احمد الحسنً البغدادي

وقال ربكم
ادعونً
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
« َو َقال َ َر ُّب ُك ُم ادْ ُعونًِ أَ ْس َت ِج ْب لَ ُك ْم إِنَّ الَّذٌِنَ ٌَ ْس َت ْك ِب ُرونَ َعنْ ِع َبا َدتًِ
س ٌَدْ ُخلُونَ َج َه َّن َم دَ اخ ِِرٌنَ »
َ
القران الكرٌم
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اٌها القارئ الكرٌم
هذا البحث ٌساعدك على تفجٌر كل طاقاتك المبدعة .وٌحررك من
سراب تلك المطلقات الكاذبة ..ولٌدفعك الى نعٌم االخرة االبدي بعد
رفض كل المطلقات الوهمٌة ولٌدة عقل االنسان العاجز.
وٌربطك بمصدر العروة الوثقى ..عروة السماء ،وٌحدد فٌك االمل
وٌمنعك من السقوط ،وٌحرسك من القنوط ،وٌنهاك من االعتداء على
سلطان هللا ..كما ٌنهاك عن الفساد فً االرض بالهوى الفاسد ،وقد
اصلحها هللا باإلسالم القائد.
وٌطرح علٌك باسلوب الفقٌه المجدد أموراً عن فلسفة الدعاء
وقٌمته الموضوعٌة ،ودوره االٌجابً فً حٌاة االمة ،مذكر االنسان
المسلم المعاصر بؤنه :أدب االنبٌاء المرسلٌن ،واهل البٌت الطاهرٌن،
وشعار االتقٌاء االسالمٌٌن فً :ساعات الحرج والضٌق ،وفً :حاالت
االبتهال واالنقطاع الى عالم ال حدود له فً الجالل والجمال واالفضال.
ولقد كان هذ البحث الموضوعً ..لذا ال ارى بحاجة ملحة الى
التعرٌف بمإلفه ،النه قبل ذلك اشهر من ان ٌعرف للواقع وللتارٌخ.
والحمد هلل اوال وآخراً

