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الدعاء

المقدمة
ّ

رب العالمين ،وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف
الحمد هلل ّ
الخلق مح ّمد وعلى �آله الأخيار المنتجبين.
مهم ��ا تغ ّيرت الظ ��روف ف� ��إنّ الفكر الأ�صي ��ل يبقى على
�أ�صالته ،ومهما تب ّدلت الأحوال ف�إنّ الكالم المحكم بالدليل
يبق ��ى عل ��ى �إحكام ��ه ،فالأ�صالة والإح ��كام �أ�سا� ��س الثبات
�ي الراحل{
وال ��دوام ،وم ��ن هنا نج ��د الإم ��ام الخمين � ّ
يو�صي:
«...الطبق ��ة المف ّك ��رة والط� اّّل�ب الجامع ّيي ��ن � اّأل
َي َدع ��وا ق ��راءة كت ��ب الأ�ست ��اذ العزي ��ز (ال�شهي ��د مرت�ض ��ى
مط ّه ��ري) ،وال يجعلوها ُتن�سى جرّاء الد�سائ�س المبغ�ضة
للإ�سالم...،
فق ��د كان عالم� �اً بالإ�س�ل�ام والق ��ر�آن الكري ��م والفن ��ون
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والمع ��ارف الإ�سالم ّية المختلف ��ة ،فريداً من نوعه ...و� ّإن
كتاباته وكلماته ك ّلها بال �أيّ ا�ستثناء �سهل ٌة ومر ِّبية».
علي
وكذلك نجد قائ ��د الثورة الإ�سالم ّية �سماحة ال�س ّيد ّ
الخامنئ � ّ�ي } ي�صف ��ه ب�أ ّن ��ه« :الم�ؤ�سّ �س الفك ��ريّ لنظام
الجمهور ّي ��ة الإ�سالم ّي ��ة ...،و� ّأن ّ
الخط الفك ��ريّ للأ�ستاذ
مط ّه ��ري هو ّ
الخط الأ�سا�س للأفكار الإ�سالم ّية الأ�صيلة
ا ّلذي يقف في وجه الحركات المعادية...
� ّإن ّ
الخط ا ّلذي ي�ستطيع �أن يحفظ الثورة من الناحية
الفكر ّي ��ة ه ��و خ � ّ�ط ال�شهيد مطه ��ريّ يعني خ � ّ�ط الإ�سالم
إلتقاطي...
الأ�صيل غير ال
ّ
و�ص ّيت ��ي �أن ال َت َدع ��وا كالم هذا ال�شهيد ا ّلذي هو كالم
ال�ساحة المعا�صرة ...،واجعلوا كتبه محور بحثكم وتبادل
�آرائكم وادر�سوها ود ّر�سوها ب�شكل �صحيح.»...
هذا البحث م�أخوذ من كتاب لل�شهيد مرت�ضى المط ّهري
تحت عنوان «محا�ضرات في الدِّين واالجتماع».

الدعاء

 -1هل الدعاء مج ّرد و�سيلة لق�ضاء الحوائج �أم
هناك �أهداف �أخرى وراء ذلك؟
 -2هل ُيع ّد الدعاء كم ً
اال �إن�سان ّي ًا؟
 -3لماذا ال ُي�ستجاب دعا�ؤنا �أحيان ًا وما هي
�شروط �أدائه؟
� -4أال ينافي الدعاء مبد�أ الت�سليم والر�ضا
بق�ضاء اهلل وقدره؟
 -5ما هو الطريق لي�شعر الإن�سان بل ّذة الدعاء
وليعي�ش حقيقته؟
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آثار الدعاء

