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 سفید صفحه
 

 مقّدمه
 
 

 



 

های  قرن  های مکارم األخالق درترين کتاببخش اّول: مهم
 نخست هجری
 

 

 المقّدمة
بأّّنتا  ، ومتتاز أدعية أهل البيتت  عّزوجلاهلل  الدعاء وسيلة نتوّجه هبا إىل

عّزوجل، اهلل  ىل كوّنا أفضل وسيلة لطلب احتياجاتنا املعنوية واملادية منإإضافة 

ألّّنا أدعية نطق هبا  ؛ّّنا تنطوي عىل كنوز معرفية ال متناهية من املعارف الدينيةإف

العلم، وأودع قلوهبم ينابيع احلكمتة، وأوضتب بمكتاّنم معتارف اهلل  من آتاهم

ه عتىل دينته ورّسه وغيبته، ءمكنون أمره، وجعلهتم أمنتاعهم عىل التنزيل، وأطل

ه عىل ما أهبط من علم، فهم عيبة علم اهلل، وموضع رّس اهلل، وترامجة أمتر ءوأمنا

 اهلل، وباب حكمة رّب العاملني.

وحتّتم علينا رضورة توسيع نطاق انتفاعنا من أدعية أهل البيت   املبتادرة 

ج الكنوز املعرفية منها، واالستتفادة منهتا متن إىل التأّمل والتدّبر فيها، واستخرا

اهلل  أجل متتني بنيتنا العلمية واملعنويتة، ومعرفتة أفضتل الستبل التتي تقّربنتا إىل

 عّزوجل. 

 ،واألمر الذي يدعونا إىل املزيد من التأّمل والتدّبر يف أدعية أهتل البيتت  

ات مضتامني معرفيتة واالهتامم بجعلها مصدرًا أساسيًا من مصادر املعرفة أّّنا ذ

ألّن األئمتة   كتانوا  ؛ريفةتأعمق من املضتامني املوجتودة يف أحتاديثهم الشت
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يكّلمون الناس عىل قدر عقوهلم، وهذا ما يمنعهم من بيان الكثتري متن احلقتائق 

ملا يقولوه،  دراكعندما ال جيدون يف خماطبهم القدرة عىل االستيعاب والفهم واإل

جهتون هتذا املتانع، وال جيتدون متا يتدعوهم إىل   يف التدعاء ال يواولكنّهم

 التضييق يف إبداء املعارف واحلقائق.

هذا الكتاب خطوة متواضعة وبسيطة من أجل تبيني العلتوم واملعتارف  ويعدّ 

لإلمام زين العابتدين «  زبور آل حمّمد»الواردة يف أدعية الصحيفة السجادية 

ملقتبستة متن أدعيتة هتذه ، وقد قمت بعرض هذه املعارف ا×عيل بن احلسني 

 الصحيفة حسب املواضيع املرتبة وفق احلروف األلفبائية.

د متن االهتتامم بأحاديته أهتل قنتا للمزيتتعتاىل أن يوفّ اهلل  ويف اخلتام أسأل

ا يف مجيتع األقتوال وأن يكون القول منّت ،  يف خمتلف األصعدة العلميةالبيت

 قول حمّمد وآل حمّمد  .

 عالء احلّسون

 ه0341املقّدسة مدينة قم 



 

 

 

 
  هللا إحسان

  :اهللخصائص إحسان 
 (1).أوىل بالفضل واجلود والعطاء واإلحساناهلل  إنّ . 3

خزائن اجلود اإلهلي ال تنقص وال تقتل أبتدًا، ومعتادن إحستانه تعتاىل ال  .0

 (2).والعطاء اإلهلي هو العطاء اخلالص من كّل كدر وشائبة، تزول وال تفنى قط

 (3).وتفّضله عىل عباده ال تنقصه تعاىل شيئاً هلل ا كثرة عطاء. 1

خري املحسنني وخري املتفّضلني وخري املحمودين؛ ألّنه تعاىل يتعامل اهلل  إنّ . 7

 (4).مع العباد ويرشدهم إىل اخلري بمنتهى اإلحسان والتفّضل

يف تعامله معنا هو اإلحسان واالمتنتان والطتول واإلنعتام، واهلل اهلل  دأب. 1

 (5).حسن املتفّضل عىل مجيع عبادههو امل

                                                
 [71]دعاء «. إّنك أوىل بالفضل وأعود باإلحسان... الّلهم »( 3)

 [71]دعاء «. عطاء املهنال  الّلهم ...إّن معادن إحسانك ال تفنى، وإّن عطاءك ل  »( 0)

 [71]دعاء «. صه نائليا من ال حيفيه سائل وال ينق»( 1)

 كتان ،لو دّل خملوق خملوقًا من نفسه عىل مثتل التذي دللتت عليته عبتادك منتكالّلهم ... »( 7)

 [71]دعاء «. وحممودًا بكّل لسان ،ومنعوتًا باالمتنان ،موصوفًا باإلحسان

... املحستن  الّلهم إّنتك»[، 71دعاء ] «أبيت يا موالي إاّل إحسانًا وامتنانًا وتطّوالً وإنعاماً »( 1)

 [13]دعاء «. املجمل ذو الطول
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أكثر من منعه، بل مجيع اخلالئق تعيش يف ظتّل إحستان ونعتم اهلل  إحسان. 3

 (1).عّز وجلاهلل  وعطاء

 (2).وإنعامهاهلل  ال خيلو اإلنسان يف مجيع األحوال من إحسان. 1

  :إلينا اهلل نخصائص إحسا
 (3).إلينا عظيماهلل  إحسان. 3

  (4).علينا ابتداءاهلل  إلينا تفّضل، ومجيع نعماهلل  مجيع إحسان. 0

هتي اهلل  من إمتام إحستانه علينتا، بتل عتادةاهلل  ارتكابنا للسّيئات ال يمنع. 1

 (5).اإلحسان إىل املسيئني

وعطاؤه وعنايته وسبوغ نعامئه علينتا   نتتمّكن متن نيتل اهلل  ال إحسانلو. 7

 (6).وال إصالح أنفسنا أبداً  ،نصيبنا من الدنيا

حيسن بعباده ويمنحهم العطايا، وهو ال حيتاج منهم جزاًء أو مكافأًة اهلل  إنّ . 1

 (7).إزاء فضله وإحسانه هلم

                                                
«. وستعه الّلهم ... أنت الذي عطاؤه أكثر من منعه، وأنت التذي اّتستع اخلالئتق كّلهتم يف»( 3)

 [33دعاء ]

 [30]دعاء «.   أخّل يف احلاالت كّلها من امتنانك»( 0)

 [  3]دعاء «. جّل إحسانه إلينا»( 1)

... ولكنتتك ابتتتدأتني  » ،[30]دعتتاء «. ك ابتتتداءمجيتتع إحستتانك تفّضتتل ... كتتّل نعمتت»( 7)

 [13]دعاء «. باإلحسان

]دعتاء «. عادتك اإلحسان إىل املستيئني» ،[71]دعاء «.   متنعك إساءيت عن إمتام إحسانك»( 1)

73] 

]دعتاء «. يتنفس ولوال إحسانك إيّل وسبوغ نعامئك عيّل ما بلغت إحراز حّظي وال إصالح»( 3)

13] 

 [33]دعاء «. . أنت الذي ال يرغب يف جزاء من أعطاهالّلهم ..»( 1)
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يف منتهى اإلحسان بحيته ال يستتطيع أحتد أن يشتكره إزاء أقتل اهلل  إنّ . 3

 (1).إحسانه

  :حسان اإللي سوء استفادة البعض من اإل
ا منه يف التقتّرب إىل اهلل، ولكتن التبع  العباد اخلري الواسع لينتفعواهلل  هيب

 (2).وخمالفة أمرهاهلل  ون االستفادة من هذا اخلري وجيعلونه وسيلة ملعصيةئُيسي

 :عوامل القرب من اإلحسان اإللي 
ن ُرغب إليه، وهو أجود املسؤولني من فضلهاهلل  إنّ  :الدعاء. 0  (3).أكرم م 

لعبتد التذي يتوّكتل عليته تعتاىل إّن اإلحسان اإلهلتي أقترب إىل ا :التوّكل. 2

 (4).ويشكو فقره إليه

 اإلخالص
 (5).عّزوجلنوع من أنواع اإلخالص هلل اهلل  االنقطاع إىل. 3

فحستب، وال نخلتط اهلل  ينبغي أن نؤّدي مجيع أعاملنا العبادية ابتغاًء لوجه. 0

 (6).جب والرياءأعاملنا بأّية شائبة من شوائب العُ 

وأداؤها يف أجتواء بعيتدة عتن أنظتار النتاس يتؤّدي إىل  التفّرد يف العبادة. 1 

                                                
 [73]دعاء «. هإحسانك أكثر من أن تشكر عىل أقلّ » (3)

 [71]دعاء «. صيتإهلي ... أبليت اجلميل فعُ »( 0)

 [71]دعاء «. الّلهم إّنك أكرم من ُرغب إليه ... وأعطى من ُسئل من فضله» (1)

 [33]دعاء «. يك فقره توّكالً أم أنت مغٍن من شكا إليا إهلي ...  » (7)

 [01]دعاء «. الّلهم إّّن أخلصت بانقطاعي إليك» (1)

 [71]دعاء «. ابتغاء وجهك»...  (3)
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 (1).صيانة اإلنسان من التلّوث برذيلتي الرياء والسمعة

 ومشيئته اهلل إرادة
  :اهللمراحل فعل 

 القدر.. 0   اإلرادة.. 3

 (2).اإلمضاء. 7   القضاء.. 1

  :هالل   إرادة
 (4).رادبام أراد فيمن أاهلل  يقيض. 0 (3).ما يريداهلل  يفعل. 3

 :التكوينيةاهلل  إرادة
قه عىل نحو القطع واجلتزم، وكتان شيئًا بصورة حتمية فسيحقّ اهلل  إذا أراد. 3

حتاًم ما أراد اهلل، وال توجد أّية جهة قادرة عىل الوقوف بوجه هذه اإلرادة ومنتع 

 (5).حتّققها

رُ . 0  (6).شيئًا قال له كن فيكوناهلل  التكويني نافذ، وإذا أراداهلل  أم 

ْاُ يونُ قال تعاىل: . 1 َْ كا ُقيو ا لايُك ُكي ًاا أاْن يا ْْ ي ادا شا ا أارا ْمُرُه إِذا َما أا  ،[10يتس: ] إِنَّ

التكوينيتة، وال اهلل  يف هذا املقام تعبري يرمتز إىل رسعتة إجيتاد إرادة« كن»وكلمة 

                                                
 [71]دعاء «. وتفّردي بالتهّجد لك...  »( 3)

 [71]دعاء «. قضه وأمضهاوأرده وقّدره و...  »( 0)

 [11 و 10]دعاء«. تفعل ما تريد»( 1)

 [13]دعاء «.  أردت فيمن أردتالّلهم ... تقيض بام»( 7)

 [71]دعاء «. إرادتك عزم»، [71]دعاء «. أنت الذي أردت فكان حتاًم ما أردت»( 1)

 [10]دعاء «. سبحانك ما... أنفذ أمرك»( 3)
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بتل بني إرادته وبني حتّقق ما يريتده، « واسطة»أو « قول»يعني أّنه تعاىل حيتاج إىل 

إرادتتته التكوينيتتة مبتتا ة، وال يوجتتد يف هتتذا الصتتعيد أّي قتتول أو اهلل  حيّقتتق

 (1).تأخري

  :اهلل مشيئة
  (2).بام يشاء عىل من يشاءاهلل  حيكم. 3

 (3).اخللق وأنشأه حسب مشيئتهاهلل  ابتدأ. 0

 جهة قادرة عىل مواجهة هذه املشتيئة ومنتع ةشيئًا فال توجد أيّ اهلل  إذا شاء. 1

 (4).منها أبداً اهلل 

 االستجارة باهلل
 االستجارة هي طلب احلفظ وسؤال األمان. . 3

؛ ألّن العزيتز يعنتي «العزيتز»هو استم اهلل  أفضل اسم إهلي نستجري به إىل. 0

الغالب الذي ال ُيقهتر، والقتوي التذي يمتنب األمتان الكامتل ملتن التجتأ إليته 

 (5).به واستجار

 (6).إاّل برمحته تعاىل اهلل ال يمكن االستجارة من عقاب. 1

                                                
ّنيتك  مضت عىل إرادتك األشتياء، فهتي بمشتّيتك دون قولتك متؤمترة، وبإرادتتك دون»( 3)

 [1]دعاء «. منزجرة

 [13]دعاء «. كم بام شئت عىل من شئتالّلهم ... حت»( 0)

 [3]دعاء «. اخرتعهم عىل مشّيته اخرتاعاً »( 1)

 [71]دعاء «. سبحانك ال راّد ملشّيتك( »7)

 [1]دعاء «. املجارين بعّزك» ( الّلهم اجعلني من 1)

 [71]دعاء «. وال جيري من عقابك إاّل رمحتك( »3)
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 االستخارة
 :فوائد االستخارة

 لنا بحسن االختيار.اهلل  نستعني هبا ليقيض. 3

 هبا معرفة الصواب.اهلل  وسيلة يلهمنا. 0

أو « العمتل»نزيب هبا عتن أنفستنا الشتك واالرتيتاب؛ ألّّنتا تتدفعنا إىل . 1

 شك أو ترديد. بعزم راسخ ومن دون أّي « الرتك»

وقدره؛ ألّننا إذا عملنا باالستخارة فوجتدنا فيهتا اخلتري اهلل  ضاءالرضا بق. 7

فبها ونعمت، ولكننا إذا واجهنا بع  املشاكل فإّننا سنكون عتىل يقتني بتأّن متا 

لنا هو األصلب، وأّن للمشاكل التتي واجهناهتا حكمتة خافيتة عنّتا، اهلل  اختاره

لك أقترب إىل العافيتة وقتدره، فنكتون بتذاهلل  وهذا ما يدفعنا إىل الرضا بقضتاء

 (1).وحسن العاقبة

 االستدراج  
 :معنى االستدراج

وال رجتاء لتوبتته، وهيملته  ،عن العبد الذي ال ختري وال أمتل فيتهاهلل  يتخىّل 

                                                
معرفتة  ّمتد وآلته، واقت  يل بتاخلرية، وأهلمنتاالّلهم إّّن أستخريك بعلمك، فصّل عتىل حم( »3)

والتسليم ملاحكمت، فأزح عنّا ريتب  ،االختيار، واجعل ذلك ذريعة إىل الرضا بام قضيت لنا

منا عجزاملعرفة عاّم خترّيت، فنغمط قدرك، ونكره االرتياب، وأّيدنا بيقني املخلصني، وال تُس 

]دعاء «. بة، وأقرب إىل ضّد العافيةأبعد من حسن العاق موضع رضاك، ونجنب إىل التي هي

11] 



10 االستعاذة بالله
 

 (1).ويلبسه لباس اخلزي واخلذالن ،ويرتكه لشأنه، ُثّم يسقطه من عني رعايته

 :أكثر الناس ابتالءً باالستدراج
فيحتكترون هتذه  ،علتيهماهلل  ي أقرب إىل الذين ينعميكون االستدراج اإلهل

ويمّدهم يف طغياّنم اهلل  به، فيمهلهماهلل  وال ينفقوّنا فيام أمرهم ،النعم ألنفسهم

   (2).يعمهون

 باهلل    االستعاذة
 :أفضل ملجأ حقيق  لالستعاذة

ّد هو امللجأ احلقيقي الوحيد الذي البتاهلل  أفضل ملجأ نفّر إليه هو اهلل، بل. 3

 (3).الرشور املحيطة بنامجيع من االستعاذة به من 

هو الغالب، والعبتد اهلل  ليس للعبد أمان حقيقي إاّل يف ظّل أمان اهلل؛ ألنّ . 0 

 (4).هو املغلوب، واألسباب كّلها بيد اهلل، وال أمان إاّل باهلل

 :ثمرة االستعاذة باهلل
حفظته وحترزه، ويصتونه من يلوذ به يف سرت ملجئه وظّل رعايته واهلل  جيعل

                                                
وال ترسلني من يدك إرسال من ال خري فيه، وال حاجة بك إليته، وال إنابتة لته، والتترم   ( »3)

 [71]دعاء «. ومن اشتمل عليه اخلزي من عندك ،رمي من سقط من عني رعايتك

حلتول نعمتته  كك يفوال تستدرجني بإمالئك يل استدراج من منعني خري ما عنده و  يرش( »0)

 [71]دعاء «.  

 [03]دعاء «. الّلهم ... اجعل فراري إليك»( 1)

]دعتاء «. يا إهلي ... ال يؤمن إاّل غالب عىل مغلوب ... وبيدك يا إهلي مجيتع ذلتك الستبب( »7)

03] 
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 (1).من مدامهة األعداء، بل من كّل ّ  وسوءبذلك 

 :اجتياز صعوبة االستعاذة باهلل
ليست من املسائل التي يمكن احلصتول باهلل  مسألة االلتحاق بركب العائذين

 عليها بسهولة، بل هي مسألة حتتاج إىل توفيق إهلي، وهلذا ينبغي علينا السؤال من

 (2).فيق اللجوء إليه واالستعاذة بهليمنحنا تواهلل 

 :االستعاذة بغير اهلل
 (3).لئال يبتلينا باالستعانة بغريه حّتى عند االضطراراهلل  علينا الدعاء من

 :من الميول والرغباتباهلل  االستعاذة
من طغياّنا، ونلتجئ إليه تعاىل ليمنحنتا باهلل  أبرز امليول والرغبات التي نعوذ

 :ها وامتالك زمامهاتوفيق السيطرة علي

متن هيجتان احلترص وطغيانته وهتاوزه عتن حتّده بتاهلل  نعتوذ :احلرص. 0

التذي يتدفعنا نحتو الستعي التدؤوب جلمتع حطتام التدنيا متن دون  ،الطبيعي

 (4).االلتفات إىل حرمة بع  مصادر الكسب

من سطوة الغضب وحّدته التي تسلب منّا قدرة سيطرة باهلل  نعوذ :الغضب. 2

 (5).فعل اجلوارح العقل عىل

                                                
 [02]دعاء «. وأظّلني يف ذراك ]أي: ملجئك[( »3)

 [01]دعاء  «.املعّوذين بالتعّوذ بك»( الّلهم اجعلني من 0)

 [02]دعاء «. الّلهم ... ال تفتنّي باالستعانة بغريك إذا اضطررت( »1)

الّلهتم ... أعتذّن متن ستوء الرغبتة »، [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من هيجان احلرص( »7)

 [37]دعاء «. ]أي: شّدة جزع[ أهل احلرص وهلع

 [  1]دعاء «. وحّدته[ أي: سطوته] الّلهم إّّن أعوذ بك من ... سورة الغضب( »1)



12 االستعاذة بالله
 

من طغيان الشهوة وكثرة ضغطها علينا إلشباع غرائزنا، باهلل  نعوذ :الشهوة. 4

ت وطغتت فإّّنتا تعاىل لُيعيننا عىل ضبط شهواتنا؛ ألّّنا إذا اشتتدّ اهلل  ونلتجئ إىل

 (1).ستخرجنا من حالة االعتدال إىل اإلفراط ومن الطاعة إىل املعصية

 :لمن الرذائباهلل  االستعاذة
 منها: باهلل  أبرز الرذائل النفسية التي ينبغي االستعاذة

طول األمل املؤّدي إىل نسيان اآلخرة وترك االستعداد هلا. واجلهة السلبية . 3

يف طول األمل أّنه يدفعنا إىل تسويف التوبتة؛ ظنّتًا منّتا بوجتود مّتستع يف عمرنتا 

 (2).نتمّكن فيه من التوبة وإصالح ما أفسدناه من أعاملنا

 (3).الغفلة املؤّدية إىل إمهال اآلخرة. 0

اهلل  وعدم االكتفاء بام عندنا، وعدم الرضا بام قّستمه ،وقّلة القناعة ،الطمع. 1

 (4).والرغبة يف احلصول عىل ما يف أيدي اآلخرين ،لنا من الرزق

 (5).احلسد، أي: متنّي زوال النعمة عن الغري. 7

 (6).واألعامل العبادية التي نقوم هبااإلعجاب بأنفسنا إزاء الطاعات . 1

اجلزع: وهو املؤّدي إىل ضعف الصرب واالّنيار، وعدم ضتبط األعصتاب . 3

 (7).صطدام مع املشاكل والصعوبات واألزماتالحني ا

                                                
 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... إحلاح الشهوة( »3)

 [1]دعاء «. نعوذ بك أن ... نمّد يف آمالنا( »0)

 [1]دعاء «. الغفلة ]أي: النوم اخلفيف[ الّلهم إّّن أعوذ بك من ... ِسنة ( »1)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... قّلة القناعة( »7)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... غلبة احلسد( »1)

 [1]دعاء «. نعوذ بك أن ... نعجب بأعاملنا( »3)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... ضعف الصرب( »1)
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احلمية واالستنكاف والنخوة واإلباء والتعّصب الذي يعمي أبصارنا عتن . 1

 (1).ويأخذ بأيدينا إىل أودية اهلالك ،رؤية احلّق 

 (2).سوء اخللق وخشونة الطبع. 1

 (3).سوء الرسيرة وإضامر األفكار واألماّن السلبية يف بواطننا. 1

خرين يف أنفسنا، وعدم إظهار النصتيحة هلتم إضامر الغش واخلديعة لآل. 32

 (4).عىل حقيقتها، بل إظهار بعضها وإخفاء البع  اآلخر منها

 :من األفعال السيئةباهلل  االستعاذة
برمحته توفيتق اهلل  منها ليمنحناباهلل  رز األفعال السيئة التي ينبغي االستعاذةأب

 :االجتناب عنها

متابعتتة اهلتتوى، واالنقيتتاد نحتتو امللتتّذات الدنيويتتة متتن دون إخضتتاعها . 3

 (5).للضوابط الرشعّية وااللتزامات األخالقية

 (6).خمالفة اهلدى، واحلركة عكس الطريق الذي يوصلنا إىل الكامل. 0

 (7).احتقار صغائر الذنوب واالستخفاف هبا. 1

 (8).استصغار املعصية واخّتاذ موقف الالمباالة إزاء ارتكاهبا. 7

                                                
 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... ملكة احلمية( »3)

 [1]دعاء «. ونة الطبع[أي: خش] الّلهم إّّن أعوذ بك من ... شكاسة اخللق( »0)

 [1]دعاء «. نعوذ بك من سوء الرسيرة( »1)

 [1]دعاء «. ش أحدغ]أي: نخفي يف رسائرنا[ عىل  نعوذ بك أن ننطوي( »7)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... متابعة اهلوى( »1)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... خمالفة اهلدى( »3)

 [1]دعاء «. .. احتقار الصغريةنعوذ بك من .( »1)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... استصغار املعصية( »1)



12 االستعاذة بالله
 

 (1).اإلرصار عىل الذنب، ومداومة ارتكابه من دون استغفار. 1

استكبار الطاعة والشتعور بالكربيتاء والطغيتان إزاء اإلذعتان واالنقيتاد . 3

 (2).عّزوجلاهلل  ألوامر

 (3).يه عىل الظلممعونة الظا  ومساعدته ونرصته يف األمور التي تقوّ . 1

خذالن امللهوف واملضطر، وترك مساعدته وإعانته، وعدم تنفتيس كربتته . 1

 (4).أو تفريج مّهه أو تسكني هلفته

إيثار الباطل عىل احلّق، بحيه يكون موقفنا يف مقتام املوازنتة عبتارة عتن . 1

 (5).كه جانبًا، واالنجراف وراء الباطل وتفضيله عىل احلّق التخيّل عن احلّق وتر

طلب ما ليس لنا بحّق، من قبيل: غصتبنا حلقتوق اآلخترين، وتصتّدينا . 32

ملهّمة غري مؤّهلني هلا، واحتاللنا ملوقعية ال نصلب هلا، وجلوسنا يف جملس ال نليق 

 (6).به

متعتّددة، وعتىل رأس  سوء الوالية ملن حتت أيدينا، ألّن املجتمع جمتاميع. 33

ومتن حّقهتم عليته أن حيستن الواليتة ، (7)كّل جمموعة ويل يدّبر أمتور أعضتائها

 (8).عليهم، ويتعامل معهم من منطلق العدل واإلنصاف

                                                
 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... اإلرصار عىل املأثم( »3)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... استكبار الطاعة( »0)

 [1]دعاء  «.الّلهم إّّن أعوذ بك من ... أن نعضد ظاملاً ( »1)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... أن نخذل ملهوفاً ( »7)

 [1]دعاء «. يثار الباطل عىل احلّق إالّلهم إّّن أعوذ بك من ... ( »1)

 [1]دعاء «. أي: نطلب[ ما ليس لنا بحّق ] الّلهم إّّن أعوذ بك من ... أن نروم( »3)

عن التذين  سؤول عن زوجته، املدير مسؤول( مثال ذلك: األب مسؤول عن أوالده، الزوج م1)

 يعملون حتت يديه، احلاكم مسؤول عن أبناء جمتمعه و... 

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... سوء الوالية ملن حتت أيدينا( »1)
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 اإلرساف والتبتتذير، وجمتتاوزة حتتّد االعتتتدال يف اإلنفتتاق واألكتتل. 30

 (1)....و 

الثناء عليته، وإنكتار  ترك الشكر ملن أحسن إلينا وتفّضل علينا، وهاهل. 31

 (2).مجيله، وإمهال النظر إليه، وعدم أداء حّق شكره

مباهات ومفاخرة أصحاب األموال واالمتيازات الكثترية متن منطلتق . 37

 (3).الغرور والرياء وحّب الظهور

لقّلتتة أمتتواهلم وضتتعف  ؛احتقتتار الفقتتراء وذوي اإلمكانيتتة املحتتدودة. 31

 (4).تعايل والتكرّب عليهممنزلتهم االجتامعية من منطلق ال

 (5).القول بغري علم. 33

  :(6)من البالءباهلل  االستعاذة

 :منهاباهلل  أهم البالءات التي ينبغي االستعاذة

نكبات ومصائب الدهر وحوادثه املفجعة التي خيّبئها ويظهرها عىل حتني . 3

مستتوى إيامننتا،  غفلة، وهذا ما حيّتم علينا أن ال نأمن الدهر أبدًا، بل نرفع دائتامً 

 (7).لنبقى عىل استعداد ملواجهة نكباته وحوادثه املفاجئة

                                                
 [1]دعاء «. نعوذ بك من تناول اإلرساف( »3)

 [1]دعاء «. رفة عندناالّلهم إّّن أعوذ بك من ... ترك الشكر ملن اصطنع العا( »0)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... مباهات املكثرين( »1)

 [1]دعاء «. نيالّلهم إّّن أعوذ بك من ... اإلزراء باملقلّ ( »7)

 [1]دعاء «. الّلهم إّّن أعوذ بك من ... أن نقول يف العلم بغري علم( »1)

 [71]دعاء «. وأعذّن من ... حلول البالء( »3)

 [1]دعاء «. نعوذ بك من ... أن ينكبنا الزمان ]أي: يصيبنا بمصيبة[» (1)



17 االستعاذة بالله
 

فقدان الكفاف، وعدم امتالكنا ما يسّد حاجتنا، وما خيرجنا من حّد الفقتر . 0

 (1).ويغنينا عن االحتياج إىل اآلخرين

 (2).العيش يف ضيق وضنك ومعاناة وشّدة. 1

ان واألشباه، أي: ترّدي احلالة املادية الفقر إىل األكفاء واالحتياج إىل األقر. 7

 (3).إىل رتبة هربنا عىل طلب العون واملساعدة ممن يساوينا يف الرتبة والدرجة

ظلم واضتطهاد احلكومتات لنتا، وتنغيصتها حلياتنتا عتن طريتق أفعاهلتا . 1

 (5()4).اجلائرة

 (6).شامتة األعداء. 3

عتىل  يف حياتته نّا جمبتولألّن كّل واحد م ؛العمل بخالف الطبع والسجّية. 1

ّن العمتل عتىل خالفهتا ال يورثته إاّل أطريقة خاصة تقتضيها جبّلته التكوينيتة، و

 (7).املشّقة

 (8).الذّل والعناء. 1

 (9).رهبنا وتشّكل خطرًا علينااألمور التي تُ . 1

                                                
 [1]دعاء «. نعوذ بك من ... فقدان الكفاف( »3)

 [1]دعاء «. معيشة يف شّدةنعوذ بك من ... ( »0)

 [1]دعاء «. نعوذ بك من ... الفقر إىل األكفاء( »1)

 [1]دعاء «. نعوذ بك من ... أن يتهضمنا السلطان( »7)

 [1]دعاء «. اكفنا... مرارة صولة السلطان( »1)

 [71]دعاء «. وأعذّن من شامتة األعداء( »3)

 [1]دعاء «. ]أي: العمل خالف الطبع[ لفةالّلهم إّّن أعوذ بك من ... تعاطي الكُ ( »1)

 [71]دعاء «. وأعذّن من ... الذّل والعناء( »1)

 [02]دعاء «. تك مما أرهبالّلهم ... أجرّن بعزّ ( »1)



معارف الصحیفة السجادیة 18
 

 :من العذاب األخرويباهلل  االستعاذة
هلل، واالستعاذة به عن طريق السبيل للوقاية من عذاب النار هو االلتجاء إىل ا

 (1).التوّسل برمحته الواسعة

 :ف  خصوص العذاب األخرويباهلل  أهم موارد االستعاذة
وغتري مهّيئتني للعتّدة  ،جميء موعد أجلنا ونحن غتري مستتعّدين لآلخترة. 3

 (2).والذخرية ملا بعد املوت

هلل، فتكتون احلرسة العظمى يوم القيامة نتيجة ضياع أيامنا يف غتري طاعتة ا. 0

م، وهذه هي املصيبة الكربى وأسوء الشقاء، فتكتون عاقبتنا الدخول يف نار جهنّ 

ألّننا نفد عليه تعتاىل حمترومني  ؛بعد املوتاهلل  إىل ميتتنا يف أسوء حاالت الرجوع

 (3).من الثواب ومستحقني للعقاب

 (4).عذاب السعري. 1

ه وأمانته، زفتة، وجيعلنتا يف حترهو الذي حيفظنا من األمور املخياهلل  إنّ  :تنبْك

نتيجة ارتكابنا اهلل  من قبيل اخلوف من لقاء ،هو السبب خلوفنااهلل  ولكن إذا كان

فال يكون لنا سبيل لنيل األمان إاّل منه، وال يكون لنتا ستبيل لتستكني  ،للذنوب

 (5).روعتنا إاّل به

                                                
 [02]دعاء «. الّلهم... قني برمحتك عذاب النار( »3)

 [1]دعاء «. نعوذ بك من ... ميتة عىل غري عّدة( »0)

وحرمتان ، واملصيبة الكربى، وأشقى الشقاء، وستوء املت ب ،نعوذ بك من احلرسة العظمى( »1)

 [1]دعاء «. وحلول العقاب ،الثواب

 [01ء ]دعا«. الّلهم ... أعذنا من عذاب السعري( »7)

وأنتت  ني منكنُ عىل خوف لقائك ... من يؤمِ  الّلهم يا... واقي األمر املخوف ... وأ فُت ( »1)

فتني  [03]دعاء «. أخ 
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 :من الشيطانباهلل  االستعاذة

د وتضتليل الشتيطان، بتل البتّد لنتا متن ال يمكننا صيانة أنفسنا متن كيت. 3

االستعاذة باهلل، ليرصتف عنّتا كيتد الشتيطان ويقينتا فستاده، ولتوال االستتعاذة 

متن إضتاللنا تت  بتال شتكت  واللجوء إليه، فإّن الشيطان يتمّكنباهلل  واالعتصام

 (1).وإيقاعنا يف املوبقات واخلطايا

 إّنته تعتاىليطان وتضليله، فللخالص من كيد الشاهلل  من إذا أكثرنا الدعاء. 0

ويمنعه من التعّرض  ،سيقهر سلطان الشيطان عنّا بسلطانه، وحيبس الشيطان عنّا

ومصونني  ،وحفظه معصومني من ارتكاب املعايصاهلل  رعاية لنا، فنكون يف ظّل 

 (2).من مكائد الشيطان وتضليله

 :من الشيطانباهلل  أهم موارد االستعاذة

 (3).ومصائده والثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ،ه ومكرهوساوس الشيطان وكيد. 3

بحيته نصتبب متن جنتوده  ،ويسيطر علينا یفسب املجال للشيطان ليتولّ . 0

 (4).ويف ظّل بريقه وحتت أمره وّنيه ،وأتباعه

                                                
«. يستتزلنا ]أي: كيتد الشتيطان[ يضتّلنا، وإاّل تقنتا خبالته الّلهم ... وإاّل ترصف عنّا كيده( »3)

 [01]دعاء 

من كيده متن  حتسبه عنّا بكثرة الدعاء لك، فنصبب الّلهم فاقهر سلطانه عنّا بسلطانك، حّتى( »0)

 [01]دعاء «. املعصومني بك

بأمانيته  الّلهم إّنا نعوذ بك متن نزعتات الشتيطان الترجيم وكيتده ومكائتده، ومتن الثقتة( »1)

 [31]دعاء «. ومواعيده وغروره ومصائده

 [1]دعاء «. نعوذ بك من ... أن يستحوذ علينا الشيطان( »7)
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 :تنالنا ولذريّباهلل  االستعاذة
 :تنا منهاأن يعيذنا وذريّ اهلل  أهم املوارد التي نسأل

  (1).يم واملتجرّب الشيطان الرج. 3

 (2).احلرشات الساّمة غري القاتلة كالزنبور. 0

   (3).عموم ما يؤذي. 1

 (4).املصائب الشديدة. 7

ة إلينتتا متتن كتتّل إنستتان متترتف وغتتارق يف متتالذ التتدنيا ّر املتوّجتتتالشتت. 1

 (5).وشهواهتا

الرّش املتوّجه إلينا من كتّل إنستان ضتعيف أو قتوي،  يتف أو وضتيع، . 3

 (6).كبري، قريب أو بعيدصغري أو 

وأهل بيته  ، ’اهلل  ّ  كّل من وضع نفسه يف موضع حماربة رسول. 1

 (7).سواء كان هذا الشخص من اجلن أو اإلنس

 (8).مالكًا ألمرها ومتمّكنًا منهااهلل  ّ  كّل دابة يكون. 1

                                                
 [01]دعاء «. ذريتي من الشيطان الرجيم ... ومن كّل شيطان مريدأعذّن و( »3)

 [01]دعاء «. أعذّن... من ّ  الساّمة( »0)

 [01]دعاء «. ةأعذّن ... من ّ ... العامّ ( »1)

 [01]دعاء «. أعذّن ... من ّ  الالّمة( »7)

 [01]دعاء «. ]أي: له خدم وأعوان[ أعذّن ... من ّ  كّل مرتف حفيد( »1)

كّل  يف ووضيع، ومتن ّ كتّل صتغري  أعذّن ... من ّ  كّل ضعيف وشديد، ومن ّ  ( »3)

 [01]دعاء «. وكبري، ومن ّ  كّل قريب وبعيد

]دعتاء «. أعذّن ... من ّ  كّل من نصب لرسولك وألهل بيته حربتًا متن اجلتن واإلنتس( »1)

01] 

 [01اء ]دع«. أعذّن ... من ّ  كّل دابة أنت آخذ بناصيتها( »1)
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 (1).السلطان العنيد. 1

متن رذائلنتا النفستية اهلل بت تنتا االستتعاذةإّننا كام نطلتب ألنفستنا وذريّ  :تنبْك

أيضتًا أن يعيتذ مجيتع اهلل  ئة واألمور السلبية، علينتا أن نطلتب متنوأفعالنا السيّ 

 (2).من هذه الرشور هماملؤمنني واملؤمنات وحيمي

 االستعانة باهلل
هو امللجأ احلقيقي الوحيد الذي ينبغي االستتعانة بته يف كتّل األمتور، اهلل  إنّ 

 (3).نة بهوهو خري من يمكن االستعا

 :من المستعينين بهاهلل  موقف
 (4).وتوّجه إليهوالذ به  استعان بهأبدًا من اهلل  ال خيّيب

 ضرورة االستعانة باهلل: 
حتيط األخطار بنا من كّل حدب وصوب، وال نستطيع صيانة أنفسنا منهتا . 3

متن مجيتع هتذه عّزوجتل  ليحفظنتا البتاريبتاهلل  مجيعًا إاّل عن طريق االستعانة

 (5).راألخطا

                                                
 [01]دعاء «. أعذّن ... من ّ  كّل سلطان عنيد( »3)

]دعتاء «. واملؤمنات يا أرحم الرامحني  أعذّن من كّل ذلك برمحتك ومجيع املؤمنني... الّلهم ( »0)

1] 

، [10]دعتاء «. إهلتي ... إّيتاك أستتعني»، [37]دعاء «. الّلهم ... ال أستعني بحاكم غريك( »1)

 [07]دعاء «. خري من أستعني به الّلهم ... أعنّي يا»

ج عّمن الذ بك( »7)  [13]دعاء «. وُتفرِّ

 [71]دعاء «. ]أي: تعّهدّن بحفظك[ من حيه ال أعلم حياطة تقيني هبا ّطنيوُح ( »1)
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يف كّل حاالتنا إىل احلفظ واحلراستة والسترت اهلل  إىل إّننا نحتاج بعبارة أخرى:

  (1).واملكان اآلمن الذي حيمينا من األذى املتوّجه إلينا

إذا تصّدى اإلنسان للقيام بأمر، يلزم عليه أداء هذه املهّمة بأفضل صتورة . 0

 (2).ة باهللممكنة، وبام أّن اإلنسان ضعيف فعليه االستعان

 :ثمار االستعانة باهلل
من أهم األسباب التي تسّهل حركتنا يف ستبيل احلتّق، باهلل  تعّد االستعانة. 3

ورضوانه، وهبذا نتمّكن من اخّتاذ الطريق الواضب والقصري اهلل  وتيرّس نيلنا ملحّبة

يف أداء الطاعات واملستارعة إىل اخلتريات، فنكمتل بتذلك ألنفستنا ختري التدنيا 

 (3).آلخرةوا

ال نستطيع بلوغ املرتبة العليتا يف حتستني أعاملنتا وأداء صتالب األعتامل يف . 0

 (4).عّزوجلباهلل  خمتلف األحوال إاّل عن طريق االستعانة

 أضرار االستعانة بغير اهلل: 
ه نحو االستعانة بغريه تعاىل، يتبعه اخلذالن واملنتع والتوّج باهلل  ترك االستعانة

 (5).عّزوجلاهلل  واإلعراض من قبل

                                                
]أي: ال  ]أي: حمروستًا[ مستتورًا ممنوعتاً  الّلهم ... اجعلني يف كّل حااليت حمفوظتًا مكلتوءاً ( »3)

 [00]دعاء «. وحمميًا[ ]أي: آمناً  جماراً  يصل إيّل األذى[ معاذاً 

فتيام  ]أي: حستن األداء ]أي: اجعل من صفايت الظتاهرة[ حستن الواليتة الّلهم ... ُسمني( »0)

 [02]دعاء «. توىّل القيام به وتنفيذه[أ

 [02]دعاء «. الّلهم ... اّنج يل إىل حمّبتك سبياًل سهلة، أكمل يل هبا خري الدنيا واآلخرة( »1)

 [02]دعاء «. الّلهم ... حّسن يف مجيع أحوايل عميل» (7)

«. وإعراضتك الّلهم ... ال تفتنّي باالستعانة بغريك ... فأستحق بذلك ختذالنك ومنعتك( »1)

 [02]دعاء 
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 :اهلل عزّوجل هوالمُعين الحقيق 
ينبغي أن ال يكون أملنا احلقيقي بمن حيتتاج إىل عطتاء اهلل، وأن ال يكتون . 3

دعاؤنا احلقيقي ممن   يستغن عن فضله تعتاىل؛ ألّن طلتب املحتتاج إىل املحتتاج 

نتا وهذا ما حيتّتم علينتا أن يكتون أمل، ضعف يف التفكري وانحراف عن الصواب

 (1).احلقيقي باهلل، ودعاؤنا احلقيقي منه تعاىل

وليس لنا  ،هو الرّب ونحن املربوبوناهلل  ليس لنا جمري حقيقي إاّل اهلل؛ ألنّ . 0

هتو الطالتب ونحتن املطلوبتون بتأداء التكتاليف اهلل  معني حقيقتي إاّل اهلل؛ ألنّ 

 الرشعّية. 

وال إعانة إاّل به تعتاىل، وال وبصورة عاّمة فاألسباب كّلها بيد اهلل، وال إجارة 

 (2).مفّر وال مهرب إاّل إليه عّز وجل

 (3).أبدًا من اعتصم به وتوّجه إليه لنيل اخلالصاهلل  ال خيّيب. 1

 :موارد االستعانة باهلل
يعصم جوارحنا من معصتيته، وجيعتل بيننتا وبتني التذنوب لباهلل  نعتصم. 3

 (4).حاجزًا يمنعنا من ارتكاهبا

                                                
عمتن    ]أي: عطائتك[، وقلبتت مستألتي الّلهم ... رصفت وجهي عمن حيتاج إىل رفدك( »3)

«. وضتّلة متن عقلته إىل املحتاج سفه من رأيته يستغن عن فضلك، ورأيت أّن طلب املحتاج

 [01]دعاء 

ال جيري يا إهلي إاّل رّب عىل مربوب ... وال يعني إاّل طالتب عتىل مطلتوب، وبيتدك يتاإهلي ( »0)

 [03]دعاء «. وإليك املفّر واملهرب ... وأجر هر  وأنجب مطلبي ،مجيع ذلك السبب

 [13]دعاء «. وختّلص من اعتصم بك( »1)

الّلهتم ، [1]دعتاء «. ّلهم ... ال هعل ليشء من جوارحنا نفوذًا ]أي: فعاًل[ يف معصتيتكال( »7)

 [01]دعاء «. املحال بينهم وبني الذنوب بقدرتك» اجعلني من 
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 (1).يعصمنا من التلّبس بالرذائل، من قبيل الفخرلهلل با نعتصم. 0

 (2). يذهب الربكة عن حياتناوعاّم  ،يبعدنا عاّم حيبط حسناتنالباهلل  نعتصم. 1

 (3).ُيعمي أبصار قلوبنا عاّم خيالف حمّبتهلباهلل  نعتصم. 7

يه يسّددنا بألطافه وتوفيقاته يف جمال عزمنا عىل القيام بام يرضلباهلل  نعتصم. 1

تعاىل، ويضّعف قّوتنا عن اختيار ما يسخطه علينتا، وجيعتل ميلنتا واهتاممنتا بتام 

 (4).يرضيه عنّا

يأخذ بأيدينا يف طريق اهلدايتة؛ ألّن الطريتق املتؤّدي إىل نيتل لباهلل  نعتصم. 3

قد تعرتيه بع  الصعوبات واملوانع، وال يستطيع اإلنسان اجتياز هتذه اهلل  رضا

 (5).عّزوجلباهلل  املوانع إاّل عن طريق االستعانة الصعوبات وختّطي هذه

قد تلتبس علينا األمور فال نجد سبياًل ملعرفة صّحة االّهتاه يف بعبارة أخرى: 

 حركتنا، ونعيش حالة اجلهل بطريق اهلدى وسبيل الرشاد، فيكون الستبيل حلتّل 

وّفر لنتا أستباب والدعاء منه تعتاىل ليوّفقنتا ويت ،هذا االلتباس هو االّهاه إىل اهلل

معرفة أهدى األمور، وأزكى األعامل، وأرىض السبل واملناهج، وأقرهبا إىل الفوز 

 (6).عّزوجل بمرضاته

                                                
 [02]دعاء «. الّلهم ... اعصمني من الفخر( »3)

 [71]دعاء «. وطّوقني طوق اإلقالع عاّم حُيبط احلسنات ويذهب بالربكات( »0)

 [1]دعاء «. الّلهم ... أعم أبصار قلوبنا عاّم خالف حمبتك»( 1)

إذا مهمنا هبّمني يرضيك أحدمها عنّا ويسخطك اآلخر علينا، فمل بنتا إىل مايرضتيك عنّتا، ( »7)

 [1]دعاء «. وأوهن قّوتنا عاّم يسخطك علينا

 [02]دعاء «. الّلهم ... سّهل إىل بلوغ رضاك سبيل( »1)

ي إذا اشتكلت عيّل األمور ألهتداها، وإذا تشتاهبت األعتامل ألزكاهتا، وإذا الّلهم ... وّفقن( »3)

 [02]دعاء «. تناقضت امللل ألرضاها
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يجعل دقائق خواطرنا القلبية، وحركات أعضائنا، وملحتات لباهلل  نعتصم. 1

أعيننا، وهلجات ألسنتنا يف ما يوجب ثوابه بحيه نستثمر أيام حياتنا، فال تفوتنتا 

 (1).نستحق عليها الثواب، وال تبقى سّيئة نستوجب هبا العقابحسنة 

ويبعتدنا  ،يأخذ بقلوبنا للقيام بام يقوم به القانتون والعابدونلباهلل  نعتصم. 1

 (2).عن القيام بام يقوم به الغافلون واملتهاونون

ينرصنا عىل الشياطني الذين حياولون إضاللنا، ويصوننا أمام لباهلل  نعتصم. 1

واء التي متيل بنا نحو الباطل، وحيمينتا يف كنفته، ويستّدد خطانتا، ويمنحنتا األه

 (3).املزيد من القّوة يف طريق االستقامة

أحدنا أّنته متن املهتتدين،  ظنيهب لنا صدق اهلداية، فقد يلباهلل  نعتصم. 32

بتاهلل  ه يف الواقع ممن حيسبون أّّنم حيسنون صنعا، وهلتذا ينبغتي االستتعانةولكنّ 

 (4).ب لنا صدق اهلدايةليه

مشاكلنا، والسيام املشتاكل التتي نعجتز عتن حّلهتا،  يحّل لباهلل  نعتصم. 33

 (5).عّزوجلباهلل  فيكون ملجؤنا الوحيد حلّلها هو االستعانة

هو التذي أضتعفنا اهلل  هو الكايف الفرد الضعيف، ولكن إذا كاناهلل  إنّ  :تنبْيك

                                                
أعيننا،  ]أي: الصوت اخلفي[ قلوبنا، وحركات أعضائنا، وملحات الّلهم ... اجعل مهسات( »3)

تفوتنتا حستنة حّتى ال ،كالشّدة واللني يف الكالم[ يف موجبات ثوابكأي:  وهلجات ألسنتنا ]

 [1]دعاء «. عقابك ئة نستوجب هبانستحق هبا جزاءك، وال تبقى لنا سيّ 

بتته  دين، واستتتنقذتوختتذ بقلبتتي إىل متتا استتتعملت بتته القتتانتني، واستتتعبدت بتته املتعّبتت( »0)

 [71]دعاء «. املتهاونني

 [71]دعاء «. يضّلني، وهوى يوبقني، ومنقصة ترهقني وُحل بيني وبني عدوّ ( »1)

 [02]دعاء «. لّلهم ... هب يل صدق اهلدايةا( »7)

 [30]دعاء «. أستعني بك عىل ما عجزت عنه( »1)
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وال يكتون ، لنيل القتّوة والتأييتد إاّل منتهنتيجة غضبه علينا، فال يكون لنا سبيل 

 (1).ذلك إاّل باإلنابة وااللتجاء إليه، ليعفو عنّا ويزيل غضبه عنّا

 اهللاالستغاثة ب
هو امللجأ احلقيقتي الوحيتد لالستتغاثة بته؛ ألّن األوىل هلل يف عظمتته، اهلل  إنّ 

 (3()2).الرمحة بمن يطلب منه الرمحة، واالستغاثة ملن يطلب منه االستغاثة

 :للمستغيثيناهلل  إعانة
 (4).اإلعانة اإلهلية قريبة من املستغيثني

 اإلسراف
احلالة املطلوبة يف احلياة هي االعتدال، وينبغي علينا االبتعاد عن قّلتة التتدبري 

 (5).واحلذر من الوقوع يف اإلرساف أو التقتري ،وهاوز احلّد يف اإلنفاق

 اإلسالم والمسلمون
 اإلسالم: 
ن عىل األديان كّلهتا من اإلسالمي أعىل وأرفع وأقوى األديان، وهو املهيالدي

                                                
وأنتت  ينيالّلهم يا كايف الفرد الضعيف ... ضعفت عن غضبك فال مؤّيد يل ... ومتن يقتوّ ( »3)

 [03]دعاء «. أضعفتني

 [10]دعاء «. إهلي ... بك أستغيه( »0)

تك، وأوىل األمتور بتك يف عظمتتك، رمحتة متن استرتمحك، أشبه األشياء بمشتيّ الّلهم ... ( »1)

 [32]دعاء «. وغوث من استغاث بك

 [73]دعاء «. إغاثتك قريبة من املستغيثني( »7)

 [02]دعاء «. الّلهم ... امنعني من الرسف( »1)



27 اإلسالم والمسلمون
 

واحلجج والرباهني واألدّلة التي جاء هبا اإلستالم تتستم بتالقّوة ، بصورة مطلقة

 (1).والعظمة

  :المسلمون
رستوله حمّمتدًا ختاتم األنبيتاء، اهلل  املسلمني آخر األمم، وكام جعلاهلل  جعل

 (2).وال أّمة بعد أّمته ،م، فال نبي بعد حمّمدجعل أّمته خامتة األم

 :على األمّة اإلسالميّةاهلل  تفضّل
عليته وآلته دون اهلل  بمحّمتد نبّيته صتىّل »عىل األّمة اإلسالمّية اهلل  تفّضل. 3

 (3).«األمم املاضية والقرون السالفة

عىل املستلمني التذين كتانوا قليلتني يف صتدر اإلستالم، فكّثتر اهلل  تفّضل. 0

ُكمْ عددهم، وقد قال تعاىل: ) ثَّرا لِْالا كا ا اْذُكُروْا إِْذ ُكنُتْم قا  (4)[13األعراف: ] .(وا

 :من خصائص األمّة اإلسالميّة
لألّمة اإلسالمّية حّق الشهادة عىل األمم األخترى الكتافرة التتي   اهلل  جعل

ّينت هلم األدّلة األّمة اإلسالمّية عىل األمم األخرى بأّّنا ب هتؤمن باإلسالم، فلهذ

 (6()5).وأمتّت عليهم احلّجة يف اّتباع الرصاط املستقيم ،والرباهني القاطعة

                                                
 [70]دعاء «. وّ ف بنيانه، وعّظم برهانه ،عىل حمّمد وآل حمّمد الّلهم صّل ( »3)

 [0]دعاء «. ىل مجيع من ذرأختم بنا ع( »0)

 .0دعاء  (1)

 [0]دعاء «. كّثرنا بمنّه عىل من قّل ( »7)

 [0]دعاء «. حدججعلنا شهداء عىل من ( »1)

ُكتون  ( »3) ي  تىل  النَّتاِس و  اء ع  د  ت ُكوُنتوا  ُشته  تًطا لِّ س  ًة و  ن اُكم  ُأمَّ ل  ع  لِك ج  ذ  ك  ُستوُل  قال تعاىل: )و  الرَّ

ِهيًدا( ي ُكم  ش  ل  األّمتة الوستطى، ونحتن  نحتن: »×قال اإلمام البتاقر ، [371]البقرة: «. ع 
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 أفعال اإلنسان
 عزّوجل: باهلل  صلة أفعالنا

 خاضعة لسلطان اهلل.. 0   داخلة يف ملك اهلل.. 3

  داخلة يف مشيئة اهلل.. 7    عاملة بإذن اهلل.. 1

 واقعة يف دائرة قضاء اهلل.. 3  متحّققة يف ظّل تدبري اهلل.. 1

 (1).ال يصيبها خري إاّل بعطاء اهلل. 1

  :األفعال الحسنة

 (2).ينبغي علينا التحيّل بمعايل األخالق وحماسن األفعال

  عزّوجل اهلل
 :أسماء اهلل

 (3).إّن هلل تعاىل األسامء احلسنى

                                                
 اهللالشهيد علينا بام بّلغنتا عتن ’اهللأرضه ... ورسول  عىل خلقه، وحججه يف هللشهداء ا

عىل الناس، فمن صّدق صّدقناه يوم القيامة، ومن كتّذب كتّذبناه  عّز وجل، ونحن الشهداء

كتاب احلّجة، باب يف أّن األئّمتة  0، ح 312ص ، 3ي: جالكايف، الشيخ الكلين«.يوم القيامة

 خلقه. ]طبعة دار الكتب اإلسالمّية[ عّز وجل عىلاهلل شهداء 

أمترك،  ّرف عتنتتك، ونتصتأصبحنا يف قبضتك، حيوينا ملكك وسلطانك، وتضّمنا مشتيّ ( »3)

]دعتاء «. عطيتتأ ونتقّلب يف تدبريك، ليس لنا من األمر إاّل ما قضيت، وال من اخلري إاّل متا

3] 

 [02]دعاء «. الّلهم ... هب يل معايل األخالق( »0)

 [13]دعاء «. يا من له األسامء احلسنى( »1)



وجل 29 الله عز 
 

 :خصائص أسماء اهلل
كتام أطلتق املرشتكون  ،تقاللعىل نحو االستاهلل  ال جيوز إطالقها عىل غري. 3

 (1).عىل آهلتهماهلل  أسامء

وبني خملوقاته، ولكن هذه األسامء ال يصب اهلل  بع  األسامء مشرتكة بني. 0

 هبا إاّل بعد تنزيه معناها عن كتّل متا ال يليتقاهلل  إطالقها عىل اهلل، وال يصب ذكر

 (2).عّزوجلباهلل 

 :اهللصفات 

 :الحقيقيةاهلل  معرفة صفات
 (3).عّز وجلاهلل  هام الواصفني عاجزة عن اإلحاطة بصفاتأو

 :قدرة الصفات على التعريف باهلل
كمفاهيم عاجزة عن كشف حقيقة الذات اإلهليتة، وهلتذا حتارت « الصفات»إّن 

رية عتن معرفتة توالتصّورات البشت ،ودقائق تفصيالت اخليال ،لطائف األوهام

 (4).وعظمتهاهلل  كربياء

                                                
وليس املقصود من هذه العبارة تنزيه الذات اإلهليتة عتن كتّل ، [3]دعاء «. تقّدست أسامؤه( »3)

ه االسم عتن جتواز مستلزم لتنزيه الذات، بل املقصود تنزيالتنزيه لإلسم نقص وعيب؛ ألّن 

نظر: نتور األنتوار يف  ح الصتحيفة الستجادية، الستّيد اُ  غريه تعاىل بغري حّق. إطالقه عىل

 .11نعمة اهللّ اجلزائري: 

 [11]دعاء «. تعاىل ذكرك عن املذكورين، وتقّدست أسامؤك عن املنسوبني( »0)

 [3]دعاء «. عجزت عن نعته أوهام الواصفني( »1)

لطتائف  ت فيك الصفات، وتفّسخت دونك النعوت، وحتارت يف كربيائتكالّلهم ... ضلّ ( »7)

 [10]دعاء «. األوهام
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 :تعريف باهللدور الصفات ف  ال
ال يستطيع اإلنسان اإلحاطة بكنه اهلل، وأّما الصفات كمفاهيم ال تكشف حقيقتة 

 (1).اهلل، وإّنام متيّزه عن غريه، وهلذا يعجز نعت الواصفني عن تبيني حقيقة اهلل

 :التنزيييةاهلل  صفات
متا  وكتّل  ،(3)وتعتاىل عتىل كتّل  ءاهلل  وتبارك، (2)منّزه عاّم ال يليق بهاهلل  إنّ 

 يعرتيه الفناء والنقص واملغلوبية واملقهورية واختالف احلاالت وعتدم اهلل  سوى

الثبات واالستقرار والدوام، واهلل هو الباقي والغالب والقتاهر والثابتت، وهتو 

املتعايل عن األشباه واألضداد واألمثال واألنتداد، فستبحانه ال إلته إاّل هتو رّب 

 (4).العاملني

 :نزيييةالتاهلل  بعض صفات
  (5).ريكتالش. 3

 (6).الضّد املعاند. 0

 (7).واملباهي له يف الكثرة ياملعادل واملساو. 1

                                                
 [13]دعاء «. الّلهم يا من ال يصفه نعت الواصفني( »3)

 [71]دعاء «. سبحانك( »0)

 [01]دعاء «. لك يا إهلي ... درجة العلو والرفعة»، [10]دعاء ...«. فتباركت وتعاليت ( »1)

م ن سواك مرحوم يف عمتره، مغلتوب عتىل أمتره، مقهتور عتىل شتأنه، خمتلتف يا إهلي ... ( »7)

األمثال واألنداد،  احلاالت، متنّقل يف الصفات، فتعاليت عن األشباه واألضداد، وتكرّب عن

 [01]دعاء «. فسبحانك ال إله إاّل أنت

 [10]دعاء «. ال إله إاّل أنت وحدك ال  يك لك( »1)

 [71]دعاء «. ندكأنت الذي ال ضّد فيعا( »3)

 [71]دعاء «. ال عدل لك فيكاثرك( »1)



وجل 10 الله عز 
 

 (1).الشبيه والنظري واملثيل املعارض له. 7

 (3).املكان. 3 (2).املحدودية. 1

  (4).اإلدراك باحلس. 1

 (5).عّزوجلاهلل  األبصار تعجز عن رؤيةف ،الرؤية. 1

 (6).عىل املخلوقات نظام التوالد احلاكم. 1

بتأن يتبطن اهلل  أي: ال يستتطيع أحتد عتىل خديعتة ،ع وال يامكترال خياد  . 32

 بأن خيفي أمرًا ال يعلمه اهلل؛ ألنّ باهلل  خالف ما يظهر، وال يستطيع أحد عىل املكر

 (7)فى عليه خافية وهو بكّل  ء حميط.ال ختاهلل 

 هتاوز حتّده أمتام اهلل، أي: ال يوجد من يمتلك القدرة عتىل ،ال جيارى. 33

 (8).أو يصنع ما يصنع اهللاهلل  لتكون له القدرة عىل أن يعمل عمل

أي: ال يمكن ألحد الكيد باهلل؛ ألّن األمور كّلهتا منكشتفة لته  ،ال يكاد. 30

 (9).تعاىل، وال خيفى عليه خافية لُيخدع نتيجة عدم اّطالعه عليها

                                                
ليس كمثله »، [17و  11]دعاء«.   يكن له كفوًا أحد»، [71]دعاء «. ال نّد لك فيعارضك( »3)

 [71]دعاء «.  ء

 [71]دعاء «. أنت الذي ال حتدُّ فتكون حمدوداً ( »0)

 [71]دعاء «. أنت الذي ال حيويك مكان( »1)

 [71]دعاء «. حُتس وال هس وال متسسبحانك ال ( »7)

]دعاء «. يا من تنقطع دون رؤيته األبصار»، [3]دعاء «. قرصت عن رؤيته أبصار الناظرين( »1)

1] 

 [17و 11]دعاء« .   يلد و  يولد»، [71]دعاء «.   تلد فتكون مولوداً ( »3)

 [71]دعاء «. راك  ع وال متُ اد  ال خُت ( »1)

 [71]دعاء «. ال هارى( »1)

 [71]دعاء «. ال تكاد( »1)
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عن سلطانه ويبعتده عتن مقامته اهلل  أي: ال يقدر أحد أن يعزل ،ال ُيامط. 31

 (1).ومنزلته

أبدًا؛ ألّن له تعاىل اهلل  أي: ال يمكن التنازع واملامراة واجلدل مع ،ال ُينازع. 37

 (2).احلّجة البالغة، وال توجد حّجة قادرة عىل الوقوف أمام احلّجة اإلهلية

 :الواردة ف  الصحيفة السجاديةاهلل  من صفات
  [17و 11 اءراجع دع]األحد. . 3

 [71راجع دعاء ]األحد املتوّحد. . 0

 [و... 1، 1راجع دعاء]أرحم الرامحني. . 1

 [71راجع دعاء ]اآلخر بعد كّل عدد. . 7

 [3راجع دعاء ]اآلخر بال آخر يكون بعده. . 1

 [71راجع دعاء ]أعدل العادلني. . 3

 [71راجع دعاء ]إله كّل مألوه. . 1

 [3راجع دعاء ]ه. األّول بال أّول كان قبل. 1

 [10راجع دعاء ]األّول يف أّوليته. . 1

 [71راجع دعاء ]األّول قبل كّل أحد. . 32

 [71راجع دعاء ]باري النسامت )أي: خالق اخللق(. . 33

 [71راجع دعاء ]باهر اآليات. . 30

                                                
 [71]دعاء «. ال متاط( »3)

 [71]دعاء «. ال تنازع( »0)
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 [71و 71راجع دعاء]بديع الساموات واألرض. . 31

 [71راجع دعاء ]البصري. . 37

 [12راجع دعاء ]ب. التّوا. 31

 [12و 1راجع دعاء]اجلواد. . 33

 [71راجع دعاء ]احلكيم. . 31

 [71راجع دعاء ]احلليم. . 31

 [3راجع دعاء]احلميد. . 31

 [71راجع دعاء ]احلنّان. . 02

 [71راجع دعاء ]احلي. . 03

 [71راجع دعاء ]خالق كّل خملوق. . 00

 [71راجع دعاء ]اخلبري. . 01

 [10راجع دعاء ]. خري الرازقني. 07

 [71راجع دعاء ]الدائم األدوم. . 01

 [10راجع دعاء ]دائم ال يزول. . 03

 [71راجع دعاء ]ذو أناة ال يعجل. . 01

إّن هلل تعاىل حسن ومجال وهباء مستترت وراء [ 71راجع دعاء ]ذو البهاء. . 01

 (1).احلجب

 [31راجع دعاء]ذو اجلالل واإلكرم. . 01 

   [71اجع دعاء ر]ذو احلمد. . 12

                                                
 [12]دعاء «. وبام وارته احلجب من هبائك( »... 3)
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 [1راجع دعاء ]ذو العرش العظيم. . 13

 [ 0راجع دعاء]ذو الفضل العظيم. . 10

 [71راجع دعاء ]ذو الكربياء. . 11

 [71راجع دعاء ]ذو املجد. . 17

 [07راجع دعاء ]ذو املّن القديم. . 11

 [70راجع دعاء ]ذو رمحة واسعة. . 13

 [70راجع دعاء ]ذو فضل كريم. . 11

 [01راجع دعاء ]وف. الرؤ. 11

 [3راجع دعاء ]الرؤوف بالعباد. . 11

 [71راجع دعاء ]الرّب. . 72

 [71راجع دعاء ]رّب األرباب. . 73

 [11راجع دعاء]رّب العاملني. . 70

 [71راجع دعاء ]الرمحن. . 71

 .[12و 71، 01راجع دعاء]الرحيم. . 77

 [3راجع دعاء ]الرحيم باخللق. . 71

 [ 71و 01دعاءراجع ]السميع. . 73

 [71راجع دعاء ]الشديد املحال )أي: اآلخذ بالعقوبة(. . 71

 [ 3راجع دعاء ]الشهيد. . 71

 [17و 71، 11، 01راجع دعاء]الصمد. . 71

  [3راجع دعاء ]عدل يف احلكم. . 12

 [01راجع دعاء ]العزيز. . 13



وجل 12 الله عز 
 

   [71راجع دعاء ]عظيم. . 10

 [71راجع دعاء ]العظيم املتعّظم. . 11

   [01راجع دعاء ]العفّو. . 17

 [71راجع دعاء ]العيل املتعال. . 11

 [71و 01راجع دعاء]العليم. . 13

 [3راجع دعاء ]الغافر. . 11

 [01راجع دعاء ]الغفور. . 11

 [17راجع دعاء ]فارج اهلّم. . 11

 [71راجع دعاء ]فاطر الساموات. . 32

 [71راجع دعاء ]الفرد املتفّرد. . 33

 [01راجع دعاء]ملا يريد.  الفّعال. 30

 [3راجع دعاء ]القائم بالقسط. . 31

 [1راجع دعاء ]القدير. . 37

 [71راجع دعاء ]القديم. . 31

 [01راجع دعاء ]القريب. . 33

   [17راجع دعاء ]كاشف الغم. . 31

 (1).عباده ويغنيهم عن االحتياج إىل غريه بفضل قّوتهاهلل  الكايف: يكفي. 31

كايف ملا يشغلنا االهتامم به، وهو امللجأ الوحيد الذي ينبغي علينتا هو الاهلل  إنّ 

 (2).االلتجاء إليه لسّد احتياجاتنا وتلبية طلباتنا

                                                
 [1]دعاء «. الّلهم إّنام يكتفي املكتفون بفضل قّوتك، فصّل عىل حمّمد وآله واكفنا( »3)

 [02دعاء «. ]الّلهم ... اكفني ما يشغلني االهتامم به( »0)
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 [71راجع دعاء ]الكبري املتكرّب. . 31

 [71و 11، 12، 31، 1راجع دعاء]الكريم. . 12

 [71راجع دعاء ]الكريم األكرم. . 13

 [71راجع دعاء ]الكريم املتكّرم. . 10

هتو اهلل  ، إنّ [71راجع دعتاء ]، له امللك. [3راجع دعاء ]مالك امللك. . 11

 (1).املالك احلقيقي الذي تّتصف مالكيته باخللود واألبدية

 (2).اخللق، أي: أوجدهم من غري مثال سابقاهلل  املبتدع: ابتدع. 17

  [01راجع دعاء ]املبدئ. . 11

 [31راجع دعاء ]املتفّضل باإلحسان. . 13

 [31راجع دعاء ]املتطّول باالمتنان )أي: املتفّضل باإلنعام(. . 11

 [01راجع دعاء ]املجيب. . 11

 [71و 00راجع دعاء]املجيد. . 11

 [11راجع دعاء ]حمّب التّوابني. . 12

 (3).اخللق، أي: ابتدأهم وأنشأهم من غري أصلاهلل  املخرتع: اخرتع. 13

 [01راجع دعاء ]املعيد. . 10

  [71راجع دعاء ]قتدر. امل. 11

 [71و 77، 11، 01راجع دعاء]املنّان. . 17

 [3راجع دعاء ]املنّان باجلسيم )أي: املتفّضل بالعطايا العظيمة(. . 11

                                                
 [10]دعاء «. الّلهم يا ذا امللك املتأّبد باخللود( »3)

 [3]دعاء «. ابتدع بقدرته اخللق ابتداعاً ( »0)

 [3]دعاء «. ته اخرتاعاً اخرتعهم عىل مشيّ ( »1)
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 [13راجع دعاء ]املنّان بجسيم املنن. . 13

 [0راجع دعاء ]نافذ العّدة )أي: املنّفذ لوعده(. . 11

 [01راجع دعاء ]انية العدد. ، له وحد[17و 11راجع دعاء]الواحد. . 11

 [71راجع دعاء ]وارث كّل  ء. . 11

 [71و 00، 31راجع دعاء]واسع كريم. . 12

 [0راجع دعاء ]وايف القول )أي: يفي بقوله(. . 13

 [3راجع دعاء ]الويل. . 10

 [31راجع دعاء ]الوّهاب. . 11

 [13راجع دعاء ]الوّهاب لعظيم النعم. . 17

ال يبىل وال يتغرّي وال حيول اهلل  ربية: وجه اهلل، ووجهاخلاهلل  ومن صفات. 11

 (1).وال يفنى

 باهلل    األمل
 (2).. ال يخيّب اهلل أمل اآلملين به1

إّننا إذا احتجنا إىل  ء، فسنواجه يف طريق رفتع هتذا االحتيتاج إحتدى . 0

 :هاتني احلالتني

ع املعونتة أن يكون أملنتا بالعبتاد، فنعتيش حالتة اخلتوف متن انقطتا األوىل:

 واملساعدة الواصلة من اآلخرين.

                                                
إىل  ]أي: ال يتحتّول متن حتال بجالل وجهك الكريم التذي ال يتبىل وال يتغترّي وال حيتول( »3)

 [10]دعاء «. حال[، وال يفنى

 [73]دعاء «. ال خييب منك اآلملون( »0)
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 عند سعينا ومتّسكنا بنظام األسباب وحده، فنعيشباهلل  أن يكون أملنا الثانْة:

اهلل  حالة االستقرار والطمأنينة والسكينة والعلم بأّن األمر كّلته بيتد اهلل، فيقيضت

 حاجتنا من دون احتياجنا إىل غريه.

الثانية، فلهذا ينبغي علينا جماهدة أنفسنا لنكتون  منّا أن نعيش احلالةاهلل  وأراد

 (1).من زمرة املتحّلني هبذه احلالة

 اإلنف اق
من أهم األمور التي ينبغي علينا االلتفات إليها عند اإلنفاق هي االهتداء إىل 

 (2).السبيل الصحيب ليقع إنفاقنا يف املوضع املناسب

 أهل البيت
  (3).ّمد وآل حمّمدعلينا السمع والطاعة ملحاهلل  فرض

 :^أبرز صفات أئمّة أهل البيت
  [71راجع دعاء ]األبرار. . 3

 [71و 3راجع دعاء]األخيار. . 0

 [3راجع دعاء ]األنجبني. . 1

 [71و 71، 71، 17، 31، 3راجع دعاء]الطّيبني. . 7

                                                
، القاطعني بصلتك ]أي: عطاء املعطني[ هببتك، واكفنا وحشة ابنيالّلهم أغننا عن هبة الوهّ ( »3)

 [1]دعاء «. فضلك ك، وال نستوحش من أحد معلِ ذ  حّتى ال نرغب إىل أحد مع ب  

 [02. ]دعاء «نفق منهالّلهم ... أصب   سبيل اهلداية للرّب فيام أُ ( »0)

 [17]دعاء «. واجعلنا هلم سامعني ومطيعني كام أمرت( »... 1)
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 [71و 71، 71، 17، 31، 3راجع دعاء]الطاهرين. . 1

 [71راجع دعاء ]خلفاء اهلل. . 3

 [71راجع دعاء ]أصفياء اهلل. . 1

 [71راجع دعاء ]أمناء اهلل. . 1

 [17راجع دعاء ]الصفوة من اخللق. . 1

 :^مقامات أئمّة أهل البيت
 (1).واختارهم ألمره ،من خلقهاهلل  انتجبهم. 3

 (2).خزنة علمهاهلل  جعلهم. 0

 (3).حفظة دينهاهلل  جعلهم. 1

 (4).خلفاءه يف أرضهاهلل  جعلهم. 7

 (5).حججه عىل عبادهاهلل  لهمجع. 1

 (6).من الرجس والدنس تطهريًا بإرادتهاهلل  طّهرهم. 3

  (7).الوسيلة إليهاهلل  جعلهم. 1

 (8).املسلك إىل جنّتهاهلل  جعلهم. 1

                                                
اجتبيتت  من اخرتت من بريتك، ومتن انتجبت من خلقك، وبمن اصطفيته لنفسك، بحّق ( »3)

 [71]دعاء «. اخرتهتم ألمرك»[، 71]دعاء «. لشأنك

 [71]دعاء «. جعلتهم خزنة علمك( »0)

 [71اء ]دع«. جعلتهم ... حفظة دينك( »1)

 [71]دعاء «. جعلتهم... خلفاءك يف أرضك( »7)

 [71]دعاء «. جعلتهم ... حججك عىل عبادك( »1)

 [71]دعاء «. طّهرهتم من الرجس والدنس تطهريًا بإرادتك( »3)

 [71]دعاء «. جعلتهم الوسيلة إليك( »1)

 [71]دعاء «. جعلتهم ... املسلك إىل جنّتك( »1)
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 (1).هبم دينهاهلل  أّيد. 1

 (2).حبلهم بحبلهاهلل  أوصل. 32

 (3).الذريعة والوسيلة إىل رضوانهاهلل  جعلهم. 33

 (4).وحّذر من معصيتهم ،عىل العباد طاعتهماهلل  ضافرت. 30

 (5).واالنتهاء عن نواهيهم ،العباد بامتثال أوامرهماهلل  أمر. 31

 (6).العباد بأن ال يتقّدمهم متقّدم، وال يتأّخر عنهم متأّخراهلل  أمر. 37

 ،وهيتتتدون هبتتداهم ،علتتاًم لعبتاده بحيتته يرجعتتون إلتيهماهلل  جعلهتم. 31

 (7).طريقتهمويسريون عىل 

منتتارًا يف بتتالده بحيتته هيتتتدي هبتتم العبتتاد إىل احلتتّق اهلل  جعلهتتم. 33

 (8).والصواب

 (9).مواالته بمواالهتم، وعّلق معاداته بمعاداهتماهلل  قرن. 31

 (10).«عصمة الالئذين»اهلل  جعلهم. 31

                                                
 [71]دعاء «. نك يف كّل أوان بإمامالّلهم إّنك أّيدت دي( »3)

 [71]دعاء «. ]أي: حبل اإلمام[ بحبلك وصلت حبله( »0)

 [71]دعاء «. ]أي: جعلت اإلمام[ الذريعة إىل رضوانك جعلته( »1)

متن وصتلت طاعتته بطاعتتك، ومتن »، [71]دعاء «. وحّذرت معصيته ،افرتضت طاعته( »7)

 [71]دعاء «. اعتهمحتمت ط»[، 71]دعاء «. جعلت معصيته كمعصيتك

 [71]دعاء «. أمرت بامتثال أوامره، واالنتهاء عند ّنيه( »1)

 [71]دعاء «. رأمرت ... أاّل يتقّدمه متقّدم، وال يتأّخر عنه متأّخ ( »3)

 [71]دعاء «. أقمته علاًم لعبادك( »1)

 [71]دعاء «. أقمته ... منارًا يف بالدك( »1)

 [71]دعاء «. ]أي: عّلقت[ معاداته بمعاداتك ن ُنط توم ،من قرنت مواالته بمواالتك( »1)

 .71دعاء  (32)
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 (1).«كهف املؤمنني»اهلل  جعلهم. 31

  (2).«عروة املتمّسكني»اهلل  جعلهم. 02

 (3).«هباء العاملني»مجال واهلل  جعلهم. 03

اإلمام شكر ما أنعم به من مقام اإلمامة؛ ألّنه مقام عظتيم جتّدًا اهلل  ُيلهم. 00

 (4).يستحق الشكر

 :^وظائف أئمّة أهل البيت

عليته اهلل  هبم كتابته وحتدوده و ائعته وستنن رستوله )صتلواتاهلل  يقيم. 3

 (5).وآله(

 (6).ه الظاملون من معا  دينههبم ما أماتاهلل  حييي. 0 

 (7).هبم ما علق بالدين من شبهات وتشوهياتاهلل  يكشف. 1

 (8).هبم ما يرض ويمنع من قبول دينهاهلل  يقطع. 7

هبم طتالبي االعوجتاج يف اهلل  هبم الناكبني عن رصاطه، ويمحقاهلل  يزيل. 1

 (9).دين اهلل

                                                
 .71دعاء  (3)

 .71دعاء  (0)

 .71دعاء  (1)

 [71]دعاء «. الّلهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه( »7)

 [71]دعاء «. أقم به كتابك وحدودك و ائعك وسنن رسولك صلواتك الّلهم عليه وآله( »1)

 [71]دعاء «. اته الظاملون من معا  دينكأحيي به ما أم( »3)

 [71]دعاء «. جُل به صدأ اجلور عن طريقتكا( »1)

 [71]دعاء «. أبِن]أي: اقطع[ به الرّضاء من سبيلك( »1)

 [71]دعاء «. أزل به الناكبني عن رصاطك، واحمق به بغاة قصدك عوجاً ( »1)
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للداللة عليته تعتاىل، وأوضتب  مناراً ’ النبّي حمّمد اهلل  أقام :وبصورة عاّمة

أئّمتة اهلل  أي: اصتطفى، الطريق الذي ينتهي بالعبتاد إىل رضتوانه  بأهل بيته

األداّلء عتتىل مرضتتاته تعتتاىل، ’ أهتتل البيتتت   ليكونتتوا بعتتد الرستتول 

  (1).ويرىضاهلل  واآلخذين بأيدي العباد إىل ما حيب

 :والقرآن ^أئمّة أهل البيت
جمماًل ومن دون بيان تفاصتيل األحكتام ’ ه حمّمد القرآن عىل نبيّ اهلل  أنزل

نبّيه هبذه التفاصيل وأعلمه هبا، ليكون الرسول امللجأ لبيان اهلل  والقضايا، ُثّم أهلم

أئّمة أهل البيت   اهلل  األحكام وتوضيحها للناس بصورة كاملة، ُثّم اصطفى

 ’.جاء به الرسول  لريثوا هذا العلم، ويكونوا امللجأ والعني الصافية ملعرفة ما

واصتطفى أهتل  ،اخلطيب بتالقرآن’  اً النبّي حمّمداهلل  جعلبعبارة أخرى: 

العرتة الطاهرة بعد الرستول اهلل  بيته ليكونوا اخلزنة هلذا الكتاب العظيم، فأورث

علم الرسول بكّل تفاصيل القرآن وتفسريه؛ ألّنه تعاىل   جيد بني العباد من يطيق 

أئّمتة أهتل البيتت   بالعصتمة اهلل  هلية بأكملها، ُثتّم زّودمحل هذه األمانة اإل

والقدرة عىل حفظ هذا العلم، ليكونوا بعد الرسول امللجأ والعني الصافية ملعرفة 

 القرآن والسنّة بصورة كاملة.

 (2).وهذا ما يكشف فضل أهل البيت   عىل غريهم

                                                
 [70]دعاء ...«. جت ب له سبل الرضا إليك وانته ،الّلهم وكام نصبت به حمّمدًا للداللة عليك( »3)

جممتالً، وأهلمتته علتم عجائبته مكّمتالً، ووّرثتنتا علمته ’ الّلهم إّنك أنزلته عىل نبيّك حمّمد ( »0)

لّلهتم فكتام ا  يطتق محلته.  مفرّسًا، وفّضلتنا عىل من جهل علمه، وقّويتنا عليه لرتفعنا فتوق متن

 فه وفضله، فصتّل عتىل حمّمتداخلطيب بته، وعتىل آلته  جعلت قلوبنا له محلة، وعّرفتنا برمحتك

ان له، واجعلنا ممن يعرتف بأّنه من عندك حتّى اليعارضتنا الشتك يف تصتديقه، وال خيتلجنتا اخلزّ 

 



22 أهل البیت
 

 :^وظائفنا إزاء أئمّة أهل البيت
 اّتباع منهجهم.. 0  االعرتاف بمقامهم.. 3

 اإلمساك بعروهتم.. 7   اقتفاء آثارهم.. 1

 االئتامم بإمامتهم.. 3  التمّسك بواليتهم.. 1

 االجتهاد يف طاعتهم.. 1   التسليم ألمرهم.. 1

 (1).انتظار دولتهم. 1

 (2).واإلطاعة ألوامرهم ونواهيهم ،االستامع إىل أقواهلم. 32

 (3).العمل من أجل نيل رضاهم. 33

 (4).السعي من أجل نرصهتم والدفاع عنهم. 03

 (5).علينا بسببهماهلل  شكر ما أنعم. 31

 (6).عليه وآلهاهلل  ورسوله صلواتاهلل  وهذا ما يقّربنا إىل

 :^مظلومية أئمّة أهل البيت
 غصب سالطني اجلور مقام اخلالفة من أئّمة أهل البيت  ، فأصبب هؤالء

                                                

 [70]دعاء «. أي: االستقامة يف[ طريقه] أي: خيطر يف قلبنا االنحراف[ عن قصد] الزيغ

عني منهجهم، املقتفني آثارهم، املستمستكني بعتروهتم، أوليائهم املعرتفني بمقامهم، املّتب( »... 3)

ألمرهم، املجتهدين يف طاعتهم، املنتظترين  املتمّسكني بواليتهم، املؤمتنّي بإمامتهم، املسّلمني

 [71]دعاء «. أيامهم، املاّدين إليهم أعينهم

 [71]دعاء «. اجعلنا له سامعني مطيعني( »0)

 [71اء ]دع«. اجعلنا... يف رضاه ساعني( »1)

 [71]دعاء «. اجعلنا... إىل نرصته واملدافعة عنه مكنفني( »7)

 [71]دعاء «. الّلهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه( »1)

 [71]دعاء «. وإليك وإىل رسولك صلواتك الّلهم عليه وآله بذلك متقّربني( »3)



معارف الصحیفة السجادیة 21
 

اهلل  ين يترون حكتممغلوبني مقهورين مبتزّ  الفةللخاهلل  األئّمة الذين اصطفاهم

 (1).ه مرتوكةمبّدالً، وكتابه منبوذًا، وفرائضه حمّرفة، وسنن نبيّ 

 :^لعن أعداء أئمّة أهل البيت 
أعداء أئّمة أهل البيت   من األّولني واآلخرين، ومتن ر  بفعتاهلم، إّن 

 (2).اللعن ونوأشياعهم وأتباعهم يستحق

 :ادعاؤنا إلمام زمانن
دائتتاًم بقتتّوة يتغّلتتب هبتتا عتتىل األعتتداء وينتتال هبتتا اهلل  نتتدعو أن يستتّدده. 3

 (3).االنتصار

 (4).ةويمّده بالتسديد والقوّ اهلل  ندعو أن يعينه. 0

بعينه، وحيميه بحفظه، وينرصه بمالئكته، ويمّده بجنده اهلل  ندعو أن يرعاه. 1

 (5).الغالبني

ليذيقهم العذاب واهلوان إزاء خمالفتهم  يده عىل أعدائهاهلل  ندعو أن يبسط. 7

 (6).لدينه

                                                
التتي اختصصتتهم  ومواضع أمنائك يف الدرجة الرفيعةالّلهم إّن هذا املقام خللفائك وأصفيائك ( »3)

مقهورين مبتّزين، يرون حكمك مبتّدالً،  هبا قد ابتّزوها... حتّى عاد صفوتك وخلفاؤك مغلوبني

 [71]دعاء «. ك مرتوكة اعك، وسنن نبيّ أجهات  وكتابك منبوذًا، وفرائضك حمّرفة عن

«. وأتبتاعهم ومن ر  بفعتاهلم، وأشتياعهمالّلهم العن أعداءهم من األّولني واآلخرين، ( »0)

 [71]دعاء 

 [71]دعاء «. آته من لدنك سلطانًا نصريًا، وافتب له فتحًا يسرياً ( »1)

 [71]دعاء «. وأعنه بركنك األعّز، واشدد أزره، وقّو عضده( »7)

 [71]دعاء «. مدده بجندك األغلبأوراعه بعينك، وامحه بحفظك، وانرصه بمالئكتك، و( »1)

 [71]دعاء «. أبسط يده عىل أعدائك» (3)
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ندعو أن جيعله اإلمام عطوفًا عىل أوليائه، وهيب لنا رأفته ورمحته وتعّطفته . 1

 (1).وحتنّنه

 : ^فضل شيعة أهل البيت

عىل أتباع أئّمتة أهتل البيتت   الصتلوات املباركتات الزاكيتات اهلل  يصيّل 

 (2).عليهم وعىل أرواحهم الناميات الغاديات الرائحات، ويسّلم

م... امجتع عتىل الله» :ومن دعاء اإلمام زين العابدين لشيعة أهل البيت  

التقوى أمرهم، وأصلب هلم شؤوّنم، وتب عليهم إّنتك أنتت التتواب الترحيم 

 (3).«وخري الغافرين، واجعلنا معهم يف دار السالم برمحتك يا أرحم الرامحني

 أهل الثغور
مي وستاحات مواجهتة املستلمني متع األعتداء تستتدعي ثغور العا  اإلسال

احلصانة واحلامية، وينبغي عىل كّل واحد من املسلمني دعم هذه الساحة اجلهادية 

 بقدر وسعه وطاقته.

ليحّصتن اهلل  ومن الوظائف املشرتكة للجميع يف هذا اخلصوص التدعاء متن

  (4).هم من غناهويوّسع عطايا ،ثغور املسلمني بعّزته، ويؤّيد محاهتا بقّوته

                                                
 [71]دعاء «. ألن جانبه ألوليائك ... وهب لنا رأفته ورمحته وتعّطفه وحتنّنه( »3)

الرائحات،  الّلهم وصّل عىل أوليائهم ... الصلوات املباركات الزاكيات الناميات الغاديات( »0)

 [71]دعاء «. وسّلم عليهم وعىل أرواحهم

 .71دعاء  (1)

ن ثغور املسلمني بعّزتك، وأيّ ا( »7) متن جتدتك  د محاهتا بقّوتك، وأسبغ عطاياهملّلهم ... حصِّ

ن به ديارهم، وثّمر به ،... الّلهم وقوِّ بذلك حمال أهل اإلسالم  [01]دعاء «. أمواهلم وحصِّ
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 :لحماة الثغور اإلسالميّةاهلل  األدعية المطلوبة من
 أن يكّثر عّدهتم ومجاعتهم.. 3

 أن جيعل أسلحتهم حاّدة وقاطعة وقاتلة.. 0

 ين فيها.أن حيرس النواحي املستقرّ . 1

 أن جيعل مواضعهم القتالية منيعة وقوّية.. 7

 أن يوجد املحّبة واالنسجام بني مجاعتهم.. 1

 أن يعتني هبم وينّظم شؤوّنم.. 3

  أن يوصل إليهم مؤونتهم بصورة متواصلة.. 1

أن ال يكلهتتم إىل غتتريه تعتتاىل، بتتل يتفتتّرد بكفايتتة متتؤونتهم وتتتوفري . 1

 مستلزماهتم.

 أن يعضدهم ويعينهم لينترصوا عىل أعدائهم.. 1

 أن يمنحهم الصرب وقدرة املقاومة.. 32

 أعدائهم.أن يعينهم بلطائف احليل عىل . 33

أن يرفع مستوى علمهم بأمور احلرب والسلم، ويبرّصهم بام يساعدهم . 30

 (1).عىل حفظ أمن البالد اإلسالمّية

 أن يلّقيهم اليرس.. 31 

                                                
الّلهم صّل عىل حمّمد وآله، وكّثر عّدهتم، واشتحذ أستلحتهم، واحترس حتوزهتم، وامنتع ( »3)

الغذائيتة[، وتوّحتد  ]أي: مؤونتهم ودّبر أمرهم، وواتر بني مريهم ،وأّلف مجعهم حومتهم،

يف املكر. الّلهتم صتّل عتىل  بكفاية مؤّنم، واعضدهم بالنرص، وأعنهم بالصرب، والطف هلم

]دعتاء «. رونتوبرّصهم ماال يبصت ،وعّرفهم ما جيهلون، وعّلمهم ما ال يعلمون ،حمّمد وآله

01] 
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 أن هيّيئ هلم األمر. . 37

 أن يتكّفل هلم بالنجب.. 31

 أن يتخرّي هلم األصحاب.. 33

 أن جيعلهم آمنني من خلفهم.. 31

 يف النفقة. أن يسبغ عليهم. 31

 أن يمّتعهم بالنشاط.. 31

 أن يمنحهم العافية ويصحبهم بالسالمة.. 02

 أن خيّلص وجودهم من اجلبن.. 03

 أن يلهمهم اجلرأة.. 00

 أن يرزقهم الشّدة.. 01 

 أن يؤّيدهم بتسديداته.. 07

 أن يعّلمهم السري والسنن الرفيعة.. 01 

 يف احلكم. أن يسدّدهم ويوّجههم نحو الصواب والرشد. 03

 أن يبعدهم عن العجب والرياء والسمعة.. 01 

 أن جيعل أفكارهم وسلوكهم وجهادهم هلل ويف سبيل اهلل.. 01

 أن هيب هلم النرص ويمنحهم الغلبة عىل األعداء. . 01 

 (1).أن يقّلل العدو يف أعينهم، ويصّغر شأن العدو يف قلوهبم. 12

                                                
 ر، وهّيتئ لته األمتر، وتوّلته بتالنجب، وختترّي لتهتام غتاز غتزاهم ... فلّقته اليستالّلهم وأيّ ( »3)

بالعافيتة،  األصحاب، واستقو له الظهر، وأسبغ عليه يف النفقة، ومّتعته بالنشتاط ... وتوّلته

رة، وعّلمته توأصحبه السالمة، وأعفه من اجلبن، وأهلمه اجلرأة، وارزقه الشّدة، وأّيده بالنص

وسّدده يف احلكم، واعزل عنه الرياء، وخّلصه متن الستمعة، واجعتل فكتره السري والسنن، 
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 :غور ف  حالة الحربألهل الثاهلل  األدعية الت  نسأليا من

ذكر الدنيا التتي تغتّر وختتدع النفتوس بزخرفهتا وزينتهتا، اهلل  أن ينسيهم. 3

ويطفئ يف قلوهبم حترارة الشتوق إىل األهتل واألوالد؛ ألّن هتذا التذكر وهتذه 

 (1).احلرارة تثّبط عزائمهم عن االقتحام يف ساحات القتال

املال املضّل عن احلّق،  أن يوّفقهم حلسن النية، ويمب عن قلوهبم خطرات. 0

 (2).وال جيعل جهادهم لألمور الدنيوية

أن حيّررهم من غم الوحشة، وجيعل اجلنّتة نصتب أعيتنهم، ويلتّوح منهتا . 1

ألبصارهم ما أعّد فيهتا متن مستاكن اخللتد ومنتازل الكرامتة واحلتور احلستان 

اّنا واملنخفضتة واألّنار اجلارية املتتابعة بأنواع األ بة واألشجار املتعّلقة بأغص

 (3).بثقل أثامرها

اهلدف من طلب هذه األمور للمقاتلني هو أن ال هيّم أحتد متن هتؤالء  :تنبْك

املقاتلني باإلدبار والرتاجع واالنكسار، وال حيتّدث نفسته حتول فترار نظتريه يف 

 (4).القتال

                                                
ر شتأّنم ك وعدّوه فقلّ وذكره وظعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاّف عدوّ  لهم يف عينه، وصغِّ

 [01]دعاء «. ]أي: انرصه وال تنرصهم عليه[ يف قلبه، وأدل له منهم، والتدهلم منه

 طتِف عنتهألعدو ذكر دنياهم اخلّداعتة الغترور... الّلهتم ... الّلهم ... أنسهم عند لقائهم ا( »3)

 [01]دعاء «. حرارة الشوق ... وأنسه ذكر األهل والولد

 [01]دعاء «. الّلهم ... امب عن قلوهبم خطرات املال الفتون ... وآثر له حسن النية( »0)

مستاكن  ت فيهتا متنالّلهم ... اجعل اجلنّة نصب أعينهم، ولّوح منها ألبصارهم ما أعتدد( »1)

واألشتجار املتدّليتة  اخللد ومنازل الكرامة واحلور احلسان واألّنار املّطردة بتأنواع األ بتة

 [01]دعاء «. بصنوف الثمر... الّلهم ... وأجره من غّم الوحشة

 [01]دعاء «. حّتى ال هيّم أحد منهم باإلدبار، وال حيّدث نفسه عن قرنه بفرار( »7)
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 ليواجهوا غزوات املرشكني باملثل.اهلل  أن يوّفقهم. 7

 ئكة من عنده مردفني، أي: مّتبعني بعضهم بعضًا.بمالاهلل  أن يمّدهم. 1

 يوّفقهم ليغزوا املرشكني يف مدّنم وبلداّنم.. 3

ال إلته إاّل هتو وحتده ال اهلل  يواصلوا حماربتهم قتاًل وأرسًا حّتى يقّروا بأنّ . 1

 (1). يك له

 :أعداء أهل الثغور ضدّاهلل  األدعية الت  نسأليا من 
 أن يصيبهم باهلزيمة. . 3

   يكرس شوكتهم.. 0

 يدّمر قدرهتم.. 1

   يفّرق بينهم وبني أسلحتهم.. 7 

 ينزع من قلوهبم أسباب القّوة املعنوية.. 1

 يباعد بينهم وبني مؤونتهم، ويقطع عنهم اإلمداد احلر  والغذائي. . 3

 يضّلهم عن معرفة الطريق املوصل إىل انتصارهم.. 1 

 يقطع عنهم ما يمّدهم بالقّوة.. 1 

 يقّلل عددهم نتيجة تشتيت أمرهم.. 1

  يمأل أفئدهتم بالرعب والفزع.. 32

 يصيب أيدهيم بالشلل، وحييطهم بالعجز عن االستفادة منها.. 33

                                                
بمالئكتة متن  ركني، وأمددهمتكّل ناحية من املسلمني عىل من بإزائهم من املشالّلهم اغز ب( »3)

وأرسًا، أو يقتّروا بأّنتك  يف أرضتك عندك مردفني، حّتى يكشفوهم إىل منقطع الرتاب قتتالً 

 [01]دعاء «. أنت اهللّ الذي ال إله إاّل أنت وحدك ال  يك لك
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  خيرس ألسنتهم عن النطق بام يرّض املسلمني.. 30 

 يمّزق وحدهتم ويفّرق مجعهم.. 31

 يسّلط عليهم العذاب واهلالك والعقوبة من ورائهم.. 37 

 خيزهيم ليقطع بذلك أطامع من بعدهم.. 31 

يقطع نسلهم عتن طريتق عقتم أرحتام نستائهم أو ستلب القتدرة متن . 33 

 أصالب رجاهلم عىل إجياد الذرية.

