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الدعاء

المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف 

الخلق محّمد وعلى اآله الأخي�ر المنتجبين.

مهم���� تغّيرت الظ���روف ف����إّن الفكر الأ�سي���ل يبقى على 

اأ�س�لته، ومهم� تبّدلت الأحوال ف�إّن الكالم المحكم ب�لدليل 

يبق���ى عل���ى اإحك�م���ه، ف�لأ�س�لة والإح���ك�م اأ�س�����س الثب�ت 

وال���دوام، وم���ن هن� نج���د الإم����م الخمين���ّي الراحل} 

يو�سي: 

�ألاّ  ي���ن  �لجامعياّ ب  و�لط����اّ ���رة  �لمفكاّ »...�لطبق���ة 

َيَدع���و� ق���ر�ءة كت���ب �لأ�ضت���اذ �لعزي���ز )�ل�ضهي���د مرت�ض���ى 

�ء �لد�ضائ�س �لمبغ�ضة  ���ري(، ول يجعلوها ُتن�ضى جراّ مطهاّ

ل�إ�ض�م،...

فق���د كان عالم���اً بالإ�ض����م و�لق���ر�آن �لكري���م و�لفن���ون 
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و�لمع���ارف �لإ�ض�مياّة �لمختلف���ة، فريد�ً من نوعه... و�إناّ 

كتاباته وكلماته كلاّها ب� �أياّ ��ضتثناء �ضهلٌة ومربِّية«.

وكذلك نجد ق�ئ���د الثورة الإ�سالمّية �سم�حة ال�سّيد علّي 

�س �لفك���رياّ لنظام  الخ�منئ���ّي { ي�سف���ه ب�أّن���ه: »�لموؤ�ضاّ

���ة،... و�أناّ �لخطاّ �لفك���رياّ ل�أ�ضتاذ  ���ة �لإ�ض�مياّ �لجمهورياّ

���ري هو �لخطاّ �لأ�ضا�س ل�أفكار �لإ�ض�مياّة �لأ�ضيلة  مطهاّ

�لاّذي يقف في وجه �لحركات �لمعادية...

�إناّ �لخطاّ �لاّذي ي�ضتطيع �أن يحفظ �لثورة من �لناحية 

���ة ه���و خ���طاّ �ل�ضهيد مطه���رياّ يعني خ���طاّ �لإ�ض�م  �لفكرياّ

... �لأ�ضيل غير �لإلتقاطياّ

ت���ي �أن ل َتَدع���و� ك�م هذ� �ل�ضهيد �لاّذي هو ك�م  و�ضياّ

�ل�ضاحة �لمعا�ضرة،... و�جعلو� كتبه محور بحثكم وتبادل 

�ضوها ب�ضكل �ضحيح...«. �آر�ئكم و�در�ضوها ودراّ

هذا البحث م�أخوذ من كت�ب لل�سهيد مرت�سى المطّهري 

ين و�لجتماع«. تحت عنوان »محا�ضر�ت في �لدِّ



الدعاء

1- هل الدع�ء مجّرد و�سيلة لق�س�ء الحوائج اأم 

هن�ك اأهداف اأخرى وراء ذلك؟

2- هل ُيعّد الدع�ء كم�ًل اإن�س�نّيً�؟

هي  وم�  اأحي�نً�  دع�وؤن�  ُي�ستج�ب  ل  لم�ذا   -3

�سروط اأدائه؟

والر�س�  الت�سليم  مبداأ  الدع�ء  ين�في  األ   -4

بق�س�ء اهلل وقدره؟

5- م� هو الطريق لي�سعر الإن�س�ن بلّذة الدع�ء 

وليعي�س حقيقته؟
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آثار الدعاء

اآلة يتو�ّسله� الموؤمن لق�س�ء  للوهلة الأولى يمّثل الدع�ء 

حوائجه، ط�معً� في ا�ستج�بة رّبه الكريم.. وفي الواقع ف�إّن 

اأ�سرار الدع�ء اأبعد من ذلك. ف�إّن القلب اإذا م� ان�سّم اإلى 

ف�سيعي�س  الدع�ء،  عند  الروح  واهتّزت  ب�ن�سج�م،  الل�س�ن 

حينه�  وت�سمو  بكّله،  ت�ستغرقه  ع�لية  معنوّية  ح�لًة  الإن�س�ن 

ذاك  واإذ  الغ�لية،  واإن�س�نّيته  جوهره  حقيقة  فيدرك  روحه 

ف�إّنه يزهد في تلك الأمور الت�فهة الحقيرة اّلتي ك�نت ت�سغله 

وتقلق راحته، ويتحّول اإلى اإن�س�ن مطمئّن واثق ب�هلل.

