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 فحيمـبسم اهلل الفمحن ال
 مقدمة

ــ  ســيدنا       ــالال والســالد عل ــد هلل را الرعــاملني والص احلم
 .ن الطاهفين ـحممد وعل  آله الطيبي

   :وبرعد 
عبثًا وهلـوًا ومناـا    َقِلمل يكن الرعامل الدنيوي وما ةيه قد ُخ

حكمــة مترعاليــة مل َومل يــلق الــالق خلقــه    كــاخ خلقــه وةــق 
الق مل حيـ  أّخ الـ   عـادال و ًاحكمـ ُم ًانظامةوض  بل َسنَّ هلم 

شّفع ةيه قوانينًا وُسـَننًا كـث ال مكمهـا عالقـات يبيرعيـة منتظمـة       
مل وال خيفج عن هذا النظاد الرعاد منال ذات حفكة ةاعلة وهادةة 

ــفد   ــي واملتم ــا  مل الرعاص ــل اهلل ارع ــو    ةجرع ــ  ه ــاخ املكل اإلنس
حبكــم اكليفــه وحيفــ   يفعــ املخايــب ليكــوخ حمــورًا أساســيًا 

مل والرعـد   األهلية بنية عل  واملدال ترعدالرعاد   عالقااه املالنظاد 
وكانت أو  هذه الرعالقـات رابـًة وأهميـًة هـي عالقـة اإلنسـاخ       

ــة للرعالقــة بــني الــالق واملخلــو    خبالقــه  حبكــم الســنن الطبيرعي
املســنوخ مــن قبــل والــت اتفــفع عنهــا ضــمن النظــاد التشــفيرعي 
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بـاقي  مـ   عالقتـه  بأخيـه اإلنسـاخ وكـذا    عالقة اإلنسـاخ  الالق 
مل ونفيد من هذا الكالد أخ نصل من  حمور حـديثنا  دات املوجو

اتصـل بأييـا      محيمـة  ةباعتباره عالقـة عباديـ   (الدعاء)وهو 
نورانيــة شــف اةة بــني الــفّا وامَلفّبــوا مل وهــذه الرعالقــة حمكومــة 

يصـــل الـــدعاء ةيهـــا من  درجـــة حتـــ  وآداا بنظـــاد وقـــانوخ 
ذه الرعالقـة  مل وبالتالي نكـوخ قـد حققنـا   هـ     املقبوليةالكما  و

اسـتجابة الـدعاء لتحقيـق    جوانبًا مترعددال من اإلمياخ والرعبادال و
مل ولذا كاخ اهتماد الشارع املقـّدس   طلوااملالشفعي  الطموح

مل ةتوالت النصوص الكـث ال مـن   بهذه الرعالقة   غاية األهمية 
بكـل اأكيـد من  اسـتجابة نـداء     اإلنسـاخ  الكتاا والُسّنة داعيـة  

مل  [َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم:]( )ارعا  بقوله  الالق
ــة   ــد عالق ــاخ خبلتويي ــاإلنس ــبحانهالق ــدعاء   ه س ــق ال ــن يفي  ع

ــة   اســتجابة الــدعاء        ــو الرعلاــة التام ــد أخَّ اهلل ارعــا  ه ولتأكي
وهذا االهتماد الشديد كاخ من مجلـة  مل وقضاء حوائج اللق 

ــت دعــت  من    ــةاألســباا ال دعــاء )حــو  البحــ  هــذا  كتاب
هو ظهـور  له من األهمية مبكاخ ومنضاةة من  حاةز آخف ( الففج

                                                 
 .  06/غاةف -  
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 سندًا ومضـمونًا   والطرعن   الدعاء   الشبهةثعناصف مشككة ا
ــ  مل  ــد    حتـ ــار جـ ــبث مثـ ــال أصـ ــا    وخـ ــأل األوسـ   برعـ

ابرعـًا  أخـذ بالتوسـ  واالنتشـار    ة االجتماعية واألماكن الرعباديـة 
امللتـــزمني )عني بـــه لشـــدَّال الـــال  بـــني الفاةضـــني لـــه والـــدا 

مل ةوجدت مـن الضـفوري ضـمن التكليـ  الشـفعي       (بقفاءاه
ألجــل موضــوعية  اختــاذ منجــفاء عملــي يقضــي بوضــ  دراســة 

واقوى بها كوخ ك َشكي يستبصف بها امُلالفوج من هذه األزمة 
مل واحلمد هلل قـد صـدر هـذا الكـّفاس   يبرعتـه      حجة املؤمنني 

 تحسـانًا وقبـواًل حيـ    وزع   الك األوسا  ونـا  اس األو  و
النفــوس والبرعــ  علــ  االيمقنــاخ بقــفاءال هــذا   اهدئــةأمثــف   
ــدعاء  ــه من  اهلل  ال ــه ب ــبحانهوالتوج ــا  مل  س ــن منخوانن ــب  م وبطل

األعزاء ولترعميم الفائدال أكثف كانت لنا هذه الطبرعة الثانية حبل ـة   
حبسب مـا  طة ُمَبّسةيها حبوث علمية ( مزيدال ومنقحة ) جديدال 

بهذه الدراسة املتواضرعة وارعلق صلة من هلا ا مبوقاد يقتضيه امل
ــو  ــفج ) ح ــاء الف ــة املــ     (دع ــند ودالل ــة الس ــن جه ــاخ  نتم وبي

 ه وشــفائطه وآدابــالضــابطة الرعلميــة   مرعفةــة قبــو  الــدعاء     
ــف  و ــفإ من  ذك ــة الترع ــ     موعظ ــدا  البح ــ  أه ــجم م مل انس

وميكــن االســتفادال مــن هــذا البحــ    جهــة مقبوليــة بــاقي        
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ــة وكــ  ــت     األدعي ــ ال وال ــب املرعت ــواردال   الكت ــارات ال ذا الزي
 . اناقلها األكابف من احملّدثني واحملققني حت  وصلت منلينا 

ــي أخ ال ننســ وي ــًا   نبغ ــاخ   مجيرع ــدد بي ــن بص ــة وحن دراس
ســبحانه اهلل أهميــة دعــاء الفــفج وصــحة الترعبــد بــه أخ نســأ    

وارعجيل ةفج صاحب والالص وحسن الرعاقبة الففج  ارعا و
الزماخ اإلماد املهدي عجل اهلل ارعا  ةفجه الشـفي   الرعصف و

ــه     ــذاّبني عن ــه وال ــا مــن أنصــاره وأعوان والفاضــني مل وأخ جيرعلن
ــه وامُل ــبفرعل ــفه لَِّس ــه  مني ألم ــني يدي ــني رّا مل واملستشــهدين ب آم

 .الرعاملني 
                   

 محيد املقّدس الغفيفي احلسنأبو 
  النج  األشف 

 د4662 –ـ ه241 /  خشهف رمضا /  
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 متهيد

كاخ البد لنا قبل الـدخو    البحـ  مـن مقدمـة يهيديـة      
ــة      ــدعاء لغــًة واصــطالحًا ومرعفة ــ  ال نوضــث ةيهــا منمجــااًل مرعن
الطـــو  الرعاّمـــة ةيـــه لنكـــوخ علـــ  بصـــ ال    ـــا  البحـــ  

ــاخ شــفو     ــه والدراســة وكــذا ةهــم الــدعاء وبي  صــحته وكمال
 : ةنقو  

مل كقولك دعـوت زيـدا   واالستدعاء النداء  -: لغة ًً عاءالد
 .وصحت به ناديته  منذ

(  اإلنسـاخ ) وهو يلب الداني  -: الدعاء اصطالحا وأما
  عل  وجه الصغار مل كما ( اهلل سبحانه وارعا  )من الرعالي  

بالسؤا  مل ورغبت ةيمـا   منليهابتهلت  منذادعوت اهلل  -: قولك 
 .عنده من خ 

وربـه مل   اإلنسـاخ عظيم   اوييد الرعالقة بـني   ثفأللدعاء و
 اإلنسـاخ واالعتقاد الفاسخني   نفـ    اإلمياخمبنية عل   ألنها

املتقــي مل ةتتحــفق وةــق احلــب الصــاد  واملتبــاد  بــني الــالق   
ن حيب خالقه ة ابط به ويطيرعه ـاملؤم اإلنساخواملخلو  مل الخ 

لـذا  مل ل  مطي  له وخم ألنهمل كذلك الالق حيب عبده املؤمن 
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ــت      ــة احلميمــة ال ــدعاء مل وهــذه الرعالق ــواه بال ــاع ص حيــب ع
عميقة هي الت جرعلت الدعاء مخ الرعبـادال   أسفارمتوي عل  

عامل الشفاةية واملشاةهة مـ  الـالق رغـم     من ونقلت املخلو  
جـل مـن   أو أعـ   يءحبواسـه بـل يـفابط بـه بشـ      هال يدركـ انه 

رعــ  علــ  مفيــك وهــي الــفوح الــت اب أالاحلــواس الظاهفيــة 
احلواس ودةرعها حنو اهلل سبحانه وارعـا  لترعـ  عـن املكنونـات     

 : ( )املفابطــة بالــالق الرعظــيم قــا  ارعــا  اإلنســاخالداخليــة   
َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُأِجيـُب َدْعـَوَ  الـِداِإ ِإَذا    ]

ََلهُهـْم َيْرُشـُدونَ   َدَعاِن َفْلَيْسَتِجيُبوا ِلي َوْلُيْؤِمُنـوا   مل وقـا    [ِبـي َل
ولذا أدرق علماؤنـا   مل[ِإِنَما َيَتَقِبُل اللهُه ِمَن اْلُمِتِقنَي] : (4)ارعا 

( )وضفورال اوثيقهـا واقويـة أواصـفها     هذه الصلة هميةأ
واالبتهـاالت الرعظيمـة    اإلميانيـة النفحـات  هـذه  حلف   ةجاهدوا

ودونوهــا    ()ن ـالصــادرال مــن املرعصوميــوهــي األدعيــة 
  حمتواها علـ    امي  واناقلوها باعتبارها كنزا عظيما يتلك 

وأدبيات خمايبـة الـفا مل   الدعاء  أسلوا   صياغة ةنية بديرعة
اهلل ارعـا  بشـف     من مناةـذ االاصـا  السـالكة     للـداعي وافتث 

                                                 
 . 41 /البقفال –  
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  : ( )()الصـاد    اإلمادالدعاء كما عن  لشفائط   اهمفاعا
ــا م] ــأل  أن إي ــدأيس ــنكم رِبــ  ح ــدنيا   م ــواني ال ــن ح ــي ا م ه ش

حتى يبدأ بالثناء على اهلل تَاىل واملدحـة لـه والةـال      واآلخر 
  . [على النيب وآله ثم االعرتاف بالذنب ثم املسألة

ارع  عن كث  من املفاهيم  مناا األدعيةثم هذه اجملامي  من 
ــم املوجــودال   القــفآخ والســنة ةهــي    اإلســالميةواملرعــار   عل

ــ ــال  ةومرعفةـ ــؤدي دورا  وأخـ ــيااـ ــيخ  أساسـ ــاخ  افسـ  اإلميـ
الـداعي  ةيها صـلة   والت اتوثق اإلنساخعند والنظاد والرعقيدال 

ــه  ــة مــن اهلل ارعــا    بفبِّ ــة منبرعث ــا  نوراني ــ   من بأيي ــده املطي عب
 بإرادالسكوخ النف  وايمقنانها ورضاها للداعي  ينبثق عنهاو

  مصـلحة   الـت اصـب دائمـا   واشـفيرعه  وعدالتـه  سبحانه اهلل 
ورؤى  أبرعادوالت اكش  له عن  واألخفويةالدنيوية  اإلنساخ

ــا  و      ــب اهلل ارع ــق املتــيم حب ــها الرعاش ــة يتحسس ــن ثــمَّ  خاص م
املـؤمن   اإلنسـاخ وهلذا جتد والكش  مل مصيل حاالت املرعفةة 

يـدرق   ألنـه املتقي يأن  بالـدعاء رغـم ابتالئـه مبصـائب الـدنيا      
 الـذي يسـتجيب لـه    سـبحانه  احلقيقي هـو اهلل  األني  أخواقرعا 
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اجلميل بالنسبة للـداعي   اإلنسانيالدعاء ويفع  ذلك الشرعور 
ومنخ وحيفـــ  حقوقـــه وكفامتـــه وُيجـــز  الرعطـــاء لـــه   الـــدنيا  

يود القيامة بأضرعا   من مل أو يدَّخفه هم االستجابة عناأخفت 
ُاستجب لـي   يا ليت مْل اإلنساخما يتمناه الداعي مل حت  يقو  

  يـود   يا ألنا  الكفد الرعظيم مما يدَّخفه لي الفاُّ  الدندعوال 
قـا  رسـو    : مل ةقد روى أبـو سـرعيد الـدري أنَّـه قـا        القيامة

ما من مؤمن دعـا اهلل سـبنانه وتَـاىل دعـو       : ]( ) ()اهلل 
ليس فيها قطيَة رحٍم وال إثم إاّل أعطاه اهلل بها إحدى خةال 

أن ُتــدخر لــه ا وإِمــا أن  إّمــا أن ُتَّجــل دعوتــه ا وإِمــا: ثــال   
 )عن أم  املؤمنني كما ورد مل [ تدفع عنه من السُّوء مثلها

رِبما ُأخِّرت عن الَبد إجابة الدُّعاء ليكون ألجر : ](4)قوله ( 
  أيضـًا   مل وهكذا ورد[ أعظم الّسانل ا وأجزل لَطاء اآلمل

ولَل الذي أبطـأ عّنـي  ـو خـ  لـي لَلمـك       ] :دعاء االةتتاح 
بـدعوال  هـو  الرعظـيم مناـا   وهذا الرعطاء اإلهلي  مل [قبة األموربَا

لسلوق هـذا الـدرا السـليم    اإلنساخ من اهلل الكفيم واوجيهه 

                                                 
  . 20ُعّدال الداعي وجناح الّساعي البن ةهد احلل ي ص -  
 . 20ص : املصدر نفسه  - 4
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:  ( )قا  ارعا كما  لهالذي يضمن الكفامة والرعزال واالستجابة 
دعوال الـفّا   منذخ هي مل  [َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم]

ــو ــوء امن  املفبُّ ــفد مل     مل ممل ــ  والك ــ  واللط ــاخ والرعط ال باحلن
ةيبرعـ  اإلنسـاخ   اوثيـق الصـلة بـني الـالق واملخلـو       من ًثـمَّ  و

الــذي وحفظــه للنظــاد الرعــاد الــالق بتشــفيرعات  علــ  االلتــزاد
منضاةة من  أّخ استجابة نداء الـالق  بذلك كل ه مل ينتف  اإلنساخ 

طفال نرعـه مـن السـي   مييطـفده و و والرعمل بوصاياه ُيَحقِّف الشـيطاخ 
ومـــن املرعلـــود أخ الشـــيطاخ ُيـــَزيِّن اضـــليله مل وعلـــ  اإلنســـاخ 

البايل وُيفقده األمـل   كـّل شـيء وجيرعلـه     الضرعي  لإلنساخ 
لـه يـد األمـل املكـذوا      دُُّمَيثّم  وضياع   حالة يأٍس ومنحبا  

  حالــة يــفد اإلنســاخ  جرعــليل الترعامــل مرعــه الــذي ينحصــف ب
ــقاء   ــذ  يكــوخ ووعصــياخ وش ــفدال حينق ــيطاخ اللرعــني   مــن م الش

 . والرعياذ باهلل ارعا  يخسف الدنيا واآلخفال ةالفجيم مل 
ةـــنفهم مـــن هـــذا عظمـــة الفمحـــة اإلهليـــة الـــت ُاحـــيط   

 اـه عـن متابرعـة منراد   لال نغفـ أخ علينـا  ينبغـي   الـت مل و إلنساخبا
قطرعـًا  اُصـبُّ  ألنهـا مليقـة بالفمحـة و   ومنرشادااه ارعا  سبحانه و

                                                 
 . 06/ غاةف  - 1
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وآخـف دعوانـا أخ     .  ألخفويـة   مصلحة اإلنسـاخ الدنيويـة وا  
آلـه  علـ   و دنا حممد احلمد هلل راِّ الرعاملني وصل   اهلل عل  سيِّ

  . الطيبني الطاهفين 
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 فضل الدعاء

ــاا والســنة  ُذ ــف   كــف   الكت ــدعاء مــن األث ــق بال ةيمــا يترعل
ــالا الرعظــيم  بإميــاخ اإلنســاخ  ة هــذاوعالقــوالفضــل الكــب  الب

 :مل وحنن نذكف برعضها وارابايه  خبالقه عزَّ وجلَّ 
ــا   -   ــه ارعـ ــدَُّعاءِ ] : ( )قولـ ــِميُع الـ ــَك َسـ ــه مل  [ِإِنـ وقولـ
 . [ِإِن َربِّي َلَسِميُع الدَُّعاِء] : (4)ارعا 

َوَأْدُعو َربِّي َعَسـى َألهـا َأُ ـوَن ِبـُدَعاِء     ] : (2)قوله ارعا  -4
 . [اَربِّي َشِقيًّ

ــا   -2 ــا  ارع ــا    : ]( 2)ق ــدِّيَن َ َم ــُه ال ــنَي َل ــوُه ُمْلِلِة َواْدُع
َُوُدوَن  .[ َبَدَأُ ْم َت

 .[َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِني َأْسَتِجْب َلُكْم:] (1)قا  ارعا  - 2

                                                 
 . 21/آ  عمفاخ - 1

 . 20/ابفاهيم - 2

 . 21/  مفيم - 3

 . 40االعفا  - 4

 . 06/غاةف - 5
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ُقِل اْدُعوا اللهَه َأِو اْدُعـوا الـِرْحَمَن َأيًّـا    ] : ( )قا  ارعا  -1
 . [ْسَماُء اْلُنْسَنىَما َتْدُعوا َفَلُه اْلَأ

اْدُعــوا َرِبُكــْم َتَضــرُّعًًا َوُخْفَيــة  ِإِنــُه َلــا ] : (4)قــا  ارعــا  -0
ََْتِديَن  . [ُيِنبُّ اْلُم

ــَأِن اللهــَه ُ ــَو اْلَنــمُّ َوَأِن َمــا  ] : (2)قــا  ارعــا  - 2 َذِلــَك ِب
ََِليُّ ا  . [ْلَكِبُ َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه اْلَباِطُل َوَأِن اللهَه ُ َو اْل

َوَمْن َأْحَسُن َقْول ا ِمِمْن َدَعا ِإَلـى اللهـِه   ] : (2)قا  ارعا  - 1
 . [َوَعِمَل َصاِلنًًا َوَقاَل ِإِنِني ِمَن اْلُمْسِلِمنَي

 . [َفِإَذا َمِس اْلِإْنَساَن ُضرٌّ َدَعاَنا] : (1)قا  ارعا  - 0
 . [وٌب َفاْنَتِةْرَفَدَعا َرِبُه َأنِّي َمْغُل] : (0)قا  ارعا  -6 

وهـذه   أيضـا ةهـي كـث ال   ( )روايـات املرعصـومني    وأما
 .برعأل منها 

                                                 
 . 6   \ اإلسفاء - 1

 . 11\ األعفا  - 2

 . 26/  لقماخ - 3

 . 22/ةصلت - 4

 . 20/الزمف - 5

 . 6 /القمف - 6
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يســأل  أن إيــا م] : ( )() الصــاد  اإلمــادقــا   -  
حتــى يبــدأ  واآلخــر حــد مــنكم ربــه شــي ا مــن حــواني الــدنيا  أ

بالثناء على اهلل تَاىل واملدحة له والةال  على الـنيب والـه ثـم    
 . [سألةعرتاف بالذنب ثم املاال

 ()عبـد اهلل   أبـا عرعت : روى سليماخ بن عمف  - 4
دعـوت   فـإذا دعاء بظهر قلب  بال يستجياهلل  إن] : (4)يقو  

  .[ اإلجابةفاقبل بقلبك ثم استيقن 
 دعوتـك  تسـتجب   سـبك  أطيب]:  (2)()وقا   -2

ــإن ا ــع الرجــل ف ــه إىل اللقمــة يرف ــه تســتجاب فمــا في  دعــو  ل
 . [يوما أربَني
 عبــد دعــاء إليــه يرفــع ال اهلل وإن]:  (2)() وقــا  - 2

ــه ويف ــرا ا بطن ــده أو ح ــد مظلمــة عن ــن ألح و   . [خلقــه م
 . [بهادعين بلسان مل تَةين : ] (1)احلدي  القدسي

                                                 
 . 4 2ص 06ج: للمجلسي  األنوار حبار -  

 .  قبا  عل  الدعاء حدي باا اال 222ص  ج: الكا  للكلي   - 4

  421ص: مكارد االخال  للط سي  – 2

 .  24ص 06ج: حبار األنوار للمجلسي  – 2

 . 206ص 06ج: مل حبار األنوار  41 ص: عدال الداعي  – 1
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اهلل عـز   إن]:  ( )قـا   ()جرعفف  أبيالكلي  عن   -1
 الــذين يســتكعون عــن عبــادتي ســيدخلون  إن“ وجــل يقــول 

ــرين   ــنم داخ ــافر“ جه ــال  06 \غ ــ: ا ق ــدعاء ا   ــلو ال  وأفض
 \ التوبــة“ حلــيم  اهألّو إبــرا يم إن“ : الَبــاد  الــدعاء ا قلــ  

 .[ اءالدِع اهاألِو: ا قال   111
؟ فقـال   أفضلالَباد   أي: ] (4)()الباقف  اإلماد - 0

يسـأل ويطلـب    أنعند اهلل عز وجل مـن   أفضل يءما من ش: 
جـل نـن يسـتكع عـن     واهلل عز  إىلا وما احد ابغض  هما عند

 . [هما عندعبادته وال يسأل 
الدعاء يرد القضاء  إن] : (2)()الصاد   اإلماد - 2

 . [إبراماوقد نزل من السماء وقد ابر  
الـــدعاء مفـــاتين ا نـــان ] : (2)()علـــي  اإلمـــاد - 1

عن نقي وقلب تقـي ا   رما صدومقاليد الفالح ا وخ  الدعاء 

                                                 
 .  حدي  عليه واحل  الدعاء ةضل باا 200ص  ج: الكا  للكلي   –  

 . 4حدي :  نفسهاملصدر  – 4

 . حدي  والقضاء البالء يفد الدعاء اخ باا 200ص  ج:نفسه املصدر  – 2
 . 4حدي  املؤمن سالح الدعاء اخ باا 201ص  ج:  املصدر نفسه – 2
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يكــون اصــال  ا  وبــاإلخال  ويف املناجــا  ســبب النجــا  ا 
 . [ اهلل املفزإ فإىلاشتد الفزإ  فإذا

ــؤمن ا   ]:  ( )()رســـو  اهلل  - 0 الـــدعاء ســـالح املـ
 .[واألرضوعمود الدين ا ونور السماوات 

ــاد - 6  ــاد   اإلم ــأ ثر]:  (4)()الص ــدعاء ا   ف مــن ال
 دمـا عنـ  فانه مفتاح  ل رمحة ا وجناح  ـل حاجـة ا وال ينـال    

ــأب بكــث  قرعــه     إال اهلل عــز وجــل  ــيس ي ــه ل ــدعاء ا وان  إالال
 . [يفتن على صاحبه أنيوشك 
 األنبيــاءعلــيكم بســالح : ] (2)()الفضــا  اإلمــاد -   

 . [الدعاء:  ()؟ قال   األنبياءوما سالح  : فقيل
 أمـ  اهلل بـه   أعطـى نـا  ] : (2)قـا   ()عن النيب  - 4 

ال مل ثــال  خةــ أعطــا ما  األمــموفضــلهم بــه علــى ســانر  
اهلل تبارك وتَاىل  ان يبَـ  نبيـا    أنوذلك  :  ألم  إاليَطها 

اجتهــد يف دينــك وال حــرج عليــك ا وان اهلل تبــارك : قــال لــه 

                                                 
 .   حدي  املؤمن سالح الدعاء اخ باا 201ص  ج: الكا   -  

 2حدي  والقضاء البالء يفد الدعاء اخ باا 226ص  ج: املصدر نفسه  – 4

 .  1حدي  املؤمن سالح الدعاء خا باا 201ص  ج:  املصدر نفسه - 2

 . 406ص 06ج : رحبار األنوا - 2
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ومــا جَــل علــيكم يف )  :  ا حيــ  يقــول أمــ  أعطــىوتَــاىل 
بَـ  نبيـا قـال لـه      إذاو ـان  .   21 \املؤمنوخ ( الدين من حرج 

 أعطـى ب لك ا وان اهلل تكر ه فادعين استج أمر أحزنك إذا
ــ  يقــول   أمــ   \غــاةف ( ادعــوني اســتجب لكــم  ) :ذلــك حي

بَ  نبيا جَله شهيدا علـى قومـه وان اهلل تبـارك     إذاو ان ا06
ليكـون  :)شـهداء علـى اصلـم حيـ  يقـول      أمـ  وتَاىل جَـل  

 . [ا وتكونوا شهداء على الناسعليكم شهيد الرسول
القـفا من     وألهمية وةضل الدعاء باعتباره أحد أسـباا 

اهلل ارعا  مل ةما ورد   األثف أّخ اهلل سبحانه يقـو  ملالئكتـه     
دعوتـه   احبسـوا ] شأخ مـن يـدعوه مـن املـؤمنني املخلصـني لـه      

اسـتجابة الـدعاء لكـي     ةتتـأخف  [فإّني أحـّب أن أعـع صـوته   
ــزداد  ــاح مني ــؤمن حل ــذي ُيَقــ امل ــدعاء ال ــ    فِّا  ال ــه ويفة منزلت

 هـذا الصـوت عنـده   اكـفر  حملبوبيـة  و ملدرجته عند اهلل سبحانه 
 ()قـا  الـنيب   : مل ةقد روى جـابف بـن عبـد اهلل قـا      ارعا  

