيقه للتوبة واإلنابة وإالّ (

  .)او يوفقه إليها عايص من دون أن ينبّهه للتوبةلرتكه يف ظلامت املشاء اهللا 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مُ « ةٌ  النَّدَ   ISH»تَوبَ
 ) أي ينبغي أن تكون التوبة صادرة عن ندم يف القلب قبل اللسان(

                                                             

  .١٠١٨٧/  العامل كنز )١(
  .٤١٠/  ٦٩ البحار )٢(
  .١٠٣٠١/  العامل كنز )٣(



 

 ٦٦٩ 

 أحاديث يف التوبة

 : قال× عن اإلمام الباقر
فَ « ةً  مِ دَ النَّ بِ  ىكَ   IQH»تَوبَ
عـل الـذنب أو أي من عالمات التوبة الصادقة هو ندم التائـب عـىل ف(

 ) املعصية
 : قال× عن أمري املؤمنني

مُ « طِ  ىلَ عَ  النَّدَ فَ  ةِ يئَ اخلَ تِغْ   IRH»ارٌ اسْ
ر اخلطيئة كاالستغفار باللسان(  ) أي إنّ الندم يكفّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
رُ  لبِ القَ  مُ نَدَ « فِّ نبَ  يُكَ   ISH»الذَّ
 وتـرك لسـبل ألنّ االحساس بالندم عالمة الطاعة واالقبـال عـىل اهللا(

 ) الشيطان واغوائه
 : قال× عن اإلمام الباقر

نَ  اىلَ تَعَ  اهللا ادَ رَ أَ  امَ  اهللاِوَ  الَ « تَنيِ  الَّ إِ  اسِ النَّ  مِ صلَ رُّ  نْ أَ  :خَ قِ مِ بِ  لَهُ  وايُ  النِّعَ
م،يَزِ فَ  هُ نوبِ بِ وَ  يدَ هَ  الذُّ رَ يَغفِ مْ ـلَ  افَ   ITH»هُ

شكر واالستغفار ليهبهم من من عباده إالّ الأي إنّ اهللا سبحانه ال يريد (
                                                             

  .١٦/  اخلصال )١(
  .١٦٤/  ٧٨ البحار )٢(
  .١١٨/  ١٢ الوسائل مستدرك )٣(
  .٤٢٦/  ٢ الكايف )٤(



 

 ٦٧٠ 

 أحاديث يف التوبة

فأين جتد مثل هذا الربّ الكريم الذي ال يزيده كثرة العطـاء فضله ورمحته 
 )إالّ كرماً وجودا

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
رُّ  اصٍ عَ « قِ نبِهِ بِ  يُ ريٌ  ذَ نْ  خَ طِ  مِ رُ  يعٍ مُ فتَخِ مَ بِ  يَ   IQH»لِهِ عَ
يـه يكـون أفضـل فإنّ املذنب الذي يقرّ هللا بذنبه ويسـتغفره ويتـوب إل(

ض  عي أنّه قد أدّ حقّ الطاعـة لربّـه فالتائـب متعـرّ منزلة عند اهللا ممّن يدّ
 ) سخط اهللا وغضبه وفضله بتوبته واملغرور متعرض للرمحة اهللا

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
عَ  ربَعةِ أَ  ىلَ عَ  التَّوبَةُ « مٌ  :ائِمَ دَ ،بِ  نَدَ ارٌ وَ  القَلبِ تِغفَ ،اللِّسَ بِ  اسْ ـوَ  انِ مَ  لٌ عَ

،بِ  حِ وارِ مُ وَ  اجلَ زْ عُ  الَ  نْ أَ  عَ   IRH»ودَ يَ
ف ( بمعنى أن التائب ينبغي أن يشعر يف قرارة قلبه باألمل واألذ والتأسّ

رع ـواحلزن عىل ذنبه وخطيئته ثمّ يبادر لطلب املغفرة من اهللا بلسانه ثمّ يش
 ) وحق عبادهربّه بحق بجوارحه لتاليف ما فاته من الواجبات واحلقوق 

 : قال× مري املؤمننيعن أ
ارُ االِ « جةُ  ستِغفَ رَ ، دَ يّنيَ وَ وَ  العِلِّ تَّةِ  ىلَ عَ  عٌ اقِ وَ  مٌ اسْ  هُ عَ  سِ  اهَ ـلُـوَّ أَ : ـانٍ مَ

مُ  اينِ الثَّ وَ  ،ىضَ مَ  امَ  ىلَ عَ  مُ دَ النَّ  زْ كِ  ىلَ عَ  العَ دِ  تَرْ وْ  نْ أَ  ثُ الِ الثَّ وَ  ،اً بَدَ أَ  لَيهِ إِ  العَ
                                                             

 . ٦٣٣٤/ غرر احلكم  )١(

 . ٨١/  ٧٨البحار  )٢(



 

 ٦٧١ 

 التوبةأحاديث يف 

لوقِ  ىلَ إِ  يَ دِّ تُؤَ  قُ  نيَ املَخْ موقَ حُ ـدَ  نْ أَ  عُ ابِ الرَّ وَ  ...IQHهُ ـلِّ  ىلَ إِ  تَعمِ رِ  كُ ـفَ  ةٍ يضَ
يَّعتَها لَيكَ عَ  هَ  يَ دِّ تُؤَ فَ  ضَ قَّ دَ  نْ أَ  سُ امِ اخلَ وَ  ا،حَ بَتَ  يالَّذِ  اللَّحمِ  ىلَ إِ  تَعمِ  نَ
حتِ  ىلَ عَ  ـقَ  ىتَّـحَ  انِ حزَ األَ بـِ يبَـهُ تُذِ فَ  )احلـراممن أي ( السُّ لـدَ  تُلْصِ  اجلِ
أوَ  العَظمِ بِ  نْشَ امَ بَ  يَ ،دِ جَ  حمٌ ـلَ  ينَهُ سمَ  يقَ تُذِ  نْ أَ  سُ ادِ السَّ وَ  يدٌ َ أَ  اجلِ  ةِ اعَ الطَّ  ملَ

قتَهُ أَ  امَ كَ  الَ  ذَ ،يَ املَعصِ  ةَ وَ حَ رُ أَ : ولُ قُ تَ  كَ لِ ذَ  ندَ عِ فَ  ةِ فِ   IRH»اهللاَ ستَغْ
فهذه الرشوط هـي رشوط التوبـة اجلامعـة التـي ينبغـي أن يالحظهـا (

  .)ذنوبهالتائب للتقرب إىل اهللا والتكفري عن 
 

لْ  ملَ  إينّ : سأله شيخ من النخعوقد × عن اإلمام الباقر نـذُ  والِيا أزَ  مُ
منِ  اجِ  زَ جّ لْ  هذا، يَومي إىل احلَ ن يل فهَ ؟ مِ   تَوبةٍ

دِّ  ىتَّ حَ  ،الَ «: ×فقالَ  لِّ  ىلَ إِ  يَ تُؤَ قٍّ  يذِ  كُ هُ حَ  حَ   ISH»قَّ
ي للمسؤولية له تبعاته اإلسالمية ال( تي تبقى فاملقام والسلطة والتصدّ

ية واملعنويّة إىل  ة القائمني هبا إىل يوم القيامة حتّى تؤدّ احلقوق املادّ بذمّ
فإنّ يف التكليف  ،ومن هنا يقال أنّ املسؤولية تكليف ال ترشيف ،أصحاهبا

  .)حساب من اهللا وحساب من عباده
                                                             

د قبول التوبـة  )١( ال خيفى أنّ أداء حقوق الناس هو أمر مستقل بذاته وال يسقط بمجرّ
ا حقّ الناس فينبغي إرجاعـه إلـيهم أو طلـب الغفـران من العبد ، فحقّ اهللا يغفره اهللا أمّ

 . منهم

 . ٥٦ / ٢٠رشح هنج البالغة البن أيب احلديد  )٢(

 . ٣٣١ / ٢الكايف  )٣(



 

 ٦٧٢ 

 أحاديث يف التوبة

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 
ْ ذَ بُ إِ ائِ التَّ « تَبِنْ عَ  ا ملَ يهِ أَ يَسْ ةِ فَ ا ثَرُ لَ ، يُريضِ : بٍ ائِ تَ يسَ بِ لَ لتَّوبَ امءَ صَ  اخلُ

، وَ وَ لَ يُعِيدُ الصَّ وَ  عُ اتِ تَواضَ ، وَ بَ  يَ لْقِ تَّقِ نيَ اخلَ هُ عَ يَ سَ ، ي نَفْ اتِ هوَ نِ الشَّ
بتَهُ بِ وَ  قَ لُ رَ ْزِ يَ هيُ   IQH»ارِ النَّهَ  امِ صِ

 ) أي إنّ التوبة هي ليست ادّعاء وقول وإنّام هي برهان وعمل(
 

 لتوبةعدم تأخري ا
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
فْتَ قَ  نْ إِ « يِّ  ارَ لْ فَ  ةً ئَ سَ هَ  عَجِّ ْوَ   IRH»ةِ التَّوبَ بِ  احمَ
 كيـد الشـيطان ويسـبّب عفـو الـرمحن ﴿إِنَّ  لفإنّ العمل الصالح يزيـ(

نَاتِ  بْنَ  احلَسَ هِ ذْ ﴾ يُ يِّئَاتِ  )السَّ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ  الَ « َّن تَكُ ـ ممِ ةَ  ويَرجُ ـرَ ـبِ  اآلخِ ، ريِ غَ ـلِ ـئُ وَ  العَمَ  بِطُـولِ  التَّوبَـةَ  يُرجِ

لِ األَ    ISH»مَ
إذ قد حيول املوت وتغـريّ األحـوال دون التوبـة وردّ احلقـوق فيكـون (

  .)اإلنسان قد خرس الدنيا واآلخرة
 

                                                             

 . ٢٢٦ /جامع األخبار  )١(

  .٣٧/  ٦٠ البحار )٢(
  .١٥٠ احلكمة : البالغة هنج )٣(



 

 ٦٧٣ 

 أحاديث يف التوبة

 

 سرت اهللا عىل التائب
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « ،عَ  اهللاُ ابَ تَ  ابَ تَ  مَ يهِ تْ أُ وَ  لَ رَ ـهُ  مِ حُ وارِ َ  نْ أَ  جَ ـرتُ ،عَ  تَسْ يـهِ ـوَ  لَ  اعُ بِقَ
تُمَ  نْ أَ  رضِ األَ  ،عَ  تَكْ يهِ يَتِ أُ وَ  لَ ظَةُ  نْسِ فَ يهِ عَ  تَكتُبُ  تْ انَ كَ  امَ  احلَ   IQH»لَ

وذلك من ألطاف اهللا العظيمة عىل عباده وهو ما يستدعي مـن خلقـه (
التخلّق بأخالق اهللا والسرت عىل التائبني وهفـوات املـؤمنني وعـدم هتـك 

 ) حرماهتم
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
ةً  نُ ؤمِ املُ  بدُ العَ  ابَ تَ  اذَ إِ « بَّهُ أَ  IRHاً وحَ نَصُ  تَوبَ َ فَ  اهللا، حَ رتَ يهِ عَ  سَ  انيَ الدُّ  يفِ  لَ

ةِ وَ  رَ   ISH»اآلخِ
بتبديل سـمعته وسـريته بـني النـاس وهذا السرت قد يشمل سرت الدنيا (

ذنوبـه بـإذن اهللا بكتامن اجلوارح ونسيان املالئكة احلـافظني لوسرت اآلخرة 
باإلضافة إىل وعد اهللا بتبديل السيئات إىل احلسنات ملن صدق التوبة مع اهللا 
ل اهللا حالة اإلنسان إىل حال أخر كالغنى بعـد  وسعى يف رضوانه كام يبدّ

 ) الفقر والعافية بعد املرض
 

                                                             

  .٣١٤/  األعامل ثواب )١(
راد بالتوبة النصوح هي التوبـة الصـادقة التـي ال يعـود فيهـا العبـد إىل ممارسـة امل )٢(

  .الذنوب مرة أخر حيث يستبدل احلالة السابقة بحالة إيامنية جديدة
  .٢٨/  ٦ البحار )٣(



 

 ٦٧٤ 

 أحاديث يف التوبة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لسَ  امَ « ومٌ  جَ كُ  قَ مادَ نَ  الَّ إِ  اهللاَ ونَ رُ يَذْ نَ  ادٍ نَ مُ  اهُ ـواقُ  :ءِ امَ السَّ  مِ ـ ومُ قَ  دفَ

لَتْ  مئَ يِّ سَ  بُدِّ ناتٍ  اتُكُ سَ تْ وَ  حَ رَ فِ م غُ ِ  لَكُ   IQH»اً يعَ مجَ
وهو ارشاد إىل جعل األحاديـث يف اللقـاءات األخويـة أو املنتـديات (

ر باهللا وتزيد اإليامن وتضعف سبل الشيطان بدالً  اجلامعية إىل أحاديث تذكّ
 ) ة ال ختلو من اإلثم أو املعصيةمن أن تكون أحاديث فارغ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
الً رَ  نَّ إِ « رُ  الَ  ،اهللاِوَ : اً ومَ يَ  الَ قَ  جُ النٍ لِ  اهللاُ يَغفِ   !فُ
نْ  :لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاُ الَ قَ فَ  أَىلَّ  يذِ الَّ  اذَ  مَ َّ عَ  تَ رَ أَ  الَ  نْ أَ  يلَ ـالُ لِ  غفِ ؟فُ ـ !نٍ  ينِّ إِ فَ

رتُ  دقَ  فَ ، غَ النٍ مَ  حبَطْتُ أَ وَ  لِفُ رُ  الَ  :هِ ولِ قَ بِ  اينِ الثَّ  لَ عَ الَ لِ  اهللاَ يَغفِ   IRH»نٍ فُ
 ) وهو حديث عظيم يف مد رمحة اهللا وفضله عىل عباده(

 

 : قال× اإلمام الباقرعن 
نَ اهللاِ، مَ وَ « نْجو مِ نْبِ إِ  ا يَ نْ الَّ الذَّ رَّ بِ   مَ   ISH»هِ أقَ
 العبد وبني واملراد من احلديث التوبة واالستغفار واالقرار بالذنب بني(

 ).ربه ليفوز بعفو اهللا وفضله
 + ++  

                                                             

  .٣٤/  ٤ الثقلني نور )١(
  .٢٦٧ / ١١ الشيعة وسائل )٢(
 . ٣٦/  ٦: بحار األنوار )٣(
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ا املُلْكِ املُتأا ا ذَ مَّ يَ هُ لُودِ  للَّ تَنِعِ  ،IQHبِّدِ بِاخلُ لْطَانِ املُمْ السُ ِ  IRHوَ ريْ بِغَ

                                                             

سريها ممتجيد هللا الشكو إليه من هيمنة الشيطان عىل النفس ويتناول الدعاء بعد  *
يف طريق اهلالك ويشـرح سوء احلال التي أصبحت فيها، ويف املقابل يستعرض نعم 
ـه وإىل مـا وصـل إليـه مـن اللطـف  اهللا وفضله منذ أول خلق اإلنسان يف رحـم أمّ

اهللا االجـارة منهـا  والرمحة ثمّ يستعيذ باهللا من جهنّم ويشـرح بعض أهواهلا ويسأل
ح أن أداء بعض املستحبات مـع  والنجاة من مصائبها، والدعاء يف منهجه هذا يوضّ
دوام هيمنة الشيطان وفعل املعايص ال تغني شيئاً عن اإلنسان وال ينبغي أن تـدعوه 
للغرور والعجب، وذلك عرب صياغة بديعة بـني جمموعـة مـن املفـاهيم التوحيديـة 

 .األدب اجلميل الذي يضفي عليها حسناً وهباءً واألخالقية العالية و
لكـه الوجـود املسـتمر أي املالك العظيم ذو: لك املتأبّد باخللودمُ ـاليا ذا  )١( بمُ

اخلالق واملوجد مـن عرب األزمنة غري املتناهية، واملراد أن ملك اهللا ال هناية له ألنّه 
 . ايةمللكه وال هن ال نفادفويف كلّ آنٍ له ملكٌ جديد، العدم 

أي يـا ذا السـلطان الـذي ال حيتـاج إىل جنـود وأعـوان : السـلطان املمتنـع )٢(
ملساعدته يف السلطة واحلفاظ عليها فإن مجيع األشياء هي خاضعة لـه وال ختـرج 
عن إرادته بحكم خلقه هلـا وتـدبريه لوجودهـا ومسـريهتا منـذ أول خلقتهـا إىل 

ال يقف أمامهـا يشء فـال حيتـاج إىل سبحانه بال حدود و هنايتها، كام ان قدرة اهللا
 . ظهريٍ أو معني

SR 
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نُودٍ  انٍ  جُ الَ أَعوَ العِزِّ البَاقِيوَ رِّ  IQH، وَ ىلَ مَ ايلِ عَ ـوَ خَ ، وَ ورِ هُ  IRHالـدُّ
ايضِ األَ  وَ مَ ، وَ امِ األَ األَ  ISHعوَ انِ وَ اً الَ زمَ ـزّ ـلْطَانُكَ عِ ـزَّ سُ ، عَ ـامِ  يَّ

دَّ  لِيَّةٍ  ITHحَ ـى ،لَهُ بِأَوَّ نْتَهَ الَ مُ ـةٍ  IUHوَ يَّ رِ ـكَ لَـهُ بِآخِ لْكُ ـتَعىلَ مُ اسْ ، وَ
اً  وّ لُ طَتِ األَ  ،عُ قَ هِ سَ دِ لُوغِ أَمَ الَ  ،IVHشيَاءُ دُونَ بُ غُ أَدْ وَ بلُ ـا  IWHنَى يَ مَ

                                                             

أي يـا ذا العـزّ البـاقي الـذي ال يـزول بمـرور السـنني واألعـوام :العزّ الباقي )١(
ر لكـرب ـواألزمان، فإنّ عزّ ملوك الدنيا وسلطاهنم يزول بعد زمـانٍ يطـول أو يقصـ

ا عزّ اهللا فهو مالزمٌ  لذاته اخلالدة فهـو عـزٌّ سنّهم أو انتهاء فرتة حكمهم وملكهم، أمّ
 . باقٍ ال يزول أبدا

إذ إنّ خلـق  يف العـدماإلنسـان فيهـا  التي كاناملاضية السنون : خوايل األعوام )٢(
 . اإلنسان كان بعد خلق األرض بماليني أو مليارات األعوام

األزمان املاضية املنقضية، واملراد أنّ عزّ اهللا سبحانه كان قبـل : موايض األزمان )٣(
ن ينشأ األزمان واألكوان أي كـان منـذ األزل وسـيبقى بعـد فنـاء اخلالئـق مجيعـاً أ

 . فوجوده قبل القبل وبعد البعد

ليّة له حدّ  ال )٤(  . ابتدأ منه فعز اهللا مالزم لوجوده أويل ليكون له حدّ  له بداية ليس :بأوّ

ة )٥(  بال حدود أولية ليس له آخر أو هناية لينتهي عندها فعز اهللا: ال منتهى له بآخريّ
عـد، فهـو البَ  عدَ فاهللا هو الذي أنشأ األزمان، ووجوده أزيل قبل البدء وبَ  ،أو أخروية

 . خالد ال يزول أبدا

ه )٦( دِ قبل أن تصل إىل أقىص مداه، فالكون الواسع الذي ال هناية له وهو : دون بلوغ أَمَ
نعـرف إال شـيئاً يسـرياً مـن يف اتساع يف كلّ يوم، إنّام هو بعضُ ما خلـق اهللا والـذي ال 

ءَ ﴿مالحمه وما خفي من حقائق أكرب وأعظم،  امَ السَّ ا وَ نَيْنَاهَ دٍ  بَ إِنَّا بِأَيْ ونَ  وَ عُ وسِ  . ﴾لَـمُ

 . أقل: أدنى )٧(
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هِ  تَأثَرتَ بـِ نْ  IQHاسْ تِنيَ مِ اعِ لِكَ أَقْىصَ نَعتِ النـَّ لَّتْ فِيــكَ  ،IRHذَ ضَ
اتُ  ــفَ ــ ،ISHالصِّ سَّ تَفَ تْ ـوَ ــ ITHخَ ــوتُ ـدُونَ تْ يفِ  ،كَ النُّعُ ــارَ حَ وَ

يِائِكَ لَطَائِفُ األَ  ِ امِ كِربْ لِيَّ ، كَذلِكَ أَنتَ اهللاُ األَ IUHوهَ لُ يفِ أَوَّ ، وَّ كَ تـِ
ائِمٌ الَ  لِكَ أَنتَ دَ ىلَ ذَ عَ ولُ وَ   .IVH تَزُ

                                                             

دت به، خصصت به نفسك دون اآلخرين : استأثرت به )١( من العلم بـذاتك (تفرّ
 ). وقدرتك وعظيم خلقك

وال يبلـغ أدنـى مـا (ني، واملقصـود مـن عبـارة وصف الواصـف: نعت الناعتني )٢(
أي أنّ أقـلّ ملكـك الـذي انفـردت بـه ال يسـتطيع أن يصـفه ) الخ...استأثرت به

راهتم وعقوهلم وأوهامهم ال تستطيع  الواصفون مهام بالغوا فيه، ألنّ أذهاهنم وتصوّ
 . إذ هي حمدودة بحدودك وقوانينك يف اخللق إدراكه أو معرفته

ألن الصـفة (قتك كـلّ األوصـاف ـاهت ومل تبلغ حقيـت: صفاتضلت فيك ال )٣(
 ). صوف غري حمدداً وغري املوصوف، وخاصة إذا كان امل

انحلّت وتالشت دون الوصول إىل جوهر حقيقتـك : تفسخت دونك النعوت )٤(
مجيع التعابري واألوصاف التي يصفك هبا خلقك ألهنا بقدر معرفتهم وليس بحقيقة 

 . قدرك وعظمتك

فجميـع الصـفات (دقائق وتفصـيالت اخليـال والتصـورات : لطائف األوهام )٥(
والنعوت بل حتّى األوهام ال تبلغ حقيقة ذات اهللا للعجز والقصور من إدراكهـا أو 

 ). معرفة بعض شؤوهنا إالّ ما عرفه اهللا لعباده

فاهللا سبحانه ليس له بدايـة، ألنّ كـل يشء لـه بدايـة لـه هنايـة، وهـذه صـفات  )٦(
ا اخلالق العظيم فهو الذي خلق األشـياء وأنشـأ األزمـان واألوقـاتامل  خلوقني، أمّ

 . وخلق الكون العظيم ثم يفنيه متى ما شاء فال يبقى إال وجهه الكريم
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الً  مَ عِيفُ عَ بدُ الضَّ ا العَ أَنَ ـيْمُ  ،وَ سِ ـنْ  IQHاجلَ ـتْ مِ جَ رَ ـالً، خَ أَمَ
الَت صُ بَابُ الوُ ي أَسْ ـتْ إالّ  ،IRHيَدِ طَّعَ قَ تَ ، وَ تُـكَ َ محْ هُ رَ ـلَ صَ ا وَ  مَ

مُ اآل نِّي عِصَ الِ عَ هِ إالّ  ،ISHمَ ـمٌ بـِ عتَصِ ا مُ ا أَنَ ـلَّ   مَ ، قَ كَ ـوِ فْ ـنْ عَ مِ
ا أَعْ  ي مَ نْدِ تِكَ  ITHتَدُّ عِ اعَ نْ طَ هِ  ،بِهِ مِ ـوءُ بـِ ا أَبُ َّ مَ يلَ ثُرَ عَ كَ ـنْ  IUHوَ مِ

ـاءَ  إنْ أَسَ كَ وَ بْـدِ ـنْ عَ ـوٌ عَ فْ يْـكَ عَ لَ يقَ عَ لَنْ يَضِ ، وَ يَتِكَ عصِ  IVHمَ
                                                             

رغم قلّة عمله، واملـراد هـو االعـرتاف (الكبري بآماله يف رمحة اهللا : اجلسيم أمال )١(
عيف يف طاعته هللا، مقلّ يف عبادتـه، ومـع بالذلّ والتقصري يف طاعة اهللا، فاإلنسان ض

عاته التي خترج عن املعقول لوال رمحة اهللا ولطفه  ). هذا يرجو الكثري من ربّه يف توقّ

ل به إىل املطلوب، واملقصود هو عـدم وجـود : الوصالت )٢( مجع وصلة، أي ما يتوصّ
ل الصـاحلة التـي األسباب املوصلة إىل رمحة اهللا وفضله سواء يف العبـادات أويف األعـام

ب اإلنسان إىل ربّه ليكون أهالً لإلجابة والعطاء من الرمحن الرحيم  . تقرّ

ل عليها ويُمتنع هبا من عذاب اهللا وغضبه : عصم اآلمال )٣( أي مل (اآلمال التي يعوّ
يبق يل يشءٌ من األعامل الزاكية التي فيها األمل للنجاة من النار والفوز باجلنـة، غـري 

 ). كوفضل كوالثقة بكرم كواألمل يف عف

ة من الصاحلات للنجاة يف يوم القيامة أو للتقرب به إليك: أعتدّ به )٤(  . ما جعلته عدّ

 ). من الذنوب واآلثام يف يوم القيامة(أرجع به : أبوء به )٥(

فـإنّ عفـو اهللا وتوبتـه عـىل عبـاده ال يقـف : ولن يضيق عليك عفو عن عبدك )٦(
نوب مهام عظ ـلْ ﴿مت واتّسـعت، فرمحـة اهللا قـد وسـعت كـلّ يشء أمامها الذّ ـا قُ  يَ

بَادِيَ  ينَ  عِ ذِ فُوا الَّ َ ىلَ  أَرسْ مْ  عَ هِ سِ فُ نَطُوا ال أَنْ قْ نْ  تَ َةِ  مِ محْ رُ  اهللاَ إِنَّ  اهللاِ رَ فِ غْ نُوبَ  يَ ِيعـاً  الذُّ  مجَ
هُ  وَ  إِنَّ ورُ  هُ فُ غَ يمُ  الْ حِ الـرمحن بل إن عفوه ال حيتاج إىل سببٍ من العبـد ألنـه هـو  ﴾الرَّ

 . فمن سعى لطاعته فاز بعفوه ومغفرته الرحيم ومن شأن الرحيم العفو واملغفرة
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نِّي فُ عَ اعْ  . IQHفَ
هُ ا ا األَ ـللَّ ايَ فَ ىلَ خَ فَ عَ د أَرشَ قَ لِ مَّ وَ ـكَ  عـامَ لمُ ـفَ  ،عِ شَ انْكَ وَ

ــتُورٍ  سْ ــلُّ مَ كَ  كُ ِ ــربْ ي ،IRHدُونَ خُ ــوِ نْطَ الَ تَ ــائِقُ  ISHوَ قَ ــكَ دَ نْ عَ
ــورِ األُ  بُ  ،ITHمُ ــزُ الَ تَع ــ IUHوَ ــاتُ السَّ يِّبَ ــكَ غَ ن ائِرِ ـعَ ــدِ IVHرَ قَ ، وَ

ــ تَح ذَ ـاسْ ــ IWHوَ لَ كَ ـعَ وُّ ــدُ ايتِي ،يَّ عَ ــوَ كَ لِغِ ــتَنْظَرَ ي اسْ ــذِ  IXHالَّ
                                                             

ينَ ﴿فاهللا هو العفو الغفور والذي قال عـن نفسـه : فاعف عنّي )١( ـذِ الَّ ا وَ لُـوا إِذَ عَ  فَ
ةً  شَ وا أَوْ  فَاحِ لَمُ مْ  ظَ هُ سَ فُ وا أَنْ رُ كَ وا اهللاَ ذَ رُ فَ تَغْ ِمْ  فَاسْ نُوهبِ نْ  لِذُ مَ ـ وَ فِ غْ نُوبَ  رُ يَ  اهللاُ إِالَّ  الـذُّ

 ْ ملَ وا وَ ُّ ىلَ  يُرصِ ا عَ لُوا مَ عَ مْ  فَ هُ ونَ  وَ لَمُ عْ  . ﴾يَ

ربك )٢( أي علمك، واملراد أنّ مجيع األعامل التي حيرص اإلنسان عىل أن ال يطّلـع : خُ
ْ ﴿عليها أحد، هي عند اهللا مكشوفة معلومة وحتت نظره  لَمْ  أَملَ عْ  اهللاَ بِأَنَّ  يَ  . ﴾يَرَ

 . تسترت، ختتفي: تنطوي )٣(

 . األمور البالغة يف الصغر واخلفاء: دقائق األمور )٤(

 . تغيبال : تعزبال  )٥(

فـاهللا سـبحانه مطّلـع حتّـى عـىل النوايـا (ما خفي يف النفوس : غيبات الرسائر )٦(
 ). وبواطن الوجدان

ــتحوذ )٧( ــور : اس ــم يف األم ــيطر وحتكّ ــتوىل وس ــ(اس ــيطان ـأي س ــيلّ الش يطر ع
 ). بحت منساقاً لوساوسه وإحيائه فاقداً لإلرادة والقدرةـوأص

استمهلك إلضاليل وإبعادي عن اهلـد، وهـي إشـارة إىل : استنظرك لغوايتي )٨(
الَ اآلية الكريمة  ينِ أَ  ﴿قَ مِ  إِىلَ  نظِرْ وْ ثُونَ  يَ بْعَ الَ *  يُ نَ  إِنَّكَ  قَ ينَ ـال مِ نظَرِ ـالَ *  مُ ـ قَ بِمَ  اـفَ

تَنِي يْ وَ دَ  أَغْ عُ مْ ـلَ  نَّ ألَقْ اطَكَ  هُ َ يمَ ـالـ رصِ تَقِ سْ م ثُـمَّ *  مُ ـن آلتِيَـنَّهُ ِ  مِّ هيِمْ  بَـنيْ ـدِ يْ ـنْ  أَ مِ  وَ
مْ  هِ فِ لْ نْ  خَ عَ مَ  وَ يْ ِمْ ـأَ ن اهنِ عَ مْ  وَ آئِلِهِ مَ الَ  شَ دُ ـتَ  وَ مْ  جِ هُ ثَرَ ينَ  أَكْ اكِرِ الَ *  شَ جْ  قَ رُ ا اخْ نْهَ  مِ
ا ومً ؤُ ذْ ا مَ ورً حُ دْ نـلَّ  مَّ كَ  مَ بِعَ مْ  تَ نْهُ ألنَّ ألَ  مِ نَّمَ  مْ هَ مْ  جَ نكُ ﴾ مِ َعِنيَ  . أَمجْ
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ــهُ  أَنظَرتَ لَكَ إِ ، IQHفَ ــتَمهَ اسْ ينِ وَ مِ الــدِّ ــوْ ِ ىلَ يَ ، ضــالَ إلِ ــهُ تَ لْ أَمهَ يلِ فَ
أَ  نِيفَ عَ بْتُ إِ  ،IRHوقَ رَ د هَ قَ نُـوبٍ وَ ائِرِ ذُ ـغَ ـنْ صَ ـةٍ  لَيْـكَ مِ وبِقَ  ،ISHمُ

ـالٍ  بَائِرِ أَعمَ كَ ـةٍ  وَ دِيَ رْ   .ITHمُ
فْتُ  ـارَ ا قَ تَّى إذَ يَتَــكَ  IUHحَ عصِ يِي  ،مَ ـعْ ـوءِ سَ بْتُ بِسُ جَ ـتَوْ اسْ وَ

خْ  هِ  IWHتَلَ ـفَ  ،IVHكَ ـتَ ـطَ سَ ـدرِ ارَ غَ ـذَ نِّي عِ انـIXHِعَ لَقَّ تَ ـةِ ـ، وَ لِمَ ي بكَ
رِ  فْ نِّـيIYHهِ كُ ةَ مِ اءَ ىلَّ الربَ تَوَ رينِ  ،، وَ أَصـحَ نِّـي، فَ لِّيَـاً عَ وَ ـرَ مُ أَدبَ  IQPHوَ

                                                             

 . ، أعطيته مدة من الوقتفأمهلته: فأنظرته )١(

 ). بكيده ومكره(أي أوقعني يف الذنوب واملعايص : فأوقعني )٢(

 ). ألن االرصار عىل املعصية الصغرية جيعلها معصية كبرية مهلكة(مهلكة : موبقة )٣(

د (مميتة، مهلكة : مردية )٤(  ). اهللا عباده النار عىل الكبائر من الذنوبفقد توعّ

 ). معصيتك(ارتكبت : قارفت )٥(

مة(غضبك : سخطتك )٦(  ). بام أقدمت عليه من ارتكاب األعامل املحرّ

 . لو وبرم: فتل )٧(

ه )٨( ه، : عذار خدّ ه كنايـة عـن (صفحـة خدّ والـمراد من العبارة أنّه لو صفحة خـدّ
 ). م هيتم بأمري وتركني وحيداً لغضبك وانتقامكاإلعراض والتكرب واإلمهال فل

إشارة إىل قوله تعاىل يف سورة إبراهيم عن أنبـاء القيامـة مـا : تلقاين بكلمة كفره )٩(
ه الَ ﴿: نصّ قَ ـيْطَانُ  وَ ــامَّ  الشَّ ـ لَ ـرُ  يَ ـقُضِ َمْ مْ  اهللاَ إِنَّ  األْ كُ ـدَ عَ ـدَ  وَ عْ قِّ  وَ ـَ مْ  احلْ تُكُ ـدْ عَ وَ  وَ

مْ  تُكُ فْ لَ أَخْ ا فَ مَ انَ  وَ َ  كَ مْ  يلِ يْكُ لَ نْ  عَ لْطَانٍ  مِ مْ  أَنْ  إِالَّ  سُ تُكُ وْ عَ بْتُمْ  دَ تَجَ ـوينِ  فَال يلِ  فَاسْ لُومُ  تَ
وا ومُ لُ مْ  وَ كُ سَ فُ  . ﴾أَنْ

عنيٍ أو نصري (أبرزين لغضبك، : أصحرين لغضبك )١٠( كمن خيرج إىل القتال بال مُ
ة أو سالح  ). أو عدّ



 

 ٦٨١ 

 دعاؤه يف صالة اللّيل

يدَ  رِ بِكَ فَ نِ  ،IQHاً لِغَضَ جَ أَخرَ كَ  IRH فِنَـاءِ ىلَ ي إِ وَ تـِ مَ قِ يـداً  ISHنَ رِ الَ  ،طَ
يعٌ  فِ يــرٌ شَ فِ الَ خَ ، وَ عُ يلِ إلَيــكَ ـفَ يْــكَ  ITHيَشْ لَ نُنِي عَ مِ ـؤْ الَ  ،يُ وَ

بُنِي ْجُ صنٌ حيَ نكَ  IUHحِ الَ  ،عَ الَ مَ نْكَ  IVHذٌ وَ أُ إلَيْهِ مِ   .أَجلَ
نِّـي  نَّ عَ يقَ ، فَالَ يَضِ فِ لَكَ ِ َلُّ املُعرتَ حمَ ، وَ ائِذِ بِكَ امُ العَ قَ ا مَ ذَ هَ فَ

الَ  ، وَ ــلُكَ نَّ فَضْ ـــرَ الَ دُ  IWH يَقصُ ، وَ كَ ــوُ فْ ــوينِ عَ ــبَ  نَّ نَ و أكُ يَ أَخْ
نَطَ  الَ أَقْ ، وَ بَادِكَ التَّائِبِنيَ ودِكَ اآلوُ  IXHعِ نيَ فُ لـِ ـر يلِ إنَّـكَ  ،مِ فِ اغْ وَ

ينَ  افِرِ ُ الغَ ريْ  . خَ
                                                             

 . وحيدا: فريداً  )١(

ار، املكان امل: فناء )٢( لوّ مـن كـل ـخـوالتعبري كناية عن ال(كشوف الواسع، ساحة الدّ
 ). ة وعون ومساعدة من أي أحدـمحاي

 . عقوبتك، سخطك: نقمتك )٣(

كاحلاميات املسلّحة التي حتمي امللوك والرؤسـاء والـوزراء (حامي، حارس : خفري )٤(
مـن غضـب اهللا  والنّواب وأصحاب الشأن السيايس، حيث ال محاية يوم القيامة ألحـدٍ 

 ). وانتقامه

أي ال يوجــد ســاترٌ أو حــاجزٌ اختفــي خلفــه وخيفينــي عــن (يســرتين : حيجبنــي )٥(
مالحقتك فال حصانة سياسية وال قضائية وال دينية وال شأنية وال أي نوع من السـواتر 

 ). واحلجب االعتبارية أو الشخصية

 . مكان آمن، ملجأ: مالذ )٦(

 . جتعل عفوك ال يشملني وال يصل إيلّ  أي ال: يقرصن دوين عفوك )٧(

أي ال جتعلني من الذين يَفدون عليـك وقلـوهبم يائسـة مـن عفـوك (أيأس : أقنط )٨(
 ). ومغفرتك



 

 ٦٨٢ 

 دعاؤه يف صالة اللّيل

كِبْتُ ا رَ َيْتَنِي فَ هنَ ، وَ كْتُ َ نِي فَرتَ تَ رْ مَّ إنَّكَ أَمَ هُ لَ IQHللَّ وَّ سَ َ  IRH، وَ يلِ
طَأَ  اطِرُ ا - اخلَ وءِ خَ الَ  - لسُّ ، وَ طْتُ رَّ فَ ي فَ ـيَامِ ـىلَ صِ دُ عَ هِ تَشْ  أَسْ

ي دِ جُّ ريُ بِتَهَ تَجِ الَ أَسْ اراً، وَ ـَ ـا  ISHهنَ َّ بِإحيَائِهَ ـيلَ ي عَ ثْنـِ الَ تُ لَيالً، وَ
نَّةٌ  لَكَ  ،ITHسُ ها هَ يَّعَ نْ ضَ ـكَ الَّتِي مَ وضِ رُ ا فُ ـاشَ   .حَ

ةٍ  افِلَ لِ نَ ضْ لُ إلَيْكَ بِفَ سَّ تُ أَتَوَ لَسْ ـنْ  ،وَ لْـتُ مِ فَ ا أَغْ ثِريِ مَ عَ كَ مَ
ودِكَ  ــدُ ــاتِ حُ امَ قَ ــنْ مَ يتُ عَ ــدَّ عَ تَ ، وَ ــكَ وضِ رُ ــائِفِ فُ ظَ إىلَ  ،وَ

اتٍ  مَ رُ نُوبٍ ا حُ بَائِرِ ذُ كَ ا، وَ تُهَ كْ ا نتَهَ حتُهَ َ رتَ افِيَتُكَ  ،IUHاجْ انَتْ عَ كَ
اً  رتْ ا سِ هَ ائِحِ نْ فَضَ  . يلِ مِ

هِ  سِ يَى لِنَفْ تَحْ نِ اسْ امُ مَ قَ ا مَ ذَ هَ َ  وَ يضِ رَ ا، وَ يْهَ لَ طَ عَ خِ سَ ، وَ نكَ مِ
نكَ  سٍ  ،عَ اكَ بِنَفْ قَّ تَلَ ةٍ  فَ عَ اشِ بَةٍ خَ قَ رَ ةٍ  ، وَ عَ اضِ رٍ خَ هْ ظَ ثْقَلٍ  ، وَ نَ  مُ مِ

                                                             

 . بمعنى ركبت املعصية، أو فعلتها من دون مباالة بأمرك وهنيك: ركبت )١(

ل )٢( ن، زيّن، حبّب، : سوّ  ). أي حبّب إيلّ الشيطان املعايص والذنوب(حسّ

د )٣(  . القيام يف الليل لذكر اهللا ومناجاته ودعائه والصالة له: هتجّ

بمعنى أنّ تقريب لك بالصـيام املسـتحب هنـاراً والقيـام (فريضة مستحبّة، : سنة )٤(
نجينـي مـن عقابـك العـادل يف حالـة  عـاً ال يُ بذكرك ليالً بالصالة واملستحبّات تطوّ

مـع إضـاعة الواجبـات وارتكـاب تضييع أوامرك وفروضك، فام قيمة املسـتحبات 
مات  ). املحرّ

 . اكتسبتها، ارتكبتها: اجرتحتها )٥(



 

 ٦٨٣ 

 يف صالة اللّيلدعاؤه 

ا طَايَ ـنْ  ،اخلَ أَنتَ أَوىلَ مَ ، وَ نْكَ بَةِ مِ هْ الرَّ غبَةِ إلَيْكَ وَ َ الرَّ اقِفاً بَنيْ وَ
اتَّ  يَـهُ وَ شِ نْ خَ قُّ مَ أَحَ ، وَ ـاهُ جَ ، ـقَ رَ تُ وْ جَ ا رَ بِّ مَ ا رَ طِنِي يَ اعْ ، فَ اهُ

أَ  كَ وَ محَتـِ ةِ رَ دَ ائـِ َّ بِعَ ـيلَ ـدْ عَ عُ ، وَ تُ رْ ـذِ ا حَ نِّي مَ مُ إنَّـكَ أَ  ،مِ ـرَ كْ
ولِنيَ  ؤُ  . املَسْ

كَ ا ـوِ فْ نِي بِعَ تَ تَـرْ إذْ سَ مَّ وَ هُ ضـلِكَ  ،للَّ نِي بِفَ ــدتَ مَّ غَ تَ ارِ  ،وَ يفِ دَ
ةِ األَ  رضَ نَاءِ بِحَ اءِ الفَ فَ أَ  ،IQHكْ ـاءِ فَ ارِ البَقَ اتِ دَ ـيحَ ـنْ فَضِ ينِ مِ رْ  ،جِ

اقِفِ األَ  وَ نْدَ مَ نَ املَالَ عِ ادِ مِ بِنيَ شهَ رَّ ةِ املُقَ نيَ  ،ئِكَ مِ ـرَّ لِ املُكَ سُ الرُّ  ،وَ
ارٍ  نْ جَ ، مِ نيَ احلِِ الصَّ اءِ وَ دَ هَ الشُّ نْتُ  وَ هُ أُ كُ ـُ امتِ ـيِّئ IRHكَ ـنْ  ،يتِ اسَ مِ وَ

مٍ  حِ مُ  ذِي رَ نْتُ أَحتَشِ نْهُ يفِ  ISHكُ ايتِ مِ يرَ ِ بِّ يفِ ITH رسَ مْ رَ ـِ ْ أَثِقْ هبِ ، ملَ
أَنتَ أَ السَّ  ، وَ ةِ يلِ رَ بِّ يفِ املَغفِ ثِقتُ بِكَ رَ وَ ، وَ َّ يلَ ثِقَ رتِ عَ نْ وُ ىلَ مَ وْ

أَعطَ  ،بِهِ  غِبَ إلَيْهِ  IUHىوَ نْ رُ أَرْ  ،مَ ارْ وَ مَ فَ حِ رتُ نِ اسْ ْنِيأَفُ مَ  . محَ
                                                             

ــاء )١( أي ذوي الكفــاءة يف املنزلــة واملقــام، املامثــل والنظــري يف العمــل أو : األكفّ
واملراد كام سـرتتني فلـم تفضـحني أمـام األهـل واألصـدقاء والنظـراء (املجتمع، 

 ). فاسرتين يوم القيامة وآمنّي من عذابك

 . أي كنت أكتم عنه وأخفي عنه سيّئايت خجالً منه: أكامته سيئايت )٢(

 ). عند فعل املعايص(أستحي منه : أحتشم منه )٣(

 . )فكيف يل بفضيحة يوم القيامة؟(ي ونفيس باطن ضمري: رسيرايت )٤(

 .أي عظيم العطف والرمحة )أَعطفُ (يف نسخة  )٥(



 

 ٦٨٤ 

 دعاؤه يف صالة اللّيل

مَّ للَّ ا أنتَ  هُ تَنِي وَ رْ دَ اءً  IQHحَ يناً مَ  مَ نْ  ،IRHهِ لْ  مِ ائِقِ  ISHبٍ صُ تَضَ  ،العِظَـامِ  مُ
جِ  رِ الِكِ ـال حَ سَ مٍ  إىلَ  ،ITHمَ حِ ةٍ  رَ يِّقَ َا IUHضَ هتَ رتَ بِ  سَ جُ ـ،بِاحلُ نِيـتُصَ فُ  IVHرِّ

الٍ  نْ حَ االً عَ يْتَ بـِ ،حَ تَهَ تَّى انْ ةِ ي إِ ـحَ ـورَ امِ الصُّ ـَ َّ  ،ىلَ متَ أَثبَـتَّ يفِ وَ
ارحَ  وَ امَ نَعَتَّ يفِ كِ  ،اجلَ ةً  ،تَابِكَ كَ ـةً  IWHنُطْفَ لَقَ ةً  ،IXHثُمَّ عَ ـغَ ضْ ـمَّ مُ  ،IYHثُ

                                                             

 ). دفّق اإلنزال عند شهوة الرجلواملراد ت(أرسعت إنزايل، : حدرتني )١(

واملراد هو املني والذي هو من النجاسات التي توجـب (أي ماءً حقريا، : ماء مهينا )٢(
 ). الطهارة إذا سقط منه يشء عىل البدن أو األرض أو غريمها من األشياء اخلارجية

الصلب هو العمود الفقري املرتاص يف عظامه وفقراتـه وغضـافريه : صلب )٣(
يتولّـد ) أو املني(وكأنّه عظمٌ واحد، ومن املعلوم أنّ ماء الرجل ) غرضوف مجع(

 . يف ظهره ثمّ ينتقل عرب جمرً ضيّق إىل كيس املني

 . ضيّق املنافذ: حرج املسالك)٤(

ح بعـ: رحم ضيّقة )٥( د ـواملراد رحم املرأة التـي تنـزل إليهـا البيضـة ثـم تـتلقّ
 يف مراحله األولية التي ينتقل هبا مـن حالـة القاة املني ويتولّد من ذلك اجلننيـم

 . إىل أخر، حتى يتكامل

ل حايل من شكلٍ آلخر، كـام يف اآليـة الكريمـة : ترصفني حاالً عن حال )٦( تبدّ
نَا ثُمَّ ﴿ لَقْ ةَ  خَ ةً  النُّطْفَ لَقَ نَا عَ لَقْ ةَ  فَخَ لَقَ ةً  العَ ـغَ ضْ ا مُ نـَ لَقْ ةَ  فَخَ ـغَ ظَامـاً  املُضْ نَا عِ ـوْ سَ  فَكَ

أنَاهُ  ثُمَّ  لَـحامً  امَ العِظَ  لْقاً  أَنشَ رَ  خَ كَ  آخَ تَبَارَ نُ  اهللاُ فَ سَ  . ﴾اخلَالِقِنيَ  أَحْ

 . ماء الرجل: النطفة )٧(

ل ما تستحيل إليه النطفة: علقة )٨( م وهو أوّ  . قطعة جامدة من الدّ

قطعة حلم محراء فيهـا عـروق مشـتبكة وهـي يف األصـل بقـدر مـا : مضغة )٩(
 . يمضغ



 

 ٦٨٥ 

 دعاؤه يف صالة اللّيل

ظَاماً ـثُ  تَ  ،مَّ عِ وْ سَ ـاً  ،حامً ـالعِظَـامَ لَـ IQHثُمَّ كَ قَ لْ نِي خَ ـأتَ ـمَّ أَنشَ ثُ
رَ  ئْتَ  IRHآخَ امَ شِ   .كَ

ـــاثِ  يَ ــنْ غِ ــتَغنِ عَ ْ أَسْ ملَ ، وَ ــكَ قِ زْ ــتُ إىلَ رِ تَج ا احْ ــى إذَ تَّ حَ
لِكَ  لْـتَ لـِ ،ISHفَضْ عَ ــجَ ـوتَ ـي قُ ـنْ فَضْ ـامٍ ــاً مِ عَ ابٍ  لِ طَ َ رشَ  وَ

تَهُ ـأَجْ  يْ َ رَ تِ ألِ نْ ـالَّتِ  ITHكَ ـمَ كَ ــنـِـتَ ـي أَسْ فَ وْ اـي جَ عتَنـِ ،هَ دَ أَوْ ي ـوَ
ارَ  رَ ِهَ  IUHقَ محِ نِيـرَ كِلُ لَوْ تَ بِّ فِ ـيَ  IVHا، وَ ىلَ تِ إِ االَ حَ ـي تِلْكَ الــا رَ

ـ ، أَو تَضْ يلِ وْ ينِ إِ ـحَ ـوَّ طَرُّ ـ ،يتِ ىلَ قُ الً، لَكَ عتَـزِ نِّـي مُ لُ عَ ـوْ انَ احلَ
نـِ تَ وْ ذَ غَ ، فَ ةً عِيدَ نِّي بَ ةُ مِ وَّ انَتِ القُ لَكَ ِّ ـوَ اءَ الـربَ ـذَ ـلِكَ غِ ضْ  IWHي بِفَ

َّ إِ  يلَ الً عَ لِكَ يبِ تَطَوُّ عَلُ ذَ فْ ، تَ مُ اللَّطِيفِ هِ، الَ أَعـدَ ـذِ تِي هَ ـايَ ىلَ غَ
                                                             

 ). العظامَ حلامً (لبست أ: كسوت )١(

 . وذلك عند إيداع الروح يف البدن وبعث احلياة فيه: أنشأتني خلقاً آخر )٢(

فسـبحان الـذي أجـر الـرزق إىل (نجـدتك ومسـاعدتك، : لكـاث فضـغي )٣(
ي بني األمّ وطفلها ليوصل الغذاء إليهـال  ). جنني عرب احلبل الرسّ

 . اهللا راد هبا أمة اهللا كام يقال للمؤمن عبداملرأة اململوكة لغريها، وامل: األمة )٤(

 . املستقر، املكان الثابت املطمئن: قرار )٥(

بمعنـى لـو ترتكنـي إىل مـا أنـا فيـه مـن عـدم اإلدراك (توكلُ أمـري، : تكلني )٦(
معرفة واجلهل مـن دون مسـاعدتك ومـدك يل بأسـباب احليـاة لكـان يف ذلـك ـوال

 ). هالكي ومويت

 . العطوف املحسن: الربّ  )٧(



 

 ٦٨٦ 

 دعاؤه يف صالة اللّيل

كَ  بْطِ  ،IQHبِرَّ الَ يُ ،  IRHئُ وَ ـنِيعِكَ ـنُ صَ سْ كَ يبِ حُ لـِ ـعَ ذَ ـدُ مَ تَأكَّ الَ تَ وَ
تِ  غَ لِ  ،ISHيـثِقَ رَّ فَ أَتَ كَ ـمَ ـفَ ندَ وَ أَحظَى يلِ عِ   .ITHا هُ

نَــاينِ  ــيْطَانُ عِ ــكَ الشَّ لَ ـد مَ ــوءِ الظَّــنِّ  ،IUHقَ ــعفِ  ،IVHيفِ سُ ضَ وَ
ـوءَ مُ  ـو سُ كُ ا أَشْ أَنَ ، فَ تِهِ يلِ ـاليَقِنيِ رَ ــاوَ ـ ،IWHجَ سِ فْ ةَ نَ ــاعَ طَ ي ـوَ

                                                             

أي لو ال فضلك وإحسـانك إيلّ وإدامتـك يل أسـباب احليـاة (خريك، إحسانك : برك )١(
والنمو والقوة يف مجيع أيام حيايت لكنت عاجزاً عن الوصول إىل أيّ خريٍ أو هد .( 

أي ال يبطـئ مـن حركتـي نحـو حـبّ الـدنيا ومغانمهـا دوام : حسن صنيعك )٢(
ينبغي مالحظة فضلك واحسـانك ال أن تكـون احسانك وألطافك، بمعنى أنه كان 

 . الدنيا هي املحور الذي يشغل الوقت واجلهد كله

أي ثقتـي بأنّـك قـد ضـمنت يل الـرزق وقدرتـه يل : وال تتأكد مع ذلك ثقتـي )٣(
 . بإرادتك وحددته بحكمتك وقضائك

 ينبغـي كـان بمعنى أن هذا اليقني بالرزق وضامنه منك: فأتفرغ ملا هو أحظى يل )٤(
لـق لآلخـرة  أن يكون دافعاً يل نحو االهتامم باآلخرة والسعي هلا، فإن اإلنسان قد خُ

وهـذا ال (وليس للدنيا، فاألحر به أن يكون معظم سعيه لآلخـرة ولـيس للـدنيا 
يتعارض مع طلب الرزق ولكن من دون أن تكون طلب الدنيا وزينتها هي اهلـدف 

أمـري املـؤمنني يف حـديث  احليـاة كـام والغاية التي تستغرق الوقت واجلهـد كلّـه يف
 ). »أبداهنم يف األرض وقلوهبم يف السامء«

 ). بحيث يوجهني كيفام يريد(قيادي أو زمام أموري : عناين )٥(

أي يف عدم الثقة املطلقة برزق اهللا وفضله وكـأنّ كـلّ الـذي قـد : يف سوء الظن )٦(
، وكلّ ذلك من عـدم اليقـني مىض من اللطف اإلهلي ال يدلّ عىل دوام رمحته ورزقه

 . باهللا، فكلّام ازداد يقني اإلنسان باهللا ازداد خشوعه له وإيامنه بقدره وقضائه

 . أي كثرة وساوس الشيطان وإحيائه وتزيينه للشهوات: سوء جماورته يل )٧(
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تَعصِ  أَسْ ، وَ ـــهُ ـــكَ لَ ــهِ  IQHمُ تِ كَ لَ ــنْ مَ ــكَ يفِ IRHمِ عُ إلَيْ ـــرَّ أَتَضَ ، وَ
فِ  أَسأَلُكَ يفِ  ISHرصَ نِّي، وَ هِ عَ يْدِ بِيالً كَ زقِي سَ لَ إىلَ رِ هِّ   .أَنْ تُسَ

ىلَ ابتِدَ  دُ عَ مْ لَكَ احلَ إلـافَ ، وَ امِ سَ مِ اجلِ رَ ـئِكَ بِالنِّعَ ـكْ كَ الشُّ امِ هَ
ىلَ اإلِ  اعَ انِ وَ لِّ إلِ حسَ ، فَصَ امِ ـدٍ نعَ َمَّ ىلَ حمُ هِ  عَ آلـِ َّ  ،وَ ـيلَ لْ عَ ـهِّ سَ وَ

يَنـِ أَنْ تُرضِ ، وَ كَ يلِ يرِ نِي بِتَقدِ نِّعَ قَ أَنْ تُ زقِي وَ تـِـرِ صَّ يامَ ـي بِحِ ي فـِ
بِيلِ  ي يفِ سَ رِ مُ عُ ي وَ مِ سْ نْ جِ بَ مِ ـا ذَهَ ـلَ مَ عَ ْ أَنْ جتَ ، وَ تَ يلِ مْ سَ قَ

تِكَ  اعَ قِنيَ  ،ITHطَ ازِ ُ الرَّ ريْ  . إنَّكَ خَ
مَّ للَّ ا وذُ بِكَ مِ  هُ ارٍ إينِّ أَعُ ـاكَ  ،نْ نَ صَ نْ عَ ىلَ مَ ا عَ َ لَّظْتَ هبِ غَ ، IUHتَ

                                                             

 . أسألك املنعة والصون واحلفظ: استعصمك )١(

م بزمام أموري قدرته الراسخة وصفاته الذاتية التي: ملكته )٢(  . يتسلط هبا عيلّ ويتحكّ

 . دفع وإبعاد مكائده وحيله: رصف كيده )٣(

أي ال يكون حتصيل املـال والثـروة واجلـاه والسـلطان وبقيـة شـهوات الـدنيا  )٤(
وزينتها هو الشغل الشاغل الذي يستهلك العمر وتفنى فيه القو البدنية والعقليـة، 

قدرِ سعيه هلا كام ان منزلته يف الدنيا بقدر سعيه هلـا  فإنّ منزلة اإلنسان يف اآلخرة عىل
ولكن شتّان ما بني منازل اآلخرة الدائمة ومنازل الدنيا الفانية فاألحر بـاملؤمن أن 

 . يكون فناء عمره يف األعامل التي تريض اهللا وتعمر آخرته

نيا، فإنّ اآلخرة يف نار جهنم تنتهي الرمحة اإلهلية التي كان يغمر هبا العباد يف الد )٥(
هي دار اجلزاء، وهلذا تكون طبيعة املعاملة يف جهنم هي اخلشونة والغلظة والقسـوة 

ا يْهَ لَ ةٌ  والعذاب الشديد اخلايل من كلّ رمحة ﴿عَ الئِكَ ادٌ  غِالظٌ  مَ دَ ونَ  ال شِ صُ عْ ـا اهللاَ يَ  مَ
مْ  هُ رَ لُونَ  أَمَ عَ فْ يَ ا وَ ﴾ مَ ونَ رُ مَ ؤْ  . يُ
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فَ  ـدَ ـنْ صَ ا مَ َ تَ هبِ دْ عَّ وَ تَ ـارٍ  IQHوَ ـنْ نَ مِ ، وَ ـاكَ ضَ ـنْ رِ ـا نُ  عَ هَ ورُ
ةٌ  لْمَ ا ،IRHظُ يِّنُهَ هَ ـارٍ  ISHوَ ـنْ نَ مِ ، وَ يـبٌ رِ ا قَ هَ عِيـدُ بَ ، وَ يمٌ ـلُ  أَلـِ أكُ يَ

ولُ  يَصُ ، وَ ا بَعضٌ هَ ىلَ بَعضٍ  ITHبَعضَ ا عَ هَ ارٍ بَعضُ نْ نَ مِ رُ  ، وَ ـذَ  IUHتَ
يامً  مِ ِيامً IVHالعِظَامَ رَ ا محَ هَ قِي أَهلَ تَسْ ـارٍ IWH، وَ نْ نَ مِ ـىلَ  ، وَ ـي عَ بْقِ الَ تُ
عَ إِ  َّ نْ تَرضَ ـىلَ مَ رُ عَ ـدِ قْ الَ تَ ا، وَ هَ ـتَعطَفَ ـنِ اسْ مُ مَ الَ تَـرحَ ا، وَ لَيْهَ

عَ لَ  شَ نْ خَ مَّ يفِ عَ فِ تَسْ ـالتَّخْ اسْ ا وَ رِّ هَ َا بِأَحَ اهنَ كَّ قَى سُ لْ ا، تَ لَمَ إلَيْهَ
َا هيْ ا لَدَ الِ  ،مَ نْ أَلِيمِ النَّكَ الِ  IXHمِ بَ يدِ الوَ دِ شَ وذُ بـIYHِوَ أَعُ ـنْ ، وَ كَ مِ

                                                             

 ).  اهللاعن رىض(أعرض وخرج : صدف )١(

ة نرياهنـا وسـعريها ودخاهنـا تكـون : نار نورها ظلمة )٢( أي إنّ قعـر جهـنّم لشـدّ
بني فيهـا، كـام يف اخلـرب ت، ثـم «: مظلمةً عىل املعذّ ة حرارهتـا أمحـرّ إنّ جهـنّم لشـدّ

ت، ثمّ اسودّت  . »أبيضّ

لهحت يمكن وال واألذ األمل شديد هو جهنم عذاب من السهل إنّ  أي :أليم هيّنها )٣(  . مّ

أي إنّ نار جهنّم تتاموج يف هليبها كمن يصول وجيول عىل العدوّ (هيجم : يصول )٤(
 ). يف املعركة

لّف، : تذر )٥( لقى فيها من املجرمني عظامٌ متآكلة(ترتك، ختُ ن يُ  ). مَ

ل إىل أجزاء نخـرة، وفتـاتٍ : رميامً  )٦( بالياً، أي ال يبقى يشءٌ من العظام وإنام يتحوّ
خة وك ا مل تكن عظاماً صلبة متامسكةمتفسّ  . أهنّ

 . ماءً شديد احلرارة ال تطاق حرارة غليانه وسخونته: محيامً  )٧(

إذ إنّ يف جهنم أنواعاً متعـددة مـن العـذاب والـبالء يتنـاول (العقوبة : النّكال )٨(
 ). الدعاء بعضاً منها

 . سوء العاقبة، سوء املصري: الوبال )٩(
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ةِ  رَ ــاغِ ــا الفَ َ هبِ ارِ قَ يَّ  IQHعَ حَ ــا، وَ هَ اهَ ةِ أَفوَ ــالِقَ ــا الصَّ َ ــا،  IRHاهتِ َ بِأَنيَاهبِ
اءَ  طِّعُ أَمعَ قَ ي يُ ا الَّذِ َ اهبِ َ رشَ َا وَ اهنِ كَّ ةَ سُ أَفئِدَ ، ISHوَ ُمْ لُـوهبَ عُ قُ نْـزِ يَ ، وَ

يكَ لِ  دِ تَهْ أَسْ اـوَ نْهَ رَ عَ أَخَّ ا وَ نْهَ دَ مِ  . امَ باعَ
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ هِ  للَّ آلـِ ـلِ  ،وَ ضْ ا بِفَ نْهَ ينِ مِ رْ أَجِ ،  وَ كَ محَتـِ رَ

ايتِ  ــرَ ثَ ــي عَ نِ أَقِلْ ــنِ إِ  ITHوَ سْ لْ بِحُ ــذُ ْ الَ ختَ ، وَ ــكَ الَتِ َ قَ ــريْ ــا خَ نِي يَ
جِ ـال ةَ مُ هيَ رِ قِي الكَ ، إنَّكَ تَ ينَ ـا IUHريِ ـلُ مَ تَفعَ ، وَ نَةَ سَ تُعطِي احلَ ، وَ

يـدُ  رِ ءٍ  ،تُ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ أَنتَ عَ يرٌ  وَ دِ  . قَ
لَ ا لِّ عَ مَّ صَ هُ دٍ ـللَّ َمَّ رَ األَ  ى حمُ كـِ ا ذُ ، إذَ آلِهِ ـىلَ وَ ـلِّ عَ صَ ، وَ ارُ بـرَ

ــدٍ  َمَّ ــهِ  حمُ آلِ ــفَ ا ،وَ تَلَ ــا اخْ ــارُ مَ النَّهَ ــلُ وَ يْ ــالَ  ،للَّ ــعُ صَ طِ نْقَ ةً الَ يَ
ا هَ دُ دَ ـIVHمَ صَ الَ حيُ اـ، وَ هَ دُ ـدَ ـ ،ى عَ ـالَ ـصَ حَ وَ ـنُ الــةً تَشْ ، IWHءَ اهَ

                                                             

 ). واههاأف(الفاحتة : الفاغرة )١(

ة أنياهبا بعضها بـبعض حتّـى حيـدث مـن ذلـك صـوت : الصالقة بأنياهبا )٢( احلاكّ
ف لقتل الفريسة  . مرعب، وهي عالمة اإلنتظار والتلهّ

وا﴿: كام ورد يف القرآن) ٣( قُ سُ اءً  وَ ِيامً  مَ طَّعَ  محَ قَ مْ  فَ هُ اءَ عَ  . ﴾أَمْ

و العثـرة، واملقصـود اإلهنـاض مـن السـقطة أ: اإلقالة(أهنضني : أقلني عثريت )٤(
 ). بالعثرة هنا فعل السيئات واخلطيئات

 . أي املكروه من الشدائد واملعضالت والكربات: الكرهية )٥(

 . ما يمدها باإلستمرار والبقاء أي صالة دائمة بال انقطاع: مددها )٦(

 . متأل اهلواء، أي متأل الفضاء اخلارجي بكلّ ما فيه من سعة: تشحن اهلواء )٧(
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ْألُ  متَ امءَ األَ  وَ السَّ ىلَّ  ،رضَ وَ ـىلَّ اهللاُ اهللاُ صَ صَ ، وَ تَّى يَـرىضَ يْهِ حَ لَ عَ
ا ضَ آلِهِ بَعدَ الرِّ يْهِ وَ لَ الَ  ،عَ دَّ لَ ةً الَ صَ ى ،اهَ ـ حَ نْتَهَ الَ مُ ـمَ  ،وَ ا أَرحَ يَ

ِنيَ  امحِ  . الرَّ
 
 
 
 
 

+ + +  
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 أحاديث في صالة الليل

 

 صالة الليل  يف أحاديث
 

ــانُوا﴿ ــيالً  كَ لِ ــنَ  قَ ــلِ  مِ يْ ــا اللَّ ــونَ  مَ عُ ْجَ ارِ *  هيَ ــحَ َسْ بِاألْ ــمْ  وَ  هُ
ونَ  رُ فِ تَغْ   IQH﴾يَسْ

نَ وَ ﴿ د يلِ اللَّ  مِ جَّ تَهَ هِ  فَ ـ لَـكَ  افِلَـةً نَ  بـِ سَ ثَـكَ  أَنْ  ىعَ بْعَ بُّـكَ  يَ قَ  رَ ـمَ  اً امَ
ودَ  مُ   IRH﴾اً حمَ

 
 

 : قال× الصادق اإلمامعن 
نْ  امَ « لٍ  مِ مَ نٍ  عَ سَ لُهُ  حَ بدُ  يَعمَ ـ يفِ  ابٌ ثَوَ  لَهُ وَ  الَّ إِ  العَ ـ الَّ إِ  رآنِ القُ  ةَ الَ صَ

ْ  اهللاَ نَّ إِ فَ  ،اللَّيلِ  ْ  ملَ بَنيِّ َـثَوَ  يُ ـ لِعَظـيمِ  ااهبَ هَ طَرِ ،عِ  اخَ هُ ـفَ  نـدَ ـ﴿ الَ قَ تَجَ  اىفَ تَ
م نُوهبُ نِ  جُ عِ  عَ ونَ  املَضـاجِ ُـمْ  يَـدعُ هبَّ ـ رَ فَ وْ عـاً  اً خَ طَمَ ا وَ ـَّ ممِ مْ  وَ ـاهُ نـَ قْ زَ  رَ
قُونَ  نفِ يَ  امَ  نَفسٌ  تَعلَمُ  الَ فَ  * يُ فِ مـلَ  أُخْ نْ  هُ ةِ  مِ رَّ ٍ أَ  قُ زَ  عنيُ امَ  اءً جَ ـ بـِ  واانُ كَ

لونَ    ISH»﴾ يَعمَ
عقـل اإلنسـان وفكـره  واملراد بالقول فال تعلم نفس ما أخفي هلا، إنّ (

ه اهللا للمصـلّني صـالة الليـل  وخياله ال يصل إىل عظمة اجلزاء الذي أعـدّ
ةُ  رَّ ﴾ أي تقرّ أعينهم باجلزاء وهـو تعبـري عـن أفاكتفى تعاىل بقوله ﴿قُ نيٍ عَ

                                                             

 . ١٨ ـ ١٧ :رياتاالذ )١(

 . ٧٩: اإلرساء  )٢(

 . ١٢٦/ ٨: بحار األنوار  )٣(
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رسور واالبتهـاج بفضـل اهللا ولطفـه وجزائـه لعبـاده ـغاية السـعادة والـ
 ) املسارعني إىل طاعته ورضوانه

 

ــن اإل ــادقع ــام الص ــه يف× م ــاىل قول ــناتِ  نَّ إِ ﴿ تع سَ بْنَ  احلَ ــذهِ  يُ
يِّ   : ﴾ قالاتِ ئَ السَّ
بُ  يلِ بِاللَّ  نِ ؤمِ املُ  ةُ الَ صَ « لَ  امَ بِ  تَذهَ مِ نْ  عَ نبٍ  مِ   IQH»ارِ هَ بِالنَّ  ذَ
ر عن ذنوبـه فعليـه بصـالة الليـل(  واالسـتغفار بمعنى من أراد أن يكفّ

  )بذلك الوقت
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

ملَ عَ « أْبُ  هُ نَّ إِ فَ  ،اللَّيلِ  يامِ قِ بِ  يكُ نيَ ـالِ الصَّ  دَ م، حِ بلَكُ  اللَّيـلِ  امَ يَـقِ  نَّ إِ وَ  قَ
ةٌ  ربَ نهاةٌ وَ  اهللاِ، ىلَ إِ  قُ   IRH»ثمِ اإلِ  نِ عَ  مَ
أي إنّ قيام الليل هي سنّة األولياء والصاحلني من قـديم األزمـان ألنّ (

 ) ن موارد الذنوبفيه القرب من اهللا ولطفه وعنايته يف ابعاد املؤمن ع
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
بدَ  نَّ إِ « ىلَّ  اذَ إِ  العَ َ هِ  ختَ يِّدِ وفِ  يفِ  بِسَ مِ  اللَّيلِ  جَ ـنَ وَ  املُظلـِ ،اجَ  اهللاُ ثبَـتَ أَ  اهُ

لبِهِ  يفِ  ورَ النُّ  لَّ  ولُ قُ يَ  ثُمَّ  ،قَ تِهِ ئِ الَ مَ ـلِ  لُهُ الَ جَ  جَ تِ ئِ الَ مَ  ايَ  :كَ واا ي،كَ  ىلَ إِ  نظُـرُ
ي، بــدِ ــفَ  عَ ــ دقَ َ ــوفِ  يفِ  يبِ  ىلَّ ختَ يــلِ  جَ ــمِ  اللَّ ــالبَ وَ  املُظلِ ،الَ  ونَ الُ طَّ ــونَ  هُ

                                                             

 . ٢٦٦/ ٣: الكايف  )١(

ل كنز) ٢(  . ٢١٤٢٨/  العامّ



 

 ٦٩٣ 

 أحاديث يف صالة الليل

، الغافِلونَ وَ  وا نِيامٌ دُ رتُ  دقَ  ينِّ أَ  اشهَ فَ   IQH»لَهُ  غَ
 

ر اهللا عقله وبصـريته ويرزقـه القلـب ( أيّ إنّ من يصيلّ صالة الليل ينوّ
والتــي تــنعكس عليــه يف ســعادة الــدنيا  اخلاشــع العــارف بــاهللا وعظمتــه

 ) ةواآلخر
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ « ثُرَ  مَ نَ  يلِ بِاللَّ  تُهُ الَ صَ  كَ سُ هُ  حَ جهُ   IRH»هارِ بِالنَّ  وَ

 

سيامء املؤمنني والصـاحلني بمعنى أن املداوم عىل صالة الليل يكتسب (
 ) يف نظارة الوجه وآثار العبادة

 

  :قال× عن أمري املؤمنني
ةٌ  اللَّيلِ  امُ يَ قِ « حَّ صَ ، مَ نِ ـوَ  لِلبَدَ بِّ  ـاةٌ رضَ مَ زَّ  لِلـرَّ ،وَ  عَ ضٌ وَ  جلَّ  تَعَــرُّ

،لِ  محَةِ كٌ وَ  لرَّ َسُّ   ISH»النَّبِيِّنيَ  قِ خالَ أَ بِ  متَ
 

ال يناهلـا إال مـن  أي إنّ قيام الليل يؤدّي إىل توفيقات دنيوية وأخروية(
أخلص هللا وابتغى رضوانه وفضله، فإن حلظة صفاء وانكشاف يف القلـب 

اعت يف متاهـات الـدنيا وضـلت عـن تعدل سنوات مـن العمـر قـد ضـ
  .)الوصول هللا ومعرفة السبيل إليه

                                                             

 . ٣٥٤/  للصدوق األمايل) ١(

 . ٤٧٤/ ١ الفقيه حيرضه ال من) ٢(

 . ١٤٣/ ٨٧ األنوار بحار) ٣(



 

 ٦٩٤ 

 أحاديث يف صالة الليل

 

  :قال ×الصادق اإلمام عن
زَّ  اهللاَ نَّ إِ « ينَةُ  ونَ البَنُ وَ  املالُ ﴿ الَ قَ  جلَّ وَ  عَ ياةِ  زِ نيَ  احلَ َ  نَّ إِ  ﴾االـدُّ  الـثَّامينِ
كَ  يهَ  اتٍ عَ رَ لِّ بدُ  ايُصَ رَ  العَ ةِ  ينَةُ زِ  اللَّيلِ  آخِ رَ   IQH»اآلخِ
 

كام يسعى اإلنسان لتزيني داره وحملّ عمله ووسائل نقله بزينة الـدنيا ف(
لتجميلها وحتليتها فإنّ عليه أن هيتمّ بزينة اآلخرة وما فيهـا مـن سـعادات 
دائمة بأداء الصالة واكتساب احلسنات فصـالة ركعتـني أفضـل مـن مئـة 

 ) تزيّن الدار الفانيةولوحة وحتفة أثرية مزهرية 
 

  :قال ×دقالصا اإلمام عن
 

بُ  يلِ بِاللَّ  نِ ؤمِ املُ  ةُ الَ صَ « لَ  امَ بِ  تَذهَ مِ نْ  عَ نَ  مِ @IRH»ارِ هَ بِالنَّ  بٍ ذَ
 

أي أن صالة الليل تكون كفارة للمـؤمن عـام صـدر منـه مـن اللمـم (
 ).والذنوب يف هناره

 

  :قال ×الصادق اإلمام عن
بَيِّضُ  اللَّيلِ  ةُ الَ صَ « جهَ  تُ ، بُ تُطَيِّـ اللَّيـلِ  ةُ الَ صَ وَ  ،الوَ يحَ ـوَ  الـرِّ  ةُ الَ صَ

لِبُ  اللَّيلِ  زقَ  جتَ  ISH»الرِّ
                                                             

 . ١٢٦/ ٨٣ األنوار بحار) ١(

 . ٢٦٦/ ٣ الكايف) ٢(

 . ٣٦٣/  الرشائع علل) ٣(



 

 ٦٩٥ 

 أحاديث يف صالة الليل

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
لُ الرَّ  يقَظَ أَ  اذَ إِ « هُ أَ  جُ نَ  هلَ آ اللَّيلِ  مِ تَوَ َضَّ ياوَ  فَ لَّ تِبا صَ ـنَ  كُ  اكِرينَ الـذَّ  مِ
  IQH»اكِراتِ الذَّ وَ  اً ريَ ثِ كَ  اهللا

املواظبـة وهذا ما يستدعي تشجيع األهل واألوالد عىل صالة الليـل و(
 ) عليها مجيعاً ليعظم هلم األجر والثواب

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ  امَ « بدٍ  مِ ثُ  عَ َدِّ هُ نَ  حيُ ةٍ سَ  يامِ قِ بِ  فسَ نَ  اعَ يَنـامُ  اللَّيلِ  مِ ـعَ  فَ ـ الَّ إِ  انهَ  انَ كَ

هُ  ةً  نَومُ قَ دَ قَ  صَ دَّ َ  اهللاُ تَصَ يهِ عَ  اهبِ تِبَ وَ  لَ   «IRHنَوَ  امَ  جرُ أَ  لَهُ  كُ
محة اهللا بعباده أن يكتب هلـم األجـر واملثوبـة عـىل نيـتهم أي أن من ر(

 ).الصاحلة ويمن عليهم برمحته الواسعة وعافيته يف البدن والنفس
 

 )صـالة الليـلبعدم قدرته عىل له أحدهم اشتكى عندما (عن أمري املؤمنني 
 : قال
لٌ  نتَ أَ « جُ تكَ  دقَ  رَ يَّدَ نوبُكَ  قَ   ISH»ذُ
نفسه عندما حيرم من صالة الليل فقـد  ومعنى ذلك أن يراجع اإلنسان(

 ) مل يلتفت إىل أمهيتها يكون ذلك بذنوب أو معاصٍ 
 

                                                             

 . ٥٦١/ ٨: جممع البيان  )١(

ل  )٢(  . ٢١٤٧٥: كنز العامّ

 . ٤٥٠/ ٣ الكايف) ٣(



 

 ٦٩٦ 

 أحاديث يف صالة الليل

 : قال× عن اإلمام الصادق
لَ الرَّ  نَّ إِ « بُ  جُ ةَ  لَيَكذِ مُ  الكِذبَ َ  فيُحرَ   IQH»اللَّيلِ  ةَ الَ صَ  اهبِ

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
عالَ « ، قِيامَ  تَدَ نْ  ونَ املَغبُ  نَّ إِ فَ  اللَّيلِ بِنَ  مَ   IRH»اللَّيلِ  قِيامَ  غُ
ه ومنزلتـه يف ثوابـِ أي أن من هيمل صالة الليل يكون قد أضاع بعـضَ (

 ).اآلخرة بعدم توفيقه للصالة
 

  :قال ×الصادق اإلمام عن
لَ  نَّ إِ « جُ مُ  نبَ الذَّ  يُذنِبُ  الرَّ يُحرَ ،اللَّ  ةَ الَ صَ  فَ ـلَ  نَّ إِ وَ  يلِ مَ ءَ  العَ ــيِّ  السَ

عُ أَ  بِهِ صَ  يفِ  رسَ نَ  احِ نيِ  مِ كِّ   ISH»مِ اللَّحَ  يفِ  السِّ
 

  :قال ×الصادق اإلمام عن
مَ أَ  امَ « ةً  بدٍ عَ  ىلَ عَ  اهللاُ نعَ بَها نِعمَ لَ نبَـ يُـذنِبَ  ىتَّـحَ  اهُ يَّ إِ  فَسَ قُّ  اً ذَ  يَسـتَحِ

لبَ  كَ لِ ذَ بِ    ITH»السَّ
ومن هذه النعم صالة الليل فحينام يسلبها اهللا من عبده فعليه أن يراجع (

 ) نفسه ويلتفت إىل ذنوبه
                                                             

 . ٣٦٢/  الرشائع علل) ١(

 . ٣٤٢/  األخبار معاين )٢(

 . ٢٧٢/ ٢الكايف ) ٣(

 . ٣٣٩/ ٧٣بحار األنوار ) ٤(



 

 ٦٩٧ 

 دعاؤه يف االستخارة

 
 ستخارةدعاؤه في اال

 
@Í˙b«Ü 

@Òäb É n "#a@Ô œJ 
 

ـكَ ا لْمِ كَ بِعِ ريُ ـتَخِ مَّ إينِّ أَسْ هُ ـدٍ  ،IQHللَّ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ هِ  فَصَ آلـِ  ،وَ
                                                             

كـل عـىل يتناول الدعاء مفهوم االستخارة والتي متثل باباً من أبواب الدعاء والتو *
اهللا والثقة به، واالستخارة من موارد النعمة اإلهلية واللطف اإلهلي سـيام يف األمـور 

اج فيـه اإلنسـان إىل التي تشتمل عىل اجلانب الغيبي املجهول لإلنسـان والـذي حيتـ
مشاورة اهللا سبحانه واسـتمداد اهلـد واإلهلـام والتوفيـق منـه مـن خـالل دعائـه 

قضاه هلم، ولالستخارة طرق عدة منها الصـالة ركعتـني والرضا بام اختاره للعباد و
ل إليه بعقله فيعمل به، ومنها  والدعاء بعدها، ثم ينظر اإلنسان ما وقع يف قلبه وتوصّ
االستعانة بالقرآن ملن يفهم معاين آياته ومداليلها، ومنها وضـع عالمـة باملسـبحة أو 

ألمـور الواجبـة وفيهـا غريها، واإلستخارة هي من األمور املستحبة وليسـت مـن ا
وقـد تكـون نتيجـة  ،فعل أو تركهالإرشاد للنتائج الدنيوية أو األخروية املرتتبة عىل 

االستخارة موصلة بعينها إىل اليشء املطلوب أو قد تكون من نتائجهـا الوصـول إىل 
االسـتخارة، ومـن  غريها من السبل والتي مل يكن ليهتد إليها لوال العمل بنتيجـة

ـاجلدير بال رضِ ف باالسـتخارة هـو حالـة مَ ة ولـيس عالمـة التقـو يَ ذكر أن التطرّ
فاملطلوب هو حالة الوسطية واالعتـدال  ،والتوكل بل عالمة اجلهل وضعف العقل

حيث يلزم التفكـري ) االستشارة ثم االستخارة(وعدم االفراط أو التفريط وكام قيل 
 .واعامل العقل واملشورة ثم االستخارة عند اللزوم

األساس يف االسـتخارة هـو الثقـة بـاهللا وبعظمتـه وقدرتـه وعلمـه يف األمـور  )١(
وعواقبها من جهة واجابة اهللا و حتننه ولطفه عىل من دعاه وسأله ورجاه واعتصم به 

 . فحاشا هللا أن خيذل من وثق به وجلأ إليه

SS 



 

 ٦٩٨ 

 دعاؤه يف االستخارة

ــ ــضِ لِ اقْ ـــخِ ـي بِالـوَ ــوَ  ،IQHةِ رَ ـيَ نَاـأَلْ مْ ــةَ اإلِ  IRHهِ فَ عرِ ، مَ ــارِ ختِيَ
يعَ  رِ لِكَ ذَ عَلْ ذَ اجْ ـيْتَ لَــإلَ  ISHةً ـوَ ا بِامَ قَضَ ضَ ـلِيمِ  ،نَاـى الرِّ التَّسْ وَ

تَ ـلِ  مْ كَ ـ ،امَ حَ حْ أَ ـفَ ـبَ اإلِ  ITHزِ يْ نَّـا رَ ـنيِ IUHرتِيَـابِ عَ ا بِيَقِ ـدنَ أَيِّ ، وَ
ـــال ي لِصِ خْ ـــمُ نَ مْ الَ تَسُ ، وَ ـــنَ ــزَ ال جْ عرِ ـا عَ ةِ مَ ،  IVHفَ تَ ــريَّ َ ــامَّ ختَ عَ

                                                             

رحـم بام فيه حسن العاقبة والعافيـة يف األمـور، فـاهللا أ(حسن االختيار : اخلرية )١(
الــرامحني وأدر بعواقــب األمــور وخواتيمهــا وهــو الــذي أمــر بالــدعاء ووعــد 

 ). اإلجابة
ألق فـي قلوبنا، وفقنا لـمعرفة وتشـخيص مـا أخرتتـه لنـا بوضـوح : ألـهمنـا )٢(

 . وبيّنة
أي اجعل اخلرية سبباً للتسليم والرضا بقضـائك ومـا يف (وسيلة، سبباً : ذريعة )٣(

 ). ، إذ إنه من دون اخلرية يوجد قضاء إهلي آخرذلك من االرتياح النفيس
 ). الشك وعدم الثقة بحسن قضائك واختيارك(أبعد، أزل : أزح )٤(
أي الظن والشك يف عدم االختيار الصـحيح واملـراد هـو أزل : ريب االرتياب )٥(

عنا الشك والقلق الذي يراود النفس من عدم اختيار اهللا سبحانه وتعاىل لألفضل لنا 
الرحيم ال يصدر منه غري الرمحـة، واحلكـيم ال يصـدر عنـه غـري احلكمـة، وال فإن 

يشرتط يف اخلرية أن تكون موافقة هلو النفس، بـل ينبغـي العمـل بمــا هـد اهللا 
القلب إليه سواء أحب ذلك أم كـره، فـإن ذلـك هـو مفهـوم التسـليم هللا والرضـا 

 . ميل والقطع بحالة ثابتةبقضائه وخريته، وإال فاألوىل عدم االستخارة عند الـ
ال جتعلنا مـن العـاجزين أو اجلـاهلني أو الغـافلني عـن : ال تسمنا عجز املعرفة )٦(

معرفة حكمتك يف اإلستخارة، بل أوضح لنا من أرسارها بفضلك وهـدايتك ومـا 
 . جيعل القلب منتبهاً إىل موارد رمحتك وفضلك



 

 ٦٩٩ 

 دعاؤه يف االستخارة

طَ  نَغمِ دْ  IQHفَ نَجْ قَ ، وَ اكَ ضَ عَ رِ ضِ وْ هَ مَ رَ نَكْ ، وَ كَ يَ إِ  IRHنَحَ رَ ىلَ الَّتِي هِ
اقِبَةِ  نِ العَ سْ نْ حُ دُ مِ بُ إِ  ،أَبعَ رَ أَقْ افِيَةِ وَ دِّ العَ  . ىلَ ضِ

مَّ [ هُ بِّبْ إِ  ISH]اللَّ ائِكَ حَ ضَ نْ قَ هُ مِ رَ ا نَكْ لْ  ،لَيْنَا مَ هِّ سَ ـا وَ يْنَا مَ لَ عَ
                                                             

 تبـارك وتعـاىل حـني بمعنى نسـتهني بمنزلـة اهللا(فنبخس، ننقص : فنغمط )١(
نرفض ما اختاره لنا بعد مشـاورته ومناصـحته عنـد اسـتخارته، وحاشـا هللا أن 

ى اإلستشـارة هـو العمـل بـام أوىص بـه ـيكون جاهالً أو يغشّ عبده فإنّ مقتض
املستشار احلكيم وهل هنـاك أحكـم وأوثـق وأدر مـن اهللا؟ ومـع إن العمـل 

ملستحبات ولكن العمل هبـا مـن بـاب باخلرية هو ليس من الواجبات وإنام من ا
وإال يستطيع اإلنسـان ) ألزموهم بام ألزموا به أنفسهم(األدب مع اهللا ومن باب 

 . وال حرج وال إثم عليه يف ذلكابتداءً أن يرتك االستخارة 
فإن نتيجة االستخارة قد تأيت بخالف ما يرغب فيـه اإلنسـان (نميل : نجنح )٢(

ى﴿رغم كراهة النفس له أو ميلها إىل غريه  إال أن اخلري والرشد يف ذلك سَ عَ  أَنْ  وَ
وا هُ رَ يْئاً  تَكْ وَ  شَ هُ ٌ  وَ ريْ مْ  خَ ى لَكُ سَ عَ بُّوا أَنْ  وَ ِ يْئاً  حتُ وَ  شَ هُ ٌّ  وَ مْ  رشَ اهللاُ لَكُ لَمُ  وَ أَنْـتُمْ  يَعْ  وَ

ونَ  ال لَمُ فال ينبغي أن تتخذ االستخارة وسـيلة للتربيـر والراحـة النفسـية،  ﴾تَعْ
يف حالـة املوافقـة هلـو الـنفس وتـرتك إذا كانـت بخـالف ذلــك، فيعمـل هبـا 

فاالستخارة متثل قضاءً هللا وتركها يمثل قضاءً آخر، وإذا كان لإلنسان وضوح يف 
الرؤيا وقطع يف املصلحة فال حاجة به لالسـتخارة بـل يتوكـل عـىل اهللا ويسـأله 

ل كثرية ومنها  نْ ﴿اللطف والتسديد يف ذلك وآيات التوكّ مَ لْ يَ  وَ كَّ ىلَ  تَوَ وَ  اهللاِ عَ  فَهُ
بُهُ  سْ الِغُ  اهللاَ إِنَّ  حَ هِ  بَ رِ لَ  قَدْ  أَمْ عَ لِّ  اهللاُ جَ ءٍ  لِكُ ْ راً  يشَ  . ﴾قَدْ

ال توجد يف املصدر وليسـت مـن أصـل الصـحيفة وإضـافتها مـن بـاب  ]اللهم[ )٣(
سقطت من قبل النساخ فال جيـوز اعتبارهـا قد االستحباب للحاجة إليها إذ ربام تكون 

 . أصل الصحيفة وإنام هي إضافة دخيلة عليها، اللهم فاشهد إينّ قد بلّغت من



 

 ٧٠٠ 

 دعاؤه يف االستخارة

نَـا اإلِ  مْ ِ أَهلْ ، وَ كَ مِ كْ نْ حُ تَصعِبُ مِ يَـادَ لِ نَسْ دْ ـنقِ رَ يْنَــا امَ أَوْ لَ تَ عَ
يَّتِكَ  شِ نْ مَ تَّى الَ  ،IQHمِ بَّ تَأخِ  حَ جِ ريَ نُحِ عْ الَ تَ ، وَ لْتَ جَّ ا عَ ا  مَ يلَ مَ

الَ  ، وَ رتَ الَ أَخَّ ، وَ ا أَحبَبْتَ هَ مَ رَ ، وَ  نَكْ ـتَ هْ رِ ـا كَ َ مَ ريَّ تَخَ ـتِمْ  نَ اخْ
ــ ــةً ـلَ اقِب ــدُ عَ ــيَ أَمحَ ــالَّتِي هِ أَ  ،نَا بِ ــريَ وَ صِ مُ مَ ــرَ ــدُ  ،اً كْ ي فِ ــكَ تُ إنَّ

ةَ  يمَ رِ ةَ  ،IRHالكَ يمَ سِ تُعطِي اجلَ يـدُ ISHوَ رِ ا تُ عَلُ مَ فْ تَ ـىلَ  ،، وَ أَنـتَ عَ وَ
ءٍ  لِّ يشَ يرٌ  كُ دِ  .قَ

 
 
 

+ + +  

                                                             

إرادتك، بمعنى اإلنقياد والتسليم ملشيئة اهللا وإرادتـه والـرىض بـام : مشيّتك )١(
 . استخاره لعبده

 . بمعنى ترزق اخلري وهتدي إىل الرشاد: تفيد الكريمة )٢(
 . بريةتعطي املواهب واهلبات الك: تعطي اجلسيمة )٣(



 

 ٧٠١ 

 أحاديث يف االستخارة

 
 أحاديث في االستخارة

 

 االستخارة يفوبحث  أحاديث
 

من أبواب الرمحة اإلهلية لتيسري أمـور العبـاد  اً باباالستخارة  تعترب: أوالً 
  :كام أوضحتها بعض الروايات الرشيفة ومنها وهي فرع من الدعاء

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 
نْ « تُهُ اهللاَعَ سَ  مِ تَخارَ مَ اسْ ةِ ابنِ آدَ ضَ وَ  ادَ ضَ امَ اهُ بِ رِ نْ ، وَ ى اهللاُـ قَ ةِ  مِ وَ قْ شِ

تِ  هُ اسْ مَ تَركُ ةَ اهللاِخَ ابنِ آدَ طُـهُ بِ  وَ  هُ ارَ خَ   IQH» اهللاُ قَىضَ امَ سَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
وَ وَ  الَ قَ فَ  نِ اليَمَ  ىلَ عَ ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ ولُ سُ رَ  يبَعثَنِ «  : يينِ يُوصِ  هُ
ُّ عَ  ايَ  نِ  ارَ حَ  امَ  ،يلِ ، مَ تَخارَ مَ  الَ وَ  اسْ نِ  نَدِ تَشارَ  مَ   IRH»اسْ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
مَ  امَ « تَخَ  نِ مَ  نَدِ   ISH»ارَ اسْ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
رْ « تَخِ ريَّ  الَ وَ  اسْ تَخَ مْ فَ  ،)تار اعتباطاً ال ختأي ( تَ نْ  كَ َ  مَ ـريَّ َ اختـار أي ( ختَ

رَ أَ  )هواهوبرأيه  الَ  انَ كَ  اً مْ هُ هَ   ITH»يهِ فِ  كُ
                                                             

 . ١٥٩/ ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ١٣٦: األمايل للطويس  )٢(

 . ٩٤٥٣: غرر احلكم  )٣(

 . ٢٣٤٦: غرر احلكم  )٤(



 

 ٧٠٢ 

 أحاديث يف االستخارة

ه هللا خالص إبأن تكون االستخارة يف ينبغي : ثانياً  ة واحدةوتوجّ فـإنّ  ،وملرّ
ـل والثقـة بـاهللا والرضـا  واإلجابة والفرج البصرية ـف عـىل مـد التوكّ تتوقّ
 . باختياره

 : قال× عن اإلمام الصادق
نِ « تَخارَ  مَ رَّ  اهللا اسْ ةً وَ  ةً مَ دَ وَ وَ  احِ ً  لَهُ  اهللاُ ارَ خَ  هِ بِ  اضٍ رَ  هُ تْامَ   IQH»حَ

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ  امَ « بدٍ  مِ تَخِ  نٍ ؤمِ مُ  عَ رِ  رٍ مْ أَ  يفِ  اهللاَ ريُ يَسْ هُ يُ ـرَّ  يـدُ ةً وَ  ةً مَ ـدَ ذَ  الَّ إِ  احِ ـهُ قَ  فَ

ريِ بِ  ينِ األَ  خَ رَ   IRH»مْ
 : قال× عن اإلمام الصادق

تَخَ  امَ « بدٌ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاَ ارَ اسْ عَ  نْ إِ وَ  لَهُ  ارَ خَ  الَّ إِ  نٌ ؤمِ مُ  عَ قَ هُ  امَ  وَ رَ   ISH»يَكْ
ة طرق، الستخارة ل: ثالثاً  ا عدّ الدعاء وصالة البأو فقط بالدعاء أن تكون إمّ

، وهداه اهللا إليه هثم ينظر الداعي ما وقع يف قلب ،والطلب من اهللا بقضاء احلاجة
بالقرآن أو بعالمة جيد فيـه االستخارة أو أن تكون  ،ة اهللا لهفإنّه يكون هو خريَ 

 . فيهتدي بآيات القرآن أو بعالمة املسبحة املؤمن ضالّته كاملسبحة وما شابه
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 

تَ  اذَ إِ « مْ َ رٍ أَ بِ  مهَ رفَ  مْ تَخِ بْعَ  يهِ فِ  بَّكَ رَ  اسْ ،رَّ مَ  سَ  يذِ الَّـ ىلَ إِ  انظُـر ثُـمَّ  اتٍ
بِقُ  لبِكَ  ىلَ إِ  يَسْ ةَ  نَّ إِ فَ  قَ َ ريَ ،فِ  اخلِ عنِ  يهِ عَلْ اِ  :ييَ   ITH»كَ لِ ذَ  فْ

                                                             

 . ٢٥٧: فتح األبواب )١(

 . ٢٥٧/ ٩١: بحار األنوار  )٢(

 . ٢٢٤/ ٩١: بحار األنوار )٣(

 . ٢٦٥/ ٩١: بحار األنوار  )٤(



 

 ٧٠٣ 

 أحاديث يف االستخارة

ات هو الدعاء هللا عزّ وجلّ بأن خيتار له الصالح وإن كان الدعاء ( واملراد بسبع مرّ
ة و  ) ولكن التكرار يفيد التوجه واإلخالص احدة بإخالص يفي بالغرضمرّ

ادق اإلمامعن   : قال ألحد أصحابه× الصّ
هُ وَ  اهللا تُعَظِّمُ « دُ َجِّ هُ وَ  متُ دُ مَ ْ ،آلِ وَ  النَّبيِّ  ىلَ عَ  يلِّ تُصَ وَ  حتَ ـمَّ اللَّ  :ولُ قُ تَ  ثُمَّ  هِ  هُ

ُ عَ  كَ نَّ أَ بِ  لُكَ سأَ أَ  ينِّ إِ  يبِ  املِ ةِ وَ  الغَ هادَ ،حِ الـرَّ  محنُ الرَّ  الشَّ ـالَّ  نـتَ أَ وَ  يمُ  مُ عَ
يُ  ،الغُ تَخِ أَ  وبِ محَ بِ  اهللاَ ريُ سْ   IQH»تِهِ رَ

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
تَنيِ وَ « عَ كْ لِّ رَ رِ اهللاَصَ تَخِ تَخارَ اهللاَ مُ ، مَ اهللاِوَ فَ  ،اسْ ارَ لَهُ  خَ الَّ مٌ إِ سلِ ا اسْ
  IRH»ةَ البَتَّ 

 : قال× عن أمري املؤمنني
، فَ بحَ  اهللاَ سُ الَّ لُوا إِ  تَسأَ الَ « م أَ عطَ أَ  نْ هُ إِ نَّ إِ انَهُ م، وَ اكُ كُ مَ مْ  نْ إِ كـرَ ـنَعَكُ  مَ

مخَ    ISH»ارَ لَكُ
 ) أي اختار لكم املنع واحلرمان ملصلحة إهلية أعظم من إدراك العبد(

ادق اإلمامعن  نـلِ × الصّ  يـهِ فِ  اهللا ستخريُ أَ وَ  يءَ ـالشَّ  يدُ رِ أُ  :لَهُ  قالَ  مَ
فَّ أُ  الَ فَ  أيُ  يهِ فِ  قُ وَ  : ×له قال الرَّ

تَحِ « ،ـال افْ فَ صحَ ـذْ  تَرَ  امَ  لِ وَّ أَ  ىلَ إِ  انْظُرفَ  مُ ،بِ  فَخُ   ITH»اهللا اءَ شَ  نْ إِ  هِ
                                                             

 . ٢٥٦/ ٩١: بحار األنوار  )١(

 . ٤٧٠/ ٣:  الكايف )٢(

 . ١٠٤٢٥: غرر احلكم  )٣(

 . ٣١٠/ ٣: هتذيب األحكام  )٤(



 

 ٧٠٤ 

 أحاديث يف االستخارة

االستخارة فرع من الدعاء ينبغي فيها مالحظة رشائط استجابة الدعاء يف : رابعاً 
والرضا بقضائه علامً بأنّ االستخارة تعني التسليم هللا  IQHالداعي ويف مضمون الدعاء

تكرار االستخارة عىل ذات  ، كام أنسواء أحبّ املرء ما اختاره اهللا له أو كرهه
ولكن مع تغريّ  فسد االستخارةروط الضمنية يُ ـاملوضوع من دون تغيري يف الش

، فاالستخارة مثال تلف فيها نتائج االستخارةختروط الضمنية للموضوع ـالش
ولكن  غري حسنةوسيلة النقل الربّية كالسيارة تكون باالمام املعصوم  للذهاب لزيارة

تغري الوقت كذلك  ،تغريّ الوسيلة كالذهاب بالطائرة أو القطار تتغريّ معها النتائج
ل فيه نتائج يمكن أن والزمان للزيارة  التغيري يف يكون وهكذا  االستخارة،تتبدّ

ل اجلامعة أو الزيارة  ، بمعنى أن ما شابه ودة أاملنفرالرشوط املوضوعية األخر كتبدّ
ت بعض العوامل املوضوعية لالستخارة  . التكرار لالستخارة ال يصحّ إالّ إذا تغريّ

االستخارة مستحبة وليست واجبة، وهي ال تُغني عن التفكري املسبق : خامساً 
قبل االستخارة، واإلكثار من االستخارة يف كـلّ يشء مـدعاة لتسـخيف العقـل 

يسـتخري اإلنسـان ليـذهب إىل كمثـل أن  ، االسـتخارةوزوال اللطف اإلهلـي يف
الطبيب فتأيت االستخارة إجيابية ثمّ يذهب إىل الطبيب ويعطيـه الـدواء فيشـرتي 

أو أن يسـتخري اإلنسـان يف  ،!الدواء ثـمّ يسـتخري هـل يسـتعمله أم ال يسـتعمله
ية أو الشخصية  الته املادّ فإنّ مثل االقدام عىل عمل ال يقدر عليه أو ال يملك مؤهّ

هذا التفكري يدلّ عىل عدم فهم اإلنسان ملوضوع االستخارة وعـىل جهلـه بنفسـه 
وقدراته، أو عىل طيشه ومحاقته حتّى يصل احلال عند البعض بأن يستخري عىل أن 

فمثل هذا التفكري هو من الوسواس اخلناس وال عالقـة ! ؟يستخري أو ال يستخري
 . األخيار له بمعنى االستخارة كلطف إهلي لعباده
                                                             

 . راجع مقدمة كتاب عيون الدعاء وكتاب أبواب الرمحة )١(



 

 ٧٠٥ 

 أو رأ مبتىل دعاؤه إذا ابتيل

 
 دعاؤه إذا ابتلي أو رأى مبتلى

 
@Í˙b«Ü 
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ـا ىلَ سَ دُ عَ مْ مَّ لَكَ احلَ هُ كَ بَعـدَ للَّ اتـِ افَ عَ مُ ، وَ ـكَ لْمِ كَ بَعـدَ عِ ِ رتْ

كَ  ِ ربْ فَ  ،IQHخُ َ ـرتَ دِ اقْ نَا قَ لُّ كُ ـبَ  IRHفَ تَكَ ارْ ، وَ رهُ ـهَ ـمْ تَشْ لَ ائِبَـةَ فَ العَ
                                                             

ً وهو مفهوم السرت عىل الناس وعدم التشهري هبـم  * يتناول الدعاء مفهوماً أخالقياً مهامّ
ر بسرت  اهللا عىل اإلنسـان يف معاصـيه أو اسقاط حيثيّتهم االجتامعية والدينية، حيث يذكّ

ورمحته به إذ مل يعاجله بالتشهري والعقوبة وإنام أعطاه الفرصة لريجع عن الذنب ويتوب 
إليه ويعود إىل االستقامة يف احلياة، وهو مفهوم مهم يف بناء املجتمع االسالمي الصـالح 

م اخلاصة أو الذي يقوم عىل املحبة والقيم األخالقية وعدم نرش أرسار الناس وأخباره
هتم حلفظ قيمة اإلنسان وكرامته اإلنسانية واإلسالمية  .عثراهتم وزالّ

اختبارك، معرفتـك بحقيقـة نفوسـنا فـان اهللا سـبحانه وإن كـان عاملـاً : خربك )١(
بحقيقة إيامننا وما ستنتهي إليه عواقب أمورنا ولكنـه مـع ذلـك يبـتيل عبـاده ليقـيم 

واختيارهم يف دخول اجلنة أو النـار، واملـراد مـن احلجة عليهم يوم القيامة بأعامهلم 
العبارة هو اظهار لطف اهللا وإحسانه بخلقه فهو يسرت عليهم الذنوب وال يفضحهم 
ل العقوبة هلم رغم استحقاقهم للعقوبة بل ويعفو  هبا ويعافيهم وحيلم عنهم فال يعجّ

ق اهللا عنهم عند االستغفار والتوبة، وهذه الصفات العظيمـة هـي جـزء مـن اخـال
) ختلقـوا بـأخالق اهللا(والتي ينبغـي لعبـاده التخلّـق والعمـل هبـا كـام يف احلـديث 

هتم روا سرت اهللا عليهم فيسرتوا عيوب الناس وزالّ  . ويتذكّ
 . فعل األمر املعيب: اقرتف العائبة )٢(

ST 



 

 ٧٠٦ 

 دعاؤه إذا ابتيل أو رأ مبتىل

ةَ  شَ احِ ـحْ فَ  IQHالفَ ضَ تَّــرَ بِالـ ،هُ لَم تَفْ تَسَ يـوَ اوِ سَ ـدْ  IRHمَ ـمْ تَ لَ لُلْ فَ
ْــ ــمْ هنَ ، كَ ــهِ يْ لَ ــاهُ  يٍ عَ يْنَ ــد أَتَ ــكَ قَ ــرٍ ISHلَ أَمْ ــهِ  ، وَ يْ لَ ــا عَ تَنَ فْ قَ ــد وَ قَ

نَاهُ  يْ ـدَّ تَعَ ـيِّئَةٍ ITHفَ سَ طِيئَـةٍ  ، وَ خَ ا، وَ ـبْنَاهَ تَسَ نْــتَ  اكْ ا، كُ بْنَــاهَ كَ تَ ارْ
ــا دُونَ  يْهَ لَ ــعَ عَ ،  املُطَّلِ ينَ ــاظِرِ ــىلَ إِ النَّ ــادِرَ عَ القَ قَ عالَ وَ ــوْ ــا فَ َ هنِ

ينَ  ادِرِ افِيَتُكَ لَ IUHالقَ انَتْ عَ اباً دُونَ ـ، كَ جَ دْ  نَا حِ رَ ، وَ مْ هِ ارِ  IVHاً مَ أَبصَ
ا سَ  عَلْ مَ ، فَاجْ مْ هِ عِ امَ ةِ دُونَ أَسْ رَ وْ نَ العَ تَ مِ ـنَ  ،IWHرتَ يْـتَ مِ أَخفَ وَ

                                                             

 . األمر القبيح من الذنوب: الفاحشة )١(
ملعايص عالنية وإنام كان يتسرت هبـا بمعنى مل يرتكب السيئات وا: تسرت باملساوي )٢(

خشية من النـاس وطمعـاً يف مغفـرة اهللا فلـم يتجـاهر بالعصـيان هللا يف املجتمـع أو 
ح بذلك أو يفتخر به  . يتبجّ

 . أي فعلناه ومل ننتهِ عند احلدود التي هنيتنا عن جتاوزها: كم هني لك قد أتيناه )٣(
نلتزم بأوامرك وفروضك ونعمل هبا ال  أي مل(جتاوزناه ومل نقف عنده، : تعديناه )٤(

 ). يف األمر وااللتزام، وال يف النهي واالمتناع
فلـو شـاء اهللا لفضـح عبـده العـايص وجعلـه عربةومـثالً : القادر عىل اعالهنـا )٥(

للمعتربين، ولكن اهللا يسرت عبده من مالحظة النـاس لعصـيانه كـام يؤجـل عقوبتـه 
 . ليتوب ويرجع إليه

ما )٦( دْ أي إن سرت اهللا وتأجيل عقوبته كانت كالسدّ املنيع أمام رؤية (اً عظيامً سدّ : رَ
الناس أو علمهم أو سامعهم هبذه املعايص، فأي لطف هللا أعظم من هذا اللطف مع 

 ). العاصني
، واملراد هنا ارتكاب املحرمات : العورة )٧( كل ما يسرته اإلنسان استنكافاً أو حياءً

 . هب بحيثية اإلنسان ومنزلته عند الناسواألمور املعيبة التي تذ



 

 ٧٠٧ 

 دعاؤه إذا ابتيل أو رأ مبتىل

ةِ  يلَ خِ ظاً لَ  IQHالدَّ اعِ راً ا، وَ نَ ـوَ اجِ ـقِ  IRHزَ لْ ـوءِ اخلُ نْ سُ افِ  ،عَ َ ـرتِ اقْ وَ
عيَ  سَ ، وَ طِيئَـةِ ـةِ الاخلَ بَ ــاً إىلَ التَّوْ يَةِ ـمَ ةِ،  ،احِ ـودَ يـقِ املَحمُ الطَّرِ وَ

بِ  رِّ نَا ISHوقَ ـمْ الَ تَسُ ، وَ قْتَ فِيـهِ نْـكَ  ITHالوَ ـةَ عَ لَ فْ ـا إِ  ،الغَ لَيْـكَ إنَّ
ائِبُونَ  نُوبِ تَ نَ الذُّ مِ ، وَ بُونَ اغِ  . رَ

صَ  ـكَ وَ قِ لْ ـنْ خَ ـمَّ مِ هُ كَ اللَّ تـِ َ ريَ ـىلَ خِ ـدٍ  ،لِّ عَ َمَّ تِهِ  حمُ تْــرَ عِ وَ
ةِ  ـوَ فْ نَـا لَـ ،IUHالصِّ لْ عَ اجْ ، وَ ينَ رِ كَ الطَّـاهِ تـِ يَّ رِ نْ بَ عِنيَ ـمِ ـامِ مْ سَ هُ

رتَ  امَ أَمَ طِيعِنيَ كَ مُ   .وَ
                                                             

خيلة )١( واملراد ما اشتملت عليه النفس من النوايـا واألفكـار (مكنون النفس : الدّ
لــع  واملشـاعر واهلــواجس املعيبـة والقبيحــة والتــي خيجـل اإلنســان منهـا حــني يطّ

 ). اآلخرون عليها ويعرفون حقيقته السيئة
عايص وسوء اخللق، واملقصـود بـه مـن التشـهري عن استمرار امل(رادعاً : زاجراً  )٢(

تهم يف املجتمـع، وبمعنـى آخـر ان يتـذكر ـمعتهم وحيثيّــقاط ســرين واسـباآلخ
مؤمن سرت اهللا عليه فيسرت أخطاء النـاس وعيـوهبم وخيشـى مـن معاملـة اهللا لـه ـال

 ). باملثل
ب الوقت )٣( ل يف الزمان : قرّ سـبيالً يف وال جتعل للشـيطان ) زمان التوبة(أي عجّ

ةُ  إِنَّامَ ﴿خداع النفس وتأجيل التوبة  بَ ىلَ  التَّوْ ينَ  اهللاِ عَ لُونَ  لِلَّذِ مَ عْ ـوءَ  يَ ـةٍ  السُّ الَ هَ  ثُـمَّ  بِجَ
تُوبُونَ  نْ  يَ يبٍ  مِ رِ ئِكَ  قَ أُولَ تُوبُ  فَ مْ  اهللاُ يَ يْهِ لَ انَ  عَ كَ لِيامً  اهللاُ وَ كِيامً  عَ  . ﴾حَ

دوام الغفلة عنك وعن املوت وعـن  ال جتعل صفتنا هي: ال تسمنا الغفلة عنك )٤(
 . حسابك وعقابك يف الدنيا واآلخرة

 . النخبة: الصفوة )٥(



 

 ٧٠٨ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

 
 أحاديث في الستر وتجنّب الغيبة

 

 السرت وجتنّب الغيبة يف أحاديث
 

الَ  مْ بَعضَ  يَ ﴿وَ كُ تَبْ بَعضُ ِبُّ أَ أَ  اً غْ مْ أَ حيُ كُ دُ لَ لَ أنْ يَ حَ يهِ حمَ أَ ـكُ يْتَ  خِ  اً مَ
وا اهللاَ إِ  اتَّقُ وهُ وَ تُمُ هْ رِ ﴾فَكَ يمٌ حِ ابٌ رَ   IQHنَّ اهللاَ تَوَّ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ُ أُ « مخوَ إِ  ىلَ عَ  واسرتُ   IRH»انِكُ
صـفات أو بمعنى إذا علم املؤمن شـيئاً عـن أخيـه مـن األعـامل أو ال(

اً من  األفعال التي يسبّب نرشها واحلديث عنها بني الناس اساءة له أو حطّ
ث به بل يسعى يف  قيمته وقدره يف املجتمع فينبغي عليه أن يسرته وال يتحدّ

 ) اخفائه وكأنّ املوضوع يتعلّق به أو بأحدٍ من أحبّته
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 

نْ « ً الَ مُ قَ أَ  مَ ثرَ الَهُ اهللاُقَ أَ  سلِامَ هُ  عَ   ISH»تَ
ومدّ له يد املساعدة بالسرت عىل  همن أعان مسلامً عند عثرته أو خطئ أي(

ته  ) ذنبه والتسديد يف اصالح أمره دفع اهللا عنه عثراته وسرت عيوبه وزالّ
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

نَ  نَّ إِ « يبَةِ  مِ هُ  امَ  يكَ خِ أَ  يفِ  ولَ قُ تَ  نْ أَ  الغِ َ رتَ يهِ عَ  اهللاُ سَ   ITH»لَ
                                                             

 . ١٢: احلجرات  )١(

 . ٤٢٦/ ١٢: مستدرك الوسائل )٢(

 . ٢٧٤/ ٣: سنن أيب داوود  )٣(

 . ١٨٤: معاين األخبار  )٤(



 

 ٧٠٩ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

أي إن من الغيبة هو احلديث عن اآلخـرين وإن كـان يشـمل احلقيقـة (
ولكنه يكشف عن اإلنسان بعض عيوبه أو مساوئه أو ما ال حيب أن يعرفه 

 ).الناس عنه
طبَةِ  يفملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن  ةِ  خُ جّ داعِ  حِ  : قال الوَ

َ أَ « ،النَّ  اهيُّ ـ نَّ إِ  اسُ مدِمَ كُ ممـوَ أَ وَ  اءَ معرَ أَ وَ  الَكُ ـكُ ـرَ  ملَـيكُ عَ  اضَ ،حَ  امٌ
ةِ  رمَ حُ م كَ كُ كُم يفِ  اذَ هَ  يَومِ هرِ كُم يفِ  اذَ هَ  شَ مَ  اهللاَ نَّ إِ  ا،ذَ هَ  بَلَدِ رَّ يبَـةَ  حَ  الغِ

مَ  امَ كَ  رَّ   IQH»مَ الدَّ وَ  الَ املَ  حَ
بمعنى أنّ من اغتاب أخيه كان كمن سفك دمه وسلب مالـه وانتهـك (

 ) عرضه
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

يبَةُ « دُّ أَ  الغِ نَ  شَ   »انَ الزِّ  مِ
 يا رسول اهللا؟  يفَ كَ وَ  :قالوا

تُـ ثُـمَّ  يَزينِ  لُ جُ الرَّ « :ملسو هيلع هللا ىلصقالَ  يَتُـوبُ  وبُ يَ ،عَ  اهللا فَ يـهِ ـ نَّ إِ وَ  لَ بَ صَ  احِ
يبَةِ  رُ  الَ  الغِ رَ  ىتَّ حَ  لَهُ  يُغفَ بُهُ صَ  لَهُ  يَغفِ   IRH»احِ

أي إنّ الزنا واخلمر وأمثال ذلك من األعامل السيئة هو جتاوز عىل حقّ (
ا الغيبة وأمثاهلا فهي جتاوز عـىل اهللا وحده  فيتوب اهللا عىل من تاب إليه، أمّ

                                                             

يتساهل يف ، ويف هذا احلديث إيضاح خلطورة الغيبة التي ٥٤٩/  ٨: ميزان احلكمة )١(
 . أمرها الناس إذ إنّ حرمتها ال تقلّ عن سفك الدماء وغصب األموال باحلرام

 . ٥١١/  ٣: الرتغيب و الرتهيب  )٢(



 

 ٧١٠ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

إىل جتاوز عىل حقّ اهللا، ولذا يبقى إثمها وتبعتها معلّقاً  حقّ الناس باإلضافة
 ) بمغفرة الناس وعفوهم إىل يوم القيامة

 : قال× عن أمري املؤمنني
يبةَ اكَ وَ يَّ إِ « َ إِ فَ  ،الغِ تُكَ إِ هنَّ َقِّ ، وَ النَّ وَ  ىلَ اهللاِا متُ بِطُ أَ اسِ كَ حتُ   IQH»جرَ
ض فاملغتاب باإلضافة إىل اإلثم الرشعي الذي يرتكبه ( بالغيبة فإنّه يتعرّ

إىل اآلثار االجتامعية املتولّدة عن ذلـك مـن ردّ فعـل املغتـاب أو ردّ فعـل 
  )السامع والتي قد تنعكس آثارها سلبياً عىل صاحب الغيبة نفسه

 

  :قال× عن أمري املؤمنني
دْ  الَ « وِّ كَ نَ  تُعَ يبَةَ  فسَ عتَ  نَّ إِ فَ  ،الغِ هَ مُ ظِ  اادَ رمِ  يمُ عَ   IRH»اجلُ

 

د كـالم ( أي ال حيسب املغتاب أنّه مل يفعل شـيئاً أو أنّ غيبتـه كـان جمـرّ
باللسان أو إثم بسيط بل هو عمـل يف حقيقتـه عظـيم اجلـرم ألنّ حسـابه 

ه أ ن يستوفيه كـامالً مـن شديد يوم القيامة إذ يتعلّق باآلخر والذي من حقّ
وإن عـدم  حسنات املغتاب أو يضيف إليه شيئاً من سـيئاته مقابـل الغيبـة

 ) التصدي للنفس عند الغيبة جيرؤها ويعودها دوام الغيبة
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
لَ  نَّ إِ « جُ هُ تَ كِ  ىلَيُؤتَ  الرَّ نشُ  ابَ ،رَ  ايَ  :ولُ قُ يَ فَ  اً ورَ مَ نَ  ينَ أَ فَ  بِّ سَ ـ اتحَ  اذَ كَ

                                                             

 . ٢٦٣٢: غرر احلكم  )١(

 . ١٠٣٠٠: غرر احلكم  )٢(



 

 ٧١١ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

لتُها اذَ كَ وَ  مِ تْ  عَ تي؟ يفِ  لَيسَ يفَ حِ يَت :ولُ قُ يَ فَ  !صَ ِ   IQH»اسَ النَّ  اغتِيابِكَ بِ  حمُ
فكلّ عمل يف الدنيا مهام كان صغرياً له حساب يف اآلخرة عنـد مليـك (

وإن حسنات العبد لتعطى إىل من اغتابه لتكـون  مقتدر ال يضلّ وال ينسى
 ) له كفارة عن سيئاته يف الغيبة

 : القملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ « رَ  مَ كَ الً رَ  ذَ هُ اغتَ  فَقدِ  يهِ فِ  امَ بِ  جُ   IRH»ابَ
أي إنّ ذكر اإلنسان بأمر حقيقي فيه كأن يقول هذا أعور أو أعرج وما (

ر أو فيه عدم رضا املقابل فهو غيبة  ) شابه ذلك إذا كان من غري مربّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

يبَةُ « كَ  الغِ هُ  امَ بِ  اكَ خَ أَ  ذِكرُ   ISH»يَكرَ
معنى ينبغي للمؤمن أن حيتـاط وينتبـه عنـد احلـديث عـن األخـوان ب(

 ) واألصدقاء لئالّ يقع يف الغيبة وتسبيب األذ لآلخرين ولنفسه
 : قال× عن أمري املؤمنني

يبَةُ « هدُ  الغِ زِ العَ  جُ   ITH»اجِ
أي أنّ من عجز عن مواجهة اآلخر عالنية فإنّه يلجأ إىل هذه األساليب (

 ) إليه الرخيصة يف اإلساءة
                                                             

 . ٥١٥/ ٣: الرتغيب والرتهيب  )١(

ل  )٢(  . ٨٠٣٣: كنز العامّ

ل  )٣(  . ٨٠٢٤: كنز العامّ

 . ٤٦١احلكمة : غة هنج البال )٤(



 

 ٧١٢ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

 : قال× عن أمري املؤمنني
ن اقِلُ العَ « هُ لِسَ  انَ صَ  مَ نِ  انَ   IQH»يبَةِ الغِ  عَ
ناً فإنّ األوىل به اجتناب الغيبة ( بمعنى أن اإلنسان حتّى وإن مل يكن متديّ

باً من الوقوع يف املشاكل االجتامعية الناجتة عن ذلك  ) حتسّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

ونَ أَ « يبَةُ  امَ  تَدرُ   .علَمُ أَ  ولُهُ سُ رَ وَ  اهللاُ: واالُ قَ  ؟الغِ
كَ أَ : ملسو هيلع هللا ىلصالَ قَ  هُ امَ اكَ بِ خَ ذِكرُ دُ  هُ لَ  لَ اقفَ  ، يَكرَ مأَحَ أَ أَ : هُ ي  أَ انَ يفِ كَ  نْ يتَ إِ رَ خِ

؟ قُ ا أَ مَ   ولُ
، قدِ فَ  ولُ تَقُ  امَ  يهِ فِ  انَ كَ  نْ إِ : ملسو هيلع هللا ىلصالَ قَ  ْ  نْ إِ وَ  اغتَبتَهُ نْ يَ  ملَ  دقَ فَ  ولُ تَقُ  امَ  يهِ فِ  كُ
تَّهُ  َ   IRH»)ي افرتيت عليهأ( هبَ

 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
يبَةُ « وَ  امَ  يكَ خِ أَ  يفِ  ولَ قُ تَ  نْ أَ  الغِ َّ  يهِ فِ  هُ هُ  دقَ  اممِ َ رتَ ،عَ  اهللاُ سَ يـهِ ـأَ فَ  لَ  اذَ إِ  امَّ

قَدِ ﴿: اهللا ولُ قَ  كَ لِ ذَ فَ  يهِ فِ  يسَ لَ  امَ  لتَ قُ  لَ  فَ تَمَ تانا احْ ْ بِينَ  ثْامً إِ وَ  هبُ   ISH»﴾اً مُ
آلخر وإن كان حـديثاً صـادقاً ولكنّـه إن كـان يكشـف فاحلديث عن ا(

ث يف غيبتـه  بعض العيوب التي ال يعلمها السامع عنه فقـد دخـل املتحـدّ
 ) وترتّبت عليه آثام الغيبة وآثارها الدنيوية واألخروية

 

                                                             

 . ١٩٥٥: غرر احلكم  )١(

 . ٥١٥/ ٣: الرتغيب والرتهيب  )٢(

 . ٢٧٥/ ١: تفسري العيّايش  )٣(



 

 ٧١٣ 

 نّب الغيبةأحاديث يف السرت وجت

 : قال× الكاظم اإلمامعن 
نْ « رَ  مَ كَ الً رَ  ذَ نْ  جُ هِ  مِ لفِ  )عنـهأثنـاء احلـديث يف عند عدم حضوره أي ( خَ

وَ  امَ بِ  َّ  يهِ فِ  هُ هُ  اممِ فَ رَ ن مـن صـفاته أو أي بام يعرفه الناس أو املستمعو( اسُ النَّ  عَ
ة ْ  )أخالقه وأموره اخلاصّ ، ملَ غتَبْهُ نْ وَ  يَ هُ  مَ رَ كَ نْ  ذَ هِ  مِ لفِ ـوَ  امَ بِ  خَ ـَّ يـهِ فِ  هُ  الَ  اممِ

هُ  فُ هُ اغتَ  اسُ النَّ  يَعرِ   IQH»ابَ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نْ « لَ عَ  مَ م، مْ لَ فَ  اسَ النَّ  امَ هُ موَ  يَظلِمْ ثَهُ دَّ ُم، مْ لَ فَ  حَ هبْ موَ  يَكـذِ هُ ـدَ عَ  وَ

م، مْ لَ فَ  هُ لِفْ وَ فَ  خيُ َّ  هُ لَـتْ  نممِ مُ ، كَ تُـهُ وءَ رُ توَ  مُ ـرَ دَ  ظَهَ ،عَ بَـتوَ  الَتُـهُ جَ  وَ
،أُ  تُهُ وَّ توَ  خُ مَ رُ يبَتُهُ  حَ   IRH»غِ

رم حتـتعامله مع النـاس أي من التزم بأساسيات اإلسالم يف سلوكه و(
 ) غيبته وال جيوز هتك حرماته

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
رتُ « رَ يَ أُ  يلةَ لَ  مَ ـ يبِ  رسِ ـومٍ  ىلَ عَ ـونَ  قَ شُ مِ ـ خيَ جُ موُ هُ ـأَ بِ  وهَ ،ظفَ همِ  ارِ

ئِ  ايَ  :لتُ قُ فَ  ربَ ،جَ نْ  يلُ غتَـ ينَ ذِ الَّـ ءِ الَ ؤُ هَ  :الَ قَ فَ  ءِ؟الَ ؤُ هَ  مَ  اسَ النـَّ ابُونَ يَ
عُونَ وَ  قَ مْ عرَ أَ  يفِ  يَ هِ   ISH»اضِ

وهو تصوير ملا يفعله املغتاب بنفسه عنـد مـا يغتـاب اآلخـرين حيـث (
                                                             

 . ٣٥٨/ ٢: الكايف  )١(

 . ٢٠٨: اخلصال  )٢(

 . ١١٥/ ١: تنبيه اخلواطر  )٣(



 

 ٧١٤ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

 ).تكون عقوبته يوم القيامة اشد واقسى
 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « نٍ  يفِ  الَ قَ  مَ ؤمِ أَ  امَ  مُ ينَ  تهُ رَ تهُ وَ  اهُ عَ عَ مِ نَ أُ  سَ ،ذُ وَ فَ  اهُ نَ  هُ ـ ينَ ذِ الَّـ مِ  الَ قَ
زَّ  اهللاُ ِ  ينَ ذِ الَّ  نَّ إِ ﴿ لَّ جَ وَ  عَ يعَ  نْ أَ  بُّونَ حيُ ةُ الفَ  تَشِ شَ ينَ  يفِ  احِ نُوا الَّذِ مْ ـلَ  آمَ  هُ
ذَ  يَ  يفِ  لِيمٌ أَ  ابٌ عَ نْ ةِ اآلوَ  االدُّ رَ تُمْ أَ وَ  يَعلَمُ  اهللاُوَ  خِ ونَ  الَ  نْ   IQH»﴾تَعلَمُ

أخيه املـؤمن ويسـكت عـن اظهـار  عورة وهو تنبيه للمؤمن أن يسرت(
ته حتّى وإن كان كالمه عني احلقيق ة ومن دون زيادة أو نقـص عيوبه وزالّ

 ) وإالّ فإنّه يقع يف إثم الغيبة وإثم نرش الفاحشة وإشاعتها بني املؤمنني
 

 : قال× عن اإلمام الكاظم
نَّ تُذِ  الَ « يهِ عَ  يعَ أي تعيبـه وتـنقص مـن ( هِ بِ  ينُهُ تَشِ  اً يئَ شَ  )أي عىل املؤمن( لَ
مُ وَ  ،)قدره دِ ، هِ بِ  هتَ تَهُ وءَ رُ ـنَ  يَكونَ فَ  مُ ـ ينَ ذِ الَّـ مِ ـزَّ  اهللاُ الَ قَ ـوَ  عَ  نَّ إِ ﴿ لَّ جَ

ِبُّونَ  ينَ ذِ الَّ  يعَ  نْ أَ  حيُ ةُ الفَ  تَشِ شَ ينَ  يفِ  احِ وا الَّذِ نـُ مْ ـلَـ آمَ ـذَ  هُ يمٌ أَ  ابٌ عَ  يفِ  لـِ
يَ  نْ ةِ اآلوَ  االدُّ رَ تُمْ أَ وَ  يَعلَمُ  اهللاُوَ  خِ ونَ  الَ  نْ   IRH»﴾تَعلَمُ
من قدرهم فإنّ فليتق اهللا من هيدم مروءة الناس وهيتك حرماهتم وحيطّ (

عذاب اهللا شديد يف الدنيا واآلخرة عـالوة عـىل أنّ مـن يفعـل ذلـك إنّـام 
 ) يعكس ضعف إيامنه وقلّة دينه وانحطاط قيمه وإنسانيته

                                                             

 . ٣٥٧/ ٢: الكايف  )١(

 . ٢٩٥: ثواب األعامل  )٢(



 

 ٧١٥ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
و« وُ يوبِ  ذَ ِبُّونَ  العُ ةَ شَ إِ  حيُ عَ  اعَ عَ  ،اسِ النَّ  بِ ايِ مَ مُ ـلَـ لِيَتَّسِ  يفِ  العُـذرُ  هُ

عَ  ممَ   IQH»ايبِهِ
ه لكـي يكـون ذلـك بيف عياملغتاب حيب أن يرشك اآلخرين  بمعنى أن(

 ) ومسوغاً لالستمرار هبالغيبته ربراً م
 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « وَ  مَ نٍ  ىلَ عَ  رَ ؤمِ وَ  مُ ةً رِ رِ  ايَ َ  يدُ يُ ينَهُ  اهبِ أي اظهار عيوبه واحلطّ مـن ( شَ
دمَ وَ  )قدره تِهِ  هَ وَّ رُ نْ  لِيَسقُطَ  مُ ِ أَ  مِ ،النَّ  عنيُ هُ أَ  اسِ جَ زَّ  اهللاُ خرَ ـنْ  لَّ جَ وَ  عَ  مِ
الَ  تِهِ وَ ةِ  ىلَ إِ  يَ اليَ   IRH»انِ يطَ الشَّ  وَ
أي إنّ من يكون كذلك إنّام جعل نفسه ألعوبة بيد الشيطان ليسـري بـه (

 ) نحو جهنّم وخزي الدنيا واآلخرة
 

 من ال حرمة يف غيبته 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

يهِ عَ  يسَ لَ  ةٌ ثَ الَ ثَ « يبَةٌ  ملَ نْ  :غِ رَ  مَ هَ ، جَ هِ سقِ نْ وَ  بِفِ ، يفِ  ارَ جَ  مَ هِ كمِ نْ وَ  حُ  مَ
هُ  ولُهُ قَ  الَفَ خَ    ISH»فِعلَ

                                                             

 . ٥١٩٨: غرر احلكم  )١(

 . ٢٥٤/ ٧٥: نوار بحار األ )٢(

 . ٢٥٢/ ٢: تنبيه اخلواطر  )٣(



 

 ٧١٦ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

فالفاسق املتهتّـك أو املعلـن عـن فجـوره وفسـقه، والظـامل املتجـاوز (
للحقوق والعـدل يف سـلوكه وأعاملـه، واملنـافق سياسـياً أو مصـلحياً أو 

رع غيبـتهم ألجـل ـفقد أجاز الش عقائدياً أو الذي يعمل بخالف ما يقول
 ) إيقافهم عند حدودهم واستنقاذ حقوق املظلومني منهم

 

ةملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا  : قال يف أحاديث عدّ
قِ لفَ لِ  يسَ لَ « يبَةٌ  اسِ رِ لفَ لِ  يسَ لَ «و »غِ يبَةٌ  اجِ   IQH»غِ
ألنّه هـو  أي املتجاهر بالفسق أو االنحطاط األخالقي ال تشمله الغيبة(

 نفسه بحديثه أو عمله ولعلّ يف الغيبة ردع له أو ألمثالهالذي قد أعلن عن 
 ) عن الفسوق

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « يَ  الَ  مَ يبَةَ  الَ  لَهُ  اءَ حَ   IRH»لَهُ  غِ
أي الذي ال يستحيي من اهللا ومن الناس يف انتهاكه حرمات اهللا عالنية (

 ) فقد سقطت حرمة غيبته
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

ونَ أَ « وُ رِ الفَ  ذِكرِ  نْ عَ  )عنى تتقون اهللابم( تَرعَ هُ  ىتَّ حَ  اجِ فَ ؟النَّ  يَعرِ  !اسُ
وا رُ اذكُ رَ الفَ  فَ رهُ  يهِ فِ  امَ بِ  اجِ ذَ   ISH»اسُ النَّ  حيَ

                                                             

ل  )١(  . ٨٠٧٥ـ  ٨٠٧١: كنز العامّ

ل  )٢(  . ٨٠٧٣: كنز العامّ

ل  )٣(  . ٨٠٧٠: كنز العامّ



 

 ٧١٧ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

رعية لتشـخيص ـوهو تنبيه للمؤمنني ليميّزوا وليدقّقوا يف املوازين الش(
ص الفاجر املتهتّك عن املؤمن املتسرت بعيوبه فإنّ لكـلٍّ مـنهم ميزانـه اخلـا

ة والتي قد تستدعي األخذ عىل يد الفاجر ونشـ ر عيوبـه ـومعاملته اخلاصّ
 ) لريتدع عن فعله

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
رَ جَ  اذَ إِ « قُ الفَ  اهَ هِ بِ  اسِ سقِ ةَ  الَ فَ  فِ رمَ يبَةَ  الَ وَ  لَهُ  حُ   IQH»غِ

 

ضا اإلمامعن   : قال× الرِّ
نْ « لبابَ  ىلقَ أَ  مَ يَ  جِ يبَةَ  الَ فَ  اءِ احلَ   IRH»لَهُ  غِ
 ).أي من كان متهتكاً ال يبايل بسخط اهللا فهو من جيوز غيبته(

 

 رد الغيبة عن املؤمنني
 : قال× عن أمري املؤمنني

عُ السَّ « يبَةِ  امِ غتَ ـالكَ  لِلغِ   ISH»ابِ مُ
بمعنـى أنّ مـن يفســح املجـال نفسـياً أو عمليــاً للمغتـاب بمواصــلة (

ه أو منعه فإنّام هو رشيك معه  ) يف الغيبة وآثامها احلديث وعدم ردّ
 

هِ  قدـ و× عن أمري املؤمنني ـالً عنـدَ ابنـِ ـلٍ يَغتـابُ رجُ نَظَرَ إىل رجُ
 : ـ فقال× احلسنِ 

                                                             

 . ٢٥٣/ ٧٥: بحار األنوار  )١(

 . ٢٦٠/ ٧٥: بحار األنوار  )٢(

 . ١١٧١: غرر احلكم  )٣(



 

 ٧١٨ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

، ايَ « نَيَّ هْ  بُ معَكَ  نَزِّ ثلِ  نْ عَ  سَ عَ  يفِ  امَ  خبَثِ أَ  ىلَ إِ  نَظَرَ  هُ نَّ إِ فَ  ،اذَ هَ  مِ  هِ ائـِوِ
أَ  )أي قلبه وفكره( هُ فَ غَ عَ  يفِ  فرَ   IQH»كَ ائِ وِ

ى ال ينبغي للمؤمن أن يفسح املجال للمغتاب بإلقاء سمومه وما بمعن(
ب شخصية املـؤمن أمامـه ويسـقط  نفث الشيطان عىل قلبه ولسانه أن خيرّ

ه أو االعراض عنه حيثيّته  ) بل ينبغي ردّ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نْ « لَ  مَ يهِ أَ  ىلَ عَ  تَطَوَّ يبَ  يفِ  خِ عَها ةٍ غِ مِ لِسٍ  يفِ  يهِ فِ  سَ دَّ  جمَ رَ ، اهَ فَ نهُ دَّ  عَ  اهللاُ رَ
نهُ  نَ  ابٍ بَ  لفَ أَ  عَ وءِ  مِ ةِ وَ  انيَ الدُّ  يفِ  السُّ رَ   IRH»اآلخِ
أي من ردّ غيبة عن أخيه املؤمن من شخص تطاول عليه ظلـامً فردّهـا (

عنه فإنّ اهللا سـبحانه يـدفع عنـه بـذلك ألـف بـابٍ مـن األذ يف الـدنيا 
 ) واآلخرة

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ « هُ  غتِيبَ ا مَ ندَ ،سلِ املُ  وهُ خُ أَ  عِ هُ  استَطاعَ فَ  مُ نصُ  مْ لَ فَ  نَرصَ ،ـيَ لَهُ  رهُ ذَ  خَ
ةِ وَ  انيَ الدُّ  يفِ  اهللاُ رَ   ISH»اآلخِ

وإال  بمعنى جيب عىل املؤمن أن يردّ املغتاب ويدفع الغيبـة عـن أخيـه(
 ) تعرض خلذالن اهللا وسخطة يف موارد شبيهة لذلك

                                                             

 . ٢٢٥: االختصاص  )١(

 . ٥١٦: األمايل للصدوق  )٢(

 . ٣٧٢/ ٤: كتاب من ال حيرضه الفقيه  )٣(



 

 ٧١٩ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ن« هُ نعِ  اغتِيبَ  مَ نصُ  مْ لَ فَ  مُ سلِ املُ  وهُ خُ أَ  دَ ،ـيَ وَ وَ  رهُ ،ـنَصـ يعُ يَستَطِ  هُ هُ  رَ

هُ أَ  كَ هُ إِ  درَ ةِ وَ  انيَ الدُّ  يفِ  ثمُ رَ   IQH»اآلخِ
ه الغيبة عن أخيه(  ) أي كان رشيكاً للمغتاب يف اإلثم لعدم ردّ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ةُ فَّ كَ « رَ  نْ أَ  ابِ غتِيَ االِ  ارَ نِ ـلِ  تَستَغفِ   IRH»اغتَبتَهُ  مَ
بمعنى إن مل تستطع أن تستوهب من اغتبته وتطلب احللّية منه فاستغفر (

 ) اهللا له ولك وادعو له بظهر الغيب
 

ز فيها الغيبة  وقد ذكر عدد من العلامء والفقهاء يف كتبهم موارد جيوّ
 : ومنهم الشهيد الثاين يف اللمعة والشيخ البهائي حيث قال

 

زت قــدو« ــوِّ أي عنــد االدالء ( الشــهادة: مواضــع رةـعشــ يف الغيبــة جُ
 ،)أي ألجل ردع املغتاب وهنيـه عـن املنكـر( املنكر عن النهيو ،)بالشهادة

 ،)أي الذي يضطر إىل ذكر الظامل بالسوء الـذي تعلّـق بـه( املتظلِّم شكايةو
 الصنّاعو العلامء بعض تفضيلو الراوي،و الشاهد جرحو املُستشري، نُصحو

 غـري بالفسـق املتظـاهر غيبـةو ،)ة والتقيـيمأي عنـد املفاضـل( بعـض عىل
 مـع األعـرجو كـاألعور له مميِّز بوصف املشتهر ذكرو قول، عىل املستنكف

                                                             

 . ٥١٨/ ٣: الرتغيب والرتهيب  )١(

 . ١٩٢: األمايل للطويس )٢(



 

 ٧٢٠ 

 أحاديث يف السرت وجتنّب الغيبة

، و االحتقار قصد عدم  نحوهـاو العلميَّـة املسائل يفِ  أاخلط عىل التنبيهوالذمِّ
وزاد عليهـا الشـهيد الثـاين مـوردين وهـي  IQH»فيها أحد يتَّبعه ال أن بقصد

رعي ممّا يضـطر املسـتفتي ـة بقصد االستفتاء وطلب احلكم الشجواز الغيب
لذكر التفاصيل، وجواز الغيبة كذلك بقصد حتذير املسلم من خطر التعامل 

 . يف موارد الغفلة واجلهل مع أفراد أو قضايا ثابتة ليس فيها شكّ أو ظنّ 
ارد علامً بأنّ مجيع العلامء والفقهاء يؤكّدون عىل أنّ الباعث يف مجيع مو

جواز الغيبة املشار إليها ينبغي أن يكون طلباً لرضا اهللا وحده وإحقاق احلقّ 
وأن ال تكون الغيبة ألجل االنتقام واحلسد وتصفية احلسابات الشخصية 

انَ {والسياسية  كَ ىلَ  اهللاُ  وَ ءٍ  كُلِّ  عَ ْ قِيبًا يشَ انَ  إِنَّ {} رَّ ىلَ  اهللاَ كَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ  يشَ
يبًا سِ  .}حَ

 
 
 

 + ++  

                                                             

  .٢٤٠ ـ ٢٣٨/ ٧٥ : األنوار بحار )١(



 

 ٧٢١ 

 قضاءدعاؤه يف الرضا بال

 دعاؤه في الرضا بالقضاء

 
@Í˙b«Ü 

@ıbõ‘€bi@b öã€a@¿J 

 
دُ هللا مْ ً ِ◌ احلَ ىضَ مِ اهللارِ كْ ـايِشَ ◌ِ  بِحُ عَ مَ مَ سَ تُ أَنَّ اهللاَ قَ دْ هِ ، شَ

لِ  ضْ هِ بِالفَ قِ لْ ِيعِ خَ ىلَ مجَ ذَ عَ أَخَ ، وَ بَادِهِ بِالعَدلِ  . عِ
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ تِنِّـي للَّ فْ الَ تَ ، وَ آلِهِ مْ  IQHوَ امَ أَعطَيْـتَهُ الَ  ،بـِ  وَ

نَعتَنِي مْ بِامَ مَ تِنْهُ فْ أَ  ،IRHتَ طَ فَ مِ أَغْ ، وَ لْقَكَ دَ خَ كَ  ISHحسُ مَ كْ  . حُ
                                                             

يتناول الدعاء موضوع الرضا بالقضاء والقدر فيام قسـمه اهللا لإلنسـان يف احليـاة،  *
ه النظر إىل مفهوم الفقر والغنى،  فإن الفقـر ال يعـدّ يف اإلسـالم وبشكل خاص يوجّ

منقصة للمؤمن وال يكون الغنـى فضـالً ومنقبـة، وإنـام قيمـة املـرء وفضـله بتقـواه 
  .ومكارم أخالقه وعمله الصالح

املقصود ال جتعلني يف موضع الفتنة واالبتالء بام أعطيتهم (ال متتحني : ال تفتنّي )١(
ي ورزقتني وما قـد يسـببه من النعم والفضل فأسخط قضاءك وحكمك فيام أعطيتن

 ). ذلك من أمراض كاحلسد واحلقد ومتنّي زوال نعمة اآلخرين
أي ال جتعل يف أنفسهم التكرب واالستصغار لشأين بسـبب : ال تفتنهم بام منعتني )٢(

 . فقري وما قد ينشأ عن ذلك من تعامل او سلوك يأثم عليه اإلنسان
ألن اهللا أعلم بام يصـلح عليـه وذلك (اكفر وال أشكر مشيتك : اغمط حكمك )٣(

حال العبد يف جعله غنيّاً أو فقرياً بام هو خـري لـه يف دنيـاه وحسـن عاقبتـه يف الـدار 
 ). اآلخرة

SU 



 

 ٧٢٢ 

 دعاؤه يف الرضا بالقضاء

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  للَّهُ سـ ،وَ ائِكَ نَفْ طَيِّبْ بِقَضَ ـعْ  ،IQHيـِوَ سِّ وَ  وَ
ي ـدرِ مِكَ صَ كْ واقِعِ حُ ـةَ  ،IRHبِمَ ـبْ يلِ الثِّقَ هَ ُ وَ ـاقِـرَّ ألِ هَ عَ أَنَّ  ،مَ بـِ

يَ  ْرِ إالَّ بِاخلِ ْ جيَ كَ ملَ اءَ ةِ ـقَضَ يْتَ  ،رَ وَ ا زَ ىلَ مَ ي لَكَ عَ رِ كْ عَلْ شُ اجْ  ISHوَ
نِّ  رَ  ،يعَ فَ لْتَنِي ITHأَوْ وَّ ا خَ ىلَ مَ ي إيَّاكَ عَ رِ كْ نْ شُ نِي ،مِ مْ اعصِ ن  IUHوَ مِ

                                                             

أي اجعل نفيس راضية بقضائك لعلمي إنك ال ختتار لعبـادك إال األصـلح  )١(
 . واألفضل هلم يف الدنيا واآلخرة

يل االطمئنـان والـرىض  بمعنى ارشح يل صدري وأوسـع يل فكـري وهـب )٢(
واليقني بأن كل قضـائـك ومقدراتك هـي فــي صالـحــي وان كـان ظاهرهـا 
مؤملاً، فقد يضطرّ الطبيب أحياناً إىل اعطـاء دواء مـرّ أو اجـراء عمليـة جراحيـة 
الستـئـصـال ورم خبيث من أجل شـفاء اإلنسـان وعافيتـه رغـم آالم العمليـة 

 . وتكاليفها وآثارها الـجانبية
يـت : زويت )٣( ي مـن السـعة يف األمـوال والثـروة وامللـك (أبعـدت، نحّ عنـّ

 ). واجلاه
لتني من رزقك، فمن يعلـم (أكثر : أوفر )٤( من شكري عىل ما أعطيتني أو خوّ

رمحة اهللا وفضله عىل عباده وحكمته يف األمور فإنه سـيقطع أن املوضـوع الـذي 
ة، ولو كشف اهللا الغيب لعبده فيام أبعده اهللا عنه إنام هو ملصلحته يف الدنيا واآلخر

لو أعطاه ما حجبه عنه من املال والثروة واألوالد وأمثال ذلك وما يرتتب عليـه 
من آثار دنيوية وأخروية سيئة الختار العبد جازماً ما اختاره اهللا له ملا سيجده من 

 ). الرمحة والفضل يف هذا االختيار
 . امنعني: اعصمني )٥(



 

 ٧٢٣ 

 دعاؤه يف الرضا بالقضاء

ــدمٍ نْ أَ أَ  ي عَ ــذِ ــنَّ بِ ــةً  ظُ اسَ سَ ةٍ IQHخَ ــروَ بِ ثَ ــاحِ ــنَّ بِصَ  ، أَو أَظُ
الً  ـهُ IRHفَضْ تْ زَّ نْ أَعَ يزَ مَ زِ العَ ، وَ تُكَ اعَ تْهُ طَ فَ َّ نْ رشَ يفَ مَ ِ إنَّ الرشَّ ، فَ

تُكَ  بَادَ دٍ ، عِ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ آلِهِ  فَصَ ةٍ  ،وَ تِّعنَا بِثَروَ مَ دُ  وَ نْفَ ا ISHالَ تَ نَ دْ أَيِّ ، وَ
دُ  قَ فْ لْكِ األَ  ،بِعِزٍّ الَ يُ حنَا يفِ مُ ِ أَرسْ ـدُ األَ إنَّـكَ الوَ  ،ITHبَدِ وَ ـدُ احِ حَ

دُ  مَ لِدْ  ،IUHالصَّ ْ تَ ي ملَ ْ تُولَدْ  الَّذِ ملَ دٌ  ،وَ واً أَحَ فُ نْ لَكَ كُ كُ ْ يَ ملَ  . وَ
                                                             

فمن املؤسف ان ينظر البعض إىل الفقراء نظرة اسـتعالء وتكـرب ( حقارة،: خساسة )١(
وكأهنم يف مستو أدنى من مستواه، وهي حالة مرضيّة ونقص يف اإليامن، فام كان الفقر 
يـات، فـإن  عيباً، وما كان الغنى فضالً، وما كانت منزلة اإلنسان تقاس بـاألموال واملادّ

 إِنَّ ﴿ ارم األخـالق ويف السـبق إىل اجلنـةالتفاضل يف اإلسالم هـو يف التقـو ويف مكـ
مْ  كُ مَ رَ نْدَ  أَكْ مْ  اهللاِ عِ اكُ  . ومل يقل إنّ أكرمكم عند اهللا أغناكم أو أحالكم﴾ أَتْقَ

فإن الثروة وحدها ال تعني من أي قيمة أخالقية إال : أظن بصاحب ثروة فضالً  )٢(
اً قد تكون سبباً للطغيـان أن تستعمل يف اخلري أو التقرب إىل اهللا، بل ان الثروة أحيان

والبعد عن اهللا إذا استخدمت يف العصـيان واألذ والتكـربّ عـىل العبـاد وظلمهـم 
فاملال والعلم والقابليات اإلنسانية هي قدرات حمايدة يمكن أن تستعمل يف اخلري أو 
ية لصاحبها إالّ بعد معرفـة الطريـق الـذي سـلكه يف  يف الرش وال ينبغي اعطاء األمهّ

 . ام هذه االمكانياتاستخد
واملراد هو اكتساب احلسنات من خالل األعامل الصاحلة (تنقطع، تزول، : تنفد )٣(

 ). التي تكون لإلنسان زاداً لآلخرة حيث ترفع درجته ومقامه يف اجلنة
 . أي نعيم اجلنة اخلالد وعزها الدائم املقيم: ملك األبد )٤(
والذي حيتاجه مجيـع اخللـق وال حيتـاج  املستغني بذاته من كلّ اجلهات: الصمد )٥(

 . إىل أحد منهم



 

 ٧٢٤ 

أحاديث يف الرضا بالقضاء 
والقدر  أحاديث في الرضا بالقضاء والقدر 

 

 أحاديث يف الرضا بالقضاء والقدر
 

﴿ َ يضِ مْ  اهللاُ رَ نْهُ وا عَ ضُ رَ نْهُ  وَ لِكَ  عَ زُ  ذَ وْ   IQH﴾الْعَظِيمُ  الفَ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ضَ ىلَ  عَ اُعبُدِ اهللاَ« ربِ عَ فِ تَستَطِعْ فَ  ملَ  نْ إِ ا، فَ  الرِّ ـىلَ ي الصَّ ـريٌ  مَ هُ خَ ا تَكـرَ
  IRH»ريٌ ثِ كَ 

اي ان من اساسيات العبادة هو الرضـا بقضـاء اهللا وقـدره والتسـليم (
المره فان مل يستطيع االنسان ان يبلـغ هـذه املرحلـة العاليـة مـن االيـامن 

فان كثرياً من اخلري حيصل بالصرب باالضـافة اىل , لفليستعن بالصرب والتحم
 ).االجر واملثوبة االخروية

 : قال× عن أمري املؤمنني
ىلَ « ضِ عَ   ISH»اً دَ بَ تَرضَ أَ  مْ ـلَ  الَّ إِ وَ  )أي األذ واألمل(  القَذَ أغْ
فينبغـي  بمعنى أن احلياة ال ختلو من املكاره وال تصـفو لسـاكنها أبـدا(

 )  فان احلياة ستكون سجنا وجحيام ال يطاق فيها واالّ و حتمل االذ الصرب 
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

ربُ وَ « ةِ اهللاِ الصَّ أسُ طاعَ ضا عَ رَ بدُ أَ  أَ يامَ  فِ نِ اهللاِالرِّ بَّ العَ هَ  وحَ رِ أي ( كَ
ـ يَرىضَ الَ وَ  ،)العبد من القضاء سواء أحبّه أو كرههعىل فيام يأيت  بدٌ عَ نِ اهللاِ  عَ

                                                             

 . ١١٩: املائدة )١(

 . ١٠١٤/ ٢: املغني عن محل األسفار )٢(

 . ٢١٣احلكمة : هنج البالغة  )٣(



 

 ٧٢٥ 

أحاديث يف الرضا بالقضاء 
والقدر هَ إِ بَّ أَ حَ  أَ يامَ فِ  رِ   IQH»لَهُ  رياً انَ خَ  كَ الَّ و كَ

اي ان الصرب عىل طاعة اهللا والرضا بقضـائه وقـدره هـو مـن اعمـدة ( 
 ).فمن ريض برضا اهللا نال خري الدنيا واالخرة, االيامن
 : قال× اإلمام احلسنعن 

لَ عَ « نِ اتَّكَ سنِ اإلِ ىلَ مَ نَ اهللاِ، حُ نَّ أَ  ختِيارِ مِ تَمَ ريِ احلَ  هُ يفِ نَّ ملَ يَ ي تِ الِ الّ غَ
هَ اختَ    IRH»ا اهللاُ لَهُ ارَ
بمعنى ان من يعلم ان اهللا ال خيتار لعبده االّ االفضل واالحسن عاقبـة (

 )والقدر ءله فانه ال يتمنى االّ ما اختاره اهللا له من القضا
 : قال× عن اإلمام زين العابدين

ضّ « كرُ ا بِ الرِّ نْ وهِ القَضَ مَ جاتِ عىلَ أَ  اءِ مِ رَ   ISH»نيِ اليَقِ  دَ
أنّ يـوقن ألنّ الرضا بكلّ ما يأيت من اهللا ال يكون يف نفس العبد حتـى (

  .)اهللا أرحم الرامحني وأنه اختار لعبده ما فيه الرمحة وحسن العاقبة
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ضَ أَ « ةِ بِاهللاصلُ الرِّ سنُ الثِقَ   ITH»ا حُ
 ).ا بحكمه وقضائهاي ان من وثق بحسن اختيار اهللا لعبده رض( 

 

                                                             

 . ١٥٨/ ٧١: بحار األنوار )١(

 . ١٠٦/ ٧٨: بحار األنوار )٢(

 . ٦٠: التمحيص  )٣(

 . ٣٠٨٥: غرر احلكم  )٤(



 

 ٧٢٦ 

أحاديث يف الرضا بالقضاء 
والقدر ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

م بِ رضَ اهللاِ أَ اسِ بِ علَمَ النَّ أَ  نَّ إِ «   IQH»اءِ اهللاقَضَ اهُ
اي ان املؤمن ال يبلغ مرحلة التسليم والرضا باهللا حتى يكـون عارفـاً ( 

ورمحتـه وفضـله عـىل عبـاده مجيعـاً وعـىل االخيـار  تـهبعظمـة اهللا وحكم
انَ ﴿ والصاحلني واملؤمنني خاصة كَ نِنيَ  وَ يامً  بِاملُؤمِ حِ  ).﴾رَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
بدَ ا أَ ذَ إِ « بَّ اهللاُ عَ َ اجتَبَ  نْ إِ ، فَ )ي اختربهأ( هُ ابتَالَ  اً حَ ربَ ي قربـه أ( اهُ صَ

إِنْ ، )دناهأو َ اصطَفَ  وَ يضِ ـه بلطفـه ي فضله عىل اآلأ( اهُ رَ خرين وخصّ
  IRH»)وكرامته

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ « َ مِ  مَ يضِ يهِ كَ امَ ا بِ نيَ الدُّ  نَ رَ ُ مَ انَ أَ  يَكفِ يهِ  ايهَ ا فِ يرسَ   ISH»يَكفِ
, اي من كانت عنده القناعة بام يناله من الدنيا فان القليل من الـدنيا يكفيـه(

 ).اعطيت له ملا كانت تكفيه  وومن مل يكن عنده القناعة فان الدنيا كلها ل
 : قال× عن أمري املؤمنني

يشَ االنَّ  هنَأَ أَ  نَّ إِ « نْ  اً سِ عَ مَ اهللاُ لَهُ رَ امَ انَ بِ كَ  مَ سَ ياً  قَ  ITH»اضِ
                                                             

 . ١٥٨/ ٧١: بحار األنوار  )١(

 . ١٤٢/ ٨٢: بحار األنوار  )٢(

 . ١٦٩/ ٧٧: بحار األنوار  )٣(

 . ٣٣٩٧: غرر احلكم  )٤(



 

 ٧٢٧ 

أحاديث يف الرضا بالقضاء 
والقدر اي انه من رىض بقضاء اهللا وقسمته فانه ال يعيش اهلم والغـم واحلـزن (

 ).عىل ما فاته من الدنيا النه يعلم ان اخلري هو فيام اختاره اهللا له
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « َ بِ  مَ يضِ زقِ اهللاِرَ ْ رِ ن عَ  ، ملَ زَ هُ ا فَ  مَ ىلَ حيَ   IQH»اتَ
سـف وال أالرىض بـام رزقـه اهللا فانـه ال يواي من كانت عنده القناعة ( 

راً فهو يصـله, حيزن عىل ما مل يقسمه اهللا له من الرزق ومـا مل , فام كان له مقدّ
 . )را فلن حيصل عليه ابدايكن له مقدّ 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ضَ نِعمَ الطَّ « ، الرِّ مِّ دُ لِلهَ   IRH»اءِ القَضَ بِ  اارِ
فان الرضا بالقضاء هو من اعظم العالجات االيامنية والنفسـية التـي ( 

تريح فكر االنسان ونفسه وتكسـبه القـوة والقـدرة عـىل حتمـل املشـاكل 
 ).والصعاب

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ونُ كُ يَ  الَ يد، وَ رِ أُ يدُ ورِ ود، تُ اوُ ا دَ يَ : ×وداوُ  دَ ىلَ إِ  لَّ جَ وَ  زَّ  عَ ى اهللاُوحَ أَ «

تَ لِ أَ  نْ إِ يد، فَ رِ أُ ا  مَ الَّ إِ   امَ ـتُسلِمْ لـِ ملَ  نْ إِ يد، وَ ا تُرِ يتُكَ مَ عطَ يدُ أَ رِ أُ  امَ ـسلَمْ
  ISH»يدرِ أُ ا  مَ الَّ ونُ إِ كُ  يَ الَ  مَّ يد، ثُ  تُرِ يامَ بتُكَ فِ تعَ ريد أَ أُ 

                                                             

 . ٣٤٩احلكمة : هنج البالغة  )١(

 . ٩٩٠٩: غرر احلكم  )٢(

 . ٣٣٧: التوحيد  )٣(



 

 ٧٢٨ 

أحاديث يف الرضا بالقضاء 
والقدر فمـن اخلـري , ر من القضاءاي ان قضاء اهللا يف النهاية هو احلاكم وهو املقدّ (

 ).بقضاء اهللا جتنبا للهم واحلزن والعناء الذي ال ثمر منه عبد ان يرىضلل
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ « َ القَضاءَ أَ  مَ يضِ يهِ القَضـاءُ وَ ى عَ تَ رَ ورٌ لَ ـأجُ ـو مَ ـنْ وَ  ،هُ طَ  مَ ـخِ سَ

يهِ القَضَ عَ  ىتَ القَضاءَ أَ  هُ حبَطَ اهللاُ أَ أَ اءُ وَ لَ   IQH»جرَ
وال يغـري  يذهب أجـر املصـيبةبقضاء اهللا ا أنّ عدم الرض وهو تنبيه اىل(

  .)من االمر شيئا
 

وِ « لَّنِ يَ : قالَ × ىوسَ مُ  نَّ يَ أَ رُ ، دُ بِّ لٍ إِ ىلَ ي عَ ا رَ مَ لتُهُ نِلـتُ نَ ا أَ ذَ  عَ مِ اعَ
ضاكَ بِ   . هِ رِ