«المشرفون»
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(ٔ)
ولد اإلنسان مشدوداً بطبٌعته الفطرٌةة ..وتوجهةه الةداخلً إلةى الةدعاء ،ن عالقتةه بةـ
((الةةةدعاء)) أحةةةد عناصةةةر مقومةةةات انتصةةةاره وهٌمنتةةةه علةةةى مصةةةاعب الحٌةةةاة ،وضةةةغط
المشكالت ،وتراكم ا زمات فً مسٌرته التارٌخٌة اإلنسانٌة الحضارٌة.
فهو خلٌفة هللا سبحانه وتعالى فً ا رض ..بعد أن منحه سعادة الدنٌا ،ونعٌم اآلخرة..
فعلٌةةه أن ٌحةةا فظ علةةى هةةذه الخالفةةة ،وال ٌكةةون العنصةةر ا سةةاس لتحجةةٌم سةةٌره نحةةو هللا،
وتحرٌف منطلقه ،وتطوٌق مسٌرته.
وال ٌمكن حل المشكالت والمعضالت التً تجتاح اإلنسان ..إال بؤنه ٌتجه بدعائةه بةوعً
وٌقظة وحساسٌة وإخالص إلى الكمال المطلق الحق العلةٌم القةدٌر ،الةذي أحةاط علمةه بكةل
شًء ،واإلستسالم لسلطانه ،الذي ٌستسلم له هذا الوجود كله ،وال ٌتخطاه.
فهناك إرتباط وثٌق بٌن عالم الشهادة ،وعالم الغٌب !! والدعاء سبب اختٌةاري واقعةً
من أسباب تحقق وجود الشةًء ،والفةوز بةالخٌرات الدٌنٌةة ،والظفةر بالمطالةب الدنٌوٌةة،
والنجاة من المكاره الدنٌوٌة وا خروٌة.
ولذا نجد الرسل واالوصٌاء ،ال سبٌل لهم فً إنهةاء مشةاكلهم وأزمةاتهم المعنوٌةة ،أو
المادٌة الخاصةة منهةا أو العامةة ..إال أن ٌتوسةلوا بةاهلل جةل جاللةه فةً دعةواتهم المباركةة،
وحاالتهم اإلنقطاعٌة على سبٌل اإلستعطاف ،وطلب رحمته فً غاٌةة الخضةوع والخشةوع
واإلمت ثةةال وشةةدة التوجةةه إلٌةةه ..وهةةم ٌمثلةةون السةةمو ،وا صةةالة ،والطهةةارة ،والرفعةةة
االنسةةانٌة فةةً اإلرتبةةاط بالمبةةدأ الفٌةةاض ،والحةةً القٌةةوم ،الةةذي ٌسةةتوعب تطلعةةات مسةةٌرة
الجماعة البشرٌة.
فسةةبحان هللا مةةن أوجةةد فةةً عةةالم الوجةةود الخةةارجً المحسةةوس قضةةاٌا وموضةةوعات
مسةةتمدة مةةن عةةالم الغٌةةب غ ٌةةر المتنةةاهً الخةةارج عةةن الحةةس ،لٌحقةةق اإلٌمةةان الحقٌقةةً
الةةواقعً لعبةةاده المخلصةةٌن ،وٌسةةاعد علةةى تفجٌةةر كةةل طاقةةاتهم المبدعةةة ،وتحةةررهم مةةن
سراب تلك المطلقات الكاذبة ،ولٌةدفعهم إلةى نعةٌم اآلخةرة ا بةدي بعةد رفةض كةل المطلقةات
الوهمٌة ولٌدة عقل اإلنسان العاجز.
وإن القلب الذي ٌدعو هللا فً نهاره ولٌله ،وٌطلةب مرضةاته ومحبتةه ..وال ٌةرى شةٌئا ً
فً الوجود ..إال وٌرى هللا حاضراً عنده بقوله(( :إلهً هب لً كمال اإلنقطاع إلٌك ،وأنةر
أبصار قلوبنا بضٌاء النظر إلٌك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور ،فتصل إلةى معةدن
العظمة ،وتصٌر أرواحنا معلقة بعز قدسك)).
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وإن القلةةب الةةذي ٌستشةةعر ٌةةد هللا وعٌنةةه علةةى كةةل شةةًء بمثةةل هةةذه التربٌةةة العرفانٌةةة
اإلٌمانٌة العالٌة الطوٌلةة ا مةد العمٌقةة التةؤثٌر ..لٌصةعب أن ٌنسةى ،أو ٌغفةل ،أو ٌضةل..
وٌسةةتحٌل أن ال ٌةةدعو ،وال ٌتضةةرع ،وال ٌخشةةع بةةذكر هللا تعةةالى ،ومةة مشةةاعره مةةن
عظمته ..وهو :حٌثما تلفت وجد ٌد هللا ،ووجد عٌن هللا ،ووجةد عناٌةة هللا ،ووجةد قةدرة
هللا ..متمثلة ومتعلقة بكل شًء فً عالم هذا الوجود.
قال االمام علً (ع):
((ما رأٌت شٌئا ً إال ورأٌت هللا قبله ،وبعده ،ومعه ،وفٌه))
ونسب إلى ولده الحسٌن (ع):
((عمٌت عٌن ال تراك ،وخسرت صفقة عبد لم ٌجعل له من حبك نصٌب)).
فهةةذا الحةةس اإلٌمةةانً بجةةالل هللا وقربةةه معةاً ..هةةو الةةذي ٌإكةةده المةةنه اإلسةةالمً هنةةا،
وٌقرره فً صورته الحركٌة الواقعٌة عنةد الةدعاء والمناجةات ..ودوره فةً حٌةاة اإلنسةان،
الذي ٌبقى دائما وأبدا ٌشعر بلذة هذا الذل واالنكسار ،وهذا العجةز واالفتقةار ،بةل وٌشةعر
كذلك بلذة الجمال المطلق ا شمل ،وبالكمال ا رفع ا هم.
أجةةل ..الةةدعاء ٌشةةده إلةةى مصةةدر العةةروة الةةوثقى ،عةةروة السةةماء ،وٌجةةدد فٌةةه ا مةةل،
وٌمنعةةه مةةن السةةقوط ،وٌحرسةةه مةةن القنةةوط وٌنهةةاه عةةن االعتةةداء علةةى سةةلطان هللا فٌمةةا
ٌدعونه نفسهم من الحاكمٌة ،التً ال تكون إال للواحد القهار ..كما ٌنهاه عن الفساد فةً
أصقاع ا رض بالهوى الفاسد ،وقد أصلحها هللا باإلسالم القائد.
والنفس اإلنسانٌة التً تتضرع وتخشع للقرٌب المجٌب ..ال تعتدي كذلك ،وال تفسد فً
ا رض بعد إصالحها ،فال تشاء إال ما شاء هللا ،وال ترٌد إال ما أراد هللا سةبحانه وتعةالى.
نستكشف فً مثل هذه الدعوات الرسالٌة ،والحةاالت االنقطاعٌةة قةول سةٌد العةارفٌن أمٌةر
المإمنٌن (ع) فً دعائه المشهور ،الذي أماله
على الصحابً الجلٌل كمٌل بن زٌاد:
ُ
ِْ ُر
ِْ ِْ َك
ور ِّبةً
َ
ومةواللً َ
(( َف َهبٍْْ نًِ ٌاإِلهً وس ٌِّدي ْ
،فكٌةف أَصةب ِ
صةبرت علةى عةذاب ِ
على فِراقِ َك)).
وهذا هو العروج العرفانً ..وهذا هو الحةب االختٌةاري ..وهةذا هةو الحضةور الوجةدانً
للمبةدأ الفٌةاض ..بةل هةذا مةا ٌصةل باإلنسةان الةداعً إلةى أقصةى درجةات القةرب الملكةوتً،
وأعلةى مقامةةات العةارفٌن الشةةامخٌن ..بةةل هةذا هةةو مةا ٌسةةتهدف أرفةةع وأجةل سةةلوك وسةةٌر
تكاملً فً الممكنات كلها.
قال هللا سبحانه وتعالى:
ةان َف ْل ٌَ ْس ة َت ِجٌ ُبو ْا لِةةً
ةب أ ُ ِجٌة ُ
سةةؤَلَ َك عِ َبةةادِي َع ِّنةةً َفةةرِ ِّنً َق ِرٌة د
{وإِ َذا َ
َ
ةدَّاع إِ َذا دَ َعة ِ
ةب دَ ْعة َةو َة الة ِ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
ه ْم ٌَ ْرشدُونَ }البقرةٔ8ٙ
َو ْل ٌُ ْإ ِمنوا بًِ ل َعل ُ
سة ٌَدْ ُخلُونَ َج َهة َّن َم
{و َقةةال َ َر ُّب ُكة ُم ادْ ُعةةونًِ أَ ْسة َت ِج ْب لَ ُكة ْم إِنَّ الَّةذٌِنَ ٌَ ْسة َت ْك ِب ُرونَ َعةةنْ عِ َبةةادَ تًِ َ
َ
دَاخ ِِرٌنَ }غافرٓٙ
وقال رسول هللا محمد (ص):
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((أال أدلكم على سالح ٌجنٌكم من أعدائكم وٌدر أرزاقكم.
قالوا :بلى.
قال (ص) :تدعون ربكم باللٌل والنهار ،فرن سالح المإمن الدعاء)).
وعنه (ص):
((أفضل العبةادة الةدعاء ،وإذا أذن هللا لعبةد فةً الةدعاء فةتب لةه أبةواب الرحمةة أنةه لةن
ٌهلك مع الدعاء أحد)).
وقال سٌد العارفٌن أمٌر المإمنٌن علً (ع):
((الدعاء مفاتٌب النجاة ،ومقالٌد الفالح ،وخٌر الدعاء ما صدر عن صدر نقً ،وقلب
تقً ،وفً مناجاة سبب النجاة ،وبةاإلخالص ٌكةون الخةالص ،فةرذا اشةتد الفةزع فةرلى هللا
المفزع)).
وقال االمام جعفر بن محمد الصادق (ع):
((الدعاء هةو العبةادة التةً قةال هللا :إن الةذٌن ٌسةتكبرون عةن عبةادتً سةٌدخلون جهةنم
داخرٌن .ادع هللا عز وجل ،وال تقل إن ا مر قد فرغ منه)).
وقال االمام علً بن موسى الرضا (ع):
((علٌكم بسالح ا نبٌاء..
فقٌل :ما سالح االنبٌاء ؟..
قال (ع) :الدعاء)).