يتو�سلها الم�ؤمن لق�ضاء
للوهلة الأولى يم ّثل الدعاء �آلة ّ
حوائجه ،طامع ًا في ا�ستجابة ر ّبه الكريم ..وفي الواقع ف�إنّ
ان�ضم �إلى
�أ�سرار الدعاء �أبعد من ذلك .ف�إنّ القلب �إذا ما ّ
الل�سان بان�سجام ،واهتزّت الروح عند الدعاء ،ف�سيعي�ش
الإن�سان حال ًة معنو ّية عالية ت�ستغرقه بك ّله ،وت�سمو حينها
روحه فيدرك حقيقة جوهره و�إن�سان ّيته الغالية ،و�إذ ذاك
ف�إ ّنه يزهد في تلك الأمور التافهة الحقيرة ا ّلتي كانت ت�شغله
وتقلق راحته ،ويتح ّول �إلى �إن�سان مطمئنّ واثق باهلل.
و�إذا كان الإن�سان ي�شعر بالمذ ّلة والهوان عندما يم ّد يد
ال�س�ؤال �إلى غير اهلل ،ف�إ ّنه �إذ يطلب من ر ّبه القدير ي�شعر
بالعزّة والق ّوة والإطمئنان ،فالدعاء يهب الإن�سان العزّة،
عين
فينطلق في حياته غير راهب وال متزلزل لأ ّنه برعاية ٍ

الدعاء

ال تنام ،و بين يديه باب مفتوح لل�سائلين.
من هنا يتح ّول الدعاء �إلى و�سيلة وغاية ،مق ّدمة ونتيجة،
طلب للإ�ستجابة وق�ضاء الحوائج ،ومطلوب لك�سب تلك
 10الروح ّية العالية ا ّلتي تورث اطمئنان القلب ،وتلك العزّة
ا ّلتي يمنحها هذا العمل الجليل.
أحب الأعمال ،فهو
لذا كان الدعاء لدى �أولياء اهلل � ّ
الحقيقي،
و�سيلتهم ل َع ْر ِ�ض طلباتهم و�أمانيهم على محبوبهم
ّ
مع ما يمنحه لهم من نجوى مع اهلل ،فيدعون وي�سهرون؛
قلو ُبهم و�أرواحهم ح ّية ال يع َت ِو ُرها تعب وال ي�ستوقفها
َن َ�صب.
وقد ع ّبر عن ذلك �أمير الم�ؤمنين  Qفي خطابه
النخعي:
لكميل
ّ
«هجم بهم العلم على حقيقة الب�صيرة ،وبا�شروا روح
اليقينْ ،ا�س َتالنوا ما ا�ستوعره ال ُمترفون ،و�أنِ�سوا بما
أرواحها
ا�ستوح�ش منه الجاهلون ،و�صحِ بوا الدنيا ب�أبدانٍ � ُ
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ُمع ّلقة بالمح ّل الأعلى»(((.
وهذا بخالف تلك القلوب ال�صدئة المقفلة المطرودة
من رحاب اهلل تعالى.
الدعاء فطرة لدى اإلنسان