أَ  ى اهللاُ إِ فَ ضَ  نَّ إِ : لَيهِ وحَ ضَ يفِ  ايَ رِ   IRH»يائِ اكَ بِقَضَ  رِ
 ).افضل السبل للوصول اىل رضوان اهللاي ان الرضا بقضاء اهللا هو من ( 

 

أن فيام أوحى اهللا عزّ وجلّ إىل موسـى بـن : قال÷ عن أيب عبد اهللا
 : ×عمران

لْقَ مَ « لَقتُ خَ بَّ إِ أَ  اً ا خَ نْ حَ َّ مِ بدِ  يلَ ، فَ ؤمِ يَ املُ عَ وَ ـلِ  بتَلِيهِ أَ  امَ نَّ  إِ ينِّ إِ نِ  امَ هُ
، وَ  ريٌ لَهُ وَ امَ ـعافِيهِ لِ أُ خَ ،خَ   هُ نهُ لِ أَ وَ  ريٌ لَهُ ي عَ وِ وَ امَ ـزْ ، وَ   هُ ريٌ لَهُ علَمُ ا أَ نَ أَ خَ

يهِ عَ  يَصلُحُ عَ امَ بِ  يَصربِ عَ ي، فَ بدِ لَ ر نَعامَ ي، وَ ئِ الَ  بَ ىلَ لْ ضَ ي، وَ ئـِلْيَشكُ لْـريَ
                                                             

 . ١٣٩/ ٧١: بحار األنوار  )١(

 . ١٣٤/ ٨٢: بحار األنوار  )٢(



 

 ٧٢٩ 

أحاديث يف الرضا بالقضاء 
والقدر يقِ كتُبهُ يفِ ي، أَ ائِ قَضَ بِ  دِّ ندِ  الصِّ   IQH»ينيَ عِ

ئه ويسلم له  اخلري والصالح ويرىض بقضافمن يعلم انه اليايت من اهللا االّ (
يقني وهي بعض من صفات االنبيـاء التـي يكتب عند اهللا من الصدّ  فانه امره

رْ  امتدحهم اهللا يف كتابه اذْكُ يمَ  الْكِتَابِ  يفِ  ﴿وَ اهِ انَ  إِنَّهُ  إِبْرَ يقاً  كَ دِّ  )نَبِيّاً﴾ صِ
 : قال× عن اإلمام الباقر

لقِ اهللاِ أَ ـحَ أَ « لِّمَ لِ  نْ قُّ خَ زَّ وَ  ا قَىضَ اهللاُـمَ ـيُسَ نْ  ،لَّ جَ عَ فَ  مَ رَ  اهللاَ عَ
زَّ وَ    IRH»لَّ جَ عَ

بمعنى أن أوىل األمور بعباد اهللا الصاحلني الذين يعرفون اهللا عزّ وجـلّ (
أن يسلّموا لقضائه وقدره، فمن ريض بالقضاء عظّم اهللا أجره، ومن سخط 

 )القضاء جر عليه القضاء وأحبط اهللا أجره
 : ×أي يشء يعلم املؤمن بأنّه مؤمن قالعن أيب عبد اهللا عندما قيل له ب

لِ بِ « ضَ يمِ هللاِ، وَ التَّسْ رَ يامَ ا فِ الرِّ نْ دَ عَ  وَ يهِ مِ ُ  لَ طٍ ورٍ أَ رسُ خْ   ISH»و سُ
 : قال× عن أيب عبد اهللا

» ْ نْ  ملَ ءٍ قَ قُ يَ  ملسو هيلع هللا ىلصولُ اهللاِسُ رَ  يَكُ ىضَ ولُ لِيشَ هُ  انَ كَ  لَوْ : د مَ ريَ   ITH»غَ
رتضوا عـىل حكـم اهللا يف يش مـن مل يعملسو هيلع هللا ىلص اي ان رسول اهللا واهل بيته(

                                                             

 . ٣٣١/ ٧٢: بحار األنوار  )١(

 . ٦٢/ ٢: كايف ال )٢(

 . ٣٣٦/  ٧٢: بحار األنوار  )٣(

 . ١٥٧/  ٧١: بحار األنوار )٤(



 

 ٧٣٠ 

حاديث يف الرضا بالقضاء أ
االشياء وخصوصا االشياء املاضية لعلمهم بحسـن اختيـار اهللا هلـم والن والقدر

 ).املايض قد مىض وانتهى
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لَّ « جَ زَّ وَ الَ اهللاُ عَ بَ : قَ نِنيَ عِ بَادِيَ املُؤمِ نْ عِ مْ أَمرُ إِنَّ مِ اً الَ يَصلُحُ لَـهُ ادَ

م إِالَّ بِالغِ  السَّ دِينِهِ ةِ نَى وَ عَ السِّ نَى وَ مْ بِالغِ أَبلُوهُ ، فَ نِ ةِ يفِ البَدَ حَّ الصِّ ، وَ ةِ عَ
ةَ ال حَّ صِ مْ أَمرُ دِيـنِهِ وَ يهِ لَ يَصلُح عَ ، فَ نِ نِني بَدَ ؤمِ بَـادِيَ املـُ ـنْ عِ إِنَّ مِ ، وِ مْ

مْ أَمـرُ دِيـنِهِ لَعِ  اً الَ يَصلُح لَــهُ ـبَادَ السُّ ، وَ نَةِ املَسـكَ ـةِ وَ اقَ قمِ يفِ م إِالَّ بِالفَ
ةِ وَ  اقَ مْ بِالفَ أَبلُوهُ ، فَ ِمْ اهنِ يَصلُ أَبدَ ، فَ قمِ السُّ نَةِ وَ ي حُ املَسكَ لَ م أَمرُ دِينِ عَ ، هِ هِ مْ

ا أَعلَمُ بِامَ يَصلُ  نَ أَ يهِ أَمرُ دِينِ  حُ وَ لَ نِنيَ  عَ بَادِيَ املُؤمِ   IQH»عِ
فالغنى والفقر واملرض والعافية واالمن واخلـوف والـرزق واحلاجـة (

االت التي متر عىل االنسان هي يف حقيقتها امتحان للعبد واختبار ومجيع احل
وعىل اساس هذا االمتحان , اليامنه وصربه وحتمله ملكاره احلياة وصعوباهتا

 ).تكون عاقبة االنسان يف مستقره الدائم يف االخرة

 
 + ++  

                                                             

 . ٦٤/ ٢: الكايف )١(
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عد  دعاؤه عند سامع الرّ

 
 دعاؤه عند سماع الرّعد
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مَّ إنَّ ا هُ نِ هَ للَّ يْ ـنْ آيَ  ذَ تَـانِ مِ كَ آيَ ـIQHاتـِ هَ ينِ ، وَ ـنْ  ذَ ـانِ مِ نَ وْ عَ
انِكَ  انِ  ،أَعوَ رَ بْتَدِ ةٍ  IRHيَ محَ تَكَ بِرَ اعَ ةٍ  طَ افِعَ ةٍ  ،نَ مَ قِ ةٍ  أَو نَ ارَّ ـالَ ضَ ، فَ

ءِ  وْ طَرَ السَّ ِامَ مَ ا هبِ ْطِرنَ الَ ISHمتُ ِامَ لِبَاسَ البَالَ ، وَ نَـا هبِ بِسْ لْ  . ءِ  تُ
                                                             

بعض آيات اهللا بالـدعاء  ايتناول الدعاء التعامل مع الرعد والربق واملطر باعتباره *
ويعـوذ  اونقمة، ويسأل اهللا خريهـ اً عذاب ابركة ورمحة وال جيعله اإىل اهللا يف أن جيعله

، وهو منهج يف التعامل مع مجيع آيات اهللا، سواءٌ التي تعودنـا وجودهـا امن رشه به
كالشمس والقمر والنجوم والبحار واألهنار واألشجار واحليوان وما شـابه، أو مـع 
رة أو الظـواهر  اآليات الطبيعية غري املأهولة كالريـاح الشـديدة أو األعاصـري املـدمّ

يع ما يف الكون هو ملك هللا وهو خالقه ومـدبّره الساموية الطارئة وأمثال ذلك، فجم
ر، فاألوىل الرجوع إليـه يف كـلّ خـوفٍ ورجـاءٍ أو إجابـة  ه كيف ما شاء وقدّ ومسريّ

 .ومسألة وعدم النسيان لشكره وفضله الدائم
 . أي الرعد والربق الذي حيدث يف السحاب )١(
ـا برمحـة نافعـة يتسارعان إىل تنفيذ أمـرك يف نـزول املطـر: يبتدران طاعتك )٢( ، إمّ

عندما يكون مطراً للخصب واخلـري، وأمـا بنقمـة أو غضـب، عنـدما يكـون مطـراً 
رة كا د السيول وفيضان األهنار ومياه البحار واألعاصري املـدمّ ملـد للعذاب حيث يولّ

 . سونامي وأشباه ذلكتلالبحري املعروف با
 . واإلنسان والطبيعة ـرعوالض الرزع يتلف الذي والدمار ررـالض مطر :السوء مطر )٣(

SV 



 

 ٧٣٢ 

عد  دعاؤه عند سامع الرّ

لِّ عَ ا مَّ صَ هُ دٍ للَّ َمَّ آلِهِ  ىلَ حمُ ائِبِ  ،وَ ـحَ هِ السَّ ذِ عَ هَ فْ يْنَا نَ لَ لْ عَ أَنْزِ وَ
 ِ ارصْ ا، وَ تَهَ كَ رَ بَ الَ وَ ا، وَ َ هتَ َّ رضَ مَ ا وَ اهَ نَّا أَذَ ا بِ فْ عَ بْنَا فِيهَ ةٍ  تُصِ ، IQHآفَ

الَ  ةً وَ اهَ نَا عَ ايِشِ عَ ىلَ مَ لْ عَ  . IRH تُرسِ
ــا نِ ا ثْتَهَ عَ نْــتَ بَ إنْ كُ ــمَّ وَ ــةً قْ للَّهُ طَةً وَ  ،مَ ــخْ ا سَ تَهَ ــلْ ــا  ،ISHأَرسَ إنَّ فَ

لُ  بْتَهِ نَ ، وَ بِكَ ضَ نْ غَ كَ مِ ريُ تَجِ ـلْ إِ  ITHنَسْ ، فَمِ كَ ـوِ فْ الِ عَ ؤَ لَيْكَ يفِ سُ
بِ  ـركِنيَ  ىلَ إِ  بِالغَضَ أَدِرْ  ،املُشْ ى وَ حَ كَ  IUHرَ تـِ ىلَ  نَقِمَ دينَ ـال عَ لْحِ  . مُ

مَّ ا هُ بْ  للَّ ْلَ  أَذْهِ ابِالَ  IVHحمَ ، دِنَ يَاكَ قْ جْ  بِسُ رِ أَخْ رَ  وَ حَ ا  IWHوَ نَ ورِ ـدُ صُ
،ـبِ  زقِكَ الَ  رِ نَا وَ لْ غَ نكَ  تَشْ ،ـيْ ـبِغَ  عَ كَ الَ  رِ طَعْ  وَ قْ نْ  تَ افَّ  عَ  IXHنَاـتـِـكَ

                                                             

كل ما يفسد اليشء ويقيض عليه، وأقلّها أن يكـون املطـر يف غـري وقتـه، : اآلفة )١(
 . فيؤدي إىل تلف املحاصيل الزراعية

ما يصيب الزرع واملاشية من عيوب دائمة ال تزول كفيضـان األهنـار أو : عاهة )٢(
ث البيئة  . تلوّ

 ). من اهللا(غضباً شديداً : سخطة )٣(
 . ندعوا ونترضع: نبتهل )٤(
ة انتقامك : أدر رحى نقمتك )٥(  ). عىل املرشكني(حول طاحونة عقوبتك، أو شدّ
 . جدب األرض أو يبسها من الكأل بسبب انقطاع املطر: حلّ امل )٦(
من تلف املحاصيل الزراعيـة بسـبب جفـاف الرتبـة (ضيق وأمل النفوس : وحر )٧(

 ). وانقطاع املطر
 ). أي عامة املسلمني(يعنا مج: كافتنا )٨(



 

 ٧٣٣ 

عد  دعاؤه عند سامع الرّ

كَ  ةَ بِرِّ ادَّ إِ IQHمَ ، وَ نْ أَغنَيْتَ نِيَّ مَ إنَّ الغَ ـا ، فَ ، مَ يْـتَ قَ نْ وَ َ مَ املِ نَّ السَّ
دٍ  ندَ أَحَ دٍ  عِ الَ بِأَحَ ، وَ ـاعٌ ونَكَ دِفَ ـمُ  دُ كُ ْ ، حتَ تِنَاعٌ تِكَ امْ طْوَ نْ سَ عَ

دْتَ  نْ أَرَ دْتَ فِيمَ ـا أَرَ يضِ بِمَ قْ تَ ، وَ ئْتَ نْ شِ ىلَ مَ ئْتَ عَ   .بِامَ شِ
يتَنَا قَ ا وَ ىلَ مَ دُ عَ مْ لَكَ احلَ نَ البَالَ  IRHفَ ـا مِ ىلَ مَ رُ عَ كْ لَكَ الشُّ ، وَ ءِ

لْتَنَا وَّ نَ النَّ  ISHخَ ْ  ،اءِ ـمَ عْ مِ َلِّفُ محَ ْداً خيُ ْـدَ محَ ، محَ هُ اءَ رَ ينَ وَ دِ امِ اً دَ احلَ
 ُ ألَ هُ  يَمْ هُ  أَرضَ ءَ امَ سَ ـيمِ  ITHاملَنَّانُ  إنَّـكَ  ،وَ سِ نَنِ ـالـ بِجَ ـابُ  ،IUHمِ هَّ  الوَ

 ، رِ ـكْ لِيْـلَ الشُّ ـاكِرُ قَ ، الشَّ ـدِ مْ ـريَ احلَ لُ يَسِ ابـِ ، القَ مِ ظِيمِ الـنِّعَ لِعَ
نُ  لُ  املُحسِ مِ لِ  ذُو ،IVHاملُجْ ريُ  إلَيْكَ  أَنتَ  الَّ إِ  إلهَ  الَ  ،IWHالطَّوْ  . املَصِ

+ + +  
                                                             

ك )١( مورد إحسانك وإنعامك إذ إن مجيع األمـور واملقـادير هـي بيـد اهللا : مادة برّ
سبحانه من الغنى والفقر واالبتالء والعافية والرمحة والعقوبة وكافة أسباب الـرزق 

 . واحلياة
 ). من البالء واملكاره واألذ(حفظتنا : وقيتنا )٢(
لتنا )٣( فالنعم أمانة مـن اهللا جيـب انفاقهـا وتزكيتهـا فـيام يـريض اهللا (ا أعطيتن: خوّ

 ). سبحانه
 . الكثري اإلحسان: املنّان )٤(
 . أي عظيم العطايا والنعم والفضل: جسيم املِنَن )٥(
 . املفيض بإحسانه: املُجمل )٦(
 ). عىل مجيع العباد ومجيع املخلوقات كافة(ذي الفضل، : ذي الطول )٧(



 

 ٧٣٤ 

 أحاديث يف آيات اهللا

 
 أحاديث في آيات هللا

 آيات اهللا يف أحاديث
ـا ﴿ نْهَ ـمْ عَ هُ ـا وَ يْهَ لَ ونَ عَ ـرُّ مُ األَرضِ يَ اتِ وَ وَ امَ ةٍ يفِ السَّ نْ آيَ نْ مِ أَيِّ كَ وَ

ونَ  ضُ رِ عْ   IQH﴾مُ
اتِ  يفِ  إِنَّ ﴿ وَ امَ األَرضِ  السَّ ننيَ  يَاتٍ آلَ  وَ مِ ؤْ   IRH﴾لِلْمُ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ لرسوعن 
يَ « ،ثَامَ  احُ الرِّ نهَ  ربَعٌ أَ  نٍ ، امِ ذابٌ نهَ  ربَعٌ أَ وَ  عَ ةٌ  امِ محَ ـ ابُ العَـذَ فَ  ،رَ نهَ : امِ

ــفُ  ــل يش( العاصِ ــزع ك ــي تزع ــديدة الت ــريح الش ــي ال ــا﴿ ءوه َ هتْ اءَ ــحٌ  جَ ي  رِ
فٌ  اصِ ُ وَ ، )﴾عَ رصَ ا( الرصَّ أَمَّ ادٌ  وهي الريح العاتية الشديدة ﴿وَ وا عَ لِكُ أُهْ يحٍ  فَ  بِرِ
 ٍ رصَ ْ اتِيَةٍ﴾ رصَ قِ وَ ، )عَ ـ( يمُ العَ ح االشـجار وال تنبـت وهـي الريـاح التـي ال تلقّ

يفِ االنبات وال تايت بمطر وهي ريـح  ـادٍ  الهـالك﴿وَ نَا إِذْ  عَ ـلْ سَ مُ  أَرْ لَـيْهِ يحَ  عَ  الـرِّ
﴾ يمَ قِ فُ القَ وَ  ،)الْعَ وهي الريح الشديدة التي تقصف الشجر بشدة وتكرس ( اصِ

ةُ وَ  ،)نية يف الربالسفن يف البحر واالب محَ نهَ  الرَّ َ النَّ  :امِ وهي الريح التي ( اتُ ارشِ
َ وَ ، )يف السامء تايت باملطر فتنرش السحاب بالسحاب وتبرش  التي هتبّ ( اتُ املُبَرشِّ

الَ وَ ، )بالغيث ونزول املطر ، )وهـي الريـاح املرسـلة بصـورة متتابعـة( تُ املُرسَ
يَ الذَّ وَ   . ) تتلف الزرع وال تضيع يف الفضاءالتي تنرش املطر بحبات ال( اتُ ارِ

لُ فَ  سِ الَ  اهللاُ ريُ حَ  ريُ تُثِ فَ  تِ املُرسَ ،السَّ لُ  ثُمَّ  ابَ ـ يُرسِ ـ راتِ ـاملُبَشِّ حُ فَ  تُلْقِ
حَ  ،السَّ ـلُ  ثُمَّ  ابَ ـلُ فَ  اتِ يَ ارِ الـذَّ  يُرسِ مِ ـحَ  تَحْ ،السَّ رُّ فَ  ابَ ـ تَـدُ رُّ  امَ كَ  تَـدُ

                                                             

 . ١٠٥: يوسف  )١(

 . ٣: اجلاثية  )٢(



 

 ٧٣٥ 

 أحاديث يف آيات اهللا

،اللَّ  ةُ طِرُ  ثُمَّ  قحَ نَّ وَ  متُ لُ  ثُمَّ ، حُ اللَّواقِ  هُ اتِ النَّ  يُرسِ ُ فَ  ارشِ   IQH»ادَ رَ أَ  امَ  تَنْرشُ
اءً ﴿ ءِ مَ امَ نَ السَّ لَ مِ ي أَنْزَ وَ الَّذِ هُ ءٍ  ،وَ بَاتَ كُلِّ يشَ نَا بِهِ نَ جْ رَ أَخْ نَا  ،فَ جْ رَ أَخْ فَ

بّاً  نْهُ حَ جُ مِ رِ ا نُّخْ ً رضِ نْهُ خَ اكِباً  مِ َ رتَ ـنْ  ،مُّ لِ مِ نَ النَّخْ مِ انٌ  وَ ا قِنْـوَ ــلْعِهَ انِيَـةٌ  طَ  ،دَ
انَ  مَّ الرُّ تُونَ وَ يْ الزَّ نْ أَعنَابٍ وَ اتٍ مِّ نـَّ جَ ــابِهٍ  ،وَ تَشَ َ مُ ريْ غَ ا وَ تَبِهً شْ وا إِىلَ اُ ، مُ نْظُـرُ

نْعِهِ إِنَّ يفِ ذَ  يَ رَ وَ ا أَثْمَ هِ إِذَ رِ مْ آلَ ثَمَ نُونَ لِكُ مِ ؤْ ومٍ يُ   IRH﴾يَاتٍ لِقَ
 : قال× عن اإلمام الصادق

لُ أَ « ِ  وَّ لَّ  اريالبَ  ىلَ عَ  دِلَّةِ األَ وَ  العِربَ هُ  جَ يِ  قُدسُ ْ ـ اذَ هَ  ئَةُ هتَ ِ العَ  يفُ ألِ تَـوَ  املَ
هاوَ  هِ ائِ جزَ أَ  ـيَ  امَ  ىلَ عَ  نَظْمُ ،عَ  هِ يـهِ أَ  اذَ إِ  كَ نَّـإِ فَ  لَ لْـتَ تَ ـ مَّ َ العَ كَ بِ  املَ ـرِ كْ  ،فِ
هُ وَ  تَ يَّزْ هُ وَ  عَقلِكَ بِ  مَ دتَ دِّ  املَبْنيِّ  البَيتِ كَ  جَ ِ  يهِ فِ  املُعَ بَ  لَيهِ إِ  اجُ تَ حيَ  امَ  يعُ مجَ هُ عِ  ،ادُ
ـامَ فَ  رفُ  ءُ السَّ ــةٌ مَ ،كَ  وعَ ـقفِ ْــدُ  رضُ األَ وَ  السَّ ةٌ ممَ ـكَ  ودَ ،البِسَ ــوَ  اطِ  ومُ النُّجُ

نْضُ  ةٌ مَ صَ ـالكَ  ودَ ،ابِ مَ رُ وَ  يحِ واهِ ْزُ  اجلَ خَ كَ  ونَةٌ خمَ ،الذَّ ـوَ  ائِرِ ءٍ  لُّ كُ ـفِ  يشَ  ايهَ
، أنِهِ لِشَ  عَدٌّ لَّكِ ـالكَ  انُ نْسَ اإلِ وَ  مُ مَ ، كَ لِ ذَ  مُ لِ ـالوَ  البَيتَ وَّ خَ ِ  مُ ،فِ  امَ  يعَ مجَ  يهِ

وبُ وَ  ــ رضُ ــ اتِ النَّبَ يَّ هَ ــ ةٌ أَ مُ ،ـلَ بهِ آرِ ــنُ وَ  مَ يــوَ  وفُ صُ صــ انِ احلَ ةٌ رُ ـمَ  يفِ  وفَ
صَ  هـالِ مَ نَ وَ  حِ ةٌ وَ  ةٌ لَ دِالَ  اذَ هَ  يفِ فَ  افِعِه،مَ حَ َ العَ  نَّ أَ  ىلَ عَ  اضِ ْلُ  املَ  تَقْديرٍ بِ  وقٌ خمَ

،وَ  ةٍ كمَ الَ وَ  امٍ نِظَ وَ  حِ ،ءَ مُ ةٍ دٌ وَ  لَهُ  الِقَ اخلَ  نَّ أَ وَ  مَ   ISH»احِ
اهدافـه مالـك لوجـدت ان لكـل واحـد كثر من مالك ألالبيت  لو كانف(

                                                             

 . ٢١/ ٦٠: بحار األنوار  )١(

 . ٩٩: األنعام  )٢(

 . ٦١/ ٣: بحار األنوار  )٣(



 

 ٧٣٦ 

 أحاديث يف آيات اهللا

التي ختتلف عن االخر ويعكسـها يف بنـاء بيتـه وترتيـب  املميزة وخصوصياته
وكذلك هذا الكون الواسـع ومـا , اثاثه سواء أكان يف غرفته او جناحه اخلاص

, رتابطة ومتسقة وخاضعة لنظـام واحـد وارادة واحـدةفيه من اشياء عظيمة م
 ).فلو كان فيه اكثر من خالق واحد لظهر ذلك يف خلقه وسلطانه ومقاصده

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسولعن 
هُ نُشَ  يذِ الَّ  اذَ هَ فَ « دُ نَ  اهِ يَ األَ  مِ هَ  اءِ شْ ، بَعـضٍ  ىلَ إِ  ابَعضُ ـرٌ تَقِ فْ َ  مُ  الَ  نَّـهُ ألِ
تَّ  امَ بِ  الَّ إِ  بَعضِ لْ لِ  قِوامَ  لُ يَ م اآلخر ويعتمد عليه( هِ بِ  صِ  امَ كَ  ،)أي بعضها يقوّ

تَ  اءَ البِنَ  تَرَ  ، ىلَ إِ  هِ ائِ جزَ أَ  بَعضُ  اً اجَ حمُ ْ  الَّ إِ وَ  بَعضٍ قْ  ملَ تَّسِ ْ وَ  يَ ، ملَ كِمْ تَحْ  يَسْ
  «IQHنَرَ  امَ  رُ ائِ سَ  كَ لِ ذَ كَ وَ 

هـو هـذا الـنظم  تبـارك وتعـاىل اي ان من الدالالت عـىل وجـود اهللا(
 يفبحيث يؤثر كل جـزء منهـا  ،ابط لالشياء التي خلقها اهللا فيام بينهاوالرت

وهو ما يعرف علميا بقانون توازن ر وعىل املنظومة الكونية كلهااجلزء االخ
فالذي اقام هذا التوازن والنظم العظيم هو اخلالق والعامل بكل شئ , الطبيعة

 ).وهو اهللا جل جالله
 : قال× عن أمري املؤمنني

ْلُقْ  ملَ وَ « ردَ  اً يئَ شَ  خيَ ً ائِ قَ  اً فَ هِ بِ  امَ سِ هِ  دُونَ  نَفْ ريِ ـنَ  ادَ رَ أَ  يذِ لِلَّـ ،غَ  لَـةِ الَ الدَّ  مِ
هِ  ىلَ عَ  سِ بَ إِ وَ  نَفْ ودِهِ،وُ  اتِ ثْ بَ  اهللاُفَ  جُ ردٌ  اىلَ عَ تَ وَ  كَ ارَ تَ ـدٌ وَ  فَ َ ثَـ الَ  احِ ـهُ  اينِ عَ  مَ
قِ  هُ يُ هُ  الَ وَ  ،يمُ دُ ، الَ وَ  ،يَعضُ نُّهُ كُ لْقُ وَ  يَ مْ  اخلَ كُ يُ ـهُ بَ  سِ ـ عضُ  اهللاِ ذنِ إِ بـِ اً بَعضَ

                                                             

  .٢٦٢/ ٩ : األنوار بحار )١(



 

 ٧٣٧ 

 أحاديث يف آيات اهللا

شِ وَ    IQH»يئَتِهِ مَ
بمعنى ان كل شئ يف الوجود هو مرتبط بغريه الدامة وجوده وحياته ولـيس (

فاالنسان مثال من  ،له استقاللية خاصة بذاته كوجود مستقل ومستغني عن غريه
ذلك دون وجود االوكسيجن واالجواء اخلارجية املنظمة بدقة الدامة حياته وكـ

ال يسـتطيع  املرتبطة مـع بعضـها فانـه الدقيقة الجهزة البدن الداخلية التنظيامت
بعضـها حمتـاج اىل ف ،وهكذا كل املوجـودات االخـر ،ادامة احلياة ثانية واحدة
فهي كاالرقام املرتابطة مع بعضـها فلـو حـذفنا الـرقم  ،بعض وال تستقل بذاهتا

وال تنـتظم االرقـام مـن بـل  نضعه فال ندري اينمن جمموع االرقام سبعة مثال 
يدل عىل ان هناك خـالق واحـد  الذيهو فهذا التنظيم املرتابط بني االشياء،دونه

وَ  قُلْ ﴿مهيمن عىل هذا الكون ومستقل بذاته  دٌ  اهللاُ هُ ﴾ اي الـذي  اهللاُ, أَحَ دُ مَ الصَّ
  ).حيتاجه كل شئ وهو ال حيتاج اىل احد

ضا اإلمامعن   : جود اهللا قاليف الدليل عىل و×  الرِ
ـدِ ىلَ  نَظَرتُ إِ امَّ ـ لَ ينِّ إِ « سَ كُ يَ  لَـمْ ي فَ  جَ يَـي فِ نـِّمْ ةٌ وَ يـهِ زِ  نُقْصـانٌ يفِ  الَ ادَ

هِ عَ الطُّولِ وَ العَرضِ وَ  ةِ وَ  ،نهُ دَفعِ املَكارِ عَ رِّ املَنفَ لِمـتُ أَ  ،لَيـهِ إِ  جَ ا ذَ هَ ـلـِ نَّ عَ
رتُ بِ أَ ، فَ اً انِيَ انِ بَ البُنْيَ  رَ عَ ، هِ قْ رَ  نْ  مِ رَ ا أَ مَ  مَ لَكِ بِ  انِ دَوَ ، وَ الفَ هِ تـِ ـإِ قُدرَ اءِ نْشَ

حَ  ، وَ السَّ ، وَ تَرصِ ابِ ياحِ ْرَ يفِ الرِّ رِ وَ مسِ وَ  الشَّ جمَ ، وَ القَمَ ـالنُّجـومِ ريِ غَ
نَ لِ ذَ  تُ أَ  اتِ يبَ اتِ العَجِ اآليَ  كَ مِ لِمْ ، عَ رَ ذَ هَ ـلِ  نَّ املُتْقَناتِ قَدِّ ئَ وَ  اً ا مُ نْشِ   IRH»اً مُ

كزيـادة طولـه وعرضـه ( نسان عن الـتحكم بخلقتـه بمعنى ان عجز اال( 
                                                             

 . ٣١٦/ ١٠: بحار األنوار  )١(

 . ٢٥١: التوحيد  )٢(



 

 ٧٣٨ 

 أحاديث يف آيات اهللا

كـام ان ) رص وامثال ذلك ـوعدد جوارحه من االيدي واالرجل والسمع والب
انام هو داللة عىل انه , عجزه عن ادامة حياته مستقال عن وجوده يف هذا الكون

وكـذلك كـل , خملوق ال يملك شيئا من امره وال يستطيع لنفسه نفعا وال رضا
ممـا ,  هذا الكون خاضعة لنظام خاص يف مسـريها وحياهتـا وموهتـااالشياء يف

مريدا فاعال مدبرا قـد اتـم احلجـة بارسـاله الرسـل  ايدل عىل ان هناك خالق
 ).واالنبياء والكتب الساموية معرفا لنفسه وموضحا خللقه مسريهتم وهنايتهم

 : قال لألشياءِ  اهللا خلق وصف يف× عن أمري املؤمنني
نَ قَ أَ « يَ األَ  امَ مِ دَهاشْ َّ وَ  ،)أي اعوجاجها( اءِ أوَ َ عَ ى مَ هنَ دُ  املِ أي وضع ( ودِهاحُ

هِ مَ بِ ءَ الَ وَ  ،)بمعنى اعطى وبني معامل حلـدود املعامل واحلدود لكلّ يشء تـِ نيَ بَـ قُدرَ
تَضَ  ا ادَّ مُ ة كاحلرّ والربد أو االنجامد والسـيولة ومـا (اهتِ ق بني األشياء املتضادّ أي نسّ
صَ وَ  ،)شابه بَ لَ أَ وَ رَ  ابَ سْ اجتامعها بعضـاً  تسببأي جعل األسباب التي ( نِهاائِ قَ

  IQH@»)مع البعض اآلخر
شياء يف الكون بشكل عفوي وكام هي ويف ذلك داللة عىل عدم اجتامع األ( 

عىل أبـ اهليـة صـناعة مصـنوع منهـا كال ان بل ،احلطام من الريح جيمعها كالتي
ــع بعضــ ــة وبصــورة متناســقة م ــاة درجــات الدق ها يف ادامــة الكــون واحلي

ضَ  َرْ األْ ا ﴿وَ اهَ نَ دْ دَ يْنَا مَ قَ أَلْ ا وَ َ  فِيهَ ايسِ وَ بَتْنَا رَ نْ أَ ا وَ نْ  فِيهَ لِّ  مِ ءٍ  كُ ْ ﴾ يشَ ونٍ زُ وْ   ).مَ
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

دتَ أَ  اذَ إِ فَ « فَ  نْ أَ  رَ عةَ  تَعرِ ةِ  سَ كمَ لـمِ  رَ ـقِصَ وَ  الِقِ اخلَ  حِ  نيَ وقِ املَخلُـ عِ
نْ  ارِ حَ البِ  يفِ  امَ  ىلَ إِ  انْظُرفَ  وبِ  مِ ، رضُ كِ مَ وَ وَ  السَّ ،املَ  ابِّ دَ  افِ صدَ األَ وَ  اءِ

                                                             

 . ٥٣: التوحيد  )١(



 

 ٧٣٩ 

 أحاديث يف آيات اهللا

ىصَ  الَ  يتِ الَّ  افِ صنَ األَ وَ  فُ  الَ وَ  حتُ نَ  تُعرَ هَ مَ ،ـالشَّ  بَعدَ  يءَ ـالشَّ  الَّ إِ  اافِعُ  يءِ
هُ  كُ بَ أَ بِ  اسُ النَّ  يُدرِ ثُ  ابٍ سْ دُ ف ( IQH»حتَ ر العلمـي يتعـرّ أي بسـبب التطـوّ

 ) البحر أو يف السامء أو يف األرضيف يات اآلبعض  اإلنسان عىل
بمعنى ان االنسان كلام زاد علمه بمرور الزمان مـع التطـور العلمـي ( 

والتكنولوجي يستطيع ان يفهم بعض ارسار الطبيعة ويدرك عظمة اخلالق 
وضعف املخلوق مع انه يالحظ كثريا من هـذه االشـياء يف كـل يـوم وال 

ينَ خالقها﴿يلتفت الرسارها وحكمة  ذِ الَّ مْ  وَ نْ  هُ اتِنَا عَ افِلُونَ  آيَ  ).﴾غَ
 : قال× عن أمري املؤمنني

لُّ عَ بِ « تَدَ نْعِ اهللاِ يُسْ ، وَ صُ يهِ عرِ بِ لَ ، وَ العُقولِ تُعتَقَدُ مَ تُهُ ثْبُـتُ بـِفَ ةِ تَ رَ كْ الفِ
جَّ  ، وَ حُ تَجَّ عَ اتِ آيَ بِ تُهُ هِ ىلَ هِ احْ لْقِ   IRH» خَ

ادق اإلمامعن  عي أن اخللـق مـن فعـل يف جـواب ملـ× الصّ ن يـدّ
 : الطبيعة قال

مْ « لْهُ نْ  سَ ةِ  هِ ذِ هَ  عَ يَ أَ  :الطَّبيعَ ءٌ  هِ لمٌ  لَهُ  يشَ ةٌ وَ  عِ درَ ـ قُ ثْـلِ  ىلَ عَ ـ مِ  هِ ذِ هَ
عَ األَ  ،فْ ؟ تْ لَيسَ  أمْ  الِ بُ أَ  نْ إِ فَ  كذلكَ جَ ةَ وَ  العِلْمَ  اهَ ـلَ  واوْ م امَ فَ  الُقْدرَ هُ نَعُ مْ  يَ
نْ  بَ إِ  مِ ؟اخلَ  اتِ ثْ تُهُ  هِ ذِ هَ  نَّ إِ فَ  الِقِ نْعَ   .صَ

مُ  نْ إِ وَ  عَ َ أَ  وازَ عَلُ  اهنَّ ـاألَ  هِ ذِ هَ  تَفْ عَ لْـمٍ  غَـريِ بِ  الَ فْ ـدٍ  الَ وَ  عِ مْ ـوَ  عَ  يفِ  انَ كَ
عَ أَ  د امَ  اهَ ـالِ فْ نَ  اهُ تَرَ  قَ وابِ  مِ ةِ وَ  الصَّ كمَ لِمَ  ،احلِ علَ  اذَ هَ  نَّ أَ  عُ  الِقِ لخَ لِ  الفِ

                                                             

 . ١٠٩/ ٣: بحار األنوار  )١(

 . ٦٢: حتف العقول  )٢(



 

 ٧٤٠ 

 أحاديث يف آيات اهللا

كِ  ،احلَ وهُ  يذِ الَّ  نَّ أَ وَ  يمِ مَّ ةً بِ طَ  سَ ـوَ  يعَ ـنَّ  هُ ـهِ  يفِ  ةٌ سُ لْقِ ـةُ اجلَ  خَ يَ ـ ارِ ـ ىلَ عَ  امَ
رَ أَ  يهِ عَ  ااهَ جْ   IQH»لَ

 : قال× عن أمري املؤمنني
تْ يفِ « ثَهَ ي أَ ذِ عِ الَّ ائِ  بَدَ ظَهرَ ، وَ ا آثَ حدَ تِهِ كمَ لَ صَ ارُ حِ ءٍ خَ  هقَ ارَ كُلُّ يشَ

ةً لَهُ وَ  جَّ با إِ حُ نْتَسِ ، فَ مُ لْقَ نْ كَ إِ لَيهِ تـَصَ  ـاً انَ خَ تُهُ فَ  اً امِ جَّ ـةٌ ريِ نَ التَّـدبِ بِ  حُ اطِقَ
  IRH»يهِ فِ 

ه حجـة ئ خَ ياي ظهرت اثار حكمته يف بدائع خلقه حتى اصبح كل ش( لَقَ
ودليال عىل وجوده وعظمته وحكمته حتى اخللق الصامت اجلامد فانه بعظمة 

عىل قدرة  الفخمكام يدل البناء اجلميل و ،خلقه حيكي عن وجود اخلالق املبدع
فكيف ال يدل هذا الكون العظيم بكـل مـا فيـه عـىل  ،صممه املهندس الذي

 .)عظمة اخلالق وقدرته الال متناهية وحكمته وارادته وتدبريه
 : قال× الباقر اإلمامعن 

نـلِ  دِينَ  الَ « نْ  اعةِ طَ بِ  انَ دَ  مَ صَ  مَ نـلـِ دِينَ  الَ وَ  اهللاَ، ىـعَ ـةِ  انَ دَ  مَ ريَ  بِفِ
ودِ بِ  انَ دَ  نمَ ـلِ  دِينَ  الَ وَ  اهللاِ، ىلَ عَ  لٍ اطِ بَ  حُ ءٍ  جُ نْ  يشَ   ISH»اهللا اتِ آيَ  مِ

اي ال دين لكل من خضع اىل طاعة من عىص اهللا واختذ هواه اهلاً من دون ( 
وكذلك ال ديـن , الن ذلك يعنى انه قد اختذ العاىص والكافر بديالً عن اهللا, اهللا

 ).ملن امن بمن افرت عىل اهللا او جحد شيئا من اياته وعجائبه
                                                             

 . ٦٧/ ٣: نوار بحار األ )١(

 . ٥٢/ التوحيد  )٢(

 . ٣٧٣/ ٢: الكايف  )٣(



 

 ٧٤١ 

 دعاؤه يف الشكر هللا

 
 في الشكر ^دعاؤه 

 
@Í˙b«Ü 

@)@ã ÿ ì €a@Ô œJ 

 
ةً ا ايَ كَ غَ رِ كْ نْ شُ بْلُغُ مِ داً الَ يَ مَّ إنَّ أَحَ هُ نْ الَّ إِ  ،للَّ يْهِ مِ لَ لَ عَ صَ  حَ

ــإِ  كْ ــهُ شُ مُ زِ لْ ــا يُ ــانِكَ مَ الَ IQHكَ رَ ـحسَ ـــ يَ ، وَ ـــبلُ ــنْ ـغُ مَ غاً مِ بلَ
اعَ  إن اجْ  ،كَ ـتِ ـطَ اً  ،دَ ـهَ ـتَ ـوَ قَرصِّ انَ مُ اقِكَ  إالَّ كَ تِحقَ  ،IRHدُونَ اسْ

                                                             

يتناول الدعاء مفهوم الشكر هللا والطاعة له حيث يتوسع يف بيان صفة الشكر مـن  *
ياً حلقّ اهللا حتى مع توفيق العبد للشكر هللا، ويقـارن  ناحية عدم إمكانه أن يكون موفّ

لعقوبة لبيان فضل اهللا عىل املطيع ذلك مع إمهال اهللا لعبده العايص وعدم معاجلته با
ض  أو العايص ومعاملته هلام بالرمحة واللطف، ويف خالل هذا البيان واملقارنـة يتعـرّ

ح مد نعم املوىل ولطفه بعباده مجيعا  .إىل بعض املفاهيم العرفانية التي توضّ
ان اإلنسـ شـكر ألن وذلك ،العبد من جديداً  شكراً  يستوجب ما أي :شكرك يلزمه ما )١(

ئِنْ ﴿:تعاىل قال ،وفضال منه لطفا لعبده اهللا من شكرٌ  يعقبه هللا تُمْ  لَ رْ كَ مْ  شَ نَّكُ يدَ َزِ  . ﴾ألَ

ال يفـي بـه جهـد مـن شـكر وتعظـيم بمعنى أن ما يستحقه اهللا : دون استحقاقك )٢(
، فالشكر من العبـد إنـام  املطيع العابد، وذلك ألن فضل اهللا أسبق وأشمل وأعظم وأتمّ

ل من اهللا وابتدائه بالنعم عليه أوالً، ثمّ شتّان ما بني حمدوديـة شـكر العبـد هو بعد الفض
وضئالة قيمته، مع سعة النعم اإلهلية وشموليتها ملختلف جوانب حياة اإلنسان، حيـث 
شمله بالفضل من قبل والدته ويف مراحل حياته املختلفة، بل حتى بعـد مماتـه وانقطـاع 

ل العصـيان، ثـم عمله الدنيوي، إضافة إىل عدم مع اجلة العبد بالعقوبة مـن اهللا عنـد أوّ
إمهال العبد عند استمراره بالذنوب واآلثام، باإلضـافة إىل نعـم املغفـرة والتوبـة، ومـا 

 . فتحه اهللا من أبواب الرمحة كاحلجّ والصيام واأليّام والليايل اخلاصة وما شابه

SW 



 

 ٧٤٢ 

 دعاؤه يف الشكر هللا

لِكَ  ضْ كَ IQHبِفَ رِ كْ نْ شُ زٌ عَ اجِ بَادِكَ عَ رُ عِ كَ أَشْ مْ  ،، فَ هُ بَـدُ أَعْ لَـكَ وَ
تِكَ  اعَ نْ طَ ٌ عَ قَرصِّ   .مُ

ِ الَ  َ بُ  جيَ دٍ ألِ مْ  حَ نْهُ اقِهِ مِ تِحقَ رَ لَهُ بِاسْ فِ غْ الَ IRHأَنْ تَ ِقُّ لَهُ  ، وَ أَنْ حيَ
ابِهِ  تِيجَ نْهُ بِاسْ كَ  ،ISHتَرىضَ عَ بِطَولـِ تَ لَـهُ فَ ـرْ فَ نْ غَ مَ ـنْ ITHفَ مَ ، وَ
لِكَ  ضْ بِفَ نْهُ فَ يتَ عَ ضِ هُ  ،رَ تَ كِرْ ا شُ ريَ مَ رُ يَسِ كُ ثِيبُ  ،IUHتَشْ تُ ىلَ  IVHوَ عَ

                                                             

وال فضـل اهللا عـىل كلمة فضلك تعود عىل اجتهـاده يف طاعتـك، فلـ: بفضلك )١(
 . الشاكر ملا استطاع الشكر واإلجتهاد يف الطاعة

أي بسبب عمله، وذلك ألن االنتباه للعمـل الصـالح وتشخيصـه : باستحقاقه )٢(
هو فضل من اهللا، والقدرة عىل العمل هو فضل من اهللا، وخلوص النيّـة وسـالمتها 

ال يسـع املجـال  هو فضل من اهللا، ويسـبق كـل ذلـك ويعقبـه أفضـال إهليـة كثـرية
لتفصيلها من أمثال سالمة اجلوارح والعافية واألمن واإليامن والقـدرة ومـا شـابه، 
إضافة إىل دفع البالء والرضاء وحسن اختيار األقدار اإلهلية لعبده برعايتـه وفضـله 

نه من القيام بالصاحلات  . ليمكّ

لـه واسـتحقاقاً بكونه مستوجباً مستحقاً بعمله، أي جـزاء عـىل عم: باستيجابه )٣(
ذاتياً له عىل ذلك العمل، فلو حاسب اهللا العبد عـىل مقـدار نعمـه وباملقابـل مقـدار 

 . جهده فإنه ال يستحق شيئاً يثاب عليه

 . بفضلك وإحسانك: بطولك )٤(

أي ما يشكرك عليه العباد، فإن اهللا سبحانه يقبل شكر عباده مهام كـان : شكرته )٥(
شكر ومعناه، ثم جيـزهيم عـىل ذلـك بافضـل اجلـزاء دنيـاً صغرياً أو فاقداً ملحتو ال

 . وآخرةً 

 . جتازي: تثيب )٦(



 

 ٧٤٣ 

 دعاؤه يف الشكر هللا

ا لِيلِ مَ بَادِكَ  ،IQHتُطَاعُ فِيهِ  قَ ـرَ عِ كْ أَنَّ شُ تَّى كَ ي أَوْ  ،حَ بْـتَ الَّـذِ جَ
ُمْ  اهبَ وَ يْهِ ثَ لَ ـزَ  ،عَ نْهُ جَ تَ عَ أَعظَمْ مْ وَ هُ ةَ  ،اءَ ـتِطَاعَ ـوا اسْ لَكُ ـرٌ مَ أَمْ

ـاإلِ  افَ كَ ونَـكَ فَ نْـهُ دُ ُمْ أمتِنَاعِ مِ كَ  ISHو ،IRHهتَ ـبَبُهُ بِيَـدِ ـنْ سَ كُ ْ يَ  ITHملَ
مْ  هُ ـي أَمـرَ ـا إهلِ تَ يَ لَكْ ، بَـلْ مَ مْ تَهُ يْ ازَ جَ ـوا  ،IUHفَ ملِكُ بْـلَ أَنْ يَ قَ

دْ  أَعـدَ ، وَ تَـكَ بَادَ يعِ فِ بْـلَ أَنْ يُ ُمْ قَ اهبَ ــوَ ـواتَ ثَ ،  IVHضُ تِــكَ اعَ يفِ طَ
                                                             

فال يوجد شـيء مـن طاعة العباد أو عمل صالح لـهم إالّ كان لـهم فـي قبالـه  )١(
، إضافة إىل ما جيعله اهللا فـي قلب املطيع من نور وهدً وإيامن  . جزاءٌ وعطاءٌ

 لشكر عباده البسيط واكرامه للشاكرين حيسـب أي إنّ من ير عظمة جزاء اهللا )٢(
ان شكر العباد هو فضل من العباد عىل اهللا سبحانه، أو كأنـه أمـر صـعب اسـتغرق 
منهم املشقة واجلهد الشديد لينالوا هذه املكافأة، يف حني أنّ شكرهم ال قيمة لـه وال 

اب الشـكر، فهـو يستحق مثل هذا اجلزاء، باإلضافة إىل أن اهللا هو الذي هيأ هلم أسب
الذي وفقهم إليه، وأهلمهم العمل به، ثم تفضل عليهم باملجازاة يف الـدنيا واآلخـرة 
عىل ذلك الشكر والذي هو يف ابتدائه وانتهائه هو فضل من اهللا واحسان إىل عبـاده، 
واملراد ان اهللا مل يكن حمتاجاً إىل شكر عباده بل هو الغنـي الكـريم الـذي ال يسـتفيد 

 . االطالق من شكر عباده وانام جعله وسيلة إلفاضة النعم عليهمشيئاً عىل 

)٣(  ويف نسخة أخر)أو( 
نتهم منه: سببه بيدك )٤(  . أي أنت الذي أحتت هلم فرصة القدرة عىل الشكر ومكّ

إذ إن خلق العبد وحياته وتدبريه وموته وبعثه هـو بيـد (أي أمر العباد : أمرهم )٥(
 ). اهللا سبحانه

يدخلوا فـي العبادات ويتوفقوا للطاعات فاهللا سـبحانه هـو الــموفّق : يفيضوا )٦(
 . لعباده فـي أعمـال اخلري وهو الذي هداهم إليه، وأعدّ ثواهبم وأجرهم عليه مسبقاً 



 

 ٧٤٤ 

 دعاؤه يف الشكر هللا

نَّتَكَ  لِكَ أَنَّ سُ ذَ الُ اإلِ  IQHوَ تَكَ اإلِ IRHفضَ ادَ عَ ـبِيلَكَ ، وَ سَ ، وَ انُ حسَ
وُ  فْ ةِ ISHالعَ يِّ ِ لُّ الربَ كُ الِ مُ  ITH، فَ ُ ظَ ريْ ةٌ بِأَنَّكَ غَ فَ ِ ، ـلِ  مٍ ـعرتَ بْتَ اقَ نْ عَ مَ

يْـتَ  افَ نْ عَ ىلَ مَ لٌ عَ ضِّ تَفَ ةٌ بِأنَّكَ مُ دَ اهِ شَ ـIUHوَ كُ ـرٌّ ، وَ قِ ـىلَ  IVHلٌّ مُ عَ
الَ  وْ لَ ، فَ بتَ جَ تَوْ امَّ اسْ ريِ عَ هِ بِالتَّقْصِ سِ فْ مْ نَ هُ عُ تَـدِ ْ يْطَانَ خيَ  IWH أَنَّ الشَّ

ـاصٍ  ـاكَ عَ صَ ا عَ تِكَ مَ اعَ نْ طَ لَـوالَ IXHعَ رَ ، وَ ـوَّ ـهُ صَ مُ ـلَـ IYH أَنَّ هُ
قِّ  ثَالِ احلَ الٌّ  ،IQPHالبَاطِلَ يفِ مِ قِكَ ضَ يْ رِ نْ طَ لَّ عَ ا ضَ   .مَ

                                                             

 . طريقتك، منهجك: سنّتك )١(

 . أي التفضل والعطاء من دون استحقاقٍ أو مقابل: اإلفضال )٢(

باملؤمن أن يتمثل هبذه األخـالق اإلهليـة الرائعـة وما أجدر (منهاجك : سبيلك )٣(
فيجعل من عادته يف احلياة أن يعطي أكثـر مـن  »ختلّقوا بأخالق اهللا«: كام يف احلديث

ن آذاه وأزعجه ئ بالفضل ويعفو عمّ  ). االستحقاق أو من دون استحقاق ويبتدِ

 . اخلالئق: الربية )٤(

 . أبعدت عن البالء واألذ: عافيت )٥(

ك وشكرك(معرتف : قرّ م )٦(  ). بالتقصري يف أداء حقّ

 ). املعصية يف سقطوا قد أنفسهم جيدوا حتى(ومكر وحيلة بفن خيدعهم :خيتدعهم )٧(

 ). عاص(بدالً من ) أحد(ويف بعض النسخ ورد كلمة  )٨(

ر(ويف نسخة  )٩(  ). صور(بدالً من ) يصوِّ

ام يف جمال العصـبية للـرأي أو ك(يف هيئة احلق، يف صورة احلق، : يف مثال احلقّ  )١٠(
ه  التعصب للحزب أو اجلامعة، أو أداء بعض الطقوس املذهبية ذات البدع التّي تشوّ
ل الضاللة  املذهب كالتطبري وأمثال ذلك من تلبيس الباطل بصورة احلق والتي تسهّ

 ). واإلنحراف عن احلقّ 



 

 ٧٤٥ 

 دعاؤه يف الشكر هللا

 َ ـا أَبْـنيَ انَكَ مَ بْحَ سُ ـكَ أَو  IQHفَ ـنْ أَطَاعَ ـةِ مَ لَ امَ عَ ـكَ يفِ مُ مَ رَ كَ
رُ  كُ ، تَشْ اكَ صَ طِيعَ ـلاعَ ـىلَ  IRHمُ لَّيْتَـهُ عَ وَ ـا أَنـتَ تَ ـيلِ  ISHمَ متُ ، وَ لَـهُ

عَايصِ  الّ  ITHلِلْ ، أَعطَيْتَ كُ تَهُ فِيهِ لَ اجَ عَ لِكُ مُ ـا   ًفِيامَ متَ امَ مَ ـنْهُ  IUHالَ مِ
 ، ِبْ لَهُ امَ جيَ نْهُ لٍّ مِ ىلَ كُ لْتَ عَ ضَّ تَفَ نْـهُ  ،وَ ـهُ عَ لُ مَ ُ عَ قْرصُ لَـوْ  ،بِامَ يَ وَ

لَّيْتَـهُ  وَ ـا أَنـتَ تَ ىلَ مَ أْتَ املُطِيعَ عَ افَ َ  ،IVHلَـهُ  كَ ـدَ ألَ قِ فْ ـكَ أَنْ يَ شَ وْ
تُكَ  نهُ نِعمَ ولَ عَ أَنْ تَزُ ، وَ ابَكَ وَ ـىلَ  ،ثَ تَـهُ عَ يْ ازَ كَ جَ مِ رَ لكِنَّكَ بِكَ وَ

ةِ القَ  ـةِ املُدَّ ايَ ـىلَ الغَ عَ ةِ، وَ دَ الـِ ـةِ اخلَ يلَ ةِ الطَّوِ انِيَـةِ بِاملُـدَّ ةِ الفَ ـريَ صِ
يبَةِ  رِ ةِ  IWHالقَ يدَ ةِ املَدِ ةِ بِالغايَ ائِلَ   .البَاقِيَةِ  IXHالزَّ

                                                             

 ). يصكرمك واحسانك يف معاملة املطيع والعا(ما أوضح : ما أبني )١(

)٢(  يف نسخة أخر)طِيع  ). املطيع(بدالً من ) لِلمُ
فلـوال هدايـة اهللا وتوفيـق اهللا (أعطيتـه وهيّئتـه لـه، وفقتـه إىل أدائـه : توليته له )٣(

 ). ومتكني اهللا ملا استطاع املطيع عبادة ربّه وطاعته

ل له العقوبة مع أنه قـد وجبـت عل: متيل للعايص )٤( يـه أي متهل العايص وال تعجّ
 . عسى أن يرجع ويتوب إليك

)٥(  ويف نسـخة أخـر) ْ ـا ملَ ، واملـراد أي مـا ال يسـتحقه مـن الفضـل للعــايص )مَ
 . واملذنب

 . ال توجد يف بعض النسخ )٦(

 . أي األهداف واملقاصد الدنيوية ذات النفع املحدود: الغاية القريبة )٧(

ة، أي جازيته باألم: بالغاية املديدة )٨( ور التي تبقـى خالـدة بـدالً مـن الطويلة املدّ
 . تضحياته باألمور القصرية املد يف الدنيا



 

 ٧٤٦ 

 دعاؤه يف الشكر هللا

اصَ  هُ القِصَ مْ ْ تَسُ هِ  IQHثُمَّ ملَ  بـِ ـوَ قْ ي يَ قِكَ الَّذِ زْ نْ رِ لَ مِ فِيامَ أَكَ
مِ  ْ ْ حتَ ملَ ، وَ تِكَ اعَ ىلَ طَ شَ عَ ىلَ املُنَاقَ هُ عَ ـبَّبَ الَ يفِ اآل IRHةِ لْ ي تَسَ تِ الَّتـِ

لِ  تِعامَ لْتَ ذلِكَ بِهِ ـبِاسْ عَ لَوْ فَ ، وَ تِكَ رَ فِ غْ ا إىلَ مَ ِيْعُ  ،هَ بَ مجَ هَ ـا  لَذَ مَ
حَ لَهُ  دَ ةُ  ،ISHكَ لَ ْ مجُ رَ  وَ غْ آءً لِلصُّ زَ ، جَ عَى فِيهِ ا سَ نْ أَيادِيـكَ مَ  ITH مِ

لَبَ  ، وَ نَنِكَ مِ هيوَ يَ رَ ـكَ  IUHناً قِ مِ ائِرِ نِعَ يْكَ بِسَ دَ َ يَ ـانَ  ،بَنيْ تَـى كَ مَ فَ
، الَ  ابِكَ وَ نْ ثَ يْئاً مِ قُّ شَ تَحِ سْ تَىيَ  ؟ IVH، مَ

                                                             

ه اجلزاء املكافئ واملساوي ألعامله : مل تسمه القصاص )١( إذ إن ما حيصل (أي مل تولّ
عليه اإلنسان من الرزق والنعم والفضل من اهللا ال يوازي جهده الشخيص، بل يزيد 

 عمله الصغري مع عطاء اهللا العظيم له يف الدنيا أو عليه بام ال يوجد جمال للمقارنة بني
 ). يف اآلخرة

أي املحاسبة أو االستقصاء يف احلساب حتت قاعدة من أين لـك هـذا : املناقشة )٢(
ويف «حتى املحسـنون،  اوفيام أنفقته، فلو حاسب اهللا عبده بالعدل واالنصاف ملا نج

 . »)املناقشة(بدالً من ) املناقشات(نسخة أخر ورد 

 . عمل وجهد ألجل حتصيله: كدح له )٣(

أي (لك وإحسـانك، ـبمعنى مقابل احلدّ األقل من فضـ: للصغر من أياديك )٤(
لّ نعم اهللا وفضله لو حاسبه اهللا عليها الستهلكت مجيع عبادتـه وطاعتـه ومـا ـإنّ أق

 ). كان يرجو من جزاءٍ للطاعة والعبادة

 ). ؤدي حقّ النعم األخرال يستطيع أن ي(حبيساً : رهيناً  )٥(

تحقاً لنعمـك وكلهـا ـتحقاً لنعمك، ومتى كان مســأي ال مل يكن مس: ال، متى )٦(
 . ن فضلك وعطائكـم



 

 ٧٤٧ 

 دعاؤه يف الشكر هللا

ا يَ  ذَ كَ هَ نْ أَطَاعَ الُ مَ ي حَ ـا  ،ا إهلِ أَمَّ ، فَ بَّـدَ لَـكَ عَ نْ تَ بِيلُ مَ سَ وَ
كَ  رَ اقِـعُ  ،العَايصِ أَمْ املُوَ ْيَكَ  IQHوَ هُ بِنَ  ،هنَ لْ اجِ عَ لَمْ تُ ـيْ قْ فَ كَ لِكَ تـِ مَ

ـالَ اإلِ  ـيَتِكَ حَ عصِ هِ يفِ مَ الـِ لَ بِحَ تَبْدِ سْ ــةِ يَ ابَ ، إِ  IRHنَ ـكَ تـِ ـاعَ ىلَ طَ
قُّ  تَحِ سْ ـانَ يَ ـد كَ لَقَ ي وَ ِ ا إهلَ ـمَّ  -يَ ـا هَ لِ مَ  -بِعِصـيَانِكَ  ISHيفِ أَوَّ

دْ  ا أَعدَ لَّ مَ كَ ـتَ لِ كُ تـِ وبَ قُ ـنْ عُ لْقِكَ مِ يعِ خَ مِ ـا ITHجَ يـعُ مَ مِ ، فَجَ
نَ أَ  نْهُ مِ رتَ عَ اتِ  خَّ ـطَوَ ـنْ سَ يْـهِ مِ لَ هِ عَ أَبطَـأتَ بـِ ، وَ ابِ ذَ  IUHالعَ

العِقَابِ النَّ  ةِ وَ مَ ً  ،قِ ىضَ رِ ، وَ قِّكَ نْ حَ كٌ مِ بِكَ تَرْ اجِ ونِ وَ   . بِدُ
، الَ  يْــكَ لَ لَكَ عَ َّنْ هَ قَى ممِ نْ أَشْ مَ ، وَ نكَ ي مِ ا إهلِ مُ يَ رَ نْ أكْ مَ ، فَ

نْ   ؟ IVHمَ
                                                             

  ).لنهيك وحتريمك(الفاعل املرتكب : املواقع )١(
 . الرجوع والتوبة: اإلنابة )٢(

 . أراد الرشوع بمعصيتك: همّ  )٣(

ه ولـو بمعصـية واحـدة، فـإن العبـد وذلك ألنّ هتك حرمة املـوىل سـبحان )٤(
يستحق عليها هذا العقاب العظيم، ألن عظمـة العقـاب ناشـئة مـن عظمـة اهللا 

 . ومنزلته

 . مجع سطوة، وهي البطش واألخذ بالعنف والشدة: سطوات )٥(

أي ال أشقى ممن هلك عليك، ومن أشقى ممن هلك عليك حيـث : ال، من )٦(
 خرس الدنيا واآلخرة؟ 



 

 ٧٤٨ 

 دعاؤه يف الشكر هللا

كْتَ أَنْ تُ  تَبَارَ ـفَ إِ فَ َـافَ  بِاإلِ الَّ وصَ تَ أَنْ خيُ مْ ــرُ كَ ، وَ ـانِ حسَ
نْكَ إِ  ، الَ الَّ مِ كَ  العَدلُ رُ وْ ى جَ ْشَ َافُ  IQH خيُ الَ خيُ ، وَ اكَ صَ نْ عَ ىلَ مَ عَ

اكَ إِ  ضَ نْ أَرْ ابَ مَ وَ الُكَ ثَ فَ  . غْ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ آلِهِ  فَصَ بْ  ،وَ هَ يلِ يلِ وَ ـا IRHأَمَ اكَ مَ دَ نْ هُ دينِ مِ زِ ، وَ

نَّانٌ أَصِ  ، إنَّكَ مَ يلِ مَ فِيقِ يفِ عَ يمٌ  ISHلُ بِهِ إىلَ التَّوْ رِ  . كَ
 
 
 
 

+ + + 
 

                                                             

فحاشا هللا أن يظلم أحداً من خلقـه مهـام كـان ( مك وإجحافكظل: جورك )١(
 . )ضعيفاً أو قويّا

 . )أميل(بدالً من ) منك أميل(ويف نسخة  )٢(

 . كثري اإلحسان والفضل: منّان )٣(



 

 ٧٤٩ 

 أحاديث يف الشكر

 
 أحاديث في الشكر 

 

 شكر اهللا يف أحاديث
 

وينِ أَ فَ ﴿ رُ كُ مْ وَ اذْ ركُ كُ الَ ذْ وا يلِ وَ رُ كُ ونِ اشْ رُ   IQH﴾ تَكفُ
نْ  اعبُدْ فَ  اهللاَ ﴿بَلِ  كُ نَ  وَ ﴾ مِ ينَ اكِرِ   IRHالشَّ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ْ  لَو« دِ  ملَ عَّ تَوَ ، ىلَ عَ  اهللاُ يَ يَتِهِ عصِ ِبُ  انَ لَكَ  مَ كرَ  يُعىصَ  الَّ أَ  جيَ هِ  اً شُ مِ   ISH»لِنِعَ
أي لعظم نعم اهللا عىل عبده وكثرهتا ودوامهـا، فإنّـه ينبغـي للعبـد أال (

يعيص ربّه شكراً وامتناناً حتّى لو مل جيعـل اهللا عقابـاً ملـن عصـاه وخـالف 
 )أمره

  

 : قال× املؤمنني عن أمري
لُّ أَ « ِبُ  امَ  قَ نعِمِ  جيَ تِهِ  يُعىصَ  الَ  نْ أَ  لِلمُ   ITH»بِنِعمَ
ل عىل عبده باملٍ أو علمٍ أو قدرة فإنّـه ال حيـقّ للعبـد أن ( فإنّ من يتفضّ

يستعمل ذلك ضدّ سيّده واملنعم عليه بتلك اهلبة وبال استحقاق منه أصالً 
 )لتلك النعمة

                                                             

 . ١٥٢: البقرة  )١(

 . ٦٦: الزمر  )٢(

 . ٢٩٠احلكمة : هنج البالغة  )٣(

 . ٣٢٦٨: غرر احلكم  )٤(



 

 ٧٥٠ 

 أحاديث يف الشكر

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لُّ أَ « مْ  امَ  قَ كُ مُ لزَ ينُوا الَّ أَ  هللاِ يَ هِ  تَستَعِ مِ عَ  ىلَ عَ  بِنِعَ يهِ مَ   IQH»اصِ
 )أي إنّ أقل الشكر هو عدم استعامل نعم اهللا يف معاصيه(

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لُ أَ « ِبُ  امَ  وَّ معَ  جيَ ،بحَ سُ  هللاِ لَيكُ كرُ  انَهُ رَ  ابتِغاءُ وَ  ادِيهِ يَ أَ  شُ يهِ مَ   IRH»اضِ
نى أنّ شكر اهللا عىل فضله ونعمه واجب عىل العباد، ولـذا ينبغـي بمع(

دُ : عىل أهل اإليامن أن حيمدوا اهللا بوعي ومن كلّ قلوهبم عند قوهلم َمْ  ﴿احلْ
بِّ  هللاِ ﴾ رَ ِنيَ املَ عَ  )يف صالهتم ويف كلّ حني الْ

 : قال× اهلادي اإلمامعن 
دُ أَ  اكِرُ الشَّ « كرِ بِ  سعَ نهُ  الشُّ ةِ  مِ بَتِ أَ  يتِ لَّ ا بِالنِّعمَ كرَ  وجَ َ  ،الشُّ  النِّعَمَ  نَّ ألِ

تَ  ،مَ كرَ وَ  اعٌ مٌ  الشُّ قبَ وَ  نِعَ   ISH»ىعُ
بمعنى ينبغي للشاكر أن يكون فرحاً عند شكر اهللا عىل نعمه بأشدّ مـن (

ألنّ النعمة تفنـى مـع مـرور األيـام فرحه بالنعمة ذاهتا مهام كانت عزيزة، 
هتا  إىل يـوم القيامـة ليجـز بـه الشكر ثواب يبقى بينام وتزول هبجتها ولذّ

 ) ورمحتههللا العبد من فضل ا
 

                                                             

 . ٣٣٠حلكمة ا: هنج البالغة  )١(

 . ٣٣٢٩: غرر احلكم  )٢(

 . ٤٨٣: حتف العقول  )٣(



 

 ٧٥١ 

 أحاديث يف الشكر

  :قال ×املؤمنني أمري عن
كرُ « ةٌ  الشُّ نَ  عِصمَ تنَةِ  مِ   IQH»الفِ
أي إنّ الشــاكر هللا والــرايض بقضــائه ونعمــه يكــون بعيــداً عــن كيــد (

حسد ملـن هـو أكثـر منـه ـمراد بالفتنة هو األمن من الـالشيطان وفتنته وال
ـن هـو أقـلّ منـه شـأناً ماالً وسل طاناً، واألمن من الكـرب واالسـتعالء عمّ
 ) وإمكانيّة

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
كرُ « ةِ  شُ لُولِ  نْ مِ  انٌ مَ أَ  النِّعمَ ةِ قالنَّ  حُ   IRH»مَ
أو البطـر عـن النعمـة ألنّ عدم الشكر هللا والسخط عىل مـا قسـم اهللا (

 ) ول البالءيستوجب نزول النقمة اإلهلية بزوال النعمة أو نز
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
كرُ « ينَةُ  الشُّ نَ  زِ ربُ وَ  ى،الغِ ينَةُ  الصَّ   «ISHالبَلوَ  زِ
أي ينبغي للغني أن يكون شاكراً لربّه بقلبه ولسانه يف خلوتـه أو أمـام (

الناس فهو متام النعمة وزينتها، كام ينبغي للمبتىل أن يكون صـابراً شـاكراً 
اً وعالنيةً  ه من البالء والذي سـريفع درجتـه ومقامـه لربّه رسّ عىل ما خصّ

 )وجزاءه يوم القيامة
                                                             

 . ٥٣/ ٧٨: بحار األنوار  )١(

 . ٥٦٦٦: غرر احلكم  )٢(

 . ٣٠٠/ ١: اإلرشاد  )٣(



 

 ٧٥٢ 

 أحاديث يف الشكر

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
مُ الطَّ « نه من إطعام الفقراء ثمّ يشكر أي الذي ( اكِرُ الشَّ  اعِ وفّقه اهللا ومكّ

نَ  لَهُ  )اهللا عىل هذا التوفيق أَ  جرِ األَ  مِ ـ جرِ كَ ، مِ ائِ الصَّ ـبِ ـوَ  املُحتَسِ  اىفَ املُعَ
نَ  لَهُ  )أي الشاكر هللا عىل عافيته( رُ اكِ الشَّ  أَ  جرِ األَ  مِ ـ املُبـتَىلَ  جرِ كَ ،الصَّ  ابِرِ

ـنَ  لَـهُ  )أي الذي أعطاه اهللا من نعمه فيشـكره عليهـا(اكِرُ الشَّ  املُعطَىوَ   مِ
أَ  جرِ األَ    IQH»انِعِ القَ  ومِ املَحرُ  جرِ كَ

فقـري بمعنى أنّ املؤمن يستطيع وهو يف غناه ورفاهيّته أن ينال ثـواب ال(
املحتسب دون أن تشغله الثروة عن اهللا، وأنّ املعـاىف وهـو يرفـل بلبـاس 

فية والسالمة أن ينال ثواب املبتىل الصابر دون أن تبطره النعمة وتنسيه لعاا
ذكر اهللا، وأنّ املعطي املنفق يف سبيل اهللا بإمكانه أن ينـال ثـواب املحـروم 

ات هـو الشـكر هللا والرضـا لطاعوالقانع برزق اهللا، فالرشط يف مجيع هذه ا
 ) ه وقدره يف مجيع األوقات واحلاالتبقضائ

 

  الشاكر ثواب
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

تَحَ  امَ « بدٍ  ىلَ عَ  اهللاُ فَ كرٍ  ابَ بَ  عَ نَ  شُ زَ يَ  ابَ بَ  نهُ عَ  فَخَ ةِ الزِّ   IRH»ادَ
أي إنّ من توفيقات اهللا لعبده أن جيعلـه مـن الشـاكرين لنعامئـه، فقـد (

ئِنْ ﴿دة للشاكرين بقوله ضمن اهللا الزيا تُمْ  لَ رْ كَ مْ  شَ نَّكُ يدَ َزِ  )﴾ألَ
                                                             

 . ٩٤/ ٢: الكايف  )١(

 . ٩٤/ ٢: الكايف  )٢(



 

 ٧٥٣ 

 كرأحاديث يف الش

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « كرَ  عطِيَ أُ  مَ ْ  الشُّ مِ  ملَ رَ يَ  حيُ ةَ الزِّ   IQH»ادَ
اهـات شـاملة ( دة األبعـاد واالجتّ عة املضـامني متعـدّ وهذه الزيادة متنوّ

 )للدنيا واآلخرة من حيث حيتسب اإلنسان أو ال حيتسب
 : قال× الباقر ماإلماعن 

نقَطِعُ  الَ « يدُ  يَ نَ  املَزِ نقَطِعَ  ىتَّ حَ  اهللاِ مِ كرُ  يَ نَ  الشُّ بَ  مِ   IRH»ادِ العِ
فمن أراد استمرار الزيادة يف الثواب والعطاء فعليه أن ال ينقطـع عـن (

 )شكر اهللا
 : قال× عن أمري املؤمنني

مَ أَ  امَ « بدٍ  ىلَ عَ  اهللاُ نعَ ةً  عَ هَ  نِعمَ رَ كَ لبِهِ  افَشَ بَ  الَّ إِ  ،بِقَ يدَ  استَوجَ  ايهَ فِ  املَزِ
بلَ  رَ  نْ أَ  قَ هَ  يُظهِ كرَ ىلَ  اشُ   ISH»انِهِ لِسَ  عَ
د ( يف هذا احلديث إيضاح ملد لطف اهللا بعباده وإحسانه إليهم، إذ بمجـرّ

أن يعرف اإلنسان نعمة اهللا وفضله ويشكره بقلبه عىل ذلك يكون قد استحقّ 
 )ه بالشكر والثناء عىل اهللاثواب الشاكرين حتّى قبل أن ينطق لسان

 :قال× عن اإلمام الصادق
مَ أَ  امَ « بدٍ  ىلَ عَ  اهللاُ نعَ نْ  عَ ةٍ  مِ هَ  نِعمَ فَ رَ عَ ، افَ لبِهِ ِدَ وَ  بِقَ رَ ظَ  اهللاَ محَ  بِلِسانِهِ  اً اهِ

                                                             

 . ١٣٥احلكمة : هنج البالغة  )١(

 . ٥٦/  ٧١: بحار األنوار )٢(

 . ٥٨٠: األمايل للطويس  )٣(



 

 ٧٥٤ 

 أحاديث يف الشكر

تَمَّ  ،الَ كَ  فَ هُ تَّ  مُ رَ  ىحَ يدِ بِ  لَهُ  يُؤمَ   IQH»املَزِ
ل يف مد نعمة اهللا وكرمه مع عباده وذلك بعـ( ض مـن عطـاء اهللا فتأمّ

د إقبـاهلم  وفضله عىل عباده حيث هيبهم من رمحته وفضله ومغفرته بمجـرّ
ا لُ  عليه وشكرهم لنعمته أو طلبهم املغفرة والعفو منه ﴿مَ عَ فْ مْ  اهللاُ يَ ابِكُ ذَ  بِعَ

تُمْ  إِنْ  رْ كَ نْتُمْ  شَ آمَ انَ  وَ كَ اكِراً  اهللاُ وَ لِيامً﴾ شَ  )عَ
 : قال× عن اإلمام الصادق

بدٍ  ىلَ عَ  اهللاُ مَ نعَ أَ  امَ « ةٍ بِ  عَ ت نِعمَ غُرَ َت وأَ  صَ ربُ  الَّ إِ  ،هللاِ مـدُ احلَ  :الَ قَ فَ  كَ
هَ  دَّ أَ  كرَ   IRH»اشُ

ه يف هذه النعمة(  وهو جزء من فضل اهللا ونعمه أن يعترب احلمد أداء حلقّ
ويف غريها وإالّ فمن يستطيع أن يفي بحقّ اهللا وأن يؤدّي شكره عىل مجيـع 

خلوق أن يبلغ الوفاء واجلزاء ألقلّ نعـم اخلـالق عـىل نعمه؟ وأنّا لشكر امل
عباده؟ بل حتّى لو قىض العمر كلّه يف عبادته وشـكره ملـا اسـتطاع الوفـاء 

 )بنعمة واحدة من نعمه، وكفى بنعمة العقل واإليامن والعافية مثالً لذلك
 

  املحارم جتنابا
 : قال× عن أمري املؤمنني

كرُ « لِّ  شُ ةٍ  كُ عُ  نِعمَ رَ مِ  نْ عَ  الوَ ارِ   ISH»اهللاِ حمَ
                                                             

 . ٩٥/ ٢: الكايف  )١(

 . ٩٦/ ٢: الكايف  )٢(

 . ٧٥: مشكاة األنوار  )٣(



 

 ٧٥٥ 

 أحاديث يف الشكر

ع عـن ارتكـاب ( وهو يمثّل الشـكر العمـيل لـنعم اهللا، وذلـك بـالتورّ
مات يف هذه النعمة، فشكر نعمة املال هو أن يكون ورعاً يف اإلنفـاق  املحرّ
مـات  ع عـن املحرّ وأداء حقّ اهللا وحقّ عباده، وشكر نعمـة الـزواج التـورّ

 )نعمالرشعيّة يف هذا املجال، وهكذا بقيّة ال
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

كرُ « ةِ  شُ ، اجتِنابُ  النِّعمَ مِ امُ وَ  املَحارِ كرِ  متَ لِ الرَّ  ولُ قَ  الشُّ مدُ  :جُ  هللاِ احلَ
بِّ  نيَ ـالَ العَ  رَ   IQH»مِ

 

 من شكر النعم
 : قال× عن أمري املؤمنني

كرُ « ِ العَ  شُ هِ  ىلَ عَ  املِ لمِ هُ  ،عِ لُ مَ ،بِ  عَ هِ ـلِ  بَذلُهُ وَ  هِ قِّ ستَحِ   IRH»مُ
أي إنّ شكر العامل لربِّه عىل ما وفّقه إليه من العلم، هو أن يعمـل هبـذا (

 )العلم ويبذله لطالبيه لوجه اهللا، ال ملنفعة أو طلب للدنيا
 : قال× عن أمري املؤمنني

رتَ  اذَ إِ « دَ كَ  ىلَ عَ  قَ وِّ دُ اجعَلْ  عَ نهُ  العَفوَ  فَ كرَ  عَ ةِ  اً شُ يهِ عَ  لِلقُدرَ   ISH»لَ
كرها اخلاص هبا، وشكر املغفرة والتمكن من إنـزال فإنّ لكلّ نعمة ش(

 )العقوبة عىل املعتدي، هو العفو عنه
                                                             

 . ٩٥/ ٢: الكايف  )١(

 . ٥٦٦٧: غرر احلكم  )٢(

 . ١١احلكمة : هنج البالغة  )٣(



 

 ٧٥٦ 

 أحاديث يف الشكر

 : قال× الباقر اإلمامعن 
كَ  اِستَكثِرْ « نَ  لِنفسِ زقِ  يلَ لِ قَ  اهللاِ مِ لُّصَ  الرِّ َ كرِ  ىلَ إِ  اً ختَ   IQH»الشُّ
بمعنى أن يعترب اإلنسان كلّ رزق أتاه من اهللا مهام قـل، هـو كثـري مـن (

هللا ورمحته، وهو أكثر من استحقاقه الشخيص، فيكون هـذا الشـكر فضل ا
 )سبباً ملزيد من التوسعة والفضل من اهللا

ادقعن اإلمام   : قال× الصّ
كرِ  دنَىأَ « ةُ  الشُّ ؤيَ ةِ  رُ نَ  النِّعمَ نْ  اهللاِ مِ ريِ  مِ لَّ  غَ لَّقُ  ةٍ عِ تَعَ َ  القَلبُ  يَ  دُونَ  اهبِ
ضاوَ  ،اهللاِ يَهُ  الَ  نْ أَ وَ  اه،عطَ أَ  امَ بِ  الرِّ تِهِ  تَعصِ هُ وَ  بِنِعمَ الِفَ نْ  يءٍ ـَبِش ختُ هِ أَ  مِ  مرِ

يِهِ وَ  بَبِ  هنَ تِهِ  بِسَ   IRH»نِعمَ
ـا ( أي إنّ أقلّ شكر هللا هو أن ال ينظر اإلنسـان إىل حصـول النعمـة أهنّ

جاءت بسبب أحد من الناس أو أيّ سبب دنيوي آخر، بل ير أنّ اهللا هو 
ن أي رشيـك آخـر لـه يف حتقيقهـا، فـال املسبّب هلذه النعمة وحده من دو

يتعلّق قلبه إالّ بـاهللا، وشـكره واالمتنـان لنعمـه والرضـا بقسـمه ورزقـه 
 )واالمتناع عن معاصيه يف استعامل نعمه وإحسانه

 : عن سجدة سجدها هللا من غري صالة فقال ×احلسن وسئل اإلمام أب
نِ إِ « كَرتُ  ينَّ ةً  ذَ مَ أَ  نِعمَ َ  اهللاُ نعَ َّ  اهبِ يلَ أَ  عَ رَ أَ  نْ أَ  حبَبتُ فَ يبِّ  شكُ   ISH»رَ

                                                             

 . ٢٨٥: حتف العقول  )١(

 . ٥٣: مصباح الرشيعة  )٢(

 . ٩٨/ ٢: الكايف  )٣(



 

 ٧٥٧ 

 أحاديث يف الشكر

 

 شكر الناس جزء من شكر اهللا
 : قال× العابدين زين اإلمامعن 

مْ أَ « كُ رُ مْ أَ  هللاِ شكَ كُ رُ   IQH»اسِ لنَّ لِ  شكَ
إذ إنّ من موجبات شكر املنعم عىل نعمه هـو أن يشـكر عبـاده الـذين (

 )كانوا سبباً يف إيصال نعمة اهللا إليه
 : لقا× عن أمري املؤمنني

كرُ « َ  الشُّ ةِ  انُ لِسَ وَ  النِّيَّةِ  انُ تَرمجُ يَّ   IRH»الطَّوِ
إذ إنّ الشكر يعكس ما انطوت عليه نفس اإلنسان ويرتجم إحساسات (

 )القلب عرب اللسان
 : قال× عن أمري املؤمنني

كرُ أَ « نَ  اً رَ عظَمُ قَدَ الشُّ َ  ،وفِ املَعرُ  مِ بقَ  نَّ ألِ كرَ يَ   ISH»ىوفَ يَفنَ املَعرُ ى وَ الشُّ
ة ( أي إنّ الشكر للمقابل يبقى أثـره يف القلـب ويسـبّب املحبّـة واملـودّ

ة  )بينهام، يف حني أنّ اجلزاء أو اإلحسان املادّي يزول وينتهي أثره بعد مدّ
 : قال× احلسن اإلمامعن 

رَ  الَ  نْ أَ  مُ اللُّؤُ « ةَ  تَشكُ   ITH»النِّعمَ
عـىل لـؤم  هـو داللـة جلحودبـاأي إنّ عدم شـكر النعمـة ومقابلتهـا (

                                                             

 . ٩٩/ ٢: الكايف  )١(

  .١٣٠٠: غرر احلكم  )٢(
 . ٢١٧٦: غرر احلكم  )٣(

 . ٢٣٣: حتف العقول  )٤(



 

 ٧٥٨ 

 أحاديث يف الشكر

 )الشخص وسوء رسيرته
 : قال× عن أمري املؤمنني

قٌّ عَ « نْ ىلَ حَ يهِ أَ نعِمَ عَ أُ   مَ نَ مُ  نْ لَ سِ ، فَ كَ حيُ أةَ املُنعِمِ َ عَ  نْ إِ افَ كَ لِ ذَ  نْ قَرصُ
هُ فَ  عُ سْ يهِ أَ عَ وُ نَ الثَّنَ  نْ لَ سِ ، فَ حيُ لَّ  نْ إِ اءَ ـلِ ذَ  نْ عَ  كَ هُ فَ كَ لِسَ يـهِ بِ عَ انُ ـةِ لَ فَ عرِ مَ

َ ةِ وَ النِّعمَ  َبَّةِ املُنعِمِ هبِ صُ  نْ إِ ا، فَ حمَ ةِ بِأَ لَيسَ لِ كَ فَ لِ ذَ  نْ رَ عَ ـقَ   IQH»هلٍ لنِّعمَ
بمعنى ينبغي عىل صاحب اإليامن واخللق والقيم اإلنسانية أن يكـافئ (

فإن عجزت املنعم عىل إحسانه وفضله بردّ اإلحسان إليه بأكثر منه أو مثله، 
ن يشكره بلسانه وبالثناء عليه أمامـه ب عليه أطاقته وقدرته عن ذلك فيج

ة واحلبّ يف قلبه، فإن مل  وخلفه، فإن عجز عن ذلك فينبغي أن حيفظ له املودّ
يكن من أهل هذه الصفات والقيم فهـو ال يسـتحقّ النعمـة واإلحسـان، 

 )وهذا ما يلزم اإلنسان يف تعامله مع ربّه أساساً ومع الناس مجيعاً 
 : لقا× العابدين زين اإلمامعن 

قُّ  امَّ أَ « هُ  نْ أَ فَ  ،لَيكَ عَ  وفِ املَعرُ  ذِي حَ رَ رَ وَ  تَشكُ عرُ  تَذكُ ،مَ هُ بَهُ وَ  وفَ  تُكسِ
، الَةَ املَقَ  نَةَ سَ لِصَ وَ  احلَ ـزَّ  اهللاِ نيَ بَ وَ  ينَكَ بَ  يامَ فِ  اءَ عَ الدُّ  لَهُ  ختُ ـوَ  عَ ،جَ  اذَ إِ فَـ لَّ

عَلتَ  هُ  دقَ  نتَ كُ  كَ لِ ذَ  فَ رتَ كَ َّ  شَ الَ وَ  اً رسِ ،عَ رتَ  نْ إِ  ثُمَّ  نِيَةً دَ أَ  ىلَ عَ  قَ كافَ هِ مُ  تـِ
يتَهُ كَ  اً يَومَ    IRH»افَ
اً وعالنيـة وأن تكافيـه عـىل ( أي أن تشكر للمنعم بقلبك ولسـانك رسّ

                                                             

 . ٥٠١: األمايل للطويس  )١(

 . ٥٦٨: اخلصال  )٢(



 

 ٧٥٩ 

 أحاديث يف الشكر

 )عمله عند القدرة واالستطاعة
 : قال× الرضا اإلمامعن 

نْ « ْ  مَ رِ  ملَ نَ  املُنعِمَ  يَشكُ ْ  نيَ وقِ املَخلُ  مِ رِ  ملَ زَّ  اهللاَ يَشكُ   IQH»لَّ جَ وَ  عَ
ـم كـانوا السـبب ( بمعنى أنّ شكر املخلوقني هو جزء من شكر اهللا ألهنّ

املنعم نعمه عن طريقهم، كام قد يفهم من احلـديث أنّ الـذي  ذي أوصلال
يغلب عليه اجلحود واإلنكار يف شكر النعمة والفضل عند معاملته للناس 

ه مع كذلك يكون شأنه مع اهللا، ومن كان هللا شاكراً حامداً، فكذلك هو حال
 )املخلوقني

  :قال ×الرضا اإلمام عن
زَّ  اهللاَ نَّ إِ « رَ أَ  لَّ جَ وَ  عَ كرِ بِ  مَ ،لِ وَ  لَهُ  الشُّ ينِ نْ  لوالِدَ ْ  فَمَ ر ملَ يـهِ وَ  يَشكُ ْ  الِدَ  ملَ

رِ    IRH»اهللاَ يَشكُ
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

زَّ  اهللاَ نَّ إِ « مَ أَ  لَّ جَ وَ  عَ ومٍ  ىلَ عَ  نعَ ،بِ  قَ بِ وا،يَشـكُ  لَمْ فَ  املَواهِ ـ رُ تْ فَصَ  ارَ
معَ  يهِ بَ  لَ ومَ  ابتَىلَ وَ  االً،وَ وا، بِ ائِ املَصَ بِ  اً قَ ُ ربَ تْ فَصَ  فَصَ معَ  ارَ يهِ ةً  لَ   ISH»نِعمَ

ل املصيبة إىل نعمة، وعدم الشكر هللا جيعل النعمـة ( أي إنّ الشكر هللا حيوّ
 )نقمة عىل العبد

                                                             

ضا  )١(  . ٢٤/ ٢: عيون أخبار الرِّ

 . ١٥٦: اخلصال  )٢(

 . ٣٧٩: األمايل للصدوق  )٣(



 

 ٧٦٠ 

 أحاديث يف الشكر

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
ىأَ « رينِ  ى،وسَ مُ  ايَ : ×ىوسَ مُ  ىلَ إِ  اىلَ عَ تَ  اهللا وحَ ـقَّ  اشـكُ ي، حَ ـكرِ  شُ

كَ أَ  يفَ كَ  بِّ رَ  ايَ  :الَ قَ فَ  رُ قَّ  شكُ ، حَ كَ كرِ نْ  يسَ لَ وَ  شُ كرٍ  مِ كَ أَ  شُ رُ  هِ بـِ شكُ
؟ هِ بِ  نعَمتَ أَ  نتَ أَ وَ  الَّ إِ  َّ يلَ نِ  ىوسَ مُ  ايَ  :الَ قَ فَ  !عَ رتَ كَ قَّ  يشَ كرِ  حَ  نيَ حِ  يشُ

لِمتَ  نِّ  كَ لِ ذَ  نَّ أَ  عَ   IQH»يمِ
عرفة النعمة هي من اهللا وإقرار القلب بنعم اهللا وعجزه عن بمعنى أنّ م(

أداء حقّ الشكر له، يكون العبد قد بلغ حقيقة الشكر حتّى قبـل أن يشـكر 
 )بلسانه، والذي يستحقّ عليه املزيد من فضل اهللا ولطفه

 : قال× الصادقعن اإلمام 
» َ كرِ  امُ متَ َ  الشُّ ِّ  انِ لِسَ  افُ اعرتِ عَ خَ  الرسِّ  بُلُـوغِ  نْ عَ  العَجزِ بِ  اىلَ عَ تَ  هللاِ اً اضِ

هِ  دنَىأَ  كرِ َ ، شُ كرِ لِ  يقَ وفِ التَّ  نَّ ألِ ةٌ  لشُّ ِبُ  ادِثةٌ حَ  نِعمَ كرُ  جيَ يهَ عَ  الشُّ   IRH»الَ
هـو متـام  يف أعامق القلـب بـالعجز عـن شـكر اهللاأي إنّ اعرتاف املؤمن (

عليه  ألنّه كلّام شكر اهللا وجب عليه شكر جديد إلفاضة اهللالشكر هللا، وذلك 
 ) ثواباً جديداً عىل شكره األخري، فهو يف عجز دائم عن أداء الشكر هللا

 
 + ++    

 

                                                             

 . ١٦١: قصص األنبياء  )١(

 . ٥٨: مصباح الرشيعة  )٢(



 

 ٧٦١ 

 دعاؤه يف اإلعتذار هللا

 دعاؤه في اإلعتذار  
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رُ إِ ا مَّ إينِّ أَعتَذِ هُ ـظْلُ ـمِ  ،لَيْـكَ للَّ لـِ ومٍ ـنْ مَ ــمَ بِ ـظُ ضْ يتِ ـحَ  IQHرَ

مِ ـلَمْ أَنصُ ـفَ  ، وَ وفٍ ـرهُ عرُ يَ أُ  نْ مَ دِ ـنْ  IRHسْ مِ ، وَ رهُ ـكُ لَمْ أَشْ َّ فَ إيلَ
سِ  َّ ا يءٍ ـمُ رَ إيلَ رْ  عتَذَ لَمْ أَعذِ ةٍ ISHهُ فَ اقَ نْ ذِي فَ مِ ـمْ  ITH، وَ لَ ـأَلَنِي فَ سَ

                                                             

كـارم هذا الدعاء هو مـن األدعيـة األخالقيـة التـي حتـثّ عـىل االلتـزام بـبعض امل *
ة يف احلياة الشخصية أو االجتامعية، كاالنتصار للمظلـوم، أو الوقـوف  األخالقية املهمّ
بوجه الظامل، وقبول االعتذار مـن املســيء أو املعتـذر، وتقـديم التضـحية واملسـاعدة 

كـلّ  لآلخرين والوفاء باحلقوق اإليامنية للمؤمنني والسرت عىل عيوهبم واالعراض عـن
 .من شخصية أهل اإليامن والطاعة تصبح جزءاً إثم، والتي جيب أن 

أي بحضوري، سـواء يف املجلـس أو يف العمـل أو يف الطريـق أو يف : بحرضيت )١(
 . حمل عام وما شابه فإن من واجب املؤمن الدفاع عن املظلوم واإلنتصار له

فمـن خلـق املـؤمن أن ال ينسـى (أعطي يل، تفضل به اآلخـر عـيل : أسدي إيلّ  )٢(
ـة أو اخلاصـة الشـأنية أو الفضل عل يه من أي شخص كان يف كافـة املجـاالت العامّ

اإلجتامعية أو غري ذلك، وحيفظ للمتفضل عليـه مجيلـه وفضـله، لـريده عليـه عنـد 
 ). االستطاعة مع الشكر واإلمتنان

ن أسـاء إلـيهم وقبـول  )٣( وهي صفة الصاحلني واألرشاف من الناس يف العفو عمّ
 . وإن مل يكونوا صادقني فيه اعتذارهم وتربيرهم حتى

 . فقر، حاجة: فاقة )٤(

SX 



 

 ٧٦٢ 

 دعاؤه يف اإلعتذار هللا

قِّ ذِ IQHهُ وثِرْ أُ  نْ حَ مِ نِي لِ ، وَ مَ قٍّ لَزِ نٍ ـي حَ ؤمِ لَمْ أُ  مُ ـرْ فَ فِّ ـنْ IRHهُ وَ مِ ، وَ
يْبِ  نٍ  عَ مِ ؤْ ْ  مُ رتُ لَمْ أَسْ ر يلِ فَ نْ كُلِّ إِ ISHهُ ظَهَ مِ ـمْ  ثْمٍ ، وَ لَ ضَ يلِ فَ ـرَ عَ

هُ  رْ جُ  . ITHأَهْ
رُ إِ أَع نَّ تَذِ هِ ظَائِرِ نْ نَ مِ نَّ وَ نْهُ ي مِ ا إهلِ ـةٍ  ،IUHلَيْكَ يَ امَ ارَ نَدَ ذَ  ،اعتـِ

ظاً لِ  اعِ ونُ وَ كُ نَّ ـيَ هِ بَاهِ نْ أَشْ يَّ مِ دَ َ يَ  . امَ بَنيْ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ آلِهِ  فَصَ نَ  ،وَ عتُ فِيهِ مِ قَ ا وَ ىلَ مَ تِي عَ امَ عَلْ نَدَ اجْ وَ

الَّ  ىلَ  ،IVHتِ الـزَّ ي عَ زمِ عَ يِّئــاتِ وَ ـنَ السَّ ضُ يلِ مِ عـرِ ا يَ  ، تَـركِ مَ
ابِنيَ  بَّ التَّوَّ ِ َبَّتَـكَ يا حمُ بُ يلِ حمَ ةً تُوجِ وبَ  . تَ

                                                             

مه عىل نفيس، أي أعطيه طلبه أو حاجته حتى وإن كنت حمتاجـاً إليهـا، : أوثره )١( أقدّ
ويف (سيام إذا كانوا من أهل الصالح والدين واملواالة، فإن حقهم يتضاعف عىل املؤمن 

 ). والتضحية لآلخرينوسريهتم، النموذج األعىل لإليثار ÷ أخالق أهل البيت

ين وحفظـه يف غيبتـه وعـدم (أصونه، أرده إليه، : أوفّره )٢( من أداء األمانـة والـدَ
 ). هتك حرمته وكرامته بحضوره، سيام إذا كان له حق القرابة واألخوة يف اهللا

فمن رغب يف سرت اهللا عليـه، فليسـرت عبـاد اهللا يف كـل عيـب انكشـف أمامـه،  )٣(
 . يف سرته عىل عباده رغم معاصيهم وليتخلق بأخالق اهللا

أمتنع عن اإلقدام عليه أو املسامهة فيه، فـإن التقـو (أتركه وأرفضه، : أهجره )٤(
 ). حتتاج إىل هجر املعايص أساساً، ثم مواصلة الصاحلات واخلريات

، مثهتايشب: نظائرهنّ  )٥(  ). من املخالفات األخالقية. (نّ يالهتنّ

ت )٦( الّ فإن أقل ما حيصل عليـه املتقـي أو التائـب هـو . (العثراتاخلطيئات، : الزّ
 ). حب اهللا وقرب منزلته منه، وما يتبع ذلك من توفيقٍ للصاحلات



 

 ٧٦٣ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

 
 أحاديث في رعاية الحقوق

 

 رعاية احلقوق  يف أحاديث
 

يَ ﴿ وا املِكْ فُ الَ أَوْ طِ وَ سْ انَ بِالقِ ِيزَ املْ وا النَّ الَ وَ سُ بْخَ يَ  اسَ  تَ مْ أَشْ هُ   IQH﴾اءَ
 

  للمظلوم تصاراالن
 : قال× عن أمري املؤمنني

نُ أَ « ةُ  العَدلِ  حسَ   IRH» ومِ املَظلُ  نُرصَ
ة يف إقامة العـدل االجتامعـي هـو نصــرة املظلـوم(  أي إنّ من األسس املهمّ

 .)كان قريباً أم بعيداً، حاكامً أم حمكوماً أوعدم الوقوف مع الظامل، سواء 
 : قال× عن أمري املؤمنني

أَ  اذَ إِ « ظُ  يتَ رَ أَ  اً لومَ مَ نهُ فَ ِ  ىلَ عَ  عِ   ISH» الظَّاملِ
ألنّ يف ذلك تربية لنفس اإلنسان املؤمن يف األمر باملعروف والنهي عن (

املنكر والدفاع عن القيم اإلسـالميّة واإلنسـانيّة، وألنّ املظلـوم غالبـاً مـا 
يكون يف موضع ضعف حيتاج إىل الدعم واإلسناد من اآلخرين باسـرتداد 

 .)مع التنبيه إىل رضورة التشخيص الواقعي للظامل واملظلوم حقوقه، هذا
 : قال× عن أمري املؤمنني

» ُّ نْ  اسِ النَّ  رشَ   ITH» ومِ املَظلُ  ىلَ عَ  يُعِنيُ  مَ
                                                             

 . ٨٥: هود  )١(

 . ٢٩٧٧: غرر احلكم  )٢(

 . ٤٠٦٨: غرر احلكم  )٣(

 . ٥٧٣٦: غرر احلكم  )٤(



 

 ٧٦٤ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

بمعنى أنّ الذي يقف مع الظامل يف ظلم املظلوم من أجـل مصـلحة أو (
نه منفعة أو مداراة أو خشية فهو من رشّ الناس، وأنّ دينـه لعـق عـىل لسـا

ت معيشته  .)حيوطه ما درّ
 : قال× عن أمري املؤمنني

َ أَ « ،النَّ  اهيُّ ينُوينِ أَ  اسُ م،أَ  ىلَ عَ  عِ كُ سِ نَّ ألَ  اهللاُ يمُ اوَ  نفُ فَ ـنْ  املَظلـومَ  نصِ  مِ
،ـالِ ظَ  هِ نَّ ألوَ  مِ ودَ زَ بِ  مَ ـالظَّالِ  قُ ،خَ تِهِ هُ أُ  ىتَّ حَ  امَ دَ لَ  ورِ نهَ قِّ  مَ ـ نْ إِ وَ  احلَ  انَ كَ
هَ كَ    IQH»اً ارِ

زامة هي احللقة التي توضع يف أنف البعري ليسهل هبا قياده رغـامً عنـه اخل(
داءً مـن تـإىل حيث يريد القائد، ويف هذا احلديث منهج يف احلياة اإلسالميّة اب

إىل رضورة األخذ عـىل يـد  هحيث ينبّ  أويل األمر إىل كلّ مسؤول يف املجتمع،
مية حتّى يأمن املظلومـون الظامل وإقامة احلقّ والعدل وإرساء قواعده اإلسال

 .)يف كلّ مكان
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

نْ  امَ « ؤْ  مِ نٍ مُ ؤْ  يُعِنيُ  مِ ظلُ  اً نَ مِ مُ لَ أَ  انَ كَ  الَّ إِ  اً ومَ مَ ـنْ  فضَ ـيَ  مِ ـهرٍ  امِ صِ  شَ
، دِ املَسجِ  يفِ  اعتِكافِهِ وَ  رامِ نْ  امَ وَ  احلَ نٍ  مِ ؤمِ ُ  مُ وَ وَ  اهُ خَ أَ  يَنرصُ رُ  هُ ـ يَقدِ  ىلَ عَ

تِهِ  هُ  الَّ إِ  نُرصَ َ نيَ  يفِ  اهللاُ نَرصَ ةِ،وَ  االدُّ رَ نْ  امَ وَ  اآلخِ ؤمِ  مِ لُ  نٍ مُ ذُ وَ وَ  اهُ خَ أَ  خيَ  هُ
رُ  تِهِ  ىلَ عَ  يَقدِ لَهُ  الَّ إِ  نُرصَ ذَ نيَ  يفِ  خَ ةِ وَ  االدُّ رَ   IRH» اآلخِ

                                                             

 . )نف البعرياحللقة التي توضع يف أ: اخلزامة(، ١٣٦اخلطبة : هنج البالغة  )١(

 . ٧٥/٢٠: بحار األنوار )٢(



 

 ٧٦٥ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

ب إىل اهللا سبحانه وذلك ألن ( الغرض من الصيام واالعتكاف هو التقرّ
وإالّ فإنّ اهللا غنيّ عن أن يصله النفـع مـن وتربية املؤمن عرب هذه العبادة، 

عباده أو الرضر منهم، فال عجب بعد ذلك إذا كان نصـرة املؤمن املظلـوم 
نّ الوقوف مع العدل فإأفضل من صيام شهر واعتكافه يف املسجد احلرام، 

واالنتصار للمظلوم هـي مـن أساسـيّات الـدين وأركانـه، والتـي تفـوق 
ة مهام   .)كانت كبريةاملستحبّات الفرديّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
دلَ  الَ « لُ أَ  عَ نْ  فضَ دِّ  مِ ِ  رَ   IQH» املَظاملِ
أي إنّ إرجاع احلقوق إىل املظلومني واسرتضائهم هو من أفضل العبادات (

والطاعات هللا، سواء أكان هذا الظلم واإلجحاف قد حدث من قبل املـؤمن 
 .)إرجاع احلق ألهله ده وسعيه تمّ همبارشة أو من قبل غريه، ولكن بج

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
َ إِ فَ  ،املَظلومِ  ةَ دَعوَ  اِتَّقُوا« دُ  اهنَّ امَ  ىلَ إِ  تَصعَ َ أَ كَ  ءِ السَّ َ  اهنَّ ةٌ رشَ   IRH» ارَ
ألنّ دعــوة املظلــوم تنطلــق مــن قلــب مفعــم بــاألمل واألذ واحلــزن (

طر واالستغاثة، فال جتد غـري اهللا نـارصاً، وحاشـا هللا أن يـرد دعـوة املضـ
ـنْ  ِيـبُ  واملستغيث سـيّام إذا كانـت مـن مظلـوم ﴿أَمَّ رَّ املُ  جيُ ـطَ ا ضْ ـاهُ  إِذَ عَ  دَ

فُ  شِ يَكْ ﴾ وَ وءَ  .)السُّ
                                                             

 . ١٠٨٤١: غرر احلكم  )١(

ل  )٢(  . ٧٦٠١: كنز العامّ



 

 ٧٦٦ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

 

  شكر املعروف
 : قال× احلسن اإلمامعن 

رَ  الَ  نْ أَ  اللُّؤمُ « ةَ  تَشكُ  IQH» النِّعمَ
 ظينبغي عـىل املـؤمن ان حيفـ من اهللا أو من الناسأكانت النعمة سواء ف

  .)يشكره بلسانه وبعملهولفضل يف قلبه لصاحبها ا
 : قال× الباقر اإلمامعن 

نْ « نَعَ  مَ ثلَ  صَ نِعَ  امَ  مِ أَ كَ  امَ نَّ إِ فَ  لَيهِ إِ  صُ نْ وَ  ،افَ   IRH» اً اكِرَ شَ  انَ كَ  ضعَفَ أَ  مَ
اً ( بمعنى أنّ أداء املعروف ينبغي أن يكون بأكثر من قدره ليكـون معـربّ

 .)عن الشكر واالمتنان
 : قال× العابدين زين اإلمامعن 

نْ  بدٍ لِعَ  اىلَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  اهللاُ ولُ قُ يَ « هِ  مِ بِيدِ يَ  يَومَ  عَ ةِ القِ رتَ أَ  :امَ كَ  ؟اً نَ فُالَ  شَ
رتُكَ  بَلْ  :ولُ قُ يَ فَ  كَ ،رَ  ايَ  شَ ْ  :ولُ قُ يَ فَ  بِّ رينِ  ملَ ْ  ذْ إِ  تَشكُ رهُ  ملَ   ISH» تَشكُ

إليهم نعم  ويف هذا احلديث تربية ألهل اإليامن أن يشكروا من أوصل(
 .)اهللا باعتبارهم كانوا أسباباً لوصول فضل اهللا وإحسانه

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
بِ  اطِعِيقَ  اهللاُ لَعَنَ « ،املَعرُ  يلِ سَ وَ وَ  وفِ لُ الرَّ  هُ  وفُ املَعـرُ  لَيهِ إِ  يُصنَعُ  جُ

                                                             

 . ٢٣٣: حتف العقول  )١(

 . ١٤١: معاين األخبار  )٢(

 . ٢/٩٩: الكايف  )٣(



 

 ٧٦٧ 

 قوقأحاديث يف رعاية احل

هُ  رُ يَكفُ يَمنَعُ  ،)أي ينكره ويعامله بالضدّ ( فَ بَهُ صَ  فَ نْ  احِ  كَ لـِذَ  يَصـنَعَ  نْ أَ  مِ
هِ  ىلَ إِ  ريِ   IQH» غَ

نّ إنكار املعروف وجحوده هو فيه إساءة إواملراد من احلديث التنبيه إىل (
ة، وقطع لسبيل اخلري واإلحسان  .)للشخص وللناس عامّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
رعٌ  وفُ املَعرُ  نَّامَ إِ « نْ  زَ ىأَ  مِ ، نمَ رعِ نزٌ وَ  الزَّ نْ  كَ لِ أَ  مِ نـُ فضَ ،الكُ ـ وزِ  الَ فَ

زَ  نَّكَ يُ دَ فرُ  املَعروفِ  يفِ  هِّ نْ  كُ ، مَ هُ رَ فَ حُ  الَ وَ  كَ نْ  ودُ جُ هُ  مَ دَ حَ ـد نَّـهُ إِ فَ  ،جَ  قَ
كَ  رُ يهِ  يَشكُ لَ نْ  عَ عُ  مَ نكَ  يَسمَ   IRH» يهِ فِ  مِ

وابتغـاءً اهللا تعـاىل وجـه بمعنى أنّه ينبغـي أن يكـون فعـل املعـروف ل(
أو نيل أو شكرهم وثنائهم وليس ألجل كسب رضا الناس ملرضاته فقط، 

فعند ذلك ال هيمّ املـؤمن شـكر مـن شـكره وال جحـود مـن  ،فائدة منهم
جحده، ألنّ تعامله كان مع اهللا أساساً، وقد نال أجره منه، كـام أنّ يف هـذا 

 ) التعامل املخلص مع اهللا عربة ودرساً وقدوةً لآلخرين للسري يف هذا املسار
 : قال× عن أمري املؤمنني

رتُم بِامَ  وفَ املَعرُ  وااصطَنِعُ « دَ ـىلَ  قَ ه عَ ـ نَّـهُ إِ فَ  ،اصـطِناعِ قِ ـ ييَ صَ عَ مَ  ارِ
وءِ    ISH» السُّ

                                                             

 . ٢٤١: االختصاص  )١(

 . ٢٣٥: اجلعفريّات  )٢(

 . ٦١٧: اخلصال  )٣(



 

 ٧٦٨ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

عىل املجتمع وعىل فاعله، وأقلّ ذلـك بمعنى أنّ فعل املعروف له آثار (
ن وولـو جحـد اآلخـرهو دفع البالء وسوء العاقبة عن العامل بـه، حتّـى 

  .)أو أساؤوا التعامل معه املعروف
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

أَ « ، وفَ املَعـرُ  يتُ رَ هِ اسمِ ءٌ  لَيسَ وَ  كَ لَ أَ  يشَ نَ  فضَ هُ ثَوَ  الَّ إِ  وفِ املَعرُ  مِ  ابُ
رَ  كَ لِ ذَ وَ  نهُ  ادُ يُ لُّ  لَيسَ وَ  ،)أي إنّ ذلك هو الغرض منه( مِ نْ  كُ ِبُّ  مَ  نْ أَ  حيُ

، اسِ النَّ  ىلَ إِ  وفَ املَعرُ  يَصنَعَ  هُ ـلُّ  لَيسَ وَ  يَصنَعُ ـنْ  كُ ـبُ  مَ رُ  يـهِ فِ  يَرغَ  يَقـدِ
، يهِ لَ لُّ  الَ وَ  عَ نْ  كُ رُ  مَ يـهِ  يَقدِ لَ نُ  عَ ،فِ  لَـهُ  يُـؤذَ ـ يـهِ عَـتِ  اذَ إِ فَ غبَـةُ  اجتَمَ  الرَّ

ةُ وَ  نَ فَ  ذنُ اإلِ وَ  القُدرَ َّتِ  الِكَ هُ عَ  متَ ةُ السَّ   IQH» لَيهِ إِ  املَطلوبِ وَ  الِبِ لِلطَّ  ادَ
 املعروف ال يوفّق إليه كلّ إنسان إالّ من وفّقه اهللا لذلكعمل بمعنى أنّ (

  .)فهو عطاء من اهللا لألخيار واألبرار والطيّبني
 : قال× اجلواد اإلمامعن 

هِ اصطِنَ  ىلَ إِ  وفِ املَعـرُ  هلُ أَ « جُ أَ ) أي إىل فعله للناس( اعِ ـنْ  حـوَ  هـلِ أَ  مِ
ةِ احلَ  َ  ،لَيهِ إِ  اجَ مْ ـلَ  نَّ ألِ هُ أَ  هُ هُ وَ  جرَ ،وَ  فَخرَ هُ هامَ فَ  ذِكرَ لُ  اصطَنَعَ  مَ جُ ـنْ  الرَّ  مِ

عرُ  بدَ  نَّامَ إِ فَ  وفٍ مَ هِ  يهِ فِ  أُ يَ بَنَّ  الَ فَ  ،)أي إنّه هو املسـتفيد أوالً ( بِنَفسِ ـكرَ  يَطلُ  شُ
نَعَ  امَ  هِ  ىلَ إِ  صَ نْ  نَفسِ هِ  مِ ريِ   IRH»غَ

ذاته قبل أن يكون أثـره بمعنى أنّ املعروف يعود بالفائدة عىل اإلنسان (
                                                             

 . ٤/٢٦: الكايف  )١(

ة  )٢(  . ٣/١٣٧ :كشف الغمّ



 

 ٧٦٩ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

أن فـال ينبغـي  ،يف آخرتـه ويف دنيـاهعىل اآلخرين، حيث يكون ذخراً لـه 
ـة عـىل  يطلب من الناس شيئاً مقابل املعروف، ويف ذلك تربية إيامنيـة مهمّ

ة يف عمل اخلريات والصاحلات   .)اإلخالص هللا يف مجيع األعامل، وخاصّ
 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
يـزُ « َ أَجِ ِمهـلِ املَعــرُ وا ألِ ثَـراهتِ رُ وَ  )أي ال تؤاخـذوهم( وفِ عَ ـاغفِ ا وهَ

مْ ـلَ  م هَ اىلَ تَعَ  اهللاُ نَّ كَفَّ إِ ، فَ هُ لَيهِ ذا عَ أَ أَ وَ  ،كَ هِ كَ  ومَ َ أَ بِيَدِ ـيئَ نَّهُ يُظِلُّ هبِ   IQH» اً ا شَ
 فينبغي سـرت عيـوهبم بمعنى أنّ رمحة اهللا تظلّ أهل املعروف وترعاهم(

  .)وعثراهتم
 : قال× عن أمري املؤمنني

م« لَيكُ نَ  عَ َ إِ فَ  ،املَعروفِ  عِ ائِ بِصَ   IRH» ادِ املَعَ  ىلَ إِ  ادِ الزَّ  نِعم اهنَّ
أي إنّ فعل اخلري واإلحسان واالبتداء بتقديم اخلدمات للناس هو من (

 .)أعامل الرب املتقبّلة عند اهللا، والتي تبقى ذخراً للعبد يوم القيامة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

ــ نَّ إِ « نَّ ــبَ  ةِ لِلجَ ــ اً ابَ قَ ــهُ  الُ يُ ــ :لَ ، ابُ بَ ــروفِ ــهُ  الَ  املَع لُ ــلُ أَ  الَّ إِ  يَدخُ  ه
  ISH»وفِ عرُ املَ 

 .)وهو ما يدلّ عىل امتياز خاص يف اجلنّة، ال يعطى إالّ ألهل املعروف(
                                                             

 . ٤/٢٨: الكايف  )١(

 . ٦١٦٦: غرر احلكم  )٢(

 . ١٢٠: قرب اإلسناد  )٣(



 

 ٧٧٠ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

 

 االعتذار قبول
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « كَ مِ هِ خِ أَ  اِمحِلْ نَفسَ مِ ندَ رصَ ةِ  )أي قطعه العالقـة( يكَ عِ ـلَ ـىلَ الصِّ  عَ
ـدُ ، وَ )بمعنى عدم معاملته باملثـل ومواصـلة العالقـة معـه( نـدَ صُ أي ( ودِهِ عِ

ىلَ اللُّطفِ وَ  )إعراضه عنك بَةِ عَ ب إليـه عنـد إعراضـه ( املُقارَ أي الطفه وحتبـّ
ىلَ العُذرِ وَ  ،)عنك هِ عَ رمِ ندَ جُ ر بـه ( عِ أي تبحث له عند اإلساءة عىل عذر تربّ

أَ تَّ حَ  ،)إساءته ، وَ ى كَ بدٌ هُ ذُ كَ نَّكَ لَهُ عَ لَيكَ أنَّ ةٍ عَ   IQH» و نِعمَ
  :قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 

لقِ سالَ اإلِ « سنُ اخلُ @IRH» مُ حُ
عىل حسن دين املسلم  وهو دليل ،اخللق  بحسنالم يتجىلّ ساإل نّ إ أي(
  .)حكامهأامه بقيمه وزتوال

  :قال ×املؤمنني أمري عن
ذرَ  اِقبَلْ « ،خِ أَ  عُ ْ  نْ إِ وَ  يكَ نْ  ملَ ذرٌ  لَهُ  يَكُ سْ  عُ التَمِ ذرَ  لَهُ  فَ   ISH» اً عُ
راً، كـام أي ال ينبغي ردّ املعتذر ح( تّى وإن كان عذره شكليّاً أو غري مـربّ

ينبغي احتامل حسن الظـنّ يف املقابـل والـتامس العـذر بعملـه أو سـلوكه 
 .)اخلاطئ، فلعلّ له عذر واقعيّ وأنت ال تعلم

                                                             

 . ٣١الكتاب : هنج البالغة  )١(

ل  )٢(  . ٥٢٢٥: كنز العامّ

 . ٧٤/١٦٥: بحار األنوار  )٣(



 

 ٧٧١ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

 : قال× العابدين زين اإلمامعن 
رُ  الَ « عتَذِ دٌ أَ  لَيكَ إِ  يَ بِلتَ  الَّ إِ  حَ هُ  قَ ذرَ لِمتَ  نْ إِ وَ  ،عُ هُ أَ  عَ   IQH» اذِبٌ كَ  نَّ
ه إطالقاً ( اد بقبول عذر املعتذر وعدم ردّ  .)وهو توجيه من اإلمام السجّ

 : قال× عن اإلمام زين العابدين
كَ  نْ إِ « تَمَ لٌ  شَ جُ نْ  رَ مِ  عَ لَ  ثُمَّ  ينِكَ يَ ـوَّ َ كَ  ىلَ إِ  حتَ رَ وَ  يَسـارِ  لَيـكَ إِ  اعتَـذَ

اقبَلْ  هُ  فَ ذرَ   IRH» عُ
ر( لقبول عـذر اآلخـر فيكفـي أن يعتـذر  أي إنّ املؤمن ال حيتاج إىل مربّ

 .)ليقبل عذره ويساحمه عىل فعله
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

نْ « الً خُ اهُ أَ تَ أَ  مَ تَنصِّ ) متربئـاً، بمعنـى معتـذراً بإلقائـه اللَّـوم عـىل غـريه(وهُ مُ
يَقبَلْ ذَ  لْ قَّ لِ فَ ِ ، حمُ نهُ بطِالً، فَ  وْ انَ أَ كَ  اً كَ مِ ْ  نْ إِ مُ ْ  ملَ د عَ  يَفعَلْ ملَ وضَ يَرِ َّ احلَ   ISH»يلَ

 فإنّ من يرفض ذلـك، وإالّ  من املعتذر إذ يكفي االعتذار لقبول العذر(
  .)ينال جفاء رسول اهللا بعدم وروده إىل حوضه يوم القيامة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نِ « رَ  مَ نْ  املُسلِمُ  وهُ خُ أَ  لَيهِ إِ  اعتَذَ نبٍ  مِ د ذَ قبَـلْ  لَمْ فَ  اهُ تَ أَ  قَ نـهُ  يَ ْ  مِ د ملَ ـرِ  يَ

َّ عَ  وضَ  يلَ دَ  احلَ   ITH» اً غَ
                                                             

ة الباهرة  )١(  . ٢٦: الدرّ

 . ٧٨/١٤١: بحار األنوار  )٢(

ل  )٣(  . ٧٠٢٩: كنز العامّ

ل  )٤(  . ٧٠٣١: كنز العامّ



 

 ٧٧٢ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

 : قال× عن أمري املؤمنني
تعْ  اسِ النَّ  ارَ عذَ أَ  اِقبَلْ « م،ائِ خَ إِ بِ  تَستَمِ مْ  هِ هُ القَ أي طالقـة ( رِ ـبِالبِشـ وَ

ِتْ  )الوجه ُمضغَ أَ  متُ   IQH» )وتقيض عليها أحقادهمتزيل أي ( اهنَ
 : قال× عن أمري املؤمنني

مأَ  اسِ النَّ  عقَلُ أَ « هُ رُ   IRH» اسِ لِلنَّ  عذَ
أي إنّ اإلنســان العاقــل ال يتعامــل باالنفعــاالت أو بــالنظرة الســيّئة (

فة، وإنّام يستطيع بعقله الكبري ونفسـه السـليمة أن جيـد  والتفسريات املتطرّ
رات والدوافع لسلوك الناس وأعامهلم غري املقبولة  .)األعذار واملربّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
زرِ  عظَمُ أَ « نعُ  الوِ بولِ  مَ   ISH» العُذرِ  قَ
حياسـب عليـه  او اثـم فيه وزر ،أي إنّ االمتناع عن قبول عذر املعتذر(

 .)اإلنسان يوم القيامة
 : قال× احلسن اإلمامعن 

عُ أَ « رةِ بِ  ريمُ الكِ  ونُ كُ يَ  امَ  وسَ ةُ  املُذنِبِ بِ  اقَتْ ضَ  اذَ إِ  املَغفِ رَ   ITH» املَعذِ
أن يعلـم أنّ املـذنب قـد أي يكفي الكريم لعفوه وصفحه عـن اإلسـاءة (

 .)اعرتف بذنبه وإساءته وإنّه خجل منها، وال يستطيع تربير خطئه ليعتذر عنه
                                                             

 . ٢٤٢٠: غرر احلكم  )١(

 . ٢٩٨٨: غرر احلكم  )٢(

 . ٣٠٠٤: غرر احلكم  )٣(

 . ٢٩٧: أعالم الدين  )٤(



 

 ٧٧٣ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

 : قال× عن أمري املؤمنني
ر الَ « نْ  تَعتَذِ بحَ  اهللاَ طَعتَ أَ  مرٍ أَ  مِ ،فِ  انَهُ سُ فَ فَ  يهِ بَةً  لِكَ بِذَ  ىكَ نقَ   IQH» مَ
فيه إسـاءة مـن  ويف هذا احلديث تفصيل مهم بني ارتكاب فعلٍ قد يكون(

وبني عمل فيه طاعة هللا وامتناع عن  ،الفاعل بحقِّ اآلخر، فينبغي االعتذار منه
 ،اعترب أنّ ذلك خالف األدب وفيـه إسـاءة لـه لطرف االخرمعصيته ولكنّ ا

جلوس عىل او   ،الرشعية ماتللمحرّ  انتهاكستجابة مثالً لدعوة فيهاكعدم اال
اع عن األعـامل التـي فيهـا معصـية هللا، ال فمثل هذا االمتن ،مائدة فيها حرام 

ينبغي االعتذار منها أو املجاملة فيها والتعرض لغضب اهللا، بل يكفي للمؤمن 
 .)رشفاً أن يكون الباعث لفعله وهو طاعة اهللا ورضوانه

 : قال× احلسني اإلمامعن 
بَّ « نبٍ  رُ نُ أَ  ذَ نَ  حسَ نهُ  عتِذارِ االِ  مِ   IRH» مِ
  .)ذر أسوءُ من الفعلأو كام يقول املثل الع(

 : قال× عن اإلمام احلسن
لِ تُعَ  الَ « نبَ  اجِ ، الذَّ ام اجعَلوَ  بِالعُقوبَةِ ينَهُ   ISH» اً يقَ طَرِ  عتِذارِ لِإلِ  بَ
أي إنّ تعجيل االنتقام أو توسعة مساحة املشكلة يقطع طريق االعتذار (

ل والرجوع عن الذنب، يف حني أنّ كتامن اإلساءة وتصغريها يفسح املجـا
 .)للعذر واإلصالح

                                                             

 . ١٠٣٤٠: غرر احلكم  )١(

 . ٧٨/١٢٨: بحار األنوار  )٢(

 . ٧٨/١١٥: بحار األنوار  )٣(



 

 ٧٧٤ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

 

 وصل احلقوق
 

 : قال احلقوقِ  بيان يف× عن أمري املؤمنني
عَلَ  ثُمَّ « بحَ  جَ نْ  انَهُ سُ قُ  مِ قُ  وقِهِ حُ ها وقاً حُ َضَ بَعضِ  افرتَ ـىلَ  اسِ النـَّ لـِ  عَ

، لَهـا بَعضٍ عَ تَكَ  فَجَ ـأُ تَ جُ  يفِ  افَ ـوُ هَ ـبُ وَ ، اوهِ ـهَ  يُوجِ ـ ابَعضُ  الَ وَ  ،اً بَعضَ
بُ  هَ  يُستَوجَ   IQH» بِبَعضٍ  الَّ إِ  ابَعضُ

أي إنّ بعض احلقوق التي يفرتض باملؤمن االلتـزام هبـا كحـقّ رعايـة (
اجلار وأداء األمانة والوفاء بالعهد وإغاثة املضـطر وبـرّ الوالـدين وصـلة 
األرحام وأمثال ذلك هي يف أصلها حقوق هللا سبحانه وتعاىل عىل خلقـه، 

امعيّة وتنتظم هبا أمـورهم وواجبات ألزمهم هبا لكي تستقيم حياهتم االجت
 .)العامة ويكون بعضها مقابل بعض يف الروابط والعالقات

 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
» ُ الَ  ثِ الَ ثَ  يفِ  ورُ الرسُّ فَ  يفِ  :لٍ خِ ،الوَ عَ وَ  اءِ ةِ رِ قُ  ايَ ،احلُ وضِ وَ  وقِ  يفِ  النُّهُ

  IRH» بِ النَّوائِ 
ون وفيّـاً إلخوانـه بمعنى أنّ مـن أخـالق املـؤمن الصـادق اإليـامن أن يكـ(

وأصحابه وجريانه ومعارفه ومن كانت معه عالقة طيّبة متيّـزت بـالودّ واإلخـاء 
ــة  يف زمــن مــن أزمــان حياتــه، وهــو مــا يســتوجب رعايــة حقــوقهم األخويّ

 )والشخصيّة ومساندهتم والوقوف معهم يف املصائب وأوقات املحن والشدائد
                                                             

 . ٢١٦اخلطبة : هنج البالغة  )١(

 . ٣٢٣: حتف العقول  )٢(



 

 ٧٧٥ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « َ وَ التَّ  اعَ طَ أَ  مَ يَّعَ  اينِ قُ  ضَ   IQH» وقَ احلُ
أي من غلب عليه االسرتخاء أو االستغراق يف األشياء الثانوية وتقديمها (

ة، فإنّه يقع يف   .)تضييع احلقوق والتقصري فيها دائرةعىل األشياء املهمّ
 : قال× عن أمري املؤمنني

قُ  تَركُ « لَّةٌ  وقِ احلُ ذَ   IRH» مَ
ة الواجبة عىل املؤمن سيّام بحقّ مـن أي إنّ عدم رعاية احلقوق األ( خويّ

ـة عنـد مالقـاهتم أو إذا  وقف معه باملواقف الصعبة سوف تسبّب لـه املذلّ
ة أخر  .)أو إهنا ستكون مذلة له يف اآلخرة احتاج إىل مساعدهتم مرّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
لْ مَ اِ « ، وَ الَكَ يفِ بْذِ قـوقِ ـديقَ اسِ بِ وَ  احلُ ـ ،هِ الصَّ ـخَ نَّ إِ فَ رِّ اءَ بـِالسَّ  احلُ

لَـقُ أَ    ISH»خْ
ــة وحــقّ ذوي  بمعنــى عــدم البخــل يف رصف املــال ألداء احلقــوق( األخويّ

ض أحـد فإنّ السخاء هو من صفات ذوي األخالق والكرم األرحام، ، فإن تعرّ
من اإلخوان أو األرحام إىل موقف صعب وأمكن مسـاعدته ماليـاً فـال ينبغـي 

م املحبّة يسـتلزم رشاء بعـض اهلـدايا يف املناسـبات الرتدّد يف ذلك، وإن كان دوا
 .)وغريها، فال جيب البخل واالقتصاد يف بذل املال يف هذه املقاصد وأمثاهلا

                                                             

 . ٢٣٩مة احلك: هنج البالغة  )١(

 . ٣٦٠: حتف العقول  )٢(

 . ٢٣٨٤: غرر احلكم  )٣(



 

 ٧٧٦ 

 أحاديث يف رعاية احلقوق

 

ادقعن   : قال÷ اإلمام الباقر أو اإلمام الصّ
بْ عَ الَ « كَ  نَ ىلَ  تُوجِ ، وَ  فسِ قوقَ   IQH» بِ ائِ  النَّوَ ىلَ اصربِ عَ احلُ
ها إىل أهلهـا لـئالّ يعتـرب اإلنسـان ق وأداؤاحلقو بمعنى ينبغي مراعاة(

اً    .)يف العرف الديني أو االجتامعي جتاه اآلخرينمقرصّ
 : قال× عن اإلمام الصادق

زَّ وَ يامَ فِ « ى اهللاُ عَ ـدَ  تَغبِطْ أَ الَ  :×وسىهِ مُ لَّ بِ جَ  ناجَ ةِ املـَبِ  اً حَ ثـرَ  ،الِ كَ
ةِ املَ إِ فَ  ثرَ عَ كَ نوبُ لِوَ نَّ مَ قُ االِ تَكثُرُ الذُّ بِ احلُ   IRH» وقِ جِ

عدم أداء احلقـوق مـع القـدرة عليهـا يـؤدّي بصـاحبها إىل أنّ بمعنى (
ة أو علميّـة أو  ارتكاب الذنوب ـ سواء أكانت هذه القدرة ماليّة أو تنفيذيّ

بدنيّة أو غري ذلك ـ فإنّ للحقوق واجبات إسالميّة والتزامات رشعيّة جتاه 
 .)نها يوم القيامةعباد اهللا، وسوف يسأل اهللاُ أهلها ع

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
نَ « قُ  مِ نِ عَ وقِ الوَ احلُ ؤمِ باتِ لِلمُ نِ  املُ ىلَ اجِ هُ  نْ أَ  ؤمِ تَ ِيبَ دَعوَ   ISH» جيُ
أي أن من احلقوق األدبية هي إجابة دعوة املؤمن إىل طعام أو طلب أو (

  ).ماشابه من دعوات اخلري
 

 + ++ 
                                                             

 . ٤/٣٣: الكايف  )١(

 . ٢/١٣٥: الكايف  )٢(

 . ١٧٩/ ٢: املحاسن  )٣(



 

 ٧٧٧ 

 دعاؤه يف طلب العفو

 
 دعاؤه في طلب العفو

 
@Í˙b«Ü¿@@Ï–»€a@k‹† 

Òıb!"a@›Ác@Â«J 

 
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ آلِهِ  للَّ ْ  ،وَ ـلِّ حمَ نْ كُ يتِ عَ وَ هْ ْ شَ اكْرسِ مٍ وَ ، IQHرَ

وِ  ازْ ـأثَمٍ  IRHوَ لِّ مَ نْ كُ ـريصِ عَ نٍ حِ مِ ؤْ ـلِّ مُ نْ أَذَ كُ نَعنِي عَ امْ  ، وَ
                                                             

وهو من األدعية الرتبوية والعرفانية التي تتناول جمموعة مفاهيم أخالقية وبشكل  *
ؤمن بعفـو خاص موضوع العفو والصفح عن الناس مهام كانت اساءهتم، ليفوز املـ

اب يف  اهللا وفضله بدالً عن هذا العفو والسـامح، وذلـك ضـمن تفصـيل مجيـل جـذّ
 .عرض املفاهيم األخالقية وصياغتها باسلوب أديب رفيع

ذلـك إنّ الشـهوة مـن أهـمّ وسـائل إبلـيس يف اغـواء اإلنسـان (حـرام : حمرم )١(
اجلـنس وإضالله، إذ هو يدخل إىل نفسه مـن طريـق الشـهوات املختلفـة، كشـهوة 

وامللك والطعام وحبّ الغرائز الدنيوية التي أعطاها اهللا لإلنسان عموماً، علـامً بـأنّ 
اهللا سبحانه مل يمنع اإلنسان من حتقيق شهواته وبلوغ غريزته التي وضعها فيه، وإنـام 
نظّم تلك الشهوات وجعل هلا أصوهلا ومـداخلها الصـحيحة لـئالّ يكـون اإلنسـان 

 ). ه فينحرف عن االجتاه الصحيح والطريق السويعبداً هلا وخيتل توازن
أي ابعد عنّي احلرص والطمع وهو أيضاً من الغرائـز التـي يسـتفيد (ابعد : زواِ  )٢(

منها الشيطان يف إضالل اإلنسان، فاحلرص غريزة فطريـة أوجـدها اهللا يف اإلنسـان 
ولكنّ الشـيطان خيرجـه لتعينه عىل إعامر احلياة وبنائها واالستفادة ممّا أعطاه اهللا فيها 

مـات  عن حدّ التوازن ويدفعه من خالل شهوة احلرص والتملك إىل ارتكـاب املحرّ
 ). واآلثام

SY 



 

 ٧٧٨ 

 دعاؤه يف طلب العفو

نَـةٍ  مِ ؤْ مُ لِمٍ  ،وَ سْ مُ ةٍ  وَ لِمَ سْ مُ   .IQHوَ
أَيُّ ا مَّ وَ هُ بدٍ للَّ ظَرتَ نَ  امَ عَ ا حَ نِّي مَ ا  IRHالَ مِ نِّي مَ كَ مِ تَهَ انْ ، وَ يْهِ لَ عَ

رتَ  جَ ىضَ بِظُالَ  ISHحَ ، فَمَ يْهِ لَ ـهُ عَ ـلْتَ يلِ قِبَلَ صَ يِّتاً، أَو حَ تِي مَ  ITHمَ
نِّي َّ بِهِ مِ ا أَملَ ر لَهُ مَ فِ اغْ يّاً، فَ ـرَ IUHحَ امَّ أَدبَ فُ لَهُ عَ اعْ نِّـي،  IVH، وَ هِ عَ بـِ

قِ  الَ تَ هُ وَ ـبَ يبِ  IWHفْ تَسَ ـامَّ اكْ هُ عَ ـفْ شِ الَ تَكْ ، وَ َّ بَ يفِ تَكَ ا ارْ ىلَ مَ ، IXHعَ
                                                             

ذلك إن حرمـة املـؤمن أعظـم مـن حرمـة : امنعني عن أذ كل مؤمن ومؤمنة )١(
الكعبة، كام يف الروايات الرشيفة، ولذا ينبغي لإلنسان يف التعامل مع املؤمنني خاصة 

ة بمحاسن األخالق ومعرفة قدرهم وقدر نفسه، وحدودهم وحـدوده والناس عا مّ
 . ليحفظ هلم كرامتهم ومنزلتهم كام حيفظون بدورهم حقوقه ومنزلته

مت عليه : حظرت )٢(  ).كالغيبة والنميمة والرسقة واالعتداء وأمثال ذلك(منعت، حرّ
 . منعت، مل تسمح به: حجرت )٣(
 . يرزق اً قبله هو ال يزال حيّ أي حصلت الظالمة يل من : قبله )٤(
 . ما فعله يف ظلمي: أملّ به منّي )٥(
وهذا اخللق يف  ،رجع به من السيئات بسبب انتهاكه حلرمتي وكرامتي: أدبر به عنّي )٦(

ـال أو  العفو عن الظاملني وخاصة يف حالة كوهنم من ذوي الرحم، أو ممن كانوا من اجلهّ
م، هو صفة األنبياء والـمتقني والصاحلني، ومن سار البسطاء، أو املغفلني أو الـمغرر هب

 . عىل هنجهم، وحريّ باملؤمن أن يقتفي أثرهم ويسلك منهجهم
 . توقفه للحساب يوم القيامة: تقفه )٧(
وهـذا (ال تكشف لآلخرين سوء فعله ومعاملتـه يل، : ال تكشفه عام اكتسب يب )٨(

سرت عليه هو درجة أعـىل مـن العفـو االستغفار والدعاء للظامل والطلب من اهللا أن ي
والغفلـة عـن  غـلوهي منزلة املؤمنني املخلصني الذين طهروا قلوهبم من احلقد وال

 ). رضوان اهللا وفضله العظيم
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مْ  نْهُ وِ عَ فْ نَ العَ تُ بِهِ مِ حْ مَ ا سَ عَلْ مَ اجْ ةِ  ،وَ قَ ـدَ ـنَ الصَّ هِ مِ تُ بـِ عْ َّ تَربَ وَ
مْ  يْهِ لَ قِنيَ  ،عَ دِّ قَاتِ املُتَصَ دَ كَى صَ الَ  ،IQHأَزْ أَعىلَ صِ بِنيَ وَ ـرِّ ، IRHتِ املُتَقَ

ضْ وَ  وِّ كَ عَ وَ فْ مْ عَ نْهُ ي عَ وِ فْ نْ عَ ائِي لَـ ،نِي مِ عَ نْ دُ مِ َتَـكَ ـوَ محْ مْ رَ  ،ISHهُ
                                                             

أي اجعلهـا أعظـم صـدقة يل يف بركتهـا ورمحتهـا : أزكى صدقات املتصـدقني )١(
 . وفضلها من مجيع صدقايت وصدقات املتصدقني

بنيأعىل صالت امل )٢( بمعنى أن يكون هذا العفو بمثابـة الصـدقة والقربـة إىل : تقرّ
ال﴿اهللا والتي وعد اهللا عليها األجر العظيم بدالً من هذا السامح والعفـو  ي وَ ـتَوِ  تَسْ

نَةُ  َسَ ال احلْ يِّئَةُ  وَ فَعْ  السَّ تِي ادْ يَ  بِالَّ نُ  هِ سَ ا أَحْ إِذَ ي فَ ذِ يْنَكَ  الَّ يْنَهُ  بَ بَ ةٌ  وَ اوَ دَ نَّ  عَ أَ ٌّ  هُ كَ يلِ يمٌ  وَ ـِ محَ
ا*  مَ ا وَ اهَ قَّ لَ ينَ  إِالَّ  يُ ذِ وا الَّ ُ ربَ ا صَ مَ ا وَ اهَ قَّ لَ و إِالَّ  يُ ظٍّ  ذُ ظِيمٍ  حَ  . ﴾عَ

ضني من عفوي عنهم عفوك )٣( ليس من السهل أن يدعو اإلنسان ملن جتاوز عليه : عوّ
ه واستهدف سـمعته وحيثيّتـه وكرامتـه فـإنّ النفـوس املظلومـة تريـ د واعتد عىل حقّ

اإلقتصاص من الظامل، إال أنّ بعض الظلم من السهل التنازل عنه سيّام إذا كان املعتـدي 
ة وحمبّة، فإذا ما تـذكر اإلنسـان  من ذوي الرحم أو من اإلخوان الذين كانت معهم مودّ
ل عليه العفو واملغفرة هلم، ولكن إذا كـان  هُ حقوق الرحم وحقوق األخوان واألحبّة سَ

أعمق من الناحية النفسية أو املادية فهل يمكـن العفـو عـنهم وطلـب االعتداء ذو آثار 
املغفرة هلم؟ واجلواب إنّ ذوي النفوس الكبرية واملعدن األصيل يسـهل علـيهم ذلـك، 

هت النفس إىل عبارة اإلمام السجاد ضْ (يف الدعاء × وبشكل خاص إذا توجّ وِّ عَ نْ وَ نِي مِ
كَ  وَ فْ مْ عَ نْهُ ي عَ وِ فْ ائِ  ،عَ عَ نْ دُ مِ َتَكَ ـي لَ وَ محْ مْ رَ ن من املؤمنني ال يرغب يف عفـو اهللا )هُ ، فَمَ

ة  مع كثرة ذنوب اإلنسان يف الدنيا؟ ومن ال يرغب يف رمحة اهللا يف الدنيا واآلخرة مع شدّ
مَن ال يرغب أن يكون هذا العفو أعظم صدقة وقرب من اهللا؟   احلاجة إليها؟ وَ

عويـد اإلنسـان عـىل العـيش بطهـارة إنّ هذا العفو هو جزء من هنـج اإلسـالم يف ت
ـدٍ (وسالمة النفس بتحصيل السعادة يف الدنيا واآلخـرة  احِ ـلُّ وَ دَ كُ ـعَ تَّـى يَسْ ا  حَ نـَّ مِ

لِكَ  وَ  ،بِفَضْ نْجُ يَ نِّكَ  وَ نَّا بِمَ لٌّ مِ  ). كُ
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دٍ  احِ لُّ وَ دَ كُ عَ تَّى يَسْ لِكَ  حَ ضْ نَّا بِفَ وَ  ،مِ نْجُ يَ نِّكَ  وَ نَّا بِمَ لٌّ مِ  . IQHكُ
بدٍ ا ام عَ أَيُّ مَّ وَ هُ كَ  للَّ بِيدِ نْ عَ هُ  ،مِ كَ كٌ  IRHأَدرَ رَ نِّـي دَ ـهُ  ،ISHمِ سَّ  أَو مَ

، أَو لَ  ًَيَتِي أَذ ــاحِ ــنْ نَ ـــمِ بَبِ ـــهُ يبِ أَو بِسَ قَ ــمٌ ـحِ لْ ــهُ  ،ي ظُ تُّ فُ  ITHفَ
، أَو ـهِ قِّ تِهِ  بِحَ مَ ظْلَ تُـهُ بِمَ بَقْ دٍ IUHسَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ـهِ  ، فَصَ أَرضِ ، وَ آلِهِ وَ

كَ  دِ جْ نْ وُ نِّي مِ ـIVHِعَ ـمَّ قِن ، ثُ كَ نْـدِ ـنْ عِ ـهُ مِ قَّ فِهِ حَ أَوْ ـا  IWHيـ، وَ مَ
بُ  لِّصنِ  يُوجِ خَ ، وَ كَ مُ كْ يتِ ـلَهُ حُ ـوَّ إنَّ قُ ، فَ دلُكَ مُ بِهِ عَ ْكُ َّا حيَ ي ممِ

ــتَقِلُّ الَ  اقتِــ IXH تَسْ إنَّ طَ ، وَ تِــكَ مَ طِكَ ي الَ ـبِنَقِ ــخْ ضُ بِسُ ــنْهَ ، IYH تَ
                                                             

 . بإحسانك وفضلك: بمنّك )١(
الظـامل  وهنا ينعكس املشهد فالـداعي هـو(حلقه، ناله مني ظلم أو أذ : أدركه )٢(

 ). الذي يرجو من املظلوم أن يعفو عنه
 ). أي حصل له الظلم منّي أو بسببي(تبعة أو اثم من ناحيتي نحوه : درك )٣(
 ). أي جتاوزت عىل حقه(ذهبت بحقه : ففته بحقه )٤(
 . أي كنت السابق له بالظلم واألذ: سبقته بمظلمته )٥(
 . ويعفو عني مني ظلم لهوفضلك بام يتنازل عن ال ملككغناك، : وجدك )٦(
ازل ـأي اجعلـه يتنـ) مما أوجبت من القصاص لصـاحله(صني، احفظني : قني )٧(

عن حقه ويعفو عني، أو تعوضه يف اآلخـرة مـا يرضـيه لكـي يتنـازل عـن حقـه يف 
القصاص والعقوبة فإن هللا رمحات عظيمة يوم القيامـة يـريض هبـا عبـاده املـؤمنني، 

 . ليعفو كالً منهم عن اآلخر
 ). غضبك وانتقامك(ال تتحمل : ال تستقل )٨(
رعان مـا تسـتجاب ـعن ظامليه فس افإذا كان الداعي قد عف(غضبك : سخطك )٩(

ل السعداء واملستفيدين من هذا العفو اإلهلي الشامل  ). دعوته ويكون أوّ
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إنَّكَ إِ  ـافِنِ فَ إِ ـنْ تُكَ ي، وَ نـِ لِكْ ْ قِّ هتُ ــدْ الَّ ي بِاحلَ مَّ غَ كَ  IQHينِ  تَ محَتـِ بِرَ
نِ  وبِقْ  . IRHيـتُ

ــا الَ ا ــي مَ ــا إهلِ بُكَ يَ هِ ــتَوْ ــمَّ إينِّ أَسْ هُ ــهُ للَّ لُ ــكَ بَذْ نْقُصُ ، ISH يَ
لُكَ  ــتَحمِ أَسْ ــا الَ  ITHوَ ظُــكَ مَ بهَ ــي  IUH يَ ــا إهلِ بُكَ يَ هِ ــتَوْ ، أَسْ ــهُ لُ ْ محَ

سِ  فْ تَنِعَ  ،IVHيَ ـنَ ا لِتَمْ لُقهَ ْ ختَ وءٍ  IWHالَّتِي ملَ نْ سُ ا مِ َ قَ هبِ ا  IXH، أَو لِتَطَرَّ َ هبِ
                                                             

 . تغمرين، واملعنى هو أنك إن مل تشملني برمحتك كنت من اهلالكني: تغمدين )١(
 ). بعقابك وانتقامك الذي ال يطاق وال يتحمل(هتلكني : قنيتوب )٢(
فـإن عطـاء اهللا صـفته هـو الكـرم (ه من العفـو واملغفـرة ـعطاؤه ومنح: هـبذل )٣(

الواسع العظيم وبال مقابل علامً بأن عطاء اهللا مهام بلـغ مـن الكـرم والسـعة فإنـه ال 
 ). ه شيئاً حلّ حملّه آخرينقص من ملك اهللا شيئاً إذ هو كامء البحر كلام أخذت من

 . أسألك أن حتمل عني: أستحملك )٤(
واملراد هـو أن يتحمـل اهللا ذنـوب عبـده (، )محله كَ يثقل علي(يثقلك : يبهظك )٥(

ــه ســبحانه، وخيلصــه مــن تبعاهتــا  الكثـرية فيغفرهــا لــه إن كانــت جتــاوزاً عـىل حقّ
مـن فضـله حتـى ومني اهللا املظلـ وعقوباهتا، وأما إذا كانت من حقّ العبـاد، فيعطـي
وهو طلب عجيب غريـب مـن !! يرىض اصحاهبا ويتنازلوا عن حقوقهم الشخصية

ل علـيهم مـن حنانـه وكرمـه، ) دلّل(اإلنسان العايص هللا لوال ما  اهللا به عباده وتفضّ
 . بعباده فأعطاهم إجابة الدعاء والعفو واملغفرة وهذا من اللطف اإلهلي العظيم

 . غفرة من مجيع الذنوب بأن هيب النفس سيئاهتابمعنى طلب العفو وامل )٦(
 . لتحتمي: لتمتنع )٧(
ق )٨( لتصل، تتخذها طريقاً للنفع والفائدة، فاهللا هو الغني عـن كـل خلقـه ويف : لتطرّ

سام ومـا شـابه كاملخرتع هذا الرشح املخترص إظهار لبعض علة اخللق بأنّ املبدع  أو الرّ
م وإنّام يتناسبعىل ما ق فإن انتاجه ال يتوقف  ذلك  . ع قدرته وامكانياتهم دّ
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ــا إِ  َ ــىلَ هبِ فْ ــا، عٍ  نَ ثْلِهَ ــىلَ مِ تِكَ عَ ــدرَ ــاً لِقُ بَات ا إثْ َ ــأهتَ ــنْ أَنشَ لكِ ، وَ
ا لِهَ كْ ىلَ شَ ا عَ َ اجاً هبِ احتِجَ   .وَ

َظَنِي ا قَد هبَ نُويبِ مَ نْ ذُ لُكَ مِ تَحمِ أَسْ ىلَ  IQHوَ تَعِنيُ بِكَ عَ أَسْ ، وَ هُ ْلُ محَ
نِي حَ د فَدَ ا قَ هُ  IRHمَ لُ دٍ ، ثِقْ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ بْ  فَصَ هَ آلِهِ، وَ سِ  وَ ـىلَ ـلِنَفْ ي عَ

سِ  ا نَفْ هَ لْمِ كِّلْ ISHيـظُ وَ لِ إرصِ  ، وَ احتِامَ محَتَـكَ بـِ ـد ITHيرَ ـمْ قَ ، فَكَ
محَتُكَ بِالـلَ  قَتْ رَ كَ الظَّاملِِنيَ ـحِ وُ فْ لَ عَ مِ مْ قَد شَ كَ ، وَ يئِنيَ سِ  . IUHمُ

ــدٍ  َمَّ ــىلَ حمُ ــلِّ عَ ةَ  فَصَ ــوَ نِــي أُسْ لْ عَ اجْ ــهِ، وَ آلِ ــتَهُ  IVHوَ َضْ ــنْ أَهنْ مَ
كَ ـبِ  زِ اوُ عِ  IWHتَجَ ارِ صَ نْ مَ ـنْ  IXHعَ ـكَ مِ فِيقِ تَهُ بِتَوْ لَّصْ خَ ، وَ اطِئِنيَ اخلَ

                                                             

 . أثقلني: هبظني )١(
 . أثقلني، شقّ عيلّ محله: فدحني )٢(
بمعنى اعفو عن نفيس واعتقها من النار رغـم ذنوهبـا (مع ظلمها، : عىل ظلمها )٣(

 ). وظلمها لذاهتا
 . ذنبي، محيل الثقيل: إرصي )٤(
حرة مـن قـوم موسـى الـذين عفـا اهللا ـسواء أكانوا أفراداً أو مجاعات مثل الس )٥(

عنهم لصـدق تـوبتهم واخالصـهم مـع طـول عكـوفهم عـىل السـحر والشـعوذة 
 . والعصيان وكذلك يف قوم يونس ملا تابوا ورجعوا إىل اهللا وتابوا إليه

 ). لـمن عفوت عنه مع شدة ظلمه لنفسه وكثرة ذنوبه(قدوة ومثالً : أسوة )٦(
 . عفوك، مساحمتك: جتاوزك )٧(
أي العاقبة السـيئة للمـذنبني، بمعنـى خلصـته مـن العاقبـة : مصارع  اخلاطئني )٨(

 . السيئة ألهل اخلطيئة سواء يف دنياهم أو آخرهتم
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طَاتِ  رَ لِيـقَ  IQHوَ أَصـبَحَ طَ ، فَ نيَ مِ ـرِ ـنْ إِ  IRHاملُجْ كَ مِ ـوِ فْ ـارِ عَ  ISHسَ
نْعِ  تِيقَ صُ عَ ، وَ طِكَ خْ ــمِ  ITHكَ ـسُ ثَ ، إنَّـكَ إِ  IUHاقِ ـنْ وَ ـدلِكَ نْ عَ

ـي ا إهلِ لِكَ يَ عَلْ ذَ فْ فْ  ،تَ لـتَ ــعَ ـنْ الَ يَ دُ ـهُ بِمَ حَ تِ  IVHجْ ــاسْ قَ اقَ ـحْ
 ِّ الَ يُربَ ، وَ تِكَ وبَ قُ ابِ   ءُ عُ ـتِيجَ نِ اسْ هُ مِ سَ فْ ـلُ  IWHنَ عَ فْ ، تَ كَ تـِ مَ قِ نَ

هُ  أْسُ نْ يَ بِمَ ، وَ هِ فِيكَ عِ نْ طَمَ ثَرُ مِ نْكَ أَكْ هُ مِ فُ وْ نْ خَ ي بِمَ ا إهلِ ذلِكَ يَ
جَ  نْ رَ دُ مِ كَ اةِ أَوْ نَ النَّجَ هِ لِ امِ ـالَ ئـِ ـهُ IXHصِ لْخَ أْسُ ـونَ يَ كُ ، الَ أَنْ يَ

                                                             

 . مجع ورطة وهي املشكلة التي يصعب اخلروج منها: ورطات )١(
واملـراد نجاتــه مـن غضــب اهللا (حمـرر، مطلــق رساحـه مــن األرس : طليـق )٢(

 ). ملذنبنيوعقوبته للعاصني وا
واملـراد بـه أن الـذنوب (ما يشد ويوثق به األسري، كالقيد أو الوثاق : أسار )٣(

تكون كالقيود التي توضع يف يد اإلنسان أو رقبتـه فتمنعـه مـن القـرب مـن اهللا 
 ). إضافة إىل أثقاهلا ومعاناهتا يف الدنيا واآلخرة

 . أي املحرر بفضلك وكرمك: عتيق )٤(
مراد هـو ذنـوب اإلنسـان ـوالـ(حبل، ـالـكأو ما يشـد بـه الرباط : الوثاق )٥(

 ). ه التي تكون له كالقيد ال يستطيع اخلالص منهـيئاتـوس
 ). استحقاقه للعقوبة(ال ينكر، : ال جيحد )٦(
ل (لـزوم عقــوبتك وجـوب، : جابـاستي )٧( بـه بمعنـى اسـتحقاقه الن تنـزّ

 ). سخطكوك ونقمتك ـغضب
اهللا اإلنسـان بالعـدل واإلنصـاف ومل يشـمله  فلو حاسب: أوكد من رجائه )٨(

 . من عقابه بفضله ورمحته فإنه لن ينجو أحدٌ 



 

 ٧٨٤ 

 دعاؤه يف طلب العفو

اً  نُوطَ ارَ  ،IQHقُ َ رتِ هُ اغْ عُ ونَ طَمَ كُ يْـ ،IRHاً أَو أَنْ يَ نَاتِهِ بَ سَ ةِ حَ لَّ نَ ـبَلْ لِقِ
هِ  جِ جَ عفِ حُ ضَ ، وَ يِّئاتِهِ اتِهِ  ISHسَ بِعَ ِيعِ تَ   .ITHيفِ مجَ

 َّ ـرتَ غْ أَهـلٌ أَنْ الَ يَ ي فَ ا إهلِ ا أَنتَ يَ أَمَّ كَ ا IUHفَ الَ بـِ ، وَ ونَ يقُ ـدِّ لصِّ
، الِ َنَّـكَ  ونَ مُ رِ نْكَ املُجْ يْأَسَ مِ نَـعُ ايَ مْ ي الَ يَ يمُ الَّـذِ ظـِ بُّ العَ لـرَّ
                                                             

أي بمعنى أن ال يكون اليأس من النجاة هو يأس من رمحة اهللا (يأساً : قنوطاً  )١(
ال﴿وحتمية دخول النار فإن رمحة اهللا أوسع من أن يدركها العباد  ـوا وَ يْأَسُ ـنْ  تَ  مِ

حِ  وْ يْأَسُ  ال إِنَّهُ  اهللاِ رَ نْ  يَ حِ  مِ وْ مُ  إِالَّ  اهللاِ رَ وْ قَ ونَ  الْ افِرُ  ). ﴾الْكَ
ان رمحـة اهللا اإلنسـان ور ـانخـداعاً بالباطـل، بمعنـى ان ال يتصـ: راراً ـاغت )٢(

واسعة فيدفعه ذلك إىل فعل املعايص العتقاده انه لن يدخل النـار وان رمحـة اهللا 
له للوقـوع يف املعـايص ستشمله فإن ذلك من خدع الشـيطان وإضـالله وتسـهي

انَتْ  إِنْ  قُلْ ﴿ مُ  كَ ارُ  لَكُ ةُ  الدَّ رَ خِ نْدَ  اآلْ ةً  اهللاِ عِ الِصَ نْ  خَ ا النَّاسِ  دُونِ  مِ وُ نـَّ تَمَ تَ  فَ وْ  املـَ
نْتُمْ  إِنْ  ادِقِنيَ  كُ الُوا﴿ ﴾صَ قَ نَا لَنْ  وَ َسَّ اماً  إِالَّ  النَّارُ  متَ ةً  أَيَّ ودَ دُ عْ تُمْ  قُلْ  مَ َـذْ دَ  أَختَّ نـْ  اهللاِ عِ
داً عَ  لَنْ  هْ ْلِفَ  فَ هُ  اهللاُ خيُ دَ هْ ولُونَ  أَمْ  عَ قُ ىلَ  تَ ا اهللاِ عَ ونَ  ال مَ لَمُ فاحلالة التي يريدها  ﴾تَعْ

 . اإلسالم لإلنسان هي أن يعيش بني خمافتني، بني الرجاء واألمل
 . أعذاره، بيّناته، تربيراته: حججه )٣(
تبقـى بعـد حدوثـه، مجع تبعة وهي ما يرتتب عـىل الفعـل مـن آثـار : تبعاته )٤(

 . واملراد هو ما تعلق بالذنوب من آثار ونتائج حياسب عليها العبد يوم القيامة
ا ـال يطمئن بعدم أخذك للعايص ومعاقبته عنـد املعصـية مهمـ: ال يغرت بك )٥(

ــا مضــكانت حالته السابقة من الطاعة واالنقياد فيمـ يقني دِّ ى، بمعنـى ان الصِّ
ى ارتكـاب الـذنوب ـال يـدفعهم ذلـك إلــيعلمون مد حسابك وعـدلك فـ

 . واآلثام



 

 ٧٨٥ 

 دعاؤه يف طلب العفو

هُ  لَ ـداً فَضْ تَقصِ  ،أَحَ سْ الَ يَ دٍ  IQHيـوَ نْ أَحَ ــهُ  مِ قَّ ـاىلَ  ،حَ عَ كَ تَ ـرُ  ذِكْ
ــ سَ دَّ قَ تَ ، وَ ينَ ورِ كُ ــنِ املَــذْ ـــ IRHتْ عَ مَ ــوبِنيَ اأَسْ ــنِ املَنْسُ كَ عَ  ،ISHؤُ

تْ  فَشَ كَ  ITHوَ لـِ ـىلَ ذَ دُ عَ مْ لَكَ احلَ ، فَ لُوقِنيَ ِيعِ املَخْ تُكَ يفِ مجَ  ،نِعمَ
ِنيَ  املَ بَّ العَ ا رَ  . يَ

 
 

+ + +  

                                                             

فإن اهللا غفور لعباده عفو (ال يبلغ أقىص الدرجة يف متابعة حقه : ال يستقيص )١(
 ). عنهم

ست )٢( هت: تقدّ  . تنزّ
أي املنسوبني إىل تلك األسامء اإلهلية، إذ ان النسـبة جمازيـة فكـل : املنسوبني )٣(

، فـإن قيـلصفة للخلق فيها نقص بينام صفات ا : هللا جلّ جالله هلا الكامل الكـيلّ
إنسان قدير أو رحيم فإن قدرته أو رمحته مشوبة بحدود بخالف حقيقة الصفات 
واألسامء اإلهلية إذ هي ليست هلا حدّ حمدود بل هلا الكـامل املطلـق املسـتمد مـن 

 . كامل اهللا
 . انترشت وذاعت: فشت )٤(



 

 ٧٨٦ 

 أحاديث يف العفو عن اإلساءة

 أحاديث في العفو عن اإلساءة

 
 العفو عن اإلساءة يف أحاديث

 

وا أَ  حُ لْيَصفَ وا وَ لْيَعفُ والَ ﴿وَ فُ اهللاُ غَ مْ وَ رَ اهللاُ لَكُ فِ غْ ِبُّونَ أَنْ يَ ﴾ حتُ يمٌ حِ   IQHرٌ رَ
يلَ ﴿ مِ حَ اجلَ فْ حِ الصَّ  . IRH﴾فَاصفَ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
وُ « فْ مِ  اجُ تَ  العَ   ISH» املَكارِ
الذي  التاجأي ان زينة املكارم االخالقية واعالها قيمة والذي يكون ك(

