
 الدعاء

 

 العبد، االستكبار، العبادة، القرآن الكرمي.الداعي، اهلل،  الدعاء،الكلمات المفتاحّية: 

 تعريف الدعاء

 الدعاء يف أيسر تعريف: أن يطلب العبد حاجاته من اهلل تعاىل.

 التالية: األركان األربعةولدى التحليل يرجع هذا التعريف إىل 

 وهو اهلل تعاىل. . املدعّو:1

 . والداعي: وهو العبد.2

 . والدعاء: وهو الطلب.3

. واملدعّو له: وهو احلاجة اّليت يرفعها العبد بالدعاء إىل اهلل تعاىل، وفيما يلي شرح وتوضيح هلذه األركان األربعة 4
 للدعاء.

 املدعّو يف الدعاء هو اهلل تعاىل: :. المدعوّ 1

َماَواِت َواأْلَْرضِ السماوات واألرض: }الغيّن املطلق الذي له ملك  - }َولِلَِّه . (1){َأََلْ تَ ْعَلْم َأنَّ اللََّه َلُه ُمْلُك السَّ
نَ ُهَما خْيُلُق َما َيَشاءُ  َماَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ  .(2){ُمْلُك السَّ

                                                      

 .107، اآلية البقرةسورة ( 1)

 .17، اآلية المائدة( سورة 2)



 . (3) ِمْن نَ َفاٍد{ }ِإنَّ َهَذا َلرِْزقُ َنا َما َلهُ  والذي ال ينفد ملكه وسلطانه بالعطاء والبذل: -

 .(4) ُكًّلا ُنُِدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َعطَاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعطَاُء َربَِّك ََمْظُورًا

 «.ال تزيده كثرة العطاء إاّل جوًدا وكرًما»وقد ورد يف دعاء االفتتاح: 

وليس من خبل وشّح يف ساحته، فًّل يعجزه شيء، وال يضيق ملكه بشيء من العطاء، وال ينقص من ملكه  -
شيء إذا جاد مبا حيّب على عباده، وال يبخل على عباده باإلجابة حلاجاهتم. فليس من سبب إاّل يستجيب لدعاء 

تكون االستجابة  { إاّل أن الوِن َأْسَتِجْب َلُكمْ }اْدعُ عباده إذا دعوه فيما أمّههم من صغرية وكبرية وذلك قوله تعاىل: 
لصاحل العبد، وهو ال يعرف ما يصلحه عّما ال يصلحه واهلل تعاىل يعرف ما يصلح عبده وما ال يصلح له. ويف دعاء 

نك م ولعّل الذي أبطأ عيّن هو خرٌي يل لعلمك بعاقبة األمور، فلم أَر مواًل كرميًا أصرب على عبد لئيم»االفتتاح: 
 «.عليَّ 

 . الداعي: 2

ُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو يَا أَي َُّها النَّاُس أَنْ تُ } وهو العبد، الفقري يف كّل شيء إىل اهلل تعاىل، حّّت يف وعيه لفقره:

 .(5){اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ 

 .(6){َواللَُّه اْلَغيِنُّ َوأَنْ ُتُم اْلُفَقرَاءُ }

 اإلنسان إىل اهلل تعاىل شيًئا أفضل من فقره إىل اهلل، والفقر إىل اهلل من منازل رمحة اهلل.وال يرفع 

                                                      

 .54، اآلية صسورة  (3)

 .20، اآلية اإلسراءسورة  (4)

 .15، اآلية فاطر( سورة 5)

 .38، اآلية محمد( سورة 6)



وكّلما كان وعي اإلنسان لفقره إىل اهلل تعاىل أكثر كان أقرب إىل رمحة اهلل تعاىل؛ وكّلما استكرب وَل يستشعر فقره 
 وحاجته إىل اهلل كان أبعد عن رمحة اهلل.

 . الدعاء: )الطلب(3

 ..وكّلما كان اإلنسان أكثر إحلاًحا إىل اهلل تعاىل يف الطلب كان أقرب إىل رمحة اهلل.