في فطرة ك ّل امرئ وفي نف�سه طريق ي�سير به �إلى اهلل
�سبحانه:
(((
}ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ{
هذا الطريق يفتح قلب الإن�سان عليه �سبحانه ليلج�أ
�إليه ويدع َوه ويعتمد عليه� ،إ ّنه �أم ٌر �أ�صيل في فطرة الإن�سان
وطبيعي في وجوده ،هذه الفطرة قد ّ
تغطيها ُح ُجب الإثم
ّ
وال�شقاء ،لك ّنها ال تلبث �أن تنجلي وتتح ّرك وتبرز للعيان
ّ
وتتقطع بها الأ�سباب ا ّلتي
وذلك عندما تتع ّر�ض لالبتالء
يتوجه الإن�سان حينها �إلى قدر ٍة
كان االعتماد عليها ،حيث ّ
يعتقد ب�أ ّنها قادرة على غلبة وقهر الأ�سباب والعلل الظاهرة،
((( نهج البالغة .باب المختار من حكم �أمير الم�ؤمنين  ،Qالحكمة ( 139بح�سب طبعة
دار الهجرة ،ط .)1
((( �سورة الذاريات ،الآية.21 :
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وهو في ذلك �إ ّنما يلتج�أ �إلى اهلل القدير حيث يدعوه واثق ًا
بقدرته .فحتّى �أ�شقى الأ�شقياء ،نجده عند االبتالء وعندما
ّ
تتقطع به الأ�سباب قد انتابته هزّة تح ّرك كيانه ك ّله فيلج�أ
� 12إلى اهلل �سبحانه وتعالى.
مرئي ،هي
�إنّ غريزة الدعاء وااللتجاء �إلى �إله غير ّ
من الغرائز الب�شر ّية العليا ،ا ّلتي ال ب ّد �أن يعرفها الإن�سان
ويعرف هدفها ،فهي الهادية والمر�شدة له ،وك ّل غريزة من
هذا القبيل ال يكون وجودها عبث ّي ًا في الإن�سان ،بل ُوجدت
توجه الإن�سان
بنا ًء وتلبية لحاجة �ضرور ّية لديه �أال وهي ّ
�إلى قدر ٍة قادر ٍة على غلبة وقهر الأ�سباب والعلل الظاهرة،
وبعبارة �أخرى �إلى اهلل القدير ،و ُوجدت هادية ومر�شدة
ليتح ّرك هذا الإن�سان في �سبيل �س ّد تلك الحاجة.
وهذه الغريزة ما دامت موجودة فيه ف�إنّ لها واقع ًا
وحقيقة في الخارج( .فهي ت�شبه �إلى ح ّد كبير بغريزة
الر�ضاع لدى الطفل الوليد حيث يروح يبحث عن ثدي �أ ّمه،
ذلك الثدي ا ّلذي ينا�سب هذا الطفل ويحمل له الغذاء
ال�ضروري لحياته).
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حالتان للدعاء

هناك حالتان يدعو الإن�سان فيهما ر ّبه:
يتو�سله
 -1االنقطاع اال�ضطراريّ  :وهو ذلك الدعاء ا ّلذي ّ
13
الإن�سان �إذا ما ابتلي بالم�صائب والمحن ،و�أُو�صدت في
وجهه الأبواب وانقطعت به العلل والأ�سباب .حيث �إ ّنه
يتوجه تلقائ ّي ًا وغريز ّي ًا �إلى اهلل تعالى وهذا النوع من
ّ
التوجه نحو اهلل ال يعتبر كم ً
اال �إن�سان ّي ًا.
ّ
 -2االنقطاع االختياريّ  :وهو الدعاء في حالة رخاء الحال
واطمئنان البال ،حيث يدعو الإن�سان ر ّبه �شاكر ًا �ألطافه
وخيراته؛ �إذ يعلم �أ ّنه هو ا ّلذي �أنعم عليه بهذه النعم
ومنّ بها عليه فيدعوه �شاكر ًا لما �سبق من �أنعمه �سائ ًال
�أن يديمها عليه ويزيده من ف�ضله� ،أن ُيبعده عن غ�ضبه
ويق ّربه من طاعته لي�ؤ ّدي حقّ �شكره.
النف�سي هو ا ّلذي ُيعتبر كم ً
اال لهذا العبد
وهذا الت�سامي
ّ
ال�شكور.
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شروط الدعاء