إقــض : إِن الَبــد ليــدعو اهلل و ــو ُينبُّــه فيقــول  عنيــل : ]( )
لَبدي  ـذا حاجتـه وأخِّر ـا ا فـإنِّي ُأحـبُّ أن ال أمسال أعـع       

                                                 
 .  26ُعّدال الداعي البن ةهد احلل ي ص  -  
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: صوته ا وأِن الَبد ليدعو اهلل عز وجل و و يبغضه ا فيقـول  
يا جعنيل ا إقِض لَبدي  ذا حاجته وعجِّلها ا فإنِّي أ ـره أن  

                                 .[  أعع صوته
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 شرانط الدعاء
من الكتـاا   هاستفدنامما  أهمهاكث ال نذكف  الدعاء شفو 

مل  ()ة املرعصود نَّاهلل ارعا  وُس آياتوالسنة من خال  اتب  
ل مـن  بَـ ْقالدعاء ال ُي أخةمنها ما هو شف  لصحة الدعاء مبرعن  

دوخ مققها مل ومنها ما هـو شـف  كمـا  مل حبيـ  يضـفي هـذا       
 من ل  حمبوبة وقفيبة ْضليا وصفة ُةالشف  عل  الدعاء مفابة ُع

ع   اسـتجابة  ِفسْـ ُاافة  مـن منزلـة الـداعي و    اهلل ارعا  حبي  
 .الدعاء 
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 شروط الةنة

يوجد الكـث  مـن شـفائط الصـحة بالنسـبة للـدعاء ولكـن        
 : نذكف منها 

 اآليـة باهلل ارعـا  وةـق الشـف  املـذكور        اإلمياخ -: أوال
َوِإَذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفـِإنِّي َقِريـٌب ُأِجيـُب    ] : ( )بقوله ارعا 

ــاِن َفْليَ  ــِداِإ ِإَذا َدَع ــَوَ  ال ــْم   َدْع ََلهُه ــي َل ــوا ِب ــي َوْلُيْؤِمُن ــَتِجيُبوا ِل ْس
 . [َيْرُشُدوَن
  الدعاء وعقد القلـب عليـه    واإلخالصالتوجه  -: ثانيا

َفــِإنِّي َقِريــٌب ُأِجيــُب ] :قــا  ارعــا  ..  باإلجابــةوحســن الظــن 
 .  [َدْعَوَ  الِداِإ ِإَذا َدَعاِن

دعـــوت فاقبـــل  إذا]:  (4)()الصـــاد   اإلمـــادوعـــن 
 . [بك وظن حاجتك بالباببقل

اهلل وحــده هــو  خَّأاليــأس مــن غــ  اهلل ارعــا  مل و -: ثالثــا
مل وحي  أّخ الدعاء مخ الرعبادال مل ةقد  ألداعالذي جييب دعوال 

                                                 
  . 10 \ البقفال -  
 . 2حدي  الدعاء عل  االقبا  باا 222ص  ج: الكا    - 4
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ََُك وال َيُضـرَُّك  ] : ( )قا  ارعا  وال َتدُإ ِمن ُدوِن اهلِل ما ال َينَف
ََلَ  فإِنك إذا  ِمَن الّظاِلمني  .  [فإن َف

وِني َأعُبـــُد أيُّهـــا ُقـــل أَفَغـــَ  اهلِل تـــأُمُر] : (4)ا وقـــا  ارعـــ
 .[ ا اِ ُلون

ــا  ارعــا   ــُه    ] :( 2)ق ــَأْرِض َوَل ــَماَواِت َواْل ــي الِس ــا ِف ــُه َم َوَل
 . [الدِّيُن َواِصبًًا َأَفَغْيَر اللهِه َتِتُقوَن

ِمـْن   َوَلا َتْيَ ُسوا ِمْن َرْوِح اللهِه ِإِنُه َلـا َيْيـَ سُ  ]:  (2)قا  ارعا 
 . [َرْوِح اللهِه ِإلها اْلَقْوُ  اْلَكاِفُروَن

يق  الدعاء املطلوا ةيما هو ممكن ولي  من  أخ -: رابرعا
ممـا يضـف حبـا      أولـه   ال نفـ  الرعاديـة مل وممـا    أواحملاالت الذااية 

خ اهلل ألنهــ  عنــه الشــارع   ممــا أوبــال مــ ر شــفعي  اآلخــفين
ــا   ــى)ارعــ ــري  أن أبــ ــورجيــ ــ األمــ ــنينة  بابهاإال بأســ الةــ

 ( .واملشروعة

                                                 
 .60 /يون  - 1
 . 02/الزمف – 2

 . 14/النحل - 3

 . 12/يوس  - 4
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ييـب املكسـب والرعمـل الصـاال مل الخ املأكـل       -: خامسا
مل ةقـد روي  احلفاد والرعمل احلـفاد مينـ  مـن اسـتجابة الـدعاء     

لـه  يسـتجاب   أنمـن سـره   ] : ( )قـا  ( )عن أبـي عبـد اهلل   
 . [دعوته فليطب مكسبه

خ الظلــم ألمظــامل النــاس وحقــوقهم مل    أداء -: سادســًا
 .اء حيجب الدع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 

ــي  للشــيخ الكالكــا  أصــو   – 1 ــاء بــاا 210ص 4ج: ل ــدعاء قبــل الثن  ال
. 0حدي 
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 شروط الكمال
 :اوجد الكث  من شفائط الكما    الدعاء ولكن نذكف منها 

ــ      -: أوال  ــدث والب ــن احل ــارال م ــبُّ  ]الطه ــَه ُيِن ِإِن الله
 . ( )[الِتِواِبنَي َوُيِنبُّ اْلُمَتَطهِِّريَن

ــا  ــأثور عــن املرعصــومني    -: ثاني ــدعاء بامل ــه   ( )ال ألنَّ
ِإَلْيـِه  ] : (4)قا  ارعـا  والكما  مل واملرعفةة دا مفااب األأعل  

َُُه َََمُل الِةاِلُن َيْرَف ََُد اْلَكِلُم الطهيُِّب َواْل   .[َيْة
 قـا   القصـ   الـفحيم  عبـد  عـن وقد روى الكلـي  بسـنده   

 ةـداق  جرعلـت :  ةقلـت  () اهلل عبـد  أبـي  علـ   دخلت: (2)
 .[اخرتاعك من دعين]:  قا  دعاء اخلعت منني

مـا  : ](2)أنَّـه قـا    ( )د عن أبي جرعفف اجلـواد  وقد ور
استوى رجالن يف حسب  ودين قّط إاّل  ان أفضلهما عنـد اهلل  

قد علمـ  فضـله عنـد النـاس     :  قل : قال مل  وجل آدبهما عِز
                                                 

 . 444/البقفال –  

 .  6 /  ةايف - 2
 .  باا صالال احلوائج حدي  . 220ص 2ج: لكلي لةفوع الكا   - 2
 .   2ُعّدال الداعي وجناح الساعي البن ةهد احلل ي ص - 4
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يف النادي واجمللس فما فضله عند اهلل ؟ قال بقراء  القرآن  ما 
ن ال يةـَد  انزل ودعانه من حي  ال يلنن فان الدعاء امللنـو 

 .[إىل اهلل
بالـــذنب  واإلقـــفاراقـــديم احلمـــد هلل والثنـــاء لـــه :  ثالثـــا 

 .واالستغفار منه 
مل عاء بالصالال عل  حممـد وآ  حممـد   خيتم الد أخ -: رابَا 

  ل دعاء يدعى اهلل عز وجل ]:  ( )()عبد اهلل   أبيةرعن 
 . [به حمجوب عن السماء حتى يةلي على حممد وآل حممد

 وجل مل  عزَّ منليه االنقطاعيكوخ الدعاء برعد  أخ -:  خامسا 
ــة ال ــاد     ورق ــن الص ــاء مل ةرع ــب والبك  رِق إذا] : (4)()قل
 . [حتى خيلص قال يرا فان القلب  دُإفلَي أحد م

ــا  ــدعاء    -:  سادس ــاتال ــحف   األوق ــة كالس ــفاملرعين  وآخ
 .اخل ..  واألذاخالليل وعند نزو  املطف 

 األربرعـة  املسـاجد  املت كـة مثـل   األمكنةء   االدع : سابَا 
  .ةإنَّها من رياإ اجلنة  () ئمةاألأضفحة  وعند

                                                 
 . 6 ح بيته واهل حممد النيب عل  الصالال باا 202ص  ج: الكا   – 1
 .  ح القلب رقة عند الدعاء استحباا باا 24ص  ج: وسائل الشيرعة  – 2
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ألنها اق  بيد اهلل ارعـا   الدعاء برعد اقديم الصدقة :  ثامنا 
 ْمشَـ كذا احلـا     ومل  ات استجابة الدعاءمقدممن  اأواًل وأّنه

 .الطيب 
  خمايبـــة البـــاري جـــّل وعـــال  األدامفاعـــاال :  تاســـَا 

  اإلسـاءال   وأقفبـه منليـه مل وأّمـا   الكالد وأرقه وأمجلـه  بأحسن 
ــه   ةهــو الطــاا  ــا  ممــا ُيغضــب الســام  وينفــف عنــه كمــا أنَّ من
ــاخ و ــنيُيرَعــدُّ مرعصــية  لإلمي الــدعاء عبــادال وال اكــوخ   أخَّ    ح

ادعــين : ] ( )و  احلــدي  القدســيمل املرعصــية يفيقــًا للرعبــادال 
 .. [بلسان مل تَةين به

خ الــدعاء امللحــوخ ألحــن   الــدعاء مل جتنــب الل:  عاشـفاً 
مفااــب ألّنــه لــي  مــن د من  اهلل عــز وجــل رعيصــ كمــا ورد ال

ِإَلْيـِه  : ]( 4)مل قـا  ارعـا   الكلم الطيـب  الكما  ولذا ال ُيرَعدُّ من 
ََُد اْلَكِلــُم الطهيِّــُب مل وهــذا ال يرعــ  أخَّ اهلل عــّز وجــل ال  [َيْةــ

 هـو الظـاهف ممـا    كمـا يستجيب للناس دعائهم منذا كـاخ ملحونـًا   

                                                 
 06ج: للمجلسـي  مل حبار األنـوار   41 ص: البن ةهد احلل ي عدال الداعي  – 1

 . 206ص
 . 6 /ةايف  - 2
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ودعانــه مــن حيــ  ال   ]: ( ) ()عــن اإلمــاد اجلــواد   ورد 
  .[يلنن فان الدعاء امللنون ال يةَد إىل اهلل

ــه ال يصــرعد من  اهلل ارعــا  أي ال يؤخــذ اللفــ      ــ  أنَّ ومرعن
امللحوخ عل  ظاهفه الذي ةيه خطأ حنوي   اإلعـفاا والبنـاء   

نية وقصد الداعي ألخَّ ف مرعناه بل يصرعد منليه ما   يِّقد ُيَغالذي 
األعمــا  بالنّيــات كمــا هــو صــحيث وثابــت مل ويؤيــده مــا رواه 

قــا  الــنيب : (4)قــا   ()الكلــي  بســنده عــن أبــي عبــد اهلل 
([ : ) إِن الرجل األعجمِي من أِم  ليقرأ القرآن بَجمته

 [ .فرتفَه املالنكة على عربِيته
والضــوع  للتــذللرةــ  اليــدين حالــة الــدعاء   -: عاشــفًا

خـاا   أولـب  خـاا الرعقيـق    ملولنزو  الفمحة ةيها مل وَاْزِيينهـا ب 
 .ملا ورد   األثف  ف وزة  من الةيه 

وا ادُعــ] : (2)مل قـا  ارعـا    ًاّفالـدعاء سـِـ  -: احلـادي عشـف  
 . [ُيِنبُّ املَتدين إّنه ال ة فَيوُخ عا ّرَضَت ْمُكِبَر

                                                 
 .  2ُعّدال الداعي وجناح الساعي البن ةهد احلل ي ص - 1

فآخ يفةـ  كمـا   بـاا أخَّ القـ  / 0 0ص  4أصو  الكا  للشـيخ الكلـي  ج   - 2
 . حدي / أنز  

 . 11/األعفا  – 3
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ُظُلماِت الَبرِّ والَبْنِر  ُقْل َمن ُيَنّجيُكم مِّن]:  ( )وقا  ارعا 
َتْدُعوَنـــه تضـــرعا  وُخفَيـــة  لـــ ن أجنانـــا ِمـــن  ـــذِه َلَنُكـــوَنِن مـــن  

ــل اهلل ُيَنّجــيُكم ِمنهــا َوِمــن ُ ــ   ــتم  الشــا رين ا ُق ــِم أن لِّ َ ــرب  ُث
 . [ُتشِرُ وَن

            .  احلسن  باألعاءيكوخ الدعاء  أخ -: الثاني عشف
وا ُربهـا وذَ  ُهى فـأدعوُ َنْساحُل اُءاألع وهلِل]:  (4)قا  ارعا 

 . [ما  انوا يَملون سُيجزوَن ون يف أعانِهُدُيلِن الذيَن
     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  02 - 02/األنرعاد - 1

  . 16 /األعفا   - 2
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 الفرج أدعيةنةو  

جرعفف حممد بن جفيف الطـ ي   أبيعن الدالئل للشيخ  - 
جرعفـــف حممـــد بـــن هـــاروخ  بـــن موســـ   أبـــوحـــدثنا :  ( )قـــا 

البغـل الكااـب    أبـي  بـن  نياحلسـ  أبـو   حـدث  : التلرعك ي قا 
منصور بن الصـاحلاخ وجـفى بـي       أبيقا  اقلدت عمال من 

مســتلا  ةمكثــت وأخــاة اســتتاري ةطلــب   أوجــبوبينــه مــا 
خائفا ثم قصدت مقابف قـفي  ليلـة اجلمرعـة واعتمـدت املبيـت      

ــة ريــث ومطــف ةســألت     ــاق للــدعاء واملســألة وكانــت ليل ــاهن  أب
واخ جيتهــد   خلــوال املوضــ    األبــواا يغلــق أخجرعفــف القــيم 

مما  مننساخمن الدعاء واملسألة وآمن من دخو   أريدهمبا  ألخلو
وانتصـ    األبـواا لـه ةفرعـل وقفـل     ئيلقـا مل آمنه وخفت من 

الليل وورد الفيث واملطف ما قط  الناس عـن املوضـ  ومكثـت    
عرعـت ويقـا عنـد     منذكـذلك   أنـا وازور واصـلي ةبينمـا    أدعـو 

 وأولـي رجل يزور ةسـلم علـ  آدد    ومنذا () موالنا موس 
ــزد  ــم ( )الرعـ ــةثـ ــدا  األئمـ ــدا واحـ ــ   أخ من واحـ  من انتهـ

                                                 

 . 262ص: للط ي دالئل اإلمامة  – 1
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صاحب الزماخ ةلم يذكفه ةرعجبت من ذلك وقلت لرعلـه نسـي   
مذهب هلذا الفجل ةلما ةـف  مـن زياراـه     هذا أومل يرعف   أو

ةـزار   ()جرعفـف   أبـي عنـد موالنـا    من صل  ركرعتني واقبـل  
خائ  منه  وأناذلك السالد وصل  ركرعتني مثل الك الزيارال و

مل اعفةــه ورأيتــه شــابا اامــا مــن الفجــا  عليــه ثيــاا بــيأل  منذ
 أبـا ورداء عل  كتفـه مسـبل ةقـا  يـا      بذؤابةوعمامة حمنك بها 

ومـا هـو   مل عـن دعـاء الفـفج     أنـت  أيـن البغـل   أبـي احلسني بـن  
َمْن أظهـَر ا ميـل    يا]: اصلي ركرعتني واقو   :ةقا ؟ سيدي 

القبــيَن يــا مــن مل يؤاِخــذ بــا رير  ومل يهتــك الســرت يــا  وســرَت
املغفـر    عظيم املن يا  ريم الةفن يا َحَسَن التجـاومس يـا واسـعَ   

  ـلّ  اليـدين بالرمحـة يـا منتهـى  ـل جنـوى ويـا غايـةَ         يا باسـطَ 
شكوى يا عونَ   ّل مستَني يا مبتـدنا  بـالنَم قبـَل اسـتنقاقها     

 تعشـر مـرا  مرات يا مواله عشر مرات يا سيداه عشر يا رّباه  
حبـم   أسـألك اه عشر مرات يا منتهى رغبتاه عشـر مـرات   يا غيْث
ما  شـف    إال( )وحبم حممد وآله الطا رين  األعاء ذه 

ــ   ّمــ   ــي ونفس ــَ  رب ــ ي وفرج ــلنَ ي غّم ــالي وأص  و [ح
 األميـن واسأ  حاجتك ثم اض  الد  تما شقادعو برعد ذلك 

يا حممد يا علي يـا  ]ق واقو  مائة مفال   سجود األرإعل  



 

 

 للمقّدس الغفيفي ...................  امُلِضلِّني اتُدعاء الَفَفج َوُشـــُبَه

 - 33 - 

 فإنكمـــااني ر افيـــاي وانةـــ فإنكمـــاعلـــي يـــا حممـــد ا فيـــاني 
واقـو  مائـة مـفال     األرإعل   األيسفواض  خدق  [ناصراي
فرهـا كـث ا واقـو  الغـوث الغـوث حتـ  الـنف         كوا أدرك 

شــاء اهلل  آخوافةــ  رأســك ةــاخ اهلل بكفمــه يقضــي حاجتــك   
ــا  ــا  ةلم ــفج مل    ارع ــدعاء خ ــالال وال ــغلت بالص ــا ش ــت ةلم ةفغ

ــت  ــي من خفج ــف  أب ــألهجرعف ــل    ألس ــ  دخ ــل وكي ــن الفج ع
جرعفـف   أبوقا   أخ من عل  حاهلا مغلقة مقفلة  األبوااةفأيت 

وذكــف كيفيــة خالصــه    ()هــذا موالنــا صــاحب الزمــاخ 
 .يومه ال  

ــا       -4 ــاا مجـ ــاووس   كتـ ــن يـ ــ  بـ ــن موسـ ــي بـ علـ
  ركرعتــاخ مل اقــفأ :  ()صــالال احلجــة القــائم   ( )األســبوع

نسترعني مل ثـم اقـو  مائـة     ومنياقنرعبد  منياق من كل ركرعة الفامة 
الفامـة واقـفأ    قـفاءال نسـترعني مل ثـم اـتم     ومنيـاق نرعبـد   منياق: مفال 

الّلُهّم ]: مفال واحدال مل وادعو عقيبها ةتقو   اإلخالصبرعدها 
 األرضَعُظَم الـبالُء وَبـرَح اصفـاُء وانكشـَل الِغطـاُء وضـاقِ        

ََْ  السماُء وا ليَك يارب امُلشتكى وعليَك املَّوُل يف الِشّدِ  وُمِن

                                                 
 .  1 ص: مجا  االسبوع  – 1
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 أمرتنـــاوالرخـــاِء الّلُهـــّم صـــلِّ علـــى حممـــد  وآِل حممـــد  الـــذيَن 
ــَرَجُهْم بقــانمهم   ــل اللــهم ف ــا  إعــزامسه واظهــر بطــاعتهم وَعجِّ ي

يـا     افيـايَ   فإنكمـا ا فيـاني   ُمنمد يا َعليُّ يـا علـي يـا ُمنمـد    
يـا    ناصـرايَ   فإنكمـا   حممد يا علي يا علـي يـا حممـد انةـراني    

يـا   حافظـايَ  فإنكمـا يا علـي يـا حممـد احفظـاني       يا علي  حممد
ثــال  مــرات الغــو  الغــو   ا مــوالي يــا صــاحب الزمــان    

 . [األمان األمان األمان أدر ين أدر ين
وةــالح يد علــي بــن يــاووس   ةــفج اهلمــود     الســ -2

نقــاًل عــن دالئــل اإلمامــة والــن  نفســه موجــود     ( )ســائلال
  .النقطة األو  ةفاج  

الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن جرعفف املشـهدي   كتابـه    -2
 .  (4)املزار الكب 

 للشهيد األو  حممد بن مكي الرعاملي اجلـزي  الشهيد  -2
 . (2)املزار  هكتاب   

                                                 
 .  420ص -  

  ( .)مل وُيقفأ هذا الدعاء برعد زيارال اإلماد احلجة   10ص - 4

 .  6 4ص - 2
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دعاء لصاحب األمف عل مـه  :  ( )فرعميكلل األمنيالبلد  -1
  ()بـالنيب    اتوسـل  أخبرعـد  وُيقـفأ  مل رجاًل حمبوسًا ةخل  

علـ    األميـن ثم اض  خـدق   أخفىو  رواية ( )  واألئمة
يــا حممــد يــا علــي يــا علــي يــا حممــد  ] وقــل مائــة مــفال األرإ

ثــم اضــ  [ ناصــران فإنكمــا افيــان انةــراني  فإنكمــاني اا فيــ
ثـم اقـو  الغـوث     أدرك  أدرك وقل مائة مفال  األيسفخدق 

 .الغوث حت  ينقط  النف   
مل صــالال الكفايــة عــن  (4)للط ســي األخــال د مكــار - 0

علـ    اـث   اصلي ركرعتني واسـلم واسـجد و   ()الصاد   
يـا حممـد   ]:  اهلل ارعا  وممده واصلي عل  النيب وآله واقـو  

 افيان  فإنكمافيه  أنايا حممد ا فياني نا  لجعانييا  لجعانييا 
 .[ حافظان مانة مر  فإنكمااهلل  بأذناحفظاني 

لـــن  كشـــاهد ومؤيـــد علـــ  أخَّ هـــذه الصـــياغة  وهـــذا ا
ــو       ــا    ق ــو احل ــا ه ــة كم ــودال ومتداول ــا   : ]موج ــد ي ــا حمم ي

 [ .يا حممد لجعانييا  لجعاني
 ةكي   لئيامن ج  أةضل ًا حممد خَّوكما هو مرعلود أ

                                                 
 . 062ص - 1

 . 240ص - 2
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هـذا التقـديم لـي  اقـديم      منخ؟  هنا علـ  حممـد   لج ائييقدد 
هـو مـن    ومناـا  أةضل لج ائي أخرايب مبرعن   زماني وال اقديم

 .  ت الكالد الذي يرعف  عنه بالبدي حمسنا
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 الشبهة حول سند الدعاء

ــن       ــاء ميك ــة أع ــمن ثالث ــفج اتض ــاء الف ــلة رواال دع سلس
نستوضـث مـن   حتـ   بشيء من الكالد والترعفيـ    االترعفإ هل

ــة     ــن املقبولي ــ  م ــذا ال ــة ه ــة ومفاب ــا درج ــدمها مل  خالهل أو ع
اناقـل    أ مبن روى هذا ال  ودّونه   كتابـه وصـار حمـط   ولنبد

   .واهتمامهم بهالكّتاا واحملّدثني له 
 أبـو جرعفـف حممـد بـن جفيـف الطـ ي مل      :  هو الفاوي وهذا

ــم       ــابهًا   االس ــدنا اش ــية وج ــذه الشخص ــو  ه ــالتحقيق ح وب
 اـأريخ  ني مشـهورين وهمـا   والكنية واللقب بني صـاحب كتـاب  

مــن روى هــذا الــ  مل مل وبــني  الكب فســ والت األمــم وامللــوق
أّخ اســم اجلــد بينهمــا خمتلــ  مل    ثبــت  التحقيــقومــن خــال   

مل بينمـا  وهـو عـامي    (يزيد)ةصاحب كتاا التأريخ اسم جّده 
دالئــل )وهــو مؤلــ  كتــاا  ( رســتم)اســم جــّد راوي الــ   

لكـي يـتم التمييـز والفـفز      ( املسلشـد   اإلمامـة   )و ( اإلمامة
أبـو  ) مل ةيكـوخ الـفاوي هـو   التوثيـق  الترعفيـ  و  بينهما من جهة

 هعلـ  مـا ذكـف   وهـو  ( جرعفف حممد بن جفيف بن رستم الط ي 
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حممـد بـن جريـر بـن رسـتم       : ( )الشيخ الطوسي   الفهفست 
الطـعي الكــب  ا يكنـى ابــا جَفـر ا ديــن فاضـل ا ولــيس  ــو     
صاحب التاريخ ا فانـه عـامي املـذ ب ا ولـه  تـب ،اعـة ا       

 .سرتشدمنها  تاب امل
حممـد بــن جريـر بــن رسـتم الطــعي    :  (4)وقـا  النجاشــي  

اآلملي أبو جَفر ا جليل ا من أصنابنا ا  ث  الَلم ا حسن 
 .له  تاب املسرتشد يف االمامة. الكال  ا ثقة يف احلدي 

 لـدعاء ا ه القّصـة مـ   هذروى  هذا الشيخ اجلليل هو َمنو
 . (دالئل اإلمامة ) كتابه    هودّون

أبـو جرعفـف حممـد بـن هـاروخ      ) مل وهو  فاوي الثانيالوأما 
وهــو مــن الطبقــة احلاديــة عشــفال مــن ( بــن موســ  التلرعكــ ي 

عظـيم  مل املرعتمـد  مل الثقـة  ( هاروخ بن موس  )الفواال وهو جنل 
وغـ  ذلـك ممـا قيـل       مل واسـ  الفوايـة   عديم الـنظ   مل املنزلة 

ن أبيـه  مل واملهم أّخ ولده حممدًا يـفوي عـ   حق ه   كتب الفجا  
ــي    ــه الشــيخ النجاش ــفحم علي ــد ا ــه صوق ــ   222  رجال يب

                                                 
 .  4 2اسلسل ( 42 )باا امليم رقم  420الفهفست للشيخ الطوسي ص -  
رقـم   220األسـدي الكـو  ص   رجا  النّجاشي ألبي الرعّباس النجاشـي  - 4

 642  . 
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حـّدثنا  : أخ نـا أمحـد بـن عبـد الواحـد مل قـا        ): منيفاخ بقوله 
حّدثنا علـي بـن احلسـني مل عـن     : علي بن حممد القفشي مل قا  