 يقطع نسل دواهبم وهبائمهم.. 31 

 (1).يقطع عنهم األمطار، ويمنع أرضهم من اإلنبات. 31 

يف أطتراف  يشغل بعضهم ببع  عتن التعتّرض للمستلمني الستاكنني. 31

 ين يف احلدود املجاورة لبالد املرشكني.الدولة اإلسالمّية أو املستقرّ 

 يضّيق عليهم اخلناق وال يفسب هلم جمال اّتساع دائرة سلطتهم.. 02 

 يثّبط عزائمهم، ويسلب منهم قدرة التخطيط ضّد املسلمني.. 03 

 يفرغ قلوهبم من حالة األمن والسكينة واالستقرار.. 00 

 سلب القّوة والنشاط من أبداّنم.ي. 01 

يتتذهل قلتتوهبم ويشتتغلهم عتتن اخّتتتاذ احليلتتة والتتتدبري للوصتتول إىل . 01 

 املطلوب.

                                                
هم، وفّرق بيتنهم وبتني أستلحتهم، واخلتع هم، وأقلم عنهم أظفارالّلهم افلل بذلك عدوّ ( »3)

عتن وجههتم،  وثائق أفئدهتم، وباعد بينهم وبني أزودهتم، وحترّيهم يف ستبلهم، وضتّللهم

واقطع عنهم املدد، وانقص منهم العدد، وامأل أفئدهتم الرعب، واقب  أيدهيم عن البستط، 

ل هبم متن ورائهت د هبم من خلفهم، ونكِّ م، واقطتع بختزهيم احزم ألسنتهم عن النطق، و ِّ

ن بعدهم.الّلهم عّقم أرحام نسائهم، ويبِّس أصالب رجاهلم، واقطتع نستل دواهبتم  أطامع م 

 [  01]دعاء «. وأنعامهم، التأذن لسامئهم يف قطر، وال ألرضهم يف نبات
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 يضعف قواهم عن حماربة ذي القّوة من املسلمني.. 07 

 جيّبنهم عن مواجهة األبطال من املسلمني.. 01 

عاىل يتوم يبعه عليهم جندًا من السامء ببأس وعذاب من اهلل، كام فعل ت. 03 

بدر حيه أنزل املالئكة لنرصة املسلمني يف تلك املعركة، فيقطع هبذا املدد اإلهلي 

وال يبقي هلم أحدًا، وحيصد به شتوكتهم، ويفتّرق  ،وينهي آخرهم ،دابر األعداء

 به عددهم.

 يمزج مياههم بالوباء.. 01 

 يبتليهم بمختلف األمراض.. 01 

 يصيب بالدهم باخلسوف والزالزل. . 01

 يرمي عليهم بأسباب الدمار.. 12 

 يوّجه إليهم الرضبات القاضية.. 13 

يمنع وصتول املؤونتة العستكرية والغذائيتة إلتيهم، ويبقتيهم يف أرض . 10 

وبعيدة عن جبهات القتال ليصابوا بتاجلوع التدائم  ،جرداء من العشب والنبات

 (1).والُسقم األليم

                                                
بتالنقص عتن  الّلهم اشغل املرشكني باملرشكني عن تناول أطراف املستلمني، وختذهم( »3)

الفرقتة عتن االحتشتاد علتيهم. الّلهتم أختل قلتوهبم متن األمنتة، تنّقصهم، وثبّطهم ب

أركاّنم عن منازلتة الرجتال،  وأبداّنم من القّوة، وأذهل قلوهبم عن االحتيال، وأوهن

مالئكتتك ببتأس متن بأستك  وجبّنهم عن مقارعة األبطال، وابعه عليهم جنتداً متن

بته عتددهم. الّلهتم  كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم، وحتصد بته شتوكتهم، وتفتّرق

 م بتاألدواء، وارم بالدهتم باخلستوف، وألتّب عليهتاهُ ت  م  وامزج مياههم بالوباء، وأطعِ 

 ]أي: مؤونتهم الغذائية املّدخرة[ يف أحص واجعل مريهم ،بالقذوف، وافرعها باملحول

وأبعدها عنهم، وامنتع حصتوّنا متنهم، أصتبهم بتاجلوع املقتيم  ]أي: أجدب[ أرضك

 [01. ]دعاء «والسقم األليم
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 :هدف أهل الثغور من الجياد
هي العليا، ولئال ُيعبد يف بقاع األرض غري اهلل، وال تعّفتر اهلل  ةلتكون كلم. 3

 (1).اجلبهات ألحد دون الباري عّز وجل

 (2).وحّظه هو األوىف ،وحزبه هو األقوى ،هو األعىلاهلل  ليكون دين. 0

 :دعم أهل الثغور
ويتعّهد أموره وشؤونه يف غيبتته أو يعينته  ،إّن الشخص الذي خيلف املجاهد

أو يمّده بالعتاد أو يشّجعه عىل اجلهاد أو يدعو له بالنرص أو حيافظ يف غيابته بامله 

متن فعلته اهلل  وسيعّوضته، فإّن له من األجر مثل أجر ذلك املجاهد ،عىل حريمه

إىل أن ينتهتى بته  ،ورسور ما أتتى بته ،يتعّجل به نفع ما قّدم ،هذا عوضًا حارضاً 

 (3).عّد له من كرامتهوأ ،له من فضلهاهلل  الوقت إىل ما أجرى

 :أهمية العزم على الجياد ف  سبيل اهلل
وأحزنه حتّزب أهل الرشك عىل املسلمني فنوى  ،كّل شخص أمّهه أمر اإلسالم

أو أّخره طارئ، أو عرض  ،غزوًا، أوهّم بجهاد، فمنعه الضعف، أو أبطأ به الفقر

                                                
يف بقتاع  الّلهم ... فّرغهم عن حماربتهم لعبادتك، وعن منابذهتم للخلوة بك، حّتى ال ُيعبد( »3)

 [01]دعاء «. األرض غرُيك، وال ُتعّفر ألحٍد منهم جبهة دونك

الّلهم وأّيام غاز غزاهم من أهل مّلتك، أو جماهد جاهدهم من أتباع ستنّتك، ليكتون دينتك ( »0)

 [01]دعاء «. وحّظك األوىف ،بك األقوىوحز ،األعىل

الّلهم وأّيام مسلم خلف غازيًا أو مرابطًا يف داره، أو تعّهد خالفيه يف غيبته، أوأعانته بطائفتة ( »1)

دعوة، أو رعى له من ورائته  من ماله، أو أمّده بعتاد، أو شحذه عىل جهاد، أو أتبعه يف وجهه

 بمثل، وعّوضه من فعله عوضًا حارضًا يتعّجتل ومثالً  ،حرمة، فأجر له مثل أجره وزنًا بوزن

 ،ينتهي بته الوقتت إىل متا أجريتت لته متن فضتلك إىل أن ،ورسور ما أتى به ،له نفع ما قّدم

 [01]دعاء «. وأعددت له من كرامتك
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سيكتب استمه يف اهلل  له دون إرادته ما منعه عن املشاركة يف ساحات اجلهاد، فإنّ 

 (1).العابدين، ويوجب له ثواب املجاهدين، وجيعله يف عداد الشهداء والصاحلني

 أوق ات الفراغ
 :االبتعاد ف  أوقات الفراغ عن المحرّمات

وخالية من التبعات  ،جيدر بنا ملء أوقات فراغنا بأعامل بعيدة عن املحّرمات

ّرب الضتجر وامللتل إىل توجته تستالسلبية، كام علينا يف هذه األوقات أن نقتف ب

 :نفوسنا، لكي

ئة بصحيفة خاليتة متن ذكتر ينرصف عنّا املالئكة املوّكلون بكتابة أعاملنا السيّ 

 ئاتنا.سيّ 

ويغادرنا املالئكة املوّكلون بكتابة أعاملنا احلسنة، وهم مرسورون بام كتبوا من 

 (2).حسناتنا

 :ملء أوقات الفراغ باألعمال الحسنة

وشتكره إزاء نعامئته البالغتة، اهلل  امر أوقات فراغنا وملؤهتا بحمتدعلينا استث

                                                
غتزوًا، أو هتّم  الّلهم وأّيام مسلم أمّهه أمر اإلسالم، وأحزنه حتّزب أهل الرشك عليهم فنوى( »3)

عد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أّخره عنه حتادث، أوعترض لته دون إرادتته فق ،بجهاد

املجاهتدين، واجعلته يف نظتام الشتهداء  وأوجب له ثواب ،مانع، فاكتب اسمه يف العابدين

 [01]دعاء «. والصاحلني

فيه  ، وال تلحقناةإن قّدرت لنا فراغًا من شغل، فاجعله فراغ سالمة، ال تدركنا فيه تبع» ( إهلي 0)

ئاتنا، ويتتوىّل كّتتاب ستيّ  مة، حّتى ينرصف عنّا كّتاب السّيئات بصحيفة خاليتة متن ذكترأ  س  

 [33]دعاء «. احلسنات عنّا مرسورين بام كتبوا من حسناتنا
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 (1).وانطالق ألسنتنا يف وصف عظيم إحسانه علينا

 األوالد
 :تربية األوالد

وينبغي عىل اآلباء  ،األوالد بحاجة إىل الرتبية والتأديب واإلحسان يف املعاملة

 (2).املهّمة بأفضل صورة ممكنةهذه ء يف هذا األمر ليوّفقهم عىل أداباهلل  االستعانة

 :أهم موارد الدعاء ألبنائنا

 طول العمر.. 3

 إصالح أمرهم فيام هو نافع لنا.. 0

 أن يكونوا سببًا لراحتنا ورسورنا.. 1

 الرتبية الصحيحة هلم يف الصغر.. 7

 تقوية الضعيف منهم. . 1

أي: ستتالمة ديتتنهم م، وستتالمة معتقتتداهتم وأفكتتاره ،صتتّحة أبتتداّنم. 3

 أخالقهم.و

 به من أمرهم.اهلل  ويف كّل ما اهتمّ  ،ويف جوارحهم ،العافية يف أنفسهم. 1

عُلنا وسيلة إليصال رزق. 1  هلم بواسطتنا.اهلل  الزيادة يف أرزاقنا، وج 

من األبرار األتقياء، ومن أهل البصترية والستمع والطاعتة اهلل  أن جيعلهم. 1

 هلل تعاىل.

                                                
 [1]دعاء «. اجعل ... فراغ أبداننا يف شكر نعمتك، وانطالق ألسنتنا يف وصف منّتك( »3)

 [01]دعاء «. م وتأديبهم وبّرهمالّلهم ... أعنِّي عىل تربيته( »0)



62 األوالد
 

 ني واملناصحني ألوليائه تعاىل. من املحبّ اهلل  أن جيعلهم. 32

 (1).من املعاندين واملبغضني ألعدائه تعاىلاهلل  أن جيعلهم. 33

 :عن طريق أبنائنااهلل  ما نأمله نحن اآلباء من

 هبم أمرنا.اهلل  يقّوي. 3

 هبم ما فسد من أمورنا.اهلل  يصلب. 0

 هبم عددنا.اهلل  يكّثر. 1

 هبم حمرضنا.اهلل  يزّين. 7

 هبم ذكرنا.هلل ا حييي. 1

 هبم يف غيبتنا.اهلل  يكفينا. 3

 هبم عىل قضاء حوائجنا.اهلل  يعيننا. 1

 حمّبني لنا.اهلل  جيعلهم. 1

 متعاطفني معنا ومقبلني علينا.اهلل  جيعلهم. 1

 (2).مطيعني غري عاصني وال عاّقني وال خمالفني لنااهلل  جيعلهم. 32

                                                
أعامرهتم،  ّن عيّل ببقاء ولدي، وبإصالحهم يل، وبإمتتاعي هبتم، إهلتي أمتدد يل يفالّلهم ومُ ( »3)

أبتتداّنم وأديتتاّنم  وزد يل يف آجتتاهلم، ورّب يل صتتغريهم، وقتتوِّ يل ضتتعيفهم، وأصتتّب يل

]أي:  أمترهم، وأدرربه من  وأخالقهم، وعافهم يف أنفسهم ويف جوارحهم ويف كّل ما عنيت

برصاء، سامعني مطيعني لك، وألوليائك  زد[ يل وعىل يدي أرزاقهم، واجعلهم أبرارًا أتقياء

 [01]دعاء «. معاندين ومبغضني، آمني حمّبني مناصحني، وجلميع أعدائك

ري، وأحيتي تحمضت ، وكّثر هبم عددي، وزّين هبميالّلهم اشدد هبم عضدي، وأقم هبم أود( »0)

 واكفني هبم يف غيبتي، وأعنِّي هبم عىل حاجتي، واجعلهم يل حمّبني، وعيّل حدبني هبم ذكري،

]أي: متعّطفني[ مقبلتني مستتقيمني يل، مطيعتني غتري عاصتني وال عتاّقني وال خمتالفني وال 

 [01]دعاء «. خاطئني
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 :طلب المزيد من األوالد

فعليته أن يطلتب  ،و  يكن له حمذور يف طلب املزيد اً له أوالدإذا كان اإلنسان 

إضتافة إىل أوالده أوالدًا ذكتورًا؛ ليكونتوا لته مصتدرًا للختري والربكتة، اهلل  من

 (1).وليحّققوا له ما يأمله كّل أب مؤمن من أوالده

 اإليمان  
جيب عىل العباد اإليامن باهلل، وتصديق رستله، وقبتول كتابته، والكفتر بكتّل 

 (2).معبود غريه، والرباءة ممن عبد سواه

 :تثبيت اإليمان 

التوحيد والنبّوة واإلمامة يف قلوبنا إىل الدعاء والطلب تثبيت نحتاج من أجل 

م واجعلني من أهل التوحيد واإليامن بتك، والتصتديق برستولك الله»من اهلل: 

 آمتني رّب  ،واألئّمة التذين حتمتت طتاعتهم ممتن جيتري ذلتك بته وعتىل يديته

 (3).«العاملني

 :أثر اإليمان على النفس

إذا تقّربنا إىل اهلل، فستحيطنا روح إيامنية هعلنا نستتوحش متن  ار اخللتق، 

                                                
عونتًا  ذكورًا، واجعل ذلك خريًا يل، واجعلهتم يل الّلهم ... هب يل من لدنك معهم أوالداً ( »3)

 [01]دعاء «. عىل ما سألتك

بتد  آمنت بك، وصّدقت رسلك، وقبلت كتابك، وكفرت بكّل معبود غريك، وبرئت( »0) ممن ع 

 [10]دعاء «. إهلي ... بك أؤمن»، [10]دعاء «. سواك

 .71دعاء  (1)
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 (1).وأهل طاعتهاهلل  ونستأنس بأولياء

 :أثر اإليمان ف  خصوص الرعاية اإلليية 

ال يرتك اإليامن أثره عىل صتاحبه فحستب، بتل يرستي أثتره ليشتمل أزواج 

إضافة إىل صالته عىل املؤمنني فإّنه تعتاىل يصتيّل عتىل اهلل  ته، منها أنّ ذريّ املؤمن و

 (2).اهتمأزواجهم وذريّ 

 :درجات اإليمان 

لإليامن درجات، وينبغي علينا السعي الدائم لنيل أعىل وأرقى وأكمتل هتذه . 3

 (3).الدرجات

من اهلل  طهدواوين ليكتب فيها أسامء العباد، فإذا أذنب العبد أسقاهلل  خلق. 0

املراتب العالية إىل املراتب الدانية، ويمحو اسمه من قائمة املحمودين، وينقله إىل 

 قائمة املذمومني.

وإذا واصل العبد العصيان والتمّرد فسيكون التغيري أكترب حّتتى يبلتغ األمتر 

اسم الشخص العايص من ديتوان الستعداء وينقلته إىل ديتوان اهلل  مرحلة يمحو

 (4).األشقياء

                                                
وأهتل  الّلهم ... ألبس قلبي الوحشة من  ار خلقك، وهتب يل األنتس بتك وبأوليائتك( »3)

 [03]دعاء «. طاعتك

ذّريتاهتم،  الّلهم وصّل عىل التابعني من يومنا هذا إىل يوم التدين، وعتىل أزواجهتم، وعتىل( »0)

 [7]دعاء «. وعىل من أطاعك منهم

 [02]دعاء «. الّلهم ... بّلغ بإيامّن أكمل اإليامن( »1)

 [71]دعاء «. وال تغرّي يل اسامً ( »7)
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عباده الصاحلني، فإذا بقى العبد عىل الصالح فسيبقى يف دائرة اهلل  يصطفي. 1

به غتريه، وهلتذا قتال اهلل  االصطفاء، وإذا خرج العبد من هذه الدائرة فسيستبدل

ُكمْ ) :تعاىل ْْيا ا غا ْوما ْستاْبِدْ  قا لَّْوا يا تاوا إِن تا  (1)[11حمّمد: ] .(وا

 بّر الوالدين
 أهمية برّ الوالدين: 

نبغي علينا السعي يف الدنيا لرّب والدينا؛ لئال نكون يف يتوم القيامتة متن أهتل ي

 (2).باء واألّمهاتالعقوق لآل

 :سبيل االندفاع إلى برّ الوالدين

يندفع اإلنسان ألّي عمل عندما يعتيش حتني القيتام بته بلتّذة تدفعته إىل . 3

ا بوالتدينا ممتعتًا ليجعتل بّرنتاهلل  مواصلة ذلك العمل؛ وهلذا ينبغي أن نطلب من

لنستمر عليه، مثاًل أن يكون بّرنا بوالدينا أقتّر لعيوننتا وأرّس لنفوستنا متن نومتة 

النعسان، أو أن يكون ذلك أثلج لصدورنا من  بة الظم ن، ليكون ذلتك ستببًا 

 (3).يدفعنا لنؤثر رغباتنا عىل رغباهتام، ونقّدم رضامها عىل رضانا

تي تدفعنا إىل الترّب بوالتدينا هتي: أن نستتكثر من أهم العوامل النفسية ال. 0 

                                                
 [71]دعاء «. وال تستبدل   غريي( »3)

باء واألّمهات يوم ُهزي كّل نفس بامكسبت وهم ال الّلهم ... ال هعلني يف أهل العقوق لآل» (0)

 [07]دعاء «. يظلمون

 ]أي: نومتة الّلهم ... اجعل طاعتي لوالتدي وبتّري هبتام أقتّر لعينتي متن رقتدة الوستنان( »1)

دم عتىل النعسان[، وأثلج لصدري من  بة الظم ن، حّتى أوثتر عتىل هتواي هوامهتا، وأقت

 [07]دعاء «. رضاي رضامها
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 (1).بّرنا هبام وإن كثر بّرمها بنا وإن قل، وأن نستقّل 

 :وظائفنا إزاء والدينا

نجهل بع  األحيان ما ينبغي أن نفعله إلحراز بّر والدينا، فعلينا يف هتذا 

ل ليلهمنا علم ما جيب فعله، ويوّفقنا بعد ذلتك للعمتاهلل  املقام أن نطلب من

إليه، وال نعيش حالتة اهلل  هبذا العلم بحيه ال يفوتنا استعامل  ء مما أرشدنا

يف القيام بام ينبغي علينا فعله إزاء طاعتة والتدينا واالعتنتاء  ؤالكسل والتباط

 (2).هبام

 :أهم وظائفنا إزاء والدينا

 (3).ّناهبام هيبة السلطان اجلائر. 3

 (4).عامل األم الرؤوف مع أوالدهانتعامل معهام بالرّب والعطف كام تت. 0

 (5).نخف  هلام صوتنا. 1

  (6).نتكّلم معهام بالكالم احلسن والطّيب. 7

                                                
 [07]دعاء «. ، وأستقل بّري هبام وإن كثرالّلهم ... أستكثر بّرمها   وإن قّل ( »3)

استعملني بام  إهلامًا، وامجع يل علم ذلك كّله متامًا، ُثمّ  الّلهم ... أهلمني علم ما جيب هلام عيلّ ( »0)

استتعامل  ء عّلمتنيته،  مه، حّتى ال يفوتنيقني للنفوذ فيام تبرّصّن من علتلهمني منه، ووفّ 

«. ]أي :اإلرساع واالعتنتاء[ فتيام أهلمتنيته ]أي: جتوارحي[ عتن احلفتوف وال تثقل أركاّن

 [07]دعاء 

 [07]دعاء «. الّلهم اجعلني أهاهبام هيبة السلطان العسوف( »1)

 [07]دعاء «. الّلهم اجعلني ... أبّرمها بّر األم الرؤوف( »7)

 [07]دعاء «. هم خّف  هلام صويتاللّ ( »1)

 [07]دعاء «. الّلهم أطب هلام كالمي( »3)
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 (1).يكون قلبنا عطوفًا عليهام. 1

 (2).نتعامل معهام بسالسة ولطف. 3

 (3).نترّصف معهام برفق وشفقة. 1

ساعة من  ويف كّل  ،ويف آناء الليل ،ال ننسى ذكرمها بالدعاء بعد كّل صالة. 1

  (4).ساعات النهار، ونأمل إزاء دعائنا لوالدينا أن ننال املغفرة اإلهلية

 :موقفنا الصحيح إزاء إساءة والدينا إلينا

أو ضتّيعا لنتا بعت  إذا هاوز علينا والدينا يف قول، أو أرسفا علينا يف فعتل، 

أن يزيتل  اهلل علينا أن ّنب ذلك هلام، ونستألفا يف أداء واجب، احلقوق، أو قرّص 

وأن ال تكتون شتكوى منّتا  ،عنهام اآلثار السلبية الدنيوية واألخروية ملا قامتا بته

ألّّنام أوجب حّقتًا  ؛فاهتام معناعليهم، وال يكون لنا موقف سلبي إزاء سوء ترّص 

 علينا، وأقدم إحسانًا إلينا، وأعظم فضاًل لدينا.

وكيف حيّق  ،قوبةوليس من الصحيب أن نعاملهام بالقصاص، ونطلب هلام الع

لنا طلب جمازاهتام وقد شتغال أنفستهام فترتة طويلتة برتبيتنتا، وأتعبتا أنفستهام يف 

حراستنا وحفظنا من كّل مكروه وأذى، وضّيقا بع  األحيتان عتىل أنفستهام يف 

 النفقة للتوسعة علينا.

                                                
 [07]دعاء «. الّلهم ... اعطف عليهام قلبي( »3)

 [07]دعاء «. الّلهم ... ألن هلام عريكتي( »0)

 [07]دعاء «. الّلهم ... صرّيّن هبام رفيقًا وعليهام شفيقاً ( »1)

ساعة متن ستاعات  ر صلوايت، ويف إنًى من آناء لييل، ويف كّل الّلهم ال تنسني ذكرمها يف أدبا( »7)

 [07]دعاء «. الّلهم ... اغفر يل بدعائي هلام»، [07]دعاء «. ّناري
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أو القضتاء بوظيفتة  ،والقيام بام جيب علينتا هلتام ،ونحن ال يمكننا أداء حّقهام

 (1).تهام، فكيف نتجّرأ يف طلب جمازاهتام إزاء ما قرّصاه يف حّقناخدم

 :الدعاء للوالدين 
 :لوالدينااهلل  األدعية التي ينبغي أن نطلبها من

 (2).عّزوجلاهلل  االختصاص بالكرامة لدى. 3

 (3).عليهاماهلل  الصالة من. 0

 (4).م اشكر هلام تربيتيالله. 1

 (5).كامل إزاء رعايتهام يلم اجعل هلام الثواب الالله. 7

 (6).«ي يف صغريم... احفظ هلام ما حفظاه منّ الله». 1

م ما مّسهام منّي من أذى، أو حلق هبام منّي من مكتروه، أو ضتاع متن الله. 3

ناحيتي هلام من حّق، فاجعلته مغفترة لتذنوهبام، وعلتوًا يف درجتاهتام، وزيتادة يف 

                                                
را تحّق، أو قّصت الّلهم وتعّديا عيّل فيه من قول، أو أرسفا عيّل فيه من فعل، أو ضّيعاه يل من( »3)

يف وضتع تبعتته عتنهام،  ام، ورغبت إليك  عنه من واجب، فقد وهبته هلام، وجدت به عليه

اه من أمتري يتا رّب، فهتام فإّّن ال أهّتمهام عىل نفيس، وال أستبطئهام يف بري، والأكره ما توليّ 

منَّة لدّي من أن أقاّصهام بعدل أو أجازهيام عتىل  أوجب حّقًا عيّل، وأقدم إحسانًا إيّل، وأعظم

قتارمهتا إين أ!وأين شتّدة تعتبهام يف حراستتي؟!وأين إذًا يا إهلي طول شغلهام برتبيتي؟، مثل

عىل أنفسهام للتوسعة عيّل؟!هيهات ما يستوفيان منّي حّقهام، وال أدرك ما جيب عيّل هلام، وال 

 [07]دعاء «. خدمتهام أنا بقاض وظيفة

 [07]دعاء «. بالكرامة لديك اخصص الّلهم والدّي ( »0)

 [07. ]دعاء «... بالصالة منك اخصص الّلهم والدّي ( »1)

 .07دعاء  (7)

 [07]دعاء «. الّلهم ... أثبهام عىل تكرمتي( »1)

 .07دعاء  (3)
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 (1).ها من احلسناتئات بأضعافل السيّ حسناهتام، فإّنك مبدّ 

م... اخصص أبوي بأفضل ما خصصتت بته آبتاء عبتادك املتؤمنني الله». 1

 (2).«وأّمهاهتم

 (3).«م... اغفر هلام برّبمها   مغفرة حتامً الله». 1

 (4).«م... ارض عنهام بشفاعتي هلام رىض عزماً الله». 1

 (5).«م... بّلغهام بالكرامة مواطن السالمةالله». 32

 :لشفاعةالوالدين وا

أن يتتوّفقهام اهلل  إذا كتتان والتتدينا ممتتن شتتملتهام املغفتترة اإلهليتتة، فإّننتتا نستتأل

 لشفاعتنا.

أن يوّفقنتا لشتفاعة اهلل  وإذا كنّا نحن ممن شملتنا املغفرة اإلهلية، فإّننا نستأل

وحمتتّل مغفرتتته  ،يف دار كرامتتتهاهلل  والتتدينا؛ حتّتتى نجتمتتع معتتًا يف ظتتّل رأفتتة

 (6).ورمحته

ذلتك آلبائنتا اهلل  ئاتنا، فإّنه جيدر بنا أن نستألأن يتجاوز عن سيّ اهلل  ألكام نس

                                                
هلام من حتّق،  يلبليهام عنّي من مكروه، أو ضاع قإالّلهم وما مّسهام منّي من أذى، أو خلص ( »3)

ضتعافها ئات بأوزيادة يف حسناهتام، يا مبّدل الستيّ  ،وعلوًا يف درجاهتام ،فاجعله حّطة لذنوهبام

 [07]دعاء «. من احلسنات

 .07دعاء  (0)

 .07دعاء  (1)

 .07دعاء  (7)

 .07دعاء  (1)

يل  ]أي: لوالتتدي[ فشتتّفعهام يّف، وإن ستتبقت مغفرتتتك الّلهتتم وإن ستتبقت مغفرتتتك هلتتام( »3)

 [07]دعاء «. وحمل مغفرتك ورمحتك ،حّتى نجتمع برأفتك يف دار كرامتك ،فشّفعني فيهام
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 (1).وللمؤمنني مجيعًا إىل يوم القيامة ،وأّمهاتنا

 البركة
 (2).لريزقنا منهااهلل  إّن للساموات واألرض بركات، وعلينا أن نسأل

 :أثر الربكة

اإلجيا ، ولكن إذا حّلتت  معّينًا من التأثري اً وقدر اً لكّل ما نمتلك حّدًا حمدود

ويعتّد التدعاء متن أهتم الستبل لنيتل هتذه  الربكة به فستزيد من أثرها اإلجيا .

 (3).الربكة

 البصيرة
مبتتىل [ ط بتالعمىأي: املتورّ ]البصرية نعمة إهلية، واملبتىل بفقدان هذه النعمة 

 (4).ببالء عظيم ينتهي به إىل اخلرسان املبني

 البالء
 :لّا بإذن اهللال يكون البالء إ

تعتاىل، ويف دائترة اهلل  ال يصاب اإلنسان ببالء من سائر املخلوقتات إاّل بتإذن

                                                
ى يف ت]أي: مض من سلف منهم ومن غرب ،وأهل ديننا مجيعاً  ،ز عن آبائنا وأّمهاتناالّلهم هاو( »3)

 [71]دعاء «. الزمن[ إىل يوم القيامة

 [31]دعاء «. الّلهم ... ارزقنا من بركات الساموات واألرض( »0)

 [71]دعاء «. وبارك يل يف ذلك...  »، [02]دعاء «. الّلهم ... وّفر ملكتي بالربكة فيه( »1)

 [02]دعاء «. الّلهم ... ال تبتليني بت... العمى عن سبيلك( »7)
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 (1).هيمنته تعاىل وسلطانه

 :حسن وقبح البالء
 :البالء خير فيما لو

بتام يتؤّدي إىل ختالص اهلل  فيه من أنفسنا ما خيّلصها، أي: ابتالنااهلل  أخذ. 3

 أنفسنا من آثامها ومعاصيها.

ألنفسنا منها ما يصلحها، بحيه ال يصل البالء حتّدًا يستتوعب اهلل  قىأب. 0

كّل قدرتنا فنعجز عن أداء ما هو صالب ألنفسنا، فيتبّدل البالء يف هذه احلالتة إىل 

 (2).ّ  ونقمة

 :الموقف الصحيح إزاء البالء
لنتا،  مصلحةاهلل  به الرضا بام يراهاهلل  ينبغي أن يكون موقفنا إزاء ما يبتلينا. 3

 فحسب.اهلل  وأن يكون هدفنا نيل رضوان

أن يعطينتا اهلل  فإذا كانت النعم هي التي تؤّدي بنا إىل هذا اهلدف، فإّننا نستأل

 من النعم ما يرضيه عنّا.

أن يفعل بنا كتّل متا العافية، واهلل  وإذا كان البالء هو األصلب لنا، فإّننا نسأل

 (3).يؤّدي بنا إىل نيل رضوانه تعاىل

إذا واجهنا املصائب والشدائد واملكاره، ولكنّنا بقينا مرّصين عىل نيل رضا  .0

                                                
 [1]دعاء «. بقدرتك أوردته عيّل، وبسلطانك وّجهته إيلّ ( »3)

، [02]دعتاء «. الّلهم خذ لنفسك من نفيس ما خيلِّصها، وأبق لنفيس من نفيس ما يصتلحها( »0)

 [3]دعاء «. لقد حسن بالؤه عندنا»

 [00]دعاء «. ي ... وخذ لنفسك رضاها من نفيس يف عافيةالّلهم إّنك كّلفتن( »1)
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اهلل، فعلينا أن نعلم بأّننا نعيش يف نعمة عظمى؛ ألّن كّل مكروه وبالء مهتام كتان 

 (1).وغضبهاهلل  ّنه هيون ويصغر وال قيمة له عند مقايسته مع سخطإكبريًا ف

 :البالء عنّااهلل  دفع
 (2).ا السوء، ويرصف عنّا الرّش بلطفها املكاره، ويبعد عنّ عنّ اهلل  يدفع. 3

رحيم، وهذه الرمحة هي التي توجب عند اقتضاء احلكمة اإلهلية أن اهلل  إنّ . 0

 (3).ويبعدنا عن كّل سوء وبالء ،العافيةاهلل  يمنحنا

باب الفرج أمامنا، ويكشف عنّا الغم بفضله وستعته وإحستانه، اهلل  يفتب. 1

 (4).نة سلطان اهلّم علينا بحوله وقّوتهويمنع هيم

 :التفضّل اإللي  ف  دفع البالء عنّا
 (5).البالء عنّا تفّضاًل وإن   نكن أهاًل لذلكاهلل  يكشف

 :البالء عنّااهلل  عوامل دفع
 وترّضعنا إليه تعاىل يوجتب أن يتدفع ،بالضعف وقّلة احليلةاهلل  اعرتافنا أمام

 (6).ءعنّا الكثري من البالاهلل 

                                                
]أي: مصيبة[ستواء متع  ]أي: هنّي ويسري[ دون ستخطك، وكتّل مرزئتة كّل مكروه جلل( »3)

 [37]دعاء «. ]أي: ال حساب هلا مقابل غضبك[ جدتكو  م  

 [02]دعاء «. الّلهم ... ادرأ عنّي بلطفك( »0)

 [17]دعاء «. اذهب ببليتي»، [01]دعاء «. البالء برمحتكاملعافني من » ( الّلهم اجعلني من 1)

«. بحولتك ]أي: بفضلك[، واكرس عنّتي ستلطان اهلتمّ  افتب يل يا رّب باب الفرج بطولك( »7)

 [3]دعاء 

 [1]دعاء «. فافعل   ذلك ]أي: اكشف عنّي البالء[ وإن   أستوجبه منك( »1)

عثتريت،  وأقلنتي ،ونّفستني ،لنقمتك نصبًا، ومّهلنيالّلهم ... ال هعلني للبالء غرضًا، وال ( »3)
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 :لدفع البالءاهلل  االلتجاء إلى
 تعاىل: اهلل  إنّ . 3

 هو العّدة لنا عندما حتيط بنا األحزان. 

 وهو امللجأ لنا عندما تلّم بنا اهلموم والغموم. 

 وهو العون لنا عندما نتعّرض للحرمان. 

وهو الذي يعّوض ما فاتنا، ويصلب ما فسد من أمورنا، ويغرّي ما هتو مكتروه 

 لنا.

 (1).بغي أن نسأله ليمنن علينا قبل البالء بالعافيةوين

 (2).ليكفينا شّدة مصائب الدهر واألياماهلل  ينبغي االلتجاء إىل. 0

 والفتن واالبتتالءاتشدائد املحن هو امللجأ والنجاة للتخّلص من اهلل  إنّ . 1

  (3).صعبة جّداً ال

لتتخّلص متن إذا تشابكت علينا األمور، ووجدنا أنفستنا عتاجزين عتن ا. 7

الشدائد واملصائب املحيطة بنا، فال سبيل لنا يف هذه احلالتة إاّل االلتجتاء إىل اهلل؛ 

 ألّنه تعاىل: 

 هو املدعو للمهاّمت والشدائد التي تشغل مّهنا وتفكرينا.

                                                
 [71]دعاء «. إليك وال تبتليني ببالء عىل أثر بالء، فقد ترى ضعفي وقّلة حيلتي وترّضعي

]أي: ملجتأ زوال مّهتي[ إن حرمتت، وبتك  الّلهم أنت عّديت إن حزنت، وأنتت منتجعتي( »3)

تغيتري، فتامنن  وفتيام أنكترت استغاثتي إن كرثت، وعندك مما فات خلف، وملا فسد صالح،

 [02]دعاء «. عيّل قبل البالء بالعافية

 [1]دعاء «. اكفنا حدَّ نوائب الزمان( »0)

]دعاء «. اإلمالء ونّجني من غمرات الفتنة، وخّلصني من هلوات البلوى، وأجرّن من أخذ( »1)

71] 
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 وهو املفزع يف امللاّمت التي تنزل بنا فتوقعنا يف املصائب والشدائد.

 (1).وإرادتهاهلل  وامللاّمت إاّل بإذن وال تندفع وال تزول هذه املهاّمت

  ً علينتا ثقلته، وال يكتون لنتا حتاّل  قد يبلغ البالء املحتيط بنتا حتّدًا يشتّق . 1

 (2).عّزوجلاهلل  للتخّلص منه إاّل االلتجاء إىل

قد نواجه حاالت البالء والشّدة والضيق بحيه نعجز عن التخّلص منها . 3

يف هذه احلالة ينبغي أن ال نفقتد أملنتا بتاهلل؛ عن طريق األسباب املتوّفرة لدينا، و

 (3).ودفع ما وقعنا فيه ،ألّنه تعاىل هو القادر عىل كشف ما ابتلينا به

قد نواجه مشاكل ال نتتمّكن متن حّلهتا، وأزمتات معّقتدة ال نقتدر عتىل . 1

يف  ت احتوائها، وشدائد عسرية ال يسعنا التخّلص منها، فيكون ملجؤنا الوحيتد

 االستعانة باهلل؛ ألّنه تعاىل: ت  هذه احلالة

  ذّلت لقدرته الصعاب. :أّوالً 

 (4).تسّببت بلطفه األسباب :ثانياً 

 (5).جرى بقدرته القضاء :ثالثاً 

                                                
إاّل متا دفعتت، والينكشتف أنت املدعو للمهاّمت، وأنت املفزع يف امللاّمت، ال يندفع منهتا ( »3)

 [1]دعاء «. منها إاّل ما كشفت

 ]أي: أحاط  [ ما قد هبظني ]أي: صعب عيّل[ ثقله، أ ّ   وقد نزل   يا رّب ما قد تكأدّن( »0)

 [1]دعاء «. ]أي: شّق عيّل[ محله

وامتتألت بحمتل ماحتدث عتيّل  ،]أي: عجزت قدريت[ فقد ضقت ملا نزل   يا رّب ذرعاً ( »1)

 [1]دعاء «. ودفع ماوقعت فيه ،]أي: ما ابتليت به[ ًا، وأنت القادر عىل كشف ما منيت بهمهّ 

 أي: تيرّست بلطفه األسباب املؤّدية إىل زوال الشّدة. (7)

هذا القضتاء ال  أي: إذا كان اهللّ قد قىض عىل اإلنسان الوقوع يف هذه املشاكل والشدائد؛ فإنّ  (1)

 عىل أرض الواقع.  قادر عىل سلب القدرة منه وعدم حتّققهيتحّقق إاّل بقدرة اهلل، واهلل
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 (1).مضت عىل إرادته األشياء. رابعاً 

ال ننال تفريج مهومنا وغمومنا، وال نحصل عىل لّذة استجابة دعائنا لرفع . 1

ة، عن طريق االلتجاء إىل اهلل، ليهب لنتا متن رمحتته اخلاّصتابتالءاتنا العسرية إاّل 

 ً رسيعتًا ال تتأخري  ويفّرج علينا فرجًا هنيئًا، وجيعل لنا متن عنتده خمرجتًا وحتاّل 

 (2).فيه

قد ُيبتىل اإلنسان بالوحشة والغربة والكربة واحلتزن واخلتذالن والوحتدة . 1

 واالحتياج والترشيد. 

 ذه احلالة أفضل سبيل لإلنسان املبتىل؛ ألّن اهلل: يف هاهلل  ويكون االلتجاء إىل

 «.وفرج كّل مكروب كئيب»         «.أنس كّل مستوحش غريب»

 (3).«وعضد كّل حمتاج طريد»         «.ريدتذول فتوث كّل خمتوغ»

لت اإلرادة اإلهلية بالنسبة إىل اإلنسان فأحلقت به إحدى األمور إذا تدّخ . 32

 التالية: 

 ردت عليه  ء.أو :أّوالً 

 وّجهت نحوه  ء.  :ثانياً 

 أغلقت أمامه بابًا من أبواب الرخاء. :ثالثاً 

                                                
الشدائد[، ويا من  ]أي: يكرس به شّدة يا من حتلُّ به عقد املكاره، ويا من ُيفثأ به حّد الشدائد( »3)

ُيلتمس منه املخرج إىل روح الفرج، ذّلت لقدرتك الصعاب، وتستّببت بلطفتك األستباب، 

 [1]دعاء «. إرادتك األشياءوجرى بقدرتك القضاء، ومضت عىل 

]أي: تفتريج اهلمتوم والغمتوم[ فتيام شتكوت، وأذقنتي  ]أي: أعطني[ حسن النظتر أنلني( »0)

يل من عندك خمرجًا  حالوة الصنع فيام سألت، وهب يل من لدنك رمحة وفرجًا هنيئًا، واجعل

 [1]دعاء «. ]أي: رسيعًا قريبًا[ وحياً 

 .33دعاء  (1)
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 فتحت أمامه بابًا من أبواب البالء. :رابعاً 

 عرّست عليه بع  األمور. :خامساً 

 أوقعته يف دائرة اخلذالن.  :سادساً 

 (1).نفسهاهلل  فال يستطيع أحد تغيري هذا التدّخل اإلهلي أبدًا إاّل 

اهلل  ن عتىل التوّجته نحتوياإلحسان اإلهلي هتو التذي حيّفتز املضتطرإّن . 33

 (2).واالستغاثة به من أجل التخّلص من البالء املحيط هبم

 :الدعاء لدفع البالء
إذا شعرنا بأّننا ال طاقة لنا عىل املشّقة والعناء، وال صرب لنا عىل البالء، وال . 3

لريفتع عنّتا العنتاء اهلل  التدعاء والطلتب متنوقّوة لنا عىل الفقر، فعلينا التوّسل 

 (3).والفقر

عىل نفسه إجابة دعتوة ا ملضتطرين، ووعتد املبتلتني بالستوء أن اهلل  كتب. 0 

ْ ِشيُ  يكشف عنهم السوء والبالء، وقال تعاىل: ) يا ياُه وا عا ا دا َ ُُيِْيُب امْلُْضيرارَّ إِذا أامَّ

وءا   (4)[30النمل: ] .(السُّ

ليقينا من اخلوف الشديد الذي يفزعنا ويؤّدي بنتا إىل هلل ا ينبغي الدعاء من. 1

 (5).احلرية يف أمرنا

                                                
أغلقتت، وال  خمرج[ ملا أوردت، وال صتارف ملتا وّجهتت، وال فتاتب ملتاال مصدر]أي: ال ( »3)

 [1]دعاء «. مغلق ملا فتحت، وال ميرسِّ ملا عرّست، وال نارص ملن خذلت

 [33]دعاء «. يا من إىل ذكر إحسانه يفزع املضطرون( »0)

 [00]دعاء  «.الّلهم ال طاقة يل باجلهد، وال صرب يل عىل البالء، وال قّوة يل عىل الفقر( »1)

الكشتف  سبحانك نحن املضطرون الذين أوجبت إجابتهم، وأهل الستوء التذين وعتدت( »7)

 [32]دعاء «. عنهم

 [71]دعاء «. وال ترعني روعة أبلس هبا، وال خيفة أوجس دوّنا( »1)
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 :شكرنا هلل إزاء دفعه البالء عنّا

وقايتته املصتائب و، الستوء والتبالء عنّتا هودفعت، املكروه عنّتااهلل  إّن رصف

 (1).ونشكره إزاء ذلك ،واملحن عنّا، يستوجب منّا أن نحمده تعاىل

 التبليغ
 :وإرشاد اآلخرين أهمية تبليغ

ومتن أدّلتة الرشتاد التذين  ،من وظائفنا االجتامعية أن نكون من أهل السداد

 (2).يدّلون الناس عىل الرشد واهلدى

 :التبليغ واإلرشاد المطلوب

خرين متحّليًا بأحسن صورة ممكنة، ليتؤيت ينبغي أن يكون إرشاد اإلنسان لآل

 (3).عيويرتك أثره املطلوب يف الواقع االجتام ،ثامره

 مكانة المبلّغين: 

عّزوجتتل  اهلل إّن للتتدعاة واملبّلغتتني العتتاملني يف توجيتته العبتتاد إىل مرضتتاة

املقّربني، وهذا ما اهلل  هعلهم من خواص عباد ،وإرشادهم إىل سبيله منزلة رفيعة

 (4).يف ساحة الدعوة والتبليغت  قدر وسعنات  حيّفزنا للعمل

                                                
 [31]دعاء «. الّلهم لك احلمد... بام رصفت عنّي من بالئك( »3)

 [02]دعاء «. ومن أدّلة الرشاد ،دادالّلهم ... اجعلني من أهل الس( »0)

 [02]دعاء «. الّلهم ... امنحني ُحسن اإلرشاد( »1)

 تك اخلاصتنياجعلنا من دعاتك التداعني إليتك، وهتداتك التدالني عليتك، ومتن خاّصت( »7)

 [1]دعاء «. لديك
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 التسديد اإللهي  
 اإلنسان إلى التسديد اإللي : دواع  احتياج 

وختتّبط  ،اهلتالكني ةمتن ستقطاهلل  هحيتاج اإلنسان إىل التسديد اإلهلي ليقي. 3

 (1).وورطة اهلالكني ،وزّلة املغرورين ،الضاّلني

حيتاج اإلنسان حني سلوكه طريق اخلري إىل تسديد إهلي يسّهل لته اجتيتاز . 0 

 (2).املوانع يف هذا الطريق

الشتتخص التتذي يعتتاّن متتن حالتتة الضتتعف يف مستتتواه بعبييارة أخييرى: 

العبادي، وجيد نفسه يف فخ طول اآلمتال والطموحتات، ويف أرس التذنوب 

واملعايص، ال سبيل له للتخّلص من الوضعية السيّئة التتي يعتيش فيهتا إاّل 

برمحتته عّزوجتل  وحييطه البتاري ،ليشمله التسديد اإلهلي ؛االلتجاء إىل اهلل

 (3).وعفوه وغفرانه

 :التسديد اإللي من طرق 
ئات واآلثام واخلطيئات الفاضتحة العبد لئال يقرتب من القبائب والسيّ اهلل  يسّدد

                                                
 اخلتابطني ]أي: غلطتة ووهلة املتعسفني ،]أي: الساقطني[ بل خذ بيدي من سقطة املرتدين( »3)

 [71]دعاء «. وورطة اهلالكني ،وزّلة املغرورين ،عىل غري هدى[

احفظنا من بني أيدينا، ومتن خلفنتا، وعتن »، [71]دعاء «. سّهل يل مسلك اخلريات إليك( »0)

إيامننا، وعن شامئلنا، ومن مجيع نواحينا، حفظًا عاصتاًم متن معصتيتك، هاديتًا إىل طاعتتك، 

 [3]دعاء «. مستعماًل ملحبتك

الوصتالت إاّل  لّلهم ... أنا العبد الضعيف عماًل، اجلسيم أماًل، خرجت من يدي أستبابا( »1)

من عفوك، قّل عندي متا  ما وصله رمحتك، وتقّطعت عنّي عصم اآلمال إاّل ما أنا معتصم به

أعتد به من طاعتك، وكثر عيّل ما أبوء به من معصيتك، ولن يضيق عليك عفتو عتن عبتدك 

 [10. ]دعاء «وإن أساء، فاعف عنّي
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 (1).عن طريق إشعار قلب العبد بحالة النفور واالنزجار منها

 التعامل مع اآلخرين  
 :صيانة النفس من إيذاء اآلخرين

واالستعانة اهلل  ء إىلإحدى سبل صيانة أنفسنا من إيذاء اآلخرين هي االلتجا

 (2).ومسلم ومسلمة ،ليعصمنا من إيذاء كّل مؤمن ومؤمنة ؛به

 :الموقف الصحيح إزاء سوء تصرّفات اآلخرين معنا
بعتد تت  إذا تعّرضنا إىل مواقف وترّصفات ستّيئة متن قبتل اآلخترين، فعلينتا

ه ّرفات حتتّول هتذتأن نبذل غايتة جهتدنا الّتبتاع ستلوك وتصت ت االستعانة باهلل

 جيابية.من احلالة السلبية إىل احلالة اإلاملواقف والتعامالت 

 :ومن هذا القبيل
 (3).تبديل مقت أهل البغ  إىل حمّبة. 0

 (4).تبديل حسد أهل البغي إىل موّدة. 0

 (5).تبديل سوء ظن أهل الصالح إىل اعتامد وثقة. 1

 (6).تبديل عداوة األقربني إىل مواالة ونرصة. 7

                                                
 [71]دعاء «. وفواضب احلوبات ،وأشعر قلبي االزدجار عن قبائب السّيئات( »3)

 [11]دعاء «. ومسلم ومسلمة ،الّلهم ... امنعني عن أذى كّل مؤمن ومؤمنة( »0)

 [02]دعاء «. الّلهم ... أبدلني من بغضة أهل الشن ن املحّبة( »1)

 [02]دعاء «. لبغي املوّدةالّلهم ... أبدلني ... من حسد أهل ا( »7)

 [02]دعاء «. الّلهم ... أبدلني ... من ظنة أهل الصالح الثقة( »1)

 [02]دعاء «. الّلهم ... أبدلني ... من عداوة األدنني الوالية( »3)



82 التعامل مع اآلخرین
 

 (1).وعقوق ذوي األرحام إىل صلة ومرّبة تبديل جفاء. 1

 (2).تبديل خذالن األقربني إىل تعاون ومساعدة. 3

تبديل املحّبة غري احلقيقية والتصنّعية التي يظهرها اآلخترون لنتا إىل حمّبتة . 1

 (3).وموّدة وألفة صادقة وحقيقية

تبديل رف  وسوء تعامل من نختلط هبم إىل االستجابة وحسن املعتا ة . 1

 (4).املعايشةو

 (5).تبديل مرارة اخلوف من الظاملني إىل حالوة األمن. 1

 :ما نحتاجه عند هجوم اآلخرين علينا
إذا كنّا يف مقام الدفاع عن أنفسنا أمام هجوم اآلخرين، فإّننا سنكون بحاجتة 

 إىل: 

 القّوة والقدرة ضّد من يظلمنا.. 3

 احلّجة والبيان ضّد من خياصمنا.. 0

 لفوز ضّد من يعاندنا.الظفر وا. 1

 املكر واحليلة ضّد من يكايدنا.. 7

 القهر والسلطان ضّد من يضطهدنا.. 1

 القدرة عىل تكذيب من يعيبنا.. 3

                                                
 [02]دعاء «. الّلهم ... أبدلني ... من عقوق ذوي األرحام املرّبة ( »3)

 [02]دعاء «. األقربني النرصةالّلهم ... أبدلني ... من خذالن ( »0)

 [02]دعاء «. ]أي: املحّبة[ الّلهم ... أبدلني ... من حّب املدارين تصحيب املقة( »1)

 [02]دعاء «. املالبسني كرم الِعرشة الّلهم ... أبدلني ... من ردّ ( »7)

 [02]دعاء «. الّلهم ... أبدلني ... من مرارة خوف الظاملني حالوة األمنة( »1)
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 (1).السالمة واحلفظ ممن يتوّعدنا. 1

 من مكارم األخالق ف  تعاملنا مع اآلخرين:  
 نواجه من غّشنا بالنصب واملعروف.. 3

 واإلحسان. نجازي من هجرنا بالربّ . 0

  نثيب من حرمنا بالبذل والعطاء.. 1

 نكافئ من قطعنا بالصلة واملوّدة.. 7

 نقابل من اغتابنا بحسن الذكر والثناء.. 1

 (2).ءنشكر املحسن ونتجاوز عن امليس. 3

 :العفو عمّن ظلمنا 
علتيهم اهلل  جيدر بنا إزاء الذين هاوزوا عىل حقوقنا، وتعاملوا معنا بتام حتّرم

ستواء كتان تت  أن نربء هلم الذمة، ونصفب عام ارتكبوه من ظلم يف حّقنا فظلمونا

هلم العفتو واملغفترة ملتا حلقهتم اهلل  ونسألت  هؤالء اآلن من األحياء أو األموات

 بسبب ظلمهم إيانا، وتعّد براءة الذمة هذه من: 

 أزكى وأنمى صدقات املتصّدقني.

 ات املتقّربني.وأعىل صالت وعطيّ 

                                                
انتدّن،  الّلهم ... اجعل يل يدًا عىل من ظلمني، ولسانًا عىل من خاصتمني، وظفترًا بمتن( »3) ع 

قصبني، وسالمة ممن  وهب يل مكرًا عىل من كايدّن، وقدرة عىل من اضطهدّن، وتكذيبًا ملن

 [02]دعاء «. دّنتوعّ 

ثيتب متن ، وأالّلهم ... سددّن ألن أعارض من غّشني بالنصب، وأجزي من هجرّن بتالربّ ( »0)

حستن التذكر، وأن  حرمني بالبذل، وأكافئ من قطعني بالصلة، وأختالف متن اغتتابني إىل

 [02]دعاء «. ئة]أي: أعفو وأهاوز[ عن السيّ  أشكر احلسنة، وأغيض
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إزاء عفونتتا عتتن هتتؤالء بعفتتوه، وإزاء دعائنتتا هلتتم برمحتتته، هلل ا ضتتناوسيعوّ 

 (1).وسيحيطنا مجيعًا بإحسانه، ويكتب لنا مجيعًا النجاة بفضله

 :تطيير الصدور من الحقد

ينبغي أن ال حيمل اإلنسان املؤمن احلقتد والغتل عتىل أحتد متن املتؤمنني يف 

نسان مرستعًا إىل نتزع صدره، وإذا كان  ء من هذا القبيل فينبغي أن حياول اإل

 (2).هذا احلقد من صدره

 المنيجية الصحيحة لالفتراق واالجتماع مع اآلخرين: 

ينبغي علينا مفارقة من افرتق سبيله عن اهلل، واالجتامع مع من اجتمع ستبيله 

 (3).عّز وجلاهلل  مع

 :اجتناب التعرّض لفضل الكفّار

شتخص كتافر أو أّي ضل ينبغي أن نحاول االبتعاد عن التعّرض إلحسان وف

 فاجر، لئال يكون هلؤالء علينا منّة وفضل.

                                                
]أي: منعت منه[، وانتهك منّي متاحجرت عليته،  الّلهم وأّيام عبد نال منّي ما حظرت عليه( »3)

منّي، واعف له عتام أدبتر بته  ، فاغفر له ما أ ّ بهاً ت يل قبله حيّ فمىض بظالمتي مّيتًا، أو حصل

واجعتل متا ستمحت بته متن ، اكتسب   عنّي، وال تقفه عىل ما ارتكب يّف، وال تكشفه عام

املتصتّدقني، وأعتىل صتالت  العفو عنهم، وترّبعت به من الصدقة عليهم، أزكتى صتدقات

دعائي هلم رمحتك، حّتى يسعد كّل واحد  بني، وعّوضني من عفوي عنهم عفوك، ومناملتقرّ 

 [11]دعاء «. منّا بفضلك، وينجو كّل منّا بمنّك

 [71]دعاء «. وانزع الغل من صدري للمؤمنني( »0)

]دعتاء «. الّلهم ... ال تبتليني ... بت... جمامعة من تفّرق عنك، وال مفارقة من اجتمع إليك( »1)

02] 
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بنا وأنس أنفسنا واستغنائنا ووإذا احتجنا إىل  ء، فينبغي أن يكون سكون قل

مّد أيدينا إىل شتخص كتافر اّم يدفعنا إىل وبخيار خلقه، وأن نبتعد عباهلل  وكفايتنا

 (1).أو فاجر

العباد وعدم االضطرار لطلب احلاجة الكفاية واالستغناء عن  :وبصورة عامة 

 (2).منهم، كالتاج عىل الرأس توجب لصاحبها الزينة والعّزة والرفعة

 :دوافع حسن تعامل اآلخرين معنا
علتيهم إزاءنتا متن اهلل  وازدياد بصتريهتم بتام أوجتب ،تعّرف اآلخرين علينا

نهم، حقوق يدفعهم إىل حسن التعامل معنا، وهتذا متا يعّمتق الصتلة بيننتا وبيت

  (3).فينالوا وننال بذلك السعادة والرسور نتيجة إحساننا إليهم وإحساّنم إلينا

 :التنقيص من مكانتنا االجتماعية
واحلتّط متن  ،ال حيّق لإلنسان القيام بام يؤّدي إىل تنقيص مكانتته االجتامعيتة

  (4).مرتبته وقيمته بني الناس ألسباب تافهة

 ی الّله  تقو  
 (5).ى، وهو الذي يستحق أن يّتقي العباد منهأهل التقواهلل  إنّ 

                                                
كافر عيّل منَّة، وال لته عنتدي يتدًا، وال   إلتيهم حاجتة، بتل الّلهم ... ال هعل لفاجر وال ( »3)

 [03]دعاء «. اجعل سكون قلبي وأنس نفيس واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك

 [02]دعاء «. الّلهم تّوجني بالكفاية( »0)

 [03]دعاء «. الّلهم ... زدهم بصرية يف حّقي، ومعرفة فضيل، حّتى يسعدوا   وأسعد هبم( »1)

 [71]دعاء «. وال تسمني خسيسة يصغر هلا قدري، وال نقيصة جُيهل من أجلها مكاّن» (7)

 [13]دعاء «. يا أهل التقوى»، [71]دعاء «. إّنك ... أهل التقوى( »1)
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 أهمية تقوى اهلل: 

أفضل زاد يأخذه اإلنسان معه من التدنيا إىل ستفره األختروي هتو التقتوى، 

وهبذا تكون رحلتة اإلنستان مّتجهتة نحتو الرمحتة اإلهليتة، ويكتون مدخلته يف 

  (1).مرضاته تعاىل، ويكون مثواه وحمل إقامته اجلنّة

 اإللي :  التقوى والتسديد

حيتاج اإلنسان من أجل االلتزام بالتقوى إىل التسديد اإلهلي ليحظى بالعنايتة 

التقوى، ويوّفقه للتي هي أزكتى، ويستتعمله بتام هتو أرىض، اهلل  اإلهلية، فيلهمه

 ،ويسلك به الطريقة املثىل، وجيعله سائرًا عىل املنهاج الصحيب والطريتق القتويم

 (2).احلّق وجيعل حياته ومماته يف سبيل 

 ثمار تقوى اهلل: 

عند العبد أحّق من خيشاه ويّتقيه، فسيكون هذا العبد أقرب إىل اهلل  إذا كان. 3

 (3).وحييطه برمحته ،مما حيذراهلل  أن يؤّمنه

 (4).من الذنوب والزلل واخلطأاهلل  يعصمهاهلل  من يّتقي. 0

                                                
متدخيل،  الّلهم ... اجعل تقتواك متن التدنيا زادي، وإىل رمحتتك رحلتتي، ويف مرضتاتك( »3)

 [03]دعاء «. واجعل يف جنتك مثواي

الّلهم ... أهلمني التقوى، ووّفقني للتي هي أزكى، واستعملني بام هو أرىض، الّلهم استلك »( 0)

«. وحّلني حليتة املتقتني»، [02]دعاء «.   الطريقة املثىل، واجعلني عىل مّلتك أموت وأحيا

 [71]دعاء 

«. رمحتتك دةي ما حذرت، وعد عيّل بعائتقاه ... وآمنّ الّلهم ... أنت ... أحّق من خشيه واتّ ( »1)

 [10]دعاء 

 [01]دعاء «. املعصومني من الذنوب والزلل واخلطأ بتقواك» ( الّلهم اجعلني من 7)
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 التكليف اإللهي
وخيتترب طاعتنتا، ومتدى صتدق بأداء بع  التكاليف ليمتتحن اهلل  أمرنا. 3

 (1).رسائرنا، ومقدار رسوخ اإليامن يف قلوبنا

 (2).عن ارتكاب بع  األفعال ليبتيل شكرنااهلل  ّنانا. 0

 إىل متا نصتتلب اهلل  ، وهلتذا أرشتدنا«الفستاد»ال « الصتالح»منّتا اهلل  أرادوعمومياا: 

ورنتتا الدنيويتتة كتتام أّنتته تعتتاىل يصتتلب الكثتتري ممتتا فستتد متتن أم، بتته أمورنتتا الفاستتدة

 (3).واألخروية

 :التكليف بما يطاق

من أفعالنا باليسري، وجعل التكاليف العبادية أقل بكثري متن طاقتنتا اهلل  ر 

 (4).مكانياتناإو

بام ال طاقة لنا به، بل كّلفنا بام هو يف وسعنا، بحيه اهلل    يكّلفنابعبارة أخرى: 

 ام كّلفنا به.  يرتك ألحدنا احلّجة والعذر يف التخيّل ع

 وهلذا تكون عاقبة خمالفة هذه التكاليف اهلالك. 

 (5).وتكون عاقبة االلتزام هبذه التكاليف السعادة

                                                
 [3]دعاء «. أمرنا ليخترب طاعتنا( »3)

 [3]دعاء «. ّنانا ليبتيل شكرنا( »0)

 [72]دعاء «. الّلهم ... يا مستصلب عمل املفسدين( »1)

 [30اء ]دع«. يا من رىض من فعلهم باليسري( »7)

منا]أي:  لقد وضع( »1) يكّلفنتا[  ]أي:   اهلل[ عنّا ما ال طاقة لنا به، و  يكّلفنا إاّل ُوسعًا، و  جيشِّ

 ،]أي :عتىل يديته[ إاّل ُيرسًا، و  يدع ألحد منّا حّجة وال ُعذرًا، فاهلالك منّا من هلتك عليته

 [3]دعاء «. والسعيد منّا من رغب إليه
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 تهذيب النفس
 :طبيعة النفس البشرية غير الميذّبة

كثرية اجلزع، ودأهبا عدم حتّمل املكروه وعتدم ت  بطبيعتهات  النفس البرشية. 3

 (1).الصرب عليه

 ،تدفع صاحبها دائتاًم إىل اقتحتام حرمتات اهللت  بطبيعتهات  يةالنفس البرش. 0

 (2).والغفلة عن وعيده ،والتعّدي عىل حدوده تعاىل

ذات رغبتات طائشتة ال هيّمهتا ستوى تلبيتة ت  بطبيعتهات  ريةتالنفس البش. 1

طلباهتا، وينبغي عىل اإلنسان أن يقوم بتهذيب نفسه، لتكون رغباته دائاًم نيتل متا 

 (3).عّزوجل اهلل عند

أّمارة بالستوء وخمتتارة للباطتل، إاّل أن جياهتد  ت بطبيعهات  النفس البرشية. 7

إىل نفسته، بتل حييطته اهلل  العبد نفسه، فيدخل يف دائرة الرمحة اإلهلية، فتال يكلته

وحتويلهتا إىل نفتس  ،بتسديده وتوفيقه وعنايتته، ويستاعده عتىل هتتذيب نفسته

 (4).مطمئنة وخمتارة للحّق 

 :لتيذيب أنفسناباهلل  تعانةاالس

قد نضعف يف تربية أنفسنا وتزكيتها وكبب مجاحها، فال يكون لنا ستبيل لستّد 

                                                
 [12]دعاء «. ةهذه النفس اجلزوع( »3)

 [71]دعاء «. وأبيت إاّل تقّحاًم حلرماتك، وتعّديًا حلدودك، وغفلة عن وعيدك( »0)

 [03]دعاء «. الّلهم ... اجعل رغبتي فيام عندك( »1)

بالستوء إاّل  قت، أّمتارةال ختل يف ذلك بني نفوسنا واختيارها، فإّّنا خمتارة للباطل إاّل ما وفّ ( »7)

 [1]دعاء «. ما رمحت
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ليمنحننتا متن التستّلط عتىل أنفستنا  ،ضعفنا هذا إاّل عن طريق االستتعانة بتاهلل

 (1).والتمّكن منها ما نحّقق به رضاه عّز وجل

ح أنفستنا، واالبتعتاد عتن للقيتام بإصتالبتاهلل  ينبغي علينتا االستتعانةإذن:  

فاتنا، واملبادرة إىل وجودها فينا، وحتسني سلوكنا وترّص اهلل  الصفات التي يبغ 

 (2).تنمية مكارم األخالق فينا

إذا أحاطت وستاوس أنفستنا بنتا، و  نتتمّكن متن مواجهتهتا بعبارة أخرى: 

وطلتب  ،اهللوالتخّلص منها، فامللجأ الوحيد لنا يف هذا املجال هتو االلتجتاء إىل 

 (3).العون منه تعاىل

 التوبة
 (4).هو امللجأ الوحيد لطلب الغفران والتوبة منه تعاىلاهلل  إنّ . 3

 (5).وغافر خطاياهم، وهو تعاىل حيّب التوابني ،ثرة املذنبنيعمقيل اهلل  إنّ . 0

يتوب عن املذنبني، ويستوهبهم سوء أفعاهلم، ويضتّمهم إىل كنتف اهلل  إنّ . 1

 (6).سرت عليهم بسرت عافيته؛ ألّنه تعاىل ذو فضل عظيمرمحته، وي

                                                
ي تنفس الّلهم إّنك كّلفتني من نفيس ... وقدرتك عليه وعيّل أغلب من قدريت، فأعطني من( »3)

 [00]دعاء «. ما يرضيك عنّي

 الّلهم ال تدع خصلة تعاب منّي إاّل أصلحتها، وال عائبة أؤنَّب هبا إاّل حّسنتها، والأكرومتة( »0)

 [02]دعاء «. ناقصة إاّل أمتمتها من كرائم األخالق[ يفّ  ،]أي: فضيلة

 [13]دعاء «. أشكو إليك يا إهلي ... وسوسة نفيس( »1)

 [13]دعاء «. اغفر يل ما تعلم من ذنو ( »7)

 [11]دعاء «. يا حمّب التوابني»، [13]دعاء «. يا مقييل عثريت( »1)

بسرت عافيتتك  الّلهم ... أستوهبك سوء فعيل، فاضممني إىل كنف رمحتك تطّوالً، واسرتّن( »3)
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اهلل  عبتتاده عتتىل قبتتول التوبتتة، بحيتته كّلتتام يعتتود اإلنستتان إىلاهلل  عتتّود. 7

 (1).عليه باملغفرة واإلنابةاهلل  باالستغفار والتوبة يعود

 التوبة فرار إلى اهلل: 

 ،يءتإليته مفتّر املست ينبغي للعبد امليسء أن يفّر بنفسه إىل اهلل؛ ألّنته تعتاىل. 3

 (2).ومفزع املضّيع حلّق نفسه

قتادرًا عتىل اهلتروب متن العقتاب اإلهلتي اهلل  ر يف حتّق تلو كان اإلنسان املقّص . 0

وال زال اإلنستان يف هتذه التدنيا  ،فاألوىل له اهلروب، ولكن حيه ال يمكن اهلتروب

 (3).ه عّزوجلليويتوب إ، فعليه أن يغتنم هذه الفرصة عاىلتاهلل  يمتلك فرصة التوبة إىل

 :من خصائص توبة أمّتنا

عىل األّمة اإلسالمّية يف مسألة التوبة، وجعلها هلم أيرس ممتا كانتت اهلل  تفّضل

 (4).عليه األمم السابقة

 مجال التوبة: 

ال تقترص التوبة عىل ارتكاب الذنوب واملعايص واآلثام، بل ينبغي التوبة متن 

                                                
 [13]دعاء «. الً تفّض 

 [30]دعاء «. يا من عّود عباده قبول اإلنابة( »3)

]دعتاء «. امللتجتئ وقد فررت إليك بنفيس، وإليك مفّر امليسء، ومفزع املضّيع حلتّظ نفسته( »0)

]دعتاء «. وال مفّر يل فأفرّ »، [10]دعاء «. إهلي ... إليك أفّر... وإليك أجلأ، وبك أثق»، [71

13] 

 [12]دعاء «. دًا استطاع اهلرب من رّبه لكنت أنا أحّق باهلرب منكولو أّن أح( »1)

 [3]دعاء «. ما هكذا كانت سنّته ملن كان قبلنا( »7)
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االنحراف عن حمّبته تعاىل، من قبيل خطرات القلتب أو اهلل  مجيع ما خيالف إرادة

ومن قبيل خائنة األعتني وزاّلت  ،كاألهواء وامليول واألماّن والرغبات املذمومة

 (1).اللسان

 لزوم التوبة: 

الذنوب واملعايص أمور مهلكة للعبد، وامللجأ الوحيد للتخّلص منها هتو . 3

بته؛ لتئال خيتذلنا وحيرمنتا وخيّيتب وطلب التوبة منه واالستجارة اهلل  اللجوء إىل

 (2).آمالنا

كّل مذنب بحاجة إىل التوبة وطلتب الغفتران منته تعتاىل، وتكتون هتذه . 0 

احلاجة آكد يف خصوص من أثقلت اخلطايتا ظهتره، وضتّيع عمتره يف ارتكتاب 

 (3).الذنوب واملعايص

 :الدوافع للتوبة

وطلتب العفتو بتاهلل  ثةالرمحة اإلهلية هي التي تتدفع املتذنبني إىل االستتغا. 3

  (4).منه

                                                
قلبتي  الّلهم وإّّن أتوب إليك من كّل ما خالف إرادتك، أو زال عن حمّبتتك متن خطترات( »3)

 [13]دعاء «. وحلظات عيني وحكايات لساّن

فأهلكتني، منهتا  نّصل إليك من ذنو  التي قد أوبقتني وأحاطت  وأستقيلك عثرايت، وأت( »0)

فررت إليك رّب تائبًا فتب عيّل، متعّوذًا فأعذّن، مستجريًا فالختذلني، ستائاًل فتال حترمنتي، 

 [13]دعاء «. معتصاًم فال تسّلمني، داعيًا فال ترّدّن خائباً 

«. عمتره ظهره، وأنا الذي أفنت الذنوب ]أي: أثقلت[ اخلطايا يا إهلي ... أنا الذي أوقرت( »1)

 [33]دعاء 

 [33]دعاء «. الّلهم يا من برمحته يستغيه املذنبون( »7)
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الرأفة اإلهلية هي التي حتّفز املذنبني عىل التوبة واإلنابة إليه تعاىل والتوّجته . 0

 (1).التي هبا فكاك رقاب اخلاطئنياهلل  رجاًء لرمحة ،إىل ما فيه صالح أمرهم

هو الذي يدفع اخلاطئني وأصحاب الذنوب واملعتايص إىل اهلل  اخلوف من. 1

 (2).طلبًا للتوبة واإلنابة إليه تعاىلاهلل  هتم بالبكاء بني يديرفع أصوا

كّلام يكون املؤمن أعرف بام جنى من املعايص وما ارتكب من اإلثم، فإّنته . 7

 (3).سيمتلك املزيد من املحّفزات للتوبة واالستغفار

 .ابنيالتوّ « حيّب »و ،عن السّيئات« يعفو»و ،عن عباده« يقبل التوبة»اهلل  إنّ . 1

 وهذا ما يدفعنا للتوبة: 

 توبتنا كام وعد. اهلل  ليقبل

 ويعفو عن سّيئاتنا كام ضمن. 

 (4).وجيب لنا حمّبته كام  ط

 أحوج الناس إىل التوبة:  

يكون اإلنسان الذي يتغّلب عليه األمل ويفتنه اهلوى وتتمّلكه التدنيا ويظّلته 

 (5).األجل أحوج من غريه لإلنابة والتوبة

                                                
«. اخلتاطئني رأفتك التي هبا صالح أمر املذنبني، ورجاًء لرمحتك التي هبتا فكتاك رقتاب( »... 3)

 [33]دعاء 

 [33]دعاء «. يا من خليفته ينتحب اخلاطئون( »0)

 [71]دعاء «. فتنيه فاستغفرترفت ما أصدرت إذ عرّ ُثّم ع( »... 1)

السّيئات، وحتّب  وقد قلت يا إهلي يف حمكم كتابك: إّنك تقبل التوبة عن عبادك، وتعفو عن( »7)

ضتمنت، وأوجتب يل حمّبتتك كتام  التوابني، فاقبل توبتي كام وعدت، واعف عن سّيئايت كام

 [13]دعاء «.  طت

«. األجتل مل، وفتنه اهلتوى، واستتمكنت منته التدنيا، وأظّلتهسؤال من قد غلب عليه األ( »1)

 [10]دعاء 
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 فضّلة: التوبة الم

وهتي فرصتته للعمتل تت  ينبغي أن تكون توبتنا كمتن أدرك بتأّن أيتام عمتره

قد انقضت، ولكنّه   يغتنم تلك الفرصة، وقد أ ف اآلن عىل املوت،  ت الصالب

بتإخالص ليعفتو اهلل  إاّل باإلنابة، فيتوّجته إىلاهلل  وأيقن بأّنه ال مفّر له من عذاب

 (1).عنه

 :التضرّع ف  التوبة

 (2).هو الترّضع إليه تعاىلاهلل  بيل للنجاة منأهم س

 قبول التوبة: 

بالتوبة، وضمن لنا القبول، وحّثنا عىل الدعاء، ووعدنا اإلجابتة، اهلل  أمرنا. 3

توبته، ولن جيعل حصاده اخليبة؛ ألّنه تعاىل هو التّواب اهلل  قبلاهلل  فمن توّجه إىل

 (3).عىل املذنبني، وهو الرحيم للخاطئني املنيبني

الرمحة اإلهلية واسعة بحيه إذا تاب العبد وأنتاب إىل رّبته بعتد اإلرصار . 0 

 (4).من رمحته، بل حييطه بعفوه ومغفرتهاهلل  عىل عظيم جرمه فال حيرمه

                                                
أّنته ال  أقول مقال العبد... إذا رأى مّدة العمل قد انقضت، وغاية العمر قد انتهت، وأيقتن( »3)

]أي: ال ملجأ وال مفّر[ له منك، وال مهرب له عنك، تلّقاك باإلنابتة، وأخلتص لتك  حميص

 [30]دعاء ...«. التوبة 

 [71]دعاء «. ال ينجيني منك إاّل الترّضع إليك وبني يديك( »0)

اإلجابة، فصتّل  الّلهم فكام أمرت بالتوبة، وضمنت القبول، وحثثت عىل الدعاء، ووعدت( »1)

رمحتك، إّنك أنت التتّواب عتىل  عىل حمّمد وآله، واقبل توبتي، وال ترجعني مرجع اخليبة من

 [13]دعاء «. بنياملذنبني، والرحيم للخاطئني املني

متن  واملغفرة، فيتا ُثّم   يمنعك طول عكوفهم عىل عظيم اجلرم أن عدت عليهم بالرمحة( »... 7)
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وال يؤاختذهم  ،عطوف بعباده املذنبني، فإذا تابوا فإّنه سيعفو عنهماهلل  إنّ . 1

 (1).بام ارتكبوا

 :ة نعمة تستحق الشكرألبواب التوباهلل  فتح

لنتا اهلل  أبواب التوبة لنا، وهذا األمر بحّد ذاته نعمة عظمى وّفرهااهلل  فتب. 3

 (2).بفضله

منّتتا احلمتتد والشتتكر إزاء تفّضتتله علينتتا بالصتتفب اجلميتتل، اهلل  يستتتحق. 0 

 (3).وهاوزه عن إساءاتنا وعفوه عن ذنوبنا

 :العباد إلى التوبةاهلل  دعوة

ذلك يف حمكتم كتابته اهلل  باده بابًا إىل عفوه ساّمه التوبة، وقد بنّي لعاهلل  فتب. 3

لتكون هذه الباب معروفة عند اجلميتع وال خيطؤهتا متن أرادهتا، فقتال تبتارك 

ُ ْم اهلل  ُتوُبوا إىِلا اسمه: ) ُييْدِخلا ًااتُِ ْم وا ِّْ ي ينُ ْم سا يرا عا فِّ ُ ْم أان ُي ا بُّ ى را سا ا عا ةا نَُّصوحا ْوبا تا

 ْ نَّاٍت تا ْو ا  اا ُْخِْيمجا ا اأْلاَْهااُر يا تِها ْ ْْيا اهلل  ِرم ِمَ ْحا ْسعاى با ُك ُنوُرُهْم يا عا نُوا ما َا آما الَِّذي النَّبِيَّ وا

يِدير   ْ ٍ قا ِا يَشا ُكيلِّ  اْغِفيْر لانايا إِنَّيك عا يا وا نا ْمِيْم لانايا ُنورا نايا أا بَّ ُقوُلونا را َِهِْم يا ْيَما
بِأا ( أاْيِدهيِْم وا

                                                
بفضتلك، وتوّستع عتيّل  د عتيّل برمحتتك، وتعّطتف عتيلّ وعفوه عظيم ... عُ  ،رمحته واسعة

 [71]دعاء «. بمغفرتك

 [71]دعاء «. عفوت[وبعد العثرة،  معناها: أّنضت  ] فاستغفرت فأقلت( »3)

نعتدد متن فضتله  ها[ إاّل من فضله، فلو  نستفد]أي:    عىل التوبة التي   ُنِفدهاا دّلن»اللهم ( 0)

]أي: لو وقفنا يف إحصاء نعم فتب اهللّ أبواب التوبتة لنتا، لكتان يف ذلتك وحتده منّتة  إاّل هبا

 [3]دعاء «. عظيمة من اهللّ تعاىل علينا[

 [30]دعاء «. بحسن التجاوز يا من حتّمد إىل خلقه( »1)
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فام عذر من أغفل دخول ذلتك املنتزل بعتد فتتب البتاب وإقامتة ، [1التحريم: ]

 ؟! (1)الدليل

إىل نفستته التتذين يبتعتتدون عنتته نتيجتتة ارتكتتاهبم للتتذنوب اهلل  يتتدعو. 0 

 (2).واملعايص، ويدعوهم إىل التوبة واإلنابة والرجوع إليه تعاىل

اب التذنوب منّا االستغفار والتوبة واخّتاذ قرار الكّف عتن ارتكتاهلل  حيّب . 1

 (3).واملعايص، ويكره لنا اإلرصار والدوام والثبات عليها

من العباد عودهتم إىل الطاعتة بعتد املعصتية؛ ألّنته تعتاىل حيتّب اهلل  يتقّبل. 7

 (4).ابنيالتوّ 

 أهم موارد التوبة: 

 تعاىل: اهلل  أهم املوارد التي تستحق التوبة واالعتذار منها إىل

 لنا فلم نشكره. يمعروف أعط. 0 ننرصه. مظلوم ظلم بمحرضنا فلم. 3

 فقري سألنا فلم نلّبي طلبه.. 7 ميسء اعتذر منّا فلم نعذره.. 1

 عيب مؤمن ظهر لنا فلم نسرته.. 3 حّق مؤمن لزمنا فلم نؤّديه.. 1

 (5).إثم عرض لنا فلم ّنجره. 1

                                                
ذلتك  الّلهم ... أنت الذي فتحت لعبادك بابًا إىل عفتوك، وستّميته التوبتة، وجعلتت عتىل( »3)

 [71]دعاء ...«. فقلت تبارك اسمك  ،الباب دلياًل من وحيك لئال يضّلوا عنه

 [73]دعاء «. يا من يدعو إىل نفسه من أدبر عنه( »0)

 [1]دعاء «. توبة، وأزلنا عن مكروهك من اإلرصارصرّينا إىل حمبوبك من ال( »1)

 وقبلتت متنهم مراجعتة ،ابني التذين أوجبتت هلتم حمّبتتكالّلهم ... اجعلنا عندك من التوّ ( »7)

 [71]دعاء «. طاعتك

أستدي إيّل فلتم  الّلهم إّّن أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحرضيت فلم أنرصه، ومن معتروف( »1)
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 ف  التوبة: باهلل  االستعانة

ة والعزيمتة عتىل تترك التذنوب يعترب نيل التوفيق اإلهلي أهتم وستيلة للتوبت

 واملعايص. 

اهلل  وأبرز وسيلة للحصول عىل هذا التوفيق هو التدعاء وطلتب العتون متن

 ويتذيقنا حتالوة  ،ويصلب أمورنا بالعافية ،ويطّهرنا بالتوبة ،لريزقنا حسن اإلنابة

ويعتتق رقابنتا برمحتته متن  ،وحيّررنا بعفوه من اخلطايتا وتبعتات اآلثتام ،املغفرة

 (1).تها للذنوب واملعايصعبودي

 اإلنسان ف  مقام التوبة: 

وخيفتق قلبته متن اهلل  عندما يقف اإلنسان املذنب وحيدًا فريدًا بتني يتدي. 3

 وتضطرب أركانه من هيبة اهلل.، خشية اهلل

 ألّن الذنوب ستجعله يف مقام اخلزي أمتام؛ إّنه يدرك ذلك احلني قيمة التوبةف

 عّزوجل. اهلل 

 ن يف ذلك الوقت: وحيتار اإلنسا

 إن سكت   ينطق عنه أحد.

 وإن جاء دور الشفاعة فإّنه يعلم بأّنه ليس ممن يستحق الشفاعة.

                                                
فلتم أوثتره، ومتن حتّق ذي  فلم أعذره، ومن ذي فاقة سألنيأشكره، ومن ميسء اعتذر إيّل 

فلم أسرته، ومن كتّل إثتم عترض يل  حّق لزمني ملؤمن فلم أوّفره، ومن عيب مؤمن ظهر يل

 [11]دعاء «. فلم أهجره

حتالوة  الّلهم ... ارزقني حسن اإلنابة، وطّهرّن بالتوبة ... واستصلحني بالعافية، وأذقني( »3)

 [33]دعاء «. طليق عفوك وعتيق رمحتك املغفرة، واجعلني
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وكرمته اهلل  فيكون هذا اإلنسان يف ذلك الوقتت أحتوج متا يكتون إىل رمحتة

 وعفوه وفضله؛ ليشفع يف خطاياه بكرمه. 

 ويقابل سّيئاته بعفوه. 

 وال خيزيه بعقوبته.

 فضله. ويبسط عليه ب

 ويغمره بسرته وغفرانه. 

أو غني تعّرض له عبد فقتري  ،ويفعل به فعل عزيز ترّضع إليه عبد ذليل فرمحه

 (1).فبعه فيه احلياة واألمل

 (2).وحمّل املعرتف لهباهلل  يكون اإلنسان عند التوبة يف مقام العائذ. 0

وستخط  ،لنفسته متن اهلل ايكون اإلنسان عند التوبة يف مقام متن استتحي. 1

وبظهر مثقتل  ،بخشوع وخضوعاهلل  عن اهلل؛ وهلذا فإّنه يتوّجه إىل عليها، ور 

 (3).وبني الرهبة منهاهلل  واقفًا بني الرغبة إىل ،من اخلطايا

وعفتوه إاّل متع اهلل  يكون اإلنسان يف مقام التائتب أقترب إىل نيتل فضتل. 7

 (4).من اخلائبنيوجود موانع حترمه من هذا الفضل والعفو اإلهلي وهعله 

                                                
متن هيبتتك،  الّلهم فارحم وحديت بني يديك، ووجيب قلبي من خشيتك، واضتطراب أركتاّن( »3)

عنّي أحد، وإن شفعت فلستت  فقد أقامتني يا رّب ذنو  مقام اخلزي بفنائك، فإن سكت   ينطق

رمك، وُعد عتىل ستيّئايت بعفتوك، بأهل الشفاعة.الّلهم صّل عىل حمّمد وآله، وشّفع يف خطاياي ك

عزيز ترّضتع  والهزّن جزائي من عقوبتك، وابسط عيّل طولك، وجّللني بسرتك، وافعل   فعل

 [13]دعاء «. أو غني تعّرض له عبد فقري فنعشه ،إليه عبد ذليل فرمحه

 [10]دعاء «. فهذا مقام العائذ بك، وحمّل املعرتف لك( »0)

 ،خاشتعة فسه منك، وسخط عليهتا، ور  عنتك، فتلّقتاك بتنفسلن اهذا مقام من استحي( »1)

 [10]دعاء «. منك ورقبة خاضعة، وظهر مثقل من اخلطايا، واقفًا بني الرغبة إليك والرهبة

التتائبني، وال  فال يضيقن عنّي فضلك، وال يقرصن دوّن عفوك، وال أكن أخيب عبادك( »... 7)
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ويمّد يده إليه تعتاىل، مقتّرًا بأّّنتا األيتدي اهلل  التائب هو الذي يقف أمام. 1 

 ،األثيمة التي ارتكبت الذنوب واملعايص، ومعرتفًا بأّنه ممن قادتته أزّمتة اخلطايتا

عنته، اهلل  به تفريطًا، وارتكب ما ّناهاهلل  واستحوذ عليه الشيطان، فقرّص عاّم أمر

اهلل  ومنكر لفضل إحستان ،عليهاهلل  وجاهل بقدرة ،فل عن عاقبة األموركأّنه غا

 إليه. 