وأقصى درجات الطلب عندما يضطّر اإلنسان إىل اهلل تعاىل اضطرارًا، ليس له من أن يستجيب اهلل تعاىل حلاجته 
خليار ري خيار واحد ويكون أمر ذلك ابُّد، ونعين باالضطرار أن يفقد اإلنسان كّل اخليارات اأُلخرى، وال يبقى له غ

عاىل إىل اهلل تعاىل اضطرارًا... وعند ذلك يكون اإلنسان أقرب شيء إىل رمحة اهلل ت بيد اهلل تعاىل، وليس بيده، فيضطرّ 
وءَ } يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ ْن ُيُِ  (7){.أَمَّ

و ه بكشف السوء عنه أيُّ فصل. وهذا االضطرار يف الدعاء والطلب هوليس بني دعاء املضطّر وإجابة اهلل تعاىل ل
مبعىن االنقطاع عن كّل شيء غري اهلل تعاىل واالنقطاع إىل اهلل وحده، ومن دون ذلك ال يكون الدعاء والطلب 

لطلب من ااضطرارًا إىل اهلل. وليس الدعاء يغين عن السعي والعمل، كما ال يغين السعي والعمل صاحبه عن الدعاء و 
 اهلل تعاىل.

 . المدعّو له:4

وهو كّل ما يدعو له اإلنسان ربّه سبحانه وتعاىل من حاجاته وطلباته. وليس على اإلنسان من بأس أن يطلب 
من اهلل تعاىل ما يشاء من حاجاته وطلباته، مهما كثر وكرب، فليس ذلك مما يعجز اهلل تعاىل، وال ينقص من ملكه 

 وشّح يف ساحته تعاىل. وسلطانه، وليس من خبل

حّت شسع نعله وعلف دابّته وملح »كما ليس على اإلنسان من بأس أن يطلب من اهلل ما صغر من حاجاته 
فإّن اهلل تعاىل حيّب أن يكون عبده على صلة دائمة به تعاىل يف كّل صغرية وكبرية من  كما ورد يف النص؛« عجينه

                                                      

 .62، اآلية النمل( سورة 7)



دودًة غرها، وال حتجبه كبار حاجاته إىل اهلل تعاىل لكربها فتكون يده ممحاجاته، ال حتجبه صغار حاجاته عن اهلل لص
 هلل تعاىل يف كّل حاجة، صغرية كانت أو كبرية. ويكون قلبه موصواًل بذكر اهلل تعاىل يف كّل حال يف السرّاء والضرّاء.

 ان األربعة للدعاء.وليس من شيء يصل بني اإلنسان واهلل تعاىل كالدعاء واحلاجة وهذه األركان هي األرك

 قيمة الدعاء

 .(8){نَ يَوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِ }

 ان.اإلنسالدعاء إقبال العبد على اهلل، واإلقبال على اهلل هو روح العبادة، والعبادة هي الغاية من خلق 

هذه ثًّلث نقاط جتّسد لنا قيمة الدعاء وتوّضح لنا حقيقته ولنبدأ بالنقطة األخرية، ومنها نتدرّج إىل الثانية مث 
 اأُلوىل.

ْنَس ِإالَّ َوَما َخَلْقُت الِْ صريح يف أّن العبادة هي الغاية من خلق اإلنسان. يقول تعاىل: } القرآن الكريمإّن  نَّ َواإْلِ
 وهذه هي النقطة األخرية، وهي ذات أمهّّية كبرية يف هذا الدين. (9){لِيَ ْعُبُدونِ 

 وقيمة العبادة أّّنا تشّد اإلنسان إىل اهلل وتربطه به تعاىل، وتقربه إليه تعاىل.

ولذلك فإّن قصد التقّرب إىل اهلل يف العبادة أمر جوهري يف حتقيقها. ومن دونه ال تكون العبادة عبادة، وقصد 
  اهلل هو الهد النفسّي لقإقبال على اهلل تعاىل وابتغاء مرضاة اهلل بالعبادة.التقّرب إىل

 فالعبادة يف حقيقتها حركة إىل اهلل، وإقبال على اهلل، وقصد لوجه اهلل، وابتغاء ملرضاته.

 وهذه احلقيقة الثانية.

                                                      

 .60، اآلية المؤمن( سورة 8)

 .56، اآلية الذاريات( سورة 9)



العبادات  باهلل... واليوجد يف رتباطواحلقيقة ااُلوىل أّن الدعاء إقبال على اهلل، ومن أبرز مصاديق االنشداد واال
 عبادة تقّرب اإلنسان إىل اهلل أكثر من الدعاء.