واإذا ك�ن الإن�س�ن ي�سعر ب�لمذّلة والهوان عندم� يمّد يد 

ال�سوؤال اإلى غير اهلل، ف�إّنه اإذ يطلب من رّبه القدير ي�سعر 

العّزة،  الإن�س�ن  يهب  ف�لدع�ء  والإطمئن�ن،  والقّوة  ب�لعّزة 

فينطلق في حي�ته غير راهب ول متزلزل لأّنه برع�ية عيٍن 
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ل تن�م، و بين يديه ب�ب مفتوح لل�س�ئلين.

من هن� يتحّول الدع�ء اإلى و�سيلة وغ�ية، مقّدمة ونتيجة، 

تلك  لك�سب  ومطلوب  الحوائج،  وق�س�ء  لالإ�ستج�بة  طلب 

العّزة  وتلك  القلب،  اطمئن�ن  تورث  اّلتي  الع�لية  الروحّية 

اّلتي يمنحه� هذا العمل الجليل.

فهو  الأعم�ل،  اأحّب  اهلل  اأولي�ء  لدى  الدع�ء  ك�ن  لذا 

و�سيلتهم لَعْر�ِس طلب�تهم واأم�نيهم على محبوبهم الحقيقّي، 

وي�سهرون؛  فيدعون  لهم من نجوى مع اهلل،  يمنحه  م�  مع 

ي�ستوقفه�  ول  تعب  يعَتِوُره�  ل  حّية  واأرواحهم  قلوُبهم 

ب. َن�سَ

خط�به  في   Q الموؤمنين  اأمير  ذلك  عن  عّبر  وقد 

لكميل النخعّي:

»هجم بهم �لعلم على حقيقة �لب�ضيرة، وبا�ضرو� روح 

بما  و�أِن�ضو�  �لُمترفون،  ��ضتوعره  ما  ��ْضَت�نو�  �ليقين، 

��ضتوح�س منه �لجاهلون، و�ضِحبو� �لدنيا باأبد�ٍن �أرو�ُحها 
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.
(1(

ُمعلاّقة بالمحلاّ �لأعلى«

المطرودة  المقفلة  ال�سدئة  القلوب  تلك  وهذا بخالف 

من رح�ب اهلل تع�لى.

الدعاء فطرة لدى اإلنسان 

في فطرة كّل امرئ وفي نف�سه طريق ي�سير به اإلى اهلل 

�سبح�نه:

(2(

{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ} 

ليلج�أ  �سبح�نه  عليه  الإن�س�ن  قلب  يفتح  الطريق  هذا 

اإليه ويدعَوه ويعتمد عليه، اإّنه اأمٌر اأ�سيل في فطرة الإن�س�ن 

الإثم  ُحُجب  تغّطيه�  قد  الفطرة  هذه  وجوده،  في  وطبيعّي 

للعي�ن  وتبرز  وتتحّرك  تنجلي  اأن  تلبث  ل  لكّنه�  وال�سق�ء، 

اّلتي  الأ�سب�ب  به�  وتتقّطع  لالبتالء  تتعّر�س  عندم�  وذلك 

ك�ن العتم�د عليه�، حيث يتوّجه الإن�س�ن حينه� اإلى قدرٍة 

يعتقد ب�أّنه� ق�درة على غلبة وقهر الأ�سب�ب والعلل الظ�هرة، 

)1) نهج البالغة. ب�ب المخت�ر من حكم اأمير الموؤمنين Q، الحكمة 139 )بح�سب طبعة 

دار الهجرة، ط 1).