(ٕ)
إن أقدس المقامات الممكنة للمسٌرة اإلنسانٌة مقام العبودٌة.
فالعبٌد جمٌعا ً ٌقفون فً حضرة اإللوهٌة  ..موقف العبودٌة الحقٌقٌةة ..ال ٌتعدونةه ،وال
ٌتجاوزونه ،وٌقفون فةً مقةام العبةد الخاشةع المتفةانً فةً مرضةاة الخٌةر المطلةق ،وبهةا
ٌنالون درجتً الفناء فً هللا عز وجل ،والبقاء به سبحانه وتعالى.
والشرائع السماوٌة ،وال سٌما الشرٌعة اإلسالمٌة الخاتمة هً التً طرحت هذا المقام:
مقام العبودٌةة بقصةد عقالنةً ووجةدانً وأخالقةً ..وبالتةالً فقةد ربطةت اإلنسةان بالواجةب
تعالى ربطا متٌنا ً وثٌقا ً واعٌاً ..كالربط بٌن ا ثر مع المإثر ،والمعلول مع العلة التامة.
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والدعاء من روافد ذلك الربط القوي المتٌن ،ن له أبعاداً عظٌمة فةً الةذات اإلنسةانٌة
نحو الغٌب المحجوب ،واالرتباط بعالم الغٌوب ،واالنقطاع الٌه بصٌغته الروحٌة الصالحة
فً الصعد المختلفة كلها.
وهذا التوجه واالرتباط واالنقطاع واالمتثال واالنقٌاد ..من روافد تكامل الذات اإلنسانٌة
فً االعتبارات المعنوٌة من نزاهة وإخةالص وإحسةاس بالمسةإولٌة اإلسةالمٌة التارٌخٌةة،
إذ القرب الروحً من ٌنبوع الحكمة والكمال المطلقٌ ،وجةب بلةوغ اإلنسةانٌة نحةو السةٌر
التكاملً التام ،كما أن االنحراف عنهٌ ،وجب الحجب وا غشٌة الظلمانٌة فً النفوس.
ومةةن هةةذا المنطلةةقٌ ..ةةدرك المخلةةوق خالقةةه ،ومةةن هةةذا المسةةار ٌعطةةف الخةةالق علةةى
خلقه ..فال حٌاة إال بالعبودٌة الحقٌقٌة الصادقة.
بل بها تبته النفس اإلنسانٌة إلةى عةالم ال نهاٌةة ي منطلةق مةن منطلقاتةه ،لتجردهةا
حٌنئذ عن دار البوار ،وارتباطها بنور ا نوار ،الذي ال ٌمكن بحال تحدٌةد أشةعته بةؤي حةد
من حدود العوالم اإلمكانٌة.
إن مشةةهد االسةةتكانة والتضةةرع فةةً الةةدعاء ،وهٌئةةة الخشةةوع واالنكسةةار ،والنةةزوع
والتطلع إلى هللا من وراء الحدود ..له نماذج متفاوتة حسب نماذج توجةه اإلنسةان الةداعً
فً ارتباطه وانقطاعه ،وفً حبه وإخالصه ،ودرجات وعٌةه وإدراكةه فةً القةرب مةن هللا
تعةةالى ،ن الةةذات غٌةةر محةةدودة ..وكةةذلك الصةةفات ،فةةالتطلع واالنشةةداد إلٌةةه جلةةت قدرتةةه
ٌغةةدو كةةذلك ،فةةال ٌمكةةن بحةةال تةةؤطٌره ،وأن التطلةةع واالنشةةداد والسةةعً إلٌةةه ٌشةةمل كةةل
الممكنةةات ،وال ٌخةةتص بةةـ (اإلنسةةان) ،وبهةةذا االرتبةةاط ٌقةةوم نظةةام التكةةوٌن ،وبةةه تةةتم
القٌمومة المطلقة على الممكنات ،ن الكل مخلوق ومربوب له.
ض َو َمن فٌِ ِهنَّ َوإِن ِّمن َ
الس َم َاو ُ
س ِّب ُب ِب َح ْمدَ ِه َولَةـكِن
ش ًْ ٍء إِالَّ ٌُ َ
الس ْب ُع َوا َ ْر ُ
ات َّ
س ِّب ُب لَ ُه َّ
{ ُت َ
ٌح ُه ْم إِ َّن ُه َكانَ َحلٌِما ً َ
غفُوراً }اإلسراءٗٗ.
الَّ َت ْف َق ُهونَ َت ْس ِب َ
ولهةةذا التطلةةع واالرتبةةاط والقةةرب ..درجةةات قةةد ٌقةةوى ،وقةةد ٌضةةعف ..ولةةذا قةةد ٌحصةةل
لإلنسان بعض درجات التطلع واالرتباط الروحً االختٌاري إلى هللا سبحانه وتعالى ،وبعةد
ذلةةك تةةزول عنةةه فٌظهةةر مةةن ذلةةك أن التطلةةع واالرتبةةاط إلةةى هللا تعةةالى ،لةةم ٌكةةن فةةً واقةةع
الحقٌقة عن نزعة إٌمانٌة واقعٌة.
{و َقد ِْم َنا إِلَى َما َع ِملُوا مِنْ َع َم ٍل َف َج َع ْل َناهُ َه َباء َّمن ُثوراً }الفرقانٖٕ.
َ
َةب ّ
ض ْ
ةور ِه ْم َو َت َةر َك ُه ْم فِةً
ةاءت َمةا َح ْولَة ُه َذه َ
اسة َت ْو َقدَ َنةاراً َفلَ َّمةا أَ َ
{ َم َثلُ ُه ْم َك َم َث ِل الَّذِي ْ
هللاُ بِ ُن ِ
ت الَّ ٌُ ْبصِ ُرونَ }البقرة.ٔ1
ُظلُ َما ٍ