أحىص متا  ،وتقّشعت عنه سحائب العمى ،ولكن عندما انفتب له برص اهلدى

 ،ظلم به نفسه، وفّكر فيام خالف به رّبه، فأدرك فداحتة عصتيانه وهتول خمالفتته

بته إليه وهو واثق به، وقصتده مؤّماًل له ومستحييًا منه، ووّجه رغاهلل  فأقبل نحو

موقنًا بأّن رمحته أوسع متن ذنبته، وتوّجته إليته بتإخالص متن منطلتق اخلتوف 

 (1).واخلشية منه تعاىل

 التوبة والندم: 

 (2).الندم إزاء ارتكاب السّيئات والعزم عىل تركها نوع من أنواع التوبة. 3

                                                
 [10]دعاء «. الغافرينأقنط وفودك اآلملني، واغفر يل، إّنك خري 

 الّلهم ... هذا مقام من تداولتته أيتدي التذنوب، وقادتته أزّمتة اخلطايتا، واستتحوذ عليته( »3)

بقدرتك عليه،  فقرّص عاّم أمرت به تفريطًا، وتعاطى ما ّنيت عنه تغريرًا، كاجلاهل ،الشيطان

عنته ستحائب  عتر اهلتدى، وتقّشتتأو كاملنكر فضل إحسانك إليه، حّتى إذا انفتب لته بصت

وجليتل  ،العمى، أحىص ما ظلم به نفسه، وفّكر فيام خالف به رّبه، فرأى كبري عصيانه كبترياً 

اًل لك، مستحييًا منك، ووّجه رغبته إليك ثقة بتك، فأّمتك خمالفته جلياًل، فأقبل نحوك مؤمّ 

 [13]دعاء «. إخالصاً  بطمعه يقينًا، وقصدك بخوفه

يتدي متن  ن ومن نظائرهن اعتذار ندامة، يكون واعظتًا ملتا بتنيأعتذر إليك يا إهلي منه( »... 0)

إهلي ... اجعل ندامتي عىل ما وقعت فيته متن التزاّلت، وعزمتي »، [11]دعاء «. أشباههن

 [11]دعاء «. من السّيئات توبة توجب يل حمّبتك عىل ترك ما يعرض يل
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 (1).ذنوبالندم توبة، وترك املعايص إنابة، واالستغفار حّطة لل. 0

 آداب التوبة: 
 (2).بقلب طاهراهلل  التوّجه إىل. 3

 (3).الدعاء بصوت ملؤه احلزن واألسى واخلشية. 0 

بمنتهى اخلشوع والتواضع واالنكسار بحيه يكون التائب اهلل  التوّجه إىل. 1 

 مطأطئ الرأس، منحني الظهر، وقد أحاطتت الرعشتة بقدميته فجعلتته يرتعتد 

وفاضتت عينتاه بالتدموع بحيته ستالت دموعته عتىل  وقد اصطّكت فرائصه،

 (4).خديه

ال يعظم عليه العفو عن الذنب العظيم، وال يصتعب اهلل  االلتفات إىل أنّ . 7 

عليه التجاوز عن اإلثم الكبري، وال يشّق عليه التجاوز عتن اجلترائم واجلنايتات 

 (5).القبيحة جّداً 

نوب التتي صتدرت اخلوف واإلشفاق والوجتل متن تبعتات وآثتار التذ. 1 

 (6).منه

                                                
فأنتا أّول  ن الرتك ملعصتيتك إنابتةالّلهم إن يكن الندم توبة إليك فأنا أندم النادمني، وإن يك( »3)

 [13]دعاء «. املنيبني، وإن يكن االستغفار حّطة للذنوب فإّّن لك من املستغفرين

 [30]دعاء «.  تلّقاك باإلنابة ... فقام إليك بقلب طاهر نقي( »0)

 [30]دعاء «.  ]أي: خامل[ خفي تلّقاك باإلنابة ... ُثّم دعاك بصوت حائل( »1)

قد تطأطأ لك فانحنى، ونّكس رأسه فانثنى، قتد أرعشتت  ...إلنابة ... فقام إليك تلّقاك با( »7)

 [  30]دعاء «. خشيته رجليه، وغّرقت دموعه خّديه

اجلليتل ال  توبة ... عا ٍ بأّن العفو عن الذنب العظيم ال يتعاظمك، وأّن التجاوز عن اإلثتم( »1)

 [30]دعاء «. يستصعبك، وأّن احتامل اجلنايات الفاحشة ال يتكأدك

 [30]دعاء «. توبة ... مشفق مما اجتمع عليه( »3)



010 التوبة
 

 (1).إزاء الذنوب واملعايص التي ارتكبهااهلل  اخلجل واالستحياء من. 3

 (2).الندم إزاء ارتكابه املعايص والذنوب واآلثام. 1

اهلل  مبديًا لفقره وفاقته ومسكنته، وأن يكون بمغفرةاهلل  الوقوف بني يدي. 1 

 (3).ته أوسع من ذنوب عبادهورمحاهلل  أوثق منه بعمله، وأن يعي بأّن مغفرة

وقوف املستسلم اخلاضع التذليل املعترتف بذنوبته، اهلل  الوقوف بني يدي. 1 

ولسان حاله: إهلي إن تعّذبني فإّّن لذلك أهل وهو يا رّب منك عدل، وإن تعف 

 (4).عنّي فقدياًم شملني عفوك وألبستني عافيتك

والوجتتل والفقتتر التتتحيّل باملستتكنة واالستتتكانة والشتتفقة واخلتتوف . 32

  (5).واالضطرار

 (6).عّز وجلاهلل  ضعف يف االنتباه إىل طاعةالاالعرتاف ب. 33

 (7).االعرتاف بقّلة االلتفات إىل وعيد اهلل، وغفلتنا من غضبه وسخطه. 30

االعرتاف باندفاعنا من دون تفكري وبدون روية وبصورة غري متزنة نحو . 31

 (8).الباطل

                                                
 [30]دعاء «. توبة ... خالص احلياء مما وقع فيه( »3)

 [30]دعاء «. ]أي: ما تقّدم ومىض[ منه توبة نادم عىل ما فرط( »0)

منّتي  الّلهم ... بك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وإّّن بمغفرتتك ورمحتتك أوثتق( »1)

 [71]دعاء «. وملغفرتك ورمحتك أوسع من ذنبي ،ميلبع

منتك  فها أنا ذا بني يديك خاضع ذليل راغم، إن تعّذبني فإّّن لذلك أهتل وهتو يتا رّب ( »... 7)

يتا  تفها أنا ذا »، [12]دعاء «. عدل، وإن تعف عنّي فقدياًم شملني عفوك وألبستني عافيتك

 [30]دعاء «. لواقف بباب عّزك وقوف املستسلم الذلي تإهلي 

 [13]دعاء «. دعوتك يا رّب مسكينًا، مستكينًا، مشفقًا، خائفًا، وجالً، فقريًا، مضطّرًا إليك( »1)

 [33]دعاء «. أضعف عند طاعتك تيّقظاً  تيا إهلي  تأنا ( »3)

 [33]دعاء «. أقُل لوعيدك انتباهاً  تيا إهلي  تأنا ( »1)

 [33]دعاء «. هتّوراً  ... أشّد يف الباطل تيا إهلي  تأنا ( »1)
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 (1).واخلطأ والزلل االعرتاف باإلساءة. 37

 (2).االعرتاف باالجرتاء والتعّمد يف ارتكاب املعايص. 31 

 (3).االعرتاف بأفعالنا القبيحة وكثرة تبعاهتا وآثارها السّيئة. 33 

 (4).اإلقرار باجلرم واإلساءة إىل النفس. 31

 (5).االعرتاف بإلقاء النفس يف طول العناء الدنيوي واألخروي. 31

أّننا جنينا عىل أنفسنا وأوقعنا أنفسنا يف التهلكة؛ ألّننا خشتينا االعرتاف ب. 31

اهلل  و  نرهتب ستطوة ،و  نحتذرهاهلل  وحتذرنا متنهم، و  ّنتاباهلل  من عبتاد

 (6).و  نخف بأسه وشّدة عقوبته وأليم عذابه ،وبطشه

عتن  بأّنه أمرنا فعصيناه وّنانا فتمّردنااهلل  االعرتاف بالذنب والترصيب أمام. 02

 (7).ّنيه، وأّننا هاوزنا حدوده عّز وجل، وانتهكنا حرماته، وارتكبنا كبائر ذنوبه

يكتون متن  تعّزوجل  اهلل بني يديت  االعرتاف بالذنب وتوبيخ النفس :تنبْك

 (8).وسبياًل لنيل رمحته والفوز بمغفرتهاهلل  باب طمعنا يف رأفة

                                                
 [71]دعاء «. أنا امليسء املعرتف اخلاطئ العاثر( »3)

 [71]دعاء «. أنا الذي أقدم عليك جمرتئًا، أنا الذي عصاك متعّمداً ( »0)

 [33]دعاء «. وأشنع أفعاالً  ،... أقبب آثاراً  تيا إهلي  تأنا ( »1)

 [71]دعاء «. أتيتك مقّرًا باجلرم واإلساءة إىل نفيس( »7)

 [71]دعاء «. أنا املرهتن ببلّيته»، [71]دعاء «. أنا الطويل العناء( »1)

يرهتب  أنا الذي استخفى من عبادك وبارزك، أنا الذي هاب عبتادك وأمنتك، أنتا التذي  ( »3)

 [71]دعاء «. سطوتك و  خيف بأسك، أنا اجلاّن عىل نفسه

ل ،الّلهم إّنك أمرتني فرتكت، وّنيتني فركبت( »1) ففّرطتت ...  يل اخلطتأ ختاطر الستوء وستوَّ

اجرتحتهتا، كانتت  وكبتائر ذنتوب ،وتعّديت عن مقامات حتدودك إىل حرمتات انتهكتهتا

 [10]دعاء «. عافيتك يل من فضائحها سرتاً 

 [33]دعاء «. إّنام أوّبخ هبذا نفيس طمعًا يف رأفتك( »1)



012 التوبة
 

 (1).ثرهتا واّتساع كّميتهااالعرتاف بعجز إحصائنا لعيوبنا ومعاصينا لك. 03

وألبستتنا  ،بأّن ذنوبنا سلبت منّا قتدرنا ومنزلتنتااهلل  االعرتاف بني يدي. 00 

 (2).لباس الذّل واحلقارة

 (3).االعرتاف بقّلة احلياء. 01 

 (4).ورجاء عظيم عفوه الذي يعفو به عن اخلاطئنياهلل  التوّجه إىل. 07 

 :بصفة العبداهلل  التكّلم مع. 01

 الذليل. *

 * الظا  لنفسه.

 املستخف بحرمة رّبه. *

 * الذي عظمت ذنوبه بحيه أصبب أمرها جسياًم يف خطورته ورضره.

، ومضت أيام شبابه متن [أي: تقّدم به العمر]* الذي أدبرت أيامه فانقصت 

 (5).غري رجعة

 (6).االعرتاف هلل بأّننا   نستسلم وقت إحسانه إاّل باالمتناع عن عصيانه. 03 

                                                
أحيصت لتك عيتو  أو أقتدرعىل ذكتر  ... أقل لوعيدك انتباهًا وارتقابًا من أن تيا إهلي  تأنا ( »3)

 [33]دعاء «. ذنو 

 [12]دعاء «. فارمحني الّلهم فإّّن امرٌؤ حقري وخطري يسري( »0)

 [71]دعاء «. أنا القليل احلياء( »1)

 [71]دعاء «. أتيتك أرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن اخلاطئني( »7)

ذنوبته  تخف بحرمتة رّبته، التذي عظمتتبل أقول مقال العبد الذليل، الظا  لنفسه، املست( »1)

ُسمت[، وأدبرت أيامه فولَّت فجّلت  [30]دعاء «. ]أي: كرُبت، ج 

[ التفاستري 30]دعتاء «. مقّر لك بأّّن   أستسلم وقت إحسانك إاّل باإلقالع عن عصتيانك( »3)

   :املقطعاملختلفة املذكورة حول هذا 

ال يكتون منّتي إاّل بتاإلقالع عتن املعتايص،  إّّن مقّر بأّن االستسالم وقت اإلحستان»أّوالً: 
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 «.والكّف عنها، وملّا   حيصل منّي   حيصل االنقياد أيضًا منّي لك

 «.وكّفي عنها منك ،أّّن   أستسلم لك إاّل بإقالعك   عن املعايص»ثانيًا: مقّر لك بت

 «.عن املعايص عك يلمقّر لك بأّّن   أستسلم لك يف شكر نعمة من نعمك ال يف شكر إقال»ثالثاً: 

 «.املراد بالعصيان بع  أفراده التي احرتز منها وقت اإلحسان»رابعًا: 

ينبغتي  أقّر لك بأّّن   أستسلم لك وقت اإلحسان إاّل بكّفي عن معاصيك، مع أّنته»خامسًا: 

 «.استغراق ذلك الوقت بالشكر واحلمد

اختتار  اّن اخلمسة التتي متّر ذكرهتا، ُثتمّ أشار املحّدث السّيد نعمة اهللّ اجلزائري إىل هذه املع

نظتر: نتور اُ  «.البهتائي  وهكتذا فهمته شتيخنا»املعنى اخلامس، وقال بعد ذكره هلذا املعنى: 

 .310األنوار يف  ح الصحيفة السجادية: 

نظتر: ريتاض العتارفني يف  ح اُ  أيضًا الفاضل األديب السّيد عيل ختان. ىكام أّيد هذا املعن

 .371اجدين، حمّمد بن حمّمد دارا  :صحيفة سّيد الس

ممتا  أعرتُف بالتقصري يف أداء الفرائ  والواجبات ومتا يلتزم متن االجتهتاد فيهتا»سادسًا: 

للتذنوب،  يكون وسيلة لالعتامد والتوّكل، وبيانًا ملا يتقتّرب بته إىل اهللّ متن الكتف والترتك

 «.  عليه  وسبل التوّكلوهجران اآلثام عند التوفيق للداللة إىل طريق الفزع إىل اهللّ

 .030بحوث يف الصحيفة السجادية، الشيخ صالب الطائي :

فحستب  أعرتُف بأّّن   أستسلم لك بدون معصية أو متّرد عليك، بل عند إحستانك»سابعًا: 

املطيع ألوامترك  كنت أقلع عن عصيانك، و  يكن ذلك منّي شأن املستسلم لك عىل الدوام

 .077حيفة السجادية، عّباس عيل املوسوي: يف رحاب الص «.باستمرار

مطيعتاً  يعنتي: متا   أكتن ،أنا معرتف بأّّن لست منقادًا عند إحسانك إاّل بترتك معصتيتك»ثامنًا: 

ريتاض العتارفني يف  ح صتحيفة «.لست قابالً إلحسانك، مع أّنك يف حالة معصيتي حتسن إيلّ 

: الشتيخ حمّمتد تقتي  يعتمتداري، حّققته: عليته سيّد الساجدين، حمّمد بن حمّمد دارا ، عّلتق

 .والتفسري املذكور أعاله )الثامن( للمؤلف حمّمد دارا . 371حسني دركاهي، ص

أعتتذر  إاّل زائدة ... املراد اإلقرار بحصول العصتيان وقتت إحستانه تعتاىل إاّل أّنته»تاسعًا: 

انك إيّل بتالنعم بتأن   أستستلم حتني إحست»بعبارة أخرى: «.قالع عنه والتوبة بعد ذلكباإل

نظر: املصدر الستابق، ولكتن اُ «.قد أقلعت عن العصيان اآلن أطيعك وال أعصيك، ولكنّي

 هذا الرأي للمعّلق الشيخ  يعتمداري.

أستستلم ...  مقتّر لتك بتأّّن  : »×تنبيه: ورد يف نسخة الكفعمي وابن أشناس بدل قوله 

مع وفور إحسانك من  ا من إحسانك، و  أسلممقّر لك بأّّن   أخُل يف احلاالت كّله»هكذا: 

 .310السّيد اجلزائري:  ،نظر: نور األنواراُ «.عصيانك



012 التوبة
 

 (1).سؤال البائس املحتاج بشّدةاهلل  السؤال من. 01

 (2).بخجل واستحياءاهلل  السؤال من. 01

 (3).سؤال من استكثر ذنوبه واعرتف بخطيئتهاهلل  السؤال من. 01

سؤال من اشتّدت فاقته وضعفت قّوته وكثترت ذنوبته، اهلل  السؤال من. 12 

اهلل  ّويتتًا وال لذنبتته غتتافرًا غتتريستتؤال متتن ال جيتتد لفاقتتته مغيثتتًا وال لضتتعفه مق

 (4).عّزوجل

 ،وزّلة قتدمي، وُعتد بحلمتك عتىل جهتيلموالي ارحم كبويت حلرِّ وجهي، »

وبإحسانك عىل إساءيت، فأنا املقّر بذنبي املعرتف بخطيئتي، وهذه يدي وناصيتي 

ونفاد أيامي، واقرتاب أجتيل، وضتعفي  ،أستكني بالقود من نفيس، ارحم شيبتي

 (5).«وقّلة حيلتي ،ومسكنتي

 تنبييان: 
اهلل  جيدر بنا عند طلب املغفرة ألنفسنا أن نطلب ذلك أيضًا لغرينا من عباد. 3

 (6).الصاحلني

                                                
 [30]دعاء «. ]أي: املفتقر، الكثري العيال[ سائلك ... سؤال  البائس املعيل( »3)

 [30]دعاء «. سائلك عىل احلياء منّي( »0)

]دعاء «. أكثر ذنوباً  تيا إهلي  تأنا »، [10]دعاء «. سؤال من استكثر ذنوبه واعرتف بخطيئته( »1)

33] 

من ال جيد  الّلهم إّّن أسألك سؤال من اشتّدت فاقته، وضعفت قّوته، وكثرت ذنوبه، سؤال( »7)

 [17]دعاء «. يًا، وال لذنبه غافرًا غريكوال لضعفه مقوّ  ،لفاقته مغيثاً 

 .11( دعاء 1)

 [71ء ]دعا«. أسألك الّلهم ... أن تغفر لنا وهلم( »3)
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ننسى بع  األحيان ارتكابنا لتبع  التذنوب، فنغفتل عتن االستتغفار . 0

وهذا ما يدعونا عند التوبة أن نطلب منه تعاىل ليغفر لنا مجيتع التبعتات، ، والتوبة

اهلل  كانت التبعات التي لنا علم هبا أو التبعات التي نسيناها، وكّلهتن بعتني سواء

وخيّفتف عنّتا  ،أن حيّط عنّا وزرهااهلل  ونسأل، وعلمه الذي ال ينسى ،التي ال تنام

  (1).ويعصمنا من اقرتاف مثلها ،ثقلها

 :بةانالحاالت المطلوبة عند اإل
 التذلل هلل.. 3

 . االستكانة هلل. 0

 الظن باهلل.  حسن. 1

 الثقة بام عند اهلل.. 7

 الرجاء باهلل.. 1

 الشعور بالغربة. . 3

 الشعور بالذّلة أمام اهلل.. 1 

 الشعور بالبؤس واهلوان.. 1

 الشعور بالفقر يف كّل  ء هلل.. 1

 الشعور باخلوف والوجل من اهلل.. 32 

                                                
الّلهم إّنك أعلم بام عملت، فاغفر يل ما علمت، وارصفني بقتدرتك إىل متا أحببتت.الّلهم ( »3)

وعلمك التذي ال  وعيّل تبعات قد حفظتهن وتبعات قد نسيتهن، وكّلهن بعينك التي ال تنام

ثقلهتا، واعصتمني متن أن  ينسى، فعّوض منها أهلها، واحطط عنّي وزرها، وخّفتف عنّتي

 [13]دعاء «. أقارف مثلها
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 االستجارة باهلل.. 33

 اخلشية من اهلل.. 30

 اهلل.الترّضع إىل . 31 

 االستعاذة باهلل.. 37

 االلتجاء إىل اهلل.. 31

 التواضع أمام اهلل.. 33 

 مراعاة األدب والنزاهة مع اهلل.. 31

 (1).تصغري النفس أمام اهلل. 31

 :الحاالت القلبية والنفسية المطلوبة حين التوبة

 االستحياء من اهلل.. 0   األمل باهلل.. 3 

 باهلل.الثقة . 7   الرغبة يف اهلل.. 1

 اخلوف من اهلل.. 3 أوسع من ذنبه.اهلل  يقان بأّن رمحةاإل. 1

 فقط.باهلل  الطمع. 1     القصد بإخالص.. 1

 التواضع هلل.. 32  فقط.اهلل  الفزع من. 1

 الترّضع إىل اهلل.. 30   التذّلل هلل.. 33

                                                
بتام  نابة إليك، والتذّلل واالستكانة لتك، وحستن الظتن بتك، والثقتةإلُثّم اّتبعت ذلك با( »3)

وستألتك مستألة احلقتري التذليل ، عندك، وشّفعته برجائك الذي قّل ما خييب عليه راجيك

 بتكترّب ال مستطيالً  ،وترّضعًا وتعّوذًا وتلّوذاً  البائس الفقري اخلائف املستجري، ومع ذلك خيفة

]أي :االنبساط واالجرتاء عىل من له منزلة عنده[ املطيعتني، وال  املتكرّبين، وال متعاليًا بداّلة

]أي :متعاليًا[ بشفاعة الشافعني، وأنا بعد أقّل األقّلني، وأذّل األذّلني، ومثل التذّرة  مستطيالً 

 [71]دعاء «. أودوّنا
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 اخلشوع هلل.. 37   اخلضوع هلل.. 31 

 وبيذه الحاالت يبادر التائب إلى: 
 بّه أرساره إىل اهلل.. 0   كشف مهومه هلل. .3

 عّد ذنوبه أمام اهلل.. 1

 (1).من عظيم ذنوبه وقبيب ما فضحه يف حكم اهللباهلل  ُثّم يستغيه العبد

 طلب التوبة: 
عّزوجتل  اهلل أفضل ما ينبغي لنا االّتصاف به عند طلبنا التوبة هو احليتاء متن

هتتذا احليتتاء يف وجودنتتا  بغتتي أن يتتتجىّل وين، (2)إزاء ارتكابنتتا لألفعتتال الستتّيئة

 :باألشكال التالية

 (3).تعاىلاهلل  فيضان دموع العني نتيجة اخلوف من. 3

 (4).تعاىلاهلل  خفقان القلب نتيجة اخلشية من. 0

 (5).تعاىلاهلل  خضوع اجلوارح نتيجة اهليبة من. 1

                                                
يقينتًا،  ووّجه رغبته إليك ثقة بتك، فأّمتك بطمعتهفأقبل نحوك مؤّماًل لك مستحييًا منك، ( »3)

روعته متن كتّل  وقصدك بخوفه إخالصًا، قد خال طمعه من كّل مطموع فيه غريك، وأفترخ

األرض متخّشتعًا، وطاطتأ  ره إىلتحمذور منه سواك، فمثل بني يديك مترّضعًا، وغم  بص

ًا، وعّدد من ذنوبه ما أنتت خضوع رأسه لعّزتك متذّلاًل، وأبّثك من رّسه ما أنت أعلم به منه

وعًا، واستغاث بتك متن عظتيم متاوقع بته يف علمتك وقبتيب متا فضتحه يف شأحىص هلا خ

 [13]دعاء «. حكمك

 [33]دعاء «. كّل ذلك حياًء منك لسوء عميل( »... 0)

 [33]دعاء «. قد ترى يا إهلي في  دمعي من خيفتك( »1)

 [33]دعاء «. ي من خشيتك]أي: خفقان واضطراب[ قلب قد ترى ... وجيب( »7)

 [33]دعاء «. ]أي: انحالل[ جوارحي من هيبتك قد ترى ... انتقاض( »1)
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 (1).َخ  د الصوت وعدم القدرة عىل رفعه باالستغاثة. 7

 (2).عّز وجلاهلل  لسان عن الدعاء والترّضع إىلعجز ال. 1

 :األقربون إلى الغفران اإللي 
كّلام يكون العبد عند التوبتة صتاغرًا، ذلتياًل، خاضتعًا، خاشتعًا، خائفتًا، . 3

وجليل خطاياه، مستجريًا بصفب اهلل، الئذًا برمحتته، مؤمنتًا  ،معرتفًا بعظيم ذنوبه

منه متانع، فإّنته ستيكون أقترب إىل نيتل العفتو  وال يمنعه ،بأّنه ال جيريه منه جمري

  (3).والغفران اإلهلي

بطاعته وّنانا عن معصيته فخالفنتاه، و  تكتن خمالفتنتا متن اهلل  إذا أمرنا. 0 

منطلتق العنتتاد واالستتكبار، بتتل كانتت متتن منطلتق تلبيتتة اهلتوى واالنختتداع 

وواثقني بتجتاوزه،  ،وراجني عفوه ،بإغواءات الشيطان، وكنّا عارفني بوعيد اهلل

ئة، فإّننتا ُثّم أقررنا عىل أنفسنا باإلساءة والتذنوب، واعرتفنتا هلل بارتكتاب الستيّ 

 (4).سنكون أقرب إىل نيل العفو اإلهلي ممن   متتلك توبته هذه املواصفات

له تويبدي تذّلت ،باستمراراهلل  الرمحة اإلهلية أقرب للتائب الذي يتوّسل إىل. 1

                                                
 [33]دعاء «. ولذلك َخد صويت عن اجلأر إليك( »3)

 [33]دعاء «. وكّل لساّن عن مناجاتك( »0)

حتّملته،  الذنوب معرتفًا بعظيم من ،وها أنا ذا بني يديك صاغرًا ذلياًل خاضعًا خاشعًا خائفاً ( »1)

أّنته ال جيتريّن منتك  وجليل من اخلطايا اجرتمته، مستجريًا بصفحك، الئذًا برمحتك، موقنتاً 

 [71]دعاء «. جمري، وال يمنعني منك مانع

معصتيتك  الّلهم وأنا عبدك الذي ... أمرته فلم يتأمتر، وزجرتته فلتم ينزجتر، وّنيتته عتن( »7)

]أي:  إىل ما زّيلته كبارًا عليك، بل دعاه هواهفخالف أمرك إىل ّنيك، ال معاندة لك، وال است

راجيًا  ،رصفته[، وإىل ما حّذرته، وأعانه عىل ذلك عدّوك وعدّوه، فأقدم عليه عارفًا بوعيدك

 [71]دعاء «. لعفوك، واثقًا بتجاوزك، وكان أحّق عبادك مع مامننت عليه أال يفعل
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 (1).تعاىلاهلل  عرتف بسوء موقفه بني يديوي ،وشّدة مسكنته

 (2).تعاىلاهلل  املغفرة اإلهلية أقرب للباكي واملتذّلل بني يدي. 7

واإلقرار أمامه بقبب ما ارتكبنتاه متن أفعتال ستّيئة، اهلل  الوقوف بني يدي. 1 

وإظهار اخلوف واخلشية من سخطه تعاىل ومقته، يقّربنا إىل غفرانه تعاىل والنجتاة 

 (3).بهمن عذا

 ليغفر لنا.اهلل  إذا وفدنا إىل. 3 

 وقصدناه ليساحمنا ويتجاوز عن ذنوبنا.

 وتوّجهنا نحوه بشوق وهلفة ليعفو عنّا.

 وجل. واعتمدنا ووثقنا بفضله عزّ 

 :ونحن عىل يقني بأّننا

 ليس لنا ما يوجب لنا مغفرة اهلل.

 وليس لنا ما نستحق به عفو اهلل.

 ا عىل أنفسنا إاّل فضل اهلل.وليس عندنا  ء بعد أن حكمن

وفضتله اهلل  إاّل التدخول يف دائترة لطتف ت إن شتاء اهلل ت فلن يكون نصيبنا

 (4).وإحسانه

                                                
 [33]دعاء «. وسوء موقفي ،فارحم طول ترّضعي، وشّدة مسكنتي( »3)

ر لك وجهه( »... 0) «. تذلاًل؟ أم أنت غافر ملن بكاك فأرسع يف البكاء؟ أم أنت متجاوز عّمن عفَّ

 [33]دعاء 

اعترتايف لتك بقبتيب متا  فهل ينفعني يا إهلي إقراري عندك بسوء ما اكتسبت؟ وهل ينجيني منك( »1)

 [30]دعاء «. ي مقتك؟يف وقت دعائ ارتكبت؟ أم أوجبت يل يف مقامي هذا سخطك؟ أم لزمني

وثقتت،  الّلهم إىل مغفرتك وفدت، وإىل عفوك قصدت، وإىل هاوزك اشتقت، وبفضتلك( »7)

 



000 التوبة
 

 :حين التوبةاهلل  نداء

 :(1)هبا عند التوبةاهلل  النداءات التي حيسن دعوة

 «.أي أرحم الرامحني». 3 

 «.يا أرحم من انتابه املسرتمحون». 0

 «.اف به املستغفرونيا أعطف من أط». 1 

 «.يا من عفوه أكثر من نقمته». 7

 «.يا من رضاه أوفر من سخطه». 1 

 «.يا من حتّمد إىل خلقه بحسن التجاوز». 3

 «.يا من عّود عباده قبول اإلنابة». 1 

 «.يا من استصلب فاسدهم بالتوبة». 1

 «.يا من ر  من فعلهم باليسري». 1 

 «.يا من كاىف قليلهم بالكثري». 32

 «.يا من ضمن هلم إجابة الدعاء». 33 

 «.يا من وعدهم عىل نفسه بتفّضله حسن اجلزاء». 30

 :آثار التوبة

 (2).التوبة تصون اإلنسان من شقاء النقمة اإلهلية. 3

                                                
وليس عندي ما يوجب يل مغفرتتك، وال يف عمتيل متا أستتحق بته عفتوك، ومتايل بعتد أن 

 [02]دعاء «. وتفّضل عيلّ  ،حكمت عىل نفيس إاّل فضلك، فصّل عىل حمّمد وآله

 .30دعاء  (3)

 [73]دعاء «. ال يشقى بنقمتك املستغفرون»( 0)
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التوبة تصون اجلوارح من تبعات الذنب الذي ارتكبه اإلنسان هبا، وهعل . 0

 (1).وبطشهاهلل  يم سطوةا خياف املعتدون من ألصاحبها يف أمان ممّ 

 (2).التوبة تقوم بإصالح هذا الفساد الناتج من الذنوب يف نفس اإلنسان. 1 

التوبة تطّهر القلب والنفس متن الشتوائب واألدران واألوستاخ املعنويتة . 7

 (3).للذنوب واملعايص

وأوساخ العصيان ودرن اخلطايتا والتذنوب بحاجتة إىل  دنس :بعبارة أخرى

بعد ذلك لبتاس اهلل  ّهر اإلنسان قلبه ونفسه بالتوبة، فسيلبسهتطهري، فإذا ط

 العافية، وحييطه بنعمه الواسعة وفضله العظيم، ويؤّيده ويوّفقه ويستّدده بلطفته،

 (4).ويعينه عىل النيّة الصاحلة والقول املر  والعمل احلسن

 ،التوبة النصتوح تتؤّدي إىل حمتو مجيتع ذنتوب العبتد الكبترية والصتغرية. 1

 (5).املرتكبة يف العالنية أو يف اخلفاءو

عنّا بسبب سوء أفعالنا، ويرتكنا يف دائرة احلرمتان متن ألطافته اهلل  يعرض. 3

اخلاصة، ولكن تقل نسبة هذا اإلعراض عندما نقبل عليه ونرغتب فيته ونتوّجته 

                                                
خيتاف  ]أي: انفرادهتا[ متن تبعاتتك، وتتأمن ممتا توبًة تسلم هبا كّل حاجة عتىل حياهلتا( »... 3)

 [13]دعاء «. املعتدون من أليم سطواتك

 [30]دعاء «. يا من استصلب فاسدهم بالتوبة( »0)

 [33]دعاء «. طّهرّن بالتوبة( »1)

 ،برسبال عافيتتك من دنس العصيان، وأذهب عنّي درن اخلطايا، ورسبلنيهب يل التطهري ( »7)

، وأّيتدّن فضتلك وطولتك فاتك، وجّللني ستوابغ نعامئتك، وظتاهر لتدّي اورّدّن رداء مع

]دعتاء «. ومستحسن العمتل، ومر  القول ،بتوفيقك وتسديدك، وأعنّي عىل صالب النية

71] 

عالنيتة وال  وال تتذر معهتا ،بتًا صتغرية وال كبتريةتب عيّل توبة نصوحًا ال تبتق معهتا ذنو( »1)

 [71]دعاء «. رسيرة



002 التوبة
 

 (1).إليه بتواضع وخشوع من باب التوبة واإلنابة

نتيجتة طهتارة  ،طيب وهناء ولّذة خاّصتةيشعر اإلنسان بعد التوبة بربد و. 1 

 (2).قلبه من شوائب وأدران الذنوب واملعايص

التوبة ضّد اليأس، وال يوجد أّي داعي للقنوط واليأس من الرمحة اإلهلية، . 1

 (3).باب التوبة أمامنااهلل  وقد فتب

 كسر التوبة: 
 (4).من شقوة العبد أّنه يعود إىل املعصية مّرة أخرى بعد التوبة

 كمال التوبة:

توبته، وعدم العودة إىل ذنبه وخطيئته   كامل التوبة أن يقّرر اإلنسان عدم نق

ى تبحيه ال حتتاج توبته إىل توبة أخرى، بل تكون توبته هذه موجبة ملحو ما مض

 (5).والسالمة فيام بقي

 شروط قبول التوبة الكاملة:

 :من  وط قبول التوبة الكاملة أن يتوب اإلنسان من

                                                
]أي:  إهلي ... ال تعرض عنّي وقد أقبلت عليك، وال حترمني وقد رغبت إليك، والهبهني( »3)

 [33]دعاء «. ]أي: قمت[ بني يديك ال تستقبلني بام أكره[ بالرّد وقد انتصبت

 [31]دعاء «. من الذنوب[]أي:  أذقني برد السالمة( »0)

 [30]دعاء «. سبحانك ال أيأس منك، وقد فتحت يل باب التوبة إليك( »1)

 [71]دعاء ...«. فاستغفرت فأقلت، فعدت ( »... 7)

وخطيئتته،  الّلهم أيام عبد تاب إليك وهو يف علم الغيب عندك فاسخ لتوبته، وعائد يف ذنبته( »1)

إىل توبتة، توبتة  توبتة ال أحتتاج بعتدهافإّّن أعوذ بك أن أكون كذلك، فاجعل تتوبتي هتذه 

 [13]دعاء «. موجبة ملحو ما سلف والسالمة فيام بقي
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 كبائر ذنوبه وصغائرها.. 3

 بواطن سّيئاته وظواهرها.. 0

 خطاياه القديمة واحلديثة.. 1

 :توبًة بحيه

 أّوالً: ال حيّدث نفسه بعدها بمعصية.

 ثانيًا: ال يضمر أن يعود يف خطيئة.

 ثالثًا: يعطي هلل  طًا بأن ال يعود إىل ارتكاب ما يكره اهلل.

 إىل فعل ما ذّمه اهلل.  رابعًا: يعطي هلل ضامنًا بأن ال يرجع

 (1).خامسًا: يعطي هلل عهدًا بأن ال يتقّرب إىل مجيع معايص اهلل

 :موانع كسر التوبة
ينبغي عىل الشخص الذي ال يريد معاودة ارتكتاب التذنوب أن يقتوم بحتّل 

وإزالة دوافع ارتكاب الذنوب عتن طريتق طلتب العلتم  ،املشكلة من جذورها

 (2).واكتساب البصرية

 :التوبةتجديد 
لنيتل العصتمة التتي باهلل  جيدر بنا هديد التوبة يف بداية كّل شهر، واالستعانة

                                                
ئايت ستتيّ  وبتتواطن ،الّلهتتم إّّن أتتتوب إليتتك يف مقتتامي هتتذا متتن كبتتائر ذنتتو  وصتتغائرها( »3)

ث نفسته  ]أي: خطيئايت السابقة[ وحوادثهتا، توبتة متن وسوالف زاّليت ،وظواهرها ال حيتدِّ

مر أن يعود يف خطيئتة ...ولتك يتا رّب  طتي أاّل أعتود يف مكروهتك، بمعصية، وال يض

 [13]دعاء «. أن أهجر مجيع معاصيك وضامّن أاّل أرجع يف مذمومك، وعهدي

 [13]دعاء ...«. الّلهم إّّن أعتذر إليك من جهيل ( »0)



002 التوبة
 

ليحفظنا اهلل  متنعنا من ارتكاب اخلطايا واآلثام خالل الشهر املقبل، والسؤال من

يف الشهر اجلديد من مبا ة معصيته، وأن يلهمنا ويوّفقنا يف هتذا الشتهر لشتكر 

صّحة والعافية، ويكّمل علينا ذلك بتوفيقنتا إىل طاعتته نعمه، ويلبسنا فيه رداء ال

 (1).وااللتزام بأمره

 ف  دوام توبة العبد: اهلل  رغبة

منّا االعترتاف صتباحًا ومستاًء بقّلتة أعاملنتا، واإلقترار بتذنوبنا اهلل  حيّب . 3

وخطايانا، واإلذعان بإرسافنا عىل أنفسنا، وااللتفات إىل وقوعنا يف أوديتة التذّل 

 (2).انة نتيجة ارتكابنا للذنوبوامله

متن اهلل  العبد الذي خيضع لألوامر اإلهليتة، ويتربأ إىلاهلل  أحّب العباد إىل. 0

متتن اإلرصار عتتىل بتتاهلل  االستتتكبار، ويتجنّتتب املداومتتة عتتىل التتذنب، ويتعتتّوذ

 (3).املعايص، ويداوم عىل االستغفار إزاء ما قرّص 

 :التوبة وحسن العاقبة
نّا تنقيض، وعمر كّل واحد منّا يفنتى، والبتّد متن استتجابة حياة كّل واحد م

اهلل  ولكتتن متتا أمجتتل بنتتا أن نرجتتع إىل، دعتتوة ملتتك املتتوت، والرجتتوع إىل اهلل

                                                
معصتيتك،  ةالّلهم ... وّفقنا فيه للتوبة، واعصمنا فيه من احلوبة، واحفظنا فيته متن مبتا ( »3)

]أي: الواقيتة أو السترت[ العافيتة، وأمتتم علينتا  وأوزعنا فيه شكر نعمتك، وألبسنا فيه جنن

 [71]دعاء «. باستكامل طاعتك فيه املنّة

رسايف عتىل إبت الّلهم إّّن أصبب وأميس مستقاًل لعميل، معرتفًا بتذنبي، مقتّرًا بخطايتاي، أنتا( »0)

 [10]دعاء «. نفيس ذليل

دك إليك من ترك االستكبار عليك، وجانب اإلرصار، ولزم االستغفار، وأنا أبرأ أحّب عبا( »1)

 [30]دعاء «. فيه تإليك من أن أستكرب، وأعوذ بك من أن أرّص، وأستغفرك ملا قرّص 
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، وصحيفة أعاملنا خمتومتة بتوبتة مقبولتة، ستاترة لكتّل أعاملنتا الستّيئة الستابقة

 (1).معّززين مكّرمني، وال يفضحنا أمام اخلالئقاهلل  فيستقبلنا

 لتوحيد والشرك واإللحادا
 (2).ال إله إاّل اهلل :التوحْد

 (3).من يرزقهم وهم يعبدون غريهاهلل  أحقر العباد عند :الرشك

 (4).عباده من اإلحلاد والشك يف أمرهاهلل  جينّب :اإلحلاد

 التوّسل
 :أهمية التوسّل

 (5).نا من خليبةلدعائنا وصيانتاهلل  يوجب توّسلنا بمحّمد وآل حمّمد يف الدعاء استجابة

 :تعالىاهلل  أهم موارد التوسّل بيا إلى
  (6).العظيم الذي أمر رسوله أن يسّبحه بهاهلل  اسم. 3

                                                
دعوتك التتي  ]أي: انقضت[ مدد أعامرنا، واستحرضتنا إذا انقضت أيام حياتنا، وترّصمت( »3)

ّل عىل حمّمد وآله، واجعل ختام ماحتيص علينا كتبة أعاملنتا توبتة البّد منها ومن إجابتها، فص

]أي: اكتستبناه[، وال معصتية  اجرتحنتاه ]أي: ال تطلعنا[ بعدها عىل ذنتب مقبولة ال توقفنا

]أي: بمترأى ومنظتر متن  عتىل رؤوس األشتهاد اقرتفناها، وال تكشتف عنّتا سترتًا سترتته

 [33]دعاء «. كشف[ أخبار عبادكتُ ]أي:  تبلو احلارضين يف يوم القيامة[ يوم

 [13]دعاء «. ال إله إاّل أنت( »0)

 [10]دعاء «. أهوّنم عليك من أنت ترزقه وهو يعبد غريك( »1)

 [3]دعاء «. جنّبنا من اإلحلاد والشك يف أمرهاحلمد هلل عىل ما ...  ( »7)

 [31اء ]دع«. فأسألك بك وبمحّمد وآله صلواتك عليهم أن ال ترّدّن خائباً ( »1)

 [10]دعاء «. إهلي أسألك ... باسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسّبحك به( »3)



007 التوفیق اإللهي
 

التوّسل باملخزون من أستامئه تعتاىل، وهتو اهلل  وإحدى موارد التوّسل بأسامء

 (1).أحدًا من أنبيائه وأوصيائهاهلل  االسم الذي   يطلع عليه

 (2).جالل وجهه الكريمباهلل  التوّسل إىل. 0

ومتا هلتام متن درجتات × ووالية عيّل ’ بنبّوة حمّمد اهلل  التوّسل إىل. 1

 (3).وجلعزّ اهلل  رفيعة ومقام كريم عند

 التوفيق اإللهي  
وال ستّيام ، (4)إّننا بحاجة يف مسري حياتنا إىل التوفيق والتسديد والتأييد اإلهلي

عقابته تعتاىل، حيته نكتون يف هتذه  من أجل نيل الرضوان اإلهلي والوقاية من

احلالة بأشّد احلاجة إىل توفيق إهلي نابع من رمحته تعاىل؛ ليكون هذا التوفيق ستّلاًم 

 (5).وجلضوانه تعاىل، ونأمن من عقابه عزّ نعرج به إىل ر

 التوّكل على اهلل
 (6).هو امللجأ احلقيقي الوحيد الذي يستحق التوّكل عليهاهلل  إنّ . 3

                                                
 [12]دعاء «. فأسألك الّلهم باملخزون من أسامئك( »3)

 [10]دعاء «. إهلي أسألك ... بجالل وجهك الكريم( »0)

]دعتاء «. هبام... إليكالّلهم فإّّن أتقّرب إليك باملحّمدية الرفيعة والعلوية البيضاء، وأتوّجه ( »1)

71] 

 [1]دعاء «. الّلهم ... أّيدنا بتوفيقك وسّددنا بتسديدك( »7)

وآمتن بته  ،رضتوانك أعرج به إىل فهب يل يا إهلي من رمحتك ودوام توفيقك ما أخّتذه سّلامً ( »1)

 [30]دعاء «. هب يل ما جيب عيّل لك»[، 71]دعاء «. من عقابك

 [10عاء ]د«. إهلي ... عليك أتوّكل( »3)
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 (1).أبدًا من يتوّكل عليهاهلل  ه اهلل، وال خيّيبيكفياهلل  ل عىلمن يتوكّ . 0

 :التحلّ  بصدق التوكّل
اهلل  متتن أراد التتتحيّل بصتتدق التوّكتتل عتتىل اهلل، فعليتته أن يطلتتب ذلتتك متتن

 (2).وجلعزّ 

 :من آثار التوكّل على اهلل
واحلصتول عتتىل  ،وحتقيتق األمتاّن ،نيتتل املبتغتىاهلل  متن آثتار التوّكتل عتىل

 (3).طلوبامل

 الثواب والعق اب
 :الثواب
 (5).وهو ال يضّيع أجرهم أبداً ، (4)جزاء املحسننياهلل  ضمن

 التفضّل اإللي  ف  الثواب: 
عباده إزاء أعامهلم العبادية، وكأّّنم قاموا هبا باستطاعتهم الذاتية اهلل  يثيب. 3

ده متن قتدرة هتو مالتك ملتا مّلتك عبتا ت يف الواقع ت ولكن اهلل، ال بتوفيقه تعاىل

 واستطاعة، وهو املتفّضل عىل العباد بجعل الثواب إزاء أعامهلم العبادية.

                                                
 [13]دعاء «. وتلقى من توّكل عليك»، [13]دعاء «. من ُتوّكل عليه ىالّلهم إّنك ... أكف( »3)

 [17]دعاء «. الّلهم ... هب يل صدق التوّكل عليك( »0)

 [01]دعاء «. الّلهم اجعلني من ... غري املمنوعني بالتوّكل عليك( »1)

 [72]دعاء «. يا ضامن جزاء املحسنني( »7)

 [13]دعاء «. الّلهم ... يا من ال يضّيع لديه أجر املحسنني( »1)



009 الثواب والعقاب
 

 (1).وفضله أّوالً وآخراً اهلل  والعبد ال يؤّدي الطاعات اإلهلية إاّل بتوفيق

القليل من أعامل العباد الصاحلة بالكثري متن األجتر ت  بتفّضله ت يكافئ اهلل. 0

 (2).والثواب الدائم

 والتفّضل اإلهلي واضب جّدًا يف تعامله مع من أطاعه أو عصاه. الكرم . 1 

 فإّنه يشكر املطيع ويزّوده بأسباب الوصول إىل رضاه تعاىل. 

 ويمهل العايص وال يؤاخذه فورًا لعّله ينيب إليه تعاىل. 

من املطيع والعايص ما   يستحق، وحيسن إىل كّل منهام بتام ال  اّل ً كاهلل  ويعطي

 مله. يستحق من ع

العبد عىل ما وّفقه من طاعة ألوشك أن يفقتد هتذا العبتد ثوابته اهلل  ولو كافأ

وتزول عنه النعم اإلهلية، ولكنّه تعاىل جيازيه بكرمته عتىل املتّدة القصترية الفانيتة 

باملّدة الطويلة اخلالدة، وعىل الغاية القريبة واألهداف واملقاصد الدنيوية بالغايتة 

 (3).منتهى الكرم اإلهلي العظيم املديدة الباقية، وهذا

                                                
ا ملكتو حّتى كأّن شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثواهبم، وأعظمت عنه جتزاءهم أمتر( »... 3)

 ملكتت . يتا  استطاعة االمتناع منه دونك فكافيتهم، أو   يكن ستببه بيتدك فجتازيتهم، بتل

]دعتاء «. يف طاعتك دت ثواهبم قبل أن يفيضواإهلي . أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك، وأعد

11] 

 [30]دعاء «. قليلهم بالكثري... يا من وعدهم عىل نفسه بتفّضله حسن اجلزاء يا من كاىف( »0)

فسبحانك ما أبني كرمك يف معاملة من أطاعتك أو عصتاك؟ تشتكر للمطيتع ماأنتت ( »1)

متا  جيتب لته،  متنهام  ًت كتاّل توّليته فيه، ومتيل للعايص فيام متلك معاجلته فيته، أعطيت

ولو كافتأت املطيتع عتىل متا أنتت توّليتته  ،منهام بام يقرص عمله عنه وتفّضلت عىل كل  

ألوشك أن يفقد ثوابك، وأن تزول عنه نعمتك، ولكنتك بكرمتك جازيتته عتىل املتّدة 

ديتدة الغايتة القريبتة الزائلتة بالغايتة امل القصرية الفانية باملّدة الطويلة اخلالتدة، وعتىل

 [11]دعاء «. الباقية



معارف الصحیفة السجادیة 011
 

أن يالحظ يف حماسبته للعباد ما منحهم متن قتدرة وأستباب   اهلل  لو أراد. 7

يستحقون به الثواب، ولكنّه تعاىل يتفّضتل عتىل العبتاد وحياستبهم  يئاً ش ميبق هل

 (1).وكأّنه مّلكهم القدرة واألسباب التي أعطاها إياهم

بحيه  ،لعبد بمنتهى الفضل والكرم واإلحسانمع ااهلل  يتعامل :بصورة عاّمة 

يمكن القول بأّن العبد اهلالك ما أشقاه بحيه   يشتمله هتذا الكتم اهلائتل متن 

 (2).الفضل والكرم واإلحسان اإلهلي

 :الثواب ومضاعفة الحسنات
إىل هارة مربحة، وفتب لنا أبواب رمحته، فزاد يف التثمن وأعطتى اهلل  دعانا. 3

 الزيادة. 

ْش تعاىل: )فقال  ُك عا لا ناِة كا سا اء بِاحْلا َ جا ى إ ِاَّ يما يالا ُُيْييا ًاِة كا ِّْ ي ياء بِالسَّ َ جا ما ياوا ْمثااِِلا ُر أا

ا ها  [332األنعام: ] .(ِمْثلا

بِْلِ : )عّزوجلوقال  ْم ِِف سا اِلاُ َا ُينِفُقونا أاْموا ثاُل الَِّذي يْب ا اهلل  مَّ بَّيٍة أانباتايْ  سا ثاِل حا ما كا

ناابِلا ِِف كُ  بٍَّة وا سا ًاُة حا ٍة مِّ اء اهلللِّ ُسنُبلا اَ ياشا
اِعُ  ملِ  [033البقرة: ] .(ُيضا

ا الَِّذم ُيْقِرُض وقال تعاىل: ) َ ذا ةا اهلل  مَّ ثِيْيا ا كا اكا ْضيعا
ُك لايُك أا ياِعفا ُْضا يناا كا سا ا حا ْرضا ( قا

                                                
حتملته عتىل  ُثّم   تسمه القصاص فيام أكل من رزقك الذي يقوى به عتىل طاعتتك، و ( »... 3)

ذلك به لذهب بجميتع  املناقشات يف اآلالت التي تسّبب باستعامهلا إىل مغفرتك، ولو فعلت

نتًا بتني يتديك ومننك، ولبقتي رهي ما كدح له ومجلة ما سعى فيه جزاء للصغرى من أياديك

هذا يا إهلي حال متن أطاعتك،  بسائر نعمك، فمتى كان يستحّق شيئًا من ثوابك؟ال، متى؟!

 [11]دعاء «. وسبيل من تعّبد لك

توصتف إاّل  ! فتباركتت أن؟فمن أكرم يا إهلي منك؟ ومن أشقى ممن هلك عليك؟ ال، من( »0)

 [11]دعاء «. باإلحسان
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 [071البقرة: ]

 وغريها من اآليات القرآنية الداّلة عىل أّنه تعاىل يضاعف احلسنات. 

من هذه الزيادة وإعطاء الثواب الكثري عتىل العمتل القليتل إاّل اهلل  و  يقصد

ومتنحهم الفتوز والستعادة حتني القتدوم  ،تقديم الربب للعباد يف هتارهتم معته

 (1).عليه

لتنمو وتزدهر وتكتون  ؛يف حسنات العبد ويضاعفها عرش أمثاهلااهلل  يزيد. 0 

 ذات عاقبة جّيدة.

ات العبد حّتى يعفو عنها ويمحو أثرهتا وكتأّن العبتد   عن سّيئاهلل  ويتجاوز

 (2).يدنو منها أبداً 

 :الثواب إزاء األعمال الصغيرة
ال يتقّبل من األعتامل الصتاحلة إاّل األعتامل العظيمتة اهلل  يتصّور البع  بأنّ 

يتقّبل كّل األعتامل الصتاحلة، وال يتدع أّي  ت يف الواقعت  واملعتّد هبا، ولكنّه تعاىل

 (3).من دون ثواب ت مهام كان صغرياً ت  لعم

 :ف  إثابة العبداهلل  موارد تفرّد
ومتن أتعتب نفسته يف ذات  ،وحده إلثابة من كان وفّيًا له يف طاعتتهاهلل  يتفّرد

                                                
يف  ]أي: التثمن[ عتىل نفستك لعبتادك، تريتد ربحهتم لسومالّلهم ... أنت الذي زدت يف ا( »3)

تبتارك استمك  ]أي: القدوم[ عليك والزيادة منك، فقلت متاجرهتم لك، وفوزهم بالوفادة

 [71]دعاء «. احلسنات وتعاليت ... وما أنزلت من نظائرهّن يف القرآن من تضاعيف

 [73]دعاء «. ّتى يعفيهائة حويتجاوز عن السيّ  ،يا من يثمر احلسنة حّتى ينّميها( »0)

 [73]دعاء «. يا من جيتبي صغري ما يتحف به( »1)
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 (1).وبذل قصارى جهده من أجل نيل مرضاته تعاىل ،اهلل

 من طرق اإلثابة اإلليية: 
 (2).ئاهتم إىل حسناتيق تبديل سيّ عباده عن طرت  بع  األحيانت  يثيب اهلل

 العقاب اإللي : 
وهتاوز  ،وتعّدي عىل حدود اهلل ،كّل ما يقوم به العبد من تقصري يف أوامر اهلل

اهلل  عىل أحكام اهلل، فإّنه يستحق إزاء ذلك املؤاخذة واملحاسبة واملعاقبة من قبتل

 (3).عّزوجل

 الفرار من العقاب اإللي : 
تخّلص متن العقتاب اإلهلتي عتن طريتق االلتجتاء إىل ال يستطيع املذنب الت

 (4).وسلطانهاهلل  اهلروب والفرار؛ ألّنه أينام يذهب فإّنه يف ظّل هيمنة

 فداحة العقاب اإللي : 
 إّننا ال نطيق حّر الشمس، فأّنى لنا حتّمل نار جهنم. 

 (5).وجلعزّ اهلل  إّننا ال نطيق صوت الرعد، فأّنى لنا حتّمل صوت غضب

                                                
«. مرضتاتك وتوّحدّن بام تتوّحد به من وىف بعهدك، وأتعب نفسه يف ذاتتك، وأجهتدها يف( »3)

 [71]دعاء 

 [.0]دعاء «. ئات بأضعافها من احلسناتمبّدل السيّ ( »0)

]دعتاء «. أحكامتك وجماوزة ،ي يف حدودكوال تؤاخذّن بتفريطي يف جنبك، وتعّدي طور( »1)

71] 

 [12]دعاء «. ومدركي إن أنا فررت ،الّلهم إّنك طالبي إن أنا هربت( »7)

النفس ... التي ال تستطيع حّر شمستك، فكيتف تستتطيع حتّر نتارك؟ والتتي التستتطيع ( »1)
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 :معاقبة واالستيزاء واالحتقارال 
ويتذيقهم  ،ويستهزء هبتم ،لعباده املذنبني أّنه يسخر منهماهلل  إحدى عقوبات

 (1).طعم استهزاء وإهانة واحتقار اآلخرين هلم

 رجاء التخلّص من العقاب اإللي : 
الصرب اهلل  ألحببنا هذا العذاب، وسألنااهلل  نا مما يزيد يف ملكلو كان عذابُ 

أن تعتاىل اهلل  كن حيه ال يزيد عذابنا شيئًا يف ملك اهلل، فإّننتا نستألعليه، ول

يرمحنا برمحته الواسعة، وأن يتجاوز عنّتا، ويتتوب علينتا؛ ألّنته هتو التتّواب 

 (2).الرحيم

 :الذريعة إلنقاذ النفس من العقاب
ذريعة ننقذ به أنفسنا متن العقتاب اإلهلتي هتو أّننتا  هأهم ما نستطيع أن نجعل

 (3).شيئًا، و  نّتخذ معه إهلاً باهلل  اهلل، و  نرشك وّحدنا

 العقاب اإللي  والعدل اإللي : 
 (4).أحدًا إاّل من منطلق إنصافه وعدلهاهلل  ال يعاقب. 3

العقاب اإلهلي يف منتهى اإلنصاف والعتدل، ولتيس فيته ذّرة متن الظلتم . 0

                                                
 [12دعاء ] «؟صوت رعدك، فكيف تستطيع صوت غضبك

 [71]دعاء «. ال سخريًا لكو ،وال تتخذّن هزوًا خللقك( »3)

لسألتك الصترب  وليس عذا  مما يزيد يف ملكك مثقال ذّرة، ولو أّن عذا  مما يزيد يف ملكك( »0)

 [12]دعاء «. عليه، وأحببت أن يكون ذلك لك

 [71]دعاء «. و  أختذ معك إهلاً  ،ووسيلتي إليك التوحيد، وذريعتي أّّن   أ ك بك شيئاً ( »1)

 [71]دعاء «. .. عقوبتك عدلالّلهم .( »7)
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وتلّطف يف الرتغيب،  ،الوعيدوتقّدم ب ،وأتّم احلّجة ،واجلور؛ ألّنه تعاىل بنّي احلّق 

ورضب األمثال، وأطال اإلمهال، وأّختر العقوبتة، وتتأّنى يف اجلتزاء لعّلهتم إىل 

 (1).رهّبم ينيبون

حدود العدل يف عقاب من عصاه، بل يكون عقابه دائاًم أقل اهلل  ال يتجاوز. 1

 (2).مما يستحقه أهل العذاب

 (3).غري ظا  ملن عاقبهماهلل  حيكم العقل البرشي والضمري اإلنساّن بأنّ . 7

يف معاقبة العباد، وإّنام العباد هتم التذين يظلمتون أنفستهم، اهلل  ال يرغب. 1

 (4).فيستحقون بذلك اجلزاء والعقوبة

 :طلب المغفرة إزاء الذنوب السيوية
أذًى إزاء اآلخرين، أو ارتكبنتا ت  بصورة مبا ة أو غري مبا ةت  إذا صدر منّا

أن اهلل  م، و  نقدر يف الدنيا من إيصتال حّقهتم إلتيهم، فإّننتا نستألظلاًم يف حّقه

بفضله فري  هؤالء بغناه، ويوفيهم حقوقهم كاملتة ت  يوم القيامةت  يتعامل معنا

من عنده تعاىل، وأن ال يتعامل معنا بعدلته؛ ألّننتا القتّوة لنتا عتىل حتّمتل نقمتته 

 (5).ذابهوغضبه تعاىل، وال طاقة لنا عىل حتّمل سخطه وع

                                                
احلجتج،  عدالً من قضائك ال هور فيه، وإنصافًا من حكمك ال حتيف عليه، فقد ظتاهرت( »3)

األمثتال، وأطلتت  وأبليت األعذار، وقد تقّدمت بالوعيد، وتلّطفت يف الرتغيب، ورضبت

 [73 ]دعاء«. باملبادرة وتأّنيت وأنت ميل ،اإلمهال، وأّخرت وأنت مستطيع للمعاجلة

 [33]دعاء «. الّلهم ... أنت الذي ال يفِرط يف عقاب من عصاه( »0)

 [11]دعاء «. فكّل الربّية معرتفة بأّنك غري ظا  ملن عاقبت( »1)

 [71]دعاء «. الّلهم يا من ال يرغب يف اجلزاء( »7)

 ببي  أو بست الّلهم وأّيام عبد من عبيدك أدركه منّي درك، أو مّسه من ناحيتي أذى، أو حلقته( »1)

]أي:  عنّتي متن ُوجتدك ظلم ففّته بحّقه، أو سبقته بمظلمته، فصّل عىل حمّمد وآله، وأرضته

 



012 الثواب والعقاب
 

 :سبيل التخلّص من عذاب االستئصال
إنزال العذاب عىل قوم نتيجة ظلمهم ألنفسهم، فال يمكن النجاة اهلل  إذا أراد

 ،للفرد الذي يعتيش بتني أوستاط ذلتك القتوم إاّل عتن طريتق االلتجتاء إىل اهلل

 (1).والطلب منه تعاىل لينجيه منه

 ة ف  الثواب والعقاب: دور النيّ
القّوة البدنية أو املاليتة الكافيتة ألداء بعت  الفترائ   ت أحياناً ت  ال يكون لنا

أو يعرتينتا  ت أو حقوق العباداهلل  سواء كانت هذه الفرائ  من حقوق ت  اإلهلية

به، فتحجبنا هذه األمور عن نيل الثتواب اهلل  النسيان أو الغفلة عن أداء ما ألزمنا

 فرائ .العظيم الذي يتّم احلصول عليه إزاء هذه ال

بحسن نوايانتا أو اّطلتع اهلل  وعطاؤه جزيل، فإذا علم ،واسع كريماهلل  ولكن

 عىل توّسلنا به لتعويضنا، فإّنه سيكتب لنا ثواب ما فاتنا.

 إزاء ظلمنا ألنفسنا.اهلل  ، فسيساحمنا«حّق اهلل»وإذا كان ما فاتنا من 

لتذين ظلمنتاهم أولئتك ااهلل  ، فستيعّوض«حّق العبتاد»وإذا كان ما فاتنا من 

 (2).ب عليهويرضيهم بحيه ال يبقى يف صحيفة أعاملنا  ء نعاق  

                                                
غناك[، وأوفه حّقه من عندك، ُثّم قني ما يوجب له حكمك، وخّلصني مما حيكم به عتدلك، 

 [11]دعاء «. بسخطك فإّن قّويت ال تستقل بنقمتك، وإّن طاقتي ال تنه 

 [71]دعاء «. فتنة أو سوء فنّجني منها لواذًا بكإذا أردت بقوم ( »3)

أو خللتٍق  الّلهم ... اق  عنّي كّل ما ألزمتنيه وفرضته عيّل لك يف وجه من وجتوه طاعتتك( »0)

 ،مقدريت، و  يستعه متايل من خلقك وإن ضعف عن ذلك بدّن، ووهنت عنه قّويت، و  تنله

ي، فتأّده تأحصيته عيّل، وأغفلته أنا من نفس وال ذات يدي، ذكرته أو نسيته، هو يا رّب مما قد

 [00]دعاء «. عنّي من جزيل عطّيتك وكبري ماعندك
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 الجار
 :ألداء حقّ الجارباهلل  االستعانة

نعيش بع  األحيان حالة الفتور أو القصور يف حّق اجلار واملؤمنني العارفني 

بتاهلل  بحّق أهل البيت   واملنابذين ألعدائهم، وهذا ما حيّتم علينتا االستتعانة

يتكّفل أمورنا ويعيننا يف هذا املجال عىل أداء متا هتو مطلتوب بأفضتل صتورة ل

 (1).ممكنة

 بعض حقوق الجار: 

 .رفقاإلرفاق بضعفائهم والتعامل معهم بلني و. 3 

 سّد احتياجاهتم املادية واملعنوية. . 0 

 عيادة مريضهم.. 1 

 هداية مسرتشدهيم.. 7 

 إخالص النصيحة ملستشريهم.. 1 

 غياب. الة شؤون القادم منهم من السفر والراجع بعد رعاي. 3 

 كتامن أرسارهم وإخفائها بحيه ال يّطلع عليها أحد.. 1 

 سرت ما حيرصون عىل سرته حياًء.. 1

 إعانة مظلوميهم وشّد عضدهم باحلّق.. 1 

 حسن مواساهتم باملعروف ومشاركتهم يف املعاش.. 32 

                                                
«. واليتتك واملنابذين ألعتدائنا بأفضتل ،الّلهم ... توّلني يف جرياّن وموايل العارفني بحّقنا( »3)

 [03]دعاء 
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بتل مستألتهم وإظهتارهم للحاجتة، إكرامهم واإلحسان إليهم باملتال ق. 33 

وهذا ما يلزم تفّقد أحواهلم ومتابعة أوضاعهم ومساعدهتم قبل وصتوهلم حالتة 

 الطلب.

 مقابلة إساءاهتم باإلحسان ومنع النفس عن جمازاهتم باملثل.. 30 

 الصفب عن املتجاوزين عىل حدودنا وحقوقنا.. 31 

 استعامل حسن الظن وحسن القصد معهم مجيعًا.. 37 

 اإلحسان وتقديم اخلري والرّب إليهم مجيعًا ومن دون حتّيز فيام بينهم.. 31 

اجتناب تعّمتد االّطتالع عتىل  :غّ  البرص عنهم من منطلق العّفة، أي. 33 

 أرسارهم وأحواهلم الشخصية والنظر إىل نسائهم وحمارمهم.

 التعامل معهم بلطف وتواضع وموّدة.. 31 

 بأذى أو مكروه . منهم ة عىل املصابنيالتحنّن والعطف والشفق. 31 

 يف التعامل معهم.  زدواجيةواالبتعاد من حالة اال ،ذكرهم باملوّدة غياباً . 31 

حمّبة بقاء النعمة عندهم وعدم زواهلا، وإظهار هتذه املحّبتة يف ستلوكنا . 02 

 فاتنا معهم. وترّص 

 ليوجب هلم ما أوجب ألقربائنا.اهلل  الطلب من. 03 

رص عىل مصاحلهم كاحلرص عتىل مصتاحلنا ومصتالب أقترب النتاس احل. 00 

 إلينا.

واألختذ بمحاستن أدبته  ،ليتوّفقهم إىل إقامتة ستنّة اهللاهلل  الدعاء متن. 01 

 (1).تعاىل

                                                
خّلتتهم،  فهم، وسدّ الّلهم ... وّفقهم إلقامة سنّتك، واألخذ بمحاسن أدبك يف إرفاق ضعي( »3)
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 الجّنة والنار
 :الجنّة

 بع  أسامء اجلنّة: . 3

 لد.البقاء الدائم واخلُ  ألّّنا دار ؛ (1)«دار املقامة التي ال تزول* »

 ّّنا ال تتغرّي من حال إىل حال.أل ؛ (2)«ل كرامته التي ال حتولحم* »

بتني متن وجمتاورة الطيّ اهلل  غاية العبد من حياته عبارة عتن نيتل رضتوان. 0

اجلليلتة التتي أعتّدها  هأوليائه تعاىل يف اجلنان التي زّينها ألصفيائه، ونيتل عطايتا

 (3).ائه من أهل اإليامن والصالح والتقوىألحبّ 

ة نّة مكان يسرتيب فيها اإلنسان، وحتيطه السكينة والطمأنينة، وتغمره اللتذّ اجل. 1

 (4).والسعادة والرسور، ويكون يف متناول يديه كّل ما يتمنّاه من النعيم إىل األبد

                                                
قتادمهم، وكتتامن  وعيادة مريضهم، وهداية مسرتشدهم، ومناصتحة مستشتريهم، وتعّهتد

مواساهتم باملتاعون، والعتود علتيهم  أرسارهم، وسرت عوراهتم، ونرصة مظلومهم، وحسن

 السؤال. باجلدة واإلفضال، وإعطاء ما جيب هلم قبل

حسن  التجاوز عن ظاملهم، وأستعملواجعلني الّلهم أجزي باإلحسان مسيئهم، وأعرض ب

جانبي هلم تواضعًا،  ة، وألنيالظن يف كاّفتهم، وأتوىّل بالرّب عاّمتهم، وأغ  برصي عنهم عفّ 

وأرّق عىل أهل البالء منهم رمحة، وأرّس هلتم بالغيتب متوّدة، وأحتّب بقتاء النعمتة عنتدهم 

 [03]دعاء «. يأرعى خلاّصت نصحًا، وأوجب هلم ما أوجب حلاّمتي، وأرعى هلم ما

   .3دعاء  (3)

 .3دعاء  (0)

أوليائك يف اجلنتان  امأل من فوائدك يدي، وسق كرائم مواهبك إيّل، وجاور   األطيبني من( »1)

 [71]دعاء «. املعّدة ألحبائك التي زّينتها ألصفيائك، وجّللني  ائف نحلك يف املقامات

الّلهتم »، [71]دعتاء «. بة أتبّوؤها وأقّر عينتاً إليه مطمئنًا، ومثا يواجعل يل عندك مقياًل آو( »7)

 [11]دعاء «. ... ارسحنا يف ملك األبد



ة والنار 019 الجن 
 

 (1).وروحه ورحيانه وجنّة نعيمه قريبة ممن يطلبوّنا منه تعاىلاهلل  رمحة. 7

 :النار

 خصائص نار جينم: 
 هبا عىل من عصاه. اهلل تغّلظ. 3

 هبا عىل من أعرض عن رضاه.اهلل  توّعد. 0

 نورها ظلمة.. 1 

 هّينها أليم.. 7

 بعيدها قريب.. 1 

 يأكل بعضها البع  اآلخر. . 3

 يصول بعضها عىل بع .. 1 

 تذر العظام رمياًم.. 1

 تسقي أهلها محياًم.. 1 

 عىل من ترّضع إليها. يال تبق. 32

 عطفها.ال ترحم من است. 33 

 (2).ليس يف عذاهبا ختفيف ملن خشع هلا واستسلم إليها. 30

                                                
 [71]دعاء «. وأوجدّن ... حالوة رمحتك وروحك ورحيانك وجنّة نعيمك( »3)

 الّلهم إّّن أعوذ بتك متن نتار تغّلظتت هبتا عتىل متن عصتاك، وتوّعتدت هبتا متن صتدف( »0)

نتار  ظلمة، وهّينها ألتيم، وبعيتدها قريتب، ومتنأعرض[ عن رضاك، ومن نار نورها ]أي:

يأكل بعضها بع ، ويصول بعضها عىل بع ، ومن نار تذر العظام رمتياًم، وتستقي أهلهتا 

استتعطفها، وال تقتدر عتىل  ّرع إليهتا، وال تترحم متنتعىل من تضت يمحياًم، ومن نار ال تبق

 [10]دعاء «. التخفيف عمن خشع هلا واستسلم إليها
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 ما ف  النار: 

 :اّنا بأحّر ما لدهيا من أليم العقوبة وشديد الوبال، وفيهاتلقى جهنم سكّ 

 عقارب فاحتة أفواهها.. 3

 حّيات حاّكة أنياهبا بعضها ببع . . 0

 (1).ّناوخيلع القلوب من مكا ، اب يقّطع األمعاء واألفئدة. 1

 العذاب ف  النار:
يبتّدل هتذه األجستام اهلل  رتق أجسام املجرمني يف نتار جهتنم، فتإنّ حتعندما 

يَما  العذاب مّرة أخرى، وقتد قتال تعتاىل: )نياملجرم أصحاهباليذوق  ؛بغريها ُكلَّ

ا ها ْْيا ا غا ْلنااُهْم ُجُلودا دَّ ْ  ُجُلوُدُهْم با   (2)[13النساء: ] .(ناِضجا

 من النار: باهلل االستعاذة
ليعيتذنا اهلل  الدعاء متنت  نظرًا لفداحة الشقاء املوجود يف جهنمت  ينبغي علينا

 (3).ويؤّخرنا عنها ،بعدنا منهاوهيدينا إىل ما يُ  ،من النار

 الجهاد
 :اليدف من الجياد

وإبتادة  ،هو استئصال الباطل ت أّوالً وبالذاتت  اهلدف من اجلهاد مع األعداء

                                                
الوبتال،  اّنا بأحّر ما لدهيا من أليم النكتال وشتديدإّّن أعوذ بك من نار... تلقى سكّ الّلهم ( »3)

ع أمعاء اهتا الصالقة بأنياهبا، و اهبا الذي يقطّ وأعوذ بك من عقارهبا الفارغة أفواهها، وحيّ 

 [10]دعاء «. اّنا، وينزع قلوهبموأفئدة سكّ 

 [71]دعاء «. وال تبّدل يل جسامً ( »0)

بفضتل  م إّّن أعوذ بك من نار... وأستهديك ملا باعد منها وأّخر عنهتا... أجترّن منهتاالّله( »1)

تقتي الكرهيتة،  إّنتك ،رمحتك، أقلني عثرايت بحسن إقالتك، وال ختذلني يتا ختري املجتريين

 [10]دعاء «. وتعطي احلسنة، وتفعل ما تريد



ة اإللهیة 020 الحج 
 

اء علتيهم بالقتتل أو ختلتيص العبتاد متن ّ هتم عتن طريتق والقض ،املعاندين

إيقاعهم يف األرس أو إبعادهم عن ساحة املواجهة مع املسلمني متن أجتل تتوفري 

 األمن للبالد اإلسالمّية. 

فليست هدفًا بذاهتا، وإّنام تصتيب املجاهتد اهلل  وأّما الشهادة والقتل يف سبيل

 (1).هداف األساسيةيف طريق حتقيقه لأل

 لجياد االبتدائ : ا

اهلدف من اجلهتاد االبتتدائي هتو حتريتر خمتلتف أقطتار التبالد متن أرس الكفتر 

 (2).والرشك

 الحّجة اإللهية    
إّن هلل كامل احلجج والرباهني والبّينات الواضحة بحيته ال يعجتزه إمتتام . 3

 (3).احلّجة عىل العباد

العباد العتذر يف تقصتريه احلّجة عىل العباد كّلهم، وليس ألحد من اهلل  أتمّ . 0

 (4).إزاء الساحة اإلهلية

                                                
بالقتتل،  عتد أن جيتتاح عتدّوكالّلهم ... فإن ختمت له بالسعادة، وقضيت له بالشهادة، فب( »3)

«. ويّل عتدّوك متدبريني وبعد أن جيهد هبم األرس، وبعد أن تأمن أطراف املسلمني، وبعد أن

 [01]دعاء 

واحلتبش  الّلهم واعمم بذلك أعداءك يف أقطار البالد متن اهلنتد والتروم والترتك واخلتزر( »0)

أسامؤهم وصفاهتم، وقد  ين ختفىالذ ،والنوبة والزنج والسقالبة والدياملة وسائر أمم الرشك

 [01]دعاء «. أحصيتهم بمعرفتك، وأ فت عليهم بقدرتك

 [71]دعاء «. و  يعيك برهان وال بيان( »... 1)

 [71]دعاء «. أعلم أّن احلّجة لك»، [13]دعاء «. فلست بريئًا فأعتذر( »7)
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 سمات الحجّة اإلليية: 

 (1).وال يمكن دحضها أبداً  ،احلّجة اإلهلية تاّمة ومطلقة. 3

 (2).احلّجة اإلهلية أعظم من أن توصف بكّلها. 0

 (3).احلّجة اإلهلية أقوى وأظهر حّجة قادرة عىل الفصل بني احلّق والباطل. 1

 الحسد
  :الحسد من آثار

 (4).يسلب من صدورنا السالمة

 :الموقف الصحيح ك  ال نحسد

ينبغي علينا عندما نرى متّتع شخص بنعمة يف دين أو دنيا أو عافية أو تقوى أو 

سعة أو رخاء أن ال يكون موقفنتا متنّتي زوال نعمتته، بتل يكتون موقفنتا رجتاء 

 (5).اىل ال غريهوالسؤال فقط منه تع ،احلصول عىل تلك النعم عن طريق اهلل

 :ك  ال نحسدباهلل  االستعانة 

قد نستصعب التخّلص بأنفسنا من حالة احلسد املهيمنة علينا، فيكون موقفنتا 

                                                
 [73]دعاء «. حّجتك قائمة ال تدح ( »3)

 [73]دعاء «. كّلهاحّجتك أجل من أن توصف ب( »0)

 [71]دعاء «. وأصدع باحلّق فرقانك( »1)

 [00]دعاء «. الّلهم ... ارزقني سالمة الصدر من احلسد( »7)

حتّى ال أرى نعمة من نعمك عىل أحد من خلقك يف دين أو دنيا أو عافية أوتقوى أو ( »... 1)

. ]دعتاء «لتك سعة أو رخاء إاّل رجوت لنفيس أفضل ذلك بك ومنك وحتدك ال  يتك

00] 



022 حسن العاقبة
 

 (1).ليخّلصنا من هذه الرذيلةباهلل  الصحيب يف هذه احلالة االستعانة

 :أفضل سبيل لمواجية الحاسدين

تت  ويبتذل غايتة جهتده ،ويتمنّى لنا زوال النعمة ،أفضل حّل إزاء من حيسدنا

ّرفاته تمن ستلوكه وتصتباهلل  من أجل اإلطاحة بنا هو االستغاثةت  وبشّتى السبل

املوذية، واهلل ال خيّيب من يتوّجه إليه، بل هو أفضل من يمكتن االلتجتاء إليته يف 

 (2).مثل هذه احلالة

 حسن العاقبة 
حستن العاقبتة،  من أهم األمور التي ينبغي أن نبذل غاية اهتاممنا هبا هتي. 3

 (3).قيدة والعملعبحيه نكون عند مفارقتنا للحياة متحّلني بالصدق يف ال

ينبغي أن يرصف اإلنسان مجيع عمره بالطاعة والعبتادة، وال ستيام عنتدما . 0

 (4).يكرب سنّه؛ ألّنه يكون عند الكرب أحوج  ء إىل حسن العاقبة

                                                
الّلهتم ... ارزقنتي ... ال أحستد أحتدًا متن »، [00]دعاء «. الّلهم ... خّلصني من احلسد( »3)

 [00]دعاء «. خلقك عىل  ء من فضلك

]أي : تتأّ   منّتي بغيظته يوشتج ،]أي: غّص بحستده[ وكم من حاسد قد  ق   بغّصته( »0)

]أي:  ]أي: طعننتتي[ بقتترف رّن]أي: آذاّن[ بحتتّد لستتانه، ووحتت بشتتّدة منّتتي[، وستتلقني

]أي :خصتاالً[   تتزل فيته،  ملراميه، وقّلدّن خالالً  غرضاً  بارتكاب[ عيوبه، وجعل عر 

رعة إجابتتك، تمستغيثًا بك، واثقتًا بست ووحرّن بكيده، وقصدّن بمكيدته، فناديتك يا إهلي

تصارك، فحّصتنتني عاملًا أّنه ال يضطهد من آوى إىل ظل كنفك، وال يفزع من جلأ إىل معقل ان

 [71]دعاء «. من بأسه بقدرتك

 [17]دعاء «. الّلهم ... اقب  عىل الصدق نفيس( »1)

 [71]دعاء «. واجعل باقي عمري يف احلج والعمرة( »7)
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والوقتوع يف  ،ط املستقيماإلنسان مهّدد يف كّل حني باالنحراف عن الرصا. 1

 أودية الضالل وسوء العاقبة.

لنا بالتي هتي أمحتد اهلل  ليختم ؛وهذا ما حيّتم علينا الدعاء دائاًم بحسن العاقبة

 (1).وأكرم مصرياً  ،عاقبة

أهم مرحلة نحتاج فيها إىل التسديد اإلهلي هي حسن العاقبة، وهلذا البتّد . 7

مهتتدين غتري ضتالني، طتائعني غتري اهلل  امن اإلرصار التدائم يف التدعاء ليميتنت

 (2).مستكرهني، تائبني غري عاصني وال مرّصين

 ،من أهم األدعية التي ينبغي علينتا االهتتامم هبتا التدعاء حلستن العاقبتة. 1 

 (3).’عىل مّلته ومّلة نبّيه حمّمد اهلل  والدعاء ليتّوفانا

 (4).مة وهي حسن العاقبةخري املنعمني، وعلينا أن نسأله متام النعاهلل  إنّ . 3

يْو ا أفضل ميتة هي ميتة يكون اإلنسان بعدها من مصاديق قوله تعتاىل: ). 1 يا

َِهِم ْيَما
بِأا ْْيا أاْيِدهيِْم وا ْسعاى ُنوُرُهم با امْلُْؤِمنااِت يا ى امْلُْؤِمنِْيا وا را  (5)[30احلديد: ] .(تا

 ا إىل اآلخرة هو أن خيتمأكثر ما نحتاج إليه عند توديعنا هلذه الدنيا وانتقالن. 1

 (6).بعفوه صحيفة أعاملنا، ويمنحنا بذلك حسن العاقبةاهلل 

                                                
اخلترية  ]أي: تعطتي واختم لنا بالتي هي أحسن عاقبة، وأكرم مصريًا، إّنك تفيتد الكريمتة( »3)

 [11]دعاء «. ي املواهب الكبرية[]أي: تعط اجليدة[، وتعطي اجلسيمة

]دعتاء «. أمتنا مهتدين غري ضالني، طائعني غري مستكرهني، تائبني غري عاصني والمرّصين( »0)

72] 

 [13]دعاء «. الّلهم ... توّفني عىل مّلتك ومّلة نبّيك حمّمد عليه السالم إذا توفّيتني( »1)

 [71]دعاء «. وأمتم يل إنعامك إّنك خري املنعمني( »7)

 [71]دعاء «. وأمتني ميتة من يسعى نوره بني يديه وعن يمينه( »1)

 [02]دعاء «. الّلهم اختم بعفوك أجيل( »3)



022 حسن العاقبة
 

 :ما نختم به أيامنا
 ؛ما نختم به أيامنا يمتاز باألمهية بحيه يستوجب األمر منّتا االستتعانة بتاهلل

 (1).لئال نختم أيامنا بالفشل واخليبة

 :حكمة اهلل
لتاّمة والشاملة بوضتع كتّل  ء يف حكيم، وتنبئ حكمته عن معرفته ااهلل  إنّ 

يف اهلل  وال يستتطيع أّي عامتل ختارجي التتأثري عتىل حكمتة (2).مكانه املناستب

أفعاله، وما يتمّسك به العباد من أستباب فإّّنتا تعمتل يف دائترة احلكمتة اإلهليتة 

 (3).فحسباهلل  وبإذن

ُهْم ُيْسأالُ عّزوجل: )اهلل  قال ُل وا ْفعا َمَّ يا ُ  عا
 [01األنبياء: ] .(ونا  اا ُيْسأا

 :معنى اآلية
جلتواز  ؛عاّم يفعل؛ ألّنه حكيم عىل اإلطتالق، وهتم ُيستألوناهلل  ال ُيسأل. 3

 اخلطأ والغفلة عليهم. 

 يفعل؛ ألّنه ال حياسب عىل أفعاله، وهتم ُيستألون؛ ألّّنتم عاّم اهلل  سألال يُ . 0

 حياسبون عىل أفعاهلم.

عله، وهو يسأهلم وجيازهيم، فلو كانوا آهلتة ال يسأله املالئكة واملسيب عن ف. 1

 (4).  يسأهلم عن أفعاهلم

                                                
 [73]دعاء «. ال ختتم يومي بخيبتي( »3)

 [71]دعاء «. حكيم ما أعرفك( »0)

 [31]دعاء «. يا من ال تبّدل حكمته الوسائل( »1)

 .1117السجادية، السّيد نعمة اهللّ اجلزائري :صنظر: نور األنوار يف  ح الصحيفة ( اُ 7)



معارف الصحیفة السجادیة 026
 

 م اهلل  حل
يف معاقبة املذنبني، وقد ورد هذا املعنى يف أدعية اإلمتام زيتن اهلل  ال يستعجل

 :منها ،بعبارات خمتلفة ×العابدين

رعة، بتل يمهلنتا تحليم، ال يعاقبنا إزاء ما ارتكبناه من معايص بستاهلل  إنّ . 3

له تعتاىل يتأّنى يف جزائنا، وليس هذا المتالكنا املكانة واملنزلة عند اهلل، بل لتفّض و

 (1).علينا وإحسانه لنا

 (2).قادر حليم، ولو ال حلمه لبطش بنا وعاجلنا بالعقوبةاهلل  إنّ . 0

تأجيتل العقوبتة وتتأخري العتذاب،  ت نتيجة تفّضلهت  حليم، ودأبهاهلل  إنّ . 1

 (3).ئاتنا من نعمه أو تكدير معروفه إزاء فعلنا للسيّ وليس من دأبه حرمان

أشتّد العقوبتة، اهلل  أن يعاقبتهاهلل  يستحق العايص يف أّول ما هيم بعصيان. 7 

ليفسب بذلك له  ؛ه تعاىل يرتك حّقه ويتفّضل عىل العايص فال يعاجله بنقمتهولكنّ 

 (4).جمال التوبة واإلنابة

                                                
منتك  وتفّضتالً  ،يًا منتك يلابطاؤك عن معاجلتي، وليس ذلك من كرمي عليك، بل تأنّ ( »... 3)

 [33الدعاء ] «.]أي: متهلتني[ بكرمك فلم تعاجلنيّنيتني تأ»... [، 33]دعاء «. عيلّ 

آلختذعىل او ،ال حلمتهقتادر عتىل التبطش لتو يتغّمد به التغّمدّن فيام اطلعت عليه منّي بام( »0)

 [71]دعاء «. اجلريرة لوال أناته

 [33]دعاء «. حلمت عنّي بتفّضلك فلم تغرّي نعمتك عيّل، و  تكّدر معروفك عندي( »1)

معصتيتك  لكتي يستتبدل بحالته يف ؛ا العايص أمرك واملواقع ّنيك فلم تعاجله بنقمتكفأمّ ( »7)

متا أعتددت جلميتع  كان يستحق يف أّول ما هّم بعصيانك كّل  نابة إىل طاعتك، ولقدحال اإل

عليته متن ستطوات  بطتأت بتهأو ،خلقك من عقوبتك، فجميع ما أّخرت عنه من العتذاب

حلمك معرتض ملتن »، [11]دعاء «. ورىض بدون واجبك ،النقمة والعقاب ترك من حقك

 [73]دعاء «. ناواك



027 حلم الله
 

واملعايص التي تنكشف كّميتها عنتدما  أعجب ما يكون فينا كثرة الذنوب. 1

 عّزوجل.اهلل  نعّدها لالعرتاف هبا أمام

بنا، وعدم معاجلته لنا بالعقوبتة عّزوجل  اهلل واألعجب من ذلك عظيم حلم

 (1).مع استحقاقنا لذلك

رع يف تونرتكب نواهيه، لكنّه تعتاىل ال يستعّزوجل  اهلل إّننا نخالف أوامر. 3 

 ،نقمته، بل يتعامل معنا بحلمته، فيكرمنتا ويمهلنتا برمحتتهعقوبتنا وال يعاجلنا ب

 (2).وينتظر إنابتنا إليه برأفته

 ؛علينا إزاء ارتكابنا للتذنوب واملعتايص، وال يعاجلنتا بالعقوبتةاهلل  حيلم. 1 

لكي نرتدع وننتهي ونبتعد عاّم يؤّدي إىل سخطه وغضتبه، ونمتنتع عتن اقترتاف 

  (3).عّز وجلاهلل  يةالسّيئات التي تسقطنا من عني رعا

عىل عباده املسيئني والعاثرين الذين زّلتت أقتدامهم يف أوديتة اهلل  يتفّضل. 1 

بتل  ،وال يؤاخذهم بمجرد إرتكاهبم للمعصية ،املعايص باقالتهم وقبول عذرهم

 (4).يمهلهم وال يعاجلهم بالعقوبة، لعّلهم إليه تعاىل يرجعون

 قبة املجرمني، بل يمهلهم لعلّهم ينيبوا إليه تعاىل. يف معات  عموماً ت  ال يستعجل اهلل. 1

إىل تت  قريبتًا أو بعيتداً تت  ألّن هؤالء املستيئني ؛شيئاً اهلل  وهذا اإلمهال ال يرّض 

                                                
متن ذلتك  وأعجتب ،ده من مكتوم أمريعدّ سبحانك ما أعجب ما أشهد به عىل نفيس، وأُ ( »3)

 [33]دعاء «. بطاؤك عن معاجلتيإأناتك عنّي، و

بنقمتته، بتل  خالفنا عن طريق أمره، وركبنا متون زجره، فلم يبتدرنا بعقوبتته، و  يعاجلنتا( »0)

 [3]دعاء «. تأّنانا برمحته تكّرمًا، وانتظر مراجعتنا برأفته حلامً 

 [33]دعاء «. ]أي: املتلفة[ ئايت املخلِقةتك املسخطة، وأقلع عن سيّ ألن أرتدع عن معصي( »... 1)

 ،يا من   يعاجل املسيئني ... ويا من يمتن بإقالتة العتاثرين»، [73]دعاء «. ال يبادر بالنقمة( »7)

 [13]دعاء «. و  هيلكني بجريريت»، [71]دعاء «. ]أي :تأجيل[ اخلاطئني نظارإويتفّضل ب
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 عائدون.اهلل  وإىل أمر ،صائروناهلل  حكم

 طول مّدة إمهاهلم.اهلل  وال يضعف سلطان

 . تركه تعاىل التأخري يف معاقبتهماهلل  وال يبطل حّجة

 (1).ثابت ال يزولاهلل  قائمة ال ُتدح ، وسلطاناهلل  واّنام حّجة

إزاء العصاة عجزًا، وال إمهاله وهنًا، وال إمساكه غفلة، اهلل  ال يكون تأّّن . 32

 ،تته تعتاىل أبلتغ، وكرمته أكمتلوال انتظاره مداراة، بتل اهلتدف أن تكتون حجّ 

 (2).ده دائامً مع عبااهلل  ونعمته أتم، وهذه سنّة ،وإحسانه أوىف

ة اإلهلية يف تعامله مع املسيئني عدم مؤاخذهتم برسعة، بتل تتركهم السنّ . 33 

 وإمهاهلم ولو لفرتة طويلة.

