هذا الكتاب
جيمع هذا الكتاب ثالثة آالف ومخسامئة حديث حول الذكر والدعاء ،إما بالدعوة
إليهام ،والرتغيب فيهام ،وبيان الفضل املتعلق هبام ،أو ببيان اهليئات التنفيذية لذلك.
وقد أوردنا فيه الصيغ املختلفة لألذكار واألدعية ،سواء تلك التي رويت عن رسول
اهلل  مبارشة ،أو رويت عن ورثته من أئمة اهلدى ،واملتوافقة مجيعا مع القرآن الكريم.
وقد اخرتنا تسميته بـ [معارج الذكر والدعاء] ،باعتبارمها ليسا جمرد ألفاظ تردد،
وإنام مها معارج ووسائل لتحقيق كل الغايات الكربى املرتبطة بالسري الصعودي التكاميل
لإلنسان.
وهلذا ُيطلق عىل الدعاء لقب [القرآن الصاعد] ،ألنه يعرب عن حاجات العبد التي
يطلبها من ربه ،كام أن القرآن املتنزل عىل رسول اهلل  يعرب عن القيم والتكاليف التي
يطلبها اهلل من عباده.
وبام أن الذكر والدعاء قد يقع فيهام الكثري من األخطاء املرتبطة بمعرفة اهلل تعاىل ،أو
كيفية التوجه إليه؛ فقد ورد يف املأثور عن رسول اهلل  وأئمة اهلدى ما يكفي للتدريب
عىل ذلك ،أو ما يكفي لالكتفاء به.
بل إن أذكارهم وأدعيتهم مدرسة متكاملة يف املعرفة باهلل وحقوقه ،والتأدب معه،
وكيفية السري إليه ،وغريها من النواحي حتى تلك التي ترتبط باحلاجات املختلفة.
لذلك أوردنا يف هذا الكتاب أكثر ما وجدناه منها ،مع التنبيه إىل أنا قطعنا األحاديث
الطويلة يف األدعية إىل قطع قصرية ،يسهل حفظها أو الدعاء هبا ،وقد اعتمدنا يف ذلك عىل
انتهاء املعنى يف كل قطعة.

سنة بال مذاهب
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املقدمة
جيمع هذا الكتاب ثالثة آالف ومخسامئة حديث حول الذكر والدعاء ،إما بالدعوة
إليهام ،والرتغيب فيهام ،وبيان الفضل املتعلق هبام ،أو ببيان اهليئات التنفيذية لذلك.
وقد أوردنا فيه الصيغ املختلفة لألذكار واألدعية ،سواء تلك التي رويت عن رسول
اهلل  مبارشة ،أو رويت عن ورثته من أئمة اهلدى ،واملتوافقة مجيعا مع القرآن الكريم.
وقد اخرتنا تسميته بـ [معارج الذكر والدعاء] ،باعتبارمها ليسا جمرد ألفاظ تردد،
وإنام مها معارج ووسائل لتحقيق كل الغايات الكربى املرتبطة بالسري الصعودي التكاميل
لإلنسان.
وهلذا ُيطلق عىل الدعاء لقب [القرآن الصاعد] ،ألنه يعرب عن حاجات العبد التي
يطلبها من ربه ،كام أن القرآن املتنزل عىل رسول اهلل  يعرب عن القيم والتكاليف التي يطلبها
اهلل من عباده.
وبام أن الذكر والدعاء قد يقع فيهام الكثري من األخطاء املرتبطة بمعرفة اهلل تعاىل ،أو
كيفية التوجه إليه؛ فقد ورد يف املأثور عن رسول اهلل  وأئمة اهلدى ما يكفي للتدريب عىل
ذلك ،أو ما يكفي لالكتفاء به.
بل إن أذكارهم وأدعيتهم مدرسة متكاملة يف املعرفة باهلل وحقوقه ،والتأدب معه،
وكيفية السري إليه ،وغريها من النواحي حتى تلك التي ترتبط باحلاجات املختلفة.
لذلك أوردنا يف هذا الكتاب أكثر ما وجدناه منها ،مع التنبيه إىل أنا قطعنا األحاديث
الطويلة يف األدعية إىل قطع قصرية ،يسهل حفظها أو الدعاء هبا ،وقد اعتمدنا يف ذلك عىل
انتهاء املعنى يف كل قطعة.
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وقد دعانا إىل ذلك ما نراه يف الواقع من النفور من األدعية الطويلة ،أو عدم التمكن
من االستفادة منها ،أو من أجزائها املختلفة ،ولذلك كان يف ذلك التقطيع مصالح كثرية
متعددة ،منها ما يرجع إىل استعامل الدعاء نفسه ،ومنها ما يرجع إىل االستفادة منه يف نواحي
االستدالل واالستنباط.
وقد وضعنا يف التوثيق املرتبط بكل دعاء املصدر أو املرجع الذي يوجد فيه ،ولذلك
يمكن ملن أعجبته أي قطعة من القطع ،أن يرجع للدعاء كامال؛ فيكون اجلزء مرغبا يف
الكل.
وننبه إىل أنا مل نورد يف هذا الكتاب أكثر األدعية التي أوردناها يف الكتب السابقة
حرصا عىل االختصار ،ومنها مثال دعاء اجلوشن الكبري الذي أوردناه يف كتاب [اجلالل
واجلامل اإلهلي] ،ودعاء كميل ،والذي أوردناه يف كتاب [األنبياء واهلدي املقدس] ،وغريها
من األدعية املرتبطة بالشعائر التعبدية ونحوها.
وننبه كذلك إال أنا مل نبالغ يف رد األحاديث املرتبطة باألدعية بسبب أسانيدها ،بل
راعينا صحة املعنى ،ومجال التعبري عنه ،وهو كاف يف قبول الدعاء ،سواء صحت نسبته
سندا أو مل تصح ،ألنه ال يبتدع عبادة جديدة ،وال يعد بجزاء مبالغ فيه ،قد يرصف عن سائر
األعامل ،وهلذا اهتممنا بذكر األدعية دون األجور املرتبطة هبا ،إال ما كان صحيحا واردا يف
املصادر املعتربة.
وقد قسمنا األحاديث الواردة يف الكتاب إىل اثني عرش فصال ،تضمن كل واحدا
منها معراجا يصعد به املؤمن إىل مراقي الكامل ،وهذه املعارج هي:
أوال ـ معراج الفضل والكامل :وهو املعراج الذي حيقق االحتساب والنية
واإلخالص ،باإلضافة إىل أنه يبي مدى أمهية ما ُيذكر فضله ،لتزداد رغبة النفس فيه ،وقد
10

أوردنا فيه ما ورد حول فضل الذكر ،وما ورد حول فضل الدعاء
ثانيا ـ معراج الكثرة والدوام :وهو املعراج الذي جيعل من الكثرة والدوام وسائل
للسري الرسيع إىل اهلل ،والكامل املرتبط بذلك السري ،وقد أوردنا فيه ما ورد حول فضل كثرة
الذكر ..وما ورد حول فضل الدوام واالستمرار.
ثالثا ـ معراج االنتقاء واالختيار :وهو املعراج الذي يرغب فيام ورد يف النصوص
املقدسة من القرآن والسنة املطهرة من ألفاظ وتراكيب معينة يف الذكر ،هلا دور كبري يف السري
التحققي إىل اهلل تعاىل ،وقد أوردنا فيه ما ورد حول فضل البسملة ..وما ورد حول فضل
التسبيح ..وما ورد حول فضل احلمد ..وما ورد حول فضل التهليل ..وما ورد حول فضل
التكبري ..وما ورد حول فضل احلوقلة ..وما ورد حول االستثناء باملشيئة.
رابعا ـ معراج الثناء والتمجيد :وهو املعراج الذي يعلم املؤمن كيف يتأدب أثناء
دعائه بعدم االكتفاء بطلب حاجاته ،وإنام يقدم هلا بالثناء عىل ربه ومتجيده وتسبيحه ،ليكون
الدعاء وسيلة للرتقي واملعرفة ،وقد أوردنا فيه ما ورد حول األسامء والصفات ..وما ورد
حول احلمد والثناء.
خامسا ـ معراج األزمنة واألمكنة :وهو املعراج الذي يعلم املؤمن كيف يستثمر
الزمان واملكان والنفحات املرتبطة هبام لطلب حاجاته ،أو السري إىل ربه ،وقد أوردنا فيه ما
ورد حول األذكار واألدعية املرتبطة بالصباح واملساء ..وبآناء الليل ..وبأزمنة الشعائر..
وبأزمنة الظواهر ..وباألزمنة املباركة ..وباألمكنة املباركة.
سادسا ـ معراج الرضورات واحلاجات :وهو املعراج الذي يربط الرضورات
واحلاجات املعيشية للمؤمن بذكر ربه ودعائه له ،حتى ال تصبح تلك احلاجات حجابا بينه
وبي كامله ،وقد أوردنا فيه ما ورد حول األكل والرشب ..وما ورد حول النوم واليقظة..
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وما ورد حول الطهارة والنظافة ..وما ورد حول اللباس والزينة ..وما ورد حول الركوب
والسفر ..وما ورد حول البيوت واملجالس ..وما ورد حول شؤون املعيشة ..وما ورد حول
اآلداب االجتامعية.
سابعا ـ معراج اإلجابة واالستجابة :وهو املعراج الذي يعلم املؤمن صدق وعد اهلل
بإجابته لدعاء عباده ،ويف نفس الوقت يعلمه برشوط اإلجابة ،وأهلها ،وموانعها ،وقد
أوردنا فيه ما ورد حول إجابة اهلل لعباده ..وما ورد حول موانع اإلجابة ..وما ورد حول
أهل اإلجابة.
ثامنا ـ معراج األدب واخلشوع :وهو املعراج الذي يعلم املؤمن كيف يتأدب مع ربه
أثناء ذكره أو دعائه له ،وقد أوردنا فيه ما ورد حول اآلداب الباطنة ..وما ورد حول اآلداب
الظاهرة ..وما ورد حول املحظورات واملكروهات.
تاسعا ـ معراج التزكية والرتقية :وهو املعراج الذي جيعل من الذكر والدعاء وسائل
للرتبية بكافة أشكاهلا ،سواء تلك التي ترتبط بالسري إىل اهلل ،أو تلك التي ترتبط بالعالقات
املختلفة مع النفس واخللق ،وقد أوردنا فيه ما ورد حول التخلية والتصفية ..وما ورد حول
التحلية والرتقية.
عارشا ـ معراج االستعاذة والتحصن :وهو املعراج الذي يعلم املؤمن كيف يستعيذ
بربه ،ويتحصن به من كل املكاره التي تنزل به ،أو خياف أن تنزل به ،وقد أوردنا فيه ما ورد
حول فضل االستعاذة وتأثريها ..وما ورد من االستعاذات املأثورة.
احلادي عرش ـ معراج االستغاثة والطلب :وهو املعراج الذي يعلم املؤمن كيف يلجأ
إىل ربه لتحقيق حاجاته ومصاحله ،أو لدفع ما ينزل به من البالء ،وقد أوردنا فيه ما ورد
حول االستغاثة لدفع البالء ..وما ورد حول طلب احلاجات املختلفة.
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الثاين عرش ـ معراج الوالء والرباء :وهو املعراج الذي يعلم املؤمن كيف يستعمل
الدعاء وسيلة لتحقيق الوالء والرباء ،حتى ال يبقى الدعاء حمصورا يف عامل النفس ،وإنام
تكون له أدواره املرتبطة باملجتمع ،بل باألمة مجيعا ،وقد أوردنا فيه ما ورد حول الوالء
والدعاء للمؤمني ..وما ورد حول الرباء والدعاء عىل املعتدين.
وننبه يف األخري إىل أنا مل نبالغ كثريا يف توثيق األحاديث املرتبطة هبذا الباب ،وهلذا
اكتفينا بذكر مصادر أو مراجع حمدودة لكل حديث ،مع العلم أن أكثر األحاديث الواردة
يف املصادر السنية يوجد نظري هلا يف املصادر الشيعية ،وهلذا اكتفينا بإيرادها يف املصادر
السنية ،مع التوثيق هلا.
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معراج الفضل والكامل
املعراج األول من معارج الذكر والدعاء [معراج الفضل والكامل] ،وإىل هذا املعراج
وين َأ ْذ ُكر ُكم و ْاش ُكروا يِل و َال َت ْك ُفر ي
اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :فا ْذ ُك ُر ي
ون﴾ [البقرة ،]152 :ومثلها
َ
ْ ْ َ
ُ
ُ
اآليات الكثرية من القرآن الكريم التي تشري إىل أن كل الفضائل التي يرتقي هبا اإلنسان يف
معارج الكامل مرتبطة بمدى توجهه بقلبه وقالبه هلل تعاىل؛ وال يتحقق ذلك بكامله إال يف
الذكر والدعاء ،ذلك أنه توجه حمض خالص غري مشوب بأي شائبة.
وهلذا وردت األحاديث الكثرية يف بيان الفضل العظيم الذي م ّن اهلل به عىل من
يذكره أو يدعوه ،وقد خصصنا هذا الفصل ببعضها أو بام كان حمضا خالصا هبذا الباب،
وإال فإن كل الكتاب يبي فضل الذكر والدعاء ،إما عىل سبيل العموم ببيان فضل الذكر
عموما ،أو عىل سبيل اخلصوص ببيان فضل بعض األذكار أو األدعية.
وقد جعلنا أحاديث الفضائل أول الفصول ،باعتبارها الداعية لالحتساب والنية
واإلخالص ،باإلضافة إىل كوهنا تبي مدى أمهية ما ُيذكر فضله ،لتزداد رغبة النفس فيه.
وقد قسمت هذا الفصل إىل قسمي:
األول :ما ورد حول فضل الذكر
الثاين :ما ورد حول فضل الدعاء
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أوال ـ ما ورد حول فضل الذكر
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
الذكر ] ،وهي تتوافق مع اآليات القرآنية الكثرية الداعية إىل ذكر اهلل ،بل كثرة ذكره ،وتعد
باألجر العظيم عىل ذلك.
ومن األمثلة عنها ،بل من أعظمها قوله تعاىلَ ﴿ :فا ْذ ُك ُر ي
وين َأ ْذ ُك ْر ُك ْم َو ْاش ُك ُروا يِل َو َال
َت ْك ُفر ي
ون﴾ [البقرة ،]152 :والتي تعترب ذكر اهلل لعبده ،والذي يدل عىل قبوله ورضاه ،منوطا
ُ
بذكر العبد لربه.
ومثل ذلك اآليات التي تعد بالفالح الذاكرين هلل ،كقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا
ون﴾ [األنفال ،]45 :وقولهَ ﴿:فإي َذا ُق يضي ي
إي َذا َل يقي ُت ْم في َئ ًة َفا ْث ُب ُتوا َوا ْذ ُك ُروا اهللََّ كَثي ًريا َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلي ُح َ
ت
َ
ي
َرشوا ييف ْاألَ ْر ي
ض َوا ْب َت ُغوا يم ْن َف ْض يل اهللَّي َوا ْذ ُك ُروا اهللََّ كَثي ًريا َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلي ُح َ
ون﴾
َّ
الص َال ُة َفا ْنت ُ
[اجلمعة ،]10 :والفالح اسم جامع لكل أنواع املكارم التي وعد اهلل هبا عباده ،سواء ما وصفه
منها ،أو ما ظل خمبأ يف خزائن الغيب اإلهلي.
وهلذا؛ فإن كل األحاديث املرتبطة بفضل الذكر تفصل املصاديق التي ينطبق عليها
ذلك الفالح.
ونحب أن ننبه هنا إىل أن ما ورد من األحاديث يف فضل الذكر عىل غريه من األعامل،
ال يعني حتقريها أو االنتقاص منها ،أو الدعوة إىل تركها ،أو استبداهلا بالذكر؛ وإنام تعني أن
الذاكر املامرس لتلك األعامل أفضل من الغافل الذي يامرسها من دون اصطحاهبا بالذكر،
ي
الص َال َة
ذلك أن الذكر هو روحها ورسها وحياهتا ،كام قال تعاىل عن الصالةَ ﴿ :و َأق يم َّ
يي
لذك يْري﴾ [طه]14 :
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1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل يقول :أنا مع عبدي إذا هو ذكرين
وحتركت يب شفتاه(.)1
[احلديث ]2 :عن أيب سعيد اخلدري ،قال :قيل :يا رسول اهلل ،أي الناس أعظم
درجة؟ قال :الذاكرين اهلل(.)2
[احلديث ]3 :قال رسول اهلل  :قال اهلل عز وجل :إن أوليائي من عبادي وأحبائي
من خلقي الذين يذكرون بذكري ،واذكر بذكرهم(.)3
[احلديث ]4 :قال رسول اهلل  :إن من الناس مفاتيح لذكر اهلل؛ إذا رؤوا ذكر
اهلل(.)4
[احلديث ]5 :قال رسول اهلل  :أال أنبئكم بخياركم؟ ..خياركم الذين إذا رؤوا
ذكر اهلل عز وجل (.)5
[احلديث ]6 :قال رسول اهلل  :ما توطن ٌ
مسلم املساجد للصالة والذكر،
رجل
ٌ
إال تبشبش اهلل له كام يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم(.)6
[احلديث ]7 :قال رسول اهلل  :أال انبئكم بخري أعاملكم ،وأرضاها عند مليككم،

( )1ابن ماجة ،1246/2 :أمحد.8 647/3 :

( )4املعجم الكبري.6 205/10 :

( )2شعب اإليامن.419/1 :

( )5ابن ماجة ،1379/2 :أمحد.0 442/10 :

( )3حلية األولياء ،6/1 :املعجم األوسط.203/1 :

( )6ابن ماجة ،262/1 :أمحد.220/3 :
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وأرفعها يف درجاتكم ،وخري لكم من إعطاء الذهب والورق ،ومن أن تلقوا عدوكم
فترضبوا أعناقهم ويرضبوا أعناقكم؟ قالوا :وما ذاك يا رسول اهلل؟! قال :ذكر اهلل(.)1
[احلديث ]8 :قال رسول اهلل  :أكثروا ذكر اهلل عز وجل عىل كل حال؛ فإنه ليس
ٌ
عمل أحب إىل اهلل تعاىل وال أنجى لعبد من كل سيئة يف الدنيا واآلخرة من ذكر اهلل ،قالوا:
وال القتال يف سبيل اهلل؟ قال :لوال ذكر اهلل مل يؤمر بالقتال يف سبيل اهلل ،ولو اجتمع الناس
عىل ما أمروا به من ذكر اهلل تعاىل ما كتب اهلل القتال عىل عباده ،فإن ذكر اهلل تعاىل ال يمنعكم
من القتال يف سبيله ،بل هو ٌ
عون لكم عىل ذلك ،قالوا :يا رسول اهلل ،فإن ذكر اهلل ال يكفينا
من اجلهاد ،قال :وال اجلهاد يكفي من ذكر اهلل ،وال يصلح اجلهاد إال بذكر اهلل ،وإنام اجلهاد
شعب ٌة من شعب ذكر اهلل ،وطوبى ملن أكثر يف اجلهاد من ذكر اهلل ،وكل كلمة بسبعي ألف
حسنة ،كل حسنة بعرش ،وعند اهلل من املزيد ما ال حيصيه غريه(.)2
[احلديث ]9 :قال رسول اهلل  :من أعطي أربعا أعطي أربعا ،وتفسري ذلك يف
كتاب اهلل عز وجل ..:من أعطي الذكر ذكره اهلل؛ ألن اهلل يقول﴿ :ا ْذ ُك ُر ي
وين َأ ْذ ُك ْر ُك ْم
و ْاش ُكروا يِل و َال َت ْك ُفر ي
ون﴾ [البقرة.)3( ]152 :
َ
َ
ُ
ُ
وين َأ ْذ ُكر ُكم و ْاش ُكروا يِل و َال َت ْك ُفر ي
[احلديث ]10 :قال رسول اهلل ﴿ :ا ْذ ُك ُر ي
ون﴾
َ
ْ ْ َ
ُ
ُ
[البقرة]152 :يقول :اذكروين يا معرش العباد بطاعتي ،أذكركم بمغفريت(.)4
[احلديث ]11 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل تعاىل :أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معه
إذا ذكرين؛ فإن ذكرين يف نفسه ذكرته يف نفيس ،وإن ذكرين يف مأل ذكرته يف مأل خري منهم(.)5

( )1ابن ماجة1245/2 :؛ الكايف.499/2 :

( )4الفردوس.150/3 :

( )2كنز العامل 243/2 :عن ابن صرصي يف أماليه.

( )5البخاري ،2694/6 :مسلم.2061/4 :

( )3شعب اإليامن.126/4 :
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[احلديث ]12 :قال رسول اهلل  :سبق املفردون ،قالوا :وما املفردون يا رسول
اهلل؟ قال :املستهرتون يف ذكر اهلل؛ يضع الذكر عنهم أثقاهلم ،فيأتون يوم القيامة خفافا(.)1
[احلديث ]13 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل يقول :إن عبدي كل عبدي
الذي يذكرين وهو مالق قرنه(.)2
[احلديث ]14 :قال رسول اهلل  :ذاكر اهلل يف الغافلي كالذي يقاتل عن الفارين،
وذاكر اهلل يف الغافلي مثل املصباح يف البيت املظلم ،وذاكر اهلل يف الغافلي مثل الشجرة
اخلرضاء يف وسط الشجر ،وذاكر اهلل يف الغافلي يعرفه اهلل مقعده من اجلنة ،وذاكر اهلل يف
الغافلي يغفر اهلل له بعدد كل فصيح وأعجمي ،فالفصيح بنو آدم واألعجمي البهائم(.)3
[احلديث ]15 :عن ابن عباس ،قال :مر النبي  بعبد اهلل بن رواحة األنصاري
وهو يذكر أصحابه ،فقال رسول اهلل  :أما إنكم املأل الذين أمرين اهلل أن أصرب نفيس
ي
ي
ِش ُي يريدُ َ
رب َن ْف َس َك َم َع ا َّل يذي َن َيدْ ُع َ
ون
معكم ،ثم تال هذه اآليةَ ﴿ :و ْ
اص ي ْ
ون َر َّ ُهب ْم بيا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َو ْج َه ُه َو َال َت ْعدُ َع ْين َ
احل َي ياة الده ْن َيا َو َال ُتطي ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن يذك يْرنَا َوا َّت َب َع
َاك َعن ُْه ْم ُت يريدُ يزينَ َة ْ َ
َه َوا ُه َوك َ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ًطا﴾ [الكهف ،]28 :أما إنه ما جلس عدتكم إال جلس معهم عدهتم من
املالئكة ،إن سبحوا اهلل سبحوه ،وإن محدوا اهلل محدوه ،وإن كربوا اهلل كربوه ،ثم يصعدون،
فيقولون :يا ربنا ،عبادك سبحوك فسبحنا ،وكربوك فكربنا ،ومحدوك فحمدنا ،فيقول ربنا:
ٌ
يا مالئكتي ،أشهدكم أين قد غفرت هلم ،فيقولون :فيهم ٌ
وفالن اخلطاء! فيقول :هم
فالن
القوم ال يشقى هبم جليسهم(.)4
[احلديث ]16 :عن أيب عثامن ،قال :كان سلامن يف عصابة يذكرون اهلل ،فمر هبم

( )1الرتمذي ،577/5 :كنزالعامل.417/1 :

( )3حلية األولياء.181/6 :

( )2الرتمذي.570/5 :

( )4املعجم الصغري ،109/2 :حلية األولياء.117/5 :
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رسول اهلل  ،فجاءهم قاصدا حتى دنا منهم ،فكفوا عن احلديث إعظاما لرسول اهلل .
فقال :ما كنتم تقولون؟ فإين رأيت الرمحة تنزل عليكم ،فأحببت أن أشارككم فيها! (.)1
[احلديث ]17 :قال رسول اهلل  :ال يقعد قو ٌم يذكرون اهلل عز وجل إال حفتهم
املالئكة ،وغشيتهم الرمحة ،ونزلت عليهم السكينة ،وذكرهم اهلل فيمن عنده(.)2
[احلديث ]18 :قال رسول اهلل  :ما اجتمع قو ٌم عىل ذكر فتفرقوا عنه إال قيل هلم:
قوموا مغفورا لكم(.)3
[احلديث ]19 :قال رسول اهلل  :ما من قوم اجتمعوا يذكرون اهلل ال يريدون
بذلك إال وجهه ،إال ناداهم مناد من السامء أن قوموا مغفورا لكم ،فقد بدلت سيئاتكم
حسنات(.)4
[احلديث ]20 :عن جابر :خرج علينا النبي  ،فقال :يا أُّيا الناس ،إن هلل رسايا
من املالئكة حتل وتقف عىل جمالس الذكر يف األرض ،فارتعوا يف رياض اجلنة ،قالوا :وأين
رياض اجلنة؟ قال :جمالس الذكر ،فاغدوا وروحوا يف ذكر اهلل ،وذكروه أنفسكم(.)5
[احلديث ]21 :قال رسول اهلل  :ليبعثن اهلل أقواما يوم القيامة يف وجوههم النور
عىل منابر اللؤلؤ ،يغبطهم الناس ،ليسوا بأنبياء وال شهداء؛ هم املتحابون يف اهلل من قبائل
شتى وبالد شتى ،جيتمعون عىل ذكر اهلل يذكرونه(.)6
[احلديث ]22 :قال رسول اهلل  :اذكر اهلل؛ فإنه ٌ
عون لك عىل ما تطلب(.)7
[احلديث ]23 :قال رسول اهلل  :اختذوا ذكر اهلل جتارة ،يأتكم الرزق بغري
( )1احلاكم.210/1 :

( )5احلاكم672/1 :؛ مكارم األخالق.78/2 :

( )2مسلم2074/4 :؛ مكارم األخالق.85/2 :

( )6كنزالعامل 438/1 :عن املعجم الكبري.

( )3اإلصابة.175/3 :

( )7اخلصال :ص  ،525معاين األخبار :ص 334؛ املعجم الكبري:

( )4أمحد ،6 286/4 :مسند أيب يعىل.161/4 :

.157/2
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بضاعة(.)1
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
مكتوب يف التوراة التي مل تغري أن موسى عليه
[احلديث ]24 :قال رسول اهلل :
ٌ
أقريب أنت مني فأناجيك ،أم بعيدٌ فأنأديك؟ فأوحى إليه:
السالم سأل ربه فقال :يا رب،
ٌ
يا موسى ،أنا جليس من ذكرين ،فقال موسى :فمن يف سرتك يوم ال سرت إال سرتك؟ فقال:
الذين يذكروين فأذكرهم ،ويتحابون يف فأحبهم ،فأولئك الذين إذا أردت أن أصيب أهل
األرض بسوء ذكرهتم فدفعت عنهم هبم(.)2
[احلديث ]25 :قال رسول اهلل  :ما من صباح وال رواح إال وبقاع األرض ينادي
ذاكر هلل تعاىل ،أو عبدٌ وضع جبهته عليك ساجدا
بعضها بعضا :يا جارة ،هل مر بك اليوم ٌ
هلل؟ فمن قائلة :ال ،ومن قائلة :نعم ،فإذا قالت :نعم ،اهتزت وانرشحت ،وترى أن هلا فضال
عىل جارهتا(.)3
[احلديث ]26 :قال رسول اهلل  :قالت احلواريون لعيسى :يا روح اهلل من
نجالس؟ قال :من يذكركم اهلل رؤيته ،ويزيد يف علمكم منطقه ،ويرغبكم يف اآلخرة
عمله(.)4
[احلديث ]27 :قال رسول اهلل  يف وصف أولياء اهلل :تنعم الناس بالدنيا ،وتنعموا
بذكر اهلل(.)5
[احلديث ]28 :قال رسول اهلل  :إنام جعل الطواف بالبيت ،وبي الصفا واملروة،

( )1الفردوس ،119/2 :فردوس األخبار.193/2 :

( )4الكايف ،39/1 :حتف العقول :ص .44

( )2عدة الداعي :ص  ،235الكايف.496/2 :

( )5إرشاد القلوب :ص .135

( )3مكارم األخالق ،373/2 :بحار األنوار.84/77 :
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ورمي اجلامر؛ إلقامة ذكر اهلل(.)1
[احلديث ]29 :قال رسول اهلل  :إن أرشف احلديث ذكر اهلل تعاىل ،ورأس احلكمة
طاعته ،وأصدق القول وأبلغ املوعظة وأحسن القصص كتاب اهلل(.)2
[احلديث ]30 :قال رسول اهلل  :قال سبحانه﴿ :ا ْذ ُك ُر ي
م﴾ [البقرة]152 :
وين َأ ْذ ُك ْر ُك ْ
بنعمتي ،واذكروين بالطاعة والعبادة أذكركم بالنعم واإلحسان والرمحة والرضوان(.)3
ي
ْرب ﴾ [العنكبوت ]45 :ذكر اهلل تعاىل
[احلديث ]31 :قال رسول اهلل َ ﴿ :و َلذك ُْر اهللَّي َأك َ ُ
إياكم أكرب من ذكركم إياه(.)4
جاثم من الشيطان ،فإذا ذكر اسم
[احلديث ]32 :قال رسول اهلل  :عىل كل قلب
ٌ
اهلل خنس الشيطان وذاب ،وإذا ترك الذكر التقمه الشيطان فجذبه وأغواه واستزله
وأطغاه(.)5
[احلديث ]33 :قال رسول اهلل  :رأيت رجال من أمتي قد احتوشته الشياطي،
فجاءه ذكر اهلل عز وجل فنجاه من بينهم(.)6
[احلديث ]34 :قال رسول اهلل  :إذا دخل الرجل بيته ،فذكر اهلل عند دخوله وعند
طعامه ،قال الشيطان :ال مبيت لكم وال عشاء ،وإذا دخل فلم يذكر اهلل عند دخوله ،قال
الشيطان :أدركتم املبيت ،وإذا مل يذكر اهلل عند طعامه ،قال :أدركتم املبيت والعشاء(.)7
[احلديث ]35 :قال رسول اهلل  :ثالث ٌة معصومون من إبليس وجنوده :الذاكرون

( )1أبو داود ،179/2 :أمحد.5 331/9 :

( )5عدة الداعي :ص  ،192إرشاد القلوب :ص .61

( )2من ال حيرضه الفقيه ،402/4 :األماِل للصدوق :ص .576

( )6فضائل األشهر الثالثة :ص 112؛ املعجم الكبري.282/25 :

( )3عدة الداعي :ص  ،238بحار األنوار.163/93 :

( )7مسلم ،1598/3 :أبو داود.347/3 :

( )4الفردوس ،406/4 :الدر املنثور 466/6 :عن ابن السني وابن
مردويه.
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هلل ،والباكون من خشية اهلل ،واملستغفرون باألسحار(.)1
[احلديث ]36 :قال رسول اهلل  :من اعطي لسانا ذاكرا ،فقد أعطي خري الدنيا
واآلخرة(.)2
[احلديث ]37 :قال رسول اهلل  :قال اهلل عز وجل :إذا أردت أن أمجع للمسلم
خري الدنيا واآلخرة ،جعلت له قلبا خاشعا ،ولسانا ذاكرا ،وجسدا عىل البالء صابرا،
وزوجة مؤمنة(.)3
[احلديث ]38 :قال رسول اهلل  :اذكر اهلل عند مهك إذا مهمت ،وعند لسانك إذا
حكمت ،وعند يدك إذا قسمت(.)4
[احلديث ]39 :قال رسول اهلل  يف احلديث القدس :إن أهل اخلري وأهل اآلخرة
أعينهم باكي ٌة ،وقلوهبم ذاكرةٌ؛ إذا كتب الناس من الغافلي كتبوا من الذاكرين(.)5
[احلديث ]40 :قال رسول اهلل  :إذا خلوت فأكثر ذكر اهلل(.)6
[احلديث ]41 :قال رسول اهلل  :سبع ٌة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله،
منهم ٌ
رجل ذكر اهلل خاليا ففاضت عيناه(.)7
[احلديث ]42 :قال رسول اهلل  :كل كالم ال يبدأ يف أوله بذكر اهلل فهو أبرت(.)8
[احلديث ]43 :قال رسول اهلل  :إن املالئكة يمرون عىل حلق الذكر ،فيقومون
عىل رؤوسهم ،ويبكون لبكائهم ،ويؤمنون لدعائهم ،فإذا صعدوا إىل السامء ،يقول اهلل

( )1إرشاد القلوب :ص 196؛ كنز العامل 3 841/15 :عن أيب الشيخ

( )5إرشاد القلوب :ص  ،201بحار األنوار.24/77 :

يف الثواب.

( )6جامع األخبار :ص .512

( )2الكايف.499/2 :

( )7املحق :النقص واملحو واإلبطال.

( )3الكايف ،327/5 :دعائم اإلسالم.194/2 :

( )8عمل اليوم والليلة للنسائي :ص  ،346أمحد.281/3 :

( )4كنز الفوائد ،31/2 :بحار األنوار.171/77 :
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تعاىل :يا مالئكتي أين كنتم؟ ـ وهو أعلم ـ فيقولون :يا ربنا إنا حرضنا جملسا من جمالس
الذكر ،فرأينا أقواما يسبحونك ويمجدونك ويقدسونك ،وخيافون نارك ،فيقول اهلل
سبحانه :يا مالئكتي ،ازووها عنهم واشهدكم أين قد غفرت هلم ،وآمنتهم مما خيافون،
فيقولون :ربنا ،إن فيهم فالنا وإنه مل يذكرك! فيقول :قد غفرت له بمجالسته هلم؛ فإن
الذاكرين من ال يشقى هبم جليسهم(.)1
[احلديث ]44 :قال رسول اهلل  :من أكثر ذكر اهلل رزقه اهلل(.)2
[احلديث ]45 :قال رسول اهلل  :كل أحد يموت عطشان ،إال ذاكر اهلل(.)3
[احلديث ]46 :قال اإلمام عيل :دخلت السوق فابتعت حلام بدرهم ،وذرة بدرهم،
فأتيت به فاطمة (بنت رسول اهلل  ،)حتى إذا فرغت من اخلبز والطبخ قالت :لو دعوت
مضطجع ،وهو يقول :أعوذ باهلل من اجلوع ضجيعا ،فقلت له :يا رسول
أيب ،فأتيته وهو
ٌ
اهلل ،إن عندنا طعاما ،فقام واتكأ عيل ،ومضينا نحو فاطمة ،فلام دخلنا :قال :هلم طعامك
يا فاطمة ،فقدمت إليه الربمة والقرص ،فغطى القرص وقال :اللهم بارك لنا يف طعامنا..
ثم قال :اغريف لعائشة فغرفت ،ثم قال :اغريف ألم سلمة فغرفت ،فام زالت تغرف حتى
وجهت إىل نسائه قرصة قرصة ومرقا ،ثم قال :اغريف ألبيك وبعلك ،ثم قال :اغريف وكيل
وأهدي جلاراتك ،ففعلت ،وبقي عندهم أياما يأكلون(.)4
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:

( )1عدة الداعي :ص  ،241أعالم الدين :ص .280

( )3الدعوات :ص .237

( )2دعائم اإلسالم.116/2 :

( )4قرب اإلسناد :ص .325
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[احلديث ]47 :قال اإلمام عيل :ذاكر اهلل سبحانه جمالسه(.)1
[احلديث ]48 :قال اإلمام عيل :أهل الذكر ،أهل اهلل وخاصته(.)2
[احلديث ]49 :قال اإلمام عيل يف وصف الصادقي من شيعته :يصبح وشغله
الذكر ،ويميس ومهه الشكر ،خاشعا قلبه ،ذاكرا ربه بينا صربه ،كثريا ذكره(.)3
[احلديث ]50 :قال اإلمام عيل :طوبى لنفس أدت إىل رهبا فرضها ،وعركت بجنبها
بؤسها ،وهجرت يف الليل غمضها ..يف معرش أسهر عيوهنم خوف معادهم ،وجتافت عن
مضاجعهم جنوهبم ،ومههمت بذكر رهبم شفاههم ،وتقشعت بطول استغفارهم ذنوهبم،
﴿ ُأو َلئي َك يحزْ ُب اهللَّي َأ َال إي َّن يحزْ َب اهللَّي ُه ُم املُْ ْفلي ُح َ
ون﴾ [املجادلة]22 :
[احلديث ]51 :قال اإلمام عيل :إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل الذكر جالء للقلوب،
تسمع به بعد الوقرة ،وتبرص به بعد العشوة ،وتنقاد به بعد املعاندة ،وما برح هلل ـ عزت آالؤه
ـ يف الربهة بعد الربهة ،ويف أزمان الفرتات ،عبا ٌد ناجاهم يف فكرهم ،وكلمهم يف ذات
عقوهلم ،فاستصبحوا بنور يقظة يف األبصار واألسامع واألفئدة ،يذكرون بأيام اهلل ،وخيوفون
مقامه ،بمنزلة األدلة يف الفلوات ،من أخذ القصد محدوا إليه طريقه ،وبرشوه بالنجاة ،ومن
أخذ يمينا وشامال ذموا إليه الطريق ،وحذروه من اهللكة ،وكانوا كذلك مصابيح تلك
الظلامت ،وأدلة تلك الشبهات ،وإن للذكر ألهال ،أخذوه من الدنيا بدال ،فلم تشغلهم
بيع عنه ،يقطعون به أيام احلياة ،وُّيتفون بالزواجر عن حمارم اهلل يف أسامع
جتار ٌة وال ٌ
الغافلي ،ويأمرون بالقسط ويأمترون به ،وينهون عن املنكر ويتناهون عنه ،فكأنام قطعوا
الدنيا إىل اآلخرة وهم فيها ،فشاهدوا ما وراء ذلك ،فكأنام اطلعوا غيوب أهل الربزخ يف

( )1غرر احلكم :ح .5159

( )3مطالب السؤول :ص 54؛ التمحيص :ص .72

( )2غرر احلكم :ح .1467
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طول اإلقامة فيه ،وحققت القيامة عليهم عداهتا ،فكشفوا غطاء ذلك ألهل الدنيا ،حتى
كأهنم يرون ما ال يرى الناس ،ويسمعون ما ال يسمعون ،فلو مثلتهم لعقلك ـ يف مقاومهم
املحمودة ،وجمالسهم املشهودة ،وقد نرشوا دواوين أعامهلم ،وفرغوا ملحاسبة أنفسهم عىل
كل صغرية وكبرية أمروا هبا فقرصوا عنها ،أو هنوا عنها ففرطوا فيها ،ومحلوا ثقل أوزارهم
ظهورهم ،فضعفوا عن االستقالل هبا ،فنشجوا نشيجا ،وجتاوبوا نحيبا ،يعجون إىل رهبم
من مقام ندم واعرتاف ـ لرأيت أعالم هدى ،ومصابيح دجى ،قد حفت هبم املالئكة،
وتنزلت عليهم السكينة ،وفتحت هلم أبواب السامء ،وأعدت هلم مقاعد الكرامات ،يف
مقعد اطلع اهلل عليهم فيه ،فريض سعيهم ،ومحد مقامهم ،يتنسمون بدعائه روح التجاوز،
رهائن فاقة إىل فضله ،وأسارى ذلة لعظمته ،جرح طول األسى قلوهبم ،وطول البكاء
عيوهنم ،لكل باب رغبة إىل اهلل منهم يدٌ قارع ٌة ،يسألون من ال تضيق لديه املنادح ،وال خييب
حسيب غريك(.)1
عليه الراغبون ،فحاسب نفسك لنفسك ،فإن غريها من األنفس هلا
ٌ
[احلديث ]52 :قال اإلمام عيل :كن هلل مطيعا ،وبذكره آنسا ،ومتثل يف حال توليك
عنه إقباله عليك؛ يدعوك إىل عفوه ،ويتغمدك بفضله(.)2
[احلديث ]53 :قال اإلمام عيل :إن أحسن احلديث ذكر اهلل(.)3
[احلديث ]54 :قال اإلمام عيل :ذكر اهلل نور اإليامن(.)4
[احلديث ]55 :قال اإلمام عيل :ذكر اهلل شيمة املتقي(.)5
[احلديث ]56 :قال اإلمام عيل :الذكر لذة املحبي(.)6

( )1هنج البالغة :اخلطبة  ،222بحار األنوار.325/69 :

( )4غرر احلكم :ح .5161

( )2هنج البالغة :اخلطبة  ،223بحار األنوار.192/71 :

( )5غرر احلكم :ح .5163

( )3من ال حيرضه الفقيه.521/1 :

( )6غرر احلكم :ح .670
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[احلديث ]57 :قال اإلمام عيل :ذكر اهلل مرسة كل متق ،ولذة كل موقن(.)1
ذاكر ملن ذكره ،واسألوا
[احلديث ]58 :قال اإلمام عيل :اذكروا اهلل يذكركم؛ فإنه ٌ
اهلل من رمحته وفضله؛ فإنه ال خييب عليه داع دعاه(.)2
[احلديث ]59 :قال اإلمام عيل :إذا لقيتم عدوكم يف احلرب فأقلوا الكالم ،واذكروا
اهلل عز وجل ،وال تولوهم األدبار فتسخطوا اهلل تبارك وتعاىل ،وتستوجبوا غضبه(.)3
[احلديث ]60 :قال اإلمام عيل :اشحن اخللوة بالذكر ،واصحب النعم بالشكر(.)4
[احلديث ]61 :قال اإلمام عيل :أفضل العبادة سهر العيون بذكر اهلل سبحانه(.)5
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]62 :قال اإلمام احلسن :اعلموا أن اهلل مل خيلقكم عبثا ،وليس بتارككم
سدى ،قد كفاكم مؤونة الدنيا ،وفرغكم لعبادته ،وحثكم عىل الشكر ،وافرتض عليكم
الذكر(.)6
[احلديث ]63 :قال اإلمام احلسن ـ لرجل برئ من علة كانت به ـ :إن اهلل قد ذكرك
فاذكره ،وأقالك فاشكره(.)7
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]64 :قال اإلمام الباقر :ال يزال املؤمن يف صالة ما كان يف ذكر اهلل عز
وجل؛ قائام كان أو جالسا أو مضطجعا ،إن اهلل تعاىل يقول﴿ :إي َّن ييف َخ ْل يق السامو ي
ات
َّ َ َ
ف ال َّلي يل والنَّه يار َآلي ٍ
اختي َال ي
وِل ْاألَ ْل َب ي
َو ْاألَ ْر ي
ات يألُ ي
اب ا َّل يذي َن َي ْذ ُك ُر َ
ض َو ْ
ون اهللََّ يق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا
َ
ْ َ َ
( )1غرر احلكم :ح .5174

( )5غرر احلكم :ح .3149

( )2من ال حيرضه الفقيه ،432/1 :مصباح املتهجد :ص .384

( )6حتف العقول :ص  ،232بحار األنوار.110/78 :

( )3الكايف ،42/5 :اخلصال :ص  ،617حتف العقول :ص .107

( )7حتف العقول :ص  234وص  ،280بحار األنوار.106/78 :

( )4غرر احلكم :ح .2374
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ون ييف َخ ْل يق السامو ي
َوع ََىل ُجنُ ي
ات َو ْاألَ ْر ي
وهبي ْم َو َي َت َفك َُّر َ
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباطي ًال ُس ْب َحان ََك
َّ َ َ
ي
اب الن ي
َّار﴾ [آل عمران.)1( ]191-190 :
َفقنَا ع ََذ َ
[احلديث ]65 :قال اإلمام الباقر :إن أبناء اآلخرة هم املؤمنون ،العاملون،
الزاهدون ،أهل العلم والفقه ،وأهل فكرة واعتبار واختبار ،ال يملون من ذكر اهلل(.)2
[احلديث ]66 :قال اإلمام الباقر :اآلخرة دار قرار ،والدنيا دار فناء وزوال ،ولكن
أهل الدنيا أهل غفلة ،وكأن املؤمني هم الفقهاء؛ أهل فكرة وعربة ،مل يصمهم عن ذكر اهلل
جل اسمه ما سمعوا بآذاهنم ،ومل يعمهم عن ذكر اهلل ما رأوا من الزينة بأعينهم ،ففازوا
بثواب اآلخرة ،كام فازوا بذلك العلم(.)3
ي
ْرب ﴾ [العنكبوت:]45 :
[احلديث ]67 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َلذك ُْر اهللَّي َأك َ ُ
يقول :ذكر اهلل ألهل الصالة أكرب من ذكرهم إياه ،أال ترى أنه يقولَ ﴿ :فا ْذ ُك ُر ي
وين َأ ْذ ُك ْر ُك ْم﴾
[البقرة]152 :؟(.)4
[احلديث ]68 :قال اإلمام الباقر :تعرض لرقة القلب بكثرة الذكر يف اخللوات(.)5
[احلديث ]69 :قال اإلمام الباقر :إن يف التوراة مكتوبا ،فيام ناجى اهلل تعاىل به موسى
أن قال له :يا موسى اذكرين يف خلوتك وعند رسور لذتك ،أذكرك عند غفالتك(.)6
[احلديث ]70 :قال اإلمام الباقر لبعض أصحابه :إن شئت أخربتك بأبواب اخلري؟
قيل :نعم ،جعلت فداك! قال :الصوم جن ٌة ،والصدقة تذهب باخلطيئة ،وقيام الرجل يف
َن املَْ َض ي
وهب ْم ع ي
اج يع َيدْ ُع َ
ون َر َّ ُهب ْم َخ ْو ًفا َو َط َم ًعا
جوف الليل بذكر اهلل ،ثم قرأَ ﴿ :تت ََج َاَف ُجنُ ُ ُ

( )1األماِل للمفيد :ص  ،310تفسري العيايش.211/1 :

( )4تفسري القمي ،150/2 :بحار األنوار.199/82 :

( )2حتف العقول :ص  ،287بحار األنوار.165/78 :

( )5حتف العقول :ص  ،285بحار األنوار.164/78 :

( )3الكايف ،133/2 :بحار األنوار.36/73 :

( )6الكايف ،296/6 :املحاسن.213/2 :
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َاه ْم ُين يْف ُق َ
ون﴾ [السجدة.)1(]16 :
َو يممَّا َرزَ ْقن ُ
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]71 :قال اإلمام الصادق :إن يف اجلنة قيعانا ،فإذا أخذ الذاكر يف الذكر
أخذت املالئكه يف غرس األشجار ،فربام وقف بعض املالئكة ،فيقال له :مل وقفت؟ فيقول:
إن صاحبي قد فرت ـ يعني عن الذكر ـ(.)2
[احلديث ]72 :قال اإلمام الصادق :قال اهلل تعاىل :ابن آدم ،اذكرين يف نفسك أذكرك
يف نفيس ،ابن آدم ،اذكرين يف خالء أذكرك يف خالء ،ابن آدم ،اذكرين يف مأل أذكرك يف مأل
خري من ملئك(.)3
[احلديث ]73 :قال اإلمام الصادق :قال اهلل عز وجل :من ذكرين رسا ذكرته
عالنية(.)4
[احلديث ]74 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عز وجل﴿ :إي َّن ا َّل يذي َن ا َّت َق ْوا إي َذا َم َّس ُه ْم
ي
ي
ي
رص َ
ف يم َن َّ
ون﴾ [األعراف :]201 :هو العبد ُّيم بالذنب ثم
َطائي ٌ
الش ْي َطان ت ََذك َُّروا َفإ َذا ُه ْم ُم ْب ُ
ي
ي
رص َ
ون﴾ [األعراف.)5( ]201 :
يتذكر فيمسك ،فذلك قوله﴿ :ت ََذك َُّروا َفإ َذا ُه ْم ُم ْب ُ
[احلديث ]75 :قال اإلمام الصادق :يا أهل اإليامن وحمل الكتامن ،تفكروا وتذكروا
عند غفلة الساهي(.)6
[احلديث ]76 :قال اإلمام الصادق :شيعتنا الذين إذا خلوا ذكروا اهلل كثريا(.)7
ما روي عن اإلمام الرضا:
( )1الكايف ،24/2 :املحاسن.451/1 :

( )5الكايف ،434/2 :تفسري العيايش.43/2 :

( )2عدة الداعي :ص  ،239بحار األنوار.163/93 :

( )6حتف العقول :ص  ،373بحار األنوار.258/78 :

( )3املحاسن ،110/1 :بحار األنوار.158/93 :

( )7الكايف.499/2 :

( )4الكايف ،501/2 :عدة الداعي :ص .244
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[احلديث ]77 :قال اإلمام الرضا :كان نقش خاتم عيسى عليه السالم حرفي
اشتقهام من اإلنجيل :طوبى لعبد ذكر اهلل من أجلهٌ ،
وويل لعبد نيس اهلل من أجله(.)1
[احلديث ]78 :قيل لإلمام الرضا :مل أمر اهلل العباد وهناهم؟ قال :ألنه ال يكون
بقاؤهم وصالحهم إال باألمر والنهي ،واملنع عن الفساد والتغاصب ..قيل :مل تع ّبدهم؟
قال :لئال يكونوا ناسي لذكره ،وال تاركي ألدبه ،وال الهي عن أمره وهنيه ،إذ كان فيه
صالحهم وفسادهم وقوامهم ،فلو تركوا بغري تعبد لطال عليهم األمد ،وقست قلوهبم(.)2

( )1األماِل للصدوق :ص  ،542عيون أخبار اإلمام الرضا.55/2 :

( )2علل الرشائع :ص  ،256بحار األنوار.63/6 :
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ثانيا ـ ما ورد حول فضل الدعاء
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
الدعاء] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من احلث عىل الدعاء ،وتعتربه من
األعامل الفاضلة التي قام هبا الرسل اهلداة الذين أمرنا باالقتداء هبم ،ويف ذلك أبلغ الرد عىل
من تومهوا أن التفويض والتسليم والتوكل عىل اهلل متناف مع الدعاء.
ومن تلك اآليات قوله تعاىل يف تلقي آدم عليه السالم من ربه الكلامت التي تعلمه
ت َفتَاب َع َلي يه إي َّنه ُهو التَّواب ي
كيفية التوبةَ ﴿ :ف َت َل َّقى آدم يمن رب يه كَليام ٍ
يم﴾ [البقرة،]37 :
الرح ُ
َ ْ ُ َ َّ ُ َّ
َ ُ ْ َ ِّ َ
محنَا َلنَ ُكو َن َّن
وهي التي نص عليها قوله تعاىلَ ﴿ :ق َاال َر َّبنَا َظ َل ْمنَا َأ ْن ُف َسنَا َوإي ْن َمل ْ َتغ يْف ْر َلنَا َوت َْر َ ْ
ي
اخل ي ي
ن﴾ [األعراف]23 :
ارسي َ
م َن ْ َ
وح َر َّب ُه َف َق َال َر ِّب
ومنها دعوات نوح عليه السالم ،والتي ورد ذكرها يف قوله تعاىلَ ﴿ :ونَا َدى ُن ٌ
ي
ي ي
احلاكي يميَ ﴾ [هود ،]45 :وقولهَ ﴿ :ق َال َر ِّب إي ِّين
احل هق َو َأن َ
ْت َأ ْحك َُم ْ َ
إي َّن ا ْبني م ْن َأ ْهيل َوإي َّن َوعْدَ َك ْ َ
اخلَ ي ي
َأ ُعو ُذ بي َك َأ ْن َأ ْس َأ َل َك َما َل ْي َس يِل بي يه يع ْل ٌم َوإي َّال َتغ يْف ْر يِل َوت َْر َمحْنيي َأ ُك ْن يم َن ْ
ارسي َن﴾ [هود،]47 :
ون﴾ [املؤمنون ،]26 :وقولهَ ﴿ :ق َال رب يإ َّن َقو يمي ك ََّذب ي
وقولهَ ﴿ :ق َال رب انْرص يين بيام ك ََّذب ي
ون﴾
ُ
ْ
َ ِّ
َ ِّ ُ ْ َ ُ
وح َر ِّب َال ت ََذ ْر ع ََىل ْاألَ ْر ي
ض يم َن ا ْلكَافي يري َن َد َّي ًارا إين ََّك إي ْن ت ََذ ْر ُه ْم
[الشعراء ]117 :وقولهَ ﴿ :و َق َال ُن ٌ

ُي يض هلوا يع َبا َد َك َو َال َيليدُ وا إي َّال َف ي
اج ًرا َك َّف ًارا َر ِّب اغ يْف ْر يِل َولي َواليدَ َّي َوملَي ْن َد َخ َل َب ْيتي َي ُمؤْ يمنًا
ولي ْلمؤْ يمنييَ واملُْؤْ يمن ي
َات َو َال ت يَز يد ال َّظاملييَ إي َّال َت َب ًارا﴾ [نوح ،]28-26 :وغريها من اآليات
َ
َ ُ
الكريمة.
ومنها دعوات إبراهيم عليه السالم ،والذي أخرب القرآن الكريم عن كثرة دعائه هلل،
ون بيدُ ع ي
ون يمن د ي
ون اهللَّي َو َأ ْد ُعو َر ِّيب ع ََسى َأ َّال َأ ُك َ
َاء َر ِّيب
كام قال تعاىلَ ﴿ :و َأ ْعت يَز ُل ُك ْم َو َما تَدْ ُع َ ْ ُ
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ي

َشق ًّيا﴾ [مريم]48 :

اهيم ربه بيكَليام ٍ
ي
ي
ت َف َأ َمت َّ ُه َّن َق َال
ومن تلك الدعوات ،ما عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :وإيذ ا ْبت ََىل إي ْب َر َ َ ه ُ َ
إي ِّين ج ي
اع ُل َك ليلن ي
َّاس إي َما ًما َق َال َو يم ْن ُذ ِّر َّيتيي َق َال َال َين َُال ع َْه يدي ال َّظاملييَ َوإي ْذ َج َع ْلنَا ا ْل َب ْي َت َم َثا َب ًة
َ
ي
ي
ي
ي
ليلنَّ ي
يم َوإي ْس َام يع َيل َأ ْن َط ِّه َرا َب ْيتي َي
يم ُم َص ًّىل َوع يَهدْ نَا إي َىل إي ْب َراه َ
اس َو َأ ْمنًا َو َّاخت ُذوا م ْن َم َقا يم إي ْب َراه َ
ي
يي
ي يي
ي
اج َع ْل َه َذا َب َلدً ا يآمنًا َو ْارزُ ْق َأ ْه َل ُه
يم َر ِّب ْ
الس ُجود َوإي ْذ َق َال إي ْب َراه ُ
الر َّك يع ه
لل َّطائفيَ َوا ْل َعاكفيَ َو ه
يمن ال َّثمر ي
ات َم ْن آ َم َن يمن ُْه ْم بياهللَّي َوا ْل َي ْو يم ْاآل يخ ير َق َال َو َم ْن َك َف َر َف ُأ َم ِّت ُع ُه َقلي ًيال ُث َّم َأ ْض َط هر ُه إي َىل
َ ََ

اعدَ يمن ا ْلبي ي
اهيم ا ْل َقو ي
ي
ي
اب الن ي
ع ََذ ي
ت َوإي ْس َام يعي ُل َر َّبنَا َت َق َّب ْل يمنَّا إين ََّك
َ َْ
َّار َوبيئ َْس املَْص ُري َوإي ْذ َي ْر َف ُع إي ْب َر ُ َ
ي َل َك و يمن ُذريتينَا ُأم ًة مسليم ًة َل َك و َأ يرنَا من ي
ْت الس يم ُ ي
اج َع ْلنَا ُم ْسلي َم ْ ي
َاس َكنَا
َ
يم َر َّبنَا َو ْ
َ
َ ْ ِّ َّ َّ ُ ْ َ
يع ا ْل َعل ُ
َأن َ َّ
ْت التَّواب ي
يم َر َّبنَا َوا ْب َع ْث في ي
يه ْم َر ُس ً
وال يمن ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي يه ْم آ َياتي َك
َو ُت ْ
الرح ُ
ب َع َل ْينَا إين ََّك َأن َ َّ ُ َّ
ويع ِّلمهم ا ْلكيتَاب و ْي
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ي
ْت ا ْل َع يزيزُ
ِّيه ْم إين ََّك َأن َ
َ َ
ََُ ُُ ُ

ي

يم﴾ [البقرة]129-124 :
احلك ُ
َْ

ي ي
ي
يم إي َّال َم ْن َس يف َه
وقد ورد التعقيب عليها بقوله تعاىلَ ﴿ :و َم ْن َي ْرغ ُ
َب َع ْن م َّلة إي ْب َراه َ
َن ْفسه و َل َق يد اص َط َفينَاه ييف الده ْنيا وإي َّنه ييف ْاآل يخر ية ملَين الص ي
احليَ ﴾ [البقرة ،]130 :ويف ذلك إشارة
َ َ َّ
َ َ ُ
ْ ْ ُ
َ ُ َ
إىل أن الكامل يف الدعاء ال يف تركه ،بل إن يف تركه رغبة عن سنة إبراهيم عليه السالم.
ي
يم َر ِّب
ومن دعواته التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم ما عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :وإي ْذ َق َال إي ْب َراه ُ
ي
اجنُ ْبنيي َو َبني َّي َأ ْن َن ْع ُبدَ ْاألَ ْصنَا َم َر ِّب إي َّهنُ َّن َأ ْض َل ْل َن كَثي ًريا يم َن الن ي
َّاس َف َم ْن
اج َع ْل َه َذا ا ْل َب َلدَ آمنًا َو ْ
ْ
تَبيعنيي َفإي َّنه يمنِّي ومن عَص ياين َفإين ََّك َغ ُفور ر يحيم ربنَا إي ِّين َأس َكن ُْت يمن ُذريتيي بيو ٍ
اد غ ْ ي
َري يذي
َ
ْ ِّ َّ
ٌ َ ٌ َ َّ
َ َ ْ َ
ُ
َ
ْ

ي ي
ي
ي
اج َع ْل َأ ْفئيدَ ًة يم َن الن ي
َّاس َ ْهت يوي إي َل ْي يه ْم َو ْارزُ ْق ُه ْم يم َن
الص َال َة َف ْ
يموا َّ
زَ ْر ٍع عنْدَ َب ْيت َك املُْ َح َّر يم َر َّبنَا ل ُيق ُ
ي
ال َّثمر ي
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
يش ٍء ييف
ون َر َّبنَا إين ََّك َت ْع َل ُم َما ُن ْخ يفي َو َما ُن ْعلي ُن َو َما َ ْ
ََ
خي َفى ع ََىل اهللَّي م ْن َ ْ
ي
ي
ي
ْاألَ ْر ي
ب يِل ع ََىل ا ْلكي َ يرب إي ْس َام يع َيل َوإي ْس َح َ
يع
اق إي َّن َر ِّيب َل َسم ُ
احل ْمدُ هللَّي ا َّلذي َو َه َ
الس َامء ْ َ
ض َو َال ييف َّ
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َاء رب اجع ْلنيي م يقيم الص َال ية و يمن ُذريتيي ربنَا و َت َقب ْل دع ي
ي
َاء َر َّبنَا اغ يْف ْر يِل َولي َواليدَ َّي
َ َّ َ َّ ُ
َ ْ ِّ َّ
ُ َ َّ
الده ع َ ِّ ْ َ
ي
ي يي
اب﴾ [إبراهيم]41-35 :
َول ْل ُمؤْ منيَ َي ْو َم َي ُقو ُم ا ْحل َس ُ
ي
ي ي
اج َع ْل يِل لي َس َ
ان
الصاحليَ َو ْ
ب يِل ُحك ًْام َو َأ ْحل ْقني بي َّ
ومنها ما عرب عنه قوله تعاىلَ ﴿ :ر ِّب َه ْ
ي
ي
اج َع ْلنيي يم ْن َو َر َث ية َجن يَّة الن يَّعي يم َواغ يْف ْر يألَ ييب يإ َّن ُه ك َ
الضا ِّليَ َو َال ُخت يْز يين
َان يم َن َّ
صدْ ٍق ييف ْاآلخ يري َن َو ْ

ون إي َّال َم ْن َأتَى اهللََّ بي َق ْل ٍ
ون َي ْو َم َال َينْ َف ُع َم ٌال َو َال َبنُ َ
َي ْو َم ُي ْب َع ُث َ
ب َسليي ٍم﴾ [الشعراء ،]89-83 :وغريها
من دعواته الكثرية.

ومنها دعوات لوط عليه السالم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال إي ِّين لي َع َملي ُك ْم يم َن ا ْل َقالييَ َر ِّب
ن َِّجنيي َو َأ ْه ييل يممَّا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [الشعراء]169-168 :
ومنها دعوات يعقوب عليه السالم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال إين ََّام َأ ْش ُكو َب ِّثي َو ُحزْ يين إي َىل اهللَّي
ي

َو َأ ْع َل ُم م َن اهللَّي َما َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [يوسف]86 :

ب إي َ َِّل يممَّا َيدْ ُعونَنيي
الس ْج ُن َأ َح ه
ومنها دعوات يوسف عليه السالم  ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال َر ِّب ِّ
ي
اجل ي
إي َل ْي يه َوإي َّال ت ْ ي
اهلييَ ﴾ [يوسف ،]33 :وقولهَ ﴿ :ر ِّب
َرص ْ
ف َعنِّي َك ْيدَ ُه َّن َأ ْص ُ
ب إي َل ْي يه َّن َو َأ ُك ْن م َن ْ َ
يث َفاطير السامو ي
اد ي
يل ْاألَح ي
ي ي
ي
ي ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ْت َولي ِّيي ييف
ض َأن َ
َ َّ َ َ
َقدْ آ َت ْيتَني م َن املُْ ْلك َو َع َّل ْمتَني م ْن َت ْأ يو ي َ
ي
ي ي
ي
ي ي
الصاحليَ ﴾ [يوسف]101 :
الده ْن َيا َو ْاآلخ َرة ت ََو َّفني ُم ْسلي ًام َو َأ ْحل ْقني بي َّ
وغريها من األمثلة الكثرية التي ال يمكن إيرادها مجيعا هنا ،وإنام ذكرناها لنبي مدى
االنحراف الذي وقع فيه من تومهوا أن الدعاء نقص ،ومناف للكامل؛ فهؤالء الكمل الذين
أخرب اهلل عنهم ،ودعا إىل االهتداء هبدُّيم ،كانوا يدعون اهلل يف كل أحواهلم ،ولكل
حاجاهتم ،وهو ما تؤكده األحاديث التي سنوردها هنا.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
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من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]79 :قال رسول اهلل  :الدعاء مخ العبادة(.)1
[احلديث ]80 :عن النعامن بن بشري ،قال :سمعت النبي  يقول :الدعاء هو
ي
وين َأست ي
ْرب َ
ون َع ْن يع َبا َد ييت
َج ْ
ب َل ُك ْم إي َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ي ُ
العبادة ،ثم قرأَ ﴿ :و َق َال َر هب ُك ُم ا ْد ُع ي ْ
ي
ن﴾ [غافر)2 ( ]60 :
َس َيدْ ُخ ُل َ
ون َج َهن ََّم َداخ يري َ
[احلديث ]81 :قال رسول اهلل  :أرشف العبادة الدعاء(.)3
[احلديث ]82 :قال رسول اهلل  :ليس يش ٌء أكرم عىل اهلل تعاىل من الدعاء(.)4
[احلديث ]83 :قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ما األواه؟ قال :األواه اخلاشع
ي
ي
يم﴾ [التوبة.)5(]114 :
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
الدعاء املترضع ،ثم قرأ﴿ :إي َّن إي ْب َراه َ
[احلديث ]84 :قال رسول اهلل  :من مل يدع اهلل غضب اهلل عليه(.)6
[احلديث ]85 :قال رسول اهلل  :قال اهلل تعاىل :من ال يدعوين أغضب عليه(.)7
[احلديث ]86 :قال رسول اهلل  :ال تعجزوا يف الدعاء؛ فإنه ال ُّيلك مع الدعاء
أحدٌ (.)8
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]87 :قال رسول اهلل  :الدعاء مخ العبادة ،وال ُّيلك مع الدعاء
( )1الرتمذي ،656/5 :عدة الداعي :ص .26

( )5الزهد البن املبارك :ص .605

( )2الرتمذي ،376/5 :أبو داوود.76/2 :

( )6أمحد 668/3 :وص  ،2 518الرتمذي.656/5 :

( )3األدب املفرد :ص .216

( )7كنز العامل 63/2 :عن العسكري يف املواعظ.

( )4الرتمذي ،655/5 :ابن ماجة.1258/2 :

( )8احلاكم ،671/1 :الفردوس ،28/5 :بحار األنوار.300/93 :
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أحدٌ (.)1
[احلديث ]88 :قال رسول اهلل  :افزعوا إىل اهلل يف حوائجكم ،واجلؤوا إليه يف
ملامتكم ،وترضعوا إليه وادعوه؛ فإن الدعاء مخ العبادة(.)2
[احلديث ]89 :قال رسول اهلل  :أفضل العبادة الدعاء(.)3
[احلديث ]90 :قال رسول اهلل  :ليس يش ٌء أحب إىل اهلل عز وجل من أن
يسأل(.)4
[احلديث ]91 :قال رسول اهلل  ملا سئل عن صحف إبراهيم عليه السالم :كان
ساعات :ساع ٌة يناجي فيها ربه عز
فيها :عىل العاقل ما مل يكن مغلوبا عىل عقله أن يكون له
ٌ
وجل ،وساع ٌة حياسب نفسه ،وساع ٌة يتفكر فيام صنع اهلل عز وجل إليه ،وساع ٌة خيلو فيها
بحظ نفسه من احلالل؛ فإن هذه الساعة ٌ
وتوزيع
عون لتلك الساعات ،واستجام ٌم للقلوب
ٌ
هلا(.)5
أربع من كن فيه أمن يوم الفزع األكرب ..وإذا
[احلديث ]92 :قال رسول اهلل ٌ :
كانت له حاج ٌة سأل ربه(.)6
[احلديث ]93 :قال رسول اهلل  :ما من عبد سلك واديا فيبسط كفيه فيذكر اهلل
ويدعو ،إال مأل اهلل ذلك الوادي حسنات ،فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر(.)7
[احلديث ]94 :قال رسول اهلل  :حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا ،وبخوا
نفوسكم قبل أن توبخوا ،ادعوا اهلل عز وجل قبل أن تردوا عليه وال تقدرون عىل ذلك(.)8
( )1الدعوات :ص .18

( )5اخلصال :ص  ،5۲5معاين األخبار :ص .۳۳4

( )2عدة الداعي :ص  ،36أعالم الدين :ص .278

( )6تنبيه اخلواطر.۲۳۷/۲ :

( )3عدة الداعي :ص  ،35إرشاد القلوب :ص .168

( )7ثواب األعامل :ص .۱۸۳

( )4الكايف ،21/6 :من ال حيرضه الفقيه.70/2 :

( )8الفضائل :ص  ،۱۳۰بحار األنوار.۱45/۸ :
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[احلديث ]95 :قال رسول اهلل  :يدخل اجلنة رجالن كانا يعمالن عمال واحدا،
فريى أحدمها صاحبه فوقه ،فيقول :يا رب ،بام أعطيته وكان عملنا واحدا؟ فيقول اهلل تبارك
وتعاىل :سألني ومل تسألني(.)1
[احلديث ]96 :قال رسول اهلل  :طوبى للزاهدين يف الدنيا ،الراغبي يف اآلخرة،
الذين اختذوا أرض اهلل بساطا ،وتراهبا فراشا ،وماءها طيبا ،واختذوا الكتاب شعارا،
والدعاء هلل دثارا(.)2
[احلديث ]97 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل ليحيي قلب املؤمن بالدعاء(.)3
[احلديث ]98 :قال رسول اهلل  :ترك الدعاء معصي ٌة(.)4
[احلديث ]99 :قال رسول اهلل  :إن أعجز الناس من عجز عن الدعاء(.)5
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]100 :قال اإلمام عيل :أحب األعامل إىل اهلل عز وجل يف األرض الدعاء،
وأفضل العبادة العفاف(.)6
[احلديث ]101 :سئل اإلمام عيل :أي عمل أنجح؟ فقال :طلب ما عند اهلل عز
وجل(.)7
[احلديث ]102 :قال اإلمام عيل :خري ما استنجحت به األمور ذكر اهلل سبحانه(.)8
( )1عدة الداعي :ص  ،۳6بحار األنوار.۲۲۱/۸ :

( )5األماِل للمفيد :ص  ،317األماِل للطوس :ص .89

( )2األماِل للطوس :ص  ،532مكارم األخالق.370/2 :

( )6الكايف ،667/2 :عدة الداعي :ص .33

( )3الفردوس168/1 :

( )7من ال حيرضه الفقيه ،383/6 :معاين األخبار :ص .198

( )4تنبيه اخلواطر120/2 :؛ املعجم الصغري.251/1 :

( )8غرر احلكم :ح .4987
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[احلديث ]103 :قال اإلمام عيل :ذكر اهلل طارد الألواء والبؤس(.)1
[احلديث ]104 :قال اإلمام عيل :للمؤمن ثالث ساعات :فساع ٌة يناجي فيها ربه،
وساع ٌة يرم معاشه ،وساع ٌة خييل بي نفسه وبي لذهتا فيام حيل وجيمل(.)2
[احلديث ]105 :قال اإلمام عيل :قال اهلل عز وجل لعباده :أُّيا الفقراء إىل رمحتي،
إين قد ألزمتكم احلاجة إِل يف كل حال ،وذلة العبودية يف كل وقت؛ فإِل فافزعوا يف كل أمر
تأخذون فيه وترجون متامه وبلوغ غايته؛ فإين إن أردت أن أعطيكم مل يقدر غريي عىل
منعكم ،وإن أردت أن أمنعكم مل يقدر غريي عىل إعطائكم؛ فأنا أحق من سئل وأوىل من
ترضع إليه(.)3
[احلديث ]106 :قال اإلمام عيل :أعلم الناس باهلل أكثرهم له مسألة(.)4
[احلديث ]107 :قال اإلمام عيل :اعملوا والعمل ينفع ،والدعاء يسمع ،والتوبة
ترفع(.)5
[احلديث ]108 :قال اإلمام عيل :الدعاء زياد ٌة(.)6
[احلديث ]109 :قال اإلمام عيل :إن هلل عبادا كمن رأى أهل اجلنة يف اجلنة خملدين،
وأهل النار يف النار معذبي ..أما الليل فصافون أقدامهم ،جتري دموعهم عىل خدودهم،
جيأرون إىل رهبم :ربنا ربنا ،يطلبون فكاك رقاهبم(.)7
[احلديث ]110 :قال اإلمام عيل :التقرب إىل اهلل تعاىل بمسألته ،وإىل الناس
برتكها(.)8
( )1غرر احلكم :ح .5170

( )5غرر احلكم :ح  ،2560عيون احلكم واملواعظ :ص .92

( )2هنج البالغة :احلكمة  ،۳۹۰حتف العقول :ص .۲۰۳

( )6رشح هنج البالغة.261/20 :

( )3التوحيد :ص .۲۳۲

( )7تاريخ دمشق ،693/62 :الكايف.132/2 :

( )4غرر احلكم :ح  ،۳۲6۰عيون احلكم واملواعظ :ص .۱۲۲

( )8غرر احلكم :ح  ،1801عيون احلكم واملواعظ :ص .56
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[احلديث ]111 :قال اإلمام عيل :احلظوة عند اخلالق بالرغبة فيام لديه ،واحلظوة عند
املخلوق بالرغبة عام يف يديه(.)1
[احلديث ]112 :قال اإلمام عيل يف وصف الصادقي من املوالي :صفر الوجوه من
السهر ،ذبل الشفاه من الدعاء ،عليهم غربة اخلاشعي(.)2
أربع للمرء ال عليه :اإليامن والشكر واالستغفار
[احلديث ]113 :قال اإلمام عيلٌ :
والدعاء؛ فإنه قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َما َي ْع َب ُأ بي ُك ْم َر ِّيب َل ْو َال ُدعَاؤُ ُك ْم﴾ [الفرقان.)3(] :
[احلديث ]114 :قال اإلمام عيل لرجل سأله أن يعظه :ال تكن ممن يعجب بنفسه إذا
عويف ،ويقنط إذا ابتيل ،إن أصابه بال ٌء دعا مضطرا ،وإن ناله رخا ٌء أعرض مغرتا(.)4
[احلديث ]115 :قال اإلمام السجاد :صىل اإلمام عيل الفجر ،ثم مل يزل يف موضعه
حتى صارت الشمس عىل قيد رمح ،وأقبل عىل الناس بوجهه ،فقال :واهلل ،لقد أدركت
أقواما يبيتون لرهبم سجدا وقياما ،خيالفون بي جباههم وركبهم ،كأن زفري النار يف آذاهنم،
إذا ذكر اهلل عندهم مادوا كام يميد الشجر ،كأنام القوم باتوا غافلي ..ثم قام ،فام رئي ضاحكا
حتى قبض (.)5
[احلديث ]116 :قال اإلمام الباقر :صىل اإلمام عيل بالناس الصبح بالعراق ،فلام
انرصف وعظهم فبكى وأبكاهم من خوف اهلل ،ثم قال :أما واهلل ،لقد عهدت أقواما عىل
عهد خلييل رسول اهلل  ،وإهنم ليصبحون ويمسون شعثا غربا مخصا ،بي أعينهم كركب
املعزى ،يبيتون لرهبم سجدا وقياما ،يراوحون بي أقدامهم وجباههم ،يناجون رهبم

( )1غرر احلكم :ح  ،2055عيون احلكم واملواعظ :ص  63و.1620

( )4هنج البالغة :احلكمة .150

( )2اإلرشاد ،237/1 :صفات الشيعة :ص .89

( )5الكايف ،236/2 :أعالم الدين :ص .111

( )3األماِل للطوس :ص .693
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ويسألونه فكاك رقاهبم من النار ،واهلل لقد رأيتهم مع هذا وهم خائفون مشفقون(.)1
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]117 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لوداع شهر رمضان :اللهم أنت الذي
ي
دللتهم ،وقلت﴿ :ا ْد ُع ي
ون َع ْن يع َبا َد ييت َس َيدْ ُخ ُل َ
ْرب َ
ون َج َهن ََّم
وين َأ ْست يَج ْ
ب َل ُك ْم إي َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ي ُ
د ي
اخ يري َن﴾ [غافر ،]60 :فسميت دعاءك عبادة وتركه استكبارا ،وتوعدت عىل تركه دخول
َ
جهنم داخرين(.)2
[احلديث ]118 :قال اإلمام السجاد يف مناجاته :إهلي ال جتعلني ممن يبطره الرخاء،
ويرصعه البالء؛ فال يدعوك إال عند حلول نازلة ،وال يذكرك إال عند وقوع جائحة ،فيرصع
لك خده ،وترفع باملسألة إليك يده(.)3
ما روي عن اإلمام الباقر:
ي
ْرب َ
ون َع ْن
[احلديث ]119 :قال اإلمام الباقر يف قول اهلل عز وجل ﴿ :إي َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ي ُ
ون جهنَّم د ي
ي
اخ يري َن﴾ [غافر :]60 :هو الدعاء ،وأفضل العبادة الدعاء(.)4
ع َبا َد ييت َس َيدْ ُخ ُل َ َ َ َ َ
[احلديث ]120 :قيل لإلمام الباقر :أي العبادة أفضل؟ قال :ما من يشء أفضل عند
اهلل عز وجل من أن يسأل ويطلب مما عنده ،وما أحدٌ أبغض إىل اهلل عز وجل ممن يستكرب
عن عبادته وال يسأل ما عنده(.)5
[احلديث ]121 :قيل لإلمام الباقر :أُّيام أفضل يف الصالة ،كثرة القراءة ،أو طول
اللبث يف الركوع والسجود؟ فقال :كثرة اللبث يف الركوع والسجود يف الصالة أفضل ،أما

( )1الكايف ،236/2 :األماِل للطوس :ص .102

( )4الكايف.666/2 :

( )2الصحيفة السجادية :ص  173الدعاء .65

( )5الكايف ،666/2 :مكارم األخالق.7/2 :

( )3بحار األنوار 130/96 :عن الكتاب العتيق الغروي.
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ي
تسمع لقول اهلل عز وجلَ ﴿ :فا ْقرءوا ما َتي ي
الص َال َة﴾ [املزمل ،]20 :إنام عنى
يموا َّ
رس منْ ُه َو َأق ُ
َ ُ َ َ َّ َ
بإقامة الصالة طول اللبث يف الركوع والسجود ،قيل :فأُّيام أفضل كثرة القراءة أو كثرة
الدعاء؟ فقال :كثرة الدعاء أفضل ،أما تسمع لقول اهلل تعاىل لنبيه ُ ﴿ :ق ْل َما َي ْع َب ُأ بي ُك ْم
َر ِّيب َل ْو َال ُدعَاؤُ ُك ْم﴾ [الفرقان.)1(]77 :

ي
ي
يم﴾
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
[احلديث ]122 :سئل اإلمام الباقر عن قوله تعاىل﴿ :إي َّن إي ْب َراه َ

[التوبة ،]114 :فقال :األواه هو الدعاء(.)2
[احلديث ]123 :قال اإلمام الباقر لبعض أصحابه :إنام شيعة عيل الشاحبون
الناحلون الذابلون ،ذابل ٌة شفاههم ..إذا جنهم الليل اختذوا األرض فراشا ،واستقبلوا
كثري بكاؤهم ،يفرح
كثري دعاؤهمٌ ،
كثري سجودهم ،كثري ٌة دموعهمٌ ،
األرض بجباههمٌ ،
الناس وهم حيزنون(.)3
[احلديث ]124 :قال اإلمام الباقر :قال سليامن بن داوود عليهام السالم :أوتينا ما
أويت الناس وما مل يؤتوا ،وعلمنا ما علم الناس وما مل يعلموا ،فلم نجد شيئا أفضل من
خشية اهلل يف الغيب واملشهد ،والقصد يف الغنى والفقر ،وكلمة احلق يف الرضا والغضب،
والترضع إىل اهلل عز وجل يف كل حال(.)4
[احلديث ]125 :قال اإلمام الباقر :ملا كلم اهلل موسى عليه السالم ،قال موسى:
إهلي فام جزاء من مل يفرت لسانه عن ذكرك ،والترضع واالستعانة لك يف الدنيا؟ قال :يا
موسى ،أعينه عىل شدائد اآلخرة(.)5

( )1مستطرفات الرسائر :ص  ،88فالح السائل :ص  ،80عدة

( )3اخلصال :ص  ،666صفات الشيعة :ص .88

الداعي :ص .16

( )4اخلصال :ص  ،261مشكاة األنوار :ص .530

( )2الكايف ،666/2 :تفسري العيايش.116/2 :

( )5فضائل األشهر الثالثة :ص .88
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ما روي عن اإلمام الصادق:
ٌ
ثالث ال يرض معهن يش ٌء :الدعاء عند
[احلديث ]126 :قال اإلمام الصادق:
الكرب ،واالستغفار عند الذنب ،والشكر عند النعمة(.)1
[احلديث ]127 :قال اإلمام الصادق ـ يف قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ما َي ْف َتحي اهللَُّ ليلن ي
َّاس
يم ْن َر ْمح ٍَة َف َال ُمم ْ يس َك َهلَا ﴾ [فاطر ]2 :الدعاء(.)2
[احلديث ]128 :قيل لإلمام الصادق :رجالن افتتحا الصالة يف ساعة واحدة ،فتال
هذا القرآن فكانت تالوته أكثر من دعائه ،ودعا هذا أكثر فكان دعاؤه أكثر من تالوته ،ثم
فضلٌ ،
كل فيه ٌ
انرصفا يف ساعة واحدة ،أُّيام أفضل؟ قالٌ :
كل حس ٌن ،قيل :إين قد علمت
أن كال حس ٌن وأن كال فيه ٌ
فضل ،فقال :الدعاء أفضل ،أما سمعت قول اهلل عز وجل:
ي
وين َأست ي
ون َع ْن يع َبا َد ييت َس َيدْ ُخ ُل َ
ْرب َ
ون َج َهن ََّم
َج ْ
ب َل ُك ْم إي َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ي ُ
﴿ َو َق َال َر هب ُك ُم ا ْد ُع ي ْ
د ي
اخ يري َن﴾ [غافر ،] :هي واهلل العبادة ،هي واهلل أفضل ،هي واهلل أفضل ،أليست هي العبادة؟!
َ
هي واهلل العبادة ،هي واهلل العبادة ،أليست هي أشدهن؟! هي واهلل أشدهن ،هي واهلل
أشدهن(.)3
[احلديث ]129 :قال اإلمام الصادق :ادع وال تقل :قد فرغ من األمر؛ فإن الدعاء
ي
ون َع ْن يع َبا َد ييت َس َيدْ ُخ ُل َ
ْرب َ
ون َج َهن ََّم
هو العبادة؛ إن اهلل عز وجل يقول﴿ :إي َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ي ُ
ي
وين َأست ي
ب َل ُك ْم﴾ [غافر.)4(]60 :
َج ْ
َداخ يري َن﴾ [غافر ،]60 :وقال﴿ :ا ْد ُع ي ْ
ما روي عن اإلمام الكاظم:

( )1الكايف ،95/2 :األماِل للطوس :ص .206

( )3هتذيب األحكام ،106/2 :فالح السائل :ص  ،79عدة الداعي:

( )2فالح السائل :ص  ،۷5بحار األنوار.۲۹۹/۹۳ :

ص .35
( )4الكايف.667/2 :
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[احلديث ]130 :قال اإلمام الكاظم :اجتهدوا يف أن يكون زمانكم أربع ساعات:
ساعة ملناجاة اهلل ،وساعة ألمر املعاش ،وساعة ملعارشة اإلخوان والثقات الذين يعرفونكم
عيوبكم وخيلصون لكم يف الباطن ،وساعة ختلون فيها للذاتكم يف غري حمرم(.)1
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]131 :قال اإلمام الرضا :الدعاء أفضل من قراءة القرآن؛ ألن اهلل جل
ف َي ُك ُ
ون ليزَ ا ًما﴾ [الفرقان.)2(] :
وعز يقولُ ﴿:ق ْل َما َي ْع َب ُأ بي ُك ْم َر ِّيب َل ْو َال ُدعَاؤُ ُك ْم َف َقدْ ك ََّذ ْب ُت ْم َف َس ْو َ

( )1حتف العقول :ص  ،4۰۹الفقه املنسوب لإلمام الرضا :ص .۳۳۷

( )2الفقه املنسوب لإلمام الرضا :ص  ،365مكارم األخالق:
.238/2
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معراج الكثرة والدوام
املعراج الثاين من معارج الذكر والدعاء [معراج الكثرة والدوام] ،وإىل هذا املعراج
اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا اهللََّ يذك ًْرا كَثي ًريا﴾ [األحزاب ،]41 :وقوله:
ي
ي ي
َرشوا ييف ْاألَ ْر ي
ض َوا ْب َت ُغوا يم ْن َف ْض يل اهللَّي َوا ْذ ُك ُروا اهللََّ كَثي ًريا َل َع َّل ُك ْم
﴿ َفإي َذا ُقض َيت َّ
الص َال ُة َفا ْنت ُ
ُت ْفلي ُح َ
ون﴾ [اجلمعة]10 :
فاآلية الكريمة األوىل تدعو إىل كثرة الذكر ،والثانية تدعو إىل الدوام عليه ،ويف كل
األحوال ،حتى يف حال االنتشار يف األرض ،والسعي لتحصيل الكسب.
ورس ذلك يعود إىل أن الذكر يشبه الغذاء والدواء ،فكام أنه ال يستغنى عن كليهام
حلفظ اجلسد؛ فكذلك ال يستغنى عن الذكر والدعاء حلفظ الروح واحلقيقة اإلنسانية التي
ال دوام هلا ،وال كامل من دون االرتباط باهلل تعاىل.
وقد قسمنا األحاديث الدالة عىل كال املعنيي إىل قسمي:
أوال ـ ما ورد حول فضل كثرة الذكر.
ثانيا ـ ما ورد حول فضل الدوام واالستمرار.
مع التنبيه إىل أنه نتيجة ارتباط الكثرة بالدوام ،قد يرد يف احلديث الواحد ما يدل عىل
كليهام؛ فلذلك نكتفي بإيراده يف أحد القسمي.
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أوال ـ ما ورد حول فضل كثرة الذكر
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
كثرة الذكر] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من ختصيص الذكر وحده من بي
العبادات مجيعا بالدعوة إىل اإلكثار منه ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا اهلل يذك ًْرا
كَثيريا وسبحوه بكْر ًة و َأ يص ًيال ُهو ا َّل يذي يص ِّيل َع َلي ُكم وم َالئي َك ُته ليي ْخ يرج ُكم يمن ال هظ ُلام ي
ت يإ َىل
ُ ُ َ ْ َ
ُ َ
َ
ً َ َ ِّ ُ ُ ُ َ َ
َ
ْ ْ َ َ

الن ي
هور َوك َ
َان بياملُْؤْ يمنييَ

ي

يام﴾ [األحزاب] 41 :
َرح ً

ورس ذلك يعود إىل أن التأثري احلقيقي والكامل للذكر يكون يف ذلك اإلكثار ،وهلذا
خيرب اهلل تعاىل عن قلة ذكر املنافقي هلل ،وهو يدل عىل أنه السبب يف إصابتهم بمرض النفاق،
ي
قال تعاىل﴿ :إي َّن املُْنَافي يقيَ ُخي ي
َاد ُع َ
الص َال ية َقا ُموا ُك َس َاىل
ون اهلل َو ُه َو َخاد ُع ُه ْم َوإي َذا َقا ُموا إي َىل َّ
ون اهلل إي َّال َقلي ً
َّاس َو َال َي ْذ ُك ُر َ
ُي َرا ُء َ
يال﴾ [النساء]142 :
ون الن َ
بل إن اهلل تعاىل يذكر أن االستفادة احلقيقية من رسول اهلل  ،أو الرتبية عىل يديه ،ال
َان َل ُكم ييف رس ي
ول اهلل ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة َملي ْن
تكون إال للمكثرين من ذكر اهلل ،قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
ي
ي
ك َ
ريا﴾ [األحزاب]21 :
َان َي ْر ُجو اهلل َوا ْل َي ْو َم ْاآلخ َر َو َذك ََر اهلل كَث ً
وهلذا يعترب اهلل الذكر الكثري من صفات الصاحلي ،قال تعاىل﴿ :إي َّن املُْ ْسلي يميَ
ي ي
يي
ي ي
يي
ي ي
يي
ي
الصابي يري َن
الصاد َقات َو َّ
الصادقيَ َو َّ
َواملُْ ْسلي َامت َواملُْؤْ منيَ َواملُْؤْ منَات َوا ْل َقانتيَ َوا ْل َقانتَات َو َّ

ات والصائي يميَ والصائيام ي
ات واملُْتَصدِّ يقيَ واملُْتَصدِّ َق ي
اشع ي
اش يعيَ و ْ ي
اخل ي
ي
ت
َ َّ
َ َ
َ َ
اخل َ
َ َ
الصابي َرات َو ْ َ
َو َّ
َ َّ َ
الذاكير ي
ي
ات و َّ ي
احلافيظييَ ُفروجهم و ْ ي ي
ات َأعَدَّ اهلل َهل ُ ْم َمغ يْف َر ًة َو َأ ْج ًرا
احلاف َظ َ
الذاك يري َن اهلل كَث ًريا َو َّ َ
ُ َ ُ ْ َ َ
َو ْ َ
ي
يام﴾ [األحزاب]35 :
عَظ ً
وقد قال اإلمام الصادق مشريا إىل هذا املعنى( :ما من يشء ّإال وله حدّ ينتهي إليه
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ّ
وجل الفرائض فمن أ ّداه ّن فهو حدّ ه ّن،
ّإال الذكر ،فليس له حدّ ينتهي إليه ،فرض اهلل عزّ
ّ
حج فهو حدّ ه ّإال الذكر ّ
وجل
وشهر رمضان فمن صامه فهو حدّ ه،
فإن اهلل عزّ
واحلج فمن ّ
ّ
ثم تال هذه اآليةَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا
مل يرض منه بالقليل ومل جيعل له حدّ ا ينتهي إليهّ ،
ا ْذ ُك ُروا اهلل يذك ًْرا كَثي ًريا َو َس ِّب ُحو ُه ُبك َْر ًة َو َأ يص ًيال ُه َو ا َّل يذي ُي َص ِّيل َع َل ْي ُك ْم َو َم َالئي َك ُت ُه لي ُي ْخ ير َج ُك ْم
يمن ال هظ ُلام ي
ت إي َىل الن ي
ّ
هور َوك َ
وجل له
َان بياملُْؤْ يمنييَ َر يح ًيام﴾ [األحزاب ،] 41 :وقال( :مل جيعل اهلل عزّ
َ
َ

حدّ ا ينتهي إليه) ()1

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]132 :عن أيب سعيد اخلدري ،أن رسول اهلل  سئل :أي العباد أفضل
الذاكير ي
ي
درجة عند اهلل يوم القيامة؟ فقال َّ ﴿ :ي
ات﴾ [األحزاب.)2(]35 :
الذاك يري َن اهللََّ كَث ًريا َو َّ َ
[احلديث ]133 :قال رسول اهلل  :من أكثر ذكر اهلل ،فقد برئ من النفاق(.)3
[احلديث ]134 :قال رسول اهلل  :من عجز منكم عن الليل أن يكابده ،وبخل
باملال أن ينفقه ،وجبن عن العدو أن جياهده ،فليكثر من ذكر اهلل(.)4
[احلديث ]135 :قال رسول اهلل  :أكثروا ذكر اهلل عز وجل عىل كل حال؛ فليس
ٌ
عمل أحب إىل اهلل وال أنجى لعبده من ذكر اهلل يف الدنيا واآلخرة(.)5

( )1الكايف .361/2
( )2الرتمذي ،458/5 :أمحد.0 151/4 :

( )4شعب اإليامن ،291/1 :املعجم الكبري.1 70/11 :
( )5شعب اإليامن.395/1 :

( )3املعجم األوسط.86/7 :
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[احلديث ]136 :عن أم أنس أهنا قالت لرسول اهلل  :يا رسول اهلل أوصني ،قال:
اهجري املعايص فإهنا أفضل اهلجرة ،وحافظي عىل الفرائض فإهنا أفضل اجلهاد ،وأكثري
من ذكر اهلل فإنك ال تأتي اهلل بِشء أحب إليه من كثرة ذكره(.)1
[احلديث ]137 :عن معاذ ،أن رجال سأل رسول اهلل  فقال :أي املجاهدين أعظم
أجرا؟ قال :أكثرهم هلل تبارك وتعاىل ذكرا ،قال :فأي الصائمي أعظم أجرا؟ قال :أكثرهم
هلل تبارك وتعاىل ذكرا ..ثم ذكر الصالة ،والزكاة ،واحلج ،والصدقة ،كل ذلك رسول اهلل
 يقول :أكثرهم هلل تبارك وتعاىل ذكرا(.)2
[احلديث ]138 :قال رسول اهلل  :من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا
ركعتي مجيعا ،كتبا من الذاكرين اهلل كثريا والذاكرات(.)3
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
ذكر
[احلديث ]139 :قال رسول اهلل  :عليك بتالوة القرآن وذكر اهلل كثريا؛ فإنه ٌ
ونور لك يف األرض(.)4
لك يف السامءٌ ،
[احلديث ]140 :قال رسول اهلل  :من ذكر اهلل كثريا كتبت له براءتان :براء ٌة من
النار ،وبراء ٌة من النفاق(.)5
[احلديث ]141 :قال رسول اهلل  :من أكثر ذكر اهلل ،أظله اهلل يف جنته(.)6
[احلديث ]142 :قال رسول اهلل  :أال اخربكم بخري أعاملكم لكم ،وأرفعها يف
درجاتكم ،وأزكاها عند مليككم ،وخري لكم من الدينار والدرهم ،وخري لكم من أن تلقوا

( )1املعجم الكبري.129/25 :

( )4غرر احلكم :ح .541

( )2أمحد.4 309/5 :

( )5الكايف.500/2 :

( )3أبو داود ،70/2 :ابن ماجة424/1 :؛ جممع البيان.561/8 :

( )6الكايف 122/2 :وص  ،500تنبيه اخلواطر.191/2 :
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عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا :بىل ،فقال :ذكر اهلل عز وجل كثريا(.)1
[احلديث ]143 :قال اإلمام الصادق :جاء ٌ
رجل إىل النبي  ،فقال :من خري أهل
املسجد؟ فقال :أكثرهم هلل ذكرا(.)2
[احلديث ]144 :قال اإلمام عيل لرجل من بني سعد :أال احدثك عني وعن فاطمة
الزهراء (بنت رسول اهلل ) ؟ إهنا كانت عندي فاستقت بالقربة حتى أثر يف صدرها،
وطحنت بالرحى حتى جملت يداها ،وكسحت البيت حتى اغربت ثياهبا ،وأوقدت حتت
رض شديدٌ  ،فقلت هلا :لو أتيت أباك فسألته خادما
القدر حتى دكنت ثياهبا ،فأصاهبا من ذلك ٌ
يكفيك حر ما أنت فيه من هذا العمل ،فأتت النبي  فوجدت عنده حداثا فاستحيت
فانرصفت ،فعلم  أهنا قد جاءت حلاجة ،فغدا علينا ..ثم قال :يا فاطمة ما كانت حاجتك
أمس عند حممد؟ ..فقلت :أنا واهلل أخربك يا رسول اهلل ،إهنا استقت بالقربة حتى أثر يف
صدرها ،وجرت بالرحى حتى جملت يداها ،وكسحت البيت حتى اغربت ثياهبا ،وأوقدت
حتت القدر حتى دكنت ثياهبا ،فقلت هلا :لو أتيت أباك فسألته خادما يكفيك حر ما أنت فيه
خري لكام من اخلادم؟ إذا أخذمتا منامكام فكربا
من هذا العمل ،قال :أفال أعلمكام ما هو ٌ
أربعا وثالثي تكبرية ،وسبحا ثالثا وثالثي تسبيحة ،وامحدا ثالثا وثالثي حتميدة(.)3
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]145 :قال اإلمام عيل :من اشتغل بذكر اهلل ،طيب اهلل ذكره(.)4

( )1الكايف ،499/2 :املحاسن.109/1 :

( )3من ال حيرضه الفقيه320/1 :؛ أبو داود.150/3 :

( )2الكايف ،499/2 :عدة الداعي :ص .234

( )4غرر احلكم :ح .8235
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[احلديث ]146 :قال اإلمام عيل يف كتابه لبعض عامله :إن أحب إخواين إِل أكثرهم
هلل ذكرا ،وأشدهم منه خوفا ،وأنا أرجو أن تكون منهم إن شاء اهلل(.)1
[احلديث ]147 :قال اإلمام عيل :إن من أحب عباد اهلل إليه عبدا أعانه اهلل عىل نفسه،
فاستشعر احلزن ،وجتلبب اخلوف ،فزهر مصباح اهلدى يف قلبه ،وأعد القرى ليومه النازل
به ،فقرب عىل نفسه البعيد ،وهون الشديد ،نظر فأبرص ،وذكر فاستكثر(.)2
ذكور(.)3
وقور
[احلديث ]148 :قال اإلمام عيل :املؤمن
ٌ
ٌ
[احلديث ]149 :قال اإلمام عيل :من ذكر اهلل عز وجل يف الرس فقد ذكر اهلل كثريا،
إن املنافقي كانوا يذكرون اهلل عالنية وال يذكرونه يف الرس ،فقال اهلل عز وجل﴿ :إي َّن املُْنَافي يقيَ
ي
ُخي ي
الص َال ية َقا ُموا ُك َس َاىل ُي َرا ُء َ
َاد ُع َ
َّاس َو َال َي ْذ ُك ُرو َن
ون الن َ
ون اهللََّ َو ُه َو َخاد ُع ُه ْم َوإي َذا َقا ُموا إي َىل َّ

اهللََّ إي َّال َقلي ًيال﴾ [النساء.)4(]142 :

ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]150 :قال اإلمام الباقر :ما عبد اهلل بِشء من التحميد أفضل من تسبيح
فاطمة (بنت رسول اهلل  ،)ولو كان يش ٌء أفضل منه لنحله رسول اهلل  فاطمة(.)5
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]151 :قال اإلمام الصادق يويص أصحابه :أكثروا ذكر اهلل ما استطعتم
ذاكر ملن ذكره من
يف كل ساعة من ساعات الليل والنهار ،فإن اهلل أمر بكثرة الذكر له ،واهلل ٌ
املؤمني ،واعلموا أن اهلل مل يذكره أحدٌ من عباده املؤمني إال ذكره بخري(.)6

( )1حتف العقول :ص .177

( )4الكايف.501/2 :

( )2هنج البالغة :اخلطبة .87

( )5الكايف ،343/3 :هتذيب األحكام.105/2 :

( )3غرر احلكم :ح .1933

( )6الكايف ،7/8 :حتف العقول :ص .314
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[احلديث ]152 :قال اإلمام الباقر يف ذكر صفات الصادقي :ما كانوا يعرفون إال
بالتواضع ،والتخشع ،واألمانة ،وكثرة ذكر اهلل(.)1
[احلديث ]153 :قيل لإلمام الصادق :من أكرم اخللق عىل اهلل؟ ،فقال :أكثرهم ذكرا
هلل ،وأعملهم بطاعته(.)2
[احلديث ]154 :قال اإلمام الصادق :ما من يشء إال وله حدٌ ينتهي إليه إال الذكر؛
فليس له حدٌ ينتهي إليه ،فرض اهلل عز وجل الفرائض فمن أداهن فهو حدهن ،وشهر
رمضان فمن صامه فهو حده ،واحلج فمن حج فهو حده ،إال الذكر؛ فإن اهلل عز وجل مل
يرض منه بالقليل ،ومل جيعل له حدا ينتهي إليه .ثم تال هذه اآليةَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا
اهللََّ يذك ًْرا كَثي ًريا َو َس ِّب ُحو ُه ُبك َْر ًة َو َأ يص ًيال﴾ [األحزاب ،]42-41 :فلم جيعل اهلل عز وجل له حدا
ينتهي إليه ..وكان أيب (اإلمام الباقر) كثري الذكر ،لقد كنت أمِش معه وإنه ليذكر اهلل ،وآكل
معه الطعام وإنه ليذكر اهلل ،ولقد كان حيدث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر اهلل ،وكنت أرى
لسانه الزقا بحنكه يقول :ال إله إال اهلل ،وكان جيمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس،
ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منا ومن كان ال يقرأ منا أمره بالذكر(.)3
[احلديث ]155 :قال اإلمام الصادق :تسبيح فاطمة الزهراء (بنت رسول اهلل )
من الذكر الكثري الذي قال اهلل عز وجلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا اهللََّ يذك ًْرا كَثي ًريا﴾
[األحزاب.)4(]41 :
[احلديث ]156 :قال اإلمام الصادق :من بات عىل تسبيح فاطمة (بنت رسول اهلل

( )1الكايف ،74/2 :صفات الشيعة :ص .90

( )3الكايف ،498/2 :عدة الداعي :ص .233

( )2املحاسن ،432/2 :حتف العقول :ص .364

( )4الكايف.500/2 :
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 ،)كان من الذاكرين اهلل كثريا والذاكرات) (.)1
[احلديث ]157 :قيل لإلمام الصادق :قول اهلل عز وجلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا
ا ْذ ُك ُروا اهللََّ يذك ًْرا كَثي ًريا﴾ [األحزاب ]41 :ما الذكر الكثري؟ قال :أن يسبح يف دبر املكتوبة ثالثي
مرة(.)2
[احلديث ]158 :قال اإلمام الصادق ـ يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا اهللََّ
يذك ًْرا كَثي ًريا﴾ [األحزاب :]41 :إذا ذكر العبد ربه يف اليوم مئة مرة ،كان ذلك كثريا(.)3
[احلديث ]159 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه :إنا نأمر صبياننا بتسبيح
فاطمة (بنت رسول اهلل  )كام نأمرهم بالصالة ،فالزمه؛ فإنه مل يلزمه عبدٌ فشقي(.)4
[احلديث ]160 :قال اإلمام الصادق :تسبيح فاطمة (بنت رسول اهلل  )من ذكر
اهلل الكثري الذي قال اهلل عز وجلَ ﴿ :فا ْذ ُك ُر ي
وين َأ ْذ ُك ْر ُك ْم﴾ [البقرة.)5(]152 :
[احلديث ]161 :قال اإلمام الصادق :من سبح تسبيح فاطمة (بنت رسول اهلل )
يف دبر املكتوبة من قبل أن يبسط رجليه ،أوجب اهلل له اجلنة(.)6
[احلديث ]162 :قال اإلمام الصادق :من سبح اهلل يف دبر الفريضة تسبيح فاطمة
الزهراء (بنت رسول اهلل  )مئة مرة ،وأتبعها بـ (ال إله إال اهلل) غفر اهلل له(.)7
[احلديث ]163 :قال اإلمام الصادق :تسبيح فاطمة (بنت رسول اهلل  )يف كل
يوم يف دبر كل صالة ،أحب إِل من صالة ألف ركعة يف كل يوم(.)8
[احلديث ]164 :عن حممد بن عذافر ،قال :دخلت مع أيب عىل اإلمام الصادق،
( )1جممع البيان ،561/8 :بحار األنوار.176/22 :

( )5من ال حيرضه الفقيه320/1 :؛ أبو داود.150/3 :

( )2هتذيب األحكام ،107/2 :قرب اإلسناد :ص .169

( )6فالح السائل :ص .297

( )3النوادر لألشعري :ص  ،137بحار األنوار.160/93 :

( )7الكايف ،342/3 :املحاسن.106/1 :

( )4الكايف ،343/3 :هتذيب األحكام.105/2 :

( )8الكايف ،343/3 :ثواب األعامل :ص .196
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فسأله أيب عن تسبيح فاطمة (بنت رسول اهلل  ،)فقال( :اهلل أكرب) حتى أحصاها أربعا
وثالثي مرة ،ثم قال( :احلمد هلل) حتى بلغ سبعا وستي ،ثم قال( :سبحان اهلل) حتى بلغ
مئة ،حيصيها بيده مجلة واحدة(.)1
[احلديث ]165 :قال اإلمام الصادق :يف تسبيح فاطمة (بنت رسول اهلل  ،)يبدأ
بالتكبري أربعا وثالثي ،ثم التحميد ثالثا وثالثي ،ثم التسبيح ثالثا وثالثي(.)2

()1

الكايف ،342/3 :هتذيب األحكام ،105/2 :املحاسن:

( )2الكايف ،342/3 :هتذيب األحكام.106/2 :

.106/1
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ثانيا ـ ما ورد حول فضل الدوام عىل الذكر
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
الدوام عىل الذكر] ، ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من احلض عىل الذكر يف كل
األوقات واملناسبات.
ومن األمثلة عىل ذلك ما ورد من احلض عليه يف أشد األوقات وأصعبها ،وهو
الوقت الذي يالقي فيه املؤمنون أعداءهم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا إي َذا َل يقي ُت ْم في َئ ًة
َفا ْث ُب ُتوا َوا ْذ ُك ُروا اهلل كَثي ًريا َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلي ُح َ
ون﴾ [األنفال]45 :
رب ع ََىل َما
ومنها الدعوة إىل احلرص عليه يف الصباح واملساء ،قال تعاىلَ ﴿ :ف ْ
اص ي ْ
وهبا و يمن آن ي
الش ْم ي
َي ُقو ُل َ
ون َو َس ِّب ْح بي َح ْم يد َر ِّب َك َق ْب َل ُط ُلو يع َّ
اف
َاء ال َّل ْي يل َف َس ِّب ْح َو َأ ْط َر َ
س َو َق ْب َل ُغ ُر ي َ َ ْ
ون َو يحيَ ُت ْصبي ُح َ
ان اهلل يحيَ ُمت ْ ُس َ
الن ََّه يار َل َع َّل َك ت َْر َض﴾ [طه ،]130 :وقالَ ﴿ :ف ُس ْب َح َ
ون َو َل ُه
احلمدُ ييف السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ض َوع يَش ًّيا َو يحيَ ُت ْظ يه ُر َ
ون﴾ [الروم]18 ،17 :
َّ َ َ
َْ ْ

ويف الليل والنهار ،قال تعاىلَ ﴿ :و ُه َو ا َّل يذي َج َع َل ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار يخ ْل َف ًة َملي ْن َأ َرا َد َأ ْن

ورا﴾ [الفرقان]62 :
َي َّذك ََّر َأ ْو َأ َرا َد ُش ُك ً

َاح َأ ْن َت ْب َت ُغوا َف ْض ًال يم ْن َر ِّب ُك ْم َفإي َذا
وعند احلج وبعده ،قال تعاىلَ ﴿ :ل ْي َس َع َل ْي ُك ْم ُجن ٌ
َأ َف ْض ُتم يمن عَر َف ٍ
ات َفا ْذ ُك ُروا اهلل يعنْدَ املَْ ْش َع ير ْ
احلَ َرا يم َوا ْذ ُك ُرو ُه ك ََام َهدَ ا ُك ْم َوإي ْن ُكنْ ُت ْم يم ْن َق ْبلي يه ملَي َن
ْ ْ َ
الضا ِّليَ ﴾ [البقرة ،]198 :وقالَ ﴿ :فإي َذا َق َضي ُتم من ي
َاس َك ُك ْم َفا ْذ ُك ُروا اهلل ك يَذك يْر ُك ْم آ َبا َء ُك ْم َأ ْو َأ َشدَّ
َّ
ْ ْ َ

يذك ًْرا َف يم َن الن ي
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول َر َّبنَا آتينَا ييف الده ْن َيا َو َما َل ُه ييف ْاآل يخ َر ية يم ْن َخ َال ٍق﴾ [البقرة ،]200 :وقال:
﴿وا ْذ ُكروا اهلل ييف َأيا ٍم معدُ ود ٍ
ات َف َم ْن َت َع َّج َل ييف َي ْو َم ْ ي
ي َف َال إي ْث َم َع َل ْي يه َو َم ْن َت َأ َّخ َر َف َال إي ْث َم َع َل ْي يه
َّ َ ْ َ
َ ُ
ي ي
ي
ْرش َ
ون﴾ [البقرة]203 :
َمل ين ا َّت َقى َوا َّت ُقوا اهلل َوا ْع َل ُموا َأ َّن ُك ْم إ َل ْيه ُحت َ ُ
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الص َال َة َفا ْذ ُك ُروا اهلل يق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا
وعند الصالة وبعدها ،قال تعاىلَ ﴿ :فإي َذا َق َض ْي ُت ُم َّ
ي
َت ع ََىل املُْؤْ يمنييَ كيتَا ًبا َم ْو ُقوتًا﴾
الص َال َة كَان ْ
الص َال َة إي َّن َّ
يموا َّ
َوع ََىل ُجنُوبي ُك ْم َفإي َذا ا ْط َم ْأ َننْ ُت ْم َف َأق ُ
[النساء]103 :

وهكذا نجد القرآن الكريم يدعو إىل استعامل كل اهليئات فيه ،والتي يتيرس عىل
ي
ي
َرضعًا
النفس ممارستها والدوام عليها من غري تكلف ،قال تعاىلَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َر َّب َك يف َن ْفس َك ت َ ه
اجل ْه ير يم َن ا ْل َق ْو يل بيا ْل ُغدُ ِّو َو ْاآل َص ي
َو يخي َف ًة َو ُد َ
ال َو َال َت ُك ْن يم َن ا ْلغَافيلييَ إي َّن ا َّل يذي َن يعنْدَ َر ِّب َك
ون ْ َ
ون َع ْن يع َبا َدتي يه َو ُي َس ِّب ُحو َن ُه َو َل ُه َي ْس ُجدُ َ
ْرب َ
ون﴾ [األعراف]206 ،205 :
َال َي ْس َتك ي ُ
ولذلك يمكن للذاكر أن يذكر اهلل ،من غري أن حيرك شفتيه ،وال أن يتعب أي جارحة
من جوارحه ،بل يكتفي بحضوره مع ربه ،أو ترديده لألذكار يف رسه.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]166 :قال رسول اهلل  :سأل موسى عليه السالم ربه ،فقال :يا رب،
أي عبادك أتقى؟ قال :الذي يذكر وال ينسى(.)1
[احلديث ]167 :قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل أي العمل أفضل؟ قال :ال يزال
لسانك رطبا من ذكر اهلل(.)2
[احلديث ]168 :قال رسول اهلل  :إن خيار عباد اهلل الذين يراعون الشمس،

( )1صحيح ابن حبان ،101/14 :الدر املنثور.541/3 :

( )2الزهد البن املبارك :ص  ،328التاريخ الكبري.416/1 :
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والقمر ،والنجوم ،واألظلة؛ لذكر اهلل(.)1
[احلديث ]169 :عن عائشة ،قالت :كان النبي  يذكر اهلل عىل كل أحيانه(.)2
[احلديث ]170 :قال رسول اهلل  :من اضطجع مضجعا مل يذكر اهلل فيه كان عليه
ترة يوم القيامة ،ومن جلس جملسا مل يذكر اهلل فيه كان عليه ترة يوم القيامة ،ومن مشى ممشى
مل يذكر اهلل فيه كان عليه ترة يوم القيامة(.)3
[احلديث ]171 :قال رسول اهلل  :بئس العبد عبدٌ ختيل واختال ونيس الكبري
املتعال ،بئس العبد عبدٌ جترب واعتدى ونيس اجلبار األعىل ،بئس العبد عبدٌ سها وهلا ونيس
املقابر والبىل ،بئس العبد عبدٌ عتا وطغى ونيس املبتدا واملنتهى ،بئس العبد عبدٌ خيتل الدنيا
طمع يقوده ،بئس العبد عبدٌ
بالدين ،بئس العبد عبدٌ خيتل الدين بالشبهات ،بئس العبد عبدٌ
ٌ
رغب يذله(.)4
هوى يضله ،بئس العبد عبدٌ
ٌ
[احلديث ]172 :عن معاذ بن جبل ،قال :سألت رسول اهلل  :أي األعامل أحب
رطب من ذكر اهلل(.)5
إىل اهلل؟ قال :أن متوت ولسانك
ٌ
[احلديث ]173 :قال رسول اهلل  :اذكر اهلل حيثام كنت(.)6
[احلديث ]174 :قال رسول اهلل  :ما من قوم يقومون من جملس ال يذكرون اهلل
فيه ،إال قاموا عن مثل جيفة محار ،وكان هلم حرسة(.)7
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
أربع ال يصيبهن إال مؤم ٌن :الصمت؛ وهو
[احلديث ]175 :قال رسول اهلل ٌ :
( )1احلاكم ،115/1 :السنن الكربى.558/1 :

( )5صحيح ابن حبان ،100/3 :املعجم الكبري.93/20 :

( )2مسلم ،282/1 :أبو داود.5/1 :

العامل 443/1 :عن الرتغيب يف الذكر.
( )6كنز ّ

( )3شعب اإليامن ،403/1 :أبو داود.264/4 :

( )7أبو داود ،264/4 :أمحد.340/3 :

( )4الرتمذي ،632/4 :احلاكم.351/4 :
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أول العبادة ،والتواضع هلل سبحانه وتعاىل ،وذكر اهلل عىل كل حال ،وقلة الِشء(.)1
[احلديث ]176 :قال رسول اهلل  يف وصيته ملعاذ بن جبل :أوصيك بتقوى اهلل،
وصدق احلديث ،والوفاء بالعهد واذكر ربك عند كل شجر وحجر(.)2
[احلديث ]177 :قال رسول اهلل  :نزل جربيل إِل ،وقال ِل :يا حممد! ربك يقرئك
السالم ،ويقول لك :كل ساعة تذكرين فيها فهي لك عندي مدخرةٌ ،وكل ساعة ال تذكرين
فيها فهي منك ضائع ٌة(.)3
[احلديث ]178 :قال رسول اهلل  :ما من قوم اجتمعوا يف جملس فلم يذكروا اسم
اهلل عز وجل ،ومل يصلوا عىل نبيهم ،إال كان ذلك املجلس حرسة ووباال عليهم(.)4
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]179 :قال اإلمام عيل يف وصيته البنه احلسن :كن هلل ذاكرا عىل كل
حال(.)5
شاكر،
[احلديث ]180 :قال اإلمام عيل :املؤمن دائم الذكر ،كثري الفكر ،عىل النعامء
ٌ
صابر(.)6
ويف البالء
ٌ
[احلديث ]181 :قال اإلمام عيل :بدوام ذكر اهلل تنجاب الغفلة(.)7

( )1عدة الداعي :ص  ،234بحار األنوار.162/93 :

( )5األماِل للمفيد :ص  ،222األماِل للطوس :ص .8

( )2حتف العقول :ص 26

اسم للوقت من زوال الشمس إىل
( )6الرواح :نقيض الصباح ،وهو ٌ

( )3إرشاد القلوب :ص .49

الليل.

( )4الكايف ،497/2 :عدة الداعي :ص .231

( )7غرر احلكم :ح .4269
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[احلديث ]182 :قال اإلمام عيل :اذكروا اهلل يف كل مكان فإنه معكم(.)1
[احلديث ]183 :قال اإلمام عيل :إهلي إنه من مل يشغله الولوع بذكرك ،ومل يزوه
السفر بقربك ،كانت حياته عليه ميتة ،وميتته عليه حرسة(.)2
[احلديث ]184 :قال اإلمام عيل :اذكروا اهلل يف كل مكان فإنه معكم ..أكثروا ذكر
ّ
وجل إذا دخلتم األسواق ،وعند اشتغال الناس ،فإنه كفار ٌة للذنوب ،وزياد ٌة يف
اهلل عزّ
احلسنات ،وال ُتكتبوا يف الغافلي(.)3
[احلديث ]185 :قال اإلمام عيل :أكثروا ذكر اهلل تعاىل عىل الطعام وال تطغوا ،فإهنا
ٌ
ورزق من رزقه ،جيب عليكم فيه شكره ومحده(.)4
نعم ٌة من نعم اهلل
[احلديث ]186 :قال اإلمام عيل :إذا لقيتم عدوكم يف احلرب فأق ّلوا الكالم،
ّ
وجل(.)5
وأكثروا ذكر اهلل عزّ
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]187 :قال اإلمام الباقر يويص بعض أصحابه :ال تدعن ذكر اهلل عىل كل
حال ،ولو سمعت املنادي ينادي باألذان وأنت عىل اخلالء ،فاذكر اهلل عز وجل وقل كام
يقول املؤذن(.)6
مكتوب يف التوراة التي مل تغري أن موسى عليه
[احلديث ]188 :قال اإلمام الباقر:
ٌ
السالم سأل ربه فقال :إهلي إنه يأيت عيل جمالس أعزك وأجلك أن أذكرك فيها ،فقال :يا
موسى ،إن ذكري حس ٌن عىل كل حال(.)7
( )1اخلصال :ص 613
( )2بحار األنوار 95/94 :عن الكتاب العتيق الغروي.
( )3اخلصال .157/2

( )5اخلصال .159/2
( )6من ال حيرضه الفقيه ،288/1 :علل الرشائع :ص .284
( )7الكايف497/2 :

( )4اخلصال .158/2
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[احلديث ]189 :قال اإلمام الصادق :كان أيب كثري الذكر ،لقد كنت أمِش معه وإنّه
ليذكر اهلل ،وآكل معه الطعام وإنّه ليذكر اهلل ،ولقد كان حيدّ ث القوم وما يشغله ذلك عن
ذكر اهلل ،وكنت أرى لسانه الزقا بحنكه يقول( :ال إله ّإال اهلل) وكان جيمعنا فيأمرنا بالذكر
حتّى تطلع الشمس ويأمر بالقراءة من كان يقرأ منّا ومن كان ال يقرأ منّا أمره بالذكر (.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]190 :قال اإلمام الصادق :ال بأس بذكر اهلل وأنت تبول؛ فإن ذكر اهلل عز
وجل حس ٌن عىل كل حال ،فال تسأم من ذكر اهلل(.)2

( )1الكايف .361/2

( )2الكايف497/2 :

56

معراج االنتقاء واالختيار
املعراج الثالث من معارج الذكر والدعاء [معراج االنتقاء واالختيار] ،وإىل هذا
اس َتغ يْف ْر لي َذنْبي َك َو َس ِّب ْح بي َح ْم يد َر ِّب َك
املعراج اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :ف ْ
رب إي َّن َوعْدَ اهللَّي َح ٌّق َو ْ
اص ي ْ
ي
ي
اإل ْبك ي
ِش َو ْ ي
اس َتغ يْف ْر ُه إي َّن ُه ك َ
َان ت ََّوا ًبا﴾ [النرص:
َار﴾ [غافر ،]55 :وقولهَ ﴿ :ف َس ِّب ْح بي َح ْمد َر ِّب َك َو ْ
بيا ْل َع ِّ
احلمدُ هللَّي ا َّل يذي َمل يت ي
َّخ ْذ َو َلدً ا َو َمل َي ُك ْن َل ُه َ ي
رش ٌ
يك ييف املُْ ْل يك َو َمل ْ َي ُك ْن َل ُه َو ي ٌِّل
َْ
 ،]3وقولهَ ﴿ :و ُق يل ْ َ ْ
ْ
يم َن ه
ريا﴾ [اإلرساء]111 :
الذ ِّل َوك ِّ ْ
َرب ُه َتكْبي ً
وغريها من اآليات الكريمة التي تصف ألفاظا أو معاين معينة تدعو إىل ذكر اهلل هبا،
وهي بذلك تبي فضلها ورشفها عىل سائر األلفاظ وخصوصا املخرتعة منها.
وقد أوردنا كل نوع منها يف مبحث خاص ،مع اإلشارة إىل أن هناك ألفاظ أو تراكيب
غريها ،سنوردها يف سائر الفصول ،وقد اكتفينا هنا هبذه األقسام:
أوال ـ ما ورد حول فضل البسملة
ثانيا ـ ما ورد حول فضل التسبيح
ثالثا ـ ما ورد حول فضل احلمد
رابعا ـ ما ورد حول فضل التهليل
خامسا ـ ما ورد حول فضل التكبري
سادسا ـ ما ورد حول فضل احلوقلة
سابعا ـ ما ورد حول االستثناء باملشيئة
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أوال ـ ما ورد حول فضل البسملة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
البسملة] ،والتي يشري إليها ورودها يف بداية كل السور القرآنية ،وكفاها بذلك رشفا
وفضال.
بل إن اهلل تعاىل أخرب أن األنبياء عليهم السالم ،كانوا يذكروهنا ،بل يبدؤون هبا ،كام
ي
الر يحي ي
م﴾ [النمل:
الر ْمح يَن َّ
قال تعاىل عن سليامن عليه السالم﴿ :إي َّن ُه م ْن ُس َل ْي َام َن َوإي َّن ُه بي ْس يم اهللَّي َّ
]30

ي ي
اس ُم اهللَّي َع َل ْي يه إي ْن
وهكذا ورد األمر هبا عند الذبح ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف ُك ُلوا ممَّا ُذك َر ْ
ي ي
يي يي
اس ُم اهللَّي َع َل ْي يه َو َقدْ َف َّص َل َل ُك ْم َما َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم
ُكنْ ُت ْم بيآ َياته ُمؤْ منيَ َو َما َل ُك ْم َأ َّال َت ْأ ُك ُلوا ممَّا ُذك َر ْ
ون بي َأ ْه َوائي يه ْم بيغ ْ ي
اض ُط ير ْر ُت ْم إي َل ْي يه َوإي َّن كَثي ًريا َل ُي يض هل َ
َري يع ْل ٍم إي َّن َر َّب َك ُه َو َأ ْع َل ُم بياملُْ ْعت يَدي َن﴾
إي َّال َما ْ
[األنعام]119-118 :

وكل ذلك يشري إىل فضلها ،وارتباطها بكل األعامل ،سواء كانت من الشعائر
التعبدية أو غريها ،وذلك ملا تتضمنه من معان جليلة تربط املؤمن بربه الرمحن الرحيم،
ليامرس حياته كلها حتت ظل تلك الرمحة ،وبربكاهتا ،ويف نفس الوقت يستشعر كل معاين
الرمحة باخللق ،فيصري رمحة خالصة ،اقتداء بنبيه  ،الذي وصفه ربه بكونه رؤوفا رحيام،
ي
ي
ي
كام قال تعاىلَ ﴿ :ل َقدْ جاء ُكم رس ٌ ي
يص َع َل ْي ُك ْم بياملُْؤْ يمنييَ
ول م ْن َأ ْن ُفس ُك ْم ع يَزيزٌ َع َل ْيه َما عَنت ْهم َح ير ٌ
َ َ ْ َ ُ
رء ٌ ي
يم﴾ [التوبة]128 :
وف َرح ٌ
َ ُ
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
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أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]191 :قال رسول اهلل  :إذا قرأ جربيل (بسم اهلل الرمحـن الرحيم)
علمت أن السورة قد ختمت(.)1
[احلديث ]192 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :كنا ال نعلم فصل ما بي السورتي
حتى تنزل (بسم اهلل الرمحـن الرحيم)(.)2
[احلديث ]193 :عن ابن عباس ،قال :كان النبي  يفتتح صالته بـ (بسم اهلل
الرمحـن الرحيم) (.)3
[احلديث ]194 :قال رسول اهلل  :إذا قرأتم (احلمد هلل) فاقرؤوا( :بسم اهلل
الرمحـن الرحيم) ،إهنا أم القرآن ،وأم الكتاب ،والسبع املثاين ،و(بسم اهلل الرمحـن الرحيم)
إحداها(.)4
[احلديث ]195 :قال رسول اهلل ( :بسم اهلل الرمحـن الرحيم) مفتاح كل
كتاب(.)5
[احلديث ]196 :قال رسول اهلل  :من ابتدأ بأمر وقال( :باسم اهلل) ،غفر اهلل
له(.)6
[احلديث ]197 :قال رسول اهلل  :كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بباسم اهلل فهو
أجذم(.)7
[احلديث ]198 :قال رسول اهلل  :من قرأ( :بسم اهلل الرمحـن الرحيم) موقنا
( )1معجم السفر :ص  ،341احلاكم.355/1 :

( )5اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع.407/1 :

( )2الدر املنثور.20/1 :

( )6كنزالعامل 4 164/10 :عن الرافعي.

( )3الرتمذي ،14/2 :الدارقطني 304/1 :وص .305

( )7تلخيص احلبري ،76/1 :تفسري الفخر الرازي.213/1 :

( )4الدارقطني ،312/1 :السنن الكربى.67/2 :
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سبحت معه اجلبال ،إال أنه ال يسمع ذلك منها(.)1
[احلديث ]199 :عن الشعبي :كان أهل اجلاهلية يكتبون (باسمك اللهم) ،فكتب
النبي  أول ما كتب (باسمك اللهم) ،حتى نزلت( :بسم اهلل جمراها ومرساها) فكتب
(بسم اهلل) ،ثم نزلت( :ادعوا اهلل أو ادعوا الرمحـن) فكتب (بسم اهلل الرمحن) ،ثم أنزلت
ي
الر يحي يم﴾ [النمل ،]30 :فكتب (بسم
الر ْمح يَن َّ
اآلية التي يف طس﴿ :إي َّن ُه م ْن ُس َل ْي َام َن َوإي َّن ُه بي ْس يم اهللَّي َّ
اهلل الرمحن الرحيم) (.)2
[احلديث ]200 :عن أيب متيمة اهلجيمي عمن كان رديف النبي  ،قال :كنت
رديفه عىل محار فعثر احلامر ،فقلت :تعس الشيطان ،فقال ِل النبي  :ال تقل :تعس
الشيطان؛ فإنك إذا قلت :تعس الشيطان تعاظم الشيطان يف نفسه ،وقال :رصعته بقويت،
فإذا قلت( :باسم اهلل) ،تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر من ذباب(.)3
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]201 :قال رسول اهلل  :كان جربيل إذا جاءين بالوحي أول ما يلقي
عيل( :بسم اهلل الرمحـن الرحيم)(.)4
[احلديث ]202 :قال رسول اهلل  :قال اهلل عز وجل :قسمت فاحتة الكتاب بيني
وبي عبدي ،فنصفها ِل ونصفها لعبدي ،ولعبدي ما سأل ،إذا قال العبد( :بسم اهلل الرمحـن
وحق عيل أن أمتم له أموره ،وأبارك له يف
الرحيم) قال اهلل جل جالله :بدأ عبدي باسميٌ ،
أحواله(.)5

( )1الدر املنثور 26/1 :عن أيب نعيم والديلمي.

( )3أمحد 4 349/7 :وح  ،20615أبو داود.296/4 :

( )2الدر املنثور 354/6 :عن عبد الرزاق وابن سعد وابن أيب شيبة

( )4الدارقطني.305/1 :

وابن املنذر وابن أيب حاتم.

( )5عيون أخبار اإلمام الرضا ،300/1 :األماِل للصدوق :ص .239
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[احلديث ]203 :قال رسول اهلل  :ال يرد دعا ٌء أوله (بسم اهلل الرمحن الرحيم)(.)1
[احلديث ]204 :قال رسول اهلل ٌ :
أمان ألمتي من الغرق إذا هم ركبوا السفن
فقرؤوا :بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ َو َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ير يه َو ْاألَ ْر ُض َمجيي ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم
ي ي
ات بي َي يميني يه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ي
رش ُك َ
ون﴾ [الزمر ﴿ ]67 :بي ْس يم اهللَّي
ات َم ْط يو َّي ٌ
الس َام َو ُ
ا ْلق َيا َمة َو َّ
ي
يم﴾ [هود.)2(]41 :
جمَ َْر َاها َو ُم ْر َس َ
ور َرح ٌ
اها إي َّن َر ِّيب َل َغ ُف ٌ
[احلديث ]205 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :أال أعلمك كلامت؛ إذا
وقعت يف ورطة أو بلية فقل( :بسم اهلل الرمحن الرحيم وال حول وال قوة إال باهلل العيل
العظيم) ،فإن اهلل عز وجل يرصف هبا عنك ما يشاء من أنواع البالء(.)3
[احلديث ]206 :قال رسول اهلل  :إن أمتي يأتون يوم القيامة وهم يقولون( :بسم
اهلل الرمحن الرحيم) ،فتثقل حسناهتم يف امليزان ،فتقول االمم :ما أرجح موازين أمة حممد
؟! فتقول األنبياء :إن ابتداء كالمهم ثالثة أسامء من أسامء اهلل؛ لو وضعت يف كفة امليزان،
ووضعت سيئات اخللق يف كفة أخرى ،لرجحت حسناهتم(.)4
[احلديث ]207 :قال رسول اهلل  :إذا مر املؤمن عىل الرصاط فيقول( :بسم اهلل
الرمحن الرحيم) طفئت هلب النريان ،وتقول :جز يا مؤمن ،فإن نورك قد أطفأ هلبي! (.)5
[احلديث ]208 :قال اإلمام الباقر :كان رسول اهلل  جيهر بـ (بسم اهلل الرمحـن
الرحيم) يرفع هبا صوته ،فإذا سمعها املرشكون ولوا مدبرين ،فأنزل اهلل جل ذكرهَ ﴿ :وإي َذا
ي
ي
ورا﴾ [اإلرساء.)6(]46 :
َذك َْر َ
ت َر َّب َك ييف ا ْل ُق ْرآن َو ْحدَ ُه َو َّل ْوا ع ََىل َأ ْد َب ياره ْم ُن ُف ً
( )1منية املريد :ص  ،351بحار األنوار34/92 :؛ الدر املنثور:

( )4ربيع األبرار.336/2 :

.27/1

( )5عيون أخبار اإلمام الرضا.123/2 :

( )2من ال حيرضه الفقيه370/4 :؛ املعجم الكبري.1 97/12 :

( )6تفسري العيايش.20/1 :

( )3جامع األخبار :ص  ،120بحار األنوار.258/92 :
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[احلديث ]209 :قال اإلمام عيل :إن النبي  كان جيهر يف املكتوبات بـ (بسم اهلل
الرمحـن الرحيم) (.)1
[احلديث ]210 :قال رسول اهلل  :إذا كتبت (بسم اهلل الرمحن الرحيم) فبي السي
فيه(.)2
[احلديث ]211 :قال رسول اهلل  :إذا كتب أحدكم (بسم اهلل الرمحن الرحيم)
فليمد الرمحن(.)3
[احلديث ]212 :قال رسول اهلل  :من رفع قرطاسا من األرض مكتوبا عليه
(بسم اهلل الرمحن الرحيم) إجالال هلل والسمه عن أن يداس ،كان عند اهلل من الصديقي،
وخفف عن والديه وإن كانا مرشكي(.)4
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]213 :قال اإلمام عيل :إن (بسم اهلل الرمحـن الرحيم) آي ٌة من فاحتة
الكتاب ،وهي سبع آيات متامها (بسم اهلل الرمحـن الرحيم) (.)5
[احلديث ]214 :قال اإلمام عيل :قولوا عند افتتاح كل أمر صغري أو عظيم :بسم
اهلل الرمحن الرحيم(.)6
[احلديث ]215 :قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه :سم كل يوم باسم اهلل،

( )1احلاكم ،439/1 :الدارقطني.303/1 :

( )4تنبيه اخلواطر ،32/1 :إرشاد القلوب :ص .185

( )2تاريخ بغداد ،340/12 :تاريخ دمشق.6/16 :

( )5عيون أخبار اإلمام الرضا ،302/1 :بحار األنوار.48/85 :

( )3منية املريد :ص 350؛ الفردوس.296/1 :

( )6التوحيد :ص  ،232بحار األنوار.233/92 :
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وقل :ال حول وال قوة إال باهلل ،وتوكل عىل اهلل(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]216 :قيل لإلمام الباقر :نعبد الرمحن الرحيم الواحد األحد الصمد؟
فقال :إن من عبد االسم دون املسمى باألسامء أرشك وكفر وجحد ومل يعبد شيئا ،بل اعبد
صفات وصف هبا
اهلل الواحد األحد الصمد املسمى هبذه األسامء دون األسامء ،إن األسامء
ٌ
نفسه(.)2
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]217 :قال اإلمام الصادق :من عبد اهلل بالتوهم فقد كفر ،ومن عبد
االسم دون املعنى فقد كفر ،ومن عبد االسم واملعنى فقد أرشك ،ومن عبد املعنى بإيقاع
األسامء عليه بصفاته التي وصف هبا نفسه ،فعقد عليه قلبه ونطق به لسانه يف رسائره
وعالنيته؛ فأولئك هم املؤمنون حقا(.)3
[احلديث ]218 :قال اإلمام الصادق :لقد دخل عبد اهلل بن حييى عىل اإلمام عيل،
فقال :يا أمري املؤمني ،ما تفسري (بسم اهلل الرمحـن الرحيم)؟ قال :إن العبد إذا أراد أن يقرأ
أو يعمل عمال ويقول (بسم اهلل) :أي هبذا االسم أعمل هذا العمل ،فكل أمر يعمله يبدأ
فيه بـ (بسم اهلل الرمحـن الرحيم) فإنه يبارك له فيه(.)4
[احلديث ]219 :قال اإلمام الصادق( :بسم اهلل الرمحـن الرحيم) تيجان السور(.)5
[احلديث ]220 :قال اإلمام الصادق :أغلقوا أبواب املعصية باالستعاذة ،وافتحوا

( )1حتف العقول :ص  ،171بشارة املصطفى :ص .25

( )4التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري :ص  ،25بحار األنوار:

( )2الكايف.87/1 :

.242/92

( )3الكايف ،87/1 :التوحيد :ص .220

( )5نثر الدر.352/1 :
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أبواب الطاعة بالتسمية(.)1
[احلديث ]221 :قال اإلمام الصادق :ال تدع (بسم اهلل الرمحن الرحيم) وإن كان
شعر(.)2
بعده ٌ
[احلديث ]222 :قال اإلمام الصادق :لربام ترك يف افتتاح أمر بعض شيعتنا (بسم
اهلل الرمحن الرحيم) ،فيمتحنه اهلل بمكروه؛ لينبهه عىل شكر اهلل تعاىل والثناء عليه ،ويمحو
عنه وصمة تقصريه عند تركه قول( :بسم اهلل الرمحن الرحيم)(.)3
[احلديث ]223 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :احتجز من الناس
كلهم بـ (بسم اهلل الرمحـن الرحيم) وبـ (قل هو اهلل أحدٌ ) ،اقرأها عن يمينك وعن شاملك
ومن بي يديك ومن خلفك ومن فوقك ومن حتتك ،فإذا دخلت عىل سلطان جائر فاقرأها
حي تنظر إليه ثالث مرات ،واعقد بيدك اليرسى ،ثم ال تفارقها حتى خترج من عنده(.)4
[احلديث ]224 :عن صفوان اجلامل ،قال :صليت خلف اإلمام الصادق أياما،
فكان إذا كانت صال ٌة ال جيهر فيها ،جهر بـ (بسم اهلل الرمحـن الرحيم) ،وكان جيهر يف
السورتي مجيعا(.)5
[احلديث ]225 :عن حنان بن سدير ،قال :صليت خلف اإلمام الصادق املغرب،
فتعوذ جهارا :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،وأعوذ باهلل أن حيرضون ،ثم
جهر بـ (بسم اهلل الرمحـن الرحيم) (.)6
[احلديث ]226 :قال اإلمام الصادق :اكتب (بسم اهلل الرمحن الرحيم) من أجود
( )1البلد األمي :ص  ،100املصباح للكفعمي :ص .144

( )4الكايف ،624/2 :عدة الداعي :ص .275

( )2الكايف.672/2 :

( )5الكايف ،315/3 :هتذيب األحكام.68/2 :

( )3التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري :ص  ،22بحار األنوار:

( )6قرب اإلسناد :ص  ،124هتذيب األحكام.289/2 :

.305/76
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كتابك ،وال متد الباء حتى ترفع السي(.)1
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]227 :سئل اإلمام الكاظم عن أعظم آية يف كتاب اهلل ،فقال( :بسم اهلل
الرمحـن الرحيم) (.)2
[احلديث ]228 :قيل لإلمام الكاظم :إين صاحب صيد السبع ،وأنا أبيت يف الليل
يف اخلرابات وأتوحش ،فقال ِل :قل إذا دخلت( :باسم اهلل أدخل) وأدخل رجلك اليمنى،
وإذا خرجت فأخرج رجلك اليرسى ،وسم اهلل؛ فإنك ال ترى مكروها(.)3
ما روي عن اإلمام الرضا:
مشتق من إله،
[احلديث ]229 :سئل اإلمام الرضا عن اسم اهلل واشتقاقه ،فقال :اهلل ٌ
واإلله يقتيض مألوها ،واالسم غري املسمى ،فمن عبد االسم دون املعنى فقد كفر ومل يعبد
شيئا ،ومن عبد االسم واملعنى فقد كفر وعبد اثني ،ومن عبد املعنى دون االسم فذاك
التوحيد ..قيل :زدين قال :إن هلل تسعة وتسعي اسام ،فلو كان االسم هو املسمى لكان كل
اسم للمأكول،
اسم منها إهلا ،ولكن اهلل معنى يدل عليه هبذه األسامء ،وكلها غريه ..اخلبز ٌ
اسم للمحرق(.)4
اسم للملبوس ،والنار ٌ
اسم للمرشوب ،والثوب ٌ
واملاء ٌ
تفهيم ،وذاته
تعبري ،وأفعاله
[احلديث ]230 :قال اإلمام الرضا :أسامء اهلل
ٌ
ٌ
حقيق ٌة(.)5

( )1الكايف ،672/2 :مشكاة األنوار :ص .250

( )4الكايف 87/1 :وص  ،114التوحيد :ص .220

( )2تفسري العيايش ،21/1 :بحار األنوار.238/92 :

( )5التوحيد :ص  ،36االحتجاج.361/2 :

( )3الكايف ،570/2 :املحاسن.119/2 :
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ثانيا ـ ما ورد حول فضل التسبيح
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
التسبيح] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من التسبيحات الكثرية ،ابتداء من
تسبيح الكون ،وانتهاء بتسبيح املالئكة عليهم السالم.
ورس ذلك هو كون التسبيح ركنا أساسيا من أركان معرفة اهلل ،ألنه ينفي عن اهلل كل
ما ال يليق بجالله ومجاله وكامله وعظمته ،وهلذا يقرتن التسبيح بذكر مقوالت الذين كذبوا
عىل اهلل ،كام قال تعاىل خمربا عن تنزهه عام يقوله املرشكون﴿ :و َخر ُقوا َله بنييَ وبن ٍ
َات بيغ ْ ي
َري
ُ َ ََ
َ َ
يع ْل ٍم ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام َي يص ُف َ
ون﴾ [األنعام]100 :
وأخرب عن أولئك الذين تصوروا اهلل جاهال ال يعلم ما ال يعلمون ،فقالُ ﴿ :ق ْل
ون اهلل بيام َال يع َلم ييف السامو ي
ض ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ي
ات َو َال ييف ْاألَ ْر ي
رش ُك َ
َأ ُتنَ ِّب ُئ َ
ون﴾ [يونس]18 :
َّ َ َ
َ َْ ُ
وهكذا يقرتن التسبيح بالرشك وبكل ما ال يليق باهلل تعاىل مما يذكره اجلاهلون بقدر
اهلل ،كام قال تعاىل يف معرض رده عىل مقوالت املرشكي ،وبعدها عن مقتضيات العقول:
ي
﴿ َأ َف َأ ْص َفا ُك ْم َر هب ُك ْم بيا ْل َبنييَ َو َّاخت ََذ يم َن املَْ َالئيك يَة إينَا ًثا إي َّن ُك ْم َل َت ُقو ُل َ
رص ْفنَا ييف
ون َق ْو ًال عَظ ًيام َو َل َقدْ َ َّ
َان معه ي
ي ي
آهل َ ٌة ك ََام َي ُقو ُل َ
ون إي ًذا َال ْب َتغ َْوا إي َىل يذي
ورا ُق ْل َل ْو ك َ َ َ ُ
َه َذا ا ْل ُق ْرآن ل َي َّذك َُّروا َو َما َي يزيدُ ُه ْم إي َّال ُن ُف ً
ا ْل َع ْر ي
ش َسبي ًيال ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام َي ُقو ُل َ
الس ْب ُع َو ْاألَ ْر ُض
الس َام َو ُ
ات َّ
ون ُع ُل ًّوا كَبي ًريا ُت َس ِّب ُح َل ُه َّ
ي ي
َو َم ْن في ي
يح ُه ْم إي َّن ُه ك َ
يش ٍء إي َّال ُي َس ِّب ُح بي َح ْم يد يه َو َلكي ْن َال َت ْف َق ُه َ
َان َحلي ًيام
ون ت َْسبي َ
يه َّن َوإ ْن م ْن َ ْ

ورا﴾ [اإلرساء]44-40 :
َغ ُف ً

وهلذا تقرتن كلمة التسبيح بكلمة (تعاىل) ،والتي تعني تعاِل اهلل وتقدسه وتنزهه ،كام
ات بي َي يميني يه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ي
رش ُك َ
ون﴾ [الزمر ،]67 :وقال:
ات َم ْط يو َّي ٌ
امو ُ
الس َ
قال تعاىلَ :
﴿و َّ
66

﴿ َأتَى َأ ْم ُر اهلل َف َال ت َْس َت ْع يج ُلو ُه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ي
رش ُك َ
ون﴾ [النحل ،]1 :وقالُ ﴿ :س ْب َحا َن ُه
َو َت َع َاىل ع ََّام َي ُقو ُل َ
ريا﴾ [اإلرساء]43 :
ون ُع ُل ًّوا كَبي ً
وتقرتن ـ كذلك ـ بكلمة التقديس ،كام يف قوله تعاىل عند ذكره لقول املالئكة عليهم
ي ي
السالمَ ﴿ :قا ُلوا َأ َ ْ ي
يها َو َي ْس يف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ُن َس ِّب ُح بي َح ْم يد َك َو ُن َقدِّ ُس
يها َم ْن ُي ْفسدُ ف َ
جت َع ُل ف َ
َل َ
ك﴾ [البقرة]30 :
كام تقرتن بالتعجب من العقول وجهلها وعدم استعامهلا يف إدراك احلقائق ،كام قال
تعاىلَ ﴿ :قا ُلوا َّاخت ََذ اهلل و َلدً ا سبحا َنه ُهو ا ْلغَنيي َله ما ييف السامو ي
ات َو َما ييف ْاألَ ْر ي
ض إي ْن يعنْدَ ُك ْم
َّ َ َ
َ ُ ْ َ ُ َ
ه ُ َ
يمن س ْل َط ٍ
ون ع ََىل اهلل َما َال َت ْع َل ُم َ
ان ي َهب َذا َأ َت ُقو ُل َ
ون﴾ [يونس]68 :
ْ ُ
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]231 :سئل رسول اهلل  عن تفسري( :سبحان اهلل) ،فقال :هو تنزيه اهلل
عن كل سوء(.)1
[احلديث ]232 :قال رسول اهلل  :إن نبي اهلل نوحا ملا حرضته الوفاة قال البنه:
قاص عليك الوصية :آمرك باثنتي ،وأهناك عن اثنتي :آمرك بـ (ال إله إال اهلل)؛ فإن
إين ٌ
الساموات السبع واألرضي السبع لو وضعت يف كفة ،ووضعت (ال إله إال اهلل) يف كفة،
رجحت هبن (ال إله إال اهلل) .ولو أن الساموات السبع واألرضي السبع كن حلقة مبهمة،

( )1احلاكم.680/1 :
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قصمتهن (ال إله إال اهلل) ،و(سبحان اهلل وبحمده)؛ فإهنا صالة كل يشء ،وهبا يرزق اخللق،
وأهناك عن الرشك ،والكرب(.)1
[احلديث ]233 :قال رسول اهلل  :من قال( :سبحان اهلل وبحمده) يف يوم مئة
مرة ،حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر(.)2
[احلديث ]234 :قال رسول اهلل  :من قال( :ال إله إال اهلل) دخل اجلنة ،ووجبت
له اجلنة ،ومن قال( :سبحان اهلل وبحمده) مئة ،كتب اهلل له ألف حسنة وأربعا وعرشين
حسنة ،قالوا :يا رسول اهلل ،إذا ال ُّيلك منا أحدٌ  ،قال :بىل ،إن أحدكم ليجيء باحلسنات لو
وضعت عىل جبل أثقلته ،ثم جتيء النعم فتذهب بتلك ،ثم يتطاول الرب بعد ذلك
برمحته(.)3
[احلديث ]235 :عن ربيعة بن كعب ،قال :كنت أخدم رسول اهلل  وأقوم له يف
حوائجه هناري أمجع ،حتى يصيل رسول اهلل  العشاء اآلخرة ،فأجلس ببابه إذا دخل بيته،
أقول :لعلها أن حتدث لرسول اهلل  حاج ٌة ،فام أزال أسمعه يقول :سبحان اهلل ،سبحان
اهلل ،سبحان اهلل وبحمده ،حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني ،فأرقد(.)4
[احلديث ]236 :عن أيب ذر ،قال :قال رسول اهلل  :أال أخربك بأحب الكالم إىل
اهلل؟ قلت :يا رسول اهلل أخربين بأحب الكالم إىل اهلل ،فقال :إن أحب الكالم إىل اهلل:
سبحان اهلل وبحمده(.)5
[احلديث ]237 :قال رسول اهلل  :قولوا( :سبحان اهلل وبحمده) مئة مرة؛ من

( )1أمحد ،575/2 :احلاكم.113/1 :

( )4أمحد ،9 571/5 :املعجم الكبري.57/5 :

( )2البخاري ،2352/5 :مسلم.2071/4 :

( )5مسلم ،2093/4 :الرتمذي.576/5 :

( )3احلاكم.279/4 :
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قاهلا مرة كتبت له عرشا ،ومن قاهلا عرشا كتبت له مئة ،ومن قاهلا مئة كتبت له ألفا ،ومن
زاد زاده اهلل ،ومن استغفر غفر اهلل له(.)1
[احلديث ]238 :عن العرباض بن سارية ،أن رسول اهلل  كان يقرأ املسبحات
قبل أن يرقد ،وقال :إن فيهن آية أفضل من ألف آية(.)2
[احلديث ]239 :قال رسول اهلل  :لقد كان دعاء أخي يونس عجبا أوله ٌ
هتليل،
ْت ُس ْب َحان ََك إي ِّين ُكن ُْت يم َن ال َّظاملييَ ﴾
وأواسطه
إقرار بالذنبَ ﴿ :ال إي َل َه إي َّال َأن َ
ٌ
تسبيح ،وآخره ٌ
ٌ
مديون يف يوم ثالث مرات إال
مكروب وال
[األنبياء ]87 :ما دعا به مهمو ٌم وال مغمو ٌم وال
ٌ
استجيب له(.)3
اس يم َر ِّب َك ا ْل َعظيي يم﴾
[احلديث ]240 :عن عقبة بن عامر اجلهني :ملا نزلتَ ﴿ :ف َس ِّب ْح بي ْ
اس َم َر ِّب َك
[الواقعة ،]74 :قال لنا رسول اهلل  :اجعلوها يف ركوعكم ،فلام نزلت ﴿ َس ِّبحي ْ
ْاألَع َْىل﴾ [األعىل ،]1 :قال لنا رسول اهلل  :اجعلوها يف سجودكم(.)4
[احلديث ]241 :قال رسول اهلل  :أما يستطيع أحدكم أن يعمل كل يوم مثل أحد
عمال؟ قالوا :يا رسول اهلل ،ومن يستطيع أن يعمل كل يوم مثل أحد عمال؟! قال :كلكم
يستطيعه ،قالوا :يا رسول اهلل ،ماذا؟ قال( :سبحان اهلل) أعظم من أحد ،و(ال إله إال اهلل)
أعظم من أحد ،و(احلمد هلل) أعظم من أحد ،و(اهلل أكرب) أعظم من أحد(.)5
[احلديث ]242 :قال رسول اهلل  :إذا مررتم برياض اجلنة فارتعوا ،قيل :يا
رسول اهلل وما رياض اجلنة؟ قال :املساجد ،قيل :وما الرتع يا رسول اهلل؟ قال :سبحان اهلل،

( )1الرتمذي.513/5 :

( )4هتذيب األحكام ،313/2 :علل الرشائع :ص 333؛ ابن ماجة:

( )2أبو داود ،313/4 :الرتمذي.181/5 :

 ،287/1الدارمي ،318/1 :أمحد.9 141/6 :

( )3الفردوس.432/3 :

( )5املعجم الكبري.175/18 :
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واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب(.)1
أربع :سبحان اهلل ،واحلمد هلل،
[احلديث ]243 :قال رسول اهلل  :أفضل الكالم ٌ
وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب(.)2
[احلديث ]244 :قال رسول اهلل  :ما سبحت وال سبح األنبياء قبيل بأفضل من:
سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب(.)3
[احلديث ]245 :قال رسول اهلل  :ألن أقول( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله
إال اهلل ،واهلل أكرب) أحب إِل مما طلعت عليه الشمس(.)4
مخس ما أثقلهن يف امليزان :سبحان اهلل،
[احلديث ]246 :قال رسول اهلل ٌ :
واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،والولد الصالح يتوَف ملسلم فيصرب وحيتسب(.)5
[احلديث ]247 :قال رسول اهلل  :من قال( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال
اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل) قال اهلل :أسلم عبدي واستسلم(.)6
[احلديث ]248 :عن أيب الدرداء ،قال :قال ِل رسول اهلل  :عليك بـ (سبحان اهلل،
واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب) فإهنن حيططن اخلطايا كام حتط الشجرة ورقها(.)7
[احلديث ]249 :قال رسول اهلل  :أكثروا من قول( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال
ومعقبات ،وهن
ومؤخرات
مقدمات
إله إال اهلل ،واهلل أكرب)؛ فإهنن يأتي يوم القيامة هلن
ٌ
ٌ
ٌ
الباقيات الصاحلات(.)8
[احلديث ]250 :عن عائشة ،قالت :دخل عيل رسول اهلل  فقال ِل :يا عائشة
( )1الرتمذي.532/5 :

( )5اخلصال :ص 267؛ أمحد.2 320/5 :

( )2البخاري ،2459/6 :ابن ماجة.1253/2 :

( )6احلاكم.681/1 :

( )3الفردوس.70/4 :

( )7ابن ماجة.1253/2 :

( )4مسلم ،2072/4 :الرتمذي.578/5 :

( )8ثواب األعامل :ص  23وص 26؛ شعب اإليامن.426/1 :

70

اغسيل هذين الربدين ،فقلت :بأيب وأمي يا رسول اهلل ،باألمس غسلتهام! فقال ِل :أما
علمت أن الثوب يسبح ،فإذا اتسخ انقطع تسبيحه(.)1
[احلديث ]251 :قال رسول اهلل  لبالل :يا بالل ،إن الصائم تسبح عظامه
وتستغفر له املالئكة ما ُأكل عنده(.)2
تسبيح ،ونومه عبادةٌ ،ودعاؤه
[احلديث ]252 :قال رسول اهلل  :صمت الصائم
ٌ
مضاعف(.)3
ٌ
مستجاب ،وعمله
ٌ
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]253 :قال رسول اهلل  :إذا قال العبد( :سبحان اهلل) فقد أنف هلل،
وحق عىل اهلل أن ينرصه(.)4
ٌ
نفر من اليهود إىل رسول اهلل  ،فسأله
[احلديث ]254 :قال اإلمام احلسن :جاء ٌ
أعلمهم فقال له :أخربين عن تفسري :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب،
فقال النبي  :علم اهلل عز وجل أن بني آدم يكذبون عىل اهلل عز وجل ،فقال( :سبحان
اهلل)؛ براءة مما يقولون(.)5
[احلديث ]255 :قال رسول اهلل  :إن هلل تبارك وتعاىل تسعة وتسعي اسام..
وهي :اهلل ،اإلله ..السبوح (.)6
[احلديث ]256 :قال رسول اهلل  :والذي نفس حممد بيده ،إن يف اجلنة لشجرا
يتصفق بالتسبيح بصوت مل يسمع األولون واآلخرون بمثله ،يثمر ثمرا كالرمان(.)7
( )1تاريخ بغداد.245/9 :

( )5علل الرشائع :ص  ،251األماِل للصدوق :ص .255

( )2ابن ماجة.556/1 :

( )6التوحيد :ص  ،194اخلصال :ص .593

( )3الفردوس397/2 :؛ من ال حيرضه الفقيه.76/2 :

( )7املحاسن ،288/1 :بحار األنوار.138/8 :

( )4املحاسن ،106/1 :بحار األنوار.183/93 :
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[احلديث ]257 :قال رسول اهلل  يف وصف إخوانه الذين يشتاق هلم :لو أن أحدا
خري له من أن يصري له جبال الدنيا ذهبا(.)1
منهم يسبح تسبيحة ٌ
[احلديث ]258 :قال رسول اهلل  :قال اهلل تعاىل :ليس كل من قال( :أحب اهلل)
أحبني ،حتى يشغل بذكري اشتغاال ،ويكثر التسبيح دائام(.)2
[احلديث ]259 :قال رسول اهلل  :ما أوحي إِل أن أمجع املال وأكون من
التاجرين ،ولكن أوحي إِل أنَ ﴿ :فس ِّب ْح بي َحم يد ر ِّب َك َو ُك ْن يم َن الس ي
اج يدي َن َوا ْع ُبدْ َر َّب َك َحتَّى
َّ
ْ َ
َ
َي ْأتي َي َك ا ْل َي يقيُ ﴾ [احلجر.)3(]99-98 :
[احلديث ]260 :قال رسول اهلل  :من قال( :سبحان اهلل العظيم وبحمده)
غرست له نخل ٌة يف اجلنة(.)4
[احلديث ]261 :قال رسول اهلل  :قال موسى :إهلي أريد من أشجار اجلنة
وثامرها ،قال :ذلك ملن سبح تسبيحة يف ليلة القدر(.)5
[احلديث ]262 :قال اإلمام الباقر :مر رسول اهلل  برجل يغرس غرسا يف حائط
له ،فوقف له وقال :أال أدلك عىل غرس أثبت أصال ،وأرسع إيناعا ،وأطيب ثمرا وأبقى؟
قال :بىل ،فدلني يا رسول اهلل ،فقال :إذا أصبحت وأمسيت فقل( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل،
وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب) فإن لك إن قلته بكل تسبيحة عرش شجرات يف اجلنة من أنواع
الفاكهة ،وهن من الباقيات الصاحلات(.)6
[احلديث ]263 :قال رسول اهلل  :ملا أرسي يب إىل السامء ،دخلت اجلنة فرأيت

( )1التحصي البن فهد :ص .25

( )4الرتمذي ،511/5 :النسائي.3 207/6 :

( )2إرشاد القلوب :ص  199ـ  ،205بحار األنوار.30/77 :

( )5اإلقبال.345/1 :

( )3تفسري القرطبي64/10 :؛ األماِل للطوس :ص  531ح.1162

( )6ثواب األعامل :ص  ،26هتذيب األحكام.107/2 :

72

فيها قيعانا يققا من مسك ،ورأيت فيها مالئكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربام
أمسكوا ،فقلت هلم :ما لكم ربام بنيتم وربام أمسكتم؟ قالوا :حتى تأتينا النفقة ،قلت :وما
نفقتكم؟ قالوا :قول املؤمن( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب)؛ فإذا قاهلن
بنينا ،وإذا سكت وأمسك أمسكنا(.)1
[احلديث ]264 :قال اإلمام الصادق :إن رسول اهلل  قال ألصحابه ذات يوم:
أرأيتم لو مجعتم ما عندكم من الثياب واآلنية ،ثم وضعتم بعضه عىل بعض أكنتم ترونه يبلغ
السامء؟ قالوا :ال يا رسول اهلل ،قال :أال أدلكم عىل يشء أصله يف األرض وفرعه يف السامء؟
قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :يقول أحدكم إذا فرغ من صالته الفريضة( :سبحان اهلل،
واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب) ثالثي مرة؛ فإن أصلهن يف األرض وفرعهن يف
السامء ،وهن يدفعن اهلدم ،واحلرق ،والغرق ،والرتدي يف البئر ،وأكل السبع ،وميتة السوء،
والبلية التي تنزل من السامء عىل العبد يف ذلك اليوم ،وهن الباقيات(.)2
[احلديث ]265 :قال رسول اهلل  :حصنوا أموالكم بالزكاة ،فإنه ما يصاد ما صيد
من الطري إال بتضييعهم التسبيح(.)3
[احلديث ]266 :قال رسول اهلل  :ما صيد صيدٌ وال قطعت شجر ٌة إال بتضييع
من التسبيح ،وكل يشء من اخللق يسبح حتى يتغري عن أعىل خلقة التي خلقها اهلل ،وإن
تسبيح(.)4
كنتم تسمعون نقض جدركم وسقفكم فإنام هو
ٌ
[احلديث ]267 :قال رسول اهلل  :لو فهمهم اهلل عز وجل تسبيح الوحوش

( )1األماِل للطوس :ص  ،474تفسري القمي 53/2 :و.21/1

( )3قرب اإلسناد :ص .117

( )2معاين األخبار :ص  ،194تفسري العيايش.67/1 :

( )4الفردوس ،121/4 :كنزالعامل 445/1 :عن أيب نعيم.
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والطيور والسباع واجلبال لطارت األفئدة ،ولكن أكن ذلك عنكم(.)1
[احلديث ]268 :قال رسول اهلل  :ال ترضبوا الدواب عىل وجوهها؛ فإهنا تسبح
بحمد اهلل(.)2
[احلديث ]269 :عن ابن عباس ،قال :قدم ملوك حرضموت عىل النبي  فقالوا:
كيف نعلم أنك رسول اهلل؟ فأخذ كفا من حىص فقال :هذا يشهد أين رسول اهلل ،فسبح
احلىص يف يده ،وشهد أنه رسول اهلل .)3(
[احلديث ]270 :عن ابن مسعود ،قال :كنا نجلس مع النبي  ونسمع الطعام
يسبح ورسول اهلل  يأكل ،وأتاه مكرزٌ العامري وسأله آية ،فدعا تسع حصيات فسبحن
يف يده(.)4
[احلديث ]271 :عن أيب ذر ،قال :كنا جلوسا مع النبي  ،فأخذ حصيات يف كفه
فسبحن ،ثم وضعهن يف األرض فسكتن ،ثم أخذهن فسبحن(.)5
[احلديث ]272 :قال اإلمام الباقر :إن كل يشء عليك تصيل فيه يسبح معك ،وكان
رسول اهلل  إذا اقيمت الصالة لبس نعليه وصىل فيهام(.)6
[احلديث ]273 :قال رسول اهلل  :تعلموا العلم؛ فإن تعلمه حسن ٌة ،ومدارسته
تسبيح ،والبحث عنه جها ٌد(.)7
ٌ
يح ،وصياحه ٌ
هتليل ،ونومه
[احلديث ]274 :قال رسول اهلل  :أني املؤمن تسب ٌ

( )1الفردوس.369/3 :

( )5دالئل النبوة أليب نعيم :ص .432

( )2الكايف ،538/6 :من ال حيرضه الفقيه.286/2 :

( )6علل الرشائع :ص  ،336بحار األنوار.274/83 :

( )3املناقب البن شهر آشوب ،90/1 :بحار األنوار.379/17 :

( )7حتف العقول :ص  ،28األماِل للصدوق :ص 713؛ الفردوس:

( )4املناقب البن شهر آشوب ،90/1 :بحار األنوار.379/17 :

.41/2
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عىل الفراش عباد ٌة(.)1
[احلديث ]275 :قال رسول اهلل  :إن املؤمن إذا حم محى واحدة تناثرت الذنوب
تسبيح وصياحه ٌ
هتليل وتقلبه عىل فراشه كمن
منه كورق الشجر فإن أن عىل فراشه فأنينه
ٌ
يرضب بسيفه يف سبيل اهلل(.)2
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]276 :عن يزيد بن األصم ،أنه سأل ٌ
رجل عمر بن اخلطاب ،فقال :يا
أمري املؤمني ،ما تفسري :سبحان اهلل؟ قال :إن يف هذا احلائط رجال كان إذا سئل أنبأ ،وإذا
سكت ابتدأ ،فد خل الرجل؛ فإذا هو عيل بن أيب طالب ،فقال :يا أبا احلسن ،ما تفسري:
سبحان اهلل؟ قال :هو تعظيم جالل اهلل عز وجل ،وتنزُّيه عام قال فيه كل مرشك ،فإذا قاهلا
العبد صىل عليه كل ملك(.)3
[احلديث ]277 :قال اإلمام عيل :من سبح اهلل كل يوم ثالثي مرة ،دفع اهلل عز وجل
عنه سبعي نوعا من البالء؛ أيرسها الفقر(.)4
[احلديث ]278 :قال اإلمام عيل :إن اإلنسان إذا كان يف الصالة فإن جسده وثيابه
وكل يشء حوله يسبح(.)5
ما روي عن اإلمام السجاد:

( )1من ال حيرضه الفقيه364/4 :؛ تاريخ بغداد.191/2 :

( )4اخلصال :ص  ،505روضة الواعظي :ص .499

( )2عدة الداعي :ص  ،116إرشاد القلوب :ص .43

( )5علل الرشائع :ص  ،336بحار األنوار.213/82 :

( )3التوحيد :ص  ،312معاين األخبار :ص .9
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[احلديث ]279 :قال اإلمام السجاد :إذا قلت( :سبحان اهلل وبحمده) رفعت اهلل
تبارك وتعاىل عام يقول العادلون به(.)1
[احلديث ]280 :عن أيب حازم ،قال :قال ٌ
رجل لإلمام السجاد :تعرف الصالة؟
فحملت عليه ،فقال :مهال يا أبا حازم فإن العلامء هم احللامء الرمحاء ،ثم واجه السائل فقال:
نعم أعرفها! فسأله عن أفعاهلا وتروكها وفرائضها ونوافلها ،حتى بلغ قوله :ما افتتاحها؟
قال :التكبري ،قال :ما برهاهنا؟ قال :القراءة ،قال :ما خشوعها؟ قال :النظر إىل موضع
السجود ،قال :ما حتريمها؟ قال :التكبري ،قال :ما حتليلها؟ قال :التسليم ،قال :ما جوهرها؟
قال :التسبيح(.)2
[احلديث ]281 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصالة عىل محلة العرش :فصل
عليهم ،وعىل املالئكة الذين من دوهنم؛ من سكان سامواتك ،وأهل األمانة عىل رساالتك،
فتور ،وال تشغلهم عن
والذين ال تدخلهم سأم ٌة من دؤوب ،وال إعيا ٌء من لغوب ،وال ٌ
تسبيحك الشهوات(.)3
[احلديث ]282 :قال اإلمام السجاد :إن طالب العلم إذا خرج من منزله ،مل يضع
رجله عىل رطب وال يابس من األرض ،إال سبحت له إىل األرضي السابعة(.)4
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]283 :قال اإلمام الباقر :إن املؤمن ليكون له من اجلنان ما أحب واشتهى،
يتنعم فيهن كيف يشاء ،وإذا أراد املؤمن شيئا أو اشتهى إنام دعواه فيها إذا أراد أن يقول:
(سبحانك اللهم) ،فإذا قاهلا تبادرت إليه اخلدم بام اشتهى من غري أن يكون طلبه منهم أو

( )1اخلصال :ص .299

( )3الصحيفة السجادية :ص .27

( )2املناقب البن شهر آشوب.130/4 :

( )4اخلصال :ص .518
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ي
ي
ي
يها َس َال ٌم﴾
يها ُس ْب َحان ََك ال َّل ُه َّم َو َحت َّي ُت ُه ْم ف َ
أمر به ،وذلك قول اهلل عز وجلَ ﴿ :دع َْو ُاه ْم ف َ
ي
ي
احل ْمدُ هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ ﴾ [يونس.)1(]10 :
[يونس ]10 :يعني اخلدام ،قالَ ﴿ :وآخ ُر َدع َْو ُاه ْم َأن ْ َ
[احلديث ]284 :قال اإلمام الباقر :من قرأ املسبحات كلها قبل أن ينام مل يمت حتى
يدرك القائم ،وإن مات كان يف جوار حممد النبي .)2(
[احلديث ]285 :قال اإلمام الباقر لبعض أصحابه :تدري أي يشء حد الركوع
والسجود؟ قيل :ال ،قال :تسبح يف الركوع ثالث مرات (سبحان ريب العظيم وبحمده)،
ويف السجود (سبحان ريب األعىل وبحمده) ثالث مرات ،فمن نقص واحدة نقص ثلث
صالته ،ومن نقص ثنتي نقص ثلثي صالته ،ومن مل يسبح فال صالة له(.)3
[احلديث ]286 :قال اإلمام الباقر :إن موسى ناجاه اهلل تبارك وتعاىل فقال له يف
مناجاته :يا موسى ،متى ما دعوتني ورجوتني فإين سأغفر لك عىل ما كان منك ،السامء
تسبح ِل وجال ،واملالئكة من خمافتي مشفقون ،واألرض تسبح ِل طمعا ،وكل اخللق
يسبحون ِل داخرون (.)4
[احلديث ]287 :قال اإلمام الباقر :إذا أخرج أحدكم احلصاة من املسجد ،فلريدها
مكاهنا أو يف مسجد آخر؛ فإهنا تسبح(.)5
[احلديث ]288 :قال اإلمام الصادق :دخل ٌ
رجل عىل أيب (اإلمام الباقر) ،فقال له:
ي ي
يش ٍء إي َّال ُي َس ِّب ُح بي َح ْم يد يه َو َلكي ْن َال
فداك أيب وامي ،إين أجد اهلل يقول يف كتابهَ ﴿ :وإ ْن م ْن َ ْ
َت ْف َق ُه َ
يح ُه ْم﴾ [اإلرساء ،]44 :فقال له :هو كام قال ،فقال له :أتسبح الشجرة اليابسة؟
ون ت َْسبي َ
( )1الكايف ،100/8 :بحار األنوار.161/8 :

( )4الكايف.42/8 :

( )2الكايف ،620/2 :ثواب األعامل :ص .146

( )5هتذيب األحكام ،256/3 :من ال حيرضه الفقيه.237/1 :

( )3الكايف ،329/3 :هتذيب األحكام ،157/2 :االستبصار:
.324/1

77

فقال :نعم ،أما سمعت خشب البيت كيف ينقض؟ وذلك تسبيحه ،فسبحان اهلل عىل كل
حال(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]289 :قال اإلمام الصادق ـ هلشام بن احلكم وقد سأله عن تفسري:
(سبحان اهلل) ،فقال :أنف ٌة هلل ،أما ترى الرجل إذا عجب من الِشء قال :سبحان اهلل(.)2
اسم من أسامء اهلل،
[احلديث ]290 :سئل اإلمام الصادق عن التسبيح ،فقال :هو ٌ
ودعوى أهل اجلنة(.)3
[احلديث ]291 :قال اإلمام الصادق :إن املؤمن ليتنعم بتسبيح احليل عليه يف اجلنة،
يف كل مفصل من املؤمن يف اجلنة ثالثة أساور من ذهب وفضة ولؤلؤ(.)4
[احلديث ]292 :قال اإلمام الصادق :ما يعلم عظم ثواب الدعاء وتسبيح العبد فيام
بينه وبي نفسه ،إال اهلل تبارك وتعاىل(.)5
[احلديث ]293 :قال اإلمام الصادق :من سبح اهلل مئة مرة كان أفضل الناس ذلك
اليوم ،إال من قال مثل قوله(.)6
[احلديث ]294 :قيل لإلمام الصادق :إن من سعادة املرء خف :وما يف هذا من
السعادة؟! إنام السعادة خفة ماضغيه بالتسبيح(.)7
[احلديث ]295 :قال اإلمام الصادق :كان فيام وعظ اهلل تبارك وتعاىل به عيسى عليه
السالم :يا عيسى ،تيقظ وال تيأس من روحي ،وسبحني مع من يسبحني ،وبطيب الكالم
( )1تفسري العيايش.294/2 :

( )5فالح السائل :ص  ،92بحار األنوار.319/93 :

( )2الكايف ،329/3 :معاين األخبار :ص .9

( )6املحاسن ،107/1 :بحار األنوار.183/93 :

( )3تفسري العيايش.120/2 :

( )7علل الرشائع :ص  ،580معاين األخبار :ص .183

( )4ربيع األبرار.26/4 :
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فقدسني(.)1
[احلديث ]296 :قيل لإلمام الصادق :من قال( :سبحان اهلل) مئة مرة ،كان ممن ذكر
اهلل كثريا؟ قال :نعم(.)2
[احلديث ]297 :قال اإلمام الصادق يف وصف املؤمني :فهم احلفي عيشهم،
املنتقلة ديارهم من أرض إىل أرض ،اخلميصة بطوهنم من الصيام ،الذبلة شفاههم من
التسبيح ،العمش العيون من البكاء(.)3
[احلديث ]298 :قال اإلمام الصادق :من قال( :سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل
العظيم وبحمده) كتب اهلل له ثالثة آالف حسنة ،ورفع له ثالثة آالف درجة ،وخلق منها
طائرا يف اجلنة يسبح اهلل وكان أجر تسبيحه له(.)4
[احلديث ]299 :قال اإلمام الصادق :عجبت ملن اغتم كيف ال يفزع إىل قوله تعاىل:
ْت ُس ْب َحان ََك إي ِّين ُكن ُْت يم َن ال َّظاملييَ ﴾ [األنبياء ]87 :فإين سمعت اهلل يقول:
﴿ َال إي َل َه إي َّال َأن َ
است ََج ْبنَا َل ُه َون ََّج ْينَا ُه يم َن ا ْلغ َِّم َوك ََذلي َك ُنن يْجي املُْؤْ يمنييَ ﴾ [األنبياء.)5(]88 :
﴿ َف ْ
[احلديث ]300 :قال اإلمام الصادق :من قال( :سبحان اهلل وبحمده ،سبحان اهلل
العظيم) ثالثي مرة ،استقبل الغنى واستدبر الفقر ،وقرع باب اجلنة(.)6
[احلديث ]301 :قال اإلمام الصادق :من صىل صالة مكتوبة ،ثم سبح يف دبرها
ثالثي مرة ،مل يبق عىل بدنه يش ٌء من الذنوب إال تناثر(.)7
[احلديث ]302 :عن أبان بن تغلب ،قال :دخلت عىل اإلمام الصادق وهو يصيل،
( )1األماِل للصدوق :ص  606ـ  ،610الكايف.137/8 :

( )5من ال حيرضه الفقيه ،392/4 :اخلصال :ص .218

( )2ثواب األعامل :ص  ،27عدة الداعي :ص .246

( )6األماِل للصدوق :ص .355

( )3االصول الستة عرش :ص .6

( )7األماِل للصدوق :ص .345

( )4ثواب األعامل :ص .27
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فعددت له يف الركوع والسجود ستي تسبيحة(.)1
[احلديث ]303 :قال اإلمام الصادق :ال يصاد من الطري إال ما ضيع تسبيحه(.)2
[احلديث ]304 :قال اإلمام الصادق :أقسم بالذي خلق اخللق وبسط الرزق ،إنه
ما ضاع ٌ
مال يف بر وال بحر إال برتك الزكاة ،وما صيد صيدٌ يف بر وال بحر إال برتكه التسبيح
يف ذلك اليوم(.)3
[احلديث ]305 :قال اإلمام الصادق يف الدواب :التغنوا عىل ظهورها ،أما يستحيي
أحدكم أن يغني عىل ظهر دابة وهي تسبح؟! (.)4
[احلديث ]306 :قال اإلمام الصادق :من اختذ يف بيته طريا فليتخذ ورشانا()5؛ فإنه
أكثر يشء ذكرا هلل عز وجل وأكثر تسبيحا(.)6
[احلديث ]307 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :يا من سبح له ظلمة الليل وضوء
النهار ،وما عىل األرض وقعر البحر(.)7
[احلديث ]308 :قال اإلمام الصادق :أنزل اهلل تبارك وتعاىل عىل داود عليه السالم
الزبور ،وعلمه صنعة احلديد فلينه له ،وأمر اجلبال والطري أن تسبح معه ،وأعطاه صوتا مل
يسمع بمثله حسنا(.)8
[احلديث ]309 :قال اإلمام الصادق :من مشى إىل املسجد ،مل يضع رجال عىل
رطب وال يابس إال سبحت له األرض إىل األرض السابعة(.)9

( )1الكايف ،329/3 :هتذيب األحكام.299/2 :

( )6الكايف.550/6 :

( )2الكايف ،505/3 :من ال حيرضه الفقيه.12/2 :

( )7الدعوات :ص .119

( )3من ال حيرضه الفقيه ،7/2 :عواِل الآلِل.370/1 :

( )8تفسري العيايش ،294/2 :بحار األنوار.177/60 :

( )4املحاسن ،469/2 :بحار األنوار.206/64 :

( )9هتذيب األحكام ،255/3 :من ال حيرضه الفقيه.233/1 :

( )5الورشان :نوع من احلامم الربي ،أكدر اللون فيه بياض فوق ذنبه.
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[احلديث ]310 :قال اإلمام الصادق :إن العبد لينوي من هناره أن يصيل بالليل
فتغلبه عينه فينام ،فيثبت اهلل له صالته ،ويكتب نفسه تسبيحا ،وجيعل نومه عليه صدقة(.)1
[احلديث ]311 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل يقول :إين لست كل كالم
احلكيم أتقبل ،إنام أتقبل هواه ومهه؛ فإن كان هواه ومهه يف رضاي ،جعلت مهه تقديسا
وتسبيحا(.)2

( )1علل الرشائع :ص  ،524بحار األنوار.206/70 :

( )2الكايف.166/8 :
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ثالثا ـ ما ورد حول فضل احلمد
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
احلمد] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل محد اهلل ،والتي تقرتن
أحيانا كثرية بالدعوة لتنزُّيه ،ذلك أن كامل التنزيه يكون باحلمد ،وكامل احلمد يكون
بالتنزيه.
ذلك أن من يكتفي بتوحيد اهلل ،أو تنزُّيه عام ال يليق به ،ثم ال يثبت له املحامد ،وال
الكامالت مل يسبحه ومل يقدسه ومل يكربه ..ألن كامل اهلل ليس مرتبطا بتنزُّيه فقط ،وإنام
بإثبات مجيع صفات الكامل له.
بل إن التمجيد واحلمد مندرج يف التقديس والتنزيه؛ فال يمكن أن يكون اهلل تعاىل
قدوسا وسبوحا ما مل يكن محيدا جميدا ..ومثل ذلك التمجيد والتحميد ،فهام مفتقران
للتقديس والتنزيه؛ فال يمكن ثبوت الكامل ما مل يثبت نفي النقص.
وهلذا جيتمع يف القرآن الكريم كال املعنيي :التقديس والتمجيد ،كام قال تعاىل:
ي ي
ي ي
ي
ي
يش ٍء إي َّال ُي َس ِّب ُح
﴿ َف َس ِّب ْح بي َح ْمد َر ِّب َك َو ُك ْن م َن َّ
الساجدي َن﴾ [احلجر ،]98 :وقالَ ﴿ :وإ ْن م ْن َ ْ
وت وسبح بي ي ي
ي
ي ي
ح ْمده﴾ [الفرقان:
احل ِّي ا َّلذي َال َي ُم ُ َ َ ِّ ْ َ
بي َح ْمده﴾ [اإلرساء ،]44 :وقالَ ﴿ :وت ََوك َّْل ع ََىل ْ َ
ي
ي
ي ي
ِش
 ،]58وقالَ ﴿ :ف ْ
رب إي َّن َوعْدَ اهلل َح ٌّق َو ْ
اص ي ْ
اس َتغْف ْر ل َذنْبي َك َو َس ِّب ْح بي َح ْمد َر ِّب َك بيا ْل َع ِّ
اإل ْبك ي
َو ْ ي
رب يحلُ ْك يم َر ِّب َك َفإين ََّك يب َأ ْع ُينينَا َو َس ِّب ْح يب َح ْم يد َر ِّب َك يحيَ
َار﴾ [غافر ،]55 :وقالَ ﴿ :و ْ
اص ي ْ

ي
اس َتغ يْف ْر ُه إي َّن ُه ك َ
َان ت ََّوا ًبا﴾ [النرص ،]3 :وغريها
َت ُقو ُم﴾ [الطور ،]48 :وقالَ ﴿ :ف َس ِّب ْح بي َح ْمد َر ِّب َك َو ْ
من اآليات الكريمة.
ولذلك ،فإن أكثر ما ورد يف األحاديث الرشيفة من الثناء عىل التسبيح وبيان فضله
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واألجور املرتبطة به ،له عالقة باحلمد والتمجيد ،ذلك أهنام مقرتنان يف أكثر ما ورد من صيغ
الذكر.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]312 :قال رسول اهلل ( :احلمد هلل) رأس الشكر ،ما شكر اهلل عبدٌ ال
حيمده(.)1
[احلديث ]313 :قال رسول اهلل  :إن إبراهيم سأل ربه عز وجل قال :يا رب ما
جزاء من محدك؟ قال :احلمد مفتاح الشكر وخاتم الشكر ،واحلمد يعرج به إىل عرش رب
العاملي(.)2
[احلديث ]314 :قال رسول اهلل  :ما من يشء أحب إىل اهلل من احلمد(.)3
[احلديث ]315 :قال رسول اهلل  :ليس يش ٌء أحب إليه احلمد من اهلل تعاىل،
احل ْمدُ هللَّي﴾ [الفاحتة.)4(]2 :
ولذلك أثنى عىل نفسه فقالَ ْ ﴿ :
[احلديث ]316 :قال رسول اهلل  :ما أحدٌ أحب إليه احلمد من اهلل عز وجل (.)5
[احلديث ]317 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل حيب أن حيمد(.)6
[احلديث ]318 :قال رسول اهلل  :أفضل الدعاء احلمد هلل(.)7
( )1نوادر االصول ،412/1 :اآلداب للبيهقي :ص .459

( )5جممع البيان125/7 :؛ املعجم الكبري.8 178/10 :

( )2الفردوس ،223/1 :تاريخ دمشق.242/6 :

( )6املعجم الكبري.283/1 :

( )3مسند أيب يعىل.206/4 :

( )7الرتمذي ،462/5 :ابن ماجة.1249/2 :

( )4تفسري الطربي1 :اجلزء1ص .60
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[احلديث ]319 :قال رسول اهلل  :احلمد هلل ثمن كل نعمة(.)1
[احلديث ]320 :قال رسول اهلل  :ما أنعم اهلل عىل عبد فحمد اهلل عليها ،إال كان
ذلك احلمد أفضل من تلك النعمة وإن عظمت(.)2
[احلديث ]321 :قال رسول اهلل  :إن أفضل عباد اهلل يوم القيامة احلامدون(.)3
[احلديث ]322 :قال رسول اهلل  :حيرش الناس يوم القيامة يف صعيد واحد
فيسمعهم الداعي وتبعدهم البرص ،ثم يقوم مناد فينادي يقول :سيعلم أهل اجلمع اليوم من
أوىل بالكرم ،في قول :أين الذين حيمدون اهلل يف الرساء والرضاء؟ فيقومون وهم قليلون
فيدخلون اجلنة بغري حساب(.)4
[احلديث ]323 :قال رسول اهلل  :احلمد عىل النعمة ٌ
أمان لزواهلا(.)5
[احلديث ]324 :قال رسول اهلل  :إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد اهلل والثناء عليه،
ثم يصيل عىل النبي  ،ثم ليدع بام شاء(.)6
[احلديث ]325 :قال رسول اهلل  :من قال( :احلمد هلل) غرس اهلل له هبا شجرة
يف اجلنة(.)7
[احلديث ]326 :قال رسول اهلل  :ما يمنع أحدكم إذا عرف اإلجابة من نفسه،
فشفي من مرض أو قدم من سفر يقول :احلمد هلل الذي بعزته وجالله تتم الصاحلات(.)8
[احلديث ]327 :قال رسول اهلل  :كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بحمد اهلل فهو

( )1الدر املنثور 32/1 :عن ابن شاهي يف السنة.