أبو احلسني حممد بن هاروخ : أمحد بن حممد بن الفبي  مل قا  
: بو علي بـن همـاد   قا  أ: قا  أبي   - رمحه اهلل –بن موس  

كــاخ أمحــد بــن حممــد بــن : قــا  . حــّدثنا عبــد اهلل بــن الرعــالء 
 .  (الفبي  عاملاً بالفجا  

مل ( أبـو جرعفـف  ) حنن نتحدث عن حممد بن هاروخ بكنيتـه  
وهـذا   مل(أبو احلسني)وال  الذي أورده النجاشي يذكف كنيته 

لــه برعــد أخ ثبــت لــدينا أنهمــا واحــد مل ولرعــل  فاالخــتال  ال أثــ
أبـنني  أّنـه يرعقـب   حيمـل كنيـتني أو    همن كون قد جاء  االختال 

 . أو يكوخ قد حصل اشتباهأحدهما جرعفف واآلخف احلسني 
  ذكــف هــاروخ والــد  ( ) (رمحــه اهلل)ثــّم قــا  النجاشــي 

 ارون بن موسى بن أمحد بن سـَيد بـن سـَيدا أبـو     : حممد 
ا  ا ـان وجهـا يف أصـنابن   .  ا التلَكعي من بين شـيبان  حممد

 تـاب ا وامـع   :  ا منهـا  له  تـب . ا مَتمدا ال يطَن عليه ثقة
 ا   ن  أحضر يف داره مع ابنه أبي جَفر.  يف علو  الدين

                                                 
 .  12  اسلسل  220رجا  النجاشي ألبي الرعباس النجاشي ص  -  
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 . والناس يقرأون عليه
أبـو جَفـر بـن  ـارون بـن      :  ( )الرعـاملي خ احلف وقا  الشي

فاضــلا يــروي عــن أبيــها و ــان  ضــره   . موســى التلَكــعي
 .النجاشي  ما تقد 

 ومل اقم عليه شـبهة ه مل ُيجّفح ومل ُيذكف بسوء وحي  أّن
افحم عليه وقد مل ةاضل مل منمامي والقفائن احمليطة به مل كونه  مل

عظيم املنزلة مل ويفوي عن أبيـه مل  الثقة  ابنوهو مل  (4)النجاشي
مجيرعًا لطوسي والنجاشي والط ي مل  وهذه ا من مشيخةوهو 

 .مما ابرع  عل  االيمقناخ بوثاقته 
وهـو أبـو احلسـني حممـد بـن أمحـد       مل  وي الثال الفاوأما 

 ملهـــ 2 2الــذي اــو  ســنةبــن حييــ  بــن أبــي البغــل الكااــب 
حبسـب مـا رواه     ( )مـاد احلجـة   الذي اَشـّفَ  بلقـاء اإل  و

مل هـــ  404ســنة    أيــاد حمنتــه   عصــف املقتــدر الرعّباســي قصــته
مـن    كتـبهم املرعتـ ال   روايتـه للـدعاء    أعاظم الرعلماء دوََّخوقد 

 . عصف الغيبة الصغفى ومن  يومنا هذا 
    القدماء وهذا االسم مل يترعفإ له الفجا  واملشايخ 

                                                 
 . (612 )اسلسل    21ص 4أمل اآلمل للحف الرعاملي ج -  

 .   ذكف أمحد بن حممد بن ربي   10 اسلسل  20رجا  النجاشي ص  - 2
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حتــ  املتــأخفين مــنهم ومتــأخف املتــأخفين بــل  كتــبهم الفجاليــة
ــًا مل  ــفين أيضـ ــن    لاملرعاصـ ــدي  مل ومل يكـ ــه للحـ ــدد روايتـ رعـ

مل ُيفهـم منـه القـدح   وثاقتـه     مل وهـذا ال  سلسلة يبقات الفواال 
ألّخ األسـباا   عفاإ عن ذكف اعه مل أو اجلهل حباله ملإلأو ا

الفنية   متابرعة االختصاص اقضي عدد دخوله عـامل الفوايـة   
 االختصاص هذاواحلدي  مل وحينقذ  ةال موجب جلرعله ضمن 

ــن  ــه  مل ولك ــا أن ــّدثني   مب ــفواال وامُلح ــب ال ــذكف   كت ــم )مل ُي عل
 كتـب اللاجـم   ّنـه مل مينـ  أخ ُيـذَكف     إملـا ذكفنـا مل ة  ( الفجا  

مل وةـف    األدباء واحلكمـاء الشـرعفاء  أعياخ الُكتَّاا ومن لكونه 
يبيرعـة     لالخـتال    ما بني كتـب الفجـا  وكتـب اللاجـم مل    

 ةقـا   الصـفدي  افمجهولذا ةقد مل جهة االختصاص وحيثيااه 
 أبـو  البغـل  أبـي  بن  يى بن أمحد بن حممد البغل أبي ابن :( )

 ا بـل  وولـي  الـدواوين   تـاب  انأعي من  ان الكاتب احلسني
 بـن  احلسـني  علـي  أبـو  عنـه  روى ونثـرا  نظم وله مد  وأصبهان

ــم ــو يب القس ــو الك ــنم وأب ــر اس ــن  يمااب ــي ب ــي عل  اهلجيم
 . ماية وثل  عشر  ثل  سنة تويف ا وغ  ما

                                                 
 . 24 ص  ج: الوا  بالوةيات للصفدي  -  



 

 

 للمقّدس الغفيفي ...................  امُلِضلِّني اتُدعاء الَفَفج َوُشـــُبَه

 - 42 - 

اعـه حممـد بـن    ):  ( )ابن النـديم   الفهفسـت  عنه وقا  
دعي مـن أصـفهان    يى بن أبي البغل وُيكنى أبـا احلسـني اسـت   

و ان يلي الومسار  يف أيا  املقتدر و ـان بليغـا  مرتسـال  فةـينا      
من أ ل املروءات و ان شاعرا  أيضا  جمودا  مطبوعا  فله ديوان 

  .( رسانل  تاب رسانله يف فتن البةر  
 وقوله بأّنه من أهـل املـفوءات يرعـ  اّنـه يتجنـب عّمـا هـو       

الـت   ذا والتـدلي  والـت منهـا الكـ    مسـتقبث وخبيـ   ُمهني و
هلـذا ةـإخَّ   و  نـه مل عاوجب منقصة   اإلنساخ مل وانفف النفوس 

وهــي مل  يتحل ــ  بهــا الكفمــاء والنــبالء واملؤمنــوخاملــفوءال صــفة 
وهلـذا قـا    مل وعدالتـه  باعتدالـه وشـفةه   ابرع  عل  االيمقناخ 

ال ديـن ملـن ال   ]:  (4)هلشـاد بـن احلكـم    ()اإلماد الكاظم 
ابـن أبـي    منضاةة من  كوخ [ملن ال عقل لهء  له و ال مروء  مرو

ذي اظهـف عليـه برعـأل    الـ منمامي املذهب مل ومن املوالني  البغل 
الـت ذكـف ةيهـا أنَّـه     مـن خـال  قّصـته    مياخ واإلعالمات التدين 

   ()باإلمـاد السـاب  موسـ  بـن جرعفـف      ذهب لالسـتغاثة  
 بني الصـالال  فقد الطاهفي ليلته   امليوحيمل مفقده مبقابف قفي  

                                                 
 . 02 ص: ةهفست ابن النديم  – 1

 . 4 حدي  واجلهل الرعقل كتاا 0 ص  ج: الكا  للكلي  أصو   – 2
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ــارال والــدعاء  ــه والزي ــاد حمنت ــه أي ــة  مل ومطاردا ــّم اشــف  بفؤي ث
  ()مـاد  اإل ليبشـفه ( ) ولقاء األماد الثاني عشـف املهـدي  

ــ ــه مل و الففج وب ــاء حاجت ــدقض ــن آ ق ــقن وم ــذه  وأيم ــن هل أذع
  .مل وقد مققت ةرعاًل  البشفى

رعًا عند ئشاحاصاًل ووال غفابة   هذا اللقاء ما داد األمف 
ــث  ــن الك ــفةو مم ــة اا باش ــاد إلفؤي ــك   مل( )م ــاةة من  ذل منض

 ًاوال أع  بهـذا أنهـا اكـوخ سـبب    مل رواية حممد بن هاروخ عنه  
ثّم رواية الط ي عن حممد مل  ولكن ال أقل من مقبوليتهتوثيقه ل

 واثبيتهـا   كتابـه دالئـل اإلمامـة    املتضـمنة للـدعاء   هذه القصة 
ــدات   ــفائن ومؤي ــذه ق ــد  وه ــا   ا ــالح ح ــ  ص ــي  ) عل ــن أب ب

ــلال ــا داد ال      ( بغ ــاء م ــن دع ــا أورده م ــو  م ــن قب ــذلك ميك وب
ال اضـّف    و مل  يترعارإ مـ  الكتـاا والُسـنَّة ومل يكـن ُمنكـفاً     

عدد افمجتـه   كتـب الفجـا  ألّنـه لـي        ابن أبي البغل حا 
مل وممـا  من يبقـات الـفواال وهـذا لـي  عيبـًا قادحـًا   شخصـه        

عوضـا  ة حلسـن الرعاقبـ   رجائـه وسـالمة دينـه    صالح حالـه يؤيد 
ف ةيه ق وهذا من األدا اإلمياني الذي ُيَحمنصب ّما ةقده من ع

كمـا  من مغفيـات الـدنيا اجتـاه مـا يفجـوه مـن حسـن الرعاقبـة مل         



 

 

 للمقّدس الغفيفي ...................  امُلِضلِّني اتُدعاء الَفَفج َوُشـــُبَه

 - 44 - 

إن علـي بـن حممـد الفّيـاض  تـب      ) :ه   كتاب( )ذكفه الثرعاليب 
إىل أبن أبي البغل وقـد وّلـي علـى األ ـوامس وُصـرِ َف ابـن أبـي        

ظـرف وأ ـر  مـا  تـب صـارف      به و و أحسن وأبلغ وأالبغل 
اهلل بتجــّدد  فهّنــأكقــد ُقِلــدُت الَمــل بناحيتــك : إىل مةــروفه 

 . واليتك 
: أيهمـا أبلـغ وأحسـن     ىمبا ال ُيـدر  البغل فأجابه ابن أبي

ــة      ــي منزل ــي نَمــة  صــارت إليــك وال غابــ  عّن مــا انتقلــ  عّن
طلَ  عليـك واّنـي ألجـد صـريف بـك واليـة  ثانيـة  وصـلة  مـن          

 .  ة ا ملا أرجوه مبكانك من الَافية وحسن الَاقبةالومسير وافي
األصـفهاني  نسخها قد أبيااًا شرعفية   (4)ذكف األمي  و 

بيتًا شرعفيًا لرعبد اهلل بن ( 12 )عن رسالة اتضمن قصيدال ابلا 
حي  كاخ أبن املرعتـز يقصـد    أبن أبي البغل مل ميدح ةيها  املرعتز 

كـث ال   وقد أل   كتبًايأخذ عنهم والفصحاء  واألدباء والرعلماء 
كانـت لـه هـذه القصـيدال   حـق ابـن أبـي         وقد  هذا اجملا  مل 

 نـذكف و بالسيد وصـاحب احلسـنات  صفه يدحه وميالبغل والت 

                                                 
 .  6 ص: خاص الاص ألبي منصور الثرعاليب  -  

ابـن  )ة شرعفاء القفخ الفاب    افمج 202ص  2كتاا الغديف لألمي  ج - 2
 ( .األصفهاني ايبا يب
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  واإلحايــة ة ابــن أبــي البغــلمــن بــاا التوســرعة   مرعفةــ  ذاهــ
 .مبزاياه الشخصية 

 السادات      له  دانت  يا سيدًا
 واتابرعت   ةرعله احلسنات                              

 ي           واواصلت نرعماؤه عندي ةل      
 هبات منه  هبات   خلفهن                              

 نرعم ثنت ع  الزماخ وخطبه                
 من برعد ما هيبت له غدوات                             

هـذه األبيـات   الذي نقل علمًا أخَّ ابن يبا يبا األصفهاني 
وعدَّه من شرعفاء الشـيرعة   ( )  كتابه  قد ذكفه ابن شهف آشوا

 .  املتقني 
ذو الس ال احلسـنة  الشيرعي اإلمامي ( بن أبي البغل ا) منذخ

ــاخ الكتــاا  و ــه مــن أهــل املــفوءات    ملمــن أعي واملمــدوح بكون
ورواية الثقـة عنـه    (4)   الفهفست حبسب اوصي  ابن النديم

 . اله وااليمقناخ من  مقبولية روايتهمما يد  عل  صالح ح
                                                 

 .  14 مرعامل الرعلماء  البن شهف آشوا ص -  
مننَّـه  : احلسني بن أبـي البغـل وقـا  عنـه       أباحينما مدح ابن النديم  - 2

ةإخَّ هذه املففدال هلا داللـة ُيمكـن أخ نسـتفيد منهـا     مل من أهل املفوءات 
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مل وكما يتطلـب منَّـا مرعفةـة منزلـة       املقاد م  باقي األمارات األخفى 
الفاوي واقييمه سلبًا أو اجيابًا كذلك يتطلـب منَّـا مرعفةـة منزلـة الرعـامل      
ــلبًا أو      ــه س ــم واقييم ــارس عمــل اللاج ــذي ُيم ــن  ال ــالي واملص الفج

 . اجيابًا ليكوخ موض  اعتماد أو رةأل   اقييمه 
ي مل ذكفه السيد الوئ( بن النديم)حممد بن منسحا  أبي يرعقوا 

()  الظـــاهف أّخ الفجـــل مـــن : ) بقولـــه  21ص 1   مرعجمـــه ج
الرعاّمة و منال  للمجـه النجاشـي والشـيخ   كتابيهمـا ومل يثبـت وثاقتـه       

 ( .   عل  وثاقته  أيضًا ةإّخ  فد نقل النجاشي والشيخ عنه ال يد
( الكنـ  واأللقـاا  )  كتابـه  ( )وأما الشـيخ عبـاس القمـي    

الكااـب مل الفاضـل مل الـب     : )ابـن النـديم   ةإّنه يقو  عن  226ص  ج
مل ثــم ( كتــاا الفهفســت )املتبحــف املــاهف مل الشــيرعي أإلمــامي مصــن   

ةهــو مطلــ  علــ  كــل مــا ألــ  : يسلســل   مدحــه وكالمــه من  قولــه 
باللغة الرعفبية   كل ةن دي  أو ةلسـفي أو اـأرخيي أو أدبـي هـذا من      

قو  قـد رأيتـه ومـا عرعـه يـن       الدقة املتناهية   م في احلق ةما رآه ي
 ( . عل  أّنه مل يفه وُيخلي نفسه من ابرعته 

عـن ابـن    منخَّ مجهور علمـاء املسـلمني شـيرعة وسـّنة ينقلـوخ     :   قل 
  النقـل والكتابـة مل   النديم   ةهفسته لسرعته وضبطه واعتداله وأمانته 

  النقــل عنــه كــث ًا   ةهفســت  ( )ومل يتــأخف الشــيخ الطوســي 
ومنخ كاخ أقّل نقـاًل مـن الشـيخ     ()وكذا الشيخ النجاشي رجاله مل 

الطوسي مل وهكذا باقي الرعلماء واحملققني والباحثني وا  يومنا هـذا مل   
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ةكتابه مما ال يستغ  عنـه أحـد حتـ  املـثقفني  مل  وهـو ممـا ُيطمـَقنُّ منليـه         
وأمـا عـدد اوثيقـه بلغـة صـفحية      .  أيضًا   األخذ والنقل عنه ملا ذكفنا 

ةإّنه  ال مين   من وجـود خمـارج أخـفى للتوثيـق كجمـ       ( ثقة)م كقوهل
الشواهد والقفائن واملؤيدات الـت اَولـد ايمقنانـا بوثاقـة الفجـل مل  و      

وجـدا    وثاقتـه وحتـ      خـال  شخصية ابن النديم صارت موضـ   
ادعيه وبرعأل صارت السنة  أهل  عقيداه ومذهبه مل حي  أخَّ برعأل 

حلا  عند الشيرعة مل وقد استشـهد احلـاة  ابـن    ينفيه مل وكذا امنهم آخف 
حممد بن عبد الواحـد غـالد ثرعلـب    )حجف بقو  ابن النديم   افمجة 

ةرعل ـق ابـن حجـف عليـه       .  مننَّـه شـاعف مـ  عاميتـه     :  الذي قـا  ةيـه   ( 
هـذا أوضـث األدلـة علـ  أّخ ابـن      : )بقولـه   401ص 1لساخ امليـزاخ ج 

السنة  عامـة مل وأهـل   وخ أهل النديم راةضي مل ألّخ هذه يفيقتهم يسم
 (.الفةأل خاصة

جيد هذا األسـلوا  البن النديم وةرعاًل من يتتب  كتاا الفهفست 
( ابن أبي الـثلج الكااـب   ) متكفرًا وواضحًا   منهجه كما   افمجة 

خاصي عامي مل والتشي  أغلب عليـه وكـاخ   )حي  قا  عنه  240ص 
 -1ص( ؤمن الطــا مــ)وكــذا احلــا    افمجــة ( دينــًا ةاضــاًل ورعــًا 

اكملة الفهفست وغ هم مل ومن غ  املرعقو  أخ يتكلم أو يكتب عـن  
الاصة والرعامة وال ُينسب من  خاصته أو ال يكوخ داخاًل مت عنواخ 

مل ولو كاخ خـارج منيـار الاّصـة    عندما يقو  هذا من الاصة الاصة 
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الشـيرعة   ملا صّث عنه القو  بالاصة والرعاّمة مل ومناـا ينبغـي عليـه القـو     
 .  والسنة 

مل مــت عنــواخ  1 ليــاقوت احلمــوي مل ج( مرعجــم األدبــاء ) و  
 .كاخ شيرعيًا مرعتزليًا : حممد بن منسحا  النديم مل يقو  احلموي عنه 

حف  النوخ مل للمجل  األعل  للشـقوخ   \و  موسوعة األعالد 
ابــن النــديم ) اإلســالمية مل   مجهوريــة مصــف الرعفبيــة مل أنهــم ذكــفوا 

تاا الفهفست وهو من أقـدد كتـب اللاجـم ومـن أةضـلها      صاحب ك
 (. وهو بغدادي وكاخ مرعتزليًا متشيرعًا 

أمــا  الــدكتور حســيب شــحادال األســتاذ   جامرعــة هلســنكي      
 122 )الرعـدد   ( احلوار املتمـدخ )دراسته حو  ةهفست ابن النديم   

بـن   أبو الففج حممد بن أبي يرعقوا: ةإنه يقو  ( 4660 \ 0 \ 2بتاريخ 
 . منسحا  املرعتزلي الشيرعي البغدادي املرعفو  بابن النديم 

ــة  وللتقــارا املوجــود   الفكــف اإلســالمي  بــني الشــيرعة   واملرعتزل
منال  ةهمـا   الواقـ  اثنـاخ مل لكـل واحـد منهمـا       صار االقـلاخ بينهمـا و  

خصوصية ويايز عن اآلخف مل وابـن النـديم بينهمـا أقـفا للشـيرعة مـن       
ارعب ااه عـن   ن املذهب السّني مل وكلمااه واضحة  املرعتزلة مل ةضاًل ع

ــومني   ــة املرعص ــو   ( )األئم ــ  يق ــؤمنني  : مل حي ــ  امل مل  ()أم
ــة  .  ()واإلمـــاد جرعفـــف الصـــاد   وهكـــذا األمـــف   بـــاقي األئمـ
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()  مل بينما يقو  للصحابة()  وهـذه الطفيقـة   . مل أو يسـكت
 .    الترعب  ال يرعمل بها حت  املرعتد  من الرعامة 

منضاةة من  ذلك  ارعظـيم ومـدح الكـث  مـن الشـيرعة   اـفامجهم مل وال       
يســترعمل القــدح   بيــاخ انتمــائهم املــذهيب مل كمــا أّخ نَفَســُه   الكتابــة 
وميوله ولغته وثقاةته الواضحة نتحس  منهـا كونـه شـيرعيًا مل ومنخ كـاخ     
حيتا  من املكاشفة مل منّما ألسـباا ةّنيـة أو اقيـة مل وأمجـل ارعـب  لـه         

صـاحب كتـاا التـاريخ و     22 ص( حممـد بـن عمـف الواقـدي    )فمجة ا
كـاخ يتشـي  حسـن املـذهب يلـزد التقيـة وهـو        : )املغازي مل اّنه قا  ةيـه  

كالرعصـا  ( )كاخ من مرعجـزات الـنيب    ()الذي روى أّخ عليًا 
وغـ  ذلـك    ()مل ومنحياء املوا  لرعيسـ  بـن مـفيم     ()ملوس  

وال يقتفـي خطـاه مل ةإّنـه    ( بحسن املذه)ةكي  يصفه( . من األخبار 
 . يكوخ خال  احلكمة والرعقل 

ابن الفاونـدي أبـو احلسـني أمحـد     ) و  افمجة الشيرعي األمامي 
الذي انسـلخ عـن اشـيرعه مل يقـو  ابـن      ( بن حيي  بن حممد بن منسحا  

وكاخ   أو  أمـفه حسـن السـ ال    : )اكملة الفهفست   2النديم   ص
لخ من ذلك كله بأسباا عفضت له مجيل املذهب كث  احلياء ثم مننس

 ( .  وألّخ علمه كاخ أكثف من عقله 
  افمجـة أبـي عبـد اهلل اجلهمـي      04 وذكف أيضًا ابن النديم ص

الذريرعـة من   )   اـدوين كتبـه     ( )والذي استشهد به الطهفاني 
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االنتصار   الفد علـ   ) برعنواخ كتاا ( 210 )رقم ( اصاني  الشيرعة 
وبــني قــود مــن ( اجلهمــي)بــني  وقــ ) ابــن النــديم  ةكتــب( الشــرعوبية 

ةــذكف ســلفهم بــأقبث ذكــف ةقــا  لــه برعــأل   ّفوالرعثمــانيني َشــ ينيالرعمــف
اهلامشيني   ذلك ةذكف الرعباس بأمف عظـيم ةـأنه  خـ ه من  املتوكـل     

 ( . ةأمف بضفبه مائة سو  
وهذه السياقات   الترعب  مناا اد  عل  اشـيرعه مل وال خيفـ  علـ     

أّخ كتـابي الذريرعـة وأعيـاخ الشـيرعة استشـهدا مبضـامني كـث ال         الباحثني
واملقـاد ال  النديم وكذا غ هـم مـن احملققـني     من كتاا الفهفست ألبن

ــفائن والشــواهد      ــ  ويبحــ  عــن الق ــة مل ومــن يتتب ــه اإليال يناســب ةي
وال غفلة ما ةرعلـه   ولذا مل يكن اعتبايا. واملؤيدات ةإنه سيجد الكث  

رضواخ اهلل عليهما باألخـذ والنقـل   ( والنجاشي الطوسي ) الشيخاخ 
عن ابن النديم   ةهفسته مل وهما من أعمـدال اثبيـت واـدوين الفجـا      
  املذهب مل وعدد افمجتهما ألبن النديم ال ينفي كونـه شـيرعيًا مل ألّنـه    

ــم    ــذي مل ُيلج ــد ال ــيرعي الوحي ــو الش ــي  ه ــي   ل ــابي النجاش ــه   كت ل
هــذه القاعـدال وارعميمهــا   حتـ  ميكــن اعتمـاد مثـل   ( )والطوسـي  

  أو  الكالد مل  ولذا ُيـَفّجث   ()والت أشار منليها السيد الوئي 
عندي اّشي  ابن النديم مل وااليمقناخ  بوثاقته مل ألنه منمامي عد   ومن 

وهذا التوثيق الـذي  . أهل األمانة والضبط  كما بيَّّنا    بداية احلدي  
ابـن أبـي   )قـد مـدح   (  ابن النديم)خَّ ارعفضنا له ينفرعنا   حبثنا  أيضًا أل

دعاء الفـفج حيـ  قـا     ( )الذي روى عن اإلماد احلجة (  البغل
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 التسامن يف أدلة السنن

سـو   ولو انزلنا جداًل من  ضرع  سند هـذا الـدعاء ةاّنـه    
يترعبــد بهــا  أخالــت ميكــن  األعمــا الكــث  مــن يســ    ركــب 

غسا  والزيارات وغ هـا مل  ألوا واألدعيةكالصلوات  اإلنساخ
ورويـت   التارخييـة ووالت وردت   الكتب احلديثية والفقهيـة  

ثبـت صـدورها عنـه مل ال    يمل  كونها رغم  ()عن املرعصود 
خارجـة عنهـا مل    ألسـباا لرعلة ةيهـا قادحـة   مضـمونها مل بـل     

ثني والفقهـاء بشـكل شـديد   بيـاخ     منها انشغا  واهتماد احملّد
 وبــذلواكــالوجوا واحلفمــة   اإللزاميــة باألحكــاد قمــا يترعلــ 

ــق والتثبــ    ألجــلت مــن الصــدور  وســرعهم   البحــ  والتحقي
ر ذرعـ لتحصـيل املُ  وأةفا  الذمة عن التكـالي  الشـفعية    منحفاز
 .ن الرعقاا ـن الشفعي  عواملؤمِّّ

ــ  النصـــوص    ــاد مـ ــل واالهتمـ ــة   الترعامـ ــذه الطفيقـ وهـ
نفســها مــ  نصــوص الســنن لكونهــا مطلوبــة   مل جتــِف اإللزاميــة

                                                                                              

مل ولــذا ُارعتمــد مقولــة ابــن النــديم    ( مــن أ ــل املــروءات: ) ةيــه أّنــه 
  . ويلاب عليها األثف ما مل يوجد مرعارإ أقوى املدح
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بدرجــة اقــل ولــي  مــن وراء افكهــا الرعقــاا مل لــذلك اســامث 
ــاء ــف  الفقهـ ــانيدها  ذكـ ــق   ومل أ أسـ ــاء التحقيـ ــوا عنـ مل يتكفلـ