(ٖ)
إن اإلنسان بحاجة ملحة إلى هللا بكل ما ٌتصل به من أشٌاء وقضاٌا وموضوعات.
وهذا ٌعنً أن اللجوء إلٌه ال حد له ..فالسةعً وراء المبةدأ الفٌةاض ٌوجةب العمةل دائمةا
نحوه ال تردد ،وال تراجع ،وال وجل ..وٌرفد إلنسان أبعاده الكبرى المسةتمدة مةن صةفات
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ذلةةك المطلةةق الكمالٌةةة ا لثبوتٌةةة ،التةةً تناضةةل الجماعةةة المإمنةةة نحةةوه بكةةل غةةال ونفةةٌس،
فالسعً وراء المبدأ الفٌاض كله خصائص الصفات الكمالٌة الثبوتٌة ما ال ٌمكةن أن ٌحةدها
حةةد ..بمعنةةى أن تغةةدو مسةةٌرة الجماعةةة المإمنةةة جهةةوداً وجهةةاداً مسةةتمراً ضةةد االسةةتالب
واالفقةةار ،وضةةد االسةةتكبار واإلرهةةاب ،وصةةموداً وصةةبراً راسةةخا ً علةةى تحمةةل مسةةإولٌة
االنكسارات واالنتكاسات فً سبٌل الواحد القهار.
ومن ثمٌ ..ظل ضمٌر اإلنسان وحٌاته ووجوده ،ووجود كل شًء من حوله ..مشةدوداً
باهلل الواحد ا حد ،الذي ٌصرف أمةره وأمةر كةل شةًء حولةه وفةق حكمةة وتةدبٌر ،فٌلتةزم
اإلنسان فةً حٌاتةه بةالمنه المرسةوم القةائم علةى أسةاس الحكمةة والتةدبٌر ،وٌسةتمد منةه
قٌمه وموازٌنه وٌراقبه ،وهو ٌستخدم هذه القٌم والموازٌن ..و جل ذلك غدت ألطاف هللا
تعالى ،وسننه علٌه شاملة متكاملة بوصفه مظهراً من مظاهر تجلٌاته ،وهو الصورة من
العقل الكلً فً هذه العوالم الكونٌة كلها ،وقد أعد له(( :جنات تجري من تحتها ا نهار))
ال حد لجهة من جهاتها كما وكٌفا ،وال ٌنالها أحد إال بالتفانً فً مرضاته حتى ٌصةل إلةى
درجة البقاء فٌه جلت قدرته.
وعلى أساس هذا كله ..امتن هللا بوصفه المبدأ الفٌاض برضافة ترغٌب ممارسة عملٌةة
الةةدعاء والمناجةةاة كتةةدرٌب نفسةً ،وشةةعور بةةاطنً ،وحضةةور وجةةدانً ،الكتشةةاف آالمةةه
التً تمزق ذاته ،وا حاسٌس التً تجٌش فً نفسه من غٌر أن ٌمس كبرٌاءه ،أو ٌسقط
شخصٌته أمام من:
ُور }غافر.ٔ9
صد ُ
{ ٌَ ْعلَ ُم َخائِ َن َة ا ْ َ ْع ٌُ ِن َو َما ُت ْخفًِ ال ُّ
ن فٌه إضافة اختٌارٌة ٌنكشف وجوده علةى أفعةال الجةوارح وا حاسةٌس والعواطةف،
توجب قدسٌة المضاف ،وارتقاء مقاماته المعنوٌة ا بدٌة ،وبه ٌذوق اإلنسان الداعً لذة
الحضور فً ساحة المعشوق الواقعً ،والمحبوب الحقٌقً.

(ٗ)
إن الدعاء مع كونه ضرورة تارٌخٌة ملحة من حٌث المبةدأ النتصةار ا هةداف الرسةالٌة
الكبرى.
بٌد أن ه كذلك حاجة نفسٌة غرٌزٌة فطرٌة ذاتٌة فً حٌاة اإلنسان فً كل ا حوال ،وفً
كل ا زمان ،وال تقٌد حاجاته بشًء دون شًء.
وأٌة حاجة نفسٌة غرٌزٌة أعمق وأدق وأٌسر منه ..مةع كونةه سةر العبةادة ،ولةذة مناجةاة
هللا ،والخضوع والخشوع واالنقطاع نحو الحضرة الواحدٌة ا حدٌة.
نعمٌ ..سكب فً فإاد اإلنسان الةداعً النةداوة الحلةوة ،والةود المةإنس والرضةا والثقةة
والٌقةةٌن ..وٌعةةٌش منةةه اإلنسةةان المسةةلم فةةً جنةةاب رضةةى ،وقربةةى ندٌةةة ،ومةةالذ أمةةٌن،
وقرار مكٌن ،وحضور وجدانً ركٌن.
وٌشهد على ترغٌب الدعاء فً كةل ا زمةان ،وفةً كةل ا حةوال ..نصةوص مةن القةرآن
الكرٌم ،ورواٌات من أهل البٌت ا طهار (ع) ،فمن اآلٌات الدالة على ذلك:
قوله عز وجل:
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ار ُعونَ فًِ ا ْل َخ ٌْ َرا ِ
ت َو ٌَدْ ُعو َن َنا َر َغبا ً َو َرهَبا ً َو َكا ُنوا لَ َنا َخاشِ عٌِنَ
{إِ َّن ُه ْم َكا ُنوا ٌُ َ
س ِ
ِرونَ }غافرٗٔ.
هللا ُم ْخلِصِ ٌنَ َل ُه الدِّ ٌنَ َو َل ْو َك ِر َه ا ْل َكاف ُ
{ َفادْ ُعوا َّ َ
ِب ا ْل ُم ْع َتدٌِنَ
ض ُّرعا ً َو ُخ ْف ٌَ ًة إِ َّن ُه الَ ٌُح ُّ
{ادْ ُعو ْا َر َّب ُك ْم َت َ

}ا

نبٌاءٓ.9

}ا عراف٘٘.

{وادْ ُعوهُ َخ ْوفا ً َو َط َمعا ً إِنَّ َر ْح َم َ
ٌب ِّمنَ ا ْل ُم ْحسِ نٌِنَ
ت ِّ
هللا َق ِر د
َ
س َ
ب إِ ِّنً َوهَنَ ا ْل َع ْظ ُم ِم ِّنً َوا ْ
شة ٌْبا ً َولَة ْم أَ ُكةن
الةر ْأ ُ
شة َت َعل َ َّ
{إِ ْذ َنادَى َر َّب ُه نِدَاء َخفِ ٌّاَ ،قال َ َر ِّ
ب َ
شقِ ٌّا ً }مرٌمٖـٗ .
ُعائِ َك َر ِّ
بِد َ
}ا عراف.٘ٙ