)2) �سورة الذاري�ت، الآية: 21.
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وهو في ذلك اإّنم� يلتج�أ اإلى اهلل القدير حيث يدعوه واثقً� 

بقدرته. فحّتى اأ�سقى الأ�سقي�ء، نجده عند البتالء وعندم� 

تتقّطع به الأ�سب�ب قد انت�بته هّزة تحّرك كي�نه كّله فيلج�أ 

اإلى اهلل �سبح�نه وتع�لى.

هي  مرئّي،  غير  اإله  اإلى  واللتج�ء  الدع�ء  غريزة  اإّن 

من الغرائز الب�سرّية العلي�، اّلتي ل بّد اأن يعرفه� الإن�س�ن 

ويعرف هدفه�، فهي اله�دية والمر�سدة له، وكّل غريزة من 

هذا القبيل ل يكون وجوده� عبثّيً� في الإن�س�ن، بل ُوجدت 

الإن�س�ن  توّجه  وهي  األ  لديه  �سرورّية  لح�جة  وتلبية  بن�ًء 

اإلى قدرٍة ق�درٍة على غلبة وقهر الأ�سب�ب والعلل الظ�هرة، 

ومر�سدة  ه�دية  وُوجدت  القدير،  اهلل  اإلى  اأخرى  وبعب�رة 

ليتحّرك هذا الإن�س�ن في �سبيل �سّد تلك الح�جة.

واقعً�  له�  ف�إّن  فيه  موجودة  دامت  م�  الغريزة  وهذه 

بغريزة  كبير  حّد  اإلى  ت�سبه  )فهي  الخ�رج.  في  وحقيقة 

الر�س�ع لدى الطفل الوليد حيث يروح يبحث عن ثدي اأّمه، 

الغذاء  له  ويحمل  الطفل  هذا  ين��سب  اّلذي  الثدي  ذلك 

ال�سروري لحي�ته(.
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حالتان للدعاء

هن�ك ح�لت�ن يدعو الإن�س�ن فيهم� رّبه:

: وهو ذلك الدع�ء اّلذي يتو�ّسله  1- �لنقطاع �ل�ضطر�رياّ

و�سدت في 
ُ
الإن�س�ن اإذا م� ابتلي ب�لم�س�ئب والمحن، واأ

اإّنه  حيث  والأ�سب�ب.  العلل  به  وانقطعت  الأبواب  وجهه 

من  النوع  وهذا  تع�لى  اهلل  اإلى  وغريزّيً�  تلق�ئّيً�  يتوّجه 

التوّجه نحو اهلل ل يعتبر كم�ًل اإن�س�نّيً�.

: وهو الدع�ء في ح�لة رخ�ء الح�ل  2- �لنقطاع �لختيارياّ

واطمئن�ن الب�ل، حيث يدعو الإن�س�ن رّبه �س�كرًا األط�فه 

النعم  بهذه  عليه  اأنعم  اّلذي  هو  اأّنه  يعلم  اإذ  وخيراته؛ 

ومّن به� عليه فيدعوه �س�كرًا لم� �سبق من اأنعمه �س�ئاًل 

اأن يديمه� عليه ويزيده من ف�سله، اأن ُيبعده عن غ�سبه 

ويقّربه من ط�عته ليوؤّدي حّق �سكره.

وهذا الت�س�مي النف�سّي هو اّلذي ُيعتبر كم�ًل لهذا العبد 

ال�سكور. 
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شروط الدعاء

اإّن للدع�ء مجموعة �سروط ل بّد من توّفره�:

1- اأن يدعو اهلل بكّله، بحيث يتحّول بك�مل وجوده اإلى �سورة 

احتي�ج وطلب؛ اإذ م� لم يّتحد قلب الإن�س�ن مع ل�س�نه في 

 ت�ّم فلن يكون الدع�ء دع�ًء حقيقّيً�، وم� لم تكن 
ٍ
ان�سج�م

كّل جوارحه وجوانحه داعية وط�لبة من اهلل فال يكون 

الدع�ء حقيقّيً�.