( )5الفردوس ،155/2 :كنزالعامل 255/3 :عن شعب اإليامن.

( )2املعجم الكبري ،193/8 :شعب اإليامن.98/4 :

( )6عمل اليوم والليلة البن السني :ص  ،45أبو داود.77/2 :

( )3املعجم الكبري ،124/18 :أمحد.6 208/7 :

( )7املعجم الكبري ،232/1 :الطبقات الكربى.88/7 :

( )4مسند إسحاق بن راهويه.180/5 :

( )8احلاكم.730/1 :

84

أقطع(.)1
[احلديث ]328 :قال رسول اهلل  :كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه بحمد اهلل والصالة
ٌ
ممحوق من كل بركة(.)2
عيل فهو أقطع أبرت،
[احلديث ]329 :قال رسول اهلل  :حيرش الناس يوم القيامة يف صعيد واحد
فيسمعهم الداعي وتبعدهم البرص ،ثم يقوم مناد فينادي يقول :سيعلم أهل اجلمع اليوم من
أوىل بالكرم ،فيقول :أين الذين حيمدون اهلل يف الرساء والرضاء؟ فيقومون وهم قليلون
فيدخلون اجلنة بغري حساب(.)3
[احلديث ]330 :قال رسول اهلل  :إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف االستجابة
فليقل( :احلمد هلل الذي بعزته وجالله تتم الصاحلات) ،ومن أبطأ عنه من ذلك يش ٌء فليقل:
(احلمد هلل عىل كل حال)(.)4
[احلديث ]331 :قال رسول اهلل  :ما أنعم اهلل عىل عبد من نعمة فقال( :احلمد
هلل) إال وقد أدى شكرها ،فإن قاهلا الثانية جدد اهلل له ثواهبا ،فإن قاهلا الثالثة غفر اهلل له
ذنوبه(.)5
خري محد اهلل وشكر،
[احلديث ]332 :قال رسول اهلل  :عجبت للمسلم إذا أصابه ٌ
وإذا أصابته مصيب ٌة احتسب وصرب ،املسلم يؤجر يف كل يشء ،حتى يف اللقمة يرفعها إىل
فيه(.)6
[احلديث ]333 :قال رسول اهلل  :من مل حيمد اهلل عىل ما عمل من عمل صالح

( )1عمل اليوم والليلة للنسائي :ص  ،345ابن ماجة.610/1 :

( )4األسامء والصفات للبيهقي.342/1 :

( )2كنزالعامل 558/1 :عن الرهاوي.

( )5احلاكم ،688/1 :شعب اإليامن.98/4 :

( )3مسند إسحاق بن راهويه.180/5 :

( )6أمحد ،375/1 :مسند الطياليس :ص .29
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ومحد نفسه ،قل شكره وحبط عمله(.)1
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]334 :قال اإلمام عيل :بعث رسول اهلل  رسية فقال :اللهم إن لك عيل
إن رددهتم ساملي غانمي أن أشكرك أحق الشكر ،فام لبثوا أن جاؤوا كذلك ،فقال رسول
اهلل  :احلمد هلل عىل سابغ نعم اهلل(.)2
[احلديث ]335 :قال رسول اهلل  :التوحيد ثمن اجلنة ،واحلمد هلل وفاء شكر كل
نعمة(.)3
[احلديث ]336 :قال رسول اهلل  يف دعائه :يا خري حامد وحممود ،يا خري شاهد
ومشهود(.)4
[احلديث ]337 :قال رسول اهلل  :علم اهلل أن العباد ال يؤدون شكر نعمته فحمد
نفسه قبل أن حيمدوه وهو أول الكالم ،لوال ذلك ملا أنعم اهلل عىل أحد بنعمته(.)5
[احلديث ]338 :قال رسول اهلل  :من قال( :احلمد هلل كام هو أهله) فقد شغل
كتاب الساموات ،فيقولون :اللهم ال نعلم الغيب ،فيقول اهلل :اكتبوها كام قاهلا عبدي ،وعيل
ثواهبا(.)6
[احلديث ]339 :قال رسول اهلل ( :ال إله إال اهلل) نصف امليزان ،و(احلمد هلل)
متلؤه(.)7
[احلديث ]340 :سئل رسول اهلل  عن جزاء من قال( :سبحان اهلل) ،فقال :إذا
( )1تفسري الطربي5 :اجلزء8ص .206

( )4البلد األمي :ص .410

( )2مشكاة األنوار :ص .70

( )5األماِل للصدوق :ص .255

( )3األماِل للطوس :ص  ،570تنبيه اخلواطر70/2 :؛ الدر املنثور:

( )6عدة الداعي :ص  ،245ثواب األعامل :ص .28

.32/1

( )7األماِل للمفيد :ص 246؛ الفردوس.9/5 :
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قال العبد( :سبحان اهلل) سبح معه ما دون العرش ،فيعطى قائلها عرش أمثاهلا ،وإذا قال:
(احلمد هلل) أنعم اهلل عليه بنعم الدنيا موصوال بنعم اآلخرة ،وهي الكلمة التي يقوهلا أهل
اجلنة إذا دخلوها ،وينقطع الكالم الذي يقولونه يف الدنيا ما خال احلمد هلل؛ وذلك قوله
ي
ي
ي
ي
ي
احل ْمدُ هللَّي َر ِّب
يها ُس ْب َحان ََك ال َّل ُه َّم َو َحت َّي ُت ُه ْم ف َ
تعاىلَ ﴿ :دع َْو ُاه ْم ف َ
يها َس َال ٌم َوآخ ُر َدع َْو ُاه ْم َأن ْ َ
ا ْل َعاملَييَ ﴾ [يونس.)1(]10 :
[احلديث ]341 :قال رسول اهلل  :لو أن الدنيا كلها لقم ٌة واحدةٌ ،فأكلها العبد
املسلم ثم قال( :احلمد هلل) ،لكان قوله ذلك خريا ل ٌه من الدنيا وما فيها(.)2

احل ْمدُ هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ ﴾
[احلديث ]342 :قال رسول اهلل  :إذا قال العبدَ ْ ﴿ :

[الفاحتة ،]2 :قال اهلل جل جالله :محدين عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي ،وأن الباليا
التي دفعت عنه فبطوِل ،أشهدكم أين أضيف له إىل نعم الدنيا نعم اآلخرة ،وأدفع عنه باليا
اآلخرة كام دفعت عنه باليا الدنيا(.)3
[احلديث ]343 :قال اإلمام زين العابدين :كان رسول اهلل  إذا خطب محد اهلل
وأثنى عليه(.)4
[احلديث ]344 :قال رسول اهلل  :من أنعم اهلل تعاىل عليه نعمة فليحمد اهلل تعاىل،
أمر فليقل :ال حول وال قوة إال باهلل(.)5
ومن استبطأ عليه الرزق فليستغفر اهلل ،ومن حزنه ٌ
[احلديث ]345 :قال رسول اهلل  :ما من نعمة ـ وإن تقادم عهدها ـ تذكرها العبد
فقال( :احلمد هلل) ،إال جدد اهلل له ثوابه كيوم وجدها(.)6

( )1علل الرشائع :ص  ،251األماِل للصدوق :ص .255

( )4األماِل للمفيد :ص .211

( )2األماِل للطوس :ص .610

( )5عيون أخبار اإلمام الرضا46/2 :؛ كنزالعامل.259/3 :

( )3عيون أخبار اإلمام الرضا.300/1 :

( )6الدعوات :ص .286
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[احلديث ]346 :قال رسول اهلل  :من ظهرت عليه النعمة ،فليكثر ذكر :احلمد
هلل(.)1
[احلديث ]347 :قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه :قل عند كل شدة( :ال حول
وال قوة إال باهلل) تكفها ،وقل عند كل نعمة( :احلمد هلل) تزدد منها(.)2
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
شكر(.)3
[احلديث ]348 :قال اإلمام عيل :احلمد ٌ

احل ْمدُ هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ ﴾
[احلديث ]349 :سئل اإلمام عيل عن قول اهلل عز وجلَ ْ ﴿ :
[الفاحتة ]2 :ما تفسريه؟ فقال( :احلمد هلل) هو أن عرف عباده بعض نعمه عليهم مجال؛ إذ ال
يقدرون عىل معرفة مجيعها بالتفصيل؛ ألهنا أكثر من أن حتىص أو تعرف ،فقال هلم :قولوا:
احلمد هلل عىل ما أنعم به علينا رب العاملي ،وهم اجلامعات من كل خملوق من اجلامدات
واحليوانات؛ وأما احليوانات فهو يقلبها يف قدرته ،ويغذوها من رزقه ،وحيوطها بكنفه،
ويدبر كال منها بمصلحته ،وأما اجلامدات فهو يمسكها بقدرته؛ ويمسك املتصل منها أن
يتهافت ،ويمسك املتهافت منها أن يتالصق ،ويمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه،
رحيم(.)4
رؤوف
ٌ
ويمسك األرض أن تنخسف إال بأمره ،إنه بعباده
ٌ
[احلديث ]350 :قال اإلمام عيل :إن اهلل له احلمد افتتح احلمد لنفسه ،وختم أمر
ي
ي
احل ْمدُ هللَّي َر ِّب
احل ِّق َوق َيل ْ َ
يض َب ْين َُه ْم بي ْ َ
الدنيا وحمل اآلخرة باحلمد لنفسه ،فقالَ ﴿ :و ُق َ
( )1معاين األخبار :ص  ،161األماِل للصدوق :ص .562

( )3رشح هنج البالغة.261/20 :

( )2حتف العقول :ص .174

( )4عيون أخبار اإلمام الرضا.282/1 :
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ا ْل َعاملَييَ ﴾ [الزمر.)1(]75 :
الئم إال نفسه(.)2
[احلديث ]351 :قال اإلمام عيل :ال حيمد حامدٌ إال ربه ،وال يلم ٌ
[احلديث ]352 :قال اإلمام عيل :إن أحق ما ابتدأ به املبتدئون ،ونطق به الناطقون،
وتفوه به القائلون :محد اهلل وثنا ٌء عليه بام هو أهله ،والصالة عىل النبي .)3(
[احلديث ]353 :قال اإلمام عيل يف خطبة له :احلمد هلل الذي جعل احلمد مفتاحا
لذكره ،وسببا للمزيد من فضله ،ودليال عىل آالئه وعظمته(.)4
[احلديث ]354 :قال اإلمام عيل :أوصيكم أُّيا الناس بتقوى اهلل ،وكثرة محده عىل
آالئه إليكم ،ونعامئه عليكم ،وبالئه لديكم(.)5
[احلديث ]355 :قال اإلمام عيل :يقال يوم القيامة :ليتقدم احلامدون ،فتقدم أمة
مكتوب :أمة حممد هم احلامدون؛ حيمدون اهلل تبارك وتعاىل عىل
حممد  قبل األمم ،وهو
ٌ
دوي كدوي النحل(.)6
كل منزلة ،ويكربونه عىل كل حال ،منادُّيم يف جوف السامء ،هلم ٌ
[احلديث ]356 :قال اإلمام عيل :السؤال بعد املدح ،فامدحوا اهلل عز وجل ثم اسأ
لوا احلوائج ،أثنوا عىل اهلل عز وجل وامدحوه قبل طلب احلوائج(.)7
[احلديث ]357 :عن ابن العزرمي عن أبيه ،قال :كان أمري املؤمني (اإلمام عيل) إذا
أراد أن يزوج قال :احلمد هلل ،أمحده وأستعينه واؤمن به وأتوكل عليه ،وأشهد أن ال إله إال
اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ..فإن اهلل له احلمد عىل غابر ما
يكون وماضيه ،وله احلمد مفردا والثناء خملصا بام منه كانت لنا نعمة مونقة وعلينا جمللة
( )1الكايف.141/1 :

( )5هنج البالغة :اخلطبة .188

( )2هنج البالغة :اخلطبة .16

( )6النمل.15 :

( )3تاريخ دمشق ،198/39 :املناقب للخوارزمي :ص .299

( )7اخلصال :ص  ،635حتف العقول :ص .123

( )4هنج البالغة :اخلطبة .157
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وإلينا متزينة(.)1
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]358 :قال اإلمام احلسن يف وصيته :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
وإنه أوىل من عبد وأحق من محد(.)2
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]359 :روي أن بغلة لإلمام الباقر نفرت فيام بي مكة واملدينة ،فقال :لئن
ردها اهلل عيل ألشكرنه حق شكره ،فلام أخذها قال( :احلمد هلل رب العاملي) ثالث مرات،
ثم قال ثالث مرات( :شكرا هلل) (.)3
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]360 :عن محاد بن عثامن ،قال :خرج اإلمام الصادق من املسجد وقد
ضاعت دابته ،فقال :لئن ردها اهلل عيل ألشكرن اهلل حق شكره ،فام لبث أن أيت هبا ،فقال:
احلمد هلل ،فقال له ٌ
قائل :جعلت فداك ،أليس قلت :ألشكرن اهلل حق شكره ،فقال اإلمام
الصادق :أمل تسمعني قلت :احلمد هلل؟ (.)4
[احلديث ]361 :قيل لإلمام الصادق :هل للشكر حدٌ إذا فعله العبد كان شاكرا؟
قال :نعم ،قيل :ما هو؟ قال :حيمد اهلل عىل كل نعمة عليه يف أهل ومال ،وإن كان فيام أنعم
حق أداه(.)5
عليه يف ماله ٌ
[احلديث ]362 :قال اإلمام الصادق :شكر النعمة اجتناب املحارم ،ومتام الشكر

( )1مسند إسحاق بن راهويه.180/5 :

( )4الكايف97/2 :؛ الشكر البن أيب الدنيا :ص  ،54حلية األولياء:

( )2األماِل للطوس :ص .159

.186/3

( )3مكارم األخالق.78/2 :

( )5الكايف ،96/2 :تفسري العيايش.67/1 :
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قول الرجل :احلمد هلل رب العاملي(.)1
[احلديث ]363 :قال اإلمام الصادق :شكر كل نعمة وإن عظمت أن حتمد اهلل عز
وجل عليها(.)2
[احلديث ]364 :قال اإلمام الصادق :ما أنعم اهلل عىل عبد بنعمة ـ صغرت أو كربت
ـ فقال( :احلمد هلل) إال أدى شكرها(.)3
[احلديث ]365 :قال اإلمام الصادق :من قال أربع مرات إذا أصبح( :احلمد هلل رب
العاملي) فقد أدى شكر يومه ،ومن قاهلا إذا أمسى فقد أدى شكر ليلته(.)4
[احلديث ]366 :قال اإلمام الصادق :من قال يف كل يوم سبع مرات( :احلمد هلل
عىل كل نعمة كانت أو هي كائن ٌة) ،فقد أدى شكر ما مىض وشكر ما بقي(.)5
[احلديث ]367 :قال اإلمام الصادق :من أحب بقاء الظاملي فقد أحب أن يعىص
اهلل ،إن اهلل تعاىل محد نفسه عىل هالك الظاملي ،فقالَ ﴿ :ف ُقطي َع َدابي ُر ا ْل َق ْو يم ا َّل يذي َن َظ َل ُموا
احل ْمدُ هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ ﴾ [األنعام.)6(]45 :
َو ْ َ
[احلديث ]368 :قيل لإلمام الصادق :علمني دعاء جامعا ،فقال :امحد اهلل فإنه
اليبقى أحدٌ يصيل إال دعا لك ،يقول :سمع اهلل ملن محده(.)7
[احلديث ]369 :قال اإلمام الصادق :ما أنعم اهلل عىل عبد بنعمة بالغة ما بلغت
فحمد اهلل عليها ،إال كان محده هلل أفضل من تلك النعمة وأعظم وأوزن(.)8
ون ا ْل َعابيدُ َ
[احلديث ]370 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل عز وجل﴿ :التَّائي ُب َ
ون
( )1الكايف ،95/2 :مشكاة األنوار :ص .71

( )5ثواب األعامل :ص .24

( )2الكايف ،95/2 :اخلصال :ص .21

( )6الكايف.108/5 :

( )3الكايف.96/2 :

( )7الكايف ،503/2 :مكارم األخالق.79/2 :

( )4الكايف ،503/2 :ثواب األعامل :ص 13؛ كنزالعامل.136/2 :

( )8ثواب األعامل :ص  ،216مكارم األخالق.78/2 :
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ون بياملَْعر ي
ي
ون الس ي
ون ع ي
َّاه َ
ون ْاآل يم ُر َ
اجدُ َ
السائي ُح َ
احل يامدُ َ
َن املُْنْك يَر
وف َوالن ُ
ُْ
الراك ُع َ َّ
ون َّ
ون َّ
َْ
ون يحلدُ ي
و ْ ي
ود اهللَّي َو َب ِّ ي
رش املُْؤْ يمنييَ ﴾ [التوبة ،]112 :فقال :برش النبي  املجاهدين من
احلاف ُظ َ ُ
َ َ
املؤمني الذين هذه صفتهم وحليتهم بالشهادة واجلنة ،وقال( :التائبون) من الذنوب،
(العابدون) الذين ال يعبدون إال اهلل وال يرشكون به شيئا( ،احلامدون) الذين حيمدون اهلل
عىل كل حال يف الشدة والرخاء(.)1
[احلديث ]371 :قال اإلمام الصادق :إذا أنعم اهلل عليك بنعمة فأحببت بقاءها
ودوامها فأكثر من احلمد والشكر عليها؛ فإن اهلل عز وجل قال يف كتابهَ ﴿ :لئي ْن َشك َْر ُت ْم
َألَ يزيدَ َّن ُك ْم﴾ [إبراهيم.)2(]7 :
[احلديث ]372 :قال اإلمام الصادق :ما أنعم اهلل عىل عبد من نعمة فعرفها بقلبه،
ومحد اهلل ظاهرا بلسانه ،فتم كالمه؛ حتى يؤمر له باملزيد(.)3
[احلديث ]373 :قال اإلمام الصادق يف صالة الشكر :إذا أنعم اهلل عليك بنعمة
فصل ركعتي ،تقرأ يف األوىل بفاحتة الكتاب و(قل هو اهلل أحدٌ ) ،وتقرأ يف الثانية بفاحتة
الكتاب و(قل يا أُّيا الكافرون) ،وتقول يف الركعة االوىل يف ركوعك وسجودك( :احلمد
هلل شكرا شكرا ومحدا) ،وتقول يف الركعة الثانية يف ركوعك وسجودك( :احلمد هلل الذي
استجاب دعائي وأعطاين مسألتي)(.)4
[احلديث ]374 :قال اإلمام الصادق :إنا لنحب من كان عاقال فهام فقيها حليام
مداريا صبورا صدوقا وفيا ،إن اهلل عز وجل خص األنبياء عليهم السالم بمكارم األخالق،
فمن كانت فيه فليحمد اهلل عىل ذلك ،ومن مل تكن فيه فليترضع إىل اهلل عز وجل وليسأله

( )1الكايف ،15/5 :هتذيب األحكام.130/6 :

( )3الكايف ،95/2 :تفسري القمي.368/1 :

( )2حلية األولياء193/3 :؛ كشف الغمة.368/2 :

( )4الكايف ،481/3 :هتذيب األحكام.184/3 :
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إياها ،قيل :جعلت فداك وما هن؟ قال :هن الورع ،والقناعة ،والصرب ،والشكر ،واحللم،
واحلياء ،والسخاء ،والشجاعة ،والغرية ،والرب ،وصدق احلديث ،وأداء األمانة(.)1
ما روي عن اإلمام الرضا:
احل ْمدُ هللَّي ﴾ [الفاحتة ]2 :إنام
[احلديث ]375 :قال اإلمام الرضا :إن قوله عز وجلَ ْ ﴿ :
وشكر ملا وفق عبده من اخلري(.)2
هو أدا ٌء ملا أوجب اهلل عز وجل عىل خلقه من الشكر،
ٌ
[احلديث ]376 :قال اإلمام الرضا يف خطبة له :احلمد هلل الذي محد يف الكتاب
نفسه ،وافتتح باحلمد كتابه ،وجعل احلمد أول جزاء حمل نعمته ،وآخر دعوى أهل جنته(.)3
[احلديث ]377 :قال اإلمام الرضا :من محد اهلل عىل النعمة فقد شكره ،وكان احلمد
أفضل من تلك النعمة(.)4

( )1الكايف ،56/2 :األماِل للمفيد :ص .192

( )3الكايف.273/5 :

( )2من ال حيرضه الفقيه.310/1 :

( )4الكايف.96/2 :
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رابعا ـ ما ورد حول فضل التهليل
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
التهليل] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل كلمة التوحيد ،وترديدها
واعتبار الدعوة إليها من أعظم أسباب الفتح اإلهلي ،والذي تزكى به النفس ،وتطهر،
وترتقي يف معارج العرفان الكربى ،والتي تتيح هلا القابلية لتنزالت املالئكة وما معها من
روح القدس ،كام قال تعاىل﴿ :ينَزِّ ُل املَْالئي َك َة بيالروحي يمن َأم ير يه ع ََىل من ي َشاء يمن يعب ي
اد يه َأ ْن
َ ْ َ ُ ْ َ
ُ
ْ ْ
ه
ي
ي
َأنذ ُروا َأ َّن ُه ال إي َل َه إيالَّ َأنَا َفا َّت ُقون﴾ [النحل]2:
وقد اعتربها اهلل تعاىل العروة الوثقى ،التي ال يتمسك هبا إال الناجون ،فقالَ ﴿:ف َم ْن
وت ويؤْ يمن بياهلل َف َقدْ استَمس َك بيا ْلعرو ية ا ْلو ْث َقى ال ي
ي ْك ُفر بيال َّطا ُغ ي
انف َصام َهلا َواهلل س يم ٌ ي
يم﴾
ُْ َ ُ
َُ ْ
يع عَل ٌ
َ
ْ ْ َ
َ ْ
َ َ
[البقرة]256 :

واعتربها العهد الذي عهد به إىل عباده ،كام قال تعاىل﴿ :ال َي ْملي ُك َ
ون َّ
الش َفا َع َة إيالَّ َم ْن

َّاخت ََذ يعنْدَ

َهد ًا﴾ [مريم]87 :
الر ْمح يَن ع ْ
َّ

واعتربها احلسنى التي ال ينال اليرسى إال من صدق هبا ،قال تعاىلَ ﴿ :ف َأ َّما َم ْن َأ ْع َطى
ي
َوا َّت َقى َو َصدَّ َق بي ْ
رسى﴾ [الليل 5 :ـ ]7
رس ُه ل ْل ُي ْ َ
احلُ ْسنَى َف َسنُ َي ِّ ُ
واعتربها كلمة احلق كام يف قوله تعاىل﴿ :إيالَّ َم ْن َش يهدَ

احل ِّق َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [الزخرف:
بي ْ َ

]86

واعتربها كلمة التقوى ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ْلزَ َم ُه ْم كَلي َم َة ال َّت ْق َوى َوكَا ُنوا َأ َح َّق ي َهبا
َو َأ ْه َل َها﴾ [الفتح]26 :

واعتربها القول الثابت ،كام يف قوله تعاىل﴿ :ي َثب ُت اهلل ا َّل يذين آمنُوا بيا ْل َقو يل ال َّثابي ي
ت ييف
ْ
ُ ِّ
َ َ
ي ي
ْ ي
احل َياة الده ْن َيا َو ييف اآلخ َرة﴾ [إبراهيم]27 :
َ
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رض َب اهلل َم َث ً
ال كَلي َم ًة َط ِّي َب ًة
واعتربها الكلمة الطيبة ،كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََرى َك ْي َ
ف َ َ
ي
ٍ ٍ
الس َامء﴾ [إبراهيم]24 :
ك ََش َج َرة َط ِّي َبة َأ ْص ُل َها َثابي ٌت َو َف ْر ُع َها ييف َّ
وهذه اآلية الكريمة تشري إىل اآلثار التي حيدثها ذكر اهلل تعاىل يف النفس؛ فاهلل تعاىل
شبه كلمة التوحيد بالنخلة ،ألهنا ال تنبت يف كل أرض ،وكذلك كلمة التوحيد ال تستقر يف
كل قلب ،بل يف قلب املؤمن فقط ..والنخلة عرقها ثابت باألرض ،وفرعها مرتفع ،وكذلك
كلمة التوحيد أص ُلها ثابت يف قلب املؤمن ،فإذا تكلم هبا وعمل بمقتضاها عرجت به يف
ي
الصالي ُح
ب َوا ْل َع َم ُل َّ
سموات املكارم والقيم الرفيعة ،كام قال تعاىل﴿ :إي َل ْيه َي ْص َعدُ ا ْلكَلي ُم ال َّط ِّي ُ
َي ْر َف ُع ُه﴾ [فاطر ..]10 :والنخلة تؤيت ثمرها كل حي ،وكذلك عمل املؤمن يصعد به ويرتقي
كل حي.
وهلذا كله كانت املحور األعظم الذي تدور حوله دعوة الرسل عليهم السالم ،كام
وحي إي َلي يه َأ َّنه ال إي َله إيالَّ َأنَا َفا ْعبدُ ي
ول إيالَّ ُن ي
قال تعاىلَ ﴿ :وما َأرس ْلنَا يم ْن َق ْبلي َك يم ْن رس ٍ
ون﴾
ُ
َ
ْ ُ
َ ُ
َ ْ َ
[األنبياء]25 :

ي ي ٍ
َري ُه﴾
وأخرب أهنم مجيعا دعوا إليها ،فكلهم قال لقومه﴿ا ْع ُبدُ وا اهلل َما َل ُك ْم م ْن إ َله غ ْ ُ

[األعراف]73 :

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]378 :قال رسول اهلل  :جددوا إيامنكم ،قيل :يا رسول اهلل وكيف
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نجدد إيامننا؟ قال :أكثروا من قول :ال إله إال اهلل(.)1
ي

م كَل َم َة ال َّت ْق َوى﴾ [الفتح:
[احلديث ]379 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َأ ْلزَ َم ُه ْ

 :]26ال إله إال اهلل(.)2
[احلديث ]380 :قال رسول اهلل  :أفضل الذكر :ال إله إال اهلل(.)3
[احلديث ]381 :قال رسول اهلل ( :ال إله إال اهلل) ،ال يسبقها ٌ
عمل ،وال ترتك
ذنبا(.)4
[احلديث ]382 :عن أيب ذر ،قال :قلت :يا رسول اهلل! أوصني ،قال :إذا عملت
سيئة ،فأتبعها حسنة متحها ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،أمن احلسنات( :ال إله إال اهلل)؟ قال:
هي أفضل احلسنات(.)5
مفتاح ،ومفتاح الساموات قول :ال
[احلديث ]383 :قال رسول اهلل  :لكل يشء
ٌ
إله إال اهلل(.)6
[احلديث ]384 :قال رسول اهلل  :ما قال عبدٌ ( :ال إله إال اهلل) قط خملصا ،إال
فتحت له أبواب السامء حتى تفيض إىل العرش ،ما اجتنب الكبائر(.)7
[احلديث ]385 :قال رسول اهلل  :التسبيح نصف امليزان ،واحلمد يملؤه ،و(ال
حجاب حتى ختلص إليه (.)8
إله إال اهلل) ليس هلا دون اهلل
ٌ
[احلديث ]386 :قال رسول اهلل  :من قال( :ال إله إال اهلل) نفعته يوما من دهره،

( )1أمحد ،281/3 :احلاكم.285/4 :

( )5أمحد.3 113/8 :

( )2الرتمذي ،386/5 :أمحد.2 53/8 :

( )6املعجم الكبري.215/20 :

( )3الرتمذي ،462/5 :ابن ماجة.1249/2 :

( )7الرتمذي.575/5 :

( )4ابن ماجة ،1248/2 :كنز العامل.418/1 :

( )8الرتمذي.536/5 :
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أصابه قبل ذلك ما أصابه(.)1
[احلديث ]387 :قال رسول اهلل  :إذا أفصح أوالدكم فعلموهم ال إله إال اهلل(.)2
[احلديث ]388 :قال رسول اهلل  :من ربى صغريا حتى يقول( :ال إله إال اهلل) مل
حياسبه اهلل عز وجل (.)3
[احلديث ]389 :قال رسول اهلل  :افتحوا عىل صبيانكم أول كلمة بـ (ال إله إال
اهلل) ،ولقنوهم عند املوت (ال إله إال اهلل)(.)4
[احلديث ]390 :قال رسول اهلل  :أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال:
(ال إله إال اهلل) خالصا من قلبه أو نفسه(.)5
[احلديث ]391 :قال رسول اهلل  :من قال( :ال إله إال اهلل) خملصا دخل اجلنة،
قيل :وما إخالصها؟ قال :أن حتجزه عن حمارم اهلل عز وجل (.)6
[احلديث ]392 :قال رسول اهلل ( :ال إله إال اهلل) ال يسبقها ٌ
عمل ،وال ترتك
ذنبا(.)7
[احلديث ]393 :قال رسول اهلل  :من قال( :ال إله إال اهلل) يف ساعة من ليل أو
هنار ،طلست ما يف صحيفته من السيئات(.)8
[احلديث ]394 :قال رسول اهلل ( :ال إله إال اهلل) تدفع عن قائلها تسعة وتسعي
بابا من البالء أدناها اهلم(.)9

( )1شعب اإليامن ،109/1 :املعجم األوسط.12/4 :

( )6املعجم األوسط ،56/2 :حلية األولياء.254/9 :

( )2عمل اليوم والليلة البن السني :ص .150

( )7ابن ماجة.1248/2 :

( )3املعجم األوسط.130/5 :

( )8التوحيد :ص 23؛ مسند أيب يعىل.445/3 :

( )4شعب اإليامن.398/6 :

( )9تاريخ دمشق.172/17 :

( )5البخاري.49/1 :
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[احلديث ]395 :قال رسول اهلل  :إين ألعلم كلمة ال يقوهلا عبدٌ حقا من قلبه
فيموت عىل ذلك ،إال حرمه اهلل عىل النار :ال إله إال اهلل(.)1
[احلديث ]396 :قال رسول اهلل  :إن اهلل قد حرم عىل النار من قال( :ال إله إال
اهلل) يبتغي بذلك وجه اهلل(.)2
[احلديث ]397 :قال رسول اهلل  :من كان آخر كالمه( :ال إله إال اهلل) دخل
اجلنة(.)3
[احلديث ]398 :قال رسول اهلل  :قولوا( :ال إله إال اهلل) تفلحوا(.)4
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]399 :قال رسول اهلل  :سيد القول( :ال إله إال اهلل) ،وخري العبادة
االستغفار(.)5
[احلديث ]400 :قال رسول اهلل  :ما قلت وال قال القائلون قبيل مثل :ال إله إال
اهلل(.)6
[احلديث ]401 :قال رسول اهلل  :أفضل العلم :ال إله إال اهلل ،وأفضل الدعاء
االستغفار(.)7
[احلديث ]402 :قال رسول اهلل  :خري العبادة قول :ال إله إال اهلل(.)8
[احلديث ]403 :قال رسول اهلل  :أفضل العبادة قول :ال إله إال اهلل ،وال حول

( )1احلاكم.144/1 :

( )6التوحيد :ص  ،18ثواب األعامل :ص .17

( )2البخاري ،164/1 :مسلم.456/1 :

( )7جامع األخبار :ص  ،134بحار األنوار282/93 :؛ الفردوس:

( )3أبو داود ،190/3 :أمحد.5 240/8 :

.352/1

( )4أمحد ،53 :احلاكم.61/1 :

( )8الكايف ،506/2 :التوحيد :ص .18

( )5اجلعفريات :ص  ،228جامع األحاديث للقمي :ص .87
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وال قوة إال باهلل ،وخري الدعاء االستغفار ،ثم تال النبي َ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه َال إي َل َه إي َّال اهللَُّ
اس َتغ يْف ْر لي َذنْبي َك﴾ [حممد.)1(]19 :
َو ْ
[احلديث ]404 :قال رسول اهلل  :إن (ال إله إال اهلل) أنس املؤمن يف حياته ،وعند
موته ،وحي يبعث(.)2
[احلديث ]405 :قال رسول اهلل  :شعار املسلمي عىل الرصاط يوم القيامة :ال
إله إال اهلل ،وعىل اهلل فليتوكل املتوكلون(.)3
[احلديث ]406 :قال رسول اهلل  :ليس يش ٌء إال وله يش ٌء يعدله ،إال اهلل عز وجل
فإنه ال يعدله يش ٌء ،و(ال إله إال اهلل) فإنه ال يعدهلا يش ٌء(.)4
[احلديث ]407 :قال رسول اهلل  :إن (ال إله إال اهلل) كلم ٌة عظيم ٌة كريم ٌة عىل اهلل
عز وجل ،من قاهلا خملصا استوجب اجلنة(.)5
[احلديث ]408 :قال رسول اهلل  :إذا قال العبد( :أشهد أن ال إله إال اهلل) ،قال
رب غريي ،أشهدكم أين غفرت له(.)6
اهلل تعاىل :يا مالئكتي ،علم عبدي أنه ليس له ٌ
[احلديث ]409 :قال رسول اهلل  :لقنوا موتاكم( :ال إله إال اهلل) فإهنا هتدم
الذنوب ،فقالوا :يا رسول اهلل ،فمن قال يف صحته؟ فقال :ذاك أهدم وأهدم وأهدم ،إن (ال
إله إال اهلل) أنس املؤمن يف حياته ،وعند موته ،وحي يبعث(.)7
[احلديث ]410 :قال رسول اهلل  :ما من الكالم كلم ٌة أحب إىل اهلل عز وجل من
قول( :ال إله إال اهلل) ،وما من عبد يقول( :ال إله إال اهلل) يمد هبا صوته فيفرغ ،إال تناثرت
( )1املحاسن ،453/1 :بحار األنوار.190/93 :

( )4ثواب األعامل :ص  ،17بحار األنوار.331/93 :

( )2ثواب األعامل :ص  ،16بحار األنوار.201/93 :

( )5التوحيد :ص  ،23كنزالعامل 62/1 :عن ابن النجار.

( )3جامع األحاديث للقمي :ص  ،89بحار األنوار 204/93 :عن

( )6تاريخ دمشق.61/7 :

اإلمامة والتبرصة.

( )7ثواب األعامل :ص  ،16بحار األنوار.235/81 :
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ذنوبه حتت قدميه كام يتناثر ورق الشجر حتتها(.)1
[احلديث ]411 :عن زيد بن خالد ،قال :أرسلني رسول اهلل  فقال ِل :برش الناس
أنه من قال( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له) فله اجلنة(.)2
[احلديث ]412 :قال رسول اهلل  :أال اخربكم بام يكون به خري الدنيا واآلخرة،
وإذا كربتم واغتممتم دعوتم اهلل به ففرج عنكم؟ قالوا :بىل يا رسول اهلل ،قال :قولوا( :ال
إله إال اهلل ربنا ال نرشك به شيئا) ثم ادعوا بام بدا لكم(.)3
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]413 :سئل اإلمام عيل :أي القول أصدق؟ فقال :شهادة أن ال إله إال
اهلل(.)4
[احلديث ]414 :قال اإلمام عيل :ما من عبد مسلم يقول( :ال إله إال اهلل) إال
صعدت خترق كل سقف ،ال متر بِشء من سيئاته إال طلستها ،حتى تنتهي إىل مثلها من
احلسنات فتقف(.)5
[احلديث ]415 :قال اإلمام عيل :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،شهادة
ممتحنا إخالصها ،معتقدا مصاصها ،نتمسك هبا أبدا ما أبقانا ،وندخرها ألهاويل ما يلقانا،
فإهنا عزيمة اإليامن ،وفاحتة اإلحسان ،ومرضاة الرمحن ،ومدحرة الشيطان(.)6

( )1التوحيد :ص  ،21جامع األحاديث للقمي :ص .196

( )4من ال حيرضه الفقيه ،383/4 :معاين األخبار :ص .199

( )2التوحيد :ص  ،22بحار األنوار.196/93 :

( )5التوحيد :ص  ،21ثواب األعامل :ص .17

( )3املحاسن ،100/1 :الدعوات :ص .56

( )6هنج البالغة :اخلطبة  ،2بحار األنوار.331/77 :
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ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]416 :قال اإلمام الباقر :ما من يشء أعظم ثوابا من شهادة أن ال إله إال
اهلل ،إن اهلل عز وجل ال يعدله يش ٌء ،وال يرشكه يف األمور أحدٌ (.)1
[احلديث ]417 :قال اإلمام الباقر :من قال( :ال إله إال اهلل) فلن يلج ملكوت السامء
حتى يتم قوله بعمل صالح(.)2
[احلديث ]418 :قال اإلمام الباقر( :ال إله إال اهلل) إعزازٌ ألهل دعوته ،الصالة
تثبيت لإلخالص وتنزي ٌه عن الكرب(.)3
ٌ
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]419 :قال اإلمام الصادق :من شهد أن ال إله إال اهلل عند موته ،دخل
اجلنة(.)4
ما روي عن اإلمام الرضا:
إقرار هلل تعاىل بالتوحيد ،وخلع
[احلديث ]420 :قال اإلمام الرضا :إن التهليل هو ٌ
األنداد من دون اهلل ،وهو أول اإليامن ،وأعظم من التسبيح والتحميد(.)5
[احلديث ]421 :قال اإلمام الرضا يف حكمة األذان :فإن قال ٌ
قائل :فلم جعل
آخرها التهليل ومل جيعل آخرها التكبري كام جعل يف أوهلا التكبري؟ قيل :ألن التهليل اسم اهلل
يف آخره فأحب اهلل تعاىل أن خيتم الكالم باسمه كام فتحه باسمه(.)6

( )1الكايف ،516/2 :التوحيد :ص  ،19املحاسن.98/1 :

( )4املحاسن ،103/1 :بحار األنوار.236/81 :

( )2األماِل للمفيد :ص  ،184الزهد للحسي بن سعيد :ص .19

( )5عيون أخبار اإلمام الرضا ،106/2 :علل الرشائع :ص .259

( )3األماِل للطوس :ص  ،296بحار األنوار.183/78 :

( )6عيون أخبار اإلمام الرضا ،106/2 :علل الرشائع :ص .259
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خامسا ـ ما ورد حول فضل التكبري
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
التكبري] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل التكبري ،وهو قول [اهلل
أكرب] بصيغها املختلفة.
وقد ورد احلث عىل ذلك يف أوائل ما نزل من القرآن الكريم ،فقد ورد يف سورة
َرب﴾ [املدثر ،]3 :وقد قرهنا
املدثر ،وهي من أوائل سور القرآن الكريم ،قوله تعاىلَ ﴿ :و َر َّب َك َفك ِّ ْ
باألمر باإلنذار ،فقالَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا املُْدَّ ِّث ُر ُق ْم َف َأن يْذ ْر﴾ [املدثر ،]2 ،1 :ليبي من خالهلا أنه ال يمكن
أن يقوى أحد أو يصدق يف الدعوة إىل ربه ،من دون أن يكون مزودا هبذه املعرفة اجلليلة
معرفة عظم اهلل وكربه ،حتى يصغر أمامه كل يشء.
َرب ُه َتكْبي ًريا﴾ [اإلرساء ]111 :بعد آيات
وهكذا ورد يف سورة اإلرساء قوله تعاىلَ ﴿ :وك ِّ ْ
كثرية تبي املعاناة العظيمة التي عاناها رسول اهلل  مع تلك القلوب القاسية التي كانت
ون َل َك جنَّ ٌة يمن ن ي
ختاطبه بقوهلاَ ﴿ :ل ْن ُنؤْ يم َن َل َك َحتَّى َت ْف ُج َر َلنَا يم َن ْاألَ ْر ي
َخ ٍ
ض َينْ ُبوعًا َأ ْو َت ُك َ
يل
ْ
َ
ي
ي
ي
ي
َو يعن ٍ
يت بياهللَّي
الس َام َء ك ََام زَ ع َْم َت َع َل ْينَا ك َس ًفا َأ ْو َت ْأ ي َ
َب َف ُت َف ِّج َر ْاألَ ْهنَ َار خ َال َهلَا َت ْفج ًريا َأ ْو ُت ْسق َط َّ
ٍ
ي
َواملَْ َالئيك يَة َقبي ًيال َأ ْو َي ُك َ
الس َام يء َو َل ْن ُنؤْ يم َن لي ُر يق ِّي َك َحتَّى ُتنَزِّ َل
ون َل َك َب ْي ٌت م ْن زُ ْخ ُرف َأ ْو ت َْر َقى ييف َّ
ي
َع َل ْينَا كتَا ًبا َن ْق َرؤُ ُه﴾ [اإلرساء]93-90 :
وهكذا يقرن القرآن الكريم بي وصف اهلل تعاىل نفسه بالكرب والعلو مع وصف
ي
احل هق َو َأ َّن
األصنام التي تعبد من دون اهلل بالضعف واهلوان ،قال تعاىلَ ﴿ :ذل َك بي َأ َّن اهلل ُه َو ْ َ
َما َيدْ ُع َ
ون يم ْن ُدوني يه ُه َو ا ْل َباطي ُل َو َأ َّن اهلل ُه َو ا ْل َع ي هيل ا ْلكَبي ُري﴾ [احلج ،]62 :وقالَ ﴿ :ذلي ُك ْم بي َأ َّن ُه إي َذا
ي

ي

ي

ي

احلُك ُْم هلل ا ْل َعيل ا ْلكَبي ي
ي
رش ْك بيه ُتؤْ منُوا َف ْ
ري﴾ [غافر]12 :
ِّ
ُدع َي اهلل َو ْحدَ ُه َك َف ْر ُت ْم َوإ ْن ُي ْ َ
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وقد كان من حكمة اهلل تعاىل أن تكون الصيغة الدالة عىل كرب اهلل وجالله وعظمته،
عىل وزن أفعل التفضيل من غري حتديد للمفضول ،وذلك حتى يدخل كل يشء ما يعقل
وما ال يعقل..
بل قد ورد عن اإلمام الصادق النهي عن حتديد أي يشء للداللة عىل أكربية اهلل
عليه ،ألن يف ذلك حتديدا وتقييدا ،فقد روي أنه قال لبعض أصحابه :أي يشء اهلل أكرب؟
فقال :اهلل أكرب من كل يشء ،فقال :فكان ثم يشء فيكون أكرب منه؟ فقلت :فام هو؟ فقال:
(اهلل أكرب من أن يوصف) ()1

وروي أن رجال قال أمامه :اهلل أكرب من كل يشء ،فقال له :حددته ،فقال الرجل:
وكيف أقول؟ فقال( :اهلل أكرب من أن يوصف) ()2

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]422 :قال رسول اهلل  :استكثروا من الباقيات الصاحلات ،قيل :وما
هن يا رسول اهلل؟ قال :امللة ،قيل :وما هي؟ قال :التكبري ،والتهليل ،والتسبيح ،والتحميد،
وال حول وال قوة إال باهلل(.)3
[احلديث ]423 :قال رسول اهلل  :التسبيح نصف امليزان ،واحلمد يملؤه،
والتكبري يمأل ما بي السامء(.)4

( )1معانى االخبار ص .11

( )3احلاكم ،694/1 :أمحد.3 150/4 :

( )2املحاسن ص .241

( )4الرتمذي536/5 :؛ الكايف.506/2 :
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[احلديث ]424 :قال رسول اهلل  :إذا قال العبد( :ال إله إال اهلل واهلل أكرب) ،يقول
اهلل عز وجل :صدق عبدي ،ال إله إال أنا وأنا أكرب(.)1
[احلديث ]425 :قال رسول اهلل  :لكل يشء صفوةٌ ،وصفوة الصالة التكبرية
األوىل(.)2
[احلديث ]426 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :رأيت رسول اهلل  يكرب يف كل
رفع ووضع ،وقيام وقعود(.)3
[احلديث ]427 :قال رسول اهلل  :ثالثة أصوات يباهي اهلل هبن املالئكة :األذان،
والتكبري يف سبيل اهلل ،ورفع الصوت بالتلبية(.)4
[احلديث ]428 :عن سعد املؤذن ،قال :كان النبي  يكرب بي أضعاف اخلطبة،
يكثر التكبري يف خطبة العيدين(.)5
[احلديث ]429 :عن عبد اهلل بن عمر ،أن رسول اهلل  كان يكرب يوم الفطر من
حي خيرج من بيته حتى يأيت املصىل(.)6
ريح مظلم ٌة
[احلديث ]430 :قال رسول اهلل  :إذا وقعت كبري ٌة أو هاجت ٌ
فعليكم بالتكبري؛ فإنه جييل العجاج األسود(.)7
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]431 :قال رسول اهلل  :م ّن عيل ريب وقال :يا حممد جعلت لك
وألمتك األرض كلها مسجدا ،وتراهبا طهورا ،وأعطيت لك وألمتك التكبري ،وقرنت
( )1ابن ماجة ،1246/2 :احلاكم.46/1 :

( )5ابن ماجة ،409/1 :احلاكم.703/3 :

( )2مسند أيب يعىل.422/5 :

( )6احلاكم ،438/1 :السنن الكربى.395/3 :

( )3الدارمي ،302/1 :النسائي ،233/2 :أمحد.47/2 :

( )7مسند أيب يعىل ،369/2 :كنز العامل830/7 :عن ابن السني.

( )4كنز العامل814/15 :عن ابن النجار.
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ذكرك بذكري ،حتى ال يذكرين أحدٌ من أمتك إال ذكرك مع ذكري ،طوبى لك يا حممد
وألمتك(.)1
[احلديث ]432 :قال رسول اهلل  :من هبط واديا فقال( :ال إله إال اهلل واهلل أكرب)
مأل اهلل الوادي حسنات ،فليعظم الوادي بعدا أو ليصغر(.)2
[احلديث ]433 :قال رسول اهلل  :من استقبل جنازة أو رآها فقال( :اهلل أكرب،
هذا ما وعدنا اهلل ورسوله ،وصدق اهلل ورسوله ،اللهم زدنا إيامنا وتسليام ،احلمد هلل الذي
تعزز بالقدرة ،وقهر العباد باملوت) ،مل يبق يف السامء ٌ
ملك إال بكى رمحة لصوته(.)3
[احلديث ]434 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إذا نظرت يف مرآة فكرب
ثالثا وقل :اللهم كام حسنت خلقي فحسن خلقي(.)4
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]435 :قيل لإلمام الباقر :التكبري يف أيام الترشيق يف دبر الصلوات؟ فقال:
التكبري بمنى يف دبر مخس عرشة صالة ،ويف سائر األمصار يف دبر عرش صلوات ،وأول
التكبري يف دبر صالة الظهر يوم النحر؛ يقول فيه :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل واهلل أكرب،
اهلل أكرب وهلل احلمد ،اهلل أكرب عىل ما هدانا ،اهلل أكرب عىل ما رزقنا من هبيمة األنعام(.)5
[احلديث ]436 :عن كامل بن العالء ،قال :كنت مع اإلمام الباقر بالعريض فهبت

( )1اخلصال :ص  ،425علل الرشائع :ص .128

( )4حتف العقول :ص  ،11بحار األنوار.65/77 :

( )2املحاسن.101/1 :

( )5الكايف ،516/4 :هتذيب األحكام.139/3 :

( )3الكايف ،167/3 :هتذيب األحكام.452/1 :
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ريح شديدةٌ ،فجعل يكرب ،ثم قال :إن التكبري يرد الريح(.)1
ٌ
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]437 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه :أي يشء (اهلل أكرب)؟ قال:
اهلل أكرب من كل يشء ،فقال :وكان ثم يش ٌء فيكون أكرب منه؟ قيل :وما هو؟ قال :اهلل أكرب
من أن يوصف(.)2
مستور ،قيل:
[احلديث ]438 :قال اإلمام الصادق :أما إن يف الفطر تكبريا ولكنه
ٌ
وأين هو؟ قال :يف ليلة الفطر يف املغرب والعشاء اآلخرة ،ويف صالة الفجر ،ويف صالة
العيد ،ثم يقطع ،قيل :كيف أقول؟ قال :تقول( :اهلل أكرب اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل واهلل أكرب،
اهلل أكرب وهلل احلمد ،اهلل أكرب عىل ما هدانا) ،وهو قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ولي ُتك يْم ُلوا ا ْل يعدَّ َة
ي
َربوا اهللََّ ع ََىل َما َهدَ ا ُك ْم َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [البقرة ]185 :يعني الصيام(.)3
َول ُتك ِّ ُ
[احلديث ]439 :قال اإلمام الصادق :كرب مع كل حصاة تكبرية إذا رميتها ،وال تقدم
مجرة عىل مجرة ،وقف بعد الفراغ من الرمي وادع بام قسم لك(.)4
[احلديث ]440 :قال اإلمام الصادق :من أعجبه يش ٌء من أخيه املؤمن فليكرب عليه،
حق(.)5
فإن العي ٌ

( )1من ال حيرضه الفقيه.544/1 :

( )4دعائم اإلسالم.323/1 :

( )2الكايف 118/1 :وح  ،8التوحيد :ص .313

( )5طب األئمة البني بسطام :ص  ،121بحار األنوار.127/95 :

( )3الكايف ،166/4 :هتذيب األحكام.138/3 :
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سادسا ـ ما ورد حول فضل احلوقلة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
احلوقلة] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل التوكل واالعتامد عىل
اهلل وحده ،وعدم االعتزاز أو االغرتار بالقوة ،كام قال تعاىل يف حوار صاحب اجلنتيَ ﴿ :ق َال
ي
حي ي
ت بيا َّل يذي َخ َل َق َك يم ْن ُت َر ٍ
اب ُث َّم يم ْن ُن ْط َف ٍة ُث َّم َس َّو َ
اك َر ُج ًال َلكينَّا
او ُر ُه َأ َك َف ْر َ
َل ُه َصاح ُب ُه َو ُه َو ُ َ
ُه َو اهللَُّ َر ِّيب َو َال ُأ ْ ي
رش ُك بي َر ِّيب َأ َحدً ا َو َل ْو َال إي ْذ َد َخ ْل َت َجنَّت ََك ُق ْل َت َما َشا َء اهللَُّ َال ُق َّو َة إي َّال بياهللَّي إي ْن
ت ََر ين َأنَا َأ َق َّل يمن َْك َم ًاال َو َو َلدً ا َف َع َسى َر ِّيب َأ ْن ُيؤْ تي َ ي
ي َخ ْ ًريا يم ْن َجنَّتي َك َو ُي ْر يس َل َع َل ْي َها ُح ْس َبانًا يم َن
السام يء َف ُتص يبح ي
صعيدً ا زَ َل ًقا﴾ [الكهف]40-37 :
ْ َ َ
َّ َ
ويشري إليها كل ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة لالستعانة باهلل وحده ،ويف كل
اك ن ي
الشؤون ،كام قال تعاىل يف سورة الفاحتة﴿ :إي َّي َ
َستَعيُ ﴾ [الفاحتة]5 :
اك َن ْع ُبدُ َوإي َّي َ ْ
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]441 :قال رسول اهلل  ملعاذ :أتدري ما تفسري :ال حول وال قوة إال
باهلل؟ ال حول عن معصية اهلل إال بقوة اهلل ،وال قوة عىل طاعة اهلل إال بعون اهلل(.)1
[احلديث ]442 :قال رسول اهلل  :كالم أهل الساموات :ال حول وال قوة إال
باهلل(.)2

( )1الفردوس.375/5 :

( )2تاريخ بغداد.333/8 :
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[احلديث ]443 :عن قيس بن سعد بن عبادة ،قال :مر يب النبي  ..وقال :أال
أدلك عىل باب من أبواب اجلنة؟ قلت :بىل ،قال :ال حول وال قوة إال باهلل(.)1
[احلديث ]444 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل ملا خلق اجلنة جعل غرسها:
سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل(.)2
[احلديث ]445 :قال رسول اهلل  :أكثر من قول( :ال حول وال قوة إال باهلل) فإهنا
كنزٌ من كنوز اجلنة(.)3
[احلديث ]446 :قال رسول اهلل  :من أنعم اهلل عليه بنعمة فأراد بقاءها ،فليكثر
من قول :ال حول وال قوة إال باهلل ،ثم قرأ رسول اهلل َ ﴿ :و َل ْو َال إي ْذ َد َخ ْل َت َجنَّت ََك ُق ْل َت
َما َشا َء اهللَُّ َال ُق َّو َة إي َّال بياهللَّي﴾ [الكهف.)4(]39 :
[احلديث ]447 :قال رسول اهلل  :أكثروا من قول( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال
إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل)؛ فإهنن الباقيات الصاحلات ،وهن حيططن
اخلطايا كام حتط الشجرة ورقها ،وهن من كنوز اجلنة(.)5
[احلديث ]448 :قال رسول اهلل  :ما عىل األرض أحدٌ يقول( :ال إله إال اهلل واهلل
أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل) إال كفرت عنه خطاياه ،ولو كانت مثل زبد البحر (.)6
مر فليقل :ال حول وال قوة إال
[احلديث ]449 :قال رسول اهلل  :من حزنه أ ٌ
باهلل(.)7
[احلديث ]450 :قال رسول اهلل  :من رأى شيئا فأعجبه فقال( :ما شاء اهلل ،ال
( )1الرتمذي ،571/5 :أمحد.0 256/8 :

( )5كنزالعامل 466/1 :عن الرامهرمزي يف األمثال.

( )2كنزالعامل 469/1 :عن الشريازي يف األلقاب.

( )6الرتمذي ،509/5 :أمحد.551/2 :

( )3الرتمذي ،580/5 :أمحد.231/3 :

( )7عيون أخبار اإلمام الرضا46/2 :؛ تاريخ بغداد.180/3 :

( )4املعجم الكبري.311/17 :
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قوة إال باهلل) مل يرضه العي (يعني ال يصيبه العي)()1

[احلديث ]451 :قال رسول اهلل  لبعض أصحابه :أال أعلمك كلامت إذا وقعت
يف ورطة أو بلية فقل( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم)؛
فإن اهلل عز وجل يرصف هبا عنك ما يشاء من أنواع البالء(.)2
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]452 :قال رسول اهلل  :إذا قال العبد( :ال حول وال قوة إال باهلل) فقد
وحق عىل اهلل أن يكفيه(.)3
فوض أمره إىل اهللٌ ،
[احلديث ]453 :قال رسول اهلل  :من أراد كنز احلديث فعليه بـ (ال حول وال
قوة إال باهلل)(.)4
[احلديث ]454 :عن أيب ذر ،قال :أوصاين رسول اهلل  أن أستكثر من قول( :ال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم) فإهنا من كنوز اجلنة(.)5
[احلديث ]455 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  يف مأل من أصحابه فقال:
عدو؟ قال :ال ،جنتكم من النار ،قولوا( :سبحان
خذوا جنتكم ،فقالوا :يا رسول اهلل حرض ٌ
اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب ،وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم) فإهنن
ومعقبات ،وهن عند اهلل الصاحلات الباقيات(.)6
يات
يوم القيامة
ٌ
مقدمات منج ٌ
ٌ
[احلديث ]456 :قال رسول اهلل  :إن آدم شكا إىل اهلل عز وجل ما يلقى من
حديث النفس واحلزن ،فنزل عليه جربيل فقال له :يا آدم قل( :ال حول وال قوة إال باهلل)،

( )1عمل اليوم والليلة البن السني :ص 78؛ جممع البيان.866/10 :

( )4معاين األخبار :ص 139؛ التاريخ الكبري.283/3 :

( )2الكايف573/2 :؛ عمل اليوم والليلة البن السني :ص .121

( )5اخلصال :ص .345

( )3املحاسن.112/1 :

( )6األماِل للطوس :ص .677
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فقاهلا فذهب عنه الوسوسة واحلزن(.)1
[احلديث ]457 :قال رسول اهلل ٌ :
أمان ألمتي من اهلم :ال حول وال قوة إال باهلل
العيل العظيم ،ال ملجأ وال منجى من اهلل إال إليه(.)2
[احلديث ]458 :قال رسول اهلل  :من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر (احلمد
هلل) ،ومن كثرت مهومه فعليه باالستغفار ،ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قول( :ال حول
وال قوة إال باهلل العيل العظيم)؛ ينفي اهلل عنه الفقر(.)3
[احلديث ]459 :قال اإلمام السجاد :كان رسول اهلل  إذا سمع املؤذن قال كام
يقول ،فإذا قال :حي عىل الصالة ،حي عىل الفالح ،حي عىل خري العمل ،قال :ال حول وال
قوة إال باهلل(.)4
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]460 :سئل اإلمام عيل عن تأويل :ال حول وال قوة إال باهلل ،فقال :ال
حول لنا عن معايص اهلل إال بعصمة اهلل ،وال قوة لنا عىل طاعة اهلل إال بعون اهلل(.)5
[احلديث ]461 :سئل اإلمام عيل عن معنى ال حول وال قوة إال باهلل ،فقال :إنا ال
نملك مع اهلل شيئا ،وال نملك إال ما ملكنا ،فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا ،ومتى
أخذه منا وضع تكليفه عنا(.)6

( )1األماِل للصدوق :ص .637

( )4دعائم اإلسالم145/1 :؛ أمحد.7 230/9 :

( )2من ال حيرضه الفقيه.371/4 :

( )5االحتجاج ،494/2 :حتف العقول :ص .468

( )3الكايف ،93/8 :املحاسن114/1 :؛ تاريخ بغداد.52/2 :

( )6هنج البالغة :احلكمة .404
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ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]462 :سئل اإلمام الصادق عن تفسري( :ال حول وال قوة إال باهلل) ،فقال:
ال حيول بيننا وبي املعايص إال اهلل ،وال يقوينا عىل أداء الطاعة والفرائض إال اهلل(.)1
[احلديث ]463 :قال اإلمام الصادق :من بخل منكم بامل أن ينفقه ،وباجلهاد أن
حيرضه ،وبالليل أن يكابده ،فال يبخل بـ :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب،
وال حول وال قوة إال باهلل(.)2
[احلديث ]464 :قال اإلمام الصادق :إذا قال العبد( :ال حول وال قوة إال باهلل) قال
اهلل عز وجل للمالئكة :استسلم عبدي ،اقضوا حاجته(.)3
[احلديث ]465 :قال اإلمام الصادق :ما من رجل دعا فختم بقول( :ما شاء اهلل ،ال
حول وال قوة إال باهلل) إال أجيبت حاجته(.)4
[احلديث ]466 :قال اإلمام الصادق :إذا دعا الرجل ،فقال بعدما دعا :ما شاء اهلل،
ال حول وال قوة إال باهلل ،قال اهلل عز وجل :استبسل عبدي واستسلم ألمري ،اقضوا
حاجته(.)5
[احلديث ]467 :قال اإلمام الصادق :إن آدم شكا إىل ربه حديث النفس ،فقال:
أكثر من قول :ال حول وال قوة إال باهلل(.)6
[احلديث ]468 :قال اإلمام الصادق :من قال يف كل يوم مئة مرة( :ال حول وال قوة
إال باهلل) دفع اهلل هبا عنه سبعي نوعا من البالء؛ أيرسها اهلم(.)7
( )1املحاسن.113/1 :

( )5الكايف.521/2 :

( )2املحاسن.107/1 :

( )6املحاسن.112/1 :

( )3املحاسن 113/1 :وح .111

( )7ثواب األعامل :ص .195

( )4ثواب األعامل :ص .24
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[احلديث ]469 :قال اإلمام الصادق :من قال( :ما شاء اهلل ،ال حول وال قوة إال
باهلل) سبعي مرة ،رصف عنه سبعي نوعا من أنواع البالء؛ أيرس ذلك اخلنق(.)1
[احلديث ]470 :قال اإلمام الصادق :إذا صليت املغرب والغداة فقل( :بسم اهلل
الرمحن الرحيم ،ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم) سبع مرات؛ فإنه من قاهلا مل يصبه
ٌ
جنون ،وال سبعون نوعا من أنواع البالء(.)2
برص وال
جذا ٌم وال ٌ
[احلديث ]471 :قال اإلمام الصادق :من قال( :ما شاء اهلل كان ،ال حول وال قوة
إال باهلل العيل العظيم) مئة مرة حي يصيل الفجر ،مل ير يومه ذلك شيئا يكرهه(.)3

( )1الكايف ،521/2 :ثواب األعامل :ص .194

( )3الكايف ،530/2 :بحار األنوار.162/86 :

( )2جامع األخبار :ص  ،175بحار األنوار.26/84 :
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سابعا ـ ما ورد حول االستثناء باملشيئة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
[االستثناء باملشيئة] ،ونقصد هبا ما ورد األمر به يف قوله تعاىل﴿ :و َال َت ُقو َلن لي َِش ٍء إي ِّين َف ي
اع ٌل
َ
َّ ْ
يت َو ُق ْل ع ََسى َأ ْن َ ُّْي يد َي ين َر ِّيب يألَ ْق َر َب يم ْن َه َذا
َذلي َك َغدً ا إي َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ َوا ْذ ُك ْر َر َّب َك إي َذا ن يَس َ
َر َشدً ا﴾ [الكهف]24-23 :

وهي تعلم املؤمن أال جيزم بفعل يشء دون أن يستعي باهلل يف ذلك ،حتى ال يكون
اعتامده عىل حوله وقوته ،وإنام عىل حول اهلل وقوته ،وهلذا يرتبط االستثناء يف بعض األحيان
باحلوقلة ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و َل ْو َال إي ْذ َد َخ ْل َت َجنَّت ََك ُق ْل َت َما َشا َء اهللَُّ َال ُق َّو َة إي َّال بياهللَّي إي ْن ت ََر ين
َأنَا َأ َق َّل يمن َْك َم ً
اال َو َو َلدً ا﴾ [الكهف]39 :
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب:
[احلديث ]472 :قال رسول اهلل  :إن من إمتام إيامن العبد أن يستثني يف كل
حديث(.)1
[احلديث ]473 :قال اإلمام الصادق :ما سئل رسول اهلل  شيئا قط فقال :ال؛ إن
كان عنده أعطاه ،وإن مل يكن عنده قال :يكون إن شاء اهلل(.)2
[احلديث ]474 :قال اإلمام الصادق :للعبد أن يستثني ما بينه وبي أربعي يوما إذا
ناس من اليهود فسألوه عن أشياء ،فقال هلم :تعالوا غدا
نيس ،إن رسول اهلل  أتاه ٌ
ي
ِش ٍء
أحدثكم ،ومل يستثن ،فاحتبس جربيل عنه أربعي يوما ،ثم أتاه فقالَ ﴿ :و َال َت ُقو َل َّن ل َ ْ

( )1تفسري العيايش ،325/2 :بحار األنوار.306/76 :

( )2تفسري العيايش ،261/1 :بحار األنوار.340/16 :
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إي ِّين َف ي
يت﴾ [الكهف.)1(]24-23 :
اع ٌل َذلي َك َغدً ا إي َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ َوا ْذ ُك ْر َر َّب َك إي َذا ن يَس َ
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]475 :قال اإلمام عيل :االستثناء يف اليمي متى ما ذكر وإن كان بعد
يت ﴾ [الكهف.)2( ]24 :
أربعي صباحا ،ثم تال هذه اآليةَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َر َّب َك إي َذا ن يَس َ
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]476 :قال اإلمام الباقر يف قول اهلل عز وجلَ ﴿ :و َل َقدْ ع يَهدْ نَا إي َىل آ َد َم يم ْن
َق ْب ُل َفن يَيس َو َمل ن ي
َجدْ َل ُه عَزْ ًما﴾ [طه :]115 :إن اهلل عز وجل ملا قال آلدم عليه السالم :ادخل
َ ْ
اجلنة ،قال له :يا آدم ،ال تقرب هذه الشجرة ،وأراه إياها ،فقال آدم لربه :كيف أقرهبا وقد
هنيتني عنها أنا وزوجتي؟! فقال هلام :ال تقرباها يعني ال تأكال منها ،فقال آدم وزوجته :نعم
يا ربنا ال نقرهبا وال نأكل منها ،ومل يستثنيا يف قوهلام :نعم ،فوكلهام اهلل يف ذلك إىل أنفسهام
وإىل ذكرمها ،وقد قال اهلل عز وجل لنبيه  يف الكتاب﴿ :و َال َت ُقو َلن لي َِش ٍء إي ِّين َف ي
اع ٌل َذلي َك
َ
َّ ْ
َغدً ا إي َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ ﴾ [الكهف ]24-23 :أال أفعله ،فتسبق مشيئة اهلل يف أال أفعله فال أقدر عىل
أن أفعله ،فلذلك قال اهلل عز وجل (إي َّال َأ ْن َي َشا َء اهللَُّ) ،أي استثن مشيئة اهلل يف فعلك(.)3
يت ﴾
[احلديث ]477 :قال اإلمام الباقر يف قول اهلل عز وجلَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َر َّب َك إي َذا ن يَس َ
[الكهف :]24 :إذا حلف الرجل فنيس أن يستثني ،فليستثن إذا ذكر(.)4
ما روي عن اإلمام الصادق:

( )1من ال حيرضه الفقيه.362/3 :

( )3الكايف ،448/7 :بحار األنوار.306/76 :

( )2الكايف.448/7 :

( )4الكايف ،447/7 :هتذيب األحكام.281/8 :
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[احلديث ]478 :عن مرازم بن حكيم :أمر اإلمام الصادق بكتاب يف حاجة ،فكتب
ثم عرض عليه ومل يكن فيه استثنا ٌء ،فقال :كيف رجوتم أن يتم هذا وليس فيه استثنا ٌء؟
انظروا كل موضع ال يكون فيه استثنا ٌء فاستثنوا فيه(.)1

يت
[احلديث ]479 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل تعاىلَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َر َّب َك إي َذا ن يَس َ

﴾ [الكهف ]24 :فقال :أن تستثني ،ثم ذكرت بعد ،فاستثن حي تذكر(.)2
[احلديث ]480 :قال اإلمام الصادق :إذا دعا الرجل فقال بعد ما دعا( :ما شاء اهلل،
ال حول وال قوة إال باهلل) ،قال اهلل عز وجل :استبسل عبدي ،واستسلم ألمري ،اقضوا
حاجته(.)3
[احلديث ]481 :قال اإلمام الصادق :من أحب أن ال يرد دعاؤه فليقدم هذا الدعاء
أمام دعائه ،وهو :ما شاء اهلل توجها إىل اهلل ،ما شاء اهلل تعبدا هلل ،ما شاء اهلل تلطفا هلل ،ما شاء
اهلل تذلال هلل ،ما شاء اهلل استنصارا باهلل ،ما شاء اهلل استكانة هلل ،ما شاء اهلل ترضعا إىل اهلل،
ما شاء اهلل استغاثة باهلل ،ما شاء اهلل استعانة باهلل ،ما شاء اهلل ال حول وال قوة إال باهلل العيل
العظيم(.)4

( )1الكايف ،673/2 :مشكاة األنوار :ص .251

( )3الكايف.521/2 :

( )2الكايف324/3 :؛ الرتمذي ،561/5 :أمحد.208/1 :

( )4فالح السائل :ص .194
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معراج الثناء والتمجيد
املعراج الثامن من معارج الذكر والدعاء [معراج الثناء والتمجيد]  ،وإىل هذا املعراج
اإلشارة بكل اآليات الكريمة التي تدعو إىل محد اهلل والثناء عليه بأوصافه العليا وأسامئه
احلُ ْسنَى َفا ْد ُعو ُه ي َهبا َو َذ ُروا ا َّل يذي َن ُي ْل يحدُ َ
احلسنى ،كام قال تعاىلَ ﴿ :وهلل ْاألَ ْس َام ُء ْ
ون ييف َأ ْس َامئي يه
َس ُي ْجزَ ْو َن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ون﴾ [األعراف ،]180 :وذكر بعض تلك األسامء ،ودعا إىل ذكره هبا،
مح َن َأ ًّيا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْاألَ ْس َام ُء ْ
سنَى﴾ [اإلرساء]110 :
الر ْ َ
احلُ ْ
فقالُ ﴿ :ق يل ا ْد ُعوا اهلل َأ يو ا ْد ُعوا َّ
ومثل ذلك اآليات الكريمة التي تذكر ثناء األنبياء عليهم السالم عىل رهبم ،ويف
املناسبات املختلفة ،كام قال تعاىل حاكيا عن هود عليه السالم﴿ :إي ِّين ت ََو َّك ْل ُت ع ََىل اهللَّي َر ِّيب
َاصيتيها إي َّن ريب ع ََىل يرص ٍ
ي
ٍ
ي
ي
اط ُم ْست يَقي ٍ
م﴾ [هود]56 :
َ ِّ
َو َر ِّب ُك ْم َما م ْن َدا َّبة إي َّال ُه َو آخ ٌذ بين َ َ
َ
وقال حاكيا عن إبراهيم عليه السالم قوله﴿ :ا َّل يذي َخ َل َقنيي َف ُه َو َ ُّْي يد ي
ين َوا َّل يذي ُه َو
ي ي
ي وإي َذا م ير ْض ُت َفهو ي ْش يف ي ي
ي
ي ي
حييي ي
ي َوا َّل يذي َأ ْط َم ُع َأ ْن َيغ يْف َر يِل
َُ َ
ي َوا َّلذي ُيمي ُتني ُث َّم ُ ْ
ُي ْطع ُمني َو َي ْسق ي َ َ
َاصيتيها إي َّن ريب ع ََىل يرص ٍ
ي
َخطييئَتيي َي ْو َم الدِّ ي
اط ُم ْست يَقي ٍ
م﴾ [هود]56 :
َ ِّ
ين﴾ [الشعراء]82-78 :بين َ َ
َ
وغريها من اآليات الكريمة ،والتي ورد يف األحاديث الكثري من الصيغ التي تبي
كيفية الثناء عىل اهلل ومتجيده ومحده ،وقد قسمناها إىل قسمي:
أوال ـ ما ورد حول األسامء والصفات
ثانيا ـ ما ورد حول احلمد والثناء
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أوال ـ ما ورد حول األسامء والصفات
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول عالقة
الذكر والدعاء بـ [األسامء والصفات] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات
التي حتض عىل ذلك ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :وهلل ْاألَ ْس َام ُء ْ
احلُ ْسنَى َفا ْد ُعو ُه ي َهبا َو َذ ُروا ا َّل يذي َن
ون ييف َأ ْس َامئي يه َس ُي ْجزَ ْو َن َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
ُي ْل يحدُ َ
ون﴾ [األعراف]180 :
ومنها اآليات الكثرية التي تعلمنا كيفية ذلك ،والتي تندرج مجيعا ضمن مفهوم قوله
مح َن َأ ًّيا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْاألَ ْس َام ُء ْ
احلُ ْسنَى﴾ [اإلرساء]110 :
الر ْ َ
تعاىلُ ﴿ :ق يل ا ْد ُعوا اهلل َأ يو ا ْد ُعوا َّ
ومنها ما ورد من أسامء هلل ،وهي كثرية جدا ،كقوله تعاىلُ ﴿ :ه َو اهلل ا َّل يذي َال إي َل َه إي َّال
ي
ي
ان اهلل ع ََّام ُي ْ ي
رش ُك َ
َرب ُس ْب َح َ
ون ُه َو
ُه َو املَْلي ُك ا ْل ُقده ُ
اجل َّب ُار املُْ َتك ِّ ُ
الس َال ُم املُْؤْ م ُن املُْ َه ْيم ُن ا ْل َع يزيزُ ْ َ
وس َّ
احلسنَى يسبح َله ما ييف السامو ي
اهلل ْ ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ض َو ُه َو ا ْل َع يزيزُ
َّ َ َ
َ
اخلال ُق ا ْل َب يارئُ املُْ َص ِّو ُر َل ُه ْاألَ ْس َام ُء ْ ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ َ
ي

يم﴾ [احلرش]24 ،23 :
احلك ُ
َْ

ومثلها ما ورد يف فواصل أكثر اآليات القرآنية ،كقوله تعاىلَ ﴿ :فإي ين ا ْنت ََه ْوا َفإي َّن اهللََّ
اخ ُذ ُكم اهللَُّ بيال َّلغ يْو ييف َأيامني ُكم و َلكين يؤَ ي
َغ ُفور ر يحيم﴾ [البقرة ،]192 :وقولهَ ﴿ :ال يؤَ ي
اخ ُذ ُك ْم بي َام
َْ ْ َ ْ ُ
ُ
ُ
ٌ َ ٌ
ي
يم﴾ [البقرة ، ]225 :وقولهَ ﴿ :و َقاتي ُلوا ييف َسبي ي
يل اهللَّي َوا ْع َل ُموا َأ َّن
ور َحل ٌ
ك ََس َب ْت ُق ُلو ُب ُك ْم َواهللَُّ َغ ُف ٌ
ي
اهللََّ س يم ٌ ي
احل هق َال إي َل َه إي َّال ُه َو َر هب ا ْل َع ْر ي
ش
يم﴾ [البقرة ، ]244 :وقولهَ ﴿ :ف َت َع َاىل اهللَُّ املَْل ُك ْ َ
يع عَل ٌ
َ

ا ْلك يَري ي
م﴾ [املؤمنون]116 :
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
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أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]482 :عن ابن عمر ،قال :كان من دعاء رسول اهلل  الذي كان يقول:
يا كائنا قبل أن يكون يش ٌء ،واملكون لكل يشء ،والكائن بعدما ال يكون يش ٌء ،أسألك
بلحظة من حلظاتك احلافظات الغافرات الواجبات املنجيات(.)1
[احلديث ]483 :قال رسول اهلل  :إن هلل ملكا موكال بمن يقول :يا أرحم
الرامحي ،فمن قاهلا ثالثا ،قال امللك :إن أرحم الرامحي قد أقبل عليك ،فاسأل(.)2
[احلديث ]484 :عن أنس ،قال :مر رسول اهلل  برجل وهو يقول :يا أرحم
الرامحي ،فقال له رسول اهلل  :سل فقد نظر اهلل إليك(.)3
[احلديث ]485 :عن ابن عباس ،أن رجال قال :يا رسول اهلل ،هل من الدعاء يش ٌء
ال يرد؟ قال :نعم ،تقول :أسألك باسمك األعىل األعز األجل األكرم(.)4
[احلديث ]486 :عن معاذ بن جبل ،قال :مر رسول اهلل  برجل وهو يدعو
ويقول :يا ذا اجلالل واإلكرام ،فقال له :قد استجيب لك ،فسل(.)5
[احلديث ]487 :قال رسول اهلل  :ألظوا( )6بـ (يا ذا اجلالل واإلكرام) ()7

[احلديث ]488 :عن أنس بن مالك ،قال :كان رسول اهلل  يدعو( :يا حي يا
قيوم) ()8

اسم
[احلديث ]489 :سئل رسول اهلل  عن بسم اهلل الرمحن الرحيم ،فقال :هو ٌ
( )1األسامء والصفات للبيهقي.63/1 :

( )5معاين األخبار :ص  ،230بحار األنوار135/95 :؛ األدب املفرد:

( )2احلاكم728/1 :؛ حماسبة النفس البن طاووس :ص ،35

ص  ،217أمحد.266/8 :

الدعوات :ص .65

( )6ألظ بالِشء :لزمه وثابر عليه.

( )3احلاكم728/1 :؛ حماسبة النفس البن طاووس :ص .35

( )7الرتمذي 539/5 :عن أنس ،أمحد ،7 187/6 :احلاكم:

( )4املعجم الكبري ،5 285/11 :الدعاء للطرباين :ص 53؛

.676/1

الدعوات :ص .50

( )8عمل اليوم والليلة للنسائي :ص  ،397املعجم األوسط.79/8 :
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من أسامء اهلل ،وما بينه وبي اسم اهلل األكرب إال كام بي سواد العي وبياضها من القرب(.)1
[احلديث ]490 :قال رسول اهلل  :اسم اهلل األعظم يف هاتي اآليتيَ ﴿ :وإي َهل ُ ُك ْم
محن ي
ي
يم﴾ [البقرة ،]163 :وفاحتة سورة آل عمران﴿ :اهللَُّ َال إي َل َه
الرح ُ
الر ْ َ ُ َّ
إي َل ٌه َواحدٌ َال إي َل َه إي َّال ُه َو َّ
احل هي ا ْل َق هيو ُم﴾ [آل عمران.)2( )]2 :
إي َّال ُه َو ْ َ
[احلديث ]491 :قال رسول اهلل  :اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب:
﴿ ُق يل ال َّل ُه َّم َمالي َك املُْ ْل يك ُتؤْ ييت املُْ ْل َك َم ْن ت ََشا ُء َو َتن يْز ُع املُْ ْل َك يمم َّ ْن ت ََشا ُء َو ُت يعزه َم ْن ت ََشا ُء َو ُت يذ هل َم ْن
ت ََشا ُء بي َي يد َك ْ َ ي
يش ٍء َق يد ٌير ُتولي ُج ال َّل ْي َل ييف الن ََّه يار َو ُتولي ُج الن ََّه َار ييف ال َّل ْي يل َو ُخت يْر ُج
اخل ْ ُري إ َّن َك ع ََىل ُك ِّل َ ْ
ي
ي
ْ ي
احل ِّي َوت َْرزُ ُق َم ْن ت ََشا ُء بيغ ْ ي
َري يح َس ٍ
اب﴾ [آل عمران.)3(]27-26 :
احل َّي م َن املَْ ِّيت َو ُخت يْر ُج املَْ ِّي َت م َن ْ َ
َ
[احلديث ]492 :قال رسول اهلل  :اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي به أجاب يف
سور ثالث :يف البقرة وآل عمران ،وطه ..قال الراوي :يف البقرة آية الكرس ،ويف آل
احلي﴾ [البقرة ]255 :ويف طه﴿ :و َعن ي
َت ا ْل ُو ُجو ُه لي ْل َح ِّي ا ْل َق هيو يم َو َقدْ
َ
عمران﴿ :اهللَُّ َال إي َل َه إي َّال ُه َو ْ َ ه
اب َم ْن َمح ََل ُظ ْل ًام﴾ [طه.)4( ]111 :
َخ َ
[احلديث ]493 :قال رسول اهلل  :هل أدلكم عىل اسم اهلل األعظم الذي إذا دعي
به أجاب ،وإذا سئل به أعطى؟ الدعوة التي دعا هبا يونس ،حيث ناداه يف الظلامت الثالث:
ْت ُس ْب َحان ََك إي ِّين ُكن ُْت يم َن ال َّظاملييَ ﴾ [األنبياء ،]87 :فقال ٌ
رجل :يا رسول اهلل،
﴿ َال إي َل َه إي َّال َأن َ
هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمني عامة؟ فقال رسول اهلل  :أال تسمع قول اهلل عز
است ََج ْبنَا َل ُه َون ََّج ْينَا ُه يم َن ا ْلغ َِّم َوك ََذلي َك ُنن يْجي املُْؤْ يمنييَ ﴾ [األنبياء]88 :؟ (.)5
وجلَ ﴿ :ف ْ

( )1احلاكم738/1 :؛ مهج الدعوات :ص .381

( )4ابن ماجة ،1267/2 :احلاكم.686/1 :

( )2أبو داوود ،80/2 :الرتمذي ،517/5 :ابن ماجة.1267/2 :

( )5احلاكم ،685/1 :تفسري الطربي :ج  10اجلزء  17ص .82

( )3مهج الدعوات :ص 380؛ املعجم الكبري.133/12 :
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[احلديث ]494 :قال رسول اهلل  :اسم اهلل األعظم يف ست آيات من آخر سورة
احلرش(.)1
[احلديث ]495 :عن الرباء بن عازب ،قال :قلت لعيل :يا أمري املؤمني (اإلمام
عيل) ،أسألك باهلل ورسوله إال خصصتني بأعظم ما خصك به رسول اهلل  ،واختصه به
جربيل ،وأرسله به الرمحن ،فضحك ثم قال يا براء :إذا أردت أن تدعو اهلل عز وجل باسمه
األعظم فاقرأ من أول سورة احلديد إىل آخر ست آيات منها ،إىل ﴿ ُيولي ُج ال َّل ْي َل ييف الن ََّه يار
ي
ي
ي
الصدُ ي
ور﴾ [احلديد ،]6 :وآخر سورة احلرش ،يعني أربع
يم بي َذات ه
َو ُيول ُج الن ََّه َار ييف ال َّل ْي يل َو ُه َو عَل ٌ
آيات ،ثم ارفع يديك فقل( :يا من هو هكذا ،أسألك بحق هذه األسامء أن تصيل عىل حممد
وآل حممد ،وأن تفعل يب كذا وكذا مما تريد) ،فواهلل الذي ال إله غريه لتقبلن بحاجتك إن
شاء اهلل(.)2
[احلديث ]496 :عن بريدة ،قال :سمع النبي  رجال يدعو وهو يقول :اللهم إين
أسألك بأين أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت ،األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن
له كفوا أحدٌ  ،فقال  :والذي نفيس بيده لقد سأل اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به
أجاب ،وإذا سئل به أعطى(.)3
ٌ
ورجل
[احلديث ]497 :عن أنس ،قال :كنت مع رسول اهلل  جالسا يف احللقة
قائم يصيل ،فلام ركع وسجد فتشهد ثم قال يف دعائه :اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ،ال
ٌ
إله إال أنت املنان ،يا بديع الساموات واألرض ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،يا حي يا قيوم ،إين
أسألك ..فقال النبي  :أتدرون بام دعا اهلل؟ قال :فقالوا :اهلل ورسوله أعلم ،قال :والذي

( )1مهج الدعوات :ص 380؛ الفردوس.616/1 :

( )3الرتمذي ،515/5 :أبو داوود79/2 :؛ مهج الدعوات :ص

( )2كنز العامل 268/2 :عن ابن النجار.

.380
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نفيس بيده لقد دعا اهلل باسمه األعظم الذي إذا دعي به أجاب ،وإذا سئل به أعطى(.)1
[احلديث ]498 :عن أنس ،قال :كنت مع النبي  ،فدعا ٌ
رجل فقال :يا بديع
الساموات ،يا حي يا قيوم ،إين أسألك ،فقال :أتدرون بام دعا؟ والذي نفيس بيده ،دعا اهلل
باسمه الذي إذا دعي به أجاب(.)2
[احلديث ]499 :قال اإلمام الباقر :إن النبي  علم عليا دعوة يدعو هبا عند ما
عيل يعلمها ولده :يا كائنا قبل كل يشء ،ويا مكون كل يشء ،ويا كائنا بعد كل
أمهه ،فكان ٌ
يشء ،افعل يب كذا وكذا(.)3
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]500 :قال رسول اهلل  :من دعا هبذه األسامء استجاب اهلل له :بسم اهلل
الرمحن الرحيم ،اللهم أنت اهلل ،وأنت الرمحن ،وأنت الرحيم ،امللك ،القدوس ،السالم،
املؤمن ،املهيمن ،العزيز ،اجلبار ،املتكرب ،األول ،اآلخر ،الظاهر ،الباطن ،احلميد ،املجيد،
املبدئ ،املعيد ،الودود ،الشهيد ،القديم ،العيل ،العظيم ،العليم ،الصادق ،الرؤوف،
الرحيم ،الشكور ،الغفور ،العزيز ،احلكيم ،ذو القوة ،املتي ،الرقيب ،احلفيظ ،ذو اجلالل
واإلكرام ،العظيم ،العليم ،الغني ،الوِل ،الفتاح ،القابض ،الباسط ،العدل ،الويف ،الوِل،
احلق ،املبي ،اخلالق ،الرزاق ،الوهاب ،التواب ،الرب ،الوكيل ،اللطيف ،اخلبري ،السميع،
البصري ،الديان ،املتعاِل ،القريب ،املجيب ،الباعث ،الوارث ،الواسع ،الباقي ،احلي ،الدائم
الذي ال يموت ،القيوم ،النور ،الغفار ،الواحد ،القهار ،األحد ،الصمد ،مل يلد ومل يولد ،ومل
يكن له كفوا أحدٌ  ،ذو الطول ،املقتدر ،عالم الغيوب ،البديء ،البديع ،القابض ،الباسط،

( )1أمحد688/6 :وص  ،1 316أبو داوود79/2 :؛ الدعوات :ص

( )2األدب املفرد :ص .211

.57

( )3األسامء والصفات.62/1 :
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الداعي ،الظاهر ،املقيت ،املغيث ،الدافع ،الضار ،النافع ،املعز ،املذل ،املطعم ،املنعم،
املهيمن ،املكرم ،املحسن ،املجمل ،احلنان ،املفضل ،املحيي ،املميت ،الفعال ملا يريد ،مالك
امللك ،تؤيت امللك من تشاء ،وتنزع امللك ممن تشاء ،وتعز من تشاء ،وتذل من تشاء ،بيدك
قدير ..تولج الليل يف النهار ،وتولج النهار يف الليل ،وخترج احلي
اخلري إنك عىل كل يشء ٌ
من امليت ،وخترج امليت من احلي ،وترزق من تشاء بغري حساب ..فالق اإلصباح وفالق
احلب والنوى ،يسبح له ما يف الساموات واألرض ،وهو العزيز احلكيم ..اللهم ما قلت من
قول ،أو حلفت من حلف ،أو نذرت من نذر يف يومي هذا وليلتي هذه فمشيتك بي يدي
ذلك كله ،ما شئت فيه كان ،وما مل تشأ منه مل يكن ،فادفع عني بحولك وقوتك ،فإنه ال
حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ..اللهم بحق هذه األسامء عندك ،صل عىل حممد وآل
حممد ،واغفر ِل ،وارمحني ،وتب عيل ،وتقبل مني ،وأصلح ِل شأين ،ويرس أموري ،ووسع
عيل يف رزقي ،وأغنني بكرم وجهك عن مجيع خلقك ،وصن وجهي ويدي ولساين عن
مسألة غريك ،واجعل ِل من أمري فرجا وخمرجا؛ فإنك تعلم وال أعلم ،وتقدر وال أقدر،
قدير ،برمحتك يا أرحم الرامحي ،وصىل اهلل عىل سيد املرسلي حممد
وأنت عىل كل يشء ٌ
النبي وآله الطيبي الطاهرين(.)1
[احلديث ]501 :قال رسول اهلل  :هلل عز وجل تسع ٌة وتسعون اسام ،من دعا اهلل
هبا استجاب له ،ومن أحصاها دخل اجلنة ،وقال اهلل عز وجلَ ﴿ :وهللَّي ْاألَ ْس َام ُء ْ
احلُ ْسنَى
َفا ْد ُعو ُه ي َهبا﴾ [األعراف.)2(]180 :
[احلديث ]502 :قال رسول اهلل  :من رفع يديه إىل اهلل تعاىل ويقول مترضعا :يا

( )1مهج الدعوات :ص .122

( )2التوحيد :ص .195
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رب ـ ثالث مرات ـ مأل اهلل تعاىل يديه من الرمحة(.)1
[احلديث ]503 :قال رسول اهلل ( :بسم اهلل الرمحـن الرحيم) أقرب إىل االسم
األعظم من سواد العي إىل بياضها(.)2
[احلديث ]504 :قال رسول اهلل  :اسم اهلل األعظم يف هاتي اآليتي﴿ :اهللَُّ َال إي َل َه
احلي ا ْل َقيوم َال َت ْأ ُخ ُذه يسنَ ٌة و َال نَوم َله ما ييف السامو ي
ات َو َما ييف ْاألَ ْر ي
ض َم ْن َذا ا َّل يذي
َّ َ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
إي َّال ُه َو ْ َ ه ه ُ
ي َأ ْي يدُّيي ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َال ُحييي ُط َ
ِش ٍء يم ْن يع ْل يم يه إي َّال بي َام َشا َء
َي ْش َف ُع يعنْدَ ُه إي َّال بيإي ْذني يه َي ْع َل ُم َما َب ْ َ
ون بي َ ْ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
يم﴾ [البقرة،]255 :
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َال َي ُئو ُد ُه ح ْف ُظ ُه َام َو ُه َو ا ْل َع هيل ا ْل َعظ ُ
َوس َع ُك ْرس هي ُه َّ

محن ي
ي
يم﴾ [البقرة.)3(]163 :
الرح ُ
الر ْ َ ُ َّ
و﴿ َوإي َهل ُ ُك ْم إي َل ٌه َواحدٌ َال إي َل َه إي َّال ُه َو َّ
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:

وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
عظيم يف دين
أمر
ٌ
[احلديث ]505 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله :إذا نزل بك ٌ
أو دنيا ،فتوضأ وارفع يديك وقل :يا اهلل يا اهلل ـ سبع مرات ـ فإنه يستجاب لك(.)4
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]506 :قال اإلمام السجاد :كنت أدعو اهلل سبحانه سنة عقيب كل صالة
أن يعلمني االسم األعظم ،فإين ذات يوم قد صليت الفجر ،إذ غلبتني عيناي وأنا قاعدٌ ،
وإذا أنا برجل قائم بي يدي يقول ِل :سألت اهلل تعاىل أن يعلمك االسم األعظم؟ قلت:

( )1مستدرك الوسائل 220/5 :عن تفسري أيب الفتوح الرازي.

( )3مهج الدعوات :ص .383

( )2عدة الداعي :ص  ،69عيون أخبار الرضا ،5/2 :احلاكم:

( )4مكارم األخالق ،166/2 :بحار األنوار.328/80 :

.738/1
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نعم ،قال :قل( :اللهم إين أسألك باسمك ،اهلل ،اهلل ،اهلل ،اهلل ،اهلل ،الذي ال إله إال هو رب
العرش العظيم) ،فو اهلل ما دعوت هبا لِشء إال رأيت نجحه(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]507 :قال اإلمام الصادق :اشتكيت فمر يب أيب (اإلمام الباقر) ،فقال:
قل يا بني عرش مرات :يا اهلل؛ فإنه مل يقلها عبدٌ إال قال :لبيك ،ومن قال :يا ريب يا اهلل ،يا ريب
يا اهلل حتى ينقطع النفس ،أجيب فقيل له :لبيك ،ما حاجتك(.)2
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]508 :قال اإلمام الصادق :إذا طلب أحدكم احلاجة فليثن عىل ربه
وليمدحه؛ فإن الرجل إذا طلب احلاجة من السلطان هيأ له من الكالم أحسن ما يقدر عليه،
فإذا طلبتم احلاجة فمجدوا اهلل العزيز اجلبار وامدحوه وأثنوا عليه ،تقول :يا أجود من
أعطى ،ويا خري من سئل ،يا أرحم من اسرتحم ،يا أحد يا صمد ،يا من مل يلد ومل يولد ومل
يكن له كفوا أحدٌ  ،يا من مل يتخذ صاحبة وال ولدا ،يا من يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد
ويقيض ما أحب ،يا من حيول بي املرء وقلبه ،يا من هو باملنظر األعىل ،يا من ليس كمثله
يش ٌء ،يا سميع يا بصري ..وأكثر من أسامء اهلل عز وجل؛ فإن أسامء اهلل كثريةٌ ،وصل عىل
حممد وآله وقل :اللهم أوسع عيل من رزقك احلالل ما أكف به وجهي ،وأؤدي به عن
أمانتي ،وأصل به رمحي؛ ويكون عونا ِل يف احلج والعمرة(.)3
[احلديث ]509 :قال اإلمام الصادق :من قال عرش مرات :يا رب يا رب ،قيل له:
لبيك ،ما حاجتك؟(.)4

( )1مكارم األخالق ،159/2 :مهج الدعوات :ص .382

( )3الكايف ،685/2 :فالح السائل :ص .89

( )2الدعوات :ص  ،66بحار األنوار.235/93 :

( )4الكايف.520/2 :
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[احلديث ]510 :قال اإلمام الصادق :إن العبد إذا سجد فقال :يا رب يا رب ـ حتى
ينقطع نفسه ـ قال له الرب تبارك وتعاىل :لبيك ما حاجتك؟(.)1
[احلديث ]511 :قال اإلمام الصادق :إن الرجل منكم ليقف عند ذكر اجلنة والنار،
ثم يقول :أي رب أي رب أي رب ـ ثالثا ـ فإذا قاهلا نودي من فوق رأسه :سل ،ما
حاجتك(.)2
[احلديث ]512 :قال اإلمام الصادق :من قال :يا رب يا اهلل ،يا رب يا اهلل ـ حتى
ينقطع نفسه ـ قيل له :لبيك ،ما حاجتك؟(.)3
[احلديث ]513 :قال اإلمام الصادق :من قال :يا من يفعل ما يشاء وال يفعل ما
يشاء أحدٌ غريه ـ ثالث مرات ـ استجيب له ،وهو الدعاء الذي ال يرد(.)4
[احلديث ]514 :عن الليث بن سعد عن اإلمام الصادق ـ يف دعاء رسيع اإلجابة ـ:
يا اهلل يا اهلل يا اهلل ـ حتى انقطع نفسه ـ يا رمحن يا رمحن يا رمحن ـ حتى انقطع نفسه ـ يا رحيم
يا رحيم ـ حتى انقطع نفسه ـ يا أرحم الرامحي ـ حتى انقطع نفسه ـ ثم سأل حاجته فحرضت
يف احلال(.)5
[احلديث ]515 :قال اإلمام الصادق( :بسم اهلل الرمحـن الرحيم) اسم اهلل األكرب..
أو قال :األعظم(.)6
مقطع يف أم الكتاب(.)7
[احلديث ]516 :قال اإلمام الصادق :اسم اهلل األعظم
ٌ

( )1من ال حيرضه الفقيه ،333/1 :مكارم األخالق.38/2 :

( )5املجتنى :ص .66

( )2املحاسن 105/1 :عن أيب بصري ،بحار األنوار.233/93 :

( )6مهج الدعوات :ص .379

( )3الكايف ،520/2 :املحاسن.105/1 :

( )7ثواب األعامل :ص  ،130تفسري العيايش.19/1 :

( )4الدعوات :ص  ،65بحار األنوار.162/95 :
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[احلديث ]517 :عن معاوية بن عامر ،قال :قال ِل اإلمام الصادق ابتداء منه :يا
معاوية أما علمت أن رجال أتى اإلمام عيل فشكا اإلبطاء عليه يف اجلواب يف دعائه ،فقال
له :أين أنت عن الدعاء الرسيع اإلجابة؟ فقال له الرجل :ما هو؟ قال :قل :اللهم إين
أسألك باسمك العظيم األعظم ،األجل األكرم ،املخزون املكنون ،النور احلق الربهان
ونور فوق كل نور،
ونور عىل نورٌ ،
ونور يف نورٌ ،
ونور من نورٌ ،
نور مع نورٌ ،
املبي ،الذي هو ٌ
ونور ييضء به كل ظلمة ويكرس به كل شدة وكل شيطان مريد وكل جبار عنيد ،ال تقر به
ٌ
أرض وال تقوم به سام ٌء ،ويأمن به كل خائف ،ويبطل به سحر كل ساحر ،وبغي كل باغ،
ٌ
وحسد كل حاسد ،ويتصدع لعظمته الرب والبحر ،ويستقل به الفلك حي يتكلم به امللك
فال يكون للموج عليه ٌ
سبيل ،وهو اسمك األعظم األعظم األجل األجل ،النور األكرب
الذي سميت به نفسك واستويت به عىل عرشك ،وأتوجه إليك بمحمد وأهل بيته ،أسألك
بك وهبم أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن تفعل يب كذا وكذا(.)1
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]518 :قال اإلمام الرضا :وصف نفسه ـ تبارك وتعاىل ـ بأسامء دعا اخللق
ـ إذ خلقهم وتعبدهم وابتالهم ـ إىل أن يدعوه هبا ،فسمى نفسه :سميعا ،بصريا ،قادرا ،قائام،
ناطقا ،ظاهرا ،باطنا ،لطيفا ،خبريا ،قويا ،عزيزا ،حكيام ،عليام وما أشبه هذه األسامء(.)2
[احلديث ]519 :قال اإلمام الرضا :من قال بعد صالة الفجر( :بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،ال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم) مائة مرة ،كان أقرب إىل اسم اهلل األعظم
من سواد العي إىل بياضها ،وإنه دخل فيها اسم اهلل األعظم(.)3

( )1الكايف.582/2 :

( )3مهج الدعوات :ص .379

( )2الكايف.120/1 :
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ثانيا ـ ما ورد حول احلمد والثناء
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول عالقة
الذكر والدعاء بـ [احلمد والثناء] ،ذلك أن كل األذكار حتوي محدا وثناء عىل اهلل ،حتى تلك
التي تسبح اهلل وتقدسه ،فالثناء واحلمد مندرج يف التقديس والتنزيه؛ فال يمكن أن يكون
اهلل تعاىل قدوسا وسبوحا ما مل يكن محيدا جميدا..
ومثل ذلك الدعاء؛ فإن كامله يف ارتباطه باحلمد والثناء والتنزيه والتعظيم ،وهلذا نرى
الر يحي يم
الر ْمح يَن َّ
األدعية القرآنية مرتبطة بذلك ،كام قال تعاىل يف سورة الفاحتة﴿ :بي ْس يم اهللَّي َّ
اك ن ي
ي
الر يحي يم َمالي يك َي ْو يم الدِّ ي
ين يإ َّي َ
َستَعيُ ﴾ [الفاحتة-1 :
اك َن ْع ُبدُ َو يإ َّي َ ْ
الر ْمح يَن َّ
احل ْمدُ هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَيَ َّ
َْ
 ،]5وهذه اآليات كلها ثناء ومتجيد هلل ،وهي مقدمة للدعاء بعدها ،والذي هو قولهْ ﴿ :اه يدنَا
اط املُْست يَق ي
اط ا َّل يذي َن َأ ْن َع ْم َت َع َل ْي يه ْم َغ ْ يري املَْغ ُْض ي
رص َ
الضا ِّليَ ﴾ [الفاحتة:
وب َع َل ْي يه ْم َو َال َّ
الرص َ ْ َ
يم َ
ِّ َ
]7-6

ون اهلل يق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َوع ََىل ُجنُ ي
ومثل ذلك ما ورد يف قوله تعاىل﴿ :ا َّل يذي َن َي ْذ ُك ُر َ
وهبي ْم
ي
ي
ون ييف َخ ْل يق السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
َو َي َت َفك َُّر َ
اب النَّا ير
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
َّ َ َ

ربنَا إين ََّك من ُتدْ يخ يل النَّار َف َقدْ َأ ْخزَ ي َته وما ليل َّظاملييَ ي
َ ْ
َ َّ
ْ ُ َ َ
َ

م ْن َأن َْص ٍ
ار﴾ [آل عمران]192 ،191 :

ومثل ذلك ما ورد يف دعاء إبراهيم عليه السالم وتقديمه الثناء عىل الدعاء ،حيث
ي
يش ٍء ييف ْاألَ ْر ي
الس َام يء
قالَ ﴿ :ر َّبنَا إين ََّك َت ْع َل ُم َما ُن ْخ يفي َو َما ُن ْعلي ُن َو َما َ ْ
ض َو َال ييف َّ
خي َفى ع ََىل اهلل م ْن َ ْ
ي
ي
ي
ب يِل ع ََىل ا ْلكي َ يرب إي ْس َام يع َيل َوإي ْس َح َ
يع الده عَاء﴾ [إبراهيم،38 :
اق إي َّن َر ِّيب َل َسم ُ
احل ْمدُ هلل ا َّلذي َو َه َ
َْ
 ،]39ثم ذكر طلبه بعدها ،فقال﴿ :رب اجع ْلنيي م يقيم الص َال ية و يمن ُذريتيي ربنَا و َت َقب ْل دع ي
َاء
َ ْ ِّ َّ َ َّ َ َّ ُ
ُ َ َّ
َ ِّ ْ َ
( )40ربنَا اغ يْفر يِل وليواليدَ ي ولي ْلمؤْ يمنييَ يوم ي ُقوم ْي
اب﴾ [إبراهيم]41 ،40 :
احل َس ُ
َ َّ
َْ َ َ ُ
ْ َ َ َّ َ ُ
وهكذا نجد يف السنة املطهرة اقرتان األدعية النبوية ،وما ورد عن أئمة اهلدى من
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أدعية بالتمجيد والثناء عىل اهلل ،ألنه أعظم وسيلة لتحقيق املطلوب ،بل نراهم يف بعض
األدعية يكتفون بالثناء وحده ،ألنه كاف يف حتقيق املطلوب.
ورس العالقة بي الدعاء والثناء ليس مرتبطا فقط بكونه ذكرا هلل ،وإنام بكونه ميرسا
لتحصيل اليقي يف فضل اهلل ،وهو رشط من رشوط الدعاء؛ فتمجيد اهلل والثناء عليه ليس
سوى تذكري للنفس بعظمة خالقها ،ودعوهتا للجوء إليه ،وعدم تضييع الفرصة يف التواصل
معه ،ولذلك فإن مصلحته املجردة تعود عىل العبد ،أما اهلل ،فهو غني بذاته عن أن يصل إليه
النفع منه؛ فكيف يصله من غريه.
وذلك يشبه من يبحث عن طبيب أو مهندس أو خبري يف أي شأن من الشؤون ..فإذا
وجده ،وسجل اسمه وعنوانه يف دفرته ..ال يفعل ذلك إال حلاجته إليه.
وهكذا ـ وهلل املثل األعىل ـ تذكري النفس بكون اهلل قادرا أو مريدا أو رحيام أو لطيفا
أو عليام ،أو غريها من معاين عظمة اهلل وجمده ،فهي إشعار للنفس بأهنا يف كنف إله يغنيها
يف كل حاجاهتا ،ويدعوها إىل التواصل معه ،وعدم االحتجاب عنه بأي حجاب.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]520 :قال رسول اهلل  :إذا مرض العبد بعث اهلل تعاىل إليه ملكي
فقال :انظرا ماذا يقول لعواده ،فإن هو إذا جاؤوه محد اهلل وأثنى عليه رفعا ذلك إىل اهلل عز
وجل ،وهو أعلم ،فيقول :لعبدي عيل ،إن توفيته أن أدخله اجلنة ،وإن أنا شفيته أن ابدل له
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حلام خريا من حلمه ،ودما خريا من دمه ،وأن أكفر عنه سيئاته(.)1
[احلديث ]521 :قال رسول اهلل  :أول من يدعى إىل اجلنة احلامدون؛ الذين
حيمدون اهلل عىل الرساء والرضاء(.)2
[احلديث ]522 :قال رسول اهلل  :من رأى مبتىل فقال :احلمد هلل الذي عافاين مما
ابتالك به ،وفضلني عىل كثري ممن خلق تفضيال ..مل يصبه ذلك البالء(.)3
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]523 :قال رسول اهلل  يف دعائه :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،اللهم إنك
ٌ
جليل
وهاب رسيع احلساب،
تواب
ميل ،اللهم إنك
شكور
محيدٌ جميدٌ  ،ودو ٌد
ٌ
ٌ
كريمٌ ،
ٌ
ٌ
ويف ٌ
قاهر ،اللهم ال ينفد ما وهبت ،وال يرد
ربٌ ،
خالق بارئٌ
قادر ٌ
مصور ،واحدٌ أحدٌ ٌ ،
ٌ
عزيزٌ متك ٌ
ما منعت ،فلك احلمد كام خلقت وصورت وقضيت ،وأضللت وهديت ،وأضحكت
وأبكيت ،وأمت وأحييت ،وأفقرت وأغنيت ،وأمرضت وشفيت ،وأطعمت وسقيت ،لك
احلمد يف كل ما قضيت ،وال ملجأ منك إالإليك ،يا واسع النعامء ،يا كريم اآلالء ،يا جزيل
العطاء ،يا قايض القضاء ،يا باسط اخلريات ،يا كاشف الكربات ،يا جميب الدعوات ،يا وِل
احلسنات ،يا رافع الدرجات ،يا منزل الربكات واآليات ،اللهم إنك ترى وال ترى ،وأنت
باملنظر األعىل ،يا فالق احلب والنوى ،ولك احلمد يف اآلخرة واألوىل ،اللهم إنك غافر
الذنب وقابل التوب ،شديد العقاب ذو الطول ،ال إله إال أنت إليك املصري ،وسعت كل
يشء رمحتك ،وال راد ألمرك ،وال معقب حلكمك ،بلغت حجتك ونفذ أمرك ،وبقيت أنت

( )1املوطأ ،940/2 :كنز العامل 310/3 :عن الدارقطني يف

( )2املعجم الكبري ،5 15/12 :احلاكم681/1 :؛ مكارم األخالق:

الغرائب.

.77/2
( )3الرتمذي.494/5 :
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وحدك ال رشيك يف أمرك ،وال ختيب سائلك إذا سألك ،أسألك بحق السائلي إليك
الطالبي ما عندك ،أسألك يا رب بأحب السائلي إليك ،وبأسامئك التي إذا دعيت هبا
أجبت ،وإذا سئلت هبا أعطيت ،أسألك أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأسألك باسمك
العظيم األعظم الذي إذا سئلت به أعطيت ،وإذا أقسم عليك به كفيت ،أسألك أن تصيل
عىل حممد وآل حممد ،وأن تكفينا ما أمهنا وما مل ُّيمنا من أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا ،وتعفو
عنا وتغفر لنا وتقيض حوائجنا(.)1
أمر يرسه
[احلديث ]524 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  إذا ورد عليه ٌ
أمر يغتم به قال( :احلمد هلل عىل كل
قال( :احلمد هلل عىل هذه النعمة) ،وإذا ورد عليه ٌ
حال)(.)2
[احلديث ]525 :قال رسول اهلل  :من نظر إىل صاحب بالء ،فقال :احلمد هلل
الذي عدل عني بالءك ،وفضلني عليك وعىل كثري ممن خلق تفضيال ..كان حقا عىل اهلل
تعاىل أن ال يرضبه بذلك البالء(.)3
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]526 :قال اإلمام السجاد :أحسن صحبة نعمة اهلل بحمد اهلل عليها عىل
كل حال(.)4

( )1البلد األمي :ص  ،350املصباح للكفعمي :ص .356

( )3اجلعفريات :ص .220

( )2الكايف ،97/2 :مشكاة األنوار :ص .70

( )4حتف العقول :ص .265
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[احلديث ]527 :كان اإلمام السجاد إذا قرأ هذه اآليةَ ﴿ :وإي ْن َت ُعده وا ني ْع َم َة اهللَّي َال
ي
يم﴾ [النحل ]18 :يقول :سبحان من مل جيعل يف أحد من معرفة نعمه
ُحت ُْص َ
ور َرح ٌ
وها إي َّن اهللََّ َل َغ ُف ٌ
إالاملعرفة بالتقصري عن معرفتها ،كام مل جيعل يف أحد من معرفة إدراكه أكثر من العلم بأ نه
ال يدركه ،فشكر عز وجل معرفة العارفي بالتقصري عن معرفته ،وجعل معرفتهم بالتقصري
شكرا ،كام جعل علم العاملي أهنم ال يدركونه إيامنا ،علام منه أنه قدر وسع العباد ،فال
جياوزون ذلك(.)1
[احلديث ]528 :قال اإلمام السجاد :سبحان من جعل االعرتاف بالنعمة له محدا،
سبحان من جعل االعرتاف بالعجز عن الشكر شكرا(.)2
[احلديث ]529 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إن أحدا ال يبلغ من شكرك
غاية إالحصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا ،وال يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إال
مقرص
كان مقرصا دون استحقاقك بفضلك ،فأشكر عبادك عاجزٌ عن شكرك ،وأعبدهم
ٌ
عن طاعتك(.)3
[احلديث ]530 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم ال جيب ألحد أن تغفر له
باستحقاقه ،وال أن ترض عنه باستيجابه ،فمن غفرت له فبطولك ،ومن رضيت عنه
فبفضلك ،تشكر يسري ما شكرته ،وتثيب عىل قليل ما تطاع فيه ،حتى كأن شكر عبادك الذي
أمر ملكوا استطاعة االمتناع منه دونك
أوجبت عليه ثواهبم ،وأعظمت عنه جزاءهمٌ ،
فكافيتهم ،أو مل يكن سببه بيدك فجازيتهم؟ ،بل ملكت يا إهلي أمرهم قبل أن يملكوا

( )1حتف العقول :ص  ،283الكايف.394/8 :

( )3الصحيفة السجادية :ص.43

( )2حتف العقول :ص  ،283الكايف.394/8 :
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عبادتك ،وأعددت ثواهبم قبل أن يفيضوا يف طاعتك؛ وذلك أن سنتك اإلفضال ،وعادتك
اإلحسان ،وسبيلك العفو(.)1
[احلديث ]531 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،كل الربية معرتف ٌة بأنك غري
متفضل عىل من عافيتٌ ،
ٌ
مقر عىل نفسه بالتقصري عام
ظامل ملن عاقبت ،وشاهد ٌة بأنك
وكل ٌ
استوجبت؛ فلوال أن الشيطان خيدعهم عن طاعتك ما عصاك عاص ،ولوال أنه صور هلم
الباطل يف مثال احلق ما ضل عن طريقك ٌ
ضال(.)2
[احلديث ]532 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :سبحانك ،ما أبي كرمك يف معاملة
من أطاعك أو عصاك ،تشكر للمطيع ما أنت توليته له ،ومتيل للعايص فيام متلك معاجلته
فيه ،أعطيت كال منهام ما مل جيب له ،وتفضلت عىل كل منهام بام يقرص عمله عنه ،ولو كافأت
املطيع عىل ما أنت توليته ألوشك أن يفقد ثوابك ،وأن تزول عنه نعمتك ،ولكنك بكرمك
جازيته عىل املدة القصرية الفانية باملدة الطويلة اخلالدة ،وعىل الغاية القريبة الزائلة بالغاية
املديدة الباقية ،ثم مل تسمه القصاص فيام أكل من رزقك الذي يقوى به عىل طاعتك ،ومل
حتمله عىل املناقشات يف اآلالت التي تسبب باستعامهلا إىل مغفرتك ،ولو فعلت ذلك به
لذهب بجميع ما كدح له ،ومجلة ما سعى فيه ،جزاء للصغرى من أياديك ومننك ،ولبقي
رهينا بي يديك بسائر نعمك ،فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك؟ ،ال ،متى؟ ،هذا يا إهلي
حال من أطاعك ،وسبيل من تعبد لك ،فأما العايص أمرك واملواقع هنيك ،فلم تعاجله
بنقمتك ،لكي يستبدل بحاله يف معصيتك حال اإلنابة إىل طاعتك ،ولقد كان يستحق يف
أول ما هم بعصيانك كل ما أعددت جلميع خلقك من عقوبتك ،فجميع ما أخرت عنه من

( )1الصحيفة السجادية :ص.43

( )2الصحيفة السجادية :ص.43
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العذاب ،وأبطأت به عليه من سطوات النقمة والعقابٌ ،
ترك من حقك ،ورض بدون
واجبك(.)1
[احلديث ]533 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :من أكرم يا إهلي منك؟ ،ومن أشقى
ممن هلك عليك؟ ال ،من؟ فتباركت أن توصف إال باإلحسان ،وكرمت أن خياف منك إال
العدل ،ال خيشى جورك عىل من عصاك ،وال خياف إغفالك ثواب من أرضاك ،فصل عىل
حممد وآله ،وهب ِل أميل ،وزدين من هداك ما أصل به إىل التوفيق يف عميل ،إنك ٌ
منان
كريم(.)2
ٌ
[احلديث ]534 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة الشاكرين :إهلي ،أذهلني عن إقامة
شكرك تتابع طولك ،وأعجزين عن إحصاء ثنائك فيض فضلك ،وشغلني عن ذكر حمامدك
ترادف عوائدك ،وأعياين عن نرش عوارفك تواِل أياديك ،وهذا مقام من اعرتف بسبوغ
النعامء ،وقابلها بالتقصري ،وشهد عىل نفسه باإلمهال والتضييع ،وأنت الرؤوف الرحيم،
الرب الكريم ،الذي ال خييب قاصديه ،وال يطرد عن فنائه آمليه ،بساحتك حتط رحال
الراجي ،وبعرصتك تقف آمال املسرتفدين ،فال تقابل آمالنا بالتخييب واإلياس ،وال
تلبسنا رسبال القنوط واإلبالس(.)3
[احلديث ]535 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة الشاكرين :إهلي ،تصاغر عند تعاظم
آالئك شكري ،وتضاءل يف جنب إكرامك إياي ثنائي ونرشي ،جللتني نعمك من أنوار
اإليامن حلال ،ورضبت عيل لطائف برك من العز كلال ،وقلدتني مننك قالئد ال حتل،
وطوقتني أطواقا ال تفل ،فآالؤك مج ٌة ضعف لساين عن إحصائها ،ونعامؤك كثري ٌة قرص

( )1الصحيفة السجادية :ص.43

( )3بحار األنوار 146/94 :نقال عن بعض الكتب.

( )2الصحيفة السجادية :ص.43
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فهمي عن إدراكها فضال عن استقصائها ،فكيف ِل بتحصيل الشكر وشكري إياك يفتقر
إىل شكر؟ ،فكلام قلت :لك احلمد وجب عيل لذلك أن أقول :لك احلمد(.)1
[احلديث ]536 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة الشاكرين :إهلي ،كام غذيتنا بلطفك،
وربيتنا بصنعك ،فتمم علينا سوابغ النعم ،وادفع عنا مكاره النقم ،وآتنا من حظوظ الدارين
أرفعها وأجلها عاجال وآجال ،ولك احلمد عىل حسن بالئك ،وسبوغ نعامئك ،محدا يوافق
رضاك ،ويمرتي العظيم من برك ونداك ،يا عظيم يا كريم ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]537 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل األول بال
أول كان قبله ،واآلخر بال آخر يكون بعده ،الذي قرصت عن رؤيته أبصار الناظرين،
وعجزت عن نعته أوهام الواصفي ،ابتدع بقدرته اخللق ابتداعا ،واخرتعهم عىل مشيته
اخرتاعا ،ثم سلك هبم طريق إرادته ،وبعثهم يف سبيل حمبته ،ال يملكون تأخريا عام قدمهم
إليه ،وال يستطيعون تقدما إىل ما أخرهم عنه ،وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما
ناقص ،وال يزيد من نقص منهم زائد ،ثم رضب له يف احلياة
من رزقه ،ال ينقص من زاده ٌ
أجال موقوتا ،ونصب له أمدا حمدودا يتخطأ إليه بأيام عمره ،ويرهقه بأعوام دهره ،حتى إذا
بلغ أقىص أثره واستوعب حساب عمره ،قبضه إىل ما ندبه إليه من موفور ثوابه أو حمذور
عقابه ليجزي الذين أساؤا بام عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسنى عدال منه تقدست
أسامؤه وتظاهرت آالؤه ال يسئل عام يفعل وهم يسئلون(.)3
[احلديث ]538 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل الذي لو
حبس عن عباده معرفة محده عىل ما أبالهم من مننه املتتابعة ،وأسبغ عليهم من نعمه

( )1بحار األنوار 146/94 :نقال عن بعض الكتب.

( )3الصحيفة السجادية :ص.19

( )2بحار األنوار 146/94 :نقال عن بعض الكتب.
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املتظاهرة؛ لترصفوا يف مننه فلم حيمدوه ،وتوسعوا يف رزقه فلم يشكروه ،ولو كانوا كذلك
خلرجوا من حدود اإلنسانية إىل حد البهيمية ،فكانوا كام وصف يف حمكم كتابه ﴿ :إي ْن ُه ْم
إي َّال ك ْ
َاألَ ْن َعا يم َب ْل ُه ْم َأ َض هل َسبي ًيال﴾ [الفرقان.)1(]44 :
[احلديث ]539 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل عىل ما عرفنا
من نفسه ،وأهلمنا من شكره ،وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ،ودلنا عليه من اإلخالص
له يف توحيده ،وجنبنا من اإلحلاد والشك يف أمره ،محدا نعمر به فيمن محده من خلقه،
ونسبق به من سبق إىل رضاه وعفوه ،محدا ييضء لنا به ظلامت الربزخ ،ويسهل علينا به سبيل
املبعث ،ويرشف به منازلنا عند مواقف األشهاد ،يوم جتزى كل نفس بام كسبت وهم ال
يظلمون ،يوم ال يغني موىل عن موىل شيئا وال هم ينرصون(.)2
[احلديث ]540 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل محدا يرتفع
منا إىل أعىل عليي ،يف كتاب مرقوم يشهده املقربون ..محدا تقر به عيوننا إذا برقت األبصار،
وتبيض به وجوهنا إذا اسودت األبشار ..محدا نعتق به من أليم نار اهلل إىل كريم جوار اهلل..
محدا نزاحم به مالئكته املقربي ،ونضام به أنبياءه املرسلي يف دار املقامة التي ال تزول ،وحمل
كرامته التي ال حتول(.)3
[احلديث ]541 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل الذي اختار
لنا حماسن اخللق ،وأجرى علينا طيبات الرزق ،وجعل لنا الفضيلة بامللكة عىل مجيع اخللق،
فكل خليقته منقاد ٌة لنا بقدرته ،وصائر ٌة إىل طاعتنا بعزته(.)4

( )1الصحيفة السجادية :ص.19

( )3الصحيفة السجادية :ص.19

( )2الصحيفة السجادية :ص.19

( )4الصحيفة السجادية :ص.19
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[احلديث ]542 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل الذي أغلق
عنا باب احلاجة إال إليه ،فكيف نطيق محده؟ أم متى نؤدي شكره؟ ال ،متى؟(.)1
[احلديث ]543 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل الذي ركب
فينا آالت البسط ،وجعل لنا أدوات القبض ،ومتعنا بأرواح احلياة ،وأثبت فينا جوارح
األعامل ،وغذانا بطيبات الرزق ،وأغنانا بفضله ،وأقنانا بمنه ،ثم أمرنا ليخترب طاعتنا ،وهنانا
ليبتيل شكرنا ،فخالفنا عن طريق أمره ،وركبنا متون زجره ،فلم يبتدرنا بعقوبته ،ومل يعاجلنا
بنقمته ،بل تأنانا برمحته تكرما ،وانتظر مراجعتنا برأفته حلام(.)2
[احلديث ]544 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل الذي دلنا
عىل التوبة التي مل نفدها إالمن فضله ،فلو مل نعتدد من فضله إال هبا ،لقد حسن بالؤه عندنا،
وجل إحسانه إلينا ،وجسم فضله علينا ،فام هكذا كانت سنته يف التوبة ملن كان قبلنا ،لقد
وضع عنا ما ال طاقة لنا به ،ومل يكلفنا إالوسعا ،ومل جيشمنا إاليرسا ،ومل يدع ألحد منا حجة
وال عذرا ،فاهلالك منا من هلك عليه ،والسعيد منا من رغب إليه(.)3
[احلديث ]545 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل بكل ما محده
به أدنى مالئكته إليه ،وأكرم خليقته عليه ،وأرض حامديه لديه ،محدا يفضل سائر احلمد،
كفضل ربنا عىل مجيع خلقه(.)4

( )1الصحيفة السجادية :ص.19

( )3الصحيفة السجادية :ص.19

( )2الصحيفة السجادية :ص.19

( )4الصحيفة السجادية :ص.19

136

[احلديث ]546 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل مكان كل
نعمة له علينا وعىل مجيع عباده املاضي والباقي ،عدد ما أحاط به علمه من مجيع األشياء،
ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا مضاعفة أبدا رسمدا إىل يوم القيامة(.)1
[احلديث ]547 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل محدا ال منتهى
حلده ،وال حساب لعدده ،وال مبلغ لغايته ،وال انقطاع ألمده(.)2
[احلديث ]548 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل محدا يكون
وصلة إىل طاعته وعفوه ،وسببا إىل رضوانه ،وذريعة إىل مغفرته ،وطريقا إىل جنته ،وخفريا
من نقمته ،وأمنا من غضبه ،وظهريا عىل طاعته ،وحاجزا عن معصيته ،وعونا عىل تأدية
حقه ووظائفه(.)3
[احلديث ]549 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل والثناء عليه :احلمد هلل محدا نسعد به
يف السعداء من أوليائه ،ونصري به يف نظم الشهداء بسيوف أعدائه ،إنه و ٌِل محيدٌ (.)4
[احلديث ]550 :عن طاووس اليامين ،قال :كان اإلمام السجاد يدعو هبذا الدعاء:
إهلي ،وعزتك وجاللك وعظمتك ،لو أين منذ بدعت فطريت من أول الدهر عبدتك دوام
خلود ربوبيتك ،بكل شعرة يف كل طرفة عي رسمد األبد ،بحمد اخلالئق وشكرهم أمجعي،
لكنت مقرصا يف بلوغ أداء شكر أخفى نعمة من نعمك عيل ..ولو أين كربت معادن حديد
الدنيا بأنيايب ،وحرثت أرضها بأشفار عيني ،وبكيت من خشيتك مثل بحور الساموات
واألرضي دما وصديدا ،لكان ذلك قليال يف كثري ما جيب من حقك عيل ..ولو أنك إهلي
عذبتني بعد ذلك بعذاب اخلالئق أمجعي ،وعظمت للنار خلقي وجسمي ،ومألت جهنم

( )1الصحيفة السجادية :ص.19

( )3الصحيفة السجادية :ص.19

( )2الصحيفة السجادية :ص.19

( )4الصحيفة السجادية :ص.19
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حطب سواي ،لكان
معذب غريي ،وال يكون جلهنم
وأطباقها مني حتى ال يكون يف النار
ٌ
ٌ
ذلك بعدلك عيل قليال يف كثري ما استوجبته من عقوبتك(.)1
[احلديث ]551 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :يا اهلل الذي ال خيفى عليه يش ٌء يف
األرض وال يف السامء ،وكيف خيفى عليك ـ يا إهلي ـ ما أنت خلقته ،وكيف ال حتيص ما أنت
صنعته ،أو كيف يغيب عنك ما أنت تدبره ،أو كيف يستطيع أن ُّيرب منك من ال حياة له
إالبرزقك ،أو كيف ينجو منك من ال مذهب له يف غري ملكك؟ ،سبحانك ،أخشى خلقك
لك أعلمهم بك ،وأخضعهم لك أعملهم بطاعتك ،وأهوهنم عليك من أنت ترزقه وهو
يعبد غريك(.)2
[احلديث ]552 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :سبحانك ،ال ينقص سلطانك من
أرشك بك ،وكذب رسلك ،وليس يستطيع من كره قضاءك أن يرد أمرك ،وال يمتنع منك
من كذب بقدرتك ،وال يفوتك من عبد غريك ،وال يعمر يف الدنيا من كره لقاءك ،سبحانك،
ما أعظم شأنك ،وأقهر سلطانك ،وأشد قوتك ،وأنفذ أمرك ،سبحانك ،قضيت عىل مجيع
وكل ذائق املوتٌ ،
خلقك املوت ،من وحدك ومن كفر بكٌ ،
صائر إليك ،فتباركت
وكل
ٌ
وتعاليت ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك ،آمنت بك ،وصدقت رسلك ،وقبلت
كتابك ،وكفرت بكل معبود غريك ،وبرئت ممن عبد سواك(.)3
[احلديث ]553 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إين أصبح وأميس مستقال
لعميل ،معرتفا بذنبي ،مقرا بخطاياي ،أنا بإرسايف عىل نفيس ٌ
ذليل ،عميل أهلكني ،وهواي
أرداين وشهوايت حرمتني ،فأسألك يا موالي سؤال من نفسه الهي ٌة لطول أمله ،وبدنه ٌ
غافل

( )1األماِل للصدوق :ص  ،375بحار األنوار.90/94 :

( )3الصحيفة السجادية :ص.221

( )2الصحيفة السجادية :ص.221
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مفتون بكثرة النعم عليه ،وفكره ٌ
ٌ
صائر إليه ،سؤال من قد
قليل ملا هو
لسكون عروقه ،وقلبه
ٌ
غلب عليه األمل ،وفتنه اهلوى ،واستمكنت منه الدنيا وأظله األجل ،سؤال من استكثر
ذنوبه ،واعرتف بخطيئته ،سؤال من ال رب له غريك ،وال وِل له دونك ،وال منقذ له منك،
وال ملجأ له منك إال إليك(.)1
[احلديث ]554 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،أسألك بحقك الواجب عىل
مجيع خلقك ،وباسمك العظيم الذي أمرت رسولك أن يسبحك به ،وبجالل وجهك
الكريم ،الذي ال يبىل وال يتغري ،وال حيول وال يفنى ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن
تغنيني عن كل يشء بعبادتك ،وأن تسيل نفيس عن الدنيا بمخافتك ،وأن تثنيني بالكثري من
كرامتك برمحتك ،فإليك أفر ،ومنك أخاف ،وبك أستغيث وإياك أرجو ،ولك أدعو وإليك
أجلأ ،وبك أثق ،وإياك أستعي ،وبك أؤمن ،وعليك أتوكل وعىل جودك وكرمك أتكل(.)2
[احلديث ]555 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،أمحدك ـ وأنت للحمد ٌ
أهل ـ
عىل حسن صنيعك إِل ،وسبوغ نعامئك عيل ،وجزيل عطائك عندي ،وعىل ما فضلتني به
من رمحتك ،وأسبغت عيل من نعمتك ،فقد اصطنعت عندي ما يعجز عنه شكري ،ولوال
إحسانك إِل ،وسبوغ نعامئك عيل ،ما بلغت إحراز حظي ،وال إصالح نفيس ،ولكنك
ابتدأتني باإلحسان ،ورزقتني يف أموري كلها الكفاية ،ورصفت عني جهد البالء ،ومنعت
مني حمذور القضاء(.)3
[احلديث ]556 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،كم من بالء جاهد قد رصفت
عني ،وكم من نعمة سابغة أقررت هبا عيني ،وكم من صنيعة كريمة لك عندي ،أنت الذي

( )1الصحيفة السجادية :ص.221

( )3الصحيفة السجادية :ص.217

( )2الصحيفة السجادية :ص.221
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أجبت عند االضطرار دعويت ،وأقلت عند العثار زلتي ،وأخذت ِل من األعداء
بظالمتي(.)1
[احلديث ]557 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،ما وجدتك بخيال حي
سألتك ،وال منقبضا حي أردتك ،بل وجدتك لدعائي سامعا ،وملطالبي معطيا ،ووجدت
نعامك عيل سابغة يف كل شأن من شأين ،وكل زمان من زماين(.)2
[احلديث ]558 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،أنت عندي حممو ٌد ،وصنيعك
مربور ،حتمدك نفيس ولساين وعقيل محدا يبلغ الوفاء وحقيقة الشكر ،محدا يكون مبلغ
لدي
ٌ
رضاك عني ،فنجني من سخطك(.)3
[احلديث ]559 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،يا كهفي حي تعييني املذاهب،
ويا مقييل عثريت ،فلوال سرتك عوريت لكنت من املفضوحي ،ويا مؤيدي بالنرص ،فلوال
نرصك إياي لكنت من املغلوبي ،ويا من وضعت له امللوك نري املذلة عىل أعناقها ،فهم من
سطواته خائفون ،ويا أهل التقوى ،ويا من له األسامء احلسنى(.)4
[احلديث ]560 :عن أيب محزة ،قال :كان عيل بن احلسي إذا رأى جنازة قد أقبلت،
قال :احلمد هلل الذي مل جيعلني من السواد املخرتم (.)5
[احلديث ]561 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا ابتيل أو رأى مبتىل :اللهم لك
احلمد عىل سرتك بعد علمك ،ومعافاتك بعد خربك ،فكلنا قد اقرتف العائبة فلم تشهره،
وارتكب الفاحشة فلم تفضحه ،وتسرت باملساوئ فلم تدلل عليه ..كم هني لك قد أتيناه،

( )1الصحيفة السجادية :ص.217

( )4الصحيفة السجادية :ص.217

( )2الصحيفة السجادية :ص.217

( )5ثواب األعامل :ص  ،141بحار األنوار.301/92 :

( )3الصحيفة السجادية :ص.217
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وأمر قد وقفتنا عليه فتعديناه ،وسيئة اكتسبناها ،وخطيئة ارتكبناها ،كنت املطلع عليها دون
الناظرين ،والقادر عىل إعالهنا فوق القادرين ،كانت عافيتك لنا حجابا دون أبصارهم،
وردما دون أسامعهم؛ فاجعل ما سرتت من العورة ،وأخفيت من الدخيلة ،واعظا لنا،
وزاجرا عن سوء اخللق ،واقرتاف اخلطيئة ،وسعيا إىل التوبة املاحية ،والطريق املحمودة،
وقرب الوقت فيه ،وال تسمنا الغفلة عنك ،إنا إليك راغبون ،ومن الذنوب تائبون ،وصل
عىل خريتك من خلقك ،حممد وعرتته الصفوة من بريتك الطاهرين ،واجعلنا هلم سامعي
ومطيعي كام أمرت(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]562 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،أشهد أن ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،آمنت باهلل وبجميع رسله،
حق ،وصدق اهلل ،وبلغ
حق ،ولقاءه ٌ
وبجميع ما أنزل به عىل مجيع الرسل ،وأن وعد اهلل ٌ
املرسلون ،واحلمد هلل رب العاملي ،وسبحان اهلل كلام سبح اهلل يش ٌء وكام حيب اهلل أن يسبح،
واحلمد هلل كلام محد اهلل يش ٌء وكام حيب اهلل أن حيمد ،وال إله إال اهلل كلام هلل اهلل يش ٌء وكام
حيب اهلل أن ُّيلل ،واهلل أكرب كلام كرب اهلل يش ٌء وكام حيب اهلل أن يكرب(.)2
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]563 :عن مسعدة بن صدقة ،قال :هذا من حمامد اإلمام الصادق عند
الِش ء من الرزق إذا كان جتدد له :احلمد هلل الذي نعمه تغدو علينا وتروح ،ونظل هبا هنارا
ونبيت فيها ليال ،فنصبح فيها برمحته مسلمي ،ونميس فيها بمنته مؤمني ،من البلوى

( )1الصحيفة السجادية :ص.137

( )2الكايف ،587/2 :هتذيب األحكام.76/3 :
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معافي ،احلمد هلل املنعم املفضل ،املحسن املجمل ،ذي اجلالل واإلكرام ،ذي الفواضل
والنعم ،احلمد هلل الذي مل خيذلنا عند شدة ،ومل يفضحنا عند رسيرة ،ومل يسلمنا عند
جريرة(.)1
[احلديث ]564 :قال اإلمام الصادق يف شكر اهلل تعاىل :احلمد هلل الذي أدعوه
فيجيبني وإن كنت بطيئا حي يدعوين ،واحلمد هلل الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيال
حي يستقرضني ،واحلمد هلل الذي استوجب الشكر عيل بفضله وإن كنت قليال شكري،
واحلمد هلل الذي وكلني الناس إليه فأكرمني ومل يكلني إليهم فيهينوين ،فرضيت بلطفك يا
رب لطفا ،وبكفايتك خلفا ..اللهم يا رب ،ما أعطيتني مما أحب فاجعله قوة ِل فيام حتب،
اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله قواما ِل فيام حتب ،اللهم أعطني ما أحب واجعله
خريا ِل ،وارصف عني ما أكره ،واجعله خريا ِل ..اللهم ما غيبت عني من األمور فال تغيبني
عن حفظك ،وما فقدت فال أفقد عونك ،وما نسيت فال أنسى ذكرك ،وما مللت فال أمل
شكرك ،عليك توكلت ،حسبي اهلل ونعم الوكيل(.)2
[احلديث ]565 :سئل اإلمام الصادق عن دعاء ُيعصم به من الذنوب جامعا للدنيا
واآلخرة ،فكتب :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،يا من أظهر اجلميل ،وسرت القبيح ،ومل ُّيتك
السرت عني ،يا كريم العفو ،يا حسن التجاوز ،يا واسع املغفرة ،يا باسط اليدين بالرمحة ،يا
صاحب كل نجوى ،ويا منتهى كل شكوى ،يا كريم الصفح ،يا عظيم املن ،يا مبتدئ كل
نعمة قبل استحقاقها ،يا رباه يا سيداه يا مواله يا غياثاه ،صل عىل حممد وآل حممد ،وأسألك
أن ال جتعلني يف النار ..ثم تسأل ما بدا لك(.)3

( )1قرب اإلسناد ،بحار األنوار.209/93 :

( )3الكايف.578/2 :

( )2مهج الدعوات :ص .188
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[احلديث ]566 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم أنت اهلل ال إله إال أنت احلليم
الكريم ،وأنت اهلل ال إله إال أنت العزيز احلكيم ،وأنت اهلل ال إله إال أنت الواحد القهار،
وأنت اهلل ال إله إال أنت امللك اجلبار ،وأنت اهلل ال إله إال أنت الرحيم الغفار ،وأنت اهلل ال
إله إال أنت شديد املحال ،وأنت اهلل ال إله إال أنت الكبري املتعال ،وأنت اهلل ال إله إال أنت
السميع البصري ،وأنت اهلل ال إله إال أنت املنيع القدير ،وأنت اهلل ال إله إال أنت الغفور
الشكور ،وأنت اهلل ال إله إال أنت احلميد املجيد ،وأنت اهلل ال إله إال أنت الغفور الودود،
وأنت اهلل ال إله إال أنت احلنان املنان ،وأنت اهلل ال إله إال أنت احلليم الديان ،وأنت اهلل ال
إله إال أنت اجلواد املاجد ،وأنت اهلل ال إله إال أنت الواحد األحد ،وأنت اهلل ال إله إال أنت
الغائب الشاهد ،وأنت اهلل ال إله إال أنت الظاهر الباطن ،وأنت اهلل ال إله إال أنت بكل يشء
عليم ..تم نورك فهديت ،وبسطت يدك فأعطيت ،ربنا وجهك أكرم الوجوه ،وجهتك خري
ٌ
اجلهات ،وعطيتك أفضل العطايا وأهنؤها ،تطاع ربنا فتشكر ،وتعىص ربنا فتغفر ملن شئت،
جتيب املضطر ،وتكشف السوء ،وتقبل التوبة ،وتعفو عن الذنوب ،ال جتازى أياديك ،وال
حتىص نعمك ،وال يبلغ مدحتك قول قائل(.)1
[احلديث ]567 :قال اإلمام الصادق :من اشتكى ليلة فقبلها بقبوهلا ،وأدى إىل اهلل
شكرها ،كانت كعبادة ستي سنة ،قيل :ما قبوهلا؟ قال :يصرب عليها وال خيرب بام كان فيها،
فإذا أصبح محد اهلل عىل ما كان(.)2
[احلديث ]568 :قال اإلمام الصادق :إن املؤمن من اهلل عز وجل لبأفضل مكان ـ
ثالثا ـ إنه ليبتليه بالبالء ثم ينزع نفسه عضوا عضوا من جسده ،وهو حيمد اهلل عىل ذلك(.)3

( )1الكايف.583/2 :

( )3الكايف ،254/2 :تنبيه اخلواطر.204/2 :

( )2الكايف ،167/3 :من ال حيرضه الفقيه.177/1 :
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[احلديث ]569 :قال اإلمام الصادق :ما من عبد يرى مبتىل فيقول( :احلمد هلل الذي
عدل عني ما ابتالك به ،وفضلني عليك بالعافية ،اللهم عافني مما ابتليته به) ،إالمل يبتل بذلك
البالء(.)1
[احلديث ]570 :قال اإلمام الصادق :من نظر إىل ذي عاهة أو من قد مثل به ،أو
صاحب بالء ،فليقل رسا يف نفسه من غري أن يسمعه( :احلمد هلل الذي عافاين مما ابتالك به،
ولو شاء لفعل يب ذلك) ثالث مرات؛ فإنه ال يصيبه ذلك البالء أبدا(.)2
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]571 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي ،كم من باغ
بغاين بمكائده ،ونصب ِل أرشاك مصائده ،ووكل يب تفقد رعايته ،وأضبأ إِل إضباء السبع
لطريدته؛ انتظارا النتهاز فرصته ،وهو يظهر ِل بشاشة امللق ،ويبسط ِل وجها غري طلق ،فلام
رأيت دغل رسيرته ،وقبح ما انطوى عليه لرشيكه يف ملبه ،وأصبح جملبا إِل يف بغيه ،أركسته
ألم رأسه ،وأتيت بنيانه من أساسه ،فرصعته يف زبيته ،وأرديته يف مهوى حفرته ،ورميته
بحجره ،وخنقته بوتره ،وذكيته بمشاقصه ،وكببته ملنخره ،ورددت كيده يف نحره ،ووبقته
بندامته ،وفتنته بحرسته ،فاستخذل واستخذأ ،وتضاءل بعد نخوته ،وانقمع بعد استطالته
ذليال مأسورا يف ربق حبائله ،التي كان يؤمل أن يراين فيها يوم سطوته ،وقد كدت لوال
رمحتك حيل يب ما حل بساحته ،فلك احلمد يا رب من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل،
صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني ألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين(.)3

( )1الكايف.97/2 :

( )3مهج الدعوات :ص  ،218البلد األمي :ص .326

( )2األماِل للصدوق :ص .339
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[احلديث ]572 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي ،كم من
حاسد رشق بحسده ،وشجي بغيظه ،وسلقني بحد لسانه ،ووخزين بمؤق عينه ،وجعل
عريض غرضا ملراميه ،وقلدين خالال مل يزل فيه ،فناديتك يا رب مستجريا بك ،واثقا برسعة
إجابتك ،متوكال عىل ما مل أزل أعرفه من حسن دفاعك ،عاملا أنه مل يضطهد من أوى إىل ظل
كنفك ،وأن ال تقرع الفوادح من جلأ إىل معقل االنتصار بك ،فحصنتني من بأسه بقدرتك،
فلك احلمد يا رب من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد،
واجعلني ألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين(.)1
[احلديث ]573 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي ،كم من
سحائب مكروه قد جليتها ،وسامء نعمة أمطرهتا ،وجداول كرامة أجريتها ،وأعي أحداث
طمستها ،وناشئة رمحة نرشهتا ،وجنة عافية ألبستها ،وغوامر كربات كشفتها ،وأمور جارية
قدرهتا ،مل تعجزك إذ طلبتها ،ومل متتنع عليك إذ أردهتا ،فلك احلمد يا رب من مقتدر ال
يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني النعمك من الشاكرين،
وآلالئك من الذاكرين(.)2
[احلديث ]574 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي كم من ظن
حسن حققت ،ومن عدم إمالق جربت ،ومن مسكنة فادحة حولت ،ومن رصعة مهلكة
أنعشت ،ومن مشقة أزحت ،ال تسأل يا سيدي عام تفعل وهم يسألون ،وال ينقصك ما
أنفقت ولقد سئلت فأعطيت ،ومل تسأل فابتدأت ،واستميح باب فضلك فام أكديت ،أبيت
إالإنعاما وامتنانا ،وإال تطوال يا رب وإحسانا ،وأبيت يا رب إال انتهاكا حلرماتك ،واجرتاء

( )1مهج الدعوات :ص  ،218البلد األمي :ص .326

( )2مهج الدعوات :ص  ،218البلد األمي :ص .326
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عىل معاصيك ،وتعديا حلدودك ،وغفلة عن وعيدك ،وطاعة لعدوي وعدوك ،مل يمنعك يا
إهلي ونارصي إخالِل بالشكر عن إمتام إحسانك ،وال حجزين ذلك عن ارتكاب
مساخطك ..اللهم فهذا مقام عبد ذليل اعرتف لك بالتوحيد ،وأقر عىل نفسه بالتقصري يف
أداء حقك ،وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه ،ومجيل عاداتك عنده ،وإحسانك إليه ،فهب ِل
يا إهلي وسيدي من فضلك ما أريده سببا إىل رمحتك ،وأختذه سلام أعرج فيه إىل مرضاتك،
وآمن به من سخطك بعزتك وطولك ،وبحق حممد نبيك واألئمة صلوات اهلل عليه وعليهم
أمجعي ،فلك احلمد يا رب من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل
حممد ،واجعلني ألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين(.)1
[احلديث ]575 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي ،كم من عبد
أمسى وأصبح يف كرب املوت ،وحرشجة الصدر ،والنظر إىل ما تقشعر منه اجللود ،وتفزع
إليه القلوب ،وأنا يف عافية من ذلك كله ،فلك احلمد يا رب من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة
ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني ألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من
الذاكرين(.)2
[احلديث ]576 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي ،كم من عبد
أمسى وأصبح سقيام موجعا مدنفا يف أني وعويل ،يتقلب يف غمه ،وال جيد حميصا ،وال
يسيغ طعاما ،وال يستعذب رشابا ،وال يستطيع رضا وال نفعا ،وهو يف حرسة وندامة ،وأنا
يف صحة من البدن ،وسالمة من العيش ،كل ذلك منك ،فلك احلمد يا رب من مقتدر ال

( )1مهج الدعوات :ص  ،218البلد األمي :ص .326

( )2مهج الدعوات :ص  ،218البلد األمي :ص .326
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يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني ألنعمك من الشاكرين،
وآلالئك من الذاكرين(.)1
[احلديث ]577 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي ،كم من عبد
أمسى وأصبح خائفا مرعوبا مسهدا ،مشفقا وحيدا وجال ،هاربا طريدا أو منحجزا يف
مضيق ،أو خمبأة من املخايب ،قد ضاقت عليه األرض برحبها ،وال جيد حيلة وال منجى ،وال
مأوى وال مهربا ،وأنا يف أمن وأمان ،وطمأنينة وعافية من ذلك كله ،فلك احلمد يا رب من
مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني النعمك من
الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين(.)2
[احلديث ]578 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي وسيدي،
كم من عبد أمسى وأصبح مغلوال مكبال باحلديد بأيدي العداة ،ال يرمحونه ،فقيدا من أهله
وولده ،منقطعا عن إخوانه وبلده ،يتوقع كل ساعة بأية قتلة يقتل ،وبأي مثلة يمثل ،وأنا يف
عافية من ذلك كله ،فلك احلمد يا رب من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل
حممد وآل حممد ،واجعلني ألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين(.)3
[احلديث ]579 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي وسيدي،
كم من عبد أمسى وأصبح يقاس احلرب ومبارشة القتال بنفسه ،قد غشيته األعداء من كل
جانب ،والسيوف والرماح وآلة احلرب ،يتقعقع يف احلديد مبلغ جمهوده ،وال يعرف حيلة،
وال ُّيتدي سبيال ،وال جيد مهربا ،قد أدنف باجلراحات ،أو متشحطا بدمه حتت السنابك
واألرجل ،يتمنى رشبة من ماء أو نظرة إىل أهله وولده ،وال يقدر عليها ،وأنا يف عافية من

( )1مهج الدعوات :ص  ،218البلد األمي :ص .326

( )3مهج الدعوات :ص  ،218البلد األمي :ص .326
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ذلك كله ،فلك احلمد يا رب من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل
حممد ،واجعلني ألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين(.)1
[احلديث ]580 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي ،وكم من
عبد أمسى وأصبح يف ظلامت البحار ،وعواصف الرياح واألهوال واألمواج ،يتوقع الغرق
واهلالك ،ال يقدر عىل حيلة ،أو مبتىل بصاعقة ،أو هدم أو غرق ،أو حرق أو رشق ،أو
خسف أو مسخ أو قذف ،وأنا يف عافية من ذلك كله ،فلك احلمد يا رب من مقتدر ال
يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني ألنعمك من الشاكرين،
وآلالئك من الذاكرين(.)2
[احلديث ]581 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي ،وكم من
عبد أمسى وأصبح مسافرا شاحطا عن أهله ووطنه وولده ،متحريا يف املفاوز ،تائها مع
الوحوش والبهائم واهلوام ،وحيدا فريدا ،ال يعرف حيلة ،وال ُّيتدي سبيال ،أو متأذيا بربد
خلو ،وأنا يف عافية من ذلك كله،
أو حر ،أو جوع أو عري ،أو غريه من الشدائد ،مما أنا منه ٌ
فلك احلمد يا رب من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد،
واجعلني ألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين(.)3
[احلديث ]582 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي ،وكم من
عبد أمسى وأصبح فقريا عائال عاريا ،مملقا خمفقا مهجورا ،جائعا خائفا ظمآن ،ينتظر من
يعود عليه بفضل ،أو عبد وجيه هو أوجه مني عندك ،وأشد عبادة لك ،مغلوال مقهورا ،قد
محل ثقال من تعب العناء ،وشدة العبودية وكلفة الرق ،وثقل الرضيبة ،أو مبتىل ببالء شديد
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ال قبل له به ،إالبمنك عليه ،وأنا املخدوم املنعم املعاَف املكرم يف عافية مما هو فيه ،فلك
احلمد يا رب من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني
ألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين(.)1
[احلديث ]583 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :إهلي وموالي
وسيدي ،وكم من عبد أمسى وأصبح رشيدا طريدا ،حريان متحريا ،جائعا خائفا ،حارسا
يف الصحاري والرباري ،أحرقه احلر والربد ،وهو يف رض من العيش ،وضنك من احلياة،
خلو من ذلك كله
وذل من املقام ،ينظر إىل نفسه حرسة ،ال يقدر عىل رض وال نفع ،وأنا ٌ
بجودك وكرمك ،فال إله إال أنت ،سبحانك من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل
عىل حممد وآل حممد ،واجعلني ألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين ،وارمحني
برمحتك يا أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]584 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :موالي وسيدي،
كم من عبد أمسى وأصبح عليال مريضا ،سقيام مدنفا عىل فرش العلة ،ويف لباسها ينقلب
يمينا وشامال ،ال يعرف شيئا من لذة الطعام ،وال من لذة الرشاب ،ينظر إىل نفسه حرسة ،ال
خلو من ذلك كله بجودك وكرمك ،فال إله إال أنت،
يستطيع هلا رضا وال نفعا ،وأنا ٌ
سبحانك من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني لك
من العابدين ،وألنعمك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين ،وارمحني برمحتك يا مالك
الرامحي(.)3
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[احلديث ]585 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :موالي وسيدي،
كم من عبد أمسى وأصبح قد دنا يومه من حتفه ،وقد أحدق به ملك املوت يف أعوانه،
يعالج سكرات املوت وحياضه ،تدور عيناه يمينا وشامال ،ينظر إىل أحبائه وأودائه وأخالئه،
قد منع عن الكالم ،وحجب عن اخلطاب ،ينظر إىل نفسه حرسة ،فال يستطيع هلا نفعا وال
خلو من ذلك كله بجودك وكرمك ،فال إله إال أنت ،سبحانك من مقتدر ال
رضا ،وأنا ٌ
يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني لك من العابدين ،ولنعامئك
من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين ،وارمحني برمحتك يا مالك الرامحي(.)1
[احلديث ]586 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :موالي وسيدي،
وكم من عبد أمسى وأصبح يف مضائق احلبوس والسجون ،وكرهبا وذهلا وحديدها ،يتداوله
أعواهنا وزبانيتها ،فال يدري أي حال يفعل به ،وأي مثلة يمثل به ،فهو يف رض من العيش،
خلو من ذلك
وضنك من احلياة ،ينظر إىل نفسه حرسة ،ال يستطيع هلا رضا وال نفعا ،وأنا ٌ
كله بجودك وكرمك ،فال إله إال أنت ،سبحانك من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل،
صل عىل حممد وآل حممد ،واجعلني لك من العابدين ،ولنعامئك من الشاكرين ،وآلالئك
من الذاكرين ،وارمحني برمحتك يا أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]587 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :موالي وسيدي،
وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء ،وأحدق به البالء ،وفارق أوداءه
وأحباءه وأخالءه ،وأمسى حقريا أسريا ،ذليال يف أيدي الكفار واألعداء ،يتداولونه يمينا
وشامال ،قد محل يف املطامري ،وثقل باحلديد ،ال يرى شيئا من ضياء الدنيا وال من روحها،
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خلو من ذلك كله بجودك وكرمك،
ينظر إىل نفسه حرسة ،ال يستطيع هلا رضا وال نفعا ،وأنا ٌ
فال إله إال أنت  ،سبحانك من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل
حممد ،واجعلني لك من العابدين ،ولنعامئك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين،
وارمحني برمحتك يا مالك الرامحي(.)1
[احلديث ]588 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :موالي وسيدي،
كم من عبد أمسى وأصبح قد اشتاق إىل الدنيا؛ للرغبة فيها إىل أن خاطر بنفسه وماله؛
حرصا منه عليها ،قد ركب الفلك ،وكرست به ،وهو يف آفاق البحار وظلمها ،ينظر إىل
خلو من ذلك كله بجودك وكرمك ،فال إله
نفسه حرسة ،ال يقدر هلا عىل رض وال نفع ،وأنا ٌ
إال أنت ،سبحانك من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد،
واجعلني لك من العابدين ،ولنعامئك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين ،وارمحني
برمحتك يا مالك الرامحي(.)2
[احلديث ]589 :قال اإلمام الكاظم يف محد اهلل عىل رصف البالء :موالي وسيدي،
كم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء ،وأحدق به البالء والكفار واألعداء،
وأخذته الرماح والسيوف والسهام ،وجدل رصيعا ،وقد رشبت األرض من دمه ،وأكلت
خلو من ذلك كله بجودك وكرمك ،ال باستحقاق مني ،يا
السباع والطيور من حلمه ،وأنا ٌ
ال إله إال أنت ،سبحانك من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،صل عىل حممد وآل حممد،
واجعلني لنعامئك من الشاكرين ،وآلالئك من الذاكرين ،وارمحني برمحتك يا مالك
الرامحي(.)3
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معراج األزمنة واألمكنة
املعراج الرابع من معارج الذكر والدعاء [معراج األزمنة واألمكنة] ،وإىل هذا
املعراج اإلشارة بام ورد يف القرآن الكريم من اإلشادة والثناء عىل أزمنة أو أمكنة خاصة،
وذلك ما يدل عىل كوهنا حمال لتحقق اإلجابة.
ومن األمثلة عنها ما ورد يف القرآن يف حق ليلة القدر ،كام قال تعاىل﴿ :إينَّا َأنْزَ ْلنَا ُه ييف
ف َشه ٍر َتنَزَّ ُل املَْ َالئي َك ُة والر ي
اك ما َلي َل ُة ا ْل َقدْ ير َلي َل ُة ا ْل َقدْ ير َخري يمن َأ ْل ي
ي
يها
وح ف َ
َ ه ُ
ْ
ٌْ ْ
ْ
َل ْي َلة ا ْل َقدْ ير َو َما َأ ْد َر َ َ ْ
بيإي ْذ ين َر ِّهبي ْم يم ْن ُك ِّل َأ ْم ٍر َس َال ٌم يه َي َحتَّى َم ْط َل يع ا ْل َف ْج ير﴾ [القدر ،]5 - 1 :وهي تدل عىل أن تلك
الليلة املباركة تترشف بمضاعفة أعامل العاملي فيها ،وأن ذلك بسبب تنزالت خاصة من
املالئكة عليهم السالم ،وأنه حيصل فيها من اخلري ما ال حيصل يف غريها.
وقد قسمنا هذا الفصل بناء عىل ما ورد يف األحاديث الرشيفة من اإلشادة بأزمنة
وأمكنة خاصة إىل األقسام التالية:
أوال ـ ما ورد حول الصباح واملساء
ثانيا ـ ما ورد حول آناء الليل
ثالثا ـ ما ورد حول أزمنة الشعائر
رابعا ـ ما ورد حول أزمنة الظواهر
خامسا ـ ما ورد حول األزمنة املباركة
سادسا ـ ما ورد حول األمكنة املباركة
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أوال ـ ما ورد حول الصباح واملساء
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية اخلاصة بـ [الصباح واملساء] ،أو التي يستحسن ذكرها يف تلك األوقات.
وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات الكثرية التي ختص هذين
رب َن ْف َس َك َم َع ا َّل يذي َن
الوقتي باملزيد من الذكر والدعاء والتوجه إىل اهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ْ
اص ي ْ
ي
ي
ون َو ْج َه ُه َو َال َت ْعدُ َع ْين َ
ِش ُي يريدُ َ
َيدْ ُع َ
احل َي ياة الده ْن َيا َو َال
َاك َعن ُْه ْم ُت يريدُ يزينَ َة ْ َ
ون َر َّ ُهب ْم بيا ْل َغدَ اة َوا ْل َع ِّ
َان َأ ْم ُر ُه ُف ُر ً
ُتطي ْع َم ْن َأ ْغ َف ْلنَا َق ْل َب ُه َع ْن يذك يْر َنا َوا َّت َب َع َه َوا ُه َوك َ
طا﴾ [الكهف]28 :
احلمدُ ييف السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ون َو يحيَ ُت ْصبي ُح َ
ان اهللَّي يحيَ ُمت ْ ُس َ
وقالَ ﴿ :ف ُس ْب َح َ
ض
َّ َ َ
ون َو َل ُه ْ َ ْ
ي
ي
ون ُخي يْرج ْ ي
َوع يَش ًّيا َو يحيَ ُت ْظ يه ُر َ
حيييي ْاألَ ْر َض َب ْعدَ َم ْو ي َهتا
احل ِّي َو ُ ْ
احل َّي م َن املَْ ِّيت َو ُخي يْر ُج املَْ ِّي َت م َن ْ َ
ُ َ
َوك ََذلي َك ُخت َْر ُج َ
ون﴾ [الروم]19-17 :
وقال﴿ :وهللَّي يسجدُ من ييف السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ض َط ْوعًا َوك َْر ًها َوظي َال ُهل ُ ْم بيا ْل ُغدُ ِّو
َّ َ َ
َ َ ْ ُ َ ْ
َو ْاآل َص ي
ال ﴾ [الرعد]15 :

َّاس َث َال َث َة َأ َّيا ٍم إي َّال َر ْمزً ا َوا ْذ ُك ْر
اج َع ْل يِل آ َي ًة َق َال آ َي ُت َك َأ َّال ُت َك ِّل َم الن َ
وقالَ ﴿ :ق َال َر ِّب ْ
ي
ي
اإل ْبك ي
ِش َو ْ ي
َار﴾ [آل عمران]41 :
َر َّب َك َكث ًريا َو َس ِّب ْح بيا ْل َع ِّ
ي
ي
َرضعًا َو يخي َف ًة َو ُد َ
اجل ْه ير يم َن ا ْل َق ْو يل بيا ْل ُغدُ ِّو
ون ْ َ
وقالَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َر َّب َك يف َن ْفس َك ت َ ه
ي
يي
َو ْاآل َص ي
ن ا ْلغَافليَ ﴾ [األعراف]205 :
ال َو َال َت ُك ْن م َ
وغريها من اآليات الكثرية التي ورد يف األحاديث تأكيدها ،والرتغيب فيها ،وبيان
اهليئات والصيغ املثىل لتنفيذها.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
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من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]590 :قال رسول اهلل  :ألن أذكر اهلل مع قوم بعد صالة الفجر إىل
طلوع الشمس أحب إِل من الدنيا وما فيها ،وألن أذكر اهلل مع قوم بعد صالة العرص إىل أن
تغيب الشمس أحب إِل من الدنيا وما فيها(.)1
[احلديث ]591 :قال رسول اهلل  :إذا صليتم الصبح فافزعوا إىل الدعاء ،وباكروا
يف طلب احلوائج ،اللهم بارك ألمتي يف بكورها(.)2
[احلديث ]592 :قال رسول اهلل  :من سبح عند غروب الشمس سبعي تسبيحة،
غفر له سائر عمله(.)3
[احلديث ]593 :قال رسول اهلل  يف دعائه :أمسينا وأمسى امللك هلل ،واحلمد هلل،
أعوذ باهلل الذي يمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،من رش ما خلق وذرأ وبرأ) من
قاهلن عصم من كل ساحر ،وكاهن ،وشيطان ،وحاسد(.)4
ٌ
إالصارخ يرصخ:
[احلديث ]594 :قال رسول اهلل  :ما من صباح يصبح العباد
أُّيا اخلالئق ،سبحوا امللك القدوس(.)5
[احلديث ]595 :قال رسول اهلل  :من قال حي يصبحَ ﴿ :ف ُس ْب َح َ
ان اهللَّي يحيَ
احلمدُ ييف السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ون ُخي يْر ُج ْ
ض َوع يَش ًّيا َو يحيَ ُت ْظ يه ُر َ
ون َو يحيَ ُت ْصبي ُح َ
ُمت ْ ُس َ
احلَ َّي
َّ َ َ
ون َو َل ُه ْ َ ْ
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ي
ي
ي
حيييي ْاألَ ْر َض َب ْعدَ
احل ِّي َو ُ ْ
م َن املَْ ِّيت َو ُخي يْر ُج املَْ ِّي َت م َن ْ َ

ي

َم ْو ي َهتا َوك ََذل َك ُخت َْر ُج َ
ون﴾ [الروم]19-17 :

أدرك ما فاته يف يومه ذلك ،ومن قاهلن حي يميس أدرك ما فاته يف ليلته(.)1
[احلديث ]596 :قال رسول اهلل  :إنام سمى اهلل نوحا عبدا شكورا؛ ألنه كان إذا
احلمدُ ييف السامو ي
ون َو يحيَ ُت ْصبي ُح َ
ان اهللَّي يحيَ ُمت ْ ُس َ
أمسى وأصبح قالَ ﴿ :ف ُس ْب َح َ
ات
َّ َ َ
ون َو َل ُه ْ َ ْ
َو ْاألَ ْر ي
ض َوع يَش ًّيا َو يحيَ ُت ْظ يه ُر َ
ون﴾ [الروم.)2(]18-17 :
[احلديث ]597 :قال رسول اهلل  :من قال( :باسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه
يش ٌء يف األرض وال يف السامء وهو السميع العليم) ثالث مرات ،مل تصبه فجأة بالء حتى
يصبح ،ومن قاهلا حي يصبح ثالث مرات ،مل تصبه فجأة بالء حتى يميس(.)3
[احلديث ]598 :قال رسول اهلل  :من قال حي يصبح وحي يميس( :أعوذ
بكلامت اهلل التامات من رش ما خلق) مل يرضه يش ٌء(.)4
[احلديث ]599 :قال رسول اهلل  :من قال يف كل يوم حي يصبح وحي يميس:
(حسبي اهلل ال إله إالهو ،عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) سبع مرات ،كفاه اهلل عز
وجل مهه من أمر الدنيا واآلخرة(.)5
[احلديث ]600 :عن سلامن الفارس ،قال :قال ِل النبي  :يا سلامن ،إذا أصبحت
فقل( :اللهم أنت ريب ال رشيك لك ،أصبحنا وأصبح امللك هلل ال رشيك له) تقوهلا ثالثا،
وإذا أمسيت فقل ذلك؛ فإهنن يكفرن ما بينهن من خطيئة(.)6

( )1أبو داود ،319/4 :املعجم الكبري ،1 185/12 :الدعاء

( )4املعجم األوسط ،167/1 :صحيح ابن حبان.299/3 :

للطرباين :ص .123

( )5عمل اليوم والليلة البن السني :ص  ،30أبو داود.321/4 :

( )2الدر املنثور 237/5 :عن ابن مردويه.