 تتقربون عليكم بالدعاء، فإّنكم ال»روي عن سيف التّمار أنّه قال: مسعت أبا عبداهلل الصادق عليه السًّلم يقول 
 .(10)«مبثله

عاء على أشّد، واضطراره إليه أكثر يكون إقباله يف الدوكّلما تكون حاجة اإلنسان إىل اهلل أعظم، وفقره إليه تعاىل 
 اهلل أكثر.

والنسبة بني إحساس اإلنسان بالفقر إىل اهلل واالضطرار إليه تعاىل، وبني إقباله عليه سبحانه يف الدعاء نسبة 
ى اهلل، كما أّن له علطرديّة. فإّن احلاجة واالضطرار يُلجئان اإلنسان إىل اهلل، وبقدر ما يشعر هبذه احلاجة يكون إقبا

 العكس أيًضا كذلك.

 .(11){َكًّلَّ ِإنَّ اإلنسان لََيْطَغى * َأْن َرَآُه اْستَ ْغىَن يقول تعاىل: }

إّن اإلنسان ليطغى ويُعرض عن اهلل بقدر ما يرتاءى له أنّه قد استغىن، ويقبل على اهلل بقدر ما يعي من فقره 
 وحاجته إىل اهلل.

ا أَي َُّها النَّاُس يَ . فًّل غىن لقإنسان عن اهلل، بل اإلنسان فقر كّله إىل اهلل: }(َرَآُه اْستَ ْغىَن  َأنْ وتعبري القرآن دقيق )
 .(12){أَنْ ُتُم اْلُفَقرَاُء ِإىَل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغيِنُّ احلَِْميدُ 

 ولكّنه يرتاءى له أنّه قد استغىن، وغرور اإلنسان هو الذي خيّيل إليه ذلك.

 اءى له أنّه قد استغىن عن اهلل، أعرض ونأى جبانبه وطغى.فإذا تر 

                                                      

 .293، الصفحة 93)بريوت: دار إحياء الرتاث العريب(، الزء  بحار األنوار( َممد باقر اجمللسي، 10)

 .7و 6، اآليتان العلق( سورة 11)

 .15اآلية ، فاطر( سورة 12)



 فإذا مّسه الضّر، وأحّس باالضطرار إىل اهلل، عاد وأقبل عليه.

 الدعاء يف حقيقته إقبال على اهلل. إًذا

 ومن يَْدُع اهلل تعاىل، ويتضرّع إليه فًّلبّد أن يقبل عليه تعاىل.

 .وهذا اإلقبال هو حقيقة الدعاء وجوهره وقيمته

 المناهل األربعة للورود على اهلل في القرآن

 والدعاء من أهّم املناهل اليت جعلها اهلل تعاىل لعباده للورود عليه.

 وقد بنّي اهلل تعاىل لنا يف القرآن أربعة مناهل للورود عليه، يف مجلة املناهل اليت ورد ذكرها يف القرآن والسّنة.

 اهلل الصادق عليه السًّلم: عن أيب عبد

 َشَكْرُُْ َما يَ ْفَعُل اللَُّه ِبَعَذاِبُكْم ِإنْ أربعة للمرء له ال عليه: "اإلميان" و"الشكر"، فإنَّ اهلل تعاىل يقول: }
 .(13){َوَآَمْنُتمْ 

بَ ُهْم و"االستغفار" فإنّه تعاىل يقول: } بَ ُهْم َوأَْنَت ِفيِهْم َوَما َكاَن اللَُّه ُمَعذِّ  .(14){ُهْم َيْستَ ْغِفُرونَ وَ َوَما َكاَن اللَُّه لِيُ َعذِّ

 .(15){ُقْل َما يَ ْعَبأُ ِبُكْم َريبِّ َلْواَل ُدَعاؤُُكمْ و"الدعاء" فإنّه تعاىل يقول: }

                                                      

 .147، اآلية النساء( سور 13)

 .33، اآلية األنفال( سورة 14)

 .291، اآلية 93مصدر سابق، الزء بحار األنوار، ؛ 77، اآلية الفرقان( سورة 15)