يوضع عىل الرأس هو العفو والصفح عن االسـاءة ألنـه حيتـاج إىل قـدرة 
 .)ية لبلوغ هذه املرتبةايامنية ونفسية عال

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
يْئَ « نُ  الَ  انِ شَ ُامثَوَ  يُوزَ ، :اهبُ   ITH» العَدلُ وَ  العَفوُ

 

بمعنى ان األجر واملثوبة التي يعطيها اهللا ملـن يعفـو عمـن ظلمـه هـو (
وهـو اجـر عظـيم ال يعلـم  ،كمثل األجر الذي يعطيه ملن يعمـل بالعـدل

 .)مقداره إال اهللا
                                                             

 . ٢٢: النور  )١(

 . ٨٥: احلجر  )٢(

 . ٥٢٠:غرر احلكم  )٣(

 . ٥٧٦٩: غرر احلكم  )٤(



 

 ٧٨٧ 

 أحاديث يف العفو عن اإلساءة

 : يف أحاديث عدة قالملسو هيلع هللا ىلص ول اهللارس عن
وٌّ  اهللاَ نَّ إِ «* فُ ِبُّ  عَ   IQH» العَفوَ  حيُ
 وهو دعوةٌ إىل نرش العفو والتسامح انطالقاً مـن التخلـق بـاخالق اهللا(

 ).ات اآلخرينوحسن جمازاته  للعافني عن اساء
نْ «* سلِامً  الَ قَ أَ  مَ هُ  مُ تَ ثرَ هُ  اهللاُ الَ قَ أَ  عَ تَ ثرَ يَ  يَومَ  عَ ةِ القِ   IRH» امَ
ها سرته اهللا يوم القيامة أي من سرت عىل املسلم عثرته وأعانه عىل جتاوز(

 ).عثرته واقال
نْ «* فَ  مَ نْ  اعَ ةٍ  عَ ظلِمَ لَهُ أَ  مَ َ  اهللاُ بدَ زَّ  اهبِ ةِ وَ  انيَ الدُّ  يفِ  اً عِ رَ   ISH» اآلخِ
ة أو رد االعتبـار أي من مل يعامل من عامله بمثله من الظلـم واالسـاء(

لمه واساء إليه فان اهللا سبحانه يبدله عزاً وتقديراً واحرتاماً ظ واالنتقام ممن
كام يكسبه عزاً وثواباً عظيامً وحطاً  ،عند الناس لسلوكه وأخالقياته العالية

 ).لسيئاته وذنوبه يف اآلخرة كام أوضحته اآليات والروايات الرشيفة
نْ «* ثُرَ  مَ هُ  كَ فوُ دَّ  عَ هِ  يفِ  مُ مرِ   ITH» عُ
وأن يمـد  اء دنيوي للمتسامح والعايف عن ذنوب النـاسوهو أقل جز(

 ).اهللا يف عمره وعزه
                                                             

ل  )١(  . ٧٠٠٥: كنز العامّ

ل  )٢(  . ٧٠١٩: كنز العامّ

 . ١٨٢: األمايل للطويس  )٣(

 . ٣١٥: أعالم الدين  )٤(



 

 ٧٨٨ 

 أحاديث يف العفو عن اإلساءة

*» َ زُ جتَ نْ  وااوَ نُ  عَ عِ  اسِ النَّ  وبِ ذُ م اهللاُ يَدفَ نكُ ذَ  كَ لِ بِذَ  عَ   IQH» ارِ النَّ  ابَ عَ
راد ان خيفـف عـن نفسـه عـذاب النـار فعليـه ان يعفـو عـن من ا أي(

 ).قدار عفوهبم يدفع عنه من عذاب النار اهللا فان ،االخرين
*» َ زُ جتَ نْ  وااوَ ثَراتِ  عَ قِ  نيَ اطِئِ اخلَ  عَ مُ يَ وءَ  كَ لِ بِذَ  اهللاُ يكُ   IRH» ارِ قدَ األَ  سُ
عن الناس وهو إن اهللا يدفع عنه سـوء  املن عف وهو ثواب آخر معجل(

 ).باالضافة إىل مد اهللا يف عمرهاألقدار 
وا«* عافَ ـغَ  )يعفو بعضكم عن بعـضلأي ( تَ طِ الضَّ تـزول أي ( نُ ائِ تَســقُ

مْ  )األحقاد ينَكُ   ISH»بَ
ألن بقاء التوتر واالذ القلبي مع األقارب أو األخوان يسـبب ادامـة (

 ).االحقاد والعداوة
نْ «* فَ  مَ ندَ  اعَ ةِ  عِ فَ  ،القُدرَ نهُ  اهللاُ اعَ ةِ  يَومَ  عَ   ITH» العُرسَ
 مكايف فكام تكون العقوبات مكافئة لألعامل السيئة كذلك يكون اجلزاء(
 ).بعفو اهللا يوم الشدة والعرسة املتسامح يفوز ولذا ،عامل احلسنةلال

مْ أَ  بِالعَفوِ  اسِ النَّ  وىلَ أَ «* هُ رُ ىلَ  قدَ قُ  عَ ةِ العُ   IUH» وبَ
                                                             

 . ٢/١٢٠: تنبيه اخلواطر  )١(

 . ٢/١٢٠: تنبيه اخلواطر  )٢(

ل  )٣(  . ٧٠٠٤: كنز العامّ

ل  )٤(  . ٧٠٠٧: كنز العامّ

 . ١٩٦: اين األخبار مع )٥(



 

 ٧٨٩ 

 أحاديث يف العفو عن اإلساءة

ولذا نجد ان الكبار يعطفون عىل األطفال الصـغار مـع قـدرهتم عـىل (
وكذلك كـرم اهللا مـع  ،إيذائهم ولكنهم يتغاضون عنهم ويتالطفون معهم

ث يؤخر العقوبة عنهم الفساح املجال هلم للتوبة لكي يتـوب اهللا عباده حي
عليهم ويعفو عـنهم، بـل ويسـتبدل سـيئاهتم حسـنات عنـد االخـالص 

 ).وصدق التوبة
 : قال× عن أمري املؤمنني

فَ  امَ « نِ  اعَ نبِ  عَ نْ  الذَّ عَ  مَ رَّ ر به صاحبه( بِهِ  قَ   IQH»)أي من ذكّ
الصفح احلقيقي إذ ينبغي ان يكون وهو تنبيه إىل بعض رشائط العفو أو (

فـال  اوان تطيب االنفـس بعـده ،ملا مىض من أحداث وأمور ةالعفو خامت
 ).والتقريع من حني آلخر يستعمل العفو للتذكري

 : قال× عن أمري املؤمنني
» ُّ نْ  اسِ النَّ  رشَ نِ  ويَعفُ  الَ  مَ ، عَ لَّةِ ُ  الَ وَ  الزَّ ةَ  يَسرتُ   IRH» العَورَ
بعض الـذي يقطـع العالقـة والـروابط القيم عند وهو يمثل ضعف ال(

أو  دون ان يفهم ظروفه من األخوية عند أول زلة أو عثرة من املقابل حتى
 ).أو تفسريه ملا حدث عذره

 : عن أمري املؤمنني يف وصيته ملالك األشرت قال
مأَ فَ « نْ  عطِهِ كَ  مِ فوِ كَ وَ  عَ فحِ ثلَ  صَ ِبُّ  يذِ الَّ  مِ  كَ يُعطِيَ  نْ أَ  تَرىضَ وَ  حتُ

                                                             

 . ٩٥٦٧: غرر احلكم  )١(

 . ٥٧٣٥: غرر احلكم  )٢(



 

 ٧٩٠ 

 أحاديث يف العفو عن اإلساءة

نْ  اهللاُ هِ  مِ فوِ هِ وَ  عَ فحِ   IQH» صَ
وهو مثل رائع يف مد التجـاوز والعفـو عـن اآلخـرين، فكـام حيـب (

االنسان من ربه ان يغفر له ذنوبه مهام كربت وعظمت بـل ويتجـاوز عـن 
مجيــع ذنوبــه وســيئاته فكــذلك ينبغــي ان يعفــو ويتجــاوز ويصــفح عــن 

 ).اآلخرين
 : قال× عن أمري املؤمنني

عَ  العَفوُ « ةِ  مَ نَّةٌ  ،القُدرَ نْ  جُ ذَ  مِ بحَ  اهللاِ ابِ عَ   IRH» انَهُ سُ
أي وقاية وحصناً ودفعاً لتعجيل عقوبة اهللا يف الـدنيا وختفيفـاً لعـذاب (

 ).اآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

دُ  العَفوُ « نَ  يُفسِ ئِ  مِ هِ صالَ إِ  بِقَدرِ  يمِ اللَّ نَ  حِ ريمِ  مِ   ISH» الكَ
اسـتعامل  اىل ث الذي يليـه تنبيـه وتوجيـهحديث واحلديـي هذا الـوف(

و عـن اللئـيم الطبـع ـروطه االسـالمية، فـان العفــالعفو يف موضعه وبش
أو قد  ،ه عىل اآلخرينئي جتاوزه واعتداـريرته قد يزيد فـت سـوالذي خبث

ي ـ، ولذا يلزم وضـع العفـو فـمنهم در عن ضعف وخوفأنه ص يتصور
 ).حله ومع أهلهـم

                                                             

 . ٥٣الكتاب : هنج البالغة  )١(

 . ١٥٤٧: غرر احلكم  )٢(

 . ٢/١٨٢: كنز الفوائد  )٣(



 

 ٧٩١ 

 أحاديث يف العفو عن اإلساءة

 : قال× ابدينالع زين اإلمامعن 
قُّ « نْ  حَ كَ سَ أَ  مَ وَ  نْ أَ  اءَ ، تَعفُ نـهُ لِمـتَ  نْ إِ وَ  عَ نـهُ  العَفـوَ  نَّ أَ  عَ ـ عَ  رُّ ـيَضُ

، تَ كَ  اهللاَ الَ قَ  انتَرصَ بارَ نِ ـلَ وَ ﴿ اىلَ تَعَ وَ  تَ َ  مَ هِ  بَعدَ  انتَرصَ ـ كَ ئِ ولَ أُ فَ  ظُلمِ  امَ
م يهِ لَ نْ  عَ بِ  مِ   IQH»﴾ يلٍ سَ

لطـرف فيـه افسـادا ل  اذا كـاناالصل هو العفو عن االساءة االّ ا ان (
 .)االذاو اغراء بمواصلة  املقابل

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ  عفُ أُ «* مَّ كَ  عَ امَ  ظَلَمَ ِبُّ  نَّكَ أَ  كَ ، ىيُعفَ  نْ أَ  حتُ نكَ  بِعَفـوِ  فَـاعتَربِ  عَ

نكَ  اهللاِ   IRH» عَ
 .)ىف نفس املؤمن ا ان يكون العفو والتسامح طبيعة وخلقا اصيال(

ادق اماإلمعن   : قال× الصّ
 

لِّ  صلُ أَ  نَحنُ « * ، كُ ٍ ريْ نْ وَ  خَ نَ  مِ وعِ رُ لُّ  افُ ، كُ نَ  بِرٍّ ِّ  فَمِ ،التَّوحِ  :الربِ  يـدُ
،الَ الصَّ وَ  ،يَ الصِّ وَ  ةُ ظْمُ وَ  امُ ، كَ يْظِ وُ وَ  الغَ فْ نِ  العَ ،املُيسِ  عَ ةُ وَ  ءِ محَ ـالفَ  رَ ،قِ  ريِ
دُ وَ  هُّ ،اجلَ  تَعَ لِ بِ  ارُ قرَ اإلِ وَ  ارِ ضْ َ  الفَ   ISH» هلِهِ ألِ

مواالهتم فعليه أن يتمسـك بـاخالقهم بفمن أحب أهل البيت والتزم (
                                                             

 . ٥٧٠: اخلصال  )١(

 . ٣٠٥: حتف العقول  )٢(

 . ٢٤٢/  ٨: الكايف  )٣(



 

 ٧٩٢ 

 أحاديث يف العفو عن اإلساءة

 ).االخالقية وقيمهم ومنهجهم وتوصياهتم
 :يف رشح مكارم األخالق قال ×وعن اإلمام الرضا

إِ « ، وَ طَعَـكَ ـنْ قَ ةُ مَ لَ صِ ، وَ كَ نْ ظَلَمَ مَّ وُ عَ فْ ، العَ ـكَ مَ رَ ـنْ حَ عطَـاءُ مَ
ىلَ  لَوْ عَ قِّ وَ ولُ احلَ قَ كَ وَ سِ   IQH»نَفْ

هذه األصول األربعة التي يذكرها اإلمام هي أعىل درجـات تـرويض (
ن املـؤمن مـن ـالنفس والسيطرة عىل أفعاهلـا وتصـ فاهتا وهـي أن يـتمكّ رّ

ن أسـاء إليـه فيعفـو عنـه، وأن ال  التخلّص من احلقـد وروح اإلنتقـام ممـّ
ف بدوافع ردود الفعل فيتعامل مع من عامله بنفس األسـلو ب مـن يترصّ

أن يكـون مثـل القطيعة للعالقات والروابط األخوية، وأن يسـمو بنفسـه 
ه، وأن يعرتف باحلقّ ويدين نفسه عند  رمَ املجحفني واملسيئني فيعطي من حَ

  .)اخلطأ يف القول أو العمل
ضا اإلمامعن  حِ ﴿ تعاىل قوله يف× الرّ حَ  فَاصفَ فْ يلَ  الصَّ مِ  : ﴾ قالاجلَ

فوٌ « نْ  عَ ريِ  مِ ةٍ  غَ قوبَ تبٍ  الَ وَ  يفٍ تَعنِ  الَ وَ  عُ   IRH» عَ
أي العفو عن املقابل بسعة صدر وتسامح ومغفرة ومن دون التحدث (

  ).عن اخلالف واملشاكل من جديد
 

 + ++ 
 

                                                             

  .١٩١: معاين األخبار )١(
 . ٣٠٧: أعالم الدين  )٢(



 

 ٧٩٣ 

 دعاؤه عند ذكر املوت

 دعاؤه عند ذكر الموت

 
@Í˙b«Ü 

@pÏ#‡#€a@ã#◊à@á#‰#«J 

 
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ نَا للَّ فِ اكْ ، وَ آلِهِ ـلِ طُـولَ األَ  IQHوَ صّ  مَ قَ رهُ ـِوَ

لِ  مَ دقِ العَ نَّا بِصِ تَّى الَ  ،IRHعَ تِتْمَ حَ لَ اسْ أَمِّ ةٍ ـ نُ اعَ ةٍ  امَ سَ اعَ دَ سَ عْ  ،بَ
                                                             

ـاً وهو موضوع الـموت وطريقـة التعامـل معـه  * يتناول الدعاء موضوعاً مهمّ
واالعداد له حيـث يطرح مفهوماً فـي غاية األهـميـة وهو التعامل االجيابـي مع 
الـموت حيث يتمنى الـمؤمن الصالح قرب الـموت ويشتاق له كمـا أنّه يتمنّى 

ين بنفس الوقت طول العمر وتأخيـر مـجيء الـموت ، فهو يتمنى أمرين متضادّ
ـحه  فـي وقت واحد ولكنّه ال يعيش حالة التناقض فـي هذا الشأن وهو ما يوضّ
الدعاء ويرشحه فـي تفصيل بديع من خالل مفاهيمه العميقـة وأسـلوبه األديب 

 .اجلميل
تـزدحم الروايـات واآليـات واألدعيـة يف التنبيـه عـىل : اكفنا طول األمـل )١(

والرتكيز عىل عمل اليوم والساعة وعدم توقع العمر الـمديـد رضورة االهتمـام 
وحتى العمر القصري ولكن مع األخذ بنظر االعتبار التخطيط واإلعـداد ألمـور 
ـاعــة وتــرك  املستقبل يف حالة دوام العمر، إال أن مصبّ اهلـم هـو اليـوم والسّ

 . إليه الـمستقبل هللا يفعل فيه ما يشاء فليس كل ما خيطط له املرء يصل
أي باملبادرة إىل األعامل الصاحلة وعدم تسويفها أو تأخريهـا إىل الغـد، ألن  )٢(

 . الغد قد ال يأيت، وقد يكون أجل اإلنسان يف يومه أسبق إليه من جميء غده

TP 



 

 ٧٩٤ 

 دعاؤه عند ذكر املوت

اءَ  تِيفَ الَ اسْ ـومٍ  IQHوَ ـ يَ عْ مٍ بَ ـوْ ـسٍ دَ يَ فَ ـالَ نَ الَ اتِّصَ سٍ  ، وَ نَفَ الَ بـِ  ، وَ
مٍ ـلُ  دَ وقَ قَ مٍ  حُ هِ  ،IRHبِقَدَ ورِ رُ نْ غُ نَا مِ لِّمْ سَ نْ ISHوَ نَّا مِ آمِ هِ  ، وَ ورِ ُ  ،ITHرشُ

بَ  ينَا نَصْ دِ َ أَيْ تَ بَنيْ بِ املَوْ انْصِ بّـاً IUHاً وَ ا لَـهُ غِ نَ رَ عَلْ ذِكْ ْ الَ جتَ ، IVH، وَ
                                                             

فقد يكون اليوم الذي فيه اإلنسان هو آخر يوم من . (استتامم، استكامل: استيفاء )١(
تي هو فيها آخر ساعة من عمره، ولعـل الـنفس الـذي عمره بل قد تكون الساعة ال

يتنفسه هو آخر نفس يف حياته، فـإن اهللا سـبحانه أخفـى موعـد املـوت عـن عبـاده 
موه مـن األعـامل ومـا  ليكونوا عىل حذر منه واستعداد ملالقاته يف أي وقـتٍ بـام قـدّ

 ). أعدوه الخرهتم من زاد وذخر
حتّى قبل أن ينتقل اإلنسان أو يتحرك مـن  أي ربّام يأيت املوت: حلوق قدم بقدم )٢(

 . مكانٍ آلخر فاملوت يأيت بغتةً ومن دون سببٍ مشخص أو علّة ظاهرة
نـه الشـيطان مـن اآلمـال : غروره  )٣( أي غرور طول األمل بالعمر املديد ومـا يزيّ

يف  لـه والشهوات وكأنّ اإلنسان بيده وثيقة ضامن بطول العمر وعدم معاجلة املوت
 . أي حلظة

فإن التعويل عىل طول األمل وتأخر املوت قد يـؤدي إىل (رضره وأذاه : رشوره )٤(
السقوط يف مستنقع الدنيا وشهواهتا وعدم االسـتعداد لآلخـرة والتـي هـي اخللـود 

 ). الدائم واألصل الذي ينبغي أن يسعى إليه اإلنسان يف حياته
منا نـذكره دائـامً ونتوقعـه يف أي اجعل املوت ماثالً أما: انصب املوت بني أيدينا )٥(

أي حلظة، فكم من شبابٍ ماتوا يف عزّ شباهبم أو يوم عرسـهم أو يف حلظـة فـرحهم 
 . يف دروهبا احلياة أو يميش وانتصارهم وكم من طفلٍ أو رضيع مات قبل أن ير

من وقتٍ آلخر بصورة غري مستمرة، فالنفس بشكل عام ال ترغـب بـذكر : غبّا )٦(
ذكرها به ولذا حتاول جتنّب التفكري به مع أنه واقع هبا ال حمالـة، وقـد املوت أو بمن ي

 . حيدث لإلنسان يف أي حلظة حتى يف رشب املاء العذب أو يف أشدّ حاالت رسوره



 

 ٧٩٥ 

 ؤه عند ذكر املوتدعا

الِحِ األَ  نْ صَ عَلْ لَنَا مِ اجْ الً نَستَبْطِ وَ مَ لِ عَ ريَ إِ  ءُ ىعامَ هُ املَصِ عَ  ،IQHلَيْكَ مَ
نَ  كَ وَ ـاقِ بـِ كِ اللِّحَ شْ ىلَ وَ صُ لَهُ عَ ـ ،IRHحرِ كُ تَّـى يَ تُ حَ ونَ املَـوْ

نَا ألَفَ مَ ، وَ أنَسُ بِهِ ي نَ نَا الَّذِ أنَسَ تَاقُ إِ  ISHمَ ي نَشْ تَنَـاالَّذِ امَّ حَ ، وَ  ITHلَيهِ
                                                             

بمعنى أن يكون لإلنسان املـؤمن عمـل صـالح : نستبطئ معه املصري إليك )١(
هـذا العمـل الصـالح يـدفع  يريد امتامه قبل أن يأتيه املوت، فإن الرغبة يف امتـام

اإلنسان املؤمن الستبطاء املوت وعدم متني قدومه رسيعاً وذلك ألجـل حتصـيل 
 . املزيد من الثواب يف اآلخرة

بمعنى أن يكون املؤمن يف حالة استعداد : ونحرص عىل وشك اللحاق بك )٢(
بور وشوق ملالقاة املوت لكي يتمتع بفضل اهللا وحسن جمازاته يف اآلخرة بعد الع

من الدنيا بنجاح ومقبولية عند اهللا، وهذا املعنى من أعظم املعاين يف هذا الدعاء، 
حيث يتمنى اإلنسان طول العمر ليزداد ثوابه وحصاده يف اآلخرة، كام يف الفقـرة  
السابقة ويتمنى أيضاً اخلـالص مـن امتحـان الـدنيا رسيعـاً واالنتقـال إىل عـامل 

ة لـذلك مسـبقاً اآلخرة لينعم بمالقاة اهللا وعظ يم ثوابه يف اآلخرة بعد اعداد العدّ
 . بام قدمه من الصاحلات واخلريات

أي اجعل مالقاتنا للموت (املوضع الذي نألفه أو نحبه ونرتاح إليه : مألفنا )٣(
 ). واستئناسنا به كمن يذهب إىل مكانٍ حيبّه أو شخص يرتاح إليه

تنا )٤( ـة الرجـل مـن (القلـب أرحامنا األحبّة والقريبني من : حامّ ـة خاصّ احلامّ
، والــمقصود أن يكـون حــبّ مالقـاة )أهله وولده الـذي حيـبّهم وهيـتم هبـم

للمؤمن وعذاب للكافر،  الـموت كحبّ مالقاة خواص األحبّة، فالـموت رمحةٌ 
وهو بداية حياة سعيدة ألهل اإليامن، وبداية حيـاة أبديـة تعيسـة ألهـل الشـقاء 

 . والعصيان



 

 ٧٩٦ 

 دعاؤه عند ذكر املوت

وَّ ـالَّتِ  نُ بُّ الدُّ ا IQHي نُحِ نْهَ   .مِ
إِ  دْ فَ رَ ا أَوْ لْتَهُ بِنَاذَ زَ أَنْ يْنَا، وَ لَ هُ عَ ائِرَ  ،تَ ا بِهِ زَ عِدنَ أسْ نَا بِهِ IRHاً فَ آنِسْ ، وَ

ادِماً  الَ قَ ، وَ تِهِ يافَ نَا بِضِ قِ الَ تُشْ ابَ ، وَ هُ بَ لْ عَ اجْ ، وَ تِهِ يارَ ا بِزِ نَ زِ ـنْ  ختُ اً مِ
محَتِكَ  اتِيحِ رَ فَ نْ مَ تَاحاً مِ فْ مِ ، وَ تِكَ رَ فِ غْ ابِ مَ  . أَبوَ

ـالِّنيَ  َ ضَ ريْ ينَ غَ تَدِ هْ تْنَا مُ نيَ  ،ISHأَمِ هِ رِ ـتَكْ سْ َ مُ ـريْ  ،ITHطـائِعِنيَ غَ
ائِبِ  نيَ تَ َ عاصِ ريْ الَ  نيَ غَ ينَ وَ ِّ رصِ ،  ، مُ ـنِنيَ سِ اءِ املُحْ ـزَ نَ جَ ـامِ ـا ضَ يَ

ينَ  دِ سِ لِ املُفْ مَ تَصلِحَ عَ سْ مُ  . وَ
                                                             

واملراد من العبارة السابقة هو التكيّف مع حقيقة الـدنيا وحقيقـة (االقرتاب : الدنو )١(
املوت، أي أن يعيش اإلنسـان يف الـدنيا بكـل آماهلـا ومسـتلزماهتا وشـوؤهنا وكأنّـه ال 
ه ال ينسـى  موت بعدها، فيبني دنياه وخيطط حلياته بأفضل ختطيط وأحسن اعدادٍ ولكنـّ

آتٍ عن قريب، وأن احلياة الدنيا هـي فـرتة حمـدودة يف ذات الوقت أن املوت حقّ وأنّه 
من العمر تنتهي وتزول لتبدأ بعدها احلياة األخر التي هي اخللـود واحليـاة احلقيقيـة، 
فيكون عمله للدنيا عمالً بنّاءً إجيابياً يصلح الدنيا وال يفسدها، ويستعمل ما فيهـا للبنـاء 

صـها أمـري املـؤمنني بقولـهال للهدم والدمار، وهذه احلكمة يف اجلمع بني  : التعامل يلخّ
 . »اعمل لدنياك كأنّك تعيش أبدا واعمل آلخرتك كأنّك متوت غدا«
نا قـد هيّأنـا مقـدمات اسـتقباله وضـيافته فـال  )٢( أي اجعل املوت زائراً حمبوباً ألنّ

 . يكون نزوله مفاجئاً حمرجاً، بل اجعله سبباً للسعادة واالنتقال إىل احلياة األفضل
 . أي أمتنا عىل الطاعة واهلد واإليامن والعمل الصالح )٣(
أي يف حالٍ من الطاعة واإلستقامة والعمل املقبول الذي يكون لنـا فيـه حسـن  )٤(

إذا أراد اهللا بعبـدٍ خـريا وفّقـه «: ريفـالعاقبة واخلتام، كام يف مضمون احلديث الشـ
 . »لعمل صالح ثمّ قبضه عليه



 

 ٧٩٧ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

 أحاديث في الموت والحياة

 

 ذكر املوت يف أحاديث
 

الً ﴿ مَ نُ عَ مْ أَحسَ مْ أَيُّكُ كُ يَاةَ لِيَبْلُوَ احلَ تَ وَ لَقَ املَوْ ي خَ يزُ  الَّذِ زِ وَ العَ هُ وَ
ورُ  فُ   IQH﴾الغَ

 

 : قال× املؤمنني عن أمري
تَمُ  املَوتِ بِ « نيَ  ختُ   IRH» االدُّ

 

هلي ليبدأ بعدها احلسـاب واجلـزاء أي تنتهي فرصة العمل واالمتحان اإل(
ن املوت هو أواملراد  حساب وغداً حساب بال عمل، عمل  بالاليوم فهلي، اإل

 هناية كل ما يف هذه احلياة التـي نعيشـها بكـل آماهلـا وأحالمهـا وارتباطاهتـا
منها يمأل أوقاتنا ويشـغل أفكارنـا  فكأننا مل نعش فيها ومل يكن يشء ،وأعامهلا

كمن عاش يف بلد أو مكان ثـم تركـه بكـل مـا فيـه مـن  ،ويستوعب جهودنا
أو كمـن  ،شؤون وعالقات واعامل وارتباطات ومل يبق منه أكثر من ذكريات

جديـد مـن  الدرايس ثم انتقل إىل مرحلة أخر أو فصـلطو مرحلة من عمره 
 ).ال حياة فيهاالتي  القديمةحياته ومل يبق من جهده وتعبه السابق غري الذكريات 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
مأَ  اتَ مَ  اذَ إِ « كُ دُ قَ  حَ تْ قَ  دفَ ،قِيَ  امَ تُهُ رَ  امَ نْ  لَهُ  امَ  يَ ريٍ  مِ ٍّ وَ  خَ   ISH» رشَ
 أي ان االنسان عند موته يعلم مبارشةً موقعه األخروي من خالل ما(

                                                             

 . ٢: امللك  )١(

 . ١٥٦اخلطبة: البالغة هنج )٢(

ل  )٣(  . ٤٢١٢٣: كنز العامّ



 

 ٧٩٨ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

أو لطف لربزخية املؤقتة، فأما عذاب واذ يتجىل له عند املوت ويف حياته ا
 ).وكرامة

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةِ  ابُ بَ  املَوتُ « رَ   IQH» اآلخِ
أي ان املوت هو ليس هناية احلياة بل هو البداية لدخول حيـاة اآلخـرة (

 ).والتي هي قائمة عىل احلياة السابقة ونتيجة هلا
 : قال× ؤمننيعن أمري امل

نتَ  اذَ إِ « ،قبَ إِ  يفِ  املَوتُ وَ  ارٍ دبَ إِ  يفِ  كُ عَ أَ  امَ فَ  الٍ   IRH» ىاملُلتَقَ  رسَ
بعد آخر، فان  اوهو من أمجل األحاديث التي تنبه إىل قرص الدنيا يوم(

لالنسان هو يوم والدته، وكلام مضت سنوات العمر نقصت املدة  أطول عمر
ة إىل املوت أقرب واملسافة عن بدأ احلياة الباقية من احلياة وأصبحت املساف

 ).أبعد، ومن كان يسري نحو املوت واملوت يرسع نحوه فام أرسع امللتقى
 : قال× عن أمري املؤمنني

نيَ  اتُ وقَ أَ « صِ  الَتطَ  نْ إِ وَ  االدُّ ،قَ ةٌ ةُ وَ  ريَ َ  املُتعَ ت نْ إِ وَ  اهبِ ثُرَ ةٌ يَسِ  كَ   ISH» ريَ
ة يعلم ان لكل يشءٍ هناية، وان فمن وعى ان احلياة هي سنوات معدود(

ما فيه من أوقات الرسور والفرح  العمر سينتهي كام بدأ، وتزول معه كل
ان ينتبهوا إىل بناء  خاصة واألمل واحلزن، وهو ما يستدعي من أهل اإليامن

                                                             

 . ٣١٩: غرر احلكم  )١(

 . ٢٩احلكمة : هنج البالغة )٢(

 . ٢١٨٨: غرر احلكم  )٣(



 

 ٧٩٩ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

لكى  خلقت لآلخرة انام اآلخرة وهم يعيشون احلياة الدنيا، ألن الدنيا
هي احلياة احلقة اخلالدة التي تستحق أن  يالتيتزود منها االنسان الخرته و

 ).يرصف االنسان هلا أوقاته وعمره الدنيوي كله
 : قال× عن أمري املؤمنني

بَ أَ  امَ « ياةَ  قرَ نَ  احلَ   IQH» املَوتِ  مِ
ويف أي حلظة قد يسبق احلياة فينتقل  ،بمعنى ان املوت يسري مع احلياة(

يسري عىل حافة املوت وقد يسقط  اإلنسان بعدها إىل اآلخرة، فكأن االنسان
 ).فيه يف أي حلظة

ادق اإلمامعن  ئل عن املوت قال× الصّ  : عندما سُ
يحٍ  طيَبِ أَ كَ  نِ ؤمِ مُ لْ لِ « هُ  رِ هِ لِطِ  فيَنعَسُ  يَشمُّ عُ وَ  يبـِ نقَطـِ ُ األَ وَ  التَّعَـبُ  يَ  ملَ

هُ كُ  ،عَ  لُّ بِ  لَدغِ وَ  ياعِ فَ األَ  لَسعِ كَ  افِرِ كَ لْ لِ وَ  نهُ دَّ أَ وَ  العَقارِ   IRH» شَ
ل آلالم الدنيا ومعاناهتـا أي ان املوت للمؤمنني هو بداية الراحة وزوا(

، بينام هو للكافر بداية األذ واألمل والعذاب الشديد الـذي ينتهـي وأذاها
 ).باخللود يف جهنم وبئس املصري

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةُ رَ  املَوتِ  يفِ « دَ  احَ عَ   ISH» اءِ السُّ

                                                             

 . ٩٤٨٧: غرر احلكم  )١(

ضا  )٢(  . ١/٢٧٤: عيون أخبار الرِّ

 . ٦٥٠٢: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨٠٠ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

ن بعـد املـوت، فأهـل اإليـامن آيبـدني يلشقاء احلقيقأي ان السعادة وا(
وأهل الكفر والنفاق والعصـيان هـم  ،والصالح هم أهل السعادة الدائمة

ولذا يكون يف املوت راحة للمؤمن حيث يكون هناية  أهل الشقاوة الدائمة
 ).عامل اآلخرةاىل إلمتحان الدنيا وشدائدها واالنتقال منها 

 

 عدم الغفلة عن املوت 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

لُ أَ « هدِ  فضَ ، ذِكرُ  انيَ الدُّ  يفِ  الزُّ ـلُ أَ وَ  املَوتِ ةِ  فضَ بـادَ ، ذِكـرُ  العِ وتِ  املـَ
لُ أَ وَ  رِ  فضَ ، ذِكرُ  التَّفكُّ نْ فَ  املَوتِ هُ أَ  مَ لَ ـدَ  املَوتِ  ذِكرُ  ثقَ جَ هُ  وَ ـربَ ـةً  قَ وضَ  رَ

نْ  يَ  مِ نَّ  اضِ رِ   IQH» ةِ اجلَ
ة التـي تـدفع املـؤمن للزهـد أي أن ذكر املوت هو من الصفات احلسن(

والعبادة واالعداد لآلخرة، فيكون له القرب روضة من ريـاض اجلنـة ألنـه 
 ).استعد ملثل هذا اليوم مسبقاً 

 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
مِ  املَوتِ  ذِكرُ « واتِ  يتُ يُ ـهَ ، يفِ  الشَّ قلَـعُ وَ  الـنَّفسِ نَ  يَ تَ مَ ، ابـِ فلَـةِ  الغَ

وِّ وَ  قَ وَ بِ  لبَ القَ  ييُ دِ مَ قُّ وَ  ،اهللاِ اعِ رِ ، يُ ُ وَ  الطَّبعَ وَ  مَ عالَ أَ  يَكرسِ ئُ وَ  ،اهلَ  يُطفِ
، ارَ نَ  رصِ رُ وَ  احلِ َقِّ نيَ  حيُ   IRH» االدُّ

                                                             

 . ٤٧٣: جامع األخبار  )١(

 . ٦/١٣٣: بحار األنوار  )٢(



 

 ٨٠١ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

أي أن اخلشية من انتهاء العمر وحلول األجل له ثمرات إجيابية دنيوية (
وأخروية، فهو يميت الشهوات وحيد من رضاوهتا، ويزيل عن القلب هلوه 

إىل  هيشـدكامأمـور الـدنيا التـي ال تنفـع يف اآلخـرة ،  وغفلته وانشغاله يف
الكرب والتجرب واحلـرص واملسـابقة  هاالشتغال فيام يعمر آخرته، ويزيل عن

 ).عىل زينة الدنيا ومغانمها
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
، ذِكرَ  واكثِرُ أَ « نْ  امَ فَ  املَوتِ بدٍ  مِ هُ  كثَرَ أَ  عَ ـوَ  لبَهُ قَ  اهللاُ احيَ أَ  الَّ إِ  ذِكرَ نَ هَ  وَّ

يهِ عَ    IQH» املَوتَ  لَ
فإن يف ذكر املوت هو معرفة لقيمـة احليـاة وهـو مـا يريـده اهللا لعبـاده (

لالمتحان وأن املـوت قـد  االصاحلني من الوعي حلقيقة الدنيا وكوهنا مكان
إلنسان يف أي وقت من العمر، فمن يعيش هذا االحساس ويستعد له ايأيت 

ويعطيـه البصـرية والتوفيـق لصـالح  فانه يكون حماطاً بلطف اهللا وفضـله
 ).األعامل والطاعات

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
قُ « وِّ مأَ  واشَ كُ سَ نَّ  يمِ نَعِ  ىلَ إِ  نفُ ِبُّ  ةِ اجلَ تُ وَ  املَوتَ  واحتُ قُ ياةَ  وامتَ   IRH» احلَ
فمن املعلوم أن أقو أساليب الشيطان هو حب الدنيا والتعلق فيهـا، (

أن تكون أهـداف الصـاحلني هـي أهـداف كـرب ه أمري املؤمنني بنبّ ولذا يُ 
                                                             

ل  )١(  . ٤٢١٠٥: كنز العامّ

 . ٥٧٧٩: غرر احلكم  )٢(



 

 ٨٠٢ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

تتجاوز الدنيا إىل اآلخرة والشوق إىل ما فيها من النعيم املقيم فـيام تشـتهي 
األنفس وتلذ األعني وإىل الرسور بلقاء أنبياء اهللا وأوليائه وما هـو أعظـم 
من ذلك من السـعادات الروحيـة واملعنويـة والتـي يعجـز االنسـان عـن 

 ).نيوي وعقله املحدودالد بلباسهإدراكها 
 : قال× عن أمري املؤمنني

بتُ « جِ نْ ـلِ  عَ رَ  مَ نقَصُ  هُ نَّ أَ  يَ ـ يُ ـهِ نَ  يفِ  يَـومٍ  لَّ كُ هِ وَ  فسِ مـرِ ـوَ وَ  عُ  الَ  هُ
تَأَ  بُ يَ وتِ لْ لِ  هَّ   IQH» مَ

فحينام يشيب الشعر وتضعف القو ويوهن العظـم وتكثـر أمـراض (
اإلنسان أنه قد أقـرتب  البدن املصاحبة للشيخوخة والكرب ينبغي أن يدرك

أجله وان يستعد للقاء اهللا فال تكون آماله وأعاملـه كآمـال وأعـامل  أهـل 
احلياة قد ضـاقت أمامـه وأن عليـه أن يسـتثمر  ةالعرشين عاماً ، فأن فرص

ن عن ذلك ببعيد مع رسعة انطـواء يرشـبقية الوقت آلخرته ، وما أهل الع
 ).العمر وعدم معرفة وقت جميئ املوت

 

د بالصاحلات ال  تزوّ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نِ « عَ سَ  املَوتَ  ارتَقَبَ  مَ ريَ  يفِ  ارَ   IRH» اتِ اخلَ
ن بقرب جميئـه النقلبـت كـل ( فلو كشف لإلنسان عن ساعة موته وتيقّ

                                                             

 . ٦٢٥٣: غرر احلكم  )١(

 . ٧٧/١٧١: بحار األنوار )٢(



 

 ٨٠٣ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

يا وآماهلـا موازين الدنيا عنده مع قرب املوت، والصبحت مجيع أمور الدن
قريب، وستصبح مجيع األمور  ألنه سيرتك الدنيا عام املهمة عنده غري مهمة

ط فيها من قبل هلا األمهيـة القصـو ألدائهـا  التي ترتبط بآخرته والتي فرّ
وابراء الذمة منها، وهلذا فان من حسب للموت حسابه وأمكانية مفاجئتـه 

عمل اخلريات والصاحلات ليتزود للالنسان يف أي وقت فأنه سوف يسارع 
 ).لآلخرة قبل ترك الدنيا

 

 : قال× ملؤمننيعن أمري ا
نيَ  نَّ إِ « ْ  االدُّ لَقْ  ملَ مْ  ختُ قَ  ارَ دَ  لَكُ ،مُ لِقَت لْ بَ  امٍ مْ  خُ َ  لَكُ دوا اازَ جمَ وَّ نهَ  لِتَزَ  امِ

  IQH» ارِ رَ القَ  ارِ دَ  ىلَ إِ  لَ عامَ األَ 
بمعنى أن الدنيا دار مقام جمازي أو غري حقيقي كمن يـقيض مـدة مـن (

يعود بعدها إىل مكانـه األصـيل، الوقت يف احلج أو الزيارة أو السياحة ثم 
وكذا املسافر لآلخرة فانه سيرتك الدنيا عـىل كـل حـال لينتقـل إىل مكانـه 

 ).الدائم يف دار القرار
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
مَ « حِ أً  اهللاُ رَ ، غتَنَمَ اِ  ...امرَ لَ رَ بَ وَ  املَهَ ،األَ  ادَ لَ دَ تَزَ وَ  جَ نَ  وَّ لِ  مِ   IRH»العَمَ
تبـه إىل املهلـة املوقتـة  للـدنيا وبـادر إىل اسـتثامرها أي رحم اهللا من ان(

 ). بأفضل استثامر وأربح استثامر لبناء اآلخرة السعيدة اخلالدة
                                                             

 . ١٣٢اخلطبة: هنج البالغة )١(

 . ٧٦اخلطبة : هنج البالغة  )٢(



 

 ٨٠٤ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

 : قال× عن أمري املؤمنني
غنِ  لَنْ  كَ نَّ إِ « لٍ  الِحُ صَ  الَّ إِ  املَوتِ  عدَ بَ  نكَ عَ  يَ يُ مَ ، عَ متَهُ دَّ دتَـزَ فَ  قَ ـنْ  وَّ  مِ

لِ  حِ الِ صَ    IQH» العَمَ
عني أن اليشء احلقيقي املهم يف الدنيا والذي ينبغي أن يوليه املؤمن مما ي(

اهتاممه وسعيه هو مقدار العمل الصالح ونوعية هذا العمل، وليس املهـم 
مقدار املال الذي جيمعه، أو كمية ما حيوزه ويكنزه من زينة الدنيا ومقاماهتا 

 ).ودرجاهتا، فان ذلك كله زائل بعد املوت
ريُ  امَ × دينالعاب لزين قيل مُ  امَ  خَ ؟ يهِ لَ عَ  وتُ يَ بدُ  العَ
غَ  دقَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  :×قال رَ نْ  فَ هِ وَ  بنِيَتِهِ أَ  مِ صُ وَ  دُورِ هِ قُ  .ورِ

؟لِ ذَ  يفَ كَ وَ  :يلَ قِ   كَ
نْ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  :قال نُ  مِ ـريَ  ىلَ عَ وَ  ،اً بَ ائِ تَ  وبهِ ذُ ـ اتِ اخلَ قِ دُ  ،يامً مُ ـرِ ـ يَ  اهللاِ ىلَ عَ

بِ  ً رِ كَ  اً يبَ حَ   IRH» يامَ
هو من أمجل األوصاف التي تبني احلالة التي جيـب أن يكـون عليهـا و(

اإلنسان ليكون مستعداً للموت، وهي أن يكون تائباً مؤدياً لرشوط التوبة، 
اخلريات والطاعات لوجه اهللا تعاىل، وبمعنى آخـر أن ىف وأن يكون عمله 

ال يكون يف حال املعصية أو التعرض لعقوبـة اهللا وسـخطه وان يكـون يف 
 ).حال مواصلة للطاعات واألعامل الصاحلة

                                                             

 . ٣٨١٥: غرر احلكم  )١(

 . ٧١/٢٦٧: بحار األنوار  )٢(



 

 ٨٠٥ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

 

 اهنزاماً من املشاكل عدم متنّي املوت
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نَّوا الَ « ولَ  نَّ إِ فَ  ،املَوتَ  متَ دِ  املُطَّلَعِ  هَ ،شَ نَ  نَّ إِ وَ  يدٌ عَ  مِ ةِ السَّ  ولَ يَطُـ نْ أَ  ادَ
مرُ  ، عُ بدِ هُ وَ  العَ قَ ةَ نَ اإلِ  اهللاُ يَرزُ   IQH» ابَ
ة يف أن يطول عمر اإلنسان الدنيوي إذا كان مرصوفاً  يف أي ان السعاد(

ا كان غري ذلك فاملوت أفضل لـه لـئال أما إذ ،عمل الصاحلات والطاعات
وأجعـل احليـاة  «يف الـدعاء عربّ االمـام كام اوتزداد سيئاته ويزداد عذابه، 

 ) . »يف كل خري والوفاة راحة يل من كل رش يل زيادة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

َّ  الَ « تَمنَّنيَ مُ أَ  يَ كُ دُ مَ  امَ  ييَدرِ  الَ  هُ نَّ إِ فَ  ،املَوتَ  حَ دَّ هِ نَ لِ  قَ   IRH» فسِ
وهو تنبيه مهم يف أن ال يتصور اإلنسان أنه إذا اد الواجبات وامتنـع (

ن اعن املحرمات أنه قد أد الطاعة املفرتضة وأنه أصبح من أهل اجلنة، ف
كل صغرية وكبرية وعىل مالـه مـن حساب اهللا شديد، فلو حاسبه اهللا  عىل 

أين أكتسبه وأين أنفقه، وعىل صحة صالته ومقدار خشوعه فيها وتفاعله 
رعية، ومـد أدائـه ـمع معانيها، وعن صحة صيامه وحجه وواجباته الش

حلقوق اهللا مع األهل واألخوان واألقارب واملؤمنني عامـة، وعـن أمانتـه 
فائه بالعهود وااللتزامات وغـري وصدقه يف أعامله و تعامله مع الناس، وو

                                                             

ل  )١(  . ٤٢١٤٩: كنز العامّ

ل  )٢(   .٤٢١٥٤: كنز العامّ



 

 ٨٠٦ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

أحد مـن  اكله، ملا نج العمر ذلك من الواجبات واملحرمات يف خالل فرتة
انه يعامل العباد وخلاب ظنهم يف حتصيل اجلنة، ولكن اهللا من لطفه وفضله 

رغم ما فيها من نقص جيعلها  مان الرمحة واالحسان فيقبل أعامهلده بميزاعب
 ).قيقبامليزان الد تستحق الردّ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
مْ « دِّ كَ مَ أَ  الَكَ مَ  قَ كَ  امَ َّ   IQH»هِ بِ  اقُ حَ اللِّ  يَرسُ
فان املال الذي يدخل الرسور عىل االنسان ويفرح باحلصول عليه هـو (

املال الذي يبقى له يف اآلخرة وهو ما رصفه يف طاعة اهللا ورضوانه أمـا مـا 
 ).رصفه للدنيا فانه يزول بزوال الدنيا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نَ  قلِلْ أَ « وَ الشَّ  مِ لْ  اتِ هَ ، لَيكَ عَ  يَسهُ قرُ نَ  قلِلْ أَ وَ  الفَ نوبِ  مِ لْ  الذُّ  يَسهُ

  IRH» املَوتُ  لَيكَ عَ 
فمن أراد أن ال خياف من املوت فعليـه القناعـة يف الـدنيا والتقـو يف (

 ).العمل وابتغاء وجه اهللا ورضوانه يف أعامل الدنيا
 

 الباقيات الصاحلات
 : قال× عن أمري املؤمنني

» ْ نْ  ملَ تْ مَ مُ كَ أَ  يَ تَدَ فعَ تَرَ قْ َ االً يُ نَ  هبِ ريِ  ا مِ نْ  ،اخلَ َ  مَ كِرَ هبِ ةً ذُ كمَ َ حِ   ISH»انَرشَ
                                                             

 . ٣٤٤: أعالم الدين  )١(

 . ٣٤٤: أعالم الدين  )٢(

 . ١/٣٤٩: كنز الفوائد  )٣(



 

 ٨٠٧ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

ء الشخصيات التي ترتك أثرا من اخلري األنساين أو العلمي أو أي أن أسام(
جسدياً، الفكري تبقى خالدة يف تاريخ اإلنسانية املرشق رغم موت أصحاهبا 

صدقات و يف عامل الدنيا ذكر أعامهلم تبقى هلم اما الصاحلني واالخيار فان
 ).وكأهنم أحياء يف دار الدنيا يرزقون هلم وهم يف عامل االخرة جارية

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
تبَعُ « هُ أَ  :ةٌ ثَ الَ ثَ  تَ املَيِّ  يَ ،عَ وَ  الُهُ مَ وَ  هلُ لُهُ عُ فَ  مَ جِ ـوَ  انِ اثنَ  ريَ بقَ ـدٌ وَ  ىيَ  ،احِ

عُ  هُ أَ  يَرجِ ،مَ وَ  هلُ بقَ وَ  الُهُ هُ  ىيَ لُ مَ   IQH» عَ
وهو تأكيد عىل أن العمل الصالح هو الذي ترتتب عليه سعادة اآلخرة (

وأنه هو الذي ينبغي ان يرصف له العمر بدالً من رصفـه عـىل مجـع املـال 
 ).ومقتنيات الدنيا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
رِ ربَعَ أَ « م ي عَ ةٌ جتَ مجُ أُ لَيهِ هُ لٌ مَ رَ  :عدَ املَوتِ بَ  ورُ رَ جُ يلِ بِ  سَ يفِ  اً ابِطَ اتَ مُ
ً رَ ، وَ اهللاِ لامَ لَّمَ عِ لٌ عَ رِ أَ فَ  جُ هُ جيَ لَ بِ لَيهِ مَ ي عَ جرُ مِ ، وَ ا عُ لٌ أَ رَ هِ ةً جرَ جُ قَ دَ  صَ

هَ أَ فَ  ت، وَ ا لَهُ مَ جرُ رَ كَ وَ رَ ا جَ لٌ تَرَ   IRH»و لَهُ يَدعُ  اً حَ ـالِ صَ  اً لَدَ جُ
ارية أي املستمرة بال انقطاع حتى بعـد مـوت وهو ما يعرف بالصدقة اجل(

اإلنسان، وهم املجاهدون يف سبيل اهللا، ومن ترك علامً أو رشداً يستفاد منـه، 
ومن ترك مرشوعاً خريياً هللا ينتفع منه، ومن ترك ولداً صاحلاً يدعو له، فهؤالء 

 ).عامهلم ثمرات مستمرة يف الدنيا بعد موهتميستمر ثواهبم ما دامت أل
                                                             

ل  )١(  . ٤٢٧٦١: كنز العامّ

 . ١/١١٩: الرتغيب و الرتهيب  )٢(



 

 ٨٠٨ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

 واحلياة ة العمرقيقح
 : قال× عن أمري املؤمنني

ةٌ  اسٌ نفَ أَ  العُمرُ « دَ عَدَّ   IQH» مُ
سبت سنوات عمر اإلنسان يف الدنيا وعدد أيامـه يف هـذه ( بمعنى لو حُ

السنوات وعدد الساعات يف هذه األيام وعدد الدقائق يف هذه السـاعات، 
سب عدد األنفاس التي يتنفسها االنسان يف كل دقيقة ل كان املحصلة ثم حُ

هو جمموعة انفاس حمددة للعمر، واملراد من احلديث هـو التنبيـه إىل أمهيـة 
ـس يتنفسـه اإلنسـان أمهيتـه والتـي جيـب أن  خاصـة الوقت وأن لكل نَفَ

 ).يرصفها يف طاعة اهللا بام يقربه إىل اجلنة ويبعده عن النار
 : قال× عن أمري املؤمنني

كَ  نَّ إِ « مرَ قتُكَ  عُ   IRH» يهِ فِ  تَ نأَ  يذِ الَّ  وَ
 بمعنى ان جممـوع األوقـات اجلزئيـة هـي التـي تشـكل العمـر الكـيل(

 ).كل وقت جزئي يعيشه يف حياتهلإلنسان فينبغي للمؤمن ان هيتم ب
 : قال× عن أمري املؤمنني

كَ  نَّ إِ « مرَ دُ  عُ دَ ،نفَ أَ  عَ كَ يهَ وَ  اسِ لَ قِ  اعَ صِ  يبٌ رَ   ISH» ايهَ حيُ
فــي وتثبّت ن هذه األنفاس حتىص أي أن العمر هو جمموعة أنفاس وأ(

مهيـة الوقـت وأمهيـة ألويف ذلـك إرشـاد  ،نقضتقد رصفت وا أي يشء
                                                             

 . ٥٣٥: غرر احلكم  )١(

 . ٣٤٣١: غرر احلكم  )٢(

 . ٣٤٣٤: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨٠٩ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

 ).املواضيع التي ينقيض فيها
  :قال ×املؤمنني أمري عن

هُ لَنْ إِ « ستَقبِلَ أَ  نَّ ومَ يَ م يَ كُ دُ نْ  اً حَ هِ إِ  مِ مرِ رَ الَّ عُ نْ  بِفِ رَ مِ لِهِ أَ  اقِ آخَ   IQH»جَ
يف احلياة أقرتب زمـان مـوت اإلنسـان ونقصـت  أي كلام أزداد العمر(

 ). املدة الباقية من حياته
 : قال× عن أمري املؤمنني

دُ  نتَ أَ  نَّامَ إِ « دَ ،يَّ أَ  عَ لُّ فَ  امٍ ـ يَومٍ  كُ لَيـكَ  يـيَمضِ ـ عَ ، يـيَمضِ ـكَ  بِبَعضِ
فِّضْ فَ  بِ  يفِ  مجِلْ أَ وَ  الطَّلَبِ  يفِ  خَ   IRH» املُكتَسَ

طويت صفحة منه فكـذلك ينتهـى  كلام من هنايته الكتاب يقرتب فكام(
واملقصود هو توجيه لالنسان لالهتامم بالعمر املتبقي له بالسعي ملـا  العمر،

 ).ينفعه يف آخرته والتقليل من اهتامماته الدنيوية ومشاغله الشخصية فيها
 

 االستفادة من العمر 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نْ « ىلَ  كُ كَ  عَ مرِ حَّ أَ  عُ نكَ  شَ ىلَ  مِ ِكَ دِر عَ كَ ينَ دِ وَ  مهَ   ISH» ارِ
ألن أستهالك الدرهم والدينار يعوض بدله بكسـب آخـر ، أمـا العمـر (

الذي يستهلك يف احلياة فأنـه ال يعـوض بــيشء آخـر إال باحليـاة األبديـة يف 
                                                             

 . ٢/٢١٨: تنبيه اخلواطر  )١(

 . ٣٨٧٤: غرر احلكم  )٢(

 . ٢/٣٦٤: مكارم األخالق  )٣(



 

 ٨١٠ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

الوقت من ذهب فاملثل اإلسـالمي : اآلخرة، وهلذا إذا كان املثل الغريب يقول
 ).امل اإلنسان إىل آخرته اخلالدةالوقت أثمن من الذهب ألنه رأس: هو

 : قال× عن أمري املؤمنني
كَ نفَ أَ  نَّ إِ « ، اءُ جزَ أَ  اسَ كَ مرِ ةٍ طَ  يفِ  الَّ إِ  اتُفنِهَ  الَ فَ  عُ كَ  اعَ   IQH» تُزلِفُ
ويف ذلك توجيه للمؤمن باالهتامم بكل حلظة من حلظات حياته وعدم (

من أن حتسب له  امهاهلا ورصفها يف التوافه واألمور التي حتسب عليه بدالً 
 ).يف اآلخرة 

 : قال× عن أمري املؤمنني
، اءُ جزَ أَ  اتَكَ وقَ أَ  نَّ إِ « كَ مرِ دْ  فَالَ  عُ نفِ قتَ  لَكَ  تُ نجِ  يامَ فِ  الَّ إِ  اً وَ   IRH» يكَ يُ

 كل وقت يقضيه اإلنسان يف جده أو هلوه ألن املجموعبينبغي االهتامم  يأ(
الكيل يف احليـاة، فكلـام كـان  العام هلذه األوقات اجلزئية تشكل عمر اإلنسان

 ).وقته مرصوفاً يف الطاعة كان أقرب للنجاة والسالمة يف يوم احلساب
 

 رسعة انقضاء العمر 
 : قال× عن أمري املؤمنني

تَ  لَوِ « عتَ أَ  بِامَ  اعتَربَ نْ  ضَ كَ  ايضِ مَ  مِ مرِ ظتَ ـلَ  عُ فِ يَ  امَ  حَ   ISH» بَقِ
ت طفولتـه وصـباه أو فلو تأمل اإلنسان يف عمره املايض وكيف انقض(

رم لعلم أن العمـر يمـر رسيعـاً مـن ـشبابه وكهولته وسنوات عمره املنص
                                                             

 . ٣٤٣٠: غرر احلكم  )١(

 . ٣٦٤٢: غرر احلكم  )٢(

 . ٧٥٨٩: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨١١ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

حيث ال يشعر، وكذا  سينقيض العمر الباقي، ولذا ينبغي املحافظة عىل مـا 
 ).يعه فيام ال ينفعيتبقى من العمر وعدم تض

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ نَّ املَغبُ إِ « ، ونَ مَ هُ مرَ بَنَ عُ نْ ـنَّ املَغبُ إِ وَ  غَ هُ يفِ دَ نفَ أَ  وطَ مَ مرَ هِ  طَ عُ بِّ ةِ رَ   IQH»اعَ
أي أن املغبون هو الذي ضيع عمره الدنيوي ومل يرصفه يف الثمن الذي (

يستحقه وهو اجلنة، وأن الرابح واملوفق يف جتارة الدنيا هو الذي اسـتهلك 
 ).عمره يف طاعة ربه واستبدله يف جنة اخللد وملك ال يبىل

 : قال× املؤمننيعن أمري 
، واادِرُ بَ فَ « لَ ـلِ األَ  بَغتَةَ  افُواخَ وَ  العَمَ ـ الَ  نَّـهُ إِ فَ  ،جَ ـنْ  ىيُرجَ ـةِ  مِ جعَ  رَ

نْ  ىيُرجَ  امَ  العُمرِ  ةِ  مِ جعَ زقِ  رَ   IRH» الرِّ
وهو إرشاد لعدم رصف اإلنسان أوقاته كلهـا يف طلـب الـرزق، فـان (

، ولكـن العمـر الـذي رزق بيد اهللا وما نقص منه اليوم قد يزيده اهللا غداً ال
 ).نقص ال يعوض بدله يشء، فام ذهب منه يف الدنيا إنّام هو خسارة لآلخرة

 : قال× عن أمري املؤمنني
كَ  ايضِ مَ  نَّ إِ « مرِ ،أَ  عُ لٌ ،أَ  يهِ آتِ وَ  جَ لٌ قتُ وَ  مَ لٌ  الوَ مَ   ISH» عَ
بمعنى ينبغي عىل املـؤمن أن هيـتم بالوقـت احلـارض واسـتغالل هـذا (

، فأما املستقبل فهو أمل ال يعلـم امكانيـة حتققـه أم ال، الوقت يف طاعة اهللا
                                                             

 . ٣٥٠٢: غرر احلكم  )١(

 . ١١٤اخلطبة : هنج البالغة  )٢(

 . ٣٤٦٢: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨١٢ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

وأما املايض فقد انتهى مدة العمل فيه وطويت صفحاته وال ينتفع منـه إال 
 ).يف العربة واملوعظة

 : قال× عن أمري املؤمنني
مُ  اتُ اعَ السَّ « ِ رتَ ،عامَ األَ  ختَ نَ  تُدينِ وَ  رَ   IQH» ارِ البَوَ  مِ
ب مـن أي أن كل ساعة متر عىل ا( إلنسان إنّام هي تقرصّ من عمره وتقرّ

املرضوب له مما يستلزم من املؤمن االنتباه والوعي لتناقص العمر مع  أجله
 ).مرور الوقت واستغالل هذا الوقت فيام ينفع

 : قال× عن أمري املؤمنني
لْ « لِّ  اِعمَ دُ  يهِ فِ  بِامَ  يَومٍ  لِكُ   IRH» تَرشُ
بيومه وعدم التعويل عىل املستقبل أو بمعنى ينبغي الرتكيز عىل كل يوم (

 ).االنشغال باحداث املايض
 

  العمر تضييع
 : قال× عن أمري املؤمنني

يِّعُ  تِ ائِ بِالفَ  الُ شتِغَ االِ « قتَ  يُضَ   ISH» الوَ
إال للعربة فاملايض قد انتهى بام فيه من أحداث وأعامل وال يستفاد منه (

احلديث يف تفاصيله التي ال تنفع ولذا فان االستغراق يف جمرياته و عظةواملو
 ).هي مضيعة للوقت واجلهد

                                                             

 . ٢٠٣٠: غرر احلكم  )١(

 . ٢٣٣: اجلعفريّات  )٢(

 . ١٢٠٠: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨١٣ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

 : قال× عن أمري املؤمنني
بُها الَ  بِامَ  النَّفسِ  شتِغالُ اِ « نْ  املَوتِ  بَعدَ  يَصحَ هنِ  كثَرِ أَ  مِ   IQH» الوَ
بمعنى ينبغي للمؤمن العاقـل أن يتخـري مـن األعـامل واملوضـوعات (

ه ثمرتـه يف دار القـرار أمـا ووسائل العيش ما ينفعـه يف آخرتـه وتبقـى لـ
األشياء التي تـزول بـزوال الـدنيا فهـو االستغراق يف املشاريع واألعامل و

 ).داللة عىل ضعف العقل والفكر 
 : قال× عن أمري املؤمنني

نِ « مِّ  بِغَريِ  اشتَغَلَ  مَ يَّعَ  املُهِ مَّ األَ  ضَ   IRH» هَ
اطات التـي مه لألعامل والنشـيللمؤمن يف رضورة تقي مهم  وهو تنبيه(

فال ينبغي ان يغلب عليه االشتغال باألمور  ،تستوعب طاقته وجهده ووقته
الثانوية عن األمور األساسية واألمور التي هلا األمهية القصو، فان طاقة 

وإنّام  ،االنسان وقدرته حمدودة وال يمكنه القيام بجميع األمور دفعةً واحدة
 وإال ّ فـان االنشـغال بالثانويـات عليه ان خيتار من األعامل األوىل فاألوىل

 ). يؤدي إىل ضياع األساسيات التي هلا األولوية واألمهية
 : قال× عن أمري املؤمنني

رُ « يَ  وااِحذَ بقَ  الَ  يامَ فِ  رِ عامَ األَ  اعَ ضَ م، ىيَ فَ  لَكُ عُ  الَ  اتُهَ ائِ فَ   ISH» ودُ يَ
هو ضياع  إذ ان هدر الوقت يف اللهو والغفلة وفيام ال ينفع من األعامل (

                                                             

 . ١٩٨٢: غرر احلكم  )١(

 . ٨٦٠٧: غرر احلكم  )٢(

 . ٢٦١٨: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨١٤ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

 ).للعمر الذي هو رأس مال اإلنسان يف حتصيل اآلخرة السعيدة
 

 احلرص عىل بقية العمر 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نْ « نَ أَ  مَ يَ  يامَ فِ  حسَ نْ  بَقِ هِ  مِ مرِ ْ  عُ ؤَ  ملَ ذْ يُ ضَ  بِامَ  اخَ ـنْ  ىـمَ ، مِ هِ نبـِ ـنْ وَ  ذَ  مَ
يَ  يامَ فِ  اءَ سَ أَ  نْ  بَقِ هِ  مِ مرِ ذَ أُ  عُ لِ بِاألَ  خِ رِ اآلوَ  وَّ  . IQH» خِ

يف هذا احلديث إحياء جلذوة اإليامن يف النفس وإبقائها مشتعلةً وذلـك (
سـن  بالثبات عىل األعامل الصـاحلة واملداومـة عليهـا ليُخـتم للمـؤمن بحُ
العاقبة والعفو عن السيئات والذنوب املاضية، كام أنه يف نفس الوقت هـو 

سـان بسـوء العاقبـة حتذير من االنزالق يف مسـارات الشـيطان فيبـوء االن
 ).واملؤاخذة عىل الذنوب والسيئات املاضية واحلارضة

 : قال× عن أمري املؤمنني
فُ  الَ « درَ  يَعرِ يَ  امَ  قَ نْ  بَقِ هِ  مِ مرِ بِيٌّ  الَّ إِ  عُ يقٌ  وْ أَ  نَ دِّ   IRH» صِ
بمعنى أنّ الّذي يوفقه اهللا إىل االنتباه إىل قرب األجل واالسـتعداد لـه (

بني بالعمل الصالح إنّام   .)هو من الصاحلني املقرّ
 : قال× عن أمري املؤمنني

ظْ « كَ  اِحفَ مرَ نَ  عُ ريِ  يفِ  لَهُ  يعِ التَّضيِ  مِ ةِ  غَ بادَ   ISH» اتِ اعَ الطَّ وَ  العِ
                                                             

 . ١١١: األمايل للصدوق )١(

 . ١٠٨٠١: غرر احلكم  )٢(

 . ٢٤٣٩: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨١٥ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

فالعمر مل هيبه اهللا للعب واللهو واالسـتغراق يف أمـور الـدنيا وزينتهـا (
والطاعات  وإنّام هو ألجل حتصيل اآلخرة وعامرهتا بالصاحلات والعبادات

بْتُ ﴿ املقبولة عند اهللا سِ بَثأَفَحَ مْ عَ نَاكُ قْ لَ ونَ  اً مْ أَنَّامَ خَ عُ جَ رْ يْنَا الَ تُ مْ إِلَ أَنَّكُ  ).﴾وَ
 

 التقدم يف العمر 
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

بدُ  بَلَغَ  اذَ إِ « نَةً  نيَ ثِ ثَالَ وَ  اً ثَ ثَالَ  العَ ،أَ  بَلَغَ  قَدفَ  سَ هُ ـدَّ  نيَ ربَعِـأَ  بَلَـغَ  اذَ إِ وَ  شُ
نَةً  دِ فَ  سَ نتَهَ  ىانتَهَ  قَ ،مُ ـوَ فَ  نيَ ربَعِـأَ وَ  حـدَ إِ  بَلَـغَ  اذَ إِ وَ  اهُ ـ يفِ  هُ ،النُّقصَ  انِ

نبَغيوَ  بِ لِصَ  يَ مسِ  احِ نْ  يَكونَ  نْ أَ  نيَ اخلَ مَ وَ  كَ   IQH» النَّزعِ  يفِ  هُ
 

االنسان يف األربعـني يصـل إىل النهايـة الفسـيولوجية للقـدرة  نّ إبمعنى (
التكامـل البـدين، ليبـدأ بعـده بـالنزول  ةقد وصل إىل ذروالبدنية، أي يكون 

هيئة اخلارجيـة إالّ ـي الشكل والــوقد ال يكون ذلك مالحظاً ف ،واالنحطاط
جهزة االنسـان الداخليـة ر واضـح ألهـل التخصـص واملعرفـة، فـأـماأل نّ إ

، أمـا إذا بلـغ اإلنسـان وجلده وعظمه تبدأ بالوهن والنقص بعـد األربعـني
وهذا ما يستدعي  فينبغي أن يعترب حاله كمن هو ينازع قبل املوت مخسني عاماً 

ة من مفاجأة املوت وما أكثر األمراض املميتـة بعـد عىل وعي ويقظأن يكون 
  ).اخلمسني

 : قال× الباقر اإلمامعن 
ىلَ  تَتْ أَ  اذَ إِ « بدِ  عَ نَةً  ونَ ربَعُ أَ  العَ ـذْ : لَهُ  يلَ قِ  سَ كَ  خُ ـذرَ ـريُ  نَّـكَ إِ فَ  ،حِ  غَ

                                                             

 . ٦/١٢٠: بحار األنوار  )١(



 

 ٨١٦ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

عذُ  ،مَ نَةً  نيَ ربَعِ أَ  ابنُ  لَيسَ وَ  ورٍ قَّ أَ  سَ نِ  بِالعُذرِ  حَ نَةً  ينَ عِرشِ  ابنِ  مِ   IQH» سَ
فالذي يكون قد بلغ األربعني يعني أنه قد جتاوز معظم العمر للغالبيـة (

حارض، فأن مل يتدارك نفسه فيام بقي مـن العمـر ـي الزمن الـن الناس فـم
 عاقبتـه نحـو األحسـن جد الفرصـة الصـالح آخرتـه وتغـريـن يــفانه ل

 ).واألفضل
 : قال× عن اإلمام الباقر

لُ  بَلَغَ  اذَ إِ « جُ نَةً  نيَ ربَعِ أَ  الرَّ نَ  ادَ نَ  سَ نَ  ادٍ مُ امَ  مِ د: ءِ السَّ نَـ قَ حِ  ادَ  يـل،الرَّ
دَّ أَ فَ    IRH»ادَ الزَّ  عِ

 ).يشء من العمر فبادر إىل استثامره قبل انتهائه بمعنى أنه مل يبق(
   :ISHقالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

رعٌ : نيَ ربَعِ األَ  اءَ بنَ أَ « د زَ نَـ قَ ـ ادَ صَ هحَ  اءَ بنـَأَ  ،)أي أقـرتب أجلكـم( ،ادُ
مسِ  متُمْ  ااذَ مَ  :نيَ اخلَ دَّ رتُم؟أَ  ااذَ مَ وَ  قَ ، )أي مل يبق أمامكم يشء من العمر( !خَّ

تِّ  اءَ بنَ أَ  لُمُّ  :نيَ السِّ سـابِ  ىلَ إِ  واهَ ـذرَ  الَ  احلِ ـمْ  عُ ن أ أي أوشـكتم عـىل( ،لَكُ
بعِ  اءَ بنَ أَ  ،)الدنيا وتغادرواوا تمتو وا: نيَ السَّ دُّ مأَ  عُ كُ سَ نَ  نفُ وتَ  مِ أي أن ( ىاملـَ

 . ITH»)أيامكم الباقية هي أيام معدودة
                                                             

 . ٥٤٥: اخلصال  )١(

 . ٢٩٥: مشكاة األنوار  )٢(

  .أي أنه يقال ألبناء األربعني )٣(
 . ٣٣٠: جامع األخبار  )٤(



 

 ٨١٧ 

 ت واحلياةأحاديث يف املو

 : قال× عن اإلمام الصادق
تِّ  بَلَغتَ  اذَ إِ « نَةً  نيَ سِ بْ  سَ كَ  فَاحسَ   IQH» ىاملَوتَ  يفِ  نَفسَ
المهـا حيـاة وأبمعنى ينبغي لإلنسان بعد السـتني أن يـرتك أمـاين احل(

وزينتها وشهواهتا جانباً ويستغل ما بقـي مـن الـدنيا ألجـل بنـاء اآلخـرة 
 ).واالرتقاء يف درجاهتا

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
تّنيَ  بَنيَ  امَ « بعِ  ىلَ إِ  السِّ كُ  نيَ السَّ َ عرتَ   IRH» اايَ املَنَ  مُ
  .)باجلملة يكون املوتحصاد  ان أو بال عددبمعنى أن يكون املوت (

 

موَ ﴿ :تعاىل قولهيف توضيح × أمري املؤمننيعن  ـنكُ ـن مِ دُّ  مَ ـرَ  ىلَ إِ  يُ
سٌ «: ﴾ قالالعُمرِ  رذَلِ أَ  بعُ وَ  مخَ نَةً  ونَ سَ  . ISH» سَ

وذلك ألن اإلنسان عموماً  بعد بلوغ هذا العمر يكـون قـد وصـل إىل (
درجة االنحطاط والـوهن الشـديد يف قـواه البدنيـة مـن تـدهور العظـام 

ة اجلسم الباطنية والتنفسية مع ضعف احلواس البدنية وتأكلها وتعب أجهز
من السمع والبرص، بل حتى ضعف قـواه  العقليـة كضـعف الـذاكرة إىل 

لإلصــابة بمختلــف  واإلدراك لألمــور ممــا جيعلــه عرضــة قابليــة الــتعلم
 ).األمراض املميتة

                                                             

 . ٣٣٠: جامع األخبار  )١(

 . ٤٠٢: معاين األخبار  )٢(

 . ٥/١٤٦: الدرّ املنثور  )٣(



 

 ٨١٨ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

 

 ثمرات طول العمر
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةُ « رَ ياةِ  ولِ طُ  ثَمَ مُ ـالوَ  قَمُ السَّ  احلَ رَ   IQH» هَ
ض اإلنسـان إىل األمـراض أي أن النهاية احلتمية لطول العمر هو تعرّ (

البدنية والعقليـة املختلفـة وإىل ظهـور اهلـرم والشـيخوخة وزوال القـوة 
 ).والشباب واجلامل واإلمكانيات الشخصية عموماً 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « هُ  الَ طَ  مَ مرُ ت عُ ثُرَ صَ  كَ   IRH»بُهُ ائِ مَ
بنفسه ومصائبه يف أهله وأخوانـه مصائبه  ل عمره كثرتمن طاأي أن (

  ).ومن تربطه معهم عالقةته وأحب
 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نْ « بَّ أَ  مَ يُعِدَّ  البَقاءَ  حَ لْ لبَ  ءِ لِلبَالَ  فَ بُ  اً قَ  . ISH»اً ورَ صَ
مـن أي أن من طلب البقاء أو طول العمر ينبغي أن يعرف ما سيصيبه (

مصائب ومشكالت مع امتداد العمر سواء يف نفسه أو مع أهله وأرحامـه 
 ).أو مع الناس عموماً  ولذا يلزمه الصرب وحتمل املشاكل مع طول العمر

                                                             

 . ٤٦٢٣: غرر احلكم  )١(

 . ٨٢٦٨: غرر احلكم  )٢(

ة  )٣(  . ٣/١٣٨: كشف الغمّ



 

 ٨١٩ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

 

 من موجبات طول العمر 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ « هُ  مَ َّ طَ  نْ أَ  رسَ بسَ زقِهِ  يفِ  لَهُ  يُ أَ وَ  رِ نسَ لِ أَ  يفِ   )أي يمد له( لَهُ  يُ لْ  هِ جَ يَصِ لْ  فَ

هُ  َ محِ  . IQH»رَ
 

هي من أسـباب طـول سيام الوالدين واألقربون م ارحاأل صلةأي أن (
 ).والسعة يف الرزق العمر

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
زِ  الَ « ُّ  الَّ إِ  العُمرِ  يفِ  يدُ يَ   IRH»الربِ
أي أن أعامل اخلري والرب واملساعدات اإلنسانية من شأهنا أن تؤدي إىل (

نسـان سـواء أكـان مؤمنـاً ملتزمـاً أم كـان مـن أهـل اخلـري طول عمر اإل
 ).عموماً  واألحسان

 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « نَت مَ سُ يدَ  نِيَّتُهُ  حَ هِ  يفِ  زِ مرِ   ISH»عُ
يف معاملتـه أي من كان حيب اخلري للناس وال يضمر هلم رشاً أو سوءاً (

 ).هلم يمد اهللا يف عمره
                                                             

 . ٣٢: اخلصال  )١(

ة الباهرة  )٢(  . ١٨: الدرّ

 . ٦٩/٤٠٨: بحار األنوار  )٣(



 

 ٨٢٠ 

 أحاديث يف املوت واحلياة

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نَّبوا البَوَ « َ مْ  )املهلكةواملعايص  أي األعامل ( قَ ائِ جتَ دَّ لَكُ مَ  .IQH»رِ عامَ  األَ يفِ  يُ
 ).بمعنى أن من يتجنب املعايص واألعامل السيئة يمد اهللا يف عمره(

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
زِ  نْ حبَبتَ أَ أَ  نْ إِ « كَ يفِ  يدَ اهللاُيَ مرِ َّ أَ فَ   عُ يكَ رسُ وَ  . IRH»بَ
بـر الوالـدين هـو مـن أسـباب سـعادة اإلنسـان الدنيويــة بمعنـى أن (

 ). واألخروية
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نْ ـى لِ وبَ طُ « هُ وَ طَ  مَ مرُ هُ فَ الَ عُ لُ مَ نَ عَ سُ بُهُ إِ حَ لَ نقَ نَ مُ سُ نهُ رَ  ذْ حَ َ عَ يضِ ، رَ ـهُ بُّ
يلٌ لِ وَ  نْ ـوَ هُ وَ طَ  مَ مرُ هُ وَ سَ الَ عُ لُ مَ بُهُ إِ سَ اءَ عَ لَ نقَ طَ عَ  ذْ اءَ مُ خِ بُّهُ سَ يهِ رَ  . ISH»لَ

فان طول العمر ال يطلب إال إذا كان يستعمل يف الصاحلات واخلريات (
وزيادة الرصيد األخروي، وإالّ فأن طول العمر يف املعايص واآلثام يكون 

جعل احلياة زيادة يل وا«سبباً لزيادة العذاب يف اآلخرة، ولذا ورد يف الدعاء 
 املـوت هـو أفضـل لإلنسـانإذ إن » رشيف كل خري والوفاة راحة يل من كل 

 ).قبل أن تزداد معاصيه ويزداد عذابه املذنب
 

 + ++ 
                                                             

 . ٢/٣٦: عيون أخبار الرضا  )١(

 . ٣٣: الزهد للحسني بن سعيد  )٢(

 . ٦٩/٤٠٠: بحار األنوار  )٣(



 

 ٨٢١ 

 دعاؤه يف طلب السرت والوقاية

 
 دعاؤه في طلب الستر والوقاية

 
@Í˙b«Ü 

@ÚÌb”Ï€aÎ@$%€a@k‹†@¿J 

 
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ تِكَ  للَّهُ امَ رَ ادَ كَ هَ نِي مِ شْ أَفْرِ آلِهِ، وَ دْينِ IQHوَ رِ أَوْ  ، وَ

دْينِ  رِ أَوْ عَ  وَ ارِ شَ َ  IRHمَ محْ ـةَ رَ بُوحَ ي بُحْ نـِ أَحلِلْ ، وَ الَ  ISHتِكَ ، وَ كَ نَّتـِ جَ
نِي مْ الَ  ITHتَسُ ، وَ نْكَ دِّ عَ نِ بِالرَّ الَ تُقَاصَّ ، وَ كَ نـْ يْبَةِ مِ نِي بِاخلَ مْ رِ  IUHيـ حتَ

                                                             

وهو من األدعية القصرية ويتضمن مفاهيم مهمة رغم قلتها حيث يتناول الطلب  *
وأن يتـواله يف الدنيا واآلخرة، االهلية موارد الكرامة والعناية لبلوغ من اهللا بالتوفيق 

علـه مـن الصـاحلني وممـن يعمـرون باهلد والرشاد واالستقامة عىل اإليامن وأن جي
جمالسهم ليكون من الفائزين بحسن العاقبـة وحسـن املنقلـب إليـه يف أمـن وأمـان 

 .ورضوان من اهللا أكرب
فراش رعايتك وعنايتك، واملراد نيـل الكرامـة اإلهليـة والعنايـة : مهاد كرامتك )١(

بني واملخلصـني، فـإن اهللا إذا مل  واأللطاف اخلاصة التي توصل العبد إىل مراتب املقرّ
 . يوفق العبد لذلك فلن يتوفق لتلك املرتبة العالية

أي أوصـلني إىل املنبـع ) رعة وهـو مـورد الشـاربةـمجـع مشـ(موارد : مشارع )٢(
 . واملصبّ الذي جتتمع فيه رمحتك بأوسع درجاهتا

 . طيب وسعة ورفاهية اجلنّة: بحبوحة )٣(
طرد واإلبعـاد عـن بابـك واحلرمـان مـن ال تعاملني بال: ال تسمني بالردّ عنك )٤(

 . نعمك، أي جتعل صفتي هي الطرد والردّ لكثرة ذنويب وجهيل ومعاصيي
ني بام اجرتحت )٥( تعاملني بالقصاص أو العقوبة املكافئة ملـا ارتكبـت مـن : تقاصّ

 . الذنوب، بمعنى عاملني بفضلك واحسانك وال تعاملني بعدلك

TQ 



 

 ٨٢٢ 

 دعاؤه يف طلب السرت والوقاية

ــ نِ نَاقِشْ الَ تُ ، وَ ــتُ َح رتَ ـــا اجْ ــبْتُ ـبِمَ تَسَ ــامَ اكْ الَ IQHي بِ زْ ، وَ ـــربِ  تُ
ي تُومِ كْ ـ ،IRHمَ سْ فْ مَ شِ الَ تَكْ يوَ يـزانِ ISHتُورِ ـىلَ مِ ـلْ عَ مِ ْ الَ حتَ ، وَ

افِ اإلِ  يُـونِ  ITHنصَ ـىلَ عُ نْ عَ الَ تُعلـِ ، وَ يلِ مَ ِ ـالـ IUHعَ إلَ ي مَ بَــرِ  ،خَ
ـ ـونُ نَشْ كُ ا يَ مْ مَ نْهُ فِ عَ ـارَ ـأَخْ َّ عَ ـيلَ هُ عَ مْ رُ ـنْهُ ـوِ عَ اطْ ـا  IVHاً، وَ مَ

نَاراً  كَ شَ نْدَ نِي عِ قُ لْحِ انِ IWHيُ ـوَ ضْ ي بِرِ تـِ جَ رَ فْ دَ ِّ أَ ، رشَ ، وَ ـلْ كَ كمِ
                                                             

ته يوم فمن : ال تناقشني بام اكتسبت )١( ناقشه اهللا أو حاججه أي أقام عليه حجّ
القيامة أو عامله بالعدل واإلنصـاف فإنـه لـن ينجـو مـن عـذاب اهللا، واملعنـى 
ــاب  ــدلك يف احلس ــني لع ــك وال تعرض ــوك ورمحت ــدين بعف ــو تغم ــود ه املقص

 . واملحاكمة
أي ال تظهر ما أخفيته يف نفسـي عـن معرفـة النـاس لـه، : ال تربز مكتومي )٢(

ال تكشف حقيقة نفيس املظلمة وما فيها من بـاطنٍ سـيئ مـن الشـهوات بمعنى 
 . واألماين والدوافع الشيطانية

بمعنى ال هتتكني أمام األخرين بكشف ما سرتت عيلّ : ال تكشف مستوري )٣(
 . من املعايص واآلثام والسيئات

أحد  فلو حاسب اهللا العباد بعدله ملا نجا(أي ميزان العدل : ميزان االنصاف )٤(
 ). من الناس

 . أي تكشف أخباري وأعاميل عالنية أمام الناس: عىل عيون املأل )٥(
عـىل أعـاميل القبيحـة وسـيئايت التـي جتلـب عـيلّ العـار (أكتم، أسرت : اطو )٦(

 ). واخلزي
 ). العار، أقبح العيب: الشنار(عارا : شنارا )٧(



 

 ٨٢٣ 

 دعاؤه يف طلب السرت والوقاية

، وَ  انِكَ رَ فْ تِي بِغُ امَ رَ نِيأَ كَ ي  IQHنظِمْ نـِ هْ جِّ وَ ، وَ نيِ ابِ اليَمِ يفِ أَصحَ
الِكِ اآل سَ نِنيَ يفِ مَ نِ IRHمِ لْ عَ اجْ ـرْ يبِ ـ، وَ اعمُ ، وَ ينَ ـائِزِ جِ الفَ وْ ي يفِ فَ

نيَ  احلِِ َالِسَ الصَّ ِنيَ ISHجمَ املَ بَّ العَ نيَ رَ  . ، آمِ
 
 
 
 

+ + +  

                                                             

لـذين ذكـرهتم يف أهـل اليمـني ا(أي اجعلني يف صـفّ أو مجاعـة : انظمني )١(
 ). كتابك وما أعددت هلم من اجلزاء واحلفاوة والتكريم

 . الصاحلني يف عملهم وحياهتمومسرية طرق ومنهاج : مسالك اآلمنني )٢(
ب  )٣( ار جمالس الصاحلني التي تطاع فيها وال تعىص ويتقرّ أي اجعلني من حضّ

 . فيها إليك باألحاديث النافعة، أو العلم النافع



 

 ٨٢٤ 

 أحاديث يف جمالس الصاحلني

 لس الصالحينأحاديث في مجا

 

 جمالس الصاحلني يف أحاديث
 

بِّ أَ ﴿ عنِي أَ رَ زِ تَكَ الَّتِي أَ نْ أَ وْ رَ نِعمَ كُ َّ وَ شْ يلَ تَ عَ مْ يَّ وَ نعَ دَ الـِ ىلَ وَ أَنْ عَ
لَ صَ أَ  أَ تَرضَ  اً حَ ـالِ عمَ بَ اهُ وَ تِكَ يفِ عِ محَ نِي بِرَ لْ الِ  ادِكَ دخِ ﴾ـالصَّ نيَ   IQHحِ

 : قال× العابدين زين اإلمامعن 
الِ « يَةٌ دَ  نيَ حِ ـالِ الصَّ  سُ جمَ الَ  ىلَ إِ  اعِ   IRH»حِ الصَّ
عن معايص اهللا وال ختلو من ذكر أو  وذلك ألن جمالس الصاحلني بعيدة(

علم أو حديث نافع فمن يديم احلضور فيها فأهنـا تكـون سـبباً يف رشـده 
 ).ووعيه وهداه وصالحه

 : قال× عن أمري املؤمنني
لِ « ريِ  يسُ جَ ، اخلَ ةٌ لِ  نِعمَ ِّ  يسُ جَ ةٌ  الرشَّ   ISH»نِقمَ
فمـن كـان  ،»اناء بالذي فيه ينضح كلُّ و« :يف املثل املعروفاو كام قيل (

طبعه الصالح فان حديثه وفعله داعية إىل اخلري والصالح والدين واخللـق 
 هفكر املنحرف والـنفس اخلبيثـة فانـاحلسن، ومن كان من أهل السوء وال

ن جالسـه ال خيـرج مـن فمـ ،يعكس ما يف فكره ونفسه من خبـث وسـوء
 ).فينبغي ان يتخري املرء جلسائه واصحابه  باالذ والرضراملجلس إالّ 

                                                             

 . ١٩: ل النم )١(

 . ٧٨/١٤١: بحار األنوار  )٢(

 . ٤٧١٩: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨٢٥ 

 أحاديث يف جمالس الصاحلني

 : قال× عن أمري املؤمنني
» َ ِّ  اعُ مجِ قَ  يفِ  الرشَّ نةِ مُ رِ  ارَ وءِ  ينِ قَ   IQH»السُّ
يفتح عىل املسـتمع  هألن لفساق واألرشاراأي إنّ الرشّ كلّه يف مصاحبة (

  .)عله مجيع أبواب الرش والضاللة والفسادهلم بقلبه واملقلد هلم يف ف
 : من نجالس؟ فقال: حني سأله احلواريون× عن عيسىملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « مُ  مَ كُ رُ كِّ تُهُ  اهللاَ يُذَ ؤيَ  فيه التقو والزهد والتدين الصادق ونأي ان تر( رُ
زِ وَ  ،)إىل اهللا مويقـربك مالذي يشدك ـمْ  يفِ  يـدُ يَ كُ لْمِ ـهُ مَ  عِ ن أي أن يكـو( نطِقُ

موَ  ،)كالمه فيه علم وهد ورشد بُكُ غِّ ـرَ ةِ  يفِ  يُ ـرَ لُـهُ  اآلخِ مَ أي أن يقـرن ( عَ
 .IRH»)احلديث بالعمل ويكون سعيه صادقاً يف طلب اآلخرة

وهي مؤرشات مهمة يف معرفة أهل الصالح واهلـد، فـال يكفـي يف (
اإلنسان امللتزم مظهره من اللباس الديني والشعائر اإلسالمية يف حـني أن 

ومل يتطهر من أرجـاس لامً مل يتنور بنور اهللا وخشيته اطنه ال يزال باطناً مظب
أهل اهلد والعلم والتقو   ةجالسالسعي ملالشيطان ورشكه، ولذا ينبغي 

التي تفيض عىل املؤمن بزيادة اإليـامن والرشـد واهلـد عنـد اللقـاء هبـم 
 ).وخمالطتهم وحمادثتهم

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
، فَ برَ ألَ ـالِسِ اجَ « ريَ كَ إِ نَّ إِ ارَ ِ  اً نْ فَعَلتَ خَ ، وَ دُ محَ ْ نْ أَ إِ وكَ طَأتَ ملَ نِّفُ  خْ عَ   ISH»وكَ يُ

                                                             

 . ٤٧٧٤: غرر احلكم  )١(

 . ٤٤: حتف العقول  )٢(

 . ٢/١٢٢: تنبيه اخلواطر  )٣(



 

 ٨٢٦ 

 أحاديث يف جمالس الصاحلني

 

األخالق الفاضلة أي أن املؤمن ال جيد يف جمالس األخيار والصاحلني إالّ (
الس أهـل الـدنيا وزينتهـا وحسن التعامل وبلوغ الرشاد واهلد بخالف جمـ

 ).وضياع الوقت والدين خالق السيئةواألها الصخب والفوىض التي يمأل
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

لِسُ  الَ « ْ لِّ  ندَ عِ  الَّ إِ  واجتَ ٍ عَ  كُ مْ يَدعُ  املِ نْ  وكُ ْسٍ  مِ سٍ  ىلَ إِ  مخَ نَ  ،مخَ كِّ  مِ  الشَّ
نَ وَ  ،)أي يزيد يف إيامنكم باهللا( اليَقنيِ  ىلَ إِ  ياءِ  مِ الَ اإلِ  ىلَ إِ  الرِّ أي يزيـد ( صِ خْ

نَ وَ  ،)يف تقواكم بَةِ الرَّ  مِ هبَةِ  ىلَ إِ  غْ نَ وَ  ،)أي يزيد يف ورعكم( الرَّ ِ  مِ ربْ  ىلَ إِ  الكـِ
عِ وَ التَّ  نَ وَ  ،)أي يزيد يف أخالقكم( اضُ ـالنَّ  ىلَ إِ  الغِشِّ  مِ ةِ صِ أي يزيـدكم ( يحَ

 . IQH»)فقهاً وعلامً 
ينبغي جمالسة العلامء واألخيار واألصدقاء األبرار وجتنّب جمـالس  بمعنى(
 .)والفسق والفجور ياوأهل الدن  النيالبطّ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
سـعودٍ، بـنَ  ايَـ« نفَ  مَ ــيَكُ ـ لْ لَسَ وانُـكَ إِ وَ  ،ارَ بـرَ األَ  كَ اؤُ جُ  اءَ يَــقِ تاألَ  خْ

،وَ  ادَ هّ َ  الزُّ الَّ األَ ﴿ كِتابِهِ  يفِ  الَ قَ  اىلَ عَ تَ  اهللاَ نَّ ألِ ئذٍ  ءُ خِ مْ  يَومَ هُ  بَعضٍ لـِ بَعضُ
وٌّ  دُ   IRH»﴾املُتَّقنيَ  الَّ إِ  عَ
قة املتقني ومودهتم تبقى مستمرة إىل اآلخرة ألهنا خالية من كـل فان صدا(

طمع دنيوي غري حب اهللا واالجتامع عـىل طاعتـه، ولـذا ينبغـي األختيـار يف 
 ).الصداقات واملؤاخاة مع املؤمنني والناس مجيعاً 

                                                             

 . ٧٤/١٨٨: بحار األنوار  )١(

 . ٢/٣٤٨: مكارم األخالق  )٢(



 

 ٨٢٧ 

 أحاديث يف جمالس الصاحلني

 : قال× عن أمري املؤمنني
لَامءَ  الِسِ جَ « د العُ زدَ ،عِ  يَ كَ نْ وَ  لمُ سُ ،دَ أَ  حيَ كَ  زكُ تَ وَ  بُكَ سُ   IQH»نَفْ
فمن جالس الذين هم أعىل منه علامً أو إيامناً أو خـربةً يف احليـاة وشـؤوهنا، (

كان رصيده فيام حيصل عليه من اخلري والصالح واملعرفـة أكثـر ممـا حيصـله مـن 
 ).ودرجته يف اآلخرةمما يزيد يف تكامله اإليامين  املجالس األخر األدنى درجةً 

 : لقا× عن أمري املؤمنني
امءَ  الِسِ جَ « كَ لْ  احلُ ، يَكمُ قلُكَ فْ ـتَشوَ  عَ ،نَ  رُ كَ نْ وَ  فسُ  نـكَ عَ  فِ ـتَــيَ

هلُكَ   . IRH»جَ
فان أهل احلكمة والعقـل قـد صـقلتهم جتـارب احليـاة واسـتفادوا مـن (

مواعظها ودروسها سيام من كان من أهل العلم والفضل منهم، ولذا فان من 
ر الـزمن ـ أمـور احليـاة وخيتصـجيالسهم يكتسب العلم واحلكمة واخلـربة يف

واملراد بأهل احلكمة هم أعم من الذين تلبسوا بلباس الـدين  للرشد والكامل
 ).أي يشمل كل من سعى يف تزكية نفسه وتعليمها وتربيتها

 : قال× عن أمري املؤمنني
» َ امءِ  ةُ الَسَ جمُ كَ قُ  ياةُ حَ  احلُ ،العُ فَ وَ  ولِ   ISH»وسِ النُّفُ  اءُ شِ
ل العقل والعلم تسـهم يف سـعة العقـل وانفتاحـه عـىل أي ان جمالس أه(

املواضيع املختلفة واآلراء املتعددة وتكسـب البصـرية يف األمـور والسـعة يف 
 ).املعرفة واخلربة يف مشاكل احلياة وطرق حلها

                                                             

 . ٤٧٨٦: غرر احلكم  )١(

 . ٤٧٨٧: غرر احلكم  )٢(

  .٩٨٧٥: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨٢٨ 

 أحاديث يف جمالس الصاحلني

 : قال× عن أمري املؤمنني
عِ  هلَ أَ  الِسْ جَ « رَ ،وَ  الوَ كمةِ روأَ  احلِ ثـِ نَ  كْ مْ اقَ مُ ـتَهُ نـتَ  نْ إِ  كَ نَّـإِ فَ  ،شَ  كُ

الً جَ  لَّمُ  اهِ ،عَ ً ـالِ عَ  نتَ كُ  نْ إِ وَ  وكَ دْتَ  امَ دَ ً  ازْ لامَ   IQH»عِ
ن من شأن احلكيم الورع أن يتقي اهللا فيام يتحدث به وفيام هيدف إليه فإ(

من أحاديثه وأعامله وأقوالـه فمـن جالسـهم حـاز عـىل احلكمـة والعلـم 
 ).واخلربة يف احلياة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
مْ يَّ إِ « َالَسةَ وَ  اكُ نِ  اهللا ولَ سُ رَ  ايَ  :يلَ قِ  ،ىاملَوتَ  جمُ وتى؟ مَ ـلُّ  :قـالف املـَ  كُ

نِ  نَ  اهُ طْغَ أَ  يٍّ غَ  . IRH»اهُ غِ
ألنّ حديث األغنياء املرتفني ال يكـون إالّ عـن املـال والـدنيا وزينتهـا (

 .)و اآلخرةاذكر اهللا يشء من ومتاعها وليس فيه 
 : قال× عن أمري املؤمنني

» َ ةُ جمُ وَ  هلِ أَ  الَسَ نْسَ  اهلَ ،يامَ إلِ لِ  اةٌ مَ ةٌ وَ  نِ َ رضَ يطانِ لِ  حمَ   ISH»لشَّ
وذلك ألن أهل اهلو يغلب عليهم االرساف يف حب الدنيا والتعلـق (

بشهواهتا ومتاعها وزينتها مما جيعلهم يف غفلة عن ذكـر اهللا واليـوم اآلخـر 
 ).وعن األحاديث التي فيها صالح الدين والدنيا

                                                             

 . ٤٧٨٣: غرر احلكم  )١(

 . ٢/٣٢: تنبيه اخلواطر  )٢(

 . ٨٦اخلطبة : هنج البالغة  )٣(



 

 ٨٢٩ 

 أحاديث يف جمالس الصاحلني

 : قال ×عن أمري املؤمنني
َ األَ  واانِبُ جَ « ،رشْ يَ األَ  واالِسُ جَ وَ  ارَ   IQH»ارَ خْ
ويف ذلك تنبيه ألهل اإليامن يف أن جيعلوا عالقاهتم وجمالستهم وخمالطتهم (

اليومية مع أهل الصالح والدين واألخالق العالية وان يتجنبوا أهـل السـوء 
يـة تـرتك ن العالقـات االجتامعإوالذين غلب عليهم حب الدنيا وشهواهتا، ف

 ).أثرها املبارش أو غري املبارش عىل األفراد وعوائلهم وأبنائهم
 : قال× عن أمري املؤمنني

نُ أْ يَ  الَ « الِسُ  مَ َ األَ  اوجمُ وَ  ارِ رشْ  . IRH»ءِ البَالَ  لَ ائِ غَ
أهل الرش والسوء والنفوس اخلبيثة ال يصدر عنهم إالّ العادات  نّ إف(

دية واإلجتامعية ولذا فان خمالطتهم واملشاكل الفرالذميمة السيئة واألخالق
بأي صورة من الصور تسبب  األذ بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وكلام 

 ).بعد االنسان عنهم واجتنبهم كان أبعد عن البالء واملصائب املهلكة
 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
بُ  الَ « عِ  هـلَ أَ  واتَصحَ دَ َ  الَ وَ  البـِ ـالِسُ جتُ ـفَ  ـمْ وهُ نــ واريُ تَصِ  اسِ النـَّ دَ عِ

ـدٍ وَ كَ  مْ  احِ نهُ  . ISH»مِ
أي أن أقل رضر حيدث من مصاحبة أهل البدع أو األفكـار املنحرفـة (

                                                             

 . ٤٧٤٦: غرر احلكم  )١(

 . )البالء ومصائبه دواهي: غوائل البالء( ١٠٨٢٣: غرر احلكم  )٢(

 . ٢/٣٧٥: الكايف  )٣(



 

 ٨٣٠ 

 أحاديث يف جمالس الصاحلني

ب هلم مـن  هو النظرة السيئة هلم من قبل أهل اإليامن والدين، عدا ما يترسّ
االنحرافــات الفكريــة ومــا يــزينهم الشــيطان يف نفوســهم مــن املفــاهيم 

جة  .)أو املنحرفة واألفكار املعوّ
 : قال× عن اإلمام الصادق

مْ يَّ إِ « َالَسةَ وَ  اكُ نيَ  اءِ بنـَأَ وَ  املُلـوكِ  جمُ ـفَ  ا،الـدُّ ـ كَ لـِذَ  يفِ مْ  ابُ ذَهَ  دِيـنِكُ
بُـوَ  مْ ـيُعقِ ـنِفَ  كُ يٌّ  اءٌ دَ  كَ ـلـِذَ وَ  ،اً ـاقَ وِ ـ الَ  دَ ، اءَ فَ ـشِ ثُ وَ  لَـهُ ــ يُـورِ سَ ةَ قَ  اوَ

، موَ  القَلبِ بُكُ لُ شُ  يَسْ ،اخلُ معَ وَ  وعَ لكم بـاخللق  أي املامثلني( الِ كَ شْ األَ بِ  لَيكُ
نَ  )والدين سَ األَ وَ  اسِ النَّ  مِ نَ ) أي النمط األوسط( اطِ وْ مْ فَ  اسِ النـَّ مِ هُ نـدَ  عِ

ِدُ  عَ  ونَ جتَ وهَ  ادِنَ مَ أي معادن النفـوس وجواهرهـا مـن اخللـق والـدين ( رِ اجلَ
 .IQH»)والعقل

 فان أقل رضر حيـدث مـن جمالسـة األثريـاء واملرتفـني وأهـل املقامـات(
السلطوية أن يتشبه االنسان هبم يف أحواهلم وجمالسهم وأحاديثهم ولـو عـىل 
نحو املجاملة يف السلوك واملظهر واحلديث واملأكل واملشـرب والتـي يغلـب 
عليها حب الدنيا واالستزادة من زينتهـا وشـهواهتا فتقسـوا القلـوب بـذلك 

القيـة والدينيـة ويتغلغل فيها النفاق واالزدواجية واالبتعاد عـن القـيم االخ
ر مـا كـان عليـه مـن الـدين ـفرداً منهم فيخس جالس هلمتباعاً حتى يكون املُ 

والقيم واخلشوع والتقو والقرب إىل اهللا وقـد ينتهـي بـه احلـال إىل خسـارة 
ُمْ ﴿الدنيا واآلخرة  وهنَ نَادُ ْ  يُ ن أَملَ مْ  نَكُ كُ عَ وا مَّ الُ مْ  بَـىلَ  قَ كِـنَّكُ لَ مْ  وَ ـكُ سَ تَنـتُمْ أَنفُ  فَ

                                                             

 . ٥٧: صول الستّة عرش األُ  )١(



 

 ٨٣١ 

 أحاديث يف جمالس الصاحلني

تُمْ وَ  بَّصْ بْتُمْ  تَرَ تَ ارْ مُ  وَ تْكُ رَّ غَ ُّ  وَ اينِ تَّى األَمَ اء حَ رُ  جَ م اهللاِ أَمْ كُ رَّ غَ ورُ  بِاهللاِ وَ رُ غَ   .﴾الْ
 : قال× عن أمري املؤمنني

بَعاً لـِ نْ إِ « عَلتَ دِينَكَ تَ نيَ جَ كَ وَ هلَكـتَ دِ اكَ أَ دُ نيَـينـَ نـتَ يفِ اكَ وَ دُ  كُ
نَ رَ اآلخِ  ، اخلَ  ةِ مِ ينَ عَ  نْ إِ وارسِ نيَ جَ بَعاً لِدِ لتَ دُ كَ ينِكَ أَ اكَ تَ تَ دِينـَ زْ حـرَ

نيَ وَ  نتَ يفِ اكَ وَ دُ نَ  اآلخِ كُ   IQH»ينَ زِ ائِ الفَ  رةِ مِ
ر الدنيا واآلخـرة، ومـن جعـل ـأي أن من جيعل دينه فداءً لدنياه خس(

 ).الدنيا فداء للدين فقد نال سعادة الدنيا ونعيم اآلخرة
 
 
 
 

 + ++  
 

                                                             

 . ٣٧٥٠: غرر احلكم  )١(
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 ٨٣٣ 

 دعاؤه عند ختمه القرآن

 دعاؤه عند ختمه القرآن

 
@Í˙b«Ü 

@Êeã‘€a@È‡nÇ@á‰«J 

 
نْتَنِ ا مَّ إنَّكَ أَعَ هُ لَ ـللَّ تْمِ كِتَابِكَ ـي عَ لْتَـهُ نُـورَ  ،ى خَ زَ ي أَنْ  ،اً الَّذِ

تَ  لْ عَ جَ يْمِ ـوَ هَ لِّ كِتَا IQHناً ـهُ مُ ىلَ كُ ـلِّ  بٍ عَ ـىلَ كُ تَهُ عَ ـلْ فَضَّ ، وَ لْتَهُ أَنزَ
يثٍ  دِ صْ  حَ قَ قَصَ رْ فُ ، وَ الَ  IRHاً انَ تَهُ َ حَ قْتَ بِهِ بَنيْ رَ ، فَ ـكَ امِ رَ حَ كَ وَ لـِ

                                                             

أروع األدعية يف رشح فضل القرآن وأثره عىل مـن يقـرأه بـوعي هذا الدعاء من  *
 وانتباه وتدبّرٍ ثمّ يلتزم بمبادئه وقيمه ومنهاجه، حيـث يكـون القـرآن سـبباً للهـد
والرشاد والثبات واالستقامة يف الدنيا، وحيرسـه مـن نـزغ الشـيطان، ويمنعـه عـن 

ه عن جمـالس الفسـقة اخلوض يف الباطل بلسانه، وارتكاب اآلثام بجوارحه، ويبعد
وأهل اللهو والغفلة ويكون سبباً له يف نزول الرمحـة واملغفـرة، والسـعة يف الـرزق، 
والربكة يف األعامل، وبلوغ احلكمة والفضل، كام أنه يكون سبباً للراحة عند املـوت 
بالتخفيف من كرب فراق الدنيا وأمل نزع الروح من اجلسد، فـإذا كـان يـوم القيامـة 

للمؤمن حارساً وحافظاً من السقوط يف جهنّم وحائالً بينه وبني شـدائد كان القرآن 
 .وأهوال يوم القيامة حتّى يوصله بالسالمة إىل جنّة اخللد ودار السالم

واملـراد بـه علـوّ الدرجـة عـىل مجيـع الكتـب (مستوليا، مسـيطراً، : مهيمنا )١(
 ). الساموية التي بعثها اهللا لعباده

حلالل مـن احلـرام واحلـقّ مـن الباطـل حيـث افاصال، مبيّناً  فارقاً،: فرقاناً  )٢(
 . أوضح اهللا سبحانه ذلك يف آيات كتابه احلكيم

TR 



 

 ٨٣٤ 

 تمه القرآندعاؤه عند خ

بْتَ  رآناً أَعرَ قُ تَهُ  IQHوَ ـلْ كِتَابـاً فَصَّ ، وَ ـكَ امِ عِ أَحكَ ائـِ َ ـنْ رشَ هِ عَ بـِ
حْ  وَ يالً،وَ صِ بِ يَ لِعِبَادِكَ تَفْ ىلَ نَ لْتَهُ عَ دٍ اً أَنزَ َمَّ آلِهِ (يِّكَ حمُ يْهِ وَ لَ اتُكَ عَ لَوَ  )صَ

يالً، نْزِ تَهُ  تَ لْ عَ جَ ي نُوراً  وَ ْتَدِ نْ  هنَ لَمِ  مِ ـالَ  ظُ الَـةِ  لَةِ الضَّ هَ اجلَ ـهِ، وَ بَاعِ  بِاتِّ
فَ  شِ ـمِ ـءً لِ اوَ هْ ـتَ بِفَ نْ أَنصَ يقِ إِ  مَ ـدِ هِ التَّصْ عِ ـتِامَ انَ IRHىلَ اسْ يـزَ مِ ، وَ

طٍ  ِيفُ  ISHقِسْ نِ ا ITHالَ حيَ ـدَ عَ نُـورَ هُ ، وَ هُ انُ قِّ لِسَ ـنِ حلَ ـأُ عَ ً الَ يُطفَ
انُهُ  ينَ بُرهَ دِ اهِ عِ IUHالشَّ اةٍ لْ ، وَ نَّتِهِ  IVHمَ نَجَ دَ سُ نْ أَمَّ قَصْ لُّ مَ  ،IWHالَ يَضِ

                                                             

 ). بالقرآن عن أحكامك لعبادك(أظهرت، كشفت : أعربت )١(
أي إن من استمع إىل القرآن بقلبٍ منتبهٍ خاشعٍ جيد فيه من املعـاين العظيمـة مـا  )٢(

 . دً يف احلياةيكون شفاءً للصدور ونوراً وه
 ).فقد أقام اهللا به احلجة ووضع فيه موازين العدل واإلنصاف(. عدل: قسط )٣(
ال يميل عن احلقّ كالمه وآياته، كام ال ينحرف لسـان : ال حييف عن احلق لسانه )٤(

ة يف الـوزن، وكـذا القـرآن يـزن كـل  امليزان أو املؤرش يف وسط عتلة الوزن عن الدقّ
الصحيح، فيبنيّ احلقّ من الباطل والصحيح من السقيم ملن تدبّر  يشء بميزانه اإلهلي

 . يف آياته ومعانيه
 . أي ال يطفأ عن املتعلمني والدارسني نوره وهداه وارشاده: نور هدً ال يطفأ )٥(
لْمَ نجاة )٦( أي إنّ من يدرس القرآن ويتفقـه فيـه جيـده أفضـل سـبيل للهدايـة : عِ

ه وهيديه إىل وقـد يكـون .  سبل النجاة والفالح يف الدنيا واآلخرةوالرشاد حيث يدلّ
لَمَ نجاةٍ [املتن  لَـم الـذي ينصـب يف ]: عَ وهو معنىً يصح أيضـاً واملـراد بـه هـو العَ

لَـم الـذي  الفلوات ليهتد به، ويستدل به عىل األشياء فكأن القرآن هو الدليل والعَ
 . هيدي الناس إىل طريق اهلد واإليامن

ه لطلب منهجه املستقيم : هأمَّ قصد سنت )٧(  ). اإلستقامة واالعتدال: القصد(توجّ
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 دعاؤه عند ختمه القرآن

ةِ  روَ لَّقَ بِعُ عَ نْ تَ اتِ مَ لَكَ ي اهلَ نَالُ أَيْدِ الَ تَ تِهِ  IQHوَ   .IRHعِصمَ
ونَ ا نَا املعُ تَ دْ إذْ أَفَ مَّ فَ هُ ـىلَ تِالَ للَّ هِ ةَ عَ تـِ َ ISHوَ ايسِ ـوَ لْتَ جَ ـهَّ سَ ، وَ

نَتِنَاأَل ،  ITHسِ هِ تـِ ايَ عَ ـقَّ رِ ـاهُ حَ نْ يَرعَ ـَّ نَـا ممِ لْ عَ اجْ ، فَ تِهِ بَارَ نِ عِ سْ بِحُ
ـلِيْمِ لـِ ادِ التَّسْ تِقَ ينُ لَكَ بِاعْ دِ يَ هِ ـوَ مِ آياتـِ حكَ عُ IUHمُ ـزَ فْ يَ  ىلَ إِ  IVH، وَ

ِهِ اإلِ  اهبِ تَشَ ارِ بِمُ وضَ  IWHقرَ مُ يِّناتِهِ وَ اتِ بَ  . IXHحَ
                                                             

كعروة احلقيبة أو العروة التي يتمسـك هبـا يف (ما يتمسك به ويتعلق به : العروة )١(
 ). بعض وسائل النقل

منعته، أي إنّ من يتمسك بالقرآن كمن يتمسك بالعروة الوثيقة املتينـة : عصمته )٢(
 . نحراف والزيغ عن الطريق الصحيح واالستقامة يف احلياةاملحكمة التي متنع من اال

أي وفقتنا لتالوته وتدبر آياته ذلـك إن االقبـال عـىل : افدتنا املعونة عىل تالوته )٣(
 . تالوة كتاب اهللا وتدبّر آياته وتعلّق القلب به، هو فضل من اهللا واحسانٌ عىل عبده

ــ )٤( ــن اللســ: تناـجــوايس ألسن ــس م ــتالوة، أي خشــونة امللم ــعوبة ال ان، أو ص
لت جوايس ألسنتنا(واملقصود من العبارة  هو أي كام جعلت ألسنتنا ليّنة يسهل ) سهّ

عليها تالوة كتابك وتتأثّر بكلامته وبالغته فاجعـل قلوبنـا تتـأثّر بـه وختشـع ملعانيـه 
 . وترعاه وتلتزم به

 ). ي أريد بهاملحكم ال يتحمل إال الوجه الذ(آياته املتقنة : حمكم آياته )٥(
 ). إىل التسليم يف متشاهبه(يلتجئ : يفزع )٦(
متشابه القرآن وهي النصوص القرآنية التـي حتتمـل وجهـني أو أكثـر : متشاهبه )٧(

يت كذلك الشتباه السامع  . فيها وسمّ
واملـراد مـن العبـارة السـابقة هـو التسـليم لآليـات ) الواضحة(دالئله : بيناته )٨(

ستفسار من أهـل العلـم عـامّ أشـكل أو التـبس فهمـه مـن املحكمة الواضحة واال
 . اآليات الغامضة أو التي حتتمل وجهني أو أكثر
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مَّ إِ ال هُ ـدٍ لَّ َمَّ بِيِّـكَ حمُ ىلَ نَ لْتَهُ عَ هِ ( نَّكَ أَنزَ آلـِ يْـهِ وَ لَ ـىلَّ اهللاُ عَ  )صَ
الً  ْمَ أَلْـIQHجمُ ـالً ـ، وَ مَّ كَ هِ مُ ائِبـِ جَ ـمَ عَ لْ تَهُ عِ مْ ـهُ IRHهَ لْمَ تَنَـا عِ ثْ رَّ وَ ، وَ

 ، هُ لْمَ لَ عِ هِ نْ جَ ىلَ مَ تَنَا عَ لْ فَضَّ اً، وَ فَرسَّ نَـا مُ عَ فَ يْـهِ لِرتَ لَ تَنَـا عَ يْ وَّ قَ وَ
هُ  لَ ْ طِقْ محَ ْ يُ نْ ملَ قَ مَ وْ  . فَ

ـهُ ا فَ َ كَ رشَ محَتـِ تَنَـا بِرَ فْ رَّ عَ ، وَ ةً لَ َ نَا لَهُ محَ وبَ لُ لْتَ قُ عَ امَ جَ كَ مَّ فَ هُ للَّ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ هُ لَ فَضْ ،  وَ انِ لَـهُ ـزّ هِ اخلُ ـىلَ آلـِ عَ ، وَ هِ طِيبِ بـِ اخلَ

نَا لْ عَ اجْ فُ بِأَ  وَ ِ عرتَ َّنْ يَ كَ  ممِ نْدِ نْ عِ هُ مِ ـكُّ  ،نَّ ـنَا الشَّ ضَ ارِ عَ تَّى الَ يُ حَ
هِ يفِ تَصْ  يقِ غُ  ،دِ يْ نَا الزَّ تَلِجَ الَ خيَ صْ  ISHوَ نْ قَ هِ عَ يقِ رِ  . ITHدِ طَ

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ هِ  للَّ بْلـِ مُ بِحَ عتَصِ َّنْ يَ نَا ممِ لْ عَ اجْ ، وَ هِ آلـِ ، IUHوَ
                                                             

عا من غري تفصيل: جممالً  )١(  . موجزاً، جممّ
يء يف كتــاب اهللا مـن العلــوم ـأي ألـــهمته علـم كــلّ شـ(أي كـامالً : مكمـالً  )٢(

ه ا لقرآن من أرسارٍ وأخبـارٍ والبينات والقصص واألمثال والوقائع املاضية وما ضمّ
 ). حول مستقبل الدنيا واآلخرة وغريها من العلوم الربانية

أي مـا (خيطر يف قلوبنا من الشكّ واالنحراف وامليل عـن احلـقّ : خيتلجنا الزيغ )٣(
 ). يلقيه الشيطان من شبهات يف القلب حول القرآن تزعزع الثقة فيه

يقه )٤( عتـدل، وعـدم االنحـراف عـن الصــراط أي اتباع طريقه امل: عن قَصدِ طَرِ
نهـا الشـيطان ألتباعـه، وهلـذا جـاء  املستقيم يميناً ويساراً كالطرق املنحرفة التي يزيّ

ا الصِّ اِ التأكيد يف سورة الفاحتة ﴿ نَ يمَ ـهدِ اطَ املُستَقِ مْ * رَ لَـيهِ مـتَ عَ ينَ أَنعَ ذِ اطَ الَّ َ رصِ
الَ  مْ وَ يهِ لَ وبِ عَ ريِ املَغضُ الِّنيَ غَ  . ﴾ الضَّ

 . يتمسك ويمتنع بالقرآن من كل ضاللة: يعتصم بحبله )٥(
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ي مِ  ـأْوِ يَ َاتِ ـنَ الوَ ـاهبِ تَشَ هِ إِ  IQHمُ لـِ عقِ ــرزِ مَ نُ يفِ IRHىلَ حِ ـكُ يَسْ ،وَ
هِ  نَاحِ لِّ جَ ـISHظـِ ءِ صَ ـوْ ي بِضَ تَـدِ ْ هيَ ي بِتَـبَلُّجِ ITHهِ بَاحِ ، وَ تَـدِ قْ يَ  ، وَ

هِ إِ  ارِ تَصبِ IUHسفَ سْ يَ صبَ ، وَ الَ حُ بِمِ ، وَ هِ سُ احِ تَمِ لْ هِ ا يَ ِ ريْ  يفِ غَ دَ  . هلُ
ــبْتَ ا ــامَ نَصَ كَ ــمَّ وَ هُ الَ  IVHللَّ ــامً لِلدَّ لَ ــداً عَ َمَّ ــهِ حمُ ، بِ ــكَ يْ لَ ــةِ عَ لَ

تَ  َجْ أَهنْ ا إِ  IWHوَ ضَ بُلَ الرِّ ـدٍ  ،لَيْـكَ بِآلِهِ سُ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ هِ  فَصَ آلـِ  ،وَ
ةً لَ  يلَ سِ رآنَ وَ عَلِ القُ اجْ لَّمـنَا إِ ـوَ سُ ، وَ ةِ امَ رَ لِ الكَ نَازِ فِ مَ َ اً ـىلَ أَرشْ

                                                             

 . األمور التي يصعب فيها متييز احلق الشتباه الباطل من احلق: املتشاهبات )١(
ملجأه احلصني، أي بالرجوع إىل أحكامه الواضـحة وآياتـه البيّنـة : حرز معقله )٢(

شـيطان للتشـكيك أو وعـدم إفسـاح املجـال لل يف معرفة احلقّ من الباطلاملحكمة 
 . التفسري املنحرف

أي تطمئن وتسـكن نفـس املـؤمن إىل القـرآن وتعاليمـه : يسكن يف ظلّ جناحه )٣(
 . وآفاقه الواسعة

أي يبرص بنور القرآن حقـائق األمـور يف وسـط ظلـامت : هيتدي بضوء صباحه )٤(
 . الدنيا وضياع القيم فيها

ة اإلضـاءة واإلشـ: تـبلج إسـفاره )٥( بمعنــى ( إنكشــافه ووضـوحه، راق يفـشــدّ
 ). زام والعمل بام ينكشف للقلب من هداه وإرشادهـاإللت

 ). للداللة عىل القرآن ورشح آياته وأحكامه للعباد ملسو هيلع هللا ىلصالنبي(أقمت : نصبت )٦(
سـبل الوصـول إىل رضـاك يف فهـم وتفسـري ÷ بآل النبي(أوضحت : اهنجت )٧(

ــاب ــل الكت ــارش وتأوي ــول اهللا مب ــن رس ــوه م ــم تعلم ــيل واوالده ألهن ــن ع ة ع
 ). ÷املعصومني
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جُ  لِّ السَّ ـفِيهِ إىلَ مَ  IQHنَعرُ هِ النَّجـاةَ فـِالَ حَ  بـِ زَ بَباً نُجْ سَ ، وَ ةِ ي ـمَ
ةِ  يَامَ ةِ القِ رصَ ةً IRHعَ يعَ رِ ذَ دُ نَ  ISH، وَ ةِ قْ امَ ارِ املُقَ عِيمِ دَ ىلَ نَ ا عَ َ  . مُ هبِ

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ هِ  للَّ آلـِ احطُـطْ  ،وَ ـلَ  ITHوَ نَّـا ثِقْ رآنِ عَ بـالقُ
ارِ األَ  زَ بْ لَ IUHوْ هَ سْ نَ ـ، وَ ـامَ ـا حُ ارِ ئِلِ األَ نَ شَ ـفُ  ،IVHبـرَ اقْ بِنَـا  IWHوَ
امُ ـآثَ  ينَ قَ يْلِ ـوا لَكَ بِهِ آنَ ـارَ الَّذِ أَط IXHاءَ اللَّ ارِ ـوَ افَ النَّهَ تَّى  ،رَ حَ

ــسٍ  نَ ــلِّ دَ ــنْ كُ ــا مِ نَ رَ ينَ  IYHتُطَهِّ ــذِ ــارَ الَّ ــوَ بِنَــا آثَ فُ قْ تَ هِ، وَ ــريِ بِتَطْهِ
مُ األَ  هِ هِ لْ ْ يُ ملَ هِ، وَ وا بِنُورِ آءُ تَضَ ـلِ اسْ مَ ـنِ العَ لُ عَ مْ  ،مَ هُ طَعَ ـيَقْ  IQPHفَ
                                                             

 ). نصل به إىل مراتب السالمة وجنة اخللد(نصعد : نعرج )١(
 . الساحة العظيمة التي حيرش فيها اخللق يوم القيامة: عرصة القيامة )٢(
 ). الوصول إىل نعيم اجلنة ورفاهيتها(وسيلة : ذريعة )٣(
 . )عنّا السيئات بتالوة القرآن وتعلمه(أزل : احطط )٤(
 . اآلثام، الذنوب: األوزار )٥(
 ). املتقني واألبرار الذين ذكرهتم اآليات القرآنية(صفات وأخالق : شامئل )٦(
ه(اتبع : اقف )٧( نا بسرية الذين محلوا القرآن وأدّوا حقّ  ). أي سريّ
 . أوقات الليل: آناء الليل )٨(
 ). من املعايص والذنوب(التلطخ بمكروه أو قبيح : دنس )٩(
والـمقصود أنّ األمل الكاذب يمنع عـن العمـل بمــا (فيمنعهم : فيقطعهم )١٠(

يزيّنه لإلنسان من طول العمر ووجود الفرصة وكثرة األماين ثمّ يـجد أن الــموت 
ة أو يستعدّ لقدومه  ). قد أتاه فجأةً من دون سابق إنذار وهو مل يعدّ له العدّ
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هِ  ورِ رُ عِ غُ دَ  . بِخُ
ـدٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِـهِ  للَّهُ ـرآنَ لَ ،وَ عَلِ القُ ـمِ نَـواجْ لَ اللَّيـايلِ  ا يفِ ظُ

ونِساً  نْ ،IQHمُ مِ اتِ  وَ غَ يْطَانِ  IRHنَزَ اتِ  الشَّ طَرَ خَ سِ  وَ ـاوِ سَ سـاً،  الوَ ارِ حَ
 َ ألِ ا وَ لِهَ نْ نَقْ نَا عَ امِ ابِساً، وَ إِ قدَ َ ىلَ املَعَايصِ حَ ضِ لألِ ـوْ نِ اخلَ نَتِنَا عَ سِ

ةٍ يفِ البَ  ا آفَ ِ مَ ريْ نْ غَ لـِ ISHاطِلِ مِ سـاً، وَ ْرِ َافِ ـخمُ ـرتِ ـنِ اقْ نَا عَ حِ ارِ وَ جَ
راً ثَ اآل اجِ لِ ITHامِ زَ تِ ـ، وَ حِ  IUHامَ طَوَ ـفُّ نْ تَصَ نَّا مِ ةُ عَ لَ فْ عتِبَـارِ اإلِ  IVHالغَ

                                                             

 . يغطّون يف النوم أي عند التهجد يف الليل والناس: مؤنساً  )١(
رآن ـى اجعــل القــبمعنـ(ه ؤيطان وإغـراـاء الشـاوس، إيـحـوس: نـزغـات )٢(

حول دون وصول نـزغــه إليـنــا ـنوراً يكشـف لنـا اغـواء الشـيـطان وحـاجـزاً ي
ة نـزغ الشـيطان  وهو تنبـيــه بـالرجــوع إلــى القـرآن كلـام شـعر اإلنسـان بشـدّ

 ). ووسوسته
الذي يفسد أو يعطب أو هيلك ما يصيبه، واملـراد هـو أن يـرتك  املرض: آفة )٣(

القرآن أثره اإلجيايب عىل املؤمن فيزيد يف إيامنه وتقواه مما جيعله يمتنع عن الذهاب 
إىل جمالس املعايص وحيفظ لسانه عن اخلوض يف الباطل ويمنع برصه من احلـرام 

 . وحيول دون أن تكون جوارحه يف معصية اهللا
 . ، رادعاً مانعاً، ناهياً : ازاجر )٤(
ت واشتملت عليه الغفلـة مـن عـدم التفكـر واالعتبـار : طوت الغفلة )٥( ضمّ

 . واإلعداد لآلخرة وحساهبا الدقيق الشامل بأمور الدنيا وتقلباهتا
ــر وحتصــيل الــ: تصــفح االعتبــار )٦( موعظة والعــربة مــن اآليــات ـأي التفكّ

 . مواعظ القرآنيةـوال
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اً  لَ  ،نَارشِ تَّى تُوصِ ثَالِهِ  حَ رَ أَمْ اجِ وَ زَ ائِبِهِ وَ جَ مَ عَ لُوبِنَا فَهْ ي  ،IQHإىلَ قُ الَّتـِ
ايسِ  وَ بَالُ الرَّ تِ اجلِ فَ عُ الَ  IRHضَ ىلَ صَ لِهِ عَ نِ احتِامَ ا عَ تِهَ  . بَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  اللَّهُ أَدِمْ بِالقُر ،وَ الَ آوَ نَ حَ ظَ نِ صَ رِ احْ اهِ بْ ا، وَ جُ
سَ  طَراتِ الوَ نَ بِهِ خَ رَ هِ دَ ـلْ بـِ سِ اغْ نَا، وَ ئِرِ ـامَ ةِ ضَ ـحَّ ـنْ صِ سِ عَ  ISHاوِ

الَ  عَ لُوبِنَا وَ اقُ نَ ارِ ـاITHئِقَ أَوزَ نَ ورِ َ أُمُ نْتَرشَ َع بِهِ مُ امجْ أَرْ IUH، وَ هِ  IVHوِ ، وَ بـِ
                                                             

األمثال والعرب يف القرآن الرادعـة عـن املعـايص مـن أمثـال : هزواجر أمثال )١(
 . قصص األنبياء واألمم املاضية وما اشتملت عليه اآليات من احلكم واملواعظ

وْ ﴿املحكمة الثبات، اإلشارة إىل اآلية : الروايس )٢( ا لَ نـَ لْ ا أَنْزَ ـذَ آنَ  هَ ـرْ قُ ـىلَ  الْ  عَ
بَلٍ  تَهُ  جَ أَيْ رَ عاً  لَ اشِ عاً  خَ دِّ تَصَ نْ  مُ يَةِ  مِ شْ بمعنـى أن اجلبـال تتـأثر وتتصـدع  ﴾اهللاِ خَ

خشوعاً هللا وتأثراً بالقرآن فكيف ال يتأثر وال يـخشع قلب اإلنسان عنـد تالوتـه 
 . أو سامعه للقرآن

أوساخ قلوبنا، واملراد ما ترتكه الـمعايص من ريـن أو سـوادٍ عـىل : درن قلوبنا )٣(
 . حيول دون بلوغ درجات املتقني واألبرارالقلب حيجبه عن اهللا ويمنع اخلشوع له و

زيل عنـه ـي القلـب وتــركه الذنوب من آثار تعلق فـما تت: ق أوزارناـعالئ )٤(
ضياءه وشفافيته اإليامنية بحيـث حيجبـه عـن ذكـر اهللا، علـامً بأنـه كلـام ازدادت 
، كلام ازداد احلجاب بني العبد وربّه وفقد الشفافية واخلشـوع كـام  الذنوب تراكامً

 . ترتاكم طبقات الدهون عىل املرآة فتمنع الرؤية فيها
متفرق أمورنا، أي اجعل لنـا بـتالوة القـرآن وتعلّمـه رمحـةً : منترش أمورنا )٥(

 . جتمع هبا حالنا وأمرنا يف طاعتك
 ). قلوبنا العطشى إىل اإليامن من فيض القرآن وبركاته(اسقِ : ارو )٦(



 

 ٨٤١ 

 دعاؤه عند ختمه القرآن

ا يفِ  نَ رِ اجِ وَ أ هَ يْكَ ظَمَ لَ ـوقِفِ العَرضِ عَ ـلَ IQHمَ لَ هِ حُ ـنَا بـِ سُ اكْ ، وَ
عِ األَ  زَ مَ الفَ وْ انِ يَ ِ يفِ نُ األَ مَ ربَ نَاكْ ورِ  . IRHشُ
هُ ا ىلَ مُ ـللَّ لِّ عَ دٍ ـمَّ صَ مَّ آلِ  حَ تَنَا ،هِ ـوَ لَّ رآنِ خَ ْ بِالقُ ربُ اجْ ـنْ  ISHوَ مِ

مِ اإلِ ـعَ  قْ إِ ITHقِ مالَ دَ سُ ـيْشِ ـلَيْ ، وَ ـدَ العَ غَ هِ رَ صـ IUHنَا بـِ خِ  IVHبَ وَ
ةِ األَ  ــعَ ــسَ نِّبْ جَ ، وَ اقِ ـــرزَ ــهِ الضَّ ائِبَ ـنَا بِ ــ IWHرَ ومَ َ املَذمُ اينِ ــدَ مَ ةَ وَ

                                                             

رة وهي نصف النهار عند اشتداد احلر، و املراد اهلواجر مجع هاج: ظمأ هواجرنا )١(
للحسـاب يـوم القيامـة حيـث يكـون القـرآن هو املوقف املكشوف يف احلر الشديد 

شفيعاً يف اإلرتواء من املاء إلزالة العطش فمن املعلوم أنّ احلسـاب جلميـع اخلالئـق 
 . يتم يف موقف واحد وحمكمة عاملية يشهدها مجيع اخللق

عنـد مسـبّباً لألمـن والطمأنينـة حيث يكون القـرآن (نا بعد املوت بعث: نشورنا )٢(
 ). البعث للحساب

 . أي اصلح بربكة القرآن نقصنا وحاجتنا املعنوية واملادية: اجرب بالقرآن خلتنا )٣(
ة الفقر و احلاجة، : عدم اإلمالق )٤( واملراد اجعـل بربكـة القـرآن مـن خـالل (شدّ

 . )عنّا الفقر واحلاجة تالوته وتدارسه فضالً منك يرفع
ة العيش، فالسعادة واحلياة الطيبة ال تتحقق بكثـرة املـال : رغد العيش )٥( هناء ولذّ

والثروة وإنام من خالل عيش املفاهيم اإلسـالمية والقـيم اإلسـالمية التـي حيملهـا 
ـنْ  ـلَ  القرآن ﴿مَ مِ اً  عَ ـاحلِ ـنْ  صَ ـرٍ  مِ كَ ثَـى أَوْ  ذَ نْ ـوَ  أُ هُ نٌ  وَ مِ ـؤْ يِيَ  مُ نُحْ لَ هُ فَ يَـاةً  نـَّ يِّبَـةً  حَ  طَ

مْ  نَّهُ يَ زِ نَجْ لَ مْ  وَ هُ رَ نِ  أَجْ سَ ا بِأَحْ انُوا مَ ﴾ كَ لُونَ مَ عْ  . يَ
أي اجعـل لنـا بـتالوة القـرآن وتعلّمـه سـعة األرزاق (نـامء وبركـة، : خصب )٦(

 ). واخلريات واحلياة الرغيدة السعيدة
اً ـن لنـا معلّمـواملـراد اجعـل القـرآ(السجايا والطبائع الشخصـية، : الرضائب )٧(

 ). انعاً وحصناً من السجايا والصفات السيئة واألخالق الرذيلةـوم
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ةِ IQHقِ خالَ األَ  وَّ نْ هُ نَا بِهِ مِ مْ اعصِ ــيَ  IRH، وَ اعِ وَ دَ رِ وَ فْ ـاقِ  الكُ  ،النِّفَ
ونَ لَ  كُ تَّى يَ ةِ إِ نَ ـحَ يَامَ دَ ا يفِ القِ ائـِ نَانِكَ قَ جِ انِكَ وَ وَ ضْ لَـ ،اً ىلَ رِ ا نَ ـوَ

نيَ  دَ يفِ الدُّ ائـِ ودِكَ ذَ دُ ي حُ عَدِّ تَ طِكَ وَ خَ نْ سَ لـISHِاً ا عَ كَ امَ ـ، وَ نْـدَ  عِ
الَ  يمِ بِتَحلِيلِ حَ رِ حتَ دَ  لِهِ وَ اهِ هِ شَ امِ رَ  . اً حَ

دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ آلِهِ  للَّ ـىلَ  ،وَ تِ عَ نْدَ املَـوْ رآنِ عِ نْ بِالقُ وِّ هَ وَ
رْ  نَا كَ سِ يَاقِ أَنفُ هدَ األَ ITHبَ السِّ جَ جِ ، وَ ـارِ شَ ـرادُفَ احلَ تَ ، وَ نيِ  IUHنـِ

لَغَتِ  ا بَ وسُ الا﴿إذَ اقلنُّفُ نْ رَ قِيلَ مَ اقِيَ وَ ىلَّ IVHرتَّ َ جتَ لَـكُ  IWH﴾ وَ مَ
                                                             

 . األخالق الواطئة السافلة: مداين األخالق )١(
ة )٢( واملراد أن يكون القرآن مانعاً من السقوط يف الكفر والنفـاق ومـا (حفرة، : هوّ

 ). جيرّ إليه ذلك من احلياة السيئة العاقبة
 ). أي مانعاً من سخطك وغضبك(نعاً، ما: ذائداً  )٣(
ة األمل عند نزع الروح من البدن: كرب السياق )٤(  . شدّ
رة ـرغــروح، والغـروج الــتتابع الغرغرة التي تكون عند خـ: ترادف الـحشارج )٥(

طاق وتـمثّــل الـذروة فــي األمل عنـد نـزع ـن ألـمها ال يــكـظات ولـوإن كانت للح
من مجيع األسنان باإلضافة إىل كلّ أعصـاب البـدن دفعـة الروح كمن ينزع األعصاب 

 . واحدة
قال الذين حول املحترض هل من أحد يرقاه أو يعيذه ويـرد عليـه : قيل من راق )٦(

 . الشفاء والعافية
ظهر وبان، حيث ينكشف للميـت عنـد موتـه ملـك املـوت الـذي أتـى : جتىلّ  )٧(

 . ليقبض روحه
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يُوبِ  بِ الغُ جُ نْ حُ ا مِ هَ بْضِ تِ لِقَ ا IQHاملَوْ سِ املَنَايَ وْ نْ قَ ا عَ اهَ مَ رَ ، وَ
دَافَ  ، وَ اقِ رَ ةِ الفِ حشَ مِ وَ تِ ـلَ  IRHبِأَسهُ افِ املَوْ عَ نْ ذُ ا مِ ـ ISHهَ أْسَ اً كَ

ــ نَ دَ ، وَ اقِ ــذَ ةَ املَ ومَ ــمُ سْ ــا إِ مَ نَّ ــالَ  اآلىلَ ا مِ انْطِ ــلٌ وَ ي حِ ةِ رَ ــرَ ، خِ قٌ
تِ األَ  ارَ صَ الَ وَ لُ قَ دَ عامَ ـيَ يفِ األَ  ITHئـِ بُـورُ هِ انَـتِ القُ كَ ، وَ عنَـاقِ

مِ التَّ  وْ يقَاتِ يَ  إىلَ مِ  . قِ الَ ـاملَأوَ
دٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ آلِهِ  للَّهُ ك لَ  ،وَ بَارِ ارِ الـبِىلَ نَ ـوَ لُـولِ دَ  ،IUHا يفِ حُ

طُولِ املُقَ  بَـاقِ الثَّـرَ وَ َ أَطْ ـةِ بَنيْ اقِ IVHامَ رَ عَلِ القبُورَ بَعـدَ فـِ اجْ ، وَ
حْ لَ  افْسَ لِنَا، وَ نَازِ َ مَ ريْ نيَا خَ الَ ـالدُّ ـيقِ مَ محَتِكَ يفِ ضِ انَا بِرَ نَ ـدِ ، IWHحِ

                                                             

 . حتجب الغيب عن النظر والعقلاألستار التي : حجب الغيوب )١(
 . خلط: داف )٢(
اة ـحيـم مفارقة الـمهلك وهو تعبري عن ألـوت الـمـمّ الـس: وتـمـذعاف ال )٣(

 . اـيـالدن
أي ثبـات مسـؤولية األعـامل (الدة وهـي ما يعلّـق يف العنـق، ـمع قـج: قالئد )٤(

عنقـه ليحاسـب عليهـا  اهتا عىل اإلنسان وتصبح كالقيد وكالقـالدة الثابتـة يفـوتبع
 ). وم القيامةـي
 . دار الفناء واهلالك، وهي مرحلة الربزخ يف القرب: دار البىل )٥(
)٦( األرض، تراب األرض، : الثر)أي البقاء يف اللحد إىل يوم القيامة .( 
مجع ملحد وهو اللحد أو احلفرة يف األرض التي يوضـع فيهـا امليـت : مالحدنا )٧(

ناً عند دفنه   .مكفّ



 

 ٨٤٤ 

 دعاؤه عند ختمه القرآن

الَ  حْ  وَ ي التَفْضَ ِ ارضِ ـاتِ قِ نَا يفِ حَ وبِقَ ـةِ بِمُ ـمْ  IQHيَامَ ارحَ نَـا، وَ آثامِ
وْ آبِالقُر نـدَ نِ يفِ مَ هِ عِ بِّـتْ بـِ ثَ نَـا، وَ امِ قَ يْـكَ ذُلَّ مَ لَ قِفِ العَـرضِ عَ

مَ ال وْ نَّمَ يَ هَ رسِ جَ ابِ جِ طِرَ ازِ ـاضْ جَ ر  IRHمَ نَوِّ نَا، وَ امِ دَ لَلَ أَقْ ـا زَ يْهَ لَ عَ
فَ  دَ بْلَ البَعْثِ سُ بُورِ  ISHبِهِ قَ ـربٍ قُ لِّ كَ نْ كُ نَا بِهِ مِ نَجِّ مَ  ITHنا، وَ ـوْ يَ

ائِ  دَ شَ ةِ وَ يَامَ ـةِ القِ مِ الطَّامَّ ـوْ الِ يَ مَ IUHدِ أَهوَ ـوْ نَـا يَ وهَ جُ ـيِّضْ وُ بَ ، وَ
ةِ  وهُ الظَّلَمَ جُ دُّ وُ وَ سْ  ،تَسْ مِ احلَ وْ عَلْ لَــيفِ يَ اجْ ، وَ ةِ امَ النَّدَ ةِ وَ ا يفِ نَ ـرَ

دَّ  نِنيَ وُ مِ ورِ املُؤْ دُ دَ صُ يْنَا نَكَ لَ يَاةَ عَ عَلِ احلَ ْ الَ جتَ  . IVHاً اً، وَ
ىلَ ا لِّ عَ مَّ صَ هُ دٍ للَّ َمَّ ولِكَ   حمُ سُ رَ كَ وَ بْدِ الَـ ،عَ سَ ـغَ رِ لَّ امَ بَ ، ـكَ تَكَ

                                                             

 . مهلكات، اآلثام الكبرية: موبقات )١(
 ). أي العبور عىل جرس جهنم(العبور عليها، : املجاز )٢(
حيث الوحدة والوحشة والظلمـة واالنقطـاع (ظلامت القرب : سدف قبورنا )٣(

 . )بعد أن هيال الرتاب عىل امليت عن األحبة وعن الناس مجيعا
لقيامة كرباتٌ عظيمة ال ينجـو منهـا احلزن والغم الشديد، فإنّ يف ا: الكرب )٤(

 . إالّ من رمحه اهللا
يوم املصيبة العظمى وهو يوم القيامة، وقـد ورد فيـه تعريفـات : يوم الطّامة )٥(

ة يف القرآن تبني هول هذا اليوم الذي تكشف فيه الرسائر وتوضع فيه موازين  عدّ
 . لناراحلقّ والعدل ليأخذ كل إنسان موقعه يف اآلخرة يف اجلنة أو ا

ر، ـر، شـديدة العســأي ال جتعـل حياتنـا قليلـة اخليـ: ال جتعل احلياة نكدا )٦(
 ). كل يشء جرّ عىل صاحبه رشا: النكد(



 

 ٨٤٥ 
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كَ  عَ بِأَمرِ دَ صَ بَادِكَ IQHوَ حَ لِعِ نَصَ ـلَواتُكَ ا ،، وَ بِيَّنا صَ عَلْ نَ مَّ اجْ هُ للَّ
هِ  ـىلَ آلـِ عَ يْهِ وَ لَ ـةِ  ،عَ يَامَ مَ القِ ـوْ ْلِسـاً،  ،يَ نْـكَ جمَ بَ النِّبِيِّـنيَ مِ أَقـرَ

مْ  نَهُ كَ أَمْ نْكَ  IRHوَ ـدْ مِ كَ قَ نْـدَ ـمْ عِ هُ لَّ أَجَ ، وَ ةً اعَ فَ ـمْ رَ شَ هُ هَ جَ أَوْ اً، وَ
اً  اهَ كَ جَ نْدَ  . عِ

ـدٍ ا َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ـدٍ  للَّ َمَّ آلِ حمُ ـهُ  وَ نْيَانَ فْ بُ ِّ رشَ ظِّـمْ ISHوَ عَ ، وَ
هُ  انَ هُ ITHبُرهَ انَ يزَ قِّلْ مِ ثَ تَهُ IUH، وَ ـيلَ سِ بْ وَ ـرِّ قَ تَهُ وَ اعَ ـفَ بَّلْ شَ قَ تَ ، IVH، وَ

                                                             

 . جهر بدينك وبيّنه للناس: صدع بأمرك )١(
 . أقدرهم: أمكنهم )٢(
أي اجعل له الرشف واملكانة العليا يف ما بناه وأقام أسسـه مـن الـدين القـويم  )٣(

عة املباركة التي انقذت البرشية مـن الضـياع واإلنحـراف ولتكـون مصـدر والرشي
 .سعادة لإلنسان يف الدنيا واآلخرة

ته: عظّم برهانه )٤(  . عظّم حجّ
ل ميزانه )٥(  . كناية عن تكثري اخلريات وترجيح كفة احلسنات: ثقّ
ب وسيلته )٦( ك: قرّ ل به لبلوغ اليشء، واملراد اجعـل نبيـّ لنـا  الوسيلة ما يتوسّ

وسيلة لنيل عفوك ومغفرتك، أو قد يكون املعنى اللهم ارزق نبينا درجة الوسيلة 
وقد استخدم (وهي درجة خاصة ومقام خاص ال يُعطى إالّ لرسولنا يوم القيامة 

ألنه قـد » اسألوا اهللا يل الوسيلة« ملسو هيلع هللا ىلصتعبري الوسيلة يف الروايات ومنها قول النبي
اإلهلـي الـذي يعطـى لرسـول اهللا تكـريامً  يصعب عىل البرش إدراك هـذا العطاء

 ). وترشيفاً وتعظيامً يف املنزلة واملقام عند اهللا سبحانه
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بَ  ارْ وَ ، وَ هُ أَتِمَّ نُورَ ، وَ هُ هَ جْ عْ يِّضْ وَ ،  فَ ـنَّتِهِ ـىلَ سُ أَحيِنَا عَ ، وَ تَهُ جَ رَ دَ
 ، هُ ـبِيلَ ـلُكْ بِنَـا سَ اسْ ، وَ ــهُ اجَ نْهَ ـذْ بِنَــا مِ خُ ، وَ تِهِ لَّ ىلَ مِ نَا عَ فَّ وَ تَ وَ

 ْ احرشُ ، وَ تِهِ اعَ نْ أَهلِ طَ نَا مِ لْ عَ اجْ دْ وَ أَورِ ، وَ تِهِ مرَ ا يفِ زُ ، نَ هُ ضَ وْ ا حَ نَ
هِ  أسِ نَا بِكَ قِ اسْ  . وَ

لِّ  صَ دٍ اوَ َمَّ ىلَ حمُ مَّ عَ هُ آلِهِ  للَّ الَ  ،وَ ـلُ صَ أْمُ ا يَ لَ مَ ا أَفْضَ َ هُ هبِ غُ بَلِّ ةً تُ
كَ  ِ ريْ نْ خَ تِكَ  ،مِ امَ رَ كَ لِكَ وَ فَضْ ةٍ  ،وَ محَ و رَ ةٍ  إنَّكَ ذُ عَ اسِ ـلٍ  وَ فَضْ  وَ

يمٍ  رِ  . كَ
االَ ا سَ نْ رِ لَّغَ مِ هِ بِامَ بَ زِ مَّ اجْ هُ كَ تِكَ وَ للَّ اتـِ نْ آيَ ـحَ  ،أَدَّ مِ نَصَ وَ

بَادِكَ  ـبِيلِكَ  ،لِعِ ـدَ يفِ سَ اهَ جَ ـنْ  ،وَ ـداً مِ ـتَ أَحَ يْ زَ ـا جَ ـلَ مَ أَفْضَ
الَ  بِنيَ مَ رَّ تِكَ املُقَ َ  ،ئِكَ نيْ ـلِنيَ املُصـطَفَ كَ املُرسَ أَنبِيَائـِ ـالَ  ،وَ السَّ مُ وَ

ينَ  رِ ىلَ آلِهِ الطَّيِّبِنيَ الطَّاهِ عَ يْهِ وَ لَ ةُ اهللا ،عَ محَ رَ هُ وَ اتُ كَ رَ بَ  .  وَ
 
 

+ + +  



 

 ٨٤٧ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

 أحاديث في تالوة القرآن 

 

  وتدبّر آياته القرآن تالوة يف أحاديث
 

َ ﴿يَ  ـا أَهيُّ ـدْ جَ اسُ قَ اءٌ لـِا النـَّ ـفَ شِ ـمْ وَ بِّكُ ـنْ رَ ظَـةٌ مِ عِ وْ مْ مَ تْكُ  يفِ امَ ـاءَ
دَ  هُ ورِ وَ دُ ﴾ً وَ الصُّ نِنيَ مِ ؤْ ةٌ لِلْمُ َ محْ   IQHرَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ظَةِ وَ أَ قُ القَولِ وَ صدَ أَ « صِ كِ أَ بلَغُ املَوعِ نُ القَصَ   .IRH»ابُ اهللاِتَ حسَ
أي أن اهللا سبحانه قد ذكر يف كتابه الكريم احلقائق الصادقة التي تفيـد (

 ).يف بلوغ احلكمة واملوعظة ملن تدبر آياته ووعاها وأستفاد منها
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ضلِ اهللاِرِ الكالَ ائِ  سَ ىلَ رآنِ عَ فَضلُ القُ « فَ هِ ىلَ عَ  مِ كَ لقِ   ISH» خَ
فكام أن هناك تفاضل بـني كتـاب وكتـاب آخـر يف املحتـو العلمـي (

والثقايف واألديب ويعكس عقل الكاتب وفهمه وعلمه فان ما يف القرآن من 
املحتو ما يرجح عىل مجيع الكتب، ألنه كالم اخلالق العزيـز احلكـيم وال 

احلديث توجيه للمؤمنني بقضاء أوقـاهتم  يقاس املخلوق باخلالق، ويف هذا
وأعامرهم يف تدارس كتاب اهللا وفهم معانيه وعلومه وأحكامه وآدابه بدالً 

 ).من رصفها يف املوضوعات التي ال تنفع وال تثمر يف اآلخرة
                                                             

 . ٥٧: يونس  )١(

 . ٤/٤٠٢: كتاب من ال حيرضه الفقيه  )٢(

 . ٩٢/١٩:بحار األنوار )٣(



 

 ٨٤٨ 
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 : قاليف صفة القرآن × عن أمري املؤمنني
لَهُ اهللاُ« عَ لَامءِ   اً يَّ رَ  جَ اءً ( لِعَطَشِ العُ وَ  ،)لعطشهم الفكـري والروحـيأي رَ

بِ وَ  لُـ اً يعَ رَ ـوبِ لِقُ هَ قَ أي رسوراً ونشـاطاً الرواح وقلـوب أهـل الفقـه ( اءِ الفُ
اجَّ وَ ، )والعلم لَحَ  )رصاطاً مستقيامً أي (حمَ قِ الصُّ ، وَ لِطُرُ وَ اءِ هُ اءً لَ دَ يسَ بَعدَ

 اً ورَ نُ وَ ، )أي شفاء ومناعة من مجيع األمراض اإليامنية والروحية والفكرية( اءٌ دَ 
ةٌ لَ  عهُ ظُلمَ  . IQH»يسَ مَ

أن أكثر من مرجع من مراجـع الـدين ولعل مما يلفت النظر هلذه احلقيقة (
الكبار رصحوا يف آخر حياهتم باألسف عىل عدم قضاء العمر كله يف القـرآن 

 ).بدالً من اشتغاهلم يف أبحاث وأعامل أخر رغم أهنا كانت مفيدة ونافعة
 : لقا× عن أمري املؤمنني

وا أَ اِ « وَ ا القُ ذَ نَّ هَ علَمُ حُ الَّ النَّ  رآنَ هُ ، وَ ي الَ ذِ اصِ ي ذِ ي الَّ ادِ هَ ـالَ  يَغُشُّ
،الَ  لُّ ثُ الَّ وَ   يُضِ دِّ ، وَ ي الَ ذِ املُحَ بُ دٌ إِ رآنَ أَ ا القُ ذَ ـالَسَ هَ ا جَ ـمَ  يَكذِ  الَّ حَ
نهُ بِ قَ  ةٍ أَ يَ زِ امَ عَ ، زِ نُقصَ  وْ ادَ ةٍ يفِ يَ انٍ ، أَ ادَ ًد نْ نُقصَ  وْ  هُ مَ  انٍ مِ   .IRH»ىعَ

أي أن كل من قرأ القرآن بوعي وانتباه البد وان حيصـل عـىل مفهـوم (
جديد من بعض اآليات يزيـده إيامنـاً وخشـوعاً، باالضـافة إىل االلطـاف 
االهلية التي تبعد الشيطان عنه والثواب الكبري يف اآلخرة والـذي يتناسـب 

 ).وتدبره ودرسه مع توجهه القلبي والعقيل للقرآن خالل تالوته
                                                             

 . ١٩٨اخلطبة :هنج البالغة  )١(

 . ١٧٦اخلطبة : هنج البالغة )٢(
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 : قال× عن أمري املؤمنني
ْ بحَ سُ  اهللاَ نَّ إِ « هُ ملَ عِظْ أَ  انَ دَ يَ ثلِ هَ  اً حَ ، فَ ا القُ ذَ بِمِ بلُ اهللاِإِ رآنِ بَبُهُ املَتنيُ وَ  نَّهُ حَ سَ

، وَ مِ األَ  بِ فِ نيُ ، وَ يهِ رَ نَ يعُ القَلبِ ، وَ ابِ يَ الَ ا لِ مَ يعُ العِلمِ هُ لقَلبِ جَ ريُ  . IQH»ءٌ غَ
بالقرآن وهيتدي هبديه فهو كمن يمسك بحبل اهللا لينجيه  فمن يتمسك(

 ).وينقذه ويصل به إىل مواطن األمن واألمان وإىل لطف اهللا وفضله
 : قال× عن أمري املؤمنني

كرِ القُ أَ « لُ الذِّ ، بِ فضَ ، وَ رآنُ دورُ حُ الصُّ َ ـتَستَنِ هِ تُرشَ   IRH»رُ ائِ ريُ الرسَّ
ل الرسور عىل القلب ويزيـل عنـه إذ أن تالوة القرآن وتدبر آياته يدخ(

مهومه وأحزانه ويفتح بصرية اإلنسان وفكره وعقله ويقطع عنـه نزغـات 
 ).الشيطان ووساوسه

 : قال× عن أمري املؤمنني
ونَ بِ  ابُ اهللاِتَ كِ « ُ تَنطِقُونَ ، وَ )أي يرفع العمى عن البصرية وينري القلب( هِ تُبرصِ

عُونَ بـِ، وَ )بقـع يف القلـفيكـون لكالمكـم و أي تتكلمـون بآياتـه( هِ بِ  أي ( هِ تَسـمَ
هُ بِبَعضٍ ، وَ )تستفيدون من مواعظه وعربه نطِقُ بَعضُ ، )أي يفرس بعضـه بعضـاً ( يَ

هُ عَ وَ  دُ بَعضُ ـح بعضـها  القرآنإنّ آيات أي (  بَعضٍ ىلَ يَشهَ ترتابط فيام بينها ويوضّ
تَلِفُ يفِ الَ وَ  ،)بعضاً   الَ ، وَ )تناقضـهاأي ال توجـد آيـة ختـالف أخـر أو (  اهللاِ خيَ

الِفُ بِصَ  بِهِ عَ خيُ  . ISH»)أي يسري بمن تدبر به نحو رصاط اهللا املستقيم( نِ اهللاِاحِ
                                                             

 . ١٧٦اخلطبة : هنج البالغة )١(

 . ٣٢٥٥: غرر احلكم  )٢(

 . ١٣٣اخلطبة : هنج البالغة  )٣(
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بمعنى  ان اهللا هيب ملن يعتصم بالقرآن الكرامة والرمحة ونور القلـب، (
فيكـون يبرص به حقائق األمور ويتحدث به  ،فيكون له عيناً ولساناً وسمعاً 

والنفـوس، ويسـمع بـه مـن أحاديـث األنبيـاء حلديثه وقعـاً يف القلـوب 
واملاضني ما يكون للمؤمن موعظة وعربة ، فمن توجه إليـه بقلبـه وعقلـه 
أدرك الرتابط بـني اآليـات وفهـم مغزاهـا وانتبـه إىل اشـاراهتا وبـدائعها 

 ).واكتسى قلبه بنورها وحكمتها
ادقعن  ئلَ ـل× اإلمام الصّ زدَ الُ القرآنِ الَ ا بَ مَ : امّ سُ رِ ـىلَ النَّشـعَ  ادُ  يَ

رسِ إِ وَ  ضَ الَّ الدَّ ةً  غَ ةً ( اضَ َ «: قال؟ )أي جدّ ْ اىلَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ تَ  نَّ اهللاَألِ هُ   ملَ لْ عَ جيَ
مَ انٍ دُ مَ لِزَ  ، وَ ونَ زَ ، فَ ونَ نَ اسٍ دُ  لِنَّ الَ انٍ وَ اسٍ مَ  كُ يفِ  هُ دِ لِّ زَ ، وَ انٍ جَ ندَ يدٌ  عِ

ضٌّ إِ  ومٍ غَ لِّ قَ ةِ ىلَ كُ يامَ  . IQH» يَومِ القِ
بمعنى أن يف القرآن من العلم واملعرفة واألحكام ما يصلح لكل زمان (

كلام امتد الزمان وتطورت معـارف اإلنسـان وعلومـه وجـد يف فومكان، 
القرآن مفاهيم وحقائق تنسجم مع التقدم العلمي ومن دون أن يكون أي 

 ).تعارض يف آياته وأحكامه بني املايض واحلارض
 

 كل داء القرآن شفاء من 
 : قال× ن أمري املؤمننيع
نُوا تِالَ أَ « ةَ القُ حسِ عُ القَصَ هُ أَ نَّ إِ رآنِ فَ وَ ، وَ نفَ وا بِ صِ ـفَ نَّ إِ هِ فَ استَشفُ اءُ هُ شِ

دورِ   . IRH»الصُّ
                                                             

 . ٩٢/١٥: بحار األنوار  )١(

 . ٢٥٤٣: غرر احلكم  )٢(



 

 ٨٥١ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

أي أن يف القرآن مـن عـرب ودروس مـا يكـون كـامالً للعقـل وشـفاء (
 ).للنفوس ولذا ينبغي تالوته بتدبر ووعي وتفهم

 : قال× عن أمري املؤمنني
فَ فِ  نَّ إِ « نْ يهِ شِ ِ الدَّ أَ  اءً مِ ، وَ كربَ وَ اءِ فرُ وَ  هُ ، وَ النِّفَ الكُ الَ الغَيُّ وَ اقُ   IQH»لُ الضَّ
شـفاء لنفسـه أي أن من ثمرات من يقرأ القرآن ويتدبر آياته أن يكون (

وشـفاء لعقلـه مـن الضــاللة ، مـن الكـرب والغـرور واألمـراض النفســية
 ).النفاق والكفر وهيمنة الشيطانوشفاء لروحه من  ،واالنحراف الفكري
 : قال× عن أمري املؤمنني

وا أَ اِ « ىلَ هُ لَ نَّ علَمُ دٍ بَ  أَ يسَ عَ ـنْ عدَ القُـحَ ، وَ فَ  رآنِ مِ ـةٍ َ الَ اقَ ـدٍ قَ  ألِ بـلَ حَ
نْ القُ  نىً  رآنِ مِ أي أن االنسان مهـام حصـل عـىل مـوارد الثـروة  والسـلطة ( غِ

قـري إذا مل حيصـل عـىل املعـارف واالمكانيات املاديـة والعلميـة واألدبيـة فهـو ف
نْ ، فَ )والعلوم القرآنية وهُ مِ مائِ دوَ أَ  استَشفُ أي أطلبوا الشـفاء بـالقرآن مـن ( كُ

األمراض اإليامنية واألخالقيـة والنفسـية والبدنيـة بـتعلم آياتـه وفقـه أحكامـه 
ــينُوا بِــاســتَعِ ، وَ )ومقاصــده وَ ىلَ هِ عَ ــمائِ  ألَ  شــدائدكم وحمــنكمعــىل أي ( كُ