( )6األماِل للمفيد :ص  ،228األماِل للطوس :ص  ،186عمل اليوم

( )3أبو داود ،323/4 :أمحد.158/1 :

والليلة البن السني :ص .28
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[احلديث ]601 :قال رسول اهلل  :من قال يف يوم إذا أصبح وإذا أمسى( :ال إله
حي ال يموت ،بيده اخلري
إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت وهو ٌ
قدير) ،غفرت له ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر(.)1
وهو عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]602 :قال رسول اهلل  :من رسه أن ينسئ اهلل يف عمره وينرصه عىل
عدوه ويقيه ميتة السوء ،فليقل حي يميس وحي يصبح ثالث مرات :سبحان اهلل ملء
امليزان ،ومنتهى العلم ،ومبلغ الرضا ،وزنة العرش(.)2
[احلديث ]603 :قال رسول اهلل  يويص بعض أهله :قوِل حي تصبحي:
(سبحان اهلل وبحمده ،ال قوة إالباهلل ،ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن ،أعلم أن اهلل عىل
قدير ،وأن اهلل قد أحاط بكل يشء علام)؛ فإنه من قاهلن حي يصبح حفظ حتى
كل يشء ٌ
يميس ،ومن قاهلن حي يميس حفظ حتى يصبح(.)3
[احلديث ]604 :قال رسول اهلل  :من قال( :سبحان اهلل عدد ما خلق ،وسبحان
اهلل ملء ما خلق ،وسبحان اهلل عدد ما يف الساموات واألرض ،وسبحان اهلل ملء ما أحىص
كتابه ،وسبحان اهلل ملء كل يشء) ،وقال( :احلمد هلل) مثل ذلك ،و(اهلل أكرب) مثل ذلك
حي يصبح ،فقد قال مثل ما قال الناس كلهم إالمن قال مثل قوله ،أو أكثر ،ومن قاهلا حي
يميس ،قال مثل ما قال الناس يف ليلتهم إالمن قال مثل قوله أو أكثر(.)4

( )1مسند البزار.260/3 :

( )3أبو داود ،319/4 :النسائي.7/6 :

( )2املجتنى :ص  ،107بحار األنوار160/86 :؛ كنز العامل:

( )4داعي الفالح :ص .104

 635/2عن الديلمي.
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[احلديث ]605 :قال رسول اهلل  :من قال حي يصبح( :اللهم ما أصبح يب من
نعمة فمنك ،وحدك ال رشيك لك ،فلك احلمد ،ولك الشكر) ،فقد أدى شكر يومه ،ومن
قال مثل ذلك حي يميس فقد أدى شكر ليلته(.)1
[احلديث ]606 :قال رسول اهلل  :من قال حي يصبح أو يميس( :اللهم إين
أصبحت اشهدك ،واشهد محلة عرشك ومالئكتك ،ومجيع خلقك أنك أنت اهلل ال إله إال
أنت ،وأن حممدا عبدك ورسولك) ،أعتق اهلل ربعه من النار ،فمن قاهلا مرتي أعتق اهلل
نصفه ،ومن قاهلا ثالثا أعتق اهلل ثالثة أرباعه ،فإن قاهلا أربعا أعتقه اهلل من النار(.)2
[احلديث ]607 :قال رسول اهلل  :من قال إذا أصبح وإذا أمسى( :اللهم أنت
خلقتني وأنت هتديني ،وأنت تطعمني وأنت تسقيني ،وأنت متيتني وأنت حتييني) ،مل يسأل
شيئا إالأعطاه اهلل إياه(.)3
[احلديث ]608 :قال رسول اهلل  :من قال إذا أصبح وإذا أمسى( :ريب اهلل الذي
ال إله إالهو العيل العظيم ،توكلت عىل اهلل وهو رب العرش العظيم ،ما شاء اهلل كان وما مل
قدير ،وأن اهلل قد أحاط بكل يشء علام) ،ثم مات،
يشأ مل يكن ،أعلم أن اهلل عىل كل يشء ٌ
دخل اجلنة(.)4
[احلديث ]609 :عن طلق بن حبيب :جاء ٌ
رجل إىل أيب الدرداء فقال :يا أبا الدرداء،
احرتق بيتك ،فقال :ما احرتق بيتي ،ثم جاء آخر ،فقال :يا أبا الدرداء احرتق بيتك ،فقال:
ما احرتق بيتي ،ثم جاء آخر فقال :يا أبا الدرداء اتبعت النار ،فلام انتهت إىل بيتك طفيت،
فقال :قد علمت أن اهلل عز وجل مل يكن ليفعل ،فقال ر ٌ
جل :يا أبا الدرداء ما ندري أي

( )1أبو داود ،318/4 :شعب اإليامن ،89/4 :النسائي.5/6 :

( )3املعجم األوسط.306/1 :

( )2أبو داود 317/4 :وص  ،493الرتمذي.527/5 :

( )4عمل اليوم والليلة البن السني :ص .20
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كالمك أعجب؟ قولك :ما احرتق ،أو قولك :قد علمت أن اهلل عز وجل مل يكن ليفعل،
قال :ذاك لكلامت سمعتهن من رسول اهلل  ،من قاهلن حي يصبح مل تصبه مصيب ٌة حتى
يميس ،ومن قاهلن حي يميس مل تصبه مصيب ٌة حتى يصبح :اللهم أنت ريب ال إله إال أنت،
عليك توكلت ،وأنت رب العرش الكريم ،ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن ،ال حول وال
قدير ،وأن اهلل قد أحاط بكل يشء علام ،اللهم إين
قوة إالباهلل ،أعلم أن اهلل عىل كل يشء ٌ
أعوذ بك من رش نفيس ،ومن رش كل دابة أنت ٌ
آخذ بناصيتها ،إن ريب عىل رصاط
مستقيم(.)1
[احلديث ]610 :قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،علمني ما أقول إذا أصبحت
وإذا أمسيت ،قال :قل :اللهم فاطر الساموات واألرض ،عامل الغيب والشهادة ،ال إله إال
أنت ،رب كل يشء ومليكه ،أعوذ بك من رش نفيس ،ومن رش الشيطان ورشكه ،وأن أقرتف
عىل نفيس سوءا ،أو أجره إىل مسلم(.)2
[احلديث ]611 :قال رسول اهلل  :إذا أصبح أحدكم فليقل( :اللهم بك أصبحنا،
وبك أمسينا ،وبك نحيا ،وبك نموت ،وإليك املصري) ،وإذا أمسى فليقل( :اللهم بك
أمسينا ،وبك أصبحنا وبك نحيا ،وبك نموت ،وإليك النشور)(.)3
[احلديث ]612 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :كان نبي اهلل  إذا أمسى قال:
(أمسينا وأمسى امللك هلل ،واحلمد هلل ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد،
قدير ،رب أسألك خري ما يف هذه الليلة وخري ما بعدها ،وأعوذ بك من
وهو عىل كل يشء ٌ
رش ما يف هذه الليلة ورش ما بعدها ،رب أعوذ بك من الكسل ،وسوء الكرب ،رب أعوذ بك

( )1الدعاء للطرباين :ص  ،128عمل اليوم والليلة البن السني :ص

( )2الرتمذي ،542/5 :األدب املفرد :ص  ،352أمحد.633/2 :

.25

( )3الرتمذي ،466/5 :النسائي ،9 145/6 :أبو داود.317/4 :
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من عذاب يف النار ،وعذاب يف القرب) ،وإذا أصبح قال ذلك أيضا( :أصبحنا وأصبح امللك
هلل)(.)1
[احلديث ]613 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا أمسى قال( :أمسينا وأمسى
امللك هلل الواحد القهار ،احلمد هلل الذي ذهب بالنهار وجاء بالليل ونحن منه يف عافية،
خلق لك جديدٌ قد جاء ،فام عملت فيه من سيئة فتجاوز عنها ،وما عملت فيه
اللهم هذا ٌ
من حسنة فتقبلها وأضعفها أضعافا مضاعفة ،اللهم إنك بجميع حاجتي عاملٌ ،وإنك عىل
قادر ،اللهم أنجح الليلة كل حاجة ِل وال تزدين يف دنياي ،وال تنقصني يف
مجيع نجحها ٌ
آخريت) ،وإذا أصبح قال مثل ذلك(.)2
[احلديث ]614 :قال رسول اهلل  :ما من عبد مسلم يقول حي يصبح وحي
يميس ـ ثالث مرات ـ( :رضيت باهلل ربا ،وباإلسالم دينا ،وبمحمد  نبيا) ،إالكان حقا
عىل اهلل أن يرضيه يوم القيامة(.)3
[احلديث ]615 :عن عبد الرمحن بن أبزي ،أن النبي  كان يقول إذا أصبح وإذا
أمسى :أصبحنا عىل فطرة اإلسالم ،وعىل كلمة اإلخالص ،وعىل دين نبينا حممد  ،وعىل
ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من املرشكي(.)4
[احلديث ]616 :قال رسول اهلل  :من قال حي يصبح ـ ثالث مرات ـ( :اللهم
لك احلمد ،ال إله إال أنت ريب وأنا عبدك ،آمنت بك خملصا لك ديني ،أصبحت عىل عهدك
ووعدك ما استطعت ،أتوب إليك من سيئ عميل ،وأستغفرك لذنويب التي ال يغفرها إال

( )1مسلم ،2089/4 :أبو داود ،318/4 :الرتمذي.466/5 :

( )3أمحد12/7 :و ،2 44/9ابن ماجة ،1273/2 :النسائي.4/6 :

( )2املعجم األوسط.334/7 :

( )4أمحد238/5 :وص  ،7 239النسائي.3/6 :
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أنت ) ،فإن مات يف ذلك اليوم دخل اجلنة ،وإن قال حي يميس ـ ثالث مرات ـ فامت يف
تلك الليلة إال دخل اجلنة(.)1
[احلديث ]617 :قال رسول اهلل  :من قال حي يصبح أو حي يميس( :اللهم
أنت ريب ال إله إال أنت ،خلقتني وأنا عبدك ،وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ
بك من رش ما صنعت ،أبوء بنعمتك ،وأبوء بذنبي فاغفر ِل ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت)،
فامت من يومه ،أو من ليلته دخل اجلنة(.)2
[احلديث ]618 :قال رسول اهلل  يويص بعض أهله :ما يمنعك أن تسمعي ما
أوصيك به أن تقوِل إذا أصبحت وإذا أمسيت :يا حي يا قيوم ،برمحتك أستغيث ،أصلح ِل
شأين كله ،وال تكلني إىل نفيس طرفة عي(.)3
[احلديث ]619 :قال رسول اهلل  :إذا أصبح أحدكم فليقل( :أصبحنا وأصبح
امللك هلل رب العاملي ،اللهم إين أسألك خري هذا اليوم ،فتحه ونرصه ونوره وبركته وهداه،
وأعوذ بك من رش ما فيه ،ورش ما بعده) ،ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك(.)4
[احلديث ]620 :عن أنس ،أن رسول اهلل  كان يدعو هبذه الدعوات إذا أصبح،
وإذا أمسى( :اللهم إين أسألك من فجأة اخلري ،وأعوذ بك من فجأة الرش)؛ فإن العبد ال
يدري ما يفجؤه إذا أصبح ،وإذا أمسى(.)5
[احلديث ]621 :عن أيب سعيد اخلدري ،قال :دخل رسول اهلل  ذات يوم
املسجد ،فإذا هو برجل من األنصار يقال له :أبو أمامة ،فقال :يا أبا أمامة ،ما ِل أراك جالسا
( )1املعجم الكبري ،196/8 :املعجم األوسط ،263/3 :الدعاء

( )3احلاكم ،730/1 :النسائي.5 147/6 :

للطرباين :ص .118

( )4أبو داود ،322/4 :املعجم الكبري.296/3 :

( )2أبو داود ،317/4 :ابن ماجة ،1274/2 :أمحد،5 24/9 :

( )5مسند أيب يعىل ،360/3 :عمل اليوم والليلة البن السني :ص .19

احلاكم.696/1 :
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ٌ
وديون يا رسول اهلل ،قال :أفال اعلمك
يف املسجد يف غري وقت الصالة؟ قال :مهو ٌم لزمتني
كالما إذا أنت قلته أذهب اهلل عز وجل مهك ،وقىض عنك دينك؟ قال :قلت :بىل يا رسول
اهلل ،قال :قل إذا أصبحت وإذا أمسيت( :اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،وأعوذ بك
من العجز والكسل ،وأعوذ بك من اجلبن والبخل ،وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر
الرجال) ،قال :ففعلت ذلك فأذهب اهلل عز وجل مهي ،وقىض عني ديني(.)1
[احلديث ]622 :عن ابن عمر ،قال :مل يكن رسول اهلل  يدع هؤالء الدعوات
حي يميس وحي يصبح :اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك
العفو والعافية يف ديني ودنياي وأهيل وماِل ،اللهم اسرتعورايت وآمن روعايت ،اللهم
احفظني من بي يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شامِل ومن فوقي ،وأعوذ بعظمتك أن
أغتال من حتتي(.)2
[احلديث ]623 :قال رسول اهلل  :من قال إذا أمسى( :أمسينا وأمسى امللك هلل،
واحلمد هلل ،أعوذ باهلل الذي يمسك السامء أن تقع عىل األرض إالبإذنه ،من رش ما خلق
وذرأ وبرأ) ،من قاهلن عصم من كل ساحر وكاهن وشيطان وحاسد(.)3
[احلديث ]624 :عن احلارث األعور ،قال :دخلت عىل عيل بن أيب طالب بعد
العشاء ،فقال :ما جاء بك هذه الساعة؟ قلت :إين أحبك ،قال :آهلل إنك حتبني؟ قلت :آهلل
إين أحبك ،قال :أال اعلمك دعاء علمنيه رسول اهلل ؟ قلت :بىل ،قال :قل :اللهم افتح
مسامع قلبي لذكرك ،وارزقني طاعتك وطاعة رسولك  ،وعمال بكتابك(.)4
[احلديث ]625 :قال رسول اهلل  :إذا أصبح أحدكم فليقل( :أصبحنا وأصبح

( )1أبو داود.93/2 :

( )3الدعاء للطرباين :ص  ،129املعجم األوسط.310/4 :

( )2أبو داود ،319/4 :ابن ماجة ،1273/2 :أمحد.254/2 :

( )4الدعاء للطرباين :ص  ،428املعجم األوسط 72/2 :و.289/5
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امللك هلل رب العاملي ،اللهم إين أسألك خري هذا اليوم ،فتحه ونرصه ،ونوره وبركته وهداه،
وأعوذ بك من رش ما فيه ،ورش ما بعده) ،ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك(.)1
[احلديث ]626 :قال رسول اهلل  :من قال حي يصبح :ال إله إال اهلل وحده ال
قدير عرش مرات ،كتب
رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت ،وهو عىل كل يشء ٌ
اهلل له بكل واحدة قاهلا عرش حسنات ،وحط عنه هبا عرش سيئات ،ورفعه هبا عرش درجات،
وكن له مسلحة من أول هناره إىل آخره؛ ما مل يعمل يومئذ عمال يقهرهن(.)2
[احلديث ]627 :عن ابن عباس ،أن رجال شكا إىل رسول اهلل  أنه يصيبه اآلفات،
فقال له رسول اهلل  :قل إذا أصبحت( :باسم اهلل عىل نفيس وأهيل وماِل) فإنه ال يذهب
لك يش ٌء ،فقاهلن الرجل فذهبت عنه اآلفات(.)3
[احلديث ]628 :قال رسول اهلل  :من قال حي يصبح( :احلمد هلل الذي تواضع
كل يشء لعظمته) ،كتبت له عرش حسنات(.)4
[احلديث ]629 :عن أم سلمة ،أن رسول اهلل  كان إذا أصبح قال :اللهم إين
أسألك علام نافعا ،ورزقا طيبا ،وعمال متقبال(.)5
[احلديث ]630 :عن عبد اهلل بن القاسم ،قال :حدثتني جار ٌة للنبي  أهنا كانت
تسمع رسول اهلل  يقول عند طلوع الفجر :اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ،ومن
فتنة القرب(.)6

( )1أبو داود.322/4 :

( )4املعجم الكبري ،370/23 :الدعاء للطرباين :ص .123

( )2بحار األنوار192/86 :؛ أمحد ،7 144/9 :املعجم الكبري:

( )5مسند أيب يعىل ،264/6 :مسند احلميدي.143/1 :

 ،128/4الدعاء للطرباين ،ص .126

( )6أمحد.1 312/8 :

( )3عمل اليوم والليلة البن السني :ص .23
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[احلديث ]631 :عن عبد اهلل بن أيب أوَف ،قال :كان رسول اهلل  إذا أصبح قال:
أصبحنا وأصبح امللك والكربياء ،والعظمة واخللق ،والليل والنهار وما سكن فيها ،هلل
وحده ال رشيك له ،اللهم اجعل أول هذا النهار صالحا ،وأوسطه فالحا ،وآخره نجاحا،
وأسألك خري الدنيا واآلخرة ،يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]632 :عن عائشة ،أن رسول اهلل  كان إذا أصبح يقول( :أصبحت يا
رب اشهدك ،وأشهد مالئكتك وأنبياءك ورسلك ،ومجيع خلقك عىل شهاديت عىل نفيس،
أين أشهد أنك أنت اهلل ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك ،وأن حممدا عبدك ورسولك،
وأؤمن بك ،وأتوكل عليك) ،يقوهلا ثالثا(.)2
[احلديث ]633 :عن زيد بن ثابت ،أن رسول اهلل  علمه دعاء ،وأمره أن يتعاهد
به أهله كل يوم ،قال :قل كل يوم حي تصبح :لبيك اللهم لبيك وسعديك ،واخلري يف
يديك ،ومنك وبك وإليك ،اللهم ما قلت من قول أو نذرت من نذر ،أو حلفت من حلف
فمشيئتك بي يديه ،ما شئت كان وما مل تشأ مل يكن ،وال حول وال قوة إالبك ،إنك عىل كل
قدير ..اللهم وما صليت من صالة فعىل من صليت ،وما لعنت من لعنة فعىل من
يشء ٌ
لعنت ،إنك أنت وليي يف الدنيا واآلخرة ،توفني مسلام وأحلقني بالصاحلي ..أسألك اللهم
الرضا بعد القضاء ،وبرد العيش بعد املامت ،ولذة النظر إىل وجهك وشوقا إىل لقائك ،من
غري رضاء مرضة ،وال فتنة مضلة ،أعوذ بك أن أظلم أو أظلم ،أو أعتدي أو يعتدى عيل ،أو
أكتسب خطيئة حمبطة أو ذنبا ال يغفر ..اللهم فاطر الساموات واألرض ،عامل الغيب
والشهادة ،ذا اجلالل واإلكرام ،فإين أعهد إليك يف هذه احلياة الدنيا واشهدك وكفى بك

( )1الزهد البن املبارك :ص  ،384الدعاء للطرباين :ص .113

( )2املعجم األوسط ،141/9 :الدعاء للطرباين :ص .114
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شهيدا ،إين أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك ،لك امللك ،ولك احلمد وأنت
حق
حق ،ولقاءك ٌ
قدير ،وأشهد أن حممدا عبدك ورسولك ،وأشهد أن وعدك ٌ
عىل كل يشء ٌ
حق ،والساعة آتي ٌة ال ريب فيها ،وأنت تبعث من يف القبور ،وأشهد أنك إن تكلني
واجلنة ٌ
إىل نفيس تكلني إىل ضيعة وعورة وذنب وخطيئة ،وإين ال أثق إالبرمحتك فاغفر ِل ذنبي
كله ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،وتب عيل إنك أنت التواب الرحيم(.)1
[احلديث ]634 :قال رسول اهلل  :ما أصبحت غداة قط ،إال استغفرت اهلل فيها
مئة مرة(.)2
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]635 :قال رسول اهلل  :قال اهلل عز وجل :يابن آدم ،اذكرين بعد الفجر
ساعة ،واذكرين بعد العرص ساعة ،أكفك ما أمهك(.)3
[احلديث ]636 :قال اإلمام الباقر :إن إبليس إنام يبث جنود الليل من حي تغيب
الشمس إىل مغيب الشفق ،ويبث جنود النهار من حي يطلع الفجر إىل مطلع الشمس ،وإن
نبي اهلل  كان يقول :أكثروا ذكر اهلل عز وجل يف هاتي الساعتي ،وتعوذوا باهلل عز وجل
من رش إبليس وجنوده ،وعوذوا صغاركم يف هاتي الساعتي ،فإهنام ساعتا غفلة(.)4
[احلديث ]637 :قال رسول اهلل  :والذي نفس حممد بيده ،لدعاء الرجل بعد
طلوع الفجر إىل طلوع الشمس أنجح يف احلاجات من الضارب بامله يف األرض(.)5
[احلديث ]638 :قال اإلمام الصادق :كان النبي  يقف عند طلوع كل فجر عىل

( )1أمحد ،4 156/8 :احلاكم.697/1 :

( )4من ال حيرضه الفقيه ،501/1 :الكايف.522/2 :

( )2النسائي.5 115/6 :

( )5دعائم اإلسالم.167/1 :

( )3هتذيب األحكام ،138/2 :من ال حيرضه الفقيه.329/1 :
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باب عيل وفاطمة ،فيقول :احلمد هلل املحسن املجمل املنعم املفضل ،الذي بنعمته تتم
سامع بحمد اهلل ونعمته وحسن بالئه عندنا(.)1
الصاحلات ،سمع
ٌ
[احلديث ]639 :قال رسول اهلل  :ما من عبد يقول إذا أصبح( :احلمد هلل ريب ال
أ رشك به شيئا ،وأشهد أن ال إله إال اهلل) إال ظل يغفر له ذنوبه حتى يميس ،وإن قاهلا إذا
أمسى بات يغفر له ذنوبه حتى يصبح(.)2
[احلديث ]640 :قال اإلمام عيل :كان النبي  يف كل يوم إذا أصبح وطلعت
الشمس يقول( :احلمد هلل رب العاملي كثريا طيبا عىل كل حال) يقول ثالثمئة وستي مرة
شكرا(.)3
[احلديث ]641 :قال رسول اهلل  :ملا أرسي يب إىل السامء نوديت :يا حممد ،من
كثرت ذنوبه من أمتك فيام دون الكبائر حتى يشهر بكثرهتا ،ويمقت عىل اتباعها ،فليعتمدين
عند طلوع الفجر أو قبل أفول الشفق ،ولينصب وجهه إِل(.)4
[احلديث ]642 :قال رسول اهلل  :إذا زالت الشمس فتحت أبواب السامء
وأبواب اجلنان ،واستجيب الدعاء ،فطوبى ملن رفع له عند ذلك ٌ
صالح(.)5
عمل
ٌ
[احلديث ]643 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  إذا أصبح قال( :احلمد هلل
رب العاملي كثريا عىل كل حال) ثالثمئة وستي مرة ،وإذا أمسى قال مثل ذلك(.)6
[احلديث ]644 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :اغد باسم اهلل؛ فإن اهلل
بارك ألمتي يف بكورها(.)7
( )1األماِل للصدوق :ص .208

( )5من ال حيرضه الفقيه ،209/1 :األماِل للصدوق :ص .671

( )2الكايف ،93/8 :تنبيه اخلواطر ،136/2 :املحاسن.114/1 :

( )6الكايف.503/2 :

( )3األماِل للطوس :ص  ،597تنبيه اخلواطر.76/2 :

( )7تاريخ بغداد ،54/3 :األماِل للطوس :ص .136

( )4البلد األمي :ص .505
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[احلديث ]645 :قال رسول اهلل  :من أصبح وال يذكر أربعة أشياء أخاف عليه
زوال النعمة :أوهلا أن يقول :احلمد هلل الذي عرفني نفسه ومل يرتكني عميان القلب ..والثاين
يقول :احلمد هلل الذي جعلني من أمة حممد  ..والثالث يقول :احلمد هلل الذي جعل رزقي
يف يديه ومل جيعل رزقي يف أيدي الناس ..والرابع يقول :احلمد هلل الذي سرت ذنويب وعيويب
ومل يفضحني بي الناس(.)1
[احلديث ]646 :قال رسول اهلل  :ما من صباح إال وملكان يناديان ،يقوالن :يا
باغي اخلري هلم ،ويا باغي الرش انته ،هل من داع فيستجاب له! هل من مستغفر فيغفر له!
هل من تائب فيتاب عليه! هل من مغموم فينفس عنه غمه! اللهم عجل للمنفق ماله خلفا،
وللممسك تلفا .فهذا دعاؤمها حتى تغرب الشمس(.)2
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]647 :قال اإلمام عيل :من قال حي يميس ثالث مراتَ ﴿ :ف ُس ْب َح َ
ان اهللَّي
احلمدُ ييف السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ض َوع يَش ًّيا َو يحيَ ُت ْظ يه ُر َ
ون َو يحيَ ُت ْصبي ُح َ
يحيَ ُمت ْ ُس َ
ون﴾
َّ َ َ
ون َو َل ُه ْ َ ْ
خري يكون يف تلك الليلة ،ورصف عنه مجيع رشها ،ومن قال مثل ذلك
[الروم ]18-17 :مل يفته ٌ
خري يكون يف ذلك اليوم ،ورصف عنه مجيع رشه(.)3
حي يصبح ،مل يفته ٌ
[احلديث ]648 :قال اإلمام عيل :من قال حي يميس ثالث مراتَ ﴿ :ف ُس ْب َح َ
ان اهللَّي
احلمدُ ييف السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ض َوع يَش ًّيا َو يحيَ ُت ْظ يه ُر َ
ون َو يحيَ ُت ْصبي ُح َ
يحيَ ُمت ْ ُس َ
ون﴾
َّ َ َ
ون َو َل ُه ْ َ ْ
( )1الدعوات :ص .81

( )3ثواب األعامل :ص  ،199األماِل للصدوق :ص .674

( )2األماِل للصدوق :ص .701
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خري يكون يف تلك الليلة ،ورصف عنه مجيع رشها ،ومن قال مثل ذلك
[الروم ]19-17 :مل يفته ٌ
خري يكون يف ذلك اليوم ،ورصف عنه مجيع رشه(.)1
حي يصبح مل يفته ٌ
[احلديث ]649 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام عيل يقول إذا أصبح( :سبحان اهلل
امللك القدوس) ثالثا( ،اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك ،ومن حتويل عافيتك ،ومن
فجأة نقمتك ،ومن درك الشقاء ،ومن رش ما سبق)(.)2
[احلديث ]650 :قال اإلمام عيل :من قال حي يصبح( :احلمد هلل عىل حسن املساء،
واحلمد هلل عىل حسن املبيت ،واحلمد هلل عىل حسن الصباح) ،فقد أدى شكر ليلته ويومه(.)3
[احلديث ]651 :قال اإلمام الكاظم :كان اإلمام عيل يقول إذا أصبح :سبحان اهلل
امللك القدوس ـ ثالثا ـ اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك ،ومن حتويل عافيتك ،ومن
فجأة نقمتك ،ومن درك الشقاء ،ومن رش ما سبق يف الكتاب ،اللهم إين أسألك بعزة
ملكك ،وشدة قوتك ،وبعظيم سلطانك ،وبقدرتك عىل خلقك(.)4
ما روي عن اإلمام احلسن:
سامع بحمد
[احلديث ]652 :كان اإلمام احلسن يقول إذا طلعت الشمس :سمع
ٌ
قدير(.)5
اهلل األعظم ،ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل ،يشء ٌ
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]653 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام السجاد إذا أصبح قال( :أبتدئ
يومي هذا بي يدي نسياين وعجلتي باسم اهلل وما شاء اهلل) ،فإذا فعل ذلك العبد أجزأه مما

( )1ثواب األعامل :ص  ،199األماِل للصدوق :ص .674

( )4الكايف.532/2 :

( )2الكايف.527/2 :

( )5املصنف البن أيب شيبة.99/7 :

( )3شعب اإليامن.95/4 :
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نيس يف يومه(.)1
[احلديث ]654 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام السجاد يقول :ما أباِل إذا قلت
هذه الكلامت لو اجتمع عيل اإلنس واجلن :باسم اهلل وباهلل ومن اهلل وإىل اهلل ويف سبيل اهلل
وعىل ملة رسول اهلل  ،اللهم إليك أسلمت نفيس ،وإليك وجهت وجهي ،وإليك أجلأت
ظهري ،وإليك فوضت أمري ،اللهم احفظني بحفظ اإليامن من بي يدي ومن خلفي ،وعن
يميني وعن شامِل ،ومن فوقي ومن حتتي ،ومن قبيل وادفع عني بحولك وقوتك فإنه ال
حول وال قوة إال بك(.)2
[احلديث ]655 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصباح واملساء :احلمد هلل الذي
خلق الليل والنهار بقوته ،وميز بينهام بقدرته ،وجعل لكل واحد منهام حدا حمدودا ،وأمدا
ممدودا ،يولج كل واحد منهام يف صاحبه ،ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيام يغذوهم
به ،وينشئهم عليه ،فخلق هلم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب وهنضات النصب،
وجعله لباسا ليلبسوا من راحته ومنامه ،فيكون ذلك هلم مجاما وقوة ،ولينالوا به لذة
وشهوة ،وخلق هلم النهار مبرصا ليبتغوا فيه من فضله ،وليتسببوا إىل رزقه ،ويرسحوا يف
أرضه ،طلبا ملا فيه نيل العاجل من دنياهم ،ودرك اآلجل يف أخراهم ،بكل ذلك يصلح
شأهنم ويبلو أخبارهم ،وينظر كيف هم يف أوقات طاعته ،ومنازل فروضه ومواقع أحكامه
ي
ي
ي
جي يز َي ا َّل يذي َن َأ ْح َسنُوا بي ْ
احلُ ْسنَى﴾ [النجم ،]31 :اللهم فلك
﴿ل َي ْج يز َي ا َّلذي َن َأ َسا ُءوا بي َام عَم ُلوا َو َ ْ
احلمد عىل ما فلقت لنا من اإلصباح ،ومتعتنا به من ضوء النهار ،وبرصتنا من مطالب
األقوات ،ووقيتنا فيه من طوارق اآلفات(.)3

( )1الكايف ،523/2 :االصول الستة عرش :ص .151

( )3الصحيفة السجادية :ص.39

( )2الكايف.559/2 :
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[احلديث ]656 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصباح واملساء :اللهم أصبحنا
وأصبحت األشياء كلها بجملتها لك ،سامؤها وأرضها ،وما بثثت يف كل واحد منهام،
ساكنه ومتحركه ،ومقيمه وشاخصه ،وما عال يف اهلواء وما كن حتت الثرى(.)1
[احلديث ]657 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصباح واملساء :اللهم أصبحنا يف
قبضتك ،حيوينا ملكك وسلطانك ،وتضمنا مشيتك ،ونترصف عن أمرك ،ونتقلب يف
ٌ
حادث
تدبريك ،ليس لنا من األمر إالما قضيت ،وال من اخلري إالما أعطيت ،وهذا يو ٌم
جديدٌ وهو علينا شاهدٌ عتيدٌ  ،إن أحسنا ودعنا بحمد ،وإن أسأنا فارقنا بذم ،اللهم صل عىل
حممد وآله ،وارزقنا حسن مصاحبته ،واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة أو اقرتاف
صغرية أو كبرية ،وأجزل لنا فيه من احلسنات ،وأخلنا فيه من السيئات ،وامأل لنا ما بي
طرفيه محدا وشكرا وأجرا وذخرا وفضال وإحسانا(.)2
[احلديث ]658 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصباح واملساء :اللهم يرس عىل
الكرام الكاتبي مؤونتنا ،وامأل لنا من حسناتنا صحائفنا ،وال ختزنا عندهم بسوء أعاملنا..
اللهم اجعل لنا يف كل ساعة من ساعاته حظا من عبادتك ،ونصيبا من شكرك ،وشاهد
صدق من مالئكتك(.)3
[احلديث ]659 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصباح واملساء :اللهم احفظنا من
بي أيدينا ،ومن خلفنا وعن أيامننا وعن شامئلنا ،ومن مجيع نواحينا ،حفظا عاصام من
معصيتك ،هاديا إىل طاعتك ،مستعمال ملحبتك(.)4

( )1الصحيفة السجادية :ص.39

( )3الصحيفة السجادية :ص.39

( )2الصحيفة السجادية :ص.39

( )4الصحيفة السجادية :ص.39
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[احلديث ]660 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصباح واملساء :اللهم وفقنا يف
يومنا هذا وليلتنا هذه ويف مجيع أيامنا الستعامل اخلري ،وهجران الرش ،وشكر النعم ،واتباع
السنن ،وجم انبة البدع ،واألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وحياطة اإلسالم ،وانتقاص
الباطل وإذالله ،ونرصة احلق وإعزازه ،وإرشاد الضال ،ومعاونة الضعيف ،وإدراك
اللهيف(.)1
[احلديث ]661 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصباح واملساء :اللهم اجعل يومنا
أيمن يوم عهدناه ،وأفضل صاحب صحبناه ،وخري وقت ظللنا فيه ،واجعلنا من أرض من
مر عليه الليل والنهار من مجلة خلقك ،أشكرهم ملا أوليت من نعمك ،وأقومهم بام رشعت
من رشائعك ،وأوقفهم عام حذرت من هنيك(.)2
[احلديث ]662 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصباح واملساء :اللهم إين اشهدك
وكفى بك شهيدا ،وأشهد سامءك وأرضك ومن أسكنتهام من مالئكتك ،وسائر خلقك ،يف
يومي هذا ،وساعتي هذه ،وليلتي هذه ،ومستقري هذا ،أين أشهد أنك أنت اهلل الذي ال إله
قائم بالقسطٌ ،
رحيم باخللق ،وأن
رؤوف بالعباد ،مالك امللك،
ٌ
عدل يف احلكم،
ٌ
إال أنتٌ ،
حممدا عبدك ورسولك وخريتك من خلقك ،محلته رسالتك فأداها ،وأمرته بالنصح المته
فنصح هلا(.)3
[احلديث ]663 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الصباح واملساء :اللهم صل عىل
حممد وآله أكثر ما صليت عىل أحد من خلقك ،وآته عنا أفضل ما آتيت أحدا من عبادك،
واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته ،إنك أنت املنان باجلسيم،

( )1الصحيفة السجادية :ص.39

( )3الصحيفة السجادية :ص.39

( )2الصحيفة السجادية :ص.39

170

الغافر للعظيم ،وأنت أرحم من كل رحيم ،فصل عىل حممد وآله الطيبي الطاهرين األخيار
األنجبي(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]664 :قال اإلمام الباقر :إن اهلل عز وجل حيب من عباده املؤمني كل عبد
دعاء؛ فعليكم بالدعاء يف السحر إىل طلوع الشمس؛ فإهنا ساع ٌة تفتح فيها أبواب السامء،
وتقسم فيها األرزاق ،وتقىض فيها احلوائج العظام(.)2
[احلديث ]665 :قال اإلمام الباقر :من قال إذا أصبح( :اللهم إين أصبحت يف ذمتك
وجوارك ،اللهم إين أستودعك ديني ونفيس ودنياي وآخريت وأهيل وماِل ،وأعوذ بك يا
عظيم من رش خلقك مجيعا ،وأعوذ بك من رش ما يبلس به إبليس وجنوده) ،إذا قال هذا
الكالم ،مل يرضه يومه ذلك يش ٌء ،وإذا أمسى فقاله ،مل يرضه تلك الليلة يش ٌء إن شاء اهلل
تعاىل(.)3
[احلديث ]666 :قال اإلمام الباقر :إن إبليس ـ عليه لعائن اهلل ـ يبث جنود الليل من
حيث تغيب الشمس وتطلع ،فأكثروا ذكر اهلل عز وجل يف هاتي الساعتي ،وتعوذوا باهلل
من رش إبليس وجنوده ،وعوذوا صغاركم يف تلك الساعتي ،فإهنام ساعتا غفلة(.)4
[احلديث ]667 :قال اإلمام الباقر :إن نوحا عليه السالم إنام سمي عبدا شكورا أل
نه كان يقول إذا أمسى وأصبح :اللهم إين اشهدك أنه ما أمسى وأصبح يب من نعمة أو عافية

( )1الصحيفة السجادية :ص.39

( )3الكايف.528/2 :

( )2الكايف ،678/2 :مكارم األخالق.16/2 :

( )4الكايف ،522/2 :من ال حيرضه الفقيه :ج  ،1ص .501
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يف دين أو دنيا فمنك وحدك ال رشيك لك ،لك احلمد ولك الشكر هبا عيل حتى ترض،
وبعد الرضا ،إهلنا (.)1
[احلديث ]668 :قال اإلمام الصادق :ال تدع أن تدعو هبذا الدعاء ثالث مرات إذا
أصبحت وثالث مرات إذا أمسيت :اللهم اجعلني يف درعك احلصينة التي جتعل فيها من
تريد ،فإن أيب (اإلمام الباقر) كان يقول :هذا من الدعاء املخزون(.)2
[احلديث ]669 :قال اإلمام الكاظم :سمعت اإلمام الباقر يقول إذا أمسى :أمسينا
وأمسى امللك هلل الواحد القهار ،واحلمد هلل رب العاملي الذي ذهب بالنهار وجاء بالليل،
خلق جديدٌ قد غشانا ،فام عملت فيه من خري فسهله ِل
ونحن يف عافية منه ،اللهم هذا ٌ
وقيضه واكتبه أضعافا مضاعفة ،وما عملت فيه من رش فتجاوز عنه برمحتك ..أمسيت ال
أملك ما أرجو ،وال أدفع رش ما أخشى ،أمسى األمر لغريي ،وأمسيت مرهتنا بكسبي،
وأمسيت ال فقري أفقر مني ،فلتسع لفقري من سعتك مما كتبت عىل نفسك ،وأسألك التقوى
ما أبقيتني ،والكرامة إذا توفيتني ،والصرب عىل ما أبليتني ،والربكة يف ما رزقتني ،والعزم عىل
طاعتك يف ما بقي من عمري ،والشكر لك يف ما أنعمت به عيل(.)3
[احلديث ]670 :قال اإلمام الباقر :ما من عبد يقول إذا أصبح قبل طلوع الشمس:
(اهلل أكرب ،اهلل أكرب كبريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال ،واحلمد هلل رب العاملي كثريا ،ال
رشيك له ،وصىل اهلل عىل حممد وآله) إالابتدرهن ٌ
ملك وجعلهن يف جوف جناحه وصعد
هبن إىل السامء الدنيا(.)4

( )1علل الرشائع :ص  ،29من ال حيرضه الفقيه.335/1 :

( )3األماِل للطوس :ص .371

( )2الكايف.534/2 :

( )4الكايف.526/2 :
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[احلديث ]671 :قال اإلمام الباقر :إذا أصبحت فقل :اللهم اجعل ِل سهام وافرا يف
كل حسنة أنزلتها من السامء إىل األرض يف هذا اليوم ،وارصف عني كل مصيبة أنزلتها من
السامء إىل األرض يف هذا اليوم ،وعافني من طلب ما مل تقدر ِل من رزق ،وما قدرت ِل من
رزق فسقه إِل يف يرس منك وعافية آمي ..ثالث مرات(.)1
[احلديث ]672 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقول إذا أصبح :باسم
اهلل وباهلل ،وإىل اهلل ويف سبيل اهلل ،وعىل ملة رسول اهلل  ،اللهم إليك أسلمت نفيس،
وإليك فوضت أمري ،وعليك توكلت يا رب العاملي ،اللهم احفظني بحفظ اإليامن من
بي يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شامِل ومن فوقي ومن حتتي ومن قبيل ،ال إله إال
أنت ،ال حول وال قوة إالباهلل ،نسألك العفو والعافية من كل سوء ورش يف الدنيا واآلخرة..
اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب ومن ضغطة القرب ومن ضيق القرب ،وأعوذ بك من
سطوات الليل والنهار ،اللهم رب املشعر احلرام ،ورب البلد احلرام ،ورب احلل واحلرام،
أبلغ حممدا وآل حممد عني السالم(.)2
[احلديث ]673 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقول إذا أصبح :اللهم
إين أعوذ بدرعك احلصينة ،وأعوذ بجمعك أن متيتني غرقا أو حرقا أو رشقا ،أو قودا أو
صربا أو مسام ،أو ترديا يف بئر ،أو أكيل السبع ،أو موت الفجأة ،أو بِشء من ميتات السوء،
ولكن أمتني عىل فرايش يف طاعتك وطاعة رسولك  ،مصيبا للحق غري خمطئ ،أو يف
ون ييف َسبييلي يه َص ًّفا َك َأ َّهنُ ْم ُبنْ َي ٌ
الصف الذي نعتهم يف كتابكُ ﴿ :ي َقاتي ُل َ
وص﴾ [الصف)]4 :
ان َم ْر ُص ٌ
( )3

( )1األماِل للطوس :ص .371

( )3الكايف.525/2 :

( )2الكايف.525/2 :
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[احلديث ]674 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقول إذا أصبح :أعيذ
نفيس وولدي وما رزقني ريب بـ (قل أعوذ برب الفلق) ـ حتى خيتم السورة ـ وأعيذ نفيس
وولدي وما رزقني ريب ب (قل أعوذ برب الناس) حتى خيتم السورة(.)1
[احلديث ]675 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقول إذا أصبح:
احلمد هلل عدد ما خلق اهلل ،واحلمد هلل مثل ما خلق اهلل ،واحلمد هلل ملء ما خلق اهلل ،واحلمد
هلل مداد كلامته ،واحلمد هلل زنة عرشه ،واحلمد هلل رضا نفسه ،وال إله إال اهلل احلليم الكريم،
وال إله إال اهلل العيل العظيم ،سبحان اهلل رب الساموات واألرضي ،وما بينهام ورب العرش
العظيم(.)2
[احلديث ]676 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقول إذا أصبح :اللهم
إين أعوذ بك من درك الشقاء ،ومن شامتة األعداء ،وأعوذ بك من الفقر والوقر ،وأعوذ بك
من سوء املنظر يف األهل واملال والولد(.)3
[احلديث ]677 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) إذا أصبح ويصيل عىل
حممد وآل حممد عرش مرات(.)4
[احلديث ]678 :قال اإلمام الباقر :تقول إذا أصبحت :أصبحت باهلل مؤمنا عىل
دين حممد وسنته ،ودين عيل وسنته ،ودين األوصياء وسنتهم ،آمنت برسهم وعالنيتهم
وعيل واألوصياء ،وأرغب
وشاهدهم وغائبهم ،وأعوذ باهلل مما استعاذ منه رسول اهلل 
ٌ
إىل اهلل فيام رغبوا إليه ،وال حول وال قوة إالباهلل(.)5

( )1الكايف.525/2 :

( )4الكايف.525/2 :

( )2الكايف.525/2 :

( )5الكايف.522/2 :

( )3الكايف.525/2 :
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ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]679 :قال اإلمام الصادق :التعقيب بعد صالة الفجر ـ يعني بالدعاء ـ
أبلغ يف طلب الرزق من الضارب يف البالد(.)1
[احلديث ]680 :قال اإلمام الصادق :اجللوس بعد صالة الغداة يف التعقيب
والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ يف طلب الرزق من الرضب يف األرض(.)2
[احلديث ]681 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل عز وجلَ ﴿ :و َس ِّب ْح بي َح ْم يد َر ِّب َك
الش ْم ي
َق ْب َل ُط ُلو يع َّ
وهبا ﴾ [طه]130 :غروهبا) ،فقال :فريض ٌة عىل كل مسلم أن يقول
س َو َق ْب َل ُغ ُر ي َ
قبل طلوع الشمس عرش مرات وقبل غروهبا عرش مرات :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
قدير..
حي ال يموت ،بيده اخلري وهو عىل كل يشء ٌ
له امللك وله احلمد ،حييي ويميت ،وهو ٌ
قي ل :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت ،ويميت وحييي،
فقال :يا هذا ،ال شك يف أن اهلل حييي ويميت ،ويميت وحييي ،ولكن قل كام أقول(.)3
[احلديث ]682 :قال اإلمام الصادق :الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا،
وهي ساعة إجابة(.)4
[احلديث ]683 :قال اإلمام الصادق :إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا،
سن ٌة واجب ٌة مع طلوع الفجر واملغرب(.)5
[احلديث ]684 :قال اإلمام الصادق :إذا كان قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
فعليك بالدعاء ،واجتهد وال متتنع بِشء تطلبه من ربك ،وال تقل :هذا ما ال أعطاه ،وادع

( )1دعائم اإلسالم.170/1 :

( )4الكايف.522/2 :

( )2هتذيب األحكام ،138/2 :من ال حيرضه الفقيه.329/1 :

( )5الكايف.532/2 :

( )3اخلصال :ص .452
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فإن اهلل يفعل ما يشاء(.)1
[احلديث ]685 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل عز وجلَ ﴿ :و َس ِّب ْح بي َح ْم يد َر ِّب َك
الش ْم ي
َق ْب َل ُط ُلو يع َّ
وهبا ﴾ [طه ،]130 :فقال :فريض ٌة عىل كل مسلم أن يقول قبل
س َو َق ْب َل ُغ ُر ي َ
طلوع الشمس عرش مرات وقبل غروهبا عرش مرات :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له
قدير(.)2
حي ال يموت ،بيده اخلري وهو عىل كل يشء ٌ
امللك وله احلمد ،حييي ويميت ،وهو ٌ
[احلديث ]686 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :وهللَّي َي ْس ُجدُ َم ْن ييف
السامو ي
ض َط ْوعًا َوكَر ًها َوظي َال ُهلم بيا ْل ُغدُ ِّو َو ْاآل َص ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ال ﴾ [الرعد :]15 :هو الدعاء قبل
َّ َ َ
ُْ
ْ
طلوع الشمس وقبل غروهبا ،وهي ساعة إجابة(.)3
[احلديث ]687 :قال اإلمام الصادق :إذا تغريت الشمس فاذكر اهلل عز وجل ،وإن
كنت مع قوم يشغلونك فقم وادع(.)4
[احلديث ]688 :قال اإلمام الصادق :من قال إذا أصبح قبل أن تطلع الشمس ،وإذا
أمسى قبل أن تغرب الشمس( :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا
عبده ورسوله ،وأن الدين كام رشع ،واإلسالم كام وصف ،والقول كام حدث ،والكتاب كام
أنزل ،وأن اهلل هو احلق املبي) ،وذكر حممدا وآل حممد بخري ،وحيى حممدا وآل حممد
بالسالم ،فتح اهلل له ثامنية أبواب اجلنة ،وقيل له :ادخل من أي أبواهبا شئت وحما عنه خنا
ذلك اليوم(.)5

( )1الزهد للحسي بن سعيد :ص .19

( )4الكايف.524/2 :

( )2اخلصال :ص  ،452املحاسن.99/1 :

( )5األماِل للمفيد :ص .84

( )3الكايف.522/2 :
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[احلديث ]689 :قال اإلمام الصادق :من قال عرش مرات قبل أن تطلع الشمس
وقبل غروهبا( :ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت ويميت
قدير) ،كانت كفارة لذنوبه ذلك
حي ال يموت ،بيده اخلري وهو عىل كل يشء ٌ
وحييي وهو ٌ
اليوم(.)1
[احلديث ]690 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :قل( :أستعيذ باهلل من
الشيطان الرجيم ،وأعوذ باهلل أن حيرضون إن اهلل هو السميع العليم) ،وقل( :ال إله إال اهلل
قدير) ،فقال له ٌ
مفروض هو؟
رجل:
ٌ
وحده ال رشيك له ،حييي ويميت وهو عىل كل يشء ٌ
مفروض حمدو ٌد تقوله قبل طلوع الشمس وقبل الغروب عرش مرات ،فإن فاتك
قال :نعم،
ٌ
يش ٌء فاقضه من الليل والنهار(.)2
[احلديث ]691 :قال اإلمام الصادق :إن الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا
سن ٌة واجب ٌة مع طلوع الفجر واملغرب ،تقول( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك
حي ال يموت ،بيده اخلري وهو عىل كل يشء
وله احلمد ،حييي ويميت ويميت وحييي وهو ٌ
قدير) عرش مرات ،وتقول( :أعوذ باهلل السميع العليم من مهزات الشياطي ،وأعوذ بك
ٌ
رب أن حيرضون ،إن اهلل هو السميع العليم) عرش مرات ،قبل طلوع الشمس وقبل
الغروب ،فإن نسيت قضيت كام تقيض الصالة إذا نسيتها(.)3
[احلديث ]692 :قال اإلمام الصادق :ما عىل أحدكم أن يقول إذا أصبح وأمسى ـ
ثالث مرات ـ :اللهم مقلب القلوب واألبصار ثبت قلبي عىل دينك ،وال تزغ قلبي بعد إذ
هديتني ،وهب ِل من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب ،وأجرين من النار برمحتك ،اللهم امدد

( )1الكايف ،518/2 :من ال حيرضه الفقيه.335/1 :

( )3الكايف.532/2 :

( )2الكايف.533/2 :
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ِل يف عمري ،وأوسع عيل يف رزقي ،وانرش عيل رمحتك ،وإن كنت عندك يف أم الكتاب شقيا
فاجعلني سعيدا ،فإنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب(.)1
[احلديث ]693 :قيل لإلمام الصادق :علمني شيئا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت،
فق ال :قل :احلمد هلل الذي يفعل ما يشاء وال يفعل ما يشاء غريه ،احلمد هلل كام حيب اهلل أن
حيمد ،احلمد هلل كام هو أهله ،اللهم أدخلني يف كل خري أدخلت فيه حممدا وآل حممد،
وأخرجني من كل سوء أخرجت منه حممدا وآل حممد ،وصىل اهلل عىل حممد وآل حممد(.)2
[احلديث ]694 :قال اإلمام الصادق :تقول إذا أصبحت وأمسيت :أصبحنا
وامللك ،واحلمد ،والعظمة ،والكربياء ،واجلربوت ،واحللم ،والعلم ،واجلالل ،واجلامل،
والكامل ،والبهاء ،والقدرة ،والتقديس ،والتعظيم ،والتسبيح ،والتكبري ،والتهليل،
والتحميد ،والسامح ،واجلود ،والكرم ،واملجد ،واملن ،واخلري ،والفضل ،والسعة ،واحلول،
والسلطان ،والقوة ،والعزة ،والقدرة ،والفتق ،والرتق ،والليل ،والنهار ،والظلامت،
والنور ،والدنيا واآلخرة ،واخللق مجيعا ،واألمر كله ،وما سميت ،وما مل اسم ،وما علمت
منه ،وما مل أعلم ،وما كان ،وما هو كائ ٌن ،هلل رب العاملي(.)3
[احلديث ]695 :قال اإلمام الصادق :تقول إذا أصبحت وأمسيت :احلمد هلل الذي
أذهب بالليل ،وجاء بالنهار وأنا يف نعمة منه وعافية وفضل عظيم ،احلمد هلل الذي له ما
سكن يف الليل والنهار وهو السميع العليم ،واحلمد هلل الذي يولج الليل يف النهار ويولج
عليم بذات الصدور،
النهار يف الليل ،وخيرج احلي من امليت وخيرج امليت من احلي وهو
ٌ
اللهم بك نميس وبك نصبح ،وبك نحيا وبك نموت ،وإليك نصري ،وأعوذ بك أن أذل أو

( )1فالح السائل :ص  ،385مصباح املتهجد :ص  108وص .211

( )3من ال حيرضه الفقيه.337/1 :

( )2الكايف.529/2 :
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اذل ،أو أضل أو اضل ،أو أظلم أو أظلم ،أو أجهل أو جيهل عيل ،يا مرصف القلوب ثبت
قلبي عىل طاعتك وطاعة رسولك ،اللهم ال تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب ِل من لدنك
رمحة إنك أنت الوهاب(.)1
[احلديث ]696 :قال اإلمام الصادق :تقول إذا أصبحت وأمسيت( :اللهم إن الليل
والنهار خلقان من خلقك ،فال تبتليني فيهام بجرأة عىل معاصيك ،وال ركوب ملحارمك،
وارزقني فيهام عمال متقبال ،وسعيا مشكورا وجتارة لن تبور(.)2
[احلديث ]697 :قال اإلمام الصادق :من قال هذا حي يميس حف بجناح من
أجنحة جربيل عليه السالم حتى يصبح :أستودع اهلل العيل األعىل اجلليل العظيم نفيس ومن
يعنيني أمره ،أستودع اهلل نفيس املرهوب املخوف املتضعضع لعظمته كل يشء (ثالث
مرات)(.)3
[احلديث ]698 :قال اإلمام الصادق :من قال عند غروب الشمس يف كل يوم( :يا
من ختم النبوة بمحمد  ،اختم ِل يف يومي هذا بخري ،وشهري بخري ،وسنتي بخري،
وعمري بخري) ،فامت يف تلك الليلة أو يف اجلمعة أو يف ذلك الشهر أو يف تلك السنة ،دخل
اجلنة(.)4
[احلديث ]699 :قال اإلمام الصادق :إذا أمسيت قل :اللهم إين أسألك عند إقبال
ليلك وإدبار هنارك ،وحضور صلواتك وأصوات دعائك ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد،
وادع بام أحببت(.)5

( )1من ال حيرضه الفقيه.337/1 :

( )4فالح السائل :ص .384

( )2من ال حيرضه الفقيه.337/1 :

( )5الكايف.523/2 :

( )3الكايف.523/2 :
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[احلديث ]700 :قال اإلمام الصادق :إذا ادخل عليك الصباح فقل :اللهم اجعل
نور،
لنا نورا نمِش به يف الناس ،وال حترمنا نورك يوم نلقاك ،اللهم واجعل لنا نورا ،إنك ٌ
ال إله إال أنت(.)1
[احلديث ]701 :قال اإلمام الصادق :ال تدع أن تقول( :باسم اهلل وباهلل) يف كل
صباح ومساء ،فإن يف ذلك إرصافا لكل سوء(.)2
[احلديث ]702 :قال اإلمام الصادق :تقول( :أعوذ باهلل السميع العليم من مهزات
الشياطي ،وأعوذ بك رب أن حيرضون ،إن اهلل هو السميع العليم) عرش مرات ،قبل طلوع
الشمس وقبل الغروب ،فإن نسيت قضيت كام تقيض الصالة إذا نسيتها(.)3
[احلديث ]703 :قال اإلمام الصادق :تقول إذا أصبحت وأمسيت :اللهم بك نميس
وبك نصبح ،وبك نحيا وبك نموت وإليك نصري ،وأعوذ بك من أن أذل أو اذل ،أو أضل
أو اضل ،أو أظلم أو أظلم ،أو أجهل أو جيهل عيل(.)4
[احلديث ]704 :قال اإلمام الصادق :إذا أصبحت فقل :اللهم إين أعوذ بك من رش
ما خلقت وذرأت وبرأت يف بالدك وعبادك ،اللهم إين أسألك بجاللك ومجالك وحلمك
وكرمك ،كذا وكذا(.)5
[احلديث ]705 :قال اإلمام الصادق يف دعائه يف الصباح :بسم اهلل الرمحن الرحيم،
أصبحت باهلل ممتنعا ،وبعزته حمتجبا ،وبأسامئه عائذا من رش الشيطان والسلطان ،ومن رش
كل دابة ريب ٌ
آخذ بناصيتها ،إن ريب عىل رصاط مستقيمَ ﴿ ،فإي ْن ت ََو َّل ْوا َف ُق ْل َح ْسبي َي اهللَُّ َال إي َل َه

( )1مكارم األخالق.43/2 :

( )4من ال حيرضه الفقيه.337/1 :

( )2املقنع :ص  ،543الدعوات :ص .85

( )5الكايف.527/2 :

( )3الكايف 533/2 :وح .32
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إي َّال ُه َو َع َل ْي يه ت ََو َّك ْل ُت َو ُه َو َر هب ا ْل َع ْر ي
ش ا ْل َعظيي يم﴾ [التوبة ،]129 :اللهم ارزقني من فضلك وال
جتعل ِل حاجة إىل أحد من خلقك ،اللهم ألبسني العافية وارزقني عليها الشكر ،يا واحد يا
أحد يا صمد ،يا اهلل الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحدٌ  ،يا اهلل يا رمحن يا رحيم ،يا
مالك امللك ،ويا اهلل يا ال إله إال أنت ،اشفني بشفائك من كل داء وسقم ،فإين عبدك وابن
عبدك أتقلب يف قبضتك(.)1
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]706 :قال اإلمام الكاظم :إذا أمسيت فنظرت إىل الشمس يف غروب
ٌ
رشيك يف
وإدبار فقل( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له
امللك ،احلمد هلل الذي يصف وال يوصف ،ويعلم وال يعلم ،يعلم خائنة األعي وما ختفي
الصدور ،أعوذ بوجه اهلل الكريم وباسم اهلل العظيم من رش ما ذرأ وما برأ ،ومن رش ما حتت
الثرى  ،ومن رش ما ظهر وما بطن ،ومن رش ما كان يف الليل والنهار ،ومن رش أيب مرة وما
ولد ،ومن رش الرسيس ،ومن رش ما وصفت وما مل أصف ،فاحلمد هلل رب العاملي) ،ذكر
أهنا ٌ
أمان من السبع ومن الشيطان الرجيم ومن ذريته(.)2

( )1الكايف.524/2 :

( )2الكايف ،532/2 :املحاسن.118/2 :
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ثانيا ـ ما ورد حول آناء الليل
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية اخلاصة بـ [آناء الليل] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من
الدعوة إىل االهتامم بالليل ،والتوجه إىل اهلل بأصناف العبادة فيه ،كام قال تعاىل يف وصف
ون َوبي ْاألَ ْس َح يار ُه ْم َي ْس َتغ يْف ُر َ
املؤمني الصادقي﴿ :كَا ُنوا َقلي ًيال يم َن ال َّل ْي يل َما َ ُّْي َج ُع َ
ون﴾
[الذاريات ، ]18-17 :وقال عنهمَ ﴿ :واملُْ ْس َتغ يْف يري َن بي ْاألَ ْس َح ي
ار﴾ [آل عمران]17 :
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]707 :قال رسول اهلل  :ما من مسلم يبيت عىل ذكر طاهرا فيتعار من
الليل ،فيسأل اهلل خريا من الدنيا واآلخرة ،إال أعطاه إياه(.)1
[احلديث ]708 :قال رسول اهلل  :إذا مىض شطر الليل أو ثلث الليل ،أمر اهلل عز
وجل مناديا فنادى :هل من داع يستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من مستغفر
فأغفر له؟ هل من تائب فيتاب عليه؟(.)2
[احلديث ]709 :قال رسول اهلل  :إن اهلل يمهل ،حتى إذا ذهب من الليل نصفه
أو ثلثاه ،قال :ال يسألن عبادي غريي ،من يدعني أستجب له ،من يسألني اعطه ،من

( )1أبو داوود ،310/6 :أمحد262/8 :وص .3 255

( )2مسند أيب يعىل ،356/5 :مسلم.522/1 :

182

يستغفرين أغفر له ،حتى يطلع الفجر(.)1
[احلديث ]710 :قال رسول اهلل  :إن يف الليل لساعة ال يوافقها ٌ
مسلم
رجل
ٌ
يسأل اهلل خريا من أمر الدنيا واآلخرة ،إال أعطاه إياه ،وذلك كل ليلة(.)2
[احلديث ]711 :قال رسول اهلل  :كان لداوود نبي اهلل من الليل ساع ٌة يوقظ فيها
أهله فيقول :يا آل داود ،قوموا فصلوا؛ فإن هذه ساع ٌة يستجيب اهلل فيها الدعاء ،إال لساحر
أو عشار(.)3
[احلديث ]712 :قال رسول اهلل  :إذا بقي ثلث الليل قال تبارك وتعاىل :من ذا
الذي يستكشف الرض أكشف عنه؟ من ذا الذي يسرتزقني أرزقه؟ من ذا الذي يسألني
أعطيه(.)4
[احلديث ]713 :قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،أي الليل أسمع؟ قال :جوف
الليل اآلخر(.)5
[احلديث ]714 :قيل لرسول اهلل  :أي الدعاء أسمع؟ قال :جوف الليل اآلخر،
ودبر الصلوات املكتوبات(.)6
[احلديث ]715 :قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،هل من ساعة أقرب من
األخرى أو هل من ساعة يبتغى ذكرها؟ قال :نعم ،إن أقرب ما يكون الرب عز وجل من
العبد جوف الليل اآلخر؛ فإن استطعت أن تكون ممن يذكر اهلل عز وجل يف تلك الساعة

( )1ابن ماجة ،635/1 :الدارمي.370/1 :

( )4مسند الطياليس :ص  ،329كنز العامل 113/2 :عن الطرباين يف

( )2مسلم ،521/1 :أمحد68/5 :وص .86

الكبري وشعب اإليامن.

( )3أمحد ،1 692/5 :املعجم الكبري.55/9 :

( )5أبو داوود ،25/2 :أمحد.9 683/6 :
( )6الرتمذي ،526/5 :املصنف لعبد الرزاق.626/2 :

183

فكن(.)1
[احلديث ]716 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا قام من الليل يستاك ويقرأ:
ف ال َّلي يل والنَّه يار َآلي ٍ
اختي َال ي
﴿إي َّن ييف َخ ْل يق السامو ي
وِل ْاألَ ْل َب ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ات يألُ ي
ض َو ْ
اب﴾ [آل عمران:
َ
ْ َ َ
َّ َ َ
.)2(]190
[احلديث ]717 :عن أيب سعيد اخلدري ،قال :كان رسول اهلل  إذا قام من الليل
كرب ثم يقول( :سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إله غريك)،
ثم يقول( :ال إله إال اهلل) ثالثا ،ثم يقول( :اهلل أكرب كبريا) ثالثا( ،أعوذ باهلل السميع العليم
من الشيطان الرجيم ،من مهزه ونفخه ونفثه) ثم يقرأ(.)3
[احلديث ]718 :عن عاصم بن محيد :سألت عائشة :بأي يشء كان يفتتح رسول
اهلل  قيام الليل؟ فقالت :لقد سألتني عن يشء ما سألني عنه أحدٌ قبلك؛ كان إذا قام كرب
عرشا ،ومحد اهلل عرشا ،وسبح عرشا ،وهلل عرشا ،واستغفر عرشا ،وقال( :اللهم اغفر ِل
واهدين وارزقني وعافني) ،ويتعوذ من ضيق املقام يوم القيامة(.)4
[احلديث ]719 :عن ربيعة اجلريش ،قال :سألت عائشة قلت :ما كان رسول اهلل
 يقرأ إذا قام يصيل من الليل وبام كان يستفتح؟ قالت :كان يكرب عرشا ،وحيمد عرشا،
ويسبح عرشا ،وُّيلل عرشا ،ويستغفر اهلل عرشا ،ويقول( :اللهم اغفر ِل ،واهدين،
وارزقني) عرشا ،ويقول( :اللهم إين أعوذ بك من الضيق يوم احلساب) عرشا(.)5

( )1النسائي ،279/1 :الرتمذي.570/5 :

( )4أبو داود ،203/1 :ابن ماجة.431/1 :

( )2التهجد البن أيب الدنيا :ص .122

( )5النسائي ،6 218/6 :أمحد.6 475/9 :

( )3أبو داود ،206/1 :الرتمذي ،9/2 :الدارمي.299/1 :
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[احلديث ]720 :عن عوف بن مالك األشجعي ،قال :قمت مع رسول اهلل  ليلة،
فقام فقرأ سورة البقرة ال يمر بآية رمحة إالوقف فسأل ،وال يمر بآية عذاب إالوقف فتعوذ،
ثم ركع بقدر قيامه ،يقول يف ركوعه( :سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء
والعظمة) ،ثم سجد بقدر قيامه ،ثم قال يف سجوده مثل ذلك ،ثم قام فقرأ بآل عمران ،ثم
قرأ سورة سورة(.)1
[احلديث ]721 :عن حذيفة بن اليامن ،قال :لقيت رسول اهلل  بعد العتمة،
فقلت :يا رسول اهلل ائذن ِل أن أتعبد بعبادتك الليلة ،فذهب وذهبت معه إىل البئر ،فأخذت
ثوبه فسرتت عليه ووليته ظهري ،ثم أخذ ثويب فسرت عيل حتى اغتسلت ،ثم أتى املسجد
فاستقبل القبلة وأقامني عن يمينه ،ثم قرأ فاحتة الكتاب ،ثم استفتح البقرة ،ال يمر بآية رمحة
إالسأل ،وال آية خوف إال استعاذ ،وال مثل إال فكر ،حتى ختمها ،ثم كرب فركع ،فسمعته
يقول يف ركوعه( :سبحان ريب العظيم) ويردد فيه شفتيه حتى أظن أنه يقول( :وبحمده)،
فمكث يف ركوعه قريبا من قيامه ،ورفع رأسه ثم سجد ،فسمعته يقول يف سجوده( :سبحان
ربى األعىل) ويردد شفتيه ،فأظن أنه يقول( :وبحمده) فمكث يف سجوده قريبا من قيامه،
ثم هنض حي فرغ من سجدتيه ،فقرأ بفاحتة الكتاب ،ثم استفتح آل عمران ،ال يمر بآية
رمحة إالسأل ،وال آية خوف إال استعاذ ،وال مثل إالفكر ،حتى ختمها ،ثم فعل يف الركوع
والسجود كفعله األول ،ثم سمعت النداء بالصبح ،قال حذيفة :فام تعبدت بعبادة كانت
أشد عيل منها(.)2

( )1أبو داود ،231/1 :السنن الكربى.439/2 :

( )2حلية األولياء.128/6 :
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[احلديث ]722 :عن ابن عباس ،قال :بعثني العباس إىل رسول اهلل  ،فأتيته ممسيا
وهو يف بيت خالتي ميمونة ،فقام رسول اهلل  يصيل من الليل ،فلام صىل الركعتي قبل
الفجر قال :اللهم إين أسألك رمحة من عندك هتدي هبا قلبي ،وجتمع هبا شميل ،وتلم هبا
شعثي ،وترد هبا ألفتي ،وتصلح هبا ديني ،وحتفظ هبا غائبي ،وترفع هبا شاهدي ،وتزكي هبا
عميل ،وتبيض هبا وجهي ،وتلهمني هبا رشدي ،وتعصمني هبا من كل سوء ..اللهم أعطني
كفر ،ورمحة أنال هبا رشف كرامتك يف الدنيا واآلخرة ..اللهم
إيامنا صادقا ،ويقينا ليس بعده ٌ
إين أسألك الفوز عند القضاء ،ونزل الشهداء ،وعيش السعداء ،ومرافقة األنبياء ،والنرص
عىل األعداء ..اللهم أنزلت بك حاجتي ،وإن قرص رأيي وضعف عميل وافتقرت إىل
رمحتك ،فأسألك يا قايض األمور ،ويا شايف الصدور ،كام جتري بي البحور ،أن جتريين من
عذاب السعري ،ومن دعوة الثبور ،ومن فتنة القبور ..اللهم ما قرص عنه رأيي ،وضعف عنه
عميل ،ومل تبلغه أ منيتي ،من خري وعدته أحدا من عبادك ،أو خري أنت معطيه أحدا من
خلقك ،فإين أرغب إليك فيه ،وأسألك يا رب العاملي ..اللهم اجعلنا هادين مهديي ،غري
ضالي وال مضلي ،حربا ألعدائك ،وسلام ألوليائك ،نحب بحبك الناس ،ونعادي
بعداوتك من خالفك من خلقك ..اللهم هذا الدعاء وعليك االستجابة ،اللهم وهذا اجلهد
وعليك التكالن ،وال حول وال قوة إالباهلل ..اللهم ذا احلبل الشديد ،واألمر الرشيد،
أسألك األمن يوم الوعيد ،واجلنة يوم اخللود ،مع املقربي الشهود ،والركع السجود،
رحيم ودو ٌد ،وإنك تفعل ما تريد ..سبحان الذي تعطف بالعز وقال
واملوفي بالعهود ،إنك
ٌ
به ،سبحان الذي ال ينبغي احلمد إالله ،سبحان ذي العرش والبهاء ،سبحان ذي املقدرة
والكرم ،سبحان الذي أحىص كل يشء بعلمه ..اللهم اجعل ِل نورا يف قلبي ،ونورا يف
قربي ،ونورا يف سمعي ،ونورا يف برصي ،ونورا يف شعري ،ونورا يف برشي ،ونورا يف
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حلمي ،ونورا يف دمي ،ونورا يف عظامي ،ونورا بي يدي ،ونورا من خلفي ،ونورا عن
يميني ،ونورا عن شامِل ،ونورا من فوقي ،ونورا من حتتي ،اللهم زدين نورا ،وأعظم ِل نورا،
واجعل ِل نورا(.)1
[احلديث ]723 :عن أيب بن كعب ،قال :كان رسول اهلل  إذا سلم يف الوتر قال:
سبحان امللك القدوس(.)2
[احلديث ]724 :عن ابن عباس ،قال :كان النبي  إذا قام من الليل يتهجد قال:
اللهم لك احلمد ،أنت قيم الساموات واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد ،لك ملك
الساموات واألرض ومن فيهن ،ولك احلمد ،أنت نور الساموات واألرض ومن فيهن،
ولك احلمد ،أنت ملك الساموات واألرض ،ولك احلمد ،أنت احلق ،ووعدك احلق،
حق،
حق ،وحممدٌ ٌ 
حق ،والنبيون ٌ
حق ،والنار ٌ
حق ،وقولك ح ٌق ،واجلنة ٌ
ولقاؤك ٌ
حق ..اللهم لك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك
والساعة ٌ
خاصمت ،وإليك حاكمت ،فاغفر ِل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،أنت
املقدم وأنت املؤخر ،ال إله إال أنت(.)3
[احلديث ]725 :عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل  إذا قام من الليل افتتح
صالته :اللهم رب جربيل وميكائيل وإرسافيل ،فاطر الساموات واألرض ،عامل الغيب
والشهادة ،أنت حتكم بي عبادك فيام كانوا فيه خيتلفون ،اهدين ملا اختلف فيه من احلق
بإذنك ،إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم(.)4

()1الرتمذي ،482/5 :صحيح ابن خزيمة.166/2 :

( )3البخاري 377/1 :و ،2328/5مسلم ،532/1 :أبو داود:

( )2أبو داود ،65/2 :النسائي ،5 183/6 :أمحد.24/8 :

.205/1
( )4مسلم ،534/1 :أبو داود ،204/1 :الرتمذي.484/5 :
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[احلديث ]726 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  يقول يف آخر وتره :اللهم إين
أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ،ال أحيص ثناء
عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك(.)1
[احلديث ]727 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  يقول يف آخر وتره :اللهم
اجعل يف برصي نورا ،ومن خلفي نورا ،ومن حتتي نورا ،ومن فوقي نورا ،وعن يميني نورا،
وأعظم ِل نورا(.)2
[احلديث ]728 :قال اإلمام احلسن :علمني رسول اهلل  كلامت أقوهلن يف الوتر:
اللهم اهدين فيمن هديت ،وعافني فيمن عافيت ،وتولني فيمن توليت ،وبارك ِل فيام
أعطيت ،وقني رش ما قضيت ،إنك تقيض وال يقىض عليك ،وإنه ال يذل من واليت،
تباركت ربنا وتعاليت(.)3
[احلديث ]729 :عن أيب حممد ،أن اإلمام احلسي كان يقول يف قنوت الوتر :اللهم
إنك ترى وال ترى ،وأنت باملنظر األعىل ،وإن إليك الرجعى ،وإن لك اآلخرة واألوىل،
اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى(.)4
[احلديث ]730 :عن ابن عباس ،أن النبي  سئل :مل أخر يعقوب بنيه يف
مستجاب(.)5
االستغفار؟ قال :أخرهم إىل السحر؛ ألن دعاء السحر
ٌ
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]731 :قال رسول اهلل  :ملا أرسي يب إىل السامء نوديت يا حممد ،ومن

( )1أبو داود ،64/2 :ابن ماجة ،373/1 :النسائي.249/3 :

( )4املصنف البن أيب شيبة 113/7 :و.200/2

( )2الدعاء للطرباين :ص .238

()5الدر املنثور 586/6 :عن أيب الشيخ وابن مردويه ،وتفسري القمي:

( )3أبو داود ،63/2 :الرتمذي ،328/2 :ابن ماجة.372/1 :

.355/1
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كانت له حاج ٌة رسا ـ بالغة ما بلغت ،إِل أو إىل غريي ـ فليدعني يف جوف الليل خاليا(.)1
[احلديث ]732 :قال رسول اهلل  :إن العبد إذا ختىل بسيده يف جوف الليل املظلم
وناجاه أثبت اهلل النور يف قلبه ،فإذا قال :يا رب يا رب ،ناداه اجلليل جل جالله :لبيك
عبدي ،سلني أعطك ،وتوكل عيل أكفك(.)2
[احلديث ]733 :قيل لإلمام الصادق :إن الناس يروون عن النبي  أن يف الليل
لساعة ال يدعو فيها عبدٌ مؤم ٌن بدعوة إال استجيب له؟ قال :نعم .قيل :متى هي؟ قال :ما
بي نصف الليل إىل الثلث الباقي ،قيل :ليل ٌة من اللياِل أو كل ليلة؟ فقال :كل ليلة(.)3
[احلديث ]734 :قال رسول اهلل  :إذا كان آخر الليل يقول اهلل سبحانه وتعاىل:
هل من داع فاجيبه؟ هل من سائل فاعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب
فأتوب عليه؟(.)4
[احلديث ]735 :قال رسول اهلل  :إن العبد إذا ختىل بسيده يف جوف الليل املظلم
وناجاه ،أثبت اهلل النور يف قلبه ،فإذا قال( :يا رب يا رب) ناداه اجلليل جل جالله( :لبيك
عبدي سلني اعطك ،وتوكل عيل أكفك) ،ثم يقول جل جالله ملالئكته :يا مالئكتي ،انظروا
إىل عبدي فقد ختىل يب يف جوف الليل املظلم ،والبطالون الهون ،والغافلون نيا ٌم ،اشهدوا
أين قد غفرت له(.)5
[احلديث ]736 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  يف بيت أم سلمة يف ليلتها،
ففقدته من الفراش ،فدخلها من ذلك ما يدخل النساء ،فقامت تطلبه يف جوانب البيت،

( )1البلد األمي :ص .511

( )4عدة الداعي :ص  ،60االصول الستة عرش :ص .69

( )2األماِل للصدوق :ص .356

( )5األماِل للصدوق :ص .354

( )3هتذيب األحكام ،118/2 :األماِل للطوس :ص .169
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رافع يديه يبكي ،وهو يقول :اللهم ال تنزع
قائم ٌ
حتى انتهت إليه وهو يف جانب من البيت ٌ
مني صالح ما أعطيتني أبدا ،اللهم وال تكلني إىل نفيس طرفة عي أبدا ،اللهم ال تشمت يب
عدوا وال حاسدا أبدا ،اللهم ال تردين يف سوء استنقذتني منه أبدا ..فانرصفت أم سلمة
تبكي حتى انرصف رسول اهلل  لبكائها ،فقال هلا :ما يبكيك يا أم سلمة؟ فقالت :بأيب
أنت وأمي يا رسول اهلل ،ومل ال أبكي وأنت باملكان الذي أنت به من اهلل ،قد غفر اهلل لك ما
تقدم من ذنبك وما تأخر ،تسأله أن ال يشمت بك عدوا أبدا ،وال حاسدا ،وأن ال يردك يف
سوء استنقذك منه أبدا ،وأن ال ينزع عنك صالح ما أعطاك أبدا ،وأن ال يكلك إىل نفسك
طرفة عي أبدا ،فقال :يا أم سلمة ،وما يؤمنني؟ وإنام وكل اهلل يونس بن متى إىل نفسه طرفة
عي ،فكان منه ما كان(.)1
[احلديث ]737 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  إذا صىل العشاء اآلخرة
أمر بوضوئه وسواكه يوضع عند رأسه خممرا ،فريقد ما شاء اهلل ،ثم يقوم فيستاك ويتوضأ
ويصيل أربع ركعات ،ثم يرقد ،ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصيل أربع ركعات ،ثم يرقد حتى
َان َل ُكم ييف رس ي
ول اهللَّي
إذا كان يف وجه الصبح قام فأوتر ،ثم صىل الركعتي ،ثم قالَ ﴿ :ل َقدْ ك َ ْ َ ُ
ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ملَي ْن ك َ
َان َي ْر ُجو اهللََّ َوا ْل َي ْو َم ْاآل يخ َر َو َذك ََر اهللََّ كَثي ًريا﴾ [األحزاب.)2(]21 :
[احلديث ]738 :قال اإلمام الصادق يف صالة النبي  :كان يؤتى بطهور فيخمر
عند رأسه ،ويوضع سواكه حتت فراشه ،ثم ينام ما شاء اهلل ،فإذا استيقظ جلس ،ثم قلب
اختي َال ي
برصه يف السامء ،ثم تال اآليات من آل عمران ﴿إي َّن ييف َخ ْل يق السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ض َو ْ
ف
َّ َ َ
ال َّلي يل والنَّه يار َآلي ٍ
وِل ْاألَ ْل َب ي
ات يألُ ي
اب﴾ [آل عمران ،]190 :ثم يستن ويتطهر ،ثم يقوم إىل املسجد
َ
ْ َ َ

( )1تفسري القمي.75/2 :

( )2الكايف ،445/3 :دعائم اإلسالم.211/2 :

190

فريكع أربع ركعات عىل قدر قراءته ركوعه ،وسجوده عىل قدر ركوعه ،يركع حتى يقال:
متى يرفع رأسه؟ ويسجد حتى يقال :متى يرفع رأسه؟ ثم يعود إىل فراشه فينام ما شاء اهلل،
ثم يستيقظ فيجلس فيتلو اآليات من آل عمران ويقلب برصه يف السامء ،ثم يستن ويتطهر،
ويقوم إىل املسجد فيصيل أربع ركعات كام ركع قبل ذلك ،ثم يعود إىل فراشه فينام ما شاء
اهلل ،ثم يستيقظ فيجلس فيتلو اآليات من آل عمران ويقلب برصه يف السامء ،ثم يستن
ويتطهر ،ويقوم إىل املسجد فيوتر ويصيل الركعتي ،ثم خيرج إىل الصالة(.)1
[احلديث ]739 :قال رسول اهلل  :من أراد شيئا من قيام الليل وأخذ مضجعه
فليقل( :بسم اهلل ،اللهم ال تؤمني مكرك ،وال تنسني ذكرك ،وال جتعلني من الغافلي ،أقوم
ساعة كذا وكذا) ،إال وكل اهلل عزو جل به ملكا ينبهه تلك الساعة(.)2
[احلديث ]740 :قال رسول اهلل  :من خاف أن ينام عن صالة الليل فليقرأ عند
منامه :اللهم ابعثني من مضجعي لذكرك وشكرك ،وصلواتك واستغفارك ،وتالوة كتابك،
وحسن عبادتك ،يا أرحم الرامحي(.)3
[احلديث ]741 :قال اإلمام الصادق :ما استيقظ رسول اهلل  من نوم إال خر هلل
عز وجل ساجدا ،وك ان إذا نام تنام عيناه وال ينام قلبه ،ويقول( :إن قلبي ينتظر الوحي)..
وكان إذا راعه يش ٌء يف منامه قال( :هو اهلل ال رشيك له) ،وكان كثري الرؤيا ،وال يرى رؤيا
إالجاءت مثل فلق الصبح ،وكان إذا استيقظ من نومه يقول( :سبحان الذي حيى املوتى
وهو عىل كل يشء قدير) .وإذا قام للصالة قال :احلمد هلل نور الساموات واألرض ،واحلمد
هلل قيوم الساموات واألرض ،واحلمد هلل رب الساموات واألرض ومن فيهن ،أنت احلق،

( )1هتذيب األحكام.334/2 :

( )3إرشاد القلوب :ص .91

( )2الكايف.540/2 :
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حق .اللهم لك أسلمت،
حق ،والساعة ٌ
حق ،والنار ٌ
حق ،واجلنة ٌ
وقولك احلق ،ولقاؤك ٌ
وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وإليك أنبت ،وبك خاصمت ،وإليك حاكمت ،فاغفر ِل ما
قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،أنت إهلي ال إله إال أنت ،ثم يستاك قبل
الوضوء(.)1
[احلديث ]742 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :صل من الليل ولو قدر
حلب شاة ،وباألسحار فادع ،ال ترد لك دعوةٌ؛ فإن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ يقول:
﴿ َواملُْ ْس َتغ يْف يري َن بي ْاألَ ْس َح يار﴾ [آل عمران.)2( ]17 :
[احلديث ]743 :قال رسول اهلل  :خري وقت دعوتم اهلل عز وجل فيه األسحار،
ي
ور
وتال هذه اآلية يف قول يعقوب عليه السالمَ ﴿ :س ْو َ
ف َأ ْس َتغْف ُر َل ُك ْم َر ِّيب إي َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
ي
يم﴾ [يوسف ]98 :وقال :أخرهم إىل السحر(.)3
الرح ُ
َّ
[احلديث ]744 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :واملُْ ْس َتغ يْف يري َن
بي ْاألَ ْس َح يار﴾ [آل عمران ،]17 :فقال :استغفر رسول اهلل  يف وتره سبعي مرة(.)4
[احلديث ]745 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  يستغفر اهلل يف الوتر سبعي
مرة ويقول( :هذا مقام العائذ بك من النار) سبع مرات(.)5
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:

( )1مكارم األخالق.2125 - 50/2 :

( )4تفسري العيايش ،165/1 :هتذيب األحكام.130/2 :

( )2مكارم األخالق.56/2 :

( )5من ال حيرضه الفقيه.489/1 :

( )3الكايف.677/2 :
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[احلديث ]746 :قال اإلمام عيل :إن داود قام يف مثل هذه الساعة من الليل فقال:
إهنا لساع ٌة ال يدعو فيها عبدٌ إال استيجب له ،إال أن يكون عشارا أو عريفا أو رشطيا ،أو
صاحب عرطبة أو صاحب كوبة(.)1
[احلديث ]747 :قال اإلمام عيل يف دعائه يف قنوت الوتر :اللهم خلقتني بتقدير
وتدبري وتبصري بغري تقصري ،وأخرجتني من ظلامت ثالث بحولك وقوتك ،أحاول الدنيا
ثم أزاوهلا ثم أزايلها ،وآتيتني فيها الكأل واملرعى ،وبرصتني فيها اهلدى ،فنعم الرب أنت
ونعم املوىل ،فيا من كرمني ورشفني ونعمني ،أعوذ بك من الزقوم ،وأعوذ بك من احلميم،
وأعوذ بك من مقيل يف النار ،بي أطباق النار ،يف ظالل النار ،يوم النار ،يا رب النار ..اللهم
إين أسألك مقيال يف اجلنة بي أهنارها وأشجارها ،وثامرها ورحياهنا ،وخدمها وأزواجها،
اللهم إين أسألك خري اخلري :رضوانك واجلنة ،وأعوذ بك من رش الرش :سخطك والنار..
هذا مقام العائذ بك من النار ـ ثالث مرات ـ ..اللهم اجعل خوفك يف جسدي كله ،واجعل
قلبي أشد خمافة لك مما هو ،واجعل ِل يف كل يوم وليلة حظا ونصيبا من عمل بطاعتك،
واتباع مرضاتك ..اللهم أنت منتهى غايتي ورجائي ،ومسألتي وطلبتي ،أسألك يا إهلي
كامل اإليامن ،ومتام اليقي ،وصدق التوكل عليك ،وحسن الظن بك ..يا سيدي ،اجعل
إحساين مضاعفا ،وصاليت ترضعا ،ودعائي مستجابا ،وعميل مقبوال ،وسعيي مشكورا،
وذنبي مغفورا ،ولقني منك نرضة ورسورا(.)2
ما روي عن اإلمام السجاد:

( )1هنج البالغة :احلكمة  ،106حلية األولياء.79/1 :

( )2من ال حيرضه الفقيه.491/1 :
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[احلديث ]748 :كان اإلمام السجاد يقول( :العفو العفو) ثالثمئة مرة يف الوتر يف
السحر(.)1
[احلديث ]749 :عن أيب محزة الثامِل ،قال :كان اإلمام السجاد يقول يف آخر وتره
قائم :رب ،أسأت وظلمت نفيس ،وبئس ما صنعت ،وهذه يداي جزاء بام صنعتا ..ثم
وهو ٌ
يبسط يديه مجيعا قدام وجهه ويقول :وهذه رقبتي خاضع ٌة لك ملا أتت ..ثم يطأطئ رأسه
وخيضع برقبته ،ثم يقول :وها أنا ذا بي يديك ،فخذ لنفسك الرضا من نفيس حتى ترض،
لك العتبى ،ال أعود ،ال أعود ،ال أعود(.)2
[احلديث ]750 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي ال تؤدبني بعقوبتك،
وال متكر يب يف حيلتك ،من أين ِل اخلري يا رب وال يوجد إالمن عندك ،ومن أين ِل النجاة
وال تستطاع إالبك ،ال الذي أحسن استغنى عن عونك ورمحتك وال الذي أساء واجرتأ
عليك ومل يرضك خرج عن قدرتك ،يا رب يا رب يا رب ـ حتى ينقطع النفس ـ بك عرفتك
وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ،ولوال أنت مل أدر ما أنت(.)3
[احلديث ]751 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :احلمد هلل الذي أدعوه
فيجيبني وإن كنت بطيئا حي يدعوين ،واحلمد هلل الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيال
حي يستقرضني ،واحلمد هلل الذي أناديه كلام شئت حلاجتي وأخلو به حيث شئت لرسي
بغري شفيع فيقيض ِل حاجتي(.)4
[احلديث ]752 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :احلمد هلل الذي ال أدعو
غريه ،ولو دعوت غريه مل يستجب ِل دعائي ،واحلمد هلل الذي ال أرجو غريه ،ولو رجوت

( )1من ال حيرضه الفقيه.489/1 :

( )3مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )2من ال حيرضه الفقيه.491/1 :

( )4مصباح املتهجد :ص  582ح .691
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غريه ألخلف رجائي ،واحلمد هلل الذي وكلني إليه فأكرمني ومل يكلني إىل الناس فيهينوين،
غني عني ،واحلمد هلل الذي حيلم عني حتى كأين الذنب ِل،
واحلمد هلل الذي حتبب إِل وهو ٌ
فريب أمحد يشء عندي وأحق بحمدي(.)1
[احلديث ]753 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم إين أجد سبل
املطالب إليك مرشعة ،ومناهل الرجاء إليك مرتعة ،واالستعانة بفضلك ملن أملك مباحة،
وأبواب الدعاء إليك للصارخي مفتوحة ،وأعلم أنك للراجي بموضع إجابة وللملهوفي
بمرصد إغاثة ،وأن يف اللهف إىل جودك والرضا بقضائك عوضا من منع الباخلي
ومندوحة عام يف أيدي املستأثرين ،وأن الراحل إليك قريب املسافة ،وأنك ال حتتجب عن
خلقك إالأن حتجبهم األعامل دونك ،وقد قصدت إليك بطلبتي وتوجهت إليك بحاجتي،
وجعلت بك استغاثتي وبدعائك توسيل من غري استحقاق الستامعك مني وال استيجاب
لعفوك عني ،بل لثقتي بكرمك وسكوين إىل صدق وعدك وجلئي إىل اإليامن بتوحيدك،
ويقيني بمعرفتك مني أال رب ِل غريك ،وال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك(.)2
[احلديث ]754 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم أنت القائل وقولك
اس َأ ُلوا اهللََّ يم ْن َف ْضلي يه إي َّن اهللََّ ك َ
ٌ
يش ٍء عَلي ًيام﴾ [النساء،]32 :
حق ووعدك
ٌ
صدقَ ﴿ :و ْ
َان بي ُك ِّل َ ْ
وليس من صفاتك يا سيدي أن تأمر بالسؤال ومتنع العطية ،وأنت املنان بالعطيات عىل أهل
مملكتك والعائد عليهم بتحنن رأفتك(.)3
[احلديث ]755 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي ربيتني يف نعمك
وإحسانك صغريا ونوهت باسمي كبريا ،فيا من رباين يف الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه،

( )3مصباح املتهجد :ص  582ح .691
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وأشار ِل يف اآلخرة إىل عفوه وكرمه ،معرفتي يا موالي دلييل عليك ،وحبي لك شفيعي
واثق من دلييل بداللتك وساك ٌن من شفيعي إىل شفاعتك(.)1
إليك ،وأنا ٌ
[احلديث ]756 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :أدعوك يا سيدي بلسان
قد أخرسه ذنبه ،رب أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه ،أدعوك يا رب راهبا راغبا راجيا خائفا،
إذا رأيت موالي ذنويب فزعت ،وإذا رأيت كرمك طمعت ،فإن عفوت فخري راحم ،وإن
عذبت فغري ظامل(.)2
[احلديث ]757 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :حجتي يا أهلل يف جرأيت عىل
مسألتك مع إتياين ما تكره :جودك وكرمك ،وعديت يف شديت مع قلة حيائي :رأفتك
ورمحتك ،وقد رجوت أال ختيب بي ذين وذين منيتي ،فحقق رجائي واسمع دعائي يا خري
من دعاه داع وأفضل من رجاه راج(.)3
[احلديث ]758 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :عظم يا سيدي أميل وساء
عميل ،فأعطني من عفوك بمقدار أميل وال تؤاخذين بأسوء عميل ،فإن كرمك جيل عن جمازاة
املذنبي ،وحلمك يكرب عن مكافاة املقرصين ،وأنا يا سيدي ٌ
هارب منك
عائذ بفضلك
ٌ
إليك ،متنجزٌ ما وعدت من الصفح عمن أحسن بك ظنا ،وما أنا يا رب وما خطري ،هبني
بفضلك وتصدق عيل بعفوك(.)4
[احلديث ]759 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :أي رب جللني بسرتك
واعف عن توبيخي بكرم وجهك ،فلو اطلع اليوم عىل ذنبي غريك ما فعلته ،ولو خفت
تعجيل العقوبة الجتنبته ،ال ألنك أهون الناظرين إِل وأخف املطلعي عيل ،بل ألنك يا
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رب خري الساترين وأحكم احلاكمي وأكرم األكرمي ،ستار العيوب غفار الذنوب عالم
الغيوب ،تسرت الذنب بكرمك وتؤخر العقوبة بحلمك ،فلك احلمد عىل حلمك بعد علمك
وعىل عفوك بعد قدرتك ،وحيملني وجيرئني عىل معصيتك حلمك عني ،ويدعوين إىل قلة
احلياء سرتك عيل ،ويرسعني إىل التوثب عىل حمارمك معرفتي بسعة رمحتك وعظيم
عفوك(.)1
[احلديث ]760 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :يا حليم يا كريم ،يا حي يا
قيوم ،يا غافر الذنب يا قابل التوب ،يا عظيم املن يا قديم اإلحسان ،أين سرتك اجلميل؟
أين عفوك اجلليل؟ أين فرجك القريب؟ أين غياثك الرسيع؟ أين رمحتك الواسعة؟ أين
عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك اهلنيئة؟ أين صنائعك السنية؟ أين فضلك العظيم؟ أين
منك اجلسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم؟ به فاستنقذين وبرمحتك
فخلصني(.)2
[احلديث ]761 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :يا حمسن يا جممل ،يا منعم
يا مفضل ،لسنا نتكل يف النجاة من عقابك عىل أعاملنا ،بل بفضلك علينا ألنك أهل التقوى
وأهل املغفرة ،تبدئ باإلحسان نعام وتعفو عن الذنب كرما ،فام ندري ما نشكر ،أمجيل ما
تنرش أم قبيح ما تسرت؟ أم عظيم ما أبليت وأوليت؟ أم كثري ما منه نجيت وعافيت؟(.)3
[احلديث ]762 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :يا حبيب من حتبب إليك،
ويا قرة عي من الذ بك وانقطع إليك ،أنت املحسن ونحن املسيؤون ،فتجاوز يا رب عن
قبيح ما عندنا بجميل ما عندك ،وأي جهل يا رب ال يسعه جودك ،أو أي زمان أطول من
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أناتك ،وما قدر أعاملنا يف جنب نعمك ،وكيف نستكثر أعامال نقابل هبا كرمك ،بل كيف
يضيق عىل املذنبي ما وسعهم من رمحتك(.)1
[احلديث ]763 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :يا واسع املغفرة ،يا باسط
اليدين بالرمحة ،فوعزتك يا سيدي لو هنرتني ما برحت من بابك وال كففت عن متلقك ملا
انتهى إِل من املعرفة بجودك وكرمك ،وأنت الفاعل ملا تشاء ،تعذب من تشاء بام تشاء كيف
تشاء ،وترحم من تشاء بام تشاء كيف تشاء ،ال تسأل عن فعلك ،وال تنازع يف ملكك ،وال
تشارك يف أمرك ،وال تضاد يف حكمك وال يعرتض عليك أحدٌ يف تدبريك ،لك اخللق واألمر
تبارك اهلل رب العاملي(.)2
[احلديث ]764 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :يا رب هذا مقام من الذ
بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك ،وأنت اجلواد الذي ال يضيق عفوك وال
ينقص فضلك وال تقل رمحتك ،وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرمحة
الواسعة ،أفرتاك يا رب ختلف ظنوننا أو ختيب آمالنا؟ كال يا كريم ليس هذا ظننا بك وال
هذا فيك طمعنا(.)3
[احلديث ]765 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :يا رب ،إن لنا فيك أمال
طويال كثريا ،إن لنا فيك رجاء عظيام ،عصيناك ونحن نرجو أن تسرت علينا ،ودعوناك ونحن
نرجو أن تستجيب لنا ،فحقق رجاءنا موالنا فقد علمنا ما نستوجب بأعاملنا ،ولكن علمك
فينا وعلمنا بأنك ال ترصفنا عنك حثنا عىل الرغبة إليك ،وإن كنا غري مستوجبي لرمحتك
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فأنت ٌ
أهل أن جتود علينا وعىل املذنبي بفضل سعتك ،فامنن علينا بام أنت أهله وجد علينا
فإنا حمتاجون إىل نيلك(.)1
[احلديث ]766 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :يا غفار بنورك اهتدينا،
وبفضلك استغنينا ،وبنعمتك أصبحنا وأمسينا ،ذنوبنا بي يديك نستغفرك اللهم منها
ونتوب إليك ،تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب ،خريك إلينا ٌ
نازل ورشنا إليك
صاعدٌ  ،ومل يزل وال يزال ٌ
كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فال يمنعك ذلك أن حتوطنا
ملك
ٌ
بنعمك وتتفضل علينا بآالئك ،فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك مبدئا ومعيدا،
تقدست أسامؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك ،أنت إهلي أوسع فضال وأعظم حلام
من أن تقايسني بفعيل وخطيئتي ،فالعفو العفو سيدي سيدي سيدي(.)2
[احلديث ]767 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم اشغلنا بذكرك،
وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك ،وارزقنا من مواهبك ،وأنعم علينا من فضلك،
وارزقنا حج بيتك وزيارة قرب نبيك صلواتك ورمحتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعىل
جميب ،وارزقنا عمال بطاعتك ،وتوفنا عىل ملتك وسنة نبيك .)3(
يب ٌ
أهل بيته إنك قر ٌ
[احلديث ]768 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم اغفر ِل ولوالدي
وارمحهام كام ربياين صغريا ،اجزمها باإلحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا(.)4
[احلديث ]769 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم اغفر للمؤمني
واملؤمنات األحياء منهمواألموات ،وتابع بيننا وبينهم يف اخلريات(.)5
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[احلديث ]770 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم اغفر حلينا وميتنا،
شاهدنا وغائبنا ،ذكرنا وانثانا ،صغرينا وكبرينا ،حرنا ومملوكنا(.)1
[احلديث ]771 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :كذب العادلون باهلل
وضلوا ضالال بعيدا وخرسوا خرسانا مبينا(.)2
[احلديث ]772 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم اختم ِل بخري
واكفني ما أمهني من أمر دنياي وآخريت وال تسلط عيل من ال يرمحني ،واجعل عيل منك
واقية باقية ،وال تسلبني صالح ما أنعمت به عيل ،وارزقني من فضلك رزقا واسعا حالال
طيبا(.)3
[احلديث ]773 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم احرسني بحراستك
واحفظني بحفظك واكألين بكالءتك ،وارزقني حج بيتك احلرام يف عامنا هذا ويف كل عام
وزيارة قرب نبيك ،وال ختلني يا رب من تلك املشاهد الرشيفة واملواقف الكريمة(.)4
[احلديث ]774 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم تب عيل حتى ال
أعصيك وأهلمني اخلري والعمل به ،وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العاملي(.)5
[احلديث ]775 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم إين كلام قلت :قد
هتيأت وتعبأت وقمت للصالة بي يديك وناجيتك ،ألقيت عيل نعاسا إذا أنا صليت،
وسلبتني مناجاتك إذا أنا ناجيت ،ما ِل كلام قلت :قد صلحت رسيريت وقرب منجمالس
التوابي جمليس ،عرضت ِل بلي ٌة أزالت قدمي وحالت بيني وبي خدمتك ..سيدي لعلك
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عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني ،أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني ،أو
لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني ،أو لعلك وجدتني يف مقام الكاذبي فرفضتني ،أو
لعلك رأيتني غري شاكر لنعامئك فحرمتني ،أو لعلك فقدتني من جمالس العلامء فخذلتني،
أو لعلك رأيتني يف الغافلي فمن رمحتك آيستني ،أو لعلك رأيتني آلف جمالس البطالي
فبيني وبينهم خليتني ،أو لعلك مل حتب أن تسمع دعائي فباعدتني ،أو لعلك بجرمي
وجريريت كافيتني ،أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني ،فإن عفوت يا رب فطاملا عفوت
عن املذنبي قبيل؛ ألن كرمك أي رب جيل عن جمازاة املذنبي ،وحلمك يكرب عن مكافاة
املقرصين ،وأنا ٌ
هارب منك إليك ،متنجزٌ ما وعدت من الصفح عمن أحسن
عائذ بفضلك
ٌ
بك ظنا(.)1
[احلديث ]776 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي أنت أوسع فضال
وأعظم حلام من أن تقايسني بعميل ،أو أن تستزلني بخطيئتي ،وما أنا يا سيدي وما
خطري؟ ،هبني بفضلك سيدي ،وتصدق عيل بعفوك وجللني بسرتك ،واعف عن توبيخي
بكرم وجهك(.)2
[احلديث ]777 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :سيدي أنا الصغري الذي
ربيته ،وأنا اجلاهل الذي علمته ،وأنا الضال الذي هديته ،وأنا الوضيع الذي رفعته ،وأنا
اخلائف الذي آمنته ،واجلائع الذي أشبعته ،والعطشان الذي أرويته ،والعاري الذي كسوته
والفقري الذي أغنيته ،والضعيف الذي قويته ،والذليل الذي أعززته ،والسقيم الذي شفيته،
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والسائل الذي أعطيته ،واملذنب الذي سرتته واخلاطئ الذي أقلته ،وأنا القليل الذي كثرته،
واملستضعف الذي نرصته ،وأنا الطريد الذي آويته(.)1
[احلديث ]778 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :أنا يا رب الذي مل أستحيك
يف اخلالء ومل أراقبك يف املأل ،أنا صاحب الدواهي العظمى ،أنا الذي عىل سيده اجرتى ،أنا
الذي عصيت جبار السامء ،أنا الذي أعطيت عىل معايص اجلليل الرشا ،أنا الذي حي
برشت هبا خرجت إليها أسعى ،أنا الذي أمهلتني فام ارعويت ،وسرتت عيل فام استحييت،
وعملت باملعايص فتعديت ،وأسقطتني من عينك فام باليت ،فبحلمك أمهلتني وبسرتك
سرتتني ،حتى كأنك أغفلتني ،ومن عقوبات املعايص جنبتني حتى كأنك استحييتني(.)2
[احلديث ]779 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي مل أعصك حي
متعرض ،وال لوعيدك
مستخف ،وال لعقوبتك
ٌ
عصيتك وأنا بربوبيتك جاحدٌ  ،وال بأمرك
ٌ
ٌ
متهاون ،لكن خطيئ ٌة عرضت وسولت ِل نفيس وغلبني هواي وأعانتني عليها شقويت،
وغرين سرتك املرخى عيل ،فقد عصيتك وخالفتك بجهدي ،فاآلن من عذابك من
يستنقذين؟ ومن أيدي اخلصامء غدا من خيلصني؟ وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلك
عني؟ فوا سوأتا عىل ما أحىص كتابك من عميل الذي لوال ما أرجو من كرمك وسعة
رمحتك ،وهنيك إياي عن القنوط لقنطت عندما أتذكرها ،يا خري من دعاه داع وأفضل من
رجاه راج(.)3
[احلديث ]780 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم بذمة اإلسالم
أتوسل إليك ،وبحرمة القرآن أعتمد عليك ،وبحب النبي االمي القريش اهلاشمي العريب
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التهامي املكي املدين أرجو الزلفة لديك ،فال توحش استيناس إيامين ،وال جتعل ثوايب ثواب
من عبد سواك ،فإن قوما آمنوا بألسنتهم ليحقنوا به دماءهم فأدركوا ما أملوا ،وإنا آمنا بك
بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدركنا ما أملنا ،وثبت رجاءك يف صدورنا ،وال تزغ قلوبنا بعد
إذ هديتنا وهب لنا منلدنك رمحة إنك أنت الوهاب(.)1
[احلديث ]781 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :وعزتك لو انتهرتني ما
برحت من بابك وال كففت عن متلقك ملا أهلم قلبي من املعرفة بكرمك وسعة رمحتك ،إىل
من يذهب العبد إال إىل مواله ،وإىل من يلتجئ املخلوق إال إىل خالقه(.)2
[احلديث ]782 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي لو قرنتني باألصفاد،
ومنعتني سيبك من بي األشهاد ،ودللت عىل فضائحي عيون العباد ،وأمرت يب إىل النار
وحلت بيني وبي األبرار ،ما قطعت رجائي منك وما رصفت تأمييل للعفو عنك ،وال خرج
حبك من قلبي ،أنا ال أنسى أياديك عندي وسرتك عيل يف دار الدنيا(.)3
[احلديث ]783 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :سيدي أخرج حب الدنيا
من قلبي ،وامجع بيني وبي املصطفى وآله خريتك من خلقك وخاتم النبيي حممد 
وسلم ،وانقلني إىل درجة التوبة إليك ،وأعني بالبكاء عىل نفيس فقد أفنيت بالتسويف
واآلمال عمري ،وقد نزلت منزلة اآليسي من خريي(.)4
[احلديث ]784 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي ..من يكون أسوأ
حاال مني إن أنا نقلت عىل مثل حاِل إىل قربي ،مل أمهده لرقديت ومل أفرشه بالعمل الصالح
لضجعتي ،وما ِل ال أبكي وما أدري إىل ما يكون مصريي ،وأرى نفيس ختادعني وأيامي
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ختاتلني؟ وقد خفقت عند رأس أجنحة املوت ،فام ِل ال أبكي؟ ،أبكي خلروج نفيس ،أبكي
لظلمة قربي ،أبكي لضيق حلدي ،أبكي لسؤال منكر ونكري إياي ،أبكي خلروجي من قربي
عريانا ذليال حامال ثقيل عىل ظهري ،أنظر مرة عن يميني واخرى عن شامِل ،إذ اخلالئق يف
شأن غري شأين ،لكل امرى منهم يومئذ ٌ
شأن يغنيه ،وجو ٌه يومئذ مسفر ٌة ضاحك ٌة مستبرشةٌ،
ووجو ٌه يومئذ عليها غرب ٌة ترهقها قرت ٌة وذل ٌة(.)1
[احلديث ]785 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :سيدي عليك معوِل
ومعتمدي ورجائي وتوكيل ،وبرمحتك تعلقي ،تصيب برمحتك من تشاء وهتدي بكرامتك
من حتب ،فلك احلمد عىل ما نقيت من الرشك قلبي ،ولك احلمد عىل بسط لساين ،أفبلساين
هذا الكال أشكرك؟ أم بغاية جهدي يف عميل ارضيك؟ وما قدر لساين يا رب يف جنب
شكرك وما قدر عميل يف جنب نعمك وإحسانك إِل(.)2
[احلديث ]786 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي إن جودك بسط أميل،
وشكرك قبل عميل ،سيدي إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأمييل ،قد ساقني إليك أميل
وعليك يا واحدي علقت مهتي وفيام عندك انبسطت رغبتي ،ولك خالص رجائي وخويف،
وبك أنست حمبتي وإليك ألقيت بيدي ،وبحبل طاعتك مددت رهبتي(.)3
[احلديث ]787 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :موالي بذكرك عاش
قلبي ،وبمناجاتك بردت أمل اخلوف عني ،فيا موالي ويا مؤميل ويا منتهى سؤِل ،فرق بيني
وبي ذنبي املانع ِل من لزوم طاعتك ،فإنام أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك،
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الذي أوجبته عىل نفسك من الرأفة والرمحة ،فاألمر لك وحدك ،واخللق كلهم عيالك ويف
خاضع لك تباركت يا رب العاملي(.)1
قبضتك ،وكل يشء
ٌ
[احلديث ]788 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي ارمحني إذا انقطعت
حجتي ،وكل عن جوابك لساين وطاش عند سؤالك إياي لبي ،فيا عظيم رجائي ال ختيبني
إذا اشتدت فاقتي ،وال تردين جلهيل ،وال متنعني لقلة صربي ،أعطني لفقري وارمحني
لضعفي(.)2
[احلديث ]789 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :سيدي عليك معتمدي
ومعوِل ورجائي وتوكيل ،وبرمحتك تعلقي وبفنائك أحط رحيل ،وجلودك أقصد طلبتي،
وبكرمك أي رب أستفتح دعائي ،ولديك أرجو غنى فاقتي ،وبغناك أجرب عيلتي ،وحتت
ظل عفوك قيامي ،وإىل جودك وكرمك أرفع برصي ،وإىل معروفك أديم نظري ،فال حترقني
بالنار وأنت موضع أميل ،وال تسكني اهلاوية فإنك قرة عيني(.)3
[احلديث ]790 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :سيدي ال تكذب ظني
بإحسانك ومعروفك ،فإنك ثقتي وال حترمني ثوابك فإنك العارف بفقري(.)4
[احلديث ]791 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي إن كان قد دنا أجيل
ومل يقربني منك عميل ،فقد جعلت االعرتاف إليك بذنبي وسائل عليل(.)5
[احلديث ]792 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي إن عفوت فمن أوىل
منك؟ وإن عذبت فمن أعدل منك يف احلكم؟(.)6
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[احلديث ]793 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :ارحم يف هذه الدنيا
غربتي ،وعند املوت كربتي ،ويف القرب وحديت ،ويف اللحد وحشتي ،وإذا نرشت للحساب
بي يديك ذل موقفي ،واغفر ِل ما خفي عىل اآلدميي من عميل ،وأدم ِل ما به سرتتني،
وارمحني رصيعا عىل الفراش تقلبني أيدي أحبتي ،وتفضل عيل ممدودا عىل املغتسل يقلبني
صالح جرييت ،وحتنن عيل حمموال قد تناول األقرباء أطراف جنازيت ،وجد عيل منقوال قد
نزلت بك وحيدا يف حفريت ،وارحم يف ذلك البيت اجلديد غربتي حتى ال أستأنس
بغريك(.)1
[احلديث ]794 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :سيدي إن وكلتني إىل نفيس
هلكت ،سيدي فبمن أستغيث إن مل تقلني عثريت؟ فإىل من أفزع إن فقدت عنايتك يف
ضجعتي؟ وإىل من ألتجئ إنمل تنفس كربتي؟ سيدي من ِل ومن يرمحني إن مل ترمحني؟
وفضل من أؤمل إن عدمت فضلك يوم فاقتي؟ وإىل من الفرار من الذنوب إذا انقىض
أجيل؟(.)2
[احلديث ]795 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :سيدي ال تعذبني وأنا
أرجوك ..إهلي حقق رجائي وآمن خويف فإن كثرة ذنويب ال أرجو فيها إالعفوك(.)3
[احلديث ]796 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :سيدي أنا أسألك ما ال
أستحق وأنت أهل التقوى وأهل املغفرة فاغفر ِل ،وألبسني من نظرك ثوبا يغطي عيل
التبعات وتغفرها ِل وال اطالب هبا ،إنك ذو من قديم وصفح عظيم وجتاوز كريم(.)4
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[احلديث ]797 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي أنت الذي تفيض
سيبك عىل من ال يسألك وعىل اجلاحدين بربوبيتك ،فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن
اخللق لك واألمر إليك؟ تباركت وتعاليت يا رب العاملي(.)1
[احلديث ]798 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :سيدي عبدك ببابك أقامته
اخلصاصة بي يديك ،يقرع باب إحسانك بدعائه ويستعطف مجيل نظرك بمكنون رجائه،
فال تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول ،فقد دعوتك هبذا الدعاء وأنا أرجو
سائل وال ينقصك ٌ
أال تردين معرفة منيبرأفتك ورمحتك ..إهلي أنت الذي الحيفيك ٌ
نائل؛
أنت كام تقول وفوق ما نقول(.)2
[احلديث ]799 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم إين أسألك صربا
مجيال وفرجا قريبا وقوال صادقا وأجرا عظيام ،أسألك يا رب من اخلري كله ما علمت منه
وما مل أعلم ..أسألك اللهم من خري ما سألك منه عبادك الصاحلون(.)3
[احلديث ]800 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :يا خري من سئل وأجود
من أعطى ،أعطني سؤِل يف نفيس وأهيل ووالدي وولدي وأهل حزانتي وإخواين فيك،
وأرغد عيِش وأظهر مرويت وأصلح مجيع أحواِل ،واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت
عمله ،وأمتمت عليه نعمتك ورضيت عنه ،وأحييته حياة طيبة يف أدوم الرسور وأسبغ
الكرامة وأتم العيش ،إنك تفعل ما تشاء وال يفعل ما يشاء غريك(.)4
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[احلديث ]801 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم خصني منك بخاصة
ذكرك ،وال جتعل شيئا مما أتقرب به يف آناء الليل وأطراف النهار رياء وال سمعة وال أرشا
وال بطرا واجعلني لك من اخلاشعي(.)1
[احلديث ]802 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم أعطني السعة يف
الرزق ،واألمن يف الوطن ،وقرة العي يف األهل واملال والولد واملقام يف نعمك عندي،
والصحة يف اجلسم والقوة يف البدن والسالمة يف الدين ،واستعملني بطاعتك وطاعة
رسولك حممد  أبدا ما استعمرتني ،واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا يف كل خري
أنزلته وتنزله يف شهر رمضان يف ليلة القدر وما أنت منزله يف كل سنة ،من رمحة تنرشها
وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها ،وارزقني حج بيتك
احلرام يف عامي هذا ويف كل عام ،وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع ،وارصف عني
يا سيدي األسواء ،واقض عني الدين والظالمات حتى ال أتأذى بِشء منه ،وخذ عني
بأسامع وأبصار أعدائي وحسادي والباغي عيل وانرصين عليهم ،وأقر عيني وفرح قلبي،
واجعل ِل من مهي وكريب فرجا وخمرجا ،واجعل من أرادين بسوء من مجيع خلقك حتت
قدمي ،واكفني رش الشيطان ورش السلطان وسيئات عميل ،وطهرين من الذنوب كلها،
وأجرين من النار بعفوك وأدخلني اجلنة برمحتك ،وأحلقني بأوليائك الصاحلي حممد وآله
األبرار الطيبي الطاهرين األخيار صلواتك عليهم وعىل أجسادهم وأرواحهم ورمحة اهلل
وبركاته(.)2

( )2مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )1مصباح املتهجد :ص  582ح .691
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[احلديث ]803 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي وسيدي وعزتك
وجاللك لئن طالبتني بذنويب الطالبنك بعفوك ،ولئن طالبتني بلؤمي الطالبنك بكرمك،
ولئن أدخلتني النار الخربن أهل النار بحبي لك(.)1
[احلديث ]804 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي وسيدي إن كنت ال
تغفر إال ألوليائك وأهل طاعتكفإىل من يفزع املذنبون؟ وإن كنت التكرم إالأهل الوفاء
بك فبمن يستغيث املسيؤون؟(.)2
[احلديث ]805 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :إهلي إن أدخلتني النار ففي
ذلك رسور عدوك ،وإن أدخلتني اجلنة ففي ذلك رسور نبيك ،وأنا واهلل أعلم أن رسور
نبيك أحب إليك من رسور عدوك(.)3
[احلديث ]806 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم إين أسألك أن متأل
قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيامنا بك وفرقا منك وشوقا إليك ،يا ذا اجلالل
واإلكرام ،حبب إِل لقاءك وأحبب لقائي ،واجعل ِل يف لقائك الراحة والفرج والكرامة(.)4
[احلديث ]807 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم أحلقني بصالح من
مىض واجعلني من صالح من بقي ،وخذ يب سبيل الصاحلي وأعني عىل نفيس بام تعي به
الصاحلي عىل أنفسهم ،واختم عميل بأحسنه واجعل ثوايب منه اجلنة برمحتك ،وأعني عىل
صالح ما أعطيتني ،وثبتني يا رب وال تردين يف سوء استنقذتني منه يا رب العاملي(.)5

( )1مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )4مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )2مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )5مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )3مصباح املتهجد :ص  582ح .691
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[احلديث ]808 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم إين أسألك إيامنا ال
أجل له دون لقائك ،أحيني ما أحييتني عليه وتوفني إذا توفيتني عليه ،وابعثني إذا بعثتني
عليه وأبرئ قلبي من الرياء والشك والسمعة يف دينك حتى يكون عميل خالصا لك(.)1
[احلديث ]809 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم أعطني بصرية يف
دينك وفهام يف حكمك وفقها يف علمك ،وكفلي من رمحتك وورعا حيجزين عن معاصيك
وبيض وجهي بنورك واجعل رغبتي فيام عندك ،وتوفني يف سبيلك وعىل ملة رسولك
.)2(
[احلديث ]810 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم إين أعوذ بك من
الكسل والفشل واهلم واجلبن والبخل والغفلة والقسوة والذلة واملسكنة والفقر والفاقة
وكل بلية ،والفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وأعوذ بك من نفس ال تقنع وبطن ال يشبع
وقلب ال خيشع ودعاء ال يسمع وعمل الينفع ،وأعوذ بك يا رب عىل نفيس وديني وماِل
وعىل مجيع ما رزقتني من الشيطان الرجيم إنك أنت السميع العليم(.)3
[احلديث ]811 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم إنه ال جيريين منك
أحدٌ وال أجد من دونك ملتحدا ،فال جتعل نفيس يف يشء من عذابك ،وال تردين هبلكة وال
تردين بعذاب أليم(.)4
[احلديث ]812 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم تقبل مني وأعل
ذكري وارفع درجتي وحط وزري وال تذكرين بخطيئتي ،واجعل ثواب جمليس وثواب

( )1مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )3مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )2مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )4مصباح املتهجد :ص  582ح .691
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منطقي وثواب دعائي رضاك واجلنة ،أعطني يا رب مجيع ما سألتك وزدين من فضلك ،إين
راغب يا رب العاملي(.)1
إليك
ٌ
[احلديث ]813 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم إنك أنزلت يف
كتابك أن نعفو عمن ظلمنا ،وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنك أوىل بذلك منا ،وأمرتنا أال
نرد سائال عن أبوابنا وقد جئتك سائال فال تردين إالبقضاء حاجتي ،وأمرتنا باإلحسان إىل
ما ملكت أيامننا ونحن أرقاؤك فأعتق رقابنا من النار(.)2
[احلديث ]814 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :يا مفزعي عند كربتي ،ويا
غوثي عند شديت ،إليك فزعت وبك استغثت ولذت ،ال ألوذ بسواك وال أطلب الفرج
إالمنك ،فصل عىل حممد وآل حممد فأغثني وفرج عني ،يا من يقبل اليسري ويعفو عن
الكثري ،اقبل مني اليسري واعف عني الكثري إنك أنت الرحيم الغفور(.)3
[احلديث ]815 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف السحر :اللهم إين أسألك إيامنا
تبارش به قلبي ،ويقينا حتى أعلم أنه لنيصيبني إالما كتبت ِل ،ورضني منالعيش بام
قسمت ِل يا أرحم الرامحي(.)4
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]816 :قال اإلمام الباقر يويص بعض أصحابه :تعرض للرمحة وعفو اهلل
بحسن املراجعة ،واستعن عىل حسن املراجعة بخالص الدعاء واملناجاة يف الظلم(.)5
[احلديث ]817 :قال اإلمام الباقر :ينادي مناد حي يميض ثلث الليل :يا باغي اخلري

( )1مصباح املتهجد :ص  582ح .691
( )2مصباح املتهجد :ص  582ح .691

( )4مصباح املتهجد :ص  582ح .691
( )5حتف العقول :ص  ،285بحار األنوار.166/78 :

( )3مصباح املتهجد :ص  582ح .691

211

أقبل ،يا طالب الرش أقرص ،هل من تائب يتاب عليه؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل من
سائل فيعطى؟ حتى تطلع الشمس(.)1
[احلديث ]818 :قال اإلمام الباقر :إذا قمت بالليل من منامك فقل :احلمد هلل الذي
قدوس رب
سبوح
رد عيل روحي ألمحده وأعبده ..فإذا سمعت صوت الديوك فقل:
ٌ
ٌ
املالئكة والروح ،سبقت رمحتك غضبك ،ال إله إال أنت ،وحدك ال رشيك لك ،عملت
سوءا ،وظلمت نفيس فاغفر ِل وارمحني ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ..فإذا قمت فانظر يف
آفاق السامء وقل :اللهم إنه ال يواري عنك ٌ
أرض ذات
ليل ساج ،وال سام ٌء ذات أبراج ،وال ٌ
جلي ،تدلج بي يدي املدلج من خلقك،
مهاد ،وال
ٌ
بحر ٌ
ظلامت بعضها فوق بعض ،وال ٌ
تعلم خائنة األعي وما ختفي الصدور ،غارت النجوم ،ونامت العيون ،وأنت احلي القيوم،
ال تأخذك سن ٌة وال نو ٌم ،سبحان رب العاملي ،وإله املرسلي ،واحلمد هلل رب العاملي ..ثم
اختي َال ي
اقرأ اخلمس اآليات من آخر آل عمران﴿ :إي َّن ييف َخ ْل يق السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ض َو ْ
ف ال َّل ْي يل
َّ َ َ
والنَّه يار َآلي ٍ
ون اهللََّ يق َيا ًما َو ُق ُعو ًدا َوع ََىل ُجنُ ي ي
وِل ْاألَ ْل َب ي
ات يألُ ي
وهب ْم َو َي َت َفك َُّر َ
اب ا َّل يذي َن َي ْذ ُك ُر َ
ون ييف
َ
َ َ

ي
ي
َخ ْل يق السامو ي
اب الن ي
ات َو ْاألَ ْر ي
َّار َر َّبنَا إين ََّك َم ْن
ض َر َّبنَا َما َخ َل ْق َت َه َذا َباط ًال ُس ْب َحان ََك َفقنَا ع ََذ َ
َّ َ َ
َاديا ين ي
ي
ي
ي ي ي
ي
َادي لي ْ ي
إل َيام ين َأ ْن يآمنُوا
ُتدْ خ يل الن ََّار َف َقدْ َأ ْخزَ ْي َت ُه َو َما لل َّظامليَ م ْن َأن َْص ٍار َر َّبنَا إي َّننَا َسم ْعنَا ُمن ً ُ
بي َر ِّب ُك ْم َفآ َمنَّا َر َّبنَا َفاغ يْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َس ِّيئَاتينَا َوت ََو َّفنَا َم َع ْاألَ ْب َر يار َر َّبنَا َوآتينَا َما َوعَدْ َتنَا ع ََىل
ف املْيي َعا َد﴾ [آل عمران ،]194-190 :ثم استك وتوضأ،
ُر ُسلي َك َو َال ُخت يْزنَا َي ْو َم ا ْل يق َيا َم ية إين ََّك َال ُختْلي ُ
فإذا وضعت يدك يف املاء ،فقل :بسم اهلل وباهلل ،اللهم اجعلني من التوابي ،واجعلني من
املتطهرين ..فإذا فرغت فقل( :احلمد هلل رب العاملي) ..فإذا قمت إىل صالتك فقل :بسم

( )1دعائم اإلسالم.210/1 :
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اهلل وباهلل ،وإىل اهلل ومن اهلل ،وما شاء اهلل ،وال حول وال قوة إالباهلل ،اللهم اجعلني من زوار
بيتك وعامر مساجدك ،وافتح ِل باب توبتك ،وأغلق عني باب معصيتك وكل معصية،
احلمد هلل الذي جعلني ممن يناجيه ،اللهم أقبل عيل بوجهك ،جل ثناؤك ..ثم افتتح الصالة
بالتكبري(.)1
[احلديث ]819 :قال اإلمام الباقر :القنوت يف الوتر كقنوتك يوم اجلمعة ،تقول يف
دعاء القنوت :اللهم تم نورك فهديت فلك احلمد ربنا ،وبسطت يدك فأعطيت فلك احلمد
ربنا ،وعظم حلمك فعفوت فلك احلمد ربنا ،وجهك أكرم الوجوه ،وجهتك خري اجلهات،
وعطيتك أفضل العطيات وأهنؤها ،تطاع ربنا فتشكر ،وتعىص ربنا فتغفر ملن شئت ،جتيب
املضطر ،وتكشف الرض ،وتشفي السقيم ،وتنجي من الكرب العظيم ،ال جيزي بآالئك
أحدٌ  ،وال حييص نعامءك قول قائل ..اللهم إليك رفعت األبصار ،ونقلت األقدام ،ومدت
األ عناق ،ورفعت األيدي ،ودعيت باأللسن؛ وحتوكم إليك يف األعامل ،ربنا اغفر لنا
وارمحنا ،وافتح بيننا وبي خلقك باحلق ،وأنت خري الفاحتي ..اللهم إليك نشكو غيبة نبينا،
وشدة الزمان علينا ،ووقوع الفتن ،وتظاهر األعداء ،وكثرة عدونا ،وقلة عددنا ،فافرج ذلك
يا رب بفتح منك تعجله ،ونرص منك تعزه ،وإمام عدل تظهره ،إله احلق رب العاملي ..ثم
تقول يف قنوت الوتر بعد هذا( :أستغفر اهلل وأتوب إليه) سبعي مرة ،وتعوذ باهلل من النار
كثريا ..وتقول يف دبر الوتر بعد التسليم( :سبحان اهلل ريب امللك القدوس العزيز احلكيم)
ثالث مرات( ،احلمد لرب الصباح ،احلمد لفالق اإلصباح) ثالث مرات(.)2

( )1الكايف 445/3 :و.538/2

( )2األماِل للصدوق :ص .474
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[احلديث ]820 :قال اإلمام الباقر :من داوم عىل صالة الليل والوتر ،واستغفر اهلل
يف كل وتر سبعي مرة ،ثم واظب عىل ذلك سنة ،كتب من املستغفرين باألسحار(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]821 :قال اإلمام الصادق :من بات عىل وضوء بات وفراشه مسجده،
فإن حتفف وصىل ثم ذكر اهلل ،مل يسأل اهلل شيئا إال أعطاه(.)2
مسلم
[احلديث ]822 :قال اإلمام الصادق :إن يف الليل لساعة ،ما يوافقها عبدٌ
ٌ
يصيل ويدعو اهلل عز وجل فيها ،إال استجيب له يف كل ليلة ،قيل :أصلحك اهلل ،فأي ساعة
هي من الليل؟ قال :إذا مىض نصف الليل ،يف السدس األول من النصف الباقي(.)3
[احلديث ]823 :قال اإلمام الصادق :من تطهر ثم أوى إىل فراشه بات وفراشه
كمسجده ،فإن قام من الليل فذكر اهلل تناثرت عنه خطاياه ،فإن قام من آخر الليل فتطهر
وصىل ركعتي ومحد اهلل وأثنى عليه وصىل عىل النبي  ،مل يسأل اهلل شيئا إال أعطاه ،إما أن
خري له منه(.)4
يعطيه الذي يسأله بعينه ،وإما أن يدخر له ما هو ٌ
[احلديث ]824 :قال اإلمام الصادق :كان فيام ناجى اهلل عز وجل به موسى عليه
السالم أن قال له :يا موسى ،كذب من زعم أنه حيبني فإذا جنه الليل نام عني؛ أليس كل
مطلع عىل أحبائي ،إذا جنهم الليل حولت أبصارهم من
حمب حيب خلوة حبيبه؟! ها أنا ذا
ٌ
قلوهبم ،ومثلت عقوبتي بي أعينهم ،خياطبوين عن املشاهدة ،ويكلموين عن احلضور ،يا

( )1تفسري العيايش.165/1 :

( )3الكايف 667/3 :و ،678/2هتذيب األحكام.117/2 :

( )2املحاسن.118/1 :

( )4الكايف.668/3 :
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موسى هب ِل من قلبك اخلشوع ،ومن بدنك اخلضوع ،ومن عينيك الدموع يف ظلم الليل،
وادعني؛ فإنك جتدين قريبا جميبا(.)1
[احلديث ]825 :قال اإلمام الصادق :إذا أردت أن تقوم إىل صالة الليل فقل :اللهم
إين أتوجه إليك بنبيك نبي الرمحة وآله ،وأقدمهم بي يدي حوائجي ،فاجعلني هبم وجيها
يف الدنيا واآلخرة ومن املقربي ،اللهم ارمحني هبم وال تعذبني هبم ،واهدين هبم وال تضلني
هبم ،وارزقني هبم وال حترمني هبم ،واقض ِل حوائجي للدنيا واآلخرة ،إنك عىل كل يشء
عليم(.)2
قدير ،وبكل يشء ٌ
ٌ
[احلديث ]826 :عن عبد الرمحن بن احلجاج ،قال :كان اإلمام الصادق إذا قام آخر
الليل يرفع صوته حتى يسمع أهل الدار ويقول :اللهم أعني عىل هول املطلع ،ووسع عيل
ضيق املضجع ،وارزقني خري ما قبل املوت ،وارزقني خري ما بعد املوت(.)3
[احلديث ]827 :قال اإلمام الصادق :إن أفضل ما دعوتم اهلل باألسحار ،قال اهلل
تعاىلَ ﴿ :وبي ْاألَ ْس َح يار ُه ْم َي ْس َتغ يْف ُر َ
ون﴾ [الذاريات.)4( ]18 :
[احلديث ]828 :قال اإلمام الصادق :عليكم بالدعاء واإلحلاح عىل اهلل عز وجل
يف الساعة التي ال خييب اهلل عز وجل فيها برا وال فاجرا ،قيل :جعلت فداك! وأي ساعة
هي؟ قال :هي الساعة التي دعا فيها أيوب وشكا إىل اهلل عز وجل بليته ،فكشف اهلل عز
وجل ما به من رض ،ودعا فيها يعقوب فرد اهلل يوسف وكشف اهلل كربته ،ودعا فيها حممدٌ
 فكشف اهلل عز وجل كربته ،ومكنه من أكتاف املرشكي بعد اليأس ،أنا ضام ٌن أن ال
خييب اهلل عز وجل يف ذلك الوقت برا وال فاجرا ،الرب يستجاب له يف نفسه وغريه ،والفاجر

( )1األماِل للصدوق :ص .438

( )3الكايف ،539/2 :من ال حيرضه الفقيه.480/1 :

( )2من ال حيرضه الفقيه.483/1 :

( )4قصص األنبياء :ص  188عن الفضل بن أيب قرة.
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يستجاب له يف غريه ،ويرصف اهلل إجابته إىل وِل من أوليائه ،فاغتنموا الدعاء يف ذلك
الوقت(.)1
[احلديث ]829 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عز وجلَ ﴿ :وبي ْاألَ ْس َح يار ُه ْم

َي ْس َتغ يْف ُر َ
ون﴾ [الذاريات :]18 :يف الوتر يف آخر الليل سبعي مرة(.)2

[احلديث ]830 :قال اإلمام الصادق :القنوت يف الفريضة الدعاء ،ويف الوتر
االستغفار(.)3
موقت
[احلديث ]831 :سئل اإلمام الصادق عن القنوت يف الوتر ،هل فيه يش ٌء
ٌ
يتبع ويقال؟ فقال :ال ،أثن عىل اهلل عز وجل وصل عىل النبي  ،واستغفر لذنبك العظيم،
عظيم(.)4
ثم قال :كل ذنب
ٌ
[احلديث ]832 :قال اإلمام الصادق :استغفر اهلل يف الوتر سبعي مرة ،تنصب يدك
اليرسى وتعد باليمنى االستغفار(.)5
[احلديث ]833 :قال اإلمام الصادق :من قال آخر قنوته يف الوتر( :أستغفر اهلل
وأتوب إليه) مئة مرة أربعي ليلة ،كتبه اهلل من املستغفرين باألسحار(.)6
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]834 :قال اإلمام الكاظم :من أراد أن يقوم من ليله للصالة فال يذهب
به النوم ،فليقل حي يأوي إىل فراشه :اللهم ال تؤمني مكرك ،وال تنسني ذكرك ،وال تول
عني وجهك ،وال هتتك عني سرتك ،وال تأخذين عىل متردي ،وال جتعلني من الغافلي،

( )1األماِل للطوس :ص .699

( )4الكايف ،450/3 :هتذيب األحكام.131/2 :

( )2هتذيب األحكام ،130/2 :علل الرشائع :ص .364

( )5من ال حيرضه الفقيه ،489/1 :علل الرشائع :ص .364

( )3الكايف 340/3 :وص  ،450هتذيب األحكام.131/2 :

( )6بحار األنوار 224/87 :عن املصباح للكفعمي.
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وأيقظني من رقديت ،وسهل ِل القيام يف هذه الليلة يف أحب األوقات إليك ،وارزقني فيها
الصالة والشكر والدعاء ،حتى أسألك فتعطيني ،وأدعوك فتستجيب ِل ،وأستغفرك فتغفر
ِل ،إنك أنت الغفور الرحيم(.)1

( )1فالح السائل :ص  ،499مصباح املتهجد :ص .123
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ثالثا ـ ما ورد حول أزمنة الشعائر
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية اخلاصة بـ [أزمنة الشعائر] ،ونقصد هبا األزمنة التي متارس فيها الشعائر
التعبدية ،باعتبارها مل تقم إال إلقامة ذكر اهلل وتعظيمه ،كام قال تعاىل عن الصالة﴿ :إينَّنيي َأنَا
ي

يي

الص َال َة لذك يْري﴾ [طه]14 :
اهللَُّ َال إي َل َه إي َّال َأنَا َفا ْع ُبدْ يين َو َأق يم َّ

وننبه إىل أنا خصصنا مبحثا خاصا باألزمنة املباركة ،وهي أزمنة قد تقام فيها الشعائر
أيضا ،وميزناها عنها ،باعتبار الشعائر فيها ليست عامة للجميع ،ولكن مع ذلك يمكن أن
ينال غريهم فضلها ،مثل يوم عرفة الذي هو زمن مبارك ،تقام فيه الشعائر اخلاصة باحلجاج،
لكن غريهم يمكن أن ينال ذلك الفضل أيضا بكثرة ذكره ودعائه وتوجهه إىل اهلل تعاىل.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]835 :قال رسول اهلل  :ثالثة مواطن ال ترد فيها دعوةٌٌ :
رجل يكون
يف برية حيث ال يراه أحدٌ  ،فيقوم فيصيل ،فيقول اهلل عز وجل ملالئكته :أرى عبدي هذا يعلم
أن له ربا يغفر الذنوب ،فانظروا ما ذا يطلب ،فتقول املالئكة :أي رب ،رضاك ومغفرتك،
ٌ
ورجل يكون معه فئ ٌة فيفر عنه أصحابه ،ويثبت هو يف
فيقول :اشهدوا أين قد غفرت له..
مكانه ،فيقول اهلل للمالئكة :انظروا ما يطلب عبدي ،فتقول املالئكة :يا رب ،بذل مهجته
ٌ
ورجل يقوم من آخر الليل ،فيقول
لك يطلب رضاك ،فيقول :اشهدوا أين قد غفرت له..
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اهلل للمالئكة :اشهدوا أين قد غفرت له(.)1
[احلديث ]836 :قال رسول اهلل  :ساعتان ال ترد عىل داع دعوته :حي تقام
الصالة ،ويف الصف يف سبيل اهلل(.)2
[احلديث ]837 :قال رسول اهلل  :ثنتان ال تردان ،أو قلام تردان :الدعاء عند
النداء ،وعند البأس حي يلحم بعضهم بعضا(.)3
[احلديث ]838 :قال رسول اهلل  :ساعتان تفتح فيهام أبواب السامء ،فلم ترد فيهام
دعوةٌ :حضور الصالة ،وعند الزحف للقتال(.)4
[احلديث ]839 :قال رسول اهلل  :حتروا الدعاء يف الفيايف ،وثالث ٌة ال يرد
دعاؤهم :عند النداء ،وعند الصف يف سبيل اهلل ،وعند نزول القطر(.)5
[احلديث ]840 :قال رسول اهلل  :ثالث ساعات للمرء املسلم ،ما دعا فيهن إال
استجيب له ،ما مل يسأل قطيعة رحم أو مأثام ،قيل :يا رسول اهلل ،أية ساعة؟ قال :حي يؤذن
املؤذن بالصالة حتى يسكت ،وحي يلتقي الصفان حتى حيكم اهلل بينهام ،وحي ينزل املطر
حتى يسكن(.)6
[احلديث ]841 :قال رسول اهلل  :تفتح أبواب السامء ،ويستجاب الدعاء يف
أربعة مواطن :عند التقاء الصفوف ،وعند نزول الغيث ،وعند إقامة الصالة ،وعند رؤية
الكعبة(.)7

( )1أسد الغابة ،270/2 :معرفة الصحابة أليب نعيم.1102/2 :

( )5حلية األولياء.363/6 :

( )2صحيح ابن حبان ،61/5 :املعجم الكبري160/6 :؛ مكارم

( )6حلية األولياء.320/9 :

األخالق ،66/2 :األماِل للشجري.235/1 :

( )7السنن الكربى ،502/3 :املعجم الكبري169/8 :؛ األماِل

( )3أبو داوود ،21/3 :الدارمي ،288/1 :احلاكم.313/1 :

للشجري.226/1 :

( )4حلية األولياء ،363/6 :صحيح ابن حبان.5/5 :
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[احلديث ]842 :قال رسول اهلل  :تفتح أبواب السامء خلمس :لقراءة القرآن،
وللقاء الزحفي ،ولنزول القطر ،ولدعوة املظلوم ،ولألذان(.)1
[احلديث ]843 :قال رسول اهلل  :إذا أذن باألذان ،فتحت أبواب السامء،
واستجيب الدعاء(.)2
[احلديث ]844 :قال رسول اهلل  :إذا نودي بالصالة أدبر الشيطان فيام بينه وبي
الروحاء حتى ال يسمع صوت التأذين ،وفتحت أبواب السامء وأبواب اجلنان ،واستجيب
الدعاء(.)3
[احلديث ]845 :قال رسول اهلل  :إذا نادى املنادي فتحت أبواب السامء
كرب أو شد ٌة فليتحي املنادي ،فإذا كرب كرب ،وإذا تشهد
واستجيب الدعاء ،فمن نزل به ٌ
تشهد ،وإذا قال :حي عىل الصالة ،قال :حي عىل الصالة ،وإذا قال :حي عىل الفالح ،قال:
حي عىل الفالح ،ثم يقول :اللهم رب هذه الدعوة الصادقة املستجابة ،املستجاب هلا دعوة
احلق وكلمة التقوى ،أحينا عليها وأمتنا عليها ،وابعثنا عليها ،واجعلنا من خيار أهلها أحياء
وأمواتا ،ثم يسأل اهلل حاجته(.)4
[احلديث ]846 :قال رسول اهلل  :إذا سمعتم املؤذن يؤذن فقولوا :اللهم افتح
أقفال قلوبنا بذكرك ،وأمتم علينا نعمتك من فضلك ،واجعلنا من عبادك الصاحلي(.)5

( )1املعجم األوسط ،66/6 :املعجم الصغري.169/1 :

( )4احلاكم ، 731/1 :عمل اليوم والليلة البن السني :ص .39

( )2حلية األولياء.308/6 :

( )5عمل اليوم والليلة البن السني :ص .40

( )3املعجم األوسط.83/9 :
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[احلديث ]847 :قال رسول اهلل  :من قال حي يسمع املؤذن :أشهد أن ال إله إال
اهلل  ،وحده ال رشيك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ،رضيت باهلل ربا ،وبمحمد رسوال،
وباإلسالم دينا ،غفر له ذنبه(.)1
[احلديث ]848 :قال رسول اهلل  :من سمع النداء فقال :أشهد أن ال إله إال اهلل،
وحده ال رشيك له ،وأن حممدا عبده ورسوله ،اللهم صل عليه وبلغه درجة الوسيلة عندك،
واجعلنا يف شفاعته يوم القيامة ،وجبت له الشفاعة(.)2
[احلديث ]849 :قال رسول اهلل  :من قال حي يسمع النداء :اللهم رب هذه
الدعوة التامة ،والصالة القائمة ،آت حممدا الوسيلة والفضيلة ،وابعثه مقاما حممودا الذي
وعدته ،حلت له شفاعتي يوم القيامة(.)3
[احلديث ]850 :قال رسول اهلل  :إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ،ثم
صلوا عيل؛ فإنه من صىل عيل صالة صىل اهلل عليه هبا عرشا ،ثم سلوا اهلل ِل الوسيلة؛ فإهنا
منزل ٌة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد اهلل ،وأرجو أن أكون أنا هو ،فمن سأل ِل الوسيلة
حلت له الشفاعة(.)4
[احلديث ]851 :عن أم سلمة ،قالت :علمني رسول اهلل  أن أقول عند أذان
املغرب :اللهم ،إن هذا إقبال ليلك ،وإدبار هنارك ،وأصوات دعاتك ،فاغفر ِل(.)5
[احلديث ]852 :قال رسول اهلل  :إذا نادى املنادي فتحت أبواب السامء،
كرب أو شد ٌة فليتحي املنادي ،فإذا كرب كرب وإذا تشهد
واستجيب الدعاء؛ فمن نزل به ٌ

( )1مسلم ، 290/1 :أبو داود ، 145/1 :النسائي.26/2 :

( )4مسلم ، 288/1 :أبو داود ، 144/1 :الرتمذي.586/5 :

( )2املعجم الكبري :ج  12ص .4 66

( )5أبو داود ، 146/1 :احلاكم.314/1 :

( )3البخاري ، 222/1 :أبو داود ، 146/1 :الرتمذي.413/1 :
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تشهد ،وإذا قال :حي عىل الصالة ،قال :حي عىل الصالة ،وإذا قال :حي عىل الفالح ،قال:
حي عىل الفالح ،ثم يقول :اللهم رب هذه الدعوة الصادقة املستجابة ،املستجاب هلا ،دعوة
احلق وكلمة التقوى ،أحينا عليها وأمتنا عليها ،وابعثنا عليها ،واجعلنا من خيار أهلها أحياء
وأمواتا ،ثم يسأل اهلل حاجته(.)1
[احلديث ]853 :عن عبد اهلل بن عمرو ،أن رجال قال :يا رسول اهلل ،إن املؤذني
يفضلوننا ،فقال رسول اهلل  :قل كام يقولون ،فإذا انتهيت فسل تعطه(.)2
[احلديث ]854 :قال رسول اهلل  :ال يرد الدعاء بي األذان واإلقامة(.)3
مستجاب؛
[احلديث ]855 :قال رسول اهلل  :الدعاء بي األذان واإلقامة
ٌ
فادعوا(.)4
[احلديث ]856 :قيل لرسول اهلل  :أي الدعاء أسمع؟ قال :جوف الليل اآلخر،
ودبر الصلوات املكتوبات(.)5
[احلديث ]857 :قال رسول اهلل  :كل صالة ال يدعى فيها للمؤمني واملؤمنات،
فصالة خداج(.)6
[احلديث ]858 :قال رسول اهلل  :صلوا صالة الصبح ،ثم سلوا اهلل حوائجكم
البتة(.)7
[احلديث ]859 :قال رسول اهلل  :إن من الدعاء املستجاب الذي ال يرد ،الدعاء

( )1احلاكم ،731/1 :حلية األولياء.213/10 :

( )4مسند أيب يعىل ،15/6 :أمحد ،5 312/6 :صحيح ابن خزيمة:

( )2أبو داوود ،166/1 :أمحد.580/2 :

.222/1

( )3أبو داوود ،166/1 :الرتمذي 616/1 :و577/5؛ الدعوات:

( )5الرتمذي.526/5 :

ص  ،36بحار األنوار.368/93 :

( )6الفردوس.259/3 :
( )7تاريخ دمشق.205/65 :
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بي املغرب والعشاء(.)1
[احلديث ]860 :قال رسول اهلل  :من كان طالبا إىل اهلل عز وجل حاجة يف أمر
دنياه وآخرته ،فليطلبها يف العشاء اآلخرة؛ فإهنا صال ٌة مل يصلها أحدٌ من األمم قبلكم(.)2
[احلديث ]861 :عن عوف بن مالك األشجعي ،قال :قمت مع رسول اهلل  ليلة،
فقام فقرأ سورة البقرة ،ال يمر بآية رمحة إال وقف فسأل ،وال يمر بآية عذاب إال وقف
فتعوذ(.)3
[احلديث ]862 :عن جبري بن مطعم ،قال :كان النبي  إذا افتتح الصالة قال :اهلل
أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال ـ ثالث مرات ـ اللهم إين أعوذ بك
من الشيطان الرجيم ،من مهزه ونفثه ونفخه(.)4
[احلديث ]863 :عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل  إذا استفتح الصالة قال:
سبحانك اللهم وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إله غريك(.)5
[احلديث ]864 :عن ابن عمر ،قال :كان رسول اهلل  إذا استفتح الصالة قال:
وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض ،حنيفا مسلام وما أنا من املرشكي ،سبحانك
اللهم وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إله غريكُ ﴿ ،ق ْل إي َّن َص َال ييت َو ُن ُسكيي
ت و َأنَا َأو ُل املُْ ي ي
ي ي
اي َو َمم َ يايت هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ َال َ ي
رش َ
سلميَ ﴾ [األنعام-162 :
يك َل ُه َوبي َذل َك ُأم ْر ُ َ َّ
َوحمَ ْ َي َ
ْ
.)6( ]163

()1كنز العامل 110/2 :عن أيب الشيخ.

( )4احلاكم ،360/1 :أبو داود.203/1 :

( )2الفردوس.516/3 :

( )5أبو داود ، 206/1 :الرتمذي ، 11/2 :ابن ماجة. 265/1 :

( )3أبو داود ،231/1 :الدارمي.318/1 :

( )6الدعاء للطرباين :ص  ، 172املعجم الكبري.4 271/12 :
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[احلديث ]865 :قال اإلمام عيل :كان النبي  إذا استفتح الصالة قال :ال إله إال
أنت سبحانك ،ظلمت نفيس وعملت سوء ،فاغفر ِل ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت(.)1
[احلديث ]866 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا قام إىل الصالة قال﴿ :
وجه ُت وج يهي لي َّل يذي َف َطر السامو ي
ات َو ْاألَ ْر َض َحنيي ًفا َو َما َأنَا يم َن املُْ ْ ي
رشكييَ ﴾ [األنعام ،]79 :إن
َ َّ َ َ
َ َّ ْ َ ْ َ
ي
اي َو َمم َ يايت هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ َال َ ي
رش َ
ت َو َأنَا َأ َّو ُل
يك َل ُه َوبي َذلي َك ُأ يم ْر ُ
﴿ ُق ْل إي َّن َص َال ييت َو ُن ُسكي َوحمَ ْ َي َ

املُْ ْسلي يميَ ﴾ [األنعام ،]163-162 :اللهم أنت امللك ال إله إال أنت ،أنت ريب وأنا عبدك ،ظلمت
نفيس ،واعرتفت بذنبي ،فاغفر ِل ذنويب مجيعا ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،واهدين ألحسن
األخالق ،ال ُّيدي ألحسنها إال أنت ،وارصف عني سيئها ،ال يرصف عني سيئها إال أنت،
لبيك وسعديك ،واخلري كله يف يديك ،والرش ليس إليك ،أنا بك وإليك ،تباركت وتعاليت،
أستغفرك وأتوب إليك(.)2
[احلديث ]867 :عن أيب امامة ،قال :قيل لرسول اهلل  :أي الدعاء أسمع؟ قال:
جوف الليل اآلخر ،ودبر الصلوات املكتوبات(.)3
[احلديث ]868 :قال رسول اهلل  :إذا صليتم الصبح فافزعوا إىل الدعاء(.)4
[احلديث ]869 :عن ثوبان ،قال :كان رسول اهلل  إذا انرصف من صالته استغفر
ثالثا وقال :اللهم أنت السالم ومنك السالم ،تباركت ذا اجلالل واإلكرام(.)5

( )1السنن الكربى. 50/2 :

( )4تاريخ بغداد.155/12 :

( )2الرتمذي 486/5 :و  ، 3423مسلم.534/1 :

( )5مسلم ،414/1 :الرتمذي ،98/2 :ابن ماجة.300/1 :

( )3الرتمذي ،527/5 :النسائي.32/6 :
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[احلديث ]870 :عن أيب مالك األشجعي عن أبيه ،قال :كان الرجل إذا أسلم علمه
النبي  الصالة ،ثم أمره أن يدعو هبؤالء الكلامت :اللهم اغفر ِل وارمحني ،واهدين
وعافني وارزقني(.)1
[احلديث ]871 :عن املغرية ،أن النبي  كان يقول يف دبر كل صالة مكتوبة :ال
قدير ،اللهم ال مانع
إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،وهو عىل كل يشء ٌ
ملا أعطيت وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد(.)2
[احلديث ]872 :عن جابر ،قال :علمني رسول اهلل  أن أقول خلف كل صالة:
قدير ،اللهم اغفر
ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء ٌ
ِل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما أبديت وما أخفيت ،أنت إهلي ال إله
إال أنت(.)3
[احلديث ]873 :عن أيب سعيد اخلدري ،أن رسول اهلل  كان يقول قبل القراءة:
أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(.)4
[احلديث ]874 :عن عوف بن مالك ،قال :قمت مع رسول اهلل  ليلة ،فقام فقرأ
سورة البقرة ،ال يمر بآية رمحة إالوقف فسأل ،وال يمر بآية عذاب إالوقف فتعوذ ،ثم ركع
بقدر قيامه ،يقول يف ركوعه( :سبحان ذي اجلربوت وامللكوت والكربياء والعظمة) ثم
سجد بقدر قيامه ،ثم قال يف سجوده مثل ذلك ،ثم قام فقرأ بآل عمران ،ثم قرأ سورة
سورة(.)5

( )1مسلم.2073/4 :

( )4املصنف لعبد الرزاق ، 86/2 :وسائل الشيعة. 135/6 :

( )2البخاري 289/1 :و ،2332/5مسلم.414/1 :

( )5أبو داود ، 231/1 :النسائي ،223/2 :أمحد.5 256/9 :

( )3الدعاء للطرباين :ص .215
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[احلديث ]875 :عن عائشة ،قالت :كان النبي  يكثر أن يقول يف ركوعه
وسجوده( :سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ،اللهم اغفر ِل) ،يتأول القرآن(.)1
[احلديث ]876 :قال اإلمام عيل :كان النبي  إذا ركع قال :اللهم لك ركعت،
وبك آمنت ،ولك أسلمت ،أنت ريب ،خشع سمعي وبرصي ،وخمي وعظمي وعصبي ،وما
استقلت به قدمي ،هلل رب العاملي(.)2
[احلديث ]877 :عن أنس ،قال :كان رسول اهلل  إذا قىض صالته مسح جبهته
بيده اليمنى ،ثم يقول :بسم اهلل الذي ال إله إالهو ،الرمحن الرحيم ،اللهم أذهب عني اهلم
واحلزن(.)3
[احلديث ]878 :عن عبد اهلل بن الزبري ،قال :كان رسول اهلل  يقول يف دبر كل
صالة حي يسلم :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،وهو عىل كل يشء
قدير ،ال حول وال قوة إالباهلل ،ال إله إال اهلل وال نعبد إال إياه ،له النعمة وله الفضل وله
ٌ
الثناء احلسن ،ال إله إال اهلل خملصي له الدين ولو كره الكافرون(.)4
[احلديث ]879 :عن جابر ،قال :كان رسول اهلل  إذا قىض الصالة قال :اللهم
إين أسألك من اخلري كله ،ما علمت منه وما مل أعلم ،وأعوذ بك من الرش كله ،ما علمت
منه وما مل أعلم(.)5

( )1البخاري 282/1 :و ص  ، 274مسلم ، 350/1 :أبو داود:

( )3الدعاء للطرباين :ص  ،210املعجم األوسط ،66/3 :من ال

.232/1

حيرضه الفقيه.331/1 :

( ) 2مسلم535/1 :

( )4مسلم ،415/1 :أبو داود 82/2 :و ،1507النسائي.70/3 :
( )5الدعاء للطرباين :ص  ،208مسند الطياليس :ص .106
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[احلديث ]880 :عن معاذ ،أن رسول اهلل  أخذ بيده وقال :يا معاذ ،واهلل ،إين
ألحبك ،وأوصيك :ال تدعن يف دبر كل صالة تقول :اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك
وحسن عبادتك(.)1
[احلديث ]881 :عن أنس ،قال :كان رسول اهلل  يدعو يف أثر الصالة ،فيقول:
اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،وقلب ال خيشع ،ونفس ال تشبع ،ودعاء ال يسمع،
اللهم إين أعوذ بك من هؤالء األربع(.)2
[احلديث ]882 :عن أيب بردة األسلمي عن أبيه ،قال :كان رسول اهلل  إذا صىل
الصبح رفع صوته حتى يسمع أصحابه ،يقول( :اللهم أصلح ِل ديني الذي جعلته ِل
عصمة) ثالث مرات (اللهم أصلح ِل دنياي التي جعلت فيها معايش) ثالث مرات (اللهم
أصلح ِل آخريت التي جعلت إليها مرجعي) ثالث مرات (اللهم إين أعوذ برضاك من
سخطك ،وأعوذ بعفوك من نقمتك) ثالث مرات (اللهم أعوذ بك منك ،ال مانع ملا أعطيت
وال معطي ملا منعت ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد)(.)3
[احلديث ]883 :عن مسلم بن أيب بكرة ،قال :كان أيب يقول يف دبر الصالة( :اللهم
إين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب) ،فكنت أقوهلن ،فقال :أي بني عمن أخذت
هذا؟ قلت :عنك ،قال :إن رسول اهلل  كان يقوهلن يف دبر الصالة(.)4

( )1أبو داود ،86/2 :النسائي ،53/3 :أمحد.7 265/8 :

( )3األماِل للطوس :ص  ،158بحار األنوار134/86 :؛ النسائي:

( )2كنز الفوائد ،385/1 :بحار األنوار18/86 :؛ أبو داود،92/2 :

.73/3

النسائي.263/8 :

( )4النسائي ،74/3 :أمحد306/7 :وص  ،1 312صحيح ابن
خزيمة.367/1 :
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[احلديث ]884 :عن ابن عباس ،قال :كان رسول اهلل  يقول بعد التشهد :اللهم
إين أعوذ بك من عذاب جهنم ،وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك من فتنة الدجال،
وأعوذ بك من فتنة املحيا واملامت(.)1
[احلديث ]885 :عن أنس ،قال :كان رسول اهلل  إذا صىل بأصحابه أقبل عىل
القوم فقال :اللهم إين أعوذ بك من عمل خيزيني ،اللهم إين أعوذ بك من غنى يطغيني،
اللهم إين أعوذ بك من صاحب يرديني ،اللهم إين أعوذ بك من أمل يلهيني ،اللهم إين أعوذ
بك من فقر ينسيني(.)2
[احلديث ]886 :عن أيب أيوب األنصاري ،قال :ما صليت وراء نبيكم 
إالسمعته حي ينرصف من صالته يقول :اللهم اغفر ِل أخطائي وذنويب كلها ،اللهم
أنعمني وأحيني وارزقني ،واهدين لصالح األعامل واألخالق ،فإنه ال ُّيدي لصاحلها إال
أنت ،وال يرصف عن سيئها إال أنت(.)3
[احلديث ]887 :قال اإلمام عيل :كان النبي  إذا سلم من الصالة قال :اللهم
اغفر ِل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت وما أرسفت ،وما أنت أعلم به مني،
أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال إله إال أنت(.)4
[احلديث ]888 :قال رسول اهلل  :إن لصاحب القرآن عند كل ختمة دعوة
مستجابة(.)5
[احلديث ]889 :قال رسول اهلل  :من ختم القرآن فله دعو ٌة مستجاب ٌة(.)6
( )1أبو داود ،259/1 :الرتمذي ،525/5 :أمحد 521/1 :وص

( )4أبو داود ،83/2 :سنن الدار قطني ،297/1 :السنن الكربى:

.638

 ،264/2مسلم536/1 :؛ دعائم اإلسالم.170/1 :

( )2الدعاء للطرباين :ص  ،209مسند أيب يعىل.240/4 :

( )5شعب اإليامن ،376/2 :حلية األولياء.260/7 :

( )3احلاكم ،523/3 :املعجم الكبري.125/4 :

( )6املعجم الكبري ،259/18 :شعب اإليامن.376/2 :
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[احلديث ]890 :قال رسول اهلل  :إن لقارئ القرآن دعوة مستجابة؛ فإن شاء
صاحبها عجلها يف الدنيا ،وإن شاء أخرها إىل اآلخرة(.)1
[احلديث ]891 :عن زر بن حبيش ،قال :كان عبد اهلل بن مسعود قائام يصيل ،فلام
بلغ املئة من النساء ،قال له النبي  :سل تعطه ،فقال :اللهم إين أسألك إيامنا ال يرتد،
ونعيام ال ينفد ،ومرافقة نبيك يف أعىل جنة اخللد(.)2
[احلديث ]892 :قال رسول اهلل  :إذا سجدتم فاجتهدوا يف الدعاء ،فإنه قم ٌن أن
يستجاب لكم(.)3
[احلديث ]893 :قال رسول اهلل  :أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجدٌ ؛
فأكثروا الدعاء(.)4
[احلديث ]894 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :كان نبيكم  إذا كان ساجدا قال:
سبحانك وبحمدك ،أستغفرك وأتوب إليك(.)5
[احلديث ]895 :عن أيب هريرة ،قال :كان رسول اهلل  يقول يف سجوده :اللهم
اغفر ِل ذنبي كله ،دقه وجله ،وأوله وآخره ،وعالنيته ورسه(.)6
[احلديث ]896 :عن اإلمام عيل أن رسول اهلل  كان إذا سجد قال :اللهم لك
سجدت ،وبك آمنت ،ولك أسلمت ،سجد وجهي للذي خلقه وصوره ،وشق سمعه
وبرصه ،تبارك اهلل أحسن اخلالقي(.)7

( )1كنز العامل 513/1 :عن ابن مردويه.

( )5الدعاء للطرباين :ص  ،192املعجم األوسط ،124/10 :املعجم

( )2حلية األولياء ،257/6 :أمحد.173/2 :

الكبري.2 155/10 :

( )3النسائي ،218/2 :مسلم ،368/1 :أبو داوود.232/1 :

( )6مسلم ،350/1 :أبو داود ،232/1 :احلاكم.395/1 :

( )4مسلم ،350/1 :أبو داوود ،231/1 :النسائي226/2 :؛ بحار

( )7مسلم ،534/1 :الرتمذي ،486/5 :أبو داود.202/1 :

األنوار 216/86 :عن جامع البزنطي.

229

[احلديث ]897 :عن عائشة ،قالت :فقدت رسول اهلل  ليلة من الفراش،
فالتمسته ،فوقعت يدي عىل بطن قدميه ـ وهو يف املسجد ـ ومها منصوبتان ،وهو يقول:
اللهم أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ،ال أحيص ثناء
عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك(.)1
[احلديث ]898 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :كان رسول اهلل  إذا سجد قال:
اللهم سجد لك سوادي وخياِل ،وبك آمن فؤادي ،أبوء بنعمتك عيل ،وهذا ما جنيت عىل
نفيس ،يا عظيم يا عظيم اغفر ِل ،فإنه ال يغفر الذنوب العظيمة إالالرب العظيم(.)2
[احلديث ]899 :عن عائشة ،قالت :فقدت رسول اهلل  من مضجعه فجعلت
ألتمسه ،فوقعت يدي عليه وهو ساجدٌ  ،وهو يقول :اللهم اغفر ِل ما أرسرت وما
أعلنت(.)3
[احلديث ]900 :عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل  كان يقول يف سجوده :اللهم اغفر
ِل ذنبي كله ،دقه وجله ،وأوله وآخره ،وعالنيته ورسه(.)4
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]901 :قال رسول اهلل  :ارفعوا إليه أيديكم بالدعاء يف أوقات
صلواتكم؛ فإهنا أفضل الساعات ،ينظر اهلل عز وجل فيها بالرمحة إىل عباده ،جييبهم إذا
ناجوه ،ويلبيهم إذا نادوه ،ويستجيب هلم إذا دعوه(.)5

( )1مسلم ،352/1 :أبو داود ،232/1 :الرتمذي.524/5 :

( )3النسائي ،220/2 :أمحد ،4 482/9 :مسند الطياليس :ص .200

( )2احلاكم ،716/1 :مسند أيب يعىل348/4 :؛ بحار األنوار:

( )4مسلم ،350/1 :احلاكم ،395/1 :صحيح ابن حبان.258/5 :

 239/86عن اختيار ابن الباقي.

( )5عيون أخبار الرضا.295/1 :

230

[احلديث ]902 :قال رسول اهلل  :من أدى فريضة فله عند اهلل دعو ٌة مستجاب ٌة(.)1
[احلديث ]903 :قال رسول اهلل  :من أدى هلل مكتوبة فله يف أثرها دعو ٌة
مستجاب ٌة(.)2
[احلديث ]904 :قال رسول اهلل  :إذا فرغ العبد من الصالة ،ومل يسأل اهلل تعاىل
حاجته ،يقول اهلل تعاىل ملالئكته :انظروا إىل عبدي ،فقد أدى فريضتي ومل يسأل حاجته مني،
كأنه قد استغنى عني(.)3
[احلديث ]905 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل يستحيي من عبده إذا صىل يف
مجاعة ،ثم يسأله حاجة أن ينرصف حتى يقضيها(.)4
[احلديث ]906 :قال رسول اهلل  :أما صالة املغرب ،فهي الساعة التي تاب اهلل
عز وجل فيها عىل آدم ،وهي الساعة التي يستجاب فيها الدعاء ،فوعدين ريب عز وجل أن
يستجيب ملن دعاه فيها(.)5
[احلديث ]907 :قال رسول اهلل  :من كانت له حاج ٌة فليطلبها يف العشاء؛ فإنه مل
يعطها أحدٌ من األمم قبلكم ،يعني العشاء اآلخرة(.)6
[احلديث ]908 :قال اإلمام السجاد :كان رسول اهلل  إذا سمع املؤذن قال كام
يقول ،فإذا قال( :حي عىل الصالة ،حي عىل الفالح ،حي عىل خري العمل) قال :ال حول

( )1األماِل للمفيد :ص 118؛ املعجم الكبري.259/18 :

( )4حلية األولياء256/7 :؛ تنبيه اخلواطر ،6/1 :إرشاد القلوب :ص

( )2األماِل للطوس :ص  ،289الدعوات :ص .27

 ،183بحار األنوار.6/88 :

( )3بحار األنوار.325/85 :

( )5من ال حيرضه الفقيه.213/1 :
( )6املجتنى :ص  ،68عدة الداعي :ص .39
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وال قوة إال باهلل ،فإذا انقضت اإلقامة ،قال :اللهم رب هذه الدعوة التامة ،والصالة القائمة،
أعط حممدا سؤله يوم القيامة ،وبلغه الدرجة الوسيلة من اجلنة ،وتقبل شفاعته يف أمته(.)1
[احلديث ]909 :قال اإلمام الصادق :إذا قال املؤذن( :اهلل أكرب) فقل :اهلل أكرب ،وإذا
قال( :أشهد أن ال إله إال اهلل) فقل :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وإذا قال( :أشهد أن حممدا
رسول اهلل) ،فقل :أشهد أن حممدا رسول اهلل ،فإذا قال( :قد قامت الصالة) فقل :اللهم
أقمها وأدمها ،واجعلني من خري صاحلي أهلها عمال(.)2
[احلديث ]910 :قال اإلمام الصادق :من قال حي يسمع أذان الصبح( :اللهم إين
أسألك بإقبال هنارك ،وإدبار ليلك ،وحضور صلواتك ،وأصوات دعاتك ،أن تتوب عيل،
إنك أنت التواب الرحيم) ،وقال مثل ذلك حي يسمع أذان املغرب ،ثم مات من يومه أو
ليلته ،مات تائبا(.)3
[احلديث ]911 :قال رسول اهلل  :قال اهلل :يابن آدم ،اذكرين بعد الفجر ساعة،
واذكرين بعد العرص ساعة ،أكفك ما أمهك(.)4
[احلديث ]912 :قال رسول اهلل  :من أراد أن ال يؤاخذه اهلل تعاىل يوم القيامة
ٌ
ديوان ،فليدع هذا الدعاء يف دبر كل صالة :اللهم إن مغفرتك
عىل قبيح أعامله وال ينرش له
أرجى من عميل ،وإن رمحتك أوسع من ذنبي ،اللهم إن كان ذنبي عندك عظيام فعفوك أعظم

( )1دعائم اإلسالم.145/1 :

( )3من ال حيرضه الفقيه ، 287/1 :ثواب األعامل :ص .183

( )2دعائم اإلسالم.145/1 :

( )4هتذيب األحكام ،138/2 :من ال حيرضه الفقيه.329/1 :
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من ذنبي ،اللهم إن مل أكن أهال أن أبلغ رمحتك فرمحتك ٌ
أهل أن تبلغني وتسعني ألهنا
وسعت كل يشء ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]913 :قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،علمني دعاء أدعو به يف صاليت
ويف بيتي ،قال :قل :اللهم إين ظلمت نفيس ظلام كثريا ،وال يغفر الذنوب إال أنت ،فاغفر ِل
مغفرة من عندك وارمحني؛ إنك أنت الغفور الرحيم(.)2
[احلديث ]914 :قال رسول اهلل  :تقول يف دبر كل صالة :اللهم اهدين من
عندك ،وأفض عيل من فضلك ،وانرش عيل من رمحتك ،وأنزل عيل من بركاتك(.)3
[احلديث ]915 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا أراد االنرصاف عن الصالة
مسح جبهته بيده اليمنى ،ثم يقول :اللهم لك احلمد ال إله إال أنت ،عامل الغيب والشهادة،
اللهم أذهب عنا اهلم واحلزن والفتن ما ظهر منها وما بطن ،وقال :ما أحدٌ من أمتي يفعل
ذلك إالأعطاه اهلل عز وجل ما سأل(.)4
[احلديث ]916 :قال اإلمام اجلواد :كان النبي  يقول إذا فرغ من صالته :اللهم
اغفر ِل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وإرسايف عىل نفيس ،وما أنت أعلم
به مني ،اللهم أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال إله إال أنت ،بعلمك الغيب وبقدرتك عىل اخللق
أمجعي ،ما علمت احلياة خريا ِل فأحيني ،وتوفني إذا علمت الوفاة خريا ِل ،اللهم إين
أسألك خشيتك يف الرس والعالنية ،وكلمة احلق يف الغضب والرضا ،والقصد يف الفقر
والغنى ،وأسألك نعيام ال ينفد ،وقرة عي ال ينقطع ،وأسألك الرضا بالقضاء ،وبركة املوت
بعد العيش ،وبرد العيش بعد املوت ،ولذة املنظر إىل وجهك ،وشوقا إىل رؤيتك ولقائك،

( )1املصباح للكفعمي :ص .30

( )3هتذيب األحكام ،107/2 :ثواب األعامل :ص .191

( )2النسائي ،7 53/6 :البخاري ،287/1 :مسلم.2078/4 :

( )4اجلعفريات :ص .40
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من غري رضاء مرضة ،وال فتنة مضلة ،اللهم زينا بزينة اإليامن ،واجعلنا هداة مهديي ،اللهم
ا هدنا فيمن هديت ،اللهم إين أسألك عزيمة الرشاد والثبات يف األمر والرشد ،وأسألك
شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك ،وأسألك يا رب قلبا سليام ولسانا صادقا،
وأستغفرك ملا تعلم ،وأسألك خري ما تعلم ،وأعوذ بك من رش ما تعلم ،فإنك تعلم وال نعلم
وأنت عالم الغيوب(.)1
[احلديث ]917 :قال رسول اهلل  :تقول إذا فرغت من صالتك وأنت قاعدٌ :
اللهم إين أسألك بكلامتك ومعاقد عرشك ،وسكان سامواتك وأرضك ،وأنبيائك
عرس ،فأسألك أن تصيل عىل حممد وآل
ورسلك ،أن تستجيب ِل فقد رهقني من أمري ٌ
حممد ،وأن جتعل ِل من عرسي يرسا(.)2
[احلديث ]918 :قال رسول اهلل  :ما من عبد يبسط كفيه يف دبر صالته ،ثم يقول:
اللهم إهلي وإله إبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ،وإله جربيل وميكائيل
مضطر ،وتعصمني يف ديني ،فإين مبتىل،
وإرسافيل ،أسألك أن تستجيب ِل دعويت فإين
ٌ
مذنب ،وتنفي عني الفقر؛ فإين مسكيٌ  ..إال كان حقا عىل اهلل أال يرد
وتنالني برمحتك ،فإين
ٌ
يديه خائبتي(.)3
خري؟ قال :احلال
[احلديث ]919 :قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،أي الرجال ٌ
املرحتل ،قيل :يا رسول اهلل وما احلال املرحتل؟ قال :الفاتح اخلاتم ،الذي يفتح القرآن
وخيتمه ،فله عند اهلل دعو ٌة مستجاب ٌة(.)4

( )1الكايف ،548/2 :من ال حيرضه الفقيه.327/1 :

( )3الدعوات :ص  ،50بحار األنوار34/86 :؛ تاريخ دمشق:

( )2كامل الدين :ص  ،265عيون أخبار اإلمام الرضا.60/1 :

.383/16
( )4ثواب األعامل :ص .127
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[احلديث ]920 :قال اإلمام السجاد :كان رسول اهلل  إذا ختم القرآن محد اهلل
قائم ،ثم يقول :احلمد هلل رب العاملي(.)1
بمحامد وهو ٌ
[احلديث ]921 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  يقول إذا وضع وجهه
للسجود :اللهم مغفرتك أوسع من ذنويب ،ورمحتك أرجى عندي من عميل ،فاغفر ِل
ذنويب ،يا حيا ال يموت(.)2
[احلديث ]922 :قال اإلمام الباقر :كان رسول اهلل  عند عائشة ذات ليلة ،فقام
يتنفل ،فاستيقظت عائشة ،فرضبت بيدها فلم جتده ،فقامت تطوف عليه ،فوطئته وهو
ساجدٌ باك ،يقول :سجد لك سوادي وخياِل ،وآمن بك فؤادي ،أبوء إليك بالنعم،
وأعرتف لك بالذنب العظيم ،عملت سوءا وظلمت نفيس ،فاغفر ِل ،إنه ال يغفر الذنب
العظيم إال أنت ..أعوذ بعفوك من عقوبتك ،وأعوذ برضاك من سخطك ،وأعوذ برمحتك
من نقمتك ،وأعوذ بك منك ،ال أبلغ مدحك والثناء عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك،
أستغفرك وأتوب إليك(.)3
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]923 :قال اإلمام عيل :ال ينفتل العبد من صالته حتى يسأل اهلل اجلنة
ويستجري به من النار ،ويسأ له أن يزوجه من احلور العي(.)4

( )1كنز العامل 349/2 :عن شعب اإليامن.

( )3الكايف ،324/3 :شعب اإليامن ،385/3 :فضائل األوقات

( )2بحار األنوار 218/86 :عن اجلعفريات.