.
(1(

{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ }

اأن يدعو مع العتق�د الج�زم ب�أّن ب�ب الرحمة الإلهّية   -2

الوا�سع ل يغلق اأبدًا، كم� ج�ء في الحديث:

.
(2(

»�إذ� دعْوت فُظناّ حاجتك بالباب«

:Q وكم� ورد في دع�ء الإم�م زين الع�بدين

»�للاّهماّ �إناّي �أجد �ضبل �لمطالب �إليك م�ضرعة، ومناهل 

لك  �أماّ لمن  بف�ضلك  و�ل�ضتعانة  مترعة،  لديك  �لرجاء 

)1) �سورة النمل، الآية: 62.

)2) الك�في، ب�ب اليقين في الدع�ء، ج 1، �س 473 )بح�سب مطبعة حيدري، ط 4).
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ُمباحة، و�أبو�ب �لدعاء �إليك لل�ضارخين مفتوحة. و�أعلم 

بمر�ضد  وللملهوفين  �إجابة،  بمو�ضع  للر�جين  �أناّك 

.
(1(

�إغاثة...«

3- اأن ل يكون دع�وؤه على خالف �سّنة التكوين ول مخ�لفً� 

اأهداف  اإلى  اإذ الدع�ء هو طلب العون للو�سول  لل�سرع، 

اأقّرته� �سّنة الكون وال�سريعة الإلهّية، فلو طلب من اهلل 

الخلود في الدني� فلن ُي�ستج�ب له، لأّن دع�ءه هذا لي�س 

م�سداق� حقيقّيً� للدع�ء.

فعليه  لل�سريعة،  مخ�لفة  غير  الداعي  اأعم�ل  تكون  اأن   -4

اأن يكون نظيف القلب نقيَّه، بحيث يكون في فعله وقوله 

من�سجمً� مع م� يقوم به من الدع�ء، ففي الحديث عن 

:Q ال�س�دق

وليخرج  مك�ضَبه،  فْلُيطب  له:  ُي�ْضتجاب  �أن  ه  �ضراّ »من 

�إليه دعاء عبد وفي  من مظالم �لنا�س، و�إناّ �هلل ل ُيرفع 

اأبي  اأ�سح�ر �سهر رم�س�ن، دع�ء  اأعم�ل  اأبي حمزة الثم�لي )راجع: مف�تيح الجن�ن،  )1) دع�ء 

حمزة الثم�لي(.
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.
(1(

بْطنه حر�م �أو عنده مظلمٌة لأحد من خلقه«

تع�لى  اهلل  يدعو  اّلتي  للح�لة  الم�سّبب  هو  يكون  ل  اأن   -5

اأن يخّل�سه منه�، ب�أن تكون هذه الح�لة نتيجة منطقّية 

على  الأ�سرار  فت�سّلط  ومخ�لف�ته،  لآث�مه  وطبيعّية 

الن��س  نتيجة منطقّية لتق�سير  المجتمع مثاًل  مقّدرات 

بوظيفتهم ب�لأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، الّلهّم 

اإّل اإذا اأزال الن��س اأ�سب�ب هذه الم�سكلة، فت�بوا وع�دوا 

�ستعود  عنده�  المنكر،  عن  والنهي  ب�لمعروف  لالأمر 

اإليهم الح�لة الطبيعّية في المجتمع:

.
(2(

{... ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ...}

6- اأن يدعو اهلل، وفي نف�س الوقت ي�سعى في ح�جته، ف�إّن 

الدع�ء والعمل مكّمالن لبع�سهم�.

عن اأمير الموؤمنين Q: »�لد�عي ب� عمل كالر�مي 

.
(3(

ب� وتر«

)1) الك�في، ب�ب الثن�ء قبل الدع�ء، ج 9، ج 2، �س 48.

)2) �سورة الرعد، الآية: 11.