 أهـم عّمـا هـو   أسـانيدها مل لينشـغلوا بهـا     والتطويل والتأخ   
بــل هنــاق مــن الســنن  منيالقــهولكــن هــذا لــي  علــ   وأعظــم

حمتمـل  أيضـًا  كمـا يوجـد    ()قطرعي الصدور عن املرعصـود  
مرعتضــد  حمتمــل الصــدور رمبــا يكــوخ الــبرعأل مــنوالصــدورمل 
 أماكننصوص ذات املضموخ الواحد واملتكفرال   بغ ه من ال

وهنـا  مل الصـدور  متبددال وبطف  خمتلفة مل ةتلحق مبـا هـو ثابـت    
الصـدور  حمتملـة  بسـنة   يق  السؤا  عـن كيفيـة الترعبـد    أخميكن 
 أوســنة ؟ ةــاخ هــذا يــدخل   بــاا التشــفي  احملــفد  أنهــاعلــ  

ــنن   ــبة الس ــذا   نس ــود  من الك ــدى   ()املرعص ــد اص مل وق
ــ ــةاء الفقهـ ــذه   لإلجابـ ــ  هـ ــكاالتعلـ ــفعي   اإلشـ ــفج شـ مبخـ

الصدور من السنن جيوز  حمتمل أخلتصحيث الرعمل بها مل منها 
ويكفـي هـذا   ا برعنواخ رجاء كونهـا مطلوبـة هلل ارعـا      بهالترعبد 
نظف بادال واالمتثا  كما هو عليه لتصحيث الرع من التوجه القدر

واةقــة ةيــه م األمــفوالــذي مل يــفدع عنهــا الشــارع بــل  ءالرعقــال
لصـفيث  االحتيا  الذي رغب ةيه  الشارع وقد صـار املسـتند ا  

عبـد اهلل   أبو مادإلاقا   ()التخفيج ن  املرعصود   هذا 
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()( ) : [مـن اصـ     يءشـ  من الثواب علـى  يءمن بلغه ش
(  ) ن  ـان رسـول اهلل  إعلـى ذلـك و  رجأفَمل بـه  ـان لـه    

فــف جرع عرعــت أبــا: عــن حممــد بــن مــفواخ قــا  مل و [مل يقلــه
() من بلغـه ثـواب مـن اهلل تَـاىل علـى عمـل       ]:  (4) وقي

ن مل يكــن إوتيـه و أففَـل ذلــك الَمـل التمــاس ذلـك الثــواب    
وهـذا افضـل وامتنـاخ مـن اهلل ارعـا        مل [احلدي  ا  مـا بلغـه  

 .ويتقفبوخ منليه عل  عباده الذين يرعملوخ الصاحلات 
 األمـف ابتالء الناس بهـذا   من ملتفت  ()املرعصود  منذخ

ضــ  هلــم هــذه القاعــدال االمتنانيــة والــت ارعــف  بقاعــدال        ةو
ــامث   ) ــةالتس ــنن أدل ــف  ( الس ــا    أخبش ــا قطرعي ــال  نص ال خت

 اإلشكا  السنة مل وبهذا يفاف  أومن الكتاا وواضحًا  صفحيًا
من جهة السند مل ويصث الرعمل باملسنونات الكث ال الـواردال    

 أدوات هاء واحملـدثني سـواء كانـت صـل    قمن الف األعاظمكتب 
 . األعما غ ها من  أدزيارات  أد أدعية

                                                 
 مشـفوع  مـل ع بكـل  االايـاخ  اسـتحباا  بـاا  16ص  ج: وسائل الشيرعة  – 1

 .  حدي 

بـاا مـن بلغـه مـن اهلل ثـواا       12ص 4أصو  الكا  للشيخ الكلـي  ج  - 2
 . 4حدي  رقم / عل  عمل 
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ومن مصاديق ما حنـن بصـدده الشـبهة والتشـكيك بـدعاء      
ي  املتمثــل بفكــف برعيــدال عــن التّشــ أبرعــادا أخــذتالفــفج والــت 

متـأثفال بـالفكف الوهـابي البرعيـد عـن      ( )البيت  أهلوافاث 
زعزعـة الـنظم الرعقديـة     ألجـل الصـحيحة مل   اإلسـالمية الرعقلية 
خـال   )بـدواة  شخصـية مفيضـة مثـل      ة عند املسـلمني السليم
أو  اإلســالدجهــل مببــاد   أوارابايــات  مشــبوهة  أو (ارعــف 

 .وقوعه   اللط والشبهة 
  دعاء الفـفج مـن جهـة     اإلشكا كاخ  منذا: وعليه نقو  

 . كما بينا ةتأمل  ةاألمفالسند 
ــذا الـــدعاء   ــاةة من  كـــوخ  هـ ــة  منضـ ــوه خمتلفـ مـــفوي بوجـ

املرعتـ ال  ترعـددال  املديثيـة  احلصـادر  كث  من الكتب واملالواناقلته 
 :منهاوالت مبضامني ال ختال  الكتاا والُسنَّة مل 

علي بـن موسـ  بـن يـاووس يفويـه   كتـاا مجـا          - 
ــبوع ــلوات   األس ــف ص ــاخ وذك ــة  بي ــد  ( ) أالئم ــد برع واح

ثـم  ( عـج  )احلجـة   اإلمـاد يصل ذكف كيفية صالال  أخ من واحد 
يا حممد يا علي يا )  ب بالدعاء املتضمن لقولهبرعد الصالال ارعقي

 ( .اخل .... علي يا حممد 
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علــي بــن يــاووس   كتــاا ةــفج اهلمــود مل وةــالح    - 4
السائل مل عن الدالئل للشيخ حممد بن جفيـف بـن الطـ ي قـا      

جرعفف حممد بـن هـاروخ بـن موسـ  التلرعكـ ي قـا         أبوحدثنا 
ــوحــدث   ــي بــن نياحلســ أب ــهم البغــل الكااــب وهــ  أب ؤالء كل

التصـفيث بوثـاقتهم وبـني مـا يطمـقن بثقـتهم        دائـفال  بـني يقرعوخ 
أماد ن  مسـتحب ال منلـزاد    منضاةة من  أّننا. لقفائن ومؤيدات 

ةـ وي بـن    ةيه  ويصث الترعبد به مهما كانت درجة مقبوليته مل 
 ()الكــاظم  اإلمــادالبغــل الكااــب قصــته   ضــفيث   أبــي

النــاس حتــ  لقــي  نيأعــواهفبــه مــن الســلطاخ واختفائــه عــن  
مـه  وعل  ()الكـاظم    اإلمـاد   مفقد ( )املهدي  اإلماد

 .الدعاء  للخالص والففج من السلطاخ  هذا
ــذي يســم     منخ - 2 ــة   أيضــادعــاء الفــفج ال دعــاء الكفاي

 :من احملدثني  األعاظملقوله اكفياني مذكور   كتب 
  . ( )لفضي الدين بن ياووس /  األسبوعمجا   -أ 

 . (4)للكفرعمي /  األمنيلد الب -ا 
 

                                                 
  . اآلةا /  األو الطبرعة   1 ص - 1

 .علمي ألا/  األو الطبرعة  062ص - 2
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 . ( )للكفرعمي / املصباح  - ت
 . (4)حممد بن جفيف الط ي /  اإلمامةدالئل  -ث
الشــيخ أبــو عبــد اهلل حممــد بــن جرعفــف املشــهدي      -ـ جــ

 املزار الكب  (2)كتابه 
ــهيد  -ح ــاملي    الشـ ــي الرعـ ــن مكـ ــد بـ ــهيد األو  حممـ للشـ

 . (2)املزار  هكتاب    اجلزي 
  كتـبهم كمـا     كبار احملـدِّثني  اناقله  ذكف ةقد امضاةًا ملو
   ومنتخـب األثـف  والوسائل ومستدرق الوسائل مل  (1) البحار

مـن مؤلفـات    والكتب املرعت ال األخفى و اإلماد الثاني عشف مل 
ــفين   ــدي   املرعاص ــاد امله ــ  األم ــم أحادي ــا  مرعج مل ( ) أمث

ؤية الذي يتحدث ةيمن اشّف  بف} وخالصة الرعبقفي احلساخ 
مــن الكــث  غــ  ذلــك  و {( )صــاحب الرعصــف والزمــاخ   

كــل يبرعــ   الــذيالكتــب املرعتمــدال و ــامي  األدعيــة املتوارثــة  

                                                 
 .االعلمي /  األو الطبرعة  421ص - 1

 .  262ص - 2

  ( .)ال اإلماد احلجة مل وُيقفأ هذا الدعاء برعد زيار  10ص - 3

 .  6 4ص - 4

 .  0 ص  0ج - 5
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علـ  االيمقنـاخ بصـدوره عـن املرعصـود      مما أثبتنـاه  ذلك وغ ه 
()  هتـ ه املبـارق وروحي نفسَـ حيمـل   أيضـا منضاةة من  كونه مل 
()   ــه ــه   حــواره وخطاب ــه وعفةان انه ســبحاهلل  من ودعائ

 أدعيـة الدعاء ةيه مل كما هو مرعهود ذلك    أدبياتواسترعما  
وهـي أنَّهــا  واضــحة الـت يتــاز خبصوصـية    ()البيــت  أهـل 

مل ويستشـرعف  وجل  ةو  كالد املخلوقني ودوخ كالد الالق عّز
بالســـكينة وااليمقنـــاخ واإلســـتيناس والشـــو   ةيهـــا الـــداعي 
ــَجبوصــ  ةيهــا  مل والترعــب املتزايــد  عــن كشــ  يمجيــل و يِل

مبـا يتطلـب الـدعاء مـن     واملناجـاال  مكنونات النف  واحتياجهـا  
 ومنحايــةة يــمرعفة أســفارهــذه وخصوصــية وظــف  وحــدث مل 

هــو املرعصــود علــ  أّخ مصــدر الــدعاء  اــد  بكــل اأكيــددقيقــة 
() .              
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 شبهات حول منت الدعاء

ــن    ــف مل اكـ ــ  األمـ ــكالية  واقـ ــدي      اإلشـ ــند احلـ سـ
بنسـبة  غالبيـة النـاس    منيـالع لرعـدد  باألصل وبالـذات   مقصودال

 ومناــاعظمــ  علــ  ســنده أو أســلوا الترعامــل مــ  النصــوص  
يفيقـًا  الـذين جرعلـوه   ين مـن برعـأل الـدخالء علـ  الـدِّ     جاءت 

( املـنت )الـدعاء   اداللترعميق الشبهة واأكيد الطرعوخ مبضموخ ومـ 
أربـاا  ُيَحـذِّر منهـا   فهـا الوهـابيوخ و  نِكُيوالذي يتضمن بنـودًا  

ــودهــمل بينمــا الفــنت رّواد التشــكيك و ــة  ذه البن واضــحة الدالل
وقـد جـفت   وصحيحة املقصد وهلا أساس   الكتـاا والسـّنة   

مل وهــذه  اســ ال املســلمني علــ  ذلــك وال مــن رادع شــفعي هلــ
  :هي باعتبارها اإلشكاالت املطفوحة البنود 
(  ا حممـد يـا حممـد يـا علـي  يـا علـي يـ       : )  ()قوله  - 

 حبســب دعــواهم  () علــ  حممــد ()ةــأّخ اقــديم علــي 
 . غ  صحيث 

(  احفظـــاني –انةـــراني  –أ فيـــاني : )  ()قولـــه  -4
ــا  و     ــا اهلل ارع ــأ  به ــا ُيس ــواد منا ــذه امل ــتوه ــؤا    خي ــه الس ب

 .سبحانه 
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ــه  -2 ــو  : )  ()قولــ ــل  –الغــ ــين –الَجــ  - أدر ــ
اهلل سبحانه ولي  بخ االستغاثة و االسترعانة مناا اكو (  الساعة

 .غ ه ب
  -:ا واب على األشكال األول يتم على شكل نقاط 

يــا ( وعكســه )منخ قولــه يــا حممــد يــا علــي  : النقطــة األوىل
 ()علـ  حممـد   ( )ي يا حممد مل الذي قّدد ةيـه علـي   عل

ــا ً     ــ  أخ علي ــفايب مبرعن ــيلي وال ــدد التفض ــن التق ــي  م  ()ل
يقو  بـذلك  وال أحد  ()متقدد رابة وهو أةضل من حممد 

أخَّ بيــاخ  ألجــلهــو اقــدد بيــاني وافســ ي  ومناــامــن املســلمني 
 أنفســنا]املباهلــة  آيــةحممــدا وعليــا همــا نفــ  واحــدال بصــفيث 

وعليـا   ()حممـدا   أخ ما ورد من من  منضاةةمل  ( )[وأنفسكم
() هـذه   أبـوا هما مرعـا  وواحدال  ةخلقا من نور واحد ويين

 . األمة
راجرعنـا ارعفيـ  علـم البـدي  جنـده هـو         ذامن : النقطة الثانية

ثّم وجوه مسني الكالد برعد رعاية املطابقة و وضوح الداللة مل 
مرعنوي ولفظـي ومـا حنـن عليـه هـو املرعنـوي        هو عل  ضفبني مل

                                                 
 .   0/ آ  عمفاخ  - 1
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ومـا   أنـواع وبالـذات وهـو علـ      أواًلمسني املرعن   من الفاج  
( الرعكـ  والتبـديل   ) املرعنـوي هـو    ينطبق عل  موضـوعنا مـن  

من الكـالد علـ  جـزء آخـف ثـم يـؤخف ذلـك        ًا يقدد جزء الذي
عادات السادات وسـادات  )مثل  أواًلاملقدد عن اجلزء املؤخف 

 ( .الرعادات 
ُتـوِلُي  ] : ( )قوله ارعا هو قفآني كما  أسلوا أيضاوهذا 

اللهْيــَل ِفــي الِنَهــاِر َوُتــوِلُي الِنَهــاَر ِفــي اللهْيــِل َوُتْلــِرُج اْلَنــِي ِمــَن 
ــِر        اْلَم ــاُء ِبَغْي ــْن َتَش ــْرمُسُق َم ــيِّ َوَت ــَن اْلَن ــَ  ِم ــِرُج اْلَميِّ ــِ  َوُتْل يِّ

ــَوى  ] : (4)مل وقــا  ارعــا  [ِحَســاب  ــاِلُم اْلَنــبِّ َوالِن ــَه َف ِإِن الله
ُيْلِرُج اْلَنِي ِمَن اْلَميِِّ  َوُمْلِرُج اْلَميِِّ  ِمَن اْلَنـيِّ َذِلُكـُم اللهـُه    

 . [َفَأِنى ُتْؤَفُكوَن
التقــديم  أســلوا أيضــاخ آاســترعمل القــف : النقطــة الثالثــة

ــُأْلِقَي الِســَنَرُ  : ] (2)والتــأخ  كمــا ذكفنــا ومنــه قولــه ارعــا    َف
ةكيـ  يقـدد هـاروخ     [ُسِجدًًا َقاُلوا َآَمِنا ِبَربِّ َ اُروَن َوُموَسـى 

مل وقولـه   ()موسـ    علـ  الفسـو   الـنيب  الوصي وخليفـة  

                                                 
 . 42/آ  عمفاخ  - 1

 . 01/األنرعاد  - 2
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ََاَلِمنَي َقاُلوا َآَمِن] : ( )ارعا   [َربِّ ُموَسى َوَ اُروَن *ا ِبَربِّ اْل
وجدت خمفجا ملا   القـفآخ مـن اآليـات     منذااملستشكل  أيهاةيا 

 . ةاةهم منشكالكةانه جيفي اجلواا نفسه عل  
نظــف  هــة املوضــوع مــن وج من نظفنــا  منذا : النقطــة الرابَــة

ة منطقية ةانه ينطبق عليهـا   مقـاد ال هنـة علـ  صـد  القضـي      
والرعك  املسـتوي   املنطـق    .هما بصد  عكسها للمالزمة بين

  "والسـلب   اإلجياا" ابديل يف  القضية م  بقاء الكي ) هو 
صـد    األصـل صـد    منذا "والصد  والقاعـدال املنطقيـة اقـو     

ــه  ــا هـــ ( "عكسـ ــي مقامنـ ــل   منذا ذاةفـ ــدعاء والتوسـ ــد  الـ صـ
وخ يكــ أيضــاواالستشــفاع عنــد اهلل ارعــا  مبحمــد وعلــي ةهــو  

 .برعلي وحممد مل ةما الض    ذلك  أي  عكسه  ًاصادق
نظـف عقائديـة    ةمن وجه منذا اابرعنا األمف  : النقطة اصامسة

ةإّنه ُيرعت  أمـفًا سـائغًا وصـحيحًا ومواةقـًا للرعقيـدال السـليمة ملـا        
 أســلوا أّنــهذكفنــاه مــن أجوبــة   النقــا  الســابقة منضــاةة من  

انه  منضاةة من ي    الكالد وهو من البدمذكور ومتكفر قفآني 
ــة و ورود      ــف منطقي ــة نظ ــن وجه ــاد  م ــهص  وأشــباهه    أمثال

                                                 
  . 21-22\ الشرعفاء مل 44 - 4  \ األعفا  -  
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يـا  ] : ( )برعـدها  اقـو   الـت  ( صالال الكفايـة   )كما    األدعية
 فإنكمـا فيـه   أنايا حممد ا فياني نا  لجعانييا  لجعانيحممد يا 

  .  [اخل...  افيان
لنـا ذوي  وجرع أجوبـة نا النظـف عمـا ذكفنـاه مـن     يولو اغضـ 

( )البيـت   أهـل النفوس املفيضة اتجفأ علـ  ديننـا واـفاث    
 األمــورةانــه ســو  اســفي الشــبهة والتشــكيكات   كــث  مــن  

ــة ألواصــل    ــا  ا ــة والرعهــد   من دعي ــاح والندب دعــاء االةتت
 اإلخوال أيهامل ةرعليكم الكث  وغ ها والسمات وزيارال الناحية 

املشككني مل ةمفال اثـار  مجيرعا و  كل مكاخ قط  دابف  األعزاء
حــو   دعــاء الفــفج وثالثــة    وأخــفىمســألة الشــهادال الثالثــة   

الطرعــن  خامســًا حــو  االســتخارال وورابرعــًا الشــرعائف احلســينية 
خفـي   وأسـلوا علـ    بأسـلوا والسب عل  املفجرعية الدينية 

نتجـفد عـن    أخ من  األمـف حسب مـا يقتضـيه املقـاد مل وسيصـل     
  املوســوي   كتابــه كــل خصوصــياانا كمــا جتــفد عنهــا موســ 

بالتالي يفيـدوخ  وواراد ةيه عن املذهب ( الشيرعة والتصحيث )
والتوجهــات يبقــ  التشــي  يرعــي  ضــمن التيــارات احلزبيــة  أخ 

                                                 
 . 240ص:  () للط سي األخال مكارد مل  110ص 4ج: الكا   - 1
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واكــوخ مرعتقــداانا حبســب مــا يتوهمــوخ !!! الفكفيــة التحفريــة 
ــب     ــا حبس ــا ويفموه ــفال يتالقفوه ــي ك ــا اقتض ــك   هم ــلحة ال مص

لسياســية واحلفكيــة علــ     ــاالاهم اوالتوجهــات  األحــزاا
هـو التجـفد عـن      ذلـك   األمف  أقتضالساحة مل حت  لو كاخ 

 .خال  الدين والتدين بالطب  الصوصية وهذا 
 

 : ا واب على األشكال الثاني
اجلــواا علــ  األشــكا  األو  والثالــ  يتضــمن جــواا 

                                     . األشكا  الثاني ةتاب  بفوية  واأمل 
 

 : األشكال الثال  ا واب على
يتم اجلواا ببياخ احلدي  عن االستغاثة وما يتفـفع عنهـا   

 . من مطالب كما نترعفإ منليها اآلخ 
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 االستغاثة يف دعاء الفرج

 . واإلعانةوهي يلب الففج :  االستغاثة لغة
علــ  حنــو   وهــي يلــب النجــدال  :  االســتغاثة اصــطالحا 

سواء كاخ ماديا  اإلنساخاحلاصل    الفورية مل لتدارق النق 
 .دينيا  أدمرعنويا بدنيا  أد

ــود       ــذا املفه ــترعما   ه ــاع اس ــد ش ــا وق ــة  األوس الرعاملي
مجاعــات قليلــة  أو أةــفادبرعــدما كــاخ حمصــورا علــ  مســتوى  

يســتغي  الضــرعي  بــالقوي والفقــ  بــالغ  واملظلــود بالرعــاد  
نا عامليا يثلـه  عنوا أصبثحت  ( واغوثاه ) : بصيغة لفظية منها 

الدوليــة اقــود  اإلغاثــةعامليــة اســم  منظمــة   مننســانيةمنظمــات 
للشــرعوا واجملتمرعـــات   اإلنســـانيةبوظيفــة اقـــديم املســاعدات   

املنكوبــة نتيجــة احلــفوا والكــوارث الطبيرعيــة والتلــوث البيقــي 
ــفاإ ــن    واألم ــ  ميك ــف حت ــن     أخوالفق ــنهم م ــا ميك ــدارق م يت

املمارســة املتبرعــة  وهــذهمل الــنق  الــذي حــل بتلــك الشــرعوا  
مترعـار  عليـه ونـفاه     أمـف هو  منااوقضاء احلاجة  اإلنقاذ ألجل

 - أنقـذني  -أغـث   : بالوجداخ وال اعلاإ عليه كمن يقـو   
 . أيرعم  -اكس  
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اإلغاثة مناـا هـو بغـأل النظـف عـن      وقد مثل نا لذلك مبنظمة 
ــة     ــذه املنظم ــل ه ــية لرعم ــات التسيس ــور  اجله ــتغالهلا   أم واس

 الذكف هذه املففدمل ومناا نقصد  بالقائمني عليها قبل من أخفى 
يبيرعــة احليــاال االجتماعيــة  بولــة علــ  هــذا الســلوق أّخ لبيــاخ 

ــذ  اختوال ــب منـ ــق اهلل  أخيـ ــبحانه خلـ  أخوا   () آددسـ
 اإلغاثـة قبـو   ةيهـا  والـت يصـث    اإلنسـانية اقود الساعة بـداة   

ــ  مــن الكــاةف     ــود   األمــورحت ــة مل وهــذا مرعل ولكــن الدنيوي
ــدِّ  ــا  الـ ــتغاثة    ـ ــدنيا ين االسـ ــفج  والـ ــب الفـ ــفلطلـ  والنصـ

والـدعاء واالسـتغفار وغ هـا    والشـفاعة   واالستسقاء والشـفاء 
 أخينبغــي  هــذا مــاومل املــأذونني  املــؤهلنياطلــب مــن  أخجيــب 

مل واملشــفوعة مبقتضــ  الوظيفــة الصــحيحة لكــي نرعمــل  هنرعلمــ
االسـتغاثة   مبن نستغي  ؟ ومت  اصثنرعف  ميكن أخ  من هناو

 . ني ؟ حت  اندة  شبهات املضل 
ــاخ     ــد مــن بي ــل الــوإ   صــلب املوضــوع كــاخ الب وقب

 .مقدمة ارعت  ركيزال   حبثنا لتتضث مرعامل هذا املوضوع 
  لغـــة احلـــوار للرعـــفا  منخالقـــار  الرعزيـــز  أيهـــااعلـــم 

حبيـ   والُسـّنة  القـفآخ     احلـا  كـذا  ووالتخايب استرعماالت 
 من يسـند الفرعـل    أيغـ  مـا هـو لـه      من  األةرعـا   منسنادحيصل 
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باشف وهذا االسترعما  يسم  عند علماء البيـاخ  املسبب دوخ ال
ةيـه لـي     اإلسـناد  أخحي   اإلسناد از    أيباجملاز الرعقلي 

 أخ   حـني ( املدينـة   األمـ  بنـ   )  قـو  القائـل     حقيقيا كمـا 
بيـب  شـف  الط ) الذي بن  املدينة عما  البنـاء مل وكـذلك قـو     

 .اهلل هو املشا   أخ  حني ( املفيأل 
َوَلـْو َأِنُهـْم َرُضـوا َمـا َآَتـاُ ُم      : ]( ) وكما   القفآخ الكـفيم 

اللهُه َوَرُسوُلُه َوَقاُلوا َحْسُبَنا اللهُه َسُيْؤِتيَنا اللهُه ِمْن َفْضِلِه َوَرُسـوُلُه  
َمـا َنَقُمـوا ِإلهـا َأْن    َو: ] (4)وقـا  ارعـا   مل  [ِإِنا ِإَلـى اللهـِه َراِغُبـونَ   

ــِلهِ    ــْن َفْض ــوُلُه ِم ــُه َوَرُس ــاُ ُم الله ــفز    مل  [َأْغَن ــند ال ــد اس ــا ق ةهن
ــ وال ــو   من  غنـ ــ   ()الفسـ ــأمـ ــده نَّـ ــه  رال يقـ اهلل  منالعليـ

 جرعل اهلل ارعـا   بينماباعتباره املصدر األولي احلقيقي سبحانه 
ةكيـ   مل مبقتض  هذه اآليـة  شفيكا له   ذلك  ()الفسو  

مل  أغـن   ()مـن يقـو  للفسـو      من انسب الكفف والشفق 
حكايـة  أيضـًا  مل وقـا  ارعـا    ابرعًا ملدلو  الن  القفآني ارزق  