للبيهقي :ص .127
( )4اخلصال :ص .629
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[احلديث ]924 :قال اإلمام عيل :إذا انرصفت من الصالة قل :اللهم اجعلني مع
حممد وآل حممد يف كل عافية وبالء ،واجعلني مع حممد وآل حممد يف كل مثوى ومنقلب..
اللهم اجعل حمياي حمياهم وممايت مماهتم ،واجعلني معهم يف املواطن كلها ،وال تفرق بيني
قدير(.)1
وبينهم ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]925 :عن حممد بن احلنفية ،قال :بينا اإلمام عيل يطوف بالبيت ،إذا ٌ
رجل
سمع عن سمع ،يا من ال يغلطه السائلون ،يا
متعلق باألستار ،وهو يقول :يا من ال يشغله
ٌ
ٌ
من ال يربمه إحلاح امللحي ،أذقني برد عفوك وحالوة رمحتك ،فقال له :هذا دعاؤك؟ قال
له الرجل :وقد سمعته؟ قال :نعم ،قال :فادع به يف دبر كل صالة ،فواهلل ما يدعو به أحدٌ
من املؤمني يف أدبار الصالة إالغفر اهلل له ذنوبه(.)2
[احلديث ]926 :قال اإلمام عيل :من قرأ مائة آية من القرآن ـ من أي القرآن شاء ـ
ثم قال :يا اهلل ـ سبع مرات ـ فلو دعا عىل الصخرة لقلعها إن شاء اهلل(.)3
[احلديث ]927 :قال اإلمام عيل :إذا استفتحت الصالة فقل :اهلل أكرب ،وجهت
وجهي للذي فطر الساموات واألرض ،حنيفا مسلام ،وما أنا من املرشكي ،إن صاليت
ونسكي ،وحمياي وممايت هلل رب العاملي ،وحده ال رشيك له ،وبذلك امرت وأنا من
املسلمي(.)4
عيل إذا افتتح الصالة قال :اهلل
[احلديث ]928 :عن عاصم بن ضمرة ،قال :كان ٌ
أكرب ،ال إله إال أنت سبحانك إين ظلمت نفيس فاغفر ِل ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،لبيك

( )1الكايف.544/2 :

( )3ثواب األعامل :ص  ،130مكارم األخالق.161/2 :

( )2األماِل للمفيد :ص  ،92فالح السائل :ص  ،302تاريخ بغداد:

( )4دعائم اإلسالم.157/1 :

.118/4
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وسعديك ،واخلري يف يديك ،والرش ليس إليك ،واملهدي من هديت ،وعبدك بي يديك،
وعبدك بي يديك ،ومنك ،وإليك ،وال ملجأ وال منجى منك إال إليك ،تباركت وتعاليت،
سبحانك رب البيت(.)1
[احلديث ]929 :قال اإلمام الباقر :كان اإلمام عيل يصيل صالة اخلوف عىل الدابة
مستقبل القبلة ،ثم يركع ويقول( :لك خشعت وبك آمنت وأنت ريب) ،ثم خيفض رأسه من
الركوع من غري أن يمس جبهته يش ٌء ،ثم يقول :لك سجدت وبك آمنت وأنت ريب(.)2
[احلديث ]930 :عن احلارث ،قال :كان اإلمام عيل إذا رفع رأسه من الركوع قال:
سمع اهلل ملن محده ،اللهم ربنا لك احلمد[ ،اللهم] بحولك وقوتك أقوم وأقعد(.)3
[احلديث ]931 :قال اإلمام عيل :من أحب الكالم إىل اهلل عز وجل أن يقول العبد
وهو ساجدٌ  :رب ظلمت نفيس فاغفر ِل(.)4
[احلديث ]932 :عن عاصم بن ضمرة ،قال :كان اإلمام عيل إذا سجد قال :اللهم
لك سجدت ،ولك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،وأنت ريب ،سجد لك سمعي
وبرصي ،وحلمي ودمي ،وعظامي وعصبي ،وشعري وبرشي ،سبحان اهلل ،سبحان اهلل،
سبحان اهلل(.)5
[احلديث ]933 :عن األصبغ بن نباتة ،قال :كان اإلمام عيل يقول يف سجوده:
أناجيك يا سيدي كام يناجي العبد الذليل مواله ،وأطلب إليك طلب من يعلم أنك تعطي

( )1املصنف لعبد الرزاق. 79/2 :

( )4الدعاء للطرباين :ص .195

( )2النوادر للراوندي :ص  ، 198اجلعفريات :ص . 47

( )5املصنف لعبد الرزاق.163/2 :

( )3املصنف البن أيب شيبة ، 278/1 :الدعاء للطرباين :ص .189
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وال ينقص مما عندك يش ٌء ،وأستغفرك استغفار من يعلم أنه ال يغفر الذنوب إال أنت،
قدير(.)1
وأتوكل عليك توكل من يعلم أنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]934 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام عيل يقول ألصحابه :من سجد
بي األذان واإلقامة ،فقال يف سجوده( :رب لك سجدت خاضعا خاشعا ذليال) يقول اهلل
تعاىل :مالئكتي؛ وعزيت وجالِل ،ألجعلن حمبته يف قلوب عبادي املؤمني ،وهيبته يف قلوب
املنافقي(.)2
[احلديث ]935 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام عيل يقول وهو ساجدٌ  :ارحم ذِل
بي يديك ،وترضعي إليك ،ووحشتي من الناس ،وآنسني بك يا كريم ..وكان يقول:
وعظتني فلم أتعظ ،وزجرتني عن حمارمك فلم أنزجر ،وعمرتني أياديك فام شكرت،
عفوك عفوك يا كريم ،أسألك الراحة عند املوت ،وأسألك العفو عند احلساب(.)3
[احلديث ]936 :قال اإلمام الرضا :كان اإلمام عيل يقول يف سجوده :اللهم ارحم
ذِل بي يديك ،وترضعي إليك ،ووحشتي من الناس ،وأنيس بك يا كريم ،فإين عبدك وابن
عبدك ،أتقلب يف قبضتك ،يا ذا املن والفضل واجلود والغنى والكرم ،ارحم ضعفي،
وشيبتي من النار يا كريم(.)4
[احلديث ]937 :قال اإلمام الباقر :كان اإلمام عيل يقول يف دعائه وهو ساجدٌ :
اللهم إين أعوذ بك أن تبتليني ببلية تدعوين رضورهتا عىل أن أتغوث بِشء من معاصيك،
اللهم وال جتعل ِل حاجة إىل أحد من رشار خلقك ولئامهم ،فإن جعلت ِل حاجة إىل أحد

( )1األماِل للصدوق :ص .327

( )3الكايف ،327/3 :املصباح للكفعمي :ص .43

( )2فالح السائل :ص . 272

( )4فقه الرضا :ص .141
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من خلقك ،فاجعلها إىل أحسنهم وجها وخلقا وخلقا ،وأسخاهم هبا نفسا ،وأطلقهم هبا
لسانا ،وأسمحهم هبا كفا ،وأقلهم هبا عيل امتنانا(.)1
[احلديث ]938 :عن عبد الرمحن بن األسود ،قال :صىل اإلمام عيل بنا يف مسجد
بني كاهل الفجر ،فقنت بنا ،فقال :اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ،ونستهديك ونؤمن بك،
ونتوكل عليك ،ونثني عليك اخلري كله ،نشكرك وال نكفرك ،ونخلع ونرتك من ينكرك،
اللهم إياك نعبد ،ولك نصيل ونسجد ،وإليك نسعى ونحفد ،نرجو رمحتك ،ونخشى
ملحق ،اللهم اهدنا فيمن هديت ،وعافنا فيمن عافيت،
ٌ
عذابك ،إن عذابك بالكافرين
وتولنا فيمن توليت ،وبارك لنا فيمن أعطيت ،وقنا رش ما قضيت ،إنك تقيض وال يقىض
عليك ،إنه ال يذل من واليت وال يعز من عاديت ،تباركت ربنا وتعاليت ،أستغفرك وأتوب
ي
ي ي ي
ي
مح ْل َت ُه ع ََىل ا َّل يذي َن
رصا ك ََام َ َ
إليكَ ﴿ ،ر َّبنَا َال ُتؤَ اخ ْذنَا إ ْن نَسينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَا َر َّبنَا َو َال َحتْم ْل َع َل ْينَا إ ْ ً
ْرصنَا
يم ْن َق ْبلينَا َر َّبنَا َو َال ُحت َِّم ْلنَا َما َال َطا َق َة َلنَا بي يه َواع ُ
محنَا َأن َ
ْف َعنَّا َواغ يْف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
ْت َم ْو َالنَا َفان ُ ْ
ع ََىل ا ْل َق ْو يم ا ْلكَافي يري َن﴾ [البقرة.)2(]286 :
[احلديث ]939 :قال اإلمام عيل يف القنوت :اللهم إليك شخصت األبصار ،ونقلت
األقدام ،ورفعت األيدي ومدت األعناق ،وأنت دعيت باأللسن ،وإليك رسهم ونجواهم
يف األعامل ،ربنا افتح بيننا وبي قومنا باحلق ،وأنت خري الفاحتي ،اللهم إنا نشكو إليك غيبة
نبينا وقلة عددنا وكثرة عدونا ،وتظاهر األعداء علينا ،ووقوع الفتن بنا ،ففرج ذلك اللهم
بعدل تظهره ،وإمام حق نعرفه ،إله احلق آمي رب العاملي(.)3
ما روي عن اإلمام السجاد:

( )1قرب اإلسناد :ص .1

( )3ذكرى الشيعة ،290/3 :كشف املحجة :ص  247عن كتاب

( )2املزار الكبري :ص  ، 121املزار للشهيد األول :ص .276

الرسائل للكليني.
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[احلديث ]940 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم إنك أعنتني
عىل ختم كتابك الذي أنزلته نورا ،وجعلته مهيمنا عىل كل كتاب أنزلته ،وفضلته عىل كل
حديث قصصته ،وفرقانا فرقت به بي حاللك وحرامك ،وقرآنا أعربت به عن رشائع
أحكامك ،وكتابا فصلته لعبادك تفصيال ،ووحيا أنزلته عىل نبيك حممد صلواتك عليه وآله
تنزيال ،وجعلته نورا هنتدي من ظلم الضاللة واجلهالة باتباعه ،وشفاء ملن أنصت بفهم
التصديق إىل استامعه ،وميزان قسط ال حييف عن احلق لسانه ،ونور هدى ال يطفأ عن
الشاهدين برهانه ،وعلم نجاة ال يضل من أم قصد سنته ،وال تنال أيدي اهللكات من تعلق
بعروة عصمته ..اللهم فإذ أفدتنا املعونة عىل تالوته ،وسهلت جواس ألسنتنا بحسن
عبارته ،فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته ،ويدين لك باعتقاد التسليم ملحكم آياته ،ويفزع إىل
اإلقرار بمتشاهبه وموضحات بيناته(.)1
[احلديث ]941 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم إنك أنزلته
عىل نبيك حممد  جممال ،وأهلمته علم عجائبه مكمال ،وورثتنا علمه مفرسا ،وفضلتنا عىل
من جهل علمه ،وقويتنا عليه لرتفعنا فوق من مل يطق محله ..اللهم فكام جعلت قلوبنا له
محلة ،وعرفتنا برمحتك رشفه وفضله ،فصل عىل حممد اخلطيب به ،وعىل آله اخلزان له،
واجعلنا ممن يعرتف بأنه من عندك حتى ال يعارضنا الشك يف تصديقه ،وال خيتلجنا الزيغ
عن قصد طريقه(.)2

( )1الصحيفة السجادية :ص.157

( )2الصحيفة السجادية :ص.157
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[احلديث ]942 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم اجعلنا ممن
يعتصم بحبله ،ويأوي من املتشاهبات إىل حرز معقله ،ويسكن يف ظل جناحه ،وُّيتدي
بضوء صباحه ،ويقتدي بتبلج إسفاره ،ويستصبح بمصباحه ،وال يلتمس اهلدى يف غريه(.)1
[احلديث ]943 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم وكام نصبت
به حممدا علام للداللة عليك ،وأهنجت بآله سبل الرضا إليك ،فصل عىل حممد وآله ،واجعل
القرآن وسيلة لنا إىل أرشف منازل الكرامة ،وسلام نعرج فيه إىل حمل السالمة ،وسببا نجزى
به النجاة يف عرصة القيامة ،وذريعة نقدم هبا عىل نعيم دار املقامة(.)2
[احلديث ]944 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم احطط
بالقرآن عنا ثقل األوزار ،وهب لنا حسن شامئل األبرار ،واقف بنا آثار الذين قاموا لك به
آناء الليل وأطراف النهار ،حتى تطهرنا من كل دنس بتطهريه ،وتقفو بنا آثار الذين
استضاؤوا بنوره ،ومل يلههم األمل عن العمل فيقطعهم بخدع غروره(.)3
[احلديث ]945 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم اجعل القرآن
لنا يف ظلم اللياِل مونسا ،ومن نزغات الشيطان وخطرات الوسواس حارسا ،وألقدامنا
عن نقلها إىل املعايص حابسا ،وأللسنتنا عن اخلوض يف الباطل من غري ما آفة خمرسا،
وجلوارحنا عن اقرتاف اآلثام زاجرا ،وملا طوت الغفلة عنا من تصفح االعتبار نارشا ،حتى
توصل إىل قلوبنا فهم عجائبه ،وزاجر أمثاله التي ضعفت اجلبال الرواس عىل صالبتها عن
احتامله(.)4

( )1الصحيفة السجادية :ص.157

( )3الصحيفة السجادية :ص.157

( )2الصحيفة السجادية :ص.157

( )4الصحيفة السجادية :ص.157
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[احلديث ]946 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم أدم بالقرآن
صالح ظاهرنا ،واحجب به خطرات الوسواس عن صحة ضامئرنا ،واغسل به درن قلوبنا
وعالئق أوزارنا ،وامجع به منترش أمورنا ،وأرو به يف موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا،
واكسنا به حلل األمان يوم الفزع األكرب يف نشورنا(.)1
[احلديث ]947 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم اجرب بالقرآن
خلتنا من عدم اإلمالق ،وسق إلينا به رغد العيش وخصب سعة األرزاق ،وجنبنا به
الرضائب املذمومة ومداين األخالق ،واعصمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق ،حتى
يكون لنا يف القيامة إىل رضوانك وجنانك قائدا ،ولنا يف الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك
ذائدا ،وملا عندك بتحليل حالله وحتريم حرامه شاهدا(.)2
[احلديث ]948 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم هون بالقرآن
عند املوت عىل أنفسنا كرب السياق ،وجهد األني ،وترادف احلشارج إذا بلغت النفوس
الرتاقي وقيل من راق ،وجتىل ملك املوت لقبضها من حجب الغيوب ،ورماها عن قوس
املنايا بأسهم وحشة الفراق ،وداف هلا من ذعاف املوت كأسا مسمومة املذاق ،ودنا منا إىل
ٌ
ٌ
وانطالق ،وصارت األعامل قالئد يف األعناق ،وكانت القبور هي املأوى إىل
رحيل
اآلخرة
ميقات يوم التالق(.)3
[احلديث ]949 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند ختم القرآن :اللهم بارك لنا يف
حلول دار البىل ،وطول املقامة بي أطباق الثرى ،واجعل القبور بعد فراق الدنيا خري
منازلنا ،وافسح لنا برمحتك يف ضيق مالحدنا ،وال تفضحنا يف حارضي القيامة بموبقات

( )1الصحيفة السجادية :ص.157

( )3الصحيفة السجادية :ص.157

( )2الصحيفة السجادية :ص.157
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آثامنا ،وارحم بالقرآن يف موقف العرض عليك ذل مقامنا ،وثبت به عند اضطراب جرس
جهنم يوم املجاز عليها زلل أقدامنا ،ونور به قبل البعث سدف قبورنا ،ونجنا به من كل
كرب يوم القيامة ،وشدائد أهوال يوم الطامة ،وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة يف
يوم احلرسة والندامة ،واجعل لنا يف صدور املؤمني ودا ،وال جتعل احلياة علينا نكدا(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]950 :قيل لإلمام الباقر :ما أقول إذا سمعت األذان؟ قال :اذكر اهلل مع
كل ذاكر(.)2
منتصب( :اهلل
[احلديث ]951 :قال اإلمام الباقر :إذا أردت أن تركع فقل وأنت
ٌ
أكرب) ،ثم اركع وقل( :اللهم لك ركعت ،ولك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت،
وأنت ريب ،خشع لك قلبي ،وسمعي وبرصي ،وشعري وبرشي ،وحلمي ودمي ،وخمي
وعظامي وعصبي ،وما أقلته قدماي ،غري مستنكف وال مستكرب وال مستحرس ،سبحان ريب
العظيم وبحمده) ثالث مرات يف ترتيل(.)3
[احلديث ]952 :قال اإلمام الباقر :املسألة قبل الصالة وبعدها(.)4
ب
[احلديث ]953 :قال اإلمام الباقر يف قول اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :فإي َذا َف َرغ َ
ْت َفان َْص ْ
جالس فانصب يف
َب﴾ [الرشح :]8-7 :إذا قضيت الصالة بعد أن تسلم وأنت
ٌ
َوإي َىل َر ِّب َك َف ْارغ ْ
الدعاء من أمر الدنيا واآلخرة ،وإذا فرغت من الدعاء فارغب إىل اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أن
يتقبلها منك(.)5

( )1الصحيفة السجادية :ص.157

( )4دعائم اإلسالم.166/1 :

( )2علل الرشائع :ص .284

( )5قرب اإلسناد :ص .7

( )3الكايف ، 319/3 :هتذيب األحكام.77/2 :
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[احلديث ]954 :قال اإلمام الباقر :ملا كلم اهلل عز وجل موسى عليه السالم قال
موسى :إهلي ،ما جزاء من صىل الصالة لوقتها ،مل يشغله عن وقتها دنيا؟ قال :يا موسى،
أعطيه سؤله وأبيحه جنتي(.)1
[احلديث ]955 :قال اإلمام الباقر :أقل ما جيزئك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول:
اللهم إين أسألك من كل خري أحاط به علمك ،وأعوذ بك من كل رش أحاط به علمك،
اللهم إين أسألك عافيتك يف أموري كلها ،وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة(.)2
[احلديث ]956 :قال اإلمام الباقر بعد دعاء ذكره لقنوت الوتر :ثم تقول يف قنوت
الوتر بعد هذا( :أستغفر اهلل وأتوب إليه) سبعي مرة ،وتعوذ باهلل من النار كثريا(.)3
[احلديث ]957 :قال اإلمام الباقر :الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصالة تنفال،
وبذلك جرت السنة(.)4
[احلديث ]958 :قال اإلمام الباقر :ال تنسوا املوجبتي يف دبر كل صالة ،قيل :وما
املوجبتان؟ قال :تسأل اهلل اجلنة ،وتعوذ باهلل من النار(.)5
ب
[احلديث ]959 :قال اإلمام الباقر يف قول اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :فإي َذا َف َرغ َ
ْت َفان َْص ْ
جالس ،فانصب
َب﴾ [الرشح :]8-7 :إذا قضيت الصالة بعد أن تسلم وأنت
ٌ
َوإي َىل َر ِّب َك َف ْارغ ْ
يف الدعاء من أمر الدنيا واآلخرة ،وإذا فرغت من الدعاء فارغب إىل اهلل تبارك وتعاىل أن
يتقبلها منك(.)6

( )1فضائل األشهر الثالثة :ص  ،89األماِل للصدوق :ص .277

( )4من ال حيرضه الفقيه ،328/1 :الكايف.342/3 :

( )2الكايف ،343/3 :هتذيب األحكام.107/2 :

( )5الكايف ،343/3 :هتذيب األحكام.108/2 :

( )3األماِل للطوس :ص .433

( )6قرب اإلسناد :ص .7

244

[احلديث ]960 :قال اإلمام الباقر :من استغفر اهلل بعد صالة الفجر سبعي مرة،
غفر اهلل له(.)1
[احلديث ]961 :قال اإلمام الباقر :من قال يف دبر صالة الفريضة قبل أن يثني
رجليه :أستغفر اهلل الذي ال إله إالهو احلي القيوم ،ذو اجلالل واإلكرام وأتوب إليه (ثالث
مرات) غفر اهلل عز وجل له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر(.)2
[احلديث ]962 :قال اإلمام الباقر :أقل ما جيزئك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول:
اللهم إين أسألك من كل خري أحاط به علمك ،وأعوذ بك من كل رش أحاط به علمك،
اللهم إين أسألك عافيتك يف أموري كلها ،وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة(.)3
[احلديث ]963 :قال اإلمام الباقر :ادع يف طلب الرزق يف املكتوبة وأنت ساجدٌ  :يا
خري املسؤولي ،ويا خري املعطي ،ارزقني وارزق عياِل من فضلك الواسع ،فإنك ذو
الفضل العظيم(.)4
[احلديث ]964 :قال اإلمام الباقر :تقول يف قنوت الفريضة يف األيام كلها ـ إاليف
اجلمعة ـ :اللهم إين أسألك ِل ولوالدي ،ولولدي وألهل بيتي ،وإخواين املؤمني فيك،
اليقي ،والعفو ،واملعافاة ،والرمحة ،واملغفرة ،والعافية ،يف الدنيا واآلخرة(.)5
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]965 :قال اإلمام الصادق :من أذن ثم سجد ،فقال (ال إله إال أنت ريب،
سجدت لك خاضعا خاشعا) غفر اهلل له ذنوبه(.)6
( )1ثواب األعامل :ص  ،198اخلصال :ص .581

( )4الكايف.551/2 :

( )2الكايف ،521/2 :مكارم األخالق93/2 :؛ املعجم الصغري:

( )5من ال حيرضه الفقيه. 318/1 :

 ،26/2عمل اليوم والليلة البن السني :ص .53

( )6فالح السائل :ص . 272

( )3الكايف 343/3 :و ،578/2هتذيب األحكام.108/2 :
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[احلديث ]966 :عن معاوية بن وهب ،قال :سمعت اإلمام الصادق يقول بي
األذان واإلقامة :سبحان من ال تبيد معامله ،سبحان من ال ينسى من ذكره ،سبحان من ال
ٌ
ترمجان يناجى،
بواب يرشى ،وال
حاجب يغشى ،وال
خييب سائله ،سبحان من ليس له
ٌ
ٌ
سبحان من اختار لنفسه أحسن األسامء ،سبحان من فلق البحر ملوسى ،سبحان من ال يزداد
عىل كثرة العطاء إالكرما وجودا ،سبحان من هو هكذا وال هكذا غريه(.)1
[احلديث ]967 :قال اإلمام الصادق :يقول الرجل إذا فرغ من األذان وجلس:
اللهم اجعل قلبي بارا ،وعيِش قارا ،ورزقي دارا ،واجعل ِل عند قرب نبيك  قرارا
ومستقرا(.)2
[احلديث ]968 :قال اإلمام الصادق :عليكم بالدعاء يف أدبار الصالة؛ فإنه
مستجاب(.)3
ٌ
[احلديث ]969 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل فرض عليكم الصلوات
اخلمس يف أفضل الساعات؛ فعليكم بالدعاء يف أدبار الصلوات(.)4
[احلديث ]970 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل فرض عليكم الصالة يف
أحب األوقات إليه؛ فاسألوا اهلل حوائجكم عقيب فرائضكم(.)5
[احلديث ]971 :قال اإلمام الصادق :ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض اهلل إال
كان له عند أدائها دعو ٌة مستجاب ٌة(.)6
ب
[احلديث ]972 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عز وجلَ ﴿ :فإي َذا َف َرغ َ
ْت َفان َْص ْ

( )1فالح السائل :ص  ، 273مكارم األخالق.64/2 :

( )4اخلصال :ص  ،278تفسري القمي.67/1 :

( )2الكايف ، 308/3 :هتذيب األحكام.64/2 :

( )5عدة الداعي :ص .58

( )3اخلصال :ص .688

( )6املحاسن.122/1 :
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َب﴾ [الرشح :]8-7 :الدعاء بعد الفريضة ،إياك أن تدعه؛ فإن فضله بعد
َوإي َىل َر ِّب َك َف ْارغ ْ
وين َأست ي
ب َل ُك ْم إي َّن
َج ْ
الفريضة كفضل الفريضة عىل النافلة ،إن اهلل عز وجل يقول ﴿ :ا ْد ُع ي ْ
ون جهنَّم د ي
ي
ي
ْرب َ
اخ يري َن﴾ [غافر ]60 :وأفضل العبادة الدعاء،
ون َع ْن ع َبا َد ييت َس َيدْ ُخ ُل َ َ َ َ َ
ا َّلذي َن َي ْس َتك ي ُ
وإياه عنى(.)1
[احلديث ]973 :قال اإلمام الصادق :من قال( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال
اهلل ،واهلل أكرب) ،أربعي مرة يف دبر كل صالة فريضة قبل أن يثني رجليه ،ثم سأل اهلل أعطي
ما سأل(.)2
[احلديث ]974 :قال اإلمام الصادق :من قال إذا صىل املغرب ثالث مرات( :احلمد
هلل الذي يفعل ما يشاء وال يفعل ما يشاء غريه) أعطي خريا كثريا(.)3
[احلديث ]975 :سئل اإلمام الصادق عن التعوذ من الشيطان عند كل سورة؟ قال:
نعم ،تعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(.)4
[احلديث ]976 :عن صفوان اجلامل ،قال :شهدت اإلمام الصادق استقبل القبلة
قبل التكبري ،وقال :اللهم ال تؤيسني من روحك ،وال تقنطني من رمحتك ،وال تؤمني
مكرك ،فإنه ال يأمن مكر اهلل إالالقوم اخلارسون(.)5
[احلديث ]977 :قال اإلمام الصادق :إذا قمت إىل الصالة ،فقل :اللهم إين أقدم
إليك حممدا  بي يدي حاجتي ،وأتوجه به إليك ،فاجعلني به وجيها عندك يف الدنيا

( )1دعائم اإلسالم.166/1 :

( )4تفسري العيايش.270/2 :

( )2األماِل للصدوق :ص .269

( )5الكايف.544/2 :

( )3الكايف ،545/2 :من ال حيرضه الفقيه.326/1 :
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واآلخرة ومن املقربي ،اجعل صاليت به مقبولة ،وذنبي به مغفورا ،ودعائي به مستجابا،
إنك أنت الغفور الرحيم(.)1
[احلديث ]978 :قال اإلمام الصادق :إذا قمت إىل الصالة فقل :بسم اهلل وباهلل،
ومن اهلل وإىل اهلل ،وكام شاء اهلل وال قوة إالباهلل ،اللهم اجعلني من زوارك وعامر مساجدك،
وافتح ِل باب رمحتك ،وأغلق عني باب معصيتك ،احلمد هلل الذي جعلني ممن يناجيه ،اللهم
أقبل عيل بوجهك ،جل ثناؤك ..ثم افتح الصالة(.)2
[احلديث ]979 :قال اإلمام الصادق :إن القرآن ال يقرأ هذرمة ولكن يرتل ترتيال،
فإذا مررت بآية فيها ذكر اجلنة فقف عندها ،وسل اهلل عز وجل اجلنة ،وإذا مررت بآية فيها
ذكر النار فقف عندها ،وتعوذ باهلل من النار(.)3
[احلديث ]980 :قال اإلمام الصادق لرجل تعوذ بعد التوجه من الشيطان ،تقول:
أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم(.)4
[احلديث ]981 :قال اإلمام الصادق :ال تدع يف دبر كل صالة :أعيذ نفيس وما
رزقني ريب باهلل الواحد الصمد ـ حتى ختتمها ـ وأعيذ نفيس وما رزقني ريب برب الفلق ـ
حتى ختتمها ـ واعيذ نفيس وما رزقني ريب برب الناس ـ حتى ختتمها ـ(.)5
[احلديث ]982 :قال اإلمام الصادق يف دعائه يف قنوت صالة العيد :اللهم إين
أسألك من خري ما سألك عبادك الصاحلون ،وأعوذ بك من رش ما عاذ منه عبادك
املخلصون(.)6

( )1الكايف ، 309/3 :هتذيب األحكام. 287/2 :

( )4دعائم اإلسالم.157/1 :

( )2دعائم اإلسالم.167/1 :

( )5الكايف 343/3 :وص  ،346هتذيب األحكام.108/2 :

( )3الكايف.617/2 :

( )6من ال حيرضه الفقيه 513/1 :وص .523
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[احلديث ]983 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل فرض عليكم الصلوات
اخلمس يف أفضل الساعات؛ فعليكم بالدعاء يف أدبار الصلوات(.)1
[احلديث ]984 :قال اإلمام الصادق :يستجاب الدعاء يف أربعة مواطن :يف الوتر،
وبعد الفجر ،وبعد الظهر ،وبعد املغرب(.)2
[احلديث ]985 :قال اإلمام الصادق :اجللوس بعد صالة الغداة يف التعقيب
والدعاء حتى تطلع الشمس أبلغ يف طلب الرزق من الرضب يف األرض(.)3
[احلديث ]986 :قال اإلمام الصادق :قل بعد التسليم :اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل وحده
حي ال يموت ،بيده اخلري وهو عىل كل
ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت وهو ٌ
قدير ،ال إله إال اهلل وحده ،صدق وعده ،ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده ،اللهم
يشء ٌ
اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك؛ إنك هتدي من تشاء إىل رصاط مستقيم(.)4
[احلديث ]987 :قال اإلمام الصادق :من قال يف دبر الفريضة :أستودع اهلل العظيم
اجلليل نفيس وأهيل وولدي ومن يعنيني أمره ،وأستودع اهلل املرهوب املخوف املتضعضع
لعظمته كل يشء نفيس وأهيل وماِل وولدي ومن يعنيني أمره ..حف بجناح من أجنحة
جربيل عليه السالم ،وحفظ يف نفسه وأهله وماله(.)5
[احلديث ]988 :قال اإلمام الصادق :إذا صليت فقل بعقب صالتك :اللهم لك
صليت ،وبك آمنت ،وإياك دعوت ،وإياك رجوت ،فأسألك أن جتعل ِل يف صاليت ودعائي
بركة تكفر هبا سيئايت ،وتبيض هبا وجهي وتكرم هبا مقامي ،وحتط هبا عني وزري ،اللهم
( )1اخلصال :ص  ،278تفسري القمي.67/1 :

( )4هتذيب األحكام.106/2 :

( )2الكايف.477/2 :

( )5الكايف.573/2 :

( )3هتذيب األحكام ،138/2 :من ال حيرضه الفقيه ،329/1 :بحار
األنوار.90/10 :
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احطط عني وزري ،واجعل ما عندك خريا ِل ،احلمد هلل الذي قىض عني صالة كانت عىل
املؤمني كتابا موقوتا(.)1
[احلديث ]989 :قال اإلمام الصادق :احلواميم رياحي القرآن ،فإذا قرأمتوها
فامحدوا اهلل واشكروه كثريا حلفظها وتالوهتا ،إن العبد ليقوم ويقرأ احلواميم ،فيخرج من
فيه أطيب من املسك األذفر والعنرب ،وإن اهلل عز وجل لريحم تاليها وقارئها(.)2
راكع أو ساجدٌ ؟ فقال :نعم ،ادع
[احلديث ]990 :قيل لإلمام الصادق :أدعو وأنا
ٌ
وأنت ساجدٌ ؛ فإن أقرب ما يكون العبد إىل اهلل وهو ساجدٌ  ،ادع اهلل عز وجل لدنياك
وآخرتك(.)3
[احلديث ]991 :قيل لإلمام الصادق :أدعو وأنا ساجدٌ ؟ فقال :نعم؛ ادع للدنيا
واآلخرة؛ فإنه رب الدنيا واآلخرة(.)4
[احلديث ]992 :قال اإلمام الصادق :أقرب ما يكون العبد من ربه ،إذا دعا ربه
وهو ساجدٌ (.)5
أمر،
[احلديث ]993 :قال اإلمام الصادق :إذا نزلت برجل نازل ٌة أو شديدةٌ ،أو كربه ٌ
فليكشف عن ركبتيه وذراعيه وليلصقهام باألرض ،وليلزق جؤجؤه باألرض ،ثم ليدع
بحاجته وهو ساجدٌ (.)6
أمر فبلغ منك جمهودك ،فاسجد
[احلديث ]994 :قال اإلمام الصادق :إذا أصابك ٌ
عىل األرض  ،وقل :يا مذل كل جبار ،يا معز كل ذليل ،قد وحقك بلغ يب جمهودي ،فصل

( )1دعائم اإلسالم.169/1 :

( )4الكايف ،323/3 :هتذيب األحكام.299/2 :

( )2مكارم األخالق.310/1 :

( )5الكايف.323/3 :

( )3االصول الستة عرش :ص .61

( )6الكايف ،556/2 :عدة الداعي :ص .260
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عىل حممد وآل حممد وفرج عني(.)1
[احلديث ]995 :عن عبد اهلل بن هالل ،قال :شكوت إىل اإلمام الصادق تفرق
أموالنا ،وما دخل علينا ،فقال :عليك بالدعاء وأنت ساجدٌ ؛ فإن أقرب ما يكون العبد إىل
اهلل وهو ساجدٌ (.)2
[احلديث ]996 :قال اإلمام الصادق :إذا قال العبد وهو ساجدٌ  :يا اهلل ،يا رباه ،يا
سيداه ـ ثالث مرات ـ أجابه تبارك وتعاىل :لبيك عبدي ،سل حاجتك(.)3
[احلديث ]997 :قال اإلمام الصادق :إن العبد إذا سجد فقال :يا رب يا رب ،حتى
ينقطع نفسه ،قال له الرب تبارك وتعاىل :لبيك ،ما حاجتك؟(.)4
[احلديث ]998 :سئل اإلمام الصادق عن القنوت وما يقال فيه ،فقال :ما قىض اهلل
عىل لسانك ،وال أعلم له شيئا موقتا(.)5
[احلديث ]999 :سئل اإلمام الصادق عن القنوت ،فيه ٌ
قول معلو ٌم؟ فقال :أثن عىل
ربك ،وصل عىل نبيك ،واستغفر لذنبك(.)6
[احلديث ]1000 :قال اإلمام الصادق :جيزئك يف القنوت :اللهم اغفر لنا وارمحنا،
قدير(.)7
وعافنا واعف عنا ،يف الدنيا واآلخرة ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]1001 :قال اإلمام الصادق يف دعائه يف قنوت يوم اجلمعة يف الركعة
األوىل بعد القراءة :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،ال إله إال اهلل العيل العظيم ،ال إله إال اهلل
رب الساموات السبع ،ورب األرضي السبع ،وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم،
( )1الدعوات :ص .51

( )5الكايف ، 340/3 :هتذيب األحكام.314/2 :

( )2الكايف.326/3 :

( )6من ال حيرضه الفقيه.316/1 :

( )3األماِل للصدوق :ص .696

( )7الكايف ، 340/3 :هتذيب األحكام. 87/2 :

( )4من ال حيرضه الفقيه ،333/1 :مكارم األخالق.38/2 :
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واحلمد هلل رب العاملي ..اللهم صل عىل حممد كام هديتنا به ،اللهم صل عىل حممد كام
أكرمتنا به ،اللهم اجعلنا ممن اخرتته لدينك وخلقته جلنتك ،اللهم ﴿ َر َّبنَا َال ُت يز ْغ ُق ُلو َبنَا َب ْعدَ
اب﴾ [آل عمران.)1( ]8 :
مح ًة إين ََّك َأن َ
ب َلنَا يم ْن َلدُ ن َْك َر ْ َ
ْت ا ْل َو َّه ُ
إي ْذ َهدَ ْي َتنَا َو َه ْ
[احلديث ]1002 :قال اإلمام الصادق يف دعائه قبل قراءة القرآن :اللهم إين أشهد
أن هذا كتابك املنزل من عندك عىل رسولك حممد بن عبد اهلل  ،وكالمك الناطق عىل
لسان نبيك ،جعلته هاديا منك إىل خلقك ،وحبال متصال فيام بينك وبي عبادك ،اللهم إين
نرشت عهدك وكتابك ،اللهم فاجعل نظري فيه عبادة ،وقراءيت فيه فكرا وفكري فيه
اعتبارا ،واجعلني ممن اتعظ ببيان مواعظك فيه ،واجتنب معاصيك ،وال تطبع عند قراءيت
عىل قلبي وال عىل سمعي ،وال جتعل عىل برصي غشاوة ،وال جتعل قراءيت قراءة ال تدبر
فيها ،بل اجعلني أتدبر آياته وأحكامه ،آخذا برشائع دينك ،وال جتعل نظري فيه غفلة ،وال
قراءيت هذرا ،إنك أنت الرؤوف الرحيم(.)2
[احلديث ]1003 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم ربنا لك
احلمد بام علمتنا من احلكمة والقرآن العظيم املبي ،اللهم أنت علمتناه قبل رغبتنا يف تعلمه،
واختصصتنا به قبل رغبتنا بنفعه ،اللهم فإذا كان ذلك منا منك وفضال وجودا ولطفا بنا،
ورمحة لنا وامتنانا علينا من غري حولنا وال حيلتنا وال قوتنا ،اللهم فحبب إلينا حسن تالوته،
وحفظ آياته ،وإيامنا بمتشاهبه ،وعمال بمحكمه ،وسببا يف تأويله ،وهدى يف تدبريه ،وبصرية
بنوره(.)3

( )1الكايف ، 426/3 :هتذيب األحكام.18/3 :

( )3الكايف. 573/2 :

( )2مكارم األخالق ، 140/2 :اإلقبال.231/1 :
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[احلديث ]1004 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم كام أنزلت
القرآن شفاء ألوليائك ،وشقاء عىل أعدائك ،وعمى عىل أهل معصيتك ،ونورا ألهل
طاعتك ،اللهم فاجعله لنا حصنا من عذابك ،وحرزا من غضبك ،وحاجزا عن معصيتك،
وعصمة من سخطك ،ودليال عىل طاعتك ،ونورا يوم نلقاك ،نستيضء به يف خلقك،
ونجوز به عىل رصاطك ،وهنتدي به إىل جنتك(.)1
[احلديث ]1005 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم إنا نعوذ
بك من الشقوة يف محله ،والعمى عن عمله ،واجلور عن حكمه ،والعلو عن قصده،
والتقصري دون حقه ..اللهم امحل عنا ثقله ،وأوجب لنا أجره ،وأوزعنا شكره ،واجعلنا
نراعيه ونحفظه(.)2
[احلديث ]1006 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم اجعلنا نتبع
حالله ،ونجتنب حرامه ،ونقيم حدوده ،ونؤدي فرائضه ..اللهم ارزقنا حالوة يف تالوته،
ونشاطا يف قيامه ،ووجال يف ترتيله ،وقوة يف استعامله يف آناء الليل وأطراف النهار(.)3
[احلديث ]1007 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم اجعل
لقلوبنا ذكاء عند عجائبه التي ال تنقيض ،ولذاذة عند ترديده ،وعربة عند ترجيعه ،ونفعا بينا
عند استفهامه(.)4

( )1الكايف. 573/2 :

( )3الكايف. 573/2 :

( )2الكايف. 573/2 :

( )4الكايف. 573/2 :
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[احلديث ]1008 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم إنا نعوذ
بك من ختلفه يف قلوبنا ،وتوسده عند رقادنا ،ونبذه وراء ظهورنا ،ونعوذ بك من قساوة
قلوبنا ملا به وعظتنا(.)1
[احلديث ]1009 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم انفعنا بام
رصفت فيه من اآليات ،وذكرنا بام رضبت فيه من املثالت ،وكفر عنا بتأويله السيئات،
وضاعف لنا به جزاء يف احلسنات ،وارفعنا به ثوابا يف الدرجات ،ولقنا به البرشى بعد
املامت(.)2
[احلديث ]1010 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم اجعله لنا
زادا تقوينا به يف املوقف بي يديك ،وطريقا واضحا نسلك به إليك ،وعلام نافعا نشكر به
نعامءك ،وختشعا صادقا نسبح به أسامءك ،فإنك اختذت به علينا حجة قطعت به عذرنا،
واصطنعت به عندنا نعمة قرص عنها شكرنا(.)3
[احلديث ]1011 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم اجعله لنا
وليا يثبتنا من الزلل ،ودليال ُّيدينا لصالح العمل ،وعونا هاديا يقومنا من امليل ،وعونا يقوينا
من امللل حتى يبلغ بنا أفضل األمل(.)4
[احلديث ]1012 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم اجعله لنا
شافعا يوم اللقاء ،وسالحا يوم االرتقاء ،وحجيجا يوم القضاء ،ونورا يوم الظلامء ،يوم ال
أرض وال سامء ،يوم جيزى كل ساع بام سعى(.)5

( )1الكايف. 573/2 :

( )4الكايف. 573/2 :

( )2الكايف. 573/2 :

( )5الكايف. 573/2 :

( )3الكايف. 573/2 :
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[احلديث ]1013 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم اجعله لنا
ريا يوم الظمأ ،وفوزا يوم اجلزاء ،من نار حامية قليلة البقيا عىل من هبا اصطىل وبحرها
تلظى ،اللهم اجعله لنا برهانا عىل رؤوس املأل ،يوم جيمع فيه أهل األرض وأهل السامء(.)1
[احلديث ]1014 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند قراءة القرآن :اللهم ارزقنا
منازل الشهداء ،وعيش السعداء ،ومرافقة األنبياء ،إنك سميع الدعاء(.)2
[احلديث ]1015 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند الفراغ من قراءة القرآن :اللهم
إين قد قرأت ما قضيت ِل من كتابك ،الذي أنزلته عىل نبيك الصادق صلواتك عليه وآله،
فلك احلمد ربنا ،اللهم اجعلني ممن حيل حالله وحيرم حرامه ،ويؤمن بمحكمه ومتشاهبه،
واجعله ِل انسا يف قربي ،وأنسا يف حرشي ،واجعلني ممن ترقيه بكل آية قرأهتا ِل درجة يف
أعىل عليي ،آمي رب العاملي(.)3
[احلديث ]1016 :قال اإلمام الصادق يف الدعاء حلفظ القرآن :تقول :اللهم إين
أسألك ومل يسأل العباد مثلك ،أسألك بحق حممد نبيك ورسولك ،وإبراهيم خليلك
وصفيك ،وموسى كليمك ونجيك ،وعيسى كلمتك وروحك ،وأسألك بصحف إبراهيم،
وتوراة موسى ،وزبور داوود ،وإنجيل عيسى ،وقرآن حممد  ،وبكل وحي أوحيته،
وقضاء أمضيته ،وحق قضيته ،وغني أغنيته ،وضال هديته ،وسائل أعطيته ،وأسألك
باسمك الذي وضعته عىل الليل فأظلم ،وباسمك الذي وضعته عىل النهار فاستنار،
وباسمك الذي وضعته عىل األرض فاستقرت ،ودعمت به الساموات فاستقلت ،ووضعته
عىل اجلبال فرست ،وباسمك الذي بثثت به األرزاق ،وأسألك باسمك الذي حتيي به

( )1الكايف. 573/2 :

( )3مكارم األخالق ، 141/2 :اإلقبال.233/1 :

( )2الكايف. 573/2 :
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املوتى ،وأسألك بمعاقد العز من عرشك ،ومنتهى الرمحة من كتابك ،أسألك أن تصيل عىل
حممد وآل حممد ،وأن ترزقني حفظ القرآن وأصناف العلم ،وأن تثبتها يف قلبي وسمعي
وبرصي ،وأن ختالط هبا حلمي ودمي وعظامي وخمي ،وتستعمل هبا لييل وهناري برمحتك
وقدرتك ،فإنه ال حول وال قوة إالبك ،يا حي يا قيوم(.)1
[احلديث ]1017 :قال اإلمام الصادق يف الدعاء حلفظ القرآن :تقول :أسألك
باسمك الذي دعاك به عبادك الذين استجبت هلم ،وأنبياؤك فغفرت هلم ورمحتهم،
وأسألك بكل اسم أنزلته يف كتبك ،وباسمك الذي استقر به عرشك ،وباسمك الواحد
األحد الفرد الوتر املتعال ،الذي يمأل األركان كلها ،الطاهر الطهر ،املبارك املقدس ،احلي
القيوم ،نور الساموات واألرض ،الرمحن الرحيم ،الكبري املتعال ،وكتابك املنزل باحلق،
وكلامتك التامات ،ونورك التام ،وبعظمتك وأركانك(.)2
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1018 :عن جهم بن أيب جهم ،قال :رأيت اإلمام الكاظم وقد سجد بعد
الثالث الركعات من املغرب ،فقلت له :جعلت فداك! رأيتك سجدت بعد الثالث؟ فقال:
مستجاب(.)3
ورأيتني؟ قلت :نعم .قال :فال تدعها؛ فإن الدعاء فيها
ٌ
[احلديث ]1019 :عن جعفر بن عيل ،قال :رأيت اإلمام الكاظم وقد سجد بعد
الصالة ،فبسط ذراعيه عىل األرض ،وألصق جؤجؤه باألرض ،يف دعائه(.)4
ما روي عن اإلمام الرضا:
()1

الكايف ، 576/2 :املصباح للكفعمي :ص 265؛ الدعاء

للطرباين :ص .397
()2

( )3هتذيب األحكام ،116/2 :من ال حيرضه الفقيه.331/1 :
( )4الكايف ،326/3 :هتذيب األحكام.85/2 :

الكايف ، 576/2 :املصباح للكفعمي :ص 265؛ الدعاء

للطرباين :ص .397
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[احلديث ]1020 :عن رجاء بن الضحاك ،قال :كان اإلمام الرضا يف طريق
خراسان ،يكثر بالليل يف فراشه من تالوة القرآن ،فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى،
وسأل اهلل اجلنة وتعوذ به من النار(.)1
[احلديث ]1021 :عن رجاء بن أيب الضحاك ،قال :كان قنوت اإلمام الرضا يف
مجيع صالته :رب اغفر وارحم وجتاوز عام تعلم ،إنك أنت األعز األجل األكرم(.)2

( )1عيون أخبار اإلمام الرضا.182/2 :

( )2عيون أخبار اإلمام الرضا.182/2 :
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رابعا ـ ما ورد حول أزمنة الظواهر
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية اخلاصة باألزمنة التي تظهر فيها بعض الظواهر التي نطلق عليها ظواهر
طبيعية ،وهي يف حقيقتها آيات إهلية ،تنبه اخللق إىل العودة إىل خالقهم.
ي
ي
الس َام يء
الس َام َوات َو ْاألَ ْر َض َو َأنْزَ َل َل ُك ْم م َن َّ
وإليها اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :أ َّم ْن َخ َل َق َّ
َان َل ُك ْم َأ ْن ُتنْبي ُتوا َش َج َر َها َأإي َل ٌه َم َع اهللَّي َب ْل ُه ْم َق ْو ٌم َي ْع يد ُل َ
ات َ ْهب َج ٍة َما ك َ
ون
َما ًء َف َأ ْن َب ْتنَا بي يه َحدَ ائي َق َذ َ
ي
ي
ي ا ْل َب ْحر ْي ين َح ي
اجزً ا
اس َو َج َع َل َب ْ َ
َ
َأ َّم ْن َج َع َل ْاألَ ْر َض َق َر ًارا َو َج َع َل خ َال َهلَا َأ ْهنَ ًارا َو َج َع َل َهلَا َر َو َ
َأ يإ َل ٌه َم َع اهللَّي َب ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم َال َي ْع َل ُم َ
جي َع ُل ُك ْم
يب املُْ ْض َط َّر يإ َذا َدعَا ُه َو َيك يْش ُ
ون َأ َّم ْن ُجيي ُ
السو َء َو َ ْ
ف ه
ي
ي
ُخ َل َفا َء ْاألَ ْر ي
ض َأإي َل ٌه َم َع اهللَّي َقلي ًيال َما ت ََذك َُّر َ
رب َوا ْل َب ْح ير َو َم ْن ُي ْر يس ُل
ون َأ َّم ْن َ ُّْيدي ُك ْم ييف ُظ ُل َامت ا ْل َ ِّ
ي َيدَ ْي َر ْمحَتي يه َأإي َل ٌه َم َع اهللَّي َت َع َاىل اهللَُّ ع ََّام ُي ْ ي
ون َأ َّم ْن َي ْبدَ ُأ ْ
رش ُك َ
اخلَ ْل َق ُث َّم ُي يعيدُ ُه َو َم ْن
رشا َب ْ َ
الر َي َ
ِّ
اح ُب ْ ً
ي
ض َأإي َله مع اهللَّي ُق ْل َها ُتوا بر َها َن ُكم إي ْن ُكنْ ُتم ي ي
ي
صادقيَ ﴾ [النمل-60 :
ْ َ
الس َامء َو ْاألَ ْر ي ٌ َ َ
ْ
ُْ
َي ْرزُ ُق ُك ْم م َن َّ
]64

فهذه اآليات الكريمة تدعو املؤمني إىل التأمل يف عناية اهلل تعاىل بعباده ،وتوفريه
لكل حاجاهتم ،وهي تدعوهم بذلك إىل تسبيح اهلل وتعظيمه وسؤال فضله.
وقد ذكر اهلل تعاىل املواقف املختلفة للبرش من تلك اآليات يف قوله﴿ :إي َّن يعب ي
ادي َل ْي َس
َ
َل َك َع َل ْي يه ْم ُس ْل َط ٌ
ان َو َك َفى بي َر ِّب َك َوكي ًيال َر هب ُك ُم ا َّل يذي ُيزْ يجي َل ُك ُم ا ْل ُف ْل َك ييف ا ْل َب ْح ير لي َت ْب َت ُغوا يم ْن
ي
ي
الرض ييف ا ْل َب ْح ير َض َّل َم ْن تَدْ ُع َ
َف ْضلي يه إي َّن ُه ك َ
ون إي َّال إي َّيا ُه َف َل َّام ن ََّجا ُك ْم
َان بي ُك ْم َرح ًيام َوإ َذا َم َّس ُك ُم ه ه
ي
َان ْ ي
اإلن َْس ُ
رب َأع َْر ْض ُت ْم َوك َ
رب َأ ْو ُي ْر يس َل َع َل ْي ُك ْم
ورا َأ َف َأ يمنْ ُت ْم َأ ْن َخي يْس َ
ف بي ُك ْم َجان َ
ب ا ْل َ ِّ
ان َك ُف ً
إي َىل ا ْل َ ِّ
ي ي
ي
ي
ي
يه تَار ًة ُأ ْخرى َفري يس َل َع َلي ُكم َق ي
ح ي
اص ًبا ُث َّم َال َ ي
اص ًفا يم َن
َ
ْ ْ
جتدُ وا َل ُك ْم َوك ًيال َأ ْم َأمنْ ُت ْم َأ ْن ُيعيدَ ُك ْم ف َ
َ ُْ
ي
الريحي َف ُيغ يْر َق ُك ْم بي َام َك َف ْر ُت ْم ُث َّم َال َ ي
م َع َل ْينَا بيه تَبيي ًعا﴾ [اإلرساء]69-65 :
جتدُ وا َل ُك ْ
ِّ
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1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1022 :عن عبد اهلل بن السائب ،أن رسول اهلل  كان يصيل أربعا بعد
أن تزول الشمس قبل الظهر ،وقال :إهنا ساع ٌة تفتح فيها أبواب السامء ،وأحب أن يصعد
ِل فيها ٌ
صالح(.)1
عمل
ٌ
[احلديث ]1023 :قال رسول اهلل  :حتروا الدعاء عند يفء األفياء(.)2
[احلديث ]1024 :قال رسول اهلل  :إذا فاءت األفياء ،وهبت األرواح ،فاذكروا
حوائجكم؛ فإهنا ساعة األوابي(.)3
[احلديث ]1025 :قال رسول اهلل  :إذا سمعتم الرعد فسبحوا وال تكربوا(.)4
[احلديث ]1026 :قال رسول اهلل  :إذا سمعتم الرعد فاذكروا اهلل ،فإنه ال يصيب
ذاكرا(.)5
[احلديث ]1027 :عن عبد اهلل بن عمر ،قال :كان رسول اهلل  إذا سمع صوت
الرعد والصواعق قال :اللهم ال تقتلنا بغضبك ،وال هتلكنا بعذابك ،وعافنا قبل ذلك(.)6

( )1الرتمذي.363/2 :

( )4كنزالعامل156/6 :عن أيب داوود يف مراسيله.

( )2كنز العامل 103/2 :عن حلية األولياء.

( )5املعجم الكبري.1 132/11 :

( )3املصنف لعبد الرزاق.67/3 :

( )6الرتمذي ،503/5 :النسائي.4 230/6 :

259

[احلديث ]1028 :عن عقبة بن عامر ،قال :بينا أنا أسري مع رسول اهلل  بي
ريح وظلم ٌة شديدةٌ ،فجعل رسول اهلل  يتعوذ ب (أعوذ برب
اجلحفة واألبواء إذ غشيتنا ٌ
الفلق) و(أعوذ برب الناس) ويقول :يا عقبة تعوذ هبام ،فام تعوذ متعو ٌذ بمثلهام(.)1
ريح شديد ٌة قال :اللهم
[احلديث ]1029 :عن أنس ،قال :كان النبي  إذا هاجت ٌ
إين أسألك من خري ما أرسلت به ،وأعوذ بك من رش ما أرسلت به(.)2
[احلديث ]1030 :عن عائشة ،قالت :كان النبي  إذا عصفت الريح قال :اللهم
إين أسألك خريها وخري ما فيها وخري ما أرسلت به ،وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ورش
ما أرسلت به(.)3
[احلديث ]1031 :عن عثامن بن أيب العاص ،قال :كان رسول اهلل  إذا اشتدت
الريح الشامل ،قال :اللهم إين أعوذ بك من رش ما أرسلت به(.)4
ريح
[احلديث ]1032 :عن ابن عباس ،قال :كان رسول اهلل  إذا هاجت ٌ
استقبلها وجثا عىل ركبتيه ،وقال :اللهم إين أسألك من خري هذه الريح وخري ما أرسلت به،
وأعوذ بك من رشها ورش ما أرسلت به ،اللهم اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا ،اللهم اجعلها
رمحة وال جتعلها عذابا(.)5
[احلديث ]1033 :قال رسول اهلل  :التسبوا الريح ،فإذا رأيتم منها ما تكرهون
فقولوا :اللهم إنا نسألك خري هذه الريح وخري ما فيها وخري ما أرسلت به ،ونعوذ بك من
رش هذه الريح ومن رش ما فيها ومن رش ما أرسلت به(.)6

( )1أبو داود ،73/2 :السنن الكربى.552/2 :

( )4الدعاء للطرباين :ص  ،301املعجم الكبري.47/9 :

( )2األدب املفرد :ص  ،215الدعاء للطرباين :ص .301

( )5الدعاء للطرباين :ص  ،303املعجم الكبري.3 170/11 :

( )3مسلم ،616/2 :الرتمذي.503/5 :

( )6النسائي ،9 231/6 :الرتمذي.521/4 :
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[احلديث ]1034 :عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل  إذا رأى املطر قال :اللهم
اجعله صيبا هنيا(.)1
[احلديث ]1035 :عن املطلب بن حنطب ،أن النبي  كان يقول عند املطر :اللهم
سقيا رمحة وال سقيا عذاب ،وال بالء وال هدم وال غرق ،اللهم عىل الظراب ومنابت
الشجر ،اللهم حوالينا وال علينا(.)2
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1036 :قال رسول اهلل  :إذا زالت الشمس ،فتحت أبواب السامء
وأبواب اجلنان ،واستجيب الدعاء ،فطوبى ملن رفع له عند ذلك ٌ
صالح(.)3
عمل
ٌ
[احلديث ]1037 :عن عبد اهلل بن مطر ،قال :كان رسول اهلل  إذا رأى اهلالل قال:
هالل خري ،احلمد هلل الذي ذهب بشهر كذا وكذا ،وجاء بشهر كذا وكذا(.)4
[احلديث ]1038 :قال رسول اهلل يويص بعض أصحابه :إذا رأيت اهلالل فكرب ثالثا
وقل :احلمد هلل الذي خلقني وخلقك ،وقدرك منازل ،وجعلك آية للعاملي(.)5
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1039 :قال اإلمام عيل :تفتح أبواب السامء يف مخسة مواقيت :عند نزول
الغيث ،وعند الزحف ،وعند األذان ،وعند قراءة القرآن ،ومع زوال الشمس ،وعند طلوع

( )1النسائي ،4 228/6 :ابن ماجة ،1280/2 :أمحد.378/9 :

( )4الكايف ،371/5 :احلاكم.22/4 :

( )2السنن الكربى ،497/3 :معرفة السنن واآلثار.100/3 :

( )5حتف العقول :ص .10

( )3من ال حيرضه الفقيه.209/1 :
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الفجر(.)1
[احلديث ]1040 :قال اإلمام عيل :اغتنموا الدعاء عند مخسة مواطن :عند قراءة
القرآن ،وعند األذان ،وعند نزول الغيث ،وعند التقاء الصفي للشهادة ،وعند دعوة
حجاب دون العرش(.)2
املظلوم؛ فإهنا ليس هلا
ٌ
[احلديث ]1041 :قال اإلمام عيل :من كانت له إىل ربه عز وجل حاج ٌة ،فليطلبها
يف ثالث ساعات :ساعة يف اجلمعة .وساعة تزول الشمس حي هتب الرياح ،وتفتح أبواب
السامء ،وتنزل الرمحة ،ويصوت الطري ،وساعة يف آخر الليل عند طلوع الفجر؛ فإن ملكي
يناديان :هل من تائب يتاب عليه! هل من سائل يعطى! هل من مستغفر فيغفر له! هل من
طالب حاجة فتقىض له! فأجيبوا داعي اهلل ،واطلبوا الرزق فيام بي طلوع الفجر إىل طلوع
الشمس فإنه أرسع يف طلب الرزق من الرضب يف األرض وهي الساعة التي يقسم اهلل فيها
الرزق بي عباده(.)3
[احلديث ]1042 :قال اإلمام عيل :إذا مالت األفياء وراجت األرواح ،فاطلبوا
احلوائج إىل اهلل عز وجل؛ فإهنا ساعة األوابي ،ثم قرأ﴿ :رب ُكم َأ ْع َلم بيام ييف ُن ُف ي
وس ُك ْم إي ْن
ُ َ
َه ْ
َت ُكو ُنوا ص ي
َان لي ْ َ
احليَ َفإي َّن ُه ك َ
ورا﴾ [اإلرساء.)4(]25 :
َ
أل َّوابييَ َغ ُف ً
[احلديث ]1043 :كان اإلمام عيل إذا سمع الرعد قال :سبحان من سبحت له(.)5
[احلديث ]1044 :كان اإلمام عيل يقرأ﴿ :إي َّن اهللََّ يم يس ُك السامو ي
ات َو ْاألَ ْر َض َأ ْن
َّ َ َ
ُْ
وال َو َلئي ْن زَ ا َلتَا إي ْن َأمسك َُهام يم ْن َأ َح ٍد يم ْن َب ْع يد يه إي َّن ُه ك َ ي
تَزُ َ
ورا﴾ [فاطر ]41 :يقوهلا عند
َان َحل ًيام َغ ُف ً
ْ َ َ

( )1اخلصال :ص  303وص .618

( )4الزهد هلناد.657/2 :

( )2األماِل للصدوق :ص .171

( )5كنزالعامل170/6 :عن ابن جرير.

( )3اخلصال :ص .615
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ي
الس َام َء َأ ْن َت َق َع ع ََىل ْاألَ ْر ي
ض إي َّال بيإي ْذني يه إي َّن اهللََّ بيالن ي
وف
َّاس َل َر ُء ٌ
الزلزلة ،ويقولَ ﴿ :و ُي ْمس ُك َّ
ي
يم﴾ [احلج.)1(]65 :
َرح ٌ
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1045 :قال اإلمام الباقر :كان أيب (اإلمام السجاد) إذا كانت له إىل اهلل
حاج ٌة طلبها يف هذه الساعة ،يعني زوال الشمس(.)2
[احلديث ]1046 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا نظر إىل الربق وسمع صوت
الرعد :اللهم إن هذين آيتان من آياتك ،يبتدران طاعتك برمحة نافعة أو نقمة ضارة ،فال
متطرنا هبام مطر السوء ،وال تلبسنا هبام لباس البالء(.)3
[احلديث ]1047 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا نظر إىل الربق وسمع صوت
الرعد :اللهم أنزل علينا نفع هذه السحائب وبركتها ،وارصف عنا أذاها ومرضهتا ،وال
تصبنا فيها بآفة ،وال ترسل عىل معايشنا عاهة(.)4
[احلديث ]1048 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا نظر إىل الربق وسمع صوت
الرعد :اللهم وإن كنت بعثتها نقمة ،وأرسلتها سخطة ،فإنا نستجريك من غضبك ،ونبتهل
إليك يف سؤال عفوك ،فمل بالغضب إىل املرشكي ،وأدر رحى نقمتك عىل امللحدين(.)5
[احلديث ]1049 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا نظر إىل الربق وسمع صوت
الرعد :اللهم أذهب حمل بالدنا بسقياك ،وأخرج وحر صدورنا برزقك ،وال تشغلنا عنك
بغريك ،وال تقطع عن كافتنا مادة برك ،فإن الغني من أغنيت ،وإن السامل من وقيت ،ما عند

( )1علل الرشائع :ص .555

( )4الصحيفة السجادية :ص.141

( )2الكايف.677/2 :

( )5الصحيفة السجادية :ص.141

( )3الصحيفة السجادية :ص.141
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امتناع ،حتكم بام شئت عىل من شئت ،وتقيض بام
دفاع ،وال بأحد عن سطوتك
ٌ
أحد دونك ٌ
أردت فيمن أردت ،فلك احلمد عىل ما وقيتنا من البالء ،ولك الشكر عىل ما خولتنا من
النعامء ،محدا خيلف محد احلامدين وراءه ،محدا يمأل أرضه وسامءه ،إنك املنان بجسيم املنن،
الوهاب لعظيم النعم ،القابل يسري احلمد ،الشاكر قليل الشكر ،املحسن املجمل ذو الطول،
ال إله إال أنت ،إليك املصري(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1050 :قال اإلمام الباقر :اطلب اإلجابة عند اقشعرار اجللد ،وعند
إفاضة العربة ،وعند قطر املطر ،وإذا كانت الشمس يف كبد السامء أو قد زاغت؛ فإهنا ساع ٌة
تفتح فيها أبواب السامء ،ويرجى فيها العون من املالئكة ،واإلجابة من اهلل تبارك وتعاىل(.)2
[احلديث ]1051 :قال اإلمام الباقر يف وقت الزوال :تفتح يف تلك الساعة أبواب
السامء ،ويستجاب الدعاء ،وهتب الرياح ،وينظر اهلل إىل خلقه(.)3
[احلديث ]1052 :قال اإلمام الباقر :إذا زالت الشمس فتحت أبواب السامء،
وهبت الرياح ،وقيض فيها احلوائج الكبار(.)4
[احلديث ]1053 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) إذا طلب احلاجة
طلبها عند زوال الشمس ،فإذا أراد ذلك قدم شيئا فتصدق به ،وشم شيئا من طيب ،وراح
إىل املسجد ودعا يف حاجته بام شاء اهلل(.)5
[احلديث ]1054 :عن داوود :كنا عند اإلمام الباقر ،فارتعدت السامء فقال هو:

( )1الصحيفة السجادية :ص.141

( )4فالح السائل :ص  ،193بحار األنوار.55/87 :

( )2مكارم األخالق.96/2 :

( )5الكايف.677/2 :

( )3من ال حيرضه الفقيه.227/1 :
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سبحان من يسبح له الرعد بحمده ،واملالئكة من خيفته (.)1
[احلديث ]1055 :قال اإلمام الباقر :ما بعث اهلل عز وجل رحيا إالرمحة أو عذابا،
فإذا رأيتموها فقولوا( :اللهم إنا نسألك خريها وخري ما أرسلت له ،ونعوذ بك من رشها
ورش ما أرسلت له) ،وكربوا وارفعوا أصواتكم بالتكبري ،فإنه يكرسها(.)2
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1056 :قال اإلمام الصادق :اطلبوا الدعاء يف أربع ساعات :عند هبوب
الرياح ،وزوال األفياء ،ونزول القطر ،وأول قطرة من دم القتيل املؤمن؛ فإن أبواب السامء
تفتح عند هذه األشياء(.)3
[احلديث ]1057 :قال اإلمام الصادق :ثالثة أوقات ال حيجب فيها الدعاء عن اهلل
تعاىل :يف أثر املكتوبة ،وعند نزول املطر ،وظهور آية معجزة هلل يف أرضه(.)4
[احلديث ]1058 :قال اإلمام الصادق :إذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثم زاد فقد
زالت الشمس ،وتفتح أبواب السامء ،وهتب الرياح ،وتقىض احلوائج العظام(.)5
[احلديث ]1059 :قال اإلمام الصادق :إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السامء،
وهبت الرياح ،ونظر اهلل عز وجل إىل خلقه ،وإين ألحب أن يصعد ِل عند ذلك إىل السامء
ٌ
صالح(.)6
عمل
ٌ
[احلديث ]1060 :قال اإلمام الصادق :إذا كانت لك إىل اهلل حاج ٌة ،فاطلبها عند
زوال الشمس(.)7
( )1تفسري العيايش.207/2 :

( )5من ال حيرضه الفقيه ،226/1 :دعائم اإلسالم.209/1 :

( )2من ال حيرضه الفقيه.544/1 :

( )6اخلصال :ص .688

( )3الكايف ،676/2 :مكارم األخالق.13/2 :

( )7فالح السائل :ص .193

( )4األماِل للطوس :ص .280
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[احلديث ]1061 :قال اإلمام الصادق :الوقت الذي ال يرد فيه الدعاء هو ما بي
وقتكم يف الظهر إىل وقتكم يف العرص(.)1
[احلديث ]1062 :قال اإلمام الصادق :إن الصاعقة تصيب املؤمن والكافر ،وال
تصيب ذاكرا(.)2
[احلديث ]1063 :قال اإلمام الصادق :إن الصواعق ال تصيب ذاكرا ،قيل :وما
الذاكر؟ قال :من قرأ مئة آية(.)3
[احلديث ]1064 :قال اإلمام الصادق :إذا هبت الرياح فأكثر من التكبري ،وقل:
اللهم إين أسألك خري ما هاجت به الرياح وخري ما فيها ،وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها،
اللهم اجعلها علينا رمحة وعىل الكافرين عذابا ،وصىل اهلل عىل حممد وآل حممد(.)4
[احلديث ]1065 :قال اإلمام الصادق :من أصابته زلزل ٌة فليقرأ :يا من ﴿إي َّن اهللََّ
يم يس ُك السامو ي
ات َو ْاألَ ْر َض َأ ْن تَزُ َ
وال َو َلئي ْن زَ ا َلتَا إي ْن َأ ْم َسك َُه َام يم ْن َأ َح ٍد يم ْن َب ْع يد يه إي َّن ُه ك َ
َان َحلي ًيام
َّ َ َ
ُْ
قدير..
ورا﴾ [فاطر ،]41 :صل عىل حممد وآلحممد وأمسك عنا السوء ،إنك عىل كل يشء ٌ
َغ ُف ً
ومن قرأها عند النوم مل يسقط عليه البيت إن شاء اهلل تعاىل(.)5
[احلديث ]1066 :سئل اإلمام الصادق عن الزلزلة ما هي؟ فقال :آي ٌة ..قيل :فإذا
كان ذلك فام أصنع؟ قال :صل صالة الكسوف ،فإذا فرغت خررت هلل عز وجل ساجدا
وتقول يف سجودك :يا من ﴿إي َّن اهللََّ يم يس ُك السامو ي
ات َو ْاألَ ْر َض َأ ْن تَزُ َ
وال َو َلئي ْن زَ ا َلتَا إي ْن
َّ َ َ
ُْ

( )1الدعوات :ص .36

( )4مكارم األخالق.160/2 :

( )2من ال حيرضه الفقيه ،544/1 :حلية األولياء.

( )5هتذيب األحكام.294/3 :

( )3الكايف.500/2 :
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ي
َأمسك َُهام يم ْن َأ َح ٍد يم ْن َب ْع يد يه إي َّن ُه ك َ ي
الس َام َء َأ ْن َت َق َع
ورا﴾ [فاطر ،]41 :يا من ﴿ ُي ْمس ُك َّ
َان َحل ًيام َغ ُف ً
ْ َ َ
يي
ع ََىل ْاألَ ْر ي
قدير(.)1
ض إي َّال بيإي ْذنه﴾ [احلج ،]65 :أمسك عنا السوء إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]1067 :قال اإلمام الصادق :إذا نظرت إىل السامء فقل :سبحان من جعل
يف السامء بروجا ،وجعل فيها رساجا وقمرا منريا ،وجعل لنا نجوما وقبلة هنتدي هبا إىل
التوجه إليه يف ظلامت الرب والبحر ..اللهم كام هديتنا إىل التوجه إليك وإىل قبلتك املنصوبة
خللقك ،فاهدنا إىل نجومك التي جعلتها أمانا ألهل األرض وألهل السامء حتى نتوجه هبم
إليك ،فال يتوجه املتوجهون إليك إالهبم ،وال يسلك الطريق إليك من سلك من غريهم،
وال لزم املحجة من مل يلزمهم ..استمسكت بعروة اهلل الوثقى واعتصمت بحبل اهلل املتي،
وأعوذ باهلل من رش ما ينزل من السامء ومن رش ما يعرج فيها ،ومن رش ما ذرأ يف األرض
ومن رش ما خرج منها ،وال حول وال قوة إالباهلل(.)2
[احلديث ]1068 :عن زيد الزراد ،قال :كان اإلمام الصادق إذا نظر إىل السامء قرأ
ف ال َّلي يل والنَّه يار َآلي ٍ
اختي َال ي
هذه اآلية﴿ :إي َّن ييف َخ ْل يق السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ات يألُ ي
ض َو ْ
وِل
َ
ْ َ َ
َّ َ َ
اب﴾ [آل عمران ،]190 :وقرأ آية السخرة﴿ :إي َّن رب ُكم اهللَُّ ا َّل يذي َخ َل َق السامو ي
ْاألَ ْل َب ي
ات َو ْاألَ ْر َض
َّ َ َ
َ َّ ُ

ي ي
است ََوى ع ََىل ا ْل َع ْر ي
ش ُيغ يِْش ال َّل ْي َل الن ََّه َار َي ْط ُل ُب ُه َحثيي ًثا َو َّ
الش ْم َس َوا ْل َق َم َر َوالن ُهجو َم
ييف ستَّة َأ َّيا ٍم ُث َّم ْ
ي
ٍ
اخل ْل ُق َو ْاألَ ْم ُر َت َب َار َك اهللَُّ َر هب ا ْل َعاملَييَ ﴾ [األعراف ،]54 :ثم يقول :اللهم
ُم َس َّخ َرات بي َأ ْم يره َأ َال َل ُه ْ َ
إنك جعلت يف السامء نجوما ثاقبة وشهبا هبا حرست السامء من رساق السمع من مردة
الشياطي ،اللهم فاحرسني بعينك التي ال تنام ،واكنفني بركنك الذي ال يرام ،واجعلني يف

( )1من ال حيرضه الفقيه.543/1 :

( )2االصول الستة عرش(أصل زيد النرس) :ص .208
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وديعتك التي ال تضيع ،ويف درعك احلصينة ومنعك املنيع ،ويف جوارك ،عز جارك ،وجل
ثناؤك ،وتقدست أسامؤك ،وال إله غريك(.)1

( )1االصول الستة عرش(أصل زيد الزراد) :ص .136
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خامسا ـ ما ورد حول األزمنة املباركة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية اخلاصة بـ [األزمنة املباركة] ،وهي األزمنة التي ورد الثناء عليها يف القرآن
الكريم واألحاديث الرشيفة ،باعتبارها من أيام اهلل التي دعينا إىل االهتامم اخلاص هبا ،كام
قال تعاىل﴿ :و َل َقدْ َأرس ْلنَا موسى بيآياتينَا َأ ْن َأ ْخ يرج َقوم َك يمن ال هظ ُلام ي
ت إي َىل الن ي
هور َو َذك ِّْر ُه ْم
َ
َ
َ
َ
ْ ْ َ
ْ َ ُ َ
بي َأيا يم اهللَّي إي َّن ييف َذلي َك َآلي ٍ
ات لي ُك ِّل َص َّب ٍار َش ُك ٍ
ور﴾ [إبراهيم]5 :
َ
َّ
وقد ورد يف القرآن الكريم الدعوة إىل االهتامم بأيام خاصة ،وكثرة ذكر اهلل فيها،
ومنها ما نص عليه قوله تعاىل﴿ :وا ْذ ُكروا اهللََّ ييف َأيا ٍم معدُ ود ٍ
ات َف َم ْن َت َع َّج َل ييف َي ْو َم ْ ي
ي َف َال
َّ َ ْ َ
َ ُ
ي ي
ي ي
ي
ي
ي
ْرش َ
ون﴾ [البقرة:
إ ْث َم َع َل ْيه َو َم ْن َت َأ َّخ َر َف َال إ ْث َم َع َل ْيه َمل ين ا َّت َقى َوا َّت ُقوا اهللََّ َوا ْع َل ُموا َأ َّن ُك ْم إ َل ْيه ُحت َ ُ
]203

﴿و َأ ِّذ ْن ييف الن ي
احل ِّج َي ْأ ُت َ
وك ير َج ًاال َوع ََىل ُك ِّل َض يام ٍر َي ْأتييَ يم ْن ُك ِّل َف ٍّج ع يَم ٍيق
وقولهَ :
َّاس بي ْ َ
ي
ٍ
ي
ي
يم ية ْاألَ ْن َعا يم َف ُك ُلوا
اس َم اهللَّي ييف َأ َّيا ٍم َم ْع ُلو َمات ع ََىل َما َرزَ َق ُه ْم م ْن َ يهب َ
ل َي ْش َهدُ وا َمنَاف َع َهل ُ ْم َو َي ْذ ُك ُروا ْ
ي
ي
ي
ي
ري﴾ [احلج]28-27 :
من َْها َو َأ ْطع ُموا ا ْل َبائ َس ا ْل َفق َ
وقولهَ ﴿ :فإي َذا َق َضي ُتم من ي
َاس َك ُك ْم َفا ْذ ُك ُروا اهللََّ ك يَذك يْر ُك ْم آ َبا َء ُك ْم َأ ْو َأ َشدَّ يذك ًْرا َف يم َن
ْ ْ َ
ي

ي ي ي

ٍ

الن ي
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ن َخ َالق﴾ [البقرة]200 :
ول َر َّبنَا آتنَا ييف الده ْن َيا َو َما َل ُه ييف ْاآلخ َرة م ْ

وقولهَ ﴿ :ليس َع َلي ُكم جنَاح َأ ْن َتب َت ُغوا َف ْض ًال يمن رب ُكم َفإي َذا َأ َف ْض ُتم يمن عَر َف ٍ
ات
ْ
ْ ْ ُ ٌ
ْ َ
ْ ْ َ
ْ َ ِّ ْ
ي
الضا ِّليَ ﴾ [البقرة:
احل َرا يم َوا ْذ ُك ُرو ُه ك ََام َهدَ ا ُك ْم َوإي ْن ُكنْ ُت ْم يم ْن َق ْبلي يه ملَي َن َّ
َفا ْذ ُك ُروا اهللََّ عنْدَ املَْ ْش َع ير ْ َ
]198

ومثلها ما ورد يف األحاديث الواردة يف فضل األيام واللياِل واألشهر هي تفصيالت
خيت َُار ﴾ [القصص ،]68 :فكام
خي ُل ُق َما َي َشا ُء َو َ ْ
ملا ورد يف القرآن الكريم من كون اهلل تعاىل ﴿ َ ْ
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اختار من األمكنة ما اقتضاه علمه وحكمته ،كذلك اختار من األزمنة وغريها ،ورسول اهلل
 وورثته السائرون عىل هديه ،أوىل من يعرفنا هبا وباألعامل املناسبة هلا.

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1069 :قال رسول اهلل  لبعض أصحابه :أال أعلمك كلامت ينفعك
اهلل هبن ،وينفع هبن من علمته ،ويثبت ما تعلمت يف صدرك؟ ..إذا كان ليلة اجلمعة ،فإن
مستجاب ،وقد
استطعت أن تقوم يف ثلث الليل اآلخر؛ فإهنا ساع ٌة مشهودةٌ ،والدعاء فيها
ٌ
ف َأس َتغ يْفر َل ُكم ريب إي َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ي
يم﴾ [يوسف]98 :
قال أخي يعقوب لبنيهَ ﴿ :س ْو َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
يقول :حتى تأيت ليلة اجلمعة(.)1
[احلديث ]1070 :قال رسول اهلل  :تسبيح ٌة يف يوم اجلمعة ،أفضل من ألف
تسبيحة يف غري يوم اجلمعة(.)2
مسلم
[احلديث ]1071 :قال رسول اهلل  :إن يف اجلمعة ساعة ،ال يوافقها عبدٌ
ٌ
يسأل اهلل فيها شيئا إال أعطاه إياه(.)3
[احلديث ]1072 :قال رسول اهلل  :إن يف اجلمعة لساعة ،ما دعا اهلل فيها عبدٌ
مؤم ٌن بِشء إال استجاب اهلل له(.)4
مسلم يسأل
[احلديث ]1073 :قال رسول اهلل  :إن يف اجلمعة لساعة ،ال يوافقها
ٌ
( )1الرتمذي ،566/5 :احلاكم.661/1 :

( )3النسائي ،115/3 :أمحد.128/3 :

( )2الفردوس.383/3 :

( )4أمحد ،366/3 :املصنف البن أيب شيبة.57/2 :
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اهلل فيها خريا إال أعطاه إياه ..وهي ساع ٌة خفيف ٌة(.)1
[احلديث ]1074 :عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل  ذكر يوم اجلمعة فقال :فيه ساع ٌة
قائم يصيل ،يسأل اهلل تعاىل شيئا ،إال أعطاه إياه(.)2
ال يوافقها عبدٌ
مسلم وهو ٌ
ٌ
[احلديث ]1075 :قال رسول اهلل  :إن جربيل أتاين بمرآة يف وسطها كالنكتة
السوداء ،فقلت له :يا جربيل ما هذه؟ قال :هذه اجلمعة ،فقلت :وما اجلمعة؟ قال :لكم
كثري ،فقلت :وما اخلري الكثري؟ فقال :تكون لك عيدا وألمتك من بعدك إىل يوم
خري ٌ
فيها ٌ
مسلم يسأل اهلل مسألة
القيامة ،فقلت :وما لنا فيها؟ قال :لكم فيها ساع ٌة ال يوافقها عبدٌ
ٌ
قسم يف الدنيا ،ذخرت له يف اآلخرة
قسم يف الدنيا ـ إال أعطاها ،وإن مل يكن له ٌ
فيها ـ وهي له ٌ
أفضل منها(.)3
[احلديث ]1076 :قال رسول اهلل  :إن يف اجلمعة ساعة ال يسأل اهلل العبد فيها
شيئا إال آتاه اهلل إياه ،قالوا :يا رسول اهلل ،أية ساعة هي؟ قال :حي تقام الصالة إىل
االنرصاف منها(.)4
[احلديث ]1077 :قال رسول اهلل  :ساعة اجلمعة ..ما بي أن جيلس اإلمام إىل
أن تقىض الصالة(.)5
[احلديث ]1078 :قال رسول اهلل  :التمسوا الساعة التي ترجى يف يوم اجلمعة
بعد العرص إىل غيبوبة الشمس(.)6
[احلديث ]1079 :قال رسول اهلل  :من صىل اجلمعة كتبت له حج ٌة متقبل ٌة؛ فإن

( )1مسلم ،586/2 :أمحد 676/3 :و.2 207/9

( )4الرتمذي ،361/2 :ابن ماجة.360/1 :

( )2البخاري 316/1 :و ،2029/5مسلم.586/2 :

( )5مسلم ،586/2 :أبو داوود.276/1 :

( )3املصنف البن أيب شيبة.58/2 :

( )6الرتمذي ،360/2 :املعجم الكبري.258/1 :
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صىل العرص كانت له عمرةٌ؛ فإن يميس يف مكانه مل يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه(.)1
[احلديث ]1080 :قال رسول اهلل  :يوم اجلمعة اثنتا عرشة ساعة ،ال يوجد فيها
مسلم يسأل اهلل عز وجل شيئا إال آتاه عز وجل إياه ،فالتمسوها آخر ساعة بعد
عبدٌ
ٌ
العرص(.)2
[احلديث ]1081 :قال رسول اهلل  يف فضل يوم اجلمعة :يف آخر ثالث ساعات
منها ساع ٌة من دعا اهلل عز وجل فيها استجيب له(.)3
[احلديث ]1082 :قال رسول اهلل  :أفضل الدعاء ،دعاء يوم عرفة(.)4
[احلديث ]1083 :عن ابن عباس ،قال :رأيت رسول اهلل  يدعو بعرفة ،يداه إىل
صدره كاستطعام املسكي(.)5
[احلديث ]1084 :عن أيب سعيد اخلدري ،أن رسول اهلل  كان يدعو بعرفة،
ويرفع يديه هكذا ،جيعل ظاهرمها مما ييل وجهه ،وباطنهام مما ييل األرض(.)6
[احلديث ]1085 :عن عباس بن مرداس ،أن رسول اهلل  دعا عشية عرفة ألمته
باملغفرة والرمحة فأكثر الدعاء ،فأوحى اهلل تعاىل إليه :إين قد فعلت إال ظلم بعضهم بعضا،
وأما ذنوهبم فيام بيني وبينهم فقد غفرهتا(.)7
مغفور له ،وسائل اهلل
[احلديث ]1086 :قال رسول اهلل  :ذاكر اهلل يف رمضان
ٌ
فيه ال خييب(.)8

( )1كنز العامل720/7 :عن الديلمي.

( )6املصنف البن أيب شيبة.65/7 :

( )2النسائي ،99/3 :أبو داوود ،275/1 :احلاكم.615/1 :

( )7السنن الكربى ،192/5 :أمحد7 676/5 :؛ عواِل الآلِل:

( )3أمحد.186/3 :

.126/1

( )4املوطأ ،215/1 :السنن الكربى 670/6 :و.190/5

( )8املعجم األوسط.226/7 :

( )5السنن الكربى ،190/5 :املعجم األوسط.189/3 :
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مغفور له ،وسائل اهلل
[احلديث ]1087 :قال رسول اهلل  :ذاكر اهلل يف رمضان
ٌ
فيه ال خييب(.)1
[احلديث ]1088 :قال رسول اهلل  :مخس ليال ال ترد فيهن الدعوة :أول ليلة من
رجب ،وليلة النصف من شعبان ،وليلة اجلمعة ،وليلة الفطر ،وليلة النحر(.)2
[احلديث ]1089 :عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل  يدعو وهو ساجدٌ ليلة
النصف من شعبان ،يقول :أعوذ بعفوك من عقابك ،وأعوذ برضاك من سخطك ،وأعوذ
بك منك ،جل وجهك ،وقال :أمرين جربيل أن أرددهن يف سجودي ،فتعلمتهن
وعلمتهن(.)3
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1090 :قال رسول اهلل  :يفتح أبواب الساموات يف ليلة القدر(.)4
[احلديث ]1091 :قال رسول اهلل  :إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ ينزل ملكا إىل السامء
الدنيا كل ليلة يف الثلث األخري ،وليلة اجلمعة يف أول الليل ،فيأمره فينادي :هل من سائل
فاعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب اخلري أقبل ،ويا
طالب الرش أقرص ،فال يزال ينادي هبذا حتى يطلع الفجر ،فإذا طلع الفجر عاد إىل حمله من
ملكوت السامء(.)5
[احلديث ]1092 :قال رسول اهلل  :إن يوم اجلمعة سيد األيام ،يضاعف اهلل فيه
احلسنات ،ويمحو فيه السيئات ،ويرفع فيه الدرجات ،ويستجيب فيه الدعوات ،ويكشف

( )1املعجم األوسط ،226/7 :شعب اإليامن.311/3 :

( )4اإلقبال.365/1 :

( )2تاريخ دمشق.608/10 :

( )5من ال حيرضه الفقيه ،621/1 :التوحيد :ص .176

( )3تاريخ دمشق ،195/36 :مصباح املتهجد :ص .860
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فيه الكربات ،ويقيض فيه احلوائج العظام ،وهو يوم املزيد ،هلل فيه عتقاء وطلقاء من النار،
ما دعا به أحدٌ من الناس ـ وقد عرف حقه وحرمته ـ إال كان حقا عىل اهلل عز وجل أن جيعله
من عتقائه وطلقائه من النار(.)1
[احلديث ]1093 :قال اإلمام الباقر :أول وقت اجلمعة ،ساعة تزول الشمس إىل أن
متيض ساع ٌة ،فحافظ عليها؛ فإن رسول اهلل  قال :ال يسأل اهلل عز وجل عبدٌ فيها خريا
إال أعطاه(.)2
[احلديث ]1094 :عن زيد بن عيل ،عن آبائه ،عن فاطمة بنت النبي  ،قالت:
سمعت النبي  يقول :إن يف اجلمعة لساعة ،ال يراقبها ٌ
مسلم يسأل اهلل عز وجل
رجل
ٌ
فيها خريا إال أعطاه إياه ،فقلت :يا رسول اهلل أي ساعة هي؟ قال  :إذا تدىل نصف عي
الشمس للغروب(.)3
[احلديث ]1095 :قال رسول اهلل  :إن ليلة عرفة يستجاب فيها ما دعا من خري..
وهي ليلة املناجاة ،وفيها يتوب اهلل عىل من تاب(.)4
[احلديث ]1096 :قال رسول اهلل  :ما من أيام أعظم عند اهلل وال أحب إليه من
العمل فيهن من هذه األيام العرش ،فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد(.)5
[احلديث ]1097 :قال اإلمام عيل :سمعت رسول اهلل  خيطب يوم النحر ،وهو
يقول :هذا يوم الثج والعج .والثج :ما هتريقون فيه من الدماء ،فمن صدقت نيته كانت أول
قطرة له كفارة لكل ذنب ،والعج :الدعاء ،فعجوا إىل اهلل ،فوالذي نفس حممد بيده ،ال

( )1الكايف ،616/3 :هتذيب األحكام.2/3 :

( )4اإلقبال.69/2 :

( )2من ال حيرضه الفقيه.616/1 :

( )5أمحد ،365/2 :املعجم الصغري.45/2 :

( )3معاين األخبار :ص  ،399دالئل اإلمامة :ص .71
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.

ينرصف من هذا املوضع أحدٌ إال مغفورا له ،إال صاحب كبرية مرصا عليها ،ال حيدث نفسه
باإلقالع عنها(.)1
[احلديث ]1098 :قال رسول اهلل  :رمضان شهر اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ استكثروا
فيه من التهليل والتكبري والتحميد والتمجيد والتسبيح(.)2
[احلديث ]1099 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل تبارك وتعاىل يف كل ليلة من شهر
رمضان ثالث مرات :هل من سائل فاعطيه سؤله! هل من تائب فأتوب عليه! هل من
مستغفر فأغفر له! (.)3
ٌ
مبارك فرض اهلل عز
شهر
[احلديث ]1100 :قال رسول اهلل  :أتاكم رمضانٌ ،
وجل عليكم صيامه ،تفتح فيه أبواب السامء(.)4
[احلديث ]1101 :قال اإلمام الباقر :كان رسول اهلل  يقبل بوجهه إىل الناس
فيقول :يا معرش الناس ،إذا طلع هالل شهر رمضان غلت مردة الشياطي ،وفتحت أبواب
السامء ،وأبواب اجلنان ،وأبواب الرمحة ،وغلقت أبواب النار ،واستجيب الدعاء ،وكان هلل
فيه عند كل فطر عتقاء يعتقهم اهلل من النار ،وينادي مناد كل ليلة :هل من سائل! هل من
مستغفر! اللهم أعط كل منفق خلفا ،وأعط كل ممسك تلفا(.)5
شهر أوله رمح ٌة،
[احلديث ]1102 :قال رسول اهلل  يف فضل شهر رمضان :هو ٌ
وأوسطه مغفرةٌ ،وآخره اإلجابة والعتق من النار ،وال غنى بكم عن أربع خصال؛ خصلتي
ترضون اهلل هبام ،وخصلتي ال غنى بكم عنهام؛ فأما اللتان ترضون اهلل عز وجل هبام :فشهادة

( )1دعائم اإلسالم 186/1 :و.181/2

( )4النسائي ،129/6 :أمحد.7 666/6 :

( )2النوادر لألشعري :ص  ،17بحار األنوار.381/96 :

( )5الكايف ،67/6 :هتذيب األحكام.193/6 :

( )3األماِل للمفيد :ص 230؛ شعب اإليامن.335/3 :
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أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا رسول اهلل ،وأما اللتان ال غنى بكم عنهام :فتسألون اهلل فيه
حوائجكم واجلنة ،وتسألون العافية ،وتعوذون به من النار(.)1
[احلديث ]1103 :قال اإلمام عيل :ملا حرض شهر رمضان ،قام رسول اهلل  فحمد
اهلل وأثنى عليه ،ثم قال :أُّيا الناس ،كفاكم اهلل عدوكم من اجلن واإلنس ،وقال﴿ :ا ْد ُع ي
وين
َأست ي
ب َل ُك ْم﴾ [غافر ،]60 :ووعدكم اإلجابة ،أال وقد وكل اهلل عز وجل بكل شيطان مريد
َج ْ
ْ
سبعي من مالئكته ،فليس بمحلول حتى ينقيض شهركم هذا ،أال وأبواب السامء مفتح ٌة
ٌ
مقبول(.)2
من أول ليلة منه ،أال والدعاء فيه
[احلديث ]1104 :قال رسول اهلل  :إن اهلل تعاىل نصب يف السامء السابعة ملكا
يقال له :الداعي ،فإذا دخل شهر رجب ينادي ذلك امللك كل ليلة منه إىل الصباح( :طوبى
للذاكرين ،طوبى للطائعي) ،ويقول اهلل تعاىل :أنا جليس من جالسني ،ومطيع من أطاعني،
وغافر من استغفرين ،الشهر شهري ،والعبد عبدي ،والرمحة رمحتي ،فمن دعاين يف هذا
الشهر أجبته ،ومن سألني أعطيته ،ومن استهداين هديته ،وجعلت هذا الشهر حبال بيني
وبي عبادي ،فمن اعتصم به وصل إِل(.)3
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1105 :قال اإلمام عيل يف خطبته يوم اجلمعة :إن هذا اليوم يو ٌم جعله
اهلل لكم عيدا ،وهو سيد أيامكم ،وأفضل أعيادكم ،وقد أمركم اهلل يف كتابه بالسعي فيه إىل

( )1الكايف ،67/6 :هتذيب األحكام 153/6 :و.58/3

( )3اإلقبال ،176/3 :بحار األنوار.377/98 :

( )2من ال حيرضه الفقيه ،98/2 :ثواب األعامل :ص .90
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ذكره ،فلتعظم رغبتكم فيه ،ولتخلص نيتكم فيه ،وأكثروا فيه الترضع والدعاء ومسألة
الرمحة والغفران؛ فإن اهلل عز وجل يستجيب لكل من دعاه ،ويورد النار من عصاه ،وكل
ي
وين َأست ي
ْرب َ
ون َع ْن
َج ْ
ب َل ُك ْم إي َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ي ُ
مستكرب عن عبادته .قال اهلل عز وجل﴿ :ا ْد ُع ي ْ
ون جهنَّم د ي
ي
اخ يري َن﴾ [غافر ،]60 :وفيه ساع ٌة مبارك ٌة ال يسأل اهلل عبدٌ مؤم ٌن
ع َبا َد ييت َس َيدْ ُخ ُل َ َ َ َ َ
فيها شيئا إال أعطاه(.)1
[احلديث ]1106 :قال اإلمام عيل :أكثروا املسألة يف يوم اجلمعة والدعاء؛ فإن فيه
ساعات يستجاب فيها الدعاء واملسألة ،ما مل تدعوا بقطيعة أو معصية أو عقوق ،واعلموا
أن اخلري والرش يضاعفان يوم اجلمعة(.)2
[احلديث ]1107 :قال اإلمام عيل يف خطبته يوم الفطر :أال وإن هذا اليوم ،يو ٌم
جعله اهلل لكم عيدا ،وجعلكم له أهال ،فاذكروا اهلل يذكركم ،وادعوه يستجب لكم(.)3
[احلديث ]1108 :قال اإلمام عيل :ال عرفة إال بمكة ،وال بأس بأن جيتمعوا يف
األمصار يوم عرفة يدعون اهلل(.)4
[احلديث ]1109 :قال اإلمام عيل :اذكروا اهلل يف أيام معلومات :عرش ذي احلجة،
وأيام معدودات :أيام الترشيق(.)5
[احلديث ]1110 :قال اإلمام عيل يف يوم النحر :إن هذا يو ٌم حرمته عظيم ٌة ،وبركته
مأمول ٌة ،واملغفرة فيه مرجوةٌ ،فأكثروا ذكر اهلل تعاىل ،واستغفروه وتوبوا إليه ،إنه هو التواب
الرحيم(.)6

( )1من ال حيرضه الفقيه.631/1 :

( )4هتذيب األحكام.679/5 :

( )2املحاسن.131/1 :

( )5األماِل للمفيد :ص .210

( )3من ال حيرضه الفقيه.517/1 :

( )6من ال حيرضه الفقيه.520/1 :
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[احلديث ]1111 :قال اإلمام عيل :عليكم يف شهر رمضان بكثرة االستغفار
والدعاء ،فأما الدعاء فيدفع به عنكم البالء ،وأما االستغفار فيمحى ذنوبكم(.)1
[احلديث ]1112 :قال اإلمام عيل :يعجبني أن يفرغ الرجل نفسه يف السنة أربع
ليال :ليلة الفطر ،وليلة األضحى ،وليلة النصف من شعبان ،وأول ليلة من رجب(.)2
[احلديث ]1113 :قال اإلمام عيل :إن استطعت أن حتافظ عىل ليلة الفطر ،وليلة
النحر ،وأول ليلة من املحرم ،وليلة عاشوراء ،وأول ليلة من رجب ،وليلة النصف من
شعبان فافعل ،وأكثر فيهن من الدعاء والصالة وتالوة القرآن(.)3
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1114 :قال اإلمام الباقر يف ذكر اإلمام السجاد :لقد نظر يوم عرفة إىل
قوم يسألون الناس ،فقال :وحيكم! أغري اهلل تسألون يف مثل هذا اليوم؟! إنه لريجى يف هذا
اليوم ملا يف بطون احلباىل أن يكونوا سعداء(.)4
[احلديث ]1115 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام السجاد إذا كان شهر رمضان مل
يتكلم إال بالدعاء والتسبيح واالستغفار والتكبري ،فإذا أفطر قال :اللهم إن شئت أن تفعل
فعلت(.)5
[احلديث ]1116 :عن زيد بن عيل ،قال :كان عيل بن احلسي (اإلمام السجاد)
جيمعنا مجيعا ليلة النصف من شعبان ،ثم جيزئ الليل أجزاء ثالثة ،فيصيل بنا جزءا ،ثم يدعو
ونؤمن عىل دعائه ،ثم يستغفر اهلل ونستغفره ونسأله اجلنة حتى ينفجر الصبح(.)6

( )1الكايف.88/6 :

( )4اخلصال :ص  ،517من ال حيرضه الفقيه.211/2 :

( )2مصباح املتهجد :ص  ،852قرب اإلسناد :ص .56

( )5الكايف.88/6 :

( )3مصباح املتهجد :ص .852

( )6مصباح املتهجد :ص .853
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ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1117 :عن الفضيل بن يسار ،قال :كان اإلمام الباقر إذا كانت ليلة
إحدى وعرشين وليلة ثالث وعرشين من شهر رمضان ،أخذ يف الدعاء حتى يزول الليل،
فإذا زال الليل صىل(.)1
[احلديث ]1118 :قال اإلمام الباقر :إن اهلل تعاىل لينادي كل ليلة مجعة ،من أول
الليل إىل آخره :أال عبدٌ مؤم ٌن يدعوين آلخرته ودنياه قبل طلوع الفجر ألجيبه؟ أال عبدٌ
مؤم ٌن يتوب إِل من ذنوبه قبل طلوع الفجر فأتوب عليه؟ أال عبدٌ مؤم ٌن قد قرتت عليه رزقه
سقيم يسألني
فيسألني الزيادة يف رزقه قبل طلوع الفجر فأزيده وأوسع عليه؟ أال عبدٌ مؤم ٌن
ٌ
حمبوس مغمو ٌم يسألني أن أطلقه من
أن أشفيه قبل طلوع الفجر فأعافيه؟ أال عبدٌ مؤم ٌن
ٌ
حبسه وأخيل رسبه؟ أال عبدٌ مؤم ٌن مظلو ٌم يسألني أن آخذ له بظالمته قبل طلوع الفجر
فأنترص له ،وآخذ له بظالمته؟ ..فال يزال ينادي هبذا حتى يطلع الفجر(.)2
[احلديث ]1119 :قال اإلمام الباقر :يف يوم اجلمعة ساع ٌة ال يسأل اهلل عبدٌ مؤم ٌن
فيها حاجة إال أعطاه ،وهي من حي تزول الشمس إىل حي ينادى بالصالة(.)3
[احلديث ]1120 :قال اإلمام الباقر :إن يوم عرفة يوم دعاء ومسألة(.)4
[احلديث ]1121 :سئل اإلمام الباقر عن فضل ليلة النصف من شعبان ،فقال :هي
أفضل ليلة بعد ليلة القدر ،فيها يمنح اهلل تعاىل العباد فضله ،ويغفر هلم بمنه ،فاجتهدوا يف
القربة إىل اهلل تعاىل فيها؛ فإهنا ليل ٌة آىل اهلل عىل نفسه أن ال يرد سائال له فيها ،ما مل يسأل
معصية ،وإهنا الليلة التي جعلها اهلل لنا أهل البيت ،بإزاء ما جعل ليلة القدر لنبينا ،

( )1الكايف ،155/6 :اخلصال :ص .519

( )3دعائم اإلسالم.181/1 :

( )2هتذيب األحكام ،5/3 :من ال حيرضه الفقيه.620/1 :

( )4هتذيب األحكام ،299/6 :من ال حيرضه الفقيه.88/2 :
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فاجتهدوا يف الدعاء والثناء عىل اهلل عز وجل؛ فإنه من سبح اهلل تعاىل فيها مائة مرة ،ومحده
مائة مرة ،وكربه مائة مرة غفر اهلل تعاىل له ما سلف من معاصيه ،وقىض له حوائج الدنيا
واآلخرة؛ ما التمسه منه ،وما علم حاجته إليه وإن مل يلتمسه منه ،كرما منه تعاىل وتفضال
عىل عباده(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1122 :قيل لإلمام الصادق :الساعة التي يف يوم اجلمعة ،التي ال يدعو
فيها مؤم ٌن إال استجيب له؟ قال :نعم إذا خرج اإلمام ،قيل :إن اإلمام يعجل ويؤخر ،قال:
إذا زاغت الشمس(.)2
[احلديث ]1123 :قال اإلمام الصادق :الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم
اجلمعة ما بي فراغ اإلمام من اخلطبة إىل أن يستوي الناس يف الصفوف ،وساع ٌة أخرى من
آخر النهار إىل غروب الشمس(.)3
[احلديث ]1124 :سئل اإلمام الصادق عن صوم يوم عرفة ،فقال :عيدٌ من أعياد
املسلمي ،ويوم دعاء ومسألة(.)4
[احلديث ]1125 :قال اإلمام الصادق :يقف الناس بعرفة يدعون ،ويرغبون،
ويسألون اهلل من فضله بام قدروا عليه ،حتى تغرب الشمس(.)5
[احلديث ]1126 :قال اإلمام الصادق :ما يمنع أحدكم من أن حيج كل سنة؟ قيل:
ال يبلغ ذلك أموالنا! فقال :أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية،

( )1األماِل للطوس :ص  ،297مصباح املتهجد :ص .831

( )4األماِل للطوس :ص .667

( )2الكايف ،616/3 :هتذيب األحكام.6/3 :

( )5دعائم اإلسالم.320/1 :

( )3الكايف ،616/3 :هتذيب األحكام.235/3 :
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ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه ،فإذا كان يوم عرفة ،لبس ثيابه وهتيأ وأتى
املسجد ،فال يزال يف الدعاء حتى تغرب الشمس(.)1
[احلديث ]1127 :قال اإلمام الصادق :من صىل يوم عرفة قبل أن خيرج إىل الدعاء
يف ذلك ويكون بارزا حتت السامء ركعتي ،واعرتف هلل عز وجل بذنوبه ،وأقر له بخطاياه،
نال ما نال الواقفون بعرفة من الفوز ،وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(.)2
[احلديث ]1128 :قال اإلمام الصادق :يف يوم عرفة جيتمعون بغري إمام يف
األمصار ،يدعون اهلل عز وجل (.)3
[احلديث ]1129 :قال اإلمام الصادق :يوم سبعة وعرشين من رجب نبئ فيه
رسول اهلل  :من صىل فيه أي وقت شاء اثنتي عرشة ركعة ..ثم يقول( :اهلل اهلل ريب ال
أرشك به شيئا) أربع مرات ،ثم يدعو ،فال يدعو بِشء إال استجيب له يف كل حاجة ،إال أن
يدعو يف جائحة قوم ،أو قطيعة رحم(.)4
[احلديث ]1130 :قال اإلمام الصادق :إن أبواب السامء تفتح يف رمضان(.)5
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]1131 :عن الريان بن شبيب ،قال :دخلت عىل اإلمام الرضا يف أول يوم
أصائم أنت؟ قلت :ال ،فقال :إن هذا اليوم هو اليوم الذي
من املحرم ،فقال :يا ابن شبيب
ٌ
دعا فيه زكريا ربه عز وجل ،فقال﴿ :رب هب يِل يمن َلدُ ن َْك ُذري ًة َطيب ًة إين ََّك س يميع الده ع ي
َاء﴾
َ ُ
ِّ َّ ِّ َ
ْ
َ ِّ َ ْ
قائم يصيل يف املحراب:
[آل عمران،]38 :فاستجاب اهلل له ،وأمر املالئكة فنادت زكريا وهو ٌ

( )1من ال حيرضه الفقيه ،518/2 :عواِل الآلِل.171/3 :

( )4الكايف ،669/3 :هتذيب األحكام.185/3 :

( )2اإلقبال.67/2 :

( )5الكايف ،157/6 :هتذيب األحكام.59/3 :

( )3هتذيب األحكام.136/3 :
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رش َك بي َي ْح َيى﴾ [آل عمران ،]39 :فمن صام هذا اليوم ثم دعا اهلل عز وجل استجاب
﴿ َأ َّن اهللََّ ُي َب ِّ ُ
اهلل له ،كام استجاب اهلل لزكريا(.)1
[احلديث ]1132 :سئل اإلمام الرضا عن ليلة النصف من شعبان ،فقال :هي ليل ٌة
يعتق اهلل فيها الرقاب من النار ،ويغفر فيها الذنوب الكبار .قيل :فهل فيها صال ٌة زيادة عىل
موظف ،ولكن إن أحببت أن تتطوع فيها بِشء،
ٌ
صالة سائر اللياِل؟ فقال :ليس فيها يش ٌء
فعليك بصالة جعفر بن أيب طالب ،وأكثر فيها من ذكر اهلل عز وجل ومن االستغفار
مستجاب ،قيل :إن الناس يقولون :إهنا ليلة
والدعاء؛ فإن أيب كان يقول :الدعاء فيها
ٌ
الصكاك(.)2؟ فقال :تلك ليلة القدر يف شهر رمضان(.)3

( )1عيون أخبار الرضا ،299/1 :األماِل للصدوق :ص .192

( )3عيون أخبار الرضا ،293/1 :فضائل األشهر الثالثة :ص .65

( )2الصك :كتاب كالسجل يكتب يف املعامالت.
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سادسا ـ ما ورد حول األمكنة املباركة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية اخلاصة بـ [األمكنة املباركة] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم
من اآليات التي تبي فضل حمال معينة عىل غريها ،كقوله تعاىل عن املساجدَ ﴿ :و َم ْن َأ ْظ َل ُم
ي
يمم َّ ْن من ََع مس ي
اهبا ُأو َلئي َك َما ك َ
وها
َان َهل ُ ْم َأ ْن َيدْ ُخ ُل َ
اجدَ اهللَّي َأ ْن ُي ْذك ََر ف َ
اس ُم ُه َو َس َعى ييف َخ َر ي َ
يها ْ
َ َ َ

ي
ي ي
ي
يي
يم﴾ [البقرة ،]114 :وقوله﴿ :إين ََّام
إي َّال َخائفيَ َهل ُ ْم ييف الده ْن َيا خزْ ٌي َو َهل ُ ْم ييف ْاآلخ َرة ع ََذ ٌ
اب عَظ ٌ
ي
َي ْعمر مس ي
الص َال َة َوآتَى الزَّ كَا َة َو َمل ْ َخي َْش إي َّال اهللََّ
اجدَ اهللَّي َم ْن آ َم َن بياهللَّي َوا ْل َي ْو يم ْاآلخ ير َو َأ َقا َم َّ
ُُ َ َ
َف َع َسى ُأو َلئي َك َأ ْن َي ُكو ُنوا يم َن ا ْملُ ْهت يَدي َن﴾ [التوبة ،]18 :وقولهَ ﴿ :مل ْس يجدٌ ُأ ِّس َس ع ََىل ال َّت ْق َوى يم ْن
ي
يه في ي
َأو يل يو ٍم َأح هق َأ ْن َت ُقوم في ي
يه ير َج ٌال ُحيي هب َ
ب املُْ َّط ِّه يري َن﴾ [التوبة،]108 :
ون َأ ْن َي َت َط َّه ُروا َواهللَُّ ُحي ه
َّ َ ْ َ
َ
وقولهَ ﴿ :و َأ َّن املَْس ي
حدً ا﴾ [اجلن]18 :
اجدَ هللَّي َف َال تَدْ ُعوا َم َع اهللَّي َأ َ
َ
ومثل ذلك إشادته بمكة املكرمة﴿ :إي َّن َأو َل بي ٍ
ت ُو يض َع ليلن ي
َّاس َل َّل يذي بي َب َّك َة ُم َب َاركًا
َّ َ ْ

َّاس يحج ا ْلبي ي
اهيم ومن د َخ َله ك َ ي
و ُهدً ى لي ْلعاملَييَ في ي
ي
ت
ات َب ِّين ٌ
يه آ َي ٌ
َان آمنًا َوهللَّي ع ََىل الن ي ه َ ْ
َات َم َقا ُم إي ْب َر َ َ َ ْ َ ُ
َ
َ
ي
اع إي َل ْي يه َسبي ًيال َو َم ْن َك َف َر َفإي َّن اهللََّ غَني ٌّي ع ي
َن ا ْل َعاملَيَ ﴾ [آل عمران]97-96 :
اس َت َط َ
َم ين ْ
ومثلها املدينة املنورة التي ورد احلديث عنها رصاحة أو إشارة يف القرآن الكريم،
الرتباطها بأكثر األحداث الواردة يف السرية املطهرة ،ويكفيها ذلك رشفا.

ومثلها القدس ومسجدها األقىص ،والتي ورد احلديث عنها يف قوله تعاىل:
ي ي
ي
ي ي
﴿سبح َ ي
احل َرا يم إي َىل املَْ ْس يج يد ْاألَ ْق َىص ا َّل يذي َب َار ْكنَا َح ْو َل ُه
ُ ْ َ
رسى بي َع ْبده َل ْي ًال م َن املَْ ْسجد ْ َ
ان ا َّلذي َأ ْ َ
لينُ يريه يمن آياتينَا إي َّنه ُهو ي
ي
ري﴾ [اإلرساء]1 :
السم ُ
َُ ْ َ
ُ َ َّ
يع ا ْل َبص ُ
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
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من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1133 :كان رسول اهلل  إذا دخل املسجد يضع رجله اليمنى ويقول:
باسم اهلل ،وعىل اهلل توكلت ،وال حول وال قوة إال باهلل(.)1
[احلديث ]1134 :قال رسول اهلل  :من خرج من بيته إىل الصالة فقال :اللهم إين
أسألك بحق السائلي عليك ،وأسألك بحق ممشاي هذا ،فإين مل أخرج أرشا وال بطرا ،وال
رياء وال سمعة ،وخرجت اتقاء سخطك ،وابتغاء مرضاتك ،فأسألك أن تعيذين من النار،
وأن تغفر ِل ذنويب ،إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ..أقبل اهلل عليه بوجهه ،واستغفر له سبعون
ألف ملك(.)2
[احلديث ]1135 :قال رسول اهلل  يف دعائه إذا خرج إىل الصالة :اللهم اجعل
يف قلبي نورا ،ويف لساين نورا ،واجعل يف سمعي نورا ،واجعل يف برصي نورا ،واجعل من
خلفي نورا ،ومن أمامي نورا ،واجعل من فوقي نورا ،ومن حتتي نورا ،اللهم أعطني
نورا(.)3
[احلديث ]1136 :عن أم سلمة ،قالت :كان رسول اهلل  إذا خرج إىل الصالة
يقول :اللهم اجعلني أقرب من تقرب إليك ،وأوجه من توجه إليك ،وأنجح من سألك
وطلب إليك ،يا اهلل ،يا اهلل ،يا اهلل ،يا اهلل ،يا اهلل(.)4

( )1املعجم األوسط.371/7 :

( )3مسلم ،530/1 :أبو داود ،44/2 :البخاري.2328/5 :

( )2ابن ماجة ،256/1 :أمحد.6 42/4 ،

( )4الدعاء للطرباين :ص  ،150املعجم الكبري.370/23 :
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[احلديث ]1137 :قالت فاطمة :كان رسول اهلل  إذا دخل املسجد يقول( :باسم
اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،اللهم اغفر ِل ذنويب ،وافتح ِل أبواب رمحتك) ،وإذا خرج
قال( :باسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،اللهم اغفر ِل ذنويب ،وافتح ِل أبواب فضلك)(.)1
[احلديث ]1138 :عن املطلب بن عبد اهلل بن حنطب ،قال :كان رسول اهلل  إذا
دخل املسجد قال :باسم اهلل ،اللهم افتح ِل أبواب رمحتك ،وسهل عيل أبواب رزقك(.)2
[احلديث ]1139 :قال رسول اهلل  :إذا دخل أحدكم املسجد فليقل( :اللهم افتح
ِل أبواب رمحتك) ،وإذا خرج فليقل( :اللهم إين أسألك من فضلك)(.)3
[احلديث ]1140 :قال رسول اهلل  :إذا دخل أحدكم املسجد فليسلم عىل النبي
 ، وليقل( :اللهم افتح ِل أبواب رمحتك) ،وإذا خرج فليسلم عىل النبي  ،وليقل:
(اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم)(.)4
[احلديث ]1141 :عن ابن عمر ،قال :علم رسول اهلل  احلسن بن عيل إذا دخل
املسجد أن يصيل عىل النبي  ويقول( :اللهم اغفر لنا ذنوبنا ،وافتح لنا أبواب رمحتك)،
وإذا خرج صىل عىل النبي  وقال( :اللهم افتح لنا أبواب فضلك)(.)5
[احلديث ]1142 :قال رسول اهلل  :ال ترفع األيدي إال يف سبع مواطن :حي
يفتتح الصالة ،وحي يدخل املسجد احلرام فينظر إىل البيت ،وحي يقوم عىل الصفا ،وحي
يقوم عىل املروة ،وحي يقف مع الناس عشية عرفة ،وبجمع ،واملقامي ،حي يرمي
اجلمرة(.)6
()1

ابن ماجة ،253/1 :الرتمذي ،128/2 :أمحد:

( )4ابن ماجة ،254/1 :النسائي.27/6 :

159/10و.26481

( )5املعجم األوسط.358/6 :

( )2املصنف لعبد الرزاق ،426/1 :املصنف البن أيب شيبة.373/1 :

( )6املعجم الكبري.2 305/11 :

( )3مسلم ،494/1 :النسائي ،53/2 :أمحد.7 434/5 :
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[احلديث ]1143 :قال رسول اهلل  ـ يف ذكر مظان الدعاء ـ :ترفع األيدي :يف
الصالة ،وإذا رئي البيت ،وعىل الصفا واملروة ،وعشية عرفة ،وبجمع ،وعند اجلمرتي،
وعىل امليت(.)1
[احلديث ]1144 :قال رسول اهلل  :ما دعا أحدٌ بِشء يف هذا امللتزم ،إال
استجيب له(.)2
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
لغو إال ثالثة :قراءة
[احلديث ]1145 :قال رسول اهلل  :كل جلوس يف املسجد ٌ
مصل ،أو ذكر اهلل ،أو ٌ
سائل عن علم(.)3
[احلديث ]1146 :قالت فاطمة (بنت رسول اهلل  :)كان رسول اهلل  إذا دخل
املسجد يقول :باسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،اللهم اغفر ِل ذنويب ،وافتح ِل أبواب
رمحتك ،وإذا خرج قال :باسم اهلل ،والسالم عىل رسول اهلل ،اللهم اغفر ِل ذنويب ،وافتح ِل
أبواب فضلك(.)4
[احلديث ]1147 :قال اإلمام الصادق :إذا دخلت املسجد فامحد اهلل وأثن عليه،
وصل عىل النبي .)5(
[احلديث ]1148 :قال رسول اهلل  :إذا دخل العبد املسجد وقال( :أعوذ باهلل من
الشيطان الرجيم) ،قال الشيطان الرجيم :كرس ظهري ،وكتب اهلل له هبا عبادة سنة ،وإذا
خرج من املسجد وقال مثل ذلك ،كتب اهلل له بكل شعرة عىل بدنه مئة حسنة ،ورفع له مئة

( )1السنن الكربى.117/5 :

( )4ابن ماجة ،253/1 :أمحد.9 159/10 :

( )2الفردوس.96/6 :

( )5هتذيب األحكام.65/2 :

( )3مكارم األخالق ،375/2 :تنبيه اخلواطر.62/2 :
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درجة(.)1
[احلديث ]1149 :قال رسول اهلل  :إذا صىل أحدكم املكتوبة وخرج من املسجد
فليقف بباب املسجد ثم ليقل :اللهم دعوتني فأجبت دعوتك ،وصليت مكتوبتك،
وانترشت يف أرضك كام أمرتني ،فأسألك من فضلك العمل بطاعتك ،واجتناب سخطك،
والكفاف من الرزق برمحتك(.)2
[احلديث ]1150 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  كان إذا دخل املسجد قال:
(اللهم افتح ِل أبواب رمحتك) ،فإذا خرج قال( :اللهم افتح ِل أبواب رزقك)(.)3
[احلديث ]1151 :قال رسول اهلل  :من أراد الدنيا واآلخرة فليؤم هذا البيت؛ فام
أتاه عبدٌ يسأل اهلل دنيا إال أعطاه اهلل منها ،وال يسأله آخرة إال ادخر له منها(.)4
[احلديث ]1152 :قال رسول اهلل  :إنه ليس من عبد يتوضأ ،ثم يستلم احلجر،
ثم يصيل ركعتي عند مقام إبراهيم ،ثم يرجع فيضع يده عىل باب الكعبة فيحمد اهلل ،ثم ال
يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إن شاء اهلل(.)5
[احلديث ]1153 :قال رسول اهلل  :إن اهلل تعاىل تطول عليكم يف مجعكم هذا
فوهب مسيئكم ملحسنكم ،وأعطى حمسنكم ما سأل ،ادفعوا باسم اهلل(.)6
واقف أقبل
ٌ
[احلديث ]1154 :قال اإلمام عيل :ملا كان عشية عرفة ورسول اهلل 
عىل الناس بوجهه ،فقال :مرحبا بوفد اهلل ـ ثالث مرات ـ الذين إذا سألوا اهلل أعطاهم(.)7
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
( )1جامع األخبار :ص .176

( )5النوادر لألشعري :ص  ،160املقنعة :ص .389

( )2الكايف.309/3 :

( )6ابن ماجة.1006/2 :

( )3األماِل للطوس :ص .596

( )7مسند زيد :ص  ،221دعائم اإلسالم ،293/1 :الفردوس:

( )4مسند زيد :ص  ،220دعائم اإلسالم.295/1 :

.161/6
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وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1155 :قال اإلمام احلسي :كان اإلمام عيل إذا دخل املسجد قال :باسم
اهلل وباهلل ،السالم عليك أُّيا النبي ورمحة اهلل وبركاته ،السالم علينا وعىل عباد اهلل
الصاحلي ،السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته(.)1
[احلديث ]1156 :قال اإلمام عيل :زوروا موتاكم؛ فإهنم يفرحون بزيارتكم،
وليطلب أحدكم حاجته عند قرب أبيه وعند قرب أمه ،بام يدعو هلام(.)2
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]1157 :كان اإلمام احلسن إذا بلغ باب املسجد رفع رأسه وقال :إهلي
ضيفك ببابك ،يا حمسن ،قد أتاك امليسء ،فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك ،يا
كريم(.)3
ما روي عن اإلمام احلسي:
[احلديث ]1158 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :احلمد هلل الذي ليس
مانع ،وال كصنعه صنع صانع ،وهو اجلواد الواسع ،فطر أجناس
دافع ،وال لعطائه ٌ
لقضائه ٌ
البدائع ،وأتقن بحكمته الصنائع ،ال خيفى عليه الطالئع ،وال تضيع عنده الودائع ،أتى
صانع ،وهو املستعان عىل
بالكتاب اجلامع ،وبرشع اإلسالم النور الساطع ،وهو للخليقة
ٌ
الفجائع ،جازي كل صانع ،ورائش كل قانع ،وراحم كل ضارع ،ومنزل املنافع والكتاب
دافع،
رافع ،وللكربات
سامع ،وللدرجات
اجلامع بالنور الساطع ،وهو للدعوات
ٌ
ٌ
ٌ
( )1مسند زيد :ص .154

( )3املناقب البن شهر آشوب.14/4 :

( )2الكايف.230/3 :
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قامع ،وراحم عربة كل ضارع ،ودافع رضعة كل ضارع ،فال إله غريه ،وال يشء
وللجبابرة ٌ
يعدله ،وليس كمثله يش ٌء ،وهو السميع البصري ،اللطيف اخلبري ،وهو عىل كل يشء
قدير(.)1
ٌ
[احلديث ]1159 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم إين أرغب إليك،
وأشهد بالربوبية لك ،مقرا بأنك ريب ،وأن إليك مردي ،ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا
مذكورا ،وخلقتني من الرتاب ،ثم أسكنتني األصالب ،أمنا لريب املنون واختالف
الدهور ،فلم أزل ظاعنا من صلب إىل رحم يف تقادم األيام املاضية ،والقرون اخلالية ،مل
خترجني ـ لرأفتك يب ،ولطفك ِل وإحسانك إِل ـ يف دولة أيام الكفرة ،الذين نقضوا عهدك
وكذبوا رسلك ،لكنك أخرجتني رأفة منك وحتننا عيل للذي سبق ِل من اهلدى ،الذي فيه
يرستني ،وفيه أنشأتني ،ومن قبل ذلك رؤفت يب بجميل صنعك وسوابغ نعمتك؛ فابتدعت
خلقي من مني يمنى ،ثم أسكنتني يف ظلامت ثالث ،بي حلم وجلد ودم ،مل تشهرين بخلقي،
ومل جتعل إِل شيئا من أمري ،ثم أخرجتني إىل الدنيا تاما سويا ،وحفظتني يف املهد طفال
صبيا ،ورزقتني من الغذاء لبنا مريا ،وعطفت عيل قلوب احلواضن ،وكفلتني االمهات
الرحائم ،وكألتني من طوارق اجلان ،وسلمتني من الزيادة والنقصان ،فتعاليت يا رحيم يا
رمحن ،حتى إذا استهللت ناطقا بالكالم ،أمتمت عيل سوابغ اإلنعام ،فربيتني زائدا يف كل
عام ،حتى إذا كملت فطريت ،واعتدلت رسيريت ،أوجبت عيل حجتك بأن أهلمتني معرفتك،
وروعتني بعجائب فطرتك ،وأنطقتني ملا ذرأت يف سامئك وأرضك من بدائع خلقك،
ونبهتني لذكرك وشكرك وواجب طاعتك وعبادتك ،وفهمتني ما جاءت به رسلك،

( )1زاد املعاد  260 :ـ  ، 280البلد االمي  251 :ـ .258
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ويرست ِل تقبل مرضاتك ،ومننت عيل يف مجيع ذلك بعونك ولطفك ،ثم إذ خلقتني من
حر الثرى ،مل ترض ِل يا إهلي بنعمة دون اخرى ،ورزقتني من أنواع املعاش وصنوف
الرياش بمنك العظيم عيل ،وإحسانك القديم إِل ،حتى إذا أمتمت عيل مجيع النعم،
ورصفت عني كل النقم ،مل يمنعك جهيل وجرأيت عليك أن دللتني عىل ما يقربني إليك،
ووفقتني ملا يزلفني لديك ،فإن دعوتك أجبتني ،وإن سألتك أعطيتني ،وإن أطعتك
شكرتني ،وإن شكرتك زدتني ،كل ذلك إكامال ألنعمك عيل ،وإحسانك إِل ..فسبحانك
سبحانك ،من مبدئ معيد محيد جميد ،وتقدست أسامؤك ،وعظمت آالؤك(.)1
[احلديث ]1160 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة أي أنعمك يا إهلي احيص
عددا أو ذكرا ،أم أي عطاياك أقوم هبا شكرا ،وهي يا رب أكثر من أن حيصيها العادون ،أو
يبلغ علام هبا احلافظون ،ثم ما رصفت ودرأت عني اللهم من الرض والرضاء أكثر مما ظهر
ِل من العافية والرساء(.)2
[احلديث ]1161 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :أنا أشهد يا إهلي بحقيقة
إيامين ،وعقد عزمات يقيني ،وخالص رصيح توحيدي ،وباطن مكنون ضمريي ،وعالئق
جماري نور برصي ،وأسارير صفحة جبيني ،وخرق مسارب نفيس ،وخذاريف مارن
عرنيني ،ومسارب صامخ سمعي ،وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي ،وحركات لفظ لساين،
ومغرز حنك فمي وفكي ،ومنابت أرضاس ،وبلوغ حبائل بارع عنقي ،ومساغ مطعمي
ومرشيب ،ومحالة أم رأس ،ومجل محائل حبل وتيني ،وما اشتمل عليه تامور صدري ،ونياط
حجاب قلبي ،وأفالذ حوايش كبدي ،وما حوته رشاسيف أضالعي ،وحقاق مفاصيل،

( )1زاد املعاد  260 :ـ  ، 280البلد االمي  251 :ـ .258

( )2زاد املعاد  260 :ـ  ، 280البلد االمي  251 :ـ .258
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وأطراف أناميل ،وقبض عواميل ،ودمي وشعري وبرشي ،وعصبي وقصبي وعظامي،
وخمي وعروقي ،ومجيع جوارحي ،وما انتسج عىل ذلك أيام رضاعي ،وما أقلت األرض
مني ،ونومي ويقظتي ،وسكوين وحركتي ،وحركات ركوعي وسجودي؛ أن لو حاولت
واجتهدت مدى األعصار واألحقاب لو عمرهتا ،أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ،ما
استطعت ذلك ،إالبمنك املوجب عيل شكرا آنفا جديدا ،وثناء طارفا عتيدا(.)1
[احلديث ]1162 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :إهلي ..لو حرصت
والعادون من أنامك أن نحيص مدى إنعامك ،سالفة وآنفة ،ملا حرصناه عددا ،وال أحصيناه
أبدا ،هيهات ،أنى ذلك ،وأنت املخرب عن نفسك يف كتابك الناطق ،والنبأ الصادقَ ﴿ :وإي ْن
وها﴾ [إبراهيم ،]34 :صدق كتابك اللهم ونبؤك ،وبلغت أنبياؤك
َت ُعده وا ني ْع َم َت اهللَّي َال ُحت ُْص َ
ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك ،ورشعت هلم من دينك ،غري أين أشهد بجدي
وجهدي ،ومبالغ طاقتي ووسعي ،وأقول مؤمنا موقنا :احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا فيكون
ٌ
رشيك يف امللك فيضاده فيام ابتدع ،وال و ٌِل من الذل فريفده فيام صنع،
موروثا ،ومل يكن له
سبحانه سبحانه سبحانه ،لو كان فيهام آهل ٌة إال اهلل لفسدتا وتفطرتا ،فسبحان اهلل الواحد
احلق األحد الصمد ،الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحدٌ (.)2
[احلديث ]1163 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :احلمد هلل محدا يعدل محد
مالئكته املقربي ،وأنبيائه املرسلي ،وصىل اهلل عىل خريته من خلقه حممد خاتم النبيي ،وآله
الطاهرين املخلصي(.)3

( )1زاد املعاد  260 :ـ  ، 280البلد االمي  251 :ـ .258

( )3زاد املعاد  260 :ـ  ، 280البلد االمي  251 :ـ .258
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[احلديث ]1164 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم اجعلني أخشاك
كأين أراك ،وأسعدين بتقواك ،وال تشقني بمعصيتك ،وخر ِل يف قضائك ،وبارك ِل يف
قدرك ،حتى ال أحب تعجيل ما أخرت ،وال تأخري ما عجلت(.)1
[احلديث ]1165 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم اجعل غناي يف
نفيس ،واليقي يف قلبي ،واإلخالص يف عميل ،والنور يف برصي ،والبصرية يف ديني،
ومتعني بجوارحي ،واجعل سمعي وبرصي الوارثي مني ،وانرصين عىل من ظلمني،
وأرين فيه مآريب وثاري ،وأقر بذلك عيني(.)2
[احلديث ]1166 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم اكشف كربتي،
واسرت عوريت ،واغفر ِل خطيئتي ،واخسأ شيطاين ،وفك رهاين ،واجعل ِل يا إهلي الدرجة
العليا يف اآلخرة واألوىل(.)3
[احلديث ]1167 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم لك احلمد كام
خلقتني فجعلتني سميعا بصريا ،ولك احلمد كام خلقتني فجعلتني حيا سويا ،رمحة يب
وكنت عن خلقي غنيا(.)4
[احلديث ]1168 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :رب بام برأتني فعدلت
فطريت ،رب بام أنشأتني فأحسنت صوريت ،يا رب بام أحسنت يب ويف نفيس عافيتني ،رب
بام كألتني ووفقتني ،رب بام أنعمت عيل فهديتني ،رب بام آويتني ومن كل خري آتيتني
وأعطيتني ،رب بام أطعمتني وسقيتني ،رب بام أغنيتني وأقنيتني ،رب بام أعنتني وأعززتني،
رب بام ألبستني من ذكرك الصايف ،ويرست ِل من صنعك الكايف ،صل عىل حممد وآل حممد،
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وأعني عىل بوائق الدهر ،ورصوف األيام واللياِل ،ونجني من أهوال الدنيا وكربات
اآلخرة ،واكفني رش ما يعمل الظاملون يف األرض(.)1
[احلديث ]1169 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم ما أخاف فاكفني،
وما أحذر فقني ،ويف نفيس وديني فاحرسني ،ويف سفري فاحفظني ،ويف أهيل وماِل وولدي
فاخلفني ،وفيام رزقتني فبارك ِل ،ويف نفيس فذللني ،ويف أعي الناس فعظمني ،ومن رش
اجلن واإلنس فسلمني ،وبذنويب فال تفضحني ،وبرسيريت فال ختزين ،وبعميل فال تبسلني،
ونعمك فال تسلبني ،وإىل غريك فال تكلني(.)2
[احلديث ]1170 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :إهلي ..إىل من تكلني؟
إىل القريب يقطعني؟ ،أم إىل البعيد يتهجمني؟ ،أم إىل املستضعفي ِل؟ ،وأنت ريب ومليك
أمري ،أشكو إليك غربتي وبعد داري ،وهواين عىل من ملكته أمري(.)3
[احلديث ]1171 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم ال حتلل يب غضبك،
فإن مل تكن غضبت عيل فال أباِل سواك ،غري أن عافيتك أوسع ِل؛ فأسألك بنور وجهك
الذي أرشقت له األرض والساموات ،وانكشفت به الظلامت ،وصلح عليه أمر األولي
واآلخرين ،أال متيتني عىل غضبك ،وال تنزل يب سخطك ،لك العتبى حتى ترض من قبل
ذلك ،ال إله إال أنت ،رب البلد احلرام ،واملشعر احلرام ،والبيت العتيق ،الذي أحللته
الربكة ،وجعلته للناس أمنة(.)4
[احلديث ]1172 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :يا من عفا عن العظيم من
الذنوب بحلمه ،يا من أسبغ النعمة بفضله ،يا من أعطى اجلزيل بكرمه ،يا عديت يف كربتي،
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ويا مونيس يف حفريت ،يا وِل نعمتي ،يا إهلي وإله آبائي إبراهيم وإسامعيل وإسحاق
ويعقوب ،ورب جربيل وميكائيل وإرسافيل ،ورب حممد خاتم النبيي وآله املنتجبي،
ومنزل التوراة واإلنجيل والزبور والقرآن العظيم ،ومنزل كهيعص وطه ويس والقرآن
احلكيم ،أنت كهفي حي تعييني املذاهب يف سعتها ،وتضيق عيل األرض بام رحبت ،ولوال
رمحتك لكنت من اهلالكي ،وأنت مقيل عثريت ،ولوال سرتك إياي لكنت من املفضوحي،
وأنت مؤيدي بالنرص عىل األعداء ،ولوال نرصك ِل لكنت من املغلوبي(.)1
[احلديث ]1173 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :يا من خص نفسه بالسمو
والرفعة ،وأولياؤه بعزه يعتزون ،يا من جعلت له امللوك نري املذلة عىل أعناقهم فهم من
سطواته خائفون ،يعلم خائنة األعي وما ختفي الصدور ،وغيب ما تأيت به األزمان
والدهور(.)2
[احلديث ]1174 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :يا راد يوسف عىل يعقوب
كظيم ..يا كاشف الرض والبالء عن أيوب ..يا ممسك
بعد أن ابيضت عيناه من احلزن فهو
ٌ
يد إبراهيم عن ذبح ابنه بعد أن كرب سنه وفني عمره ..يا من استجاب لزكريا فوهب له حييى
ومل يدعه فردا وحيدا ..يا من أخرج يونس من بطن احلوت ..يا من فلق البحر لبني إرسائيل
فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من املغرقي ..يا من أرسل الرياح مبرشات بي يدي
رمحته ..يا من ال يعجل عىل من عصاه من خلقه ..يا من استنقذ السحرة من بعد طول
اجلحود ،وقد غدوا يف نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غريه ،وقد حادوه ونادوه وكذبوا
رسله ..يا اهلل يا بدي ء ال بدء لك ،يا دائام ال نفاد لك ،يا حي يا قيوم ،يا حميي املوتى ،يا من
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قائم عىل كل نفس بام كسبت ،يا من قل له شكري فلم حيرمني ،وعظمت خطيئتي فلم
هو ٌ
يفضحني ،ورآين عىل املعايص فلم خيذلني ..يا من حفظني يف صغري ،يا من رزقني يف
كربي ،يا من أياديه عندي ال حتىص ،يا من نعمه عندي ال جتازى ،يا من عارضني باخلري
واإلحسان وعارضته باإلساءة والعصيان ،يا من هداين باإليامن قبل أن أعرف شكر
االمتنان ..يا من دعوته مريضا فشفاين ،وعريانا فكساين ،وجائعا فأطعمني ،وعطشانا
فأرواين ،وذليال فأعزين ،وجاهال فعرفني ،ووحيدا فكثرين ،وغائبا فردين ،ومقال فأغناين،
ومنترصا فنرصين ،وغنيا فلم يسلبني ،وأمسكت عن مجيع ذلك فابتدأتني ،فلك احلمد يا
من أقال عثريت ،ونفس كربتي ،وأجاب دعويت ،وسرت عوريت وذنويب ،وبلغني طلبتي،
ونرصين عىل عدوي ،وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك ال أحصيها(.)1
[احلديث ]1175 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :يا موالي ،أنت الذي
أنعمت ،أنت الذي أحسنت ،أنت الذي أمجلت ،أنت الذي أفضلت ،أنت الذي مننت،
أنت الذي أكملت ،أنت الذي رزقت ،أنت الذي أعطيت ،أنت الذي أغنيت ،أنت الذي
أقنيت ،أنت الذي آويت ،أنت الذي كفيت ،أنت الذي هديت ،أنت الذي عصمت ،أنت
الذي سرتت ،أنت الذي غفرت ،أنت الذي أقلت ،أنت الذي مكنت ،أنت الذي أعززت،
أنت الذي أعنت ،أنت الذي عضدت ،أنت الذي أيدت ،أنت الذي نرصت ،أنت الذي
شفيت ،أنت الذي عافيت ،أنت الذي أكرمت ،تباركت ريب وتعاليت ،فلك احلمد دائام،
ولك الشكر واصبا(.)2
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[احلديث ]1176 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :أنا يا إهلي املعرتف بذنويب
فاغفرها ِل ،أنا الذي أخطأت ،أنا الذي أغفلت ،أنا الذي جهلت ،أنا الذي مهمت ،أنا الذي
سهوت ،أنا الذي اعتمدت ،أنا الذي تعمدت ،أنا الذي وعدت ،أنا الذي أخلفت ،أنا الذي
نكثت ،أنا الذي أقررت(.)1
[احلديث ]1177 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :إهلي أعرتف بنعمك
عندي ،وأبوء بذنويب فاغفر ِل ،يا من ال ترضه ذنوب عباده ،وهو الغني عن طاعتهم،
واملوفق من عمل منهم صاحلا بمعونته ورمحته ،فلك احلمد(.)2
[احلديث ]1178 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :إهلي أمرتني فعصيتك،
وهنيتني فارتكبت هنيك ،فأصبحت ال ذا براءة فأعتذر ،وال ذا قوة فأنترص ،فبأي يشء
أستقيلك يا موالي؛ أبسمعي ،أم ببرصي ،أم بلساين ،أم بيدي ،أم برجيل؟ أليس كلها
نعمك عندي؟ وبكلها عصيتك يا موالي ،فلك احلجة والسبيل عيل(.)3
[احلديث ]1179 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :يا من سرتين من اآلباء
واألمهات أن يزجروين ،ومن العشائر واإلخوان أن يعريوين ،ومن السالطي أن يعاقبوين،
ولو اطلعوا يا موالي عىل ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروين ،ولرفضوين وقطعوين ..ها
أنا ذا بي يديك يا سيدي ،خاضعا ذليال حصريا حقريا ،ال ذو براءة فأعتذر ،وال ذو قوة
فأنترص ،وال حجة ِل فأحتج هبا ،وال ٌ
قائل مل أجرتح ومل أعمل سوءا ،وما عسى اجلحود لو
جحدت يا موالي ينفعني ،وكيف وأنى ذلك وجوارحي كلها شاهد ٌة عيل بام قد عملت
وعلمت يقينا غري ذي شك أنك سائيل عن عظائم األمور ،وأنك احلكم العدل الذي ال
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جيور ،وعدلك مهلكي ،ومن كل عدلك مهريب ،فإن تعذبني فبذنويب يا موالي بعد حجتك
عيل ،وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك(.)1
[احلديث ]1180 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :ال إله إال أنت سبحانك
إين كنت من الظاملي ..ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من املستغفرين ..ال إله إال أنت
سبحانك إين كنت من املوحدين ..ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الوجلي ..ال إله
إال أنت سبحانك إين كنت من الراجي الراغبي ..ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من
السائلي ..ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من املهللي املسبحي ..ال إله إال أنت ريب
ورب آبائي األولي(.)2
[احلديث ]1181 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم هذا ثنائي عليك
ممجدا ،وإخاليص لك موحدا ،وإقراري بآالئك معددا ،وإن كنت مقرا أين ال أحصيها
لكثرهتا وسبوغها ،وتظاهرها وتقادمها ،إىل حادث ما مل تزل تتغمدين به معها ،مذ خلقتني
وبرأتني من أول العمر؛ من اإلغناء بعد الفقر ،وكشف الرض ،وتسبيب اليرس ،ودفع العرس،
وتفريج الكرب ،والعافية يف البدن ،والسالمة يف الدين ،ولو رفدين عىل قدر ذكر نعمك
عيل مجيع العاملي من األولي واآلخرين ،ملا قدرت وال هم عىل ذلك(.)3
[احلديث ]1182 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :تقدست وتعاليت من
رب عظيم كريم رحيم ،ال حتىص آالؤك ،وال يبلغ ثناؤك ،وال تكاَف نعامؤك ،صل عىل حممد
وآل حممد ،وأمتم علينا نعمتك ،وأسعدنا بطاعتك ،سبحانك ال إله إال أنت(.)4
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[احلديث ]1183 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم إنك جتيب دعوة
املضطر إذا دعاك ،وتكشف السوء ،وتغيث املكروب ،وتشفي السقيم ،وتغني الفقري ،وجترب
قدير ،وأنت العيل
الكسري ،وترحم الصغري ،وتعي الكبري ،وليس دونك
ظهري ،وال فوقك ٌ
ٌ
الكبري(.)1
[احلديث ]1184 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :يا مطلق املكبل األسري،
يا رازق الطفل الصغري ،يا عصمة اخلائف املستجري ،يا من ال رشيك له وال وزير ،صل عىل
حممد وآل حممد ،وأعطني يف هذه العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من عبادك من نعمة
توليها ،وآالء جتددها ،وبلية ترصفها ،وكربة تكشفها ،ودعوة تسمعها ،وحسنة تتقبلها،
قدير(.)2
ٌ
وسيئة تغفرها ،إنك
خبري ،وعىل كل يشء ٌ
لطيف ٌ
[احلديث ]1185 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم إنك أقرب من
دعي ،وأرسع من أجاب ،وأكرم من عفا ،وأوسع من أعطى ،وأسمع من سئل ،يا رمحان
ٌ
ٌ
مأمول ،دعوتك فأجبتني،
مسؤول ،وال سواك
الدنيا واآلخرة ورحيمهام ،ليس كمثلك
وسألتك فأعطيتني ،ورغبت إليك فرمحتني ،ووثقت بك فنجيتني ،وفزعت إليك
فكفيتني(.)3
[احلديث ]1186 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم صل عىل حممد
عبدك ورسولك ونبيك وعىل آله الطيبي الطاهرين أمجعي ،ومتم لنا نعامءك ،وهنئنا
عطاءك ،واجعلنا لك شاكرين ،وآلالئك ذاكرين ،آمي رب العاملي(.)4
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[احلديث ]1187 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم يا من ملك فقدر،
وقدر فقهر ،وعيص فسرت ،واستغفر فغفر ،يا غاية رغبة الراغبي ،ومنتهى أمل الراجي ،يا
من أحاط بكل يشء علام ،ووسع املستقيلي رأفة وحلام(.)1
[احلديث ]1188 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم إنا نتوجه إليك يف
هذه العشية التي رشفتها وعظمتها ،بمحمد نبيك ورسولك وخريتك ،وأمينك عىل
وحيك ،ا للهم فصل عىل البشري النذير ،الرساج املنري ،الذي أنعمت به عىل املسلمي،
وجعلته رمحة للعاملي ..اللهم فصل عىل حممد وآله كام حممدٌ أهل ذلك يا عظيم ،فصل عليه
وعىل آل حممد املنتجبي الطيبي الطاهرين أمجعي ،وتغمدنا بعفوك عنا ،فإليك عجت
األصوات بصنوف اللغات ،واجعل لنا يف هذه العشية نصيبا يف كل خري تقسمه ،ونور
هتدي به ،ورمحة تنرشها ،وعافية جتللها ،وبركة تنزهلا ،ورزق تبسطه ،يا أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]1189 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم اقلبنا يف هذا الوقت
منجحي مفلحي مربورين غانمي ،وال جتعلنا من القانطي ،وال ختلنا من رمحتك ،وال
حترمنا ما نؤمله من فضلك ،وال تردنا خائبي ،وال من بابك مطرودين ،وال جتعلنا من
رمحتك حمرومي ،وال لفضل ما نؤمله من عطاياك قانطي ،يا أجود األجودين ويا أكرم
األكرمي(.)3
[احلديث ]1190 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم إليك أقبلنا موقني،
ولبيتك احلرام آمي قاصدين ،فأعنا عىل منسكنا ،وأكمل لنا حجنا ،واعف اللهم عنا
وعافنا ،فقد مددنا إليك أيدينا ،وهي بذلة االعرتاف موسوم ٌة(.)4
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[احلديث ]1191 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم أعطنا يف هذه
العشية ما سألناك ،واكفنا ما استكفيناك ،فال كايف لنا سواك ،وال رب لنا غريكٌ ،
نافذ فينا
حميط بنا علمكٌ ،
حكمكٌ ،
عدل فينا قضاؤك ،اقض لنا اخلري واجعلنا من أهل اخلري(.)1
[احلديث ]1192 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم أوجب لنا بجودك
عظيم األجر ،وكريم الذخر ،ودوام اليرس ،واغفر لنا ذنوبنا أمجعي ،وال هتلكنا مع اهلالكي،
وال ترصف عنا رأفتك ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]1193 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم اجعلنا يف هذا
الوقت ممن سألك فأعطيته ،وشكرك فزدته ،وتاب إليك فقبلته ،وتنصل إليك من ذنوبه
فغفرهتا له ،يا ذا اجلالل واإلكرام(.)3
[احلديث ]1194 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم وفقنا وسددنا
واعصمنا واقبل ترضعنا ،يا خري من سئل ،ويا أرحم من اسرتحم ،يا من ال خيفى عليه
إغامض اجلفون ،وال حلظ العيون ،وال ما استقر يف املكنون ،وال ما انطوت عليه مضمرات
القلوب ،أال كل ذلك قد أحصاه علمك ،ووسعه حلمك ،سبحانك وتعاليت عام يقول
الظاملون علوا كبريا ،تسبح لك الساموات السبع واألرض ومن فيهن ،وإن من يشء
إاليسبح بحمدك ،فلك احلمد واملجد ،وعلو اجلد ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،والفضل
واإلنعام ،واأليادي اجلسام ،وأنت اجلواد الكريم ،الرؤوف الرحيم ،أوسع عيل من رزقك،
وعافني يف بدين وديني ،وآمن خويف ،وأعتق رقبتي من النار(.)4

( )1زاد املعاد  260 :ـ  ، 280البلد االمي  251 :ـ .258

( )3زاد املعاد  260 :ـ  ، 280البلد االمي  251 :ـ .258

( )2زاد املعاد  260 :ـ  ، 280البلد االمي  251 :ـ .258

( )4زاد املعاد  260 :ـ  ، 280البلد االمي  251 :ـ .258

300

[احلديث ]1195 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :اللهم ال متكر يب وال
تستدرجني وال ختذلني ،وادرأ عني رش فسقة اجلن واإلنس(.)1
[احلديث ]1196 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم عرفة :يا أسمع السامعي ،ويا
أبرص الن اظرين ،ويا أرسع احلاسبي ،ويا أرحم الرامحي ،صل عىل حممد وآل حممد،
وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها مل يرضين ما منعتني ،وإن منعتنيها مل ينفعني ما
أعطيتني ،أسألك فكاك رقبتي من النار ،ال إله إال أنت وحدك ال رشيك لك ،لك امللك
قدير ،يا رب يا رب يا رب(.)2
ولك احلمد ،وأنت عىل كل يشء ٌ
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1197 :قال اإلمام السجاد :إذا كان عشية عرفة ،ينزل اهلل مالئكة إىل
سامء الدنيا ،ثم يقول :انظروا إىل عبادي أتوين شعثا غربا ،أرسلت إليهم رسوال فصدقوه،
ثم قصدوين فسألوين ودعوين ،اشهدوا أن حقا عيل أن أجيبهم اليوم ،قد شفعت حمسنهم يف
مسيئهم ،وتقبلت من حمسنهم ،فليفيضوا مغفورا هلم ،ثم يأمر ملكي باملأزمي ،فيقف هذا
من هذا اجلانب ،وهذا من هذا اجلانب ،يقوالن :اللهم سلم سلم ،فام يكاد يرى رصيعا وال
كسريا(.)3
[احلديث ]1198 :قال اإلمام الباقر :كان أيب (اإلمام السجاد) يقف عىل قرب النبي
 ،فيسلم عليه ،ويشهد له بالبالغ ،ويدعو بام حرضه ،ثم يسند ظهره إىل املروة اخلرضاء
الدقيقة العرض مما ييل القرب ،ويلتزق بالقرب ،ويسند ظهره إىل القرب ،ويستقبل القبلة فيقول:
اللهم إليك أجلأت أمري ،وإىل قرب حممد عبدك ورسولك أسندت ظهري ،والقبلة التي
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رضيت ملحمد  استقبلت ،اللهم إين أصبحت ال أملك لنفيس خري ما أرجو ،وال أدفع
عنها رش ما أحذر عليها ،وأصبحت األمور بيدك ،فال فقري أفقر مني ،إين ملا أنزلت إِل من
فقري ،اللهم ارددين منك بخري ،فإنه ال راد لفضلك ،اللهم إين أعوذ بك من أن تبدل
خري ٌ
اسمي ،أو تغري جسمي ،أو تزيل نعمتك عني ،اللهم كرمني بالتقوى ،ومجلني بالنعم،
واغمرين بالعافية ،وارزقني شكر العافية(.)1
[احلديث ]1199 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم هذا يوم عرفة يو ٌم
رشفته وكرمته وعظمته ،نرشت فيه رمحتك ،ومننت فيه بعفوك ،وأجزلت فيه عطيتك،
وتفضلت به عىل عبادك ،اللهم وأنا عبدك الذي أنعمت عليه قبل خلقك له وبعد خلقك
إياه ،فجعلته ممن هديته لدينك ،ووفقته حلقك ،وعصمته بحبلك ،وأدخلته يف حزبك،
وأرشدته ملواالة أوليائك ،ومعاداة أعدائك ،ثم أمرته فلم يأمتر ،وزجرته فلم ينزجر ،وهنيته
عن معصيتك فخالف أمرك إىل هنيك ،ال معاندة لك ،وال استكبارا عليك ،بل دعاه هواه
إىل ما زيلته وإىل ما حذرته ،وأعانه عىل ذلك عدوك وعدوه ،فأقدم عليه عارفا بوعيدك،
راجيا لعفوك ،واثقا بتجاوزك ،وكان أحق عبادك مع ما مننت عليه أال يفعل ..وها أنا ذا
بي يديك صاغرا ذليال خاضعا خاشعا خائفا ،معرتفا بعظيم من الذنوب حتملته ،وجليل
جمري ،وال
من اخلطايا اجرتمته ،مستجريا بصفحك ،الئذا برمحتك ،موقنا أنه ال جيريين منك ٌ
مانع ،فعد عيل بام تعود به عىل من اقرتف من تغمدك ،وجد عيل بام جتود به عىل
يمنعني منك ٌ
من ألقى بيده إليك من عفوك ،وامنن عيل بام ال يتعاظمك أن متن به عىل من أملك من
غفرانك ،واجعل ِل يف هذا اليوم نصيبا أنال به حظا من رضوانك ،وال تردين صفرا مما
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ينقلب به املتعبدون لك من عبادك ،وإين وإن مل أقدم ما قدموه من الصاحلات فقد قدمت
توحيدك ونفي األضداد واألنداد واألشباه عنك ،وأتيتك من األبواب التي أمرت أن تؤتى
منها ،وتقربت إليك بام ال يقرب أحدٌ منك إالبالتقرب به ،ثم أتبعت ذلك باإلنابة إليك،
والتذلل واالستكانة لك ،وحسن الظن بك ،والثقة بام عندك ،وشفعته برجائك الذي قل
ما خييب عليه راجيك ،وسألتك مسألة احلقري الذليل البائس الفقري اخلائف املستجري ،ومع
ذلك خيفة وترضعا وتعوذا وتلوذا ،ال مستطيال بتكرب املتكربين ،وال متعاليا بدالة املطيعي،
وال مستطيال بشفاعة الشافعي ،وأنا بعد أقل األقلي وأذل األذلي ،ومثل الذرة أو
دوهنا(.)1
[احلديث ]1200 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم يامن مل يعاجل
املسيئي ،وال ينده املرتفي ،ويا من يمن بإقالة العاثرين ،ويتفضل بإنظار اخلاطئي؛ أنا امليسء
املعرتف ،اخلاطئ العاثر ،أنا الذي أقدم عليك جمرتئا ،أنا الذي عصاك متعمدا ،أنا الذي
استخفى من عبادك وبارزك ،أنا الذي هاب عبادك وأمنك ،أنا الذي مل يرهب سطوتك ،ومل
خيف بأسك ،أنا اجلاين عىل نفسه ،أنا املرهتن ببليته ،أنا القليل احلياء ،أنا الطويل العناء ،بحق
من انتجبت من خلقك ،وبمن اصطفيته لنفسك ،بحق من اخرتت من بريتك ،ومن
اجتبيت لشأنك ،بحق من وصلت طاعته بطاعتك ،ومن جعلت معصيته كمعصيتك ،بحق
من قرنت مواالته بمواالتك ،ومن نطت معاداته بمعاداتك ،تغمدين يف يومي هذا بام تتغمد
به من جأر إليك متنصال ،وعاذ باستغفارك تائبا ،وتولني بام تتوىل به أهل طاعتك والزلفى
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لديك واملكانة منك ،وتوحدين بام تتوحد به من وَف بعهدك ،وأتعب نفسه يف ذاتك،
وأجهدها يف مرضاتك(.)1
[احلديث ]1201 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم ال تؤاخذين
بتفريطي يف جنبك ،وتعدي طوري يف حدودك ،وجماوزة أحكامك ،وال تستدرجني
بإمالئك ِل استدراج من منعني خري ما عنده ومل يرشكك يف حلول نعمته يب ،ونبهني من
رقدة الغافلي ،وسنة املرسفي ،ونعسة املخذولي ،وخذ بقلبي إىل ما استعملت به القانتي،
واستعبدت به املتعبدين ،واستنقذت به املتهاوني(.)2
[احلديث ]1202 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم أعذين مما يباعدين
عنك ،وحيول بيني وبي حظي منك ،ويصدين عام احاول لديك ،وسهل ِل مسلك اخلريات
إليك ،واملسابقة إليها من حيث أمرت ،واملشاحة فيها عىل ما أردت ،وال متحقني فيمن
متحق من املستخفي بام أوعدت ،وال هتلكني مع من هتلك من املتعرضي ملقتك ،وال تتربين
فيمن تترب من املنحرفي عن سبلك ،ونجني من غمرات الفتنة ،وخلصني من هلوات
البلوى ،وأجرين من أخذ اإلمالء(.)3
[احلديث ]1203 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم حل بيني وبي عدو
يضلني ،وهوى يوبقني ،ومنقصة ترهقني ،وال تعرض عني إعراض من ال ترض عنه بعد
غضبك ،وال تؤيسني من األمل فيك فيغلب عيل القنوط من رمحتك ،وال متنحني بام ال طاقة
ِل به فتبهظني مما حتملنيه من فضل حمبتك ،وال ترسلني من يدك إرسال من ال خري فيه ،وال
حاجة بك إليه ،وال إنابة له ،وال ترم يب رمي من سقط من عي رعايتك ،ومن اشتمل عليه
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اخلزي من عندك ،بل خذ بيدي من سقطة املرتدين ،ووهلة املتعسفي ،وزلة املغرورين،
وورطة اهلالكي ،وعافني مما ابتليت به طبقات عبيدك وإمائك ،وبلغني مبالغ من عنيت به،
وأنعمت عليه ،ورضيت عنه ،فأعشته محيدا ،وتوفيته سعيدا(.)1
[احلديث ]1204 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم طوقني طوق
اإلقالع عام حيبط احلسنات ،ويذهب بالربكات ،وأشعر قلبي االزدجار عن قبائح السيئات،
وفواضح احلوبات ،وال تشغلني بام ال أدركه إالبك عام ال يرضيك عني غريه ،وانزع من
قلبي حب دنيا دنية تنهى عام عندك ،وتصد عن ابتغاء الوسيلة إليك ،وتذهل عن التقرب
منك ،وزين ِل التفرد بمناجاتك بالليل والنهار ،وهب ِل عصمة تدنيني من خشيتك،
وتقطعني عن ركوب حمارمك ،وتفكني من أرس العظائم(.)2
[احلديث ]1205 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم هب ِل التطهري من
دنس العصيان ،وأذهب عني درن اخلطايا ،ورسبلني برسبال عافيتك ،وردين رداء
معافاتك ،وجللني سوابغ نعامئك ،وظاهر لدي فضلك وطولك ،وأيدين بتوفيقك
وتسديدك ،وأعني عىل صالح النية ،ومريض القول ،ومستحسن العمل ،وال تكلني إىل
حوِل وقويت دون حولك وقوتك(.)3
[احلديث ]1206 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم ال ختزين يوم تبعثني
للقائك ،وال تفضحني بي يدي أوليائك ،وال تنسني ذكرك ،وال تذهب عني شكرك ،بل
ألزمنيه يف أحوال السهو عند غفالت اجلاهلي آلالئك ،وأوزعني أن أثني بام أوليتنيه،
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وأعرتف بام أسديته إِل ،واجعل رغبتي إليك فوق رغبة الراغبي ،ومحدي إياك فوق محد
احلامدين(.)1
[احلديث ]1207 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم ال ختذلني عند
فاقتي إليك ،وال هتلكني بام أسديته إليك ،وال جتبهني بام جبهت به املعاندين لك ،فإين لك
مسلم ،أعلم أن احلجة لك ،وأنك أوىل بالفضل ،وأعود باإلحسان ،وأهل التقوى وأهل
ٌ
املغفرة ،وأنك بأن تعفو أوىل منك بأن تعاقب ،وأنك بأن تسرت أقرب منك إىل أن تشهر(.)2
[احلديث ]1208 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم أحيني حياة طيبة
تنتظم بام أريد ،وتبلغ ما أحب من حيث ال آيت ما تكره ،وال أرتكب ما هنيت عنه ،وأمتني
ميتة من يسعى نوره بي يديه وعن يمينه ،وذللني بي يديك ،وأعزين عند خلقك ،وضعني
غني عني ،وزدين إليك فاقة
إذا خلوت بك ،وارفعني بي عبادك ،وأغنني عمن هو ٌ
وفقرا(.)3
[احلديث ]1209 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم أعذين من شامتة
األعداء ،ومن حلول البالء ،ومن الذل والعناء ،تغمدين فيام اطلعت عليه مني بام يتغمد به
القادر عىل البطش لو ال حلمه ،واآلخذ عىل اجلريرة لوال أناته ،وإذا أردت بقوم فتنة أو
سوءا فنجني منها لواذا بك ،وإذ مل تقمني مقام فضيحة يف دنياك فال تقمني مثله يف آخرتك،
واشفع ِل أوائل مننك بأواخرها ،وقديم فوائدك بحوادثها ،وال متدد ِل مدا يقسو معه قلبي،
وال تقرعني قارعة يذهب هلا هبائي ،وال تسمني خسيسة يصغر هلا قدري ،وال نقيصة جيهل
من أجلها مكاين ،وال ترعني روعة ابلس هبا ،وال خيفة أوجس دونه(.)4

( )1الصحيفة السجادية :ص.185

( )3الصحيفة السجادية :ص.185

( )2الصحيفة السجادية :ص.185

( )4الصحيفة السجادية :ص.185
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[احلديث ]1210 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم اجعل هيبتي يف
وعيدك ،وحذري من إعذارك وإنذارك ،ورهبتي عند تالوة آياتك ،واعمر لييل بإيقاظي فيه
لعبادتك ،وتفردي بالتهجد لك ،وجتردي بسكوين إليك ،وإنزال حوائجي بك ،ومنازلتي
إياك يف فكاك رقبتي من نارك ،وإجاريت مما فيه أهلها من عذابك(.)1
[احلديث ]1211 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم ال تذرين يف طغياين
عامها ،وال يف غمريت ساهيا حتى حي ،وال جتعلني عظة ملن اتعظ ،وال نكاال ملن اعترب ،وال
فتنة ملن نظر ،وال متكر يب فيمن متكر به ،وال تستبدل يب غريي ،وال تغري ِل اسام ،وال تبدل
ِل جسام ،وال تتخذين هزوا خللقك ،وال سخريا لك ،وال تبعا إالملرضاتك ،وال ممتهنا
إالباالنتقام لك(.)2
[احلديث ]1212 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم أوجدين برد
عفوك ،وحالوة رمحتك وروحك ورحيانك ،وجنة نعيمك ،وأذقني طعم الفراغ ملا حتب
بسعة من سعتك ،واالجتهاد فيام يزلف لديك وعندك ،وأحتفني بتحفة منحتفاتك ،واجعل
جتاريت رابحة ،وكريت غري خارسة ،وأخفني مقامك ،وشوقني لقاءك ،وتب عيل توبة
نصوحا ال تبق معها ذنوبا صغرية وال كبرية ،وال تذر معها عالنية وال رسيرة(.)3
[احلديث ]1213 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم انزع الغل من
صدري للمؤمني ،واعطف بقلبي عىل اخلاشعي ،وكن ِل كام تكون للصاحلي ،وحلني
حلية املتقي ،واجعل ِل لسان صدق يف الغابرين ،وذكرا ناميا يف اآلخرين ،وواف يب عرصة
األولي(.)4

( )1الصحيفة السجادية :ص.185

( )3الصحيفة السجادية :ص.185

( )2الصحيفة السجادية :ص.185

( )4الصحيفة السجادية :ص.185
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[احلديث ]1214 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم متم سبوغ نعمتك
عيل ،وظاهر كراماهت ا لدي ،امأل من فوائدك يدي ،وسق كرائم مواهبك إِل ،وجاور يب
األطيبي من أوليائك يف اجلنان التي زينتها ألصفيائك ،وجللني رشائف نحلك يف املقامات
املعدة ألحبائك(.)1
[احلديث ]1215 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم اجعل ِل عندك
مقيال آوي إليه مطمئنا ،ومثابة أتبوؤها ،وأقر عينا ،وال تقايسني بعظيامت اجلرائر ،وال
هتلكني يوم تبىل الرسائر ،وأزل عني كل شك وشبهة ،واجعل ِل يف احلق طريقا من كل
رمحة ،وأجزل ِل قسم املواهب من نوالك ،ووفر عيل حظوظ اإلحسان من إفضالك(.)2
[احلديث ]1216 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم اجعل قلبي واثقا
بام عندك ،ومهي مستفرغا ملا هو لك ،واستعملني بام تستعمل به خالصتك ،وأرشب قلبي
عند ذهول العقول طاعتك ،وامجع ِل الغنى والعفاف والدعة واملعافاة والصحة والسعة
والطمأنينة والعافية(.)3
[احلديث ]1217 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم ال حتبط حسنايت بام
يشوهبا من معصيتك ،وال خلوايت بام يعرض ِل من نزغات فتنتك ،وصن وجهي عن
الطلب إىل أحد من العاملي ،وذبني عن التامس ما عند الفاسقي(.)4
[احلديث ]1218 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم ال جتعلني للظاملي
ظهريا ،وال هلم عىل حمو كتابك يدا ونصريا ،وحطني من حيث ال أعلم حياطة تقيني هبا،
وافتح ِل أبواب توبتك ورمحتك ورأفتك ورزقك الواسع ،إين إليك من الراغبي ،وأمتم ِل

( )1الصحيفة السجادية :ص.185

( )3الصحيفة السجادية :ص.185

( )2الصحيفة السجادية :ص.185

( )4الصحيفة السجادية :ص.185
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إنعامك إنك خري املنعمي ،واجعل باقي عمري يف احلج والعمرة ابتغاء وجهك ،يا رب
العاملي ،وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبي الطاهرين ،والسالم عليه وعليهم أبد اآلبدين(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1219 :قال اإلمام الباقر :إذا دخلت املسجد وأنت تريد أن جتلس فال
تدخله إالطاهرا ،وإذا دخلت فاستقبل القبلة ،ثم ادع اهلل واسأله ،وسم حي تدخله ،وامحد
اهلل وصل عىل النبي .)2(
[احلديث ]1220 :قال اإلمام الباقر :ما أفضل من رجل جييء ،يقود بأهله والناس
وقوف بعرفات يمينا وشامال ،يأيت هبم احلج فيسأل هبم اهلل تعاىل(.)3
ٌ
فاجر ـ
[احلديث ]1221 :قال اإلمام الباقر :ما يقف أحدٌ عىل تلك اجلبال ـ ٌبر وال ٌ
إال استجاب اهلل له؛ فأما الرب فيستجاب له يف آخرته ودنياه ،وأما الفاجر فيستجاب له يف
دنياه(.)4
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1222 :قال اإلمام الصادق :إذا دخلت املسجد فامحد اهلل وأثن عليه،
وصل عىل النبي .)5(
[احلديث ]1223 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند دخول املسجد :اللهم افتح
مسامع قلبي لذكرك(.)6

( )1الصحيفة السجادية :ص.185

( )4الكايف.262/6 :

( )2هتذيب األحكام.263/3 :

( )5هتذيب األحكام.65/2 :

( )3علل الرشائع :ص .657

( )6فالح السائل :ص .183
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[احلديث ]1224 :قال اإلمام الصادق :إذا دخلت املسجد فصل عىل النبي ،
وإذا خرجت فافعل ذلك(.)1
[احلديث ]1225 :قال اإلمام الصادق :من دخل سوقا أو مسجد مجاعة فقال مرة
واحدة :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،واهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا،
وسبحان اهلل بكرة وأصيال ،وال حول وال قوة إالباهلل العيل العظيم ،وصىل اهلل عىل حممد
وآله ،عدلت له حجة مربورة(.)2
[احلديث ]1226 :قال اإلمام الصادق :من أسبغ وضوءه يف بيته ومتشط وتطيب،
ثم مشى من بيته غري مستعجل ،وعليه السكينة والوقار إىل مصاله؛ رغبة يف مجاعة املسلمي،
مل يرفع قدما ومل يضع أخرى إالكتبت له حسن ٌة ،وحميت عنه سيئ ٌة ،ورفعت له درج ٌة ،فإذا
ما دخل املسجد قال :باسم اهلل وباهلل ،وعىل ملة رسول اهلل  ،ومن اهلل وإىل اهلل ،وما شاء
اهلل ،وال قوة إالباهلل ،اللهم افتح ِل أبواب رمحتك ومغفرتك ،وأغلق عني أبواب سخطك
وغضبك ،اللهم منك الروح والفرج ،اللهم إليك غدوي ورواحي ،وبفنائك أنخت أبتغي
رمحتك ورضوانك وأجتنب سخطك ،اللهم وأسألك الروح والراحة والفرج ،ثم قال:
اللهم إين أتوجه إليك بمحمد وعيل أمري املؤمني ،فاجعلني من أوجه من توجه إليك هبام،
وأقرب من تقرب إليك هبام ،وقربني هبام منك زلفى ،وال تباعدين عنك ،آمي يا رب
العاملي ..ثم افتتح الصالة مع اإلمام مجاعة ،إالوجبت له من اهلل املغفرة واجلنة من قبل أن
يسلم اإلمام(.)3
[احلديث ]1227 :سئل اإلمام الصادق عن مقام جربيل فقال :حتت امليزاب الذي

( )1الكايف.309/3 :

( )3االصول الستة عرش(أصل زيد النرس) :ص .191

( )2من ال حيرضه الفقيه ،199/3 :املحاسن.111/1 :
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إذا خرجت من الباب ـ الذي يقال له باب فاطمة (بنت رسول اهلل  )ـ بحيال الباب،
وامليزاب فوقك ،والباب من وراء ظهرك ،فإن قدرت أن تصيل فيه ركعتي مندوبا فافعل؛
فإنه ال يدعو أحدٌ هناك إال استجيب له(.)1
[احلديث ]1228 :قال اإلمام الصادق :إن ملكا موكال بالركن اليامين ،منذ خلق اهلل
هجري إال التأمي عىل دعائكم ،فلينظر عبدٌ بام يدعو ،قيل :ما
الساموات واألرضي ليس له
ٌ
اهلجري؟ فقال :كال ٌم من كالم العرب ،أي ليس له ٌ
عمل(.)2
[احلديث ]1229 :قال اإلمام الصادق يف الدعاء عند الركن اليامين :ما من مؤمن
حجاب(.)3
يدعو بدعاء عنده ،إال صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ،ما بينه وبي اهلل
ٌ
[احلديث ]1230 :قال اإلمام الصادق :إذا فرغت من الدعاء عند قرب النبي 
فائت املنرب ،فامسحه بيدك وخذ برمانتيه ومها السفالوان ،وامسح عينيك ووجهك به ،فإنه
يقال :إنه شفاء العي ،وقم عنده فامحد اهلل وأثن عليه ،وسل حاجتك؛ فإن رسول اهلل 
قال :ما بي منربي وبيتي روض ٌة من رياض اجلنة ،ومنربي عىل ترعة من ترع اجلنة ـ والرتعة
هي الباب الصغري( .)4ـ.
[احلديث ]1231 :قال اإلمام الصادق :إن كانت لك حاج ٌة ،فاجعل قرب النبي 
خلف كتفيك ،واستقبل القبلة وارفع يديك ،واسأل حاجتك؛ فإنك أحرى أن تقىض إن
شاء اهلل(.)5
[احلديث ]1232 :قال اإلمام الصادق :إذا دخلت املسجد ،فإن استطعت أن تقيم

( )1املزار الكبري :ص .83

( )4الكايف ،553/6 :هتذيب األحكام.7/6 :

( )2الكايف.608/6 :

( )5الكايف ،551/6 :هتذيب األحكام.6/6 :

( )3الكايف ،609/6 :هتذيب األحكام.106/5 :
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ثالثة أيام ،األربعاء واخلميس واجلمعة ،فصل ما بي القرب واملنرب يوم األربعاء عند
األسطوانة التي تيل القرب ،فتدعو اهلل عندها وتسأله كل حاجة تريدها يف آخرة أو دنيا،
واليوم الثاين عند أسطوانة التوبة ،ويوم اجلمعة عند مقام النبي  ،مقابل األسطوانة
الكثرية اخللوق ،فتدعو اهلل عندهن لكل حاجة ،وتصوم تلك الثالثة األيام(.)1
[احلديث ]1233 :قال اإلمام الصادق :صم األربعاء واخلميس واجلمعة ،وصل
ليلة األربعاء ويوم األربعاء عند األسطوانة التي تيل رأس النبي  ،وليلة اخلميس ويوم
اخلميس عند أسطوانة أيب لبابة ،وليلة اجلمعة ويوم اجلمعة عند األسطوانة التي تيل مقام
النبي  ، وادع هبذا الدعاء حلاجتك وهو :اللهم إين أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك،
ومجيع ما أحاط به علمك ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن تفعل يب كذا وكذا(.)2
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1234 :عن عيل بن جعفر ،قال :رأيت أخي (اإلمام الكاظم) يطوف
السبوعي ،والثالثة يقرهنا ،غري أنه يقف يف املستجار ،فيدعو يف كل أسبوع ،ويأيت احلجر
فيستلمه ،ثم يطوف(.)3

( )1الكايف.558/6 :

( )3قرب اإلسناد :ص .261

( )2الكايف.558/6 :
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معراج الرضورات واحلاجات
املعراج اخلامس من معارج الذكر والدعاء [معراج الرضورات واحلاجات] ،وإىل
هذا املعراج اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :ف ُك ُلوا يممَّا َرزَ َق ُك ُم اهللَُّ َح َال ًال َط ِّي ًبا َو ْاش ُك ُروا ني ْع َم َت اهللَّي إي ْن
َان ليسبإٍ ييف مسكَني يهم آي ٌة جنَّت ي
َان َع ْن َي يم ٍ
ُكنْ ُت ْم إي َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ي
ْ َ َ
ون﴾ [النحل ،]114 :وقولهَ ﴿ :ل َقدْ ك َ َ َ
َ ْ
َو يش َام ٍل ُك ُلوا يم ْن يرزْ يق َر ِّب ُك ْم َو ْاش ُك ُروا َل ُه

ور﴾ [سبأ]15 :
َب ْلدَ ٌة َط ِّي َب ٌة َو َر ٌّب َغ ُف ٌ

وغريها من اآليات الكريمة ،وكلها حتث عىل محد اهلل وشكره والثناء عليه عند القيام
بام تقتضيه احلياة من رضورات األكل والرشب ،ومثلها ما يقتضيه غريها.
وقد ورد يف السنة املطهرة عن رسول اهلل  وأئمة اهلدى ،ما يدل عىل فضل ذكر اهلل
ودعائه يف هذه املحال ،مع بيان اهليئات املثىل لذلك ،وقد مجعناها يف هذا الفصل ،حتت
العناوين التالية:
أوال ـ ما ورد حول األكل والرشب
ثانيا ـ ما ورد حول النوم واليقظة
ثالثا ـ ما ورد حول الطهارة والنظافة
رابعا ـ ما ورد حول اللباس والزينة
خامسا ـ ما ورد حول الركوب والسفر
سادسا ـ ما ورد حول البيوت واملجالس
سابعا ـ ما ورد حول شؤون املعيشة
ثامنا ـ ما ورد حول اآلداب االجتامعية
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أوال ـ ما ورد حول األكل والرشب
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية املتعلقة بـ [األكل والرشب] ،وهي تندرج ضمن ما ذكرناه سابقا من فضل
ذكر اهلل تعاىل يف كل احلاالت ،وكلها مما جيعل حياة املؤمن متوجهة هلل تعاىل بكل كلياهتا
ي
اي َو َمم َ يايت هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ َال َ ي
رش َ
يك
وجزئياهتا ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل إي َّن َص َال ييت َو ُن ُسكي َوحمَ ْ َي َ
ت و َأنَا َأو ُل املُْ ي ي
ي ي
سلميَ ﴾ [األنعام]163-162 :
َل ُه َوبي َذل َك ُأم ْر ُ َ َّ
ْ
وذلك أيضا مما يفرق بي املؤمن عند ممارسته هلذه احلاجات ،وغري املؤمن الذي
وصف اهلل تعاىل وقوفه عند التلذذ بالطعام والرشاب والتمتع هبام واختصار احلياة فيهام،
ون َو َي ْأ ُك ُل َ
﴿وا َّل يذي َن َك َف ُروا َيت ََم َّت ُع َ
م﴾ (األحقاف)20:
فقالَ :
ون ك ََام َت ْأ ُك ُل ْاألَ ْن َعا ُم َوالن َُّار َم ْث ًوى َّهل ُ ْ
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1235 :قال رسول اهلل  :إن اهلل لريض عن العبد أن يأكل األكلة
فيحمده عليها ،أو يرشب الرشبة فيحمده عليها(.)1

( )1مسلم ،2095/4 :الرتمذي.265/4 :
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[احلديث ]1236 :قال رسول اهلل  :إذا أكل أحدكم طعاما فليقل( :اللهم بارك
لنا فيه؛ وأطعمنا خريا منه) ،وإذا سقي لبنا فليقل( :اللهم بارك لنا فيه ،وزدنا منه)؛ فإنه ليس
يش ٌء جيزئ من الطعام والرشاب إالاللبن(.)1
[احلديث ]1237 :عن عبد اهلل بن عمرو ،أن النبي  كان إذا فرغ من الطعام،
قال :احلمد هلل الذي من علينا فهدانا ،وكل بالء حسن أبالنا(.)2
[احلديث ]1238 :عن أيب سعيد اخلدري ،أن النبي  كان إذا فرغ من طعامه،
قال :احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمي(.)3
[احلديث ]1239 :عن أيب أيوب األنصاري ،قال :كان رسول اهلل  إذا أكل أو
رشب ،قال :احلمد هلل الذي أطعم وسقى ،وسوغه وجعل له خمرجا(.)4
[احلديث ]1240 :عن أيب أمامة ،أن النبي  كان إذا رفع مائدته ،قال :احلمد هلل
كثريا طيبا مباركا فيه ،غري مكفي وال مودع ،وال مستغنى عنه ،ربنا(.)5
[احلديث ]1241 :قال رسول اهلل  :من أكل طعاما ثم قال :احلمد هلل الذي
أطعمني هذا الطعام ورزقنيه ،من غري حول مني وال قوة ..غفر له ما تقدم من ذنبه وما
تأخر(.)6

( )1أبو داود ،339/3 :الرتمذي ،507/5 :ابن ماجة،1103/2 :

( )4أبو داود ،366/3 :النسائي.7 79/6 :

أمحد.484/1 :

( )5البخاري ،2078/5 :أبو داود ،366/3 :ابن ماجة.1092/2 :

( )2الدعاء للطرباين :ص  ،279املصنف البن أيب شيبة.91/7 :

( )6أبو داود ،42/4 :ابن ماجة ،1093/2 :الرتمذي،508/5 :

( )3أبو داود ،366/3 :ابن ماجة ،1092/2 :الرتمذي.508/5 :

أمحد.312/5 :
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[احلديث ]1242 :كان رسول اهلل  إذا قرب إليه طعامه يقول( :بسم اهلل) ،وإذا
فرغ من طعامه قال :اللهم ،أطعمت وأسقيت ،وأغنيت وأقنيت ،وهديت وأحييت ،فلك
احلمد عىل ما أعطيت(.)1
[احلديث ]1243 :عن أنس ،قال :كان رسول اهلل  إذا طعم ،قال :احلمد هلل الذي
أطعمنا وسقانا ،وأشبعنا وأروانا ،وكفانا وأوالنا ،فكم من مكفوف ال كايف له وال مأوى،
ومصريه إىل النار(.)2
[احلديث ]1244 :كان رسول اهلل  إذا فرغ من طعامه قال :اللهم لك احلمد،
أطعمت وسقيت ،وأشبعت وأرويت ،فلك احلمد غري مكفور وال مودع ،وال مستغنى
عنك(.)3
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1245 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إذا أكلت فقل( :باسم
اهلل) ،وإذا فرغت فقل( :احلمد هلل)؛ فإن حافظيك ال يربحان يكتبان لك احلسنات حتى
تبعده عنك(.)4
[احلديث ]1246 :قال رسول اهلل  :إن املؤمن ليشبع من الطعام والرشاب
عليم حيب أن حيمد(.)5
فيحمد اهلل؛ فيعطيه اهلل من األجر ما ال يعطي الصائم ،إن اهلل
شاكر ٌ
ٌ
[احلديث ]1247 :قال رسول اهلل  :إذا رفعت املائدة فقل :احلمد هلل رب
العاملي ،اللهم اجعلها نعمة مشكورة(.)6

( )1أمحد ،577/5 :النسائي.202/4 :

( )4املحاسن.210/2 :

( )2الدعاء للطرباين :ص .279

( )5املحاسن.214/2 :

( )3أمحد ،3 310/6 :اإلقبال.245/1 :

( )6مكارم األخالق310/1 :
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[احلديث ]1248 :قال اإلمام الباقر :كان رسول اهلل  إذا رشب املاء قال :احلمد
هلل الذي سقانا عذبا زالال برمحته ،ومل يسقنا ملحا أجاجا بذنوبنا(.)1
[احلديث ]1249 :قال رسول اهلل  :إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهك
وعينيك قبل أن متسح باملنديل ،وتقول :اللهم إين أسألك الزينة واملحبة ،وأعوذ بك من
املقت والبغضة(.)2
[احلديث ]1250 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  إذا وضعت املائدة بي
يديه ،قال :سبحانك اللهم ما أحسن ما تبتلينا ،سبحانك ما أكثر ما تعطينا ،سبحانك ما
أكثر ما تعافينا ،اللهم أوسع علينا وعىل فقراء املؤمني واملؤمنات ،واملسلمي واملسلامت(.)3
[احلديث ]1251 :كان رسول اهلل  إذا وضعت املائدة بي يديه قال :اللهم
اجعلها نعمة مشكورة تصل هبا نعمة اجلنة(.)4
[احلديث ]1252 :قال رسول اهلل  :الطعام إذا مجع أربع خصال فقد تم :إذا كان
من حالل ،وكثرت األيدي ،وسمي يف أوله ،ومحد اهلل عز وجل يف آخره(.)5
[احلديث ]1253 :كان رسول اهلل  إذا وضع يده يف الطعام قال :بسم اهلل ،اللهم
بارك لنا فيام رزقتنا ،وعليك خلفه(.)6
[احلديث ]1254 :كان رسول اهلل  إذا أكل بعض اللقمة قال :اللهم لك احلمد،
أطعمت وسقيت وأرويت ،فلك احلمد غري مكفور ،وال مودع ،وال مستغنى عنك(.)7

( )1الدعاء للطرباين :ص  ،280الكايف. 384/6 :

( )5الكايف.273/6 :

( )2املحاسن.204/2 :

( )6مكارم األخالق.69/1 :

( )3الكايف ،293/6 :املحاسن.215/2 :

( )7اإلقبال.245/1 :

( )4مكارم األخالق ،309/1 :اجلعفريات :ص .216
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[احلديث ]1255 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  إذا رشب املاء قال:
احلمد هلل الذي سقانا عذبا زالال ،ومل يسقنا ملحا أجاجا ،ومل يؤاخذنا بذنوبنا(.)1
[احلديث ]1256 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا رفعت املائدة من بي
يديه ،يقول :احلمد هلل(.)2
[احلديث ]1257 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا رفعت املائدة من بي
يديه ،قال :اللهم اجعلها نعمة حمضورة مشكورة موصولة باجلنة(.)3
[احلديث ]1258 :قال اإلمام الباقر :كان رسول اهلل  إذا رفعت املائدة قال :اللهم
أكثرت وأطبت وباركت ،فأشبعت وأرويت ،احلمد هلل الذي يطعم وال يطعم(.)4
[احلديث ]1259 :عن أيب هريرة ،قال :دعا ٌ
رجل من األنصار ـ من أهل قباء ـ النبي
 فانطلقنا معه ،فلام طعم وغسل يديه قال :احلمد هلل الذي يطعم وال يطعم ،من علينا
فهدانا ،وأطعمنا وسقانا ،وكل بالء حسن أبالنا ،احلمد هلل غري مودع وال مكافأ وال مكفور
وال مستغنى عنه ،احلمد هلل الذي أطعم من الطعام ،وسقى من الرشاب ،وكسا من العري،
وهدى من الضاللة ،وبرص من العمى ،وفضل عىل كثري من خلقه تفضيال ،احلمد هلل رب
العاملي(.)5
[احلديث ]1260 :قال رسول اهلل  يف دعائه لقوم تناول الطعام عندهم :اللهم
بارك هلم فيام رزقتهم ،واغفر هلم وارمحهم(.)6

( )1الكايف ،384/6 :املحاسن.406/2 :

( )4الكايف ،294/6 :املحاسن.216/2 :

( )2اجلعفريات :ص .160

( )5النسائي ،3 82/6 :احلاكم.731/1 :

( )3اجلعفريات :ص .216

( )6مسلم ،1616/3 :الرتمذي ،568/5 :النسائي.202/4 :
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[احلديث ]1261 :قال رسول اهلل  :إذا غسلت يدك بعد الطعام ،فقل :اللهم إين
أسألك الزينة واملحبة ،وأعوذ بك من املقت والبغضة(.)1
[احلديث ]1262 :كان النبي  إذا فرغ من غسل اليد بعد الطعام ،مسح بفضل
املاء الذي يف يده وجهه ،ثم يقول :احلمد هلل الذي هدانا ،وأطعمنا وسقانا ،وكل بالء صالح
أوالنا(.)2
[احلديث ]1263 :قال رسول اهلل  يف دعائه بعد غسله ليديه من غمر الطعام:
رت وال ذل ٌة(.)3
اللهم اجعلني ممن ال يرهق وجوههم ق ٌ
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1264 :قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه :إذا أكلت الطعام فسم
باسم اهلل الذي ال يرض مع اسمه يش ٌء ،وهو الشفاء من مجيع األسواء(.)4
[احلديث ]1265 :قال اإلمام عيل :من أكل طعاما فسمى اهلل عىل أوله ،ومحد اهلل
عىل آخره ،مل يسأل عن نعيم ذلك الطعام كائنا ما كان(.)5
[احلديث ]1266 :قال اإلمام عيل يف دعائه عند األكل والرشب :اللهم إن هذا
منعطائك فبارك لنا فيه وسوغناه ،واخلفلنا خلفا ملا أكلناه أو رشبناه ،من غري حول منا
وال قوة ،رزقت فأحسنت فلك احلمد ،رب اجعلنا من الشاكرين(.)6

( )1املحاسن ،204/2 :الدعوات :ص .143

( )4بشارة املصطفى :ص  ،25حتف العقول :ص .171

( )2مكارم األخالق.304/1 :

( )5قرب اإلسناد :ص  ،90الكايف.294/6 :

( )3مكارم األخالق ،302/1 :املحاسن.204/2 :

( )6املحاسن.216/2 :
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[احلديث ]1267 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله :يا بني ال تطعمن لقمة من
حار وال بارد ،وال ترشبن رشبة وال جرعة إالوأنت تقول قبل أن تأكله ،وقبل أن ترشبه:
اللهم إين أسألك يف أكيل ورشيب السالمة من وعكه ،والقوة به عىل طاعتك وذكرك وشكرك
فيام بقيته يف بدين ،وأن تشجعني بقوهتا عىل عبادتك ،وأن تلهمني حسن التحرز من
معصيتك ..فإنك إن فعلت ذلك أمنت وعثه وغائلته(.)1
[احلديث ]1268 :عن ابن أعبد ،قال :قال ِل عيل بن أيب طالب :يا ابن أعبد ،هل
تدري ما حق الطعام؟ قلت :وما حقه يابن أيب طالب؟ قال :تقول( :بسم اهلل ،اللهم بارك
لنا فيام رزقتنا) .قال :وتدري ما شكره إذا فرغت؟ قلت :وما شكره؟ قال :تقول( :احلمد
هلل الذي أطعمنا وسقانا)(.)2
[احلديث ]1269 :قال اإلمام عيل :اذكروا اهلل عز وجل عىل الطعام وال تلغطوا،
ٌ
ورزق من رزقه ،جيب عليكم فيه شكره وذكره ومحده(.)3
فإنه نعم ٌة من نعم اهلل
[احلديث ]1270 :قال اإلمام عيل يف دعائه إذا فرغ من طعامه :احلمد هلل الذي كفانا
وأكرمنا ،ومحلنا يف الرب والبحر ،ورزقنا من الطيبات ،وفضلنا عىل كثري ممن خلق تفضيال،
احلمد هلل الذي كفانا املؤونة ،وأسبغ علينا(.)4
ما روي عن اإلمام السجاد:

( )1مكارم األخالق.309/1 :

( )3الكايف ،296/6 :املحاسن.213/2 :

( )2أمحد ،322/1 :الدعاء للطرباين :ص .95

( )4املحاسن.216/2 :
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[احلديث ]1271 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام السجاد إذا وضع الطعام بي
يديه قال :اللهم هذا من منك وفضلك وعطائك ،فبارك لنا فيه وسوغناه ،وارزقنا خلفا إذا
أكلناه ،ورب حمتاج إليه ،رزقت فأحسنت ،اللهم واجعلنا من الشاكرين(.)1
[احلديث ]1272 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام السجاد إذا رفع اخلوان قال:
احلمد هلل الذي محلنا يف الرب والبحر ،ورزقنا من الطيبات وفضلنا عىل كثري من خلقه
تفضيال(.)2
[احلديث ]1273 :عن أيب محزة الثامِل ،قال :كان اإلمام السجاد إذا طعم قال :احلمد
هلل الذي أطعمنا وسقانا ،وكفانا وأيدنا وآوانا ،وأنعم علينا وأفضل ،احلمد هلل الذي يطعم
وال يطعم(.)3
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1274 :عن أيب بصري ،قال :تغديت مع اإلمام الباقر ،فلام وضعت املائدة
قال :باسم اهلل ،فل ام فرغ قال :احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا ،ورزقنا وعافانا ،ومن علينا
بمحمد  ،وجعلنا مسلمي(.)4
[احلديث ]1275 :قال اإلمام الباقر يف دعائه بعد رشب املاء :احلمد هلل الذي سقاين
فأرواين ،وأعطاين فأرضاين ،وعافاين وكفاين ،اللهم اجعلني ممن تسقيه يف املعاد من حوض
حممد  ،وتسعده بمرافقته ،يا أرحم الرامحي(.)5

( )1الكايف ،294/6 :املحاسن.212/2 :

( )4املحاسن.217/2 :

( )2الكايف ،294/6 :املحاسن.212/2 :

( )5مكارم األخالق.324/1 :

( )3من ال حيرضه الفقيه ،358/3 :املحاسن.216/2 :
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[احلديث ]1276 :عن أيب بصري ،قال :تغديت مع اإلمام الباقر ،فلام وضعت املائدة
قال( :بسم اهلل) ،فلام فرغ قال :احلمد هلل الذي أطعمنا وسقانا ،ورزقنا وعافانا ،ومن علينا
بمحمد  وجعلنا مسلمي(.)1
[احلديث ]1277 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقول :احلمد هلل
الذي أشبعنا يف جائعي ،وأروانا يف ظامئي ،وآوانا يف ضائعي ،ومحلنا يف راجلي ،وآمننا يف
خائفي ،وأخدمنا يف عاني(.)2
[احلديث ]1278 :قال اإلمام الباقر :كان سلامن إذا رفع يده من الطعام قال :اللهم
أكثرت وأطبت فزد ،وأشبعت وأرويت فهنئه(.)3
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1279 :قيل لإلمام الصادق :كيف أسمي عىل الطعام؟ فقال :إذا
اختلفت اآلنية ،فسم عىل كل إناء ،قيل :فإن نسيت أن أسمي؟ قال :تقول :باسم اهلل عىل
أوله وآخره(.)4
[احلديث ]1280 :قال اإلمام الصادق :إذا رشب أحدكم املاء فقال( :باسم اهلل) ثم
رشب ،ثم قطعه فقال( :احلمد هلل) ،ثم رشب فقال( :باسم اهلل) ،ثم قطعه فقال( :احلمد
هلل) ،ثم رشب فقال( :باسم اهلل) ،ثم قطعه فقال( :احلمد هلل)؛ سبح ذلك املاء له مادام يف
بطنه إىل أن خيرج(.)5
[احلديث ]1281 :قال اإلمام الصادق :من قدم إليه طعا ٌم فأكله فقال( :احلمد هلل
( )1املحاسن.217/2 :

( )4الكايف ،295/6 :هتذيب األحكام ،99/9 :املحاسن.220/2 :

( )2الكايف ،295/6 :املحاسن.217/2 :

( )5الكايف ،384/6 :املحاسن.406/2 :

( )3املحاسن ،218/2 :االصول الستة عرش(أصل عاصم بن محيد
احلناط) :ص .160
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الذي رزقنيه بال حول وال قوة مني) غفر له قبل أن يقوم ،أو قال :قبل أن يرفع طعامه(.)1
[احلديث ]1282 :عن عبيد بن زرارة ،قال :أكلت مع اإلمام الصادق طعاما فام
أحيص كم مرة قال :احلمد هلل الذي جعلني أشتهيه(.)2
[احلديث ]1283 :قال اإلمام الصادق :إذا وضع اخلوان فقل( :بسم اهلل) ،وإذا
أكلت فقل( :بسم اهلل عىل أوله وآخره) ،وإذا رفع فقل( :احلمد هلل)(.)3
[احلديث ]1284 :قال اإلمام الكاظم :كان اإلمام الصادق إذا قدم إليه الطعام
يقول :بسم اهلل وباهلل ،وهذا من فضل اهلل ،وبركة رسول اهلل وآل رسول اهلل ،اللهم كام
أشبعتنا فأشبع كل مؤمن ومؤمنة ،وبارك لنا يف طعامنا ورشابنا وأجسادنا وأموالنا(.)4
[احلديث ]1285 :قال اإلمام الصادق :اذكر اسم اهلل عز وجل عىل الطعام ،فإذا
فرغت فقل :احلمد هلل الذي يطعم وال يطعم(.)5
[احلديث ]1286 :قال اإلمام الصادق يف دعائه لصاحب الطعام :أكل طعامك
األبرار ،وصلت عليك املالئكة األخيار(.)6

( )1املحاسن.212/2 :

( )4بحار األنوار 383/66 :ذيل ح  49عن الراوندي يف النوادر.