�إنّ للدعاء مجموعة �شروط ال ب ّد من تو ّفرها:
� -1أن يدعو اهلل بك ّله ،بحيث يتح ّول بكامل وجوده �إلى �صورة
 14احتياج وطلب؛ �إذ ما لم يتّحد قلب الإن�سان مع ل�سانه في
ان�سجام تا ّم فلن يكون الدعاء دعا ًء حقيق ّي ًا ،وما لم تكن
ٍ
ك ّل جوارحه وجوانحه داعية وطالبة من اهلل فال يكون
الدعاء حقيق ّي ًا.
}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ {(((.
� -2أن يدعو مع االعتقاد الجازم ب�أنّ باب الرحمة الإله ّية
الوا�سع ال يغلق �أبد ًا ،كما جاء في الحديث:
«�إذا دع ْوت ُ
فظنّ حاجتك بالباب»(((.
وكما ورد في دعاء الإمام زين العابدين :Q
«ال ّله ّم �إ ّني �أجد �سبل المطالب �إليك م�شرعة ،ومناهل
الرجاء لديك مترعة ،واال�ستعانة بف�ضلك لمن � ّأملك
((( �سورة النمل ،الآية.62 :
((( الكافي ،باب اليقين في الدعاء ،ج � ،1ص ( 473بح�سب مطبعة حيدري ،ط .)4
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ُمباحة ،و�أبواب الدعاء �إليك لل�صارخين مفتوحة .و�أعلم
�أ ّنك للراجين بمو�ضع �إجابة ،وللملهوفين بمر�صد
�إغاثة.(((»...
� -3أن ال يكون دعا�ؤه على خالف �س ّنة التكوين وال مخالف ًا 15
لل�شرع� ,إذ الدعاء هو طلب العون للو�صول �إلى �أهداف
�أق ّرتها �س ّنة الكون وال�شريعة الإله ّية ،فلو طلب من اهلل
الخلود في الدنيا فلن ُي�ستجاب له ،لأنّ دعاءه هذا لي�س
م�صداقا حقيق ّي ًا للدعاء.
� -4أن تكون �أعمال الداعي غير مخالفة لل�شريعة ،فعليه
�أن يكون نظيف القلب نق َّيه ،بحيث يكون في فعله وقوله
من�سجم ًا مع ما يقوم به من الدعاء ،ففي الحديث عن
ال�صادق :Q
«من �س ّره �أن ُي ْ�ستجاب له :ف ْل ُيطب مك�س َبه ،وليخرج
من مظالم النا�س ،و� ّإن اهلل ال ُيرفع �إليه دعاء عبد وفي
((( دعاء �أبي حمزة الثمالي (راجع :مفاتيح الجنان� ،أعمال �أ�سحار �شهر رم�ضان ،دعاء �أبي
حمزة الثمالي).
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ْ
بطنه حرام �أو عنده مظلم ٌة لأحد من خلقه»(((.
� -5أن ال يكون هو الم�س ّبب للحالة ا ّلتي يدعو اهلل تعالى
�أن يخ ّل�صه منها ،ب�أن تكون هذه الحالة نتيجة منطق ّية
 16وطبيع ّية لآثامه ومخالفاته ،فت�س ّلط الأ�شرار على
مق ّدرات المجتمع مث ًال نتيجة منطق ّية لتق�صير النا�س
هم
بوظيفتهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،ال ّل ّ
� اّإل �إذا �أزال النا�س �أ�سباب هذه الم�شكلة ،فتابوا وعادوا
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،عندها �ستعود
�إليهم الحالة الطبيع ّية في المجتمع:
} ...ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ .((({...
� -6أن يدعو اهلل ،وفي نف�س الوقت ي�سعى في حاجته ،ف�إنّ
الدعاء والعمل مك ّمالن لبع�ضهما.
عن �أمير الم�ؤمنين « :Qالداعي بال عمل كالرامي
بال وتر»(((.
((( الكافي ،باب الثناء قبل الدعاء ،ج  ،9ج � ،2ص .48
((( �سورة الرعد ،الآية.11 :
((( نهج البالغة ،باب المختار من حكم �أمير الم�ؤمنين  ،Qالحكمة � ،328ص .673
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فال ب ّد من اال�ستفادة من الو�سائل ا ّلتي ه ّي�أها اهلل
للإن�سان وو ّفرها له لكي يق�ضي بها حوائجه ،ومن هنا ُجعل
من ا ّلذين ال ت�ستجاب لهم دعوة ..« :رجل جال�س في بيته
(((
يقول :ال ّله ّم ارزقني ،ف ُيقال له� :ألم �آمرك بالطلب؟!» 17 ،
وهكذا بق ّية الأمور ا ّلتي يكون الإن�سان نف�سه قادر ًا على ح ّل
يق�صر عن ذلك فال
م�شكلتها بيده بالعمل والتد ّبر ،لك ّنه ّ
يعمل �أبد ًا ويلج�أ �إلى الدعاء ،ف�إنّ الدعاء ال يقوم مقام
العمل و�إ ّنما هو مك ّمل للعمل ومت ّمم له.
استغالل فرص الدعاء