َوَرُسـول ا ِإَلــى َبِنـي ِإْسـَراِنيَل َأنِّـي َقــْد     ] : (2)()عيسـ   عـن  

                                                 
 . 11 \ التوبة - 1

 . 22 \ التوبة - 2

  . 20\ آ  عمفاخ - 3
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الطهْيـِر  ِجْ ُتُكْم ِبَآَية  ِمْن َربُِّكْم َأنِّي َأْخُلـُم َلُكـْم ِمـَن الطِّـنِي َ َهْيَ ـِة      
ــَأْبَرَ     ــِرُ  اْلَأْ َمــَه َواْل ــِه َوُأْب ــِإْذِن الله ــرًًا ِب ــَأْنُفُخ ِفيــِه َفَيُكــوُن َطْي َف
َوُأْحِيي اْلَمْوَتى ِبِإْذِن اللهِه َوُأَنبُِّ ُكْم ِبَما َتْأُ ُلوَن َوَما َتِدِخُروَن ِفي 

 . [ِمِننَيُبُيوِتُكْم ِإِن ِفي َذِلَك َلَآَية  َلُكْم ِإْن ُ ْنُتْم ُمْؤ
 ومنبفاءنفسه اللق والنفخ  من  ()ةكي  اسند عيس  

مل  [َأنِّـي َأْخُلـُم َلُكـمْ    :]بقوله  املوا  ومنحياء واألبفص األكمه
 ارعـا  اهلل  بـإذخ  ألنهكنت اقو  هذا لي  بكفف وال شفق  ةإذا

ــوخ   ــذلك يك ــفك ــياءة َبْســِنِب األم ــاء من  األش  واألوصــياء األنبي
 األمثلةهذه  منذخاهلل ارعا  ألنها بأذخ حة اكوخ صحي واألولياء

 اإلســنادالقفآنيــة وكــالد الرعــفا يتضــث مــن خالهلــا اجملــاز    
مل كمـا أخَّ حصـو    وعفةـًا  ةيـه عقـال وشـفعا      أشـكا  الذي ال 

  هذه األمور من قبل األنبياء واألوصـياء ال خيـفج عـن كونـه     
ــوخ    ــها واك ــة ال   عفض ــا  يــو  اإلرادال اإلهلي ــإذخ اهلل ارع  ب

 .ةتأمل 
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 ب االستغاثة ؟لنن تط

ــن  ــي مـ ــاخ أخالطبيرعـ ــاج   اإلنسـ ــو  احملتـ ــرعي  املخلـ الضـ
يســتغي  ويســترعني خبالقــه القــوي القــادر الغــ  املطلــق وهــذا  

ــة     ــو احلقيق ــ  حن ــوخ عل ــا  عل ــ أليك ــود  خ اهلل ارع ــذا الوج ة ه
وخالق هذا الوجود وما ةيه مل وكما ذكـف     األسبااب ومسبِّ
مــن اهلل ســبحانه و   غنــ الســابقتني قضــية الــفز  وال   نياآليــت

 ()املــوا  لرعيســ   ومنحيــاءوقضــية اللــق  ()الفســو  
اهلل ارعا  يكـوخ علـ  حنـو احلقيقـة      من   ذلك  األمف أخوقلنا 

اجملـاز     عل  حنو ()وعيس    ()الفسو   من  واألمف
مل ومنخ كــاخ ميكــن اعتبــار ذلــك واضــث  يءوهــذا الشــ اإلســناد

  حنو احلقيقة أيضًا ألّنهم مأذونوخ بذلك عن يفيـق جرعـل   عل
األسباا بأيديهم ةيتصفةوخ ةيها عل  حنو احلقيقة وةق قـانوخ  

املرعصـود   علمـه  الـذي ُيـدرق  واملطابقة   املشيقة الفضا اإلهلي 
 .  اليكوخ اصفةه   يو  ارادال اهلل ال   عفضه

لشـارع  جتد   القفآخ الكفيم الكث  من خطابـات ا  وأيضا
  اســـتغاثتهم  األصـــحااعـــن حمـــاورات تـــه املقــدس وحكاي 

واســترعانتهم ويلــبهم الــدعاء والشــفاعة واالســتغفار والنصــفال 
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هلم ومل حيصل االعلاإ عل  ذلـك بـل    ()من الفسو  
الـذي يـدحأل    يءمن القفآخ هلـذا الشـ   يوجد التأييد الواضث

ــج املضلِّ ــحج ــترعانة  ـي ــهم االس ــتغاثة ن   رةض ــ  اهللواالس  بغ
َفـاْعُل  ]( ) :كـث ال منهـا    آيـات ارعا  مل كما   قولـه ارعـا      

ــَأْمرِ     ــي اْل ــاِوْرُ ْم ِف ــْم َوَش ــَتْغِفْر َلُه ــْنُهْم َواْس َُْهِن ](4)مل [ َع ــاِي َفَب
ــيمٌ     ــوٌر َرِح ــَه َغُف ــَه ِإِن الله ــِن الله ــَتْغِفْر َلُه ــْن  ](2)مل  [َواْس ــْذ ِم ُخ

َوُتَز ِّيِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإِن َصَلاَتَك  َأْمَواِلِهْم َصَدَقة  ُتَطهُِّرُ ْم
ــيمٌ    ــِميٌع َعِل ــُه َس ــْم َوالله ــَكٌن َلُه ــوا  ](2)مل  [َس ــْم ِإْذ َظَلُم ــْو َأِنُه َوَل

َأْنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اللهَه َواْسَتْغَفَر َلُهُم الِرُسوُل َلَوَجُدوا 
ََــاَلْوا َيْســَتْغِفْر َلُكــْم ](1)مل  [اللهــَه َتِوابًًــا َرِحيمًًــا َوِإَذا ِقيــَل َلُهــْم َت

  [َرُسوُل اللهِه َلِوْوا ُرُءوَسُهْم َوَرَأْيَتُهْم َيُةدُّوَن َوُ ْم ُمْسَتْكِبُروَن
 َقاَل * َقاُلوا َيا َأَباَنا اْسَتْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا ِإِنا ُ ِنا َخاِطِ نَي] (0)مل 

                                                 
 . 10 /آ  عمفاخ - 1

 . 10 / آ  عمفاخ - 2

 .  4 / املمتحنة - 3

 .  02/ النساء - 4

 . 1/املناةقوخ – 5

 . 01/يوس  – 6
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 .[ْم َربِّي ِإِنُه ُ َو اْلَغُفوُر الِرِحيُمَسْوَف َأْسَتْغِفُر َلُك
ــ      ــفاعة عل ــتغفار والش ــدعاء واالس ــفإ ال ــو   وع الفس

() ــف ــي وال  أم ــه عنــد   منشــكا يبيرع ــحااةي  ألنهــم األص
اهلل ومـأذوخ   ومنحفاز رضا اهلل عّز وجـل يرعلموخ حمبوبية ذلك 

( )السـ ال القطرعيـة ألهـل البيـت     به بشهادال مـا   القـفآخ و  
عدد وجود رادع عنـه  التابرعني ومن  يومنا هذا م  والصحابة و

 .  جهت التشفي  والرعمل 
ال بشـأخ املنـاةقني واملشـفكني الـذي      دمـا ور وهذا خبال  

وشـفكهم   وخ علـ  نفـاقهم   ّفصِـ نهـم مُ ألاالستغفار هلم مل   ينف
اْسـَتْغِفْر َلُهـْم َأْو َلـا    ]: ( )قـا  ارعـا      حت  لو يلبوا ذلـك كمـا  

َِنَي َمــِر   َفَلــْن َيْغِفــَر اللهــُه َلُهــْم َتْســَتْغِفْر َل ُهــْم ِإْن َتْســَتْغِفْر َلُهــْم َســْب
َذِلـــَك ِبـــَأِنُهْم َ َفـــُروا ِباللهـــِه َوَرُســـوِلِه َواللهـــُه َلـــا َيْهـــِدي اْلَقـــْوَ   

َسـَواٌء َعَلـْيِهْم َأْسـَتْغَفْرَت َلُهـْم     : ](4)مل وقوله ارعـا    [اْلَفاِسِقنَي
ِفْر َلُهـْم َلـْن َيْغِفـَر اللهـُه َلُهـْم ِإِن اللهـَه َلـا َيْهـِدي اْلَقـْوَ           َأْ  َلْم َتْسَتْغ

 .[اْلَفاِسِقنَي
 املرعصود  اإلنساخوهو ذلك  ()ملا كاخ للفسو   منذخ

                                                 
 .16/التوبة – 1

 . 0/املناةقوخ – 2
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والفضــا والوســيلة عنــد اهلل ســبحانه  الوجاهــة والكفامــةالــك 
ــا  ةـــ  ــه   خَّإوارعـ ــوخ بـ ــاس يتوجهـ ــدعاء   من النـ ــا  بالـ اهلل ارعـ
 . ر والشفاعة واالستسقاء واالستغاثة وغ ها الكث  واالستغفا

َيا َأيَُّها الهِذيَن َآَمُنوا اِتُقوا اللهَه َواْبَتُغـوا  : ](  )وقد قا  ارعا 
مـأذوخ بهـا   كمـا ذكفنـا   كانـت هـذه الطفيقـة    ومل  [ِإَلْيِه اْلَوِسـيَلةَ 

كما وةرعلـها األصـحاا   مل الكفيم وصحيث الُسنَّة القفآخ  بن 
وبرعـد وةااـه كمـا   نصـوص     ( ) حا  حياال الـنيب   كث ًا 
قـا   ( )عن أبـي جرعفـف   روي  مل منها مانذكفها اباعًا كث ال 

أتشــتهي أن يــرد اهلل :  فقــال أعمــى علــى الــنيب  ِرَمــ] :(4)
من  إليأراه يف الدنيا أحب  يءما من ش:  ؟ قال عليك بةرك

ضــأ تو:  فقــال لــه رســول اهلل  .ي بةــر ِيأن يــرد اهلل علــ
ــإاللــهم ):ا ثــم قــل  ا ثــم صــلى ر َــتني  وأســبغ الوضــوء  ينِّ

أسألك وأدعـوك وأرغـب اليـك بنبيـك وأتوجـه اليـك مبنمـد        
ىل إأتوجـه بـك    ينِّـ إ يـا حممـد   الرمحة صلواتك عليـه وآلـه   نيب

 .[(يبةر ِيل د بك عل ياهلل سبنانه ربك ورب

                                                 
 . 21\املائدال  - 1

 . 120رقم احلدي   02 ص: الدعوات لقطب الدين الفاوندي  - 2
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:  ( )ُحَنْيـ   انـه قـا     ْبـنِ  ُعْثَمـاخَ  أخفج أمحد بسـنده َعـنْ  و
ــا َأِن] ــِريَر َرُجل  ــِر َض ــى اْلَبَة ــِي َأَت ــاَل  الِنِب ــَه اْدُإ َفَق  َأْن الله

ََاِفَيِني  َفُهـوَ  َذاَك َأِخـْرتُ  ِشـْ  َ  َوِإْن َلَك َدَعْوُت ِشْ َ  ِإْن َقاَل ُي
 َفُيَةـلِّيَ  ُوُضـوَءهُ  َفُيْنِسـنَ  َيَتَوِضـأَ  َأْن َفـَأَمَرهُ :  اْدُعُه ا َفَقاَل َخْيٌر

 ِإَلْيـكَ  َوَأَتَوِجـهُ  َأْسـَأُلكَ  ِإنِّـي  اللهُهـمِ  الدَُّعاِء ِبَهَذا َوَيْدُعَو َََتْيِنَرْ 
 َربِّـي  ِإَلـى  ِبَك َتَوِجْهُ  ِإنِّي ُمَنِمُد َيا الِرْحَمِة َنِبيِّ ُمَنِمد  ِبَنِبيَِّك

َُْه اللهُهِم ِلي َفَتْقِضي َ ِذِه َحاَجِتي ِفي  [ .ِفِي َشفِّ
 حني  بن سهل بن أمامة أبي ط اني بسنده عنوأخفج ال

 إىل خيتلــل  ــان رجــال أن]:  (4)حنيــ  بــن عثمــاخ عمــه عــن
 وال إليـه  يلتفـ   ال عثمـان  فكـان  لـه  حاجـة  يف عفان بن عثمان

                                                 
 1ج: مل سـنن اللمـذي    0062 رقـم احلـدي     21 ص 2ج: مسند أمحد  - 1

 6200 ص رقم احلـدي    0ج: مل السنن الك ى للنسائي  2020رقم 440ص
مل املســتدرق علــ   14  رقــم احلــدي   441ص 4ج: مل صــحيث ابــن خزميــة  

ــاكم النيســابوري   ــدي    2 2ص  ج: الصــحيحني للح ــم احل ــا  . 41  رق ق
 .خيفجاه ومل مل الشيخني شف  عل  صحيث حدي  هذا :احلاكم 

ــي    - 2 ــب  للط ان ــم الك ــدي    2 ص 0ج: املرعج ــم احل ــب    12رق مل اللغي
 262ص  ج: املرعجم الصغ  مل  1 6 رقم 220ص  ج: واللهيب للمنذري 

 .صحيث احلدي : قا  الط اني   املرعجم الصغ   . 160رقم 
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 لــه فقــال إليــه ذلــك فشــكى حنيــل ابــن فلقــي حاجتــه يف ينظــر
 فةـل  املسـجد  انـ   ثم فتوضأ امليضأ  ان :  حنيل بن عثمان

 بنبينــا إليــك وأتوجــه أســألك إنــي اللــهم:  قــل ثــم ر َــتني فيــه
ــد ــيب  حمم ــة ن ــا الرمح ــد ي ــي حمم ــه إن ــك أتوج ــي إىل ب  رب

 مَـك  أروح حتـى  وروح حاجتـك  وتـذ ر  حاج  لي فتقضى
 عفـان  بـن  عثمـان  بـاب  أتى ثم له قال ما فةنع الرجل فانطلم

 عفـان  بـن  عثمـان  علـى  فأدخلـه  بيـده  أخـذ  حتـى  البواب فجاء
ــه فأجلســه ــى مَ ــةال عل ــال طنفس ــك:  فق ــذ ر حاجت ــه ف  حاجت
 السـاعة   ـان  حتـى  حاجتك ذ رت ما:  له قال ثم له وقاضا ا

 خـرج  الرجـل  إن ثـم  فأذ ر ـا  حاجـة  من لك  ان  ما:  وقال
 مـا  خـ ا  اهلل جزاك:  له فقال حنيل بن عثمان فلقي عنده من

 فقــال ا يف  لمتــه حتــى إلــي يلتفــ  وال حــاج  يف ينظــر  ــان
 اهلل رسـول  شـهدت  ولكـين   لمته ما اهللو:  حنيل بن عثمان
 الـنيب  له فقال بةره ذ اب إليه فشكى ضرير وأتاه   :

 فقـال  علـي  شـم  وقد قاند لي ليس اهلل رسول يا:  فقال فتبةر
 بهـذه  ادإ ثـم  ر َـتني  صل ثم فتوضأ امليضأ  ان :   النيب

 احلـدي   ابن وطال تفرقنا ما اهلل فو:  حنيل ابن قال الدعوات
 . [قط ضر به يكن مل  أن الرجل علينا لدخ حتى
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أّنه ملا ةف   ()علي منني املؤ أم  املرعصود  ةرعلها كذاو
 ! وأمـي  أنـ  بـأبي  ] : ( )()قـا    () من اغسيل الـنيب 

 . [َكباِل ْنا واجَلنا ِم كاذ رنا عند ربِّ
اإلزار  ()مل ـا كشـ  عل ـي     : (4)قا  حممد بن حبيـب و

غسله احنن  عليه ةقّبله مـفارًا  برعد  ()عن وجه رسو  اهلل 
! يبت حّيًا ويبت ميتـا  ! بأبي أنت وأمي : وبك  يويال وقا  

انقط  مبواك مامل ينقط  مبوت أحد سواق من النبـوال واألنبـاء   
 .! وأخبار السماء 

مـن غسـله   ( )لما فرغ علـي  ف :أنَّه   (2)وذكف املفيد 
ب  حيـا  ط وأميبأبي أن  :  ا ثم قال  شل االمسار عن وجهه

ا انقطع مبوتك ما مل ينقطع مبوت أحد نن سـواك   وطب  ميتا
ا  نباء خةة  حتى صرت مسليا عمن سـواك ألمن النبو  وا

ا ولـو ال أنـك أمـرت     وعمم  حتـى صـار النـاس فيـك سـوآء     
ا ولكـن مـاال    نالشؤونفذنا عليك ألبالةع ونهي  عن ا زإ 

 بأبي  جل وقاللك األيدفع  مد وغةص خمالفان و ما داء ا

                                                 
 . 426رقم الطبة/ نهج البالغة  - 1

 . 24ص 2 جاملرعتزلي ديد شفح نهج البالغة ألبن أبي احل - 2

 . 142ص  44مل حبار األنوار للمجلسي ج 62 األمالي للشيخ املفيد ص  - 3
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 ا ثم أ ب  ا واجَلنا من  مك اذ رنا عند ربك وأميأن  
 . عليه واإلمسارعليه فقبل وجهه 

منشــغاًل انــازال ( )بــن أبــي يالــب  وبينمــا كــاخ علــي
وافايـــب مفاســـيم الـــدةن ةـــإخَّ  وجتهيزهـــا ()رســـو  اهلل 

الصحابة كانوا منشغلني   السقيفة للايب االنقالا عل  أمف 
انته  أبو بكف وعمف وأاباعهما مـن أمـف السـقيفة    الالةة مل ومل ا 

ملـا  : أنَّـه   ( )حضف أبو بكف برعد ثالثـة أيـاد حيـ  روى الطـ ي     
ــنيب  ــا فجــاء بَــد ثــال  ومل     قــبض ال ــو بكــر غانب  ــان أب

جيرت  أحد أن يكشل عن وجهه حتى اربد بطنه فكشل عـن  
بـأبي أنـ  وأمـي طبـ  حيـا      : وجهه وقبـل بـني عينيـه ثـم قـال      

 .تاوطب  مي
ــا  اشــهد انــك  : ] (4)ورد   الزيــارات املنصوصــة  وأيض

تشهد مقامي وتسمع  المي وانك حي عند ربك ترمسق فسـأل  
 .[قضاء حوانجييف ربك وربي 

 وحبسب ما اؤكده النصوص من الكتاا والُسنَّة ةإخَّ 

                                                 
البن أبـي  شفح نهج البالغة  مل 222ص 4ااريخ األمم وامللوق للط ي ج - 1

 . 20ص 2 ج احلديد 

 . 01ص: عدال الداعي البن ةهد احللي  – 2
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برعـد وةااـه كمـا       ()أعما  اللق ارعفإ عل  الفسـو   
وا َفَسـَيَرى اللهـُه َعَمَلُكـْم َوَرُسـوُلُه     َوُقـِل اْعَملُـ  ] :(  ) قوله ارعا  

َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالِشـَهاَدِ  َفُيَنبِّـُ ُكْم ِبَمـا    
ََْمُلوَن  [ .ُ ْنُتْم َت

 َعــِن بــن مســرعود  اهلِل وقــد أخــفج البــزار بســنده عــن َعْبــِد
 َعـنْ  ُيَبلُِّغـوِني  َسـِياِحنيَ  َمالِنَكة  ِهِلله ِإِن] : (4)َقاَ أنَّه    النَِّبيِّ
 َلُكــْم َخْيـرٌ  َحَيــاِتي:  اهلِل َرُسـولُ  َوَقــاَل:  َقـالَ  الِســالَ  ُأِمِتـي 

ــدُِّثوَن ــدُِّ  ُتَن ــْم َوُنَن ــاِتي ا َلُك ــٌر َوَوَف ــْم َخْي ــَرُض َلُك َْ ــِي ُت  َعَل
 َرَأْيـ ُ  َوَمـا  ا َعَلْيـهِ  اللهَه َحِمْدُت َخْيٍر ِمَن َرَأْيُ  َفَما ا َأْعَماُلُكْم

 .[ َلُكْم اللهَه اْسَتْغَفْرُت َشرٍّ ِمَن
ــه      ــار التوجـ ــق صـ ــذا الطفيـ ــة هـ ــفا حملبوبيـ ــاءونظـ  باألنبيـ

 اإلنسـاخ يسـتأن  بـه    أمـفا اهلل ارعـا    من  واألوليـاء  واألوصياء
املؤمن ووسـيلة ناجرعـة لنيـل املقصـود مل ولـذلك اسـم  الكـث         

اهلل  أولياءالبيت يا  يا آ يا علي يا حممد : ممن يستغي  ويقو  
 الفةـاعي وكـذلك قـوهلم اقضـي ديـ       يا عبد القادر يا امحـد 

                                                 
 .  61 /التوبة  - 1

 0قـا  اهليثمـي    مـ  الزوائـد ج     . 041 دي  رقـم احلـ  : مسند البـزار   - 2
   .رواه البزار ورجاله رجا  الصحيث :  2416 رقم  42ص
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 األقـــوا واشـــ  مفيضـــي وانصـــفني علـــ  عـــدوي مل وهـــذه 
علـ  يقـني مبـا     ألنهيقتضي ةيها محل ةرعل املسلم عل  الصحة 

 مل  اهلل ارعـا   مناله ال يرعبد نَّأيرعتقد بوجوا التوحيد   الرعبادال و
ةيهــا عبــادال الفســو    أصــال  املســتغي  لَحــذه ال َيهــ وأقوالــه

() علـي   واإلماد()   ومناـا  واألوليـاء  األوصـياء وبـاقي 
الوسـيلة ولـديهم الشـفاعة     بـأنهم هو عل  دراية وقناعة كاملـة  

ــذين ال يتصــفةوخ    ــد اهلل ســبحانه وهــم ال ــانوخ   منالعن ضــمن ق
الــذي يقــ    يــو  منرادال اهلل ارعــا  ولــي     اإلهلــيالفضــا 
َُوَن ِإلهـا ِلَمـِن اْرَتَضـى     ] : ( )قا  ارعا مل عفضه  ةـال   [َوَلـا َيْشـَف

للمنــاةقني واملشــفكني يســتغففوخ وال يســتجيبوخ  واليشــفرعوخ 
 .خمت  باملؤمنني التائبني  األمف ومناا

 ه الوسيلة احملبوبـة واملفضـية عنـد   يطم  اجلمي    هذ منذخ
ــا  مل  ــاهلل ارع ــيلة     أخنفهم ة ــترعما  الوس ــا  االاس ــتغاثة ةيم س

عـن يفيـق املـأذونني    اكـوخ   أخديننا وآخفانا البد  بأموريترعلق 
ــد ــم   هعن ــا  وه ــاءارع ــياء األنبي ــاء واألوص ــاحلني  واألولي والص

 والشهداء وهذا مما ثبت بالدليل وجفت عليه الس ال وحيكم 

                                                 
 . 41/األنبياء – 1
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  .به الرعقل 
اهلل ارعــا  منــ  الــدعاء واالســتغاثة بغــ ه  منخ :  فــان قلــ 

ــا     ــه ارعـ ــفميتني قولـ ــتني الكـ ــو مـــبني   اآليـ ــا هـ :  ( )بـــدليل مـ
َُوَن َنْةـَرُ ْم َوَلـا َأْنُفَسـُهْم      ] َوالهِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِنِه َلـا َيْسـَتِطي

ِإِن الهــِذيَن َتــْدُعوَن ِمــْن ُدوِن ]:  (4)وقولــه ارعــا   مل [ َيْنُةــُروَن
ــ ــُتْم     اللهـ ــْم ِإْن ُ ْنـ ــَتِجيُبوا َلُكـ ــاْدُعوُ ْم َفْلَيْسـ ــاُلُكْم َفـ ــاٌد َأْمَثـ ِه ِعَبـ

 .[ َصاِدِقنَي
املشـفكوخ بقصـدهم   نـاخ مـا عليـه    ابّي اآليتاخهاااخ  : قل 

بالدعاء واالستغاثة ويلب النصـفال بينمـا هـي خملوقـة      األصناد
أيضًا ولكـن مـن   خملو  هو  اإلنساخ أخكما مل  اإلنساخمن قبل 

ميــثالخ  واإلنســاخ األصــناد بــنيارعــا  مل ةالتشــبيه هنــا هلل ا قبــل
جهـة مماثلـة مـن     يال يرعطـ خ كاخ التشبيه بينهمـا  منجهة خملوقية و

عنــده وحمــلد املخلــو  مكــفد   اإلنســاخخ مجيــ  اجلهــات أل 
ال كفامة وال قيمة هلا عند  لإلنساخاملخلوقة  واألصنادسبحانه 

 . اهلل ارعا 
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ف ةليسـتجيبوا لكـم وهـذا    ضّـ  أونفـ    األصـناد كاخ    ولو
خبـال  اإلنسـاخ    مدي من اهلل ارعا  للمشـفكني   هـذه اآليـة   

النيب أو الوصي ةإنَّه يستجيب بإذخ اهلل ارعـا  ةيشـف  ويرعمـل    
 بـه سـبحانه وارعـا  علـ  هـذه      يّن  ثم املرعجزات وما من  ذلك مل 

  اللـــق  أمثـــالكمالـــت هـــي عبـــاد (  األصـــناد)املخلوقـــات 
ال ولكـن  خملوقوخ لكم  أيضاكما انتم خملوقوخ ةهم والصناعة 

 خَّأللوخ كما ةرعله الضا  اإلنساخ مبا خيلقهيقاس خلق اهلل ارعا  
 واألوصــــياء األنبيــــاءوخصوصــــا  وأكمــــل أةضــــل اإلنســــاخ
الذين هلم قفا عند اهلل ارعا  ورضا وشـفاعة ةهـل    واألولياء
  . !!! ؟ باألحجاريقاسوخ 

بني خلق دًا عن هذه املقايسة لكي ال يذهب الباح  برعيو
التكل  بـ اهلل لإلنساخ وبني خلـق اإلنسـاخ لألحجـار الصـنمية     

ال دليـل عليهـا مـت دعـوى أخَّ املـفاد مـن       اأويالت  من خال 
داللة هااني اآليتني هو اإلنساخ ولي  األصناد ولكنهم غفلـوا  