( )2الكايف.295/6 :

( )5الكايف ،294/6 :املحاسن.214/2 :

( )3الكايف ،292/6 :هتذيب األحكام ،99/9 :املحاسن.212/2 :

( )6املحاسن.221/2 :
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ثانيا ـ ما ورد حول النوم واليقظة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية املتعلقة بـ [النوم واليقظة] ،باعتبارها من دالئل شكر اهلل تعاىل عىل هذه
النعم التي ورد ذكرها والدعوة إىل االهتامم هبا يف القرآن الكريم ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم
يإ ْن جع َل اهللَُّ َع َلي ُكم ال َّلي َل رسمدً ا يإ َىل يو يم ا ْل يقيام ية من يإ َله غَري اهللَّي ي ْأتيي ُكم يب يضي ٍ
اء َأ َف َال ت َْس َم ُع َ
ون
ْ َ
َ َ َ ْ ٌ ُْ َ
َْ
َ َ
ْ ُ ْ َ ْ َ
ي ي
ي
ي
ي
َري اهللَّي َي ْأتيي ُك ْم بي َل ْي ٍل
رس َمدً ا إ َىل َي ْو يم ا ْلق َيا َمة َم ْن إ َل ٌه غ ْ ُ
ُق ْل َأ َر َأ ْي ُت ْم إ ْن َج َع َل اهللَُّ َع َل ْي ُك ُم الن ََّه َار َ ْ

ون و يمن ر ْمحَتي يه جع َل َل ُكم ال َّلي َل والنَّهار ليتَس ُكنُوا في ي
ي
تَس ُكنُ َ ي ي
يه َولي َت ْب َت ُغوا يم ْن
َ َ
ُ ْ َ َ َ ْ
رص َ َ ْ َ
ْ
ون فيه َأ َف َال ُت ْب ُ
َف ْضلي يه َو َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [القصص]73-71 :

ومثلها اآليات الكثرية التي تذكر املؤمني بنعم اهلل عليهم بالليل والسكون والراحة
فيه ،أو بالنهار وجوه املناسب للقيام بشؤون احلياة ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ه َو ا َّل يذي َج َع َل َل ُك ُم
يه والنَّهار مب يرصا إي َّن ييف َذلي َك َآلي ٍ
ي ي
ي
ات لي َق ْو ٍم َي ْس َم ُع َ
ون﴾ [يونس ،]67 :وقال:
َ
ال َّل ْي َل لت َْس ُكنُوا ف َ َ َ ُ ْ ً
﴿و ُهو ا َّل يذي يتَو َّفا ُكم بيال َّلي يل ويع َلم ما جرح ُتم بيالنَّه يار ُثم يبع ُث ُكم في ي
يه لي ُي ْق َىض َأ َج ٌل ُم َس ًّمى ُث َّم
َ َ
َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ
إي َل ْي يه َم ْر يج ُع ُك ْم ُث َّم ُينَ ِّب ُئ ُك ْم بي َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [األنعام ، ]60 :وقالُ ﴿ :ق ْل َم ْن َي ْك َلؤُ ُك ْم بيال َّل ْي يل
ي
الر ْمح يَن َب ْل ُه ْم َع ْن يذك يْر َر ِّهبي ْم ُم ْع ير ُض َ
ون﴾ [األنبياء ، ]42 :وقالَ ﴿:و ُه َو ا َّل يذي َج َع َل
َوالن ََّه يار م َن َّ
ي
ورا﴾ [الفرقان ، ]47 :وقالَ ﴿:أ َمل ْ َي َر ْوا َأنَّا َج َع ْلنَا
اسا َوالن َّْو َم ُس َباتًا َو َج َع َل الن ََّه َار ُن ُش ً
َل ُك ُم ال َّل ْي َل ل َب ً
يه والنَّهار مب يرصا إي َّن ييف َذلي َك َآلي ٍ
ي ي
ي
ات لي َق ْو ٍم ُيؤْ يمنُ َ
ون﴾ [النمل]86 :
َ
ال َّل ْي َل ل َي ْس ُكنُوا ف َ َ َ ُ ْ ً
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
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أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1287 :قال رسول اهلل  :من قال إذا أوى إىل فراشه( :احلمد هلل الذي
كفاين وآواين ،احلمد هلل الذي أطعمني وسقاين ،احلمد هلل الذي من عيل فأفضل ،اللهم إين
أسألك بعزتك أن تنجيني من النار) ،فقد محد اهلل بجميع حمامد اخللق كلهم(.)1
[احلديث ]1288 :قال رسول اهلل  يف دعائه إذا أوى إىل فراشه :احلمد هلل الذي
أطعمنا وسقانا ،وكفانا وآوانا ،فكم ممن ال كايف له وال مؤوي(.)2
[احلديث ]1289 :قال رسول اهلل  :إذا استيقظ أحدكم فليقل :احلمد هلل الذي
رد عيل روحي ،وعافاين يف جسدي ،وأذن ِل بذكره(.)3
[احلديث ]1290 :قال رسول اهلل  :إذا رأى أحدكم الرؤيا حيبها ،فإهنا من اهلل،
فليحمد اهلل عليها وليحدث هبا ،وإذا رأى غري ذلك مما يكره ،فإنام هي من الشيطان،
فليستعذ من رشها ،وال يذكرها ألحد فإهنا لن ترضه(.)4
[احلديث ]1291 :قال رسول اهلل  :إذا أنت أويت إىل فراشك ،فتعوذ باهلل من
كرب يوم القيامة وسوء احلساب(.)5
[احلديث ]1292 :قال رسول اهلل  :ليقل أحدكم حي يريد أن ينام :آمنت باهلل
حق وصدق املرسلون ،اللهم إين أعوذ بك من طوارق هذا
وكفرت بالطاغوت ،وعد اهلل ٌ
الليل ،إال طارقا يطرق بخري(.)6
[احلديث ]1293 :قال رسول اهلل  :ـ إذا قام من الليل ـ :أعوذ باهلل السميع العليم

( )1احلاكم ،730/1 :عمل اليوم والليلة البن السني :ص .252

( )4البخاري ،2582/6 :الرتمذي.505/5 :

( )2مسلم ،2085/4 :أبو داود ،312/4 :الرتمذي.470/5 :

( )5تفسري الطربي :ج  15اجلزء  30ص .93

( )3عمل اليوم والليلة البن السني :ص .8

( )6املعجم الكبري.297/3 :
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من الشيطان الرجيم ،من مهزه ونفخه ونفثه (.)1
[احلديث ]1294 :قال رسول اهلل  :إذا فزع أحدكم يف النوم فليقل( :أعوذ
بكلامت اهلل التامات ،من غضبه وعقابه ورش عباده ،ومن مهزات الشياطي وأن حيرضون)
فإهنا لن ترضه(.)2
[احلديث ]1295 :قال رسول اهلل  :إذا رأى أحدكم يف منامه ما يكره ،فلينفث
عن يساره ثالثا ،وليستعذ باهلل مما رأى(.)3
[احلديث ]1296 :قال رسول اهلل  :إذا أوى أحدكم إىل فراشه فلينفض فراشه
بداخلة إزاره؛ فإنه ال يدري ما خلفه عليه ،ثم يقول :باسمك ريب وضعت جنبي ،وبك
أرفعه ،إن أمسكت نفيس فارمحها ،وإن أرسلتها فاحفظها بام حتفظ به عبادك الصاحلي(.)4
[احلديث ]1297 :عن عبد اهلل بن عمرو ،أن رسول اهلل  كان إذا اضطجع للنوم
يقول :باسمك ريب وضعت جنبي ،فاغفر ِل ذنبي(.)5
[احلديث ]1298 :قال رسول اهلل  :إذا أوى أحدكم إىل فراشه فليمسحه بطرف
إزاره؛ فإنه ال يدري ما حيدث عليه ،ثم ليقل :اللهم إن أمسكت نفيس يف منامي فاغفر هلا،
وإن أرسلتها فاحفظها بام حتفظ به عبادك الصاحلي(.)6
[احلديث ]1299 :قال رسول اهلل  يف دعائه إذا أخذ مضجعه :اللهم خلقت
نفيس وأنت توفاها ،لك مماهتا وحمياها ،إن أحييتها فاحفظها ،وإن أمتها فاغفر هلا ،اللهم إين
أسألك العافية(.)7
( )1أبو داود ،206/1 :الرتمذي.10/2 :

( )5أمحد ،584/2 :النسائي ،6 192/6 :الدعاء للطرباين :ص

( )2الرتمذي ،541/5 :أبو داود.12/4 :

.104

( )3النسائي ،1 225/6 :املعجم الكبري.260/23 :

( )6علل الرشائع :ص .589

( )4البخاري 2329/5 :و ،2691/6مسلم.2084/4 :

( )7مسلم ،2083/4 :النسائي ،2 199/6 :أمحد.374/2 :
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[احلديث ]1300 :عن أيب األزهر األنامري ،أن رسول اهلل  كان إذا أخذ مضجعه
من الليل قال :باسم اهلل وضعت جنبي ،اللهم اغفر ِل ذنبي ،واخسأ شيطاين ،وفك رهاين،
واجعلني يف الندي األعىل(.)1
[احلديث ]1301 :عن أنس ،قال :كان رسول اهلل  إذا أوى إىل فراشه قال :اللهم
ارزقني ،واسرت عوريت ،وأد عني أمانتي ،واقض عني ديني(.)2
[احلديث ]1302 :عن حفصة ،أن رسول اهلل  كان إذا أراد أن يرقد ،وضع يده
اليمنى حتت خده ،ثم يقول( :اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) ثالث مرار(.)3
[احلديث ]1303 :قال رسول اهلل  :من قال حي يأوي إىل فراشه( :أستغفر اهلل
العظيم ،الذي ال إله إالهو احلي القيوم ،وأتوب إليه) ثالث مرات ،غفر اهلل ذنوبه وإن
كانت مثل زبد البحر(.)4
[احلديث ]1304 :قال رسول اهلل  :إذا أويت إىل فراشك فقل :اللهم أسلمت
نفيس إليك ،ووجهت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك ،رغبة
ورهبة إليك ،ال ملجأ وال منجى منك إالإليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبنبيك الذي
أرسلت) ،فإنك إن مت يف ليلتك مت عىل الفطرة ،وإن أصبحت أصبت أجرا(.)5
[احلديث ]1305 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  يقول عند مضجعه :اللهم
إين أعوذ بوجهك الكريم وبكلامتك التامة ،من رش ما أنت ٌ
آخذ بناصيته ،اللهم أنت تكشف

( )1أبو داود ،313/4 :احلاكم 724/1 :وص .733

( )4الرتمذي ،470/5 :أمحد.4 23/4 :

( )2الدعاء للطرباين :ص .106

( )5البخاري ،2722/6 :مسلم ،2082/4 :أبو داود،311/4 :

( )3أبو داود ،310/4 :الرتمذي.471/5 :

الرتمذي.567/5 :
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املأثم واملغرم ،اللهم ال ُّيزم جندك ،وال خيلف وعدك ،وال ينفع ذا اجلد منك اجلد،
سبحانك وبحمدك(.)1
[احلديث ]1306 :قال اإلمام عيل :بت عند رسول اهلل  ذات ليلة ،فكنت أسمعه
إذا فرغ من صالته وتبوأ مضجعه يقول :اللهم إين أعوذ بمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ
برضاك من سخطك ،وأعوذ بك منك ،اللهم ال أستطيع ثناء عليك ولو حرصت ،ولكن
أنت كام أثنيت عىل نفسك(.)2
[احلديث ]1307 :عن أيب هريرة ،قال :كان رسول اهلل  يقول إذا أوى إىل فراشه:
اللهم رب الساموات واألرض ،ورب كل يشء ،فالق احلب والنوى ،منزل التوراة
واإلنجيل والقرآن ،أعوذ بك من كل ذي رش أنت ٌ
آخذ بناصيته ،أنت األول فليس قبلك
يش ٌء ،وأنت اآلخر فليس بعدك يش ٌء ،وأنت الظاهر فليس فوقك يش ٌء ،وأنت الباطن فليس
دونك يش ٌء ،اقض عني الدين ،وأغنني من الفقر(.)3
[احلديث ]1308 :عن أيب عبد الرمحن احلبيل ،قال :أخرج لنا عبد اهلل بن عمرو
قرطاسا وقال :كان رسول اهلل  يعلمنا ،يقول( :اللهم فاطر الساموات واألرض ،عامل
الغيب والشهادة ،أنت رب كل يشء ،وإله كل يشء ،أشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال
رشيك لك ،وأن حممدا عبدك ورسولك ،واملالئكة يشهدون ،اللهم إين أعوذ بك من
الشيطان ورشكه ،وأعوذ بك أن أقرتف عىل نفيس إثام أو أجره عىل مسلم) ،كان رسول اهلل
 يعلمه عبد اهلل بن عمرو ،أن يقول ذلك حي يريد أن ينام(.)4

( )1النسائي ،413/4 :أبو داود ،312/4 :الدعاء للطرباين :ص .97

( )3األدب املفرد :ص  ،354مسلم ،2084/4 :الرتمذي.472/5 :

( )2النسائي ،7 222/6 :املعجم األوسط،283/2 :؛ مكارم

( )4أمحد ،579/2 :الدعاء للطرباين :ص .105

األخالق ،93/1 :بحار األنوار.202/76 :
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[احلديث ]1309 :قالت فاطمة (بنت رسول اهلل  :)علمني رسول اهلل  كلامت
وقال :إذا أخذت مضجعك فقوِل( :احلمد هلل الكايف ،سبحان اهلل األعىل ،حسبي اهلل وكفى،
ما شاء اهلل قىض ،سمع اهلل ملن دعا ،ليس من اهلل ملج ٌأ ،وال وراء اهلل ملتج ٌأ﴿ ،إي ِّين ت ََو َّك ْل ُت
َاصيتيها إي َّن ريب ع ََىل يرص ٍ
ي
ٍ
ي
ي
اط ُم ْست يَقي ٍم﴾ [هود،]56 :
َ ِّ
ع ََىل اهللَّي َر ِّيب َو َر ِّب ُك ْم َما م ْن َدا َّبة إي َّال ُه َو آخ ٌذ بين َ َ
َ
احلمدُ هللَّي ا َّل يذي َمل يت ي
َّخ ْذ َو َلدً ا َو َمل َي ُك ْن َل ُه َ ي
يك ييف املُْ ْل يك َو َمل ْ َي ُك ْن َل ُه َو ي ٌِّل يم َن ه
رش ٌ
الذ ِّل
َْ
﴿ َو ُق يل ْ َ ْ
ْ

َرب ُه َتكْبي ًريا﴾ [اإلرساء.)1(]111 :
َوك ِّ ْ

[احلديث ]1310 :قال رسول اهلل  :من قال إذا أوى إىل فراشه( :احلمد هلل الذي
كفاين وآواين ،احلمد هلل الذي أطعمني وسقاين ،احلمد هلل الذي من عيل فأفضل ،اللهم إين
أسألك بعزتك أن تنجيني من النار) ،فقد محد اهلل بجميع حمامد اخللق كلهم(.)2
[احلديث ]1311 :قال رسول اهلل  :من قال عند منامه( :اللهم ال تؤمنا مكرك،
وال تنسنا ذكرك ،وال هتتك عنا سرتك ،وال جتعلنا من الغافلي ،اللهم ابعثنا يف أحب
األوقات إليك ،حتى نذكرك فتذكرنا ،ونسألك فتعطينا ،وندعوك فتستجيب لنا،
ونستغفرك فتغفر لنا) ،إالبعث اهلل تعاىل إليه ملكا يف أحب الساعات إليه فيوقظه ،فإن قام
وإال صعد امللك فيعبد اهلل يف السامء ،ثم يعرج إليه ٌ
ملك آخر فيوقظه ،فإن قام وإال صعد
امللك فقام مع صاحبه ،فإن قام بعد ذلك ودعا استجيب له ،فإن مل يقم كتب اهلل له ثواب
اولئك املالئكة(.)3
[احلديث ]1312 :عن بريدة ،شكا خالد إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل ،ما أنام
الليل من األرق ،فقال النبي  :إذا أويت إىل فراشك فقل :اللهم رب الساموات السبع

( )1عمل اليوم والليلة البن السني :ص .256

( )3كنز العامل.6 348/15 :

( )2احلاكم ،730/1 :شعب اإليامن.93/4 :
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وما أظلت ،ورب األرضي وما أقلت ،ورب الشياطي وما أضلت ،كن ِل جارا من رش
خلقك كلهم مجيعا ،أن يفرط عيل أحدٌ  ،أو أن يبغي عيل ،عز جارك ،وجل ثناؤك ،وال إله
غريك ،وال إله إال أنت(.)1
[احلديث ]1313 :قال رسول اهلل  :إذا فزع أحدكم يف النوم فليقل( :أعوذ
بكلامت اهلل التامات من غضبه وعقابه ورش عباده ،ومن مهزات الشياطي وأن حيرضون)،
فإهنا لن ترضه(.)2
[احلديث ]1314 :قال رسول اهلل  :إذا استيقظ أحدكم فليقل :احلمد هلل الذي
عافاين يف جسدي ،ورد عيل روحي ،وأذن ِل بذكره(.)3
[احلديث ]1315 :عن أيب سعيد ،قال :كان رسول اهلل  إذا قام من الليل قال:
(ال إله إال اهلل) ثالثا(.)4
[احلديث ]1316 :قال رسول اهلل  :إن أحب ما يقول العبد إذا استيقظ من نومه:
قدير(.)5
سبحان الذي حييي املوتى ،وهو عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]1317 :عن عائشة ،أن النبي  إذا تقلب من الليل قال :ال إله إال اهلل
الواحد القهار ،رب الساموات واألرض وما بينهام العزيز الغفار(.)6

( )1الرتمذي ،539/5 :الدعاء للطرباين :ص .332

( )4الدعاء للطرباين :ص .244

( )2الرتمذي ،541/5 :أبو داود ،12/4 :مكارم األخالق،45/2 :

( )5تاريخ بغداد 279/11 :الرقم 6051؛ مكارم األخالق.51/2 :

بحار األنوار.196/76 :

( )6النسائي 400/4 :و ،0 216/6ابن حبان ،340/12 :احلاكم:

( )3الرتمذي ،473/5 :عمل اليوم والليلة البن السني :ص .8

.724/1
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[احلديث ]1318 :عن عائشة :إن رسول اهلل  كان إذا استيقظ من الليل قال :ال
إله إال أنت ،سبحانك اللهم ،أستغفرك لذنبي ،وأسألك رمحتك ،اللهم زدين علام ،وال تزغ
قلبي بعد إذ هديتني ،وهب ِل من لدنك رمحة ،إنك أنت الوهاب(.)1
[احلديث ]1319 :قال رسول اهلل  :من قال إذا استيقظ من منامه( :سبحان الذي
قدير ،اللهم اغفر ِل ذنويب يوم تبعثني من قربي ،اللهم قني
حييي املوتى وهو عىل كل يشء ٌ
عذابك يوم تبعث عبادك) ،قال اهلل عز وجل :صدق عبدي وشكر(.)2
[احلديث ]1320 :قال رسول اهلل  :ما من رجل ينتبه من نومه فيقول( :احلمد
هلل الذي خلق النوم واليقظة ،احلمد هلل الذي بعثني ساملا سويا ،أشهد أن اهلل حييي املوتى
قدير) ،إال قال اهلل :صدق عبدي(.)3
وهو عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]1321 :قال رسول اهلل  :إذا استيقظ اإلنسان من منامه ،ابتدره ٌ
ملك
ٌ
وشيطان ،فيقول امللك :افتح بخري ،ويقول الشيطان :افتح برش ،فإن قال :احلمد هلل الذي
أحيا نفيس بعد موهتا ،واحلمد هلل الذي يمسك السامء أن تقع عىل األرض إال بإذنه ،واحلمد
هلل الذي يمسك التي قىض عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى ،طرد امللك
الشيطان ،وظل يكلؤه(.)4
[احلديث ]1322 :عن أم سلمة ،قالت :كان رسول اهلل  إذا تعار من الليل قال:
رب اغفر وارحم ،واهد للسبيل األقوم(.)5
[احلديث ]1323 :قال رسول اهلل  :إذا رد اهلل عز وجل إىل العبد املسلم نفسه من

( )1أبو داود ،314/4 :النسائي ،1 216/6 :ابن حبان،341/12 :

( )3عمل اليوم والليلة البن السني :ص  ،10الفردوس.20/4 :

احلاكم.724/1 :

( )4الدعاء للطرباين :ص  ،110النسائي.9 213/6 :

( )2عمل اليوم والليلة البن السني :ص ،مسند ابن اجلعد :ص .300

( )5املعجم الكبري ،303/23 :املصنف البن أيب شيبة.34/7 :
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الليل ،فسبحه واستغفره ودعاه ،تقبل منه(.)1
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1324 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  إذا أوى إىل فراشه قال:
اللهم باسمك أحيا ،وباسمك أموت(.)2
[احلديث ]1325 :قال اإلمام الصادق :أال أخربكم بام كان رسول اهلل  يقول إذا
أوى إىل فراشه؟ قيل :بىل ،قال :كان يقرأ آية الكرس ،ويقول :باسم اهلل ،آمنت باهلل وكفرت
بالطاغوت ،اللهم احفظني يف منامي ويف يقظتي(.)3
[احلديث ]1326 :كان رسول اهلل  يقول عند منامه :باسم اهلل أموت وأحيا ،وإىل
اهلل املصري ،اللهم آمن روعتي ،واسرت عوريت ،وأد عني أمانتي(.)4
[احلديث ]1327 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إذا أخذت مضجعك
فعليك باالستغفار والصالة عيل ،وقل( :سبحان اهلل ،واحلمد هلل ،وال إله إال اهلل ،واهلل أكرب،
وال حول وال قوة إالباهلل العيل العظيم) ،وأكثر من قراءة (قل هو اهلل أحدٌ )؛ فإهنا نور
القرآن ،وعليك بقراءة آية الكرس؛ فإن يف كل حرف منها ألف بركة وألف رمحة(.)5
[احلديث ]1328 :قال رسول اهلل  :من أراد شيئا من قيام الليل ،وأخذ مضجعه،
فليقل( :باسم اهلل ،اللهم ال تؤمني مكرك ،وال تنسني ذكرك ،وال جتعلني من الغافلي ،أقوم
ساعة كذا وكذا) ،إالوكل اهلل عز وجل به ملكا ينبهه تلك الساعة(.)6
[احلديث ]1329 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  إذا أوى إىل فراشه ،قال:
( )1عمل اليوم والليلة البن السني :ص .263

( )4مكارم األخالق.93/1 :

( )2الكايف539/2 :؛ البخاري 2326/5 :وص  ،2330أبو داود:

( )5الدعوات :ص .84

.311/4

( )6الكايف.540/2 :

( )3الكايف.536/2 :

332

(اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت) ،فإذا قام من نومه قال( :احلمد هلل الذي أحياين بعدما
أماتني ،وإليه النشور) (.)1
[احلديث ]1330 :قال اإلمام عيل :دعاين رسول اهلل  فقال :يا عيل ،إذا أخذت
مضجعك فعليك باالستغفار ،والصالة عيل(.)2
[احلديث ]1331 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  يقول حي يستيقظ من منامه:
احلمد هلل الذي بعثني من مرقدي هذا ولو شاء جلعله إىل يوم القيامة ،احلمد هلل الذي جعل
الليل والنهار خلفة ملن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ،احلمد هلل الذي جعل لكم الليل لباسا
والنوم سباتا وجعل النهار نشورا ،ال إله إال أنت سبحانك إنى كنت من الظاملي ،احلمد هلل
الذي ال جتن منه البحور ،وال تكن منه الستور ،وال خيفى عليه ما يف الصدور(.)3
[احلديث ]1332 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  ..إذا قام من نومه قال:
احلمد هلل الذي أحياين بعدما أماتني ،وإليه النشور(.)4
[احلديث ]1333 :قال رسول اهلل  :إذا قال العبد عند منامه( :بسم اهلل الرمحن
الرحيم) ،يقول اهلل :مالئكتي ،اكتبوا باحلسنات نفسه إىل الصباح(.)5
[احلديث ]1334 :قال اإلمام الصادق :قال جربيل ملحمد  :قل يا حممد إذا رأيت
يف منامك شيئا تكرهه ،أو رأى أحدٌ من املؤمني فليقل( :أعوذ بام عاذت به مالئكة اهلل
املقربون ،وأنبياء اهلل املرسلون ،وعباده الصاحلون ،من رش ما رأيت من رؤياي) ،ويقرأ
احلمد ،واملعوذتي ،وقل هو اهلل أحدٌ  ،ويتفل عن يساره ثالث تفالت ،فإنه ال يرضه ما

( )1الكايف539/2 :؛ البخاري ،2327/5 :مسلم.2083/4 :

( )4الكايف539/2 :؛ البخاري ،2326/5 :أبو داود،311/4 :

( )2الدعوات :ص .84

الرتمذي.481/5 :

( )3مكارم األخالق ،51/2 :بحار األنوار.203/76 :

( )5جامع األخبار :ص .120
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رأى(.)1
[احلديث ]1335 :قال رسول اهلل  :من انتبه من فراشه ،فقال( :أشهد أن ال إله
إال اهلل ،آمنت باهلل ،وكفرت باجلبت والطاغوت) ،غفر اهلل مجيع ذنوبه(.)2
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1336 :عن عاصم بن ضمرة ،قال :كان اإلمام عيل يقول عند املنام إذا
نام :باسم اهلل ،وعىل سبيل اهلل ،وعىل ملة رسول اهلل .)3(
[احلديث ]1337 :عن أيب عبيد اهلل اجلدِل ،قال :كان اإلمام عيل إذا أوى إىل فراشه
قال( :عذت بالذي يمسك السامء أن تقع عىل األرض إالبإذنه من الشيطان الرجيم) سبع
مرات(.)4
[احلديث ]1338 :قال اإلمام عيل :إذا أراد أحدكم النوم ،فليضع يده اليمنى حتت
خده األيمن ،وليقل :باسم اهلل ،وضعت جنبي هلل ،عىل ملة إبراهيم ودين حممد ،ووالية من
افرتض اهلل طاعته ،ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن(.)5
[احلديث ]1339 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام عيل يقول عند النوم :اللهم إين
أعوذ بك من االحتالم ومن سوء األحالم ،وأن يلعب يب الشيطان يف اليقظة واملنام(.)6

( )1تفسري القمي.356/2 :

( )4كنز العامل511/15 :نقال عن اخلرائطي يف مكارم األخالق.

( )2اجلعفريات :ص .217

( )5اخلصال :ص .631

( )3املصنف البن أيب شيبة 211/3 :و.138/7

( )6الكايف ،536/2 :فالح السائل :ص .490
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[احلديث ]1340 :قال اإلمام عيل :إذا انتبه أحدكم من نومه فليقل( :ال إله إال اهلل
قدير ،سبحان رب النبيي وإله املرسلي،
احلليم الكريم ،احلي القيوم ،وهو عىل كل يشء ٌ
وسبحان رب الساموات السبع وما فيهن ،ورب األرضي السبع وما فيهن ،ورب العرش
العظيم ،واحلمد هلل رب العاملي) ،فإذا جلس من نومه فليقل قبل أن يقوم( :حسبي اهلل،
حسبي الرب من العباد ،حسبي الذي هو حسبي منذ كنت ،حسبي اهلل ونعم الوكيل)(.)1
[احلديث ]1341 :عن أيب مهام ،قال :كان اإلمام عيل إذا قام من الليل قال :اهلل
وأهل أن يذكرٌ ،
أهل أن يكربٌ ،
أكربٌ ،
رض(.)2
وأهل أن يشكر ،من نفعه ٌ
نفع ،ورضه ٌ
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1342 :قال اإلمام السجاد :من قال إذا أوى إىل فراشه( :اللهم أنت
األول فال يشء قبلك ،وأنت الظاهر فال يشء فوقك ،وأنت الباطن فال يشء دونك ،وأنت
اآلخر فال يشء بعدك ،اللهم رب الساموات السبع ،ورب األرضي السبع ،ورب التوراة
واإلنجيل ،والزبور والفرقان احلكيم ،أعوذ بك من رش كل دابة أنت ٌ
آخذ بناصيتها ،إنك
عىل رصاط مستقيم) ،نفى اهلل عنه الفقر ،ورصف عنه رش كل دابة(.)3
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1343 :قال اإلمام الباقر :إذا توسد الرجل يمينه ،فليقل( :باسم اهلل،
اللهم إين أسلمت نفيس إليك ،ووجهت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت
ظهري إليك ،توكلت عليك رهبة منك ورغبة إليك ،ال ملجأ وال منجى منك إال إليك،
آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبرسولك الذي أرسلت) ،ثم يسبح تسبيح فاطمة الزهراء

( )1اخلصال :ص .625

( )3فالح السائل :ص .494

( )2كنز العامل511/15 :نقال عن اخلرائطي.
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(بنت رسول اهلل .)1()
[احلديث ]1344 :قال اإلمام الباقر :إذا قمت بالليل من منامك فقل :احلمد هلل
الذي رد عيل روحي ألمحده وأعبده(.)2
[احلديث ]1345 :قال اإلمام الباقر :ال يدع الرجل أن يقول عند منامه( :أعيذ نفيس
وذريتي ،وأهل بيتي وماِل ،بكلامت اهلل التامات ،من كل شيطان وهامة ،ومن كل عي
المة) ،فذلك الذي عوذ به جربيل احلسن واحلسي(.)3
[احلديث ]1346 :عن حممد بن مسلم ،قال :قال ِل اإلمام الباقر :إذا توسد الرجل
يمينه فليقل( :باسم اهلل ،اللهم إين أسلمت نفيس إليك ،ووجهت وجهي إليك ،وفوضت
أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك ،توكلت عليك ،رهبة منك ورغبة إليك ،ال ملجأ وال
منجى منك إالإليك ،آمنت بكتابك الذي أنزلت ،وبرسولك الذي أرسلت) ،ثم يسبح
فزع عند منامه فليقرأ إذا أوى إىل
تسبيح فاطمة الزهراء (بنت رسول اهلل  ،)ومن أصابه ٌ
فراشه املعوذتي وآية الكرس(.)4
[احلديث ]1347 :قال اإلمام الباقر :ال يدع الرجل أن يقول عند منامه( :أعيذ نفيس
وذريتي وأهل بيتي وماِل ،بكلامت اهلل التامات ،من كل شيطان وهامة ،ومن كل عي
المة) ،فذلك الذي عوذ به جربيل عليه السالم اإلمام احلسي(.)5
[احلديث ]1348 :قال اإلمام الباقر :من استغفر اهلل مئة مرة حي ينام ،بات وقد
ذنب(.)6
حتاتت الذنوب كلها عنه كام يتحات الورق من الشجر ،ويصبح وليس عليه ٌ

( )1هتذيب األحكام ،116/2 :من ال حيرضه الفقيه.469/1 :

( )4هتذيب األحكام ،116/2 :من ال حيرضه الفقيه.469/1 :

( )2الكايف 538/2 :و ،445/3هتذيب األحكام.123/2 :

( )5هتذيب األحكام ،116/2 :من ال حيرضه الفقيه.470/1 :

( )3من ال حيرضه الفقيه ،470/1 :هتذيب األحكام.116/2 :

( )6ثواب األعامل :ص .197
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[احلديث ]1349 :قال اإلمام الباقر :إذا أويت إىل فراشك فقل( :باسم اهلل وضعت
جنبي األيمن هلل ،عىل ملة إبراهيم ،حنيفا هلل مسلام وما أنا من املرشكي)(.)1
[احلديث ]1350 :قال اإلمام الباقر :إذا أوى أحدكم إىل فراشه فليقل :اللهم إين
احتبست نفيس عندك ،فاحتبسها يف حمل رضوانك ومغفرتك ،وإن رددهتا إىل بدين فارددها
مؤمنة عارفة بحق أوليائك ،حتى تتوفاها عىل ذلك(.)2
[احلديث ]1351 :قال اإلمام الباقر :إذا أويت إىل فراشك فاضطجع عىل شقك
األيمن ،وقل :باسم اهلل وباهلل ،ويف سبيل اهلل ،وعىل ملة رسول اهلل  .اللهم إين أسلمت
نفيس إليك ،ووجهت وجهي إليك ،وفوضت أمري إليك ،وأجلأت ظهري إليك ،رغبة
ورهبة إليك ،ال ملجأ وال منجى منك إالإليك ،اللهم آمنت بكل كتاب أنزلته ،وبكل
رسول أرسلته(.)3
[احلديث ]1352 :قيل لإلمام الباقر :إن أنا قمت يف آخر الليل ،أي يشء أقول إذا
قمت؟ فقال :قل :احلمد هلل رب العاملي وإله املرسلي ،واحلمد هلل الذي حييي املوتى ويبعث
من يف القبور ،فإنك إذا قلتها ذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه ،إن شاء اهلل تعاىل(.)4
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1353 :قال اإلمام الصادق :من قال حي يأوي إىل فراشه( :ال إله إال
اهلل) مئة مرة ،بنى اهلل بيتا له يف اجلنة ،ومن استغفر اهلل حي يأوي إىل فراشه مئة مرة ،حتاتت
ذنوبه ،كام يسقط ورق الشجرة(.)5

( )1الكايف.538/2 :

( )4من ال حيرضه الفقيه ،482/1 :علل الرشائع :ص .365

( )2الكايف.536/2 :

( )5اخلصال :ص  ،594ثواب األعامل :ص .18

( )3فالح السائل :ص .479
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[احلديث ]1354 :عن معاوية بن وهب عن اإلمام الصادق ،أنه أتاه اب ٌن له ليلة،
فقال له :يا أبه ،أريد أن أنام ،فقال :يا بني ،قل :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأن حممدا عبده
ورسوله ،أعوذ بعظمة اهلل ،وأعوذ بعزة اهلل ،وأعوذ بقدرة اهلل ،وأعوذ بجالل اهلل ،وأعوذ
قدير ،وأعوذ بعفو اهلل ،وأعوذ بغفران اهلل ،وأعوذ برمحة
بسلطان اهلل ،إن اهلل عىل كل يشء ٌ
اهلل ،من رش السامة واهلامة ،ومن رش كل دابة صغرية أو كبرية ،بليل أو هنار ،ومن رش فسقة
اجلن واإلنس ،ومن رش فسقة العرب والعجم ،ومن رش الصواعق والربد ،اللهم صل عىل
حممد عبدك ورسولك(.)1
[احلديث ]1355 :كان اإلمام الصادق يقول عند منامه :آمنت باهلل وكفرت
بالطاغوت ،اللهم احفظني يف منامي ويف يقظتي(.)2
[احلديث ]1356 :قال اإلمام الصادق :إذا أصابك األرق فقل :سبحان اهلل ذي
الشأن ،دائم السلطان ،عظيم الربهان ،كل يوم هو يف شأن(.)3
[احلديث ]1357 :قيل لإلمام الصادق :إن امرأة تفزعني يف املنام بالليل ،فقال:
اجعل مسباحا ،وكرب اهلل أربعا وثالثي تكبرية ،وسبح اهلل ثالثا وثالثي تسبيحة ،وامحد اهلل
ثالثا وثالثي ،وقل( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت
دير) عرش
ويميت وحييي ،بيده اخلري ،وله اختالف الليل والنهار ،وهو عىل كل يشء ق ٌ
مرات(.)4

( )1الكايف.537/2 :

( )3فالح السائل :ص .492

( )2الكايف.536/2 :

( )4الكايف.536/2 :
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[احلديث ]1358 :قال اإلمام الصادق ملن كان يتفزع :يقول عند النوم( :ال إله إال
حي ال يموت) عرش مرات،
اهلل وحده ال رشيك له ،حييي ويميت ويميت وحييي ،وهو ٌ
ويسبح تسبيح الزهراء (بنت رسول اهلل  ،)فإنه يزول ذلك(.)1
[احلديث ]1359 :قال اإلمام الصادق :إذا قام أحدكم من الليل فليقل :سبحان
رب النبيي ،وإله املرسلي ،ورب املستضعفي ،واحلمد هلل الذي حييي املوتى ،وهو عىل كل
قدير ،يقول اهلل عز وجل :صدق عبدي وشكر(.)2
يشء ٌ
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1360 :قال اإلمام الكاظم :من بات يف بيت وحده ،أو يف دار أو يف قرية
وحده فليقل :اللهم آنس وحشتي ،وأعني عىل وحديت(.)3

( )1فالح السائل :ص  488نقال عن كتاب املشيخة ،بحار األنوار:

( )2الكايف ،538/2 :من ال حيرضه الفقيه.480/1 :

.211/76

( )3املحاسن.119/2 :
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ثالثا ـ ما ورد حول الطهارة والنظافة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية املتعلقة بـ [الطهارة والنظافة] ،وهي تكمل وتبي ما ورد يف القرآن الكريم
من أحكام وقيم مرتبطة هبا ،باعتبارها من صفات املؤمني األساسية التي يكرم اهلل عباده
وحيبهم عىل أساسها ،كام قال تعاىل ﴿ :ملَ ْس يجدٌ ُأ ِّس َس ع ََىل ال َّت ْق َوى يم ْن َأ َّو يل َي ْو ٍم َأ َح هق َأ ْن َت ُقو َم
ي
يه في ي
في ي
يه ير َج ٌال ُحيي هب َ
ن﴾ [التوبة]108 :
ب املُْ َّط ِّه يري َ
ون َأ ْن َي َت َط َّه ُروا َواهللَُّ ُحي ه
باإلضافة إىل كوهنا تبي املستحبات املتعلقة بأركان الطهارة وأحكامها املنصوص
ي
وه ُك ْم َو َأ ْي يد َي ُك ْم
الص َال ية َفاغ يْس ُلوا ُو ُج َ
عليها يف قوله تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إي َذا ُق ْم ُت ْم إي َىل َّ
إي َىل املَْرافي يق وامسحوا بيرء ي
وس ُك ْم َو َأ ْر ُج َل ُك ْم إي َىل ا ْل َك ْع َب ْ ي
ي َوإي ْن ُكنْ ُت ْم ُجنُ ًبا َفا َّط َّه ُروا َوإي ْن ُكنْ ُت ْم
َ ْ َ ُ ُ ُ
َ
مر َض َأو ع ََىل س َف ٍر َأو جاء َأحدٌ يمنْ ُكم يمن ا ْلغَائي ي
ط َأ ْو َال َم ْس ُت ُم الن َِّسا َء َف َل ْم َ ي
جتدُ وا َما ًء َف َت َي َّم ُموا
ْ َ
ْ َ َ َ
ْ
َ
َْ

ص يعيدً ا َطيبا َفامسحوا بيوج ي
وه ُك ْم َو َأ ْي يدي ُك ْم يمنْ ُه َما ُي يريدُ اهللَُّ لي َي ْج َع َل َع َل ْي ُك ْم يم ْن َح َرجٍ َو َلكي ْن
ِّ ً ْ َ ُ ُ ُ
َ
ُي يريدُ لي ُي َط ِّه َر ُك ْم َولي ُيتي َّم ني ْع َم َت ُه َع َل ْي ُك ْم َل َع َّل ُك ْم ت َْش ُك ُر َ
ون﴾ [املائدة]6 :

باإلضافة إىل ما ذكرناه سابقا من ربط احلياة بجميع معانيها باهلل تعاىل ،حتى ال تقع
الغفلة التي ال جيد الشيطان سالحا مثلها الخرتاق اإلنسان.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1361 :عن أنس ،قال :كان النبي  إذا دخل اخلالء قال :اللهم إين
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أعوذ بك من اخلبث واخلبائث(.)1
[احلديث ]1362 :قال رسول اهلل  :إذا خرج أحدكم من اخلالء فليقل :احلمد
هلل الذي أذهب عني ما يؤذيني ،وأمسك عيل ما ينفعني(.)2
[احلديث ]1363 :عن أنس ،قال :كان النبي  إذا خرج من اخلالء قال :احلمد هلل
الذي أذهب عني األذى وعافاين(.)3
[احلديث ]1364 :قال رسول اهلل  :ال يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول:
اللهم إين أعوذ بك من الرجس النجس ،اخلبيث املخبث ،الشيطان الرجيم(.)4
[احلديث ]1365 :قال رسول اهلل  :نعم البيت يدخله الرجل املسلم بيت احلامم؛
وذلك أل نه إذا دخله سأل اهلل اجلنة ،واستعاذ به من النار(.)5
[احلديث ]1366 :قال رسول اهلل  عند وضوئه :اللهم اغفر ِل ذنبي ،ووسع ِل
يف داري ،وبارك ِل يف رزقي(.)6
[احلديث ]1367 :قال رسول اهلل  :من توضأ فقال :سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ،كتب يف رق ثم طبع بطابع ،فلم يكرس إىل
يوم القيامة(.)7
[احلديث ]1368 :قال رسول اهلل  :من توضأ فأحسن الوضوء ،ثم قال عند
فراغه :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،اللهم

( )1البخاري.66/1 :

( )5عمل اليوم والليلة البن السني :ص .114

( )2املصنف البن أيب شيبة 12/1 :و.149/7

( )6النسائي ،24/6 :املصنف البن أيب شيبة ،62/7 :الدعاء

( )3ابن ماجة.110/1 :

للطرباين :ص .209

( )4ابن ماجة ،109/1 :املعجم الكبري،210/8 :؛ اجلعفريات :ص

( )7النسائي ،25/6 :احلاكم ،753/1 :املعجم األوسط.123/2 :

.13
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اجعلني من التوابي ،واجعلني من املتطهرين ،فتحت له ثامنية أبواب اجلنة يدخل من أُّيا
شاء(.)1
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1369 :كان رسول اهلل  إذا أراد دخول املتوضأ قال :اللهم إين أعوذ
بك من الرجس النجس ،اخلبيث املخبث ،الشيطان الرجيم ،اللهم أمط عني األذى،
وأعذين من الشيطان الرجيم(.)2
[احلديث ]1370 :قال رسول اهلل  :إذا انكشف أحدكم لبول أو غري ذلك فليقل:
(بسم اهلل) فإن الشيطان يغض برصه(.)3
ٌ
[احلديث ]1371 :قال رسول اهلل  :ما من عبد إالوبه ٌ
موكل يلوي عنقه
ملك
حتى ينظر إىل حدثه ،ثم يقول له امللك :يا ابن آدم ،هذا رزقك ،فانظر من أين أخذته وإىل
ما صار ،فعند ذلك ينبغي للعبد أن يقول :اللهم ارزقني احلالل ،وجنبني احلرام(.)4
[احلديث ]1372 :قال رسول اهلل  :إن قال العبد يف أول وضوئه( :بسم اهلل
الرمحن الرحيم) ،طهرت أعضاؤه كلها من الذنوب(.)5
[احلديث ]1373 :قال رسول اهلل  :إذا اغتسلتم فقولوا :بسم اهلل ،اللهم اسرتنا
بسرتك(.)6

( )1الرتمذي ،78/1 :ابن ماجة.159/1 :

( )5التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري :ص .521

( )2من ال حيرضه الفقيه.23/1 :

( )6مستدرك الوسائل 478/1 :عن قطب الدين الراوندي يف لب

( )3هتذيب األحكام.353/1 :

اللباب.

( )4تنبيه اخلواطر ،26/2 :من ال حيرضه الفقيه.23/1 :
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[احلديث ]1374 :قال رسول اهلل  :يا عيل ،إذا توضأت فقل( :بسم اهلل ،اللهم
إين أسألك متام الوضوء ،ومتام الصالة ،ومتام رضوانك ،ومتام مغفرتك) ،فهذا زكاة
الوضوء(.)1
[احلديث ]1375 :قال رسول اهلل  :ما من مسلم يتوضأ ثم يقول عند فراغه من
وضوئه :سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ،اللهم
قدير ،إال كتبت
اجعلني من التوابي واجعلني من املتطهرين ،واغفر ِل إنك عىل كل يشء ٌ
يف رق ثم ختم عليها ،ثم وضعت حتت العرش ،حتى تدفع إليه بخامتها يوم القيامة(.)2
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1376 :قال اإلمام عيل :إذا أراد أحدكم اخلالء فليقل( :بسم اهلل ،اللهم
أمط عني األذى ،وأعذين من الشيطان الرجيم) ،وليقل إذا جلس( :اللهم كام أطعمتنيه طيبا
وسوغتنيه فاكفنيه)(.)3
[احلديث ]1377 :قال اإلمام عيل عند االستنجاء :اللهم حصن فرجي وأعفه،
واسرت عوريت وحرمها عىل النار(.)4
[احلديث ]1378 :قال اإلمام عيل :ال يتوضأ الرجل حتى يسمي؛ يقول قبل أن
يمس املاء :باسم اهلل وباهلل ،اللهم اجعلني من التوابي ،واجعلني من املتطهرين(.)5

( )1جامع األخبار :ص .165

( )4الكايف ،70/3 :هتذيب األحكام.53/1 :

( )2مسند زيد :ص  ،78دعائم اإلسالم.105/1 :

( )5اخلصال :ص .628

( )3حتف العقول :ص .117
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[احلديث ]1379 :قال اإلمام عيل :ال يتوضأ الرجل حتى يسمي ،يقول قبل أن
يمس املاء :بسم اهلل وباهلل ،اللهم اجعلني من التوابي واجعلني من املتطهرين ،فإذا فرغ من
طهوره قال :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،
فعندها يستحق املغفرة(.)1
[احلديث ]1380 :كان اإلمام عيل إذا توضأ قال :بسم اهلل وباهلل وخري األسامء هلل
وقاهر ملن يف األرض ،احلمد هلل الذي جعل من املاء
وقاهر ملن يف السامء،
وأكرب األسامء هلل،
ٌ
ٌ
كل يشء حي ،وأحيا قلبي باإليامن ،اللهم تب عيل وطهرين واقض ِل باحلسنى ،وأرين كل
الذي أحب ،وافتح ِل باخلريات من عندك ،يا سميع الدعاء(.)2
جالس مع ابن
[احلديث ]1381 :قال اإلمام الصادق :بينا اإلمام عيل ذات يوم
ٌ
احلنفية ،إذ قال له :يا حممد ،إيتني بإناء من ماء أتوضأ للصالة ،فأتاه حممدٌ باملاء فأكفاه بيده
اليرسى عىل يده اليمنى ،ثم قال( :بسم اهلل ،واحلمد هلل الذي جعل املاء طهورا ومل جيعله
نجسا) ..ثم متضمض فقال( :اللهم لقني حجتي يوم ألقاك ،وأطلق لساين بذكرك) ..ثم
استنشق فقال( :اللهم ال حترم عيل ريح اجلنة ،واجعلني ممن يشم رحيها وروحها وطيبها)..
ثم غسل وجهه فقال( :اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه ،وال تسود وجهي يوم
تبيض فيه الوجوه) ..ثم غسل يده اليمنى ،فقال( :اللهم أعطني كتايب بيميني واخللد يف
اجلنان بيساري ،وحاسبني حسابا يسريا) ..ثم غسل يده اليرسى فقال( :اللهم ال تعطني
كتايب بشامِل وال جتعلها مغلولة إىل عنقي ،وأعوذ بك من مقطعات النريان) ..ثم مسح رأسه
فقال( :اللهم غشني برمحتك وبركاتك) ..ثم مسح رجليه فقال( :اللهم ثبتني عىل الرصاط

( )1اخلصال :ص .628

( )2من ال حيرضه الفقيه ،43/1 :مصباح املتهجد :ص .298
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يوم تزل فيه األقدام ،واجعل سعيي فيام يرضيك عني) ..ثم رفع رأسه فنظر إىل حممد فقال:
يا حممد ،من توضأ مثل وضوئي ،وقال مثل قوِل ،خلق اهلل له من كل قطرة ملكا يقدسه
ويسبحه ويكربه ،فيكتب اهلل له ثواب ذلك إىل يوم القيامة(.)1
[احلديث ]1382 :عن سامل بن أيب اجلعد :كان اإلمام عيل إذا فرغ من وضوئه قال:
أشهد أن ال إله إال اهلل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،رب اجعلني من التوابي واجعلني
من املتطهرين(.)2
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1383 :قال اإلمام الباقر :من أخذ من أظفاره وشاربه كل مجعة وقال
حي يأخذ( :باسم اهلل وباهلل ،وعىل سنة حممد رسول اهلل  ،)مل يسقط منه قالم ٌة وال جزاز ٌة
إال كتب اهلل له هبا عتق نسمة(.)3
[احلديث ]1384 :قال اإلمام الباقر :إذا وضعت يدك يف املاء فقل( :بسم اهلل وباهلل،
اللهم اجعلني من التوابي واجعلني من املتطهرين) ،فإذا فرغت فقل( :احلمد هلل رب
العاملي)(.)4
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1385 :قال اإلمام الصادق :إذا دخلت املخرج فقل :باسم اهلل ،اللهم
إين أعوذ بك من اخلبيث املخبث ،الرجس النجس ،الشيطان الرجيم(.)5

( )1هتذيب األحكام ،53/1 :الكايف.70/3 :

( )4الكايف ،445/3 :هتذيب األحكام.76/1 :

( )2املصنف البن أيب شيبة ،13/1 :املصنف لعبد الرزاق.186/1 :

( )5الكايف ،16/3 :هتذيب األحكام.25/1 :

( )3الكايف.491/6 :

345

[احلديث ]1386 :قال اإلمام الصادق :من كثر عليه السهو يف الصالة ،فليقل إذا
دخل اخلالء :بسم اهلل وباهلل ،أعوذ باهلل من الرجس النجس اخلبيث املخبث ،الشيطان
الرجيم(.)1
[احلديث ]1387 :قال اإلمام الصادق :إذا دخلت إىل املخرج وأنت تريد الغائط
فقل :بسم اهلل وباهلل ،أعوذ باهلل من الرجس النجس الشيطان الرجيم ،إن اهلل هو السميع
العليم(.)2
[احلديث ]1388 :كان اإلمام الصادق إذا دخل اخلالء يقنع رأسه ويقول يف نفسه:
بسم اهلل وباهلل وال إله إال اهلل ،رب أخرج عني األذى رسحا بغري حساب ،واجعلني لك من
الشاكرين فيام ترصفه عني من األذى والغم الذي لو حبسته عني هلكت ،لك احلمد
اعصمني من رش ما يف هذه البقعة ،وأخرجني منها ساملا ،وحل بيني وبي طاعة الشيطان
الرجيم(.)3
[احلديث ]1389 :عن عبد اهلل بن مسكان ،قال :كنا مجاعة من أصحابنا دخلنا
احلامم ،فلام خرجنا لقينا اإلمام الصادق فقال لنا :من أين أقبلتم؟ فقلنا له :من احلامم ،فقال:
أنقى اهلل غسلكم ،فقلنا له :جعلنا فداك ،وإنا جئنا معه حتى دخل احلامم ،فجلسنا له حتى
خرج فقلنا له :أنقى اهلل غسلك ،فقال :طهركم اهلل(.)4
[احلديث ]1390 :قال اإلمام الصادق :إذا قال لك أخوك وقد خرجت من احلامم:
طاب محامك ،فقل :أنعم اهلل بالك(.)5

( )1من ال حيرضه الفقيه.25/1 :

( )4الكايف.500/6 :

( )2فالح السائل :ص .118

( )5من ال حيرضه الفقيه ،125/1 :اخلصال :ص .635

( )3من ال حيرضه الفقيه.24/1 :
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[احلديث ]1391 :قال اإلمام الصادق :إذا أخذت الدهن عىل راحتك فقل :اللهم
إين أسألك الزين والزينة واملحبة ،وأعوذ بك من الشي والشنآن واملقت ..ثم اجعله عىل
يافوخك؛ ابدأ بام بدأ اهلل به(.)1
[احلديث ]1392 :قال اإلمام الصادق :إذا اغتسلت من اجلنابة فقل :اللهم طهر
قلبي ،وتقبل سعيي ،واجعل ما عندك خريا ِل ،اللهم اجعلني من التوابي ،واجعلني من
املتطهرين ..وإذا اغتسلت للجمعة فقل :اللهم طهر قلبي من كل آفة متحق هبا ديني ،وتبطل
هبا عميل ،اللهم اجعلني من التوابي ،واجعلني من املتطهرين(.)2
[احلديث ]1393 :قال اإلمام الصادق :إذا توضأت فقل :أشهد أن ال إله إال اهلل،
اللهم اجعلني من التوابي واجعلني من املتطهرين ،واحلمد هلل رب العاملي(.)3

( )1الكايف.519/6 :

( )3الكايف ،16/3 :هتذيب األحكام.25/1 :

( )2هتذيب األحكام ،367/1 :الكايف.43/3 :
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رابعا ـ ما ورد حول اللباس والزينة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية املتعلقة بـ [اللباس والزينة] ،وهي تبي بعض النواحي العملية املرتبطة بام
ورد يف القرآن الكريم من أحكام وقيم مرتبطة بالزينة واللباس ونحومها ،وهي ترجع إىل
أمرين:
أوهلام ـ إباحة كل ما يرتبط بذلك ،ما دام منضبطا بالضوابط الرشعية واألخالقية،
ي ٍ
ي
ي
ي
ارش ُبوا َو َال ُت ْ ي
رس ُفوا إي َّن ُه َال
كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َبني آ َد َم ُخ ُذوا زينَ َت ُك ْم عنْدَ ُك ِّل َم ْسجد َو ُك ُلوا َو ْ َ
ُحييب املُْ ي ي
رسفيَ ﴾ [األعراف]31 :
ه ْ

ورد عىل الذين تومهوا خالف ذلك ،فقالُ ﴿ :ق ْل من حرم يزينَ َة اهللَّي ا َّلتيي َأ ْخرج لي يعب ي
اد يه
َ َ َ
َ ْ َ َّ َ
ي ي
الرزْ يق ُق ْل يه َي لي َّل يذي َن آ َمنُوا ييف ْ
احلَ َي ياة الده ْن َيا َخالي َص ًة َي ْو َم ا ْل يق َيا َم ية ك ََذلي َك ُن َف ِّص ُل
َوال َّط ِّي َبات م َن ِّ
ْاآلي ي
ات لي َق ْو ٍم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [األعراف]32 :
َ
وأخرب عن نعمة اهلل تعاىل عىل عباده باللباس ،فقالَ ﴿ :يا َبنيي آ َد َم َقدْ َأنْزَ ْلنَا َع َل ْي ُك ْم
يشا وليباس ال َّت ْقوى َذلي َك َخري َذلي َك يمن آي ي
ي
ي
ات اهللَّي َل َع َّل ُه ْم َي َّذك َُّر َ
ون﴾
ْ َ
َ
اسا ُي َو ياري َس ْوآت ُك ْم َو ير ً َ َ ُ
ل َب ً
ٌْ
[األعراف]26 :

ثانيهام ـ التحذير من االغرتار بالزينة واللباس والعجب هبام ،والتكرب عىل اخللق
بسببهام ،كام قال تعاىل عن قارونَ ﴿ :ف َخ َر َج ع ََىل َق ْو يم يه ييف يزينَتي يه َق َال ا َّل يذي َن ُي يريدُ َ
احل َيا َة
ون ْ َ
ي
ي
ي
ي
ويت َق ُار ُ
اب
ون إي َّن ُه َل ُذو َح ٍّظ عَظي ٍم َو َق َال ا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلع ْل َم َو ْي َل ُك ْم َث َو ُ
الده ْن َيا َيا َل ْي َت َلنَا م ْث َل َما ُأ ي َ
ي
ي
ي
ون َف َخ َس ْفنَا بي يه َوبيدَ يار يه ْاألَ ْر َض َف َام ك َ
الصابي ُر َ
َان
احلا َو َال ُي َل َّق َ
اها إي َّال َّ
اهللَّي َخ ْ ٌري ملَ ْن آ َم َن َوعَم َل َص ً
َله يمن فيئ ٍَة ينْرصو َنه يمن د ي
َان يم َن املُْنْت ي ي
ون اهللَّي َو َما ك َ
ن﴾ [القصص]81-79 :
َرصي َ
ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ
وبذلك؛ فإن األذكار واألدعية املرتبطة هبذا اجلانب هلا دوران:
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 .1دور يرتبط بتذكر نعم اهلل ،وشكره عليها ،وعدم استخدامها فيام ال حيل.
 .2دور يف تزكية النفس وتطهريها وإبعاد الغرور والعجب والكربياء عنها.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1394 :قال رسول اهلل  :من لبس ثوبا جديدا فقال( :احلمد هلل الذي
كساين ما أواري به عوريت ،وأجتمل به يف حيايت) كان يف كنف اهلل(.)1
[احلديث ]1395 :قال رسول اهلل  :إن من أمتي من يأيت السوق فيبتاع القميص
بنصف دينار أو ثلث دينار فيحمد اهلل إذا لبسه ،فال يبلغ ركبتيه حتى يغفر له(.)2
[احلديث ]1396 :قال رسول اهلل  :من لبس ثوبا فقال( :احلمد هلل الذي كساين
هذا الثوب ورزقنيه من غري حول مني وال قوة) غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(.)3
[احلديث ]1397 :قال رسول اهلل  :من لبس ثوبا جديدا فقال :احلمد هلل الذي
كساين ما أواري به عوريت ،وأجتمل به يف حيايت ،ثم عمد إىل الثوب الذي أخلق فتصدق به؛
كان يف كنف اهلل ،ويف حفظ اهلل ،ويف سرت اهلل حيا وميتا(.)4

( )1الرتمذي.558/5 :

( )3أبو داود ،42/4 :احلاكم 687/1 :و.213/4

( )2املعجم الكبري246/8 :؛ مشكاة األنوار :ص .66

( )4الرتمذي ،558/5 :ابن ماجة.1178/2 :
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[احلديث ]1398 :عن أيب سعيد اخلدري ،قال :كان رسول اهلل  إذا استجد ثوبا
ـ سامه باسمه :عاممة أو قميصا أو رداء ـ ثم يقول :اللهم لك احلمد أنت كسوتنيه ،أسألك
خريه وخري ما صنع له ،وأعوذ بك من رشه ورش ما صنع له(.)1
[احلديث ]1399 :عن أيب مطر البرصي ،قال :اشرتى اإلمام عيل ثوبا بثالثة دراهم،
فلام لبسه قال( :احلمد هلل الذي رزقني من الرياش ما أجتمل به يف الناس ،وأواري به
عوريت) ،ثم قال :هكذا سمعت رسول اهلل  يقول(.)2
[احلديث ]1400 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا نظر يف املرآة قال :احلمد
هلل الذي أكمل خلقي ،وأحسن صوريت ،وزان مني ما شان من غريي ،وهداين لإلسالم،
ومن عيل بالنبوة(.)3
[احلديث ]1401 :عن أنس ،قال :كان رسول اهلل  إذا نظر وجهه يف املرآة قال:
احلمد هلل الذي سوى خلقي فعدله ،وصور صورة وجهي فحسنها ،وجعلني من
املسلمي(.)4
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1402 :كان رسول اهلل  إذا لبس ثيابه واستوى قائام قبل أن خيرج،
و قال :اللهم بك استرتت وإليك توجهت ،وبك اعتصمت ،وعليك توكلت ،اللهم أنت
ثقتي وأنت رجائي ،اللهم اكفني ما أمهني وما ال أهتم به وما أنت أعلم به مني ،عز جارك،

( )1الرتمذي ،239/4 :أبو داود ،41/4 :أمحد.8 60/4 :

( )3اجلعفريات :ص  ،186النوادر للراوندي :ص  ،112الدعاء

( )2أمحد 331/1 :و ،1354مسند أيب يعىل181/1 :؛ األماِل

للطرباين :ص  ،144مسند أيب يعىل.103/3 :

للطوس :ص  ،387دعائم اإلسالم.156/2 :

( )4املعجم األوسط ،240/1 :الشكر البن أيب الدنيا :ص .59
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وجل ثناؤك ،وال إله غريك ،اللهم زودين التقوى ،واغفر ِل ذنبي ،ووجهني للخري حيثام
توجهت ،ثم يندفع حلاجته(.)1
[احلديث ]1403 :كان رسول اهلل  إذا لبس ثوبا جديدا قال :احلمد هلل الذي
كساين ما يواري عوريت وأجتمل به يف الناس(.)2
[احلديث ]1404 :قال اإلمام عيل :علمني رسول اهلل  إذا لبست ثوبا جديدا أن
أقول :احلمد هلل الذي كساين من اللباس ما أجتمل به يف الناس ،اللهم اجعلها ثياب بركة
أسعى فيها ملرضاتك وأعمر فيها مساجدك ،وقال :يا عيل ،من قال ذلك مل يتقمصه حتى
يغفر اهلل له(.)3
[احلديث ]1405 :قال اإلمام احلسي :أتى أمري املؤمني (اإلمام عيل) أصحاب
القمص فساوم شيخا منهم ،فقال :يا شيخ بعني قميصا بثالثة دراهم ،فقال الشيخ :حبا
وكرامة ،فاشرتى منه قميصا بثالثة دراهم فلبسه ما بي الرسغي إىل الكعبي ،وأتى املسجد
فصىل فيه ركعتي ،ثم قال :احلمد هلل الذي رزقني من الرياش ما أجتمل به يف الناس ،وأؤدي
فيه فريضتي ،وأسرت به عوريت ،فقال له ٌ
رجل :يا أمري املؤمني ،أعنك نروي هذا ،أو يش ٌء
سمعته من رسول اهلل ؟ قال :بل يش ٌء سمعته من رسول اهلل  ،سمعت رسول اهلل 
يقول ذلك عند الكسوة(.)4
[احلديث ]1406 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إذا نظرت يف مرآة
فكرب ثالثا وقل :اللهم كام حسنت خلقي فحسن خلقي(.)5

( )1مكارم األخالق 88/1 :ص .168

( )4اإلماِل للطوس :ص .365

( )2مكارم األخالق.88/1 :

( )5حتف العقول :ص  ،11مكارم األخالق.161/1 :

( )3الكايف.458/6 :
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 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1407 :قال اإلمام عيل :إذا نظر أحدكم يف املرآة فليقل :احلمد هلل الذي
خلقني فأحسن خلقي ،وصورين فأحسن صوريت ،وزان مني ما شان من غريي ،وأكرمني
باإلسالم(.)1
[احلديث ]1408 :قال اإلمام عيل :إذا كسا اهلل تعاىل املؤمن ثوبا جديدا ،فليتوضأ
وليصل ركعتي يقرأ فيهام أم الكتاب وآية الكرس و(قل هو اهلل أحدٌ ) و(إنا أنزلناه) ،ثم
ليحمد اهلل الذي سرت عورته وزينه يف الناس وليكثر من قول( :ال حول وال قوة إالباهلل)
فإنه ال يعيص اهلل فيه ،وله بكل سلك فيه ٌ
ملك يقدس له ويستغفر له ،ويرتحم عليه(.)2
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1409 :سئل اإلمام الباقر عن دعاء لبس الثوب اجلديد ،فقال :يقول:
باسم اهلل وباهلل ،اللهم اجعله ثوب يمن وتقوى وبركة ،اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك،
وعمال بطاعتك ،وأداء شكر نعمتك ،احلمد هلل الذي كساين ما أواري به عوريت ،وأجتمل
به يف الناس(.)3

( )1عمل اليوم والليلة البن السني :ص  ،229أبو داود،324/4 :

( )2الكايف.459/6 :

اخلصال :ص .612

( )3مكارم األخالق ،222/1 :الكايف.458/6 :
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[احلديث ]1410 :سئل اإلمام الباقر عن الرجل يلبس الثوب اجلديد ،فقال :يقول:
اللهم اجعله ثوب يمن وتقى وبركة ،اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك ،وعمال بطاعتك،
وأداء شكر نعمتك ،احلمد هلل الذي كساين ما أواري به عوريت ،وأجتمل به يف الناس(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1411 :قال اإلمام الصادق :إذا لبست ثوبا فقل :اللهم ألبسني لباس
اإليامن ،وزيني بالتقوى ،اللهم اجعل جديده ابليه يف طاعتك وطاعة رسولك ،وأبدلني
بخلقه حلل اجلنة ،وال جتعلني أبليه يف معصيتك ،وال تبدلني بخلقه مقطعات النريان(.)2
[احلديث ]1412 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :إذا لبست ثوبا جديدا
فقل( :ال إله إال اهلل ،حممدٌ رسول اهلل)؛ تربأ من اآلفة(.)3
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1413 :قال اإلمام الكاظم :قد ينبغي ألحدكم إذا لبس الثوب اجلديد
أن يمر يده عليه ويقول :احلمد هلل الذي كساين ما أواري به عوريت ،وأجتمل به يف الناس،
وأتزين به بينهم(.)4
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]1414 :قال اإلمام الرضا :إذا لبست اخلف أو النعل ،فابدأ برجلك
اليمنى قبل اليرسى ،وإذا أردت لبسه فقل :بسم اهلل واحلمد هلل ،اللهم صل عىل حممد وآل

( )1الكايف ،458/6 :مكارم األخالق.222/1 :

( )3الكايف.459/6 :

( )2األماِل للطوس :ص .700

( )4الكايف.459/6 :
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حممد ،اللهم وطئ قدمي يف الدنيا واآلخرة ،وثبتهام عىل اإليامن ،وال تزهلام يوم زلزلة
األقدام ،اللهم وقني من مجيع اآلفات والعاهات واألذى(.)1
[احلديث ]1415 :قال اإلمام الرضا :إذا أردت أن تأخذ شعرك فابدأ بالناصية فإهنا
من السنة ،وقل :بسم وباهلل ،وعىل ملة رسول اهلل  وسنته ،حنيفا مسلام وما أنا من
املرشكي ،اللهم أعطني بكل شعرة نورا ساطعا يوم القيامة ..فإذا فرغت فقل( :اللهم زيني
بالتقى ،وجنبني الردى)(.)2
[احلديث ]1416 :قال اإلمام الرضا :إذا أردت أن متشط حليتك فخذ املشط بيدك
اليمنى وقل( :بسم اهلل) ،وضع املشط عىل أم رأسك ،ثم ترسح مقدم رأسك وقل( :اللهم
حسن شعري وبرشي ،وطيب عيِش ،وافرق عني السوء) ،ثم ترسح مؤخر رأسك وقل:
(اللهم ال تردين عىل عقبي ،وارصف عني كيد الشيطان وال متكنه مني) ،ثم رسح حاجبيك
وقل( :اللهم زيني بزينة أهل التقوى) ،ثم ترسح حليتك من فوق وقل( :اللهم رسح عني
الغموم واهلموم ووسوسة الصدور) ،ثم أمر املشط عىل صدغك(.)3
[احلديث ]1417 :قال اإلمام الرضا :إذا أردت أن تكتحل ،فخذ امليل بيدك اليمنى،
وارضبه يف املكحلة وقل( :بسم اهلل) ،وإذا جعلت امليل يف عينك فقل :اللهم نور برصي،
واجعل فيه نورا أبرص به حقك ،واهدين إىل طريق احلق ،وأرشدين إىل سبيل الرشاد ،اللهم
نور عيل دنياي وآخريت(.)4

( )1فقه الرضا :ص .397

( )3فقه الرضا :ص  ،397املقنع :ص .543

( )2فقه الرضا :ص .394

( )4فقه الرضا :ص .397
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خامسا ـ ما ورد حول الركوب والسفر
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية املتعلقة بـ [الركوب والسفر] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم
ي
اج
من إشارات وترصحيات بذلك ،ومنها قوله تعاىل عند ذكر األنعامَ ﴿ :وا َّلذي َخ َل َق ْاألَزْ َو َ
ون ليت َْست َُووا ع ََىل ُظ ُه ي
ُك َّل َها َو َج َع َل َل ُك ْم يم َن ا ْل ُف ْل يك َو ْاألَ ْن َعا يم َما ت َْر َك ُب َ
ور يه ُث َّم ت َْذ ُك ُروا ني ْع َم َة َر ِّب ُك ْم

است ََو ْي ُت ْم َع َل ْي يه َو َت ُقو ُلوا ُس ْب َح َ
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا
إي َذا ْ
ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف]14-12 :
ي
اها إي َّن َر ِّيب
يها بي ْس يم اهللَّي جمَ َْر َاها َو ُم ْر َس َ
﴿و َق َال ْار َك ُبوا ف َ
وقال عن املراكب البحريةَ :
ي
يم﴾ [هود]41 :
ور َرح ٌ
َل َغ ُف ٌ
ْت َخ ْ ُري
وقال يف دعاء النزول والوصولَ ﴿ :و ُق ْل َر ِّب َأن يْز ْلنيي ُمنْزَ ًال ُم َب َاركًا َو َأن َ
ي

املُْن يْزليَ ﴾ [املؤمنون]29 :

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1418 :قال رسول اهلل  :من أراد أن يسافر فليقل ملن خيلف:
أستودعكم اهلل الذي ال تضيع ودائعه(.)1

( )1الدعاء للطرباين :ص  ،260النسائي.2 131/6 :
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[احلديث ]1419 :قال رسول اهلل  :ما من مسلم خيرج من بيته يريد سفرا أو
غريه ،فقال حي خيرج :باسم اهلل ،آمنت باهلل ،اعتصمت باهلل ،توكلت عىل اهلل ،ال حول وال
قوة إالباهلل ،إال رزق خري ذلك املخرج ،ورصف عنه رش ذلك املخرج(.)1
[احلديث ]1420 :قال اإلمام عيل :كان النبي  إذا أراد سفرا قال :بك اللهم
أصول ،وبك أجول ،وبك أسري(.)2
[احلديث ]1421 :عن ابن عباس ،قال :كان رسول اهلل  إذا أراد أن خيرج يف سفر
قال :اللهم أنت الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل ،اللهم إين أعوذ بك من الضبنة يف
السفر ،والكآبة يف املنقلب ،اللهم اقبض لنا األرض ،وهون علينا السفر(.)3
[احلديث ]1422 :عن أيب هريرة ،قال :كان رسول اهلل  إذا سافر قال :اللهم أنت
الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل ،اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر ،وكآبة
املنقلب ،وسوء املنظر يف األهل واملال ،اللهم اطو لنا األرض ،وهون علينا السفر(.)4
[احلديث ]1423 :عن عبد اهلل بن رسجسن قال :كان النبي  إذا سافر يقول:
اللهم أنت الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل ،اللهم اصحبنا يف سفرنا ،واخلفنا يف
أهلنا ،اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر ،وكآبة املنقلب ،واحلور بعد الكور ،ودعوة
املظلوم ،وسوء املنظر يف األهل واملال(.)5
[احلديث ]1424 :عن الرباء ،قال :كان رسول اهلل  إذا خرج إىل سفر قال :اللهم
قدير ،اللهم أنت
بالغا يبلغ خريا ،مغفرة منك ورضوانا ،بيدك اخلري ،إنك عىل كل يشء ٌ

( )1أمحد،144/1 :عمل اليوم والليلة البن السني :ص .173

( )4أبو داود ،33/3 :النسائي ،128/6 :أمحد.428/3 :

( )2أمحد 195/1 :وص .318

( )5النسائي ،3 128/6 :الرتمذي ،497/5 :ابن ماجة.1279/2 :

( )3أمحد 642/1 :وص  ،550صحيح ابن حبان.431/6 :
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الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل ،اللهم هون علينا السفر ،واطو لنا األرض ،اللهم
إين أعوذ بك من وعثاء السفر ،وكآبة املنقلب(.)1
[احلديث ]1425 :عن أنس ،قال :مل يرد رسول اهلل  سفرا إالقال حي ينهض
من جلوسه :اللهم بك انترشت ،وإليك توجهت ،وبك اعتصمت ،أنت ثقتي ورجائي،
اللهم اكفني ما أمهني وما ال أهتم به ،وما أنت أعلم به مني ،اللهم زودين التقوى ،واغفر
ِل ذنبي ،ووجهني إىل اخلري حيثام توجهت ،ثم خيرج(.)2
[احلديث ]1426 :عن أنس ،قال :أتى النبي ٌ 
رجل يريد سفرا ،فقال له :أوصني،
فقال له :اتق اهلل حيثام كنت ،وأتبع السيئة احلسنة ،وخالق الناس بخلق حسن ،فلام ودعه
قال له :زودك اهلل التقوى ،وجنبك الردى ،وغفر لك ذنبك ،ووجهك إىل اخلري حيثام
توجهت(.)3
[احلديث ]1427 :عن أيب هريرة ،قال :كان رسول اهلل  إذا ودع املؤمن قال:
رمحكم اهلل ،وزودكم التقوى ،ووجهكم إىل كل خري ،وقىض لكم كل حاجة ،وسلم لكم
دينكم ودنياكم ،وردكم ساملي إىل ساملي(.)4
[احلديث ]1428 :عن ابن عمر ،قال :كان رسول اهلل  يقول للشاخص :أستودع
اهلل دينك وأمانتك وخواتم عملك(.)5
[احلديث ]1429 :عن أيب هريرة ،قال :ودعني رسول اهلل  فقال :أستودعك اهلل
الذي ال تضيع ودائعه(.)6

( )1النسائي ،5 129/6 :مسند أيب يعىل.282/2 :

( )4الرتمذي ،499/5 :النسائي.5 131/6 :

( )2السنن الكربى ،6 410/5 :الدعاء للطرباين :ص .255

( )5النسائي ،0 130/6 :أبو داود ،34/3 :الرتمذي.499/5 :

( )3اجلعفريات :ص 249؛ املعجم األوسط.305/1 :

( )6ابن ماجة ،943/2 :أمحد.368/3 :

357

[احلديث ]1430 :عن ابن عمر ،قال :كان رسول اهلل  إذا ودع رجال أخذ بيده
فال يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي  ويقول :أستودع اهلل دينك وأمانتك وآخر
عملك(.)1
[احلديث ]1431 :عن عبد اهلل اخلطمي ،قال :كان النبي  إذا أراد أن يستودع
اجليش قال :أستودع اهلل دينكم وأمانتكم وخواتيم أعاملكم(.)2
[احلديث ]1432 :عن أنس ،قال :جاء ٌ
رجل إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل ،إين
أريد سفرا فزودين ،قال( :زودك اهلل التقوى) ،قال :زدين ،قال( :وغفر ذنبك) ،قال :زدين
بأيب أنت وامي ،قال( :ويرس لك اخلري حيثام كنت)(.)3
[احلديث ]1433 :عن أيب هريرة ،أن رجال قال :يا رسول اهلل ،إين أريد أن اسافر
فأوصني ،قال :عليك بتقوى اهلل ،والتكبري عىل كل رشف ،فلام أن وىل الرجل قال :اللهم
اطو له األرض ،وهون عليه السفر(.)4
[احلديث ]1434 :عن أنس ،قال :جاء ٌ
رجل إىل النبي  فقال له :يا نبي اهلل ،إين
أريد السفر ،فقال له :متى؟ قال :غدا إن شاء اهلل ،فأتاه فأخذه بيده ،فقال له :يف حفظ اهلل
ويف كنفه ،زودك اهلل التقوى وغفر لك ذنبك ،ووجهك للخري أينام توجهت(.)5
[احلديث ]1435 :عن ابن عمر ،قال :جاء غال ٌم إىل النبي  فقال :إين أريد احلج،
فمشى معه رسول اهلل  فقال :يا غالم ،زودك اهلل التقوى ،ووجهك يف اخلري ،وكفاك

( )1عمل اليوم والليلة البن السني :ص .188

( )4الرتمذي ،500/5 :أمحد.449/3 :

( )2أبو داود ،34/3 :النسائي.1 130/6 :

( )5الدارمي ،740/2 :الدعاء للطرباين :ص .259

( )3الرتمذي ،500/5 :احلاكم.107/2 :
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املهم ،فلام رجع الغالم سلم عىل النبي  ،فرفع رأسه إليه فقال :يا غالم ،قبل اهلل حجك،
وغفر ذنبك ،وأخلف نفقتك(.)1
[احلديث ]1436 :عن ابن عمر ،أن النبي  كان إذا سافر فركب راحلته كرب ثالثا،
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
ويقولُ ﴿ :س ْب َح َ
ون﴾ [الزخرف:
.)2( ،]14-13
[احلديث ]1437 :قال رسول اهلل  :من قال إذا ركب دابته :بسم اهلل الذي ال
سميُ ﴿ ،س ْب َح َ
يرض مع اسمه يش ٌء ،سبحانه ليس له
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ
ٌ
َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف ،]14-13 :واحلمد هلل رب العاملي ،وصىل اهلل عىل حممد وآله
وعليهم السالم ،قالت الدابة :بارك اهلل عليك من مؤمن حللت عىل ظهري ،وأطعت ربك
عز وجل ،وأحسنت إىل نفسك ،بارك اهلل لك يف سفرك ،وأنجح حاجتك(.)3
[احلديث ]1438 :عن عيل بن ربيعة ،قال :شهدت اإلمام عيل وأيت بدابة لريكبها،
فلام وضع رجله يف الركاب قال( :بسم اهلل) ،فلام استوى عىل ظهرها قال( :احلمد هلل) ،ثم
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
قالُ ﴿ :س ْب َح َ
ون﴾ [الزخرف-13 :
 ،]14ثم قال( :احلمد هلل) ثالث مرات ،ثم قال( :اهلل أكرب) ثالث مرات ،ثم قال( :سبحانك
إين ظلمت نفيس ،فاغفر ِل ،فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) ،ثم ضحك ،فقيل :يا أمري
املؤمني ،من أي يشء ضحكت؟ قال :رأيت النبي  فعل كام فعلت ،ثم ضحك ،فقلت:
يا رسول اهلل ،من أي يشء ضحكت؟ قال :إن ربك يعجب من عبده إذا قال :اغفر ِل ذنويب،
يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي(.)4

( )1الزخرف.14 -12 :

( )3الدعاء للطرباين :ص .247

( )2الرتمذي ،501/5 :أمحد.517/2 :

( )4أبو داود ،34/3 :الرتمذي.501/5 :
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[احلديث ]1439 :عن ابن عمر ،أن رسول اهلل  كان إذا استوى عىل بعريه خارجا
إىل سفر ،كرب ثالثا ،ثم قالُ ﴿ :س ْب َح َ
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا
ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف ،]14-13 :اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا الرب والتقوى ،ومن العمل ما
ترض ،اللهم هون علينا سفرنا هذا ،واطو عنا بعده ،اللهم أنت الصاحب يف السفر،
واخلليفة يف األهل ،اللهم إين أعوذ بك من وعثاء السفر ،وكآبة املنظر ،وسوء املنقلب يف
املال واألهل ،وإذا رجع قاهلن وزاد فيهن( :آيبون تائبون ،عابدون لربنا حامدون)(.)1
[احلديث ]1440 :عن أيب هريرة ،قال :كان رسول اهلل  إذا سافر فركب راحلته
قال بإصبعه :اللهم أنت الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل ،اللهم اصحبنا بنصحك،
واقلبنا بذمة ،اللهم ازو لنا األرض ،وهون علينا السفر ،اللهم إين أعوذ بك من وعثاء
السفر ،وكآبة املنقلب(.)2
[احلديث ]1441 :قال رسول اهلل  :ما من صباح والرواح إال وبقاع األرض
صالح صىل عليك أو ذكر اهلل؟ فإن
تنادي بعضها بعضا :يا جارة هل مر بك اليوم عبدٌ
ٌ
قالت :نعم ،رأت هلا بذلك عليها فضال(.)3
[احلديث ]1442 :قال رسول اهلل ٌ :
أمان ألمتي من الغرق إذا هم ركبوا السفن
فقرؤوا :بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ َو َما َقدَ ُروا اهللََّ َح َّق َقدْ ير يه َو ْاألَ ْر ُض َمجيي ًعا َق ْب َض ُت ُه َي ْو َم
ي ي
ات بي َي يميني يه ُس ْب َحا َن ُه َو َت َع َاىل ع ََّام ُي ْ ي
رش ُك َ
ون﴾ [الزمر﴿ ،]67 :بي ْس يم اهللَّي
ات َم ْط يو َّي ٌ
الس َام َو ُ
ا ْلق َيا َمة َو َّ
ي
يم﴾ [هود.)4(]41 :
جمَ َْر َاها َو ُم ْر َس َ
ور َرح ٌ
اها إي َّن َر ِّيب َل َغ ُف ٌ

( )1مسلم ،978/2 :أبو داود.33/3 :

( )4من ال حيرضه الفقيه ،370/4 :الدعاء للطرباين :ص  ،255مسند

( )2الرتمذي ،497/5 :أمحد.364/3 :

أيب يعىل ،181/6 :عمل اليوم والليلة البن السني :ص .176

( )3املعجم األوسط ،177/1 :حلية األولياء.174/6 :
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[احلديث ]1443 :قال رسول اهلل  يف دعائه إذا أراد سفرا :اللهم إين أعوذ بك
من وعثاء السفر ،وكآبة املنقلب ،وسوء املنظر يف األهل واملال ،اللهم اطو لنا األرض،
وهون علينا السفر(.)1
[احلديث ]1444 :قال رسول اهلل  :إذا نزل أحدكم منزال فليقل( :أعوذ بكلامت
اهلل التامات من رش ما خلق) ،فإنه ال يرضه يش ٌء حتى يرحتل منه(.)2
[احلديث ]1445 :عن ابن عمر ،أن رسول اهلل  كان إذا استوى عىل بعريه خارجا
إىل سفر كرب ثالثا ،ثم قالُ ﴿ :س ْب َح َ
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا
ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف.)3( ]14-13 :
[احلديث ]1446 :عن عيل بن ربيعة األسدي ،قال :ركب اإلمام عيل ،فلام وضع
رجله يف الركاب قال( :بسم اهلل) ،فلام استوى عىل الدابة قال :احلمد هلل الذي أكرمنا ،ومحلنا
يف الرب والبحر ،ورزقنا من الطيبات ،وفضلنا عىل كثري ممن خلق تفضيالُ ﴿ ،س ْب َح َ
ان ا َّل يذي
َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َو يإنَّا يإ َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف ،]14-13 :ثم سبح اهلل ثالثا،
ومحد اهلل ثالثا ،وكرب اهلل ثالثا ،ثم قال :رب اغفر ِل؛ فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،ثم قال:
كذا فعل رسول اهلل  هذا ،وأنا رديفه(.)4
[احلديث ]1447 :عن احلارث ،أن اإلمام عيل خرج من باب القرص ،فوضع رجله
يف الغرز ،فقال( :بسم اهلل) ،فلام استوى عىل الدابة قال :احلمد هلل الذي كرمنا ،ومحلنا يف
الرب والبحر ،ورزقنا من الطيبات ،وفضلنا عىل كثري ممن خلق تفضيالُ ﴿ ،س ْب َح َ
ان ا َّل يذي

( )1أبو داود ،33/3 :النسائي.4 128/6 :

( )4األماِل للطوس ،515 :احلاكم ،108/2 :صحيح ابن حبان:

( )2مسلم ،2081/4 :الرتمذي.496/5 :

.414/6

( )3مسلم ،978/2 :أبو داود.33/3 :
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َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف ،]14-13 :ثم قال :رب اغفر
ِل؛ إنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،ثم قال :سمعت رسول اهلل  يقول :إن اهلل عز وجل
لعجب من عبده إذا قال( :رب اغفر ِل؛ إنه ال يغفر الذنوب إال أنت)(.)1
[احلديث ]1448 :عن أنس ،قال :كان النبي  إذا صعد أكمة أو نشزا قال :اللهم
لك الرشف عىل كل رشف ،ولك احلمد عىل كل محد(.)2
[احلديث ]1449 :عن أيب هريرة ،أن النبي  كان إذا كان يف سفر وأسحر يقول:
سامع بحمد اهلل ،وحسن بالئه علينا ،ربنا صاحبنا وأفضل علينا ،عائذا باهلل من
سمع
ٌ
النار(.)3
[احلديث ]1450 :عن حسان بن عطية ،أن رسول اهلل  قال يف سفره حي هاجر:
احلمد هلل الذي خلقني ومل أك شيئا مذكورا ،اللهم أعني عىل أهاويل الدنيا ،وبوائق الدهر،
ومصيبات اللياِل واأليام ،واكفني رش ما يعمل الظاملون يف األرض ،اللهم يف سفري
فاصحبني ،ويف أهيل فاخلفني ،وفيام رزقتني فبارك ِل ،ولك يف نفيس فذللني ،ويف أعي
الصاحلي فعظمني ،ويف خلقي فقومني ،وإليك رب فحببني ،إىل من تكلني رب
املستضعفي وأنت ريب(.)4
[احلديث ]1451 :عن عبد اهلل بن عمرو ،قال :كان رسول اهلل  إذا سافر فأقبل
الليل قال :يا أرض ،ريب وربك اهلل ،أعوذ باهلل من رشك ورش ما فيك ،ورش ما خلق فيك،

( )1عمل اليوم والليلة البن السني :ص 176؛ بحار األنوار:

( )3مسلم ،2086/4 :أبو داود.323/4 :

.294/76

( )4عيون األخبار البن قتيبة ،137/1 :املصنف لعبد الرزاق:

( )2أمحد ،3 255/4 :مسند أيب يعىل.220/4 :

.156/5
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ومن رش ما يدب عليك ،وأعوذ باهلل من أسد وأسود ،ومن احلية والعقرب ،ومن ساكن
البلد ،ومن والد وما ولد(.)1
[احلديث ]1452 :عن عيل بن ربيعة ،قال :محلني اإلمام عيل خلفه ثم سار يف جبانة
الكوفة ،ثم رفع رأسه إىل السامء ،فقال :اللهم اغفر ذنويب؛ إنه ال يغفر الذنوب أحدٌ
غريك(.)2
[احلديث ]1453 :عن صهيب ،أن رسول اهلل  مل يكن يرى قرية يريد دخوهلا
إالقال حي يراها :اللهم رب الساموات السبع وما أظللن ،ورب األرضي السبع وما
أقللن ،ورب الشياطي وما أضللن ،ورب الرياح وما ذرين ،فإنا نسألك خري هذه القرية،
وخري أهلها ،ونعوذ بك من رشها ورش أهلها ورش ما فيها(.)3
[احلديث ]1454 :عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل  إذا أرشف عىل أرض يريد
دخوهلا قال :اللهم إين أسألك من خري هذه األرض وخري ما مجعت فيها ،وأعوذ بك من
رشها ورش ما مجعت فيها ،اللهم ارزقنا حياها ،وأعذنا من وباها ،وحببنا إىل أهلها ،وحبب
صاحلي أهلها إلينا(.)4
[احلديث ]1455 :قال رسول اهلل  :من نزل منزال ثم قال :أعوذ بكلامت اهلل
التامات ،من رش ما خلق ،مل يرضه يش ٌء حتى يرحتل من منزله ذلك(.)5
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

( )1أبو داود ،34/3 :أمحد 491/2 :و ،1 249/4فالح السائل :ص

( )3النسائي ،256/5 :احلاكم 614/1 :و.110/2

 ،478بحار األنوار.260/76 :

( )4عمل اليوم والليلة البن السني :ص .186

( )2الدعاء للطرباين :ص  ،247املصنف البن أيب شيبة.63/7 :

( )5مسلم ،2080/4 :الرتمذي.496/5 :
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[احلديث ]1456 :قال رسول اهلل  :ما استخلف ٌ
رجل عىل أهله بخالفة أفضل
من ركعتي يركعهام إذا أراد اخلروج إىل سفر ،يقول :اللهم إين أستودعك نفيس وأهيل وماِل
وذريتي ودنياي وآخريت وأمانتي وخامتة عميل ،إال أعطاه اهلل عز وجل ما سأل(.)1
[احلديث ]1457 :قال رسول اهلل  :ما استخلف العبد يف أهله من خليفة إذا هو
خري من أربع ركعات يضعهن يف بيته ،يقرأ يف كل ركعة منهن بفاحتة الكتاب
شد ثياب سفره ٌ
و(قل هو اهلل أحدٌ ) ،ويقول :اللهم إين أتقرب هبن إليك ،فاجعلهن خليفتي يف أهيل وماِل،
فهن خليفته يف أهله وماله وداره حتى يرجع إىل أهله(.)2
[احلديث ]1458 :قال اإلمام الصادق :ودع رسول اهلل  رجال فقال له :سلمك
اهلل وغنمك ،وامليعاد هلل(.)3
[احلديث ]1459 :عن خالد ،قال :ودع رسول اهلل  اإلمام عيل ،فقال له :زودك
اهلل التقوى ،وغفر لك ذنبك ،ووجه لك اخلري حيثام توجهت(.)4
[احلديث ]1460 :قال اإلمام الباقر :كان رسول اهلل  إذا ودع رجال قال :أستودع
اهلل دينك وأمانتك ،وخواتيم عملك ،ووجهك للخري حيثام توجهت ،وزودك التقوى،
وغفر لك الذنوب(.)5
[احلديث ]1461 :ودع اإلمام الصادق رجال ،فقال :أستودع اهلل نفسك وأمانتك
ودينك ،وزودك زاد التقوى ،ووجهك اهلل للخري حيث توجهت ،ثم قال :هذا وداع رسول
اهلل  لإلمام عيل إذا وجهه يف وجه من الوجوه(.)6
( )1الكايف ،283/4 :هتذيب األحكام.49/5 :

( )4االصول الستة عرش(أصل خالد السندي) :ص .315

( )2األمان :ص  ،44بحار األنوار239/76 :؛ كنز العامل:

( )5املحاسن.96/2 :

714/6عن احلاكم يف تارخيه واخلرائطي يف مكارم األخالق.

( )6املحاسن.96/2 :

( )3املحاسن.96/2 :
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[احلديث ]1462 :قال اإلمام الباقر :كان رسول اهلل  إذا ودع مسافرا أخذ بيده،
ثم قال :أحسن اهلل لك الصحابة ،وأكمل لك املعونة ،وسهل لك احلزونة ،وقرب لك
البعيد ،وكفاك املهم ،وحفظ لك دينك وأمانتك وخواتيم عملك ،ووجهك لكل خري..
عليك بتقوى اهلل ،أستودع اهلل نفسك ،رس عىل بركة اهلل عز وجل(.)1
[احلديث ]1463 :قال رسول اهلل  :من قال إذا ركب الدابة :بسم اهلل ،ال حول
وال قوة إالباهللْ ﴿ ،
ت
احلَ ْمدُ هللَّي ا َّل يذي َهدَ انَا يهل َ َذا َو َما ُكنَّا لين َْهت يَد َي َل ْو َال َأ ْن َهدَ انَا اهللَُّ َل َقدْ َجا َء ْ
ي
اجلنَّ ُة ُأ ي
وها يب َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ون﴾ [األعراف ،]43 :و﴿
ور ْث ُت ُم َ
احل ِّق َو ُنو ُدوا َأ ْن ت ْل ُك ُم ْ َ
ُر ُس ُل َر ِّبنَا يب ْ َ

ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
ُس ْب َح َ
ون﴾ [الزخرف،]14-13 :
حفظت له نفسه ودابته حتى ينزل(.)2
[احلديث ]1464 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إنه ليس من أحد
يركب ما أنعم اهلل عليه ،ثم يقرأ آية السخرة ،ثم يقول :أستغفر اهلل الذي ال إله إالهو احلي
القيوم وأتوب إليه ،اللهم اغفر ِل ذنويب ،فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت ،إال قال السيد
الكريم :يا مالئكتي ،عبدي يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي ،اشهدوا أين قد غفرت له
ذنوبه(.)3
[احلديث ]1465 :قال رسول اهلل  :من قال إذا ركب الدابة :باسم اهلل ال حول
ي
ي
وال قوة إال باهلل ﴿ َونَزَ ْعنَا َما ييف ُصدُ ي
احل ْمدُ هللَّي
ور يه ْم يم ْن يغ ٍّل َ ْ
جت يري م ْن َحتْت يه ُم ْاألَ ْهنَ ُار َو َقا ُلوا ْ َ
ت ُر ُس ُل َر ِّبنَا بي ْ
احلَ ِّق َو ُنو ُدوا َأ ْن
ا َّل يذي َهدَ انَا يهل َ َذا َو َما ُكنَّا لين َْهت يَد َي َل ْو َال َأ ْن َهدَ انَا اهللَُّ َل َقدْ َجا َء ْ
ي
اجلنَّ ُة ُأ ي
ون﴾ [األعرافُ ﴿ ]43 :س ْب َح َ
وها بي َام ُكنْ ُت ْم َت ْع َم ُل َ
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا
ور ْث ُت ُم َ
ت ْل ُك ُم ْ َ
( )1من ال حيرضه الفقيه ،276/2 :املحاسن.95/2 :

( )3من ال حيرضه الفقيه ،273/2 :املحاسن.92/2 :

( )2الكايف ،540/6 :هتذيب األحكام.165/6 :
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َل ُه ُم ْق يرنييَ ﴾ [الزخرف.)1(]13 :
[احلديث ]1466 :روي عن رسول اهلل  أنه قال :جاءين جربيل فقال :ربك
يقرئك السالم ويقول لك :يا حممد ،من أراد من أمتك أن أحفظه يف سفره ،وأؤديه ساملا،
فليقل :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،توكلت عىل اهلل ..فإذا وضعت رجلك عىل بابك للخروج
فقل :باسم اهلل ،آمنت باهلل ،توكلت عىل اهلل ،ما شاء اهلل ،ال قوة إال باهلل(.)2
[احلديث ]1467 :قال رسول اهلل  :ما من عبد سلك واديا فيبسط كفيه فيذكر
اهلل ويدعو ،إال مأل اهلل ذلك الوادي حسنات ،فليعظم ذلك الوادي أو ليصغر(.)3
[احلديث ]1468 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  يف سفره إذا هبط سبح،
وإذا صعد كرب(.)4
[احلديث ]1469 :عن عيل بن ربيعة ،قال :ركب عيل بن أيب طالب ،فلام وضع
رجله يف الركاب قال( :باسم اهلل) فلام استوى عىل الدابة قال( :احلمد هلل الذي أكرمنا ومحلنا
يف الرب والبحر ،ورزقنا من الطيبات ،وفضلنا عىل كثري ممن خلق تفضيالُ ﴿ ،س ْب َح َ
ان ا َّل يذي
َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ ﴾ [الزخرف ،]13 :ثم سبح اهلل ثالثا ،ومحد اهلل ثالثا ،وكرب اهلل
ثالثا ،ثم قال( :رب اغفر ِل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) ،ثم قال :فعل رسول اهلل 
هذا وأنا رديفه(.)5
[احلديث ]1470 :قال رسول اهلل  لبعض أصحابه :إذا أردت مدينة أو قرية فقل
حي تعاينها :اللهم إين أسألك خريها ،وأعوذ بك من رشها ،اللهم حببنا إىل أهلها وحبب

( )1الكايف ،540/6 :هتذيب األحكام.165/6 :

( )4الكايف ،287/4 :من ال حيرضه الفقيه.273/2 :

( )2املزار الكبري :ص  ،49املزار للمفيد :ص .62

( )5األماِل للطوس :ص 515؛ صحيح ابن حبان.414/6 :

( )3ثواب األعامل :ص .183
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صاحلي أهلها إلينا(.)1
[احلديث ]1471 :قال رسول اهلل  :إنه ليس من أحد يركب ما أنعم اهلل عليه ،ثم
يقرأ آية السخرة ،ثم يقول( :أستغفر اهلل الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه ،اللهم
اغفر ِل ذنويب ،فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) إال قال السيد الكريم :يا مالئكتي ،عبدي
يعلم أنه ال يغفر الذنوب غريي ،اشهدوا أين قد غفرت له ذنوبه(.)2
[احلديث ]1472 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  يف سفره إذا هبط سبح،
وإذا صعد كرب(.)3
[احلديث ]1473 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إذا أردت مدينة أو
قرية فقل حي تعاينها :اللهم إين أسألك خريها ،وأعوذ بك من رشها ،اللهم حببنا إىل أهلها
وحبب صاحلي أهلها إلينا(.)4
[احلديث ]1474 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إذا نزلت منزال فقل:
ْت َخ ْ ُري املُْن يْزلييَ ﴾ [املؤمنون ،]29 :ترزق خريه ،ويدفع عنك
﴿ َر ِّب َأن يْز ْلنيي ُمنْزَ ًال ُم َب َاركًا َو َأن َ
رشه(.)5
[احلديث ]1475 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إذا نزلت منزال فقل:
ْت َخ ْ ُري املُْن يْزلييَ ﴾ [املؤمنون ،]29 :وأيدين بام أيدت به
﴿ َو ُق ْل َر ِّب َأن يْز ْلنيي ُمنْزَ ًال ُم َب َاركًا َو َأن َ
الصاحلي ،وهب ِل السالمة والعافية يف كل وقت وحي ،أعوذ بكلامت اهلل التامات كلها،
من رش ما خلق وذرأ وبرأ ..ثم صل ركعتي وقل :اللهم ارزقنا خري هذه البقعة ،وأعذنا من

( )1من ال حيرضه الفقيه.298/2 :

( )4من ال حيرضه الفقيه ،298/2 :مكارم األخالق.553/1 :

( )2من ال حيرضه الفقيه.273/2 :

( )5من ال حيرضه الفقيه ،298/2 :اخلصال :ص .634

( )3الكايف ،287/4 :من ال حيرضه الفقيه.273/2 :
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رشها ،اللهم أطعمنا من جناها ،وأعذنا من وباها ،وحببنا إىل أهلها ،وحبب صاحلي أهلها
إلينا ،وإذا أردت الرحيل فصل ركعتي وادع اهلل باحلفظ والكالءة ،وودع املوضع وأهله،
فإن لكل موضع أهال من املالئكة ،وقل :السالم عىل مالئكة اهلل احلافظي ،السالم علينا
وعىل عباد اهلل الصاحلي ورمحة اهلل وبركاته(.)1
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1476 :قال اإلمام عيل :إذا خرج أحدكم يف سفر فليقل :اللهم
أنتالصاحب يفالسفر ،واحلامل عىل الظهر ،واخلليفة يف األهل واملال والولد(.)2
[احلديث ]1477 :قال اإلمام عيل يف دعائه إذا برز للسفر :أشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ،احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم ،وجعلنا من خري
أ مة اخرجت للناس ،سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرني ،اللهم إين أعوذ بك من
وعثاء السفر ،وكآبة املنقلب ،وسوء املنظر يف األهل واملال والولد ،اللهم أنت الصاحب يف
السفر ،واخلليفة يف األهل ،واملستعان عىل األمر ،اطو لنا البعيد ،وسهل لنا احلزونة ،واكفنا
قدير(.)3
املهم ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]1478 :قال اإلمام عيل :إذا ركبتم الدواب فاذكروا اهلل عز وجل،
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
وقولواُ ﴿ :س ْب َح َ
ون﴾ [الزخرف:
.)4( ،]14-13

( )1مكارم األخالق.552/1 :

( )3دعائم االسالم.347/1 :

( )2اخلصال :ص .634

( )4اخلصال :ص .634
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[احلديث ]1479 :عن هالل بن خباب ،أن عليا أيت بدابة ،فلام وضع رجله يف
الركاب قال( :بسم اهلل) ،فلام استوى عىل ظهرها قال :احلمد هلل الذي هدانا لإلسالم،
وعلمنا القرآن ،ومن علينا بمحمد  ،وجعلنا يف خري أمة أخرجت للناس ،اللهم الطري
إالطريك ،وال خري إالخريك ،وال إله إال أنت(.)1
[احلديث ]1480 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله :اعلم أن مروءة املرء املسلم
مروءتان :مروء ٌة يف حرض ،ومروء ٌة يف سفر ..وأما مروءة السفر :فبذل الزاد ،وقلة اخلالف
عىل من صحبك ،وكثرة ذكر اهلل عز وجل يف كل مصعد ومهبط ونزول وقيام وقعود(.)2
[احلديث ]1481 :قال اإلمام عيل :من ركب سفينة فليقل﴿ :بي ْس يم اهللَّي جمَ َْر َاها
ي
يم﴾ [هود ،]41 :اللهم بارك لنا يف مركبنا ،وأحسن سرينا ،وعافنا
َو ُم ْر َس َ
ور َرح ٌ
اها إي َّن َر ِّيب َل َغ ُف ٌ
من رش بحرنا(.)3
[احلديث ]1482 :قال اإلمام الباقر :كان اإلمام عيل إذا عثرت به دابته قال :اللهم
إين أعوذ بك من زوال نعمتك ،ومن حتويل عافيتك ،ومن فجأة نقمتك(.)4
[احلديث ]1483 :عن املنذر بن اجلارود ،قال :ملا قدم اإلمام عيل البرصة دخل مما
موكب ..فساروا حتى نزلوا املوضع
ييل الطف ،فأتى الزاوية ،فخرجت أنظر إليه ،فورد
ٌ
املعروف بالزاوية ،فصىل أربع ركعات ،وعفر خديه عىل الرتاب ،وقد خالط ذلك دموعه،
ثم رفع يديه يدعو :اللهم رب الساموات وما أظلت ،واألرضي وما أقلت ،ورب العرش

( )1كنز العامل196/9 :عن رسته.

( )3دعائم اإلسالم.349/1 :

( )2اخلصال :ص  ،54بحار األنوار.200/1 :

( )4قرب اإلسناد :ص .84
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العظيم ،هذه البرصة أسألك من خريها ،وأعوذ بك من رشها ،اللهم أنزلنا فيها خري منزل
وأنت خري املنزلي(.)1
ما روي عن اإلمام احلسي:
[احلديث ]1484 :عن أيب جملز ،عن اإلمام احلسي أنه رأى رجال ركب دابة فقال:
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
﴿ ُس ْب َح َ
ون﴾ [الزخرف،]14-13 :
فقال له :وهبذا أمرت؟ قال :فكيف أقول؟ قال :تقول( :احلمد هلل الذي هداين لإلسالم،
ومن عيل بمحمد  ،وجعلني يف خري أمة أخرجت للناس) ،فهذه النعمة ،تبدأ هبذا لقوله
ي
عز وجل﴿ :ليتَستَووا ع ََىل ُظه ي ي
است ََو ْي ُت ْم َع َل ْي يه َو َت ُقو ُلوا ُس ْب َح َ
ان
ُ
ْ ُ
وره ُث َّم ت َْذ ُك ُروا ن ْع َم َة َر ِّب ُك ْم إي َذا ْ
ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ ﴾ [الزخرف.)2(]13 :
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1485 :عن بريد بن معاوية ،قال :كان اإلمام الباقر إذا أراد سفرا مجع
عياله يف بيت ،ثم قال :اللهم إين أستودعك الغداة نفيس وماِل وأهيل وولدي ،الشاهد منا
والغائب ،اللهم احفظنا واحفظ علينا ،اللهم اجعلنا يف جوارك ،اللهم ال تسلبنا نعمتك،
وال تغري ما بنا من عافيتك وفضلك(.)3
[احلديث ]1486 :قال اإلمام الباقر يف دعائه عندما ركب( :احلمد هلل الذي هدانا
باإلسالم ،وعلمنا القرآن ،ومن علينا بمحمد  ،احلمد هلل ﴿ ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا
َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف ،]14-13 :واحلمد هلل رب العاملي(.)4

( )1مروج الذهب.368/2 :

( )3الكايف ،283/4 :املحاسن87/2 :

( )2الدعاء للطرباين :ص .246

( )4الكايف ،276/8 :املحاسن.92/2 :
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[احلديث ]1487 :قال اإلمام الباقر لبعض أصحابه :إذا عزم اهلل لك عىل البحر
ي
يم﴾ [هود،]41 :
فقل الذي قال اهلل عز وجل﴿ :بي ْس يم اهللَّي جمَ َْر َاها َو ُم ْر َس َ
ور َرح ٌ
اها إي َّن َر ِّيب َل َغ ُف ٌ
فإذا اضطرب بك البحر ،فاتك عىل جانبك األيمن وقل :بسم اهلل ،اسكن بسكينة اهلل ،وقر
بقرار اهلل ،واهدأ بإذن اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل(.)1
[احلديث ]1488 :قال اإلمام الباقر :إذا كنت يف سفر فقل :اللهم اجعل مسريي
عربا ،وصمتي تفكرا ،وكالمي ذكرا(.)2
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1489 :قال اإلمام الصادق يف دعائه إذا أراد سفرا :اللهم خل سبيلنا،
وأحسن تسيرينا ،وأعظم عافيتنا(.)3
[احلديث ]1490 :قال اإلمام الصادق :كنا أمرنا باخلروج إىل الشام فقلت :اللهم
إن كان هذا الوجه الذي مهمت به خريا ِل يف ديني ودنياي وعاقبة أمري وجلميع املسلمي،
خري ِل منه ،فإنك
فيرسه ِل وبارك ِل فيه ،وإن كان ذلك رشا ِل ،فارصفه عني إىل ما هو ٌ
تعلم وال أعلم ،وتقدر وال أقدر ،وأنت عالم الغيوب ،أستخري اهلل (.)4
[احلديث ]1491 :قال اإلمام الصادق :إذا خرجت يف سفر فقل :اللهم إين خرجت
يف وجهي هذا بال ثقة مني بغريك ،وال رجاء آوي إليه إالإليك ،وال قوة أتكل عليها ،وال
حيلة أجلأ إليها ،إالطلب فضلك وابتغاء رزقك ،وتعرضا لرمحتك ،وسكونا إىل حسن
عادتك ،وأنت أعلم بام سبق ِل يف علمك يف سفري هذا مما أحب أو أكره ،فإنام أوقعت عليه

( )1من ال حيرضه الفقيه.459/1 :

( )3من ال حيرضه الفقيه ،271/2 :املحاسن ،88/2 :مكارم

( )2من ال حيرضه الفقيه.273/2 :

األخالق525/1 :
( )4فتح األبواب :ص .252
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ومنتصح عندي فيه قضاؤك ،وأنت متحو ما تشاء
يا رب من قدرك فمحمو ٌد فيه بالؤك،
ٌ
وتثبت وعندك أم الكتاب ،اللهم فارصف عني مقادير كل بالء ،ومقيض كل ألواء ،وابسط
عيل كنفا من رمحتك ،ولطفا من عفوك ،وسعة من رزقك ،ومتاما من نعمتك ،ومجاعا من
معافاتك ،وأوقع عيل فيه مجيع قضائك عىل موافقة مجيع هواي يف حقيقة أحسن أميل ،وادفع
ما أحذر فيه وما ال أحذر ،عىل نفيس وديني وماِل مما أنت أعلم به مني ،واجعل ذلك خريا
آلخريت ودنياي ،مع ما أسألك يا رب أن حتفظني فيمن خلفت ورائي من ولدي وأهيل،
وماِل ومعيشتي وحزانتي ،وقرابتي وإخواين ،بأحسن ما خلفت به غائبا من املؤمني يف
حتصي كل عورة وحفظ من كل مضيعة ،ومتام كل نعمة ،وكفاية كل مكروه ،وسرت كل
سيئة ،ورصف كل حمذور ،وكامل كل ما جيمع ِل الرضا والرسور يف مجيع أموري ،وافعل
ذلك يب بحق حممد وآل حممد ،وصل عىل حممد وآل حممد ،والسالم عليه وعليهم ورمحة اهلل
وبركاته(.)1
[احلديث ]1492 :قال اإلمام الصادق يف دعائه إذا خرج يف سفره :اللهم احفظني
واحفظ ما معي ،وبلغني وبلغ ما معي ببالغك احلسن ،باهلل أستفتح ،وباهلل أستنجح،
وبمحمد  أتوجه ،اللهم سهل ِل كل حزونة ،وذلل ِل كل صعوبة ،وأعطني من اخلري
كله أكثر مما أرجو ،وارصف عني من الرش أكثر مما أحذر يف عافية ،يا أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]1493 :قال اإلمام الصادق يف دعائه إذا خرج يف سفره :أسأل اهلل الذي
بيده ما دق وجل ،وبيده أقوات املالئكة ،أن ُّيب لنا يف سفرنا أمنا وإيامنا ،وسالمة وإسالما،
وفقها وتوفيقا ،وبركة وهدى ،وشكرا وعافية ،ومغفرة وعزما ال يغادر ذنبا(.)3

( )1الكايف.288/4 :

( )3مكارم األخالق526/1 :

( )2مكارم األخالق526/1 :
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[احلديث ]1494 :قال اإلمام الصادق :من خيرج يف سفر وحده فليقل :ما شاء اهلل،
ال قوة إالباهلل ،اللهم آنس وحشتي ،وأعني عىل وحديت ،وأد غيبتي(.)1
[احلديث ]1495 :قال اإلمام الصادق :إذا أردت سفرا فاشرت سالمتك من ربك
بام طابت به نفسك ،ثم خترج ذلك وتقول( :اللهم إين أريد سفر كذا وكذا ،وإين قد اشرتيت
سالمتي يف سفري هذا هبذا) ،وتضعه حيث يصلح ،وتفعل مثل ذلك إذا وصلت شكرا(.)2
[احلديث ]1496 :عن هشام بن سامل ،قال :دعا اإلمام الصادق لقوم من أصحابه
مشاة حجاج ،فقال :اللهم امحلهم عىل أقدامهم ،وسكن عروقهم(.)3
[احلديث ]1497 :عن احلسي بن موسى ،قال :دخلنا عىل اإلمام الصادق نودعه
فقال :اللهم اغفر لنا ما أذنبنا ،وها نحن مذنبون ،وثبتنا وإياهم بالقول الثابت يف اآلخرة
والدنيا ،وعافنا وإياهم من رش ما قضيت يف عبادك وبالدك يف سنتنا هذه املستقبلة ،وعجل
نرص آل حممد ووليهم ،وأخز عدوهم عاجال(.)4
[احلديث ]1498 :كان اإلمام الصادق إذا وضع رجله يف الركاب يقولُ ﴿ :س ْب َح َ
ان
ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف ،]14-13 :ويسبح اهلل
سبعا ،وحيمد اهلل سبعا ،وُّيلل اهلل سبعا(.)5
[احلديث ]1499 :قال اإلمام الصادق :إذا خرجت من بيتك تريد احلج والعمرة
إن شاء اهلل ،فادع دعاء الفرج ..فإذا جعلت رجلك يف الركاب فقل :بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،باسم اهلل واهلل أكرب(.)6

( )1الكايف.288/4 :

( )4املحاسن.97/2 :

( )2مكارم األخالق521/1 :

( )5من ال حيرضه الفقيه ،272/2 :املحاسن.93/2 :

( )3املحاسن.98/2 :

( )6الكايف ،284/4 :هتذيب األحكام.50/5 :
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[احلديث ]1500 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند السفر :اللهم إين أعوذ بك من
سطوات النكال ،وعواقب الوبال ،وفتنة الضالل ،ومن أن نلقى بمكروه ،وأعوذ بك من
احلبس واللبس ،ومن وسوسة الشيطان ،وطوارق السوء ،ورش كل ذي رش ،ومن رش
شياطي اجلن واإلنس ،ومن رش من ينصب ألولياء اهلل العداوة ،ومن أن يفرطوا عيل أو أن
يطغوا ،وأعوذ بك من رش عيون الظلمة ،ومن رش كل ذي رش ،ورشك إبليس ،ومن أن يرد
عن اخلري باللسان واليد(.)1
[احلديث ]1501 :قال اإلمام الصادق :من قرأ آية الكرس يف السفر يف كل ليلة
سلم وسلم ما معه ،ويقول :اللهم اجعل مسريي عربا ،وصمتي تفكرا ،وكالمي ذكرا(.)2
[احلديث ]1502 :قال اإلمام الصادق :قل :اللهم إين أسألك لنفيس اليقي والعفو
والعافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم أنت ثقتي ،وأنت رجائي ،وأنت عضدي ،وأنت نارصي،
بك أحل وبك أسري(.)3
[احلديث ]1503 :عن حذيفة بن منصور ،قال :صحبت اإلمام الصادق وهو
متوج ٌه إىل مكة ،فلام صىل قال( :اللهم خل سبيلنا ،وأحسن تسيرينا ،وأحسن عافيتنا) .وكلام
صعد أكمة قال( :اللهم لك الرشف عىل كل رشف)(.)4
[احلديث ]1504 :قال اإلمام الصادق :إذا سافرت فدخلت املدينة التي تريدها فقل
حي ترشف عليها وتراها :اللهم رب الساموات السبع وما أظلت ،ورب األرضي السبع

( )1كامل الزيارات :ص .395

( )3الكايف.288/4 :

( )2مكارم األخالق.542/1 :

( )4الكايف ،287/4 :املحاسن.94/2 :
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وما أقلت ،ورب الرياح وما ذرت ،ورب الشياطي وما أضلت ،أسألك أن تصيل عىل حممد
وآل حممد ،وأسألك من خري هذه القرية وما فيها ،وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها(.)1
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1505 :قال اإلمام الكاظم :لو كان الرجل منكم إذا أراد سفرا قام عىل
باب داره تلقاء وجهه الذي يتوجه له ،فقرأ (احلمد) أمامه وعن يمينه وعن شامله،
واملعوذتي أمامه وعن يمينه وعن شامله ،و(قل هو اهلل أحدٌ ) أمامه وعن يمينه وعن شامله،
وآية الكرس أمامه وعن يمينه وعن شامله ،ثم قال :اللهم احفظني واحفظ ما معي،
وسلمني وسلم ما معي ،وبلغني وبلغ ما معي ببالغك احلسن اجلميل ..حلفظه اهلل وحفظ
ما معه ،وسلمه وسلم ما معه ،وبلغه وبلغ ما معه ،أما رأيت الرجل حيفظ وال حيفظ ما معه،
ويبلغ وال يبلغ ما معه ويسلم وال يسلم ما معه(.)2
[احلديث ]1506 :عن موسى بن بكر الواسطي ،قال :أردت وداع اإلمام الكاظم
فكتب إِل رقعة :كفاك اهلل املهم ،وقىض لك باخلري ،ويرس لك حاجتك يف صحبة اهلل
وكنفه(.)3
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]1507 :قيل لإلمام الرضا :جعلت فداك ،ما ترى آخذ برا أو بحرا؛ فإن
خموف شديد اخلطر؟ فقال :اخرج برا ،وال عليك أن تأيت مسجد رسول اهلل ،
ٌ
طريقنا
وتصيل ركعتي يف غري وقت فريضة ،ثم لتستخري اهلل مئة مرة ومرة ،ثم تنظر فإن عزم اهلل
ي
اها
يها بي ْس يم اهللَّي جمَ َْر َاها َو ُم ْر َس َ
لك عىل البحر ،فقل الذي قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و َق َال ْار َك ُبوا ف َ
( )1املحاسن.124/2 :

( )3املحاسن.98/2 :

( )2الكايف.543/2 :
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ي
يم﴾ [هود ،]41 :فإن اضطرب بك البحر فاتك عىل جانبك األيمن وقل:
ور َرح ٌ
إي َّن َر ِّيب َل َغ ُف ٌ
بسم اهلل ،اسكن بسكينة اهلل ،وقر بوقار اهلل ،واهدأ بإذن اهلل ،وال حول وال قوة إال باهلل..
وإن خرجت برا فقل الذي قال اهلل عز وجلُ ﴿ :س ْب َح َ
ان ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه
ُم ْق يرنييَ َو يإنَّا يإ َىل َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف ،]14-13 :فإنه ليس من عبد يقوهلا عند ركوبه فيقع
من بعري أو دابة ،فيصيبه يش ٌء بإذن اهلل ،فإذا خرجت من منزلك فقل :بسم اهلل ،آمنت باهلل،
توكلت عىل اهلل ،ال حول وال قوة إالباهلل ،فإن املالئكة ترضب وجوه الشياطي ،ويقولون:
قد سمى اهلل ،وآمن باهلل ،وتوكل عىل اهلل ،وقال :ال حول وال قوة إالباهلل(.)1
[احلديث ]1508 :قال اإلمام الرضا :إذا وضعت رجلك يف الركاب فقل :بسم اهلل
وباهلل ،و﴿ ْ
احلَ ْمدُ هللَّي ا َّل يذي َهدَ انَا يهل َ َذا َو َما ُكنَّا لين َْهت يَد َي َل ْو َال َأ ْن َهدَ انَا اهللَُّ ﴾ [األعراف]43 :وما
كنا لنهتدي لو ال أن هدانا اهلل) ،احلمد هلل ﴿ ا َّل يذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق يرنييَ َوإينَّا إي َىل
َر ِّبنَا ملَُنْ َقلي ُب َ
ون﴾ [الزخرف ،]14-13 :ومن علينا باإليامن وبمحمد .)2(

( )1الكايف.471/3 :

( )2فقه الرضا :ص .398
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سادسا ـ ما ورد حول البيوت واملجالس
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية املتعلقة بـ [البيوت واملجالس] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم
رب يحلُ ْك يم َر ِّب َك
من الدعوة إلقامة ذكر اهلل يف كل املحال واملجالس ،كام قال تعاىلَ ﴿ :و ْ
اص ي ْ
َف يإ َّن َك يب َأ ْعينينَا وسبح يبحم يد رب َ ي
ك حيَ َت ُقو ُم﴾ [الطور]48 :
ُ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ِّ
وقد أوردنا هنا األحاديث املتعلقة باألذكار واألدعية املرتبطة بالدخول واخلروج
وختم املجالس ونحوها.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1509 :قال رسول اهلل  :مثل البيت الذي يذكر اهلل فيه ،والبيت الذي
ال يذكر اهلل فيه ،مثل احلي وامليت(.)1
[احلديث ]1510 :قال رسول اهلل  :من قال إذا خرج من بيته( :بسم اهلل) ،قال
امللكان :هديت ،فإن قال( :ال حول وال قوة إالباهلل) ،قاال :وقيت ،فإن قال( :توكلت عىل
اهلل) ،قاال :كفيت ..فيقول الشيطان :كيف ِل بعبد هدي ووقي وكفي؟(.)2

( )1مسلم539/1 :؛ مكارم األخالق.85/2 :

( )2ثواب األعامل :ص  ،195األماِل للصدوق :ص 675؛ ابن ماجة:
 ،1278/2الدعاء للطرباين :ص .146
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[احلديث ]1511 :قال رسول اهلل  :إذا خرج الرجل من بيته فقال( :بسم اهلل،
توكلت عىل اهلل ،ال حول وال قوة إالباهلل) ،يقال حينئذ :هديت وكفيت ووقيت ،فتتنحى له
الشياطي(.)1
[احلديث ]1512 :قال رسول اهلل  :إذا خرج أحدكم من بيته فليقل :بسماهلل ،ال
حول وال قوة إالباهلل ،ما شاء اهلل ،توكلت عىل اهلل ،حسبياهلل ونعم الوكيل(.)2
[احلديث ]1513 :عن أم سلمة ،أن النبي  ،كان إذا خرج من بيته ،قال :بسم
اهلل ،توكلت عىل اهلل ،اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل ،أو نضل ،أو نظلم أو نظلم ،أو نجهل
أو جيهل علينا(.)3
[احلديث ]1514 :عن عائشة ،قالت :ما كان رسول اهلل  يقوم من جملس إال
قال :سبحانك اللهم ريب وبحمدك ،ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ،فقلت له :يا
رسول اهلل ما أكثر ما تقول هؤالء الكلامت إذا قمت ،قال :ال يقوهلن من أحد حي يقوم من
جملسه ،إال غفر له ما كان منه يف ذلك املجلس(.)4
[احلديث ]1515 :عن ابن عمر ،قال :قلام كان رسول اهلل  يقوم من جملس حتى
يدعو هبؤالء الدعوات ألصحابه :اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبي معاصيك،
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ،ومن اليقي ما هتون به علينا مصيبات الدنيا ،ومتعنا
بأسامعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ،واجعله الوارث منا ،واجعل ثأرنا عىل من ظلمنا،
وانرصنا عىل من عادانا ،وال جتعل مصيبتنا يف ديننا ،وال جتعل الدنيا أكرب مهنا ،وال مبلغ

( )1أبو داود ،325/4 :النسائي.26/6 :

( )3الرتمذي ،490/5 :النسائي ،26/6 :أمحد.8 201/10 :

( )2الدعاء للطرباين :ص  ،146املعجم الكبري.396/22 :

( )4احلاكم.674/1 :
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علمنا ،وال تسلط علينا من ال يرمحنا(.)1
[احلديث ]1516 :قال رسول اهلل  :كل كالم ال يبدأ فيه باحلمد هلل فهو أجذم(.)2
[احلديث ]1517 :عن أنس ،قال :جاء جربيل إىل النبي  فقال :إن كفارة املجلس
أن تقول :سبحانك اللهم وبحمدك ،أستغفرك وأتوب إليك(.)3
[احلديث ]1518 :قال رسول اهلل  :من جلس فقال( :سبحانك ربنا وبحمدك)
فهو كفار ٌة(.)4
[احلديث ]1519 :قال رسول اهلل  :من جلس يف جملس فكثر فيه لغطه ،فقال
قبل أن يقوم من جملسه ذلك( :سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك
وأتوب إليك) ،إالغفر له ما كان يف جملسه ذلك(.)5
[احلديث ]1520 :عن عائشة ،قالت :ما كان رسول اهلل  يقوم من جملس إالقال:
سبحانك اللهم ريب وبحمدك ،ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك ،فقلت له :يا رسول
اهلل ،ما أكثر ما تقول هؤالء الكلامت إذا قمت؟ قال :ال يقوهلن من أحد حي يقوم من
جملسه ،إالغفر له ما كان منه يف ذلك املجلس(.)6
[احلديث ]1521 :قال رسول اهلل  :من قال( :سبحان اهلل وبحمده ،سبحانك
اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك) فقاهلا يف جملس ذكر
كانت كالطابع يطبع عليه ،ومن قاهلا يف جملس لغو كانت كفارة له(.)7

( )1الرتمذي ،528/5 :الزهد البن املبارك :ص .144

( )4التاريخ الكبري.105/4 :

( )2أبو داود261/4 :؛ عدة الداعي :ص  ،245تنبيه اخلواطر:

( )5الرتمذي ،494/5 :النسائي.0 105/6 :

.31/2

( )6احلاكم ،674/1 :النسائي.1 106/6 :

( )3تاريخ بغداد ،278/11 :الدعاء للطرباين :ص .536

( )7احلاكم ،720/1 :املعجم الكبري.139/2 :
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[احلديث ]1522 :عن أيب برزة األسلمي ،قال :كان رسول اهلل  يقول بأخرة إذا
أراد أن يقوم من املجلس( :سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك
وأتوب إليك) ،فقال ٌ
رجل :يا رسول اهلل ،إنك لتقول قوال ما كنت تقوله فيام مىض ،قال:
هذا كفار ٌة ملا يكون يف املجلس(.)1
[احلديث ]1523 :عن رافع بن خديج ،قال :كان رسول اهلل  بأخرة ،إذا اجتمع
إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال :سبحانك اللهم وبحمدك ،أشهد أن ال إله إال أنت،
أستغفرك وأتوب إليك ،عملت سوءا ،وظلمت نفيس ،فاغفر ِل إنه ال يغفر الذنوب إال
كلامت أحدثتهن؟ قال :أجل ،جاءين جربيل  فقال :يا
أنت ،فقلنا :يا رسول اهلل ،إن هذه
ٌ
حممد ،هن كفارات املجلس(.)2
[احلديث ]1524 :عن أيب أمامة ،قال :كان رسول اهلل  إذا جلس جملسا فأراد أن
يقوم ،استغفر اهلل عرشا إىل مخس عرشة(.)3
[احلديث ]1525 :عن ابن عمر ،قال :كان يعد لرسول اهلل  يف املجلس الواحد
مئة مرة من قبل أن يقوم :رب اغفر ِل ،وتب عيل ،إنك أنت التواب الغفور(.)4
[احلديث ]1526 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :كان رسول اهلل  يدعو هبذه
الدعوات يف آخر قوله وهبا خيتم قوله :اللهم أصلح ذات بيننا ،واهدنا سبل السالم،
وأخرجنا من الظلامت إىل النور ،وارصف عنا الفحشاء ما ظهر منها وما بطن ،وبارك لنا يف

( )1أبو داود ،265/4 :النسائي.9 113/6 :

( )3عمل اليوم والليلة البن السني :ص .160

( )2النسائي ،113/6 :احلاكم.721/1 :

( )4الرتمذي ،494/5 :أبو داود.85/2 :
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أسامعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ومعاشنا ،وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ،اللهم
اجعلنا شاكرين ألنعمك ،مثني هبا قائليها(.)1
[احلديث ]1527 :عن ابن عمر ،قال :قلام كان رسول اهلل  يقوم من جملس حتى
يدعو هبؤالء الدعوات ألصحابه :اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول بيننا وبي معاصيك،
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ،ومن اليقي ما هتون به علينا مصيبات الدنيا ،ومتعنا
بأسامعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا ،واجعله الوارث منا ،واجعل ثأرنا عىل من ظلمنا،
وانرصنا عىل من عادانا ،وال جتعل مصيبتنا يف ديننا ،وال جتعل الدنيا أكرب مهنا ،وال مبلغ
علمنا ،وال تسلط علينا من ال يرمحنا(.)2
[احلديث ]1528 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم اغفر ِل ما قدمت وما أخرت،
وما أرسرت وما أعلنت ،وما أنت أعلم به مني ،اللهم ارزقني من طاعتك ما حتول بيني
وبي معصيتك ،وارزقني من خشيتك ما تبلغني به رمحتك ،وارزقني من اليقي ما هتون به
عيل مصائب الدنيا ،وبارك ِل يف سمعي وبرصي ،واجعلهام الوارث مني ،اللهم وخذ بثأري
ممن ظلمني ،وانرصين عىل من عاداين ،وال جتعل الدنيا أكرب مهي وال مبلغ علمي ،اللهم وال
تسلط عيل من ال يرمحني(.)3
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1529 :قال رسول اهلل  :إذا خرج الرجل من بيته فقال( :باسم اهلل)،
قالت املالئكة له :سلمت ،فإذا قال( :ال حول وال قوة إال باهلل) ،قالت له املالئكة :كفيت،

( )1الدعوات الكبري :ص  ،167الدعاء للطرباين :ص .423

( )3احلاكم ،709/1 :املعجم الصغري.37/2 :

( )2الرتمذي ،528/5 :النسائي ،4 106/6 :بحار األنوار:
.361/95
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فإذا قال( :توكلت عىل اهلل) ،قالت املالئكة له :وقيت(.)1
[احلديث ]1530 :قال رسول اهلل  :من ختم جملسه هبؤالء الكلامت ،إن كان
مسيئا كن كفارات اإلساءة ،وإن كان حمسنا ازداد إحسانا ،وهي :سبحانك اللهم وبحمدك،
أشهد أن ال إله إال أنت ،أستغفرك وأتوب إليك(.)2
[احلديث ]1531 :قال رسول اهلل  :من أراد أن يكتال باملكيال األوَف من األجر
يوم القيامة ،فليكن آخر كالمه يف جملسه( :سبحان ربك رب العزة عام يصفون وسال ٌم عىل
املرسلي واحلمد هلل رب العاملي)(.)3
[احلديث ]1532 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  ال يقوم من جملس وإن
خف ،حتى يستغفر اهلل عز وجل مخسا وعرشين مرة(.)4
[احلديث ]1533 :كان رسول اهلل  إذا فرغ من حديثه ،وأراد أن يقوم من جملسه
يقول :اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا ،وما أرسرنا وما أعلنا ،وما أنت أعلم به منا،
أنت املقدم وأنت املؤخر ،ال إله إال أنت(.)5
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1534 :قال اإلمام عيل :البيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر اهلل عز وجل
فيه ،تكثر بركته ،وحترضه املالئكة ،وهتجره الشياطي ،وييضء ألهل السامء كام تيضء

( )1قرب اإلسناد :ص .66

( )4الكايف.504/2 :

( )2اجلعفريات :ص .226

( )5منية املريد :ص .219

( )3الكايف496/2 :؛ حلية األولياء.123/7 :
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الكواكب ألهل األرض ،وإن البيت الذي ال يقرأ فيه القرآن ،وال يذكر اهلل عز وجل فيه،
تقل بركته ،وهتجره املالئكة ،وحترضه الشياطي(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1535 :عن أيب محزة عن اإلمام الباقر أنه كان إذا خرج من البيت قال:
باسم اهلل خرجت ،وعىل اهلل توكلت ،ال حول وال قوة إال باهلل(.)2
[احلديث ]1536 :كان اإلمام الباقر يقول إذا خرج من البيت :بسم اهلل خرجت،
وعىل اهلل توكلت ،ال حول وال قوة إالباهلل(.)3
[احلديث ]1537 :قال اإلمام الباقر :إذا خرجت من بيتك فقل :بسم اهلل عىل ديني
ونفيس وولدي وأهيل وماِل ـ ثالث مرات ـ ثم قل :اللهم بارك لنا يف قدرك ،ورضنا
بقضائك حتى ال نحب تعجيل ما أخرت ،وال تأخري ما عجلت(.)4
[احلديث ]1538 :قال اإلمام الباقر :من قال حي خيرج من منزله( :بسم اهلل،
حسبي اهلل ،توكلت عىل اهلل ،اللهم إين أسألك خري أموري كلها ،وأعوذ بك من خزي الدنيا
وعذاب اآلخرة) ،كفاه اهلل ما أمهه من أمر دنياه وآخرته(.)5
[احلديث ]1539 :قال اإلمام الباقر :من قال حي خيرج من باب داره :أعوذ بام
عاذت به مالئكة اهلل من رش هذا اليوم اجلديد الذي إذا غابت شمسه مل تعد ،من رش نفيس
ومن رش غريي ومن رش الشياطي ،ومن رش من نصب ألولياء اهلل ،ومن رش اجلن واإلنس،

( )1الكايف.610/2 :

( )4الكايف.488/5 :

( )2الكايف ،543/2 :املحاسن.90/2 :

( )5الكايف ،541/2 :املحاسن.90/2 :

( )3الكايف.543/2 :
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ومن رش السباع واهلوام ومن رش ركوب املحارم كلها ،أجري نفيس باهلل من كل رش ..غفر
اهلل له ،وتاب عليه ،وكفاه اهلم ،وحجزه عن السوء ،وعصمه من الرش(.)1
[احلديث ]1540 :قال اإلمام الباقر :من أراد أن يكتال باملكيال األوَف ،فليقل إذا
أراد أن يقوم من جملسه :سبحان ربك رب العزة عام يصفون ،وسال ٌم عىل املرسلي ،واحلمد
هلل رب العاملي(.)2
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1541 :عن أيب محزة ،قال :رأيت اإلمام الصادق حيرك شفتيه حي أراد
قائم عىل الباب ،فقلت :إين رأيتك حترك شفتيك حي خرجت ،فهل قلت
أن خيرج وهو ٌ
شيئا؟ قال :نعم ،إن اإلنسان إذا خرج من منزله قال حي يريد أن خيرج( :اهلل أكرب ،اهلل أكرب
ـ ثالثا ـ باهلل أخرج وباهلل أدخل وعىل اهلل أتوكل ـ ثالث مرات ـ اللهم افتح ِل يف وجهي هذا
بخري واختم ِل بخري ،وقني رش كل دابة أنت ٌ
آخذ بناصيتها إن ريب عىل رصاط مستقيم) مل
يزل يف ضامن اهلل عز وجل حتى يرده اهلل إىل املكان الذي كان فيه(.)3
[احلديث ]1542 :قال اإلمام الصادق :من قرأ( :قل هو اهلل أحدٌ ) حي خيرج من
منزله عرش مرات ،مل يزل يف حفظ اهلل عز وجل وكالءته ،حتى يرجع إىل منزله(.)4
[احلديث ]1543 :قال اإلمام الصادق :إذا خرجت من منزلك فقل :بسم اهلل،
توكلت عىل اهلل ،ال حول وال قوة إالباهلل ،اللهم إين أسألك خري ما خرجت له ،وأعوذ بك

( )1الكايف ،541/2 :املحاسن.89/2 :

( )3الكايف.540/2 :

( )2الكايف.496/2 :

( )4الكايف ،542/2 :عدة الداعي :ص .281
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من رش ما خرجت له ،اللهم أوسع عيل من فضلك ،وأمتم عيل نعمتك ،واستعملني يف
طاعتك ،واجعل رغبتي فيام عندك ،وتوفني عىل ملتك وملة رسولك .)1(
[احلديث ]1544 :قال اإلمام الصادق :من قال حي خيرج من منزله :اهلل أكرب اهلل
أكرب اهلل أكرب ،باسم اهلل دخلت ،وباسم اهلل خرجت ،وعىل اهلل توكلت ،وال حول وال قوة
إالباهلل العيل العظيم ،وصىل اهلل عىل حممد وآله ،اللهم افتح ِل يف وجهي هذا بخري ،اللهم
إين أعوذ بك من رش نفيس ومن رش غريي ،ومن رش كل دابة أنت ٌ
آخذ بناصيتها ،إن ريب
عىل رصاط مستقيم ..كان يف ضامن اهلل حتى يرجع إىل منزله ..ثم يقول :توكلت عىل اهلل،
ما شاء اهلل ،ال قوة إالباهلل ،اللهم إين أسألك خري ما خرجت له ،وأعوذ بك من رش ما
خرجت له ،اللهم أوسع عيل من فضلك ،وأمتم عيل من نعمتك ،واجعل رغبتي فيام عندك،
وتوفني يف سبيلك عىل ملتك وملة رسولك ،ثم اقرأ آية الكرس واملعوذتي ،ثم اقرأ سورة
اإلخالص بي يديك ثالث مرات ،ومن فوقك مرة ،ومن حتتك مرة ،ومن خلفك ثالث
مرات ،وعن يمينك ثالث مرات ،وعن شاملك ثالث مرات ،وتوكل عىل اهلل(.)2
[احلديث ]1545 :عن أيب خدجية ،قال :كان اإلمام الصادق إذا خرج يقول :اللهم
بك خرجت ولك أسلمت ،وبك آمنت ،وعليك توكلت ،اللهم بارك ِل يف يومي هذا،
وارزقني فوزه وفتحه ونرصه ،وطهوره وهداه وبركته ،وارصف عني رشه ورش ما فيه ،بسم
اهلل وباهلل واهلل أكرب ،واحلمد هلل رب العاملي ،اللهم إين قد خرجت فبارك ِل يف خروجي،
وانفعني به ..وإذا دخل يف منزله قال ذلك(.)3

( )1الكايف ،542/2 :املحاسن.91/2 :

( )3الكايف ،542/2 :املحاسن.89/2 :

( )2مكارم األخالق.527/1 :

385

[احلديث ]1546 :عن أيب محزة ،قال :رأيت اإلمام الصادق حيرك شفتيه حي أراد
قائم عىل الباب ،فقلت :إين رأيتك حترك شفتيك حي خرجت ،فهل قلت
أن خيرج وهو ٌ
شيئا؟ قال :نعم ،إن اإلنسان إذا خرج من منزله ،قال حي يريد أن خيرج :اهلل أكرب اهلل أكرب
ـ ثالثا ـ باهلل أخرج وباهلل أدخل وعىل اهلل أتوكل ـ ثالث مرات ـ اللهم افتح ِل يف وجهي هذا
بخري ،واختم ِل بخري ،وقني رش كل دابة أنت ٌ
آخذ بناصيتها ،إن ريب عىل رصاط مستقيم..
مل يزل يف ضامن اهلل عز وجل ،حتى يرده اهلل إىل املكان الذي كان فيه(.)1
[احلديث ]1547 :قال اإلمام الصادق :إذا خرج أحدكم من منزله فليتصدق
بصدقة ،وليقل :اللهم أظلني من حتت كنفك ،وهب ِل السالمة يف وجهي هذا ابتغاء
السالمة والعافية واملغفرة ،وارصف عني أنواع البالء ،اللهم فاجعله ِل أمانا يف وجهي هذا،
وهاب
وحجابا وسرتا ومانعا ،وحاجزا من كل مكروه وحمذور ومجيع أنواع البالء ،إنك
ٌ
كريم(.)2
جوا ٌد ماجدٌ
ٌ
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]1548 :قال اإلمام الرضا :كان أيب (اإلمام الكاظم) إذا خرج من منزله
قال :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،خرجت بحول اهلل وقوته ،ال بحول مني وال قويت ،بل
بحولك وقوتك يا رب ،متعرضا لرزقك ،فأتني به يف عافية(.)3
[احلديث ]1549 :قال اإلمام الرضا :إذا خرجت من منزلك يف سفر أو حرض فقل:
(بسم اهلل ،آمنت باهلل ،توكلت عىل اهلل ،ما شاء اهلل ،ال حول وال قوة إالباهلل) ،فتلقاه

( )1الكايف.540/2 :

( )3الكايف ،542/2 :عيون أخبار اإلمام الرضا.6/2 :

( )2االصول الستة عرش(أصل زيد الزراد) :ص .133
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الشياطي فتنرصف ،وترضب املالئكة وجوهها وتقول :ما سبيلكم عليه وقد سمى اهلل
وآمن به وتوكل عليه وقال :ما شاء اهلل ال حول وال قوة إالباهلل(.)1

( )1الكايف.543/2 :
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سابعا ـ ما ورد حول شؤون املعيشة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية املتعلقة بـ [شؤون املعيشة] ،ونقصد هبا ما يرتبط بطلب الرزق والسعي
يف األرض ونحومها.
وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل اجلمع بي ذلك وبي عبادة
ودي ليلص َال ية يمن يو يم ْ ي
ي
ي
اس َع ْوا إي َىل
ْ َْ
اهلل وذكره ،كام قال تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّلذي َن آ َمنُوا إي َذا ُن َ َّ
اجلُ ُم َعة َف ْ
ي
ي ي
يذك يْر اهللَّي َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذلي ُك ْم َخ ْ ٌري َل ُك ْم إي ْن ُكنْ ُت ْم َت ْع َل ُم َ
َرشوا ييف
ون َفإي َذا ُقض َيت َّ
الص َال ُة َفا ْنت ُ
ْاألَ ْر ي
ض َوا ْب َت ُغوا يم ْن َف ْض يل اهللَّي َوا ْذ ُك ُروا اهللََّ كَثي ًريا َل َع َّل ُك ْم ُت ْفلي ُح َ
ون﴾ [اجلمعة]10-9 :
وذكر يف مقابل ذلك الغافلي الذين انشغلوا باللهو والتجارة عن ذكر اهلل وعبادته،
جت َار ًة َأ ْو َهل ْ ًوا ا ْن َف هضوا إي َل ْي َها َوت ََر ُك َ
وك َقائي ًام ُق ْل َما يعنْدَ اهللَّي َخ ْ ٌري يم َن ال َّل ْه يو َو يم َن
فقالَ ﴿ :وإي َذا َر َأ ْوا ي َ
التِّجار ية واهللَُّ َخري الر ي ي
ازقيَ ﴾ [اجلمعة]11 :
َ َ َ
ْ ُ َّ
َاب
ومجع بي إقامة الذكر وشؤون احلياة املختلفة ،فقال ﴿:عَلي َم َأ ْن َل ْن ُحت ُْصو ُه َفت َ
َع َلي ُكم َفا ْقرءوا ما َتيرس يمن ا ْل ُقر ي
ون َي ْ ي
رض ُب َ
آخ ُر َ
آن عَلي َم َأ ْن َس َي ُك ُ
ون يمنْ ُك ْم َم ْر َض َو َ
ون ييف
َ ُ َ َ َّ َ َ ْ
ْ ْ
ي
يل اهللَّي َفا ْقرءوا ما َتي ي
ْاألَ ْر ي
ون ييف َسبي ي
ون ُي َقاتي ُل َ
آخ ُر َ
ض َي ْب َت ُغ َ
ون يم ْن َف ْض يل اهللَّي َو َ
يموا
رس منْ ُه َو َأق ُ
َ ُ َ َ َّ َ
ري َ ي
الص َال َة َوآ ُتوا الزَّ كَا َة َو َأ ْق ير ُضوا اهللََّ َق ْر ًضا َح َسنًا َو َما ُت َقدِّ ُموا يألَ ْن ُف يس ُك ْم يم ْن َخ ْ ٍ
جتدُ و ُه يعنْدَ اهللَّي
َّ
اس َتغ يْف ُروا اهللََّ
ُه َو َخ ْ ًريا َو َأ ْع َظ َم َأ ْج ًرا َو ْ

ي

يم﴾ [املزمل]20 :
إي َّن اهللََّ َغ ُفو ٌر َرح ٌ

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
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أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1550 :قال رسول اهلل  :السوق دار سهو وغفلة ،فمن سبح فيها
تسبيحة كتب اهلل له هبا ألف ألف حسنة ،ومن قال( :ال حول وال قوة إال باهلل) كان يف جوار
اهلل تعاىل عز وجل حتى يميس(.)1
[احلديث ]1551 :عن أيب بريدة عن أبيه ،قال :كان رسول اهلل  إذا خرج إىل
السوق قال :بسم اهلل ،اللهم إين أسألك من خري هذه السوق وخري ما فيها ،وأعوذ بك من
رش هذه السوق ورش ما فيها ،وأعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة أو صفقة خارسة(.)2
[احلديث ]1552 :قال رسول اهلل  يف دعائه إذا دخل السوق :باسم اهلل ،اللهم
إين أسألك خري هذه السوق وخري ما فيها ،وأعوذ بك من رشها ورش ما فيها ،اللهم إين
أعوذ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرة ،أو صفقة خارسة(.)3
[احلديث ]1553 :عن بريدة ،أن النبي  كان إذا دخل السوق قال :اللهم إين
أسألك من خري هذه السوق ،وأعوذ بك من الكفر والفسوق(.)4
[احلديث ]1554 :عن ابن عمر ،قال :كان رسول اهلل  قليل اخلطوات يف السوق،
وكان يقول إذا خطا فيها :اللهم إين أعوذ بك من رش السوق ،وأعوذ بك من الفسوق،
وأعوذ بك من كل صفقة خارسة ،ومن كل يمي كاذبة(.)5
[احلديث ]1555 :عن أيب هريرة ،قال :كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إىل
النبي  ،فإذا أخذه رسول اهلل  قال :اللهم بارك لنا يف ثمرنا ،وبارك لنا يف مدينتنا،

( )1الفردوس.344/2 :

( )4الدعاء للطرباين :ص  ،252املعجم األوسط371/5 :؛ مستدرك

( )2عمل اليوم والليلة البن السني :ص  ،69احلاكم.723/1 :

الوسائل 265/13 :عن لب اللباب.

( )3احلاكم.723/1 :

( )5ربيع األبرار.349/1 :
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وبارك لنا يف صاعنا ،وبارك لنا يف مدنا ،اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك ،وإين
عبدك ونبيك ،وإنه دعاك ملكة وإين أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك ملكة ومثله معه ..ثم يدعو
أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر(.)1
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1556 :قال رسول اهلل  :من ذكر اهلل يف السوق خملصا عند غفلة
الناس وشغلهم بام هم فيه ،كتب اهلل له ألف حسنة ،ويغفر اهلل له يوم القيامة مغفرة مل ختطر
عىل قلب برش(.)2
[احلديث ]1557 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا رأى الفاكهة اجلديدة
قبلها ووضعها عىل عينيه وفمه ،ثم قال :اللهم كام أريتنا أوهلا يف عافية ،فأرنا آخرها يف
عافية(.)3
[احلديث ]1558 :قال رسول اهلل  :من بنى مسكنا فليذبح كبشا سمينا وليطعم
حلمه املساكي ،ثم يقول( :اللهم ادحر عني مردة اجلن واإلنس والشياطي ،وبارك لنا يف
بيوتنا) ،إال أعطي ما سأل(.)4
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1559 :قال اإلمام عيل :أكثروا ذكر اهلل عز وجل إذا دخلتم األسواق

( )1مسلم ،1000/2 :الرتمذي.506/5 :

( )3األماِل للصدوق :ص 338؛ تاريخ بغداد 217/14 :ع،

( )2عدة الداعي :ص .242

املراسيل :ص .231
( )4الكايف.299/6 :
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عند اشتغال الناس؛ فإنه كفار ٌة للذنوب ،وزياد ٌة يف احلسنات ،وال تكتبوا يف الغافلي(.)1
عيل خيرج إىل السوق ،فيقول :إين أعوذ بك من
[احلديث ]1560 :كان اإلمام ٌ
الفسوق ،ومن رش هذه السوق(.)2
[احلديث ]1561 :قال اإلمام عيل :إذا اشرتيتم ما حتتاجون إليه من السوق ،فقولوا
حي تدخلون األسواق :أشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله  ، اللهم إين أعوذ بك من صفقة خارسة ،ويمي فاجرة ،وأعوذ بك من بوار
األيم (.)3
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1562 :قال اإلمام الباقر :إذا اشرتيت متاعا فكرب اهلل ثالثا ،ثم قل:
(اللهم إين اشرتيته ألتمس فيه من خريك فاجعل ِل فيه خريا ،اللهم إين اشرتيته ألتمس فيه
من فضلك فاجعل ِل فيه فضال ،اللهم إين اشرتيته ألتمس فيه من رزقك فاجعل ِل فيه
رزقا) ،ثم أعد كل واحدة منها ثالث مرات(.)4
[احلديث ]1563 :قال اإلمام الباقر :من دخل السوق فنظر إىل حلوها ومرها
وحامضها ،فليقل :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأن حممدا عبده ورسوله،
اللهم إين أسألك من فضلك ،وأستجري بك من الظلم والغرم واملأثم(.)5
ٌ
مكان تقعد فيه فتعامل
[احلديث ]1564 :قال اإلمام الباقر لبعض أصحابه :أما لك
الناس؟ قال :بىل ،قال :ما من رجل مؤمن يروح أو يغدو إىل جملسه أو سوقه ،فيقول حي

( )1اخلصال :ص  ،614حتف العقول :ص .104

( )4من ال حيرضه الفقيه.200/3 :

( )2الغارات.114/1 :

( )5املحاسن.110/1 :

( )3اخلصال :ص  ،634حتف العقول :ص .122
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يضع رجله يف السوق( :اللهم إين أسألك من خريها وخري أهلها) إالوكل اهلل عز وجل به
من حيفظه وحيفظ عليه ،حتى يرجع إىل منزله ،فيقول له :قد أجرت من رشها ورش أهلها
يومك هذا بإذن اهلل عز وجل ،وقد رزقت خريها وخري أهلها يف يومك هذا ..فإذا جلس
جملسه قال حي جيلس :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده
ورسوله ،اللهم إين أسألك من فضلك حالال طيبا ،وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم ،وأعوذ
بك من صفقة خارسة ويمي كاذبة ..فإذا قال ذلك قال له امللك املوكل به :أبرش فام يف
سوقك اليوم أحدٌ أوفر منك حظا ،قد تعجلت احلسنات ،وحميت عنك السيئات ،وسيأتيك
ما قسم اهلل لك موفرا ،حالال طيبا مباركا فيه(.)1
ف
[احلديث ]1565 :قال اإلمام الباقر :تقول إذا غرست أو زرعتَ ﴿ :أ َمل ْ ت ََر َك ْي َ
ٍ ٍ
ي
الس َام يء﴾ [إبراهيم.)2(]24 :
رض َب اهللَُّ َم َث ًال كَل َم ًة َط ِّي َب ًة ك ََش َج َرة َط ِّي َبة َأ ْص ُل َها َثابي ٌت َو َف ْر ُع َها ييف َّ
َ َ
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1566 :قال اإلمام الصادق :إذا دخلت سوقك فقل :اللهم إين أسألك
من خريها وخري أهلها ،وأعوذ بك من رشها ورش أهلها ،اللهم إين أعوذ بك من أن أظلم
أو أظلم ،أو أبغي أو يبغى عيل ،أو أعتدي أو يعتدى عيل ،اللهم إين أعوذ بك من رش إبليس
وجنوده ،ورش فسقة العرب والعجم ،وحسبي اهلل ال إله إال هو ،عليه توكلت وهو رب
العرش العظيم(.)3
[احلديث ]1567 :قال اإلمام الصادق :من قال يف السوق( :أشهد أن ال إله إال اهلل
وحده ال رشيك له ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله) كتب اهلل له ألف ألف حسنة(.)4

( )1الكايف ،155/5 :من ال حيرضه الفقيه.200/3 :

( )3الكايف ،156/5 :هتذيب األحكام.9/7 :

( )2الكايف.263/5 :

( )4األماِل للصدوق :ص  ،704املحاسن.111/1 :
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[احلديث ]1568 :قال اإلمام الصادق :من دخل سوقا فقال( :أشهد أن ال إله إال
اهلل  ،وأن حممدا عبده ورسوله ،اللهم إين أعوذ بك من الظلم واملأثم واملغرم) كتب اهلل له
من احلسنات عدد من فيها من فصيح وأعجم(.)1
[احلديث ]1569 :قال اإلمام الصادق :من دخل سوقا أو مسجد مجاعة ،فقال مرة
واحدة :أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،واهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا،
وسبحان اهلل بكرة وأصيال ،وال حول وال قوة إالباهلل العيل العظيم ،وصىل اهلل عىل حممد
وآله ..عدلت له حجة مربورة(.)2
[احلديث ]1570 :قال اإلمام الصادق :إذا دخلت السوق فقل :ال إله إال اهلل عدد
ما ينطقون ،سبحان اهلل عدد ما يسومون ،تبارك اهلل أحسن اخلالقي ـ ثالث مرات ـ سبحان
اهلل عدد ما يلغون ،سبحان اهلل عدد ما ينطقون ،سبحان اهلل عدد ما يسومون ،تبارك اهلل رب
العاملي(.)3
[احلديث ]1571 :قال اإلمام الصادق :إذا اشرتيت شيئا من متاع أو غريه فكرب ،ثم
قل :اللهم إين اشرتيته ألتمس فيه من فضلك ،فصل عىل حممد وآل حممد ،اللهم فاجعل ِل
فيه فضال ،اللهم إين اشرتيته ألتمس فيه من رزقك ،اللهم فاجعل ِل فيه رزقا ..ثم أعد كل
واحدة ثالث مرات(.)4
[احلديث ]1572 :قال اإلمام الصادق :إذا أردت أن تشرتي شيئا فقل :يا حي يا
قيوم يا دائم ،يا رؤوف يا رحيم ،أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك ،أن تقسم

( )1األماِل للطوس :ص .145

( )3االصول الستة عرش(أصل عبد اهلل بن حييى الكاهيل) :ص .327

( )2من ال حيرضه الفقيه ،199/3 :املحاسن.111/1 :

( )4الكايف ،156/5 :هتذيب األحكام.9/7 :
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ِل من التجارة اليوم أعظمها رزقا ،وأوسعها فضال ،وخريها عاقبة ،فإنه ال خري فيام ال عاقبة
له(.)1
[احلديث ]1573 :قال اإلمام الصادق :إذا اشرتيت دابة ،فقل :اللهم اقدر ِل أطوهلا
حياة ،وأكثرها منفعة ،وخريها عاقبة(.)2
[احلديث ]1574 :قال اإلمام الصادق :إذا اشرتيت دابة فقل :اللهم إن كانت
عظيمة الربكة ،فاضلة املنفعة ،ميمونة الناصية ،فيرس ِل رشاءها ،وإن كانت غري ذلك
خري ِل منها ،فإنك تعلم وال أعلم ،وتقدر وال أقدر ،وأنت
فارصفني عنها إىل الذي هو ٌ
عالم الغيوب ..تقول ذلك ثالث مرات(.)3
[احلديث ]1575 :قال اإلمام الصادق :إذا أحرزت متاعا فقل :اللهم إين
أستودعكه يا من ال يضيع وديعته ،وأستحرسكه ،فاحفظه عيل ،واحرسه ِل بعينك التي ال
تنام ،وبركنك الذي ال يرام ،وبعزك الذي ال يذل ،وبسلطانك القاهر الغالب لكل يشء(.)4
[احلديث ]1576 :قيل لإلمام الصادق :علمني دعاء إذا أنا أحرزت شيئا مل أخف
عليه ضيعة ،قال :تقول :يا اهلل ،يا حافظ الغالمي بصالح أبيهام ،احفظني واحفظ عيل ديني
ٌ
ٌ
حفيظ أخذت
حافظ
وأمانتي وماِل؛ فإنه ال حافظ حفظ ضيعة أحفظ عىل ماِل منك إنك
بسمع اهلل وبرصه وقدرته عىل كل من أرادين وأراد ماِل وال حول وال قوة إالباهلل العيل
العظيم(.)5

( )1الكايف ،157/5 :هتذيب األحكام.10/7 :

( )4االصول الستة عرش(أصل زيد النرس) :ص .207

( )2الكايف ،157/5 :هتذيب األحكام.10/7 :

( )5األماِل للطوس :ص .700

( )3الكايف.157/5 :
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[احلديث ]1577 :قال اإلمام الصادق :إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من
ون َأ َأ ْن ُت ْم تَزْ َر ُعو َن ُه َأ ْم ن َْح ُن الزَّ يار ُع َ
البذر واستقبل القبلة ،وقلَ ﴿ :أ َف َر َأ ْي ُت ْم َما َحت ُْر ُث َ
ون﴾ [الواقعة:
 ]64-63ثالث مرات ،ثم تقول( :بل اهلل الزارع) ثالث مرات ،ثم قل( :اللهم اجعله حبا
مباركا ،وارزقنا فيه السالمة) ،ثم انثر القبضة التي يف يدك يف القراح(.)1
[احلديث ]1578 :قال اإلمام الصادق :إذا بذرت فقل :اللهم قد بذرت وأنت
الزارع ،فاجعله حبا مرتاكام(.)2
[احلديث ]1579 :قال اإلمام الصادق :ملا هبط بآدم إىل األرض احتاج إىل الطعام
والرشاب ،فشكا ذلك إىل جربيل عليه السالم ،فقال له جربيل :يا آدم ،كن حراثا ،قال:
فعلمني دعاء ،قال :قل :اللهم اكفني مؤونة الدنيا وكل هول دون اجلنة ،وألبسني العافية
حتى هتنئني املعيشة(.)3
[احلديث ]1580 :قال اإلمام الصادق :إذا غرست غرسا أو نبتا فاقرأ عىل كل عود
أو حبة( :سبحان الباعث الوارث)؛ فإنه ال يكاد خيطئ إن شاء اهلل(.)4

( )1الكايف ،262/5 :مكارم األخالق.161/2 :

( )3الكايف.260/5 :

( )2الكايف.263/5 :

( )4الكايف.263/5 :
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ثامنا ـ ما ورد حول اآلداب االجتامعية
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية املتعلقة بـ [اآلداب االجتامعية] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم
مما يتعلق هبذا اجلانب ،كقوله تعاىل﴿ :وإي َذا حيي ُتم بيت ي
وها إي َّن
َح َّي ٍة َف َح هيوا بي َأ ْح َس َن يمن َْها َأ ْو ُر هد َ
َ ُ ِّ ْ
َان ع ََىل ُك ِّل َيش ٍء ح يسيبا﴾ [النساء ،]86 :وقوله﴿ :يا َأُّيا ا َّل يذين آمنُوا َال َت ُقو ُلوا ر ي
اهللََّ ك َ
اعنَا
ْ َ ً
َ
َ َ
َ هَ
ي
ي ي
يم﴾ [البقرة]104 :
اس َم ُعوا َول ْلكَاف يري َن ع ََذ ٌ
اب َأل ٌ
َو ُقو ُلوا ا ْن ُظ ْرنَا َو ْ
وهي تشري مجيعا إىل أن املسلم يف كل أحواله وعالقاته يراعي كلامته؛ فال يتحدث إال
بام يوافق مرضاة اهلل ،ويدعم العالقات االجتامعية.
وقد ورد يف السنة املطهرة ما يبي الكيفيات املرتبطة بذلك ،وهو ما حاولنا مجعه هنا،
وليس املقصود منه طبعا احلرص:
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1581 :قال رسول اهلل  :إذا عطس أحدكم فحمد اهلل فشمتوه ،وإن
مل حيمد اهلل عز وجل فال تشمتوه(.)1
[احلديث ]1582 :قال رسول اهلل  :إذا عطس أحدكم فليقل( :احلمد هلل عىل كل
حال) ،وليقل الذي يرد عليه( :يرمحك اهلل) ،وليقل هوُّ( :يديكم اهلل ويصلح بالكم) (.)2

( )1أمحد ،6 165/7 :احلاكم.295/4 :

( )2الرتمذي ،83/5 :ابن ماجة.1224/2 :
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[احلديث ]1583 :قال رسول اهلل  :إذا عطس أحدكم فليقل( :احلمد هلل) وليقل
له أخوه أو صاحبه( :يرمحك اهلل) ،فإذا قال له( :يرمحك اهلل) فليقلُّ( :يديكم اهلل ويصلح
بالكم)(.)1
[احلديث ]1584 :قال رسول اهلل  :إذا عطس أحدكم فليقل( :احلمد هلل رب
العاملي) ،وليقل له من يرد عليه( :يرمحك اهلل) ،وليقل( :يغفر اهلل لنا ولكم)(.)2
[احلديث ]1585 :قال اإلمام احلسي :كان رسول اهلل  ..إذا هنأ قال :بارك اهلل
لكم ،وبارك عليكم(.)3
[احلديث ]1586 :قال رسول اهلل  :اكتم اخلطبة ،ثم توضأ فأحسن وضوءك ،ثم
صل ما كتب اهلل لك ،ثم امحد ربك وجمده ،ثم قل :اللهم إنك تقدر وال أقدر ،وتعلم وال
أعلم وأنت عالم الغيوب ،فإن رأيت ِل فالنة ـ تسميها باسمها ـ خريا ِل يف ديني ودنياي
وآخريت فاقدرها ِل ،وإن كان غريها خريا ِل منها يف ديني ودنياي وآخريت فاقض ِل هبا ـ أو
قل ـ :فاقدرها ِل(.)4
[احلديث ]1587 :قال رسول اهلل  :إذا تزوج أحدكم امرأة ،فليقل :اللهم إين
أسألك خريها ،وخري ما جبلتها عليه ،وأعوذ بك من رشها ،ومن رش ما جبلتها عليه(.)5
[احلديث ]1588 :عن أيب هريرة ،أن النبي  كان إذا رفأ اإلنسان إذا تزوج ،قال:
بارك اهلل لك ،وبارك عليك ،ومجع بينكام يف خري(.)6

( )1البخاري ،2298/5 :أبو داود.308/4 :

( )4احلاكم 458/1 :و ،179/2أمحد.7 151/9 :

( )2الرتمذي ،82/5 :النسائي.5 66/6 :

( )5أبو داود ،248/2 :النسائي.3 74/6 :

( )3تاريخ أصبهان ،118/1 :بحار األنوار.95/82 :

( )6أبو داود ،241/2 :الرتمذي.400/3 :
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[احلديث ]1589 :قال رسول اهلل  :لو أن أحدكم إذا أراد أن يأيت أهله فقال:
بسم اهلل ،اللهم جنبنا الشيطان ،وجنب الشيطان ما رزقتنا ،فإنه إن يقدر بينهام ولدٌ يف ذلك
مل يرضه الشيطان أبدا(.)1
[احلديث ]1590 :عن أيب خالد الوالبي ،أن النبي  عزى رجال فقال :يرمحك اهلل
ويأجرك(.)2
[احلديث ]1591 :عن معاذ بن جبل ،أنه مات اب ٌن له ،فكتب إليه رسول اهلل 
يعزيه بابنه ،فكتب إليه :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد رسول اهلل  إىل معاذ بن جبل:
سال ٌم عليك ،فإين أمحد إليك اهلل الذي ال إله إالهو ،أما بعد ،فأعظم اهلل لك األجر ،وأهلمك
الصرب ،ورزقنا وإ ياك الشكر ،فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا من مواهب اهلل اهلنيئة وعواريه
املستودعة ،يمتع هبا إىل أجل ويقبضها إىل وقت معلوم ،وإنا نسأله الشكر عىل ما أعطى
والصرب إذا ابتىل ،وكان ابنك من مواهب اهلل اهلنيئة وعواريه املستودعة ،متعك اهلل به يف
غبطة ورسور ،وقبضه منك بأجر كثري؛ الصالة والرمحة واهلدى إن احتسبته ،فاصرب وال
حيبط جزعك أجرك فتندم ،واعلم أن اجلزع ال يرد ميتا وال يدفع حزنا ،وما هو ٌ
نازل فكأن
قد ،والسالم(.)3
معروف فقال لفاعله( :جزاك
ٌ
[احلديث ]1592 :قال رسول اهلل  :من صنع إليه
اهلل خريا) ،فقد أبلغ يف الثناء(.)4
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

( )1البخاري 2692/6 :و ،66/1مسلم.1058/2 :

( )3املعجم الكبري ،156/20 :احلاكم،306/3 :؛ أعالم الدين :ص

( )2النسائي ،99/4 :املصنف البن أيب شيبة.260/3 :

.295
( )4الرتمذي ،380/4 :النسائي ،8 53/6 :ابن حبان.202/8 :
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[احلديث ]1593 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إذا اثني عليك يف
وجهك ،فقل :اللهم اجعلني خريا مما يظنون ،واغفر ِل ما ال يعلمون ،وال تؤاخذين بام
يقولون(.)1
[احلديث ]1594 :قال رسول اهلل  :إذا زفت إىل الرجل زوجته ،وأدخلت إليه،
فليصل ركعتي وليمسح عىل ناصيتها ،ثم ليقل :اللهم بارك ِل يف أهيل وبارك هلا يف ،وما
مجعت بيننا فامجع بيننا يف خري ويمن وبركة ،وإذا جعلتها فرقة فاجعلها فرقة إىل كل خري،
ثم ليقل :احلمد هلل الذي هدى ضاللتي ،وأغنى فقري ،ونعش مخوِل ،وأعز ذلتي ،وآوى
عيلتي ،وزوج عزبتي ،وأخدم مهنتي ،وآنس وحشتي ،ورفع خسيستي ،محدا كثريا طيبا
مباركا عىل ما أعطيت يا رب ،وعىل ما قسمت ،وعىل ما أكرمت(.)2
[احلديث ]1595 :قال اإلمام الصادق :عق رسول اهلل  عن اإلمام احلسن بيده،
وقال :بسم اهلل ،عقيق ٌة عن احلسن ،وقال :اللهم عظمها بعظمه ،وحلمها بلحمه ،ودمها
بدمه ،وشعرها بشعره ،اللهم اجعلها وقاء ملحمد وآله(.)3
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1596 :قال اإلمام عيل عندما مدحه قو ٌم يف وجهه :اللهم إنك أعلم يب
من نفيس ،وأنا أعلم بنفيس منهم ،اللهم اجعلنا خريا مما يظنون ،واغفر لنا ما ال يعلمون(.)4

( )1حتف العقول :ص .12

( )3الكايف.32/6 :

( )2دعائم اإلسالم ،210/2 :اجلعفريات :ص .109

( )4هنج البالغة :احلكمة .100
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[احلديث ]1597 :قال اإلمام عيل يف صفة املتقي :إذا زكي أحدٌ منهم خاف مما يقال
له ،فيقول :أنا أعلم بنفيس من غريي ،وريب أعلم يب مني بنفيس ،اللهم ال تؤاخذين بام
يقولون ،واجعلني أفضل مما يظنون ،واغفر ِل ما ال يعلمون(.)1
[احلديث ]1598 :قال اإلمام عيل :اللهم إين أعوذ بك من أن حتسن يف المعة
العيون عالنيتي ،وتقبح فيام أبطن لك رسيريت ،حمافظا عىل رئاء الناس من نفيس بجميع ما
مطلع عليه مني ،فأبدي للناس حسن ظاهري ،وأفيض إليك بسوء عميل ،تقربا إىل
أنت
ٌ
عبادك ،وتباعدا من مرضاتك(.)2
[احلديث ]1599 :قال اإلمام عيل :من أراد منكم التزويج فليصل ركعتي ،وليقرأ
فيهام فاحتة الكتاب ويس ،فإذا فرغ من الصالة ،فليحمد اهلل تعاىل ،وليثن عليه ،وليقل:
اللهم ارزقني زوجة ودودا ولودا شكورا غيورا ،إن أحسنت شكرت ،وإن أسأت غفرت،
وإن ذكرت اهلل تعاىل أعانت ،وإن نسيت ذكرت ،وإن خرجت من عندها حفظت ،وإن
دخلت عليها رستني ،وإن أمرهتا أطاعتني ،وإن أقسمت عليها أبرت قسمي ،وإن غضبت
عليها أرضتني ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،هب ِل ذلك ،فإنام أسألك وال آخذ إال ما مننت
وأعطيت ..من فعل ذلك أعطاه اهلل ما سأل(.)3
[احلديث ]1600 :قيل لإلمام عيل :إين تزوجت فادع اهلل ِل ،فقال :قل :اللهم
بكلامتك استحللتها ،وبأمانتك أخذهتا ،اللهم اجعلها ولودا ودودا ال تفرك ،تأكل مما راح،
وال تسأل عام رسح(.)4

( )1هنج البالغة :اخلطبة .193

( )3اجلعفريات :ص  ،109النوادر للراوندي :ص .211

( )2هنج البالغة :احلكمة .276

( )4الكايف.501/5 :
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[احلديث ]1601 :قال اإلمام عيل :إذا أتى أحدكم أهله ،فليقل :بسم اهلل وباهلل،
اللهم جنبني الشيطان ،وجنب الشيطان ما رزقتني ،فإن قىض اهلل بينهام ولدا ال يرضه
الشيطان بِشء أبدا(.)1
[احلديث ]1602 :قال اإلمام عيل :إذا هنأتم الرجل عن مولود ،فقولوا :بارك اهلل
لك يف هبته ،وبلغه أشده ،ورزقك بره(.)2
[احلديث ]1603 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا عزى قال :آجركم اهلل
ورمحكم(.)3
[احلديث ]1604 :قال اإلمام عيل يعزي قوما :عليكم بالصرب ،فإن به يأخذ احلازم،
وإليه يرجع اجلازع(.)4
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]1605 :قال اإلمام احلسن لرجل قال له عندما خرج من احلامم :طاب
لك استحاممك :قل :طهر ما طاب منك ،وطاب ما طهر منك(.)5
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1606 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقول يف سجوده:
اللهم إن ظن الناس يب حس ٌن ،فاغفر ِل ما ال يعلمون ،وال تؤاخذين بام يقولون ،وأنت عالم
الغيوب(.)6

( )1الكايف.503/5 :

( )4أعالم الدين :ص  ،296خصائص األئمة ::ص .111

( )2اخلصال :ص .635

( )5الكايف.500/6 :

( )3مسكن الفؤاد :ص 108؛ تاريخ أصبهان.118/1 :

( )6قرب اإلسناد :ص .8
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[احلديث ]1607 :قال اإلمام الباقر :إذا ذبحت فقل :بسم اهلل وباهلل ،واحلمد هلل
واهلل أكرب ،إيامنا باهلل ،وثناء عىل رسول اهلل  ،والعصمة ألمره ،والشكر لرزقه ،واملعرفة
بفضله علينا أهل البيت(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1608 :قال اإلمام الصادق :للمسلم عىل أخيه من احلق أن يسلم عليه
إذا لقيه ،ويسمته إذا عطس؛ يقول( :احلمد هلل رب العاملي ال رشيك له) ،ويقول له:
(يرمحك اهلل) ،فيجيبه فيقول لهُّ( :يديكم اهلل ويصلح بالكم)(.)2
[احلديث ]1609 :قال اإلمام الصادق :من قال إذا سمع عاطسا( :احلمد هلل عىل
كل حال ،ما كان من أمر الدنيا واآلخرة ،وصىل اهلل عىل حممد وآله) مل ير يف فمه سوءا(.)3
[احلديث ]1610 :قيل لإلمام الصادق :أسمع العطسة وأنا يف الصالة فأمحد اهلل
وأصيل عىل النبي ؟ قال :نعم ،وإذا عطس أخوك وأنت يف الصالة فقل( :احلمد هلل)
وصل عىل النبي ،وإن كان بينك وبي صاحبك اليم ،صل عىل حممد وآله(.)4
[احلديث ]1611 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه :إذا تزوج أحدكم كيف
يصنع؟ قال :ال أدري ،قال :إذا هم بذلك ،فليصل ركعتي وحيمد اهلل ،ثم يقول :اللهم إين
أريد أن أتزوج ،فقدر ِل من النساء أعفهن ،وأحفظهن ِل يف نفسها ويف ماِل ،وأوسعهن
رزقا ،وأعظمهن بركة ،وقدر ِل ولدا طيبا جتعله خلفا صاحلا يف حيايت وبعد ممايت(.)5

( )1الكايف ،30/6 :هتذيب األحكام.443/7 :

( )4الكايف ،366/3 :هتذيب األحكام.332/2 :

( )2الكايف.653/2 :

( )5الكايف.482/3 :

( )3مكارم األخالق.163/2 :
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[احلديث ]1612 :قال اإلمام الصادق :هنأ ٌ
رجل رجال أصاب ابنا ،فقالُّ :ينئك
الفارس ،فقال له اإلمام احلسن :ما علمك يكون فارسا أو راجال؟ قال :جعلت فداك ،فام
أقول؟ قال :تقول :شكرت الواهب ،وبورك لك يف املوهوب ،وبلغ أشده ،ورزقك بره(.)1
[احلديث ]1613 :قال اإلمام الصادق :تقول عىل العقيقة إذا عققت :بسم اهلل
وباهلل ،اللهم عقيق ٌة عن فالن ،حلمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه ،اللهم اجعله وقاء
آلل حممد(.)2
[احلديث ]1614 :قال اإلمام الصادق :إذا أردت أن تذبح العقيقة قلتَ ﴿ :يا َق ْو يم
ون إي ِّين وجه ُت وج يهي لي َّل يذي َف َطر السامو ي
إي ِّين َب يري ٌء يممَّا ُت ْ ي
رش ُك َ
ات َو ْاألَ ْر َض َحنيي ًفا َو َما َأنَا يم َن
َ َّ َ َ
َ َّ ْ َ ْ َ
ي
املُْ ْ ي ي
اي َو َمم َ يايت هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ َال َ ي
رش َ
يك
رشكيَ ﴾ [األنعامُ ﴿ ،]80-78 :ق ْل إي َّن َص َال ييت َو ُن ُسكي َوحمَ ْ َي َ
ت﴾ [األنعام ]163-162 :وأنا من املسلمي ،اللهم منك ولك ،بسم اهلل واهلل
َل ُه َوبي َذلي َك ُأ يم ْر ُ
أكرب ،اللهم صل عىل حممد وآل حممد ،وتقبل من فالن بن فالن ،وتسمي املولود باسمه ،ثم
تذبح(.)3
[احلديث ]1615 :قال اإلمام الصادق :يقال عند العقيقة :اللهم منك ولك ما
وهبت وأنت أعطيت ،اللهم فتقبل منا عىل سنة نبيك  ،ونستعيذ باهلل من الشيطان
الرجيم ،وتسمي وتذبح ،وتقول :لك سفكت الدماء ،ال رشيك لك ،واحلمد هلل رب
العاملي ،اللهم اخسأ الشيطان الرجيم(.)4
[احلديث ]1616 :قال اإلمام الصادق يف الصبي إذا ختن :يقول :اللهم هذه سنتك
واتباع منا لك ولنبيك ،بمشيئتك وبإرادتك وقضائك ،ألمر
وسنة نبيك صلواتك عليه وآله
ٌ
( )1الكايف ،17/6 :هتذيب األحكام.437/7 :

( )3الكايف ،31/6 :من ال حيرضه الفقيه.487/3 :

( )2الكايف.30/6 :

( )4الكايف.31/6 :
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أنت أردته وقضاء حتمته ،وأمر أنفذته فأذقته حر احلديد يف ختانه وحجامته ،ألمر أنت
أعرف به مني ،اللهم فطهره من الذنوب ،وزد يف عمره ،وادفع اآلفات عن بدنه ،واألوجاع
عن جسمه ،وزده من الغنى ،وادفع عنه الفقر ،فإنك تعلم وال نعلم ..أي رجل مل يقلها عند
ختان ولده ،فليقلها عليه من قبل أن حيتلم ،فإن قاهلا كفي حر احلديد من قتل أو غريه(.)1
[احلديث ]1617 :قال اإلمام الصادق يعزي قوما قد أصيبوا بمصيبة :جرب اهلل
وهنكم ،وأحسن عزاءكم ،ورحم متوفاكم (.)2
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]1618 :قال اإلمام الرضا :إذا أردت التزويج فاستخر وامض ،ثم صل
ركعتي ،وارفع يديك وقل :اللهم إين أريد التزويج ،فسهل ِل من النساء أحسنهن خلقا
وخلقا ،وأعفهن ،وأحفظهن نفسا يف ويف ماِل ،وأكملهن مجاال ،وأكثرهن أوالدا(.)3
[احلديث ]1619 :قال اإلمام الرضا :إذا أردت ذبحه فقل :بسم اهلل وباهلل ،منك
وبك ولك وإليك ،عقيقة فالن بن فالن عىل ملتك ودينك وسنة نبيك حممد  ،بسم اهلل
وباهلل ،واحلمد هلل واهلل أكرب ،إيامنا باهلل ،وثناء عىل رسول اهلل  ،والعصمة بأمره ،والشكر
لرزقه ،واملعرفة لفضله علينا أهل البيت(.)4

( )1من ال حيرضه الفقيه.488/3 :

( )3فقه الرضا :ص .234

( )2من ال حيرضه الفقيه.174/1 :

( )4فقه الرضا :ص .239
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معراج اإلجابة واالستجابة
املعراج السادس من معارج الذكر والدعاء [معراج اإلجابة واالستجابة] ،وإىل هذا
ي ي
يب َدع َْو َة الدَّ ا يع إي َذا
يب ُأ يج ُ
املعراج اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :وإي َذا َس َأ َل َك ع َبادي َعنِّي َفإي ِّين َق ير ٌ
دع ي
َان َف ْل َيست ي
َجي ُبوا يِل َو ْل ُيؤْ يمنُوا ييب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ [البقرة]186 :
َ
ْ
وقد ذكرنا فيه ثالثة نواح مهمة مرتبطة بالدعاء خصوصا ،وهي:
أوال ـ ما ورد حول إجابة اهلل لعباده :حيث ذكرنا األحاديث التي تبي صدق وعد
اهلل بإجابته دعاء من سأله ،وأن تأخر اإلجابة يف بعض األحيان ال يعني عدمها ،بل لكونه
مرتبطا بمصالح معينة ظاهرة أو خفية.
ثانيا ـ ما ورد حول موانع اإلجابة :حيث ذكرنا األحاديث التي تبي الرشوط التي
عىل الداعي مراعاهتا لتتحقق له اإلجابة؛ وهو ما يساهم يف تربيته وتزكيته حتى ال يتهم ربه
بعدم إجابة دعائه ،بل يتهم نفسه بعدم توفري رشوط االستجابة.
ثالثا ـ ما ورد حول أهل اإلجابة :حيث ذكرنا األحاديث التي تذكر صفات من توفر
فيهم القابلية الستجابة الدعاء ،وهو ما جيعل الداعي الذي يريد إجابة دعوته يبذل كل
جهده لتوفريها ،وهو ما جيعل الدعاء مدرسة تربوية وإصالحية ،وليس جمرد وسيلة لتحقيق
املصالح.
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أوال ـ ما ورد حول إجابة اهلل لعباده
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [إجابة
اهلل لعباده] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من وعود اهلل لعباده بإجابة دعواهتم،
ي
وين َأست ي
ْرب َ
ون َع ْن يع َبا َد ييت
َج ْ
ب َل ُك ْم إي َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ي ُ
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :و َق َال َر هب ُك ُم ا ْد ُع ي ْ
ون جهنَّم د ي
اخ يري َن﴾ [غافر]60 :
َس َيدْ ُخ ُل َ َ َ َ َ

ادي َعنِّي َفإي ِّين َق يريب ُأ يجيب دعْو َة الدَّ ا يع إي َذا دع ي
وقوله﴿ :وإي َذا س َأ َل َك يعب ي
َان
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
َ
َ
َف ْل َيست ي
َجي ُبوا يِل َو ْل ُيؤْ يمنُوا ييب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ [البقرة]186 :
ْ
وها إي َّن ْ ي
اإلن َْس َ
ان َل َظ ُلو ٌم
﴿ َوآتَا ُك ْم يم ْن ُك ِّل َما َس َأ ْل ُت ُمو ُه َوإي ْن َت ُعده وا ني ْع َم َت اهللَّي َال ُحت ُْص َ
ار﴾ [إبراهيم]34 :
َك َّف ٌ

احل ِّق َوا َّل يذي َن َيدْ ُع َ
ون
وأخرب عن الفرق بي دعاء اهلل ودعاء غريه ،فقالَ ﴿ :ل ُه َدع َْو ُة ْ َ
ط َك َّفي يه إي َىل املَْ ي
اس ي
ون َهلم بي َِش ٍء إي َّال َكب ي
يي
ي
ي
اء لي َي ْب ُلغَ َفا ُه َو َما ُه َو بي َبالي يغ يه َو َما ُدعَا ُء
ْ
َ
م ْن ُدونه َال َي ْستَجي ُب َ ُ ْ ْ
ا ْلكَافي يري َن إي َّال ييف َض َال ٍ
ل﴾ [الرعد]14 :
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:

[احلديث ]1620 :قال اإلمام عيل :قال رسول اهلل  :ال تعجزوا عن الدعاء؛ فإن
ي
وين َأست ي
ون َع ْن يع َبا َد ييت َس َيدْ ُخ ُل َ
ْرب َ
ون َج َهن ََّم
َج ْ
ب َل ُك ْم إي َّن ا َّلذي َن َي ْس َتك ي ُ
اهلل أنزل عيل﴿ :ا ْد ُع ي ْ
د ي
اخ يري َن﴾ [غافر ،]60 :فقال ٌ
رجل :يا رسول اهلل ،ربنا يسمع الدعاء ،أم كيف ذلك؟ فأنزل
َ
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ادي َعنِّي َفإي ِّين َق يريب ُأ يجيب دعْو َة الدَّ ا يع إي َذا دع ي
اهلل﴿ :وإي َذا س َأ َل َك يعب ي
َان َف ْل َيست ي
َجي ُبوا يِل
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
َ
ْ
َ
َو ْل ُيؤْ يمنُوا ييب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ [البقرة.)1(]186 :
[احلديث ]1621 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :أكثر من الدعاء؛ فإن
الدعاء يرد القضاء املربم(.)2
[احلديث ]1622 :قال رسول اهلل  :الدعاء جندٌ من أجناد اهلل جمندٌ  ،يرد القضاء
بعد أن يربم(.)3
[احلديث ]1623 :عن عبادة بن الصامت ،قال :أيت رسول اهلل  وهو قاعدٌ يف
ظل احلطيم بمكة ،فقيل :يا رسول اهلل ،أيت عىل مال أيب فالن بسيف البحر()4فذهب ،فقال
رسول اهلل  :ما تلف ٌ
مال يف بر وال بحر إال بمنع الزكاة ،فحرزوا أموالكم بالزكاة ،وداووا
مرضاكم بالصدقة ،وادفعوا عنكم طوارق البالء بالدعاء ،فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما مل
ينزل؛ ما نزل يكشفه وما مل ينزل حيبسه(.)5
[احلديث ]1624 :قال رسول اهلل  :خيرج من النار ٌ
رجل فيقول له ربه تعاىل :ما
تعطيني إن أخرجتك؟ فيقول :يا رب أعطيك ما تسألني ،فيقول له :كذبت ،وعزيت قد
سألتك ما هو أهون من ذلك فلم تعطني؛ سألتك أن تسألني فأعطيك ،وتدعوين فأستجيب
لك ،وتستغفرين فأغفر لك(.)6
[احلديث ]1625 :قال رسول اهلل :من أعطي الدعاء مل حيرم اإلجابة؛ ألن اهلل عز
وين َأست ي
ب َل ُك ْم﴾ [غافر.)7(]60 :
َج ْ
وجل يقول﴿ :ا ْد ُع ي ْ
( )1كنز العامل 612/2 :عن احلاكم.