 . IRH»)اإلجتامعية والسياسيةالشخصية و
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نىالقُ « نَ ، الَ رآنُ غِ ، وَ دُ  ىً  غِ هُ  فَقرَ بَ الَ ونَهُ   .ISH»عدَ
                                                             

 . ١٧٦اخلطبة : هنج البالغة )١(

 . ١٧٦اخلطبة : هنج البالغة )٢(

ل  )٣(  . ٢٣٠٧: كنز العامّ



 

 ٨٥٢ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

ن وعى معاين القرآن وأحاط بتفسريه فقد فاز بغنى الـدنيا ( بمعنى أن مَ
واآلخرة، فالغنى والفقر ليس بحيازة املال، وإنّام هو بحيازة علوم القـرآن 

 .)ابهوأحكامه وآد
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « دَ أَ  نَّ رآنَ فَظَنَّ أَ عطِيَ القُ أُ  مَ ظَّـمَ قَـيَ فَ عطِ أُ ا كثَرَ ممَّ عطِيَ أَ أُ  اً حَ د عَ
غِ  رَ كَ وَ  اً ريَ صَ غَّ  . IQH»اً ريَ بِ صَ

 

ية للامل ومتاع الدنيا ومل يعط األمهية ( لتدارس بمعنى أنّ من يعترب األمهّ
ر القرآن وأهلهفقد عظّم الدنيا وتعلّمه القرآن   .) وأهلها وصغّ

 

  ما يف القرآن من العلوم واألخبار
 : قال× عن أمري املؤمنني

بَأُ مَ  القُ يفِ « م، وَ رآنِ نَ بلَكُ ربُ مَ ا قَ كُم، وَ خَ كمُ مَ ا بَعدَ مْ ا بَ حُ   .IRH»ينَكُ
أي أن القرآن يشتمل عىل أخبار الدنيا منذ خلقها اهللا وما حدث فيهـا (

 خ وما سيكون فيها من األحداث القادمة يف املستقبلمن أحداث عرب التأري
، كام يشتمل عىل رشح احلقائق الكلية وما يرتتب عليها مـن إىل يوم القيامة

نتائج ومعطيات اجتامعية واقتصادية وسياسـية عـىل الصـعيد الفـردي أو 
 .)ولكنه حيتاج إىل فقه واستنباط إلدراك هذه احلقائق ،االجتامعي

                                                             

 . ٢٧٩: معاين األخبار  )١(

 . ٣١٣احلكمة : هنج البالغة  )٢(



 

 ٨٥٣ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

 : قال× عن أمري املؤمنني
لمَ مَ نَّ فِ  إِ الَ أَ « ، وَ يهِ عِ أيتِ ديثَ عَ ا يَ ، وَ احلَ وَ نِ املايضِ مْ ائِ اءَ دَ دَ نَظمَ ، وَ  كُ

مْ ا بَ مَ    .IQH»ينَكُ
أي أن يف القرآن أخبار ما سيأيت يف املستقبل من تغريات الدنيا وتبـدالت (

ن كام أن فيه أخبار ما جر عىل األولـني مـ ،أوضاعها السياسية واالجتامعية
كـام أن يف  ،أحداث تأرخيية انتهت بزوال بعض األمم لتعرضها لعقوبـات اهللا

من احلكم واملواعظ مـا يكـون شـفاء لألمـراض النفسـية والروحيـة القرآن 
والفكرية، باالضافة إىل احتوائه عىل األسس واألصول اإلجتامعية واإلداريـة 

الفكـر التعمـق يف لتنظيم شؤون احلياة املختلفة مما يستلزم مـن أهـل العلـم و
 ).منه ستخالص هذه احلقائقالكتاب اهللا 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ مَ « تَلِفُ فِ أَ  ا مِ ـزَّ وَ  ابِ اهللاِتَـ كِ صلٌ يفِ لَهُ أَ  وَ الَّ انِ إِ يهِ اثنَ مرٍ خيَ ـعَ ، جَ لَّ

قُ الَ  نْ كِ لَ وَ  هُ عُ بلُغُ جَ  تَ   .IRH»الِ ولُ الرِّ
وهـي أن يف القـرآن األصـول  وهو توضيح حلقيقة كرب يف غاية األمهية(

تـاج إىل االسـتنباط حي هولكنـ ،والسنن والقواعد الكلية جلميع شؤون احليـاة
وي العقل ذوهو ما يستدعي من  للوصول إىل هذه احلقائق، والفكر والبحث

والفكر والبصرية من املؤمنني واملؤمنات التعمق واالستيعاب آليات الكتاب 
 .)وأرساره ومقاصده للوصول إىل بعض حقائقه
                                                             

 . ١٥٨اخلطبة: هنج البالغة  )١(

 . ١/٦٠: الكايف  )٢(



 

 ٨٥٤ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

 

  تعلّم القرآن
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

أْ القُ « بَةُ اهللاِرآنُ مَ لَّمُ دُ تَعَ تَهُ مَ ، فَ بَ أدُ   .IQH»ا استَطَعتُمْ وا مَ
أي أن القرآن يمثل سفرة عليها خمتلف انواع األطعمة املمتازة واملفيدة (

والرضورية لإلنسان، وهي سفرة مفتوحة ومهيئـة يف كـل وقـت يريـد أن 
نها، وبال ثمن يدفعه لذلك، فالسعيد من بادر إىل كتاب اهللا واستفاد يأكل م

 ).من سفرته املعنوية للدنيا واآلخرة
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

دتُمْ أَ  نْ إِ « دَ  رَ عَ يشَ السُّ داءِ وَ  ،اءِ عَ هَ وتَ الشُّ سـوَ  ،مَ ةِ ـالنَّجاةَ يَومَ احلَ  ،رَ
رورِ وَ  الَ وَ  ،الظِّلَّ يَومَ احلَ د يَومَ الضَّ وا القُ  ،لَةِ اهلُ سُ ادرُ ـنَّ إِ فَ  ،رآنَ فَ مُ الَ هُ كَ

محنِ  نَ وَ  ،الرَّ رزٌ مِ يطَ  حِ جحَ وَ  ،انِ الشَّ   .IRH»انِ يزَ  املِ انٌ يفِ رُ
ـه آياتـه وأحكامـه ( وهو بعض من فضل اهللا ملـن تـدارس القـرآن وفقَ

وعلومه ومقاصده وإشاراته وخفاياه، وهو ما حيتاج إىل ختصيص وقتي كيل 
 .)ة لتحقيق هذا اهلدفأو جزئي وبصورة منظم

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مْ « كُ ريُ نْ  خَ لَّمَ القُ  مَ هُ رآنَ وَ تَعَ لَّمَ  . ISH»عَ

                                                             

ل  )١(  . ٢٣٥٦: كنز العامّ

 . ٩٢/١٩:بحار األنوار )٢(

ل  )٣(  . ٢٣٥١: كنز العامّ



 

 ٨٥٥ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

أي أن خري املؤمنني عند اهللا وعند الناس مـن سـعى يف تعلـم القـرآن (
 .)وتعليمه لآلخرين
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

م بِ عَ « لُّمِ القُ لَيكُ ةِ تِالَ رآنِ وَ تَعَ ثرَ تِهِ كَ  . IQH»وَ
ي دعوة خاصة للمؤمنني األخيار الذين يريدون فضل اهللا وإحسانه وه(

يف الدنيا واآلخرة ألن يعطوا من وقتهم واهتاممهم لتعلم القرآن وتدارسـه 
 .)وتالوته أمهية خاصة يف حياهتم اليومية

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
نبَغِ « مُ الَ  نْ نِ أَ ؤمِ مُ لْ ي لِ يَ لَّمَ القُ تَّ وتَ حَ  يَ تَعَ هِ ونَ يفِ كُ يَ  وْ ، أَ رآنَ ى يَ لُّمِ   IRH» تَعَ
مـن  وهو ما يعني أن خيصص املؤمن وقتاً يومياً لتدارس كتاب اهللا ابتداءً (

تعلم مفرداته وكلامته التي ال يعرف معانيها إىل فهم املعنى االمجايل لآليات ثم 
 .)ينتقل بعدها إىل التفسري بام يتناسب مع وقته وقدرته

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لبَ  الَ اىلَ عَ تَ  نَّ اهللاَإِ « بُ قَ عَذِّ ى القُ  اً  يُ عَ   .ISH»رآنَ وَ
ويف هذا احلديث بشارة باألمن من عذاب اهللا حينام يكون القلب واعياً (

ومدركاً ملعاين اآليات، حيث تكون له رمحة وأمناً وهد يف سعيه الدنيوي 
 .)واألخروي

                                                             

ل  )١(  . ٢٣٦٨: كنز العامّ

 . ٢٢٠: الدعوات  )٢(

ل  )٣(  . ٢٤٠٠: كنز العامّ



 

 ٨٥٦ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
وا كِ « ديثِ هُ أَ نَّ إِ فَ  ،اىلَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ تَ  ابَ اهللاِتَ تَعَلَّمُ نُ احلَ ألنه حديث رب ( حسَ

ظَةِ أَ وَ  )العاملني عـرض هلـا وتتعلـق تألمهية املوضوعات والعـرب التـي ي( بلَغُ املَوعِ
وا فِ ، وَ )بحياة اإلنسان وآخرته قَّهُ بِ نَّ إِ فَ  يهِ تَفَ أي إنـه يكـون رسوراً (يعُ القُلوبِ هُ رَ

وا بِ ، وَ  )عند التفقه فيه فس والروحللن اً وإرتياحاً ونشاط هِ فَ استَشفُ ـفَ  هُ نَّ إِ نُورِ اءٌ شِ
دورِ  يفِ امَ ـلِ  والشفاء من األمـراض  أي أن اهللا جيعل بتالوته البصرية واهلد(  الصُّ

نُوا تِالَ أَ ، وَ )النفسية والعقلية تَهُ فَ حسِ نُ القَصَ هُ أَ نَّ إِ وَ أي ينبغي أن يقـرأ ( صِ حسَ
 . IQH»)عاين التي يتناوهلا يف اآلياتبشكل مجيل مستوعب للم

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا.
ومٌ يفِ مَ « عَ قَ نْ ا اجتَمَ يُ   بَيتٍ مِ تلُونَ كِ  وتِ اهللاِبُ هُ وَ  ابَ اهللاِتَ يَ ـونَ سُ تَدارَ يَ

مْ بَ  لَت عَ الَّ إِ  ينَهُ كِ  نَزَ مُ السَّ يهِ ، وَ لَ ، وَ ينَةُ محَةُ مُ الرَّ يَتهُ شِ مُ املَ غَ تهُ فَّ ـئِ الَ حَ ، كَ ةُ
كَ وَ  مُ اهللاُذَ هُ نْ فِ  رَ هُ  يمَ ندَ   .IRH»عِ

ــدوات واللقــاءات ( ــالس والن ــور املج ــويق إىل حض ــك تش ويف ذل
 ).بتدارس كتاب اهللا وتعلم آياته ىواالجتامعات التي تعن

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
وفِهِ يشَ يسَ يفِ ي لَ ذِ الَّ  نَّ إِ « بِ رآنِ كَ القُ  نَ ءٌ مِ  جَ رِ   .ISH»البَيتِ اخلَ

                                                             

 . ١٥٠: حتف العقول  )١(

ل  )٢(  . ٢٣٢٠: كنز العامّ

ل  )٣(  . ٢٤٧٨ :كنز العامّ



 

 ٨٥٧ 

  تالوة القرآنأحاديث يف

اً لبعض سور القرآن وعارفاً بتفسـري بعـض آياتـه أي من مل يكن حافظ(
ي كالبيت اخلـرب الـذي لـيس لـه ـومفاهيمه، فهو يف بنائه العقيل والنفس

أعمدة متينة وبناء حمكم فإنه رسعان ما ينهـار عنـد أول زلزلـة فكريـة أو 
عصف شديد من الوساوس الشيطانية والتي قد ينهـار هبـا بنـاؤه الـديني 

 ).طريقعن ال ينحرفوالعقيل و
 

  االهتامم بالتالوة اليومية
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

بَّ أَ ا أَ ذَ إِ « مْ حَ كُ أ نْ أَ  حدُ يَقرَ لْ هُ فَ بَّ ثَ رَ َدِّ   .IQH»رآنَ القُ  حيُ
روايات إنه من أحب أن يستمع لكالم ربه فليقرأ القـرآن الويف بعض (

 ).ومن أحب خماطبته فليدعوه ويناجيه
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

رَ لَيكَ بِ عَ « ـاءَ قِرَ  نَّ إِ فَ  ،رآنِ ةِ القُ اءَ قِ فَّ نُ ةٌ لِ ارَ تَـهُ كَ ، لـذُّ ـوَ وبِ  ]مـن[ رتٌ سِ
، وَ النَّ  نَ مَ أَ ارِ   .IRH»ابِ العذَ  انٌ مِ

فأقل ما حيصل عليه املؤمن من قراءة القرآن هو تكفري الذنوب والسيئات (
 ).أي إنه يكون سبباً للعفو اإلهلي والنجاة من العقوبات الدنيوية واالخروية

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لُ ذِ هَ  نَّ إِ « أُ كَ هِ القُ ديدُ امَ وبَ تَصدَ أُ احلَ ـ: يلَ قِ  ، يَصدَ ـا رَ يَ  امَ سـولَ اهللا، فَ

                                                             

ل  )١(  . ٢٢٥٧: كنز العامّ

 . ٩٢/١٧: بحار األنوار )٢(



 

 ٨٥٨ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

الَ  ةُ القُ تِالَ : ملسو هيلع هللا ىلصا؟ قالَ هَ ؤُ جَ   .IQH»رآنِ وَ
أي إن تالوة القـرآن تزيـل عـن القلـب الغشـاوة والعمـى والقسـوة (

 ).والتحجر التي حتدث بسبب الذنوب والغفلة عن اهللا
 : قالملسو هيلع هللا ىلص ن رسول اهللاع
امَ بِئْ « َ سَ م أَ حَ  ألِ كُ قُ  نْ دِ يتَ وَ يَ ةً كَ يتُ آيَ ـولَ نَسِ ، بَـل هُ يتَ ـكَ  ،يَ ـو نُسِّ

وا القُ اِ  ، فَ ستَذكِرُ هِ لَ  بِ ي نَفيسِ ذِ الَّ وَ رآنَ وَ ـيَدِ يَ أَ  هُ صِّ دُّ تَفَ نْ  )أي ابتعاداً ( اً شَ  مِ
دُ  جَ صُ نَ ورِ الرِّ نْ  الِ مِ لِهَ  النَّعَمِ مِ قُ  . IRH»)طهاأي ربا( اعُ
ويواصـل قراءتـه بصـورة مسـتمرة فـإنّ بمعنى أنّ من يتذاكر القرآن (

أي  يتباعد يف تالوتـه اآليات القرآنية ال تكون بعيدة عن قلبه وفكره، ومن
ر اآليـات القرآنيـة ال يقرأه بصـورة منتظمـة أو  فإنّـه يصـعب عليـه تـذكّ

  .)استحضار معانيها
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ثَلُ القُ « دَ عَ ا عَ ذَ نِ إِ رآمَ يهِ صَ اهَ أَ لَ رَ قَ بُهُ فَ ثَلِ رَ هَ النَّ يلِ وَ اللَّ هُ بِ احِ مَ ـلٍ ارِ كَ جُ
هَ  نْ إِ بِلٌ فَ لَهُ إِ  لَ قَ ظَهَ عَ فِ قَ أَ  نْ إِ ا، وَ ا حَ بَـت،  )أي فـك رباطهـا( اهَ ـالَ طلَقَ عِ هَ ذَ

 . ISH»رآنُ كَ القُ لِ كذَ فَ 
ب وهـو مـا بمعنى أن اآليات القرآنية حتتاج إىل وثاق ورباط مع القلـ(

إن من طبيعة القرآن  القرآن بصورة مستمرة متواصلة، إذحيدث عند تالوة 
                                                             

ل  )١(  . ٢٤٤١: كنز العامّ

ل  )٢(  . ٢٨٤٩: كنز العامّ

ل  )٣(  . ٢٨٥٤: كنز العامّ



 

 ٨٥٩ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

أن ال يبقى تأثريه املبارش يف القلب إال عند مواصـلة رعايتـه واإلهـتامم بـه 
تالوة وتدبراً وسامعاً وتفكراً، وإالّ فإن الغفلة عنه تؤدي إىل احلرمـان مـن 

 ).نوره وبركاته
 

ادقعن    :قال× اإلمام الصّ
نْ « نَ  مَ ةً مِ ورَ َ سُ ثِّلَتْ القُ  نَيسِ نةٍ وَ لَهُ يفِ  رآنِ مُ سَ ةٍ حَ ورَ ،  صُ ةٍ فيعَ جةٍ رَ رَ دَ

آهَ ذَ إِ فَ  ؟ مَ أَ  نْ مَ : الَ ا قَ ا رَ نَكِ ا أَ نتِ نـِمَ أَ : ولُ قُ تَ فَ ! لَيتَكِ يلِ ! حسَ فُ ي؟ ا تَعرِ
ةُ كَ نَ أَ  ورَ ْ  وْ ا، لَ ذَ كَ ا وَ ذَ ا سُ نِ  ملَ فَعتُكَ إِ تَنسَ   .IQH»ملَكانِ ا اذَ  هَ ىلَ ي لَرَ

وهو تصوير للحرسة واألسف والندم الذي يصيب املؤمن يوم القيامة (
 ).بسبب إمهاله ملواصلة احلفظ للقرآن وتالوة آياته وتدبر معانيها

 

  تدبّر القرآن
 : قال× عن أمري املؤمنني

ريَ يفِ  الَ الَ أَ « ، أَ يهَ يسَ فِ ةٍ لَ اءَ  قِرَ  خَ بُّرٌ ريَ يفِ  الَ الَ ا تَدَ بَ  خَ ةٍ لَ ا عِ ـيسَ فِ دَ ا يهَ
هٌ  قُّ  . IRH»تَفَ
واملراد بالتدبر التأمل والتفكري واإلعتبار، فإن التالوة للقرآن مع غياب (

الفكر يف أمور أخر ال ترتك أثرها عىل القلب وال حتدث فيه تغيريا، وهو 
فإن القصد من التالوة هو أن يرتك القرآن أثره  ،خالف الغرض من تالوته

لبه وفكـره فيزيـده خشـوعاً وإنابـة وتقـو وورعـا، عىل عقل املؤمن وق
                                                             

 . ٢٨٣: ثواب األعامل  )١(

 . ٩٢/٢١١:بحار األنوار )٢(



 

 ٨٦٠ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

فاملسـتفيد األول واألخـري منهـا هـو  ،العبادات بقية وكذلك هو احلال يف
 شيئاً  ال ينتفع من عباده اإلنسان ذاته، وإالّ فإن اهللا سبحانه غني عن العاملني

 .)بل هو املتفضل عليهم دائام
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
بَّروا آيَ « وا بِ رآنِ وَ القُ  اتِ تَدَ ُ ، فَ اعتَربِ ِ هُ أَ نَّ إِ هِ  . IQH»بلَغُ العِربَ
واملراد هو التأكيد عىل أن التفكر يف آيات اهللا والتأمـل يف معانيهـا هـو (

 ).الذي يوصل إىل العربة واملوعظة وليس جمرد التالوة بأي كيفية كانت
 : قال× عن أمري املؤمنني

هُ أَ رآنُ ظَ القُ « رُ ، وَ نِ اهِ مِ اطِ بَ يقٌ  . IRH»يقٌ نُهُ عَ
فكتاب اهللا هو كالبحر الذي يبدو مجاله ظاهراً للعيـان ولكـن الكنـوز (

 ). واملعرفة يف حتصيلها لكبرية هي يف أعامقه وهي ألهل البحثواخلريات ا
 : قال× عن أمري املؤمنني

ــكِ  نَّ إِ « ــ ابَ اهللاِتَ ــ أَ ىلَ عَ ــيَ عةِ أَ ـربَ ــ: اءَ ش ــعَ بَ ةِ، وَ ىلَ العِ ــاإلِ ارَ ةِ، شَ ارَ
ــوَ  ، وَ ائِ اللَّطَ ــائِ فِ ق ــفَ  ،قِ احلَ بَ ةُ لِ العِ ، وَ ارَ ــوامِّ ــاإلِ لعَ ةُ لِ شَ ــوَ ارَ ، لخَ اصِّ
، وَ يَ ولِ ألَ اللَّطائفُ لِ وَ   . ISH»اءِ يَ نبِ ألَ قُ لِ ائِ قَ احلَ اءِ

بمعنى أن هناك أربع مستويات لفهم القرآن، مسـتو ظـاهر العبـارة (
                                                             

 . ٤٤٩٣: غرر احلكم  )١(

 . ١٨اخلطبة : هنج البالغة  )٢(

 . ١٠٤/  ٤ :عوايل الآليل  )٣(



 

 ٨٦١ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

تنبيه وهو فهـم واجلملة وهو فهم العوام من الناس، ومستو اإلشارة وال
ي ـهللا فـااخلواص من املؤمنني، ومستو الداللة واالسـتنباط ومـا يلقيـه 

والقلــب وهـو مســتو األوليـاء والصــاحلني، واملسـتو الرابــع  العقـل
فه اهللا ألنبيائه وحججه من املعاين واحلقائق التي يشتمل والعميق هو ما يعرّ 

 ).عليها القرآن الكريم يف آياته وأرساره
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا عن رسول

نْ مَ « نيٍ فَ  ا مِ تْ عَ نْ  اضَ يَ الَّ رآنِ إِ ةِ القُ اءَ قِرَ  مِ تْ يَومَ القِ رَّ ةِ  قَ  . IQH»امَ
ون عليهـا نفـس املـؤمن عنـد وهي احلالة اخلاشعة التي ينبغـي ان تكـ(

لقرآن من التأثر والتفاعل مع آياته ومواعظه، فهـي القـراءة التـي تالوته ل
 ).ثار الدنيوية واألخرويةيرتتب عليها األجر الكبري واآل

 : يف تالوة القرآن قال× عن أمري املؤمنني
يِّنْهُ تِبيَ « ، وَ الَ وَ  اً انَ بَ عرِ ذَّ الشِّ هُ هَ ُذَّ ، وَ الَ  هتَ ملِ ثرَ الرَّ هُ نَ نثُرْ ـنْ أَ كِ لَ  تَ عُ وا فزِ

لُ  مُ القَ قُ ، وَ وبَكُ يَةَ نْ الَ اسِ مُّ أَ   يَكُ مْ حَ هَ كُ ةِ  دِ ورَ رَ السُّ  . IRH»آخِ
ته للقرآن كام يقرأ الشعر وال ينبغي للمؤمن ان ال تكون قراءعنى بم(

تنثر كلامت القرآن كنثر الرمل بالقراءة الرسيعة التي مهها الوصول إىل آخر 
مع  السورة وإنّام املطلوب هو القراءة اخلاشعة التي يتفاعل هبا القلب

 ).شع له الروح والنفساآليات واملواعظ القرآنية وخت
                                                             

ل  )١( ة األعني . ٢٨٢٤: كنز العامّ  . أي رست وفرحت بعطاء اهللا: واملراد من قرّ

 . ٢/٦١٤: الكايف  )٢(



 

 ٨٦٢ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

  قرآناالستهداء بال
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

مْ عَ « ، فَ القُ بِ  لَيكُ وهُ إِ رآنِ ِذُ  . IQH»اً دَ ائِ قَ وَ  اً امَ مَ اختَّ
بمعنى ينبغي الرجوع إىل القرآن فـي معرفة اهلد وتشخيص احلقائق (

واإلحاطة باألحكام الرشعية وحل املشاكل واختاذ املواقف من األحـداث 
 ).تامعي أو السيايساملستجدة سواء عىل الصعيد الفردي أو االج

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
نْ « ْ  مَ نَ  ملَ قَّ مِ ف احلَ ْ القُ  يَعرِ تَنَ  رآنِ ملَ بِ الفِ تَنَكَّ  . IRH»يَ
الل رفة احلق من الباطل واهلد من الضأي من مل جيعل القرآن ميزانه يف مع(

 ).فأنه ال يستطيع جتنب الوقوع يف الفتن واملشكالت الفردية أو االجتامعية
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ئِ اينِ تَ أَ « ربَ َ يَ : الَ قَ يلُ فَ  جَ ونُ يفِ  ،دُ مَّ ا حمُ ـيَكُ ةٌ أُ  سَ كَ فِتنـَ تـِ  امَ فَـ: لـتُ قُ  ،مَّ
نهَ  جُ مِ يَ ، فِ ابُ اهللاِتَ كِ : الَ قَ ا؟ فَ املَخرَ نْ انُ مَ يهِ بَ م مِ بلَكُ ٍ  ا قَ ربَ ُ ، وَ خَ ـربَ ـخَ ا  مَ
كُم، وَ  كمُ مَ بَعدَ محُ ينَكُ  .ISH»ا بَ

لـرجـوع إىل كتاب اهللا عـند الفتـن واملشكــالت االجتامعيـة بمعنى ينبغي ا(
مـا  والسياسية واالهتداء هبديه والتمسك بحبلـه فقد جعل اهللا سبحانه فيـه كـل

                                                             

ل  )١(  . ٤٠٢٩: كنز العامّ

 . ١/٣٤١: املحاسن  )٢(

 . ١/٣: تفسري العيّايش  )٣(



 

 ٨٦٣ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

حيتاجه االنسان من احلكمة واملوعظة واألحكام الرشعية وسبل اهلد.( 
  

  محلة القرآن
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ةُ التِ مَّ أُ افُ رشَ أَ « لَ َ  .IQH»يلِ ابُ اللَّ صحَ أَ رآنِ وَ قُ ي محَ
أي أن من تفقه بالقرآن وأعتنى بتعليمه وتعلمه ونرشه وحفظـه ومـن (

واظب عىل صالة الليل حيـث ال يــراه غـري اهللا سـيجعل اهللا هلـم املنزلـة 
 ).واملكانة يف الدنيا واآلخرة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « َعَ القُ  مَ هُ اهللاُمجَ تَّعَ قلِهِ حَ بِ  رآنَ مَ مُ تَّ عَ  .IRH»وتَ ى يَ
وهي بشارة عن رسول اهللا ملن كانت أوقاته مبذولة يف شـؤون القـرآن (

مــن الــتالوة واحلفــظ والــدرس والــتعلم والتعلــيم والبحــث والتــأليف 
ف أو األمـراض العقليـة إىل آخـر عمـره رَ والتدريس، أنه لن يصاب باخل

  ).موتيوسينعم اهللا عليه بعقل سامل حتى 
 
 

  القرآن ما ينبغي حلامل
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

قَّ النَّ أَ  نَّ إِ « عِ يفِ اسِ بِ حَ شُّ لُ القُـحَ ـنيَةِ لَ العَالَ رِّ وَ ـ السِّ التَّخَ ، وَ امِ نَّ إِ رآنِ
                                                             

 . ٧: اخلصال  )١(

ل  )٢(  . ٢٣١٨: كنز العامّ



 

 ٨٦٤ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

قَّ النَّ أَ  ِّ وَ اسِ يفِ حَ لُ القُ حَ ـومِ لَ الصُّ ةِ وَ الَ الصَّ يَةِ بِ نِ العَالَ  الرسِّ  . IQH»رآنِ امِ
اعة هللا والـدعوة إليـه وتعلـيم بمعنى أنه من يضع نفسه يف موضع الط(

أن يكون عارفاً باهللا خاشـعاً لـه عـامالً بكتابـه عليه كتابه وأحكامه ينبغي 
 ).قبل تعليم غريه مزكياً لنفسه مهتامً باصالح حاله رساً وعالنيةً 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نبَ لَ « لِ القُ حَ ـي لِ غِ يسَ يَ نْ  نْ رآنِ أَ امِ هَ فِيمَ هُ أَ  يَسفَ نْ بَ فـِيَغضَ  وْ يَسفَ  يمَ

، أَ  بُ تَدَّ فِ  وْ يَغضَ تَدُّ وَ  نْ يمَ حيَ و وَ كِ لَ حيَ ضلِ القُ نْ يَعفُ حُ لِفَ   .IRH»رآنِ يَصفَ
واملتفقـه بـالقرآن أن يكون حافظ القرآن ومعلّم القـرآن  ينبغي بمعنى(

ن يتخلّـق بمعـايل األخـالق  هو والداعي إىل القرآن ن كعـوام ووال يكـممـّ
ب بأخالق   .)وتعاليمه لقرآنا الناس وممّن مل يتهذّ

 

  حلية القرآن
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ليَةٌ لِّ يشَ لِكُ « ليَةُ القُ وَ  ،ءٍ حِ نُ حِ سَ وتُ احلَ   .ISH»رآنِ الصَّ
أي أن مما يظهر مجال اآليات القرآنية هو حسن التالوة اخلاشـعة التـي (

جتسد معاين اآليات ولطائفها للسامع من خالل الصوت احلسن والـتالوة 
 .)اجلميلة

                                                             

 . ٢/٦٠٤: الكايف  )١(

 . ٢٣٤٩: ل كنز العامّ  )٢(

ل  )٣(  . ٢٧٦٨: كنز العامّ



 

 ٨٦٥ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نُوا القُ « يِّ مْ صوَ أَ رآنَ بِ زَ   .IQH»اتِكُ
أي ينبغي أن يكون القارئ للقرآن يف املجالس ذا صوت حسن وتالوة (

  ).اظهاراً جلامل آياتهمجيلة ترتك أثرها عىل السامع بام يكون زينة للقرآن و
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

يِّبُوا أَ « مفوَ طَ كُ مْ افوَ نَّ أَ إِ فَ  ،اهَ كُ   .IRH»رآنِ يقُ القُ طَرِ  هَ
لتعابري السيئة أو اأي نزهوا لسانكم وتعابريكم يف احلديث مما يشوهبا من (

بمعنى آخر ينبغي ألهل القرآن والدعاة إىل االسالم أن جيتنبوا الكالم السيئ 
تنـاول باالضافة إىل الروائح الكرهية التي تصدر من الفم بسبب التـدخني أو

 ).ر السامع أو تزعجهالتي تنفّ رائحة اخلاصة بعض الطعام ذي ال
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

ؤُ اِ « زنِ رآنَ بِ وا القُ قرَ لَ بِ نَّ إِ فَ  ،احلُ زنِ هُ نَزَ   .ISH»احلُ
فان للتالوة اخلاشعة أثـراً كبـرياً يف القلـب يف عـيش املعـاين القرآنيـة (

وحتسس مقاصدها وأغراضها ومجال تعابريها، ومن هنا قد يكـون التاميـز 
يتغنـى بـالقرآن وحيـرك مشـاعر  مـن والتفاضل بني قـارئٌ وقـارئ، بـني

ر يف قلـوهبم اجلمهور كام تتحرك مع أهل الغناء والطـرب وبـني مـن يـؤثّ 
 ).وأحاسيسهم االيامنية فيزيدهم خشوعاً هللا وإيامناً وتصديقاً بكتابه

                                                             

 . ٩٢/١٩٠:بحار األنوار )١(

ل  )٢(  . ٢٧٥٢: كنز العامّ

ل  )٣(  . ٢٧٧٧: كنز العامّ



 

 ٨٦٦ 

 القرآنأحاديث يف تالوة 

 

 عند التالوة االخالص هللا 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « أَ القُ  مَ رَ رِ رآنَ قَ ةَ وَ يدُ بِ يُ معَ يَ اهللاَالتِامسَ يشَ هِ السُّ زَّ وَ  ءٍ لَقِ لَّ يَومَ جَ عَ
ةِ وَ  يامَ ظمٌ لَ القِ هُ عَ جهُ يهِ لَ يسَ عَ وَ نْ وَ ... حمٌ ـلَ أَ  مَ رَ ْ رآنَ وَ القُ  قَ لْ بـِ ملَ هِ يَعمَ

هُ اهللاُ َ رشَ يَ  حَ ةِ أَ يَومَ القِ نِي أَ ﴿ولُ يقُ ى فَ عمَ امَ تَ ْ رشَ َ حَ بِّ ملِ د كُ عمَ رَ قَ نتُ ى وَ
ذَ قَ *  اريَ بَصِ  تْكَ آيَ لِكَ أَ الَ كَ نَ تَ يتَهَ اتُ نَسِ ذَ ا فَ كَ نْسَ ا وَ مَ تُ   .IQH»﴾ىلِكَ اليَوْ
بمعنى ينبغي أن تكون قراءة القرآن ابتغاء لوجه اهللا وطلـب مرضـاته (

فقط وليس ألجل املدح والثناء وحتصيل املكاسب الدنيوية كـام ينبغـي ان 
ال ملجرد أن يكـون ذا  تدين وااللتزاميكون القارئ عىل مستو عال من ال

 ).صوت مجيل
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

عُ عَ « عُ عَ ا، وَ نيَ ءُ الدُّ رآنِ بَالَ ئِ القُ ارِ قَ  نْ يُدفَ عِ القُ  نْ يُدفَ ستَمِ ءُ رآنِ بَالَ مُ
ةِ  رَ   .IRH»اآلخِ

أي أن القارئ للقرآن بخشوع واملستمع للقرآن بـوعي وانتبـاه وتـأثر (
 ).يكان يف الرمحة االهلية واألجر العظيموأقبال قلب يكونان رش

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
عَ إِ « نِ استَمَ نْ ىلَ مَ ةٍ مِ نةٌ  ابِ اهللاِتَ كِ   آيَ سَ تِبَت لَهُ حَ ضَ  كُ فةٌ مُ نْ وَ ، اعَ  تَالَ  مَ

                                                             

 . ٣٣٧: ثواب األعامل  )١(

ل  )٢(  . ٤٠٣١: كنز العامّ



 

 ٨٦٧ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

نْ  ةً مِ يَ  اً ورَ انَت لَهُ نُ كَ  ابِ اهللاِتَ كِ  آيَ ةِ يَومَ القِ   .IQH»امَ
ن االستامع للقـرآن عنـدما يقـرأ واملراد من احلديث هو التأكيد عىل حس(

عقل وكذلك عند الروح ويف القلب ويتفاعل معها يف المع اآليات تسبحيث 
تالوة القرآن حيث تكون التالوة بفهم وخشوع وادراك لآليات ومعانيها هلذه 

ُونَ ﴿القراءة  محَ مْ تُرْ لَّكُ عَ تُواْ لَ أَنصِ هُ وَ واْ لَ عُ تَمِ آنُ فَاسْ رْ قُ ءَ الْ ا قُرِ إِذَ  .  )﴾وَ
 
 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
ــوا أَ أَ « ةِ، وَ االِ ابَ املَعصــيَةِ بِ بــوَ غلِقُ ــوا أَ ســتِعاذَ ــةِ ابَ الطَّ بــوَ افتَحُ اعَ

  .IRH»التَّسميَةِ بِ 
ن من املستحبات املؤكدة االستعاذة من الشـيطان الـرجيم البعـاد إذ ا(

فهمـه شغاهلا عن وعي القرآن ووالتي يريد هبا إوسوسته وتأثريه يف النفس 
 ).عند تالوته

 

  النهي عن التفسري بالرأي
ادقعن   : قال× اإلمام الصّ

نْ « أَ رَ القُ ـفَسَّ  مَ أيـهِ فَ ـرآنَ بِرَ ْ صَ ر، وَ  ابَ ملَ ـأَ  نْ إِ يُـؤجَ ـهُ انَ إِ خطَـأَ كَ ثمُ
يهِ عَ    .ISH»لَ

وهو ما يستلزم االحاطة بعلوم القرآن ومقاصده ليكون املفرس عىل (
                                                             

ل  )١(  . ٢٣١٦: كنز العامّ

 . ٩٢/٢١٦: بحار األنوار  )٢(

 . ٩٢/١١٠: بحار األنوار  )٣(



 

 ٨٦٨ 

 أحاديث يف تالوة القرآن

طيع ان يرشح ويوضح بعض مقاصد مستو علمي وفكري وثقايف يست
 ).بني التفسري والتأويل االقرآن واشاراته عىل أن هناك فرق

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
امحِلُوهُ عَ رآنُ ذُ القُ « جوهٍ، فَ جُ  أَ ىلَ و وُ نِ وُ هِ حسَ   .IQH»وهِ
إذ قــد يُفهــم مــن اآليــة الواحــدة معــاين عــدة فينبغــي ألهــل العلــم (

 ).األحكام واملوازين الرشعيةستنباط الوالتخصص التدقيق فيها 
 امّ بعثه لالحتجاج عىل اخلـوارجـلعبد اهللا بن العبّاس ل× عن أمري املؤمنني

 : قال
َ الَ « مْ  ختُ هُ مْ َّ نَّ القُ إِ فَ  ،رآنِ القُ بِ  اصِ جُ الٌ ذُ رآنَ محَ قُ ولُ وَ وهٍ، تَقُ و وُ ، ولُ يَ ونَ

مْ نْ حَ كِ لَ وَ  هُ جْ ، فَ بِ  اجِ نَّةِ ُ إِ السُّ و نْ لَ  مْ هنَّ ِدُ نهَ جيَ ِ ا عَ   .IRH»اً يصَ ا حمَ
توضح ) وآله املعصومني من بعده( ملسو هيلع هللا ىلصأي أن السنة الرشيفة للنبي(

وتفصل يف جممالهتا وال غنى عنها يف فهم معاين اآليات وترشح مقاصدها 
    ).القرآن والوصول إىل أحكامه ومقاصده

 
 

 + + + 

                                                             

ل كنز الع )١(  . ٢٤٦٩: امّ

 . ٧٧الكتاب : هنج البالغة  )٢(



 

 ٨٦٩ 

 دعاؤه إذا نظر إىل اهلالل

 
 دعاؤه إذا نظر إلى الهالل

 
@Í˙b«Ü 

@fi˝'a@∂g@ãƒ„@aàgJ 

 
لْقُ املُطِيعُ أ َا اخلَ ائِبُ  ،IQHهيُّ يعُ ـالسَّ  IRHالدَّ دُ  ،رِ دِّ َ لِ  ISHاملُـرتَ نَـازِ يفِ مَ

                                                             

هذا الدعاء من األدعية املستحبة عند أول كل شهر قمري طلباً لرمحة اهللا يف دفـع  *
البالء والتامساً لفضله وخريه يف جمموع الشهر، حيث ورد يف عدد من الروايات مثل 

ضـمونه عـىل هذا املضمون يف االستهالل عند أول كل شهر، ويشتمل الـدعاء يف م
جمموعة من املفاهيم التوحيدية التي تذكر بعظيم خلق اهللا هلذا الكون العظيم الـذي 
يتحرك يف الفضاء برسعة ودقّة تذهل العقول واألبصار بحيث لـو اختـلّ يشء مـن 
رسعته زيادةً أو نُقصاناً لزالت اجلاذبية وانتهى الـرتابط اهلنـديس البـديع وتالشـى 

القمر باعتباره جزءاً من هـذا الكـون العظـيم يتعامـل معـه الكون دماراً وخرابا، و
ـه هلـذا اخلـالق اجلليـل العظـيم  الداعي بالتعظيم والتمجيد خلالقه ومبدعه ثمّ يتوجّ
الكريم ويسأله من فضله وخريه للدنيا واآلخرة، ويف ذلك يعرب الدعاء عـن مـنهج 

فيذكره ق وروعة تدبريه اسالمي يف التعامل مع كلّ آيات اهللا التي تذكر بعظمة اخلال
 .الصالة عىل نبيّه ثم الدعاء واملسألة بعد ذلكوالتسبيح والتمجيد ب
 .بمعنى املخلوق: اخللق )١(
 .املجد املستمر يف عمله: الدائب )٢(
ل : املرتدد )٣( بحسب القوانني والتصميم اإلهلي له يف املدار الذي وضـعه (املتنقّ

ار فيزيائية وجغرافيـة وكونيـة يف هـذه احلركـة اهللا فيه وما يرتتّب عىل ذلك من آث
 .)اخلاصة كاملدّ واجلزر والليل والنهار وأمثال ذلك

TS 



 

 ٨٧٠ 

 دعاؤه إذا نظر إىل اهلالل

ـ ، املُتَصَ يرِ دِ كَ ـالتَّقْ رَ بـِ ـوَّ ـنْ نَ نْـتُ بِمَ ، آمَ لَـكِ التَّـدبِريِ فُ يفِ فَ رِّ
مَ IQHالظُّلَمَ  كَ الـبُهَ حَ بـِ ضَ أَوْ ـةً IRH، وَ لَـكَ آيَ عَ جَ ـ ISH، وَ ـنْ آيَ اتِ مِ

، وَ  لكِهِ الَ مُ الَ عَ ـنْ عَ ةً مِ نَـكَ مَ تَهَ امْ ، وَ طَانِهِ ـلْ ـاتِ سُ ةِ  ITHمَ يـادَ بِالزِّ
األُ  الطُّلُوعِ وَ ، وَ انِ النُّقْصَ ـولِ وَ اإلِ IUHفُ ـ، وَ ـوفِ نَ سُ الكُ ةِ وَ ، يفِ IVHارَ
إِ  طِيعٌ وَ لِّ ذلِكَ أَنتَ لَهُ مُ يعٌ كُ ِ تِهِ رسَ ادَ   .ىل إرَ

، كَ ـرَ يفِ أَمـرِ بَّ ا دَ بَ مَ ا أَعجَ هُ مَ انَ بْحَ ـنعَ يفِ  سُ ـا صَ أَلْطَـفَ مَ وَ
                                                             

أي آمنت باهللا الذي أعطاك هذه الصفات التي سيتناوهلا الدعاء، فـالغرض  )١(
من ذكر القمر وصفاته هو التعرض لعظمة اهللا وقدرته وتسـبيحه ومتجيـده عـىل 

 .من حكمة وتدبري اهليوما فيها  هذه اآلية البديعة
بام أعطاه اهللا من نور أي اي اليشء الغامض، : مجع هبمة(الغوامض، : البهم )٢(

 .)يكشف الظلامت
 .)عىل سعة ملك اهللا وعظمته(عالمة : آية )٣(
وذلك بعدم بقائه عـىل حالـة الـتامم والكـامل (انقص من مكانتك : امتهنك )٤(

بأنّ القيود واحلدود اإلهلية هي داللـة عـىل بصورة دائمة يف مجيع أيام الشهر علامً 
أنّ اليشء خملوق باالضافة إىل احلكمة العظيمة يف خلق اهللا ووضعه لقيود اخللقة 

 .)التي تعطيه وظيفته ودوره يف الكون واحلياة
ل القمـر مـن : األفول )٥( الكرس واالنثالم وذهاب األجزاء تباعاً، بمعنـى حتـوّ

 .الً بشكل تدرجيي ثم يغيب يف الظلامتحالة الكامل إىل أن يكون هال
املراد به الداللة عىل أنّ القمر خملوق وخاضـع لقـوانني : اإلنارة والكسوف )٦(

 .اهللا وسلطانه وليس لديه القدرة الذاتية يف الكامل أو إدامة احلركة والوجود



 

 ٨٧١ 

 دعاؤه إذا نظر إىل اهلالل

رٍ  هْ تَاحَ شَ فْ لَكَ مِ عَ ، جَ أْنِكَ ادِثٍ  شَ َ  حَ ـأَلُ اهللاَ IQHحادِثٍ  مرٍ ألِ أَسْ ، فَ
ـــكَ  بَّ رَ يبِّ وَ ـــكَ  ،رَ الِقَ خَ ـــالِقِي وَ خَ كَ  ،وَ رَ ـــدِّ قَ مُ ي وَ رِ ـــدِّ قَ مُ  ،وَ

كَ  رَ وِّ صَ مُ ي وَ رِ وِّ صَ مُ دٍ  ،وَ َمَّ ىلَ حمُ يلِّ عَ ْعَ  أَنْ يُصَ أَنْ جيَ ، وَ هِ آلـِ لَـكَ وَ
الَ  ةٍ هِ كَ رَ ا لَ بَ هَ قُ ْحَ ةٍ األَ  IRHالَ متَ ـارَ هَ طَ ، وَ امُ ا اآل يَّ ـهَ نِّسُ ـالَ تُدَ ، ISHامُ ثَ
الَ  نٍ هِ نَ اآل لَ أَمْ سَ ITHاتِ فَ مِ ةٍ الَ ـ، وَ الَ  مَ ، هِ يِّئاتِ نَ السَّ ـعدٍ مِ  لَ سَ

ــسَ  ــنٍ  IUHالَ نَحْ مْ يُ ، وَ ــدَ  فِيــهِ كَ ــ IVHالَ نَ سْ يُ ، وَ ــهُ عَ ــهُ  رٍ ـمَ جُ زِ امَ الَ يُ
سْ  ٍ IWHرٌ ـعُ ريْ خَ ٌّ  ، وَ هُ رشَ وبُ ـالَ IXHالَ يَشُ ـنٍ ، هِ نٍ  لَ أَمْ إيـامَ ـةٍ  ،وَ مَ نِعْ  وَ

انٍ  إحسَ الَ  ،وَ سَ ةٍ وَ إِ  مَ  . مٍ سالَ وَ
                                                             

أي جعلك اهللا عالمة لشهر جديد وما يرتتب عىل ذلـك مـن فوائـد فلكيـة  )١(
 .أرضية فيها فائدة للناس وللحياة وحسابات

 .)واملراد الربكة الدائمة هلذا الشهر(متحيها، تزيل آثارها، : متحقها )٢(
خها، تلطّخها اخلطايا والـذنوب، أي أن يكـون الشـهر : تدنّسها اآلثام )٣( توسّ

بلطف اهللا شهر طهارة وتقو. 
يء، ـك الشـب أو هيلــمجع آفة وهو املرض الـذي يفسـد أو يعطـ: اآلفات )٤(

 .من الباليا واملصائب التي تأيت عىل الدين والدنيا لياً خا اً واملراد أن يكون شهر
 .)يف هذا الشهر(ال رضّ وال شقاء : ال نحس )٥(
 .)أي شهر خالٍ من األذ واألحزان(أي أذً ورشّ : نكد )٦(
 .تأي شهرٌ تتيرسّ فيه األمور من دون تعقيد ومشكال )٧(
 .)أي شهر فيه مطلق اخلري من دون رشّ (خيالطه، ال : ال يشوبه )٨(



 

 ٨٧٢ 

 دعاؤه إذا نظر إىل اهلالل

دٍ ال َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ آلِهِ  لَّ ـعَ  ،وَ لَ ـنْ طَ ـنْ أَرىضَ مَ نَـا مِ لْ عَ اجْ وَ
نْ نَظَرَ إلَ  ى مَ كَ أَزْ ، وَ يْهِ لَ بَّدَ عَ عَ نْ تَ دَ مَ أَسعَ ، وَ نَا IQHلَكَ فِيهِ  يهِ قْ فِّ وَ ، وَ

، وَ  ةِ بَ ةِ عْ افِيهِ لِلتَّوْ بَ ــوْ ـنَ احلَ منَـا فِيهِ مِ ـنْ IRHصِ ظْنَـا فِيـهِ مِ احفَ ، وَ
يَتِكَ  عصِ ةِ مَ َ بَارشَ أَوْ ISHمُ عنَا، وَ ـنَا ـفِي ITHزِ أَلْبِسْ ، وَ كَ تـِ مَ رَ نِعْ ـكْ هِ شُ

نَنَ ـفِي تِكْ  IUHهِ جُ يْنَا بِاسْ لَ ِمْ عَ أَمتْ ، وَ افِيَةِ ، العَ كَ فِيـهِ املِنَّـةَ تـِ اعَ لِ طَ امَ
ــدٍ إِ  َمَّ ــىلَ حمُ ــىلَّ اهللاُ عَ صَ ، وَ ــدُ ي مِ ــانُ احلَ ــكَ املَنَّ ــنيَ  نَّ ــهِ الطَّيِّبِ آلِ وَ

ينَ  رِ  . الطَّاهِ
 
 

+ + +  

                                                             

 .أي يف هذا الشهر )١(
 .اخلطيئة واإلثم: احلوبة )٢(
املبـارش مـع املعـايص التعامـل اي ارتكاب معصيتك أو : مبارشة معصيتك )٣(
 .)وليه بنفسه، فعله من غري وساطة يشء آخر: بارش األمر مبارشة(
 .)شكر نعمتك عىل(أهلمنا، مكنّا وأعنّا : أوزعنا )٤(
نّة، وهي الواقية أو السرت : جنن )٥( واملراد لباس العافية والسـالمة مـن (مجع جُ

 .)كلّ بالء ومصيبة يف هذا الشهر



 

 ٨٧٣ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

 
 أحاديث في الفكر والتفكّر

 

ر أحاديث يف   الفكر والتفكّ
 

تِالفِ اللَّ  ﴿ اخْ األَرضِ وَ اتِ وَ وَ امَ لْقِ السَّ ـارِ إِنَّ يفِ خَ النَّهَ يَـاتٍ آلَ  يْلِ وَ
ُويلِ األَ   .IQH﴾ لبَابِ ألِ

 : قاليف أحاديث عدة × عن أمري املؤمنني
ةَ «* كمَ كرُ يُفيدُ احلِ   .IRH»الفِ
أي أن استعامل الفكر والتأمل يف األمور يـؤدي إىل التعقـل واحلكمـة (

 ).والترصفات املتزنة
الَ «* كرُ جَ   .ISH»ءُ العُقولِ الفِ
و دراسة األمور وتقييمها تقييامً علميـاً ملعرفـة سـلبياهتا أ أي إنّ الفكر(

وإجيابياهتا وأسباهبا ونتائجها يؤدي إىل نشاط العقل وازدياد حكمته إذ كلام 
  .)اشتغل العقل بالفكر زادت قوته وحدته

نريُ اللُّبَّ «* كرُ يُ   .ITH»الفِ
ه  فمن طبيعة التأمل والتفكر يف األمور أنـه يزيـل عـن العقـل غشـاوت(

 ).وينبه إىل األمور التي كان جيهلها أو هو يف غفلة عنها
                                                             

 . ١٩٠: آل عمران  )١(

 . ٨٧٨ /غرر احلكم  )٢(

 . ٩٣٥ /غرر احلكم  )٣(

 . ٣٦٩ /غرر احلكم  )٤(



 

 ٨٧٤ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

لمَ كَ الَ «* رِ  عِ  . IQH»التَّفكُّ
أن التفكري والدراسة والتخطيط هو علم : األول: وهو يتضمن معنيني (

من العلوم وينبغي التعرف عىل اصوله واسسـه وقواعـده لكـي يسـتطيع 
أن الفكر : واملعنى الثاين اإلنسان ان جيعل فكره موضوعياً وقراراته صائبة،

ف االنسـان حقيقـة األشـياء  يكشف عن بواطن األمور وظواهرها ويعـرّ
 ).وأسباهبا مما يزيده علامً وبصريةً يف احلياة

نْ «* رَ أَ  مَ كَّ َ تَفَ   .IRH»برصَ
أي أن من يفكر يف األمور ويبحث عن األسباب واألعراض والنتائج (

يمكن ان يتوقع منهـا مسـتقبالً  تتضح له تفاصيل احلقائق واألحداث وما
 ).فيكون تفكريه تفكرياً علمياً رصينا

ةُ فَقدٌ «* فلَ ، الغَ شدٌ كرُ رُ  .ISH»)أي خسارة( الفِ
فمن يستعمل فكره يف األمور ويدرس األشياء دراسة موضوعية فأنـه (

يوفق االختاذ القرار الصحيح والنتائج اإلجيابية، ومن يغلب عليه االندفاع 
واملشاكل التي مل حيسب حساهبا من  البساتيقع يف املألحكام يف اوالترسع 

  ).قبل
نْ «* نَت بَصِ طَ  مَ سُ تُهُ حَ هُ الَت فِكرَ تُ   .ITH»ريَ

                                                             

 . ١١٣احلكمة  ،هنج البالغة )١(

 . ٣١تاب الك ،هنج البالغة )٢(

 . ٨٥ /غرر احلكم  )٣(

 . ٨٣١٩ /غرر احلكم  )٤(



 

 ٨٧٥ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

بمعنى أنه كلام قلّب اإلنسان األمور ودرس القضايا من كـل جوانبهـا (
 ).توضحت له احلقائق ونفذ برصه إىل األعامق والبواطن

كرُ إِ «* دَ الفِ  اهلِ تَنيِ حدَ  . IQH»ايَ
أي إنّ هد اهللا تارة يكون باإلهلام واأللطاف اخلفية وأخـر يكـون (

ل حيث هيديه اهللا من خالل التفكر والدراسة إىل الرشـد  عرب الفكر والتأمّ
 .)والصالح والقرار الصائب

 

 التفكري الدائم باألمور
 : قال× عن أمري املؤمنني

كرَ يفِ ذَ إِ « متَ الفِ دَّ ِ ا قَ وَ الِ فعَ يعِ أَ  مجَ نَت عَ سُ لِّ أَ اقِبُكَ يفِ كَ حَ  .IRH»مرٍ  كُ
معتاداً عىل التأمل والتفكري يف مجيع األعـامل اإلنسان يكون بمعنى أن (

واملواقف قبل اخلوض فيها، أو االندفاع يف قبوهلا أو رفضها وذلـك لكـي 
يســتطيع أن يضــمن أكــرب قــدر مــن املوضــوعية والســالمة يف العواقــب 

 ).والنتائج
 : قال× مننيعن أمري املؤ

فِ كُ « اً لُّ يَومٍ يُ ربَ كَ عِ بتَهُ فِكرَ أَ  نْ إِ  يدُ   .ISH»اً صحَ
                                                             

 . ١٦١٦ /غرر احلكم  )١(

 . ٤١٠٥ /غرر احلكم  )٢(

 . ٦٩٠٠ /غرر احلكم  )٣(



 

 ٨٧٦ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

بمعنى أن األحداث الشخصية أو االجتامعية أو احلياتية التي تعـرض (
فـان ،عىل االنسان يف كل يوم، عند التأمل هبا والتفكري يف أسباهبا ونتائجها

تعامـل مـع األمـور ؤدي إىل اكتساب اخلربة والتجربة يف احليـاة والذلك  ي
 ).بموضوعية وواقعية لزيادة اخلري ودفع األذ والرضر

 : قال× عن أمري املؤمنني
لِ نَ الَ « ْ نْ  ختُ كَ مِ ةٍ تَزِ  فسَ ، وَ فِكرَ ةً كمَ كَ حِ ةً يدُ كَ عِصمَ ةٍ تُفيدُ ربَ  .IQH»عِ
بمعنى ينبغي عىل املؤمن ان يكون دائم الفكر والتأمل يف األمور ليزداد (

درايةً لقضايا احلياة وطرق التعامل معهـا ولكـي ال يقـع يف حكمةً وفهامً و
 ).ومشكالهتا التي وقع فيها اآلخرون عضالهتام

 

ر يف النفس ومعرفة عيوهبا  التفكّ
 

 : يف أحاديث عدة قال× عن أمري املؤمنني
رآةٌ صَ «* كرُ مِ   IRH»افِيَةٌ الفِ
ه ويشـينه أي كام ير اإلنسان نفسه يف املرآة ويالحظ عيوبه ومـا يزينـ(

فكذلك هو احلال عند استعامل التفكري والتقيـيم لألمـور حيـث يسـتطيع 
اإلنسان بواسطته أن يعرف سلبياته وإجيابياته وما ينبغي عليه أن يفعلـه يف 

 ). القضايا واألحداث
                                                             

 . ١٠٣٠٧ /غرر احلكم  )١(

 . ٥احلكمة  ،هنج البالغة )٢(



 

 ٨٧٧ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

 

رآةٌ تُرِ «* نْ فِكرُ املَرءِ مِ لِهِ مِ مَ سنَ عَ هِ  يهِ حُ بحِ   .IQH»قُ
ن يواجه أخطاءه أو يسـمع مـن ينتقـده فمن طبيعة اإلنسان أنه يكره أ(

عىل أعامله وترصفاته، إالّ ان هذه الكراهية ال حتجب احلقـائق وال تصـلح 
األخطاء، يف حني أن الطريق الصحيح لذلك هو مواجهة الـنفس وتقيـيم 
أعامهلا وسلوكها ليستطيع أن يتالىف سلبياهتا ونواقصها ويزداد يف إجيابياهتا 

 ).هاواستثامر نقاط القوة في
 

نْ «* كرَ فِ أَ  مَ لَّمَ أَ يامَ كثَرَ الفِ ، وَ  تَعَ هُ لمَ مَ مَ تقَنَ عِ هِ ْ فَ نْ  ا ملَ مُ  يَكُ   .IRH»يَفهَ
أي أن العلـم األويل ال يكـفي للحصول عىل اخلربة واملعرفة الواسعة، (

مراجعة  والتفكـري العميـق فـيام تعلمـه والتـدقيق ـولكن مـن خـالل الـ
تطيع اإلنسان اتقـان مـا تعلمـه واالحاطـة للتفاصيل والتنائج العملية يس

 ).بجزئياته
 

نْ «* لَّ أَ  مَ فَ قَ هُ كلُهُ صَ  .ISH»ا فِكرُ
فأن كثرة األكل تـؤدي إىل الكسـل والرتاخـي والفتـور وإىل حصـول (

االضطرابات واألمراض يف اجلهاز اهلضمي والتنفيس وحتمـل آالمهـا ممـا 
 ). هاجيعل فكر االنسان منشغالً يف هذه املعاناة وعالج

                                                             

 . ٦٥٤٦ /غرر احلكم  )١(

 . ٨٩١٧ /غرر احلكم  )٢(

 . ٨٤٦٢ /غرر احلكم  )٣(



 

 ٨٧٨ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

 
 

 ثمرة الفكر 
 : قال يف أحاديث عدة× عن أمري املؤمنني

كرُ يفِ «* وَ الفِ نجِ  العَ نَ اقِب يُ   .IQH»املَعاطِبِ  ي مِ
فحينام يندفع اإلنسان يف األعامل أو املشاريع بفعل احلامس هلا والرغبة (

يف احلصول عىل نتائجها اإلجيابية الرسيعة، ينبغي أن يتوقف قليالً ويسـأل 
ن احتامل الفشل أو اخلسارة أو أحتامل التوقعات السلبية ويعطيهـا نفسه ع

نسبة مكافئة لنسبة النجاح، ثم حيسب بعد ذلك ماذا ستكون النتـائج عنـد 
ها، وما هـي آثارهـا العمليـة اجلانب السلبي، وكيف سيتعامل مع حصول

 ).والنفسية واالجتامعية عليه وعىل اآلخرين
 

، وَ أَ «* كرُ رَ صلُ العَقلِ الفِ الَ ثَمَ هُ السَّ ةُ تُ  . IRH»مَ
أي أن قــوة العقــل أو ضــعفه تــتجىل بالقــدرة عــىل التفكــري الســليم (

 ).واستخالص النتائج والعرب من ذلك
ـالَ أَ «* ـنَ صلُ السَّ ةِ مِ لَـلِ  مَ عـلِ : الزَّ بـلَ الفِ كـرُ قَ بـلَ وَ  ،الفِ ـةُ قَ يَّ وِ  الرَّ

  .ISH»مِ الكالَ 
 وتـه األوىل يف موضـوع مـابمعنى أن االنسان حينام يريد أن خيطو خط(

 بعـدحيسـب ثم ويدرس سلبياته وإجيابياته،  أن يفكر فيه جيداً  ينبغي عليه
                                                             

 . ١٤٦٠ / غرر احلكم )١(

 . ٣٠٩٣ / غرر احلكم )٢(

 . ٣٠٩٨ /غرر احلكم  )٣(



 

 ٨٧٩ 

رأح  اديث يف الفكر والتفكّ

 قــدراتالتــي بعــدها ومــا تســتلزم مــن ذلــك حســاب اخلطــوة الثانيــة 
والفشـل يف املشـاريع  فان ذلك مما يؤمن مـن العثـار والزلـل ،وامكانيات

اإلنسان قد تأمـل فيـه ، وكذلك األمر يف الكالم ينبغي أن يكون واألعامل
لئال ينعكس عليه ويكون سبباً  وفكر يف نتائجه قبل احلديث عنه والنطق به

 ).للندم واألمل
 

و إِ فَ التَّ «* رُ يَدعُ ِّ وَ كُّ لِ بِ ىلَ الربِ   .IQH»هِ العَمَ
ن من يفكر يف األمور وعواقبها وآثارها الدنيويـة واألخرويـة بمعنى ا(

 ).لو كانت خالف رغبته وهواهيتوفق إىل األعامل الصاحلة حتى 
 

ر بأمور الدنيا وحقيقتها   التفكّ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 
يَ « رَ حَ   .IRH»اةُ قَلبِ البَصريِ التَّفكُّ
ـ يف حقيقة الدنيا وأمورها أي ان البصري( ر فيهـا وعـرف هـو مـن تفكّ

ففـاز  ما يبقى منها فاستثمر ذلك آلخرتـه خالصةرسعة زواهلا وانتهائها و
 ).لدارينبسعادة ا

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ  البَصِ امَ نَّ إِ « ، وَ  ريُ مَ رَ كَّ تَفَ عَ فَ مِ ـأَ نَظَـرَ فَ سَ ، وَ ـبصَ ـعَ بـِرَ ، ثُـمَّ انتَفَ ِ  العِربَ

                                                             

 . ٢/٥٥: الكايف )١(

 . ٩٢/١٧: بحار األنوار )٢(



 

 ٨٨٠ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

دَ  دَ لَكَ جَ حَ وَ  )أي طريقاً ( اً سَ تَجنَّبُ فِ  اً اضِ ةَ يفِ يَ عَ   .IQH»ياوِ  املَهَ يهِ الرصَّ
لعـرب واملـواعظ مـن أي أن االنسان العاقل هـو الـذي يسـتفيد مـن ا(

 ).الستثامر احلياة وبناء اآلخرةأحداث الدنيا 
 : قال× عن أمري املؤمنني

 

بادَ اهللاِ تَقيَّةَ ذِ فَ « لبَـهُ  )أي عقل وفكر( ي لُبٍّ اتَّقُوا اهللاَ عِ ـرُ قَ غَلَ التَّفكُّ  شَ
بَ أَ وَ  ،)أي شغله التفكر يف أمور اآلخرة وما سيؤول إليه مصريه بعد الدنيا( نصَ

نَهُ اخلَ   للخـريات والصـاحلات اتعب اخلوف بدنـه وجعلـه يسـارعأي ( وفُ بَدَ
  .IRH»)من شدة احلساب ودقته للنجاة يف اآلخرة

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
مَ اهللاُ امرَ « حِ رَ فَ رَ كَّ ، وَ أً تَفَ َ َ فَ اعتَربَ ، فَ أَ اعتَربَ َ وَ مَ  نَّ أَ كَ برصَ ـنَ ائِ كَ  ا هُ  نٌ مِ
نْ نيَ الدُّ  ْ  ا عَ ليلٍ ملَ ن، وَ  قَ ـوَ نَّ مَ أَ كَ يَكُ ـ ا هُ ـنَ ائِ كَ ةِ  نٌ مِ ـرَ ـ اآلخِ لِ امَّ عَ ْ  قَ  يـلٍ ملَ

لْ  زَ   .ISH»يَ
 

وهــو تنبيــه للمــؤمن إىل أن ال يســتويل التفكــري الــدنيوي عــىل عقلــه (
وترصفاته كلها، بل ينبغي أن حيسب حساب املوت الذي قد يفاجئه يف أي 

 ).حلظة ليفتح أبواب اآلخرة ويغلق أبواب الدنيا
                                                             

 . ١٥٣اخلطبة  ،هنج البالغة )١(

 )النصب هو شدة التعب واالرهاق( . ٨٣اخلطبة  ،هنج البالغة )٢(
 . ١٠٣اخلطبة  ،هنج البالغة )٣(



 

 ٨٨١ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

 

ر يف أحوال األمم املاضية وعواقب أمورهاالت  فكّ
 

 : قال× يف وصيته البنه احلسن× عن أمري املؤمنني
، إِ نَ ا بُ يَ « ْ  نْ إِ  وَ ينِّ يَّ نْ أَ  ملَ نْ  كُ مرَ مَ رتُ عُ مِّ بيل، فَ كَ  عُ ـانَ قَ  د نَظَـرتُ يفِ قَ

م، وَ ـلِــعامَ أَ  ــرتُ يفِ هِ م، وَ خبَــ أَ فَكَّ هِ تُ يفِ ارِ م آثَــرسِ هِ ــدتُ تَّــحَ ، ارِ  ى عُ
م، بَلْ أَ كَ  هِ دِ نْ ى إِ  انتَهَ امَ بِ  ينِّ أَ كَ  حَ َّ مِ م قَ مُ أُ  يلَ هِ عَ ورِ رتُ مَ مِّ لِ أَ  د عُ م إِ ـوَّ  ىلَ هِ

م هِ رِ   .IQH»آخِ
أي أن اإلنسان يستطيع من خالل فكره الثاقب أن يستفيد من جتـارب (

 ).وأحداثها املنرصمة لبناء حياته املعارصة وحياته القادمة بعد املوتالدنيا 
 

 فكر يف عظمة اهللالت
 : قال× عن اإلمام الصادق

ةِ إِ أَ « بادَ لُ العِ رِ يفِ دمَ فضَ تِهِ يفِ  اهللاِ وَ انُ التَّفكُّ درَ   .IRH» قُ
بمعنى أن يالحظ اإلنسان عظمـة اهللا وقدرتـه يف مجيـع األمـور التـي (
اليوميـة  ت، من حدوث الليل والنهار، ومن تغري األجـواء واملناخـاهحول

ل أحوال الناس من الفقر والغنى والسالمة واملرض، والفصلية، ومن تبد
هتم وعــواطفهم اومــن تنــوع طبــائع النــاس وأشــكاهلم وعقــوهلم وقــدر

                                                             

 . ٣١الكتاب  ،هنج البالغة )١(

 . ٢/٥٥: ايفالك )٢(



 

 ٨٨٢ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

ومــن مجـال اخللقــة والطبيعــة املختلفـة التــي اعطاهــا اهللا واحساسـاهتم، 
لألشياء، ومن والدة الطفل الصغري وممات الرجل الكبري والشاب اليـافع 

تجىل وجــود اخلـالق وقدرتــه وإرادتــه ي كـل يشء يـــوأمثـال ذلــك، ففــ
ر ملن وفقه اهللا إليه يكون سبباً للهد وزيـادة  وعظمته، فإن مثل هذا التفكّ

 )اإليامن
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
رُ يفِ « كُّ ةُ  آالَ التَّفَ بادَ   IQH»ءِ اهللاِ نِعمَ العِ

 

فلو عدد اإلنسـان نعـم اهللا الظـاهرة والباطنـة واملعلومـة واملجهولـة (
هبا وألدرك مـد نعـم اهللا  ةخلفية واملنسية ملا استطاع حرصها واإلحاطوا

  )وإحسانه وفضله والذي خيفى عن بعض الناس لألسف الشديد
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
رُ يفِ « لَكُ التَّفكُّ امَ  مَ ةُ املُخلَصنيَ األَ اتِ وَ وَ وتِ السَّ بادَ   IRH»رضِ عِ

 

 اتالنجـوم والكواكـب واملجـرّ فحينام يشاهد اإلنسان عظمـة اهللا يف (
وعظيم مـا خلقـه اهللا يف هـذا الكـون الرحيـب ال يملـك إال اخلشـوع هللا 

يفِ والتسليم واخلضوع للخالق العظيم الرحيم  فَاقِ وَ اتِنَا يفِ اآلْ هيِمْ آيَ نُرِ ﴿سَ
َ لَ  تَبَنيَّ تَّى يَ مْ حَ هِ سِ ﴾ـأَنفُ َقُّ هُ احلْ مْ أَنَّ  ) هُ

                                                             

 . ١١٤٧ /غرر احلكم  )١(

 . ١٧٩٢ /غرر احلكم  )٢(



 

 ٨٨٣ 

رأحاديث يف الفكر وا  لتفكّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
بَ  الَ « ةَ كَ عِ رِ يفِ ادَ زَّ وَ التَّفكُّ ةِ اهللاِ عَ نعَ   IQH»لَّ جَ  صَ
فإن التأمل يف أي موضوع مـن مواضـيع احليـاة يكشـف عـن عظمـة (

اتِ اخلالق وتدبريه لكل مـا يف هـذا الكـون الواسـع﴿ وَ ـامَ لْـقِ السَّ إِنَّ يفِ خَ
ارِ آليَاتٍ  النَّهَ يْلِ وَ تِالَفِ اللَّ اخْ ضِ وَ األَرْ يلِ األألُ وَ بَابِ وْ ونَ * لْ رُ كُ ـذْ ينَ يَ ذِ الَّ

نَا  بَّ ضِ رَ األَرْ اتِ وَ وَ امَ لْقِ السَّ ونَ يفِ خَ رُ كَّ تَفَ يَ ِمْ وَ نُوهبِ َ جُ ىلَ عَ ا وَ ودً عُ قُ ا وَ اهللاَّ قِيَامً
ابَ النَّارِ  ذَ نَا عَ قِ انَكَ فَ بْحَ ذا بَاطِالً سُ تَ هَ لَقْ ا خَ  ﴾مَ

 

 التفكر يف العبادات والتكاليف 
 

 : قال ×عن أمري املؤمنني
ريَ يفِ الَ « ةٍ لَ  خَ بادَ ، وَ يهَ يسَ فِ  عِ هٌ ريَ الَ ا تَفقُّ لمٍ لَ يفِ   خَ ، يسَ فِ  عِ ـرٌ يـهِ تَفكُّ

ريَ يفِ الَ وَ  بُّرٌ يهَ يسَ فِ ةٍ لَ  قِراءَ  خَ   IRH»ا تَدَ
عانيها ومعرفة ما ملوالفقه  ،فإن اهللا يريد من املؤمن النوعية يف العبادات(

وسائل لرتبية اإلنسان وهتذيبـه وهدايتـه فإن العبادات هي  ،يريده اهللا منها
وكذلك هو املوضوع يف العلم فإن الفكر هو  ،إىل ربه وإىل رصاطه املستقيم

الذي يرسخ املعرفة ويرشد إىل تفاصيلها والعالقات بـني اجزائهـا ويـدل 
عىل الروابط واملؤثرات الداخلية واخلارجية التي تؤثر يف موازين األشياء، 

                                                             

 . ١٤٦ /األمايل للطويس  )١(

 . ٢٠٤ /حتف العقول  )٢(



 

 ٨٨٤ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

فإن القراءة بـالنظر مـن دون اسـتعامل  ،لفكر يف القراءةومثل ذلك يف أثر ا
العقل والفكر والفهم ملا يقرأه اإلنسان من قـرأن أو دعـاء أو كتـاب هـي 

يء مـن املعرفـة أو اخلشـوع أو ـوال تنفع صـاحبها بشـفيها  حياةقراءة ال 
 وهي إضاعة للوقت واجلهد،التقو.( 
ضاعن   : قال÷ اإلمام الرِّ

ةُ لَ  « بادَ ةَ الصَّ كَ  يسَ العِ ، إِ ةِ وَ الَ ثرَ بَـ اـمَ نَّ الصومِ ـرُ يفِ العِ ةُ التَّفكُّ مـرِ  أَ ادَ
  IQH»اهللا

أي أن ما يقرب اإلنسان إىل ربه ويرفع منزلته ومقامه عنده هو معرفته (
باهللا سبحانه، ومعرفة مقام الربوبية وخصائصـها ومعرفـة مقـام العبوديـة 

زاد خشوعه وتقواه وإخالصه له،  ولوازمها، فكلام ازداد اإلنسان علامً بربه
ولذا تكون عبادته عبادة شـكر وخضـوع وتقـرب إليـه، وليسـت عبـادة 
إلسقاط واجب أو إلفراغ ذمة منها، ولذا تكررت الروايات فيام مفاده أن 
صالة ركعتني يف تفكر وخشوع أفضل من عبادة سنة، فاملهم يف العبـادات 

 ).هو النوعية وليست الكيفية
 : أليب ذر الغفاريقال ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 

تبَ ا أَ يَ « كعَ ، رَ تانِ فِ  انِ ـا ذَرٍّ دَ قتَصِ نْ ـمُ ريٌ مِ رٍ خَ كُّ القَلـبُ قِيامِ لَيلـةٍ وَ  ي تَفَ
  IRH»اهٍ سَ 

                                                             

 . ٢/٥٥: الكايف )١(

 . ٢/٥٩: تنبيه اخلواطر )٢(



 

 ٨٨٥ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

ن الصالة مع اقبال القلب عىل اهللا والتفكر يف أجزاء الصـالة متـأل اإذ (
 ).القلب خشوعاً وخضوعاً هللا تعاىل

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
رُ سَ تَ « كُّ نْ فَ ريٌ مِ ةٍ خَ بَ  اعَ نَةٍ عِ ةِ سَ رُ نَّامَ إِ ﴿ ادَ كَّ تَذَ   IQH»﴾ابِ ولُوا األَلبَ أُ  يَ
ن بالتفكر يصل اإلنسان إىل معرفة اهللا سبحانه وتعاىل ويتوفق هبذه اإذ (

يف املعرفة إىل عبادته العبادة الصحيحة التي تقرب إليه وحتسب له يف آخرته 
ادات والشكليات ال يكون هلا إال ثواب قليل حني أن قضاء الوقت يف العب

 ).يتناسب مع عقل ووعي فاعلها
 

 التفكر املنهيّ عنه
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

رُ « كَّ لقِ وَ وا يفِ تَفَ روا يفِ الَ  اخلَ كَّ م الَ إِ فَ ،  اخلالِقِ  تَفَ هُ نَّكُ درَ رونَ قَ   IRH» تَقدِ
التي وضعها ال تتجاوز احلدود  حمدودة ألن قدرة العقل مهام سمت فهي(

رص حـدوداً وللسـمع حـدوداً وللطاقـة البدنيـة حـدوداً ـاهللا له، فكام أن للب
وقيوده والتي يعجز فيها عن تصور اهللا سبحانه وتعاىل  فكذلك للعقل حدوده

ـوَ  هُ ءٌ وَ ْ ثْلِـهِ يشَ مِ ـيْسَ كَ يعُ  الذي ليس له شـبيه أو مثيـل أو نظـري ﴿لَ ـمِ السَّ
ريُ  الوصول إىل فهـم حقيقـة ذاتـه كـام يعجـز عن  االنسان عجز﴾ ولذا يالبَصِ

 .)الطفل عن التفكري والتصور للحقائق العلمية التي تفوق عقله وعمره
                                                             

 . ٧١/٣٢٧: بحار األنوار )١(

ل  )٢(  . ٥٧٠٦ /كنز العامّ



 

 ٨٨٦ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
روا يفِ « كَّ الَ تَفَ ، وَ ءٍ رُ  كُلِّ يشَ كَّ   IQH»اتِ اهللاِ ذَ يفِ  وا تَفَ
وهي دعوة إىل التفكري يف عظمة اهللا يف خلقه ويف قوانينه وسننه احلاكمة (

يف هذا الكون إذ بالتفكري يمتلك اإلنسان مفاتيح املعرفـة التـي تقـوده إىل 
 .)سعادة الدنيا واآلخرة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
روا يفِ « كَّ لقِ اهللاِ، وَ تَفَ رُ الَ  خَ كَّ   IRH»تَهلِكوافَ   اهللاِوا يفِ  تَفَ
إذ قد يدخل الشيطان يف هذا التفكري ويسبب معضلة فكرية لصـاحبها (

فــإن العقــل مهــام كــان  الضــياع واإلنحــراف عــن رصاط اهللاتقــوده إىل 
اكـرب  ن ذلـكأل، فإنه يعجز عن معرفة ذات اهللا وإدراك كنهه واسعاوكبريا

  .)هبامن قدرته وحدوده التي حدده اهللا 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « رَ يفِ  مَ كَّ دَ ـل ذاتِ اهللاِ أَ تَفَ   ISH»حَ
يف  أجز عن إجياد اجلواب عىل ما يطرأي أن التفكري يف ذات اهللا مع الع(

ولذا  ،الذهن من األسئلة واالستفسارات يقود اإلنسان إىل اإلحلاد والكفر
فقد أوىص القرآن بالسؤال من أهل العلم واملعرفة للوصـول إىل احلقـائق 

                                                             

ل  )١(  . ٥٧٠٤ /كنز العامّ

ل  )٢(  . ٥٧٠٥ /كنز العامّ

 . ٨٤٨٧: غرر احلكم  )٣(



 

 ٨٨٧ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

ونَ وسبل السالمة ﴿ لَمُ عْ نتُم الَ تَ رِ إِن كُ كْ لَ الذِّ واْ أَهْ أَلُ  .)﴾فَاسْ
اعن   : قال× دقاإلمام الصّ

مْ يَّ إِ « رَ يفِ وَ  اكُ كُّ رَ يفِ  نَّ إِ فَ ،  اهللاِالتَّفَ كُّ زِ  اهللاِ الَ التَّفَ زَّ ، إِ اً  تِيهَ الَّ يدُ إِ  يَ نَّ اهللاَ عَ
هُ األَ  لَّ الَ جَ وَ  كُ قدَ الَ ارُ وَ بصَ تُدرِ فُ بِمِ   IQH»ارٍ  يُوصَ

فإذا كان اإلنسان يعجز عن رؤية قرص الشمس وهو ير نورهـا وال (
 ،وهي خلق مـن خلـق اهللا تعـاىل ،ظره أن يبلغ حقيقتها وكنههايستطيع بن

فكيف يستطيع أن يعرف حقيقة اخلالق وعظمته مع عجز عقلـه وقدراتـه 
 .)كثري من احلقائق يف هذا الكون العظيمعن الوصول إىل 

 : قال× عن أمري املؤمنني
كرُ يفِ « سٌ الفِ وَ ةِ هَ كمَ ريِ احلِ   IRH» غَ
 املجديةة أو التفكر يف املوضوعات التافهة وغري أي أن التخيالت الطوبائي(

أو اإلقدام عىل موضوعات من دون دراسة وتدبري هو تضييع لوقت اإلنسان 
فالتفكري ينبغي أن يكون تفكرياً موضـوعياً وباألسـس الصـحيحة  ،وجهده

 ).املنهجية ليقود اإلنسان إىل األعامل املثمرة والنتائج اإلجيابية
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « هُ يفِ  مَ ثُرَ فِكرُ تهُ إِ ايصِ  املَعَ كَ عَ   ISH»الَيهَ  دَ
                                                             

 . ٥٠٣: األمايل للصدوق  )١(

 . ١٢٧٨ /غرر احلكم  )٢(

 . ٨٥٦١ /غرر احلكم  )٣(



 

 ٨٨٨ 

ر  أحاديث يف الفكر والتفكّ

مة من الشهوات واملعـايص أن كثرة بمعنى ( أو التفكري يف األشياء املحرّ
فعل احلرام حيرك عقل اإلنسان ونفسه نحـو اإلهـتامم هبـذه املوضـوعات 

ان وبالتايل جيره إىل اإلقدام عليها ولـذا فـإن مـن اخلـري أن يتجنـب اإلنسـ
  .)التفكري أو االشتياق إىل موارد احلرمة واملعصية

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « هُ يفِ  مَ ثُرَ فِكرُ بَت عَ  اللَّ كَ لَ اتِ غَ يهِ ذَّ   IQH»لَ
وهي دعوة إىل التفكري اإلجيايب يف املوضوعات النافعة التي تعود عـىل (

كري واإلشتياق إىل اإلنسان باخلري والربكة والرمحة اإلهلية وذلك بتقليل التف
 ).اللذائذ والشهوات

 
 
 

 + ++  

                                                             

 . ٨٥٦٤ /غرر احلكم  )١(



 

 ٨٨٩ 

 دعاؤه لدخول شهر رمضان

 
 دعاؤه لدخول شهر رمضان

 
@Í˙b«Ü 

@Êbõflä@ãËí@fiÏÇá€J 
 

مدُ  ي هللا احلَ انَـا الَّـذِ ـدَ هِ، هَ مدِ حَ نَا لـِ لَ عَ جَ نْ  وَ ونَ  IQHأَهلِهِ  مِ كُ  لِنـَ
انِهِ  نَ  إلِحسَ ، مِ ينَ اكِرِ نَا الشَّ يَ ـزِ يَـجْ لـِ ىلَ  وَ لِكَ  عَ اءَ  ذَ زَ نِنيَ  جَ سِ   .املُحْ

مدُ  احلَ ي هللا وَ ا الَّذِ بَانَ ، IRHحَ ينِهِ نَا بِدِ تَصَّ اخْ تِهِ  وَ لَّ نَا ،ISHبِمِ بَّلَ سَ  ITHوَ
                                                             

 أن ينبغي ملا عمل برنامج يمثل املباركة يف الصحيفة حيث األدعية روائع من وهو* 
 املبـارك الشـهر هـذا يف والسـلوك واألعـامل األخـالق يف اإليـامن أهل عليه يكون

 مـن يـوم كـل يف بـه يدعوا أن واملؤمنات باملؤمنني وحري العظيمة بجوائزه ليفوزوا
مضامني العاليـة التـي ـفحسب وأن يتفكروا يف الـ أوله يف وليس املبارك الشهر أيام

اشتمل عليها هذا الـدعاء لكـي يسـتطيعوا أن يـؤدوا حـق الشـهر ويسـتفيدوا مـن 
 .الوا عظيم الثواب والفضل واألجرالنفحات اإلهلية العظيمة فيه لين

أي جعلنا من أهل احلمد فإنّ للحامدين درجات يف اجلنة وتوفيقـات يف الـدنيا  )١(
دون(ويف احلديث  ل من يدخل اجلنة احلامّ  .)أوّ

أي اختصـنا بدينـه اإلسـالمي ورشيعتـه (اختصنا، أكرمنا، أنعم علينـا : حبانا )٢(
 .)اإلنسانية السمحاء

ا يُطاع هبا تسمى ديناً، ومـن حيـث جيتمـع (ته رشيع: ملّته )٣( الرشيعة من حيث أهنّ
 يولد عىل عبده أن تعاىل اهللا فضل مراد من العبارة هو أنّ منـ، وال)عليها تسمى ملّة

بَ  وأن بيتـه وأهـل النبي توايل مسلمة عائلة يف بـِ  أهـل مـن وجيعلـه اإليـامن إليـه حيُ
 .بثمن تكافأ ال والتي عنها املغفول أو اخلفية اهللا نعم من وتلك والدين، الصالح

هنا : سبّلنا )٤(  .)نحو سبيل أو طريق(وجّ

TT 



 

 ٨٩٠ 

 دعاؤه لدخول شهر رمضان

بُلِ  يفِ  انِهِ  سُ ا ،IQHإِحسَ هَ لُكَ نِّهِ  لِنَسْ ، إِىلَ  بِمَ انِهِ وَ ضْ داً  رِ هُ  محَ بَّلُ تَقَ نَّا، يَ  مِ
يَرىضَ  نَّا بِهِ  وَ   .عَ

دُ  مْ احلَ ي هللا وَ عَ  الَّذِ نْ  لَ جَ بُلِ  تِلْكَ  مِ هُ  السُّ رَ هْ رَ  شَ هْ ، شَ انَ ضَ مَ  رَ
رَ  هْ يَامِ  شَ رَ  ،الصِّ هْ شَ مِ  وَ رَ  ،اإلِسالَ هْ شَ ورِ  وَ رَ ،IRHالطَّهُ هْ شَ يصِ  وَ حِ  ،ISHالتَّمْ

                                                             

هي السبل التي فيها هبات عظيمة من اهللا ونفحات خاصة منـه : سبل اإلحسان )١(
حيث فتح فيها أبواباً إىل مغفرته وفضله ورضوانه كـاحلجّ وشـهر رمضـان والليـايل 

نتها واأليام اخلاصة يف هذه األشهر ويف غري ها من األيام والليايل املباركة التـي تضـمّ
 .الروايات الرشيفة

أي الطهارة من املعايص واآلثـام، إذ ينبغـي أن يكـون شـهر رمضـان : الطهور )٢(
املبارك تطهرياً للعباد من الذنوب والسـيئات، وتطهـرياً للمجتمـع اإلسـالمي مـن 

عىل الفرد واملجتمـع عنـد اآلثام واملعايص، ولذا جيب أن تسود مظاهر حرمة الشهر 
دخول شهر رمضان املبارك مـن حتـريم االفطـار العلنـي يف أوقـات الصـيام ومنـع 
ت بيع اخلمور وصاالت اللهو وجمالس اللغو التي تصد عن سبيل اهللا وكـل مـا  حمالّ

 .يمنع من ذكره والتقرب إليه يف هذا الشهر املبارك
فـإن الغـرض مـن (الشوائب، االمتحان والتخليص من  االختبار،: التمحيص )٣(

احلياة الدنيا هو اختبار اإلنسان ليصل إىل اجلنة أو النـار، ومـن ذلـك اإلختبـار هـو 
اإلختبار يف الطاعات والعبادات للوصـول إىل كـامل الطاعـة واالخـالص وحتقـق 
املعاين واألهداف والقيم التي يريدها اهللا من عباده، فليس الغرض من العبادات هو 

يل اخلايل من املحتو وإنّـام الغـرض هـو الوصـول إىل مراتـب الكـامل األداء الشك
والقرب، وكذا يف بقية التكاليف والطاعات ، ولـذا جيـب أن يكـون شـهر رمضـان 

للتمحيص والرقي الديني الـذي يتخلصـون فيـه مـن كـل  اً املبارك للمؤمنني، شهر
 ). شائبة أو معصية تبعدهم عن اهللا
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رَ  هْ شَ يَامِ  وَ ي﴿ IQHالقِ لَ  الَّذِ زِ ، فِيهِ  أُنْ رآنُ ً  القُ دَ ، هُ يِّنَاتٍ  لِلنَّاسِ بَ  وَ
نَ   مِ دَ انِ  الـهُ رقَ الفُ   .﴾وَ

انَ  أَبَ تَهُ  IRHفَ يلَ ـىلَ  فَضِ ـائِرِ  عَ ، سَ ورِ ــهُ امَ  الشُّ ـلَ  بـِ عَ ـنَ  لَــهُ  جَ  مِ
اتِ  مَ رُ ةِ  احلُ ورَ فُ ائِلِ  ،ISHاملَوْ ضَ الفَ ةِ،ـال وَ ورَ ـهُ شْ مَ  مَ رَّ حَ ـا فِيــهِ  فَ  مَ

ــلَّ  هِ  يفِ  أَحَ ِ ــريْ ــرَ  إِعظَامـــاً، غَ جَ حَ مَ  فِيــهِ  ITHوَ بَ  املَطَــاعِ ــارِ املَشَ  وَ
اماً، رَ عَ  إِكْ جَ تاً  لَهُ  لَ وَ قْ يِّناً  وَ ِيزُ  الَ  IUHبَ لَّ  جيُ زَّ  جَ عَ مَ  أَنْ  وَ ـدَّ قَ ، يُ ـهُ بْلَ  قَ

الَ  بَلُ  وَ قْ رَ  أَنْ  يَ خَّ ؤَ نْهُ  يُ   .IVHعَ
لَ  ثُمَّ  ةً  فَضَّ ةً  لَيْلَ ـدَ احِ ـنْ  وَ ، مِ ـىلَ  لَيَالِيـهِ ، أَلـفِ  لَيَـايلِ  عَ رٍ ـهْ  شَ

                                                             

 .أو أواخر اللّيل السحر وخاصة وقت ت والصاحلاتأداء العبادا: القيام  )١(
 .)أي بنيّ منزلة الشهر وحرمته بصورة واضحة رصحية(فأظهر، : فأبان )٢(
وقد توالت اآليـات والروايـات الكثـرية يف رشح فضـل (الكثرية : املوفورة )٣(

 .)الشهر وحرمته
رَ   )٤( جَ م يف هذا ال( عَ نَ مَ ، سَ بَ حَ : حَ شهر تناول الطعام مع أي إن اهللا سبحانه حرّ

ة الصيام اعظاماً حلرمة الشهر وبياناً ألمهيته وداللة عىل  مات أخر خالل مدّ حمرّ
 .)اختالفه عن بقية األيام والشهور

 .واضحاً وحمدداً : بيّناً   )٥(
بمعنى أنّ اهللا سبحانه ال يقبـل أن يسـتبدل الصـيام يف غـريه مـن الشـهور  )٦(

رمضان وذلك الختصاص هـذا الشـهر املبـارك بعنوان أن يكون بدالً عن شهر 
 .بمميزات إهلية خاصة ال تتعلق بالصوم فحسب



 

 ٨٩٢ 

 دعاؤه لدخول شهر رمضان

ا هَ امَّ سَ ةَ  وَ لُ ﴿ القَدرِ  لَيْلَ نَزَّ ةُ  تَ ئِكَ وحُ وَ  املَـالَ ا الرُّ نِ  فِيهَ ِمْ  بِإِذْ هبِّ نْ  رَ  مِ
لِّ  مٌ  ،﴾أَمرٍ  كُ الَ ائِمُ  سَ ةِ  دَ كَ َ لُوعِ  إِىلَ  الربَ ، طُ رِ جْ ىلَ  الفَ ـنْ  عَ ـاءُ  مَ  يَشَ
نْ  بَادِهِ  مِ مَ  بِامَ  عِ نْ  أَحكَ ائِهِ  مِ ضَ   .قَ

مَّ  لِّ  اللَّهُ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ آلِهِ، حمُ أَل وَ نَاوَ مْ ةَ  ـهِ فَ عرِ لِهِ  مَ إِجْ  ،IQHفَضْ لَ وَ  الَ
تِهِ، رمَ ظَ  حُ فُّ التَّحَ َّا وَ ظَرتَ  ممِ نَّـا فِيهِ، IRHحَ أَعِ ـىلَ  وَ هِ  عَ ـيَامِ ـفِّ  صِ  بِكَ

حِ  ارِ وَ نْ  ISHاجلَ ، عَ يكَ عَاصِ ا مَ هَ ـالـِ تِعمَ اسْ ، بِامَ  فِيهِ  وَ يكَ تَّـى يُرضِ  حَ
ا ITHنُصغِيَ  الَ  ـنـَ ـاعِ مَ أَسْ ، إِلَـى بـِ ـوٍ الَ  لَغْ عَ  وَ ــرِ نَا نُسْ ـارِ  إِىلَ  بِأَبصَ

                                                             

 املبـارك رمضـان شـهر هو لعباده اهللا فتحها التي العظيمة الرمحة أبواب من )١(
ية اإلنسان مقادير فيه يكتب والذي  يقـدر ال مـا عطائـه مـن فيه اهللا وهيب السنوّ
 ونفسـياً  روحيـاً  دخوله قبل الشهر هلذا داداالستع ينبغي ولذا تصوره عىل الفكر

 متميز بشكل الستثامره اسالمي برنامج ورسم الرشعية مسائله بمراجعة وفكرياً 
 .األشهر بقية عن

مت: حظرت  )٢(  .ومنعت حرّ
 يف الوقـوع عـن واليد ذنواأل واللسان كالعني اجلوارح منع: اجلوارح كف  )٣(

 مـن اجلـوارح هـذه عليـه تكون أن ينبغي ما تباعاً  اإلمام يستعرض حيث احلرام
األوقـات واألشـهر  كـل يف مسـتمرة حالـة لتكون املبارك رمضان شهر يف حال

األخر. 
واهتامم واملراد باللغو هو األحاديث الفارغة التـي ال  بأنتباه نستمع: نصغي )٤(

 .نفع فيها يف الدنيا وال يف اآلخرة
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تَّـى ،IQHلَـهوٍ  حَ ـطَ  الَ  وَ بْسُ نَا نَ يَ ْظُـورٍ  إِىلَ  أَيـدِ الَ  ،IRHحمَ ـطُــوَ  وَ  نَـخْ
ا ـنـَ امِ ـدَ أَقْ ـورٍ  إِلَــى بـِ جُ تَّـى ،ISHحمَ حَ نَـا ITHتَعِـيَ  الَ  وَ ـا إِالَّ  بُطُونُ  مَ

، الَ  أَحلَلْتَ نْطِقَ  وَ نَتُنَاأَل تَ ثَّلْتَ  بِامَ  إِالَّ  سِ الَ  ،IUHمَ لَّفَ  وَ تَكَ ـا الَّ إِ  IVHنَ  مَ
ينِ  نْ  يُدْ ، مِ ابِكَ الَ  ثَوَ تَعَاطَى وَ ي إِالَّ  IWHنَ قِي الَّذِ نْ  IXHيَ ، مِ ابِكَ قَ ـمَّ  عِ  ثُ

                                                             

الوقـت يف مشـاهدة مـا ال ينفـع مـن  أي ال نصــرف: ال نرسع بأبصارنا إىل هلو)١(
 قـد ملـا وهتدره اضافة الوقت تضيع التي التافهة واألفالم الربامج األمور كمشاهدة

مات من فيها يوجد ب إىل  حمرّ وآثام فشهر رمضان هو شهر الطاعة والعبـادة والتقـرّ
 .والسخافة واللعب أو الضحك اهللا وليس شهر اللهو

مــات كالســـرقة والغــش  عــن االمتنــاع بمعنــى( ممنــوع حمــرم،: حمظــور )٢( املحرّ
 ).األيدي واجلوارح يف فعل احلرام اوالتدليس وما شابه التي تستعمل فيه

اللهـو  وجمالس الفساد أماكن إىل الذهاب عن االمتناع بمعنى( حمبوس: حمجور )٣(
 ).التي يضاع فيها الوقت ويكتسب فيها االثام والسخافة

 ).احلالل الكسب من احلالل الطعام دواملرا( وحتوي جتمع :تعي )٤(

 سـبحانه اهللا يـريض بام التكلم واملراد( االمثال ورضبت وقلت تكلمت أي: مثّلت )٥(
القول أو الكالم الذي ال فائدة فيـه باإلضـافة إىل االمتنـاع عـن  من الفضول واجتناب

 ).الكذب والغيبة والسبّ والشتم وكل إساءة وإثم يستعمل فيها اللسان

 والسـعي اجلهـد يكـون أن واملراد( بجهد أو مشقة هو العمل التكلف: تكلفن )٦(
 مجـع زينـة يف يكـون أن مـن املباركة بدالً  األعامل من واملثوبة األجر فيه فيام والعناء

 ).ومغانمها الدنيا

 رعـالشـ مـع ينسـجم بـام إالّ  األعامل أو التجارة تكون ال أي( نتعامل: نتعاطى )٧(
 ).وأداء ممارسة أو اءرش أو بيعاً  الرشيف

 .ويبعد حيمي، حيفظ: يقي )٨(
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لِّصْ  لِكَ  خَ هُ  ذَ لَّ نْ  كُ اءِ  مِ ئَ ائِنيَ  رِ رَ ةِ  ،IQHالـمُ عَ مْ سُ عِنيَ  وَ ـمِ  الَ  ،IRHاملُسْ
كُ  ِ داً  فِيهِ  نُرشْ ، أَحَ ونَكَ الَ  دُ بْتَغِي وَ اداً  ISHبِهِ  نَ رَ ا مُ وَ   .كَ سِ

مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ نَا وَ قِفْ ىلَ  فِيهِ  وَ اقِيتِ  عَ وَ اتِ  مَ وَ لَ  الصَّ
سِ  مْ ا ،ITHاخلَ ودِهَ دُ ، الَّتِي بِحُ دْتَ دَّ ا حَ هَ وضِ رُ فُ ي وَ ، الَّتـِ ـتَ ضْ رَ  فَ

ا هَ ائِفِ ظَ وَ ، الَّتِي وَ تَ ظَّفْ ـا وَ َ اهتِ قَ أَوْ ي وَ ، الَّتـِ ـتَّ قَّ لنَـا وَ أَنزِ ـا وَ  فِيهَ
لَةَ مَ  يبِنيَ  نْزِ لِ  IUHاملُصِ نَازِ مَ ا،ـلـِ افِظِنيَ  هَ َا، احلَ اهنِ َركَ ينَ  ألِ دِّ ا املُؤَ  لَــهَ

                                                             

هو إظهار الفعل احلسن أمام الناس خداعاً وطلباً للثناء واملصـلحة مـع : الرياء )١(
اإلمتناع عن ذلك يف حالة الوحدة والعزلة، واملراد هو أن يكون العمـل خالصـاً هللا 

 .ومن دون أي رياء
ى املـراد ـنة واملديح بني النـاس واملعنـأي طلب السمعة احلس: سمعة املسمعني )٢(

 بالصـالح التظاهر هبا يراد ال اهللا لوجه ينبغي أن تكون خالصة الصاحلة أنّ األعامل
 .أخر دنيوية مصلحة أية أو املجتمع يف احلسن والصيت السمعة كسب أو

 .)بِهِ (بدالً من ) فِيهِ (ويف نسخة  )٣(
 وقتهـا أول يف الصـالة أداء عـىل حافظـةامل الشـهر هـذا يف املهمـة األشياء من  )٤(

 بمعانيهـا والتفكر القلبي والتوجه اخلشوع من الروايات فيها وردت التي وبالكيفية
يف  معـاين عـىل حيتـوي حيـث القلوب نور كتاب يف الصالة خصائص فصل راجع(

 ).ودرجاهتا وسرية املعصومني  يف ادائهاموضوع الصالة 

محققني ألغـراض الصـالة وأهـدافها وحـدودها ـالـ: الـمصيبني لـمنازلــها )٥(
والـتفهم  التوجه من ورشوطها ومستحباهتا وفروعها أركاهنا فـي رعيةـوالش الفقهية

: لـمعانيها والـخشوع واإلقبال عىل اهللا بحيث تكون الصالة كمـا أرادها اهللا بقولـه
الةَ  إِنَّ ﴿ ى الصَّ نْهَ نِ  تَ اءِ  عَ شَ حْ فَ رِ  الْ نْكَ الـمُ كْ  وَ ذِ لَ ُ  اهللاِ رُ وَ ربَ  .﴾أَكْ
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ا، يفِ  َ اهتِ قَ ىلَ  أَوْ ا عَ نَّــهُ  مَ كَ  سَ بْـدُ ـولُكَ  عَ سُ رَ اتُكَ ( وَ وَ ـلَ يْـهِ  صَ لَ  عَ
آلِهِ  ي ،)وَ ا فـِ هَ وعِ كُ ا رُ ودِهَ جُ سُ ِيعِ  وَ مجَ ا وَ ـلِهَ اضِ وَ ـىلَ  ،IQHفَ ـمِّ  عَ  أَتَ
ورِ الطَّ  هِ  هُ بَغِ أَسْ ِ  ،IRHوَ أَبنيَ وعِ  ISHوَ شُ هِ  اخلُ غِ أَبلَ   .وَ

نَا قْ فِّ وَ َنْ  فِيهِ  وَ لَ  ألِ نَا نَصِ امَ ِّ  أَرحَ الربِ ةِ  بـِ ـلَ الصِّ أَنْ  ،ITHوَ ـدَ  وَ اهَ تَعَ  نَ
نَا انَ ريَ الِ  جِ فْضَ العَطِيَّةِ  بِاإلِ أَنْ  ،IUHوَ لِّصَ  وَ الَ  نُخَ وَ ـنَ  نَاـأَمْ ـاتِ  مِ  ،IVHالتَّبِعَ

                                                             

 .أي أُصوهلا وقيمها وآداهبا ومستحبّاهتا: فواضلها )١(
 .أوسع استحباباته: أسبغه )٢(
ه تأثرياً : أبني اخلشوع وأبلغه )٣(  .أوضح اخلشوع وأكمله وأشدّ
 أفضـل إلقامـة اسـتثنائية فرصة املبارك الشهر هذا: نصل أرحامنا بالربّ والصلة )٤(

 جتتمـع حيـث واجلـريان واألصـدقاء واإلخـوان األرحامو األقارب مع العالقات
 اإلفطـار دعـوات اسـتثامر ينبغـي ولذا إليه والتقرب وطاعته اهللا حب عىل القلوب

 واألرسيـة األخوية والزيارات والدعاء الذكر وجمالس والندوات املساجد ولقاءات
 .الكبري اهلدف هذا حتقيق يف
معنـى صـلة اجلـريان وتفقـد أحـواهلم ب: نتعاهد جرياننـا باالفضـال والعطيـة )٥(

والعناية والرعاية والضيافة هلم يف هذا الشهر املبارك وأقلّه تقديم يشء مـن الطعـام 
أو احللو إليهم قبل اإلفطار لنيل الثواب العظيم يف تفطري الصائمني وبـرّ املـؤمنني 

م عسى أن يكون هذا اخلري عـادة ألهـل اإليـامن يف كـل األوقـات برعايـة جـرياهن
 .واخواهنم واخواهتم يف اهللا وأرحامهم

أي اخـراج األمـوال الشــرعية املتعلّقـة بـاهللا أو : نخلص أموالنا من التبعـات )٦(
ة من كلّ تبعة يف كسـب املـال أو انفاقـه حياسـب اهللا عليهـا يـوم  بالناس وإبراء الذمّ

 .القيامة ليكون املال حالالً طيباً مباركاً 
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أَنْ  انُ  وَ هَ رَ اجِ  طَهِّ رَ اةِ  بِإِخْ كَ أَنْ  ،IQHالزَّ عَ  وَ اجِ رَ نْ  نُ ا مَ نَ رَ اجَ أَنْ  ،IRHهَ  وَ
فَ  نْصِ نْ  نُ نَا مَ مَ لَ أَنْ  ،ISHظَ مَ  وَ الـِ نْ  نُسَ ا، مَ انَ ادَ ا عَ اشَ نْ  حَ ودِيَ  مَ  عُ

، فِيكَ  لَكَ ـهُ  وَ إِنَّ وُّ  فَ ـدُ ي العَ ، الَ  الَّـذِ الِيـهِ وَ ـزبُ  نُ احلِ ي وَ  الَ  الَّـذِ
افِيهِ  أَنْ  ،ITHنُصَ بَ  وَ رَّ تَقَ نَ  فِيـهِ  إِلَيْكَ  نَ لِ  مِ اكِيَــةِ  األَعـامَ امَ  ،IUHالزَّ  بـِ

                                                             

 هـو والزكاة اخلمس أداء أوقات أفضل أن شك ال :نطهرها باخراج الزكاة )١(
 الشـهور مـن سـواه عـام فيه مضاعفة أضعافاً  الثواب يكون حيث رمضان شهر

واالجتامعـي الفـردي مردودهـا يكـون حيـث أوله يف كان وخاصة إذا األخر 
ها األخروي يتناسب مـع العطـاء يف هـذا الشـهر املبـارك  جداً  كبريا كام أن جزاءَ

 .اً كثريةويتضاعف أضعاف
فلعلّ السبب لقطع العالقة يف البداية كـان مـن جانبنـا (انقطع عنّا : هاجرنا )٢(

للتقصري يف حقّ اآلخر، فاألوىل يف هذ الشهر العفـو واملسـاحمة وإعـادة العالقـة 
األخوية سواء أكان السبب لقطع العالقة من جانـب الطـرف الــمقابل أو مـن 

 .)جانبنا
 والتقرب واصالحها النفس ملحاسبة فرصة مضانر شهر: ننصف من ظلمنا )٣(

 .باآلخرين التي تتعلق املعنوية أو املادية احلقوق من الذمة يف ما وابراء اهللا إىل
ية ـال نقي: ال نصافيه )٤( اً باإلس(م معه العالقات الودّ الم وأهلـه ـفمن يريد رشّ

ية معه كام تقام مع املؤمنني وا   .)لصاحلنيال ينبغي إقامة العالقات الودّ
 أن رمضـان شهر يف اإليامن ألهل ينبغي: وان نتقرب إليك باألعامل الزاكية )٥(

حيـث  األخـر األشهر من سواها عام متميزة وعباداهتم وأعامهلم حياهتم تكون
 تزداد التقو واالمتناع عن الذنوب كام يكثر فعل الصاحلات واخلـريات عسـى

  .هللا وفضله العظيم يف هذا الشهر املباركبرمحة ا الفائزين الصائمون من يكون أن



 

 ٨٩٧ 
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ا نَ رُ ـنَ  بِهِ  تُطَهِّ ، مِ نُوبِ نَا الـذُّ ـمُ تَعصِ ا فِيـهِ  وَ ـَّ ـتَأْنِفُ  ممِ ـنَ  IQHنَسْ  مِ
، يُوبِ تَّى العُ دَ  الَ  حَ ورِ يْكَ  IRHيُ لَ دٌ  عَ نْ  أَحَ ، مِ تِكَ ئِكَ الَ  ISHدُونَ  إِالَّ  مَ

ا دُ  مَ نْ  نُورِ ابِ  مِ ةِ  أَبوَ ، الطَّاعَ اعِ  لَكَ أَنوَ ـةِ  وَ ربَ   .إِلَيْكَ  القُ
مَّ  هُ أَلُكَ  إِينِّ  اللَّ قِّ  أَسْ ا بِحَ ذَ ، هَ رِ هْ قِّ  الشَّ بِحَ نْ  وَ بَّدَ  مَ عَ ، لَكَ  تَ  فِيهِ

نِ  ائِهِ  مِ قْتِ  إِىلَ  ابتِدَ نَائِهِ  وَ نْ  ،ITHفَ لَكٍ  مِ ، مَ بتَـهُ رَّ بِيٍّ  أَو قَ تَــهُ  نَ لْ  أَرسَ
ــعَ  أَو ــالِحٍ  دٍ ـبْ ، صَ ـــهُ صتَ تَصَ َ  أَنْ  اخْ ــيلِّ ــىلَ  تُصَ ــدٍ  عَ َمَّ ، حمُ ــهِ آلِ  وَ

أَهِّ  نَاـوَ امَ  فِيهِ  IUHلْ تَ  لـِ دْ عَ كَ  وَ لِيَاءَ نْ  أَوْ ، مِ تِكَ امَ رَ بْ  كَ جِ أَوْ  لَــنَا وَ
                                                             

 .)إىل الذنوب، كام كنّا يف السابق ونرجع نعود أي(نعاود ما سبق : نستأنف )١(
 .يأيت يقدم،: يورد  )٢(
بمعنى أن يكون عملنا يزيد عىل عمل املالئكة من (أي أقل، أخفض، : دون )٣(

 .)حيث النّوع واإلخالص لك
ب إىل اهللا منـذ فش: بحق من تعبد لك فيه )٤( هر رمضان هو شـهر عبـادة وتقـرّ

حيث تعبّد فيه عدد من األنبياء وأرشاف املالئكة  ملسو هيلع هللا ىلصالقدم وقبل بعثة النبي حممد
 .طاعة هللا وابتغاءً لفضله

لنا )٥( لك يف هـذا الشـهر مـن ـك وفضــأي اجعل لنا األهلية لنيل كرامتـ: أهّ
ب إليك بصـالح األعـامل وخـالص العبـادات  عـن معرفـة ووعـي خالل التقرّ

الً لإلرتقـاء  وبصرية، فإنّ أداء الصيام والعبادات بال وعيٍ ال جيعل اإلنسان مؤهّ
ل مثالً لقيادة الطائرات ال يكون كذلك إالّ بعـد درس وعلـم  اإليامين، فمن يتأهّ

 .ومترين ومواظبة عىل اإلرتقاء يف العمل
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ا هِ ـفِي بْتَ  مَ جَ َهلِ  أَوْ ةِ  ألِ ، يـفِ  املُبَالَغَ تِكَ اعَ نَا طَ لْ عَ اجْ  IQHنَظْـمِ  يفِ  وَ
نِ  تَ  مَ قَّ اسْ فِيعَ  حَ محَتِكَ  IRHاألَعـىلَ  الرَّ   .بِرَ

مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ نِّبنَـا وَ جَ ـادَ  وَ ، يفِ  ISHاإلِحلَ كَ يـدِ حِ وْ  تَ
ريَ  التَّقْصِ ، يفِ  وَ كَ يدِ جِ كَّ  متَ الشَّ ، يفِ  وَ ى دِينِكَ مَ العَ نْ  وَ ، عَ بِيلِكَ  سَ
الَ  غفَ اإلِ ، وَ تِكَ رمَ حُ اعَ  لـِ دَ نخِ اإلِ كَ لِعَ  وَ وِّ يْطَانِ  دُ يمِ  الشَّ جِ   .الرَّ

مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ ا وَ إِذَ انَ  وَ ـلِّ  يفِ  لَـكَ  كَ ـةٍ  كُ ـنْ  لَيلَ  مِ
ا لَيَايلِ  نَ رِ هْ ا، شَ ذَ ابٌ  هَ قَ ا رِ هَ تِقُ عْ ، يُ كَ وُ فْ ا أَو عَ ـبُـهَ َ كَ  هيَ حُ ـفْ  ITHصَ

عَلْ  اجْ نَا فَ ابَ قَ نْ  رِ ، تِلْكَ  مِ ابِ قَ لْ  الرِّ عَ اجْ ا نَاوَ نَ رِ هْ نْ  لِشَ ِ  مِ ريْ  أَهلٍ  خَ
ابٍ  أَصحَ   .IUHوَ

                                                             

 .صف، مجاعة: نظم  )١(
 .نةأعىل مراتب اجل: الرفيع األعىل )٢(
حق، واملـراد التفـرغ يف هـذا الشـهر ـالكفر، امليل واإلنحراف عـن الـ: االحلاد )٣(

ب كـلّ خـدع الشـيطان وإضـالله مـن التشـكيك  لطاعة اهللا وعبادته ودعائـه وجتنـّ
العقائدي أو اللهو والغفلة عن االستفادة من هذا الشهر املبـارك وبلـوغ الـدرجات 

 .اإليامنية العالية فيه
 .اوزك، عفوك عن الذنوبجت: صفحك )٤(
نا مـن أهـل هـذا الشـهر ـأي اجعلـ: واجعلنا لشهرنا من خري أهل وأصحاب )٥(

موه لـك مـن العبـادة والطاعـة ـالذين أوجبت لـ هم املقـام واملنزلـة عنـدك بـام قـدّ
 .واإلخالص



 

 ٨٩٩ 
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مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ هِ آلـِ احمَـقْ  وَ نَـا IQHوَ وبَ نُ ـعَ  ذُ اقِ  مَ  إِمــْحَ
، لِهِ الَ لَخْ  هِ اسْ نَّا وَ اتِنَا عَ بِعَ عَ  تَ خِ  مَ الَ ، انسِ هِ تَّى أَيـَّامِ َ  حَ نْقَيضِ نَّـا يَ  عَ

د قَ يْتَنَا وَ فَّ نَ  فِيهِ  صَ ،ا مِ طِيئَاتِ لَصتَنَا خلَ أَخْ نَ  فِيهِ  وَ يِّئَاتِ  مِ   .السَّ
ـمَّ  هُ ـلِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ مَّ ـحَ ، مُ آلِهِ إِنْ  وَ نَا وَ لْ يـهِ  مِ لْنَــا فـِ ـدِّ عَ  ،IRHفَ

إِنْ  غنَا وَ منَـا، فِيهِ  ISHزُ وِّ قَ إِنِ  فَ لَ  وَ ـتَمَ يْنَـا اشْ لَ كَ  عَ وُّ ـدُ ـيْطَانُ  عَ  الشَّ
ا نَ ذْ تَنْقِ اسْ نْهُ  فَ   .مِ

مَّ ال هُ نْهُ  لَّ حَ تِنَا ITHاشْ بَادَ ، بِعِ اكَ ـنْ  إِيَّ يِّ زَ ـهُ  وَ اتَ قَ تِنَـا أَوْ ، بِطَاعَ  لَـكَ
                                                             

 يومياً يف هذا الشـهر كـام الذنوب لتناقص مجيل تصوير وهو( امح، أزل،: احمق )١(
 .)يوماً بعد آخر حتّى يصبح هالالً ثمّ خيتفيالبدر  يتناقص

لنا )٢( أي إذا أصابنا الشيطان ببعض زيغه وشغلنا عن هذا الشـهر : إن ملنا فيه فعدّ
بأمور عارضة أو طارئة، أو أصابنا الفتور والتعب فأصلح حالنا وارجعنا إىل أفضل 

 .احلال من العبادة والطاعة التي حتبها لعبادك
منا وإن زغنا فيه  )٣( أي إذا انحرفنا عن األعامل الصحيحة التي تزيد يف إيامننا : فقوّ

بمعنى أن يصبح اهتاممنا بالقشور واملظـاهر (وخشوعنا وقربنا إليك يف هذا الشهر، 
ح مسـريتنا وعملنـا ) الشكلية من الصوم والعبادة واملحتو فأرجعنا إليـك وصـحّ

اليامنية املطلوبة منّا يف هذا الشـهر وصيامنا وعبادتنا بحيث نحقق الفوائد الرتبوية وا
 .املبارك

 واخلـريات للصـاحلات واإلدامـة املواصـلة بمعنى( الذروة حتى امأله: اشحنه )٤(
ل كانت التي واإلندفاع احلرارة بذات كسـل فـيام  أو ملل أو تعب دون من الشهر أوّ

 ).بعده من األيام



 

 ٩٠٠ 
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نَّا أَعِ هِ  يفِ  وَ َارِ ىلَ  هنَ ، عَ هِ يَامِ يفِ  صِ هِ  وَ ـىلَ  لَيْلـِ ةِ  عَ ـالَ ـ الصَّ التَّضَ عِ ـوَ  رُّ
، وعِ  وَ  إِلَيْكَ شُ ، اخلُ لَّةِ  لَكَ الذِّ َ  وَ ، بَنيْ يْكَ دَ تَّى يَ دَ  الَ  حَ هَ هُ  يَشْ ارُ ـَ  هنَ
يْنَا لَ ، عَ ةٍ لَ فْ الَ  بِغَ هُ  وَ يطٍ  لَيْلُ رِ   .IQHبِتَفْ

مَّ  هُ نَا اللَّ لْ عَ اجْ ائِرِ  يفِ  وَ ورِ  سَ هُ امِ  الشُّ األَيَّ لِكَ  وَ ذَ ا كَ نَا مَ رتَ مَّ  ،IRHعَ
نَا لْ عَ اجْ نْ  وَ بَادِكَ  مِ نيَ  عِ احلِِ ينَ ﴿ الصَّ ثُونَ  الَّذِ رِ سَ  يَ ردَوْ ـمْ  ISHالفِ  هُ

ا ونَ  فِيهَ الِدُ ينَ ﴿ ، ﴾خَ الَّذِ تُونَ  وَ ؤْ ا يُ ا مَ ـوْ ُمْ  آتَ لُـوهبُ قُ ـةٌ  وَ لَ جِ  ITHوَ
ــمْ  ُ ــمْ  إِىلَ  أَهنَّ ِ هبِّ ــونَ  رَ عُ اجِ ــنَ  ،﴾رَ مِ ينَ  وَ ــذِ ونَ ﴿ الَّ عُ ــارِ سَ  يفِ  يُ

، اتِ َ ريْ مْ  اخلَ هُ ا وَ ونَ  لَـهَ ابِقُ   .﴾سَ
مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، حمُ آلِهِ لِّ  يفِ  وَ قْتٍ  كُ لِّ  وَ كُ انٍ  وَ ىلَ  ،IUHأَوَ عَ  وَ

لِّ  ، كُ الٍ دَ  حَ دَ ا عَ يْتَ  مَ لَّ ىلَ  صَ ـنْ  عَ يْتَ  مَ ـلَّ يْـهِ، صَ لَ ـعَافَ  عَ أَضْ  وَ
لِكَ  هِ  ذَ لِّ عَافِ  كُ ا الَ  الَّتِي بِاألَضْ يهَ صِ ، حيُ كَ ريُ ـالٌ  إِنَّـكَ  غَ عَّ ـامَ  فَ  لـِ
يدُ  رِ   .تُ

                                                             

 .)يف العبادة وقيام الليل(تقصري : تفريط )١(
 .أطلت أعامرنا: رتناعمّ  )٢(
 .هي اجلنّة الزاهرة باحلسن واجلامل: الفردوس )٣(
مـه (خائفة : وجلة )٤( ة حساب اهللا الذي قد يذهب فيها عدل اهللا كلّ مـا قدّ من شدّ

 .)اإلنسان يف دنياه من األعامل الصاحلة
 .زمان وقت، حني،: أوان  )٥(



 

 ٩٠١ 

 أحاديث يف فضل شهر رمضان

 
 أحاديث في فضل شهر رمضان

 

 فضل شهر رمضان يف أحاديث
 

ي ﴿ ضانَ الَّذِ مَ رُ رَ هْ ـدَ شَ لَ فِيهِ القُـرآنُ هُ نْزِ يِّنـاتٍ ً لِ أُ بَ اسِ وَ ـنَ  لنـَّ مِّ
 وَ  دَ رقَ اهلُ   IQH﴾انِ الفُ

يَ ﴿ مُ الصِّ لَيكُ تِبَ عَ امَ كُ مْ امُ كَ ـبْلِكُ ـنْ قَ ينَ مِ ـىلَ الَّـذِ بَ عَ تـِ ـمْ   كُ لَّكُ لَعَ
تَّقُونَ    IRH﴾تَ

طَبَناملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ ولَ سُ رَ  نَّ إِ قال × عن أمري املؤمنني ، اتَ ذَ  خَ   :الَ قَ فَ  يَومٍ
َ أَ « ،النَّ  اهيُّ مْ إِ  قبَلَ أَ  دقَ  هُ نَّ إِ  اسُ هرُ  لَيكُ ةِ بِ  اهللاِ شَ كَ َ ةِ الرَّ وَ  الربَ ـرةِ،وَ  محَ  املَغفِ

هرٌ  وَ  شَ ندَ  هُ لُ أَ  اهللاِ عِ هُ  فضَ ،الشُّ هُ يَّ أَ وَ  ورِ لُ أَ  امُ ،يَّ األَ  فضَ ـلُ أَ  الِيهِ لَيَ وَ  امِ  فضَ
يَ  ،اللَّ هُ اعَ سَ وَ  ايلِ لُ أَ  اتُ ،اعَ السَّ  فضَ وَ  اتِ هرٌ  هُ يتُمْ  شَ عِ ـيَ  ىلَ إِ  يـهِ فِ  دُ ةِ ضِ  اهللاِ افَ

عِلتُموَ  نْ  يهِ فِ  جُ رَ  هلِ أَ  مِ ةِ كَ مْ نفَ أَ  ،اهللاِ امَ كُ ،تَسـبِ  يـهِ فِ  اسُ موَ  يحٌ كُ  يـهِ فِ  نَـومُ
بَ  ،عِ ةٌ موَ  ادَ لُكُ مَ قبُ  يهِ فِ  عَ ،مَ عَ وَ  ولٌ ماؤُ دُ ستَجَ  يهِ فِ  كُ   ISH»...ابٌ مُ

در املعطي ومن أعظم وال يستغرب أحد هذا الثواب فإن العطاء عىل ق(
 .)من اهللا شأناً وكرماً وجودا

 : قال يف شهر رمضانملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
َ أَ « نْ  :اسالنّ  اهيُّ  ىلَ عَ  ازٌ وَ جَ  هُ لَ  انَ كَ  هُ قَ لُ خُ  هرِ الشَّ  اذَ هَ  يفِ  مْ نكُ مِ  نَ سَّ حَ  مَ

                                                             

 . ١٨٥: البقرة )١(

 . ١٨٣: البقرة  )٢(

 . ١٥٤: للصدوق  األمايل )٣(
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 َ نْ وَ  ، امقدَ األَ  يهِ فِ  لُّ زِ تَ  ومَ يَ  اطِ الرصِّ  هُ ينـُمِ يَ  تْ كَ لَ مَ  امَّ عَ  مْ نكُ مِ  يهِ فِ  فَ فَّ خَ  مَ
نْ وَ  ،هُ ابَ سَ حِ  يهِ لَ عَ  اهللاُ فَ فَّ خَ  َّ  يهِ فِ  فَّ كَ  مَ ـ هُ رشَ ـغَ  نـهُ عَ  اهللاُ فَّ كَ ـ هُ بَ ضَ  ومَ يَ

نْ وَ  ،اهُ لقَ يَ  ً تِ يَ  يهِ فِ  مَ كرَ أَ  مَ نْ وَ  ،اهُ لقَ يَ  ومَ يَ  اهللاُ هُ مَ كرَ أَ  يامَ ـوَ  مَ َـرَ  يـهِ فِ  لَ صَ  هُ محِ
 نَ مِ  ةً اءَ رَ بَ  هُ لَ  اهللاُ بَ تَ كَ  ةٍ الَ صَ بِ  يهِ فِ  عَ وَّ طَ تَ  نْ مَ وَ  ،اهُ لقَ يَ  ومَ يَ  هِ تِ محَ رَ بِ  اهللاُ هُ لَ صَ وَ 

نْ وَ  ،ارِ النَّ  نْ  ابِ وَ ثَ كَ  انَ كَ  اً رضَ فَ  دَّ أَ  مَ ـ يامَ فـِ ةً يضَ رِ فَ  نيَ بعِ سَ  دَّ أَ  مَ  اهُ وَ سِ
نْ وَ  ،ورِ هُ الشُّ  نَ مِ  َّ عَ  ةِ الَ الصَّ  نَ مِ  يهِ فِ  رَ كثَ أَ  مَ ـ هُ انَـيزَ مِ  اهللاُ لَ قَّ ثَ  يلَ ِـ ومَ يَ  فُّ ختَ
  IQH»ينَ ازِ وَ املَ 

فمن أراد ضيافة اهللا فعليه أن يكون متأدباً بأداهبا ورشوطها ومؤهالهتا (
 .)ليستحق إكرام اهللا وضيافته وفضله العظيم يف هذا الشهر املبارك

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ـأَ فَ  ،ارِ غفَ سـتِ اإلِ وَ  اءِ عَ الـدُّ  ةِ ثرَ كَ بِ  انَ ضَ مَ رَ  هرِ شَ  يفِ  ميكُ لَ عَ «  اءُ عَ الـدُّ  امَّ

  IRH» مكُ وبُ نُ ذُ  هِ بِ  ىمحَ تُ فَ  ارُ غفَ ستِ اإلِ  امَّ أَ وَ  ،الءُ البَ  منكُ عَ  هِ بِ  عدفَ يُ فَ 
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
بِيـعُ « ـوَ رَ هُ التَّسـبِيحَ وَ يـدَ وَ التَّحمِ التَّكبِريَ وَ وا فِيهِ التَّهلِيلَ وَ استَكثِرُ

اءِ  رَ قَ   ISH»الفُ
                                                             

 . ٢٢٧/ ٧الوسائل ) ١(

 . ٢٢٣ / ٧الوسائل ) ٢(

 . ٢٣١ / ٧الوسائل ) ٣(



 

 ٩٠٣ 

 أحاديث يف فضل شهر رمضان

 

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
نْ « نْ  جرِ أَ  ثلُ مِ  هُ لَ  انَ كَ  رآنِ القُ  نَ مِ  ةً آيَ  )رمضان شهر( يهِ فِ  الَ تَ  مَ  مَ تَ خَ  مَ

  IQH» ورِ هُ الشُّ  نَ مِ  هِ ريِ غَ  يفِ  رآنَ القُ 
  :قال ×املؤمنني أمريعن 

 ؟هرِ الشَّ  اذَ هَ  يفِ  لِ عامَ األَ  لُ فضَ أَ  امَ  :اهللا ولُ سُ رَ  ايَ  لتُ قُ «
ـ يفِ  لِ عـامَ األَ  لُ فضَ أَ  نسَ احلَ  ابَ أَ  ايَ  :ملسو هيلع هللا ىلصالقَ فَ  ـ اذَ هَ ـ عُ رَ الـوَ  هرِ الشَّ  نْ عَ

 َ   IRH»اهللاِ مِ ارِ حمَ
  :اهللا عبد بن جلابرقال  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسولعن 

نْ  انَ ضَ مَ رَ  هرُ شَ  اذَ هَ  ،رابِ جَ  ايَ « ـَ امَ صَ  مَ ـوَ  ،هُ ارَ هنَ ـ رداً وِ  امَ قَ  ،هِ يلـِلَ  نْ مِ
 هِ وجِ رُ خُ كَ  هِ وبِ نُ ذُ  نْ مِ  جَ رَ خَ  ،هُ انَ سَ لِ  فَّ كَ وَ  ،هُ رجَ فَ وَ  امِ رَ احلَ  نِ عَ  هُ طنَ بَ  فَّ عَ وَ 
 .هرِ الشَّ  نَ مِ 

 .احلديث هذا أحسن ما اهللاِ ولَ سُ رَ  ايَ  :جابر فقال
ُ  هِ ذِ هَ  دَّ شَ أَ  امَ وَ  :ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول فقال   ISH» وطالرشُّ

                                                             

 . ١٥٥: األمايل للصدوق  )١(

يض االمتنـاع عـن ـوال خيفى أن االمتناع عـن حمـارم اهللا يقتـ( ٢٢٨ / ٧الوسائل ) ٢(
ة مقدماهتا من االجواء الفاسدة وجمالس اللهـو وأصـدقاء السـوء والـربامج التفزيونيـ

السخيفة التي تضـيع الوقـت واألفـالم ذات املفـاهيم املنحطـة واملعـامالت التجاريـة 
 ). املشبوهة وما شابه من وسائل الشيطان التي تصد عن ذكر اهللا

 . ٢٢٠ / ٧الوسائل ) ٣(



 

 ٩٠٤ 

 أحاديث يف فضل شهر رمضان

فالصوم ينبغي أن يشمل كل اجلـوارح مـن العـني واللسـان واألذن واليـد (
الكـرب  والرجل باإلضافة إىل صوم املعدة عن الطعام وهي بعض من األهداف

التي يراد تعلمها وإكتساهبا يف هذا الشهر املبارك والتي شملتها الروايات املاضية 
من االستغفار والدعاء والتسبيح والتهليل والتمجيد وقيام الليـل والـورع عـن 

 مُ ﴿حمارم اهللا فغاية الصوم هو الوصول إىل التقو ـيْكُ لَ تِبَ عَ نُواْ كُ ينَ آمَ َا الَّذِ ا أَهيُّ يَ
ونَ الصِّ  مْ تَتَّقُ لَّكُ مْ لَعَ ن قَبْلِكُ ينَ مِ ىلَ الَّذِ تِبَ عَ امَ كُ  ).﴾يَامُ كَ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ــأَ  نَّ إِ « ــ رَ ـيسَ ــ امَ َ افْ ــ اهللاُ ضَ رتَ ــ ىلَ عَ ــ يفِ  مِ ائِ الصَّ ــ هِ امِ يَ صِ ــالطَّ  ركُ تَ  امِ عَ

َ وَ    IQH» ابِ الرشَّ
كـام أي أن الصوم ينبغي أن يشمل صيام مجيع اجلوارح عن املحرمات (

 .)أوضحته الروايات السابقة
 :قال× عن اإلمام الصادق

ـ يسَ لَ  ومَ الصَّ  نَّ إِ « ـالطَّ  نَ مِ ـ وِ أَ  امِ عَ ـ نَّ إِ وَ  ،هُ حـدَ وَ  ابِ رَ ـالشَّ ـ ىلَ عَ  لِّ كُ
ـبَ وَ  كَ معُ سَ  مْ صُ يَ لْ فَ  تَ مْ صُ  اذَ إِ فِ  ،امِ يَ لصِّ لِ  اً قَّ حَ  ةٍ حَ ارِ جَ  ـوَ  كَ رُ ـصَ  كَ عرُ شَ
 الَ « :×قـال ثم ،» يكَ دَ يَ  ظْ احفَ وَ  ،كَ رجُ فَ وَ  كَ طنُ بَ وَ  كَ انُ سَ لِ وَ  كَ لدُ جِ وَ 
  IRH»كَ طرِ فِ  ومِ يَ كَ  كَ ومِ صَ  ومُ يَ  نْ كُ يَ 

فطره من حيث التقـو  يوم فالصائم ينبغي أن خيتلف يوم صيامه عن(
                                                             

 . ١٢٧ / ٣مفتاح اجلنات ) ١(

 . ١٢٧/ ٣مفتاح اجلنات ) ٢(



 

 ٩٠٥ 

 أحاديث يف فضل شهر رمضان

والورع والعبادة وذكر اهللا بحيث يظهر ذلك يف سلوكه وقوله وفعله سـيام 
 .)هللايف تعامله مع الناس باإلضافة إىل تعامله مع ا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ـبَ وَ  كَ معُ سَ  مْ صُ يَ لْ فَ  تَ مْ صُ  اذَ إِ « ـ كَ رُ ـصَ ـ نِ عَ  عدَ وَ  ،يحِ بـِالقَ وَ  امِ رَ احلَ

  IQH» مائِ الصَّ  ارُ قَ وَ  يكَ لَ عَ  نكُ يَ لْ وَ  م،اخلادِ  ذَ أَ وَ ) أي اجلدل( اءَ رَ املِ 
أي أن الصائم ينبغي أن يتجنب كـل مـوارد احلرمـة ومقـدماهتا التـي (

 .)كاب املعايص والسيئاتتسبب له ارت
 جاريتهــاسمع امـرأة تسـب  ملسو هيلع هللا ىلصأنّ النبي ÷عن أهل البيت يرو
  .يلِ كُ  :اـهَ لَ  ـالَ قَ وَ  بطعامدعا هلا ف صائمة، وهي

ولُ اهللاِ: فقالت سُ ا رَ ة يَ ائِمَ   !إِينِّ صَ
ـ نَّ إِ  !كِ تَـيَ ارِ جَ  تِ بْ بَ سَ  دقَ وَ  ةً مَ ائِ صَ  نيَ كونِ تَ  يفَ كَ « :ملسو هيلع هللا ىلصالقَ فَ   ومَ الصَّ

َ وَ  امِ عَ الطَّ  نَ مِ  يسَ لَ    IRH»ابِ الرشَّ
أي أن الصوم هو االمتناع عن مجيع املحرمات وليس فقط عن الطعام (

والرشاب فصوم اجلوارح هو جزء من الصوم الكيل املطلوب من املؤمن يف 
 .)شهر رمضان

يف مراعـاة حرمـة الصـوم وعـدم الـرد بالسـبّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
  :والشتم والكالم البذيء قال

                                                             

 . ١٢٦/ ٣مفتاح اجلنات  )١(

 . ١٢٦/ ٣مفتاح اجلنات  )٢(



 

 ٩٠٦ 

 أحاديث يف فضل شهر رمضان

ً ائِ صَ  حُ صبِ يُ  بدٍ عَ  نْ مِ  امَ «  ، يـكَ لَ عَ  مٌ الَ سَ  مٌ ائِ صَ  ينِّ إِ  :ولُ قُ يَ فَ ،  مْ تَ شْ يُ فَ  امَ
ـبِ  يبـدِ عَ  ارَ جَ اسـتَ  :هِ تِ كَ ئِ الَ مَ ـلِ  اىلَ عَ تَ وَ  كَ ارَ بَ تَ  الربُّ  الَ قَ  إِالَّ  ـ ومِ الصَّ  نْ مِ
  IQH»يتِ نَّ جَ  وهُ لُ دخِ أَ وَ  يارِ نَ  نْ مِ  وهُ ريُ جِ أَ  ي،دِ بْ عَ 

وم حقه وحيفظ حرمته من التعرض للحـرام يعطي الص من نأي من ا(
 .)والسيئات يفوز برضا اهللا وفضله وعفوه

 

 ليلة القدر 
 

  :قال ×اهللا عبد أيب عن
ـ اهللاِ ابِ تَـكِ  يفِ  اً هرَ شَ  رَ ـشَ عَ  اثنَ ا اهللاِ ندَ عِ  ورِ هُ الشُّ  ةَ دَّ عِ  نَّ إِ «  قَ لَـخَ  ومَ يَ
 انضَ مَ رَ  هرِ شَ  لبُ قَ وَ  ان،ضَ مَ رَ  هرُ شَ  ورِ هُ الشّ  ةُ رَّ غُ فَ ، رضَ األَ وَ  اتِ وَ امَ السَّ 

  IRH»درِ القَ  ةُ يلَ لَ 
أي إن درة هذا الشهر وجوهرته العظيمة هي ليلة القدر والتي ينبغـي (

للمؤمن أن حيرص عليها مهام كان ظرفه وحالتـه وإنشـغاالته، وأول مـن 
يوفق إليها هو من أعطى هذا الشهر حقه واكتسب اللياقة فيـه للحصـول 

 .)الذي ال يقدر بثمنلليلة القدر و عىل الثواب العظيم
إنـا ﴿عندما سأله أحد عن قول اهللا عـزّ وجـلّ × عن اإلمام الباقر

                                                             

 . ٧٦ / ثواب األعامل) ١(

 .٢٥٨ / ٧الوسائل ) ٢(



 

 ٩٠٧ 

 أحاديث يف فضل شهر رمضان

 : أنزلناه يف ليلة مباركة﴾
 

يوَ  ، القَدرِ  لَيلةُ  هي ، نَعَم :قالَ « ن هِ نَةٍ  كلِّ  مِ هرِ  يف سَ ضـانَ  شَ مَ  يف رَ
، رِ ـالعَش رِ لِ  فلَم األواخِ نزَ ،القَ  لَيلةِ  يف إالّ  القرآنُ  يُ زَّ  اهللاُ قالَ  درِ  جـلَّ وَ  عَ

قُ  فيها﴿ رَ فْ لُّ  يُ كيمٍ  أمرٍ  كُ رُ  :×قالَ  ﴾حَ قَـدَّ ـلُّ  القَـدرِ  لَيلـةِ  يف يُ ءٍ  كُ  يشَ
نةِ  تلكَ  يف يكونُ  ثلِها ىلَ إِ  السَّ ن مِ ن )أي السنة القادمة( قابِلٍ  مِ ـريٍ  مِ  أو خَ

 ٍّ ةٍ  أو ،رشَ عصيَةٍ  أو طاعَ ولودٍ  وأَ  ،مَ لٍ أَ  وأَ  مَ ، وأَ  جَ زقٍ رَ  امَ فَ  رِ دِّ  تِلـكَ  يفِ  قُ
يلةِ  وَ فَ  قُيضَ وَ  اللَّ نَ  هُ رِ  لَيلَةُ ﴿ هلَ فَقيل  .ةُ يئَ املَشِ  يهِ فِ  هللاِ ِوَ  املَحتومِ  مِ ريٌ  القَدْ  خَ

ن رٍ  لفِ أَ  مِ هْ نَ  يشءٍ  يُّ أَ  ﴾شَ ا؟ ىعَ   هبِ
 

لَ  :قالَ  نَ  ايهَ فِ  الِحَ الصَّ  العَمَ ، اعِ نوَ أَ وَ  اةِ كَ الزَّ وَ  ةِ الَ الصَّ  مِ ريِ ريٌ  اخلَ  نَ مِ  خَ
مَ  هرٍ  لفِ أَ  يفِ  لِ العَ ـفِ  يسَ لَ  شَ ، لَيلـةُ  ايهَ ـ والَ لَـوَ  القَـدرِ  اهللاُ يُضـاعِفُ  امَ
زَّ  اهللاَ نَّ كِ لَ وَ  بَلَغوا امَ  نيَ نِ ؤمِ لِلمُ  مُ ـلَ  اعِفُ يُضَ  جلَّ وَ  عَ ناتِ  هُ سَ   IQH»احلَ

 

أي إن ليلة القدر وكـل الليـايل واألوقـات املباركـة ينبغـي أن تكـون (
وإن يكـون القلـب فيهـا  ،عليها وعدم تضـييعها أوقات يسارع للحصول

لنفس دعوات واألعامل التي ختشع هلا امتوجهاً إىل اهللا مقبالً عليه بصالح ال
من دون التقيد بدعاء معني أو عمل خاص إال إذا كان فيه سـبباً للخشـوع 

وإقبال القلب عليه فإن املطلوب يف العبادات هو الكيفيـة  والقرب من اهللا
                                                             

 .٩٢ /ثواب األعامل  )١(



 

 ٩٠٨ 

 أحاديث يف فضل شهر رمضان

ة، إذ إن اهللا ال يستفيد شيئاً من عبادة العبد بل املستفيد فيها هو وليس الكمي
اإلنسان نفسه فينبغي أن تكون العبادة عبادة حية تتفاعل فيها نفسه وروحه 

  .)وقلبه
 : قال× عن اإلمام الصادق

لَ  اذَ إِ  ملسو هيلع هللا ىلصاهللاِ ولُ سُ رَ  انَ كَ « رَ وَ األَ  رَ ـالعَش دَخَ ـدَّ  اخِ رَ  شَ بَ وَ  املِئـزَ  اجتَنـَ
غَ وَ  يلَ اللَّ  احيَ أَ وَ  اءَ النِّس رَّ ةِ لِ  تَفَ بادَ  IQH» لعِ

  :قال ×عن اإلمام الصادق
وافَ « دُ مأَ  اجهَ كُ سَ مُ  يهِ فِ  نَّ إِ فَ  نفُ ،رزَ األَ  تُقسَ ـ تُكتَبُ وَ  اقُ ،اآلجَ  يـهِ فِ وَ  الُ

فدُ  يُكتَبُ  ونَ  ينَ ذِ الَّ  اهللاِ وَ دُ فِ ،إِ  يَ لُ  ةٌ يلَ لَ  يهِ فِ وَ  لَيهِ ريٌ  ايهَ فِ  العَمَ نَ  خَ لِ العَ  مِ  مَ
هرٍ  لفِ أَ  يفِ    IRH» شَ

فمن أراد احلج، ومن أراد السعة يف الرزق، ومـن أراد العافيـة يف البـدن (
ودفع البالء واألذ عنه، ومن أراد طول العمر والفوز بخري الدنيا وعظيم ما 

 .)أعده اهللا لعباده يف اآلخرة، فليسارع إىل رمحة اهللا وفضله يف إحياء ليلة القدر
  رمضان؟ شهر من فيها يرجى التي اللّيايل ما :×اهللا عبد أليب قيل

 .ينرشِ عِ وَ  ثَ الَ ثَ وَ  ينَ شـرِ عِ وَ  حدَ إِ وَ  ةشـرَ عَ  سعَ تِ « :×فقال
 ذلك؟ من عليه املعتمد امَ  ، علّة أو الفرتة إنساناً  أخذت نإف :قيل

                                                             

 .٤/١٥٥الكايف  )١(
 .٩٦/٣٧٥بحار األنوار  )٢(



 

 ٩٠٩ 

 أحاديث يف فضل شهر رمضان

  IQH» ينرشِ عِ وَ  ثَ الَ ثَ  :×فقال
تأكيد عـىل ليلـة الثالثـة وهو ما يستلزم اإلحياء هلذه الليايل مجيعاً مع ال(

 .)والعرشين
  :قال× الرضا اإلمام عن

ـ ثـلِ مِ كَ  اهللاُ رَ فَ غَ  درِ القَ  ةُ يلَ لَ  تانَ كَ  اذَ إِ « ـغَ  امَ ـرَ  يفِ  رَ فَ ـوَ  بِ جَ  انَ عبَ شَ
ـرَ  إِالَّ  ، وماليَ  كَ لِ ذَ  ىلَ إِ  انضَ مَ رَ  هرَ شَ وَ  ـ يـهِ خِ أَ  نيَ بَـوَ  هُ نـَيْ بَ  لٌ جُ  ، اءٌ حنَ شَ
  IRH» واحُ لِ صطَ يَ  ىتَّ حَ  ءِ الَ ؤُ هَ  وارُ نظُ اُ  :جلّ وَ  زَّ عَ  اهللاُ ولُ قُ يَ فَ 

صلة األرحام ما تضمنته األدعية املباركة للمعصومني يف هو تأكيد عىل (
الفـوز املـؤمن وإقامة العالقات الطيبة مع مجيع األخوان واملعارف لينـال 

 ).الكامل يف ليلة القدر وشهر رمضان
 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا

نْ « كَ أَ  مَ هرَ  درَ ضَ رَ  شَ رْ  لَمْ فَ  انَ مَ أَ  لَهُ  يُغفَ هُ فَ دَ   ISH»اهللا  بعَ
 : ملسو هيلع هللا ىلصويف حديث أخر قال

ىَّ « قِ نْ  الشَّ مَ  مَ رِ فرَ  حُ هرِ  اذَ هَ  يفِ  اهللاِ انَ غُ ظِ  الشَّ   ITH» يمِ العَ
                                                             

 .٢٦١ / ٧الوسائل ) ١(
 .٢٦٥ / ٣مفتاح اجلنات ) ٢(
 . ٧٤/  ٧٤بحار األنوار ) ٣(

 . ٢٩٥/  ١عيون أخبار اإلمام الرضا ) ٤(



 

 ٩١٠ 

 شهر رمضانأحاديث يف فضل 

فيابوئساً ألهل العصيان والشقاء والعاقبة السيئة أن حيرموا من بركات (
 .)مة يوم القيامةهذا الشهر الرشيف حيث ال تنفعهم األسف والندا

 : قال× عن اإلمام الصادق
نْ « ْ  مَ رْ  ملَ ْ  انَ ضَ مَ رَ  هرِ شَ  يفِ  لَهُ  يُغفَ رْ  ملَ ثلِهِ  ىلَ إِ  لَهُ  يُغفَ نْ  مِ أي السنة ( ابِلٍ قَ  مِ

دَ  نْ أَ  الَّ إِ  )القادمة ةَ  يَشهَ فَ رَ @IQH» عَ
وهي دعـوة عامـة إىل حـج بيـت اهللا واملسـابقة إىل فضـله ملـن اغتـنم (

ط يف هذا الشهر املبارك، فـإن يف احلـج اخلريات يف شه ر رمضان أو ملن فرّ
 ).ال تقل يف ثواهبا وعظمتها عن فضل اهللا يف شهر رمضان مواقف

 
 
 
 

 + ++  

                                                             

 . ٢٢١ / ٧ الوسائل )١(



 

 ٩١١ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

 
 دعاؤه لوداع شهر رمضان

 
@Í˙b«Ü 

@Êbõflä@ãËí@ÊaÜÏ€J 

 
مَّ  ا اللَّهُ نْ  يَ بُ  الَ  مَ غَ رْ اءِ  يفِ  يَ زَ ا ،IQHاجلَ يَ نْ  وَ مُ  الَ  مَ ندَ ىلَ  يَ  ،IRHالعَطَـاءِ  عَ

                                                             

ح فضل اهللا عىل عباده وطريقة تعامله  هذا * الدعاء من أجود األدعية التي توضّ
معهم باحلسنى والفضل، سواء للشاكر أو العايص أو التائب أو املنيب، فقد فتح 
اهللا هلم أبواب التوبة والرمحة، وفتح هلـم أبـواب الكـرم واجلـود، حيـث جعـل 

الـذكر، وفـتح هلـم بـاب احلسنة بعرش والسيئة بواحدة، وفتح هلم باب الشكر و
الدعاء والعبادة، وباب االحسان يف شهر رمضان، والذي هو حمور الدعاء حيث 
 اخلسـارة الكـرب يوضح مقدار الرمحة والفضل والربكة يف هذا الشهر، ومـد
ته إىل العام القادم، ومن املفيد جـداً قـراءة هـذا الـدعاء يف  التي تنتهي بانتهاء مدّ

رمضان أو بعد ميض فرتة من الشهر املبارك لالسـتفادة االسبوع األول من شهر 
س قيمة هذا الشهر وأمهيته ة ولتحسّ  .من معانيه العالية ومضامينه املهمّ

بمعنى أن اهللا سبحانه ال ينتظر اجلزاء من خملوق حيـنام : ال يرغب يف اجلزاء)  ١(
سن إليه ألنه هو الغني بذاته عن مجيع خلقه وهم أهل احلاجة إليه  .حيُ

وذلك ألنّ عطاء اهللا ال يصدر عـن عاطفـة أو انفعـال : ال يندم عىل العطاء)  ٢(
عطاء، وال عن جهل وعدم علم، فان هذه عن الآين، وال لتوقع نفع أو فائدة بدالً 

األمور قد تسبب الندم ملن كان كذلك، أما اهللا سبحانه فهو العليم بعباده، الغني 
بعدها وما كانت العبادة إألّ ملصلحة العبـد عنهم، واملتفضل عليهم قبل الطاعة و

 .ليفوز بالسعادة الدائمة يف جنات اخللد والنعيم

TU 



 

 ٩١٢ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

ـا يَ ـنْ  وَ ءُ  الَ  مَ ـايفِ كَ هُ  يُ بــدَ ـىلَ  عَ اءِ  عَ ـوَ نَّــتُكَ  ،IQHالسَّ اءٌ  مِ تِــدَ  ،IRHابْ
كَ  وُ فْ عَ لٌ  وَ ضُّ تُكَ  ،ISHتَفَ وبَ قُ عُ دلٌ  وَ كَ  ،ITHعَ ـاؤُ ضَ قَ ةٌ  وَ َ ـريَ  إِنْ  ،IUHخِ
ْ  أَعطَيْتَ  بْ  ملَ كَ  IVHتَشُ طَاءَ ، عَ ـنٍّ إِنْ  بِمَ ـتَ  وَ نَعْ ْ  مَ ـنْ  ملَ كُ ـكَ  يَ نْعُ  مَ

                                                             

فـال أي ال جيازيه بام يكـايفء مقـدار فعلـه، : ال يكايفء عبده عىل السواء)  ١(
مـن توجد مقايسة أو مقارنة بني القليل الضعيف النوعية الذي يقدمـه العبـد 

 .مقابل ذلك م من جزاء اهللا يف الدنيا واآلخرةواجلزيل العظيالعبادة والطاعة 
فعطاء اهللا سابق عىل اإلنسان وفضله عليه قبل خلقه وبعد : منتك ابتداء)  ٢(

 .خلقه يف الدنيا باإلضافة إىل عطاء اآلخرة
ــل)  ٣( وذلــك ألن اســتحقاق العقوبــة قــد حصــل عنــد أول : عفــوك تفضّ

ر عقـوبتهم ليهـب التـائبني العصيان ولكن اهللا لفضله ومنّه عىل العبـاد يـؤ خّ
 .واملنيبني عفوه وفضله

فلو مل يعاقب اهللا الكافرين والطغاة واملجرمني والعاصني : عقوبتك عدل)  ٤(
واملذنبني لكان هذا خالف العـدل اإلهلـي حيـث يتسـاو القاتـل واملقتـول 

 .والظامل واملظلوم والربيء واملذنب
مصلحة للعبد من حيث يعلم أو ـوالائك اخلري ـأي يف قض: قضاؤك خرية)  ٥(

ا يصـلح لعبـده ومـا ينفعـه يف دنيـاه ـحب، فاهللا أعلم بمـم يـأحب أم ل ال يعلم
 .وآخرته

لِطْ : بشُ تَ )  ٦( فـاملن (. أي خيلط العطاء وهو إشعار لآلخر بالفضل عليه(ختَ
بالعطية واإلحسان هو من األخالق السيئة جداً التـي حتـبط األجـر واملثوبـة 

ر ان هذا العطاء مل يكن خالصاً هللا، واملراد أن عطـاء اهللا هـو عطـاء والتي تظه
 .)خالص من املنّ واألذ لعباده



 

 ٩١٣ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

ياً تَ  دِّ رُ  ،IQHعَ كُ نْ  تَشْ كَ  مَ رَ كَ أَنتَ  ،IRHشَ تَهُ  وَ مْ ، أَلْـهَ كَ رَ كْ ءُ  شُ ايفِ تُكَ  وَ
نْ  كَ  مَ ِدَ أَنتَ  محَ تَـهُ  وَ مْ لَّ كَ  عَ ْـدَ ُ  ،ISHمحَ ـرتُ ـىلَ  تَسْ ـنْ  عَ ـئْتَ  لَـوْ  مَ  شِ

، حتَهُ ودُ  فَضَ ُ جتَ ىلَ  وَ نْ  عَ ئْتَ  لَوْ  مَ ، شِ تَهُ نَعْ ا وَ  مَ َ مهُ نْـكَ  أَهـلٌ  كِالَ  مِ
ضِ  فَ ةِ لِلْ ، يحَ املَنـعِ َ  وَ ـريْ نَيْـتَ  أَنَّـكَ  غَ الَـكَ  بَ عَ ـىلَ  أَفْ ، عَ ـلِ ضُّ  التَّفَ
ــ أَجْ يْتَ ـوَ تَكَ  رَ رَ ــدْ ــىلَ  قُ زِ  عَ ــاوُ يْــتَ  ،ITHالتَّجَ قَّ لَ تَ ــنْ  وَ ــاكَ  مَ صَ  عَ
لْ  ،ـبِاحلِ لْتَ  مِ أَمهَ نْ  وَ ـدَ  مَ ـصَ ـهِ  قَ ـسِ نَـفْ مْ  ،IUHبِالظُّلْمِ  لـِ هُ تَنْظِرُ  تَسْ

اتِكَ  ـةِ اإلِ  إِىلَ  بِأَنَ ابَ كُ  ،IVHنَ تَـرتُ مْ  وَ تَهُ لَ ـاجَ عَ ـةِ  إِىلَ  مُ بَ ـيْالَ  ،IWHالتَّوْ  لِكَ
                                                             

 .جتاوزاً عىل حقوق اآلخرين ظلامً وعدواناً : تعدياً ) ١(
أي هتب ملن شكرك الزيادة يف الفضل واألجـر كـام يف قولـه : تشكر من شكرك) ٢(

ئِنْ ﴿تعاىل  مْ  لَ تُ رْ كَ نَّكُ  شَ يدَ َزِ ﴾ألَ   .مْ
فكل ذكر هللا من تسبيح أو حتميد أو هتليل يقابله ذكر وفضـل : تكاىفء من محدك) ٣(

وينِ ﴿ورمحة من اهللا  رُ مْ  فَاذكُ ركُ كُ   .﴾أَذْ
 .أي جعلت من سننك مع عبادك التجاوز عن سيئاهتم: التجاوزعىل  ..أجريت) ٤(
ن ال وذلـك مـن الطـاف اهللا العظيمـة بعبـاده أ: أمهلت مـن قصـدك بـالظلم)  ٥(

اهللا يؤخرهم  ولكنّ الذنوب ارتكاب  ويعاجلهم بالعقوبة وقد استحقوها بالعصيان 
ى إلفساح املجال هلم للتوبة واإلنابة  .ألجل مسمّ

 .والتوبة إليه الرجوع إىل اهللا: اإلنابة) ٦(
بالعقوبـة إلفسـاح املجـال هلـم عاجلهم تمل بمعنى : وترتك معاجلتهم إىل التوبة) ٧(

عن الذنوب رمحة بالعباد وتفضال منه عليهم وامتاما للحجة علـيهم  والرجوع للتوبة
 .)وادامة للفضل عليهم



 

 ٩١٤ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

لِكَ  يْكَ  هيَ لَ ، عَ مْ هُ الِكُ الَ  هَ قَى وَ تِكَ  يَشْ ، IQHبِنِعمَ مْ يُّهُ ـقِ ـنْ  إِالَّ  شَ  عَ
ارِ  طُولِ  ، IRHاإلِعذَ دَ  إِلَيهِ عْ بَ ادُفِ  وَ رَ ةِ  ISHتَ جَّ ، احلُ يْـهِ لَ مـاً  عَ رَ ـنْ  كَ  مِ

كَ  وِ فْ ا عَ رِ  يَ ،كَ ةً  يمُ ائِدَ عَ نْ  وَ كَ  مِ طْفِ ا عَ لِيمُ  يَ   .حَ
ي أَنتَ  تَ  الَّذِ تَحْ بَادِكَ  فَ اباً  لِعِ كَ  إِىلَ  بَ ـوِ فْ يْتَهُ  عَ ـمَّ سَ ، وَ ــةَ بَ  التَّوْ

لْتَ  عَ جَ ىلَ  وَ لِكَ  عَ لِيالً  البَابِ  ذَ نْ  دَ يِكَ  مِ حْ لُّوا لِئَالَّ  ،ITHوَ ، يَضِ نْـهُ  عَ
لْتَ  قُ كَ  فَ بَارَ ، تَ كَ ـمُ ــةً  اهللاِ إِىلَ  تُوبُـوا﴿ اسْ بَ وْ ـوحاً  تَ ـى نَصُ سَ  عَ
مْ  بُّكُ رَ  أَنْ  رَ فِّ كَ مْ  يُ نْكُ ، عَ مْ يِّئَاتِكُ مْ  سَ لَكُ خِ دْ يُ نَاتٍ  وَ ي جَ ـرِ ْ ـنْ  جتَ  مِ
ا تِهَ ْ ، حتَ مَ  األَهنَارُ وْ ي الَ  يَ ْزِ ينَ  النَّبِيَّ  اهللاُ خيُ الَّذِ نُوا وَ ، آمَ هُ عَ مْ  مَ هُ  نُورُ

                                                             

فـت) نقمتـك(هو يف الدعاء ربام يكون األصل ) ١( مـن خـالل  أي عقوبتـك ثـم حرّ
 حيث يكـون املعنـى هنـاك أبلـغ وأكثرانسـجاماً مـع اجلملـة) نعمتك(إىل  االستنساخ

نّ اهللا ال ينزل العقوبة والبالء إال بعـد امتـام احلجـة، إ: السابقة إذ يكون املقصود فيام هو
 .وإن كان يمكن عىل صعوبة تأويل نعمتك بام ينسجم مع املعنى العام للنعمة

ـةُ بمعنى ال هيلك أي طول االنتظار والصرب : طول االعذار) ٢( مـن العصـاة اهللَكَ
احلجة علـيهم مـن ام إمتإالّ بعد  )بانتقامك(األشقياء وال يشقى  )بذنوهبم يف الدنيا(

فهـل هنـاك علـيهم، العقوبـة نـزول اإلبالغ وافساح املجال هلم للتوبة واإلنابة قبل 
 .عدل واحسان أعظم من ذلك؟

 ).احلجج أو األدلة والرباهني(تتابع، توايل، : ترادف) ٣(

ي القرآن واآليات التـي تـدعو ـأي دليالً من خالل آياتك ف: دليالً من وحيك)  ٤(
ال  مفتـوحٌ بـاب التوبـة ن هذا البـاب أعلامً بإليها كثرية يف القرآن، تشوق ة وإىل التوب

 .ق مد احلياة ما مل يعاين املرء عالمات املوتـغلـي



 

 ٩١٥ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

عَى َ  يَسْ هيِمْ  بَنيْ ِ  أَيدِ هنِ أَيامَ بـِ ،وَ ولُـونَ  مْ قُ نَـا يَ بَّ مْ  رَ ـِ ا لَــنَا أَمتْ نَ ــورَ  نُ
ـرْ  اغفِ ىلَ  إِنَّـكَ  لَـنَا وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ـيْ يرٌ  شَ دِ   .IQH﴾قَ

امَ  رُ  فَ ذْ نْ  عُ لَ  مَ فَ ولَ  أَغْ لِكَ  دُخُ لِ  ذَ تْحِ  بَعدَ  املَنْزِ ـةِ  البَـابِ  فَ امَ إِقَ  وَ
؟ لِيلِ   الدَّ
أَنتَ  ي وَ دْتَ  الَّذِ مِ  يفِ  زِ ـوْ ـىلَ IRHالسَّ ـكَ  عَ سِ فْ ، نَ بَـادِكَ يـدُ  لِعِ رِ  تُ
مْ  هُ بْحَ ِمْ  يفِ  رِ هتِ رَ تَاجَ ، مُ مْ  لَكَ هُ زَ وْ فَ ةِ  وَ ادَ فَ ، بِالوِ يْـكَ لَ ةِ  عَ ـادَ يَ الزِّ  وَ