وهمـا خلـق   بني اللقـني  الفف  والتمييز عن بياخ ما ذكفنا من 
  ادلتـوهني عبّـ  وصناعة األصناد كما حدَّدها اهلل ارعا   اإلنساخ
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َأَلُهْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن ِبَها َأْ  َلُهـْم  ]:  ( )ةخايبهم بقوله األصناد
َأْيــد  َيْبِطُشــوَن ِبَهــا َأْ  َلُهــْم َأْعــُيٌن ُيْبِةــُروَن ِبَهــا َأْ  َلُهــْم َآَذاٌن        

َُوَن ِبَها ُقِل اْدُعوا ُشـَرَ اَءُ ْم    مل [ُثـِم ِ يـُدوِن َفَلـا ُتْنِظـُرونِ    َيْسَم
ال  منذانـتم خلقتمـوه    يءةكي  اطلبوخ وادعوخ واستغيثوخ بش

 !!! .؟وُاشفكوخ به م  روح ةيه وال عقل وال جوارح 
بهــذا عــن املســار الــذي نبحــ  ةيــه وهــو   اآليتــاخةتبترعــد  

 أصـــبث منذخمل  األصـــنادعـــن  اآليـــتنيبينمـــا حـــدي   اإلنســـاخ
 .  مرعه احلكم ليختل املوضوع خمتلفًا

لــي  األصــناد بــل    قصــود   اآليــتني خَّ املمن : فــإن قلــ  
دوخ احلـي ألخَّ امليـت   حكـم    امليـت   َدصَـ مل وَقاإلنساخ امليـت  

َمن لي  له أرجل وأيد  وأعني وآذاخ ليكوخ كالصـنم ال حـو    
 . مل ولذا ال يضف وال ينف  له وال قوال 
ــ  ــ   : قل ــياء ومنخ كان ــاء واألوص ــدانهم مياألنبي ــة ت أب ال ت

 حيَّة وةاعلةمنال أخَّ أرواحهم ... اتحفق وال اأكل وال اشفا و
مل وحا  مواهم كما سيتضث ومتصفةة ومطلرعة بإذخ اهلل ارعا  

كحا  حيااهم لي  له مدخليـة   قضـية التوحيـد والشـفق منال     
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منذا كاخ املستغي  يرعتقد بالقدرال املستقلة والرعلـة التامـة هلـم      
يرعتقد  ْنوأمَّا َمهو بايل قطرعًا مل ة ن اهللمن دوالتأث  والفاعلية 

االقتضـاء واملدخليـة حبيـ     علـ  حنـو    مع اهللمن كوخ اأث هم 
أي   عـفإ اإلرادال  يكوخ جزء الرعلـة وشـفيك لـه   التـأث      

ولكـنَّ   مل مواةقة هلـا ةهـو أيضـًا بايـل قطرعـاً      منخ كانتواإلهلية 
 ارعـا   بـإذخ اهلل الصحيث أخ يكوخ اأث هم مـن النفـ  والُضـفِّ    

رعتقـد  املهـو  و  يو  اإلرادال اإلهلية الـت ال اسـتقل بنفسـها و   
قضــية االســتجابة والنفــ  والُضــفِّ ال دليــل  مل و الثابــتقفآنــي ال

عل  مالزمتها واحنصارها باحلياال كما ال دليل عل  منرعها برعـد  
الوةاال ألخَّ النف  والُضّف أمـفاخ مترعلقـاخ بـاإلرادال اإلهليـة ميـنث      

ن يشاء حا  حيااه أو برعد وةااه وال خصوصية التصف  ةيها مل
ــاد ــا   لألجس ــوارح   مفيكه ــًا  واجل ــلبًا أو اجياب ــا   س ــ  ُيق حت

ــف     ــ  وال يُض ــه ال ينف ــت أنَّ ــوص املي ــة   مل خبص ــت باألدل ــد ثب وق
وأوصياءه املـؤمنني الصـاحلني برعـد    ( )الدامغة أخَّ الفسو  

ولـه  كمـا   ق وةااهم يطلرعهم اهلل سـبحانه علـ  أحـوا  الرعبـاد     
ــا  ــوُلُه   ] :(  ) ارعـ ــْم َوَرُسـ ــُه َعَمَلُكـ ــَيَرى اللهـ ــوا َفَسـ ــِل اْعَمُلـ َوُقـ
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َواْلُمْؤِمُنوَن َوَسُتَردُّوَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالِشـَهاَدِ  َفُيَنبِّـُ ُكْم ِبَمـا    
ََْمُلوَن  [ .ُ ْنُتْم َت

بـن   اهلِل بسـنده عـن َعْبـدِ   حديثًا صحيحًا وقد أخفج البزار 
 َسـِياِحنيَ  َمالِنَكـة   ِللهـهِ  ِإِن] : ( )َقـا َ أنَّـه    النَِّبـيِّ  َعِن مسرعود
 َحَيـاِتي :  اهلِل َرُسـولُ  َوَقاَل:  َقاَل الِسالَ  ُأِمِتي َعْن ُيَبلُِّغوِني

َْـَرضُ  َلُكـمْ  َخْيـرٌ  َوَوَفـاِتي  ا َلُكـمْ  َوُنَندُِّ  ُتَندُِّثوَن َلُكْم َخْيٌر  ُت
 َوَمـا  ا َعَلْيـهِ  اللهـهَ  َحِمـْدتُ  َخْيـرٍ  ِمـنَ  َرَأْيُ  َفَما ا َأْعَماُلُكْم َعَلِي

 .[َلُكْم اللهَه اْسَتْغَفْرُت َشرٍّ ِمَن َرَأْيُ 
ــو       ــ  أخَّ الفس ــهداخ عل ــحيحة يش ــنَّة الص ــاا والُس ةالكت

()      برعد وةااه يطل  عل  أعما  الرعباد كمـا أنَّـه يشـف  هلـم
بأنَّـه ال ينفــ  وال   ةيسـتغفف ألمتـه مل وهـذا يفنـد مـزاعم القـائلني      

  املوضوع التالي مل وهلذا البح  اتمة اقفأها يضف برعد وةااه 
 .   ةفاج  ( مت  اصث االستغاثة ؟)مت عنواخ 
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 .متى تةن االستغاثة ؟

برعـأل الشـيء    ضـي  اتميمًا للموضوع السابق ُيمكن أخ ن
عل  عاملنـا   خيعاملهم ال زحو  ةاعلية األنبياء واألوصياء   

  . بإذخ اهلل سبحانه بالنف  أو الُضّف الدنيوي 
ــان قلــ   رعانةاكــوخ االســتغاثة واالســت  أخنرعــم نتفــق  :  ف

ــتغفارلـــوي ــاال   ب الـــدعاء واالسـ ــا  حيـ ــاءوالنصـــفال حـ  األنبيـ
ومشــفوعيته خ الســبب موجــود وحــي أل واألوليــاء واألوصــياء

ــ ــق   ةثابت ــن ال نتف ــذه   أخمل ولك ــوخ ه ــباك ــا  املطال ــا  مم اهم ح
ومــا حيصــل اليــود لــدى املســلمني هــو غــ  مل النقطــاع الســبب 

يسترعينوخ ويستغيثوخ مبن هو ميت ال يتوسلوخ و ألنهمصحيث 
 .ةال يضف وال ينف  حو  له وال قوال 

تغ  ومو  بقانوخ الطبيرعة يقضي  خَّأيرعلم اجلمي  ب: قل  
 اإلنسـاخ وجسـم  مل ...عوامـل بيقيـة   سبب املادال مبفور الزمن وب

هو مرعلود مادال ةيخض  هلذا القـانوخ الرعـاد ويسـتثن  مـن     كما 
اكفميـا لـه لـيحف  جسـده مـن       اإلهليـة ذلك من مشلته الفعاية 

 واألوصـياء الفسـل   أجسـاد والتحوالت كما هـو شـأخ    اآلةات
هدوه اوهذا مرعفو  عنـد املسـلمني بالوجـداخ ملـا شـ      واألولياء
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 خَّأبرعــأل الصـــحابة الــت مل ابلــ  ومل اـــتغ  و    أجســاد مــن  
  أخما اكتشفه الرعلم احلدي  مـن   من  منضاةةحمفوظة  أجسادهم

ال يفن  حت  لو االش  اجلسـد   اإلنساخ  ( احلامأل النووي)
 امليـت  اإلنسـاخ ذلك عل  به د  ستلي األرإبل يبق    نف  

 .مرعفةة هويتهةفزه واشخيصه وو
حديثنا لي  عن اجلسد واملادال الذي يدعي  خَّإوم  هذا ة

 أد أوصــياء أد أنبيــاءكــانوا باليــة ســواء  أجســاد اهــبأنوخ ل الضــا
 .االسترعانة واالستغاثة بهم التوسل و زوجيال ولذا  أولياء

عــن الــفوح الــت ليســت مبــادال وال اترعــفإ  حــديثنا ومناــا
ارعي    عامل ال زخ حبسب مفابـة   و بل أّنها ابق  حيَّة فناءلل

 أويليقـة  اكـوخ   أخ منمـا ن اهلل ارعـا  لـذا ةهـي    مـ قفبها وبرعدها 
لـي    أوحمـددال   أواكوخ هلا صالحيات واسـرعة   أخ ومنمامقيدال 

َوَلـا  : ] ( )هلا ذلك مل وقد وص  اهلل سبحانه هذا الدور بقوله
َتْنَسَبِن الهِذيَن ُقِتُلوا ِفي َسِبيِل اللهِه َأْمَواتًًا َبْل َأْحَيـاٌء ِعْنـَد َربِِّهـْم    

ــوَن  ــاُ ُم ال   *ُيْرمَسُق ــا َآَت ــِرِحنَي ِبَم ــُروَن   َف ــِلِه َوَيْسَتْبِش ــْن َفْض ــُه ِم له
ِبالهِذيَن َلْم َيْلَنُقوا ِبِهْم ِمـْن َخْلِفِهـْم َألهـا َخـْوٌف َعَلـْيِهْم َوَلـا ُ ـْم        
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َوَلا َتُقوُلوا ِلَمْن ُيْقَتـُل ِفـي َسـِبيِل    ] : ( )وقا  ارعا مل  [َيْنَزُنوَن
َُُرو     ــ ــا َتْشـ ــْن َلـ ــاٌء َوَلِكـ ــْل َأْحَيـ ــَواٌت َبـ ــِه َأْمـ ــاءمل  [َناللهـ  واألنبيـ

من الشهداء   عـامل الـدنيا والـ زخ     وأةضل أو  واألوصياء
ثبتت احلياال للشهداء بـن  صـفيث مـن القـفآخ      ةإذامل  واآلخفال

ــاا    ــازات ةيكــوخ مــن ب ــاال   أخ أو مــ  هــذه االمتي اثبــت احلي
مبقتضـ    أحيـاء مل ةهـم   وأكمل أةضل ألنهم واألوصياء لألنبياء

 األخــفى األرواحخمتلفــة عــن حيــاال مل وحيــااهم األدلــة الثابتــة 
البشـف بلحـاظ قفبهـا     أحـوا  علـ    ومنيالعهـا لسرعة صالحيااها 

مــن اهلل ســـبحانه مل ةهـــم ميتـــازوخ برعنـــاوين كـــث ال عـــن بـــاقي  
والفوح احلية املدركـة الـت اشـرعف بـالنرعيم     مل ال زخية  األرواح

كانت مرعلقـة باجلسـد   عـامل     حي وافز  واففح هي نفسها 
 منفصلة عـن اجلسـد   عـامل الـ زخ مل     ها أصبحتمنال أنَّالدنيا 

تها الـت كانـت اقـود بهـا   عـامل      وظيفو هانف  دور يدواؤ
االســترعانة واالســتغاثة و الــدعاء االســتجابة لطلــب  الــدنيا مــن

 ُ لِـ طَََا ا   عـامل الـ زخ   ألنهـ واالستغفار والشفاعة وغ هـا مل  
مـا  بطبيرعـة  ة كَـ دِراقـو  عنهـا مُ   أخكفي يوبإذخ اهلل ارعا  علينا 
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مـن  لترعـف   هلا من اقديفات   عامل الـ زخ  سبحانه قدََّر اهلل 
 . اصحة وجواز ما اطلب منهخال  ذلك 

االســـترعانة واالســـتغاثة والـــدعاء   التوســـل وصـــث ي منذخ
ــا  ــاءوغ ه ــياء باألنبي ــاء واألوص ــم     واألولي ــاحلني وه والص

الـفوح   مل ألخَّعلـ  َحـد  سـواء      عـامل الـ زخ    أوعامل الدنيا 
مل وال ةف    ذلك بـني الرعـاملني    باقية واإلدراق ةيها باٍ  أيضًا 

 . الدنيوي وال زخي
 يف بـه  التوسل يشرإ نا و ذلك] : ( )قا  ابن ايمية وقد 

 النيب أن وصننه الرتمذي رواه الذي احلدي  يف  ما الدعاء
ــَع ــهم : يقــول أن شلةــا  َمله ــي الل ــك وأتوســل أســألك إن  إلي

 بك أتوسل إني اهلل رسول يا حممد يا الرمحة نيب مدحم بنبيك
 التوسـل  فهذاا  يف فشفَه اللهما  ليقضيها حاج  يف ربي إىل
 .[حسن به

علميـة  الفقهاء ارعاملوا م  هذه احلقيقة بطفيقـة  وهلذا جتد 
من   النـاس وافاعـل مرعهـم   عملية   موارد كث ال ال َلْبَ  ةيها و

اقـفأ عـن    كَ لي  احلصـف ةإنّـ  مل وعل  سبيل املثا  ويومنا هذا 
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اسـتثنى  را ـة الةـال  يف    )قـد  أّنـه   الشـاةرعي  مندري حممد بن 
مل  ( )( يف قبـور م  أحيـاء  ألنهـم وشـهداء املَر ـة    األنبياءمقابر 

و  مــوارد خمتلفــة جيــدها وغــ  ذلــك مــن النصــوص الكــث ال  
 .تتب    كتب الففيقني امل

 َقـا َ   النَِّبـ ِّ  َعِن َأَنٍ  أخفج البخاري بسنده َعْنكما و
ََْبُد: ] (4)  َحِتـى  َأْصَناُبُه َوَذَ َب َوُتُولَِّى ا َقْبِرِه ِفى ُوِضَع ِإَذا اْل

ََــاِلِهْم َقــْرَإ َلَيْســَمُع ِإِنــُه ََــَداُه َمَلَكــاِن َأَتــاُه ا ِن  َمــا َلــُه َفَيُقــواَلِن َفَأْق
 َعْبـدُ  َأِنـهُ  ْشـَهدُ َأ َفَيُقـولُ   ُمَنِمـد   الِرُجِل َ َذا ِفى َتُقوُل ُ ْنَ 

ََِدَك ِإَلى اْنُظْر َفُيَقاُل.  َوَرُسوُلُه اللهِه  اللهـهُ  َأْبـَدَلكَ  ا الِنـارِ  ِمَن َمْق
ََدًًا ِبِه ًًا َفَيَراُ َما : الِنِبىُّ ا َقاَل اْلَجِنِة ِمَن َمْق  [ .َجِمي

 رسـو   قـا   قـا   عبـاس  بـن  روى ابن عبد بف بسنده عنو
 يف يَرفـه   ـان  املـؤمن  أخيه بقع ِرَم أحد نم ما] : (2) اهلل

 .[السال  عليه ِدوَر عرفه إال عليه مفسله الدنيا

                                                 
 . 121 ص 4ج: يلي حوهبة الزل وأدلته اإلسالميالفقه  - 1

مل  النِّرَعــاِ  َخْفــَق َيْســَمُ  اْلَميِّــُت كتــاا اجلنــائز مل بــاا: صــحيث البخــاري  - 2
 امليـت  مقرعـد  عـفإ  بـاا : مل صحيث مسلم  221 مل رقم احلدي   102ص
 .4126منه رقم احلدي   والترعوذ الق  عذاا ومنثبات عليه النار أو اجلنة من

 . الوضوء جام  باا 11 ص  ج: االستذكار البن عبد بف  - 3
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 اهلل رسـو   عـن  هفيـفال  أبـي  وروى ابن عساكف بسنده عن
  الـدنيا  يف يَرفـه   ـان  رجـل  بقـع  مير عبد من ما: ]( ) قا 

 [.السال  عليه ورد عرفه إال عليه فيسلم
مـا   :أنـه قـال    ب  عن النيب ث]:  (4)عبد ال  قا  منبنو

من مسلم مير على قع أخيه  ان يَرفه يف الدنيا فيسلم عليه إالّّ 
  [. السال  عليه يرد حتى رد اهلل عليه روحه

 إذا ألمتـه  الـنيب  إشـرِ  وقـد : ] (2)وقا  ابن القيم اجلوزيـة 
 خياطبونـه  من سال  عليهم يسلموا أن القبور أ ل على مواسله

 ملـن  خطـاب  و ـذا ا  مـؤمنني  قـو   دار علـيكم  السال :  فيقول
 خطـاب  مبنزلـة  اصطـاب   ـذا  لكان ذلك ولوالا  ويَقل يسمع

 تـواترت  وقـد   ـذا  علـى  جممَـون  والسـلل ا  وا ماد املَدو 
 [ ... به ويستبشر له احلي مسيار  يَرف املي  بأن عنهم اآلثار

ولذا كانت الس ال ماضية عل  التوسل واالستغاثة بالنيب 
( )ــية    وأ ــفوعة ومفض ــات مش ــه لغاي ــل بيت ــد ه ــفج مل ةق اخ

دا املففد بسـنده عـن عبـد الـفمحن بـن سـرعد       البخاري   األ

                                                 
 . 4104م احلدي رق 216ص 6 ج: ااريخ مدينة دمشق البن عساكف  - 1

 . 1ص  ج: الفوح البن القيم  - 2

 . األو  املسألة 1ص  ج: الفوح البن القيم  - 3
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خدرت رجل بن عمر فقـال لـه رجـل اذ ـر أحـب      : ] ( )قا  
وزاد ابـن سـرعد   الطبقـات    مل  [يـا حممـد   : الناس إليـك فقـال  

وذكفه ابن ايمية   كتابـه   [يا حممد فبسطها: قال ]:  (4)بقوله 
 . خدرت منذا الفجل  : مت عنواخ ( لم الطيبالك)

: (2) قــا  الــدار مالــك عــن واخــفج ابــن ابــي شــيبة بســنده
 الـنيب  قـع  إىل رجـل  فجـاء  عمر مسمن يف قنط الناس أصاب]
  فأتي  لكوا قد فإنهم ألمتك استسم اهلل رسول يا :فقال 

 وأخــعه الســال  فأقرنــه عمــر إنــ :  لــه فقيــل املنــا  يف الرجــل
 عمـر  فـأتى  الكـيس  عليك الكيس عليك له وقل قيونمس أنكم

 .[عنه عجزت ما إال آلو ال رب يا قال ثم عمر فبكى فأخعه
  َشْيَبة َأِبي ِاْبن َوَرَوى: ](2)قا  ابن حجف الرعسقالني 

                                                 
 . 002رقم احلدي  462ص: االدا املففد  - 1

 . 12 ص 2ج: البن سرعد الطبقات الك ى  - 2

ــيبة    - 3 ــي ش ــن اب ــن  اب ــدي   210ص 0ج: مص ــم احل ــل  24664 رق مل دالئ
املنـاد رقـم       الـنيب  رؤيـة    جـاء  مـا  بـاا  22ص 2ج: النبوال للبيهقـي  

 بــن عمــف بــاا 202ص 4ج: مل االســتيرعاا البــن عبــد بــف     4022احلــدي 
 .الطاا 

ــاري   - 4 ــتث الب ــقالني   ة ــاري للرعس ــحيث البخ ــفح ص ــاا  101ص 4ج: ش ب
 .ماد االستسقاء اذا قحطوا إلسؤا  الناس ا
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ــَناد  ــِنين ِبِإْس ــْن َص ــة ِم ــي ِرَواَي ــاِلن َأِب ــِماِن َص ــْن الِس ــك َع  َماِل
 اْلَمَنـا   َرَأى الهـِذي  َأِن اْلُفُتـوح  ِفـي  َسـْيل  َرَوى َوَقْد .. الِداِرّي

 . ..[ الِةَناَبة َأَحد اْلُمَزِنيُّ اْلَناِر  ْبن ِبَلال ُ َو اْلَمْذُ ور
عن عاصم بـن   عشفال مثاني سنة حداثأ  ذكف ابن كث  و

أن رجال من مزينـة عـا  الرمـاد  سـأله     : ]( ) عمف بن الطاا
فـأحلوا عليـه   . يء يهن شـ ليس ف:  أ له أن يذبن هلم شا  فقال

 [ . يا حممداه: فذبن شا  فإذا عظامها محر فقال 
األنبيــاء ]:  (4)واملهــم أخ الثابــت مــن عمــود مــا ذكفنــاه أخَّ

 [.أحياء يف قبور م يةلون
وقــد ثبــ  يف احلــدي  األنبيــاء  :  (2)وقــا  الرعظــيم آبــادي  

أحياء يف قبور م رواه املنذري وصننه البيهقـي ويف صـنين   
قال مـررت مبوسـى ليلـة أسـري بـي عنـد        ن النيب مسلم ع

 . الكثيب األمحر و و قانم يةلي يف قع انتهى
 ( األنبياء أحياء يف قبور م يةلون):  (2)وقا  املناوي 

                                                 
 .  62 ص 2ج: البداية والنهاية البن كث   - 1

 .2610رقم احلدي   222ص  صغ  جاجلام  ال - 4

 .  40ص 2عوخ املرعبود شفح سنن أبي داوود للرعظيم آبادي ج - 2

 .2610رقم :  420ص 2ج:  ةيأل القديف شفح اجلام  الصغ   - 4
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 .ألنهم  الشهداء بل أفضل ا والشهداء أحياء عند ربهم 
وأمَّا مـن يـزعم أخَّ يلـب الوسـيلة واالسـتغاثة والشـفاعة       

ديـة لغـ  اهلل ارعـا  ةهـو مـن الـوهم لثبـوت        من الشـفق والرعبو 
مل حبسب القصد والكيفية املغايفال واقرعًا بني الرعبادال واالستغاثة 

ولكن برعأل الناس بسبب جهلهم وحصـو  اللـط واالشـتباه    
عندهم اصوروا أخَّ ما حيدث هو شفق وعبادال لغـ  اهلل ارعـا    
اـــاركني وراء ظهـــورهم النصـــوص املستفيضـــة اجملمـــ  علـــ    

ها بني املسلمني والس ال القطرعيـة مـن أئمـة أهـل البيـت      مضمون
( )  ةونوايـا املـؤمنني الصـادقة الرعاملـ    والصحابة والتـابرعني 

للفف  بينها وبني الرعبادال  ةللشفاعة واملدرك ةباالستغاثة والطالب
وال ةـف    ذلـك بـني أخ يكـوخ     مل عل  الفصل بينهـا   ةوالقائم

د وةااـه للرعمـود   أو برعـ ( )هذا التصـف  حـا  حيـاال الـنيب     
الثابت من نصوص الكتـاا والُسـنَّة وال دليـل علـ  ختصيصـه      
حبا  احلياال بـل النصـوص الصـحيحة واجملمـ  علـ  مضـمونها       
بني املسلمني كشفت صفاحة عن مشـفوعية ذلـك حـا  احليـاال     

ــه    ــاال وحمبوبيت ــد الوة ــا  وبرع ــا ذكفن ــ ال   كم ــتمفت الس ــد اس مل وق
نــا هــذا علــ  يلــب القطرعيــة املتصــلة برعصــف املرعصــود ومن  يوم

اسـتحكم    مين  منه منال نفف ضـا  قـد  ملوالشفاعة واالستغاثة مل 
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بالتــالي ســهلت علــيهم كــث ًا اكفــ  اآلخــفين اجلهــل وعلــيهم 
ــة  خارجـــة عـــن حـــدود  وأهـــدا  عدوانيـــة ألســـباا متوهمـ

 .والرعياذ باهللالشفيرعة وأخال  املسلمني 
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 موعظة

الفســو  هــو  ســتغاث بــهامُل أخَّدعــاء الفــفج  مــن مميــزات 
ذه وه( )واإلماد احلجة  ()واإلماد علي  ()حممد 

 الـــدنيا والـــ زخ يَمعـــاَل الثالثيـــة ُاشـــكِّل صـــورال ُامثـــل ةيهـــا
  مبـن   يلب الشفاعة واالسـتغاثة ليكش  ذلك عن مشفوعية 

هـو  اليـود  الرعـامل الـدنيوي    ةكـاخ مصـدا      مل  نيَمهذين الرعاَل
 يرعـي  بيننـا    موجـود  بإمـاد تغاث يس منذمل  ()األماد املهدي 

مترعنـا اهلل ارعـا    مل   لي  مُبَشخَّ  لنـا   هولكن( هوروح هسدا)
يلـب الكفايـة والنصـفال مـن الفسـو        منخكما ونصفاه مل بلقائه 
يا حممد يـا علـي ا   : ]بقوله  ()علي  واإلماد ()حممد 

ّنـه مـن   إة [....وانةـراني  .... ا فيـاني  .... يا علي يـا حممـد   
مجــ  بــني قــد دعــاء الفــفج ةيكــوخ عــامل الــ زخ مل مصــاديق 

 منشـارال وهـذه  عامل الدنيا وعامل ال زخ   دعائـه واسـتغاثته مل   
مبـــن  واالســـترعانة واالســـتغاثةواضــحة من  مشـــفوعية الـــدعاء  

ــة  ســواء كمــا هــو اعتقــاد علــ  حــد  ني َميرعيشــوخ الرعــاَل الغالبي
يســـمرعوخ الكـــالد  وأنهــم  أحيـــاء ألنهــم   الرعظمــ  للمســـلمني 

مـن خـال  مـا    و ملوغ  ذلـك   املقادالسالد ويشهدوخ ّدوخ ويف
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ويلـــب  واالســـترعانة االســـتغاثةب القيـــاد منخاسترعفضـــناه ثبـــت 
يكونــوا   الــدعاء  مــذكوركمــا هــو والنصــفال والكفايــة الفــفج 