الصال َِحا ِ
اب
ضةلِ ِه َوا ْل َكةاف ُِرونَ لَ ُهة ْم َع َةذ د
ت َو ٌَ ِزٌ ُدهُم ِّمن َف ْ
ٌب الَّذٌِنَ آ َم ُنوا َو َع ِملُوا َّ
{و ٌَ ْس َت ِج ُ
َ
َ
شدٌِ دد }الشورى.ٕٙ
وفةةً الوقتذاتةةه ذم هللا نمةةاذج مةةن البشةةر اقتصةةروا فةةً مناجةةاتهم ودعةةائهم فةةً أوقةةات
الشدائد والخطوب ..وانعةدمت ا سةباب مةن تؤثٌرهةا ،وفقةدت الشةفعاء والشةركاء حتةى إذا
مةةرت المشةةكلة ،وانقضةةت الحاجةةة ،وجةةاء الرخةةاء ،وخةةولهم نعمةةة منةةه ،ودفةةع عةةنهم
االبتالء ..عادوا إلى ما كانوا علٌه سابقا ً مةن الشةرك والنسةٌان ،وزعمةوا أنهةم ال ٌةدعون
ربهم ،وال ٌسؤلون عنه ،وغفلةوا عمةا قةالوا فةً الضةراء بتضةرعهم وإنةابتهم وتوحٌةدهم
لربهم ،وحضورهم الوجدانً ،وحبهم اإلختٌاري ،وتطلعهم إلى الواحد القهار فً المحةن
وا هوال حٌن لم ٌكن غٌره ٌملك زمام الفعلٌة ٌدفع عنهم اإلبتالء.
ِةً
ض ٌّر دَ َعا َنا ُث َّم إِ َذا َخ َّو ْل َناهُ ن ِْع َم ًة ِّم َّنا َقال َ إِ َّن َما أُوتٌِ ُت ُه َعلَى عِ ْل ٍم َبةلْ ه َ
نسانَ ُ
س ْاإلِ َ
{ َفرِ َذا َم َّ
مونَ }الزمر.ٗ9
فِ ْت َن دة َولَكِنَّ أَ ْك َث َر ُه ْم َال ٌَ ْعلَ ُ
{قُلْ َمن ٌُ َن ِّجٌ ُكم ِّمن ُظلُ َما ِ
نجا َنةا مِةنْ هَةـ ِذ ِه
ض ُّةرعا ً َو ُخ ْف ٌَ ًةة لَّةئِنْ أَ َ
ت ا ْل َب ِّةر َوا ْل َب ْح ِةر َتدْ ُعو َنة ُه َت َ
شاك ِِرٌنَ  .قُ ِل ّ
ب ُث َّم أَن ُت ْم ُت ْ
لَ َن ُكو َننَّ مِنَ ال َّ
ش ِر ُكونَ }ا نعامٖٙـٗٙ
هللاُ ٌُ َن ِّجٌ ُكم ِّم ْن َها َومِن ُكل ِّ َك ْر ٍ
اع ُة أَ َغ ٌْ َر ّ ِ
اب ّ ِ
هللا َتدْ ُعونَ إِن ُكن ُت ْم َ
الس َ
هللا أَ ْو أَ َت ْت ُك ُم َّ
{ ُقلْ أَ َرأَ ٌْ ُت ُكم إِنْ أَ َتا ُك ْم َع َذ ُ
صةا ِدقٌِنَ َ .بةلْ
نس ْونَ َما ُت ْ
ف َما َتدْ ُعونَ إِلَ ٌْ ِه إِنْ َ
ش ِر ُكونَ }ا نعامٓٗـٔٗ
شاء َو َت َ
إِ ٌَّاهُ َتدْ ُعونَ َف ٌَ ْكشِ ُ
ومن الرواٌات الدالة على ذلك:
عن رسول هللا محمد

(ص)

بً ذر الغفاري:

((ٌا أبا ذر أال أعلمك كلمات ٌنفعك هللا َّ
عز وجل َّبهن.
قلت بلى ٌا رسول هللا.
قال (ص) :احفظ هللاٌ ..حفظك هللا ..وأحفظ هللا تجده أمامك ،تعرف إلى هللا فً الرخةاء،
ٌعرفك فً الشدة ،وإذا سؤلت فاسؤل هللا ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،فقد جةرى القلةم بمةا
هو كائن إلى ٌوم القٌامة ،ولو أن الخلق كلهم جهدوا على أن ٌنفعوك بما لم ٌكتبه هللا لةك
ما قدروا علٌه)).
وعن اإلمام جعفر بن محمد الصادق (ع):
((من تقدم فً الدعاء استجٌب له إذا نزل به البالء ..وقٌل :صوت معروف ولم ٌحجةب
عةةن السةةماء ،ومةةن لةةم ٌتقةةدم فةةً الةةدعاء ،ولةةم ٌسةةتجب لةةه إذا نةةزل بةةه الةةبالء ..وقالةةت
المالئكة :إن ذا الصوت ال نعرفه)).
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وعنه:
((كان جدي ٌقول :تقدموا فً الدعاء فرن العبد إذا دعاه فنزل به البالء فدعا ..فقٌل أٌن
كنت قبل الٌوم)).