وراء ذلك أن يتوب هؤالء وينيبوا إليته تعتاىل ليكونتوا متن أهتل اهلل  ويبتغي

ولكن البع  يسيؤون االستفادة من هذا التأخري واإلمهتال، فيتتامدوا  ،السعادة

 (3).ياّنم ويغدوا من أهل الشقاءيف طغ

ألّن العجلتة إّنتام تكتون ممتن  ؛أبدًا يف االنتقام والعقاباهلل  ال يستعجل. 30

                                                
أهتل  وام ملكك، فمن كان من أهل السعادة ختمت له هبا، ومتن كتان متنمهلتهم ثقة بدأ( »3)

هيتن عتىل طتول  كّلهم صائرون إىل حكمك، وأمورهم آئلة إىل أمترك،   ،الشقاوة خذلته هلا

 ،قائمتتة ال تتتدح  تتتكحجّ  ،متتّدهتم ستتلطانك، و  يتتدح  لتترتك معتتاجلتهم برهانتتك

 [73]دعاء «. وسلطانك ثابت ال يزول

 تك عجزًا، وال إمهالتك وهنتًا، وال إمستاكك غفلتة، وال انتظتارك متداراة، بتلناأ  تكن ( »0)

يزل،  لتكون حّجتك أبلغ، وكرمك أكمل، وإحسانك أوىف، ونعمتك أتّم، كّل ذلك كان و 

 [73]دعاء «. وهو كائن وال تزال

عتن مهالتك إ سنّتك اإلبقاء عىل املعتدين، حّتى لقد غّرهتم أناتك عن الرجتوع، وصتّدهم( »1)

 [73]دعاء «. النزوع، وإّنام تأنيت هبم ليفيئوا إىل أمرك



029 حمد الله
 

 (1).خياف الفوت، واهلل منّزه عن ذلك

 حمد اهلل
 :لزوم حمد اهلل

إزاء متا يتفّضتل بته علينتا متن اهلل  ينبغي علينا أن ال نغفل أبدًا عتن محتد. 3

 (2).معروفه وإحسانه

بعت   ت ينبغي أن تلهج ألستنتنا دائتاًم بحمتد اهلل، وال يكتون الستكوت .0

 (3).حجابًا يمنعنا عن مواصلة احلمد ت األحيان

 :ال يمكننا الحمد إلّا بتوفيق اهلل
إاّل بتوفيق من اهلل، وهذا التوفيق بذاتته حيتتاج منّتا إىل محتد اهلل  ال يمكننا محد

 (4).بتامم احلمداهلل  دآخر، وهذا ما يكشف بأّننا عاجزون عن مح

 :العجز عن القيام بالحمد الحقيق 
احلقيقي الذي يكون عىل النحو األتم، وغايتة اهلل  إّننا عاجزون عن القيام بحمد. 3

 (5).يف هذا املجالاهلل  مع االعرتاف بالعجز عن أداء حّق اهلل  ما يمكننا فعله أن نحمد

                                                
 [71]دعاء «. وال يف نقمتك عجلة، وإّنام يعجل من خياف الفوت( »... 3)

 [13]دعاء «. وصنيعك لدّي مربور ،فأنت عندي حممود( »0)

 [73]دعاء «.    السكوت عن حتميدكوقد قرّص ( »1)

 [77دعاء «. ]احلمد هلل الذي هدانا حلمده( »7)

]أي: منتهتى أمتري[ اإلقترار اي هني]أي: أعجتزّن[ اإلمستاك عتن متجيتدك، وقصتارفهّ ( »1)

 بتل عجتزًا، فهتا أنتا ذاأؤمتك بالوفتادة تيا إهلي  ت]أي: الضعف والعجز[ ال رغبة  باحلسور

 [73]دعاء «. ]أي: اإلعانة[ وأسألك حسن الرفادة ،]أي: أقصدك بالقدوم[
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وآالئه، كام أّنته اهلل  تناسب عظيم نعموشكره بام ياهلل  إّننا ال نطيق أداء محد. 0

تعاىل هو املصدر الوحيد الذي يلّبتي مجيتع احتياجاتنتا بصتورة مبتا ة أو غتري 

مبا ة، فلهذا ال يكون لنا القدرة عىل الوفاء باحلمد والشكر هلذه النعم التتي ال 

 (1).تعّد وال حتىص

 الحمد اليسير: 
 (2).يقبل يسري احلمداهلل  إنّ 

 لي  إزاء حمدنا إياه: الثواب اإل
 ؛العبد إزاء محده له من منطلق التفّضل ال متن منطلتق االستتحقاقاهلل  يثيب

 ، ولوال هذا التعلتيم   يعترف العبتد أّي «احلمد»ألّنه تعاىل هو الذي يعّلم العبد 

 (3).معنى حلمد رّبه

 :أهم موارد حمد اهلل
 (4).إزاء ما وقانا من البالء. 3

 (5).ه بني مجيع املخلوقنيإزاء انتشار نعم. 0

إزاء متتا هتتدانا حلمتتده وتوفيقتته إيانتتا لنكتتون إلحستتانه متتن الشتتاكرين، . 1

                                                
 أم متتى نتؤّدي ؟!عنّتا بتاب احلاجتة إاّل إليته، فكيتف نطيتق محتده احلمد هلل التذي أغلتق( »3)

 [3]دعاء «. ؟!شكره

 [13]دعاء «. القابل يسري احلمد( »0)

 [71]دعاء «. الّلهم ... تكافئ من محدك وأنت عّلمته محدك( »1)

 [13]دعاء «. فلك احلمد عىل ما وقيتنا من البالء( »7)

 [11]دعاء «. لك احلمد عىل ذلكفشت نعمتك يف مجيع املخلوقني، ف( »1)



010 حمد الله
 

 (1).وليجزينا عىل ذلك جزاء املحسنني

إزاء توفيقه إّيانا لنكون من أتباع دينه ومن أهل اإلسالم، وإرشتاده إيانتا . 7 

   (2)إىل أحسن السبل لنسري يف ظّل فضله وإحسانه إىل رضوانه تعاىل

 (3).إزاء ما قّدم إلينا من خري ومعروف. 1

 (4).إزاء ما أحاطنا من نعمه الواسعة وعطاياه الكثرية. 3

 (5).إزاء ما فّضلنا به من رمحته الواسعة. 1 

وإزاء متا  ،منّتا احلمتد إزاء إحستانه وفضتله علينتااهلل  يستتحق :بصورة عامة

 حتىص.  غمرنا من نعمه اهلائلة التي ال تعّد والأأعطانا و

 ت وهتو اإلستالم ت واألهم من ذلك إزاء هدايته إيانا إىل دينه الذي اصطفاه

ره لنتا، تّوستبيله التذي يست ،وجعلنا من أتباع مّلته و يعته التتي ارتضتاها لنتا

والطريق الذي مّهده لنتا للوصتول إىل كرامتته وهتي  ،والعاقبة التي برّصنا إياها

 (6).اجلنّة ورضاه

                                                
وجيزينا عىل ، احلمد هلل الذي هدانا حلمده، وجعلنا من أهله، لنكون إلحسانه من الشاكرين( »3)

]دعتاء «. لو حبس عن عباده معرفة محده ...   حيمدوه»، [77]دعاء «. ذلك جزاء املحسنني

3] 

ه إىل بمنّت نا يف ستبل إحستانه لنستلكهالتته، وستبّ نا بملّ احلمد هلل الذي حبانا بدينه، واختّص ( »0)

 [77]دعاء «. رضوانه

 [13]دعاء «. عىل حسن صنيعك إيلّ  توأنت للحمد أهل  تإهلي أمحدك ( »1)

إهلتي »، [3]دعتاء «. وأسبغ عليهم من نعمه املتظافرة ،محده عىل ما أبالهم من مننه املتتابعة( »7)

إهلي أمحدك عىل ... ما أستبغت عتيّل متن »، [13]دعاء «. أمحدك عىل ... سبوغ نعامئك عيلّ 

 [13]دعاء «. إهلي أمحدك عىل ... جزيل عطائك عندي»، [13]دعاء «. نعمتك

 [13]دعاء «. إهلي أمحدك عىل ... ما فّضلتني من رمحتك( »1)

فينتا نعمتتك،  وغمرهم باملن والطول، ما أفشتى ،يا من حتّمد إىل عباده باإلحسان والفضل( »3)
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 :ضّلخصائص الحمد المف
 (1).محدًا يستمر لفرتة طويلة مع احلامدين. 3

أي: يتجتاوز الزمتان واملكتان وخيترتقهام ستعيًا إىل ]ه ال منتهى حلدّ »محدًا . 0

 (2).«وال انقطاع ألمده ،، وال حساب لعدده، وال مبلغ لغايته[مرضاة اهلل

د متا كّل نعمة له علينا وعىل مجيع عباده املاضتني والبتاقني عتد»محدًا إزاء . 1

ومكتان كتّل واحتدة منهتا عتددها أضتعافًا  ،أحاط به علمه من مجيتع األشتياء

 (3).«مضاعفة أبدًا رسمدًا إىل يوم القيامة

أي: بكّل األشكال التي دأب عتىل ]بكّل ما محده به أدنى مالئكته إليه »محدًا . 7

دًا يفُضل ، وأكرم خليقته عليه، وأرىض حامديه لديه، مح[بونمحده هبا املالئكة املقرّ 

 (4).«كفضل رّبنا عىل مجيع خلقه[ أي: يفوق أنواع الشكر ومقداره]سائر احلمد 

 (5).ف محد احلامدين وراءهمحدًا خيلّ . 1

 (6).وسامءهاهلل  محدًا يمأل أرض. 3

 (7).امحدًا يتقّبله منّا ويرىض به عنّ . 1

                                                
 ،ومّلتك التتي ارتضتيت، ك، هديتنا لدينك الذي اصطفيتوأخّصنا بربّ  ،منّتكوأسبغ علينا 

 [71]دعاء «. كرامتك والوصول إىل ،وسبيلك الذي سّهلت، وبرّصتنا الزلفى لديك

 [3]دعاء «. ر به فيمن محده من خلقهمحدًا نعمّ ( »3)

 .3دعاء  (0)

 .3دعاء  (1)

 .3دعاء  (7)

واجعتتل ... محتتدي إّيتتاك فتتوق محتتد »[، 13]دعتتاء «. راءهف محتتد احلامتتدين ومحتتدًا خيّلتت( »1)

 [71]دعاء «. احلامدين

 [13]دعاء «. أرضه وسامءه محدًا يمأل( »3)

 [13]دعاء «. يمحدًا يكون مبلغ رضاك عنّ »، [77]دعاء «. اا ويرىض به عنّ محدًا يتقّبله منّ ( »1)



012 حمد الله
 

 (1).منتهى احلمد بمختلف أنواعه وأشكاله. 1

ودوام وجتود نعمته  ،بل يكون دائاًم بدوام وجود اهلل ،داً محدًا ال ينقطع أب. 1 

 (2).عىل خملوقاته

 (3).يف العدداهلل  بحيه يعادل خلقاهلل  لصنع محدًا موازياً . 32

 (4).محدًا يزيد عىل رضا اهلل. 33

 (5).محدًا يرافق محد كّل حامد. 30

 (6).وال يليق إاّل بجالل اهلل ،دون خلقهاهلل  محدًا ينفرد به. 31

 (7).محدًا ال يتقّرب به إاّل إىل اهلل. 37

 (8).ويطلب به دوام النعم اآلتية ،محدًا تدوم به النعم احلاصلة. 31

 (9).محدًا يزداد ويتضاعف بمرور األزمان وتكّرر األيام. 33

بحفتظ أعاملنتا، بتل اهلل  محدًا يعجز عن إحصائه املالئكة الذين وّكلهتم. 31

 (10).املالئكة عند كتابتهم هلذا احلمد حصاه هؤالءأيزيد عىل ما 

                                                
«. ينرصف إليه د به، ومعنىفلك احلمد ما وجد يف محدك مذهب، وما بقي للحمد لفظ حتم( »3)

 [71]دعاء 

 [71]دعاء «. لك احلمد محدًا يدوم بدوامك، ولك احلمد محدًا خالدًا بنعمتك( »0)

 [71]دعاء «. لك احلمد محدًا يوازي صنعك( »1)

 [71]دعاء «. لك احلمد محدًا يزيد عىل رضاك( »7)

 [71]دعاء «. لك احلمد محدًا مع محد كّل حامد( »1)

 [71]دعاء «. ال ينبغي إاّل لك محداً ( »3)

 [71]دعاء «. ب به إاّل إليكمحدًا... ال ُيتقرّ ( »1)

 [71]دعاء «. محدًا يستدام به األّول، ويستدعى به دوام اآلخر( »1)

 [71]دعاء «. محدًا يتضاعف عىل كرور األزمنة، ويتزايد أضعافًا مرتادفة( »1)

 [71]دعاء «. حصته يف كتابك الكتبةأما محدًا يعجز عن إحصائه احلفظة، ويزيد ( »32)
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 (1).الرفيعاهلل  ويعادل كريس ،املجيداهلل  محدًا يوازن عرش. 31 

 (2).محدًا يكون ثوابه كامالً . 31

محدًا تكون ألفاظه الظاهرية موافقة لباطنه املوجتود يف القلتب، ويكتون . 02

 (3).باطنه مبتنيًا عىل النية الصادقة اخلالصة لوجه اهلل

 (4).محدًا يعلو عىل محد مجيع اخللق. 03

 (5).محدًا ال يعرف فضله أحد سوى اهلل. 00

 (6).محدًا مدعومًا ومؤّيدًا ومسّددًا من قبل اهلل. 01

 (7).محدًا جيمع ما مىض وما يأيت من محد اخلالئق هلل. 07

 (8).بهاهلل  محدًا يكون أقرب احلمد إىل ما أمر. 01

 (9).من كّل محد محده به أحد اخلالئقاهلل  إىل محدًا يكون أقرب احلمد. 03

 (10).محدًا يوجب لنا نيل املزيد من النعم اإلهلية. 01

 (11).نيل املزيد من النعم والعطايا اإلهليةاهلل  محدًا يوجب لنا بكرم. 01

                                                
 [71]دعاء «. ويعادل كرسيك الرفيع ،محدًا يوازن عرشك املجيد( »3)

 [71]دعاء «. ويستغرق كّل جزاء جزاؤه ،محدًا يكمل لديك ثوابه( »0)

 [71]دعاء «. محدًا ظاهره وفق لباطنة، وباطنه وفق لصدق النية( »1)

 [71]دعاء «. محدًا   حيمدك خلق مثله( »7)

 [71]دعاء «. محدًا... ال يعرف أحد سواك فضله( »1)

 [71]دعاء «. غرق نزعًا يف توفيتهأمحدًا يعان من اجتهد يف تعديده، ويويَّد من ( »3)

 [71]دعاء «. وينتظم ما أنت خالقه من بعد ،محدًا جيمع ما خلقت من احلمد( »1)

 [71]دعاء «. محدًا ال محد أقرب إىل قولك منه( »1)

 [71]دعاء «. محدًا... ال أمحد ممن حيمدك به( »1)

 [71]دعاء «. محدًا يوجب بكرمك املزيد بوفوره( »32)

 [71]دعاء «. محدًا... تصله بمزيد بعد مزيد طوالً منك( »33)



012 حمد الله
 

 (1).محدًا يتناسب مع الكرامة والعظمة والعّزة واجلاللة اإلهلية. 01

بعاد وجودنا عن طريتق االهتتامم بتالنفس والتذكر محدًا يتجّسد يف كّل أ. 12

 (2).باللسان والتفكري ب ياته بالعقل

 (3).محدًا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكر. 13

 آثار حمدنا هلل تعالى: 

 (4).لنا ظلامت الربزخ ءييض. 3

 (5).يسّهل لنا اجتياز الطريق من القرب إىل عرصات يوم القيامة. 0

شتهاد، وهتم التذين يقفتون يتوم القيامتة قف األيرّشف منازلنا عند موا. 1 

 (6).للشهادة عىل الناس

وثبتت من اخلوف والرعب عنتد معاينتهتا  ،يقّر عيوننا إذا برقت األبصار. 7

 (7).ملك املوت أو أهوال القيامة

 (8).ت الوجوهيبّي  وجوهنا إذا اسودّ . 1

 (9).إىل كريم جوار اهللاهلل  يؤّدي إىل إعتاقنا من أليم نار. 3

                                                
 [71]دعاء «. محدًا جيب لكرم وجهك ويقابل عّز جاللك( »3)

 [13]دعاء «. حتمدك نفيس ولساّن وعقيل( »0)

 [13]دعاء «. دًا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكرمح( »1)

 [3]دعاء «. لنا به ظلامت الربزخ ءمحدًا ييض( »7)

ل علينا به سبيل املبعه( »1)  [3]دعاء «. محدًا... يسهِّ

 [3]دعاء «. محدًا... يرّشف به منازلنا عند مواقف األشهاد( »3)

 [3]دعاء «. محدًا تقّر به عيوننا إذا برقت األبصار( »1)

 [3]دعاء «. ت األبشار  به وجوهنا إذا اسودّ محدًا... تبيّ ( »1)

 [3]دعاء «. محدًا... نعتق به من أليم نار اهللّ إىل كريم جوار اهلل( »1)
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 (1).املرسلني يف اجلنّةاهلل  جيمعنا مع أنبياء. 1

 يرفعنا إىل درجة نكون فيها قادرين عىل التنافس متع املتنافستني إىل رضتا. 1 

 (2).ومنهم املالئكة املقّربون ،وعفوهاهلل 

 (3).ونيل عفوه وغفرانهاهلل  يوصلنا إىل طاعة. 1

 (4).الكتساب الرضوان اإلهلي يكون سبباً . 32

 (5).تعاىلاهلل  يكون ذريعة لنيلنا مغفرة. 33

 (6).يتيب لنا السري يف طريق ينتهي بنا إىل اجلنّة. 30

 (7).تعاىلاهلل  حيرسنا وحيمينا من نقمة. 31

 (8).عّز وجلاهلل  يوّفر لنا األمن من غضب. 37

 (9).تعاىلاهلل  يساعدنا عىل طاعة. 31

 (10).تعاىلاهلل  يمنعنا من ارتكاب معصية. 33

 (11).ووظائفهاهلل  يعيننا عىل أداء حّق . 13

                                                
 [3]دعاء «. ]أي: نجتمع بسببه مع[ أنبيائه املرسلني يف دار املقامة محدًا... نضام به( »3)

]أي: ننتافس[ بته  محتدًا نتزاحم»، [3]دعتاء «. وهمحدًا... نسبق به من سبق إىل رضاه وعفت( »0)

 [3]دعاء «. مالئكته املقّربني

 [3]دعاء «. يكون وصلة إىل طاعته وعفوه( »1)

 [3]دعاء «. إىل رضوانه سبباً ( »7)

 [3]دعاء «. إىل مغفرته ذريعةً ( »1)

 [3]دعاء «. طريقًا إىل جنّته( »3)

 [3]دعاء «. خفريًا من نقمته( »1)

 [3]دعاء «. من غضبه أمناً ( »1)

 [3]دعاء «. ظهريًا عىل طاعته( »1)

 [3]دعاء «. حاجزًا عن معصيته( »32)

 [3]دعاء «. عونًا عىل تأدية حّقه ووظائفه( »33)



017 حملة عرش الله
 

 (1).السعداءاهلل  جيعلنا من أولياء. 31

 (2).تعاىلاهلل  عىل يد أعداءاهلل  يلحقنا بمنزلة الذين قتلوا يف سبيل. 31

متن التدنيا، وال نحتزن اهلل  يؤّدي بنا إىل الزهد، فال نفرح بعدها بام آتانا. 02

 (3).عىل ما منعنا منها

ل يف  ،إىل أعىل علينييرتفع . 03 ويبلغ ديوان اخلري واألعامل الصاحلة، وُيسجَّ

كتاب مشتمل عىل تسجيل دقيتق ألحتوال الستعداء وجتزاء  :كتاب مرقوم، أي

 (4).الصاحلات، ويشهد املقّربون هذا الكتاب

 حملة عرش اهلل
 خصائص حملة عرش اهلل: 

 (5).ّز وجلعاهلل  ال يفرتون، أي: ال يسكنون بعد نشاط من تسبيب. 3

 (6).عّز وجلاهلل  ال يمّلون من تقديس. 0

 (7).عّز وجلاهلل  ال يتعبون وال يكّلون من عبادة. 1

 (8).ال خيتارون الراحة عىل تعب العبادة فيقرصون أو يتوانون يف عبادة اهلل. 7

                                                
 [3]دعاء «. نسعد به يف السعداء من أوليائه( »3)

 [3]دعاء «. ن صري به يف نظم الشهداء بسيوف أعدائه( »0)

عليك، ومدحي إياك، ومحدي لك يف كّل حتااليت حّتتى الأفترح بتام  الّلهم ... اجعل ثنائي( »1)

 [03]دعاء «. آتيتني من الدنيا، وال أحزن عىل ما منعتني فيها

 [3]دعاء «. بونا إىل أعىل عليني يف كتاب مرقوم يشهده املقرّ محدًا يرتفع منّ ( »7)

 [1]دعاء «. ال يفرتون من تسبيحك( »1)

 [1]دعاء  «.ال يسأمون من تقديسك( »3)

 [1]دعاء «. ال يستحرسون من عبادتك( »1)

 [1]دعاء «. ثرون التقصري عىل اجلّد يف أمركؤال ي( »1)
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 (1).والشوق إليهعّزوجل  ال يغفلون عن شّدة املحّبة هلل. 1

 خشية اهلل
 (2).جأ احلقيقي الوحيد للخوف واخلشية منههو امللاهلل  إنّ 

 الخشية المطلوبة: 

 (3).ينبغي أن يتحىّل اإلنسان بخوف العابدين ورهبة أولياء اهلل

 :ازدياد الخشية

 كّلام يزداد اإلنسان علاًم باهلل، فإّنه سيزداد خشية منه تعاىل.

 (4).ذّلاًل له تعاىلوكّلام يزداد اإلنسان علاًم بطاعة اهلل، فإّنه سيزداد خضوعًا وت

 :أثر خشية اهلل

 (5).تسلب من قلب اإلنسان حمّبته للدنيااهلل  خشية

ينبغي أن نحيي يف قلوبنا دائاًم الشتعور بتاخلوف متن العقوبتة وبصورة عامة: 

 لريدعنا ذلك عن ارتكاب الذنوب واملعايص. ؛اإلهلية

 ؛لثتواب األخترويكام ينبغي علينا أن نحيي يف قلوبنا دائاًم الشعور بالشوق ل

                                                
 [1]دعاء «. ال يغفلون عن الوله إليك( »3)

 [10]دعاء «. إهلي ... منك أخاف»، [30]دعاء «. وال أخاف عىل نفيس إاّل إياك( »0)

الّلهم اجعل ... رهبتتي مثتل رهبتة »، [17]دعاء  «.الّلهم ... أسألك خوف العابدين لك( »1)

 [17]دعاء «. أوليائك

 [10]دعاء «. سبحانك أخشى خلقك لك أعلمهم بك، وأخضعهم لك أعلمهم بطاعتك( »7)

 [10]دعاء «. أن تسيّل نفيس عن الدنيا بمخافتك( »1)



019 خلق الله األشیاء
 

 (1).ليحّفزنا ذلك عىل القيام باألعامل الصاحلة

 :الخوف والرجاء
« الطمتع والرجتاء»من جهتة و« اخلوف واليأس»ينبغي أن نعيش بني حالتي . 3

أكثتر متن « خوفنتا ويأستنا»من جهة أخرى، ولكن يف مقام التوبة ينبغتي أن يكتون 

 ا الشعور بأّن حسناتنا أقل من سيئاتنا.ألّن مقام التوبة يتطّلب منّ  ؛«طمعنا ورجائنا»

إىل بلوغهتا مرحلتة « اليتأس»كام ينبغي احلذر لئال يتؤّدي بنتا رجحتان كّفتة 

 (2).«االغرتار»إىل بلوغها مرحلة « الطمع»، أو رجحان كّفة «القنوط»

 ولو كان من الصّديقني.باهلل  ينبغي أن ال يغرت اإلنسان. 0

هو الرّب العظيم اهلل  و كان من املجرمني؛ ألنّ ولاهلل  كام ينبغي أن ال ييأس من

 (3).هالذي ال يمنع أحدًا فضله، وال يطالب من أحٍد حقّ 

 األشياء اهلل خلق
 :أساس خلقة األشياء

 األشياء من غري سنخ وال أصل يرجع إليه.اهلل  نشأأ

                                                
أدعتوك لته،  متاالّلهم ... ارزقني خوف غم الوعيد، وشوق ثواب املوعود، حّتى أجد لذة ( »3)

 [00]دعاء «. ستجري بك منهأوك بة ما 

أوكتد متن  تفعل ذلك يا إهلي بمن خوفه منك أكثر من طمعه فيك، وبمن يأسه من النجتاة( »0)

لقّلة حستناته بتني  رجائه للخالص، ال أن يكون يأسه قنوطًا، أو أن يكون طمعه اغرتارًا، بل

 [11]دعاء «. وضعف حججه يف مجيع تبعاته ،سّيئاته

ألّنتك الترّب ؛ ا أنت يا إهلي فأهل أن ال يغرت بك الصّديقون، وال ييأس منك املجرمونفأمّ ( »1)

كامتل[ متن أحتد  ]أي: ال يطالتب بشتكليص العظيم الذي ال يمنع أحدًا فضله، وال يستق

 [11]دعاء «. حّقه
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 وصّور ما صّوره من غري مثال وشبيه.

 (1).وابتدع املبتدعات بال اقتداء بغريه

 :الخلقباهلل  دتفرّ

مجيع األشياء تقديرًا، ويرّس كّل األشياء تيسريًا، ودّبر ما سواه تتدبريًا، اهلل  قّدر

يف أمر اخللقة  يك، و  يوازره يف ذلك وزير، و  يكن معه عنتد اهلل  و  يساعد

 (2).اخللق من يشاهد فعله أو يكون له نظري

 :حسن صنع اهلل

 (3).تدع وأحسن صنع ما صنعواخرتع واستحدث واباهلل  ابتدأ

 خلقة اإلنسان  
من ماء مهني بعد أن أخرج هذا املاء من صلب مرتاص العظام، اهلل  خلقنا. 3

ق املنافذ إىل رحم مستور باحلجب، وبّدل أحوالنا يف صور خمتلفة حّتى انتهى ضيّ 

ل يف بنا إىل متام الصورة، وأثبت فينا اجلوارح، وأشار الباري تعاىل إىل هذه املراح

ا قوله تعاىل: ) ْونا سا ا كا ا ةا ِعظااما ْقناا امْلُْضغا لا خا ةا كا ةا ُمْضغا قا لا ْقناا اْلعا لا خا ةا كا قا لا ةا عا ْقناا النُّْرفا لا ُثمَّ خا

                                                
دعت نشأت األشياء من غري سنخ، وصّورت ما صّورت متن غتري مثتال، وابتتأأنت الذي ( »3)

 [71]دعاء «. املبتدعات بال احتذاء

تتدبريًا،  أنت الذي قّدرت كّل  ء تقديرًا، ويرّست كّل  ء تيستريًا، وّدبترت متا دونتك( »0)

يكن لك مشاهد وال  وأنت الذي   يعنك عىل خلقك  يك، و  يوازرك يف أمرك وزير، و 

 [71]دعاء «. نظري

 [71]دعاء «. تدع وأحسن صنع ما صنعأنت الذي ابتدأ واخرتع واستحدث واب( »1)



020 خلقة اإلنسان
 

َما   خلقًا آخر كام شاء.اهلل  نشأناأ، ُثّم [37املؤمنون:  ](اْلِعظاا ا حلاْ

لنا قوتًا متن فضتل  إىل رزقه تعاىل، جعل ت ونحن يف الرحم ت وعندما احتجنا

 طعام و اب أجراه ألّمنا التي أسكننا جوفها وأودعنا قرار رمحها.

تنا   يستعنا فعتل  ء، بتل   قدريف تلك احلاالت إىل وسعنا واهلل  ولو تركنا

تكن لنا قّوة، و  يكن لنا حول يف ذلك الوقتت، ولكتن شتملتنا الرعايتة اإلهليتة 

و  يمنع عنّا خريه وإحستانه، بتل    ،لرب اللطيفذاء اغاهلل  وغّذانا ،بفضله تعاىل

 ا حسن صنيعه.يبطئ عنّ 

ومع هذا الفضل والعطاء والكرم اإلهلي كّله فإّننا نعيش الغفلتة، وال نتوّجته 

 (1).إىل اهلل، وال نؤّدي عبادته وطاعته بالنحو املطلوب

ال يعبأ من الضعف، وجعل بداية خلقتنا التكوينية من ماء حقري اهلل  خلقنا. 0

 (2).به

                                                
متضتائق  ]أي: حقتريًا[ متن صتلب نزايل[ ماًء مهينتاً إ]أي: أرسعت  رتنيدالّلهم وأنت ح( »3)

حّتتى  ،فني حتاالًعن حتالرّ تقة سرتهتا باحلجب، تصتإىل رحم ضيّ  ،حرج املسالك ،العظام

نطفة ثّم علقة ثتّم مضتغة  :كتابك ثبت يّف اجلوارح كام نعّت يفأانتهيت   إىل متام الصورة، و

آختر كتام شتئت، حّتتى إذا احتجتت إىل  ني خلقتاً تنشأأثّم عظاًم ثّم كسوت العظام حلاًم، ُثّم 

يل قوتتًا متن فضتل طعتام و اب أجريتته  جعلتت ،ستغن عن غياث فضتلكأو   ،رزقك

ىل ولو تكلني يا رّب يف تلك احلاالت إ ،قرار رمحها وأودعتني ،سكنتني جوفهاأألمتك التي 

ي بعيتدة، فغتذوتني ، ولكانت القّوة منّ لكان احلول عنِّي معتزالً  أو تضطرّن إىل قّويت ،حويل

إىل غتايتي هتذه، ال أعتدم بتّرك، وال  اللطيف، تفعل ذلك   تطّوالً عتيلّ  بفضلك غذاء الربّ 

]دعتاء «. حظتى يل عنتدكأغ ملا هو تفرّ أف ،وال تتأكد مع ذلك ثقتي ،حسن صنيعك يبطئ  

10] 

«. ]أي: حقري[ ابتتدأتنا الّلهم وإّنك من الضعف خلقتنا، وعىل الوهن بنيتنا، ومن ماء مهني( »0)

 [1]دعاء 
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 خصائص خلقة اإلنسان: 
و  يستمب أن يكتون هلتم  ،بع  خصائص العباد وفتق إرادتتهاهلل  خلق. 3

االختيار يف حتديد هذه اخلصائص، ُثّم فرض علتيهم تكتاليف هتتدهيم إىل حمبتته 

 (1).دور أو تأثري إلرادة العباد يف هذا املجال أّي اهلل  ونيل مرضاته، و  جيعل

العباد وفق إرادته ال يعني أّّنتم جمبتورون يف أفعتاهلم، بتل اهلل  خلقإّن تنبْك:  

الشتكل واهليئتة والطتول  :متن قبيتل ،يعني أّّنم جمبورون يف بع  خصائصهم

 والقرص و...

أن تكون هذه األفعال اهلل  وأّما يف خصوص أفعال العباد االختيارية فقد أراد

 اختيارية.

 (2).ومجال ولطافة اخللقة لنا عند خلقنا حماسناهلل  اختار. 0

لهتتا طائعتة وممتثلتتة ألمتتره اهلل  مّكتن. 1 ع  اإلنستتان متتن تستخري البهتتائم وج 

 (3).وّنيه

 (4).له أرواح متعددةاهلل  بل جعل ،ال يمتلك اإلنسان روحًا واحدة. 7

 هدف خلقة اإلنسان: 
ا يف ثتواب ورّغبن ،يف هذه احلياة الدنيا للعبادة، وهلذا أمرنا وّنانااهلل  خلقنا. 3

 ما أمرنا به ورّهبنا عقابه.

                                                
مهم إليته، وال قتدّ  ُثّم سلك هبم طريق إرادته، وبعثهم يف سبيل حمّبته، ال يملكون تأخريًا عاّم ( »3)

 [3]دعاء «. إىل ما أخّرهم عنه يستطيعون تقّدماً 

 [3]دعاء «. لنا حماسن اخللق[ ]أي: اهلل اختار( »0)

 [3]دعاء «. لنا بقدرته، وصائرة إىل طاعتنا بعّزته ة[ منقاد]أي: خليقة اهلل كّل خليقته( »1)

 [3]دعاء «. اهلل[ بأرواح احلياة]أي: عنامتّ ( »7)



022 الدعاء
 

وخيترب مواقفنا يف أوقات طاعته،  ،احلياة فرصة يصلب فيها شؤوننااهلل  وجعل

ْاْجيِيما وأداء أحكامته التتي فرضتها علينتا ) ،ويرى مدى التزامنا بأداء واجباته
لِ

نُوا بِاحْلُ  َا أاْحسا ِْيما الَِّذي ُيا ِمُلوا وا اُؤوا بَِما عا سا
َا أا  (1)[13النجم:  ]. (ْسناىالَِّذي

يا لنكون من عباده الصتاحلني )اهلل  خلقنا. 0 ِرُثيونا اْلِفيْرداْوسا ُهيْم كِْها َا يا الَّيِذي

الُِدونا  ِيْم ، )[33املؤمنون:  ](خا مِّ ُيْم إىِلا را ية  أاَهَّ ِجلا ْم وا ُقُليوُمُ يوا وَّ يا آتا َا ُيْؤُتونا ما الَِّذي وا

اِجُعونا  يابُِقونا ين )، ومن الذ[32املؤمنون:  ](را يا سا ُهْم ِلاا اِت وا ْْيا اِرُعونا ِِف اْْلا  .(ُيسا

 (2)[33املؤمنون: ]

أو حيصل هبم عتىل املنفعتة، بتل  ،العباد ليدفع عن نفسه السوءاهلل    خيلق. 1

واحتجاجتًا هبتم عتىل متن ينكتر النشتأة  ،لقدرته عىل خلق أمثاهلم خلقهم إثباتاً 

القادر عىل خلق  ء متن العتدم قتادر والكشف عن هذه احلقيقة بأّن  ،األخرى

 (3).عىل إعادهتا بعد املوت والفناء

 الدعاء  
 (4).هو امللجأ احلقيقي الوحيد للدعاء وطلب احلوائجاهلل  إنّ . 3

                                                
اء ]دعت«. ورّهبتنتا عقابته الّلهم ... إّنك خلقتنا وأمرتنا وّنيتنا، ورّغبتنا يف ثواب ما أمرتنتا( »3)

 ويبلو أخبتارهم، وينظتر كيتف هتم يف أوقتات طاعتته، ومنتازل ،يصلب شأّنم»... ، [01

 بتام عملتوا، وجيتزي التذين أحستنوا افروضه، ومواقتع أحكامته، ليجتزي التذين أستاؤو

 [3]دعاء «. باحلسنى

 .77دعاء  (0)

أنشتأهتا إثباتتًا  كتنول ،ق هبا إىل نفعأو لتطرّ  ،يا إهلي نفيس التي   ختلقها لتمتنع هبا من سوء( »1)

 [11]دعاء «. واحتجاجًا هبا عىل شكلها ،لقدرتك عىل مثلها

إهلتي ... لتك »، [13]دعاء «. فال أدعو سواك»، [30]دعاء «. ليس حلاجتي مطلب سواك( »7)

 [10]دعاء «. أدعو
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 (1).هو امللجأ احلقيقي للبوح بأرسارنا عنده تعاىلاهلل  إنّ . 0

بحيه  ،جيب أن يكون ملجؤنا الوحيد عند الدعاء وطلب احلوائج هو اهلل. 1

 (2).املتويّل حلاجاتنا والقّيم عليها واملترّصف هباعّزوجل  اهلل نجعل

الشتعور بتالفقر  ت بصتورة عامتة ت يالزم طلب احلتوائج متن اآلخترين. 7

ليصتون متاء وجهنتا عتن الطلتب متن اهلل  واالحتياج، وهلذا ينبغي الدعاء متن

 (3).همبنا التامس ما عندهم وال سّيام الفاسقني منوجينّ  ،اآلخرين

 :الدعاء عبادة

وتركه استكبار، وعاقبة املستكربين الدخول يف النار، وقد قتال  ،الدعاء عبادة

ينَّما تعاىل: ) ها ْاْدُخُلونا جا ي ِي سا َْ ِعبايادا ي ونا عا ْسيتاْ رِبُ َا يا اْدُعوِِن أاْستاِجْب لاُ يْم إِنَّ الَّيِذي

َا  اِخِري  (4)[32غافر: ] .(دا

 الدعاء نعمة: 

والسؤال منه تعاىل عنتد احلاجتة بحتّد ذاتته نعمتة إهليتة، اهلل  االلتجاء إىل. 3

بالدعاء ليمنحنا هتذه النعمتة، ويوّفقنتا لنكتون ممتن اهلل  وعلينا أن نمّد أيدينا إىل

                                                
 [13]دعاء «. وحيه ما كنت وضعت عندك رّسي( »3)

حتاجتي،  ودون كتّل مطلتوب إليته ويل ،تيفأنت يا موالي دون كّل مسؤول موضع مسأل( »0)

واليّتفق أحد معتك يف  ،ال يرشكك أحد يف رجائي ،أنت املخصوص قبل كّل مدعو بدعويت

 [01]دعاء «. وال ينظمه وإياك ندائي ،دعائي

متا عنتد  وصن وجهي عن الطلب إىل أحد من العاملني، وذّبني]أي: امنعنتي[ عتن التتامس( »1)

 [71]دعاء «. الفاسقني

 داخترين يت دعاءك عبادة، وتركه استكبار، وتوّعتدت عتىل تركته دختول جهتنمفسمّ »...  (7)

 [71]دعاء «. ]أي: أذاّلء صاغرين[



022 الدعاء
 

 (1).يتوّجه إليه تعاىل دائاًم بالسؤال عند احلاجة والترّضع إليه عند املسكنة

وطلتب حوائجنتا منته  ،معته علينا أّنه فسب لنا جمال التحّدثاهلل  من نعم. 0

 (2).متى وأين ما شئنا

 ،أن ينفرد له العبد بعيدًا عن النتاس، ويناجيته يف الليتل والنهتاراهلل  حيّب . 1

وإذا وجد العبد بأّنه ال يمتلك الدافع هلتذه املناجتاة، فعليته أن يتوّستل بالتدعاء 

 (3).أن يزّين ويّرغب له هذه العبادةاهلل  فيطلب من

 :آدب الدعاء
وينبغتي  ،القصد بالرغبة بحيه ترصف هذه الرغبة نظرنا عن غريه تعتاىل. 3

 (4).يف مسألتهماهلل  مثل رغبة أولياءاهلل  أن تكون رغبتنا يف مسألة

وإذا عشنا حني الدعاء حالة الرغبة بام عند اهلل، فسيكون هلذه الرغبتة التتأثري 

 (5).الكبري يف استجابة دعائنا

بكتّل الوجتود، بحيته يعتيش اهلل  ة يف اإلقبال عتىلوتتجّسد ّناية هذه الرغب

 (6).عّز وجلاهلل  وال يشغله  ء أبدًا عن ،اإلنسان حالة كامل االنقطاع إىل اهلل

 (7).الرجاء باهلل، والثقة بأّنه تعاىل ال خيّيب رجاء من رجاه. 0

                                                
 [02]دعاء «. ترّضع إليك عند املسكنةأو، سالك عند احلاجةأالّلهم اجعلني ... ( »3)

 [13]دعاء «. وأسألك كّلام شئت من حوائجي( »0)

 [71]دعاء «. اتك بالليل والنهاروزّين يل التفّرد بمناج( »1)

الّلهتم اجعتل رغبتتي يف مستألتي مثتل رغبتة »، [31]دعتاء «. فقصدتك يا إهلتي بالرغبتة( »7)

 [17]دعاء «. أوليائك يف مسائلهم

 [71]دعاء «. إّّن إليك من الراغبني( »1)

 [01]دعاء «. الّلهم ... أقبلت بكيّل عليك( »3)

 [31]دعاء «. كوأوفدت عليك رجائي بالثقة ب( »1)
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 وأنّ  ،قليتل إزاء عظمتة ثروتته تعتاىلاهلل  العلم بأّن الكثري الذي نسأله من. 1

 (1).حقري إزاء وسع عطائه عّز وجلاهلل  عظيم ما نطلبه من

بالعطايا أعىل متن اهلل  ال يضيق عن سؤال أحد، وأّن يداهلل  العلم بأّن كرم. 7 

 (2).كّل يد، وتبلغ عظمة جوده واّتساع إحسانه حّدًا حييط كّل اخلالئق

 تعاىل: اهلل  الطلب من. 1 

 وإحسانه بمقتىض فضله.  أن يتعامل معنا بفضله؛ ليشملنا كرمه

 (3).نا سنستحق احلرمان بمقتىض عدلهوأن ال يتعامل معنا بعدله؛ ألنّ 

ّرعنا، تجييب دعاءنا، وهو قريتب متن نتدائنا، ويترحم تضتاهلل  العلم بأنّ . 3

 (4).ويسمع صوتنا، وال يقطع رجاءنا، وهو الذي يسّهل لنا أمورنا العسرية

 (5).هو حسن يف مجيع األمورليقّدر لنا ما اهلل  الدعاء من. 1 

 :االلتفات إىل هذه احلقائق. 1

 *ال رّب لنا غري اهلل.

 *ال ويل لنا دون اهلل.

 إاّل اهلل.اهلل  *ال منقذ لنا من

                                                
«. وستعك ستتوهبك حقتري يفأخطتري متا  علمت أّن كثري ما أسالك يسري يف وجدك، وأنّ ( »3)

 [31]دعاء 

]دعتاء «. يدك بالعطايا أعىل من كّل يد علمت ... أّن كرمك ال يضيق عن سؤال أحد، وأنّ ( »0)

31] 

 [31دعاء «. ]امحلني بكرمك عىل التفّضل، وال حتملني بعدلك عىل االستحقاق( »1)

، ولترّضعي رامحًا، ولصويت ستامعًا، والتقطتع رجتائي كن لدعائي جميبًا، ومن ندائي قريباً ( »7)

 [31]دعاء «. عنك

 [31]دعاء «. توّلني بنجب طلبتي ... وحسن تقديرك يل يف مجيع األمور( »1)



027 الدعاء
 

 (1).إاّل إىل اهللاهلل  *ال ملجأ لنا من

 ؛ةنا يف حالة الرخاء مشتاهبًا لتدعائنا يف حالتة الشتدّ ؤينبغي أن يكون دعا. 1 

وقّلتة االنتدفاع  ،تدفعنا إىل الغفلة عن ذكر اهلل ت بصورة عامة ت اءألّن حالة الرخ

 بشوق وإخالص يف الدعاء.

لتشملنا األلطاف اإلهليتة، فيكتون إختالص باهلل  وهلذا ينبغي علينا االستعانة

يف حالة الرخاء مشاهبة حلالة الشّدة واالضطرار؛ فيكون دعاؤنتا اهلل  هنا نحوتوّج 

 (2).ء املخلصني املضطرين يف حالة الشّدةيف الرخاء كدعااهلل  من

بالدعاء أن يعرتف ويشهد عتىل نفسته اهلل  جيدر بالعبد الذي يتقّدم نحو. 32 

، احلقتري، ريرتضتبأّنه العبد، املسكني، املستتكني، الضتعيف، العّزوجل  اهلل أمام

بته املهني، الفقري، اخلائف، املستتجري التذي ال يملتك لنفسته نفعتًا وال رّضًا إاّل 

 له ما آتتاه، وأن يكتون برمحتة ويتمّ  ،أن ينجز له ما وعدهاهلل  تعاىل، ُثّم يطلب من

 (3).أوثق منه بعملهاهلل 

                                                
إاّل  ا منتكسؤال من ال رّب له غريك، وال ويل له دونك، وال منقذ لنا منتك، وال ملجتأ لنت( »3)

 [10]دعاء «. إليك

«. يف التدعاء الّلهم ... اجعلني ممن يدعوك خملصًا يف الرخاء دعاء املخلصني املضطرين لك( »0)

 [00]دعاء 

ي نفعتًا وال رضًا إاّل بتك، أشتهد تال أملك لنفست ،إهلي أصبحت وأمسيت عبدًا داخرًا لك( »1)

نجز يل ماوعتدتني، ومتّتم يل متا أفتعرتف بضعف قّويت وقّلتة حيلتتي، أبذلك عىل نفيس، و

ني عبدك املسكني، املستكني، الضعيف، الرضير، احلقري، املهني، الفقري، اخلتائف، آتيتني، فإنّ 

دت بحاجتي، وبك أنزلت اليتوم فقتري وفتاقتي الّلهم إليك تعمّ »، [03]دعاء «. املستجري

فإّّن   آتتك ثقتة منتّي »، [71]دعاء «. ي بعميلبمغفرتك ورمحتك أوثق منّ  ومسكنتي، وإّّن 

 [71]دعاء «. متهبعمل صالب قدّ 
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 :أهم موارد الدعاء
 (1).يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة. 3

 (2).البصرية يف قلوبنا بحيه ندرك من خالهلا حماسن األمور وقبحها. 0

 (3).تعاىلاهلل  اخلوف واخلشية من. 1

به من طاعته، واالجتنتاب عتام ّنانتا عنته متن اهلل  القّوة عىل أداء ما أمرنا. 7

 (4).معصيته

 (5).لنا أبواب توبته ورمحته ورأفته ورزقه الواسعاهلل  يفتب. 1

 (6).السالمة يف الدين والبدن. 3

 (7).الوقاية من عذاب النار. 1

 (8).اجلنّة. 1

 (9).يف أمورنا ذالنفا. 1

 (10).الصحة. 32

                                                
 [01]دعاء «. الّلهم ... آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة( »3)

 [01]دعاء «. منن عيّل... بالبصرية يف قلبياالّلهم ... ( »0)

 [01]دعاء «. الّلهم ... امنن عيّل... اخلشية لك واخلوف منك( »1)

عنته متن  عيّل... القّوة عىل ما أمرتني به من طاعتك، واالجتناب ملتا ّنيتنتيالّلهم ... امنن ( »7)

 [01]دعاء «. معصيتك

 [71]دعاء «. وافتب يل أبواب توبتك ورمحتك ورأفتك ورزقك الواسع( »1)

 [01]دعاء «. الّلهم ... امنن عيّل... بالسالمة يف ديني وبدّن( »3)

 [01 ]دعاء«. الّلهم ... قنا عذاب النار( »1)

 [73]دعاء «. الّلهم ... احللني بحبوحة جنّتك( »1)

 [01]دعاء «. موريأالّلهم ... امنن عيّل... النفاذ يف ( »1)

 [01]دعاء «. الّلهم ... امنن عيّل بالصحة( »32)



029 الدعاء
 

 (1).األمن. 33

 (2).وقبور آله يف كّل عام’ اهلل  احلج والعمرة وزيارة قرب رسول. 30

 :ليجمعها لنتا هتياهلل  طلبها مننوأبرز األمور األخرى التي ينبغي علينا أن  

 (3).الغنى، العفاف، السعة يف العيش، املعافاة والطمأنينة

 :أموراً اهلل  ينبغي أن نطلب من :وعموماا  

 لنا العذر يف طلبها منه تعاىل.. 0    غب فيها.نر. 3

 (4).نحصل هبا عىل اخلري والعافية. 1

 زة على الدعاء:العوامل المحفّ

 بالدعاء واملسألة منه، أّنه تعاىل: اهلل  ما يمنعنا عن التوّجه إىل. 3

 أمرنا فأبطأنا عن تنفيذ أمره.. الف

 ّنانا فأرسعنا إىل ارتكاب ّنيه.. ب

 نا فقرّصنا يف شكره.أنعم علي. ج

ولكن ما يدفعنا إىل التوّجه إليه تعاىل بالدعاء واملسألة، أّنه تعاىل دأبه التفّضتل 

 ه إليه.ويتوّجه بحسن ظنّ  ،عىل من يقبل بوجهه إليه

                                                
 [01]دعاء «. الّلهم ... امنن عيّل... بالسالمة( »3)

عتامي  أبدًا متا أبقيتنتي يف ’ل رسولك الّلهم ... امنن عيّل... زيارة قرب رسولك ... وآ( »0)

 [01]دعاء «. هذا ويف كّل عام

]دعتاء «. والعافيتة وامجع يل الغنى والعفاف والدعة واملعافاة والصحة والسعة والطمأنينتة( »1)

71] 

عظم فيها رغبتي، وأظهر فيها عذري، ولّقنتي فيهتا حّجتتي، وعتاف أالّلهم هذه حاجتي ف( »7)

 [17]دعاء «. فيها جسدي
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هتو التذي « تعاىل وإحسانه وكرمه وجوده وعطائتهاهلل  تفّضل»ومن هنا فإّن 

 (1).ويدعونا إىل طلب حوائجنا منه تعاىلخيرتق مجيع احلواجز التي بيننا وبني اهلل، 

وال حييطته  ،ما حيّفزنا نحو الدعاء أّنه تعاىل ال يصعب عليه استجابة دعائنا. 0

 (2).العجز لتلبية طلباتنا

، وهذا ما يدفعنا إىل التوّجته [32غافر: ]( اْدُعوِِن أاْستاِجْب لاُ مْ قال تعاىل:). 1

 (3).ه انجازًا ملا وعدنا به من اإلجابةنحوه تعاىل بالدعاء وطلب االستجابة من

دعتاء، وهتذا متا  جواد وكريم وال يصعب عليه أبتدًا استتجابة أّي اهلل  إنّ . 7

 (4).يدفعنا إىل الدعاء وطلب حوائجنا منه تعاىل

اهلل  ينبغي علينا االلتفات عند الدعاء إىل هذه احلقيقتة بتأّن كتّل  ء عتىل. 1

 (5).باستجابة دعواتنا يسري، وهذا ما جيعلنا أكثر أمالً 

 :التأخير ف  استجابة الدعاء
استتجابته لتدعائنا لوجتود بعت  املصتالب اخلافيتة علينتا، اهلل  قد يؤّخر. 3

نا ينبغي السؤال منه تعاىل بأن ال فيدفعنا هذا التأخري إىل اليأس عن اإلجابة، ولكنّ 

                                                
]أي :تبعثنتي[ عليهتا  ]أي: صفات[ ثالث، وحتدوّن الّلهم إّنه حيجبني عن مسألتك ِخالل( »3)

بطأت عنه، وّنيتنتي عنته فأرسعتت إليته، أ]أي: صفة[ واحدة، حيجبني أمر أمرت به فة خلّ 

ت يف شكرها، وحيدوّن عىل مسألتك تفّضتلك عتىل متن أقبتل ونعمة أنعمت هبا عيّل فقرّص 

 [30]دعاء «. اليك بحسن ظنّهبوجهه إليك، ووفد 

 [73]دعاء «. إّنك غري ضائق بام تريد، وال عاجز عاّم تسأل( »0)

فيام وعدت  الّلهم فها أنا ذا قد جئتك مطيعًا ألمرك فيام أمرت به من الدعاء، متنّجزًا وعدك( »1)

) ُكم  ت ِجب  ل  ُعوِّن أ س   «به من اإلجابة، إذ تقول: )اد 

 [71]دعاء «. ما سألتك عليك]أي: سهولة[ ك وهوان فأسألك بجودك وكرم( »7)

 [03]دعاء «. ذلك عليك يسري( »... 1)



060 الدعاء
 

 (1).اجيد اليأس مدخاًل للتوّغل يف نفوسنا عند تأخري استجابته لدعائن

ينبغي للداعي عند تأخري إجابة دعائه احلذر لئال يكون هذا التتأخري ستببًا . 0

 (2).لترّسب حالة اليأس يف نفسه إزاء العدل اإلهلي

 :بالدعاءاهلل  التوجّه إلى غير
 ومن سّولت له نفسه التوّجته إىل غتري ،إّن امللّبي احلقيقي حلوائجنا هو اهلل. 3

فقد أخطأ، وهتو اهلل   قادر عىل قضاء حاجته من دون إذنظاّنًا بأّن ذلك الغرياهلل 

 بحاجة إىل: 

 التذكري اإلهلي ليصحو من غفلته.. الف

 التوفيق اإلهلي ليقوم بتصحيب زّلته.. ب

 التسديد اإلهلي ليحجم عن امليض يف عثرته.. ج

 ليعي كيف يسأل حمتاج حمتاجًا؟

 ؟يرغب الفقري الذي ال يملك شيئًا إىل نظريه ىوأنّ 

 (3).لطلب حوائجهاهلل  فيقصد

                                                
 [03]دعاء «. يالّلهم ... ال هعلني ... آيسًا من إجابتك يل وإن أبطأت عنّ ( »3)

«. ]أي :عتدلك[ نصتافكإ]أي: باليتأس[ متن  ]أي: ال متتحنتي[ بتالقنوط الّلهم ال تفتني( »0)

 [37]دعاء 

هم ويل إليك حاجة ... سّولت يل نفيس رفعها إىل من يرفع حوائجه إليتك، واليستتغني اللّ ( »1)

طئني، وعثرة من عثرات املذنبني، ُثّم انتبهت بتذكريك ايف طلباته عنك، وهي زّلة من زلل اخل

بتستديدك عتن عثتريت،  يل من غفلتي، وّنضت بتوفيقتك متن زّلتتي، ورجعتت ونكصتت

يرغب ُمعِدم إىل معدم؟ فقصتدتك يتا ى حمتاج حمتاجًا؟ وأنّ  وقلت: سبحان رّ ، كيف يسأل

هني يف حاجتي هذه وغريها إىل سواك، وتتوّلني بتنجب طلبتتي ال توّج »، [31]دعاء «. إهلي

 [31]دعاء «. وقضاءحاجتي ونيل سؤيل قبل زوايل عن موقفي هذا بتيسريك يل العسري
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منتهى مطلب احلاجات، فإذا توّجهنا يف قضاء حوائجنا إىل غري اهلل، اهلل  إنّ . 0

عتّز وجتل، وال اهلل  علينا معرفة هذه احلقيقة بأّن أسباب قضاء كّل احلتوائج بيتد

 (1).ة حاجة إاّل بإذنه تعاىلتقىض أيّ 

اهلل  اخلضتوع للستؤال متن غتريوتوّجته باهلل  إذا ترك اإلنسان السؤال من. 1

والترّضع إىل غريه تعاىل، فإّنه سيستحق بذلك اخلتذالن واملنتع واإلعتراض متن 

 (2).تعاىلاهلل  قبل

هو الوحيد القادر عىل تلبية مجيع طلبات العباد، وهلذا يكون مصتري اهلل  إنّ . 7

 (3).الوافدين عىل غريه تعاىل هو الفشل واخليبة والضياع واخلرسان

لئال يبتلينا باخلضتوع للستؤال متن غتريه تعتاىل عنتد اهلل  ينا الدعاء منعل. 1

 (4).وأن ال يفتننا بالترّضع إىل غريه تعاىل عند الرهبة ،االفتقار

 خرين: الدعاء لآل
أن نطلتب مثتل ذلتك جلميتع املستلمني  ت كام ندعو ألنفسنا ت ينبغي علينا. 3

 (5).يا وآجل اآلخرةيف عاجل الدن ،واملؤمنني واملؤمنات ،واملسلامت

                                                
 [31]دعاء «. الّلهم يا منتهى مطلب احلاجات( »3)

 ستتحق بتذلك ختذالنك ومنعتكأالّلهم ... ال تفتني ... باخلضتوع لستؤال غتريك ...، ف» (0)

 [02]دعاء «. وإعراضك

جتدب أون إاّل بتك، ووخرس املتعّرضون إاّل لك، وضاع امللّمت ،خاب الوافدون عىل غريك( »1)

 [73]دعاء «. املنتجعون إاّل من انتجع فضلك

دونتك إذا  ع إىل متنسؤال غريك إذا افتقرت، وال بالترّض الّلهم ... ال تفتني ... باخلضوع ل( »7)

 [02]دعاء «. رهبت

 يتمثل التذي ستألتك لنفستواملؤمنات عط مجيع املسلمني واملسلامت واملؤمنني أالّلهم ... ( »1)

 [01]دعاء «. ولولدي يف عاجل الدنيا وآجل اآلخرة



062 الدعاء
 

ونطلب منه اخلتري ألنفستنا، فعلينتا أن نطلتب اهلل  ه بالدعاء إىلعندما نتوّج . 0

اهلل  شيئًا لسائر املؤمنني، فعلينتا أن نستألاهلل  ذلك لسائر املؤمنني، كام إذا طلبنا من

لريزقنا مثل ذلك، وأن جيعل لنا أوىف احلظوظ فيام رزق املؤمنني به، وأن يرشتكنا يف 

 (1).لب دعاء عباده املؤمنني، فنحظى بذلك املزيد من اخلري والعطاء اإلهليصا

املغفترة اهلل  ونطلتب متن ،وحيسن بنا عند الدعاء أن نذكر مجيع املؤمنني بخري

 :والرضوان هلم، وال سّيام

وصّدقوا ما جتاؤوا بته متن رستاالت تشتتمل عتىل  ،الذين اّتبعوا الرسل. 3

 أخبار الغيب.

ا واستقاموا وأعلنوا إيامّنم رغم وجود تيارات معاكسة من الذين صمدو. 0

 قبل املعاندين واملكّذبني.

الذين عاشوا بقلوهبم املتلّهفة حلقائق اإليامن حالة الشوق إىل املرستلني يف . 1

 فيه رسوالً.اهلل  كّل دهر وزمان أرسل

 (2).الذين كانوا من أئّمة اهلدى وقادة أهل التقى. 7

 :أثر الدعاء
الدعاء سالح املؤمن، وهتو أفضتل وستيلة للتحتّرز متن شتامتة األعتداء . 3

                                                
، [03]دعتاء «. ظ فتيام عنتدهمواجعتل يل أوىف احلظتو ،الّلهم ... ارزقني مثل ذلك متنهم( »3)

]دعتاء «. أسألك الّلهم ... أن ترشكنا يف صالب من دعاك يف هذا اليوم من عبتادك املتؤمنني»

71] 

املعانتدين هلتم  بالغيب عند معارضتة تمن أهل األرض  تتباع الرسل ومصّدقوهم أالّلهم و( »0)

زمتان أرستلت فيته رستوالً بالتكذيب واالشتياق إىل املرسلني بحقائق اإليامن، يف كّل دهرو

وأقمت ألهله دلياًل من لدن آدم إىل حمّمد صىل اهللّ عليه وآلته متن أئّمتة اهلتدى وقتادة أهتل 

 [7]دعاء «. بمغفرة ورضوان فاذكرهم منك ،التقى عىل مجيعهم السالم
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 (1).انايّ إوالتخّلص منهم ومن ظلمهم وإذالهلم 

الدعاء وسيلة نحصل به عىل كّل اخلري، ومن هتذا اخلتري التوفيتق اإلهلتي . 0

 (2).للسري يف الطريق الذي من سكنه عاش يف ظّل الرعاية واألمن اإلهلي

 (3).اّل بالدعاءإإحسان وفضل خاص ال نناله إّن هلل تعاىل . 1

ومتا يزّودنتا متن فضتله  ،ما نأمله من الدعاء نيل السعادة ممّتا يعطينتا اهلل. 7 

 (4).الدنيوي واألخروي

 (5).إّن الرمحة اإلهلية أقرب إىل الداعي من غريه. 1 

 (6).سعينا الشديد يف الدعاء والترّضع يؤّدي إىل فكاك رقابنا من النار. 3

 :موارد لزوم الدعاء

مكانياتنتا إإذا كانت لنا حاجة، وبذلنا كّل وسعنا وطاقتنا، واستخدمنا كّل . 3

لقضائها، فلم نصتل إىل مبتغانتا، فستيكون احلتّل الوحيتد يف هتذه احلالتة، هتو 

 (7).لقضائهااهلل  االلتجاء إىل

                                                
 [71]دعاء «. وال تسّلطه عيلّ  ،وال متّكنه من عنقي ،وال تشمت   عدّوي( »3)

 [73]دعاء «. وّجهني يف مسالك اآلمنني الّلهم ...( »0)

]أي  ]أي: متتا تقستتمه متتن نعامئتتك[ متتن نوالتتك كثتتر[ يل قستتم املواهتتبأ]أي:  وأجتتزل( »1)

 [71]دعاء «. ر عيّل حظوظ اإلحسان من إفضالك:عطائك[، ووفّ 

وتفّضل عيّل به، وأسعدّن مما تعطيني منه، وزدّن من فضلك وسعة ماعندك، فإّنتك واستع ( »7)

 [71]دعاء «. وصل ذلك بخري اآلخرة ونعيمهاكريم، 

 [33]دعاء «. راحم من دعاك فأبلغ يف الدعاء؟ تيا إهلي  تهل أنت ( »1)

]أي: محتايتي[  جتاريتإ]أي: سعيي الشديد[ يف فكاك رقبتي من نارك، و ومنازلتي إياك( »... 3)

 [71]دعاء «. مما فيه أهلها من عذابك

 [31]دعاء «. قرص عنها جهدي، وتقطعت دوّنا حييلالّلهم ويل إليك حاجة، قد ( »1)



062 الدعاء
 

عندما نواجه السبل املوصدة أمام قضتاء حوائجنتا، وختيتب آمالنتا لنيتل . 0

 اهلل تعتاىل، وستيكوناهلل  مبتغياتنا، ال يكون لنا طريتق إاّل طلتب حوائجنتا متن

 (1).ملجؤنا الوحيد لنيل ما نبتغيهعّزوجل 

 :استجابة الدعاء
 ](اْدُعيوِِن أاْسيتاِجْب لاُ يمْ ا التوّجه إليه بالدعاء، فقال تعتاىل: )منّ اهلل  طلب. 3

هذا النداء اإلهلي والتوّجه إليه ، وما علينا سوى اغتنام الفرصة وتلبية [32غافر: 

 (2).تعاىل بصدق وإخالص

ويستتجيب  ،ويصغي إىل نجواه ،من يشكو إليه مهومه وغمومهاهلل  يسمع. 0

 (3).دعائه

وال  ،طلبات اخللق مجيعًا، ويستمع إىل مسائلهم واحتياجتاهتماهلل  يستقبل. 1

 (4).ترهقه أو تتعبه كثرة الطلبات أبداً 

 (5).تعاىلاهلل  عمل سهل ويسري عىلاستجابة دعائنا . 7

قص من قدرته، وإّنام ناستجابته تعاىل لدعائنا ال تؤّثر يف خزائن ملكه وال ت. 1

 (6).مع عباده بمنتهى الفضل واإلحسان وهو عىل كّل  ء قديراهلل  يتعامل

                                                
 [31]دعاء «. يا من عنده نيل الطلبات( »3)

مطتروح  لبيك وسعديك، ها أنا ذا يتا رّب  :عبدك الذي أمرته بالدعاء، فقال تيا إهلي  توأنا ( »0)

 [71]دعاء «. ودعوك بأمرك»، [33]دعاء «. بني يديك

 [73]دعاء «. سمع نجواي واستجب دعائيا»، [13]دعاء «. تسمع من شكا إليك( »1)

 [31]دعاء «. يه دعاء الداعنيعنّ يا من ال يُ ( »7)

 [71]دعاء «. وتيسري ذلك عليك ،وتوّل قضاء كّل حاجة هي يل بقدرتك عليها( »1)

«.  ء قدير وال يتكادك يف قدرتك وأنت عىل كّل  ،فإّن ذلك ال يضيق عليك يف وجدك( »... 3)

 [71]دعاء 
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صتغاء إىل دعواتنتا يف استتجابة طلباتنتا، بتل دأبته تعتاىل اإلاهلل  ال يبخل. 3 

علينا بام فيه املصلحة لنا، ونعمه تعاىل علينا يف مجيع األحوال واألحيان والتفّضل 

 (1).سابغة

 ](اْدُعوِِن أاْستاِجْب لاُ يمْ بالدعاء، وضمن لنا اإلجابة، فقال تعاىل: )اهلل  أمرنا. 1 

ي حوائجنا، ت، وهلذا ينبغي أن يكون توّقعنا عند الدعاء أّنه تعاىل سيقض[32غافر: 

 (2).كّل ما سألناه، وال حيجب دعاءنا عنه ت ند اقتضاء املصلحةعت  بل سيعطينا

طلب من يتوّجه إليه تعاىل بانقطتاع تتام، وإدراك كامتل بتأّن اهلل  ال خيّيب. 1

فحسب، وال خيذل الباري سبحانه العبد التذي عّزوجل  اهلل املعطي احلقيقي هو

اهلل  اّل إ ت وبالتذات أّوالً  ت والذي ال يقصد يف حاجته ،ال يستغني عنه بأحد دونه

 (3).عّز وجل

عّزوجل: تلبية رغبات الراغبني إليه وإن كانوا يستحقون املنتع، اهلل  دأب. 1 

 (4).والتفّضل عىل السائلني وإن كانوا يستحقون احلرمان

                                                
لتدعائي  وال منقبضتًا حتني أردتتك، بتل وجتدتك ،إهلي ما وجدتك بخياًل حني ستألتك( »3)

شتأّن وكتّل زمتان متن  وملطالبي معطيًا، ووجدت نعامك عيّل سابغة يف كّل شأن من ،سامعاً 

 [13]دعاء «. زماّن

الّلهتم أعطنتي كتّل ستؤيل، »، [30]دعتاء «. ]أي: لعباده[ إجابتة التدعاء يا من ضمن هلم( »0)

يل حاجتي، وال متنعني اإلجابة وقد ضمنتها يل، والحتجب دعائي عنك وقد أمرتنتي واق  

 [01]دعاء «. به

 «. دونتك إهلي ال ختّيب من ال جيد معطيتًا غتريك، وال ختتذل متن ال يستتغني عنتك بأحتد( »1)

 [33]دعاء 

فضتلت أفك ما أنا بأّول راغب رغب إليك فأعطيته وهو يستحق املنع، وال بأّول سائل سأل( »7)

 [31]دعاء «. عليه وهو يستوجب احلرمان



067 الدعاء
 

 (1).أكرم املسؤولنياهلل  إنّ . 32

 (2).أهل احلاجة إليهاهلل  ال حيّقر. 33

ه ويلتمس منه حوائجه الدينية والدنيوية، فإّنته ويتوّجه إلياهلل  من يقصد. 30

 (3).سيجد اللطف والرمحة والعناية اإلهلية

رحيم بمن يتوّجه إليه بالدعاء واملسألة، ومستتجيب ملتن يتوّجته اهلل  إنّ . 31

 (4).إليه بالنداء وطلب احلاجة

 (5).يستجيب دعاءنا بتوفيقه ورمحتهاهلل  إنّ . 37

 (6).ه املتوّجهون إليهمن عطائاهلل  ال ُييئس. 31

 :معنا بفضله بخالف تعاملنا معه، منهااهلل  يتعامل. 33

 دعاءنا بال تأخري، ويغدق علينا من رمحته ما فيه املصلحة لنا.اهلل  يستجيب

 (7).إليه، فإّننا نتأّخر يف إجابتهاهلل  ولكن عندما يدعونا

 :سرعة استجابة الدعاء
 ةمكانتاهلل  صوصية والعالقة الوثيقتة متعللمؤمنني األبرار وألهل اخل إنّ . 3

 (8).دعاء هؤالء بالرّد وعدم االستجابةاهلل  ة بحيه ال يواجهخاّص 

                                                
 [10]دعاء «. إّن اهللّ أكرم املسؤولني( »3)

 [73]دعاء «. يا من ال حيّقر أهل احلاجة إليه( »0)

 [71]دعاء «. فمن التمسك لدين أو دنيا وجدك( »1)

 [33]دعاء «. إّنك رحيم بمن دعاك، ومستجيب ملن ناداك» اللهم(7)

 [01]دعاء «. مجيع ذلك بتوفيقك ورمحتك الّلهم أعطنا( »1)

 [73]دعاء «. س من عطائك املتعّرضونأال يي( »3)

 [13]دعاء «. أدعك فتجيبني وإن كنت بطيئًا حني تدعوّن( »1)

 [73]دعاء «. يا من ال جيبه بالرد أهل الدالة عليه( »1)
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ا بإجابة دعائهم، وقال تعاىل: )« املضطرين»اهلل  وعد. 0 َ ُُيِْيُب امْلُْضيرارَّ إِذا أامَّ

وءا  ْ ِشُ  السُّ يا اُه وا عا  (1)[30النمل:  ]. (دا

 (2).ني عليهطلب امللحّ اهلل  ال خيّيب. 1

بتداء التداعي لفقتره إمن العوامل املؤّدية إىل رسعة استجابة الدعاء هتي . 7

 (3).عنهاهلل  واعرتافه بغنىاهلل  وفاقته أمام

ويطرح نفسه اهلل  استجابة الدعاء أقرب إىل من يترّضع ويبتهل ويتذّلل إىل. 1

 (4).بني يديه

 (5).فيه دعاء من يسأله ويطلب إليه ويرغباهلل  يستجيب. 3

ليجعلته اهلل  كّل من يبتغي استجابة دعائه والفوز بمسألته، عليه أن يستأل. 1

 (6).ممن ينتهي طلبه إىل النجاح ونيل املطلوب

 :عدم استجابة الدعاء

من أسباب عدم استجابة الدعاء أن جيعل العبد هلل ضّدًا وخمالفتًا أو يتدعو . 3

 (7).ندًا ومماثالً اهلل  مع

                                                
 [37]دعاء «. وعّرفني ما وعدت من إجابة املضطرين( »3)

 [71]دعاء «. وال ختذلني عند فاقتي إليك»، [73]دعاء «. خيّيب امللّحني عليهيا من ال ( »0)

 [71]دعاء «. يوبفقري إليك وغناك عنّ ( »1)

 [32]دعاء «. ارحم ترّضعنا إليك، وأغننا إذ طرحنا أنفسنا بني يديك( »7)

ي اق  حتاجت»، [71]دعاء «. استجب يل مجيع ما سألتك وطلبت إليك ورغبت فيه إليك( »1)

 [30]دعاء «. وانجب طلبتي

 [01]دعاء «. الّلهم ... اجعلني ... من ... املنجحني بالطلب إليك( »3)

 [02]دعاء «. الّلهم ... ال ترد دعائي عيّل ردًا، فإّّن ال أجعل لك ضّدًا وال أدعو معك نِّداً ( »1)



069 الدعاء
 

قضاء حوائجنا بالدعاء، ومتام الدعاء الطلب منه تعاىل بأن ال نستعني عىل . 0 

قنا إىل العودة إليه يواجه دعاءنا بالرف  وعدم القبول، بل يستجيب دعاءنا ويوفّ 

 (1).مّرة أخرى للدعاء وطلب احلوائج

مادمنا نعيش حالة العناد يف معصية اهلل، فإّنه تعاىل سيواجهنا بترّد تكتون . 1 

 (2).رضر بنانتيجته إحلاق ال

 :الدعاء النافع

ّدي إىل رفع مستوى أدعيتنتا، لتكتون ؤعلينا أن هيب لنا وعيًا ياهلل  من نعم. 3

ما اهلل  من أدعية املصلحني ال من أدعية أصحاب األفق الضّيق الذين يطلبون من

 (3).ليس بمصلحتهم ومصلحة غريهم

 طلب األمور التتي حتّتم علينا الرؤية ذات األفق الواسع أن ال نقترص عىل. 0

ألّنته  ؛أن يفعل بنا متا هتو األصتلب لنتااهلل  نراها صاحلة ألنفسنا، بل نطلب من

 (4).تعاىل أعلم بنا بام هو أنفع ألمر دنيانا وآخرتنا

قد نعيش حني الدعاء حالة الغفلة عن طلتب متا يصتلحنا يف أمتر دنيانتا . 1

ب منّا الرؤيتة الشتمولية أن وآخرتنا، وقد ننسى سؤال ما هو خري لنا، وهلذا تتطلّ 

أن يمّن علينا بكّل ما هو نافع لنا يف الدنيا واآلخترة، وأن يتفّضتل اهلل  نطلب من

                                                
 [73. ]دعاء «وإليك منقلبي ،كرم من عندك منرصيفأال هبهني بالرّد يف مسألتي، و( »3)

 [71]دعاء «. وال هبهني]أي: ال تردّن[ بام جبهت به املعاندين لك( »0)

 [01]دعاء «. الّلهم ... اجعلني يف مجيع ذلك من املصلحني بسؤايل إياك( »1)

«. هبا[ ]أي :معتنياً  اً الّلهم قد تعلم ما يصلحني من أمر دنياي وآخريت، فكن بحوائجي حفيّ ( »7)

 [00]دعاء 
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 (1).علينا بكّل خري أظهره أو أخفاه، أعلنه أو أرسره

تعتاىل، اهلل  قد نغفل وننسى بع  متطلباتنا واحتياجاتنا عند التدعاء متن. 7

علينا، فريزقنا أيضًا ما غفلنتا عنته ففاتنتا ذكتره ليتفّضل اهلل  وهلذا علينا أن نسأل

 (2).ونسينا بيانه يف الدعاء

 الدنيا  
 الدنيا متجر أولياء اهلل: 

احليتاة التدنيا متجترًا للعبتاد، فقتّدر إزاء أداء الطاعتات وفعتل اهلل  جعل. 3

العبتاد إىل هتارة لتن تبتور،  االصاحلات الربب الوافر املتمّثل بحسن اجلزاء، ودع

 (3).ليجعلنا من الرابحني يف هذه التجارةاهلل  ما حيّتم علينا الدعاء من وهذا

كّل ما نبتغيه يف حياتنا كهدف أسايس ُخلقنتا متن أجلته هتو نيتل األمتور . 0

رّبنتتا آتنتتا يف التتدنيا حستتنة ويف اآلختترة »عتتّز وجتتل: اهلل  احلستتنة، وهلتتذا نتتدعو

 (4).«حسنة

لنتا لننتهزهتا كفرصتة، اهلل  وّفرهتااحلياة الدنيا ليست إاّل فرصتة قصترية . 1

 (5).وعبادتهاهلل  ونمألها بطاعة

                                                
متا ذكترت منته ومتا نستيت، أو  ،ما يصلحني يف دنيتاي وآختريت لّلهم ... امنن عيّل بكّل ا( »3)

 [01]دعاء «. أو أعلنت أو أرسرت ،أظهرت أو أخفيت

«. ]أي: استجب[ لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنتا مانستيناه الّلهم ... اسمع( »0)

 [31]دعاء 

 [01]دعاء «.  التجارة عليكالرابحني يف» ( الّلهم اجعلني من 1)

 [02]دعاء «. الّلهم ... آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة( »7)

 [02]دعاء «. الّلهم ... استعملني بطاعتك يف أيام املهلة( »1)



070 ذكر الله
 

 :حبّ الدنيا
 :ينبغي أن ننزع من قلوبنا حّب الدنيا املّتصفة باألمور التالية

 الدنيا الدنية.. 3

 من أجر وثواب.اهلل  الدنيا التي تنهى عن نيل ما عند. 0

 الدنيا التي تصّد عن ابتغاء الوسيلة إىل اهلل.. 1

 (1).الدنيا التي تدفع اإلنسان إىل الغفلة عاّم يقّربه من اهلل. 7

 :عند تعارض الدين والدنيا
إذا دار بنا األمر بني مفرتق طرق، يؤّدي أحدمها إىل انتقاص ديننا وختّلينا عن 

ي اآلختر إىل انتقتاص دنيانتا وذهتاب بعت  منافعنتا التزاماتنا الرشعّية، ويتؤدّ 

ل ديننا عىل دنيانا، ونختار خسارة مصاحلنا الدنيوية، وال الدنيوية، فعلينا أن نفّض 

 (2).خروية الباقيةنسمب ألنفسنا إحلاق الرضر بمصاحلنا األ

 ذكر اهلل 
ا نعيش حالتة الغفلتة ينبغي علينا أن نجّدد ذكرنا هلل، وال سّيام عند انتباهنا بأنّ 

 (3).اف بام أحسن إليناواالعرتاهلل  تعاىل، فنبادر إىل ثناءاهلل  وحالة النسيان لنعم

                                                
انزع من قلبي حّب دنيا دنية، تنهى عاّم عندك، وتصّد عن ابتغاء الوسيلة إليك، وتذهل عن ( »3)

 [71ء ]دعا«. التقّرب منك

 الّلهم ومتى وقفنا بني نقصني يف دين أو دنيا، فأوقع النقص بأرسعهام فناًء، واجعتل التوبتة( »0)

 [1]دعاء «. ]أي: رجوعنا واهتاممنا[ يف أطوهلام بقاء

غفتالت  ال تنسني ذكرك، وال تذهب عنّتي شتكرك، بتل الزمنيته يف أحتوال الستهو عنتد( »1)

 [71]دعاء «. إيلّ  عرتف بام أسديتهأوليتنيه، وأام اجلاهلني آلالئك، وأوزعني أن أثني ب
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وعدم الغفلة  ،خالل متّتعنا بنعمه وخرياتهاهلل  ينبغي علينا عدم نسيان ذكر. 3 

ة، ا يف سعة أو شدّ عن إحسانه تعاىل عندما يشملنا بألطافه ومجيل صنعه، سواء كنّ 

 (1).عافية أو بالء، بؤس أو نعامء، فقر أو غنى

 فهة بذكر األمور املهّمة كذكر عظمتةينبغي علينا استبدال ذكر األمور التا. 0 

 (2).والتفّكر يف قدرته تعاىلاهلل 

هو توفري األجواء املناسبة التي اهلل  حلالة نسيان االهتامم بطاعة أفضل حّل . 1

 (3).والرغبة يف طاعته تعاىلعّزوجل  اهلل تأخذ بقلوبنا إىل ذكر

 من آثار ذكرنا هلل تعالى: 

اْذُكُروِِن الذكر يذكره اهلل، وقد قال تعاىل: )ألّن  ؛ ف للذاكريناهلل  ذكر كا

ْذُكْرُكمْ   ،رف والرفعتةت، وبه تعلو منزلتة الشتاكر وينتال الشت[10البقرة:  ](أا

وهلذا علينتا أن نشتغل قلوبنتا بتذكر إهلتي ال يزامحته ذكتر  ء متن األمتور 

 (4).الدنيوية

 :نيل التوفيق لذكر اهلل

 (5).عليه ويوّفقه إىل ذلكاهلل  أن يتفّضل إاّل اهلل  ال يستطيع اإلنسان أن يذكر

                                                
فتيام  ]أي: أعطيتنتي[، وال غتافاًل إلحستانك الّلهم ال هعلني ناسيًا لتذكرك فتيام أوليتنتي( »3)

 [03]دعاء «. أبليتني

 [02]دعاء «. رًا يف قدرتكذكرًا لعظمتك وتفكّ ( »0)

 [71]دعاء «. وأ ب قلبي عند ذهول العقول طاعتك( »1)

 [33]دعاء «. يا من ذكره  ف للذاكرين ... اشغل قلوبنا بذكرك عن كّل ذكر» (7)

 [71]دعاء «. كفذكروك بمنّ ( »1)



072 الذنوب
 

 الذنوب
ارتكابنا للذنوب يعني استخفافنا بوعد اهلل، وانتهاكنتا حلرماتته، وهّرينتا . 3

 (1).ة والشقاء واهلالكعليه تعاىل، وهذا ما يؤّدي بنا إىل الوقوع يف أودية الذلّ 

 ،ستبل الغوايتةونسلك  ،فإّننا نقتحم بذلك أودية اهلالكاهلل  عندما نعيص. 0 

 (2).وبطشه، فنستحق بذلك اجلزاء والعقوبةاهلل  ونتعّرض فيها لسخط

 :اآلثار السلبية للذنوب
ملعيشتنا يف دائرة احلرمتان واخليبتة متن  وتشّكل سبباً  ،تبعدنا الذنوب عن اهلل. 3

هتو اخليبتة اخلاذلتة والشتقاء األشتقى والعتذاب اهلل  اهلل، ومصري االبتعتاد عتن

 (3).الدائم

طبيعة الذنوب واخلطايا أّّنا تترتك صتاحبها وحيتدًا فريتدًا ال نتارص وال . 0 

 (4).معني له من الصاحلني والتوفيقات اإلهلية

وتسلب منه احلرية يف احلركتة، وتقّيتده  ،الذنوب توقع اإلنسان يف أرسها. 1

                                                
ني ء املذنبني، موقتف األشتقياء املتجترّبين عليتك، املستتخفّ قد أوقفت نفيس موقف األذاّل ( »3)

، [11 ]دعتاء!«. ؟يتبنفس غّررت رتغري وأّي  ؟!جرأة اجرتأت عليك بوعدك، سبحانك أّي 

 [10]دعاء «. هلكنيأعميل »

 وحللتتت شتتعاب تلتتف تعّرضتتت فيهتتا لستتطواتك وبحلوهلتتا ،متتت أوديتتة اهلتتالكتقحّ ( »0)

 [71]دعاء «. عقوباتك

باخليبتة  راف عنتك[، وال حترمنتيت]أي: ال تلزمني باالنص الّلهم ... ال تسمني بالرد عنك( »1)

يبة اخلاذلة ملن خاب منك، والشقاء فالويل الدائم ملن جنب عنك، واخل»، [73]دعاء «. منك

 بك، ما أكثر ترّصفه يف عذابك، وما أطول ترّدده يف عقابك، وما أبعد غايته اغرتّ  األشقى ملن

 [73]دعاء «. قنطه من سهولة املخرجأمن الفرج، وما 

 [03]دعاء «. الّلهم ... أفردتني اخلطايا فال صاحب معي( »7)
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 (1).بنفسها، وال سّيام الذنوب التي يستمر اإلنسان عىل تكرارها

وتوقعته يف أرسهتا، وتثقتل كاهلته، والستبيل  ،بد صاحبهاالذنوب تستع. 7

للتحّرر من هتذا االستتعباد واألرس والشتّدة هتو االلتجتاء إىل العفتو واملغفترة 

 (2).اإلهلية

 (3).املعايص واآلثام حتبط وتفسد وتبطل احلسنات ومتحو آثارها اإلجيابية. 1

اهلل  ليحتّج هبا عىلالذنوب تفحم العبد، وتقطع مقالته، وال تبقي له حّجة . 3

 (4).ئاتهأو يطالب هبا رّبه إسقاط ذنوبه أو التكفري عن سيّ 

الذنوب تصيبنا بالضياع واحلرية يف طريق االستقامة، وتبعدنا عن اهلتدف . 1

 (5).األسايس الذي خلقنا من أجله

 (6).يوم القيامةاهلل  مصري املعايص هو اخلزي والفضيحة أمام أولياء. 1

 الذنوب: دوافع ارتكاب 
 (7).اجلهل. 3

 خواطر السوء.. 0

رتكاب الذنوب، فتإذا فستب اإلنستان املجتال اتزّين خواطر السوء لإلنسان 

                                                
 [11]دعاء «. ن بعميل، املرتّدد يف خطيئتيتي، املرهتفأنا األسري ببليّ ( »3)

الّلهم وهذه رقبتي قد أرقتها الذنوب، فصّل عىل حمّمد وآله، واعتقها بعفوك، وهذا ظهتري ( »0)

 [33]دعاء «. وخّفف عنه بمنِّك ،قد أثقلته اخلطايا، فصّل عىل حمّمد وآله

 [71]دعاء «. وال حتبط حسنايت بام يشوهبا من معصيتك( »1)

 [11]دعاء «. وانقطعت مقالتي، فال حّجة يل ،فحمتني الذنوبأرّب ( »7)

 [11]دعاء «. املتحرّي عن قصدي، املنقطع  ( »1)

 [71]دعاء «. وال تفضحني بني يدي أوليائك ،ال ختزّن يوم تبعثني للقائك( »3)

 [33]دعاء «. يا إهلي ... أنا الذي بجهله عصاك( »1)



072 الذنوب
 

 خلتتواطره، فإّّنتتا ستتتوّفر لتته أجتتواء هعلتته أقتترب إىل التقصتتري وارتكتتاب 

 (1).الذنوب

 األهواء والشهوات.. 1

متات، والبتّد إّن لألهواء والشهوات قّوة تدفع اإلنسان نحتو ارتكتاب املحرّ 

متات حتّل املشتكلة متن لإلنسان الذي يرغب يف االمتنتاع عتن ارتكتاب املحرّ 

وتقّلتل متن  ،والبحه عن السبل التي تتيب له تطويق أهوائه وشهواته ،جذورها

 (2).ضغطها وتأثرياهتا السلبية

 الرذائل النفسية.. 7

ن يف اإلثتم يقتاع اإلنستاإمن عوامل  ت والسّيام احلرص ت تعّد الرذائل النفسية

واخلطيئة، والبّد لإلنسان الراغب يف صيانة نفسه أن يبادر إىل حتّل املشتكلة متن 

جتتذورها والقيتتام بتطهتتري نفستته متتن الرذائتتل ليستتعه إبعتتاد نفستته عتتن اإلثتتم 

 (3).واخلطيئة

 :الرتكاب الذنوباهلل  االستعانة بنعم

الح يكون العبد أجهل الناس برشده، وأغفلهم عن حّظه، وأبعدهم متن صت

 (4).عىل معصيته تعاىلاهلل  نفسه عندما يستعني بنعم

                                                
 [10]دعاء «. ففرطت سّول يل اخلطأ خاطر السوء( »3)

 [11]دعاء «. الّلهم ... اكرس شهويت عن كّل حمّرم( »0)

 [11]دعاء «. ]أي: أبعد[ حريص عن كّل مأثم الّلهم ... ازو( »1)

متن استصتالح  يه؟ ومن أبعد منّ برشده؟ ومن أغفل منّي عن حظّ  تيا إهلي  تفمن أجهل منّي ( »7)

 [33]دعاء «. معصيتك؟  ّنيتني عنه منعيّل من رزقك فيام تنفسه حني أنفق ما أجري
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 طبيعة الذنوب: 
 (1).طبيعة الذنوب زوال لّذهتا وبقاء تبعاهتا

 :موقف الشيطان إزاء ارتكابنا للذنوب
يشمت الشيطان ويفرح إزاء مصيبة استحقاقنا للعقاب نتيجة مشايعتنا لته يف 

متن اهلل  عراض عنه وااللتجتاء إىلارتكاب املعايص، وهلذا ينبغي علينا تركه واإل

 (2).أجل عدم تكرار التعّرض إىل شامتة الشيطان

 :معنا عند ارتكابنا للذنوباهلل  تغيير تعامل

عند ارتكاب الذنوب واملعايص من منطلق  ت بع  األحيانت  معنااهلل  يتعامل

 (3).العقوبة املامثلة

 ص من الذنوب: للتخلّباهلل  االستعانة
ب التخّلص بأنفستنا متن ارتكتاب التذنوب، فيكتون موقفنتا قد نستصع. 3

 (4).ليمنعنا عن التلّوث باملعايصباهلل  الصحيب يف هذا املقام االستعانة

قد يتجّرأ اإلنسان عىل املعايص ويتجتاوز اخلطتوط احلمتراء يف هتذا الصتعيد، . 0

 (5).والذنوبليصونه من املعايص باهلل  فيكون موقفه الصحيب يف هذا املقام االستعانة

                                                
 [13]دعاء «. من ذنوب أدبرت لذاهتا فذهبت، وأقامت تبعاهتا فلزمت( »... 3)

الّلهم إّن الشيطان قد شمت بنا إذ شايعناه عىل معصيتك، فصّل عىل حمّمدوآله، وال تشتمته ( »0)

 [32]دعاء «. ورغبتنا عنه إليك ،بنا بعد تركنا إياه لك

 [73]دعاء «. م ... ال تقاصني بام اجرتحتالّله( »1)

 [00]دعاء «. الّلهم ... احرصّن عن الذنوب( »7)

 [00]دعاء «. الّلهم ... ال هرئني عىل املعايص( »1)
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 (1).يمنع صاحبه من اإلرصار عىل الذنوب واملعايصاهلل  ذكر نعم. 1

 عايص.يعترب نيل التوفيق اإلهلي أهم وسيلة لالجتناب من امل. 7

اهلل  وأبرز وسيلة للحصول عىل هذا التوفيق هو التدعاء وطلتب العتون متن

 (2).ةويؤّيدنا بالتسديد والعصم ،ليقينا ويصوننا من الذنوب واملعايص

 الرجاء من اهلل
 (3).هو امللجأ احلقيقي الوحيد للرجاء واألملاهلل  إنّ . 3

 (4).تعاىلاهلل  ينبغي أن ال يرجو اإلنسان ألمر آخرته ودنياه أحدًا سوى. 0

ه منتهى رجاء الراجني وغاية آمال اآلملتني؛ وهلتذا ال يصتّب توّجتاهلل  إنّ . 1

 (5).رجاء الراجني إىل غريه

نعيش حالة الرجاء واألمل برمحة رّبنا، ونبتعد عن حالتة اليتأس ينبغي أن . 7

لنا ما نرجوه وما عّزوجل  لتشملنا بذلك الرمحة اإلهلية، وحيّقق الباري ؛والقنوط

 (6).نأمله

إذا كان البع  هلم ثقة أو رجاء بغري اهلل، فينبغي أن تكون ثقتنا ورجاؤنتا . 1

لنا باخلري والعافية، وينجينا برمحته الواستعة اهلل  ليقيض ؛تعاىلباهلل  يف مجيع األمور

                                                
 [71]دعاء «. وال حجرّن ذلك عن ارتكاب مساخطك( »3)

 [33]دعاء «. ]أي: احفظني وامنعني[ من املعايص ... وأّيدّن بالعصمة الّلهم ... قني( »0)

 [13]دعاء «. ال أرجو غريك»[، 10]دعاء «. إهلي ... إّياك أرجو( »1)

 [71]دعاء «. ال أرجو ألمر آخريت ودنياي سواك( »7)

 [13]دعاء «. الّلهم ... يا من ال جياوزه رجاء الراجني( »1)

 [02]دعاء «. الّلهم ... حّقق يف رجاء رمحتك أميل( »3)
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 (1).من مضاّلت الفتن

عند العبد أوىل من يرجوه، فسيكون هذا العبد أقترب إىل متن اهلل  إذا كان. 3

 (2).وحييطه برمحته ،نه مما حيذرويؤمّ  ،ما رجاهاهلل  يعطيه

 :قطع الرجاء
ه شقاء واحلرمان، ولكنّترجاء العبد من فضله إاّل أن يريد له الاهلل  ال يقطع. 3

تعاىل ال يشقي من يطلب منه السعادة، وال حيرم من تعّلتق أملته بواستع عطائته 

 (3).تعاىل وكريم إحسانه

تعاىل، فلن جيد هذا الشخص بعد اهلل  إذا قطع أحد األشخاص رجاءه من. 0 

 (4).ذلك مصدرًا يوّفر له النعيم والسعادة

 رحمة اهلل 
ة والعفو، وعلينا أن نغتنم هذه الصفة اإلهليتة،ونطلب نفسه بالرمحاهلل  وصف. 3

 (5).ويعفو عن ذنوبنا وخطايانا ،أن يرمحنا برمحته الواسعةعّزوجل  اهلل من

                                                
األمور كّلهتا،  صبحت وأنت ثقتي ورجائي يفأة أو رجاء غريك، فقد الّلهم من أصبب له ثق( »3)

 [17]دعاء «. الرامحني ونّجني من مضاّلت الفتن برمحتك يا أرحم ،فاق  يل بخريها عاقبة

«. رمحتتك الّلهم ... أنت أوىل من رجاه ... فأعطني يا رّب ما رجوت ... وعد عيّل بعائتدة( »0)

 [10]دعاء 

الستعادة[  ]أي: طلتب تقطع رجاءنا بمنعك، فتكون قد أشقيت من استستعد الّلهم ... ال( »1)

 [32]دعاء «. ]أي: طلب عطاء[ فضلك بك، وحرمت من اسرتفد

«. ؟بابتك الّلهم ... ال تقطع رجاءنا... فإىل من حينئذ منقلبنا عنك؟ وإىل أين متذهبنا عتن( »7)

 [32]دعاء 

وأنتت التذي ، صّل عىل حمّمد وآلته وارمحنتيإهلي ... أنت الذي وصفت نفسك بالرمحة، ف( »1)

 [33]دعاء «. يسّميت نفسك بالعفو فاعف عنّ 
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 (1).كّل  ءاهلل  وسعت رمحة. 0 

 (2).الصدارة يف تعامله مع عباده، وهي مقّدمة عىل غضبهاهلل  إّن لرمحة. 1

حم من ال يرمحته العبتاد، ويعطتف عتىل يف منتهى الرمحة بحيه يراهلل  إنّ . 7

 (3).املسيئني الذين ال يتقّبلهم أحد من أبناء املجتمع

 (4).يف رمحته للداعي نصيباً اهلل  الدعاء وسيلة جيعل به. 1

 االحتياج إلى الرحمة اإلليية:  تأشدّ حاال

 جستمنا، يل  إذا فارقنا احلياة الدنيا، وُأدخلنا يف القرب، وتغترّيت صتورتنا، وب ت

ذكرنا بني  يعضاؤنا، وتقّطعت أوصالنا، ُثّم انقطع أثرنا من الدنيا، وحُم أقت وتفرّ 

من قبل، فإّننا ستنكون يف تلتك احلالتة  العباد، وأمسينا من املنسيني كمن قد نيس

 (5).بأشّد احلاجة إىل الرمحة اإلهلية

 الرزق
ة كتّل هلل تعاىل خزائن الساموات واألرض، وهو الغنتي القتادر عتىل تلبيت. 3

                                                
]دعتاء «. فنى خزائن رمحتهال تُ »، [33]دعاء «. الّلهم ... أنت الذي وسعت كّل  ء رمحةً ( »3)

1] 

 [33]دعاء «. الّلهم ... أنت الذي تسعى رمحته أمام غضبه( »0)

 [73]دعاء «. ويا من يقبل من ال تقبله البالد ،عباديا من يرحم من ال يرمحه ال( »1)

 [1]دعاء «. يف رمحتك اجعل لنا نصيباً ( »7)

من املخلوقني ذكري، وكنت من املنسيني  ىموالي وارمحني إذا انقطع من الدنيا أثرى، واحّم ( »1)

جسمي، وتفّرقتت أعضتائي،  كمن قد ُنيس. موالي وارمحني عند تغرّي صوريت وحايل إذابيل

]أي:  إاّل رمحت ... هتذه الرمتة»... [، 11]دعاء «. وتقّطعت أوصايل، يا غفلتي عام ُيراد  

 [12]دعاء «. العظام البالية[
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 (1).هو امللجأ احلقيقي ملا نرغب إليهاهلل  وهلذا يكون ؛طلباتنا

هو امللجأ الذي جيدر بنا السؤال منه ليوّسع علينا الرزق احلالل من اهلل  إنّ . 0

 (2).فضله وجوده وكرمه الواسع

 :أنواع األرزاق

ري عباده املتؤمنني اخلتاهلل  الرزق اإلهلي ال يشمل الرزق املادي فقط، بل يرزق

 (3).والعافية والربكة واهلدى والعمل بطاعته ونيل الدرجات الرفيعة

 :األرزاق بيد اهلل

إّن األرزاق بيد اهلل، واهلل تعاىل هو الوحيد القادر عىل أن يغنينا ويوّستع يف . 3

أرزاقنا، وهو اجلهة الوحيدة التي تستتحق أن نمتّد إليهتا يتد العتون واملستاعدة 

 (4).لطلب املزيد من الرزق

أرزاقنا بام فيه الكفاية بحيه ال نحتتاج إىل غتريه تعتاىل، وقتال اهلل  ضمن. 0

ُدونا تعاىل: ) ا ُتوعا ما ء ِرْزُقُ ْم وا َما ِِف السَّ ء ، ُثّم قال: )[00الذاريات: ]( وا يَما بِّ السَّ را وا كا

ُ ْم تانرُِقونا  نَّ ا أا ْثلا ما قٌّ مِّ ُك حلاا اأْلاْرِض إِنَّ  [01الذاريات: ] .(وا

فت دائاًم إىل هذا الضامن اإلهلي لئال يكتون كتّل مّهنتا يف طلتب تغي أن نلوينب

                                                
 [71]دعاء «. ]أي: الغني[ بام رغب فيه إليكء أنت امليل( »3)

«. وكرمتك املوّسع عليهم الرزق احلالل متن فضتلك الواستع بجتودك» ( الّلهم اجعلني من 0)

 [01]دعاء 

سألك الّلهم ... مهام قسمت بني عبادك املؤمنني متن ختري أو عافيتة أو بركتة أوهتدى أو أ( »1)

درجتة، أو تعطتيهم  عمل بطاعتك أو خري متّن به عليهم هتدهيم به إليك، أو ترفع هلم عنتدك

 [71]دعاء «. به خريًا من خري الدنيا واآلخرة أن توّفر حّظي ونصيبي منه

 [02]دعاء «. ي وأوسع عيّل يف رزقكالّلهم ... أغنن( »7)
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 (1).بهاهلل  الرزق واملعاش الذي تكّفل

لكّل خملوق رزقًا مقسومًا وسهاًم وحصة ونصيبًا متن نعمته عتّز اهلل  جعل. 1

 (2).وجل

 أرزاق خلقه بحيه: اهلل  يقّدر. 7

 أحد أن ينقص من رزقه شيئًا. له الزيادة يف الرزق ال يستطيعاهلل  من كتب

لته اهلل  له النقصان يف الرزق ال يستطيع أحد أن يزيد متا قتّدرهاهلل  ومن كتب

 (3).من الرزق املحّدد، فلكّل فرد رزقه املقسوم املقّدر له من العيل القدير

 :العدل اإللي  ف  تقسيم األرزاق
 (4).حسان والتفّضل عىل العبادمعايش العباد بالعدل، بل دأبه دائاًم اإلاهلل  يقّسم. 3

 (5).رزقه جلميع العباد سواء كانوا من املطيعني أو العاصنياهلل  بسط. 0 

 :صيانة الرزق بالدعاء
األرزاق بني العبتاد، ولكتن هتذه األرزاق بعت  األحيتان مهتّددة اهلل  قّسم. 3

                                                
تك د  حت به من عِ الّلهم ... اجعل ما رّص »، [13]دعاء «. ورزقتني يف أموري كّلها الكفاية( »3)

قاطعًا الهتاممنا بالرزق الذي تكّفلت بته، وحستاًم ، وأتبعته من قسمك يف كتابك ،يف وحيك

 ، وأقستمت وقستمك األبترّ اية له، فقلت وقولك احلّق األصدقفلالشتغال بام ضمنت الك

ا  ث ل  م  ُه حل  قٌّ مِّ ِض إِنَّ األ  ر  ء و  ام  بِّ السَّ ر  (، ُثّم قلت: )ف و  ُدون  ا ُتوع  م  و  ُقُكم  ء ِرز  ام  يِف السَّ األوىف: )و 

( أ نَُّكم    [01]دعاء «. ت نطُِقون 

 [33]دعاء «. الّلهم ... أنت الذي جعلت لكّل خملوق يف نعمك سهامً ( »0)

معلومًا مقسومًا من رزقه، اليتنقص  ]أي: لكّل نفس من خلقه[ قوتاً  لكّل روح منهم جعل( »1)

ن زاده ناقص، وال يزيد من نقص منهم زائد  [3]دعاء «. م 

 [11]دعاء «. اهللّ قّسم معايش عباده بالعدل، وأخذ عىل مجيع خلقه بالفضل شهدت أنّ ( »7)

 [73]دعاء «. اكرزقك مبسوط ملن عصاك، وحلمك معرتض ملن ناو( »1)
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 ت عاءولو بالد ت فات واألرضار، وعىل اإلنسان السعيبالتلف نتيجة تعّرضها لآل

 (1).لصيانة هذه األرزاق من التلف

 :دور الدعاء ف  طلب الرزق

 (2).يف نيل الرزق وتسهيل سبل احلصول عليه اً كبري اً إّن للدعاء دور. 3

إذا تقّدم اإلنسان بالسن وضعفت قتواه وانقطعتت قّوتته، فإّنته ستيكون . 0 

كتّد وال بتذل  لريزقه رزقًا واسعًا حيصل عليه متن غترياهلل  أحوج إىل الدعاء من

 جهد أو مشقة. 