، نْكَ لْتَ  مِ قُ كَ  فَ بَارَ كَ  تَ مُ ، اسْ الَيْتَ عَ تَ نْ ﴿ وَ مَ اءَ  وَ نَةِ  جَ سَ هُ  بِاحلَ لَ  فَ
ـرُ  شْ ا، عَ هَ ثَالـِ ـنْ  أَمْ مَ ـاءَ  وَ ـيِّئَةِ  جَ ـ بِالسَّ  الَ فَ ْـزَ ـا إِالَّ  جيُ هَ ثْلَ  ،﴾مِ

، لْتَ قُ ثَلُ ﴿ وَ ينَ  مَ ـونَ  الَّذِ قُ نْفِ مْ  يُ الَــهُ وَ ـبِيلِ  يفِ  أَمْ ثَـلِ  اهللاِ، سَ مَ  كَ
بَّةٍ  بْعَ  أَنبَتَتْ  حَ ، سَ نَابِلَ لِّ  يفِ  سَ ةٍ  كُ نبُلَ ةُ  سُ ائَ ، مِ بَّةٍ اهللاُ حَ اعِفُ  وَ  يُضَ

نْ  مَ اءُ  لـِ ، ،﴾يَشَ لْتَ قُ نْ ﴿ وَ ا مَ ي ذَ رِ  الَّذِ قْ ـناً  قَرضـاً  اهللاَ ضُ يُ سَ  حَ
هُ  فَ اعِ يُضَ افاً  لَهُ  فَ عَ ةً  أَضْ ريَ ثـِ ـا ،﴾كَ مَ لْـتَ  وَ ـنْ  أَنزَ نَّ  مِ هِ  يفِ  نَظَـائِرِ

                                                             

 .٨آية  :سورة التوبة)  ١(
ان اهللا سـبحانه يريـد الزيـادة يف  بمعنـى(، حتديد القيمة أو األجـر: السوم)  ٢(

، وهو لطف عظيم من ح مضاعفة مضمونةباربا ارباح العباد عندما يتاجروا معه
وكأنه بمستواهم أو بحاجـة إلـيهم وهـو الغنـي عـن أن يعاملهم اهللا عىل عباده 

 .)له داخرون كلّ وخلقه مجيعاً وعن أعامهلم وله ما يف الساموات واألرض 



 

 ٩١٦ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

رآنِ  نْ  القُ اعِيفِ  مِ نَاتِ  تَضَ سَ  . الـحَ
أَنتَ   ي وَ مْ  الَّذِ تَهُ لَلْ لِكَ  دَ وْ نْ  بِقَ يْبِكَ  مِ يبِكَ  غَ تَرغِ ي وَ  فِيـهِ  الَّـذِ

، مْ ظُّهُ ىلَ  حَ ا عَ هُ  لَوْ  مَ تَ رتَ ، سَ مْ نْهُ ْ  عَ هُ  ملَ كْ رِ ، تُدْ مْ هُ ـارُ ْ  أَبصَ ملَ عِـهِ  وَ  تَ
، مْ هُ عُ امَ ْ  أَسْ ملَ هُ  وَ قْ لْحَ ، تَ مْ هُ امُ هَ لْـتَ  أَوْ قُ وينِ ﴿ فَ ـرُ كُ ، اذْ مْ كُ ـرْ كُ  أَذْ

وا رُ ـــكُ اشْ الَ  يلِ  وَ ونِ  وَ ـــرُ فُ ، ،﴾تَكْ ـــتَ لْ قُ ـــئِنْ ﴿ وَ تُمْ  لَ رْ ـــكَ  شَ
، مْ نَّكُ يدَ لَئِنْ  ألَزِ تُمْ  وَ رْ فَ ايبِ  إِنَّ  كَ ذَ يدٌ  عَ دِ ، ،﴾لَشَ لْتَ قُ وينِ ﴿ وَ عُ  أُدْ

بْ  تَجِ ، أَسْ مْ ينَ  إِنَّ  لَكُ ونَ  الَّذِ ُ ربِ تَـكْ سْ ـنْ  يَ يتِ  عَ بَـادَ لُونَ  عِ ـيَدخُ  سَ
نَّمَ  هَ ينَ  جَ رِ اخِ   .﴾دَ

يْتَ  مَّ كَ  فَسَ اءَ عَ ، دُ ةً بَادَ ـهُ  عِ كَ رْ تَ اً، وَ بَارَ ـتِكْ تَ  اسْ ـدْ عَّ وَ تَ ـىلَ  وَ  عَ
ولَ  تَركِهِ  نَّمَ  دُخُ هَ ،دَ  جَ ينَ ـرِ وكَ  اخِ رُ كَ ـذَ نِّـكَ  فَ وكَ  ،IQHبِمَ رُ ـكَ شَ  وَ

، لِكَ ضْ كَ  بِفَ وْ عَ دَ ، وَ كَ وا بِأَمرِ قُ دَّ تَصَ باً  لَكَ  وَ لَ ، طَ كَ يدِ زِ مَ ا لـِ فِيهَ  وَ
انَتْ  ُمْ  كَ اهتُ نْ  نَجَ ، مِ بِكَ ضَ مْ  غَ هُ زُ وْ فَ اكَ  وَ ضَ   .بِرِ
لَوْ  لَّ  وَ ْلُوقٌ  دَ ْلُوقاً  خمَ نْ  خمَ ، مِ هِ سِ فْ ىلَ  نَ ثْلِ  عَ يالَّ  مِ لَلْتَ  ذِ يْـهِ  دَ لَ  عَ
كَ  بَادَ ، عِ نْكَ انَ  مِ ـوفاً  كَ صُ وْ ، مَ ـانِ وتـاً  بِاإلِحسَ نْعُ مَ ، وَ متِنَـانِ  بِاإلِ

وداً  ْمُ حمَ لِّ  وَ ، بِكُ انٍ لَكَ  لِسَ دُ  فَ مْ ا احلَ ـدَ  مَ جِ كَ  يفِ  وُ ْـدِ ، محَ بٌ هَ ـذْ  مَ
                                                             

 .)اذ كنت انت املذكر هلم والباعث لدعائهم( بفضلك: بمنك)  ١(



 

 ٩١٧ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

ا مَ يَ  وَ قِ مدِ  بَ ظٌ  لِلحَ دُ  لَفْ مَ ، حتُ نًى بِهِ عْ مَ فُ  وَ ِ نْرصَ   .إِلَيْهِ  يَ
نْ  اـيَ  دَ ـتَ  مَ مَّ بَادِهِ  إِىلَ  حَ ـ عِ ، انِ ـبِاإلِحسَ ـلِ ضْ الفَ ـ وَ مَ غَ مْ ـوَ هُ  رَ
نِّ ـبِال لِ  مَ الطَّوْ ـا ،IQHوَ ـى مَ تَـكَ  فِينَـا أَفْشَ ـبَغَ  ،IRHنِعمَ أَسْ يْنَـا وَ لَ  عَ

نَّـتَكَ  نَا ،ISHمِ صَّ أَخَ ، وَ كَ ِّ ربِ تَنَا بـِ يْ ـدَ ينِكَ  هَ دِ ي لـِ ، الَّـذِ يْتَ  اصـطَفَ
تِكَ  لَّ مِ ، تِيالَّ  وَ ـيْتَ ـبِيلِكَ  ارتَضَ سَ ي وَ ، الَّـذِ لْتَ ـهَّ نَا سَ ــرتَ بَصَّ  وَ

ةَ  لْفَ ، ITHالزُّ يْكَ ولَ  لَدَ صُ الوُ تِكَ  إِىلَ  وَ امَ رَ   .كَ
مَّ  هُ أَنتَ  اللَّ لْتَ  وَ عَ نْ  جَ ا مِ ايَ فَ ، تِلْكَ  صَ ائِفِ ظَ ائِصِ  الوَ صَ خَ  وَ

، تِلْكَ  وضِ رُ رَ  الفُ ـهْ ـانَ  شَ ضَ مَ ي رَ ـتَهُ  الَّـذِ صْ تَصَ ـنْ  اخْ ـ مِ  ائِرِ سَ
، ورِ هُ هُ  الشُّ تَ ْ ريَّ َ ختَ نْ  وَ ِيعِ  مِ نَةِ  مجَ مِ ، األَزْ ورِ هُ الدُّ هُ  وَ تَ رْ آثَ ـىلَ  وَ ـلِّ  عَ  كُ

اتِ  قَ نَةِ  أَوْ لْتَ  بِامَ  السَّ نَ  فِيهِ  أَنزَ رآنِ  مِ ، القُ النُّورِ تَ  وَ فْ اعَ ضَ  فِيـهِ  وَ
نَ  ، مِ نِ يامَ تَ  اإلِ ضْ رَ فَ نَ  فِيهِ  وَ ، مِ يَامِ بْتَ  الصِّ غَّ رَ ، نَ مِ  فِيهِ  وَ يَـامِ  القِ

لْتَ  لَ أَجْ نْ  فِيهِ  IUHوَ ةِ  مِ ، لَيْلَ يَ  الَّتِي القَدرِ ٌ  هِ ريْ نْ  خَ ، أَلْـفِ  مِ رٍ ـهْ  شَ
                                                             

 .الفضل: الطول)  ١(
 .عمتك أي ما أكثر وضوح نعمتك وانتشارها بني اخللق مجيعاً أفشى ن) ٢(
 .)نعمتك وفضلك(أي أوسع وأشمل : أسبغ)  ٣(
 .أي دللتنا عىل طريق القربى إليك: الزلفى)  ٤(
 .أعظمت فيه ليلة القدر: أجللت)  ٥(



 

 ٩١٨ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

نَا ثُمَّ  ىلَ  بِهِ  آثَرتَ ـائِرِ  عَ ، سَ ـمِ يْتَنَا األُمَ اصـطَفَ ـلِهِ  وَ ضْ  أَهـلِ  دُونَ  بِفَ
، لَلِ نَا الـمِ مْ كَ  فَصُ رِ ، بِأَمْ هُ َارَ نَا هنَ مْ قُ كَ  وَ نـِ وْ ، بِعَ ـهُ ـنيَ  لَيْلَ ضِ رِّ تَعَ  مُ
هِ  يَامِ هِ  بِصِ قِيَامِ امَ  وَ تَنَا لـِ ضْ رَّ نْ  لَهُ  عَ ، مِ كَ َتـِ محْ ـبَّبْنَا رَ تَسَ ـنْ  إِلَيْـهِ  وَ  مِ

، تِكَ ثُوبَ أَنتَ  مَ ءُ  وَ غِبَ  بِامَ  املَيلِ ، فِيـهِ  رُ ادُ  إِلَيـكَ وَ امَ  اجلَ ـئِلْتَ  بـِ  سُ
ـنْ  ، مِ لِكَ يبُ  فَضْ رِ نْ  إِىلَ  القَ لَ  مَ اوَ بَكَ  حَ رْ   .قُ

قَ  امَ  دوَ ا فِينَا أَقَ ذَ رُ  هَ هْ امَ  الشَّ قَ ، مُ ْدٍ بَنَا محَ حِ صَ بَةَ  وَ حْ ، صُ ورٍ ُ ـربْ  مَ
نَا بَحَ أَرْ لَ  وَ ، أَربَاحِ  أَفْضَ ِنيَ املَ د ثُمَّ  العَ نَا قَ قَ ارَ نـدَ  فَ امِ  عِ ـَ ، متَ هِ قتـِ  وَ

ـطَاعِ  ـقِ انْ ، وَ هِ تـِ دَّ فَ  مُ وَ دِهِ،ـعَ  اءِ ـوَ نَح دَ ـوهُ  نُ ـفَ عُ دِّ ـوَ اعَ  مُ دَ ـنْ  وِ  مَ
ـهُ  زَّ ـعَ  اقُ رَ يْنَا، فـِ لَ نَا عَ مَّ غَ نَا وَ شَ حَ أَوْ ـهُ  وَ افُ ـرَ ـنَّــا، انْصِ نَـا عَ مَ لَزِ  وَ
امُ  هُ ـلَ  مَ ،ـال IQHالذِّ وظُ حفُ ةُ  مَ مَ رْ الـحُ ، وَ يَّةُ قُّ  املَرعِ احلَ ـ وَ ،ـاملَقضِ  يُّ

نَح ائِلُونَ  نُ ـفَ ـالَمُ  قَ يْـكَ  السَّ لَ ـا عَ رَ  يَ ـهْ َ  اهللاِ شَ ـربَ ـا األَكْ يَ يـدَ  وَ  عِ
لِيَائِ    .هِ ـأَوْ

مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ ا عَ مَ  يَ رَ وبٍ  أَكْ صحُ نَ  مَ ، مِ اتِ قَ ا األَوْ يَ َ  وَ ريْ رٍ  خَ ـهْ  شَ
                                                             

مام) ١( بمعنى جيب علينا الوفاء بام عاهدنا اهللا عليـه (مجع ذمة أي العهد : الذّ
الشهر املبارك حيث أصـبحت تلـك الوعـود يف الـدعوات واملناجـاة يف هذا 

 ).اجيب الوفاء هب اً واجبات وفروض



 

 ٩١٩ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

امِ  يفِ  اتِ  األَ يَّ اعَ السَّ   .IQHوَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ ـنْ  عَ رٍ  مِ ـهْ بَـتْ  شَ رُ ، فِيـهِ  قَ ـالُ تْ  اآلمَ ــرَ نُشِ  فِيـهِ  وَ

لُ    .األَعامَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ نْ  عَ ينٍ  مِ رِ لَّ  IRHقَ هُ  جَ درُ اً، قَ ـودَ جُ وْ ـعَ  مَ أَفجَ هُ  وَ ـدُ قْ  فَ

اً، ودَ قُ فْ وٍّ  مَ جُ رْ مَ هُ  آلَـمَ  وَ اقُ   .فِرَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ نْ  عَ بِالً  آ نَسَ  ISHأَلِيفٍ  مِ قْ ، مُ ـرَّ شَ  فَسَ حَ أَوْ ياً  وَ نْقَضِ  مُ
ضَّ    .ITHفَمَ
مُ  الَ يْـكَ  السَّ لَ ـنْ  عَ رٍ  مِ َـاوِ ـتْ  جمُ قَّ ، فِيـهِ  رَ لُـوبُ ـ القُ لَّ قَ  فِيـهِ  تْ وَ

نُوبُ    .الذُّ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ نْ  عَ ٍ  مِ انَ  نَارصِ ىلَ  أَعَ ، عَ يْطَانِ بٍ  الشَّ ـاحِ صَ لَ  وَ ـهَّ  سَ

بُلَ  انِ  سُ   .اإلِحسَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ ا عَ ثَرَ  مَ اءَ  أَكْ تَقَ ، اهللاِ عُ ـا فِيكَ مَ دَ  وَ ـعَ ـنْ  أَسْ ـى مَ عَ  رَ

                                                             

 .فاآلجال بيد اهللا ربام يكون هذا هو الوداع األخري فودع من أعامق قلبك)  ١(
 .الذي يعظم قدره حني وجوده وحيزن القلب لفراقه الصاحب: القرين) ٢(
 .به واحبهأنيس، الف اليشء أنس : ليفأ)  ٣(
أمل وأوجع، ذلك أن قلوب املؤمنني حتزن وتتـأمل عـىل فـراق : مضّ : فمضّ )  ٤(

 .هذا الشهر املبارك



 

 ٩٢٠ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

تَكَ  مَ رْ   .بِكَ  حُ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ ـا عَ ـانَ  مَ اكَ أَمـ كَ ، ـحَ نُوبِ كَ  لِلـذُّ َ ـرتَ أَسْ اعِ  وَ َنـوَ  ألِ

يُوبِ    .العُ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ ـا عَ ـانَ  مَ لَـكَ  كَ وَ ـىلَ  أَطْ ، عَ نيَ مِ ـرِ يَبَـكَ  املُجْ أَهْ  يفِ  وَ
ورِ  دُ نِنيَ  صُ   .املُؤمِ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ نْ  عَ رٍ  مِ هْ هُ  الَ  شَ نَافِسُ  .األَيـَّامُ  تُ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ نْ  عَ رٍ  مِ هْ وَ  شَ نْ  هُ لِّ  مِ مٌ  أَمرٍ  كُ الَ  .سَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ َ  عَ ريْ يهِ  غَ رِ ، كَ بَـةِ احَ الَ  املُصَ يمِ  وَ مِ ةِ  ذَ بَسَ ـالَ   .IQHالـمُ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ مَ  عَ تَ  اـكَ فَدْ يْنَا وَ لَ ،ـبَــبِال عَ اتِ كَ ـلْتَ  رَ سَ غَ نَّـا وَ  عَ

نَسَ  طِيئَاتِ  دَ   .اخلَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ َ  عَ ريْ عٍ  غَ دَّ وَ رَ  مُ الَ  ،IRHماً بَ وكٍ  وَ رتُ هُ  مَ يَامُ اً  صِ أَمَ   .سَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ نْ  عَ طْلُوبٍ  مِ بْلَ  مَ ، قَ تِهِ قْ ونٍ  وَ ْزُ حمَ يْهِ  وَ لَ بْلَ  عَ تِهِ  قَ وْ   .فَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ مْ  عَ نْ  كَ وءٍ  مِ فَ  سُ ِ كَ  رصُ نَّـا، بـِ ـمْ  عَ كَ ـنْ  وَ ٍ  مِ ـريْ  خَ
يْنَا بِكَ  أُفِيضَ  لَ   .عَ

                                                             

واملراد أن الشهرغري مذموم لشبهة أو اشـكال (االشكال، الشبهة، : املالبسة) ١(
 ).يف أداء حقه

 .سئامً وضجراً : برما)  ٢(



 

 ٩٢١ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ ىلَ وَ  عَ ةِ  عَ يَ  الَّتِي القَدرِ  لَيْلَ ٌ  هِ ريْ نْ  خَ رٍ  أَلْفِ  مِ هْ   .شَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ ا عَ انَ  مَ نَا كَ صَ ، بِاألَمسِ  أَحرَ يْكَ لَ ـدَّ  عَ أَشَ نَا وَ قَ ـوْ  شَ

داً    .إِلَيْكَ  غَ
مُ  الَ يْكَ  السَّ لَ ىلَ  عَ عَ لِكَ  وَ ي فَضْ ، الَّذِ نَاهُ مْ رِ ـىلَ  حُ عَ ـاضٍ  وَ ـنْ  مَ  مِ

اتِكَ  كَ رَ لِ  بَ   .بْنَاهُ سُ
مَّ  هُ ا اللَّ ا أَهلُ  إِنَّ ذَ رِ  هَ هْ ي الشَّ تَنَا الَّذِ فْ َّ تَنَا بِهِ، رشَ قْ فَّ وَ نِّكَ  وَ ، بِمَ  لَهُ

نيَ  لَ  حِ هِ يَاءُ  جَ قتَهُ  األَشقِ وا وَ مُ رِ حُ مْ  وَ ائِهِ قَ ، لِشَ هُ لَ أَنتَ  فَضْ ُّ  وَ يلِ  وَ
ا نَا مَ نْ  بِهِ  آثَرتَ ، مِ هِ تـِ فَ عرِ تَنَا مَ يْ ـدَ هَ ـنْ  لَـهُ  وَ ـ مِ ـد نَّتِهِ،سُ قَ لَّيْنَـا وَ وَ  تَ

فِيقِكَ  هُ  بِتَوْ يَامَ هُ  صِ قِيَامَ ىلَ  وَ ، عَ ريٍ ينَا تَقْصِ أَدَّ لِيالً  فِيهِ  وَ نْ  قَ ثِريٍ  مِ   .كَ
مَّ  هُ لَكَ  اللَّ دُ  فَ مْ اراً  احلَ رَ ةِ، إِقْ ـاءَ افـاً  بِاإلِسَ َ اعرتِ ةِ  وَ ـاعَ  ،IQHبِاإلِضَ

لَكَ  نْ  وَ وبِنَا مِ لُ دُ  قُ قْ مِ  عَ نْ  ،IRHالنَّدَ مِ ـنَتِنَا وَ ـدقُ  أَلْسِ ، صِ ارِ ذَ عتـِ  اإلِ
ا نَ رْ أْجُ ىلَ  فَ ـا عَ نَا مَ ـابَ ـنَ  فِيـهِ  أَصَ اً  مِ ـرَ ،أَجْ يطِ رِ كُ  التَّفْ ـتَدرِ هِ  نَسْ  بـِ

                                                             

يف هـذا ل عظيم الثـواب أي اضاعة الفرصة يف حتصي: اعرتافاً باالضاعة) ١(
ي الطاعات وعدم االستثامر له كـام ـري والتهاون فـبسب التقصالشهر املبارك 

 .االستثامر ينبغي
ملا سبق من الذنوب  أي حقيقة الندم واألسف: الندم عقدلك من قلوبنا ) ٢(

 .والتي ينبغي واقعا التأمل والتأسف الرتكاهبا واملعايص



 

 ٩٢٢ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

ــلَ  ضْ ــوبَ  الفَ ــهِ  املَرغُ ــاضُ  ،IQHفِي عتَ نَ ــهِ  وَ ــنْ  بِ اعِ  مِ ــوَ رِ  أَن خْ  الــذُّ
وصِ  يْهِ  املَحرُ لَ بْ  ،IRHعَ جِ أَوْ كَ  لَـنَا وَ ذرَ ىلَ  عُ ا عَ نَ  مَ ـنْ  فِيهِ  اقَرصَّ  مِ

، قِّكَ لُغْ  حَ ابْ ا وَ نَ رِ ا بِأَعامَ َ  مَ ينَا بَنيْ نْ  أَيدِ رِ  مِ ـهْ ـانَ  شَ ضَ مَ ، رَ لِ بـِ  املُقْ
ا إِذَ تَنَاهُ  فَ غْ لَّ نِّا بَ أَعِ ىلَ  فَ لِ  عَ نَاوُ ا تَ ـهُ  أَنتَ  مَ نَ  أَهلُ ةِ، مِ بَـادَ ا العِ نَ أَدِّ  ISHوَ
يَـامِ  إِىلَ  هُ  بِامَ  القِ قُّ تَحِ سْ نَ  يَ ةِ  مِ رِ  ،الطَّاعَ أَجْ نْ  لَـنَا وَ الِحِ  مِ لِ  صَ مَ  العَ
ا ونُ  مَ كُ اً  يَ كَ رَ قِّكَ  دَ حَ ينِ  يفِ  لـِ هرَ نْ  الشَّ ورِ  مِ هُ رِ  شُ هْ   .ITHالدَّ

مَّ  هُ ا اللَّ مَ نَا وَ مْ ا يفِ  بِهِ  IUHأَلْـمَ نَ رِ هْ ا شَ ذَ نْ  هَ مٍ  مِ ، أَو IVHلَـمَ ـمٍ  أَو إِثْ
                                                             

الثواب واألجـر مـا فاتنـا يف هـذا الشـهر مـن من (أي نستكمل : نستدرك)  ١(
 ).خالل التفريط يف االستفادة منه

بمعنـى أن يكـون هـذا الثـواب : نعتاض من أنواع الذخر املحروص عليه)  ٢(
عوضاً عام فات من ثواب العبادات واألعامل الصـاحلة ) ثواب الندم واالعتذار(

 ).التي كان ينبغي القيام هبا يف هذا الشهر املبارك

نا)  ٣(  .بمعنى وفّقنا: أدّ
ك يف الشهرين)  ٤( أي وفقنا لصالح األعامل والطاعات يف شهر رمضان : دركاً حلقّ

املقبل بام يكون عوضاً عن التقصري يف هذا الشهرمن أداء حقك كام ينبغي لـك وبـام 
 .ويكون أداءً حلقّ شهر رمضان الـمنصـرم والقادم يمنع من التقصري جمدداً 

ـملبـارش ال: مَّ ـلَـأ(ما فعلناه من الذنوب الصـغرية أي : املمنا) ٥( وهـو فعـل  مَ
 .)صغار الذنوب

 .التي مل يقصد هبا التمرد عىل اهللا عمداالذنوب صغار  : ممالل) ٦(



 

 ٩٢٣ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

عنَا اقَ نْ  فِيهِ  وَ ، مِ نبٍ بْنَا ذَ تَسَ اكْ ، نْ مِ  فِيهِ  وَ طِيئَةٍ ىلَ  خَ ـدٍ  عَ مُّ عَ نَّـا، تَ  مِ
ىلَ  أَو يَانٍ  عَ نَا نِسْ مْ لَ نَا، فِيهِ  ظَ سَ نَا أَوِ  أَنفُ كْ ةً  بِهِ  انتَهَ رمَ نْ  حُ ا، مِ نَ ِ ريْ  غَ

لِّ  ىلَ  فَصَ دٍ  عَ َمَّ ، وَ  حمُ ا آلِهِ نَ رتُ اسْ ، وَ كَ ِ رتْ ـفُ  بِسِ اعْ نَّـا وَ ، عَ كَ ـوِ فْ  بِعَ
الَ  بنَا وَ نْصِ ِ  فِيهِ  تَ نيُ َعْ ،الشَّ  ألِ تِنيَ الَ  امِ ـطْ  وَ بْسُ يْنَـا تَ لَ ـنَ  فِيـهِ  عَ  أَلْسُ

، نِنيَ نَا الطَّاعِ لْ مِ تَعْ اسْ ونُ  بِامَ  وَ كُ طَّةً  يَ ةً  IQHحِ ارَ فَّ كَ تَ  اـمَ ـلِ  وَ ـرْ  أَنكَ
نَّا ، مِ تِكَ  فِيهِ أْفَ ، الَ  الَّتِي بِرَ دُ نفَ لِكَ  تَ فَضْ ي وَ نْقُصُ  الَ  الَّذِ   .يَ

مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ ـمُ  عَ مَّ ،وَ  حَ اجْ  آلِهِ ـيبَتَنَا رْ ـبُ ـوَ صِ ــبِ  مُ هْ نَا،ـشَ  رِ
كْ  ارِ بَ مِ  يفِ  لَـنَا وَ وْ ا يَ نَ يدِ ا، عِ نَ فِطْرِ ـهُ  وَ لْ عَ اجْ ـنْ  وَ ِ  مِ ـريْ مٍ  خَ ـوْ ـرَّ  يَ  مَ
يْنَا، لَ بِهِ  عَ لَ ، أَجْ وٍ فْ اهُ  لِعَ ـحَ أَمْ ، وَ نْبٍ رْ  لِذَ فِ اغْ ا ـنَاـلَ  وَ فِ  مَ نْ  يَ ـخَ  مِ
وبِنَا نُ ا ذُ مَ لَنَ  وَ   .عَ
مَّ اللَّ  نَا هُ لَخْ خِ  IRHاسْ الَ ا بِانْسِ ذَ رِ  هَ هْ نْ  الشَّ ا، مِ انَ طَايَ نَا خَ جْ رِ أَخْ  وَ

                                                             

مراد أن يكون ـوال) ى عنهـخلـتوه وتركه ـوضع :حط اليشء(مغفرة : حطة) ١(
ا كان ـمـلن كفارةً ومغفرة من اهللا لصالح األعمـال مستقبالً بمـا يكوق ـوفيـالت

 .ال ال حيبها اهللا سبحانهـأو أعمفـي شهر رمضان من ذنوب غري مقصودة 
عـن  واملراد بـه االمتنـاع الكامـل: أسلخنا بانسالخ هذا الشهر من خطايانا) ٢(

كام ينزع من الشاة جلدها، بمعنى أن يكون هذا الشـهر والتخلص منها  الذنوب
 .ل من الذنوب وآثارها ومسبّباهتااملبارك شهر التطهري الكام



 

 ٩٢٤ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

هِ  وجِ رُ نْ  بِخُ يِّئَاتِنَا، مِ نَا سَ لْ عَ اجْ نْ  وَ دِ  مِ عَ ، أَهلِهِ  أَسْ مْ  بِهِ ـهِ لـِ زَ أَجْ  وَ
م ، اً ـقِسْ مْ  فِيهِ هِ رِ فَ أَوْ ظّاً  وَ نْهُ  حَ   .مِ

مَّ  هُ نْ  اللَّ مَ ى وَ عَ ا رَ ذَ قَّ هَ رِ الشَّ  حَ قَّ  هْ ، حَ تِهِ ايَ عَ ظَ  رِ فِ حَ تَهُ  وَ مَ رْ  حُ
قَّ  ا، حَ ظِهَ فْ امَ  حِ قَ ودِهِ  وَ دُ ـقَّ  بِحُ ـا، حَ هَ ـى قِيَامِ قَ اتَّ ـهُ  وَ وبَ نُ ـقَّ  ذُ  حَ

ا، َ اهتِ قَ بَ  أَو تُ رَّ قَ ـةٍ  إِلَيْكَ  تَ بَ رْ بَـتْ  بِقُ جَ ـاكَ  أَوْ ضَ ، رِ ـتْ  لَـهُ طَفَ عَ  وَ
محَتَكَ  ، رَ يْهِ لَ بْ  عَ هَ هُ  لَـنَا فَ ثْلَ نْ  مِ كَ  مِ ـدِ جْ أَعطِنَـا ،IQHوُ هُ  وَ افَ ـعَ  أَضْ

نْ  ، مِ لِكَ إِنَّ  فَضْ لَكَ  فَ غِيضُ  الَ  فَضْ إِنَّ  ،IRHيَ ائِنَكَ  وَ زَ ـنْقُصُ  الَ  خَ  تَ
ـلْ  ، بَ ــيضُ فِ إِنَّ  تَ ــادِنَ  وَ عَ ــانِكَ  ISHمَ نَــى، الَ  إِحسَ فْ إِنَّ  تَ كَ  وَ طَــاءَ  عَ

طَاءُ  عَ نَّا لَلْ هَ  . الـمُ
مَّ  هُ لِّ  اللَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ ، وَ  حمُ تُـبْ  آلِهِ اكْ ثْـلَ  لَــنَا وَ ـورِ  مِ ـنْ  أُجُ  مَ
، هُ امَ بَّدَ  أَو صَ عَ مِ  إِىلَ  فِيهِ  لَكَ  تَ وْ ةِ  يَ يَامَ   .القِ

مَّ  هُ ا اللَّ تُوبُ  إِنَّ مِ  يفِ  إِلَيْكَ  نَ ـوْ ا يَ نَ ي فِطْرِ تَـهُ  الَّذِ لْ عَ نِنيَ  جَ ؤمِ  لِلمُ
يداً  وراً، عِ ُ رسُ َهلِ  وَ ألِ تِكَ  وَ لَّ عاً  مِ ْمَ ـ جمَ ْتَشَ حمُ ـنْ  داً،وَ ـلِّ  مِ نـبٍ  كُ  ذَ

                                                             

 .الوجد الغنى القدرة: وجدك) ١(
 .ينقص، يقل: يغيض)  ٢(
وجوده، واملراد أنّ إحسـان اهللا  مجع معدن وهو أصل اليشء ومركز: معادن)  ٣(

 .ال هناية له ألنّه جزء من أخالق اهللا وصفاته



 

 ٩٢٥ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

، بنَاهُ وءٍ  أَو أَذنَ نَاهُ  سُ فْ لَ اطِرِ  أَو ،IQHأَسْ ٍّ  خَ ، رشَ اهُ نَ رْ مَ ـةَ  أَضْ بَ وْ ـنْ  تَ  مَ
ي الَ  نْطَوِ ىلَ  يَ وعٍ  عَ جُ ، إِىلَ  رُ نْبٍ الَ  ذَ ـودُ  وَ عُ ا يَ هَ ـدَ عْ ، يفِ  بَ طِيئَـةٍ  خَ

ةً  بَ وْ ـوحاً  تَ ـتْ  نَصُ لَصَ ـنَ  خَ ـكِّ  مِ االرتِيَـابِ  الشَّ بَّلْ  وَ تَقَ ـافَ نَّـا هَ  مِ
ارضَ  نَّا، وَ بِّتنَا عَ ثَ ا وَ يْهَ لَ   .عَ

مَّ  هُ نَا اللَّ قْ فَ  ارزُ وْ قَابِ  خَ ، عِ يـدِ عِ قَ  الوَ وْ شَ ابِ  وَ وَ ودِ، ثَ عُ  املَوْ
تَّى دَ  حَ ةَ  نَجِ ـا لَذَّ وكَ  مَ ، نَـدعُ هِ ـةَ  بـِ آبَ كَ ـا  وَ كَ   مَ ريُ ـتَجِ ، نَسْ نــهُ  مِ

نَا لْ عَ اجْ كَ  وَ نْدَ نَ  عِ ، مِ ابِنيَ بْـتَ  ينَ الَّـذِ  التَّـوَّ جَ مْ  أَوْ ، لَــهُ َبَّتَـكَ  حمَ
بِلْتَ  قَ مْ  وَ نْهُ ةَ  مِ عَ اجَ رَ ، مُ تِكَ اعَ ا طَ لَ  يَ دَ ادِلِنيَ  أَعْ   .العَ

مَّ  هُ زْ  اللَّ اوَ َ نْ  جتَ اتِنَـا آبــَائِنَا عَ هَ أُمَّ أَهـلِ  وَ ِيعـاً، دِينِنَـا وَ ـنْ  مجَ  مَ
لَفَ  مْ  سَ نهُ نْ  IRHمِ مَ َ  وَ ربَ مِ  إِىلَ  ISHغَ وْ ةِ  يَ يَامَ   .القِ

مَّ ا هُ لِّ  للَّ ىلَ  صَ دٍ  عَ َمَّ بِيِّنَا حمُ آلِهِ  نَ امَ  وَ يْتَ  كَ ـلَّ ـىلَ  صَ كَ  عَ تـِ ئِكَ الَ  مَ
، بِنيَ رَّ لِّ  املُقَ صَ يْهِ  وَ لَ آلِهِ  عَ امَ  وَ يْتَ  كَ لَّ ىلَ  صَ كَ  عَ ، أَنبِيَائـِ ـلِنيَ سَ  املُرْ

لِّ  صَ يْهِ  وَ لَ آلِهِ  عَ امَ  وَ يْتَ  كَ لَّ ىلَ  صَ بَادِكَ  عَ الِ  عِ ،ـالصَّ نيَ أَفْ  حِ ـلَ وَ  ضَ
                                                             

 .بمعنى عملناه أو ارتكبناه فيام مىض: أسلفناه) ١(
ن )  ٢( ن مىض منهم: سلف منهممَ  .مَ
 .مشى يف الزمن البعيد، يقال الزمن الغابرأي الزمن البعيد: غرب) ٣(



 

 ٩٢٦ 

 دعاؤه لوداع شهر رمضان

لِكَ  نْ ـمِ  ا ذَ بَّ  يَ ، رَ ِنيَ املَ ةً  العَ الَ نَا صَ غُ بْلُ ا، تَ تُهَ كَ رَ نَالُنَا بَ يَ ـا، وَ هَ عُ فْ  نَ
ابُ  تَجَ سْ يُ ا وَ ا، لَـهَ نَ اؤُ عَ مُ  إِنَّكَ  دُ رَ نْ  أَكْ غِبَ  مَ ، رُ ى إِلَيْهِ فَ أَكْ نْ  وَ  مَ

لَ  كِّ وُ ، تُ يْهِ لَ طَى عَ أَعْ نْ  وَ ئِلَ  مَ نْ  سُ ، مِ لِهِ أَنتَ  فَضْ ىلَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ  يشَ
يرٌ  دِ  . قَ

 
 
 
 
 

+ + +  



 

 ٩٢٧ 

 أحاديث يف العمل الصالح

 
 أحاديث في العمل الصالح 

 

 العمل الصالح يف أحاديث
 

دُ  لَيْهِ إِ ﴿ لِمُ  يَصعَ لُ وَ  الطَّيِّبُ  الكَ هُ  الِحُ الصَّ  العَمَ عُ رفَ   IQH﴾يَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نَّ « نُ اجلَ مَ ثَمَ   IRH» حُ الِ لُ الصَّ ةِ العَ
جان أو بال مقابل، وال تنال باألماين واآلمال أي أن اجلنة ال تعطى بامل(

وإنام تعطى مقابل العمل الصالح، فمن أراد اجلنة فعليه أن يكثر من عمل 
الصاحلات، ومن أراد درجاهتا ومقاماهتا فعليه أن يفرغ نفسـه لـذلك كـام 

غ نفسه ألمور الدنيا، مع أن الدنيا زائلة واآلخرة باقية خالدة  ).يفرّ
 

 : قال× مننيعن أمري املؤ
لُّ  امَ نَّ إِ « ىلَ  يُستَدَ نيَ ـالِ الصَّ  عَ ي امَ بِ  حِ رِ مـلَ  اهللاُ جيُ ـ هُ ـنِ أَ  ىلَ عَ بَـ لسُ  ادِهِ،عِ

نْ  يَكُ لْ بُّ أَ  فَ خَ  حَ ةَ ذَخِ  لَيكَ إِ  رِ ائِ الذَّ لِ  ريَ   ISH»الِحِ الصَّ  العَمَ
أي أن بعض معامل الصاحلني هو الذكر احلسن هلم عنـد النـاس، وهـو (

من اهللا عدا جزاء اآلخرة الذي أعده هلم وخصهم بـه جزاء دنيوي معجل 
 ). دون غريهم

 

                                                             

 . ١٠: فاطر  )١(

 . ٤٦٩٨: غرر احلكم  )٢(

 . ٧١/٣٧٢: بحار األنوار )٣(



 

 ٩٢٨ 

 أحاديث يف العمل الصالح

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةُ « رَ لِ  ثَمَ   IQH» صلِهِ أَ كَ  الِحِ الصَّ  العَمَ
ل، العمل، فمن يزرع الشوك حيصد احلنظـبمعنى أن الثمرة هي من نوع (

ومن يزرع شجرة الزيتون حيصد الزيتون ولو بعد حـني، ومـن يـزرع اخلـري 
ر حيصـد رشا، فثمـرة كـل عمـل هـي مـن ـحيصد خـريا، ومـن يـزرع الشـ

ا﴿جنسه جُ إِالَّ نَكِـدً ْرُ بُثَ الَ خيَ ي خَ الَّذِ بِّهِ وَ جُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَ ْرُ بَلَدُ الطَّيِّبُ خيَ الْ  ﴾وَ
بْـ ـن قَ نَـا مِ قْ زِ ي رُ ـذِ ا الَّ ـذَ الُواْ هَ قاً قَ زْ ةٍ رِّ رَ ن ثَمَ ا مِ نْهَ قُواْ مِ زِ لَّامَ رُ هِ ﴿كُ أُتُـواْ بـِ لُ وَ

اً﴾ اهبِ تَشَ  ).مُ

 : قال× عن أمري املؤمنني
رِ « حُ النَّ  ينُ القَ وَ  )الصالحاي ( اصِ لُ  هُ   IRH» الِحُ الصَّ  العَمَ
أي أن الذي يبقى مع اإلنسان ويقرتن به بعد املوت هو عمله، فإن كان (

عمالً صاحلاً فهو أفضـل قـرين حيـث يـدفع عـن املـؤمن كربـات القـرب 
بات القيامة وحساهبا، وإن كان قريناً سيئاً فال يكون منه غري ووحشته وكر

يْنَـكَ األذ والسوء يف الدنيا واآلخرة ﴿ بَ يْنِي وَ يْتَ بَ ا لَ الَ يَ ا قَ اءنَ ا جَ تَّى إِذَ حَ
ينُ  رِ قَ بِئْسَ الْ ِ فَ قَنيْ ِ دَ املَرشْ عْ  .﴾بُ

 : قال× جعفر أيبعن 
لَ  نَّ إِ « بُ  الِحَ الصَّ  العَمَ ةِ اجلَ  ىلَ إِ  يَـذهَ ـدُ فَ  نـَّ هِّ ـ يُمَ بهِ لِصَ ـ احِ بعَـثُ  امَ كَ  يَ

                                                             

 . ٤٦٤٩: غرر احلكم  )١(

 . ٢١٥٧: غرر احلكم  )٢(



 

 ٩٢٩ 

 يث يف العمل الصالحأحاد

لُ  جُ الَ  الرَّ هُ غُ شُ فَ  مَ ، يَفـرُ أَ  ثُـمَّ  لَـهُ ـرَ أَ ﴿ قَ ـاوَ نـُ ينَ ذِ الَّـ مَّ لُـ ـواآمَ مِ عَ  ـواوَ
َ ـفَ  اتِ حَ ـالِ الصَّ  مْ ألِ هِ سِ دونَ  نفُ هَ مْ   IQH»﴾ يَ
أي أن العمــل الصــالح لــه ثمــرات اخرويــة باالضــافة إىل الثمــرات (

يعني أن اإلنسان جيب أن ال يمتنع عن العمـل الصـالح  الدنيوية، وهو ما
حتى إذا كان مردوده الدنيوي خميباً أو معاكساً، فإن أبواب الرمحـة اإلهليـة 
التي تفتح للمؤمن يف الدنيا والتوفيقات التي يناهلا من عملـه الصـالح مـا 

 ).مهام كانت املادية يفوق كل النتائج الدنيوية
 

  :قال× عن أمري املؤمنني
لُّ  نِ يامَ اإلِ بِ « تَدَ ـ يُسْ لُّ  اتِ حَ ـالـِالصَّ بِ وَ  ،اتِ حَ ـالـِالصَّ  ىلَ عَ ـتَدَ ـ يُسْ  ىلَ عَ

،يامَ اإلِ  رُ  نِ يامَ اإلِ بِ وَ  نِ   IRH» العِلمُ  يُعمَ
بمعنى أن املؤمن حينام يرتفـع إيامنـه فـإن اهللا هيديـه إىل أفضـل أنـواع (

عـىل درجـة  يـدلالعمل الصالح ثم يوفقه للعمل به، وهذا التوفيق بدوره 
إىل مزيـد مـن العلـم واهلـد  بالتايل إيامن العبد وإخالصه، والذي يقوده

 ).والعمل الصالح مادام ثابتاً عىل الطاعة واإلستقامة
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
رثُ ـال« رثَ  حَ رثُ فَ  :انِ حَ ،وَ  الُ ـمَ ـال انيَ الدُّ  حَ رثُ وَ  البَنونُ ـ حَ  ةِ رَ اآلخِ

                                                             

 . ٧١/١٨٥: بحار األنوار  )١(

 . ١٥٦اخلطبة : هنج البالغة  )٢(



 

 ٩٣٠ 

 أحاديث يف العمل الصالح

مْ  دقَ وَ  ،اتُ حَ ـالِ الصَّ  اتُ يَ اقِ البَ  هُ عُ مَ َ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاُ جيَ   IQH» امٍ قوَ ألِ
أي أن الذي يغلب عليه حب الدنيا يكون مهه وسعيه يف حتصيل املـال (

واإلكثار منه ويف حتصيل القـوة والقـدرة العدديـة عـرب األوالد واألفـراد 
وامثاهلم من اجلنود والعساكر أو املنظامت واألحزاب، ومـن غلـب عليـه 

رة كان معظم سعيه هو عمل الصاحلات وما يبقـى لـه ذخـراً يف حب اآلخ
دار القرار، وقد يشاء اهللا أن جيمع لعبده عز اآلخرة وعز الدنيا كـام مجعهـا 

 ).لبعض األنبياء والصاحلني
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاِعن 

سـعُ يَ « ـنَ ودٍ، أَ ا بـنَ مَ رْ مِ ِّ اتِ وَ حَ ـالـِالصَّ  كثـِ ـ ،الـربِ نَ ـنَّ الـإِ فَ حسِ مُ
مَ مُ ـالوَ  ندَ ءَ يَ قُ )أي يوم القيامة(انِ يسِ نُ ، يَ ـنَ  يا لَيتَنِ يَ : ولُ املُحسِ  ازدَدتُ مِ

ناتِ  سَ قُ وَ ! احلَ كَ لِ يقُ ذَ تَصدِ ، وَ )أي ظلمت نفيس( رتُ ـقَصَّ : يءُ ـولُ املُسيَ
الَ ﴿ اىلَ عَ تَ  ولُهُ قَ  مُ بِ وَ سِ سِ  أُقْ ةِ  النَّفْ امَ   IRH»﴾ اللَّوَّ

ا حينام يضيّع اإلنسان فرصة مؤاتية فأمثال هذه احلاالت تتكرر يف الدني(
لتحصيل بعض مقاصده فيغفل عنها أو هيملها فيفوز هبا من سـارع إليهـا 

 ).فيتمنى عند ذاك لو أنه استفاد منها وسابق إليها
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

دتُ أَ  :اىلَ عَ تَ  اهللاُ الَ قَ « بادِ  عدَ ـ نيَ حِ ـالِ الصَّ  يَ لِعِ ـنيٌ  الَ  امَ أَ  عَ ،رَ  الَ وَ  تْ
                                                             

 . ٤٢: تاريخ دمشق  )١(

 . ٣٥٣/  ٢: مكارم األخالق  )٢(



 

 ٩٣١ 

 أحاديث يف العمل الصالح

نٌ أُ  ، ذُ عتْ مِ طَرَ  الَ وَ  سَ ٍ  قَلبِ  ىلَ عَ  خَ   IQH»بَرشَ
وذلك ألن فهم اإلنسان للجزاء األخروي متناسباً مع إدراكه الدنيوي (

ذة االخروية التـي فال يمكنه تصور نوع السعادة واللّ  ،وأحاسيسه الدنيوية
أعدها اهللا لعباده، ولذا فقد شـبه اهللا بعـض اللذائـذ بأمثاهلـا مـن اللذائـذ 

أما اللذائذ االخروية ة كأنواع االطعمة واألزواج املطهرة وما شابه، الدنيوي
التي ال يستطيع العقل الدنيوي أن يرتقي إليها ألنه مل يعرفها أو ال يستطيع 

ريف هبـذه العموميـة مـن العظمـة ـتصورها فقد عرب عنها احلـديث الشـ
 ).والسعادة والرسور

ادق اإلمامعن  ÷ انه وتعـاىل ملوسـىسـبح اهللا ةيف ذكر مناجـا× الصّ
 : قال
وا فِ ـالِــادِيَ الصَّ بَــعِ  نَّ إِ « ــدُ هِ نيَ زَ ــحِ ــم يبِ  )أي يف الــدنيا( ايهَ هِ لمِ رِ عِ ــدْ ، بِقَ

مْ ائِ سَ وَ  هُ نْ  رَ بُوا فِ  مِ غِ لقِي رَ ـم يبِ يهَ خَ هلِهِ ـدرِ جَ ـ، وَ ا بِقَ ـنْ مَ ـي أَ  ا مِ لقِ ـدٌ خَ حَ
ينُهُ  ت عَ رَّ قَ ها فَ ظَّمَ   IRH»عَ

ه وحكمته وأسباب خلقـه للـدنيا وامتحانـه فمن علم بعظمة اهللا وقدرت(
لعباده فيها ومد سعة رمحته وإحسانه وشدة عذابه وانتقامـه فإنـه يزهـد يف 

ويتعلق قلبه باهللا وحده ال رشيك له، ومن جهل حقيقة الدنيا  ،الدنيا وما فيها
وحمدوديتها وزواهلا وحسب أهنا دائمة له تعلق قلبه بزينتهـا وزخرفهـا حتـى 

                                                             

ل  )١(  . ٤٣٠٦٩: كنز العامّ

 . ٧٦٥: األمايل للصدوق  )٢(



 

 ٩٣٢ 

 أحاديث يف العمل الصالح

، وبمعنـى أخـر أنـه كلـام زاد علـم ت فيعلم جهله وطيشه عند ذاكيأتيه املو
 ).اإلنسان باهللا زاد عمله الصالح وشوقه إىل لقاء اهللا وإىل دارالقرار

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « ينَهُ  يامَ فِ  صلَحَ أَ  مَ ينَهُ  يامَ فِ  اهللاُ صلَحَ أَ  اهللا بَنيَ وَ  بَ ،النَّ  بَنيَ وَ  بَ ـنْ وَ  اسِ  مَ

وَّ  صلَحَ أَ  ـنْ وَ  ،)أي ظـاهره( هُ ـانِيَّـبَرَّ  اهللاُ صـلَحَ أَ ) أي باطنه( هُ ـيَّ انِ جَ  ادَ رَ أَ  مَ
جهَ  هُ  اهللاُ الَهُ نَ أَ  اهللاِ وَ جهَ وهَ وَ  وَ جُ   IQH»اسِ النَّ  وُ
بمعنى أن اليشء املهم لإلنسان هو أن يصلح عالقته مـع اهللا سـبحانه (

بطاعته واجتناب معاصـيه، فـإن فعـل ذلـك اصـلح اهللا باطنـه ورسيرتـه 
عنده وجعل له عند الناس  ةوأصلح أموره مع الناس وأناله الكرامة واملنزل

 ).شأناً ومنزلة يف قلوهبم
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ « َّ أَ  مَ رَ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاَ يُريضِ  امَ  رسَ ،ـيَسُ  امَ  لَهُ  اهللاُ ظهَ هُ نْ وَ  رُّ َّ أَ  مَ  امَ  رسَ

طُ  رَ أَ  اىلَ عَ تَ  اهللاَ يُسخِ يهِ خيُ  امَ  اهللاُ ظهَ   IRH»زِ
أي أن من كان يف باطنه ورسيرته خملصاً هللا يف أعامله ال يظهرها للناس (

لطلب السمعة أو الذكر احلسن أو لطلب منفعة منهم فإن اهللا سبحانه مـن 
لطفه وفضله يكشف حقيقة إيامنه وإخالصه للناس ولو بعد موتـه، ومـن 

س فالبـد و أن كان يف رسه منتهكاً حلرمات اهللا بخـالف ظـاهره مـع النـا
                                                             

ل  )١(  . ٤٣١٦٦: كنز العامّ

 . ٧١/٣٦٥: بحار األنوار  )٢(



 

 ٩٣٣ 

 أحاديث يف العمل الصالح

 ). يكشف اهللا حقيقته للناس حتى لوخفيت حيناً من الزمن
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « لَحَ  مَ عَ  صَ ْ  انَهُ بحَ سُ  اهللاِ مَ د ملَ ـعَ  يَفسُ ،أَ  مَ ـدٍ ـنْ  حَ ـدَ  مَ ـعَ  فَسَ ْ  اهللاِ مَ  ملَ
عَ  حيَصلُ  دٍ أَ  مَ   IQH» حَ
ع النـاس أي من كانت عالقته مع اهللا صادقة فهو صادق يف تعاملـه مـ(

مجيعا، ومن كان باطنه سيئاً يف تعامله مع اهللا فإنـه لـن خيلـص ألحـد مـن 
 ).الناس مهام كان

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نِ بِ  املُيسءَ  صلِحأَ « سْ ،فِعَ  حُ قَ  يلِ مِ بِجَ  ريِ اخلَ  ىلَ عَ  دُلَّ وَ  الِكَ   IRH» الِكَ مَ
رد اإلسـاءة أي أن املعاملة احلسنة باألخالق اإلسالمية العالية وعـدم (

بمثلها هو من أبواب الرب واإلحسان، وقد يكون يف ذلـك سـبباً إلصـالح 
املقابل وإرجاعه لطريق الصالح واهلد.( 

 

 إصالح النفس 
 : قال× عن أمري املؤمنني

بتُ « جِ نْ ـلِ  عَ تَصدَّ  مَ ِ  يَ ـهُ وَ  اسِ النَّ  حِ صالَ إلِ ـدُّ أَ  نَفسُ ءٍ  شَ ـ يشَ  ،اً ادَ فَسَ
هَ  الَ فَ  تَعوَ  ايُصلِحُ هِ  حَ صالَ إِ  ىاطَ يَ ريِ   ISH» غَ

                                                             

 . ٨٦٢١: غرر احلكم  )١(

 . ٢٣٠٤: غرر احلكم  )٢(

 . ٦٢٦٨: غرر احلكم  )٣(



 

 ٩٣٤ 

 أحاديث يف العمل الصالح

أي أن عىل املؤمن أن يبدأ يف إصالح نفسه وتربيتها وتزكيتهـا قبـل أن (
يرشع يف إصالح غريه، فإن فاقد اليشء ال يعطيه، بل ربام يكون ما يفسـده 
أكثر مما يصلحه سيام إذا كان من املتلبسني بلباس الدين والعلم إذ سيكون 

 ).مثالً سيئاً للدين وأهله
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
زُ أَ « نْ  اسِ النَّ  عجَ زَ  مَ جَ نْ  عَ هِ  حِ صالَ إِ  عَ   IQH» نَفسِ
فإن من أهم األشياء التي ينبغي للمؤمن أن يعطيها إهتاممه وعنايته هي (

إصالح نفسه ألهنا أهم األنفس لديه، فعىل مقدار تزكيتها وهتذيبها يتوقف 
لَحَ مَن دْ أَفْ ا  دخوله اجلنة أو النار ﴿قَ اهَ كَّ ا﴾* زَ اهَ ن دَسَّ ابَ مَ دْ خَ قَ  .)وَ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
تْ  نْ إِ « مَ تُكَ  سَ َّ ِ  مهِ أْ  اسِ النـَّ حِ صـالَ إلِ ابـدَ ، فَ ـكَ ـ بِنَفسِ  يـكَ اطِ تَعَ  نَّ إِ فَ

كَ  حَ صالَ إِ  ريِ دٌ فَ  نتَ أَ وَ  غَ ُ أَ  اسِ يبِ  كربَ   IRH»العَ
ا ونواقصها ثم وهو تنبيه إىل االهتامم بالنفس ومالحظة عيوهبا وسيئاهت(

السعي يف تزكيتها وتربيتها الرتبية اإليامنية التي يريدها اهللا مـن عبـاده كـام 
ريفة، ـإليها رسوله وأهل بيته يف أحاديثهم الشـ ابينها يف كتابه الكريم ودع

فإن تربية اإلنسان لذاته أهـم مـن السـعي لرتبيـة األخـرين إذ قـد يفسـد 
 ).اإلنسان بذلك أكثر مما يصلح

 

                                                             

 . ٣١٨٩: غرر احلكم  )١(

 . ٣٧٤٩: غرر احلكم  )٢(



 

 ٩٣٥ 

 أحاديث يف العمل الصالح

 : قال× أمري املؤمننيعن 
نْ « هُ نَ  صلَحَ أَ  مَ ها،مَ  فسَ نْ  لَكَ لَ أَ  مَ هُ  مهَ هَ أَ  نَفسَ   IQH» اهلَكَ
فإن إعطاء النفس رغائبها وعـدم السـيطرة عليهـا يقـود اإلنسـان إىل (

الوقوع يف املهالك، كرتك الصبي يلعب بالنـار أو بالسـموم املميتـة، فمـن 
 ).رسه وفقدهمنعه حفظ حياته ومن تركه هلواه ورغبته خ

 : قال× عن اإلمام الصادق
رِ الظَّ  ادُ فَسَ « نْ  اهِ ،البَ  ادِ فَسَ  مِ ـنْ وَ  اطِنِ تَـهُ  صـلَحَ أَ  مَ يرَ ِ  اهللاُ صـلَحَ أَ  رسَ
الَ    IRH» نِيَتَهُ عَ
أي أن هناك تالزم بني الظاهر والباطن، فسلوك اإلنسان الظاهري هو (

انت أعامله خبيثة إنعكاس ملا حيمله يف باطن نفسه، فإن كانت نفسه خبيثة ك
أو سيئة، وإن كانت نفسه طيبة طابت أعامله ومساعيه، ولذا فإن من هيـتم 
برتبية نفسه وتزكيتها ورفع مستواها اإليامين واالخالقي فإن اهللا جيعـل لـه 

 ).من فضله عزاً يف الدنيا واآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

لِّ « رٍ ظَ  لِكُ ىلَ  اطِنٌ بَ  اهِ ، عَ ثالِهِ نْ  مِ هُ ظَ  ابَ طَ  فَمَ رُ ،بَ  ابَ طَـ اهِ هُ ـوَ  اطِنـُ  امَ
بُثَ  هُ ظَ  خَ رُ بُثَ  اهِ   ISH» اطِنُهُ بَ  خَ

                                                             

 . ٧٧٨١: غرر احلكم  )١(

 . ٤٤٦: مصباح الرشيعة  )٢(

 . ٧٣١٣: غرر احلكم  )٣(



 

 ٩٣٦ 

 أحاديث يف العمل الصالح

أي أن مسرية اإلنسان وسلوكه يف احلياة يكشف عن باطنه ومضـمونه (
الداخيل، فإن طابت رسيرته ونفسه طابت أعامله وترصفاته وأهدافه، وإن 

 املجتمـع، رفاته وسـلوكه يفـخبثت رسيرته ونواياه خبثـت أعاملـه وتصـ
ُبَث َوالَِّذي خَ ﴿فالظاهر يكشف عن الباطن وحياكيه ألنه مـن جنسـه

 .)﴾ ًاالَ َيخُْرُج ِإالَّ َنِكد
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ُ اخلَ « نْ  ارسِ لَ  مَ فَ نْ  غَ ادِ  حِ صالَ إِ  عَ   IQH» املَعَ
أي أن من جعل كل مهه لتحصيل الدنيا وزينتها ومكاسبها ومغانمهـا (

خرة ولدار القرار فهـو اخلـارس احلقيقـي حتـى لـو وغفل عن اإلعداد لآل
 ).ر يف جتارته االخرويةـلدنيوية ألنه قد خسه اربحت وازدهرت جتارت
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 . ٢/١١٨: تنبيه اخلواطر  )١(
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ا ـنْ  يَ مُ  مَ ـنْ  يَرحَ ـهُ  الَ  مَ ـمُ ـرحَ بَادُ  يَ ا ،IQHالعِ يَ نْ  وَ بَلُ  مَ قْ نْ  يَ  الَ  مَ

هُ تَ  بَلُ دُ  قْ ا ،IRHالبِالَ يَ نْ  وَ رُ  الَ  مَ تَقِ ْ ةِ ـال أَهلَ  حيَ اجَ ـا ،ISHإِلَيْهِ  حَ يَ ـنْ  وَ  مَ
                                                             

توضح عالقـة  توحيديةهذا الدعاء من أمجل األدعية التي تشتمل عىل مفاهيم * 
 أهـل الربّ بالعبد ومد رمحته وكرمه وإحسانه عليه وعىل مجيـع العبـاد، سـيّام

، فمن قصد اهللا وصل إليه ونال من لطفه وكرمـه وهدايتـه منهماإليامن والطاعة 
ض للحرمان من هذه التوفيقات وزخرفها الدنيا وزينتها قصد وتوفيقه، ومن  تعرّ

 .والتي يتناول الدعاء بعض منها إلرشاد العباد إليها وتنبيههم ألمهيتها اإلهلية
ن كانت سمعته : ديا من يرحم من ال يرمحه العبا )١( فإن العباد ينرصفون عمّ

سيئة وكان معروفاً باملعايص وسوء األخـالق ويتمنـون لـه الـبالء العاجـل، 
ولكنّ اهللا بلطفه وفضله ال يغلق عليه أبواب التوبة والرمحـة، وال يقطـع عنـه 

 .رزقه ونعمه وإن عصاه
واهلـاربني  فأرض اهللا واسعة للمهـاجرين: يا من يقبل من ال تقبله البالد )٢(

 .من اجلور والظلم إىل عدل اهللا ورمحته وسعة إحسانه
ي حـني إن بعـض عبـاد اهللا الـذين ـفـ: يا من ال حيتقر أهل احلاجة إليـه )٣(

ل حاجة ـحتقرون ويسـتخفون بمـن يسـأهلم الــهم من ماله وسـلطته يــخوّ
 .حطون من قدرهـوي

TV 
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ـيِّبُ  الَ  ـخَ نيَ  يُ يْهِ  املُلِحِّ لَ ا ،IQHعَ يَ نْ  وَ بَهُ  الَ  مَ دِّ  جيَ لَ  IRHبِالرَّ الَّـةِ  أَهْ  الدَّ
يْهِ  لَ ا ،ISHعَ يَ نْ  وَ ـتَبِي مَ ْ غِـيـرَ  ITHجيَ ا صَ فُ  مَ تْحَ ، يُ رُ  بِهِ كُ يَشْ ـريَ  وَ  يَسِ

ــا ــلُ  مَ عمَ ــهُ  يُ ــا ،IUHلَ يَ ــنْ  وَ رُ  مَ ــكُ شْ ــىلَ  يَ لِيــلِ  عَ ــ IVHالقَ يُ يـوَ ازِ  جَ
لِيلِ  ـا ،IWHبِاجلَ يَ نْ  وَ دنُو مَ نْ  إِىلَ  IXHيَ ـا مَ نَ ، دَ نهُ ـا مِ يَ ـنْ  وَ ــو مَ ـدعُ  يَ

                                                             

ضهم عىل بعـض يف احلاجـة فاهللا كره إحلاح العباد بع: ال خييّب امللحني عليه )١(
 .واملسألة وأحبّها لنفسه إعزازاً هلم عن خلقه وإكراماً هلم من فضله وخريه

 .ملن دعاه وسألهال يواجه بالرفض وعدم االستجابة : ال جيبه بالردّ )  ٢(
الة) ٣( هم منزلـة وكرامـة ـمؤمنني الذين لـمن الاخلاصة أهل العالقة : أهل الدّ

 .عند اهللا
بمعنى يقبل من عباده صغري ما يقدم له ثـم يضـاعف لـه (، صطفيي: جيتبي) ٤(

يه يف حسنات عبده حتى يكون أضعافاً مضاعفة  .)أجره وينمّ
فاهللا ال هيمل أي عمل صالح من عباده مهـام كـان : يشكر يسري ما يعمل له) ٥(

 .قليالً أو صغريا ثم جيزيه من فضله يف الدنيا واآلخرة
د مثل هذا الربّ الكريم الرحيم الذي يشكر عباده أين جت: يشكر عىل القليل) ٦(

ولو عىل القليل من العمل الصالح والذي يعود عليهم وحدهم يف نفعه الدنيوي 
 واألخروي؟

ــ) ٧( ــلـي ــات : جازي باجللي ــادات والطاع ــع العب ــل يف مجي ــاء اهللا جزي فعط
مجاهدات وهو يفوق عمـل العبـاد بأضـعاف مضـاعفة عظيمـة ال يمكـن ـوال

 .نة فيها بني فعل اإلنسان وعطاء اهللامقارـال
، بمعنى يزيل الكلفة حيث يتفضل عىل عبده بلطـائف اهلـد يقرتب: يدنو) ٨(

 .وحسن الرعاية والتدبري واإليامن
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هِ  ىـإِلَ  سِ ـنْ  نَفْ ـرَ  مَ نــهُ  أَدبَ ـ ،IQHعَ يَ ـنْ  اـوَ غَ  الَ  مَ ـةَ  رُ ـيِّــيُ  الَ وَ  النِّعمَ
مَ  IRHادِرُ ـبَ ـيُ  ،ـبِالنَّقِ يَ  ةِ رُ  نْ ـمَ  اـوَ ثْمِ نَــال ISHيُ سَ تَّـى ةَ ـحَ ـا، حَ يَهَ نمِ  يُ

زُ  اوَ تَجَ يَ نِ  وَ يِّئَـةِ  عَ تَّى السَّ عَ  حَ اـيَ ـفِّ ـيُ فَتِ  ،ITHهَ ــرَ ـالُ  انْصَ  IUHاآلمَ
 دُونَ  دَ كَ  مَ مِ رَ ،ـبِال IVHكَ اتِ اجَ َتْ  حَ امتَألَ ـيْضِ  وَ ـودِكَ  بِفَ  IWHجُ

                                                             

، بمعنـى أن اهللا ال يقطـع رمحتـه رف عنـهـأواله ظهره، أي انصـ: أدبر عنه) ١(
 .وكرمه وعطاءه حتى عن العاصني واملذنبني

يق عليهــم ـيـفاهللا سبحانه ال يعاجل عباده العاصني بالتض( عاجلي: يبادر)  ٢(
ل عصـيان أو ذنـب بـل ـف ي نعمه ورزقه، وال ينزل العقوبة واجلزاء هبم عنـد أوّ

رهم ألجل اإلنابة والتوبة  .)يؤخّ
ــ: يثمــر )٣( ــة جيــدة، واملــراد أن اهللا ســبحانه ـأي ي جعلها ذات ثمــرة أو عاقب

ـنْ ﴿خرة وجيعل مردودها كبرياً جـداً يضاعف احلسنات لعباده يف اآل ا مَ ي ذَ  الَّـذِ
ضُ  رِ قْ ضاً  اهللاَ يُ ناً  قَرْ سَ هُ  حَ فَ اعِ يُضَ هُ  فَ افاً  لَ عَ ةً  أَضْ ثِريَ  .﴾كَ

 .)حتى تزول السيئة برمحة اهللا وعفوه(يمحوها ويطمس أثرها : يعفيها)  ٤(
 بمعنى أن اآلمال مهـام كانـت(انقضت وحتققت األماين، : انرصفت اآلمال )٥(

 .)عظيمة فكرم اهللا أعظم منها وهو قادر عىل حتقيقها لعبده
واملـراد (اهللا  كـرمأي قبل أن تبلغ األماين أقىص حـدود : دون مد كرمك)  ٦(

هو أنّ كرم اهللا يشمل مجيع آمال عباده وحاجاهتم وإن كانت عظيمـة يف أعيـنهم 
من اجلود والكـرم فإن ذلك ال ينقص من ملك اهللا شيئاً، وما عند اهللا أكثر وأكرب 

 .)لعباده
 .بزيادة ووفرة عطائك وكرمك: بفيض جودك )٧(
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عِ  تْ  IQHيَةُ أَوْ خَ سَّ تَفَ ،وَ لُوغِ  دُونَ  IRHالطَّلِبَاتِ تِكَ  بُ ، نَعْ اتُ فَ لَكَ  الصِّ  فَ
لُوُّ  قَ  األَعىلَ  العُ وْ لُ  كُلِّ  فَ الَ اجلَ ،وَ الٍ قَ  األَجمَدُ  عَ وْ ، كُلِّ  فَ لٍ الَ  كُلُّ  جَ
لِيلٍ  كَ  جَ ندَ غِريٌ  عِ كُلُّ ISHصَ يفٍ  ،وَ ِ نْبِ  يفِ  رشَ فِكَ  جَ َ قِريٌ  رشَ   .ITHحَ

ابَ  افِ  خَ ونَ الوَ ىلَ  IUHدُ ، عَ كَ ِ ريْ َ  غَ رسِ خَ ـونَ  وَ ضُ ، إِالَّ  IVHاملُتَعَرِّ  لَـكَ
                                                             

بمعنى أن كل من طلب منك خـرياً نـال مطلبـه (مجع وعاء وهو اإلناء : أوعية )١(
 .)ال ينتهي ولو أعطى عباده مجيع مسائلهم جود اهللا فان فيضبكرمك وعطائك 

ت) ٢( حقيقــة الــذات  التبلــغ صــفات اهللاي ان (، تالشــت، انحلّــت: تفســخّ
هي اعظم واكـرب مـن يـدركها العبـاد اويسـتطيعوا  االهلية، فحقيقة ذاته املقدسة
غري املوصوف سيّام إذا كان املوصوف هي ، فالصفة  وصفها لقصورهم عن ذلك

 .)غري حمددٍ 
ا كـان ـفال يصعب عىل اهللا أمـرٌ مـن األمـور مهمـ: كل جليل عندك صغري) ٣(

ـاإِنَّ ﴿اً يف نظر العباد ـعظيم هُ  مَ رُ ا أَمْ ادَ  إِذَ يْئاً  أَرَ ولَ  أَنْ  شَ هُ  يَقُ نْ  لَ ونُ  كُ يَكُ  .﴾فَ
ه أي إن رشف العباد مهام : رـوكل رشيف يف جنب رشفك حقي) ٤( فهو بلغ علوّ

ته، فاألوىل بعبـاد اهللا أن يتوجهـوا ـال ش يء باملقايسة مع رشف اهللا ومكانته وعزّ
رف والقـدرة ـين هـو أعطـاهم الشـإليه ويعظّموه أكثر من تعظيمهم لعباده الذ

 .واملنزلة
رجع الذاهبون أو الساعون إىل الطلب من غـريك باخليبـة : الوافدونخاب ) ٥(

واخلرسان، فمهمـا بلغت قدرة الغري فإنه يقدر ويعجز بينمــا قـدرة اهللا ثابتـة ال 
 .وال تعجز عن يشء تزول

جـاهتم مـن واآلملـون يف طلـب حا القاصـدونأي خـاب : املتعرضونخرس  )٦(
 .غريك
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اعَ  ضَ ونَ  وَ ، إِالَّ  IQHاملُلِمُّ بَ  بِكَ دَ أَجْ عُونَ  IRHوَ نِ  إِالَّ  ISHاملُنتَجِ عَ  مَ  انْتَجَ
لَكَ    .فَضْ

ــكَ  ابُ ــوحٌ  بَ تُ فْ بِنيَ  مَ اغِ ــرَّ كَ  ،ITHلِل ــودُ جُ ــاحٌ  وَ بَ ، IUHمُ ــائِلِنيَ  لِلسَّ
تُكَ  اثَ إِغَ يبَةٌ  IVHوَ رِ نَ  IWHقَ ، مِ تَغِيثِنيَ ِيـبُ  الَ  املُسْ نْـكَ  خيَ ، مِ لُـونَ  اآلمِ

                                                             

ونـال) ١( إذ لوال مغفرة (من الذنوب  الصغائروهي  الذين يقارفون اللمم: ملمّ
اهللا وعفوه لضـاع املـذنبون وهلكـوا بـأعامهلم، واملـراد هـو أن مجيـع احلاجـات 
والطلبات من العبد سواء أكانت حاجات الـدنيا ولوازمهـا أو كانـت يف التوبـة 

 .)اهللا وعنده أسباهبا وكنوزهاواالستغفار وطلب اآلخرة، هي بيد 
مـن اجلدب ضد اخلصب، أجدب املكان انقطع عنه املطر، واملـراد : أجدب) ٢(

هو عدم حصوهلم عىل ما يريدون ألهنم قصدوا غـري ) أجدب املنتجعون(عبارة 
 .اهللا وتوجهوا إىل اخلري من غري وجهته

اء والكـأل الذين يقصدون املنتجع وهـو يف األصـل موضـع املـ: املنتجعون) ٣(
مراد أن من يطلب ـوال(واالسرتاحة واليوم هو حمل االسرتاحة النفسية والبدنية 

 .)ال جيدها إالّ بالعودة إىل اهللا وطلب مراضيهوالطمأنينة فإنه راحة النفس 
فال يغلق اهللا بابه ال يف الليل وال يف النهـار، وهـو مفتـوح : مفتوحٌ للراغبني )٤(

يص منهم واملطيع، فكلام شاء اإلنسان دعا ربّه ويف مجيع للجميع بال استثناء، العا
 .األمور ويف كلّ األوقات واألحوال ولكن لكلّ درجته يف االجابة

 .)ملن سألك ورجاك(غري ممنوع، متاح : مباح )٥(
 .)رسيعة الوصول ملن توجه لك واستغاث بك(نجدتك، مساعدتك: إغاثتك )٦(
 .يف بعض نسخ الصحيفة: »قريب«)  ٧(
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الَ  ــأَسُ  وَ ي ــنْ  يَ ــكَ  مِ طَائِ ــونَ  عَ ضُ الَ  ،IQHاملُتَعَرِّ ــقَى وَ ــكَ  يَشْ تِ مَ  بِنَقِ
ونَ  رُ فِ تَغْ   .املُسْ

قُكَ  زْ وطٌ  رِ بْسُ نْ  مَ مَ كَ  لـِ لْمُ حِ ،وَ اكَ صَ ِضٌ  عَ عْرتَ نْ ـلِ  مُ اكَ  مَ  ،IRHنَاوَ
تُكَ  ادَ انُ  عَ يئِنيَ  إِىلَ  اإلِحسَ سِ نَّتُكَ ،الـمُ سُ اءُ  ISHوَ بقَ ـىلَ  اإلِ ينَ  عَ تَـدِ  ،املُعْ

تَّى ُمْ  لَقَد حَ هتْ رَّ اتُكَ  غَ نِ  ITHأَنَ ، عَ ـوعِ جُ مْ  الرُّ هُ ـدَّ صَ الُـكَ  IUHوَ هَ  إِمْ
نِ  وعِ  عَ امَ  ،IVHالنُّزُ إِنَّ يْتَ  وَ أَنَّ ِمْ  تَ يئُوا هبِ ، إِىلَ  IWHلِيَفِ كَ مْ  أَمـرِ ـتَهُ لْ هَ أَمْ  وَ

                                                             

أي مهام طال زمن إجابة اهللا للـدعاء فـال ينبغـي : ييأس من عطائك املتعرضون )١(
للعبد أن يصيبه اليأس، فاهللا له لطفٌ يف العطاء، فإن أكل الثمرة قبـل أوان نضـجها 

ة لـه ) أو دعـاء الـداعي(كاحلرمان منها، وقد يعلـم اهللا إن هـذه الثمـرة  فيـه مضــرّ
 .ا يف الدنيا أو يف اآلخرةفيستبدهلا بغريها أو أحسن منها، إمّ 

 .)أي إن رزقك ال ينقطع حتى عن العاصني واملذنبني( عاداك: ناواك)  ٢(
 .)مع العباد(طريقتك، منهجك : سنّتك )٣(
بمعنـى (أي إن حلمك وصربك وإمهالك قد خـدعهم بالباطـل : غرهتم أناتك )٤(

ر هلم األ هم وصوّ من من غضب اهللا ان صرب اهللا وعدم تعجيله بالعقوبة للعاصني غرّ
 .)وانتقامه فجعلهم يستمرون يف املعصية بدالً من اإلنابة والرجوع إىل اهللا

هم )٥( أي ان إمهال اهللا وعدم تعجيلـه العقوبـة للعاصـني (رصفهم، منعهم، : صدّ
 .)أنساهم ذكر اهللا وجعلهم ينرصفون إىل املعايص واملواظبة عليها

 .»نزع نزوعاً أي كف وانتهى«، )عن املعايص(الكف والتوقّف : النزوع) ٦(
أي إنّ هذا اإلمهال مـن اهللا مل يكـن عجـزاً وال غفلـة وإنـام ( لريجعوا: ليفيئوا)  ٧(

 .)حناناً وتفضالً عىل العباد لريجعوا إليه ويتوبوا إليه قبل إنزال العقوبة هبم
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ةً  امِ  ثِقَ وَ ، بِدَ لْكِكَ نْ  مُ مَ انَ  فَ نْ  كَ ةِ  أَهلِ  مِ ادَ ـعَ تَ  السَّ تَمْ ا، لَـهُ  خَ َ  هبِ
نْ  مَ انَ  وَ نْ  كَ ةِ  أَهلِ  مِ اوَ قَ لْتَهُ  الشَّ ذَ ا خَ مْ  ،IQHلَـهَ هُ لُّ ، كُ ونَ ائِرُ  إِىلَ  صَ

، كَ مِ كْ مْ  حُ هُ ـورُ أَمُ ةٌ ـآيـِ وَ ، إِىلَ  IRHلَ كَ ـرِ ْ  أَمْ نْ  ملَ ـِ ـىلَ  ISHهيَ  طُـولِ  عَ
ِمْ ـمُ  هتِ ، دَّ لْطَانُكَ ْ  سُ ملَ ضْ  وَ كِ  يُدحَ مْ  لِرتَ تِهِ لَ اجَ عَ انُكَ  مُ هَ رْ  . بُ

تُكَ  جَّ ةٌ  حُ ائِمَ ضُ  الَ  قَ لْطَانُكَ  ،ITHتُدحَ سُ ، الَ  ثَابِتٌ  وَ ولُ ـزُ ـلُ  يَ يْ الوَ  فَ
ائِمُ  نْ ـلِ  الدَّ نَحَ  مَ ، IUHجَ نْكَ يْبَةُ  عَ اخلَ اذِلَةُ  وَ نْ  اخلَ ـابَ  لِــمَ ، IVHخَ نْـكَ  مِ
قَ  الشَّ قَى اءُ وَ نِ  األَشْ مَ َّ  لـِ رتَ ـا ،IWHبِكَ  اغْ ثَـرَ  مَ ـ أَكْ هُ ـتَصَ فَ ابِكَ  يفِ  رُّ ـذَ  ،IXHعَ

                                                             

يَ ﴿أي لن يوفقه اهللا للوصول إىل السعادة يف جنّة اخللد : خذلته هلا )١( لْ رِ فَ ذَ ينَ  حْ ذِ  الَّ
ونَ  الِفُ َ نْ  خيُ هِ  عَ رِ مْ  أَنْ  أَمْ يبَهُ مْ  أَوْ  فِتْنَةٌ  تُصِ يبَهُ ابٌ  يُصِ ذَ ﴾ عَ لِيمٌ  .أَ

 .)أي ان أمور العباد مجيعاً ترجع إليك وال خترج عن حكمك( راجعة: آيلة) ٢(
 .)مع مرور الزمان سلطانك وقدرتك(مل يضعف : مل هين )٣(
 . ال ترد: ال تدحض)  ٤(
 ).سار يف طريق الشيطان(خرج عن الطريق مال، أو : جنح)  ٥(

من رمحتك وعفوك، بمعنـى أسـلمته إىل العـذاب (مل ينل ما كان يرغب : خاب )٦(
 .)لكثرة معاصيه

جهل وغفل عن سننك يف اإلمهال واالنتظـار الـذي يعقبـه العقوبـة : اغرت بك )٧(
 .والعذاب ملن ال يتوب

نى كثرة تبدل وتغريّ أنواع العقوبة عـىل العـايص بمع :ما أكثر ترصفه يف عذابك) ٨(
، فـاهللا ال وكثرة االبتالءات وتلوهنا يف الدنيا وما يصاحبها من أمل ومعاناة ،يف اآلخرة

 .يرتك عباده من دون جزاء دنيوي وأخروي



 

 ٩٤٤ 
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ا مَ لَ  وَ وَ هُ  أَطْ دَ دُّ رَ ابِكَ  يفِ  تَ قَ ـا ،IQHعِ مَ ـدَ  وَ ـتَـهُ  أَبعَ ـايَ نَ  غَ جِ  مِ ـرَ  ،IRHالفَ
ا مَ نَطَهُ  وَ نْ  ISHأَقْ ولَةِ  مِ هُ ، سُ جِ رَ دالً  املَخْ ـنْ  عَ ـائِكَ  مِ ـورُ  الَ  قَضَ ُ  ITHجتَ
افاً  فِيهِ، إِنْصَ نْ  وَ ـكَ  مِ مِ كْ ِيـفُ  الَ  حُ يْـهِ، IUHحتَ لَ ـد عَ قَ تَ  فَ رْ ـاهَ  IVHظَ

، جَ جَ أَبلَيْتَ  احلُ ، IWHوَ ارَ د األَعذَ قَ متَ  وَ دَّ قَ ، تَ يـدِ عِ ـتَ  بِالوَ لَطَّفْ تَ  وَ
                                                             

سـواء يف الـدنيا مـن  عذابـهدة مـطول ا اي ما: وما أطول تردده يف عذابك) ١(
 .يف نار جهنممن البقاء الدائم خرة اآل يفاملعيشة النكدة أو

ما أبعد نتيجته ومقصده يف احلصـول عـىل الراحـة : ما أبعد غايته من الفرج )٢(
تباع اهلو االسعادة والراحة يف البعد عن الدين أو يف والفرج فإن من يتصور أن 

وحتقيقها بل عـىل العكـس يتيـه يف رساب الـدنيا  ال يستطيع الوصول إىل اهدافه
 .وتكون حياته عذاب يف عذاب اعهاوخد

الوصـول اىل الفـرج بـالعودة اىل اهللا  أيأسـه مـن : أقنطه من سهولة املخرج )٣(
ـن خيـرج ف(الصادقة والتي كان سيدفع هبا البالء عنه يف الدنيا واآلخرة والتوبة مَ

قد ال يتوفـق للتوبـة فإنه عن طريق اهللا ويكثر اآلثام ويتلبس باملعايص والذنوب 
 .)ر طريق للعودة إىل اهللا ونيل سعادة الدنيا واآلخرةـوالتي متثل أقص واهلداية

فإن مقتىض العدالة أن خيلّد العايص يف جهنم بعـد أن كانـت ( تظلم: جتور)  ٤(
 .)أبواب التوبة مفتوحة له يف الدنيا ولكنه مل يدخلها أو يستفد منها

 .تظلم، جتحف أو تبخس: حتيف)  ٥(
ر حتـى ال يقـول ـخـأعنى أقمت احلجج مرة بعـد بم(ت ـتابع: ظاهرت)  ٦(
 ).د يوم القيامة مل تبلغني البيّنةـحأ

بينت األدلـة التـي تقـوم بالعـذر عنـد عقـاب املـذنبني يف : أبليت األعذار)  ٧(
 .مناسبات كثرية حتى مل تعد خافية عىل أحد



 

 ٩٤٥ 
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، يفِ  غِيبِ بْتَ  الرتَّ َ رضَ ، وَ ثَـالَ لْـتَ  األَمْ أَطَ ، وَ ـالَ هَ مْ تَ  اإلِ ـرْ أَخَّ  وَ
ــتَ  أَن ــ وَ سْ ــةِ  يعٌ تَطِ ـمُ لَ اجَ عَ ــتَ  ،IQHلِلمُ يْ أَنَّ تَ ــتَ  IRHوَ أَن ءٌ  وَ ــيلِ  مَ
ةِ  رَ ْ  ،ISHبِاملُبَادَ ـنْ  ملَ اتُـكَ  تَكُ ـزاً، أَنَ جْ الَ  عَ الُـكَ  وَ هَ نـاً  إِمْ هْ الَ  ،ITHوَ  وَ

ــاكُكَ  سَ ، IUHإِمْ ــةً لَ فْ الَ  غَ كَ  وَ ــارُ تِظَ اةً  انْ ارَ ــدَ ــلْ  ،IVHمُ ونَ  بَ ـــكُ  لِتَ
تُكَ  جَّ ، IWHحُ كَ  أَبلَغَ مُ رَ كَ ،أَكْ  وَ لَ ـانُكَ  مَ إِحسَ ، وَ ىفَ تُـكَ  أَوْ مَ نِعْ  وَ

، لُّ  أَتَمَّ لِكَ  كُ انَ  ذَ ْ  كَ ملَ لْ  وَ زَ وَ  تَ هُ ائِنٌ  وَ الَ  كَ الُ  وَ زَ   .تَ
تُـكَ  جَّ ـلُّ  حُ نْ  IXHأَجَ فَ  أَنْ  مِ ا، تُوصَ لِّهَ كَ  بِكُ ْدُ جمَ عُ  وَ فَ نْ  أَرْ  أَنْ  مِ

                                                             

 من حق اهللا تبـارك وتعـاىل أن يأخـذ عبـدهف: أخرت وأنت مستطيع للمعاجلة) ١(
ل العقوبة  مـع قدرتـه عليهـا بالعقوبة عند أول العصيان ولكنه بلطفه يتأنى وال يعجّ

 .لطفاً منه وإتاحة الفرصة له للتوبة
 .متهلت، انتظرت، ومل تستعجل بالعقوبة: تأنيت )٢(
فـاهللا هـو القـوي (متتلك القدرة عىل االبتداء واملعاجلة بالعقوبة : ميلء باملبادرة )٣(

 .)لقادر عىل كلّ يشءوهو الغنيّ وهو ا
 .)ناشئاً من خوف أو من وجود مانعٍ يمنع ويصدّ عن الفعل( ضعفاً : وهناً ) ٤(
 .)عن العقوبة بسبب الغفلة وعدم االنتباه(إمتناعك : إمساكك )٥(
املـداراة هـي التعامـل اخلـاص ألجـل اتقـاء األذ أو جلـب املنفعـة : املداراة )٦(
ة قبل العقوبة من اهللا ناشئاً عن ضعف أو مصـلحة واملراد هو أنّه مل يكن إفساح امل( دّ

 .أو خائف أو تعامل ضعيف
 .بينتك، أدلتك: حجتك) ٧(
 .)من الوصف لكثرة إنذارك واعذارك وتنبيهك للعباد(أعظم، أسمى : أجلّ  )٨(



 

 ٩٤٦ 
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َدَّ  هِ  حيُ نْهِ تُكَ  ،IQHبِكُ نِعمَ ثَرُ  وَ نْ  أَكْ ْصَ  أَنْ  مِ ـا ىـحتُ هَ ِ ـانُكَ  ،IRHبِأَرسْ إِحسَ  وَ
ثَرُ  نْ  أَكْ رَ  أَنْ  مِ ـكَ ـىلَ  تُشْ ـهِ، عَ لِّ ـد أَقَ قَ ـ وَ َ  رَ ـقَصَّ وتُ  يبِ ـكُ ـنْ  السُّ  عَ

، كَ يدِ مِ ْ نِيَ  حتَ هَ هَّ فَ اكُ  ISHوَ سَ مْ نْ  اإلِ ، عَ كَ يدِ جِ ايَ  متَ ارَ قُصَ ارُ  ITHوَ قرَ  اإلِ
ــورِ  سُ ــةً  ،الَ IUHبِاحلُ بَ غْ ــا رَ ــي يَ ِ ــلْ  إِهلَ ــزاً، بَ جْ ــافَ  عَ ــا هَ ا أَنَ ــكَ  ذَ مُّ  أَؤُ

ةِ  ادَ فَ أَلُكَ  ،IVHبِالوِ أَسْ نَ  وَ سْ ةِ  حُ ادَ فَ ـلِّ  ،IWHالرِّ ـىلَ  فَصَ ـدٍ  عَ َمَّ هِ، حمُ آلـِ  وَ
عْ  مَ اسْ ايَ  وَ وَ بْ  نَجْ تَجِ اسْ ائِي، وَ الَ  دُعَ تِمْ  وَ ي ختَ مِ وْ ي، يَ يبَتـِ الَ  بِخَ  وَ
بَهنِي دِّ  IXHجتَ أَلَتِي، يفِ  بِالرَّ سْ مْ  مَ رِ أَكْ نْ  وَ نْدِ  مِ ، كَ عِ يفِ َ نْرصَ إِلَيْـكَ  مُ  وَ

بِي، لَ نْقَ ُ  إِنَّكَ  مُ ريْ ائِقٍ  غَ ، بِامَ  ضَ يدُ رِ الَ  تُ زٍ  وَ اجِ امَّ  عَ ، عَ أَلُ أَنـتَ  تُسْ  وَ
ىلَ  لِّ  عَ ءٍ  كُ ، يشَ يرٌ دِ الَ  قَ لَ  وَ وْ الَ  حَ ةَ  وَ وَّ ِّ  بِاهللاِ إِالَّ  قُ يلِ ظِيمِ  العَ   .العَ

                                                             

أي إن جاللك وعلـوّ شـأنك وقـدرتك ال يمكـن الوصـول ( حقيقتهب: كنههب)  ١(
 .)عن ذلك وملا جعلت فيه من املحدودية والقيودلقصور العقل  إليها أو وصفها

 .)أي أن نعمك أكثر من أن حيصيها أحد(بمجموعها : بأرسها )٢(
هني)  ٣(  ).أعياه وأوهنه: هُ هَ فهَّ (أي جعلني عاجزاً أعياين، أعجزين، : فهّ

ى ما أصل إليـه هـو ـبمعنى أقص(منتهى أمري، غاية اجلهد والقدرة : قصاراي) ٤(
 ).ب والعجز عن بلوغ متجيدك كام ينبغياإلقرار بالتع

 ).ضعف وكلّ وتعب :حرس حرساً (التعب والعجز : احلسور) ٥(

 .)لطلب عفوك(أقصدك بالقدوم : بالوفادة أؤمك) ٦(
 .أعطى: العون والعطاء، رفد: الرفادة) ٧(
 .وعدم القبول تواجهني بالرفض: جتبهني بالردّ ) ٨(



 

 ٩٤٧ 

 أحاديث يف العيد

 أحاديث في العيد

 

 العيد يف أحاديث
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نُ « يِّ مْ عيَ أَ  وازَ كُ   IQH» ريِ بِالتَّكبِ  ادَ
أي يسـتحب اإلكثــار مــن التكبــري وذكــر اهللا يف املســاجد واملجــالس (

 .)واإلحتفاالت يف أيام األعياد املباركة
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نُ « يِّ ينِ العِ  وازَ   IRH» يسِ التَّقدِ وَ  يدِ التَّحمِ وَ  ريِ التَّكبِ وَ  يلِ بِالتَّهلِ  يدَ
فــإذا كانــت املــدن تــزيّن بــاألنوار والــورود يف األعيــاد واملناســبات (

يفـة ن بالعطور واملالبـس اجلميلـة والنظـالسعيدة، وإذا كانت األبدان تزيّ 
فإن زينة النفـوس هـي يف ذكـر اهللا ومحـده وشـكره عـىل توفيقـه للعبـادة 

 ).والطاعة
 

 : روي من سنن النبي املأثورة أنه
ُ ملسو هيلع هللا ىلص كانَ « ربِّ طرِ  يَومَ  يُكَ نْ  الفِ جُ  نيَ حِ  مِ رُ نْ  خيَ يتِهِ  مِ تَّ  بَ َ  ىحَ أيتِ ىلَّ  يَ   ISH»املُصَ

وذلك ألن يوم العيد هـو يـوم شـكر هللا عـىل فضـله ونعامئـه وكرمـه (
ولذا جعل هذا اليوم عيداً ألولياء  وجزائه لعباده بعد طاعتهم وعبادهتم له

                                                             

ل  )١(  . ٢٤٠٩٤: كنز العامّ

ل كنز ا )٢(  . ٢٤٠٩٥: لعامّ

ل  )٣(  . ١٨١٠٤: كنز العامّ



 

 ٩٤٨ 
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 ).وليس عيداً للعاصيني واملذنبني اهللا واملطيعني له
 :قالملسو هيلع هللا ىلص ل اهللاعن رسو

نْ « يدِ وَ حيَ أَ  مَ نْ ا لَيلةَ العِ ْ  لَيلةَ النِّصفِ مِ ، ملَ ـعبانَ لبُـهُ يَـومَ  شَ ـتْ قَ يَمُ
وتُ القُلوبُ    IQH»متَ

إذ إن اإلحياء لليلة العيد يعرب عن شكر اهللا عىل نعامئه وفضله بام وفـق (
إليه من الطاعات التي سبقت يوم العيد وبام خصّ اهللا به عباده مـن فضـل 

 ).رمحة وجزاء يف يوم العيد املباركو
 : قال× عن أمري املؤمنني

وَ  نَّامَ إِ « نـلـِ يدٌ عِ  هُ لَ  مَ بـِ ـيَ  اهللاُ قَ هُ صِ رَ وَ  امَ ـكَ ، شَ ـهُ ـلُّ وَ  قِيامَ  الَ  يَـومٍ  كُ
وَ فَ  يهِ فِ  اهللاُ ىـَيُعص   IRH» يدٌ عِ  هُ
 ).تهفالعيد ألهل طاعة اهللا وليس ألهل معصي(

 : قال× عن اإلمام الصادق
طَ « نِ  ريُ مِ أَ  بَ خَ ُّ  نيَ املُؤمِ يلِ طـرِ  يَـومَ  ×الِبٍ طَ  يبِ أَ  بنُ  عَ ـفَ  الفِ َـأَ  :الَ قَ  اهيُّ

،النَّ  مْ  نَّ إِ  اسُ كُ ثَ  يَومٌ  اذَ هَ  يَومَ نونَ  يهِ فِ  ابُ يُ سَ وَ  املُحسِ ، يهِ فِ  رُ ـخيَ  املُبطِلـونَ
وَ وَ  مْ  بِيَومِ  شبَهُ أَ  هُ كُ رُ  ،قِيامِ اذكُ رُ  وافَ مبِخُ كُ نْ  وجِ نَ  مِ ممَ لِكُ الَّ  ىلَ إِ  ازِ صَ مْ مُ  كُ

رُ  مخُ كُ نَ  وجَ م، ىلَ إِ  اثِ جدَ األَ  مِ بِّكُ ـرُ  رَ اذكُ ـ واوَ قُ مبِوُ ـالَّ  يفِ  وفِكُ صَ مْ مُ  كُ
                                                             

 . ٧٦/١٧٩: بحار األنوار  )١(

 . ٤٢٨احلكمة : هنج البالغة  )٢(



 

 ٩٤٩ 
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قُ  مْ وُ ي بَنيَ  وفَكُ مْ  يَدَ بِّكُ رُ  ،رَ اذكُ جُ  واوَ مبِرُ كُ م ىلَ إِ  وعِ لِكُ نازِ ـ مَ جُ مْ رُ كُ  وعَ
م ىلَ إِ  لِكُ نازِ نَّةِ  يفِ  مَ   IQH» اجلَ

ئـه يوم يفرح املؤمنون بفضل اهللا وجزا فالعيد صورة من صور القيامة،(
ن والعصاة بخـزي اهللا وسـوء ون واملنافقومثوبته وإحسانه ويبوء الكافرو

 ).جمازاته ألعامهلم السيئة
رَّ  نُ [ مَ سَ بونَ  بِقَومٍ  فِطرٍ  يَومِ  يف ]×احلَ كونَ وَ  يَلعَ قَفَ فَ  ، يَضحَ ـىلَ  وَ  عَ

ؤُ  مرُ هِ   :الَ قَ فَ  وسِ
عَلَ  اهللاَ نَّ إِ « هرَ  جَ ضانَ رَ  شَ ضامَ  مَ هِ ـلِ  اً رَ مِ لقِ تِهِ بِطَ  يهِ فِ  يَستَبِقونَ فَ  خَ  ىلَ إِ  اعَ

رضَ  ،مَ بَقَ فَ  اتِهِ ومٌ  سَ فَ  قَ صَّ وَ  وا،ازُ فَ رُ  رَ ـقَ ـفَ  ونَ آخَ ـبُ فَ  وا،ابُ خَ ـلُّ  العَجَ  كُ
بِ  نْ  العَجَ كٍ ضَ  مِ ثـابُ  يذِ الَّـ اليَـومِ  يفِ  عِبٍ الَ  احِ ،ـالـ يـهِ فِ  يُ نونَ حسِ  مُ

ُ وَ  رسَ بطِلوـال يهِ فِ  خيَ ،مُ فَ  لَو اهللاُ مُ يْ او نَ لِمُ  اءُ الغِطَ  كُشِ نَ ـال نَّ أَ  والَعَ حسِ  مُ
شغُ  يسءَ ـالوَ  انِهِ حسَ بِإِ  ولٌ مَ شغولٌ  مُ تِهِ سَ بِإِ  مَ   IRH»  اءَ
بمعنى أن يوم العيد ينبغي أن يكون يوم الشكر هللا عىل فضله وإحسانه (

رور ـيف اإلحتفاالت الرشيفة واملجالس الصاحلة التي تعرب عن الفرح والس
 ). بطاعة اهللا

ب × عن أمري املؤمنني أن جيد يف بيت قال ألحد أصحابه وقد تعجّ
                                                             

 . ٢/١٥٧: تنبيه اخلواطر  )١(

 . ٢٣٦ :حتف العقول  )٢(



 

 ٩٥٠ 

 أحاديث يف العيد

خبـز السـمراء وصـفحة فيهـا خطيفـة  اعليه IQHورةـأمري املؤمنني فاث
لبَنَة فقال له  : ومَ

نْ  يدُ عِ  اذَ هَ  نَّامَ إِ «  رَ  مَ فِ   IRH» لَهُ  غُ
فمـن حقـه أن أي إن العيد هو عيد ملن أطاع اهللا وفاز بغفرانه وفضله (

 ).يفرح ويرسّ بام ناله عند ربه من األجر واملثوبة والكرامة
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نَ  نْ أَ  تِ امَ ائِ الصَّ وَ  نيَ مِ ائِ لِلصَّ  امَ  ىدنَ أَ  نَّ إِ « ُميُ لَكٌ  ادِهيَ رِ  يفِ  مَ نْ  يَومٍ  آخِ  مِ

هرِ  ضانَ  شَ مَ ُ أَ  :رَ بادَ  وابرشِ رَ  قَدفَ  ،اهللا عِ فِ مْ  غُ لَفَ  امَ  لَكُ نْ  )ىـأي مض( سَ  مِ
مْ  نوبِكُ انظُرُ  ،ذُ يفَ  وافَ العمل من  به أي تبتدئون( ونَ تَستَأنِفُ  يامَ فِ  ونَ ونُ تَكُ  كَ

  ISH»)بعد شهر رمضان جديد
وهو تنبيه ألهل اإليامن يف اإلستمرار عىل احلالة اإليامنيـة التـي كـانوا (

م عليها يف شهر الرمحة والربكة وعـدم الرتاجـع عنهـا لتكـون كـل أيـامه
 ).اأعياد

 

                                                             

وانٌ : فاثور )١( لـبن يُطـبخ : احلنطـة، واخلطيفـة: ، والسمراءأو سفرة الطعام أي خِ
تطف ؛ ويستفاد من ذلك أنّ للعيـد امللعقة: ، وامللبنةللذته باملالعق برسعة بدقيق وخيُ

ة معنوية ومادية وقد يصنع فيها بعض احللويات أو املـأكوالت اخلاصـة  شأنية خاصّ
 . يف العيد، إضافة إىل العبادات واملستحبات الرشعية

 . ٤٠/٣٢٦: بحار األنوار  )٢(

 . ٢/١٥٧: تنبيه اخلواطر  )٣(



 

 ٩٥١ 

 أحاديث يف العيد

 : قال× عن أمري املؤمنني
ــ« مْ وا أَ ابِرُ صَ ــكُ ــ نفسَ ــ فِعــلِ الطَّ ىلَ عَ ، وَ اعَ ــونُ اتِ ــنْ صُ ــسِ  وها عَ نَ دَ

، يّئاتِ الَ  السَّ وا حَ ِدُ   IQH» نِ يامَ وةَ اإلِ جتَ
واملصابرة تعني حتمل العناء يف الصرب، فمن تصابر عىل فعل الطاعات (

ك حالوة اإليامن ولذته يف الـدنيا واإلمتناع عن السيئات فإنه جيد مقابل ذل
بام يفيضه اهللا عليه من اهلـد والتوفيـق للصـاحلات باالضـافة إىل حسـن 

 ).اجلزاء يف اآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

وا عَ ثَ « ، وَ اعَ  الطَّ ىلَ ابِرُ وا إِ سَ اتِ عُ ريَ ىلَ ارِ   IRH» اتِ  فِعلِ اخلَ
اصة ثم تعود بعدها أي ال تكون الطاعة خالل فرتة معينة أو مناسبة خ(

اقة إىل النفوس إىل حالتها األوىل، وإنام جيب أن تكون نفوس املـؤمنني سـبّ 
 ).فعل اخلري والصاحلات يف كل األوقات إلستثامر فرصة العمر قبل متامه

 : عن أمري املؤمنني قال
» ُ ريِّ مُ الطَّ ادَ وا العَ غَ لَيكُ لْ عَ   ISH»اتُ اعَ اتِ تَسهُ
غي أن تكون هي التي تتحكم باإلنسان املؤمن، بمعنى أن العادة ال ينب(

بل إن املؤمن هو الذي يتحكم بعاداته، ولـذا يلـزم خمالفـة الـنفس وعـدم 
                                                             

 . ٥٨٩١: غرر احلكم  )١(

 . ٤٧١٣: غرر احلكم  )٢(

 . ٦٤٠٥: غرر احلكم  )٣(



 

 ٩٥٢ 

 أحاديث يف العيد

اخلضوع لسلطان اهلو وتبديل العادات من حني آلخر كلام شعر بسلطتها 
 ).وهيمنتها عىل النفس

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مِ إِ « ولَ املَطْعَ فُضُ مْ وَ اكُ هُ يَ إِ فَ  ،يَّ وَ نَّ بْطِئُ بِاجلَ يُ لْبَ بِالقَسوةِ، وَ مُ القَ حِ سِ ارِ

نِ الطَّ  عِ عَ امَ نْ سَ مَ عَ مَ مُّ اهلِ يُصِ ، وَ ةِ ظَةِ  اعَ عِ   IQH» املَوْ
ختيار لذائذ الطعام واإلكثار منـه جتعـل اإلنسـان ان اإلرساف يف اأي (

متعلقاً بلذائذ الدنيا وطيباهتا واإلكثار منها، فيقسوا قلبه عن طلب اآلخرة 
وتقعد جوارحه عن الطاعة والعبادة، وتفـرت مهتـه عـن  حتصـيل الثـواب 
واستامع املوعظة والتقرب إىل اهللا سبحانه، وكذلك احلـال يف اإلكثـار مـن 

كجمع املـال واإلكثـار مـن بقية األشياء التي تشد إىل الدنيا واإلنشغال هبا 
مجـع الـذهب اللذائذ واإلرساف يف املظهر واللباس وابتغاء زينة الـدنيا يف 

والسيارات الفارهة والقصور الضخمة التي تزيد عن احلاجـة ومـا شـابه 
ةِ ذلك ﴿ نطَـرَ نَـاطِريِ املُقَ قَ الْ بَنِنيَ وَ الْ اء وَ نَ النِّسَ اتِ مِ وَ هَ بُّ الشَّ يِّنَ لِلنَّاسِ حُ زُ

لـِ ثِ ذَ َرْ احلْ امِ وَ عَ األَنْ ةِ وَ مَ وَّ َيْلِ املُسَ اخلْ ةِ وَ ضَّ فِ الْ بِ وَ هَ نَ الذَّ َيَـاةِ مِ تَـاعُ احلْ كَ مَ
اهللاُ يَا وَ نْ نُ ال الدُّ سْ هُ حُ ندَ آبِ ـعِ  ). ﴾مَ

 
 + ++  

                                                             

 . ٧٧/١٨٢: بحار األنوار  )١(



 

 ٩٥٣ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

 
 دعاؤه في موقف عرفة

 
@Í˙b«Ü 

@Úœã«@—”Ïfl@¿J 

 
دُ هللا مْ دُ بَديعَ  احلَ مْ مَّ لَكَ احلَ هُ ، اللَّ بِّ العاملَنيَ مـاواتِ  IQHرَ السَّ

با بَّ األَرْ ، رَ رامِ كْ اإلِ اللِ وَ ا اجلَ ، ذَ األَرضِ ألُوهٍ IRHبِ وَ لِّ مَ إِلهَ كُ  ،ISH، وَ
وَ  ، وَ ْلُوقٍ لِّ خمَ خالِقَ كُ ءٍ وَ ْ لِّ يشَ ثَ كُ ءٌ (ارِ ْ هِ يشَ ثْلـِ مِ  ITH)لَـيْسَ كَ

                                                             

وهو مـن روائـع األدعيـة التـي تشـتمل عـىل مضـامني عاليـة جـداً يف التمجيـد  *
بيح واحلمد والصالة عىل النبي وآله والدعاء لإلمام املهـدي وأدعيـة اإلنابـة ـوالتس

مل اإليامين ومجيـع املطالـب التـي فيهـا مغفرة وأدعية اإلبتهال والتوسل والتكاـوال
ر الدنيا واآلخرة، ولعظمة هذا الـدعاء فإنـه ينبغـي أن يقـرأ يف كـل املناسـبات ـخي

الدينية املهمة وال يقترص عىل موقف عرفة أيام احلج حيث يشتمل عىل خـزائن مـن 
وقـات املعرفة اإلهلية والقيم العرفانية واألخالقية التي تستحق الدعاء هبا يف كـل األ

ة كليلة القدر والنصـف مـن شـعبان وليلـة اجلمعـة  سيام املناسبات اإلسالمية املهمّ
 .ويوم اجلمعة وأمثال ذلك

 .من غري مثال موجد ،مبدع: بديع) ١(
، وهو املريب واملعلـم واملـراد أنّ (السادة، املالكني، : األرباب) ٢( األرباب مجع ربّ

 .)من كان له حشم وخدم وسلطان وملك اهللا سبحانه ربّ األرباب واملالكني وكلّ 
ذ إهلاً (معبود، : مألوه) ٣(  .)أي كلّ من اختّ
 .العبارة بني القوسني موجودة يف بعض النسخ )٤(

TW 



 

 ٩٥٤ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

بُ  زُ عْ ال يَ يطٌ  IQHوَ ءٍ حمُ ْ لِّ يشَ وَ بِكُ هُ ، وَ ءٍ ْ لْمُ يشَ نْهُ عِ ىل IRHعَ وَ عَ هُ ، وَ
قيبٌ  ءٍ رَ ْ لِّ يشَ  . كُ

دُ الَّ أَنْتَ اإِ أَنْتَ اهللاُ ال إِلهَ  دُ  ISHألَحَ حِّ دُ ITHاملُتَوَ ـرِّ دُ املُتَفَ رْ  ،IUH، الفَ
أَنْتَ  ريمُ  أَنْتَ  اِالَّ  إِلهَ  الَ  اهللاُ وَ مُ  الكَ رِّ ظِّمُ  العَظـيمُ  ،IVHاملُتَكَ ، IWHاملُـتَعَ

 ُ ــربِّ بــريُ املُتَكَ ــتَ اهللاُ الَ  ،الكَ أَنْ ُّ وَ ــيلِ ــتَ العَ ، IXHاملُتَعــالِ   إِلــهَ اِالَّ أَنْ
ديدُ ال حالِ ـالشَّ أَنْتَ اهللاُ الَ  ،IYHمِ ، وَ حيمُ محنُ الـرَّ  إِلهَ اِالَّ أَنْتَ الرَّ

كيمُ  ليمُ احلَ أَنْتَ اهللاُ الَ  ،العَ ـميعُ البَ وَ ، ـصــ إِلـهَ اِالَّ أَنْـتَ السَّ ريُ
                                                             

 .)أي ال خيفى عليه يشء(ال يغيب، : ال يعزب )١(
 .)اإلحاطة بالشـيء، اإلستدارة به من جوانبه(أي حميط علامً وقدرةً  )٢(
فإن قيل زيد ال (ء اهللا جل جالله، وهو أكمل من الواحد، إسم من أسام: األحد )٣(

  .)يقو عليه واحد فقد جاز أن يقو عليه إثنان بخالف القول ال يقو عليه أحد
 .البليغ الوحدانية، أي ال كثرة يف ذاته وصفاته وال يوجد ثانٍ معه: املتوحد )٤(
د )٥( ووجـودٍ ال يُشـاركه فيـه غـريه،  البليغ الفردانية أي املتفرد بذاتٍ : الفرد املتفرّ

 .﴿ليس كمثله يشء﴾او كام قال يف كتابه بمعنى ال يوجد له مثيل أبدا
 .العظيم الكرم واجلود: املتكرم )٦(
البليغ العظمة، أي العظيم الذي جتاوز العقول أن تصـل إىل كنـه ذاتـه : املتعظّم )٧(

 .وصفاته
عنوية، وليس املقصود بـالعلوّ واالرتفـاع يف البليغ يف العلوّ أو املكانة امل: املتعال )٨(

 .األبعاد اجلغرافية
 .اي شديد البأس والقوة: شديد املحال )٩(



 

 ٩٥٥ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

بريُ ـالقَديمُ الـ أَنْـتَ اهللاُ الَ  ،خَ ، وَ مُ ـرَ ـريمُ األَكْ  إِلـهَ اِالَّ أَنْـتَ الكَ
مُ  وَ ائِمُ األَدْ أَنْتَ  ،الدَّ ، اهللاُ الَ  وَ ـدٍ ـلِّ أَحَ بْلَ كُ لُ قَ  إِلهَ اِالَّ أَنْتَ األَوَّ

دٍ  دَ لِّ عَ دَ كُ عْ رُ بَ اآلخِ أَنْتَ اهللاُ الَ  ،IQHوَ اينوَ ي ـف IRH إِلهَ اِالَّ أَنْتَ الدَّ
ــايل فــ العَ هِ، وَ ــوِّ لُ هِ ـعُ ــوِّ نُ ــتَ اهللاُ الَ  ،ISHي دُ أَنْ و إِ  إِلــهَ وَ ــتَ ذُ الَّ أَنْ

ال ITHالبَهاءِ  دِ ـوَ جْ ـدِ مَ مْ احلَ يـاءِ وَ ِ الكِربْ أَنْـتَ اهللاُ الَ  ،، وَ  إِلـهَ اِالَّ وَ
ي أَنْ ـأَنْ  نْ غـشَ ـتَ الَّذِ ياءَ مِ نْخٍ ـأْتَ األَشْ ِ سِ تَ مـا IUHريْ رْ وَّ صَ ، وَ

ــالٍ  ث ِ مِ ــريْ ــنْ غَ تَ مِ رْ ــوَّ تَ IVHصَ عْ ــدَ تَ ابْ ــ IWH، وَ ــالَ ـال عاتِ بِ بْتَدَ مُ
                                                             

فهو الباقي عىل مـرّ الزمـان والعصـور وهـو الـذي أنشـأ : اآلخر بعد كل عدد )١(
 .األزمان، فهو األول واآلخر من دون حساب

ع عـىل أحوالـه وشـؤونه مطلـبمعنى القريب مـن عبـده والـ( القريب: الداين) ٢(
 .)واملدبّر أمره وحاجاته مع أنّه يف أعىل درجات العظمة وعلوّ الشأن واملنزلة

إذ إن اهللا سبحانه عظيم يف منزلته وعلوّ قدره إال أنه قريـب مـن (اقرتابه، : دنوه )٣(
 .)العبد لطيف به، وهي غاية اللطف واالحسان والعناية والفضل من ربّ العاملني

 .)فكل يشء يف الكون يدلّ عىل عظمة اهللا وجاللة شأنه(اجلالل : ءالبها )٤(
بمعنى أنه مل تكن هناك مادة موجـودة يف األصـل فيحولــها ( األصل: نخـالس) ٥(

رها وخلـق األكـوان مـن ـر وإنّمـيء آلخـاهللا من ش ة ثمّ فجّ ا هو سبحانه خلق املادّ
اهتا  .)ذرّ

مثال أو نموذج سابق له يقتـدي بـه أو  أي خلق األشياء من غري: من غري مثال )٦(
 .يستفيد منه يف خلقه

 .بال مثال سابقمن العدم وانشأت : ابتدعت) ٧(



 

 ٩٥٦ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

تِذاءٍ  لَّ  ،IQHاحْ تَ كُ رْ دَّ ي قَ ـديراً أَنْتَ الَّذِ قْ ءٍ تَ ْ ـIRHيشَ يَسَّ تَ ـ، وَ  ISHرْ
تَ  بَّرْ دَ يْسرياً، وَ ءٍ تَ ْ لَّ يشَ برياً  ITHكُ ونَكَ تَدْ  .ما دُ

عِنْكَ  ْ يُ ي ملَ كَ  IUHأَنْتَ الَّذِ رْ ـؤازِ ْ يُ ملَ ، وَ يـكٌ لْقِكَ رشَ ىل خَ يف  IVHعَ
                                                             

ما قبلها اشـارة إىل أن وويف هذه اجلملة ) أو تقليد له بيشء آخر(اقتداء : احتذاء) ١(
، فـإن مكتشفاً أو خمرتعـاً يء ـسواء أكان الشكل ما يتوصل إليه اإلنسان من االبداع 

ثم يأيت اإلنسان بعـد ذلـك ليسـتفيد منـه  وضع قوانينه وسننههللا سبحانه هو الذي ا
ايراً أو معاكسـاً أو غـهـو قانونـاً م يستطيع اإلنسان أن ينشئن أما إ بشكل أو بآخر،

يالً﴾ بْـدِ نَّةِ اهللا تَ ِدَ لِسُ لَن جتَ واذا . خمالفاً لقوانني اهللا فهذا ما ال يمكن عىل االطالق ﴿وَ
املسـتفيد مـن ) أمثـال انشـتاين وغـريه(نسان املكتشف أو العامل املبـدع كان هذا اإل
حيىض بالتعظيم والتقدير من قبل اإلنسان فكم ينبغي أن يكـون التعظـيم قوانني اهللا 

ذا خاصـة إوالتقديس والتجليل للموىل الذي وضع هذه القوانني والسنن العظيمـة 
 .)اهللا رب العاملني فتبارك ،علمنا أن ما خفي منها علينا أعظم مما ظهر لنا

ته ومداه: قدرت تقديرا )٢( ء، بيش ، فال يصطدم يشءجعلت لكلّ يشء مساره ومدّ
ضـمن القـوانني اإلهليـة واحلـدود التـي فالكلّ يسـري  ،مع خلق وال يتعارض خلقٌ 

 .وهبا دوامه أو فناؤه جعلها اهللا ملخلوقاته
، وضعت كل يشء يف مسـاره الصـحيح : يرست )٣( لتَ وهدفـه املعـنيّ ودوره سهّ

يه  .اخلاص الذي يؤدّ
 .نظمت أمره وعاقبتهبه، اعتنيت : دبرت )٤(
ـته يف اخللـق، (يساعدك : يعنك )٥( إذ لو كان هللا رشيـك يف القـدرة لطالـب بحصّ

ولطالب أن يكون له شأن يف الربوبية يف بعض اخللـق، ولوقـع االخـتالف يف إرادة 
 .)كل ربٍّ منهام

 .يعينك، ينرصك يعاضدك،: يؤازرك) ٦(
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الَ  دٌ وَ شـاهِ ـنْ لَـكَ مُ كُ ْ يَ ملَ ، وَ زيرٌ كَ وَ رِ ي  ،IQH نَظـريٌ أَمْ أَنْـتَ الَّـذِ
ــتْامً أَرَ  كــانَ حَ ــ IRHدْتَ فَ ــمَ الً مَ ــدْ كــانَ عَ ــيْتَ فَ ضَ قَ ، وَ دْتَ ا ا أَرَ

فاً  تَ فَكانَ نِصْ مْ كَ حَ ، وَ يْتَ ضَ تَ مَ  ISHقَ مْ كَ  . ا حَ
ي أَنْتَ  ْوِ  الَ  الَّذِ كانٌ  يكَ حيَ ْ  ،ITHمَ ملَ ـلْطانٌ  وَ ـلْطانِكَ سُ ـمْ لِسُ قُ  ،IUHيَ

                                                             

إذ لـو كـان هللا نظـري لوصـلت إلينـا رسـله، ( املشابه املساوي يف الرتبـة: النظري) ١(
ولكــان لــه خلــق مثــل خلــق اهللا ســبحانه وتعــاىل، وإرادة كإرادتــه، وبالتــايل يقــع 
االختالف والتعارض بني االرادات  الربوبية، فتعمّ الفوىض وحيـدث االضـطراب 

مثل هذا االنسجام والنظام والوحدة املرتابطـة يف مجيـع يف أرجاء الكون، فال يكون 
 .)أجزاء الكون

ـر ثـم : حتامً  )٢( قضاء مربماً ال رد له، فإن إرادة اهللا ليس كإرادة املخلوق الذي يفكّ
ر صنعه ليصل إىل املصنوع األمثل واألكمل بعد جهـد جهيـد  خيطط ثم يدبّر ثمّ يطوّ

نَا إِنَّامَ ﴿ل ومشقة وانقضاء زمنٍ عىل االنتاج األوّ  لُ وْ ءٍ  قَ ـيْ ا لِشَ نَـاهُ  إِذَ دْ ـولَ  أَنْ  أَرَ قُ ـهُ  نَ  لَ
نْ  ونُ  كُ يَكُ لِكِ ﴿ ﴾فَ ذَ قُ  اهللاُ كَ لُ ْ ا خيَ اءُ  مَ شَ ا يَ راً  قَىضَ  إِذَ امَ  أَمْ ـإِنَّ ـولُ  فَ قُ ـهُ  يَ ـنْ  لَ ـونُ  كُ يَكُ  ﴾فَ

 .اهللا كاملة العلّة والتنفيذ واالجياد واخللق املبارش ةفإراد
م معايش عباده بالعدل واحلقّ ( عدالً : نصفا) ٣(  .)أي إن اهللا قسّ
فلو حو اهللا سبحانه مكان لكـان لـه بدايـة وهنايـة أي كـان : ال حيويك مكان )٤(

حمدوداً، ومن كان حمدوداً كان مقيّداً جتري عليه القيود واحلدود املفروضة ومن كـان 
 .كذلك كان خملوقاً ومل يكن خالقاً لألشياء من العدم

ة، دليل، بيّنة  :سلطان )٥( أي ) ومل يقم لسـلطانك سـلطان(واملعنى من عبارة (حجّ
إن حجتك وبينتك تضعف امامها مجيع االدلة واحلجج لشدة قوهتا ووضـوحها، أو 

ته ة تقف أمام عظمة سلطان اهللا وقوّ  .)قد يكون املعنى أنه ال يوجد سلطان وقوّ



 

 ٩٥٨ 
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يِكَ  عْ ْ يُ ملَ الَ  IQHوَ هانٌ وَ يانٌ بُرْ ءٍ أَنْـتَ الَّـذِ  ، بَ ْ ـلَّ يشَ ـيْتَ كُ صَ ي أَحْ
داً  ــدَ ــداً IRHعَ ءٍ أَمَ ْ ــلِّ يشَ ــتَ لِكُ لْ عَ جَ ءٍ ISH، وَ ْ ــلَّ يشَ تَ كُ رْ ــدَّ ، وَ قَ
قْديراً  كَ  ،تَ نْ ذاتِيَّتـِ هامُ عَ تِ األَوْ َ ي قَرصُ تِ ITHأَنْتَ الَّذِ ـزَ جَ عَ ، وَ

يَّتِكَ  يْفِ نْ كَ هامُ عَ كِ األَ IUHاألَفْ رِ ْ تُدْ ملَ نِ بصَ ، وَ ـعَ أَيْ ضِ وْ كَ ارُ مَ  ،IVHيَّتـِ
                                                             

 .)عقلية أو االعجازيةيشء عن إقامة الرباهني والدالئل ال( يعجزك: يعيك) ١(
فاإلنسان الصانع يـدري عـدد مـا صـنعه ومـا نوعـه وكيفيتـه : أحصيت عددا )٢(

مُ  أَال﴿ودقائق تفاصيله فكيف باخلالق الذي قدرته وإمكانيته تفوق البشـر  لَ عْ ـنْ  يَ  مَ
قَ  لَ وَ  خَ هُ َبِريُ  اللَّطِيفُ  وَ  .﴾اخلْ

 ).ناألمد الفرتة من الزما(منتهى ينتهى اليه : أمداً ) ٣(

القصــور هــو العجــز الــذايت أو فقــدان القــدرة واإلمكانيــة لبلــوغ : قصـــرت )٤(
املطلوب، فإذا كان اإلنسان بعقله الكامل األكمـل يعجـز عـن الوصـول لفهـم اهللا 

 .سبحانه فكيف يستطيع الوهم أن يصل إليه جلّ جالله
أي إن الفكر البشــري يعجـز عـن الوصـول إىل (صفتك أو حالتك : كيفيتك )٥(

سة كام يعجز الطفل عن فهم القوانني الرياضية والفيزيائية  حقيقة الذات اإلهلية املقدّ
ألهنا تفوق قدرته العقلية الطفولية فالعقل البشــري بـأعظم حاالتـه وكامالتـه هـو 

 .)مقيّد حمدود باحلدود التي وضعها اهللا له ال يستطيع أن يتجاوزها أبدا
تبرص برشائط حمـددة وقيـود ال تتجاوزهـا فهـي فالعني (، مكانك، حملك: ينيتكأ) ٦(

حتتاج إىل النور وتبرص ضمن مد معني ال تستطيع جتاوزه، فإن جتاوزته أصاهبا العمى 
كالنظر إىل الشمس أو كسوف الشمس أو النظر إىل انفجار نووي عظـيم، وكـذلك لـو 

فال تستطيع  صغر اليشء فإنّ العني هلا مد معنيّ تستطيع أن تبرص به وما زاد عن ذلك
 .)رؤيته إال عرب العدسات واألجهزة العلمية كاملايكروسكوب وما شابه
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ــدُّ  َّ ي ال حتُ ــذِ ــتَ الَّ ــلْ  IQHأَنْ َثَّ ْ متُ وداً، وملَ ــدُ ْ ــونَ حمَ تَكُ ــونَ  IRHفَ تَكُ فَ
لُـوداً  وْ ونَ مَ تَكُ لِدْ فَ ْ تَ ملَ وداً، وَ جُ وْ ـكَ  ،مَ عَ ـدَّ مَ ي ال ضِ أَنْـتَ الَّـذِ

كَ  ـدَ يُعانـِ لَ ISHفَ ــدْ ال عِ ـدَّ  ITH، وَ ال نـِ ، وَ كَ يُكــاثِرَ لَــكَ  IUHلَــكَ فَ
كَ  ضَ يُعارِ ،  ،فَ عَ تَـدَ ابْ ثَ وَ دَ ـتَحْ اسْ ، وَ عَ َ ـرتَ اخْ أَ وَ تَـدَ ي ابْ أَنْتَ الَّذِ

نْ  نَ صُ سَ أَحْ نَعَ ـوَ أْنَكَ  ،عَ ما صَ لَّ شَ بْحانَكَ ما أَجَ ـنى ،سُ أَسْ  IVHوَ
                                                             

ليس لك حدود توصف هبا، ألنّ من كانت لـه حـدود فهـو : أنت الذي ال حتد )١(
 .خملوق وهناك من أجر عليه احلدود وهو اخلالق

وداً يرضب لك بمثال حمسوس كام يضـرب يف االمور املادية، فتكون موج: متثل )٢(
 .مادياً ومن كان كذلك كان له أشباه ونظائر

ـة : فيعاندك )٣( إذ إن الضدّ املعاكس يعني أن يكون لكلّ طـرف اسـتقالليته اخلاصّ
من تعـارض واملعارضة واملكافئة لآلخر كضدٍّ له، وبالتايل البد من تعارض إرادهتام 

ة  .مصاحلهام املتضادّ
فاملعادل أو املكافئ املشـابه يميـل كـل (، مثيل يف القوة والقدرة، مكافئ: عدل )٤(

ه اخلاص ومُ  لقَ ه لكـمنهام إىل أن يترصف بنفس الطريقة وبالتايل سيكون لكل منهام خَ
أو  نـا باتفـاقهاماكذلك لوصلت إلينا رسـل اإللـه اآلخـر وألخرب ااخلاص، ولو كان

، كام أن هذا يعني أن قدرة كل إلـه حمـدودة وليسـت شـاملة، ومـن كـان تعارضهام
ذلك كان خملوقاً ومل يكن خالقاً أزلياً موجوداً رسمدياً حيث ال خلق وال زمان وال ك

 .)مكان وإنام إله واحد صمد
ومـن شـأن األضـداد أن (نظري يف القدرة واملنزلة ولكن يف االجتاه املعاكس : ندّ  )٥(

 .)خيتلفا يف اإلرادة والفعل
 .أوضح وأرفع: أسنى) ٦(
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كانَكَ ـفِ  عَ  ،ي األَماكِنِ مَ أَصدَ قانَكَ  IQHوَ رْ قِّ فُ   .IRHبِاحلَ
نْ لَطيفٍ  بْحانَكَ مِ ـكَ مَ  سُ وفٍ  ،ISHا أَلْطَفَ ؤُ رَ ـكَ  وَ أَفَ  ،ITHمـا أَرْ

كيمٍ  حَ فَكَ  وَ رَ  .IUHما أَعْ
ليكٍ  نْ مَ بْحانَكَ مِ وادٍ  سُ جَ ، وَ نَعَكَ فيـعٍ  ما أَمْ رَ ، وَ عَكَ سَ  ما أَوْ

ــكَ  عَ فَ ــا أَرْ ــاءِ IVHم و البَه ــدِ  IWH، ذُ مْ احلَ ــاءِ وَ ي ِ الْكِربْ ، وَ ــدِ املَجْ  ،وَ
كَ  ــدَ اتِ يَ ريْ ــطْتَ بِــاخلَ ــبْحانَكَ بَسَ ــةُ IXHسُ دايَ ــتِ اهلِ فَ رِ عُ ــنْ  ، وَ مِ

                                                             

 .أظهر، أبني: أصدع )١(
 .)والفرقان كل ما فرق بني احلق والباطل(قرآنك : فرقانك )٢(
فكـل يشء خلقـه اهللا يبـدو فيـه اللطـف : سبحانك من لطيف مـا ألطفـك )٣(

ر لهورُ واالبداع واجلامل املتناسب وشأنه اخلاص به ودَ   .ه الـمقدّ
فاهللا رحيم بجميع خلقـه بـال اسـتثناء يف الـربّ والبحـر : كفرأورؤوف ما أَ  )٤(

 .ورمحتهشملهم اهللا بلطفه يمجيع الكون حيث واجلوّ و
فلو تأملت يف كل يشء خلقه اهللا لوجدت فيـه احلكمـة : وحكيم ما أعرفك )٥(

إذ لكـلّ يشء أثـر  عىل ذلك مثالً  وحسبك قانون توازن الطبيعة ،البالغة يف خلقه
 .يف دوام احلياة واستمرارها

 .قامأي رفيع يف الشأن واملنزلة وامل: رفيع ما أرفعك )٦(
يف القــوة والقــدرة واإلرادة ومجيــع الصــفات (ال واجلــالل ـاجلمــ: البهــاء )٧(

 .)انهحالربوبية اخلاصة به سب
فتحـت يـدك بالبـذل والعطـاء، كنايـة عـن الكـرم : بسطت باخلريات يدك )٨(

 .واجلود العظيم
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كَ  نْدِ كَ IQHعِ دَ جَ ياً وَ نْ كَ لِدين أَوْ دُ سَ نِ الْتَمَ مَ  . ، فَ
ــر ــنْ جَ ــكَ مَ ــعَ لَ ضَ ــبْحانَكَ خَ ــعَ  IRHسُ شَ خَ ، وَ ــكَ لْمِ يف عِ

لْقِكَ  لُّ خَ ليمِ لَكَ كُ انْقادَ لِلتَّسْ ، وَ كَ شِ رْ تِكَ ما دُونَ عَ ظَمَ  .لِعَ
بْحانَكَ  َسُّ  ال سُ ال ،ISHحتُ ـسُّ  وَ َ ال ،ITHجتُ سُّ  وَ ـَ ال ،IUHمتُ ، IVHتُكـادُ  وَ

ــاطُ  ال متُ عُ IWHوَ ــازَ ال تُن ــارIXH، وَ ال جتُ ــارIYH، وَ ال متُ ال IQPH، وَ ، وَ
                                                             

هو بعنايـة ولطـف  إنام فكل هدً ورشد وادراك: ـرفت الـهدايـة من عنـدكعُ  )١(
 .االنفتاح والبصرية عقلاهللا سبحانـه فهـو الذي بلطفـه يُودع فـي القلب والمـن 

)٢( وقع : جر) وال يوجد يشء ال يقع يف علـم اهللا وقدرتـه فهـو اخلـالق واملـدبّر
 .)جلميع األشياء منذ حلظة خلقها حتى فنائها

 .ال تدرك باحلس، أو بيشء من احلواس: ال حتس )٣(
  .)فاهللا سبحانه ليس بمـادة ليخضع لقوانني املادة( باليدبأداة أو تلمس : جتس) ٤(
تلمس باليد أو يتحسس وجـودك بلمسـك باليـد، كـام يلمـس األعمـى : متس )٥(

 .األشياء ويتحسس وجودها
 .)ال يمكن الكيد واإلحتيال عليك( ختدع: تكاد) ٦(
اط) ٧( د: متُ بعّ  فال يمكـن اخراجـك مـن قـدرتك وسـلطانك، بـانقالب( تُنحى، تُ

ــ ـــعس ــة ـكري أو ث ــات خمملي ــارجي أو انتخاب ــل خ ــن حمت ــزو م ــاء أو غ ورة بيض
 !). بنفسجية

ع )٨( نَازَ ال يمكن منازعتك واالختالف معك يف أمر من  األمور ألنّـك أنـت : ال تُ
ة والقدرة ة والقوّ  .الغالب يف الدليل واحلجّ

)٩ (معك يف املقدرة: جتار يتساو )فشتان ما بني اخلالق واملخلوق(. 
)١٠ (جتادل: متار )أي يمكن التغلّب عليك باجلدل واملنطق(. 



 

 ٩٦٢ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

رُ  اكَ ال متُ ، وَ ادَعُ  . IQHختُ
دٌ ـبْ ـسُ  ـدَ بيلُكَ جَ ـIRHحانَكَ سَ شَ كَ رَ ـرُ أَمْ ـيٌّ ISHدٌ ـ، وَ أَنْـتَ حَ ، وَ

دٌ  مَ  . ITHصَ
تْمٌ  كَ حَ قَضاؤُ ، وَ مٌ كْ لُكَ حُ وْ بْحانَكَ قَ مٌ ، وَ IUHسُ زْ تُك عَ  .IVHإِرادَ

بْحانَكَ الَ  لِامتِكَ ـتِ ـيَّ ـشِ ـمَ ـ رادَّ لِ سُ لَ لِكَ بَدِّ ال مُ ، وَ  . IWHكَ
بْحانَكَ  رَ  سُ امواتِ  فاطِرَ  ،IXHاآلياتِ  باهِ ئَ  ،IYHالسَّ امتِ  بارِ   .IQPHالنَّسَ

                                                             

ة من أمرك ختادع بخباثة: متاكر) ١(  .وتؤخذ عىل حني غرّ
وسننه يف خلقه ودينـه واملراد أن سبيل اهللا (األرض الصلبة املستوية : دداجل) ٢(

 ).حمكمة متينة ال تغيري فيها وال تبديلواضحة ورشيعته لعباده ثابتة 

 .أي أن أمرك فيه الرشد واهلد والصالح للعباد: ك رشدامر) ٣(
املستغني بذاته عن مجيع األشـياء فكـلّ يشء بحاجـة إليـه وهـو ال : الصمد )٤(

 .)يا من يكفي من كلّ يشء وال يكفي منه يشء(حيتاج إىل يشء أو كام يف الدعاء 
 .قضاؤك حمكم ال تبديل فيه: قضاؤك حتم )٥(
أمـر واقـع حاصـل، ال يمكـن لشــيء أن يـرده أو  إرادتك: زمـإرادتك ع )٦(
  .حول دون حتققهـي
 .﴾تبديالً  اهللا لسنة جتد ولن﴿ وسننك لقوانينك مغريّ  ال :لكلامتك مبدل ال )٧(
 .صاحب الدالئل الساطعة، والرباهني الواضحة: باهر اآليات )٨(
 .مبتدئ ومنشئ الساموات: فاطر الساموات )٩(
 .واألرواح جلميع املخلوقات احلية لنفوسخالق ا: بارئ النسامت) ١٠(



 

 ٩٦٣ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

كَ  وامِ دَ ومُ بـِ ـدُ ْـداً يَ دُ محَ مْ داً  ،IQHلَكَ احلَ ْـداً خالـِ ـدُ محَ مْ لَـكَ احلَ وَ
تِكَ بِنِعْ  ـنْعَكَ  ،IRHمَ ي صُ وازِ ْداً يُ دُ محَ مْ لَكَ احلَ ـدُ  ،ISHوَ مْ لَـك احلَ وَ

ضاكَ  ىل رِ يدُ عَ زِ ْداً يَ ـدٍ  ،محَ لِّ حامِ ْدِ كُ عَ محَ ْداً مَ دُ محَ مْ لَكَ احلَ ، ITHوَ
قْصُ  راً يَ كْ شُ نْبَغـي اِالَّ  IUHرُ ـوَ ْـداً ال يَ ، محَ ـاكِرٍ ـلِّ شَ رُ كُ ـكْ عنْـهُ شُ

بُ IVHلَكَ  ـرَّ تَقَ ال يُ ـتَدامُ  ، وَ ْـداً يُسْ ، محَ هِ اِالَّ إِلَيْـكَ ،  IWHبـِ لُ هِ األَوَّ بـِ
عى ــتَدْ سْ يُ ورِ  IXHوَ ــرُ ــىل كُ فُ عَ ــاعَ تَضَ ــداً يَ ْ ، محَ ــرِ وامُ اآلخِ ــهِ دَ  بِ

                                                             

بمعنى ال هناية هلذا احلمد، ألن اهللا سـبحانه دائـم أبـداً ال : محداً يدوم بداومك )١(
 .يزول

ونعم اهللا متجددة عـىل عبـاده يف كـل حلظـة، بمعنـى أن : الداً بنعمتكـمحداً خ )٢(
 .الزمنون هذا احلمد متجدداً مع كل نعمة ومتجدداً مع كل حلظة من ـيك

مبلغ عظمتك يف خلقـك، ومـا أعظـم خلـق ) احلمد(أي يبلغ : يوازي صنعك )٣(
 ! وما أعظم احلمد الذي يكون بقدر عظمة خلق اهللا! اهللا

أي كلام محـد اهللا حامـدٌ يف السـاموات واألرض كـان هـذا : محداً مع كل حامد )٤(
 .احلمد رشيكاً له ومتضمناً فيه

 . قىص مداهيعجز عن الوصول إىل أ: يقرص )٥(

أي ال يليــق مثــل هــذا احلمــد والشــكر إال بشــأنك : محــداً ال ينبغــي إال لــك )٦(
ك  . وبجاللك ويؤدي بعض حقّ

ل بـال يكتسب به الدوام: يستدام) ٧( ، بمعنى يكون إدامـة ومواصـلة للحمـد األوّ
 .انقطاع

 .أن يكون داعياً وسبباً لنشوء احلمد اآلخر ودوامه: يستدعى به )٨(



 

 ٩٦٤ 

 فةدعاؤه يف موقف عر

ــ نَ مِ ــةً IQHةِ ـاألَزْ ادِفَ رتَ ــعافاً مُ ــدُ أَضْ تَزايَ يَ ــنْ IRH، وَ ــزُ عَ جِ عْ ــداً يَ ْ ، محَ
ظَةُ  فَ صائِهِ احلَ ىل ما أَ ISHإِحْ زيدُ عَ يَ ، ، وَ تَبَـةُ كَ الْكَ ـتْهُ يف كِتابـِ صَ حْ

كَ الـحَ  شَ رْ نُ عَ داً يوازِ جِ ـمْ يُعITHدَ ـيمَ ، ـ، وَ فيـعَ يَّكَ الرَّ سِ رْ ادِلُ كُ
مُ ـحَ  كْ داً يَ يْ ـمْ ـزاءٍ ـلُ لَدَ ـلَّ جَ قُ كُ رِ ـتَغْ يَسْ ، وَ هُ وابُ ،  كَ ثَ هُ ـزاؤُ جَ
فْ ـحَ  هُ وَ رُ داً ظاهِ ـIUHهِ ـقٌ لِباطِنِ ـمْ فْ باطِنُهُ وَ قِ ـ، وَ ـدْ ةِ ـَّيــالنِّ  قٌ لِصِ
، حَ ـفي ـواكَ ـهِ ـدٌ سِ فُ أَحَ ـرِ عْ ال يَ ، وَ ـهُ ثْلَ ـقٌ مِ لْ كَ خَ دْ ْمَ ْ حيَ داً ملَ مْ

دَ ف تَهَ نِ اجْ عانُ مَ ْداً يُ ، محَ هُ لَ قَ ـفَضْ ـرَ ـنْ أَغْ ـدُ مَ يَّ ؤَ يُ هِ، وَ عْديدِ ي تَ
                                                             

أي كلـام مـرّ الزمـان اشـتدّ وتضـاعف (األزمنة  ، تتابعتوايل: األزمنة كرور) ١(
احلمد أضعافاً مضاعفة بمعنى بدالً من أن يكون احلمد شديداً ثم يفـرت تـدرجيياً 
مع مرور الزمن كطبيعة األشياء املتحركة فإن هـذا احلمـد يأخـذ عزمـاً وحركـة 

 .!)مثل هذا احلمد إذنمتصاعدةً ومتضاعفة مع مرور الزمان وحركته، فام أعظم 
 .متتابعة بازدياد: مرتادفة) ٢(
 .أي املالئكة الكرام كتاب احلسنات والسيئات: احلفظة) ٣(
أي محداً عظـيامً يكـافئ شـأن عظمـة اهللا يف خلقـه : محداً يوازن عرشك املجيد )٤(

فام أعظم هذا احلمـد الـذي يـوازن أو يكـافئ عظمـة العـرش (للعرش والكريس 
 ). وتدبريه؟

محداً يتطابق ظاهره مع باطنه، أي هـو صـادر عـن : محداً ظاهره وفق لباطنه )٥(
لسان صادق وقلب خاشع ليس فيه رياء أو تظاهر وإنام هو صادر عن نية صادقة 

 . وقلب خملص لك وحدك



 

 ٩٦٥ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

عَ  زْ نْتَظِ  IQHاً نَ يَ ، وَ دِ مْ نَ احلَ لَقْتَ مِ عُ ما خَ ْمَ ْداً جيَ ، محَ فِيَتِهِ وْ مُ مـا يف تَ
دُ أَنْتَ خَ  عْ نْ بَ هُ مِ ْداً الَ IRHالِقُ نْهُ ، محَ لِكَ مِ وْ بُ إِىل قَ رَ ْدَ أَقْ الَ ISH محَ  ، وَ

ـكَ املَزِ  مِ رَ ـبُ بِكَ ْداً يوجِ ، محَ كَ بِهِ دُ ْمَ َّنْ حيَ َدَ ممِ هِ أَمحْ ـورِ فُ ، ITHيـدَ بِوُ
زِ وَ  هُ بِمَ لُ زِ تَصِ دَ مَ عْ الً  IUHيدٍ يدٍ بَ ـوْ بُ  IVHطَ ـِ ْـداً جيَ ، محَ نْـكَ مِ  مِ ـرَ لِكَ

قَ  يُ ، وَ كَ هِ جْ الَ وَ زَّ جَ  .لِكَ ابِلُ عِ
بِ  دٍ املُنْتَجَ َمَّ آلِ حمُ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ بِّ صَ مِ  IWHرَ ـرَّ طَفى، املُكَ املُصْ

بَ  ، وَ لَواتِكَ لَ صَ ، أَفْضَ بِ رَّ مْ ـاملُقَ حَّ ـرَ تَ ، وَ كاتِكَ يْهِ أَتَمَّ بَرَ لَ كْ عَ ارِ
                                                             

أي كمن يسـحب رميـة السـهم يف القـوس بذل اجلهد آلخره، : أغرق نزعاً ) ١(
ه  يف الوصول ألقصــى درجـات احلمـد كلجهده  داستنفألقىص درجة، بمعنى 

 .الذي ال يستطيع تدوينه واحصاءه إال من أعانه اهللا عىل ذلك
أي محداً جيمع كل ما خلقه اهللا فيام مىض ويتناغم وينسجم مع ما خيلقـه فـيام  )٢(

 . بعد

 ). احلمد هللا رب العاملني(أي مطابق لقولك يف سورة الفاحتة  )٣(

 .)أي محداً متجدداً متكثّراً بفضل جودك( بكثرته ووجوده: بوفوره) ٤(
أي يضاعف لـه الثـواب واألجـر كمـن يضـع مالـه يف اإلسـتثامر يف أحـد  )٥(

ولكن شتّان مـا بـني اسـتثامر الـدنيا  ،املشاريع التجارية أو يف املصارف التجارية
 . ، وعطاء اهللا وعطاء الناسواستثامر اآلخرة

 .﴾ألزيدنّكم شكرتم لئن﴿ :بقوله عباده اهللا وعد بام وذلك ،فضالً  :طوالً  )٦(
 بـني مـنالـذي اختـاره اهللا ملسو هيلع هللا ىلص تأمل يف عظمة رسول اهللا(املختار : املنتجب) ٧(

 ).وجعله سيد الرسل االنبياءواصطفاه حلمل أكمل الرساالت مجيع البرش 



 

 ٩٦٦ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

تَعَ  يْهِ أَمْ لَ اتِكَ  IQHعَ محَ  . رَ
بِّ  آلِهِ  رَ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ الَ IRHصَ ـالَ ، الَ ISHةً زاكِيَةً ، صَ ونُ صَ ةٌ  تَكُ

الَ  يْهِ صَ لَ لِّ عَ صَ نْها، وَ كى مِ يَةً أَزْ ـالَ ، الَ ITHةً نامِ ونُ صَ ةٌ أَنْمـى  تَكُ
الَ  يْهِ صَ لَ لِّ عَ صَ نْها، وَ يَةً الَ مِ الَ ةً راضِ ونُ صَ ها تَكُ قَ وْ  . IUHةٌ فَ

َمَّ  ىل حمُ لِّ عَ بِّ صَ ـرَ ضَ ـىل رِ تَزيـدُ عَ يهُ وَ ضِ الةً تُرْ آلِهِ صَ ، دٍ وَ اهُ
اكَ لَهُ  ضَ ىل رِ تَزيدُ عَ ضيكَ وَ الةً تُرْ يْهِ صَ لَ لِّ عَ صَ يْهِ IVHوَ لَ لِّ عَ صَ ، وَ
الً  ا أَهْ هُ هلَ َ ريْ ال تَر غَ ا، وَ ىض لَهُ اِالَّ هبِ الةً ال تَرْ  . صَ

زُ رِ  اوِ الةً جتُ آلِهِ، صَ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ بِّ صَ ـلُ رَ تَّصِ يَ ، وَ ـوانَكَ ضْ
دُ  نْفَ ام ال تَ دُ كَ نْفَ ال يَ ، وَ ا بِبَقائِكَ اهلُ لِامتُكَ  IWHاتِّصَ  .كَ

                                                             

 .اطول، أجود: امتع) ١(
يصـيل عـىل  من صىل عيل ومل«الحظ تأكيد الصالة عىل حممدٍ وآله ويف احلديث  )٢(

 . »آيل مل جيد ريح اجلنة

الزكاة هو الزيادة والنامء، بمعنى صـالة متناميـة متزايـدة متكثـرة : صالة زاكية )٣(
 ). كام سبق يف وصف احلمد هللا(

 .اي صالة او رمحة متسعة تزداد كام ونوعا يف العطاء والرمحة والفضل )٤(
 .اجلزاء واملثوبة أي تبلغ الدرجة العليا يف: ال تكون صالة فوقها )٥(
 .ه أي صالة تستوجب كامل رضوانك وأقصـى درجات: تزيد عىل رضاك )٦(
واملراد أن الصالة تكـون باقيـة خالـدة ببقـاء اهللا (ال تنتهي، ال تنقطع، : ال تنفد )٧(

 .)تعاىل



 

 ٩٦٧ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

نْتَظِمُ  الةً تَ آلِهِ، صَ دٍ وَ َمَّ ىل حمُ لِّ عَ بِّ صَ ،  IQHرَ تِكَ الئِكَ لَواتِ مَ صَ
ـلَواتِ  ـىل صَ لُ عَ ـتَمِ تَشْ ، وَ كَ تـِ اعَ لِ طَ أَهْ ، وَ لِكَ سُ رُ بِيائِكَ وَ أَنْ وَ

 ، بادِكَ كَ عِ إِنْسِ نِّكَ وَ نْ جِ ـلِ إِجَ IRHمِ أَهْ ـىل ، وَ ـعُ عَ تَمِ ْ جتَ ، وَ كَ تـِ ابَ
أْتَ  رَ نْ ذَ لِّ مَ الةِ كُ أْتَ  ISHصَ رَ بَ لْقِكَ  ITHوَ نافِ خَ نْ أَصْ  .مِ

ـالةٍ  ـلِّ صَ ـيطُ بِكُ ـالةً حتُ هِ، صَ آلـِ يْـهِ وَ لَ لِّ عَ بِّ صَ ةٍ رَ ـالِفَ  IUHسَ
ةٍ  تَأْنَفَ سْ مُ لIVHوَ عَ يْهِ وَ لَ لِّ عَ صَ يَّ ى آلِ ـ، وَ ضِ رْ الةً مَ لِ ـهِ، صَ نْ ـةً لَكَ وَ مَ

لَواتِ  ها تِلْكَ الصَّ عَ لَواتٍ تُضاعِفُ مَ عَ ذلِكَ صَ ئُ مَ نْشِ تُ ، وَ دُونَكَ
                                                             

حتوي بصـورة منظمـة متناسـقة مجيـع صـلوات املالئكـة واألنبيـاء :تنتظم )١(
التـي  فـام أعظـم هـذه الصـالة(والقرب من اهللا بادة والرسل وأهل الطاعة والع

ن صالة املالئكة واألنبياء والرسل ومجيع أولياء اهللا  !). تتضمّ

الحظ عظمة الصالة عىل النبي وآله التـي يشـرتك فيهـا : من جنك وإنسك )٢(
 . اجلنّ واإلنس ومجيع خلق اهللا  املطيع له والعامل بأمره

 .نرشت: ذرأت) ٣(
جعل الصـالة عـىل النبـي ـواملراد هو الطلب من اهللا بأن يـ(ت خلق: برأت )٤(

تعادل يف بركتها وأجرها جمموع من صىل عىل النبي وآله من مجيع ما خلق اهللا فيام 
 .)ى وفيام سيأيتـمض

 .سابقة: سالفة) ٥(
مـن قبلنـا مـع كـل  ، أي إجعل له صالة متجددةمبتدأة من جديد: مستأنفة) ٦(

 .من احد من خلقك، بمعنى ترشكنا يف ثواهبا ةدتجدصالة سابقة أو م



 

 ٩٦٨ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

تَ  ها، وَ نْدَ لـعِ ها عَ ورِ ـزيدُ ـرُ ةً فـاألَ  IQHى كُ يـادَ ـامِ زِ ي تَضـاعِيفَ ـيّ
كَ  ُ ريْ ها غَ عُدُّ  . اليَ

ــ بِّ صَ ـــرَ ل ـــلِّ عَ ـــى أَطائِ يْتِ ــلِ بَ ــهِ ـبِ أَهْ تَ ــذينَ اخْ ُمْ ـالَّ هتَ رْ
 َ كَ ألِ ــرِ ــكَ IRHمْ لْمِ ــةَ عِ نَ زَ مْ خَ ــتَهُ لْ عَ جَ ــكَ ISH، وَ ــةَ دينِ ظَ فَ حَ ، ITH، وَ

بادِكَ  ىل عِ كَ عَ جَ جَ حُ ، وَ كَ ضِ كَ يف أَرْ لَفاءَ خُ ـنَ IUHوَ ُمْ مِ هتَ ـرْ طَهَّ ، وَ
سِ  جْ نَسِ  IVHالرِّ الـدَّ ، IWHوَ كَ تـِ ـرياً بِإِرادَ ـ تَطْهِ سِ مُ الْوَ ـتَهُ لْ عَ جَ ةَ وَ يلَ

                                                             

 .، واملراد أن هذه الصالة تتعاظم مع مرور الزمان وال تتوقفتتابع: كرور) ١(
 . أي اخرتهتم إلقامة أمر دينك وحفظه وحتقيق أهدافه: اخرتهتم ألمرك )٢(

من علوم األولني واآلخرين  ملسو هيلع هللا ىلصأي ما توارثوه عن رسول اهللا: خزنة علمك )٣(
 . ن إمام إىل مهدي هذه األمةإماماً ع

أي أنطت هبـم وعهـدت إلـيهم حفـظ الـدين ورعايتـه مـن : حفظة دينك )٤(
 . ملسو هيلع هللا ىلصاالنحراف بعد رسول اهللا

ي كالمـه وقولـه وفعلـه ـة هللا فــاإلمام املعصـوم حجـ: حججاً عىل عبادك )٥(
ملـا وصـل إليـه مـن التكامـل  وذلـك وتقريره وكل سلوكه الفردي واالجتامعي

ريعة وأحكامها ـفكري والنفيس والروحي وما أحاط به من علوم الشالعقيل وال
 . فهو ظاهرٌ كالشمس ال خيفى عىل أحد يف منزلته وعظمته وحكمته

 .املأثم ،العمل القبيح:الرجس) ٦(
أي إن مـن (، التلطخ باملكروه والقبيح، وكل صـفة ذميمـة الوسخ: الدنس) ٧(

ه واالبتعاد ع ن موارد اإلثم واللهو وكـل مـا يشـني صفات اإلمام املعصوم التنزّ
 .)او االسالمية ويعيب اإلنسان وخيل بشخصيته القيادية
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نَّتِكَ IQHلَيْكَ إِ  لَكَ إِىل جَ املَسْ  . IRH، وَ
لـ لِّ عَ بِّ صَ لُ لَــرَ ـزِ ْ ـالةً جتُ هِ، صَ آلـِ ـدٍ وَ َمَّ ـنْ ـى حمُ ـا مِ مْ هبِ هُ

لِــكَ  ــ ISHنِحَ ــلُ لَ مِ تُكْ ، وَ تِــكَ رامَ كَ مُ األَ ـوَ طايــاكَ هُ ــنْ عَ ــياءَ مِ شْ
نَوافِلِكَ  كَ ITHوَ وائِدِ نْ عَ ظَّ مِ مُ احلَ يْهِ لَ رُ عَ فِّ تُوَ فَ  IUH، وَ كَ وَ  . IVHوائِدِ

الةً الَ  ، صَ مْ يْهِ لَ عَ يْهِ وَ لَ لِّ عَ بِّ صَ ـارَ هلِ دَ يف أَوَّ الَ IWH أَمَ ـةَ ، وَ  غايَ
هاألِ  دِ ةَ  IXHمَ ايَ ال هنِ هاآلِ وَ رِ  . خِ

                                                             

أي جعلت اتباعهم وطاعتهم هو طاعتـك واتباعـاً : جعلتهم الوسيلة إليك )١(
 . ألمرك وهنيك ومن متسك هبم فقد متسك برشيعتك املباركة

ة اخللـد أي الطريق الذي يسلك للوصـول إلــ: الـمسلك إىل جنتك )٢( ى جنـّ
 القــويم فاألئمـة هــم اهلــداة يف الظلـامت والفــتن واألدالء عــىل اهللا وعـىل دينــه

 .واملرشدون إىل طريق اجلنة وسبل الوصول إليها ومن خالفهم ضلَّ عن الطريق
 .، إفاضاتك وألطافك اإلهليةعطاياك، منحك: كَ لِ حَ نِ ) ٣(
 .يهموفضلك عل فواضلك زيادتك يف العطاء: كَ لِ افِ وَ نَ ) ٤(
بمعنى جتعـل (عوائدك مجع عائدة وهي املعروف والصلة واأللطاف اإلهلية  )٥(

 .)نصيبهم الزيادة يف عوائدك
 .)من غري جهد وال تعبٍ مقابل هلا(عطاياك : فوائدك )٦(
أي ال مدة هلا يف بـدايتها، أي منـذ (، يءـاملدة من الزمان املنتهى للش: األمد) ٧(

 .)سحيقاملايض ال او األزل
هتا، أي إىل األبد أو املستقبل غري املحدود، بمعنـى أن : غاية ألمدها )٨( هناية ملدّ

 .تكون الصالة دائمة مستمرة



 

 ٩٧٠ 
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ما  امواتِكَ وَ ءَ سَ لْ مِ ، وَ هُ ونَ ما دُ كَ وَ شِ رْ ةَ عَ نَ مْ زِ يْهِ لَ لِّ عَ بِّ صَ رَ
 ْ ما حتَ يكَ وَ ضِ دَ أَرَ دَ عَ ، وَ نَّ هُ قَ وْ ُمْ فَ هبُ ـرِّ قَ ـالةً تُ ، صَ نَّ يْنَهُ ا بَ مَ نَّ وَ تَهُ

لْفى نْكَ زُ لَ IQHمِ ونُ لَكَ وَ تَكُ نَّ ـ، وَ ةً بِنَظـائِرهِ لَ تَّصِ مُ ضاً، وَ مْ رِ  IRHهُ
 .أَبَداً 

ـلِّ أَوَ  تَ دِينَـكَ يف كُ ـدْ مَّ إِنَّـكَ أَيَّ ـامً  بِإِمـامٍ  ISHانٍ اللَّهُ لَ تَـهُ عَ مْ أَقَ
نَ  ،ITHلِعِبادِكَ  مَ ـدَ  ،IUHدِكَ بِال يف اراً وَ ـلْتَ  أَنْ  بَعْ صَ ـهُ  وَ بْلَ بْلِـكَ  حَ  ،IVHبِحَ

                                                             

 ).يف املنزلة(القربى الشديدة : الزلفى) ١(

من الصلوات بمعنى تكون صالة عظيمـة يف ( اشباههن، امثاهلن: نظائرهن) ٢(
 .)ثواهبا وأجرها

 .)ارسال احلجج من سنن اهللا يف االرضف( الوقت من الزمان: أوان )٣(
أي إن اإلمام يكون بارزاً شاخصاً كالعلم املنصـوب الـذي : أقمته علامً لعبادك )٤(

وصـفاته  وزهـده وعدلـه يراه ويعرفه اجلميع لعظيم عقله ودينه ومنطقـه وحكمتـه
 . كام كان امري املؤمنني يف زمان حكومته الشخصية والقيادية

ـح هلـم مـا أشـكل : مناراً يف بـالدك) ٥( أي ينـري هلـم ظلـامت الطريـق، ويوضّ
فمن رمحة اهللا عـىل عبـاده واستصعب عليهم من األحكام واألعامل والتكاليف، 

اد﴾: بال نبي أو إمام قال تعاىل اً أن ال يرتك قوم م هَ وْ لِّ قَ لِكُ  .﴿وَ
هـذه و(أي جعلته السبيل والطريق للوصول إليـك : وصلت حبله بحبلك) ٦(

التـي ال تكـون ومن الدعاء ترشح بعض صفات االمامة املهمة ا يليها اجلملة وم
كـام توضـح حقـوق اإلمـام  ،إال فيمن اختارهم اهللا وأعطاهم القيادة أو االمامة

ته من االلتزام والطاعة والنرصة واالتباع ملنهجه واالقتداء بـه  والتواصـل عىل أمّ
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ةَ  يعَ رِ تَهُ الذَّ لْ عَ جَ تَهُ  IQHوَ تَ طَاعَ َضْ افْرتَ ، وَ انِكَ وَ ضْ تَ IRHإِىل رِ رْ ذَّ حَ ، وَ
يَتَهُ  عْصِ تِثَ ISHمَ تَ بِامْ رْ أَمَ هِ ، وَ رِ تِهَ ITHالِ أَوامِ نْ اإلِ ْيِهِ ، وَ نْدَ هنَ أَن IUHاءِ عِ ، وَ

ــهُ  مَ تَقَدَّ مٌ  ال يَ ــدِّ تَقَ ــأَخِّ IVHمُ تَ ــهُ مُ نْ رَ عَ ــأَخَّ تَ ال يَ ــ، وَ ــوَ عِص هُ ، فَ ةُ رٌ مَ
                                                                                                                            

الدعاء املروي عن اإلمام زين  قلبياً وانتظاره بشوق واستعداد ملالقاته، وهذامعه 
العابدين هو من أفضل األدعية لإلمام املهدي ملا فيه من معاين ومفـاهيم تربويـة 

وحديثة االستعامل وخالية من بدالً من ادعية اخر ضعيفة وجمهولة السند عالية 
ولـيس فيهـا بعنـوان دعـاء الفـرج تقرأ يف وسائل االعالم املحتو املفيد والتي 