(٘)
ومن الضةروري بمكةان أن كةل ممكةن ..سةواء كةان مجةرداً ،أم كةان مادٌةا ً محتاجةا ً إلةى
الواجب تعالى حدوثا وبقاء فً كل ا وقات وا مكنةة لغةرض اإلمكةان ،وهةو منةاط الحاجةة،
وعلةى هةذا ا سةاس فةةال بةد مةن الرغبةةة والتوسةل إلةى هللا تعةةالى لغةرض اإلفتقةار والحاجةةة
إلٌه ..فاهلل تعالى هةو خةالق هةذا الكةون ،وهةو خةالق هةذا اإلنسةان ،وهةو الةذي وهةب كةل
موجود وجوده ..وهو مالك كل موجود بما أنه موجوده ،قد استخلف اإلنسةان فةً أصةقاع
ا رض ،ومكنه مما ادخر له فٌها من قوى وطاقات على عهد منه وشرط ،ولم ٌترك هذا
الملك العام فً التٌه المظلم بال دلٌلٌ ،صنع فٌه ما ٌشاء ،وإنمةا اسةتخلفه فٌةه فةً نطةاق
من الحدود المرسومة البدٌهٌة ..استخلفه فٌه على شرط أن ٌقوم فً الخالفة ،وفق منه
هللا ،وحسب تشةرٌعاته الخالةدة ...وهنةا ٌجٌةب هللا تعةالى دعةوة المةإمن إذا دعةاه بصةدق،
وإخالص ،وبحضور وجدانً ..ففً الحدٌث الشرٌف:
((إن هللا ٌعلةةم حاجتةةك ومةةا ترٌةةد ولكةةن ٌجةةب أن تبةةث إلٌةةه الحةةوائ فةةرذا دعةةوت فسةةم
حاجتك)).
وكٌف ٌعقةل غفلتةه عةن ذلةك ،ال سةٌما فةً مثةل هةذه الحٌةاة التةً ال ٌمكةن بحةال إدراك
كٌنونتها ،نه هو ملةك كةل شةًء وقةدره تقةدٌرا ..وهةو مةن ٌمنةع مةن ٌشةاء ..وهةو مةن
ٌفٌض على َم ٍن ٍْ ِْْْ ٌشاء ..ال خازن لعطائه وال بواب ..من غٌر تؤطٌر بتقدٌر دون تقدٌر
إلى أن تقوم الساعة الكبرى.
ِةز َمةن َت َ
شةاء َو ُتع ُّ
نز ُع ا ْل ُم ْل َك ِم َّمةن َت َ
{ ُق ِل ال َّل ُه َّم َمالِ َك ا ْل ُم ْلكِ ُت ْإتًِ ا ْل ُم ْل َك َمن َت َ
شةاء
شاء َو َت ِ
شاء ِب ٌَ ِد َك ا ْل َخ ٌْ ُر إِ َّن َك َعلَ َى ُكل ِّ َ
َو ُت ِذل ُّ َمن َت َ
ةار
ةار َو ُتةولِ ُ ال َّن َه َ
ش ًْ ٍء َقةد د
ٌِرُ ،تةولِ ُ اللَّ ٌْةل َ فِةً ا ْل َّن َه ِ
ت مِنَ ا ْل َح ًِّ َو َت ْر ُز ُق َمن َت َ
ج الَ َم ٌَّ َ
ج ا ْل َح ًَّ مِنَ ا ْل َم ٌِّ ِ
ب}
ِسةا ٍ
شاء ِب َغ ٌْ ِر ح َ
ت َو ُت ْخ ِر ُ
فًِ اللَّ ٌْ ِل َو ُت ْخ ِر ُ
آل عمران  ٕٙ /ـ .ٕ1
وهذا كله بعكس ما ٌزعمه الٌهود ((إن هللا لما خلق ا شٌاء وقدر التقةادٌر ..تةم ا مةر،
وخةةرج زمةةام التصةةرف الجدٌةةد مةن ٌةةده بمةةا حتمةةه مةةن القضةةاء ،فةةال نسةةخ ،وال اسةةتجابة
لدعاء؛ ن ا مر مفروغ عنه)).
وكذلك على عكس ما تزعمه طائفة من المجتمع :أن ال صنع هلل فً أفعال عباده ،وهةم
القدرٌة الذٌن سماهم رسول هللا (ص) مجةوس هةذه ا مةة ،فٌمةا رواه الفرٌقةان مةن قولةه
(ص) :القدرٌة مجوس هذه االمة)).
والخالصةةةة :إن الكةةةل ٌرجةةةع إلٌةةةه بجمٌةةةع شةةةإونه وقضةةةاٌاه لوجةةةوب كةةةون ممارسةةةة
منطلقةةاتهم مةةن هللا سةةبحانه وتعةةالى ،وهةةو المبةةدأ المعٌةةد فةةً الةةدرج الصةةاعد مةةن رجةةوع
الشًء إلى مبدأه.
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()ٙ
صرح العالمة الطباطبائً فً تفسٌر فقرة من حدٌث الرسول محمد(ص):
((وإذا سئلت فؤسئل هللا وإذا استعنت فاستعن باهلل.))..
إرشةةاد إلةةى التعلةةق بةةاهلل فةةً السةةإال واالسةةتعانة بحسةةب الحقٌقةةة ،فةةرن هةةذه ا سةةباب
العادٌة ،التً بٌن أٌدٌنا إنما سببٌتها محدودة على ما قدر هللا من الحد ،ال على ما ٌتراءى
من استقاللها فً التؤثٌر ،بل لٌس لهةا إال الطرٌقٌةة والوسةاطة فةً اإلٌصةال ،وا مةر بٌةد
هللا تعالى.
فرذن ..الواجب على العبد أن ٌتوجه فً حوائجه إلةى جنةاب العةزة وبةاب الكبرٌةاء ،وال
ٌركن إلى سبب بعد سبب ،وإن كان هللا قد أبى أن ٌجري ا مور إال بؤسبابها.
وهذه دعوة إلى عدم االعتماد علةى ا سةباب ،إال بةاهلل الةذي أفةاض علٌهةا السةببٌة ،ال
أنها هداٌة إلى إلغاء ا سباب ،والطلب من غٌر سبب ،فهو طمع فٌها ال مطمع فٌه.
وكٌف ..والداعً ٌرٌد ما ٌسؤله بالقلب ،وٌسؤله ما ٌرٌده باللسان ،وٌستعٌن على ذلك
بؤركان وجوده ،وذلك كله أسباب ؟..
واعتبر ذلك باإلنسان حٌث ٌفعل بؤدواته البدنٌة ،فٌعطً ما ٌعطً بٌده ..وٌرى ما ٌرى
ببصره ..وٌسمع ما ٌسمع برذنه ..فمن ٌسؤل ربه برلغاء ا سباب كةان كمةن ٌسةؤل اإلنسةان
أن ٌناوله شٌئا ً من غٌر ٌد ،أو ٌنظر إلٌه من غٌر عٌن ،أو ٌسةتمع مةن غٌةر إذن ،ومةن
ركن إلى سبب دون هللا سبحانه وتعالى ،كان كمن تعلق قلبه بٌد اإلنسان فً إعطائةه ،أو
بعٌنه فً نظرها ،أو برذنه فً سمعها ،وهو غافل معرض عن اإلنسان الفاعل بذلك ..فً
الحقٌقةةة فهةةو غافةةل مغفةةل ،ولةةٌس ذلةةك تقٌٌةةداً للقةةدرة اإللهٌةةة غٌةةر المتناهٌةةة ،وال سةةلبا ً
لإلختٌةةار الةةواجبً ،كمةةا أن اإلنحصةةار الةةذي ذكرنةةاه فةةً اإلنسةةان ال ٌوجةةب سةةلب القةةدرة
واإلختٌار عنه ،لكون التحدٌد راجعا بالحقٌقة إلى الفعل ال إلى الفاعةل ،إذ مةن الضةروري
أن اإلنسان قادر المناولة والرإٌة ،والسمع ..ولكةن المناولةة ال تكةون إال بالٌةد ،والرإٌةة
والسمع هما اللذان ٌكونان بالعٌن وا ذن ال مطلقاً ..كذلك الواجب تعالى قادر على اإلطالق
غٌ ةر أن خصوصةةٌة الفعةةل تتوقةةف علةةى توسةةط ا سةةباب ،فزٌةةد (مةةثالً) وهةةو فعةةل هللا هةةو
اإلنسان ،الذي ولده فالن فً زمان كةذا ومكةان كةذا ،وعنةده وجةود شةرائط كةذا ،وارتفةاع
موانع كذا ..ولو خلف واحةد مةن هةذه العلةل والشةرائط لةم ٌكةن هةو هةو ،فهةو فةً وجةوده
ٌتوقف على جمٌعها ،والتوقف هو الفعل دون الفاعل)).
والدعاء ال ٌقتضً نسف مبدأ قانون السببٌة التامة ،وهو مةن جملةة ا سةباب الحقٌقٌةة
الموجبةةةة لحصةةةول الشةةةًء ونسةةةبته إلةةةى المطلةةةوب ..كنسةةةبة اسةةةتعمال الوصةةةفة الطبٌةةةة
للمرٌض ..فكما أن لكل مرض استعمال وصفة طبٌة مخصوصة تإدي إلى الشفاء العاجل..
وهناك استعمال وصفة طبٌة بال تعٌٌن تنفع نواع كثٌرة من ا مراض.
وهكذا شوارق الدعاء هداٌة إلى السنن المإدٌة إلى حدوث الشًء المطلوب ..وكمةا أن
الوصفة الطبٌة بحاجة إلى روافةد أخةرى لتصةٌر علةة تامةة ،وكةذلك الةدعاء ال ٌصةٌر علةة
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تامة إال بعد توفر الشرائط ،التً ٌجب أن تقارن الدعاء ..طرح البعض منها فً النصةوص
اإلسالمٌة ،ولم تطرح عةدة قضةاٌا أخةرى منهةا إلمكانٌةة كونهةا مةن الخفاٌةا الغٌبٌةة ،التةً
ٌستحٌل أن ٌكتشفها غٌر هللا تعالى ،وهللا سبحانه ال بد وأن ٌستجٌب الةدعاء علةى أسةاس
المصةةلحة الحقٌقٌةةة ،ال علةةى أسةةاس مةةا ٌرٌةةده الةةداعً ،وإجابتةةه مرجةةوة متةةى اسةةتكملت
عناصرها وأخالقٌتها على وجهها المطلوب ،فرن لم تكن برعطاء الداعً ما طلبةه ،فربمةا
كانةةت بمةةا ٌعلةةم هللا سةةبحانه أنةةه خٌةةر لةةه منةةه بقةةدر االسةةتجابة وقتهةةا بتقةةدٌره القةةائم علةةى
الحكمة والتدبٌر.
قال هللا تعالى:
ش ٌّر لَّ ُكة ْم َو ّ
ش ٌْئا ً َوه َُو َ
سى أَن ُت ِح ُّبو ْا َ
سى أَن َت ْك َرهُو ْا َ
هللاُ ٌَ ْعلَة ُم
ش ٌْئا ً َوه َُو َخ ٌْ در لَّ ُك ْم َو َع َ
َوع َ
{ َ
َ
َ
مونَ }البقرةٕٔٙ
َوأَن ُت ْم الَ ت ْعل ُ
فرذن ..الدعاء داخل تحت مظلة مبدأ المصلحة الواقعٌة ،والقٌمومٌة المطلقة ،والعناٌةة
التامة..
إن مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر ـةـ التةً هةً غاٌةة آمةال الرسةالٌٌن ،وقةرة
عٌن أهل التقوى والٌقٌن ــ كفٌل وحده بؤن ٌسكب فً النفس اإلنسانٌة القناعة والرضا بما
ٌحصل من الرزق والسماحة والجود بالموجود ،وأن ٌفٌض على القلب الطمؤنٌنة والقةرار
فةةً الوجةةدان والحرمةةان سةةواء ..فةةال تةةذهب الةةنفس حسةةرات علةةى فائةةت ،أو ضةةائع ..وال
ٌحترق القلب سعاراً على المرمةوق المطلةوب ..وال تحصةل هةذه الدرجةة السةامٌة ،إال مةن
تجرد عن ذاته بالكلٌة ،وفنى فً مرضاة هللا الواحد القهار.
قال النبً محمد (ص):
((افزعوا إلى هللا فً حوائجكم والجؤوا إلٌه فً ملمةاتكم وتضةرعوا إلٌةه وإدعةوه ،فةرن
الدعاء مخ العبادة ،وما من مإمن ٌةدعو هللا إال اسةتجاب ،فؤمةا أن ٌعجلةه فةً الةدنٌا ،أو
ٌإجل له فً االخرة ،وأما أن ٌكفر له من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم ٌدع بمؤثم)).
وقال أمٌر المإمنٌن (ع) فً وصٌة له إلبنه الحسن (ع):
((ثم جعل فً ٌدك مفةاتٌب خزائنةه بمةا أذن لةك فٌةه مةن سةؤلته ،فمتةى شةئت اسةتفتحت
بالدعاء أبواب نعمته ،واستمطرت شآبٌب رحمته ،فال ٌقنطك إبطاء إجابته ،فةرن العطٌةة
على قدر النٌة ،وربما أخرت عنك اإلجابة لٌكون ذلك أعظم جر السائل ،وأجةزل العطةاء
ا مل ،وربما سؤلت الشًء فال تإتاه ،وأوتٌت خٌراً منه عاجالً أو أجالً ،أو صرف عنك
لما هو خٌر لك ،فلرب أمر قد طلبته فٌه هالك دٌنك لو أوتٌته ،فلتكن مسةؤلتك فٌهةا ٌبقةى
لك جماله ،وٌنفى عنك وباله ،فالمال ال ٌبقى لك ،وال تبقى له)).
وهذه هً الحقٌقة الكبٌرة ..ن اإلستسالم إلى الحً القٌوم وإذاعةة الحاجةة إلٌةه بقصةد
موضوعً ،ونزاهة وإخالص.
هو الةذي ٌمثةل معنةى اإلٌمةان ،وٌعطٌةه طعمةه ومذاقةه ..وهةذه هةً العبودٌةة الحقٌقٌةة
الصادقة  ،التً تحقق معنى اإلسالم الخالد وتعطٌه حٌوٌته وروحه ..بل هذا ما ٌمثل معنى
السةةلوك المسةةتقٌم ،والشةةرف العظةةٌم النةةابع مةةن داخةةل الةةذات اإلنسةةانٌة ،ال مةةن ضةةغوط
خارجٌة تمارس النصائب ،والمواعظ ،والحرب النفسٌة.
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وهةذه هةً الحقٌقةة الكبٌةةرة كةذلك ..نةه إذا اكتشةف اإلنسةةان الةداعً أن تقةدٌر ا شةةٌاء
على وفق مشٌئة المبدأ الفٌاض ،والحً القٌوم ،وأنه من فضله غٌر المتناهً ،وأنه ذو
فضل عظٌم ،وال حد لفضله ،وال غاٌة لسعة رحمتةهٌ ..عتةرف بتكاملٌةة قدرتةه وإحاطتةه،
وٌبقى ٌعترف لرب العالمٌن فً استسالم الواثق المطمئن ،الذي ٌستشعر كل ما حوله من
خلق هللا وٌتجةاوب وإٌةاه ،الةذي ال حةد لعظمتةه وقدسةٌته وغنةاه ،بةل هةو غٌةر متنةاه أزالً
وأبداً من المسارات كلها.