( )5الدعاء للطرباين :ص .31

( )2الفردوس.366/5 :

( )6الفردوس ،512/5 :الدر املنثور 337/8 :عن ابن مردويه.

( )3تاريخ دمشق.8 236/62 :

( )7شعب اإليامن125/6 :؛ الكايف ،65/2 :اخلصال :ص .101

( )4سيف البحر :ساحله.
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[احلديث ]1626 :قال رسول اهلل  :إذا فتح اهلل عىل عبد الدعاء فليدع؛ فإن اهلل
يستجيب له(.)1
[احلديث ]1627 :قال رسول اهلل  :إن اهلل إذا أراد أن يستجيب لعبد ،أذن له يف
الدعاء(.)2
[احلديث ]1628 :قال رسول اهلل  :ما أذن اهلل عز وجل لعبد يف الدعاء حتى
أذن له يف اإلجابة(.)3
[احلديث ]1629 :قال رسول اهلل  :أفضل العبادات الدعاء ،وإذا أذن اهلل للعبد
يف الدعاء فتح له باب الرمحة ،إنه لن ُّيلك مع الدعاء أحدٌ (.)4
[احلديث ]1630 :قال رسول اهلل ( :يقول اهلل عز وجل :من أعظم مني جودا؟!
أكلؤهم يف مضاجعهم كأهنم مل يعصوين ،ومن كرمي أين أقبل توبة التائب حتى كأنه مل يزل
ٌ
أبخيل أنا فيبخلني
تائبا ،من ذا الذي قرع بايب فلم أفتح له؟! من ذا الذي سألني فلم أعطه؟!
عبدي؟!)()5

[احلديث ]1631 :قال رسول اهلل  :قال ربكم عز وجل :ثالث ٌة ،واحد ٌة ِل،
وواحد ٌة لك يا ابن آدم ،وواحد ٌة بيني وبينك؛ فأما التي ِل فتخلص ِل ال ترشك يب شيئا،
وأما التي لك فأحوج ما تكون إىل عملك أوفيكه ،وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعيل
اإلجابة(.)6
[احلديث ]1632 :قال رسول اهلل  :ما رفع قو ٌم أكفهم إىل اهلل عز وجل يسألونه
( )1نوادر االصول ،619/1 :الفردوس.336/1 :

( )5الفردوس.247/5 :

( )2الدر املنثور.673/1 :

( )6عيون األخبار البن قتيبة 277/2 :عن أنس ،املعجم الكبري:

( )3حلية األولياء ،263/3 :الفردوس.86/6 :

.253/6

( )4انضوى إليه :ضوى ،أي مال وانضم إليه.
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شيئا إال كان حقا عىل اهلل أن يضع يف أيدُّيم الذي سألوا(.)1
كريم ،يستحي
حيي ٌ
[احلديث ]1633 :قال رسول اهلل  :إن ربكم ـ تبارك وتعاىل ـ ٌ
من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردمها صفرا(.)2
كريم ،يستحي من العبد املسلم
[احلديث ]1634 :قال رسول اهلل  :إن اهلل جوا ٌد ٌ
إذا دعاه أن يرد يديه صفرا ليس فيهام يش ٌء ،وإذا دعا العبد فأشار بإصبعه ،قال الرب:
أخلص عبدي ،وإذا رفع يديه قال اهلل :إين ألستحي من عبدي أن أرده(.)3
[احلديث ]1635 :قال رسول اهلل  :لو عرفتم اهلل حق معرفته ،لزالت بدعائكم
اجلبال(.)4
[احلديث ]1636 :قال رسول اهلل  :إن العبد ليرشف عىل حاجة من حوائج
الدنيا ،فيذكره اهلل ،فيقول :مالئكتي إن عبدي هذا قد أرشف عىل حاجة من حوائج الدنيا؛
فإن فتحتها له فتحت بابا إىل النار ،ولكن ازووها عنه ،فيصبح العبد عاضا عىل أنامله،
يقول :من سبقني؟ من دهاين؟ وما هي إال رمح ٌة رمحه اهلل هبا(.)5
[احلديث ]1637 :قال رسول اهلل  :يدعو اهلل باملؤمن يوم القيامة ،فيقول:
عبدي ،إين أمرتك أن تدعوين ووعدتك أن أستجبت لك ،فهل كنت تدعوين؟ فيقول :نعم
يا رب ،فيقول :أما إنك مل تدعني بدعوة إال استجيب لك ،فهل ليس دعوتني يوم كذا وكذا
لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول :نعم يا رب ،فيقول :فإين عجلتها لك
يف الدنيا ،ودعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك فلم تر فرجا؟ قال :نعم يا

( )1املعجم الكبري.256/6 :

()4كنز العامل 166/3 :عن ابن السني؛ عواِل الآلِل.132/6 :

( )2أبو داوود ،78/2 :الرتمذي556/5 :؛ مكارم األخالق.22/2 :

( )5حلية األولياء 208/7 :و ،305/3ومشكاة األنوار :ص 516

( )3حلية األولياء.263/3 :

وبحار األنوار.263/67 :
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رب ،فيقول :إين ادخرت لك هبا يف اجلنة كذا وكذا ..قال رسول اهلل  :فال يدع اهلل دعوة
دعا هبا عبده املؤمن إال بي له ،إما أن يكون عجل له يف الدنيا ،وإما أن يكون ادخر له يف
اآلخرة ،فيقول املؤمن يف ذلك املقام :يا ليته مل يكن عجل له يف يشء من دعائه(.)1
[احلديث ]1638 :قال رسول اهلل  :إن الرجل ليطلب احلاجة فيزوُّيا اهلل عنه ملا
هو خري له ،فيتهم الناس ظاملا هلم ،فيقول :من شبعني()2؟)( )3

ٌ

[احلديث ]1639 :قال رسول اهلل  :إذا أراد اهلل أن يصايف عبدا من عبيده صب
معروف ،وقال
ٌ
صوت
عليه البالء صبا ،وثج عليه البالء ثجا ،فإذا دعا قالت املالئكة:
ٌ
جربيل :يا رب هذا عبدك ٌ
فالن يدعوك فاستجب له ،فيقول اهلل تبارك وتعاىل :إين أحب أن
أسمع صوته ،فإذا قال :يا رب ،قال :لبيك عبدي ،ال تدعوين بِشء إال استجبت لك عىل
إحدى ثالث خصال :إما أن أعجل لك ما تسألني ،وإما أن أدخر لك يف اآلخرة ما هو
أفضل منه ،وإما أن أدفع عنك من البالء مثل ذلك(.)4
[احلديث ]1640 :قال رسول اهلل  :إذ دعا أحدكم بدعوة فلم يستجب له ،كتبت
له حسن ٌة(.)5
إثم وال
[احلديث ]1641 :قال رسول اهلل  :ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها ٌ
قطيعة رحم ،إال أعطاه اهلل هبا إحدى ثالث :إما أن تعجل له دعوته ،وإما أن يدخرها له يف
اآلخرة ،وإما أن يرصف عنه من السوء مثلها ..قالوا :إذن نكثر ،قال :اهلل أكثر(.)6
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
( )1احلاكم ،671/1 :حلية األولياء.208/6 :

( )5تاريخ بغداد 205/12 :الرقم .6666

()2املتشبع :املتزين بأكثر مما عنده ،يتكثر بذلك ويتزين بالباطل.

( )6أمحد ،3 37/6 :األدب املفرد :ص  ،213احلاكم ،670/1 :بحار

( )3املعجم الكبري.1 286/11 :

األنوار.366/93 :

( )4مسند زيد :ص 620؛ الدر املنثور 215/7 :عن ابن مردويه.
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[احلديث ]1642 :قال رسول اهلل  :إن البالء يتعلق بي السامء واألرض مثل
القناديل ،فإذا سأل العبد ربه العافية رصف اهلل تعاىل البالء عنه وقد أبرم له إبراما(.)1
[احلديث ]1643 :قال رسول اهلل  :ال يرد القضاء إال الدعاء(.)2
[احلديث ]1644 :قال رسول اهلل  :إن احلذر ال ينجي من القدر ،ولكن ينجي
من القدر الدعاء ،فتقدموا يف الدعاء قبل أن ينزل بكم البالء ،إن اهلل يدفع بالدعاء ما نزل
من البالء وما مل ينزل(.)3
[احلديث ]1645 :قال رسول اهلل  :ال متلوا من الدعاء؛ فإنكم ال تدرون متى
يستجاب لكم(.)4
[احلديث ]1646 :قال رسول اهلل  :ما كان اهلل ليفتح باب الدعاء ويغلق باب
وين َأست ي
ب َل ُك ْم﴾ [غافر.)5(]60 :
َج ْ
اإلجابة؛ ألنه يقول﴿ :ا ْد ُع ي ْ
[احلديث ]1647 :قال رسول اهلل  :مما أعطى اهلل أمتي وفضلهم به عىل سائر
نبي ،وذلك أن اهلل تبارك وتعاىل كان إذا بعث نبيا
األمم أعطاهم ثالث خصال مل يعطها إال ٌ
أمر تكرهه فادعني أستجب لك ،وإن اهلل تعاىل أعطى أمتي ذلك حيث
قال له :إذا أحزنك ٌ
وين َأست ي
ب َل ُك ْم﴾ [غافر.)6(]60 :
َج ْ
يقول﴿ :ا ْد ُع ي ْ
[احلديث ]1648 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :أوصيك بالدعاء؛ فإن
معه اإلجابة ،وبالشكر؛ فإن معه املزيد(.)7
[احلديث ]1649 :قال رسول اهلل  :ما فتح ألحد باب دعاء إال فتح اهلل له فيه
( )1اجلعفريات :ص  ،220مكارم األخالق.10/2 :

( )5تنبيه اخلواطر ،237/2 :هنج البالغة :احلكمة  ،635عدة الداعي:

( )2مكارم األخالق ،7/2 :الدعوات :ص .21

ص .23

( )3الدعوات :ص .286

( )6عدة الداعي :ص  ،35تنبيه اخلواطر.237/2 :

( )4عواِل الآلِل.662/1 :

( )7األماِل للطوس :ص .597
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باب إجابة ،فإذا فتح ألحدكم باب دعاء فليجهد؛ فإن اهلل عز وجل ال يمل حتى متلوا(.)1
[احلديث ]1650 :قال رسول اهلل  :قال اهلل عز وجل :من سألني ـ وهو يعلم أين
أرض وأنفع ـ استجبت له(.)2
[احلديث ]1651 :قال رسول اهلل  :الدعاء سالح املؤمن ،وعامد الدين ،ونور
الساموات واألرض؛ فعليكم بالدعاء وأخلصوا النية(.)3
[احلديث ]1652 :قال رسول اهلل  :ما من مؤمن يدعو بدعوة إال استجيب له؛
فإن مل يعطها يف الدنيا أعطيها يف اآلخرة(.)4
[احلديث ]1653 :قال رسول اهلل  :ما من مؤمن يدعو اهلل إال استجاب له؛ فإما
أن يعجل له يف الدنيا ،أو يؤجل له يف اآلخرة ،وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا ،ما
مل يدع بمأثم(.)5
[احلديث ]1654 :قال رسول اهلل  :إنه سبحانه يبتيل العبد ،حتى يسمع دعاءه
وترضعه(.)6
[احلديث ]1655 :قال اإلمام عيل :كان جربيل عليه السالم ينزل عىل النبي  يف
مرضه الذي قبض فيه ..فقال له جربيل :اعلم ـ يا حممد ـ أن اهلل مل يشدد عليك ،وما من أحد
من خلقه أكرم عليه منك ،ولكنه أحب أن يسمع صوتك ودعاءك ،حتى تلقاه مستوجبا
للدرجة والثواب الذي أعد اهلل لك ،والكرامة والفضيلة عىل اخللق(.)7
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
( )1األماِل للطوس :ص .6

( )4مسند زيد :ص .156

( )2ثواب األعامل :ص .186

( )5عدة الداعي :ص .36

( )3جامع األحاديث للقمي :ص  ،76صحيفة اإلمام الرضا :ص

( )6إرشاد القلوب :ص .168

.225

( )7كشف الغمة.17/1 :
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وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1656 :قال اإلمام عيل :الدعاء يرد القضاء املربم فاختذوه عدة(.)1
[احلديث ]1657 :قال اإلمام عيل :يدعى بالكافر الفقري فيقول :يا ابن آدم ،ما
فعلت فيام أمرتك؟ فيقول :ابتليتني ببالء الدنيا حتى أنسيتني ذكرك وشغلتني عام خلقتني
له ،فيقول له :فهال دعوتني فأرزقك ،وسألتني فأعطيك ،فإن قال :يا رب نسيت ،هلك،
وإن قال :مل أدر ما أنت ،هلك ،فيقول له :لو تعلم ما لك عندي لبكيت كثريا(.)2
[احلديث ]1658 :قال اإلمام عيل :من قرع باب اهلل فتح له(.)3
[احلديث ]1659 :قال اإلمام عيل :من استأذن عىل اهلل أذن له(.)4
[احلديث ]1660 :قال اإلمام عيل :من دعا اهلل أجابه(.)5
[احلديث ]1661 :قال اإلمام عيل :من توكل عىل اهلل كفاه ،ومن سأله أعطاه(.)6
[احلديث ]1662 :قال اإلمام عيل :إن كرم اهلل سبحانه ال ينقض حكمته ،فلذلك
ال يقع اإلجابة يف كل دعوة(.)7
[احلديث ]1663 :قال اإلمام عيل :ربام سألت الِشء فلم تعطه وأعطيت خريا
منه(.)8
[احلديث ]1664 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله :ربام سألت الِشء فال تؤتاه،
خري لك ،فلرب أمر قد طلبته فيه
وأوتيت خريا منه عاجال أو آجال ،أو رصف عنك ملا هو ٌ
( )1اخلصال :ص .620

( )5غرر احلكم :ح  ،9100عيون احلكم واملواعظ :ص .625

( )2تفسري القمي.288/2 :

( )6هنج البالغة :اخلطبة  ،90غرر احلكم :ح .8073

( )3غرر احلكم :ح  ،8292عيون احلكم واملواعظ :ص .667

( )7غرر احلكم :ح  ،3678عيون احلكم واملواعظ :ص .151

( )4غرر احلكم :ح  ،8291عيون احلكم واملواعظ :ص .667

( )8غرر احلكم :ح  ،5371عيون احلكم واملواعظ :ص .267
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هالك دينك لو أوتيته ،فلتكن مسألتك فيام يبقى لك مجاله ،وينفى عنك وباله ،فاملال ال يبقى
لك وال تبقى له(.)1
[احلديث ]1665 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله :ال يقنطنك إبطاء إجابته؛ فإن
العطية عىل قدر النية ،وربام أخرت عنك اإلجابة ،ليكون ذلك أعظم ألجر السائل ،وأجزل
لعطاء اآلمل(.)2
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1666 :قال اإلمام السجاد :الدعاء يدفع البالء النازل وما مل ينزل(.)3
[احلديث ]1667 :قال اإلمام السجاد :إن الدعاء يرد القضاء ،ينقضه كام ينقض
السلك وقد أبرم إبراما(.)4
[احلديث ]1668 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة الراجي( :إهلي من الذي نزل بك
ملتمسا قراك فام قريته؟! ومن الذي أناخ ببابك مرجتيا نداك فام أوليته؟! أحيسن أن أرجع
عن بابك باخليبة مرصوفا ولست أعرف سواك موىل باإلحسان موصوفا؟!)()5

[احلديث ]1669 :قال اإلمام السجاد يف زيارة أمي اهلل :اللهم إن أصوات الداعي
إليك صاعدةٌ ،وأبواب اإلجابة هلم مفتح ٌة ،ودعوة من ناجاك مستجاب ٌة(.)6
[احلديث ]1670 :قال اإلمام السجاد يف دعائه( :يا من ال تبدل حكمته
الوسائل()8())7

( )1هنج البالغة :الكتاب  ،31حتف العقول :ص .75

( )6كامل الزيارات :ص .93

( )2هنج البالغة :الكتاب .31

( )7واملعنى أن حكمته تعاىل إذا اقتضت وقوع أمر أو عدم وقوعه فال

( )3الكايف.669/2 :

بد من حتقق ما اقتضته حكمته ،وال تغري ذلك الوسائل من األعامل التي

( )4الكايف ،669/2 :مكارم األخالق.12/2 :

يتوسل هبا إليه كالدعاء وغريه.

( )5بحار األنوار144/94 :

( )8الصحيفة السجادية :ص .57

414

[احلديث ]1671 :قال اإلمام السجاد :املؤمن من دعائه عىل ثالث :إما أن يدخر
له ،وإما أن يعجل له ،وإما أن يدفع عنه بال ٌء يريد أن يصيبه(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1672 :قال اإلمام الباقر لبعض أصحابه :أال أدلك عىل يشء مل يستثن
فيه رسول اهلل ؟ قيل :بىل ،قال :الدعاء ،يرد القضاء وقد أبرم إبراما (وضم أصابعه)()2

[احلديث ]1673 :قال اإلمام الباقر :إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ إذا أحب عبدا غته
بالبالء غتا ،وثجه بالبالء ثجا ،فإذا دعاه قال :لبيك عبدي ،لئن عجلت لك ما سألت إين
خري لك(.)3
عىل ذلك
ٌ
لقادر ،ولئن ادخرت لك فام ادخرت لك فهو ٌ
[احلديث ]1674 :قال اإلمام الباقر :إن اهلل عز وجل يعطي الدنيا من حيب
ويبغض ،وال يعطي اآلخرة إال من أحب ،وإن املؤمن ليسأل ربه موضع سوط من الدنيا
فال يعطيه ،ويسأله اآلخرة فيعطيه ما شاء ،ويعطي الكافر من الدنيا قبل أن يسأله ما شاء،
ويسأله موضع سوط يف اآلخرة فال يعطيه إياه(.)4
[احلديث ]1675 :عن أمحد بن حممد ،قال :قلت أليب احلسن (اإلمام الكاظم):
جعلت فداك ،إين قد سألت اهلل حاجة منذ كذا وكذا سنة ،وقد دخل قلبي من إبطائها يش ٌء،
فقال :يا أمحد ،إياك والشيطان أن يكون له عليك ٌ
سبيل حتى يقنطك ،إن اإلمام الباقر كان
يقول :إن املؤمن يسأل اهلل عز وجل حاجة ،فيؤخر عنه تعجيل إجابته حبا لصوته واستامع
خري هلم مما
نحيبه .ثم قال :واهلل ،ما أخر اهلل عز وجل عن املؤمني ما يطلبون من هذه الدنيا ٌ
عجل هلم فيها ،وأي يشء الدنيا؟ إن اإلمام الباقر كان يقول :ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه

( )1حتف العقول :ص .280

( )3الكايف.253/2 :

( )2الكايف ،670/2 :عدة الداعي :ص .13

( )4فضائل الشيعة :ص  ،71التمحيص :ص .51
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يف الرخاء نحوا من دعائه يف الشدة ،ليس إذا أعطي فرت ،فال متل الدعاء؛ فإنه من اهلل عز
وجل بمكان ،وعليك بالصرب ،وطلب احلالل ،وصلة الرحم ،وإياك ومكاشفة الناس؛ فإنا
أهل البيت نصل من قطعنا ،ونحسن إىل من أساء إلينا ،فنرى واهلل يف ذلك العاقبة احلسنة..
إن صاحب النعمة يف الدنيا إذا سأل فأعطي ،طلب غري الذي سأل ،وصغرت النعمة يف
عينه ،فال يشبع من يشء ،وإذا كثرت النعم ،كان املسلم من ذلك عىل خطر؛ للحقوق التي
جتب عليه ،وما خياف من الفتنة فيها ،أخربين عنك ،لو أين قلت لك قوال ،أكنت تثق به
مني؟ فقلت له :جعلت فداك! إذا مل أثق بقولك فبمن أثق ،وأنت حجة اهلل عىل خلقه؟ قال:
فكن باهلل أوثق ،فإنك عىل موعد من اهلل ،أليس اهلل عز وجل يقول﴿ :وإي َذا س َأ َل َك يعب ي
ادي
َ
َ َ
َان﴾ [البقرة ،]186 :وقالُ ﴿ :ق ْل يا يعب ي
َعنِّي َفإي ِّين َق يريب ُأ يجيب دعْو َة الدَّ ا يع إي َذا دع ي
اد َي ا َّل يذي َن
َ َ
َ
ُ َ َ
ٌ

ي
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف يس يه ْم َال َت ْقنَ ُطوا يم ْن َر ْمح يَة اهللَّي إي َّن اهللََّ َيغ يْف ُر ه
ور
الذ ُن َ
وب َمجي ًعا إي َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ُ
َأ ْ َ
ي
ي ي
ي
ي
ي
يم﴾ [البقرة:
يم﴾ [الزمر ،]53 :وقالَ ﴿ :واهللَُّ َيعدُ ُك ْم َمغْف َر ًة منْ ُه َو َف ْض ًال َواهللَُّ َواس ٌع عَل ٌ
الرح ُ
َّ

مغفور
]268؟ فكن باهلل عز وجل أوثق منك بغريه ،وال جتعلوا يف أنفسكم إال خريا؛ فإنه
ٌ
لكم(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1676 :قال اإلمام الصادق :إن الدعاء يرد القضاء وقد نزل من السامء
وقد أبرم إبراما(.)2
[احلديث ]1677 :سئل اإلمام الصادق عن قول النبي  يف احلبة السوداء ،فقال:
قد قال ذلك .قيل :وما قال؟ قال :فيها شفا ٌء من كل داء إال السام ـ يعني املوت ..ثم قال

( )1الكايف ،688/2 :قرب اإلسناد :ص .385

( )2الكايف ،669/2 :مكارم األخالق.237/2 :
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للسائل :أال أدلك عىل ما مل يستثن فيه رسول اهلل ؟ قيل :بىل ،قال :الدعاء؛ فإنه يرد
القضاء وقد أبرم إبراما (وضم أصابعه من كفيه مجيعا ومجعهام مجيعا واحدة إىل األخرى)()1

[احلديث ]1678 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ي ْم ُحو اهللَُّ َما َي َشا ُء
َو ُي ْثبي ُت َو يعنْدَ ُه ُأ هم ا ْلكيت ي
كتاب يمحو اهلل فيه ما يشاء
َاب﴾ [الرعد ،]39 :فقال :إن ذلك الكتاب
ٌ
مكتوب عليه :الذي يرد به
ويثبت ،فمن ذلك الذي يرد الدعاء القضاء ،وذلك الدعاء
ٌ
القضاء ،حتى إذا صار إىل أم الكتاب مل يغن الدعاء فيه شيئا(.)2
[احلديث ]1679 :قال اإلمام الصادق :من مل يسأل اهلل عز وجل من فضله فقد
افتقر(.)3
[احلديث ]1680 :قال اإلمام الصادق :أكثروا من أن تدعوا اهلل؛ فإن اهلل حيب من
مصري دعاء املؤمني
عباده املؤمني أن يدعوه ،وقد وعد اهلل عباده املؤمني باالستجابة ،واهلل
ٌ
يوم القيامة هلم عمال يزيدهم به يف اجلنة(.)4
[احلديث ]1681 :قال اإلمام الصادق :الدعاء كهف اإلجابة ،كام أن السحاب
كهف املطر(.)5
[احلديث ]1682 :قال اإلمام الصادق :كان فيام ناجى اهلل عز وجل به موسى عليه
السالم أن قال له :يا ابن عمران ،هب ِل من قلبك اخلشوع ،ومن بدنك اخلضوع ،ومن
عينيك الدموع يف ظلم الليل ،وادعني؛ فإنك جتدين قريبا جميبا(.)6
[احلديث ]1683 :قال اإلمام الصادق :فيام وعظ اهلل عز وجل به عيسى عليه

( )1دعائم اإلسالم.136/2 :

( )4الكايف.7/8 :

( )2تفسري العيايش.220/2 :

( )5الكايف ،671/2 :مكارم األخالق.9/2 :

( )3الكايف ،667/2 :عدة الداعي :ص .23

( )6األماِل للصدوق :ص .638
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حمب؛ فإين أسمع السامعي،
السالم :يا عيسى ،ابغني عند وسادك جتدين ،وادعني وأنت ِل ٌ
أستجيب للداعي إذا دعوين(.)1
[احلديث ]1684 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه :ادع وال تقل :إن األمر قد
فرغ منه ،إن عند اهلل عز وجل منزلة ال تنال إال بمسألة ،ولو أن عبدا سد فاه ومل يسأل مل
يعط شيئا ،فسل تعط ..إنه ليس من باب يقرع إال يوشك أن يفتح لصاحبه(.)2
[احلديث ]1685 :قال اإلمام الصادق يف بعض أدعيته :يا من ال خييب سائله ،وال
ينقص نائله(.)3
[احلديث ]1686 :قال اإلمام الصادق :أوحى اهلل عز وجل إىل آدم :إين سأمجع لك
الكالم يف أربع كلامت .قال :يا رب وما هن؟ قال :واحد ٌة ِل ،وواحد ٌة لك ،وواحد ٌة فيام
بيني وبينك ،وواحد ٌة فيام بينك وبي الناس ،قال :يا رب ،بينهن ِل حتى أعلمهن ،قال :أما
التي ِل فتعبدين ال ترشك يب شيئا ،وأما التي لك فأجزيك بعملك أحوج ما تكون إليه ،وأما
التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعيل اإلجابة ،وأما التي بينك وبي الناس فرتض للناس
ما ترض لنفسك ،وتكره هلم ما تكره لنفسك(.)4
[احلديث ]1687 :قال اإلمام الصادق يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف ْل َيست ي
َجي ُبوا يِل َو ْل ُيؤْ يمنُوا ييب
ْ
َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ [البقرة :]186 :يعلمون أين أقدر عىل أن أعطيهم ما يسألون(.)5
[احلديث ]1688 :قال اإلمام الصادق :إن الرب لييل حساب املؤمن ،فيقول:
تعرف هذا احلساب؟ فيقول :ال يا رب ،فيقول :دعوتني يف ليلة كذا وكذا ،يف ساعة كذا

( )1الكايف ،131/8 :تنبيه اخلواطر.163/2 :

( )4الكايف.166/2 :

( )2الكايف.666/2 :

( )5تفسري العيايش.83/1 :

( )3هتذيب األحكام.276/5 :
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وكذا ،فذخرهتا لك ،قال :فام ترى من عطية ثواب اهلل؟ يقول :يا رب ،ليت أنك مل تكن
عجلت ِل شيئا وادخرته ِل(.)1
وين َأست ي
ب َل ُك ْم﴾
َج ْ
[احلديث ]1689 :قيل لإلمام الصادق :إن اهلل تعاىل قال﴿ :ا ْد ُع ي ْ
[غافر ،]60 :وقد نرى املضطر يدعوه فال جياب له ،واملظلوم يستنرصه عىل عدوه فال ينرصه؟..
قال :وحيك! ما يدعوه أحدٌ إال استجاب له؛ أما الظامل فدعاؤه مردو ٌد إىل أن يتوب إىل اهلل،
وأما املحق فإنه إذا دعاه استجاب له ،ورصف عنه البالء من حيث ال يعلمه ،أو ادخر له
ثوابا جزيال ليوم حاجته إليه ،وإن مل يكن األمر الذي سأل العبد خريا له إن أعطاه أمسك
أصواب ذلك أم خط ٌأ ،وقد
عنه ،واملؤمن العارف باهلل ربام عز عليه أن يدعوه فيام ال يدري
ٌ
يسأل العبد ربه إهالك من مل تنقطع مدته ،ويسأل املطر وقتا ولعله أوان ال يصلح فيه املطر؛
ألنه أعرف بتدبري ما خلق من خلقه ،وأشباه ذلك كثريةٌ ،فافهم هذا(.)2
[احلديث ]1690 :قيل لإلمام الصادق :يستجاب للرجل الدعاء ،ثم يؤخر؟ قال:
نعم ،عرشين سنة(.)3
[احلديث ]1691 :قال اإلمام الصادق :إن املؤمن ليدعو ،فيؤخر إجابته إىل يوم
اجلمعة(.)4
[احلديث ]1692 :قيل لإلمام الصادق :ربام دعا الرجل بالدعاء فاستجيب له ،ثم
أخر ذلك إىل حي؟ فقال :نعم ،قيل :ومل ذاك؟ ليزداد من الدعاء؟ قال :نعم(.)5
[احلديث ]1693 :قيل لإلمام الصادق :ما أصاب املؤمن من بالء فبذنب؟ قال :ال،

( )1التمحيص :ص .65

( )4الكايف.690/2 :

( )2االحتجاج.228/2 :

( )5الكايف ،689/2 :عدة الداعي :ص .189

( )3الكايف ،689/2 :عدة الداعي :ص .189
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ولكن ليسمع أنينه وشكواه ودعاؤه ،الذي يكتب له باحلسنات ،وحتط عنه السيئات،
وتدخر له يوم القيامة(.)1
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1694 :قال اإلمام الكاظم :عليكم بالدعاء؛ فإن الدعاء هلل والطلب إىل
اهلل يرد البالء وقد قدر وقيض ومل يبق إال إمضاؤه ،فإذا دعي اهلل عز وجل وسئل رصف
البالء رصفه(.)2
[احلديث ]1695 :قال اإلمام الكاظم :إن الدعاء يرد ما قد قدر وما مل يقدر ،قيل:
ما قد قدر عرفته ،فام مل يقدر؟ قال :حتى ال يكون(.)3
[احلديث ]1696 :قال اإلمام الكاظم :قال قو ٌم للصادق :ندعو فال يستجاب لنا،
قال :ألنكم تدعون من ال تعرفونه(.)4

( )1املؤمن :ص  ،26عدة الداعي :ص .260

( )3الكايف ،669/2 :عدة الداعي :ص .12

( )2الكايف ،670/2 :فالح السائل :ص .76

( )4التوحيد :ص .288
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ثانيا ـ ما ورد حول موانع اإلجابة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
[موانع اإلجابة] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من أن اهلل تعاىل مع كرمه وفضله
وجوده إال أنه أخرب عن عدم استجابته دعاء من ال يستحق ذلك ،ردعا وتربية له ،كام قال
تعاىل عن عدم استجابته ألهل جهنم﴿ :و َق َال ا َّل يذين ييف الن ي ي
ف
خي ِّف ْ
خلزَ ن يَة َج َهن ََّم ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ُ َ
َّار َ
َ
َ
َك َت ْأتيي ُكم رس ُل ُكم بيا ْلبين ي
َعنَّا َي ْو ًما يم َن ا ْل َع َذ ي
اب َقا ُلوا َأ َو َمل ْ ت ُ
َات َقا ُلوا َب َىل َقا ُلوا َفا ْد ُعوا َو َما
ْ ُ ُ ْ َ ِّ
ُدعَاء ا ْلكَافي يري َن إي َّال ييف َض َال ٍ
ل﴾ [غافر]50-49 :
ُ
وقال عن املفرطي واملقرصين الذين يرتكون العمل طيلة حياهتم ،ثم يطلبون أن
ت َق َال رب ار يجع ي
ون َل َع ِّيل َأع َْم ُل
يؤجلوا عند حضور الوفاةَ ﴿ :حتَّى إي َذا َجا َء َأ َحدَ ُه ُم املَْ ْو ُ
َ ِّ ْ ُ
ي
ْت ك ََّال إي َّهنَا كَلي َم ٌة ُه َو َقائي ُل َها َو يم ْن َو َرائي يه ْم َب ْرزَ ٌخ إي َىل َي ْو يم ُي ْب َع ُث َ
ون﴾ [املؤمنون:
احلا في َيام ت ََرك ُ
َص ً
]100-99

ومثل ذلك ذكر القرآن الكريم بعض املحرمات املرتبطة بالدعاء ،ومنها االعتداء يف
ي
ي
ن﴾ [األعراف]55 :
ب املُْ ْعتَدي َ
َرضعًا َو ُخ ْف َي ًة إي َّن ُه َال ُحي ه
الدعاء ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ت َ ه
وقد ذكر نامذج عنه ،ومنها قول ذلك املرشك املستكرب﴿ :الله َّم إي ْن ك َ
احل َّق
َان َه َذا ُه َو ْ َ
ي

ي ي

ي

ي

ي

ي

ي

ي

الس َامء َأ يو ائْتنَا بي َع َذ ٍ
اب َألي ٍ
م﴾ [األنفال]32 :
م ْن عنْد َك َف َأ ْمط ْر َع َل ْينَا ح َج َار ًة م َن َّ
ي

أو ذلك الذي ذكره اهلل تعاىل ،فقالَ ﴿ :س َأ َل َسائي ٌل بي َع َذ ٍ
اب َو ياق ٍع لي ْلكَافي يري َن َل ْي َس َل ُه

ع﴾ [املعارج]2 ،1 :
َداف ٌ

﴿و َي ْس َت ْع يج ُلون ََك بيا ْل َع َذ ي
اب َو َل ْوال َأ َج ٌل ُم َس ًّمى
أو أولئك الذين قال اهلل تعاىل فيهمَ :
اب َو َل َي ْأتي َين َُّه ْم َب ْغ َت ًة َو ُه ْم ال َي ْش ُع ُر َ
َج ْل
﴿و َقا ُلوا َر َّبنَا ع ِّ
ون﴾ [العنكبوت ،]53:وقالَ :
جلا َء ُه ُم ا ْل َع َذ ُ
ََ
َلنَا يق َّطنَا َقب َل يو يم ْي
احل َس ي
اب﴾ [ص]16:
ْ َْ
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ولذلك؛ فإن الدعاء مثل القرآن الكريم ،قد يكون دواء ،وقد يكون داء ،وقد يكون
نورا ،وقد يكون ظلمة ،كام قال رسول اهلل ( :رب تال للقرآن والقرآن يلعنه)()1

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1697 :قال رسول اهلل  :ثالث ٌة يدعون اهلل فال يستجاب هلمٌ :
رجل
ٌ
ورجل كان له عىل رجل ٌ
ٌ
ورجل
مال فلم يشهد عليه،
كانت حتته امرأ ٌة سيئ ٌة فلم يطلقها،
الس َف َها َء َأ ْم َوا َل ُك ُم﴾ [النساء.)2( ]5 :
آتى سفيها ماله ،وقد قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و َال ُتؤْ ُتوا ه
[احلديث ]1698 :قال رسول اهلل  :من أكل لقمة من حرام مل تقبل له صال ٌة
أربعي ليلة ،ومل يستجب له دعو ٌة أربعي صباحا(.)3
[احلديث ]1699 :قال رسول اهلل  :أطب كسبك تستجب دعوتك؛ فإن الرجل
يرفع اللقمة إىل فيه من حرام ،فام تستجاب له دعو ٌة أربعي يوما(.)4
طيب ال يقبل إال طيبا،
[احلديث ]1700 :قال رسول اهلل  :أُّيا الناس ،إن اهلل ٌ
وإن اهلل أمر املؤمني بام أمر به املرسلي ،فقال﴿ :يا َأُّيا الرس ُل ُك ُلوا يمن ال َّطيب ي
ات َواع َْم ُلوا
َ ِّ َ
َ هَ ه ُ
ون عَلييم﴾ [املؤمنون ،]51 :وقال﴿ :يا َأُّيا ا َّل يذين آمنُوا ُك ُلوا يمن َطيب ي
ي
احلا إي ِّين بي َام َت ْع َم ُل َ
ات َما
ْ ِّ َ
َ َ
ٌ
َص ً
َ هَ
َرزَ ْقنَا ُك ْم َو ْاش ُك ُروا هللَّي إي ْن ُكنْ ُت ْم إي َّيا ُه َت ْع ُبدُ َ
ون﴾ [البقرة ،]172 :ثم ذكر :الرجل يطيل السفر
أشعث أغرب يمد يديه إىل السامء :يا رب يا رب ،ومطعمه حرا ٌم ،ومرشبه حرا ٌم ،وملبسه
( )1ابن أيب حاتم يف تفسريه ج 6:ص.2017:
( )2احلاكم ،331/2 :السنن الكربى.7 267/10 :

( )3الفردوس591/3 :؛ بحار األنوار.316/66 :
( )4مكارم األخالق20/2 :؛ الفردوس.363/5 :

422

حرا ٌم ،وغذي باحلرام ،فأنى يستجاب لذلك(.)1
[احلديث ]1701 :قال رسول اهلل  :ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة ،واعلموا
أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله(.)2
حتم عىل اهلل أن ال يستجيب دعوة مظلوم
[احلديث ]1702 :قال رسول اهلل ٌ :
وألحد قبله مثل مظلمته(.)3
[احلديث ]1703 :قال رسول اهلل  :ال تظلموا فتدعوا فال يستجاب لكم،
وتستسقوا فال تسقوا ،وتستنرصوا فال تنرصوا(.)4
[احلديث ]1704 :قال رسول اهلل  يف اخلمر( :من وضعها عىل كفه مل تقبل له
دعوةٌ ،ومن أدمن عىل رشهبا سقي من اخلبال()6 ())5

[احلديث ]1705 :قال رسول اهلل  :يا أُّيا الناس ،إن اهلل عز وجل يقول :مروا
باملعروف ،واهنوا عن املنكر من قبل أن تدعوين فال أجيبكم ،وتسألوين فال أعطيكم،
وتستنرصوين فال أنرصكم(.)7
[احلديث ]1706 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل عز وجل :ما من خملوق يعتصم
بمخلوق دوين إال قطعت أسباب الساموات وأسباب األرض من دونه؛ فإن سألني مل أعطه،
وإن دعاين مل أجبه ،وما من خملوق يعتصم يب دون خلقي إال ضمنت الساموات واألرض
رزقه؛ فإن دعاين أجبته ،وإن سألني أعطيته ،وإن استغفرين غفرت له(.)8

( )1مسلم ،703/2 :الرتمذي ،220/5 :أمحد.220/3 :

( )5اخلبال عصارة أهل النار.

( )2الرتمذي ،517/5 :احلاكم671/1 :؛ فالح السائل :ص ،99

( )6املعجم الكبري.376/19 :

الدعوات :ص .30

( )7أمحد ،0 506/9 :السنن الكربى.160/10 :

( )3كنز العامل 503/3 :عن ابن عدي يف الكامل.

( )8األماِل للطوس :ص  ،585تنبيه اخلواطر76/2 :؛ كنز العامل:

( )4جممع الزوائد 623/5 :عن الطرباين يف املعجم األوسط.

 703/3عن العسكري.
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[احلديث ]1707 :قال رسول اهلل  :أوحى اهلل عز وجل إىل موسى :إن قومك
بنوا مساجدهم ،وخربوا قلوهبم ،وتسمنوا كام تسمن اخلنازير يوم ذبحها ،وإين نظرت إليهم
فلعنتهم ،فال أستجيب هلم وال أعطيهم مسألتهم(.)1
[احلديث ]1708 :قال رسول اهلل  :تفتح أبواب السامء نصف الليل ،فينادي
مناد :هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ ..فال
عشار(.)2
مسلم يدعو بدعوة إال استجاب اهلل له ،إال زاني ٌة أو
يبقى
ٌ
ٌ
[احلديث ]1709 :قال رسول اهلل  :من مل يطلب طعمه فال عليه أن ال يكثر
الدعاء(.)3
[احلديث ]1710 :قال رسول اهلل  :ثالث ٌة ال جييبهم ربك عز وجلٌ :
رجل نزل
ٌ
ٌ
ورجل أرسل دابته ثم جعل يدعو اهلل أن
ورجل نزل عىل طريق السبيل،
بيتا خربا،
حيبسها(.)4
[احلديث ]1711 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل يستجيب للمظلومي ،ما مل
يكونوا أكثر من الظاملي ،فإذا كانوا أكثر من الظاملي فال يستجيب هلم(.)5
[احلديث ]1712 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل عز وجل :من مل يقبل من عبادي
امليسور ،ومل يدع املعسور ،مل أنفس كربته ،ومل أسمع دعاءه ،ومل أستجب له(.)6
[احلديث ]1713 :قال رسول اهلل  :يستجاب ألحدكم ما مل يعجل؛ يقول:
دعوت فلم يستجب ِل(.)7
( )1الفردوس.162/1 :

( )5الفردوس.169/1 :

( )2املعجم الكبري.59/9 :

( )6الفردوس.261/5 :

( )3كنز العامل 12/6 :عن الديلمي.

( )7البخاري ،۲۳۳5/5 :مسلم۲۰۹5/4 :؛ مكارم األخالق:

( )4تاريخ دمشق.669/36 :

.۱5۸/۲
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[احلديث ]1714 :قال رسول اهلل  :ما من عبد يرفع يديه حتى يبدو إبطه ،يسأل
اهلل مسألة ،إال آتاها إياه ما مل يعجل ،قالوا :يا رسول اهلل ،وكيف عجلته؟ قال :يقول :قد
سألت وسألت ومل أعط شيئا(.)1
[احلديث ]1715 :قال رسول اهلل  :ال يزال العبد بخري ما مل يستعجل ،قالوا :يا
رسول اهلل كيف يستعجل؟ قال :يقول :دعوت ريب فلم يستجب ِل(.)2
[احلديث ]1716 :قال رسول اهلل  :ال يزال يستجاب للعبد ما مل يدع بإثم أو
قطيعة رحم ما مل يستعجل ،قيل :يا رسول اهلل ،ما االستعجال؟ قال :يقول :قد دعوت ،وقد
دعوت ،فلم أر يستجيب ِل ،فيستحرس عند ذلك ويدع الدعاء(.)3
[احلديث ]1717 :قال رسول اهلل  :ما من أحد يدعو اهلل بِشء إال استجاب له؛
إما أن يعجله وإما أن يكفر عنه من خطاياه بمثل ما دعا ،ما مل يدع بإثم أو قطيعة رحم ،أو
يستعجل ،قيل :يا رسول اهلل! وكيف يستعجل؟ قال :يقول :دعوت ريب فلم يستجب ِل،
أو ما أغنيت شيئا(.)4
[احلديث ]1718 :قال رسول اهلل  :ما من مؤمن ينصب وجهه إىل اهلل يسأل
مسألة ،إال أعطاه إياها ،إما عجلها له يف الدنيا ،وإما ذخرها له يف اآلخرة ،ما مل يعجل،
قالوا :يا رسول اهلل ،وما عجلته؟ قال :يقول :دعوت ودعوت ،وال أراه يستجاب ِل(.)5
[احلديث ]1719 :قال رسول اهلل  :ال يقول أحدكم :قد دعوت فلم يستجب

( )1الرتمذي.۳4۸/5 :

( )3مسلم ،۲۰۹6/4 :السنن الكربى ،4۹۲/۳ :األدب املفرد :ص

( )2أمحد۳۸5/4 :وص  ،۷ 4۲۰املعجم األوسط 65/۳ :و،۱۰۰/6؛

.۱۹۷

تنبيه اخلواطر ،6/۱ :إرشاد القلوب :ص .۱۸4

( )4مسند إسحاق بن راهويه.۳۲۱/۱ :
( )5األدب املفرد :ص  ،۲۱۳شعب اإليامن.4۷/۲ :
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ِل(.)1
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1720 :قال رسول اهلل  :مخس ٌة ال يستجاب هلمٌ :
رجل جعل اهلل بيده
ٌ
ورجل أبق مملوكه ثالث مرات
طالق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ،ومل خيل سبيلها،
ٌ
ٌ
ورجل
ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ومل يرسع املِش حتى سقط عليه،
ومل يبعه،
ٌ
ورجل جلس يف بيته وقال :اللهم ارزقني ومل يطلب(.)2
أقرض رجال ماال فلم يشهد عليه،
[احلديث ]1721 :قيل لرسول اهلل  :أحب أن يستجاب دعائي ،فقال :طهر
مأكلك ،وال تدخل بطنك احلرام(.)3
[احلديث ]1722 :قال رسول اهلل  :من رسه أن يستجاب دعوته فليطيب
كسبه(.)4
[احلديث ]1723 :عن ابن عباس ،قال :تليت هذه اآلية عند رسول اهلل َ ﴿ :يا
َّاس ُك ُلوا يممَّا ييف ْاألَ ْر ي
ض َح َال ًال َط ِّي ًبا﴾ [البقرة ،]168 :فقام سعد بن أيب وقاص ،فقال :يا
َأ ه َُّيا الن ُ
رسول اهلل ،ادع اهلل أن جيعلني مستجاب الدعوة ،فقال له النبي  :يا سعد ،أطب مطعمك
تكن مستجاب الدعوة ،والذي نفس حممد بيده ،إن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه،
ما يتقبل منه ٌ
عمل أربعي يوما ،وأيام عبد نبت حلمه من السحت والربا فالنار أوىل به(.)5
[احلديث ]1724 :قال رسول اهلل  يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا َأن يْف ُقوا
يمن َطيب ي
ات َما ك ََس ْب ُت ْم َو يممَّا َأ ْخ َر ْجنَا َل ُك ْم يم َن ْاألَ ْر ي
يث يمنْ ُه ُتن يْف ُق َ
اخلَبي َ
ض َو َال َت َي َّم ُموا ْ
ون َو َل ْس ُت ْم
ْ ِّ َ

( )1حلية األولياء.۲6۰/۷ :

( )4اجلعفريات :ص .65

( )2اخلصال :ص .299

( )5املعجم األوسط.311/6 :

( )3عدة الداعي :ص .128
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آخ يذ ي
بي ي
يه إي َّال َأ ْن ُتغ يْم ُضوا في ييه َوا ْع َل ُموا َأ َّن اهللََّ غَني ٌّي َمحييدٌ ﴾ [البقرة :]267 :إن أحدهم يرفع يديه
إىل السامء ويقول :يا رب يا رب ،ومطعمه من حرام ،ومكسبه من حرام ،وغذي من حرام،
فأنى يستجاب هلذا! وأي عمل يقبل هلذا وهو ينفق فيه من غري حل(.)1
[احلديث ]1725 :قال رسول اهلل  :إن أحدكم لريفع يديه إىل السامء ،فيقول :يا
رب يا رب ،ومطعمه حرا ٌم وملبسه حرا ٌم ،فأي دعاء يستجاب هلذا! وأي عمل يقبل منه
وهو ينفق من غري حل! إن حج حج حراما ،وإن تصدق تصدق بحرام ،وإن تزوج تزوج
طيب ال يقبل إال الطيب ،وقد
بحرام ،وإن صام أفطر عىل حرام ..فيا وحيه! ما علم أن اهلل ٌ
قال يف كتابه﴿ :إين ََّام َي َت َق َّب ُل اهللَُّ يم َن املُْ َّت يقيَ ﴾ [املائدة.)2( ]27 :
[احلديث ]1726 :قال رسول اهلل  :إن العبد لريفع يده إىل اهلل ومطعمه حرا ٌم؛
فكيف يستجاب له وهذا حاله(.)3
[احلديث ]1727 :قال رسول اهلل  يف احلديث القدس :منك الدعاء وعيل
اإلجابة؛ فال حتتجب عني دعوةٌ ،إال دعوة آكل احلرام(.)4
[احلديث ]1728 :قال رسول اهلل  :الدعاء مع حضور القلب ال يرد(.)5
[احلديث ]1729 :قال رسول اهلل  :ال يقبل اهلل دعاء قلب ساه(.)6
ٌ
زمان ختبث فيه رسائرهم،
[احلديث ]1730 :قال رسول اهلل  :سيأيت عىل الناس
وحتسن فيه عالنيتهم طمعا يف الدنيا ،ال يريدون به ما عند رهبم ،يكون دينهم رياء ال
خوف ،يعمهم اهلل بعقاب فيدعونه دعاء الغريق فال يستجيب هلم(.)7
ٌ
خيالطهم
( )1تنبيه اخلواطر.226/2 :

( )5تنبيه اخلواطر.118/2 :

( )2إرشاد القلوب :ص .69

( )6من ال حيرضه الفقيه.367/6 :

( )3إرشاد القلوب :ص .169

( )7الكايف 296/2 :و.306/8

( )4عدة الداعي :ص .128
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ٌ
زمان يكون أمراؤهم عىل
[احلديث ]1731 :قال رسول اهلل  :يأيت عىل أمتي
اجلور ،وعلامؤه م عىل الطمع وقلة الورع ،وعبادهم عىل الرياء ،وجتارهم عىل أكل الربا
وكتامن العيب يف البيع والرشاء ،ونساؤهم عىل زينة الدنيا ،فعند ذلك يسلط عليهم
أرشارهم ،فيدعو خيارهم فال يستجاب هلم(.)1
[احلديث ]1732 :قال رسول اهلل  :مر موسى برجل من أصحابه وهو ساجدٌ ،
وانرصف من حاجته وهو ساجدٌ  ،فقال :لو كانت حاجتك بيدي لقضيتها لك ،فأوحى اهلل
عز وجل إليه :يا موسى ،لو سجد حتى ينقطع عنقه ما قبلته ،أو يتحول عام أكره إىل ما
أحب(.)2
[احلديث ]1733 :قال رسول اهلل  :قطيعة الرحم حتجب الدعاء(.)3
[احلديث ]1734 :قال اإلمام الباقر :وجدنا يف كتاب رسول اهلل  ..:إذا مل يأمروا
باملعروف ،ومل ينهوا عن املنكر ،ومل يتبعوا األخيار من أهل بيتي ،سلط اهلل عليهم رشارهم،
فيدعو خيارهم فال يستجاب هلم(.)4
دف أو
مخر أو ٌ
[احلديث ]1735 :قال رسول اهلل  :ال تدخل املالئكة بيتا فيه ٌ
طنبور أو نر ٌد ،وال يستجاب دعاؤهم ويرفع اهلل عنهم الربكة(.)5
ٌ
[احلديث ]1736 :قال رسول اهلل  :إذا أراد صاحبكم أن ال يسأل ربه إال أعطاه،
فلييأس من الناس كلهم ،وال يكونن له رجا ٌء عند غري اهلل؛ فإذا علم اهلل ذلك من قلبه مل
يسأله شيئا إال أعطاه(.)6

( )1أعالم الدين :ص .285

( )4الكايف ،376/2 :ثواب األعامل :ص .301

( )2عدة الداعي :ص  ،166الكايف.129/8 :

( )5إرشاد القلوب :ص  ،176عواِل الآلِل.261/1 :

( )3نزهة الناظر :ص .37

( )6تيسري املطالب :ص .235
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[احلديث ]1737 :قال رسول اهلل  :إين ألبغض الرجل فاغرا فاه إىل ربه ،يقول:
ارزقني ،ويرتك الطلب(.)1
[احلديث ]1738 :قال رسول اهلل  :من زوج كريمته بفاسق ،نزل عليه كل يوم
ألف لعنة ،وال يصعد له ٌ
رصف وال
ٌ
عمل إىل السامء ،وال يستجاب له دعاؤه ،وال يقبل منه
ٌ
عدل(.)2
[احلديث ]1739 :قال رسول اهلل  :من ضحك عىل جنازة ،أهانه اهلل يوم القيامة
عىل رؤوس األشهاد ،وال يستجاب دعاؤه(.)3
[احلديث ]1740 :قال رسول اهلل  :ال يقبل اهلل دعاء املرائي ،وال الالعب ،وال
يقبل إال الدعاء من الدعاء(.)4
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1741 :قال اإلمام عيل :إذا دعا أحدكم للميت فال يدعو له وقلبه اله
عنه ،ولكن ليجتهد له يف الدعاء(.)5
ٌ
رشوط أربعة :األول :إحضار النية،
[احلديث ]1742 :قال اإلمام عيل :للدعاء
والثاين :إخالص الرسيرة ،والثالث :معرفة املسؤول ،والرابع :اإلنصاف يف املسألة(.)6
[احلديث ]1743 :قيل لإلمام عيل :إين دعوت اهلل فلم أر اإلجابة ،فقال :لقد

( )1من ال حيرضه الفقيه.192/3 :

( )4اجلعفريات :ص .170

( )2إرشاد القلوب :ص .176

( )5الكايف.673/2 :

( )3إرشاد القلوب :ص .175

( )6إرشاد القلوب :ص .169
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وصفت اهلل بغري صفاته ،وإن للدعاء أربع خصال :إخالص الرسيرة ،وإحضار النية،
عارف هبذه األربعة؟ قيل :ال،
ٌ
ومعرفة الوسيلة ،واإلنصاف يف املسألة؛ فهل دعوت وأنت
قال :فاعرفهن(.)1
[احلديث ]1744 :قال اإلمام عيل :املعصية متنع اإلجابة(.)2
[احلديث ]1745 :قال اإلمام عيل :ال تستبطئ إجابة دعائك ،وقد سددت طريقه
بالذنوب(.)3
[احلديث ]1746 :قال اإلمام عيل :العجب ممن يدعو ويستبطئ اإلجابة ،وقد سد
طريقها باملعايص(.)4
[احلديث ]1747 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم اغفر ِل الذنوب التي حتبس
الدعاء(.)5
[احلديث ]1748 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم عظم بالئي ،وأفرط يب سوء
حاِل ،وقرصت يب أعامِل ،وقعدت يب أغالِل ،وحبسني عن نفعي بعد أميل ،وخدعتني
الدنيا بغرورها ،ونفيس بجنايتها ومطاِل ،يا سيدي ،فأسألك بعزتك أن ال حيجب عنك
دعائي سوء عميل وفعاِل(.)6
[احلديث ]1749 :قال اإلمام عيل يف دعائه :أعوذ بك من ذنب يمنع الدعاء(.)7
[احلديث ]1750 :قال اإلمام عيل :إن اهلل عز وجل أوحى إىل عيسى عليه السالم:
قل للمأل من بني إرسائيل :ال يدخلوا بيتا من بيويت إال بقلوب طاهرة ،وأبصار خاشعة،
( )1تنبيه اخلواطر.302/1 :

( )5مصباح املتهجد :ص  ،866الكايف.72/6 :

( )2غرر احلكم :ح  792و.928

( )6مصباح املتهجد :ص .865

( )3غرر احلكم :ح .10329

( )7الدعوات :ص .61

( )4تذكرة اخلواص :ص 137؛ بحار األنوار.72/78 :
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وأكف نقية ،وقل هلم :اعلموا أين غري مستجيب ألحد منكم دعوة وألحد من خلقي قبله
مظلم ٌة(.)1
[احلديث ]1751 :قال اإلمام عيل يف كتابه إىل أمراء األجناد :أما بعد ،فإين أبرأ
إليكم وإىل أهل الذمة من معرة اجليش ..فاعزلوا الناس عن الظلم والعدوان ،وخذوا عىل
أيدي سفهائكم ،واحرتسوا أن تعملوا أعامال ال يرض اهلل هبا عنا ،فريد علينا وعليكم
دعاءنا؛ فإن اهلل تعاىل يقولُ ﴿ :ق ْل َما َي ْع َب ُأ بي ُك ْم َر ِّيب َل ْو َال ُدعَاؤُ ُك ْم﴾ [الفرقان ] :فإن اهلل إذا مقت
قوما هلكوا ،فال تألوا أنفسكم خريا(.)2
[احلديث ]1752 :قال اإلمام عيل :ال ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر،
فيوِل اهلل أمركم رشاركم ،ثم تدعون فال يستجاب لكم عليهم(.)3
[احلديث ]1753 :قال اإلمام عيل لصاحبه نوف البكاِل :انقطع إىل اهلل سبحانه؛
فإنه يقول :وعزيت وجالِل ،ألقطعن أمل كل من يؤمل غريي باليأس ،وألكسونه ثوب
املذلة يف الناس ،وألبعدنه من قريب ،وألقطعنه عن وصيل ،وألمخلن ذكره حي يرعى
غريي ..أيؤمل ـ ويله ـ لشدائده غريي ،وكشف الشدائد بيدي؟! ..ويرجو سواي ،وأنا
مفتوح؟! ..فمن
احلي الباقي؟! ..ويطرق أبواب عبادي وهي مغلق ٌة؟! ..ويرتك بايب وهو
ٌ
ذا الذي رجاين لكثري جرمه فخيبت رجاءه؟! ..جعلت آمال عبادي متصلة يب ،وجعلت
رجاءهم مذخورا هلم عندي ،ومألت ساموايت ممن ال يمل تسبيحي ،وأمرت مالئكتي أن
ال يغلقوا األبواب بيني وبي عبادي ،أمل يعلم من فدحته نائب ٌة من نوائبي أن ال يملك أحدٌ
كشفها إال بإذين؟! ..فلم يعرض العبد بأمله عني ،وقد أعطيته ما مل يسألني ،فلم يسألني

( )1اخلصال :ص  ،337فالح السائل :ص  ،93إرشاد القلوب :ص

( )2وقعة صفي :ص .125

20؛ حلية األولياء.79/1 :

( )3الكايف.52/7 :
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ٌ
أبخيل
وسأل غريي؟ ..أفرتاين أبتدئ خلقي من غري مسألة ،ثم أسأل فال أجيب سائيل؟!..
أنا فيبخلني عبدي؟! ..أوليس الدنيا واآلخرة ِل؟! ..أوليس الكرم واجلود صفتي؟!..
أوليس الفضل والرمحة بيدي؟! ..أوليس اآلمال ال تنتهي إال إِل ،فمن يقطعها دوين؟ وما
عسى أن يؤمل املؤملون من سواي؟! ..وعزيت وجالِل ،لو مجعت آمال أهل األرض
والسامء ،ثم أعطيت كل واحد منهم ،ما نقص من ملكي بعض عضو الذرة ،وكيف ينقص
ٌ
نائل أنا أفضته؟ يا بؤسا للقانطي من رمحتي ،يا بؤسا ملن عصاين وتوثب عىل حمارمي ومل
يراقبني واجرتأ عيل(.)1
[احلديث ]1754 :قال اإلمام عيل :أُّيا الناس ،سبع مصائب عظام نعوذ باهلل منها:
وفقري اعتل ..فقام
وغني أقل ،وعزيزٌ ذل،
عامل ٌ زل ،وعابدٌ مل ،ومؤم ٌن خل ،ومؤمت ٌن غل،
ٌ
ٌ
إليه ٌ
رجل فقال :صدقت يا أمري املؤمني ،أنت القبلة إذا ما ضللنا ،والنور إذا ما أظلمنا،
وين َأست ي
ب َل ُك ْم﴾ [غافر ]60 :فام بالنا ندعو فال
َج ْ
ولكن نسألك عن قول اهلل تعاىل﴿ :ا ْد ُع ي ْ
نجاب؟ قال :ألن قلوبكم خانت بثامن خصال :أوهلا :أنكم عرفتم اهلل فلم تؤدوا حقه كام
أوجب عليكم ،فام أغنت عنكم معرفتكم شيئا ..والثانية :أنكم آمنتم برسوله ثم خالفتم
سنته وأمتم رشيعته ،فأين ثمرة إيامنكم؟ ..والثالثة :أنكم قرأتم كتابه املنزل عليكم فلم
تعملوا به ،وقلتم :سمعنا وأطعنا ثم خالفتم ..والرابعة :أنكم قلتم ،إنكم ختافون من النار،
وأنتم يف كل وقت تقدمون أجسامكم إليها بمعاصيكم ،فأين خوفكم؟ ..واخلامسة :أنكم
قلتم ،إنكم ترغبون يف اجلنة ،وأنتم يف كل وقت تفعلون ما يباعدكم منها ،فأين رغبتكم
فيها؟ ..والسادسة :أنكم أكلتم نعمة املوىل ومل تشكروا عليها ..والسابعة :أن اهلل أمركم

( )1بحار األنوار 95/96 :عن الكتاب العتيق الغروي.
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ان َل ُكم عَدُ و َف َّ ي
بعداوة الشيطان ،وقال﴿ :إي َّن َّ
اخت ُذو ُه عَدُ ًّوا﴾ [فاطر ،]6 :فعاديتموه بال
الش ْي َط َ ْ ٌّ
قول ،وواليتموه بال خمالفة ..والثامنة :أنكم جعلتم عيوب الناس نصب أعينكم ،وعيوبكم
وراء ظهوركم ،تلومون من أنتم أحق باللوم منه ،فأي دعاء يستجاب لكم مع هذا؟ وقد
سددتم أبوابه وطرقه ،فاتقوا اهلل وأصلحوا أعاملكم ،وأخلصوا رسائركم ،وأمروا باملعروف
واهنوا عن املنكر ،فيستجيب اهلل لكم دعاءكم(.)1
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1755 :قال اإلمام السجاد ـ يف مناجاته :فإن كان ذنويب حالت بي دعائي
وإجابتك ،فلم حيل كرمك بيني وبي مغفرتك(.)2
[احلديث ]1756 :قال اإلمام السجاد :الذنوب التي ترد الدعاء :سوء النية ،وخبث
الرسيرة ،والنفاق مع اإلخوان ،وترك التصديق باإلجابة ،وتأخري الصلوات املفروضات
حتى تذهب أوقاهتا ،وترك التقرب إىل اهلل عز وجل بالرب والصدقة ،واستعامل البذاء
والفحش يف القول(.)3
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1757 :قال اإلمام الباقر :إن العبد يسأل اهلل احلاجة ،فيكون من شأنه
قضاؤها إىل أجل قريب ،فيذنب العبد ذنبا ،فيقول اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ للملك :ال تقض
حاجته واحرمه إياها؛ فإنه تعرض لسخطي ،واستوجب احلرمان مني(.)4
[احلديث ]1758 :قال اإلمام الباقر :يا بني ،إن من ائتمن شارب اخلمر عىل أمانة
ٌ
خلف ،ثم إن ذهب ليدعو اهلل عليه ،مل
ٌ
أجر وال
فلم يؤدها إليه ،مل يكن له عىل اهلل
ضامن وال ٌ
( )1أعالم الدين :ص .269

( )3معاين األخبار :ص .271

( )2بحار األنوار 169/96 :عن كتاب أنيس العابدين.

( )4الكايف ،271/2 :فالح السائل :ص .95
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يستجب اهلل دعاءه(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1759 :قال اإلمام الصادق :أربعة ال تستجاب هلم دعوةٌٌ :
جالس
رجل
ٌ
ٌ
ورجل كانت له امرأ ٌة فدعا عليها،
يف بيته يقول :اللهم ارزقني فيقال له :أمل آمرك بالطلب؟
ورجل كان له ٌ
ٌ
مال فأفسده ،فيقول :اللهم ارزقني ،فيقال
فيقال له :أمل أجعل أمرها إليك؟
ي
ي ي َ
له :أمل آمرك باالقتصاد؟ أمل آمرك باإلصالح؟ ثم قالَ ﴿ :وا َّلذي َن إ َذا أ ْن َف ُقوا َمل ْ ُي ْرس ُفوا َو َمل ْ
ورجل كان له ٌ
ٌ
رتوا َوك َ
مال فأدانه بغري بينة ،فيقال له :أمل
ي َذلي َك َق َوا ًما﴾ [الفرقان،]67 :
َان َب ْ َ
َي ْق ُ ُ
آمرك بالشهادة؟(.)2
[احلديث ]1760 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل تبارك وتعاىل يف غري آية من كتاب اهلل
ي
ب املُْ ْ ي
يقولَ ﴿ :و َال ُت ْ ي
رسفييَ ﴾ [األعراف ،]31 :فنهاهم عن اإلرساف ،وهناهم عن
رس ُفوا إي َّن ُه َال ُحي ه
أمر بي أمرين ،ال يعطي مجيع ما عنده ،ثم يدعو اهلل أن يرزقه فال يستجيب
التقتري ولكن ٌ
له؛ للحديث الذي جاء عن النبي  :إن أصنافا من أمتي ال يستجاب هلم دعاؤهمٌ :
رجل
ٌ
ورجل يدعو عىل غريم ذهب له بامل ،فلم يكتب عليه ومل يشهد عليه،
يدعو عىل والديه،
ٌ
ٌ
ورجل يقعد يف بيته ويقول :رب
ورجل يدعو عىل امرأته وقد جعل اهلل ختلية سبيلها بيده،
ارزقني ،وال خيرج وال يطلب الرزق ،فيقول اهلل عز وجل له :عبدي ،أمل أجعل لك السبيل
إىل الطلب ،والرضب يف األرض بجوارح صحيحة؟ فتكون قد أعذرت فيام بيني وبينك يف
الطلب التباع أمري ،ولكيال تكون كال عىل أهلك ،فإن شئت رزقتك ،وإن شئت قرتت
ٌ
ورجل رزقه اهلل ماال كثريا فأنفقه ،ثم أقبل يدعو :يا رب
عليك ،وأنت غري معذور عندي،

( )1االصول الستة عرش :ص  50عن زيد النرس.

( )2الكايف ،511/2 :عدة الداعي :ص .126
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ارزقني ،فيقول اهلل عز وجل :أمل أرزقك رزقا واسعا؟ فهال اقتصدت فيه كام أمرتك ومل
ٌ
ورجل يدعو يف قطيعة رحم(.)1
ترسف ،وقد هنيتك عن اإلرساف؟
[احلديث ]1761 :قال اإلمام الصادق :إذا أراد أحدكم أن يستجاب له ،فليطيب
كسبه ،وليخرج من مظامل الناس ،وإن اهلل ال يرفع إليه دعاء عبد ويف بطنه حرا ٌم ،أو عنده
مظلم ٌة ألحد من خلقه(.)2
[احلديث ]1762 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل ال يستجيب دعاء بظهر
قلب ساه ،فإذا دعوت فأقبل بقلبك ،ثم استيقن باإلجابة(.)3
[احلديث ]1763 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل ال يستجيب دعاء بظهر
قلب قاس(.)4
[احلديث ]1764 :قيل لإلمام الصادق :إنا ندعو اهلل فال يستجاب لنا ،فقال( :إنكم
تدعون من ال هتابونه وتعصونه ،وكيف يستجيب لكم؟!)()5

[احلديث ]1765 :قال اإلمام الصادق :كان فيام وعظ اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ به عيسى
عليه السالم أن قال له :يا عيسى قل لظلمة بني إرسائيل :ال تدعوين والسحت حتت
أحضانكم ،واألصنام يف بيوتكم؛ فإين وعدت أن أجيب من دعاين ،وأن أجعل إجابتي
إياهم لعنا عليهم حتى يتفرقوا(.)6
[احلديث ]1766 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل يقول :وعزيت وجالِل ال
أجيب دعوة مظلوم دعاين يف مظلمة ظلمها ،وألحد عنده مثل تلك املظلمة(.)7
( )1الكايف.67/5 :

( )5إرشاد القلوب :ص .152

( )2فالح السائل :ص .101

( )6األماِل للصدوق :ص  ،608الكايف.133/8 :

( )3الكايف.673/2 :

( )7ثواب األعامل :ص  ،321فالح السائل :ص  ،95كنز العامل:

( )4الكايف.676/2 :

.503/3
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[احلديث ]1767 :قال اإلمام الصادق :من عذر ظاملا بظلمه ،سلط اهلل عليه من
يظلمه؛ فإن دعا مل يستجب له ومل يأجره اهلل عىل ظالمته(.)1
[احلديث ]1768 :قال اإلمام الصادق :إذا ظلم الرجل فظل يدعو عىل صاحبه،
قال اهلل جل جالله :إن هاهنا آخر يدعو عليك يزعم أنك ظلمته ،فإن شئت أجبتك وأجبت
عليك ،وإن شئت أخرتكام فيوسعكام عفوي(.)2
[احلديث ]1769 :قال اإلمام الصادق :الذنوب التي تغري النعم البغي ،والتي ترد
الدعاء وتظل اهلواء عقوق الوالدين(.)3
[احلديث ]1770 :قال اإلمام الصادق :بيت الغناء ال تؤمن فيه الفجيعة ،وال جتاب
فيه الدعوة ،وال يدخله امللك(.)4
وين َأست ي
ب َل ُك ْم﴾
َج ْ
[احلديث ]1771 :قيل لإلمام الصادق :إن اهلل يقول﴿ :ا ْد ُع ي ْ
[غافر ،]60 :وإنا ندعو فال يستجاب لنا ،قال :ألنكم ال تفون هلل بعهده ،وإن اهلل يقول:
﴿و َأو ُفوا بيعه يدي ُأ ي
وف بي َع ْه يد ُك ْم ﴾ [البقرة ،]40 :واهلل لو وفيتم هلل لوَف اهلل لكم(.)5
َْ
َ ْ
[احلديث ]1772 :قيل لإلمام الصادق :يا ابن رسول اهلل ،ما بال املؤمن إذا دعا ربام
وين َأست ي
ب
َج ْ
استجيب له ،وربام مل يستجب له ،وقد قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و َق َال َر هب ُك ُم ا ْد ُع ي ْ
َل ُك ْم﴾ [غافر ،]60 :فقال :إن العبد إذا دعا اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ بنية صادقة وقلب خملص،
استجيب له بعد وفائه بعهد اهلل عز وجل ،وإذا دعا اهلل عز وجل لغري نية وإخالص ،مل
يستجب له؛ أليس اهلل تعاىل يقول﴿ :و َأو ُفوا بيعه يدي ُأ ي
وف بي َع ْه يد ُك ْم ﴾ [البقرة]40 :؟ فمن وَف
َْ
َ ْ

( )1الكايف ،336/2 :ثواب األعامل :ص .323

( )3الكايف ،667/2 :علل الرشائع :ص .586

( )2األماِل للصدوق :ص  ،396روضة الواعظي :ص 511؛ كنز

( )4الكايف.633/6 :

العامل 376/3 :عن احلاكم يف تارخيه.

( )5تفسري القمي.66/1 :
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أويف له(.)1
[احلديث ]1773 :عن احلسي بن علوان ،قال :كنا يف جملس نطلب فيه العلم ،وقد
نفدت نفقتي يف بعض األسفار ،فقال ِل بعض أصحابنا :من تؤمل ملا قد نزل بك؟ فقلت:
فالنا ،فقال :إذا واهلل ال تسعف حاجتك ،وال يبلغك أملك ،وال تنجح طلبتك ،قلت :وما
علمك رمحك اهلل؟ قال :إن اإلمام الصادق حدثني أنه قرأ يف بعض الكتب :أن اهلل تبارك
وتعاىل يقول :وعزيت وجالِل ألقطعن أمل كل مؤمل من الناس غريي باليأس ،وألكسونه
ثوب املذلة عند الناس ،وألنحينه من قريب ،وألبعدنه من فضيل ،أيؤمل غريي يف الشدائد،
والشدائد بيدي؟! ..ويرجو غريي ويقرع بالفكر باب غريي وبيدي مفاتيح األبواب وهي
مفتوح ملن دعاين؟! ..فمن ذا الذي أملني لنوائبه فقطعته دوهنا؟! ..ومن ذا
مغلق ٌة ،وبايب
ٌ
الذي رجاين لعظيمة فقطعت رجاءه مني؟! ..جعلت آمال عبادي عندي حمفوظة ،فلم
يرضوا بحفظي ،ومألت ساموايت ممن ال يمل من تسبيحي ،وأمرهتم أن ال يغلقوا األبواب
بيني وبي عبادي ،فلم يثقوا بقوِل ..أمل يعلم أن من طرقته نائب ٌة من نوائبي ،أنه ال يملك
كشفها أحدٌ غريي إال من بعد إذين؟! ..فام ِل أراه الهيا عني؟! ..أعطيته بجودي ما مل
يسألني ،ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده ،وسأل غريي ،أفرياين أبدأ بالعطاء قبل املسألة ،ثم
ٌ
أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟! ..أوليس اجلود والكرم ِل؟!..
أسأل فال أجيب سائيل؟!..
أوليس العفو والرمحة بيدي؟! ..أوليس أنا حمل اآلمال فمن يقطعها دوين؟! ..أفال خيشى
املؤملون أن يؤملوا غريي؟! ..فلو أن أهل ساموايت وأهل أريض أملوا مجيعا ،ثم أعطيت
كل واحد منهم مثل ما أمل اجلميع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة ،وكيف ينقص ٌ
ملك

( )1االختصاص :ص .262
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أنا قيمه؟ فيا بؤسا للقانطي من رمحتي ،ويا بؤسا ملن عصاين ومل يراقبني(.)1
[احلديث ]1774 :قال اإلمام الصادق :كان يف بني إرسائيل ٌ
رجل ،فدعا اهلل أن
يرزقه غالما ثالث سني ،فلام رأى أن اهلل ال جييبه قال :يا رب ،أبعيدٌ أنا منك فال تسمعني،
قريب أنت مني فال جتيبني؛ فأتاه آت يف منامه فقال :إنك تدعو اهلل عز وجل منذ ثالث
أم
ٌ
سني بلسان بذيء ،وقلب عات غري تقي ،ونية غري صادقة ،فاقلع عن بذائك ،وليتق اهلل
قلبك ولتحسن نيتك ،ففعل الرجل ذلك ،ثم دعا اهلل فولد له غال ٌم(.)2
[احلديث ]1775 :عن الوليد بن صبيح ،قال :صحبت اإلمام الصادق بي مكة
واملدينة ،فجاءه ٌ
سائل فأمر أن يعطى ،ثم جاء آخر فأمر أن يعطى ،ثم جاء آخر فأمر أن
يعطى ،ثم جاء الرابع فقال :يشبعك اهلل ،ثم التفت إلينا فقال :أما عندنا ما نعطيه ،ولكن
أخشى أن نكون كأحد الثالثة الذين ال يستجاب هلم دعوةٌٌ :
رجل أعطاه اهلل ماال فأنفقه يف
ٌ
ورجل يدعو عىل امرأته أن يرحيه منها،
غري حقه ،ثم قال :اللهم ارزقني؛ فال يستجاب له،
ٌ
ورجل يدعو عىل جاره ،وقد جعل اهلل عز وجل له
وقد جعل اهلل عز وجل أمرها إليه،
السبيل إىل أن يتحول عن جواره ويبيع داره(.)3
[احلديث ]1776 :قيل لإلمام الصادقٌ :
رجل قال :ألقعدن يف بيتي وألصلي
وألصومن وألعبدن ريب ،فأما رزقي فسيأتيني ،فقال :هذا أحد الثالثة الذين ال يستجاب
هلم(.)4
[احلديث ]1777 :قال اإلمام الصادق :إين ألركب يف احلاجة التي كفاها اهلل ،ما
أركب فيها إال التامس أن يراين اهلل اضحي يف طلب احلالل ،أما تسمع قول اهلل عز اسمه:

( )1الكايف.66/2 :

( )3الكايف.510/2 :

( )2الكايف ،326/2 :فالح السائل :ص .96

( )4الكايف ،77/5 :هتذيب األحكام.323/6 :
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ي
ي ي
َرشوا ييف ْاألَ ْر ي
ض َوا ْب َت ُغوا يم ْن َف ْض يل اهللَّي َوا ْذ ُك ُروا اهللََّ كَثي ًريا َل َع َّل ُك ْم
﴿ َفإي َذا ُقض َيت َّ
الص َال ُة َفا ْنت ُ
ُت ْفلي ُح َ
ون﴾ [اجلمعة]10 :؟ أرأيت لو أن رجال دخل بيتا وطي عليه بابه ،ثم قال :رزقي ينزل
عيل ،كان يكون هذا؟ أما إنه أحد الثالثة الذين ال يستجاب هلم .قيل :من هؤالء الثالثة؟
قالٌ :
رجل تكون عنده املرأة فيدعو عليها فال يستجاب له؛ ألن عصمتها يف يده ،لو شاء أن
خييل سبيلها خلىل سبيلها ،والرجل يكون له احلق عىل الرجل فال يشهد عليه فيجحده حقه،
فيدعو عليه فال يستجاب له؛ ألنه ترك ما أمر به ،والرجل يكون عنده الِشء فيجلس يف بيته
فال ينترش ،وال يطلب وال يلتمس حتى يأكله ،ثم يدعو فال يستجاب له(.)1
[احلديث ]1778 :عن كليب الصيداوي ،قال :قلت لإلمام الصادق :ادع اهلل عز
وجل ِل يف الرزق فقد التاثت عيل أموري ،فأجابني مرسعا :ال ،اخرج فاطلب(.)2
[احلديث ]1779 :عن أيوب ،قال :كنا جلوسا عند اإلمام الصادق ،إذ أقبل العالء
بن كامل ،فجلس قدامه ،فقال :ادع اهلل أن يرزقني يف دعة ،فقال :ال أدعو لك ،اطلب كام
أمرك اهلل عز وجل (.)3
[احلديث ]1780 :عن عيل بن عبد العزيز :قال ِل اإلمام الصادق :ما فعل عمر بن
مسلم؟ قلت :جعلت فداك! أقبل عىل العبادة ،وترك التجارة ..فقال :وحيه! أما علم أن
تارك الطلب ال يستجاب له؟ إن قوما من أصحاب رسول اهلل  ملا نزلتَ ﴿ :و َم ْن َيت يَّق اهللََّ
َجيع ْل َله خمَ ْرجا ويرزُ ْقه يمن حي ُث َال َ ي
ب ﴾ [الطالق ]3-2 :أغلقوا األبواب وأقبلوا عىل
حيتَس ُ
ْ َ ُ َ ً ََْ ُ ْ َ ْ
ْ
العبادة ،وقالوا :قد كفينا ،فبلغ ذلك النبي  فأرسل إليهم ،فقال :ما محلكم عىل ما
صنعتم؟ قالوا :يا رسول اهلل ،تكفل لنا بأرزاقنا ،فأقبلنا عىل العبادة ،فقال :إنه من فعل ذلك

()1عدة الداعي :ص .81

( )3الكايف ،78/5 :هتذيب األحكام.326/6 :

( )2الكايف.79/5 :
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مل يستجب له ،عليكم بالطلب(.)1
[احلديث ]1781 :قال اإلمام الصادق :إن العبد إذا دعا ،مل يزل اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ
يف حاجته ما مل يستعجل(.)2
[احلديث ]1782 :قال اإلمام الصادق :ال يزال املؤمن بخري ورجاء رمحة من اهلل عز
وجل ما مل يستعجل ،فيقنط ويرتك الدعاء ،قيل له :كيف يستعجل؟ قال :يقول :قد دعوت
منذ كذا وكذا ،وما أرى اإلجابة(.)3
[احلديث ]1783 :قال اإلمام الصادق :إن العبد إذا عجل فقام حلاجته ،يقول اهلل
تبارك وتعاىل :أما يعلم عبدي أين أنا اهلل الذي أقيض احلوائج(.)4
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1784 :قال اإلمام الكاظم يف دعائه :اللهم اغفر ِل كل ذنب حيبس رزقي
وحيجب مسألتي ،أو يقرص يب عن بلوغ مسألتي ،أو يصد بوجهك الكريم عني(.)5
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]1785 :قال اإلمام الرضا :سبعة أشياء بغري سبعة أشياء من االستهزاء:
من استغفر بلسانه ومل يندم فقد استهزأ بنفسه ،ومن سأل اهلل التوفيق ومل جيتهد فقد استهزأ
بنفسه ،ومن استحزم ومل حيذر فقد استهزأ بنفسه ،ومن سأل اهلل اجلنة ومل يصرب عىل الشدائد
فقد استهزأ بنفسه ،ومن تعوذ باهلل من النار ومل يرتك الشهوات فقد استهزأ بنفسه ،ومن ذكر
اهلل ومل يستبق إىل لقائه فقد استهزأ بنفسه(.)6

( )1الكايف ،86/5 :هتذيب األحكام.323/6 :

( )4الكايف.4۷4/۲ :

( )2الكايف ،4۷4/۲ :عدة الداعي :ص .۱4۱

( )5مصباح املتهجد :ص  ،502البلد األمي :ص .88

( )3الكايف ،4۹۰/۲ :عدة الداعي :ص .۱۸۸

( )6كنزالفوائد.330/1 :
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ثالثا ـ ما ورد حول أهل اإلجابة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [أهل
اإلجابة] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من ذكر إجابة اهلل لعباده الصاحلي،
وبيان كون صالحهم سببا يف تلك اإلجابة.
ومن األمثلة عنها إجابته لدعاء موسى وهارون عليهام السالم ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ق َال
ي
ان َسبي َيل ا َّل يذي َن َال َي ْع َل ُم َ
است يَق َيام َو َال َت َّتبي َع ِّ
ون﴾ [يونس]89 :
َقدْ ُأجي َب ْت َدع َْو ُت ُك َام َف ْ
وقال عن إجابته ليونس عليه السالم﴿ :و َذا الن ي
هون إي ْذ َذ َهب مغ ي
َاض ًبا َف َظ َّن َأ ْن َل ْن َن ْق يد َر
َ
َ ُ
ي
ي
َع َلي يه َفنَادى ييف ال هظ ُلام ي
است ََج ْبنَا َل ُه َون ََّج ْينَا ُه
ت َأ ْن َال إي َل َه إي َّال َأن َ
َ
ْ
ْت ُس ْب َحان ََك إي ِّين ُكن ُْت م َن ال َّظامليَ َف ْ
َ
يي
يم َن ا ْلغَم َوك ََذلي َك ُنن ي
ْجي املُْؤْ منيَ ﴾ [األنبياء]88-87 :
ِّ
ْت
وقال عن إجابته لزكريا عليه السالمَ ﴿ :وزَ ك يَر َّيا إي ْذ نَا َدى َر َّب ُه َر ِّب َال ت ََذ ْر يين َف ْر ًدا َو َأن َ

َخ ْ ُري ا ْل َو يارثييَ

ج ُه﴾ [األنبياء]90-89 :
حي َيى َو َأ ْص َل ْحنَا َل ُه زَ ْو َ
است ََج ْبنَا َل ُه َو َو َه ْبنَا َل ُه َ ْ
َف ْ

وغريها من اآليات الكريمة التي يقرتن فيها ذكر الصالح بإجابة الدعاء ،كام قال
اخلري ي
تعاىل تعقيبا عىل إجابته لدعوات أنبيائه عليهم السالم ﴿ :إي َّهن ْم كَا ُنوا ُي َس يار ُع َ ي
ات
ون يف ْ َ ْ َ
ُ
ي ي
َو َيدْ ُعو َننَا َر َغ ًبا َو َر َه ًبا َوكَا ُنوا َلنَا َخاشعيَ ﴾ [األنبياء]90 :
وكل ذلك يشجع عىل التزكية والرتبية ،ليتحول الدعاء إىل مدرسة تربوية حتقق
أهدافها يف النفس واملجتمع ،وليس جمرد وسيلة لتحقيق املصالح املحدودة.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
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أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
صوت
[احلديث ]1786 :قال رسول اهلل  :من أكثر الدعاء قالت املالئكة:
ٌ
مستجاب ،وحاج ٌة مقضي ٌة(.)1
معروف ،ودعا ٌء
ٌ
ٌ
[احلديث ]1787 :قال رسول اهلل  :من رسه أن يستجيب اهلل له عند الشدائد
والكرب ،فليكثر الدعاء يف الرخاء(.)2
[احلديث ]1788 :قال رسول اهلل  :إذا ذكر العبد ربه عز وجل يف الرخاء ،أغاثه
عند البالء(.)3
ٌ
ثالث يدرك هبن العبد رغائب الدنيا
[احلديث ]1789 :قال رسول اهلل :
واآلخرة :الصرب عىل الباليا ،والرضاء بالقضاء ،والدعاء يف الرخاء(.)4
[احلديث ]1790 :قال رسول اهلل  :إن يونس النبي حي نادى وهو يف بطن
احلوت ،قال :اللهم ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملي ،فأقبلت الدعوة حتن
معروف من بالد غريبة ،قال :أما
ٌ
ضعيف
ٌ
صوت
بالعرش ،فقالت املالئكة :يا رب هذا
ٌ
تعرفون ذلك؟ قالوا :يا ربنا من هو؟ قال :ذلك عبدي يونس ،قالوا :عبدك يونس الذي مل
تزل ترفع له عمال متقبال ودعوة جمابة؟ قال :نعم ،قالوا :يا رب ،أفال ترحم ما كان يصنع
يف الرخاء فتنجيه من البالء؟ قال :بىل ،قال :فأمر احلوت فطرحته بالعراء(.)5
[احلديث ]1791 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل يمسك عن عبده اخلري
الكثري ،ويقول :ال أعطي عبدي حتى يسألني(.)6
( )1حلية األولياء.۹5/6 :

( )5الدعاء للطرباين :ص  ،35الفرج بعد الشدة البن أيب الدنيا :ص

( )2الرتمذي ،662/5 :مسند أيب يعىل ،62/6 :احلاكم.729/1 :

.29

( )3الدعاء للطرباين :ص  ،35حلية األولياء.270/1 :

( )6الفردوس169/1 :؛ مستدرك الوسائل 175/5 :عن القطب

( )4كنز العامل808/15 :عن أيب الشيخ.

الراوندي يف لب اللباب.
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[احلديث ]1792 :قال رسول اهلل  :أوحى اهلل عز وجل إىل أخي العزير :يا عزير
اعصني بقدر طاقتك عىل عذايب ،وسلني حوائجك عىل مقدار عملك ِل(.)1
[احلديث ]1793 :قال رسول اهلل  :أوحى اهلل إىل داود :ما من عبد يطيعني ،إال
وغافر له قبل أن يستغفرين(.)2
ومستجيب له قبل أن يسألني،
وأنا معطيه قبل أن يسألني،
ٌ
ٌ
[احلديث ]1794 :قال رسول اهلل  :اإلمام العادل ال ترد دعوته(.)3
[احلديث ]1795 :قال رسول اهلل  :قال اهلل عز وجل :من أهان ِل وليا فقد أرصد
ملحاربتي ،وما تقرب إِل عبدٌ بِشء أحب إِل مما افرتضت عليه ،وإنه ليتقرب إِل بالنافلة
حتى أحبه ،فإذا أحببته ،كنت سمعه الذي يسمع به ،وبرصه الذي يبرص به ،ولسانه الذي
ينطق به ،ويده التي يبطش هبا؛ إن دعاين أجبته ،وإن سألني أعطيته ،وما ترددت عن يشء
أنا فاعله ،كرتددي عن موت املؤمن ،يكره املوت وأكره مساءته(.)4
مدفع
[احلديث ]1796 :قال رسول اهلل  :رب أشعث أغرب ذي طمرين
ٌ
باألبواب ،لو أقسم عىل اهلل عز وجل ألبره(.)5
[احلديث ]1797 :قال رسول اهلل  :ال جيتمع م ٌ
أل فيدعو بعضهم ،ويؤمن
البعض ،إال أجاهبم اهلل(.)6
[احلديث ]1798 :قال رسول اهلل  :ما اجتمع ثالث ٌة قط بدعوة ،إال كان حقا عىل
اهلل أن ال ترد أيدُّيم(.)7
[احلديث ]1799 :قال رسول اهلل  :ال جيتمع أربعون رجال يدعون اهلل يف أمر
( )1الفردوس.166/1 :

( )5مسلم ،2026/6 :والتوحيد :ص .600

( )2الفردوس ،160/1 :كنز العامل 102/3 :عن متام وابن عساكر.

( )6احلاكم ،390/3 :املعجم الكبري.22/6 :

( )3أمحد ،669/3 :املصنف البن أيب شيبة.571/7 :

( )7حلية األولياء.226/3 :

( )4املعجم الكبري ،206/8 :والكايف.352/2 :

443

واحد ،إال استجاب اهلل هلم ،حتى لو دعوا عىل جبل ألزالوه(.)1
[احلديث ]1800 :قال رسول اهلل  :إن لكل مسلم دعوة مستجابة ،يدعوها
فيستجيب له(.)2
[احلديث ]1801 :قال رسول اهلل  :للمؤمن يف كل يوم دعو ٌة مستجاب ٌة(.)3
[احلديث ]1802 :قال رسول اهلل  :احذروا دعوة املؤمن وفراسته؛ فإنه ينظر
بنور اهلل ،وينظر بالتوفيق(.)4
[احلديث ]1803 :قال رسول اهلل  :اتقوا أذى املجاهدين يف سبيل اهلل؛ فإن اهلل
عز وجل يغضب هلم ،كام يغضب للرسل ،ويستجيب هلم ،كام يستجيب للرسل(.)5
[احلديث ]1804 :قال رسول اهلل  :الصائم ال ترد دعوته(.)6
[احلديث ]1805 :قال رسول اهلل  :إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد(.)7
تسبيح ،ودعاؤه
[احلديث ]1806 :قال رسول اهلل  :نوم الصائم عبادةٌ ،وسكوته
ٌ
ٌ
متقبل(.)8
مستجاب ،وعمله
ٌ
[احلديث ]1807 :قال رسول اهلل  :من أراد أن تستجاب دعوته وأن تكشف
كربته ،فليفرج عن معرس(.)9
[احلديث ]1808 :قال رسول اهلل  :اتق دعوة املظلوم؛ فإهنا ليس بينها وبي اهلل
حجاب(.)10
ٌ
( )1الفردوس156/5 :؛ الدعوات :ص  ،30بحار األنوار:

( )6أمحد،7 519/3 :؛ عدة الداعي :ص  ،117بحار األنوار:

.396/93

.256/96

( )2حلية األولياء 319/9 :و.257/8

( )7ابن ماجة ،557/1 :شعب اإليامن.607/3 :

( )3كنز العامل 165/1 :عن متام.

( )8شعب اإليامن615/3 :؛ من ال حيرضه الفقيه.76/2 :

( )4حلية األولياء.81/6 :

( )9أمحد ،268/2 :مسند أيب يعىل.277/5 :

( )5الفردوس.95/1 :

( )10البخاري ،866/2 :أبو داوود.106/2 :
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[احلديث ]1809 :قال رسول اهلل  :اتقوا دعوات املظلوم؛ فإهنا تصعد إىل السامء
رشار(.)1
كأهنا
ٌ
[احلديث ]1810 :قال رسول اهلل  :اتقوا دعوة املظلوم ـ وإن كان كافرا ـ فإنه
حجاب(.)2
ليس دوهنا
ٌ
[احلديث ]1811 :قال رسول اهلل  عن صحف إبراهيم عليه السالم :دعوة
املظلوم ..إين ال أردها وإن كانت من كافر(.)3
[احلديث ]1812 :قال رسول اهلل  :دعوة املظلوم مستجاب ٌة ،وإن كان فاجرا
ففجوره عىل نفسه(.)4
[احلديث ]1813 :قال رسول اهلل  :إن العبد إذا ظلم فلم ينترص ،ومل يكن له من
ينرصه ،رفع طرفه إىل السامء ،فدعا اهلل ،قال اهلل عز وجل :لبيك عبدي أنا أنرصك عاجال
وآجال(.)5
[احلديث ]1814 :قال رسول اهلل  :إياك ودعوة املظلوم؛ فإنام يسأل اهلل حقه،
وإن اهلل ال يمنع ذا حق حقه(.)6
[احلديث ]1815 :قال رسول اهلل  ـ جلابر بن سليم ـ :أنا رسول اهلل الذي إذا
رض فدعوته كشفه عنك ،وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك ،وإذا كنت بأرض
أصابك ٌ
قفراء أو فالة فضلت راحلتك ،فدعوته ،ردها عليك(.)7

( )1احلاكم.83/1 :

( )5الفردوس196/1 :؛ تنبيه اخلواطر ،200/2 :بحار األنوار:

( )2أمحد.1 306/6 :

.329/75

( )3صحيح ابن حبان ،78/2 :اخلصال :ص .525

( )6الفردوس.389/1 :

( )4أمحد ،296/3 :املصنف البن أيب شيبة59/7 :؛ األماِل للطوس:

( )7أبو داوود ،56/6 :السنن الكربى.3 399/10 :

ص  ،311بحار األنوار.356/93 :
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[احلديث ]1816 :قال رسول اهلل  :أوحى اهلل إىل نبي من األنبياء :ما بال عبادي
يدخلون بيويت بقلوب غري طاهرة ،وأبدان غري نقية؟ أيب يغرتون؟ أو إياي خيادعون؟ وعزيت
وجالِل ،وعلو مكاين ،ألبتلينهم ببلية أترك احلليم فيها حريان ،ال ينجو من نجا منهم إال
بدعاء كدعاء الغريق(.)1
[احلديث ]1817 :قال رسول اهلل  :رجالن من أمتي؛ يقوم أحدمها الليل يعالج
نفسه إىل الطهور وعليه عقده فيتوضأ ،فإذا وضأ يديه انحلت عقدةٌ ،وإذا وضأ وجهه
انحلت عقدةٌ ،وإذا مسح برأسه انحلت عقدةٌ ،وإذا وضأ رجليه انحلت عقدةٌ ،فيقول اهلل
عز وجل :انظروا إىل عبدي هذا يعالج نفسه يسألني ،ما سألني عبدي فهو له(.)2
[احلديث ]1818 :قال رسول اهلل  :عودوا املرض ،ومروهم فليدعوا لكم؛ فإن
مغفور(.)3
دعوة املريض مستجاب ٌة ،وذنبه
ٌ
[احلديث ]1819 :قال رسول اهلل  لسلامن :إن املبتىل مستجاب الدعوة؛ فادع
وختري من الدعاء ،وادع أنت وأؤمن أنا ،فدعا سلامن وأمن رسول اهلل .)4(
[احلديث ]1820 :قال رسول اهلل  :إذا دخلت عىل مريض فمره أن يدعو لك؛
فإن دعاءه كدعاء املالئكة(.)5
[احلديث ]1821 :عن ابن عباس ،قال :كان النبي  إذا عاد املريض جلس عند
رأسه ،ثم قال ـ سبع مرات ـ :أسأل اهلل العظيم ،رب العرش العظيم ،أن يشفيك ،فإن كان
تأخري عويف من وجعه ذلك(.)6
يف أجله
ٌ

( )1الفردوس.165/1 :

( )4الفردوس.387/5 :

( )2أمحد ،6 236/6 :صحيح ابن حبان.330/3 :

( )5ابن ماجة.663/1 :

( )3املعجم األوسط.160/6 :

( )6النسائي ،2 258/6 :األدب املفرد :ص .166
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[احلديث ]1822 :قال رسول اهلل  :دعاء املحسن إليه للمحسن ال يرد(.)1
مستجاب ،ما مل يقاربوا
[احلديث ]1823 :قال رسول اهلل  :دعاء أطفال أمتي
ٌ
الذنوب(.)2
حجاب ،إال قول:
[احلديث ]1824 :قال رسول اهلل  :ليس يش ٌء إال بينه وبي اهلل
ٌ
(ال إله إال اهلل) ،ودعاء الوالد(.)3
حجاب ،إال
[احلديث ]1825 :قال رسول اهلل  :كل يشء بينه وبي اهلل تعاىل
ٌ
شهادة أن ال إله إال اهلل ،ودعاء الوالد لولده(.)4
مستجابات :دعوة الصائم،
[احلديث ]1826 :قال رسول اهلل  :ثالث دعوات
ٌ
ودعوة املسافر ،ودعوة املظلوم(.)5
مستجابات ال شك فيهن:
[احلديث ]1827 :قال رسول اهلل  :ثالث دعوات
ٌ
دعوة املظلوم ،ودعوة املسافر ،ودعوة الوالد عىل ولده(.)6
[احلديث ]1828 :قال رسول اهلل  :ثالث دعوات ال ترد :دعوة الوالد ،ودعوة
الصائم ،ودعوة املسافر(.)7
[احلديث ]1829 :قال رسول اهلل  :ثالث ٌة ال يرد اهلل دعاءهم :الذاكر اهلل كثريا،
ودعوة املظلوم ،واإلمام املقسط(.)8
[احلديث ]1830 :قال رسول اهلل  :ثالث ٌة ال ترد دعوهتم :الصائم حتى يفطر،
( )1الفردوس.213/2 :

( )5فضائل األشهر الثالثة :ص 163؛ شعب اإليامن ،300/3 :كنز

( )2صحيفة اإلمام الرضا :ص 113؛ الفردوس.213/2 :

العامل 99/2 :عن البزار.

( )3الدر املنثور 693/7 :عن ابن مردويه.

( )6الرتمذي ،316/6 :ابن ماجة1270/2 :؛ اجلعفريات :ص

( )4اجلامع الصغري ،282/2 :كنز العامل 99/2 :كالمها عن ابن

 ،187مكارم األخالق.20/2 :

النجار.

( )7السنن الكربى.681/3 :
( )8شعب اإليامن.619/1 :
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واإلمام العادل ،ودعوة املظلوم يرفعها اهلل فوق الغامم ،ويفتح هلا أبواب السامء ،ويقول
الرب :وعزيت ،ألنرصنك ولو بعد حي(.)1
[احلديث ]1831 :قال رسول اهلل  :الغازي يف سبيل اهلل واحلاج واملعتمر وفد
اهلل ،دعاهم فأجابوه ،وسألوه فأعطاهم(.)2
[احلديث ]1832 :قال رسول اهلل  :مخس دعوات يستجاب هلن :دعوة املظلوم
حتى يستنرص ،ودعوة احلاج حتى يصدر ،ودعوة املجاهد حتى يقفل ،ودعوة املريض حتى
يربأ ،ودعوة األخ ألخيه بظهر الغيب ..وأرسع هذه الدعوات إجابة دعوة األخ ألخيه بظهر
الغيب(.)3
[احلديث ]1833 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل عز وجل :من شغله ذكري عن
مسألتي ،أعطيته أفضل ما أعطي السائلي(.)4
[احلديث ]1834 :قال رسول اهلل  :قال اهلل عز وجل :من شغله ذكري عن
مسألتي ،أعطيته قبل أن يسألني(.)5
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]1835 :قال رسول اهلل  :احفظ اهلل حيفظك ،واحفظ اهلل جتده أمامك،
تعرف إىل اهلل عز وجل يف الرخاء يعرفك يف الشدة ،إذا سألت فاسأل اهلل ،وإذا استعنت
فاستعن باهلل عز وجل (.)6
ٌ
ثالث من رزقهن فقد رزق خري الدارين:
[احلديث ]1836 :قال رسول اهلل :
( )1الرتمذي ،578/5 :ابن ماجة.557/1 :

( )4التاريخ الكبري ،115/2 :الرتمذي186/5 :؛ الكايف،501/2 :

( )2ابن ماجة ،966/2 :املعجم الكبري.6 323/12 :

املحاسن.109/1 :

( )3شعب اإليامن.66/2 :

( )5الفردوس ،168/3 :حلية األولياء.313/7 :
( )6من ال حيرضه الفقيه ،612/6 :مكارم األخالق.377/2 :
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الرضا بالقضاء ،والصرب عىل البالء ،والدعاء يف الرخاء(.)1
[احلديث ]1837 :قال رسول اهلل  :الداعي بال عمل كالرامي بال وتر(.)2
[احلديث ]1838 :قال رسول اهلل  :يكفي من الدعاء مع الرب ما يكفي الطعام
من امللح(.)3
نصف؛
ٌ
[احلديث ]1839 :قال رسول اهلل  :عمل الرب كله نصف العبادة والدعاء
فإذا أراد اهلل بعبد خريا امتحن قلبه للدعاء(.)4
[احلديث ]1840 :قال رسول اهلل  :أطيعوا اهلل عز وجل يطعكم(.)5
غني ال أفتقر،
[احلديث ]1841 :قال رسول اهلل  عن اهلل تعاىل :يا ابن آدم ،أنا ٌ
حي ال أموت ،أطعني فيام أمرتك
أطعني فيام أمرتك ،أجعلك غنيا ال تفتقر ..يا ابن آدم ،أنا ٌ
أجعلك حيا ال متوت ..يا ابن آدم ،أنا أقول للِشء كن فيكون ،أطعني فيام أمرتك ،أجعلك
تقول للِشء كن فيكون(.)6
[احلديث ]1842 :قال رسول اهلل  :اغتنموا دعاء العامل؛ فإن اهلل يستجيب دعاءه
فيمن دعاه(.)7
[احلديث ]1843 :قال رسول اهلل  :دعا موسى وأمن هارون وأمنت املالئكة،
ي
است يَق َيام﴾ [يونس ،]89 :ومن غزا يف سبيل
فقال اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :ق َال َقدْ ُأجي َب ْت َدع َْو ُت ُك َام َف ْ
اهلل أستجيب له ،كام استجيب لكام إىل يوم القيامة (.)8
[احلديث ]1844 :قال رسول اهلل  :املؤذنون أمناء املؤمني عىل صلواهتم
( )1مسكن الفؤاد :ص  ،69الدعوات :ص .121

( )5اجلعفريات :ص .215

( )2اجلعفريات :ص .226

( )6عدة الداعي :ص  ،291إرشاد القلوب :ص .75

( )3األماِل للطوس :ص  ،536مكارم األخالق.372/2 :

( )7جامع األخبار :ص .111

( )4الفردوس ،60/3 :كنز العامل 65/2 :عن ابن منيع.

( )8الكايف.510/2 :
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وصومهم ،وحلومهم ودمائهم ،ال يسألون اهلل عز وجل شيئا إال أعطاهم ،وال يشفعون يف
يشء إال شفعوا(.)1
[احلديث ]1845 :قال رسول اهلل  :دعوة الصائم تستجاب عند إفطاره(.)2
[احلديث ]1846 :قال اإلمام الصادق :إياكم أن تعينوا عىل مسلم مظلوم فيدعو
اهلل عليكم ،ويستجاب له فيكم؛ فإن أبانا رسول اهلل  كان يقول :إن دعوة املسلم املظلوم
مستجاب ٌة(.)3
[احلديث ]1847 :قال اإلمام الباقر :كان دعاء النبي  ليلة األحزاب :يا رصيخ
املكروبي ،ويا جميب دعوة املضطرين ،ويا كاشف غمي ،اكشف عني غمي ومهي وكريب؛
فإنك تعلم حاِل وحال أصحايب ،واكفني هول عدوي(.)4
[احلديث ]1848 :قال رسول اهلل  لسلامن :يا سلامن ،إن لك يف علتك إذا
مستجاب ،وال
اعتللت ثالث خصال :أنت من اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ بذكر ،ودعاؤك فيها
ٌ
تدع العلة عليك ذنبا إال حطته ،متعك اهلل بالعافية إىل انقضاء أجلك(.)5
[احلديث ]1849 :قال رسول اهلل  :إياكم ودعوة الوالد؛ فإهنا أحد من
السيف(.)6
[احلديث ]1850 :قال رسول اهلل  :ثالث ٌة من حلل اهلل ،منهم ٌ
رجل زار أخاه
وحق عىل اهلل أن يكرم زوره ويعطيه ما سأل(.)7
املؤمن يف اهلل فهو زور اهللٌ ،
[احلديث ]1851 :قال رسول اهلل  :ثالث دعوات مستجاب ٌة :دعاء احلاج يف
( )1من ال حيرضه الفقيه ،292/1 :األماِل للصدوق :ص .280

( )5من ال حيرضه الفقيه.375/6 :

( )2مكارم األخالق ،69/1 :املقنعة :ص .320

( )6الكايف ،509/2 :عدة الداعي :ص.

( )3الكايف.8/8 :

( )7حتف العقول :ص  ،7مصادقة اإلخوان :ص .161

( )4الكايف.561/2 :
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ختلف أهله ،ودعاء املريض فال تؤذوه وال تضجروه ،ودعاء املظلوم(.)1
[احلديث ]1852 :قال رسول اهلل  :ثالث ٌة ال ترد دعوهتم :املريض ،والتائب،
والسخي(.)2
[احلديث ]1853 :قال رسول اهلل  :أربعة ال ترد هلم دعوةٌ ،حتى تفتح هلم أبواب
السامء وتصري إىل العرش :الوالد لولده ،واملظلوم عىل من ظلمه ،واملعتمر حتى يرجع،
والصائم حتى يفطر(.)3
[احلديث ]1854 :قال رسول اهلل  :أربعة ال ترد هلم دعوةٌ :إما ٌم ٌ
عادل ،ووالدٌ
لولده ،والرجل يدعو ألخيه بظهر الغيب ،واملظلوم؛ يقول اهلل جل جالله :وعزيت وجالِل،
ألنترصن لك ولو بعد حي(.)4
[احلديث ]1855 :قال رسول اهلل  :من شغلته عبادة اهلل عن مسألته ،أعطاه اهلل
أفضل ما يعطي السائلي(.)5
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1856 :قال اإلمام عيل :تقدموا بالدعاء قبل نزول البالء(.)6
[احلديث ]1857 :قال اإلمام عيل :ما من أحد ابتيل ـ وإن عظمت بلواه ـ بأحق
بالدعاء من املعاَف الذي ال يأمن البالء(.)7
( )1الدعوات :ص  ،30بحار األنوار.360/93 :

( )5عدة الداعي :ص  ،233تنبيه اخلواطر.108/2 :

( )2إرشاد القلوب :ص .196

( )6اخلصال :ص  ،618حتف العقول :ص .108

( )3الكايف.510/2 :

( )7من ال حيرضه الفقيه ،399/6 :األماِل للصدوق :ص .337

( )4اخلصال :ص .197
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[احلديث ]1858 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله :وأجلئ نفسك يف األمور كلها
إىل اهلل الواحد القهار؛ فإنك تلجئها إىل كهف حصي وحرز حريز ومانع عزيز .وأخلص
املسألة لربك؛ فإن بيده اخلري والرش واإلعطاء واملنع والصلة واحلرمان(.)1
[احلديث ]1859 :قال اإلمام عيل :طوبى ملن أخلص هلل العبادة والدعاء ،ومل يشغل
قلبه بام ترى عيناه(.)2
ذنب
[احلديث ]1860 :قال اإلمام عيل :ال خيطئ املخلص يف الدعاء إحدى ثالثٌ :
رش يؤجل(.)3
خري يعجل ،أو ٌ
يغفر ،أو ٌ
[احلديث ]1861 :قال اإلمام عيل :عليك بإخالص الدعاء؛ فإنه أخلق
باإلجابة(.)4
[احلديث ]1862 :قال اإلمام عيل :من عظم أوامر اهلل أجاب سؤاله(.)5
[احلديث ]1863 :قال اإلمام عيل :الناس يف الدنيا عامالنٌ ..
عامل عمل يف الدنيا
ملا بعدها ،فجاءه الذي له من الدنيا بغري عمل ،فأحرز احلظي معا ،وملك الدارين مجيعا،
فأصبح وجيها عند اهلل ،ال يسأل اهلل حاجة فيمنعه(.)6
[احلديث ]1864 :قال اإلمام عيل :إن دعوة املظلوم جماب ٌة عند اهلل سبحانه؛ ألنه
يطلب حقه ،واهلل تعاىل أعدل أن يمنع ذا حق حقه(.)7
[احلديث ]1865 :قال اإلمام عيل :اتقوا دعوة املظلوم؛ فإنه يسأل اهلل حقه ،واهلل
سبحانه أكرم من أن يسأل حقا إال أجاب(.)8
( )1من ال حيرضه الفقيه ،386/6 :هنج البالغة :الكتاب .31

( )5كنزالفوائد.278/1 :

( )2الكايف.16/2 :

( )6هنج البالغة :احلكمة .269

( )3رشح هنج البالغة.276/20 :

( )7غرر احلكم :ح .3698

( )4غرر احلكم :ح  ،6091عيون احلكم واملواعظ :ص .335

( )8غرر احلكم :ح  ،2510عيون احلكم واملواعظ :ص .88
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[احلديث ]1866 :قال اإلمام عيل :أنفذ السهام دعوة املظلوم(.)1
[احلديث ]1867 :قال اإلمام عيل :إذا ناولتم السائل الِشء فاسألوه أن يدعو لكم؛
فإنه جياب فيكم ،وال جياب يف نفسه؛ ألهنم يكذبون(.)2
[احلديث ]1868 :قال اإلمام عيل :أربعة ال ترد هلم دعوةٌ :اإلمام العادل لرعيته،
والوالد البار لولده ،والولد البار لوالده ،واملظلوم ،يقول اهلل عز اسمه :وعزيت وجالِل،
ألنترصن لك ولو بعد حي(.)3
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]1869 :قال اإلمام احلسن :إن لكل صائم عند فطوره دعوة مستجابة(.)4
[احلديث ]1870 :قال اإلمام احلسن :بي السامء واألرض :دعوة املظلوم ،ومد
البرص(.)5
[احلديث ]1871 :قال اإلمام احلسن :كيف يكون املؤمن مؤمنا باهلل وهو يسخط
قسمه ،وحيقر منزلته ،واحلاكم عليه اهلل؟ وأنا الضامن ملن مل ُّيجس يف قلبه إال الرضا ،أن
يدعو اهلل فيستجاب له(.)6
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1872 :قال اإلمام السجاد :مل أر مثل التقدم يف الدعاء؛ فإن العبد ليس
حيرضه اإلجابة يف كل وقت(.)7
[احلديث ]1873 :قال اإلمام السجاد :من تقدم يف الدعاء قبل أن ينزل به البالء
( )1غرر احلكم :ح .2979

( )5اخلصال :ص  ،661االحتجاج.15/2 :

( )2اخلصال :ص .619

( )6الكايف ،62/2 :مشكاة األنوار :ص .76

( )3اإلرشاد ،306/1 :مصادقة اإلخوان :ص .182

( )7اإلرشاد ،151/2 :كشف الغمة.300/2 :

( )4اإلقبال..266/1 :
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استجيب له إذا نزل به البالء ،ومن مل يتقدم يف الدعاء ثم نزل به البالء مل يستجب له(.)1
[احلديث ]1874 :قال اإلمام السجاد :أوحى اهلل تبارك وتعاىل إىل داوود عليه
السالم :يا داوود ،اذكرين يف أيام رسائك ،كي أستجيب لك يف أيام رضائك(.)2
[احلديث ]1875 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة :اللهم اجعلني ممن
يدعوك خملصا يف الرخاء ،دعاء املخلصي املضطرين لك يف الدعاء ،إنك محيدٌ جميدٌ (.)3
[احلديث ]1876 :قال اإلمام السجاد :لكن الرجل ،كل الرجل ،نعم الرجل ،هو
الذي جعل هواه تبعا ألمر اهلل ،وقواه مبذولة يف رض اهلل ،يرى الذل مع احلق أقرب إىل عز
األبد من العز يف الباطل ..فذلكم الرجل نعم الرجل ،فبه فتمسكوا ،وبسنته فاقتدوا ،وإىل
ربكم فبه فتوسلوا؛ فإنه ال ترد له دعوةٌ ،وال ختيب له طلب ٌة(.)4
[احلديث ]1877 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :سبحانك! نحن املضطرون الذين
أوجبت إجابتهم ،وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم(.)5
[احلديث ]1878 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي أنت الذي أجبت عند
االضطرار دعويت ،وأقلت عند العثار زلتي ،وأخذت ِل من األعداء بظالمتي(.)6
[احلديث ]1879 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة :اللهم صل عىل حممد
وآله ..واجعلني ممن يدعوك خملصا يف الرخاء ،دعاء املخلصي املضطرين لك يف الدعاء،
إنك محيدٌ جميدٌ (.)7
[احلديث ]1880 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الظالمات :اللهم وعرفني ما
( )1فالح السائل :ص .107

( )5الصحيفة السجادية :ص .69

( )2اجلعفريات :ص  ،215قصص األنبياء :ص .198

( )6الصحيفة السجادية :ص .218

( )3الصحيفة السجادية :ص  96الدعاء .22

( )7الصحيفة السجادية :ص .96

( )4االحتجاج.162/2 :
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وعدت من إجابة املضطرين(.)1
[احلديث ]1881 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف مكارم األخالق :اللهم اجعلني
أصول بك عند الرضورة ،وأسألك عند احلاجة ،وأترضع إليك عند املسكنة ،وال تفتني
باالستعانة بغريك إذا اضطررت ،وال باخلضوع لسؤال غريك إذا افتقرت ،وال بالترضع إىل
من دونك إذا رهبت ،فأستحق بذلك خذالنك ومنعك وإعراضك ،يا أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]1882 :قال اإلمام السجاد :دعوة السائل الفقري ال ترد(.)3
[احلديث ]1883 :قال اإلمام السجاد :ما من رجل تصدق عىل مسكي
مستضعف ،فدعا له املسكي بِشء تلك الساعة ،إال استجيب له(.)4
[احلديث ]1884 :قال اإلمام السجاد :رأيت اخلري كله قد اجتمع يف قطع الطمع
عام يف أيدي الناس ،ومن مل يرج الناس يف يشء ،ورد أمره إىل اهلل عز وجل يف مجيع أموره،
استجاب اهلل عز وجل له يف كل يشء(.)5
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1885 :قال اإلمام الباقر :إن الرجل العامل من شيعتنا إذا حفظ لسانه،
وطاب نفسا بطاعة أوليائه ..إن سأل أعطي ،وإن دعا أجيب ،وإن طلب أدرك ،وإن نرص
مظلوما عز(.)6
[احلديث ]1886 :قال اإلمام الباقر :أيام مؤمن فطر مؤمنا ليلة من شهر رمضان،
كتب اهلل له بذلك مثل أجر من أعتق نسمة مؤمنة ،ومن فطره شهر رمضان كله ،كتب اهلل

( )1الصحيفة السجادية :ص .62

( )4ثواب األعامل :ص .176

( )2الصحيفة السجادية :ص .86

( )5الكايف.168/2 :

( )3عدة الداعي :ص .59

( )6دعائم اإلسالم.65/1 :

455

تعاىل له بذلك أجر من أعتق ثالثي نسمة مؤمنة ،وكان له بذلك عند اهلل دعو ٌة مستجاب ٌة(.)1
[احلديث ]1887 :قال اإلمام الباقر :اتقوا الظلم؛ فإن دعوة املظلوم تصعد إىل
السامء(.)2
[احلديث ]1888 :قال اإلمام الباقر :إذا كان يوم القيامة أويت العبد املؤمن إىل اهلل
عز وجل ،فيحاسبه حسابا يسريا ..ثم يقول اهلل عز وجل :هل تعرف فالن بن فالن؟
فيقول :نعم ،فيقول :ما منعك أن تعوده حيث مرض؟ أما لو عدته لعدتني ،ثم لوجدتني
عند سؤالك ،ثم لو سألتني حاجة لقضيتها لك ،ثم مل أردك عنها(.)3
[احلديث ]1889 :قال اإلمام الباقر :اشحنوا قلوبكم باخلوف من اهلل تعاىل ،فإن مل
تسخطوا شيئا من صنع اهلل تعاىل يلم بكم ،فاسألوا ما شئتم(.)4
[احلديث ]1890 :قال اإلمام الباقر :إن املؤمن ليخرج إىل أخيه يزوره ،فيوكل اهلل
عز وجل به ملكا ،فيضع جناحا يف األرض ،وجناحا يف السامء يظله ،فإذا دخل إىل منزله
حق عيل إعظامك،
نادى اجلبار تبارك وتعاىل :أُّيا العبد املعظم حلقي ،املتبع آلثار نبييٌ ،
سلني اعطك ،ادعني أجبك ،اسكت أبتدئك(.)5
[احلديث ]1891 :قال اإلمام الباقر :مخس دعوات ال حتجبن عن الرب تبارك
وتعاىل :دعوة اإلمام املقسط ،ودعوة املظلوم؛ يقول اهلل عز وجل :ألنتقمن لك ولو بعد
حي ،ودعوة الولد الصالح لوالديه ،ودعوة الوالد الصالح لولده ،ودعوة املؤمن ألخيه
بظهر الغيب ،فيقول :ولك مثله(.)6

( )1املقنعة :ص  ،362املحاسن.158/2 :

( )4نزهة الناظر :ص .97

( )2الكايف.509/2 :

( )5الكايف.178/2 :

( )3املؤمن :ص  ،61مكارم األخالق.176/2 :

( )6الكايف ،509/2 :عدة الداعي :ص .120
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[احلديث ]1892 :قال اإلمام الباقر :ينبغي للمؤمن أن يكون دعاؤه يف الرخاء نحوا
من دعائه يف الشدة ،ليس إذا أعطي فرت؛ فال متل الدعاء؛ فإنه من اهلل عز وجل بمكان(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1893 :قال اإلمام الصادق :من ختوف من بالء يصيبه فتقدم فيه
بالدعاء ،مل يره اهلل عز وجل ذلك البالء أبدا(.)2
[احلديث ]1894 :قال اإلمام الصادق :إن الدعاء يف الرخاء يستخرج احلوائج يف
البالء(.)3
[احلديث ]1895 :قال اإلمام الصادق :كان جدي يقول :تقدموا يف الدعاء؛ فإن
معروف ،وإذا مل يكن دعاء فنزل به
ٌ
صوت
العبد إذا كان دعاء فنزل به البالء فدعا ،قيل:
ٌ
بال ٌء فدعا ،قيل :أين كنت قبل اليوم؟!(.)4
[احلديث ]1896 :قال اإلمام الصادق :من تقدم يف الدعاء استجيب له إذا نزل به
معروف ومل حيجب عن السامء ،ومن مل يتقدم يف الدعاء مل
ٌ
صوت
البالء ،وقالت املالئكة:
ٌ
يستجب له إذا نزل به البالء ،وقالت املالئكة :إن ذا الصوت ال نعرفه(.)5
[احلديث ]1897 :قال اإلمام الصادق :إذا دعا العبد يف البالء ومل يدع يف الرخاء
غريب ،أين كنت قبل اليوم؟!(.)6
صوت
حجبت املالئكة صوته ،وقالوا :هذا
ٌ
ٌ
[احلديث ]1898 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل تعاىل أوحى إىل داود ،أن بلغ قومك
أنه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني ،إال كان حقا عيل أن أعينه عىل طاعتي؛ فإن

( )1الكايف ،688/2 :قرب اإلسناد :ص .386

( )4الكايف ،672/2 :االختصاص :ص .223

( )2الكايف ،672/2 :فالح السائل :ص .77

( )5الكايف ،672/2 :عدة الداعي :ص .127

( )3الكايف ،672/2 :عدة الداعي :ص .121

( )6فالح السائل :ص .108
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سألني أعطيته وإن دعاين أجبته ،وإن اعتصم يب عصمته ،وإن استكفاين كفيته ،وإن توكل
عيل حفظته ،وإن كاده مجيع خلقي كدت دونه(.)1
[احلديث ]1899 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :قال اهلل جل وعز يف
بعض ما أوحى  :إنام أقبل الصالة ممن يتواضع لعظمتي ،ويكف نفسه عن الشهوات من
أجيل ،ويقطع هناره بذكري ،وال يتعظم عىل خلقي ،ويطعم اجلائع ويكسو العاري ،ويرحم
املصاب ،ويؤوي الغريب ،فذلك يرشق نوره مثل الشمس ،أجعل له يف الظلمة نورا ،ويف
اجلهالة حلام ،أكلؤه بعزيت ،وأستحفظه مالئكتي ،يدعوين فالبيه ،ويسألني فأعطيه(.)2
[احلديث ]1900 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل تعاىل أوحى إىل داود عليه السالم:
بلغ قومك أنه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني ،إال كان حقا عيل أن أعينه عىل
طاعتي؛ فإن سألني أعطيته ،وإن دعاين أجبته ،وإن اعتصم يب عصمته ،وإن استكفاين
كفيته ،وإن توكل عيل حفظته ،وإن كاده مجيع خلقي كدت دونه(.)3
[احلديث ]1901 :قال اإلمام الصادق :أيام ثالثة مؤمني اجتمعوا عند أخ هلم
يأمنون بوائقه ،وال خيافون غوائله ،ويرجون ما عنده ،إن دعوا اهلل أجاهبم ،وإن سألوا
أعطاهم ،وإن استزادوا زادهم ،وإن سكتوا ابتدأهم(.)4
[احلديث ]1902 :قال اإلمام الصادق :ما اجتمع ثالث ٌة من املؤمني فصاعدا إال
حرض من املالئكة مثلهم ،فإن دعوا بخري أمنوا ،وإن استعاذوا من رش دعوا اهلل ليرصفه
عنهم ،وإن سألوا حاجة تشفعوا إىل اهلل وسألوه قضاها(.)5

( )1قصص األنبياء :ص  ،198عدة الداعي :ص .292

( )4الكايف.178/2 :

( )2حتف العقول :ص  ،306املحاسن 79/1 :وص .658

( )5الكايف.187/2 :

( )3قصص األنبياء :ص  ،198عدة الداعي :ص .292
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[احلديث ]1903 :قال اإلمام الصادق :ما اجتمع أربعة رهط قط عىل أمر واحد
فدعوا اهلل ،إال تفرقوا عن إجابة(.)1
[احلديث ]1904 :قال اإلمام الصادق :ما من رهط أربعي رجال ،اجتمعوا فدعوا
اهلل عز وجل يف أمر إال استجاب اهلل هلم ،فإن مل يكونوا أربعي فأربع ٌة يدعون اهلل عز وجل
عرش مرات ،إال استجاب اهلل هلم ،فإن مل يكونوا أربعة فواحدٌ يدعو اهلل أربعي مرة،
فيستجيب اهلل العزيز اجلبار له(.)2
أمر ،مجع
[احلديث ]1905 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) إذا حزنه ٌ
النساء والصبيان ،ثم دعا وأمنوا(.)3
[احلديث ]1906 :قال اإلمام الصادق :كان فيام وعظ اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ به عيسى
عليه السالم :يا عيسى ،تب إِل بعد الذنب ،وذكر يب األوابي ،وآمن يب ،وتقرب إىل
املؤمني ،ومرهم يدعوين معك(.)4
[احلديث ]1907 :قال اإلمام الصادق :استكثروا من اإلخوان؛ فإن لكل مؤمن
دعوة مستجابة(.)5
[احلديث ]1908 :قال اإلمام الصادق :لو أن شيعتنا استقاموا لصافحتهم املالئكة،
وألظلهم الغامم ،وألرشقوا هنارا ،وألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم ،وملا سألوا اهلل
شيئا إال أعطاهم(.)6
[احلديث ]1909 :قال اإلمام الصادق :إن املؤمن إذا دعا اهلل عز وجل أجابه ـ قال

( )1الكايف ،687/2 :ثواب األعامل :ص .193

( )4األماِل للصدوق :ص  606ـ  ،609الكايف.136/8 :

( )2الكايف ،687/2 :مكارم األخالق.17/2 :

( )5مصادقة اإلخوان :ص .150

( )3الكايف ،687/2 :عدة الداعي :ص .166

( )6حتف العقول :ص .302
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واسع خللقه(.)1
الراوي :فشخص برصي نحوه إعجابا بام قال ـ فقال :إن اهلل
ٌ
[احلديث ]1910 :قال اإلمام الصادق :أيام مؤمن أطعم مؤمنا ليلة من شهر
رمضان ،كتب اهلل له بذلك مثل أجر من أعتق ثالثي نسمة مؤمنة ،وكان له بذلك عند اهلل
عز وجل دعو ٌة جماب ٌة(.)2
[احلديث ]1911 :عن عبد اهلل بن سنان ،قال :دخلت أنا وأيب عىل اإلمام الصادق،
فقال :كيف أنتم إذا رصتم يف حال ال ترون فيها إمام هدى وال علام يرى؟! ..فال ينجو من
تلك احلرية إال من دعا بدعاء الغريق ،فقال أيب :هذا واهلل البالء ،فكيف نصنع جعلت فداك
حينئذ؟ قال :إذا كان ذلك ـ ولن تدركه ـ فتمسكوا بام يف أيديكم حتى يتضح لكم األمر(.)3
[احلديث ]1912 :قال اإلمام الصادق يويص أصحابه :ستصيبكم شبه ٌة فتبقون بال
علم يرى وال إمام هدى ،ال ينجو منها إال من دعا بدعاء الغريق ،قيل :كيف دعاء الغريق؟
قال :يقول :يا اهلل يا رمحن يا رحيم ،يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل دينك ..قيل :يا اهلل يا
رمحن يا رحيم ،يا مقلب القلوب واألبصار ،ثبت قلبي عىل دينك ..قال :إن اهلل عز وجل
مقلب القلوب واألبصار ،ولكن قل كام أقول لك :يا مقلب القلوب ثبت قلبي عىل
دينك(.)4
[احلديث ]1913 :قال اإلمام الصادق :إذا دخل أحدكم عىل أخيه عائدا له ،فليسأله
يدعو له؛ فإن دعاءه مثل دعاء املالئكة(.)5
[احلديث ]1914 :قال اإلمام الصادق :عودوا مرضاكم واسألوهم الدعاء؛ فإنه

( )1املؤمن :ص .36

( )4كامل الدين :ص  ،352مهج الدعوات :ص .396

( )2ثواب األعامل :ص .166

( )5الكايف.117/3 :

( )3الغيبة للنعامين :ص  ،159كامل الدين :ص .368
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يعدل دعاء املالئكة(.)1
[احلديث ]1915 :قال اإلمام الصادق :من عاد مريضا يف اهلل ،مل يسأل املريض
للعائد شيئا إال استجاب اهلل له(.)2
[احلديث ]1916 :قال اإلمام الصادق :تبحروا قلوبكم ،فإن أنقاها اهلل من حركة
الواجس لسخط يشء من صنعه ،فإذا وجدمتوها كذلك ،فاسألوه ما شئتم(.)3
[احلديث ]1917 :قال اإلمام الصادق :إذا أراد أحدكم أن ال يسأل ربه شيئا إال
أعطاه ،فلييأس من الناس كلهم ،وال يكون له رجا ٌء إال عند اهلل ،فإذا علم اهلل عز وجل
ذلك من قلبه ،مل يسأل اهلل شيئا إال أعطاه(.)4
[احلديث ]1918 :قال اإلمام الصادق :ثالث ٌة دعوهتم مستجاب ٌة :احلاج فانظروا
كيف خت لفونه ،والغازي يف سبيل اهلل فانظروا كيف ختلفونه ،واملريض فال تغيظوه وال
تضجروه(.)5
[احلديث ]1919 :قال اإلمام الصادق :ثالث دعوات ال حيجبن عن اهلل تعاىل :دعاء
الوالد لولده إذا بره ،ودعوته عليه إذا عقه ،ودعاء املظلوم عىل ظامله ،ودعاؤه ملن انترص له
ٌ
ورجل مؤم ٌن دعا ألخ له مؤمن واساه فينا ،ودعاؤه عليه إذا مل يواسه ،مع القدرة عليه
منه،
واضطرار أخيه إليه(.)6
[احلديث ]1920 :قال اإلمام الصادق :إن العبد ليكون له احلاجة إىل اهلل عز وجل،
فيبدأ بالثناء عىل اهلل والصالة عىل حممد وآل حممد ،حتى ينسى حاجته ،فيقضيها اهلل له من

( )1مكارم األخالق.173/2 :

( )4الكايف 168/2 :و ،163/8األماِل للمفيد :ص .276

( )2ثواب األعامل :ص .230

( )5الكايف ،509/2 :عدة الداعي :ص .115

( )3األماِل للمفيد :ص .56

( )6األماِل للطوس :ص .280
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غري أن يسأله إياها(.)1
[احلديث ]1921 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :يا من يعطي الكثري بالقليل ،يا من
يعطي من سأله ،يا من يعطي من مل يسأله ومن مل يعرفه حتننا منه ورمحة ،أعطني بمسألتي
إياك مجيع خري الدنيا ومجيع خري اآلخرة؛ وارصف عني بمسألتي إياك مجيع رش الدنيا ورش
اآلخرة؛ فإنه غري منقوص ما أعطيت ،وزدين من فضلك يا كريم(.)2
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]1922 :قال اإلمام الكاظم :إذا مرض أحدكم فليأذن للناس يدخلون
عليه؛ فإنه ليس من أحد إال وله دعو ٌة مستجاب ٌة(.)3

( )1الكايف ،501/2 :عدة الداعي :ص .233

( )3الكايف.117/3 :

( )2اإلقبال ،211/3 :الكايف.586/2 :
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معراج األدب واخلشوع
املعراج السابع من معارج الذكر والدعاء [معراج األدب واخلشوع] ،وإىل هذا
املعراج اإلشارة ب اآليات التي تتحدث عن أحوال الصاحلي أثناء ذكرهم ودعواهتم هلل
است ََج ْبنَا َل ُه َو َو َه ْبنَا
تعاىل ،ومنها قوله تعاىل عن زكريا وغريه من األنبياء عليهم السالمَ ﴿ :ف ْ
اخلري ي
حي َيى َو َأ ْص َل ْحنَا َل ُه زَ ْو َج ُه إي َّهن ْم كَا ُنوا ُي َس يار ُع َ ي
ات َو َيدْ ُعو َننَا َر َغ ًبا َو َر َه ًبا َوكَا ُنوا
َل ُه َ ْ
ون يف ْ َ ْ َ
ُ
ي ي
َلنَا َخاشعيَ ﴾ [األنبياء]90 :
ي
ي
َرضعًا َو ُخ ْف َي ًة
وقال عن غريهمُ ﴿ :ق ْل َم ْن ُين َِّجي ُك ْم م ْن ُظ ُل َامت ا ْل َ ِّ
رب َوا ْل َب ْح ير تَدْ ُعو َن ُه ت َ ه
َلئين َأنْجانَا يمن َه يذ يه َلنَ ُكو َنن يمن َّ ي
ن﴾ [األنعام]63 :
الشاك يري َ
َّ َ
ْ
ْ َ
وقد قسمنا األحاديث الواردة يف هذا الباب إىل األقسام الثالثة التالية:
أوال ـ ما ورد حول اآلداب الباطنة
ثانيا ـ ما ورد حول اآلداب الظاهرة
ثالثا ـ ما ورد حول املحظورات واملكروهات
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أوال ـ ما ورد حول اآلداب الباطنة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
[اآلداب الباطنة للذكر والدعاء] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي
ي ي ي
وهب ْم لي يذك يْر اهللَّي
تذكر هذا ،وحتض عليه ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :أ َمل ْ َي ْأن ل َّلذي َن آ َمنُوا َأ ْن َخت َْش َع ُق ُل ُ ُ
ي
ي
ي
اب يم ْن َق ْب ُل َف َط َال َع َل ْي يه ُم ْاألَ َمدُ َف َق َس ْت
احل ِّق َو َال َي ُكو ُنوا كَا َّلذي َن ُأو ُتوا ا ْلك َت َ
َو َما نَزَ َل م َن ْ َ
ي

ي

ي

وهب ْم َوكَث ٌري من ُْه ْم َفاس ُق َ
ون﴾ [احلديد]16 :
ُق ُل ُ ُ

ي
ي
ٍ
ي
يم ية ْاألَ ْن َعا يم
اس َم اهللَّي ع ََىل َما َرزَ َق ُه ْم م ْن َهبي َ
وقالَ ﴿ :ول ُك ِّل ُأ َّمة َج َع ْلنَا َمن َْسكًا ل َي ْذ ُك ُروا ْ
ي
ي
ي
َفإي َهل ُكم إي َله و ي
ي
احدٌ َف َل ُه َأ ْسلي ُموا َو َب ِّ ي
الصابي يري َن
وهب ْم َو َّ
ُ ْ ٌ َ
رش املُْ ْخبيتيَ ا َّلذي َن إي َذا ُذك َر اهللَُّ َوج َل ْت ُق ُل ُ ُ
ي ي
َاه ْم ُين يْف ُق َ
ون﴾ [احلج]35-34 :
الص َال ية َو يممَّا َرزَ ْقن ُ
اهب ْم َواملُْقيمي َّ
ع ََىل َما َأ َص َ ُ
ي

ي

ن﴾ [األعراف]55 :
ب املُْ ْعتَدي َ
َرضعًا َو ُخ ْف َي ًة إي َّن ُه َال ُحي ه
وقال﴿ :ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ت َ ه

وقال عن علة ما حيصل من أنواع البالء والفتنةَ ﴿ :و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا إي َىل ُأ َم ٍم يم ْن َق ْبلي َك
اء و َّ ي
ي
َرض ُع َ
َاه ْم
ون﴾ [األنعام ،]42 :وقالَ ﴿ :و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
َف َأ َخ ْذن ُ
الرضاء َل َع َّل ُه ْم َيت َ َّ
َاه ْم بيا ْل َب ْأ َس َ َّ
ي
َاه ْم يبا ْل َع َذ ي
يبا ْل َع َذ ي
َرض ُع َ
اب
ون﴾ [املؤمنون ،]76 :وقالَ ﴿ :و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
اب َف َام ْ
اس َتكَا ُنوا ل َر ِّ يهب ْم َو َما َيت َ َّ
ي

َرض ُع َ
ون﴾ [املؤمنون]76 :
َف َام ْ
اس َتكَا ُنوا ل َر ِّهبي ْم َو َما َيت َ َّ
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]1923 :قال رسول اهلل  :ال يقبل اهلل ذكره إال ممن اتقى وطهر قلبه،
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وأكرموا اهلل أن يرى منكم ما هناكم عنه(.)1
[احلديث ]1924 :قال رسول اهلل ٌ :
ويل ملن يكثر ذكر اهلل بلسانه ،ويعيص اهلل يف
عمله(.)2
[احلديث ]1925 :قال رسول اهلل  :من أطاع اهلل فقد ذكر اهلل ،وإن قلت صالته
وصيامه وتالوته ،ومن عىص اهلل فقد نيس اهلل ،وإن كثرت صالته وصيامه وتالوته
للقرآن(.)3
[احلديث ]1926 :قال رسول اهلل  :الذكر ذكران :ذكر اهلل باللسان فحس ٌن،
وذكر اهلل عند ما حرم عليك فتمسك نفسك عنه فذلك أفضل(.)4
[احلديث ]1927 :قال رسول اهلل  :أوحى اهلل عز وجل إىل داوود أن قل للظلمة
ال يذكروين ،فإين أذكر من ذكرين ،وإن ذكري إياهم أن ألعنهم(.)5
[احلديث ]1928 :قال رسول اهلل  :خري الدعاء اخلفي ،قال تعاىل﴿ :ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم
َرضعًا َو ُخ ْف َي ًة﴾ [األعراف.)6(]55 :
تَ ه
[احلديث ]1929 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :اذكر اهلل ذكرا خامال،
قال :يا رسول اهلل ،ما الذكر اخلامل؟ قال :الذكر اخلفي(.)7
[احلديث ]1930 :قال رسول اهلل  :خري الذكر اخلفي(.)8
[احلديث ]1931 :قال رسول اهلل  :الذكر الذي ال يسمعه احلفظة يزيد عىل
( )1كنز العامل 243/2 :عن ابن صرصي يف أماليه.

( )6إرشاد القلوب :ص ،156؛ أمحد ،366/1 :مسند أيب يعىل:

( )2الفردوس.400/4 :

.365/1

( )3املعجم الكبري.154/22 :

( )7األماِل للطوس :ص 530؛ الزهد البن املبارك :ص .50

( )4الفردوس.249/2 :

( )8أمحد 364/1 :وص  ،381مسند أيب يعىل.345/1 :

( )5الفردوس ،141/1 :املصنف البن أيب شيبة466/7 :؛ فالح
السائل :ص .94
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الذكر الذي يسمعه احلفظة سبعي ضعفا(.)1
[احلديث ]1932 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل عز وجل :عبدي عند ظنه يب ،وأنا
معه إذا دعاين(.)2
[احلديث ]1933 :قال رسول اهلل  :ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة ،واعلموا
أن اهلل ال يستجيب دعاء من قلب غافل اله(.)3
[احلديث ]1934 :قال رسول اهلل  :من عمل برضائي ألزمه ثالث خصال:
أعرفه شكرا ال خيالطه اجلهل ،وذكرا ال خيالطه النسيان ،وحمبة ال يؤثر عىل حمبتي حمبة
املخلوقي(.)4
[احلديث ]1935 :سئل رسول اهلل  عن أعالم اجلاهل ،فقال :ال حيب اهلل وال
يراقبه ،وال يستحيي من اهلل وال يذكره(.)5
[احلديث ]1936 :قال رسول اهلل  :البكاء من خشية اهلل مفتاح الرمحة ،وعالمة
القبول ،وباب اإلجابة(.)6
[احلديث ]1937 :قال رسول اهلل  :إذا أحسستم من أنفسكم رقة ،فاغتنموا
الدعاء(.)7
[احلديث ]1938 :قال رسول اهلل  :اغتنموا الدعاء عند الرقة؛ فإهنا رمح ٌة(.)8
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:

( )1شعب اإليامن ،407/1 :الفردوس.249/2 :

( )5حتف العقول :ص .18

( )2أمحد525/3 :وص  ،1 666حلية األولياء.98/6 :

( )6إرشاد القلوب :ص .98

( )3الرتمذي ،517/5 :احلاكم671/1 :؛ فالح السائل :ص ،99

العامل 108/2 :عن الديلمي
( )7كنز ّ

الدعوات :ص .30

( )8مسند الشهاب602/1 :؛ الدعوات :ص  ،30بحار األنوار:

( )4إرشاد القلوب :ص .204

.313/93
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[احلديث ]1939 :قال رسول اهلل  :الذاكر بال عمل ،كالرامي بال وتر(.)1
[احلديث ]1940 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :ليعظم جالل اهلل يف
صدرك ،فال تذكره كام يذكره اجلاهل عند الكلب( :اللهم أخزه) ،وعند اخلنزير( :اللهم
أخزه) (.)2
ٌ
ثالث ال تطيقها هذه األمة :املواساة لألخ يف
[احلديث ]1941 :قال رسول اهلل :
ماله ،وإنصاف الناس من نفسه ،وذكر اهلل عىل كل حال ،وليس هو( :سبحان اهلل واحلمد
هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب) ،ولكن إذا ورد عىل ما حيرم عليه خاف اهلل عز وجل عنده
وتركه(.)3
[احلديث ]1942 :قال رسول اهلل  :دعاء الرس يزيد عىل اجلهر سبعي ضعفا،
وأثنى اهلل سبحانه عىل زكريا بقوله﴿ :إي ْذ نَا َدى َر َّب ُه نيدَ ا ًء َخ يف ًّيا﴾ [مريم.)4( ]3 :
[احلديث ]1943 :قال رسول اهلل  :دعو ٌة يف الرس تعدل سبعي دعوة يف
العالنية(.)5
[احلديث ]1944 :قال رسول اهلل  :إين ملا أرسي يب إىل السامء نوديت :يا حممد،
ومن كثرت مهومه من أمتك ،فليدعني رسا(.)6
[احلديث ]1945 :قال رسول اهلل  :إن أولياء اهلل سكتوا فكان سكوهتم ذكرا،
ونظروا فكان نظرهم عربة ،ونطقوا فكان نطقهم حكمة(.)7
[احلديث ]1946 :قال رسول اهلل  :ما من صوت أحب إىل اهلل من صوت عبد
( )1جامع األحاديث للقمي :ص .79

( )5الدعوات :ص .18

( )2مكارم األخالق ،370/2 :تنبيه اخلواطر.58/2 :

( )6البلد األمي :ص .506

( )3من ال حيرضه الفقيه ،358/4 :اخلصال :ص .125

( )7الكايف.237/2 :

( )4إرشاد القلوب :ص .156
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هلفان .قيل :وما هو؟ قال :عبدٌ يصيب الذنب فيمأل جوفه فرقا من اهلل ،فيقول :يا رب،
فيقول اهللٌ :أنا ربك ،أغفر لك إذا استغفرتني ،وأجيبك إذا دعوتني(.)1
[احلديث ]1947 :قال رسول اهلل  يف دعائه :أسألك مسألة املستكي ،وأبتهل
إليك ابتهال املذنب الذليل ،وأدعوك دعاء اخلائف الرضير ،من خضعت لك رقبته،
وفاضت لك عيناه ،وذل جسده ،ورغم أنفه لك(.)2
[احلديث ]1948 :عن عائشة ،قالت :قام رسول اهلل  يصيل ويقرأ القرآن ويبكي،
ثم جيلس يقرأ ويدعو ويبكي ،ثم جلس يقرأ ويدعو ويبكي ،حتى إذا فرغ اضطجع وهو
يقرأ ويبكي حتى بلت الدموع خديه وحليته ،قيل :يا رسول اهلل ،أليس اهلل قد غفر لك ما
تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال :بىل ،أفال أكون عبدا شكورا؟(.)3
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]1949 :قال اإلمام عيل :اذكروا اهلل ذكرا خالصا؛ حتيوا به أفضل احلياة،
وتسلكوا به طريق النجاة(.)4
[احلديث ]1950 :قال اإلمام عيل يف دعائه :وأسألك أن ترزقني قوة يف عبادتك،
ونشاطا لذكرك ما استعمرتني يف أرضك(.)5
[احلديث ]1951 :قال اإلمام عيل :ال تذكر اهلل سبحانه ساهيا ،وال تنسه الهيا،
( )1مستدرك الوسائل 318/5 :عن القطب الراوندي يف لب اللباب؛

( )3إرشاد القلوب :ص .91

حلية األولياء.216/8 :

( )4الكايف ،17/8 :حتف العقول :ص .202

( )2املعجم الكبري ،5 160/11 :املعجم الصغري267/1 :؛ بحار

( )5مهج الدعوات :ص .130

األنوار 225/96 :عن االختيار البن الباقي.
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واذكره كامال يوافق فيه قلبك لسانك ،ويطابق إضامرك إعالنك ،ولن تذكره حقيقة الذكر
حتى تنسى نفسك يف ذكرك ،وتفقدها يف أمرك(.)1
ذاكر(.)2
[احلديث ]1952 :قال اإلمام عيل :سامع ذكر اهلل ٌ
[احلديث ]1953 :قال اإلمام عيل :الذكر ذكران :ذكر اهلل عز وجل عند املصيبة،
وأفضل من ذلك ذكر اهلل عند ما حرم عليك فيكون حاجزا(.)3
[احلديث ]1954 :قال اإلمام عيل :طوبى ملن أخلص هلل العبادة والدعاء ،ومل يشغل
قلبه بام ترى عيناه ،ومل ينس ذكر اهلل بام تسمع أذناه ،ومل حيزن صدره بام أعطي غريه(.)4
[احلديث ]1955 :قال اإلمام عيل يف صفة املؤمن :حزنه يف قلبه ،وبرشه يف وجهه..
معمور(.)5
قلبه بذكر اهلل
ٌ
[احلديث ]1956 :قال اإلمام عيل :طوبى ملن شغل قلبه بالفكر ،ولسانه بالذكر(.)6
[احلديث ]1957 :قال اإلمام عيل :اشغلوا أنفسكم بالطاعة ،وألسنتكم بالذكر،
وقلوبكم بالرضا فيام أحببتم وكرهتم(.)7
[احلديث ]1958 :قال اإلمام عيل :ليكن جل كالمكم ذكر اهلل عز وجل (.)8
[احلديث ]1959 :قال اإلمام عيل يف دعائه :واجعل لساين بذكرك هلجا ،وقلبي
بحبك متيام (.)9
[احلديث ]1960 :قال اإلمام عيل :كل ما أهلى عن ذكر اهلل فهو من إبليس(.)10

( )1غرراحلكم :ح .10359

( )6غرراحلكم :ح .5942

( )2غرر احلكم :ح .5579

( )7غرراحلكم :ح .2498

( )3الكايف.90/2 :

( )8اخلصال :ص .620

( )4الكايف.16/2 :

( )9مصباح املتهجد :ص  ،850اإلقبال.337/3 :

( )5ذكره اخلواص :ص 138؛ بحار األنوار.73/78 :

( )10تنبيه اخلواطر.170/2 :
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[احلديث ]1961 :قال اإلمام عيل :من صدئ باإلثم ،عشا عن ذكر اهلل عز وجل
(.)1
[احلديث ]1962 :قال اإلمام عيل :اعلموا أن األمل يسهي العقل ،وينيس
الذكر(.)2
[احلديث ]1963 :قال اإلمام عيل :ليس يف املعايص أشد من اتباع الشهوة ،فال
تطيعوها فيشغلكم عن اهلل(.)3
[احلديث ]1964 :قال اإلمام عيل :ليس يف البدن يش ٌء أقل شكرا من العي ،فال
تعطوها سؤهلا فتشغلكم عن ذكر اهلل عز وجل (.)4
[احلديث ]1965 :قال اإلمام عيل :من اشتغل بذكر الناس ،قطعه اهلل سبحانه عن
ذكره(.)5
[احلديث ]1966 :قال اإلمام عيل :إذا رأيت اهلل يؤنسك بخلقه ،ويوحشك من
ذكره ،فقد أبغضك(.)6
َاه ْم بيا ْل َع َذ ي
اب َف َام
[احلديث ]1967 :قال اإلمام عيل يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
ي
َرض ُع َ
ون﴾ [املؤمنون :]76 :أي مل يتواضعوا يف الدعاء ومل خيضعوا ،ولو
ْ
اس َتكَا ُنوا ل َر ِّهبي ْم َو َما َيت َ َّ
خضعوا هلل عز وجل الستجاب هلم(.)7
[احلديث ]1968 :قال اإلمام عيل :نعم عون الدعاء اخلشوع(.)8

( )1األماِل للصدوق :ص  ،503الكايف.301/2 :

( )6غرر احلكم :ح .4041

( )2هنج البالغة :اخلطبة .86

( )7اجلعفريات :ص 223؛ كنز العامل 673/2 :عن العسكري يف

( )3غرر احلكم :ح .7520

املواعظ.

( )4اخلصال :ص  ،629حتف العقول :ص .119

( )8غرر احلكم :ح  ،9965عيون احلكم واملواعظ :ص .693

( )5غرر احلكم :ح .8234
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[احلديث ]1969 :قال اإلمام عيل :عليكم بمسألة ذل وخضوع ،ومتلق وخشوع،
وتوبة ونزوع(.)1
[احلديث ]1970 :قال اإلمام عيل :ولتكن مسألتكم ومتلقكم مسألة ذل وخضوع،
وشكر وخشوع ،بتوبة وتورع ،وندم ورجوع(.)2
[احلديث ]1971 :قال اإلمام عيل :إذا متنى املسلم فليسأل اهلل عز وجل ويبتهل
إليه(.)3
[احلديث ]1972 :قال اإلمام عيل يف دعائه املعروف بدعاء كميل :اللهم إين أسألك
سؤال خاضع متذلل خاشع ،أن تساحمني وترمحني ..اللهم وأسألك سؤال من اشتدت
فاقته ،وأنزل بك عند الشدائد حاجته ،وعظم فيام عندك رغبته(.)4
[احلديث ]1973 :قال اإلمام عيل :بكاء العيون وخشية القلوب من رمحة اهلل تعاىل
ذكره ،فإذا وجدمتوها فاغتنموا الدعاء ،ولو أن عبدا بكى يف أمة ،لرحم اهلل تعاىل تلك األمة
لبكاء ذلك العبد(.)5
[احلديث ]1974 :عن أيب صالح ،قال :دخل رضار بن ضمرة الكناين عىل معاوية،
فقال له :صف ِل عليا ،فقال :أوتعفيني قال :ال أعفيك ،قال :أما إذ البد فإنه كان واهلل بعيد
املدى ،شديد القوى ..كان واهلل غزير العربة ..فأشهد باهلل ،لقد رأيته يف بعض مواقفه وقد
أرخى الليل سدول ه ،وغارت نجومه ،يميل يف حمرابه ،قابضا عىل حليته ،يتململ متلمل
السليم ،ويبكي بكاء احلزين ،فكأين أسمعه اآلن وهو يقول :يا ربنا يا ربنا ،يترضع إليه(.)6
( )1مطالب السؤول :ص 60؛ بحار األنوار.361/77 :

( )5مكارم األخالق ،96/2 :بحار األنوار.336/93 :

()2كفاية الطالب :ص .395

( )6حلية األولياء ،86/1 :عدة الداعي :ص  ،196إرشاد القلوب:

( )3اخلصال :ص .626

ص .218

( )4مصباح املتهجد :ص  ،865اإلقبال.332/3 :
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[احلديث ]1975 :عن األصبغ بن نباتة ،قال :دخل رضار بن ضمرة النهشيل عىل
معاوية ،فقال له :صف ِل عليا ،قال :أوتعفيني ،فقال :ال ،بل صفه ِل ،فقال :رحم اهلل
عليا ..كان واهلل طويل السهاد ،قليل الرقاد ،يتلو كتاب اهلل آناء الليل وأطراف النهار ،وجيود
هلل بمهجته ،ويبوء إليه بعربته ،ال تغلق له الستور ،وال يدخر عنا البدور ،وال يستلي
االتكاء ،وال يستخشن اجلفاء ،ولو رأيته إذ مثل يف حمرابه ،وقد أرخى الليل سدوله،
قابض عىل حليته ،يتململ متلمل السليم ،ويبكي بكاء احلزين(.)1
وغارت نجومه ،وهو ٌ
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]1976 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اجعل قويت يف طاعتك ،ونشاطي
يف عبادتك ،ورغبتي يف ثوابك(.)2
[احلديث ]1977 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إنه حيجبني عن مسألتك
ٌ
ٌ
وهني هنيتني
خالل
أمر أمرت به فأبطأت عنهٌ ،
ثالث ،وحتدوين عليها خل ٌة واحدةٌ ،حيجبني ٌ
عنه فأرسعت إليه ،ونعم ٌة أنعمت هبا عيل فقرصت يف شكرها ،وحيدوين عىل مسألتك
ٌ
تفضل ،وإذ
تفضلك عىل من أقبل بوجهه إليك ،ووفد بحسن ظنه إليك ،إذ مجيع إحسانك
كل نعمك ابتدا ٌء(.)3
[احلديث ]1978 :قال اإلمام السجاد :اعلم وحيك يابن آدم أن قسوة البطنة ،وكظة
املألة ،وسكر الشبع ،وغرة امللك ،مما يثبط ويبطئ عن العمل ،وينيس الذكر(.)4
[احلديث ]1979 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :أدعوك دعاء من اشتدت فاقته،
وقلت حيلته ،وضعفت قوته ،دعاء الغريق الغريب املضطر ،الذي ال جيد لكشف ما هو فيه

( )1األماِل للصدوق :ص .726

( )3الصحيفة السجادية :ص .53

( )2املصباح للكفعمي :ص  ،169البلد األمي :ص .132

( )4حتف العقول :ص .273
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إال أنت ،يا أرحم الرامحي(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]1980 :قال اإلمام الباقر :فيام وعظ اهلل عز وجل به عيسى عليه السالم:
يا عيسى ..اعلم أن دنياك مؤديتك إِل ،وأين آخذك بعلمي ،فكن ذليل النفس عند ذكري،
خاشع القلب حي تذكرين ،يقظان عند نوم الغافلي(.)2
[احلديث ]1981 :قال اإلمام الباقر :من أشد ما عمل العباد :إنصاف املرء من
نفسه ،ومواساة املرء أخاه ،وذكر اهلل عىل كل حال ،قيل :أصلحك اهلل ،وما وجه ذكر اهلل
عىل كل حال؟ قال :يذكر اهلل عند املعصية ُّيم هبا ،فيحول ذكر اهلل بينه وبي تلك املعصية،
الشي َط ي
وهو قول اهلل عز وجل﴿ :إي َّن ا َّل يذين ا َّت َقوا إي َذا مسهم َطائي ٌ ي
ان ت ََذك َُّروا َفإي َذا ُه ْم
ف م َن َّ ْ
َ ْ
َ َّ ُ ْ
ي
رص َ
ون﴾ [األعراف.)3(]201 :
ُم ْب ُ
[احلديث ]1982 :قال اإلمام الباقر :أيام مؤمن حافظ عىل صالة الفريضة فصالها
لوقتها فليس هو من الغافلي ،فإن قرأ فيها بمئة آية فهو من الذاكرين(.)4
[احلديث ]1983 :قال اإلمام الباقر :ال يكتب امللك إال ما سمع ،وقال اهلل عز
ي
ي
َرضعًا َو يخي َف ًة﴾ [األعراف ]205 :فال يعلم ثواب ذلك الذكر
وجلَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َر َّب َك يف َن ْفس َك ت َ ه
يف نفس الرجل غري اهلل عز وجل لعظمته(.)5
[احلديث ]1984 :قال اإلمام الباقر :إن الترضع والصالة من اهلل تعاىل بمكان ،إذا
كان العبد ساجدا هلل ،فإن سالت دموعه ،فهنالك تنزل الرمحة ،فاغتنموا يف تلك الساعة

( )1الكايف.561/2 :

( )4املحاسن.123/1 :

( )2الكايف.131/8 :

( )5الكايف ،502/2 :الزهد للحسي بن سعيد :ص .53

( )3معاين األخبار :ص  ،192اخلصال :ص .131
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املسألة وطلب احلاجة(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]1985 :قال اإلمام الصادق :قال اهلل عز وجل ملوسى :أكثر ذكري بالليل
والنهار ،وكن عند ذكري خاشعا ،وعند بالئي صابرا ،واطمئن عند ذكري ،واعبدين وال
ترشك يب شيئا ،إِل املصري(.)2
[احلديث ]1986 :قال اإلمام الصادق :إن العبد إذا ذكر اهلل تعاىل بالتعظيم خالصا؛
ارتفع كل حجاب بينه وبي اهلل من قبل ذلك ..وإذا غفل عن ذكر اهلل؛ كيف تراه بعد ذلك
موقوفا حمجوبا ،قد قسا وأظلم منذ فارق نور التعظيم(.)3
[احلديث ]1987 :قال اإلمام الصادق :من أشد ما فرض اهلل عىل خلقه ذكر اهلل
كثريا ..ال أعني( :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب) وإن كان منه ،ولكن ذكر
اهلل عند ما أحل وحرم؛ فإن كان طاعة عمل هبا ،وإن كان معصية تركها(.)4
مطيع،
[احلديث ]1988 :قال اإلمام الصادق :من كان ذاكرا هلل عىل احلقيقة فهو
ٌ
ومن كان غافال عنه فهو عاص ،والطاعة عالمة اهلداية ،واملعصية عالمة الضاللة ،وأصلهام
من الذكر والغفلة ،فاجعل قلبك قبلة للسانك ،ال حتركه إال بإشارة القلب ،وموافقة العقل،
ورض اإليامن؛ فإن اهلل عامل ٌ برسك وجهرك ،وهو عامل ٌ بام يف الصدور فضال عن غريه ،وكن
كالنازع روحه أو كالواقف يف العرض األكرب ،غري شاغل نفسك عام عناك مما كلفك به
ربك؛ يف أمره وهنيه ووعده ووعيده ،واغسل قلبك بامء احلزن ،وال تشغلها بدون ما كلفك،
غني عنك ،فذكره لك أجل وأشهى
واجعل ذكر اهلل من أجل ذكره لك؛ فإنه ذكرك وهو ٌ
( )1مكارم األخالق ،97/2 :بحار األنوار.366/93 :

( )3مصباح الرشيعة :ص .22

( )2الكايف.497/2 :

( )4الكايف 80/2 :وص .145
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وأتم من ذكرك له وأسبق ،ومعرفتك بذكره لك يورثك اخلضوع ،واالستحياء ،واالنكسار،
ويتولد من ذلك رؤية كرمه وفضله السابق ،وختلص لوجهه ،وتصغر عند ذلك طاعاتك
وإن كثرت يف جنب مننه ،ورؤيتك ذكرك له تورثك الرياء ،والعجب ،والسفه ،والغلظة يف
خلقه ،واستكثار الطاعة ،ونسيان كرمه وفضله ،وال يزداد بذلك من اهلل إال بعدا ،وال
وذكر
خالص بموافقة القلب،
ذكر
ٌ
ٌ
يستجلب به عىل ميض األيام إال وحشة ،والذكر ذكران؛ ٌ
صارف ينفي ذكر غريه ،كام قال رسول اهلل  :إين ال أحيص ثناء عليك؛ أنت كام أثنيت
ٌ
عىل نفسك ،فرسول اهلل  مل جيعل لذكره مقدارا عند علمه بحقيقة سابقة ذكر اهلل عز وجل
له من قبل ذكره له ،فمن دونه أوىل ،فمن أراد أن يذكر اهلل ،فليعلم أنه ما مل يذكر اهلل العبد
بالتوفيق لذكره ،ال يقدر العبد عىل ذكره(.)1
[احلديث ]1989 :قال اإلمام الصادق :ما يعلم عظم ثواب الدعاء وتسبيح العبد
فيام بينه وبي نفسه ،إال اهلل تبارك وتعاىل(.)2
[احلديث ]1990 :قال اإلمام الصادق :قال لقامن عليه السالم البنه :عليك بقراءة
كتاب اهلل عز وج ل ما دمت راكبا ،وعليك بالتسبيح ما دمت عامال ،وعليك بالدعاء ما
دمت خاليا(.)3
[احلديث ]1991 :قال اإلمام الصادق :إذا دعوت فأقبل بقلبك ،وظن حاجتك
بالباب(.)4
[احلديث ]1992 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل ال يستجيب دعاء بظهر

( )1مصباح الرشيعة :ص .43

( )3الكايف ،369/8 :من ال حيرضه الفقيه.298/2 :

( )2فالح السائل :ص .92

( )4الكايف ،673/2 :مكارم األخالق.12/2 :
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قلب ساه؛ فإذا دعوت فأقبل بقلبك ،ثم استيقن باإلجابة(.)1
[احلديث ]1993 :قال اإلمام الصادق :كان فيام وعظ اهلل تبارك وتعاىل به عيسى
عليه السالم :يا عيسى ،أحي ذكري بلسانك ،وليكن ودي يف قلبك ..يا عيسى ،ابك عىل
نفسك يف الصالة ،وانقل قدميك إىل مواضع الصلوات ،وأسمعني لذاذة نطقك بذكري،
فإن صنيعي إليك حس ٌن(.)2
[احلديث ]1994 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم اجعل اليقي يف قلبي،
والنور يف برصي ،والنصيحة يف صدري ،وذكرك بالليل والنهار عىل لساين(.)3
[احلديث ]1995 :قال اإلمام الصادق :ما اجتمع من أصحابنا مجاع ٌة يف ذكر اهلل أو
ٌ
رشيط ليفرق مجاعتهم(.)4
يف يشء من ذكرنا ،إال بعث إبليس شيطانا يف عنقه
[احلديث ]1996 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم ال تشغلني يف الدنيا عن
شكر نعمتك ،وال بإكثار فيها فتلهيني عجائب هبجتها ،وتفتنني زهرهتا(.)5
[احلديث ]1997 :قال اإلمام الصادق :إياكم واخلصومة يف الدين؛ فإهنا تشغل
القلب عن ذكر اهلل عز وجل (.)6
[احلديث ]1998 :قال اإلمام الصادق :املالهي التي تصد عن ذكر اهلل تبارك وتعاىل
مكروه ٌة؛ كالغناء ورضب األوتار(.)7
[احلديث ]1999 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل أوحى إىل موسى عليه
السالم :إذا وقفت بي يدي ،فقف موقف الذليل الفقري(.)8
( )1الكايف ،673/2 :عدة الداعي :ص .126

( )5من ال حيرضه الفقيه.598/2 :

( )2األماِل للصدوق :ص  ،607الكايف.132/8 :

( )6غرة :أي اغرتار.

( )3هتذيب األحكام ،75/3 :املقنعة :ص .176

( )7اخلصال :ص  ،610حتف العقول :ص .423

( )4رشح األخبار.459/3 :

( )8الكايف.615/2 :
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[احلديث ]2000 :قال اإلمام الصادق :كان فيام وعظ اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ به عيسى
عليه السالم :يا عيسى ،ارفق بالضعيف ،وارفع طرفك الكليل إىل السامء ،وادعني فإين
هم واحدٌ  ،فإنك متى تدعني كذلك
منك
ٌ
قريب ،وال تدعني إال مترضعا إِل ،ومهك ٌ
أجبك(.)1
[احلديث ]2001 :قال اإلمام الصادق :قال اهلل تعاىل ملوسى عليه السالم :يا
موسى ،ألق كفيك ذال بي يدي ،كفعل العبد املسترصخ إىل سيده؛ فإنك إذا فعلت ذلك
رمحت ،وأنا أكرم القادرين ..يا موسى ،سلني من فضيل ورمحتي فإهنام بيدي ال يملكهام
أحدٌ غريي ،وانظر حي تسألني ،كيف رغبتك فيام عندي ،وادع دعاء الطامع الراغب فيام
عندي ،النادم عىل ما قدمت يداه(.)2
[احلديث ]2002 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إين أسألك مسألة املسكي
املستكي ،وأبتغي إليك ابتغاء البائس الفقري ،وأترضع إليك ترضع الضعيف الرضير،
وأبتهل ابتهال املذنب اخلاطئ ،مسألة من خضعت لك نفسه ،ورغم لك أنفه ،وسقطت
لك ناصيته ،واهنملت لك دموعه ،وفاضت لك عربته ،واعرتف بخطيئته ،وقلت عنه
حيلته ،وأسلمته ذنوبه(.)3
[احلديث ]2003 :قال اإلمام الصادق :إذا اقشعر جلدك ،ودمعت عيناك ،فدونك
دونك ،فقد قصد قصدك(.)4
[احلديث ]2004 :قال اإلمام الصادق :إذا رق أحدكم فليدع؛ فإن القلب ال يرق

( )1األماِل للصدوق :ص  606ـ  ،608الكايف 131/8 :ـ .133

( )3مصباح املتهجد :ص  ،393مجال االسبوع :ص .296

( )2الكايف 66/8 :وص  ،69عدة الداعي :ص .182

( )4الكايف ،678/2 :اخلصال :ص .81
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حتى خيلص(.)1
[احلديث ]2005 :قيل لإلمام الصادق :إين أتباكى يف الدعاء ،وليس ِل بكا ٌء؟ قال:
نعم ،ولو مثل رأس الذباب(.)2
[احلديث ]2006 :قيل لإلمام الصادق :أكون أدعو فأشتهي البكاء وال جييئني،
وربام ذكرت بعض من مات من أهيل فأرق وأبكي ،فهل جيوز ذلك؟ فقال :نعم ،فتذكرهم،
فإذا رققت فابك ،وادع ربك تبارك وتعاىل(.)3
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]2007 :قال اإلمام الكاظم :أوحى اهلل تعاىل إىل داود عليه السالم :قل
لعبادي ال جيعلوا بيني وبينهم عاملا مفتونا بالدنيا؛ فيصدهم عن ذكري وعن طريق حمبتي
صانع هبم أن أنزع حالوة حمبتي
ومناجايت ،أولئك قطاع الطريق من عبادي ،إن أدنى ما أنا
ٌ
ومناجايت من قلوهبم(.)4
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]2008 :قال اإلمام الرضا :من ذكر اهلل ومل يشتق إىل لقائه ،فقد استهزأ
بنفسه(.)5
[احلديث ]2009 :قال اإلمام الرضا :دعوة العبد رسا دعوة واحدة تعدل سبعي
دعوة عالنية(.)6
[احلديث ]2010 :قال اإلمام الرضا يف علة رفع اليدين يف التكبري :أحب اهلل عز

( )1الكايف ،677/2 :عدة الداعي :ص .116

( )4حتف العقول :ص .397

( )2الكايف ،683/2 :هتذيب األحكام.287/2 :

( )5تنبيه اخلواطر.111/2 :

( )3الكايف ،683/2 :عدة الداعي :ص .160

( )6الكايف ،676/2 :ثواب األعامل :ص .193
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وجل أن يكون العبد يف وقت ذكره له متبتال مترضعا مبتهال(.)1

( )1عيون أخبار الرضا ،111/2 :علل الرشائع :ص .266
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ثانيا ـ ما ورد حول اآلداب الظاهرة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
[اآلداب الظاهرة للذكر والدعاء] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل
ي ي
َرض ًعا َو يخي َف ًة َو ُد َ
اجل ْه ير
ون ْ َ
االهتامم هبذه اآلداب ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َر َّب َك يف َن ْفس َك ت َ ه
ي
يي
يم َن ا ْل َق ْو يل يبا ْل ُغدُ ِّو َو ْاآل َص ي
ن ا ْلغَافليَ ﴾ [األعراف]205 :
ال َو َال َت ُك ْن م َ
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
جت َه ْر بي َص َالتي َك َو َال
[احلديث ]2011 :قال رسول اهلل  يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َال َ ْ
ي َذلي َك َسبي ًيال﴾ [اإلرساء :]110 :ذلك يف الدعاء ،ال ترفع صوتك يف الدعاء،
ُختَافي ْت ي َهبا َوا ْب َت يغ َب ْ َ
فتذكر ذنوبك ،فيسمع منك ،فتعري هبا(.)1
[احلديث ]2012 :قال رسول اهلل  :إن اهلل تعاىل كره لكم ثالثا :اللغو عند قراءة
القرآن ،والتخرص يف الصالة ،ورفع األصوات بالدعاء وعند الدعاء(.)2
[احلديث ]2013 :عن أيب موسى ،قال :ملا توجه رسول اهلل  إىل خيرب ،أرشف
الناس عىل واد ،فرفعوا أصواهتم بالتكبري :اهلل أكرب ،اهلل أكرب ،ال إله إال اهلل ،فقال رسول اهلل
 : أربعوا عىل أنفسكم ،إنكم ال تدعون أصم وال غائبا ،إنكم تدعون سميعا قريبا ،وهو

( )1التاريخ الكبري ،256/3 :الدر املنثور 351/5 :عن سعيد بن

( )2كنز العامل66/16 :عن الديلمي.

منصور.
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معكم(.)1
[احلديث ]2014 :عن أيب موسى ،قال :كنت مع رسول اهلل  يف سفر ،فلام دنوا
من املدينة كرب الناس ورفعوا أصواهتم ،فقال رسول اهلل  :يا أُّيا الناس ،إنكم ال تدعون
أصم وال غائبا ،إن الذي تدعونه ،بينكم وبي أعناق ركابكم(.)2
[احلديث ]2015 :عن ابن عباس ،قال :رأيت رسول اهلل  يدعو بعرفة ،ويداه
إىل صدره كاستطعام املسكي(.)3
[احلديث ]2016 :عن عائشة ،قالت :فقدت رسول اهلل  ذات ليلة ،فخرجت يف
أثره ،فإذا رسول اهلل  يف البقيع ،رافعا يديه إىل السامء يدعو(.)4
[احلديث ]2017 :عن أنس ،قال :رأيت رسول اهلل  يرفع يديه يف الدعاء ،حتى
يرى بياض إبطيه(.)5
[احلديث ]2018 :عن الرباء بن عازب ،قال :كان النبي  إذا أصابته شد ٌة فدعا،
رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه(.)6
[احلديث ]2019 :عن طاوس ،قال :دعا النبي  عىل قوم فرفع يديه جدا يف
السامء ،فجالت الناقة ،فأمسكها بإحدى يديه ،واألخرى قائم ٌة يف السامء(.)7
[احلديث ]2020 :عن أسامة ،قال :كنت رديف النبي  بعرفات ،فرفع يديه
رافع يده
يدعو ،فاملت به ناقته فسقط خطامها ،فتناول اخلطام بإحدى يديه وهو
ٌ
األخرى(.)8
( )1البخاري ،1561/6 :أمحد6 166/7 :؛ عدة الداعي :ص .266

( )5مسلم ،612/2 :البخاري.2335/5 :

( )2أبو داوود ،87/2 :الرتمذي.657/5 :

( )6كنز العامل71/7 :عن أيب يعىل.

( )3املعجم األوسط ،189/3 :السنن الكربى.190/5 :

( )7املصنف لعبد الرزاق.267/2 :

( )4مسند إسحاق بن راهويه ،327/2 :ابن ماجة.666/1 :

( )8النسائي ،256/5 :أمحد.192/8 :
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[احلديث ]2021 :قال رسول اهلل  :رفع األيدي من االستكانة التي قال اهلل عز
ي
َاه ْم بيا ْل َع َذ ي
َرض ُع َ
ون﴾ [املؤمنون.)1(]76 :
وجلَ ﴿ :و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
اب َف َام ْ
اس َتكَا ُنوا ل َر ِّهبي ْم َو َما َيت َ َّ
[احلديث ]2022 :قال رسول اهلل  :خيار أمتي ـ فيام أنبأين املأل األعىل ـ قو ٌم
يدعونه بألسنتهم رغبا ورهبا ،ويسألونه بأيدُّيم خفضا ورفعا ،ويقبلون بقلوهبم عودا
وبدءا(.)2
[احلديث ]2023 :قال رسول اهلل  :إذا سألتم اهلل ،فاسألوه ببطون أكفكم ،ثم ال
ٌ
جاعل فيها بركة(.)3
تردوها حتى متسحوا هبا وجوهكم؛ فإن اهلل
[احلديث ]2024 :قال رسول اهلل  :سلوا اهلل ببطون أكفكم وال تسألوه
بظهورها ،فإذا فرغتم فامسحوا هبا وجوهكم(.)4
[احلديث ]2025 :عن عمر ،قال :كان رسول اهلل  إذا رفع يديه يف الدعاء ،مل
حيطهام حتى يمسح هبام وجهه(.)5
كريم ،يستحيي أن يرفع العبد
حيي ٌ
[احلديث ]2026 :قال رسول اهلل  :إن ربكم ٌ
يديه فريدمها صفرا ال خري فيهام ،فإذا رفع أحدكم يديه فليقل :يا حي ،ال إله إال أنت ،يا
أرحم الرامحي ـ ثالث مرات ـ ثم إذا رد يديه فليفرغ ذلك اخلري إىل وجهه(.)6
[احلديث ]2027 :عن سهل بن سعد ،أن النبي  كان جيعل إصبعيه بحذاء منكبيه
ويدعو(.)7

( )1احلاكم ،586/2 :السنن الكربى.110/2 :

( )5الرتمذي ،666/5 :أمحد.5 278/6 :

( )2احلاكم ،19/3 :شعب اإليامن.678/1 :

( )6املعجم الكبري ،7 323/12 :الفردوس.221/1 :

( )3كنز العامل 86/2 :عن ابن نرص ،والدعاء للطرباين :ص .87

( )7احلاكم ،718/1 :الدعوات الكبري.160/1 :

( )4أبو داوود ،78/2 :السنن الكربى ،301/2 :ابن ماجة:
1272/2؛ عواِل الآلِل.181/1 :
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[احلديث ]2028 :عن أيب مالك عن أبيه أنه سمع النبي  يقول :قل :اللهم اغفر
ِل وارمحني وعافني وارزقني ـ وجيمع أصابعه إال اإلهبام ـ فإن هؤالء جتمع لك دنياك
وآخرتك(.)1
[احلديث ]2029 :عن عبد اهلل بن الزبري ،أن النبي  كان يشري بإصبعه إذا دعا
وال حيركها(.)2
[احلديث ]2030 :عن سعد بن أيب وقاص ،قال :مر عيل النبي  وأنا أدعو
بإصبعي فقال( :أحد أحد) وأشار بالسبابة(.)3
[احلديث ]2031 :قال رسول اهلل  :إذا دعا العبد ،فأشار بإصبعه ،قال الرب
تبارك وتعاىل :أخلص عبدي(.)4
[احلديث ]2032 :عن ابن عباس ،أن رسول اهلل  قال :هكذا اإلخالص؛ يشري
بإصبعه التي تيل اإلهبام ،وهذا الدعاء؛ فرفع يديه حذو منكبيه .وهذا االبتهال؛ فرفع يديه
مدا(.)5
[احلديث ]2033 :عن الزهري ،قال :كان رسول اهلل  إذا خطب يوم اجلمعة
دعا ،فأشار بإصبعه وأمن الناس(.)6
[احلديث ]2034 :قال رسول اهلل  :اإلخالص هكذا؛ ورفع إصبعا واحدة من
اليد اليمنى ،والدعاء هكذا؛ ورفع يديه ،وجعل بطوهنام مما ييل السامء ،واالبتهال هكذا؛
ومد يده شيئا ،وجعل ظهور الكف مما ييل السامء(.)7
( )1مسلم ،2073/6 :ابن ماجة.1266/2 :

( )5احلاكم ،356/6 :السنن الكربى ،192/2 :الدعاء للطرباين :ص

( )2أبو داوود ،260/1 :النسائي ،37/3 :السنن الكربى.189/2 :

.86

( )3أبو داوود ،80/2 :النسائي.38/3 :

( )6السنن الكربى 298/3 :ذيل ح .5776

( )4الدعاء للطرباين :ص  ،89كنز العامل 86/2 :عن الديلمي.