أو يف دعـاء االفتتـاح يف  يف هذا الـدعاءهو موجود كام ذات قيمة اللة معنى أو د
 .)فاألوىل االلتزام هبذا الدعاء ملفاهيمه الرتبوية العالية. شهر رمضان املبارك

 .والقربة للوصول إىل رضوان اهللا الوسيلة: الذريعة) ١(
واأَ ﴿اعتربت طاعته فريضة واجبة عىل األمـة، بقولك : افرتضت طاعته )٢(  طِيعُ

وا اهللاَ أَطِيعُ ولَ  وَ سُ أُويلِ  الرَّ رِ  وَ َمْ مْ  األْ نْكُ  .﴾مِ
اإلمــام يقــوم مقــام الرســول يف إجــراء األحكــام الن : حــذرت معصــيته )٣(

والترشيعات، وله كل ما للرسول عدا النبوة وتعدد الزوجات بـأكثر مـن أربعـة 
ورات ويف مـوارد خاصـة اقتضـتها رض لرسـوله خاص إهلي بأذنوالتي كانت (

ـوا : الدعوة، فالطاعة واجبة لالمام يف رصيح القران بذلك أَطِيعُ وا اهللاَ وَ أَطِيعُ ﴿وَ
﴾ بَالغُ املُبِنيُ ولِنَا الْ سُ ىلَ رَ وا أَنَّامَ عَ لَمُ اعْ يْتُمْ فَ لَّ وَ إِنْ تَ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ   .الرَّ

 .وتعاليمه وإرشاداته تطبيق وتنفيذ أوامره: امتثال اوامره) ٤(
ذلك ان األوامر والنواهي من اإلمام متثل أحكاماً إهلية ال : نتهاء عند هنيهاال )٥(

 . جيوز خمالفتها بالزيادة أو النقصان

اإلمــام يمثــل القيــادة التــي ال تســبق يف املواقــف : وأن ال يتقدمــه متقــدم )٦(
 . واألعامل وال يتأخر عنها يف التنفيذ واإلمتثال



 

 ٩٧٢ 
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ينَ الالّ  ننيَ IQHئِذِ مِ فُ املُؤْ هْ كَ ةُ IRH، وَ وَ رْ عُ ـاءُ  ISH، وَ هبَ ، وَ ـكِنيَ سِّ  ITHاملُتَمَ
 . نيَ مِ ـالَ العَ 

مَّ  ع اللَّهُ زِ أَوْ لِيّكَ  IUHفَ رَ  لِوَ كْ تَ  ما شُ يْـهِ  بِهِ  أَنْعَمْ لَ عْ  ،IVHعَ زِ أَوْ ـهُ  نـاوَ ثْلَ  مِ
آتِهِ  ،IWHفيهِ  نْ  وَ نْكَ  مِ لْطاناً  لَدُ تَحْ  ،رياً نَصِ  سُ افْ تْحـاً  لَهُ  وَ ـرياً  فَ  ،IXHيَسِ

                                                             

اعتصـم باإلمـام وجلـأ إليـه فقـد أمـن مـن بمعنـى إن مـن : عصمة الالئـذين )١(
إينّ تارك فـيكم الثقلـني، كتـاب اهللا وعـرتيت أهـل بيتـي مـا إن «اإلنحراف والزلل 

 .»متسكتم هبام لن تضلوا بعدي أبدا
أي ملجأ وحصن للمؤمنني من اإلنحرافات العقائدية الفكريـة : كهف املؤمنني )٢(

 .ستقيمعن رصاط اهللا امل واملامرسات العملية املنحرفة
ك يعتصم به، : العروة )٣( هـو × واملراد مـن العبـارة أن اإلمـام (ما يتعلق ويتمسّ

ك بتعاليمه وانقاد ألمـره وهنيـه واتبـع طريقـه ومنهجـه كمـن متسـك  منقذ ملن متسّ
 .)برسول اهللا واعتربه أوىل من نفسه وأهله وولده وماله

 العلم والعقـل واحلكمـة وجالل، ألنه من يملك القدوة والكامل يف مجال: هباء) ٤(
 .والبالغة واألدب وكل خري وابداع إنساين، يكون فيه مجال الدنيا وكامهلا

نهِ ـلأ: أوزع) ٥( ، مكّ  .مّ
أي بام أعطيته من مواصفات وقدرات قيادية وبام وهبت لـه مـن : أنعمت عليه )٦(

لم والعدل وسعادة الدنيا وا  . آلخرةفكرٍ وعلمٍ وحكمةٍ يف قيادة العامل نحو السّ

اً مـن ـنعمة اإلمامة التي متثل حموراً عظيمبمعنى وفقنا لشكرك عىل : أوزعنا فيه) ٧(
 .رمحة اهللا ولطفه بعباده

أي من دون مشقة وعناء يف وصوله إىل إزهاق الباطل وإقامة احلق : فتحاً يسريا )٨(
 . وقيادة العامل نحو خري الدنيا واآلخرة



 

 ٩٧٣ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

نْـ أَعِ ــزِّ ـهُ بِـــوَ نِكَ األَعَ كْ هُ IQHرُ رَ دْ أَزْ ـدُ اشْ هُ IRH، وَ ــدَ ضُ ــوِّ عَ قَ ، ISH، وَ
كَ  يْنـِ هِ بِعَ اعِ رَ كَ ITHوَ ظـِ فْ هِ بِحِ ـِ امحْ ـIUH، وَ انْصُ الَ ـ، وَ تـِرهُ بِمَ ، ئِكَ كَ

ــكَ  ــهِ كِتابَ ــمْ بِ أَقِ ، وَ ــبِ لَ كَ األَغْ ــدِ نْ هُ بِجُ دْ ــدُ امْ ،  IVHوَ كَ ودَ ــدُ حُ وَ
شَ  ، ـوَ هِ آلـِ يْـهِ وَ لَ ـمَّ عَ هُ ـلَواتُكَ اللَّ ، صَ ـولِكَ سُ ـنَنَ رَ سُ رائِعَكَ وَ

ِ دِ  املِ عَ نْ مَ هُ الظّاملُِونَ مِ أَحيِ بِهِ ما أَماتَ لُ IWHينِكَ وَ اجْ أَ ، وَ ـدَ هِ صَ بـِ
                                                             

 .ي الـمنيع، بمعنى أعنـه بحفظك وقوتكأي جانبك القو: بركنك األعز )١(
 .واملدد عىل تنفيذ امرك وهنيك اعطه القوة والقدرة: اشدد أزره) ٢(
ته وطاقته، وأنصـاره وأعوانـه وأتباعـه وإمكانياتـه : قوّ عضده )٣( بمعنى زد يف قوّ

 .وقدراته
وعنايتـك اخلاصـة، قـال تعـاىل يف قصـة  اشمله بلطفك ورمحتك: راعه بعينك) ٤(

نَعتُكَ لِنَفْيسِ ﴿ ×موسى طَ اصْ يْنِي﴿ ﴾وَ ىلَ عَ نَعَ عَ لِتُصْ  .﴾وَ
أي صنه وهب له الوقاية واحلفظ من قو الضـالل والكفـر واملكـر مـن : أمحه )٥(

 .أعدائك
فالشـريعة االهلية إنـام أنزهلـا اهللا للتطبيـق والعمـل ال أن تكـون : أقم به كتابك )٦(

 .من الغرب والرشق كتاباً يقرأ للربكة ثم يعمل برشائع مستوردة
ما يُستدل به عىل اليشء من الصفات والعالمـات، يقـال معـامل الطريـق أي : معامل )٧(

العالمات التي يُبان هبا الطريق، واملراد مـن احيـاء معـامل الـدين، أي إظهـار األحكـام 
واألصول األساسية التي يقام هبا الدين والتي عمل الظاملون من احلكام عـىل حموهـا أو 

رعية ومــوارد رصفهــا ـها كمقــام اإلمامــة مــثالً يف الشـــريعة، وكــاحلقوق الشــتشـوهي
الصحيحة، وكاألمر باملعروف والنهي عن املنكر ودوره يف التغيري االجتامعي ويف قمـع 

 .الفساد واالنحراف وأمثال ذلك من املفاهيم األصيلة
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رِ  وْ نْ طَ  IQHاجلَ أَبِنْ بِهِ عَ ، وَ تِكَ ـبِ ـالضَّ  IRHريقَ ـنْ سَ اءَ مِ لْ رّ أَزِ ، وَ يلِكَ
نْ  ISHاكِبِنيَ النَّ  بِهِ  َ  عَ َقْ  ،اطِكَ رصِ احمْ كَ  IUHبُغاةَ  بِهِ  ITHوَ دِ جـاً  قَصْ وَ نْ  ،عِ أَلـِ وَ
هُ  IVHانِبَهُ جَ  ـدَ ـطْ يَ ابْسُ ، وَ لِيائِكَ ـىل  IWHألَ ِوْ ـبْ لَنـا عَ هَ ، وَ ـدائِكَ أَعْ

َتَ  محْ رَ تَهُ وَ أْفَ عِ رَ امِ لْنا لَهُ سَ عَ اجْ ، وَ نُّنَهُ َ حتَ هُ وَ تَعَطُّفَ طيعِـهُ وَ يف نيَ مُ ، وَ نيَ
                                                             

يـل مـا تـراكم مـن تبعـات وآثـار سـيئة بسـبب امل: عـن طريقتـك صدأ اجلور )١(
واملراد هـو الـدعاء بإزالـة الظلـم (واإلنحراف عن الطريقة أو املنهج اإلهلي القويم 

د من األحكام الوضعية املنحرفة الظاملة وإقامة األحكام اإلهلية العادلة عرب ويل  املتولّ
 .)اهللا وحجته املعصوم املسدد

اهليئـات  دجل االعالم الكاذب املضـلل، وخـداع(أكشف به، اقطع به : أبِن به )٢(
رها  واملؤسسات الدولية التي هي بيد قو االستكبار تلعب هبا كيف تشـاء، وتسـخّ
ضدّ الشـعوب لتـديم سـلطتها ونفوذهـا السـيايس واالقتصـادي وزيـف املفـاهيم 
املستوردة املنحرفة عن رشيعة اهللا التي تؤدي لدمار اإلنسـان واحليـاة عـىل كوكـب 

 .)األرض
اإلســالمي القــويم مــن أهــل  حــرفني عــن الطريــقخارجني املنـالــ: النــاكبني) ٣(

 .االنحراف والبدع والدعوات املتطرفة التي متسكت بالقشور واضاعت االصول
 .، اي التبقي هلم باقية وال اثراأهلك: احمق) ٤(
أي الظالـمني الطالبـيــن اعوجـاج دينـك أو حتريفـه مـن : قصدك عوجا بغاة) ٥(

 .ليدوم لـهم الـملك والسلطان الظلمةحكام اجلور وعلمـاء السوء وأتباعهم 
 .أي اجعله عطوفاً رحيامً شفيقاً عىل أولياء اهللا وعباده األخيار: ألن جانبه )٦(
نه : أبسط يده )٧(  .)عىل أعداء اهللا(سلّطه ومكّ



 

 ٩٧٥ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

إِىل نُصْ  ، وَ اعنيَ ضاهُ سَ نِفـنيَ ـرِ كْ نْـهُ مُ ةِ عَ عَ املُدافَ تِهِ وَ إِلَيْـكَ  ،IQHرَ وَ
ولِكَ  سُ إِىل رَ هِ (وَ آلـِ يْـهِ وَ لَ مَّ عَ هُ لَواتُكَ اللَّ بِنيَ  )صَ ـرِّ تَقَ ذلِكَ مُ  .بـِ

ـ صَ مَّ وَ هُ ـاللَّ قَ فـنيَ بِمَ ِ مُ املُعْرتَ لِيـائِهِ ـىل أَوْ مُ لِّ عَ هِ ، املُتَّبِعِـنيَ IRHامِ
مُ  هُ جَ ــنْهَ ــISHمَ تَفِ ــكِ  ITHنيَ ، املُقْ سِ تَمْ ، املُسْ مُ هُ ــارَ ِمُ آث هتِ وَ ــرْ ، IUHنيَ بِعُ

ـلِّ  ، املُسَ مُ تِهِ ِّنيَ بِإِمـامَ متَ ، املُـؤْ مُ تِهِ اليَ كِنيَ بِوِ سِّ َ املُتَمَ نيَ ألِ ، مِ مُ هِ ـرِ مْ
تَهِ  مُ دِ املُجْ هُ ـامَ رينَ أَيّ ، املُنْتَظـِ مُ تِهِ ـاعَ مْ IVHينَ يف طَ ينَ إِلَـيْهِ ، املَـادّ

                                                             

للوقـوف معـه والـدفاع عنـه اعالميـاً وسياسـياً  معينـني، مسـاعدين: مكنفني) ١(
 .االمكانياتوعسكرياً وبكل الوسائل والسبل و

وهم شـيعة أهـل البيـت (أي املعرتفني بواليتهم وإمامتهم : املعرتفني بمقامهم )٢(
 ). وليس ادعاء اوتلبسا باملظاهر املتبعني ملنهجهم وأحاديثهم قوالً وعمالً 

أي العـاملني بطـريقتهم ومنهـاجهم وسـلوكهم وامللتـزمني : املتبعني مـنهجهم )٣(
يه شيعتهم من قيم إيامنية وكامالت أخالقية عظيمـة بصفاهتم األخالقية وما دعوا إل

راجـع صـفات الشـيعة يف (من تقو وورع وعبادة وتزكية للنفس ممّا يطول رشحه 
التشيع إلتزام بقيم أهل البيت ومنهجهم يف احليـاة ولـيس ف، ÷أحاديث أهل البيت

عاءً أو تظاهراً بشكليات ال قيمة عملية هلا  .)ادّ
 . ألمرهم وأفعاهلم قدماً بقدم وخطوة بخطوةاملتبعني: املقتفني )٤(
واملـراد التـويلّ واإلتبـاع (العروة ما يتعلق به ويعتصم به : املستمسكني بعروهتم )٥(

 .)وسنتهمواحاديثهم وعدم خمالفة حجج اهللا يف مجيع تعاليمهم 
أي املنتظرين أيام حكومتهم ودولتهم وما يتطلبـه ذلـك مـن : املنتظرين أيامهم )٦(

 . ح النفس وتزكيتها وتطهريها لبلوغ األهلية لنرصة صاحب األمرإصال
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مُ  ـــنَهُ يُ ـــاتِ IQHأَعْ ي ـــاتِ النّامِ اكِي ـــاتِ الزّ ك ـــلَواتِ املُبارَ ، الصَّ
ادِياتِ  مْ ائِحَ الرَّ  IRHالغَ هِ واحِ ىل أَرْ عَ مْ وَ يْهِ لَ لِّمْ عَ سَ ، وَ َـعْ  ،اتِ امجْ وَ

أَصْ  ، وَ مْ هُ رَ ىل التَّقْو أَمْ ُمْ ـلِح لَ عَ وهنَ ـؤُ مْ شُ مْ ISHهُ ـيْهِ لَ تُـبْ عَ ، وَ
اجأَنْتَ الإِنَّكَ  ، وَ ُ الغـافِرينَ ريْ خَ ، وَ حيمُ ابُ الرَّ ـمْ يفِ تَّوّ هُ عَ لْنـا مَ عَ

َتِكَ يَ  محْ ، بِرَ المِ السَّ ِنيَ ا أَردَارِ امحِ مَ الرَّ  .حَ
ــمَّ  هُ ــوَ اللَّ تَــهُ وَ ذَ هَ مْ رَّ كَ تَــهُ وَ فْ َّ مٌ رشَ ــوْ ، يَ ــةَ فَ رَ مُ عَ ــوْ ، ا يَ ــهُ تَ ظَّمْ عَ

لْـتَ ـنَشَ  زَ أَجْ ، وَ كَ ـوِ فْ نَنْـتَ فيـهِ بِعَ مَ ، وَ تَـكَ َ محْ تَ فيهِ رَ فيـهِ  ITHرْ
بادِكَ  ىل عِ لْتَ بِهِ عَ ضَّ تَفَ ، وَ طِيَّتَكَ ي  ،عَ كَ الَّـذِ بْـدُ ـا عَ أَنَ ـمَّ وَ هُ اللَّ

لْقِكَ لَهُ  بْلَ خَ يْهِ قَ لَ تَ عَ مْ عَ تَهُ IUHأَنْ لْ عَ جَ ، فَ اهُ لْقِكَ إِيّ دَ خَ عْ بَ َّنْ  ، وَ ممِ
                                                             

ين إليهم أعينهم )١( املتطلّعني إىل رؤية قـائم آل حممـد وحكومتـه بشـوق : املادّ
 . وحبٍّ وانتظار واستعدادٍ لنرصته واجلهاد معه

 .، والرائحات اي الذاهبات واملراد صالة متجددة دائاماملقبالت: الغاديات) ٢(
أي إصلح كل فاسدٍ من أخالقهم وأعامهلم وعقائدهم : لح هلم شؤوهنماص )٣(

م  . وأزل عنهم كلّ بدعةٍ وانحرافٍ عن طريق أئمة أهل البيت وهداهُ

 .)فضلك وعطائك( أكثرت: اجزلت) ٤(
من أمثال والدة اإلنسان من أبوين مسـلمني ويف : أنعمت عليه قبل خلقك )٥(

أو الكفر وكونه مـن عائلـة مؤمنـة تعـرف زمن اإلسالم وليس يف زمن اجلاهلية 
 . حقّ أهل البيت وتتبع منهجهم
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ــدينِكَ  ــهُ لِ تَ يْ دَ ــكَ IQHهَ قِّ ــهُ حلَِ تَ قْ فَّ وَ ، IRH، وَ ــكَ بْلِ تَهُ بِحَ ــمْ صَ عَ ، وَ
شَ  أَرْ ، وَ بِكَ زْ تَهُ يف حِ لْ خَ أَدْ تَ ـوَ لِيائِكَ ـهُ لِ ـدْ واالةِ أَوْ عَ ISHمُ مُ اةِ ادَ ، وَ

دائِكَ  هُ  ،أَعْ تَ رْ جَ زَ ، وَ ِرْ أمتَ لَمْ يَ هُ فَ تَ رْ ، وَ  ITHثُمَّ أَمَ ـرْ جِ نْزَ ـمْ يَ لَ َيْتَـهُ فَ هنَ
، الَ  كَ ْيـِ كَ إِىل هنَ ـرَ يَتِكَ فَخالَفَ أَمْ عْصِ نْ مَ الَ  عَ ، وَ ةً لَـكَ ـدَ انَ عَ مُ
تَهُ  لْ يَّ واهُ إِىل ما زَ عاهُ هَ ، بَلْ دَ يْكَ لَ باراً عَ تِكْ ،  IUHاسْ ـهُ تَ رْ ذَّ إِىل ما حَ وَ

فـاً بِوَ  يْهِ عارِ لَ مَ عَ دَ أَقْ ، فَ هُ وُّ دُ عَ كَ وَ وُّ دُ ىل ذلِكَ عَ هُ عَ أَعانَ ، وَ كَ يـدِ عِ
اثِقاً بِتَجَ  ، وَ كَ وِ فْ ياً لِعَ اجِ عَ مَ رَ بادِكَ مَ قَّ عِ كانَ أَحَ ، وَ كَ زِ نَنْتَ اوُ ا مَ

يْ ـعَ  عَلَ  أَالّ هِ ـلَ فْ  .يَ
اً  رَ ـاغِ يْكَ صَ ـدَ َ يَ ا ذا بَـنيْ ها أَنَ يالً، خَ  IVHوَ لـِ اً، ذَ ـعَ اشِ اً خَ ـعَ اضِ

اً  ائِفَ فاً  خَ ِ رتَ عْ نَ  بِعَظيمٍ  مُ نُوبِ  مِ تُهُ  الذُ لْ مَّ َ لِيلٍ  ،حتَ جَ ـنَ  IWHوَ ـا مِ طَايَ  اخلَ
                                                             

أي جعلت قلبه يميل إىل التدين ويقبل اهلد وال يكـون ملحـداً :هديته لدينك )١(
 . أو مكابراً 

ك )٢( أي جعلته من امللتزمني بالفرائض والواجبات ومن املمتنعني عن : وفقته حلقّ
 . املحرمات واملعايص

 . ه من شيعة أهل البيت واملوالني هلم عن وعي ومعرفةأي جعلت )٣(

 .هنيته بشدة: زجرته) ٤(
 .باعدته عنه، فرقته: زيلته) ٥(
 .، منكرساً النفس ذليل: صاغراً ) ٦(
 .، كبريعظيم: جليل) ٧(
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كَ  حِ فْ رياً بِصَ تَجِ سْ ، مُ تُهُ مْ َ رتَ ـهُ الَ ، الَ IQHاجْ وقِنـاً أَنَّ ، مُ كَ َتـِ محْ  ئِذاً بِرَ
 ِ انِعٌ جيُ نْكَ مَ ني مِ نَعُ مْ ال يَ ، وَ ريٌ نْكَ جمُ ين مِ َّ  ،ريُ يلَ دْ عَ عُ هِ  فَ ودُ بـِ عُ بِام تَ

نِ ا ىل مَ فَ غْ عَ َ كَ  IRHرتَ دِ مُّ غَ نْ تَ جُ ISHمِ َّ ، وَ يلَ ـنْ  دْ عَ ىل مَ ودُ بِهِ عَ ُ بِام جتَ
 َّ يلَ نُنْ عَ امْ ، وَ كَ وِ فْ نْ عَ هِ إِلَيْكَ مِ تَعَ بِام الَ  أَلْقى بِيَدِ ُنَّ  يَ كَ أَنْ متَ اظَمُ

ىلَ  رَ بِهِ عَ فْ نْ غُ لَكَ مِ نْ أَمَّ ـيبَاً  مَ مِ نَصِ ا اليَـوْ عَلْ يل يف هذَ اجْ ، وَ انِكَ
وانِكَ  ضْ نْ رِ ظّاً مِ الَ  ،أَنالُ بِهِ حَ هِ وَ بُ بـِ لـِ نْقَ ا يَ ـّ راً ممِ ـفْ دَّين صِ ـرُ  تَ

ونَ  بِّدُ ـ لَكَ  املُتَعَ ْ أُقَ إِنْ ملَ إِينّ وَ ، وَ بـادِكَ ـنْ عِ ـنَ مِ وهُ مِ مُ ـدَّ مْ مـا قَ دِّ
ا دْ  ،اتِ حَ ـلِ الصَّ قَ تُ  فَ مْ دَّ كَ  قَ يدَ حِ وْ فْ  ،تَ نَ ـدَ  يَ وَ األَنـدَ  ادِ األَضْ  ITHادِ وَ

                                                             

 .وجتاوزك عن الذنوب كعراضبمساحمتك، أي بإ: بصفحك) ١(
ليشء الذي ال يتجاوز سعة وهو املقدار القليل من ا(أي أخذ غرفة : رتفغا) ٢(

فام عند اهللا من العفو  ،واملراد من العبارة هو طلب العفو واملغفرة من اهللا )الكف
العظيم والرمحة الواسعة لو أنه أعطى مجيع عباده منه ملا كان شيئاً يـذكر بالنسـبة 

لت » اغرتف«ومن اجلدير بالذكر إن كتابة كلمة (إىل سعة عفوه ومغفرته،  قد بـدّ
ل حرف الغاء إىل قاف كام » اقرتف«لمة إىل ك يف كثري من النسخ الشائعة حيث بدّ

ة أو األعاجم رأيت القيم يف السامء، أي رأيت الغيم يف السامء،  يقول بعض العامّ
 .)علامً بأن كلمة اقرتف ال تنسجم مع املعنى اطالقاً 

 .عفوك، سرتك: تغمدك) ٣(
بمعنــى أينّ أقــررت (ة والقــدرة، يف القــوّ د وهــو النظــري مجــع نِــ: األنــداد) ٤(

 .)بوحدانيتك ونفيت وجود ندّ أو ضدّ شبيه لك
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بَاهِ  األَشْ نَ ا IQHوَ يْتُكَ مِ أَتَ ، وَ نْكَ تى ألَبوَ عَ ـؤْ تَ أَنْ تُ ـرْ ي أَمَ ابِ الَّتـِ
نْهَ  بْتُ إِلَيْكَ بِمَ مِ رَّ قَ تَ بِ ا الَ ـا، وَ رُّ التَّقَ نْـكَ اِالَّ بـِ دٌ مِ بُ بِهِ أَحَ رُ قْ  يَ

بَعْتُ ذلِكَ بِاإل ، ثُمَّ أَتْ ـةِ بِهِ ةِ  IRHنابَ ـتِكانَ اإلِسْ لُّلِ وَ التَّـذَ ، وَ  ISHإِلَيْـكَ
الثِّ  ، وَ نِ الظَّنِّ بِكَ سْ حُ ، وَ ةِ بِملَكَ كَ ـقَ جائـِ تُهُ بِرَ عْ فَ شَ ، وَ كَ نْدَ ا عِ

يْـهِ رَ  لَ يبُ عَ لَّ ما خيَ ي قَ يـكَ الَّذِ ـريِ ITHاجِ قِ ـأَلَةَ احلَ سْ ـأَلْتُكَ مَ سَ ، وَ
، البائِسِ  ليلِ ـائِفِ ال الذَّ ، اخلَ ـريِ قِ يــالفَ تَجِ سْ كَ ـمُ ـعَ ذلـِ مَ ، وَ  IUHرِ

تَضَ  ةً وَ يفَ ذاً ـخِ ـوُّ عَ تَ عاً، وَ ذاً  IVHرُّ ـوُّ لَ تَ ـتَطِ  ،IWHوَ سْ بُّـ IXHيالً ال مُ رِ ـبِتَكَ
                                                             

 ).أي شبيه هللا يف عظمته. (مجع شبه: االشباه) ١(

 .)عن الذنوب واملعايص( التوبة والرجوع: االنابة) ٢(
 .)عند دعائك ومسألتك( اخلضوع والترضع: االستكانة) ٣(
والثقـة بعفـوك شـفيعاً يل يف أي جعلـت عظـيم الرجـاء : شفعته برجائـك) ٤(

: إجابتك ومغفرتك، فمن رجا اهللا خملصاً أوشك عىل نيـل رجائـه ويف احلـديث
 .»إذا دعوت فاقبل بقلبك ثم استيقن االجابة«
ال يـزال أي مع االستشفاع برجائك واألمل بعفوك وفضلك فإنه : مع ذلك )٥(

 .ايص والذنوبواخلشية من عقابك ملا ارتكب من املعيف القلب حالة اخلوف 
ذاً  )٦(  .أي طالباً للجوء واإلعتصام بك: تعوّ
 .أي طالباً لألمن واحلمى منك: تلوذاً  )٧(
خضعت لك بذلّـة هو إينّ واملراد ( »استطال تكرب وترفع«متعالياً : مستطيالً ) ٨(

 .)نومن دون استكبار أو أنفة أو إرصار عىل املعصية كام يفعل املتكربّ 



 

 ٩٨٠ 

 فةدعاؤه يف موقف عر

الَّــةِ ـالــ الِيــاً بِدَ تعَ ال مُ ، وَ ينَ ربِّ تَكَ ــتَطِيالً  IQHمُ سْ ال مُ ، وَ ــنيَ  IRHاملُطِيعِ
ثْلُ  مِ ، وَ لّنيَ لُّ األَذَ أَذَ ، وَ لّنيَ لُّ األَقَ دُ أَقَ عْ ا بَ أَنَ ، وَ افِعِنيَ ةِ الشَّ اعَ فَ بِشَ

 َ ةِ أَو دُوهنَ رَّ  .االذَّ
نْ  يا مَ ْ فَ عا ملَ الَ يُ ، وَ يئِنيَ لِ املُسِ هُ  جِ نْدَ ـنُّ  ISHيَ ـنْ يَمُ يـا مَ ، وَ فِنيَ َ املُرتْ

ـاطِئنيَ  ITHبِإِقالَةِ  ـلُ بِإِنْظـارِ اخلَ ضَّ تَفَ يَ ، وَ اثِرينَ ـIUHالعَ ـا املُسِ يءُ ـ، أَنَ
                                                             

أي لـيس يل يشء مـن احلسـنات واألعـامل ( ملنزلـة الشـديدةالقرب وا: الدالة) ١(
 .)الصاحلة التي جتعلني أشعر باالطمئنان كام يفعل الصاحلون معك

إال أن الـذي يالحـظ لغـة اإلمـام ) مسـتطيالً (رغم أن الكلمة يف النسخة املرجع  )٢(
اعتقـادي أن يكرر الكلمة يف موضعني متقـاربني وب ليس بمعتادوبالغته العالية جيد أنه 

 .وخيال يل أينّ قرأهتا يف نسخة أخر هكذا واهللا أعلم) مرتفّعاً (أن األصل هو 
الـذين سـقطوا يف تـرف الـدنيا وزينتهـا وشـهواهتا  يطردويزجر : املرتفني ينده) ٣(

واملراد أنّ اهللا سبحانه ال يطرد أحداً عن بابه حتّى العاصـني واملـذنبني بـال اسـتثناء 
 .مجيعاً  فرمحة اهللا تسع عباده

من زلّ ـواملـراد العفـو واملسـاحمة والرمحـة لـ(. االهناض بعد السـقطة: االقالة) ٤(
 .)رج عن الطريقـوخ

تأمل يف عظيم عفـو (أي تأجيل عقوبتهم، عسى أن يتوبوا إىل اهللا : إنظار اخلاطئني )٥(
حـدة حتى ولو ملرة واال يعاجل بالعقوبة مع أن هذا حقه عىل من عصاه فهو اهللا ورمحته 

حتى هلم ثم يعاود العفو مرة بعد اخر مساحماً  ،لالنابة والتوبة برمحته عبده ولكنه ينتظر
دا،  ،التوبة وعاد للعصيانخالف رشوط ملَِن  فام ثم يعفو ويسامح ويغفر ملن عاد إليه جمدّ

 ).أعظم هذا الربّ الرحيم الكريم وما أجهل هذا االنسان الضعيف اللئيم



 

 ٩٨١ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

اطِ  ، اخلَ فُ ِ ي  ءُ ىاملُعْرتَ ئاً، أَنَا الَّـذِ ِ ْرتَ لَيْكَ جمُ مَ عَ دَ ي أَقْ ، أَنَا الَّذِ اثِرُ العَ
اكَ  صَ ي  عَ ، أَنَا الَّذِ كَ زَ بارَ بَادِكَ وَ نْ عِ ى مِ فَ تَخْ ي اسْ داً، أَنَا الَّذِ تَعَمِّ مُ

َـفْ  IQHهابَ  ْ خيَ ملَ ، وَ تَكَ ـطْوَ ـبْ سَ هَ ْ يَرْ ي ملَ ، أَنَا الَّذِ نَكَ أَمِ بادَكَ وَ عِ
ىلَ  اينِ عَ ، أَنا اجلَ كَ َنُ بَأْسَ هتَ ـهِ، أَنـا املُـرْ سِ لِيـلُ  IRH نَفْ هِ، أَنـا القَ بِبَلِيَّتـِ

نَاءِ  يلُ العَ ياءِ، أَنا الطَّوِ بْتَ  ،احلَ تَجَ نِ انْ قِّ مَ نِ  ISHبِحَ بِمَ ، وَ لْقِكَ نْ خَ مِ
تَبَيْتَ  نِ اجْ مَ ، وَ تِكَ يَّ نْ بَرِ ْتَ مِ رتَ نِ اخْ قِّ مَ ، بِحَ كَ سِ يْتَهُ لِنَفْ طَفَ  ITHاصْ

                                                             

عباد وحذر ردود فعلهم وعقوباهتم املادية واملعنوية عنـد أي خاف ال: هاب )١(
اإلساءة هلم مع أن قـدرهتم وعقـوبتهم ال يشء بالنسـبة إىل عقوبـة اهللا سـبحانه 

 اهللا التعامـل مـعمل يكـن هـذا هـو احلـال يف  لالسـف وعذابه األخروي ولكـن
 .واخلشية منه

بالتبعـات التـي سـوف أي األسـري بخطايـاه وآثامـه، املقيـد : ببليّته املرهتن) ٢(
 .حياسب عليها يف يوم القيامة صغرية أو كبرية

أي بحق رسول اهللا الـذي انتخبتـه مـن مجيـع (اخرتت وانتخبت : انتجبت )٣(
 .)اذن؟ ملسو هيلع هللا ىلصاخللق وأعطيته الـمنزلة والـمقام عندك، فكم هي عظمة رسول اهللا

يتـك ه وقربتـه ورفعـت منزلتـه وأوليتـه عنااخرتتـأي : لشـأنـك تـاجتبي) ٤(
وفضلك ولطفك وعهدت إليه بتبليـغ دعوتـك وإقامـة أمـرك، والــمراد هبـذه 

هـو أرشف خلـق اهللا وأعالهـم عقـالً  ملسو هيلع هللا ىلصالعبارة وما قبلها هـو أنّ رسـول اهللا
وخلقاًوإيمـاناً وتكامالً عىل املستو االنساين واإليامين والذي يُتوسل به إىل ربّ 

ة وحاجة  .العاملني يف كلّ شدّ



 

 ٩٨٢ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

لْـتَ  عَ ـنْ جَ مَ ، وَ كَ تـِ تَـهُ بِطاعَ ـلْتَ طَاعَ صَ ـنْ وَ ـقِّ مَ ، بِحَ أْنِكَ لِشَ
عْصِ  يَتِكَ مَ عْصِ مَ نْتَ IQHيَتَهُ كَ رَ نْ قَ قِّ مَ ،  IRH، بِحَ كَ االتـِ وَ ـهُ بِمُ واالتَ مُ

نْ نُطْتَ  مَ ينِ  ISHوَ ـدْ ، تَغَمَّ كَ عاداتـِ هُ بِمُ اداتَ عَ ام  ITHمُ مي هـذا بـِ ـوْ يف يَ
أَرَ  نْ جَ دُ بِهِ مَ تَغَمَّ ـالً  IUHتَ تَنَصِّ كَ تَائِبـاً، IVHإِلَيْكَ مُ ـتِغْفارِ ـاذَ بِاسْ عَ ، وَ

لَّ  تَوَ لْفـىوَ الزُّ ، وَ كَ تـِ لَ طاعَ ىلّ بِهِ أَهْ تَوَ ـةِ  IWHنِي بِام تَ انَ املَكَ ، وَ يْكَ لَـدَ
ينِ  دْ حَّ تَوَ ، وَ نْكَ ـهُ  IXHمِ سَ ـبَ نَفْ أَتْعَ ، وَ كَ دِ هْ ىفَ بِعَ نْ وَ دُ بِهِ مَ حَّ تَوَ بِام تَ

                                                             

ولَ  يُطِعِ  مَنْ ﴿ بقوله تعاىل هللا ذلك يف كتابهكام أوضح ا )١( سُ دْ  الرَّ  .﴾اهللاَ أَطَاعَ  فَقَ
يُّ ﴿، حيث جعل اهللا سبحانه للنبي الواليـة عـىل املسـلمني ربطت: قرنت) ٢(  النَّبـِ

ىلَ  نِنيَ  أَوْ مِ نْ  بِاملُؤْ مْ  مِ هِ سِ فُ  .﴾أَنْ
هـو  ملسو هيلع هللا ىلصيبمعنى جعلت كلّ من يعادي النب »ينيط، يعهد، يوكل«عهدت : نطت) ٣(

نْ ﴿عدوّ لك كام يف قوله تعاىل  مَ عْصِ  وَ هُ  اهللاَ يَ ولَ سُ رَ إِنَّ  وَ هُ  فَ ارَ  لَ نَّمَ  نَ هَ ينَ  جَ دِ الـِ ـا خَ  فِيهَ
إِنْ ﴿ ﴾أَبَداً  ا وَ رَ اهَ يْهِ  تَظَ لَ إِنَّ  عَ وَ  اهللاَ فَ الهُ  هُ وْ يلُ  مَ ِ ربْ جِ الِحُ  وَ صَ نِنيَ  وَ مِ ةُ  املُؤْ املَالئِكَ ـدَ  وَ  بَعْ

لِكَ  ريٌ  ذَ  .﴾ظَهِ
 .أي اشملني واحطني: تغمدين) ٤(
ع واالستغفار: جأر )٥( ل والترضّ  .رفع صوته بالتوسّ
 .أعامله السيئة وذنوبه بمعنى تائباً مستغفراً من مجيع الذنوبمن  ئاً مترب: متنصالً ) ٦(
أي اشـملني بعطائـك وعنايتـك كمــا تشـمل أهـل ( القرب، املنزلـة: الزلفى) ٧(

 .)طاعتك والـمكانة منك
دموا ـوقـ ا افردت الذين وفـوا بعهـدكـبمبعطائك ي ـافردن(أي : يـندـوحـت) ٨(
 ).ك الطاعة واالمتثال من حسن اجلزاء والـمثوبة والرعاية واألفضال االهليةـل



 

 ٩٨٣ 
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ـاتِكَ  ضَ رْ ها يف مَ ــدَ هَ أَجْ ، وَ كَ اتـِ ريطــي يف  ،يف ذَ ينِ بِتَفْ ــذْ ال تُؤاخِ وَ
تَ  ، وَ نْبِكَ يجَ رِ ي طَوْ ال  IQHعَدِّ ، وَ ـكَ امِ كَ ةِ أَحْ زَ َـاوَ جمُ ، وَ ودِكَ دُ يفِ حُ

نِي جْ رِ تَدْ الئِكَ  IRHتَسْ ،  ISHبإِمْ هُ نْـدَ َ مـا عِ ريْ نَعَني خَ نْ مَ راجَ مَ تِدْ يلِ اسْ
 ْ ملَ كْكَ  وَ َ لُولِ  يف يَرشْ تِهِ  حُ مَ نِي ،يب ITHنِعْ بِّهْ نَ ـنْ  وَ ةِ  مِ ـدَ قْ ، IUHرَ  الْغـافِلِنيَ

نَةِ  سِ فِنيَ ـسْ املُ  IVHوَ ـةِ  ،رِ نَعْسَ ولِنيَ  IWHوَ ـذُ ـا  ،املَخْ ي إِىل مَ لْبـِ ـذْ بِقَ خُ وَ
                                                             

واملراد هو عدم املؤاخذة عند اخلروج عـن الطاعـة ( احلالة أو الدور: الطور) ١(
 .)غفلة أو عمداً 

 .اصني واخذهم عىل غفلة بعد ذلكاكثار النعم عىل الع: االستدراج) ٢(
ة والتي ال يقبل فيهـا عـذر مجازاـوالالعقوبة االمهال الذي يعقبه : اإلمالء) ٣(

 .وال توبة
، بمعنى ال تعـاقبني عقوبـة ]ومل يرشكك يف حلول نعمتك يبٍ [هو  الصحيح)٤(

هُ أُوتِي إِنَّـامَ  قَالَ ﴿من ال يعرتف بأن النعم من عندك ومن فضلك كام قال قارون   تـُ
ىلَ  لْمٍ  عَ ي عِ نْدِ ر إنام عنده من نعـم هـو بجهـده وعملـه اخلـاص،  ﴾عِ حيث تصوّ

 . وهذه األخطاء عادة تنشأ من االستنساخ والنقل عرب استنساخ الكتاب قديامً 

وهو وصف ملن غفل عن السعي لآلخرة وغلبـت . النومة، السكرة: الرقدة) ٥(
 .عليه أعامل الدنيا ومشاغلها

نة) ٦( واملراد الغفلة املوقتة عن املوت وقصــر احليـاة حيـث  وم اخلفيفالن: السِ
 .االرساف يف لذائذ الدنيا وشهواهتا

ــوم: النعســة) ٧( ــو، ( أول الن ــلمني لله ــذولني، أي املستس ــة املخ ــراد بنعس وامل
  .)املأخوذين عىل أمرهم من دون مقاومة وإرادة ملخالفة الشيطان واصالح أنفسهم



 

 ٩٨٤ 
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لْتَ بِهِ القانِتِنيَ  تَعْمَ تَ بِهِ الIQHاسْ بَدْ تَعْ اسْ تَ ـ، وَ تَنْقَذْ اسْ ، وَ ينَ بِّدِ تَعَ مُ
نِيـبِهِ ال تَهاوِ ين مِ IRHنَ ـمُ أَعِذْ نْكَ ـ، وَ ين عَ باعِدُ ـISHامّ يُ ُـولُ بَ حيَ يْنِي ـ، وَ

َ حَ  بَنيْ نْكَ وَ ينِ ITHظِّي مِ دُّ يَصُ لْ يل  IUH، وَ ـهِّ سَ ، وَ يْكَ لُ لَـدَ امّ أُحـاوِ عَ
اتِ إِلَيْكَ  َ ريْ لَكَ اخلَ سْ تَ IVHمَ ـرْ يْـثُ أَمَ ـنْ حَ ةَ إِلَيْها مِ ابَقَ املُسَ ، IWH، وَ

                                                             

واملـراد هـو خـذ بقلبـي إىل اهلـد (، الـدائم الطاعـةنت وهو مجع قا: القانتني) ١(
  .)واإلقبال عليك كام أخذت بقلوب القانتني العابدين لك عىل الدوام

أي الذين كانوا مستخفّني أو مقصـرين يف حـقّ اهللا ويف : استنقذت به املتهاونني )٢(
ن الضـياع وقلـة واملراد هو الطلـب مـن اهللا أن ينقـذ عبـده مـ(اإللتزام بأمره وهنيه 

االيامن بأن جيعل يف قلبه االقبـال عليـه والتعلـق بـه كـام اسـتنقذ املتهـاونني بلطفـه 
 ). ورمحته

مـة مـن األعـامل السـيئة واألحاديـث املحرّ  اي اعـذين:أعذين مما يباعدين عنك )٣(
 . والفارغة ومما ال جدو فيه من األعامل وضياع األعامر

ي أعذين من الذنوب واآلثـام التـي حتـول بينـي أ: حيول بيني وبني حظّي منك )٤(
 . وبني الوصول إىل ألطافك وعطائك واملواقع املتقدمة التي جعلتها ألوليائك

ين) ٥(   .)عن األعامل الصاحلة وبلوغ املنزلة عندك(، يرصفني يمنعني: يصدّ
أي حبّبها إىل قلبي وال جتعـل شـيئاً يمنـع دون : سهل يل مسلك اخلريات إليك )٦(
 . توفيق ألعامل اخلري وسبل اهلد والفالحال

ى سـبل اخلـري ـبمعنـى وفقنـي للوصـول إلـ: املسابقة إليها من حيـث أمـرت )٧(
والرشاد من خالل الطرق البينة الواضحة التي ال شك فيها وال شبهة فإن الشـيطان 
يكمن لإلنسان حتى يف أعامل اخلـري فيصــرفه عـن مقاصـده وغاياتـه األصـيلة إىل 

 .ثانوية تلهيه عن مقاصده األصلية ليحبط عمله وأجرهأعامل 
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ال ةَ ـوَ احَّ شَ ىل م IQHمُ ا عَ دْتَ ـفِيهَ ال تَ  ،ا أَرَ نـِـوَ قْ حَ ـنْ ـفـ IRHيـمْ ي مَ
نَ الـتَ  قُ مِ حَ تَخِ ـمْ سْ تَ مُ ـدْ عَ نيَ بِام أَوْ ـنْ ISHفِّ ـعَ مَ ي مَ نـِ لِكْ ْ ال هتُ ، وَ
نَ الـتُ  لِكُ مِ يـهْ ضِ تَعَرِّ ـنَ ـمُ مَ تِكَ لـِ ينِ ITHقْ ْ تَربِّ ال تُ ُ  IUH، وَ تَـربِّ ـنْ تُ يف مَ

نـِ نَجِّ ، وَ ـبُلِكَ ـنْ سُ فِنيَ عَ ـرِ نَ املُنْحَ تْنَـةِ ـمِ ـراتِ الفِ مَ ـنْ غَ ، IVHي مِ
                                                             

تشاحا عىل األمر : ، احلذر أن ال يفوت الشـيء، يقالاجلد واملثابرة: املشاحة) ١(
إذا مل يرد كلٌ منهام أن يفوته اليشء، وشحّ أحدمها باألمر عىل  اآلخر حـذر فوتـه 

سـبل اخلـريات  وبخل به وحرص عليه واملراد هو ارزقني  التوفيق للوصول إىل
 .وأن ال يفوتني يشء من الفضل واخلري من ذلك

رة( هتلكني: متحقني) ٢(  .)بعقوبتك املدمّ
أي ال جتعل بيني وبـني أهـل العصـيان : ال متحقني فيمن متحق من املستخفني )٣(

 . واالستخفاف بعقوبتك رابطة أو عالقة أو رشاكة تؤاخذين عليها وهتلكني بسببها

واملــراد ال جتعلنــي ممــن يكــون عرضــة بأعاملــه إىل مقتــك ( الكــره: املقــت) ٤(
 .)وغضبك فيصيبه اهلالك وسوء العاقبة

مع من هتلك من الذين انحرفوا عن سـبيلك وهـداك ( هتلكنيال : تتربّينال ) ٥(
من أهل الفكر والعقائد املنحرفة الذين يضلون عن سبيل اهللا املسـتقيم إىل سـبل 

الدنيا بشـهواهتا وأمواهلـا وسـلطاهنا وزخرفهـا معوجة، أو من الذين استهوهتم 
 .)فباعوا آخرهتم بدنياهم

ني من غمرات الفتنة )٦( ذلك ألن الفتنة يضـيع فيهـا احلـق مـن الباطـل : ونجّ
ط فيها واإلحرتاق يف معاصيها وآثامها فإن التوقف  فينبغي عىل املؤمن عدم التورّ

كام ورد يف حديث أمري عند الشبهات أو حرية الضالل خري من ركوب األهوال 
 . املؤمنني



 

 ٩٨٦ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

واتِ البَلْو نْ هلََ نِي مِ لِّصْ خَ ـالءِ IQHوَ مْ ـذِ اإلِ ـنْ أَخْ ينِ مِ رْ أَجِ ، IRH، وَ
ـلُّنِي وٍّ يُضِ دُ َ عَ بَنيْ يْني وَ لْ بَ حُ ـوبِقُنيISHوَ ـوً يُ هَ ـةٍ ITH، وَ نْقَصَ مَ  ، وَ

الَ  نِي، وَ قُ هَ ضْ تَرْ ـنْ الَ   تُعرِ نِّـي إِعـراضَ مَ ـدَ عَ عْ نْـهُ بَ ىضَ عَ  تَـرْ
الَ  ، وَ بِكَ ضَ لِبَ غَ يَغْ ، فَ لِ فيكَ نَ األَمَ نِي مِ يِسْ ؤْ َّ   تُ ـيلَ نُـوطُ  عَ  IUHالْقُ

الَ  ، وَ كَ َتـِ محْ نْ رَ ام الَ مِ ي بـِ نـِ ْنَحْ ي متَ ظَنـِ تَبْهَ ، فَ هِ ـةَ يل بـِ اقَ ا  IVH طَ ـّ ممِ
                                                             

)١( أي انقذين من الوقوع يف البالء الشـديد واملحنـة : وخلصني من هلوات البلو
ى الفم والتعبـري ـهلوات مجع لُـهى وهي اللحمة املرشفة عىل احللق يف أقص(القاسية 

 .)كناية عن الشدائد اخلانقة التي يصعب حلّها
رة ه األخذاالنتظار الذي يعقب: اإلمالء) ٢(  .بالعقوبة املدمّ
أي امنع عنّي وساوس الشيطان الـرجيم وحيلـه : وحل بيني وبني عدو يضلّني )٣(

ومكائده وخدعه وتشويقه إىل الدنيا ومغرياهتا، وأول طريق احلذر من الشيطان هـو 
الوعي واإلنتباه حليله وخدعـه واملنافذ التي يدخل منهـا، والثــاين هـو اإلستــعانة 

ردّ كيده من خالل العبـادة والطاعـة والعمـل الصـالح والثالـث سـدّ هـذه  باهللا يف
 . األبواب واملنافذ الشيطانية بشكل كامل واالبتعاد عنها

)٤ ( ًهيلكني: يوبقنيهو ) النفس الـذي ينتهـي يب إىل ل بيني وبني هو بمعنى حُ
لـنفس اخلزي يف الدنيا واهلالك يف اآلخرة فإن أعـد أعـداء اإلنسـان هـو هـو ا

 .)واالنقياد لشهواهتا ورغباهتا
 .اليأس: القنوط) ٥(
الصـالح أن  همـن لطـف اهللا بعبـد» سبب له مشقةواثقله : أهبظه«تثقلني : تبهظني) ٦(

لية ال يقـدر وحيميه من الذنوب والتبعات التي تنتج من تصديه أو قيامه بعمل أو مسـئو
 .متهُ شدة احلساب يف اآلخرةولزعىل أدائها بحقها فيكون قد اصابه خزي يف الدنيا 



 

 ٩٨٧ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

َبَّتِكَ  لِ حمَ نْ فَضْ نيهِ مِ لُ مِّ َ الَ  ،حتُ كَ إِرسَ وَ دِ نْ يَ نِي مِ لْ سِ ـنْ الَ  تُرْ  الَ مَ
الَ  ، وَ َ فيهِ ريْ الَ خَ ، وَ ةَ بِكَ إِلَيْهِ اجَ ةَ  حَ ابَ الَ  IQH إِنَ ، وَ ـيَ لَهُ مْ مِ يب رَ ـرْ  تَ

ـزْ  ِ ليْـهِ اخلْ لَ عَ ـتَمَ ـنِ اشْ مَ ، وَ تِكَ ايَ عَ ِ رِ نيْ نْ عَ قَطَ مِ نْ سَ ـنْ  يُ مَ مِ
كَ  نْدِ ذْ  بَلْ  ،عِ نْ  بِيَدي خُ طَةِ  مِ قْ ينَ  IRHسَ دِّ َ ـةِ  ،املُرتَ لَ هْ وَ نيَ  وَ ـفِ  ،ISHاملُتَعَسِّ

لَّ  زَ ةِ ـال ITHةِ ـوَ رطَ وَ ، وَ ينَ ورِ رُ غْ ، وَ  IUHمَ يْـتَ اهلالِكِنيَ تَلَ َّا ابْ عافِنِي ممِ
بيـبِ  بَقاتِ عَ كَ وَ إِمــهِ طَ نِيـتَ IVHائِكَ ـدِ ـنْ عُ بـالِغَ مَ ي مَ نـِ غْ لِّ بَ ، وَ

                                                             

 .الرجوع والتوبة: االنابة) ١(
بمعنـى ال ترتكنــي مستسـلامً للمعــايص (وعثـرة العــاثرين  زلــة: املـرتدّين سـقطة) ٢(

ين بالقوة والطاقة للتوبة واإلنابة واملغفرة  .)والذنوب، بل نبّهني من غفلتي ومدّ
 .وضوحهد وغلطة الضالني السالكني عىل غري : وهلة املتعسفني) ٣(
ـة املغـرورين، أي الـذين سـقطوا يف متـاع الـدنيا العثرة: ةالزلّ ) ٤( ، واملراد مـن زلّ

وشهواهتا من املال والنساء والقناطري املقنطرة من الـذهب والقـدرة والقـوة واملقـام 
واجلاه والسلطة وما شابه من املوارد التي ينسى فيها اإلنسان نعم ربّه ويطغى ويغـرت 

ئ يف نفسه جذوة اإليامن حتى يكون من اهلالكنيبالدنيا فتنط  .فِ
 .كل أمر تعرسّ النجاة منه: الورطة )٥(
ا ابتليـت بـه عبيـدك (، واملراد من عبـارة النساء اململوكات: االماء) ٦( وعـافني ممـّ

ضـها ) وإمائك هو النجاة من الفتنة العامة واملحنة املشـرتكة لألمـة مـن خـالل تعرّ
عية كرب تضطرب فيهـا األمـور وتلتـبس فيهـا احلقـائق ألحداث سياسية أو اجتام

اء أو شـامل كـالكوارث عـام عنـد تعرضـها اىل بـالء ويعصف هبا الـبالء والضــرّ
رة وأالطبيعية امثال الزالزل   .ذلك شباهواألعاصري والفيضانات املدمّ



 

 ٩٨٨ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

يْتَـهُ IQHبِهِ  فَّ وَ تَ ِيـداً، وَ ـتَهُ محَ شْ أَعَ ، فَ نْهُ يتَ عَ ضِ رَ ، وَ يْهِ لَ تَ عَ مْ عَ أَنْ ، وَ
عِيداً  نِي ،سَ قْ وِّ طَ ـالَ  IRHوَ قْ قَ اإلِ ـوْ ـبِطُ  ISHعِ طَ ـامّ حيُ ،  ITHعَ ـناتِ سَ احلَ

اتِ  كَ َ بُ بِالْربَ هَ ذْ يَ ـارَ IUHوَ دِجَ زْ يَ اإلِ بـِ لْ عِرْ قَ أَشْ بـائِحِ  IVH، وَ ـنْ قَ عَ
بَاتِ  وْ حِ احلَ واضِ فَ ، وَ يِّئاتِ الَ IWHالسَّ نِي ، وَ لْ غَ هُ اِالَّ بِام الَ ( تَشْ كُ رِ  أُدْ

                                                             

أحطتـه بعنايتـك ورعايتـك وألطافـك، فهديتـه لطريقـك وجنّبتـه : عنيت بـه )١(
ت، وأفضت عليه من كرامتك وإحسانك وعطاياك ما يكون زاداً الشبهات وامل ضالّ

 . للدنيا واآلخرة

حذراً من اآلفات التي هتلك األعامل الصـاحلة (من كل جانب  احطني: طوقني) ٢(
 .)ومتحيها

 .)للذنوب واملعايص وارتكاب السيئات عموماً ( الرتك، اهلجران: االقالع) ٣(
ــبط) ٤( ــل : حي ــد، يبط ــاحلني بإذ إن (يفس ــض الص ــاحلات ع ــامهم والص ــم قي رغ

ارتكـاب يف  وا أنه قـد يقعـالّ إبالواجبات اليومية الدينية من صالة وصيام وما شابه 
يف التعامـل مـع وء االخـالق ـسـبسبب التهاون هبا مـن قبيـل الغيبـة أو حرمات امل

 .)الناس سيّام مع الوالدين واألزواج واألوالد مما حيبط احلسنات ويضيع األجر
امل تـذهب بالربكـات واخلـريات فإنّ بعض املعايص واألعـ: يذهب بالربكات )٥(

عىل الصعيد الفردي يف عالقة اإلنسـان بربّـه، أو عـىل املسـتو األرسي مـن  سواء
تفكك العالقات الزوجية واألرسية، أو عىل صعيد املجتمع بأرسه من انتشار الفقـر 

 . وغلبة الظلم والفساد األخالقي واملايل والسيايس

م  النهي، االرتـداع: االزدجار) ٦( والكـره للمعـايص والـذنوب وكـل عمـلٍ حمـرّ
هَ ﴿ رَّ كَ مُ  وَ يْكُ رَ  إِلَ فْ كُ وقَ  الْ سُ فُ الْ يَانَ  وَ عِصْ الْ  .﴾وَ
ب بحيثية اإلنسان ـة التي تذهـالكبرية أو الفاضحاآلثام : احلوباتفضائح ) ٧(

 .»االثم: احلوبة«وماء وجهه وسمعته 



 

 ٩٨٩ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

امّ الَ  )بِكَ  هُ عَ ُ ريْ نِّي غَ يكَ عَ ضِ رْ عIQH يُ أَنْزِ ـبَّ  ، وَ لْبـي حُ نْ قَ يـاً  مِ نْ دُ
نِيَّةٍ  ةِ إِلَيْـكَ  IRHدَ ـيلَ سِ ـاءِ الْوَ تِغَ ـنِ ابْ دُّ عَ تَصُ ، وَ كَ نْدَ امّ عِ نْهى عَ ، ISHتَ

 َ نْ يلِ يِّ زَ ، وَ نْكَ بِ مِ رُّ نِ التَّقَ لُ عَ هِ تُذْ يْـلِ  وَ كَ بِاللَّ اتـِ نَاجَ دَ بِمُ رُّ التَّفَ
ارِ  النَّهَ َ ITHوَ بْ يلِ هَ يَتِكَ  ، وَ شْ نْ خَ نِينِي مِ ةً تُدْ مَ ي IUHعِصْ نـِ طَعُ قْ تَ ، وَ

                                                             

فقـد يتوجـه  ، لعبده أن هيديه للطريق الصحيح والعمل الصـالحمن توفيق اهللا) ١(
فيهـا عمـره أو يصــرف ال حيسب أهنا مشـاريع ناجحـة ـان اىل طرق أو اعمـاإلنس

ة م يكتشفـبعض عمره ث ومل تكـن بـاجلهود أهنـا ال خـري فيهـا وال نجـاح  بعد مـدّ
السـيئة وآثارهـا املثمرة التي تعود عليه بخري الدنيا واآلخـرة، ناهيـك عـن تبعاهتـا 

 .األخروية
ممـا » حب الدنيا رأس كل خطيئـة«: النبوي ويف احلديث(ة لساف. منحطة: دنية) ٢(

عىل أهل االيامن االحرتاس من شـهوات الـدنيا ومطامعهـا وتعويـد أنفسـهم  جيب
 .)لكي خيرجوا الطمع من قلوهبمالرضا بقضاء اهللا والقناعة يف احلياة 

ــه إىل ســبل ـينــدّ بزـأي تصــ: دّ عنــكـتصــ )٣( تها ولذائــذها وهلوهــا عــن التوجّ
 . رضوانك

وهو من مستلزمات القرب اإلهلي أن يعـود املـؤمن نفسـه اخللـوة مـع ربّـه يف  )٤(
 . بعض أوقات الليل والنهار للدعاء واإلستغفار واإلبتهال واإلنقطاع إىل اهللا

طار مـا الثار واخالعصمة حتدث من معرفة وحتسس اإلنسان : وهب يل عصمة) ٥(
فالعصمة من تناول السم أو القاء النفس مـن شـاهق إىل االرض  ،منه يريد االمتناع

فعـل الـذنوب فلـو علـم وكـذلك  ،فعـل ذلـك امعرفة اإلنسان بموتـه اذنتاج هي 
اإلنسان بام ترتكه الذنوب من أثر عىل فاعلها يف الدنيا وأمل العقوبـة يف اآلخـرة فـان 

 .وع يف آثامهاالوقعن ذلك سيشكل مانعاً مهام 
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ظائِمِ  ِ العَ نْ أَرسْ نِي مِ كُّ فُ تَ ، وَ كَ مِ َارِ كُوبِ حمَ نْ رُ  . IQHعَ
بْ  هَ َ  وَ ريَ  يلِ نْ  التَّطْهِ نَسِ  مِ يَانِ  IRHدَ بْ  ،العِصْ أَذْهِ نّي وَ نَ  عَ رَ ISHدَ

طَايا   اخلَ
بِلْنِي ْ رسَ بَالِ  ITHوَ ْ افِيَتِكَ  بِرسِ دِّينِ  ،عَ رَ داءَ  IUHوَ ، رِ كَ عافاتـِ لْ  مُ لِّ جَ يوَ  IVHنـِ

ابِغَ  ــوَ ــكَ  IWHسَ ئِ امَ رْ  ،نَعْ ــاهِ ظَ يَّ  وَ ــدَ ــلَكَ  لَ ــكَ  فَضْ لَ طَوْ ينِ  ،IXHوَ ــدْ أَيِّ وَ
كَ  يدِ دِ تَسْ فِيقِكَ وَ ـىلَ IYHبِتَوْ نِّـي عَ أَعِ ـالِحِ النِّيَّـةِ ، وَ ِّ IQPH صَ ىضِ ـرْ مَ ، وَ

                                                             

بمعنـى اجعـل قلبـي كارهـاً (أي عظائم اآلثام والذنوب الكبرية : العظائم )١(
 ). للذنوب و املعايص وجمتنباً هلا

 .املعنوية واآلثار السيئة للمعايص القذارة: الدنس) ٢(
اء فعل املعايص وساخاأل: درنال) ٣(  .املعنوية التي تقع يف القلب من جرّ
الذنوب  ارتكاب المتك منـعافيتك وس( ألبسني لباس: ربالـرسبلني بس) ٤(

 .)واآلثام
 .)معافاتك ووقايتك وحفظك من البالء واملكاره( ألبسني رداء: ردين) ٥(
 ).بواسع نعمتكمن كل اجلهات (مرين غغشني أ: جللني) ٦(

بمعنـى وفّقنـي لألعـامل التـي فيهـا الثـواب (مجع سابغ أي واسع : سوابغ )٧(
 ). زيلالعظيم واألجر اجل

 .)اي اجعل احسانك متتابعا دون انقطاع( احسانك ولطفك : طولك) ٨(
ـق : تسديدك )٩( تقويمك وعنايتك يف مجيع األعامل واألقوال واملشاريع ملـا حيقّ

 . أهدافها الدنيوية واألخروية

ة يف األعامل والتي جيب أن تكون خالصة لوجه  اي:صالح النيّة )١٠( النيّة اخلريّ
 . ضامن أجرها يف اآلخرة يف كل األحوالاهللا تعاىل ل
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لِ  وْ لِ IQHالقَ نِ الْعَمَ سَ تَحْ سْ مُ الَ  ،IRH، وَ يتِ وَ ـوَّ قُ يل وَ ـوْ  ISH تَكِلْنـي إِىل حَ
الَ  ، وَ ــكَ تِ وَّ قُ ــكَ وَ لِ وْ ال دُونَ حَ ، وَ ــكَ ــي لِلِقائِ ثُنِ بْعَ مَ تَ ــوْ ينِ يَ ــزِ ْ  ختُ

الَ  ، وَ لِيائِكَ يْ أَوْ َ يَدَ نِي بَنيْ حْ كَ تَفْضَ ـرَ نِي ذِكْ نْسِ بْ ITH تُ هِ ـذْ ال تُ ، وَ
لنيَ  اهِ فَالتِ اجلَ نْدَ غَ وِ عِ هْ نِيهِ يف أَحوالِ السَّ مْ ، بَلْ أَلْزِ كَ رَ كْ نّي شُ عَ

نِي ،IUHئِكَ الَ آلِ  عْ زِ أَوْ نِ  أَنْ  IVHوَ لَيْتَنيهِ  بِام يَ أُثْ فَ  ،أَوْ ِ ـرتَ أَعْ ام وَ تَهُ  بـِ يْ ـدَ  IWHأَسْ
                                                             

وهــو القــول الــذي يــريض اهللا أساســاً ثــمّ يــريض األخيــار : مــريض القــول )١(
الً  والصاحلني  . بمعنى ان يالحظ االنسان رضا اهللا يف أقواله وأفعاله أوّ

ل وأحسـن األعـامل وأزكاهـا وأتقاهـا بمــا ـبمعنى أفضـ: ن العملـمستحس)٢(
ب إىل رضوان اهللاـيق ربح ـن الــات مـا درجـارة الدنيا فيهـجارة اآلخرة كتجـ، فترّ

 . خسارةـأو ال

ول ـأي ال تتـركني دون مساعدتك وعونك فـال حـ(قدريت، إمكانيتي، : حويل )٣(
 ). ي وال قدرة ذاتية يل إالّ هي من حولك وقدرتك وفضلكـل

األحـوال ال جتعلني غافالً عـن مناجاتـك ودعائـك يف مجيـع : ال تنسني ذكرك )٤(
 . واألوقات

الــنعم وخاصــة عنــد جتــدد  الدائم هللالشــكرينبغــي حيــث . (نعمــك: آالئــك) ٥(
 .فشكر اهللا هو اعظم من حتصيل النعمة واستجابة الدعاء

 .)اجعل يف قلبي االمتنان والشكر الدائم لنعامئك وفضلك( اهلمني: اوزعني) ٦(
ينبغـي يق ونعم مجّة، فـال مـن فضل وإحسان وتوف. (ه اعطيتهـقدمت: هـتـأسدي) ٧(

الشكر هللا عىل نعمه الظـاهرة والباطنـة مـن يلزم الشكو والتظلم واظهار الفقر بل 
ا﴿وأمثال ذلك عافية وهداية واستقامة وسالمة  أَمَّ ةِ  وَ مَ بِّكَ  بِنِعْ ثْ  رَ دِّ  .﴾فَحَ



 

 ٩٩٢ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

 َّ قَ  ،إِيلَ وْ ي إِيّاكَ فَ ْدِ محَ بِني، وَ اغِ بَةِ الرَّ غْ قَ رَ وْ بَتِي إِلَيْكَ فَ غْ عَلْ رَ اجْ وَ
تِي اقَ نْدَ فَ لْنِي عِ ذُ ْ ال ختَ ، وَ دينَ امِ ْدِ احلَ ال  IQHمحَ ، وَ ام إِلَيْـكَ نـي بـِ لِكْ ْ هتُ

نِي بَهْ ْ ال جتَ ، وَ تُهُ إِلَيْكَ يْ دَ ينَ لَكَ  IRHأَسْ انِدِ تَ بِهِ املُعَ بَهْ إِينّ لَكَ  ،بِام جَ فَ
دُ  ــوَ أَعْ ، وَ ــلِ ضْ ىل بِالفَ ــكَ أَوْ أَنَّ ، وَ ــةَ لَــكَ جَّ ــمُ أَنَّ احلُ لَ ، أَعْ ــلِّمٌ سَ مُ

أَ  ةِ، وَ رَ فِ لُ املَغْ أَهْ لُ التَّقْو، وَ أَهْ ، وَ انِ سَ ىل بِاإلِحْ ـوَ أَوْ فُ أَنْ تَعْ نَّكَ بـِ
رَ  هَ نْكَ إِىل أَنْ تَشْ بُ مِ رَ َ أَقْ رتُ أَنَّكَ بِأَنْ تَسْ ، وَ اقِبَ نْكَ بِأَنْ تُعَ  .مِ

نْتَظِمُ  يِّبَةً تَ ياةً طَ يِني حَ أَحْ ـ ISHفَ ـغُ مَ بْلُ تَ ، وَ ـنْ بِام أُريدُ ـبُّ مِ ا أُحِ
يْثُ الَ  الَ  آيت مَ حَ ، وَ هُ رَ ـا تَكْ تَكِبُ مَ َيْـتَ  أَرْ نْـهُ  ا هنَ تْنـي ITHعَ أَمِ ، وَ

عَ  نْ يَسْ ، ميتَةَ مَ يْكَ ـدَ َ يَ نِي بَنيْ لِّلْ ذَ ، وَ مينِهِ نْ يَ عَ هِ وَ يْ دَ َ يَ هُ بَنيْ ى نُورُ
نِي عْ ضَ ، وَ لْقِكَ نْدَ خَ ينِ عِ زَّ أَعِ َ  IUHوَ نِي بَنيْ عْ فَ ارْ ، وَ تُ بِكَ لَوْ إِذا خَ
                                                             

بمعنى ال متنعني احسانك ولطفـك عنـد الفقـر واحلاجـة (وحاجتي  فقري: فاقتي) ١(
 .)ليكإ
 .)كام تعامل أهل العصيان( تردين، تعاملني بالرفض والرد: جتبهني) ٢(
 .)عىل ما أرغبه من األمور واملقاصد والغايات(وتشـتمل  لـتتص: مـتنتظ) ٣(
أي وفقنـي ملـا أريـده مـن حيـاة طيبـة ولكـن عبــر : من حيث ال آيت ما تكـره )٤(

فـال يطـاع اهللا مـن حيـث  الوسائل الشـريفة بمعنى أن ال تكون  الوسيلة مــحرمة،
 .يعصـى والغاية ال تربر الوسيلة

 .اي اشعرين بالضعة واملهانة لعظيم ذنويب وعظيم فضلك: ضعني) ٥(



 

 ٩٩٣ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

بادِكَ  نِ IQHعِ وَ غَ نْ هُ مَّ نِني عَ أَغْ ـ يٌّ ، وَ ـةً ، وَ IRHنِّيـعَ ينِ إِلَيْـكَ فاقَ دْ زِ
مَ  نْ شَ ينِ مِ ذْ أَعِ راً، وَ قْ فَ ةِ األَ ـوَ ، ISHاءِ عـدَ اتَ لُـولِ الـبَالءِ ـنْ حُ مِ ، وَ

ينِ  دْ مَّ غَ ، تَ ناءِ العَ لِّ وَ نَ الذُّ مِ ـا  ITHوَ نّـي بِمـيف مَ يْـهِ مِ لَ ـتَ عَ لَعْ ا ـاطَّ
ل ادِرُ عَ دُ بِهِ القَ تَغَمَّ ــى البَطْشِ لَـوال حِ ـيَ ــلْمُ اآلخِ ، وَ لـ ذُ ـهُ ى ـعَ

ةِ  يرَ رَ ـهُ  IUHاجلَ ال أَناتُ دْتَ بِ  ،IVHلَـوْ إِذا أَرَ ــوَ مٍ ـقَ ـوء IWHةً ـتْنَــفِ  وْ  اً أَوْ سُ
نْها لِواذاً  نِي مِ نَجِّ إِذْ لَ ـبِ  IXHفَ ، وَ قــكَ نِي مَ ــمْ تُقِمْ يحَ ي ـفـِ ةٍ ـامَ فَضِ

                                                             

بمعنى أزل من نفيسـ حالـة التكـربّ والرتفّـع عـىل النـاس : ارفعني بني عبادك) ١(
والشعور بالفوقية وكـلّ مظـاهر العجـب والغـرور واجعلنـي لـك مـن اخلاشـعني 

والتقـدير اضعني يف ذات الوقت الذي ترزقني فيه السمعة احلسنة واالحـرتام واملتو
واملحبة الصادقة عند الناس املتأتية من خـالل السـلوك املسـتقيم والعمـل الصـالح 

 .وحسن االخالق والسرية
 اي ارصفني عن احلاجة اىل اهل الغنى من املرتفني واملغرورين بزينة الدنيا) ٢(

  .رح االعداء واملبغضني باملصائب التي حتل يبف: شامتة االعداء)٣(
  .اي اسرتين واشملني برمحتك:تغمدين )٤(
 .االثم ،الذنب: اجلريرة) ٥(
 .فلوال حلم اهللا وعفوه لنزل العقاب وحلّ البالء(، انتظارهحلمه: أناته) ٦(
 .ابتالء ومتحيصا:فتنة) ٧(
سـيام تلـك الفـتن الفـتن،  يف عدم اخلوض يف(وجلوء اليك اعتصاماً : بك لواذاً ) ٨(

ر واليـابس وتزلـزل ديـن اإلنسـان ـرية العمياء التي حترق االخضـالطائفية والعنص
ر   ).ودنياه آخرتهوتدمّ



 

 ٩٩٤ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

ياكَ  نْ عْ يلِ أَوائِلَ مِ ، فَالَ IQHدُ فَ اشْ ، وَ تِكَ رَ هُ يف آخِ ثْلَ نِي مِ مْ قِ كَ  تُ  IRHنَنـِ
وادِثِها كَ بِحَ وائِدِ ديمَ فَ قَ ها، وَ رِ الَ ISHبِأَواخِ ـو ، وَ قْسُ اً يَ دّ دْ يلِ مَ ْدُ  متَ

بــي لْ ـهُ قَ عَ الَ ITHمَ نِــي، وَ عْ رَ قْ الَ  IUH تَ ــائِي، وَ ــا هبَ بُ هلَ هَ ــذْ ــةً يَ عَ  قارِ
                                                             

أي كام سرتتني أمـام األهـل واألقـارب واألرحـام : مل تقمني مقام فضيحة )١(
وليـاء واجلريان واملعارف واملجتمع عامةً فاسرتين يوم القيامة أمـام األنبيـاء واأل

 . والصاحلني وسائر املؤمنني

ى مـن ـأي اجعل فضلك عيلّ ورمحتك يب فيام مضـ: واشفع يل أوائل مننك )٢(
عمري سيّام أيام طفولتي وصباي واستقامتي سبباً لدوام النعمة والفضـل منـك 

 .إىل آخر عمري من دون انقطاع عيلّ 
شـافعاً يف  ديم احسـانك وألطافـكـبمعنى اجعل قـ( بجديدها: بحوادثها) ٣(

 .)دٍ من النعم اجلديدة واملتواصلة بلطفك وعنايتكـمزي
يكـون يف بعـض دوام الـنعم وتواليهـا ذلك إنّ : ال متدد يل مداً يقسو معه قلبي) ٤(

سبباً لقسوة القلب ونسيان املنعم والركون إىل الـدنيا ولذائـذها ومشـاغلها األحيان 
االسـرتخاء يصـاب بحالـة مـن وبحيث يغفل اإلنسان عـن ذكـر اهللا والتوجـه لـه 

 ،املـوت واآلخـرة ىنسـيجتعل اإلنسـان يسـتغرق يف الـدنيا والتي الفكري والبدين 
، كـام إنّ تـوايل النعمـة مـع فيحرم من اكتساب الصاحلات واملسابقة إىل رضـوان اهللا

 حالة الطغيـان فيخـرج مـن الطاعـة إىل املعصـيةعدم الشكر قد تؤدّي باإلنسان إىل 
ولذا ينبغي عىل أهل االيامن عدم الغفلة عـن ذكـر اهللا واعـامل الـرب  ا،طغياناً وغرور

وجمالس االيامن والصالح يف كل االحوال سيام يف حالة اليرس والعافية واملوفقيـة يف 
 .االعامل واحلياة

 .)وسمعتي وجهي بامء تذهب( بمصيبة تصيبني ،ببلية تبتليني :قارعة تقرعني )٥(



 

 ٩٩٥ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

نِي مْ الَ  IQHتَسُ ي، وَ رِ ـدْ ـا قَ رُ هلَ غُ ةً يَصْ يسَ سِ ـنْ خَ ـلُ مِ ْهَ ـةً جيُ  نَقيصَ
لِها  اينِ أَجْ كَ الَ IRHمَ نِي، وَ عْ رُ ـا ISH تَ سُ هبِ لـِ ـةً أُبْ عَ وْ الَ ITHرَ ـةً ، وَ يفَ  خِ

سُ  ا IUHأُوجِ عَلْ ،دُوهنَ يْبَتِي إِجْ ي يف هَ رِ ذَ حَ ،وَ كَ يدِ عِ نْ  وَ كَ  مِ إِعـذارِ
                                                             

صـفة فيهـا دنـاءة تصـفني ب أي(سـيئة بعالمـة  تعلّمنـي: تسمني خسيسـة) ١(
كاالشتهار بالكذب أو البخل أو الفسق أو الفجور أو تعاطي الرشوة أو عقوق 
الوالدين أو رشب اخلمر أو ارتكاب املعايص أو مـا شـابه مـن صـفات ذميمـة 

 .)يعرف هبا اإلنسان يف املجتمع
واحلجب حتول دون  أي ال جتعل املوانع: وال نقيصة جيهل من أجلها مكاين )٢(

معرفة املجتمع لقابليايت وإمكانيايت وممارسـة حقـي ومـوقعي يف املجتمـع، فـإن 
السمعة احلسنة والسرية العطرة من صـفات املـؤمن الصـالح، ولكـن قـد تـأيت 
ظروف أو أحوال فردية أو اجتامعيـة حتجـب خصـائص املـؤمن وقابلياتـه عـن 

ة أو اجتامعية تقـدم فيهـا املـواالة الظهور والربوز يف املجتمع العتبارات سياسي
والتبعية واملحاصصة عىل االستقاللية والنزاهة والكفـاءة، رغـم علـم القـائمني 
بذلك بمقدار الرضر االجتامعي والشخيص من خالل حرمان املجتمع من هـذه 

 .القابليات النافعة والكفوءة
 .)جهديبمصيبة أو قضية شائكة تشغل فكري و(، ترعبني ختيفني: ترعني) ٣(
بمعنى احفظني من الوقوع يف القضايا التـي ( احتري وايأس بسببها: ابلس هبا) ٤(

تعقبهـا املصـائب الكبـرية التــي تفقـد اإلنسـان اتزانــه وتـذهب بفكـره وعقلــه 
 .)وحكمته

أي وال ختيفني خيفة أشعر معها بالرعـب والتحـريّ (، أشعر أحس: أوجس) ٥(
ف واختاذ القر  .)ار الصحيحوعدم القدرة عىل الترصّ



 

 ٩٩٦ 

 موقف عرفة دعاؤه يف

 ، كَ إِنْذارِ بَتِيوَ هْ رَ نْدَ  وَ ةِ  عِ رْ  ،IQHآياتِكَ  تِالوَ مُ اعْ  فِيـهِ  بِإِيقـاظِي لَـيْيل وَ

، تِكَ تَ  لِعِبَادَ دِ لَـكَ وَ جُّ دِي بِالتَّهَ رُّ وينِ إِلَيْـكَ IRHفَ ـكُ دِي بِسُ ـرُّ َ جتَ ، وَ
ـنْ  بَتـي مِ قَ ـاكَ يف فَكـاكِ رَ لَتي إِيَّ نـازَ مُ ، وَ كَ ي بـِ وائِجِ إِنْزالِ حَ وَ

ـذابِكَ  ـنْ عَ لُهـا مِ ا فيـهِ أَهْ ـّ يت ممِ إِجارَ ، وَ كَ ارِ ينِ  ،نَ رْ ـذَ ال تَ يف  ISHوَ
هاً  امِ ياين عَ غْ يت سَ ITHطُ رَ مْ ال يف غَ تّى حِ ، وَ ياً حَ ي نيٍ اهِ نـِ لْ عَ ْ ال جتَ ، وَ

ظَ  نِ ـلِ  IUHةً ـعِ ال ،ظَ ـعَ ـاتَّ  مَ االً  وَ نِ ـلِ  IVHنَكَ تَ  مَ ال ،رَ ـبَ ـاعْ نْ ـلِـ فِتْنَـةً  وَ  مَ
                                                             

من املهم جداً التدبر والفهم عند تالوة القرآن وأن ال يكون ذلك الجل الثواب ) ١(
ونَ  أَفَالَ ﴿ فحسب بَّرُ تَدَ آنَ  يَ رْ قُ ىلَ  أَمْ  الْ لُوبٍ  عَ ا قُ ـهَ الُ فَ  .﴾أَقْ

د لك) ٢( د  ةدحياء الليل بالعباوهو إ: التهجّ بـرار األغـري يعرفهـا ال  لذةً فإنّ للتهجّ
وينبغي املثابرة للوصـول لذين حييون الليل أو بعضه بالعبادة والدعاء، اوالصديقون 

هِ  ـدْ بـِ جَّ تَهَ يْـلِ فَ نَ الَّ مِ إىل هذه املرتبة والتي وعد اهللا عليها مكانة سامية يف اآلخرة ﴿وَ
وداً﴾ مُ اماً حمَّ قَ بُّكَ مَ ثَكَ رَ بْعَ ى أَن يَ سَ ةً لَّكَ عَ افِلَ  .نَ

ال جتعلني مستمراً يف الطغيـان والغفلـة عنـك بـل بمعنى ( تدعنيال : تذرينال ) ٣(
رة بسـوء احلـال  نبّهني بردع الضمري والوجدان أو بالعقوبات البسيطة املنبّهة واملـذكّ

 .)قبل حلول غضبك وانتقامك
لكثـرة معاصـيه ذا غضب عىل عبـده سبحانه إفان اهللا (متحرياً، مستبداً : عامهاً ) ٤(

بعـد ذلـك ثم يأخـذه  ،اجله بالعقوبة إىل مد معنيإىل نفسه وال يعيكله فانه وآثامه 
 ).حيث ال توبة وال رجعة أخذ عزيز مقتدر

 .)للمعتربين بام نزل يب من عقوبة وحل يب من بالء( عربة: عظة) ٥(
أي جيعل منه امثولة وعربة لآلخرين كـام حيـدث للطغـاة (عقاباً، عذاباً، : نكاالً ) ٦(

 .)واملعصية والظاملني وأهل االرصار عىل احلرام



 

 ٩٩٧ 
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الَ  ،IQHنَظَرَ  رْ يبِ ـ تَ وَ كُ نْ تَ ـف IRHمْ كُ ـي مَ الَ ـمْ ، وَ لْ بـرُ بِهِ ـتَبْدِ ي ـ تَسْ
ي، ِ ريْ الَ  غَ غَ  وَ م يـلِ  رْ ـيِّ ـتُ لْ ـتُ  الَ وَ  ،ISHاً ـاسْ مـ يَ ـلـِ بَدِّ سْ الَ  ،ITHاً ـجِ  وَ

ينِ هُ  ذْ واً لـِـتَتَّخِ لْقِكَ ـزُ الَ  ،IUHخَ اً وَ يّ رِ ـخْ بَعـاً  IVH سُ ال تَ ، وَ الَّ إِ لَـكَ
الَ ـلِ  ، وَ ضاتِكَ رْ ناً ـ مُ مَ تَهَ دَ  ،نتِقامِ لَـكَ اِالَّ بِاإلِ  IWHمْ ـرْ ينِ بَ ـدْ جِ أَوْ وَ

                                                             

أي أن يفتتن اآلخرون بام عنده مـن ثـروة أو قـدرة ماديـة أو : وال فتنة ملن نظر) ١(
يها يف امللبس واملأكل واملسكن واسلوب احلياة واملعيشة فيـزين معنوية من خالل جتلّ 

 .امعهاطذلك للناس حب الدنيا وتستهوهيم شهواهتا وم
 .)حتى وقت نزول العذاب وجهيل ىل غفلتيإبمعنى تكلني (ختدعني : متكر يب) ٢(
، أو قـد يكـون تنقل اسمي من ديوان السعداء اىل ديوان االشقياء: تغري يل اسامً ) ٣(

املعنى ال تغري إسمي من صفة اخلري والعنوان احلسن إىل صفة الوضاعة والعصـيان، 
وال تبدل جسمي السليم بجسم مـريض أو معيـوب، ال يف عـامل الـدنيا وال يف عـامل 

 .ة كام ورد يف بعض األحاديث إن أهل النار تغريّ اسامءهم وأجسامهماآلخر
هو تبديل االجسـام يف جهـنم بعـد احرتاقهـا ومـا وقد يكون املراد من العبارة ) ٤(

مْ : الم لصاحبها كام يف قوله تعاىليوافق ذلك من اآل نَاهُ لْ دَّ م بَ هُ لُودُ تْ جُ جَ لَّامَ نَضِ ﴿كُ
ا﴾ هَ َ ريْ لُوداً غَ  .جُ

ال جتعلني يف حملّ إستهزاء وهتكم عنـد النـاس بـام أصـابني مـن عقوبتـك أي  )٥(
 . وعذابك وجزائك

﴾: سخرياً ) ٦( مْ ـنْهُ رَ اهللاُ مِ خِ أي اسـتهان بعملهـم  أي تسخر من عميل وسعي ﴿سَ
 .وسعيهم النه ال نتيجة مثمرة منه يف احلياة اآلخرة

لتــزام العقائــدي بســبب اال( حتقراً مــن قبــل الظلمــة وأمثــاهلمـمــ: متهناً ـمــ) ٧(
 .)واجلهادي



 

 ٩٩٨ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

كَ  وِ فْ ـالَ IQHعَ ـكَ ، وحَ حِ وْ رَ ، وَ كَ محَتـِ ةَ رَ كَ  IRHوَ حيَانـِ رَ نَّـةِ  ISHوَ جَ وَ
مَ  عْ نِي طَ أَذِقْ ، وَ كَ ةٍ نَعيمِ ـعَ ِـبُّ بِسَ ا حتُ ـراغِ ملـِ تِكَ  الفَ ـعَ ـنْ سَ ، ITHمِ

تِهادِ  اإلِجْ لِفُ  وَ زْ نِي IUHفيام يُ ِفْ أَحتْ ، وَ كَ نْدَ عِ يْكَ وَ ـنْ  IVHلَدَ ـة مِ فَ بِتُحْ
فاتِكَ  َ  .IWHحتُ

                                                             

 .)بمعنى طمأنينة القلب وزوال خوفه من غضبك( عفوكأمن : برد عفوك) ١(
أي تفتح يل من السعادات املعنوية واإليامنية (ورسورك راحتك : روحك) ٢(

 .)بام يكون مصدراً للرسور والتكامل اإليامين
 .يف الدنيا واالخرة رزقك الطيب: رحيانك) ٣(
غنـي لـمــا تــحبّه مـن : م الفراغ بسعة من سعتكأذقني طع )٤( بمعنـى فرّ

صالح األعامل ووفقني إليها بحيـث تكـون هـي الشـغل الشـاغل ومصـبّ 
اهتاممي وجهدي، واجعل ذلك يف حالٍ من السعة والغنى لكي ال أحتـاج إىل 

 . اآلخرين وال يضيع وقتي يف طلب األرزاق

ي املتواصـل دون كسـل أو أي وفقني لبذل اجلهد والسع( يقرب: يزلف) ٥(
 .)تراخي فيام يرفع مقامي لديك ومنزلتي عندك

ني بمنتك وعطيتك : وأحتفني )٦( يكـون اهللا اإلنسان ل بمعنى أن يوفق(خصّ
متخصصاً يف أحد أبـواب العلـم والفضـل أو أن يكـون مـن  أهـل السـعي 

 .)رتهالدائب يف اخلريات واألعامل الصاحلة التي تكون له رصيداً كبرياً يف آخ
حتف اهللا لعباده االخيار ختتلف عن هدايا العباد بعضـهم للـبعض الهنـا ) ٧(

تشتمل عىل توفيقات وبركات وعطايا معنوية وكرامات تقرب اإلنسان لربـه 
 .وترفع درجته عنده يف دارالقرار



 

 ٩٩٩ 
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عَلْ  اجْ يتِ  وَ ارَ ةً  جتِ يتِ  ،IQHرابِحَ رَّ كَ َ غَ  IRHوَ ةٍ  ريْ َ ارسِ ي ،خَ نـِ فْ أَخِ ـكَ  وَ امَ قَ  ،مَ
نِي قْ وِّ شَ كَ  وَ تُبْ  ،لِقاءَ َّ  وَ يلَ ةً  عَ بَ وْ ـوحاً  تَ بْـقِ  الَ  ،ISHنَصُ عَهـا تُ نُوبـاً  مَ  ذُ

ةً  غِريَ الَ  صَ ةً  وَ بريَ الَ  ،كَ رْ  وَ ها ITHتَذَ عَ النِيَةً  مَ ال عَ ةً  وَ يـرَ ِ عِ  ،IUHرسَ ـزَ انْ وَ
                                                             

أي إجعل أعاميل عنـدك مقبولـة خالصـة لوجهـك، : واجعل جتاريت رابحة )١(
ل ثمرة ونتيجة أخروية، فكـم مـن األعـامل واجلهـود واجعلها من أفضل األعام

 ،تضيع ألن العامل هلا مل تكن نيتـه خالصـة هللا أو ألهنـا كانـت يف املسـار اخلطـأ
فخـري ، كمن يزرع يف أرض سـبخة ثـم ال جيـد منهـا حصـاداً وال ثمـرةفتكون 

ويـة األخرنتيجته األعامل ما كان خالصاً هللا وله نتيجة دنيوية مثمرة باالضافة إىل 
 . والتي هي األصل والغاية القصو لسعي اهل االيامن العظيمة

ة هي االقدام عىل الفعل بقوة ونشاط وحيوية : كريت) ٢( واملراد هـو أن ال (الكرّ
د أعامل روتينية أو حركة بال روح وال  تكون العبادات واألعامل الصاحلة هي جمرّ

ن هلـا نتـائج مثمـرة يف وعي، وإنام تكون عن بصرية ووعي وإدراك وتفكر ليكـو
 .)الدنيا واآلخرة

وهـي التـي  والعمـل أي توبة خالصـة هللا صـادقة املضـمون: توبة نصوحاً ) ٣(
ب عليها ويغفـر هبـا الـذنوب الصـغرية والكبـرية واملخفيـة أو ـيتقبلها اهللا ويثي

 .املعلنة
واملقصود من العبارة أن ال ترتك التوبـة شـيئاً مـن الـذنوب أو ( ترتك: تذر) ٤(

 .)احلال الظاهر يف املعصية أو املسترت يف النفس إال أصلحته وشملته
أن ـواملـراد هـو الـدعاء بـ(ودخائلهـا،  ي يف أعامق النفسـما خف: الرسيرة) ٥(

 .)من االفكار والنوايا يصلح اهللا ظاهر االنسان وباطنه أو ما موجود يف رسيرته



 

 ١٠٠٠ 
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، وَ  IQHالغِلَّ  ننيَ مِ ؤْ ي لِلْمُ رِ دْ نْ صَ ، مِ عِنيَ اشِ ىل اخلَ لْبي عَ طِفْ بِقَ أَعْ
نيَ  احلِِ ونُ لِلصَّ ام تَكُ نْ يل كَ كُ ـلْ IRHوَ عَ اجْ ، وَ يَةَ املُتَّقنيَ لْ نِي حِ لِّ حَ ، وَ

ق دْ انَ صِ ابِريِنَ  ISHيلِ لِسَ ـرينَ ITHيفِ الغَ يـاً يفِ اآلخِ ـراً نامِ ذِكْ ، IUH، وَ
افِ  وَ ــنيَ  IVHوَ ل ــةَ األَوَّ رصَ ــبُوغَ ، يب عَ ِّــمْ سُ متَ ،  IWHوَ َّ ــيلَ ــكَ عَ تِ مَ نِعْ

يَّ  ا لَدَ راماهتِ رْ كَ ظاهِ ـرائِمَ  ،وَ ـقْ كَ سُ ، وَ يَّ ـدَ كَ يَ دِ وائـِ نْ فَ ألْ مِ إِمْ
                                                             

سـالح الفرقـة بـني سـالح للشـيطان أفتـك مـن  دال يوجف( ،احلقد: الغل) ١(
والشـحناء وضـيق الصـدق قلوهبم باحلقد والكراهيـة والـبغض ليمأل املؤمنني 

يف اجلنة هو اهللا أول عطاء فإن ولذا أو دوافعه راته مربّ حتمل اآلخر أو فهم عدم و
ا فِ  املؤمنني نزع احلقد من قلوب نَا مَ عْ نَزَ ـىلَ ـ﴿وَ انـاً عَ وَ ـلٍّ إِخْ ـنْ غِ م مِ هِ ورِ دُ ي صُ

ر مُ ـسُ  ﴾رُ  .تَقابِلِنيَ
مـن حيـث إحاطتـك هلـم بألطافـك اخلفيـة، : كن يل كام تكـون للصـاحلني )٢(

 . وبفضلك وتوفيقك ورعايتك

ـاً للمواقـف واألعـامل : لسان صدقٍ  )٣( ذكراً مجـيالً وثنـاءً حسـناً وقبـوالً عامّ
 ). اللسان كناية عن املدح والذمّ (الصاحلة التي تبقى كصدقة جارية 

 .لفني املاضنيالسا: الغابرين) ٤(
أي الذين سيأتون يف الـمستقبل، حيث يستفادون مـمـا تـرك : يف اآلخرين) ٥(

هلم السابقون مـن عمـل صـالح أو كتـب نافعـة أو خـريات جاريـة كاملسـاجد 
ة  .واملدارس واألعامل ذات املنفعة العامّ

 .أوصلني حمل ومنزلة السابقني اىل االيامن: وواف يب عرصة األولني) ٦(
 .)النعمة والفضل(وشمولية  سعة: وغسب) ٧(
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 َّ بِكَ إِيلَ واهِ َ مَ رْ يبِ جاوِ نـانِ الَّتـي  ، وَ لِيائِكَ يفِ اجلِ نْ أَوْ يَبِنيَ مِ األَطْ
نِي لْ لِّ جَ ، وَ يائِكَ فِ نْتَها الِ َصْ يَّ كَ  IQHزَ لـِ ائِفَ نِحَ ـاتِ يفِ املَ  IRHرشَ امَ قَ

ةِ  بّائِكَ  املُعَدَّ عَلْ  ،ISHألَحِ اجْ كَ  يلِ  وَ نْـدَ ـيالً  عِ قِ ئِنّـاً  إِلَيْـهِ  آوي ITHمَ طْمَ  ،مُ

ةً  ثابَ مَ يْناً  IUHوَ رُّ عَ أَقَ أُها وَ بَوَّ الَ ، أَتَ نِيوَ ،  IVH تُقايِسْ رِ ائـِ رَ تِ اجلَ ظِيامَ بِعَ
                                                             

ني: جلّلني) ١(  .)من كلّ جانب( غشّ
ـ(يف الـدار اآلخـرة عطاياك الرفيعة العالية : رشائف نحلك) ٢( ر ـوالتـي يتحسّ

 ).تلك املراتب العاليةلبلوغ  هماملؤمنون الفائزون باجلنة من عدم سعيعليها 

ة ألحبائك )٣( لـة أهـداف املـؤمنني هـو ينبغي أن يكون مـن مج: املقامات املعدّ
الوصول إىل الـدرجات العليـا يف اآلخـرة ليتنعمـوا هبـا بمرافقـة سـيد األنبيـاء 
واملرسلني واألئمة الصاحلني واألنبياء املنتجبني والشهداء والسـابقني يف اإليـامن 
وحسن أولئك رفيقا، بمعنى أن يستبدل املؤمن طموحـه الفـردي مـن حتصـيل 

املال أو السعة والرفاهية أو امللك أو السلطان وما شابه درجات الدنيا العالية يف 
يـة تفـوق  إىل حتصيل درجات اآلخرة الرفيعة وما فيها من سعادات معنوية ومادّ

 . ولذائذها الزائلة درجات الدنيا مجيعاً ومغانمها

مقـيالً «واملراد من العبـارة (، )يف اآلخرة( مكاناً مستقراً يسرتاح اليه: مقيالً ) ٤(
أي أن يكون سعيه يف الدنيا عن بيّنة وبصـرية، واخـالص هللا،  »إليه مطمئناآوي 

ومواصلة دائمة للجهد والعمل حتى آخر عمره، كمن أدّ االمتحـان بأحسـن 
 .)أداء فهو مطمئن إىل نتيجته النهائية يف النجاح والفالح

م من بام كان (وعطاء يرتقى إليه  جزاءً : مثابة اتبوأها )٥(  ).بقةمسصاحلات قدّ

 ي الكبـريةـال تعاقبني عىل قدر مقيـاس ذنوبـ: تقايسني بعظيامت اجلرائرال ) ٦(
 .»ل اشملني بعفوك ورمحتكـب«
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الَ  ني وَ لِكْ ْ مَ  هتُ وْ بْىلَ  يَ ائِرُ  تُ َ لْ  ،IQHالرسَّ أَزِ ـلَّ  نّـيعَ  وَ ـكٍّ  كُ ةٍ  شَ ـبْهَ شُ  ،IRHوَ

عَلْ  اجْ قِّ  يفِ  يلِ  وَ نْ  طَريقاً  احلَ َةٍ  كُلِّ  مِ محْ لْ  ،ISHرَ زِ أَجْ مَ  يل وَ ـبِ  قِسَ  املَواهِ
والِ  نْ نَ َّ ـمِ يلَ رْ عَ فِّ وَ ، وَ الِكَ  كَ نْ إِفْضَ انِ مِ سَ ظُوظَ اإلِحْ  .ITHحُ

، كَ نْدَ بِيَ واثِقاً بِام عِ لْ عَلْ قَ اجْ تَ  IUHوَ سْ يَ مُ ّ مهَ ، وَ وَ لَـكَ غاً ملِا هُ رَ فْ
نِ  لْ مِ تَعْ اسْ ـتَكَ ـي بِمـوَ لُ بِهِ خالِصَ مِ تَعْ بْ IVHا تَسْ ِ أَرشْ بـيَ  IWH، وَ لْ قَ

نْ  ولِ ـعِ قُ ولِ الْعُ هُ تَكَ  IXHدَ ذُ اعَ  .طَ
                                                             

 .يف يوم القيامة تكشف وتظهر خفايا النفوس: تبىل الرسائر) ١(
أي الشبهة يف أمور الدين خاصة، حتى ال يستطيع الشـيطان أن : أزل كل شبهة )٢(

 . ان عن طريق اهللاجيد منفذاً حلرف اإلنس

أي إجعل يل من رمحتك وفضلك هدً : واجعل يل يف احلق طريقاً من كل رمحة )٣(
 . ونوراً يوصلني إىل احلقّ واإلستقامة يف احلياة

أي كثّر عيلّ حظوظ اخلري مـن اإلحسـان والفضـل : وفّر عيلّ حظوظ اإلحسان )٤(
 . والعطاء من عندك

  .من صحة اعامله واهنا يف مورد رضا اهللابمعنى ان يكون االنسان مطمئنا )٥(
 . املخلصني لك من األنبياء واألولياء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا: خالصتك )٦(

يف قلبــي طاعتــك بمعنــى اجعــل الغالــب عــيل هــو االهــتامم  امــزج: ارشب) ٧(
 .واالنشغال بطاعتك

النــاس يف أي ال جتعلنــي غــافالً عنــك عنــدما يشــتغل (غفلــة، إنشــداه، : ذهــول )٨(
القضايا اإلجتامعية والسياسية أو عند حدوث الكوارث الطبيعية، بـل إجعـل تـوجهي 

 ). واعتامدي وانشغايل بذكرك والتوجه لك وحدك يف كل األحوال والظروف



 

 ١٠٠٣ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

 َ َعْ يلِ امجْ نَ  وَ فافَ الغِ العَ ـةَ IQHى وَ عَ الدَّ ةَ  IRH، وَ ـحَّ الصِّ ، وَ املُعافـاةَ وَ
ةَ  عَ السَّ أْنينَةَ  ،وَ الطُّمَ افِيَةَ وَ  وَ الَ  ،العَ بِطْ  وَ نايت حتُ سَ ام ISHحَ ا بـِ  ITHيَشـوهبُ

الَ  ، وَ يَتِكَ عْصِ نْ مَ غاتِ مِ نْ نَزَ ضُ يل مِ عْرِ لَوايتِ بِام يَ ،  IUH خَ فِتْنَتِكَ
نْ  صُ هي وَ جْ نِ  IVHوَ دٍ  إِىل الطَّلَبِ  عَ نَ  أَحَ ، مِ ـاملَنيَ ي العَ بَّنـِ ذُ ـنِ  IWHوَ  عَ

                                                             

ــة الــنفس عــىل : امجــع يل الغنــى والعفــاف )١( ذلــك ان الغنــى مــن دون تربي
لفساد والطغيان وسـوء والالنحراف اإلخالص والطاعة والتقو يكون مدعاة 

األخالق والتكرب عىل عباد اهللا وتقييمهم عىل أسـاس الثـروة وامللـك بـدالً مـن 
 .الدين ومكارم األخالقتقييمهم عىل أساس 

ي مســتقراً مــن دون ـأي اجعــل عيشــ( ض العــيشـالراحــة وخفــ: الدعـة) ٢(
ر ما بنيته وبذلت اجلهد فيه  .)عواصف ومشاكل داخلية أو خارجية تدمّ

 ). األعامل الصاحلة بإرتكاب خالفها من السيئات(تبطل : حتبط )٣(

وذلــك حيــنام تكــون أي خيــالط األعــامل الصــاحلة، (خالطها ـيــ: يشــوهبا )٤(
النوايـا سـليمة عندما تكون األهداف صحيحة ولكنّ الوسائل إليها خاطئة، أو 

 ). الصحيح ولكنّ يعرتضها الشيطان بمكره وخدعه فيحرفها عن مسارها

أي ال تبطـل خلـوايت (يف اإلبـتالء واإلمتحـان  وساوس الشيطان: نزغات )٥(
معك يف الدعاء واملناجاة بام يداخلها من الرياء أو العجـب أو أشـباه ذلـك مـن 

 .)وساوس الشيطان التي متنع أن يكون عميل خالصاً لوجهك
ي أو كرامتـي عـن طلـب احلاجـات مـن ـإحفظ مـاء وجهـ: ن وجهيـص )٦(

 . عامل التملّق أو التذلّل من أجل حتصيل املكاسب الشخصيةالناس، أو است

ابعدين عن طلب أي حاجة من الفاسقني حتى ولـو كانـت (، امنعني: ذبّني) ٧(
 .)روح احلياة



 

 ١٠٠٤ 

 دعاؤه يف موقف عرفة

سِ مَ  قنيَ الْتِامَ اسِ نْدَ الفَ ـالَ وَ  ،ا عِ هِ لْنـي لِلظّـاملِِنيَ ظَ عَ ْ الَ IQHرياً  جتَ  ، وَ
يـلَ  طْنـِ حُ ـرياً، وَ نَصِ ـداً وَ ْوِ كِتابِكَ يَ ىل حمَ مْ عَ يْـثُ الَ  IRHهُ ـنْ حَ  مِ

ا ةً تَقينِي هبِ ياطَ لَمُ حِ ـتَحْ يلِ  ،أَعْ افْ ، وَ كَ َتـِ محْ رَ ، وَ كَ تـِ بَ وْ  أَبْـوابَ تَ
، تِكَ أْفَ رَ قِكَ الوَ  وَ زْ رِ ، وَ عِ مْ يل  ينِّ إِلَيْكَ إِ اسِ ـِ أَمتْ ، وَ بِنيَ اغِ ـنَ الـرَّ مِ

ـنيَ  ُ املُنْعِمِ ريْ كَ إِنَّكَ خَ ـجِّ  ،إِنْعامَ ـري يفِ احلَ مْ ـلْ بـاقِيَ عُ عَ اجْ وَ
املَنيَ  بَّ العَ كَ يا رَ هِ جْ تِغاءَ وَ ةِ ابْ رَ مْ العُ ـدٍ . وَ َمَّ ـىل حمُ ـىلَّ اهللاُ عَ صَ وَ

آلِهِ  رينَ  الطَّيِّبنيَ  وَ المُ  ،الطّاهِ السَّ يْهِ  وَ لَ لَ  عَ عَ مْ وَ   .ISHاآلبِدينَ  أَبَدَ  يْهِ
 
 

+ + +  

                                                             

مُ وال تركنوا إىل الذين ظلموا (، قال تعاىل نصرياً معيناً : ظهرياً ) ١( كُ ) النار فتمسَّ
الذي يسـرت السيايس ن الغطاء فكيف بمن ساعدهم أو سكت عىل ظلمهم أو كا

 .جرائمهم وانتهاكاهتم حلقوق الناس
دن: حطني )٢( قني أو تعهّ ميع أمـوري بألطافـك ـي جــي بحفظـك فــأي طوّ
 .خفية وعنايتك اخلاصة التي تقيني هبا من الوقوع يف املعايص واآلثامـال
، أي : بدينبد اآلأ) ٣(  .متواصالً إىل األبددائامً



 

 ١٠٠٥ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

 
 أحاديث في الحج والعمرة 

 
 احلجّ والعمرة يف أحاديث

 

 : قال× العابدين زين اإلمامعن 
روا،وَ  واجُّ حُ « تَمِ حَّ  اعْ سَ أَ  تَصِ م،جْ كُ تَّ وَ  امُ ـعتَ ـمْ رزَ أَ  سِ كُ  يَصـلُحوَ  ،اقُ

م،يامَ إِ  واوَ  نُكُ فَ ةَ ؤُ مَ  تُكْ ةَ ؤُ مَ وَ  اسِ النَّ  ونَ مْ االَ يَ عِ  ونَ   IQH» تِكُ
هذه الربكات واإلفاضات املتعلقة باحلج هي من احلقائق املسلّمة التي (

وجد السعة يف رزقه، والعافية ال شك فيها، فكل من حج البيت أو اعتمره 
 ،يف بدنه، والسالمة من البالء واملكاره يف الدنيا، والزيادة يف األيامن واهلد

ة، وهو مـا أوضـحته كثـري مـن الروايـات واحلط لذنوبه واملغفرة الواسع
 ).املتعلقة باحلج والذي تناول املوضوع بعضاً منها

 : قال× عن اإلمام الصادق
جِّ بِ  لَيكمُ عَ « نُ أَ فَ  البَيتِ  اذَ هَ  حَ ،دمِ مُ دمَ إِ  يفِ  نَّ إِ فَ  وهُ جَّ  انِكُ عَ  احلَ فْ كَ  دَ هِ مَ  ارِ

نيَ  مْ  االدُّ نكُ وَ أَ وَ  ،عَ يَ  يَومِ  الِ هْ ةِ القِ   IRH» امَ
نه يستحب للمؤمن املداومة عىل حج البيت كل عـام إن اسـتطاع أي ا(

لذلك سبيال، كام يف األحاديث الرشيفة وادعية شهر رمضان املبارك والتي 
 ).تؤكد عىل هذا املستحب لعظيم بركاته

                                                             

 . ٧٠ :ثواب األعامل  )١(

 . ٦٦٨: األمايل للطويس  )٢(



 

 ١٠٠٦ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

  :قال ×املؤمنني أمري عن
رُ وَ احلاجُّ وَ « دُ اهللاِاملُعتَمِ بُ ، وَ فْ ةِ وهُ بِ حيَ رَ  ) باملغفرة الوفد معنى حياطب( IQH»املَغفِ
خالل فـرتة احلـج وبعـد اهللا بمغفرته ورمحته  امأي أن احلاج واملعتمر حييطه(

 )من الوفد املنتخب حلج البيت أو عمرته امكانة خاصة باعتبارمه اماحلج إذ إن هل
 : قال× عن أمري املؤمنني

لَ أَ  نَّ إِ « لَ  امَ  فضَ سَّ لونَ  هِ بِ  تَوَ ـجُّ .. اهللاِ ىلَ إِ  املُتَوسِّ ،وَ  يـتِ البَ  حَ هُ  اعـتِامرُ
إِ  ُامفَ يانِ  هنَّ نفِ قرَ  يَ انِ وَ  الفَ ضَ نبَ  يَرحَ   IRH» الذَّ

ن من افضل الوسائل إىل اهللا يف التقرب إليه وقضاء احلوائج سـيام اأي (
 ).لفقر واحلاجة هو حج بيت اهللا احلرامالذنوب ودفع مغفرة ا
  :قال ×الصادق اإلمام عن

يئَ أَ ا رَ مَ « نىً وَ أَ  اً يتُ شَ عَ غِ َ فَ  أَ الَ رسْ نْ لْ ى لِ نْ قرِ مِ جِّ هَ دمَ إِ  فَ   ISH»ا البَيتِ ذَ انِ حَ
يكون سبباً يف  اهللا احلرام  أي إن اإلكثار من احلج أو املداومة عىل حج بيت(
 ).عن عبده احلاج أو املعتمر لفقر واحلاجةامن اهللا ودفع  الرزق سعة

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
جُّ « نْفِ  احلَ نُ  واجُّ حُ «: ويف حديث آخر ITH» قرَ الفَ  ييَ تَغْ   IUH» واتَسْ

                                                             

 . ٦٣٥:اخلصال  )١(

 . ١١٠اخلطبة : هنج البالغة  )٢(

 . ٦٩٤: األمايل للطويس  )٣(

 . ٧: حتف العقول  )٤(

 . ٢/٧٩: املحاسن  )٥(



 

 ١٠٠٧ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

وهو تأكيد عىل لطف اهللا ورمحته للحاج سيام يف السـعة والغنـى، فـال (
ينبغي ملن حج أن يتخـوف الفقـر أو حيمـل هـم نفقاتـه يف احلـج فـإن اهللا 
ل هبا، ويف قصص الذين استدانوا وحجـوا البيـت وكيـف  سبحانه قد تكفّ

 ).ه ورزقه عربة ألوىل األلباباغناهم اهللا من فضل
 : قال× الباقر اإلمامعن 

نْ أَضـيَافِ « امُ مِ مُ هلَ زِ ةِ، الالَّ رَ اقِ اآلخِ نْ أَسوَ انِ مِ وقَ ةُ سُ العُمرَ جُّ وَ احلَ
نَّة  هُ اجلَ لَ هُ أَدخَ اتَ إِنْ أَمَ ، وَ نبَ لَهُ الَ ذَ اهُ وَ اهُ أَبقَ ، إِنْ أَبقَ لَّ جَ زَّ وَ   IQH»اهللاِ عَ

ج والعمرة هي مـن أفضـل الوسـائل يف جتـارة اآلخـرة بمعنى أن احل(
والدنيا وأن ثمرهتام هي يف الدنيا واآلخرة بام يرجع به احلاج أو املعتمر من 

 ).الرمحة والربكة والرزق واللطف اإلهلي العظيم
 : قال× عن اإلمام الباقر

جُّ « كِ  احلَ لُ  نيُ تَسْ   IRH» وبِ القُ
وم الدنيا وآالمها بـام يرتقـي فيـه أي أن احلج يكون سبباً لزوال كل مه(

 ).احلاج يف روحه وفكره وعالقته مع ربه بحيث ينسى الدنيا وما فيها
  :قال ×املؤمنني أمري عن

جُّ « هَ  احلَ عِ  لِّ كُ  ادُ جِ   ISH» يفٍ ضَ
                                                             

 . ١٤٢/  ١: التهذيب )١(

 . ٢٩٦: األمايل للطويس  )٢(

 . ٦٢٠: اخلصال  )٣(



 

 ١٠٠٨ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

أي أن من كانت وسائله قليلـة يف الطاعـات والصـاحلات فليبـادر إىل (
رة والقرب من اهللا ما يكون سـبباً احلج أو العمرة ففيهام من الثواب واملغف

 ).للرفعة واملنزلة يف الدنيا واآلخرة
أي كثري (إينّ رجل ميّل  :فقال يا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلصجاء رجل إىل رسول اهللا

 : ملسو هيلع هللا ىلصفاخربين عن يشء إن أنا صنعته كان يل مثل أجر احلاج؟ فقال) املال
لَـوْ  )عـىل الكعبـةرف ـقبيس وهـو مشـ يعني جبل أيب( لِ بَ ا اجلَ ذَ  هَ ىلَ ر إِ نظُ أُ «

اجّ  كتَ أَجرَ احلَ ا أَدرَ لَّ مَ جَ زَّ وَ بِيلِ اهللاِ عَ ق بِهِ يفِ سَ دَّ تَصَ ا تَ ذَ ثلَ هَ قتَ مِ   IQH»أَنفَ
أي أن اجر احلاج وثوابه يشء عظيم ال يناله كل أحد ولو بذل ما بذل من (

 ).األموال والصدقات يف سبيل اهللا
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

نْ « جَّ  مَ ْ  تَنيِ جَّ حِ  حَ لْ  ملَ زَ ريٍ  يفِ  يَ مُ  ىتَّ حَ  خَ   IRH» وتَ يَ
إذا كانـت  واحـدة تشـمله رمحـة اهللابمعنى أن من حج أكثر من حجة (

ج والتي يعرب عنهـا بإدمـان احلـ يف بعض الروايات كام ثالثة حجج متتالية
 ).عنايته إىل أخر حياتهبشمله ه ويلطفبوطه فان اهللا حي

 

  للذنوب احلج تكفري
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا لرسوعن 
ةُ « ةِ  ىلَ إِ  العُمرَ فَّ  العُمرَ ةُ كَ امَ  امَ  ارَ ينَهُ ـوَ  ،بَ بَّلَـةُ  ةُ احلجَّ َـثَ  املُتَقَ ، اواهبُ ةُ نـَّ  اجلَ

                                                             

 . ١٤/  ٢: من ال حيرضه الفقيه )١(

 . ٦٠: اخلصال  )٢(



 

 ١٠٠٩ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

نَ وَ  نوبِ  مِ رُ  الَ  وبٌ نُ ذُ  الذُّ فَ بِ  الَّ إِ  تُغفَ رَ   IQH» اتَ عَ
بـإخالص وإنابـة أي أن بعض الذنوب ليس هلا دواء إال حـج البيـت (

 ).وتوبة صادقة
 

 : قال× ري املؤمننيعن أم
ُّواأَ « مْ ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ ولِ سُ رَ بِ  متِ كُ جَّ تُمْ  اذَ إِ  حَ جْ ـرَ ـ ،اهللاِ بَيـتِ  ىلَ إِ  خَ ـهُ  نَّ إِ فَ  تَركَ
فَ  ،جَ رتُم،أُ  كَ لِ ذَ بِ وَ  اءٌ ُّواأَ وَ ( مِ بُ بِ  )متِ مُ أَ  يتـِالَّ  ورِ القُ كُ مَ ـ اهللاُ لْـزَ ـوَ  زَّ عَ  لَّ جَ

هَ  قَّ يَ وَ  احَ ا،زِ هتَ بُ وَ  ارَ زقَ  وااطلُ هَ  الرِّ ندَ   IRH» اعِ
÷ بمعنى يستحب استحباباً مؤكداً زيارة قرب النبي وقبور أهـل البيـت(

 ).وطلب احلاجات عندهم ملا خصهم اهللا من الشفاعة والكرامة
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
كُمـحَ أَ  جَّ ـحَ  اذَ إِ « تِمْ فَ  دُ يَخْ جَّ  لْ تِنـَيَ بِزِ  هُ حَ َ  ،اارَ ـنْ  كَ لـِذَ  نَّ ألِ ــتَ  مِ  امِ ـمَ

جِّ ـال   ISH»حَ
بمعنى أن من اجلفاء أن يصل اإلنسان إىل بيـت اهللا احلـرام وال يـؤدي (

شكره وامتنانه لنبيه وألهل بيته بزيارة مراقدهم املكرمة يف املدينـة املنـورة 
 )رضورة متنع من ذلكما كان لإال 

                                                             

 . ٩٩/٥٠: بحار األنوار  )١(

 . ٦١٦: اخلصال  )٢(

ضا )٣(  . ٢/٢٦٢: عيون أخبار الرِّ



 

 ١٠١٠ 

 العمرةأحاديث يف احلج و

 

 عقوبة تارك احلج الواجب 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
نْ « ـوَّ  مَ ـجَّ  فَ سَ ـ ىتَّـحَ  احلَ مُ يَ  يَـومَ  اهللاُ ثَـهُ بَع وتَ يَ ـةِ القِ ُ  امَ  وْ أَ  اً يَّـودِ هيَ

  IQH»اً يَّ انِ نَرصَ 
بمعنى أن من يؤخر احلج مع قدرته عليه وتعلق وجوبه بذمته لتهـاون (

منه أو ألسباب يمكنه التغلب عليها فهـو يعتـرب مـن املتخلفـني عـن أداء 
ه الفريضة الواجبة، فإن عاجله املوت فهو حيرش مع اليهود والنصار ألنـ

 ).تارك احلج عن عمد
 
 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « ْ وَ  اتَ مَ  مَ ةَ  جُ حي ملَ جَّ ،سالَ اإلِ  حِ ْ وَ  مِ ْنَعهُ  ملَ نْ  متَ ةٌ حَ  كَ لِ ذَ  مِ ـفُ  اجَ ْحِ  جتُ

،بِ  رَ  وْ أَ  هِ جَّ  يقُ يُطِ  الَ  ضٌ مَ نْ  احلَ ،أَ  مِ لِهِ ـلطَ  وْ أَ  جْ ، انٌ سُ ـهُ ـتْ فَ  يَمنَعُ يَمُ  نْ إِ  لْ
ُ  اءَ شَ    IRH» اً يَّ انِ نَرصَ  اءَ شَ  نْ إِ وَ  اً يَّ ودِ هيَ

 

 رشائط احلج 
 : قال× العابدين زين اإلمامعن 

جِّ  قُّ حَ « هُ أَ  تَعلَمَ  نْ أَ  احلَ فَ  نَّ ةٌ وِ ، ىلَ إِ  ادَ بِّكَ نْ  لَيهِ إِ  ارٌ فِرَ وَ  رَ ، مِ نوبِكَ  هِ بـِوَ  ذُ
                                                             

 . ٧٧/٥٨: بحار األنوار )١(

 . ٢٨٢: ثواب األعامل  )٢(



 

 ١٠١١ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

بُ  تِكَ  ولُ قَ ضَ وَ  تَوبَ ضِ  اءُ قَ رْ بَهُ أَ  يذِ الَّ  الفَ جَ   IQH» لَيكَ عَ  اهللاُ وْ
أن يكون احلج هجرة إىل اهللا، ورغبـة يف مرضـاته، وسـعياً إىل بمعنى ( 

 ).جنته، وأمنا من عذابه، مع ما فيه من أداء الفريضة الواجبة
 

 : قال× عن اإلمام الصادق
دتَ أَ  اذَ إِ « جَّ  رَ دفَجَ  احلَ نْ  هللاِ لبَكَ قَ  رِّ بلِ  مِ ـكَ  قَ زمِ ـنْ  عَ ـ مِ ـ لِّ كُ ،شَ  اغِلٍ

جَ وَ  لِّ  ابِ حِ ،حَ  كُ بٍ ضْ وَ  اجِ كَ مُ أُ  فَوِّ لَّهَ  ورَ ،خَ  ىلَ إِ  اكُ لْ وَ  الِقِكَ كَّ يهِ عَ  تَوَ  لَ
ِ  يفِ  رُ  امَ  يعِ مجَ نْ  يَظهَ كَ  مِ رَ ،وَ  اتِكَ حَ ناتِكَ ـكَ ـلِّموَ  سَ ـ سَ ـهِ وَ  هِ ائِ لِقَضَ مِ كْ  حُ
هِ،وَ  رِ دَ دِّ  قَ وَ نيَ  عِ وَ ةَ الرَّ وَ  االدُّ ،وَ  احَ لْقَ جْ وَ  اخلَ رُ نْ  اخْ قُ  مِ كَ  وقٍ حُ مُ ـنْ  تَلْزَ  مِ

ةِ  هَ ،املَخلوق جِ د الَ وَ  نيَ تِكَ رَ وَ  ادِكَ زَ  ىلَ عَ  تَعتَمِ لَ كَ وَ  ابِكَ صحَ أَ وَ  احِ تـِ وَّ  قُ
بابِكَ وَ  ،مَ وَ  شَ َ  الِكَ ةَ خمَ وَّ  لِكَ ذَ  ريَ يَصِ  نْ أَ  افَ دُ بَ وَ  اً عَ نِ  :قالثمّ  االً،وَ  ىعَ ادَّ  مَ

ضَ  وَ  ءٍ يشَ  ىلَ عَ  اعتَمدَ وَ  اهللاِ ارِ َ  اهُ سِ ريَّ يهِ عَ  هُ صَ وَّ  لَ دُ بَ وَ  اً عَ يَع االً،وَ  نَّـهُ أَ  لَمَ لـِ
ةٌ  لَهُ  لَيسَ  وَّ ةٌ  الَ وَ  قُ يلَ َ  الَ وَ  حِ دٍ ألِ ةِ بِ  الَّ إِ  حَ هِ تَوفِ وَ  اهللاِ عِصمَ   IRH» يقِ
فمن أراد احلج الصادق فإن عليه أن يتفاعل مع مفهوم احلـج والغايـة (

منه، فإن فائدة احلج تنعكس اساساً عىل احلاج نفسه، وإال فإن اهللا غني عن 
من حج خلقه أو يترضر من تركهم له، ولذا فـإن مـن مني وال ينتفع ـالعال

أراد احلج تقرباً إىل اهللا وسعياً إىل رضوانه ينبغي عليه أن يستعد له روحيـاً 
                                                             

 . ٥٦٦: اخلصال  )١(

 . ٩٩/١٢٤: بحار األنوار  )٢(



 

 ١٠١٢ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

غ قلبـه مـن كـل مـا انياً قبل أن يستعد له مادياً وبدنياً، عليـه أن يفـرّ ـوإيم
جارة أو كسب أو دراسة أو شغل أو أوالد أو أهل أو ـيشغله عن اهللا من ت

ويـدع الـدنيا كلهـا وراءه  ،ى اهللا بكلهـويقبل عل ،أمور تشغل فكره وقلبه
بكل ما فيها من عالئق وارتباطات تشده إليها، حيـث ينبغـي أن يـنعكس 
ذلك يف سلوكه وأعامله قبل احلج يف أداء حقوق العبـاد املاديـة واملعنويـة، 

النـاس، حج من خالل عبادته وتوجهه إىل اهللا وتعاملـه مـع ـي فرتة الـوف
اله اخلاصة والعامة والتي ينبغـي أن تكـون ـي حياته وأعمـحج فـوبعد ال

أكثر كامالً وتوجهاً إىل اهللا بعد متام احلج واكتساب القلب من فيض أنواره 
 ).وبركاته

 

 : قال× الرضا اإلمامعن 
رُ أُ  نَّامَ إِ « عُ لِ  امِ حرَ اإلِ بِ  وامِ شَ بلَ  وايَخْ مـدُخولِ  قَ مَ  هِ رَ ،أَ وَ  اهللاِ حَ نَهُ ئَ وَ  مْ  الَّ لـِ
لْهُ  تَغِلواوَ  وايَ ءٍ بِ  يَشْ نْ  يشَ نيـَ ـورِ مُ أُ  مِ ينَ وَ  االدُّ َ لَـذَّ وَ  ـاتِهَ زِ  ـواكونُـيَ وَ  ا،اهتِ
يـنَ جَ  مْ  يامَ فِ  ادِّ ،فِ  هُ دِ قَ  يهِ ، ينَ اصِ هُ بِلِ  نَحوَ قْ يهِ عَ  نيَ مُ م لَ يَّتِهِ لِّ   IQH»بِكُ

مـن اخلشـوع أي أن احلاج عند اإلحرام ينبغي عليـه أن يعـيش حالـة (
والتوجه الكامل هللا وأن ينسى كل يشء سـواه مـن لذائـذ الـدنيا وزينتهـا 

ليؤدي مستلزمات  وعالئقها وارتباطاهتا ليقبل عىل اهللا بكل قلبه وجوارحه
ستيعاب معانيه ومقاصـده فـاحلج اكثـر مـن كونـه الاحلج ويكون متهيئاً 

                                                             

 . ٩/٣: وسائل الشيعة  )١(



 

 ١٠١٣ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

ة وتغيـري هلـا بـام مراسم عبادية تؤد خالل فرتة احلج إذ هو نقلة يف احليـا
 ).حيصل عليه احلاج من إيامن وتقو ينعكس يف سلوكه وعبادته

 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « كَّ  يقِ رِ طَ  يفِ  اتَ مَ  مَ بَ ذَ  ةَ مَ نَ أَ  ،اً يَ ائِ جَ  وْ أَ  اً اهِ نَ  مِ عِ  مِ زَ ِ األَ  الفَ ربَ  يَـومَ  كْ

ةِ  يامَ   IQH»القِ
ق إليـه أو عنـد متامـه وهي برش من اهللا ملن مات يف احلج أو يف الطري(

 )بقبول أعامله وسعيه وفوزه باألمن والرسور يوم الفزع األكرب
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

تَ أَ  اذَ إِ « مْ ـ ةِ قِلَّـوَ  ،اً ريَ ثـِكَ  اهللاِ ذِكـرِ وَ  اهللاِ تَقوَ بِ  لَيكَ عَ فَ  حرَ  الَّ إِ  مِ الَ الكَ
ريٍ بِ  نْ  نَّ إِ فَ  ،خَ َ  مِ جِّ  امِ متَ ةِ وَ  احلَ رَ مْ ظَ حيَ  نْ أَ  العُ هُ لِسَ  املَرءُ  فَ ، نْ مِ  الَّ إِ  انَ ريٍ  امَ كَ  خَ
نْ فَ ﴿ لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاُ الَ قَ  ضَ  مَ نِّ  فَرَ جَّ  فِيهِ ـ احلَ فَـثَ  الَ فَ الَ  رَ ـوقَ  وَ الَ  فُسُ  وَ

الَ  دَ جِّ  يفِ  جِ   IRH»﴾ احلَ
بمعنى أن يكون احلج متسـامً بـالوعي واملعرفـة والبصـرية باألحكـام (

عنوية ليُحدث أثره يف قلب احلـاج وفكـره الرشعية والرشوط اإليامنية وامل
وسلوكه بعد احلج بحيث يرتك فيه تأثرياً كلياً خيتلف عـام كـان عليـه قبـل 

 ).ذهابه للحج
 

                                                             

 . ٤/٢٦٣: الكايف  )١(

  .٤/٣٣٨: الكايف  )٢(



 

 ١٠١٤ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

 : قال× الباقر اإلمامعن 
بَأُ  امَ « عْ نْ  يُ مُّ  بِمَ ؤُ ْ  اذَ إِ  البَيـتَ  اذَ هَ  يَ ـنْ  ملَ ـ ثُ ثَـالَ  يـهِ فِ  يَكُ صَ عٌ  :الٍ خِ رَ  وَ

هُ  ـزُ جِ ــ حيَ ــ نْ عَ عَ ــتَ  اهللاِ ايصِ مَ لْـمٌ وَ  ،اىلَ عَ لِــكُ  حِ مْ ، هِ بِــ يَ ــبَهُ ضَ ــنُ وَ  غَ سْ  حُ
حَ  نـلِ  ةِ ابَ الصَّ بَهُ  مَ حِ   IQH» صَ

فأول املستلزمات التي ينبغي للحاج أن يتحىل هبا هو الـورع واخلشـية (
من اهللا يف أقواله وأفعاله وسلوكه فاحلج هو تربية أخالقية وروحية قبل أن 

 ).يكون أعامالً عبادية
 

 ة احلج فلسف
 : قال× عن أمري املؤمنني

ضَ عَ وَ « رَ فَرَ يتِهِ احلَ جَّ بَ لهُ قِبلَـةً لِ  يـذِ امِ الَّ لَيكمُ حَ عَ ونَـهُ نَ ألَ جَ دُ رِ ، يَ ـامِ
رُ  ، وَ نْعَ ودَ األَ وُ ألَ امِ لُـ لَيـهِ ونَ إِ هُ ـيَ ـامَ وُ ، وَ وهَ احلَ ـمِ علَـهُ سُ الَ بحَ جَ ـانَهُ عَ ةً مَ

مْ  عِهِ تِهِ وَ  لِتَواضُ عَ إِ لِعظَمَ ِم لِعِ اذْ   IRH» تِهِ زَّ هنِ
فاحلج املقبول من عالماته أن يزيل اإلنسـان مـن نفسـه كـل أسـباب (

العظمة الومهية التي تُشعره بالتميز عىل النـاس والتعـايل علـيهم باملـال أو 
السلطة أو املوقع أو أي سبب دنيوي أخر، فإن أكرم النـاس عنـد اهللا هـو 

 ).اتقاهم وكفى
                                                             

 . ١٤٨: اخلصال  )١(

 . ١اخلطبة : هنج البالغة  )٢(



 

 ١٠١٥ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

 : قال× عن أمري املؤمنني
نَ أَ الَ أَ « وْ بحَ  تَرَ تَربَ األَ نَّ اهللاَ سُ هُ اخْ لِ انَ نْ وَّ مَ  نيَ مِ نْ آدَ ينَ ىلَ إِ × لَدُ رِ  اآلخِ
نْ  ِ بِ ا العَ ذَ هَ  مِ ُّ وَ ارٍ الَ حجَ أَ املَ ، وَ  الَ  تَرضُ عُ نْفَ ُ وَ الَ تَ بْرصِ ، فَ الَ  تُ عُ مَ لَها  تَسْ عَ جَ

رَ  يْتَهُ احلَ هُ لِ  يذِ امَ الَّ بَ علَ اً اسِ قِيَ لنَّ جَ ـعهُ بـِ، ثُ امَ ضَ ـأَ مَّ وَ رِ بِقَ عَ رضِ اعِ األَ وْ
رَ  جَ بَ كَ لِ وَ ... اً حَ ُ عِ تَربِ ْ هُ بـِنَّ اهللاَ خيَ ـدَ نْوَ أَ ادَ ، وَ ائِ اعِ الشَّ م بـِدِ هُ تَعبَّـدُ لْوانِ أَ يَ

، دِ م بِضُ وَ  املَجاهِ بْتَليهِ هِ ـيَ رَ إِ  ،روبِ املَكـارِ ـخْ ـنْ لِ  اً اجَ ِ مِ ـربُّ لُـ لتَّكَ ِم، قُ وهبِ
كَ إِ وَ  لُّ لِ  اً انَ سْ م، وَ  نُفُ لِ يفِ لتَّذَ هِ عَلَ وسِ ـ اً ابَـبْوَ كَ أَ لـِذَ  لِيَجْ تُحَ ، ىلَ إِ  اً فُ ـلِهِ  فَضْ
بَ أَ وَ  لُالً لِ  اً ابَ سْ وهِ ذُ فْ   IQH» عَ

من يتأمل يف أعامل احلج جيد هذه احلقائق بارزة ابتداء من اإلحرام إىل ف(
 نـد األداءمتام أعامل احلج والتي ينبغي أن يكون احلـاج واعيـاً بمعانيهـا ع

رتك احلج اثره اإليامين يف قلب املؤمن ويكون كفارة جلميع ذنوبه السابقة، لي
يف روح املـؤمن وعقلـه وسـلوكه  أثريوتـ من تغيريفبمقدار ماحيدث احلج 

 ).تكون درجة مقبوليته عند اهللا
 : قال يف بيت اهللا احلرام× عن اإلمام الصادق

تَعبَدَ اهللاُ بِ ذَ هَ « هُ لِ ا بَيتٌ اسْ لقَ تَ هِ خَ َ طَـيَخْ م يفِ ربِ تَهُ يَ  إِ اعَ ،تْ هِ ــمْ فَ  انـِ ثَّهُ  حَ
ـهِ وَ  تَعظِ ىلَ عَ  ، وَ يَ زِ يمِ تـهِ َ قَ ارَ علَهُ حمَ ةً لِ وَ  ،اءِ يَ نبِ ـلَّ األَ د جَ لِّ قِبْلَ صَ ، لمُ نيَ لَـهُ
ـوَ وَ  نْ  هُ عبَةٌ مِ ، وَ  شُ هِ وانـِ ضْ دِّ يـقٌ يُ طرِ رِ ـرَ ىلَ إِ  يؤَ فْ ـ غُ نْصُ ، مَ ـانِهِ  ىلَ وبٌ عَ

                                                             

 . ١٩٢اخلطبة : هنج البالغة  )١(



 

 ١٠١٦ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

وَ  تـِ امَ اسْ ، وَ اءِ الكَ ةِ لِ عِ العَظَمَ ْتَمَ   IQH»جمُ
ن اهلدف الكبري يف احلج هو الطاعة الصادقة والتقـرب إىل اهللا بـام اأي (

 وفيه رمحة بالغـة عىل أنه ما من فرض هللا إالّ  ،فرضه عىل عباده وألزمهم به
للعباد تنفعهم يف دنياهم وآخرهتم مما ينبغـي الـوعي واإلدراك لألهـداف 

 ).ادات والفروضالتي تتضمنها هذه العب
 

 : قال× اإلمام الرضاعن 
ةُ إِ عِ « فادَ جِّ الوِ يَ ، وَ اىلَ عَ  اهللاِ تَ ىلَ لَّةُ احلَ ةِ، وَ طَلَبُ الزِّ رُ ادَ نْ اخلُ ا لِّ مَ كُ  وجُ مِ

، وَ  َفَ رتَ َّ  اً بَ ائِ ونَ تَ يَكُ لِ اقْ ـتَأنِفاً ىضَ ـَم اممِ سْ ، وَ امَ ـلـِ  مُ ـتَقبِلُ ـ يَسْ ـنِ ا فِ مَ يـهِ مِ
ــتِخرَ  ــوَ اجِ األَ اسْ ، وَ ام ــبِ لِ ــدَ األَ  تَعَ ــب هَ ظْرِ حَ ، وَ ــانِ وَ ا عَ ــهَ اتِ نِ الشَّ

ــذاتِ وَ  ــنفَ مَ ، وَ ...اللَّ ــنْ عَ قِ يفِ  ةُ مَ ــرضِ وَ األَ   رشَ َ رهبِ ــنْ ا، وَ غَ ِّ يفِ  مَ ــربَ  ال
ُ وَ  َّن حيَ ، ممِ نْ الَ جُّ وَ البَحرِ ـَّ ُـ ممِ ـنْ حيَ ، مِ رٍ وَ تَـ جُّ بٍ وَ جَ اجِ ٍ ائِعٍ وَ بَـالـِ ـرتَ شْ مُ
بٍ وَ كَ وَ  سكِ اسِ ، وَ مِ نِ افِ وَ طرَ هلِ األَ جِ أَ ائِ وَ حَ  اءُ ضَ قَ نيٍ كـِ ـعِ املُمْ املَواضِ
مُ االِ ـلَ  تِامعُ فِ هُ دُ لِ  كَ لِ ذَ ا كَ يهَ جْ هَ نَ يَشْ مـافِعَ لَ وا مَ   IRH» هُ

ن احلج هو بداية حياة جديدة وطيّ للصفحات املاضية والتي تتطلب اأي (
احلج وأداء مـا من احلاج التهيؤ عقلياً وروحياً ونفسياً وعملياً قبل الرشوع يف 

بذمته من حق هللا ولعباد اهللا، كام أن للحج يف مجلة اغراضه العامة منفعة للعباد 
                                                             

 . ٧١٥: األمايل للصدوق  )١(

 . ٢/٩٠: عيون أخبار الرضا  )٢(



 

 ١٠١٧ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

 ).ويشري إىل بعض منافع احلج وأغراضهيذكرها احلديث عموماً 
 

 اإلخالص هللا يف احلج 
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

جَّ  احلجُّ « جٌّ  :انِ حَ جٌّ وَ  هللاِ حَ ،لنَّ لِ  حَ نْ فَ  اسِ جَّ  مَ هُ  انَ كَ  هللاِ حَ  اهللاِ ىلَ عَ  ثَوابُ
نَّ  ،اجلَ نْ وَ  ةَ جَّ  مَ هُ  انَ كَ  اسِ لنَّ لِ  حَ يَ  يَومَ  اسِ النَّ  ىلَ عَ  ثَوابُ ةِ القِ   IQH» امَ
ه فريضة احلج ئن من كان يريد السمعة والذكر عند الناس بإداابمعنى (

واملراد من احلديث  ،من ثواب اهللا وأجره رغم عناء احلج ونفقاته فقد حرم
االخالص الكامل هللا يف نية احلـج وأعاملـه وأركانـه  ةنبيه إىل رضورهو الت

بحيــث يــنعكس ذلــك يف عبــادة احلــاج وســلوكه الفــردي واالجتامعــي 
 ).وخصوصاً بعد عودته من اداء فريضة احلج

 

 : عندما صعد جبل عرفة ونظر الناس فقال× اهللا عبد أيبعن 
ثَرَ أَ  امَ « جِ  كْ لَّ أَ وَ  يجَ الضَّ جِ  قَ   IRH» يجَ احلَ
أي ما أقل احلجاج الـذين فقهـوا معنـى احلـج ومقاصـده وانعكاسـه (

 ).ورشوطه فأدوه كام يريد اهللا منهم
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن 
نْظرُ الَ « الَ ىلَ وا إِ  تَ ثرةِ صَ ِم وَ  كَ م، وَ هتِ هِ ومِ ، وَ صَ ـجِّ ثرةِ احلَ ، املعـرُ كَ وفِ

                                                             

 . ٧٤: ثواب األعامل  )١(

 . ٢٧/١٨١: بحار األنوار  )٢(



 

 ١٠١٨ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

م بِ  نطَنَتِهِ طَ دقِ ىلَ وا إِ نِ انْظُرُ كِ لَ وَ ! يلِ اللَّ وَ   IQH» ةِ انَ مَ اءِ األَ دَ أَ يثِ وَ دِ احلَ   صِ
ن الدين هو ليس شعائر وتقاليد مظاهر، وإنام هـو سـلوك عمـل اأي (

كـان فعلـه خـالف  فمـنيعكس صحة االعتقاد وااللتزام بالقيم الدينية، 
كالمه أو مظهره الديني فهو منافق أو ضعيف اإليامن أو ممن يتاجر بالدين 

ن صدق اأي ) الدين املعاملة: (ريفـث الشوشعاراته، ولذا ورد يف احلدي
بعدم الكذب عليهم أو غشهم أو خداعهم  للناس عاملةاملالتدين يتجىل يف 

هلـم أو خيانتهم أو ظلمهم أو اإلجحاف بحقهـم وأداء العهـد واألمانـة 
 ).الرشعية معهموااللتزام باملواثيق 

 

 الدعاء يف عرفة 
  :قال ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهللاعن 

 هُ لَـ الُ قَ ا يُ نيَ الدُّ  ءِ امَ  سَ اً يفِ ابَ بَ  هللاِ نِّ إِ اً يرَ ذِ نَ اً وَ ريَ شِ بَ  قِّ احلَ ي بِ نِ ثَ عَ ي بَ ذِ الَّ وَ «
ــوَ  ةِ محَـالرَّ  ابُ بَـ ــ ابُ بَـوَ  ةِ وبَـالتَّ  ابُ بَ ــوَ  ضـلِ الفَ  ابُ بَـوَ  اتِ احلاجَ  ابُ بَ

 اتٍ فَ رَ عَ بِ  عُ مِ تَ  جيَ الَ ، وَ فوِ العَ  ابُ بَ ، وَ مِ رَ الكَ  ابُ بَ وَ  ودِ اجلُ  ابُ بَ ، وَ انِ حسَ االِ 
  IRH»الصَ اخلِ  هِ ذِ هَ  قتِ الوَ  كَ لِ  ذَ يفِ  اهللاِ نَ مِ  لَ أهَ تَ  اسْ الَّ إِ  دٌ حَ أَ 

أبواب الدعاء مجيعها تفتح يف موقف عرفة خاصـة وإن كانـت أي أن (
هي يف جمموع احلج مفتوحة ملن أخلص هللا وتوجه إليه فالسعيد من استفاد 

                                                             

 . ١١٤/  ٧٥: بحار األنوار  )١(

 .٢٤/  ١٠الوسائل ) ٢(



 

 ١٠١٩ 

 أحاديث يف احلج والعمرة

حه الروايـات من هذه الفرصة واغتنمها بالدعاء والقرب من اهللا كام توض
 ).األخر التالية

 

  :قال× عن أيب جعفر
ُّ مَّ أَ ، فَ هُ لَ  اهللاُ ابَ جَ  استَ الَّ ر إِ اجِ  فَ الَ وَ  رُّ بَ  الُ بَ اجلِ  لكَ  تِ ىلَ عَ  فُ قِ ا يَ مَ «  ا الربَ

  IQH» اهنيَ  دُ يفِ  هُ لَ  ابُ جَ ستَ يُ ر فَ اجِ ا الفَ مَّ أَ اه، وَ نيَ دُ وَ  هِ تِ رَ  آخِ يفِ  هُ لَ  ابُ جَ ستَ يُ فَ 
 

 :يف حديث عن أعامل يوم عرفة قال يف آخره×  اهللا عن أيب عبد
ُ الَ وَ « ُّ التَّ وَ  اءِ عَ الدُّ  نَ مِ  لَّ  متَ   IRH» ةلَ سأَ املَ وَ  عِ رضَ

 

  :قال ﴾ودٍ شهُ مَ وَ  دٍ اهِ شَ وَ ﴿ يف قوله تعاىل×  اهللا عن أيب عبد
  ISH» ةفَ رَ عَ  ومُ يَ  ودُ شهُ املَ وَ  ةِ عَ مُ اجلُ  ومُ يَ  دُ اهِ الشَّ «

 

 :قال×  دينعن اإلمام زين العاب
ـتَ  اهللاُ الَ ة، قَ فَ رَ عَ  ةُ يَّ شِ ان عَ ا كَ ذَ إِ « ي ادِ بَـ عِ ىلَ إِ وا رُ انظُـ هِ تِ كَ ئِ الَ مَ ـ لـِاىلَ عَ

َ اً غُ ثَ عُ  شُ وينِ تَ أَ  ـ قٌّ حَ  هُ نَّ أَ  مْ كُ دَ شهِ أُ ، عوينِ دَ  وَ وينِ لُ أَ سَ اً فَ ربُ َّ عَ م هُ يـبَ جِ أَ  نْ أَ  يلَ
وا يضُ فِ أَ فَ  مْ هِ نِ سِ حمُ  نْ مِ  لتُ بَّ قَ د تَ قَ وَ  مْ هِ يئِ سِ  مُ يفِ  مْ هُ نَ سِ حمُ  عتُ فَّ د شَ ، قَ ومَ اليَ 
 ITH» مْ كُ اً لَ ورَ غفُ مَ 

 

                                                             

 .٢١/  ١٠الوسائل ) ١(
 .١٨/  ١٠الوسائل ) ٢(
 .٣٣/  ١٠الوسائل) ٣(
 .٢٥/ ١٠ ومثله يف الوسائل ٣٥/  ٣ مفتاح اجلنات) ٤(



 

 ١٠٢٠ 
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 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
َ ذَ إِ ات، فَ فَ رَ عَ  هلِ  أَ ىلَ ا عَ هَ ـلُ نزِ يُ  ةٌ محَ رَ  اتٍ فَ رَ عَ  هلِ  أَ ىلَ عَ  هللاِوَ « وا فُ ا انرصَ

 ةَ نَّ جَ ـالـ مْ هُ ـلَـ بَ وجَ أَ وَ  ارِ النَّ  نَ مِ  اتٍ فَ رَ عَ  هلِ أَ  تقِ عِ بِ  هُ تَ كَ ئِ الَ مَ  اهللاُ دَ شهَ أُ 
 IQH»مْ يكُ لَ عَ  يتُ ضَ رَ  وَ وينِ مُ يتُ ضَ د ارْ قَ فَ  ينَ ورِ غفُ وا مَ فُ رِ ـ، انصُ دٍ انَ  مُ ادَ نَ وَ 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
  IRH» ةفَ رَ عَ  جُّ احلَ «

ام يقـرأ يف هـذا اليـوم ومن اجلدير بالذكر هو أنّ دعاء عرفة لعظمتـه إِنّـ
 الدعاء به يف هذه املناسبة هبذايدعى ، فال ينبغي أن )أي يوم عرفة( العظيم

 وإِنّام ينبغي الرجوع إليه يف مجيـع املناسـبات اإلسـالمية بـال اسـتثناء فقط
واالستفادة من مفاهيمه ومعانيه اإلسالمية التي هي أعظم من أن تقرأ مرة 
يف العمر أو عند احلج وإنام جيب الرجوع إليها واالستفادة منها يف األوقات 

 . أوقات احلجغري  أيضا يفاملباركة 

 
 + ++  

                                                             

 .٢٤/ ١٠الوسائل) ١(
 .)فاعرف منزلة عرفة وقيمة وقت الدعاء فيها(، ٢٧٨/  ٢: مستدرك احلاكم) ٢(



 

 ١٠٢١ 

 دعاؤه لعيد األضحى واجلمعة

 
 دعاؤه لعيد األضحى والجمعة 

 
@Í˙b«Ü 

Ú»‡ßaÎ@Ûzö˛a@áÓ»€@J 
 

ونٌ  يمُ كٌ مَ بَارَ ومٌ مُ ا يَ ذَ مَّ هَ هُ ـونَ يفِ IQHاللَّ عُ تَمِ ونَ فِيهِ جمُ لِمُ املُسْ ، وَ
دُ  هَ ، يَشْ كَ بُ  IRHأَقطَارِ أَرضِ الطَّالـِ مْ وَ ـنْهُ ـائِلُ مِ ـبُ  ،السَّ اغِ الرَّ وَ

الرَّ  ــبُ وَ أَنــتَ النَّــاظِرُ  ،اهِ ــودِكَ   وَ ــأَلُكَ بِجُ أَسْ ، فَ مْ هِ ائِجِ ــوَ يفِ حَ
انِ  وَ هَ ، وَ كَ مِ رَ كَ دٍ  ISHوَ َمَّ ىلَ حمُ َ عَ يلِّ ، أَنْ تُصَ لَيكَ أَلتُكَ عَ ا سَ آلِهِ  مَ  وَ

                                                             

وكلّ يوم (وهو من األدعية العظيمة الذي يتناول االستفادة من يوم اجلمعة واألعياد  *
ب إىل اهللا يف األعـامل الصـاحلة واالبتعـاد عـن ) ال يعىص اهللا فيه فهو عيد وذلك بالتقرّ

املعايص واآلثام والطلب من اهللا أن يرشك عبده الداعي مع دعاء الداعني يف هذا اليـوم 
املبارك، كام يشمل الدعاء عىل مفـاهيم اسـالمية عاليـة تتعلـق بالرمحـة اإلهليـة يف هـذه 

ات، وبمعنى احلكومة اإلهلية يف حتقيق العدل والتكافل االجتامعي، وسعادة الفرد املناسب
 .واملجتمع، ثمّ خيتم بدعوات خمتارة فيها اليشء الكثري من خري الدنيا واآلخرة

عظيم الربكة والعطاء، فيوم اجلمعة من أيام العطاء الرباين للعباد الذي : ونممي) ١(
 .ر اهللا إىل عباده بالرمحة والتوبة واإلحسانتقىض فيه احلوائج العظام وينظ

بمعنى يتطلع العباد يف يوم اجلمعة إىل رمحـة اهللا سـيّام السـائلني (حيرض، : يشهد )٢(
 .)واملحتاجني فهو يوم العطاء والرمحة وقضاء احلوائج

سهولة، أي سهولة التحقيق ملا يرجوه العبد من ربه مهام كان عظـيامً وكبـرياً : هوان )٣(
انَ ﴿عينه فإن حتقيقه وتنفيذه عىل اهللا سهلٌ يسري يف  كَ رُ  وَ راً  اهللاِ أَمْ وراً﴾ قَدَ دُ قْ  .مَ

TX 



 

 ١٠٢٢ 
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أَن [ رَ وَ ِيعاً هُ ـلَ  تَغفِ مْ مْ مجَ هُ ائِجَ وَ تَقيضِ حَ كَ وَ مِ رَ كَ ضلِكَ وَ ـا  بِفَ يَ
يم حِ   .IQH]رَ

أَسْ  نَا بِأَنَّ لَكَ املُلْـكَ وَ وَ بَّ مَّ رَ هُ ـدَ الَ لَـكَ أَلُكَ اللَّ مْ  إِلَـهَ إِالَّ  احلَ
الَ  و اجلَ ، ذُ نَّانُ املَنَّانُ ، احلَ يمُ رِ لِيمُ الكَ ، احلَ يعُ أَنتَ ـدِ ، بَ امِ رَ كْ اإلِ لِ وَ

ريٍ  نْ خَ ، مِ نِنيَ مِ بَادِكَ املُؤْ متَ بَنيَ عِ سَ هامَ قَ ، مَ األَرضِ اتِ وَ وَ امَ  السَّ
افِيَةٍ  أَو ةٍ عَ كَ رَ ً  ، أَو بَ دَ لٍ  ،أَو هُ مَ ريٍ  أَو عَ ، أَو خَ تِكَ نُّ  بِطَاعَ ـُ  IRHمتَ

ـعُ لَـ ، أَو تَرفَ هيِمْ بِهِ إِلَيكَ دِ ، هتَ مْ يهِ لَ ، أَو ـبِهِ عَ ـةً جَ رَ كَ دَ نـدَ مْ عِ هُ
                                                             

من املعروف أن الصالة عىل حممد وآل حممد تسبق الطلب يف الدعاء عـادة،  )١(
وهي من بعض رشائط اسـتجابة الـدعاء كـام عهـدناها يف الروايـات واألدعيـة 

رة األوىل أنّ هناك كلامت سـاقطة عـرب الصادرة عن أهل البيت، ويظهر من الفق
االستنساخ لكي يكمل هبا جواب الصالة عىل حممد وآله، ومل أجد هلا يف النسـخ 
التي اطلعت عليها أثراً واهللا هو العامل بحقيقة األمر، ولذا فقد أضفت إىل العبارة 
بعض الكلامت التي هي ليست من أصـل الـدعاء أو مـن الصـحيفة السـجادية 

وإنّام هو اقرتاح من عندي ملن رغب باإلضافة وهي تنسجم مـع رشائـط املباركة 
استجابة الدعاء املوجودة يف الروايات من طلب املغفرة والعفـو، وقـد وضـعت 
هذه اإلضافة بني قوسني لتمييزها عن أصل الدعاء وهلـذا اسـتوجب التوضـيح 

رتبط والتهميش عليها من كوهنا إضافة دخيلة وليست من أصـل الـدعاء وال تـ
 .باإلمام زين العابدين اطالقاً، اللهم فاشهد أينّ قد بلغت وأنت خري الشاهدين

 .)عليهم(، تتفضل حتسن: متن) ٢(
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ريَ  مْ بِهِ خَ رَ تُعطِيهِ فِّ ـوَ ةِ أَنْ تُ ـرَ اآلخِ نيَا وَ ـريِ الـدُّ نْ خَ ظِّـي  IQHاً مِ حَ
يبِ  نَصِ نهُ وَ   .IRHي مِ

مَّ  هُ أَلُكَ اللَّ أَسْ نَا وَ بَّ ، الَ رَ مدَ احلَ ،  إِلَهَ إِالَّ ، بِأَنَّ لَكَ املُلْكَ وَ  أَنتَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ َ عَ يلِّ تِكَ  أَنْ تُصَ وَ ـفْ صِ كَ وَ بِيبـِ حَ ، وَ ـولِكَ سُ رَ كَ وَ بدِ  ،عَ

ــدٍ  َمَّ ــىلَ آلِ حمُ عَ ، وَ ــكَ قِ لْ ــنْ خَ تِــكَ مِ َ ريَ خِ ينَ  وَ رِ ــاهِ ارِ الطَّ  األَبــرَ
ــ ، صَ ــارِ ــةً الَ الَ ـاألَخيَ قْ ـــ يَ ــىلَ إِحصَ  عَ ا إِالَّ ـوَ أَنْ ائِهَ ، وَ  أَنــتَ

بَادِكَ ال نْ عِ مِ مِ ا الْيَوْ ذَ اكَ يفِ هَ عَ نْ دَ الِحِ مَ نَا يفِ صَ كَ ِ نِ ـتُرشْ مِ ؤْ نيَ ـمُ
الَ  بَّ العَ ا رَ رَ لَ ـيَ أَنْ تَغفِ ، وَ نيَ لَــمِ ءٍ ـنَا وَ ْ ـلِّ يشَ ـىلَ كُ مْ إِنَّـكَ عَ  هُ

يرٌ  دِ   .قَ
هُ  ـدتُ ـاللَّ مَّ عَ تـِ ISHمَّ إِلَيكَ تَ اجَ مَ ـبِحَ لْـتُ اليَـوْ كَ أَنزَ بـِ ي، وَ

ـ قْ تـِـفَ اقَ فَ ي وَ نَتـِ ITHيـرِ كَ سْ مَ تِــكَ IUHيـوَ رمحَ كَ وَ تـِ رَ غفِ إِينِّ بِمَ ، وَ
                                                             

 .تكثر: توفّر) ١(
ال توجد يف نسـخة املرجـع وتوجـد يف غريهـا مـن النسـخ ) نصيبي(كلمة  )٢(

 .املعتربة
 .قصدت، توجهت: تعمدت )٣(
ول وال قوة وال يستطيع شيئاً إال بلطـف فليس لإلنسان ح(حاجتي : فاقتي )٤(

 .)اهللا ورمحته وفضله
 .ذيلّ وخضوعي: مسكنتي )٥(
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نِّ  ثَقُ مِ يلِ ـأَوْ مَ لَ IQHي بِعَ ، ـ، وَ نُـويبِ نْ ذُ عُ مِ سَ محَتُكَ أَوْ رَ تُكَ وَ رَ غفِ مَ
لَ  لِّ عَ دٍ حَ ـى مُ ـفَصَ آلِ مُ  مَّ دٍ ـوَ مَّ ةٍ حَ اجَ لِّ حَ اءَ كُ ضَ لَّ قَ وَ تَ يَ  ، وَ هِ

يْ ـلِ  تَ ا، وَ يهَ لَ تِكَ عَ ريِ ي بِقُدرَ ،  IRHسِ ي إِلَيـكَ قـرِ بِفَ ، وَ لَيـكَ لِكَ عَ ذَ
بْ  ْ أُصِ إِينِّ ملَ نِّي، فَ نَاكَ عَ غِ َ  ISHوَ ريْ طُّ خَ ْ يَصإِالَّ  ITHاً قَ ملَ ، وَ نكَ فْ ـ مِ رِ

دٌ  طُّ أَحَ وءاً قَ نِّي سُ الَ عَ ، وَ كَ ريُ نيَـايَ غَ دُ يتِ وَ ـرَ ـو ألَمـرِ آخِ  أَرجُ
اكَ  وَ   .سِ

                                                             

إذ ال يعلم مصري العبادات والطاعات هل ستحىض بالقبول مـن اهللا أم ال؟   )١(
فلو حاسب اهللا عبـده عـىل إخـالص النيـة وسـالمة العبـادة ومـد مطابقتهـا 

واملرتبطة بغريها مـن اجلوانـب كالطهـارة للرشوط الفقهية واإليامنية املتعلقة هبا 
يء ـوالكسب احلالل والزكاة وأشباه ذلك، ملا سلم من هـذه العبـادات إال الشـ

ي﴿: القليل القليل، بينام رمحة اهللا ومغفرته مضمونة لعباده يف كتابه بقوله َتـِ محْ رَ  وَ
عَتْ  سِ لَّ  وَ ءٍ  كُ ْ نْ ﴿ ﴾يشَ مَ رُ  وَ فِ نُوبَ  يَغْ رُ  ال اهللاَ نَّ ﴿إِ  ﴾اهللاُ إِالَّ  الذُّ فِ كَ ـيُشْ  أَنْ  يَغْ هِ  رَ  بـِ

رُ  فِ يَغْ ا وَ لِكَ  دُونَ  مَ ﴾ ملَِنْ  ذَ اءُ  .يَشَ
حتقـق حاجـات العبـد مـن اهللا مهـام كانـت كبـرية (سهولة وهـوان : تيسري )٢(

 .)وعظيمة يف نظر العبد فهي عند اهللا سهلة بسيطة هيّنة
 .أحقق: أصب )٣(
) بمعنـى فـيام مضــى(ص بـالنفي ظرف زمان الستغراق املايض وخيت: قط )٤(

واملراد أنه لوال لطف اهللا وفضـله ملـا اسـتطاع العبـد حتقيـق أي خـريٍ لـدنياه أو 
 .آخرته
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بَّأَ  عَ تَ يَّأَ وَ َ نْ هتَ مَّ مَ هُ ةٍ IQHاللَّ ـادَ فَ ، لِوِ دَّ تَعَ اسْ دَّ وَ أَعَ لُـوقٍ  IRH، وَ  إِىلَ خمَ
ف اءَ رِ جَ هِ ـرَ نَ  ISHدِ افِلِ ـوَ يلِ ITHهِ ـوَ لَبَ نَ طَ إِلَيـكَ  IUHهِ ـ، وَ ، فَ هِ تـِ ائِزَ جَ وَ

الَ  اـيَ  وْ انَتِ  يَ مَ مَ  كَ يِئَتِي اليَوْ عبِئَتِي، هتَ تَ ادِي وَ إِعدَ ادِي،  وَ تِعدَ اسْ وَ
كَ  فدِ رِ كَ وَ فوِ اءَ عَ جَ تِكَ  ،رَ ائِزَ جَ يلِكَ وَ لَبَ نَ طَ   .وَ
ـ لَ ـلِّ عَ مَّ فَصَ هُ ــاللَّ دٍ ـى مُ مَّ ـ حَ آلِ مُ دٍ ـوَ مَّ الَ حَ بِ ـيِّــخَ ـتُ  ، وَ