وعن معاوية بن وهب عن أيب عبداهلل الصادق عليه السًّلم قال: يا معاوية! من اُعطي ثًّلثة َل حُيرم ثًّلثة: من 
شكر اُعطي الزيادة، ومن اُعطي التوكل اُعطي الكفاية فإّن اهلل تعاىل يقول اُعطي الدعاء اُعطي اإلجابة، ومن اُعطي ال

ْل َعَلى اللَِّه فَ ُهَو َحْسُبهُ يف كتابه: }  .(16) {َوَمْن يَ تَ وَكَّ

 .(17) {لَِئْن َشَكْرُُْ أَلَزِيَدنَُّكمْ ويقول: }

 .(18){اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكمْ ويقول: }

يء: الدعاء ثًّلث ال يضّر معهّن ش»اهلل الصادق عليه السًّلم قال:  عن أيب عبداهلل بن وليد الوصايف  وعن عبد
 .(19)«عند الكربات، واالستغفار عند الذنب، والشكر عند النعمة

وهذه قنوات لًّلرتباط باهلل، وقنوات االرتباط باهلل كثرية منها التوبة، ومنها اخلوف واخلشية، ومنها احلّب والشوق 
 رجاء، ومنها الشكر، ومنها االستغفار.إىل اهلل، ومنها ال

وعًّلقة اإلنسان باهلل ُيب أن تنتظم طبق جمموعة متناسقة من هذه القنوات، وال يصّحح اإلسًّلم نظريّة وحدانّية 
 الطريق إىل اهلل.

 الصراط واحد، ولكن بني الطريق إىل اهلل والصراط إليه تعاىل فرق. ،نعم

 هلل واإلقبال على اهلل.والدعاء من أهّم وسائل االرتباط با

 ذلك ألنّه ال شيء يلجئ الناس إىل اهلل كما تلجئهم إليه حاجتهم وفقرهم.

                                                      

 . 2، اآلية الطالق( سورة 16)

 . 7، اآلية إبراهيم( سورة 17)

؛ 50، الصفحة 1الزء  )املطعبة احليدريّة يف النجف(، الخصال الشيخ الصدوق، ؛ وراجع احلديث يف:60، اآلية المؤمن( سورة 18)
 .65، الصفحة 2، حتقيق علي أكرب غفاري )طهران: املكتبة اإلسًّلمية(، الزء الكافيَممد بن يعقوب الكليين، 

 .127)قم: الداوري(، الصفحة  أمالي الطوسي ( الشيخ الطوسي،19)



 والدعاء من أوسع أبواب االرتباط والعًّلقة باهلل.

احلمُد هلل الذي أُناديه كّلما شئت حلاجيت وأخلو به »عن اإلمام زين العابدين عليه السًّلم يف دعاء األسحار: 
 «.بغري شفيع فيقضي يل حاجيتحيث شئت لسّري، 

 الدعاء جوهر العبادة

 الدعاء جوهر العبادة وروحها؛إًذا 

والغاية من خلق اإلنسان العبادة؛ والغاية من العبادة االنشداد إىل اهلل. والدعاء حيّقق هذا االنشداد واالرتباط من 
 أوسع األبواب، وبأقوى الوسائل.

 .(20)«الدعاء مّخ العبادة؛ وال يهلك مع الدعاء أحد»وآله: وقد روي عن رسول اهلل صّلى اهلل عليه 

ضّرعوا افزعوا إىل اهلل يف حوائجكم، والأوا إليه يف ملّماتكم، وت»وروي عن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله أيًضا: 
و يؤّجل له يف الدنيا، أإليه، وادعوه؛ فإّن الدعاء مّخ العبادة وما من مؤمن يدعو اهلل إاّل استجاب؛ فإّما أن يعّجله له 

ر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا؛ ما َل يدع مبأمث  .(21)«يف اآلخرة، وإّما أن يكفِّ

 والرواية تكشف لنا االسلوب الناجح للحركة إىل اهلل يف الدعاء وإقباله عليه.

 )افزعوا إىل اهلل يف حوائجكم(، )والأوا إليه يف ملّماتكم(، )وتضرعوا إليه(. تأّملوا:

 رواية اُخرى عن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله:  ويف

 .(22)«الدعاء سًّلح املؤمن وعماد الدين»

                                                      

 .300لصفحة ، ا93الزء ، مصدر سابق، بحار األنوار( 20)

 .302( املصدر نفسه، الصفحة 21)

 .288، الصفحة 93الزء  ،( املصدر نفسه22)



 وإُّنا كان الدعاء )عماد الدين(؛ أَلنَّ قوام الدين هو التحّرك إىل اهلل، والدعاء إقبال على اهلل.