 .شاء اهلل ارعا   منخ بوبًاصحيحًا وحم
ــا علــي )كمــا أخَّ النــداء بقــو    ــا حممــد ي يكــوخ يــاردًا ( ي

ــه قــا   رويللشــيايني كمــا  أراد أبــو جرعفــف :  ( )عــن جــابف أنَّ
يا جابف أحلقـ   :  مل ةقا  الفكوا من  برعأل شيرعته ليرعوده

مل ةلما انته  من  بـاا الـدار خـفج علينـا ابـن لـه صـغ          ةتبرعته
فبمـا  : حممـد قـال   : ما اعـك ؟ قـال   :  ةقا  له أبو جرعفف 

لقـد احتظـرت   :  بَلي ا فقال له أبـو جَفـر   : تكنى ؟ قال 
ــا    مــن ا لشــيطان احتظــارا شــديدا إن الشــيطان إذا عــع منادي

ذاب  مـا يـذوب الرصـا  حتـى إذا      يا حممـد يـا علـي   ينادي 
 . عع مناديا ينادي باسم عدو من أعداننا ا تز واختال

الشــفاعة وومــن مــدخل الــدعاء ويلــب الفــفج والنصــفال  
  ممارســة حــذرين َيِقِظــني ونكــوخ جيــب علينــا أخ االســتغاثة و

 الرعقـالء علـ    غ  خـا   مما هو  ونرعَتِبفنترع  والمي عملنا اإلس
ومــا ميكــن أخ واحلاضــف مــن حــوادث الــزمن املاضــي  الــواعني

                                                 
حـدي  رقـم   /باا األعاء والكن    / 46ص  0ةفوع الكا  للكلي  ج -  

 4. 
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جاهـدين أخ نتجنـب   مجيرعـًا  ةنحاو  اؤو  منليه عواقب األياد 
وأخ  ونســتفيد مــن التجــاراونتــدارق مــا وقــ  منهــا  األخطــاء

ــا  ــة مل وهــذه  ترعقــل وب نلتفــت من  مســتقبل أمورن حــفص وعناي
والنخب اجملتم  ية اق  عل  اجلمي  وخصوصًا قيادات مسؤول

حيــ  أّخ اإلنســاخ هــو املســتهد    واقــ    ملالرعلميــة واملثقفــة 
األمف ضمن خمطـط اسـترعباد الشـرعوا والرعمـل علـ  جتفيـدها       

والـفوابط  الصادقة واألدبيات األصيلة من كل القيم واملفاهيم 
ــة  ــاة  ومصــلحة االســتكبار الرعــاملي   الفوحي ــت اتن ــاليوبال  الت
الشرعوا  منذا رضختالقائيًا  مصاحله ينا  الطاغوتُيمكن أخ 

مل وال وانفصلت عن هويتها مـت أيِّ عنـواخ بـفَّا      تهملرعبودي
ولكن يكفي أخ نـتكلم   نفيد   حديثنا أخ نغوص من  األعما 

 نرعي    زمن عصـيب  أنناوهو مل هنا ةيما يطفوا عل  الساحة 
اتضـث لـدينا   و والنفـا   ادواإلحلـ اتكالب علينا ايـارات الكفـف   

اترعـا   ومل و أخال  ادين  وثقة  أزمةوجود اليقني و الوجداخب
 اإلرهـاا كثـفال  واألزمات والفوض  فنت و  عاملنا صيحات ال

 اإلسـالد علـ   الـذي ُيمـارس عـدوانًا صـفحيًا     الدولي واحمللـي  
 .اإلسالمية لدى شرعوبنا واق  كما هو واملسلمني 

  ومنخواننا نائأبنابرعأل د ــــجنديد ــــالش  ـــــلألسن ــــلكو
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وينجــذبوخ منليهــا ســطحية غفبيــة وصــليبية بثقاةــات  وخينخــدع
ــهولة  ــة   بس ــفاءال واعي ــن دوخ ق ــفإ أو م ــا ُاف ــ   أّنه ــأل عل برع

 ضـليل لتالساسة وقادال األحزاا واحُلك اد املفابطني م  الغفا 
ــرعوبهم  ــم    ش ــ  اراداه ــل أو قم ــفهم باجله ــبواغفي  وأ باللغي
اللويج هلـذه الثقاةـة الغفبيـة ةتوصـ      تم لذلك مل وياللهيب 

ومواكبــة والتقــدد التحضــف واملدنيــة  ؛ بأوصــا  كــث ال منهــا   
منها منال القشور واألةكـار اهلّدامـة   الشرعوا نا  اوال  ملالرعصف 

ــ   ــود  والتخلـ ــورهم الرعلـ ــاركني وراء ظهـ ــة اـ ــة التقنيـ احلديثـ
ي مل وبالتـال الت اساهم   خدمة بلدانهم وشـرعوبهم  واملرعار  

يغفقـــوخ مـــن حيـــ  يشـــرعفوخ أو ال يشـــرعفوخ   أبنائنـــا  جنـــد
وينفصلوخ بذرائ  يتمفدوخ متاهات الفكف املادي والرعلماني و

األصـيلة   اإلسـالمية عـن منـاب  الثقاةـة    خمتلفة ومتلونـة  ساذجة 
الت ُامثل مصدر اشرعاع  ةكفي اللبوية مؤسسااها الرعلمية وو

كمــا    لة بكــل ةضــيوحضــاري وروحــي يــنرعم ةيهــا اإلنســاخ 
ا يقـود  مـن خالهلـ  وبيـوت الرعلمـاء الـت    املساجد واحلسـينيات  

ات وسـد  لـا الففاغـ  مب وحكمـاء البشـف  الرعلماء ومفاج  الدين 
 أخ اكـوخ هـذه املؤسسـات   بشـف   الثغفات ألنَّهم أمنـاء وقـادال   

ال اتـأثف مبسـاو    لكـي  برعيدال عن التجمرعـات احلزبيـة والفقويـة    
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كواجهة لتمفيف أجنـدات   ال استغلحت  الصفاعات الدنيوية و
من  من هـذا الواقـ     همهلفوبذريرعة أبنائنا  انثضّيقة وبالتالي 

بسـبب  الرعمـل اإلسـالمي    مـ  منهجيـة  ةيـه  يصـطدد  واق  آخـف  
التنظيمــات ات سياســية يتلـا ب مـو  هـذه املؤسســات من  مقـفَّ   

والتشه  املنا  مجيرعه للرعمل الصفاعات والالةات و الَضيِّقة
بينما مل ا  نكوخ قد وقرعنا ةيما حنذر منه وخنتالي بالوالفسالي 

ــوخ   ــي أخ اك ــذه املينبغ ــات ه ــل  ؤسس ــتقل مم ــاب  مس ذات ي
 جِّ  علــ َشــُاب النفــوس وياهــذرعمــل علــ  واميانيــة الــفوح اإل

ــدال    ــدين والرعقي ــزاد بال ــاء    اوااللت ــالمي البّن ــوار اإلس ــد احل رعتم
 فالألجــل أخ اكــوخ حاضــ من  اقويــة أواصــف اجملتمــ    هــد او

 ة واجتماعية وافبوية جامرعـة يتبلـور وينضـج مـن خالهلـا      علمي
الرعمل اإلسالمي املشلق مل ألخَّ اجلمي  مـا دامـوا مـؤمنني ةـال     

مهمــا اختلفــوا   وجهــات النظــف ينســلخ أحــدهم عــن اآلخــف 
العتمادهم عل  لغة افاهم مشـلكة وضـوابط شـفعية وآليـات     

مقنـاخ  االيعلـ   اجملتمـ   حيصـل   ه املنهجيـة بهذومل عمل ناجرعة 
ال وحبكمة جاّد منميانيةمواصلة الرعمل اإلسالمي بفوح والفضا و

خمتلفـة  املواق  السياسية  وخبال  ذلك ةيما لو كانت ملوَارَعُقْل 
اكـوخ مصـدرًا إلثـارال     الـت  التنظيمات احلزبيـة  اناحف و وحادَّال
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ــة وُاســاهم مســاهمة ســلبية    ــة والتففق ــ الفتن  علــ  أرإ الواق
ــيج اال  ــق النس ــؤدي من  يزي ــاعي وا ــداخ الجتم ــةةق ــف   ثق واف

وجترعلنــا ضــرعفاء أمــاد خصــومنا وأعــدائنا حبيــ   النــاس شــيرعًا 
ويضــرع  مرعهــا يســهل اخلاقنــا والرعبــ  مبقــدراانا ومصــاحلنا  

لضــرع  الرعامــل اإلميــاني وااللتــزاد    ةــفص جناحنــا واقــدمنا   
جيـب مفاعـاال    نفهـم ملـاذا  ُيمكـن أخ  حينقـذ   مل وواللقـي  الدي  

 هةفضـ  امتثـااًل ملـا  يات وبيـوت الرعلمـاء   حقو  املساجد واحلسين
َُْمـُر   ] : ( )ارعـا   هلوق   كما ملاهلل ارعا  هلا من حقو   ِإِنَمـا َي

َمَساِجَد اللهِه َمْن َآَمـَن ِباللهـِه َواْلَيـْوِ  اْلـَآِخِر َوَأَقـاَ  الِةـَلاَ  َوَآَتـى        
َََســى ُأوَلِ ــَك َأنْ       َيُكوُنــوا ِمــَن   الِزَ ــاَ  َوَلــْم َيْلــََّ ِإلهــا اللهــَه َف

وعماراها كما هو واضث رمَّها وكنسها وةفشـها  مل  [اْلُمْهَتِديَن
والرعمل ةيهـا  واإلسفاج ةيها وزياراها وشغلها بالرعبادال والذكف 

اهلل سـبحانه   قـا   قدومل لتكوخ مؤسسة رّبانية  ْامبا ُيفضي الفَّ
َر ِفيَهـا اْسـُمُه   ِفـي ُبُيـوت  َأِذَن اللهـُه َأْن ُتْرَفـَع َوُيـْذ َ     ]:  (4)وارعا 

ِرَجاٌل َلـا ُتْلِهـيِهْم ِتَجـاَرَ  َوَلـا      *ُيَسبُِّن َلُه ِفيَها ِباْلُغُدوِّ َواْلَآَصاِل 
َبْيــٌع َعــْن ِذْ ــِر اللهــِه َوِإَقــاِ  الِةــَلاِ  َوِإيَتــاِء الِزَ ــاِ  َيَلــاُفوَن َيْومًًــا 
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 . 21 -20\النور  - 2



 

 

 للمقّدس الغفيفي ...................  امُلِضلِّني اتُدعاء الَفَفج َوُشـــُبَه

 - 111 - 

اللهُه َأْحَسَن َما َعِمُلوا  ِلَيْجِزَيُهُم *َتَتَقلهُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواْلَأْبَةاُر 
 .[َوَيِزيَدُ ْم ِمْن َفْضِلِه َواللهُه َيْرمُسُق َمْن َيَشاُء ِبَغْيِر ِحَساب 

ــاس مــن ارعم هــا     ــ  الن بينمــا جتــد هــدد املســاجد مل أو من
منقحــاد حمــاربتهم وصــّدهم أو بطاعــة اهلل ســبحانه عــن يفيــق  

ــاكل  ــارج  املشـ ــن الـ ــا مـ ــا ةيهـ ــق النزاعـ ــنت وخلـ ت وزرع الفـ
كـل ذلـك ُيرعـدُّ مـن      اأو اغتصابه داخلهاوالصفاعات املختلفة 

الـزُي والرعـذاا    يلحـق الفـاعلني هلـا   الظلم والتخفيب الذي 
َوَمْن َأْظَلُم ِمِمْن َمَنَع َمَساِجَد اللهِه ]:  ( )كما قا  ارعا . الرعظيم

ََى ِفي َخَراِبَها ُأوَلِ ـَك َمـا َ ـا    َن َلُهـْم َأْن  َأْن ُيْذَ َر ِفيَها اْسُمُه َوَس
َيْدُخُلوَ ا ِإلهـا َخـاِنِفنَي َلُهـْم ِفـي الـدُّْنَيا ِخـْزٌي َوَلُهـْم ِفـي اْلـَآِخَرِ           

 . [َعَذاٌب َعِظيٌم
 احلســن واحلســني يوصــي ()علــي  اإلمــاد ولــذا كــاخ

() قولهب ()(4)  :[ ِّوهل ـ َلُت ا ال ْمكُـ اهلل اهلل يف بيـ  رب 
ر بـال مـ ّ   اهجفوهـ ال ا أي [واتناظُر ْمَلا فإّنه إْن ُتِرَك  ما بقيُتم
ألخَّ ذلـك   ةيهـا الشفعية  ةوظيفمنقامة المن  وال ارعطلوهاشفعي 

للفــنت واملــؤامفات والنزاعــات  واســتغالهلايــؤدي من  خفابهــا 
                                                 

 . 2  /قفالالب - 1

 . 1ص 2 ج( 22)شفح نهج البالغة خطبة  - 2
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وبالتالي ينا  مفاكبها الزي   الدنيا والرعذاا والرعياذ باهلل مل 
 . الرعظيم   اآلخفال 

ــن  منذخ   ــي  مـ ــو   لـ ــحيث واملرعقـ ــل الصـ ــوغات جرعـ مسـ
هـو دعـوى   من قبل املتحزبني وم رات هجفاخ أماكن الرعبادال 

ــا     ــدد ةســث اجملــا  ةيه ــل ةيهــا ينحصــف    للرعمــل ع وكــأخَّ الرعم
ــ       ــه اوض ــة وخبالة ــة اجلماه ي ــي والترعبق ــالتنظيم احلزب ــت ب م

ولـــذا أو الرعـــداء الئحـــة اجلمـــود احلفكـــي والســـبات املقيـــت  
السترعالء والفوقية قانوخ احبكم  باحتالهلا واغتصابها حيكموخ

استرعما  كـل مـا   الت ابيث هلم عل  الناس والوصاية القهفية 
ةيهـا  ةـتث اجملـا    عدد وكأّخ مل لتحقيق اهلد  ميكن من وسيلة 

َحَلبــة  ورةــأل أخ اكــوخ  املؤسســات اإلميانيــةألضــداد رعمــل ال
جفميــة ال   عــاملي املفــاهيم والرعمــل  صــفاع سياســي وحزبــي 

اــاركني مل م واطلرعــااهم الضــيِّقة أهــداةهخــال   لكونهــااغتفــف 
ــم أبرعــاداً  متنوعــة   مســارات الرعمــل   مناةــذًا  كــث ال و ورائه

الثقــا  والرعقــدي والرعبــادي وُســُبل االراقــاء الرعلمــي واملرعــف  
ني الت اصبُّ مجيرعها   مصـلحة اإلسـالد واملسـلم   واللبوي 

هـي الـت ختلـق الـوعي السياسـي      واملناةـذ  هذه األبرعاد بينما  مل
ــاال الفاـــب  لوا احلضـــاري   واألســـ ــيم اإلداري مبفاعـ التنظـ
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الرعلمية والكوادر القيادية الصاحلة ومتابرعة احلق والـدةاع عنـه   
لتصــبث واجهــة منســالمية مشــفوعة بكــل مــا ميكــن مــن وســائل 

غــ   وهميــة أو ذرائــ  خنتلــق لنــا أخ لــي  حينقــذ  ومل صــاحلة  
ات عـن املؤسسـ  بـدائل  وابتـداع  جياد مدعااًل  إلاكوخ مشفوعة 
 أنهـم  ىعوبـد ( ث الفصل بينهـا وبـني اجلمـاه    ِدْحلُت)اإلميانية 

للمســاجد  ًا واةــدر اكــوخ أمــاكنويقومــوخ بتأســي  مقــفات 
الفاةـد يكـوخ   ولكـن نقـو  هـل      .وبيوت الرعلماء واحلسينيات 
 األصلوهل الفاةد جيفي عك  ايار ! ؟  األصلمنفصال عن 

 .! وهل الفاةد حيارا األصل ؟! ؟ 
والرعـامل    عمـود الرعـفا     ومنخواني أبنائي من ونصيحت 

وهــي أّخ حفكيــة األّمــة ثابتــة يقفــوا أمــاد حقيقــة  أخاإلســالمي 
وثبـات  بصـد   القيادات تفاعل ب اتم منااوازدهارها ونهوضها 

مبمثليـة   وم  مجاه ها داخل هذه املؤسسات اإلميانيـة  وأمانة 
ــة برعيــدال عــن الفقويــة والرعنــاوين الضــيِّقة لتتكامــل   ــة  عاّم الترعبق

وارعبِّــف عــن أهــداةها ومطالبهــا    مل بآليــة صــحيحة  اجلماه يــة 
عـن منرادال  وأمجـل صـورال   اجلماعية املشفوعة   أصد  ارعـب   

يتجنبـــوا األســـاليب   مل كمـــا وجيـــب أخ  الشـــرعوا ونضـــاهلا 
بـدواة  شخصـية   الرعدائية واحلفا عل  اآلخـفين  االنفصالية و
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فصـالية وُاَوِسـ    ألنهـا ازيـد مـن األعمـا  االن    مل  ودنيويةونفرعية 
ــات       ــذ  اآلة ــود حينق ــاغأل مل واس ــاةف والتب ــد والتن ــة التباع حال

وال بـأس  الشيطانية   اجملتم  مـن احلقـد واحلسـد والفذيلـة مل      
أخ اكوخ الـدور السـكنية والـدكاكني حمطـات اـزاور واواصـل       
وارعار  واستكما  ما يضطف منليه اإلنساخ من عمل ومشاورال 

لية عـن املؤسسـات اإلميانيـة مل    بشف  أخ ال اتخذ بـدائل انفصـا  
االنفصالية واالنـزواء عـن اجملتمـ  الكـب  وجرعـل       األعما  ألّخ

بديلة عن بيـوت اهلل سـبحانه     السًاالدور السكنية والدكاكني 
اكوخ من األسباا الفئيسية لرعمليات التخفيـب  مل بشكل دائم 

ــات   ــذه املؤسس ــك   هل ــ  من  ذل ــَامل أض ــارح دَُّق ــا  أةك علمائه
يقة النتقاد الرعلماء ومفاجـ   من الزوايا الضِّ( لدكاكنيعلماء ا)

وزرع الشــبهة ويزيــق الــدين ومديــد الوظــائ  الشــفعية هلــم 
عـامل   من فوخ ظ ـ َنُيعل  األريكة متكقوخ و هم ووحدال الص  

ــد ملــ  ــاد يءجدي ــالد باألوه ــد واألح ــاال   ًا برعي ــة احلي ــن واقرعي ع
الرعمل  يبترعدوخ عن ساحة ألنهم اإلسالميةومرعانات الشرعوا 

  مقـفااهم مل  هفوبـا منـه ويقفـوخ متفـفجني     ( امليداني)الفرعلي 
كمـا قـا  احلسـن البصـفي ةـيمن اشـلق   واقرعـة         وخ ثم يقول
القاال واملقتـو    النـار   )وهو يتفّفج ويطرعن بالففيقني اجلمل 
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البصفي اليـود يـزدادوخ كثـفال مل وكمـا ارعلمـوخ هـذا        وأشباه( 
مل وحسـابهم  ة عل  البايل ومنعان لناس واضيي  للحقلاضليل 

لرعــدد نصــفاهم للحــق وقلــبهم الواقــ  عســ  عنــد اهلل ســبحانه 
  . والتحايل والتحفي  بالتزيي  

ــزداد ــود  وا ــوا  وانتشــف بشــكل واســ    والشــبهات الي ات
أنهـم  حت  وصل األمف سفعة وسائل النشف واالاصا  كثفال ول

عل  مل يكتفوا بالتحايل عل  احلق ومفي  احلقيقة بل زادوا 
ســـترعما  نفـــ  األســـاليب مـــن بابنكـــفاخ أصـــل احلـــق هـــذا 

ُيقــا  ملــن ُيطاِلــب حبقــه أو ُيــداة  عــن  ة ملتحايــل الو التحفيــ 
لتصــبث ( )ذهــب مــ  املرعصــومني قــد احلــق  أخ مظلوميتــه

 لتـذويب احلـق واضـييرعه مل   هذه املقولة مثار جد  وزرع شـبهة  
ف خيتلفوخ يبرعا عـن بـاقي البشـ    ( )والواق  أخ املرعصومني 

ــاس ملمــن املفاجــ  والرعلمــاء وعــواد    ــاهيم ولكــن هــل   الن املف
منـذ  وواقرعـًا   مفهومـاً  تلـ  والبايـل والظلـم خت   والرعـد   احلقك

تل  واخ ختبالطب  ال  ؟وا  أخ اقود الساعة  ()زمن آدد 
خمتلفـة مـن   شـّداًل وضـرعفًا   بينهـا  كانت النسبة ودرجـة التفـاوت   

ُمّدعي هـذه   منخ  ثمَّ ملشخ  من  آخف مل ومن قضية من  أخفى 
ألنـه ال خيلـو منمـا    وانهزامـي   رجرعي أسلواالشبهة يرعتمد عل  
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مل أو شخصية  ألغفاإأّنه ُيمايل وُيسّو  عل  حساا احلق 
منذا اعـل    الوظيفـة الشـفعية   أداءمنلزاد نفسـه بـ   نميتهفا أّنه 

 الداة  هلذا املوق  هو الترعصـب البايـل واألعمـ    أومل باحلق 
خ ألمل  اإلسـالد جهـل بواقـ     ر عن األمف يصدأوضيِّقة مل ة هجل

ــود  ــوخ  الوج ــن أخ يك ــة   ال ُيمك ــو   اجلمل ــق ول ــال ح ــدب  ألح
حاشا هلل ارعا  من خلق هذا الوجـود عبثـًا   أيضًا مل و األيفا 

لـو  مل وهذا الوجود مسـتمفًا عبثـًا وبـال حـق وحجـة       مل أو منبقاء 
ــّدعوخ     ــا ي ــف كم ــاخ األم ــاء  ك ــق الرعلم ــوابهمألغل ــت  أب وأغلق

ا ولسـقط اللاةـ  النرعـداد احلـق لكـونهم مجيرعـًا       احملاكم أبوابه
دور الشفيرعة ولقامت داخلوخ   هذا املّدع  مل وحينقذ  ينتهي 

خ غ  منطقـي وال عقالئـي كمـا ارعلمـوخ أل     يءالقيامة وهذا ش
موجــود مل ( )احلجــة بــن احلســن مل واإلمــاد احلــق موجــود 

ــو      ــاخ الرعق ــوا وغثي ــ  القل ــن عم ــق   ولك ــن احل ــاد ع واالبترع
الـــت مرعـــات تجالهـــذه  أربـــكهـــو الـــذي الشـــيطاخ  ومتابرعـــة

ــة     ــل األّمـ ــآخف    ارعطيـ ــكل أو بـ ــاهمت بشـ ــالمية  سـ و اإلسـ
الفسـالة وقيـادال    أداءللـدور املطلـوا      أخذهاعن  تمرعااها 

كـث ال   أخطـاء مل ولـذلك جتـدهم يقرعـوخ      ومرعفةة احلـق   األمة
 لألهـواء اابرعـة   لألحـداث شفعية مل واشخيصـااهم   ومنشكاالت
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 يـــتالءدمبـــا  أيضـــاواالنتمـــاءات ةيحكمـــوخ عليهـــا والنـــوازع 
كنـا   مثـل    ةإذاويموحااهم الشخصية ومطامرعهم الدنيوية مل 

 اإلنسـاخ هذه الظفو  الت انقلب ةيها احلقائق وينخـدع ةيهـا   
ةهــذا  ةقــط مل باإلشــارالالضــاللة  من بســهولة ولفمبــا ينســحب  

ــا علــ  شــفا حفــفال مــن   ــار يرعــ  أّنن  دالــذي يهــّدكــب  ال االنهي
 يؤدي من  السقو  واالحنطا وبالتالي قد اإلسالمية  تمرعاانا 

نرعلم باخ احلق موجود ولكـن   أخوعليه ينبغي مل  ال سامث اهلل 
ــا  ــادقني   أخعلين ــاّدين وص ــوخ ج ــاء  نك ــة    وأمن ــترعما  آلي اس

مل  ومناباعـه ملرعفةـة احلـق   الشفعية الصـحيحة  البح  والتفح  
ــة ــا    واحلقيقـ ــب علينـ ــودال ةيجـ ــنف  اآللموجـ ــة وبـ ــا يـ  مرعفةتهـ
دوخ وجـود  مـن  نرعـي  احليـاال   كيـ  ميكـن أخ    ومنال مل ونصفاها

للحق ؟ وكي  ميكن اقييم الناس عل  أس  عادلـة ؟ وكيـ    
كيـ   و ؟برعيـدًا عـن احلـق     نفهـم الرعدالـة واالسـتقامة   ميكن أخ 

!! !هلمـا وجـود ؟   مل يكـن منذا ميكن أخ نكوخ من مصاديقهما  
فة الرعدالــة مــن صــ هــو انتــزاعهــذه الشــبهة مل ومــفاد أصــحاا 

النرعــداد احلــق عنــد  () مجيــ  البشــف مــا عــدا املرعصــومني 
لـق  خي ةكيـ  مل وهـذا خمـال  لقـوانني اللـق اإلهلـي       مل همغ 

ومنجيــاد الرعناصــف املختــارال ســنن الرعدالــة اقــنني دوخ مــن  البشـف 
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وحاشـــا هلل أخ جيرعـــل الرعـــامل    !  ؟طفيـــق هلـــذا الالســـالكة 
ُخِلَقـْت   منذخ ْنمَـ بايل مل ةِلةوض  بال يييز وال مرعفةة للحق وال

   وما ةائدال احلدي  عن الثواا والرعقاا ؟  اجلّنة والنار ؟
عنه  دومنذا سل منا بوجود احلق وهو الصحيث الذي ال حيي

نتل قــ   عاقــل مل ةهــل يصــث وحنــن مــن موقــ  املســؤولية أخ       
واجملهــــولني املرعلومــــات مــــن املــــداهنني واجملــــاملني للبايــــل  