( )7الدعوات الكبري.36/2 :
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[احلديث ]2035 :عن أم عبد الرمحن بن طارق ،أن النبي  كان إذا جاء مكانا يف
دار يعىل استقبل القبلة ودعا(.)1
نفر حتى وقف
[احلديث ]2036 :عن يزيد بن عامر ،أن رسول اهلل  أقبل ومعه ٌ
عىل القرن دون املريطاء ،رافعا يديه مستقبل القبلة يدعو(.)2
[احلديث ]2037 :قال رسول اهلل  :من توضأ فأحسن الوضوء ثم صىل ركعتي،
فدعا ربه كانت دعوته مستجابة؛ معجلة أو مؤخرة(.)3
[احلديث ]2038 :قال رسول اهلل  :من قال( :احلمد هلل رب العاملي) أربع
مرات ،قال اهلل عز وجل :سل تعطه(.)4
[احلديث ]2039 :عن ميمونة بنت سعد ،قالت :مر النبي  بسلامن وهو يدعو يف
دبر الصالة ،فقال :يا سلامن ألك حاج ٌة إىل ربك؟ قال :نعم يا رسول اهلل ،قال :فقدم بي
يدي دعائك ثناء عىل ربك ،وصفه كام وصف نفسه ،وسبحه تسبيحا وحتميدا وهتليال ،فقال
سلامن :وكيف أقدم ثناء يا رسول اهلل؟ قال :تقرأ فاحتة الكتاب ثالثا ،فإهنا ثناء اهلل تعاىل،
قال :فكيف أصفه؟ قال :تقرأ سورة الصمد ثالثا فإهنا صفة اهلل ،وصف هبا نفسه ،قال:
فكيف أسبح؟ قال :قل( :سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب) ،ثم تسأل
حاجتك(.)5
[احلديث ]2040 :قال رسول اهلل  ـ فيام دعا به يف حجة الوداع ـ :أنا البائس
الفقري ،املستغيث املستجري ،الوجل املشفق ،املقر املعرتف بذنبه ،أسألك مسألة املستكي،

( )1النسائي ،213/5 :أمحد575/5 :و ،6 58/9أبو داوود:

( )3جممع الزوائد 233/2 :عن الطرباين يف املعجم الكبري.

.209/2

( )4الدعاء للطرباين :ص .691

( )2املعجم األوسط.376/8 :

( )5تنبيه الغافلي :ص .566
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وأبتهل إليك ابتهال املذنب الذليل ،وأدعوك دعاء اخلائف الرضير(.)1
[احلديث ]2041 :قال رسول اهلل  :ال جتعلوين كقدح الراكب؛ فإن الراكب يمأل
قدحه فيرشبه إذا شاء ،اجعلوين يف أول الدعاء ،ويف آخره ،ويف وسطه(.)2
[احلديث ]2042 :قال رسول اهلل  :إذا صىل أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ـ جل
وعز ـ والثناء عليه ،ثم يصيل عىل النبي  ،ثم يدعو بعد بام شاء(.)3
[احلديث ]2043 :عن فضالة بن عبيد ،قال :بينا رسول اهلل  قاعدٌ إذ دخل ٌ
رجل
فصىل ،فقال :اللهم اغفر ِل وارمحني ،فقال رسول اهلل  :عجلت أُّيا املصيل ،إذا صليت
فقعدت فامحد اهلل بام هو أهله وصل عيل ثم ادعه ،قال :ثم صىل ٌ
رجل آخر بعد ذلك فحمد
اهلل وصىل عىل النبي  ،فقال له النبي  :أُّيا املصيل ،ادع جتب(.)4
[احلديث ]2044 :قال رسول اهلل  :أكثروا الصالة عيل؛ فإن صالتكم عيل مغفر ٌة
لذنوبكم ،واطلبوا ِل الدرجة والوسيلة؛ فإن وسيلتي عند ريب شفاع ٌة لكم(.)5
[احلديث ]2045 :قال رسول اهلل  :إذا دعا أحدكم فليعزم يف الدعاء ،وال يقل:
اللهم ،إن شئت فاعطني؛ فإن اهلل ال مستكره له(.)6
[احلديث ]2046 :قال رسول اهلل  :إذا دعا أحدكم فال يقل :اللهم اغفر ِل إن
شئت ،ولكن ليعزم املسألة ،وليعظم الرغبة ،فإن اهلل ال يتعاظمه يش ٌء أعطاه(.)7
[احلديث ]2047 :قال رسول اهلل  :ال يقولن أحدكم :اللهم اغفر ِل إن شئت،
( )1املعجم الكبري ،5 160/11 :املعجم الصغري267/1 :؛ بحار

( )4الرتمذي ،516/5 :النسائي66/3 :؛ مكارم األخالق،17/2 :

األنوار 225/96 :عن كتاب االختيار البن الباقي.

عدة الداعي :ص .168

( )2الكايف692/2 :؛ املصنف لعبد الرزاق ،216/2 :شعب اإليامن:

( )5تاريخ دمشق.1 381/61 :

.216/2

( )6مسلم ،2063/6 :البخاري.2336/5 :

( )3أبو داوود ،77/2 :الرتمذي ،517/5 :أمحد،2 265/9 :

( )7مسلم ،2063/6 :األدب املفرد :ص .186

احلاكم.356/1 :
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اللهم ارمحني إن شئت ،ليعزم املسألة؛ فإنه ال مكره له(.)1
[احلديث ]2048 :قال رسول اهلل  :ما من دعاء أحب إىل اهلل من أن يقول العبد:
اللهم ارحم أمة حممد رمحة عامة(.)2
[احلديث ]2049 :قال رسول اهلل  :من عم بدعائه املؤمني واملؤمنات ،استجيب
له(.)3
[احلديث ]2050 :قال رسول اهلل  :أعمم؛ يعني يف الدعاء ففضل ما بي العموم
واخلصوص ،كام بي السامء واألرض(.)4
[احلديث ]2051 :قال رسول اهلل  :ال يؤم ٌ
رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء
دوهنم؛ فإن فعل فقد خاهنم(.)5
[احلديث ]2052 :عن عبد اهلل بن عمرو ،أن رجال قال :اللهم اغفر ِل وملحمد
وحدنا ،فقال النبي  :لقد حجبتها عن ناس كثري! (.)6
[احلديث ]2053 :عن أيب هريرة ،قال :قام رسول اهلل  يف صالة وقمنا معه ،فقال
يب وهو يف الصالة :اللهم ارمحني وحممدا ،وال ترحم معنا أحدا ،فلام سلم النبي ،
أعرا ٌ
قال لألعرايب :لقد حجرت واسعا! (.)7
[احلديث ]2054 :قال رسول اهلل  :إذا سأل أحدكم فليكثر؛ فإنه يسأل ربه(.)8
[احلديث ]2055 :قال رسول اهلل  :لقد بارك اهلل لرجل يف حاجة أكثر الدعاء

( )1البخاري ،2336/5 :أبو داوود ،77/2 :الرتمذي.526/5 :

( )5أبو داوود ،23/1 :الرتمذي ،189/2 :ابن ماجة.298/1 :

( )2تاريخ بغداد ،157/6 :الفردوس.66/6 :

( )6األدب املفرد :ص  ،189أمحد 633/2 :وص .685

( )3كنز العامل32/5 :عن الديلمي.

( )7البخاري ،2238/5 :أبو داوود ،103/1 :الرتمذي.276/1 :

( )4السنن الكربى ،185/3 :املراسيل :ص  ،101الفردوس:

( )8صحيح ابن حبان ،172/3 :املعجم األوسط.301/2 :

.26/2
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فيها ،أعطيها أو منعها(.)1
[احلديث ]2056 :قال رسول اهلل  :إن اهلل حيب امللحي يف الدعاء(.)2
[احلديث ]2057 :قال رسول اهلل  :والذي نفيس بيده ،إن العبد ليدعو اهلل وهو
عليه غضبان فيعرض عنه ،ثم يدعوه فيعرض عنه ،فيقول ملالئكته :أبى عبدي أن يدعو
غريي فقد استحييت منه ،يدعوين وأعرض عنه ،أشهدكم أين قد استجبت له(.)3
[احلديث ]2058 :عن ابن مسعود ،قال :كان النبي  إذا دعا دعا ثالثا ،وإذا سأل
سأل ثالثا(.)4
[احلديث ]2059 :عن ابن مسعود ،أن رسول اهلل  كان يعجبه أن يدعو ثالثا،
ويستغفر ثالثا(.)5
[احلديث ]2060 :قال رسول اهلل  :من سأل اهلل اجلنة ثالث مرات ،قالت اجلنة:
اللهم أدخله اجلنة ،ومن استجار من النار ثالث مرات ،قالت النار :اللهم أجره من
النار(.)6
[احلديث ]2061 :قال رسول اهلل  :إذا دعا أحدكم فليؤمن عىل دعائه(.)7
[احلديث ]2062 :قال رسول اهلل ( :آمي) خاتم رب العاملي عىل عباده
املؤمني(.)8
[احلديث ]2063 :قال رسول اهلل  :إذا دعا أحدكم فليختم بآمي؛ فإن آمي يف

( )1شعب اإليامن ،50/2 :تاريخ بغداد.299/3 :

( )5أبو داوود ،86/2 :عمل اليوم والليلة للنسائي :ص  ،331أمحد:

( )2نوادر االصول ،19/2 :مسند الشهاب،165/2 :؛ الدعوات:

.68/2

ص  ،20جامع األخبار :ص .363

( )6الرتمذي ،700/6 :النسائي ،279/8 :ابن ماجة.1653/2 :

( )3حلية األولياء 208/6 :وبحار األنوار.375/93 :

( )7الفردوس.316/1 :

( )4مسلم1618/3 :؛ املواعظ العددية :ص .396

( )8الدعاء للطرباين :ص .89
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الدعاء ،مثل الطابع عىل الصحيفة(.)1
[احلديث ]2064 :عن أيب مصبح املقرائي ،قال :كنا نجلس إىل أيب زهري النمريي ـ
وكان من الصحابة ـ فيتحدث أحسن احلديث ،فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال :اختمه بآمي؛
فإن آمي مثل الطابع عىل الصحيفة ..أخربكم عن ذلك ،خرجنا مع رسول اهلل  ذات ليلة
فأتينا عىل رجل قد ألح يف املسألة ،فوقف النبي  يستمع منه ،فقال النبي ( :أوجب إن
ختم) فقال ٌ
رجل من القوم :بأي يشء خيتم؟ قال( :بآمي ،فإنه إن ختم بآمي فقد أوجب)،
فانرصف الرجل الذي سأل النبي  ،فأتى الرجل فقال :اختم يا فالن بآمي ،وأبرش(.)2
[احلديث ]2065 :قال رسول اهلل  :الداعي واملؤمن يف األجر رشيكان(.)3
[احلديث ]2066 :عن عطاء ،قال :ملا نزلت هذه اآليات﴿ :ربنَا َال ُتؤَ ي
اخ ْذنَا إي ْن ن يَسينَا
َ َّ
ي
ي
حت ِّم ْلنَا َما َال َطا َق َة
مح ْل َت ُه ع ََىل ا َّل يذي َن يم ْن َق ْبلينَا َر َّبنَا َو َال ُ َ
رصا ك ََام َ َ
َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَا َر َّبنَا َو َال َحتْم ْل َع َل ْينَا إ ْ ً
ي
ن﴾ [البقرة]286 :
َلنَا بي يه َواع ُ
محنَا َأن َ
ْف َعنَّا َواغ يْف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو يم ا ْلكَاف يري َ
ْت َم ْو َالنَا َفان ُ ْ
فكلام قاهلا جربيل للنبي  ،قال النبي  :آمي رب العاملي(.)4
[احلديث ]2067 :قال رسول اهلل  :إن املبتىل مستجاب الدعوة؛ فادع وختري من
الدعاء ،وادع أنت وأؤمن أنا(.)5
[احلديث ]2068 :عن أنس ،قال :كنا عند النبي  جلوسا ،فقال :إن اهلل أعطاين
خصاال ثالثة ،فقال ٌ
رجل من جلسائه :وما هذه اخلصال يا رسول اهلل؟ قال :أعطاين صالة
يف الصفوف ،وأعطاين التحية؛ إهنا لتحية أهل اجلنة ،وأعطاين التأمي ،ومل يعطه أحدا من

( )1أسد الغابة.120/6 :

( )3اجلعفريات :ص  ،31الكايف687/2 :؛ الفردوس.225/2 :

( )2أبو داوود ،267/1 :الدعاء للطرباين :ص ،89؛ بحار األنوار:

( )4الدر املنثور 286/2 :عن عبد بن محيد.

 396/93نقال من خط الشهيد.

( )5الفردوس.387/5 :
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النبيي قبل ،إال أن يكون اهلل أعطى هارون؛ يدعو موسى ويؤمن هارون(.)1
[احلديث ]2069 :قال رسول اهلل  :إذا سأل أحدكم ربه مسألة فتعرف
االستجابة ،فليقل :احلمد هلل الذي بعزته وجالله تتم الصاحلات ،ومن أبطأ عنه من ذلك
يش ٌء فليقل :احلمد هلل عىل كل حال(.)2
[احلديث ]2070 :قال رسول اهلل  :ما يمنع أحدكم إذا عرف اإلجابة من نفسه،
فشفي من مرض أو قدم من سفر ،يقول :احلمد هلل الذي بعزته وجالله تتم الصاحلات(.)3
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
رافع برصه إىل
[احلديث ]2071 :قال اإلمام الصادق :مر النبي  عىل رجل وهو ٌ
السامء يدعو ،فقال له رسول اهلل  :غض برصك فإنك لن تراه ،ومر عىل رجل رافع يديه
إىل السامء وهو يدعو ،فقال رسول اهلل  :اقرص من يديك فإنك لن تناله(.)4
أقريب ربنا فنناجيه ،أم بعيدٌ فنناديه؟ فنزل
[احلديث ]2072 :قيل لرسول اهلل :
ٌ
ادي َعنِّي َفإي ِّين َق يريب ُأ يجيب دعْو َة الدَّ ا يع إي َذا دع ي
قوله تعاىل﴿ :وإي َذا س َأ َل َك يعب ي
َان َف ْل َيست ي
َجي ُبوا
َ
ُ َ َ
ٌ
َ
ْ
َ َ
يِل َو ْل ُيؤْ يمنُوا ييب َل َع َّل ُه ْم َي ْر ُشدُ َ
ون﴾ [البقرة.)5(]186 :
[احلديث ]2073 :سمع رسول اهلل  أقواما جياهرون بالدعاء ،فقال :ال ترفعوا
بأصواتكم؛ فإن ربكم ليس بأصم(.)6
[احلديث ]2074 :عن عبدالرمحن بن احلجاج ،قال :كان  إذا قام آخر الليل يرفع
صوته حتى يسمع أهل الدار ،ويقول :اللهم أعني عىل هول املطلع ،ووسع عيل ضيق

( )1صحيح ابن خزيمة.39/3 :

( )4التوحيد :ص  ،107اجلعفريات :ص .38

( )2األسامء والصفات ،362/1 :الدعوات الكبري.86/2 :

( )5عواِل الآلِل.82/2 :

( )3احلاكم.730/1 :

( )6إرشاد القلوب :ص .156
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املضجع ،وارزقني خري ما قبل املوت ،وارزقني خري ما بعد املوت(.)1
[احلديث ]2075 :قال رسول اهلل  لبعض أصحابه :عليك برفع يديك إىل ربك،
وكثرة تقلبها(.)2
[احلديث ]2076 :قال اإلمام احلسي :كان رسول اهلل  يرفع يديه إذا ابتهل
ودعا ،كام يستطعم املسكي(.)3
[احلديث ]2077 :قال رسول اهلل  :إذا سألتم اهلل عز وجل فاسألوه بباطن
الكفي ،وإذا استعذمتوه فاستعيذوه بظاهرمها(.)4
[احلديث ]2078 :قال اإلمام عيل :قال رسول اهلل  لنا :دعاء الرغبة هكذا؛
وبسط يديه ،ودعاء الرهبة هكذا؛ وقلب يديه ،ودعاء الترضع هكذا؛ وقال :بسطها وقلبها،
ودعاء االستكانة هكذا؛ وقبض يديه إىل منكبه ،وقال  :ال يكون ذلك إال يف اخلالء(.)5
[احلديث ]2079 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل تعاىل :من أحدث ومل يتوضأ فقد
جفاين ،ومن أحدث وتوضأ ومل يصل ركعتي ومل يدعني فقد جفاين ،ومن أحدث وتوضأ
وصىل ركعتي ودعاين فلم أجبه فيام يسأل عن أمر دينه ودنياه فقد جفوته ،ولست برب
جاف(.)6
[احلديث ]2080 :قال رسول اهلل  :إذا أردت أن تدعو اهلل فقدم صالة أو صدقة،
أو خريا أو ذكرا(.)7
[احلديث ]2081 :قال رسول اهلل  :ال يرد دعا ٌء أوله( :بسم اهلل الرمحن الرحيم)
( )1الكايف ،538/2 :من ال حيرضه الفقيه.680/1 :

( )4اجلعفريات :ص .226

( )2املحاسن.82/1 :

( )5اجلعفريات :ص .226

( )3مكارم األخالق ،8/2 :عدة الداعي :ص 182؛ تاريخ بغداد:

( )6إرشاد القلوب :ص  60وص .96

.63/8

( )7عواِل الآلِل.110/1 :
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(.)1
أمر تعاطاه فقال( :بسم اهلل الرمحن
[احلديث ]2082 :قال رسول اهلل  :من حزنه ٌ
خملص هلل يقبل بقلبه إليه ،مل ينفك من إحدى اثنتي :إما بلوغ حاجته يف الدنيا،
الرحيم) وهو
ٌ
خري وأبقى للمؤمني(.)2
وإما يعد له عند ربه ويدخر لديه ،وما عند اهلل ٌ
[احلديث ]2083 :قال رسول اهلل  :إن كل دعاء ال يكون قبله متجيدٌ فهو أبرت،
إنام التمجيد ثم الدعاء ،قيل :ما أدنى ما جيزئ من التمجيد؟ قال :قل :اللهم أنت األول
فليس قبلك يش ٌء ،وأنت اآلخر فليس بعدك يش ٌء ،وأنت الظاهر فليس فوقك يش ٌء ،وأنت
الباطن فليس دونك يش ٌء ،وأنت العزيز احلكيم(.)3
[احلديث ]2084 :قال رسول اهلل  :صالتكم عيل جموز ٌة لدعائكم ،ومرضا ٌة
لربكم ،وزكا ٌة ألبدانكم(.)4
[احلديث ]2085 :عن اإلمام الصادق ،أن رجال أتى رسول اهلل  فقال :يا رسول
اهلل ،إين جعلت ثلث صلوايت لك ،فقال له خريا ،فقال له :يا رسول اهلل ،إين جعلت نصف
صلوايت لك ،فقال له :ذاك أفضل ،فقال :إين جعلت كل صلوايت لك ،فقال :إذا يكفيك اهلل
عز وجل ما أمهك من أمر دنياك وآخرتك ،فقال له ٌ
رجل :أصلحك اهلل ،كيف جيعل صالته
له؟ فقال اإلمام الصادق :ال يسأل اهلل عز وجل شيئا إال بدأ بالصالة عىل حممد وآله(.)5
[احلديث ]2086 :قال اإلمام الصادق :دخل ٌ
رجل املسجد فابتدأ قبل الثناء عىل اهلل
والصالة عىل النبي  ،فقال رسول اهلل  :عاجل العبد ربه ،ثم دخل آخر فصىل وأثنى

( )1تنبيه اخلواطر ،32/1 :الدعوات :ص .52

( )4اجلعفريات :ص .215

( )2التوحيد :ص .232

( )5الكايف ،693/2 :ثواب األعامل :ص .188

( )3مكارم األخالق ،80/2 :الكايف.506/2 :
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عىل اهلل عز وجل وصىل عىل رسول اهلل  ،فقال رسول اهلل  :سل تعطه(.)1
[احلديث ]2087 :قيل لإلمام الصادقِ :ل غال ٌم ،وهو يبكي ويفزع بالليل ،قال:
فأين أنت من الدعاء؟ قم من آخر الليل وتوضأ وأسبغ الوضوء ،وصل ركعتي ،فامحد اهلل،
وإياك أن تسأله حتى متدحه ـ ردد ذلك عليه مرارا يأمره باملدحة ـ فإذا فرغت من مدحة
ربك فصل عىل نبيك  ،ثم سله يعطك ،أما بلغك أن رسول اهلل  أتى عىل رجل وهو
يصيل ،فلام قىض الرجل الصالة أقبل يسأل ربه حاجته ،فقال النبي  :عجل العبد عىل
ربه ،وأتى عىل آخر وهو يصيل ،فلام قىض صالته مدح ربه ،فلام فرغ من مدحة ربه صىل عىل
نبيه  ،فقال له النبي  :سل تعط ،سل تعط(.)2
أمر أو نزلت
[احلديث ]2088 :قال رسول اهلل  لإلمام عيل :يا عيل ،إذا هالك ٌ
بك شد ٌة فقل :اللهم إين أسألك بحق حممد وآل حممد أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن
تنجيني من هذا الغم(.)3
[احلديث ]2089 :قال رسول اهلل  :إذا دعا أحدكم فليعم؛ فإنه أوجب
للدعاء(.)4
ٌ
ثالث ال يغل عليهن قلب مؤمن :إخالص
[احلديث ]2090 :قال رسول اهلل :
الدعوة هلل تعاىل ،والنصيحة لوالة األمر يف احلق حيث كان ،وأن يعم بدعوته مجيع املسلمي،
فإن الدعوة حتيط من ورائهم(.)5
[احلديث ]2091 :قال رسول اهلل  :من صىل بقوم فاختص نفسه بالدعاء ،فقد

( )1الكايف.685/2 :

( )4الكايف ،687/2 :ثواب األعامل :ص .196

( )2فالح السائل :ص .90

( )5اجلعفريات :ص .223

( )3مهج الدعوات :ص .15
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خاهنم(.)1
[احلديث ]2092 :قال رسول اهلل  :إن اهلل حيب السائل اللحوح(.)2
[احلديث ]2093 :قال رسول اهلل  يف دعائه :يا من ال يربمه إحلاح امللحي(.)3
[احلديث ]2094 :قال رسول اهلل  :رحم اهلل عبدا طلب من اهلل عز وجل حاجة
فألح يف الدعاء ،استجيب له أو مل يستجب له ،وتال هذه اآليةَ ﴿ :و َأ ْد ُعو َر ِّيب ع ََسى َأ َّال َأ ُك َ
ون
بيدُ ع ي
َاء َر ِّيب َش يق ًّيا﴾ [مريم.)4(]48 :
[احلديث ]2095 :قال رسول اهلل  :دعا موسى وأمن هارون عليهامالسالم
ي
است يَق َيام َو َال َتتَّبي َع ِّ
ان َسبي َيل
وأمنت املالئكة ،فقال اهلل تبارك وتعاىلَ ﴿ :ق َال َقدْ ُأجي َب ْت َدع َْو ُت ُك َام َف ْ
ا َّل يذي َن َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [يونس.)5(]89 :
[احلديث ]2096 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أسألك موجبات
صالح إال
رمحتك ..اللهم ال تدع ِل ذنبا إال غفرته ..وال حاجة هي لك رضا وِل فيها
ٌ
قضيتها ،يا أرحم الرامحي ،آمي رب العاملي(.)6
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]2097 :قيل لإلمام عيل :مل يرفع الداعي يديه إىل السامء؟ قال :أما تقرأ
الس َام يء يرزْ ُق ُك ْم َو َما ُتوعَدُ َ
ون﴾ [الذاريات]22 :؟ فمن أين يطلب الرزق إال من
يف القرآنَ ﴿ :و ييف َّ
( )1هتذيب األحكام.281/3 :

( )4الكايف.675/2 :

( )2عدة الداعي :ص .163

( )5الكايف.510/2 :

( )3املصباح للكفعمي :ص  ،368البلد األمي :ص  ،611الكايف:

( )6فالح السائل :ص .310

.596/2
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موضعه ،وموضع الرزق وما وعد اهلل السامء(.)1
[احلديث ]2098 :قال اإلمام عيل :إذا سألت اهلل فاسأله ببطن كفيك ،وإذا تعوذت
فبظهر كفيك ،وإذا دعوت فإصبعيك(.)2
[احلديث ]2099 :قال اإلمام عيل :السؤال بعد املدح ،فامدحوا اهلل عز وجل ثم
اسأ لوا احلوائج ،أثنوا عىل اهلل عز وجل وامدحوه قبل طلب احلوائج(.)3
[احلديث ]2100 :قال اإلمام عيل :ال قراءة يف ركوع وال سجود ،إنام فيهام املدحة
هلل عز وجل ثم املسألة ،فابتدئوا قبل املسألة باملدحة هلل عز وجل ثم اسألوا بعد(.)4
[احلديث ]2101 :قال اإلمام الصادق :يف كتاب اإلمام عيل :إن الثناء عىل اهلل
والصالة عىل رسوله قبل املسألة ،وإن أحدكم ليأيت الرجل يطلب احلاجة فيحب أن يقول
له خريا قبل أن يسأله حاجته(.)5
[احلديث ]2102 :قال اإلمام الصادق :يف كتاب اإلمام عيل( :إن املدحة قبل
املسألة ،فإذا دعوت اهلل عز وجل فمجده) ،قيل :كيف أجمده؟ قال :تقول :يا من هو أقرب
إِل من حبل الوريد ،يا فعاال ملا يريد ،يا من حيول بي املرء وقلبه ،يا من هو باملنظر األعىل،
يا من هو ليس كمثله يش ٌء(.)6
[احلديث ]2103 :قال اإلمام عيل :من صىل عىل حممد النبي  سمعه النبي ،
ورفعت دعوته(.)7
[احلديث ]2104 :قال اإلمام عيل :صلوا عىل حممد وآل حممد؛ فإن اهلل عز وجل
( )1هتذيب األحكام ،322/2 :علل الرشائع :ص .366

( )5الكايف.686/2 :

( )2قرب اإلسناد :ص .165

( )6الكايف ،686/2 :مكارم األخالق.16/2 :

( )3اخلصال :ص .635

( )7اخلصال :ص .630

( )4قرب اإلسناد :ص .162
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يقبل دعاءكم عند ذكر حممد  ودعائكم له وحفظكم إياه .)1(
[احلديث ]2105 :قال اإلمام عيل يف بيان فضائل رسول اهلل  :إن اهلل تعاىل جعل
دعاء أمته فيام يسألون رهبم ـ جل ثناؤه ـ مرفوعا من إجابته حتى يصلوا فيه عليه  ،فهذا
أكرب وأعظم مما أعطى اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ آلدم عليه السالم(.)2
[احلديث ]2106 :قال اإلمام عيل :إذا كانت لك إىل اهلل سبحانه حاج ٌة فابدأ بمسألة
الصالة عىل رسوله  ثم سل حاجتك؛ فإن اهلل أكرم من أن يسأل حاجتي فيقيض إحدامها
ويمنع األخرى(.)3
[احلديث ]2107 :قال اإلمام عيل :اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال
يغش ..فاسأ لوا اهلل به ،وتوجهوا إليه بحبه ،وال تسألوا به خلقه ،إنه ما توجه العباد إىل اهلل
مشفع(.)4
شافع
تعاىل بمثله ،واعلموا أنه
ٌ
ٌ
[احلديث ]2108 :قال اإلمام عيل :من استدام قرع الباب ولج ولج(.)5
[احلديث ]2109 :قال اإلمام عيل يف دعائه :احلمد هلل الذي مرضاته يف الطلب إليه
والتامس ما لديه ،وسخطه يف ترك اإلحلاح يف املسألة عليه(.)6
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]2110 :قال اإلمام احلسن :يا ابن آدم ،من مثلك وقد خيل ربك بينه
وبينك؟ متى شئت أن تدخل إليه توضأت وقمت بي يديه ،ومل جيعل بينك وبينه حجابا
وال بوابا ،تشكو إليه مهومك وفاقتك ،وتطلب منه حوائجك ،وتستعينه عىل أمورك(.)7
( )1اخلصال :ص .613

( )5غرر احلكم :ح  ،9160عيون احلكم واملواعظ :ص .656

( )2إرشاد القلوب :ص .608

( )6البلد األمي :ص .127

( )3هنج البالغة :احلكمة  ،361الدعوات :ص .22

( )7إرشاد القلوب :ص .77

( )4هنج البالغة :اخلطبة .176
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ما روي عن اإلمام احلسي:
[احلديث ]2111 :عن برش وبشري يف ذكر دعاء اإلمام احلسي يوم عرفة :ثم رفع
صوته وبرصه إىل السامء ،وعيناه قاطرتان كأهنام مزادتان ،وقال بأعىل صوته :يا أسمع
السامعي ..ثم علت أصواهتم بالبكاء معه ،وغربت الشمس ،وأفاض وأفاض الناس
معه(.)1
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]2112 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :يا من ال حيتقر أهل احلاجة إليه ،ويا
من ال خييب امللحي عليه ،ويا من ال جيبه بالرد أهل الدالة عليه(.)2
[احلديث ]2113 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :سيدي إن آماِل فيك يتجاوز آمال
اآلملي ،وسؤاِل إياك ال يشبه سؤال السائلي؛ ألن السائل إذا منع امتنع عن السؤال ،وأنا
فال غناء يب عنك يف كل حال(.)3
[احلديث ]2114 :قال اإلمام الباقر :كان أيب (اإلمام السجاد) يلح يف الدعاء،
يقول :يا رب يا رب ،حتى ينقطع النفس ،ثم يعود ،ثم يعود(.)4
[احلديث ]2115 :قال اإلمام السجاد عند دعائه جلريانه وأوليائه :وزدهم بصرية
يف حقي ومعرفة بفضيل ،حتى يسعدوا يب وأسعد هبم آمي رب العاملي(.)5
[احلديث ]2116 :كان اإلمام السجاد عند استجابة دعائه يدعو هبذا الدعاء :اللهم
قد أكدى الطلب ،وأعيت احليل إال عندك ،وضاقت املذاهب ،وامتنعت املطالب ،وعرست

( )1البلد األمي :ص .258

( )4حماسبة النفس البن طاووس :ص .38

( )2الصحيفة السجادية :ص .181

( )5الصحيفة السجادية :الدعاء .26

( )3بحار األنوار.169/96 :
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الرغائب ،وانقطعت الطرق إال إليك ،وترصمت اآلمال ،وانقطع الرجاء إال منك ،وخابت
الثقة ،وأخلف الظن إال بك ،اللهم إين أجد سبل املطالب إليك منهجة ،ومناهل الرجاء
إليك مفتحة ،وأعلم أنك ملن دعاك بموضع إجابة ،وللصارخ إليك بمرصد إغاثة ،وأن
القاصد إليك لقريب املسافة منك ،ومناجاة العبد إياك غري حمجوبة عن استامعك ،وأن يف
اللهف إىل جودك ،والرضا بعدتك ،واالسرتاحة إىل ضامنك ،عوضا من منع الباخلي،
ومندوحة عام قبل املستأثرين ،ودركا من خري الوارثي ،فاغفر بال إله إال أنت ما مىض من
ذنويب ،واعصمني فيام بقي من عمري ،وافتح ِل أبواب رمحتك وجودك التي ال تغلقها عن
أحبائك وأصفيائك ،يا أرحم الرامحي(.)1
ما روي عن اإلمام الباقر:
َاه ْم
[احلديث ]2117 :سئل اإلمام الباقر عن قول اهلل عز وجلَ ﴿ :و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
ي
بيا ْل َع َذ ي
َرض ُع َ
ون﴾ [املؤمنون ،]76 :فقال :االستكانة هي اخلضوع،
اب َف َام ْ
اس َتكَا ُنوا ل َر ِّهبي ْم َو َما َيت َ َّ
والترضع رفع اليدين ،والترضع هبام(.)2
[احلديث ]2118 :قال اإلمام الباقر :واهلل ال يلح عبدٌ مؤم ٌن عىل اهلل عز وجل يف
حاجته ،إال قضاها له(.)3
[احلديث ]2119 :قيل لإلمام الباقر :علمني دعاء ،فقال :أين أنت عن دعاء
اإلحلاح ..ألح يف الطلب؛ فإنه حيب إحلاح امللحي من عباده املؤمني(.)4
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]2120 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :اخفض الصوت ،إن

( )1الدعوات ص .72

( )3الكايف ،675/2 :عدة الداعي :ص .163

( )2الكايف 681/2 :وص .680

( )4قرب اإلسناد :ص .6
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ربك الذي يعلم ما ترسون وما تعلنون ،قد علم ما تريدون قبل أن تسألوه(.)1
[احلديث ]2121 :قيل لإلمام الصادق :ما الفرق بي أن ترفعوا أيديكم إىل السامء،
وبي أن ختفضوها نحو األرض؟ قال :يف علمه وإحاطته وقدرته سواء ،ولكنه عز وجل
أمر أوليائه وعباده برفع أيدُّيم إىل السامء نحو العرش ألنه جعله معدن الرزق ،فثبتنا ما ثبته
القرآن واألخبار عن الرسول  حي قال :ارفعوا أيديكم إىل اهلل عز وجل (.)2
َاه ْم بيا ْل َع َذ ي
اب َف َام
[احلديث ]2122 :قال اإلمام الصادق يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
ي
َرض ُع َ
ون﴾ [املؤمنون :]76 :الترضع رفع اليدين(.)3
ْ
اس َتكَا ُنوا ل َر ِّ يهب ْم َو َما َيت َ َّ
[احلديث ]2123 :قال اإلمام الصادق :ما أبرز عبدٌ يده إىل اهلل العزيز اجلبار ،إال
استحيا اهلل عز وجل أن يردها صفرا حتى جيعل فيها من فضل رمحته ما يشاء ،فإذا دعا
أحدكم فال يرد يده حتى يمسح عىل وجهه ورأسه(.)4
[احلديث ]2124 :قال اإلمام الصادق :قال لقامن عليه السالم البنه :يا بني ارغب
إىل اهلل وسله ،وحرك أصابعك إليه(.)5
[احلديث ]2125 :قال اإلمام الصادق :إن االستكانة يف الدعاء أن يضع يديه عىل
منكبيه حي دعائه(.)6
[احلديث ]2126 :قال اإلمام الصادق :الرغبة أن تستقبل ببطن كفيك إىل السامء،
والرهبة أن جتعل ظهر كفيك إىل السامء ،وقولهَ ﴿ :و َت َبت َّْل إي َل ْي يه َت ْبتي ًيال﴾ [املزمل ]8 :الدعاء
بإصبع واحدة تشري هبا ،والترضع تشري بإصبعيك وحتركهام ،واالبتهال رفع اليدين ومتدمها

( )1حتف العقول :ص .305

( )4الكايف ،671/2 :فالح السائل :ص 78

( )2التوحيد :ص  ،268االحتجاج.199/2 :

( )5قصص األنبياء :ص .195

( )3معاين األخبار :ص .369

( )6فالح السائل :ص  ،88عدة الداعي :ص .186
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وذلك عند الدمعة ،ثم ادع(.)1
[احلديث ]2127 :قال اإلمام الصادق :الرغبة تبسط يديك وتظهر باطنهام ،والرهبة
تبسط يديك وتظهر ظهرمها ،والترضع حترك السبابة اليمنى يمينا وشامال ،والتبتل حترك
السبابة اليرسى ،ترفعها يف السامء رسال وتضعها ،واالبتهال تبسط يديك وذراعيك إىل
السامء ،واالبتهال حي ترى أسباب البكاء(.)2
[احلديث ]2128 :قيل لإلمام الصادق :كيف املسألة إىل اهلل تبارك وتعاىل؟ قال:
تبسط كفيك ،قيل :كيف االستعاذة؟ قال :تفيض بكفيك والتبتل اإليامء باإلصبع ،والترضع
حتريك اإلصبع ،واالبتهال أن متد يديك مجيعا(.)3
[احلديث ]2129 :سئل اإلمام الصادق عن الدعاء ورفع اليدين ،فقال :عىل أربعة
أوجه :أما التعوذ فتستقبل القبلة بباطن كفيك ،وأما الدعاء يف الرزق فتبسط كفيك وتفيض
بباطنهام إىل السامء ،وأما التبتل فإيام ٌء بإصبعك السبابة ،وأما االبتهال فرفع يديك جتاوز هبام
رأسك ،ودعاء الترضع أن حترك إصبعك السبابة مما ييل وجهك ،وهو دعاء اخليفة(.)4
[احلديث ]2130 :قال اإلمام الصادق :من توضأ فأحسن الوضوء وصىل ركعتي
فأتم ركوعهام وسجودمها ،ثم جلس فأثنى عىل اهلل عز وجل وصىل عىل رسول اهلل  ،ثم
سأل اهلل حاجته فقد طلب اخلري يف مظانه ،ومن طلب اخلري يف مظانه مل خيب(.)5
[احلديث ]2131 :قال اإلمام الصادق :من جاع فليتوضأ وليصل ركعتي ،ثم
جائع فأطعمني ،فإنه يطعم من ساعته(.)6
يقول :يا رب إين
ٌ

( )1الكايف.479/2 :

( )4الكايف ،681/2 :مكارم األخالق.15/2 :

( )2الكايف ،680/2 :عدة الداعي :ص .186

( )5الكايف ،678/3 :هتذيب األحكام.313/3 :

( )3الكايف.681/2 :

( )6الكايف ،675/3 :هتذيب األحكام.313/3 :
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[احلديث ]2132 :قال اإلمام الصادق :إذا أردت أن تدعو فمجد اهلل عز وجل،
وامحده ،وسبحه ،وهلله ،وأثن عليه ،وصل عىل حممد النبي وآله ،ثم سل تعط(.)1
[احلديث ]2133 :قال اإلمام الصادق :إياكم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربه شيئا
من حوائج الدنيا واآلخرة حتى يبدأ بالثناء عىل اهلل عز وجل واملدح له ،والصالة عىل النبي
 ،ثم يسأل اهلل حوائجه(.)2
[احلديث ]2134 :قيل لإلمام الصادق :علمني دعاء أرجو إجابته ،قال :أكثر من
محد اهلل سبحانه ،وادعه بام شئت ،فقال الرجل :وما احلمد من الدعاء؟ فقال :إن مجيع من
يف األرض من املسلمي يدعون ليلهم وهنارهم أن يستجيب للحامدين ،فام ظنك بمن
يشفع له عند اهلل مجيع املسلمي؟ قيل :وكيف ذلك؟ قال :أليس يقولون يف كل ركعة
يركعوهنا :سمع اهلل ملن محده؟ فعليك بحمد اهلل عز وجل يستجب اهلل دعاءك(.)3
[احلديث ]2135 :قال اإلمام الصادق :إنام هي املدحة ،ثم الثناء ،ثم اإلقرار
بالذنب ،ثم املسألة؛ إنه واهلل ما خرج عبدٌ من ذنب إال باإلقرار(.)4
[احلديث ]2136 :قيل لإلمام الصادق :آيتان يف كتاب اهلل عز وجل أطلبهام فال
وين َأست ي
م ﴾ [غافر:
َج ْ
ب َل ُك ْ
أجدمها ،قال :وما مها؟ قيل :قول اهلل عز وجلَ ﴿ :و َق َال َر هب ُك ُم ا ْد ُع ي ْ
 ، ]60فندعوه وال نرى إجابة ،قال :أفرتى اهلل عز وجل أخلف وعده؟ قيل :ال ،قال :فمم
ذلك؟ قيل :ال أدري ،قال :لكني أخربك ،من أطاع اهلل عز وجل فيام أمره ثم دعاه من جهة
الدعاء أجابه ،قيل :وما جهة الدعاء؟ قال :تبدأ فتحمد اهلل ،وتذكر نعمه عندك ،ثم تشكره،

( )1الكايف ،685/2 :مكارم األخالق.16/2 :

( )3الدعاء املأثور للطرطويش :ص .68

( )2الكايف ،686/2 :مكارم األخالق.16/2 :

( )4الكايف ،686/2 :عدة الداعي :ص .168
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ثم تصيل عىل النبي  ،ثم تذكر ذنوبك فتقر هبا ،ثم تستعيذ منها ،فهذا جهة الدعاء(.)1
[احلديث ]2137 :قيل لإلمام الصادق :آيتان يف كتاب اهلل ال أدري ما تأويلهام،
وين َأست ي
ب َل ُك ْم ﴾ [غافر ،]60 :ثم أدعو
َج ْ
فقال :وما مها؟ قيل :قوله تعاىلَ ﴿ :و َق َال َر هب ُك ُم ا ْد ُع ي ْ
فال أرى اإلجابة ،قال :أفرتى اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أخلف وعده؟ قيل :ال ،فقال :اآلية
األخرى؟ قال :قوله تعاىل﴿ :وما َأ ْن َف ْق ُتم يمن َيش ٍء َفهو ُخيْلي ُفه و ُهو َخري الر ي ي
ازقيَ ﴾ [سبأ]39 :
ْ ْ ْ َُ
ُ َ َ ْ ُ َّ
َ َ
فأنفق فال أرى خلفا ،قال :أفرتى اهلل أخلف وعده؟ قيل :ال ،قال :فمه؟ قيل :ال أدري،
قال :لكني أخربك إن شاء اهلل تعاىل ،أما إنكم لو أطعتموه فيام أمركم به ثم دعومتوه
ألجابكم ،ولكن ختالفونه وتعصونه فال جييبكم ،وأما قولك :تنفقون فال ترون خلفا ،أما
إنكم لو كسبتم املال من حله ثم أنفقتموه يف حقه مل ينفق ٌ
رجل درمها إال أخلفه اهلل عليه،
ولو دعومتوه من جهة الدعاء ألجابكم وإن كنتم عاصي ،قيل :وما جهة الدعاء؟ قال :إذا
أديت الفريضة ،جمدت اهلل وعظمته ومتدحه بكل ما تقدر عليه ،وتصيل عىل النبي  وجتتهد
يف الصالة عليه ،وتشهد له بتبليغ الرسالة ،وتصيل عىل أئمة اهلدى ،ثم تذكر بعد التحميد
هلل والثناء عليه والصالة عىل النبي  ما أبالك وأوالك ،وتذكر نعمه عندك وعليك وما
صنع بك ،فتحمده وتشكره عىل ذلك ،ثم تعرتف بذنوبك ،وتقر هبا ،أو بام ذكرت منها،
وجتمل ما خفي عليك منها فتتوب إىل اهلل من مجيع معاصيك ،وأنت تنوي أن ال تعود،
وتستغفر منها بندامة وصدق نية وخوف ورجاء ،ويكون من قولك :اللهم إين أعتذر إليك
من ذنويب ،وأستغفرك وأتوب إليك ،فأعني عىل طاعتك ،ووفقني ملا أوجبت عيل من كل
ما يرضيك ،فإين مل أر أحدا بلغ شيئا من طاعتك إال بنعمتك عليه قبل طاعتك ،فأنعم عيل

( )1الكايف ،686/2 :عدة الداعي :ص .16
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بنعمة أنال هبا رضوانك واجلنة ،ثم تسأل بعد ذلك حاجتك ،فإين أرجو أن ال خييبك إن
شاء اهلل تعاىل(.)1
[احلديث ]2138 :قال اإلمام الصادق ـ يف زيارة البيت يوم النحر ـ :أسألك مسألة
العليل الذليل املعرتف بذنبه ،أن تغفر ِل ذنويب(.)2
[احلديث ]2139 :قال اإلمام الصادق :ال يزال الدعاء حمجوبا حتى يصىل عىل حممد
وآل حممد(.)3
[احلديث ]2140 :قيل لإلمام الصادق :ما معنى أجعل صلوايت كلها لك؟ فقال:
يقدمه بي يدي كل حاجة ،فال يسأل اهلل عز وجل شيئا حتى يبدأ بالنبي  ،فيصيل عليه
ثم يسأل اهلل حوائجه(.)4
[احلديث ]2141 :قال اإلمام الصادق :من كانت له إىل اهلل عز وجل حاج ٌة فليبدأ
بالصالة عىل حممد وآله ،ثم يسأل حاجته ،ثم خيتم بالصالة عىل حممد وآل حممد؛ فإن اهلل عز
وجل أكرم من أن يقبل الطرفي ويدع الوسط إذا كانت الصالة عىل حممد وآل حممد ال
حتجب عنه(.)5
[احلديث ]2142 :قال اإلمام الصادق :من دعا ومل يذكر النبي  رفرف الدعاء
عىل رأسه ،فإذا ذكر النبي  رفع الدعاء(.)6
[احلديث ]2143 :قال اإلمام الصادق :إن هلل ـ تبارك وتعاىل ـ رسال مستعلني
ورسال مستخفي ،فإذا سألته بحق املستعلني فسله بحق املستخفي(.)7
( )1فالح السائل :ص .96

( )5الكايف.696/2 :

( )2الكايف ،511/6 :هتذيب األحكام.252/5 :

( )6الكايف.691/2 :

( )3الكايف ،691/2 :مكارم األخالق.18/2 :

( )7كامل الدين :ص .366

( )4الكايف ،692/2 :مكارم األخالق.18/2 :
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[احلديث ]2144 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل عز وجل كره إحلاح الناس بعضهم
عىل بعض يف املسألة ،وأحب ذلك لنفسه ،إن اهلل عز وجل حيب أن يسأل ويطلب ما
عنده(.)1
[احلديث ]2145 :قال اإلمام الصادق :لوال إحلاح املؤمني عىل اهلل يف طلب الرزق،
لنقلهم من احلال التي هم فيها إىل حال أضيق منها(.)2
[احلديث ]2146 :قال اإلمام الصادق :الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما ،فأكثر
من الدعاء؛ فإنه مفتاح كل رمحة ،ونجاح كل حاجة ،وال ينال ما عند اهلل عز وجل إال
باب يكثر قرعه إال يوشك أن يفتح لصاحبه(.)3
بالدعاء ،وإنه ليس ٌ
[احلديث ]2147 :قال اإلمام الصادق يف وداع شهر رمضان :اجعلني ممن كتبته يف
هذا الشهر من حجاج بيتك احلرام ،املربور حجهم ،املغفور هلم ذنبهم ،املتقبل عملهم ،آمي
آمي آمي ،رب العاملي(.)4
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]2148 :قال اإلمام الكاظم :التبتل :أن تقلب كفيك يف الدعاء إذا
دعوت ،واالبتهال :أن تبسطهام وتقدمهام ،والرغبة :أن تستقبل براحتيك السامء ،وتستقبل
هبام وجهك ،والرهبة :أن تكفئ كفيك فرتفعهام إىل الوجه ،والترضع :أن حترك إصبعيك
وتشري هبام(.)5
[احلديث ]2149 :قال اإلمام الكاظم :من دعا قبل الثناء عىل اهلل والصالة عىل النبي

( )1الكايف ،675/2 :عدة الداعي :ص .163

( )4هتذيب األحكام ،126/3 :اإلقبال.632/1 :

( )2الكايف 261/2 :وص  ،266التمحيص :ص .69

( )5معاين األخبار :ص  ،370مسائل عيل بن جعفر :ص .337

( )3الكايف ،670/2 :مكارم األخالق.9/2 :
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 ،كان كمن رمى بسهم بال وتر(.)1
[احلديث ]2150 :قال اإلمام الكاظم عن آبائه :كانت فاطمة (بنت رسول اهلل )
إذا دعت تدعو للمؤمني واملؤمنات ،وال تدعو لنفسها ،فقيل هلا :يا بنت رسول اهلل ،
إنك تدعي للناس وال تدعي لنفسك ،فقالت :اجلار ثم الدار(.)2
[احلديث ]2151 :قال اإلمام الكاظم يف دعائه :يا من ال يزيده كثرة الدعاء إال جودا
وكرما(.)3
[احلديث ]2152 :سئل اإلمام الكاظم عن الرجل يدعو وحوله إخوانه ،أجيب
عليهم أن يؤمنوا؟ قال :إن شاءوا فعلوا ،وإن شاءوا سكتوا ،فإن دعا بحق وقال هلم :أمنوا،
وجب عليهم أن يفعلوا(.)4
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]2153 :قيل لإلمام الرضا :ما بالكم إذا دعوتم رفعتم أيديكم إىل السامء؟
قال :إن اهلل استعبد خلقه برضوب من العبادة ،وهلل مفازع يفزعون إليه ومستعبدٌ  ،فاستعبد
عباده بالقول والعلم والعمل والتوجه ونحو ذلك؛ استعبدهم بتوجه الصالة إىل الكعبة،
ووجه إليها احلج والعمرة ،واستعبد خلقه عند الدعاء والطلب والترضع ببسط األيدي
ورفعها إىل السامء حلال االستكانة ،وعالمة العبودية والتذلل له(.)5
[احلديث ]2154 :عن رجاء بن أيب الضحاك ،قال :كان اإلمام الرضا يبدأ يف دعائه
بالصالة عىل حممد وآله ،ويكثر من ذلك يف الصالة وغريها(.)6

( )1حتف العقول :ص .603

( )4مسائل عيل بن جعفر :ص  ،155قرب اإلسناد :ص .298

( )2علل الرشائع :ص .182

( )5االحتجاج.377/2 :

( )3الكايف.328/3 :

( )6عيون أخبار الرضا.182/2 :

504

ثالثا ـ ما ورد حول املحظورات واملكروهات
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
[املحظورات واملكروهات] املتعلقة بالذكر والدعاء ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن
الكريم من اآليات التي تتحدث عن بعض هذه املحظورات ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :و َيدْ ُع
اخل ْ ي
َان ْ ي
ْي
َج ً
اإلن َْس ُ
ري َوك َ
اإلن َْس ُ
وال﴾ [اإلرساء]11 :
ان ع ُ
الرش ُدعَا َء ُه بي ْ َ
ان بي َّ ِّ
ي

ي
ب
َرضعًا َو ُخ ْف َي ًة إي َّن ُه َال ُحي ه
وقال يف النهي عن االعتداء يف الدعاء﴿ :ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ت َ ه

ن﴾ [األعراف]55 :
املُْ ْعتَدي َ

وما نورده هنا من األحاديث ليس قارصا عىل املحظورات ،بل يشمل املكروهات،
أو ما هو خالف األوىل ،وهو ما حيمل عليه قوله تعاىل بشأن دعاء نوح عليه السالم لربه
ي
ي ي
حول ابنهَ ﴿ :ق َال َيا ُن ُ ي
َري َصاليحٍ َف َال ت َْس َأ ْل ين َما َل ْي َس َل َك بي يه
وح إ َّن ُه َل ْي َس م ْن َأ ْهل َك إ َّن ُه ع ََم ٌل غ ْ ُ
ون يم َن ْ ي ي
يع ْل ٌم إي ِّين َأ يع ُظ َك َأ ْن َت ُك َ
اجلاهليَ ﴾ [هود]46 :
َ
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
ملم فقالت :يا
[احلديث ]2155 :عن أيب هريرة ،قال :جاءت امرأ ٌة إىل النبي  هبا ٌ
رسول اهلل ادع اهلل أن يشفيني ،فقال :إن شئت دعوت اهلل أن يشفيك ،وإن شئت فاصربي
وال حساب عليك ،قالت :بل أصرب وال حساب عيل(.)1

( )1أمحد ،666/3 :صحيح ابن حبان ،170/7 :احلاكم.263/6 :
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[احلديث ]2156 :عن عطاء بن أيب رباح ،قال :قال ِل ابن عباس :أال أريك امرأة
من أهل اجلنة؟ قلت :بىل ،قال :هذه املرأة السوداء ،أتت النبي  ،فقالت :إين أرصع وإين
أتكشف فادع اهلل ِل ،قال :إن شئت صربت ولك اجلنة ،وإن شئت دعوت اهلل أن يعافيك،
فقالت :أصرب ،فقالت :إين أتكشف فادع اهلل أن ال أتكشف ،فدعا هلا(.)1
[احلديث ]2157 :عن عطاء عن عائشة ،أهنا رسقت ملحف ٌة هلا ،فجعل النبي 
يقول :ال تسبخي( )2عنه(.)3
[احلديث ]2158 :عن موىل لسعد ،أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول :اللهم
إين أسألك اجلنة ونعيمها وإستربقها ،ونحوا من هذا ،وأعوذ بك من النار وسالسلها
وأغالهلا ،فقال :لقد سألت اهلل خريا كثريا ،وتعوذت باهلل من رش كثري ،وإين سمعت رسول
َرضعًا
اهلل  يقول :إنه سيكون قو ٌم يعتدون يف الدعاء ،وقرأ هذه اآلية﴿ :ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ت َ ه
ي
ب املُْ ْعت يَدي َن﴾ [األعراف ،]55 :وإن حسبك أن تقول :اللهم إين أسألك اجلنة
َو ُخ ْف َي ًة إي َّن ُه َال ُحي ه
وما قرب إليها من قول أو عمل ،وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل(.)4
[احلديث ]2159 :عن أيب نعامة ،أن عبد اهلل بن مغفل قال البنه :يا بني سل اهلل
اجلنة وتعوذه من النار؛ فإين سمعت رسول اهلل  يقول :سيكون بعدي قو ٌم من هذه األمة
يعتدون يف الدعاء والطهور(.)5
[احلديث ]2160 :قال رسول اهلل  :إياكم والسجع يف الدعاء ،حسب أحدكم
أن يقول :اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول وعمل ،وأعوذ بك من النار وما

( )1البخاري ،2160/5 :مسلم ،1996/6 :األدب املفرد :ص

( )3أبو داوود 80/2 :و ،278/6أمحد.8 297/9 :

.156

( )4أمحد.365/1 :

( )2أي ال ختففي عنه اإلثم الذي استحقه بالرسقة.

( )5أمحد ،1 629/5 :ابن ماجة.1271/2 :
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قرب إليها من قول أو عمل(.)1
[احلديث ]2161 :عن ابن عباس ،قال :انظر السجع من الدعاء فاجتنبه؛ فإين
عهدت رسول اهلل  وأصحابه ال يفعلون إال ذلك(.)2
[احلديث ]2162 :عن عائشة ،أهنا قالت البن السائب قاص أهل مكة :اجتنب
السجع من الدعاء؛ فإن رسول اهلل  وأصحابه كانوا ال يفعلون ذلك(.)3
[احلديث ]2163 :قال رسول اهلل  :ال يتمني أحدكم املوت لرض نزل به ،فإن
كان البد متمنيا للموت فليقل :اللهم أحيني ما كانت احلياة خريا ِل ،وتوفني إذا كانت
الوفاة خريا ِل(.)4
[احلديث ]2164 :قال رسول اهلل  :ال يتمني أحدكم املوت؛ إما حمسنا فلعله أن
يزداد خريا ،وإما مسيئا فلعله أن يستعتب(.)5
[احلديث ]2165 :قال رسول اهلل  :ال متنوا املوت؛ فإنه يقطع العمل ،وال يرد
الرجل فيستعتب(.)6
[احلديث ]2166 :قال رسول اهلل  :ال يتمنى أحدكم املوت ،وال يدعو به من
قبل أن يأتيه؛ إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله عنه ،وإنه ال يزيد املؤمن عمره إال خريا(.)7
[احلديث ]2167 :قال رسول اهلل  :ال متنوا املوت؛ فإن هول املطلع شديدٌ  ،وإن
من السعادة أن يطول عمر العبد ،ويرزقه اهلل اإلنابة(.)8

( )1ربيع األبرار.۲۲۹/۲ :

( )5البخاري ،2167/5 :أمحد ،83/3 :النسائي.2/6 :

( )2البخاري.۲۳۳4/5 :

( )6املعجم الكبري.36/18 :

( )3أمحد ،۸ ۳۹/۱۰ :املصنف البن أيب شيبة.۲۳/۷ :

( )7السنن الكربى ،529/3 :مسلم ،2065/6 :أمحد.263/3 :

( )4البخاري ،2337/5 :مسلم ،2066/6 :ابن ماجة،1625/2 :

( )8أمحد ،0 87/5 :الزهد البن حنبل :ص  ،29شعب اإليامن:

النسائي3/6 :؛ بحار األنوار 176/82 :عن منتهى املطلب.

9 362/7؛ الدعوات :ص .122
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[احلديث ]2168 :قال رسول اهلل  :ال يتمن أحدكم املوت؛ فإنه ال يدري ما قدم
لنفسه(.)1
[احلديث ]2169 :قال رسول اهلل  :ال متن املوت؛ فإن كنت من أهل اجلنة فالبقاء
خري لك ،وإن كنت من أهل النار فام يعجلك إليها(.)2
ٌ
[احلديث ]2170 :عن قيس ،قال :أتيت خبابا ـ وقد اكتوى سبعا يف بطنه ـ فسمعته
يقول :لوال أن النبي  ،هنانا أن ندعو باملوت لدعوت به(.)3
[احلديث ]2171 :عن أم الفضل ،أن النبي  دخل عىل العباس وهو يشتكي،
فتمنى املوت ،فقال النبي  : يا عباس ،يا عم رسول اهلل ،ال تتمن املوت ،إن كنت حمسنا
خري لك ،فال تتمن
خري لك ،وإن كنت مسيئا فأن تؤخر تستعتب ٌ
تزداد إحسانا إىل إحسانك ٌ
املوت(.)4
[احلديث ]2172 :عن أيب أمامة ،قال :جلسنا إىل رسول اهلل  فذكرنا ورققنا،
فبكى سعد بن أيب وقاص فأكثر البكاء ،فقال :يا ليتني مت ،فقال النبي  :يا سعد ،أعندي
تتمنى املوت؟! فردد ذلك ثالث مرات ،ثم قال :يا سعد ،إن كنت خلقت للجنة ،فام طال
خري لك(.)5
عمرك أو حسن من عملك فهو ٌ
[احلديث ]2173 :عن احلسن ،قال :قال احلكم بن عمرو الغفاري :يا طاعون
خذين إليك ،فقال له ٌ
رجل من القوم :مل تقول هذا ،وقد سمعت رسول اهلل  يقول :ال
يتمني أحدكم املوت لرض نزل به؟ قال :قد سمعت ما سمعتم ،ولكني أبادر ستا :بيع

( )1تاريخ بغداد.125/6 :

( )4أمحد ،8 256/10 :احلاكم.689/1 :

( )2كنز العامل.8 553/15 :

( )5أمحد ،6 306/8 :املعجم الكبري.217/8 :

( )3البخاري 2337/5 :وص .2362
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احلكم ،وكثرة الرشط ،وإمارة الصبيان ،وسفك الدماء ،وقطيعة الرحم ،ونشأ يكونون يف
آخر الزمان يتخذون القرآن مزامري(.)1
[احلديث ]2174 :قال رسول اهلل  :ال تدعوا عىل أنفسكم إال بخري؛ فإن املالئكة
يؤمنون عىل ما تقولون(.)2
[احلديث ]2175 :عن أيب الغصي الطائي ،أن النبي  بينام هو يصيل فسمع رجال
من خلفه وهو يصيل ،وهو يقول :اللهم أرين الدنيا كام تراها ،فلام انرصف النبي  قال:
من صاحب الدعوة؟ قال الرجل :أنا ،قال  :إن اهلل ال يرى الدنيا كالذي تراها ،فإذا كنت
سائال فقل :اللهم أرين الدنيا كالذي يراها صاحلو عبادك(.)3
[احلديث ]2176 :عن أنس ،أن رسول اهلل  عاد رجال من املسلمي قد خفت
فصار مثل الفرخ ،فقال له رسول اهلل  :هل كنت تدعو بِشء أو تسأله إياه؟ قال :نعم،
كنت أقول :اللهم ما كنت معاقبي به يف اآلخرة ،فعجله ِل يف الدنيا ،فقال رسول اهلل :
سبحان اهلل ال تطيقه ـ أو ال تستطيعه ـ! أفال قلت :اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة
حسنة ،وقنا عذاب النار؟ ..فدعا اهلل له ،فشفاه(.)4
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]2177 :قال رسول اهلل  :ال تسخطوا نعم اهلل ،وال تقرتحوا عىل اهلل،
وإذا ابتيل أحدكم يف رزقه ومعيشته فال حيدثن شيئا يسأله ،لعل يف ذلك حتفه وهالكه،
ولكن ليقل :اللهم بجاه حممد وآله الطيبي إن كان ما كرهته من أمري هذا خريا ِل وأفضل
يف ديني فصربين عليه ،وقوين عىل احتامله ،ونشطني بثقله ،وإن كان خالف ذلك خريا ِل

( )1احلاكم.501/3 :

( )3الدعاء ملحمد بن فضيل الضبي :ص .18

( )2مسلم ،636/2 :أبو داوود ،191/3 :أمحد.5 185/10 :

( )4مسلم ،2068/6 :أمحد ،9 215/6 :الرتمذي.521/5 :
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فجد عيل به ،ورضني بقضائك عىل كل حال ،فلك احلمد(.)1
[احلديث ]2178 :قال اإلمام الصادق :إن رجال مكفوف البرص أتى النبي ،
فقال :يا رسول اهلل ،ادع اهلل أن يرد عيل برصي ،فدعا اهلل له فرد عليه برصه ،ثم أتاه آخر
فقال :يا رسول اهلل  ادع اهلل ِل أن يرد عيل برصي ،فقال :اجلنة أحب إليك أم أن يرد
عليك برصك؟ قال :يا رسول اهلل ،وإن ثواهبا اجلنة؟ فقال :إن اهلل أكرم من أن يبتيل عبده
املؤمن بذهاب برصه ثم ال يثيبه اجلنة(.)2
[احلديث ]2179 :قال رسول اهلل  :قال اهلل تبارك وتعاىل :يا بن آدم ،أطعني فيام
أمرتك ،وال تعلمني ما يصلحك(.)3
[احلديث ]2180 :قال اإلمام عيل :قلت :اللهم ال حتوجني إىل أحد من خلقك،
حمتاج إىل الناس،
فقال رسول اهلل  :يا عيل ،ال تقولن هكذا ،فليس من أحد إال وهو
ٌ
فقلت :يا رسول اهلل ،فام أقول؟ قال :قل :اللهم ال حتوجني إىل رشار خلقك ،قلت :يا رسول
اهلل ،ومن رشار خلقه؟ قال :الذين إذا أعطوا منوا ،وإذا منعوا عابوا(.)4
جالس إذ سأل عن رجل من
[احلديث ]2181 :قال اإلمام عيل :بينام رسول اهلل 
ٌ
أصحابه ،فقالوا :يا رسول اهلل ،إنه قد صار من البالء كهيئة الفرخ الذي ال ريش عليه ،فأتاه
 فإذا هو كهيئة الفرخ من شدة البالء ،فقال له :قد كنت تدعو يف صحتك دعاء؟ قال:
نعم ،كنت أقول :يا رب ،أيام عقوبة أنت معاقبي هبا يف اآلخرة ،فاجعلها ِل يف الدنيا ،فقال
له النبي  :أال قلت :اللهم آتنا يف الدنيا حسنة ،ويف اآلخرة حسنة ،وقنا عذاب النار،

( )1عدة الداعي :ص  ،30تنبيه اخلواطر.102/2 :

( )3اخلصال :ص  ،6األماِل للصدوق :ص .398

( )2بصائر الدرجات :ص .272

( )4تنبيه اخلواطر.39/1 :
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فقاهلا الرجل ،فكأنام نشط من عقال ،وقام صحيحا ،وخرج معنا(.)1
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]2182 :قال اإلمام عيل :رب أمر حرص اإلنسان عليه ،فلام أدركه ود أن
مل يكن أدركه(.)2
[احلديث ]2183 :قال اإلمام عيل :إياكم والدعاء باللعن واخلزي؛ فإن اهلل عز وجل
ي
ب املُْ ْعت يَدي َن﴾
َرضعًا َو ُخ ْف َي ًة إي َّن ُه َال ُحي ه
قد أحكم يف كتابه ،فقال عز وجل﴿ :ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ت َ ه
[األعراف]55 :؛ فمن تعدى بدعائه بلعن أو خزي فهو من املعتدين(.)3
[احلديث ]2184 :قال اإلمام عيل :قال اهلل عز وجل :يا عبادي ،أطيعوين فيام
أمرتكم به ،وال تعلموين بام يصلحكم؛ فإين أعلم به ،وال أبخل عليكم بمصاحلكم(.)4
[احلديث ]2185 :قال اإلمام عيل :يا صاحب الدعاء ،ال تسأل عام ال يكون وال
حيل(.)5
[احلديث ]2186 :قيل لإلمام عيل :أي دعوة أضل؟ قال :الداعي بام ال يكون(.)6
[احلديث ]2187 :قال اإلمام الصادق :سمع اإلمام عيل رجال يقول :اللهم إين
أعوذ بك من الفتنة ،فقال :أراك تتعوذ من مالك وولدك! يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وا ْع َل ُموا َأن ََّام
َأ ْم َوا ُل ُك ْم َو َأ ْو َال ُد ُك ْم في ْتنَ ٌة ﴾ [األنفال ،]28 :ولكن قل :اللهم إين أعوذ بك من مضالت
( )1االحتجاج.529/1 :

( )4عدة الداعي :ص  ،31إرشاد القلوب :ص  ،152تنبيه اخلواطر:

( )2عدّ ة الداعي :ص .17

.108/2

( )3اجلعفريات :ص .226

( )5اخلصال :ص .635
( )6من ال حيرضه الفقيه ،381/6 :معاين األخبار :ص .198
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الفتن(.)1
[احلديث ]2188 :عن اإلمام عيل أنه سمع رجال يدعو لصاحبه ،فقال :ال أراك اهلل
مكروها ،فقال :إنام دعوت له باملوت؛ ألن من عاش يف الدنيا ال بد أن يرى املكروه(.)2
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]2189 :قال اإلمام الصادق :كم من نعمة هلل عىل عبده يف غري أمله ،وكم
مبطئ عن حظه(.)3
من مؤمل أمال اخليار يف غريه ،وكم من ساع إىل حتفه وهو
ٌ
[احلديث ]2190 :قال اإلمام الصادق :إن قوما فيام مىض قالوا لنبي هلم :ادع لنا
ربك يرفع عنا املوت ،فدعا هلم فرفع اهلل عنهم املوت ،فكثروا حتى ضاقت عليهم املنازل
وكثر النسل ،ويصبح الرجل يطعم أباه وجده وأمه وجد جده ويوضيهم ويتعاهدهم،
فشغلوا عن طلب املعاش ،فقالوا :سل لنا ربك أن يردنا إىل حالنا التي كنا عليها ،فسأل
نبيهم ربه فردهم إىل حاهلم(.)4
[احلديث ]2191 :قال اإلمام الصادق :إن بني إرسائيل أتوا موسى فسألوه أن يسأل
اهلل عز وجل أن يمطر السامء عليهم إذا أرادوا وحيبسها إذا أرادوا ،فسأل اهلل عز وجل ذلك
هلم ،فقال اهلل عز وجل :ذلك هلم يا موسى ،فأخربهم موسى ،فحرثوا ومل يرتكوا شيئا إال
زرعوه ،ثم استنزلوا املطر عىل إرادهتم وحبسوه عىل إرادهتم ،فصارت زروعهم كأهنا اجلبال
واآلجام ،ثم حصدوا وداسوا وذروا فلم جيدوا شيئا ،فضجوا إىل موسى ،وقالوا :إنام
سألناك أن تسأل اهلل أن يمطر السامء علينا إذا أردنا فأجابنا ،ثم صريها علينا رضرا ،فقال:
يا رب ،إن بني إرسائيل ضجوا مما صنعت هبم ،فقال :ومم ذاك يا موسى؟ قال :سألوين أن

( )1األماِل للطوس :ص .580

( )3األماِل للطوس :ص  ،132قرب اإلسناد :ص .60

( )2رشح هنج البالغة.289/20 :

( )4الكايف ،260/3 :التوحيد :ص 401
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أسألك أن متطر السامء إذا أرادوا ،وحتبسها إذا أرادوا فأجبتهم ،ثم صريهتا عليهم رضرا،
فقال :يا موسى ،أنا كنت املقدر لبني إرسائيل فلم يرضوا بتقديري ،فأجبتهم إىل إرادهتم
فكان ما رأيت(.)1
[احلديث ]2192 :قال اإلمام الصادق :إن العبد ليكون مظلوما ،فام يزال يدعو
حتى يكون ظاملا(.)2
[احلديث ]2193 :قال اإلمام الصادق :قضاء احلوائج إىل اهلل ،وأسباهبا ـ بعد اهلل ـ
العباد جتري عىل أيدُّيم؛ فام قىض اهلل من ذلك فاقبلوا من اهلل بالشكر ،وما زوى عنكم منها
فاقبلوه عن اهلل بالرضا والتسليم والصرب ،فعسى أن يكون ذلك خريا لكم؛ فإن اهلل أعلم بام
يصلحكم وأنتم ال تعلمون(.)3
[احلديث ]2194 :قال اإلمام الصادق لرجل قال :ادع اهلل ِل أن يغنيني عن خلقه:
إن اهلل قسم رزق من شاء عىل يدي من شاء ،ولكن سل اهلل أن يغنيك عن احلاجة التي
تضطرك إىل لئام خلقه(.)4
[احلديث ]2195 :قال اإلمام الكاظم :جاء ٌ
رجل إىل اإلمام الصادق ،فقال :قد
سئمت الدنيا ،فأمتنى عىل اهلل املوت؟ فقال :متن احلياة لتطيع ال لتعيص ،فألن تعيش فتطيع
خري لك من أن متوت فال تعيص وال تطيع(.)5
ٌ
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]2196 :قال اإلمام الكاظم :سمع موسى عليه السالم رجال يتمنى

( )1الكايف.262/5 :

( )4الكايف.266/2 :

( )2الكايف ،333/2 :ثواب األعامل :ص .323

( )5عيون أخبار الرضا.3/2 :

( )3حتف العقول :ص  ،365بحار األنوار.268/78 :
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حسنات قدمتها
املوت ،فقال :هل بينك وبي اهلل قراب ٌة حيابيك هبا؟ قال :ال ،قال :فهل لك
ٌ
تزيد عىل سيئاتك؟ قال :ال .قال :فأنت إذا تتمنى هالك األبد(.)1
[احلديث ]2197 :عن الكاهيل ،قال :كتبت إىل اإلمام الكاظم يف دعاء :احلمد هلل
منتهى علمه ،فكتب إِل :ال تقولن منتهى علمه؛ فليس لعلمه منتهى ،ولكن قل :منتهى
رضاه(.)2

( )1نثر الدر ،360/1 :كشف الغمة.62/3 :

( )2الكايف ،107/1 :التوحيد :ص .136
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معراج التزكية والرتقية
املعراج التاسع من معارج الذكر والدعاء [معراج التزكية والرتقية] ،وإىل هذا
اج َع ْلنَا ُم ْسلي َم ْ ي
ي
املعراج اإلشارة بقوله تعاىل حكاية عن دعاء إبراهيم عليه السالمَ ﴿ :ر َّبنَا َو ْ
ْت التَّواب ي
ي
ي
ي
يم﴾ [البقرة:
َل َك َوم ْن ُذ ِّر َّيتنَا ُأ َّم ًة ُم ْسلي َم ًة َل َك َو َأ يرنَا َمنَاس َكنَا َو ُت ْ
الرح ُ
ب َع َل ْينَا إين ََّك َأن َ َّ ُ َّ
ي ي
الص َال ية َو يم ْن ُذ ِّر َّيتيي
يم َّ
 ،]128وقولهَ ﴿ :ر ِّب ْ
اج َع ْلني ُمق َ

ي

َر َّبنَا َو َت َق َّب ْل ُدعَاء﴾ [إبراهيم]40 :

وهي تشري إىل أن القصد من الذكر والدعاء هتذيب النفس وتزكيتها والعروج هبا يف
معارج الكامل ،وليس جمرد وسيلة لتحقيق املصالح.
وهلذا حاولنا أن نذكر هنا أكرب قدر ممكن من األدعية واملناجيات التي هتذب النفس
وترتقي هبا ،وقد صنفناها إىل صنفي:
أوال ـ ما ورد حول التخلية والتصفية
ثانيا ـ ما ورد حول التحلية والرتقية
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أوال ـ ما ورد حول التخلية والتصفية
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية التي هلا عالقة بـ [التخلية والتصفية] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن
الكريم من اآليات الكريمة التي تبي اهتامم املؤمني هبذه اجلوانب ،بدل املصالح الدنيوية
املحدودة ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأؤُ َن ِّب ُئ ُك ْم بي َخ ْ ٍ
جت يري
ري يم ْن َذلي ُك ْم لي َّل يذي َن ا َّت َق ْوا يعنْدَ َر ِّ يهب ْم َجن ٌ
َّات َ ْ
ان يمن اهللَّي واهللَُّ ب يصري بيا ْل يعب ي
يي ي
ي
ي
اد ا َّل يذي َن
َ
اج ُم َط َّه َر ٌة َو ير ْض َو ٌ َ
يها َو َأزْ َو ٌ
م ْن َحتْت َها ْاألَ ْهنَ ُار َخالدي َن ف َ
َ َ ٌ
َّار الصابي يرين والص ي
ي
ي
َي ُقو ُل َ
اد يقيَ َوا ْل َقانيتييَ
َ َ َّ
اب الن ي َّ
ون َر َّبنَا إي َّننَا آ َمنَّا َفاغْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َوقنَا ع ََذ َ
َواملُْن يْف يقيَ َواملُْ ْس َتغ يْف يري َن بي ْاألَ ْس َح يار َش يهدَ اهللَُّ َأ َّن ُه َال إي َل َه إي َّال ُه َو َواملَْ َالئي َك ُة َو ُأو ُلو ا ْل يع ْل يم َقائي ًام
ط َال إي َله إي َّال ُهو ا ْلع يزيزُ ْ ي
بيا ْل يقس ي
يم﴾ [آل عمران]18-15 :
َ َ
َ
احلك ُ
َ
ْ
مها بي ُغ ُر ٍ
ور َف َل َّام َذا َقا َّ
ت َهل ُ َام
الش َج َر َة َبدَ ْ
وقال عن آدم وحواء عليهام السالمَ ﴿ :فدَ َّال ُ َ

ان َع َلي يهام يمن ور يق ْ ي
سو ُآهتام و َط يف َقا َخي يْص َف ي
امها َر ه ُهب َام َأ َمل ْ َأ ْهنَ ُك َام َع ْن تي ْل ُك َام َّ
الش َج َر ية َو َأ ُق ْل
َ ْ َُ َ
اجلنَّة َونَا َد ُ َ
َ
ْ َ ْ ََ
الش ْي َط َ
َل ُك َام إي َّن َّ
محنَا َلنَ ُكو َن َّن يم َن
ان َل ُك َام عَدُ ٌّو ُمبييٌ َق َاال َر َّبنَا َظ َل ْمنَا َأ ْن ُف َسنَا َوإي ْن َمل ْ َتغ يْف ْر َلنَا َوت َْر َ ْ
اخل ي ي
ن﴾ [األعراف]23-22 :
ارسي َ
َْ
وقال يف تعليم املؤمني كيفية دعاء رهبمَ :
ف اهللَُّ َن ْف ًسا إي َّال ُو ْس َع َها َهلَا َما
﴿ال ُي َك ِّل ُ
ي
ي ي ي
ي
رصا ك ََام
ك ََس َب ْت َو َع َل ْي َها َما ا ْكت ََس َب ْت َر َّبنَا َال ُتؤَ اخ ْذنَا إ ْن نَسينَا َأ ْو َأ ْخ َط ْأنَا َر َّبنَا َو َال َحتْم ْل َع َل ْينَا إ ْ ً
ْت
مح ْل َت ُه ع ََىل ا َّل يذي َن يم ْن َق ْبلينَا َر َّبنَا َو َال ُحت َِّم ْلنَا َما َال َطا َق َة َلنَا يب يه َواع ُ
محنَا َأن َ
ْف َعنَّا َواغ يْف ْر َلنَا َو ْار َ ْ
ََ
ي

ن﴾ [البقرة]286 :
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو يم ا ْلكَاف يري َ
َم ْو َالنَا َفان ُ ْ
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﴿و َما ك َ
َان َق ْو َهل ُ ْم إي َّال َأ ْن َقا ُلوا َر َّبنَا اغ يْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا
وقال عن دعاء الصاحلي لرهبمَ :
ي
ي
اب الده ْن َيا َو ُح ْس َن
ْرصنَا ع ََىل ا ْل َق ْو يم ا ْلكَافي يري َن َفآت ُ
َاه ُم اهللَُّ َث َو َ
رسا َفنَا يف َأ ْم يرنَا َو َث ِّب ْت َأ ْقدَ ا َمنَا َوان ُ ْ
َوإ ْ َ
اب ْاآل يخر ية واهللَُّ ُحييب املُْ ي ي
َث َو ي
حسنيَ ﴾ [آل عمران]148-147 :
ه ْ
َ َ
وقد أوردنا هنا الكثري من األدعية املرتبطة بذلك ،مع التنبيه إىل أهنا قد ختتلط بغريها
من أنواع األدعية ،سواء ما ارتبط بمصالح الدنيا ،أو بام سنورده يف القسم الثاين من األدعية
واألذكار اخلاصة بالتحلية والرتقية.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]2198 :قال رسول اهلل  :إن لكل يشء سقالة ،وإن سقالة القلوب ذكر
اهلل ،وما من يشء أنجى من عذاب اهلل من ذكر اهلل(.)1
[احلديث ]2199 :قال رسول اهلل  :ذكر اهلل شفاء القلوب(.)2
[احلديث ]2200 :قال رسول اهلل  :عليكم بذكر اهلل فإنه شفا ٌء ،وإياكم وذكر
الناس فإنه دا ٌء(.)3
[احلديث ]2201 :عن أم سلمة ،أن النبي  كان إذا خرج من بيته قال :باسم اهلل،
رب أعوذ بك من أن أزل ،أو أضل ،أو أظلم أو أظلم ،أو أجهل أو جيهل عيل(.)4
[احلديث ]2202 :قال رسول اهلل  :اللهم إين أسألك علام نافعا ،وأعوذ بك من

( )1شعب اإليامن.396/1 :

( )3تنبيه اخلواطر8/1 :؛ شعب اإليامن.459/1 :

( )2كنز العامل 414/1 :عن الديلمي.

( )4النسائي ،268/8 :ابن ماجة.1278/2 :
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علم ال ينفع(.)1
[احلديث ]2203 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع،
وعمل ال يرفع ،وقلب ال خيشع ،وقول ال يسمع(.)2
[احلديث ]2204 :قال رسول اهلل  يف دعائه :أعوذ بك من رضاء مرضة ،وفتنة
مضلة ،اللهم زينا بزينة اإليامن ،واجعلنا هداة مهتدين(.)3
[احلديث ]2205 :قال رسول اهلل  :تعوذوا باهلل من خشوع النفاق ،قالوا :يا
رسول اهلل ،وما خشوع النفاق؟ قال :خشوع البدن ونفاق القلب(.)4
[احلديث ]2206 :قال رسول اهلل  :استعيذوا باهلل من الرغب (.)5
[احلديث ]2207 :قال رسول اهلل  :اللهم إين أعوذ بك من منكرات األخالق
واألعامل واألهواء(.)6
[احلديث ]2208 :قال رسول اهلل  :اللهم إين أعوذ بك من الشقاق والنفاق
وسوء األخالق(.)7
[احلديث ]2209 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من الذنوب
التي متنع إجابتك ،اللهم إين أعوذ بك من الذنوب التي متنع رزقك ،اللهم إين أعوذ بك من
الذنوب التي حتل النقم(.)8
[احلديث ]2210 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من رش ما عملته

( )1النسائي ،444/4 :ابن ماجة.1263/2 :

( )5الدعاء للطرباين :ص  ،413نوادر االصول.142/2 :

( )2أمحد ،5 507/4 :صحيح ابن حبان.284/1 :

( )6الرتمذي ،575/5 :صحيح ابن حبان.240/3 :

( )3النسائي ،55/3 :أمحد.366/6 :

( )7أبو داود ،91/2 :النسائي.264/8 :

( )4شعب اإليامن ،364/5 :نوادر االصول.389/1 :

( )8الدعاء للطرباين :ص .410
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نفيس(.)1
[احلديث ]2211 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :قل :اللهم أهلمني
رشدي ،وأعذين من رش نفيس(.)2
[احلديث ]2212 :عن سامل بن عبد اهلل ،قال :كان من دعاء رسول اهلل  :اللهم
ارزقني عيني هطالتي يبكيان بذروف الدموع ،ويشفيان من خشيتك ،قبل أن تكون
الدموع دما ،واألرضاس مجرا(.)3
[احلديث ]2213 :قال رسول اهلل  :قل كل يوم حي تصبح :أسألك اللهم الرضا
بعد القضاء ،وبرد العيش بعد املامت ،ولذة النظر إىل وجهك ،وشوقا إىل لقائك(.)4
[احلديث ]2214 :عن أيب هريرة ،قال :كان رسول اهلل  يدعو فيقول :اللهم إنك
سألتنا من أنفسنا ما ال نملكه إالبك ،اللهم فأعطنا منها ما يرضيك عنا(.)5
[احلديث ]2215 :قال رسول اهلل  :ال تكثروا الكالم بغري ذكر اهلل؛ فإن كثرة
الكالم بغري ذكر اهلل قسو ٌة للقلب ،وإن أبعد الناس من اهلل القلب القاس(.)6
[احلديث ]2216 :قال رسول اهلل  :لو يقول أحدكم إذا غضب (أعوذ باهلل من
الشيطان الرجيم) ذهب عنه غضبه(.)7
[احلديث ]2217 :قال رسول اهلل  :عودوا ألسنتكم االستغفار ،فإن اهلل مل
يعلمكم االستغفار إال وهو يريد أن يغفر لكم(.)8
[احلديث ]2218 :قال رسول اهلل  :من أحب أن ترسه صحيفته ،فليكثر فيها من
( )1أمحد.8 272/9 :

( )5تاريخ أصبهان ،90/2 :تاريخ دمشق.321/36 :

( )2الرتمذي ،520/5 :التاريخ الكبري.1/3 :

( )6الرتمذي607/4 :؛ األماِل للطوس :ص .3

( )3الزهد البن حنبل :ص  ،15الزهد البن املبارك :ص .165

( )7املعجم الصغري91/2 :؛ الدعوات :ص .52

( )4أمحد ،4 156/8 :مسند الشاميي.352/2 :

( )8تاريخ بغداد206/14 :؛ الدعوات :ص .31
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االستغفار(.)1
[احلديث ]2219 :عن أيب هريرة ،قال :ما رأيت أحدا أكثر أن يقول( :أستغفر اهلل
وأتوب إليه) من رسول اهلل .)2(
[احلديث ]2220 :قال رسول اهلل  :واهلل ،إين ألستغفر اهلل وأتوب إليه يف اليوم
أكثر من سبعي مرة(.)3
[احلديث ]2221 :قال رسول اهلل  :إنه ليغان عىل قلبي ،وإين ألستغفر اهلل يف
اليوم مئة مرة(.)4
[احلديث ]2222 :عن حذيفة بن اليامن ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،إين ٌ
رجل ذرب
اللسان ،وإن عامة ذلك عىل أهيل ،قال :فأين أنت من االستغفار؟ إين ألستغفر اهلل يف اليوم
ـ أو قال يف اليوم والليلة ـ مئة مرة(.)5
[احلديث ]2223 :قال رسول اهلل  :أفلح من وجد يف صحيفته استغفارا
كثريا(.)6
[احلديث ]2224 :قال رسول اهلل  :من ال يستغفر اهلل ال يغفر اهلل له ،ومن ال
يتوب ال يتوب اهلل عليه ،ومن ال يرحم ال يرمحه اهلل(.)7
[احلديث ]2225 :قال رسول اهلل  :من استغفر غفر اهلل له(.)8
[احلديث ]2226 :قال رسول اهلل  :قال اهلل عز وجل :يابن آدم ،إنك ما دعوتني
ورجوتني غفرت لك عىل ما كان فيك وال أباِل ،يابن آدم ،لو بلغت ذنوبك عنان السامء ثم
( )1املعجم األوسط.256/1 :

( )5النسائي.2 117/6 :

( )2النسائي ،8 118/6 :صحيح ابن حبان.207/3 :

( )6الفردوس.421/1 :

( )3البخاري.2324/5 :

( )7الفردوس ،629/3 :كنز العامل227/4 :عن أيب الشيخ.

( )4مسلم2075/4 :؛ املجازات النبوية :ص .390

( )8الرتمذي513/5 :؛ معاين األخبار :ص .411

520

استغفرتني غفرت لك ،وال أباِل(.)1
[احلديث ]2227 :قال رسول اهلل  :إن الشيطان قال :وعزتك يا رب ،ال أبرح
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم يف أجسادهم ،قال الرب :وعزيت وجالِل ،ال أزال أغفر
هلم ما استغفروين(.)2
[احلديث ]2228 :قال رسول اهلل  :إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت يف قلبه نكت ٌة
سوداء ،فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه ،وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه ،وهو الران
ان ع ََىل ُق ُل ي ي
وهب ْم َما كَا ُنوا َيك يْس ُب َ
الذي ذكر اهلل ﴿ك ََّال َب ْل َر َ
ون﴾ [املطففي.)3(]14 :
[احلديث ]2229 :قال رسول اهلل  :أنزل اهلل عيل أماني ألمتيَ ﴿ :و َما ك َ
َان اهللَُّ
ْت في ي
َان اهللَُّ ُم َع ِّذ َ ُهب ْم َو ُه ْم َي ْس َتغ يْف ُر َ
يه ْم َو َما ك َ
ون﴾ [األنفال ،]33 :فإذا مضيت تركت
لي ُي َع ِّذ َ ُهب ْم َو َأن َ
فيهم االستغفار إىل يوم القيامة(.)4
[احلديث ]2230 :قال رسول اهلل  :من أكثر من االستغفار جعل اهلل له من كل
هم فرجا ،ومن كل ضيق خمرجا ،ويرزقه من حيث ال حيتسب(.)5
[احلديث ]2231 :عن ابن عمر ،قال :كان يعد لرسول اهلل  يف املجلس الواحد
مئة مرة من قبل أن يقوم :رب اغفر ِل وتب عيل إنك أنت التواب الغفور(.)6
[احلديث ]2232 :قال رسول اهلل  :سيد االستغفار أن تقول :اللهم أنت ريب ال
إله إال أنت ،خلقتني وأنا عبدك وأنا عىل عهدك ووعدك ما استطعت ،أعوذ بك من رش ما
صنعت ،أبوء لك بنعمتك عيل ،وأبوء لك بذنبي ،فاغفر ِل فإنه ال يغفر الذنوب إالأنت..

( )1الرتمذي.548/5 :

( )4الرتمذي ،270/5 :كنز العامل.477/1 :

( )2أمحد ،7 58/4 :احلاكم.290/4 :

( )5النسائي.118/6 :

( )3الرتمذي ،434/5 :النسائي.8 509/6 :

( )6الرتمذي ،494/5 :أبو داود ،85/2 :ابن ماجة.1253/2 :
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قال :ومن قاهلا من النهار موقنا هبا فامت من يومه قبل أن يميس فهو من أهل اجلنة ،ومن
قاهلا من الليل وهو موق ٌن هبا فامت قبل أن يصبح فهو من أهل اجلنة(.)1
[احلديث ]2233 :عن عمران بن حصي :كان عامة دعاء نبي اهلل  :اللهم اغفر
ِل ما أخطأت وما تعمدت ،وما أرسرت وما أعلنت ،وما جهلت وما علمت(.)2
[احلديث ]2234 :قال رسول اهلل  يف دعائه :رب اغفر ِل خطيئتي وجهيل،
وإرسايف يف أمري كله ،وما أنت أعلم به مني ،اللهم اغفر ِل خطاياي وعمدي وجهيل،
وهزِل ،وكل ذلك عندي ،اللهم اغفر ِل ما قدمت وما أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت،
قدير(.)3
أنت املقدم وأنت املؤخر ،وأنت عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2235 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أستغفرك ملا قدمت وما
أخرت ،وما أرسرت وما أعلنت ،إنك أنت املقدم وأنت املؤخر ،وأنت عىل كل يشء
قدير(.)4
ٌ
يب إىل رسول اهلل  ،فقال :علمني
[احلديث ]2236 :عن سعد ،قال :جاء أعرا ٌ
كالما أقوله ،قال :قل( :ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،اهلل أكرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا،
وسبحان اهلل رب العاملي ،ال حول وال قوة إالباهلل العزيز احلكيم) ،قال :فهؤالء لريب فام
ِل؟ قال :قل( :اللهم اغفر ِل وارمحني واهدين وارزقني)()5

[احلديث ]2237 :عن جابر بن عبد اهلل :جاء ٌ
رجل إىل رسول اهلل  فقال :وا
ذنوباه ،وا ذنوباه ،فقال هذا القول مرتي أو ثالثا ،فقال له رسول اهلل  :قل( :اللهم
( )1البخاري ،2324/5 :الرتمذي ،467/5 :النسائي.279/8 :

( )4أمحد ،6 124/7 :احلاكم ،692/1 :اإلقبال.221/2 :

( )2أمحد ،5 214/7 :املعجم الكبري.121/18 :

( )5مسلم ،2072/4 :أمحد 382/1 :وص  ،392صحيح ابن حبان:

( )3البخاري ،2350/5 :مسلم ،2087/4 :األدب املفرد :ص

.226/3

.205
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مغفرتك أوسع من ذنويب ،ورمحتك أرجى عندي من عميل) ،فقاهلا ،ثم قال :عد ،فعاد ،ثم
قال :عد ،فعاد ،فقال :قم ،فقد غفر اهلل لك(.)1
[احلديث ]2238 :عن أنس ،قال :جاء ٌ
رجل إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل،
إين أذنبت ،فقال رسول اهلل  :إذا أذنبت فاستغفر ربك ،قال :فإين أستغفره ثم أعود
فأ ذنب ،قال :فإذا أذنبت فعد فاستغفر ربك ،قال :فإين أستغفر ثم أعود فأذنب ،قال :إذا
أذنبت فعد فاستغفر ربك ،فقاهلا يف الرابعة ،فقال :إذا أذنبت فاستغفر ربك حتى يكون
الشيطان هو املحسور(.)2
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]2239 :قال رسول اهلل  :بذكر اهلل حتيا القلوب ،وبنسيانه موهتا(.)3
[احلديث ]2240 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :نبه بالذكر قلبك،
وجاف عن النوم جنبك ،واتق اهلل ربك(.)4
[احلديث ]2241 :قال رسول اهلل  :كابدوا الليل بالصالة ،واذكروا اهلل كثريا؛
يكفر عنكم سيئاتكم(.)5
[احلديث ]2242 :قيل لإلمام الباقر :كان رسول اهلل  يتعوذ من البخل؟ فقال:
نعم ،يف كل صباح ومساء ،ونحن نتعوذ باهلل من البخل ،يقول اهلل عز وجلَ ﴿ :و َم ْن ُي َ
وق
ُش َّح َن ْف يس يه َف ُأو َلئي َك ُه ُم املُْ ْفلي ُح َ
ون﴾ [احلرش.)6(]9 :
[احلديث ]2243 :قال رسول اهلل  :استعيذوا باهلل من حمبة أعدائنا ،وعداوة

( )1احلاكم.728/1 :

( )4تنبيه اخلواطر.117/2 :

( )2جممع الزوائد332/10 :عن البزار ،الدعاء للطرباين :ص .504

( )5األماِل للمفيد :ص .189

( )3تنبيه اخلواطر.120/2 :

( )6علل الرشائع :ص .548
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أوليائنا ،فتعاذوا من بغضنا وعداوتنا؛ فإنه من أحب أعداءنا فقد عادانا ،ونحن منه برا ٌء،
واهلل عز وجل منه بري ٌء(.)1
[احلديث ]2244 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  يتعوذ يف كل يوم من
ست خصال :من الشك والرشك ،واحلمية والغضب ،والبغي واحلسد(.)2
[احلديث ]2245 :قال اإلمام عيل :أتى النبي ٌ 
رجل فقال :يا رسول اهلل ،إن نفيس
ال تشبع وال تقنع ،فقال له رسول اهلل  :قل :اللهم رضني بقضائك ،وصربين عىل بالئك،
وبارك ِل يف أقدارك ،حتى ال أحب تعجيل يشء أخرته ،وال أحب تأخري يشء عجلته(.)3
مقيم عليه
[احلديث ]2246 :قال رسول اهلل  :املستغفر من الذنب وهو
ٌ
كاملستهزئ بربه ،وإن الرجل إذا قال :أستغفرك وأتوب إليك ،ثم عاد فقاهلا ،ثم عاد ـ ثالث
مرات ـ كتب يف الرابعة من الكذابي(.)4
[احلديث ]2247 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :عليك باالستغفار
فإهنا املنجاة(.)5
[احلديث ]2248 :قال اإلمام الصادق :كان رسول اهلل  يستغفر اهلل عز وجل يف
كل يوم سبعي مرة ،ويتوب إىل اهلل عز وجل سبعي مرة ،قيل :كان يقول :أستغفر اهلل
وأتوب إليه؟ قال :كان يقول( :أستغفر اهلل ،أستغفر اهلل) سبعي مرة ،ويقول( :وأتوب إىل
اهلل ،وأتوب إىل اهلل) سبعي مرة(.)6
[احلديث ]2249 :قال اإلمام الصادق :إن رسول اهلل  كان يتوب إىل اهلل

( )1التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري :ص .584

( )4تنبيه اخلواطر223/2 :؛ كنز العامل.0 228/4 :

( )2اخلصال :ص .329

( )5اجلعفريات :ص  ،186من ال حيرضه الفقيه.361/4 :

( )3اجلعفريات :ص .220

( )6الكايف ،505/2 :الزهد للحسي بن سعيد :ص .73
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ويستغفره يف كل يوم وليلة مئة مرة من غري ذنب(.)1
[احلديث ]2250 :قال رسول اهلل  :طوبى ملن وجد يف صحيفة عمله يوم القيامة
حتت كل ذنب :أستغفر اهلل(.)2
[احلديث ]2251 :قال رسول اهلل  :إن املؤمن إذا أحسن استبرش ،وإذا أساء
استغفر(.)3
[احلديث ]2252 :قال رسول اهلل  :خري العبادة االستغفار ،وذلك قول اهلل عز
وجل يف كتابهَ ﴿ :فا ْع َلم َأ َّنه َال إي َله إي َّال اهللَُّ واس َتغ يْفر لي َذنْبي َك ولي ْلمؤْ يمنييَ واملُْؤْ يمن ي
َات َواهللَُّ َي ْع َل ُم
َ
َ
ْ ُ
َ ُ
َ ْ ْ
ُم َت َق َّل َب ُك ْم َو َم ْث َوا ُك ْم﴾ [حممد.)4( ]19 :
[احلديث ]2253 :قال رسول اهلل  :خري الدعاء االستغفار وخري العبادة قول:
(ال إله إال اهلل)(.)5
[احلديث ]2254 :قال رسول اهلل  :ما من الذكر يش ٌء أفضل من قول( :ال إله
إال اهلل) ،وما من الدعاء يش ٌء أفضل من االستغفار ،ثم تالَ ﴿ :فا ْع َل ْم َأ َّن ُه َال إي َل َه إي َّال اهللَُّ
واس َتغ يْفر لي َذنْبي َك ولي ْلمؤْ يمنييَ واملُْؤْ يمن ي
َات َواهللَُّ َي ْع َل ُم ُم َت َق َّل َب ُك ْم َو َم ْث َوا ُك ْم﴾ [حممد.)6(]19 :
َ
َ ُ
َ ْ ْ
[احلديث ]2255 :قال رسول اهلل  :إن اهلل يعجب من عبده إذا قال( :رب اغفر
ِل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت) يقول :يا مالئكتي ،عبدي هذا قد علم أنه ال يغفر الذنوب
غريي ،اشهدوا أين قد غفرت له(.)7

( )1الكايف ،450/2 :معاين األخبار :ص .384

( )5اجلعفريات :ص  ،228الكايف504/2 :؛ الفردوس.179/2 :

( )2ثواب األعامل :ص .197

( )6الدعوات :ص 20؛ كنز العامل.423/1 :

( )3عواِل الآلِل.437/1 :

( )7حتف العقول :ص .13

( )4الكايف ،517/2 :املحاسن.98/1 :
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[احلديث ]2256 :قال رسول اهلل  :االستغفار ممحا ٌة للذنوب(.)1
[احلديث ]2257 :قال رسول اهلل  :ال تنسي االستغفار يف صالتك؛ فإهنا ممحا ٌة
للخطايا برمحة اهلل(.)2
[احلديث ]2258 :قال رسول اهلل  :من ظلم أحدا ففاته ،فليستغفر اهلل له فإنه
كفار ٌة له(.)3
[احلديث ]2259 :قال رسول اهلل  :ما كبري ٌة بكبرية مع االستغفار ،وال صغري ٌة
بصغرية مع اإلرصار(.)4
[احلديث ]2260 :قال رسول اهلل  :إن للقلوب صدأ كصدإ النحاس ،فاجلوها
باالستغفار(.)5
[احلديث ]2261 :قال رسول اهلل  :من ظهرت عليه النعمة فليكثر ذكر (احلمد
هلل) ،ومن كثرت مهومه فعليه باالستغفار ،ومن ألح عليه الفقر فليكثر من قول( :ال حول
وال قوة إال باهلل العيل العظيم) ينفي عنه الفقر(.)6
[احلديث ]2262 :قال رسول اهلل  :أكثروا االستغفار؛ فإنه جيلب الرزق(.)7
[احلديث ]2263 :قال رسول اهلل  :خري وقت دعوتم اهلل عز وجل فيه األسحار،
ف َأس َتغ يْفر َل ُكم ريب إي َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ي
يم﴾ [يوسف:
وتال هذه اآلية يف قول يعقوبَ ﴿ :س ْو َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
 ،]98وقال :أخرهم إىل السحر(.)8

( )1الكايف ،439/2 :الزهد للحسي بن سعيد :ص  ،69بحار

( )4الكايف.334/2 :

األنوار.38/6 :

( )5عدة الداعي :ص 249؛ تاريخ دمشق.4 80/62 :

( )2ثواب األعامل :ص  ،197بحار األنوار279/93 :؛ كنز العامل:

( )6الكايف ،93/8 :املحاسن114/1 :؛ تاريخ بغداد.52/2 :

.479/1

( )7كنز الفوائد ،197/2 :اخلصال :ص .615

( )3األماِل للطوس :ص .346

( )8الكايف.477/2 :
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[احلديث ]2264 :قال رسول اهلل  :ثالث ٌة معصومون من رش إبليس وجنوده:
الذاكرون اهلل كثريا بالليل والنهار ،واملستغفرون باألسحار ،والباكون من خشية اهلل(.)1
[احلديث ]2265 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل تبارك وتعاىل :إن أحب العباد إِل
املتحابون من أجيل ،املتعلقة قلوهبم باملساجد ،واملستغفرون باألسحار ،أولئك إذا أردت
بأهل األرض عقوبة ذكرهتم فرصفت العقوبة عنهم(.)2
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]2266 :قال اإلمام عيل :ذكر اهلل جالء الصدور ،وطمأنينة القلوب(.)3
[احلديث ]2267 :قال اإلمام عيل :الذكر يرشح الصدر(.)4
[احلديث ]2268 :قال اإلمام عيل :إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل الذكر جالء
للقلوب ،تسمع به بعد الوقرة ،وتبرص به بعد العشوة ،وتنقاد به بعد املعاندة(.)5
[احلديث ]2269 :قال اإلمام عيل :ذكر اهلل دواء أعالل النفوس(.)6
[احلديث ]2270 :قال اإلمام عيل :أصل صالح القلب اشتغاله بذكر اهلل(.)7
[احلديث ]2271 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من اجلهل واهلزل،
ومن رش القول والفعل(.)8

( )1دعائم اإلسالم.210/1 :

( )5هنج البالغة :اخلطبة .122

( )2مكارم األخالق ،375/2 :تنبيه اخلواطر62/2 :

( )6غرر احلكم :ح .5169

[ 2الكايف 450/3 :وص .340

( )7غرر احلكم :ح .3083

( )3غرر احلكم :ح .5165

( )8مهج الدعوات :ص .132

( )4غرر احلكم :ح .835
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[احلديث ]2272 :قال اإلمام الصادق :سمع اإلمام عيل رجال يقول :اللهم إين
أعوذ بك من الفتنة ،فقال :أراك تتعوذ من مالك وولدك؛ يقول اهلل تعاىل﴿ :إين ََّام َأ ْم َوا ُل ُك ْم
َو َأ ْو َال ُد ُك ْم في ْتنَ ٌة﴾ [التغابن ،]15 :ولكن قل :اللهم إين أعوذ بك من مضالت الفتن(.)1
[احلديث ]2273 :قال اإلمام عيل استعيذوا باهلل من لواقح الكرب ،كام تستعيذونه
من طوارق الدهر(.)2
[احلديث ]2274 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من أن حتسن يف
المعة العيون عالنيتي ،وتقبح فيام أبطن لك رسيريت ،حمافظا عىل رياء الناس من نفيس
مطلع عليه مني ،فأبدي للناس حسن ظاهري ،وأفيض إليك بسوء عميل،
بجميع ما أنت
ٌ
تقربا إىل عبادك ،وتباعدا من مرضاتك(.)3
[احلديث ]2275 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك أن أعادي لك وليا،
أو أواِل لك عدوا ،أو أرض لك سخطا أبدا.
[احلديث ]2276 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من ذنب حيبط
العمل ،وأعوذ بك من ذنب يعجل النقم ،وأعوذ بك من ذنب يغري النعم ،وأعوذ بك من
ذنب يمنع الرزق ،وأعوذ بك من ذنب يمنع الدعاء ،وأعوذ بك من ذنب يمنع التوبة،
وأعوذ بك من ذنب ُّيتك العصمة ،وأعوذ بك من ذنب يورث الندم ،وأعوذ بك من ذنب
حيبس القسم(.)4
[احلديث ]2277 :قال اإلمام عيل يف دعائه :نعوذ باهلل مما نعظ به ثم نقرص عنه(.)5

( )1األماِل للطوس :ص  ،580تنبيه اخلواطر.72/2 :

( )4الدعوات :ص .60

( )2هنج البالغة :اخلطبة .192

( )5مستطرفات الرسائر :ص 142؛ كنز العامل :ج 16ص200

( )3هنج البالغة :احلكمة .276

ح.44221
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[احلديث ]2278 :قال اإلمام عيل يف قوله تعاىل﴿ :ن َُسوا اهللََّ َفن يَس َي ُه ْم إي َّن املُْنَافي يقيَ ُه ُم

ا ْل َف ي
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة :]67 :إنام يعني نسوا اهلل يف دار الدنيا ،مل يعملوا بطاعته ،فنسيهم يف
اآلخرة؛ أي مل جيعل هلم يف ثوابه شيئا فصاروا منسيي من اخلري(.)1
[احلديث ]2279 :قال اإلمام عيل :من نيس اهلل سبحانه ،أنساه اهلل نفسه وأعمى
قلبه(.)2
[احلديث ]2280 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أسألك سلوا عن الدنيا ومقتا
هلا ،فإن خريها زهيدٌ ورشها عتيدٌ  ،وصفوها يتكدر ،وجديدها خيلق ،وما فات فيها مل
يرجع ،وما نيل فيها فتن ٌة إال من أصابته منك عصم ٌة وشملته منك رمح ٌة ،فال جتعلني ممن
ريض هبا ،واطمأن إليها ،ووثق هبا ،فإن من اطمأن إليها خانته ،ومن وثق هبا غرته(.)3
واقع ملعان ست :أوهلا :الندم
اسم ٌ
[احلديث ]2281 :قال اإلمام عيل :االستغفار ٌ
عىل ما مىض ،والثاين :العزم عىل ترك العود أبدا ،والثالث :أن تؤدي حقوق املخلوقي التي
بينك وبينهم ،والرابع :أن تؤدي حق اهلل يف كل فرض ،واخلامس :أن تذيب اللحم الذي
نبت عىل السحت واحلرام حتى يرجع اجللد إىل عظمه ،ثم تنشئ فيام بينهام حلام جديدا،
والسادس :أن تذيق البدن أمل الطاعات ،كام أذقته لذات املعايص(.)4
ذنوب جمدد ٌة(.)5
[احلديث ]2282 :قال اإلمام عيل :االستغفار مع اإلرصار
ٌ
[احلديث ]2283 :قال اإلمام عيل :من الغرة باهلل أن يرص العبد عىل املعصية،
ويتمنى عىل اهلل املغفرة(.)6

( )1التوحيد :ص  ،259تفسري العيايش.96/2 :

( )4حتف العقول :ص  ،197بحار األنوار.27/6 :

( )2غرر احلكم :ح .8875

( )5حتف العقول :ص .223

( )3إرشاد القلوب :ص 26؛ تاريخ دمشق.459/19 :

( )6األماِل للطوس :ص .580
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[احلديث ]2284 :قال اإلمام عيل :عجبت ملن يقنط ومعه االستغفار(.)1
[احلديث ]2285 :قال اإلمام عيل :العجب ملن ُّيلك والنجاة معه ،قيل :وما هي؟
قال :االستغفار(.)2
ٌ
ثالث يبلغن بالعبد رضوان اهلل :كثرة
[احلديث ]2286 :قال اإلمام عيل:
االستغفار ،وخفض اجلانب ،وكثرة الصدقة(.)3
[احلديث ]2287 :قال اإلمام عيل :التوبة عىل أربع دعائم :ندم بالقلب ،واستغفار
باللسان وعمل باجلوارح ،وعزم أن ال يعود(.)4
[احلديث ]2288 :قيل لإلمام عيل :ما التوبة النصوح؟ فقال :ند ٌم بالقلب،
واستغفار باللسان ،والقصد عىل أن ال يعود(.)5
ٌ
[احلديث ]2289 :قال اإلمام عيل :طوبى لنفس أدت إىل رهبا فرضها ،وعركت
بجنبها بؤسها ،وهجرت يف الليل غمضها ،حتى إذا غلب الكرى عليها افرتشت أرضها،
وتوسدت كفها ،يف معرش أسهر عيوهنم خوف معادهم ،وجتافت عن مضاجعهم جنوهبم،
ومههمت بذكر رهبم شفاههم ،وتقشعت بطول استغفارهم ذنوهبم ﴿ ُأو َلئي َك يحزْ ُب اهللَّي َأ َال
إي َّن يحزْ َب اهللَّي ُه ُم املُْ ْفلي ُح َ
ون﴾ [املجادلة.)6(]22 :
[احلديث ]2290 :قال اإلمام عيل :أفضل التوسل االستغفار(.)7
[احلديث ]2291 :قال اإلمام عيل :سالح املذنب االستغفار(.)8

( )1هنج البالغة :احلكمة .87

( )5حتف العقول :ص .210

( )2الدعوات :ص 31؛ كنز العامل.258/2 :

( )6هنج البالغة :الكتاب .45

( )3كشف الغمة.139/3 :

( )7غرر احلكم :ح .2887

( )4كشف الغمة.139/3 :

( )8غرر احلكم :ح .5562

530

[احلديث ]2292 :قال اإلمام عيل :ال شفيع أنجح من االستغفار(.)1
[احلديث ]2293 :قال اإلمام عيل :تعطروا باالستغفار ،ال تفضحكم روائح
الذنوب(.)2
[احلديث ]2294 :قال اإلمام عيل :لو أن الناس حي عصوا أنابوا واستغفروا ،مل
يعذبوا ومل ُّيلكوا(.)3
[احلديث ]2295 :قال اإلمام عيل :كان يف األرض أمانان من عذاب اهلل ،وقد رفع
أحدمها فدونكم اآلخر فتمسكوا به ،أما األمان الذي رفع فهو رسول اهلل  ،وأما األمان
ْت في ي
يه ْم َو َما ك َ
الباقي فاالستغفار ،قال اهلل تعاىلَ ﴿ :و َما ك َ
َان اهللَُّ ُم َع ِّذ َ ُهب ْم
َان اهللَُّ لي ُي َع ِّذ َ ُهب ْم َو َأن َ
َو ُه ْم َي ْس َتغ يْف ُر َ
ون﴾ [األنفال.)4( ]33 :
[احلديث ]2296 :شكى أعرايب إىل اإلمام عيل شكوى حلقته ،وضيقا يف احلال
اس َتغ يْف ُروا َر َّب ُك ْم
وكثرة من العيال ،فقال له :عليك باالستغفار ،فإن اهلل عز وجل يقولْ ﴿ :
ال وبنييَ و َجيع ْل َل ُكم جن ٍ
ي
ي
ي
يإ َّن ُه ك َ
َّات
ْ َ
َ َْ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم مدْ َر ًارا َو ُي ْمد ْد ُك ْم بي َأ ْم َو ٍ َ َ
َان َغ َّف ًارا ُي ْرس يل َّ
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا﴾ [نوح.)5( ]12-10 :
َو َ ْ
[احلديث ]2297 :قال اإلمام عيل :االستغفار يزيد يف الرزق(.)6
[احلديث ]2298 :قال اإلمام عيل :إذا أبطأت األرزاق عليك فاستغفر اهلل ،يوسع
عليك فيها(.)7
[احلديث ]2299 :قال اإلمام عيل :قد جعل اهلل سبحانه االستغفار سببا لدرور
( )1غرر احلكم :ح .10658

( )5الفرج بعد الشدة للتنوخي ،42/1 :كنز العامل 258/2 :عن ابن

( )2تاريخ دمشق.394/6 :

النجار.

( )3غرر احلكم :ح .7583

( )6اخلصال :ص  ،505مشكاة األنوار :ص .230

( )4هنج البالغة :احلكمة .88

( )7حتف العقول :ص  ،174بشارة املصطفى :ص .27
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ي
اس َتغ يْف ُروا َر َّب ُك ْم إي َّن ُه ك َ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم
َان َغ َّف ًارا ُي ْرس يل َّ
الرزق ،ورمحة اخللق ،فقال سبحانهْ ﴿ :
ٍ
ٍ ي
ي
ي
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا﴾ [نوح ]12-10 :فرحم
جي َع ْل َل ُك ْم َجنَّات َو َ ْ
مدْ َر ًارا َو ُي ْمد ْد ُك ْم بي َأ ْم َوال َو َبنيَ َو َ ْ
اهلل امرؤا استقبل توبته ،واستقال خطيئته ،وبادر منيته(.)1
[احلديث ]2300 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم اغفر ِل ما أنت أعلم به مني ،فإن
عدت فعد عيل باملغفرة ،اللهم اغفر ِل ما وأيت من نفيس ومل جتد له وفاء عندي ،اللهم اغفر
ِل ما تقربت به إليك بلساين ثم خالفه قلبي ،اللهم اغفر ِل رمزات األحلاظ ،وسقطات
األلفاظ ،وشهوات اجلنان ،وهفوات اللسان(.)2
[احلديث ]2301 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إن ذنويب ال ترضك ،وإن رمحتك
إياي ال تنقصك ،فاغفر ِل ما ال يرضك ،وأعطني ما ال ينقصك(.)3
[احلديث ]2302 :قال اإلمام الصادق :أتى رجل اإلمام عيل ،فقال :يا أمري
املؤمني ،كان ِل ٌ
مال ورثته ومل أنفق منه درمها يف طاعة اهلل عز وجل ،ثم اكتسبت منه ماال
فلم أنفق منه درمها يف طاعة اهلل ،فعلمني دعاء خيلف عيل ما مىض ويغفر ِل ما عملت ،أو
عمال أعمله ،قال :قل :يا نوري يف كل ظلمة ،ويا أنيس يف كل وحشة ،ويا رجائي يف كل
كربة ،ويا ثقتي يف كل شدة ،ويا دلييل يف الضاللة ،أنت دلييل إذا انقطعت داللة األدالء ،فإن
داللتك ال تنقطع ،وال يضل من هديت ،أنعمت عيل فأسبغت ،ورزقتني فوفرت ،وغذيتني
فأحسنت غذائي ،وأعطيتني فأجزلت بال استحقاق لذلك بفعل مني ولكن ابتداء منك؛
لكرمك وجودك ،فتقويت بكرمك عىل معاصيك ،وتقويت برزقك عىل سخطك ،وأفنيت
عمري فيام ال حتب ،فلم يمنعك جرأيت عليك وركويب ملا هنيتني عنه ودخوِل فيام حرمت

( )1هنج البالغة :اخلطبة .143

( )3كنز العامل 683/2 :عن الدينوري؛ نثر الدر.274/1 :

( )2هنج البالغة :اخلطبة .78
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عيل أن عدت عيل بفضلك ،ومل يمنعني حلمك عني وعودك عيل بفضلك وأن عدت يف
معاصيك ،فأنت العواد بالفضل وأنا العواد باملعايص ،فيا أكرم من أقر له بذنب ،وأعز من
صانع يب يف كرمك
خضع له بذل ،لكرمك أقررت بذنبي ،ولعزك خضعت بذِل ،فام أنت
ٌ
وإقراري بذنبي ،وعزك وخضوعي بذِل افعل يب ما أنت أهله وال تفعل يب ما أنا أهله(.)1
[احلديث ]2303 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،ما قدر ذنوب أقابل هبا كرمك؟
وما قدر عبادة أ قابل هبا نعمك؟ وإين ألرجو أن تستغرق ذنويب يف كرمك ،كام استغرقت
أعامِل يف نعمك(.)2
[احلديث ]2304 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم تم نورك فهديت فلك احلمد،
وعظم حلمك فعفوت ،فلك احلمد ،وبسطت يدك فأعطيت ،فلك احلمد ،ربنا ،وجهك
أكرم الوجوه ،وجاهك خري اجلاه ،وعطيتك أفضل العطية وأهنؤها ،تطاع ربنا فتشكر،
وتعىص ربنا فتغفر ،جتيب املضطر وتكشف الرض ،وتشفي السقيم وتنجي من الكرب،
وتقبل التوبة وتغفر الذنب ملن شئت ،ال جيزي آالءك أحدٌ  ،وال حييص نعامءك قول قائل(.)3
[احلديث ]2305 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أرى لدي من فضلك ما مل
أسألك ،فعلمت أن لديك من الرمحة ما ال أعلم ،فصغرت قيمة مطلبي فيام عاينت،
وقرصت غاية أميل عندما رجوت ،فإن أحلفت يف سؤاِل فلفاقتي إىل ما عندك ،وإن قرصت
يف دعائي فبام عودت من ابتدائك(.)4
ما روي عن اإلمام احلسن:

( )1الكايف ،595/2 :مجال االسبوع :ص .191

( )3املصنف البن أيب شيبة ،37/7 :الدعاء للطرباين :ص 233؛

( )2رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.284/20 :

دعائم اإلسالم ،169/1 :بحار األنوار.35/86 :
( )4رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.319/20 :
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[احلديث ]2306 :قيل لإلمام احلسن :إين ٌ
رجل ذو مال وال يولد ِل ،فعلمني شيئا
لعل اهلل يرزقني ولدا ،فقال :عليك باالستغفار ..أمل تسمع قول اهلل عز اسمه يف قصة هود
ي ي
ي
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم يمدْ َر ًارا َو َي يز ْد ُك ْم
اس َتغْف ُروا َر َّب ُك ْم ُث َّم ُتو ُبوا إي َل ْيه ُي ْرس يل َّ
عليه السالمَ ﴿ :و َيا َق ْو يم ْ
ُق َّو ًة إي َىل ُق َّوتي ُك ْم َو َال َتت ََو َّل ْوا جمُ يْر يميَ ﴾ [هود ،]52 :ويف قصة نوح عليه السالمَ ﴿ :و ُي ْم يد ْد ُك ْم
ٍ
ٍ ي
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا﴾ [نوح.)1(]12 :
جي َع ْل َل ُك ْم َجنَّات َو َ ْ
بي َأ ْم َوال َو َبنيَ َو َ ْ
ما روي عن اإلمام احلسي:
[احلديث ]2307 :قال اإلمام احلسي يف دعائه :اللهم ارزقني الرغبة يف اآلخرة
حتى أعرف صدق ذلك يف قلبي بالزهادة مني يف دنياي ،اللهم ارزقني برصا يف أمر اآلخرة
حتى أطلب احلسنات شوقا ،وأفر من السيئات خوفا يا رب(.)2
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]2308 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أيدين منك بنية صادقة،
وصرب دائم ،وأعذين من سوء الرغبة ،وهلع أهل احلرص(.)3
[احلديث ]2309 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إن أحب عبادك إليك ،من ترك
االستكبار عليك ،وجانب اإلرصار ،ولزم االستغفار ،وأنا أبرأ إليك من أن أستكرب ،وأعوذ
بك من أن أرص ،وأستغفرك ملا قرصت فيه(.)4
[احلديث ]2310 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :احلمد هلل ،واحلمد حقه كام يستحقه
محدا كثريا ،وأعوذ به من رش نفيس ،إن النفس ألمار ٌة بالسوء إال ما رحم ريب ،وأعوذ به من
رش الشيطان الذي يزيدين ذنبا إىل ذنبي ،وأحرتز به من كل جبار فاجر ،وسلطان جائر،

( )1مكارم األخالق ،483/1 :املصباح للكفعمي :ص .218

( )3الصحيفة السجادية :ص  63الدعاء .14

( )2كشف الغمة 275/2 :عن راشد بن أيب روح األنصاري.

( )4الصحيفة السجادية :ص  55الدعاء .12
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وعدو قاهر(.)1
[احلديث ]2311 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من هيجان
احلرص ،وسورة الغضب ،وغلبة احلسد ،وضعف الصرب ،وقلة القناعة ،وشكاسة اخللق،
وإحلاح الشهوة ،وملكة احلمية ،ومتابعة اهلوى ،وخمالفة اهلدى ،وسنة الغفلة ،وتعاطي
الكلفة ،وإيثار الباطل عىل احلق ،واإلرصار عىل املأثم ،واستصغار املعصية ،واستكبار
الطاعة ومباهاة املكثرين واإلزراء باملقلي ،وسوء الوالية ملن حتت أيدينا ،وترك الشكر ملن
اصطنع العارفة عندنا ،أو أن نعضد ظاملا ،أو نخذل ملهوفا ،أو نروم ما ليس لنا بحق ،أو
نقول يف العلم بغري علم(.)2
[احلديث ]2312 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إنا نعوذ بك أن ننطوي عىل
غش أحد ،وأن نعجب بأعاملنا ،ونمد يف آمالنا ،ونعوذ بك من سوء الرسيرة ،واحتقار
الصغرية ،وأن يستحوذ علينا الشيطان ،أو ينكبنا الزمان ،أو يتهضمنا السلطان(.)3
[احلديث ]2313 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إنا نعوذ بك من تناول
اإلرساف ،ومن فقدان الكفاف ،ونعوذ بك من شامتة األعداء ،ومن الفقر إىل األكفاء ،ومن
معيشة يف شدة ،وميتة عىل غري عدة ،ونعوذ بك من احلرسة العظمى ،واملصيبة الكربى،
وأشقى الشقاء ،وسوء املآب ،وحرمان الثواب ،وحلول العقاب ،اللهم صل عىل حممد
وآله ،وأعذين من كل ذلك برمحتك ،ومجيع املؤمني واملؤمنات ،يا أرحم الرامحي(.)4
[احلديث ]2314 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة الشاكي :إهلي ،إليك أشكو نفسا
بالسوء أمارة ،وإىل اخلطيئة مبادرة ،وبمعاصيك مولعة ،وبسخطك متعرضة ،تسلك يب
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مسالك املهالك ،جتعلني عندك أهون هالك ،كثرية العلل ،طويلة األمل ،إن مسها الرش
جتزع ،وإن مسها اخلري متنع ،ميالة إىل اللعب واللهو ،مملوة بالغفلة والسهو ،ترسع يب إىل
احلوبة ،وتسوفني بالتوبة ..إهلي ،أشكو إليك عدوا يضلني ،وشيطانا يغويني ،قد مأل
بالوسواس صدري ،وأحاطت هواجسه بقلبي ،يعاضد ِل اهلوى ،ويزين ِل حب الدنيا،
وحيول بيني وبي الطاعة والزلفى ..إهلي ،إليك أشكو قلبا قاسيا ،مع الوسواس متقلبا،
وبالرين والطبع متلبسا ،وعينا عن البكاء من خوفك جامدة ،وإىل ما يرسها طاحمة ..إهلي،
ال حول ِل وال قوة إالبقدرتك ،وال نجاة ِل من مكاره الدنيا إالبعصمتك ،فأسألك ببالغة
حكمتك ،ونفاذ مشيتك ،أن ال جتعلني لغري جودك متعرضا ،وال تصريين للفتن غرضا،
وكن ِل عىل األعداء نارصا ،وعىل املخازي والعيوب ساترا ،ومن الباليا واقيا ،وعن
املعايص عاصام ،برأفتك ورمحتك يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]2315 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف الرضا إذا نظر إىل أصحاب الدنيا:
احلمد هلل رضا بحكم اهلل ،شهدت أن اهلل قسم معايش عباده بالعدل ،وأخذ عىل مجيع خلقه
بالفضل ..اللهم ال تفتني بام أعطيتهم ،وال تفتنهم بام منعتني فأحسد خلقك ،وأغمط
حكمك ..اللهم طيب بقضائك نفيس ،ووسع بمواقع حكمك صدري ،وهب ِل الثقة ألقر
معها بأن قضاءك مل جير إالباخلرية ،واجعل شكري لك عىل ما زويت عني أوفر من شكري
إياك عىل ما خولتني ،واعصمني من أن أظن بذي عدم خساسة ،أو أظن بصاحب ثروة
فضال ،فإن الرشيف من رشفته طاعتك ،والعزيز من أعزته عبادتك ،فصل عىل حممد وآله،

( )1بحار األنوار.143/94 :
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ومتعنا بثروة ال تنفد ،وأيدنا بعز ال يفقد ،وارسحنا يف ملك األبد ،إنك الواحد األحد
الصمد الذي مل تلد ومل تولد ،ومل يكن لك كفوا أحدٌ (.)1
[احلديث ]2316 :قال اإلمام السجاد يف اللجوء إىل اهلل تعاىل :اللهم إن تشأ تعف
عنا فبفضلك ،وإن تشأ تعذبنا فبعدلك ،فسهل لنا عفوك بمنك ،وأجرنا من عذابك
بتجاوزك ،فإنه ال طاقة لنا بعدلك ،وال نجاة ألحد منا دون عفوك(.)2
[احلديث ]2317 :قال اإلمام السجاد يف اللجوء إىل اهلل تعاىل :يا غني األغنياء ،ها
نحن عبادك بي يديك ،وأنا أفقر الفقراء إليك ،فاجرب فاقتنا بوسعك ،وال تقطع رجاءنا
بمنعك ،فتكون قد أشقيت من استسعد بك ،وحرمت من اسرتفد فضلك ،فإىل من حينئذ
منقلبنا عنك؟ وإىل أين مذهبنا عن بابك؟(.)3
[احلديث ]2318 :قال اإلمام السجاد يف اللجوء إىل اهلل تعاىل :سبحانك ،نحن
املضطرون الذين أوجبت إجابتهم ،وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم ،وأشبه
األشياء بمشيتك ،وأوىل األمور بك يف عظمتك ،رمحة من اسرتمحك ،وغوث من استغاث
بك ،فارحم ترضعنا إليك ،وأغننا إذ طرحنا أنفسنا بي يديك(.)4
[احلديث ]2319 :قال اإلمام السجاد يف اللجوء إىل اهلل تعاىل :اللهم إن الشيطان
قد شمت بنا إذ شايعناه عىل معصيتك ،فصل عىل حممد وآله ،وال تشمته بنا بعد تركنا إياه
لك ،ورغبتنا عنه إليك(.)5

( )1الصحيفة السجادية :ص.139

( )4الصحيفة السجادية :ص.49

( )2الصحيفة السجادية :ص.49

( )5الصحيفة السجادية :ص.49

( )3الصحيفة السجادية :ص.49

537

[احلديث ]2320 :عن جابر ،قال :كان اإلمام السجاد يقول يف دعائه :اللهم من أنا
حتى تغضب عيل ،فوعزتك ما يزين ملكك إحساين ،وال يقبحه إساءيت ،وال ينقص من
خزانتك غناي ،وال يزيد فيها فقري(.)1
[احلديث ]2321 :قال اإلمام السجاد :اللهم إن استغفاري إياك مع اإلرصار عىل
الذنب لؤ ٌم ،وتركي لالستغفار مع سعة رمحتك عجزٌ  ،إهلي كم تتحبب إِل بالنعم وأنت عني
حمتاج ،فيا من إذا وعد وَف ،وإذا تواعد عفا ،صل
غني ،وأتبغض إليك باملعايص وأنا إليك
ٌ
ٌ
قدير(.)2
اللهم عىل حممد وآله وافعل يب أوىل األمرين بك ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2322 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إن كنت عصيتك بارتكاب
يشء مما هنيتني ،فإين قد أطعتك يف أحب األشياء إليك ،اإليامن بك ،منا منك به عيل ال منا
مني به عليك ،وتركت معصيتك يف أبغض األشياء إليك ،أن أجعل لك رشيكا أو أجعل
لك ولدا أو ندا ،وعصيتك عىل غري مكابرة وال معاندة ،وال استخفاف مني بربوبيتك وال
جحود حلقك ،ولكن استزلني الشيطان بعد احلجة عيل والبيان ،فإن تعذبني فبذنويب غري
ظامل ِل ،وإن تغفر ِل فبجودك ورمحتك يا أرحم الرامحي(.)3
واقف
ٌ
[احلديث ]2323 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :ها أنا ذا يا إهلي،
بباب عزك وقوف املستسلم الذليل ،وسائلك عىل احلياء مني سؤال البائس املعيل ،مق ٌر لك
بأين مل أستسلم وقت إحسانك إالباإلقالع عن عصيانك ،ومل أخل يف احلاالت كلها من
امتنانك ،فهل ينفعني ـ يا إهلي ـ إقراري عندك بسوء ما اكتسبت ،وهل ينجيني منك اعرتايف
لك بقبيح ما ارتكبت ،أم أوجبت ِل يف مقامي هذا سخطك ،أم لزمني يف وقت دعاي

( )1كشف الغمة ،314/2 :بحار األنوار.100/46 :
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مقتك ،سبحانك ،ال أيأس منك وقد فتحت ِل باب التوبة إليك ،بل أقول مقال العبد
الذليل ،الظامل لنفسه املستخف بحرمة ربه الذي عظمت ذنوبه فجلت ،وأدبرت أيامه
فولت ،حتى إذا رأى مدة العمل قد انقضت ،وغاية العمر قد انتهت ،وأيقن أنه ال حميص
له منك ،وال مهرب له عنك ،تلقاك باإلنابة ،وأخلص لك التوبة ،فقام إليك بقلب طاهر
نقي ،ثم دعاك بصوت حائل خفي ،قد تطأطأ لك فانحنى ،ونكس رأسه فانثنى ،قد
أرعشت خشيته رجليه ،وغرقت دموعه خديه(.)1
[احلديث ]2324 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :يا أرحم الرامحي ،ويا
أرحم من انتابه املسرتمحون ،ويا أعطف من أطاف به املستغفرون ،ويا من عفوه أكثر من
نقمته ،ويا من رضاه أوفر من سخطه ،ويا من حتمد إىل خلقه بحسن التجاوز ،ويا من عود
عباده قبول اإلنابة ،ويا من استصلح فاسدهم بالتوبة ،ويا من ريض من فعلهم باليسري ،ويا
من كاَف قليلهم بالكثري ،ويا من ضمن هلم إجابة الدعاء ،ويا من وعدهم عىل نفسه بتفضله
حسن اجلزاء ،ما أنا بأعىص من عصاك فغفرت له ،وما أنا بألوم من اعتذر إليك فقبلت منه،
وما أنا بأظلم من تاب إليك فعدت عليه(.)2
[احلديث ]2325 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،أتوب إليك يف
مقامي هذا توبة نادم عىل ما فرط منه ،مشفق مما اجتمع عليه ،خالص احلياء مما وقع فيه،
عامل بأن العفو عن الذنب العظيم ال يتعاظمك ،وأن التجاوز عن اإلثم اجلليل ال
يستصعبك ،وأن احتامل اجلنايات الفاحشة ال يتكأدك ،وأن أحب عبادك إليك من ترك

( )1الصحيفة السجادية :ص .53

( )2الصحيفة السجادية :ص .53

539

االستكبار عليك ،وجانب اإلرصار ،ولزم االستغفار ،وأنا أبرأ إليك من أن أستكرب ،وأعوذ
بك من أن أرص ،وأستغفرك ملا قرصت فيه ،وأستعي بك عىل ما عجزت عنه(.)1
[احلديث ]2326 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم هب ِل ما جيب عيل
مرجو
لك ،وعافني مما أستوجبه منك ،وأجرين مما خيافه أهل اإلساءة ،فإنك ميل ٌء بالعفو،
ٌ
غافر غريك ،حاشاك،
معروف بالتجاوز ،ليس حلاجتي
ٌ
للمغفرة،
ٌ
مطلب سواك ،وال لذنبي ٌ
وال أخاف عىل نفيس إال إياك ،إنك أهل التقوى وأهل املغفرة ،صل عىل حممد وآل حممد،
قدير،
واقض حاجتي ،وأنجح طلبتي ،واغفر ذنبي ،وآمن خوف نفيس ،إنك عىل كل يشء ٌ
يسري ،آمي رب العاملي(.)2
وذلك عليك ٌ
[احلديث ]2327 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم يا من برمحته
يستغيث املذنبون ،ويا من إىل ذكر إحسانه يفزع املضطرون ،ويا من خليفته ينتحب
اخلاطئون ،يا أنس كل مستوحش غريب ،ويا فرج كل مكروب كئيب ،ويا غوث كل خمذول
فريد ،ويا عضد كل حمتاج طريد ،أنت الذي وسعت كل يشء رمحة وعلام ،وأنت الذي
جعلت لكل خملوق يف نعمك سهام ،وأنت الذي عفوه أعىل من عقابه ،وأنت الذي تسعى
رمحته أمام غضبه ،وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه ،وأنت الذي اتسع اخلالئق كلهم يف
وسعه ،وأنت الذي ال يرغب يف جزاء من أعطاه ،وأنت الذي ال يفرط يف عقاب من عصاه،
مطروح
وأ نا ـ يا إهلي ـ عبدك الذي أمرته بالدعاء فقال :لبيك وسعديك ،ها أنا ذا ،يا رب،
ٌ
بي يديك ،أنا الذي أوقرت اخلطايا ظهره ،وأنا الذي أفنت الذنوب عمره ،وأ نا الذي
راحم من دعاك فابلغ يف الدعاء،
بجهله عصاك ،ومل تكن أهال منه لذاك ،هل أنت ـ يا إهلي ـ
ٌ
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غافر ملن بكاك فارسع يف البكاء ،أم أنت متجاوزٌ عمن عفر لك وجهه تذلال ،أم أنت
أم أنت ٌ
مغن من شكا إليك فقره توكال(.)1
[احلديث ]2328 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،ال ختيب من ال جيد
معطيا غريك ،وال ختذل من ال يستغني عنك بأحد دونك(.)2
[احلديث ]2329 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،ال تعرض عني وقد
أقبلت عليك ،وال حترمني وقد رغبت إليك ،وال جتبهني بالرد وقد انتصبت بي يديك(.)3
[احلديث ]2330 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،أنت الذي وصفت
نفسك بالرمحة ،فارمحني ،وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عني(.)4
[احلديث ]2331 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،قد ترى فيض دمعي
من خيفتك ،ووجيب قلبي من خشيتك ،وانتفاض جوارحي من هيبتك ،كل ذلك حيا ٌء
منك لسوء عميل ،ولذاك مخد صويت عن اجلأر إليك ،وكل لساين عن مناجاتك ،يا إهلي فلك
احلمد ،فكم من عائبة سرتهتا عيل فلم تفضحني ،وكم من ذنب غطيته عيل فلم تشهرين،
وكم من شائبة أملمت هبا فلم هتتك عني سرتها ،ومل تقلدين مكروه شنارها ،ومل تبد سوءاهتا
ملن يلتمس معايبي من جرييت ،وحسدة نعمتك عندي ،ثم مل ينهني ذلك عن أن جريت إىل
سوء ما عهدت مني(.)5
[احلديث ]2332 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،من أجهل مني
برشده ،ومن أغفل مني عن حظه ،ومن أبعد مني من استصالح نفسه حي أنفق ما أجريت
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عيل من رزقك فيام هنيتني عنه من معصيتك ،ومن أبعد غورا يف الباطل ،وأشد إقداما عىل
السوء مني حي أقف بي دعوتك ودعوة الشيطان ،فأتبع دعوته عىل غري عمى مني يف
معرفة به وال نسيان من حفظي له ،وأ نا حينئذ موق ٌن بأن منتهى دعوتك إىل اجلنة ،ومنتهى
دعوته إىل النار(.)1
[احلديث ]2333 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،سبحانك ،ما
أعجب ما أشهد به عىل نفيس ،وأعدده من مكتوم أمري ،وأعجب من ذلك أناتك عني،
وإبطاؤك عن معاجلتي ،وليس ذلك من كرمي عليك ،بل تأنيا منك ِل ،وتفضال منك عيل
ألن أرتدع عن معصيتك املسخطة ،وأقلع عن سيئايت املخلقة ،وألن عفوك عني أحب إليك
من عقوبتي ،بل أنا ـ يا إهلي ـ أكثر ذنوبا ،وأقبح آثارا ،وأشنع أفعاال ،وأشد يف الباطل هتورا،
وأضعف عند طاعتك تيقظا ،وأقل لوعيدك انتباها وارتقابا من أن أحيص لك عيويب ،أو
أقدر عىل ذكر ذنويب،
وإنام أوبخ هبذا نفيس طمعا يف رأفتك التي هبا صالح أمر املذنبي ،ورجاء لرمحتك
التي هبا فكاك رقاب اخلاطئي(.)2
[احلديث ]2334 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم هذه رقبتي قد أرقتها
الذنوب ،فأعتقها بعفوك ،وهذا ظهري قد أثقلته اخلطايا ،فخفف عنه بمنك(.)3
[احلديث ]2335 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،لو بكيت إليك حتى
تسقط أشفار عيني ،وانتحبت حتى ينقطع صويت ،وقمت لك حتى تتنرش قدماي ،وركعت
لك حتى ينخلع صلبي ،وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي ،وأكلت تراب األرض طول
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عمري ،ورشبت ماء الرماد آخر دهري ،وذكرتك يف خالل ذلك حتى يكل لساين ،ثم مل
أرفع طريف إىل آفاق السامء استحياء منك ،ما استوجبت بذلك حمو سيئة واحدة من
سيئايت(.)1
[احلديث ]2336 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،إن كنت تغفر ِل
حي أستوجب مغفرتك ،وتعفو عني حي أستحق عفوك ،فإن ذلك غري واجب ِل
باستحقاق ،وال أنا ٌ
أهل له باستيجاب ،إذ كان جزائي منك يف أول ما عصيتك النار ،فإن
تعذبني فأنت غري ظامل ِل(.)2
[احلديث ]2337 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :إهلي ،إذ قد تغمدتني
بسرتك فلم تفضحني ،وتأ نيتني بكرمك فلم تعاجلني ،وحلمت عني بتفضلك فلم تغري
نعمتك عيل ،ومل تكدر معروفك عندي ،فارحم طول ترضعي وشدة مسكنتي ،وسوء
موقفي(.)3
[احلديث ]2338 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم قني من املعايص،
واستعملني بالطاعة ،وارزقني حسن اإلنابة ،وطهرين بالتوبة ،وأيدين بالعصمة،
واستصلحني بالعافية ،وأذقني حالوة املغفرة ،واجعلني طليق عفوك ،وعتيق رمحتك،
واكتب ِل أمانا من سخطك ،وبرشين بذلك يف العاجل دون اآلجل ،برشى أعرفها،
وعرفني فيه عالمة أتبينها ،إن ذلك ال يضيق عليك يف وسعك ،وال يتكأدك يف قدرتك ،وال
يتصعدك يف أناتك ،وال يؤودك يف جزيل هباتك التي دلت عليها آياتك ،إنك تفعل ما تشاء،
قدير(.)4
وحتكم ما تريد ،إنك عىل كل يشء ٌ
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[احلديث ]2339 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم يا من ال يصفه نعت
الواصفي ،ويا من ال جياوزه رجاء الراجي ،ويا من ال يضيع لديه أجر املحسني ،ويا من
هو منتهى خوف العابدين ،ويا من هو غاية خشية املتقي ،هذا مقام من تداولته أيدي
الذنوب ،وقادته أزمة اخلطايا ،واستحوذ عليه الشيطان ،فقرص عام أمرت به تفريطا،
وتعاطى ما هنيت عنه تغريرا ،كاجلاهل بقدرتك عليه ،أو كاملنكر فضل إحسانك إليه ،حتى
إذا انفتح له برص اهلدى ،وتقشعت عنه سحائب العمى ،أحىص ما ظلم به نفسه ،وفكر فيام
خالف به ربه ،فرأى كبري عصيانه كبريا ،وجليل خمالفته جليال ،فأقبل نحوك مؤمال لك
مستحييا منك ،ووجه رغبته إليك ثقة بك ،فأمك بطمعه يقينا ،وقصدك بخوفه إخالصا،
قد خال طمعه من كل مطموع فيه غريك ،وأفرخ روعه من كل حمذور منه سواك ،فمثل بي
يديك مترضعا ،وغمض برصه إىل األرض متخشعا ،وطأطأ رأسه لعزتك متذلال ،وأبثك
من رسه ما أنت أعلم به منه خضوعا ،وعدد من ذنوبه ما أنت أحىص هلا خشوعا ،واستغاث
بك من عظيم ما وقع به يف علمك ،وقبيح ما فضحه يف حكمك ،من ذنوب أدبرت لذاهتا
فذهبت ،وأقامت تبعاهتا فلزمت ،ال ينكر ـ يا إهلي ـ عدلك إن عاقبته ،وال يستعظم عفوك
إن عفوت عنه ورمحته ،أل نك الرب الكريم الذي ال يتعاظمه غفران الذنب العظيم(.)1
[احلديث ]2340 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم ها أنا ذا قد جئتك
مطيعا ألمرك فيام أمرت به من الدعاء ،متنجزا وعدك فيام وعدت به من اإلجابة ،إذ تقول:
ادعوين أستجب لكم ،فصل عىل حممد وآله ،والقني بمغفرتك كام لقيتك بإقراري ،وارفعني
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عن مصارع الذنوب كام وضعت لك نفيس ،واسرتين بسرتك كام تأ نيتني عن االنتقام
مني(.)1
[احلديث ]2341 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم ثبت يف طاعتك
نيتي ،وأحكم يف عبادتك بصرييت ،ووفقني من األعامل ملا تغسل به دنس اخلطايا عني،
وتوفني عىل ملتك وملة نبيك حممد عليه السالم إذا توفيتني(.)2
[احلديث ]2342 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم إين أتوب إليك يف
مقامي هذا من كبائر ذنويب وصغائرها ،وبواطن سيئايت وظواهرها ،وسوالف زاليت
وحوادثها ،توبة من ال حيدث نفسه بمعصية ،وال يضمر أن يعود يف خطيئة(.)3
[احلديث ]2343 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم إنك قلت يف حمكم
كتابك :إنك تقبل التوبة عنعبادك ،وتعفو عن السيئات ،وحتب التوابي ،فاقبل توبتي كام
وعدت ،واعف عن سيئايت كام ضمنت ،وأوجب ِل حمبتك كام رشطت ،ولك يا رب رشطي
أال أعود يف مكروهك ،وضامين أن ال أرجع يف مذمومك ،وعهدي أن أهجر مجيع
معاصيك(.)4
[احلديث ]2344 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم إنك أعلم بام عملت
فاغفر ِل ما علمت ،وارصفني بقدرتك إىل ما أحببت(.)5
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تبعات قد
[احلديث ]2345 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم عيل
ٌ
وتبعات قد نسيتهن ،وكلهن بعينك التي ال تنام ،وعلمك الذي ال ينسى ،فعوض
حفظتهن،
ٌ
منها أهلها ،واحطط عني وزرها ،وخفف عني ثقلها ،واعصمني من أن أقارف مثلها(.)1
[احلديث ]2346 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم إنه ال وفاء ِل بالتوبة
إالبعصمتك ،وال استمساك يب عن اخلطايا إالعن قوتك ،فقوين بقوة كافية ،وتولني بعصمة
مانعة(.)2
[احلديث ]2347 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم أيام عبد تاب إليك
ٌ
فاسخ لتوبته ،وعائدٌ يف ذنبه وخطيئته ،فإين أعوذ بك أن أكون
وهو يف علم الغيب عندك
كذلك ،فاجعل توبتي هذه توبة ال أحتاج بعدها إىل توبة ،توبة موجبة ملحو ما سلف،
والسالمة فيام بقي(.)3
[احلديث ]2348 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم إين أعتذر إليك من
جهيل ،وأستوهبك سوء فعيل ،فاضممني إىل كنف رمحتك تطوال ،واسرتين بسرت عافيتك
تفضال(.)4
[احلديث ]2349 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم إين أتوب إليك من
كل ما خالف إرادتك ،أو زال عن حمبتك من خطرات قلبي ،وحلظات عيني ،وحكايات
لساين ،توبة تسلم هبا كل جارحة عىل حياهلا من تبعاتك ،وتأمن مما خياف املعتدون من أليم
سطواتك(.)5
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[احلديث ]2350 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم ارحم وحديت بي
يديك ،ووجيب قلبي من خشيتك ،واضطراب أركاين من هيبتك ،فقد أقامتني يا رب ذنويب
مقام اخلزي بفنائك ،فإن سكت مل ينطق عني أحدٌ  ،وإن شفعت فلست بأهل الشفاعة(.)1
[احلديث ]2351 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم شفع يف خطاياي
كرمك ،وعد عىل سيئايت بعفوك ،وال جتزين جزائي من عقوبتك ،وابسط عيل طولك،
وجللني بسرتك ،وافعل يب فعل عزيز ترضع إليه عبدٌ ٌ
ذليل فرمحه ،أو غني تعرض له عبدٌ
فقري فنعشه(.)2
ٌ
[احلديث ]2352 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم ال خفري ِل منك
فليخفرين عزك ،وال شفيع ِل إليك فليشفع ِل فضلك ،وقد أوجلتني خطاياي فليؤمني
عفوك ،فام كل ما نطقت به عن جهل مني بسوء أثري ،وال نسيان ملا سبق من ذميم فعيل،
لكن لتسمع سامؤك ومن فيها وأرضك ومن عليها ما أظهرت لك من الندم ،وجلأت إليك
فيه من التوبة ،فلعل بعضهم برمحتك يرمحني لسوء موقفي ،أو تدركه الرقة عيل لسوء حاِل،
فينالني منه بدعوة هي أسمع لديك من دعائي ،أو شفاعة أوكد عندك من شفاعتي ،تكون
هبا نجايت من غضبك وفوزيت برضاك(.)3
[احلديث ]2353 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم إن يكن الندم توبة
إليك فأنا أندم النادمي ،وإن يكن الرتك ملعصيتك إنابة فأنا أول املنيبي ،وإن يكن االستغفار
حطة للذنوب فإين لك من املستغفرين(.)4
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[احلديث ]2354 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التوبة :اللهم كام أمرت بالتوبة،
وضمنت القبول ،وحثثت عىل الدعاء ،ووعدت اإلجابة ،فصل عىل حممد وآله ،واقبل
توبتي ،وال ترجعني مرجع اخليبة من رمحتك ،إنك أنت التواب عىل املذنبي ،والرحيم
للخاطئي املنيبي(.)1
[احلديث ]2355 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف االعتذار من تبعات العباد :اللهم
إين أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحرضيت فلم أنرصه ،ومن معروف أسدي إِل فلم أشكره،
ومن ميسء أعتذر إِل فلم أعذره ،ومن ذي فاقة سألني فلم أوثره ،ومن حق ذي حق لزمني
ملؤمن فلم أوفره ،ومن عيب مؤمن ظهر ِل فلم أسرته ،ومن كل إثم عرض ِل فلم أهجره..
أعتذر إليك يا إهلي منهن ومن نظائرهن اعتذار ندامة يكون واعظا ملا بي يدي من
أشباههن ..فصل عىل حممد وآله ،واجعل ندامتي عىل ما وقعت فيه من الزالت ،وعزمي
عىل ترك ما يعرض ِل من السيئات ،توبة توجب ِل حمبتك ،يا حمب التوابي(.)2
[احلديث ]2356 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التائبي :إهلي ،ألبستني اخلطايا
ثوب مذلتي ،وجللني التباعد منك لباس مسكنتي ،وأمات قلبي عظيم جنايتي ،فأحيه
بتوبة منك يا أميل وبغيتي ،ويا سؤِل ومنيتي ،فوعزتك ما أجد لذنويب سواك غافرا ،وال
أرى لكرسي غريك جابرا ،وقد خضعت باإلنابة إليك ،وعنوت باالستكانة لديك ،فإن
طردتني من بابك فبمن ألوذ؟ وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟ فوا أسفا من خجلتي
وافتضاحي ،ووا هلفا من سوء عميل واجرتاحي(.)3
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[احلديث ]2357 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التائبي :أسألك يا غافر الذنب
الكبري ،ويا جابر العظم الكسري ،أن هتب ِل موبقات اجلرائر ،وتسرت عيل فاضحات الرسائر،
وال ختلني يف مشهد القيامة من برد عفوك وغفرك ،وال تعرين من مجيل صفحك وسرتك(.)1
[احلديث ]2358 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التائبي :إهلي ،ظلل عىل ذنويب غامم
رمحتك ،وأرسل عىل عيويب سحاب رأفتك(.)2
[احلديث ]2359 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التائبي :إهلي ،هل يرجع العبد
اآلبق إال إىل مواله ،أم هل جيريه من سخطه أحدٌ سواه(.)3
[احلديث ]2360 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التائبي :إهلي ،إن كان الندم عىل
الذنب توبة ،فإين وعزتك من النادمي ،وإن كان االستغفار من اخلطيئة حطة فإين لك من
املستغفرين ،لك العتبى حتى ترض(.)4
[احلديث ]2361 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التائبي :إهلي ،بقدرتك عيل تب
عيل ،وبحلمك عني اعف عني ،وبعلمك يب ارفق يب(.)5
[احلديث ]2362 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التائبي :إهلي ،أنت الذي فتحت
وحا﴾ [التحريم ]8 :فام
لعبادك بابا إىل عفوك سميته التوبة ،فقلتُ ﴿ :تو ُبوا إي َىل اهللَّي ت َْو َب ًة ن َُص ً
عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟(.)6
[احلديث ]2363 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التائبي :إهلي ،إن كان قبح الذنب
من عبدك ،فليحسن العفو من عندك(.)7
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[احلديث ]2364 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التائبي :إهلي ،ما أنا بأول من
عصاك فتبت عليه ،وتعرض ملعروفك فجدت عليه ،يا جميب املضطر ،يا كاشف الرض ،يا
عظيم الرب ،يا عليام بام يف الرس ،يا مجيل السرت ،استشفعت بجودك وكرمك إليك ،وتوسلت
بحنانك وترمحك لديك ،فاستجب دعائي ،وال ختيب فيك رجائي ،وتقبل توبتي ،وكفر
خطيئتي ،بمنك ورمحتك يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]2365 :عن ابراهيم بن حممد ،قال :سمعت اإلمام السجاد يقول ليلة يف
مناجاته :إهلنا وسيدنا وموالنا ،لو بكينا حتى تسقط أشفارنا ،وانتحبنا حتى تنقطع أصواتنا،
وقمنا حتى تيبس أقدامنا ،وركعنا حتى تنخلع أوصالنا ،وسجدنا حتى تتفقأ أحداقنا،
وأكلنا تراب األرض طول أعامرنا ،وذكرناك حتى تكل ألسنتنا ،ما استوجبنا بذلك حمو سيئة
من سيئاتنا(.)2
[احلديث ]2366 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم صرينا إىل حمبوبك من التوبة،
وأزلنا عن مكروهك من اإلرصار(.)3
[احلديث ]2367 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم متى وقفنا بي نقصي يف دين
أو دنيا ،فأوقع النقص بأرسعهام فناء ،واجعل التوبة يف أطوهلام بقاء(.)4
[احلديث ]2368 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إذا مهمنا هبمي يرضيك
أحدمها عنا ،ويسخطك اآلخر علينا ،فمل بنا إىل ما يرضيك عنا ،وأوهن قوتنا عام يسخطك
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علينا ،وال ختل يف ذلك بي نفوسنا واختيارها ،فإهنا خمتار ٌة للباطل إالما وفقت ،أمار ٌة
بالسوء إالما رمحت(.)1
[احلديث ]2369 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إنك من الضعف خلقتنا،
وعىل الوهن بنيتنا ،ومن ماء مهي ابتدأتنا ،فال حول لنا إالبقوتك ،وال قوة لنا إالبعونك،
فأيدنا بتوفيقك ،وسددنا بتسديدك ،وأعم أبصار قلوبنا عام خالف حمبتك ،وال جتعل لِشء
من جوارحنا نفوذا يف معصيتك(.)2
[احلديث ]2370 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اجعل مهسات قلوبنا،
وحركات أعضائنا ،وملحات أعيننا ،وهلجات ألسنتنا ،يف موجبات ثوابك ،حتى ال تفوتنا
حسن ٌة نستحق هبا جزاءك ،وال تبقى لنا سيئ ٌة نستوجب هبا عقابك(.)3
[احلديث ]2371 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،أسألك أن تعفو عني ،وتغفر
ِل ،فلست بريئا فأعتذر ،وال بذي قوة فأنترص ،وال مفر ِل فأفر ،وأستقيلك عثرايت ،وأتنصل
إليك من ذنويب التي قد أوبقتني ،وأحاطت يب فأهلكتني ،منها فررت إليك رب تائبا فتب
عيل ،متعوذا فأعذين ،مستجريا فال ختذلني ،سائال فال حترمني ،معتصام فال تسلمني ،داعيا
فال تردين خائبا(.)4
[احلديث ]2372 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :دعوتك يا رب مسكينا مستكينا،
مشفقا خائفا ،وجال فقريا مضطرا إليك ،أشكو إليك يا إهلي ضعف نفيس عن املسارعة فيام
وعدته أولياءك ،واملجانبة عام حذرته أعداءك ،وكثرة مهومي ووسوسة نفيس(.)5

( )1الصحيفة السجادية :ص.47

( )4الصحيفة السجادية :ص.217

( )2الصحيفة السجادية :ص.47

( )5الصحيفة السجادية :ص.217

( )3الصحيفة السجادية :ص.47
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[احلديث ]2373 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،مل تفضحني برسيريت ،ومل
هتلكني بجريريت؛ أدعوك فتجيبني وإن كنت بطيئا حي تدعوين ،وأسألك كلام شئت من
حوائجي ،وحيث ما كنت وضعت عندك رسي ،فال أدعو سواك ،وال أرجو غريك ،لبيك
لبيك ،تسمع من شكا إليك ،وتلقى من توكل عليك ،وختلص من اعتصم بك ،وتفرج
عمن الذ بك(.)1
[احلديث ]2374 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،ال حترمني خري اآلخرة
واألوىل لقلة شكري ،واغفر ِل ما تعلم من ذنويب ،إن تعذب فأنا الظامل املفرط ،املضيع
اآلثم ،املقرص املضجع ،املغفل حظ نفيس ،وإن تغفر فأنت أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]2375 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف طلب السرت والوقاية :اللهم
أفرشني مهاد كرامتك ،وأوردين مشارع رمحتك ،وأحللني بحبوحة جنتك ،وال تسمني
بالرد عنك ،وال حترمني باخليبة منك ،وال تقاصني بام اجرتحت ،وال تناقشني بام اكتسبت،
وال تربز مكتومي ،وال تكشف مستوري ،وال حتمل عىل ميزان اإلنصاف عميل ،وال تعلن
عىل عيون املأل خربي ..أخف عنهم ما يكون نرشه عيل عارا ،واطو عنهم ما يلحقني عندك
شنارا ..رشف درجتي برضوانك ،وأكمل كرامتي بغفرانك ،وأنظمني يف أصحاب اليمي،
ووجهني يف مسالك اآلمني ،واجعلني يف فوج الفائزين ،واعمر يب جمالس الصاحلي ،آمي
رب العاملي(.)3

( )1الصحيفة السجادية :ص.217

( )3الصحيفة السجادية :ص.155

( )2الصحيفة السجادية :ص.217
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[احلديث ]2376 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم يا من وسع كل يشء رمحة،
ارحم عبدك املتعرض ملقتك ،الداخل يف سخطك ،اجلاهل بك ،اجلري عليك ،رمحة مننت
قدير(.)1
ٌ
هبا إىل من أحسن طاعتك ،وأفضل عبادتك ،إنك
لطيف ملا تشاء ،عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2377 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم يا من حيول بي املرء وقلبه،
حل بيني وبي التعرض لسخطك ،وأقبل بقلبي إىل طاعتك ،وأوزعني شكر نعمتك،
وأحلقني بالصاحلي من عبادك(.)2
[احلديث ]2378 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم ارزقني من فضلك ماال طيبا
كثريا فاضال ال يطغيني ،وجتارة نامية مباركة ال تلهيني ،وقدرة عىل عبادتك ،وصربا عىل
العمل بطاعتك ،والقول باحلق ،والصدق يف املواطن كلها ،وشنآن الفاسقي ،وأعني عىل
التهجد لك بحسن اخلشوع يف الظلم ،والترضع إليك يف الشدة والرخاء ،وإقام الصالة
وإيتاء الزكاة ،والصوم يف اهلواجر ابتغاء وجهك ،وقربني إليك زلفة ،وال تعرض عني
مقيم عليها راج للتوبة عيل منك فيها ،وال
لذنب ركبته ،وال لسيئة أتيتها ،وال لفاحشة أنا ٌ
خلطأ وعمد كان مني عملته ،أو أمرت به ،صفحت ِل عنه أو عاقبتني عليه ،سرتته عيل أو
تائب إليك منه(.)3
مقيم عليه أو ٌ
هتكته ،وأنا ٌ
[احلديث ]2379 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أسألك بحقك الواجب عىل
مجيع خلقك ،ملا طهرتني من اآلفات ،وعافيتني من اقرتاف اآلثام ،بتوبة منك عيل ،ونظرة
منك إِل ترض هبا عني ،وحبابتك ِل بنعمة موصولة بكرامة تبلغ يب رشف اجلنة ،ومرافقة
حممد وأهل بيته صىل اهلل عليه وعليهم ،آمي رب العاملي(.)4

( )1بحار األنوار 132/94 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )3بحار األنوار 132/94 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )2بحار األنوار 132/94 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )4بحار األنوار 132/94 :عن الكتاب العتيق الغروي.
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[احلديث ]2380 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،أجرين من أليم غضبك،
وعظيم سخطك ،يا حنان يا منان ،يا رحيم يا رمحن ،يا جبار يا قهار ،يا غفار يا ستار ،نجني
برمحتك من عذاب النار ،وفضيحة العار ،إذا امتاز األخيار من األرشار ،وهالت األهوال،
وقرب املحسنون ،وبعد املسيؤون ،ووفيت كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون(.)1
[احلديث ]2381 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إنك خلقتني سويا ،وربيتني
صغريا ،ورزقتني مكفيا ،اللهم إين وجدت فيام أنزلت من كتابك ،وبرشت به عبادك ،أن
ي
ي ي
رس ُفوا ع ََىل َأ ْن ُف يس يه ْم َال َت ْقنَ ُطوا يم ْن َر ْمح يَة اهللَّي إي َّن اهللََّ َيغ يْف ُر ه
وب
الذ ُن َ
قلتُ ﴿ :ق ْل َيا ع َباد َي ا َّلذي َن َأ ْ َ
َمجييعا إي َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ي
يم﴾ [الزمر ،]53 :وقد تقدم مني ما قد علمت ،وما أنت أعلم به
ً ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
مني ،فيا سوأتا مما أحصاه عيل كتابك ،فلوال املواقف التي أؤمل من عفوك الذي شمل كل
يش ء أللقيت بيدي ،ولو أن أحدا استطاع اهلرب من ربه ،لكنت أنا أحق باهلرب منك،
وأنت ال ختفى عليك خافي ٌة يف األرض وال يف السامء إالأتيت هبا ،وكفى بك جازيا ،وكفى
بك حسيبا(.)2
[احلديث ]2382 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إنك طالبي إن أنا هربت،
راغم ،إن تعذبني فإين لذلك ٌ
خاضع ٌ
أهل،
ذليل
ومدركي إن أنا فررت ،فها أنا ذا بي يديك
ٌ
ٌ
وهو يا رب منك ٌ
عدل ،وإن تعف عني فقديام شملني عفوك ،وألبستني عافيتك(.)3
[احلديث ]2383 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :أسألك اللهم باملخزون من
أسامئك ،وبام وارته احلجب من هبائك ،إالرمحت هذه النفس اجلزوعة ،وهذه الرمة
اهللوعة ،التي ال تستطيع حر شمسك ،فكيف تستطيع حر نارك؟ ،والتي ال تستطيع صوت

( )1بحار األنوار.143/94 :

( )3الصحيفة السجادية :ص.215

( )2الصحيفة السجادية :ص.215
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يسري،
رعدك ،فكيف تستطيع صوت غضبك؟ ،فارمحني اللهم فإين امرؤٌ
حقري ،وخطري ٌ
ٌ
وليس عذايب مما يزيد يف ملكك مثقال ذرة ،ولو أن عذايب مما يزيد يف ملكك لسألتك الصرب
عليه ،وأحببت أن يكون ذلك لك ،ولكن سلطانك اللهم أعظم ،وملكك أدوم من أن تزيد
فيه طاعة املطيعي ،أو تنقص منه معصية املذنبي ،فارمحني يا أرحم الرامحي ،وجتاوز عني
يا ذا اجلالل واإلكرام ،وتب عيل إنك أنت التواب الرحيم(.)1
[احلديث ]2384 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :يا من إذا سأله عبدٌ أعطاه ،وإذا
أمل ما عنده بلغه مناه ،وإذا أقبل عليه قربه وأدناه ،وإذا جاهره بالعصيان سرت عليه وغطاه،
وإذا توكل عليه أحسبه وكفاه(.)2
[احلديث ]2385 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،من الذي نزل بك ملتمسا
قراك فام قريته؟ ومن الذي أناخ ببابك مرجتيا نداك فام أوليته؟ أحيسن أن أرجع عن بابك
باخليبة مرصوفا ،ولست أعرف سواك موىل باإلحسان موصوفا؟ ،كيف أرجو غريك واخلري
كله بيدك؟ وكيف أؤمل سواك واخللق واألمر لك؟ أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما مل
أسأله من فضلك؟ أم تفقرين إىل مثيل وأنا أعتصم بحبلك؟ ،يا من سعد برمحته القاصدون،
ومل يشق بنقمته املستغفرون ،كيف أنساك ومل تزل ذاكري؟ وكيف أهلو عنك وأنت
مراقبي؟(.)3
[احلديث ]2386 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،بذيل كرمك أعلقت يدي،
ولنيل عطاياك بسطت أميل ،فأخلصني بخالصة توحيدك ،واجعلني من صفوة عبيدك(.)4

( )1الصحيفة السجادية :ص.215

( )3بحار األنوار.144/94 :

( )2بحار األنوار.144/94 :

( )4بحار األنوار.144/94 :
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[احلديث ]2387 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :يا من كل هارب إليه يلتجئ ،وكل
طالب إياه يرجت ي ،يا خري مرجو ،ويا أكرم مدعو ،ويا من ال يرد سائله ،وال خييب آمله ،يا
مرفوع لراجيه ،أسألك بكرمك أن متن عيل من عطائك بام
مفتوح لداعيه ،وحجابه
من بابه
ٌ
ٌ
تقر به عيني ،ومن رجائك بام تطمئن به نفيس ،ومن اليقي بام هتون به عيل مصيبات الدنيا،
وجتلو به عن بصرييت غشوات العمى ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]2388 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إين أخلصت بانقطاعي
إليك ،وأقبلت بكيل عليك ،ورصفت وجهي عمن حيتاج إىل رفدك ،وقلبت مسألتي عمن
مل يستغن عن فضلك ،ورأيت أن طلب املحتاج إىل املحتاج سف ٌه من رأيه ،وضل ٌة من عقله،
فكم قد رأيت يا إهلي من أناس طلبوا العز بغريك فذلوا ،وراموا الثروة من سواك فافتقروا،
وحاولوا االرتفاع فاتضعوا؟ ،فصح بمعاينة أمثاهلم حاز ٌم وفقه اعتباره ،وأرشده إىل طريق
صوابه اختياره ..فأنت يا موالي دون كل مسؤول موضع مسألتي ،ودون كل مطلوب إليه
وِل حاجتي ،أنت املخصوص قبل كل مدعو بدعويت ،ال يرشكك أحدٌ يف رجائي ،وال يتفق
أحدٌ معك يف دعائي ،وال ينظمه وإياك ندائي ،لك يا إهلي وحدانية العدد ،وملكة القدرة
الصمد ،وفضيلة احلول والقوة ،ودرجة العلو والرفعة ،ومن سواك مرحو ٌم يف عمره،
ٌ
متنقل يف الصفات ،فتعاليت عن
مقهور عىل شأنه ،خمتلف احلاالت،
مغلوب عىل أمره،
ٌ
ٌ
األشباه واألضداد ،وتكربت عن األمثال واألنداد ،فسبحانك ال إله إال أنت(.)2
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]2389 :قال اإلمام الباقر يف دعائه يف سجوده :يا كريم يا جبار ،أعوذ بك

( )1بحار األنوار.144/94 :

( )2الصحيفة السجادية :ص.117
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من أن أخيب أو أمحل ظلام(.)1
[احلديث ]2390 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :نعوذ باهلل من الذنوب التي تعجل
الفناء ،وتقرب اآلجال ،وختيل الديار؛ وهي قطيعة الرحم ،والعقوق ،وترك الرب(.)2
[احلديث ]2391 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم إين أسألك مفاتيح اخلري
وخواتيمه وسوابغه ،وفوائده وبركاته ،وما بلغ علمه علمي وما قرص عن إحصائه حفظي..
اللهم اهنج إِل أسباب معرفته ،وافتح ِل أبوابه ،وغشني بربكات رمحتك ،ومن عيل بعصمة
عن اإلزالة عن دينك ،وطهر قلبي من الشك ،وال تشغل قلبي بدنياي وعاجل معايش عن
آجل ثواب آخريت ،واشغل قلبي بحفظ ما ال تقبل مني جهله ،وذلل لكل خري لساين ،وطهر
قلبي من الرياء ،وال جتره يف مفاصيل ،واجعل عميل خالصا لك(.)3
[احلديث ]2392 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من الرش وأنواع
الفواحش كلها ،ظاهرها وباطنها ،وغفالهتا ومجيع ما يريدين به الشيطان الرجيم ،وما
يريدين به السلطان العنيد ،مما أحطت بعلمه وأنت القادر عىل رصفه عني(.)4
[احلديث ]2393 :قال اإلمام الباقر :إن موسى عليه السالم ناجاه اهلل تبارك وتعاىل
فقال له يف مناجاته :يا موسى ،ال تنسني عىل كل حال ،وال تفرح بكثرة املال؛ فإن نسياين
يقيس القلوب ،ومع كثرة املال كثرة الذنوب(.)5
[احلديث ]2394 :قال اإلمام الباقر يويص بعض أصحابه :اسرتجع سالف
الذنوب بشدة الندم وكثرة االستغفار ،وتعرض للرمحة وعفو اهلل بحسن املراجعة ،واستعن

( )1الكايف.327/3 :

( )4الكايف ،587/2 :هتذيب األحكام.76/3 :

( )2الكايف.448/2 :

( )5الكايف 42/8 :ـ  ،45حتف العقول :ص .493

( )3الكايف ،587/2 :هتذيب األحكام.76/3 :
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عىل حسن املراجعة بخالص الدعاء واملناجاة يف الظلم(.)1
[احلديث ]2395 :قال اإلمام الباقر :أحلوا يف االستغفار ،فإنه ممحا ٌة للذنوب(.)2
[احلديث ]2396 :عن إسامعيل بن سهل ،قال :كتبت إىل اإلمام الباقر :إين قد
فادح ،فكتب :أكثر من االستغفار ،ورطب لسانك بقراءة ﴿إينَّا َأنْزَ ْلنَا ُه ييف َل ْي َل ية
لزمني دي ٌن ٌ
ا ْل َقدْ ير﴾ [القدر.)3( ]1 :
[احلديث ]2397 :قال اإلمام الباقر :ينادي مناد حي يميض ثلث الليل( :يا باغي
اخلري أقبل ،يا طالب الرش أقرص ،هل من تائب يتاب عليه؟ هل من مستغفر يغفر له؟ هل
من سائل فيعطى؟) حتى تطلع الشمس(.)4
[احلديث ]2398 :قال اإلمام الباقر :إذا كانت ليلة اجلمعة أمر اهلل عز وجل ملكا
فنادى من أول الليل إىل آخره ،وينادي يف كل ليلة ـ غري ليلة اجلمعة ـ من ثلث الليل اآلخر:
هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا طالب
اخلري أقبل ،يا طالب الرش أقرص(.)5
[احلديث ]2399 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم إين أسألك بأن لك احلمد ال
إله إال أنت ،املنان بديع الساموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام ،إين ٌ
وخائف
ٌ
فقري،
سائل ٌ
مستغفر ،اللهم صل عىل حممد وآل حممد واغفر ِل ذنويب كلها ،قديمها
وتائب
مستجري،
ٌ
ٌ
ٌ
وحديثها ،وكل ذنب أذنبته ،اللهم ال جتهد بالئي ،وال تشمت يب أعدائي ،فإنه ال دافع وال
مانع إالأنت(.)6

( )1حتف العقول :ص .285

( )4الفردوس.16/4 :

( )2حتف العقول :ص .298

( )5دعائم اإلسالم.180/1 :

( )3الكايف.316/5 :

( )6هتذيب األحكام.89/3 :
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[احلديث ]2400 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقوم جوف الليل
مقر ال
فيقول يف ترضعه :أمرتني فلم أئتمر ،وهنيتني فلم أنزجر ،فها أنا ذا عبدك بي يديك ٌ
أعتذر(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]2401 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم أعذنا أن نرجع بعد إذ هديتنا
ضالي مضلي ،وأجرنا من احلرية يف الدين ،وتوفنا مسلمي ،وأحلقنا بالصاحلي(.)2
[احلديث ]2402 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :نعوذ باهلل من العمى بعد اهلدى،
والعمل يف مضالت اهلوى(.)3
[احلديث ]2403 :قال اإلمام الصادق :اللهم إين أعوذ بك أن أعمل من طاعتك
قليال أو كثريا أريد به أحدا غريك ،أو أعمل عمال خيالطه ريا ٌء(.)4
[احلديث ]2404 :قال اإلمام الصادق :اللهم إين أعوذ بك من نفس ال تقنع ،وبطن
ال تشبع ،وعي ال تدمع ،وقلب ال خيشع ،وصالة ال ترفع ،وعمل ال ينفع ،ودعاء ال
يسمع(.)5
[احلديث ]2405 :قال اإلمام الصادق :قل عند الغضب :اللهم أذهب عني غيظ
قلبي ،واغفر ِل ذنبي ،وأجرين من مضالت الفتن ،أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك،
أسألك جنتك وأعوذ بك من نارك ،أسألك اخلري كله وأعوذ بك من الرش كله ،اللهم ثبتني
عىل اهلدى والصواب ،واجعلني راضيا مرضيا ،غري ضال وال مضل(.)6
( )1الفصول املهمة البن صباغ :ص  ،209حلية األولياء،186/3 :

( )4اإلقبال.120/1 :

بحار األنوار.290/46 :

( )5فالح السائل :ص  ،426مصباح املتهجد :ص .105

( )2الدروع الواقية :ص  ،114بحار األنوار.154/97 :

( )6مكارم األخالق154/2 :؛ بحار األنوار.338/95 :

( )3الكايف.372/5 :
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[احلديث ]2406 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم اسدد فقري بفضلك،
وتغمد ظلمي بعفوك ،وفرغ قلبي لذكرك(.)1
[احلديث ]2407 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم اجعل قلوبنا تذكرك وال
تنساك ،وختشاك كأهنا تراك حتى نلقاك(.)2
[احلديث ]2408 :قال اإلمام الصادق :ال يتمكن الشيطان بالوسوسة من العبد إال
وقد أعرض عن ذكر اهلل ،واستهان بأمره ،وأسكن إىل هنيه ،ونيس اطالعه عىل رسه(.)3
[احلديث ]2409 :قال اإلمام الصادق :كان املسيح عليه السالم :يقول :ال تكثروا
الكالم يف غري ذكر اهلل ،فإن الذين يكثرون الكالم يف غري ذكر اهلل قاسي ٌة قلوهبم ولكن ال
يعلمون(.)4
[احلديث ]2410 :قال اإلمام الصادق :فيام ناجى اهلل به موسى ،قال :يا موسى ،ال
تنسني عىل كل حال؛ فإن نسياين يميت القلب(.)5
حق عىل كل مسلم
[احلديث ]2411 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابهٌ :
يعرفنا أن يعرض عمله يف كل يوم وليلة عىل نفسه ،فيكون حماسب نفسه ،فإن رأى حسنة
استزاد منها ،وإن رأى سيئة استغفر منها؛ لئال خيزى يوم القيامة(.)6
ٌ
ثالث ال يرض معهن يش ٌء :الدعاء عند
[احلديث ]2412 :قال اإلمام الصادق:
الكرب ،واالستغفار عند الذنب ،والشكر عند النعمة(.)7
[احلديث ]2413 :قال اإلمام الصادق :إذا أكثر العبد من االستغفار ،رفعت
( )1مصباح املتهجد :ص .333

( )5الكايف.498/2 :

( )2هتذيب األحكام.93/3 :

( )6حتف العقول :ص  ،301إرشاد القلوب :ص .182

( )3شعب اإليامن.392/1 :

( )7الكايف.95/2 :

( )4الكايف ،114/2 :األماِل للمفيد :ص .209
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صحيفته وهي تتألأل (.)1
[احلديث ]2414 :قال اإلمام الصادق :يدخل رجالن املسجد ،أحدمها عابدٌ
فاسق ،وذلك أنه يدخل
ٌ
صديق والعابد
ٌ
فاسق ،فيخرجان من املسجد والفاسق
ٌ
واآلخر
العابد املسجد وهو ٌ
مدل بعبادته وفكرته يف ذلك ،ويكون فكرة الفاسق يف التندم عىل فسقه،
فيستغفر اهلل من ذنوبه(.)2
[احلديث ]2415 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل إذا أراد بعبد خريا فأذنب ذنبا أتبعه
بنقمة ،ويذكره االستغفار ،وإذا أراد بعبد رشا فأذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه االستغفار،
ويتامدى هبا ،وهو قول اهلل عز وجلَ ﴿ :سن َْستَدْ ير ُج ُه ْم يم ْن َح ْي ُث َال َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [األعراف]182 :
بالنعم عند املعايص(.)3
[احلديث ]2416 :قال اإلمام الصادق :ملا نزلت هذه اآليةَ ﴿ :وا َّل يذي َن إي َذا َف َع ُلوا
ي
الذ ُن َ ي
اس َت ْغ َف ُروا لي ُذ ُن ي
وهبي ْم َو َم ْن َيغ يْف ُر ه
َفاح َش ًة َأ ْو َظ َل ُموا َأ ْن ُف َس ُه ْم َذك َُروا اهللََّ َف ْ
وب إ َّال اهللَُّ َو َمل ْ
ي
رصوا ع ََىل َما َف َع ُلوا َو ُه ْم َي ْع َل ُم َ
ون﴾ [آل عمران ]135 :صعد إبليس جبال بمكة يقال له :ثو ٌر،
ُي ه
فرصخ بأعىل صوته بعفاريته ،فاجتمعوا إليه ،فقالوا :يا سيدنا مل دعوتنا؟ قال :نزلت هذه
عفريت من الشياطي فقال :أنا هلا بكذا وكذا ،قال :لست هلا ،فقام
اآلية ،فمن هلا؟ فقام
ٌ
آخر فقال :مثل ذلك ،فقال :لست هلا ،فقال الوسواس اخلناس :أنا هلا ،قال :بامذا؟ قال:
أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا اخلطيئة ،فإذا واقعوا اخلطيئة أنسيتهم االستغفار ،فقال :أنت
هلا ،فوكله هبا إىل يوم القيامة(.)4

( )1الكايف.504/2 :

( )3الكايف ،452/2 :علل الرشائع :ص .561

( )2علل الرشائع :ص .354

( )4األماِل للصدوق :ص .551
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[احلديث ]2417 :قال اإلمام الصادق :إن من أمجع الدعاء االستغفار(.)1
[احلديث ]2418 :قال اإلمام الصادق :ما من مؤمن يذنب ذنبا إال أجله اهلل عز
وجل سبع ساعات من النهار ،فإن هو تاب مل يكتب عليه يش ٌء ،وإن هو مل يفعل كتب اهلل
عليه سيئة ،فأتاه عبا ٌد البرصي فقال له :بلغنا أنك قلت :ما من عبد يذنب ذنبا إال أجله اهلل
عز وجل سبع ساعات من النهار ،فقال :ليس هكذا قلت ،ولكني قلت :ما من مؤمن،
وكذلك كان قوِل(.)2
[احلديث ]2419 :قال اإلمام الصادق :ما ضاع ٌ
مال يف بر وال بحر إال بتضييع
الزكاة ،فحصنوا أموالكم بالزكاة ،وداووا مرضاكم بالصدقة ،وادفعوا نوائب الباليا
باالستغفار(.)3
[احلديث ]2420 :عن سعيد بن يسار ،قال :قال ٌ
رجل لإلمام الصادق :ال يولد ِل،
فقال :استغفر ربك يف السحر مئة مرة ،فإن نسيته فاقضه(.)4
[احلديث ]2421 :قال اإلمام الصادق :القنوت يف الوتر االستغفار ،ويف الفريضة
الدعاء(.)5
[احلديث ]2422 :قال اإلمام الصادق :من قال يف وتره إذا أوتر( :أستغفر اهلل ريب
وأتوب إليه) سبعي مرة ،وواظب عىل ذلك حتى متيض سن ٌة ،كتبه اهلل عنده من املستغفرين
باألسحار ،ووجبت له اجلنة واملغفرة من اهلل عز وجل (.)6

( )1بحار األنوار 283/93 :عن الدعوات.