لِ ـيَ ـال مَ ذَ نْ الَ ـوْ ا مَ ائِي، يَ جَ نْ رَ فِ  كَ مِ ائِلٌ  IUHيهِ حيُ الَ  ،سَ ـهُ  وَ نقُصُ يَ
                                                             

  .هزجتهتيّأ، : أتعب) ١(
واملقصود من العبارة إنّ من استعدّ (، الورود قدوماليء، ـمجـال: وفادةال) ٢(

اً ـعدته أو توقعـللقدوم عىل شخصية كبرية اجتامعيـة أو سياسـية طلبـاً ملسـا
هـاه، فـانه وعطايـإلحس ك وحـدك فـال يوجـد أعظـم ـو إليــي هــإن توجّ

خالئق ـمني ومالـك الـــوأقـدر منـك وأعـىل شـأناً منـك وأنـت ربّ العالـ
   .)نيـأمجع

 .عطاؤه، عونه: هُ رفدُ ) ٣(
  .الزيادة يف العطاء والفضل: نوافله )٤(
 .، معروفهعطاؤه: هُ نيلُ ) ٥(
يربمــه، ال يضــجره كثــرة الســؤال أو االحلــاح فيــه أحفــى  ال: حيفيــهال ) ٥(

بمعنـى أن (استقىص يف الـمسـألة ومضـى يف متابعتها حتى النهايـة : السؤال
اهللا سبحانه ال يضجره كثر ما يطلبه السائل، وال يشق عليه عظم ما يطلبه منه، 

 ).وال يزعجه كثرة اإلحلاح يف دعائه
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ـIQHلٌ ـائِ ـنَ  ْ آتِكَ ثِقَ إِينِّ ملَ ـلٍ ـ، فَ مَ نِّـي بِعَ ـ ةً مِ الَ  الِحٍ ـصَ ، وَ متُـهُ دَّ  قَ
لُوقٍ  ةِ خمَ اعَ فَ ، إِالَّ  شَ هُ وتُ جَ ـدٍ رَ َمَّ ةَ حمُ اعَ ـفَ ،   شَ هِ يتـِ أَهـلِ بَ يـهِ (وَ لَ عَ
الَ  مْ سَ يهِ لَ عَ كَ وَ رَّ )مُ قِ يتُكَ مُ رمِ  IRHاً ، أَتَ سِ  بِاجلُ فْ ةِ إِىلَ نَ اءَ اإلِسَ ي، ـوَ

 ْ ، ثُمَّ ملَ اطِئِنيَ نِ اخلَ وتَ بِهِ عَ فَ ي عَ كَ الَّذِ فوِ ظِيمَ عَ و عَ يتُكَ أَرجُ أَتَ
مْ  وفِهِ كُ منَعكَ طُولُ عُ مْ  ISHيَ ـيْهِ لَ ـدتَ عَ ، أَنْ عُ رمِ ظِيمِ اجلُ ىلَ عَ عَ

ةِ  رَ املَغفِ ةِ وَ محَ   .ITHبِالرَّ
، وَ  ةٌ عَ اسِ تُهُ وَ محَ نْ رَ يَا مَ ـا فَ ، يَ يمُ ظـِ ـا عَ ظِيمُ يَ ا عَ ، يَ ظِيمٌ هُ عَ فوُ عَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، صَ يمُ رِ ا كَ يمُ يَ رِ دٍ  كَ َمَّ آلِ حمُ دْ وَ عُ كَ  ، وَ محَتـِ َّ بِرَ يلَ  ،عَ
ضلِكَ  َّ بِفَ يلَ طَّفْ عَ عَ تَ تِكَ  ،وَ رَ غفِ َّ بِمَ يلَ عْ عَ سَّ تَوَ   .وَ

                                                             

فـإن العـبـاد إذا اعطـوا مـن ملكهم شـيئاً نقـص ( و العطاءـمن النيل وه: نائل) ١(
ملكهم بمقدار العـطاء، ولو أعـطوا كـلّ ما عندهم لنفد مـا لـدهيم، أمـا عطـاء اهللا 
ذَ منه يشءٌ حلّ حملّه آخر من دون أن يـنقص البحـر  سبحانه فهو كامء البحر، كلّام اُخِ

ره؟  .)شيئاً، وكيف ينقص عىل اهللا ما هو أوجده وخلقه وصوّ
وهذا االعرتاف الصـادق هللا بالـذنوب وإذالل الـنفس هـو مـن (معرتفاً : مقراً  )٢(

 .)لوازم اإلستغفار والتوبة والصحوة التي يبدل اهللا هبا السيئات إىل احلسنات
واملـراد اسـتمرارهم فــي (، هم عـىل حـال معـنيؤانحباسـهم، بقـا: عكوفهم) ٣(

 .)املعايص والذنوب
ــا رأوا وخري مثال لذلك توبة السح )٤( رة من بني إرسائيل وتوبة قـوم يـونس لـمّ

 .مقدمات العذاب فإن اهللا قبل توبتهم رغم سابقتهم الطويلة فـي اإلثم والعصيان
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ـامَ  ا املَقَ ـذَ مَّ إِنَّ هَ هُ أَ ـلـِ IQHاللَّ ائِكَ وَ فَ لَ يَائِكَ خُ ـعَ  ،صـفِ اضِ وَ مَ وَ
ــكَ  نَائِ ــا ،أُمَ َ مْ هبِ ــتَهُ ص ــي اختَصَ ــةِ الَّتِ فِيعَ ــةِ الرَّ جَ رَ ــدِ  ،يفِ الدَّ قَ

ا وهَ لِكَ  IRHابتَزُّ رُ لِذَ دِّ أَنتَ املُقَ الَ ، الَ ISHوَ ، وَ كَ الَبُ أَمـرُ غَ زُ  يُ َـاوَ  جيُ
أَنتُ املَح ئتَ وَ يفَ شِ ، كَ كَ نْ تَدبِريِ ملَِا أَنتَ ـَّومُ مِ ، وَ ئتَ ـمُ  ى شِ أَعلَ

مٍ ـبِ  تَّهَ ريُ مُ ، غَ الَ  هِ لقِكَ وَ ىلَ خَ تِكَ  عَ ادَ تُكَ ITHإِرَ ـفوَ ادَ صِ تَّى عَ ، حَ
خُ  فَ ـوَ وبـِـلَ غلُ كَ مَ ــاؤُ ، يَ ينَ بتَـزِّ ينَ مُ ـورِ قهُ ـكَ ـنيَ مَ كمَ ونَ حُ رَ

الً  ــدَّ بَ ــوذَ  مُ نبُ ــكَ مَ كِتَابَ ــIUHاً وَ ــةً عَ فَ َرَّ ــكَ حمُ ائِضَ رَ فَ ــاتِ ـ، وَ هَ نْ جِ
                                                             

ني إهلـي وتسـديد يـوال يكون إالّ بتع(مقام اإلمامة أو خالفة اهللا يف األرض ) ١(
 ).ربّاين

وهاـابت) ٢( االمامـة يف الصـالة  ي أن مقـامأ(مون منهم قهـراً ـذها الظالـأخ: زّ
قـد أعطيـت وإمامتـه عـىل األُمـة  ×مـام املعصـوم ال اإلـوهو جـزء مـن اعمـ

 ).لغريهم
 .أي إنّ الذي حدث كان ضمن علمك ومل خيرج عن قدرتك وقضائك )٣(
فاهللا سبحانه قادر عىل تيسري  األمور كيفام يريد ولكن اقتىض أمره وحكمتـه ) ٤(

 .درجته التي ا ستحقها يف اآلخرة منهم اختبار العباد يف الدنيا لينال كل
ي طرحـه أيء ـنبذ الشـ( خريناملنبوذ املطرود، املهجور من قبل اآل: منبوذاً ) ٥(

واملراد ان أحكام اهللا يف كتابه الكريم ال يعمل هبا وإنام ) عتداد بهورمى به لقلة اال
كانـت حيكم بغريها من املذاهب الوضعية التي وضعها اإلنسان الناقص لنفسه ف

 .سبباً للظلم الذي حلق بالبرش يف كل مكان سابقاً والحقاً 



 

 ١٠٢٨ 

 دعاؤه لعيد األضحى واجلمعة

اعِكَ  بِيِّ ، IQHأَرشَ نَنَ نَ سُ تـوَ ةً ـكَ مَ وكَ  .رُ
 َ يضِ ـنْ رَ مَ ، وَ ينَ ـرِ اآلخِ نيَ وَ لـِ ـنَ األَوَّ مْ مِ هُ اءَ نْ أَعدَ مَّ العَ هُ اللَّ

الِ  عَ أَتبَ ـبِفِ مْ وَ هُ يَاعَ أَشْ مْ وَ مْ ـهِ هُ   .اعَ
ــ ــلِّ عَ ــمَّ صَ هُ ــدٍ ـاللَّ َمَّ ــدٍ  ىلَ حمُ َمَّ آلِ حمُ ، وَ ــدٌ ي ِ ــدٌ جمَ ِي ــكَ محَ ، إِنَّ

كَ  رَ بَ اتِكَ وَ وَ لَ صَ آلِ كَ يمَ وَ اهِ يَائِكَ إِبـرَ ـىلَ أَصـفِ ، عَ ِيَّاتِكَ حتَ اتِكَ وَ
وحَ  ــرَّ ال جَ وَ ــرَ ــلِ الفَ جِّ عَ ، وَ يمَ اهِ ــرَ النُّصــ IRHإِب ــنيَ ـوَ التَّمكِ ، وَ ةَ رَ

التَّأيِيدَ لَ  ، ـوَ نِ بِكَ يامَ اإلِ يدِ وَ نْ أَهلِ التَّوحِ لنِي مِ اجعَ مَّ وَ هُ ، اللَّ مْ هُ
األَئِ  ولِكَ وَ سُ يقِ بِرَ التَّصدِ نْ وَ ـَّ ، ممِ مْ تَهُ ـاعَ تَمـتَ طَ ينَ حَ ـةِ الَّـذِ مَّ

الَ  بَّ العَ نيَ رَ ، آمِ يهِ دَ ىلَ يَ عَ لِكَ بِهِ وَ ي ذَ رِ نيَ ـجيَ  .مِ
بَكَ إِالَّ  ضَ دُّ غَ رُ مَّ لَيْسَ يَ هُ الَ اللَّ ، وَ ـكَ لْمُ طَكَ إِالَّ   حِ ـخَ دُّ سَ ـرُ  يَ

الَ  ، وَ كَ فوُ ابِكَ إِالَّ عَ قَ نْ عِ ِريُ مِ الَ  جيُ ، وَ محَتُكَ ن رَ نـكَ إِالَّ  يُ ينِي مِ  جِ
                                                             

لأ: حمرفة عن جهات ارشاعك) ١( عـت ظعـن و ةي مبدّ يفتهـا وحالتهـا التـي رشّ
، فقوانني األحكام املدنية، وقانون العقوبـات الفرنسـية، قـد حـالّ صلعليها يف األ

اإلنسـان هـو أعلـم مـن حملّ القوانني اإلسالمية أو األحكام اإلهلية للبرش، وكـأن 
خالقه الذي وضع له هذه القوانني املنسجمة مـع قـوانني خلـق اهللا يف الكـون كلّـه 

 .﴾اهللاُ أَمِ  أَعلَمُ  أَأَنتُمْ  قُلْ ﴿ والتي من دوهنا لن يصل اإلنسان إىل العدالة أو السعادة
وح) ٢(  .الراحة واالرتياح يف حتقيق أمر اهللا والعمل بتكاليفه الرشعية: الرَّ
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عُ  ُّ ـدٍ  IQHالتَّرضَ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ ، فَصَ يكَ ـدَ بَنيَ يَ ـدٍ  إِلَيكَ وَ َمَّ آلِ حمُ ، وَ
بْ لَ  هَ ي ـوَ يـِ ـا حتُ َ ي هبِ ةِ الَّتـِ ـدرَ جـاً، بِالقُ رَ نكَ فَ نْ لَـدُ ي مِ ِ ا إِهلَ نَا يَ

 ُ ا تَنرشُ َ هبِ بَادِ، وَ اتَ العِ يْ  IRHأَموَ   .دِ تَ البِالَ مَ
الَ  نِ وَ لِكْ ً ـ هتُ ـامَّ ـي غَ ِ ـا إِهلَ ي ي يَ نـِ فَ رِّ عَ تُ ، وَ يبَ يلِ تَّـى تَسـتَجِ ، حَ

الَ  ، وَ ـيلِ ـى أَجَ نْتَهَ افِيَةِ إِىلَ مُ أَذِقنِي طَعمَ العَ ائِي، وَ عَ ةَ يفِ دُ ابَ جَ  اإلِ
تْ  مِ الَ  ISHتُشْ ي، وَ وِّ دُ نُقِييبِ عَ نْ عُ نهُ مِ َكِّ الَ ITH متُ َّ ، وَ يلَ لِّطْهُ عَ  . تُسَ

عتَنِ  فَ ي إِنْ رَ ِ نِ ـإِهلَ عُ ي يَضَ ا الَّذِ نْ ذَ مَ عتَنـِ IUH؟يـي فَ ضَ إِنْ وَ ي ـوَ
                                                             

ع) ١(  .واالبتهال التوسل: الترضّ
 .ي بعد املوتيحت: تنرش) ٢(
ي تشمت) ٣(  .تي وبالئيبمصيب هتفرح: يب عدوّ
 .أي ان يفرض عيل ما يريد ويرغمني عىل فعله) ٤(
تأمل يف هذه العبارة أهيا الداعي واستفد منها (وقدري  حيط من قيمتي: يضعني) ٥(

ن يريد اهللا أن يرفع قدره وشأنه فال تستطيع قـوة يف  يف اخالص العمل لوجه اهللا فمَ
األرض أن حتول دون ذلك، بل حتى لو كانت الغلبة للطواغيت لربهة مـن الـزمن 

وهُ ﴿ هُ فَأَطَاعُ مَ فَّ قَوْ تَخَ ﴾ فان احلق يظهر بمرور الزمان، وخري مثال عىل ذلك ما فَاسْ
ية قرابة ثامنـني فقد لعن عىل املنابر يف حكومة بني أم× جر عىل أمري املؤمنني عيل 

بقي عيل ويل اهللا وسـقط أولئـك الطواغيـت يف مزبلـة التـاريخ × عاماً ولكن عيل 
ففي كل عام تتـأجج ثورتـه × ومثلها قضية احلسني. تتبعهم لعنة الالعنني إىل األبد

ن أخلص هللا نرصه اهللا يف الدنيا واآلخرة  .وتتسع أبعادها إىل أطراف العامل، فمَ



 

 ١٠٣٠ 

 دعاؤه لعيد األضحى واجلمعة

نِي عُ رفَ ي يَ ا الَّذِ نْ ذَ مَ متَنِ  ؟فَ رَ إِنْ أَكْ ِينُنـِـوَ ي هيُ ا الَّـذِ نْ ذَ مَ  ؟يـي فَ
نتَنِ  إِنْ أَهَ نـِـوَ مُ رِ كْ ي يُ ا الَّذِ نْ ذَ مَ بتَنـِ ؟يـي فَ ذَّ إِنْ عَ ا ـوَ ـنْ ذَ مَ ي فَ

نِ  ُ ي يَرمحَ إِنْ أَهلَ  ؟يـالَّذِ ــنِ ـكتَ ـوَ ي يَ ا الَّـذِ نْ ذَ مَ ضُ لَـكَ ـي فَ عرِ
كَ ـفِ  بدِ هِ  ،ي عَ نْ أَمرِ أَلُكَ عَ سْ لِمتُ أَنَّ  ؟أَوْ يَ د عَ قَ ي ـهُ لَـيْسَ فـِـوَ

كَ ظُل مِ كْ الَ ـحُ ، وَ َـافُ مٌ ـنْ خيَ لُ مَ امَ يَعجَ إِنَّ ، وَ ةٌ لَ جَ تِكَ عَ مَ قِ  يفِ نَ
وتَ  تَ IQHالفَ امَ حيَ إِنَّ ـا IRHعِيفُ اجُ إِىلَ الظُّلْمِ الضَّ ـ، وَ الَيتَ يَ عَ د تَ قَ ، وَ

بِريَ  اً كَ وّ لُ لِكَ عُ نْ ذَ ي عَ ِ   .اً إِهلَ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ دٍ  اللَّ َمَّ آلِ حمُ الَ وَ بَالَ ، وَ نِي لِلْ لْ عَ ْ ضَ  جتَ رَ ، ISHاً ءِ غَ

الَ  بَ وَ تِكَ نَصَ مَ لنِ ITHاً  لِنَقِ هِّ مَ نِ ـ، وَ سْ فِّ نَ نـِـي وَ أَقِلْ يتِ ـي، وَ ثْـرَ ، IUHي عَ
                                                             

وعدم القدرة عىل حتصليه جمـدداً  ليشء أو ذهابه من اليدأي فوت ا: الفوت) ١(
وهذا هو حال املخلوق وليس اخلالق الذي هو عىل كل يشء قـدير وبيـده زمـام 

 .اجراؤهااألمور وتقديرها و
الظلم شأن الضعفاء الذين ال يستطيعون امتالك األمـور بالعـدل والقـدرة ) ٢(

يكون فيه ضعف أو ميل عن احلق ون إىل الظلم واالستبداد وحاشا هللا أن ؤفيلج
 .والعدل

 .)أي ال تعرضني ألنواع البالء والشدائد( هدفاً : غرضاً ) ٣(
 .)أي ال جتعلني اشقى واتعب بنقمتك( تعباً : نصباً ) ٤(
 .خذ بيدي وارفعني من سقطتي: اقلني عثريت)  ٥(



 

 ١٠٣١ 

 دعاؤه لعيد األضحى واجلمعة

الَ  بْتَلِيَنِّيوَ ـرِ بَـالَ  ءٍ بِبَالَ  IQH تَ ـىلَ أَثَ ـةَ ءٍ عَ قِلَّ ي وَ فِ ـعْ  ضَ ـرَ ـد تَ قَ ، فَ
تِ  يلَ تَضَ ـحِ عِي إِلَيْكَ ـي وَ   .رُّ

وذُ بِكَ  ـدٍ  أَعُ َمَّ ـىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ بِكَ ضَ نْ غَ مَ مِ مَّ اليَوْ هُ ،  اللَّ هِ آلـِ وَ
أَعِذينِ  ىلَ . وَ لِّ عَ ، فَصَ طِكَ خَ نْ سَ ريُ بِكَ مِ تَجِ أَسْ ـدٍ وَ َمَّ ،   حمُ هِ آلـِ وَ
رينِ  أَجِ أَلُكَ أَمن .وَ أَسْ ـدٍ ـوَ َمَّ ـىلَ حمُ ـلِّ عَ ، فَصَ ابِكَ ذَ نْ عَ هِ  اً مِ آلـِ وَ
ــي نِّ آمِ ــدٍ  .وَ َمَّ ــىلَ حمُ ــلِّ عَ ، فَصَ يكَ ــتَهدِ أَسْ ،  وَ ينِ ــدِ اه ــهِ وَ آلِ وَ

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ كَ ُ تَنرصِ أَسْ ـ وَ انْصُ هِ وَ آلـِ ، ـوَ ُكَ محِ ـرتَ أَسْ ، وَ رينِ
دٍ فَصَ  َمَّ ىلَ حمُ ارْ  لِّ عَ آلِهِ وَ نِ وَ ـدٍ يـمحَ َمَّ ـىلَ حمُ لِّ عَ يكَ فَصَ فِ تَكْ ، وأَسْ

نِي، فِ اكْ آلِهِ وَ دٍ  وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ قُكَ زِ رتَ أَسْ قنـِ وَ ارزُ هِ وَ آلـِ ي، ـوَ
ـدٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ تَعِينُكَ أَسْ كَ لـِ وَ رُ ـتَغفِ أَسْ نِّـي، وَ أَعِ هِ وَ آلـِ امَ ـوَ

ــ ــلَفَ مِ ــدٍ سَ َمَّ ــىلَ حمُ ــلِّ عَ ، فَصَ ــويبِ نُ ــرْ يلِ  نْ ذُ اغفِ ــهِ وَ آلِ  ،وَ
آلـِ د وَ َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، فَصَ كَ مُ تَعصِ أَسْ منـِ هِ ـوَ اعصِ ـإِينِّ لَـنْ ـوَ ي، فَ

ءٍ  ْ ودَ لِيشَ هتَ  أَعُ رِ لِكَ ـكَ ئْتَ ذَ نِّي إِنْ شِ    .هُ مِ
ا مَ  نَّانُ يَ ا حَ ، يَ بِّ ا رَ بِّ يَ ا رَ ا الــيَ ـا ذَ ، يَ الَ ـنَّانُ امِ جَ ـرَ كْ اإلِ  ،لِ وَ

                                                             

بتوايل املحن والشدائد واملصائب من دون وجود فرصة ( متتحني: تبتلني) ١(
 .)ينهاب
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 دعاؤه لعيد األضحى واجلمعة

دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ لَبـتُ  صَ طَ ، وَ ـأَلْتُكَ ـا سَ ِيعَ مَ بْ يلِ مجَ تَجِ اسْ ، وَ آلِهِ وَ
رهُ  دِّ قَ دهُ وَ أَرِ ، وَ بتُ فِيهِ إِلَيكَ غِ رَ ، وَ أَمْ  ،إِلَيكَ هِ وَ اقضِ ر وَ خِ ، وَ هِ ضِ

نهُ ـيلِ فِيامَ تَقضِ  كْ IQHي مِ ارِ بَ َّ IRH، وَ ـيلَ ـلْ عَ ضَّ تَفَ ، وَ كَ لـِ ، يلِ يفِ ذَ هِ  بـِ
عِدينِ بِامَ تُعطِينِ  أَسْ ، ـوَ كَ ندَ ا عِ ةِ مَ عَ سَ نْ فَضلِكَ وَ دينِ مِ زِ ، وَ نهُ ي مِ

إِنَّ  اسِ ـفَ لـكَ وَ لْ ذَ صِ ، وَ يمٌ رِ يـعٌ كَ ــكَ بِخَ ــرِ اآلخِ عِيمِ نَ ةِ وَ ا، ـرَ هَ
ِنيَ ـيَ  امحِ مَ الرَّ  .ا أَرحَ

 
 
 
 

+ + +  

                                                             

اي اجعل يل اخلري فيام تقضيه منه، وما كان فيه من اذ او سوء يف الـدنيا ) ١(
 او االخرة فارصفه عني

 .اي اجعل يل فيه الربكة التي تعني السعة ودوام العافية واهلناء) ٢(



 

 ١٠٣٣ 

 أحاديث يف اجلمعة وفضلها

 
 أحاديث في الجمعة وفضلها

 

 عة أمهية اجلم يف أحاديث
 

 : قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسولعن 
 يهِ فِ  وْ محُ يَ وَ  ،اتِ نَ سَ احلَ  يهِ فِ  اهللاُ فُ اعِ ضَ يُ  ،امِ يَّ األَ  دُ يِّ سَ  ةِ عَ مُ اجلُ  وميَ  نَّ إِ «
ـتُ وَ  ،اتِ وَ عَ الـدَّ  يهِ فِ  يبُ جِ ستَ يَ وَ  ،اتِ جَ رَ الدَّ  يهِ فِ  عُ رفَ يَ وَ  ،اتِ ئَ يِ السِّ   فُ كشَ

ـوَ  ،امُ ظَ العِ  جُ ائِ وَ احلَ  يهِ فِ  قىضَ تُ وَ  ،اتُ بَ رُ الكُ  هِ ـيفِ  ـ وَ هُ  يـهِ فِ  هللاِ ،يـدِ زِ املَ  ومُ يَ
تَ  لَ وَ  اءُ قَ عُ   IQH» ارِ النَّ  نَ مِ  اءُ قَ طُ

شـأن خـاص وثـواب هلـا بمعنى أن األعامل الصاحلة يف يوم اجلمعـة (
 ) مضاعف ال ينبغي الغفلة عنه

 : قال اجلمعة ومـي خطبة يف ×املؤمنني أمريعن 
ـأَ  دُ يِّ سَ  وَ هُ وَ  اً،يدَ عِ  مْ كُ لَ  اهللاُ هُ لَ عَ جَ  ومَ اليَ  اذَ هَ  نَّ أَ  الَ أَ « ـأَ وَ  مْ كُ امِ يَّ  لُ فضَ

 ،مْ كُ تَ غبَـرَ  يهِ فِ  مْ عظُ ليَ فَ  ،هِ كرِ ذِ  ىلَ إِ  عيِ السَّ بِ  يهِ فِ  اهللاُ مُ كُ رَ مَ أَ  دقَ وَ  ،مْ كُ ادِ عيَ أَ 
 ةِ لَ سـأَ مَ وَ  اءِ ـعَ الدُّ وَ  اهللاِ ىلَ إِ  عِ رُّ ـضَ التَّ  نَ مَ  هِ ـيفِ  وارِ اكثُ وَ  ،مْ كُ تِ يَّ نِ  صخلُ تَ لِ وَ 

 ارَ النـَّ دُ ورِ يُ وَ  ،اهُ عَ دَ  نٍ ؤمِ مُ  لِّ كُ لِ  يهِ فِ  يبُ جِ ستَ يَ  اهللاَ نَّ إِ فَ  ،انِ فرَ الغُ وَ  ةِ محَ الرَّ 
ٍ ستَ مُ  لَّ كُ  ـتَ  اهللاُ الَ قَ  ،هِ تِ ادَ بَ عِ  نْ عَ  كربِ ـوينِ اُ ﴿ :اىلَ عَ بْ  دعُ ـتَجِ ـمْ  أَسْ  إِنَّ  لَكُ

ينَ  ونَ  الَّذِ ُ ربِ تَكْ نْ  يَسْ بَادَيتِ  عَ لُونَ  عِ يَدخُ نَّمَ  سَ هَ ينَ دَ  جَ رِ ـاعلَ وَ  ﴾اخِ  نَّ أَ  وامُ
  IRH» اهعطَ أَ  الَّ إِ  نٌ ؤمِ مُ  بدٌ عَ  ايهَ فِ  اهللاَ لُ سأَ يَ  الَ  ةً كَ ارَ بَ مُ  ةً اعَ سَ  يهِ فِ 

                                                             

 .٦٣ / ٥ :الوسائل) ١(
 .٣٤٨ / ٩٣  :البحار) ٢(
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 أحاديث يف اجلمعة وفضلها

  :قال ×اهللا عبد أيب عن
 فُ خـرَ زَ تُ لَ  انَ نـَاجلِ  نَّ إِ وَ  ،امِ يَّ األَ  نَ مِ  اهَ ريِ غَ  ىلَ عَ  ةِ عَ مُ اجلُ  ومَ يَ  اهللاُ لَ ضَّ فَ «

نْ ـلِ  ةِ عَ مُ اجلُ  ومَ يَ  نُ يُّ زَ تُ وَ   ونَ قُ ابَ سَ تَ تَ  مْ كُ نَّ إِ وَ  ،)اجلمعةصالة أي أتى ( ااهَ تَ أَ  مَ
 ودِ عُ صُ لِ  حفتَ تُ لَ  ءِ امَ السَّ  ابَ بوَ أَ  نَّ إِ وَ  ،ةِ عَ مُ اجلُ  ىلَ إِ  مْ كُ بقِ سَ  درِ قَ  ىلَ عَ  ةِ نَّ اجلَ  ىلَ إِ 
  IQH» ادِ بَ العِ  لِ عامَ أَ 

 ) ساجدوهو ما يستدعي احلرص عىل صالة اجلمعة واملسابقة إليها يف امل(
 : قالملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا 
ـيَّ « عـةِ سَ مُ ، وَ يَّـدُ األَ يَومُ اجلُ نـدَ أَ امِ ـ اهللاِ عظَـمُ عِ ـوَ  زَّ عَ ـنْ  لَّ جَ يَـومِ  مِ

حَ األَ  طْرِ ى وَ ضْ   IRH» يَومِ الفِ
يوم اجلمعة يف إيصال املفاهيم اإلسالمية والسياسية نظراً ألمهية  وذلك(

وما يف ذلك مـن اجـتامع ، عرب صالة اجلمعة وخطبتها لألمة يف كلّ أسبوع
املؤمنني ووصل للعالقات األخوية واإلسالمية التـي بيـنهم وملـا يف يـوم 

  .)اجلمعة من األعامل الصاحلة واملستحبات التي تقرب إىل اهللا
 : قال× عن اإلمام الباقر

قةُ « دَ عةِ  يَومَ  الصَّ مُ ،تُضَ  اجلُ فُ لِ لِ  اعَ ضْ عةِ  يَومِ  فَ مُ ـ اجلُ ـريهِ  ىلَ عَ ـ غَ  نَ مِ
  ISH» امِ يَّ األَ 

                                                             

 .٧٠ / ٥ :الوسائل) ١(
  .٨٩/٢٦٧: بحار األنوار )٢(
 . ٢٢٠: ثواب األعامل  )٣(



 

 ١٠٣٥ 

 أحاديث يف اجلمعة وفضلها

إذ إنّ األعامل الصاحلة يضاعف ثواهبا يف األيام والليايل املباركة كأيـام (
عِ وأيامها وشهر رمضان  وغريها من اآليام التـي فيهـا األعياد وليايل اجلُمَ

 ).مناسبات إسالمية
ادق اإلمامعن   : قال ومشهود﴾ ﴿وشاهد اآلية تفسري يف× الصّ

، يَومُ  دُ اهِ الشَّ « عةِ مُ ةَ  يَومُ  ودُ املَشهُ وَ  اجلُ فَ رَ   IQH»عَ
فكال اليومني املباركني هلام خصوصية يف الرمحة واملغفرة والقـرب مـن (
حيث تفتح أبواب الرمحة والعفو واإلحسان ويفيض اهللا من عطائه عىل  اهللا

 ) عباده الذين سبقوا إىل رضاه
  :قال ×جعفر أيب عن

  IRH» ةَ عَ مُ اجلُ  ومِ يَ  نْ مِ  لُ فضَ أَ  ومٍ يَ بِ  مسُ الشَّ  عتِ لَ طَ  امَ «
املغفرة والرمحة العفو و والعظيم وذلك ملا أعدّ اهللا من الثواب واألجر (

ب إليهالواسعة    .)ملن استثمر هذا اليوم يف طاعة ربّه والتقرّ
  :قال ×الباقراإلمام  عن

نْ «  يـهِ فِ  هُ نَّ إِ فَ  ةِ ادَ بَ العِ  ريَ غَ  ءٍ يشَ بِ  نَّ لَ غِ شتَ يَ  الَ فَ  ةِ عَ مُ اجلُ  ومَ يَ  مْ نكُ مِ  قَ افَ وَ  مَ
  ISH»ةمحَ الرَّ  مُ ليهِ عَ  لُ نزِ تَ وَ  ادِ بَ لعِ لِ  رُ غفَ يُ 

بمعنى ال ينبغي أن يضيّع هذا الوقت املبارك يف األعامل التي ليست هلا (
، بل يستفاد منه يف األعـامل الصـاحلة العباديـة الفرديـة أو ثمرة يف اآلخرة

                                                             

 . ٢٩٩: معاين األخبار  )١(

 .٦٢ / ٥  :الوسائل) ٢(
 .٣٤٨ / ٩٣ :البحار) ٣(



 

 ١٠٣٦ 

 أحاديث يف اجلمعة وفضلها

طفية والثقافية وزيـارة من التوجه لألرسة وتلبية حاجاهتا العا ،االجتامعية
 ) االخوان واألرحام وأداء احلقوق والواجبات االجتامعية والدينية

  :قال ×الصادقاإلمام  عن
َ  مْ هُ صَّ خَ  هِ ادِ بَ  عِ يفِ  مَ ائِ رَ كَ  هللاِ نَّ إِ « ُ  ةِ يلَ لَ  لِّ  كُ ا يفِ هبِ ُ  ومِ يَ وَ  ةٍ عَ مجُ وا رُ كثِ أَ ، فَ ةٍ عَ مجُ

  IQH»ملسو هيلع هللا ىلصيبِ  النَّ ىلَ عَ  ةَ الَ الصَّ وَ   اهللاِىلَ عَ  اءَ نَ الثَّ وَ  يحَ سبِ التَّ وَ  يلَ هلِ ا التَّ يهَ فِ 
حيث يمكن أداء التسبيح والتهليل والتمجيد هللا والصالة عـىل النبـي يف (

أوقات الصالة املباركـة أو مـن خـالل أداء األعـامل املنزليـة أو الشخصـية 
 ).ض وما شابه حيث يستفاد منها كعبادة أخروية ودنيويةكالتسوق أو الرتيّ 

 : قال× أمري املؤمننين ع
 ابُ جَ سـتَ يُ  اتٍ اعَ سَ  يهِ فِ  نَّ إِ فَ  ،اءَ عَ الدُّ وَ  ةِ عَ مُ اجلُ  ومِ يَ  يفِ  ةَ لَ سأَ املَ  وارُ كثِ أَ «

ْ  امَ  ةُ لَ سأَ املَ وَ  اءُ عَ الدُّ  ايهَ فِ   نَّ أَ  وامُ اعلَ وَ  ،وقٍ قُ عُ وَ  ةٍ يَ عصِ مَ وَ  ةٍ يعَ طِ قَ بِ  ودعُ تَ  ملَ
َّ وَ  ريَ اخلَ    IRH»ةَ عَ مُ اجلُ  ومَ يَ  انِ فَ اعَ ضَ يُ  الربِ

ولذا يالحظ أنه يوجد عدد من األدعية املستحبة املخصوصـة يف يـوم (
باإلضـافة إىل عـدد آخـر مـن ÷ اجلمعة الـواردة عـن النبـي واهـل بيتـه
 ).املستحبات املندوب إليها يف يوم اجلمعة

  :الـق ×الصادقعن اإلمام 
ـ يتـِالَّ  هُ تَ جَ احَ  اهللاُ رَ خِّ ؤَ يُ فَ  ةِ اجَ احلَ  يفِ  ودعُ يَ لَ  نَ ؤمِ املُ  نَّ إِ « ـ ىلَ إِ  لَ أَ سَ  ومِ يَ

                                                             

 .٦٨ / ٥ :الوسائل) ١(
 .٦٩ / ٥ :الوسائل) ٢(



 

 ١٠٣٧ 

 أحاديث يف اجلمعة وفضلها

  IQH» ةِ عُ مُ اجلُ  ومِ يَ  ضلِ فَ بِ  هُ صَّ خُ يَ لِ  ةِ عَ مُ اجلُ 
ر استجابته ليواصل( الدعاء يف ليلة اجلمعة ويومها  لالنسان بمعنى يؤخّ

  .)م الثواب واجلزاء يف يوم اجلمعةيينال عظحتى 
 

  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن
م يفِ  نَّ إِ « بِّكُ مْ امِ دَهرِ يَّ  أَ لِرَ حَ  كُ وا لَ نَفَ ضُ رَّ تَعَ ، فَ هُ أَ  اهَ ـاتٍ لَّ م  نْ لَعَ يبَكُ يُصِ

نهَ  ةٌ مِ هَ الَ ا فَ نَفحَ   IRH» اً دَ بَ ا أَ  تَشقَونَ بَعدَ
 

املغفرة والثواب ومن فيها بمعنى أن هناك أوقات مباركة يضاعف اهللا (
وليايل وأيام شهر رمضان وأوقات احلج وأوقات  وأيامهاع اجلُمَ ليايل ذلك 

  .)ة اليومية وعدد أخر من املناسبات تناولتها الروايات الرشيفةالصال
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
مْ « كُ ريَ دَهرَ بُوا اخلَ ، وَ  اُطلُ لَّهُ واكُ ضُ رَّ حاتِ اهللاِ تَعَ حـاتٍ  نَّ إِ ، فَ لِنَفَ هللاِ ِ نَفَ
نْ  َ  مِ يبُ هبِ تِهِ يُصِ محَ نْ رَ نْ  اءُ شَ يَ  ا مَ   ISH» ادِهِ بَ عِ  مِ

 

الرمحات اإلهلية هي أعم من يوم اجلمعـة وتشـمل وهذه النفحات أو (
حيث ينبغـي للمـؤمن أن واألعامل املعظمة عند اهللا كل املناسبات املباركة 

 ) يسارع لالستفادة منها واملبادرة إليها
 

                                                             

 .٦٨ / ٥: الوسائل) ١(
ل  )٢(  .٢١٣٢٤: كنز العامّ
ل  )٣(  .٢١٣٢٥: كنز العامّ



 

 ١٠٣٨ 

 أحاديث يف اجلمعة وفضلها

 املواظبة عىل صالة اجلمعة 
 : قالملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهللا

نْ « ةَ  تَىأَ  مَ عَ مُ لَ ال استَأنَفَ  اً ابَ احتِسَ وَ  اً نَ يامَ إِ  اجلُ   IQH» عَمَ
باً ( فقـد فـاز لتامساً لفضـله اووطاعة له إىل اهللا بمعنى من صىلّ اجلمعة تقرّ

رصم ـيف خالل االسبوع املن السيئاتأو  ه من اللممبرمحة اهللا وعفوه عامّ ارتكب
 بعـدها وفتحـت لـهإىل اجلمعـة احلـارضة من بعد صالة اجلمعة املاضية أي 

بَـائِرَ  مل صـالحليبدأ فيها ع صفحة جديدة من احلساب تَنِبُـونَ كَ ْ ينَ جيَ ـذِ ﴿الَّ
ةِ﴾ رَ فِ عُ املَغْ اسِ بَّكَ وَ مَ إِنَّ رَ شَ إِالَّ اللَّمَ احِ وَ الْفَ ثمِ وَ   .)اإلِ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ةُ « عَ مُ جُّ  اجلُ   IRH» اكِنيِ املَسَ  حَ
وذلك لعظيم األجر والثواب الذي خصصـه اهللا لعبـاده يـوم اجلمعـة (

 )والتقرب إليهمن الثواب والطاعة له فجعله بمثابة احلج 
  :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهللا رسول عن

ـ نَّ إِ « ـ اذَ هَ ــنْ فَ  ني،مِ سـلِ مُ لْ لِ  اهللاُ هُ لَـعَ جَ  يــدٍ عِ  ومُ يَ ـ مَ ــمُ اجلُ  ىلَ إِ  اءَ جَ  ةِ عَ
  ISH»اكِ وَ السِّ بِ  مْ يكُ لَ عَ وَ  نهُ مِ  سَّ مَ ليَ فَ  يبٌ طِ  هُ ندَ عِ  انَ كَ  نْ إِ وَ  لْ سِ غتَ يَ لْ فَ 

غتسل املؤمن غسل اجلمعة قبل الصالة ثم أي يستحب يف يوم اجلمعة أن ي(
 )النظيفة ثم يأيت إىل املسجد مسبحاً مالبسه من يتزين ويتعطر ويلبس 

                                                             

 . ١/٤٢٧: كتاب من ال حيرضه الفقيه  )١(

 . ٣٧: وات الدع )٢(

 .٢١٣ / ١ :مفتاح اجلنات) ٣(



 

 ١٠٣٩ 

 أحاديث يف اجلمعة وفضلها

يوم  الدعاء فيها يستجاب التييف بيان الساعة  ×عن اإلمام الصادق
  :قالاجلمعة 

 خـرَ أُ  ةٌ اعَ سَ وف، وَ فُ الصُّ  يَ وِ ستَ تَ  نْ  أَ ىلَ إِ  ةِ طبَ اخلُ  نَ ام مِ مَ اإلِ  اغِ رَ فَ  نيَ ا بَ مَ «
  IQH»قتِ الوَ  كَ لِ  ذَ و يفِ دعُ تَ × ةمَ اطِ فَ  تْ انَ كَ ، وَ مسِ الشَّ  وبِ رُ  غُ ىلَ إِ  ارِ هَ النَّ  نَ مِ 

أي إن هذه األوقات املباركة خصوصية وشأنية يف استجابة الـدعاء  فينبغـي (
 ).ملن كانت له حاجة أو أراد فضل اهللا أن يستفيد من هذه الفرصة اإلستثنائية

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
» َّ نيَ نْ  امٌ قوَ أَ  لَيَنتَهِ مُ  مِ هِ دعِ ، IRHوَ عاتِ مُ نَّ  وْ أَ  اجلُ ِم ىلَ عَ  لَيُختَمَ لُوهبِ  ثُـمَّ  قُ

ونَنَّ  نَ  لَيَكُ   ISH»افِلِنيَ الغَ  مِ
أي أن من يرتك احلضور يف املساجد يوم اجلمعة إلمهالـه وهتاونـه هبـا (

والصفاء الروحـي خيتم اهللا عىل قلبه يف حرمانه من موارد اخلشوع واإلنابة 
واإلهتامم بالقضايا والشؤون اإلسالمية حتـى يكـون حالـه حـال الـذين 

 ).شغلتهم الدنيا واستولت عىل عقوهلم وقلوهبم
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

نْ « كَ  مَ َعٍ  ثَ الَ ثَ  تَرَ َ  مجُ نَ هتَ َ  اً اوُ بَعَ  اهبِ لبِهِ  ىلَ عَ  اهللاُ طَ   ITH» قَ
                                                             

 .٣٤٨ / ٩٣ :البحار) ١(
قد يكون املراد فيها هي ترك اجلمعات أو عدم مواصلتهم لصالة اجلمعة، : ودعهم )٢(

 . ثمّ تعرضت الكلمة للتشويه

 . ٥/٦: وسائل الشيعة  )٣(

 . ٥/٦: وسائل الشيعة  )٤(



 

 ١٠٤٠ 

 أحاديث يف اجلمعة وفضلها

وغلبت عليه نفسه فلم يعـد  أي أصابه اهللا بقسوة القلب وحتجر الفكر(
هيتم بأمر اإلسالم واملسلمني ومل يشاركهم يف قضاياهم ومشاعرهم واختذ 

 ). هواه إهلاً يعبد من دون اهللا
 : قال× عن اإلمام الصادق

ـ نْ مِ  اهللاِ ندَ عِ  مُ عظَ أَ وَ  ،امِ يَّ األَ  دُ يِّ سَ  اجلمعة ومَ يَ  نَّ إِ «  ومِ يَـوَ  طـرِ الفِ  ومِ يَ
ْ  ةٌ عَ اسَ  يهِ فِ وَ  ،ىضحَ األَ   ،اهُ عطَـأَ  الَّ إِ  اً يئَ شَ  دٌ حَ أَ  ايهَ فِ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاَ لِ سأَ يَ  ملَ

ْ  امَ    IQH» اً امَ رَ حَ  لْ سأَ يَ  ملَ
 

 إدخال الرسور عىل األهل واإلخوان 
 : قال× عن أمري املؤمنني

فُ أَ « مهَ أَ  واطْرِ لِّ  يفِ  الِيَكُ ُعةٍ  كُ ـنَ  يءٍ ـبشَ  مجُ ،الفَ  مِ ـةِ ـيْ  اكِهَ ـ كَ حُ رَ فْ  وايَ
عةِ ابِ  مُ   IRH» جلُ

اعطاء يوم اجلمعة ميـزة عـن بقيـة األيـام بادخـال  ينبغي للمؤمن بمعنى(
الرسور والفرح عىل األرسة مجيعاً، كاعداد طعـام خـاص حمبـوب لـدهيم، أو 

  .)إضافة الشتغاله بأعامل اجلمعة القيام بفعالية أو نشاط حيبّه األهل واألوالد
 : قال× الباقر اإلمامعن 

ريُ « ُّ اوَ  اخلَ فُ يُضَ  لرشَ عةِ  يَومَ  اعَ مُ   ISH» اجلُ
 ) أن األجر يضاعف لفاعله يوم اجلمعة إن خرياً فخري أو رشاً فرشبمعنى (

                                                             

 .٣٢٧ / ٩٣ :البحار) ١(
 . ١٠٤/٧٣: بحار األنوار  )٢(

 . ٨٩/٢٨٣: بحار األنوار )٣(



 

 ١٠٤١ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

 
 دعاؤه في دفع كيد األعداء

 
@Í˙b«Ü 
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تَنِي إهلِي يْ دَ تُ  هَ وْ لَهَ ظْتَ IQHفَ عَ وَ لَيْتَ  IRH،وَ أَبْ ،وَ تُ ـوْ قَسَ يـلَ  فَ مِ  ISHاجلَ

                                                             

هذا الدعاء من األدعية اجلميلة جـداً يف مضـامينه وصـياغته األدبيـة الرفيعـة  *
والتي حمورها االستعانة باهللا والطلـب منـه يف دفـع كيـد األعـداء والنجـاة مـن 

هم، حيث يبدأ بتمجيد اهللا ثم ذكر إحسانه ولطفه يف خمتلف الشدائد  واملحـن رشّ
ت أن تصيب الداعي لوال لطـف اهللا وفضـله واحسـانه مـع أنّ ميـزان التي كاد

ة والقدرة كان لصالح األعداء يف قبال  ضعف قدرة الداعي عىل صدّ الـبالء القوّ
اه عنه ودفعه واخلالص منه، ولكن اهللا بلطفه وفضله  حيـث مـن رشه وأذاه، نجّ

بالء واملكـر الـبديع وتصوير مجيل ملختلف حاالت يتناول الدعاء يف استعراض 
، فضل اهللا يف دفع أذاهم والنجـاة مـنهمواالعداد لألذ من قبل األعداء وبيان 

ل يف هناية الدعاء هبذا الفضل العظيم من اهللا وجيعله سبباً لـدوام الرمحـة  ثمّ يتوسّ
ة وحمنة  .والعافية والنجاة من كلّ بالء وكلّ شدّ

ولكـن مـع ذلـك خـدعني  أي هديتني إىل اإليامن بك وعرفتني معامل دينك )١(
 .الشيطان وشغلني عنك يف أمور الدنيا وهلوها

فت : وعظت )٢( من عذابك يف اآلخرة وعقوبتك يف الدنيا (زجرت، نصحت، خوّ
ه إىل ما يقيني عذابك واهتم بأمور اآلخرة  .)ولكن مع هذا مل خيشع قلبي ومل أتوجّ

أمـوري كلهـا  وأحسـنت يل يف(فعلت معي مجيل األفعـال : أبليت اجلميل )٣(
 .)ولكن رغم إحسانك ونعمك مل أمتنع عن املعايص والذنوب

TY 



 

 ١٠٤٢ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

يْ  عَصَ تَنِيـهِ فَ فْ رَّ رتَ إذْ عَ ا أَصـدَ فْتُ مَ رَ ، ثُمَّ عَ تُ  ،IQHتُ رْ فَ ـتَغْ اسْ فَ
لْتَ  أَقَ ْتَ  ،IRHفَ رتَ عُدتُ فَسَ دُ  ،فَ مْ ي احلَ لَكَ إهلِ  . فَ

تُ  مْ قَحَّ الَ  ISHتَ ةَ اهلَ دِيَ عَابَ أَوْ لْتُ شِ لَ حَ ، وَ لَفٍ  ITHكِ تُ  ،تَ ضْ رَّ عَ تَ
اتِكَ  ـطَوَ ا لِسَ ولـIUHِفِيهَ لُ بِحُ وـ، وَ قُ ا عُ تِي إلَيْـكَ هَ ـيلَ سِ وَ ، وَ كَ اتـِ بَ

يدُ  تِ IVHالتَّوحِ يعَ رِ ذَ ـكَ  IWHيـ، وَ عَ ِذْ مَ ْ أَختَّ ملَ يْئاً، وَ كْ بِكَ شَ ِ ْ أُرشْ أَينِّ ملَ
                                                             

 .أي عرفت سوء فعيل ومعصيتي بفضل هدايتك ولطفك )١(
واملراد أنّه رغم فضـل اهللا (أهنضت بعد العثرة، أي غفرت يل ذنويب : أقلت )٢(

لك يف تنبيه عبده لسوء حاله والذي دفعه إىل اإلستغفار والتوبة ولكنه عاد بعد ذ
إىل فعل املعايص فكان اجلزاء من اهللا هو السرت عىل عبده جمدداً وعدم املعاجلة له 

 .)بالعقوبة
واملراد ارتكبت املعايص عامداً متعمداً رغم علمـي (دخلت عنوة : تقحمت )٣(

 .)أهنا توصل إىل اهلالك والنار
فروع هالك، أي نزلـت أمـاكن اهلـالك والعقوبـة بـالتعرض : شعاب تلف )٤(
 .عاصيكمل
أي اسـتحققت بفعـل املعـايص (بطشـك وشـدتك يف األخـذ، : سطواتك )٥(

 .)الشديدة عقوبتك
بالفضـل هللا واالعـرتاف مقابلهـا بالـذنوب االقـرار هـو من العبارة واملراد  )٦(

والعصيان واستحقاق العقوبة ولكن العذر يف الدعاء واملسألة هو التوحيد وعدم 
رُ  الَ  اهللاَ إِنَّ ﴿ا دونه من الذنوب الرشك والذي وعد اهللا باملغفرة مل فِ كَ  أَنْ  يَغْ َ  بِهِ  يُرشْ

رُ  فِ يَغْ ا وَ لِكَ  دُونَ  مَ نْ  ذَ مَ اءُ  لـِ نْ  يَشَ مَ كْ  وَ ِ دِ  بِاهللاِ يُرشْ قَ  فَ َ ظِيم إِثْامً  افْرتَ  .﴾اً ـعَ
تي: ذريعتي)٧(  .وسيلتي، وعذري، حجّ



 

 ١٠٤٣ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

ــإلـ سِ رتُ إلَيْـكَ بِنَفْ ـرَ ـد فَ قَ ـــهاً، وَ ـرُّ املُسِ فَ إلَيْـكَ مَ ، ـي، وَ يءِ
عُ  زَ فْ مَ يِّعِ لِ ـال IQHوَ ضَ ، الـمُ هِ سِ فْ ظِّ نَ ئِ ـحَ تَجِ لْ  . مُ
مْ  كَ وٍّ  نْ ـمِ  فَ دُ تَ  عَ لَ  IRHىضَ ـانْ يْفَ  يَّ ـعَ تِ  سَ اوَ دَ ،ـعَ ذَ  هِ ـحَ شَ يلِ  ISHوَ
دْ  بَةَ مُ تِهِ ظُ ـفَ ITHيَ أَرهَ ـبَا IUH، وَ دَافَ  IVHيلِ شَ هِ، وَ ـدِّ لَ  IWHحَ اتـِ وَ يلِ قَ

دَ ـسُ  دَّ سَ ، وَ هِ ومِ ي صَ  IXHمُ هِ ـنَحوِ امِ ـهَ ائِبَ سِ نِّـي IYHوَ ـنَمْ عَ ْ تَ ملَ ، وَ
                                                             

هيمـه مـن أمـور  بمعنى إليك يلتجـئ مـن مل ينتبـه ملـا(ملجأ ومستغاث : مفزع )١(
 .)اآلخرة وأضاع عمره يف هلو الدنيا ولعبها

د : انتىض )٢( سـيف عداوتـه، أي شـهر أسـلحته يف حمـاربتي وأظهـر (سـلّ وجـرّ
 .)العداوة واحلقد يف لسانه أو اعالمه السيايس

 .حدّ : شحذ )٣(
 .)استعداداً لقتيل(حافة سكينته، طرف شفرته، : ظبّة مديته )٤(
ق: أرهف )٥(  .رقّ
 .)واملراد بالعبارة أنّه جعل سالحه حاداً جداً (أي طرف حدّ السيف، : شبا حده )٦(
واملعنى أعدّ السموم القاتلـة بخلطهـا مـع املـواد األخـر التـي (خلط : داف )٧(
 .)خفي أمرها كالعسل مثالً ليهلكني ويقيض عيلّ ـت
د )٨( ب بدقة: سدّ ه، صوّ  .وجّ
فها، واملـراد مـن العبـارة السـابقة أن سهامه التي ال ختطئ هد: صوائب سهامه )٩(

إن كانت قديامً كالسـيف والـرمح، (العدوّ قد أعدّ مجيع الوسائل واألسلحة الفتّاكة 
رة أو العبوات الناسفة أو السـيارات املفخخـة، أو  أو كانت حديثاً كاألسلحة املتطوّ

 ذلـك األسلحة الليزرية أو السموم احلديثة ألجل قتيل واخلالص منّي واستخدم يف
سـية أو الفضـائية عـرب األقـامر  كل الوسائل األمنية يف املراقبة سواء األرضية التجسّ

ة  .الصناعية وشبكة االنرتنيت والشبكات املستجدّ



 

 ١٠٤٤ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

ـــ يْ ـــتِ ـعَ اسَ رَ رَ IQHهِ نُ حِ ـــمَ أَضْ نِـــ IRH، وَ ومَ وهَ  ISHيـأَنْ يَسُ ـــرُ  ،املَكْ
نِّي عَ َرِّ جيُ تِهِ  ITHوَ ارَ رَ افَ مَ عَ   .زُ

نَظَرتَ يَ  ي إِ فَ ادِحِ ا إهلِ وَ لِ الفَ نِ احتِامَ ي عَ عفِ ي IUHىلَ ضَ جـزِ عَ ، وَ
نِ اإلِ  نْ عَ دِ مَ دَ ثِريِ عَ يتِ يفِ كَ حدَ وَ ، وَ تِهِ بَ ارَ حَ ينِ بِمُ دَ صَ َّنْ قَ ارِ ممِ  نتِصَ
اينِ  ــاوَ ــدَ  ،IVHنَ أَرصَ ي،  IWHوَ ــرِ ــهِ فِكْ ــلْ فِي ْ أُعمِ ــيامَ ملَ ــبَالءِ فِ يلِ ال

نِي بِنَص أْتَ تَدَ ابْ دْ ـفَ ـدَ شَ ، وَ كَ يرِ رِ لْـتَ  IXHتَ أَزْ لَ ـمَّ فَ ، ثُ كَ تـِ وَّ  IYHبِقُ
                                                             

م تغفـل عـن مراقبتـي اسـتعداداً ـلـ )بوسائلها احلديثة(أي إنّ أجهزته األمنية  )١(
 .لالنتقام والتخلّص منّي

ة وخطط لقتيل واخلالص منّينو يف نفسه وأعدّ : أضمر )٢(  .العدّ
 .)االذ واملوت القاتل(يذيقني، : يسومني )٣(
مـن السـمّ (أو رشبـة بعـد أخـر  ،جرعة بعد جرعـة املوت يسقيني: جيرعني )٤(

 .)القاتل كناية عن االستعداد والتصميم عىل القتل حتى النهاية
 .املصائب الشديدة: الفوادح )٥(
 .عاداين: ناواين )٦(
ح أن ـواملراد مـن العبـارة التوضيـ) (لقتيل(أعدّ وراقب وهيّأ وخطّط : دـرصأ )٧(

ة  ه له العـدو مـن العـدّ اهللا سبحانه ملا رأ ضعف حال عبده الداعي يف قبال ما أعدّ
ل عليه بنرصه رغم ضعفه وقلّة حيلته  .)والعدد والوسائل املهلكة تفضّ

تني، أي بعـد مـا علمـت: شددت أزري )٨( ضـعفي يف مواجهـة  أسـندتني، قـويّ
ة املعنوية  والصـرب األعداء وقلة إمكانيتي وقدريت يف القضاء عليهم، مننت عيلّ بالقوّ

 .عليهم بفضلك وقدرتكواملواصلة حتّى بلغت يب النرص 
  .)بأسه وقوته املادية واملعنوية(كرست : فللت )٩(



 

 ١٠٤٥ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

هُ ـلِ  دَّ ْعٍ IQHيَ حَ نْ بَعدِ مجَ هُ مِ تَ ريَّ صَ يـدٍ  ، وَ دِ هُ  عَ حـدَ يْـتَ IRHوَ أَعلَ ، وَ
عبِي يْهِ  ISHكَ لَ هُ عَ دَ ـدَّ ا سَ لْتَ مَ عَ جَ ودَ  ITH، وَ ـردُ ْ مَ ـهُ ملَ دتَ دَ رَ ، فَ يْـهِ لَ اً عَ

يْظَهُ  فِ غَ هُ IUHيَشْ لِيلُ نْ غَ كُ ْ يَسْ ملَ اهُ IVH، وَ ـوَ ـىلَ شَ ـضَّ عَ ـد عَ ، IWH، قَ
ايَ  َ لَفَتَ رسَ د أَخْ لِّياً قَ وَ رَ مُ أَدبَ  . IXHاهُ وَ

ــنْ بــاغٍ  ــمْ مِ كَ ــبَ يلِ  IQPHبَغــاينِ  IYHوَ نَصَ هِ، وَ ائِــدِ كَ َ بِمَ  IQQHاكَ  رشِ
                                                             

ه )١( ته وقوته: حدّ  .شدّ
عديد من الرجـال واألنصـار الـذين أي أصبح وحيداً فريدا بعدما كان له ال )٢(

 .كانوا يوازروه أو يعملون له
ته(جمدي، رشيف، شأين : كعبي )٣( يت أكثر من مكانته وعزّ  .)أي جعلت مكانتي وعزّ
ده )٤( به : سدّ ه) نحوي(صوّ  .أي جعلت خططه ومؤامراته تنقلب ضدّ
 .أي مل يستطع أن يشفي قلبه باإلنتقام منّي: مل يشف غيظه )٥(
أي مل يسـتطيع أن ينـال منـي (ما خفي من الغلّ واحلقـد يف صـدره : لهغلي )٦(

 .)ويطفأ غضبه
ضّ عـىل األنامـل كنايـة عـن ـوالعـ(أي أنامله وأطـراف أصـابعه، : شواه )٧(

 .)األسف واألمل لضياع الفرصة
ات عسـكره : رساياه )٨( أي رجـع خائبـاً ومل حيقـق جنـوده (وحدات مـن قـوّ

 .)نّيمقصدهم يف قتيل واإلنتقام م
 .معتد، ظامل: باغ )٩(
 .)قصدين بمكائده(طلبني : بغاين )١٠(
ويف نسـخة أخـر رشك [مجع رشك، وهو الفـخ أو الـمصيــدة، : رشاك )١١(

 .]مصائده



 

 ١٠٤٦ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

تِهِ  ايَ عَ دَ رِ قُّ فَ لَ يبِ تَ كَّ وَ هِ، وَ ائِدِ صَ بَـأَ IQHمَ أَظْ ـبُعِ إِ  IRH، وَ بَـآءَ السَّ َّ إظْ يلَ
 ِ تِظَاراً إلِ ، انْ تِهِ يدَ ةِ لِطَرِ رصَ ازِ الفُ ـرُ يلِ  ISHنتِهَ ظْهِ ـوَ يُ هُ ، وَ ـتِهِ يسَ رِ لِفَ

ةَ ال اشَ لَقِ ـبَشَ نَقِ ITHمَ ةِ احلَ دَّ ىلَ شِ ينِ عَ نْظُرُ يَ   .IUH، وَ
لَ  غَ الَيْتَ دَ عَ تَ كْتَ وَ بَارَ ي تَ ا إهلِ أَيْتَ يَ امَّ رَ لَ تِهِ  فَ يرَ ِ ـبْحَ IVHرسَ قُ ، وَ

ا انْطَوَ  ستَهُ مَ ، أَركَ يْهِ لَ ُ  عَ ـهِ ألِ أسِ يَـ IWHمِّ رَ بْ ـهُ يفِ IXHتِهِ ـيفِ زُ دتَ دَ رَ ، وَ
وَ  هْ تِهِ  مَ رَ فْ عَ  ،حُ مَ قَ انْ تِطَالَتِهِ  بَعدَ  فَ لِيالً  IYHاسْ ـقِ  يفِ  ذَ بَ بالَ  رِ هِ حِ  ،IQPHتـِ

                                                             

 .واإلنتقام األذ لغرض ويراقبني عيلّ  يتجسس من يب أوكل أي :رعايته تفقد )١(
ز : أضبأ )٢( د بتحفّ ي الضـبأ نفسـه ـام خيفـأي استرت واستعد وأخفى نفسه ك(ترصّ

 .)قبل اهلجوم عىل فريسته
كـام ينتظـر األسـد الفرصـة السـانحة (اغتنام الفرصة السانحة : انتهاز الفرصة )٣(

 .)للفتك بفريسته
ي القلـب ـام موجـود فــخالفاً ل(طالقة الوجه وحسن اللسان : ملقـبشاشة ال )٤(

 .)ولـمـا ينويه من إيقاع األذ والسوء واالنتقام منّي
 .)والرغبة العالية يف االنتقام(الغضب والغيظ الشديد : احلنق )٥(
 .سوء ما أخفاه يف نفسه، خبث ما أضمره من نواياه: دغل رسيرته )٦(
 .أسقطته مقلوباً عىل مقدم رأسه: أركسته ألم رأسه )٧(
يته )٨( فرته، : زبّ ي شـباكه وحفرتـه مقلوبـاً ـأي أرجعت كيده عليه وأسقطته ف(حُ

 .)ال يستطيع حيلة أو خالصاً  هى رأسـعل
 .تعاليه، ترفعه، طغيانه: استطالته )٩(
ها يل، : ربق حبالته )١٠( أي انقلبـت (عر وحلقات مصيدته وشـباكه التـي أعـدّ

ه بلطف اهللا  .)مؤامرته وختطيطه ضدّ



 

 ١٠٤٧ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

الَ ـالَّتِ  ُلَّ يبِ لَوْ ادَ أَنْ حيَ د كَ قَ ا، وَ اينِ فِيهَ رَ رُ أَنْ يَ دِّ قَ انَ يُ محَتُكَ ي كَ  رَ
تِهِ  احَ لَّ بِسَ ا حَ  . مَ

مْ  كَ نْ  وَ دٍ  مِ اسِ قَ  قَد حَ ِ تِهِ  يبِ  IQHرشَ يَ  ،بِغُصَّ ـجِ شَ نِّـي IRHوَ هِ،  مِ يْظـِ بِغَ
نِ  لَقَ سَ دِّ  ISHيـوَ ـ بِحَ حَ وَ انِهِ، وَ ينِ لِسَ هِ  ITHرَ يُوبـِ ـرفِ عُ ـلَ IUHبِقَ عَ جَ ، وَ

يضِ  ضاً  IVHعِرْ رَ ينِ ـلـِ IWHغَ ـدَ لَّ قَ يهِ، وَ امِ رَ ـالَ  IXHمَ لْ فِيـهِ،  IYHالً خِ ـزَ ْ تَ ملَ
                                                             

قَ بغصته )١( ِ ه ـحسد والـبغض قـد أكلــبمعنى أن ال(غصّ بكمده وحرسته، : رشَ
 .)نعمته عيلّ كلّام رأ فضل اهللا و

ع : شجى بغيظه )٢( ة وتوجّ د ـمن حسـن حـايل وفضـل اهللا عـيلّ يف تـ(تأملّ بشدّ جدّ
ع بم) النعم واستمرارها ن يتوجّ ا أصابه من الشجو وهـو مـا نشـب واعـرتض ـكمَ

  .ي احللق من عظمٍ ونحوهـف
ة لسـانه يف : سلقني بحدّ لسانه )٣( أي آذاين بخشونة قوله وكلامتـه اجلارحـة وحـدّ

ة القول باللسان: السلق(عن والنقد واإلساءة الط  .)اإليذاء بالكالم وشدّ
رين )٤(  .)بالباطل والطعن احلقد هو :رحَ الوَ ( الباطلة بالتُّهم إيلّ  أساء طعنني، :وحَ
 .)اإلساءة لغرض إيلّ  ونسبها يب عيوبه ألصق أي( عيوبه بارتكاب :عيوبه بقرف )٥(
ي، ما أصـونه وأمحيـه مـن العيـب والـدنس رشيف املتعلّق يب وبأرحام: عريض )٦(
 .)واملراد أنّه طعنني يف رشيف واستقامتي حسداً وظلامً (
 .هدفاً : غرضاً  )٧(
وجعلهـا أوصافه السـيئة يف شخصـيتي ألصق يب أي (ألبسني كالقالدة : قلّدين )٨(

 .)للناس كالقالدة يف رقبتي ظلامً وزوراً 
بصـفاتٍ سـيئة هـي صـفاته قبـل أن  بمعنى وصفني(خصاالً، صفاتاً، : خالالً  )٩(

 .)تكون صفايت



 

 ١٠٤٨ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

رَ  حَ وَ هِ وَ يْدِ ينِ ، IQHينِ بِكَ ـدَ صَ قَ ـي IRHوَ ـا إهلِ يتُـكَ يَ نَادَ ، فَ هِ تـِ كِيدَ  ،بِمَ
يثَ  تَغِ سْ اثِقاً بِسُ مُ ، وَ ةِ إِ ـاً بِكَ تِكَ رعَ ابَ الِ جَ هُ الَ ـ، عَ نْ امً أَنَّ دُ مَ طَهَ  يُضْ

ــكَ إِ  ISHآوَ  نَفِ ــلِّ كَ الَ ITHىلَ ظِ ــلِ ، وَ عقِ ــأَ إىلَ مَ ــنْ جلََ عُ مَ ــزَ فْ  IUH يَ
نْ ا صَّ ، فَحَ كَ ارِ هِ ـتَنِ ـنتِصَ أْسِ نْ بَ تِكَ  IVHي مِ رَ دْ  . بِقُ

وهٍ  رُ كْ ائِبِ مَ حَ نْ سَ مْ مِ كَ لَ  وَ اجَ ـمٍ  IWHيْتَهَ ائِبِ نِعَ ـحَ سَ نِّـي، وَ  عَ
محَـةٍ طَ أَم لِ رَ اوِ ـدَ جَ ، وَ َّ يلَ ا عَ َ ـ رهتَ اـنَشَ َ افِيَـةٍ IXHرهتَ عَ ا، أَل ، وَ ـتَهَ بَسْ

اثٍ  ِ أَحدَ أَعنيُ ا وَ تَهَ سْ وَ IYHطَمَ غَ َ ، وَ بَاتٍ  ايشِ رُ ا IQPHكُ تَهَ فْ شَ   .كَ
                                                             

ين بكيده )١(  .طعنني بحيلته ومؤامراته: وحرَ
ه إيلّ باملكائد واحليل واملؤامرات: قصدين )٢(  .استهدفني، توجّ
)٣( جلأ، احتمى: أو. 
ة جانبك، أمنك ورعايتك: ظلّ كنفك )٤(  .مناعة وعزّ
 .)وبقدرتك بك وحيتمي عليك يتوكّل من خياف ال بمعنى(وحصن ملجأ :معقل )٥(
ته : بأسه )٦( ائله ـأي محيتني بلطفك من هتمه الباطلـة وأسـاليبه امللتويـة ووسـ(قوّ

ريفة يف اإلساءة واالعتـداء عـيلّ مـن دون أن يصـيبني منـه أذً أو سـوء ـر الشـغي
 .)حيث اظهرت احلق وازهقت الباطل وكشفت عن كذبه وظلمه

 .)ورمحتك بفضلك كشفتها احلياة يف ومشكلة يبةمص من كم أي(كشفتها :جلّيتها )٧(
 .أذعت صيتها بني الناس بام يكسبني حسن السمعة والصيت: نرشهتا )٨(
بؤر ومصائب ووقائع واريتها وأخفـيتهـا عـن النـاس : أعني أحداث طمستها )٩(

 .من دون أن تلحق يب أذً أو رضراً يف سمعتي وحيثيتي
 .)قد أزلتها عنّي بفضلك(وم وغموم غوامر وأحزان مه: غوايش كربات )١٠(



 

 ١٠٤٩ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

ــ كَ ـــوَ ــنٍ ـمْ مِ سَ ــنٍّ حَ ــتَ  نْ ظَ قْ قَّ مٍ IQHحَ ــدَ عَ تَ  IRH، وَ ــربَ ، ISHجَ
صَ  تَ  ةٍ ـرعَ ـوَ نَةٍ  ،ITHأَنعَشْ كَ سْ مَ لْتَ  وَ وَّ   .IUHحَ

طَ  تَ اً وَ امَ لِكَ إنعَ لُّ ذَ الً ـكُ فـِ IVHوُّ ، وَ نْكَ ِيعِـهِ ـمِ ـإِ ي مجَ ِمَ  IWHاكاً ـهنْ
ْ تَ  ، ملَ يكَ عَاصِ ىلَ مَ نِّي عَ ـنَعكَ إسَ مْ ـمِ نْ إتْ يتِ عَ ، ـاءَ ـانِكَ مِ إحسَ امَ

الَ  ينِ وَ رَ جَ نِ ارتِكَ ـلِ ذَ  IXH حَ سَ ـكَ عَ طـِـابِ مَ ـأَلُ ، الَ IYHكَ ـاخِ  تُسْ
ــامَّ  ــلُ عَ عَ فْ لَ  .تَ ـــوَ ـــد سُ ـقَ ــتَ ـئِ أَعطَيْ ــIQPHلْتَ فَ لَ ــأَلْ ـ، وَ مْ تُسْ

                                                             

ـيل إليـك فـأعطيتني  )١( أي كنت عند حسن ظنّي ورجـائي بـك يف دعـائي وتوسّ
 .حاجتي واستجبت إيلّ 

دَ  )٢(  .)قد أزلته عنّي وأبدلت حالتي إىل الغنى والرفاهية(فقر شديد : مٍ عُ
 .)عاجلت أسبابه وشفيتني منه(أصلحت : جربت )٣(
 .هنضت منها وعافيت وجنبتني مصائبها ومشاكلهاسقطة أ: رصعة أنعشت )٤(
لت )٥( انك ـأي كم من مصيبة كدت أقع فيها ولكن فضـلك وإحسـ(دفعت : حوّ
 .)د أنقذين منها وابعدين عنهاـق
الً  )٦( الً وإحساناً : تطوّ  .)من دون استحقاقٍ منّي(تفضّ
نـي كنـت أي رغم مجيع نعمـك السـابقة وفضـلك إال أن(استغراقاً، : اكاً ـإهنم )٧(

 .)مالزماً للمعصية مستغرقاً ومنهمكاً يف فعلها
 .)بمعنى مل يمنعني استمرار فضلك عن ارتكاب املعايص(منعني، : حجرتني )٨(
 .ما يوجب سخطك أو غضبك: مساخطك )٩(
أي أعطيت عبادك الداعني من إحسانك وعطائك ومل : ولقد سئلت فأعطيت )١٠(

 .تك بخيالً وال ظاملاً 



 

 ١٠٥٠ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

أتَ  تَدَ يحَ IQHفابْ تُمِ اسْ يْتَ  IRH، وَ ـدَ ـامَ أَكْ ـلُكَ فَ يْـتَ ISHفَضْ ـا  ITH، أَبَ يَ
الَ  وْ تِنَاناً مَ امْ اً وَ انَ طَ  ،يَ إالَّ إحسَ تَ يْتُ إِ وَ أَبَ اماً، وَ إنعَ الً وَ امً وُّ حُّ قَ الَّ تَ

ماتِكَ ـلِ  رُ ياً لِ ، وَ IUHحُ دِّ عَ كَ ـتَ يـدِ عِ ـنْ وَ ةً عَ لَ فْ غَ ، وَ ودِكَ دُ لَـكَ  ،حُ فَ
رٍ  تَدِ قْ نْ مُ ي مِ دُ إهلِ مْ ذِي أَناةٍ الَ  احلَ ، وَ لَبُ غْ لُ عْ يَ  الَ  IVH يُ  . IWHجَ

ـ فَ بِسُ َ رتَ نِ اعْ امُ مَ قَ ا مَ ذَ مِ بُ هَ ، IXHوغِ الـنِّعَ ـريِ ـا بِالتَّقْصِ هَ لَ ابَ قَ ، وَ
يِ  هِ بِالتَّضْ سِ فْ ىلَ نَ دَ عَ هِ شَ  . يعِ وَ

بُ إلَيْكَ بِالـا رَّ قَ إينِّ أَتَ مَّ فَ هُ ـةِ ـللَّ فِيعَ ةِ الرَّ يَّ دِ مَّ حَ ـةِ IYHمُ يَّ وِ لَ العَ ، وَ
                                                             

ى ـبمعنى بدأت عبادك بالفضل والعطاء والـ: فابتدأتومل تسأل  )١( هبات حتـّ
 .ل أن يطلب أحد منك شيئاً ـقب
 .أستعطي وطلب منك الفضل والعون وقضاء احلوائج: أستميح فضلك )٢(
ي ـ، بخلـت يف العطـاء بـل كنـت كـريامً فـ)السـائل(ما رددت : فام أكديت )٣(

 .ك للطلب والرجاءـإجابت
 .)حسان والفضل رغم العصيان من عبدكعىل اإل(أرصرت : أبيت )٤(
أي أرصرت عــىل دخــويل يف املعــايص رغــم إحســانك : تقحــامً حلرماتــك )٥(

 .وتفضلك عيلَّ 
 .ذي صربٍ وحلمٍ : ذي أناة )٦(
 .ويف نسخة تعجل: يعجل )٧(
 .سعة النعم، شموليتها وكثرهتا وتنوعها من كل اجلوانب: سبوغ النعم )٨(
 .العالية السامية ملسو هيلع هللا ىلصبمنزلة النبي حممدأي : املحمددية الرفيعة )٩(



 

 ١٠٥١ 

 دعاؤه يف دفع كيد األعداء

ِّ IQHءِ االبَيْضَ  نْ رشَ ينِ مِ عِيذَ ، أَنْ تُ ِامَ هُ إلَيْكَ هبِ جَّ وَ أَتَ ا[، وَ ـذَ كَ ا وَ ذَ ] كَ
لِــكَ الَ  ــإنَّ ذَ كَ فَ ــدِ جْ ــكَ يفِ وُ يْ لَ ــيقُ عَ الَ IRH يَضِ ــأَّ ، وَ تَكَ يفِ  ISHكَ دُ  يَ

ءٍ  ْ لِّ يشَ ىلَ كُ أَنتَ عَ ، وَ تِكَ درَ يرٌ  قُ دِ   .قَ
بْ يلِ يَ  هَ امً فَ ـلَّ هُ سُ ِـذُ ـا أَختَّ ، مَ فِيقِكَ وْ امِ تَ وَ دَ محَتِكَ وَ نْ رَ ي مِ ا إهلِ

جُ بِهِ  ـمَ إىلَ  ITHأَعرُ ـا أَرحَ ، يَ كَ ابـِ قَ ـنْ عِ هِ مِ ـنُ بـِ آمَ ، وَ انِكَ وَ ضْ  رِ
ِنيَ  امحِ   .الرَّ

 
 
 

+ + +  

                                                             

زاكية ألمـري ـزلة الواليـة واإلمامـة الطـاهرة الــأي بمنـ: العلوية البيضـاء )١(
يته املعصومنيـال  .مؤمنني وذرّ
 .غناك وثروتك وإمكانيتك: وجدك )٢(
أدَّكال  )٣( تَكَ  .ال يشقّ عليك، ال يتعبك: يَ
 .أصعد به: أعرج به )٤(



 

 ١٠٥٢ 

 أحاديث يف االعتصام باهللا

 
 االعتصام با أحاديث في 

 
 أحاديث يف االعتصام باهللا 

 

وا مُ اعتَصِ وَ  بِاهللاِ ﴿وَ مْ  هُ الكُ وْ مَ  مَ نِعْ ىلَ  فَ مَ  املَوْ نِعْ ﴾ وَ ريُ   IQHالنَّصِ
 

مْ بِاهللاِ﴿ تَصِ عْ نْ يَ مَ يَ إِ  وَ دِ قَدْ هُ َ فَ يمٍ ىلَ رصِ تَقِ سْ   IRH﴾اطٍ مُ
 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
مْ يفِ « لِّهحوَ  أَ اِعتَصِ ـبحَ  كَ نَّ إِ فَ  ،ا بِاهللاِالِكَ كُ نـهُ سُ ـمُ مِ هُ بِامَ تَعتَصِ عٍ انَ نـِ
زِ    ISH»يزٍ عَ

أي إن من أجلأ أموره كلها هللا وطلب منه العصمة والوقاية من الـبالء (
واألذ فإن اهللا سبحانه يمنع بلطفه وفضله األذ والسوء عمـن اعتصـم 

 ).به
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
مَ بِاهللاِ نَجَّ « نِ اعتَصَ   ITH» اهُ مَ
اهللا وسأله العصمة والنجاة من املكـاره بووضع ثقته اىل هللا أي من جلأ (

واثق بلطفه وكرمه فـإن اهللا ينجيـه ويـدفع عنـه بقلب ه يلاتوجه و واألذ
                                                             

 . ٧٨: احلج )١(

 . ١٠١: ل عمران آ )٢(

 . ٢٣٩٠: غرر احلكم  )٣(

 . ٧٨٢٦: غرر احلكم  )٤(



 

 ١٠٥٣ 

 أحاديث يف االعتصام باهللا

م بِاهللاِ  السوء والبالء تَصِ عْ ن يَ مَ ﴾﴿وَ يمٍ تَقِ سْ اطٍ مُّ َ يَ إِىلَ رصِ دِ دْ هُ  ).فَقَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نِ « يطانٌ  مَ هُ شَ َّ مَ بِاهللاِ ملَ يَرضُ تَصَ   IQH» اعْ
فمن سأل اهللا احلفظ والسالمة من نزغ الشيطان ووساوسه وكيده فإن (

اهللاِ تَعِذْ بـِ غٌ فَاسْ زْ يْطَانِ نَ نَ الشَّ نَّكَ مِ غَ نزَ ا يَ إِمَّ ـهُ  اهللا يعصمه ويبعده عنه ﴿وَ إِنَّ
﴾ لِيمُ عَ يعُ الْ مِ وَ السَّ  ).هُ

 

  :قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
نْ نَّ اهللاَ عَ إِ « مُ مَ هُ يَعصِ هُ طَ أَ  زَّ ذِكرُ   IRH» اعَ

 وهيديه إىل رصاطه ورمحته من كان له مطيعاً  عصمبمعنى أن اهللا سبحانه ي(
أَ ﴿ ويقيه السيئات واملكاره نُواْ بِاهللا ِ فَ ينَ آمَ ذِ ا الَّ مْ  مَّ هُ لُ خِ ـيُدْ واْ بِهِ فَسَ مُ تَصَ اعْ وَ

لٍ وَ  فَضْ نْهُ وَ َةٍ مِّ محْ يامً يفِ رَ تَقِ سْ ا مُّ اطً َ يْهِ رصِ هيِمْ إِلَ ْدِ  )﴾هيَ
 

ادقعن   : قال× اإلمام الصّ
مَ بِ « نِ اعتَصَ زَّ وَ اهللاِمَ يَ جَ  عَ دِ   ISH» لَّ هُ
عصمة من الوقوع يف السيئات الأله ـه باهللا وسـن من وضع ثقتاى ـبمعن(

مستقيم ـالـله ورصاطـه يواملعايص والضاللة والزيغ واإلنحراف عن سـب
                                                             

 . ٨٠٣٥: غرر احلكم  )١(

 . ٨٢/  ٨ :الكايف  )٢(

 . ٣٩٩/  ٦٩  :بحار األنوار )٣(



 

 ١٠٥٤ 

 أحاديث يف االعتصام باهللا

سبحانه يعصمه وحيفظه وهيديه إىل سبل النجاة والسالمة والرشـد  فإن اهللا
يمٍ ﴿ واإلستقامة تَقِ سْ اطٍ مُّ َ يَ إِىلَ رصِ دِ دْ هُ م بِاهللاِ فَقَ تَصِ عْ ن يَ مَ  )﴾وَ

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
 

كَ أَ أَ : ×ودَ اوُ  دَ ىلَ ى إِ وحَ  أَ اىلَ عَ اهللاَ تَ  نَّ إِ « ومَ ـنْ  لَيسَ  هُ نَّ نْ بَلِّغْ قَ بـدٍ  مِ عَ
هُ بِ  رُ م آمُ نهُ تِ طَ مِ نِ يُطِ ي فَ اعَ قَّ  كَ الَّ ي إِ يعُ َّ أَ عَ  اً انَ حَ هُ عِ أُ  نْ يلَ ـ ينـَ تِ  طَـىلَ عَ ي، اعَ

أَ إِ فَ  ، وَ ي أَ لَنِ نْ سَ عَ إِ عطَيتُهُ ، وَ  أَ اينِ نْ دَ بتُـهُ ـمَ يبِ إِ جَ ، وَ  نِ اعتَصَ ـمتُهُ صَ نِ إِ عَ
، وَ  اينِ استَكفَ  يتُهُ فَ لَ عَ  نْ إِ كَ كَّ ، وَ تَوَ ظتُهُ فِ َّ حَ ِ كَ  نْ إِ يلَ هُ مجَ لقِ ادَ دتُ يعُ خَ ي كـِ

ونَهُ    IQH» دُ
 

فمن لطف اهللا وفضله عىل عباده إنـه جعـل للمطيـع مـنهم كرامـات (
له عطاء من عنده فإن اهللا يعطيه ما أنه إذا سأ: منه يف عدة أمور منهاوفضل 

سأل، وإذا دعاه بدعوة فإن اهللا جييب دعوته أو يعطيه ما هو خري منها، وإذا 
إن اهللا يعصمه من كـل سـوء وأذ، وإذا اسـتكفاه ألمـر مـن فاعتصم به 

األمور فإن اهللا يكفيه ما أمهه، وإذا توكل عىل اهللا يف أموره فإن اهللا ال خييب 
مجيـع اخللـق من توكل عليه وحيفظه من كل أذ وسوء بل  حتـى لـو أراد 

اه اهللا منهم وحفظه من أذاهم وجعل كيـدهم منق لبـاً األذ والسوء باملؤمن لنجّ
 )عليهم

 

                                                             

 . ١٩٨: قصص األنبياء  )١(



 

 ١٠٥٥ 

 أحاديث يف االعتصام باهللا

 : قال× عن أمري املؤمنني
لطَ  يفِ  نَّ إِ « ةً  اهللاِ انِ سُ َ  عِصمَ مْ ألِ كُ مطَ  وهُ أعطُ فَ  ،مرِ تَكُ ريَ  اعَ مَ  غَ لَوَّ  الَ وَ  ةٍ مُ

هٍ  ستَكرَ َ  مُ   IQH» اهبِ
 

فعليه أن يطيع  والسيئات واملكاره أي من أراد أن يعصمه اهللا من الذنوب(
شعور باإلكراه أو باألسف عىل قضاء  اهللا ويسلّم له يف مجيع أموره من دون

أَ ﴿ اهللا نُواْ بِاهللاِفَ ينَ آمَ ذِ ا الَّ ـلٍ  مَّ فَضْ نْـهُ وَ َـةٍ مِّ محْ مْ يفِ رَ هُ لُ خِ يُدْ واْ بِهِ فَسَ مُ تَصَ اعْ وَ
يامً  تَقِ سْ ا مُّ اطً َ يْهِ رصِ هيِمْ إِلَ ْدِ هيَ  )﴾وَ

 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
امَ أَ « نٍ أَ يُّ ؤمِ ِ مَ  قبَلَ قِبَلَ  مُ قبَلَ ، أَ )أي توجه إىل العمل بام حيبه اهللا( بُّ اهللاُا حيُ
لِّ مَ  اهللاُ يهِ قِبَلَ كُ لَ ِبُّ عَ ـنِ ، وَ )اعطاه اهللا كل ما حيب من األمـورأي (ا حيُ مَ

مَ بِاهللاِ هُ اهللابِتَقوَ  اعتَصَ مَ صَ د العصمة واحلفظ ( اهُ عَ أي إنّ ثمرة التقو تولّ
نْ وَ  ،)من اهللا يهِ  قبَلَ اهللاُأَ  مَ لَ ْ وَ  عَ هُ ملَ مَ صَ بالِ لَـوْ  عَ ـامَ  يُ ـقَطَتِ السَّ ـىلَ سَ ءُ عَ

 نْ إِ وَ  ،)ولن يصيبه مكـروه أي كان قلبه ممتلئاً باإليامن والثقة باهللا( رضِ األَ 
لَت نَ  ىلَ نَزَ لَةٌ عَ لَ رضِ فَ هلِ األَ  أَ ازِ ـمِ لِيَّةٌ كَ تشَ م بَ رزِ اهللاِانَ يفِ هُ  بِالتَّقوَ   حِ

نْ  لِيَّ  مِ لِّ بَ  لَيسَ اهللاُ، أَ )نت التقو له حصناً من كل بالء وأذكاأي ( ةٍ ـكُ
قُ تَعَ  تَّقِ ـنَّ الإِ ﴿ ولُ اىل يَ قَ نيَ يفِ مُ بمعنى مقـام أمـني يف الـدنيا ( ﴾نيٍ مِ امٍ أَ  مَ

                                                             

 . ١٦٩اخلطبة : هنج البالغة  )١(



 

 ١٠٥٦ 

 أحاديث يف االعتصام باهللا

  IQH»)واآلخرة
 :قال× عن أمري املؤمنني

ةٌ لَكَ يفِ نَّ التَّقوَ إِ « ، وَ  عِصمَ ياتِكَ لفَ  حَ َ زُ   IRH» اتِكَ ى لَكَ بَعدَ ممَ
 ).ن أراد أن ينال عصمة اهللا وحمبته فإن عليه أن يكون من املتقنيفم(

 : قال× الباقر اإلمامعن 
لِمَ  اذَ إِ « سنَ  اىلَ تَعَ  اهللاُ عَ نْ  نِيَّةٍ  حُ دٍ أَ  مِ هُ  حَ ةِ  اكتَنَفَ   ISH» بِالعِصمَ
مكر واألذ أحاطه اهللا ـأي إذا كان اإلنسان طيّب القلب بعيداً عن ال(

 ) ط يف املكاره واملشكالتمن السقوبحفظه ومحاه 
 العصمة يف أمور احلياة كافة

 : قال× عن أمري املؤمنني
لِ  الَ « كَ  ختُ نْ  نَفسَ ةٍ  مِ كَ تَزِ  فِكرَ ، يدُ ةً كمَ ةٍ وَ  حِ ربَ كَ تُفِ  عِ ةً  يدُ   ITH» عِصمَ
أي إنّ التفكري باألمور واالعتبار باألحداث والوقائع تعصم اإلنسـان (

 ) من الوقوع يف أمثاهلا
 : قال× املؤمنني عن أمري

» ُ ربُّ ىلَ  التَّصَ مُ  وهِ املَكرُ  عَ   IUH» القَلبَ  يَعصِ
                                                             

 . ٢٨٥/  ٧٠: بحار األنوار  )١(

 . ٣٤٦٦: غرر احلكم  )٢(

 . ١٨٨/  ٧٨ :ألنوار بحار ا )٣(

 . ١٠٣٠٧: غرر احلكم  )٤(

 . ٢٢٧/  ٧٧: بحار األنوار  )٥(



 

 ١٠٥٧ 

 أحاديث يف االعتصام باهللا

 

ع ـأي إنّ كثرة الصرب عىل املكاره جيعل اإلنسان حكيامً ال يتس(  اختاذيف رّ
 ) من الوقوع يف املشاكل واألفعال اخلاطئة هالقرارات مما يعصم

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
تبَ االِ « رُ  ارُ عِ ثمِ ةَ  يُ   IQH» العِصمَ

 

أي كلــام اســتفاد اإلنســان مــن احــداث احليــاة وجتارهبــا الفرديــة أو (
 ).من الوقوع يف أشباهها وأمثاهلا ابتعداالجتامعية 

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نَتِ  بِالتَّقوَ « رِ ةُ  قُ   IRH»العِصمَ

 

 ) من كلّ بالء ويعصمهم بحفظه املتقنياهللا يشمل أي إنّ (
 

 : لقا× عن أمري املؤمنني
نَتِ « رِ ةُ  قُ كمَ ةِ  احلِ   ISH» بِالعِصمَ

 

يكـون بعيـداً عـن أي أن احلكيم واملتزن يف أفكاره وأعاملـه وأقوالـه (
فـإن صـاحب الـدين والتقـو يفـوز  زالقهـاالوقوع يف مشاكل احلياة وم

 ).بعصمة اهللا ولطفه الشامل
 

                                                             

 . ٨٧٩: غرر احلكم  )١(

 . ٤٣١٦: غرر احلكم  )٢(

 . ٦٧١٢: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٥٨ 

 أحاديث يف االعتصام باهللا

 : قال× عن أمري املؤمنني
نبَغِ « َ  ييَ ةِ  هلِ ألِ مْ إِ  وعِ املَصنُ وَ  العِصمَ الَ  يفِ  لَيهِ ةِ السَّ ُـ نْ أَ  مَ  هـلَ أَ  وايَرمحَ

نوبِ  يَةِ وَ  الذُّ   IQH»املَعصِ
أي أن الذين أنعم اهللا عليهم باللطف والسالمة والعصمة عن الذنوب (

ينبغي أن تكون قلوهبم مملوءة بالرمحة عىل الناس مجيعاً سيام أهل املعـايص 
روج ممـا هـم فيـه مـن والذنوب فيقدمون هلم كل مساعدة تعينهم عىل اخل

 ). الظلامت ويأخذ بأيدهيم إىل رصاط اهللا ورمحته
 
 
 
 

 + + + 

                                                             

 . ١٤٠اخلطبة : هنج البالغة  )١(



 

 ١٠٥٩ 

هبة من اهللا  دعاؤه يف الرّ

 
 دعاؤه في الرّهبة من هللا

 
@Í˙b«Ü 

@ a@Âfl@ÚjÁ(ã€a@¿J 

 
مَّ ا تَنِي إنَّكَ  للَّهُ قْ لَ اً  خَ يّ وِ يْتَنِي ،IQHسَ بَّ رَ غِرياً  وَ تَنِي ،صَ قْ زَ رَ يّاً  وَ فِ كْ  .IRHمَ

دتُ ا جَ مَّ إينِّ وَ هُ ـللَّ بَشّ ، وَ كَ ـنْ كِتَابـِ لْـتَ مِ يامَ أَنزَ هِ ـَفـِ رتَ بـِ
بَادَ  لْتَ عِ ، أَنْ قُ مْ الَ ﴿يَ : كَ ـهِ سِ فُ ـىلَ أَنْ ـوا عَ فُ َ ينَ أَرسْ بَادِيَ الَّذِ  ا عِ

نَطُوا قْ ةِ اهللا ISHتَ محَ نْ رَ ِيعـاً﴾ِ◌ مِ نُوبَ مجَ ـرُ الـذُّ فِ غْ ـد  ،إنَّ اهللاَ يَ قَ وَ
                                                             

يتناول هذا الدعاء بيان مد الرمحة اإلهليـة وعظمـة العفـو الربّـاين رغـم جتـاوز  *
حلقّ اهللا وانتهاك حرمته واستحقاقه للعقوبـة لكثـرة ذنوبـه وإدامتهـا إالّ أنّ اإلنسان 

ن اليـأس مهـام عظمـت ذنوبـه وآثامـه كـام اهللا وعظيم رمحته تنهى اإلنسان عـ عفو
ة يـذكره الـدعاء، ويف اخلتـام خيلـص  أوضح اهللا ذلك يف كتابه الكريم يف آيات عـدّ

ل باهللا وهبذه الرمحة الر انية والعفو االهلي الذي شمل بـه عبـاده أن الدعاء إىل التوسّ بّ
يتجاوز عن مجيع الذنوب لقديم هذا العفو والرمحة ولفضل اهللا الـدائم عـىل عبـاده 

 .بعدم غلق باب التوبة واملغفرة عنهم آلخر العمر
ا )١(  . تام اخللقة معاىفً من النقصان أو العيب: سويّ

رزق يف الصغر وضـمنت رزقـي يف أي كفيتني مؤونة الطلب لل: رزقتني مكفيّا )٢(
ويبدو من خالل التأمل يف املوضوع كامالً أنّ هذه العبارة مستقلّة عـن بقيـة «الكرب، 

املوضوع والذي يتمحور حـول بيـان مـد العفـو والرمحـة االهليـة والـذي يـؤرشّ 
 . »سقط أو إضافة إىل الدعاء من دعاء آخر إىل االحتامل

 . ال تيأسوا: ال تقنطوا )٣(

UP 



 

 ١٠٦٠ 

هبة من اهللا  دعاؤه يف الرّ

تَ  لِمْ د عَ ا قَ نِّي مَ مَ مِ دَّ قَ مَ IQHتَ أَتَ ، وَ وْ يَا سَ نِّي، فَ  IRHاا أَنتَ أَعلَمُ بِهِ مِ
َّ كِتَابُكَ  يلَ اهُ عَ َّا أَحصَ الَ  !ممِ وْ لَ كَ فَ ـوِ فْ ـنْ عَ لُ مِ مِّ اقِفُ الَّتِي أُؤَ  املَوَ

ءٍ  ْ لَّ يشَ لَ كُ مِ ي شَ َ  ،الَّذِ يلْ ألَ يْتُ بِيَدِ دَ ISHقَ لَوْ أَنَّ أَحَ ـتَطاعَ ، وَ اً اسْ
هِ ـهَ ال بِّ نْ رَ بَ مِ نْتُ  ،رَ ـقُّ بِالـلَكُ ا أَحَ بِ ـأَنَ رَ نْـكَ  هَ أَنـتَ الَ مِ  ، وَ

افِيَـةٌ يفِ األَ  يْـكَ خَ لَ ى عَ فَ ْ الَ ختَ ـامَ رضِ وَ ـا،  يفِ السَّ َ يْـتَ هبِ ءِ إالَّ أَتَ
فَ  كَ فَ وَ كَ ياً، وَ ازِ يباً ى بِكَ جَ سِ  . ى بِكَ حَ
الِبِي إِ ا مَّ إنَّكَ طَ هُ كِي إِ للَّ درِ مُ ، وَ بْتُ رَ ا هَ ، فَ نْ أَنَ رتُ رَ ا فَ ا نْ أَنَ هَ

مٌ  اغِ لِيلٌ رَ عٌ ذَ اضِ يْكَ خَ دَ َ يَ ا بَنيْ ا ذَ بنِ ، إِ ITHأَنَ ذِّ عَ إينِّ ـنْ تُ ذلِكَ ي فَ  لـِ
ا وَ يَ هُ ، وَ نـِ أَهلٌ لَ مَ يامً شَ دِ قَ نِّي فَ إنْ تَعفُ عَ ، وَ دلٌ نْكَ عَ بِّ مِ ي ـرَ

أَلْ  ، وَ كَ وُ فْ تَنِ عَ افِيَتَكَ ـبَسْ  . ي عَ
                                                             

 . أي ما علمت من ارتكايب الذنوب واملعايص )١(

ف استغاثة نداء :سوأتا وا )٢(  ). الذنوب من ارتكبتُ  لـام وحرسةً  أملاً  وا بمعنى(وتأسّ

أي ألقيت بيدي إىل التهلكة، ومن الـمحتمل أن يكـون األصـل : ألقيت بيدي )٣(
ال﴿: كام يف قوله تعاىل) ألقيت بيدي إىل التهلكة(هو  وا وَ قُ لْ مْ بِ  تُ يكُ دِ يْ ةِ  إِىلَ  أَ لُكَ ، ﴾التَّهْ

اوتة، واملراد مـن ولكنّ هذه اإلضافة قد سقطت عرب االستنساخ خالل األزمان املتف
األمل يف رمحة اهللا وعفوه لـمــا كـان للحيـاة معنـى ولكـان املـوت العبارة أنه لوال 
 . أفضل من ذلك

 ).الـموىل لشكر جودالس كحالة أي(تذلّال بالرتاب واجلبني األنف ملصق :راغم )٤(



 

 ١٠٦١ 

هبة من اهللا  دعاؤه يف الرّ

نْ أَ  زونِ مِ مَّ بِاملَخْ هُ أَلُكَ اللَّ أَسْ ارَ فَ بِامَ وَ ، وَ امئِكَ هُ سْ ـبُ  IQHتْ جُ احلُ
ائِكَ  َ نْ هبَ ةَ IRHمِ وعَ زُ سَ اجلَ هِ النَّفْ ْتَ هذِ محِ ةَ ISH، إالَّ رَ مَّ هِ الرِّ ذِ هَ  ITH، وَ

ةَ ـال لُوعَ رَّ ، الَّتِي الَ IUHهَ تَطِيعُ حَ يْفَ تَسْ كَ ، فَ كَ سِ مْ رَّ شَ تَطِيعُ حَ  تَسْ
ي الَ  الَّتـِ ؟ وَ كَ تَ رَ نارِ ـوْ ـتَطِيعُ صَ ـتَطِيعُ  تَسْ يْـفَ تَسْ كَ ، فَ كَ عـدِ

مَّ  هُ نِي اللَّ ْ محَ ارْ ؟ فَ بِكَ ضَ تَ غَ وْ ي ،صَ طَرِ خَ ، وَ قِريٌ ؤٌ حَ رُ إينِّ امْ  IVHفَ
ةٍ  رَّ ـالَ ذَ ثْقَ كَ مِ لْكـِ يـدُ يفِ مُ زِ ا يَ ـَّ ايبِ ممِ ذَ لَيْسَ عَ ، وَ ريٌ لَـوْ أَنَّ يَسِ ، وَ

لْكِكَ  يدُ يفِ مُ زِ َّا يَ ايبِ ممِ ذَ َ  ،عَ ربْ أَلْتُكَ الصَّ أَحبَبْـتُ أَنْ لَسَ ، وَ يْـهِ لَ عَ
مُ  وَ ـكَ أَدْ لْكُ مُ ، وَ مَّ أَعظَمُ هُ لْطَانُكَ اللَّ لكِنْ سُ ، وَ ونَ ذلِكَ لَكَ كُ يَ

نِبِنيَ  يَةُ املُذْ عصِ نْهُ مَ نْقِصَ مِ ، أَو تُ ةُ املُطِيعِنيَ اعَ يدَ فِيهِ طَ زِ نْ أَنْ تَ  . مِ
ــ نِي يَ ْ ــارمحَ نِّــي فَ زْ عَ ــاوَ جتَ ، وَ ِنيَ امحِ ــمَ الــرَّ ــا أَرحَ ــالَ يَ ا اجلَ لِ ا ذَ

اإلِ  يمُ وَ حِ ابُ الرَّ َّ إنَّكَ أَنتَ التَّوَّ يلَ تُبْ عَ ، وَ امِ  . كرَ
+ + +  

                                                             

 ). حجب الغيب(سرتته : وارته )١(

 . جاللك وعظمتك: هبائك )٢(

 . الكثرية اجلزع التي ال صرب هلا عىل املكاره: اجلزوعة )٣(

مة )٤(  . العظام البالية: الرّ

 . الكثرية اخلوف والقليلة الصرب: اهللوعة )٥(

 ). الضعيفة(قدريت وإمكانيتي : خطري )٦(



 

 ١٠٦٢ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

 
 أحاديث في الخوف من هللا

 
 اخلوف من اهللا  يف أحاديث

 

اىفَ ﴿ تَجَ ُمْ  تَ نُوهبُ نِ  جُ عِ  عَ اجِ ونَ  املَضَ ُـمْ  يَـدعُ هبَّ ـ رَ فَ وْ ـ اً خَ عَ طَمَ ا اً وَ ـَّ ممِ  وَ
مْ  نَاهُ قْ زَ قُو رَ نفِ   IQH﴾نَ يُ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ  نَّ إِ « بَ أَ  مِ بِّ عِ بـدَ لَ ادِ اهللاِ إِ حَ ـ انَـهُ اهللاُعَ أَ  اً يهِ عَ ـهِ  نَ ىلَ عَ رَ ، فَ فسِ ـعَ تَشْ اسْ
زُ  صبَ نَ وَ احلُ هرَ مِ زَ ، فَ وفَ بَبَ اخلَ لْ َ دَ جتَ لبِ  يفِ احُ اهلُ   IRH» هِ  قَ
وال يطمئن إىل أي أن من يستشعر يف قلبه اخلوف من اهللا يف يوم القيامة (

سالمة أعامله وطاعاته يف جنب دقة حساب اهللا وشـموليته فـإن اهللا يبدلـه 
  .)هبذا اخلوف نوراً وهد يف الدنيا وأمناً يف القيامة

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ةُ اهللاِرَ « افَ ةِ خمَ كمَ   ISH» أسُ احلِ
ع يف األفعال واألقوال فيكسبه ذلك اال( تزان أي إنّ الذي خياف اهللا يتورّ

  .)يف األمور واحلكمة يف األعامل واملواقف
                                                             

 . ١٦ :السجدة  )١(

 . ٨٧اخلطبة : هنج البالغة  )٢(

 . ١٣٣/  ٧٧ :بحار األنوار )٣(



 

 ١٠٦٣ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
لَةً  اسِ النَّ  عىلَ أَ « نزِ ندَ  مَ مأَ  اهللاِ عِ هُ فُ نهُ  خوَ   IQH»مِ
وخيشـى أن  أي إنّ الذي خيشى عقوبة اهللا يف صغائر الذنوب وكبائرها(

 ) يكون قريباً من اهللاهو الذي يسقط من عني رعايته وفضله 
 

 : قال× ملؤمننيعن أمري ا
وفُ « لْبابُ  اخلَ فنيَ العَ  جِ   IRH» ارِ
هـم الـذين خيـافون حسـابه يف  وعظمته وقدرتـه أي إنّ العارفني باهللا(

فيكون خـوفهم عراضه عنهم يف الدنيا واآلخرة، وخيافون عقابه وإاآلخرة 
كاجللباب او اللّباس الذي حيميهم مـن ارتكـاب الـذنوب واملعـايص  همن
ؤْ ﴿ ينَ يُ ذِ الَّ ونَ وَ عُ اجِ ِمْ رَ هبِّ ُمْ إِىلَ رَ ةٌ أَهنَّ لَ جِ ُمْ وَ لُوهبُ قُ ا آتَوا وَّ  ) ﴾تُونَ مَ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
شيَةُ « نْ  اخلَ ةُ  اهللاِ ابِ ذَ عَ  مِ يمَ   ISH»قنيَ املُتَّ  شِ
 ) أي إنّ املتقي حيذر من القيام بعمل أو قول يسبّب غضب اهللا وسخطه(

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
عَ  اذَ إِ  اهللاَ نَّ إِ « مفِ  ادَ نَ  اسَ النَّ  مجَ نادٍ  يهِ َ أَ  :مُ ،النَّ  اهيُّ مُ أَ  نَّ إِ  اسُ بَكُ رَ  اليَومَ  قْ

                                                             

 . ١٨٠/  ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ٦٦٤: غرر احلكم  )٢(

 . ١٧٥٧: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٦٤ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

نَ  مْ أَ  اهللاِ مِ كُ دُّ نهُ  شَ وفَ  مِ   IQH» اً خَ
أي أن أقــرب النــاس إىل اهللا هــم الــذين كــانوا خيــافون اهللا يف الــدنيا (

 ).له عدته وافأعدّ وحيسبون حساب هذا اليوم وشدائده 
 : قال× الباقر اإلمامعن 

نْ « زْ مِ رَّ ـادِقِ يسَ بِ بلِ إِ  حتَ وفِ الصّ الـذي يـنعكس أي اخلـوف مـن اهللا ( اخلَ
أي الرجاء باملغفرة واجلنة من ( اءَ الكاذِبَ جَ الرَّ اكَ وَ يَّ إِ وَ ، )بصدقبالقول والعمل 

وفِ الصَّ يُوقِعُكَ يفِ  هُ نَّ إِ فَ  ،)دون عمل صالح عن علم وبيّنة دّي أي يـؤ(قِ ادِ  اخلَ
  IRH»)باإلنسان إىل اخلشية  احلقيقية من عقوبة اهللا يوم القيامة عندما ير ومهه وجهله

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نْ « فُ أَ  اهللاِبِ  كانَ  مَ نَ  انَ كَ  عرَ فُ أَ  اهللاِ مِ وَ   ISH» خْ
أي إنّ من يعرف عظمة اهللا ودقّة حسابه يوم القيامة وعدم تركه صـغرية وال (

 ) أين ستكون عاقبتهإىل خائفاً عىل الدوام ال يدري  كبرية فيه فإنّه يكون
 

 التوازن بني اخلوف والرجاء 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ندَ  امَ  ؤمنُ املُ  يَعلَمُ  وْ لَ « نْ  اهللاِ عِ ةِ  مِ عَ  امَ  العُقوبَ نَّ  يفِ  طَمِ ،أَ  ةِ اجلَ دٌ  لَـوْ وَ  حَ

                                                             

 . ٤١/  ٧٧: بحار األنوار )١(

 . ١٦٤/  ٧٨: بحار األنوار )٢(

 . ٣٩٣/  ٧٠: بحار األنوار  )٣(



 

 ١٠٦٥ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

ندَ  امَ  افِرُ الكَ  يَعلَمُ  نَ  اهللاِ عِ ةِ  مِ محَ نَ  امَ  الرَّ نَ  طَ قَ نَّ  مِ دٌ أَ  ةِ اجلَ   IQH» حَ
 

أي حينام ير املؤمن شدة حساب اهللا ومؤاخذته عىل كل صغرية وكبرية (
من الكالم والفعل والسمع والنظر وما مل خيطر عىل بالـه مـن األشـياء، فـإن 
اليأس يستويل عىل قلبه يف دخول اجلنة، كام أن الكافر حني ير مد رمحة اهللا 

ن يصيبه األمـل يف دخـول اجلنـة، إال اده األخيار فإنه وعفوه وفضله عىل عبا
لُـوا  مِ عَ نُـوا وَ ينَ آمَ ـذِ ـلُ الَّ عَ قول اهللا ووعده قد سبق لعباده يف الـدنيا ﴿أَمْ نَجْ

ال َاتِ كَ احلِ لُ الـالصَّ عَ ضِ أَمْ نَجْ َرْ ينَ يفِ األْ دِ سِ فْ ﴾ـمُ ارِ جَّ الْفُ تَّقِنيَ كَ  ).مُ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ريُ « تِدَ  لِ عامَ ألَ ا خَ جَ  الُ اعْ وفِ وَ  اءِ الرَّ   IRH» اخلَ
 يكون هناك توازن بني اخلوف والرجاء يف نفس املؤمن  أنينبغي بمعنى (

 اليـأس ويدفعـه جانب اخلوف من اهللا فيبعث يف نفس اإلنسـانال يطغى ف
وال يطغى من جهة أخر جانب الرجاء واألمل  ملزيد من األعامل السيئة،

فـإنّ  ،عىل حرمات اهللا ؤجرّ فيدفعه ذلك إىل املعايص والتّ  برمحة اهللا وعفوه
يب إِنَّ اهللاَ﴿اهللا كان عىل كلّ يشء حسيبا سِ ءٍ حَ ْ لِّ يشَ ىلَ كُ انَ عَ  ) ﴾اً كَ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
فْ « وفَ  بَّكَ رَ  خَ لْ  اً خَ جَ  نْ عَ  كيَشغَ ،رَ هُ وَ  ائهِ ـ ارجُ جَ ـنْ  اءَ رَ نُ  الَ  مَ ـأمَ  يَ

                                                             

ل  )١(  . ٥٨٦٧: كنز العامّ

 . ٥٠٥٥: غرر احلكم  )٢(



 

 ١٠٦٦ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

هُ  وفَ   IQH» خَ
نبيه إىل التوازن املطلوب بني اخلوف والرجاء، بمعنى أن خيـاف وهو ت(

العبد ربه عند املعايص وكأنه ال يوجد بعدها عفـو، ويرجـوه عنـد األمـل 
 ).بعفوه ورمحته وكأنه ال عقوبة بعد الذنب

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
تَطَعتُمْ  نِ إِ « تَدَّ  نْ أَ  اسْ مْ  يَشْ وفُكُ نَ  خَ نَ  نْ أَ وَ  اهللاِ مِ سُ مْ  حيَ نُّكُ َعُ فَ  هِ بِ  ظَ  واامجْ

امَ  ينَهُ بدَ  نَّ إِ فَ  ،بَ سنُ  ونُ كُ يَ  امَ نَّ إِ  العَ نِّهِ  حُ بِّ بِ  ظَ درِ  ىلَ عَ  هِ رَ وفِ  قَ نْ  هِ خَ بِّ  مِ ،رَ  نَّ إِ وَ  هِ
نَ أَ  نَّ  اسِ النَّ  حسَ مْ أَ  اهللاِبِ  اً ظَ هُ دُّ وفَ  شَ   IRH» هللاِ اً خَ

 

مـال واألوهـام بمعنى أن ال يكون حسن ظنّ العبد باهللا مبنياً عـىل اآل(
فإنّ عدل اهللا وحسابه عىل كلّ يشء ال يبقي للمؤمن شيئاً يرجو  ،واألحالم

، وأن يكون يف ذات الوقت راجياً لرمحة والنجاة من عقابه حسن اجلزاء فيه
ع عن املعايص   .)اهللا عاملاً أنّ اهللا أرحم الرامحني ولكن برشط التورّ

 

  :قال ×الصادق اإلمام عن
جُ اُ « جَ  اهللاَ رْ َرِّ  الَ  اءً رَ عَ  ىلَ عَ  ئُكَ جيُ ،اصِ مَ فِ وَ  يهِ وفَ  اهللاَ خَ كَ  الَ  اً خَ يِسُ ؤْ  يُ
نْ  تِهِ  مِ محَ   ISH» رَ

                                                             

 . ٥٠٥٦: غرر احلكم  )١(

 . ٢٧الكتاب: هنج البالغة )٢(

 . ٣٨٤/  ٧٠: بحار األنوار  )٣(



 

 ١٠٦٧ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

ة أنّ  ال بمعنى أن( يكون الرجاء لرمحة اهللا وفضله دافعاً للمعايص بحجّ
مانعا من التوبـة  اهللا غفور رحيم وال أن يكون  اخلوف من دقّة حساب اهللا

  .)ألمللليأس والقنوط وفقدان ا
 

  :قال ×الصادق اإلمام عن
نْ « فِ  :بنهِ الِ  نَ لُقامَ  اايَ صَ وَ  مِ ةً  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اهللاَ خَ يفَ ئْتَهُ  لَو خِ ِّ بِ  جِ  قلَنيِ الثَّ  ربِ

ذَّ لَ  ،عَ جُ وَ  بَكَ اءً رَ  اهللاَ ارْ ئْتَهُ  لَوْ  جَ نوبِ بِ  جِ َكَ لَرَ  لَنيِ قَ الثَّ  ذُ   IQH» محِ
 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
بدُ  كونُ يَ  الَ « يـا،رَ  اً فَ ائِ خَ  ونَ كُ يَ  ىتَّ حَ  اً نَ ؤمِ مُ  العَ ـيَ  الَ وَ  اجِ ـائِ خَ  ونُ كُ  اً فَ

يَ رَ  الً عَ  ونَ كُ يَ  ىتَّ حَ  اً اجِ افُ  امَ ـلِ  امِ   IRH» ويَرجُ وَ  خيَ
 

من عذاب اهللا  واألمن أي إنّ العمل هو املقياس احلقيقي لدفع اخلوف(
النجـاة  وناره، ولتحصـيل مرضـاة اهللا وفضـله يف نفـس الوقـت، ولـيس

  .)الكاذبة باألماين واآلمال
 

 ثمرات اخلوف 
 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
رُ اِ « ذَ نَ  واحْ ذَّ  امَ  اهللاِ مِ كُمحَ نْ  رَ ، مِ هِ سِ وهُ وَ  نَفْ شَ شيَةً  اخْ رُ  خَ ـأَ  يَظْهَ هَ  اثَرُ

                                                             

 . ٦٧/  ٢: الكايف  )١(

 . ٣٩٢/  ٧٠: بحار األنوار )٢(



 

 ١٠٦٨ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

مْ عَ    IQH»لَيكُ
قوله وفعله املؤمن ويف سلوك يظهر أثر اخلوف من اهللا يف  ينبغي أن أي(
عويف   ) ه عن املعايصتورّ

 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « فَ  مَ رَ نْ وَ  ،اهللاَ افَ خَ  اهللاَ عَ تْ  اهللاَ افَ خَ  مَ خَ هُ  سَ سُ نيَ  نِ عَ  نَفْ   IRH»االدُّ
ملعرفتـه بعظمـة اهللا وجاللـه أي أن الذي يستويل عىل قلبه خـوف اهللا (

فإن نفسه تزهد يف الـدنيا من سخطه وعذابه ويكون مهه النجاة يف اآلخرة 
 .)وما فيها من زينة وهبجة تشد الناس إليها

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
درَ  ونَ تَعلَمُ  لَو« ةِ  قَ محَ تُمالَ  اهللاِ رَ لْ يهَ عَ  تَّكَ تُم امَ وَ  الَ لْ مِ  لَـوْ وَ  يالً،لِ قَ  الَّ إِ  عَ

درَ  تَعلَمونَ  بِ  قَ ضَ نْجُ  الَ  نْ أَ بِ  لَظَنَنْتُمْ  اهللاِ غَ   ISH» واتَ
 

معنى ال ينبغي أن يطغى جانب الرجاء برمحة اهللا وفضله عىل جانـب ب(
 عـىل نفـس امجانـب مـنهأي اخلوف من اهللا وشدة حسـابه، ألن سـيطرة 

عـن رصاط اهللا  الـذي يبعـده فانحرالتطرف واالاه جتّ اإلنسان يدفع به با
 ).املستقيم

 

                                                             

 . ١٣٦: تذكرة اخلواصّ  )١(

 . ٦٨/  ٢: الكايف  )٢(

ل  )٣(  . ٥٨٩٤: كنز العامّ



 

 ١٠٦٩ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

 

 : قال× عن اإلمام الصادق
بَّ  نَّ إِ « فِ  حُ َ رِ وَ  الرشَّ كْ كُ  الَ  الذِّ بِ الرَّ  فِ ائِ اخلَ  قَلبِ  يفِ  ونانِ يَ   IQH» اهِ
وهي من عالمات املؤمن املتقي حيث ال يكـون يف قلبـه طلـب حلـب (

واليطلب مـن عملـه الصـالح  ،املواقع الترشيفية التي يتميز هبا عن الناس
منزلة عند ـوال قامهمه هو املـما ي بل إن ،الثناء والسمعة احلسنة عند الناس

 ).فحسب وتعاىلاهللا تبارك 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
افُ  الَ « م، ظُلْمَ  واختَ بِّكُ مْ أَ  ظُلْمَ  واافُ خَ  نْ كِ لَ وَ  رَ كُ سِ   IRH» نْفُ
حدا من الناس ولكن اإلنسان هو الذي يظلم نفسـه فإن اهللا ال يظلم أ(

 ).خرويةعليه عقوبة اهللا الدنيوية واأل بمعاصيه فتحلّ 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نُ سَ  وفُ اخلَ « سِ النَّ  جْ نِ  فْ نُ  عَ ،الذُّ هَ رَ وَ  وبِ   ISH» املَعايصِ  نِ عَ  اادِعُ
 يف منـع الـنفس عـن ارتكـاب أي أن اخلوف الصادق مـن اهللا يـتجىلّ (

خيفة صادقة كام خياف الطغـاة والظـاملني الذنوب، فلو خاف اإلنسان ربه 
كبرية، لبطشهم وشدة عقوبتهم فإنه يمتنع عن معصية اهللا يف كل صغرية أو 

                                                             

 . ٦٩/  ٢: الكايف  )١(

 . ١٠٢٣٤: كم غرر احل )٢(

 . ١٩٨٧: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٧٠ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

وأين عذاب اهللا من عذاب املخلوقني وأين شدة أخذه وبطشـه مـن شـدة 
 ).أخذ الظاملني

 

ـادق اإلمامعن  نْ ـلـِوَ ﴿ تعـاىل قولـه يف× الصّ ـ مَ ـ افَ خَ قَ  بِّـهِ رَ  امَ مَ
نَّتَ   : ﴾ قالانِ جَ
نْ « لِمَ  مَ رَ  اهللاَ نَّ أَ  عَ مَ وَ  اهُ يَ قُ  امَ  عُ يَسْ هُ  امَ  يَعلَمُ وَ  ولُ يَ لُ ـنْ  يَعمَ ـريٍ  مِ  وأَ  خَ
، ٍّ هُ فَ  رشَ زُ جِ بيحِ  نِ عَ  كَ لِ ذَ  يَحْ نَ  القَ ـ لِ عامَ األَ  مِ ـ يذِ الَّـ كَ لِ ذَ فَ ـ افَ خَ قَ  امَ مَ
، بِّهِ َ وَ  رَ وَ  نِ عَ  فسَ النَّ  ىهنَ    «IQHاهلَ
أي أن الذي يمتنع عن املعصية مع قدرته عليها ومتكنه منها خوفاً مـن (

نْ ﴿الكريمة اهللا وحده واستجابة ألمره وهنيه فهو ممن شملتهم اآلية  ا مَ أَمَّ وَ
  َوَ نِ اهلْ َى النَّفْسَ عَ هنَ هِ وَ بِّ امَ رَ قَ افَ مَ * خَ يَ املَْأْوَ َنَّةَ هِ إِنَّ اجلْ  ).﴾فَ

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « نَهُ أ اهللاَ افَ خَ  مَ بحَ  اهللاُ مَ ـنْ  انَهُ سُ ـلِّ  مِ ، كُ ءٍ ـنْ  يشَ ـ مَ  اسَ النـَّ افَ خَ

هُ خَ أَ  بحَ  اهللاُ افَ نْ  انَهُ سُ ءٍ  لِّ كُ  مِ   IRH»يشَ
لن خيـاف أي عىل قلبه خوف اهللا ورعاية حرمته أن من استوىل  بمعنى(

دام مطيعـاً لربـه، لرىض الناس أو سخطهم ما  ولن هيتم  اه،يشء آخر سو
ومن غلب عليه خوف الناس واخلضوع هلم عـىل خـوف اهللا فإنـه يكـون 

                                                             

 . ٧٠/  ٢: الكايف  )١(

 . ٩٠١٤: غرر احلكم  )٢(



 

 ١٠٧١ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

إن املتقـي هللا أو بمعنى آخر ف ،يف كل األوقات واألحيان مخائفاً وجالً منه
مطمئنّ النفس واثقـاً مـن لطـف اهللا وعنايتـه بيـنام  واملطيع ألوامره يكون

د مصاحله فيها   .)يكون احلريص عىل الدنيا خائفاً من كلّ خطرٍ هيدّ
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نْ « تْ  مَ ضَ رَ ةٌ فَ  لَهُ  عَ شَ ةٌ  وأَ  احِ وَ هْ تَنَبَهافَ  شَ نْ  اجْ ةِ  مِ افَ ـ اهللاِ خمَ ـوَ  زَّ عَ  لَّ جَ
رَّ  يهِ عَ  اهللاُ مَ حَ ،النَّ  لَ نَهُ وَ  ارَ نَ  آمَ عِ  مِ زَ ،األَ  الفَ ِ ـربَ ـزَ أَ وَ  كْ ـ لَـهُ  نْجَ هُ  امَ عـدَ  يفِ  وَ

ولِ  يفِ  كِتابهِ  نْ ـلِ وَ ﴿ هِ قَ قَ  افَ خَ  مَ هِ  امَ مَ بِّ نَّ  رَ   IQH»﴾ انِ تَ جَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
فْ « بَّكَ  خَ جُ وَ  رَ محَ  ارْ نْكَ  ،تَهُ رَ مِ ؤْ َّ  يُ َ  اممِ نِلْكَ وَ  افُ ختَ وتَ  امَ  يُ جَ   IRH» رَ
أي أن من يسلّم أمره هللا ويطيعه فيام يريد فإن اهللا سبحانه يكفيه ويتوىل (
 ).ويبعد عنه كل ما خياف وحيذر منه أمره

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
» ُّ نْ  اسِ النَّ  رشَ ْشَ  مَ بَّ  يفِ  اسَ النَّ  ىخيَ ،رَ ْشَ  الَ وَ  هِ بَّهُ  ىخيَ   ISH» اسِ النَّ  يفِ  رَ
رضاءً للنـاس امعنى رشّ الناس من يتنازل عن بعض قيمه اإلسالمية ب(

م رضا الناس عىل رضا  مات فيكون قد قدّ بعمل بعض املكروهات أو املحرّ
                                                             

 . ٣٧٨/  ٧٠: بحار األنوار  )١(

 . ٥٠٥٢: غرر احلكم  )٢(

 . ٥٧٤٠: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٧٢ 

 أحاديث يف اخلوف من اهللا

  .)اهللا ومل يبايل بغضب اهللا وسخطه
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نـلِ  ىطُوبَ « هُ  مَ لَ غَ وفُ  شَ نْ  اهللاِ خَ وفِ  عَ   IQH» اسِ النَّ  خَ
يمنعـه ان ذلـك من اهللا أعظم من خوفه من الناس ف كان خوفه من أي(

مات   .)فيكون قد فاز برضا اهللا وفضله من الدخول يف املكروهات واملحرّ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
َ  الَ « ةَ  اهللاِ يفِ  واافُ ختَ مَ ،ئِ الَ  لَوْ م مٍ كُ فِ نْ  يَكْ مرَ أَ  مَ كُ مْ عَ  ىبَغَ وَ  ادَ   IRH» لَيكُ
ه حالله وحرامه فقد فاز برضوان اهللا ولطفأي إنّ من رعى حقّ اهللا يف (

 ) ويكفيه رش االرشار وتسديده يف أموره الدنيوية واألخروية وكفايته
 

ضا اإلمامعن   : قال× الرِّ
نْ « َفِ  ملَ  مَ ْ  القَليلِ  يفِ  اهللاَ خيَ هُ  ملَ َفْ ثريِ  يفِ  خيَ   ISH»الكَ
 عـىل يتجـرأفإنه معايص اهللا الصغرية ارتكاب أي إنّ الذي يتجرأ عىل (

ن حرمة اهللا قد سقطت من قلبه واسـتوىل الكبرية، إذ ا معايص اهللا ارتكاب
  .)عليه الشيطان

 

 + ++  
                                                             

 . ١٢٦/  ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ١٠٠/  ٧٨: بحار األنوار )٢(

 . ١٧٤/  ٧١: بحار األنوار  )٣(



 

 ١٠٧٣ 

 دعاؤه يف الترضع واإلستكانة

 
 دعاؤه في التضرع واإلستكانة 

 
@Í˙b«Ü 

@Ú„bÿn!"aÎ@Êãõn€a@¿J 
 

كَ  َدُ ي أَمحْ دِ أَهلٌ  ،إهلِ مْ أَنتَ لِلْحَ نِيعِكَ إِ  ،وَ نِ صَ سْ ىلَ حُ َّ عَ ، IQHيلَ
                                                             

الدعاء شكر اهللا عىل نعامئه وفضله الذي ال ينقطع سواء من اإلحسان يف النعم يتناول  *
اء والـبالء إىل إجابـة الـدعاء وقضـاء ـالظاهرة واخلفية أو املجهولـة أو إىل دفـع الضـ رّ

احلوائج، ثم يتناول االستجارة باهللا من ارتكاب الذنوب ومـن وسوسـة الشـيطان ثـمّ 
عتامد عـىل لطـف اهللا إالّ بـاالدم االسـتحقاق هلـام ينتهي بطلب املغفرة والعفو رغم عـ

 .يف تفصيل ورشح مجيل ألبعاد الشكر والرمحة ،وفضله وكرمه يف معاملة عباده
هللا عىل عباده مجيعاً والصاحلني خاصة فضل ورمحة بالغة فيام وصلوا إليه مـن حـال  )١(

سـواء يف العلـم أو  الرشد واإليامن واإلسـتقامة وحتصـيل املنزلـة الدينيـة أو الدنيويـة،
رف أو املوقـع أو املقــام، إذ لـوال رعايـة اهللا ومتكينــه وهتيأتـه للسـبل والظــروف ـالشـ

ن عـن وواألسباب ملا استطاع اإلنسان أن يصـل إىل مـا وصـل إليـه، بيـنام عجـز آخـر
الوصول إىل هذه الدرجة أو املوقع مع أهليتهم لذلك وقدرهتم عليه، إذ حالت ظروف 

أو األرسية أو االجتامعية أو ظروف البلد عامةً دون حتصيل هذا املوقع احلياة الشخصية 
أو هذه الدرجة املتقدمة من العلم أو املنزلة، وإذا ما تأمّل اإلنسان عىل وجه اخلصـوص 
، وعليها تتوقف آخرته، الستشعر مد فضـل اهللا  يف مسريته اإليامنية، والتي هي األهمّ

ة التي أوصلته إىل هذه الدرجـة مـن اهلـد واالسـتقامة عليه وألطافه به، ورمحته البالغ
 ثُمَّ ﴿ ، بل كان بتخطيط ورعاية ربّانيةمصادفةوالعالقة مع اهللا، وال حيسب أنّ ذلك كان 

ئْتَ  ىلَ  جِ رٍ  عَ ا قَدَ ى يَ تُكَ *  مُوسَ طَنَعْ اصْ سِ  وَ وهذا مـا يسـتوجب مـن املـؤمن أن  ﴾يـلِنَفْ
، أو كلّـام جتـددت لـه ةاحلسـن اعامله كلّام نظر إىل يعيش حالة الشكر واالمتنان الدائم هللا

 . نعمة من اهللا، ال أن يعيش حالة العلوّ والتكربّ و الطغيان، أو حالة الغفلة والضياع

UQ 
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بُوغِ  سُ طَ نَعامَ  IQHوَ يـلِ عَ زِ جَ ، وَ َّ ـيلَ ـائِكَ عَ ـىلَ مَ عَ ي، وَ نـدِ كَ عِ ا ئـِ
تَنِ  لْ ـبَغْتَ ـفَضَّ أَسْ ، وَ كَ محَتـِ نْ رَ ـدِ  IRHي مِ قَ ، فَ كَ تـِ ـنْ نِعمَ َّ مِ ـيلَ عَ

ي مَ  ندِ الَ اصطَنَعتَ عِ لَـوْ ي، وَ رِ ـكْ نُهُ شُ زُ عَ ـانُكَ إِ ا يَعجِ َّ  إحسَ يلَ
بُوغُ نَعامَ  سُ َّ وَ يلَ ـتُ إحـرَ  ،ئِكَ عَ غْ لَ ـا بَ الَ  ازَ مَ ظِّـي، وَ حَ صـالَ  إِ حَ

نِ  أتَ تَدَ لكِنَّكَ ابْ ، وَ انِ ي بِاإلـنَفْيسِ ـISHِحسَ تَن قْ زَ رَ ي ـ، وَ ـورِ ي يفِ أُمُ
ةَ  ايَ ا الكِفَ هَ لِّ دَ ITHكُ هْ نِّي جَ فْتَ عَ َ رصَ نِّـي الـبَالَ  IUH، وَ نَعـتَ مِ مَ ، وَ ءِ

                                                             

واملراد النعم الكثرية التي حتيط باإلنسان من كلّ جوانبه وجهاتـه (سعة : سبوغ )١(
ةً تلك النعم اخلفية واملجهولة واملنسية  ). وخاصّ

ولكـي يعـرف (أوسعت عيلّ من فضـلك ونعمــائك : أسبغت عيلّ من نعمك )٢(
اإلنسان مد نعمة اهللا عليه فعليه أن يقيس نفسه بمن هو دونه ليعرف كم هو فضل 

 ). اهللا ورمحته عليه

بتـدأهم بالعطـاء واإلحسـان حتّـى قبـل اوذلك من فضـل اهللا عـىل عبـاده أن  )٣(
ل عليهم بقبول طـاعتهم التـي ال  وفضالً  الرشوع بالطاعة والعبادة رمحة منه ثمّ تفضّ

 . قيمة هلا لوال أنّ اهللا قد قبلها منهم وأثاهبم عليها

آلخـرين، فـاهللا هـو املـدبّر حلاجـات إىل اهو اإلستغناء وعدم احلاجة : الكفاية )٤(
واعطـاءهم  عباده بام أغناهم من فضـله وكفـاهم احلاجـة والطلـب مـن اآلخـرين

 . القناعة

ة واملعاناة والشدائد، إذ : فت عنّي جهد البالءورص )٥( ة املشقّ بعض  نَّ إجنّبتني شدّ
الناس تكون حياهتم سلسلة متواصلة من التعب والعناء والبالء املسـتمر ولكـنّ اهللا 
بفضله واحسانه دفع عن عبـاده الصـاحلني املعانـاة الصـعبة وجعـل حيـاهتم مليئـةً 

بمعاين اإليامن واهلد . 
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ورَ  ذُ  . ءِ االقَضَ  IQHحمَ
نْ بَالَ  مْ مِ كَ ي فَ دٍ  ءٍ إهلِ اهِ فْتَ  IRHجَ َ نِّي قَد رصَ ةٍ  ؟عَ نْ نِعمَ مْ مِ كَ  وَ

ةٍ  ابِغَ يْنِ  ISHسَ ا عَ َ تَ هبِ رْ نـِ ؟يـأَقرَ نْ صَ مْ مِ كَ ةٍ ـوَ ـةٍ  يعَ يمَ رِ لَـكَ  ITHكَ
ي نْدِ   ؟عِ

ندَ اإلِ  بْتَ عِ ي أَجَ لْـتَ أَنتَ الَّذِ أَقَ ، وَ يتِ ارِ دَعـوَ نْـدَ  IUHضـطِرَ عِ
نَ األَ  تَ يلِ مِ ذْ أَخَ لَّتِي، وَ ثَارِ زَ تِ ءِ بِظُالَ اعدَ العِ  . يـمَ

                                                             

أبعدت األقدار السيّئة التي يتعرض هلا الـبعض : ي حمذور القضاءمنعت منّ  )١(
قاً أو مشلوالً  من اإلصابة بالعاهات الوالدية، أو األقدار العارضة التي تبقيه معوّ

 . مد احلياة

د )٢( اهِ ة واجلهد : جَ ة والشدّ  ). قد دفعه اهللا بلطفه وفضله(أي موجب للمشقّ

الواسعة يف كل املجاالت ومن مجيع اجلوانب،  واملراد هبا النعم: نعمة سابغة )٣(
فكم هللا من النعم التي أدخلت الرسور والفرح عىل قلب اإلنسان منـذ طفولتـه (

 ). وإىل ما وصل إليه من العمر؟

انية : صنيعة كريمة )٤( ة (لطف وعناية ربّ فكم من دعـاءٍ أجابـك اهللا فيـه وشـدّ
 ) دفعها عنك ونعمةً أوالك إياها؟

بمعنـى عفـوت (أهنضـتني بعـد السـقطة والعثـرة : د العثار زلّتيأقلت عن )٥(
وغفرت عند السقوط يف املعايص وأهنضـت منهـا بتوفيقـك إىل التوبـة واإلنابـة 
ط اإلنســان يف مصــائب ومشــاكل ال حتمــد  والصــالح، فلــوال فضــل اهللا لتــورّ

قباها  ). عُ



 

 ١٠٧٦ 

 دعاؤه يف الترضع واإلستكانة

ا إهلِي دتُكَ  مَ جَ يالً  وَ نيَ  بَخِ أَلتُكَ  حِ الَ  ،IQHسَ بِضاً  وَ نْقَ نيَ  مُ دتُـكَ  حِ  ،IRHأَرَ
عَ  لْ بَ  دتُكَ لِدُ جَ لِ اوَ عاً، وَ امِ كَ ـئِي سَ دتُ نُعامَ جَ وَ عطِياً، وَ طَالِبِي مُ مَ

ةً  ابِغَ َّ سَ يلَ أنٍ ISHعَ أينِ  ، يفِ كُلِّ شَ نْ شَ انٍ ITHمِ مَ كُلِّ زَ ـاينِ  ، وَ مَ نْ زَ ، IUHمِ
ربُورٌ  يَّ مَ نِيعُكَ لَدَ صَ ، وَ ودٌ مُ ي حمَ أَنتَ عِندِ   .IVHفَ

ـيلِ  قْ عَ اينِ وَ لِسَ كَ نَفْيسِ وَ دُ مَ ـ ،حتَ فَ ـغُ الوَ بلُ ـداً يَ ـةَ امحَ يقَ قِ حَ ءَ وَ
نِّي اكَ عَ ضَ بلَغَ رِ ونُ مَ كُ ْداً يَ ، محَ رِ كْ طِكَ IWHالشُّ خَ نْ سَ نِي مِ نَجِّ   .، فَ

                                                             

ئي بـال أي كنـت كـريامً يف إجابتـك لـدعا: ما وجدتك بخيالً حني سألتك )١(
 . وتنوعت يف مضامينها ودرجة أمهيتها حدود ومهام تعددت مسائيل

رف ـأي مل تعرض عنّي بوجهـك أو تصـ: ما وجدتك منقبضاً حني أردتك )٢(
ة واحلاجة إليك  . عنّي اهتاممك وعنايتك سيّام وقت الشدّ

أي وجدت نعمتك عيلّ واسـعة ومتنوعـة وشـاملة : ووجدت نعامك سابغة )٣(
 . ايتويف طوال حي

ومهـام تنوعــت  يأي يف مجيــع حـااليت وأمـور: يف كـل شـأن مـن شـؤوين )٤(
 . احلاجات وتفاوتت يف أمهيتها ومضامينها

اً يافعـ: لكل زمانٍ من زمان )٥( ـاً أو فاإلنسان منذ كـان طفـالً صـغرياً أو شـابّ
 . من األزمنة من فضل اهللا عليه ورمحته ورعايته له شيـخاً كبريا، مل خيلو زمان

 . مشكور: مربور )٦(

ـك بالعــحالـ تبمعنـى إن عجـز: يـمبلغ رضاك عنّ  )٧( مل ـي عـن أداء حقّ
 .النعم هلذه وشكراً  وفاءً  ،بنعمك واإلحساس لك واحلمد الشكر والطاعة فليكن
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فِي هْ ا كَ يِ  IQHيَ عْ نيَ تُ بُ ينِي املَـحِ اهِ قِ IRHذَ ـا مُ يَ يتِ يلِ ـيـ، وَ ثْـرَ ، ISH عَ
الَ  وْ لَ ـنَ الـفَ نْتُ مِ يتِ لَكُ رَ وْ كَ عَ ُ رتْ ي ـ سَ ـدِ يِّ ؤَ ـا مُ يَ ، وَ نيَ وحِ ضُ فْ مَ

الَ  ،بِالنَّرصِ  لَوْ كَ  فَ نْتُ  إيَّايَ  نَرصُ نَ  لَكُ لُوبِنيَ  مِ ا ،املَغْ يَ نْ  وَ عَتْ  مَ ضَ لَهُ  وَ
ــال لُوكُ نَ ـىل أَعنَ ـالـ ITHريَ مُ لَّةِ عَ ذَ ـطَواتِهِ مَ ـنْ سَ ـمْ مِ هُ ـا، فَ  IUHاقِهَ

، ونَ ائِفُ  خَ ا أَهلَ التَّقوَ يَ ـنْ لَـهُ األَ IVHوَ ا مَ يَ ـ، وَ ـنىاـسمَ سْ  ،ءُ احلُ
ـرَ يلِ  فِ غْ تَ نِّي، وَ وَ عَ أَلُكَ أَنْ تَعفُ يئَـ ،أَسْ رِ ـتُ بَ لَسْ الَ فَ ، وَ رَ أَعتَـذِ  اً فَ

ةٍ  وَّ ي قُ الَ  بِذِ ، وَ َ أَنتَرصِ رَّ فَ فَ ـأَفِرَّ  IWH مَ يلُكَ وَ  ،يلِ فَ ـتَقِ ،  IXHأَسْ ثَـرايتِ عَ
                                                             

 ). الذي أحتمي به وألوذ إليه(يا ملجئي : يا كهفي )١(

من يعينني ويرمحني غـريك،  تتعبني الطرق وأثقال احلياة فال أجد: تعييني املذاهب )٢(
يا ملجئي حني أعجز عن التشخيص ويلتبس عيلّ اهلد ومعرفـة ) أو قد يكون املعنى(

 . الطريق الصائب فال أحد غريك يكون هادياً ومرشداً ودليالً 

 . غافر خطيئتي: مقييل عثريت )٣(

ة )٤(  النري هـي اخلشـبة التـي توضـع معرتضـة يف عنـق الثـورين حـال: نري الـمذلّ
حرث يف الزمن القديم لدفعهام إىل السري يف إجتاه واحدٍ ثابت، واملراد بالتعبري هـو ـال

مقادير اهللا وتدبريه حتى من قبـل األمـراء وامللـوك ذوي ـذلّل واإلنقياد لـإظهار الت
 . جند والقوة، فحكم اهللا نافذ عىل عباده مجيعاً بال استثناءـال

ةمجع سطوة وهي البطش واأل: سطوات )٥(  . خذ بعنف وشدّ

)٦( شى من عقابه: يا أهل التقو  . بمعنى يا حقيق بأن يتّقى وخيُ

 ). للخالص من حسابك وعقوبتك(ال مكان أهرب إليه منك : ال مفر )٧(

 ). من سقطتي وعثريت واملراد هو الذنوب(استنهضك : استقيلك )٨(
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لُ  نَصَّ أَتَ يإِ  IQHوَ تْنـِ قَ بَ د أَوْ نُويبِ الَّتِي قَ نْ ذُ اطَـتْ يبِ IRHلَيْكَ مِ أَحَ ، وَ
 َّ ـيلَ تُـبْ عَ ائِباً فَ بِّ تَ رتُ إلَيْكَ رَ رَ ا فَ نْهَ تْنِي، مِ كَ أَهلَ ذاً  ،فَ ـوِّ تَعَ  ISHمُ

ينِ  ذْ أَعِ رياً فَالَ  ،فَ تَجِ سْ لْنِ مُ ذُ ْ نِيفَالَ  ئِالً اسَ  ،يـ ختَ مْ رِ امً فَالَ  ، حتَ عتَصِ  مُ
نِ  لِمْ ياً فَالَ  ،يـتُسْ اعِ ائِباً دَ دَّينِ خَ رُ   . تَ
عَ  ــادَ ــكَ يَ تُ ــكِيناً  وْ سْ بِّ مِ ــ ITHرَ تَ سْ ائِفــاً، IUHكِيناً ـمُ قاً خَ ــفِ شْ ، مُ
الً  جِ قِرياً  IVHوَ اً إلَيْكَ IWHفَ طَرّ ضْ   .، مُ

سِ  فْ عفَ نَ ي ضَ ا إهلِ و إلَيْكَ يَ كُ نِ املُسَ ـأَشْ ـهُ ي عَ دتَ عَ ةِ فِيامَ وَ عَ ارَ
لِيَ  كَ اأَوْ بَةِ IXHءَ انَ املُجَ ـهُ أَعـدَ  IYH، وَ رتَ ذَّ امَّ حَ ي اعَ ـومِ ُ ةَ مهُ ثْـرَ كَ ، وَ كَ ءَ

                                                             

ل )١( أ: أتنصّ  . أتربّ

عـيلّ عقابـك العاجـل لكثـرة ذنـويب  أي يوشك أن ينـزل(أهلكتني : أوبقتني )٢(
 ). وآثامي إضافة إىل عقابك اآلجل يف اآلخرة

ذاً  )٣( ـلْ ﴿ملتجئاً من كيد الشيطان وإحيائـه : متعوّ قُ بِّ  وَ ـوذُ  رَ كَ  أَعُ ـنْ  بـِ اتِ  مِ ـزَ َ  مهَ
يَاطِنيِ  وذُ *  الشَّ أَعُ بِّ  بِكَ  وَ ونِ  أَنْ  رَ ُ ْرضُ  . ﴾حيَ

يِّئ احلال: مسكيناً  )٤(  ). من احلسنات والصاحلات إالّ القليل القليلليس يل(فقرياً، سَ

 . خاضعاً ذليالً بعيداً عن التجربّ والطغيان والعناد: مستكيناً  )٥(

 ). من سوء العاقبة واملستقر يف اآلخرة(خائفاً، قلقاً : وجالً  )٦(

ة: فقرياً  )٧(  . بمعنى ال حول يل وال قوّ

ـة وضـعفها وتكاسـل )٨( ها عـن املسـابقة إىل فعـل بمعنى أشـكو إليـك فتـور اهلمّ
 . اخلريات وعمل الصاحلات

مته من املعايص(املباعدة واالجتناب : املجانبة )٩(  ). ملا هنيت عنه وحرّ
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ةَ  سَ سوَ وَ  . نَفْيسِ  IQHوَ
حنِــ ضَ ْ تَفْ ــي ملَ ـــإهلِ يتِ ـي بِسَ يرَ يتِ IRHرِ يــرَ رِ نِــي بِجَ لِكْ ْ ْ هتُ ملَ ، ISH، وَ

يبُنِي تُجِ وكَ فَ نْتُ بَطِي ،أَدعُ إنْ كُ وينِ ئَ وَ عُ ـدْ َ تَ ـنيْ ـأَلُكَ  ،ITHاً حِ أَسْ وَ
كَ  نْـدَ ـعتُ عِ ضَ نْـتُ وَ ـا كُ يـثُ مَ حَ ي، وَ ائِجِ وَ نْ حَ ئْتُ مِ امَ شِ لَّ كُ

ي ِّ الَ ، فَالَ IUHرسِ ، وَ اكَ وَ و سِ ، لَبَّيْـكَ لَبَّيْـكَ  أَدعُ كَ َ ـريْ و غَ ، IVH أَرجُ
قَ  لْ تَ ، وَ ا إلَيْكَ كَ نْ شَ عُ مَ مَ َ تَسْ ختُ ، وَ يْكَ لَ لَ عَ كَّ وَ نْ تَ ـنِ ى مَ لِّـصُ مَ

نْ الَ  مَّ جُ عَ رِّ فَ تُ ، وَ مَ بِكَ تَصَ  . IWHذَ بِكَ اعْ
ي فَالَ  َ اآلإهلِ ريْ نِي خَ مْ رِ األُ  حتَ ةِ وَ رَ رْ يلِ وىلَ خِ فِ اغْ ي، وَ رِ كْ ةِ شُ لَّ  لِقِ

                                                             

مـة وهـو مـا : وسوسة نفيس )١( حديث النفس اخلفي بالسوء والشهوات املحرّ
 . ينفثه الشيطان يف القلب

 . ال يعلمها غريك خفايا نفيس وما استقرّ يف أعامقها والتي: رسيريت )٢(

 . بجنايتي وذنبي: بجريريت )٣(

فإذا حان وقـت الصـالة أو الزكـاة أو القيـام : وإن كنت بطيئاً حني تدعوين )٤(
وإذا حان وقـت  ،لندائك وطاعتكاحلركة واالستجابة بعمل صالح كنت بطيء 

 . الشهوات سارعت النفس إىل فعلها وارتكاب املعايص فيها

ي )٥( أي دعوتك يف احلاجات التي ال أقـو عـىل كشـفها : وضعت عندك رسّ
 . للناس ملا فيها من ذلة وخزي ولكني كشفتها لك ثقةً بك واطمئناناً إليك

 . نداء اإلجابة للمنادي، بمعنى قصد نحوك وإليك: لبّيك )٦(

 . التجأ إليك: الذ بك )٧(



 

 ١٠٨٠ 

 دعاؤه يف الترضع واإلستكانة

ا الظَّالِ  أَنَ بْ فَ عَذِّ ، إنْ تُ نُويبِ نْ ذُ علَمُ مِ ا تَ طُ ـمَ رِّ يِّعُ ـ، الـIQHمُ املُفَ ضَ مُ
، الاآل قَ ـثِمُ ُ الـمُ عُ ـرصِّ جِ ضْ ــ، الـIRHمُ سِ فْ ـظَّ نَ لُ حَ فِ غْ إنْ ـمُ ي، وَ

ِنيَ  امحِ مُ الرَّ أَنتَ أَرحَ رْ فَ فِ غْ  . تَ
 
 
 
 
 

 + ++ 

                                                             

ط )١(  ). يف حقّ طاعتك(املقرصّ : املفرّ

ــثري االضطجاع، بمعنى الالكسالن، الك: مضجعـال )٢( ر ـي األمــر فــمقصّ
 . الذي غلبه الكسل واخلمول واستحواذ الشيطان والقاعد عنه



 

 ١٠٨١ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

 
 أحاديث في محاسبة النفس 

 
 حماسبة النفس وتأديبها يف أحاديث

 

دْ ﴿ لَحَ أَ  قَ نْ  فْ كَّ  مَ ا*  ااهَ زَ اهَ ن دَسَّ ابَ مَ دْ خَ قَ   IQH﴾وَ
 

 النفس خصائص معرفة 
 : قال× مري املؤمننيعن أ

لُ أَ « قْلِ  فضَ ةُ  العَ فَ عرِ ، انِ نسَ اإلِ  مَ هُ نْ فَ  نَفسَ فَ  مَ رَ هُ  عَ ، نَفسَ قَـلَ ـنْ وَ  عَ  مَ
لَهَ  هِ لَّ  اجَ   IRH» ضَ

ص نفسـى يلزم اإلنسان أن يشـبمعن( ته وضعفه ـه ويعـخّ رف نقاط قوّ
فـيام  وتوجيههاليستطيع تربيتها وتأديبها  ـ سيّام فيام خيص العالقة مع اهللاـ 

 ) ةً ينفعه دنياً وآخر
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « فَ  مَ رَ درَ  عَ هِ  قَ ْ  نَفسِ ِنْهَ  ملَ   ISH» اتِ انِيَ بِالفَ  اهيُ
 نفسـه مل جيعـلن اهللا خلقه للجنـة وخللودهـا ونعيمهـا ا فَ رَ من عَ أي (

يكون اهتاممه وسـعيه بـام يرفـع أن  بمعنىمنشغلة بام ال ينفعها يف اآلخرة، 
 ) من صالح االعامل والطاعات آلخرة ومقامه عند اهللا عزّ وجلّ درجته يف ا

                                                             

 . ٩: الشمس )١(

 . ٣٢٢٠: غرر احلكم  )٢(

 . ٨٦٢٨: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٨٢ 

 بة النفسأحاديث يف حماس

 : قال× عن أمري املؤمنني
ةً  اسِ النَّ  كثَرُ أَ « فَ عرِ هِ  مَ مْ أَ  لِنَفسِ هُ فُ بِّهِ  خوَ   IQH»لِرَ

 

ة حسـابه يف القيامـة ( أي إنّ الذي يعرف منزلة اهللا تبارك وتعـاىل وشـدّ
 ) أن يفوز يف يوم احلسابيكون أكثر اهتامماً باآلخرة ورعاية لنفسه يف 

 

 تربية النفس 
 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
ضَ « نَ أَ  ربَعةُ أَ  لُ ائِ الفَ ،جْ ةُ  :]االوىل[ اسٍ كمَ هَ قِوَ وَ  احلِ ةِ  يفِ  اامُ رَ كْ  أي( الفِ

ر يف ـأن بلوغ احلكمة والتعقل إنام يتم من خالل استعامل العقل والتفكري والتبص
ةُ  :]نيةاالثَّ وَ [ ،)األمور واسباهبا ونتائجها هـاوَ  العِفَّ ـ يفِ  قِوامُ ةِ الشَّ وَ أي أن ( هْ

 ،)بلوغ عفة النفس وقناعتها إنام يتم من خالل التحكم بشهواهتا والسيطرة عليها
ةُ  :]ةثَ الِ الثَّ وَ [ وَّ ـقِوَ وَ  القُ هَ ـبِ  يفِ  اامُ بمعنـى أن حتصـيل قـوة الـنفس ( الغَضَ

 ،)ية والتي أقواهـا الغضـبوإرادهتا إنام يتم من خالل التحكم بإنفعاالهتا النفس
هُ قِوَ وَ  العَدلُ  :]عةابِ الرَّ وَ [ تِدالِ  يفِ  امُ وَ  اعْ سِ  قُ أن الوصـول إىل  أي( الـنَّفْ

ا يتم من خـالل املوازنـة والتوفيـق ـمواقف واألحكام إنمـالعدل واإلتزان يف ال
  IRH»)بني قو النفس املختلفة

 

                                                             

 . ٣١٢٦: غرر احلكم  )١(

 ما بني املعكوفتني للتوضيح وليس من اصل احلديث . ٨١/  ٧٨: بحار األنوار )٢(



 

 ١٠٨٣ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
صُ  النَّفسِ  بِتَزكِيَةِ « فَ  لُ حيَ   IQH» اءُ الصَّ
والـنفس الطيبـة أي برتبية النفس وتعليمها يكـون الصـفاء الروحـي (

  .)والبعد عن املشاكل واملزعجاتواالنفتاح عىل اخلريات 
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
» ِ ةُ الرشَّ يَ  يعَ ةُ رِ   IRH» النَّفسِ  اضَ
تواها أي إنّ املؤمن املترشع ينبغي أن يعتمد الرياضة لنفسـه لرفـع مسـ(

 ،بتنويرهـا وتعليمهـا وإجبارهـا عـىل األعـامل الصـاحلةوذلـك ، اإليامين
وكبحها عن شهواهتا وأهوائها، فكام تفعل الرياضة البدنية أثرها يف تربيـة 
اجلسم وتنشيط فعالياته احلياتية كذلك تفعل الرياضة الروحية والنفسية يف 

سعيه نحو وخالصه له رفع املستو اإليامين وتوطيد عالقة اإلنسان بربه وإ
 ).مراضيه

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
يَ « ةُ سِ لُ أَ  النَّفسِ  اسَ يَ  فضَ ،سِ ةٍ يَ وَ  اسَ ةُ رِ فُ أَ  العِلمِ  اسَ ةٍ يَ رِ  رشَ   ISH» اسَ
ج هبا يف املكارم والقيم هي من أفضل ( أي إنّ االهتامم برتبية النفس والتدرّ

رك الـنفس عـىل حاهلـا تـفـال ينبغـي األمور التي تتطلّب املواصلة والرعاية 
                                                             

 . ١١٩/  ٢: تنبيه اخلواطر  )١(

 . ٥٤٣: غرر احلكم  )٢(

 . ٥٥٨٩: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٨٤ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

كام أن طلب العلم والرباعة فيه هو من أفضـل سـبل حتقيـق العلـو  وعاداهتا
لُواْ﴾ مِ َّا عَ اتٌ ممِّ جَ لٍّ دَرَ لِكُ  ) والرفعة للدنيا واآلخرة ﴿وَ

 

 : قال لرجل× عن اإلمام الصادق
عِلتَ  دقَ  كَ نَّ إِ « ،نَ  يـبَ بِ طَ  جُ ـكَ َ وَ  فسِ ،الـدَّ  كَ لَـ بُـنيِّ فـتَ وَ  اءُ رِّ ـ عُ  ةَ آيَ

، ةِ حَّ لِلتَ وَ  الصِّ وَ  ىلَ عَ  دُ ،الدَّ كَ يَ قِ  يفَ كَ  انظُرفَ  اءِ كَ نَ  ىلَ عَ  امُ   IQH» فسِ
بمعنى ينبغي عىل اإلنسان مراقبة نفسه باستمرار كـام يراقـب أحوالـه (

لذلك يلزمه أن يراقـب مـا يطـرأ عـىل  ،البدنية ليحول دون مرض اجلسد
ات مَ  قامة اإليـامن واحليـاة ة حتـول دون اسـترضـيّ النفس من معامل وتغـريّ

قيّهــا املعنــوي االجتامعيــة الســليمة مــن خــالل  ويســعى يف عالجهــا ورُ
اإلستفادة من كتاب اهللا وأحاديث املعصومني وما ترشح من ذلك يف كتب 

  .)العلامء وأهل الفضل والعلم واخلربة
 

 حماسبة النفس 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
يَسُ أَ « نيَ  كْ يِّسِ نْ  )ءأي أعقل العقال( الكَ بَ حَ  مَ هُ  اسَ سَ ـلَ وَ  ،نَفْ مِ  امَ ـلـِ عَ
، بَعدَ  قَـ محَـقُ أَ وَ  املَوتِ مْ ـنْ  ىاحلَ بَـعَ أَ  مَ ـهُ  تْ سَ ـوَ  نَفْ ،هَ نـَّوَ  اهُ ـ ىمتَ  اهللاِ ىلَ عَ
َّ مَ األَ    IRH»اينِ

                                                             

 . ٤٥٤/  ٢: الكايف  )١(

 . ٦٩/  ٧٠: بحار األنوار  )٢(



 

 ١٠٨٥ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

ومـد اله ـه وراقـب أعمــبمعنى أنّ أعقل العقالء من الحـظ نفسـ(
 فسـه هواهـان ، ومل يعـطِ ه ونواقصـهئـوقام بتصـحيح أخطالآلخرة سعيه 

 ) شهواهتاو
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
بُ حَ « مأَ  وااسِ ـكُ سَ ـالِبُ طَ وَ  ا،هَ ـلـِعامَ أَ بِ  نْفُ ـرُ  اءِ دَ أَ بـِ اوهَ ـعَ  وضِ املَفْ يهَ  ا،لَ

ذِ األَ وَ  نَ  نْ مِ  خْ وَّ وَ  ا،هَ ائِ بَقَ لِ  اهَ ائِ فَ أَ وَ  وادُ تَزَ بُ تَ بلَ  واهَّ ثُ  نْ أَ  قَ بْعَ   IQH»واتُ
ربح واخلسـارة يف جتارتـه أو سـعيه أي كام حيسب اإلنسـان مقـدار الـ(

الدنيوي فإنّ عليه أن حياسب نفسه ويالحظ أعامله وعباداتـه ويرفـع مـن 
  .)نوعيتها ومستواها ليفوز برضا اهللا وقربه

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
يِّدُ « مأَ  واقَ كُ سَ ،املُحَ بِ  نْفُ بَةِ لِكُ وَ  اسَ ةِ املُخَ بِ  اوهَ امْ   IRH» الَفَ
اإلنسان نفسه يف اليوم والليلة ليعلم مقـدار طاعتـه  أي ينبغي أن حياسب(

ن من خمالفـة هـواه ومقدار معصيته فيصلح ذاته  قبـل أن يعجـز عـن ويتمكّ
 ) صالحهاا

 

 : قال× العابدين زين اإلمامعن 
،آدَ  بنَ اِ « ريٍ بِ  الُ تَزَ  الَ  كَ نَّ إِ  مَ ـظٌ وَ  كَ لَـ انَ كَ  امَ  خَ ـنْ  اعِ ، مِ ـكَ سِ ـوَ  نَفْ  امَ

                                                             

 . ٤٩٣٤: غرر احلكم  )١(

 . ٦٧٩٤: غرر احلكم  )٢(



 

 ١٠٨٦ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

بَ املُحَ  كانَتِ  نْ  ةُ اسَ ِّكَ  مِ   IQH» مهَ
بمعنى ال ينبغي الغفلة عن حماسبة الـنفس وتربيتهـا اإليامنيـة بصـورة (

ة َا الَّ ﴿ليزداد تكاملها اإليامين  مستمرّ ا أَهيُّ وا اهللاَيَ نُوا اتَّقُ ينَ آمَ رْ نَفْسٌ  ذِ تَنظُ لْ وَ
وا  اتَّقُ دٍ وَ تْ لِغَ مَ دَّ ا قَ مَ  اهللاَإِنَّ  اهللاَمَّ عْ بِريٌ بِامَ تَ   .﴾لُونَ خَ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
بُ حَ « مأَ  وااسِ كُ سَ بلَ  نْفُ َ  نْ أَ  قَ بُ حتُ نُ وَ  وا،اسَ بلَ  اوهَ زِ نُ  نْ أَ  قَ زُ وَ  وا،تُوزَ هَّ َ  واجتَ