()1
لقد استدل أستاذنا اإلمام المجاهد السٌد البغدادي من خالل الةدعاء علةى وجةوب الجهةاد
الدفاعً ..وحسب تتبعً لم أجد فً الكتب الفقهٌة شةٌعٌة كانةت أم سةنٌة تسةتدل بةذلك ..إذ
كتب قائالً:
((ومنها :اآلٌات الكثٌرة المشتملة علةى الةدعاء ،وطلةب النصةرة علةى الكفةار ،والعةدو
الصادر منه تعالى فً مقام الثناء ونحوه على من صدر منهم من ا نبٌاء وغٌرهم ضرورة
صراحتها فً مشروعٌة الدعاء على الكفار ،وإن كانوا غٌر مضرٌن بالةدٌن لغةرض جةواز
الدعاء مطلقا ً من غٌر قٌد بالضرر.
وبعبةةارة أخةةرى :مشةةروعٌة الةةدعاء مطلقةاً ،تسةةتلزم مشةةروعٌة القتةةال مةةع الةةتمكن مةةن
دفعهةةم ضةةرورة أنةةه ال معنةةى لطلةةب النصةةرة علةةٌهم ،وال الةةدعاء علةةٌهم ،ومقصةةورٌتهم،
وحفظ استقالل المسلمٌن ،لئال ٌتسلط الكفار علٌهم.
فرن قلت سلمنا ذلك ..لكن ال إطةالق فٌهةا ضةرورة أنهةا فةرض مشةروعٌة قتةالهم وهةو
أول الكالم ؟..
قلت :جواز الدعاء ثبت مطلقا وٌكشف بـ (اإلن) عن مشروعٌة قتالهم مطلقاً ،وإال لمةا
كان إلطالق جواز الدعاء وجه ضرورة أنه ال ٌعقل تجوٌزه مطلقا ً مع كونه مقٌداً.
وبالجملة دلت على مشروعٌة الدعاء مطلقا ً المستلزم لمشروعٌة القتال مطلقاً.
فرن قلت :ال رٌب فً جوازه وصدقه فً صورة حرمة القتال ؟..
قلت :هذا على خالف الظاهر ،فال بد من صرفه إلى التعلٌق علةى فةرض اإلبةتالء بهةم،
أو طلب اإلستدامة لحفظ البٌضة.
هذا مضافا ً إلى إمكان تتمٌم اإلطالق بؤصالة البقاء ،هةذا لةو أغفلنةا النظةر عةن اآلٌةات،
ففً مشروعٌة هذا الدعاء اآلن بالقطع والسٌرة كفاٌة فً استلزامه لذلك ،هذا مضةافا إلةى
ما فً أدعٌة السجادٌة وغٌرها من داللتها على ما قلنا كما سٌؤتً إن شاء هللا.
ثم إن تفسٌره بالغلبة بالحجة فً بعةض ا خبةار غٌةر دال علةى اإلنحصةار ..مضةافا ً إلةى
تصرٌب بعض النصوص فً الشمول لموردنا بالخصوص.