كام أّنه بحاجة إىل القّوة القوية عندما حييطه التعب واإلعياء ليتتمّكن متن أداء 

 (3).أفعاله ذات الشّدة واملشقة

حتّمتل العنتاء واالنشتغال  ت بعت  األحيتان ت يستوجب طلبنا للترزق. 1 

 ة.الفكري الذي يبعدنا عن أداء الفرائ  واملستحبات بالصورة املطلوب

ليكفينتا مؤونتة االكتستاب، اهلل  وهلذا ينبغي لنا يف هذه احلاالت التدعاء متن

ي احتياجاتنا بسهولة ومن دون طلب، ويرزقنتا متن غتري احتستاب كتي ال ويلبّ 

يشغلنا الطلب وال متنعنتا شتّدة تبعتات املكستب عتن أداء العبتادات بالصتورة 

 (4).املطلوبة

                                                
 [02]دعاء «. الّلهم ... حّصن رزقي من التلف( »3)

ل إىل رزقي سبيالً ( »0) ]دعتاء «. ... وسّهل عيّل رزقي ... إّنتك خريالترازقنيأسألك يف أن تسهِّ

10] 

 [02]دعاء «. الّلهم ... اجعل أوسع رزقك عيّل إذا كربت، وأقوى قوتك يّف إذا نصبت( »1)

عبادتتك  شتتغل عتنأي مؤونة االكتساب، وارزقني من غري احتساب، فتال الّلهم ... اكفن( »7)

 [02]دعاء «. رص تبعات املكسبإحتمل أبالطلب، وال 
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متشية أمورنا املادية، وعلمنتا بأّننتا إذا  ن بأنفسنا عنوإذا علمنا بأّننا عاجز. 7

توّجهنا إىل الغرباء ملساعدتنا، فإّّنم سيواجهوننا بوجوه عبوسة وكرهية، وعلمنتا 

بأّننا إذا قصدنا أقرباءنا، فإّّنم سيحرموننا أو سيعطوننا القليل وستيمنّون علينتا 

يف متشية أمورنا املاديتة، باهلل  وننا كثريًا، فإّننا سنعي بأّن أملنا ينبغي أن يكونويذمّ 

دائاًم بتأن ال يكلنتا إىل أحتد متن خلقته، بتل يتفتّرد عّزوجل  اهلل وعلينا أن ندعو

 (1).بحاجتنا ويتوىّل كفايتنا ويشملنا يف مجيع أمورنا برمحته وعونه

 خصائص الرزق اإللي : 

 (2).لعباده طّيبات الرزقاهلل  وّفر. 3

عبتدًا متن العطتاء فتال اهلل  ليه، وإذا منتععطاءه للعبد باملن عاهلل  ال يكدر. 0

ألّنه تعاىل ال يعطي وال يمنتع إاّل لوجتود حكمتة اقتضتتها  ؛يكون هذا املنع ظلامً 

 (3).معرفته تعاىل باملصلحة

 :البركة ف  الرزق

وفيام يتنعم بته علينتا إىل  ،ّرف فيهتحّق التصاهلل  نحتاج يف أرزاقنا وفيام يعطينا

                                                
كفتايتي،  رزقي، وال تكلني إىل خلقك، بتل تفتّرد بحتاجتي، وتتوّل  الّلهم ... ال حتظر عيلّ ( »3)

أقم ما فيه مصلحتها،   وانظر إيّل يف مجيع أموري، فإّنك إن وكلتني إىل نفيس عجزت عنها و

حرموّن، وإن أعطتوا أعطتوا قتياًل  جلأتني إىل قرابتيأوإن وكلتني إىل خلقك هّهموّن، وإن 

الّلهتم فتأغنني، وبعظمتتك فانعشتني،  عيّل طتوياًل، وذّمتوا كثتريًا، فبفضتلك ا، ومنّونكداً 

 [00]دعاء «. وبسعتك فابسط يدي، وبام عندك فاكفني

 [3]دعاء «. انا بطيبات الرزقغذّ »[، 3]دعاء «. طيبات الرزقأجرى علينا »اللهم ( 0)

«. تعّدياً  ]أي:   متزج[ عطاءك بمن، وإن منعت   يكن منعك الّلهم ... إن أعطيت   تشب( »1)

 [71]دعاء 
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اهلل  نتا ومتا يتنعماتزيادة التي   نتوّقعهتا يف أرزاقنتا وممتلكالربكة؛ لننال بذلك ال

 (1).علينا

 :االبتالء ف  الرزق

 ،علينا أرزاقنا هو ستوء الظتناهلل  إّن االختبار الذي نواجهه عندما يضّيق. 3

 ت نتيجة قصورنا الفكري ت وترك مصدر الرزق احلقيقي وهو اهلل، والتامس الرزق

 ىل الرزق اإلهلي.املحتاجني إاهلل  من عباد

ليهب لنا يقينًا صادقًا بأّن الرزق من اهلل، فيكفينا هذا اهلل  واحلّل هو التوّجه إىل

يلهمنتا ثقتة و ،االعتقاد التكالب عىل متاع التدنيا وطلتب الترزق بجشتع وّنتم

 (2).خالصة يعفينا هبا من شّدة التعب يف إّناك أنفسنا يف طلب ما ليس برزق لنا

ن بأّن غريه يتمّتع بالرزق أكثر منه، فيثري هذا األمر يف نفسته قد جيد اإلنسا. 0

 وقدره. اهلل  شعورًا يدفعه إىل احلسد أو االعرتاض عىل قضاء

كام قد جيد اإلنسان بأّن غريه يتمّتع بالرزق أقل منه، فيثري هذا األمتر يف نفسته 

 اكني. أو استصغار شأن الفقراء واملسشعورًا يدفعه إىل الغرور أو التكرّب 

وينبغي عىل اإلنسان الوقوف أمتام هتذا الشتعور لتئال يترتك أثتره الستلبي، 

رزاق بيتد اهلل، وأّن والسبيل إىل ذلك هو رفع مستتوى التوعي واإلملتام بتأّن األ

 االختالف يف األرزاق وسيلة الختبار العباد، وأّن احلياة الدنيا دار ابتالء؛ ليجتد

                                                
 [  00]دعاء «. نعمت به عيلّ أوفيام  ،الّلهم ... بارك يل فيام رزقتني، وفيام خّولتني( »3)

املترزوقني ...  ابتليتنا يف أرزاقنا بسوء الظّن ... حّتى التمسنا أرزاقتك متن عنتدالّلهم إّنك ( »0)

تعفينتا هبتا متن شتّدة  وأهلمنا ثقة خالصتة ،فهب لنا يقينًا صادقًا تكفينا به من مؤونة الطلب

 [01]دعاء «. النصب
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 (1).، والعاقبة للمتقنيمدى شكر الغني، ومدى صرب الفقرياهلل 

 :الشكر المطلق هلل إزاء ما يرزقنا

من رزقه ملا استطعنا أن نعطي اآلخرين شيئًا، فلهذا كّل متا اهلل  لوال أن يعطينا

 (2).املزيد من العطاءاهلل  إيانا، وعلينا أن نسألاهلل  نعطيه فإّنه من فضل ما أعطاه

 ل اهلل  رسو 
 :’صفات النب ّ محمّد

 (3).ىل وحي اهللاألمني ع. 3

 (4).من خلقهاهلل  خرية. 0

 (5).املصطفى. 1

 [71و 3دعاء]عبد اهلل. . 7

 [71دعاء ]حبيب اهلل. . 1 

 [71دعاء ]صفوة اهلل. . 3

 [71و 3دعاء]رسول اهلل. . 1 

 [31دعاء ]سّيد املرسلني. . 1

                                                
«. حكمتك طالّلهم ... ال تفتني بام أعطيتهم، وال تفتنهم بام منعتني، فأحسد خلقك، وأغم( »3)

 [11]دعاء 

 [1]دعاء «. املعطون من فضل جدتك، فصّل عىل حمّمد وآله وأعطنا يإّنام يعط( »0)

 [0]دعاء «. مينك عىل وحيكأ( »1)

 [71و 3]دعاء«. خريتك من خلقك( »7)

 [71. 0]دعاء«. صفيك من عبادك( »1)

’ 
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 [31دعاء ]خاتم النبيني. . 1 

 [0دعاء ]إمام الرمحة. . 32

 [0دعاء ]. مفتاح الربكة. 33 

 [0دعاء ]قائد اخلري. . 30

  (1)[أي: الكريم، النفيس] .النجيب. 31

 [71دعاء ]املنتجب. . 37

م. . 31   [71دعاء ]املكرَّ

ب. . 33  [71دعاء ]املقرَّ

 :ف  سبيل اهلل ’جيود رسول اهلل
 (2).اهاعىل عاتقه رسالته، فأدّ اهلل  ألقى. 3

 (3).ته، فنصب هلابالنصب ألمّ اهلل  أمره. 0

، وجهتر بتدين اهلل، وبّينته للنتاس ةبّلغ الرسالة اإلهلية بتأتّم صتورة ممكنت. 1

 (4).بأفضل شكل، وبذل كّل جهده ومساعيه لنصيحة العباد

 (5).عّز وجلاهلل  أتعب نفسه يف سبيل القيام بامأمره. 7 

 (6).تعاىلاهلل  عّرض بدنه للمكروه يف سبيل. 1

                                                
 [0]دعاء «. نجيبك من خلقك( »3)

 [3]دعاء «. اهالته رسالتك فأدّ محّ ( »0)

 [3]دعاء «. ته، فنصب هلاأمرته بالنصب ألمّ ( »1)

«. لعبتادك الّلهم صّل عىل حمّمد عبدك ورسولك كام بّلغ رسالتك، وصدع بأمرك، ونصتب( »7)

 [70]دعاء 

 [0]دعاء «. نصب ألمرك نفسه( »1)

 [0]دعاء «. عّرض فيك للمكروه بدنه( »3)



087 رسول الله
 

 (1).جرأة إىل الدين اإلهلي احلنيف ّل عشريته األقربني برصاحة وبك ادع. 3

عتّز اهلل  حارب أرسته يف سبيل اهلل، وقطتع رمحته متن أجتل إحيتاء ديتن. 1 

 (2).وجل

 أبعد األقربني من ذوي الرحم والقربى وعاداهم؛ ألّّنم جحدوا احلّق.. 1

 (3).وقّرب األباعد من الغرباء واألجانب وواالهم؛ ألّّنم استجابوا للحّق 

سه يف تبليغ رستالة اهلل، وأتعبهتا يف ستبيل التدعوة إىل ديتن اهلل، أجهد نف. 1 

وشغلها بتقديم النصائب واملواعظ ملختلف طبقتات النتاس، والستّيام ملتن كتان 

 (4).يرجو فيه قبول دعوة احلّق 

استتقراره ووطنته احلبيتب، وهتاجر إىل بتالد  ترك مسقط رأسه وحمتّل . 32 

جياهدون معه لدح  راية الكفر ورفع رايتة  طلبًا ألنصار ؛الغربة واملكان البعيد

 (5).اإلسالم، وواصل جهاده حّتى بلغ الفتب

األمر له يف املدينة نحو مّكتة متن  بعد أن استتّب  |ه رسول اهللتوّج . 33 

ر تلنيل الفتب، وتقّوى عىل ضتعفه بنصتباهلل  فيها، واستعاناهلل  أجل إعالء كلمة

                                                
«. األقربتون[ تهريته، وهتم عشتخاّصت ]أي: تته]أي: جاهر[ يف التدعاء إليتك حامّ  كاشف( »3)

 [0]دعاء 

 [0]دعاء «. حارب يف رضاك أرسته، وقطع يف إحياء دينك رمحه( »0)

األبعتدين  ىل فيتكاأقىص األدنني عىل جحودهم، وقّرب األقصني عىل استجابتهم لك، وو( »1)

 [0]دعاء «. وعادى فيك األقربني

«. دعوتك وشغلها بالنصب ألهل ،عاء إىل مّلتكأدأب نفسه يف تبليغ رسالتك، وأتعبها بالد( »7)

 [0]دعاء 

 ،رأسته النتأي عتن متوطن رحلته، وموضتع رجلته، ومستقط هاجر إىل بلد الغربة، وحمّل ( »1)

لته متا  ومأنس نفسه، إرادة منه إلعزاز دينك، واستنصارًا عىل أهل الكفر بك، حّتى استتتّب 

 [0]دعاء «. واستتم له ما دّبر يف أوليائك ،حاول يف أعدائك
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م، وهجم عليهم وهم يف مقّر إقامتهم وحمّل اهلل، وغزا مرشكي مّكة يف عقر دياره

 (1).ولو كره املرشكوناهلل  استقرارهم حّتى متّكن من إظهار أمر

 :عند اهلل ’اهلل منزلة رسول
هي التي جعلته ينتال اهلل  يف سبيل’ اهلل  اجلهود التي بذهلا رسول إنّ . 3

ال يستاوي ويكسب الدرجة العليا من اجلنّة بحيته اهلل  الدرجات الرفيعة عند

ملتتك مقتتّرب وال نبتتي اهلل  منزلتتته وال يامثتتل رتبتتته وال يتتوازي مكانتتته عنتتد

 (2).مرسل

بام بّلغ من رساالته وأّدى من آياته ونصب لعبتاده ’ ه نبيّ اهلل  سيجازي. 0 

وأنبيائته املرستلني  متن مالئكتته املقتّربني اً وجاهد يف سبيله أفضل ما جزى أحد

 (3).املصطفني

 : ’مّدبمحاهلل  شرّفنا
رف توأنعم علينا به نعمة اإلسالم الذي فيه لنا الشت، ’بمحّمد اهلل  فناّ  

 (4).واجلاه والفوز العظيم

 (5).’عىل اخللق بسبب النبّي حمّمد  لنا احلّق اهلل  وأوجب

                                                
ديتارهم، وهجتم  ّند إليهم مستفتحًا بعونك، ومتقّويًا عىل ضعفه بنرصك، فغزاهم يف عقتر( »3)

 [0]دعاء «. عليهم يف بحبوحة قرارهم، حّتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولوكره املرشكون

يكافأ منزلٍة، وال  الّلهم فارفعه بام كدح فيك إىل الدرجة العليا من جنّتك حّتى ال يساوي يف( »0)

 [0]دعاء «. يف مرتبٍة، وال يوازيه لديك ملك مقّرب وال نبي مرسل

ستبيلك،  الّلهم أجزه بام بّلغ من رساالتك، وأّدى من آياتك، ونصتب لعبتادك، وجاهتد يف( »1)

 [70]دعاء «. املصطفني بني وأنبيائك املرسلنيأفضل ما جزيت أحدًا من مالئكتك املقرّ 

 [07]دعاء «. فتنا بهآله كام ّ  الّلهم صّل عىل حمّمد و( »7)

 [07]دعاء «. الّلهم ... أوجب لنا احلّق عىل اخللق بسببه( »1)
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 :ومقام الشفاعة ’اهلل رسول
أوصتلته إىل نيتل مقتام اهلل  يف ستبيل’ اهلل  إّن اجلهود التي بتذهلا رستول. 3

جمال االستفادة من الشفاعة يوم القيامة أكثتر ممتا ’ نا لنبيّ اهلل  فاعة، وسيعطيالش

 (1).بأسمى درجاهتا عند أهله الطاهرين وأّمته املؤمنني’ لتتجىّل منزلته  ؛وعده

وأقتدرهم عتىل  ،يف يتوم القيامتة أقترب النبيتني إىل اهلل’ الرسول  إنّ . 0 

اهلل  عّز وجل، وقتد رّجتباهلل  ندوأعظمهم وجاهة ع ،الشفاعة، وأعالهم منزلة

 (2).كّفة حسناته وقبل شفاعته وقّرب وسيلته ورفع درجته

 :’وظيفتنا إزاء الرسول
عتىل مّلتته، اهلل  انتاته حّتتى يتوفّ هي التمّسك بسنّ ’ وظيفتنا إزاء الرسول 

اهلل  رناتوالسري وفق سبيله، وااللتحاق بأهل طاعته حّتى حيشت ،واألخذ بمنهاجه

 (3).ويوردنا حوضه ويسقينا منه  بة ال نظمأ بعدها أبداً ’ يف زمرته

 :’وظيفنتا إزاء محمّد وآل محمّد
 (4).نرصهتم. 0     اّتباع أمرهم.. 3

                                                
]دعاء «. وعدته ما الّلهم ... عّرفه يف أهله الطاهرين وأّمته املؤمنني من ُحسن الشفاعة أجّل ( »3)

0] 

منك جملستًا، وأمكتنهم عليه وعىل آله يوم القيامة أقرب النبيني  كنا صلواتالّلهم اجعل نبيّ ( »0)

 ،وتقّبل شتفاعته، منك شفاعة، وأجّلهم عندك قدرًا، وأوجههم عندك جاهًا... وثّقل ميزانه

 [70]دعاء «. وبّي  وجهه، وأتّم نوره، وارفع درجته ،وقّرب وسيلته

منهاجته،  وختذ بنتا ،نا عتىل مّلتتهته، وتوفّ الّلهم صّل عىل حمّمد وآل حمّمد... أحينا عىل سنّ ( »1)

رنا يف زمرتته، وأوردناحوضته، واستقنا تاسلك بنا سبيله، واجعلنا من أهل طاعته، واحشو

 [70]دعاء «. بكأسه

 [03]دعاء «. الّلهم صّل عىل حمّمد وآله، واجعلني هلم قرينا ً واجعلني هلم نصرياً ( »7)
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 :’اهلل أهم ما ندعو به لرسول

يت عىل أحد متن خلقتك، وآتته م فصّل عىل حمّمد وآله، أكثر ما صلّ الله». 3

عطه عنّا من الثواب أفضل ما أعطيت أي: أ]ا أفضل ما آتيت أحدًا من عبادك عنّ 

 أفضتل وأكترم [ نتيجة اجلهود التي بذهلا هلتدايتنا]ا ، وأجزه عنّ [أحدًا من عبادك

 يتتؤذ نبتتي كتتام أوذي نبّينتتا ألّنتته   ]تتته متتا جزيتتت أحتتدًا متتن أنبيائتتك عتتن أمّ 

 (1).«[’حمّمد 

 رضا اهلل
لتكون بصورة نحترز ينبغي لنا مراقبة أعاملنا وسلوكنا وترّصفاتنا وأقوالنا . 3

اهلل  ا، وينبغتي أن ال نّتبتع يف حياتنتا إاّل الطترق املؤّديتة إىل رضتاعنّ اهلل  هبا رضا

 (2).اعنّ 

 اإلطار العام الذي ينبغي أن يرسمه اإلنسان لنفسه يف حياته: . 0

 عنه. اهلل  الً: يشغل نفسه باألعامل املوجبة لرضاأوّ 

 (3).عليهاهلل  لسخطثانيًا: يبعد نفسه عن األعامل املوجبة 

اهلل  احلياة الطّيبة هي التي تكون فيهتا إرادة اإلنستان منستجمة متع رضتا. 1

 (4).وبعيده عن سخطه تعاىل

                                                
 .3( دعاء 3)

 [71]دعاء «. وال تبعًا إاّل ملرضاتك»[، 02]دعاء «. جّللني رضاك( »0)

 [71]دعاء «. ال تشغلني بام ال أدركه إاّل بك عاّم ال يرضيك عنّي غريه( »1)

رتكتب متا أ حيني حياة طّيبة تنتظم بام أريد وتبلغ ما أحب من حيه ال آيت متا تكتره والأف( »7)

 [71]دعاء «. ّنيت عنه



090 رضا الله
 

اهلل  هو املعيار لنيل املكانة واملنزلة عنده تعتاىل، وبمقتدار رضتا« اهلل ارض». 7

 (1).عنّا سنحصل عىل املنزلة الرفيعة واملقام الكريم عنده عّز وجل

اهلل  يف أعاملنتا، وأن ال نترتك شتيئًا متن ديتناهلل  نبغي علينا حلاظ مرضاةي. 1

 (2).خمافة أحد من العباد

 (3).أكثر من سخطهاهلل  إّن رضا. 3

 الرفاه ف  العيش: 

ختري، والشتّدة والتعتب يف احليتاة  ت بصورة عامتةت  الراحة والدعة يف احلياة

 (4).عاد من احلرمانحرمان، وعىل اإلنسان السعي لطلب اخلري واالبت

 حسن وقبح الرفاه ف  العيش: 

يرتك سلوك اإلنسان وموقفه من الرفاه يف العتيش األثتر عتىل حستن وقتبب 

 الرفاه.

يكون فيام لو كان الرفاه متهيدًا للجد واالجتهتاد يف ميتادين « الرفاه احلسن»و

 العمل يف سبيل اهلل.

للغفلتة واالبتعتاد عتن أداء  يكون فيام لو كتان الرفتاه ستبباً « الرفاه القبيب»و

 الوظائف الدينية. 

                                                
ف درجتي برضوانك( »3)  [73]دعاء «. الّلهم ...  ِّ

«. خلقك رضاتك عماًل ال أترك معه شيئًا من دينك خمافة أحد منالّلهم ... استعملني يف م( »0)

 [17]دعاء 

 [30]دعاء «. يا من رضاه أوفر من سخطه( »1)

 [02]دعاء «. الّلهم ... ال هعل عييش كّدًا كّداً ( »7)



معارف الصحیفة السجادیة 091
 

ليمنحنا حسن الدعة والراحة يف العيش، ويبعتدنا عتن اهلل  وعلينا الطلب من

 (1).الرفاه القبيب

 الزهد
 :دوافع الزهد

حيتاج اإلنسان من أجل التحيّل بالزهد واإلعتراض عتن التعّلقتات الدنيويتة 

 (2).غال هبذه التعّلقاتاملذمومة إىل فراغ البال واخلالص من االشت

 :أثر الزهد
 (3).خرةالزهد يف الدنيا يزيد يف رغبة اإلنسان وكثرة شوقه لآل

 ستر اهلل 
 :ار العيوباهلل ستّ
 ار العيوب.ستّ اهلل  إنّ . 3

 :ولو التفتنا إىل أنفسنا لرأينا

 و  يكشفها للخالئق.اهلل  كم لدينا من عيوب سرتها

 هلل، و  يشهرنا أمام اآلخرين. ئات غّطاها اوكم صدرت منّا سيّ 

ا سرتها، و  يلبسنا العار وكم ارتكبنا من ذنوب ومعايص ولكنّه تعاىل   هيتك عنّ 

                                                
 [02]دعاء «. الّلهم ... امنحني حسن الدعة( »3)

 [02ء ]دعا«. ةالّلهم ... ارزقني ... فراغًا يف زهاد( »0)

 [17]دعاء «. الّلهم ... اقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيام عندك رغبتي شوقًا إىل لقائك( »1)



092 ستر الله
 

 (1).طاحة بناوالفضيحة، و  يكشف سوءتنا لينتهز خمالفينا وحّسادنا الفرصة لإل

أن يفضتحهم اهلل  عيوب متن يستتحقون الفضتيحة، ولتو شتاءاهلل  يسرت. 0 

ار العيوب، وهو املتفّضل عىل عبتاده املستيئني يف عتدم ه تعاىل ستّ لفضحهم، لكنّ 

 (2).كشف وهتك أستارهم

ئات ونقترتف عندما نرتكب النواهي ونتجتاوز احلتدود ونكتستب الستيّ . 1

اهلل  والقادر عىل إفضاحنا، ولكنّ  ،هو املطّلع علينا دون الناظريناهلل  اخلطايا، فإنّ 

ا، ويستّد وحيجب أبصار اآلخرين عنّ  ،يسرت علينايتفّضل علينا، وحييطنا بعافية، ف

 (3).أسامعهم لئال نفتضب أمامهم

 :الحكمة من ستر اهلل
قبائحنا وخيفي علينا؛ ليكون ذلك واعظًا لنا، وزاجرًا عن سوء اهلل  يسرت علينا

اخللق واقرتاف اخلطيئة، وستعيًا إىل التوبتة واّتبتاع الستبل احلستنة وتتدارك متا 

 (4).فات

                                                
غّطيته عيّل فلم  يا إهلي فلك احلمد، فكم من عائبة سرتهتا عيّل فلم تفضحني، وكم من ذنب( »3)

ها، و  تبتد تقّلدّن مكروه شنار تشهرّن، وكم من شائبة أملمت هبا فلم هتتك عنّي سرتها، و 

قتد تغمتدتني »[، 33]دعاء «. نعمتك عندي سوءاهتا ملن يلتمس معايبي من جرييت وحسدة

 [13]دعاء «. إهلي   تفضحني برسيريت»[، 33دعاء «[بسرتك فلم تفضحني

 [71]دعاء «. الّلهم ... تسرت عىل من لو شئت فضحته ... ]وهو[ أهل منك للفضيحة( »0)

ارتكبناها،  يناه، وسّيئة اكتسبناها، وخطيئةوأمر قد وقفتنا عليه، فتعدّ  تيناه،أكم ّني لك قد ( »1)

والقادر عىل إعالّنا فتوق القتادرين، كانتت عافيتتك لنتا  ،كنت املطّلع عليها دون الناظرين

 [17]دعاء «. حجابًا دون أبصارهم وردمًا دون أسامعهم

]أي: األمتر القبتيب[ واعظتًا  ليةخفيت من الدخأو ،الّلهم ... فاجعل ما سرتت من العورة( »7)

والطريقة املحمتودة،  واقرتاف اخلطيئة، وسعيًا إىل التوبة املاحية ،لنا، وزاجرًا عن سوء اخللق

]دعتاء «. ومن الذنوب تتائبون ب الوقت فيه، وال تسمنا الغفلة عنك، إّنا إليك راغبونوقرّ 

17] 
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 :إزاء ستره اهلل حمد
سّتار العيوب، فكم ارتكبنا األفعال القبيحة والشتنيعة، لكنّته تعتاىل   اهلل  إنّ 

يشهرنا و  يفضحنا، بل سرت علينتا، وكأّننتا   نفعتل شتيئًا، وهتذا األمتر بذاتته 

 (1).تعاىلويستحق منّا احلمد هلل سبحانه 

 لطف إلي : اهلل  ستر
وال يفضحهم هبتا وال يشتهرهم بتني  بعباده أّنه يسرت معاصيهماهلل  من لطف

 (2).الناس

 :أهمية ستر اهلل
أن يسرت ذنوب عبتاده وال يريتد أن يفضتحهم أو يكشتفها أمتام اهلل  يريد. 3

 (3).اآلخرين ليسقطهم من أعينهم

 (4).عىل قبائحنا كنّا من املفضوحني أمام اآلخريناهلل  لو ال سرت. 0

 :حدود ستر اهلل
شفها لدى املالئكة لئال يفتضب أمرنا، ولكتن هلتذا السترت ذنوبنا وال يكاهلل  يسرت

عن طريق العمل الصتالب أو التوبتة  ت يرتبط بعملنا وموقفنا، وعلينا السعي حدّ 

                                                
العائبة فلم  د خربك، فكّلنا قد اقرتفالّلهم لك احلمد عىل سرتك بعد علمك، ومعافاتك بع( »3)

[، 17]دعتاء «. عليته فلتم تتدلل ء باملساوىتشهره، وارتكب الفاحشة فلم تفضحه، وتسرّت 

]دعتاء «. فسرتت، فلك إهلتي احلمتد»[، 10]دعاء «. كانت عافيتك يل من فضائحها سرتاً »

71] 

 [71]دعاء «. فعدُت فسرتت( »0)

 [71]دعاء «. ن تشهرّنك بأن تسرت أقرب منك إىل أأ( »1)

 [13]دعاء «. فلو ال سرتك عوريت لكنت من املفضوحني( »7)



092 ستر الله
 

 (1).لئال يؤول أمُرنا إىل حّد االفتضاح ت أو الدعاء

 :ف  اآلخرةاهلل  ستر
فهم ويعرفوننا، بعفوه ويتغّمدنا بفضله يف الدنيا أمام من نعراهلل  قد يسرتنا. 3

ولكن الدنيا دار فناء، ونحن أحوج ما نكون إىل السترت وعتدم االفتضتاح يف دار 

شهاد من املالئكة املقّربني والرسل املكّرمني عند مواقف األ ت دار البقاء ت اآلخرة

 (2).والشهداء والصاحلني

،و  أن يسرت علينا معاصينا وال يفضتحنا كتام أمهلنتا فترتةاهلل  ما نأمله من. 0

 (3).اينتقم منّا بعد صدور املعصية منّ 

 :سرارنا أمام اهللأاالعتراف ب
إّننتتا نحتتاّول إخفتتاء ستتيّئاتنا وأفعالنتتا القبيحتتة عتتن اآلختترين كتتاجلريان 

واألقارب؛ ألّننا نستتحي أن يتعّرفتوا عتىل خفايتا أنفستنا فيفضتحونا أمتام 

يف التدعاء بتذنوبنا اآلخرين، ولكنّنا عندما نبنّي هلل أرسارنتا ونعترتف أمامته 

ّنه تعاىل ستّار العيوب وأعظم من يعتمتد عليته أومعاصينا، فذلك ألّننا نثق ب

 (4).وأّنه أرحم الرامحني

                                                
 [1]دعاء «. ال تفضحنا لديك( »3)

جرّن متن أفت رة األكفتاءتالّلهم وإذ سرتتني بعفوك، وتغّمدتني بفضلك يف دار الفناء بحض( »0)

مني والشتهداء كرّ والرسل امل شهاد من املالئكة املقّربنيفضيحات دار البقاء، عند مواقف األ

 [10]دعاء «. والصاحلني

وإذ   تقمنتي مقتام »[، 13]دعتاء «. ييتني عن االنتقام منّتالّلهم ... اسرتّن بسرتك كام تأنّ ( »1)

 [71]دعاء «. فضيحة يف دنياك، فال تقمني مثله يف آخرتك

 أثتق هبتم  ، حتشتم منته يف رسيترايتأمن جار كنت أكامته سّيئايت، ومن ذي رحم كنت ( »... 7)

 [10]دعاء «. ووثقت بك رّب يف املغفرة يل ،رّب يف السرت عيلّ 
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 :سوء أدبنا مع اهلل

منعنا وال يردعنتا هتذا يأّنه تعاىل يسرت عيوبنا، ولكن ال اهلل  من سوء أدبنا مع

  (1).السرت عن االستمرار يف ارتكابنا ألعامل السوء

 سلطان اهلل
للعمل يف  ةمجيع املخلوقات اإلهلية يف قبضة اهلل، وكّلها خاضعة هلل ومنقاد. 3

 (2).دائرة مشيئة اهلل، وكّلها غري قادرة عىل أن تفعل شيئًا إاّل بإذن اهلل

ة، أي: لتيس لته ، وال منتهى له ب خرّيتةليال حّد له بأوّ  اً عزّ اهلل  إّن لسلطان. 0

 (3).آخر ينتهي إليه أّول يبتدأ به، وليس له

يف منتهى العظمة بحيه خيضع امللوك لعظمته، وقد ذّلت أعنتاقهم اهلل  إنّ . 1

 (4).أمامه وهم من سطوته خائفون

إّن هلل تعاىل السلطة املطلقة، وال يستطيع أحد أن يقف يف وجته الستلطان . 7 

 (5).اإلهلي أبداً 

واالقتدار بحيته ال يقتدر تّتصف اهليمنة اإلهلية بمنتهى النفوذ والسيطرة . 1

                                                
]دعتاء «. ييته ... ُثّم   ينهني ذلك عن أن جريت إىل سوء متا عهتدت منّتكم من ذنب غطّ ( »3)

33] 

]دعتاء ...«. سبحانك خضع لك من جرى يف علمك ... وانقاد للتسليم لك كتّل خلقتك ( »0)

71] 

 [10]دعاء «. ةلية وال منتهى له ب خريسلطانك عزًا ال حّد له بأوّ  الّلهم ... عزّ ( »1)

 [13]دعاء «. يا من وضعت له امللوك نري املذّلة عىل أعناقها، فهم من سطوته خائفون( »7)

 [71]دعاء «. و  يقم لسلطانك سلطان( »... 1)



097 سلطان الله
 

 (1).أحد عىل إيصال الرضر هبا أبداً 

تعيش الكائنات احلّية كّلها يف ظّل اهليمنة اإلهلية، وأّنتى هلتا اهلتروب منته . 3

 (2).تعاىل وهي ال حياة هلا إاّل برزقه تعاىل، وال مكان هلا يف غري ملكه تعاىل

 (3).تعاىل هو الغني بالذات وهيمنته بغري جنود وال أعوان؛ ألّنهاهلل  سلطان. 1

 وتخلّف العباد عن أوامره تعالى: اهلل  سلطان

ال اهلل  عتىل حقيقتهتا أو عبتادهتم لغترياهلل  عدم إيامن بع  العباد بقتدرة. 3

 (4).وسلطانهاهلل  خيرجهم من دائرة هيمنة

 (5).شيئًا قطاهلل  وتكذيبهم لرسله ال ينقص من سلطانباهلل   ك العباد. 0

العبتاد اهلل  ال يعني التغّلب عىل أمر اهلل، بل متنباهلل  ان العباد ألوامرعصي. 1

االختيار، وفسب هلم جمال الطاعة والعصيان؛ ليختربهم أهّيم أزكتى عمتاًل، وال 

 (6).ذن اهللإيفعل العباد شيئًا إاّل ب

أعظم، وملكه تعاىل أدوم من أن تزيتد فيته طاعتة املطيعتني أو اهلل  سلطان. 7

 (7).ه معصية املذنبنيتنقص من

                                                
 [10]دعاء «. سبحانك ما... أقهر سلطانك»[، 71]دعاء «. سبحانك من مليك ما أمنعك( »3)

كيف يستطيع أن هيرب منك من ال حياة له إاّل برزقك؟ أو كيف ينجو منك متن المتذهب ( »0)

 [10]دعاء «. ؟له يف غري ملكك

 [10]دعاء «. الّلهم يا ذا.. السلطان املمتنع بغري جنود وال أعوان( »1)

 [10]دعاء «. ال يمتنع منك من كّذب بقدرتك، وال يفوتك من عبد غريك( »7)

 [10]دعاء «. سبحانك ال ينقص سلطانك من أ ك بك، وكّذب رسلك( »1)

 [71]دعاء «. ال يغالب أمرك( »3)

معصتية  وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة املطيعني أو تنقص منته ،سلطانك الّلهم أعظم( »1)

 [12]دعاء «. املذنبني
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 :سلطان اهلل العباد ف  ظلّ

 تعاىل. اهلل  ال نستطيع أن نحّقق آمالنا ومبتغياتنا إاّل بإذن

 عنّا وجهه الكريم.اهلل  فإذا رصف

 وأحال بيننا وبني فضله العظيم.

 وقطع علينا الرزق و  يوّفقنا لنيله.

ستبيل؛ ألّنته تعتاىل هتو  وحجبنا عن األسباب املوصلة إىل النعم فال يكون لنتا أّي 

املهيمن بعلمه وقدرته وسلطانه عىل كّل  ء، واألمور كّلها بيده تعاىل، يفعل ويقيضت 

   (1).ما يشاء بحكمته وعدله، وال قّوة لنا عىل جماوزة أمره واخلروج من سلطانه

 الشف اعة
أفضل شفاعة جيدر باإلنسان رجاؤها هي شفاعة حمّمد وأهتل بيتته عليته . 3

 (2).سالم اهللوعليهم 

الشفاعة وسيلة حيظى هبا الشفيع املقام واملنزلة عنتد اهلل، وينتال اهلل  جعل. 0 

 هبا املشفوع العفو واملغفرة.

وأّما الذي ال شفيع له وهو نادم وخائف إزاء ارتكابه لستوء األعتامل وذمتيم 

                                                
عتيّل  اجلستيم، أو حظترتالّلهم إّنك إن رصفت عنّي وجهك الكريم، أو منعتني فضتلك ( »3)

أقتدر عتىل متا  رزقك، أو قطعت عنّي سبيلك،   أجد السبيل إىل  ء من أمتيل غتريك، و 

عندك بمعونة سواك، فإّّن عبدك ويف قبضتك، ناصيتي بيدك، الأمر يل مع أمترك، متاٍض يف 

ستتطيع جمتاوزة أوال  ،ستلطانك ك، وال قتّوة يل عتىل اخلتروج متناؤقض حكمك، عدل يفّ 

 [03]دعاء «. قدرتك

 [71]دعاء «. وال شفاعة خملوق رجوته إاّل شفاعة حمّمد وأهل بيته عليه وعليهم سالمك( »0)



099 شكر الله
 

 (1).األفعال، فعليه أن يدعو اهلل

ومن عليها، ما أظهرت لتك متن م... لتسمع سامؤك ومن فيها، وأرضك الله»

الندم، وجلأت إليك فيه من التوبة، فلعّل بعضهم برمحتك يرمحني لسوء موقفي، أو 

تدركه الرّقة عيّل لسوء حايل، فينالني منه بدعوة هي أسمع لتديك متن دعتائي، أو 

 (2).«عة أوكد عندك من شفاعتي، تكون هبا نجايت من غضبك وفوزيت برضاكاشف

 شكر اهلل
 :فيق الشكرنيل تو

عليتته ويوّفقتته إىل اهلل  إاّل أن يتفّضتتلاهلل  ال يستتتطيع اإلنستتان أن يشتتكر. 3

 (3).ذلك

 (4).ذلكعّزوجل  إاّل أن يلهمه البارياهلل  ال ينال العبد توفيق شكر. 0

 :الشكر والمعرفة

الشكر فترع املعرفتة، والتذين ال يعرفتون املتنعم وال يعرفتون كيفيتة محتده، 

 (5).م من دون شكر املنعمفسيتمتعون بالنع

                                                
يل فضتلك،  ك، وال شفيع يل إليك فليشتفع]أي: جمري[ يل منك فليخفرّن عزّ  الّلهم ال خفري( »3)

وال  ،ريمنّي بسوء أثت وقد أوجلتني خطاياي فليؤمنِّي عفوك، فام كّل ما نطقت به عن جهل

 [13]دعاء ...«. نسيان ملا سبق من ذميم فعيل 

 .13دعاء  (0)

 [71]دعاء «. وشكروك بفضلك( »1)

 [71]دعاء «. وأنت أهلمته شكرك»[، 3]دعاء «. احلمد هلل عىل ما أهلمنا من شكره( »7)

نية نستااإل اهلل[ عن عباده معرفة محده ...   يشكروه ... وخلرجوا من حدود]أي:  لو حبس( »1)
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 :بلوغ غاية الشكر

حيصل اهلل  تعاىل؛ ألّنه بمجّرد أن يشكراهلل  ال يستطيع أحد أن يبلغ غاية شكر

 (1).ما يلزمه الشكر إىل ما ال ّناية لهاهلل  له من إحسان

 المفضّل: اهلل  شكر

 (2).املفّضل هو الشكر الذي يقرص عنه شكر كّل شاكراهلل  شكر

 لقليل: ااهلل  شكر

هيتم فقط بشتكر العبتد املعتتد بته، وال يبتايل بالشتكر  ت كام يظّن البع  ت ليس اهلل

يشتكر العبتاد إزاء شتكرهم لته وإن كتان شتكرهم قلتياًل ودون حتّد اهلل  القليل، بل

 (3).املطلوب

 :تقصيرنا ف  الشكر هلل

 (4).تقصرينا يف الشكر يؤّدي إىل حرماننا من خري الدنيا واآلخرة. 3

ر والصتّحة تر والعستتإذا قرّصنا يف الشكر هلل إزاء ما أنعم علينتا يف اليست .0

والسقم، فإّننا سنكون بحاجتة إىل لطتف إهلتي ينّبهنتا ويلفتت أنظارنتا إىل هتذا 

                                                
 [3]دعاء «. إىل حّد البهيمية

شتكرًا...  الّلهم إّن أحدًا ال يبلغ من شكرك غاية إاّل حصل عليه متن إحستانك متا يلزمته( »3)

 [11]دعاء «. فأشكر عبادك عاجز عن شكرك

 [71]دعاء «. شكرًا يقرص عنه شكر كّل شاكر( »0)

[، 13]دعتاء «. اكر قليتل الشتكرالشت»[، 11]دعتاء «. هرت  كِ الّلهم ... تشكر يسريًا متا ُشت( »1)

 [73]دعاء «. يشكر يسري ما يعمل له»

 [13]دعاء «. إهلي فال حترمني خري اآلخرة واألوىل لقّلة شكري( »7)
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 (1).وعنايتهاهلل  التقصري، لنتدارك األمر، ونلتزم بالشكر يف ظّل رعاية

 آثار شكرنا هلل: 
متالكنا روح الرضا وطمأنينة النفس يف خمتلتف يؤّدي شكرنا هلل تعاىل إىل ا. 3

 (2).الرّض والنفع، أحوال اخلوف واألمن، والرضا والسخط

فوز للشاكرين؛ ألّن الشتاكر يفتوز ويظفتر باملزيتد متن العطتاء اهلل  شكر. 0 

ُ مْ اإلهلي، وقد قال تعاىل: ) نَّ ْرُتْم ألاِزييدا ، وهلتذا علينتا أن [1إبتراهيم: ]( لاًَِ شا ا

 (3).تعاىلاهلل  شكر ال يكون يف امتداد شكر سنتنا بشكر إهلي ال يزامحه أّي نشغل أل

 :للعباداهلل  شكر
وجيازهيم يف املقابتل  ت ولو كانت قليلة ت العباد إزاء أعامهلم الصاحلةاهلل  يشكر

 (4).بأعظم اجلزاء وأكرب العطاء

 أهم موارد الشكر: 
 :إزاءهااهلل  أهم املوارد التي ينبغي أن نشكر

 (5).هبا أعيننااهلل  النعم الواسعة التي أقرّ . 3

                                                
عيّل يف اليرس  ]أي: ما ينبغي[ عند تقصريي يف الشكر لك بام أنعمت الّلهم ... ارزقني احلّق ( »3)

 [00]دعاء «. والعرس والصّحة والسقم

حيتدث يف  .. حّتى أتعّرف من نفيس روح الرضا وطمأنينة النفس منّي بتام جيتب لتك فتيام( ».0)

 [00]دعاء «. حال اخلوف واألمن والرضا والسخط والرّض والنفع

 [33]دعاء «. يا من شكره فوز للشاكرين ... اشغل ألسنتنا بشكرك عن كّل شكر( »1)

 [73]دعاء «. ن يشكر عىل القليل وجيازي باجلليليا م»[، 71]دعاء «. الّلهم ... تشكر من شكرك( »7)

لتنتا متن لتك الشتكر عتىل متا خوّ »[، 13]دعتاء «. وكم من نعمة سابغة أقررت هبا عينتي( »1)

 [13]دعاء «. النعامء
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 (1).به بدون مقابلاهلل  املعروف الكثري الذي أكرمنا. 0

 (2).ا كالعاهات واملصائبإبعاد القضاء والقدر املحذور عنّ . 1

 (3).فيها البالء واملكروه عنّااهلل  املوارد املتعّددة التي رصف. 7

 شهر رمضان  
 :أوصاف شير رمضان

 شهر اإلسالم.. 0  هر الصيام.ش. 3

 شهر التمحيص.. 7  شهر الطهور.. 1

 (4).شهر القيام. 1

 تحديد وقت شير رمضان: 
 (5).سبحانه وتعاىل وقت شهر رمضان، و  جيز ألحد أن يغرّي ذلك أبداً اهلل  حّدد

 سمات شير رمضان: 
 (6).اهلل شهر. 3

                                                
فلتك احلمتد عتىل ابتتدائك بتالنعم »[، 13]دعتاء «. وكم من صنيعة كريمتة لتك عنتدي( »3)

 [10]دعاء «. اجلسام

 [13]دعاء «. ذور القضاءومنعت منّي حم( »0)

[، 13]دعتاء «. ي]أي: موجب للمشقة والشّدة[ قد رصفتت عنّت إهلي فكم من بالء جاهد( »1)

 «.ي جهد البالءورصفت عنّ »

شتهر وشتهر التمحتيص، وشتهر الطهتور، وشهر رمضان، شهر الصيام، وشهر اإلسالم، ( »7)

 [77]دعاء «. القيام

 [77]دعاء «. وعّز أن يقّدم قبله، وال يقبل أن يؤّخر عنهال جييز جّل  جعل له وقتا بّيناً ( »1)

 [71]دعاء «. اهللالسالم عليك يا شهر ( »3)
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 (1).عيد أولياء اهلل. 0

 (2).كرم مصحوب من األوقاتأ. 1

 (3).خري شهر يف األّيام والساعات. 7

 (4).شهر حتّقق آمال أولياء اهلل. 1 

 (5).شهر كثرة األعامل الصاحلة. 3

 (6).قرين عظيم القدر. 1

 (7).يفجعنا فقدانه. 1

  (8).نرجو فيه الرمحة اإلهلية. 1 

 (9).يؤملنا فراقه. 32

 (10).نألفه ونستأنس به عند إقباله. 33 

 (11).اءهيوحشنا انقض. 30

 (12).شهر رّقة القلوب. 31

                                                
 [71]دعاء «. عيد أوليائهيا  ... السالم عليك( »3)

 [71]دعاء «. السالم عليك يا أكرم مصحوب من األوقات( »0)

 [71]دعاء «. والساعات خري شهر يف األيام ... ياالسالم عليك ( »1)

 [71]دعاء «. السالم عليك من شهر قربت فيه اآلمال ( »7)

 [71]دعاء «. نرشت فيه األعامل... السالم عليك من شهر ( »1)

 [«71]دعاء «.  السالم عليك من قرين جّل قدره موجوداً ( »3)

 [«71]دعاء «.  أفجع فقده مفقوداً ... السالم عليك من قرين ( »1)

 [71]دعاء «.  مرجو... السالم عليك من قرين ( »1)

 [71]دعاء «. فراقه آ  ... السالم عليك من قرين( »1)

 [71]دعاء «. السالم عليك من أليف مقباًل فرّس ( »32)

 [71]دعاء «.  فمّ   أوحش منقضياً ... السالم عليك من ( »33)

 [71]دعاء «.  السالم عليك من جماور رّقت فيه القلوب( »30)
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 (1).شهر قّلة الذنوب. 37

 (2).يعيننا لننترص عىل الشيطان. 31

 (3).يسّهل لنا سلوك طريق اخلري. 33

 (4).من الناراهلل  يكثر فيه من يعتقهم. 31 

 (5).السعيد من رعى حرمته وأّدى ما وجب فيه. 31

 (6).فيه ذنوب العباداهلل  شهر يمحو. 31

 (7).فيه عيوب العباداهلل  يسرت شهر. 02

 (8).ثقيل عىل قلوب املجرمني بحيه يشعرون بطوله. 03

 (9).له هيبة يف صدور املؤمنني. 00

  (10).شهر ال تنافسه األّيام. 01 

 (11).شهر هو من كّل أمر سالم. 07

 (12).من عرفه أحّب صحبته. 01

                                                
 [71]دعاء «. قّلت فيه الذنوب... ر السالم عليك من جماو( »3)

 [71]دعاء «. السالم عليك من نارص أعان عىل الشيطان( »0)

 [71]دعاء «. صاحب سّهل سبل اإلحسان... السالم عليك من ( »1)

 [71]دعاء «. السالم عليك ما أكثر عتقاء اهللّ فيك( »7)

 [71]دعاء «. ما أسعد من رعى حرمتك بك... السالم عليك ( »1)

 [71]دعاء «. للذنوب  أحماكالسالم عليك ما كان ( »3)

 [71]دعاء «. أسرتك ألنواع العيوب...  السالم عليك ما كان( »1)

 [71]دعاء «.  السالم عليك ما كان أطولك عىل املجرمني( »1)

 [71]دعاء «. هيبك يف صدور املؤمنني... أالسالم عليك ما ( »1)

 [71]دعاء «. سه األّيامالسالم عليك من شهر ال تناف( »32)

 [71]دعاء «. السالم عليك من شهر هو من كّل أمر سالم( »33)

 [71]دعاء «. السالم عليك غري كريه املصاحبة، وال ذميم املالبسة( »30)
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 (1).يفد علينا بالربكات. 03

 (2).تا دنس اخلطيئايغسل عنّ . 01 

 (3).نوّدعه وكّلنا حمّبة وشوق إليه. 01

 (4).قبل قدومهاهلل  يشتاق إليه أولياء. 01

 (5).إذا أ ف عىل النهايةاهلل  حيزن أولياء. 12

 (6).ا بربكته الكثري من السوءفيه عنّ اهلل  يرصف. 13

 (7).فيه علينا بربكته الكثري من اخلرياهلل  يفي . 10

  (8).بقائه يفاهلل  يرغب أولياء. 11 

 (9).إليه عند مفارقتهاهلل  يشتاق أولياء. 17

 (10).من الفرص التي فاتتهم فيهاهلل  يتأّسف أولياء. 11

 (11).بهاهلل  ّ فنا. 13

 (12).بفضله حني جهل األشقياء وقتهاهلل  وّفقنا. 11

                                                
 [71]دعاء «.  السالم عليك كام وفدت علينا بالربكات( »3)

 [71]دعاء «. غسلت عنّا دنس اخلطيئات...  السالم عليك كام( »0)

 [71]دعاء «. سأماً السالم عليك غري موّدع برمًا، وال مرتوك صيامه ( »1)

 [71]دعاء «.  السالم عليك من مطلوب قبل وقته( »7)

 [71]دعاء «. حمزون عليه قبل فوته... السالم عليك من ( »1)

 [71]دعاء «.  السالم عليك، كم من سوء رصف بك عنّا( »3)

 [71]دعاء «.  أفي  بك عليناكم من خري...  السالم عليك( »1)

 [71]دعاء «.  السالم عليك ما كان أحرصنا باألمس عليك( »1)

 [71]دعاء «. أشّد شوقنا غدًا بك... السالم عليك ما كان ( »1)

 [71]دعاء «. السالم عليك وعىل فضلك الذي حرمناه، وعىل ماٍض من بركاتك سلبناه( »32)

 [71]دعاء «. ي  فتنا بهالّلهم إّنا أهل هذا الشهر الذ( »33)

 [71]دعاء «. الّلهم إّنا أهل هذا الشهر الذي ... وّفقتنا بمنّك له حني جهل األشقياء وقته( »30)
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 (1).تعاىلاهلل  يعيش من جيهله حالة احلرمان من فضل. 11

 (2).وما فّضلنا بهخصوصياته اهلل  عّرفنا. 11

 (3).إىل صيامه وقيامه عىل الرغم من تقصرينا فيهاهلل  هدانا. 72

 (4).عند التقصري يف حّقهاهلل  ينبغي أن نقّر ونندم ونعتذر إىل. 73 

أن هيب لنا أجرًا نستدرك به ما فاتنا متن بركتات هتذا الشتهر اهلل  نسأل. 70 

 (5).عند تفريطنا يف حّقه

 (6).يطيل يف أعامرنا حّتى ندرك شهر رمضان املقبلأن اهلل  نسأل. 71 

متن اهلل  فيته حتّق العبتادة ونتؤّدي فيته متا يستتحقهاهلل  ينبغي أن نعبتد. 77

 (7).الطاعة

ينبغي أن ننال فيه من صالب األعامل ما يكون تعويضًا ملا فاتنا يف الشتهر . 71 

 (8).املا  واستدراكًا عن الشهر املقبل

                                                
 [71]دعاء «. وحرموا لشقائهم فضله( »3)

 [71]دعاء «. وهديتنا له من سنّته ،أنت ويل ما آثرتنا به من معرفته( »0)

 [71]دعاء «. مه عىل تقصري، وأّدينا فيه قلياًل من كثريوقد توّلينا بتوفيقك صيامه وقيا( »1)

الّلهم فلك احلمد إقرارًا باإلساءة واعرتافًا باإلضاعة، ولك من قلوبنتا عقتد النتدم، ومتن ( »7)

 [71]دعاء «. ألسنتنا صدق االعتذار

يته، املرغتوب ف الّلهم ... أجرنا عىل ما أصابنا فيه من التفتريط أجترًا يستتدرك بته الفضتل( »1)

رنا فيته متن تعتىل متا قّصت ونعتاض به من أنواع الذخر املحروص عليه، وأوجب لنا عذرك

 [71]دعاء «. حّقك

 [71]دعاء «. أبلغ بأعامرنا ما بني أيدينا من شهر رمضان املقبل( »3)

]دعتاء «. الطاعتة أعنّا عىل تناول ما أنت أهله من العبادة، وأّدنا إىل القيام بتام يستتحقه متن( »1)

71] 

]دعتاء «. أجر لنا من صالب العمل ما يكون دركًا حلّقك يف الشتهرين متن شتهور التدهور( »1)

71] 
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 ليستتغفر فيهتا العبتاد إزاء التذنوب التتي ارتكبوهتاهلل ا رهتافرصة وفّ . 73 

 (1).يف حّقه تعاىل أو حّق غريه ت تعّمدًا أو نسياناً ت 

 :منزلة شير رمضان

خاّصة، وينبغي علينا حفظ هتذه احلرمتة  اً إّن لشهر رمضان حرمة وحقوق. 3

 (2).والقيام هبذه احلقوق بأفضل صورة ممكنة

أعرف بفضل شتهر رمضتان وإجتالل حرمتته كّلام يكون اإلنسان املؤمن . 0

واألمور التي ينبغي التحّفظ منها يف هذا الشهر، فإّنه ستيكون أقتدر عتىل حفتظ 

 (3).حرمة هذا الشهر واالنتفاع الكامل منه

وحيفظ حرمته حّق حفظها، ويقوم بحدوده حّق  ،من يرعى شهر رمضان. 1 

حتّق التقتّرب، فإّنته ستيحظى  اهلل قيامها، ويّتقي ذنوبه حّق تقاهتا، ويتقتّرب إىل

 (4).وعطفه ورمحته وفضلهاهلل  برضا

 وظيفتنا ف  شير رمضان: 

وظيفتنا يف شهر رمضان أن نملؤه بعبادة اهلل، ونزّين أوقاته بطاعته تعتاىل، . 3

                                                
أوواقعنتا فهتي متن  ،]أي: صغائر الذنوب[ أو إثم الّلهم وما أملمنا به يف شهرنا هذا من ملم( »3)

كنتا بته أو انته ،ا أو عىل نسيان، ظلمنافيه أنفستناذنب، واكتسبنا فيه من خطيئة عىل تعّمد منّ 

 [71]دعاء «. بعفوك حرمًة من غرينا، فصّل عىل حمّمد وآله ... واعف عنّا

 [71]دعاء «. احلرمة املرعية واحلّق املقيض( »... 0)

 [77]دعاء «. الّلهم ... أهلمنا معرفة فضله وإجالل حرمته والتحّفظ مما حظرت فيه( »1)

بحتدوده حتّق  ته حّق حفظهتا، وقتامالّلهم ومن رعى هذا الشهر حّق رعايته، وحفظ حرم( »7)

لته، وعطفتت رمحتتك  قيامها، واّتقى ذنوبه حّق تقاهتا، أو تقّرب إليك بقربة أوجبت رضاك

 [71]دعاء «. وأعطنا أضعافه من فضلك ،فهب لنا مثله من وجدك ،عليه
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 (1).يف ليلهاهلل  والصيام يف ّناره، والتهّجد بخشوع، وإظهار الذّلة بني يدي

 (2).يف هذا الشهر هو ما يكون حّطة وكّفارة لذنوبناأهم ما ينبغي أن نفعله . 0 

ذنوبنتا يف بدايتته، ويغفتر لنتا اهلل  ما نأمله يف شتهر رمضتان هتو أن يمتب. 1

فيته متن اهلل  خطايانا مع انقضاء أّيامه، حّتى نخرج من هذا الشتهر وقتد طّهرنتا

 (3).أدران الذنوب وخّلصنا من شوائب السّيئات

اهلل  رمضان عىل مستوى إيامننا لنكون ممّن يؤّهلنا ينبغي أن نحافظ يف شهر. 7

فيه ملا وعد أولياءه من كرامته، ويوجب لنا ما أوجتب ألهتل املبالغتة يف طاعتته 

 أرفع الدرجات برمحته.  وجيعلنا يف عداد من استحّق 

اهلل  ويمتاز هذا األمر باألمهية القصتوى بحيته يصتب للعبتد أن يتوّستل إىل

ريعه إىل ترمضان، وبحّق من تعّبد هلل فيه متن أّول تشت للحصول عليه بحّق شهر

برمحتته اهلل  يوم القيامة من ملتك مقتّرب أو نبتي مرستل أو عبتد صتالب خّصته

 (4).وعنايته

، «اإلخالص شهر رمضان شهر الطاعة والعبادة، و ط قبول الطاعة هو. 1

                                                
ويف ليلته  صيامه، الّلهم اشحنه بعبادتنا إّياك، وزّين أوقاته بطاعتك لك، وأعنّا يف ّناره عىل( »3)

 [77]دعاء «. عىل الصالة والترّضع إليك واخلشوع لك والذّلة بني يديك

 [71]دعاء «. فيه ]أي: مغفرة[ وكّفارة ملا أنكرت منّاة استعملنا بام يكون حطّ ( »0)

متع  ستلخ عنّتا تبعاتنتاا]أي: زوال[ هاللته، و ]أي: امب[ ذنوبنا مع إحمتاق الّلهم ... احمق( »1)

«. ئاتالستيّ  ّتى ينقيض عنّا وقد صّفيتنا فيه متن اخلطيئتات وأخلصتتنا متنانسالخ أيامه، ح

 [77]دعاء 

فنائته متن  الّلهم إّّن أسألك بحّق هذا الشهر، وبحّق من تعّبد لك فيه من ابتدائته إىل وقتت( »7)

لنتا فيته ملتا حمّمد وآله، وأهّ  ملك قّربته أو نبي أرسلته أو عبد صالب اختصصته أن تصيّل عىل

واجعلنتا  ،ألهل املبالغة يف طاعتك أولياءك من كرامتك، وأوجب لنا فيه ما أوجبتوعدت 

 [77]دعاء «. الرفيع األعىل برمحتك يف نظم من استحّق 
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عة، بتل ينبغتي أن م علينا مراقبة أنفسنا لئال نقع يف فّخ الرياء والستموهذا ما حيتّ 

بتاهلل  تكون طاعتنا وعبادتنا خالصة لوجهه تعاىل، ومنّزهة عتن شتوائب الرشتك

 (1).سبحانه وتعاىل

 ،وعفوه ورأفته التي ال تنفتذاهلل  برز ما نحتاج إليه يف هذا الشهر هو سرتأ. 3 

 (2).وفضله الذي ال ينقص

 الغاية من شير رمضان: 
لنا لننتهزها كفرصة ذهبية لنيل اهلل  هاشهر رمضان فرتة زمنية حمدودة يرّس . 3

 (3).اجلنّة التي هي أفضل ما نناله من ربب

الصيام والقيتام فيته وستيلة لنيتل ثوابته والتدخول يف رحتاب اهلل  جعل. 0

 (4).رمحته

ينبغي أن نكون يف شهر رمضان خري من ينتهتز الفرصتة فيته وحيمتل فيته . 1

 (5).الزاد آلخرته

تعاىل، فلهذا يكون اهلل  هو الفرصة الذهبية للتقّرب إىلبام أّن شهر رمضان . 7

                                                
دونتك، وال  وسمعة املسمعني، ال نرشك فيه أحداً  ،ُثّم خّلص ذلك كّله من رياء املرائني( »... 3)

 [77]دعاء «. غي مرادًا سواكتبن

فيته ألستن  وال تبسط علينا ،بسرتك، واعف عنّا بعفوك، وال تنصبنا ألعني الشامتنياسرتنا ( »0)

 [71]دعاء «. وفضلك الذي ال ينقص ،الطاغني ... برأفتك التي ال تنفذ

أرباح العتاملني،  وقد أقام فينا هذا الشهر مقام محد، وصحبنا صحبة مربور، وأربحنا أفضل( »1)

احلمتد هلل التذي »[، 71]دعتاء «. وانقطاع مّدته، ووفتاء عتددهُثّم قد فارقنا عند متام وقته، 

 [77]دعاء «. جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان

 [71]دعاء «. مثوبتك وتسّببنا إليه من ،متعّرضني بصيامه وقيامه ملا عّرضتنا له من رمحتك( »7)

 [77]دعاء «. الّلهم ... اجعلنا لشهرنا من خري أهل وأصحاب( »1)
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 التستديد أكثر من بقّية الشهور، والسّيام احتياجنا يف هذا الشهر إىل التسديد اإلهلي

 (1).يف جمال االستقامة والثبات والتخّلص من كيد وإغواءات الشيطان

والرشتاب أن ينبغي عىل املؤمن يف شهر رمضان إضافة إىل صيامه عتن الطعتام . 1

 (2).سبحانه وتعاىلاهلل  يصوم بكّف جوارحه عن ممارسة املعايص واستعامهلا فيام يسخط

 :ومن أمثلة كّف اجلوارح أن 

 ال نصغي بأسامعنا إىل اللغو.. 3

 ال نرسع بأبصارنا إىل اللهو.. 0

 مة.ال نبسط أيدينا إىل األمور املحرّ . 1

 منه.اهلل  ال نخطو بأقدامنا إىل ما منعنا. 7

 ال نعطي بطوننا ما هو ممنوع  عًا.. 1

 ال ننطق ألسنتنا بالباطل.. 3

 (3).ال نبذل جهدًا إاّل فيام يقّربنا من الثواب أو يبعدنا عن العقاب اإلهلي. 1

 خصائص شير رمضان: 
 (4).فضل هذا الشهر عىل سائر الشهوراهلل  أظهر. 3

                                                
كالشتيطان  منتا، وإن اشتتمل علينتا عتدولنا، وإن زغنتا فيته فقوّ هم ... إن ملنا فيه فعتدّ اللّ ( »3)

 [77]دعاء «. فاستنقذنا منه

 [77]دعاء «. يرضيك الّلهم ... أعنّا عىل صيامه بكّف اجلوارح عن معاصيك، واستعامهلا فيه بام( »0)

إىل هلو، وحّتتى النبستط أيتدينا إىل  حّتى ال نصغي بأسامعنا إىل لغو، وال نرسع بأبصارنا( »... 1)

وال نخطو بأقدامنا إىل حمجتور، وحّتتى ال تعتي بطوننتا إاّلمتا أحللتت، وال تنطتق  ،حمظور

والنتعتاطى إاّل التذي يقتي متن  ،ألسنتنا إاّل بام مّثلت، وال نتكّلف إاّل ما يتدّن متن ثوابتك

 [77]دعاء «. عقابك

 [77]دعاء «. فأبأن فضيلته عىل سائر الشهور( »... 7)



100 شهر رمضان
 

ع األزمنة والتدهور، وفّضتله عن بقية الشهور، واصطفاه بني مجياهلل  مّيزه. 0

 عىل كّل أوقات السنة.

 :ومن أسباب هذا التمييز واالصطفاء والفضل

فيه القرآن، وضاعف فيه اإليامن، وفرض فيته الصتيام، وجعتل فيته اهلل  أنزل

 (1).لف شهرأليلة القدر التي هي خري من 

 (2).فيه القرآن هدى للناس وبّينات من اهلدى والفرقاناهلل  أنزل. 1

ومتن  ،انتهاكهتا هذا الشهر بالكثري من احلرمات التتي ال حيتّل اهلل  خّص . 7 

 (3).الفضائل املشهورة

 ،ألّنه ذات مكانة رفيعة ؛يف هذا الشهر ما أحّل يف غريه إعظامًا لهاهلل  حّرم. 1

 (4).وينبغي عىل الناس أن حيفظوه

حيه  ،حرتامًا لهيف هذا الشهر األكل والرشب يف النهار إكرامًا وااهلل  منع. 3

 (5).باالصطفاء دون باقي الشهوراهلل  خّصه

واصطفانا به عىل ستائر امللتل بفضتله دون  ،به عىل سائر األمماهلل  فّضلنا. 1

                                                
الفتروض  وخصائص تلك ،]أي: خمتارات[ تلك الوظائف الّلهم وأنت جعلت من صفايا( »3)

 ،التدهورواألزمنتة  شهر رمضان الذي اختصصته متن ستائر الشتهور، وخترّيتته متن مجيتع

وآثرته عىل كّل أوقات السنة بام أنزلت فيه من القرآن والنور، وضتاعفت فيته متن اإليتامن، 

جللت فيه من ليلة القدر التي هتي ختري أو، ورغبت فيه من القيام ،صياموفرضت فيه من ال

 [71]دعاء «. من ألف شهر

تاِن(( »0) ق  ُفر  ال  ى و  ُتد  تن  اهل  يِّن تاٍت مِّ ب  لنَّتاِس و  آُن ُهًدى لِّ ُقر  ِذي  ُأنِزل  فِيِه ال  البقترة: ] شهر القيام )الَّ

 [77]دعاء «. [311

 [77]دعاء «. والفضائل املشهورة جعل له من احلرمات املوفورة( »1)

 [77]دعاء «. يف غريه إعظاماً  حّرم فيه ما أحّل ( »7)

 [77]دعاء «. حجر]أي: منع[ فيه املطاعم واملشارب إكراماً ( »1)
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 (1).أهل امللل

 (2).وأعاننا عىل القيام يف ليله ،بالصيام يف ّنارهاهلل  أمرنا. 1 

منتهتى الفضتل مع الصتائمني والعابتدين يف شتهر رمضتان باهلل  يتعامل. 1

أن يكتب له من األجر إزاء صيامه اهلل  واإلحسان بحيه يصب للعبد أن يأمل من

 (3).من صامه وتعّبد له يف هذا الشهر إىل يوم القيامة روعبادته مثل أجو

يف كّل ليلة من ليايل شهر رمضان للعديد من العباد املستتحقني اهلل  يغفر. 32

 دخلهم اجلنّة بعفوه وصفحه.وي ،ويعتق رقاهبم من النار ،للعذاب

وهذا ما يدفعنا للدعاء منته تعتاىل ليجعلنتا يف هتذا الشتهر متن مجلتة التذين 

 (4).تشملهم الرعاية والعناية اإلهلية

 أهم أعمال شير رمضان: 
 :أهم األعامل التي ينبغي االهتامم هبا يف شهر رمضان بشكل خاص

 (5).صلة أرحامنا بالرّب واإلحسان واملحّبة. 3

 (6).د جرياننا ومساعدهتم بصورة متواصلةتفقّ  .0

 (7).وحقوق الناساهلل  تطهري أموالنا عن طريق إعطاء حقوق. 1

                                                
 [71]دعاء «. واصطفيتنا بفضله دون أهل امللل ،الّلهم ... آثرتنا به عىل سائر األمم( »3)

 [71]دعاء «. ونك ليلهوقمنا بع ،فصمنا بأمرك ّناره( »0)

 [71]دعاء «. الّلهم ... اكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعّبد لك فيه إىل يوم القيامة( »1)

 الّلهم ... إذا كان لك يف كّل ليلتة متن ليتايل شتهرنا هتذا رقتاب يعتقهتا عفتوك، أو هيبهتا( »7)

 [77]دعاء «. صفحك، فاجعل رقابنا من تلك الرقاب

 [77]دعاء «. نصل أرحامنا بالرّب والصلة قنا فيه ألنوفّ ( »1)

 [77]دعاء «. فضال والعطيةنتعاهد جرياننا باإل( »3)

 [77]دعاء «. خراج الزكواتإوأن نطّهرها ب ،نخّلص أموالنا من التبعات( »1)
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 (1).صل بها، بأن نصله ونصاحله ونتّ العودة إىل من هجرنا وانقطع عنّ . 7

 (2).التعامل بإنصاف مع من ظلمنا. 1

إذا كانت العتداوة  التعامل بمساملة مع من عادانا يف األمور الشخصية، أّما. 3

وال نقتيم معته  ،وال نواليته ،ًا هلل فلتيس بيننتا وبينته ستالمدينية فمن كان عتدوّ 

 (3).يةالعالقات الودّ 

باألعامل التي تزّكينا وتطّهرنا من التذنوب وتعصتمنا متن اهلل  التقّرب إىل. 1

دون  الوقوع ابتداًء يف العيوب حّتى ال نرد عليه تعاىل إاّل وتكتن أعتامل املالئكتة

 (4).مستوى أعاملنا يف الطاعة هلل والقربة إليه

االلتتتزام بمواقيتتت الصتتلوات اخلمتتس وأدائهتتا بحتتدودها وفروضتتها . 1 

 ،وأن نكتون متن املحّققتني ألغراضتها وحتدودها ،ووظائفها وأوقاهتا الرشعّية

ه عليه وآلاهلل  ة الرسول صىلواملؤّدين هلا يف أوقاهتا وفق سنّ  ،واحلافظني ألركاّنا

وأوضب اخلشتوع  ،يف ركوعها وسجودها ومجيع مناقبها عىل أتّم الطهور وأسبغه

 (5).وأكمله

                                                
 [77]دعاء «. نراجع من هاجرنا( »3)

 [77]دعاء «. ننصف من ظلمنا( »0)

التذي ال  واحلزب ،فيك ولك، فإّنه العدو الذي ال نواليه نسا  من عادانا، حاشا من عودي( »1)

 [77]دعاء «. نصافيه

نستأنف من  وتعصمنا فيه مما ،نتقّرب إليك فيه من األعامل الزاكية بام تطّهرنا به من الذنوب( »7)

أبتواب الطاعتة لتك  العيوب، حّتى ال يورد عليك أحد من مالئكتك إاّل دون ما نتورد متن

 [77]دعاء «. ليكوأنواع القربة إ

وفروضها التي ، الّلهم ... وّفقنا فيه عىل مواقيت الصلوات اخلمس بحدودها التي حّددت( »1)

فت، وأوقاهتا التي وّقت، وأنزلنتا فيهامنزلتة املصتيبني ملنازهلتا، ووظائفها التي وظّ  ،فرضت
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 ما ينبغ  االبتعاد عنه ف  شير رمضان: 

 :يبعدنا عنها يف شهر رمضانأن اهلل  أهم األمور التي ينبغي أن نسأل

 امليل واالنحراف عن احلّق يف توحيد اهلل.. 3

 التقصري يف متجيد اهلل.. 0

 لشك يف دين اهلل.ا. 1

 العمى عن سبيل اهلل.. 7

 اإلغفال حلرمة اهلل.. 1

 (1).االنخداع للشيطان عدو اهلل. 3

 ليلة القدر ف  شير رمضان: 

، (2)ليلة واحدة من ليايل شهر رمضتان عتىل ليتايل ألتف شتهراهلل  فّضل. 3

م متن كتّل أمترإل املالئكتة والتروح فيهتا بتتنزّ  ،وساّمها ليلة القدر»  ،ذن رهّبت

عىل متن يشتاء متن عبتاده بتام أحكتم متن  ،سالم دائم الربكة إىل طلوع الفجر

 (3).«قضائه

ليلة القدر هي التي تقّدر فيها شؤون العباد، وكّل ما يرتبط هبم متن قبيتل . 0

                                                
تك عليه وآلته يف احلافظني ألركاّنا، املؤّدين هلا يف أوقاهتا، عىل ماسنّه عبدك ورسولك صلوا

]دعتاء «. وأسبغه وأبني اخلشوع وأبلغه ،ركوعها وسجودها ومجيع فواضلهاعىل أتّم الطهور

77] 

والشك يف دينتك، والعمتى عتن  ،والتقصري يف متجيدك ،الّلهم.. جنّبنا اإلحلاد يف توحيدك( »3)

 [77]دعاء «. سبيلك، واإلغفال حلرمتك، واالنخداع لعدوك الشيطان الرجيم

 [77]دعاء «. ُثّم فّضل ليلة واحدة من لياليه عىل ليايل ألف شهر»( 0)

 .77دعاء  (1)
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 (1).عليهم يما يصيبهم وما جير

 توديع شير رمضان: 
الشهر توديع  شهر رمضان فرصة ثمينة، وهلذا ينبغي أن يكون توديعنا هلذا. 0

 (2).اوتوديع من غّمنا وأوحشنا انرصافه عنّ  ،من عّز فراقه علينا

ر يف تإذا كان شهر رمضان هو شهر الطاعة والعبادة، فتال يعنتي أن نقّصت. 1 

 ةجمال الطاعة والعبادة يف باقي الشهور، بل ينبغي أن يكون شهر رمضان انطالقت

م التي تليته حّتتى شتهر رمضتان يستمر عطاؤها املعنوي يف سائر الشهور واأليا

 (3).اآليت

 :عيد الفطر
عيد الفطر للمتؤمنني عيتدًا ورسورًا، وجعلته للمستلمني يومتًا اهلل  جعل. 3

 (4).لالجتامع

يومًا مباركًا وخري يتوم اهلل  نجعلها عن طريق التوّجه إىل ةعيد الفطر فرص. 0

ويغفر لنتا  ،ويمحو خطايانا ،ئاتناليكّفر من سيّ اهلل  مّر علينا، ويف هذا اليوم نسأل

 (5).ما خفي وما ظهر من ذنوبنا

                                                
 [77]دعاء «. بام أحكم من قضائه( »... 3)

التذمام  ولزمنتا لته ،فنحن موّدعوه وداع من عّز فراقه علينا، وغّمنا وأوحشنا انرصافه عنّتا( »0)

 [71]دعاء «. املحفوظ

 [77]دعاء «. ر واألّيام كذلك ما عّمرتناالّلهم واجعلنا يف سائر الشهو( »1)

]دعتاء «. وألهتل مّلتتك جممعتًا وحمتشتداً  ،يوم فطرنا الذي جعلته للمؤمنني عيدًا ورسوراً ( »7)

71] 

 هلعفو، وأحمتا واجعله من خري يوم مّر علينا، أجلبه ،الّلهم ... بارك لنا يف يوم عيدنا وفطرنا( »1)
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رناه يف شتهر تضتنا عتاّم خستليعوّ اهلل  عيد الفطر فرصة نطلتب فيهتا متن. 1

 (1).رمضان

 :يوم عيد الفطر هو يوم التوبة. 7

 ذنبناه أو سوء قّدمناه أو خاطر سوء أضمرناه.أالتوبة الشاملة لكّل ذنب 

 (2).الرجوع عنها إىل املعايص أبداً  التوبة الصادقة التي ال ننوي

وجيعلنتا متن  ،يف يوم عيد الفطر أن خيّلصنا متن خطايانتااهلل  ما نأمله من. 1 

وأن جيعلنا أكثر النتاس نصتيبًا متن خرياتته  ،السعداء نتيجة صيامنا وعبادتنا فيه

 (3).وبركاته

 الشهرة  
ة املوقعّيتالشهرة ليست مذمومتة دائتاًم، بتل هتي وستيلة هعتل اإلنستان يف 

 االجتامعية املؤّثرة. 

ة، جيابيتة الشتهرة أو ستلبيتها تترتبط بكيفيتة االستتفادة متن هتذه املوقعّيتإو

واإلنسان قادر عىل استخدام هتذه القتدرة يف اخلتري والصتالح ليكتون األستوة 

                                                
 [71]دعاء «. وما علنلذنب، واغفر لنا ما خفي من ذنوبنا 

 [71]دعاء «. الّلهم ... اجرب مصيبتنا بشهرنا( »3)

الّلهم إّنا نتوب إليك يف يوم فطرنا... من كّل ذنب أذنبناه، أو ستوء أستلفناه، أوختاطر ّ  ( »0)

 خطيئة، توبتة نصتوحاً  وال يعود بعدها يف ،أضمرناه، توبة من ال ينطوي عىل رجوع إىل ذنب

]دعتاء «. ا وثّبتنا عليهتاوارض عنّ  لها منّامن الشك واالرتياب، فتقبّ ]أي: صادقة[ خلصت 

71] 

، واجعلنتا ئاتناالّلهم اسلخنا بانسالخ هذا الشهر من خطايانا، وأخرجنا بخروجه متن ستيّ ( »1)

 [71]دعاء «. وأوفرهم حظًا منه ،من أسعد أهله به، وأجزهلم قساًم فيه
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 احلسنة والعنرص الذي يلفت أنظار الناس إىل املبادئ اإلهلية. 

ليجعتل لنتا ذكترًا مجتياًل وثنتاًء حستنًا بتني اهلل  وهلذا يصب لنتا الستؤال متن

 (1).اآلخرين

 الشيطان  
 :الشيطان رجيم

 (2).إّن الشيطان رجيم، أي: مطرود من مواضع اخلري والرمحة

 هدف الشيطان: 

هتذه عّزوجتل  ليغوينا ويضّلنا، فمنحته البتارياهلل  طلب الشيطان املهلة من

 ط إهلي الختبارنا.املهلة إىل يوم القيامة، وحّذرنا منه ضمن خمطّ 

وحياول الشيطان أن يستحوذ علينا ليضّلنا ويغوينا، وال ملجأ للختالص متن 

 (3).لصّد مكائده والتخّلص من إغواءاتهباهلل  ّ ه إاّل عن طريق االستعانة

 :دور الشيطان ف  إغواء العباد

 يف إغواء البرشية. اً كبري اً إّن للشيطان دور

 عاص.اهلل  ما عىصاهلل  ويبعدهم عن طاعة ولوال أن خيدع الشيطان العباد

                                                
 [71]دعاء «. ذكرًا ناميًا يف اآلخرينواجعل يل لسان صدق يف الغابرين، و( »3)

 [01و 31]دعاء«. الشيطان الرجيم( »... 0)

يتوم  نظرتته، واستتمهلك إىلأالّلهم ... قد استحوذ عيّل عدوك الذي استنظرك لغتوايتي ف( »1)

 ،]أي: مهلكة[ الدين إلضاليل فأمهلته، فأوقعني، وقد هربت إليك من صغائر ذنوب موبقة

 [10. ]دعاء «وكبائر أعامل مردية
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اهلل  ولوال تصوير الشيطان الباطل للعباد يف صورة احلّق ما ضتّل عتن طريتق

 (1).ضال

 قدرة الشيطان: 
للشيطان جمال وسوسته لإلنسان، كجزء من ابتالئه تعتاىل لإلنستان اهلل  فسب

 يف هذه الدنيا.