ِ األَ  لعَرضِ لِ  ربَ   IRH»كْ
طيع اإلنسـان أن فاحلساب النهـائي قـائم يـوم القيامـة حيـث ال يسـت(

اليوم قبل يـوم القيامـة  ولذا فاألوىل به أن حياسب نفسه يتداركه أو يتالفاه
  .)لتصحيح امليزان وتعديله ما دامت يف احلياة فرصة

 

 : قال× الكاظم اإلمامعن 
نَّ  لَيسَ « نْ  امِ ْ  مَ َ  ملَ بْ حيُ هُ  اسِ سَ لِّ  يفِ  نَفْ ، كُ لَ  نْ إِ فَ  يَومٍ مِ رياً  عَ تَزَ  خَ  اهللاَ ادَ اسْ
نهُ  ِدَ وَ  مِ ،عَ  اهللاَ محَ يهِ لَ  نْ إِ وَ  لَ مِ َّ  عَ فَ  اً رشَ تَغْ   ISH» لَيهِ إِ  ابَ تَ وَ  اهللاَ رَ اسْ

ص اإلنسان وقتاً معلومـاً يف كـلّ ( ملحاسـبة نفسـه  يـومبمعنى أن خيصّ
متـه مـن الصـاحلات ومـا اكتسـبته مـن  وتقييم أعامهلا ملعرفة مقدار مـا قدّ

ر عن سيئاته   .)السيئات فيشكر أو يستغفر ويكفّ
 

                                                             

 . ٢٨٠: حتف العقول  )١(

 . ٧٣/  ٧٠: بحار األنوار  )٢(

 . ٢٦: االختصاص  )٣(



 

 ١٠٨٧ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
كُ  الَ « بدُ  ونُ يَ بَ  ىتَّ حَ  اً نَ ؤمِ مُ  العَ اسِ هُ نَ  حيُ دَّ أَ  فسَ نْ  شَ َ  مِ بَةِ حمُ  يكِ رِ ـالشَّ  اسَ
 ِ هُ رشَ يِّ وَ  يكَ هُ  دِ السَّ بْدَ   IQH» عَ
يضـع  ينبغـي للمـؤمن ان أي أن يكون احلساب دقيقاً وشامالً حيـث(

جدوالً يف األساسيات من العبادات واألعامل الصـاحلة واألعـامل السـيئة 
  .)وأسبوعياً وشهرياً وحياسب نفسه عىل نوعية أدائها يومياً 

 : قال× عن أمري املؤمنني
كَ لِ حَ « سَ بْ نَفْ كَ اسِ سِ هَ إِ فَ  ،نَفْ ريَ نَ نَّ غَ سِ هَ ـنفُسِ لَ األَ  ا مِ كَ ا حَ ريُ   IRH»يبٌ غَ
 نفسـه قبـل االهـتاممل تهنبغي عىل اإلنسان أن هيتمّ بذاتـه وحماسـبيأي (

إلنسـان بتقييم اآلخرين وحماسبتهم عىل مواقفهم وسلوكهم، فإن مصـري ا
ومقامـه يف اآلخـرة متوقـف عـىل مراقبتـه وحماسـبته لنفسـه يف الــدنيا، إذ 

اهللا كل إنسان عىل عمله بصورة مستقلة فـال ينبغـي أن يشـغله  سيحاسب
  .)يشء عن حماسبة نفسه والعناية هبا قبل غريها

 

 جماهدة النفس 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

دُ املُجَ « نْ  اهِ دَ  مَ اهَ هُ  جَ سَ   ISH» اهللاِ يفِ  نَفْ
                                                             

 . ٧٢/  ٧٠: ار بحار األنو )١(

 . ٢٢٢اخلطبة : هنج البالغة  )٢(

ل  )٣(  . ١١٢: كنز العامّ



 

 ١٠٨٨ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

أي إن املجاهد هو من جاهد يف تزكية نفسه وإزالة نواقصها وإصـالح (
 ). عيوهبا ورفع مستواها اإليامين يف درجات الطاعة واإلخالص

 : قال× عن أمري املؤمنني
دَ املُجَ  نَّ إِ « هُ  اهِ ـنْ وَ  اهللاِ ةِ اعَ طَ  ىلَ عَ  نَفسَ عَ  عَ ـمَ ـ اهللاِ نـدَ عِ  ،يهِ اصِ  انَهُ بحَ سُ

لَةِ بِ  نْزِ هِ  بَرٍّ  مَ   IQH»يدٍ شَ
فإنّه ينـال  ،كام ينال اإلنسان عظيم األجر والثواب يف جهاد أعداء اهللاف(

عىل الطاعات ومنعها عن بحثها وإرغامها مثل ذلك الثواب يف جهاد نفسه 
 ) واملوبقات املعايص واآلثام

 : قال× عن أمري املؤمنني
دْ جَ « كَ  اهِ سَ مْ وَ  نَفْ ـدِّ ، قَ تَـكَ بَ زْ  تَوْ ةِ ابِطَ  تَفُ   IRH» بِّكَ رَ  عَ
ــري أي ا( ــرتاف هللا بالتقص ــات واإلع ــىل الطاع ــنفس ع ــرويض ال ن ت

 ).د لإلنسان الفوز بدار الكرامة والرضوانواالستغفار من الذنوب يمهّ 
 : قال× عن أمري املؤمنني

هَ أَ « لُ اجلِ هَ فْضَ سِ عَ ادِ جِ وَ ادُ النَّفْ هَ فِطَ ، وَ نِ اهلَ نْ امُ نيَ لَذَّ  ا عَ أي ( ااتِ الدُّ
ات الدنيام   ISH»)واالستغراق يف شهواهتا نعها وقطعها عن التعلّق بلذّ

وهـو مــا يعنــي املقاومــة هلــو الــنفس ومنعهــا عــن االنســياق وراء (
                                                             

 . ٣٥٤٦: غرر احلكم  )١(

 . ٤٧٥٩: غرر احلكم  )٢(

 . ٣٢٣٢: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٨٩ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

حيث ينبغي أن تفطم عن طلب  ويةالشهوات واالستغراق يف اللذات الدني
نـه مـن اللذات كام يفطم الصبي عن اللبن ليتغذ من الطعـام الـذي يمكّ 

إىل النمو يوفقها إىل ما  ؤهللتكامل البدين، وكذا النفس ينبغي أن تالنمو وا
 .)والتكامل املعنوي

 : قال× عن أمري املؤمنني
دْ جَ « تَكَ  اهِ وَ هْ ـبكَ  الِبْ غَ وَ  ،شَ ضَ ـوَ  غَ ـوءَ  الِفْ خَ ،عَ  سُ كَ تـِ كُ  ادَ  تَـزْ

، كَ سُ لْ وَ  نَفْ مُ ، يَكْ قلُكَ لْ وَ  عَ تَكمِ   IQH» بِّكَ رَ  ابَ ثَوَ  تَسْ
عليهـا وكـبح والسـيطرة  ،غي خمالفـة الـنفس عنـد شـهوهتابمعنى ينب(

وعدم االستجابة لرغباهتا عنـد العـادات  ،نفعالمجاحها عند الغضب واإل
  .)كامل العقل والنفسدرجة عرفة واختاذ ذلك مقياساً مل ،السيئة

 : قال× عن أمري املؤمنني
هَ « سِ  ادُ جِ رُ  النَّفْ هْ نَّ  مَ   IRH» ةِ اجلَ
 ).ةوتربيتها يؤدي هبا إىل بلوغ اجلنّ أي أن تزكية النفس(

 : قال× عن أمري املؤمنني
َ  يفِ « ةِ جمُ دَ سِ  اهَ امَ  النَّفْ الَ  لُ كَ   ISH» حِ الصَّ
بمعنى أن اإلنسان ال يستطيع أن يصل إىل درجات الكـامل يف صـالح (

 ).نفسه حتى جياهدها ويمنعها عن اهلو واالستغراق يف اللذات
                                                             

 . ٤٧٦٠: غرر احلكم  )١(

 . ٤٧٥٥: غرر احلكم  )٢(

 . ٦٤٤٩: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٩٠ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

 

 تأديب النفس 
 : قال× مننيعن أمري املؤ

ىٰ تُذَ  امَ كَ  بِ دَ األَ بِ  لبَكَ قَ  ذَكِّ « ،بِ  ارُ النـَّ كَّ طَـبِ ـنْ  الَ وَ  احلَ بِ حَ كَ  تَكُ  اطـِ
ثَ وَ  يلِ اللَّ  يْلِ  اءِ غُ   IQH» السَّ

كاء( ة الش: الذّ ته، واملراد حسن االختيـار للقـيم ـالزيادة يف قوّ يء وشدّ
ال يملـؤه بـأي  أنعقلـه وقلبه واألخالقية والدينية التي يمأل هبا اإلنسان 

لق كيف ما كان  ممّا حتمله الثقافات األجنبية الدخيلة والتـي تشـبه فكر وخُ
ختيار عن االحسن ينبغي عليه ، بل السيل اجلارف يف محله احلسن والرديء

ة وبصرية لئالّ يكون كاحلاطب يف الليل الذي ال يميّز بني األشياء  ) دقّ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
أتَ بَ  امَ  بِ دَ األَ  لُ فضَ أَ « كَ نَ  هِ بِ  دَ   IRH» فسَ
وهو تنبيه لإلهتامم لرتبية النفس وتأديبها وتزكيتها ومعاجلـة نواقصـها (

 ).قبل االهتامم برتبية اآلخرين وتعليمهم
 

 :قال× عن أمري املؤمنني
عَ « هِ نَ  مُ لِّ مُ ؤَ وَ  فسِ َ دِّ مُ قُّ أَ  اهبُ الَ بِ  حَ نْ  لِ اإلجْ ؤَ وَ  اسِ النَّ  مِ لِّ عَ مُ  مِ ِ دِّ مُ   ISH»مْ هبِ

 

لآلخرين ثم ينتقل وتأديبها نفسه برتبية بمعنى ينبغي للمؤدّب واملبلّغ أن يبدأ (
                                                             

 . ٨٠: حتف العقول  )١(

 . ٣١١٥: غرر احلكم  )٢(

 . ٢/٥٦: بحار األنوار  )٣(



 

 ١٠٩١ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

  .)يستحق التقدير واالحرتامف يداً جصاحلا  ومثالً حسنة قدوة  ملكي يكون هل
 : قال× عن أمري املؤمنني

نَ  نَّ إِ « ،اقَ الفَ  ءِ الَ البَ  مِ نْ  دُّ شَ أَ وَ  ةَ رَ  كَ لِ ذَ  مِ ،البَدَ  ضُ مَ نْ  دُّ شَ أَ وَ  نِ  كَ لِ ذَ  مِ
رَ     IQH»لبِ القَ  ضُ مَ

 

الذي ينبغي أن يتوجه إليه اإلنسان هو مرض القلب  أي إنّ أشدّ البالء(
وذلـك حـني يكـون العبـد البـدن املـادي، فهو أكرب من مرض  ،الروحي

رس ـمشغوالً بحب الدنيا وزينتها غافالً عن آخرتـه واالسـتعداد هلـا فيخـ
ونعيمها باإلضافة إىل خرسان راحة الدنيا درجات اآلخرة ومراتب جناهنا 

 ) والروحية وسعادهتا بام اشتمل قلبه من األمراض النفسية
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « ا مِ م تَ نفُ أَ  تَولَّوْ كُ َ ا، وَ يبَهَ أدِ سِ لُوا هبِ نْ اعدِ َ  ا عَ َ ادَ اوةِ عَ رضَ   IRH» ااهتِ
م بكمالسيئة أي ال جتعلوا العادات ( موا انفسكم ل علّ ب هي التي تتحكّ

  .)اآلداب واألخالق احلسنة التي تنعكس عىل خري الدنيا واآلخرة
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لَهُ  فسِ النَّ  ةُ آفَ «   ISH»انيَ الدُّ بِ  الوَ
وزينتهـا ومتاعهـا واالرتباط الشديد بالـدنيا هو العشق : بالدنيا الوله(

                                                             

 . ١٤٦: األمايل للطويس  )١(

 . ٤٥٢٢: غرر احلكم  )٢(

 . ٣٩٢٦: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٩٢ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

حيث وعن اآلخرة  قيس القلب عن ذكر اهللا كانولذائها، ومن كان كذلك 
تصبح الدنيا هي حمط اهتاممه وسعيه فيتعرض ألمراضـها وابتالءاهتـا ثـم 

ر ـر دنياه كـام خســيكتشف رساهبا وخدعها يف آخر عمره فيكون قد خس
آخرته من قبل ولذا ينبغي احلذر من الدنيا وعدم الركون إليها كام تبني كثري 

  .)من الروايات هذا املعنى
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
اعِ النَّفسِ « دَ نْ خُ ةِ مِ رَ اآلخِ نيَا وَ معُ بَنيَ الدُّ   IQH»اجلَ
أي أن حب الدنيا وحب اآلخرة ال يمكن أن جتتمع يف قلب واحد ألن (

فمن آثر األخرة أعرض عن زينة  ،لكل طريق متطلباته واهدافه اخلاصة به
يس ـونـ ومن أراد الدنيا غرق يف بحرهـا العميـق ،الدنيا وهلوها وزخرفها

 ).آخرته أو تناساها
 
 

 حيط من قدر اإلنسان الرضا عن النفس 
اإلنسان  ايف أحاديث عدة يشجب فيها رض قال× عن أمري املؤمنني

 : عن نفسه
¢ » ُّ ضَ  ورِ مُ األُ  رشَ نِ  االرِّ   IRH»النَّفسِ  عَ
ألن ذلك يعني جهل اإلنسـان بعيوبـه ونواقصـه والـذي يمنعـه مـن (

 ).نية واإلنسانيةالتكامل والرفعة اإليام
                                                             

 . ٥٩٩٥: غرر احلكم )١(

 . ٥٧٢٣: غرر احلكم  )٢(



 

 ١٠٩٣ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

ضَ « ¢ نْ  اكَ رِ كَ  عَ نْ  نَفسِ قلِكَ  ادِ فَسَ  مِ   IQH» عَ
إذ إن رضا اإلنسان عن نفسه يدل عىل صـغر عقلـه وحمدوديـة فكـره (

 ).وجهله بالقضايا اإلسالمية واحلياتية
ضَ « ¢ نِ  ابِالرِّ رُ  النَّفسِ  عَ وءَ  تَظهَ يُ وَ  اتُ السَّ   IRH» وبُ العُ
الكامل هو اجلهل املركب الذي لـيس لـه ألن اإلعتقاد النفيس بوذلك (

 ولذا تكثر عيوب وسوءات الشخص لآلخرين ، يف نظر صاحبهحقيقة إالّ 
 ).فيكشف اهللا عن حقيقة جهله وطيشه

نْ « ¢ ندَ  انَ كَ  مَ هِ  عِ ظِ  نَفسِ ً عَ ندَ  انَ كَ  يامَ قِ  اهللاِ عِ   ISH» اً ريَ حَ
ن تقصريه اهللا يبغض كلّ خمتال فخور ينسى نعمة ربّه وفضله ويغفل عف(

الَ ﴿وأداء حقّ ربّه  وذنوبه امَ وَ ـوا بـِ حُ رَ ـ تَفْ مْ وَ  آتَ ْتَـاهللاُ الَ اكُ ـلَّ خمُ ِـبُّ كُ الٍ  حيُ
ورٍ   ) ﴾فَخُ

بنِ  امَ « ¢ ؟وَ  مَ آدَ  الِ لُهُ أَ وَ  !العُجبَ ةٌ  وَّ ، نُطفَ ةٌ رَ ذِ هُ وَ  مَ رُ ةٌ جِ  آخِ ، يفَ ةٌ رَ ـذِ  قَ
وَ  هُ لُ  كَ لِ ذَ  بَنيَ  وَ مِ ؟ حيَ ةَ رَ   ITH» العَذِ

 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللارسول  عن
ريَ  واتَستَكثِرُ  الَ « ثُرَ  نْ إِ وَ  اخلَ مأَ  يفِ  كَ   IUH» عيُنِكُ

                                                             

 . ٥٤١٢: غرر احلكم  )١(

 . ٤٣٥٦: غرر احلكم  )٢(

 . ٨٦٠٩: غرر احلكم  )٣(

 )ضالت االنسانالعذرة اي النجاسة من ف. ( ٩٦٦٦: غرر احلكم  )٤(
 . ٥١٨: األمايل للصدوق  )٥(



 

 ١٠٩٤ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

ومانع من قبول األعامل عند  ،من جهة ربألنّ ذلك مدعاة للغرور والكِ (
 ) اهللا من جهة أخر إلحساس العبد باملنّة عىل اهللا وعدم شكره عىل توفيقه

 : قال× عيسىعن 
َ  ايَ « عرشَ ، مَ يِّنيَ وارِ مْ  احلَ نْ  كَ َ  مِ أَ أَ  اجٍ رسِ ،الرِّ  هُ تْ طفَ ـمْ وَ  يحُ ـنْ  كَ دٍ عَ  مِ  ابـِ

هُ أَ  دَ   IQH» بُ العُجُ  فسَ
ء راج الذي ينـري الطريـق ينطفـئ عنـد تعرضـه للهـواـسالأي كام أن (

والريح، وكذلك قلب العابد ينطفئ نـوره عنـد تعرضـه لريـاح الشـيطان 
عـن وكيده الذي يزين له العجب والغرور فيظل عنـه الطريـق وينحـرف 

 ).رصاط اهللا وموارد معرفته
ادقعن   : قال÷ اإلمام الباقر أو الصّ

بَ  نَّ اهللاَإِ « كَ وَ تَ نْ إِ :  يَقولُ اىلَ تَعَ ارَ بَ  نَّ مِ نْ ادِ عِ نْ لُنِ يَسأَ  ي مَ ءَ مِ ـ ي اليشَّ تِ طَ ي اعَ
 ُ بَّهُ ألِ فُ ذَ أَ فَ  ،)كأداء بعض املستحبات( حِ ي الَ لِ رصِ نهُ لِكَ لُهُ كَ عَ مَ بَهُ عَ   IRH» يُعجِ

بمعنى أن من رمحة اهللا بعبده احياناً أن يبعـده عـن التوفيـق ألداء بعـض (
لـئال يصـاب بـالغرور  والقربة هللا األعامل واملستحبات التي فيها متيز بالطاعة

 ).والعجب فيفسد عمله نتيجة لذلك
 : قال× عن اإلمام الصادق

نْ « فُ  الَ  مَ َ  يَعرِ دٍ ألِ ضلَ  حَ وَ فَ  الفَ بُ  هُ أيِهِ  املُعجَ   ISH»بِرَ
                                                             

 . ٣٢٢/  ٧٢: بحار األنوار  )١(

 . ٦٨: الزهد للحسني بن سعيد  )٢(

 . ٢٤٤: معاين األخبار  )٣(



 

 ١٠٩٥ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

ن املعجب بنفسه واملغرور بذاته ير أن عقله افضل العقول وهو أي ا(
العقل الكامل حتى لو ادعى خالف ذلك، ولذا ير أن رأيه هـو أفضـل 

األراء وأكملها ومجيع اآلراء دونه يف املستو.( 
 
 

  من وسائل آداب النفس
 : قال× عن أمري املؤمنني

دمَ « يَ  النَّفسِ  ةُ خِ تُهَ صِ نِ  اانَ رصف الـنفس أي ( املُقتَنَيـاتِ وَ  اتِ اللَّذَّ  عَ
يَ وَ  ،)التملّك لألشياء املاديـةعن التعلّق باللّذات الدنيوية وحبّ  ـتُهَ رِ  ااضَ

لُومِ بِ  مِ وَ  العُ كَ هتا ( احلِ هَ اجتِهَ وَ  ،)احلكمةبتنويرها بالعلم ووبصريهتا أي قوّ  اادُ
بَ بِ ) أي نشاطها( ،اعَ الطَّ وَ  اداتِ العِ   IQH»فسِ النَّ  اةُ نَجَ  كَ لِ ذَ  يفِ وَ  اتِ

من دون صيانة النفس عن اللذات، واشتغاهلا بالعلوم واملعـارف، أي (
واجتهادهــا بالعبــادات والطاعــات، تكــون خســارة الــنفس أو خســارة 

  .)اآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

خَ  نَّ إِ « سِ النَّ  اءَ سَ َ  اسِ النَّ  ييدِ أَ  يفِ  امَّ عَ  فْ لُ ألَ نْ  فضَ خَ  مِ   IRH» البَذلِ  اءِ سَ
األشياء املهمة التي تنفع يف تأديب النفس هو االسـتغناء  من نابمعنى (

فـإن أعـراض الـنفس عـن احلاجـة للنـاس  ،عن طلب احلاجة إىل الناس
  .)يكسبها العزة والغنى

                                                             

 . ٥٠٩٨: غرر احلكم  )١(

 . ٣٥٣٧: غرر احلكم  )٢(



 

 ١٠٩٦ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

 : قال× عن أمري املؤمنني
ُ أَ «   IQH» النَّفسِ  فَقرُ  ءِ الَ البَ  كربَ
واألخالقيـة قر للقيم الدينيـة بمعنى أن الفقر احلقيقي لإلنسان هو الف(

واملعارف واحلكمة، فإنّ امتالك اإلنسان لألموال والثروة وافتقاره للـدين 
 واحلكمة ال يزيد يف قدره ومقامه، فإنّ قيمة اإلنسان بعقلـه ودينـه ال باملـه

  .)وممتلكاته املادية
 : قال× عن أمري املؤمنني

نُ  نِعمَ « وْ ىلَ  العَ ِ أَ  عَ سِ  رسْ كَ  النَّفْ ِ وَ َ  رسْ هتِ ادَ عُ  اعَ وُّ   IRH» التَّجَ
وختضعها لسيطرة العقل واإلرادة  أي إنّ من األشياء التي تريبّ النفس(

هو خمالفتها واالمتناع عن االستجابة هلواها، ومن امليادين املهمـة يف ذلـك 
امللكة يف السيطرة  لطعام لتقوية إرادهتا ولتكون هلاهو التحكم برغباهتا من ا

 ،رائز سيام يف جانب اجلنيس الذي يفرض نفسه عـىل اإلنسـانعىل بقية الغ
فإن مل يتحكم اإلنسان يف شهوته فإهنا تقوده إىل أسوء العواقب والنتائج يف 

  .)الدنيا واآلخرة
 : قال× عن أمري املؤمنني

ِ  النَّفسُ « ةُ الرشَّ ثقُلُ  الَ  يفَ يهَ عَ  تَ أي التكـاليف وااللتزامـات ( اتُ ونَ املَؤُ  الَ
  ISH@»)واألخالقيةالرشعية 

                                                             

 . ٢٩٦٥: غرر احلكم  )١(

 . ٩٩٤٢: غرر احلكم  )٢(

 . ١٥٥٦: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٩٧ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

أي أن النفس الرشيفة ذات اهلمة العالية واإلحساس باملسـؤولية الدينيـة (
رشعية واألخالقية التي ـواالجتامعية ال تثقل عليها التكاليف واإللتزامات ال

 ).فت نفس عام قويت عليه اإلرادةعُ فام ضَ ،يريب هبا اإلنسان نفسه 
ئلَ  وقد× احلسن اإلمامعن  لْ  عنِ  سُ  : فقال مِ احلِ

ظْمُ « يظِ  كَ لْكُ وَ  الغَ سِ  مِ   IQH» النَّفْ
وهي من الوسائل املهمة يف تربية الـنفس وتأديبهـا، وذلـك بتعويـدها (

كظم الغيظ والتحكم يف املشاعر واإلنفعـاالت الداخليـة والسـيطرة عـىل 
ردود الفعل الصادرة عنها والتي قد ختـرج اإلنسـان عـن قيمـه وأخالقـه 

  .)كم هباودينه عند عدم التح
 : قال× عن أمري املؤمنني

فَ « ونُ  افُ العَ هَ وَ  فسَ النَّ  يَصُ هُ نَزِّ نَ  نِ عَ  ايُ   IRH» اايَ الدَّ
هها عن األمـور املذمومـة ( فحقيقة العفاف هو ترك النفس للطمع وتنزّ

وهو ما ينبغي أن يريب اإلنسان نفسه عليه أي أن تكون نفسه مستغنية بـاهللا 
  .)عن كل ما سواه

 : قال× املؤمننيعن أمري 
ومُ « عُ أَ  انيَ الدُّ  اتِ لَذَّ  نْ عَ  النَّفسِ  صَ يَ  نفَ   ISH» امِ الصِّ
وهي من الوسائل االخر املهمة يف تأديـب الـنفس والسـيطرة عـىل (

                                                             

 . ١٠٢/  ٧٨: نوار بحار األ )١(

 . ١٩٨٩: غرر احلكم  )٢(

 . ٥٨٧٤: غرر احلكم  )٣(



 

 ١٠٩٨ 

 أحاديث يف حماسبة النفس

هواها، فكام يمتنع اإلنسان عن لذائذ الطعام وطيباته طاعة هللا خالل فـرتة 
أو يمتنع عن بعضها  الصيام كذلك ينبغي للمؤمن أن يقلل من لذائذ الدنيا

أحياناً ليتمكن من السيطرة عىل نفسه وبلوغ الـدرجات العاليـة يف الـدنيا 
 ).واآلخرة

 : قال× عن أمري املؤمنني
ورُ « ُ طُ  الرسُّ بسُ ثِريُ وَ  النَّفسَ  يَ ،النَّشَ  يُ يوَ  الـنَّفسَ  يَقبِضُ  الغَمُّ  اطَ  يَطـوِ

  IQH»اطَ نبِسَ االِ 
رسة عليهـا لتتنشـط يف طاقتهـا ـملفمن وسائل تربية النفس هو إدخال ا(

احة وقواها حيث ينبغي مـن حـني آلخـر إعطـاء الـنفس فرصـة لإلسـرت
  ).ة وفعاليةوالنشاط ملعاودة العمل بكفاء
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 . ٢٠٢٣: غرر احلكم  )١(



 

 ١٠٩٩ 

 اح باملغفرةدعاؤه يف اإلحل

 
 بالمغفرةدعاؤه في اإللحاح 
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ي الَ  ا اهللاُ الَّـذِ ءٌ يفِ ايَ ْ يْـهِ يشَ لَ ـى عَ ْفَ الَ ألَ  خيَ ـامَ رضِ وَ  ،ءِ  يفِ السَّ
يْفَ  كَ ْفَ  وَ يْكَ  ىخيَ لَ ا عَ ا إهلِي يَ تَهُ  أَنتَ  مَ قْ لَ يْفَ  ؟IQHخَ كَ صِ  الَ  وَ ي ـحتُ

نَعتَهُ  ا أَنتَ صَ يْ IRHمَ هُ ؟ أَو كَ رُ بِّ ـدَ ا أَنـتَ تُ نْكَ مَ غِيبُ عَ ؟ أَو ISHفَ يَ
نْ الَ  نْكَ مَ بَ مِ ْرُ تَطِيعُ أَنْ هيَ سْ يْفَ يَ ياةَ لَهُ إِ كَ زقِـكَ الَّ  حَ ؟ أَو ITH بِرِ

                                                             

ة عن مفاهيم توحيدية عالية حيث يتناول الـدعاء  * وهو من األدعية القصرية املعربّ
ربعد متجيد  ه عىل من أطاعه وعصاه يتنـاول ئه وقضااهللا وذكر عظمته وبيان غلبة قدَ

، ثـم وطـول األمـل آلخرة بسبب دوام النعم وكثرة الشـهواتموضوع الغفلة عن ا
ه إىل اهللا يف الطلب منه بأن يستنقذه من حالة الغفلة  واآلمال واألمـاين الكاذبـة يتوجّ

 .وأن جيعل القلب منشغالً به وبعبادته بدالً من اإلنشغال بالدنيا وأعبائها
ة ما صنعه وطبيعة صنعه وخ )١( صائصه، فكيـف خيفـى فاالنسان الصانع يعلم بدقّ

 عىل اهللا ما خلقه وبثّه يف سامئه وأرضه وهو خالق اخلالئق أمجعني؟ 

 . ذلك أن الصانع يدري تفاصيل صنعته وإنتاجه ومقداره وعدده )٢(

ترعاه وتدير أمره، ذلك إنّ اهللا مل يرتك اخلالئق سـدً بعـد خلقـه هلـا، بـل : تدبّره )٣(
 . دبريه هللك اخللق وما استطاعوا احلياةشملها بلطفه وتدبريه ولو كفّ عنها ت

حقيقة الرزق املتعلّق بجميع املخلوقات أنّـام هـو مـرتبط بسلسـلة : إالّ برزقك )٤(
العلل واملعلوالت التي تنتهي يف هنايتها إىل تدبري العزيز احلميد، فال يمكن أن يكون 

 . رزق من دون تقدير اهللا وتيسريه وتدبريه

UR 



 

 ١١٠٠ 

 دعاؤه يف اإلحلاح باملغفرة

نْ الَ  نْكَ مَ و مِ نْجُ يْفَ يَ بَ كَ هَ ذْ ؟  IQH مَ لْكِكَ ِ مُ ريْ  لَهُ يفِ غَ
انَكَ  بْحَ شَ  ،سُ مْ أَخْ هُ لْقِكَ لَكَ أَعلَمُ مْ  IRHى خَ هُ ـعُ ضَ أَخْ ، وَ بِكَ

تِكَ  مْ بِطَاعَ هُ لُ ُمْ ISHلَكَ أَعمَ هنُ وَ أَهْ ـهُ  ITH، وَ قُ ـنْ أَنـتَ تَرزُ يْكَ مَ لَ عَ
عبُدُ  وَ يَ هُ كَ  وَ َ ريْ   .غَ

انَكَ  ـبْحَ بَ الَ  ،سُ ــذَّ كَ ، وَ كَ كَ بـِ َ ــنْ أَرشْ ـلْطَانَكَ مَ ــنْقِصُ سُ  يُ
ـ ضَ هَ قَ رِ نْ كَ تَطِيعُ مَ سْ لَيْسَ يَ ، وَ لَكَ سُ الَ ارُ ، وَ كَ ـرَ دَّ أَمْ ـرُ كَ أَنْ يَ  ءَ

الَ  ، وَ تِكَ بَ بِقُدرَ ذَّ نْ كَ نْكَ مَ تَنِعُ مِ مْ وتُكَ يَ فُ ،  IUH يَ كَ َ ـريْ بَدَ غَ نْ عَ مَ
الَ  هَ لِقَ  يُ وَ رِ نْ كَ نيَا مَ رُ يفِ الدُّ مَّ كَ اعَ  . IVHءَ

                                                             

أي ال يسـتطيع مـن خلقتـه أن خيـرج عـن قـوانني (سبيل، طريق : مذهب )١(
 ). خلقك وسيطرتك

ــ: أعلمهــم بــك )٢( ــام ازداد علــم اإلنســان بعظمــة ربّ ه، ازدادت خشــيته ـكلّ
 . وخشوعه له

أي إنّ اكثـر خلقـك خضـوعاً لـك هـو : أخضعهم لك أعملهم بطاعتـك )٣(
 . أكثرهم عبادةً لك وسعياً لبلوغ رضاك

انةً ومنزلة عندك من ترزقه وهـو يعصـيك ويتبـع أقلّهم مك: أهوهنم عليك )٤(
 . أمر الشيطان

 . ال هيرب من عذابك: ال يفوتك )٥(

 . فسواءٌ أحب اإلنسان املوت أم كرهه فهو مالقيه عاجالً أو آجالً  )٦(



 

 ١١٠١ 

 دعاؤه يف اإلحلاح باملغفرة

انَكَ  بْحَ ـرَ  ،سُ هَ أَقْ ، وَ ـأنَكَ ا أَعظَـمَ شَ ـدَّ  IQHمَ أَشَ ، وَ ـلطَانَكَ سُ
ذَ  أَنفَ ، وَ تَكَ وَّ كَ  IRHقُ رَ   .أَمْ

انَكَ  بْحَ تَ  ،سُ لْقِكَ املَوْ ِيعِ خَ ىلَ مجَ يْتَ عَ ضَ نْ  ،قَ مَ كَ وَ دَ حَّ نْ وَ مَ
ائـِ لٌّ ذَ كُ ، وَ رَ بِكَ فَ تَ كَ ـتَ قُ املَـوْ كْ تَبَارَ ، فَ ـائِرٌ إلَيْـكَ ـلٌّ صَ كُ ، وَ

، الَ  الَيْتَ عَ تَ كَ الَ وَ حدَ ، وَ ،  إلهَ إالَّ أَنتَ كَ نْـتُ بـِ ، آمَ يكَ لَكَ ِ  رشَ
ـلَكَ  سُ قْتُ رُ دَّ صَ عبُـودٍ  ،وَ ـلِّ مَ تُ بِكُ ـرْ فَ كَ ، وَ بِلْـتُ كِتَابَـكَ قَ  وَ

اكَ  وَ بَدَ سِ َّنْ عَ ئْتُ ممِ رِ بَ ، وَ كَ ِ ريْ  . غَ
مَّ ا هُ تَقِالّ بِ إينِّ أُصْ  للَّ سْ يسِ مُ أُمْ نبِي،  ISH ً حُ وَ ذَ فـاً بـِ ِ عرتَ ، مُ يلِ مَ لِعَ
قِ  اً ـمُ ـ ITHرَّ سِ فْ ـىلَ نَ ايفِ عَ َ إرسْ ـا بـِ ، أَنَ ـايَ طَايَ ـيلِ ـبِخَ مَ ، عَ لِيـلٌ ي ذَ

اينِ ـأَهلَ  ايَ أَردَ وَ هَ نِي، وَ تْنِ IUHكَ مَ رَ ايتِ حَ وَ هَ شَ   .IVHيـ، وَ
                                                             

 ). منه هلم مفرّ  وال العباد عىل الغالب هو وقضاءه اهللا إرادة إنّ  إذ(أغلب :أقهر )١(

ره وقضاه(إرادتك أمىض : أنفذ أمرك )٢(  ). أي ال راد لـمـا قدّ

ك: مستقالً  )٣(  . أراه قليالً ال يفي بحقّ

اً  )٤(  . معرتفاً : مقرّ

 ). للتعرض إىل عقوبتك(أهلكني : أرداين )٥(

رم مـن رعايتـه : حرمتني )٦( من عطاياك وفضلك وتوفيقك فمن عصـى اهللا حُ
ة وفضله عىل عباده الصاحلني  ). اخلاصّ



 

 ١١٠٢ 

 دعاؤه يف اإلحلاح باملغفرة

أَلُكَ يَ  أَسْ والَ ـفَ ؤالَ ا مَ هُ الَ  يَ سُ سُ فْ نْ نَ هِ ـيَ ـهِ مَ لـِ ، IQHةٌ لِطُولِ أَمَ
بَ  افِ ـوَ هُ غَ نُ وقِهِ ـدَ رُ ونِ عُ كُ تُونٌ IRHلٌ لِسُ فْ بُهُ مَ لْ قَ ثْ  ISH، وَ مِ ـبِكَ ةِ الـنِّعَ رَ

لِيلٌ لِ  هُ قَ رُ فِكْ ، وَ يْهِ لَ ائِرٌ ـعَ وَ صَ لَـبَ  ITHامَ هُ ـد غَ ـنْ قَ الَ مَ ؤَ ، سُ إلَيهِ
يْهِ األَ  لَ ـعَ تَنَهُ اهلَ فَ ، وَ لُ نْـوَ مَ نَتْ مِ ـتَمكَ اسْ ـهُ ـ، وَ لَّ أَظَ نيَا، وَ هُ الـدُّ

طِياألَ  فَ بِخَ َ اعرتَ ، وَ هُ وبَ نُ ثَرَ ذُ تَكْ نِ اسْ الَ مَ ؤَ ، سُ لُ الَ ـتِ ـئَ ـجَ ؤَ ، سُ هِ
نْ الَ  بَّ لَ مَ يْ ـ رَ الَ ـهُ غَ ، وَ كَ الَ رُ ، وَ ونَكَ َّ لَهُ دُ يلِ نْ  وَ ، ـ مُ نْـكَ ذَ لَهُ مِ قِ

                                                             

طول األمل يف البقاء يف احلياة هو من أقو أسلحة : ة لطول أملهنفسه الهي )١(
ا  ـرين ممـّ الشيطان حيث يزيّن لإلنسان طول العمر وكأنّـه سـيكون أطـول املعمّ

 . جيعله الهياً غافالً عن املوت الذي يأتيه فُجأةً قبل أن يستعدّ له

واملـراد إنّ (أي ال يوجد له أمل يف أي جزءٍ من أجزاء بدنـه، : سكون عروقه )٢(
ـه لطلـب نعمـه عليـه نعمة العافية جعلت اإلنسان يتبطّرُ عىل ربّه وينسى  ويتوجّ

وهو  ،نعمة العافية بالطاعة والعبادةاهللا عىل الدنيا أو فعل املعايص بدالً من شكر 
كذلك باستغالل حالة العافية يف ذكر اهللا واملسابقة لعمل اخلـريات قبـل أن تنبيه 

وأعراض الكرب يف السنّ فتكون شاغالً وحائالً دون امكانيـة حيل البالء والسقم 
 ). االستفادة من الوقت واجلهد كام كان يف حال العافية

ه إليك : مفتون )٣( مستغرق يف اهلو، أي أنّ كثرة نعمك أنسته شكرك والتوجّ
كر والطاعة  . بالذّ

ر بام سيصيبه بعد املوت، من شدة احلسا: صائر إليه )٤( ب واملواقـف أي ال يفكّ
الصعبة يف القيامة وما ستنتهي إليه عاقبته إذ قد يكون مع أهل النّار عند العصيان 

 . وارتكاب السيئات



 

 ١١٠٣ 

 يف اإلحلاح باملغفرة دعاؤه

الَ  نْ وَ أَ لَهُ مِ لْجَ  . كَ ـلَيْ  إِ كَ إالَّ ـ مَ
كَ  ـمِ بِاسْ ، وَ ـكَ قِ لْ ِيعِ خَ ىلَ مجَ بِ عَ اجِ قِّكَ الوَ أَلُكَ بِحَ ي أسْ إهلِ

الَ  بِجَ ، وَ كَ بِهِ بِّحَ سَ ولَكَ أَنْ يُ سُ رتَ رَ ي أَمَ ظِيمِ الَّذِ كَ العَ هِ جْ لِ وَ
يمِ  رِ ي الَ الَّ  ،الكَ بْىلَ ذِ الَ  IQH يَ الَ وَ ، وَ ُ تَغَريَّ ُـولُ  يَ الَ  IRH حيَ نَـوَ فْ ى، أَنْ  يَ

ــدٍ  َمَّ ــىلَ حمُ َ عَ ــيلِّ ــدٍ  تُصَ َمَّ آلِ حمُ ءٍ وَ ــلِّ يشَ ــنْ كُ ــي عَ نِيَنِ غْ أَنْ تُ  ، وَ
ــ سِ فْ َ نَ ــيلِّ أَنْ تُسَ ، وَ ــكَ تِ أَنْ ـبِعِبادَ ، وَ ــكَ تِ افَ خَ نيَا بِمَ ــدُّ ــنِ ال ي عَ

ثْنِيَنِ  ثِ  ISHيـتُ ، وَ ـبِالكَ رُّ إلَيْـكَ أَفـِ ، فَ محَتِكَ تِكَ بِرَ امَ رَ نْ كَ نْـكَ ريِ مِ مِ
بِ  ، وَ افُ إلَيْـكَ أَخَ ـو، وَ لَـكَ أَدعُ ـو، وَ اكَ أَرجُ إيَّ ، وَ تَغِيثُ كَ أَسْ

يْـكَ ـأَلْ  لَ عَ ، وَ ـنُ كَ أُؤمِ بـِ ، وَ ـتَعِنيُ ـاكَ أَسْ إيَّ ، وَ قُ كَ أَثـِ بـِ أُ، وَ جَ
كَ أَتَّكِلُ  مِ رَ كَ ودِكَ وَ ىلَ جُ عَ ، وَ لُ كَّ وَ  . أَتَ

 

+ + +  

                                                             

 . أو يندثر يتالشىال : ال يبىل )١(

ل من حالٍ إىل حال، فاهللا سبحانه وتعاىل ال يتغريّ بمـرور األزمـان : حيول )٢( يتحوّ
ة والضعف وإنّـام  كام يتغريّ والبرش عرب أطواره املختلفة من الطفولة والشباب والقوّ

 . هو دائمٌ وحيّ ال يموت ال تعرض عليه التغريات أو التبدل يف األحوال

 ). عن فعل السيئات بلطفك وعنايتك(ترصفني : تثنيني )٣(



 

 ١١٠٤ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

 
 أحاديث في اآلمال واألماني 

 
 اآلمال واألماين يف أحاديث

 

مْ ذَر﴿ لُوا هُ أْكُ وا يَ تَّعُ تَمَ يَ مُ  وَ هِ لْهِ يُ لُ  وَ فَ  األَمَ وْ ونَ  فَسَ   IQH﴾يَعلَمُ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْتَهِ  الَ  الُ اآلمَ «   IRH» يتَ
د الزمان(   .)بمعنى أن طبيعة اإلنسان هو أن يكثر اآلمال مع جتدّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
  ISH» لَهُ  ةَ ايَ غَ  الَ  لُ مَ األَ «
د له أمل آخرفكلّ ( حتى يوافيه األجـل وهـو مل يـدرك  ام بلغ اإلنسان أمالً جتدّ

  .)كلّ أمانيه أو مل يدرك شيئاً منها
 

 تقصري اآلمال 
 : قال× الباقر اإلمامعن 

د« وَّ نَ  تَزَ يَ  مِ نْ ِ  االدُّ   ITH» لِ مَ األَ  بِقِرصَ
  .)بمعنى ال ينبغي التعويل عىل دوام العمر وحتقيق كلّ اآلمال فيه(

                                                             

 . ٣: احلجر  )١(

 . ٦٣٩: غرر احلكم  )٢(

 . ١٠١٠: غرر احلكم  )٣(

 . ٢٨٦: حتف العقول  )٤(



 

 ١١٠٥ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

 : قال× عن أمري املؤمنني
بْلُغَ أَ  كَ لَنْ نَّ أَ  اً ينَ علَمْ يَقِ اِ «  ،)أي لن تسـتطيع أن حتقـق مجيـع آمالـك( ملَكَ تَ

وَ أَ  نْ لَ وَ  أي لن تتجاوز وقت موتك ال زيادة وال نقصانا، فلكل إنسان ( لَكَ جَ تَعدُ
كَ نَّـأَ وَ  ،)أجله احلتمي الذي البد منه والذي ينبغي أن يستعد له باألعامل الصاحلة

نْ بِ  سَ يفِ  بْلَكَ كَ  يلِ مَ أي أنك راحل كام رحـل الـذين مـن قبلـك وسـترتك ( انَ قَ
خلفك كل األمـوال واألمـالك والعنـاوين واأللقـاب واألزواج واألوالد إذ بعـد 
املوت ال يكون لإلنسان يشء من اشياء الدنيا غري عمله والذي سينتهي بـه إىل جنـة 

 .IQH»)جهنم مع الشياطني واألشقياء نار اىلاخللد مع السعداء أو 
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « نَ أَ  مَ فَ  هُ نَّ أَ  يقَ قُ يُ ،حبَ األَ  ارِ نُ وَ  ابَ ، يَسكُ ابَ هُ وَ  الرتُّ سَ  يُواجِ ،احلِ  ابَ
تَغنِيوَ  امَّ  يَسْ ، عَ لَّفَ رُ وَ  خَ تَقِ فْ ، امَ  ىلَ إِ  يَ مَ دَّ يَّ  انَ كَ  قَ رِ ِ  اً حَ  طُولِ وَ  لِ مَ األَ  بِقِرصَ

مَ   IRH»لِ العَ
أي إنّ من أيقن بحتمية املوت فهو أوىل الناس بقرص األمل واملبـادرة ( 

  .)إىل العمل قبل حلول األجل
 : قال× عن اإلمام الباقر

لِبْ « تَجْ الَ  اِسْ هَ  ةَ وَ حَ ةِ الزَّ ِ  ادَ   ISH» لِ مَ األَ  بِقِرصَ
                                                             

 . ٣١الكتاب : الغة هنج الب )١(

 . ٧٣/١٦٧: بحار األنوار  )٢(

 . ٢٨٥: حتف العقول  )٣(



 

 ١١٠٦ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

ن يقرص أمله يف احلياة يسهل عليه الزهد يف الدنيا( وحتمـل  بمعنى أنّ مَ
  .)ا ومكارهامشاقه

 

  األمل طولالنهي عن 
  :×موسى به وجل عز اهللا ناجى فيام

لْ  الَ  ى،وسَ مُ  ايَ « نيَ  يفِ  تُطَوِّ وَ  ملَكَ أَ  االدُّ يَقْسُ ، فَ بُكَ لْ  بِ لْـالقَ  ايسِ القَ وَ  قَ
يدٌ  ينِّ مِ   IQH» بَعِ

ن كان يأمـل يف العمـر املديـد يقسـو قلبـه عـن ذكـر املـوت (  بمعنى مَ
ـن كـان واالستعداد لآلخرة ف يغلب عليه حبّ الـدنيا واالنشـغال هبـا ومَ

ولذا فإن من كامل عقـل املـرء أن ، كذلك كان بعيداً عن اهللا ولطفه وفضله
  .)يتوقع مفاجأة املوت له يف أي حلظة ليكون مستعداً إلستقباله

 : قال× عن أمري املؤمنني
بدٌ  الَ طَ أَ  امَ « لَ  اءَ سَ أَ  الَّ إِ  لَ مَ األَ  عَ   IRH» العَمَ
ل بم( ن أمّ  ) طول العمر كثر اشتغاله بالدنيا وأساء العمل لآلخرةعنى أنّ مَ

 : قال× عن أمري املؤمنني
ثَرُ أَ « مْ قَ أَ  الً مَ أَ  اسِ النَّ  كْ رَ  وتِ مُ لِلْ  لُّهُ   ISH» اً ذِكْ
ن كانت آماله الدنيوية كثرية( فهو كثري اإلنشغال بالدنيا ولذا يقـل  أي مَ

                                                             

 . ٢/٣٢٩: الكايف  )١(

 . ٧٣/١٦٦: بحار األنوار  )٢(

 . ٣٠٥٣: غرر احلكم  )٣(



 

 ١١٠٧ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

  .)ذكره للموت ولآلخرة
  :قال ×ملؤمننيا أمري عن

يُنْيسِ  لِ مَ األَ  طُولُ  امَّ أَ « ةَ  فَ رَ   IQH» اآلخِ
وكثـرة األهـداف الدنيويـة فيهـا بمعنى أنّ طول األمل يف دوام احلياة (

جيعل القلب منصبّاً عىل االهتامم بـأمور الـدنيا فقـط غـافالً عـن اآلخـرة 
  .)واالعداد هلا

 

 اآلمال واألماين الكاذبة من التحذير
 : قال× ؤمننيعن أمري امل

نه األمل من طول العمر( لِ مَ األَ  اطِلَ بَ  اتَّقُوا« بَّ  ،)أي ما يزيّ رُ بِلِ  فَ ـتَقْ سْ  مُ
هِ  يسَ لَـ ومٍ يَ  ـتَدبِرِ سْ  ،)أي يكـون هـذا اليـوم هـو يومـه األخـري يف الـدنيا( بِمُ

بُوطٍ وَ  غْ لِ أَ  يفِ  مَ تْ قَ  لَيلِهِ  وَّ هِ  يفِ  اكِيهِ بَوَ  امَ رِ آخرهـا إذ  أي ال يتمّ الليلة إىل( آخِ
  IRH»)املوت قبل ذلك هيعاجل

 : قال× عن أمري املؤمنني
واتَّ اِ « دَ  قُ ،اآلمَ  اعَ خِ مْ فَ  الِ نْ  كَ ـلِ  مِ مِّ ؤَ ـ مُ ْ  ومٍ يَ ، ملَ ـهُ كْ ْ  اءٍ بِنـَ اينِ بَـوَ  يُدرِ  ملَ

، نْهُ كُ عِ جَ وَ  يَسْ ْ  الٍ مَ  امِ هُ  ملَ لْ أكُ   ISH»يَ
ـ( ب آمال اإلنسـان بطـول العمـر وحتقّ ق اآلمـال بمعنى أنّ املوت يكذّ

                                                             

 . ٢/٣٣٦: الكايف  )١(

 . ٢٥٧٢: غرر احلكم  )٢(

 . ٢٥٦٣: غرر احلكم  )٣(



 

 ١١٠٨ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

ة فيه، فهو يأيت اإلنسان عىل غفلة وقبل أن ينهي أعامله وآماله فكـل  املرجوّ
 .)من مات كانت له أماين وآمال وأهداف مل يكملها ورحل عنها

 : قال× عن أمري املؤمنني
َ كَ  لُ مَ األَ « غِرُّ  :ابِ الرسَّ نْ  يَ ، مَ آهُ ْلِفُ وَ  رَ نْ  خيُ جَ  مَ   IQH» اهُ رَ
يف األمل والتوقعات املستقبلية إذ قـد حتـدث  أي ال ينبغي وضع الثقة(

وتغريات كونية أو سياسـية أو اجتامعيـة تقلـب مجيـع املـوازين  ئاتمفاج
 ).العادية

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
ُّ مَ األَ « يُونَ  يتُعمِ  اينِ   IRH» رِ ائِ صَ البَ  عُ
ر قـواه العقليـة(  بمعنى أنّ األماين واآلمال تفقد اإلنسان بصريته وختـدّ

ذا ينبغي للمؤمن العاقـل أن يـدرس األشـياء بعـني العقـل والبصـرية ول
  .)وحيسب حساباهتا السلبية واإلجيابية عىل خمتلف اإلحتامالت

 : قال× عن أمري املؤمنني
لطَ  لُ مَ األَ « ياطِنيِ  انُ سُ لُوبِ  ىلَ عَ  الشَّ   ISH» افِلِنيَ الغَ  قُ
لعمـر وحتقيـق بطـول انّ من أهمّ وسائل الشيطان هو التزيني بمعنى أ(

الدنيوية لينشغل اإلنسان هبا وينسى اإلعداد لآلخرة فيفجأه املوت األماين 
                                                             

 . ١٨٩٦: غرر احلكم  )١(

 . ١٣٧٥: غرر احلكم  )٢(

 . ١٨٢٨: غرر احلكم  )٣(



 

 ١١٠٩ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

مْ عىل غرة فال هو قد حقق آماله وال هو قد عمل آلخرته  نِّيهِ مَ يُ مْ وَ هُ عِدُ ﴿يَ
مَ  يْطانُ إِالَّ وَ مُ الشَّ هُ عِدُ ورَ ا يَ رُ   .)ا﴾ غُ

  :قال ×املؤمنني أمري عن
بُ  لَ مَ األَ  نَّ إِ « هِ ،العَ  يُذْ بُ وَ  قـلَ ـذِ ، يُكْ عـدَ ُـثُّ وَ  الوَ ـ حيَ ، ىلَ عَ لَـةِ فْ  الغَ

ثُ وَ  ةَ  يُورِ َ رسْ بُ أَ فَ ، احلَ ، هُ نَّ إِ فَ  ،لَ مَ األَ  واكذِ ورٌ رُ بَهُ صَ  نَّ إِ وَ  غَ ورٌ  احِ أزُ   IQH» مَ
أي إنّ اإلرساف يف توقّع طول العمر واآلمال يف الدنيا جيعل اإلنسـان (

دم مباغتة املوت ومعاجلته له يف يف غفلة عن املوت وكأنّ معه ضامنة من ع
اً يف أمور اآلخرة واملسارعة إليها   .)كلّ حلظة ممّا جيعل اإلنسان مقرصّ

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ ـلِ  ىطُوبَ « ْ  مَ هِ  ملَ ُّ مَ األَ  تُلْهِ ةُ الكَ  اينِ   IRH» اذِبَ
بمعنى أن يكون اإلنسان منتبهـا إلحـتامل جميـئ املـوت يف كـل حلظـة (

  ).تنام زاد اآلخرة قبل الرحيل عن الدنياغالفيبادر 
 

   واألجل األمل 
 : قال× عن أمري املؤمنني

تَهُ وَ  لَهُ جَ أَ  بدُ العَ  أَرَ  ولَ « عَ   ISH» لَ مَ األَ  بغَضَ أَ  لَيهِ إِ  رسُ
                                                             

 . ٧٧/٢٩٣: بحار األنوار  )١(

 . ٣٠١: حتف العقول  )٢(

 . ٧٣/٩٥: بحار األنوار  )٣(



 

 ١١١٠ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

أي لو انكشف لإلنسان أجله ورسعة رحيله عن الـدنيا ألبغـض كـل (
وهم يف غفلة منه ملا أمل أمل فيها، ولو تأمل العبد يف مباغتة املوت للناس 

شيئاً، فكم إنسان مات يف رشبة ماء، وكم انسان مات قبل أن يتم طعامـه، 
وكم من عروس ماتت يف ليلة عرسها، وكم من شخص نـال أمنيتـه فلـم 
يمهله املوت ليفرح هبا، وكم وكم من قصص حول املوت فيهـا عـربة لـو 

  .)تأمل هبا اإلنسان لكره الدنيا وغرورها وآماهلا
  :قال ×املؤمنني أمري عن

لَ أَ  امَ « قَّ  وتَ مَ ـال نْزَ لَتِهِ  حَ نْزِ نْ  مَ دَّ  مَ دَ  عَ نْ  اً غَ لِهِ أَ  مِ   IQH» جَ
ا الليلة األخرية مـن عمـره فـإذا ( ن يكون توقّعه يف كلّ ليلة أهنّ أي إنّ مَ

عه أنّه اليوم األخري من عمره  ق أهداف هو  فذاكاستيقظ كان توقّ الّذي حيقّ
ومـا سـواه فهـو يف غفلـة  علهـا مزرعـة اآلخـرةحيث جي الميةاحلياة اإلس

  .)ضياعو
  :قال ×املؤمنني أمري عن

نْ « رَ  مَ نانِ  يفِ  جَ ثَرَ  لِهِ مَ أَ  عِ   IRH» جلِهِ أَ بِ  عَ
ن أطلق العنان لألماين الطويلة باغته األجل من حيث ال حيتسب(   .)أي مَ

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْيسِ  لُ مَ األَ « لَ األَ  يُ   ISH» جَ

                                                             

 . ٧٣/١٦٦: بحار األنوار  )١(

 . ٧٣/١٦٦: بحار األنوار  )٢(

 . ٨٧٤: غرر احلكم  )٣(



 

 ١١١١ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

بمعنى أنّ املطلوب من املؤمن أن ال ينسى ذكر املوت أو يغفل عنه فإنّ (
  .)طول اآلمال تنسيه قرب اآلجال

 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لُ  الَ « ْ سُ  وختَ نَ  النَّفْ لَ  ىتَّ حَ  لِ مَ األَ  مِ   IQH» لِ جَ األَ  يفِ  تَدخُ
املـوت  أي أن اإلنسان هو دائم األمل وال تنتهي آمالـه حتـى يعاجلـه(

 ).ولذا يلزم املؤمن العاقل ان يكون واقعياً يف تعامله مع األمال
 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نْ « ع لِهِ مَ أَ  قىصَ أَ  بَلَغَ  مَ يَتَوقَّ لْ   IRH» لِهِ جَ أَ  ىدنَ أَ  فَ
ق بعض أمانيه الكبرية أو عـاش ردحـاً طـويالً مـن ( ن حقّ بمعنى أنّه مَ

وأن ال يفسـح جمـاالً  حسابه لآلخرةالزمان فليتوقّع اقرتاب أجله وحيسب 
  .)للشيطان لتزيني الدنيا له وكأنه ابن العرشين

 

 : قال× الكاظم اإلمامعن 
رتِ  لَوْ « تِ  الُ اآلجَ  ظَهَ حَ   ISH» الُ اآلمَ  افتَضَ
لِمَ اإلنسان موعد أجله الذي يفارق فيه احلياة لظهرت حقيقة ( أي لو عَ

  .)رص الواقع كام هوألبوالرساب الذي تعيش نفسه فيه واآلمال 
                                                             

 . ١٠٨٤٤: غرر احلكم  )١(

 . ١/٥٠: تنبيه اخلواطر  )٢(

 . ٣٠٥: أعالم الدين  )٣(



 

 ١١١٢ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

 

 وتوقع األجلاألمل بني التوازن 
 

 : قالملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
محَ مَ األَ « ُ ةٌ لُ رَ الَ ي، وَ تِ مَّ ألِ ـمَ  األَ لَوْ ـعَتْ وَ ا أَ لُ مَ ها، وَ رضَ لَـدَ ةٌ وَ دَ  الَ الـِ

سَ غَ  رَ رَ غَ جَ سٌ شَ   IQH» اً ارِ
 روعةـبمعنى ينبغي للمؤمن أن يعيش الدنيا بكلّ آماهلا وأمانيهـا املشـ(

ولكن ال يغفل عن حضور املوت يف كلّ ساعة فهذا التوازن هو الذي جيعل 
  .)أمانيه واقعيّة وسعيه للدنيا واآلخرة متوازناً 

 

ـيخٌ  جـالِسٌ × مريم بن عيسى بينام ـحاةٍ  يَعمـلُ  وشَ سْ ثـريُ  بِمِ  هِ بـِ ويُ
،األَ  مَّ اللَّ « :×عيسى فقالَ  رضَ ـاألَ  نـهُ عَ  عانْزَ  هُ ـعَ  ،» لَ مَ ضَ ـيخُ  فَوَ  الشَّ

حاةَ  عَ وَ  املِسْ طَجَ ثَ  ،)لتوقّعـه املـوت أي أصابه اليأس وترك العمل( اضْ بـِ لَ  فَ
مَّ اللَّ «: ×عيسى الَ قَ فَ  ةً اعَ سَ  دْ  هُ دُ عَلَ  امَ قَ فَ  ،»لَ مَ األَ  يهِ لَ إِ  ارْ أي ( لُ يَعمَ  فَجَ

  .IRH)رجعت إليه آمال الدنيا من عمله
 كون لـه آمـالوالبدّ لإلنسان أن تجزء من احلياة  هو بمعنى أنّ األمل(

هـي ذكـر املـوت ألنّ اإلنسـان  و فيها ولكن حيتاج هذا األمل إىل موازنـة
  .)يف الدنيا غافالً عن اآلخرة بطبيعته ينتقل من أمل إىل أمل

                                                             

 . ٧٧/١٧٣: بحار األنوار  )١(

 . ١/٢٧٢: تنبيه اخلواطر  )٢(



 

 ١١١٣ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

 : قال× عن أمري املؤمنني
مْ يفِ نَّ إِ  وَ الَ أَ « امِ أَ  أَ كُ نْ مَ يّ رَ  لٍ مِ لَ يفِ جَ هِ أَ ائِ وَ مِ نْ عَ ، فَمَ بْلَ  لِهِ مَ امِ أَ يَّ  أَ لٌ قَ

ورِ أَ  ضُ هُ وَ حُ لُ مَ هُ عَ عَ قَد نَفَ ْ جلِهِ فَ رهُ أَ  ملَ ُ   IQH» لُهُ جَ يَرضْ
توقّع حضور املوت يف كلّ يوم هو أَن يبادر من هلدف املقصود أي أن ا(

اإلنسان إىل العمل الصالح استغالالً لفرتة العمر يف احلياة الـدنيا، فالـدنيا 
ع ا كثر زرع اإلنسان وتمزرعة اآلخرة وكلّام كـان حصـاده أكثـر  نتاجـهنوّ

وربحه أكرب، وليس املقصود مـن ذكـر املـوت هـو إشـاعة حالـة اليـأس 
فقد هنى اإلسالم عن  ،واالحباط الذي يمنع اإلنسان من العمل واالنتاج

غ للعبادة ا  : يف عدد من األحاديث ومنها الصةخلاعتزال الدنيا والتفرّ
نْ يل: ونعندما قال له عثامن بن مظع(ملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللاعن  ـبِ  يف إئـذَ هُّ َ  )الرتَّ

 : فقال
ْ اىلَ عَ تَ كَ وَ ارَ بَ اهللاَ تَ  نَّ إِ يا عثامن، « ينَ يَكتُبْ عَ   ملَ هبَ لَ ، إِ ا الرَّ هبَ امَ نَّ انِيَّةَ  انِيَّةُ  رَ

هادُ يفِ  تي اجلِ   IRH» يلِ اهللاِبِ  سَ اُمَّ
 : يف حديث آخر قالملسو هيلع هللا ىلص وعن رسول اهللا

لوسُ يفِ إِ « تِي اجلُ بَ اُمَّ هُّ دِ اِ نَّ تَرَ الَ لِ  اً ارَ نتِظَ  املَساجِ   ISH» ةِ لصَّ
                                                             

 . ٧٧/٣٣٣: بحار األنوار  )١(

 . ١٧٠ / ٨: بحار األنوار )٢(

 . ٣٨١ / ٨٣: بحار األنوار )٣(



 

 ١١١٤ 

 أحاديث يف اآلمال واألماين

بمعنى أنّ العبادة والرتبية الروحية مقرتنة مع العمل واجلهـاد وإقامـة (
  .)الفرائض الدينية

ن فالنا أ: عندما أثنى الصحابة عىل رجل فقالوا(ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا
ومـن يطعمـه  :ملسو هيلع هللا ىلصفقـال ).يقيم يف املسجد يصيل النهار ويقوم الليـل

  .نحن يا رسول اهللا :لوااق ؟ويسقيه
  IQH»نهُ مِ  ريٌ خَ  مْ كُ لُّ كُ « :ملسو هيلع هللا ىلصفقال

عَ : عندما أثني عىل رجـل قـالوا فيـه(ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهللا جَ مَ ـرَ ا نـَخَ
لنَ  اً اجَّ حَ  ْ فإذا نَزَ لْ يُصيل حَ  ا ملَ زَ ، وَ تَّـيَ ِـلَ لنـَذَ إِ ى نَرحتَ َ ْ ا ارحتَ لْ يَ  ا ملَ أ قـرَ يَـزَ
رُ حَ وَ  لَ تَّـيَذكُ نـزِ ـنْ « :قـال) ى نَ يـهِ  فَمَ لَـفَ نَ  كـانَ يَكفِ ، وَ عَ هِ تـِ ـنْعَ اقَ صُ

هِ؟   »طَعامِ
نا: قالوا لُّ  .يا رسول اهللا كُ

مْ «: ملسو هيلع هللا ىلصقالَ فَ  لُّكُ نهُ  كُ ريٌ مِ  IRH» خَ
ـا ﴿ هَ وْ عَ ـامَ رَ انِ اهللاِ فَ وَ ضْ اء رِ تِغَ مْ إِالَّ ابْ يْهِ لَ ا عَ تَبْنَاهَ ا كَ ا مَ وهَ عُ تَدَ بَانِيَّةً ابْ هْ رَ وَ

يْنَ  آتَ ا فَ تِهَ ايَ عَ قَّ رِ قُونَ حَ اسِ مْ فَ نْهُ ثِريٌ مِّ كَ مْ وَ هُ رَ مْ أَجْ نْهُ نُوا مِ ينَ آمَ  ﴾ ا الَّذِ
 

 + ++  

                                                             

ة البيضاء )١(  . املحجّ

 . ١١/٢٤٤: املصنف لعبد الرزاق  )٢(



 

 ١١١٥ 

 دعاؤه يف التذلّل هللا

 
 دعاؤه في التذلّل  

 
@Í˙b«Ü 

@ @›€ân€a@¿J 
 

تْنِ  مَ حَ بِّ أَفْ الَتِ  IQHيـرَ قَ طَعَتْ مَ قَ انْ ، وَ نُويبِ ، فَالَ  IRHيـذُ ةَ يلِ جَّ  حُ
ا األَ  أَنَ ريُ بِبَلِيَّتِيفَ َ ـ، الISHسِ رهتَ دُ  ITHنُ مُ دِّ َ ، املُرتَ يلِ مَ طِيئَتِي،  IUHبِعَ يفِ خَ

يـال نْ قَصدِ ُ عَ ريِّ تَحَ طَعُ يبِ ـ، الIVHمُ نقَ ـIWHمُ سِ فْ ـتُ نَ فْ قَ د أَوْ ي ـ، قَ
                                                             

ارتكـب مـن  وهو من األدعية القصرية اجلميلة التي تعـرب عـن األسـف والنـدم ملـا *
حال العبد كذلك  تالذنوب واملعايص وعن اخلوف من سوء العاقبة واملصري إذا استمر

ه إىل اهللا بالعمل الصالح قبل حلول املوت ومغادرة الدنيافينبّه ل  .رضورة التوجّ
 . أسكتتني كثرة الذنوب عن الدعاء واملسألة إليك: أفحمتني ذنويب )١(

ت: انقطعت مقالتي )٢( أعـذاري عـن تربيـر الـذنوب انقطعـت ي وتوقّفت حجّ
 . لكثرهتا وإدامتها فليس يل عذرٌ أعتذر به عامّ صدر منّي نحوك

عظيم الذنوب التي اكتسـبتها جعلتنـي أسـرياً بـني إنّ أي (مصيبتي : بليّتي )٣(
 ). يديك ال استطيع اإلنفكاك من آثارها وتبعاهتا

 ). وسيئاتهاملعلّق حكمه عىل أعامله (املحبوس : املرهتن )٤(

د )٥(  . املعاود للفعل مرة بعد األخر: املرتدّ

هاضاع أي : املتحريّ عن قصدي )٦(  . مقصده فهو ال يدري إىل أين يسري ويتوجّ

املتوقف عن مواصلة الطريق النقطاع أسباب املواصـلة بسـبب : املنقطع يب )٧(
تهانقطع يف سفره إذا نفد زاده : يقال(احلرية والعناء وسوء احلال   ). وعطبت دابّ

US 



 

 ١١١٦ 

 دعاؤه يف التذلّل هللا

قِفَ األَ  وْ نِبِنيَ ـءِ الذِالَّ مَ ذْ قِـفَ األَ IQHمُ وْ ي، مَ رِّ ـءِ الـاشـقِ تَجَ  IRHنيَ ئِ مُ
، ال يْكَ لَ كَ ـعَ عدِ نيَ بِوَ فِّ تَخِ سْ ـبْحَ  ،مُ أَةٍ سُ ـرْ أتُ إ انَكَ أَيَّ جُ َ ـرتَ جْ

يرٍ  رِ غْ أَيَّ تَ ؟ وَ يْكَ لَ رتُ بِنَفْيسِ  ISHعَ رَّ  . غَ
الَ  وْ مْ  يَ مَ يتِ  إرحَ بْوَ رِّ ـلِ  ITHكَ ي حُ هِ جْ لَّةَ  ،IUHوَ زَ ي، وَ مِ ـدَ ـد قَ عُ  IVHوَ

هْ  ىلَ جَ كَ عَ لْمِ ـيلِ ـبِحِ ـىلَ إسَ انِكَ عَ بِإحسَ ـا الـا، وَ أَنَ ، فَ يتِ رُّ ـءَ قِ مُ
بِي، الــ نْ ــذَ ــمُ ـبِ طِيئَتِ فُ بِخَ ِ ـــعرتَ يَتِ نَاصِ ي وَ ــدِ هِ يَ ــذِ هَ ، IWHيـي، وَ

                                                             

ء تُ فقد أوق )١( ذلك انّ الذنوب تكسب اإلنسان ذلّة عند : نفيس موقف األذالّ
 . لعدم مراعاته حلرمات اهللا وأوامره ونواهيه ربّه

ئني )٢( ه وينتهـك احلرمـة مجع متجرّ : املتجرّ أي (ء، وهو الـذي يتجـاوز حـدّ
وا عـىل ؤرّ وقفت بكثـرة الـذنوب مـع األشـقياء الـذين انتهكـوا حرمتـك وجتـ

 ). معاصيك

 . خداع وتضليل سولته نفيس وأوقعتني فيه: تغرير )٣(

 ). بارتكاب الذنوب(سقطتي، عثريت : كبويت )٤(

رّ الوجه )٥( رّ وجهـه أي عـىل مرتفـع : ما بدا من الوجنة، يقال: حُ لطمه عىل حُ
ه وهو أكرم موضع يف الوجه وأحسنه  رّ وجهـي(خدّ : واملقصود من كبوة عىل حُ

قطتي الشديدة عىل الوجه كناية عن السـقوط يف اآلثـام واخلطايـا الكبـرية أي س
 ). وال ترتك له جماالً لالعتذار التي تذهب بامء الوجه

د )٦( م : عُ د وتكرّ  ). باحللم عيلّ وعدم تعجيل العقوبة(جُ

الناصية مقدم شعر الرأس الـذي يقـاد منـه اإلنسـان عنـد الذلّـة : ناصيتي )٧(
 . عن الذلّة واالنقيادوالتعبري كناية 



 

 ١١١٧ 

 دعاؤه يف التذلّل هللا

تَ  نْ نَفْيسِ  IRHدِ وَ ـبِالقَ  IQHكِنيُ ـأَسْ  . مِ
يْبَتِ  مْ شَ ادَ ـإرحَ فَ نَ ي،  ISHي، وَ ـعفِ ضَ ، وَ ـيلِ ابَ أَجَ َ رتِ اقْ ي، وَ امِ أَيَّ

نَتِ  كَ سْ مَ تِ ـوَ يلَ ةَ حِ قِلَّ  . يـي، وَ
الَ  وْ نِي إِ مَ ْ ارمحَ نَ يَ وَ طَعَ مِ قَ ا انْ ـ ذَ امَّ ي، وَ ـرِ نيَا أَثَ ـنَ حَ ـالـدُّ ى مِ

 َ د نُيسِ نْ قَ مَ ، كَ يِّنيَ نْتُ يفِ املَنْسِ كُ ي، وَ رِ لُوقِنيَ ذِكْ  . املَخْ
الَ  وْ ايلِ إِ مَ حَ يتِ وَ ورَ ِ صُ غَريُّ ندَ تَ ْنِي عِ ارمحَ َ يَ وَ ا بَيلِ ي،  ITHذَ ـمِ سْ جِ

قَتْ  رَّ تَفَ ائِي وَ تَقَطَّعَتْ  ،أَعضَ ايلِ  وَ صَ تِ  ايَ  ،IUHأَوْ لَ فْ امَّ  يغَ ادُ  عَ رَ َ  يُ  !يبِ
الَ  وْ شْ مَ ْنِي يفِ حَ ارمحَ ــيَ وَ نَشْ ي وَ يـرِ كَ IVHرِ لـِ ـل يفِ ذَ عَ اجْ ، وَ

لِيَ  ــعَ أَوْ يااليَــومِ مَ رِ صــدَ بَّائِــكَ مَ يفِ أَحِ ي، وَ قِفِ ــوْ يفِ IWHئِــكَ مَ ، وَ
نِي كَ سْ كَ مَ ارِ وَ ِنيَ  ،جِ املَ بَّ العَ ا رَ  . يَ

                                                             

 . أخضع، أستسلم: أستكني )١(

والـمراد اخلضـوع واالستسـالم والرضــى بقضـاء اهللا (القصاص، : القود )٢(
 ). وعقوبته بسبب فعل املعايص والذنوب

 . إنتهاء عمري: نفاد أيامي )٣(

 ). ملرور الدهر عليه(تآكل واندثر : بيلَ  )٤(

 . أعضائي وأجزائي: أوصايل )٥(

 . بعثي للحياة بعد املوت: نرشي )٦(

 .واخللود النعيم دار إىل احلساب بعد القيامة موقف عن صدوري :مصدري )٧(



 

 ١١١٨ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

 
 أحاديث في التحذير من الدنيا

 

 التحذير من الدنيا وخداعها يف أحاديث
 

مُ  فَالَ ﴿ نَّكُ رَّ يَاةُ  تَغُ يَا احلَ نْ الَ  الدُّ مْ  وَ نَّكُ رَّ غُ ورُ  بِاهللاِ يَ رُ   IQH﴾الغَ
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
كُ « سِ  ونُ سُ نْ  انيَ الدُّ  ىلَ إِ  النَّفْ رُ  عظَمِ أَ  مِ   IRH» ورِ الغُ
أكرب درجات اجلهل من هو الدنيا واإلنشغال هبا باطمئنان اإلنسان إنّ  أي(

  .)والغفلة وخداع الشيطان
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
لْمٌ  انيَ الدُّ « َ االِ وَ  حُ َ  ارُ غرتِ مٌ  اهبِ   ISH» نَدَ
قيض ـكام ينـ واملغرياتأي رسعان ما تنقيض الدنيا وما فيها من الوهم (

  .)من النوم ظباالستيقا احللم وينتهي
 

 : قال× عن أمري املؤمنني
كٌ  انيَ لدُّ ا امَ نَّ إِ « َ عَ ، )خٌّ أي فَ ( رشَ قَ نْ  يهِ فِ  وَ هُ  الَ  مَ فُ   ITH» يَعرِ
بمعنى أنّ الدنيا مصيدة يقع اإلنسان فيها فريسة للشـيطان إذا مل يفهـم (

  .)الغرض من خلق الدنيا
 

                                                             

 . ٣٣: لقامن )١(

 . ٥٦٥٠: غرر احلكم  )٢(

 . ١٣٨٤: غرر احلكم  )٣(

 . ٣٨٦٥: غرر احلكم  )٤(



 

 ١١١٩ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

 : قال× عن أمري املؤمنني
زرَ  انيَ الدُّ « ِّ  ةُ عَ مَ   IQH» الرشَّ
نّ أصل خلق الدنيا هو لالبتالء ، ألأي إنّ الدنيا مليئة بالرشّ واألرشار(

  .)واالختبار ومل خيلقها اهللا لتكون دار جزاء وقرار
 

 صفة الدنيا 
 : قال× عن أمري املؤمنني

فُ الَ البَ ارٌ بِ دَ « ةٌ ءِ حمَ أي إنّ صفة الدنيا هو اشتامهلا عىل البالء واملعاناة ألجـل ( وفَ
عرُ بِ وَ  ،)اختبار اإلنسان فيها ةٌ الغَدرِ مَ نّ األشياء يف الدنيا هي يف معـرض أي  إ( وفَ

ات املفاجئة غري  ل الصبح ثـمّ يمسـاملالتغريّ ي ـحسوبة، فقد يكون اإلنسان معافاً أوّ
قعداً أو ينتقل إىل العامل اآلخر عىل أثر حادثـة غـري متوقّعـة ومُ  تَـدُ الَ  ،)مريضاً أو مُ

تتغريّ األشـياء فيهـا بل  ةأي إنّ طبيعة الدنيا ليست ثابتة عىل حال واحد(ا هَ ـالُ حوَ أَ 
ات التـي  ات الطبيعة يف الفصول املختلفـة إىل التغـريّ بمرور الزمان، اعتباراً من تغريّ

 يَسـلَمُ الَ وَ  ،)تطرأ عىل اإلنسان منذ طفولته إىل شيخوخته وهكـذا مجيـع األشـياء
حـوالٌ أَ  ،)مـن التعـرض للمحـن والشـدائد واإلبـتالءات ااهنأي سـك( اهَ ـالُ نُزَّ 

تَلِفةٌ  تَ اَ ، تَ خمُ فَةٌ ـراتٌ مُ ِّ  ،)متغـرية األحـوال أي فـرتات رسيعـة االنقضـاء( رصَ
ذمُ يهَ العَيشُ فِ  ـاألَ ، وَ )لكثرة معاناة اإلنسان ومقاساته يف الدنيا( ومٌ ا مَ ـمَ نهَ ا انُ مِ

عدُ    IRH» )إذ البد من املوت لكل من سكن يف الدنيا( ومٌ مَ
                                                             

 . ٤٠١: غرر احلكم  )١(

 . ٢٢٦اخلطبة : هنج البالغة  )٢(



 

 ١١٢٠ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

  :قال ×املؤمنني أمري عن
قُ  ارُ دَ  يَ هِ « ةٍ عُ وَ وَ  ،)هللا أي أنزل إليها آدم بعد معصيته( وبَ نَ وَ  الٍ زَ  أي( اءٍ فَ

ة لالبـتالء ( ءٍ الَ بَ وَ  )إنّ كلّ يشء فيها ينتهي بالفناء أي إنّ كلّ يشء فيها هـو مـادّ
هَ نُ  ،)واالمتحان اإلهلي ، اورُ ةٌ هَ وَ  ظُلمَ يشُ رٌ  اعَ دِ أو ختـتلط  أي غري صـاف( كَ

والنجـاح مـع  ،فـرح مـع احلـزنوال ،فيه األمور مع بعضها فاللـذة مـع األمل
نِيُّهَ وَ  ،)وأمثال ذلك ،املعاناة قِ  اغَ أي إنّ عاقبته إىل الفقر حيـنام يوضـع يف ( ريٌ فَ

ــحِ وَ  ،)قـربه هَ صَ يمٌ  ايحُ ـقِ  ،)ةإذ رسعــان مــا يتعـرض لألمــراض املختلفــ( سَ
زِ وَ  هَ عَ لِ  ايزُ إذ رسعان ما يزول عز اإلنسان وقدرته عند كرب سنه أو تبـدل ( يلٌ ذَ

  IQH»)وضعه يف حلده و عندأ ره الدنيويةمقادي
 : قال× عن أمري املؤمنني

مْ نَّ إِ « بتُمْ  نْ إِ  كُ غِ مْ عامَ أَ  فنَيتُمْ أَ  انيَ الدُّ  يفِ  رَ كُ بقُونَ  الَ  يامَ فِ  رَ ـ الَ وَ  لَهُ  تَ بقَ  ىيَ
م   IRH» لَكُ
ة حمدودة ثمّ ينتهي، له لعمر فيها يف الدنيا فإنّ اأي مهام رغب اإلنسان ( مدّ

من سعي للدنيا فإنّه يزول بزوال الدنيا وما كان من سعي لآلخرة فهو  فام كان
  .)ينتقل إىل اآلخرة

  :قال ×املؤمنني أمري عن
مُ « كُ رُ ذِّ َ االِ وَ  انيَ الدُّ  اُحَ َ  ارَ غرتِ ا[ ا،هبِ مْ  يلٍ لِ قَ  نْ عَ  الَتْ زَ  دقَ ] فكأهنّ ـنكُ  عَ

                                                             

 . ٢٢/  ٧٨: بحار األنوار )١(

 . ٣٨٤٨: غرر احلكم  )٢(



 

 ١١٢١ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

نْ  الَتْ زَ  امَ كَ  مَّ م، انَ كَ  عَ بلَكُ لُوافَ  قَ مْ ادَ اجتِهَ  اجعَ دَ  ايهَ فِ  كُ نْ  التَّزوُّ هَ  مِ  ايَومِ
ةِ  يَومِ لِ  ريِ القَصِ  رَ   IQH» يلِ وِ الطَّ  اآلخِ

د مـن ( بمعنى ال ينبغي الغفلة عن اهلدف األسايس للحياة وهـو التـزوّ
فإن العمر إىل انتهـاء مهـام طـال وأن الـدنيا إىل زوال كـيفام  الدنيا لآلخرة

  .)كانت
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نَّةُ وَ  نِ ؤمِ املُ  جنُ سِ  انيَ الدُّ «   IRH» افِرِ الكَ  جَ
أي أن الدنيا بمثابة السجن بنسبة للمـؤمن فهـي حتـول دون انطالقـه (

وتنعمه يف سعادات اآلخرة التي أعدها اهللا للصاحلني، أما بالنسبة للكـافر 
فإن الدنيا فرصـته الوحيـدة للتـنعم فيهـا ثـم يعقبهـا العـذاب األلـيم يف 

 ).اآلخرة
  :قال ×مننياملؤ أمري عن

نْ « َ أَ  انيَ الدُّ  انَتِ كَ  مَ هِ  كربَ ِّ قَ  الَ طَ  مهَ هُ وَ  هُ اؤُ شَ مُّ   ISH» غَ
ألن مهوم الدنيا ومصـائبها ال تنتهـي فالـدنيا دار امتحـان ولـيس دار (

 ).جزاء
  :قال ×املؤمنني أمري عن

رُ ا« َ إِ ا، فَ نيَ وا الدُّ حذَ دَّ هنَّ رَّ ارَ ا غَ نـُ ،ةٌ ارَ ةٌ غَ عطِيَـةٌ مَ ، مُ وعٌ ـدُ ـخَ لبِسَ ةٌ وعٌ ، مُ
                                                             

 . ١٥٠/  ٢: تنبيه اخلواطر  )١(

ل  )٢(  . ٦٠٨١: كنز العامّ

 . ٨١/  ٧٣:بحار األنوار )٣(



 

 ١١٢٢ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

وعٌ   IQH»نَزُ
تغدر باإلنسان فهي يوماً معه ويوماً عليه، ختدعه باألماين بمعنى أنّ الدنيا ( 

 وزينتها وثروهتا واآلمال، تعطيه من أشيائها ثم متنعها عنه، تلبسه من سلطاهنا
  .)ولذا ينبغي احلذر منها وعدم االطمئنان بأحواهلا عها عنهلثم خت

  :قال ×املؤمنني أمري عن
م الَ فَ « نَّكُ رَّ غُ ةُ  يَ ثرَ م امَ  كَ بُكُ ةِ  ،ايهَ فِ  يُعجِ لَّ م امَ  لِقِ بُكُ نهَ  يَصحَ   IRH» امِ
أي أن أشياء الدنيا وإن كانت مغرية بزينتها ومجاهلا إال أهنا ال دوام هلا (

 ).فلكل يشء يف الدنيا عمر حمدود يزول بزواهلا
 : قال× عن أمري املؤمنني

ةِ كَ  انيَ الدُّ  نَّ إِ « بَكَ نْ  ىلَ عَ  تَلتَفُّ  الشَّ غِبَ  مَ   ISH» ايهَ فِ  رَ
ن من يـدخل يف الـدنيا ويسـعى لتحصـيل زينتهـا ومتاعهـا فإنـه اأي (

اليستطيع اإلنفكاك منها واخلروج من هواها وأرسها ألنه يكون قد سقط 
 ).يف شباك الشيطان ولن يرتكه بعد أن وجد الطريق إىل قلبه

  :قال ×املؤمنني أمري عن
بتُ عَ « نـلِ  جِ  مَ رَ فَ وَ  انيَ الدُّ  يَ ُّ ـ عدَ بَ  االً حَ  اهلِهَ أَ  تَرصَ أي تغـريّ ( الٍ حَ

  ITH» الَيهَ إِ  نُّ ئِ يَطمَ  يفَ كَ  )لدنياأحوال أهل ا
                                                             

 . ٢٣٠اخلطبة : هنج البالغة  )١(

 . ١١٨/  ٧٣: بحار األنوار  )٢(

 . ٣٦٧٨: غرر احلكم  )٣(

 . ٢٠٠: معاين األخبار  )٤(



 

 ١١٢٣ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

الت التي تطرأ عىل أهـل الـدنيا ( ات والتبدّ مـن أي إنّ من يالحظ التغريّ
ة وأمثـال الغنى إىل الفقر ومن العافية إىل املرض ومن الشباب إىل الشـيخوخ

يعلم أنّه ال يمكن أن يطمـئنّ فيهـا إىل ذلك من التبدالت وتغريات األحوال 
  .)دوام احلال التي هو فيها

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « تَهُ  انيَ الدُّ  تِ انَ كَ  مَ َّ تْ  مهِ هُ  اشتَدَّ تُ رسَ ندَ  حَ   IQH» ااقِهَ فِرَ  عِ
فيام ال  هنشغالواللعمر تضييعه حقيقة عند املوت وذلك ألنّه يتّضح له (
  .)ما عمله ألجل الدنيا وخسارة كل ه يف اآلخرةينفع

 : قال× عن أمري املؤمنني
م« يكُ فضِ بِ  اُوصِ هِ  الرَّ ةِ التَ  انيَ الدُّ  هلذِ كَ مْ  ارِ ْ  نإِ وَ  ،لَكُ ِبُّوا ملَ ـ حتُ هَ كَ  ..،اتَرْ

نَ  الَ فَ  واتَ زِّ  يفِ  افَسُ هَ وَ  انيَ الدُّ  عِ بُوا الَ وَ  ا،فَخرِ ـينَ زِ بِ  تَعجَ ـعِ نَ وَ  اتِهَ هَ  الَ وَ  ا،يمِ
عُ  زَ نْ  واجتَ ائِ  مِ َّ ـهَ وَ  اهَ رضَ ـ ا،بُؤسِ ـ نَّ إِ فَ هَ زَّ ـوَ  اعِ هَ طَـ ىلَ إِ  افَخرَ ،انقِ  نَّ إِ وَ  اعٍ

هَ عِ نَ وَ  اينَتَهَ زِ  ،وَ زَ  ىلَ إِ  ايمَ َّ وَ  الٍ هَ رضَ هَ وَ  ااءَ   IRH»)أي انتهاء( ادٍ نَفَ  ىلَ إِ  ابُؤسَ
ومجيع ما ال بحلوها ومرها أي أن احلياة الدنيا قصرية املدة رسيعة الزو(

فيها، فال ينبغي للعاقل أن يضيع وقته يف املنافسة عىل حتصيل عزها وعلـو 
الدرجات فيها، وال يفسـح املجـال لقلبـه أن يسـتويل عليـه حـب الـدنيا 

مـا فيهـا إىل  وزينتها، أو أن تعصف به حوادث الدنيا ومكارهها فـإن كـلّ 
 ).انقطاع وفناء

                                                             

 . ١٨١/  ٧١: بحار األنوار  )١(

 . ٩٩اخلطبة : هنج البالغة  )٢(



 

 ١١٢٤ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

 مثل الدنيا
 : قال× ؤمننيعن أمري امل

ثَلُ « ظِلِّكَ  انيَ الدُّ  مَ قَفتَ  نْ إِ  ،كَ ، وَ قَفَ بتَهُ  نْ إِ وَ  وَ لَ دَ  طَ   IQH» بَعُ
وقتهـا اسـتفدت مـن ووقنعت برزقك فيهـا من الدنيا أي إذا انتفعت (

قت  والسعي وإن أتعبت نفسك يف طلبها ، مقاصدك منهاوعمرها فقد حقّ
ركـه أو كمـن جيـري وراء فـال يد وراء آماهلا فإنّك كنت كمن يطارد ظلّـه

  .)الرساب فال جيده
 : قال× اإلمام الكاظمعن 

ثَلُ « ثَلُ  انيَ الدُّ  مَ يَّ  مَ هَ  ،ةِ احلَ سُّ ٌ  امَ وفِهَ  يفِ وَ  لَنيِّ مُّ  اجَ ،القَ  السُّ هَ  اتِلُ رُ ـذَ  احيَ
جَ  و الُ الرِّ وُ قُ  ذَ ،العُ يوَ  ولِ وِ بيَ  الَيهَ إِ  هيَ   IRH» هيِمْ يدِ أَ بِ  انُ الصِّ
خــالف هرهــا مجيــل وزينتهــا مغريــة إال أن واقعهــا أي أن الــدنيا ظا(

ها وعمرها، فينبغـي هلا ثبات عىل حال وال دوام ألشيائظاهرها ألنه ليس 
 ).أن حيذرها العقالء لئال تغرهم وتلهيهم عن اآلخرة

 : قال× عن اإلمام الكاظم
ثَلُ « ثَلُ  انيَ الدُّ  مَ لَّامَ  ،حرِ البَ  اءِ مَ  مَ بَ  كُ ِ نهُ  رشَ ـ مِ ـ ادَ زدَ ا انُ العَطشَ طَشَ  اً عَ

هُ  ىتَّ حَ  قتُلَ   ISH» يَ
زداد طلبـاً فإنـه ا أي كلّام ازداد ارتباط اإلنسان بالدنيا ومتاعها وزينتها(

                                                             

 . ٩٨١٨:غرر احلكم  )١(

 . ٣١١/  ٧٨: بحار األنوار  )٢(

 . ٣٩٦: حتف العقول  )٣(



 

 ١١٢٥ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

ـع يف أشـياء الـدنيا هلا واإلكثار  منها ولذا فمن اخلـري للمـؤمن أن ال يتوسّ
  .)وزينتها

 منزلة الدنيا من اآلخرة 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

ةِ اآل يفِ  انيَ الدُّ  امَ « رَ ثلُ  الَّ إِ  خِ عَلُ  امَ  مِ ـأَ  جيَ مْ حَ كُ هُ إِ  دُ أي ( الـيَمِّ  يفِ  صـبَعَ
عُ  بِمَ  ليَنظُرْ فَ ) البحر   IQH» يَرجِ

ـ يبالنسـبة إىل اآلخـرة هـهتا بمعنى أنّ منزلة الدنيا وسعاد( ن يبلّـل كمَ
مـن العطـاء الربّـاين الـدائم بحر، فاآلخرة هي البحر العظـيم الاصبعه يف 

صبع، أي إنّ الدنيا يالذي  القليل املاءكوالدنيا هي  بكلّ ما فيها من بلل االِ
  .)هي كقطرة من بحر عظيم هو اآلخرةهبجة وسعادة إنّام 

 : قال عن الدنيا× عن أمري املؤمنني
لْ « ةِ  الَّ إِ  يَ هِ  هَ لَعقَ ، كَ ةِ وَ  اآلكِلِ ذقَ ،الشَ  مَ بِ ةِ وَ  ارِ فقَ ؟ خَ نانِ سْ   IRH» الوَ
 يتـذوق هي وتزول كمـن يلعـق الطعـام أوأي إنّ الدنيا رسعان ما تنت(

  .)رشبة من ماء، أو ينام نوماً قليالً ثم يستيقظ
 

 طبيعة الدنيا 
 : قال× عن أمري املؤمنني

َ  ىلَ عَ  انَتْ هَ  ارٌ دَ « هبِّ لَطَ  ،ارَ هَ رَ حَ بِ  اهَ ـلَ الَ حَ  فَخَ ـخَ وَ  ا،امِ هَ ـبِ  اريَ هَ ـشَ  ا،رِّ
                                                             

 . ١١٩/  ٧٣: بحار األنوار  )١(

 . ٤١/  ٢: تنبيه اخلواطر  )٢(



 

 ١١٢٦ 

 من الدنياأحاديث يف التحذير 

َ يَ حَ وَ  َ بِ  ااهتَ وهتِ هَ وَ  ا،مَ لوَ هَ  احُ رِّ ْ  ،ابِمُ هَ  ملَ فِ َ  اىلَ عَ تَ  اهللاُ ايُصْ أي جيعلها ( هِ ائِ يَ ولِ ألِ
ْ وَ  ،)خالصة هلم نَّ  ملَ َ  يَضِ   IQH»)معنه اأي مل يمنعه( هِ ائِ عدَ أَ  ىلَ عَ  اهبِ

 

أي إنّ طبيعة األشياء يف الدنيا ليست صافية فاحلالل خملـوط بـاحلرام، (
، واحلياة باملوت، واحلزن بالفرح، والعناء با لراحـة، والعافيـة واخلري بالرشّ

فاهللا جعلهـا  ،باملرض، وذلك لتكون مهيأة الختبار اإلنسان وامتحانه فيها
  .)ئهدار امتحان ومل جيعلها دار جزاء ألوليا

 

 :قال يف خصائص الدنيا× عن اإلمام الصادق
نْ « بَّها أَ أَ  فَمَ ، وَ حَ َ تهُ الكِربَ ثَ نَها أَ ورَ نِ استَحسَ ، وَ مَ ـرصَ تْهُ احلِ ـنْ ورثَ  مَ
لَ  هُ إِ ا أَ بَهَ طَ تْ دَ ، وَ مَ  الطَّ ىلَ ورَ نْ عِ هَ  مَ حَ دَ بَّتهُ الرِّ ا أَ مَ ، وَ يَ كَ نْ اءَ هَ رَ أَ  مَ نَتْهُ ادَ كَّ ا مَ

بِ  نَ العُجْ ـأَ وَ  ،)أي أصابه اإلعجاب بالنفس( مِ ـنِ اطمَ ـنَّ إِ مَ كِبَتْـهُ ا رَ لَيهَ
فلَة   IRH» الغَ

 

لـه آثـار  كـونملتاعهـا وزينتهـا يأي إنّ كلّ تعلّقٌ قلبيّ بالدنيا أو حبّ (
  .)سلبية تنعكس عىل اإلنسان ومسريته لآلخرة

 

  :قال ×املؤمنني أمري عن
نَ مَ « نَ الُ ا تَ حُ نيَ الدُّ  ونَ مِ ةً تَفرَ َ ا نِعمَ َ خرَ أُ راقِ  بِفِ الَّ ا إِ ونَ هبِ وهنَ هُ   ISH»ا تَكرَ

                                                             

 . ١١٣اخلطبة : هنج البالغة  )١(

 . ١٠٥/  ٧٣: بحار األنوار  )٢(

 . ٢١٦: األمايل للطويس  )٣(



 

 ١١٢٧ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

فمن طلب العلم أو املال البدّ له من التعب والعناء، ومن طلب الزوجـة (
يء من ـله من السعي والبذل من أجلهام، ومن طلب التمتّع بش واألوالد البدّ 

م بدل ذلك شيئاً من اجلهد واملال، فهكذا هي طبيعـة  زينة الدنيا البدّ وأن يقدّ
  .)الدنيا

 : قال× عن أمري املؤمنني
عَ « ـلِّ  مَ ـةٍ  كُ رعَ ، جُ قٌ َ لِّ  يفَ وَ  رشَ ةٍ أَ  كُ ، كلَ صٌ صَ نَ  الَ  غَ نهَ  ونَ الُ تَ ةً  امِ  نِعمَ

رَ  الَّ إِ     «IQHخرَ أُ  اقِ بِفِ
 ).أي ال يتحصل يف الدنيا يشء من دون معاناة وأذ مقابل ذلك(

 

 حبّ الدنيا 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

ُ أَ « بُّ  رِ ائِ بَ الكَ  كربَ   IRH» انيَ الدُّ  حُ
ي اإلنسـان ـينس وزخرفها أي إنّ تعلّق القلب بالدنيا ومتاعها وزينتها(

  .)اء الدنيا بأيّ ثمناآلخرة، ويدفعه للحصول عىل أشي
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

بُّ « عصِ  لِّ كُ  صلُ أَ  انيَ الدُّ  حُ لِّ  لُ وَّ أَ وَ  يَةٍ مَ نبٍ  كُ   ISH» ذَ
                                                             

 . ١٤٥اخلطبة : ج البالغة هن )١(

ل  )٢(  . ٦٠٧٤: كنز العامّ

 . ١٢٢/  ٢: تنبيه اخلواطر  )٣(



 

 ١١٢٨ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

 : قال× عن أمري املؤمنني
بُّ « تَنِ  أسُ رَ  انيَ الدُّ  حُ نِ  صلُ أَ وَ  الفِ   IQH» املِحَ
فام من فتنة إالّ وأصلها حـبّ الـدنيا والتنـازع عـىل منافعهـا وملكهـا (

  .)وشهواهتا وزخرفها اهناوسلط
 : قال× عن أمري املؤمنني

أْسُ اآلفَ « لَهُ بِ رَ   IRH»انيَ الدُّ اتِ الوَ
  .)لزينتها وزخرفهاالتعلّق بالدنيا واحلبّ  إن الفتن تنشأ من أي(

 : ×لداوود اهللا قال
رِ اِ  ود،اوُ دَ  ايَ « ـةَ  وبَ لُ القُ  حذَ لَّقَ واتِ بِ  املُعَ ـهَ ـ ا،نيَ الـدُّ  شَ قُ  نَّ إِ فَ  اهَ ـولَـعُ
جُ  نِّ  وبَةٌ حمَ  أي إنّ الـذي يتعلّـق بالـدنيا يتعطّـل عقلـه عـن التفكـري( ISH» يعَ

  .)ويغلب عليه اهلو والشهوات
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

نَ حُ هُ مَ نَّ إِ « كَ ـفِ ) أي تعلّق(اطَ  الْتَ الَّ بدٍ إِ لبَ عَ ا قَ نيَ بُّ الدُّ ا سَ : ةٍ ثـالَ ثَ ا بِ يهَ
غلٍ الَ  نَ شُ دُ عَ نفَ ، وَ اؤُ  يَ نَ قرٍ الَ فَ هُ كُ غِ درَ ، وَ  يُ لٍ الَ أَ اهُ نتَهاهُ مَ نالُ مُ   ITH» يُ

لتحصـيل زينتهـا أي القلب املتعلّق بالدنيا هو يف شغل دائم وتعب دائم (
أو طموحات أمل طويل يف وألنّه خيشى الفقر فقر دائم مهام بلغ من الغنى يف و

                                                             

 . ٤٨٧٠: غرر احلكم  )١(

 . ٥٢٦٤: غرر احلكم  )٢(

 . ٣٩/  ١٤: بحار األنوار  )٣(

 . ١٨٨/  ٧٧: بحار األنوار  )٤(



 

 ١١٢٩ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

  .)وت واآلخرةدنيوية كثرية يريد حتقيقها يف احلياة مما جيعله غافالً عن امل
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « جَ ـلَ  مَ بِّ  لبُهُ قَ  هِ نهَ  لبُهُ قَ  اطَ الْتَ  انيَ الدُّ  بِحُ مٍّ  :ثٍ ثَالَ بِ  امِ بُّهُ  الَ  هَ غِ أي ( يُ
رصٍ وَ  ،)ال يفارقه هُ  الَ  حِ كُ لٍ أَ وَ  ،)مالزم له أي طمع دائم( يَرتُ ـهُ  الَ  مَ كُ  يُدرِ

  IQH@»)أي أماين وأمنيّات يعجز عن حتقيقها(
 : قال× عن أمري املؤمنني

بُّ « ي انيَ الدُّ  حُ مُّ وَ  يُعمِ بكِمُ وَ  يُصِ لُّ وَ  يُ قابَ  يُذِ   IRH» الرِّ
ويـذلّ ر احلقائق وال يسمع الكـالم النـافع ـأي جيعل اإلنسان ال يبص(

  .)نفسه من أجل الطمع
 

 الدنيا مزرعة اآلخرة 
 : قال× عن أمري املؤمنني

َ أَ « ُّ  انيَ لدُّ لِ  امُّ الذَّ  اهيُّ وعُ  اهَ بِغُرورِ  املُغرتَ ُّ أَ  ا،يلِهَ اطِ بَ بِأَ  املَخدُ  ثُمَّ  انيَ الدُّ بِ  تَغرتَ
هَ  مُّ مُ  نتَ أَ  !ا؟تَذُ يهَ عَ  املُتَجرِّ ةُ  يَ هِ  مْ أَ  الَ مَ رِّ ؟عَ  املُتجَ تْكَ  ىتَ مَ  !لَيكَ  اسـتَهوَ

؟ ىتَ مَ  مْ أَ  تكَ رَّ دقٍ  ارُ دَ  انيَ الدُّ  نَّ إِ  !...غَ نـلِ  صِ هَ  مَ قَ دَ اد منهـا ملن اسـتف( اصَ
نـلِ  يةٍ افِ عَ  ارُ دَ وَ  ،)وعمل آلخرته مَ  مَ هِ ملن وعى دروسها واستفاد من ( انهَ عَ  فَ

نَ  ارُ دَ وَ  ،)عربها نـلِ  ىً غِ دَ  مَ وَّ نهَ  تَزَ   ISH» امِ
                                                             

 . ٢٢٨احلكمة : هنج البالغة  )١(

 . ١٣٦/  ٢: الكايف  )٢(

 . ١٣١احلكمة  :هنج البالغة )٣(



 

 ١١٣٠ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

 : قال× عن أمري املؤمنني
نتَ نيَ  الدُّ امَ نَّ إِ « ِ األَ هَ ا مُ َّ ى، الَ عمَ ى بَرصَ ُ ممِ برصِ ـرَ ا وَ  يُ هَ ـاءَ ـاً، وَ يئَ ا شَ ريُ البَصِ

ها ذُ نفُ هُ وَ  )أي يتجاوزها( يَ ُ مُ أَ بَرصَ علَ هَ رَ ارَ وَ الدَّ  نَّ يَ  ،)أي الدار اآلخـرة( ااءَ
نهَ صِ البَ فَ  صٌ ا شَ ريُ مِ ـاألَ وَ  ،)أي من خالهلا يتطلّـع إىل اآلخـرة( اخِ ـى إِ عمَ ا لَيهَ

صٌ شَ  نهَ صِ البَ وَ  ،)أي متطلّع إىل الدنيا فقط( اخِ تَ ريُ مِ دٌ زَ ا مُ د مـن ( وِّ أي متـزوّ
تَ هَ ـى لَ عمَ األَ وَ  ،)آلخرةللدنيا ا دٌ ا مُ   IQH» زوِّ

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « َ أَ  مَ َ  بْرصَ ، اهبِ تهُ َ نْ وَ  بَرصَّ َ أَ  مَ تهُ أَ  ايهَ لَ إِ  بْرصَ   IRH» عمَ
حت له حقيقة الدنيا ومـن توجـه ( أي من تبرصّ بالدنيا وفجائعها توضّ

  .)إىل الدنيا فقط أصابه عمى البصرية وفساد العقل
 

 التعامل مع الدنيا 
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

نْ « أَ  انيَ الدُّ  يفِ  كُ ،رِ غَ  كَ نَّ كَ بِ  ابِرُ عَ  كَ نَّ أَ كَ  وأَ  يبٌ ،سَ دَّ وَ  يلٍ ـكَ نَ  عُ  يفِ  فسَ
بُ  ابِ صحَ أَ    ISH» ورِ القُ

أي تعامل مع الدنيا من دون أن يتعلق قلبك هبـا وحاسـب نفسـك يف (
  .)تى يأتيك املوتفال تعلم م اً واجعل أملك فيها قصريكلّ يوم 

                                                             

 . ١٣٣بة اخلط: هنج البالغة )١(

 . ٨٢اخلطبة : هنج البالغة  )٢(

 . ٣٨١: األمايل للطويس  )٣(



 

 ١١٣١ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
لُ فَ  ةٌ اعَ سَ  انيَ الدُّ «   IQH» ةً اعَ طَ  اوهَ اجعَ
أي أن الدنيا رسيعة اإلنقضاء واالنتهـاء فمـن األوىل أن تكـون حمـالً (

 ).للطاعة لنيل اآلخرة اخلالدة
 : قال× الكاظم اإلمامعن 

» ْ ةِ طَ  ىلَ عَ  اِصربِ ،اعَ سَ  انيَ الدُّ  امَ نَّ إِ فَ  ،اهللاِ ايصِ عَ مَ  ىلَ عَ  اصربِ وَ  ،اهللاِ اعَ  امَ فَ  ةٌ
ىضَ  ِدُ  لَيسَ فَ  انهَ مِ  مَ ُ  لَـهُ  جتَ زنَـ الَ وَ  اً ورَ رسُ ـوَ  اً،حُ ْ  امَ ـمِ  يَـأتِ  ملَ  لَـيسَ فَ  انهَ

، هُ فُ أَ  ايهَ فِ  نتَ أَ  يتِ الَّ  ةِ اعَ السَّ  لكَ تِ  ىلَ عَ  اصربِ فَ  تَعرِ كَ ـ كَ نَّـفَ  بَطتَ ـاغتَـ دِ قَ
  IRH»)أي فزت بحسن العاقبة(

  :قال ×املؤمنني أمري عن
، فَ اهِ ا نَظَرَ الزَّ نيَ  الدُّ ىلَ وا إِ اُنظُرُ « قِ َ إِ دِ املُفارِ ـاوِ يـلُ الثَّـا تُزِ هنَّ  اكِنَ يَ السَّ

، الَ وَ  ،)أي املستقر يف حملّه( نَ عُ املُرتَفَ اآلمِ نهَ  يُرجَ تَفجَ ـا مَ ى مِ ىلَّ فَ  دبَرَ أَ ا وَ
وَ  ا مَ  يُدرَ الَ وَ  ،)كمثل انقضاء العمر وموت األحبّة( نهَ  هُ يُستَنظَرَ آتٍ مِ  ا فَ
  ISH»)وال يعطي الفرصة لإلنسان لكل ما يتمناه ألن العمر حمدود(

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
َ أَ « ،النَّ  اهيُّ ـنْ  نَّ إِ  اسُ ـ انيَ الـدُّ  يفِ  مَ ـن يف الـدنيا هـم ( يفٌ ضَ أي مجيـع مَ

                                                             

 . ١٦٤/  ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ٣٩٦: حتف العقول  )٢(

 . ٣٩/  ٧٨: بحار األنوار  )٣(



 

 ١١٣٢ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

ـوَ  ،)ضيوف فيها سائرون نحـو اآلخـرة هيِ أَ  يفِ  امَ ـةٌ عَ  مْ يـدِ يَ ال أي املـ( ارِ
فوا فيه أعارهم اهللا إياه خالل فرتة ضيافتهم  والبنون ومجيع ما ملكوا وترصّ

يفَ  نَّ إِ وَ  ،)يف الدنيا ، الضَّ ِلٌ رحتَ ةَ العَ وَ  مُ يَ ردُ  ارِ ةٌ مَ   IQH» ودَ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

يَ أَ  انيَ الدُّ  يفِ  واونُ كُ «   IRH» افاً ضْ
 اي هو فيهتاحلال الأي كام يكون اإلنسان يف سفر احلجّ أو الزيارة يقنع ب(

قتـة يعـود بعـدها إىل وطنـه أو فـرتة مو هـاألنّـه يعترب تكيفام كان اويقبله
ة مـن  ه فهكذا ينبغي أن يكون تعامل اإلنسان مـع الـدنيا فهـي مـدّ مستقرّ

ه األبدي   .)الضيافة إن طالت أو قرصت ينتقل بعدها إىل مستقرّ
 : قال× عن أمري املؤمنني

عَلتَ دِينَكَ تَ  نْ إِ « نيَ بَعاً لِ جَ مت أمـورك الدنيويـة عـىل أمـور (اكَ دُ أي إن قدّ
نيَـينَكَ وَ هلَكتَ دِ أَ  )دينك نـتَ يفِ وَ  ،اكَ دُ ـكُ ـنَ رَ  اآلخِ ِ  ةِ مِ ، اخلـارسِ  نْ إِ وَ ينَ

نيَ  عَلتَ دُ بَعاً لِدِ جَ تَ دِينَكَ وَ ينِكَ أَ اكَ تَ زْ نيَ حرَ ـنَ رَ  اآلخِ كُنتَ يفِ وَ  ،اكَ دُ  ةِ مِ
  ISH» ينَ زِ ائِ الفَ 

 : قال× الكاظم اإلمامعن 
لُ ا« َ  واجعَ مْ ألِ كُ سِ نَ  اً ظَّ حَ  نفُ ـنَ  يتَشتَهِ  امَ  اهَ ائِ عطَ بِإِ  انيَ الدُّ  مِ ـ مِ  لِ الَ احلَ

                                                             

 . ١٨٧/  ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ٨١/  ٧٣: بحار األنوار  )٢(

 . ٣٧٥٠: غرر احلكم  )٣(



 

 ١١٣٣ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

ثلِمُ  الَ  امَ وَ  ـوَ  ،ةَ املُروَّ  يَ فَ  الَ  امَ َ ،فِ  رسَ ينُ وَ  يـهِ ـ كَ لِ ذَ بـِ وااسـتَعِ  مـورِ أُ  ىلَ عَ
، ينِ يَ  هُ نَّ إِ فَ  الدِّ وِ نَّ  يسَ لَ  :رُ نْ  امِ كَ  مَ نيَ  تَرَ ،لِ  اهُ دُ ينِهِ كَ  وأَ  دِ نيَ  دِينَهُ  تَرَ   IQH» اهُ لِدُ

بمعنى ينبغي لإلنسان أن يأخذ حظّه من الدنيا بـام جعـل اهللا فيـه مـن (
غرائز واحتياجات بدنية وعقلية ولكـن يسـتعني بالـدين لوضـع احلـدود 

  .)والقيود هلا لئالّ تستويل الدنيا عىل فكره وعقله فيفقد التوازن فيها
عِظُهُ  وَ هُ وَ  هِ بنِ الِ × لقامنعن   : قال يَ

، ايَ « نَيَّ لْ  الَ  بُ ُّ  والً دُخُ  انيَ الدُّ  يفِ  تَدخُ ،بِ  يَرضُ تِكَ رَ هَ  الَ وَ  آخِ كْ كـاً  اتَرتُ  تَرْ
ىلَ  )أي محالً ثقيالً (  ً كَالّ  ونُ كُ تَ    IRH» اسِ النَّ  عَ

بمعنى يلزم اإلنسان أن يعتمد عىل نفسه يف تدبري أمور الدنيا وشؤوهنا (
  .)فيها أو هجر هلامن دون انغامس 

عِظُهُ  وهو البنِهِ × لقامنعن   : قال يَ
، ايَ « نَيَّ ـ يقٌ مِ عَ  حرٌ بَ  انيَ الدُّ  نَّ إِ  بُ لَـكَ  دقَ ـفِ  هَ ـ ايهَ ٌ عَ ،ثـِكَ  املَ  اجعَـلْ فَ  ريٌ

،يامَ اإلِ  ايهَ فِ  ينَتَكَ فِ سَ  َ  اجعَلْ وَ  نَ ـرشِ هَ ،وَ التَّ  ااعَ ـلَ ـفِ  ادَكَ زَ  اجعَـلْ وَ  كُّ  ايهَ
 محةِ  وتَ نَجَ  نْ إِ فَ  اهللا، تَقوَ َ لَكتَ  نْ إِ وَ  ،اهللاِ فَربِ نُوبِكَ  هَ بِذُ   ISH» فَ

أي أن اإليامن توكـل والتقـو هـي قـوام النجـاة والوصـول إىل بـر (
 ).األماين

                                                             

 . ٣٢١/  ٧٨: بحار األنوار  )١(

 . ١٢٤/  ٧٣: بحار األنوار  )٢(

 . ٤١١/  ١٣: بحار األنوار  )٣(



 

 ١١٣٤ 

 أحاديث يف التحذير من الدنيا

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
َ أَ « ،النَّ  اهيُّ حٍ  ارُ دَ  ذهِ هَ  اسُ ، ارُ دَ  الَ  )أي حزنٍ ( تَرَ حٍ رَ  ارُ دَ  الَ  الْتِواءٍ  ارُ دَ وَ  فَ

توَ  لأي د( اءٍ اسْ ل والتحوّ نْ فَ  ،)ار خاضعة للتبدّ هَ  مَ فَ رَ ْ  اعَ ح ملَ ـ يَفرَ جَ  اءٍ لِرَ
ْ وَ  نْ  ملَ زَ قَ  حيَ   IQH» اءٍ لِشَ

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « هِ ا أَ نيَ الدُّ ى وَ مسَ أَ صبَحَ وَ أَ  مَ ِّ ُ مهَ أي تصـبح الـدنيا حمـور اهتاممـه ( كربَ

عَلَ اهللاُ ،)وتركيزه وسعيه قرَ بَ اىلَ عَ تَ  جَ يكون دائم اخلوف من  أي(ينَيهِ نيَ عَ  الفَ
تَّتَ أَ وَ  ،)الفقر هُ شَ اً مضطرباً (مرَ ْ وَ  ،)يف أموره أي جعله متحريّ نَ  ملَ نَلْ مِ ا نيَ الدُّ  يَ

مَ اهللاُ مَ الَّ إِ  نْ ، وَ هُ لَ  ا قَسَ عَلَ اهللاُةُ أَ رَ اآلخِ ى وَ مسَ أَ صبَحَ وَ أَ  مَ هِ جَ ِّ ُ مهَ  اىلَ عَ تَ  كربَ
نَ  َعَ لبِهِ وَ  قَ ى يفِ الغِ هُ لَهُ أَ مجَ ة الفكر والبصرية و( مرَ   IRH»)الفضلأي آتاه قوّ

 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن
ـي اىلَ عَ تَ  اهللاَ نَّ إِ « مِ هُ  حيَ بـدَ ـوَ  انيَ الـدُّ  نَ ؤمِ املـُ عَ ِبُّـهُ  وَ هُ ـ ،حيُ ـونَ  امَ كَ مُ  حتَ

مُ رِ مَ  كُ َ وَ  امَ الطَّعَ  يضَ َ  ابَ الرشَّ يهِ عَ  افُونَ ختَ   ISH» لَ
أو ضــيق العــيش مــن ن يف الــدنيا أي إنّ الــبالء الــذي يصــيب املــؤم(

ض للمحن والشدائد و إنّام هو من حـبّ اهللا للمـؤمن ذلك، ما شابه التعرّ
  .)عن طلب االخرة من أن تستهويه الدنيا وختدعه

                                                             

 . ١٨٧/  ٧٧: بحار األنوار  )١(

 . ٣١٩/  ٢: الكايف  )٢(

ل  )٣(  . ٦١٠٤: كنز العامّ



 

 ١١٣٥ 

 دعاؤه يف استكشاف اهلموم

 
 دعاؤه في استكشاف الهموم 

 
@Í˙b«Ü 
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مِّ  جَ اهلَ ارِ ا فَ مِّ  ،IQHيَ فَ الغَ اشِ كَ َـIRHوَ محْ ا رَ اآلنَ ا، يَ نيَا وَ ةِ لـدُّ ـرَ خِ
دٍ  َمَّ ىلَ حمُ لِّ عَ ، صَ امَ هُ يمَ حِ رَ دٍ  وَ َمَّ آلِ حمُ فَ وَ فْ  ISHجْ رِّ ، وَ شِ اكْ ، وَ يَ ِّ مهَ

ـا ، يَ دُ مَ ا صَ ، يَ دُ ا أَحَ دُ يَ احِ ا وَ ، يَ يَ مِّ ْ  غَ ملَ ولَـد، وَ ْ يُ ملَ د وَ لـِ ْ يَ ـنْ ملَ مَ
 ، دٌ واً أَحَ فُ نْ لَهُ كُ كُ نِ ايَ مْ بْ ـعصِ اْذهِ ، وَ رينِ هِّ طَ  . ITHيـبِبَلِيَّتِ  ي وَ

ِ ثمّ [ تَنيْ ذَ وِّ املُعَ يد، ثمّ قُلْ اقرأ آية الكريس وَ  :] والتَّوحِ
تُـهُ ا اقَ تْ فَ ـتَدَّ ـنِ اشْ الَ مَ ـؤَ أَلُكَ سُ مَّ إينِّ أَسْ هُ تْ IUHللَّ فَ ـعُ ضَ ، وَ

                                                             

ه إىل اهللا وحـده  * وهو من األدعية القصرية واملعروفة يف استجابة الدعاء بالتوجّ
ة واملحنـة ثـمّ الطلـب مـن اهللا وال رجاء له يف كشف اهلـمّ والغـم وتفـريج الشـدّ

بالتوفيق إىل جمموعة من القيم األخالقية التي تعني اإلنسان يف دنياه وتسـعده يف 
 .آخرته

 . األمل واحلزن ملا يتوقّع من مكروهٍ مل يقع بعد: اهلمّ  )١(

 . احلزن والكرب ملا وقع من مكروه: الغمّ  )٢(

جْ (يف نسخة و) ٣( افْرُ  .)وَ
 . مصيبتي: بليّتي )٤(

 . حاجته إليك: فاقته )٥(

UT 



 

 ١١٣٦ 

 دعاؤه يف استكشاف اهلموم

ـنْ الَ  الَ مَ ؤَ ، سُ هُ وبُ نُ تْ ذُ ثُرَ كَ ، وَ هُ تُ وَّ يثَـقُ غِ هِ مُ تـِ اقَ دُ لِفَ ـِ الَ IQHاً  جيَ  ، وَ
يَ لِضَ  وِّ قَ هِ مُ الَ عفِ افِرَ اً، وَ بِهِ غَ نْ الَ  لِذَ ا اجلَ ا ذَ ، يَ كَ َ ريْ اإلِ اً غَ امِ لِ وَ  . كرَ

هِ  لَ بـِ مِ نْ عَ ِبُّ بِهِ مَ الً حتُ مَ أَلُكَ عَ ينَـIRHأَسْ قِ يَ ـنِ ، وَ هِ مَ ـعُ بـِ نْفَ اً تَ
نَ بِهِ  تَيْقَ اذِ  ،اسْ فَ قَّ اليَقِنيِ يفِ نَ كَ  ISHحَ  . أَمرِ

َ ا ـىلَ حمُ لِّ عَ مَّ صَ هُ ـدٍ للَّ ـدٍ  مَّ َمَّ آلِ حمُ ـبِضْ وَ اقْ ـدقِ  ، وَ ـىلَ الصِّ عَ
سِ  فْ تـITHِيـنَ اجَ نيَا حَ نَ الدُّ طَعْ مِ اقْ كَ IUHيـ،وَ نـدَ يامَ عِ ـلْ فـِ عَ اجْ ، وَ

قاً إِ  وْ بَتِي، شَ غْ يْكَ رَ لَ لِ عَ كُّ دقَ التَّوَ بْ يلِ صِ هَ ، وَ ائِكَ  . ىلَ لِقَ
                                                             

 . معيناً، منجداً : مغيثا )١(

فمن سعادة املؤمن وتوفيق اهللا لـه ان خيتـار االعـامل الصـاحلة والعقائـد ) ٢(
الصاحلة ايت حيبها اهللا وتقرب اليـه والتـي جتتمـع فيهـا التقـو واالخـالص 

 قي يف كامالتهوالورع والعلم بالدين والر

 . ميض إرادتك وحتمية قضاءك وقدرك: نفاذ أمرك )٣(

أي اجعلني صادقاً معك يف الرس والعالنية خملصا لك يف القول والعمـل  )٤(
بمعنى ان يكون ظاهري وباطني واحدا يف كل االعامل واالقـوال واالحـوال 

  .سواء يف الوحدة اوامام الناس فال يوجد يف القلب غريك
وأمانيه اكـرب مـن اآلمـال الدنيويـة التـي  أن تكون آمال اإلنسان بمعنى )٥(

تنتـهي وتزول بزوال الدنيا، أي أن تكون أمانيـه الكـرب التـي تشـغل بالـه 
وفكره وعمله هي الفوز برضوان اهللا ودرجاته الرفيعة الوليائه يف اجلنـة وأن 

 .يكون عمله مطابقاً ألمانيه



 

 ١١٣٧ 

 دعاؤه يف استكشاف اهلموم

ِ كِتَابٍ  ريْ نْ خَ أَلُكَ مِ الَ  أَسْ د خَ وذُ  ،قَ أَعُ ِّ كِتَـابٍ وَ ـنْ رشَ  بِكَ مِ
الَ  د خَ ـعِنيَ  ،IQHقَ اشِ ةَ اخلَ بَـادَ عِ ، وَ ينَ لَـكَ دِ ابـِ فَ العَ وْ أَلُكَ خَ أَسْ

يْكَ  لَ نِنيَ عَ لَ املُؤمِ كُّ وَ تَ ، وَ يْكَ لَ لِنيَ عَ كِّ قِنيَ املُتَوَ يَ ، وَ  . لَكَ
لِيَ ا ــةِ أَوْ بَ غْ ــلَ رَ ثْ ــأَلَتِي مِ سْ بَتِــي يفِ مَ غْ ــلْ رَ عَ ــمَّ اجْ هُ  ئِــكَ يفِ اللَّ

مْ  ائِلِهِ سَ لِيَ IRHمَ بَـةِ أَوْ هْ ثْـلَ رَ ي مِ بَتـِ هْ رَ نـِا، وَ لْ تَعمِ اسْ ، وَ كَ ي يفِ ـئـِ
الً الَ  مَ ، عَ اتِكَ رضَ ـمَ ـةَ أَحَ َافَ نْ دِينِكَ خمَ يْئاً مِ هُ شَ عَ كُ مَ ـنْ  دٍ  أَتْرُ مِ

لْقِكَ   . خَ
تِ ا اجَ هِ حَ ذِ مَّ هَ هُ يـللَّ بَتـِ غْ ـا رَ أَعظِمْ فِيهَ ـا ISHي، فَ ـر فِيهَ هِ أَظْ ، وَ

يعُ  رِ تِيITHذْ جَّ ا حُ نِي فِيهَ لَقِّ ي ،IUH، وَ دِ سَ ا جَ افِ فِيهَ عَ  . وَ
                                                             

له الكاتبان من املالئكة عىل اإلنسانأي م(مىض، سبق يف علمك، : خال )١(  ). ا سجّ

أي وفّقني ألن أكون يف مستو األوليـاء والصـاحلني وأن تكـون مسـألتي  )٢(
 . وحاجتي مثل مسألتهم وحاجاهتم

أي اجعل رغبتي شديدة، نحو هـذه احلاجـة، إحساسـاً : أعظم فيها رغبتي )٣(
 . ورضورهتا الدنيوية واالخروية بأمهيّتها

لالنشـغال هبـذه  أي اجعـل عـذري أو أسـبايب الداعيـة: فيها عذرياظهر  )٤(
  . احلاجات مشخصة يف االقوال واالعامل

تي )٥( ني فيها حجّ تي ودلييل يف طلبها إهلامـاً وتعلـيامً منـك : ولقّ أي اجعل حجّ
 . بإلقائها يف قلبي لكي أطلبها منك وأسعى يف حتقيقها



 

 ١١٣٨ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

ـا جَ ـةٌ أَو رَ نْ أَصبَحَ لَـهُ ثِقَ مَّ مَ هُ ـد أَصـبَحتُ اللَّ قَ ، فَ كَ ُ ـريْ ءٌ غَ
جَ  رَ ي وَ تـِ أَنتَ ثِقَ ـا ي يفِ األُ ـئـِاوَ هَ ِ ريْ ـاقْضِ يلِ بِخَ ـا، فَ هَ لِّ ـورِ كُ مُ

ــالَّتِ ا ضِ ــنْ مُ نِــيْ مِ نَجِّ ، وَ اقِبَـةً ـتَنِ عَ ــمَ IQHلفِ ــا أَرحَ تِــكَ يَ محَ ، بِرَ
ِنيَ  امحِ دٍ (، الرَّ َمَّ ىلَ حمُ ىلَّ اهللاُ عَ صَ ينَ  وَ رِ ىلَ آلِهِ الطَّاهِ عَ   .)وَ

 
 
 
 

+ + +  
 أحاديث في معرفة هللا وحبّه 

                                                             

ت الفتن )١( تي يكون نتيجتها الوقوع يف الضـالل املحن واالبتالءات ال: مضالّ
 . واإلثم



 

 ١١٣٩ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

 

 معرفة اهللا وحبّه  يف أحاديث
 

ينَ ﴿ الَّذِ نُوا وَ دُّ  آمَ بّاً  أَشَ   IQH﴾هللاِ حُ
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ ـلِ  ينبَغِ يَ « فَ  مَ رَ بحَ  اهللاَ عَ بَ  نْ أَ  انَهُ سُ يهِ  يامَ فِ  يَرغَ   IRH» لَدَ
اهللا من الكرامة واللطف  عند امفي العارف باهللا املؤمن يرغبأن بمعنى (

االخرة ويعرض عن احلرص   دارالوالعناية الربانية واملنزلة والقرب منه يف 
  ).مصب اهتاممه وسعيه واملسابقة عىل الدنيا وزينتها  لتكون االخرة هي

  :قال ×الصادق اإلمام عن
فةِ  فَضلِ  يفِ  امَ  اسُ النَّ  يَعلَمُ  لَو« عرِ زَّ  اهللاِ مَ وا امَ  لَّ جَ وَ  عَ دُّ مأَ  مَ  ىلَ إِ  عيُنَهُ

تَّعَ  امَ  نْ  اءَ عدَ األَ  بِهِ  اهللاُ مَ ةِ  مِ هرَ ياةِ  زَ هَ نَعِ وَ  انيَ الدُّ  احلَ أي أن لـذة معرفـة ( ايمِ
نيَ  كانَتوَ  ،)كل لذائذ الدنيا املاديـة اهللا والقرب منه تفوق مْ دُ لَّ أَ  اهُ مْ  قَ هُ نـدَ  عِ

 َّ هُ  اممِ مبِأَ  يَطَؤونَ لِهِ فَ  وانَعِمُ ـلَ وَ  ،)أي ال قيمة هلا( رجُ عرِ ـلَّ  اهللاِ ةِ بِمَ ـوَ  جَ ،عَ  زَّ
ذُ وَ  َ  واتَلَذَّ ذَ  اهبِ نْ  تَلَذُّ ْ  مَ لْ  ملَ زَ وضَ  يفِ  يَ نَ  اتِ رَ عَ  انِ اجلِ فةَ  نَّ إِ  ،اهللاِ ولِياءِ أَ  مَ عرِ  مَ

زَّ  اهللاِ نْ  نسٌ أُ  لَّ جَ وَ  عَ لِّ  مِ ، كُ ةٍ حشَ بٌ صَ وَ  وَ نْ  احِ لِّ  مِ ةٍ، كُ حدَ نْ  نُورٌ وَ  وَ  مِ
لِّ  ، كُ ةٍ ةٌ وَ  ظُلمَ وَّ نْ  قُ لِّ  مِ ، كُ عفٍ فَ وَ  ضَ نْ  اءٌ شِ لِّ  مِ قمٍ  كُ   ISH» سُ

                                                             

 . ١٦٥: البقرة )١(

 . ١٠٩٣٥ : احلكم غرر )٢(

 .  ٢٤٧/  ٨: الكايف )٣(



 

 ١١٤٠ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

أي أن لذة معرفة اهللا سبحانه والعيش معه والقرب منه تغني اإلنسـان (
وتعطيه من القوة واإلرادة ما ليهم إعن كل حاجة ولناس املؤمن عن مجيع ا
وهتبـه سـعادة  لقلب من مجيع امـراض الـدنيا وغفلتهـاليكون فيها شفاء 

  .)للروح التوازهيا اي سعادة مادية زائلة 
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْ « فَ  مَ رَ بحَ  اهللاَ عَ ْ  انَهُ سُ   IQH» بَداً أَ  يَشقَ  ملَ
يف رسور وارتياح ورضـا الـنفس لكـل مـا  أي أن من عرف اهللا يكون(

يأتيه من اهللا باإلضـافة إىل رعايـة اهللا وعنايتـه بـه يف جتنبيـه مـوارد اهللكـة 
 ).واإلنحراف وإرشاده إىل موارد اهلد والبصرية 

 : قال× عن أمري املؤمنني
نْ « فَ  مَ رَ دَ  اهللاَ عَ حَّ   IRH» تَوَ
ة اهللا اصبح من من سكن قلبه خوف اهللا وغلب عليه حب طاع ان أي(

ه املخلصني حيث ال ير شيئاً إال وير فيه عظمـة اهللا وحكمتـحدين وامل
  .)ه فيكون اهللا حارضاً يف قلبه أبداوتدبريه وقضاء

 : قال× عن أمري املؤمنني
هُ إِ « نبَغي الَ  نَّ نْ ـلِ  يَ فَ  مَ رَ ةَ  عَ ظَمَ ـتَعَظَّمَ  نْ أَ  اهللاِ عَ ـ ،يَ ـةَ  نَّ إِ فَ فعَ  ينَ ذِ الَّـ رِ

                                                             

 . ٨٩٥٤ : احلكم غرر )١(

 . ٧٨٢٩ : احلكم غرر )٢(



 

 ١١٤١ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

تُهُ  امَ  نَ ويَعلَمُ  ظَمَ عُ  نْ أَ  عَ تَواضَ   IQH» لَهُ  وايَ
فال ير شأنية او عظمة فمن عرف عظمة اهللا ينبغي أن يعرف قدر نفسه (

وحده وان ما حـازه مـن العظمة والفضل واحلول والقوة هي اهللا  وأنلنفسه 
 ).هو من فضل اهللا ولطفه كل ما عنده ف تدبري اهللا ورمحتهشان مل يكن بغري 

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
نْ « فَ  مَ رَ نْ وَ  ،اهللا افَ خَ  اهللاَ عَ تْ  اهللاَ افَ خَ  مَ خَ هُ  )أي زهدت( سَ  نَفسُ
نِ    IRH» انيَ الدُّ  عَ
مور شغله ذلـك مر من األأو حذر يف أو خوف أ فمن كان له همّ (
شـغله  وكذا حال العـارف بـاهللا ،خرشياء األعن االهتامم باأل اهلمّ 

 ).ن توافه الدنيا وملهياهتا الزائلةخوف اهللا واخلشية من غضبه ع
 : قال× عن أمري املؤمنني

ــ« نبَغِ ــ ييَ نْ ـلِ فَ  مَ ــرَ ــبحَ  اهللاَ عَ ــوَ  الَ  نْ أَ  انَهُ سُ لُ ــهُ  خيَ لبُ ــنْ  قَ جَ  مِ ــرَ  هِ ائِ
وفِهِ وَ    ISH»خَ

أي أن املؤمن الصـادق اإليـامن ينبغـي أن يستشـعر خـوف اهللا ودقـة (
لو قلبه من األمـل يف لطـف حسابه وشدة أخذه وعذابه كام ال ينبغي أن خي

 ).دائام اهللا ورمحته فهو بني الرجاء واخلوف
                                                             

 . ١٤٧ اخلطبة : البالغة هنج )١(

 . ١٨٥/  ٢: تنبيه اخلواطر )٢(

 . ١٠٩٢٦ : احلكم غرر )٣(



 

 ١١٤٢ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

ادق اإلمامعن   : قال× الصّ
مْ رضَ أَ  بِاهللاِ اسِ النَّ  علَمَ أَ  نَّ إِ « زَّ  اهللاِ اءِ بِقَضَ  اهُ   IQH» لَّ جَ وَ  عَ
يعلم إن اهللا أرحم الرامحني وإنه ال يأيت من الرحيم إال الرمحـة  من ألن(

جدير به ان يسلم  عباده وأعرف بام ينفعهم ويرضهمهو أدر بوواللطف 
 ).لقضائه ويرىض بحكمه

 : قال× عن أمري املؤمنني
فُ العَ « نْ  ارِ فَ  مَ رَ هُ  عَ هَ أَ فَ  نَفسَ أي حررها من قيود الدنيا وضغوطها ( اعتَقَ

هَ وَ  ،)املادية هَ نْ  انَزَّ لِّ  عَ هَ  امَ  كُ بَعِّدُ ـوَ  ايُ هَ وبِقُ مـن املعـايص  أي هيلكهـا( ايُ
  IRH».)ما يشغل عن طاعة اهللا والقرب منه لذنوب وكلوا

 : قال× عن أمري املؤمنني
ندَ  ويَزكُ  الَ « بحَ  اهللاِ عِ قلُ  الَّ إِ  انَهُ سُ فٍ عَ  عَ زُ  نَفسُ وَ  ارِ   ISH» وفٍ عَ
ب من اهللا إالّ عقل( عـىل عظمـة اهللا وقدرتـه منفـتح  سـليم بمعنى ال يقرّ

 ) الهلا وكل ما يشغلها عن اهللاوحكمته، ونفس معرضة عن الدنيا وزينتها وأغ
ادق اإلمامعن   : قال× الصّ

نْ  بِاهللاِ ثِقْ « فَ عَ  تَكُ   ITH» اً ارِ
بمعنى أن الثقة احلقيقية باهللا والتسليم له ال يكون إال ملن عرف عظمة اهللا (

                                                             

 .  ١٨٤/  ٢: تنبيه اخلواطر )١(

 . ١٧٨٨: غرر احلكم  )٢(

 . ١٠٨٨٢: غرر احلكم  )٣(

 . ٣٧٦: حتف العقول )٤(



 

 ١١٤٣ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

 .)وتدبريه خللقه ولذا فإنه يكون واثقاً بمواعيده متوكالً عليه يف أموره
  :قال ×الصادق اإلمام عن

فُ العَ « هُ  ارِ خصُ عَ  شَ لقِ  مَ لبُهُ وَ  اخلَ عَ  قَ هَ  لَووَ  ،اىلَ تَعَ  اهللاِ مَ لبُـهُ  اسَ ـنِ  قَ  عَ
ةَ  اىلَ تَعَ  اهللاِ نيٍ  طَرفَ وقَ  تَ امَ ـلَ  عَ   IQH» لَيهِ إِ  اً شَ

مسـتلزماهتا أي إنّ العارف يعيش بني الناس مشرتكاً معهم يف أمور الـدنيا و(
ومقاصده ونظرته للحياة كلهـا، إذ هـو ولكنه خيتلف عنهم يف توجهاته وأهدافه 

يعيش بقلبه مع اهللا ال ير غري حتصيل رضاه شيئاً أخر يرشكه معه، فهو يف يقظة 
  .)دائمة ال يسمح ألمور الدنيا وأحداثها من أن تشغله عن ربه

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
لِّ « ءٍ  لِكُ ، يشَ نٌ عدِ نُ وَ  مَ عدِ فنيَ العَ  قُلوبُ  قوَ التَّ  مَ   IRH» ارِ
عليها تقو اهللا وخشيته، فـال يكـون  لتأي أن قلوب العارفني قد استو(

األحاديـث  وا االدعـاءالشخص عارفاً باهللا إالّ إذا بلغ الغاية يف التقـو، أما
، العرفانوصول إىل مراحل الواملظاهر التي توحي باملعرفة باهللا فهي ال تعني ا

ام إذا كانت بقصد الوصول عن القرب من اهللا سي وقد تكون أحياناً سبالً تصدّ 
 ).إىل قلوب اخللق  واالستفادة منهم

 : قال× عن أمري املؤمنني
وفُ « لْبابُ  اخلَ فنيَ العَ  جِ   ISH» ارِ

                                                             

 . ١٤/  ٣: بحار األنوار )١(

 . ٤٤٧: مشكاة األنوار  )٢(

 . ٦٦٤: غرر احلكم  )٣(



 

 ١١٤٤ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

معايص ـأي إنّ خوف اهللا هو لباس العـارفني الـذي يمـنعهم مـن الـ(
  .)والغفلة والسهو عنه وعن ذكره والذنوب

 : قال× العابدين زين اإلمامعن 
بحَ « ْ  نْ مَ  انَ سُ عَلْ  ملَ دٍ أَ  يفِ  جيَ نْ  حَ فةِ  مِ عرِ ـهِ  مَ مِ فـةَ  الَّ إِ  نِعَ ـ املَعرِ  ريِ بِالتَّقصِ
نْ  فتِهَ  عَ عرِ  اال وهـو يعلـمأي ال يعرف أحد مد سعة الـنعم االهليـة ( امَ

امَ  ،).وتقصريه يف شكرها  بقصوره يف االحاطة هبا  ْ  كَ عَلْ  ملَ دٍ أَ  يفِ  جيَ ـنْ  حَ  مِ
فَ  عرِ نَ  رَ كثَ أَ  ،اكِهِ درَ إِ  ةِ مَ هُ أَ بِ  العِلمِ  مِ هُ  الَ  نَّ كُ من  أي ال يعرف أحد شيئاً ( يُدرِ

رَ فَ  ،)عجز عن معرفة كنهـهبالعظمة اهللا وآثاره إال اعرتف  كَ ـزَّ  شَ ـوَ  عَ  لَّ جَ
فةَ  عرِ فنيَ العَ  مَ ـنْ  ريِ بِالتَّقصِ  ارِ هِ  عَ فتـِ عرِ عَـلَ وَ  ،مَ مْ  جَ فتَهُ عـرِ ـ مَ  ريِ بِالتَّقصِ
كرَ  امَ  ،اً شُ عَلَ  كَ لمَ  جَ ُمأَ  نيَ مَ ـلِ لعاَ ا عِ كُ  الَ  هنَّ هُ يُدرِ   IQH» اً نَ يامَ إِ  ونَ

 : قال× العسكري اإلمامعن 
فُ  الَ « ةَ  يَعرِ  الَ وَ  ،)لفضـل اهللا عـىل نعمـهأي الشـاكر ( اكِرُ الشَّ  الَّ إِ  النِّعمَ

رُ  ةَ  يَشكُ فُ العَ  الَّ إِ  النِّعمَ   IRH» ارِ
باطنة ومنهـا  مفإن نعم اهللا ال تعد وال حتىص منها نعم ظاهرة ومنها نع(
خفية ومنها نعم معلومة ونعم جمهولة ومنها نعـم منسـية ومنهـا نعـم  نعم

تَ  . اهللاالّ إها نعم ال يعرفها وال حيصيها نوم مغفول عنها مَ واْ نِعْ دُّ عُ إِن تَ ﴿وَ
ا﴾ وهَ ْصُ   .)اهللاِّ الَ حتُ

 

                                                             

 . ٢٨٣: حتف العقول  )١(

 . ٣١٣: أعالم الدين  )٢(



 

 ١١٤٥ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
بُّ أَ « نْ  اهللاَ واحِ لِّ  مِ لُ  كُ   IQH» مْ وبِكُ قُ
ولـيس القـول باللسـان  اهللا يعنـي حـب طاعتـه والتقـرب إليـهحبّ (

  .)واملخالفة بالعمل
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نْ « َ  آثَرَ  مَ َ  ىلَ عَ  اهللاِ بَّةَ حمَ هِ  بَّةِ حمَ سِ فَ  ،نَفْ ؤُ  اهللاِ اهُ كَ ةَ مُ   IRH» اسِ النَّ  نَ
م حمبة اهللا ورضا اهللا عىل رغباته وشهواته (  اهللا أموره رسّ ـيأي إنّ من قدّ

  .)مع الناسومعاناة ن دون تعب وعناء م
 : قال× عن أمري املؤمنني

بَّ  يعِ يَدَّ  يفَ كَ « نْ  اهللاِ حُ كَ  مَ بُّ  لبَهُ قَ  نَ سَ نيَ  حُ   ISH» االدُّ
بمعنى أن حبّ اهللا وحبّ الدنيا ال جيتمعان، فحـبّ الـدنيا يمنـع مـن (

  .)ويشغل عنه حبّ اهللا
 : قال× عن أمري املؤمنني

نْتُم نْ إِ « ِ  كُ جُ أَ فَ  اهللاَ ونَ بُّ حتُ رِ نْ  واخْ لُ  مِ مْ قُ بَّ  وبِكُ نيَ  حُ   ITH» االدُّ
 ) ألنّ طبيعة حبّ الدنيا جتعل اإلنسان منشغالً هبا الهياً عن اهللا سبحانه(

                                                             

ل  )١(  . ٤٤١٤٧: كنز العامّ

ل  )٢(  . ٤٣١٢٧: كنز العامّ

 . ٧٠٠٢: غرر احلكم  )٣(

 . ٣٧٤٧: غرر احلكم  )٤(



 

 ١١٤٦ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 
نْ « بَّ لِقَ أَ  مَ بَّ اهللاُأَ  اءَ اهللاِحَ ، وَ  حَ هُ نْ لِقاءَ هَ لِقَ  مَ رِ هَ اهللاُ اءَ اهللاِكَ رِ   .IQH»هُ لِقاءَ  كَ

ملثل  هعدأن من عالمات حب اهللا هو حب لقائه لينعم بفضله وكرمه وبام اإذ (
ضـه ، أما من كره لقاء اهللا بام قدم من األعامل السيئة التـي تعرّ قبل هذا اللقاء من

 ).لعقوبة اهللا وسخطه فإن اهللا سبحانه ال حيب لقائه كذلك
 : قال× عن أمري املؤمنني

كَ بَ تَ  اهللاُ ادَ رَ أَ  امَّ ـلَ « بضَ  اىلَ عَ تَ وَ  ارَ وحِ  قَ لَـكَ  لَيـهِ إِ  هبَطَ أَ × اهيمَ برَ إِ  رُ  مَ
، ـ مُ الَ السَّ  لَيكَ عَ وَ  :الَ قَ  .يمُ اهِ برَ إِ  ايَ  لَيكَ عَ  مُ الَ السَّ  :الَ قَ فَ  املَوتِ لَـكَ  ايَ  مَ
، ؟نَ  مأَ  اعٍ دَ أَ  املَوتِ ،برَ إِ  ايَ  اعٍ دَ  بَل: الَ قَ  اعٍ بْ أَ فَ  اهيمُ  ! جِ
لفَ  :×يمُ اهِ برَ إِ  قالَ  يتُ  يالً لِ خَ  يتَ أَ رَ  هَ لِ  يُمِ ؟خَ   !...يلَهُ

لَكَ  ايَ  :لُهُ الَ جَ  لَّ جَ  اهللاُ الَ قَ فَ  ، مَ بْ إِ  املَوتِ لْ وَ  لَيهِ إِ  ذهَ لْ  :لَهُ  قُ  يتَ أَ رَ  هَ
بِ  هُ  اً يبَ حَ ؟ لِقاءَ  يَكرَ بيبِهِ بيبَ  نَّ إِ  !حَ ِبُّ  احلَ بيبِهِ  لِقاءَ  حيُ  ، حَ

لَكَ  ايَ  :×إبراهيم فقالَ ( ، مَ   .IRH») اقبِضْ فَ  نَ اآل املَوتِ
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

مَّ اللَّ « عَلْ  هُ بَّكَ  اجْ بَّ أَ  حُ ،إِ  اءِ شيَ األَ  حَ َّ عَـلْ وَ  يلَ ـيَتَكَ  اجْ شْ فَ أَ  خَ ـوَ  خْ
يَ األَ  ندِ  اءِ شْ طَعوَ  ي،عِ نيَ  اتِ اجَ حَ  ينِّ عَ  اقْ قِ بِ  االدُّ وْ   ISH»  كَ ائِ لِقَ  ىلَ إِ  الشَّ

                                                             

ل  )١(  . ٤٢١٢١: كنز العامّ

 . ، ويف رواية أخر أضيفت اخلامتة٢٢٣/  ١: تنبيه اخلواطر  )٢(

ل  )٣(  . ٣٦٤٨: كنز العامّ



 

 ١١٤٧ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

 :÷ويف املأثور من أدعيتهم 
مَّ اللَّ « بَّكَ  لُكَ سأَ أَ  ينِّ إِ  هُ بَّ وَ  حُ نْ  حُ ، مَ ِبُّكَ ـوَ  حيُ مَ بَلِّ  يذِ الَّـ لَ العَ نـِيُ  يغُ

بَّكَ  مَّ اللَّ ، حُ عَلْ  هُ بَّكَ  اجْ بَّ أَ  حُ َّ إِ  حَ نْ  يلَ يلِ أَ وَ  نَفْيسِ  مِ   IQH» هْ
 : قال× عن اإلمام الصادق

حَ  الَ « لٌ رَ  ضُ يَمْ بَّ أَ  اهللاُ ونَ كُ يَ  ىتَّ حَ  اهللاِبِ  نَ يامَ اإلِ  جُ ـنْ  يهِ لَ إِ  حَ ـهِ  مِ سِ  نَفْ
هِ أُ وَ  بيهِ أَ وَ  هِ وَ  مِّ لْدِ لِهِ وأَ  وُ نَ وَ  الِهِ مَ وَ  هْ مْ  اسِ النَّ  مِ لِّهِ   IRH» كُ

بمعنى ال يكون إيامن الرجل خالصاً هللا وحده حتى يكون اهللا أحبّ إليـه (
  .)من أي يشء آخر يف الدنيا

 : قال× عن اإلمام الصادق
مُ  لبُ القَ « رَ كِنْ  الَ فَ  ،اهللاِ حَ مَ  تُسْ رَ ريَ  اهللاِ حَ   ISH» اهللاِ غَ

  .)ال يشغله يشء أخر من الدنيا عنه بمعنى أن يكون القلب خالصاً هللا وحده(
 : قالملسو هيلع هللا ىلص رسول اهللا عن

نْ « ثَرَ أَ  مَ   ITH» اهللا بَّهُ حَ أَ  املَوتِ  ذِكرَ  كْ
  .)ألنّ من يذكر املوت ال تشغله الدنيا فيكثر عمله آلخرته(

                                                             

ل  )١(  . ٣٧١٨: كنز العامّ

 . ٢٥/  ٧٠: بحار األنوار  )٢(

 . ٥١٨: جامع األخبار  )٣(

 . ١٢٢/  ٢: الكايف  )٤(



 

 ١١٤٨ 

 أحاديث يف معرفة اهللا وحبّه

 : قال× عن أمري املؤمنني
بَّ أَ  اذَ إِ « بدَ  اهللاُ حَ هُ أَ  اً عَ مَ سنَ  هلَ ةِ  حُ بادَ   IQH» العِ
 .)تقرب إليه ووفقه للوسائل واالعامل التي أي أهلمه(

 :قال× عن اإلمام الصادق
ىلَّ  اذَ إِ « َ نَ  نُ ؤمِ املُ  ختَ نيَ  مِ امَ  االدُّ دَ وَ  سَ جَ الَ  وَ ةَ حَ بِّ  وَ ـوَ  ،اهللاِ حُ  نـدَ عِ  انَ كَ

نيَ  هلِ أَ  هُ أَ كَ  االدُّ ولِطَ  دقَ  نَّ رفات غـري ـأي أصابه يشء من اجلنون أو التصـ( خُ
الَ  القَومَ  الَطَ خَ  نَّامَ إِ وَ  ،)الطبيعية ةُ حَ بِّ  وَ تَغلُ  لَمْ فَ  اهللاِ حُ هِ بِ  وايَشْ   IRH» غَريِ

أي إن هذه الغربة واالختالف عن الناس إنام سببها هو شدة حـب اهللا (
 ).نيا عن اهللالذي شغلهم عن الدنيا بخالف الناس الذين شغلتهم الد

 : قال× عن اإلمام الصادق
 : قالملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسولعن 

بَّبَ  امَ  :اهللاُ الَ قَ « ّ إِ  حتَ بدِ  يلَ بَّ أَ  ءٍ يشَ بِ  يعَ َّ إِ  حَ َّ  يلَ تُهُ  اممِ ضْ َ ،عَ  افْرتَ يهِ  هُ نَّ إِ وَ  لَ
َّ إِ  بَّبُ حَ لَيَتَ  ةِ النَّ بِ  يلَ ،أُ  ىتَّ حَ  افِلَ بَّهُ هُ  نتُ كُ  حبَبْتُهُ أَ  اذَ إِ فَ  حِ عَ مْ عُ  يذِ الَّ  سَ  يَسـمَ

،بِ  هُ وَ  هِ ُ  يذِ الَّ  بَرصَ ،بِ  يُبرصِ هُ لِسَ وَ  هِ نْطِقُ  يذِ الَّ  انَ ،بِ  يَ هُ وَ  هِ ـبْطِشُ  يتـِالَّ  يَـدَ  يَ
 َ هُ وَ  ا،هبِ لَ جْ َ  يَميشِ  يتِ الَّ  رِ عَ  اذَ إِ  ا،هبِ ،أَ  اينِ دَ بْتُهْ أَ  اذَ إِ وَ  جَ   ISH» عطَيتُهُ أَ  يلَنِ سَ

  .)إليه يف أمور حياتهعى بمعنى تولّيت رعايته فيام يسمع وير ويس(
                                                             

 . ٤٠٦٦: غرر احلكم  )١(

 . ١٣٠/  ٢: الكايف  )٢(

 . ٤٥٤/  ١: املحاسن  )٣(



 

 ١١٤٩ 

 صدر للمؤلف

 
 صدر للمؤلف

 
—€˚‡‹€@äáñ 

 

جولـة فكريـة يف آفـاق الـدعاء ومنزلتـه يف اإلسـالم : أبواب الرمحة -١
ودوره يف بناء الفرد واملجتمع الصالح، مع عرض لـبعض مفـاهيم الـدعاء 

 .جابتومنها رشائط الدعاء املس
لني -٢ ت(: أدعية املتوسّ شـتمل عـىل وي )أدعية قضاء احلـوائج واملهـامّ

ل باالسم األعظم، وأدعية التوسل بحول اهللا تـه، وأدعيـة  أدعية التوسّ وقوّ
ل بمنزلة أنبياء اهللا مـع نخبـة مـن وأدعيـة اإلضـطرار ÷ وحججـه  التوسّ

 .الصلوات املستحبة يف رفع العرس وتيسري األمور ودفع البالء
جيمـع نخبـة  )أدعية األحـوال والظـروف املختلفـة(: أنوار الدعاء -٣

نه وعىل اإلنسان يف شؤ فريدة من الدعاء جلميع الظروف واحلاالت التي مترّ 
 .الفردية واألرسية واالجتامعية

يضـم  )الذكر واملكـارم األخالقيـة واإليامنيـةأدعية (: عيون الدعاء -٤
عة عىل عرشين موضوعاً متنوعاً ملختلـف وبرتجمموعة من األدعية ال ة موزّ يّ

 .واألخالقية وااليامنية احلاجات واملسائل احلياتية
ع واإلـأدعية العرفان والتض(: هل البيتأمناجاة  -٥ حيتوي عىل ) الـتهـبرّ

من مقام العبوديـة واالسـتكانة  هللاروائع أدعية أهل البيت يف املناجاة وخماطبة 
ع للمعاين واملفاهيم العرفانية واإلسالمية واخلشوع  . مع رشحٍ موسّ

يضم باقة من أدعية التمجيد  )لذكر والتمجيد هللاأدعية ا(: رياض الداعني -٦



 

 ١١٥٠ 

 صدر للمؤلف

وعدد من ÷ والتسبيح والتهليل والتكبري واالستغفار والصالة عىل النبي وآله
 .األدعية املختارة مع مقدمة روائية يف فضل وأمهية كل من هذه األذكار

 )ذكار واملستحبات اليومية واالسـبوعيةاألدعية واأل( :نور القلوب -٧
اعـا الـهـاجـتـحـي يـاألدعية واألذكار التويشتمل عىل  ي كل يـوم ـي فـدّ

باالضافة إىل أدعية أوقات الصالة وتعقيباهتـا وكـذلك أدعيـة ليلـة ويـوم 
جلميع املناسبات الدينية  ةاجلمعة كام يضم نخبة من األدعية املختارة الصاحل

، شـابهعياد ومـا وأيام األمن شعبان  اخلاصة مثل ليلة القدر وليلة النصف 
كام  تصلح للدعاء بشكل عام مع رشح هادف خمتصـر ملعانيها ومقاصـدها 

 .مما جيعلها أدعية تربوية مميّزة
) أدعية األشـهر املعظمـة رجـب وشـعبان ورمضـان(: ربيع الدعاء -٨

جيمع خمتلف األدعيـة واملسـتحبّات يف هـذه األشـهر املباركـة ومناسـباهتا 
  .ة القدراخلاصة سيّام أدعية شهر رمضان وليل

ويشـتمل عـىل أدعيـة ذي احلجـة وخاصـة : مناهل الرمحة والنعمـة -٩
العشـر األواخر وأدعية ليلة عرفة ويومها وزيارة اإلمـام احلسـني يف عرفـة 
وأدعية ليلة عيد األضحى ويـوم عيد األضحى املبارك ومستحباته وأدعيـة 

 . ديرعيد الغدير املبارك ومستحباته وزيارة أمري املؤمنني يف الغ
كتـاب الزيـارة بعـد أداء العمـرة أو : (وزيارات مكة املكرمـةأدعية  -١٠

يضم الكتاب مستحبات وآداب زيارة بيت اهللا احلرام، مع نخبة فريـدة ) احلج
متنوعة من أدعية الطواف والسعي واإلبتهال يستفيد منـه املتعبـد يف الطـواف 
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ت العامة، باإلضافة إىل املستحب ويف جلوسه وتعبده يف فضاء الكعبة يف األوقا
 .إحتواء الكتاب للزيارات املستحبة للمراقد الرشيفة يف مكة املكرمة

رة -١١ ) زيـارات النبـي وأئمـة اهلـد(: أدعية وزيارات املدينـة املنـوّ
وأهل بيته سـيام الصـديقة ويضم نخبة من الزيارات اخلاصة والعامة للنبي 

 مـن الصـلوات والـدعاء يف مـع جمموعـة يف البقيـع الزهراء وأئمة اهلـد
الروضة النبوية الرشيفة واألماكن املقدسة يف مدينة الرسـول سـيام شـهداء 

 .أحد ومسجد قبا واملساجد العظمة
دليـل سـفر ومرشـد سـياحي لكـل ( :احلج رحلة اإليامن والعرفـان -١٢

يتنـاول الكتـاب التعريـف بـاحلج وأهدافـه وأعاملـه ومواقفـه ) شؤون احلج
ح كل ما يتعلق باحلج من أمور السفر الصـحية واإلجتامعيـة باإلضافة إىل رش

واملناخية والتأرخيية واجلغرافية، سيام يتعلق بالبيت احلـرام واملسـجد النبـوي، 
 . كدليل سياحي ديني منذ اإلنطالق من املنزل وحتى العودة إليه

ألعـامل احلـج ورشوطـه مرشـد : (أدعية مواقـف احلـجّ املعظّمـة -١٣
مع رشح ملقاصد احلج ومواقفه العظمة دعية احلج مجيع أ ويضم) وأحكامه

وما يتعلق بأعامله من اإلحرام إىل مواقف عرفـة ومزدلفـة  ومعانيه واهدافه
  .ومنى حتى إنتهاء أعامل احلج ومناسكه

ويشتمل ) ÷ ارات النبي واألئمة املعصومنيـزي(: اةـفينة النجـس -١٤
 كـذلكفرداً فـرداً ÷ ة املعصومني عىل زيارة مستقلّة لكل من النبي واألئم

 ×مـام الزمـان إكام يضم نخبة من أدعية وزيـارات  ،الزيارات اجلامعة هلم
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  .دعيتها املختارةأباالضافة إىل مقدمات الزيارة و
ويتنـاول  )زيارات العتبـات املقدسـة يف العـراق(: صباح اهلدم -١٥

وكــربالء  يف النجــف÷ الزيــارات العامــة واخلاصــة لألئمــة املعصــومني 
  .والكاظمني وسامراء يف خمتلف املناسبات واألوقات اخلاصة هبم

أدعية تزكية الـنفس وتكامـل (: الصحيفة السجادية يف معانيها اجلليّة -١٦
تربويـاً وايضـاحاً لـبعض املفـاهيم العرفانيـة وافيـاً ويتنـاول رشحـاً ) اإليامن

  .قة ومصححةلنسخة حمق ÷خالقية ألرقى تراث دعائي ألهل البيت واأل
لـنامذج مـن هـذه عـرض  :والزياراتبحث يف اختالفات األدعية  -١٧

  .والسياسيةسباهبا من الناحية االجتامعية حتليل ألاإلختالفات وأشكاهلا، و
رشح البعـاد الزيـارة  واهـدافها واثرهـا يف الرتبيـة : الزيارة الواعيـة -١٨

  .)عداد للطبعة الثانية املنقّحةيف دور اإل( يامنية واالرتباط بالقادة املعصومنياإل
رشح لـدعاء اسـتقبال شـهر رمضـان لالمـام زيـن : معراج الـروح -١٩

العابدين يف الصحيفة السجادية ويتناول منهج عمل لشهر رمضان ومـا بعـده 
حيث يمثّل مدرسة أخالقية عالية ومنظومة مـن القـيم واملفـاهيم االسـالمية 

 . وقات وليس يف شهر رمضان فقطالراقية التي يستفاد منها يف كلّ األ
وما تضـمه مـن املعارصة  يةدعنقد وحتليل لكتب األ: ثقافة الدعاء -٢٠

 ن تكـون عليـه الثقافـة الصـحيحةأمع ايضـاح ملـا ينبغـي موارد اإلشكال 
  ).يف دور التأليف( للدعاء
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