)3) نهج البالغة، ب�ب المخت�ر من حكم اأمير الموؤمنين Q، الحكمة 328، �س 673.
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اهلل  هّي�أه�  اّلتي  الو�س�ئل  من  ال�ستف�دة  من  بّد  فال 

لالإن�س�ن ووّفره� له لكي يق�سي به� حوائجه، ومن هن� ُجعل 

من اّلذين ل ت�ستج�ب لهم دعوة: ».. رجل جال�س في بيته 

 ،
(1(

يقول: �للاّهماّ �رزقني، فُيقال له: �ألم �آمرك بالطلب؟!«

وهكذا بقّية الأمور اّلتي يكون الإن�س�ن نف�سه ق�درًا على حّل 

فال  ذلك  عن  ر  يق�سّ لكّنه  والتدّبر،  ب�لعمل  بيده  م�سكلته� 

مق�م  يقوم  ل  الدع�ء  ف�إّن  الدع�ء،  اإلى  ويلج�أ  اأبدًا  يعمل 

العمل واإّنم� هو مكّمل للعمل ومتّمم له.

استغالل فرص الدعاء

ة ب�لدع�ء، ولذا تمّيزت بهذه  هن�ك فر�س ونفح�ت خ��سّ

ال�سفة، وك�أّنه� مو�سم العر�س الخ��ّس، وذلك كجوف الليل 

بّد  فال  ال�سح�ب  مّر  تمّر  وهي  القدر،  ولي�لي  عرفة  ويوم 

من ا�ستغالله� على اأتّم وجه، و{..ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

�سهر  من  الأخير  الثلث  حّل  اإذا  ك�ن  حيث   ،
(2(

ېئ}
رم�س�ن، يطوي فرا�سه اإلى اآخر ال�سهر؛ اإذ ك�ن يعتكف في 

)1) الك�في، ب�ب من ل ت�ستج�ب له دعوة، ج 2، �س 2.

)2) �سورة الأحزاب، الآية: 21.
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الم�سجد وين�سغل ب�لدع�ء ومن�ج�ة الخ�لق.

اعتراض بعض على الدعاء

والعتق�د  يتن�فى  ب�أّنه  مّرة  الدع�ء  على  بع�س  يعتر�س 

كّل  ط�لم�  الدع�ء  اأثر  م�  واأّنه  الإلهّيين،  والقدر  ب�لق�س�ء 

�سي ء في الكون يح�سل بق�س�ء وقدر؟

واأّن  الإلهّية،  ب�لحكمة  العتق�د  يتن�فى مع  ب�أّنه  واأخرى 

الدع�ء طلٌب من الداعي لتغيير م� اقت�سته الحكمة الإلهّية 

من واقع.

بم�سيئة  والت�سليم  الر�س�  مع  يتن�فى  الدع�ء  ب�أّن  وث�لثة 

اهلل المطلوبين من الإن�س�ن ل �سّيم� الموؤمن.

وفي الواقع اإّن كّل هذه الت�س�وؤلت ن��سئة من توّهم كون 

الدع�ء اأمرًا خ�رجً� عن نط�ق ق�س�ء اهلل وقدره، واأّنه على 

الت�سليم  عين  اأّنه  عن  والغفلة  وعال،  جّل  حكمته  خالف 

بم�سيئته �سبح�نه؛ فيم� الدع�ء من اأجزاء الق�س�ء والقدر، 

الإلهّية  والم�سلحة  ل  كيف  الإلهّية؛  الحكمة  اأجزاء  ومن 

الب�لغة هي اّلتي اقت�سته واأمرت به:
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.
(1(

{... ٺ  ٺ  {... ٺ 

وقد حّث الب�ري عليه موؤّكدًا اأّنه قريٌب من الموؤمن اّلذي 

يدعوه:

ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  {ى 

.
(2(

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ...}

مراتب المؤمنين ولّذة الدعاء

�لموؤمنون على مر�تب:

اأ- الموؤمن اّلذي يعتقد بوجود اهلل �سبح�نه، ويعرفه معرفة 

ك�ملة، لكّنه ل يمتلك ح�ّس روؤية األط�ف اهلل وعن�يته اّلتي 

المرحلة  وهذه  واليومّية،  ة  الخ��سّ حي�ته  في  يفي�سه� 

ت�سّمى بمرحلة »علم �ليقين«.

ب- الموؤمن اّلذي ف�ساًل عن معرفته واعتق�ده، ف�إّنه ي�س�هد 

اأثر توحيده وتوّكله واعتم�ده على اهلل دون غيره، حيث 

ي�ست�سعر ا�ستج�بة دع�ئه ويجد اأثر التوكّل والعتم�د على 

)1) �سورة غ�فر، الآية: 60.