 :يه، ومن هناا عىل ما  يسّلطنا علالشيطان منّ اهلل  وسّلط

 ذ الشيطان صدورنا مسكنًا له.اخّت . 3

 الشيطان يف وجودنا جمرى الدم يف العروق. يجير. 0

 (2).ال ينسى إن نسينا. 7   ال يغفل إن غفلنا.. 1

 :ودعوة الشيطاناهلل  اإلنسان بين دعوة
ومتادينتا يف خمالفتة  ،من األمور التي تبنّي شّدة انغامستنا وخوضتنا يف الباطتل

ودعتوة الشتيطان فنّتبتع عّزوجتل  اهلل نقف عىل مفرتق طرق بني دعتوة نأ احلّق 

إىل اهلل  ويقني منّا بأّن منتهى دعوة ،مع علمنا بعداوة الشيطان لنا ،دعوة الشيطان

 (3).ة الشيطان إىل النارواجلنّة ومنتهى دع

                                                
الباطتل  الشيطان خيتدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص، ولوال أّنه صّور هلتم فلوال أنّ ( »... 3)

 [11]دعاء «. يف مثال احلّق ما ضّل عن طريقك ضال

جريتته أستكنته صتدورنا، وأطنا عليه منه، ا عىل ما  تسلّ طته منّ جعلت لنا عدوًا يكيدنا، سلّ ( »0)

 [01]دعاء «. غفلنا، وال ينسى إن نسينا جماري دمائنا، ال يغفل إن

ودعتوة  ومن أبعد غورًا يف الباطل، وأشّد إقدامًا عىل السوء منّي حتني أقتف بتني دعوتتك( »1)

حفظي له؟ وأنا حينئتذ  ي يف معرفٍة به وال نسيان منّتبع دعوته عىل غري عمى منّ أالشيطان، ف

 [33]دعاء «. النار موقن بأّن منتهى دعوتك إىل اجلنّة ومنتهى دعوته إىل
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 :الشيطان فتنة
 (1).تحانهنزغات الشياطني واألهواء وسيلة الختبار اإلنسان واماهلل  جعل

 من الشيطان: باهلل  االستعاذة
 (2).طلب من استعانه واستجار به خوفًا من ّ  الشيطاناهلل  يلّبي. 3

من الشيطان وحفظنا وعصمنا من ّ ه، فسيمّهد لنتا ذلتك اهلل  إذا أعاذنا. 0

 (3).ملعنوي واكتساب درجات الصاحلني ومراتب املؤمننياالسبيل للتكامل 

 :انالتخطيط ضدّ الشيط
ينشتغل فيته  حيتاج اإلنسان عند مواجهته مع الشيطان أن خيّصص لنفسه وقتاً 

لدراسة نفسه ودراسة حتركات هذا العتدو لتكتون هجامتته وردود أفعالته ضتّد 

 (4).الشيطان وفق برجمة واعية وخمّططات مدروسة

 فضل طريقة لطرد الشيطان: أ
تفتات إىل وساوسته، أفضل طريقة لطرد الشيطان وإبعاده عنّا هتي عتدم االل

وبذل غاية اجلهد ألداء الطاعات وفعل احلسنات، وهسيد حمّبتنتا هلل متن ختالل 

 (5).عبادتنا له تعاىل

                                                
 [71]دعاء «. نزغات فتنتك( »3)

 [31]دعاء «. جرنا مما استجرنا بك من خوفهأالّلهم ... ( »0)

 [31]دعاء «. الّلهم ... صرّينا بذلك يف درجات الصاحلني ومراتب املؤمنني( »1)

 [02]دعاء «. عىل عدوك وتدبرياً ( »7)

وتعبنتا[ يف  ]أي: باستتمرارنا ي: ارصفته[ بتُدؤوبنا]أ ُه عنّتا بعبادتتك، واكبتتهأالّلهم اخس( »1)

 [31]دعاء «. حمبَّتك
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 :الشيطان واستغالله للفرص
غوائنا ومنفذًا يدخل منه إلضاللنا فإّنه ستيطمع إذا وجد الشيطان جماالً إل. 3

 (1).عّز وجلاهلل  واستخدامنا يف معصيةاهلل  يف إبعادنا عن طاعة

يكون اإلنسان يف خلواته أحوج إىل االنتبتاه ملتا يعترض لته متن نزغتات . 0 

 (2).الشيطان ووساوسه

اليقني، فسيكون الشيطان وضعف عندما يعيش اإلنسان حالة سوء الظن . 1

 (3).أقدر عىل ملك عنانه ومسك زمام أمره

 :إغواء الشيطان لإلنسان
نا عن ستواء الستبيل ا احليل واملكائد ليضلّ حياول الشيطان أن خيدعنا ويدّبر لن

 (4).ويوردنا موارد اهللكة

 :األمور الت  يؤكّد علييا الشيطان
 (5).األماّن واآلمال والتسويف، ومنها أّنه يؤمننا عقاب اهلل. 3

 (6).املواعيد املغرية. 0

                                                
]أي:  وامتهاننتا ،الشيطان[ نفسه يف إضاللنا عتن طاعتتك]أي: الّلهم إّنا نعوذ... أن ُيط ِمع  ( »3)

 [33]دعاء «. استخدامنا أو إذاللنا[ بمعصيتك

 [71اء ]دع«. وال حتبط ... خلوايت بام يعرض يل من نزغات فتنتك( »0)

 [10]دعاء «. قد ملك الشيطان عناّن يف سوء الظن وضعف اليقني( »1)

]أي:  الّلهم ... جعلت لنتا عتدواً »[، 31]دعاء «. ]أي: كيد الشيطان[ ومكائده وكيده( »... 7)

 [01]دعاء «. الشيطان[ يكيدنا

 [01]دعاء «. الّلهم ... يؤمننا عقابك»[، 31]دعاء «. والثقة بأمانيه( »... 1)

 [31]دعاء ...«. ومواعيده ( »... 3)
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 (1).إغراؤنا فيام ّنواه. 1

 (2).استدراجنا نحو املعايص. 7

 (3).ختويفنا بغري اهلل. 1

 (4).ومتنّي زوال نعمة الغري ،سوء الظن باآلخرين. 3

 :غوائناطان إليساليب الشأأهم 
ألّّنا  ؛حياول الشيطان دائاًم أن يمنعنا من اكتساب العلوم واملعارف اإلهلية. 3

ومتنحنا القدرة عىل مواجهة دسائس الشيطان وعتدم االنختداع  ،تنري لنا الدرب

 (5).لكسب هذه العلوم واملعارفباهلل  لينا االستعانةبمغرياته، وهذا ما حيّتم ع

عتن ت  يكره الشيطان قيامنا بالطاعات وفعلنا للحسنات، وهلذا يميل علينا. 0 

حالة الشتعور بصتعوبة أداء الطاعتات وثقتل فعتل احلستنات  ت طريق وساوسه

 (6).لريدعنا ويبعدنا عن القيام هبا

نا لننستاق متع األهتواء والشتهوات يثري الشيطان ميولنا ورغباتنا وغرائز. 1

فُتعمى بصائرنا عن التمييز بني احلسن والقبيب، فنرى ما هو قبيحًا حستنًا نتيجتة 

 (7).تزيني واغراءات الشيطان

                                                
 [31]دعاء ...«. وغروره ( »... 3)

 [31]دعاء ...«. ومصائده ( »... 0)

 [01]دعاء «. فنا بغريكالّلهم ... خيوّ ( »1)

 [02]دعاء «. يلقي الشيطان يف روعي من ... التظنّي واحلسد( »7)

ر( »... 1) العلتوم  أي: عتىل الشتيطان[ يف معرفتة] ]أي: باهلل[ عليته ]أي: استعان[ بك واست ظ ه 

 [31]دعاء «. الربانية

ه( »3) ث ُقل علينا ما كرَّ  [31]دعاء «. الشيطان[ إلينا]أي:  أن ي 

 [31]دعاء «. الشيطان[ لنا]أي: أن حي  ُسن عندنا ما حّسن( »1)
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 (1).يقف يف طريقنا ليرصفنا عن احلّق بام متيل إليه شهواتنا. 7

 (2).ينصب لنا حبائله يف ميادين الشبهات. 1

وإذا مهمنتا  ،عنا عليتهام الذنوب العظيمة شجّ وال سيّ إذا مهمنا بفعل قبيب . 3

 (3).بفعل صالب ومرشوع فيه اخلري ثّبطنا عنه

 (4).يقّدم لنا الوعود واألماّن، وهو يعلم بأّنه كاذب ال يعمل بام وعد. 1

 :الشيطان من اإلنسان يّتبر

وعنتدما نلّبتي طلبته  ،أسلوب الشيطان معنا أّنه يدعونا إىل ارتكاب املعتايص

تعاىل، ويشملنا الطرد اإلهلي نغدو بتال شتفيع اهلل  ونستوجب بسوء فعلنا سخط

ى منّتا وال حامي وال جمري وال حصن وال متالذ، يعترض عنّتا الشتيطان، ويتتربّ 

 (5).ويرتكنا وحيدين فريدين يف ساحة املعصية

 اتّحاد المؤمنين ضدّ الشيطان: 

 نهم ضتّد الشتيطان وخمططاتته،ينبغي جلميع املؤمنني التعاضد واالحّتاد فيام بي

                                                
 [01]دعاء «. يتعّرض لنا بالشهوات( »3)

 [01]دعاء «. ينصب لنا بالشبهات( »0)

 [01]دعاء «. عنا عليها، وإن مهمنا بعمل صالب ثّبطنا عنهمهمنا بفاحشة شجّ إن ( »1)

 [01]دعاء «. إن منّانا أخلفنا»[، 01]دعاء «. إن وعدنا كذبنا( »... 7)

]أي:  حّتى إذا قارفت معصيتك، واستوجبت بسوء سعيي سخطتك، فتتل عنّتي عتذار( »... 1)

 ي، وأدبر موّلياً منّ   بكلمة كفره، وتوىّل الرباءةاّنوتلقّ  ،لوى عنّي صفحة اخلّد إعراضًا[ غدره

فناء نقمتتك طريتدًا، ال شتفيع  ]أي: أبرزّن[ لغضبك فريدًا، وأخرجني إىل صحرّنأعنّي، ف

منني عليك، وال حصن حيجبني عنتك، وال متالذ ؤ]أي: حامي[ ي يشفع يل إليك، وال خفري

 [10]دعاء «. جلأ إليه منكأ
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يّتبعون أوامرنا معاداة الشيطان واحلذر منه، ونطلتب  نوعلينا أن نطلب من الذي

 (1).وا احلذر من متابعتهمن الذين ينتهون عاّم نحّذرهم منه أن يتوّخ 

 الشيطان:  للتخلّص من شرّباهلل  االستعانة

بتاهلل، ومتن نتامذج ال نستطيع التخّلص من ّ  الشيطان من دون االستتعانة 

ستوء جمتاورة الشتيطان لنتا، واستتجابة ميولنتا اهلل  هذه االستعانة أن نشتكو إىل

ثاراته، وأن نستأله تعتاىل أن يصتوننا متن الوقتوع يف دائترة ورغباتنا وأهوائنا إل

 (2).ابعاد كيد الشيطان عنّ إونترّضع إليه تعاىل يف دفع و ،استيالء وهيمنة الشيطان

 من الشيطان: هلل با آثار استعاذتنا

بيننا وبني الشيطان حجابًا منيعًا وسّدًا حصتينًا يعجتز الشتيطان اهلل  جيعل. 3

 (3).عن اخرتاقه والعبور منه

 (4).ا ببع  أعدائهالشيطان عنّ اهلل  يشغل. 0 

وحيفظنا بحسن رعايته، ويكفينا غدره، ويرصفه  ،من الشيطاناهلل  يعصمنا. 1

فهتا حتني تواجتده يف ا اآلثتار الستلبية التتي خلّ عنّا، ويبعتده عنّتا، ويقطتع عنّت

                                                
متابعته متن  ]أي: معاداة الشيطان[ من أطاع أمرنا، ونعظ عن ر بمناواتهالّلهم اجعلنا... نأم( »3)

 [31]دعاء «. اّتبع زجرنا

، هي لتتفأنا أشكو سوء جماورته يل، وطاعة نفست»[، 1]دعاء «. اكفنا... ّ  مصائد الشيطان( »0)

 [10]دعاء «. يإليك يف رصف كيده عنّ  ترّضعأستعصمك من ملكته، وأو

]أي :ال جتوف  ]أي: سّدًا حصينًا[ مصمتاً  عل بيننا وبينه سرتًا ال هيتكه، وردماً الّلهم ... اج( »1)

 [31]دعاء «. له[ ال يفتقه

ل ستلطانه عنّت»[، 31]دعاء «. الّلهم ... اشغله عنّا ببع  أعدائك( »7) ]أي: إىل  االّلهم ... حوِّ

 [31]دعاء «. غرينا من أعداء الرمحن[
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 (1).نفوسنا

عىل اّتباع اهلدى بمقدار ما حيّفزنا الشيطان عىل اّتباع الضتالل، اهلل  حيّفزنا. 7 

 (2).عنه اخلري واهلدايةاهلل  ومن يطلب املزيد فال حيجب

 (3).بالتقوى ضّد غواية الشيطاناهلل  يزّودنا. 1

اهلداية بخالف سبل الضالل التتي يتدعونا الشتيطان سبيل اهلل  يسلك بنا. 3

 (4).إليها

للشيطان موطنًا ومستقرًا بل مدخاًل يف قلوبنا، وال يفستب لته اهلل  ال جيعل. 1

 (5).املجال إلغوائنا وإبعادنا عن سبيل اهلدى

ما زّين لنا الشيطان من باطتل، وينتّور بصتائرنا لنترى الباطتل اهلل  يعّرفنا. 1

 (6).غواءاتهإوحيفظنا من اهلل  ه، ونرى احلّق حّقًا فنّتبعه، ُثّم يقيناباطاًل فنجتنب

بمكائد الشيطان، ويلهمنا كيفية مواجهته وسبل تفنيد حماوالته اهلل  نايبرّص . 1

 (7).هاخلبيثة، ونكون أقدر عىل دفع ّ  

ويمنحنتا التوعي لنعترف حقيقتة الشتيطان  ،من نوم الغفلتةاهلل  ييقظنا. 32

 (8).وال نركن إليه وال نعتمد عليه أبداً فنحرتز منه 

                                                
كنايتة ]أي:  ووّلنا ظهتره ،]أي: غدره[ سن رعايتك، واكفنا خرتهالّلهم ... اعصمنا منه بح( »3)

 [31]دعاء «. عن دفع ّ ه[، واقطع عنّا إثره

 [31]دعاء «. الّلهم ... أمتعنا من اهلدى بمثل ضاللته( »0)

 [31]دعاء «. الّلهم ... زّودنا من التقوى ضّد غوايته( »1)

 [31]دعاء «. من الردى الّلهم ... اسلك بنا من التقى خالف سبيله( »7)

 [31]دعاء «. الّلهم ال هعل له يف قلوبنا مدخاًل، وال توطنن له فيام لدينا منزالً ( »1)

 [31]دعاء «. فتناه فقناهفناه، وإذا عرّ الّلهم وما سّول لنا من باطل فعرّ ( »3)

 [31]دعاء «. ه لهنا ما نكايده به، وأهلمنا ما ُنعدّ الّلهم ... برّص ( »1)

 [31]دعاء «. الغفلة بالركون إليه ةيقظنا عن ِسنأالّلهم ... ( »1)
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ونتمّكن متن دحت  دسائسته  ،بتوفيقه لنتغّلب عىل الشيطاناهلل  يعيننا. 33

 (1).وخمططاته

 ،شمئزاز من فعل املنكراتواال ،ئاتيف قلوبنا كراهة فعل السيّ اهلل  جيعل. 30

 (2).مات التي يدعونا إليها الشيطانوبغ  كّل املحرّ 

بلطفتته لتتنق  وإبطتتال حيتتل الشتتيطان وتفنيتتد مستتاعيه  اهلل يمّكننتتا. 31

رجاء الشتيطان منّتا لتئال يطمتع بنتا، ويدفعته عتن مالزمتنتا اهلل  يقطع. 37

 (4).والتعّلق بنا

حتترز حتتارز، وحصتتن حتتافظ، وكهتتف »متتن الشتتيطان يف اهلل  جيعلنتتا. 31

 (5).«مانع

ملواجهتته أستلحة قاطعتة  درعًا واقيًا ضّد الشيطان، ويعطينتااهلل  يلبسنا. 33

 (6).ونافذة نقف به بوجه الشيطان ونردعه عن تنفيذ خمططاته

ا لتو نتمساعي الشيطان بمختلف األساليب، بل يثّبط عزيمته فياهلل  يفنّد. 31

 (7).قصد إغواءنا

                                                
 [31]دعاء «. حسن بتوفيقك عوننا عليهأالّلهم ... ( »3)

 [31]دعاء «.  ب قلوبنا إنكار عملهأالّلهم و( »0)

 [31]دعاء «. لطف لنا يف نق  حيلهاالّلهم ... ( »1)

 [31]دعاء «. ]أي: التعّلق[ بنا ه[ عن الولوع]أي: ادفع الّلهم ... اقطع رجاءه منّا، وادرأه( »7)

 .31( دعاء 1)

]أي: متا يستترت بته كالتدرع[ واقيتة،  ]أي: ألبسنا وآباءنا و...[ منه ُجننتاً  لبسهمأالّلهم ... ( »3)

 [31]دعاء «. وأعطهم عليه أسلحة ماضية

سخ مادّبر، وثّبطته ]أي: مّزق ما أوصل بني جوانبه[ واف الّلهم احُلل ما عقد، وافتق ما رتق( »1)

 [31]دعاء «. ]أي: ما أحكم[ إذا عزم، وانق  ما أبرم
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جنود الشيطان، ويبطل كيده، لتذهب جهتوده أدراج الريتاح، اهلل  هيزم. 31 

ل واخلرسان، وهيتدم كهفته، ويترغم أنفته عتن وجيعل حصاد مكره وحيله الفش

 (1).طريق إيقاعه يف دائرة الذل واهلوان

ويبعدنا عنه لتئال نكتون يف عتداد  ،يف صفوف أعداء الشيطاناهلل  جيعلنا. 31

 (2).أوليائه

مر ونواهي الشيطان إذا استهوانا، وال نستجيب الئال نطيع أواهلل  يسّددنا. 02

 (3).له إذا دعانا

 :نة من الشيطان لنا ولغيرناطلب الصيا

ألنفسنا احلفظ والصيانة من الشتيطان أن نستأل ذلتك اهلل  ينبغي لنا كام نسأل

خواننتتا وذوي أرحامنتتا وأقربائنتتا إأيضتتًا آلبائنتتا وأمهاتنتتا وأوالدنتتا وأهالينتتا و

اهلل  وجرياننا من املؤمنني واملؤمنات، وكّل من شهد هلل بالربوبية ومتّسك بعبوديتة

الكتساب املعتارف اإلهليتة التتي باهلل  ووقف بوجه الشيطان واستعان عّز وجل،

 (4).حياول الشيطان منعه منها

                                                
 [31]دعاء «. الّلهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه( »3)

 [31]دعاء «. الّلهم اجعلنا يف نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه( »0)

 [31]دعاء «. ال نستجيب له إذا دعاناالّلهم اجعلنا... ال نطيع له إذا استهوانا، و( »1)

وجرياننتا متن  ّمهاتنا وأوالدنا وأهالينا وذوي أرحامنتا وقراباتنتاأالّلهم ... واجعل أباءنا و( »7)

 ،شتهد لتك بالربوبيتة املؤمنني واملؤمنات منه يف حرز حتارز... الّلهتم واعمتم بتذلك متن

ظهربك عليه يف معرفة العلتوم وعاداه لك بحقيقة العبودية، واست ،وأخلص لك بالوحدانية

«. خواننا ومجيع املتؤمنني واملؤمنتات منتهإالّلهم ... أعذنا وأهالينا و»[، 31]دعاء «. الربانية

 [31]دعاء 
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 الصحابة والتابعين
 :أجر الصحابة األبرار

أجر الصحابة التذين جاهتدوا بتإخالص يف ستبيله، فرتكتوا اهلل  ال يضّيع. 3

عملتوا عن سعة املعاش إىل ضتيقه، و واعرضأأوطاّنم، وهجروا ديار قومهم، و

 (1).وتوحيدهاهلل  ومجعوا الناس عىل دين ،يف ساحة الدعوة إىل اإلسالم

يف اجلنّة للسابقني األوائل من أنصار دينته ومحتاة  يعتته مكانتة اهلل  أعدّ . 0

 ألّّنم كانوا احلجر األساس لتثبيتت دينته تعتاىل وإعتالء كلمتته ؛ةومنزلة خاّص 

 (2).يف األرضعّزوجل 

 :سمات الصحابة األبرار
 (3).’اهلل  حسنوا صحبة رسولأ. 3

 (4).ومعاونته’ كانت هلم املواقف احلسنة من أجل نرصة الرسول . 0

وستابقوا إىل  ،رةتللبيعتة والنصت’ اهلل  أرسعوا يف القتدوم إىل رستول. 1

 (5).ية رساالتهواستجابوا له عندما أثبت هلم باألدلة والرباهني أحقّ  ،دعوته

                                                
رضتوانك،  ]أي: ال ترتك هلم ثواب[ ما تركوا لك وفيك، وأرضهم من فال تنس هلم الّلهم( »3)

إليك، واشتكرهم عتىل  ولك دعاة لك]أي: مجعوا[ اخللق عليك، وكانوا مع رس وبام حاشوا

ضتيقه، ومتن كّثترت يف إعتزاز  وخروجهم من سعة املعتاش إىل ،هجرهم فيك ديار قومهم

 [7]دعاء «. دينك من مظلومهم

 [71]دعاء «. لنيوواف   عرصة األوّ ( »0)

 [7]دعاء «. حسنوا الصحابةأالذين ( »1)

 [7]دعاء «. عاونوه[ ]أي: الذين أبلوا البالء احلسن يف نرصه وكانفوه( »7)

«. رستاالته أرسعوا إىل وفادته، وسابقوا إىل دعوته، واستجابوا لته حيته أستمعهم حّجتة( »1)
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هتي العليتا، وقتاتلوا اآلبتاء اهلل  دهم لتكون كلمةفارقوا أزواجهم وأوال. 7 

وكانت نتيجة أمرهم االنتصار عتىل ، ’ة الرسول واألبناء من أجل تثبيت نبوّ 

 (1).’بربكة وجود الرسول اهلل  أعداء

وكتانوا يرجتون متن ، ’اهلل  كانوا يعيشون منتهى حالة املحّبة لرسول. 1 

 (2).موّدته هارة لن تبور

وحتّملوا أعظم املعاناة من أجتل إعتزاز التدين  ،التضحياتقّدموا أسمى . 3

احتجاجتًا عتىل اّتبتاعهم  وأبعدهم األقرباء ،فهجرهتم العشائر ،وإعالء كلمة اهلل

 (3).’للرسول 

 :أجر التابعين األخيار
اّتباعًا حسنًا ختري ’ بعوا أصحاب الرسول التابعني الذين اتّ اهلل  سيجازي

 (4).اجلزاء

 :ألخيارسمات التابعين ا
   تعرتهيم شبهة حول سمو مقام الصحابة األبرار وصّحة اعتقادهم.. 3

واّتبعتتوا مستتلكهم  ،ستتاروا عتتىل طريقتتة الصتتحابة األبتترار ومنهتتاجهم. 0

                                                
 [7]دعاء 

وانترصوا ، تهفارقوا األزواج واألوالد يف إظهار كلمته، وقاتلوا اآلباء واألبناء يف تثبيت نبوّ ( »3)

 [7]دعاء «. به

 [7]دعاء «. تههارة لن تبور يف مودّ كانوا منطوين عىل حمّبته، يرجون ( »0)

«. ظل قرابته وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا يف ،الذين هجرهتم العشائر إذ تعّلقوا بعروته( »1)

 [7]دعاء 

 [7]دعاء «. الّلهم وأوصل إىل التابعني هلم بإحسان ... خري جزائك( »7)
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وقصدوا الناحية التي قصدها أولئتك، و  يشتّكوا يف اّتبتاع خطتاهم  ،ومذهبهم

 ومسريهتم واالقتداء هبم واالهتداء هبدهيم.

 ة وسعهم وجهدهم لدعم وتثبيت ما كان عليه الصحابة األبرار.بذلوا غاي. 1

نِ شعار التابعني قوله تعاىل: ). 7 يَما ا بِياإْلِ يباُقونا َا سا انِناا الَِّذي ْخوا إِلِ ناا اْغِفْر لاناا وا بَّ  . (را

 (1)[32احلرش: ]

 الصّحة والسقم
 :الصحّة والسقم نعمة

 (2).وحدهاهلل  كرنعمة، تستحق منّا ش« السقم»و« الصّحة»كّل من 

 ألنّنا فييا:  ؛فالصحّة نعمة

 (3).تعاىلاهلل  نعيش حالة اهلناء نتيجة التمّتع بالطيبات من رزق. 3

وكسب املزيد من اهلل  نعيش حالة النشاط والسعي الدؤوب لنيل مرضات. 0

 (4).فضله وإحسانه

                                                
تِذين   الّلهم وأوصل إىل التابعني هلم بإحسان التذين يقولتون:( »3) انِن االَّ و  خ  إِلِ ن تا و  ِفتر  ل  ن تا اغ  بَّ )ر 

ِن( خري جزائتك، التذين قصتدوا ستمتهم، وحتتّروا وجهتتهم، ومضتوا عتىل  يام  ِ ا بِاإل  ب ُقون  س 

واالئتتامم هبدايتة  ،آثتارهم   يثنهم ريب يف بصريهتم، و  خيتلجهم شتك يف قفتو ،شاكلتهم

فقتون نوهيتدون هبتدهيم، ي ،بدينهم يدينون ين هلم،رمكانفني]أي: معاونني[ ومواز ،منارهم

 [7]دعاء «. هموّنم فيام أّدوا إليهمعليهم، وال يتّ 

أحتّق  احلتالني يتا إهلتي، أّي  يحدثت   متن عّلتٍة يف جستدي، فتام أدرألك احلمد عىل ما ( »0)

 [31]دعاء «. الوقتني أوىل باحلمد لك؟ بالشكر لك؟ وأّي 

 [31]دعاء «. ا طيبات رزقكأوقت الصّحة التي هنّأتني فيه( »1)

 [31]دعاء «. أوقت الصحة التي ... نّشطتني هبا البتغاء مرضاتك وفضلك( »7)
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 (1).من طاعتهاهلل  نعيش حالة القّوة ألداء ما يوّفقنا. 1

 :ألنّه ؛مةوالسقم نع
 ،ئاتنا، ومتحيص لذواتنا، وختفيف ملا ثقل عىل ظهورنا من خطيئاتكّفارة لسيّ . 3

 (2).ئاتوتطهري لنفوسنا املتلّوثة بأدران السيّ 

وموعظتة حتّفزنتا عتىل التوبتة والكتّف عتن  ةعقوبة ووسيلة تنبيه وتذكر. 0 

شوائب العالقة الذنوب واجتناب املعايص، وتدفعنا لتزكية أنفسنا وهتذيبها من ال

 (3).هبا

بل  ،وسيلة الكتساب احلسنات من دون حتّمل جهد فكري أو مشقة بدنية. 1 

تفّضل وإحسان منه تعاىل حيه يأمر املالئكة املوّكلني بإحصاء أعاملنا ليكتبوا لنتا 

 (4).ثواب ما كنّا نعمله من الصاحلات يف حالة العافية

 :اإلنسان بين الصحّة والمرض
 ت يف نفتس الوقتت ت االنتباه عندما نصاب بمرض أّننا نتمتّعا نينبغي علي

بصّحة يف خمتلف نواحي أبداننا، وهذا بحّد ذاته يستحق منّا الشكر واحلمد هلل 

  (5).تعاىل

                                                
 [31]دعاء «. قتني له من طاعتكأوقت الصّحة التي ... قّويتني معها عىل ما وفّ ( »3)

 ظهتري متن عتىل ملا ثقل به أم وقت العّلة التي حمّصتني هبا، والنعم التي أحتفتني هبا، ختفيفاً ( »0)

 [31]دعاء «. ئاتاخلطيئات، وتطهريًا ملا انغمست فيه من السيّ 

 [31]دعاء «. ]أي: اإلثم[ بقديم النعمة لتناول التوبة، وتذكريًا ملحو احلوبة وتنبيهاً ( »1)

لستان نطتق  األعامل، ما ال قلب فّكر فيه، وال ويف خالل ذلك ما كتب يل الكاتبان من زكّي ( »7)

 [31]دعاء «. إيلّ  تكّلفته، بل إفضاالً منك عيّل، وإحسانًا من صنيعكبه، وال جارحة 

 [31]دعاء «. ترّصف فيه من سالمة بدّنأالّلهم لك احلمد عىل ما  أزل ( »1)
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 :السالمة
 (1).من كّل سوءاهلل  تكمن السالمة يف أن يقينا

 :طلب الصحّة من اهلل
، وهلتذا ينبغتي طلتب الصتّحة نحتاج ألداء عباداتنا إىل الصّحة والسالمة. 3

 (2).والسالمة منه تعاىل ليسعنا أداء العبادات بأفضل صورة ممكنة

احلالوة املوجودة يف الصتّحة والعافيتة هتي التتي تتدفعنا إىل االنجتذاب . 0

 للظفر هبا.اهلل  نحوها، واملسألة من

واملرارة املوجودة يف السقم واملرض هتي التتي تتدفعنا إىل االجتنتاب عنهتا، 

 إلبعادنا عنها.اهلل  واملسألة من

 وهذه احلالوة أيضًا موجودة يف العفو والغفران والرمحة اإلهلية.

للخروج من السقم والذنوب واخلطايا والكتروب باهلل  وهلذا علينا االستعانة

 (3).إىل الصّحة والعافية والغفران والفرج

 :السقم والتكفير عن الذنوب

 ذار وأدران معنوية تلّوث أرواحنا.قأالذنوب واملعايص أوساخ و. 3

ئاتنا وتطّهتر ذواتنتا متن هتذه من أسقام أّّنا تكّفر ستيّ اهلل  ومن آثار ما يبتلينا

                                                
 [13]دعاء «. إّن السا  من وقيت( »3)

 [02]دعاء «. الّلهم.. ارزقني صّحة يف عبادة( »0)

عفتوك،  الستالمة، واجعتل خمرجتي عتن عّلتتي إىل أوجدّن حالوة العافية، وأذقنتي بترد( »1)

يل عن رصعتي إىل هاوزك، وخاليص متن كتر  إىل روحتك، وستالمتي متن هتذه ومتحوّ 

 [31]دعاء «. الشّدة إىل فرجك
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 (1).األدران والشوئب

ئاته أو بته اإلنستان عقوبتة لستيّ اهلل  إذا كان سبب املرض الذي قتد ابتتىل. 0

ؤّدي إىل رفتع غفران لذنوبه، فإّن العفو اإلهلي عتن هتذه الستّيئات والتذنوب يت

 (2).املرض عنه ونيله الراحة والرسور بالعافية

وكتريم اهلل  ى به العباد للقضاء عىل أمراضهم فإّنه متن صتنعوكّل ما يتدا. 1

 (3).عطائه وعظيم إحسانه

 الصدقة  
الصدقة توجب النجاة من الغضب اإلهلي والفتوز برضتاه ونيتل املزيتد متن 

 (4).ثوابه سبحانه وتعاىل

 على المؤمنين ة اهللصال 
اهلل  عندما نوّفق لعمل صالب من قبيل حسن القول يف من يستحق ذلك، فتإنّ 

 (5).سيصيّل علينا ويمنن علينا بالرمحة

 :على المؤمنيناهلل  أثر صالة
  (6).تعصمهم من معصية اهلل. 3

                                                
 [31]دعاء «. متطّهرّن من دنس ما أسلفت، وامب عنّي ّ  ما قدّ ( »3)

 [31]دعاء «. اجعل خمرجي عن عّلتي إىل عفوك( »0)

 [02]دعاء «. ّلهم ... داوّن بصنعكال( »1)

 [71]دعاء «. وفوزهم برضاك ،وتصّدقوا لك طلبًا ملزيدك، وفيها كانت نجاهتم من غضبك( »7)

 [1]دعاء «. ]أي: يف املالئكة[ فصّل علينا بام فتحت لنا من حسن القول فيهم( »1)

 [7]دعاء «. تعصمهم هبا من معصيتك( »3)
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  (1)تفسب هلم يف رياض اجلنّة. 0

 (2).تصوّنم من كيد الشيطان. 1

 (3).ري والصالحتعينهم عىل أعامل اخل. 7

 (4).حتفظهم عىل الدوام من حوادث السوء. 1

 ،واألمتل بعفتوه وإحستانه ومجيتل فعالته ،تدفهم إىل حستن الظتن بتاهلل. 3

 (5).والثقة بكرمه وإحسانه ،ورمحتهاهلل  واإليامن بعظيم لطف

سبحانه بعدم العدل يف توزيع قسمته بتني عبتاده فتيام اهلل  متنعهم من هتمة. 1

 (6).مال وقدرة وإمكانية وغري ذلك أعطاهم من

 (7).والرهبة منهاهلل  حتّفزهم عىل الرغبة إىل. 1

خترة وحتّبتب إلتيهم العمتل لآل ،تنزع من قلوهبم حّب التوّستع يف التدنيا. 1

 (8).واالستعداد ملا بعد املوت

 (9).تسّهل عليهم كّل حزن وغّم حيّل هبم يوم خروج األنفس من أبداّنا. 32

 (10).ومتنع وصول السوء إليهم من الفتن التي تصيبهم ،يف عافيةتبقيهم . 33

                                                
 [7]دعاء «. تفسب هلم يف رياض جنّتك( »3)

 [7]دعاء «. متنعهم هبا من كيد الشيطان( »0)

 [7]دعاء «. تعينهم هبا عىل ما استعانوك عليه من برّ ( »1)

 [7]دعاء «. طرق بخرييتقيهم طوارق الليل والنهار إاّل طارقًا ( »7)

 [7]دعاء «. تبعثهم هبا عىل اعتقاد حسن الرجاء لك، والطمع فيام عندك( »1)

 [7]دعاء «. ىل ... ترك التهمة فيام حتويه أيدي العبادتبعثهم ع( »3)

 [7]دعاء «. ترّدهم إىل الرغبة إليك والرهبة منك( »1)

 [7]دعاء «. املوت جل واالستعداد ملا بعدوحتّبب إليهم العمل لآل ،تزّهدهم يف سعة العاجل( »1)

 [7]دعاء «. ن عليهم كّل كرب حيلُّ هبم يوم خروج األنفس من أبداّناهتوّ ( »1)

 [7]دعاء «. تعافيهم مما تقع به الفتنة من حمذوراهتا( »32)
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 (1).تقيهم من شدائد الدخول يف جهنّم وطول اخللود فيها. 30

 (2).جنّة اخللد :قني، أيتصرّيهم إىل موضع اسرتاحة املتّ . 31

 (3).حتيطهم بالربكة واملنفعة. 37

 (4).توجب استجابة الدعاء. 31

 د  على محّمد وآل محمّ   ةالصال
 (5).«عىل حمّمد وآله الطيبني الطاهريناهلل  صىّل ». 3

وستيلة هلتدايتنا ’ جعل النبّي حمّمد اهلل  إّننا نصيّل عىل حمّمد وآله؛ ألنّ . 0

 (6).نقاذنا من الضالل واالنحرافإو

 (7).سيبلغهم صالتنا عليهماهلل  عندما نصيّل عىل األنبياء واملالئكة و... فإنّ . 1 

 محمّد وآل محمّد:  أثر الصالة على
يوم القيامة يف الوقت الذي نكون يف ذلك  |تشملنا شفاعة النبّي حمّمد. 3

 (8).اليوم بأشّد احلاجة إىل العون واملساعدة

                                                
 [7]دعاء «. ]أي: شّدة االرمتاء فيها[ وطول اخللود فيها تعافيهم من ... كّبة النار( »3)

 [7]دعاء «. قنيتصرّيهم إىل أمن من مقيل املتّ ( »0)

 [71]دعاء «. صالًة تبلغنا بركتها وينالنا نفعها( »1)

 [71]دعاء «. ًة ... يستجاب هلا دعاؤناصال( »7)

 .71دعاء  (1)

]دعتاء «. بته استتنقذتنا الّلهم صّل عىل حمّمد وآله كام هديتنا به، وصّل عىل حمّمد وآلته كتام( »3)

13] 

 [1]دعاء ...«. الّلهم وإذا صّليت عىل مالئكتك ورسلك وبّلغتهم صالتنا عليهم ( »1)

 [13]دعاء «. ه صالًة تشفع لنا يوم القيامة ويوم الفاقة إليكالّلهم ... صّل عىل حمّمد وآل( »1)
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 ،تؤّدي صالتنا عىل حمّمد وآله حني التدعاء إىل رسعتة استتجابة دعواتنتا. 0

 (1).لنجاح طلبنا منه تعاىل وسبباً 

 ل محمّد: اتنا على محمّد وآوأفضل صل
 (2).صالة دائمة نامية. 3

 (3).ال انقطاع ألبدها وال منتهى ألمدها. 0

لتني عتىل أحتد متن خلقته متن األوّ عّزوجتل  كأفضل ما يصتيّل البتاري. 1

 (4).واآلخرين

 :نماذج من النصوص الواردة ف  الصالة على محمّد وآل محمّد
عتىل آلته وآل ورمحتك وبركاتك عليه و[ عىل رسول اهلل]صلواتك عليه ». 3

 [01دعاء ]«. رسولك عليهم السالم

م صّل عىل حمّمد عبدك ورسولك وأهل بيته الطاهرين، وأخصصهم الله». 0

 [07دعاء ]«. بأفضل صلواتك ورمحتك وبركاتك وسالمك

م صّل عتىل حمّمتد عبتدك ورستولك وآل حمّمتد صتالًة عاليتة عتىل الله». 1

وال ينقطتع عتددها،  ،هتي أمتدهاصالة ال ينت ،مرشفة فوق التحّيات ،الصلوات

 [01دعاء ]«. كأتّم ما مىض من صلواتك عىل أحد من أوليائك

                                                
 [31]دعاء «. لنجاح طلبتي صّل عىل حمّمد وآله ... واجعل ذلك عونًا يل وسبباً ( »3)

 [3]دعاء «. صّل عىل حمّمد وآله صالة دائمة نامية( »0)

 [31]دعاء  «.عىل حمّمد وآله صالة ... ال انقطاع ألبدها وال منتهى ألمدها صّل ( »1)

عتىل  مصتل   الّلهم وصّل عىل حمّمد وآله كأفضل ما صليت عىل أحد من خلقك قبله وأنتت( »7)

 [02]دعاء «. أحد بعده
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م صّل عىل حمّمد وآله إذا ذكر األبترار، وصتّل عتىل حمّمتد وآلته متا الله». 7

اختلف الليل والنهار صالًة ال ينقطع مددها، وال حيىص عددها، صتالة تشتحن 

عليته وآلته اهلل  عليه حّتى يرىض، وصتىّل  اهلل اهلواء، ومتأل األرض والسامء. صىّل 

 [10دعاء ]«. بعد الرضا صالة ال حّد هلا وال منتهى

م من خلقك حمّمد وعرتتته الصتفوة متن برّيتتك اللهوصّل عىل خريتك ». 1

 [17دعاء ]«. الطاهرين

م عىل حمّمد وآله صالًة تبلغه هبا أفضل متا يأمتل متن ختريك اللهوصّل ». 3

 [70اء دع]«. وفضلك وكرامتك

«. وبركاتتهاهلل   الطتاهرين ورمحتةنيبتوعىل آله الطيّ [ حمّمد]السالم عليه ». 1

 [70دعاء ]

م صّل عىل حمّمد وآله، يف كّل وقت وكّل أوان وعىل كّل حال عدد متا الله. 1

ضتعاف التتي ال حيصتيها يت عليه، وأضعاف ذلك كّلته باأليت عىل من صلّ صلّ 

 [77دعاء ]«. غريك

 ىل حمّمد نبّينا وآله كام صّليت عىل مالئكتك املقّربني.م صّل عالله». 1

 وصّل عليه وآله كام صّليت عىل أنبيائك املرسلني.

وصّل عليه وآله كام صّليت عىل عبادك الصاحلني وأفضل متن ذلتك يتا رّب 

 [71دعاء ]«. العاملني

ب أفضتل م املقرّ رّب صّل عىل حمّمد وآل حمّمد املنتجب املصطفى املكرّ ». 32

 [71دعاء ]«. م عليه أمتع رمحاتكوترّح  ،وبارك أتّم بركاتك ،صلواتك

رّب صّل عىل حمّمد وآله صالة زاكية ال تكون صالة أزكى منها، وصّل ». 33

عليه صالة نامية ال تكون صالة أنمى منها، وصّل عليه صالًة راضتية ال تكتون 
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 [71دعاء ]«. صالٌة فوقها

ة ترضيه وتزيد عىل رضتاه، وصتّل عليته رّب صّل عىل حمّمد وآله صال». 30

صالة ترضيك وتزيد عىل رضاك له، وصّل عليه صالة ال تترىض لته إاّل هبتا وال 

 [ 71دعاء ]ترى غريه هلا أهاًل... 

ويّتصتل اّتصتاهلا  ،رّب صّل عىل حمّمتد وآلته صتالة هتاوز رضتوانك». 31

 [71دعاء ]«. تنفد كلامُتكال ببقائك، وال ينفد كام 

صّل عىل حمّمد وآله صتالة تنتتظم صتلوات مالئكتتك وأنبيائتك  رّب ». 37

ورسلك وأهل طاعتك، وتشتمل عىل صلوات عبادك من جنّك وإنسك وأهتل 

[ أي: خلقتت]وبرأت [ أي: نرشت]وهتمع عىل صالة كّل من ذرأت  ،إجابتك

 [71دعاء ]«. من أصناف خلقك

[ ي: ستابقةأ]رّب صّل عليه وآلته صتالة حتيطته بكتّل صتالة ستالفة ». 31

، وصّل عليه وعىل آله صتالة مرضتية لتك [أي: متواصلة بعد توّقف]ومستأنفة 

وملن دونك، وتنشىء مع ذلك صالة تضتاعف معهتا تلتك الصتلوات عنتدها، 

ها غريك  [71دعاء ]«. وتزيدها عىل كرور األّيام زيادة يف تضاعيف ال يعدُّ

حلتك وكرامتتك، رّب صّل عىل حمّمد وآله صالة هزل هلتم هبتا متن ن». 33

وتكمل هلم األشياء من عطاياك ونوافلتك، وتتوّفر علتيهم احلتظ متن عوائتدك 

 [71دعاء ]«. وفوائدك

رّب صّل عليه وعليهم صالة ال أمد يف أّوهلتا، وال غايتة ألمتدها، وال ». 31

ّناية آلخرها، رّب صّل عليهم زّنة عرشتك ومتا دونته، ومتلء ستمواتك ومتا 

هن وما بينهن، صالة تقّرهبم منك ُزلفى، وتكتون فوقهن، وعدد أرضيك وما حتت

 [71دعاء ]«. أبداً  نّ ومّتصلة بنظائره ،لك وهلم رىض
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 [71دعاء ]«. أبد اآلبدين[ آل حمّمد]وعليهم [ حمّمد]السالم عليه ». 31

م... أن تصتيّل عتىل حمّمتد وآل حمّمتد عبتدك ورستولك اللهتسألك أ». 31

آل حمّمتد األبترار الطتاهرين وعتىل  ،وحبيبك وصفوتك وخريتك متن خلقتك

 [71دعاء ]«. األخيار صالة ال يقوى عىل إحصائها إاّل أنت

«. املصطفى وعىل آلته الطتاهريناهلل  عىل سّيدنا حمّمد رسولاهلل  وصىّل ». 02

 [17دعاء ]

 طاعة اهلل
لنا يف هذه احلياة لنرصتفها يف ستبيل طاعتته تعتاىل اهلل  العمر فرصة وّفرها. 3

 (1).داء احلقوق اإلهليةأالتي هي رشد وهداية، و وامرهأوتلبية 

ألّن املطيع ينجو بنفسته متن العتذاب، ويعتتق  ؛نجاة للمطيعنياهلل  طاعة. 0

 رقبته من النار.

فحسب، وال نشغلها بطاعة أخترى اهلل  وهلذا علينا أن نشغل جوارحنا بطاعة

 (2).تعاىلاهلل  ال تكون يف امتداد طاعة

وحمّبتته، وبلتوغ متا عنتده متن نعتيم إاّل بطاعتته اهلل  ال نستطيع نيل رضا. 1 

 (3).وااللتزام بأوامره ونواهيه وبفضل رمحته

                                                
«. مترك رشتدأ»[، 10]دعاء «. أن هعل ما ذهب من جسمي وعمري يف سبيل طاعتك( »... 3)

 [10]دعاء «. ك الواجب عىل مجيع خلقكسألك بحقّ أإهلي »[، 71]دعاء 

 [33]دعاء «. يا من طاعته نجاة للمطيعني ... اشغل جوارحنا بطاعتك عن كّل طاعة» (0)

 ستميل هواك، وال أبلتغ رضتاك، وال أنتال متا عنتدك إاّل بطاعتتك وبفضتلأالّلهم ... ال ( »1)

 [02]دعاء «. رمحتك
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عن اهلل  ينبغي أن يرصف اإلنسان كّل طاقته وقدرته من أجل التقّرب من. 7 

 (1).باع دينه الثابت واملستقيمطريق اتّ 

 :االهتمام بطاعة اهلل
بطاعتة اهلل، وال يستمب للمشتاغل  ينبغي عىل اإلنسان أن يشغل دائتاًم نفسته

 (2).عّز وجلاهلل  واهلموم الدنيوية أن تبعده عن

 :األجواء المناسبة لطاعة اهلل
 :أي]« شتوق ثتواب املوعتود»إىل اهلل  نحتاج من أجتل التوّجته نحتو طاعتة

 به، فتدفعنا هذه الّلذة إىل القيام بالطاعة. اهلل  ، حّتى نجد لّذة ما ندعو[اجلنّة

، [النتار :أي]« خوف عقاب الوعيد»ج من أجل االحرتاز عن املعايص إىل كام نحتا

 (3).منه، فرتدعنا هذه الك بة عن ارتكاب املعصيةاهلل  حتّى نجد ك بة ما نستجري

ينبغي أن يعيش اإلنسان يف طاعته هلل حالة التسليم واالنقطاع عتن كتّل  ء  

 (4).ما سوى اهلل

 :التقصير ف  طاعة اهلل
 (5).عليهماهلل  بأّّنم مقرّصون يف أداء ما أوجبباهلل  يع املؤمننييدرك مج. 3

                                                
]أي: ثابتت  ستبحانك ستبيلك جتدد»[، 71]دعاء «. واالجتهاد فيام يزلف لديك وعندك( »3)

 [71]دعاء «. ي[وقو

 [03]دعاء «. الّلهم ... فّرغ قلبي ملحبتك( »0)

نتدعوك بته،  الّلهم ارزقنا خوف عقاب الوعيد، وشوق ثواب املوعود، حّتى نجتد لتّذة متا( »1)

 [71]دعاء «. وك بة ما نستجريك منه

 [71]دعاء «. م لك مسلّ فإّّن ( »7)

 [11دعاء «. ]وكّل مقّر عىل نفسه بالتقصري عاّم استوجبت( »1)
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بصورة كاملة، وما نبذله من جهد وسعي يف اهلل  ال يستطيع أحد أداء طاعة. 0

علينا أسبق وأشتمل وأعظتم اهلل  ألّن فضل ؛سبيل الطاعة ال يفي بام يستحقه اهلل

 (1).وأتم

زنتا نحتو طاعتة اهلل، فإّننتا لتن نجتد يف إذا   نعّرض أنفسنا ملا يثرينا وحيفّ . 1 

 (2).أنفسنا ما يدفعنا نحو هذه الطاعة

ألّّنا توّفر ملن حيرض فيها األجتواء واألرضتية  ؛جمالس الصاحلنياهلل  حيب. 7

 (3).املناسبة لنيل الرضوان اإلهلي من خالل التحفيز عىل طاعته تعاىل

 :التنافس ف  طاعة اهلل
 (4).ابق والتنافس يف موارد الطاعةالعباد إىل التساهلل  دعا

 :أثر طاعة اهلل
 (5).للخري والرشد والصواباهلل  يوّفقهاهلل  من يطع

 :فرائض اهلل
 املستحبة تؤّدي به إىل رفع ذكره عنتداهلل  مبادرة اإلنسان إىل إحياء فرائ . 3

 (6).سبحانه وتعاىلاهلل 

                                                
بفضتلك  رًا دون استتحقاقكتالّلهم ... ال يبلغ مبلغًا من طاعتك وإن اجتهد إاّل كان مقّص ( »3)

 [11]دعاء «. ... وأعبدهم مقرّص عن طاعتك

 [10]دعاء «. سألك يا موالي سؤال من ... بدنه غافل لسكون عروقهأف( »0)

 [73]دعاء «. الّلهم ... اعمر   جمالس الصاحلني( »1)

 [71]دعاء «. ة فيها عىل ما أردتاّح شوامل ،املسابقة إليها من حيه أمرت» (7)

 [01]دعاء «. املوفَّقني للخري والرشد والصواب بطاعتك» ( الّلهم اجعلني من 1)

 [10]دعاء «. ةحيائها سنّ إوال تثني عيّل ب( »... 3)
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تجعلنا أقترب إىل املغفترة النوافل قادرة عىل أن تشفع لنا يف مقام التوبة، ف. 0

الواجبة فال يكون للنوافتل اهلل  ا مضّيعني للكثري من فرائ اإلهلية، ولكنّنا إذا كنّ 

 (1).القيمة املعتد هبا ت يف هذا املقام ت والفرائ  املستحبة

 (2).الواجبة هلكاهلل  من ضّيع فرائ . 1 

 طول األمل
وطمعنتا  ،ل األمتلإّن االختبار الذي نواجهه يف خصتوص آجالنتا هتو طتو

 رين. ب مالنا يف أعامر املعمّ 

ليقرّص آمالنا، ويمنحنا رؤية ذات أفق واسع تتؤّدي اهلل  واحلّل هو التوّجه إىل

 (3).لنا من العمراهلل  بنا إىل نبذ طول األمل والرضا بام قسم

وإذا   نتمّكن من القيام بتهذيب أنفسنا يف جمال طول األمل، فاحلّل هو طلب  

 (4).ليساعدنا يف هذا املجال ويكفينا طول األملباهلل  د من االستعانةاملزي

 :اآلثار السلبية لطول األمل
 (5).يوقعنا يف أودية اللهو والغفلة عن اآلخرة. 3

                                                
]دعاء «. ظائف فروضكالّلهم ... لست أتوّسل إليك بفضل نافلة مع كثري ما أغفلت من و( »3)

10] 

 [10]دعاء «. فروضك التي من ضّيعها هلك احاش( »0)

«. طمعنتا ب مالنتا يف أعامراملعّمترين ...الّلهم إّنك ابتليتنا... يف آجالنا بطول األمتل، حّتتى( »1)

 [01]دعاء 

 [72]دعاء «. الّلهم ... اكفنا طول األمل( »7)

 [10]دعاء «. لطول أمله فأسألك يا موالي سؤال من نفسه الهية( »1)
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 خيدعنا بالباطل.. 0

 (1).يصيبنا برشوره. 1

 :تقصير األمل
ة، وال ل استتتامم ستاعة بعتد ستاعر آمالنا بحيه ال نؤمّ تينبغي علينا أن نقّص 

 (2).صال نفس بنفس، وال حلوق قدم بقدماستكامل يوم بعد يوم، وال اتّ 

 :السبيل لتقصير األمل
 (3).صدق العمل. 3

  (4).ذكر املوت بشكل متواصل. 0

 الظلم  
عىل العباد هاوز أحدهم عىل حقوق اآلخر، وانتهاك أحدهم حلرمتة اهلل  حّرم

 (5).اآلخر فيام ال حيّل 

 دوافع الظلم: 
عىل العبد، فيستغني العبد، وجيد نفسه قوّيًا، فيطغى ويندفع نحو اهلل  نعمي. 3

                                                
 [72]دعاء «. ا من  ورهالّلهم ... سّلمنا من غروره وآمنّ ( »3)

ل استتتامم ستاعة بعتد ستاعة، وال الّلهم ... اكفنا طول األمل، وقرّص ( »0) ه عنّا... حّتى ال نومِّ

 [72]دعاء «. استيفاء يوم بعد يوم، وال اّتصال نفس بنفس، وال حلوق قدم بقدم

 [72]دعاء «. ه عنّا بصدق العملوقرّص  ،... اكفنا طول األمل الّلهم( »1)

]أي: من وقت آلخربصتورة غتري  وال هعل ذكرنا له ِغّباً  ،انصب املوت بني أيدينا نصباً ( »... 7)

 [72]دعاء «. مستمرة[

«. ت عليتهزحج قد علمت يا إهلي ما نالني من فالن ابن فالن ممّا حظرت، وانتهكه منّي ممّا( »1)

 [37عاء ]د
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 (1).الظلم والتجاوز عىل حقوق اآلخرين

العبد عند طغيانه، ويؤّخر عقابه، فيغترت العبتد، وتأختذه حالتة اهلل  يمهل. 0

اخليالء بام يمتلك من قّوة وقتدرة، فيتجترأ نحتو الظلتم والتعتّدي عتىل حقتوق 

 (2).اآلخرين

 االرتداع عن الظلم: 
أن اهلل  ونسأل ،كام أّننا ال نرغب أن نكون مظلومني، فعلينا أن ال نكون ظاملني

يعصمنا من ممارسة الظلم، وجيعل بيننا وبني ظلم اآلخرين حاجزًا وعائقًا يمنعنا 

 (3).من االلتحاق بركب الظاملني

 إعانة الظالمين: 
تامعية لئال يكون معينتًا للظتاملني وال ينبغي أن حيذر اإلنسان يف تعامالته االج

 (4).مساعدًا ونصريًا هلم عىل تغيري الرشع وتعطيل األحكام اإلهلية

 :جزاء الظالمين باالستدراج
له بالعقوبة، بتل يمتّده الظا  بع  األحيان باالستدراج، فال يعجّ اهلل  جيازي

الظلتم ومتاديته يف  باملال واجلاه والقّوة، فيكون ذلك ستببًا يف إرصار الظتا  عتىل

 إيذاء اآلخرين. 

                                                
 [37]دعاء «. بطرًا يف نعمتك عنده( »3)

 [37]دعاء «. اغرتارًا بنكريك عليه( »0)

 اعصمني من مثل أفعالته»[، 37]دعاء «. ظلمظلم فقني من أن أ  هت إيّل أن أُ الّلهم فكام كرّ ( »1)

 [37]دعاء «. ]أي: أفعال الظا [، وال هعلني يف مثل حاله

 [71]دعاء «. ًا، وال هلم عىل حمو كتابك يدًا ونصرياً وال هعلني للظاملني ظهري( »7)
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لرفتع حالتة االستتدراج متن اهلل  التدعاء متن ت يف هذه احلالة ت وعىل املظلوم

 عن مواصلته يف الظلم. ت نحاءنحو من األ بأّي  ت هالظا  وردع

ولكن إذا اقتضت احلكمة اإلهلية إبقتاء الظتا  يف حالتة االستتدراج وإمهالته 

ليمنحه اهلل  الدعاء من ت يف هذه احلالة ت مة فعىل املظلوموترك جمازاته إىل يوم القيا

 (1).الصمود والصرب

 الظلم عن العباد: اهلل  صرف

 أن يرصف أحدًا عن الظلم، فإّنه تعاىل: اهلل  إذا أراد

 (2).يشغله يف أمر هيّمه وخيّصه فيرصفه بذلك عن الظلم. 3

ه، فيرصفه ذلتك عتن الظا  بعدو يعجز عن التخّلص مناهلل  يشغل:مثا  ذلك

 (3).ظلم اآلخرين

 (4).يكشف له قبب الظلم وآثاره السلبية، فيمنعه ذلك عن ممارسة الظلم. 0

 (5).املظلوم ليقف بوجه الظا  ويصّده عن الظلماهلل  يعني. 1

 (6).الظا  بقّوته عن ممارسة الظلماهلل  يمنع. 7

                                                
ّر عتىل ظلمتي، وحيتارضّن]أي: ت]أي: ال تفتن الظا [ باألمن من إنكتارك، فيصت وال تفتنه( »3)

ينازعني[ بحّقي ... الّلهم وإن كانت اخلرية يل عندك يف تأخرياألخذ يل وتترك االنتقتام ممتن 

حمّمد وآله، وأيّدّن منك بنّية صادقة وصترب  عىل ظلمني إىل يوم الفصل وجممع اخلصم فصّل 

 [37]دعاء «. دائم

 [37]دعاء «. ]أي: يف  ء قريب منه[ اجعل له شغاًل فيام يليه( »0)

 [37]دعاء «. وعجزًا عاّم يناويه( »... 1)

 [37]دعاء «. ]أي: ال حتّسن يف نفسه[ له ظلمي ال تسّوغ( »7)

 [37]دعاء «. أحسن عليه عوّن( »1)

 [37]دعاء «. تكخذ ظاملي وعدّوي عن ظلمي بقوّ ( »3)
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 (1).بقدرته شوكة الظا  وشّدة أذاهاهلل  يكرس. 1

الظا  يف الدنيا شيئًا قلياًل من العذاب الذي أوعتده يتوم القيامتة اهلل  يذيق. 3

 (2).ليزجره ويردعه عن التامدي يف الظلم

 المظلومون: 
ملعرفتتة عّزوجتتل  أنبتتاء املتظّلمتتني، وال حيتتتاج البتتارياهلل  ال خيفتتى عتتىل. 3

 (3).مظلوميتهم إىل شهادات الشاهدين

 (4).، وعونه تعاىل بعيد عن الظاملنيقريبة من املظلومنياهلل  نرصة. 0

 العِوَض اإللي  للمظلوم: 
 (5).املظلوم بعفوه ورمحته عوضًا وبدالً عام أصيب من ظلم وإساءةاهلل  حييط

 :للمظلوماهلل  نصرة
املظلوم ليتغّلب عىل الظا  بحيه تكون هذه اإلعانة سببًا لشتفاء اهلل  يعني. 3

كراهيتته وغّصتته بصتورة  ةوإزالت ،شّدة غضبه وإطفاء ،غيظ املظلوم إزاء الظا 

 (6).حتّقق رضا املظلوم لتدارك ما أصابه من شّدة ةتكون وافي

                                                
 [37]دعاء «. ي بقدرتك]أي: اكرس[ حّده عنّ  افلل( »3)

فه عام قليل ما أوعدت الظاملني( »... 0)  [37]دعاء «. وعرِّ

«. شهادات الشتاهدين يا من ال خيفى عليه أنباء املتظّلمني، ويا من ال حيتاج يف قصصهم إىل( »1)

 [37]دعاء 

 [37]دعاء «. يا من قربت نرصته من املظلومني، ويا من بعد عونه عن الظاملني»( 7)

 [37]دعاء «. تكوأبدلني بسوء صنيعه   رمح ،عّوضني من ظلمه يل عفوك( »1)

]أي :شتّدة  ]أي: حاصتلة[، تكتون متن غيظتي حتارضة ى]أي: اعنّي[ عليه عتدو أعدّن( »3)

 [37]دعاء «. وفاءعليه ة الغيظ[ ]أي: شدّ  الغضب والكره[ به شفاء، ومن حنقي
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قادر عتىل ردع اآلخترين لتئال يظلموننتا، وهتو القتادر عتىل منتع اهلل  إنّ . 0 

اآلخرين من انتهاك حقوقنا واجلور علينا؛ وهلذا نستعني به تعاىل ليدفع عنّا ظلتم 

 (1).يف ظّل عنايته وحفظه اآلخرين ويرعانا

 بث الشكوى إلى اهلل: 
هو امللجأ احلقيقي الوحيد الذي يستحق أن نشكو إليته مهومنتا ونبته اهلل  إنّ 

 (2).إليه معاناتنا ومشاكلنا

 :رضا المظلوم بقضاء اهلل
له والثقة بام ختترّي اهلل  من أهم األسباب التي تدفع املظلوم إىل القناعة بام قىض

يف قلبه مثال ما اّدخره له من أجر وثواب وأعّد لظامله من جتزاء اهلل  رله، أن يصوّ 

 (3).وعقاب

 العافية  
 العافية نعمة: 

العافية والسالمة من السوء والبالء نعمة إهلية عظيمة ال يعترف اإلنستان 

                                                
الّلهتم ... وال ُأظلمتن »[، 02]دعتاء «. يالّلهم ... ال ُأظلمن وأنت القادر عىل القب  منّ ( »3)

]أي:  ]أي: تعتب[ معتّرة الّلهتم ... اكفنتي مؤونتة»[، 02]دعاء «. يوأنت مطيق للدفع عنّ 

 [02]دعاء «. أذى[ العباد

 [37. ]دعاء «الّلهم ال أشكو إىل أحد سواك( »0)

وعقابتك،  وأعتددت خلصتمي متن جزائتك ،صّور يف قلبي مثال ما اّدخرت يل من ثوابك( »1)

 [37]دعاء «. وثقتي بام خترّيت ،واجعل ذلك سببا لقناعتي بام قضيت
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 رت يف طلب هذه النعمة متنفقدرها إاّل عند فقداّنا؛ وهلذا ينبغي علينا أن ال ن

ويغمرنا وحيّصننا ويكرمنتا ويغنينتا ويتصتّدق علينتا هبتا، وهيتب ليلبسنا اهلل 

ويبسط عافيته وجيعل فيهتا الصتالح لنتا، وال يفتّرق بيننتا وبينهتا يف التدنيا 

 (1).واآلخرة

 :طلب العافية
أفضل من البالء، ونحن مكّلفون بطلتب العافيتة  ت بصورة عامة ت العافية. 3

 (2).تعاىلاهلل  من

وجيعله ممن أنعتم عليته  ،ليعطيه العافيةاهلل  ئاًم الدعاء منوظيفة اإلنسان دا. 0

 (3).ورىض عنه وأحياه يف الدنيا محيدًا وتوّفاه سعيداً 

إذا طلبنا العافية من اهلل، فاألفضتل أن نطلتب أحستن وأفضتل وأستمى . 1 

 :مراتب هذه العافية التي من خصائصها

 الكافية التاّمة الشاملة التي ال نقصان فيها.. 3

 الشافية التي ال مرض بعدها.. 0

 العالية واملتصاعدة ألعىل درجات السالمة. . 1

                                                
الّلهم ... ألبسني عافيتك، وجّللني عافيتك، وحّصني بعافيتتك، وأكرمنتي بعافيتتك، ، ( »3)

يل[  ]أي: ابستط فِرشتنيأيّل بعافيتك، وهتب يل عافيتتك، ووأغنني بعافيتك، وتصّدق ع

]دعتاء «. عافيتك، وأصلب يل عافيتك، وال تفّرق بيني وبني عافيتتك يف التدنيا واآلخترة

01] 

 [71]دعاء «. أذقني طعم العافية( »0)

وأنعمتت عليته  وعافني مما ابتليت به طبقات عبيدك وإمائك، وبّلغني مبالغ من عنيتت بته( »1)

 [71]دعاء «. عنه فأعشته محيدًا وتوّفيته سعيداً  ورضيت
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 النامية واملّتسعة واملتزايدة يف شموليتها.. 7

 (1).عافية الدنيا واآلخرة. 1

 عبادة اهلل
 (2).قنيمنتهى خوف العابدين، وهو غاية خشية املتّ اهلل  إنّ . 3

 (3).تيقاظ لعبادته والتهّجد لهأن نعمر ليالينا بطاعته واالساهلل  حيب. 0

 ينبغي أن خيّصص العبد لنفسه أوقاتًا يعتزل فيها عن النتاس، ويتوّجته إىل. 1

مّتصفًا بكامل االنقطاع إليه تعاىل، ويستأنس بمناجات اهلل، ُثّم يقّدم حوائجته اهلل 

 (4).ويكّرر طلبها منه تعاىل مّرة بعد أخرىاهلل  إىل

 (5).تعاىلاهلل  ن دائاًم بدنه فيام ير ينبغي أن يستعمل اإلنسا. 7

ينبغي أن حياول اإلنسان املؤمن أن تكون أعامله كّلهتا متن األعتامل التتي . 1

 (6).عّز وجلاهلل  حيّبها

 (7).ينبغي أن تكون عبادة اإلنسان كعبادة اخلاشعني. 3

                                                
د يف بتدّن العافيتة، عافيتة التدنيا الّلهم ... عافني عافية كافية شافية عالية نامية، عافية توّلت( »3)

 [01]دعاء «. واآلخرة

 [13]دعاء «. قنيالّلهم ... يا من هو منتهى خوف العابدين، ويا من هو غاية خشية املتّ ( »0)

 [71]دعاء «. يقاظي فيه لعبادتك، وتفّردي بالتهّجد لكإمر لييل بواع( »1)

ذقني طعم الفراغ ملا حتتّب أو»[، 71]دعاء «. وإنزال حوائجي بك ،وهّردي بسكوّن إليك( »7)

 [71]دعاء «. بسعة من سعتك

 [03]دعاء «. استعمل بدّن فيام تقبله منّي( »1)

 [17ء ]دعا«. أسألك عماًل حتّب به من عمل به( »3)

 [17]دعاء «. الّلهم ... أسألك ... عبادة اخلاشعني لك( »1)
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 :العبادة واكتساب البصيرة
تعتاىل هتو اكتستاب البصترية أهم ما حيتاج إليه اإلنسان يف طاعته وعبادته هلل 

 (1).وامتالك النّية الصاحلة

 :من آفات العبادة
من آفات العبادة االبتالء بالكسل واخلمول والفتور والشتعور بالتثاقتل عتن 

 (2).أداء الطاعات والفرائ 

 :القوّة على العبادة
واالجتنتاب اهلل  إذا شعر اإلنسان بالضعف يف جمال املسارعة إىل تلبيتة أوامتر

وطلتب العتون اهلل  نواهيه، فالسبيل الوحيد الكتساب القّوة هو االلتجاء إىلعن 

 (3).منه تعاىل

 :آثار عبادة اهلل
 (4).تغني العبد عن كّل  ءاهلل  عبادة. 3

بع  األعامل العبادية تؤّدي إىل تطهري النفس من دنس اخلطايتا املرتكبتة . 0

 (5).سابقاً 

                                                
 [13]دعاء «. الّلهم وثّبت يف طاعتك نّيتي، وأحكم يف عبادتك بصرييت( »3)

 [02]دعاء «. الّلهم ... ال تبتليني بالكسل عن عبادتك( »0)

عتاّم حّذرتته  انبتةواملج ،أشكو إليك يا إهلي ضعف نفيس عن املسارعة فيام وعدته أوليتاءك( »1)

 [13]دعاء «. أعداءك

 [10]دعاء «. أن تغنيني عن كّل  ء بعبادتك( »7)

 [13]دعاء «. يالّلهم ... وّفقني من األعامل ملا تغسل به دنس اخلطايا عنّ ( »1)
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 :بالقليل من العبادةاهلل  اهتمام
هيتم بالعبادة املعتد هبا، وال يبتايل بالعبتادة القليلتة،  ت كام يظّن البع  ت ليساهلل  إنّ 

 (1).يثيب العباد إزاء طاعتهم له وإن كانت طاعتهم قليلة ودون احلّد املطلوباهلل  بل

 العبرة
ينتا التدروس والعترب التتي معاينتنا لألمور بتأّمل وتدّبر وحزم تتؤّدي إىل تلقّ 

 (2).تيار طريق الصوابترشدنا إىل اخ

 العدل اإللهي
 (3).أعدل العادلنياهلل  إنّ . 3

 (4).نصافإاّل بالعدل، وال حيكم إاّل باإلاهلل  ال يقيض. 0

عادل واالعتقاد هبذا العدل هو الذي يمنحنا الوثوق بأّنه تعاىل لتن اهلل  إنّ . 1

 (5).يظلمنا أبداً 

 :عن الظلماهلل  تنزيه
ًا كبريًا؛ ألّن املحتتاج إىل الظلتم هتو الضتعيف، واهلل عن الظلم علواهلل  تعاىل

                                                
 [11]دعاء «. الّلهم ... تثيب عىل قليل ما تطاع فيه( »3)

]دعتاء «. اختيتاره وأرشده إىل طريق صتوابه ،ارهقه اعتببمعاينة أمثاهلم حازم وفّ  فصّب ( »... 0)

01] 

 [71]دعاء «. يا أعدل العادلني( »1)

 [71]دعاء «. قضيت، فكان عدالً ما قضيت، وحكمت، فكان نصفًا ما حكمت( »... 7)

 [01]دعاء «. املجارين من الظلم بعدلك »( الّلهم اجعلني من 1)
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 (1).عن االحتياجمنّزه 

 :العدل اإللي  ف  المعاد

 (2).إّن املعاد مظهر من مظاهر العدل اإلهلي

 العدل اإللي  والفضل اإللي : 
اهلل  وهلتذا نستأل ؛معنا بعدله و  يتعامل معنا بفضله هلكنتااهلل  إذا تعامل. 3

ألّننا ال طاقة لنا عىل عدله  ؛امل معنا بفضله وأن ال يتعامل معنا بعدلهدائاًم أن يتع

 (3).وحتّمل نقمته وغضبه

وهلذا فإّننا  ؛عّمن يشاء من عباده بفضله، ويعّذب من يشاء بعدلهاهلل  يعفو. 0

ئاتنا، وال طاقة لنتا بعدلته تعتاىل، ليعفو عنّا ويتجاوز عن سيّ اهلل  بحاجة إىل فضل

د من العذاب إزاء متا كستبت يتداه متن التذنوب واملعتايص إاّل بل ال ينجو أح

  (4)وعفوهاهلل  بفضل

                                                
 [71]دعاء «. ليت يا إهلي عن ذلك علوًا كبرياً وإّنام حيتاج إىل الظلم الضعيف، وقد تعا( »3)

]أي:  واستتوعب حستاب عمتره ،]أي: غاية أجله[ اإلنسان[ أقىص أثره]أي: حّتى إذا بلغ( »0)

 استقصتتاه وأختتذه بأمجعتته[، قبضتته إىل متتا ندبتته إليتته متتن موفتتور ثوابتته أوحمتتذور عقابتته 

جي  ِزي   ِمُلوا و  اُؤوا باِم  ع  ِذين  أ س  ِزي  الَّ ن ى(  )لِي ج  ُس  نُوابِاحل  س  ِذين  أ ح  «. عدالً منته[ 13النجم: ]الَّ

 [3]دعاء 

]أي: ال تتحّمتل[ بنقمتتك، وإن  لقالّلهم ... خّلصني مما حيكم به عدلك، فإّن قّويت ال تست( »1)

 دّن برمحتتتك تغّمتت وإاّل  ،طتتاقتي ال تتتنه  بستتخطك، فإّنتتك إن تكتتافني بتتاحلّق هتلكنتتي

«. الّلهتم ... ال حتمتل عتىل ميتزان اإلنصتاف عمتيل»[، 11عاء ]د«. ]أي: هتلكني[ توبقني

 [73]دعاء 

ل لنا عفوك بمنّك، وأجرنا بفضلك، وإن تشأ تعّذبنا فبعدلك، فسهّ فالّلهم إن تشأ تعف عنّا ( »7)

 [32]دعاء «. من عذابك بتجاوزك، فإّنه ال طاقة لنا بعدلك، وال نجاة ألحد منّا دون عفوك
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 :ف  معاقبة المذنبيناهلل  عدل
ألّنه تعتاىل أقتام احلّجتة عتىل  ؛إزاء معاقبته للمذنبنياهلل  ال يمكن إنكار عدل

م للعبيتد، والعبتاد هتم بظتاّل اهلل  ومتا ،العباد، وحّذرهم من العقاب األختروي

 (1).مون أنفسهمالذين يظل

 :عما يفعلاهلل  ال يُسأل
 (2).ألّنه حكيم، واحلكيم ال يفعل إاّل احلسن ؛عام يفعلاهلل  ال ُيسال. 3

عام يفعل، وليس من شأن أحد االعرتاض عىل اهلل  فال يسألاهلل  إذا أهلكنا. 0

عادل يضع األمور يف مواضعها، وليس يف حكمه  ت مع ذلك ت أمر اهلل، ولكن اهلل

 (3).ظلم

 العدو  
 :إيّانا من شرور األعداءاهلل  حفظ
حياول بع  أعدائنا أن يلحقوا بنا الرضتر متن منطلتق الكيتد واخلدعتة، . 3

فيخفوا حقدهم الدفني أمامنا، ويظهروا إزاءنتا بمظهتر حستن مقترون بحستن 

 ،اللقاء وبشاشة الوجه وحالوة املنطتق، ولكتن بتواطنهم مملتوءة باحلقتد علينتا

 ة إزاءنا بالنفور والكراهية.ورسائرهم مشوب

                                                
 [13]دعاء «. عدلك إن عاقبته ال ينكر يا إهلي( »3)

 [71]دعاء «. ال تسأل عاّم تفعل( »0)

أّنه ليس  وقد علمت ،هلكتني فمن ذا الذي يعرض لك يف عبدك، أو يسألك عن أمرهأوإن ( »1)

 [71]دعاء «. يف حكمك ظلم
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طاحتنتا عتن طريتق نصتب وحياول هؤالء استخدام كّل الوسائل املمكنتة إل

عتن هتؤالء، ويتدفع عنّتا اهلل  احلبائل وحياكة املؤامرات ضّدنا، ولكن ال يغفتل

بل يرجتع كتّل متا حتاكوا ضتّدنا متن متؤامرات  ،كيدهم ويرصف عنّا سوءهم

 (1).عليهم

لكثري من األعداء القستاة التذين صتّوبوا نحونتا ا اواجه كّل واحد منّ . 0

عىل الرغم من اهلل  سهام عداوهتم وحقدهم بكّل ما يمتلكونه من قّوة، ولكن

حماوالت هؤالء األعداء حفظنا من  ورهم ورعانا بعتني حراستته التتي ال 

بتل  ،ر و  يستمب هلتم أن ينتالوا مبتغتاهمتدنا بالنصتنام وكرس شوكتهم وأيّ 

ا متن انا عىل أعدائنا لكنّت تعاىل إيّ اهلل رة تل واخلرسان، ولوال نصأعقبهم الفش

 (2).املغلوبني

                                                
 ألم رأسته ركستتهأ ،فلاّم رأيت يا إهلي تباركت وتعاليت دغل رسيرته وقبب ما انطوى عليه( »3)

بعتد  فتانقمع ،رتتهفورددتته يف مهتوى حيف زبيتته، م رأسته[ سقطته مقلوبًا عىل مقدّ أي: أ]

يراّن فيها، وقد كتاد  ]أي: حلقات مصيدته[ التي كان يقّدر أن استطالته ذلياًل يف ربق حبالته

 [71]دعاء «. ما حّل بساحته تلوال رمحتك  تأن حيّل   

]أي:   سيف عداوته، وشتحذ يل ظبةمديتتهوجرد[ عيلّ  ]أي: سّل  فكم من عدو انتىض( »0)

]أي:  وداف ،]أي: رصف حّدالسيف[ حّده ]أي: رّقق[ يل شبا رهفأو ،حافة سكينته[

]أي :ستهامه التتي ال ختطتئ  خلط[ يل قواتل سمومه، وسّدد نحتوي صتوائب ستهامه

وجيّرعنتي ُزعتاف  ،املكتروه ضتمر أن يستومنيأو ،ي عني حراستتهو  تنم عنّ  ،الرمية[

وعجتزي عتن االنتصتار ممتن  ،فنظرت يا إهلي إىل ضعفي عن احتامل الفتوادح، تهمرار

 وأرصد يل بالبالء فيام   أعمتل فيته ،ووحديت يف كثري عدد من ناواّن ،بمحاربته قصدّن

ه، وصرّيته من ،فكري، فابتدأتني بنرصك بعتد  وشددت أزري بقّوتك، ُثّم فللت يل حدَّ

ه، وجعلت ما سّدده مردوداً عليه، فرددته   يشف عليت كعبي عليأمجٍع عديد وحده، و

وأدبرموّليتاً قتد أخلفتت  ،]أي: أناملته[ غيظه، و  يسكن غليله، قد عتّ  عتىل شتواه

«. يا مؤّيدي بالنرص، فلوال نرصتك إيتاي لكنتت متن املغلتوبني»[، 71]دعاء «. رساياه

 [13]دعاء 
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 :شرور األعداء

 :بعض الشرور المتوجّية إلينا ممن يريد لنا السوء
 )فعل ما يسوؤنا من مكروه ونحوه(. الرّض . 3

 الرّش.. 0

الغمز )اإلشارة بالعني أو احلاجب بقصتد اإلستاءة والتعتري  بالكنايتة . 1

 التلميب(.و

 اهلمز )العيب بظهر الغيب(.. 7

 اللمز )العيب يف الوجه أو يف حال احلضور بإشارة أو كالم(.. 1

 احلسد )متنّي زوال النعمة عن الغري(.. 3

 التجاوز واالعتداء(. ىلالعداوة )ما حيّرض النفس ع. 1

 احلبائل )الشباك والفخ الذي يضعه العدو يف طريقنا(.. 1

 يقاع الرضر بنا(.بعها أعداؤنا كيدًا إلرق التي يتّ املصائد )الط. 1

 الرجل )أعوانه املشاة(.. 32

 (1).اخليل )أعوانه الراكبني(. 33

 :دعاؤنا ضدّ العدو

 :إزاء من يريد لنا بسوءاهلل  ما نطلبه من
  (1).يرصفه عنّا. 3

                                                
وملتزه وحستده  ه وّ ه وغمزه ومهتزهالّلهم ... ومن أرادّن بسوء... تؤمنني من مجيع رّض ( »3)

 [01]دعاء «. وعداوته وحبائله ومصائده ورجله وخيله
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 (2).يبعد عنّا مكره. 0

 (3).يدفع عنّا ّ ه. 1

 (4).كيده إىل نحره يردّ . 7

عنّا برصه، ويصّم عن ذكرنا سمعه، وجيعل قلبه  يجيعل بني يديه سّدًا يعم. 1

 (5).هه إلينا بالرّش مقفاًل عن ذكرنا؛ ليقلل بذلك التفاته إلينا، فيقل توّج 

 (6).خيرس عنّا لسانه ويمنعه من ذكرنا بسوء. 3 

 (7).ساءتناإيقمع رأسه ليصاب بوهن يردعه عن . 1

 (8).ه بالذّلةة وحييطيسلب منه العزّ . 1

 (9).يكرس جربوته وجيعله مشغوالً بوهنه. 1

  (10).يصيبه باالنكسار والذّلة. 32

 (11).حيّطم كربياءه ونخوته وأنفته. 33

                                                

 [01]دعاء «. الّلهم ... من أرادّن بسوء فارصفه عنّي( »3)

 [01]دعاء «. ي مكرهادحر عنّ ( »... 0)

 [01]دعاء «. هادرأ عنّي ّ  ( »1)

 [01]دعاء «. رّد كيده يف نحره( »... 7)

دون  ي برصه، وتصتّم عتن ذكتري ستمعه، وتقفتلعنّ  يبني يديه سدًا حّتى تعم اجعل( »... 1)

 [01]دعاء «. إخطاري قلبه

 [01]دعاء «. خترس عنّي لسانه( »... 3)

 [01]دعاء «. تقمع رأسه( »... 1)

 [01]دعاء «. تذّل عّزه( »... 1)

 [01]دعاء «. تكرس جربوته( »... 1)

 [01]دعاء «. تذّل رقبته( »... 32)

 [01]دعاء «. تفسخ ِكربه( »... 33)
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 عرفة
 :ةخصائص يوم عرف

 (1).وكّرمه وعّظمهاهلل  يوم ّ فه ةيوم عرف. 3

تغفار ّرع وتوّجه إليته باالستتمن دعاه وتض ةبرمحته يف يوم عرفاهلل  يتغّمد. 0

 (2).والتوبة

يف يوم عرفة أهل طاعته وأهل القترب واملكانتة منته ويشتملهم اهلل  يتوىّل . 1 

 (3).برعايته

يوم عرفة يوم اجلتود واإلحستان اإلهلتي يف جمتال قبتول التوبتة واإلنابتة . 7

 (4).والعفو، وهو يوم نيل الرضوان اإلهلي

من التدعاء أو فارغتًا متن  خائباً اهلل  ال يعود اإلنسان يف يوم عرفة من عند. 1

 :االستجابة، وال سّيام

 اإلنسان املوّحد.. 3

 أن تؤتى منها.اهلل  اإلنسان الذي أتى من األبواب التي أمر. 0

                                                
 [71]دعاء «. متهمته وعظّ فته وكرّ يوم ّ   ةالّلهم وهذا يوم عرف( »3)

]دعتاء «. تائبتاً  تغّمدّن يف يومي هذا بام تتغّمد به من جأر إليك متنّصاًل، وعتاد باستتغفارك( »0)

 [71]دعاء «. نرشت فيه رمحتك»[، 71

تفّضتلت »[، 71]دعاء «. عتك والزلفى لديك واملكانة منك به أهل طاوتوّلني بام تتوىّل ( »... 1)

 [71]دعاء «. به عىل عبادك

متن ألقتى بيتده  فعد عيّل بام تعود به عىل من اقرتف من تغّمدك، وجد عيّل بام هود بته عتىل( »7)

من غفرانتك، واجعتل  إليك من عفوك، وامنن عيّل بام ال يتعاظمك أن متّن به عىل من أّملك

]دعتاء «. مننت فيه بعفتوك»[، 71]دعاء «. ًا من رضوانكليوم نصيبًا أنال به حظّ يل يف هذا ا

71] 
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 (1).بالطرق التي يرضاها اهللاهلل  اإلنسان الذي يتقّرب إىل. 1

 ةالعزّ   
 :العزّة بيد اهلل

م، والعذاب والرمحتة كّلهتا العّزة والذّلة، والرفع والوضع، واإلهانة واإلكرا

 (2).بيد اهلل

 ة اإلليية: العزّ

املجد والرشف اإلهلي أرفع وأعىل من أن يصل إىل كنهه وحقيقتته أحتد، وإّن 

 (3). املاضية واألزمان املنقضيةنيهلل تعاىل العّز الباقي عىل مّر الدهور والسن

 طلب العزّة من اهلل: 

 (4).فحسب اهلل من أراد العّزة فعليه أن يطلبها من

                                                
م ماقتّدموه متن وال تُردَّّن صفرًا مما ينقلب به املتعّبتدون لتك متن عبتادك، وإّّن وإن   أقتدّ ( »3)

مت توحيتدك ونفتي األضتداد واألنتداد واألشتباه عنتك، وأتيتتك متن الصاحلات فقد قدّ 

ب بته رت أن تؤتى منها، وتقّربت إليك بام ال يقرب أحد منتكاألبواب التي أم «. إاّل بتالتقرُّ

 [71]دعاء 

كرمتنتي أ إهلي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعنتي، وإن( »0)

«. ذا الذي يرمحني وإن عّذبتني فمن ،هنتني فمن ذا الذي يكرمنيأفمن ذا الذي هيينني، وإن 

 [71]دعاء 

«. واألّيتام األعتوام ومتوا  األزمتان الّلهم يا ذا... العّز الباقي عىل مّر التدهور وختوايل( »1)

 [73]دعاء «. جمدك أرفع من أن حتدَّ بكنهه»[، 10]دعاء 

 [01]دعاء «. املعّزين من الذّل بك»( الّلهم اجعلني من 7)
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 طلب العزّة من غير اهلل: 
ذّل، وكتم متن أنتاس اهلل  العّزة احلقيقية عند اهلل، ومن طلبها متن عنتد غتري

 (1).فاتضعوا وتسافلواباهلل  حاولوا االرتفاع من دون االستعانة

 :عزّة المؤمن

اهلل  اء، وهلذا علينتا أن نستألعزيز، وحيب أن يكون عباده أيضًا أعزّ اهلل  إنّ . 3

 (2).وام التحيّل بالعّزةد

دأب املؤمن التحيّل بالعّزة ومعرفة قتدر نفسته، واحلترص عتىل كرامتهتا، . 0

 (3).واالبتعاد عن املواطن التي يتعّرض فيها للمهانة والذّلة ألسباب تافهة

 (4).وعزيزًا عند الناساهلل  ينبغي أن يكون اإلنسان املؤمن ذلياًل بني يدي. 1

 العصمة اإللهية
 (5).تعاىلاهلل  النفس اإلنسانية هالكة ما  يعصمها إنّ . 3

 (6).تعاىلاهلل  من أراد العصمة والطهارة فعليه أن يطلبها من. 0

وتبعده عن ركتوب  ،حيتاج اإلنسان من رّبه إىل عصمة تقّربه من خشية اهلل. 1

                                                
 [01]دعاء  «.فكم قد رأيت يا إهلي من أناس طلبوا العّز بغريك فذّلوا( »3)

 [11]دعاء «. الّلهم ... أّيدنا بعّز ال يفقد( »0)

 [02]دعاء «. ّنالّلهم ... أعزّ ( »1)

«. عبتادك وارفعنتي بتني ،ّن عند خلقك، وضعني إذا خلوت بكعزّ أو ،وذّللني بني يديك( »7)

 [71]دعاء 

 [02]دعاء «. فإّن نفيس هالكة أو تعصمها( »1)

 [17]دعاء «. رّناعصمني وطهّ ( »3)
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 (1).املحارم، وتفّكه من أرس الذنوب الكبرية

واملعايص إاّل أن يعصمه اهلل، وال يمكنه ال يستطيع اإلنسان هجر الذنوب . 7

وهذا ما حيّتم عىل كتّل متن يبتغتي  ،بالقّوةاهلل  االمتناع عن اخلطايا إاّل أن يسّدده

بقتّوة  ليستّددهاهلل  هجر الذنوب واملعايص واالمتناع عن اخلطايا أن يطلتب متن

 (2).ه بعصمة مانعةويتواّل  ،كافية

 عظمة اهلل
 (3).ذو شأن عظيماهلل  إنّ . 3

 إّن هلل تعاىل العلو األعىل فوق كّل عال.. 0

 وله تعاىل اجلالل األجمد فوق كّل جالل.