 وأكرم شيء عنده.وملّا كانت حقيقة الدعاء هي اإلقبال على اهلل كان الدعاء أحّب شيء إىل اهلل 

 .(23)«ما من شيء أكرم على اهلل تعاىل من الدعاء»عن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله 

ء أحّب ما من شي»أّي العبادة أفضل؟ فقال: وعن حنان بن سدير عن أبيه، قال: "قلت للباقر عليه السًّلم: 
ّل ممن يستكرب عن عبادته وال يسأله ما إىل اهلل من أن ُيسأل ويُطلب ما عنده؛ وما أحد أبغض إىل اهلل عّز وج

 (24)«".عنده

التماس احلمد هلل الذي مرضاته يف الطلب إليه، و »وعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب عليه السًّلم يف الدعاء: 
 )دعاء يوم األربعاء(. «ما لديه؛ وسخطه يف ترك اإلحلاح يف املسألة عليه

عبادَك بعبادتَك، وأمرهتم بدعائك، وضمنَت هلم اإلجابة، فإليَك يا رّب فإّنَك قضيَت على »ويف دعاء كميل: 
 «.نصبُت وجهي، وإليَك يا رّب مددُت يَِدي...

 اإلعراض عن الدعاء إعراض عن اهلل

 .(25){َيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخرِينَ سَ َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدِت يقول تعاىل: }

                                                      

 .311لصفحة مؤسسة األعلمي(، ا)بريوت:  مكارم األخالقاحلسن بن الفضل الطربسي، ( 23)

 )النجف: املطبعة المحاسن جعفر أمحد بن َممد بن خالد الربقي، نفس املضمون يف: أبو ؛311( املصدر نفسه، الصفحة 24)
 .292الصفحة ه .(، 1384احليدريّة، 

 .60، اآلية المؤمن( سورة 25)



واالستكبار عن العبادة يف هذه اآلية الكرمية هو اإلعراض عن الدعاء، فإّن السياق يدعو إىل الدعاء. يقول 
وَن َجَهنََّم ْدُخلُ ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدِت َسيَ وبعد ذلك مباشرة يقول: } {اْدُعوِن َأْسَتِجْب َلُكمْ تعاىل:}

 .(26){َداِخرِينَ 

 اإلعراض عن الدعاء يف هذه اآلية الكرمية حبكم االستكبار عن العبادة؛ ألنّه إعراض عن اهلل.إًذا 

 «. العبادةهي واهلل العبادة؛ هي واهلل»وروي هبذا املعىن عن اإلمام الصادق عليه السًّلم يف تفسري اآلية الكرمية: 

 عليه السًّلم: وعن محاد بن عيسى عن الصادق

َم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكربُوَن َعْن ِعَباَدِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنَّ إّن الدعاء هو العبادة؛ إّن اهلل عّز وجّل يقول: }»
 .(27){«َداِخرِينَ 

 وال قيمة لقإنسان عند اهلل إاّل بالدعاء، ومبقدار الدعاء، وال يعبأ اهلل تعاىل بعبده إاّل بقدر ما يدعوه ويقبل عليه 

 .(28){ُقْل َما يَ ْعَبأُ ِبُكْم َريبِّ َلْواَل ُدَعاؤُُكمْ }

 ن اهلل.وذلك ألّن الدعاء يف احلقيقة يساوي اإلقبال على اهلل، كما أّن اإلعراض عن الدعاء إعراض ع

 ومن يعرض عن اهلل فًّل يعبأ اهلل به، وال قيمة له عند اهلل... البّتة.