)2) �سورة البقرة، الآية: 186.
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ة، وهذا الموؤمن يكون في مرحلة  اهلل في حي�ته الخ��سّ

»عين �ليقين«.

ج- الموؤمن اّلذي يرى نف�سه في ارتب�ط مب��سر مع اهلل، بل 

ل يرى نف�سه �سيئً� يذكر، وهذا العبد يكون قد و�سل اإلى 

مرحلة »حقاّ �ليقين«.

وهذا الموؤمن هو اّلذي يعي�س حقيقة الدع�ء ولّذة النقط�ع 

من  اأ�سمى  والإيم�ن  العبودّية  في  فّنً�  يم�ر�س  ف�إّنه  اهلل،  اإلى 

روؤية  لّذة  تفوق  لّذة  ويعي�س  والر�سم،  والهند�سة  الطّب  فنون 

مري�سه اّلذي �ُسفي، اأو بن�ئه اّلذي �سمخ، اأو لوحته اّلتي تزهر؛ 

تهّز  عّزة  الإن�س�ن  يغمر  اإلهّي  لطف  يتقنه  لمن  الدع�ء  ف�أثر 

 روحّي ي�ستغرق الذات كّله�، وم� ُيتقُن الدع�ء 
ٍ
ال�سعور، ت�س�م

اإّل ذلك الموؤمن اّلذي �س�ر من اأهل القلب النّير ال�سليم، ومن 

اّلذين لم تمتلكهم وتغّرهم هذه الأ�سب�ب الظ�هرّية، ف�س�روا 

على ارتب�ط مب��سر مع اهلل يعتمدون ويتوّكلون عليه.

ن�س�أل اهلل اأن يوّفقن� اإلى اأن ندعوه ونن�جيه بتلك الح�لة 

المعنوّية ال�س�مية.
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الخالصة

غ�يته  بل  الحوائج،  لق�س�ء  و�سيلة  مجّرد  الدع�ء  لي�س 

كي�ن  في  المعنوّية  الروح  يبّث  اإّنه  حيث  ذلك؛  من  اأ�سمى 

الإن�س�ن الداعي، كم� اّنه يتحّول اإلى عّزة لهذا الموؤمن.

والدع�ء اأمر فطرّي غريزّي ُجبل الإن�س�ن عليه، وهذه 

الغريزة كبقّية الغرائز في الإن�س�ن له� م� ي�سّده� وهو ذلك 

الأمر اّلذي تر�سد اإليه، وهي تر�سد وتهدي اإلى الب�ري عّز 

الإن�س�ن  اإليه�  يلج�أ  له�  نه�ية  ل  كقدرة  عليه  وتدّل  وجّل 

حيث �س�ء.

اإّن اأ�سمى ح�لت الدع�ء هي تلك الح�لة اّلتي يدعو فيه� 

بذلك  ف�إّنه  الب�ل،  مرت�ح  الخ�طر  مطمئّن  وهو  رّبه  العبد 

يكون عبدًا �سكورًا، وهذا يعّد كم�ًل اإن�س�نّيً� له.

وجميع  وقلبه  بل�س�نه  يدعو  اأن  اأهّمه�:  �سروط  للدع�ء 

بيد اهلل،  الأ�سب�ب  ب�أّن  يقين  الداعي على  يكون  اأن  كي�نه، 

اأن يكون دع�وؤه موافقً� لل�سريعة والتكوين، اأن تكون اأعم�له 

اأن ل يكون دع�وؤه للخال�س مّم� ك�ن هو  لل�سريعة،  موافقة 

ر فيه، اأن يعلم ب�أّن الدع�ء ل ُيغني عن العمل. المق�سّ
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مخ�لفً�  كونه  ن�حية  من  الدع�ء  على  بع�س  ويعتر�س 

والر�س�،  وللت�سليم  الإلهّية،  وللحكمة  والقدر،  للق�س�ء 

والجواب اأّن الدع�ء هو جزء من الق�س�ء والقدر، وهو عين 

الحكمة الإلهّية، والت�سليم والر�س� بم�سيئة اهلل �سبح�نه.

و�لحمد هلل رباّ �لعالمين
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