خا�صة بالدعاء ،ولذا تم ّيزت بهذه
هناك فر�ص ونفحات ّ
الخا�ص ،وذلك كجوف الليل
ال�صفة ،وك�أ ّنها مو�سم العر�ض
ّ
ويوم عرفة وليالي القدر ،وهي تم ّر م ّر ال�سحاب فال ب ّد
أتم وجه ،و}..ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
من ا�ستغاللها على � ّ
ﯶ{((( ،حيث كان �إذا ح ّل الثلث الأخير من �شهر
رم�ضان ،يطوي فرا�شه �إلى �آخر ال�شهر؛ �إذ كان يعتكف في
((( الكافي ،باب من ال ت�ستجاب له دعوة ،ج � ،2ص .2
((( �سورة الأحزاب ،الآية.21 :
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الم�سجد وين�شغل بالدعاء ومناجاة الخالق.
اعتراض بعض على الدعاء

يعتر�ض بع�ض على الدعاء م ّرة ب�أ ّنه يتنافى واالعتقاد
 18بالق�ضاء والقدر الإله ّيين ،و�أ ّنه ما �أثر الدعاء طالما ك ّل
�شيء في الكون يح�صل بق�ضاء وقدر؟
و�أخرى ب�أ ّنه يتنافى مع االعتقاد بالحكمة الإله ّية ،و�أنّ
طلب من الداعي لتغيير ما اقت�ضته الحكمة الإله ّية
الدعاء ٌ
من واقع.
وثالثة ب�أنّ الدعاء يتنافى مع الر�ضا والت�سليم بم�شيئة
اهلل المطلوبين من الإن�سان ال �س ّيما الم�ؤمن.
توهم كون
وفي الواقع �إنّ ك ّل هذه الت�سا�ؤالت نا�شئة من ّ
الدعاء �أمر ًا خارج ًا عن نطاق ق�ضاء اهلل وقدره ،و�أ ّنه على
خالف حكمته ج ّل وعال ،والغفلة عن �أ ّنه عين الت�سليم
بم�شيئته �سبحانه؛ فيما الدعاء من �أجزاء الق�ضاء والقدر،
ومن �أجزاء الحكمة الإله ّية؛ كيف ال والم�صلحة الإله ّية
البالغة هي ا ّلتي اقت�ضته و�أمرت به:
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} ...ﭟ ﭠ ﭡ .((({...
قريب من الم�ؤمن ا ّلذي
وقد حثّ الباري عليه م�ؤ ّكد ًا �أ ّنه ٌ
يدعوه:
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ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ.((({...
مراتب المؤمنين ّ
ولذة الدعاء

الم�ؤمنون على مراتب:
�أ -الم�ؤمن ا ّلذي يعتقد بوجود اهلل �سبحانه ،ويعرفه معرفة
ح�س ر�ؤية �ألطاف اهلل وعنايته ا ّلتي
كاملة ،لك ّنه ال يمتلك ّ
الخا�صة واليوم ّية ،وهذه المرحلة
يفي�ضها في حياته
ّ
ت�س ّمى بمرحلة «علم اليقين».
ب -الم�ؤمن ا ّلذي ف�ض ًال عن معرفته واعتقاده ،ف�إ ّنه ي�شاهد
�أثر توحيده وتو ّكله واعتماده على اهلل دون غيره ،حيث
ي�ست�شعر ا�ستجابة دعائه ويجد �أثر التوك ّل واالعتماد على
((( �سورة غافر ،الآية.60 :
((( �سورة البقرة ،الآية.186 :