ــَ  والفاســقني  ــة    الرعوِع ــاوين واملســميات اجملهول اإلنلنيــت ن
 ةاسـدال  مواقفـاً نتخـذ أحكامـا بايلـًة و   و ؟ ونب  عليها وغ ها 

مل ونوقـ   ةـو  ظالمـتهم   علـ  املظلـومني   قد جنينا ةيها نكوخ و
يتحملــها وأمانــة مل ةــأيُّ مســؤولية النــاس   متاهــات وضــاللة 

صـل برعضـها من  مفابـة    ا أخ الـت ميكـن  األخطـاء  مفاكب هذه 
سـوغات بايلـة   ومـن غـ ه التـذرع مب   وهل ُاقبل منه  !فمية ؟اجل

! ؟( ) ذهب م  املرعصومنيقد أخ احلق مجلتها  والت من
وهـو  موجـودا وحاضـفا وشـاهدًا    ( )ألي  األمـاد احلجـة   

ــة   ــة اهلــفد اإلنســاني   الرعدال ــة  ! ؟ قّم ــادال املفكزي أليســت القي
القيـادال  ؟ أليست هلذه  ()الكفيم الواقرعية متمثلة بشخصه 
ألي  هؤالء  ؟  خطاهعل   منهج احلقأاباع وأنصار يواصلوخ 

طلرعتـه  ل احلكـيم  انتظـارهم مـ   يرعملوخ اد ومنخالص األنصار 
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ومنقامـة   ومنرجاع حق املظلـومني الك ى   مقيق الرعدالة البهية 
 !؟ املوعودالالدولة الرعاملية 

أد أننا ننسلخ عن واقرعنـا ونـتكلم بلغـة الكفـفال واملالحـدال      
يدًا عن املوضوعية والرعقالنية ونرعت  أنفسـنا والرعـامل عبـارال    وبرع

  !بال حٍق وال حقيقة ؟عن الوهم واليا  
املـؤمن   اإلنسـاخ يلتفـت   أخجهـدًا     يتطلـب األمـف  وهذا 

نفسـه أواًل مل  ليكش  عن ذااه بالرعمل وحيقق وواقرعه من  نفسه 
 ثانيــًا مل وُيبطــل مــزاعم أربــاا الكفــف احلــق واحلقيقــة ثــّم عــن 

رابرعًا الغيبة  وظيفته   عصفوالشبهة والنفا  ثالثًا مل ويسترعمل 
اصـحيث  مبادراـه من   طلـب الفـفج و  ب  دعائـه  اإلحلـاح  من مل 

بيـوت اهلل بالرعبـادال   وعمـارال  الفسـاليني  الرعمل ومتابرعة الرعلماء 
اجملتم   واقوية أواصفشرعائف الدين  ومنحياءالصاحلة  واألعما 

دعــة تالدينيــة ألســباا مب تاصوصــيالعـــن  دتجــفيال مل واخ 
ــة  ــة  وأغــفاإوهمي مــ   اكــوخ صــادق يخ أمل ووسياســية حزبي

رعـّود  يتخ أمل و مفابـة الصـد  مـ  اهلل ثانيـاً     من صل يل أواًل هنفس
مــن الرعلمــاء وبــاقي عليــه  واملتفضــلنيشــكف اهلل ســبحانه  علــ 

ــاس ــك يرعــ   أل الن ــل  خ ذل ــاخ واجلمي ــذي االعــلا  باالمتن ال
نـوازع  ف  واهـذيبها عمـا يشـوبها مـن     اقـويم الـن   ُيساعد عل  
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ــل   ــيطانية مث ــاخ ش ــفاخ والطغي ــد   النك ــد واحلس  األدراخوواحلق
ــن   ــ     األخــفى م ــؤثف عل ــت ا ــلوكية ال ــة والس ــات الفكفي امللوث

 تصحيثوب اإلسالميةعل  الساحة ومصداقيته  اإلنساخحفكية 
انقالبـا واغـي ا   واقرعـه مـن البايـل       يكوخ قد أحدث الرعمل 

 من  اهلــادياحلــق وواهلل مل ن اجلهــل من  الرعلــم ومــمل احلــق  من 
 .ال  والصالح 
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 اصامتة

ُيمكـن اعتمـاد ضـوابط    ووةقـًا ملـا قّفرنـاه    حصيلة ما اقدد 
  :و هي بها الترعبد  حبي  يصثملقبولية األدعية والزيارات 

ــنيب ا ة صــدورها من أخ اكــوخ نســب:  أوال  من   أو( )ل
صـــحيحة ثابتـــة مـــ  صـــحة  ( )ة أهـــل البيـــت أئمـــأحـــد 

مضمونها ألنَّه لي  كـل مـا هـو صـحيث سـندًا يكـوخ صـحيث        
مل ةفمبا جتد ما هو صحيث سندًا ولكنَّه ضرعي  متنًا ملخالفة متنًا 

 . مضمونه للكتاا أو الُسنَّة أو مدركات الرعقل القطرعي
بسـبب ضـرع  سـندها مـ       حمتملـة أخ اكوخ نسبتها :  ثانيا 

ا ةُتقَبـل اعتمـادًا علـ  قاعـدال التسـامث   أدلـة       صحة مضمونه
مل وينبغي الرعلـم بأنَّـه لـي  كـل مـا       (َمن َبَلا)حدي    الُسنن 

مل وال مان  من أخ يرعتضـد   هو ضرعي  سندًا يكوخ ضرعي  متنًا
قفائن أو شواهد ب يكوخ حمتفًاالسند الضرعي  بطف  أخفى أو 

 كمـا هـو  أو مؤيدات اـد  علـ  صـحة صـدوره عـن املرعصـود       
الواقــ    كــث  مــن النصــوص مل ولــذا ال يصــث اخفاجــه عــن  

 . دائفال املقبولية ومن َثمَّ التصدي للطرعن والتشه  به 
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أخ ال يكوخ له سـند أصـاًل ومل يـؤثف عـن املرعصـود      :  ثالثا 
( )  ــة ــن   كــدعاء الرعديل ــال يصــث نســبته من  املرعصــود ولك ة

وم  ذلك حيصـل  ( ) ءاه ال بقصد الورود عنهمُيمكن قفا
 . اجلزيل  والثواااإلهلي القفا  قفاءال مضامينه عل ب

أخ يكوخ املنت واملضامني الواردال ةيـه ال اترعـارإ   :  رابَا 
وال ختـفج عـن حـدود الضـبط     م  الكتـاا والُسـنَّة الصـحيحة    

  . عفإ اجلداربه ُيضَفا ةهو زخف  ومنال وااللتزاد الدي  
 أخ ال يكــوخ ممــا أعــفإ عنــه األصــحاا لرعلــة  : خامســا  

 . قادحة ةيه
 ني والرعــارةنيالرعلمــاء احملققــميكــن الفجــوع ا  :  سادســا 

خــ اء   ةحــ  النصــوص ونســبتها من  أربابهــا مــن لكــونهم 
ــة    ــه املرعصــود  لغــةخــال  ممارســتهم وخــ اهم   مرعفة وأدبياا

ــب ه    ــه وارع ــلوا خطاب ــة   وأس ــاني عالي ــمن ملرع ــور املتض ال يتص
 مَنَفِسـه وجـود  َو( )صدورها منال عن أهل الذكف واحلكمة 

كمـا يسـتدلوا    باملتوخ علـ  اصـحيث األسـانيد    وااملبارق ليستدل
للكتـاا  اد عل  اعتماد املتوخ مـا مل اكـن مناةيـة    نبصحة األس

    . والُسنَّة الصحيحة الثابتة
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األدعيــة والزيــارات الــواردال   الكتــب املرعتــ ال :  ســابرعًا 
قبـل أكـابف   لرعلمائنا األعـاظم ممـا ال مطرعـن ةيهـا وال مغمـز مـن       

احملـــدِّثني واحملققـــني يصـــث الترعبـــد بهـــا الرافـــاع االشـــكاالت  
السندية ةيها مبا ذكفنا من ضوابط سابقة مـ  صـحة مضـمونها    
الذي جتده أيضًا مكفرًا   أدعية أخفى وروايـات خمتلفـة ومل   

واشـتهفت  اكفر ذكفهـا   بل ()يرعلإ عليها أئمة اهلدى 
 مـا ورد ذلـك   مضـامني   ألهميتها والتأكيد عليها كمضامينها 

والســمات والندبــة والرعهــد والتوســل وغ هــا مل  دعــاء الفــفج 
بزعم أخَّ برعأل وَمْن ال ُيدرق مرعانيها أو يق    شبهة والتباس 

ــفكية   ــامينها ش ــه  مض ــي علي ــا   ينبغ ــن ةيه ــدح والطرع ــل الق أخ قب
بالرعلمــاء واحملققــني لشــفحها لــه والترعفيــ  مبقاصــدها يســترعني 

ال يتجـفأ عليهـا وال يطرعـن ةيهـا ةيبترعـد       لتتضث له الفؤيـة حتـ   
 . بذلك عن احملذور الشفعي 

من يزعم أنَّه يسرع  لتنقية الُتفاث الشيرعي مـن الشـوائب   و
والفةأل لكث  من األدعيـة  والقدح ليذهب من  ممارسة الطرعن 
ــارات واألحاديــ    ــا  والزي ــل الرعمــل به بذريرعــة ضــرع   وُيرعطِّ

  اشـتباه عظـيم    قـ  ةقـد و أو دعوى املضامني الشـفكية  السند 
عمَّــا والترعطيــل مســؤولية شــفعية بــاإلعفاإ لــذلك ويتحمــل 
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لاث ممـا  انقيـة الـ  هلـم مـن   كاخ البـد  وعليه رضيه الشارع لنا مل 
املخــال  للمرعتقــد القفآنــي وآيــات يكــوخ مــن مــوارد الغلــو أو 

من  الطرعـن مبـا    واأخ يذهب ممنخ وجد ذلك مل ولي  هلاألحكاد 
  . الثابتة  احلجةهو مرعت  شفعًا وةق 

ــمَّ منخَّ  مناــا كانــت ضــمن سلســلة  األدعيــة اــدوين عمليــة ُث
وسياسية ساهمت مسـاهمة ةاعلـة      علمية وأخالقية وعبادية

ــة و  ــه األم ــب اوجي ــن  الترع ــيط   ع ــد  وانش ــد اهل ــفأي ومدي ال
ــل  ــب الرعمـ ــوظيفي  جانـ ــًا والـ ــلوكيًاروحيـ ــة   سـ ــا   أدعيـ كمـ

ال مل وهـــذا الصـــحيفة الســـجادية وغ هـــا مـــن اجملـــامي  الكـــث 
ــ        ــاملة حلف ــة ش ــن عملي ــزء م ــو ج ــذي ه ــة ال ــدوين لألدعي  الت

واطورها عـ  اـاريخ   ويف  افاعلها خطو  االاصا  البشفي 
ــانية  ــامل اإلنس ــ منا ــاد  ي ــ  اهتم ــق   اإلســالدد  عل ــديد بتوثي الش

األدعية األدبيات الرعفةانية من الرعلود واملرعار  والتشفيرعات و
واوســي   الطــو ذه عوامــل التغذيــة هلــواقويــة والسـلوكيات  

مل واقنينهـا مبنـاهج علميـة ُمَبوّبـة ومفابـة      مبصادر عديـدال  شرعبها 
املــؤمن يتفاعــل مــ     اإلنســاخ  مل يــلق   ()خ املرعصــود أل

حــّدد لــه الطــو  الرعامــة  مل بــل وال مرعفةــة  بــال نظــاد األشــياء
فسـم  والقواعد الكليـة مل بـل زاد علـ  ذلـك بـأخ ةـّفع عليهـا ب       
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أكثـف مـن   قـو  ةيهـا والواجبـات و   الرعالقـات وبيـاخ احل  خارية 
حتـ     كـل شـيء   االاصا  م  اهلل سبحانه يف   َسَدْنَههذا 

ينبغي عليـه مفاعااهـا   ولوائث ضمن بنود  ةيه هوأدّبمل   دعائه 
ــا مناةـــذ أمـــاكنمل مثـــل الـــدعاء    ــالكة  مفضـــلة باعتبارهـ سـ

 األئمــةومفاقــد  األربرعــةالســتجابة الــدعاء مل كمــا   املســاجد  
مفغوبة وة ل ضَفُم أوقاتوغ ها مل وكذا ارعيني  () األيهار

بــّيَن و واآلذاخكوقــت الســحف وآخــف الليــل وعنــد نــزو  املطــف  
شــفائط الصــحة  ب االهتمــاد أيضــًا ضــفورال   ()املرعصــود 
 أهـل موروثـة عـن    األدعيـة مل وكلما كانت   الدعاء والكما  

ــت  ــو      ( )البي ــاخ خط ــا ة ــنن هل ــاد املق ــا النظ ــ  ةيه ويفاع
حتـ   ارعا  مل سبحانه وم  اهلل وسالكة  ق  مفتوحةاالاصا  اب

 ألنـه يقـو  لـه كـن ةيكـوخ مل      أخالداعي شـيقا   اإلنساخ أراد منذا
يكــوخ مصــداقا للحـــدي    مبتابرعتــه ملــا مــذكور مــن شــفائط       

 ـــن  يءعبــدي اطَــين تكـــن مثلــي تقــول للشــ     : ]القدســي  
يؤكـد   ()  الفسـو  أخمل بـل  اعتبايـا   لـي  هـذا  و [فيكون

الــدعاء مــخ ]و [الــدعاء ســالح املــؤمن] :علــ  ذلــك بقولــه 
الــت نفهــم ( )وغ هــا مــن روايــات املرعصــومني  [الَبــاد 

ــأث علــ  منهــا صــفحيًا أّخ الــدعاء ميتلــك   مــن مقيــق عظــيم  ا
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اسـتجابة  الصلة املطلوبـة بـاهلل ارعـا  وانـويف درا السـالكني و     
حتـ  اصـل   مل وا  ما وراء ذلك من أهـدا  وغايـات   الدعاء 

من  اهلل  خبني أّنهم مـ  ذنـبهم ومرعصـيتهم يلتجـأو    الدرجة باملذن
  دعــاء ورد ســبحانه بالــدعاء ويــأمنوخ ويستأنســوخ بــه كمــا   

فةـرت أدعـوك آمنـا وأسـألك مستأنسـا ال خانفـا        ] : االةتتـاح 
أّخ منضـاةة من    مل [إليكوال وجال  ُمِدال  عليك فيما قةدت فيه 

 هذنـ إبومـدحورا  رعـل الشـيطاخ خاسـقا ومنكسـفا     هذه الصلة جت
قائمـة  الة والبيثـة  سَـ ِفالَش يةالشـيطان  هحماوالا منفغم بالارعا  

ــ  باســـتمفار  ــفدات   علـ ــكيكات   مفـ ــبهات والتشـ زرع الشـ
وقضايا الرعقيدال وكل ما حيقـق الصـلة واالرابـا  بـاهلل      األدعية
عمــل الشــيطاخ ســواء كــاخ مل والرعبــادات مــن الطاعــات ارعــا  

فيبيـة اضـ  عقبـات    عـن يفيـق جتنيـد عناصـف خت     أدهلا مباشفًا 
 ألجـل وخلق أةانني َلْهويـة  ومرعوقات ملغومة باملفاسد الفكفية 

عن هـذه املناةـذ    اإلنساخ ومنبرعادقط  خطو  االاصا  عفقلة و
عـن   ومنشغاله ببدائل وهمية يتيه ويضي  ةيهـا اإلنسـاخ  السالكة 

ــة املقصــودال  ــه احلقيقي ــد  مل و غاياا ــذا الب عمــل للمــؤمنني مــن  ل
ــاعي  ــا  مج ــاونوخ ةيم ــنهميترع ــد   بي ــذه املفاس ــ  درأ ه ووأد عل

 خلق التوعية واثقي  اجلمـاه   األساليب الشيطانية عن يفيق
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 ســـالح ألنـــهواإلصـــفار عليـــه مواصـــلة الـــدعاء و وابصــ ها  
 شـاعت وخصوصـا حنـن   عصـف الغيبـة الـت       وعبادال  وافس

ــدماء     ــه الفــنت واهلــفج واملــفج والقحــط والغــالء وســفك ال ةي
 المل وكثــفوحزبيــة واكف يــة ويائفيــة  احمللمــة بــدواة  عنصــفية

  ممـا ال يسـ  التيارات واالنقسامات املتناقضة واملتناحفال وغ ها 
مل والــذي ينبغــي علينــا   مثــل هــذه الظــفو  هــو  املقــاد بيانــه 

 اإلمـاد علـي  داد كمـا قاهلـا   سَـ َو ة فاـ ِعالترعاوخ بورع واجتهـاد وَ 
()   ــفعية ــة الش ــة الوظيف ــةواأدي ــالص  بأمان ــارا ومنخ لتتق

ولكـي ال حيصـل اخـتال     مل  اتطابقاكن مل  منخمس ال الرعاملني 
 أخمنضـاةة من  الرعمـل    أيضـا   نظاد الرعمل اجلمـاعي مل وعلينـا   

مصيل الـالص مـن   التسديد وجل أنسترعني بدعاء الففج من 
ّننـا حباجـة ماّسـة    إةمل ومن ةـنت آخـف الزمـاخ    الظلم واالستبداد 

بنائنــا ومنخواننــا  من  متابرعــة اإلســالد الصــحيث واحلفــاظ علــ  أ 
مــن الشـــبهات والتشـــكيكات والتحفيفــات الدخيلـــة بـــدواة    

وحنـن  و اهلل سـبحانه وارعـا    ـوندعـ مقصودال وغ  مقصـودال مل  
( )مـاد احلجـة بـن احلسـن     إل  عصف الغيبـة ومـت قيـادال ا   

ــدالق ــواقرعي   ائـ ــزي الـ ــن   أخاملفكـ ــا مـ ــارجيرعلنـ ــه  هأنصـ وأعوانـ
ستشهدين بني يديه من أجل واملوامُلَسلِّمني ألمفه والذابّين عنه 
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 لتطبيــق مقيــق األمــل املنشــود   قيــاد دولتــه الرعامليــة املوعــودال
 .اإلسالد ونشف الرعدالة ورة  الظلم 
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 أدعية الفرج

 ًايسـ   ًااختالةالذي هو مورد حبثنا ( دعاء الففج)خيتل  
مـن جهـة   األخـفى  دعاء الففج املوجـود   كتـب األدعيـة    م  

مبـا  يم والتأخ  ببرعأل ةقفااـه أو اسـتبدا  برعـأل كلمااـه     التقد
   الـن  ف مبرعنـ ضُـ ال َا هـي ومن  التغـي مل  من غ  قصد ُيفادةها 

ــه  وهـــذا مل ومضـــمونه  ــا مـــن االخـــتال    روايتـ أو نـــااج منمـ
كــث ًا   هــذا وحيــدث  مل  ادوينــه والطــأ حصــو  االشــتباه 

فأوخ ةيقــمل حيتــا  القــّفاء    مثــل هــذاومل كتابــات النصــوص 
قـفاءال الـن     منحـفاز من بـاا  املختلفتني الكلمتني أو اجلملتني 

اآلخ من باا الرعلم والتوسـرعة   هانذكفوهذه منشارال مل  املقصود
اوجد أدعية كـث ال  كما و ملوالفائدال ومنرعًا لالشتباه   اإليالع 

عمـا حبثنـاه     كل يـًا  بأدعيـة الفـفج ختتلـ     أيضـًا  اسم  ُأخفى 
الترعبــد والــدعاء بهــا نــذكفها  ويصــث ويســتحباس هــذا الكــّف

لطلب الففج الـذي حنـن      اإلحلاحواوسرعة    اتميمًا للفائدال
الـذي يتأكـد ةيـه    وخصوصـًا   عصـف الغيبـة     منليهاحلاجة   ِّأَم

ــؤمنني      ــوائج املـ ــاء حـ ــفج وقضـ ــل الفـ ــب وارعجيـ ــدعاء بطلـ الـ
مل وةيمـا  من احملـتلني واإلرهـابيني والظـاملني    األبدي والالص 



 

 

 للمقّدس الغفيفي ...................  امُلِضلِّني اتُدعاء الَفَفج َوُشـــُبَه

 - 121 - 

مل ونسـألكم  الت وقـ  عليهـا اختيارنـا    األدعية هذه برعأل يأاي 
  . الدعاء   مظاخ اإلجابة 
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 نةو  األدعية

هـذا دعـاء صـاحب    : قا  الكفرعمي   البلد األمني : أواًل
 :وقد عل مه سجينًا ةأيلق سفاحه  ()األمف 

ُء ا َواْنَكَشـَل اْلِغطـا   اهِلي َعُظَم اْلَبالُء ا َوَبـِرَح اَصفـاُء ا  ]
ََــِ  الِســماُء ا َوأْنــَ    وْانَقَطــَع الِرجــاُء ا َوضــاَقِ  األْرُض َوُمِن
ــِدِ      ــِوُل يف الِشـ ََـ ــَك اْلُم ــَتَكى ا َوَعَلْيـ ــَك اْلُمْشـ ــَتَاُن َواَلْيـ اْلُمسـ

لــي األْمــِر وَصــلِّ علــى ُمَنِمــد  َوآِل ُمَنِمــد  أُ َوالِرخــاِء ا الّلهــِم 
َفـرِّْج  َوَعِرْفَتنا ِبذِلَك َمْنِزَلَتُهم ا َفُهم ا اّلِذيَن َفَرضَ  َعلْيَنا طاَعَت

َعّنا ِبَنقِِّهْم َفَرجـا  عـاِجال  َقريبـا  َ َلْمـِن اْلَبَةـِر أْو ُ ـَو أْقـَرُب يـا         
ــاني َفإِنُكمــا  ُمَنِمــُد يــا َعِلــيُّ  اِفيــاِن ا  يــا َعِلــيُّ يــا ُمَنّمــُد ِإْ ِفَي

ــا َموْ   ــراِن ا ي ــا ناِص ــراِني َفإِنُكم ــاِن   َواْنُة ــاِحَب الِزم ــا ص ــا ي الَن
أْدِرْ ِنــي أْدِرْ ِنــي أْدِرْ ِنــي الِســاَعَة     اْلغــْوَ  اْلغــْوَ  اْلغــْو َ  

َََجَل يا أرحَم الِراِحِمنَي ِبَنمِّ  َََجَل اْل َََجَل اْل الِساَعَة الِساَعَة اْل
 . [ُمَنِمد  َوآِلِه الطهاِ ِريَن

ــًا ــد اهلل ارعــا  والصــالال علــ    : ثاني ــِه حممــد  برعــد يجي   نّبي
() ُيقفأ هذا الدعاء وهو  : 
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الّلُهــِم ُ ــْن ِلَولِّيِّــَك احُلِجــِة اْبــِن اْلَنَســِن َصــَلواُتَك َعَليــِه  ]
 َوَعلى آباِنِه ِفي  ِذِه الِساَعِة َويف ُ لِّ ساَعة  َوِلّيا  وحاِفظا  وقاِنـدا 

وُتَمتَِّـُه فيهـا   وَدليال  َوَعْينا  َحّتى ُتسـِكَنُه أرَضـَك َطْوعـا     ِصرا اًًون
ُهِم علـى سـيِِّدنا   لـ وصلِّي اّلِتَك يا أرَحَم الراِحمني َمَطويال  بَرْح

 .  [ُمَنِمد  وعلى آِلِه الطيِّبني الطاِ رين
عل  قفاءال هذا الـذكف املـفوي عـن األمـاد      املواظبة:  ثالثًا 

 :     () اجلواد
َشْيٌء ِإْ ِفِني ما يا َمن َيكفي ِمْن ُ لِّ َشْيء  وال َيْكِفي ِمْنُه ]
 . [أَ ِمِني

 ()أمَ  املـؤمنني عليـًا    ()عل َم رسوُ  اهلل :  رابرعًا
هذا الدعاء الذي يتضمن اسرعة عشف حفةًا ُاـورث الفـفج عـن    

وأيضـــًا رواه  مل رواهـــا الصـــدو    الصـــا  ملالـــداعي بهـــا 
ــه مل      ــد األمــني  بتغــي  بســيط ةي ــه البل الشــيخ الكفرعمــي   كتاب

 : اقو   البلد األمني حي   ونذكف ما  
يا ِعماَد َمْن ال ِعماَد َلُه ا َويا ُذْخَر مْن ال ُذْخَر َلـُه ا َويـا   ]

َسَنَد َمْن ال َسَنَد َلُه ا َويا ِحْرمَس َمْن ال ِحْرمَس َلُه ا َويـا ِغيـاَ  مـْن    
ُه ا َويا َ ْنَز َمْن ال َ ْنَز لُه  ا  َويا ِعـِز َمـْن ال ِعـِز لَـ    ال ِغياَ  َلُه ا 

ََْفِو َويا َحَسَن  ََفاِء يـا َ ْنـَز       َيا َ ريَم ال الَتجـاُومِسا َويـا َعـْوَن اْلُضـ
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ــراِء ا  ــَي     اْلُفَق ــا ُمْنِج ــى ا َوي ــَذ الَغْرَق ــا ُمْنِق ــا عظــيَم الِرجــاِء َوي ي
َُِم يا ُمْفِضـُل  اهلْلكى ا يا ُمنِسُن يا ُمْجِمُل  ا أنـَ  اّلـذي   يا ُمْن

ََاُإ   َسَجَد َلَك َسواُد اّلليِل ا  َوُنوُر الِنهاِر ا َوَضْوُء اْلَقَمـِر ا َوُشـ
ا ا يا اهلل يـا اهلل يـا اهلل   َوَدِويُّ املاِء الِشمِس ا َوحفيُل الِشَجِر 

ال إلَه ِإاّل َأْنَ  َوْحَدَك ال َشِريَك َلَك ا يا رِباُه يا اهلُل َصلِّ علـى  
ََـــْل بنـــا مـــا أنـــَ  أ ُلـــ ُثـــمَّ ســـْل .  [ُهُمَنِمـــد  َوآِل ُمَنِمـــد  َوَاْف

    .حاَجَتك
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