                                                      

 .60، اآلية المؤمن( سورة 26)

حياء ، حتقيق مؤّسسة آل البيت عليهم السًّلم إلوسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ( َممد بن احلسن احلّر العاملي،27)
 .8600م إلحياء الرتاث(، أبواب الدعاء، احلديث الرتاث )قم: مؤّسسة آل البيت عليهم السًّل

 .77، اآلية الفرقان( سورة 28)



 وما أحد أبغض إىل اهلل عّز وجّل مّمن يستكرب عن عبادته، وال»عن أيب جعفر الباقر عليه السًّلم يف حديث: 
 .(29)«يسأل ما عنده

 وعن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله: 

معهم كم، إّن هلل عباًدا يعملون فيعطيهم، وآخرين يسألونه صادقني فيعطيهم، مثّ ُيلتسألّن اهلل أو ليغضنّب علي»
يف النة، فيقول الذين عملوا: ربنا عملنا فأعطيتنا، فبما أعطيت هؤالء؟ فيقول: هؤالء عبادي أعطيتكم أجوركم وَل 

 .(30)«أشاء ألتكم من أعمالكم شيًئا، وسألين هؤالء فأعطيتهم وأغنيتهم، وهو فضلي أوتيه من

 إّن اهلل يشتاق إلى دعاء عبده

 ِإذا أقبل العبد بالدعاء على اهلل أحّبه اهلل.

 وإذا أعرض عن اهلل كرهه اهلل.

وقد يؤّجل اهلل تعاىل إجابة دعاء عبده املؤمن ليطول وقوفه بني يديه، ويطول إقباله عليه وتضّرعه إليه... فإّن اهلل 
 إىل دعائه ومناجاته.حيب أن يسمع تضرع عبده، ويشتاق 

إّن اهلل عّز وجّل ليؤّخر إجابة املؤمن شوقًا إىل دعائه، ويقول: صوت اُحّب أن »روي عن العاَل عليه السًّلم: 
 .(31)«أمسعه. ويعّجل دعاء املنافق، ويقول: صوت أكرهه

 وعن أيب عبداهلل الصادق عليه السًّلم: 

                                                      

 .8601أبواب الدعاء، احلديث  ، مصدر سابق،وسائل الشيعة( 29)

 .8606أبواب الدعاء، احلديث  مصدر سابق،وسائل الشيعة، ( 30)

 .296، اآلية 97الزء ، مصدر سابق، بحار األنوار( 31)



 .(32)«عباده املؤمنني أن يدعوه، وقد وعد عباده املؤمنني االستجابةأكثروا من أن تدعو اهلل، فإّن اهلل حيّب من »

 وعن أمري املؤمنني عليه السًّلم: 

 .(33)«أحب األعمال إىل اهلل عّز وجّل يف األرض الدعاء»

إّن املؤمن ليسأل اهلل عّز وجّل حاجة، فيؤّخر عنه تعجيل »وروي أّن أبا جعفر الباقر عليه السًّلم كان يقول: 
 .(34)«حباا لصوته واستماع حنيبهإجابته 

جبت له، ولكن قد است :ليدعو فيقول اهلل عّز وجّل للملَكني إّن العبد»أيب عبداهلل الصادق عليه السًّلم: وعن 
احبسوه حباجته، فإِّن ُأحبُّ أن أمسع صوته، وإّن العبد ليدعو فيقول اهلل تبارك وتعاىل: عّجلوا له حاجته فإِّن أبغض 

 .(35)«صوته

ك إّن العبد الويل هلل ليدعو اهلل عّز وجّل يف األمر ينوبه، فيقال للمل»ن أيب عبداهلل الصادق عليه السًّلم: وع
املوكل به: إقض لعبدي حاجته، وال تعجلها فإِّن أشتهي أن أمسع صوته ونداءه، وإّن العبد العدّو هلل عّز وجّل يدعو 

 .(36)«وكل به: اقض حاجته، وعجلها فإِّن أكره أن أمسع صوته ونداءهاهلل عّز وجّل يف األمر ينوبه، فيقال للملك امل

واهلل تعاىل يكره سؤال الناس بعضهم لبعض، وحيّب للمؤمن أن يكرم نفسه ويده عن السؤال، ولكّنه تعاىل حيّب 
 سؤال املؤمنني منه، وحيّب تضّرعهم ودعاءهم عنده.