 صغري.اهلل  وكّل جليل عند

 (4).حقرياهلل  وكّل  يف يف جنب  ف

 (5).إّن املكانة واملنزلة اإلهلية أرفع وأعىل املكانات واملنازل. 1 

يتع األشتياء متا دون يف منتهى العظمتة بحيته خشتع لعظمتته مجاهلل  إنّ . 7

                                                
أرس  نتي متنوتفكّ  ،وهب يل عصمة تدنيني من خشيتك، وتقطعني عتن ركتوب حمارمتك( »3)

 [71]دعاء «. العظائم

تتك، قوّ  وال استمساك   عتن اخلطايتا إاّل عتن ،الّلهم وإّنه ال وفاء يل بالتوبة إاّل بعصمتك( »0)

 [13]دعاء «. فقّوّن بقّوة كافية، وتوّلني بعصمة مانعة

 [71]دعاء «. نكأما أجّل ش»[، 10]دعاء «. نكأظم شسبحانك ما أع( »1)

صتغري،  كّل جليل عندك ،واجلالل األجمد فوق كّل جالل ،فلك العلو األعىل فوق كّل عال( »7)

 [73]دعاء «. وكّل  يف يف جنب  فك حقري

 [71]دعاء «. رفيع ما أرفعك»[، 71]دعاء «. ما أسنى يف األماكن مكانك( »1)
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 (1).عرشه

قريب إلينا عىل الرغم من علّوه وعظمته، وهو العايل والعظيم عتىل اهلل  إنّ . 1

 (2).الرغم من قربه إلينا

وااللتفات إىل حقيقة عظمته لئال نقتع يف اهلل  ينبغي علينا املبادرة إىل معرفة. 3

 (3).أودية الفهم اخلاطئ يف جمال معرفتنا باهلل

 :عظمة اهلل من خصائص

 (4).ال تنقيض عجائب عظمة اهلل. 3

 (5).وهلذا يستحيل مقارنتها مع أّية عظمة أخرى ؛ال منتهى لعظمة اهلل. 0

 العفو والغفران اإللهي  
 (6).أهل املغفرةاهلل  إنّ . 3

غني بالعفو ومرجتو للمغفترة ومعتروف بالتجتاوز عتن املستيئني اهلل  إن. 0

 (7).واملخطئني

                                                
 [71]دعاء «. ما دون عرشكخشع لعظمتك ( »3)

 [71]دعاء «. هه والعايل يف دنوّ ]أي: القريب[ يف علوّ  الداّن( »0)

 [1]دعاء «. احجبنا عن اإلحلاد يف عظمتك( »1)

 [1]دعاء «. ال تنقيض عجائب عظمته( »7)

 [1]دعاء «. يا من تصغر عند خطره األخطار( »1)

 [30]دعاء «. إّنك ... أهل املغفرة( »3)

 [30]دعاء «. بالعفو، مرجو للمغفرة، معروف بالتجاوز ءك ميلإنّ ( »1)
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 : طلب العفو من اهلل
ذنوبته وال اهلل  ليمحتواهلل  املذنب بحاجة إىل طلب العفتو والغفتران متن. 3

 (1).حياسبه عليها

ّنه تعاىل هو امللجأ ليجرينا ممّا إوإذا صدر منّا ما جعلنا يف دائرة أهل اإلساءة، ف

 (2).خيافه أهل اإلساءة

امللجأ ليعافينتا ّنه تعاىل هو إوإذا شملتنا العقوبة اإلهلية بسبب ذنوبنا وآثامنا، ف

 (3).من هذه العقوبة

دائاًم ليسقط عنّا ما نعجز عن محله من عقوبة، ويتجتاوز اهلل  إّننا نتوّسل إىل. 0

عن خطايانا، ويعفو عنّا، ويصفب عن ذنوبنا ومعاصينا، وجيعلنا يف صتدارة متن 

 ومن أوائل اخلارجني عن دائرة سخطه تعاىل. ،يشملهم العفو اإلهلي

تعاىل ال يثقل عليه  ء، وأّنه عىل كتّل  ء قتدير، وأّنته أرحتم  وذريعتنا أّنه

وأحاط عفوه بالظاملني يف مواد ال تعتّد وال  ،الرامحني، وقد حلقت رمحته باملسيئني

 (4).حتىص

                                                
اغفر ذنبي، وآمن خوف نفيس، إّنتك عتىل »[، 13]دعاء «. ي، وتغفر يلأسألك أن تعفو عنّ ( »3)

 [30]دعاء «. رّب العاملني كّل  ء قدير، وذلك عليك يسري، آمني

 [30]دعاء «. أجرّن مما خيافه أهل اإلساءة( »0)

]دعتاء «. وال لذنبي غتافر غتريك»[، 30]دعاء «. من عقوبة[]أي:ستوجبه منكأمما عافني ( »1)

30] 

ستحملك من ذنو  ما قتد هبظنتي]أي: أستحملك ما ال يبهضك محله ... وأالّلهم إّّن ... ( »7)

وهب لنفيس عتىل ، فصّل عىل حمّمد وآله ،ستعني بك عىل ما قد فدحني ثقلهأأثقلني[ محله، و

رمحتتك باملستيئني، وكتم قتد  ل رمحتك باحتامل إرصي، فكم قد حلقتتظلمها نفيس، ووكّ 

 [11]دعاء «. شمل عفوك الظاملني



معارف الصحیفة السجادیة 161
 

له دختل اجلنّتة، اهلل  ألّن من غفر ؛أن يغفر لنا ذنوبنااهلل  كامل كرامتنا عند. 1 

 (1).املقام الرفيعومن دخل اجلنّة نال دار الكرامة و

 :ف  العفواهلل  رغبة
أي: ال  ،أهل املغفرة، والعفو اإلهلي مقتّدم عتىل معاقبتته للمتذنبنياهلل  إنّ . 3

اهلل  ّنام حيب أن يغفر له وحييطه بعفوه، وهلتذا يطلتبإيف معاقبة عبده واهلل  يرغب

 (2).من العباد التوبة وينادهيم بأن يرجعوا إليه

 (3).من معاقبتناعّزوجل  وأحّب إليه عنّا أكثراهلل  عفو. 0

قدرته عىل أساس العفو والتجاوز، وعتدم مؤاختذة كتّل ستّيئة، اهلل  شّيد. 1

مع من يعصوه بتاحللم، ويتؤّخر عقوبتة متن ظلمتوا أنفستهم، اهلل  وهلذا يتعامل

وال يقعوا يف أوديتة اهلتالك والشتقاء  ،وينيبوا إىل رهّبم ،هم يفيقون من الغفلةلعلّ 

 (4).متام احلّجة عليهمإ إاّل بعد

 دائرة العفو اإللي : 
 ًا بحيه تشمل: دائرة العفو اإلهلي واسعة جدّ 

                                                
 [73]دعاء «. الّلهم ... أكمل كرامتي بغفرانك( »3)

 [71]دعاء «. إّنك بأن تعفو أوىل منك بأن تعاقب( »0)

ليتك متن إُب إهلتي ... إّن عفتوك عنّتي أحت»[، 30]دعتاء «. يا من عفوه أكثتر متن نقمتته( »1)

 [33]دعاء «. الّلهم أنت الذي عفوه أعىل من عقابه»[، 33]دعاء «. عقوبتي

قصتد  يت من عصاك بتاحللم، وأمهلتت متنالّلهم ... أجريت قدرتك عىل التجاوز، وتلقّ ( »7)

وترتك معاجلتهم إىل التوبة، لكيال هيلك عليتك  ،لنفسه بالظلم، تستنظرهم بأناتك إىل اإلنابة

تترادف احلّجتة عليته،   عن طول اإلعذار إليه وبعتديشقى بنعمتك شقيهم إاّل وال  ،هالكهم

 [71]دعاء «. وعائدة من عطفك يا حليم ،كرمًا من عفوك يا كريم



162 العفو والغفران اإللهي
 

 تعاىل. اهلل  من بلغ منتهى العصيان، ُثّم تاب إىل. 3

 تعاىل.اهلل  من كان أكثر الناس استحقاقًا للوم والعتاب، ُثّم اعتذر إىل. 0

 تعاىل.اهلل  إىلمن كان أشّد الناس ظلاًم وجورًا، ُثّم أناب . 1

فكيف ال تشمل املغفرة اإلهلية من هو أقل من هؤالء فتيام لتو تتاب واعتتذر 

 (1).تعاىلاهلل  وأناب إىل

عتن املتذنبني وهتاوزه عتن معاصتيهم وإحتاطتهم اهلل  ال يستعظم عفتو. 7

 (2).ألّنه تعاىل هو رّب العفو واملغفرة والرمحة ؛برمحته

 بون إلى عفو اهلل: المقرّ
وأحوج إىل رمحة اهلل، فإّننتا اهلل  وأرغب بعطاءاهلل   نكون أوثق بمغفرةكّلام. 3

سنكون أقرب إىل نيل ما نثق به؛ ألّنه تعاىل أوىل من وثق به، وأعطتى متن رغتب 

 (3).وأرأف من اسرُتحم ،إليه

إذا كان اإلنسان من أهل الصوم يف النهار ومن أهل التهّجد يف الليل، ُثتّم . 0 

يف مقام التائب، فإّن الغفران اإلهلي سيشمله أكثر ممن ليستت  اهلل وقف بني يدي

 (4).له هذه اخلصائص

                                                
ما أنا بأعىص من عصاك فغفرت له، وما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه، وما أنا بأظلم ( »3)

 [30ء ]دعا«. ]أي: تفّضلت[ عليه من تاب إليك فُعدت

غفتران  ألّنك الترّب الكتريم التذي ال يتعاظمته ،ال يستعظم عفوك إن عفوت عنه ورمحته( »0)

 [13]دعاء «. الذنب العظيم

«. فتارمحني الّلهم ... أنت أوىل من وثق به، وأعطى من ُرغتب إليته، وأرأف متن استرتحم( »1)

 [10]دعاء 

 [10]دعاء «. ري بتهّجدي ليالً ستجأستشهد عىل صيامي ّنارًا، وال أالّلهم ... ال ( »7)
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 األمور التي هعل اإلنسان أقرب إىل نيل العفو اإلهلي: . 1

 ّنه مستحق للعقوبة اإلهلية.أعدم إنكار اإلنسان ب. ألف

 عدم ترّبي اإلنسان نفسه من استيجاب النقمة اإلهلية.. ب

 نسان أكثر من طمعه يف اهلل.أن يكون خوف اإل. ج

 (1).أن يكون يأس اإلنسان من النجاة أوكد من رجائه للخالص. د

له لتتقيام املذنب ببع  األمور حني التوبة، من قبيل إقراره واعرتافه وتذ. 7

باملغفرة ويرفعه عن مواضع اهللكة الناشئة متن اهلل  توجب له أن يستقبلهاهلل  أمام

 (2).الذنوب

 :ضّلتفاهلل  عفو
أن يغفتتر للمتتذنبني أو أن يتترىض عتتنهم متتن بتتاب اهلل  ال جيتتب عتتىل. 3

 (3).االستحقاق، بل يكون هذا الغفران والرضا من باب التفّضل فحسب

ن يعاقبنا إزاء ذنوبنا الكبرية فال يبقى لنا أمتل للختالص متن أاهلل  إذا أراد. 0

                                                
بتوفيقتك  هتص، وخلّ نيالّلهم ... اجعلني أسوة من قد أّنضته بتجاوزك عن مصارع اخلاطئ( »3)

صتنعك متن وثتاق  وعتيتق ،صبب طليق عفوك من إسار سخطكأمن ورطات املجرمني، ف

نفسه  ءعقوبتك، وال يرّبى عدلك، إّنك إن تفعل ذلك يا إهلي تفعله بمن ال جيحد استحقاق

أكثر من طمعه فيك، وبمن يأسته  من استيجاب نقمتك، تفعل ذلك يا إهلي بمن خوفه منك

 [11]دعاء «. من النجاة أوكد من رجائه للخالص

مصتارع  ]أي: استقبلني[ بمغفرتك كتام لقيتتك بتإقراري، وارفعنتي عتن الّلهم ... ألقني( »0)

 [13]دعاء «. الذنوب كام وضعت لك نفيس

غفترت لته  حد أن تغفر له باستحقاقه، وال أن تترىض عنته باستتيجابه، فمتنال جيب أل( »1)

ل»[، 11]دعتتاء «. فبطولتتك، ومتتن رضتتيت عنتته فبفضتتلك  «. الّلهتتم ... عفتتوك تفّضتت

 [71]دعاء 
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 (1).انهأن يتعامل معنا بفضله ولطفه وإحسباهلل  عذابه، ولكن أملنا

نقع نتيجة ذنوبنا يف دائرة النقمة اإلهلية بحيه يعجز عملنتا الصتالب عتن . 1

إنقاذنا من هذه النقمة، فال يكون لنا ستبيل للختالص متن العتذاب اإلهلتي إاّل 

 (2).املؤّدي إىل عتق رقابنا من هذه النقمةاهلل  بفضل

 وإحسانه. اهلل  لال ينال العبد املذنب العفو واملغفرة اإلهلية إاّل بتفّض . 7

 :حّتى فيام لو عاش احلاالت التالية (3)وال يناهلا باالستحقاق أبداً 

 (4).يبكي حّتى تسقط أشفار عيونه. 3

 (5).ينتحب حّتى ينقطع صوته. 0

 (6).يقوم هلل بالعبادة حّتى تتوّرم قدماه. 1

 (7).يركع هلل تعاىل حّتى ينخلع العمود الفقري يف ظهره. 7

 (8).ّتى تنقلع عيناهيسجد هلل ح. 1

 (9).الطعام ويأكل تراب األرض طول عمره ذهيجر لذي. 3

                                                
إن تعّذب فأّنا الظا  املفتّرط، املضتّيع، اآلثتم، »[، 71]دعاء «. ال تقايسني بعظيامت اجلرائر( »3)

«. ي، وإن تغفتر فأنتت أرحتم الترامحنيت، املغفل حّظ نفسالكسالن[]أي:  عجّ املقرّص، املض

 [13]دعاء 

 [1]دعاء «. اعتق رقابنا من نقمتك( »0)

 [33]دعاء «. ئايتما استوجبت بذلك حمو سّيئة واحدة من سيّ ( »... 1)

 [33]دعاء «. يا إهلي لو بكيت إليك حّتى تسقط أشفار عيني( »7)

 [33. ]دعاء «انتحبت حّتى ينقطع صويت( »1)

 [33]دعاء «. ]أي: تتوّرم[ قدماي قمت لك حّتى تتنرّش ( »3)

 [33]دعاء «. ركعت لك حّتى ينخلع صلبي( »1)

 [33]دعاء «. أ حدقتايسجدت لك حّتى تتفقّ ( »1)

 [33]دعاء «. أكلت تراب األرض طول عمري( »1)
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 (1).الرشاب ويتناول ماء الرماد إىل ّناية دهره ذيعرض عن لذي. 1

 (2).عىل الدوام حّتى يكّل لسانهاهلل  يذكر. 1

 (3).تعاىلاهلل    جيرأ عىل رفع طرفه نحو السامء نتيجة االستحياء من. 1

 :توضيح ذلك
ألّننا ال ننال هتذه  ؛ذنوبنا بتفّضله وإحسانه، وال جيب عليه ذلك أبداً اهلل  غفري

تعاىل، بل ما نستحقه هو العقاب اهلل  املغفرة باستحقاق لتقع يف دائرة ما جيب عىل

ظاملًا فيام لو عّذبنا إزاء ما عّزوجل  اهلل بمجّرد صدور املعصية منّا، وهلذا ال يكون

نه تعاىل يتفّضل علينا عندما نتوب إليه فيعفو عنّا ويغفتر ولكّ  ،ارتكبناه من ذنوب

 (4).لنا سّيئاتنا

 :أثر العفو اإللي 
 (5).لّذة خاّصة يشعرها العبد بقلبه وبوجوده بعد التوبة واإلنابةاهلل  إّن لعفو

 علم اهلل
  (1)بكّل  ء عليماهلل  إنّ . 3

                                                
 [33]دعاء «.  بت ماء الرماد آخر دهري( »3)

 [33]دعاء «. ]أي: يعجز[ لساّن لك حّتى يكّل ذكرتك يف خالل ذ( »0)

 [33]دعاء «. رفع طريف إىل آفاق السامء استحياًء منكأ  ( »1)

ذلتك غتري  ستحق عفوك فتإنّ أي حني وتعفو عنّ  ،ستوجب مغفرتكأإن كنت تغفر يل حني ( »7)

إذ كان جزائتي منتك يف أّول متا عصتيتك ؛ واجب يل باستحقاق، وال أنا أهل له باستيجاب

 [33]دعاء «. النار، فإن تعّذبني فأنت غري ظا  يل

 [71]دعاء «. وأوجدّن برد عفوك( »1)
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خبار اخلفية التي ال تظهتر حّد، وهلذا ال ختفى عليه تعاىل األاهلل  ليس لعلم. 0

 (2).للناس

وهو بكتّل  ء حمتيط، وهتو عتىل كتّل  ء  ،علم  ءاهلل  ال يغيب عن. 1

 (3).رقيب

وال تغيتب عنته  ،عا  بخفايا أعاملنا، وال ختفى عليه دقائق األمتوراهلل  إنّ . 7

 (4).رسائر النفوس

عليه األشياء  وكيف ختفى ، ء يف األرض وال يف السامءاهلل  ال خيفى عىل. 1 

وكيف تغيتب عنته األشتياء  ؟وكيف ال حيصيها وهو الصانع هلا ؟وهو اخلالق هلا

 ؟(5)وهو املدّبر هلا

 عمر اإلنسان 
 :حسن وقبح العمر

ام هو حسن فيام لو كان مبذوالً يف ال يّتصف العمر باحلسن والقبب الذايت، وإنّ 

 ان.تعاىل، وهو قبيب فيام لو كان مرتعًا للشيطاهلل  طاعة

االنتبتاه إىل دعتاء اإلمتام زيتن اهلل  وهلذا علينا عند طلتب طتول العمتر متن

                                                
 [33]دعاء «. الّلهم ... أنت الذي وسعت كّل  ء رمحًة وعلامً ( »3)

 [1]دعاء «. يا من تظهر عنده بواطن األخبار( »0)

 [71]دعاء «. بوهو عىل كّل  ء رقي ،وهو بكّل  ء حميط ،وال يعزب عنه علم  ء( »1)

الّلهم وقد أ ف عىل خفايتا األعتامل علمتك، وانكشتف كتّل مستتور دون ختربك، وال ( »7)

 [10]دعاء «. بات الرسائرتنطوي عنك دقائق األمور، وال تعزب عنك غيّ 

يا اهللّ الذي ال خيفى عليه  ء يف األرض وال يف السامء، وكيف خيفى عليك ياإهلي ما أنتت ( »1)

[، 10]دعاء «. تدّبره؟  حتيص ما أنت صنعته؟ أو كيف يغيب عنك ما أنتخلقته؟ وكيف ال

 [12]دعاء «. وأنت ال ختفى عليك خافية يف األرض وال يف السامء»
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 :حيه قال ×العابدين

م... عّمرّن ما كان عمري بذلتة يف طاعتتك، فتإذا كتان عمتري مرتعتًا الله»

 (1).«للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إيّل، أو يستحكم غضبك عيلّ 

 العمل  
ودعتاهم إىل العمتل  ،املهم معته إىل هتارة مربحتةالعبتاد يف تعتاهلل  ادع. 3

 (2).الصالب يف مقابل اجلنّة، وهذه هارة لن تبور

ََّ عبثًا، وإّنام خلقنا هلدف حكيم، وقال تعاىل: )اهلل    خيلقنا. 0 ي ْقُ  اْْلِ لا ا خا ما وا

ْاْعُبُدونِ 
نسا إ ِاَّ لِ اإْلِ كّلهتا  ، وهلذا ينبغي علينا ختصيص أوقاتنتا[13الذاريات: ](وا

 والسعي لنيل املقام الرفيع عند ،ألجلهاهلل  للقيام باألعامل املنسجمة مع ما خلقنا

 (3).تعاىلاهلل 

 (4).كامل اهلداية لإلنسان بعد طلب العلم أن يعمل بام يعلم. 1

وحتّفزنتا عتىل ستلوك ستبيل  ،إّن النصائب التي ترشتدنا إىل طريتق اخلتري. 7

 (5).ينا ما  نقوم باّتباعها وااللتزام العميل هباالصواب ال ترتك أثرها املطلوب ف

إّن ألعاملنا درجات خمتلفة يف احلسن والقبب، وينبغي علينا السعي التدائم . 1

                                                
 .02دعاء  (3)

الفعتل[ غتري  ]أي: معتاوديت وكتّريت ،واحتفني بتحفة من حتفاتك، واجعتل هتاريت رابحتة( »0)

 [71]دعاء «. خارسة

 [02]دعاء «. فرغ أيامي فيام خلقتني لهالّلهم ... است( »1)

 [11]دعاء «. زدّن من هداك ما أصل به إىل التوفيق يف عميل( »7)

 [02]دعاء «. ومتابعة من أرشدّن ،الّلهم ... وّفقني لطاعة من سّددّن( »1)
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أحستن األعتامل، ولتكتون بعتد اإلصتالح  ت بتوفيق اهلل ت لرفع مستواها لتكون

 (1).هة من كّل عيب وفساداإلهلي هلا منزّ 

 :مراقبة أعمالنا
وبعيتدة عتام اهلل  نا مراقبة أعاملنا لتكون متوّجهة نحو ما يتر ينبغي علي. 3

 (2).تسخطه تعاىل

 (3).عّز وجلاهلل  ينبغي أن تكون أعاملنا مشاهبة ألعامل املخلصني من عباد. 0

 ينبغي أن ال نرتكب أعامالً تتبعها العقوبة اإلهلية بحيه يكون ذلتك ستبباً . 1

 (4).وقوع يف مثل حالناالّتعاظ اآلخرين بنا واجتناهبم من ال

 أعمالنا الصالحة والعون اإللي :
 (5).تعاىل يعيننا عىل القيام باألعامل الصاحلة من قبيل ختم القرآناهلل  إنّ . 3

يعترب نيل التوفيق اإلهلي أهم وستيلة لقيامنتا بتاألعامل الصتاحلة، وأبترز . 0

ليستتعملنا  اهلل وسيلة للحصول عىل هذا التوفيق هو الدعاء وطلب العتون متن

 (6).بالطاعة وأداء ما يرضيه

                                                
]دعتاء «. يالّلهم ... انته ... بعميل إىل أحسن األعامل ... واستصلب بقدرتك ما فستد منّت( »3)

02] 

«. الّلهم ... ال تبتليني ... بالتعّرض خلالف حمّبتتك»[، 31]دعاء «. استعملني بام هو أسلم( »0)

 [03]دعاء «. الّلهم ... امنن عيّل... بالعمل لك بام حتّب وترىض»[، 02]دعاء 

 [71]دعاء «. واستعملني بام تستعمل به خالصتك( »1)

 [71]دعاء «. ن اعتربوال هعلني عظة ملن اّتعظ، وال نكاالً مل( »7)

 [70]دعاء «. الّلهم إّنك أعنتني عىل ختم كتابك( »1)

 [33]دعاء «. الّلهم ... استعملني بالطاعة( »3)
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 :كمال أعمالنا العبادية
كامل كّل عمل عبادي نقوم به أن يكون ذلك العمل مقبوالً مشكورًا ومعتنتى 

 (1).تعاىلاهلل  به عند

 :االندفاع نحو األعمال الصالحة

كّلتتام يتتزداد اإلنستتان رغبتتة يف العمتتل هلل تعتتاىل متتن أجتتل كستتب التتزاد . 3

 ّنه سيكون أكثر اندفاعًا نحو هذا العمل.إف ،األخروي

وهلذا علينا الطلب منه تعاىل ليزيد يف رغبتنا، وجيعلنا ندرك هذه الرغبة بحيه 

 (2).نجد يف قلوبنا ميل وهلفة للعمل يف سبيله تعاىل

كّلام يكون اإلنسان أكثر رغبة يف العمل هلل تعاىل متن أجتل كستب التزاد . 0 

وأكثتر  ،زهدًا يف الدنيا، وأكثر شوقًا لفعل احلسنات األخروي، فإّنه سيكون أكثر

 (3).شعورًا باألمن من السّيئات

 :تقييم اإلنسان لعمله

 من الصفات التي يتحىّل هبا اإلنسان الصالب واملّتقي أّنه: 

 الصادر منه قلياًل، وإن كثر يف أقواله وأفعاله.« اخلري»يرى 

                                                
 [01]دعاء «. واجعل ذلك مقبوالً مشكورًا مذكورًا لديك مدخورًا عندك( »... 3)

]دعتاء «. يف قلبتيالّلهم ... ارزقني الرغبة يف العمل لك آلخريت حّتى أعرف صدق ذلتك ( »0)

00] 

 الّلهتتم ارزقنتتي الرغبتتة يف العمتتل لتتك آلختتريت ... حّتتتى يكتتون الغالتتب عتتيّل الزهتتد يف( »1)

 «. ]أي: رهبتتًة[وخوفاً  ئات فرقتاً دنيتاي، وحّتتى أعمتل احلستنات شتوقًا، وآمتن متن الستيّ 

 [00]دعاء 



170 الغضب
 

 (1). أقواله وأفعالهالصادر منه كثريًا، وإن قّل يف« الرش»ويرى 

 :حساب األعمال
كّل صغرية وكبرية نفعلها يتبعها غدًا سؤال وجتواب وحستاب وكتتاب، . 3

وهلذا ينبغي علينا االلتفات إىل هذه احلقيقة وجعل أعاملنتا كّلهتا لنيتل رضتوانه 

 (2).تعاىل

يقاعهم يف الضالل وابتعتادهم إإذا ارتكبنا فعاًل أّدى إىل إغواء اآلخرين و. 0

 (3).إزاء ذلكاهلل  ن احلّق، فإّننا سنكون مسؤولني أمامع

 الغضب
ينبغي أن تكون مراقبتنا لسلوكنا وترّصفاتنا حني حالتي الرضا والغضب أكثر 

يف ارتكابنتا للخطايتتا  اً كبتتري اً متن األوقتتات األخترى؛ ألّن هلتتاتني احلتالتني دور

 والعثرات والزاّلت الدنيوية واألخروية.

ليسّددنا ويصوننا ويرزقنا التتحّفظ متن باهلل  يف هذه احلاالت وينبغي االستعانة

اخلطايا واالحرتاس من الزلل بحيه تكون حالتنا عند التعامتل متع اآلخترين يف 

ن احالتي الرضا والغضب كتعاملنا معهم يف احلالتة الطبيعيتة، وال تتؤّدي بنتا هاتت

وتتدخلنا اهلل  دائرة رضا ن عند تعاملنا مع األولياء واألعداء إىل اخلروج عنااحلالت

                                                
قلتياًل[ ه ]أي: عتدّ  تقاللوألبسني زينة املّتقتني يف ... است ،الّلهم ... حّلني بحلية الصاحلني( »3)

 [02]دعاء «. قويل وفعيل، واستكثار الرّش وإن قّل من قويل وفعيل مناخلري وإن كثر 

 [02]دعاء «. الّلهم ... استعملني بام تسألني غدًا عنه( »0)

 [71]دعاء «. وال هعلني ... فتنة ملن نظر( »1)
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ن يكون تعاملنا عند هاتني احلالتني بصتورة يتأمن أيف دائرة غضبه تعاىل، بل ينبغي 

 (1).ةنا من اّتباعنا مليولنا وأهوائنا املنحطّ وييأس وليّ  ،عدونا من ظلمنا وجورنا

 غضب اهلل
عىل عبد نتيجة ارتكابه ملعصية فيعرض عنه وال يرىض عنه اهلل  قد يغضب. 3

 (2).عد ذلك أبداً ب

وهتذا متا حيتّتم علينتا  ،إذا أحاطنا بغضبه وسخطه فال مفر من عذاب اهلل. 0

 (3).لئال يشملنا غضبه تعاىل وسخطهاهلل  االلتزام بتقوى

 (4).إاّل بعفوهاهلل  سخط إاّل بحلمه، وال يمكن ردّ اهلل  غضب ال يمكن ردّ . 1

 الغف لة
ري يف جمال عواقب أمتره ومصتريه اإلنسان الغافل يعيش حالة َخول التفك. 3

 (5).األخروي

ينبغي لإلنسان أن يوّفر لنفسه األجتواء واألرضتية املناستبة التتي تلفتت . 0

                                                
حتال  من الزلتل يف التدنيا واآلخترة يف الّلهم ... ارزقني التحّفظ من اخلطايا، واالحرتاس( »3)

حّتى أكون بام يرد عيّل منهام بمنزلة سواء، عاماًل بطاعتك، موّثرًا لرضتاك  ،الرضا والغضب

 يوجتوري، وييتأس وليت حّتى يأمن عدوي من ظلمي ،عىل ما سوامها يف األولياء واألعداء

 [00]دعاء «. من مييل وانحطاط هواي

 [71]دعاء «. ن ال ترىض عنه بعد غضبكوال تعرض عنّي إعراض م( »0)

 [13]دعاء «. ما عند أحٍد دونك دفاع، وال بأحد من سطوتك امتناع( »1)

 [71]دعاء «. سخطك إاّل عفوك وال يردّ  ، حلمكغضبك إاّل  الّلهم ليس يردّ ( »7)

 [10]دعاء «. وفكره قليل ملا هو صائر إليه( »1)
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والعيش يف حالة اليقظة والفطنة، وتردعه عن االنغتامس اهلل  انتباهه دائاًم إىل ذكر

 (1).يف الغفلة ليسهل عليه االلتزام الديني يف حياته

الشهوات ومتادينا يف الطغيان، فإّننا سنكون بحاجة شديدة إذا انغمسنا يف . 1

 (2).إىل العناية اإلهلية لتمنحنا اليقظة من الغفلة املحيطة بنا

 غنى اهلل 
إّن هلل تعاىل خزائن الساموات واألرض، وال ينفد بل ال يتنقص متا عنتده . 3

ن فضتله؛ ألّن ما سألوه م تعاىل أبدًا ولو لّبى طلبات اخللق مجيعًا واستجاب لكّل 

 (3).غري حمدودة وغري متناهيةاهلل  طلبات اخللق حمدودة ومتناهية، ولكن خزائن

نفسه بأّنه ال حيتاج إىل أحد من خلقه، بل اخلالئتق كّلهتا حمتاجتة اهلل  مدح. 0

اء اهللوا إليه، فقال تعاىل: ) را أانُتُم اْلُفقا نِيُّ وا  (4)[11حمّمد:  ].(اْلغا

 :اءاهلل الغن  ونحن الفقر
هو الغني ونحن الفقتراء، وال يمكننتا التتخّلص متن الفقتر إاّل أن اهلل  إنّ . 3

 (5).من فضلهاهلل  يغنينا

                                                
 [02]دعاء «. الغفلةالّلهم ... نّبهني لذكرك يف أوقات ( »3)

«. ]أي: غفلتي[ساهيًا حّتى حني ]أي: ال ترتكني[ يف طغياّن عامهًا، وال يف غمريت ال تذرّن( »0)

 [71]دعاء 

 [31]دعاء «. يا من ال ُتفني خزائنه املسائل( »1)

الفقتر  متّدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم، ونستبتهم إىل الفقتر وهتم أهتل( »7)

 [  31عاء ]د«. إليك

]دعتاء «. قنانتا بمنّتهأأغنانا بفضله و»[، 3]دعاء «. عنّا باب احلاجة إاّل إليه]أي: اهلل[ أغلق ( »1)

ومتن  فتقترنّ أالّلهتم ... وال »[، 31]دعتاء «. يا من ال تنقطع عنه حتوائج املحتتاجني»[، 3
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ونحن أفقتر الفقتراء  ،غني األغنياء، وهو املستغني عن اخللق بذاتهاهلل  إنّ . 0

واهلل جيرب فاقتنا بوستعه، ويصتلب فقرنتا ، وأحوج املحتاجني إىل إحسانه وفضله

 (1).بغناه

بحيه تكتسب منته اهلل  كّل املخلوقات يف الساموات واألرض مفتقرة إىل. 1 

الغنى، وال يسعها االستغناء عنه تعاىل، وتلتجئ إليه لتحّقق رغباهتا، وال يمكنها 

 (2).الرغبة عنه

 :اهلل وإغناء العباد
بإرادته التكوينية أن يغني أحد عباده فلن ينقص هتذا العبتد منتع اهلل  إذا أراد

عني أبدًا، وعلينا السعي للدخول يف دائرة من يشملهم العطتاء اإلهلتي التذي املان

 (3).تعاىلاهلل  يغنيهم عن غري

 :طلب الغنى من غير اهلل
فسيكون مصتريه اهلل  ومن يطلب الغنى من غري ،إّن املغني احلقيقي هو اهلل. 3

 (4).احلرمان واالفتقار

                                                
 [01 ]دعاء«. املغنني من الفقر بغناك»[، الّلهم اجعلني من 02]دعاء «. عندك وسعي

«. بوستعك يا غني األغنياء، ها نحن عبادك بني يديك، وأنا أفقر الفقراء إليك، فاجرب فاقتنا( »3)

 [32]دعاء 

 [31]دعاء «. رغب عنهعنه، ويا من ُيرغب إليه وال يُ  ىبه وال يستغن ىيا من ُيستغن( »0)

ن عت د وآلته ... وأغننتاعىل حمّمت الّلهم إّنك ... من أعطيت   ينقصه منع املانعني ... فصّل ( »1)

 [1]دعاء «. عانتك[إ]أي: بعطائك و رفادكإغريك ب

االرتفتاع  وحتاولوا ،فكم قد رأيت يا إهلي من أناس ... راموا الثروة متن ستواك فتافتقروا( »7)

 [10]دعاء «. إّن الغني من أغنيت»[، 01]دعاء «. ضعوافاتّ 



172 غنى وفقر اإلنسان
 

ب منه تعتاىل ستّد حاجتته وإبعتاد إذا توّجه اإلنسان بحاجته إىل اهلل، وطل. 0 

 الفقر عن نفسه، فقد طلب حاجته من حمّلها وقصد األشياء من وجهتها.

ولكتتن إذا توّجتته اإلنستتان بحاجتتته إىل خلتتق اهلل، واعتقتتد أّّنتتم الستتبب يف 

اهلل  فقد ضّل الطريق وتعتّرض للحرمتان، واستتحق متن عنتداهلل  نجاحها دون

 (1).فوت اإلحسان

 ن  غنى وفقر اإلنسا 
 :الغنى فتنة
ّنام هي وسيلة إالغنى والرفاهية والسعة والثروة ليست امتيازًا لصاحبها، و. 3

 عباده ليعلم أهّيم أحسن عماًل.اهلل  يمتحن وخيترب هبا

البتالئته  وعىل اإلنسان احلذر عند اّتستاع رزقته، بتأن ال يكتون ذلتك ستبباً 

 (2).بالطغيان والعصيان

، ولكنّنا غافلني بأّن هذا اخلري الدنيوي يؤّدي قد نحصل يف الدنيا عىل خري. 0

 إىل حرماننا من خري أخروي. 

ليؤّجل لنا هذا اخلري، وال جيعل ما نناله متن ختري يف اهلل  فلهذا علينا أن ندعوا

 :الدنيا سببًا يف حرماننا وشقائنا يف اآلخرة؛ ألنّ 

 وال يعتد به. كّل خري عاقبته وّنايته الفناء والزوال واالضمحالل فهو قليل

                                                
حاجتته يف  فسته بتك، فقتد طلتبته من عندك، ورام رصف الفقر عتن نمن حاول سّد خلّ ( »3)

أو جعلته ستبب  مظاّنا، وأتى طلبته من وجهها، ومن توّجه بحاجتته إىل أحتد متن خلقتك

 [31]دعاء «. اإلحسان من عندك فوت نجحها دونك، فقد تعّرض للحرمان، واستحّق 

 [02]دعاء «. ي بالسعةالّلهم ... ال تفتنّ ( »0)
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 وكّل خري خامتته ونتيجته البقاء والدوام واخللود فهو كثري وعظيم املنفعة. 

والعاقل يقّدم دائتاًم اكتستاب املنتافع الكثترية واخلالتدة عتىل املنتافع القليلتة 

 (1).والزائلة

 :والفقر ىاإلنسان بين الغن
ذلتك اهلل  نأمل أن جيعتلعنّا بع  متاع احلياة الدنيا الفانية، فإّننا اهلل  إذا أبعد

 ذخرًا لنا يف خزائنه الباقية. 

من حطام الدنيا، وعّجل لنا من متاعها، فإّننا نأمتل أن يكتون اهلل  وإذا أعطانا

 (2).والتمّتع بجنّتهاهلل  ذلك وسيلة نستعني هبا للتقّرب إىل

 طلب الغنى: 
 الغنى بطبيعته حيفظ ماء وجه اإلنسان. . 3

 ن سمعة اإلنسان. والفقر بطبيعته حيط م

لئال يفقرنا فيام لو كتان الفقتر ستببًا يتدفعنا إىل اهلل  وهلذا ينبغي لنا الدعاء من

خذون أرزاقهم من اهلل، أو يدفعنا ذلتك إىل االستتعطاء متن  ار أالطلب ممن ي

 اخللق، فنضطر إىل محد من أعطانا املال وذّم من منعنا ذلك. 

                                                
بتام  عافيتتك، فتأكون قتد شتقيت متنلتت  يل عجّ الّلهم ... ال هعل حّظي من رمحتك متا ( »3)

وإن يكن ما ظلت فيه أو بُت فيه من هذه العافية بني يتدي ، وسعد غريي بام كرهت ،أحببت

مت، فغري كثري ما عاقبتته ي ما قدّ رت، وأّخر عنّ بالء ال ينقطع، ووزر اليرتفع، فقّدم يل ما أّخ 

 [31]دعاء «. الفناء، وغريقليل ما عاقبته البقاء

خزائنتك  ]أي: أبعدت[ عنّتي متن متتاع التدنيا الفانيتة، فتاّدخره يل يف الّلهم ... ما زويت( »0)

إىل ]أي :ما يتوّصل به[  الباقية، واجعل ما خّولتني من حطامها، وعّجلت يل من متاعها بلغة

 [12]دعاء «. جوارك، ووصلة إىل قربك، وذريعة إىل جنّتك
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قنا لئال نمتّد أيتدينا إىل غتريه، واهلل ويل وفّ أن يرزقنا من عنده وأن ياهلل  فندعو

 (1).اإلعطاء واملنع

ه إليه ليمتنن علينتا بتالغنى والثتروة هو امللجأ الذي ينبغي أن نتوّج اهلل  إنّ . 0

 (2).قبل أن يطلب منّا أحد شيئًا فال نكون قادرين عىل تلبية طلبه

 الغنى والطغيان: 
 ما  هيّذب اإلنسان نفسه. « انالطغي»بطبيعته يدفع اإلنسان إىل « الغنى»

وإاّل  ،ومنشأ هذا الطغيان أن يعترب اإلنسان ما عنده ملكًا له عىل نحو احلقيقتة

فإذا التفت اإلنسان إىل هذه احلقيقة بأّن كّل ما عنده هتو ملتك هلل تعتاىل وأمانتة 

أن يسرتجع أمانته فإّنه يفعل ذلتك متن دون أختذ اإلذن اهلل  بيده، ومتى ما يشاء

أحد، فسيعي هتذا الشتخص بأّنته ال معنتى للطغيتان واالستتكبار يف حالتة  من

 (3).الغنى

 الحذر من الغنى: 

ينبغي علينا توّخي احلذر عند الغنى ووفور النعم اإلهليتة علينتا، لتئال يكتون 

ألّن الطبيعتة البرشتية غتري  ؛النزالقنا يف أودية البطتر والطغيتان هذا الغناء سبباً 

ْاْرغايىغيان عند شعورها باالستغناء، قال تعاىل: )املهّذبة تقتيض الط انا لا نسا  (إِنَّ اإْلِ

                                                
]أي :التضتييق يف  : بالغنى[، وال تبتذل جتاهي باإلقتتار]أي الّلهم ... صن وجهي باليسار( »3)

 متن أعطتاّن، وُأبتتىل فتتن بحمدأستعطي  ار خلقك، فأسرتزق أهل رزقك، وأالنفقة[، ف

 [02]دعاء «. بذّم من منعني، وأنت من دوّنم ويّل اإلعطاء واملنع

 [02 ]دعاء«. ]أي: بالغنى[ منن عيّل... قبل الطلب باجِلدةاالّلهم ... ( »0)

 [02]دعاء «. ]أي: ثرويت وغناي[ طغني ومن عندك وجديأالّلهم ... وال ( »1)
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 (1).، وهذا ما حيتّم علينا صّد أنفسنا عند طغياّنا واّهاهها نحو البطر[3: العلق]

 التعامل اإللي  مع المترفين:  

 (2).عىل عباده املرتفني الذين أبطرهتم النعمة فال يطردهم من ساحتهاهلل  ليتفّض 

 :سلبيات الفقرمن 

قد يدفعنا الفقر إىل ارتكاب النواهي اإلهلية يف كستب املتال، وهلتذا ينبغتي علينتا 

غوائنتا وحتفيزنتا ليوّسع علينا يف أرزاقنا، لئال يستغل الشيطان فقرنا إلاهلل  الدعاء من

 (3).عىل ممارسة األمور املحّرمة واملحذورة عند طلب املعاش

 :أفضل حالة مادية

وال  ،بالنعم بحيه ال يقسو معها قلبهاهلل  ادية لإلنسان هي أن يمّدهأفضل حالة م

يسلب منته التنعم بحيته يتؤّدي ذلتك إىل التنقتيص متن قتدره ومنزلتته ومكانتته 

 (4).االجتامعية

 :صحبة الفقراء

 (5).لعباده املؤمنني صحبة الفقراء والتعامل معهم برفق وتأّّن ومداراةاهلل  حيب

                                                
 [02]دعاء «. الّلهم ... وال تفتنّي بالنظر]أي: بالبطر[( »3)

 [71]دعاء «. ]أي: ال يطرد[ املرتفني يا من ... ال ينده( »0)

 [02]دعاء «. حتّمل إرص تبعات املكسبأال ( »... 1)

]أي: ال تصيبني ببلّية شتديدة[ يتذهب قارعة  ًا يقسو معه قلبي، وال تقرعنيمدّ وال متدد يل ( »7)

 [71]دعاء «. هلا هبائي

 [12]دعاء «. الّلهم حّبب إيّل صحبة الفقراء، وأعنّي عىل صحبتهم بحسن الصرب( »1)
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 الفقر إلى اهلل: 
أن يغنينتا اهلل  تعاىل، وأن نسألاهلل  غي أن نزداد يومًا بعد آخر فقرًا وفاقة إىلينب

 (1).عّمن هو غني عنّا

 الغيب
ألّن  ؛ال يستطيع اإلنسان خرق حجب الغيب ليعرف ما فيه نفعته ومصتلحته

 (2).السمع والبرص وحّتى الوهم البرشي عاجز عن معرفة ما يف الغيب

 الفضائل  
ائل يف النفس اإلنسانية عىل نحو تتحّول بمرور الزمتان إىل الفضاهلل  جعل. 3

 (3).صفة راسخة يف النفس )ملكة(، وهذا مما خيتص به اإلنسان عىل مجيع اخللق

 (4).الفضل اإلهلي عىل العباد ال ينفد وال يزول. 0

 (5).علينا عظيماهلل  فضل. 1

ان والعفو والعطتاء مع العباد دائاًم من منطلق التفّضل واإلحساهلل  يتعامل. 7

 (6).من دون استحقاق أو مقابل

                                                
 [71]دعاء «. واغنني عّمن هو غني عنّي، وزدّن إليك فاقة وفقراً ( »3)

لوسترتته  الذي دللتهم بقولك من غيبك وترغيبك الذي فيه حّظهم عىل متاالّلهم ... أنت ( »0)

 [71]دعاء «. و  تعه أسامعهم، و  تلحقه أوهامهم ،عنهم   تدركه أبصارهم

 [3]دعاء «. اهلل[ لنا الفضيلة بامللكة عىل مجيع اخللق]أي: جعل( »1)

 [71]دعاء «. الّلهم ... إّن فضلك ال يغي ( »7)

ُسم ف( »1)  [3]دعاء «. ضله عليناج 

الّلهتم ... يتا »[، 11]دعاء «. وذلك أّن سنّتك اإلفضال وعادتك اإلحسان وسبيلك العفو( »3)
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 (1).هو املتفّضل عىل العباد الذين عافاهم وأبعد عنهم السوء واألذىاهلل  إنّ . 1

من عصاه، وال يبخس ثواب من أطاعه، بل هو املتفّضل عتىل اهلل  ال يظلم. 3

 (2).إاّل عدلهاهلل  العبد يف مجيع األحوال، وال خياف من

 (3).امل اإلهلي معنا بفضله باعه لرسورنا وفرحناإّن التع. 1 

وحيفظته بفضتله  ،متن عذابته وستخطهاهلل  ال تكون السالمة إاّل ملن يقيته. 1

 (4).ورعايته وألطافه اخلفية من كّل معصية وسوء وأذى

 (5).علينا عىل الرغم من عصياننا لهاهلل  يتفّضل. 1

 نماذج من فضل اهلل: 

 ها عنّا.كم من سحائب مكروه جاّل . 3

 كم من سحائب نعم أمطرها علينا.. 0

 كم من جداول رمحة نرشها علينا.. 1

 كم من عافية ألبسها إّيانا.. 7

 كم من نوائب أزاهلا عنّا.. 1

 كم من مهوم وغموم كشفها عنّا. . 3

                                                
 [71]دعاء «. من ال يكافئ عبده عىل السواء منتك ابتداءً 

 [11]دعاء «. الّلهم ... إّنك متفّضل عىل ما عافيت( »3)

إغفالتك  ى جورك عىل من عصاك، وال خيتافكرمت أن خياف منك إاّل العدل، ال خُيش( »... 0)

 [11]دعاء «. ثواب من أرضاك

 [31]دعاء «. فضلك آنسني( »1)

 [1]دعاء «. قنامنك واحفظنا بك ... إّن من تقه يسلم( »7)

 [71. ]دعاء «... كّل ذلك إنعامًا وتطّوالً منك، ويف مجيعه اّنامكًا منّي عىل معاصيك( »1)
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 كم من حسنات وّفقنا إليها.. 1

 كم من عيوب أصلحها فينا.. 1

 كم من زاّلت وقانا ّ ها.. 1

 (1).م من مسكنة أبعدها عنّاك. 32

  اهلل قدرة
 (2).أبداً  ءيف منتهى الشّدة بحيه ال يعجزها  اهلل  قدرة. 3

وهتو امللتك الوحيتد لكتامل القتّوة والقتدرة  ،القتدرة املطلقتةاهلل  يملك. 0

 (3).واحلول

 وقدرة اإلنسان: اهلل  قدرة

اىل، فلهذا علينا عند تعاهلل  إّن األسباب والعلل الظاهرية ال تعمل إاّل بإذن. 3

تعتتاىل، فتحجتتب هتتذه اهلل  غفتتل عتتننالتمّستتك هبتتذه األستتباب والعلتتل أن ال 

اهلل  فنعتمتد عليهتا ونغفتل عتن املتؤّثر احلقيقتي وهتواهلل  األسباب بيننتا وبتني

                                                
رمحة نرشتهتا،  يتها عنّي، وسحائب نعم أمطرهتا عيّل، وجداولوكم من سحائب مكروه جل( »3)

كشفتها، وكتم متن ظتن حستن  وعافية ألبستها، وأعني أحداث طمستها، وغوا ء كربات

صلحت[، ورصعةأنعشت، ومسكنة حّولتت، كتّل ذلتك  أ]أي: فقر حققت، وعدم جربت

 [71عاء ]د«. عىل معاصيك إنعامًا وتطّوالً منك، ويف مجيعه اّنامكًا منّي

«. ]أي: صغر حجمته[ ال يفوهتا  ء وإن لطف»[، 0]دعاء «. ال تعجز عن  ء وإن عظم( »0)

، 37، 1]دعاء«. إّنك كّل  ء قدير»[، 10]دعاء «. سبحانك ما... أشّد قوتك»[، 0]دعاء 

 [13]دعاء «. وهو عليك يسري»[، 71، 73، 71، 11، 10، 13، 03

 [01]دعاء «. الصمد، وفضيلة احلول والقّوةلك يا إهلي ... ملكة القدرة ( »1)
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 (1).عّزوجل

لنا ال تكتون قتدرة مستتقلة لنستتخدمها كتيفام اهلل  إّن القدرة التي يعطيها. 0

وإذنه، اهلل  بل تعمل هذه القدرة دائاًم يف ظّل سلطان وهيمنة نشاء بصورة مطلقة،

 (2).واهلل أملك منّا بام مّلكنا من قّوة، وأقدر عىل ما أقدرنا منه

اهلل  وال قّوة لنا ذاتتًا، بتل ،ال حول لنا إاّل بالقّوة التي نستمدها من قّوة اهلل. 1

 (3).ةهو الذي يعيننا ويمّدنا بالقوّ 

منها، فلهذا ليس لإلنسان أية قتّوة اهلل  سان القّوة إاّل مامّلكهال يمتلك اإلن. 7

 (4).عّز وجلاهلل  ذاتية تتيب له جمال العمل من دون إذن

 :كال على قوّة اهللاالتّ

اإلنسان ضعيف، والسبيل للتخّلص من ضعفه هتو استتمداد القتّوة متن . 3

 (5).اهلل، والسّيام عند االحتياج واملحنة واالفتقار

اهلل  كتل عتىل حتولكل اإلنسان عىل حولته وقّوتته، بتل يتّ بغي أن ال يتّ ين. 0

 (6).وقّوته

                                                
 [31]دعاء «. ]أي: ال تقطع[ سببي منك ال تبت( »3)

«. قتدريت ي، وقدرتك عليه وعيّل أغلب منالّلهم إّنك كّلفتني من نفيس ما أنت أملك به منّ ( »0)

 [00]دعاء 

ل وال قّوة إاّل باهلل العتيل ال حو»[، 1]دعاء «. ال حول لنا إاّل بقّوتك، وال قّوة لنا إاّل بعونك( »1)

 [73]دعاء «. العظيم

 [13]دعاء «. نترصأوال بذي قّوة ف( »7)

 [02]دعاء «. الّلهم ... اجعلني أصول بك عند الرضورة( »1)

 [71]دعاء «. وال تكلني إىل حويل وقّويت دون حولك وقّوتك( »3)
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 القرآن  
 خصائص القرآن: 

 (1).الدرب للسالكني ويمنحهم البصرية التي توصلهم إىل اجلنّة ءنور ييض. 3

 (2).متفّوق عىل مجيع الكتب الساموية. 0

 (3).متضّمن ألحسن احلديه. 1

 (4).واحلالل واحلرام ،والصدق والكذب ،والباطل فرقان يفّرق بني احلّق . 7

 (5).مظهر لرشائع أحكام اهلل. 1

 (6).ذات آيات بّينة وواضحة. 3

 (7).إىل رسوله بصورة تدرجييةاهلل  أوحى به. 1

 (8).من يّتبعه ينجو من ُظل م الضاللة واجلهالة. 1

شفاء ملن يصغي إليه بتإخالص وصتدق ويبتغتي متن وراء ذلتك طلتب . 1

 (9).قيقةاحل

ميزان ومعيار ال يميتل عتن احلتّق إىل غتريه، وهلتذا ينبغتي أن يعترض . 32

                                                
 [70]دعاء «. كتابك الذي أنزلته نوراً ( »3)

 [70]دعاء «. عىل كّل كتاب أنزلته جعلته مهيمناً ( »0)

 [70]دعاء «. لته عىل كّل حديه قصصتهفّض ( »1)

 [70]دعاء «. جعلته ... فرقانًا فّرقت به بني حاللك وحرامك( »7)

 [70]دعاء «. قرآنًا أعربت به عن  ائع أحكامك( »1)

 [70]دعاء «. كتابًا فّصلته لعبادك تفصيالً ( »3)

 [70]دعاء «. بّيك حمّمد صلواتك عليه وآله تنزيالً وحيًا أنزلته عىل ن( »1)

 [70]دعاء «. م الضاللة واجلهالة باّتباعهل  جعلته نورًا ّنتدي من ظُ ( »1)

 [70]دعاء «. شفاء ملن أنصت بفهم التصديق إىل استامعه( »1)
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فاته متع تعاليمته رّ تاإلنسان نفسه دائاًم عليته ليجتد متدى تطتابق ستلوكه وتصت

 (1).وأحكامه، فيتعّرف بذلك عىل مدى سعادته وفالحه

 (2).إىل احلجج والرباهني املتتالية واملستمرة يهيد. 33

 (3).ة من قصدها نال النجاة والفالحراية هادي. 30

 (4).املتمّسك واملعتصم به مصان من أيدي اهللكات. 31

 (5).وسيلة نصل هبا إىل أ ف منازل الكرامة. 37

 (6).سّلم نصعد به إىل دار السالمة )اجلنّة(. 31

 (7).سبب نحصل من خالله عىل النجاة يف حمرش يوم القيامة. 33

 (8).ل النعيم األبديذريعة نتمّسك هبا لني. 31

 (9).يؤنسنا يف ظلم الليايل. 31

 (10).حيرسنا من وساوس ونزعات الشيطان وما يبثّه من خطرات ملّوثة يف قلوبنا. 31

 (11).يصون أقدامنا من االنحدار يف أودية الذنوب واملعايص. 02

                                                
 [70]دعاء «. ميزان قسط ال حييف عن احلّق لسانه( »3)

 [70]دعاء «. برهانه نور هدى ال يطفأ عن الشاهدين( »0)

ل م نجاة ال يضّل من أّم قصد سنّ ( »1)  [70]دعاء «. تهع 

 [70]دعاء «. ال تنال أيدي اهللكات من تعّلق بعروة عصمته( »7)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعل القرآن وسيلة لنا إىل أ ف منازل الكرامة( »1)

 [70]دعاء «. حمّل السالمة الّلهم ... اجعل القرآن ... سّلاًم نعرج فيه إىل( »3)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعل القرآن ... سببًا ُنجزى به النجاة يف عرصة القيامة( »1)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعل القرآن ... ذريعة نقدم هبا عىل نعيم دار املقامة( »1)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعل القرآن لنا يف ظلم الليايل مؤنساً ( »1)

 [70]دعاء  «.الّلهم ... اجعل القرآن لنا... من نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارساً ( »32)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعل القرآن ... ألقدامنا عن نقلها إىل املعايص حابساً ( »33)



182 القرآن
 

يردع ألسنتنا من اخلتوض يف الباطتل متن دون إصتابة ألستنتنا بمترض . 03

 (1).أوعاهة

 (2).يزجر جوارحنا عن ممارسة احلرام واقرتاف اآلثام. 00 

 (3).يمنحنا اليقظة لتلّقي الدروس والعرب من احلياة. 01

يفتب قلوبنا ملعرفة أرسار ولطائف وعجائتب القترآن وزواجتر األمثتال . 07

وهتذه هتي  ،ليزجر هبتا اإلنستان عتن ارتكتاب اآلثتامعّزوجل  اهلل التي رضهبا

 (4).لهاعن حتمّ  ت عىل رغم صالبتها ت اجلبال املحكمة املعرفة التي ضعفت

 (5).وحّرم حرامهاهلل  حالل يشهد عىل من أحّل . 01 

 أهم وظائفنا إزاء القرآن: 

 (6).االعتصام والتمّسك به وصيانة النفس به من كّل ضاللة. 3 

 (7).رجاع آياته املتشاهبة إىل آياته املحكمةإ. 0

 (8).املعيشة يف ظل أحكامه. 1

                                                
]دعتاء «. خمرستاً  الّلهم ... اجعل القرآن ... أللسنتنا عن اخلوض يف الباطل من غري ما آفتة( »3)

70] 

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعل القرآن ... جلوارحنا عن اقرتاف اآلثام زاجراً ( »0)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعل القرآن ... ملا طوت الغفلة عنّا من تصّفب االعتبار نا اً ( »1)

التروايس عتىل  حّتى توصل إىل قلوبنا فهم عجائبه وزواجتر أمثالته التتي ضتعفت اجلبتال( »7)

 [  70]دعاء «. عن احتاملهصالبتها 

 [70]دعاء «. ملا عندك بتحليل حالله وحتريم حرامه شاهداً ( »... 1)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعلنا ممن يعتصم بحبله( »3)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعلنا ممن ... يأوى من املتشاهبات إىل حرز معقله( »1)

 [70]دعاء «. جناحه الّلهم ... اجعلنا ممن ... يسكن يف ظّل ( »1)
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 (1).االهتداء بنور حججه وبراهينه. 7

 (2).االقتداء بتعاليمه وبّيناته الواضحة. 1

 (3).االهتداء به وعدم التامس اهلدى من غريه. 3 

والتستليم آلياتته  ،كامل تالوته بعتد التتأّثر بمعتاّن آياتته، مراعتاة حّقته. 1 

 (4).واإلقرار ب ياته املتشاهبة ،املحكمة

 (5).تالوة آياته الشعور بالرهبة عند. 1

 التوسّل بالقرآن: 
 :بالقرآن للحصول عليهاهلل  مانتوّسل إىل

 (6).حّط األوزار الثقيلة من الذنوب واآلثام عن ظهورنا. 3 

 (7).حسن شامئل األبرار، وااللتحاق بالذين يقومون هلل آناء الليل وأطراف النهار. 0

 (8).الطهارة من كّل دنس. 1

                                                
 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعلنا ممن ... هيتدي بضوء مصباحه( »3)

]أي  ستتفارهأ اق[ ]أي: شتتّدة اإلضتتاءة واإل جيقتتتدي بتتتبلّ  ...الّلهتتم ... اجعلنتتا ممتتن( »0)

 [70]دعاء «. :انكشافه[

 [70]دعاء  «.الّلهم ... اجعلنا ممن ... يستصبب بمصباحه، وال يلتمس اهلدى يف غريه( »1)

]أي: صتالبة وخشتونة[ ألستنتنا  الّلهم فإذ أفدتنا املعونة عتىل تالوتته، وستّهلت جتوايس( »7)

التستليم ملحكتم آياتته،  بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حّق رعايته، ويدين لتك باعتقتاد

 [70]دعاء «. ويفزع إىل اإلقرار بمتشاهبه وموضحات بّيناته

 [71]دعاء «. كورهبني عند تالوة آيات( »1)

 [70]دعاء «. الّلهم ... احطط بالقرآن عنّا ثقل األوزار( »3)

 الّلهم ... هب لنا حسن شامئل األبرار، واقتف بنتا آثتار التذين قتاموا لتك بته آنتاء الليتل( »1)

 [70]دعاء «. وأطراف النهار

 [70]دعاء «. رنا من كّل دنس بتطهريهحّتى تطهّ ( »... 1)



187 القرآن
 

ستضاؤوا بنور القرآن، و  تغّرهم احلياة الدنيا بمكرها التقّرب من الذين ا. 7

 (1).خرةوغرورها، و  يلهمهم األمل عن العمل لآل

 (2).املحافظة عىل حسن وصالح ظاهرنا إضافة إىل صالحنا الباطني. 1

 (3).منع خطرات الوساوس عن تلويه ضامئرنا وإفساد نوايانا. 3

 (4).من املعايص واآلثام غسل أدران وأوساخ قلوبنا وما علق هبا. 1

 (5).التوّحد إزاء ما افرتقنا عليه، واجتامع الكلمة. 1

االرتواء يف مواقف يوم القيامة حيه يدّب الظمأ يف القلوب من شّدة احلّر . 1

 (6).وقساوة املوقف

 (7).ارتداء ثياب األمان يوم الفزع األكرب عند قيامنا من قبورنا للحساب. 32

 (8).احتياجاتنا وإصالح حالنا سّد فقرنا ورفع. 33

 (9).الربكة والسعة والعطاء املمدود يف أرزاقنا. 30

 (10).خالق الدانيةاالجتناب عن الطبائع واخلصال املذمومة واأل. 31

                                                
فيقطعهم بختدع  نا آثار الذين استضاؤوا بنوره، و  يلههم األمل عن العملحّتى تقفو ب( »... 3)

 [70]دعاء «. غروره

 [70]دعاء «. الّلهم ... أدم بالقرآن صالح ظاهرنا( »0)

 [70]دعاء «. الّلهم ... احجب به خطرات الوساوس عن صّحة ضامئرنا( »1)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اغسل به درن قلوبنا وعالئق أوزارنا( »7)

 [70]دعاء «. الّلهم ... امجع به منترش أمورنا( »1)

 [70]دعاء «. الّلهم ... ارو به يف موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا( »3)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اكسنا به حلل األمان يوم الفزع األكرب يف نشورنا( »1)

 [70اء ]دع«. تنا من عدم اإلمالقالّلهم ... اجرب بالقرآن خلّ ( »1)

 [70]دعاء «. الّلهم ... سق إلينا به رغد العيش وخصب سعة األرزاق( »1)

 [70]دعاء «. الّلهم ... جنّبنا به الرضائب املذمومة ومداّن األخالق( »32)
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 (1).االبتعاد عن الوقوع يف أودية الكفر، وما يؤّدي إىل النفاق. 37

 (2).يمهانيل الرضوان اإلهلي الذي ينتهي بنا إىل اجلنّة ونع. 31

 (3).تعاىلاهلل  وارتكاب كّل ما يوجب سخطاهلل  االمتناع عن تعّدي حدود. 33

 (4).تسهيل صعوبات سكرات املوت وانتزاع الروح من اجلسد. 31

 .الرمحة اإلهلية عند طول مّدة بقائنا بني أطباق الثرى يف قبورنا. 31

 (5).اسعة وخري املنازلوجعل قبورنا ألرواحنا بعد الفراق من الدنيا دار مرحية وو

 (6).لذنوبنا ومعاصينا يوم القيامة أمام املأل وعاّمة الناساهلل  عدم فضب. 31

 (7).ليحاسبنا ونقف بني يديهاهلل  الرمحة اإلهلية عند موقفنا الذليل يوم نعرض عىل. 02

راب جرس جهنّم عنتد طقدام لئال تزل، فنسقط يف النار عند اضثبات األ. 03

 (8).هاالجتياز من

  (9)تنوير ظلامت قبورنا قبل البعه وإبعاد الرعب والوحشة عنها. 00

 (10).النجاة من شدائد أهوال يوم املصيبة العظمى )يوم القيامة(. 01

                                                
 [70]دعاء «. الّلهم ... اعصمنا به من هّوة الكفر ودواعي النفاق( »3)

 [70]دعاء «. جنانك قائداً حّتى يكون لنا يف القيامة إىل رضوانك و( »... 0)

 [70]دعاء «. القرآن[... لنا يف الدنيا عن سخطك وتعّدي حدودك ذائداً ]أي:  حتّى يكون( »1)

 [70]دعاء «. الّلهم ... هّون بالقرآن عند املوت عىل أنفسنا كرب السياق( »7)

القبتور بعتد  واجعل الّلهم ... بارك لنا يف حلول دار البىل، وطول املقامة بني أطباق الثرى،( »1)

 [70]دعاء «. فراق الدنيا خري منازلنا

 [70]دعاء «. ]أي: مهلكات[ آثامنا الّلهم ... ال تفضحنا يف حارض القيامة بموبقات( »3)

 [70]دعاء «. الّلهم ... ارحم بالقرآن يف موقف العرض عليك ذّل مقامنا( »1)

 [70]دعاء «. ملجاز عليها زلل أقدامناالّلهم ... ثّبت به عند اضطراب جرس جهنم يوم ا( »1)

 [70]دعاء «. ]أي: ظلامت[ قبورنا الّلهم ... نّور به قبل البعه سدف( »1)

 [70]دعاء «. نا به من كّل كرب يوم القيامة، وشدائد أهوال يوم الطامةالّلهم ... نجّ ( »32)



189 القرب من الله
 

 (1).وجوه الظلمة يف يوم احلرسة والندامة بياض الوجه عندما تسودّ . 07

 (2).غرس حمّبتنا يف قلوب اآلخرين. 01

 (3).نكد والشقاء والعرس والتعاسةصيانة حياتنا من ال. 03

 القرب من اهلل
 (4).يدنو ويتقّرب إىل من حياول الدنو والتقّرب منهاهلل  إنّ . 3

 (5).يؤّدي إىل اكتساب أعظم الفوائد واملنافع، وأبرزها اجلنّةاهلل  القرب من. 0

 االلتحاق بركب إىلعن طريق ترك الذنوب واملعايص يوّفقنا اهلل  تقّربنا إىل. 1

 (6).تعاىلاهلل  الساكنني يف جوار

 (7).درجات، والدعاء وسيلة لنيل الدرجات الرفيعةاهلل  للقرب من. 7

أن تكون لنا كرامة ومنزلة عنتده تعتاىل، اهلل  أكثر ما نحتاج إليه حال ورودنا عىل. 1

 (8).الكتساب هذه املنزلة ت عن طريق العمل والدعاء ت وهلذا ينبغي علينا السعي

وتقف حتاجزًا بيننتا وبتني اهلل  ي أن نحذر من األمور التي تبعدنا عنينبغ. 3

 (9).نصيبنا من القرب منه، ومتنعنا من الوصول إىل ما نبتغيه منه تعاىل

                                                
 [70]دعاء «. لندامةوجوه الظلمة يف يوم احلرسة وا الّلهم ... بّي  وجوهنا يوم تسودّ ( »3)

 [70]دعاء «. الّلهم ... اجعل لنا يف صدور املؤمنني وّداً ( »0)

 [70]دعاء «. الّلهم ... ال هعل احلياة علينا نكداً ( »1)

 [71]دعاء «. القريب إىل من حاول قربك»[، 73]دعاء «. يا من يدنو إىل من دنا منه( »7)

 [1]دعاء «. غنمال تباعدنا عنك ... ومن تقّربه إليك ي( »1)

 [01]دعاء «. معصيتك، الساكنني يف جوارك التاركني لكّل »( الّلهم اجعلني من 3)

 [1]دعاء «. ادننا إىل قربك( »1)

منا عليك( »1)  [1]دعاء «. وكرِّ

 [71]دعاء «. لديك منك، ويصّدّن عاّم أحاول يحظّ وأعذّن مما يباعدّن عنك، وحيول بيني وبني ( »1)
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 القرض  
يعّرض صاحبه إىل التذّل واهلتوان وضتعف املكانتة  ت بصورة عامة ت القرض

سته وتشتتيت االجتامعية، ويؤّدي إىل تنقيص شتأنه وتشتويش ذهنته وإربتاك نف

 فكره، ويوجب له اهلّم والغّم واألرق.

واالستجارة به ليخّلصه من اهلل  ويتطّلب اخلالص من هذا البالء االلتجاء إىل

ذّلة القرض يف احلياة ومن تبعاته بعد الوفاة، ويوّستع عليته متن فضتله ويرزقته 

 (1).الكفاف من القوت ما يغنيه عن الناس

 القضاء والقدر 
 (2).ّل  ء عددًا، وجعل لكّل  ء أمدًا، وقّدر كّل  ء تقديراً كاهلل  حىصأ. 3

عىل عباده إاّل ما فيته اخلتري عّزوجل  اهلل كّله خري، وال يقيضاهلل  إّن قضاء. 0 

 (3).واملصلحة هلم

أن اهلل  ال يتحّقق  ء يف العا  إاّل يف ظل القضاء والقدر اإلهلي، وقد قىض. 1

أوامره، وال جيربهم عىل فعل ما يريد، بل تركهم خمتارين ال يقهر العباد عىل تنفيذ 

 ليتحّمل كّل واحد منهم مسؤولية أفعاله ونتيجة أعامله.

وإذا كان هلل تعاىل قضاء حمتوم يف شؤون العباد، فال يستطيع أحد هتاوز هتذا 

                                                
]أي: تصرّيّن به ذليالً ال ُيعبأ [، وحيار فيه ذهنتي،  هب يل العافية من دين ختلق به وجهي الّلهم ...( »3)

وأعوذ بك يا رّب من هّم الدين وفكره، وشغل التدين ، ويتشّعب له فكري، ويطول بمامرسته شغيل

تته بعتد ستجري بك يا رّب من ذّلته يف احليتاة، ومتن تبعأعذّن منه، وأو وسهره، فصّل عىل حمّمد وآله

 [12]دعاء «. الوفاة، فصّل عىل حمّمد وآله وأجرّن منه بوسع فاضل أو كفاف واصل

 [71]دعاء «. تقديراً  أنت الذي أحصيت كّل  ء عدداً، وجعلت لكّل  ء أمداً، وقّدرت كّل  ء( »0)

 [71]دعاء «. الّلهم ... قضاؤك خرية( »1)



190 القضاء والقدر
 

 (1).املحتوم من القضاء اإلهلي

 القضاء والقدر المحتوم: 
ألّن وقتوع  ؛اىل قضاًء حتتاًم فإّنته البتّد وأن يقتعسبحانه وتعاهلل  إذا قىض. 3

 (2).هكذا قضاء حتمي وجزمي

ليمكننا  ؛وقدره احلتمي حّق اليقنياهلل  ينبغي أن يكون يقيننا بتحّقق قضاء. 0

 (3).حصد أفضل الثامر اإلجيابية من هذا اليقني

 القضاء والقدر غير المحتوم: 
ن و اللوح املحفوظ، وبام أّننا قتادرقضاءه وقدره غري املحتوم يفاهلل  يكتب. 3

بأعاملنا ودعائنا عىل تغيري هذا القضتاء والقتدر، فلهتذا علينتا التوّستل بالتدعاء 

ْمُحيوليثبت كّل خري كتبه لنا، ويمحو كّل ّ  كتبه ليصيبنا )اهلل  والسؤال من اهلل  يا

ُه ُأ ُّ اْل ِتااِب  ِعندا ُيْثبُِ  وا اء وا ا ياشا  (4) [11]الرعد:  .(ما

 (5).ويقضيه بالنسبة إلينااهلل  ّثر دعاؤنا يف حتديد ما يقّدرهؤي. 0

 وقدره: اهلل  الرضا بقضاء
وقتدره ستواء كتان ذلتك موافقتًا أو خمالفتًا اهلل  ينبغي علينا الرضا بقضاء. 3

                                                
ر لذلك، ال يغالب أمرك، و( »... 3)  ىشتئت وأّنت ال جياوز املحتوم من تدبريك، كيتفأنت املقدِّ

 [71]دعاء «. شئت، وملا أنت أعلم به، غري مّتهم عىل خلقك وال إلرادتك

 [71]دعاء «. قضاؤك حتم( »0)

 [17]دعاء «. تنفع به من استيقن به حّق اليقني يف نفاذ أمرك أسألك ... يقيناً ( »1)

 [17]دعاء «. ّ  كتاب قد خال أسألك من خري كتاب قد خال، وأعوذ بك من( »7)

 [71]دعاء «. وخر يل فيام تقيض منه( »1)
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 (1).ملصاحلنا

وقتدره؛ ألّنته تعتاىل ال حيكتم إاّل بالعتدل، بتل اهلل  البّد من الرضا بقضاء. 0

 (2).مع العباد وفق تعامل قائم عىل اإلحسان والتفّضل اهلل يتعامل

وقدره، بل علينا هتاوز حتّد الرضتا وبلتوغ اهلل  ينبغي علينا الرضا بقضاء. 1

 (3).لنا، وتقّبل ما ابتالنا به بسهولةاهلل  مرتبة حمّبة ما رضيه

 اهلل وقدره، وهلذا جيتب علينتا محتداهلل  ، ومنها قضاءةكّلها حسناهلل  أفعال. 7

 (4).ره لناوثنائه إزاء ما يقضيه ويقدّ 

 وقدره أمر صعب، فاحلل هو السؤال متناهلل  إذا شعرنا بأّن الرضا بقضاء. 1

ويسّهل علينا ما نستصعب من حكمته، وأن  ،ليحّبب إلينا ما نكره من قضائهاهلل 

يل ل وال تعجيلهمنا االنقياد ملا أورد علينا من مشّيته حّتى ال نحّب تأخري ما عجّ 

 (5).ر، وال نكره ما أحّب وال نتخرّي ما كرهما أّخ 

 االلتزام بواجبنا يف خصوص الرضتا بقضتاء ت بع  األحيان ت نستصعب. 3

ليستاعدنا يف بتاهلل  وقدره، فيكون موقفنا الصحيب يف هذا املجتال االستتعانةاهلل 

 (6).االلتزام هبذا الواجب

                                                
«. يقني لقبول ما قضيت يل وعيّل، ورّضني بامأخذت يل ومنّ الّلهم صّل عىل حمّمد وآله ووفّ ( »3)

 [37]دعاء 

 [11]دعاء «. احلمد هلل رىض بحكم اهلل... وأخذ عىل مجيع خلقه بالفضل( »0)

 [31]دعاء «. يت يل، ويرّس يل ما أحللت  حّبب إيّل ما رض( »1)

 [31]دعاء «. الّلهم لك احلمد عىل حسن قضائك( »7)

االنقياد ملتا  حّبب إلينا ما نكره من قضائك، وسّهل علينا ما نستصعب من حكمك، وأهلمنا( »1)

لت وال تعجيل متاأّخرت، وال نكتره أوردت علينا من مشّيتك، حّتى ال نحّب تأخري ما عجّ 

 [11]دعاء «. حببت وال نتخرّي ما كرهتما أ

 [00]دعاء «. فيام يرد عيّل منك يالّلهم ... اجعل ... رضا( »3)



192 القلب
 

اهلل  بالتستديد اإلهلتي ليطّيتوقدره إىل اهلل  نحتاج من أجل الرضا بقضاء. 1

ويوّسع بمواقع حكمته صدورنا، وهيب لنا الثقة لنقّر معهتا بتأّن  ،بقضائه أنفسنا

 (1).قضاءه   يتضّمن إاّل اخلري لنا

اإلهلي خالل تعامله معنا ال يكون إاّل عىل ضوء « احلرمان»و« العطاء»إّن . 1 

 ما يقيض علينا ويقّدر.  بكّل اهلل  وينبغي علينا أن نشكر ،احلكمة واملصلحة

موافق هلا، فلهذا ينبغي أن « العطاء»خمالف ألنفسنا، و« احلرمان»ولكن بام أّن 

 (2).«العطاء»أكثر من شكرنا إزاء « احلرمان»يكون شكرنا إزاء 

 (3).لنااهلل  والرضا بحّصتنا فيام قّسماهلل  ينبغي علينا القناعة بتقدير. 1

وقدره احلتمتي أن يغترّي متن هتذا اهلل  ره قضاءال يستطيع أحد فيام لو ك. 32

 (4).القضاء والقدر شيئًا أبداً 

 الق لب
 طيارة القلب: 

 من األدران والشوائب ليصل مرحلة: اهلل  ينبغي أن يطّهر اإلنسان قلبه بطاعة

 عّز وجل.اهلل  هلل، فال حيّب شيئًا يسخط عنهاتكون حمّبته يف امتداد حمّبة . 3

                                                
ألقرَّ معها  ع بمواقع حكمتك صدري، وهب يل الثقةب بقضائك نفيس، ووّس الّلهم ... طيّ ( »3)

 [11]دعاء «. بأّن قضاءك   جير إاّل باخلرية

عىل ما  ]أي: أبعدت[ عنّي أوفر من شكري إّياك ما زويتالّلهم ... اجعل شكري لك عىل ( »0)

 [11]دعاء «. ]أي: أعطيتني[ خّولتني

 [10]دعاء «. أن تقنعني بتقديرك يل، وأن ترضيني بحّصتي فيام قّسمت يل( »... 1)

 [10]دعاء «. ليس يستطيع من كره قضاءك أن يرّد أمرك( »7)
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 (1).متداد سخط اهلل، فال يسخط عن  ء حيّبه اهلليكون سخطه يف ا. 0

 :سالمة القلب
 (2).عّز وجلاهلل  تكمن سالمة القلب يف ذكر عظمة

 القلب وخشية اهلل: 
 واحلتتذر متتن بأستته اهلل  متتن حتتاالت القلتتب املطلوبتتة أن يتلتتّبس بمخافتتة

 (3).وعقوبته

 :انشراح القلب
حه، وكّلام يكون القلب أكثتر يستقبل القلب اإلرشادات الدينية بمقدار انرشا

 (4).انرشاحًا فسيكون أكثر استعدادًا لتقّبل اهلداية

 الميول القلبية: 
ميل قلب اإلنسان إىل فئة معّينة تؤّدي إىل تأّثره هبم والتفاعل مع شخصيتهم، 

وهلذا ينبغي أن نحاول دائاًم أن نوّفر ألنفسنا األرضية التي تدفع ميول قلوبنا نحو 

 (5).ألخيار والسّيام اخلاشعني هللالصلحاء وا

                                                
ستخطك، وال  يرد عيّل حّتى ال أحّب شتيئًا متن الّلهم ... اشغل بطاعتك نفيس عن كّل ما( »3)

 [03]دعاء «. أسخط شيئًا من رضاك

 [1]دعاء «. اجعل سالمة قلوبنا يف ذكر عظمتك( »0)

اجلستد، ويكتون  أشعر من الشتعار وهتو الثتوب التذي يتيل] الّلهم ... أشعر قلبي تقواك( »1)

 [03]دعاء «. [مالصقًا له

 [01]دعاء «. قلبي الّلهم ... ا ح ملراشد دينك( »7)

 [71]دعاء «. واعطف بقلبي عىل اخلاشعني( »1)



192 القمر
 

 القلب والنعم: 
 (1).كثرة النعم تفتن القلب وتدفعه نحو اللهو والغفلة

 صفات قلب المؤمن: 
 ينبغي أن يكون قلب املؤمن يف أيام حياته كّلها مّتصفًا باألمور التالية: 

 فقط وحّب ما يكون يف امتداد حّب اهلل.اهلل  ممتلئ بحّب . 3

 ر اهلل.منشغل بذك. 0

 مرتفع الدرجات نتيجة تلّبسه بحالة اخلوف والوجل من اهلل.. 1

 مكتسب للقّوة عن طريق الرغبة إىل اهلل.. 7

 ونواهيه.اهلل  وااللتزام بأوامراهلل  مائل إىل طاعة. 1

 سائر يف أحّب السبل إىل اهلل. . 3

 (2).راغب للتوّسع يف نيل ما عند اهلل. 1

 (3).الوثوق بام عند اهلل. 1

 القمر
يات اهلل، والتأّمل فيه يكون من أجل استلهام املعاّن التي متتّتن آالقمر آية من 

 تعاىل. باهلل  عالقتنا

                                                
 [10]دعاء «. قلبه مفتون بكثرة النعم عليه( »3)

شتغله بتذكرك، وانعشته بخوفتك وبالوجتل منتك، وقتّوة االّلهم ... فّرغ قلبي ملحّبتك، و( »0)

رغبة فتيام عنتدك باللتّله بالرغبة إليك، وأمله إىل طاعتك، وأجر به يف أحّب السبل إليك، وذ

 [03]دعاء «. أيام حيايت ُكلِّها

 [71]دعاء «. واجعل قلبي واثقًا بام عندك( »1)
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ر ضتوءه يف توينشت ،األماكن املظلمة ت بإذن اهلل ت ءيتومن آيات القمر أّنه يض

 األفق ليزيل اإلهبام عاّم ال ُيبرص، ويمنحه الوضوح ليمكن رؤيته بالعني. 

القمر آيتة متن آيتات ملكته، وعالمتة متن عالمتات ستلطانه، اهلل  كام جعل

 واستعمله بالزيادة والنقصان والطلوع واألفول واإلنارة واخلسوف.

 والقمر يف مجيع هذه األحوال مطيع هلل ومرسع لتنفيذ إرادته تعاىل. 

 (1).ما أعجب ما دّبر يف أمر القمر وألطف ما صنع يف شأنهاهلل  وسبحان

 :رخصائص القم
 (2).خملوق مطيع هلل تعاىل يف سريه وحركته وكامله ونقصان ضيائه. 3

ستوم ردائب رسيع مرتّدد يف املنازل املعّينة املقّدرة له واملتحّرك يف املتدار امل. 0

 (3).له

 (4).فيه من نظام وترتيباهلل  ّثر يف الفلك بحسب ما أودعؤي. 1

هتوره دلتياًل عتىل ابتتداء مفتاح كّل شهر جديد، بحيه يكون ظاهلل  جعله. 7

 (5).الشهر

تعتاىل، اهلل  يف دخوله ابتداًء لتحّقتق أمتور حادثتة ال يعلمهتا إاّل اهلل  جعل. 1

                                                
آمنت بمن نّور بك الظلم، وأوضب بك الُبهم، وجعلك آية من آيتات ملكته، وعالمتة ( »... 3)

من عالمات سلطانه، وامتهنك بالزيادة والنقصان، والطلوع واألفول، واإلنارة واخلسوف، 

ذلك أنت له مطيع وإىل إرادته رسيع، سبحانه ماأعجب ما دّبر يف أمرك، وألطتف متا  يف كّل 

 [71]دعاء «. صنع يف شأنك

 [71]دعاء «. أهّيا اخللق املطيع( »0)

 [71]دعاء «. الدائب الرسيع، املرتّدد يف منازل التقدير( »... 1)

 [71]دعاء «. املترّصف يف فلك التدبري( »... 7)

 [71]دعاء «. مفتاح شهر حادث جعلك( »... 1)



971 قول الحق  
 

 وهذه األمور قد تكون خري وقد تكون ّ .

وهلذا جيدر بنا أن نسأل اهلل، وهو رّبنا ورّب القمر، وخالقنتا وختالق القمتر، 

القمر، أن جيعتل القمتر عنتد ظهتوره ومقّدرنا ومقّدر القمر، ومصّورنا ومصّور 

هالالً مقرونًا بخري وبركة ال متحقها وال تزيلها وال تنقصتها األيتام مهتام كانتت 

 صعبة. 

اهلل  وأن جيعله هالل طاهرة بحيه تكون حياتنا يف ظّل ضيائه عامرة يف طاعتة

 وليس فيها من املعايص واآلثام ما يدّنسها أو ُيذهب بصفائها، ونسأل ،ورضوانه

وأن ، (1)ئاتأن جيعله هالالً مقرونًا باألمن من اآلفتات والستالمة متن الستيّ اهلل 

ر، تر ال يامزجته عستتهالل سعد ال نحوسة فيه، وُيمن النكد معه، ويست» جيعله

 (2).وخري ال يشوبه ّ ، هالل أمن وإيامن ونعمة وإحسان وسالمة وإسالم

وقتدره، اهلل  قضتاءكام ينبغي أن نكتون حتني طلتوع اهلتالل أرىض النتاس ب

 (3).تعّبدًا هلل تعاىل موأزكاهم وأكثره

 قول الحقّ  
قتي عتدم االهتتامم بكثترة من الصفات التي يتحىّل هبا اإلنسان الصتالب واملتّ 

                                                
ومقّدري  سأل اهللّ رّ  ورّبك وخالقي وخالقكأجعلك مفتاح شهر حادث ألمر حادث، ف( »3)

ري ومصوّ  هالل بركة ال متحقهتا  رك، أن يصيّل عىل حمّمد وآله، وأن جيعلكومقّدرك ومصوِّ

]دعتاء «. ئاتستيّ األيام، وطهارة ال تدّنسها اآلثام، هالل أمن من اآلفتات، وستالمة متن ال

71] 

 .71دعاء  (0)

«. الّلهم ... اجعلنا من أرىض من طلع عليه، وأزكى من نظر إليه، وأسعد من تعّبتدلك فيته( »1)

 [71]دعاء 
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  (1).تهم أمام بيان كلمة احلّق الناس أو قلّ 

 قول اهلل
 (2).إّن القول اإلهلي مّتصف باحلكمة والتنزيه عن كّل نقص. 3

 (3).تغيري وتبديل مصانة من أّي  اهلل كلامت. 0

 (4).ال تنفداهلل  كلامت. 1

 القيامة
 (5).فالح اإلنسان يوم القيامة أن يكون من أصحاب اليمني وفوج الفائزين

 :حشر العباد يوم القيامة
ر ته، وحيشتئاوأحبّ اهلل  ر البع  وموقفهم مع أولياءتعند النشور للجزاء حيش

 آخرون وموقفهم دون ذلك. 

ويكتون مستكن الطائفتة الثانيتة  ،مسكن الطائفة األوىل يف جوار اهلل ويكون

 (6).بعيدًا عن اهلل

                                                
عتّز]أي:  قتني يف ... القتول بتاحلّق وإنني بحلية الصاحلني، وألبسني زينة املتّ الّلهم ... حلّ ( »3)

 [02]دعاء «. وإن ندر وقّل وجوده[

 [71]دعاء «. سبحانك قولك حكم»( 0)

 [71]دعاء «. ال مبّدل لكلامتك( »1)

 [71]دعاء «. ال تنفد كلامتك( »7)

 [73]دعاء «. الّلهم ... انظمني يف أصحاب اليمني ... واجعلني يف فوج الفائزين( »1)

موالي وارحم يف حرشي ونرشي، واجعل يف ذلك اليوم مع أوليائك موقفي، ويف أحّبائك ( »3)

 [11]دعاء «. صدري، ويف جوارك مسكنيم



199 یامةالق
 

 :الشيادة يوم القيامة

األرض واملالئكة وغريها من وكّل املخلوقات اإلهلية التي حتيطنا كالسامء . 3

اهلل  ذنإاملخلوقات حميطة بأفعالنا وأقوالنتا ورسائرنتا، وستتنطق يتوم القيامتة بت

 (1).صغرية وكبرية صدرت منّا نا بكّل وتشهد علي

األيام والليايل تشهد يف يوم القيامة بكّل ما قام فيها العبد متن صتغرية أو . 0 

 (2).كبرية يف صعيد الطاعة أو املعصية

 :من مواقف يوم القيامة

حدى مواقف يوم القيامة أّنه تعاىل يناقشنا إزاء متا فعلنتاه وحياستبنا إزاء إ. 3

 تنا.سلوكنا وترّصفا

عنهتا، يعفينتا أن اهلل  وهذا املوقف من املواقف الشديدة التي ينبغي أن نستأل

 (3).ويساحمنا من الوقوف يف هذا املوقف

إحدى مواقف يوم القيامة أّنه تعاىل يعاقبنا إزاء ذنوبنا عن طريق احلّط من . 0

 شأننا وإسقاط منزلتنا من خالل كشف السرت عنّتا أمتام أعتني املتأل وإظهتار متا

 (4).كتمناه وأخفيناه

                                                
يومي هذا  سكنتهام من مالئكتك وسائر خلقك يفأشهد سامءك وأرضك من أُ الّلهم إّّن ... ( »3)

 [3]دعاء ...«. وساعتي هذه وليلتي هذه ومستقري هذا 

 [77]دعاء «. حّتى ال يشهد ّناره علينا بغفلة وال ليله بتفريط( »... 0)

 [73]دعاء «. ناقشني بام اكتسبتالّلهم ... ال ت( »1)

ختربي،  وال تكشف مستوري ... وال تعلتن عتىل عيتون املتأل ،الّلهم ... ال تربز مكتومي( »7)

[، 73]دعتاء «. شتناراً  أخف عنهم ما يكون نرشه عيّل عارًا، واطو عنهم ما يلحقنتي عنتدك

 [71]دعاء «. وال هتلكني يوم تبىل الرسائر»
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 الكبر
 :سلبية الكبر

ينبغي علينا االجتناب من الكرب؛ ألّن هذه الرذيلة متيل علينا النظر إىل أنفستنا 

 بمعيار العظمة وتوحي لنا اعتبار أنفسنا أفضل من اآلخرين، وهذا ما ال يرتضيه

 (1).لعباده، فلهذا جيب علينا توّخ احلذر لعدم االبتالء هبذه الرذيلةاهلل 

 :االبتعاد عن الكبر
أن ال يرفعنا يف الناس درجة اهلل  إحدى طرق االبتعاد عن الكرب أن نطلب من

إاّل أنزلنا مثلها عند أنفسنا، وأن ال حيدث لنا عّزًا ظتاهرًا إاّل أحتدث بقتدره ذّلتة 

 (2).باطنة عند أنفسنا

 كرم اهلل 
 (3).والكرم جواد، ويّتصف جوده بمنتهى العطاء واإلحساناهلل  إنّ . 3

يف منتهى الكرم بحيه تتحّقق آمال وأمنيات العبتاد دون أن تصتل اهلل  إنّ . 0

أوعية طلبات العباد بفي  اجلتود اإلهلتي دون أن  ءإىل ّناية اجلود اإلهلي، ومتتىل

 (4).يقّل يف خزائن العطاء اإلهلي قيد أنملة

                                                
 [02]دعاء «. ني بالكربالّلهم ... ال تبتلي( »3)

عّزًا ظاهرًا  الّلهم ... ال ترفعني يف الناس درجة إاّل حططتني عند نفيس مثلها، وال حتدث يل( »0)

 [02]دعاء «. إاّل أحدثت يل ذّلة باطنة عند نفيس بقدرها

 [71]دعاء «. جواد ما أوسعك( »1)

دك أوعيتةالطلبات، انرصفت اآلمال دون مدى كرمك باحلاجات، وامتتألت بفتي  جتو( »7)

 [73]دعاء «. وتفّسخت دون بلوغ نعتك الصفات
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إصتالح أمورنتا، إّن الكرم اإلهلي هو الذي يقتيض اهتامم البتاري تعتاىل ب. 1 

 (1).وإبعادنا عن األمور السلبية

وأباح جوده وكرمه وعطاءه جلميع  ،أبواب فضله جلميع الراغبنياهلل  فتب. 7

 (2).السائلني

رة تيده باخلريات، وكرمته تعتاىل عتام للجميتع، وخرياتته منتشتاهلل  بسط. 1

 (3).للمستحق وغري املستحق

لتذي يستتحق االّتكتال عتىل جتوده هو امللجأ احلقيقتي الوحيتد ااهلل  إنّ . 3

 (4).وكرمه

كريم؛ إن سأله العباد أعطاهم، وإن   يسألوه ابتدأهم بالعطتاء متن اهلل  إنّ . 1

 (5).بالبخل أبداً اهلل  دون طلب أو استحقاق، وال يوصف

عىل من ال يستحقون اجلود، ولتو شتاء أن يمتنعهم متن عطائته اهلل  جيود. 1 

 (6).عليهم ويرزقهم من دون استحقاقهم لذلكملنعهم، لكنّه تعاىل يتفّضل 

دائاًم ليتفّضل علينا بعطائه وكرمه وسخائه، وذريعتنا يف اهلل  إّننا نتوّسل إىل. 1 

 (7).زائنه كثرة العطاء والكرم والسخطهذا املجال أّنه تعاىل ال تنقص خ

                                                
 [02]دعاء «. الّلهم ... أصلحني بكرمك( »3)

 [73]دعاء «. بابك مفتوح للراغبني وجودك مباح للسائلني( »0)

 [71]دعاء «. سبحانك بسطت باخلريات يدك( »1)

«. جلواد بام سئلت من فضتلكأنت ... ا»[، 10]دعاء «. ّتكلأإهلي ... عىل جودك وكرمك ( »7)

 [71]دعاء 

 [71]دعاء «. كديتأواستميب فضلك فام  ،عطيت، و  تسأل فابتدأتأولقد ُسئلت ف( »1)

أفعالتك  الّلهم ... هود عىل من لو شئت منعته ... ]وهو[ أهل منك للمنع، غري أّنك بنيت( »3)

 [71]دعاء «. عىل التفّضل

 [11]دعاء «. ما ال ينقصك بذله تي يا إهل تستوهبك أالّلهم إّّن ( »1)



معارف الصحیفة السجادیة 211
 

ه أّي ألّنه تعتاىل ال يبتغتي متن عطائت ؛إزاء عطائه وكرمه أبداً اهلل  ال يندم. 32

 (1).عوض، ليندم إذا   حيصل عىل ذلك العوض

 (2).اإلحسان اإلهلي أفضل دليل عىل أّنه تعاىل واسع كريم. 33

كريم، وهلذا ال يكافئ عبده ما يساوي عمله، بل يعطتي باحلستنة اهلل  إنّ . 30

 (3).عرش أمثاهلا، ويعطي بالشكر زيادة، ويعطي إزاء القليل الكثري

 الكيد والمكر اإللهي
معاملة أهل الكيد واملكتر متع متن يستتحقون ذلتك، وعلينتا اهلل  يتعامل. 3

علتيهم ويمكتر هبتم، بتل ينبغتي أن نكتون ممتن اهلل  التحّرز لئال نكون ممن يكيد

 (4).ويكيد ويمكر لنا ضّد أعدائنااهلل  رناتينص

يتعامل البع  مع التعاليم اإلهلية من منطلق املكر فيخدعون بذلك أنفسهم، . 0

 (5).أن يمكر هبم ويرتكهم يف طغياّنم يعمهونعّزوجل  ا ما جيعل الباريوهذ

 اللسان  
 سان: لصيانة ال

 :ما يلزم إبعاد اللسان منه

                                                
 [71]دعاء «. الّلهم ... يا من ال يندم عىل العطاء( »3)

 [31]دعاء «. إحسانك دّلني( »0)

 [71]دعاء «. الّلهم ... يا من ال يكافئ عبده عىل السواء( »1)

ر تالنصت عتلا]أي: اجكد لنا وال تكد علينا، وامكر لنا وال متكر بنا، وأدل لنتا وال ُتتِدل منّت( »7)

 [1]دعاء «. وال هعل النرص والغلبة ألعدائنا علينا[ ،ناوالغلبة لنا عىل عدوّ 

 [71]دعاء «. وال متكر   فيمن متكر به( »1)
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 اإلكثار من الكالم فيام ال ينبغي. . 0   استعامل ألفاظ الفحش.. 3

 الشهادة بالباطل.. 7   شتم أعراض الناس.. 1

 (1).نيسّب املؤمن. 3    اغتياب املؤمنني.. 1

 :استخدام اللسان

 ما يلزم اإلكثار من استخدام اللسان فيه: 

  الثناء عىل اهلل.. 0   النطق باحلمد هلل.. 3

 شكر نعم اهلل.. 7  متجيد وتقديس اهلل. . 1

 (2).حصاء منن اهللإ. 3  االعرتاف بإحسان اهلل.. 1

    (3).النطق باهلدى. 1

 (4).ء عليهوشكره وذكره والثنااهلل  النطق بحمد. 1

 اللطف اإللهي  
 (5).يف منتهى اللطف والرأفةاهلل  إنّ . 3

وله تعاىل ألطاف ورمحة  ،ورمحة عامة تشمل مجيع العباد اً إّن هلل تعاىل ألطاف. 0

                                                
باطتل أو  وما أجرى عىل لساّن من لفظتة فحتش أو ُهجتر أو شتتم عترض أو شتهادة( »... 3)

 [02]دعاء «. اغتياب مؤمن غائب أو سبِّ حارض وما شابه ذلك

لنعمتتك،  غراقتًا يف الثنتاء عليتك، وذهابتًا يف متجيتدك، وشتكراً إنطقًا باحلمد لتك، و( »... 0)

 [02]دعاء «. وإحصاًء ملننك ،واعرتافًا بإحسانك

 [02]دعاء «. نطقني باهلدىأالّلهم و( »1)

 [01]دعاء «. نطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك لساّنأو( »7)

 [71]دعاء «. ألطفك، ورؤوف ما أرأفك سبحانك من لطيف ما( »1)
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خاصة حيصتل عليهتا التبع  دون التبع ، ومتن ستبل احلصتول عليهتا هتو 

 (1).«الدعاء»

 (2).وعناية خاصة للصاحلني اً هلل لطف إنّ . 1

 يل والنهارالل
ته، ومّيز بينهام بقدرته، وجعل لكّل واحد منهام إّن اهلل . 3 خلق الليل والنهار بقوَّ

حّدًا حمدودًا وأمدًا ممدودًا، يولج كّل واحتد متنهام يف صتاحبه، ويتولج صتاحبه 

 (3).«فيه

ظلمة الليل وخيرج منها ضياء النهار، فيأيت الفجر معلنًا عن بتدء اهلل  يشّق . 0

 (4).إليهاهلل  ه إىل طلب الرزق وفق نظام األسباب الذي أرشدنالنتوّج يوم جديد 

تعاقب الليتل والنهتار ليستتفيد متنهام اإلنستان لتتوفري غذائته اهلل  جعل. 1 

 (5).ومستلزماته احلياتية

 :فائدة النيار

ر هبتا اإلنستان متا تالنهار مضيئًا ليكون هذا الضوء وسيلة يبصتاهلل  جعل. 3

                                                
 [73]دعاء «. فرشني مهاد كرامتك، وأوردّن مشارع رمحتكأالّلهم ... ( »3)

 [71]دعاء «. وكن يل كام تكون للصاحلني( »0)

 .3دعاء  (1)

رّصتنا متن تصباح، ومّتعتنا به من ضوء النهار، وبالّلهم فلك احلمد عىل ما فلقت لنا من اإل( »7)

 [3]دعاء «. قواتمطالب األ

]أي:  ]أي: يطعمهتم به[وينشتئهم وهم بهذخلق الليل والنهار... بتقدير منه للعباد، فيام يغ( »1)

 [3]دعاء «. يهم[ عليهيربّ 
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عتىل صتيانة نفسته متن اآلفتات واألرضار املتوّجهتة إليته، حوله فيكون أقتدر 

واالحرتاز من الوقوع يف الرشور التي قد يقع فيهتا لتياًل نتيجتة عتدم رؤيتهتا يف 

 (1).الظالم

يف احليتاة اهلل  يتوّجه فيه اإلنسان عن طريق التمّسك باألسباب التي أودعها. 0

 (2).سب الدنيوية واألخرويةونيل املكااهلل  لطلب الرزق اإلهلي والعمل يف سبيل

 فائدة الليل: 

وليتدفع عتن  ،الليل ليلتجئ فيه اإلنستان إىل الستكون واالستتقراراهلل  خلق

نفسه التعب احلاصل من اجلهود التي بذهلا خالل النهار، ليحصل يف ظّل هتدوء 

الليل عن طريق االسرتاحة واالستمتاع والنوم عىل املزيد من احليويتة والنشتاط 

 (3).والقّوة

 المال  
 :تقييم اآلخرين على ضوء المال

 :وسيلة لتقييم اآلخرين، ومن اخلطأ« املال»ال يعّد 

                                                
 [3]دعاء «. مّتعتنا به من ضوء النهار... ووقيتنا فيه من طوارق اآلفات( »3)

إىل رزقته،  يته متن فضتله، وليتستببوا[ ليبتغتوا فخلق هلم النهار مبرصًا]أي: منتريًا مضتيئاً ( »0)

]دعتاء «. يف أختراهم ودرك اآلجل ،جل من دنياهماويرسحوا يف أرضه، طلبًا ملا فيه نيل الع

3] 

إلنسان فيتبعته[ ا خلق هلم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب وّنضات]أي: ما يقوم هبا( »1)

]أي:  اً مت، فيكون ذلك هلم مجاالنصب]أي: التعب[، وجعله لباسًا ليلبسوا من راحته ومنامه

 [3]دعاء «. ولينالوا به لّذة وشهوة ،راحة ونشاطًا[ وقّوة
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 خّسة وذّلة.« الفقر»أن نعترب 

  ف وعّزة.« ىالغن»وأن نعترب 

 (1).ته عبادة اهللبل الرشيف من ّ فته طاعة اهلل، والعزيز من أعزّ 

 :االستخدام الخاطئ للمال

 من قبيل: اإلرساف، التبذير، البخل واإلفراط يف مجعه.  ،خاطئةُيستخدم املال بصورة 

متن قبيتل: العطتاء، الكترم، االقتصتاد  ،وُيستخدم املتال بصتورة صتحيحة

 واالنفاق يف سبيل اهلل.