14

ثم إنها مجردة عن لفظ الجهاد والسبٌل ،فال تغفل ،ثم معنى النصرة على مةا فةً كتةب
اللغة واإلعانة ٌقال :نصره على عدوه أي أعانه)).
وفً موضع آخر ٌقول:
((ومنها :ما ورد من الدعاء هل الثغور مع كونهم من أعدائهم (ع) أو أعوانهم ،كمةا
فً الصحٌفة السجادٌة ،وكما فً دعاء أمٌر المةإمنٌن (ع) فةً ٌةوم الجمعةة المةروي فةً
المستدرك ،وكما فً الدعاء المروي فً مجمع البحرٌن فً مادة سرى ومادة بٌض ،وكما
فً الدعاء المروي فً رٌاض الجنان لجدنا ا على (قدس سره) إلى غٌر ذلك ،فرنه لو لةم
ٌكةةن أمةةراً مشةةروعا ً لكةةان مةةن الةةدعاء المحةةرم المسةةتحٌل فةةً حقهةةم (ع) ،بةةل ظاهرهةةا
االهتمام ،وكونه من ا مور المهمة زٌادة على كونه أمر مشروطاً.
فةرن قلةت :ال داللةةة فٌهةا علةى مشةةروعٌة مباشةرة منةا ،وإنمةةا دلةت علةى أمةةر آخةر مةةن
محبوبٌة اضمحالل الشرك وغٌره.
قلت :ال ٌخفى على العارف بؤسالٌب الكالم داللتها على مشروعٌته منا بالمباشرة ،نعةم
داللتها على الوجوب أشكال ،لكن ٌتم بالمالزمة ونحوها كما مر.
فرن قلت :ال إطالق فٌها ؟..
قلت :ال رٌب فً استفادة حفظ الثغور فً زمانهم (علٌهم السالم) منها ،كما ٌةدل علٌةه
قوله (ع) ((وأشغل المشركٌن بالمشركٌن عن تناول أطراف المسلمٌن)) وغٌر ذلك ...هةذا
وا صةةل قةةاض بالبقةةاء ،وشةةبهة بقةةاء الموضةةوع تقةةدم جوابهةةا ،هةةذا مضةةافا ً إلةةى إثباتةةه
با صل السابق بٌانه بوجه آخر فراجع.

احمد الحسنً البغدادي
العراق  /النجف االشرف
ٕٔٗٓ/ٔٓ/ٔ1هــ
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