الدعاء

الخا�صة ،وهذا الم�ؤمن يكون في مرحلة
اهلل في حياته
ّ
«عين اليقين».
ج -الم�ؤمن ا ّلذي يرى نف�سه في ارتباط مبا�شر مع اهلل ،بل
 20ال يرى نف�سه �شيئ ًا يذكر ،وهذا العبد يكون قد و�صل �إلى
مرحلة ّ
«حق اليقين».
وهذا الم�ؤمن هو ا ّلذي يعي�ش حقيقة الدعاء ول ّذة االنقطاع
�إلى اهلل ،ف�إ ّنه يمار�س ف ّن ًا في العبود ّية والإيمان �أ�سمى من
الطب والهند�سة والر�سم ،ويعي�ش ل ّذة تفوق ل ّذة ر�ؤية
فنون ّ
مري�ضه ا ّلذي ُ�شفي� ،أو بنائه ا ّلذي �شمخ� ،أو لوحته ا ّلتي تزهر؛
إلهي يغمر الإن�سان عزّة ته ّز
ف�أثر الدعاء لمن يتقنه لطف � ّ
روحي ي�ستغرق الذات ك ّلها ،وما ُيتقنُ الدعاء
ت�سام ّ
ال�شعورٍ ،
� اّإل ذلك الم�ؤمن ا ّلذي �صار من �أهل القلب الن ّير ال�سليم ،ومن
ا ّلذين لم تمتلكهم وتغ ّرهم هذه الأ�سباب الظاهر ّية ،ف�صاروا
على ارتباط مبا�شر مع اهلل يعتمدون ويتو ّكلون عليه.
ن�س�أل اهلل �أن يو ّفقنا �إلى �أن ندعوه ونناجيه بتلك الحالة
المعنو ّية ال�سامية.

الدعاء

الخالصة

لي�س الدعاء مج ّرد و�سيلة لق�ضاء الحوائج ،بل غايته
�أ�سمى من ذلك؛ حيث �إ ّنه يبثّ الروح المعنو ّية في كيان
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الإن�سان الداعي ،كما ا ّنه يتح ّول �إلى عزّة لهذا الم�ؤمن.
غريزي ُجبل الإن�سان عليه ،وهذه
فطري
والدعاء �أمر
ّ
ّ
الغريزة كبق ّية الغرائز في الإن�سان لها ما ي�س ّدها وهو ذلك
الأمر ا ّلذي تر�شد �إليه ،وهي تر�شد وتهدي �إلى الباري ع ّز
وج ّل ّ
وتدل عليه كقدرة ال نهاية لها يلج�أ �إليها الإن�سان
حيث �شاء.
�إنّ �أ�سمى حاالت الدعاء هي تلك الحالة ا ّلتي يدعو فيها
العبد ر ّبه وهو مطمئنّ الخاطر مرتاح البال ،ف�إ ّنه بذلك
يكون عبد ًا �شكور ًا ،وهذا يع ّد كم ً
اال �إن�سان ّي ًا له.
للدعاء �شروط �أه ّمها� :أن يدعو بل�سانه وقلبه وجميع
كيانه� ،أن يكون الداعي على يقين ب�أنّ الأ�سباب بيد اهلل،
�أن يكون دعا�ؤه موافق ًا لل�شريعة والتكوين� ،أن تكون �أعماله
موافقة لل�شريعة� ،أن ال يكون دعا�ؤه للخال�ص م ّما كان هو
المق�صر فيه� ،أن يعلم ب�أنّ الدعاء ال ُيغني عن العمل.
ّ

الدعاء

ويعتر�ض بع�ض على الدعاء من ناحية كونه مخالف ًا
للق�ضاء والقدر ،وللحكمة الإله ّية ،وللت�سليم والر�ضا،
والجواب �أنّ الدعاء هو جزء من الق�ضاء والقدر ،وهو عين
 22الحكمة الإله ّية ،والت�سليم والر�ضا بم�شيئة اهلل �سبحانه.
رب العالمين
والحمد هلل ّ

الدعاء

الفهرس
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