ويمنعنا بلطفته عتن التبتذير،  ،ليلهمنا بفضله حسن التقديراهلل  وعلينا الدعاء من

 (2).ننفقه حمصورًا يف وجه اخلري وجيعل رزقنا من الطريق احلالل، وجيعل ما

 :الدعاء لطلب المال

اهلل  املال والثروة وسيلة يمكن استخدامها للخري، وهلذا حيّق لنتا التدعاء متن

 (3).لريزقنا الكثري من املال والثروة

 :االختبار اإللي  للعباد بالمال

الظلتم  العباد باملال لريى هل يدفعهم ذلك إىل الغرور أو العجب أواهلل  خيترب

                                                
 الّلهم ... اعصمني من أن أظّن بذي عتدم خساستة أو أظتن بصتاحب ثتروة فضتاًل، فتإنّ ( »3)

 [11]دعاء «. ته عبادتكالرشيف من ّ فته طاعتك، والعزيز من أعزّ 

حستن  وقتّومني بالبتذل واالقتصتاد، وعّلمنتي ،الزديادالّلهم ... احجبني عن الرسف وا( »0)

ه يف أبتواب التقدير، واقبضني بلطفك عن التبذير، وأجر من أسباب احلالل أرزاقي، ووّجت

 [12]دعاء «. نفاقيإالرّب 

 [11]دعاء «. ]أي: ال تنقطع وال تزول[ الّلهم ... مّتعنا بثروة ال تنفد( »1)
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 أو الطغيان.

الدعاء  ت إضافة إىل بذل املساعي يف ساحة هتذيب النفس ت وهذا ما حيّتم علينا

 (1).ليبعد عنّا من املال ما يوجب لنا التلّبس هبذه الرذائلاهلل  من

 االقتصاد ف  المعيشة: 

حيتاج اإلنسان يف حياته إىل مراعتاة االقتصتاد يف أمتوره املعاشتية، وااللتتزام 

 (2).االعتدال، واالجتناب من حالة اإلفراط والتفريط يف رصفه للامل بحالة

  اهلل مالكية
 :نماذج من ممتلكات اهلل

 :السامء وما فيها من كائنات. 3

 كالكواكب السّيارة.  ،متحّركة. ب   كالنجوم الثابتة. ،ساكنة. ألف

 كاملالئكة املقيمني يف أماكنهم.  ،مقيمة. ج

 كة غري املقيمني، الستلزام نزوهلم بني احلني واآلخر إىل األرض.كاملالئ ،غري مقيمة. د

 األرض وما فيها من كائنات: . 0

 وانات واحلرشات.يكاحل ،متحّركة. ب   كاجلبال واألحجار. ،ساكنة. ألف

 كاألشجار والكائنات احلّية املتواجدة يف مكان واحد. ،مقيمة. ج

 احلّية املهاجرة بني احلني واآلخر.كاملياة اجلارية والكائنات  ،غري مقيمة. د

                                                
بغتي أو متا  ]أي: غرورًا وعجبًا[ أو تأّديتًا إىل ل ما حيدث يل خميلةالّلهم ... ازو عنّي من املا( »3)

 [12]دعاء «. ب منه طغياناً أتعقّ 

 [02]دعاء «. الّلهم ... مّتعني باالقتصاد( »0)
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اجلتتو والفضتتاء بتتني الستتامء واألرض، ومتتا فيتته متتن األمتتور املعروفتتة . 1

 والواضحة كالسحاب، وما فيه من أمور خمفية ومسترتة.

 حتت الثرى وما يف جوف األرض من أمور خمتبئة ومسترتة علينا.. 7

ته وإذنته وتتدبريه خاضعة لسلطانه تعاىل وهيمنتته ومشتيئاهلل  وكّل ممتلكات

 (1).وقضائه وقدره

 محّبة اهلل
 (2).فوق رغبة الراغبنياهلل  ينبغي أن تكون رغبتنا إىل. 3

والشوق إليه عتن طريتق التدعاء اهلل  يستطيع اإلنسان أن حيصل عىل حمّبة. 0

 (3).والسؤال منه تعاىل ليهب له ذلك

عتىل هلل ا رصف حّبته وشتوقه نحتو ت بع  األحيان ت يستصعب اإلنسان. 1

الرغم من بذله املساعي يف هذا الصعيد، فيكون موقفه الصتحيب يف هتذا املقتام 

 (4).إليه تعاىل ال ليشء آخر ليجعل هواه متوّجهاً باهلل  االستعانة

 مساعدة اآلخرين
 (5).خرينحيب لنا أن نكون سببًا إليصال اخلري واإلحسان لآلاهلل  إنّ . 3

                                                
كتّل واحتد  أصبحنا وأصبحت األشياء كّلها بجملتها لك سامؤها وأرضها، ومتا بثثتت يف( »3)

تنّ  ومقيمة وشاخصة، ،منهام ساكنة ومتحّركة ]أي: استترت[ حتتت  وما عال يف اهلتواء ومتا ك 

 [3]دعاء «. ]أي: الرتاب[... الثرى

 [71]دعاء «. واجعل رغبتي إليك فوق رغبة الراغبني( »0)

 [03]دعاء «. الّلهم ... امنن عيّل بشوق إليك( »1)

 [00]دعاء «. الّلهم ... اجعل هواي عندك( »7)

 [02]دعاء «. ريالّلهم ... أجر للناس عىل يدي اخل( »1)
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خرين باملّن علتيهم، ومثتال ذلتك: أن لآل ينبغي علينا أن ال نفسد عطاءنا. 0

ا رهم بصتورة مزعجتة ومتكتّررة بتام أحستنّ نعرّيهم بام تفّضتلنا علتيهم أو نتذكّ 

 (1).عليهم

 المطر
 :الغيوم المباركة

 أمطارهتا الغزيترة عتىل رشتلتناهلل  إّن الغيوم املحّملة بالغيه والتتي يستوقها

ألّّنتا متتّد  ؛محتة اإلهليتةنباتات األرض يف مجيع النواحي مظهتر متن مظتاهر الر

 (2).باحلياة وتصوّنم من اجلدب والقحطاخلالئق 

 :إحياء األرض بالمطر
إحياء األرض نتيجة هطول األمطار وبلوغ النباتات مرحلة البهجة والنضارة 

 (3).عىل عبادهاهلل  ونضج الثامر مظهر من مظاهر نعم

 :دور المالئكة ف  هطول األمطار
اهلل  ألّّنم موّكلون من قبل ؛هطول األمطار عىل األرض حيرض املالئكة الكرام

 (4).يف إنزال املطر من السحاب إىل األرض

                                                
 [02]دعاء «. الّلهم ... أجر للناس عىل يدي اخلري، وال متحقه باملن( »3)

 ]أي: الغزير[ من السحاب املنستاق  علينا رمحتك بغيثك املغدقرشوان ،الّلهم أسقنا الغيه( »0)

 [31]دعاء «. ]أي: اجلميل[ يف مجيع اآلفاق أرضك املونق ]أي: املرسل[ لنبات

«. الزهترة ]أي: متام نضجها[، وأحي بالدك ببلتوغ يناع الثمرةإ.. امنن عىل عبادك بالّلهم .( »1)

 [31]دعاء 

 [31]دعاء ...«. وأشهد مالئكتك الكرام السفرة بسقي ( »7)
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 الرعد والبرق: 
الرعد والربق آيتان متن آيتات اهلل، وعونتان متن أعتوان اهلل، يتستارعان إىل 

 (1).طاعته تعاىل برمحة نافعة أو نقمة ضاّرة

 :مطر الخير ومطر السوء
 ر خري ورمحة ومطر سوء ونقمة.ينقسم املطر إىل مط

 لريسل علينا مطر الرمحة ويقينا من مطر النقمة.اهلل  وعلينا أن نسأل

 (2).وأن جيعل مطر السوء للمرشكني وامللحدين

 :األمطار النافعة والضارة
أن يمّن علينا دائاًم اهلل  من األمطار ما هو نافع ومنها ما هو ضار، ونحن ندعو

تكون وافرة ودائمية وواسعة السيالن والتتدّفق واالّنتامر  باألمطار النافعة التي

 :وعظيمة القطر، بحيه

 هبا ما مات.اهلل  حييي. 3 

 هبا ما فات.  يردّ . 0 

 خيرج هبا ما آت.. 1

                                                
برمحة نافعة أو  الّلهم إّن هذين آيتان من آياتك، وهذين عونان من أعوانك يبتدران طاعتك( »3)

 [13]دعاء «. نقمة ضارة

الّلهتم صتّل عتىل حمّمتد  وال تلبسنا هبام لباس التبالء. ،لّلهم ... فال متطرنا هبام مطر السوءا( »0)

هتا، وال تصبنا فيها أذاها ومرّض  انّ عوآله، وأنزل علينا نفع هذه السحائب وبركتها، وارصف 

رستلتها ستخطة، فإّنتا أو ،الّلهم وإن كنت بعثتهتا نقمتة ب فة، وال ترسل عىل معايشنا عاهة.

وأدر  ،ركنيتإليك يف سؤال عفوك، فمتل بالغضتب إىل املشت ونبتهل ،تجريك من غضبكنس

 [13]دعاء «. امللحدين رحى نقمتك عىل
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 (1).يوّسع هبا األقوات. 7

 :مطرالالدعاء لطلب 

 يذائنا أو حرماننتا متن خريهتاإل أن ال جيعل نزول األمطار سبباً اهلل  نسأل. 3

 (2).وبركاهتا أو سببًا يف إفساد زرعنا واإلرضار بثامرها

عندما تعاّن مناطقنا من اجلدب بسبب انقطاع املطتر، فستيكون انتدفاعنا . 0 

 (3).أكثراهلل  طر منلطلب امل

عندما نعاّن من قّلة املطر، فإّننا سنعيش حالتة االستتياء والغضتب، وقتد . 1

أن يرزقنتا املطتر اهلل  اهلل، وهلتذا نتدعو يشغلنا هذا احلرمان بطلب الرزق من غري

 (4).حر صدورنا برزقه هذا وال يشغلنا عنه بغريهوليخرج 

أن تأتينا هتذه األمطتار عترب ستحب مرتاكمتة ومقرونتة بالرعتد اهلل  ونسأل

وأن تكون هذه األمطار هنيئتة وال يتبعهتا تعتب أو نصتب، وال تكتون  ،والربق

لتغ حتّد التفتريط، بتل تكتون متعادلتة ذات فراط أو قليلتة تباإل كثرية تبلغ حدّ 

 عواقب حسنة وحممودة.

وتكون هذه السحب نافعة للعشب والنبات، ومؤّديتة إىل خصتوبة األرا  

                                                
]أي :ستيالنه[،  الّلهم ... امنن عىل عبادك ... بسقي منك نافع، دائتم غتزره، واستع درره( »3)

ما قد فات، وختترج  به وتردّ  ،وابل]أي: مطر عظيم القطر[ رسيع عاجل، حتيي به ما قد مات

 [31]دعاء «. به ما هو آت، وتوّسع به يف األقوات

]أي: شديدًا مؤذيًا، واملرجوم مجع  ]أي: نزول املطر[ علينا رجوماً  الّلهم ... ال هعل صوبه( »0)

 [31]دعاء «. ]أي :ماحلًا[ رجم وهو ما يرجم به ويطرد[، وال هعل ماءه علينا أجاجاً 

 [13]دعاء «. دنا بسقياكالّلهم هب حمل بال( »1)

 [13]دعاء «. الّلهم أخرج وحر صدورنا برزقك، وال تشغلنا عنك بغريك( »7)
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بحيتته تتتنعش النباتتتات املتنكستتة نتيجتتة العطتتش وهتترب النباتتتات الذابلتتة 

 (1).واملنكرسة

ُثّم هتري ميتاه هتذه الستحب عتىل األرض، وختلتق روا  صتغرية صتاحلة 

ق منهتا املتاء يتتدفّ فاألّنتار  للزراعة ولرعي األغنام، ومتأل اآلبار العميقة، ومتأل

نتيجة كثرة األمطار، فيؤّدي ذلك إىل ازدهار األشتجار وانخفتاض األستعار يف 

ويتبعته ستّد فقترهم  ،فيتبعه االنتعاش للبهتائم واخللتق ،مجيع األقطار والبلدان

م متن طّيبتات الترزق، فينمتو التزرع وزوال احتياجاهتم، ويّتسع نطاق انتفتاعه

 (2).ويكثر اللبن يف الرضوع، فيزيدنا ذلك قّوة إىل قّوتنا

 :المطر والرياح
 إّن من الرياح املقارنة لنزول األمطار ما هو نافع، ومنها ما هو ضار.

أن يقينا من الرياح شديدة احلّر ومن الرياح شديدة التربد اهلل  وعلينا أن نسأل

 (3).واملشؤومة

                                                
 املرتفتع[، غتري ملته ]أي: يسمع منه صوت الرعد سحابًا مرتاكاًم هنيئًا مريئًا طبقًا جملجالً ( »3)

دُقهُ ]أي: غري دائم وال مقيم[  ر[.الّلهم اسقنا ]أي: ليس برقه خاليًامن املط ب برقه، وال خلّ و 

]أي:  ]أي: خصيبًا حمصبًا[ عريضتًا واستعًا غزيترًا، تترّد بته النهتي  غيثًا مغيثًا مريعًا ممرعاً 

 [31]دعاء «. ]أي :املكسور[ النبات املنتكسة قامته من العطش[ وهرُب به املهي 

]أي: اآلبتار  اب  الصغرية[، ومتأل منه اجلباالّلهم اسقنا سقيًا تسيل منه الظراب]أي: الرو( »0)

العميقة[، وتفّجر به األّنار، وتنبت به األشجار، وترخص بته األستعاريف مجيتع األمصتار، 

وتتدّر بته  ،وتنعش به البهائم واخللق، وتكّمل لنا به طيبات الترزق، وتنبتت لنتا بته التزرع

 [31]دعاء «. الرضع، وتزيدنا به قّوة إىل قّوتنا

 من السحاب[ علينا سمومًا، وال هعتل بترده عليناحستوماً  ]أي: الظل الّلهم ال هعل ظّله( »1)

 [31]دعاء «. ]أي: نحسًا ومشؤومًا[
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 لمعادا
 (1).املصرياهلل  إىل

 :خرةالدنيا مزرعة اآل

اهلدف األسايس الذي ينبغي أن نبتغيته يف حياتنتا هتو الفتوز يف املعتاد ونيتل 

 (2).من قبل الكرام الكاتبني ناالسالمة عند مراقبة أعامل

 :الحساب الدقيق ف  المعاد

 م القيامة، وكفىخافية يف األرض وال يف السامء إاّل أتى هبا يواهلل  ال ختفى عىل

 (3).زيًا وكفى به حسيباً اجباهلل 

 :أهوال المعاد

ليهب اهلل  ود، وهلذا علينا السؤال والترّضع منؤوعقبات ك إّن للمعاد أهواالً 

 (4).لنا أمن هذا اليوم العسري

 :موقفنا الصحيح من المعاد

اخلتوف  ،ينبغي أن نعيش يف خصوص املعاد بني حالتي اخلتوف والرجتاء. 3

                                                
 [13]دعاء «. الّلهم ... إليك املصري( »3)

 [02]دعاء «. الّلهم ... ارزقني فوز املعاد وسالمة املرصاد( »0)

جازيًا وكفتى  ى بكوأنت ال ختفى عليك خافية يف األرض وال يف السامء إاّل أتيت هبا، وكف( »1)

 [12]دعاء «. بك حسيباً 

 [02]دعاء «. الّلهم ... هب يل أمن يوم املعاد( »7)
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 (1).والقرب منهاهلل  للحساب والشوق إىل لقاءاهلل  الوقوف بني يدمن 

 (2).واحلذر من إنذارهاهلل  ينبغي اهليبة من وعيد. 0

 :االنتصاف ف  القيامة

 إّن الطريقة يف احلساب اإلهلي للمظا  بني العباد يف يوم القيامة عبارة عن: 

 أخذ حسنات الظا  وإضافتها إىل حسنات املظلوم.

 (3).خذ سّيئات املظلوم وإضافتها إىل سّيئات الظا أو أ

 :اليالكون يوم القيامة
 ني بام أوعد اهلل.املستخفّ . 3

 املتعّرضني ملقت اهلل. . 0

  (4).املنحرفني عن سبيل اهلل. 1

 معرفة اهلل
 (5).يعّرف نفسه للعباداهلل  إنّ . 3

                                                
 [71]دعاء «. وأخفني مقامك وشّوقني لقاءك( »3)

 [71]دعاء «. وحذري من إعذارك وإنذارك ،اجعل هيبتي يف وعيدك( »0)

لني بالقصاص[من حسنايت أو ]أي: تعام حّتى ال يبقى عيّل  ء منه تريد أن تقاصني به( »... 1)

 [00]دعاء «. تضاعف به من سّيئايت يوم ألقاك يا رّب 

متن  ني بتام أوعتدت، وال هتلكنتي متع متن هتلتكوال متحقني فتيمن متحتق متن املستتخفّ ( »7)

ّن ]دعتاء «. ستبلك ]أي: هتلكني[ فيمن ُتت ربِّ من املنحترفني عتن املتعّرضني ملقتك، وال ُتت ربِّ

71] 

 [3]دعاء «.  عىل ما عرفنا من نفسهاحلمد هلل( »1)
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موجتودًا يف  اهلل ره بحيته يكتونويصتوّ اهلل  ال يستطيع العقتل أن يمّثتل. 0

 (1).الواقع اخلارجي بتلك الصورة

 األوهام قارصة عن تصّور ذات اهلل. . 1

 والعقول عاجزة عن إدراك كيفية اهلل.

  (2).واألبصار غري قادرة عىل معرفة مكان اهلل

 :العمل بربوبية اهلل
 (3).بع  أبواب العلم بربوبيته هلعباداهلل  يفتب. 3

 (4).تعاىلاهلل  ّل اإلنسان عىل ربوبيةاإلخالص هلل يف توحيده يد. 0

 خالقمكارم األ 
ولزوم اجلامعتة املّتبعتة للحتّق، اهلل  كامل التحيّل بمكارم األخالق دوام طاعة

 (5).ورف  أهل البدع وأصحاب اآلراء املستحدثة املخالفة للدين والرشع املبني

 قين: حلية الصالحين وزينة المتّ
إصتالح ذات  ،الشتفقة ، ّ الشتمل ،لعتداوةَخاد اإ ،كظم الغيظ ،بسط العدل

                                                
 [71]دعاء «. أنت الذي ...   متثَّل فتكون موجوداً ( »3)

األبصتار  أنت الذي قرصت األوهام عن ذاتيتك، وعجزت األفهام عن كيفيتك، و  تدرك( »0)

 [71]دعاء «. تكنيّ أيموضع 

 [3]دعاء «. لنا من أبواب العلم بربوبيته[ اهلل]أي: فتب( »1)

 [3]دعاء «. ]أي: دّلنا اهللّ عىل ربوبيته[ من اإلخالص له يف توحيده نا عليهدلّ ( »7)

الطاعتة،  وألبسني زينة املّتقني ... وأكمل ذلك يل بتدوام ،الّلهم ... حّلني بحلية الصاحلني( »1)

 [02]دعاء «. ولزوم اجلامعة، ورف  أهل البدع، ومستعميل الرأي املخرتع
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التواضع وحسن الستلوك  ،سالسة الطبع ،إخفاء العيوب ،ر املعروفتنش ،البني

 ،اإليثار والتضحية ،السبق إىل الفضيلة ،طيب املعا ة ،الوقار والرزانة ،والسرية

 (1).التفّضل واإلحسان ابتداءً  ،ترك تعيري اآلخرين

 المالئكة
 :خصائص المالئكة

ْعُصونا ). 3 ُرونا اهلل   اا يا ا ُيْؤما ُلونا ما ْفعا يا ُهْم وا را ا أاما  (2)[3التحريم: ] .(ما

مجيع متا ينتاط هبتم متن واجبتات، وال  ذال يمّلون من االستمرار يف تنفي. 0

يصتتيبهم يف أداء وظتتائفهم التتوهن والتعتتب الشتتديد والتوّقتتف بعتتد النشتتاط 

 (3).واملثابرة

 (4).الشهوات اهلل ال تشغلهم عن تسبيب. 1 

 (5).السهو أو النسيان أو الغفلةاهلل  ال يمنعهم عن تعظيم. 7

                                                
الغتيظ، وإطفتاء  حلية الصاحلني، وألبسني زينة املتّقني يف بسط العتدل، وكظتمالّلهم ... حّلني ب( »3)

 ذات البتني، وإفشتاء العارفتة وضّم أهل الفرقة، وإصالح ،]أي: إَخاد العداوة بني الناس[ النائرة

]أي: سالسة الطبتع  ]أي: إخفاء األمراملعيب[، ولني العريكة وسرت العائبة ،]أي: نرش املعروف[

]أي: الوقتار  ]أي :التواضع[، وحسن السرية، وسكون التريب وخف  اجلناح ،يعة[وهدوء الطب

يثتار إو ،]أي: االختالط مع الناس ومعايشتهم[، والسبق إىل الفضتيلة والرزانة[، وطيب املخالقة

 [02]دعاء «. التفّضل، وترك التعيري، واإلفضال عىل غري املستحق

 .1( دعاء 0)

]دعتاء «. ]أي: تعتب شتديد[ وال فتتور ، وال إعياء من لغوبال تدخلهم سأمة من دؤوب( »1)

1] 

 [1]دعاء «. ال تشغلهم عن تسبيحك الشهوات( »7)

 [1]دعاء «. ال يقطعهم عن تعظيمك سهو الغفالت( »1)
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وجتل، عزّ اهلل  وأبصارهم خاشعة إجالالً لعظمتة ،ةأرؤوسهم دائاًم مطأط. 1

 (1).قطاهلل  وال يرفعون طرفهم أبدًا، وال يصدون النظر إىل

 (2).وجلعزّ اهلل  يعيشون دائاًم حالة الرغبة يف اكتساب نعم. 3

 (3).تعاىلاهلل  يعيشون دائاًم حالة الولع والتلّهف إىل ذكر نعم. 1

 (4).وجالل كربيائهاهلل  يعيشون دائاًم حالة التواضع إزاء عظمة. 1

عندما ينظرون إىل جهنّم تزفر عىل أهل املعايص وحتيطهم بلهيبها الذي ال . 1

 (5).«سبحانك ما عبدناك حّق عبادتك»يطاق، يقولون: 

وجعل هلم البديل عن ذلك تقديسهم  ،عن الطعام والرشابهلل ا أغناهم. 32 

 (6).له تعاىل، فاكتفوا بذلك عن األكل والرشب

 :مسكن المالئكة
 :املالئكة يف خمتلف أنحاء الكون، منهااهلل  أسكن

 (8).بطون أطباق الساموات. 0   (7).الساموات. 3

 (9).أطراف الساموات، وذلك حني نزول األمر بقيام الساعة. 1

                                                
 [1]دعاء «. ذقانع األبصار فال يرومون النظر إليك، النواكس األاخلّش ( »3)

 [1]دعاء «. طالت رغبتهم فيام لديك( »0)

 [1]دعاء «. املستهرتون بذكر آالئك( »1)

 [1]دعاء «. املتواضعون دون عظمتك وجالل كربيائك( »7)

«. عبادتتك سبحانك ما عبدناك حتّق  :نظروا إىل جهنّم تزفر عىل أهل معصيتكإذا يقولون ( »1)

 [1]دعاء 

 [1]دعاء «. أغنيتهم عن الطعام والرشاب بتقديسك( »3)

 [1 ]دعاء«. سّكان سامواتك( »1)

 [1]دعاء «. أسكنتهم بطون أطباق سامواتك( »1)

 [1]دعاء «. الذين عىل أرجائها إذا نزل األمر بتامم وعدك( »1)



معارف الصحیفة السجادیة 208
 

 األرض.. 1   اهلواء.. 7

 (2).العوا  األخرى. 1   (1)املاء. 3

 :أصناف المالئكة
 (3).املالئكة الروحانيني. 3

 (4).أهل الزلفة عند اهلل. 0

 (5).مّحال الغيب إىل رسل اهلل. 1

 (6).املؤمتنون عىل وحي اهلل. 7

 .قبائل املالئكة. 1

سه، وخّصص لكتّل جمموعتة لنفاهلل  الئكة عىل شكل جمموعات، اختارهمامل

 (7).وظيفة معّينة

 خّزان املطر.. 3

 (8).يتوىّل هؤالء حفظ وتعاهد مياه األمطار

 زواجر السحاب.

                                                
 [1]دعاء «. سّكان اهلواء واألرض واملاء( »3)

«. [أي: بع  املالئكة مرشفون عىل عا  اخللق من العتوا  األخترى] ومن منهم عىل اخللق( »0)

 [1]دعاء 

 [1]دعاء «. ني من مالئكتكالروحاني( »1)

 [1]دعاء «. أهل الزلفة عندك( »7)

 [1]دعاء «. مّحال الغيب إىل رسلك( »1)

 [1]دعاء «. أهل األمانة عىل رساالتك»[، 1]دعاء «. املؤمتنني عىل وحيك( »3)

 [1]دعاء «. قبائل املالئكة الذين اختصصتهم لنفسك( »1)

 [1]دعاء «. خّزان املطر( »1)
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ويمنعون تشتّتت بعضتها  ،يسوق هؤالء املالئكة السحاب من مكان إىل آخر

السحاب عند مسريه  يمن غري أمر اهلل، ويظهر هذا السوق عىل شكل صوت دو

 (1).شكل صوت الرعد والصواعق ذات الرشارة احلارقةيف السامء، وعىل 

 مشّيعي الثلج والربد واملطر.. 1

 (2).وظيفة هؤالء املالئكة اهلبوط مع الثلج والربد واملطر إذا نزل

ام عىل خزائن الرياح.. 1  القوَّ

 (3).مهّمة هؤالء املالئكة أّّنم قّيمون عىل مصادر وموارد الرياح وموّكلون هبا

 ون باجلبال.املوّكل. 1

يقوم هؤالء املالئكة بتثبيت اجلبال يف مواضعها، واحلفاظ عىل متاستكها لتئال 

 (4).تزول

 املحصون.. 32

وزن  ت عىل سبيل املثال ت مهّمة هؤالء عملية العّد واإلحصاء، وقد عّرفهم اهلل

 (5).املياه باملثاقيل، وكيل ما حتويه األمطار الغزيرة املتالطمة واملرتاكمة

 رسل البالء والرخاء. .33 

وظيفة هؤالء املالئكة أّّنم هيبطون من الستامء إىل أهتل األرض بمكتروه متا 

                                                
]أي:  حفيفتة والذي بصوت زجره ُيسمع زجل الرعود، وإذا سبحت به ،السحاب زواجر( »3)

 [1]دعاء «. دوي[ السحاب التمعت صواعق الربوق

 [1]دعاء «. مشّيعي الثلج والربد، واهلابطني مع قطر املطر إذا نزل( »0)

 [1]دعاء «. ام عىل خزائن الرياحالقوّ ( »1)

 [1اء ]دع«. لني باجلبال فال تزولاملوكّ ( »7)

 [1]دعاء «. الذين عّرفتهم مثاقيل املياه، وكيل ما حتويه لواعج األمطار وعواجلها( »1)
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 (1).ينزل من البالء وحمبوب الرخاء

 .[1دعاء ]«. السفرة الكرام الربرة». 30

 وهم املالئكة املوّكلون بالسفر، أي: الكتاب الذي تدّون فيه أعامل العبد.

 [1دعاء ]«. نياحلفظة الكرام الكاتب». 31

 وهم املالئكة الذين يكتبون أعامل اإلنسان يف صحيفة أعامله.

الطاعات واألعامل احلسنة التي نقوم هبا ترّس هؤالء املالئكة، وترفع  إنّ  :تنبيه

 رؤوسنا عندهم.

يء هتؤالء املالئكتة، وختزينتا تئة التي نرتكبها تسوإّن املعايص واألعامل السيّ 

 (2).عندهم

 [1دعاء ]«. وت وأعوانهملك امل». 37 

 مهّمة هؤالء املالئكة انتزاع الروح من جسد اإلنسان عند بلوغ أجله.

 [1دعاء ]«. منكر ونكري». 31

 ملكان يقصدان روح املّيت ليلة دفنه ليسأاله عن معتقداته وأصول دينه.

 [دعاء]«. رومان فّتان القبور». 33

 يسأله عن حسناته وسّيئاته.ملك يأيت قبل منكر ونكري عىل امليت يف قربه ف

 [1دعاء ]«. الطائفني بالبيت املعمور». 31

                                                
]دعتاء «. وحمبوب الرختاء ،رسلك من املالئكة إىل أهل األرض بمكروه ما ينزل من البالء( »3)

1] 

شتق علتيهم ت ئات]أي: ثقلنا، وكأّن املعتايص والستيّ  الّلهم يرّس عىل الكرام الكاتبني مؤنتنا( »0)

فيتا »[، 3]دعتاء «. وتؤذهيم[، وامأل لنا من حسناتنا صحائفنا، وال ختزنا عندهم بسوءأعاملنا

 [12]دعاء «. سوأتاه مما أحصاه عيّل كتابك
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والبيت املعمور واقع يف السامء بحيال الكعبة، تعمره املالئكة بتالطواف مثتل 

 الكعبة.

 [1دعاء ]«. ةمالك واخلزن». 31

ل ك موّكل عتىل مالئكتة اجلحتيم يف تنفيتذ أمتر بعقوبتة أعدائته، اهلل  مالك م 

م( مالئكة متوّلون أمتر جهتنّم ومتا أعتّد فيهتا متن وستائل جهنّ )خزنة  ةواخلزن

 العذاب للمجرمني والعتاة.

 [1دعاء ]«. رضوان وسدنة اجلنان». 31

ل ك متويّل رئاسة خدم اجلنّة، وسدن  اجلنّة هم خدمتها.  ةرضوان م 

ُْْ م ) :وهؤالء املالئكة هم الذين يستقبلون أهل اجلنّة، ويقولون هلم ي لا الا   عا سا

ارِ بِ  نِْعما ُعْقباى الدَّ ُتْم كا ْ ربا  [07. ]الرعد: (َما صا

 الزبانية.. 02

وهم مالئكة العذاب يف جهنّم )الزبن هو التدفع، فكتأّن صتفة الزبانيتة هتي 

 العنف والشّدة بال رمحة(.

ييوُه وهتتؤالء املالئكتتة هتتم التتذين إذا قيتتل هلتتم: ) ُغلُّ وه يف أي: شتتدّ ]ُخييُذوُه كا

حِ * [األغالل يلُّوُه ُثمَّ اْْلا عتاجلوه مرستعني ،  [13]احلاقة:  ([أي: أدخلوه]ْما صا

 (1).و  يمهلوه

 (2).تعاىلاهلل  ًا، وتوجد أصناف ال يعلمهم إاّل أصناف املالئكة كثرية جدّ تنبْة: 

                                                
لُّوُه(، ابتدروه رساعًاو  ينظروه :الزبانية الذين إذا قيل هلم( »3) ُغلُّوُه * ُثمَّ اجل  ِحيم  ص  «. )ُخُذوُه ف 

 [1]دعاء 

 «.لتتهأمتر وكّ  ومن أومهنتا ]أي: متن املالئكتة[ ذكتره، و  نعلتم مكانته منتك، وبتأّي »...  (0)

 [1]دعاء 
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 :أبرز المالئكة

 ،بالغ الرستاالت اإلهليتةإاملقّربني، وهو املوّكتل بتاهلل  ملك من مالئكة :جربئْل

وصاحب املكانة واملنزلتة  ،، وهو املطاع يف أهل السامواتواألمني عىل وحي اهلل

 (1).وجلعزّ اهلل  الرفيعة عند

ل ك متويّل  :الروح  (2).عىل مالئكة احُلُجباهلل  اإل اف بأمر م 

ل ك له جاه و ف عظيم ومكانتة رفيعتة عنتد :مْ ائْل نتيجتة التزامته اهلل  م 

 (3).وجللطاعته هلل عزّ 

ل ك موّكل م :رساكْلإ بتوق  :القيامة، وله صور، أي وقتبإعالن اهلل  ن قبلم 

له أن يعلن يوم القيامة نفتخ يف صتوره، فيقتوم أهتل عّزوجل  اهلل كبري، فإذا أذن

 (4).للحساب نالقبور من مضاجعهم ويبعثو

 :المالئكة ف  يوم القيامة

 (5)إّن للمالئكة يتوم القيامتة وال ستّيام عنتدما تتأيت كتّل نفتس معهتا ستائق

يفرض علينا اّدخار متا ينفعنتا لتذلك املوقتف، ومتن هتذه  مهامً  اً دور (6)وشهيد

                                                
 «. عنتدك جربيل األمني عىل وحيتك، املطتاع يف أهتل ستامواتك، املكتني لتديك، املقتّرب( »3)

 [1]دعاء 

 [1]دعاء «. والروح الذي هو عىل مالئكة احلجب، والروح الذي هو من أمرك( »0)

 [1]دعاء «. يكائيل، ذو اجلاه عندك، واملكان الرفيع من طاعتكم( »1)

اإلذن،  ره[ التذي ينتظتر منتكت]أي: املتطّلتع ببصت رسافيل صاحب الصتور، الشتاخصإ( »7)

 [1]دعاء «. وحلول األمر، فينّبه بالنفخة رصعى رهائن القبور

 ( السائق هو امللك الذي يسوق النفس إىل حساب املحرش.1)

 و امللك )وغريه( الذين يشهدون يوم القيامة عىل كّل نفس بام عملته.( الشهيد ه3)
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 (1).يف حياتنا أن يصيّل عىل املالئكة يف ذلك املوقفاهلل  عدادات أن نطلب مناإل

 :أثر صلواتنا على المالئكة
 [1دعاء ]«. تزيدهم كرامة عىل كرامتهم». 3 

يتدهم نزاهتة عتن ، أي: تز[1دعتاء ]«. طهتارة عتىل طهتارهتم»تزيدهم . 0 

 املعايص والذنوب.

 ُملك اهلل
 :خصائص مُلك اهلل

 (2).ال تنتهي مّدة ُملك اهلل. 3

ألّنه تعاىل صاحب امللتك  ؛علوًا يعجز العباد عن إدراك ّنايتهاهلل  إّن مللك. 0

 (3).بملكهاهلل  الالمتناهي، بل يعجز العباد حّتى عن وصف أقل ما انفرد

 الموت  
 :تكلّ نفس ذائقة المو

عىل مجيع خلقه باملوت، سواء كان هؤالء من املوّحتدين أم كتانوا متن اهلل  قىض

ُعونا الكافرين، وقال تعاىل: ) ْْناا ُتْرجا ُة امْلاْوِت ُثمَّ إِلا ائِقا  (4)[11العنكبوت ]. (ُكلُّ ناْفٍس ذا

                                                
 [1]دعاء «. ]أي: عىل املالئكة[ يوم تأيت كّل نفس معها سائق وشهيد صّل عليهم»( الّلهم 3)

 [1]دعاء «. ال تنتهي مّدة ُملكه( »0)

أدنتى مااستتأثرت الّلهم ... استعىل ملكك علوًا سقطت األشياء دون بلوغ أمده، وال يبلغ ( »1)

 [10]دعاء «. به من ذلك أقىص نعت الناعتني

املتوت،  وكتّل ذائتق ،سبحانك قضيت عىل مجيع خلقك املوت، من وّحدك ومن كفر بتك( »7)

 [10]دعاء «. وكّل صائر إليك
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 :األجل
 (1).ألجله ومنتهى عمره معّيناً  لكّل إنسان يف حياته وقتاً اهلل  حيّدد

 :ألجلدنو ا
الزمنيتة التتي جيتازهتا يف احليتاة التدنيا، املتّدة يدنو اإلنسان إىل أجله بمقدار 

فانقضاء يوم واحد يف حياة اإلنسان يعنتي دنتوه بمقتدار يتوم واحتد متن أجلته 

 (2).املحّدد له

 الموت مرحلة انتقالية: 
 املوت مرحلة انتقالية من عا  الدنيا إىل عا  اآلخرة.

ي ينفعنا بعد املوت هو العمل الصالب، وبته يكتون املتوت والزاد الوحيد الذ

لنا أمرًا نستأنس به ونشتاق إليه ونحب الدنو منته، ونكتون ستعداء عنتد لقائته، 

وهبذا نأمل أن يكون لنا املوت بابًا من أبواب املغفرة اإلهلية ومفتاحًا من مفتاتيب 

 (3).رمحته تعاىل

 سكرات الموت: 
رات املوت وآالم سوق الروح وانتزاعها من نواجه عند املوت صعوبات سك

                                                
 [3]دعاء «. رضب له يف احلياة أجاًل موقوتاً ( »3)

 [3]دعاء «. يتخّطى إليه بأيام عمره]أي: لكّل واحد من خلقه[ أمدًا حمدودًا،  نصب له( »0)

لته عتىل  الّلهم ... اجعل لنا من صالب األعامل عماًل نستبطئ معه املصري إليك، ونحترص( »1)

نشتتاق إليته،  وشك اللحاق بك، حّتى يكون املوت مأنسنا الذي نأنس بته، ومألفنتا التذي

فإذاأوردتته علينتا ]أي: خاصتنا من األهل واألقتارب[ التتي نحتب التدنو منهتا،  تناوحامّ 

وآنسنا به قادمًا، وال تشقنا بضيافته، وال ختزنا بزيارته، واجعله  ،وأنزلته بنا، فأسعدنا به زائراً 

 [72]دعاء «. بابًا من أبواب مغفرتك، ومفتاحًا من مفاتيب رمحتك
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أبداننا وشّدة أنفاسنا التي تعلتو وهتتبط إذا بلغتت التروح إىل عظتام صتدورنا، 

فنلتمس العافية فال نجدها، وملك املوت القادم من عتا  الغيتب يقتوم بتانتزاع 

ع كتأس روحنا، فنشعر من أعامق وجودنا بالوحدة والغربتة والوحشتة، فنتجترّ 

نتا وينتهتى أمتر حياتنتا ؤي ال يستسيغه متن ذاقته أبتدًا، فتتقطتع أمعااملوت الذ

نتا االدنيوية، وننطلق نحو اآلخرة، ونغتدو رهينتة أعاملنتا، وتكتون القبتور مأو

 (1).ومستقرنا ودار إقامتنا إىل يوم القيامة

 :ذكر الموت
 (2).ذكر املوت يقرّص األمل

 :كراهة الموت
 (3).ركراهة املوت ال تؤّدي إىل طول العم

 :البشرى اإلليية للمؤمنين عند الموت
تَُّقونا *إّن ) اُنوْا يا كا نُوْا وا َا آما ُم اْلُبْش  الَِّذي ةِ يِلاُ ِِف اآلِخرا ْاا وا ْن ْاِة الدُّ ى ِِف احْلا  يونس: ](را

اهلل  ، تأتيهم البرشى يف الدنيا قبل اآلخترة بتأّّنم يف أمتان متن ستخط[37 ت 31

 وغضبه. 

                                                
، وجهد األنتني، ]أي: شّدة نزع الروح[ وهّون بالقرآن عند املوت عىل أنفسنا كرب السياق( »3)

ملك املوت لقبضها من  من راق؟ وهىّل  :وترادف احلشارج إذا بلغت النفوس الرتاقي وقيل

اف هلا من زعتاف املتوت ذالفراق، و حجب الغيوب، ورماها عن قوس املنايا بأسهم وحشة

رحيتل وانطتالق، وصتارت األعتامل قالئتد يف  إىل اآلخترة اكأسًا مسمومة املذاق، ودنا منّ 

 [70]دعاء «. إىل ميقات يوم التالق ور هي املأوىعناق، وكانت القباأل

 [72]دعاء «. اكفنا طول األمل ... وانصب املوت بني أيدينا نصباً ( »0)

ر يف الدنيا من كره لقاءك( »1)  [10]دعاء «. وال يعمَّ
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كالرؤيا الصتادقة أو اإلحستاس القلبتي  ،بصور خمتلفةوتتحّقق هذه البرشى 

 أو... بحيه يطمئن هؤالء هبا وتكون عندهم واضحة ويقينية.

ألّنه ال يثقل عليته كثترة العطتاء وال يشتق عليته  ؛وهذا ما ال يصعب عىل اهلل

شتيئًا وأراد اهلل  وإذا شاء ،الكرم الواسع، بل هو أهل الفضل والكرم واإلحسان

 (1).تعاىل عىل كّل  ء قديره فإّنه قحتق

 نصر اهلل 
ّر هذا العبتد ختذالن ترادته التكوينية نرص أحد العباد، فلن يضإباهلل  إذا أراد

اخلاذلني أبدًا، وعلينا السعي للدخول يف دائرة من يشملهم النرص اإلهلتي، ومتن 

 (2).وعظمته وسلطانه من ّ  وأذى الناساهلل  هذا السعي أن نلوذ بعّزة

 نعم اهلل
 (3).قط غري اهلل اً ال يصيبنا خريًا إاّل من اهلل، وال يرصف عنّا سوء

 :خصائص نعم اهلل
 (4).ةيّ وواضحة بصورة جل ةنبيّ . 3

                                                
إهلي ... اكتب يل أمانًا من سخطك، وبرّشّن بذلك يف العاجل دون اآلجل برشى أعرفهتا، ( »3)

تبّينها، إّن ذلك ال يضيق عليك يف وسعك، واليتكأدك يف قتدرتك، وال أيه عالمة فني فوعرّ 

ّنك تفعل ما تشاء، إ ،دّلت عليها آياتك يتصّعدك يف أناتك، وال يؤودك يف جزيل هباتك التي

 [33]دعاء «. ّنك عىل كّل  ء قديرإوحتكم ما تريد، 

ك وامنعنتا بعتزّ ، ... فصّل عىل حمّمد وآلتهالّلهم إّنك من واليت   يرضره خذالن اخلاذلني ( »0)

 [1]دعاء «. من عبادك

 [71]دعاء «. أحد غريك طق اً فاّّن   أصب خريًا قط إاّل منك، و  يرصف عنّي سوء( »1)

 [3]دعاء «. [هي النعم الظاهرة« النعامء»هي النعم الباطنة، و« اآلالء»وقيل: ] تظاهرت آالؤه( »7)
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 (1).أكثر من أن تعّد وحتىص بأرسها. 0

نعمه للعباد من دون مقابل، وال يطلتب إزاء إحستانه ثمنتًا كتام اهلل  يمنب. 1

 (2).دود فيام بينهماإلحسان املح ييفعل العباد يف تعاط

 (3).نعمه وعطاياه باالمتنان والتذكري هبا هبدف إيذاء العبداهلل  ال يكّدر. 7

 الحصول على النعم: 
 (4).وحده ال  يك لهاهلل  ومنباهلل  ينبغي أن يكون رجاؤنا يف احلصول عىل النعم

 دوام النعم: 
م ثبوهتتا ودوامهتا قد يتمّتع اإلنسان بالنعم اإلهلية، ولكن كامل هتذه التنع. 3

 (5).وعدم انقطاعها وبقاؤها مّتصلة يف خري وعافية

 (6).استدامة النعم علينا وإبقائها من دون انقطاعاهلل  ينبغي أن نطلب من. 0

 االنتفاع الصحيح من النعم: 
ينبغي أن نعيش حالة احلذر لتئال نجعتل التنعم اإلهليتة وستيلة ملعصتية اهلل، 

 (7).كنا بدل أن تكون وسيلة لنجاتنافتكون هذه النعم وسيلة هلال

                                                
 [73]دعاء «. ىص بأرسهانعمتك أكثر من أن حت( »3)

 [31]دعاء «. يا من ال يبيع نعمه باألثامن( »0)

 [31]دعاء «. يا من ال يكدر عطاياه باالمتنان( »1)

 [00]دعاء «. ال أرى نعمه ... إاّل رجوت ... ذلك بك ومنك وحدك ال  يك لك( »... 7)

 [71]دعاء «. ومتّم سبوغ نعمتك عيّل، وظاهر كراماهتا لدّي ( »1)

بأواخرها،  ]أي: اضمم يل، كناية عن تداوم النعمة وعدم انقطاعها[ أوائل مننك واشفع يل( »3)

 [71]دعاء «. وقديم فوائدك بحوادثها

 [71]دعاء «. وال هتلكني بام أسديته إليك( »1)
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 علينا: اهلل  أبرز نعم

 (1).خلقنا بصورة سوية، ورّبانا منذ الصغر، ورزقنا ما فيه الكفاف لنا. 3

وّفر لنا ما نتغّذى به من طعام و اب بحيه ال ختلو نشأتنا دائاًم من توايل . 0

 (2).واّتصال فضله وإحسانهاهلل  نعم

بة، فسّهل علينا أمتر اهلدايتة لدينته، ووّفقنتا ألداء حّقته، أولدنا يف بيئة طيّ . 1

ودفعنا نحو االعتصام بحبله، وأدخلنتا يف حزبته، وأرشتدنا إىل متواالة أوليائته 

 (3).ومعاداة أعدائه

 (4).جييب دعاءنا والسّيام عند شّدة احتياجنا إليه. 7

 (5).يغفر لنا بعد ارتكابنا للذنوب واملعايص. 1

 (6).األعداء بظالمتنايأخذ لنا من . 3

 :التقصير إزاء نعم اهلل

ال تعّد وال حتىص، ولكننا نقابل هذه النعم دائاًم بالتقصتري والتضتييع، اهلل  نعم

وهذا ما حيّتم علينا أن نشهد أمام الساحة اإلهلية هبذا التقصري والتضييع، ونخطو 

                                                
 [12]دعاء «. يتني صغريًا، ورزقتني مكفياً الّلهم إّنك خلقتني سويًا، وربّ ( »3)

 [02]دعاء «. ّن بنعمتكالّلهم ... أغذ( »0)

هديتته  نعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك إيتاه، فجعلتته ممتنأالّلهم وأنا عبدك الذي ( »1)

ملتواالة أوليائتك  ووّفقته حلّقك، وعصمته بحبلك، وأدخلته يف حزبتك، وأرشتدته ،لدينك

 [71]دعاء «. ومعاداة أعدائك

 [13. ]دعاء «جبت عند االضطرار دعويتأإهلي ... أنت الذي ( »7)

 [13]دعاء «. وأقلت عند العثار زّلتي( »1)

 [13]دعاء «. وأخذت يل من األعداء بظالمتي( »3)
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 غاية جهدنا ألداء حّق  ويقّربنا إىل بذل ،يف الواقع العميل ما يدفع عنّا هذه الرذيلة

 (1).يف هذا املجالاهلل 

 شكر النعم: 

لعدم متّكننتا  ؛ينبغي بمقدار ازدياد النعم اإلهلية علينا أن نزداد شعورًا باخلجل

 (2).من أداء الشكر احلقيقي هلل إزاء هذه النعم

تستتحق  ةأنظارنا إىل نعمه وتوفيقه إّيانا عىل شكره بحّد ذاتته نعمتاهلل  إلفات 

 (3).كرالش

 سلب النعم: 

 (4).بسلب النعم عنّا إاّل أن نفعل ما يؤّدي إىل ذلكاهلل  ال يبتلينا

 النية
إّن للنية درجات خمتلفة يف احلسن والقبب، وينبغي علينا السعي التدائم لرفتع 

 (5).أحسن النّيات ت بتوفيق ولطف اهلل ت مستوى نوايانا، لتكون

                                                
]دعتاء «. بالتضتييع وشهد عىل نفسه ،وقابلها بالتقصري ،هذا مقام من اعرتف بسبوغ النعم( »3)

71] 

فقتد »[، 71]دعتاء  «.وال متنحني بام ال طاقة يل به، فتبهظني مما حتملنيه متن فضتل حمّبتتك( »0)

 [13]دعاء «. اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري

 [10]دعاء «. فلك احلمد عىل ... إهلامك الشكر عىل اإلحسان واإلنعام( »1)

 [73]دعاء «. يا من ال يغرّي النعمة( »7)

 [02]دعاء «. ات ... الّلهم وّفر بلطفك نّيتيالّلهم ... انته بنّيتي إىل أحسن النيّ ( »1)
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 الهداية
 (1).اهلداية كّلها من عند اهلل. 3

وهيتتدي بته يف  ،ي بته يف النتاستحيتاج اإلنستان يف حياتته إىل نتور يمشت. 0

 (2).به ويصون به نفسه من الشك والشبهات ءالظلامت، ويستيض

للعباد إاّل عن طريق األدّلة والرباهني واحلجج التتي اهلل  ال تتحّقق هداية. 1 

 (3).تعاىلاهلل  تزيل ظالم اجلهل بنورها الذي تستمده من

 :ليداية من اهللا
ه إليته ليمتنن علينتا بالرشتاد قبتل هو امللجأ الذي ينبغي أن نتوّجتاهلل  إنّ . 3

 (4).الضالل، ولريشدنا إىل طريق اخلري وال يضّلنا بعد اهلداية

هو امللجأ احلقيقي لنا عندما تتعّدد أمامنا السبل ونعجز عن معرفتة اهلل  إنّ . 0

 (5).السبيل الصحيب

التوفيتتق ليوّجهنتتا نحتتو مطلتتوب اخلتتري واهلدايتتة اهلل  ينبغتتي أن نستتأل. 1

 (6).أهدى من رغب إليهاهلل  لألسباب؛ ألنّ 

                                                
 [71]دعاء «. عرفت اهلداية من عندك( »3)

متن الشتك  به ءستيضأالّلهم ... هب يل نورًا أميش به يف الناس، وأهتدي به يف الظلامت، و( »0)

 [00]دعاء «. والشبهات

 [1]دعاء «. ّنام هيتدي املهتدون بنور وجهك، فصّل عىل حمّمد وآله واهدناإ( »1)

الّلهتم ... وال أضتلن وقتد »[، 02]دعتاء «. بالرشتادالّلهم ... امنن عيّل... قبل الضتالل ( »7)

 [02]دعاء «. أمكنتك هدايتي

 [13]دعاء «. يا كهفي حني ُتعييني املذاهب( »1)

 [07]دعاء «. قني يا أهدى من رغب إليهالّلهم ... وفّ ( »3)
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ه كثتر ستدادًا وصتوابًا عنتدأأن هيدينا للتي هي أقتوم واهلل  علينا أن نسأل. 7

 (1).عّزوجل

ليمنحنا هبدى صالب ال نحيد عنه اهلل  إّن اهلداية بيد اهلل، وعلينا املسألة من. 1

 ويثّبت أقدامنا عليته بحيته ال تزيتغ أقتدامنا ،أن يرشدنا إىل طريق احلّق أبدًا، و

 (2).ويمنحنا نّية رشد ال نشك فيها أبداً ، عن سبيل احلّق قط ت بعد هذا التثبيت ت

 :رشاديةإاهلل  هداية

إّن اهلداية اإلهلية للعباد إرشادية، واإلنسان خمتار يف االستجابة هلذه اهلداية . 3

 (3).نهاأو اإلعراض ع

يعظ العباد ويزجرهم عن املعايص بمختلف الطرق، فإن استجابوا اهلل  إنّ . 0

 (4).وإن   يستجيبوا قست قلوهبم ،هلذا الوعظ النت قلوهبم

 من آثار اليداية اإلليية: 

من آثار اهلداية اإلهلية العلم؛ ألّن اهلداية مالزمتة للحكمتة، واهلدايتة تتبعهتا 

وهتذه البصترية  ، احلّق والباطل واختيار ستبيل النجتاةنفاذ البصرية للتمييز بني

 (5).أساس العلم

                                                
 [37]دعاء «. اهدّن للتي هي أقوم( »3)

ال أشتك  طريقة حّق ال أزيغ عنها، ونّية رشدالّلهم ... مّتعني هبدى صالب ال أستبدل به، و( »0)

 [02]دعاء «. فيها

 [71]دعاء «. إهلي هديتني فلهوت( »1)

 [71]دعاء «. إهلي ... وعظت فقسوت( »7)

 [1]دعاء «. هدنا إليك ... ومن هتده يعلما( »1)
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 على اليداية: اهلل  قدرة
بإرادته التكوينية أن هيدي أحد العباد فلن يستتطيع املضتّلني متن اهلل  إذا أراد

إغوائه أبدًا، وعلينا السعي للدخول يف دائرة من تشملهم اهلدايتة اإلهليتة، ومتن 

 (1).رشادهإاحلّق بسبيل اهلل  يسلك هبم

 :اإلضالل اإللي 
إضالل شخص عقابًا ملا ارتكبه، فال نارص هلذا الشتخص إاّل اهلل، اهلل  إذا شاء

وجتل، ويعينته بة إىل اهلل، ليساعده الباري عزّ وهلذا ينبغي عىل هذا الشخص اإلنا

 (2).ليتحّرر من الوحدة التي هو فيها نتيجة ارتكابه للذنوب واخلطايا

 الهم  
 ثار اليم: من آ

يشغل اإلنسان عن أداء فرائضته الدينيتة بالصتورة املطلوبتة واملداومتة عتىل 

 (3).النوافل واملستحبات

 :عند تراكم اليموماهلل  التوجّه إلى
حيط املرء بكثرة اهلموم، و  يتمّكن من ختليص نفسته منهتا، فأفضتل أإذا . 3

                                                
بنتا  الّلهم إّنك ... من هديت   يغوه إضالل املضّلني، فصّل عتىل حمّمتد وآلته ...واستلك( »3)

 [1]دعاء «. رشادكإسبيل احلّق ب

 [03]دعاء «. الّلهم ... من يساعدّن وأنت أفردتني؟( »0)

وإصتالح  ]أي: رعايتة فرائضتك ]أي: باهلم[ عتن تعاهتد فروضتك ال تشغلني باالهتامم( »1)

 [1]دعاء «. عيوهبا ونواقصها[ واستعامل سنّتك
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 (1).اعدة منهوطلب املساهلل  حّل له يف هذا الصعيد هو االلتجاء إىل

القادر عىل إحياء املوتى قادر أيضًا عىل كشف اهلم والغم عنّا، فتإذا اهلل  إنّ . 0

 (2).كنّا نعاّن من اهلم والغم، فالدعاء أفضل وسيلة للتخّلص منهام

أن اهلل  بالفرج، ويطلب مناهلل  إذا ابتيل اإلنسان بأمر يغّمه، فعليه أن يدعو. 1

، بل يطلب منه تعاىل أن يذيقه طعتم العافيتة الدائمتة ال يميته مغمومًا أو مهموماً 

 (3).إىل آخر أيام حياته

 أفضل هم: 
 (4).وجلعزّ اهلل  ينبغي أن ال يكون لإلنسان هّم سوى نيل مرضاة

 الهوى
 (5).األهواء حتّفز صاحبها عىل االنحدار يف أودية الضالل

 الورع  
سبيل االعتدال لتئال مات سلوك نحتاج عند الورع واالجتناب عن املحرّ . 3

                                                
يا فارج اهلم وكاشتف الغتم ... افترج »[، 13]دعاء «. أشكو إليك يا إهلي ... كثرة مهومي( »3)

 [17]دعاء «. مّهي واكشف غّمي

ميتت  رتوهبتا تنشت ،وهب لنا يا إهلي من لدنك فرجًا بالقدرة التي هبا حتيتي أمتوات العبتاد( »0)

 [71]دعاء «. البالد

افية طعم الع جابة يف دعائي، وأذقنيفني اإلوتعرّ  ،حّتى تستجيب يل وال هتلكني يا إهلي غامً ( »1)

 [71]دعاء «. إىل منتهى أجيل

 [71]دعاء «. ملا هو لك واجعل ... مّهي مستفرغاً ( »7)

 [10]دعاء «. وهواي أرداّن( »1)
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 (1).ينتهي بنا املطاف إىل الوقوع يف اإلفراط والتفريط

قد نستصعب االلتزام بالورع اعتامدًا عىل قدرتنا وقابلياتنا، فيكون موقفنتا . 0

ليمنحنتا التورع ويستاعدنا يف الكتّف عتن باهلل  الصحيب يف هذا املقام االستعانة

 (2).ماتاملحرّ 

 وظائفنا
 :ية الفردية واالجتماعيةأهم وظائفنا الدين

 «.هجران الرّش ». 0   «.استعامل اخلري». 3

 «.اّتباع السنن». 7    «. شكر النعم». 1

 «.األمر باملعروف». 3   «.جمانبة البدع». 1

 «.حفظ اإلسالم وحراسته». 1  «.النهي عن املنكر». 1

 «.رة احلّق وإعزازهتنص». 32  «.انتقاص الباطل وإذالله». 1

 «.معاونة الضعيف». 30   «.رشاد الضالإ». 33

 . (3)«مساعدة املضطر». 31 

 اليأس
 (4).اليأس يدفع صاحبه إىل القنوط من رمحة اهلل

                                                
 [02]دعاء «. مجالإالّلهم ... ارزقني ... ورعًا يف ( »3)

 [00]دعاء «. الّلهم ... وّرعني عن املحارم( »0)

 .3دعاء :( انظر1)

 [71]دعاء «. يك فيغلب عيّل القنوط من رمحتكوال تؤيسني من األمل ف( »7)
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 :ما يصوننا من اليأس

 :الرحمة اإلليية. 1
ةِ قال تعاىل: ) ْْحا ْقناُروا ِمَ رَّ َشا أانُفِسِهْم  اا تا ُكوا عا رْسا

َا أا ا ِعبااِدما الَِّذي ْغِفُر اهلل  إِنَّ اهلل  يا يا

ُنوبا   (1)[11الزمر: ] .(الذُّ

 العفو اإللي : . 2 
 (2).أملنا بالعفو اإلهلي هو الذي يقينا من الوقوع يف حالة اليأس والقنوط

 

 اليقظة  
حيتاج كّل واحد منّا بني احلني واآلخر إىل منّبهات تيقظه متن نومتة الغتافلني 

 (3).ب اإلهليونومة املرسفني ونومة املطرودين من ساحة القر

 اليقين  
 :التحلّ  باليقين

احلتّق كتّل شتك وشتبهة ونزيل عن أنفسنا يف طريق ،ينبغي أن نتحىّل باليقني

                                                
: )قل يا عبادي التذين أن قلت ،ت به عبادكوبرّش  ،الّلهم إّّن وجدت فيام أنزلت من كتابك( »3)

 وقتد ،[11]الزمتر  (مجيعتاً  يغفر التذنوباهلل أرسفوا عىل أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللّ إّن 

]دعاء «. كتابك نّي، فيا سوأتا عىل ما أحصاه عيلّ تقّدم منّي ما قد علمت، وما أنت أعلم به م

12] 

ل من عفوك الذي شمل كّل  ء أللقيت بيدي( »0)  [12]دعاء «. فلوال املواقف التي أؤمِّ

 [71]دعاء «. ونّبهني من رقدة الغافلني وسنّة املرسفني ونعسة املخذولني( »1)
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 (1).وعزائم راسخة ةلتكون حركتنا يف هذا الطريق بأقدام ثابتدينية 

 مراتب اليقين: 

إّن لليقني مراتب، وينبغي علينتا الستعي التدائم لرفتع مستتوى يقيننتا نحتو 

يقيننتا وجيعلته أفضتل  ت بتوفيقه وتستديده ت ليصحبباهلل  ل، واالستعانةاألفض

 (2).اليقني

 (3).ينبغي أن يكون يقيننا كيقني املؤمنني املتوّكلني عىل اهلل

 اليوم الجديد
تعاىل، اهلل  فرصة متاحة أمامنا الرتقاء مستوى قربنا من« يوم جديد»يمّثل كّل 

 يف ساحة املحرش بام قمنا فيه. «علينا»أو « لنا»وسيشهد هذا اليوم 

 :وموقف اليوم اجلديد منّا بعد االنتهاء

 (4).إن أسأنا فارقنا بذّم واستياء. 0      ا وّدعنا بحمد وثناء.إن أحسنّ . 3

 :وظيفتنا إزاء اليوم الجديد

 حسن مصاحبته عن طريق عمل احلسنات فيه.. 3

 ئات فيه.سيّ االجتناب من سوء مفارقته عن طريق اجتناب عمل ال. 0

                                                
 [71]دعاء «. من كّل رمحة وأزل عنّي كّل شك وشبهة، واجعل يل يف احلّق طريقاً ( »3)

 [02]دعاء «. الّلهم ... اجعل يقيني أفضل اليقني ... وصّحب بام عندك يقيني( »0)

 [17]دعاء «. وتوّكل املؤمنني عليك ،الّلهم ... أسألك ... يقني املتوّكلني عليك( »1)

بحمتد،  ا وّدعنتا]أي: حتارض[، إن أحستنّ  وهذا يوم حادث جديد، وهو علينا شاهد عتيد( »7)

 [3]دعاء «. وإن أسأنا فارقنا بذم
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عىل الثناء والشتكر واألجتر والتذخر والفضتل اهلل  وهبذا حيصل اإلنسان من

 (1).واإلحسان

 ينبغي لنا أن نخّصص بع  أوقات يومنا لألمور التالية: . 1

 األعامل التي هّسد شكرنا هلل تعاىل. أّو اا:

 خدمة العباد وقضاء حوائجهم.ثانْاا: 

ق وإخالص بحيه يشهد لنا املالئكة عىل ذه األعامل بصدهبوينبغي أن نقوم 

 (2).ذلك

أفضتل  ت بعد انتهاء كتّل يتوم ت ليكون ىا أن يسعينبغي عىل كّل واحد منّ . 7

 :شخص يف صعيد

 حراز رضا اهلل.إ. ألف

 أداء شكر اهلل. . ب

 االلتزام برشائع اهلل.. ج

 (3).االجتناب من نواهي اهلل. د

                                                
ارزقنا حسن مصاحبته، واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريترة أواقترتاف صتغرية أو ( »3)

ئات، وامأل لنا متا بتني طرفيته محتدًا كبرية، وأجزل لنا فيه من احلسنات، وأخلنا فيه من السيّ 

 [3]دعاء «. حساناً إوشكرًا وأجرًا وذخرًا وفضاًل و

متن شتكرك، وشتاهد  ونصتيباً  ،الّلهم اجعل لنا يف كّل ساعة من ساعاته حظًا متن عبتادك» (0)

 [3]دعاء «. صدق من مالئكتك

]أي:  من مّر عليه الليل والنهار من مجلتة خلقتك، أشتكرهم ملتا أوليتت اجعلنا من أرىض( »1)

  ائعتك، ]أي: أكثرهم استقامة[ بتام  عتت متن أعطيت ووهبت[ من نعمك، وأقومهم

 [3]دعاء «. وأوقفهم عاّم حّذرت من ّنيك
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ختالل اليتوم التذي نعتيش فيته  فاتنارّ تت ينبغي أن يكون سلوكنا وتص1

وأفضتل يتوم صتاحبناه،  ،بصورة نجد بعد انقضائه أّنه أسعد يتوم عهتدناه

 .3وأكثر يوم حصلنا فيه عىل اخلري والربكة

فاتنا ختالل اليتوم التذي نعتيش فيته رّ تت ينبغي أن يكون سلوكنا وتص1

وأفضتل يتوم صتاحبناه،  ،بصورة نجد بعد انقضائه أّنه أسعد يتوم عهتدناه

 (2) .ثر يوم حصلنا فيه عىل اخلري والربكةوأك

 يوم الجمعة ويوم عيد األضحى
 (3).يوم مبارك. 3

 (4).جيتمع فيه املسلمون. 0

 (5).فيه يف حوائج العباداهلل  ينظر. 1

 (6).فيه رجاء سائليهاهلل  ال خيّيب. 7

يف يتوم األضتحى هتي حالتة الستؤال اهلل  وأفضل حالة يعيشها اإلنسان متع

 (7).لرغبة والرهبةوالطلب وا

                                                
 [3]دعاء «. اجعله أيمن يوم عهدناه، وأفضل صاحب صحبناه، وخري وقت ظللنا فيه( » 3)

 [3]دعاء «. اجعله أيمن يوم عهدناه، وأفضل صاحب صحبناه، وخري وقت ظللنا فيه( »0)

 [71]دعاء «. الّلهم هذا يوم مبارك ميمون( »1)

 [71]دعاء «. جمتمعون يف أقطار أرضك واملسلمون فيه( »7)

 [71]دعاء «. وأنت الناظر يف حوائجهم( »1)

 [71]دعاء «. ئيوال ختّيب اليوم ذلك من رجا( »3)

 [71]دعاء «. يشهد السائل منهم والطالب والراغب والراهب( »1)
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 :أهم أعمال يوم الجمعة ويوم عيد األضحى

رجاء نيل عفوه اهلل  التهيؤ واالستعداد وإعداد الزاد والراحلة للتوّجه نحو. 3

 (1).وعطائه وإحسانه

 (2).من غضبهباهلل  االستعاذة. 0

 (3).من سخطهباهلل  االستجارة. 1

 (4).األمن من عذابهاهلل  مسألة. 7

رة والرمحتتة والتترزق واالستتتعانة واالستتتغفار تيتتة والنصتتطلتتب اهلدا. 1

 (5).واالستعصام من اهلل

 (6).تعاىلاهلل  يكرهه ءوالترصيب بعدم العودة ليشاهلل  إعالن التوبة إىل. 3

 

                                                
نيلته  وطلتبلوفتادة إىل خملتوق رجتاء رفتده ونوافلته  الّلهم من هتّيأ وتعّبأ وأعّد واستتعدّ ( »3)

عفتوك ورفتدك  وجائزته، فإليك يا موالي كانت اليوم هتيئتي وإعدادي واستعدادي رجتاء

 [71]دعاء «. وطلب نيلك وجائزتك

 [71]دعاء «. أعوذ بك الّلهم اليوم من غضبك، فصّل عىل حمّمد وآله وأعذّن( »0)

 [71]دعاء «. ستجري بك من سخطك، فصّل عىل حمّمد وآله وأجرّنأو( »... 1)

 [71]دعاء «. يمن عذابك، فصّل عىل حمّمد وآله وآمنّ  وأسألك أمناً ( »7)

، رّنتستنرصك، فصّل عىل حمّمد وآلته وانصتأو، هدّنافصّل عىل حمّمد وآله و ،ستهديكأو( »1)

، ستكفيك، فصتّل عتىل حمّمتد وآلته واكفنتيأو، سرتمحك، فصّل عىل حمّمد وآله وارمحنيأو

، ستتعينك، فصتّل عتىل حمّمتد وآلته وأعنتيأو ،له وارزقنيسرتزقك، فصّل عىل حمّمد وآأو

ستعصتمك، فصتّل عتىل أو، ستغفرك ملا سلف من ذنو ، فصّل عىل حمّمد وآله واغفتر يلأو

 [71]دعاء «. حمّمد وآله واعصمني

 [71]دعاء «. كرهته منّي إن شئت ذلك ءفإّّن لن أعود ليش( »3)
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 331 ...................................................................... لتوّكل عىل اهللمن آثار ا

 331 .................................................................................... الثواب والعقاب

 331 ............................................................................................. الثواب
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 331 ................................................................... يف الثواب التفّضل اإلهلي

 302 ............................................................... الثواب ومضاعفة احلسنات

 303 ............................................................. الثواب إزاء األعامل الصغرية

 303 ............................................................... موارد تفّرد اهلل يف إثابة العبد

 300 ....................................................................... من طرق اإلثابة اإلهلية

 300 ................................................................................... العقاب اإلهلي

 300 ....................................................................الفرار من العقاب اإلهلي

 300 ........................................................................ فداحة العقاب اإلهلي

 301 ............................................................ املعاقبة واالستهزاء واالحتقار

 301 ...................................................... رجاء التخّلص من العقاب اإلهلي

 301 ....................................................... الذريعة إلنقاذ النفس من العقاب

 301 ............................................................ هلي والعدل اإلهليالعقاب اإل

 307 ..................................................... طلب املغفرة إزاء الذنوب السهوية

 301 ................................................ سبيل التخّلص من عذاب االستئصال

 301 ............................................................. دور النيّة يف الثواب والعقاب

 303 ...................................................................................................... اجلار

 303 ............................................................ االستعانة باهلل ألداء حّق اجلار

 303 ............................................................................ بع  حقوق اجلار

 301 ............................................................................................ اجلنّة والنار

 301 ................................................................................................. اجلنّة

 301 ..................................................................................................النار
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 301 ........................................................................... خصائص نار جهنم

 312 .......................................................................................... ما يف النار

 312 ................................................................................. العذاب يف النار

 312 ...................................................................... االستعاذة باهلل من النار

 312 .................................................................................................... اجلهاد

 312 ............................................................................... اهلدف من اجلهاد

 313 ................................................................................ اجلهاد االبتدائي

 313 .......................................................................................... احلّجة اإلهلية

 310 ........................................................................... سامت احلّجة اإلهلية

 310 .................................................................................................... احلسد

 310 ................................................................................... من آثار احلسد

 310 ........................................................... يب كي ال نحسداملوقف الصح

 310 ............................................................... االستعانة باهلل كي ال نحسد

 311 .......................................................... أفضل سبيل ملواجهة احلاسدين

 311 .......................................................................................... حسن العاقبة

 311 ................................................................................ ما نختم به أيامنا

 311 ......................................................................................... حكمة اهلل

 311 ........................................................................................ معنى اآلية

 313 ................................................................................................. حلم اهلل

 311 .................................................................................................. محد اهلل

 311 ..................................................................................... لزوم محد اهلل
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 311 ............................................................ ال يمكننا احلمد إاّل بتوفيق اهلل

 311 ........................................................ العجز عن القيام باحلمد احلقيقي

 372 ..................................................................................... احلمد اليسري

 372 .............................................................. الثواب اإلهلي إزاء محدنا إياه

 372 ............................................................................. أهم موارد محد اهلل

 370 .................................................................... خصائص احلمد املفّضل

 371 .............................................................................. آثار محدنا هلل تعاىل

 371 ........................................................................................ محلة عرش اهلل

 371 ................................................................... خصائص محلة عرش اهلل

 371 ............................................................................................... خشية اهلل

 371 .................................................................................. اخلشية املطلوبة

 371 .................................................................................... ازدياد اخلشية

 371 ..................................................................................... أثر خشية اهلل

 371 ................................................................................. اخلوف والرجاء

 371 ..................................................................................... خلق اهلل األشياء

 371 .......................................................................... أساس خلقة األشياء

 312 .................................................................................. تفّرد اهلل باخللق

 312 .................................................................................. حسن صنع اهلل

 312 ........................................................................................ خلقة اإلنسان

 310 .................................................................... خصائص خلقة اإلنسان

 310 .......................................................................... ف خلقة اإلنسانهد
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 311 ................................................................................................... الدعاء

 317 ..................................................................................... الدعاء عبادة

 317 ...................................................................................... الدعاء نعمة

 311 ...................................................................................... آدب الدعاء

 311 .............................................................................. أهم موارد الدعاء

 311 ............................................................... العوامل املحّفزة عىل الدعاء

 332 .................................................................. التأخري يف استجابة الدعاء

 333 .................................................................. التوّجه إىل غري اهلل بالدعاء

 330 ................................................................................ الدعاء لآلخرين

 331 ......................................................................................... أثر الدعاء

 337 ............................................................................. موارد لزوم الدعاء

 331 ................................................................................. ة الدعاءاستجاب

 331 ....................................................................... رسعة استجابة الدعاء

 331 .......................................................................... عدم استجابة الدعاء

 331 ..................................................................................... اء النافعالدع

 312 ..................................................................................................... الدنيا

 312 ......................................................................... الدنيا متجر أولياء اهلل

 313 ........................................................................................ حّب الدنيا

 313 ................................................................. عند تعارض الدين والدنيا

 313 .................................................................................................. ذكر اهلل

 310 ........................................................................ عاىلمن آثار ذكرنا هلل ت
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 310 .......................................................................... نيل التوفيق لذكر اهلل

 311 ................................................................................................. الذنوب

 311 ....................................................................... نوباآلثار السلبية للذ

 317 ......................................................................دوافع ارتكاب الذنوب

 311 .................................................. االستعانة بنعم اهلل الرتكاب الذنوب

 313 ................................................................................... طبيعة الذنوب

 313 ................................................. موقف الشيطان إزاء ارتكابنا للذنوب

 313 .......................................... تغيري تعامل اهلل معنا عند ارتكابنا للذنوب

 313 ................................................... االستعانة باهلل للتخّلص من الذنوب

 311 ........................................................................................ الرجاء من اهلل

 311 .......................................................................................قطع الرجاء

 311 ................................................................................................. رمحة اهلل

 311 .............................................. أشّد حاالت االحتياج إىل الرمحة اإلهلية

 311 .................................................................................................... الرزق

 312 ................................................................................... أنواع األرزاق

 312 ..................................................................................األرزاق بيد اهلل

 313 .......................................................... العدل اإلهلي يف تقسيم األرزاق

 313 ......................................................................... صيانة الرزق بالدعاء

 310 ................................................................ دور الدعاء يف طلب الرزق

 311 ..................................................................... اإلهليخصائص الرزق 

 311 ................................................................................. الربكة يف الرزق
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 317 ............................................................................... االبتالء يف الرزق

 311 ............................................................ ق هلل إزاء ما يرزقناالشكر املطل

 311 .............................................................................................. رسول اهلل

 311 ..................................................................... ’صفات النبّي حمّمد

 313 ..................................................... يف سبيل اهلل’ ود رسول اهللجه

 311 ............................................................. عند اهلل’ منزلة رسول اهلل

 311 ...................................................................... ’ّ فنا اهلل بمحّمد

 311 ........................................................... ومقام الشفاعة’ رسول اهلل

 311 ................................................................. ’وظيفتنا إزاء الرسول

 311 ....................................................... ’وظيفنتا إزاء حمّمد وآل حمّمد

 312 ......................................................... ’أهم ما ندعو به لرسول اهلل

 312 ................................................................................................. رضا اهلل

 313 ................................................................................. الرفاه يف العيش

 313 .............................................................. حسن وقبب الرفاه يف العيش

 310 .................................................................................................... الزهد

 310 ......................................................................................دوافع الزهد

 310 .......................................................................................... أثر الزهد
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 310 ............................................................................... اهلل سّتار العيوب

 311 ............................................................................ احلكمة من سرت اهلل

 317 .............................................................................. محد اهلل إزاء سرته
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 317 ............................................................................. سرت اهلل لطف إهلي

 317 ..................................................................................... أمهية سرت اهلل

 317 ................................................................................... حدود سرت اهلل

 311 .............................................................................. سرت اهلل يف اآلخرة

 311 ................................................................ االعرتاف بأرسارنا أمام اهلل

 313 ................................................................................ سوء أدبنا مع اهلل

 313 ............................................................................................. سلطان اهلل

 311 ........................................... سلطان اهلل وختّلف العباد عن أوامره تعاىل

 311 .....................................................................العباد يف ظّل سلطان اهلل

 311 ................................................................................................. الشفاعة

 311 ................................................................................................ شكر اهلل

 311 ............................................................................... نيل توفيق الشكر

 311 .................................................................................. الشكر واملعرفة

 022 ............................................................................... بلوغ غاية الشكر

 022 ................................................................................ شكر اهلل املفّضل

 022 ................................................................................. شكر اهلل القليل

 022 ......................................................................... تقصرينا يف الشكر هلل

 023 .................................................................................... آثار شكرنا هلل

 023 .................................................................................. شكر اهلل للعباد

 023 .............................................................................. أهم موارد الشكر

 020 .......................................................................................... شهر رمضان
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 020 ........................................................................ أوصاف شهر رمضان

 020 ................................................................... حتديد وقت شهر رمضان

 020 ........................................................................... سامت شهر رمضان

 021 ............................................................................ منزلة شهر رمضان

 021 ..................................................................... وظيفتنا يف شهر رمضان

 021 ...................................................................... الغاية من شهر رمضان

 032 ...................................................................... خصائص شهر رمضان

 030 ..................................................................... أهم أعامل شهر رمضان

 037 ................................................. ما ينبغي االبتعاد عنه يف شهر رمضان

 037 .................................................................. ليلة القدر يف شهر رمضان

 031 ........................................................................... توديع شهر رمضان

 031 ......................................................................................... عيد الفطر

 033 .................................................................................................. الشهرة

 031 ................................................................................................ الشيطان

 031 .................................................................................. الشيطان رجيم

 031 .................................................................................. هدف الشيطان

 031 .............................................................. دور الشيطان يف إغواء العباد

 031 ................................................................................... قدرة الشيطان

 031 ................................................. اإلنسان بني دعوة اهلل ودعوة الشيطان

 031 ..................................................................................... الشيطان فتنة

 031 ................................................................ االستعاذة باهلل من الشيطان
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 031 ...................................................................... التخطيط ضّد الشيطان

 031 ............................................................... أفضل طريقة لطرد الشيطان

 002 ...............................................................الشيطان واستغالله للفرص

 002 ..................................................................... إغواء الشيطان لإلنسان

 002 ........................................................ األمور التي يؤّكد عليها الشيطان

 003 ........................................................... أهم أساليب الشيطان إلغوائنا

 000 ................................................................. تربّي الشيطان من اإلنسان

 000 ................................................................. احّتاد املؤمنني ضّد الشيطان

 001 ............................................ االستعانة باهلل للتخّلص من ّ  الشيطان

 001 ........................................................... آثار استعاذتنا باهلل من الشيطان

 003 ................................................. طلب الصيانة من الشيطان لنا ولغرينا

 001 ................................................................................. ة والتابعنيالصحاب

 001 ......................................................................... أجر الصحابة األبرار

 001 ...................................................................... سامت الصحابة األبرار

 001 .......................................................................... أجر التابعني األخيار

 001 ...................................................................... سامت التابعني األخيار

 001 ...................................................................................... الصّحة والسقم

 001 ......................................................................... الصّحة والسقم نعمة

 001 .................................................................... فالصّحة نعمة؛ ألّننا فيها

 012 ............................................................................ والسقم نعمة؛ ألّنه

 012 .............................................................. اإلنسان بني الصّحة واملرض
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 013 ............................................................................................ السالمة

 013 ......................................................................... طلب الصّحة من اهلل

 013 .............................................................. السقم والتكفري عن الذنوب

 010 ..................................................................................................الصدقة

 010 ............................................................................. صالة اهلل عىل املؤمنني

 010 ................................................................... أثر صالة اهلل عىل املؤمنني

 017 .................................................................... الصالة عىل حمّمد وآل حمّمد

 017 .......................................................... أثر الصالة عىل حمّمد وآل حمّمد

 011 .................................................... أفضل صلواتنا عىل حمّمد وآل حمّمد

 011 .................. نامذج من النصوص الواردة يف الصالة عىل حمّمد وآل حمّمد

 011 ................................................................................................ طاعة اهلل

 011 .............................................................................. االهتامم بطاعة اهلل

 011 .................................................................. األجواء املناسبة لطاعة اهلل

 011 .......................................................................... التقصري يف طاعة اهلل

 072 .......................................................................... التنافس يف طاعة اهلل

 072 ...................................................................................... أثر طاعة اهلل

 072 ........................................................................................ فرائ  اهلل

 073 ............................................................................................ طول األمل

 073 ................................................................. اآلثار السلبية لطول األمل

 070 ..................................................................................... تقصري األمل

 070 ........................................................................ السبيل لتقصري األمل
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 070 .................................................................................................... الظلم

 070 ......................................................................................دوافع الظلم

 071 ............................................................................ االرتداع عن الظلم

 071 .................................................................................... إعانة الظاملني

 071 .................................................................. جزاء الظاملني باالستدراج

 077 ................................................................ رصف اهلل الظلم عن العباد

 071 ......................................................................................... املظلومون

ض اإلهلي للمظلوم  071 .................................................................... الِعو 

 071 ............................................................................. نرصة اهلل للمظلوم

 073 ........................................................................... به الشكوى إىل اهلل

 073 ...................................................................... رضا املظلوم بقضاء اهلل

 073 ................................................................................................... العافية

 073 ...................................................................................... العافية نعمة

 071 ..................................................................................... طلب العافية

 071 ................................................................................................ عبادة اهلل

 071 .................................................................. العبادة واكتساب البصرية

 071 ................................................................................ من آفات العبادة

 071 ............................................................................... القّوة عىل العبادة

 071 ..................................................................................... آثار عبادة اهلل

 012 ............................................................... اهتامم اهلل بالقليل من العبادة

 012 .................................................................................................... العربة
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 012 .......................................................................................... العدل اإلهلي

 012 ............................................................................ تنزيه اهلل عن الظلم

 013 ........................................................................ العدل اإلهلي يف املعاد

 013 ............................................................. العدل اإلهلي والفضل اإلهلي

 010 .................................................................. عدل اهلل يف معاقبة املذنبني

 010 ......................................................................... ال ُيسأل اهلل عام يفعل

 010 .................................................................................................... العدو

 010 ......................................................... حفظ اهلل إّيانا من  ور األعداء

 017 ...................................................................................  ور األعداء

 017 .................................... بع  الرشور املتوّجهة إلينا ممن يريد لنا السوء

 017 .............................................................................. دعاؤنا ضّد العدو

 017 ................................................. ما نطلبه من اهلل إزاء من يريد لنا بسوء

 013 ..................................................................................................... عرفة

 013 ........................................................................... خصائص يوم عرفة

 011 ..................................................................................................... العّزة

 011 ...................................................................................... العّزة بيد اهلل

 011 ...................................................................................... العّزة اإلهلية

 011 ............................................................................. طلب العّزة من اهلل

 011 ...................................................................... طلب العّزة من غري اهلل

 011 ........................................................................................ عّزة املؤمن

 011 ....................................................................................... العصمة اإلهلية
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 011 ............................................................................................... عظمة اهلل

 032 ..................................................................... من خصائص عظمة اهلل

 032 ............................................................................ العفو والغفران اإلهلي

 033 ............................................................................ طلب العفو من اهلل

 030 ............................................................................... رغبة اهلل يف العفو

 030 .............................................................................. دائرة العفو اإلهلي

 031 ........................................................................... املقّربون إىل عفو اهلل

 037 .................................................................................. عفو اهلل تفّضل

 033 ..................................................................................... توضيب ذلك

 033 ................................................................................. أثر العفو اإلهلي

 033 .................................................................................................. علم اهلل

 031 .......................................................................................... عمر اإلنسان

 031 ............................................................................. حسن وقبب العمر

 031 .................................................................................................... العمل

 031 ..................................................................................... مراقبة أعاملنا

 031 ............................................................ أعاملنا الصاحلة والعون اإلهلي

 012 ........................................................................... كامل أعاملنا العبادية

 012 ........................................................... االندفاع نحو األعامل الصاحلة

 012 .......................................................................... تقييم اإلنسان لعمله

 013 ................................................................................. حساب األعامل

 013 ................................................................................................. الغضب
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 010 .............................................................................................. غضب اهلل

 010 .................................................................................................... الغفلة

 011 ................................................................................................. غنى اهلل

 011 ..................................................................... اهلل الغني ونحن الفقراء

 017 ................................................................................ اهلل وإغناء العباد

 017 ...................................................................... طلب الغنى من غري اهلل

 011 .................................................................................. غنى وفقر اإلنسان

 011 ......................................................................................... الغنى فتنة

 013 ................................................................... اإلنسان بني الغنى والفقر

 013 ....................................................................................... طلب الغنى

 011 ................................................................................. الغنى والطغيان

 011 ................................................................................. احلذر من الغنى

 011 ................................................................... التعامل اإلهلي مع املرتفني

 011 ............................................................................... من سلبيات الفقر

 011 ............................................................................... أفضل حالة مادية

 011 .................................................................................... صحبة الفقراء

 011 ...................................................................................... الفقر إىل اهلل

 011 ................................................................................................... الغيب

 011 ................................................................................................ الفضائل

 012 ............................................................................ نامذج من فضل اهلل

 013 ................................................................................................. قدرة اهلل
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 013 ..................................................................... قدرة اهلل وقدرة اإلنسان

 010 ........................................................................... االّتكال عىل قّوة اهلل

 011 ................................................................................................... القرآن

 011 ............................................................................... خصائص القرآن

 011 ..................................................................... فنا إزاء القرآنأهم وظائ

 013 ................................................................................. التوّسل بالقرآن

 011 ........................................................................................ القرب من اهلل

 012 .................................................................................................. القرض

 012 ....................................................................................... القضاء والقدر

 013 ...................................................................... القضاء والقدر املحتوم

 013 ................................................................  املحتومالقضاء والقدر غري

 013 ..................................................................... الرضا بقضاء اهلل وقدره

 011 ................................................................................................... القلب

 011 .................................................................................... طهارة القلب

 017 .................................................................................... سالمة القلب

 017 .............................................................................. القلب وخشية اهلل

 017 ................................................................................... انرشاح القلب

 017 ..................................................................................... امليول القلبية

 011 .................................................................................... القلب والنعم

 011 ........................................................................... صفات قلب املؤمن

 011 ..................................................................................................... القمر
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 013 .................................................................................خصائص القمر

 011 ............................................................................................... قول احلّق 

 011 ..................................................................................................قول اهلل

 011 ................................................................................................... القيامة

 011 ...................................................................... حرش العباد يوم القيامة

 011 ............................................................................ الشهادة يوم القيامة

 011 ....................................................................... من مواقف يوم القيامة

 122 ..................................................................................................... الكرب

 122 ....................................................................................... سلبية الكرب

 122 .............................................................................. االبتعاد عن الكرب

 122 .................................................................................................. كرم اهلل

 120 ................................................................................. واملكر اإلهلي الكيد

 120 ................................................................................................... اللسان

 120 .................................................................................... صيانة اللسان

 121 ............................................................................... استخدام اللسان

 121 ........................................................................................ اللطف اإلهلي

 127 .......................................................................................... الليل والنهار

 127 ....................................................................................... فائدة النهار

 121 ........................................................................................ فائدة الليل

 121 ....................................................................................................... املال

 121 ............................................................ تقييم اآلخرين عىل ضوء املال
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 123 ................................................................... االستخدام اخلاطئ للامل

 123 ............................................................................. الدعاء لطلب املال

 123 ............................................................... االختبار اإلهلي للعباد باملال

 121 ........................................................................... االقتصاد يف املعيشة

 121 .............................................................................................. مالكية اهلل

 121 ........................................................................ نامذج من ممتلكات اهلل

 121 .................................................................................................. حمّبة اهلل

 121 ................................................................................... مساعدة اآلخرين

 121 ...................................................................................................... املطر

 121 ................................................................................... الغيوم املباركة

 121 .......................................................................... إحياء األرض باملطر

 121 ........................................................... دور املالئكة يف هطول األمطار

 132 .................................................................................... الرعد والربق

 132 ...................................................................... مطر اخلري ومطر السوء

 132 .................................................................... األمطار النافعة والضارة

 133 ............................................................................ الدعاء لطلب املطر

 130 .................................................................................... املطر والرياح
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