                                                      

 .8612أبواب الدعاء، احلديث  مصدر سابق،وسائل الشيعة، ( 32)

 .8624( املصدر نفسه، احلديث 33)

، مصدر سابق، األصول، الكافي؛ 171(، الصفحة املطبعة احليدريّة)النجف:  قرب اإلسناد، أبو العباس عبد اهلل جعفر احلميدي( 34)
 .526الصفحة 

 .526، مصدر سابق، األصول، الصفحة افيالك؛ 8728أبواب الدعاء، احلديث  مصدر سابق،وسائل الشيعة، ( 35)

 .8729أبواب الدعاء، احلديث  مصدر سابق،وسائل الشيعة،  ؛527، مصدر سابق، األصول، الصفحة الكافي (36)



أحّب لنفسه شيًئا لنفسه وأبغضه خللقه، أبغض خللقه املسألة، و  إّن اهلل أحبّ »عن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله: 
أن ُيسأل، وليس شيء أحب إىل اهلل عّز وجّل من أن ُيسأل، فًّل يستحي أحدكم من أن يسأل اهلل من فضله، ولو 

 .(37)«شسع نعل

ن إّن اهلل حيّب العبد أن يطلب إليه يف الرم العظيم، ويبغض العبد أ» :وعن أيب عبداهلل الصادق عليه السًّلم
 .(38)«يستخّف بالرم اليسري

أصابتين فاقة شديدة وإضاقة، وال صديق ملضيق، ولزمين دين ثقيل وعظيم، يلّح يف »وعن َممد بن عجًّلن قال: 
من حايل  ملعرفة كانت بيين وبينه، وشعر بذلكاملطالبة، فتوجهت حنو دار احلسن بن زيد   وهو يومئذ أمري املدينة   

َممد بن عبداهلل بن علي بن احلسني عليه السًّلم، وكان بيين وبينه قدمي معرفة، فلقيين يف الطريق فأخذ بيدي وقال: 
 قد بلغين ما أنت بسبيله، فمن تؤّمل لكشف ما نزل بك؟

و بتك، فعليك مبن يقدر على ذلك، وهال يقضي حاجتك، وال تسعف بطل إًذا قلت: احلسن بن زيد. فقال:
ابن عمي جعفر بن َممد حيّدث عن أبيه، عن جده، عن  أجود األجودين، فالتمس ما تؤّمله من قبله، فإِّن مسعت

 علي بن أيب طالب عليهم السًّلم عن النيب صّلى اهلل عليه وآله قال: أوحى اهلل إىل أبيه احلسني بن علي، عن أبيه
وحيه: وعّزِت وجًّليل الُقطّعن أمل كّل آمل أّمل غريي باإلياس، وألكسونّه ثوب املذلّة يف بعض أنبيائه يف بعض 

الناس، وألبعدنّه من فرجي وفضلي، أيأمل عبدي يف الشدائد غريي والشدائد بيدي؟ ويرجو سواي وأنا الغيّن الواد؟ 
 بيدي مفاتيح األبواب وهي مغلقة، وبايب مفتوح ملن دعاِن.

ّن من دهاه نائبة َل ميلك كشفها عنه غريي، فمايل أراه يأمله معرًضا عيّن، وقد أعطيته جبودي وكرمي أَل تعلموا أ
 ما َل يسألين؟

                                                      

دار الكتب  )طهران: من ال يحضره الفقيهالشيخ الصدوق، ؛ 196، الصفحة 1، مصدر سابق، الفروع، الزء الكافي (37)
 .23لصفحة ، ا1، الزء اإلسًّلمية(

 .292، الصفحة 93، مصدر سابق، الزء بحار األنوار؛ 293، مصدر سابق، الصفحة المحاسن (38)



 فأعرض عيّن، وَل يسألين، وسأل يف نائبته غريي، وأنا اهلل أبتدئ بالعطّية قبل املسألة.

 بيدي؟ فلو أّن أهل سبع مساوات وأرضني أفاُسأل فًّل أجود؟ كًّلّ. أليس الود والكرم يل؟ أليس الدنيا واآلخرة
سألوِن مجيًعا وأعطيت كّل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي مثل جناح البعوضة، وكيف ينقص ملك أنا 

 قّيمه، فيا بؤًسا ملن عصاِن، وَل يراقبين.

عدها حاجة. ألت أحًدا بفقلت له: يابن رسول اهلل، أعد عليَّ هذا احلديث، فأعاده ثًّلثًا، فقلت: ال واهلل ما س
 .(39)«فما لبث أن جاءِن اهلل برزق من عنده

 

                                                      

 .304و 303، الصفحتان 93الزء  مصدر سابق،بحار األنوار، ( 39)