( )4الكايف.9/6 :

( )2جممع البيان ،216/9 :بحار األنوار321/5 :؛ املعجم الكبري:

( )5النسائي.5 122/6 :

.247/8

( )6من ال حيرضه الفقيه ،489/1 :املحاسن.126/1 :

( )3املحاسن.459/1 :
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[احلديث ]2423 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :يا نور يا قدوس ،يا أول األولي
ويا آخر اآلخرين ،يا رمحن يا رحيم ،اغفر ِل الذنوب التي تغري النعم ،واغفر ِل الذنوب
التي حتل النقم ،واغفر ِل الذنوب التي هتتك العصم ،واغفر ِل الذنوب التي تنزل البالء،
واغفر ِل الذنوب التي تديل األعداء ،واغفر ِل الذنوب التي تعجل الفناء ،واغفر ِل
الذنوب التي تقطع الرجاء ،واغفر ِل الذنوب التي تظلم اهلواء ،واغفر ِل الذنوب التي
تكشف الغطاء ،واغفر ِل الذنوب التي ترد الدعاء ،واغفر ِل الذنوب التي ترد غيث
السامء(.)1
[احلديث ]2424 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إين أسألك قول التوابي
وعملهم ،ونور األنبياء وصدقهم ،ونجاة املجاهدين وثواهبم ،وشكر املصطفي
ونصيحتهم ،وعمل الذاكرين ويقينهم ،وإيامن العلامء وفقههم ،وتعبد اخلاشعي
وتواضعهم ،وحكم الفقهاء وسريهتم ،وخشية املتقي ورغبتهم ،وتصديق املؤمني
وتوكلهم ،ورجاء املحسني وبرهم(.)2
[احلديث ]2425 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إين أسألك ثواب الشاكرين،
ومنزلة املقربي ،ومرافقة النبيي(.)3
[احلديث ]2426 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إين أسألك خوف العاملي
لك ،وعمل اخلائفي منك ،وخشوع العابدين لك ،ويقي املتوكلي عليك ،وتوكل املؤمني
بك(.)4

( )1الكايف ،589/2 :املصباح للكفعمي :ص .766

( )3الكايف.593/2 :

( )2الكايف.593/2 :

( )4الكايف.593/2 :
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[احلديث ]2427 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إنك بحاجتي عامل ٌ غري
سائل ،وال ينقصك ٌ
واسع غري متكلف ،وأنت الذي ال حيفيك ٌ
نائل ،وال
معلم ،وأنت هلا
ٌ
يبلغ مدحتك قول قائل ،أنت كام تقول وفوق ما نقول ..اللهم اجعل ِل فرجا قريبا ،وأجرا
عظيام ،وسرتا مجيال(.)1
[احلديث ]2428 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إنك تعلم أين عىل ظلمي
لنفيس وإرسايف عليها مل أختذ لك ضدا وال ندا وال صاحبة وال ولدا ،يا من ال تغلطه املسائل،
برص عن برص ،وال يربمه إحلاح
يا من ال يشغله يش ٌء عن يشء ،وال
ٌ
سمع عن سمع ،وال ٌ
امللحي ،أسألك أن تفرج عني يف ساعتي هذه من حيث أحتسب ومن حيث ال أحتسب،
قدير(.)2
رميم ،وإنك عىل كل يشء ٌ
إنك حتيي العظام وهي ٌ
[احلديث ]2429 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :يا من قل شكري له فلم حيرمني،
وعظمت خطيئتي فلم يفضحني ،ورآين عىل املعايص فلم جيبهني ،وخلقني للذي خلقني
له فصنعت غري الذي خلقني له ،فنعم املوىل أنت يا سيدي ،وبئس العبد أنا وجدتني ،ونعم
الطالب أنت ريب ،وبئس املطلوب أنا ألفيتني ،عبدك وابن عبدك وابن أمتك بي يديك ما
شئت صنعت يب(.)3
[احلديث ]2430 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم هدأت األصوات ،وسكنت
احلركات ،وخال كل حبيب بحبيبه ،وخلوت بك ،أنت املحبوب إِل ،فاجعل خلويت منك
الليلة العتق من النار(.)4

( )1الكايف.593/2 :

( )3الكايف.593/2 :

( )2الكايف.593/2 :

( )4الكايف.593/2 :

564

[احلديث ]2431 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :يا من ليست لعامل فوقه صف ٌة ،يا
من ليس ملخلوق دونه منع ٌة ،يا أول قبل كل يشء ويا آخر بعد كل يشء ،يا من ليس له
عنرص ،ويا من ليس آلخره فنا ٌء ،ويا أكمل منعوت ،ويا أسمح املعطي ،ويا من يفقه بكل
ٌ
مستقيم ،أسألك باسمك الذي
قديم ،وبطشه شديدٌ  ،وملكه
لغة يدعى هبا ،ويا من عفوه
ٌ
ٌ
شافهت به موسى ،يا اهلل يا رمحن يا رحيم ،يا ال إله إال أنت ،اللهم أنت الصمد ،أسألك أن
تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن تدخلني اجلنة برمحتك(.)1
[احلديث ]2432 :قال اإلمام الصادق :تصيل ركعتي كيف شئت ثم تقول :اللهم
أثبت رجاءك يف قلبي ،واقطع رجاء من سواك عني ،حتى ال أرجو إالإياك ،وال أثق
إالبك(.)2
[احلديث ]2433 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إن كانت الذنوب تكف
أيدينا عن انبساطها إليك بالسؤال ،واملداومة عىل املعايص متنعنا عن الترضع واالبتهال،
فالرجاء حيثنا إىل سؤالك يا ذا اجلالل ،فإن مل يعطف السيد عىل عبده فممن يبتغي النوال؟،
إهلي؟ ،فال ترد أكفنا املترضعة إالببلوغ اآلمال(.)3
[احلديث ]2434 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :احلمد هلل وِل احلمد وأهله ومنتهاه
وحمله ،أخلص من وحده ،واهتدى من عبده ،وفاز من أطاعه ،وأمن املعتصم به(.)4
[احلديث ]2435 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم يا ذا اجلود واملجد ،والثناء
اجلميل واحلمد ،أسألك مسألة من خضع لك برقبته ،ورغم لك أنفه ،وعفر لك وجهه،
وذلل لك نفسه ،وفاضت من خوفك دموعه ،وترددت عربته ،واعرتف لك بذنوبه،

( )1الكايف.593/2 :

( )3بحار األنوار 93/94 :نقال عن خط الشهيد.

( )2مكارم األخالق ،133/2 :بحار األنوار.363/91 :

( )4الكايف.590/2 :
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وفضحته عندك خطيئته ،وشانته عندك جريرته ،وضعفت عند ذلك قوته ،وقلت حيلته،
وانقطعت عنه أسباب خدائعه ،واضمحل عنه كل باطل ،وأجلأته ذنوبه إىل ذل مقامه بي
يديك ،وخضوعه لديك ،وابتهاله إليك(.)1
[احلديث ]2436 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :أسألك اللهم سؤال من هو
بمنزلته ،أرغب إليك كرغبته ،وأترضع إليك كترضعه ،وأبتهل إليك كأشد ابتهاله ،اللهم
فارحم استكانة منطقي ،وذل مقامي وجمليس ،وخضوعي إليك برقبتي(.)2
[احلديث ]2437 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :أسألك اللهم اهلدى من الضاللة،
والبصرية من العمى ،والرشد من الغواية(.)3
[احلديث ]2438 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :أسألك اللهم أكثر احلمد عند
الرخاء ،وأمجل الصرب عند املصيبة ،وأفضل الشكر عند موضع الشكر ،والتسليم عند
الشبهات(.)4
[احلديث ]2439 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :أسألك اللهم القوة يف طاعتك،
والضعف عن معصيتك ،واهلرب إليك منك ،والتقرب إليك رب لرتض ،والتحري لكل
ما يرضيك عني يف إسخاط خلقك التامسا لرضاك(.)5
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]2440 :سئل اإلمام الرضا عن قول اهلل عز وجل﴿ :ن َُسوا اهللََّ َفن يَس َي ُه ْم إي َّن
املُْنَافي يقيَ ُهم ا ْل َف ي
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة ،]67 :فقال :إن اهلل تعاىل ال ينسى وال يسهو ،وإنام ينسى
ُ

( )1الكايف.590/2 :

( )4الكايف.590/2 :

( )2الكايف.590/2 :

( )5الكايف.590/2 :

( )3الكايف.590/2 :
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ويسهو املخلوق املحدث ،أال تسمعه عز وجل يقولَ ﴿ :و َما ك َ
َان َر هب َك ن يَس ًّيا﴾ [مريم،]64 :
وإنام جيازي من نسيه ونيس لقاء يومه بأن ينسيهم أنفسهم ،كام قال اهلل عز وجلَ ﴿ :و َال
اهم َأ ْن ُفسهم ُأو َلئي َك ُهم ا ْل َف ي
ي
اس ُق َ
ون﴾ [احلرش ،]19 :وقال تعاىل:
ُ
َت ُكو ُنوا كَا َّلذي َن ن َُسوا اهللََّ َف َأن َْس ُ ْ َ ُ ْ
اه ْم ك ََام ن َُسوا لي َقا َء َي ْو يم يه ْم َه َذا﴾ [األعراف]51 :؛ أي نرتكهم كام تركوا االستعداد
﴿ َفا ْل َي ْو َم َنن َْس ُ
للقاء يومهم هذا(.)1

( )1عيون أخبار اإلمام الرضا ،125/1 :التوحيد :ص .160
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ثانيا ـ ما ورد حول التحلية والرتقية
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
األذكار واألدعية التي هلا عالقة بـ [التحلية والرتقية] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن
الكريم من النامذج املعربة عن ذلك ،كقول إبراهيم عليه السالم يف دعائه لربهَ ﴿ :ر ِّب
ي
ي
ي ي
ي ي
ن ُذ ِّر َّيتي َر َّبنَا َو َت َق َّب ْل ُدعَاء﴾ [إبراهيم]40 :
الص َالة َوم ْ
يم َّ
ْ
اج َع ْلني ُمق َ
َاديا ين ي
ي
ي
َادي لي ْ ي
إل َيام ين َأ ْن يآمنُوا
وقول أوِل األلباب يف دعائهم لرهبمَ ﴿ :ر َّبنَا إي َّننَا َسم ْعنَا ُمن ً ُ
بي َر ِّب ُك ْم َفآ َمنَّا َر َّبنَا َفاغ يْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا َو َك ِّف ْر َعنَّا َس ِّيئَاتينَا َوت ََو َّفنَا َم َع ْاألَ ْب َر يار َر َّبنَا َوآتينَا َما َوعَدْ َتنَا

ع ََىل ُر ُسلي َك َو َال ُ ْ
خت يزنَا َي ْو َم ا ْل يق َيا َم ية

ي

ي

ف املْي َعا َد﴾ [آل عمران]194-193 :
إين ََّك َال ُختْل ُ

وقد أوردنا هنا الكثري من األدعية املرتبطة بذلك ،مع التنبيه إىل أهنا قد ختتلط بغريها
من أنواع األدعية ،سواء ما ارتبط بمصالح الدنيا ،أو بام أوردناه يف القسم األول من األدعية
واألذكار اخلاصة بالتخلية والتصفية.
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]2441 :قال رسول اهلل  :والذي نفيس بيده ،إن القرآن والذكر لينبتان
اإليامن يف القلب كام ينبت املاء العشب(.)1
[احلديث ]2442 :عن خالد بن الوليد ،قال :جاء ٌ
رجل إىل النبي  فقال :إين

( )1كنز العامل221/15 :عن الديلمي.
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سائلك عام يف الدنيا واآلخرة ،فقال له :سل عام بدا لك ..قال :أحب أن أكون أخص الناس
إىل اهلل تعاىل ،قال :أكثر ذكر اهلل ،تكن أخص العباد إىل اهلل تعاىل(.)1
[احلديث ]2443 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل تعاىل :إذا كان الغالب عىل عبدي
االشتغال يب جعلت نعيمه ولذته يف ذكري ،فإذا جعلت نعيمه ولذته يف ذكري عشقني
وعشقته ،فإذا عشقني وعشقته رفعت احلجاب فيام بيني وبينه ،ورصت معاملا بي عينيه ال
يسهو إذا سها الناس؛ أولئك كالمهم كالم األنبياء ،أولئك األبطال حقا ،أولئك الذين إذا
أردت بأهل األرض عقوبة وعذابا ذكرهتم فرصفت ذلك عنهم(.)2
[احلديث ]2444 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم ارزقني حبك وحب من
ينفعني حبه عندك ،اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوة ِل فيام حتب ،اللهم وما زويت
عني مما احب فاجعله فراغا ِل فيام حتب(.)3
[احلديث ]2445 :قال رسول اهلل  :قيل ِل :يا حممد ،قل تسمع ،وسل تعط ،قال:
فقلت :اللهم إين أسألك فعل اخلريات وترك املنكرات ،وحب املساكي ،وأن تغفر ِل
وترمحني ،وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك وأنا غري مفتون ،اللهم إين أسألك حبك وحب
من حيبك وحبا يبلغني حبك(.)4
[احلديث ]2446 :قال رسول اهلل  :اللهم اجعل حبك أحب األشياء إِل،
واجعل خوفك أخوف األشياء إِل ،واقطع عني حاجات الدنيا بالشوق إىل لقائك ،وإذا
أقررت أعي أهل الدنيا من دنياهم ،فأقر عيني من عبادتك(.)5

( )1كنز العامل127/16 :عن أيب العباس املستغفري.

( )4احلاكم ،709/1 :الرتمذي ،369/5 :أمحد.259/8 :

( )2حلية األولياء165/6 :

( )5حلية األولياء 282/8 :الرقم  ،420اإلقبال.211/2 :

( )3الرتمذي ،523/5 :املصنف البن أيب شيبة.96/7 :
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[احلديث ]2447 :قال رسول اهلل  :اجعل يف دعائك :اللهم ارزقني لذة النظر
إىل وجهك الكريم ،والشوق إىل لقائك(.)1
[احلديث ]2448 :قال رسول اهلل  :اللهم بعلمك الغيب ،وقدرتك عىل اخللق،
أحيني ما علمت احلياة خريا ِل ،وتوفني إذا علمت الوفاة خريا ِل ،اللهم وأسألك خشيتك،
وأسألك كلمة احلكم يف الرضا والغضب ،وأسألك القصد يف الفقر والغنى ،وأسألك نعيام
ال يبيد ،وأسألك قرة عي ال تنقطع ،وأسألك الرضا بعد القضاء ،وأسألك برد العيش بعد
املوت ،وأسألك لذة النظر إىل وجهك ،والشوق إىل لقائك ،يف غري رضاء مرضة ،وال فتنة
مضلة ،اللهم زينا بزينة اإليامن ،واجعلنا هداة مهتدين(.)2
[احلديث ]2449 :قال رسول اهلل  :إن موسى سأل ربه عز وجل أن يعلمه
دعوات يبلغ هبن رضاه ،فأوحى اهلل إليه :يا عبدي موسى قل :اللهم أعني عىل ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك ،وأعوذ بك من رش مؤذ ،وصاحب غفلة ،إن ذكرت مل يعني ،وإن
نسيت مل يذكرين(.)3
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]2450 :قال رسول اهلل  :من أكثر ذكر اهلل عز وجل أحبه اهلل(.)4
[احلديث ]2451 :قال رسول اهلل  :قال اهلل سبحانه :إذا علمت أن الغالب عىل
عبدي االشتغال يب ،نقلت شهوته يف مسألتي ومناجايت ،فإذا كان عبدي كذلك فأراد أن
يسهو حلت بينه وبي أن يسهو ،أولئك أوليائي حقا ،أولئك األبطال حقا(.)5

( )1نوادر االصول.307/1 :

( )4الكايف ،499/2 :الزهد للحسي بن سعيد :ص .55

( )2النسائي 388/1 :و ،1229أمحد.3 366/6 :

( )5عدة الداعي :ص .235

( )3الفردوس.227/1 :
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[احلديث ]2452 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم أوزعني أن أذكرك؛ كي ال
أنساك ليال وال هنارا وال صباحا وال مساء ،آمي رب العاملي(.)1
[احلديث ]2453 :قال رسول اهلل  يف دعائه يوم األحزاب :اللهم إين أعوذ بك
من خزيك ،ومن كشف سرتك ،ومن نسيان ذكرك ،واالنرصاف عن شكرك ،أنا يف حرزك
يف لييل وهناري ،وظعني وأسفاري ،ونومي وقراري ،ذكرك شعاري ،وثناؤك دثاري ،ال إله
إال أنت تعظيام لوجهك ،وتكريام لسبحات نورك(.)2
[احلديث ]2454 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم اجعلنا مشغولي بأمرك،
آمني بوعدك ،آيسي من خلقك ،آنسي بك ،مستوحشي من غريك ،راضي بقضائك،
صابرين عىل بالئك ،شاكرين عىل نعامئك ،متلذذين بذكرك ،فرحي بكتابك ،مناجي إياك
آناء الليل وأطراف النهار ،مستعدين للموت ،مشتاقي إىل لقائك ،مبغضي للدنيا ،حمبي
لآلخرة ،وآتنا ما وعدتنا عىل رسلك وال ختزنا يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد(.)3
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]2455 :قال اإلمام عيل :من ذكر اهلل سبحانه أحيا اهلل قلبه ،ونور عقله
ولبه(.)4
[احلديث ]2456 :قال اإلمام عيل يف وصيته البنه احلسن :أوصيك بتقوى اهلل ـ أي

( )1مهج الدعوات :ص .169

( )3جامع األخبار :ص .364

( )2مهج الدعوات :ص  ،71بحار األنوار.213/94 :

( )4غرر احلكم :ح  ،8876عيون احلكم واملواعظ :ص .458
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بني ـ ولزوم أمره ،وعامرة قلبك بذكره(.)1
[احلديث ]2457 :قال اإلمام عيل :استديموا الذكر فإنه ينري القلب ،وهو أفضل
العبادة(.)2
[احلديث ]2458 :قال اإلمام عيل :دوام الذكر ينري القلب والفكر(.)3
[احلديث ]2459 :قال اإلمام عيل :ثمرة الذكر استنارة القلوب(.)4
[احلديث ]2460 :قال اإلمام عيل :من ألزم قلبه فكرا ،ولسانه الذكر ،مأل اهلل قلبه
إيامنا ورمحة ،ونورا وحكمة(.)5
[احلديث ]2461 :قال اإلمام عيل :الذكر هداية العقول ،وتبرصة النفوس(.)6
[احلديث ]2462 :قال اإلمام عيل :من ذكر اهلل استبرص(.)7
[احلديث ]2463 :قال اإلمام عيل :من عمر قلبه بدوام الذكر ،حسنت أفعاله يف
الرس واجلهر(.)8
[احلديث ]2464 :قال اإلمام عيل :الذكر مفتاح األنس(.)9
[احلديث ]2465 :قال اإلمام عيل :ذاكر اهلل مؤانسه(.)10
[احلديث ]2466 :قال اإلمام عيل :إذا رأيت اهلل سبحانه يؤنسك بذكره ،فقد
أحبك(.)11

( )1هنج البالغة :الكتاب 31؛ كنز العامل168/16 :عن وكيع

( )6غرر احلكم :ح .1403

والعسكري يف املواعظ.

( )7غرر احلكم :ح .7800

( )2غرر احلكم :ح .2536

( )8غرر احلكم :ح .8872

( )3غرر احلكم :ح .5144

( )9حلية األولياء.165/6 :

( )4غرر احلكم :ح .4631

( )10غرر احلكم :ح .5160

( )5إرشاد القلوب :ص .100

( )11غرر احلكم :ح .4040
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[احلديث ]2467 :قال اإلمام عيل يف دعائه :نسأل اهلل منازل الشهداء ،ومعايشة
السعداء ،ومرافقة األنبياء(.)1
[احلديث ]2468 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن محدتك فبمواهبك ،وإن
جمدتك فبمرادك ،وإن قدستك فبقوتك ،وإن هللتك فبقدرتك ،وإن نظرت فإىل رمحتك،
وإن عضضت فعىل نعمتك(.)2
[احلديث ]2469 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إنه من مل يشغله الولوع بذكرك،
ومل يزوه السفر بقربك ،كانت حياته عليه ميتة ،وميتته عليه حرسة(.)3
[احلديث ]2470 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،تناهت أبصار الناظرين إليك
برسائر القلوب ،وطالعت أصغى السامعي لك نجيات الصدور ،فلم يلق أبصارهم ر ٌد
دون ما يريدون ،هتكت بينك وبينهم حجب الغفلة ،فسكنوا يف نورك ،وتنفسوا بروحك،
فصارت قلوهبم مغارس هليبتك ،وأبصارهم مآكف لقدرتك ،وقربت أرواحهم من
قدسك ،فجالسوا اسمك بوقار املجالسة وخضوع املخاطبة ،فأقبلت إليهم إقبال الشفيق،
وأنصت هلم إنصات الرفيق ،وأجبتهم إجابات األحباء ،وناجيتهم مناجاة األخالء ،فبلغ
يب املحل الذي إليه وصلوا ،وانقلني من ذكري إىل ذكرك ،وال ترتك بيني وبي ملكوت عزك
بابا إالفتحته ،وال حجابا من حجب الغفلة إالهتكته ،حتى تقيم روحي بي ضياء عرشك،
قدير(.)4
وجتعل هلا مقاما نصب نورك ،إنك عىل كل يشء ٌ

( )1هنج البالغة :اخلطبة  ،23غرر احلكم.7 189/6 :

( )3بحار األنوار 94/94 :نقال عن الكتاب العتيق الغروي.

( )2بحار األنوار 94/94 :نقال عن الكتاب العتيق الغروي.

( )4بحار األنوار 94/94 :نقال عن الكتاب العتيق الغروي.
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[احلديث ]2471 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،ما أوحش طريقا ال يكون رفيقي
فيه أميل فيك ،وأبعد سفرا ال يكون رجائي منه دلييل منك ،خاب من اعتصم بحبل غريك،
وضعف ركن من استند إىل غري ركنك(.)1
[احلديث ]2472 :قال اإلمام عيل يف دعائه :يا معلم مؤمليه األمل فيذهب عنهم
كآبة الوجل ،ال حترمني صالح العمل ،واكألين كالءة من فارقته احليل ،فكيف يلحق
مؤمليك ذل الفقر ،وأنت الغني عن مضار املذنبي(.)2
[احلديث ]2473 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن كل حالوة منقطع ٌة ،وحالوة
اإليامن تزداد حالوهتا اتصاال بك ،إهلي ،وإن قلبي قد بسط أمله فيك ،فأذقه من حالوة
قدير(.)3
بسطك إياه البلوغ ملا أمل ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2474 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،أسألك ـ مسألة من يعرفك كنه
معرفتك ـ من كل خري ينبغي للمؤمن أن يسلكه ،وأعوذ بك من كل رش وفتنة أعذت هبا
قدير(.)4
أحباءك من خلقك ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2475 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،أسألك مسألة املسكي الذي قد
حتري يف رجاه ،فال جيد ملجأ وال مسندا يصل به إليك ،وال يستدل به عليك إالبك،
وبأركانك ومقاماتك التي ال تعطيل هلا منك ،فأسألك باسمك الذي ظهرت به خلاصة
أوليائك ،فوحدوك وعرفوك فعبدوك بحقيقتك ،أن تعرفني نفسك ،ألقر لك بربوبيتك

( )1بحار األنوار 94/94 :نقال عن الكتاب العتيق الغروي.

( )3بحار األنوار 94/94 :نقال عن الكتاب العتيق الغروي.

( )2بحار األنوار 94/94 :نقال عن الكتاب العتيق الغروي.

( )4بحار األنوار 94/94 :نقال عن الكتاب العتيق الغروي.
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عىل حقيقة اإليامن بك ،وال جتعلني يا إهلي ،ممن يعبد االسم دون املعنى ،واحلظني بلحظة
قدير(.)1
من حلظاتك ،تنور هبا قلبي بمعرفتك خاصة ،ومعرفة أوليائك ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2476 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم اسمع دعائي إذا دعوتك،
واسمع ندائي إذا ناديتك ،وأقبل عيل إذا ناجيتك ،فقد هربت إليك ،ووقفت بي يديك،
مستكينا لك مترضعا إليك ،راجيا ملا لديك ،تراين وتعلم ما يف نفيس ،وخترب حاجتي وتعرف
ضمريي ،وال خيفى عليك أمر منقلبي ومثواي ،وما أريد أن ابدئ به من منطقي ،وأتفوه به
من طلبتي ،وأرجوه لعافيتي ،وقد جرت مقاديرك عيل يا سيدي فيام يكون مني إىل آخر
عمري ،من رسيريت وعالنيتي ،وبيدك ال بيد غريك زياديت ونقيص ،ونفعي ورضي(.)2
[احلديث ]2477 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن حرمتني فمن ذا الذي
يرزقني؟ ،وإن خذلتني فمن ذا الذي ينرصين؟(.)3
[احلديث ]2478 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،أعوذ بك من غضبك وحلول
سخطك(.)4
[احلديث ]2479 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن كنت غري مستأهل لرمحتك
فأنت ٌ
أهل أن جتود عيل بفضل سعتك(.)5
[احلديث ]2480 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،كأ ين بنفيس واقف ٌة بي يديك،
وقد أظلها حسن توكيل عليك ،ففعلت ما أنت أهله ،وتغمدتني بعفوك(.)6

( )4اإلقبال.295/3 :

( )1بحار األنوار 94/94 :نقال عن الكتاب العتيق الغروي.
( )2اإلقبال.295/3 :

( )5اإلقبال.295/3 :

( )3اإلقبال.295/3 :

( )6اإلقبال.295/3 :
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[احلديث ]2481 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن عفوت فمن أوىل منك
بذلك؟ ،وإن كان قد دنا أجيل ومل يدنني منك عميل ،فقد جعلت اإلقرار بالذنب إليك
وسيلتي(.)1
[احلديث ]2482 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،قد جرت عىل نفيس يف النظر هلا،
فلها الويل إن مل تغفر هلا(.)2
[احلديث ]2483 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،مل يزل برك عيل أيام حيايت ،فال
تقطع برك عني يف ممايت(.)3
[احلديث ]2484 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،كيف آيس من حسن نظرك ِل
بعد ممايت ،وأنت مل تولني إالاجلميل يف حيايت؟(.)4
[احلديث ]2485 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي تول من أمري ما أنت أهله ،وعد
عيل بفضلك عىل مذنب قد غمره جهله(.)5
[احلديث ]2486 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،قد سرتت عيل ذنوبا يف الدنيا،
وأنا أحوج إىل سرتها عيل منك يف األخرى ..إهلي قد أحسنت إِل إذ مل تظهرها ألحد من
عبادك الصاحلي ،فال تفضحني يوم القيامة عىل رؤوس األشهاد(.)6
[احلديث ]2487 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،جودك بسط أميل ،وعفوك أفضل
من عميل ،إهلي فرسين بلقائك يوم تقيض فيه بي عبادك(.)7

( )1اإلقبال.295/3 :

( )5اإلقبال.295/3 :

( )2اإلقبال.295/3 :

( )6اإلقبال.295/3 :

( )3اإلقبال.295/3 :

( )7اإلقبال.295/3 :

( )4اإلقبال.295/3 :
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[احلديث ]2488 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،اعتذاري إليك اعتذار من مل
يستغن عن قبول عذره ،فاقبل عذري يا أكرم من اعتذر إليه املسيؤون(.)1
[احلديث ]2489 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،ال ترد حاجتي ،وال ختيب
طمعي ،وال تقطع منك رجائي وأميل(.)2
[احلديث ]2490 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،لو أردت هواين مل هتدين ،ولو
أردت فضيحتي مل تعافني(.)3
[احلديث ]2491 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،ما أظنك تردين يف حاجة قد
أفنيت عمري يف طلبها منك ،إهلي فلك احلمد أبدا أبدا دائام رسمدا ،يزيد وال يبيد كام حتب
وترض(.)4
[احلديث ]2492 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن أخذتني بجرمي أخذتك
بعفوك ،وإن أخذتني بذنويب أخذتك بمغفرتك ،وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أ ين
أحبك(.)5
[احلديث ]2493 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن كان صغر يف جنب طاعتك
عميل فقد كرب يف جنب رجائك أميل(.)6
[احلديث ]2494 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،كيف أنقلب من عندك باخليبة
حمروما ،وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما؟(.)7

( )1اإلقبال.295/3 :

( )5اإلقبال.295/3 :

( )2اإلقبال.295/3 :

( )6اإلقبال.295/3 :

( )3اإلقبال.295/3 :

( )7اإلقبال.295/3 :

( )4اإلقبال.295/3 :
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[احلديث ]2495 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،وقد أفنيت عمري يف رشة السهو
عنك ،وأبليت شبايب يف سكرة التباعد منك ،إهلي ،فلم أستيقظ أيام اغرتاري بك ،وركوين
ٌ
متوسل بكرمك إليك..
قائم بي يديك،
إىل سبيل سخطك ..إهلي ،وأنا عبدك وابن عبدكٌ ،
إهلي ،أنا عبدٌ أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك ،وأطلب العفو
نعت لكرمك(.)1
منك إذ العفو ٌ
[احلديث ]2496 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،مل يكن ِل ٌ
حول فأنتقل به عن
معصيتك إاليف وقت أيقظتني ملحبتك ،وكام أردت أن أكون كنت ،فشكرتك بإدخاِل يف
كرمك ،ولتطهري قلبي من أوساخ الغفلة عنك(.)2
[احلديث ]2497 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،انظر إِل نظر من ناديته فأجابك،
واستعملته بمعونتك فأطاعك ،يا قريبا ال يبعد عن املغرت به ،ويا جوادا ال يبخل عمن رجا
ثوابه(.)3
[احلديث ]2498 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،هب ِل قلبا يدنيه منك شوقه،
ولسانا يرفع إليك صدقه ،ونظرا يقربه منك حقه(.)4
[احلديث ]2499 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن من تعرف بك غري جمهول،
ومن الذ بك غري خمذول ،ومن أقبلت عليه غري مملول(.)5

( )1اإلقبال.295/3 :

( )4اإلقبال.295/3 :

( )2اإلقبال.295/3 :

( )5اإلقبال.295/3 :

( )3اإلقبال.295/3 :
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ملستنري ،وإن
[احلديث ]2500 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن من انتهج بك
ٌ
ملستجري ،وقد لذت بك يا إهلي فال ختيب ظني من رمحتك ،وال حتجبني عن
من اعتصم بك
ٌ
رأفتك(.)1
[احلديث ]2501 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،أقمني يف أهل واليتك مقام رجاء
الزيادة من حمبتك ..إهلي ،وأهلمني وهلا بذكرك إىل ذكرك ،واجعل مهتي يف روح نجاح
أسامئك وحمل قدسك(.)2
[احلديث ]2502 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،بك عليك إال أحلقتني بمحل
أهل طاعتك ،واملثوى الصالح من مرضاتك ،فإين ال أقدر لنفيس دفعا ،وال أملك هلا
نفعا(.)3
[احلديث ]2503 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،أنا عبدك الضعيف املذنب،
ومملوكك املعيب ،فال جتعلني ممن رصفت عنه وجهك ،وحجبه سهوه عن عفوك(.)4
[احلديث ]2504 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،هب ِل كامل االنقطاع إليك ،وأنر
أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك ،حتى خترق أبصار القلوب حجب النور ،فتصل إىل معدن
العظمة ،وتصري أرواحنا معلقة بعز قدسك(.)5
[احلديث ]2505 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،اجعلني ممن ناديته فأجابك،
والحظته فصعق جلاللك ،فناجيته رسا وعمل لك جهرا(.)6

( )1اإلقبال.295/3 :

( )4اإلقبال.295/3 :

( )2اإلقبال.295/3 :

( )5اإلقبال.295/3 :

( )3اإلقبال.295/3 :

( )6اإلقبال.295/3 :
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[احلديث ]2506 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،مل أسلط عىل حسن ظني قنوط
اإلياس ،وال انقطع رجائي من مجيل كرمك(.)1
[احلديث ]2507 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن كانت اخلطايا قد أسقطتني
لديك فاصفح عني بحسن توكيل عليك(.)2
[احلديث ]2508 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن حطتني الذنوب من مكارم
لطفك ،فقد نبهني اليقي إىل كرم عطفك(.)3
[احلديث ]2509 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن أنامتني الغفلة عن االستعداد
للقائك ،فقد نبهتني املعرفة بكرم آالئك(.)4
[احلديث ]2510 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،إن دعاين إىل النار عظيم عقابك،
فقد دعاين إىل اجلنة جزيل ثوابك(.)5
[احلديث ]2511 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،فلك أسأل ،وإليك أبتهل
وأرغب ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن جتعلني ممن يديم ذكرك ،وال ينقض عهدك،
وال يغفل عن شكرك ،وال يستخف بأمرك(.)6
[احلديث ]2512 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،أحلقني بنور عزك األهبج ،فأكون
لك عارفا ،وعن سواك منحرفا ،ومنك خائفا مراقبا ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،وصىل اهلل عىل
حممد رسوله وآله الطاهرين وسلم تسليام كثريا(.)7

( )1اإلقبال.295/3 :

( )5اإلقبال.295/3 :

( )2اإلقبال.295/3 :

( )6اإلقبال.295/3 :

( )3اإلقبال.295/3 :

( )7اإلقبال.295/3 :

( )4اإلقبال.295/3 :
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[احلديث ]2513 :قال اإلمام عيل يف دعائه :إهلي ،لك أسأل وإليك أبتهل وأرغب،
أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن جتعلني ممن يديم ذكرك ،وال ينقض عهدك(.)1
[احلديث ]2514 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إنك آنس اآلنسي ألوليائك،
وأحرضهم بالكفاية للمتوكلي عليك ،تشاهدهم يف رسائرهم ،وتطلع عليهم يف ضامئرهم،
وتعلم مبلغ بصائرهم ،فأرسارهم لك مكشوف ٌة ،وقلوهبم إليك ملهوف ٌة ،إن أوحشتهم
الغربة آنسهم ذكرك ،وإن صبت عليهم املصائب جلؤوا إىل االستجارة بك ،علام بأن أزمة
األمور بيدك ،ومصادرها عن قضائك ..اللهم إن فههت عن مسألتي أو عميت عن طلبتي
فدلني عىل مصاحلي ،وخذ بقلبي إىل مراشدي ،فليس ذلك بنكر من هداياتك ،وال ببدع
من كفاياتك ،اللهم امحلني عىل عفوك وال حتملني عىل عدلك(.)2
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]2515 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :موالي ،بذكرك عاش قلبي،
وبمناجاتك بردت أمل اخلوف عني(.)3
[احلديث ]2516 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اجعل نفيس مطمئنة بقدرك،
راضية بقضائك ،مولعة بذكرك ودعائك ،حمبة لصفوة أوليائك ،حمبوبة يف أرضك وسامئك،
صابرة عىل نزول بالئك ،شاكرة لفواضل نعامئك ،ذاكرة لسوابغ آالئك ،مشتاقة إىل فرحة
لقائك ،متزودة التقوى ليوم جزائك ،مستنة بسنن أوليائك ،مفارقة ألخالق أعدائك،
مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك(.)4

( )1اإلقبال.299/3 :

( )3تنبيه الغافلي :ص 471؛ بحار األنوار.60/21 :

( )2هنج البالغة :اخلطبة .227

( )4كامل الزيارات :ص  ،93 92مصباح املتهجد :ص .738

581

[احلديث ]2517 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إن قلوب املخبتي إليك
واهل ٌة ،وسبل الراغبي إليك شارع ٌة ،وأعالم القاصدين إليك واضح ٌة ،وأفئدة العارفي
منك فازع ٌة ،وأصوات الداعي إليك صاعدةٌ ،وأبواب اإلجابة هلم مفتح ٌة ،ودعوة من
ناجاك مستجاب ٌة ،وتوبة من أناب إليك مقبول ٌة ،وعربة من بكى من خوفك مرحوم ٌة،
واإلعانة ملن استعان بك موجود ٌة ،واإلغاثة ملن استغاث بك مبذول ٌة ،وعداتك لعبادك
منجزةٌ ،وزلل من استقالك مقال ٌة ،وأعامل العاملي لديك حمفوظ ٌة ،وأرزاقك إىل اخلالئق
من لدنك نازل ٌة ،وعوائد املزيد هلم متواترةٌ ،وذنوب املستغفرين مغفورةٌ ،وحوائج خلقك
عندك مقضي ٌة ،وجوائز السائلي عندك موفرةٌ ،وعوائد املزيد إليهم واصل ٌة ،وموائد
املستطعمي معدةٌ ،ومناهل الظامء لديك مرتع ٌة ،اللهم فاستجب دعائي ،واقبل ثنائي،
وأعطني جزائي ،وامجع بيني وبي أوليائي ،إنك وِل نعامئي ،ومنتهى رجائي ،وغاية مناي
يف منقلبي ومثواي(.)1
[احلديث ]2518 :عن أيب محزة ،قال :رأيت اإلمام السجاد يف فناء الكعبة يف الليل
وهو يصيل ،فأطال القيام حتى جعل مرة يتوكأ عىل رجله اليمنى ،ومرة عىل رجله اليرسى،
ثم سمعته يقول بصوت كأنه باك :يا سيدي تعذبني وحبك يف قلبي؟ أما وعزتك لئن فعلت
لتجمعن بيني وبي قوم طاملا عاديتهم فيك(.)2
[احلديث ]2519 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم نبهني لذكرك يف أوقات
الغفلة ،واستعملني بطاعتك يف أيام املهلة ،واهنج ِل إىل حمبتك سبيال سهلة ،أكمل ِل هبا
خري الدنيا واآلخرة(.)3

( )1كامل الزيارات :ص  ،93 92مصباح املتهجد :ص .738

( )3الصحيفة السجادية :ص.87

( )2الكايف.579/2 :
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[احلديث ]2520 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي ،اجعلنا من الذين توشحت
أشجار الشوق إليك يف حدائق صدورهم ،وأخذت لوعة حمبتك بمجامع قلوهبم ،فهم إىل
أوكار األفكار يأوون ،ويف رياض القرب واملكاشفة يرتعون ،ومن حياض املحبة بكأس
املالطفة يكرعون ،ورشايع املصافاة يردون(.)1
[احلديث ]2521 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املحبي :إهلي ،من ذا الذي ذاق
حالوة حمبتك فرام منك بدال ،ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حوال ،إهلي فاجعلنا
ممن اصطفيته لقربك وواليتك ،وأخلصته لودك وحمبتك ،وشوقته إىل لقائك ،ورضيته
بقضائك ،ومنحته بالنظر إىل وجهك ،وحبوته برضاك ،وأعذته من هجرك وقالك ،وبوأته
مقعد الصدق يف جوارك ،وخصصته بمعرفتك ،وأهلته لعبادتك ،وهيمته إلرادتك،
واجتبيته ملشاهدتك ،وأخليت وجهه لك ،وفرغت فؤاده حلبك ،ورغبته فيام عندك ،وأهلمته
ذكرك ،وأوزعته شكرك ،وشغلته بطاعتك ،وصريته من صاحلي بريتك ،واخرتته
ملناجاتك ،وقطعت عنه كل يشء يقطعه عنك(.)2
[احلديث ]2522 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املحبي :اللهم اجعلنا ممن دأهبم
االرتياح إليك واحلني ،ودهرهم الزفرة واألني ،جباههم ساجد ٌة لعظمتك ،وعيوهنم
ساهر ٌة يف خدمتك ،ودموعهم سائل ٌة من خشيتك ،وقلوهبم متعلق ٌة بمحبتك ،وأفئدهتم
منخلع ٌة من مهابتك(.)3
[احلديث ]2523 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املحبي :إهلي ،يا من أنوار قدسه
ألبصار حمبيه رائق ٌة ،وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شائق ٌة ،يا منى قلوب املشتاقي ،ويا

( )1بحار األنوار.150/94 :
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غاية آمال املحبي ،أسألك حبك وحب من حيبك وحب كل عمل يوصلني إىل قربك ،وأن
جتعلك أحب إِل مما سواك ،وأن جتعل حبي إياك قائدا إىل رضوانك ،وشوقي إليك ذائدا
عن عصيانك ،وامنن بالنظر إليك عيل ،وانظر بعي الود والعطف إِل ،وال ترصف عني
وجهك ،واجعلني من أهل اإلسعاد واحلظوة عندك ،يا جميب يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]2524 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم بلغ بإيامين أكمل اإليامن،
واجعل يقيني أفضل اليقي ،وانته بنيتي إىل أحسن النيات ،وبعميل إىل أحسن األعامل(.)2
[احلديث ]2525 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم وفر بلطفك نيتي ،وصحح
بام عندك يقيني ،واستصلح بقدرتك ما فسد مني(.)3
[احلديث ]2526 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اكفني ما يشغلني االهتامم
به ،واستعملني بام تسأ لني غدا عنه ،واستفرغ أيامي فيام خلقتني له ،وأغنني وأوسع عيل
يف رزقك ،وال تفتني بالنظر ،وأعزين وال تبتلني بالكرب ،وعبدين لك وال تفسد عباديت
بالعجب ،وأجر للناس عىل يدي اخلري ،وال متحقه باملن ،وهب ِل معاِل األخالق،
واعصمني من الفخر(.)4
[احلديث ]2527 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم ال ترفعني يف الناس درجة
إالحططتني عند نفيس مثلها ،وال حتدث ِل عزا ظاهرا إالأحدثت ِل ذلة باطنة عند نفيس
بقدرها(.)5

( )1بحار األنوار.148/94 :
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[احلديث ]2528 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم متعني هبدى صالح ال
أستبدل به ،وطريقة حق ال أزيغ عنها ،ونية رشد ال أشك فيها ،وعمرين ما كان عمري بذلة
يف طاعتك ،فإذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إِل ،أو
يستحكم غضبك عيل(.)1
[احلديث ]2529 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم ال تدع خصلة تعاب مني إال
أصلحتها ،وال عائبة أؤنب هبا إالحسنتها ،وال أكرومة يف ناقصة إالأمتمتها(.)2
[احلديث ]2530 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أبدلني من بغضة أهل الشنآن
املحبة ،ومن حسد أهل البغي املودة ،ومن ظنة أهل الصالح الثقة ،ومن عداوة األدني
الوالية ،ومن عقوق ذوي األرحام املربة ،ومن خذالن األقربي النرصة ،ومن حب املدارين
تصحيح املقة ،ومن رد املالبسي كرم العرشة ،ومن مرارة خوف الظاملي حالوة األمنة(.)3
[احلديث ]2531 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اجعل ِل يدا عىل من ظلمني،
ولسانا عىل من خاصمني ،وظفرا بمن عاندين ،وهب ِل مكرا عىل من كايدين ،وقدرة عىل
من اضطهدين ،وتكذيبا ملن قصبني ،وسالمة ممن توعدين ،ووفقني لطاعة من سددين،
ومتابعة من أرشدين(.)4
[احلديث ]2532 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم سددين ألن أعارض من
غشني بالنصح ،وأجزي من هجرين بالرب ،وأثيب من حرمني بالبذل ،وأكايف من قطعني
بالصلة ،وأخالف من اغتابني إىل حسن الذكر ،وأن أشكر احلسنة ،وأغيض عن السيئة(.)5
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[احلديث ]2533 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم حلني بحلية الصاحلي،
وألبسني زينة املتقي يف بسط العدل ،وكظم الغيظ ،وإطفاء النائرة ،وضم أهل الفرقة،
وإصال ح ذات البي ،وإفشاء العارفة ،وسرت العائبة ،ولي العريكة ،وخفض اجلناح،
وحسن السرية ،وسكون الريح ،وطيب املخالقة ،والسبق إىل الفضيلة ،وإيثار التفضل،
وترك التعيري ،واإلفضال عىل غري املستحق ،والقول باحلق وإن عز ،واستقالل اخلري وإن
كثر من قوِل وفعيل ،واستكثار الرش وإن قل من قوِل وفعيل ،وأكمل ذلك ِل بدوام الطاعة،
ولزوم اجلامعة ،ورفض أهل البدع ،ومستعميل الرأي املخرتع(.)1
[احلديث ]2534 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اجعل أوسع رزقك عيل إذا
كربت ،وأقوى قوتك يف إذا نصبت ،وال تبتليني بالكسل عن عبادتك ،وال العمى عن
سبيلك ،وال بالتعرض خلالف حمبتك ،وال جمامعة من تفرق عنك ،وال مفارقة من اجتمع
إليك(.)2
[احلديث ]2535 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اجعلني أصول بك عند
الرضورة ،وأسألك عند احلاجة ،وأترضع إليك عند املسكنة ،وال تفتني باالستعانة بغريك
إذا اضطررت ،وال باخلضوع لسؤال غريك إذا افتقرت ،وال بالترضع إىل من دونك إذا
رهبت ،فأستحق بذلك خذالنك ومنعك وإعراضك ،يا أرحم الرامحي(.)3
[احلديث ]2536 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اجعل ما يلقي الشيطان يف
روعي ـ من التمني والتظني واحلسد ـ ذكرا لعظمتك ،وتفكرا يف قدرتك ،وتدبريا عىل
عدوك ،وما أجرى عىل لساين ـ من لفظة فحش أو هجر ،أو شتم عرض ،أو شهادة باطل،
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أو اغتياب مؤمن غائب ،أو سب حارض ،وما أشبه ذلك ـ نطقا باحلمد لك ،وإغراقا يف الثناء
عليك ،وذهابا يف متجيدك ،وشكرا لنعمتك ،واعرتافا بإحسانك ،وإحصاء ملننك(.)1
مطيق للدفع
[احلديث ]2537 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم ال أظلمن وأنت ٌ
عني ،وال أظلمن وأنت القادر عىل القبض مني ،وال أضلن وقد أمكنتك هدايتي ،وال
أفتقرن ومن عندك وسعي ،وال أطغي ومن عندك وجدي(.)2
[احلديث ]2538 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إىل مغفرتك وفدت ،وإىل
عفوك قصدت ،وإىل جتاوزك اشتقت ،وبفضلك وثقت ،وليس عندي ما يوجب ِل
مغفرتك ،وال يف عميل ما أستحق به عفوك ،وما ِل بعد أن حكمت عىل نفيس إالفضلك،
فصل عىل حممد وآله ،وتفضل عيل(.)3
[احلديث ]2539 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أنطقني باهلدى ،وأهلمني
التقوى ،ووفقني للتي هي أزكى ،واستعملني بام هو أرض(.)4
[احلديث ]2540 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اسلك يب الطريقة املثىل،
واجعلني عىل ملتك أموت وأحيا(.)5
[احلديث ]2541 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم متعني باالقتصاد ،واجعلني
من أهل السداد ،ومن أدلة الرشاد ،ومن صاحلي العباد ،وارزقني فوز املعاد وسالمة
املرصاد(.)6
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[احلديث ]2542 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم خذ لنفسك من نفيس ما
خيلصها ،وأبق لنفيس من نفيس ما يصلحها ،فإن نفيس هالك ٌة أو تعصمها(.)1
[احلديث ]2543 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أنت عديت إن حزنت ،وأنت
صالح،
خلف ،وملا فسد
ٌ
منتجعي إن حرمت ،وبك استغاثتي إن كرثت وعندك مما فات
ٌ
تغيري ،فامنن عيل قبل البالء بالعافية ،وقبل الطلب باجلدة ،وقبل الضالل
وفيام أنكرت
ٌ
بالرشاد ،واكفني مؤونة معرة العباد ،وهب ِل أمن يوم املعاد ،وامنحني حسن اإلرشاد(.)2
[احلديث ]2544 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم ادرأ عني بلطفك ،واغذين
بنعمتك ،وأصلحني بكرمك ،وداوين بصنعك ،وأظلني يف ذراك ،وجللني رضاك ،ووفقني
إذا اشتكلت عيل األمور ألهداها ،وإذا تشاهبت األعامل ألزكاها ،وإذا تناقضت امللل
ألرضاها(.)3
[احلديث ]2545 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم توجني بالكفاية ،وسمني
حسن الوالية ،وهب ِل صدق اهلداية ،وال تفتني بالسعة ،وامنحني حسن الدعة ،وال جتعل
عيِش كدا كدا ،وال ترد دعائي عيل ردا ،فإين ال أجعل لك ضدا ،وال أدعو معك ندا(.)4
[احلديث ]2546 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم امنعني من الرسف ،وحصن
رزقي من التلف ،ووفر ملكتي بالربكة فيه ،وأصب يب سبيل اهلداية للرب فيام انفق منه(.)5
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[احلديث ]2547 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اكفني مؤونة االكتساب،
وارزقني من غري احتساب ،فال أشتغل عن عبادتك بالطلب ،وال أحتمل إرص تبعات
املكسب(.)1
[احلديث ]2548 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اطلبني بقدرتك ما أطلب،
وأجرين بعزتك مما أرهب(.)2
[احلديث ]2549 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم صن وجهي باليسار ،وال
تبتذل جاهي باإلقتار ،فأسرتزق أهل رزقك ،وأستعطي رشار خلقك ،فأفتتن بحمد من
أعطاين ،وابتىل بذم من منعني ،وأنت من دوهنم وِل اإلعطاء واملنع(.)3
[احلديث ]2550 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم ارزقني صحة يف عبادة،
وفراغا يف زهادة ،وعلام يف استعامل ،وورعا يف إمجال(.)4
[احلديث ]2551 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اختم بعفوك أجيل ،وحقق
يف رجاء رمحتك أميل ،وسهل إىل بلوغ رضاك سبيل ،وحسن يف مجيع أحواِل عميل(.)5
[احلديث ]2552 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم نبهني لذكرك يف أوقات
الغفلة ،واستعملني بطاعتك يف أيام املهلة ،واهنج ِل إىل حمبتك سبيال سهلة ،أكمل ِل هبا
خري الدنيا واآلخرة(.)6
[احلديث ]2553 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة الذاكرين :إهلي ،لوال الواجب من
قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك ،عىل أن ذكري لك بقدري ال بقدرك ،وما عسى أن
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يبلغ مقداري حتى أجعل حمال لتقديسك؟ ،ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك عىل
ألسنتنا ،وإذنك لنا بدعائك وتنزُّيك وتسبيحك(.)1
[احلديث ]2554 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة الذاكرين :إهلي ،فأهلمنا ذكرك يف
اخلأل واملأل والليل والنهار ،واإلعالن واإلرسار ،ويف الرساء والرضاء ،وآنسنا بالذكر
اخلفي ،واستعملنا بالعمل الزكي ،والسعي املريض ،وجازنا بامليزان الويف(.)2
[احلديث ]2555 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة الذاكرين :إهلي ،بك هامت
القلوب الواهلة ،وعىل معرفتك مجعت العقول املتباينة ،فال تطمئن القلوب إالبذكراك ،وال
تسكن النفوس إالعند رؤياك ،أنت املسبح يف كل مكان ،واملعبود يف كل زمان ،واملوجود
يف كل أوان ،واملدعو بكل لسان ،واملعظم يف كل جنان ،وأستغفرك من كل لذة بغري ذكرك،
ومن كل راحة بغري أنسك ،ومن كل رسور بغري قربك ،ومن كل شغل بغري طاعتك(.)3
[احلديث ]2556 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة الذاكرين :إهلي ،أنت قلت وقولك
احلقَ ﴿ :يا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا ا ْذ ُك ُروا اهللََّ يذك ًْرا كَثي ًريا﴾ [األحزاب ،]41 :وقلت وقولك احلق:
وين َأ ْذ ُكر ُكم و ْاش ُكروا يِل و َال َت ْك ُفر ي
﴿ َفا ْذ ُك ُر ي
ون﴾ [البقرة ،]152 :فأمرتنا بذكرك ،ووعدتنا عليه
َ
ْ ْ َ
ُ
ُ
أن تذكرنا ترشيفا لنا وتفخيام وإعظاما؛ وها نحن ذاكروك كام أمرتنا ،فأنجز لنا ما وعدتنا،
يا ذاكر الذاكرين ،ويا أرحم الرامحي(.)4
[احلديث ]2557 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املريدين :سبحانك ما أضيق
الطرق عىل من مل تكن دليله ،وما أوضح احلق عند من هديته سبيله(.)5

( )1بحار األنوار.151/94 :
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[احلديث ]2558 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املريدين :إهلي ،اسلك بنا سبل
الوصول إليك ،وسرينا يف أقرب الطرق للوفود عليك ،قرب علينا البعيد ،وسهل علينا
العسري الشديد ،وأحلقنا بالعباد الذين هم بالبدار إليك يسارعون ،وبابك عىل الدوام
يطرقون ،وإياك يف الليل يعبدون ،وهم من هيبتك مشفقون ،الذين صفيت هلم املشارب،
وبلغتهم الرغائب ،وأنجحت هلم املطالب ،وقضيت هلم من وصلك املآرب ،ومألت هلم
ضامئرهم من حبك ،ورويتهم من صايف رشبك ،فبك إىل لذيذ مناجاتك وصلوا ،ومنك
أقىص مقاصدهم حصلوا ،فيا من هو عىل املقبلي عليه ٌ
مقبل ،وبالعطف عليهم عائدٌ
ٌ
عطوف ،أسألك أن
ٌ
رؤوف ،وبجذهبم إىل بابه ودو ٌد
ٌ
مفضل ،وبالغافلي عن ذكره رحي ٌم
جتعلني من أوفرهم منك حظا ،وأعالهم عندك منزال ،وأجزهلم من ودك قسام ،وأفضلهم
يف معرفتك نصيبا ،فقد انقطعت إليك مهتي ،وانرصفت نحوك رغبتي ،فأنت ال غريك
مرادي ،ولك ال لسواك سهري وسهادي ،ولقاؤك قرة عيني ،ووصلك منى نفيس ،وإليك
شوقي ،ويف حمبتك وهلي ،وإىل هواك صبابتي ،ورضاك بغيتي ،ورؤيتك حاجتي ،وجوارك
طلبتي ،وقربك غاية سؤِل ،ويف مناجاتك أنيس وراحتي ،وعندك دواء علتي وشفاء غلتي،
وبرد لوعتي وكشف كربتي ،فكن أنييس يف وحشتي ،ومقيل عثريت ،وغافر زلتي ،وقابل
توبتي ،وجميب دعويت ،ووِل عصمتي ،ومغني فاقتي ،وال تقطعني عنك ،وال تبعدين منك،
يا نعيمي وجنتي ،ويا دنياي وآخريت(.)1
[احلديث ]2559 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املفتقرين :إهلي ،كرسي ال جيربه
إال لطفك وحنانك ،وفقري ال يغنيه إال عطفك وإحسانك ،وروعتي ال يسكنها إال أمانك،

( )1بحار األنوار.147/94 :
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وذلتي ال يعزها إال سلطانك ،وأمنيتي ال يبلغنيها إال فضلك ،وخلتي ال يسدها إال طولك،
وحاجتي ال يقضيها غريك ،وكريب ال يفرجها سوى رمحتك ،ورضي ال يكشفه غري رأفتك،
وغلتي ال يربدها إال وصلك ،ولوعتي ال يطفئها إال لقاؤك ،وشوقي إليك ال يبله إال النظر
إىل وجهك ،وقراري ال يقر دون دنوي منك ،وهلفتي ال يردها إال روحك ،وسقمي ال
يشفيه إال طبك ،وغمي ال يزيله إال قربك ،وجرحي ال يربئه إال صفحك ،ورين قلبي ال
جيلوه إال عفوك ،ووسواس صدري ال يزحيه إال أمرك(.)1
[احلديث ]2560 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املفتقرين :يا منتهى أمل اآلملي،
ويا غاية سؤل السائلي ،ويا أقىص طلبة الطالبي ،ويا أعىل رغبة الراغبي ،ويا وِل
الصاحلي ،ويا أمان اخلائفي ،ويا جميب املضطرين ،ويا ذخر املعدمي ،ويا كنز البائسي ،ويا
غياث املستغيثي ،ويا قايض حوائج الفقراء واملساكي ،ويا أكرم األكرمي ،ويا أرحم
الرامحي ،لك ختضعي وسؤاِل ،وإليك ترضعي وابتهاِل ،أسألك أن تنيلني من روح
متعرض،
واقف ،ولنفحات برك
ٌ
رضوانك ،وتديم عيل نعم امتنانك ،وها أنا بباب كرمك
ٌ
ٌ
متمسك(.)2
معتصم ،وبعروتك الوثقى
وبحبلك الشديد
ٌ
[احلديث ]2561 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املفتقرين :إهلي ،ارحم عبدك
الذليل ذا اللسان الكليل ،والعمل القليل ،وامنن عليه بطولك اجلزيل ،واكنفه حتت ظلك
الظليل ،يا كريم يا مجيل ،يا أرحم الرامحي(.)3
[احلديث ]2562 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املطيعي هلل :إهلي أهلمنا طاعتك،
وجنبنا معاصيك ،ويرس لنا بلوغ ما نتمنىمن ابتغاء رضوانك ،وأحللنا بحبوبة جنانك،

( )1بحار األنوار.149/94 :

( )3بحار األنوار.149/94 :

( )2بحار األنوار.149/94 :
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واقشع عن بصائرنا سحاب االرتياب ،واكشف عن قلوبنا أغشية املرية واحلجاب ،وأزهق
الباطل عن ضامئرنا ،وأثبت احلق يف رسائرنا ،فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ،ومكدر ٌة
لصفو املنائح واملنن(.)1
[احلديث ]2563 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املطيعي هلل :اللهم امحلنا يف سفن
نجاتك ،ومتعنا بلذيذ مناجاتك ،وأوردنا حياض حبك ،وأذقنا حالوة ودك وقربك،
واجعل جهادنا فيك ،ومهنا يف طاعتك ،وأخلص نياتنا يف معاملتك ،فإنا بك ولك ،وال
وسيلة لنا إليك إالبك(.)2
[احلديث ]2564 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املطيعي هلل :إهلي ،اجعلني من
املصطفي األخيار ،وأحلقني بالصاحلي األبرار ،السابقي إىل املكرمات ،املسارعي إىل
اخلريات ،العاملي للباقيات الصاحلات ،الساعي إىل رفيع الدرجات ،إنك عىل كل يشء
جدير ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)3
قدير ،وباإلجابة
ٌ
ٌ

( )1بحار األنوار.147/94 :

( )3بحار األنوار.147/94 :

( )2بحار األنوار.147/94 :
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معراج االستعاذة والتحصن
املعراج العارش من معارج الذكر والدعاء [معراج االستعاذة والتحصن] ،وإىل هذا
املعراج اإلشارة بام ورد يف القرآن الكريم من أنواع االستعاذة ،ومنها االستعاذة من شياطي
َّاس إي َل يه الن ي ي
َّاس َملي يك الن ي
اإلنس واجلن ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ ُعو ُذ بي َر ِّب الن ي
رش
َّاس م ْن َ ِّ
َّاس يم َن ْي
َّاس ا َّل يذي ُي َو ْس يو ُس ييف ُصدُ ي
اجلن يَّة َوالن ي
ور الن ي
اخلن ي
ا ْل َو ْس َو ي
َّاس﴾ [الناس]6-1 :
اس ْ َ
رض َب
أو االستعاذة من رش الظلمة واملجرمي ،كام قال تعاىل عن امرأة فرعونَ ﴿ :و َ َ
ت في ْرع َْو َن إي ْذ َقا َل ْت َر ِّب ا ْب ين يِل يعنْدَ َك َب ْيتًا ييف ْ
اجلَن يَّة َون َِّجنيي يم ْن
اهللَُّ َم َث ًال لي َّل يذي َن آ َمنُوا ا ْم َر َأ َ
فيرعَو َن وعَملي يه ونَجنيي يمن ا ْل َقو يم ال َّ ي
ظامليَ ﴾ [التحريم]11 :
َ ْ
ْ ْ َ َ َ ِّ
أو غريها من أنواع االستعاذة التي تشمل كل يشء ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ ُعو ُذ بي َر ِّب
ات ييف ا ْلع َق يد و يمن َرش ح ي
َاس ٍق إي َذا و َقب و يمن َرش النَّ َّفا َث ي
ا ْل َف َل يق يمن َرش ما َخ َل َق و يمن َرش غ ي
اس ٍد
ُ َ ْ ِّ َ
ْ ِّ َ
َ َ َ ْ ِّ
َ ْ ِّ
سدَ ﴾ [الفلق]5-1 :
إي َذا َح َ

وقد صنفنا األحاديث الوارد يف الباب إىل صنفي:
أوال ـ ما ورد حول فضل االستعاذة وتأثريها
ثانيا ـ ما ورد من االستعاذات املأثورة
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أوال ـ ما ورد حول فضل االستعاذة وتأثريها
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [فضل
االستعاذة وتأثريها] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من الدعوة إىل االستعاذة،
واإلخبار عن جلوء األنبياء عليه السالم إليها ،كام قال تعاىل عن موسى عليه السالمَ ﴿ :وإي ْذ
َق َال موسى لي َقو يم يه إي َّن اهللََّ ي ْأمر ُكم َأ ْن ت َْذبحوا ب َقر ًة َقا ُلوا َأ َتت ي
َّخ ُذنَا ُهزُ ًوا َق َال َأ ُعو ُذ بياهللَّي َأ ْن َأ ُك َ
ون
ْ
َ ُ َ َ
َ ُُ ْ
ُ َ
يم َن ْ ي ي
اجلاهليَ ﴾ [البقرة]67 :
َ
وقال عن نوح عليه السالمَ ﴿ :ق َال َر ِّب إي ِّين َأ ُعو ُذ بي َك َأ ْن َأ ْس َأ َل َك َما َل ْي َس يِل بي يه يع ْل ٌم
ي
ي
ي
اخل ي ي
ن﴾ [هود]47 :
ارسي َ
َو يإ َّال َتغْف ْر يِل َوت َْر َمحْني َأ ُك ْن م َن ْ َ
ي

ي

ْت تَق ًّيا﴾ [مريم:
الر ْمح يَن من َْك إي ْن ُكن َ
وقال عن مريم عليها السالمَ ﴿ :قا َل ْت إي ِّين َأ ُعو ُذ بي َّ
]18

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]2565 :قال رسول اهلل  :من استعاذ باهلل يف كل يوم عرش مرات ،وكل
اهلل تبارك وتعاىل به ملكا يذب عنه الشيطان ،كام يذب أحدكم الغريب من اإل بل عن
احلوض(.)1
[احلديث ]2566 :قيل لرسول اهلل  :يا نبي اهلل وهل لإلنس شياطي؟! قال:

( )1الفردوس603/3 :؛ مستدرك الوسائل.376/5 :
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نعم ،شياطي اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا(.)1
[احلديث ]2567 :عن أيب أمامة الباهيل ،قال :كان رسول اهلل  إذا دخل يف
الصالة من الليل كرب ثالثا ،وسبح ثالثا ،وهلل ثالثا ،ثم يقول :اللهم إين أعوذ بك من
الشيطان الرجيم ،من مهزه ونفخه ورشكه(.)2
[احلديث ]2568 :قال رسول اهلل  :إذا ختوفت من أحد شيئا فقل :اللهم رب
الساموات السبع ومن فيهن ،ورب العرش العظيم ،ورب جربيل وميكائيل وإرسافيل ،كن
ِل جارا من فالن وأشياعه وأتباعه ،أن يفرطوا عيل أو أن يطغوا عيل أبدا ،عز جارك وجل
ثناؤك ،وال إله إال أنت ،وال حول وال قوة إالبك(.)3
[احلديث ]2569 :قال رسول اهلل  :استعيذوا باهلل تعاىل من العي ،فإن العي
حق(.)4
ٌ
[احلديث ]2570 :عن ابن محيد ،قال :أتيت النبي  فقلت :يا رسول اهلل علمني
تعوذا أتعوذ به ،فأخذ بكتفي فقال :قل :اللهم إين أعوذ بك من رش سمعي ،ومن رش
برصي ،ومن رش لساين ،ومن رش قلبي ،ومن رش منيي(.)5
[احلديث ]2571 :عن عائشة ،أن رسول اهلل  كان يدعو يف الصالة ويقول:
(اللهم إين أعوذ بك من املأثم واملغرم) ،فقال له ٌ
قائل :ما أكثر ما تستعيذ ـ يا رسول اهلل ـ من
املغرم؟ قال :إن الرجل إذا غرم ،حدث فكذب ،ووعد فأخلف(.)6
[احلديث ]2572 :عن عبد اهلل بن عمرو ،أن رسول اهلل  كان يدعو هبؤالء

( )1أمحد ،1 301/8 :النسائي.275/8 :

( )4احلاكم ،239/4 :ابن ماجة.1159/2 :

( )2أمحد.9 277/8 :

( )5الرتمذي ،523/5 :أبو داود.92/2 :

( )3الدعاء للطرباين :ص  323و ،1056املعجم الكبري.15/10 :

( )6البخاري ،844/2 :النسائي 258/8 :و.264
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الكلامت :اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين ،وغلبة العدو ،وشامتة األعداء(.)1
[احلديث ]2573 :قال رسول اهلل  :ـ مما علمه إياه جربيل عليه السالم ـ :رب
أعوذ بك أن أذل أو أخزى(.)2
[احلديث ]2574 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :أفال أعلمك كالما إذا
أنت قلته أذهب اهلل عز وجل مهك ،وقىض عنك دينك؟ ..قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
اللهم إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،وأعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ بك من اجلبن
والبخل ،وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال(.)3
[احلديث ]2575 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :علمنا رسول اهلل  ست دعوات،
قال :علموهن أنفسكم وأزواجكم وأوالدكم :أعوذ باهلل من صاحب يغوي ،وهوى يردي،
وعمل خيزي ،وفقر ينيس ،وغنى يطغي ،وجار يؤذي(.)4
[احلديث ]2576 :عن أم خالد بنت خالد ،قالت :سمعت النبي  يتعوذ من
عذاب القرب(.)5
[احلديث ]2577 :قال رسول اهلل  يف دعائه :أعوذ باهلل من حال أهل النار(.)6
[احلديث ]2578 :قال رسول اهلل  :إن اهلل يعجب من سائل يسأل غري اجلنة،
ومن معط يعطي لغري اهلل ،ومن متعوذ يتعوذ من غري النار(.)7

( )1النسائي 265/8 :و ،268أمحد.584/2 :

( )4تيسري املطالب :ص .234

( )2مهج الدعوات :ص 216؛ الفردوس ،442/1 :كنز العامل:

( )5البخاري ،2341/5 :النسائي.410/4 :

.207/2

( )6الرتمذي ،578/5 :ابن ماجة.1250/2 :

( )3أبو داود.93/2 :

( )7تاريخ بغداد.267/9 :
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[احلديث ]2579 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من زوال
نعمتك ،وحتول عافيتك ،وفجاءة نقمتك ،ومجيع سخطك(.)1
[احلديث ]2580 :عن أنس ،قال :كنت أسمع رسول اهلل  يكثر يقول :اللهم إين
أعوذ بك من اهلم ،واحلزن ،والعجز ،والكسل ،والبخل ،واجلبن ،وضلع الدين ،وغلبة
الرجال(.)2
[احلديث ]2581 :صحيح البخاري عن أنس :كان نبي اهلل  يقول :اللهم إين
أعوذ بك من العجز ،والكسل ،واجلبن ،واهلرم ،وأعوذ بك من عذاب القرب ،وأعوذ بك
من فتنة املحيا واملامت(.)3
[احلديث ]2582 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من الكسل
واهلرم ،واملأثم واملغرم ،ومن فتنة القرب وعذاب القرب ،ومن فتنة النار وعذاب النار ،ومن
رش فتنة الغنى ،وأعوذ بك من فتنة الفقر ،وأعوذ بك من فتنة املسيح الدجال(.)4
[احلديث ]2583 :عن أم سلمة ،أن النبي  كان إذا خرج من بيته قال :باسم اهلل،
رب أعوذ بك من أن أزل ،أو أضل ،أو أظلم أو أظلم ،أو أجهل أو جيهل عيل(.)5
نائم عند رسول اهلل  وهو يصيل ،فلام
[احلديث ]2584 :قال اإلمام عيل :بينا أنا ٌ
فرغ من صالته قال :يا عيل ،ما سألت اهلل من اخلري إال سألت لك مثله ،وما استعذت اهلل
من الرش إال استعذت لك مثله(.)6
[احلديث ]2585 :عن ابن عباس ،قال :كان النبي  يعوذ احلسن واحلسي:
( )1مسلم ،2097/4 :أبو داود ،91/2 :النسائي.463/4 :

( )4البخاري 2342/5 :وص  ،2344مسلم ،2078/4 :الرتمذي:

( )2البخاري 2342/5 :وص  ،2340الرتمذي.520/5 :

.525/5

( )3البخاري 2341/5 :و ،1039/3مسلم ،2079/4 :أبو داود:

( )5النسائي ،268/8 :ابن ماجة ،1278/2 :أمحد.6 220/10 :

.90/2

( )6األماِل للمحاميل :ص .368
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(أعيذكام بكلامت اهلل التامة ،من كل شيطان وهامة ،ومن كل عي المة) ،ثم يقول :كان
أبوكم يعوذ هبام إسامعيل وإسحاق(.)1
[احلديث ]2586 :عن أيب هريرة ،قال :جاء ٌ
رجل إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل،
ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة ،فقال  :أما لو قلت حي أمسيت( :أعوذ بكلامت
اهلل التامات من رش ما خلق) مل ترضك(.)2
[احلديث ]2587 :قال رسول اهلل  :من قال :أمسينا وأمسى امللك هلل ،واحلمد
هلل ،أعوذ باهلل الذي يمسك السامء أن تقع عىل األرض إالبإذنه ،من رش ما خلق وذرأ وبرأ..
عصم من كل ساحر وكاهن وشيطان وحاسد(.)3
[احلديث ]2588 :قال رسول اهلل  :أُّيا الناس ،أظلتكم الفتن كقطع الليل
املظلم ،أُّيا الناس ،لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثريا وضحكتم قليال ،أُّيا الناس ،استعيذوا
حق(.)4
باهلل من عذاب القرب ،فإن عذاب القرب ٌ
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]2589 :قال رسول اهلل  :إن سالح املؤمن الدعاء(.)5
[احلديث ]2590 :قال رسول اهلل  :الدعاء سالح املؤمن ،وعمود الدين ،ونور
الساموات واألرض(.)6
احلديث ]2591 :قال رسول اهلل  :الدعاء سالح املؤمن ،وعمود الدين ،وزين
ما بي السامء واألرض(.)7
( )1أبو داود235/4 :؛ دعائم اإلسالم.139/2 :

( )5ثواب األعامل :ص .65

( )2مسلم ،2081/4 :ابن ماجة.1162/2 :

( )6الكايف.668/2 :

( )3املعجم األوسط ،310/4 :الدعاء للطرباين :ص .129

( )7اجلعفريات :ص .222

( )4أمحد.4 363/9 :
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[احلديث ]2592 :قال رسول اهلل  :قاتلوا العدو بالدعاء؛ فإنه أرسع فيهم من
السالح(.)1
[احلديث ]2593 :قال رسول اهلل  :أال أدلكم عىل سالح ينجيكم من أعدائكم،
ويدر أرزاقكم؟ قالوا :بىل ،قال :تدعون ربكم بالليل والنهار؛ فإن سالح املؤمن الدعاء(.)2
فارس غري املقداد بن
[احلديث ]2594 :قال اإلمام عيل :لقد حرضنا بدرا وما فينا
ٌ
األسود ،ولقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إال من نام غري رسول اهلل ؛ فإنه كان منتصبا يف
أصل شجرة يصيل ويدعو حتى الصباح(.)3
[احلديث ]2595 :قال اإلمام الصادق :إن النبي  كان إذا بعث برسية دعا هلا(.)4
[احلديث ]2596 :قال رسول اهلل  :افزعوا إىل اهلل يف حوائجكم ،واجلؤوا إليه يف
ملامتكم ،وترضعوا إليه وادعوه؛ فإن الدعاء مخ العبادة(.)5
[احلديث ]2597 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :قرأت عىل رسول اهلل  فقلت:
أعوذ باهلل السميع العليم ،فق ال ِل :يا ابن ام عبد ،قل( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم)،
هكذا أقرأنيه جربيل(.)6
[احلديث ]2598 :قال رسول اهلل  :تعوذوا باهلل من الشيطان الرجيم ،فإن من
تعوذ باهلل منه أعاذه اهلل ،وتعوذوا من مهزاته ونفخاته ونفثاته(.)7
[احلديث ]2599 :قال رسول اهلل  :ما من عبد يقول كل يوم سبع مرات( :أسأل
اهلل اجلنة وأعوذ به من النار) إال قالت النار :يا رب أعذه مني(.)8
( )1جامع األحاديث للقمي :ص .107

( )5عدة الداعي :ص .34

( )2الكايف.668/2 :

( )6عواِل الآلِل47/2 :؛ تفسري القرطبي.87/1 :

( )3اإلرشاد ،73/1 :كشف الغمة.185/1 :

( )7التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري :ص .584

( )4الكايف.29/5 :

( )8الدعوات :ص  ،39األماِل للصدوق :ص .158
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[احلديث ]2600 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابهٌ :
أمان لك من كل سوء
قدير ،وأن اهلل
ختافه أن تقول :ما شاء اهلل كان ،وما مل يشأ مل يكن ،أشهد أن اهلل عىل كل يشء ٌ
قد أحاط بكل يشء علام ،وأحىص كل يشء عددا ،وال حول وال قوة إالباهلل(.)1
ٌ
إنسان بسوء فأراد أن حيجز اهلل بينه
[احلديث ]2601 :قال رسول اهلل  :من أراده
وبينه ،فليقل حي يراه :أعوذ بحول اهلل وقوته من حول خلقه وقوهتم ،وأعوذ برب الفلق
من رش ما خلق ..ثم يقول ما قال اهلل عز وجل لنبيه َ ﴿ :فإي ْن ت ََو َّل ْوا َف ُق ْل َح ْسبي َي اهللَُّ َال إي َل َه
إي َّال ُه َو َع َل ْي يه ت ََو َّك ْل ُت َو ُه َو َر هب ا ْل َع ْر ي
ش ا ْل َعظيي يم﴾ [التوبة ،]129 :رصف اهلل عنه كيد كل كائد،
ومكر كل ماكر ،وحسد كل حاسد ..وال يقولن هذه الكلامت إاليف وجهه ،فإن اهلل يكفيه
بحوله(.)2
[احلديث ]2602 :قال رسول اهلل  :من نزل منزال يتخوف فيه السبع ،فقال:
(أشهد أن ال إله إال اهلل ،وحده ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،بيده اخلري وهو عىل كل
قدير ،اللهم إين أعوذ بك من رش كل سبع) إال أمن من رش ذلك السبع حتى يرحل
يشء ٌ
من ذلك املنزل ،إن شاء اهلل تعاىل(.)3
[احلديث ]2603 :قال اإلمام عيل :رقى النبي  حسنا وحسينا فقال :اعيذكام
بكلامت اهلل التامات ،وأسامئه احلسنى كلها عامة ،من رش السامة واهلامة ،ومن رش كل عي
المة ،ومن رش حاسد إذا حسد ،ثم التفت النبي  إلينا فقال :هكذا كان يعوذ إبراهيم
إسامعيل وإسحاق(.)4
ٌ
إنسان بسوء ،فأراد أن حيجز اهلل
[احلديث ]2604 :قال رسول اهلل  :من أراده

( )1مكارم األخالق.193/2 :

( )3من ال حيرضه الفقيه.294/2 :

( )2طب األئمة البني بسطام :ص  122عن الشعريي.

( )4الكايف.569/2 :
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بينه وبينه ،فليقل حي يراه( :أعوذ بحول اهلل وقوته ،من حول خلقه وقوهتم ،وأعوذ برب
الفلق من رش ما خلق) ،ثم يقول ما قال اهلل عز وجل لنبيه  :فإن تولوا فقل حسبي اهلل ال
إلـه إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم)؛ رصف اهلل عنه كيد كل كائد ،ومكر كل
ماكر ،وحسد كل حاسد ،وال يقولن هذه الكلامت إال يف وجهه ،فإن اهلل يكفيه بحوله(.)1
[احلديث ]2605 :قال اإلمام عيل :ملا كان يوم خيرب بارزت مرحبا ،فقلت ما كان
رسول اهلل  علمني أن أقول :اللهم انرصين وال تنرص عيل ،اللهم اغلب ِل وال تغلب
عيل ،اللهم تولني وال تول عيل ،اللهم اجعلني لك ذاكرا ،لك شاكرا ،لك راهبا ،لك مطيعا،
أقتل أعداءك ..فقتلت مرحبا يومئذ ،وتركت سلبه ،وكنت أقتل وال آخذ السلب(.)2
[احلديث ]2606 :قال رسول اهلل  :إذا صىل العبد ،ومل يسأل اهلل تعاىل اجلنة ،ومل
يستعذه من النار ،قالت املالئكة :أغفل العظيمتي :اجلنة ،والنار(.)3
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]2607 :قال اإلمام عيل :الدعاء ترس املؤمن ،ومتى تكثر قرع الباب يفتح
لك(.)4
[احلديث ]2608 :قال اإلمام عيل :نعم السالح الدعاء(.)5
[احلديث ]2609 :قال اإلمام عيل :الدعاء سالح األولياء(.)6

( )1طب األئمة البني بسطام :ص .122

( )4الكايف.668/2 :

( )2اجلعفريات :ص .217

( )5غرر احلكم :ح .9938

( )3اجلعفريات :ص .42

( )6غرر احلكم :ح  ،778عيون احلكم واملواعظ :ص .26
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[احلديث ]2610 :قال اإلمام عيل :أجلئ نفسك يف األمور كلها إىل اهلل الواحد
القهار ،فإنك تلجئها إىل كهف حصي ،وحرز حريز ،ومانع عزيز(.)1
[احلديث ]2611 :قال اإلمام عيل يف تفسري (أشهد أن ال إله إال اهلل) :أشهد أنه ال
ملجأ من اهلل إال إليه ،وال منجى من رش كل ذي رش ،وفتنة كل ذي فتنة ،إال باهلل(.)2
[احلديث ]2612 :قال اإلمام عيل :أكثر الدعاء تسلم من سورة()3الشيطان(.)4
[احلديث ]2613 :قال اإلمام عيل :إذا وسوس الشيطان إىل أحدكم فليتعوذ باهلل،
وليقل :آمنت باهلل وبرسوله خملصا له الدين(.)5
[احلديث ]2614 :قال اإلمام عيل يويص بعض أصحابه :إياك والتطرق إىل أبواب
الظاملي ،واالختالط هبم ،واالكتساب منهم ،وإن اضطررت إىل حضورها ،فداوم ذكر اهلل
تعاىل والتوكل عليه ،واستعذ باهلل من رشهم ،وأطرق عنهم ،وأنكر بقلبك فعلهم ،فإن
سخط اهلل تعاىل ٌ
حميط بمن مل حيرتز منهم(.)6
[احلديث ]2615 :قال اإلمام عيل :من ظلم وأقام ظامله عىل ظلمه ال يرجع عنه،
فليفض املاء عىل نفسه ،ويسبغ الوضوء ويصيل ركعتي ،ثم يقول :اللهم إن فالن بن فالن
ظلمني ،واعتدى عيل ،ونصب ِل ،وأمضني وأرمضني ،وأذلني وأخلقني ،اللهم فكله إىل
نفسه ،وهد ركنه ،وعجل جائحته ،واسلبه نعمتك عنده ،واقطع رزقه ،وابرت عمره ،وامح
أثره ،وسلط عليه عدوه ،وخذه من مأمنه كام ظلمني واعتدى عيل ونصب ِل ،وأمض
وأرمض وأذل وأخلق ..فإنه ال يمهل(.)7
( )1من ال حيرضه الفقيه ،386/4 :هنج البالغة :الكتاب .31

( )5اخلصال :ص .624

( )2مهج الدعوات :ص .74

( )6بشارة املصطفى :ص  ،26حتف العقول :ص .173

( )3سورة السلطان :سطوته واعتداؤه.

( )7املجتنى :ص  ،51املصباح للكفعمي :ص .276

( )4مطالب السؤول :ص 55؛ بحار األنوار.9/78 :
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[احلديث ]2616 :قال اإلمام عيل :من ظلم فليتوضأ ويصيل ركعتي يطيل ركوعهام
وسجودمها ،فإذا سلم قال( :اللهم إين مغلو ٌب فانترص) ألف مرة ،فإنه يعجل له النرص(.)1
[احلديث ]2617 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله :يا بني ،إين أخاف عليك
الفقر ،فاستعذ باهلل منه؛ فإن الفقر منقص ٌة للدين ،مدهش ٌة للعقل ،داعي ٌة للمقت(.)2
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]2618 :شكا ٌ
رجل إىل اإلمام احلسن جارا يؤذيه ،فقال له :إذا صليت
املغرب فصل ركعتي ،ثم قل( :يا شديد املحال ،يا عزيز ،أذللت بعزتك مجيع خلقك،
اكفني رش فالن بام شئت) ،ففعل الرجل ذلك ،فلام كان يف جوف الليل سمع الرصاخ،
وقيلٌ :
فالن قد مات الليلة(.)3
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]2619 :عن عمر بن عيل ،قال :كان اإلمام السجاد يقول( :مل أر مثل
التقدم يف الدعاء ،فإن العبد ليس حترضه اإلجابة يف كل وقت) ..وكان مما حفظ عنه من
الدعاء حي بلغه توجه مرسف بن عقبة إىل املدينة :رب كم من نعمة أنعمت هبا عيل قل لك
عندها شكري؟ وكم من بلية ابتليتني هبا قل لك عندها صربي؟ فيا من قل عند نعمته
شكري فلم حيرمني ،وقل عند بالئه صربي فلم خيذلني ،يا ذا املعروف الذي ال ينقطع أبدا،
ويا ذا النعامء التي ال حتىص عددا ،صل عىل حممد وآل حممد وادفع عني رشه ،فإين أدرأ بك
يف نحره ،وأستعيذ بك من رشه ..فقدم مرسف بن عقبة املدينة ،وكان يقال :ال يريد غري
اإلمام السجاد ،فسلم منه(.)4

( )1املصباح للكعفمي :ص .277

( )3املجتنى :ص  ،48عدة الداعي :ص .55

( )2هنج البالغة :احلكمة .319

( )4اإلرشاد.151/2 :
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[احلديث ]2620 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام السجاد يقول :ما أباِل إذا قلت
هذه الكلامت لو اجتمع عيل اإلنس واجلن :باسم اهلل وباهلل ،ومن اهلل وإىل اهلل ،ويف سبيل
اهلل ،وعىل ملة رسول اهلل  ،اللهم إليك أسلمت نفيس ،وإليك وجهت وجهي ،وإليك
أجلأت ظهري ،وإليك فوضت أمري ،اللهم احفظني بحفظ اإليامن ،من بي يدي ومن
خلفي ،وعن يميني وعن شامِل ،ومن فوقي ومن حتتي ومن قبيل ،وادفع عني بحولك
وقوتك ،فإنه ال حول وال قوة إالبك(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]2621 :قال اإلمام الصادق :الدعاء أنفذ من السنان احلديد(.)2
[احلديث ]2622 :قال اإلمام الصادق :حصنوا أموالكم وأهليكم وأحرزوهم
هبذه ،وقولوها بعد صالة العشاء اآلخرة( :أعيذ نفيس وذريتي وأهل بيتي وماِل بكلامت
اهلل التامة ،من كل شيطان وهامة ،ومن كل عي المة) ،وهي العوذة التي عوذ هبا جربيل
احلسن واحلسي (.)3
[احلديث ]2623 :قال اإلمام الصادق :ما اجتمع ثالث ٌة من املؤمني فصاعدا ،إال
حرض من املالئكة مثلهم؛ فإن دعوا بخري أمنوا ،وإن استعاذوا من رش دعوا اهلل ليرصفه
عنهم ،وإن سألوا حاجة تشفعوا إىل اهلل وسألوه قضاها(.)4
[احلديث ]2624 :قال اإلمام الصادق :إذا علم اهلل عز وجل من قلبك صدق
االلتجاء إليه ،نظر إليك بعي الرأفة والرمحة واللطف ،ووفقك ملا حيب ويرض(.)5

( )1الكايف.559/2 :

( )4الكايف.187/2 :

( )2الكايف.669/2 :

( )5مصباح الرشيعة :ص .89

( )3طب األئمة البني بسطام :ص .119
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[احلديث ]2625 :قال اإلمام الصادق :أغلقوا أبواب املعصية باالستعاذة ،وافتحوا
أبواب الطاعة بالتسمية(.)1
[احلديث ]2626 :قال اإلمام الصادق :قال إبليس :مخس ٌة ليس ِل فيهن حيل ٌة وسائر
الناس يف قبضتي :من اعتصم باهلل عن نية صادقة واتكل عليه يف مجيع اموره ،ومن كثر
تسبيحه يف ليله وهناره ،ومن ريض ألخيه املؤمن بام يرضاه لنفسه ،ومن مل جيزع عىل املصيبة
حي تصيبه ،ومن ريض بام قسم اهلل له ومل ُّيتم لرزقه(.)2
[احلديث ]2627 :عن الربيع ،قال :شيعت اإلمام الصادق وقلت له :يا ابن رسول
اهلل ،إن املنصور كان قد هم بأمر عظيم ،فلام وقعت عينك عليه وعينه عليك زال ذلك،
فقال :يا ربيع ،إين رأيت البارحة رسول اهلل  يف النوم فقال ِل :يا جعفر خفته؟ فقلت:
نعم يا رسول اهلل ،فق ال ِل :إذا وقعت عينك عليه فقل :ببسم اهلل أستفتح ،وبسم اهلل
أستنجح ،وبمحمد  أتوجه ،اللهم ذلل ِل صعوبة أمري وكل صعوبة ،وسهل ِل حزونة
أمري وكل حزونة ،واكفني مؤونة أمري وكل مؤونة(.)3
[احلديث ]2628 :عن معاوية بن عامر ،قال :ملا بعث أبو الدوانيق إىل اإلمام
الصادق رفع يده إىل السامء ،ثم قال :اللهم إنك حفظت الغالمي بصالح أبوُّيام ،فاحفظني
بصالح آبائي حممد وعيل واحلسن واحلسي وعيل بن احلسي وحممد بن عيل؛ اللهم إين أدرأ
بك يف نحره ،وأعوذ بك من رشه(.)4

( )1الدعوات :ص .52

( )3األماِل للطوس :ص .462

( )2اخلصال :ص  ،285مشكاة األنوار :ص .155

( )4الكايف.563/2 :
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[احلديث ]2629 :قال اإلمام الصادق :من دخل عىل سلطان ُّيابه فليقل :باهلل
أستفتح ،وباهلل أستنجح ،وبمحمد  أتوجه ،اللهم ذلل ِل صعوبته ،وسهل ِل حزونته،
فإنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب(.)1
[احلديث ]2630 :قال اإلمام الصادق :من دخل عىل سلطان ُّيابه فليقل :حسبي
اهلل ال إله إالهو ،عليه توكلت ،وهو رب العرش العظيم ،وأمتنع بحول اهلل وقوته من
حوهلم وقوهتم ،وأمتنع برب الفلق من رش ما خلق ،وال حول وال قوة إالباهلل(.)2
[احلديث ]2631 :قال اإلمام الصادق :إذا ظلمت بمظلمة فال تدع عىل صاحبك،
فإن الرجل يكون مظلوما فال يزال يدعو حتى يكون ظاملا ،ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصل
ركعتي يف موضع ال حيجبك عن السامء ،ثم قل( :اللهم إن فالن بن فالن ظلمني ،وليس
ِل أحدٌ أصول به غريك ،فاستوف ِل ظالمتي الساعة الساعة ،باالسم الذي سألك به
املضطر ،فكشفت ما به من رض ،ومكنت له يف األرض ،وجعلته خليفتك عىل خلقك،
فأسألك أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن تستويف ِل ظالمتي الساعة الساعة) ،فإنك ال
تلبث حتى ترى ما حتب(.)3
[احلديث ]2632 :عن يعقوب بن سامل ،قال :كنت عند اإلمام الصادق فقال له
العالء بن كامل :إن فالنا يفعل يب ويفعل ،فإن رأيت أن تدعو اهلل عز وجل فقال :هذا
ضعف بك ،قل :اللهم إنك تكفي من كل يشء وال يكفي منك يش ٌء ،فاكفني أمر فالن بم
ٌ
شئت ،وكيف شئت ،ومن حيث شئت ،وأنى شئت(.)4

( )1الكايف.558/2 :

( )3مكارم األخالق.121/2 :

( )2الكايف.558/2 :

( )4الكايف.512/2 :
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[احلديث ]2633 :قال اإلمام الصادق :تعوذوا باهلل من رشار نسائكم(.)1
[احلديث ]2634 :قال اإلمام الصادق يف دعائه إذا خرج من منزله ملا استدعاه
املنصور إىل الكوفة :اللهم بك أستفتح ،وبك أستنجح ،وبمحمد  أتوجه ،اللهم ذلل
حزونته وكل حزونة ،وسهل ِل صعوبته وكل صعوبة ،وارزقني من اخلري فوق ما أرجو،
وارصف عني من الرش فوق ما أحذر ،فإنك متحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب(.)2
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]2635 :قال اإلمام الكاظم :إذا خفت أمرا ،فاقرأ مئة آية من القرآن من
حيث شئت ،ثم قل( :اللهم اكشف عني البالء) ثالث مرات(.)3
[احلديث ]2636 :قيل لإلمام الكاظم :ما الذي قلت حتى كفيت أمر هارون؟ قال:
دعاء جدي اإلمام عيل ،كان إذا دعا به ما برز إىل عسكر إالهزمه ،وال إىل فارس إالقهره،
وهو دعاء كفاية البالء ،قيل :وما هو؟ قال :قلت :اللهم بك أساور ،وبك أحاول ،وبك
أجاور ،وبك أصول ،وبك أنترص ،وبك أموت وبك أحيا ،أسلمت نفيس إليك ،وفوضت
أمري إليك ،وال حول وال قوة إالباهلل العيل العظيم ..اللهم إنك خلقتني ورزقتني وسرتتني
عن العباد بلطف ما خولتني وأغنيتني ،إذا هويت رددتني ،وإذا عثرت قومتني ،وإذا
مرضت شفيتني ،وإذا دعوت أجبتني ،يا سيدي ،ارض عني فقد أرضيتني(.)4
[احلديث ]2637 :عن عيل بن يقطي ،قال :كنت واقفا عىل رأس هارون إذ دعا
اإلمام الكاظم وهو يتلظى عليه ،فلام دخل حرك شفتيه بِشء ،فأقبل هارون عليه والطفه

( )1الكايف 517/5 :وص .518

( )3الكايف ،621/2 :ثواب األعامل :ص  ،157مكارم األخالق:

( )2مهج الدعوات :ص .189

.182/2
( )4عيون أخبار اإلمام الرضا.78/1 :
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وبره ،وأذن له يف الرجوع ،فقلت له :يا ابن رسول اهلل ،جعلني اهلل فداك ،إنك دخلت عىل
هارون وهو يتلظى عليك ،فلم أشك إالأنه يأمر بقتلك ،فسلمك اهلل منه ،فام الذي كنت
خاص ،واآلخر عا ٌم ،فرصف
حترك به شفتيك؟ فقال عليه :إين دعوت بدعاءين :أحدمها
ٌ
اهلل رشه عني ..فقلت :ما مها يا ابن رسول اهلل؟ فقال :أما اخلاص( :اللهم إنك حفظت
الغالمي لصالح أبوُّيام ،فاحفظني لصالح آبائي) ،وأما العام( :اللهم إنك تكفي من كل
أحد وال يكفي منك أحدٌ  ،فاكفنيه بام شئت ،وكيف شئت ،وأنى شئت) .فكفاين اهلل
رشه(.)1
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]2638 :قال اإلمام الرضا :عليكم بسالح األنبياء ،قيل :وما سالح
األنبياء؟ قال :الدعاء(.)2
[احلديث ]2639 :قال اإلمام الرضا :من تعوذ باهلل من النار ومل يرتك الشهوات،
فقد استهزأ بنفسه(.)3

( )1مهج الدعوات :ص .29

( )3هنج البالغة :اخلطبة .182

( )2الكايف468/2 :
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ثانيا ـ ما ورد من االستعاذات املأثورة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
[االستعاذات املأثورة] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من استعاذات كثرية،
نذكر هنا بعضها بحسب ترتيبها يف القرآن الكريم ،فمنها قوله تعاىل عن موسى عليه
السالم﴿ :وإي ْذ َق َال موسى لي َقو يم يه إي َّن اهللََّ ي ْأمر ُكم َأ ْن ت َْذبحوا ب َقر ًة َقا ُلوا َأ َتت ي
َّخ ُذنَا ُهزُ ًوا َق َال
ْ
َ
َ ُ َ َ
َ ُُ ْ
ُ َ
ون يم َن ْ ي ي
َأ ُعو ُذ بياهللَّي َأ ْن َأ ُك َ
اجلاهليَ ﴾ [البقرة]67 :
َ
وقال عن نوح عليه السالمَ ﴿ :ق َال َر ِّب إي ِّين َأ ُعو ُذ بي َك َأ ْن َأ ْس َأ َل َك َما َل ْي َس يِل بي يه يع ْل ٌم
ي
ي
ي
اخل ي ي
ن﴾ [هود]47 :
ارسي َ
َو يإ َّال َتغْف ْر يِل َوت َْر َمحْني َأ ُك ْن م َن ْ َ
ي
الر يجي يم إي َّن ُه َل ْي َس َل ُه ُس ْل َط ٌ
ت ا ْل ُق ْر َ
است يَع ْذ بياهللَّي يم َن َّ
ان ع ََىل
وقالَ ﴿ :فإي َذا َق َر ْأ َ
الش ْي َطان َّ
آن َف ْ
ون إين ََّام ُس ْل َطا ُن ُه ع ََىل ا َّل يذي َن َيت ََو َّل ْو َن ُه َوا َّل يذي َن ُه ْم بي يه ُم ْ ي
رش ُك َ
ا َّل يذي َن آ َمنُوا َوع ََىل َر ِّهبي ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون ﴾
[النحل]100 - 98 :

َاب مريم إي يذ ا ْن َتب َذ ْ ي
ي
ي
ت يم ْن
رش يق ًّيا َف َّاخت ََذ ْ
َ
وقالَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر ييف ا ْلكت ي َ ْ َ َ
ت م ْن َأ ْهل َها َمكَانًا َ ْ
د يي ي
الر ْمح يَن يمن َْك إي ْن
وهن ْم ح َجا ًبا َف َأ ْر َس ْلنَا إي َل ْي َها ُر َ
ُ
رشا َس يو ًّيا َقا َل ْت إي ِّين َأ ُعو ُذ بي َّ
وحنَا َفت ََم َّث َل َهلَا َب َ ً
ُكن َ ي
ْت تَق ًّيا ﴾ [مريم]18 - 16 :
ي و َأ ُعو ُذ بي َك رب َأ ْن َحي ُرض ي
ات َّ ي
وقال ﴿ :و ُق ْل رب َأ ُعو ُذ بي َك يمن َمهزَ ي
ون ﴾
َ ِّ
الش َياط ي َ
َ َ ِّ
ْ َ
ْ ُ
[املؤمنون]98 ،97 :

ي

ب َوع ََذ ٍ
ان بينُ ْص ٍ
الش ْي َط ُ
وب إي ْذ نَا َدى َر َّب ُه َأ ِّين َم َّسني َي َّ
اب ْار ُك ْض
وقالَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َع ْبدَ نَا َأ هي َ

ي
اب ﴾ [ص]42 ،41 :
رش ٌ
بي ير ْجل َك َه َذا ُم ْغت ََس ٌل َبار ٌد َو َ َ

َرب َال يؤْ يمن بييو يم ْي
ي
احل َس ي
اب
وسى إي ِّين ُع ْذ ُ
ت بي َر ِّيب َو َر ِّب ُك ْم م ْن ُك ِّل ُم َتك ِّ ٍ ُ ُ َ ْ
وقالَ ﴿ :و َق َال ُم َ

﴾ [غافر]27 :
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ي
ٍ
ون ييف آي ي
وقال ﴿ :إي َّن ا َّل يذين ُ ي
َاهم إي ْن ييف صدُ ي ي
ات اهللَّي بيغ ْ ي
رب
ُ
جياد ُل َ َ
وره ْم إي َّال ك ْ ٌ
َري ُس ْل َطان َأت ُ ْ
َ َ
يه َفاست يَع ْذ بياهللَّي إي َّنه ُهو ي
ما ُهم بيبالي يغ ي
ي
ري ﴾ [غافر]56 :
السم ُ
َ ْ َ
ُ َ َّ
ْ
يع ا ْل َبص ُ
الشي َط ي
ي
ان نَزْ ٌغ َفاست يَع ْذ بياهللَّي إي َّن ُه ُه َو الس يم ُ ي
يم ﴾
وقالَ ﴿ :وإي َّما َينْزَ َغن ََّك م َن َّ ْ
يع ا ْل َعل ُ
َّ
ْ
[فصلت]36 :

وقالَ ﴿ :و َل َقدْ َف َتنَّا َق ْب َل ُه ْم َق ْو َم في ْرع َْو َن َو َجا َء ُه ْم َر ُس ٌ
يم َأ ْن َأ هدوا إي َ َِّل يع َبا َد اهللَّي إي ِّين
ول ك يَر ٌ
ول َأ يميٌ و َأ ْن َال َتع ُلوا ع ََىل اهللَّي إي ِّين آتيي ُكم بيس ْل َط ٍ
ان ُمبي ٍ
َل ُك ْم َر ُس ٌ
ت بي َر ِّيب َو َر ِّب ُك ْم َأ ْن
ي َوإي ِّين ُع ْذ ُ
ْ
َ
ْ ُ
تَر ُ ُ ي
مجون ﴾ [الدخان]20 ،17 :
ْ
ت في ْرع َْو َن إي ْذ َقا َل ْت َر ِّب ا ْب ين يِل يعنْدَ َك َب ْيتًا
رض َب اهللَُّ َم َث ًال لي َّل يذي َن آ َمنُوا ا ْم َر َأ َ
وقالَ ﴿ :و َ َ
اجلن يَّة ونَجنيي يمن فيرعَو َن وعَملي يه ونَجنيي يمن ا ْل َقو يم ال َّ ي
ظامليَ ﴾ [التحريم]11 :
َ ْ
ْ ْ ْ َ َ َ ِّ
ييف ْ َ َ ِّ
ي
ي
ي
ي ي
رش
رش غَاس ٍق إي َذا َو َق َ
ب َوم ْن َ ِّ
رش َما َخ َل َق َوم ْن َ ِّ
وقالُ ﴿ :ق ْل َأ ُعو ُذ بي َر ِّب ا ْل َف َلق م ْن َ ِّ
ي ٍ
ي ي
ي ي
سدَ ﴾ [الفلق]5 - 1 :
رش َحاسد إي َذا َح َ
النَّ َّفا َثات يف ا ْل ُع َقد َوم ْن َ ِّ
َّاس إي َل يه الن ي ي
اخلن ي
رش ا ْل َو ْس َو ي
َّاس َملي يك الن ي
وقالُ ﴿ :ق ْل َأ ُعو ُذ بي َر ِّب الن ي
َّاس
اس ْ َ
َّاس م ْن َ ِّ
ي

ي

ي

َّاس م َن ْي
ا َّلذي ُي َو ْس يو ُس ييف ُصدُ ي
اجلنَّة َوالن ي
ور الن ي
َّاس ﴾ [الناس]6 - 1 :
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:

من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]2640 :قال رسول اهلل  يف دعائه :أعوذ بعزتك الذي ال إله إال أنت،
الذي ال يموت ،واجلن واإلنس يموتون(.)1
( )1البخاري.2688/6 :
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[احلديث ]2641 :قال رسول اهلل  يف الدعاء عىل األعداء :اللهم إنا نجعلك يف
نحورهم ،ونعوذ بك من رشورهم(.)1
[احلديث ]2642 :قال رسول اهلل  يف الدعاء عىل األعداء :اللهم إين أعوذ بك
من رش عبادك(.)2
[احلديث ]2643 :عن ابن مسعود ،قال :كان رسول اهلل  يدعو ،فيقول :اللهم
احفظني باإلسالم قائام ،واحفظني باإلسالم قاعدا ،واحفظني باإلسالم راقدا ،وال تشمت
يب عدوا حاسدا ،اللهم إين أسألك من كل خري خزائنه بيدك ،وأعوذ بك من كل رش خزائنه
بيدك(.)3
[احلديث ]2644 :قال رسول اهلل  يف دعائه :أعوذ بكلامت اهلل التامات ،التي ال
فاجر ،من رش ما خلق وذرأ وبرأ ،ومن رش ما ينزل من السامء ومن رش ما
جياوزهن ٌبر وال ٌ
يعرج فيها ،ومن رش ما ذرأ يف األرض ومن رش ما خيرج منها ،ومن رش فتن الليل والنهار،
ومن رش كل طارق إالطارقا يطرق بخري ،يا رمحن(.)4
[احلديث ]2645 :عن ابن عباس ،أن النبي  كان يقول يف دعائه :اللهم انرصين
عىل من بغى عيل(.)5
[احلديث ]2646 :عن سعد بن زرارة ،أن رسول اهلل  كان يقول :اللهم انرصين
عىل من بغى عيل ،وأرين ثأري ممن ظلمني ،وعافني يف جسدي ،ومتعني بسمعي وبرصي
ما أبقيتني ،واجعلهام الوارث مني(.)6
( )1أبو داود ،89/2 :النسائي.188/5 :

( )4أمحد268/5 :و ،15460الدعاء للطرباين :ص 332؛ مهج

( )2الدعاء للطرباين :ص .311

الدعوات :ص  ،97املصباح للكفعمي :ص .311

( )3احلاكم ،706/1 :الدعاء للطرباين :ص . 426

( )5الزهد هلناد.644/2 :
( )6الدعاء للطرباين :ص  ،426تاريخ بغداد.424/10 :
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[احلديث ]2647 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم أقلني عثريت ،واسرت عوريت،
وآمن روعتي ،واكفني من بغى عيل ،وانرصين ممن ظلمني ،وأرين ثأري فيه(.)1
[احلديث ]2648 :عن ابن عباس ،أن النبي  كان يقول يف دعائه :رب ،أعني وال
تعن عيل ،وانرصين وال تنرص عيل ،وامكر ِل وال متكر عيل ،واهدين ويرس اهلدى ِل،
وانرصين عىل من بغى عيل ،رب ،اجعلني لك شكارا ،لك ذكارا ،لك رهابا ،لك مطيعا،
إليك خمبتا ،إليك أواها منيبا ،رب ،تقبل توبتي ،واغسل حوبتي ،وأجب دعويت ،واهد
قلبي ،وسدد لساين ،وثبت حجتي ،واسلل سخيمة قلبي(.)2
[احلديث ]2649 :قال رسول اهلل  :اللهم إين أعوذ بك من جار السوء يف دار
املقامة ،فإن جار البادية يتحول(.)3
[احلديث ]2650 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من رش من
يمِش عىل بطنه ،ومن رش من يمِش عىل رجلي ،ومن رش من يمِش عىل أربع(.)4
[احلديث ]2651 :قال رسول اهلل  :اللهم إين أعوذ بك من الربص واجلنون
واجلذام ،ومن سيئ األسقام(.)5
[احلديث ]2652 :قال رسول اهلل  :تعوذوا باهلل من جهد البالء ،ودرك الشقاء،
وسوء القضاء ،وشامتة األعداء(.)6
[احلديث ]2653 :قال رسول اهلل  :تعوذوا باهلل من الفقر والقلة والذلة ،وأن
تظلم أو تظلم(.)7
( )1املصنف البن أيب شيبة.63/7 :

( )5أبو داود ،93/2 :أمحد.3 384/4 :

( )2ابن ماجة ،1259/2 :أبو داود.83/2 :

( )6البخاري2440/6 :؛ اإلقبال.54/2 :

( )3احلاكم ،714/1 :النسائي.274/8 :

( )7النسائي ،261/8 :ابن ماجة.1263/2 :

( )4املعجم األوسط.121/9 :
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[احلديث ]2654 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أسألك من اخلري كله ،ما
علمت منه وما مل أعلم ،وأعوذ بك من الرش كله ،ما علمت منه وما مل أعلم(.)1
[احلديث ]2655 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم أعوذ برضاك من سخطك،
وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ،ال أحيص ثناء عليك ،أنت كام أثنيت عىل
نفسك(.)2
[احلديث ]2656 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك أن أموت غام
أو مها ،أو أن أموت غرقا ،أو أن يتخبطني الشيطان عند املوت ،أو أن أموت لديغا(.)3
[احلديث ]2657 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من البخل،
وأعوذ بك من اجلبن ،وأعوذ بك أن أرد إىل أرذل العمر ،وأعوذ بك من فتنة الدنيا ،وأعوذ
بك من عذاب القرب(.)4
[احلديث ]2658 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من العجز،
والكسل ،واجلبن ،والبخل ،واهلرم ،وعذاب القرب ،اللهم آت نفيس تقواها ،وزكها أنت
خري من زكاها ،أنت وليها وموالها ،اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ،ومن قلب ال
خيشع ،ومن نفس ال تشبع ،ومن دعوة ال يستجاب هلا(.)5
[احلديث ]2659 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من كل عمل
خيزيني ،وأعوذ بك من كل صاحب يرديني ،وأعوذ بك من كل أمل يلهيني ،وأعوذ بك من
كل فقر ينسيني ،وأعوذ بك من كل غنى يطغيني(.)6
( )1املعجم الكبري ،252/2 :مسند الطياليس :ص .28

( )5مسلم ،2088/4 :النسائي ،260/8 :املصنف البن أيب شيبة:

( )2مسلم ،352/1 :أبو داود.232/1 :

.17/7

( )3أمحد.274/3 :

( )6عمل اليوم والليلة البن السني :ص  ،47الدعاء للطرباين :ص

( )4البخاري 2342/5 :وص  ،2347النسائي.256/8 :

.209
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[احلديث ]2660 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من صاحب
غفلة ،وقرين سوء ،وزوج آذى(.)1
[احلديث ]2661 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من غلبة الدين،
وغلبة العدو ،وشامتة األعداء(.)2
[احلديث ]2662 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من الذنوب
التي متنع إجابتك ،اللهم إين أعوذ بك من الذنوب التي متنع رزقك ،اللهم إين أعوذ بك من
الذنوب التي حتل النقم(.)3
[احلديث ]2663 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من رش ما عملته
نفيس(.)4
[احلديث ]2664 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من منكرات
األخالق واألعامل واألهواء(.)5
[احلديث ]2665 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من الشقاق
والنفاق وسوء األخالق(.)6
[احلديث ]2666 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من اهلدم،
وأعوذ بك من الرتدي ،وأعوذ بك من الغرق واحلرق واهلرم ،وأعوذ بك أن يتخبطني
الشيطان عند املوت ،وأعوذ بك أن أموت يف سبيلك مدبرا ،وأعوذ بك أن أموت لديغا(.)7

( )1الزهد البن املبارك :ص .303

( )5الرتمذي ،575/5 :األذكار املنتخبة :ص .344

( )2النسائي 265/8 :و ،268أمحد ،584/2 :احلاكم.713/1 :

( )6أبو داود ،91/2 :النسائي.264/8 :

( )3الدعاء للطرباين :ص .410

( )7أبو داود ،92/2 :أمحد.3 286/5 :

( )4أمحد.8 272/9 :
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[احلديث ]2667 :عن اإلمام عيل ،أن النبي  كان يقول يف وتره :اللهم إين أعوذ
برضاك من سخطك ،وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك منك ،ال أحيص ثناء
عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك(.)1
كرب :حسبي الرب
غم أو ٌ
[احلديث ]2668 :قال رسول اهلل  يف دعائه إذا أصابه ٌ
من العباد ،حسبي اخلالق من املخلوقي ،حسبي الرازق من املرزوقي ،حسبي الذي هو
حسبي ،حسبي اهلل ونعم الوكيل ،حسبي اهلل ال إله إالهو ،عليه توكلت وهو رب العرش
العظيم(.)2
[احلديث ]2669 :عن أنس ،أن رسول اهلل  قال :اللهم ال سهل إالما جعلته
سهال ،وأنت جتعل احلزن سهال إذا شئت(.)3
[احلديث ]2670 :عن ابن عباس ،أن رسول اهلل  كان يقول عند الكرب :ال إله
إال اهلل العظيم احلليم ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ،ال إله إال اهلل رب الساموات ورب
األرض ورب العرش الكريم(.)4
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]2671 :قال رسول اهلل  يف دعائه :يا اهلل ،يا من هو حص ٌن ألهل
الساموات واألرض(.)5
[احلديث ]2672 :قال رسول اهلل  يف دعائه :يا ملجأ كل طريد ،يا مأوى كل

( )1الرتمذي ،561/5 :ابن ماجة ،373/1 :النسائي417/4 :

( )3صحيح ابن حبان ،255/3 :عمل اليوم والليلة البن السني :ص

و.7753

.127

( )2الفرج بعد الشدة البن أيب الدنيا :ص .40

( )4البخاري 2336/5 :و 5985و ،2702/6مسلم.2092/4 :
( )5البلد األمي :ص .420
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رشيد(.)1
[احلديث ]2673 :قال رسول اهلل  :اللهم إين أعوذ بنور قدسك ،وعظمة
طهارتك ،وبركة جاللك ،من كل آفة وعاهة ،ومن طوارق الليل والنهار ،إال طارقا يطرق
بخري(.)2
[احلديث ]2674 :قال رسول اهلل  يف دعائه :إهلي ،من ذا الذي استرصخك فلم
ترصخه ..إهلي ،من الذي استغفرك فلم تغفر له ..إهلي ،من الذي استعاذ بك فلم تعذه(.)3
[احلديث ]2675 :قال رسول اهلل  يف دعائه :أنت جار من الذ بك وترضع إليك،
عصمة من اعتصم بك(.)4
[احلديث ]2676 :قال رسول اهلل  يف دعائه عند النائبة :اللهم إين أدرأ بك يف
نحره ،وأستعيذ بك من رشه ،وأستعي بك عليه ،يا كايف ،يا شايف ،يا معايف ،اكفني كل يشء
حتى ال أخاف معك شيئا(.)5
[احلديث ]2677 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم يا كايف كل يشء ،وال يكفي
منه يش ٌء ،يا رب كل يشء ،اكفنا كل يشء ،حتى ال يرض مع اسمك يش ٌء(.)6
[احلديث ]2678 :قال رسول اهلل  :اللهم إين أعوذ بك من خليل ماكر ،عيناه
تراين ،وقلبه يرعاين ،إن رأى خريا دفنه ،وإن رأى رشا أذاعه(.)7
[احلديث ]2679 :قال رسول اهلل  :أعوذ باهلل من جار السوء يف دار إقامة ،تراك
عيناه ويرعاك قلبه ،إن رآك بخري ساءه ،وإن رآك برش رسه(.)8
( )1مهج الدعوات :ص  ،196املصباح للكفعمي :ص .351

( )5بحار األنوار 312/94 :عن خط الشهيد األول.

( )2مهج الدعوات :ص 95؛ تاريخ دمشق.8 319/51 :

( )6بحار األنوار 311/94 :عن خط الشهيد األول.

( )3بحار األنوار 342/90 :عن اختيار ابن الباقي.

( )7من ال حيرضه الفقيه558/3 :؛ الدعاء للطرباين :ص .399

( )4مهج الدعوات :ص159

( )8الكايف.669/2 :
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[احلديث ]2680 :قال رسول اهلل  :اللهم إين أعوذ بك من الدنيا ،فإن الدنيا متنع
اآلخرة(.)1
[احلديث ]2681 :قال رسول اهلل  يف دعائه :أسأل اهلل اإليامن والتقوى ،وأعوذ
باهلل من رش عاقبة األمور(.)2
[احلديث ]2682 :قال رسول اهلل  يف دعائه إذا فرغ من صالته :أسألك خري ما
تعلم ،وأعوذ بك من رش ما تعلم ،فإنك تعلم وال نعلم ،وأنت عالم الغيوب(.)3
[احلديث ]2683 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من ولد يكون
عيل ربا ،ومن مال يكون عيل ضياعا ،ومن زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي ،ومن خليل ماكر
عيناه تراين وقلبه يرعاين ،إن رأى خريا دفنه وإن رأى رشا أذاعه ،وأعوذ بك من وجع
البطن(.)4
[احلديث ]2684 :قال رسول اهلل  :اللهم إين أعوذ بك أن أفتقر يف غناك ،أو
أضل يف هداك ،أو أذل يف عزك ،أو أضام يف سلطانك أو أضطهد واألمر إليك ،اللهم إين
أعوذ بك أن أقول زورا ،أو أغشى فجورا ،أو أكون بك مغرورا(.)5
[احلديث ]2685 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بنور قدسك،
وعظمة طهارتك ،وبركة جاللك ،من كل آفة وعاهة ،ومن طوارق الليل والنهار ،إالطارقا
يطرق بخري ..اللهم أنت غياثي فبك أستغيث ،وأنت مالذي فبك ألوذ ،وأنت معاذي فبك
أعوذ ،يا من ذلت له رقاب اجلبابرة ،وخضعت له مقاليد الفراعنة ،أعوذ بك من خزيك،

( )1مشكاة األنوار :ص .471

( )4من ال حيرضه الفقيه ،558/3 :مكارم األخالق.443/1 :

( )2من ال حيرضه الفقيه.402/4 :

( )5مهج الدعوات :ص .134

( )3الكايف549/2 :؛ الرتمذي.476/5 :
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ومن كشف سرتك ،ومن نسيان ذكرك ،واالنرصاف عن شكرك ..أنا يف حرزك يف لييل
وهناري ،وظعني وأسفاري ،ونومي وقراري ،ذكرك شعاري وثناؤك دثاري ،ال إله إال
أنت ،تعظيام لوجهك وتكريام لسبحات نورك وأجرين من خزيك ومن كشف سرتك وسوء
عقابك وارضب عيل رسادقات حفظك وأدخلني يف حفظ عنايتك وعدين بخري منك يا
أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]2686 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من ملامت
نوازل البالء ،وأهوال عظائم الرضاء ،فأعذين رب من رصعة البأساء ،واحجبني عن
سطوات البالء ،ونجني من مفاجآت النقم ،واحرسني من زوال النعم ،ومن زلل القدم،
واجعلني اللهم رب يف محى عزك ،وحياطة حرزك ،من مباغتة الدوائر ،ومعاجلة
البوائر(.)2
[احلديث ]2687 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من دنيا متنع
خري اآلخرة ،ومن حياة متنع خري املامت ،وأعوذ بك من أمل يمنع خري العمل(.)3
[احلديث ]2688 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك باسمك الواحد
األحد ،وأعوذ باسمك األحد الصمد ،وأعوذ بك اللهم باسمك العظيم الوتر ،وأعوذ
اللهم باسمك الكبري املتعال ،الذي مأل األركان كلها ،أن تكشف عني غم ما أصبحت فيه
وأمسيت(.)4
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:

( )1مهج الدعوات :ص 95؛ تاريخ دمشق.8 319/51 :

( )3تنبيه اخلواطر273/1 :؛ ذم الدنيا البن أيب الدنيا :ص .94

( )2الدعوات :ص  ،82مهج الدعوات :ص .313

( )4مهج الدعوات :ص .313
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ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]2689 :قال اإلمام عيل :احلمد هلل الذي إليه مصائر اخللق ،وعواقب
األمر ،نحمده عىل عظيم إحسانه ،ونؤمن به إيامن من رجاه موقنا ،والذ به راغبا جمتهدا(.)1
[احلديث ]2690 :قال اإلمام عيل يف دعائه :رب وأعذين بعياذك ،بك امتنع
عائذك(.)2
[احلديث ]2691 :قال اإلمام عيل :ال إله إال اهلل الشاكر للمطيع له ،املميل للمرشك
به ،القريب ممن دعاه عىل حال بعده ،والرب الرحيم بمن جلأ إىل ظله ،واعتصم بحبله(.)3
[احلديث ]2692 :قال اإلمام عيل يف دعائه :استمسكت بعروة اهلل الوثقى التي ال
انفصام هلا ،واعتصمت بحبل اهلل املتي ،وأعوذ باهلل من رش شياطي اإلنس واجلن ،أعوذ
باهلل من رش فسقة العرب والعجم(.)4
[احلديث ]2693 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك أن أعادي لك وليا،
أو أواِل لك عدوا ،أو أرض لك سخطا أبدا ،اللهم من صليت عليه فصالتنا عليه ،ومن
فرح لنا وجلميع املسلمي فأرحنا منه ،وأبدل لنا
لعنته فلعنتنا عليه ،اللهم من كان يف موته ٌ
خري لنا منه ،حتى ترينا من علم اإلجابة ما نتعرفه يف أدياننا ومعايشنا يا أرحم
به من هو ٌ
الرامحي(.)5
[احلديث ]2694 :قال اإلمام عيل :اللهم إين أعوذ بك من جور كل جائر ،وبغي
كل باغ ،وحسد كل حاسد ،بك أصول عىل األعداء ،وبك أرجو والية األحباء(.)6

( )1التوحيد :ص  ،239معاين األخبار :ص .39

( )4مسند زيد :ص  ،160دعائم اإلسالم.166/1 :

( )2مكارم األخالق)294/2 :

( )5األماِل للمفيد :ص  ،166املجتنى :ص .58

( )3البلد األمي :ص .93

( )6مهج الدعوات :ص  141وص .151
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[احلديث ]2695 :قال اإلمام عيل يف دعائه :أعوذ باهلل من سوء املرصع(.)1
[احلديث ]2696 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أسألك خري اخلري؛ رضوانك
واجلنة ،وأعوذ منك من رش الرش؛ سخطك والنار(.)2
[احلديث ]2697 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم ال جتعل الدنيا ِل سجنا ،وال
فراقها عيل حزنا؛ أعوذ بك من دنيا حترمني اآلخرة ،ومن أمل حيرمني العمل ،ومن حياة
حترمني خري املامت(.)3
[احلديث ]2698 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك أن أقول حقا ليس
فيه رضاك ،ألتمس به أحدا سواك ،وأعوذ بك أن أتزين للناس بِشء يشينني عندك ،وأعوذ
بك أن أكون عربة ألحد من خلقك ،وأعوذ بك أن يكون أحدٌ من خلقك أسعد بام علمتني
مني(.)4
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]2699 :قال اإلمام احلسن يف قنوته :يا حارض كل غيب ،وعامل كل رس،
وملجأ كل مضطر ،ضلت فيك الفهوم ،وتقطعت دونك العلوم(.)5
[احلديث ]2700 :قال اإلمام احلسن يف الدعاء عىل األعداء :اللهم إين أدرأ بك يف
نحورهم ،وأعوذ بك من رشورهم ،وأستعي بك عليهم ،فاكفنيهم بام شئت ،وأنى شئت،
من حولك وقوتك يا أرحم الرامحي(.)6
ما روي عن اإلمام احلسي:

( )1اإلرشاد ،254/1 :اجلمل :ص .392

( )4رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.348/20 :

( )2من ال حيرضه الفقيه.492/1 :

( )5مهج الدعوات :ص  ،66بحار األنوار.212/85 :

( )3رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.281/20 :

( )6االحتجاج.19/2 :
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[احلديث ]2701 :قال اإلمام احلسي يف قنوته :اللهم من أوى إىل مأوى فأنت
مأواي ،ومن جلأ إىل ملجأ فأنت ملجئي(.)1
[احلديث ]2702 :قال اإلمام احلسي يف دعائه يوم الطف :إين عذت بريب وربكم
أن ترمجون ،أعوذ بريب وربكم من كل متكرب ال يؤمن بيوم احلساب(.)2
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]2703 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة التوابي :إهلي إن طردتني من بابك
فبمن ألوذ؟! وإن رددتني عن جنابك فبمن أعوذ؟! (.)3
[احلديث ]2704 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املعتصمي :اللهم يا مالذ
الالئذين ،ويا معاذ العائذين ويا حصن الالجي ،إن مل أعذ بعزتك فبمن أعوذ؟ وإن مل ألذ
بقدرتك فبمن ألوذ؟!(.)4
[احلديث ]2705 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف دفع كيد األعداء :ناديتك ـ يا إهلي
ـ مستغيثا بك ،واثقا برسعة إجابتك ،عاملا أنه ال يضطهد من أوى إىل ظل كنفك ،وال يفزع
من جلأ إىل معقل انتصارك ،فحصنتني من بأسه بقدرتك(.)5
[احلديث ]2706 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :لبيك لبيك ،تسمع من شكا إليك،
وتلقى من توكل عليك ،وختلص من اعتصم بك ،وتفرج عمن الذ بك(.)6
[احلديث ]2707 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أعذين فيه من الشيطان
الرجيم ،ومهزه وملزه ،ونفثه ونفخه ،ووسواسه وكيده ،ومكره وحيله ،وأمانيه وخدعه،

( )1أي إبراهيم عليه السالم.

( )4بحار األنوار 152/94 :عن بعض كتب األصحاب.

( )2اإلرشاد.98/2 :

( )5الصحيفة السجادية :ص .213

( )3بحار األنوار 142/94 :عن بعض كتب األصحاب.

( )6الصحيفة السجادية :ص  219الدعاء .51
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وغروره وفتنته ،ورجله ورشكه ،وأعوانه وأتباعه ،وأخدانه وأشياعه ،وأوليائه ورشكائه،
ومجيع كيدهم(.)1
[احلديث ]2708 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إنا نعوذ بك من نزغات
الشيطان الرجيم ،وكيده ومكائده ،ومن الثقة بأمانيه ومواعيده ،وغروره ومصائده ،وأن
يطمع نفسه يف إضاللنا عن طاعتك ،وامتهاننا بمعصيتك ،أو أن حيسن عندنا ما حسن لنا،
أو أن يثقل علينا ما كره إلينا ،اللهم اخسأه عنا بعبادتك ،واكبته بدؤوبنا يف حمبتك ،واجعل
بيننا وبينه سرتا ال ُّيتكه ،وردما مصمتا ال يفتقه(.)2
[احلديث ]2709 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اشغل الشيطان الرجيم عنا
ببعض أعدائك ،واعصمنا منه بحسن رعايتك ،واكفنا خرته ،وولنا ظهره ،واقطع عنا إثره،
وأمتعنا من اهلدى بمثل ضاللته ،وزودنا من التقوى ضد غوايته ،واسلك بنا من التقى
خالف سبيله من الردى(.)3
[احلديث ]2710 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم ال جتعل للشيطان يف قلوبنا
مدخال وال توطنن له فيام لدينا منزال ..اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه ،وإذا عرفتناه
فقناه ،وبرصنا ما نكايده به ،وأهلمنا ما نعده له ،وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه،
وأحسن بتوفيقك عوننا عليه(.)4

( )1الكايف.75/4 :

( )3الصحيفة السجادية :ص.45

( )2الصحيفة السجادية :ص.45

( )4الصحيفة السجادية :ص.45
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[احلديث ]2711 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أرشب قلوبنا إنكار عمل
الشيطان ،والطف لنا يف نقض حيله ،وحول سلطانه عنا ،واقطع رجاءه منا ،وادرأه عن
الولوع بنا(.)1
[احلديث ]2712 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اجعل آباءنا وأمهاتنا
وأوالدنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجرياننا من املؤمني واملؤمنات منه يف حرز
حارز ،وحصن حافظ ،وكهف مانع ،وألبسهم من الشيطان جننا واقية ،وأعطهم عليه
أسلحة ماضية ،اللهم واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية ،وأخلص لك بالوحدانية،
وعاداه لك بحقيقة العبودية ،واستظهر بك عليه يف معرفة العلوم الربانية(.)2
[احلديث ]2713 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم احلل ما عقد الشيطان،
وافتق ما رتق ،وافسخ ما دبر ،وثبطه إذا عزم ،وانقض ما أبرم ،واهزم جنده ،وأبطل كيده
واهدم كهفه ،وأرغم أنفه(.)3
[احلديث ]2714 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اجعلنا يف نظم أعداء
الشيطان ،واعزلنا عن عداد أوليائه ،ال نطيع له إذا استهوانا ،وال نستجيب له إذا دعانا ،نأمر
بمناوأته ،من أطاع أمرنا ،ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا(.)4
[احلديث ]2715 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أعذنا وأهالينا وإخواننا
ومجيع املؤمني واملؤمنات مما استعذنا منه ،وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه ،واسمع لنا ما

( )1الصحيفة السجادية :ص.45

( )3الصحيفة السجادية :ص.45

( )2الصحيفة السجادية :ص.45

( )4الصحيفة السجادية :ص.45
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دعونا به ،وأعطنا ما أغفلناه ،واحفظ لنا ما نسيناه ،وصرينا بذلك يف درجات الصاحلي
ومراتب املؤمني ،آمي رب العاملي(.)1
[احلديث ]2716 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل عىل دفع كيد األعداء :إهلي،
هديتني فلهوت ،ووعظت فقسوت ،وأبليت اجلميل فعصيت ،ثم عرفت ما أصدرت إذ
عرفتنيه ،فاستغفرت فأقلت ،فعدت فسرتت ،فلك ـ إهلي ـ احلمد ،تقحمت أودية اهلالك،
وحللت شعاب تلف تعرضت فيها لسطواتك ،وبحلوهلا عقوباتك ،ووسيلتي إليك
التوحيد ،وذريعتي أين مل أرشك بك شيئا ،ومل أختذ معك إهلا ،وقد فررت إليك بنفيس،
وإليك مفر امليسء ،ومفزع املضيع حلظ نفسه امللتجئ ،فكم من عدو انتىض عيل سيف
عداوته ،وشحذ ِل ظبة مديته ،وأرهف ِل شبا حده ،وداف ِل قواتل سمومه ،وسدد نحوي
صوائب سهامه ،ومل تنم عني عي حراسته ،وأضمر أن يسومني املكروه ،وجيرعني زعاق
مرارته ،فنظرت يا إهلي إىل ضعفي عن احتامل الفوادح ،وعجزي عن االنتصار ممن قصدين
بمحاربته ،ووحديت يف كثري عدد من ناواين ،وأرصد ِل بالبالء فيام مل أعمل فيه فكري،
فابتدأتني بنرصك ،وشددت أزري بقوتك ،ثم فللت ِل حده ،وصريته من بعد مجع عديد
وحده ،وأعليت كعبي عليه ،وجعلت ما سدده مردودا عليه ،فرددته مل يشف غيظه ،ومل
يسكن غليله ،قد عض عىل شواه ،وأدبر موليا قد أخلفت رساياه(.)2
[احلديث ]2717 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل عىل دفع كيد األعداء :إهلي كم من
باغ بغاين بمكائده ،ونصب ِل رشك مصائده ،ووكل يب تفقد رعايته ،وأضبأ إِل إضباء السبع
لطريدته؛ انتظارا النتهاز الفرصة لفريسته ،وهو يظهر ِل بشاشة امللق ،وينظرين عىل شدة

( )1الصحيفة السجادية :ص.73

( )2الصحيفة السجادية :ص.211
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احلنق ،فلام رأيت ـ يا إهلي تباركت وتعاليت ـ دغل رسيرته ،وقبح ما انطوى عليه ،أركسته
الم رأسه يف زبيته ،ورددته يف مهوى حفرته ،فانقمع بعد استطالته ذليال يف ربق حبالته التي
كان يقدر أن يراين فيها ،وقد كاد أن حيل يب ـ لوال رمحتك ـ ما حل بساحته(.)1
[احلديث ]2718 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل عىل دفع كيد األعداء :إهلي كم من
حاسد قد رشق يب بغصته ،وشجي مني بغيظه ،وسلقني بحد لسانه ،ووحرين بقرف عيوبه،
وجعل عريض غرضا ملراميه ،وقلدين خالال مل تزل فيه ،ووحرين بكيده ،وقصدين بمكيدته،
فناديتك يا إهلي مستغيثا بك ،واثقا برسعة إجابتك ،عاملا أنه ال يضطهد من أوى إىل ظل
كنفك ،وال يفزع من جلأ إىل معقل انتصارك ،فحصنتني من بأسه بقدرتك(.)2
[احلديث ]2719 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل عىل دفع كيد األعداء :إهلي كم من
سحائب مكروه جليتها عني ،وسحائب نعم أمطرهتا عيل ،وجداول رمحة نرشهتا ،وعافية
ألبستها ،وأعي أحداث طمستها ،وغوايش كربات كشفتها(.)3
[احلديث ]2720 :قال اإلمام السجاد يف محد اهلل عىل دفع كيد األعداء :إهلي كم من
ظن حسن حققت ،وعدم جربت ،ورصعة أنعشت ،ومسكنة حولت ،كل ذلك إنعاما
وتطوال منك ،ويف مجيعه اهنامكا مني عىل معاصيك ،مل متنعك إساءيت عن إمتام إحسانك،
وال حجرين ذلك عن ارتكاب مساخطك ،ال تسأل عام تفعل ،ولقد سئلت فأعطيت ،ومل
تسأل فابتدأت ،واستميح فضلك فام أكديت ،أبيت يا موالي إال إحسانا وامتنانا ،وتطوال
وإنعاما ،وأبيت إالتقحام حلرماتك ،وتعديا حلدودك ،وغفلة عن وعيدك ،فلك احلمد إهلي

( )1الصحيفة السجادية :ص.211

( )3الصحيفة السجادية :ص.211

( )2الصحيفة السجادية :ص.211
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من مقتدر ال يغلب ،وذي أناة ال يعجل ،هذا مقام من اعرتف بسبوغ النعم ،وقابلها
بالتقصري ،وشهد عىل نفسه بالتضييع(.)1
[احلديث ]2721 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عىل الظاملي :يا من ال خيفى عليه
أنباء املتظلمي ،ويا من ال حيتاج يف قصصهم إىل شهادات الشاهدين ،ويا من قربت نرصته
من املظلومي ،ويا من بعد عونه عن الظاملي ،قد علمت يا إهلي ما نالني من (فالن بن فالن)
مما حظرت ،وانتهكه مني مما حجزت عليه؛ بطرا يف نعمتك عنده ،واغرتارا بنكريك عليه،
اللهم فصل عىل حممد وآله ،وخذ ظاملي وعدوي عن ظلمي بقوتك ،وافلل حده عني
بقدرتك ،واجعل له شغال فيام يليه ،وعجزا عام يناويه(.)2
[احلديث ]2722 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عىل الظاملي :اللهم ال تسوغ له
ظلمي ،وأحسن عليه عوين ،واعصمني من مثل أفعاله ،وال جتعلني يف مثل حاله(.)3
[احلديث ]2723 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عىل الظاملي :اللهم أعدين عليه
عدوى حارضة ،تكون من غيظي به شفاء ،ومن حنقي عليه وفاء(.)4
[احلديث ]2724 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عىل الظاملي :اللهم عوضني من
ظلمه ِل عفوك ،وأبدلني بسوء صنيعه يب رمحتك ،فكل مكروه ٌ
جلل دون سخطك ،وكل
مرزئة سوا ٌء مع موجدتك(.)5
[احلديث ]2725 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عىل الظاملي :اللهم فكام كرهت إِل
أن اظلم ،فقني من أن أظلم(.)6

( )1الصحيفة السجادية :ص.211

( )4الصحيفة السجادية :ص.61

( )2الصحيفة السجادية :ص.61

( )5الصحيفة السجادية :ص.61

( )3الصحيفة السجادية :ص.61

( )6الصحيفة السجادية :ص.61
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[احلديث ]2726 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عىل الظاملي :اللهم ال أشكو إىل
أحد سواك ،وال أستعي بحاكم غريك ،حاشاك ،فصل عىل حممد وآله ،وصل دعائي
باإلجابة ،واقرن شكايتي بالتغيري(.)1
[احلديث ]2727 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عىل الظاملي :اللهم ال تفتني
بالقنوط من إنصافك ،وال تفتنه باألمن من إنكارك ،فيرص عىل ظلمي ،وحيارضين بحقي،
وعرفه عام قليل ما أوعدت الظاملي ،وعرفني ما وعدت من إجابة املضطرين(.)2
[احلديث ]2728 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عىل الظاملي :اللهم وفقني لقبول ما
قضيت ِل وعيل ،ورضني بام أخذت ِل ومني ،واهدين للتي هي أقوم ،واستعملني بام هو
أسلم(.)3
[احلديث ]2729 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عىل الظاملي :اللهم إن كانت اخلرية
ِل عندك يف تأخري األخذ ِل ،وترك االنتقام ممن ظلمني إىل يوم الفصل وجممع اخلصم ،فصل
عىل حممد وآله ،وأيدين منك بنية صادقة ،وصرب دائم ،وأعذين من سوء الرغبة ،وهلع أهل
احلرص ،وصور يف قلبي مثال ما ادخرت ِل من ثوابك ،وأعددت خلصمي من جزائك
وعقابك ،واجعل ذلك سببا لقناعتي بام قضيت ،وثقتي بام ختريت ،آمي رب العاملي ،إنك
قدير(.)4
ذو الفضل العظيم ،وأنت عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2730 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :أعوذ باهلل من جور اجلائرين ،وكيد
احلاسدين ،وبغي الطاغي ،وأمحده فوق محد احلامدين(.)5

( )1الصحيفة السجادية :ص.61

( )4الصحيفة السجادية :ص.61

( )2الصحيفة السجادية :ص.61

( )5البلد األمي :ص .100

( )3الصحيفة السجادية :ص.61
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ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]2731 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :أعوذ بكلامت اهلل التامات ،التي ال
فاجر ،من رش ما ذرأ ،ومن رش ما برأ ،ومن رش كل دابة هو ٌ
آخذ بناصيتها،
جياوزهن ٌبر وال ٌ
إن ريب عىل رصاط مستقيم(.)1
[احلديث ]2732 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم من أرادين من خلقك ببغي أو
عنت أو سوء أو مساءة أو كيد ،من جني أو إنيس ،من قريب أو بعيد ،صغري أو كبري ،فصل
عىل حممد وآل حممد ،وأحرج صدره ،وأفحم لسانه ،وقرص يده ،واسدد برصه ،وادفع يف
نحره ،واقمع رأسه ،وأوهن كيده ،وأمته بدائه وغيظه ،واجعل له شاغال من نفسه ،واكفنيه
بحولك وقوتك وعزتك وعظمتك وقدرتك وسلطانك ومنعتك ،عز جارك ،وجل ثناؤك،
قدير(.)2
وال إله غريك ،وال حول وال قوة إالبك يا اهلل ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2733 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم أملح من أرادين بسوء منك ملحة
توهن هبا كيده ،وتقلب هبا مكره ،وتضعف هبا قوته ،وتكرس هبا حدته ،وترد هبا كيده يف
نحره ،يا ريب ورب كل يشء(.)3
[احلديث ]2734 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم إين أستكفيك ظلم من مل تعظه
املواعظ ،ومل متنعه مني املصائب وال الغري ،اللهم صل عىل حممد وآل حممد ،واشغله عني
قدير ،اللهم إين بك أعوذ ،وبك
بشغل شاغل يف نفسه ومجيع ما يعانيه ،إنك عىل كل يشء ٌ
ألوذ ،وبك أستجري (.)4
[احلديث ]2735 :قال اإلمام الباقر :اللهم إين أعوذ بدرعك احلصينة ،وأعوذ

( )1هتذيب األحكام ،117/2 :من ال حيرضه الفقيه.471/1 :

( )3مصباح املتهجد :ص  ،323البلد األمي :ص .151

( )2مصباح املتهجد :ص  ،323البلد األمي :ص .151

( )4مصباح املتهجد :ص .323
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بجمعك ،أن متيتني غرقا ،أو حرقا ،أو رشقا ،أو قودا ،أو صربا ،أو مسام ،أو ترديا يف بئر،
أو أكيل السبع ،أو موت الفجأة ،أو بِشء من ميتات السوء ،ولكن أمتني عىل فرايش يف
طاعتك وطاعة رسولك  ،مصيبا للحق غري خمطئ ،أو يف الصف الذي نعتهم يف كتابك:
ون ييف َسبييلي يه َص ًّفا َك َأ َّهنُ ْم ُبنْ َي ٌ
﴿ ا َّل يذي َن ُي َقاتي ُل َ
وص﴾ [الصف.)1( )]4 :
ان َم ْر ُص ٌ
[احلديث ]2736 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من طوارق اجلن
واإلنس وزوابعهم وبوائقهم ومكائدهم ،ومشاهد الفسقة من اجلن واإلنس ،وأن أستزل
عن ديني فتفسد عيل آخريت ،وأن يكون ذلك منهم رضرا عيل يف معايش ،أو يعرض بال ٌء
يصيبني منهم ال قوة ِل به ،وال صرب ِل عىل احتامله ،فال تبتلني يا إهلي بمقاساته فيمنعني
ذلك عن ذكرك ،ويشغلني عن عبادتك ،أنت العاصم املانع والدافع الواقي من ذلك
كله(.)2
[احلديث ]2737 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم من أرادين بسوء فأرده بمثله،
ومن كادين فيها فكده ،وارصف عني هم من أدخل عيل مهه ،وامكر بمن مكر يب ،فإنك
خري املاكرين ،وافقأ عني عيون الكفرة الظلمة ،والطغاة واحلسدة ،اللهم وأنزل عيل منك
السكينة ،وألبسني درعك احلصينة ،واحفظني بسرتك الواقي ،وجللني عافيتك النافعة،
وصدق قوِل وفعاِل ،وبارك ِل يف ولدي وأهيل وماِل ،اللهم ما قدمت وما أخرت ،وما
أغفلت وما تعمدت وما توانيت ،وما أعلنت وما أرسرت ،فاغفره ِل يا أرحم الرامحي(.)3
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]2738 :قال اإلمام الصادق يف قنوته :يا مأمن اخلائف ،وكهف الالهف،

( )1الكايف.526/2 :

( )3الكايف ،587/2 :هتذيب األحكام.76/3 :

( )2الكايف ،587/2 :هتذيب األحكام.76/3 :
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وجنة العائذ ،وغوث الالئذ ،خاب من اعتمد سواك ،وخرس من جلأ إىل دونك(.)1
[احلديث ]2739 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :أعوذ بعزة اهلل ،وأعوذ بقدرة اهلل،
وأعوذ بجالل اهلل ،وأعوذ بعظمة اهلل ،وأعوذ بعفو اهلل ،وأعوذ بمغفرة اهلل ،وأعوذ برمحة
قدير ،وأعوذ بكرم اهلل ،وأعوذ بجمع اهلل،
اهلل ،وأعوذ بسلطان اهلل الذي هو عىل كل يشء ٌ
من رش كل جبار عنيد ،وكل شيطان مريد ،ورش كل قريب أو بعيد أو ضعيف أو شديد،
ومن رش السامة واهلامة والعامة ،ومن رش كل دابة صغرية أو كبرية ،بليل أو هنار ،ومن رش
فساق العرب والعجم ،ومن رش فسقة اجلن واإلنس(.)2
[احلديث ]2740 :قال اإلمام الصادق يف دعائه يف دفع كيد األعداء :حسبي الرب
من املربوبي ،وحسبي اخلالق من املخلوقي ،وحسبي الرازق من املرزوقي ،وحسبي اهلل
رب العاملي ،حسبي من هو حسبي ،حسبي من مل يزل حسبي ،حسبي اهلل ال إله إال هو عليه
توكلت وهو رب العرش العظيم(.)3
[احلديث ]2741 :قيل لإلمام الصادق :أي يشء قلت حي دخلت عىل أيب جعفر
بالربذة؟ قال :اللهم إنك تكفي من كل يشء وال يكفي منك يش ٌء؛ فاكفني بام شئت ،وكيف
شئت ،ومن حيث شئت ،وأنى شئت(.)4
[احلديث ]2742 :قال اإلمام الصادق :اللهم إين أعوذ بك من دنيا متنع خري
اآلخرة ،ومن عاجل يمنع خري اآلجل ،وحياة متنع خري املامت ،وأمل يمنع خري العمل(.)5
[احلديث ]2743 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من الكفر

( )1الالهف :املظلوم املضطر يستغيث ويتحرس.

( )4الكايف.559/2 :

( )2الكايف 569/2 :وص .537

( )5مصباح املتهجد :ص  ،64فالح السائل :ص .320

( )3عيون أخبار اإلمام الرضا.305/1 :
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والفقر ،ومواقف اخلزي يف الدنيا واآلخرة(.)1
[احلديث ]2744 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من الفقر ومن
تشتت األمر ،ومن رش ما حيدث بالليل والنهار ،أمسى ظلمي مستجريا بعفوك ،وأمسى
خويف مستجريا بأمانك ،وأمسى ذِل مستجريا بعزك ،وأمسى وجهي الفاين مستجريا
بوجهك الباقي ،يا خري من سئل ،ويا أجود من أعطى ،جللني برمحتك ،وألبسني عافيتك،
وارصف عني رش مجيع خلقك(.)2
[احلديث ]2745 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك أن أظلم أو
أظلم ،أو أقطع رمحا ،أو اوذي جارا(.)3
[احلديث ]2746 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :أعوذ بك اليوم فأعذين ،وأستجري
بك فأجرين ،وأستعي بك عىل الرضاء فأعني ،وأستنرصك فانرصين ،وأتوكل عليك
فاكفني(.)4
[احلديث ]2747 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إين أسألك حسن الظن بك،
والصدق يف التوكل عليك ،وأعوذ بك أن تبتليني ببلية حتملني رضورهتا عىل التعوذ بِشء
من معاصيك ،وأعوذ بك أن تدخلني يف حال ـ كنت أو أكون فيها يف عرس أو يرس ـ أظن أن
معاصيك أنجح ِل من طاعتك ،وأعوذ بك أن أقول قوال حقا من طاعتك ألتمس به سواك،
وأعوذ بك أن جتعلني عظة لغريي ،وأعوذ بك أن يكون أحدٌ أسعد بام آتيتني به مني ،وأعوذ
بك أن أتكلف طلب ما مل تقسم ِل ،وما قسمت ِل من قسم ،أو رزقتني من رزق ،فائتني به
يف يرس منك وعافية ،حالال طيبا ،وأعوذ بك من كل يشء زحزح بيني وبينك ،وباعد بيني

( )1الكايف ،403/4 :هتذيب األحكام.102/5 :

( )3الكايف.467/4 :

( )2الكايف.464/4 :

( )4هتذيب األحكام.277/5 :
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وبينك ،أو نقص به حظي عندك ،أو رصف بوجهك الكريم عني ،وأعوذ بك أن حتول
خطيئتي أو ظلمي ،أو جرمي وإرسايف عىل نفيس ،واتباع هواي واستعجال شهويت ،دون
مغفرتك ورضوانك ،وثوابك ونائلك ،وبركاتك وموعودك احلسن اجلميل عىل نفسك(.)1
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]2748 :قال اإلمام الكاظم يف دعائه :اللهم أنت مالذي فبك ألوذ ،وأنت
معاذي فبك أعوذ(.)2
[احلديث ]2749 :قال اإلمام الكاظم يف دعائه يف سجوده :أعوذ بك من نار حرها
ال يطفأ ،وأعوذ بك من نار جديدها ال يبىل ،وأعوذ بك من نار عطشاهنا ال يروى ،وأعوذ
بك من نار مسلوهبا ال يكسى(.)3
[احلديث ]2750 :قال اإلمام الكاظم يف دعائه :توكلت عىل احلي الذي ال يموت،
وحتصنت بذي العزة واجلربوت ،واستعنت بذي الكربياء وامللكوت ،موالي استسلمت
إليك فال تسلمني ،وتوكلت عليك فال ختذلني ،وجلأت إىل ظلك البسيط فال تطرحني،
أنت املطلب ،وإليك املهرب ،تعلم ما أخفي وما أعلن ،وتعلم خائنة األعي وما ختفي
الصدور ،فأمسك عني اللهم أيدي الظاملي ،من اجلن واإلنس أمجعي ،واشفني وعافني يا
أرحم الرامحي(.)4
[احلديث ]2751 :قال اإلمام الكاظم يف دعائه :إهلي ،كم من عدو شحذ ِل ظبة
مديته ،وأرهف ِل شبا حده ،وداف ِل قواتل سمومه ،ومل تنم عني عي حراسته ،فلام رأيت

( )1هتذيب األحكام ،74/3 :مصباح املتهجد :ص  ،546اإلقبال:

( )3الكايف.328/3 :

.299/2

( )4مهج الدعوات :ص .299

( )2مهج الدعوات :ص  294وص .303
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ضعفي عن احتامل الفوادح ،وعجزي عن ملامت اجلوائح ،رصفت ذلك عني بحولك
وقوتك ،ال بحول مني وال قوة ،فألقيته يف احلفري الذي احتفره ِل ،خائبا مما أمله يف الدنيا،
متباعدا مما رجاه يف اآلخرة ،فلك احلمد عىل ذلك قدر استحقاقك سيدي ..اللهم فخذه
بعزتك ،وافلل حده عني بقدرتك ،واجعل له شغال فيام يليه ،وعجزا عام يناويه ،اللهم
وأعدين عليه عدوى حارضة ،تكون من غيظي شفاء ،ومن حنقي عليه وفاء ،وصل اللهم
دعائي باإلجابة ،وانظم شكايتي بالتغيري ،وعرفه عام قليل ما أوعدت الظاملي ،وعرفني ما
وعدت يف إجابة املضطرين ،إنك ذو الفضل العظيم ،واملن الكريم(.)1
ما روي عن اإلمام العسكري:
[احلديث ]2752 :قال اإلمام العسكري يف دعائه :بسم اهلل الرمحن الرحيم،
احتجبت بحجاب اهلل النور الذي احتجب به عن العيون ،واحتطت عىل نفيس وأهيل
وولدي وماِل ،وما اشتملت عليه عنايتي ببسم اهلل الرمحن الرحيم ،وأحرزت نفيس وذلك
احل هي ا ْل َق هيو ُم َال
كله من كل ما أخاف وأحذر ،باهلل الذي :ال إله إال هو ﴿اهللَُّ َال إي َل َه إي َّال ُه َو ْ َ
َت ْأ ُخ ُذه يسنَ ٌة و َال نَوم َله ما ييف السامو ي
ات َو َما ييف ْاألَ ْر ي
ض َم ْن َذا ا َّل يذي َي ْش َف ُع يعنْدَ ُه إي َّال بيإي ْذني يه َي ْع َل ُم
َّ َ َ
ُ
َ ْ ٌ ُ َ
ون بي َِش ٍء يمن يع ْل يم يه إي َّال بيام َشاء و يسع ُكر يسيه السامو ي
ي
ما ب َ ي
ات
َ َ َ ْ ه ُ َّ َ َ
ْ
َ
َ َْ
ي َأ ْيدُّيي ْم َو َما َخ ْل َف ُه ْم َو َال ُحيي ُط َ ْ

و ْاألَر َض و َال ي ُئوده يح ْف ُظهام و ُهو ا ْلع ييل ا ْلعظييم﴾ [البقرة ،]255 :و﴿ومن َأ ْظ َلم يممَّن ُذكِّر بيآي ي
ات
ُ ْ َ َ
َ َ ْ
َ َ ُُ
َُ َ َ َ ه َ ُ
َ ْ
ي
ي
وهبي ْم َأكينَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ييف آ َذ ي ي
َيس َما َقدَّ َم ْت َيدَ ا ُه إينَّا َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ي
اهن ْم َو ْق ًرا
َر ِّبه َف َأع َْر َض َعن َْها َون َ
َوإي ْن تَدْ ُع ُه ْم إي َىل ْاهلُدَ ى َف َل ْن َ ُّْيتَدُ وا إي ًذا َأ َبدً ا﴾ [الكهفَ ﴿ ،]57 :أ َف َر َأ ْي َت َم ين َّاخت ََذ إي َهل َ ُه َه َوا ُه َو َأ َض َّل ُه
رص يه يغ َشاو ًة َفمن ُّي يد ي
اهللَُّ ع ََىل يع ْل ٍم َو َخت ََم ع ََىل َس ْم يع يه َو َق ْلبي يه َو َج َع َل ع ََىل َب َ ي
يه يم ْن َب ْع يد اهللَّي َأ َف َال
َ َ ْ َْ

( )1مهج الدعوات :ص  ،28عيون أخبار اإلمام الرضا.79/1 :
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ون﴾ [اجلاثيةُ ﴿ ،]23 :أو َلئي َك ا َّل يذي َن َط َب َع اهللَُّ ع ََىل ُق ُل ي
ت ََذك َُّر َ
وهبي ْم َو َس ْم يع يه ْم َو َأ ْب َص يار يه ْم َو ُأو َلئي َك
ي ا َّل يذي َن َال ُيؤْ يمنُ َ
ت ا ْل ُق ْر َ
ُه ُم ا ْلغَافي ُل َ
ون بي ْاآل يخ َر ية
آن َج َع ْلنَا َب ْين ََك َو َب ْ َ
ون﴾ [النحلَ ﴿ ،]108 :وإي َذا َق َر ْأ َ
ي
وهبي ْم َأكينَّ ًة َأ ْن َي ْف َق ُهو ُه َو ييف آ َذ ي ي
ورا َو َج َع ْلنَا ع ََىل ُق ُل ي
ت َر َّب َك ييف
اهن ْم َو ْق ًرا َوإي َذا َذك َْر َ
ح َجا ًبا َم ْس ُت ً
ي
ي
ورا﴾
ا ْل ُق ْرآن َو ْحدَ ُه َو َّل ْوا ع ََىل َأ ْد َب ياره ْم ُن ُف ً

[اإلرساء:

 ،]46-45وصىل اهلل عىل حممد وآله

الطاهرين(.)1
[احلديث ]2753 :قال اإلمام العسكري يف دعائه :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،يا عديت
عند شديت ،ويا غوثي عند كربتي ،يا مؤنيس عند وحديت ،احرسني بعينك التي ال تنام،
واكنفني بركنك الذي ال يرام(.)2

( )1مهج الدعوات :ص .44

( )2مهج الدعوات :ص .45
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معراج االستغاثة والطلب
املعراج احلادي عرش من معارج الذكر والدعاء [معراج االستغاثة والطلب] ،وإىل
هذا املعراج اإلشارة باآليات الكثرية التي ترغب يف دعاء اهلل يف كل األحوال وخصوصا يف
يب
وقت الشدة ،وتنفر من ترك ذلك ،وتعتربه استكبارا عىل اهلل ،ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :أ َّم ْن ُجيي ُ
جي َع ُل ُك ْم ُخ َل َفا َء ْاألَ ْر ي
ض َأإي َل ٌه َم َع اهللَّي َقلي ًيال َما ت ََذك َُّر َ
ون﴾
املُْ ْض َط َّر إي َذا َدعَا ُه َو َيك يْش ُ
السو َء َو َ ْ
ف ه
[النمل]62 :

بل اعترب اللجوء إىل اهلل وحده دون سائر املعبودات دليال عىل اهلل وكونه اإلله
َري اهللَّي تَدْ ُع َ
ون إي ْن
احلقيقي ،قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َأ َر َأ ْي َت ُك ْم إي ْن َأتَا ُك ْم ع ََذ ُ
اب اهللَّي َأ ْو َأ َت ْت ُك ُم َّ
السا َع ُة َأغ ْ َ
ُكنْ ُتم ص ي
ون إي َل ْي يه إي ْن َشا َء َو َتن َْس ْو َن َما ُت ْ ي
رش ُك َ
ف َما تَدْ ُع َ
اد يقيَ َب ْل إي َّيا ُه تَدْ ُع َ
ون﴾ [األنعام:
ون َف َيك يْش ُ
ْ َ
]41-40

وبناء عىل هذا مجعنا يف هذا الفصل األحاديث الواردة حول أمرين:
أوال ـ ما ورد حول االستغاثة لدفع البالء
ثانيا ـ ما ورد حول طلب احلاجات املختلفة
وننبه إىل أنه من العسري التفريق بينهام يف أحاديث األدعية الكثرية ،وخاصة تلك التي
وضعت لالستغاثة ،ألهنا ال تكتفي هبا ،بل تضم إليها طلب احلاجات املختلفة ،وهلذا اخرتنا
األغلب عىل الدعاء ،لنضعه يف التصنيف املناسب له.
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أوال ـ ما ورد حول االستغاثة لدفع البالء
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
[ االستغاثة لدفع البالء] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات الكثرية
املرغبة يف ذلك ،واملنفرة عن تركه.
والقرآن يطلق عىل هذا لقب الترضع ،وهي تلك املسكنة التي يظهرها املستغيث
ب اهلل ،إما بسبب معرفته هلل ،أو بسبب حاجته الشديدة ملا يطلبه ،ولذلك يظهر كل أنواع
املسكنة واملذلة لتحقيقها..
ولذلك يرتبط الترضع يف القرآن الكريم بأنواع البالء التي يصبها اهلل تعاىل عىل
عباده ،إلخراجهم من كربهم وغرورهم ،ليستشعروا حاجتهم إىل اهلل ،وفقرهم إليه ،كام
اء و َّ ي
ي
َرض ُع َ
ون﴾
قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا إي َىل ُأ َم ٍم يم ْن َق ْبلي َك َف َأ َخ ْذن ُ
الرضاء َل َع َّل ُه ْم َيت َ َّ
َاه ْم بيا ْل َب ْأ َس َ َّ
[األنعام]42 :

لكن فريقا من هؤالء ـ كام يذكر القرآن الكريم ـ ولقسوة قلوهبم ،بل موهتا ،يؤثرون
ي
َرض ُعوا َو َلكي ْن
املعاناة واألمل عىل الترضع إىل اهلل ،كام قال تعاىلَ ﴿ :ف َل ْو َال إ ْذ َجا َء ُه ْم َب ْأ ُسنَا ت َ َّ
ان َما كَا ُنوا َي ْع َم ُل َ
الش ْي َط ُ
وهب ْم َوزَ َّي َن َهل ُ ُم َّ
ون﴾ [األنعام]43 :
َق َس ْت ُق ُل ُ ُ
َاه ْم بيا ْل َع َذ ي
اب َف َام
وقال ـ جامعا بي االستكانة والتذلل والترضع ـَ ﴿ :و َل َقدْ َأ َخ ْذن ُ
ي
َرض ُع َ
ون﴾ [املؤمنون]76 :
ْ
اس َتكَا ُنوا ل َر ِّ يهب ْم َو َما َيت َ َّ
ويذك ر القرآن الكريم أن هناك فرقا أخرى من الناس ،ال تبدي ذلك الصرب عىل
املعاناة ،مثلام فعل الفريق السابق ،وإنام تتلون بتلون األحوال؛ فإن أصاهبا البالء ترضعت،
ي
ي
رب َوا ْل َب ْح ير
وإن كشف عادت إىل طبيعتها ،كام قال تعاىلُ ﴿ :ق ْل َم ْن ُين َِّجي ُك ْم م ْن ُظ ُل َامت ا ْل َ ِّ
َرضعًا َو ُخ ْف َي ًة َلئي ْن َأن َْجانَا يم ْن َه يذ يه َلنَ ُكو َن َّن يم َن َّ
الشاكي يري َن ُق يل اهلل ُين َِّجي ُك ْم يمن َْها َو يم ْن
َتدْ ُعو َن ُه ت َ ه
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ب ُث َّم َأ ْن ُت ْم ُت ْ ي
ُك ِّل ك َْر ٍ
رش ُك َ
ون﴾ [األنعام]64 ،63 :
وهلذا يدعو اهلل تعاىل املؤمني إىل أال يكونوا أمثال هؤالء الذين يعبدون اهلل عىل
حرف ،وإنام من أولئك الذين يترضعون إىل اهلل يف كل حي؛ فال يكون دعاؤهم هلل إال
ي
ب
َرضعًا َو ُخ ْف َي ًة إي َّن ُه َال ُحي ه
ترضعا واستغاثة واستكانة ،كام قال تعاىل﴿ :ا ْد ُعوا َر َّب ُك ْم ت َ ه
ي
ن﴾ [األعراف]55 :
املُْ ْعتَدي َ
ي
ي
َرضعًا
وهكذا يدعو إىل الترضع أثناء الذكر ،قال تعاىلَ ﴿ :وا ْذ ُك ْر َر َّب َك يف َن ْفس َك ت َ ه
ي
يي
اجل ْه ير يم َن ا ْل َق ْو يل يبا ْل ُغدُ ِّو َو ْاآل َص ي
َو يخي َف ًة َو ُد َ
ن ا ْلغَافليَ ﴾ [األعراف]205 :
ال َو َال َت ُك ْن م َ
ون ْ َ
وبذلك فإن الترضع ال يرتبط بالدعاء فقط ،وإنام هو تلك احلال التي يظهر عليها
العابد هلل تعاىل ،سواء كان ذاكرا أو داعيا أو مصليا أو يف أي حال من أحواله ،وقد ورد يف
الصالة قوله  يف احلديث القدس( :إنام أقبل الصالة ممن يتواضع لعظمتي ،ويكف نفسه
عن الشهوات من أجيل ،ويقطع هناره بذكري وال يتعظم عىل خلقي ،ويطعم اجلائع،
ويكسو العاري ،ويرحم املصاب ،ويؤوي الغريب ،فذلك يرشق نوره مثل الشمس ،أجعل
له يف الظلمة نور ًا ،ويف اجلهالة حلام ،أكأله بعزيت وأستحفظه مالئكتي ،يدعوين فألبيه،
ويسألني فأعطيه ،فمثل ذلك العبد عندي كمثل جنات الفردوس ال يسبق أثامرها ،وال
تتغري عن حاهلا) ()1

وقد أوردنا يف هذا الفصل كل األحاديث الواردة يف االستغاثة لدفع أنواع البالء
املختلفة كاجلفاف وقلة الرزق واملرض ونحوها ،وهي ما تشري إليها اآليات الواردة يف ذلك
كقوله تعاىل عن يونس عليه السالم﴿ :و َذا الن ي
هون إي ْذ َذ َهب مغ ي
َاض ًبا َف َظ َّن َأ ْن َل ْن َن ْق يد َر َع َل ْي يه
َ
َ ُ

( )1رواه البزار (ص  - 65زوائده)
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ي
ي
َفنَادى ييف ال هظ ُلام ي
است ََج ْبنَا َل ُه َون ََّج ْينَا ُه يم َن
ت َأ ْن َال إي َل َه إي َّال َأن َ
َ
ْت ُس ْب َحان ََك إي ِّين ُكن ُْت م َن ال َّظامليَ َف ْ
َ
يي
ا ْلغَم َوك ََذلي َك ُنن ي
ْجي املُْؤْ منيَ ﴾ [األنبياء]88-87 :
ِّ
وقوله عن يعقوب عليه السالمَ ﴿ :ق َال إين ََّام َأ ْش ُكو َب ِّثي َو ُحزْ يين إي َىل اهللَّي َو َأ ْع َل ُم يم َن اهللَّي
َما َال َت ْع َل ُم َ
ون﴾ [يوسف]86 :

ي
وقوله عن أيوب عليه السالمَ ﴿:و َأ هي َ ي
ْت َأ ْر َح ُم
الرض َو َأن َ
وب إ ْذ نَا َدى َر َّب ُه َأ ِّين َم َّسن َي ه ه
ي ي
يي
مح ًة يم ْن يعن يْدنَا َو يذ ْك َرى
رض َوآ َت ْينَا ُه َأ ْه َل ُه َو يم ْث َل ُه ْم َم َع ُه ْم َر ْ َ
الرامحيَ َف ْ
َّ
است ََج ْبنَا َل ُه َفك ََش ْفنَا َما بيه م ْن ُ ٍّ
ي
ي
ي
ي ي
ن﴾ [األنبياء]85-83 :
الص ياب يري َ
يس َو َذا ا ْلك ْف يل ُك ٌّل م َن َّ
ل ْل َع يابدي َن َوإي ْس َامع َيل َوإي ْد ير َ
يب
ويشري إليها بعد ذلك كله ذلك الوعد اإلهلي هلؤالء ،وهو قوله تعاىلَ ﴿ :أ َّم ْن ُجيي ُ
جي َع ُل ُك ْم ُخ َل َفا َء ْاألَ ْر ي
ض َأإي َل ٌه َم َع اهللَّي َقليي ًال َما ت ََذك َُّر َ
ون﴾
املُْ ْض َط َّر إي َذا َدعَا ُه َو َيك يْش ُ
السو َء َو َ ْ
ف ه
[النمل]62 :

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]2754 :عن سعد بن أيب وقاص ،قال :كنا جلوسا عند رسول اهلل 
كرب أو بال ٌء من بالء الدنيا ،دعا به فرج عنه؟
قال :أال أخربكم بِشء إذا نزل برجل منكم ٌ
قيل له :بىل ،قال :دعاء ذي النون :ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملي(.)1

( )1النسائي ،1 168/6 :احلاكم.685/1 :
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[احلديث ]2755 :قال رسول اهلل  :دعوة ذي النون التي دعا هبا يف بطن احلوت:
مسلم يف كربة ،إالاستجاب اهلل
ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملي؛ مل يدع هبا
ٌ
له(.)1
[احلديث ]2756 :عن أسامء بنت عميس ،قالت :قال ِل رسول اهلل  :أال أعلمك
كلامت تقولينهن عند الكرب؟ اهلل اهلل ريب ال أرشك به شيئا(.)2
[احلديث ]2757 :قال رسول اهلل  :من قال( :ال إله إال اهلل قبل كل يشء ،وال
إله إال اهلل بعد كل يشء) عويف من اهلم واحلزن(.)3
[احلديث ]2758 :قال رسول اهلل  :ما قال عبدٌ ( :اللهم رب الساموات السبع
ورب العرش العظيم ،اكفني كل مهم من حيث شئت ،من أين شئت) إالأذهب اهلل تعاىل
مهه(.)4
[احلديث ]2759 :قال رسول اهلل  :دعوات املكروب :اللهم رمحتك أرجو ،فال
تكلني إىل نفيس طرفة عي ،وأصلح ِل شأين كله ،ال إله إال أنت(.)5
أمر ،قال :ال إله
[احلديث ]2760 :عن ابن عباس ،أن رسول اهلل  كان إذا حزبه ٌ
إال اهلل احلليم العظيم ،ال إله إال اهلل رب العرش العظيم ،ال إله إال اهلل رب العرش الكريم،
ال إله إال اهلل رب الساموات ورب األرض رب العرش العظيم ..ثم يدعو(.)6
ٌ
وحزن :اللهم
هم
[احلديث ]2761 :قال رسول اهلل  :ما قال عبدٌ قط إذا أصابه ٌ
إين عبدك وابن عبدك وابن أمتك ،ناصيتي بيدك ،ماض يف حكمكٌ ،
عدل يف قضاؤك،
( )1احلاكم ،415/2 :الرتمذي ،529/5 :النسائي.2 168/6 :

( )5أبو داود ،324/4 :النسائي ،7 167/6 :األدب املفرد :ص

( )2أبو داود ،87/2 :ابن ماجة.1277/2 :

.210

( )3املعجم الكبري.1 290/10 :

( )6النسائي ،8 167/6 :أمحد ،575/1 :الدعاء للطرباين :ص

( )4كنز العامل 122/2 :عن اخلرائطي يف مكارم األخالق.

.312
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أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ،أو أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدا من خلقك،
أو استأثرت به يف علم الغيب عندك ،أن جتعل القرآن ربيع قلبي ،ونور صدري ،وجالء
حزين ،وذهاب مهي ،إال أذهب اهلل عز وجل مهه وأبدله مكان حزنه فرحا ،قالوا :يا رسول
اهلل ،ينبغي لنا أن نتعلم هؤالء الكلامت؟ قال :أجل ،ينبغي ملن سمعهن أن يتعلمهن(.)1
أمر قال :يا حي يا قيوم،
[احلديث ]2762 :عن أنس ،قال :كان النبي  إذا كربه ٌ
برمحتك أستغيث(.)2
[احلديث ]2763 :قال رسول اهلل  :الدعاء ينفع من البالء ،قال اهلل عز وجل:
﴿إي َّال َقوم يو ُنس ملََّا آمنُوا ك ََش ْفنَا َعنْهم ع ََذاب ْ ي
َاه ْم إي َىل يح ٍ
ي﴾
احل َي ياة الده ْن َيا َو َم َّت ْعن ُ
َ
ْ َ ُ َ
اخلزْ يي ييف ْ َ
ُ ْ
َ
[يونس ،]98 :ملا آمنوا :ملا دعوا(.)3
[احلديث ]2764 :قال رسول اهلل  :أعدوا للبالء الدعاء(.)4
[احلديث ]2765 :قال رسول اهلل  :ردوا نائبة البالء بالدعاء(.)5
حذر من قدر ،والدعاء ينفع مما نزل
[احلديث ]2766 :قال رسول اهلل  :ال يغني ٌ
ومما مل ينزل ،وإن البالء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إىل يوم القيامة(.)6
[احلديث ]2767 :رأى ٌ
رجل النبي  ،فسأله أن يعلمه دعاء الفرج ،فقال :قل:
(يا من ال يستحيى من مسألته ،وال يرجتى العفو إالمن قبله ،أشكو إليك ما ال خيفى عليك،

( )1أمحد ،168/2 :صحيح ابن حبان ،253/3 :احلاكم690/1 :؛

( )4السنن الكربى ،536/3 :املعجم الكبري ،6 128/10 :املعجم

الدعوات :ص  ،54بحار األنوار.279/95 :

األوسط.276/2 :

( )2الرتمذي ،539/5 :احلاكم.689/1 :

( )5اجلعفريات :ص  ،53شعب اإليامن.283/3 :

( )3الفردوس ،225/2 :الدر املنثور 393/6 :عن ابن النجار.

( )6احلاكم ،669/1 :املعجم األوسط66/3 :؛ تنبيه اخلواطر:
.118/2
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وأسألك ما ال يعظم عليك ،صل عىل حممد وآل حممد) ،وادع بام شئت ،ينجح اهلل طلبتك،
فقال :يا رسول اهللِ ،ل وحدي؟ فقال :لك ولكل من دعا به إن شاء اهلل تعاىل(.)1
[احلديث ]2768 :عن أنس بن مالك ،قال :أصابت الناس سن ٌة عىل عهد النبي ،
يب فقال :يا رسول اهلل ،هلك املال ،وجاع العيال،
فبينا النبي  خيطب يف يوم مجعة ،قام أعرا ٌ
فادع اهلل لنا .فرفع يديه ـ وما نرى يف السامء قزعة ـ فوالذي نفيس بيده ،ما وضعها حتى ثار
السحاب أمثال اجلبال ،ثم مل ينزل عن منربه حتى رأيت املطر يتحادر عىل حليته  ،فمطرنا
يومنا ذلك ،ومن الغد ،وبعد الغد ،والذي يليه ،حتى اجلمعة األخرى ،وقام ذلك األعرايب
ـ أو قال غريه ـ فقال :يا رسول اهلل ،هتدم البناء وغرق املال ،فادع اهلل لنا ،فرفع يديه فقال:
اللهم حوالينا وال علينا ،فام يشري بيده إىل ناحية من السحاب إال انفرجت ،وصارت املدينة
مثل اجلوبة وسال الوادي قناة شهرا ،ومل جيئ أحدٌ من ناحية إال حدث باجلود(.)2
[احلديث ]2769 :عن الربيع بنت معوذ بن عفراء ،قالت :بينا نحن عند رسول اهلل
 يف بعض أسفاره؛ إذ احتاج الناس إىل وضوء ،فالتمسوا يف الركب ماء فلم جيدوا،
فجاءين عمي معاذ بن عفراء ،فقال :يا بنية ،هل يف إداوتك ما يتوضأ رسول اهلل ؟ قلت:
ال والذي بعثه باحلق ما فيها يش ٌء ،فأتى رسول اهلل  فقال :ما يف الركب ما ٌء ،فدعا رسول
اهلل  فأمطرت حتى استقى الناس وسقوا(.)3
[احلديث ]2770 :عن سمرة ،أن النبي  كان إذا استسقى قال :اللهم أنزل يف
أرضنا زينتها ،وأنزل يف أرضنا سكنها ،وارزقنا وأنت خري الرازقي(.)4

( )1املجتنى :ص .53

( )3الدعاء للطرباين :ص .605

( )2البخاري 315/1 :وص  ،369النسائي ،166/3 :مسلم:

( )4املعجم الكبري.228/7 :

616/2؛ اخلرائج واجلرائح.58/1 :
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[احلديث ]2771 :عن عبد اهلل بن جراد ،أن النبي  كان إذا استسقى قال :اللهم
اسقنا غيثا مغيثا مريا ،توسع به لعبادك ،تغرز به الرضع ،وحتيي به الزرع(.)1
[احلديث ]2772 :قال رسول اهلل  يف دعاء االستسقاء :اللهم اسق بالدك
وهبائمك ،وانرش رمحتك ،وأحي بلدك امليت ،اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا مطبقا
واسعا ،عاجال غري آجل ،نافعا غري ضار ،اللهم اسقنا سقيا رمحة ال سقيا عذاب ،وال هدم
وال غرق وال حمق ،اللهم اسقنا الغيث وانرصنا عىل األعداء(.)2
[احلديث ]2773 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إنك أنت الغني ونحن
الفقراء ،فأنزل علينا الغيث ،وال جتعلنا من القانطي ،اللهم اجعل ما تنزله علينا قوة لنا
وبالغا إىل حي ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)3
[احلديث ]2774 :عن أنس ،قال :حمل الناس عىل عهد رسول اهلل  ،فأتاه
املسلمون فقالوا :يا رسول اهلل ،قحط املطر ،ويبس الشجر ،وهلكت املوايش ،وأسنت
الناس ،فاستسق لنا ربك ،فقال :إذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا وأخرجوا معكم
بصدقات ،فلام كان ذلك اليوم ،خرج رسول اهلل  والناس ،يمِش ويمشون ،عليهم
السكينة والوقار ،حتى أتوا املصىل ،فتقدم النبي  فصىل هبم ركعتي جيهر فيهام بالقراءة
وكان رسول اهلل  يقرأ يف العيدين واالستسقاء ،يف الركعة األوىل بفاحتة الكتاب و(سبح
اسم ربك األعىل) ،ويف الركعة الثانية بفاحتة الكتاب و(هل أتاك حديث الغاشية) ،فلام قىض
صالته استقبل القوم بوجهه ،وقلب رداءه ،ثم جثى عىل ركبتيه ،ورفع يديه وكرب تكبرية
قبل أن يستسقي ،ثم قال :اللهم اسقنا وأغثنا ،اللهم اسقنا غيثا مغيثا رحبا ربيعا ،وجدا

( )1السنن الكربى ،496/3 :صحيح ابن خزيمة.336/2 :

( )3الدعاء للطرباين :ص .595

( )2الطبقات الكربى.297/1 :
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غدقا ،طبقا مغدقا ،هنيئا مريئا ،مريعا مرتعا ،وابال شامال ،مسبال جملال ،دائام دررا ،نافعا
غري ضار ،عاجال غري رائث ،غيثا اللهم حتيي به البالد ،وتغيث به العباد ،وجتعله بالغا
للحارض منا والباد ،اللهم أنزل علينا يف أرضنا زينتها ،وأنزل يف أرضنا سكنها ،اللهم أنزل
علينا من السامء ماء طهورا ،فأحي به بلدة ميتة ،واسقه مما خلقت لنا أنعاما وأناس كثريا(.)1
[احلديث ]2775 :عن أنس ،قال :جاء ٌ
رجل إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل،
هلكت املوايش وانقطعت السبل ،فادع اهلل ،فدعا رسول اهلل  ،فمطروا من مجعة إىل مجعة،
فجاء ٌ
رجل إىل رسول اهلل  فقال :يا رسول اهلل ،هتدمت البيوت ،وتقطعت السبل،
وهلكت املوايش ،فقال رسول اهلل  :اللهم عىل رؤوس اجلبال واآلكام ،وبطون األودية،
ومنابت الشجر ،فانجابت عن املدينة انجياب الثوب(.)2
[احلديث ]2776 :عن ابن عباس ،أن النبي  قال لعمه :أكثر الدعاء بالعافية(.)3
[احلديث ]2777 :قال رسول اهلل  :إن ابن آدم مل يعط شيئا أفضل من العافية،
فاسألوا اهلل العافية(.)4
[احلديث ]2778 :قال رسول اهلل  :ما سئل اهلل شيئا أحب إليه من أن يسأل
العافية(.)5
[احلديث ]2779 :عن أنس ،أن رجال جاء إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل ،أي
الدعاء أفضل؟ قال :سل ربك العافية واملعافاة يف الدنيا واآلخرة ،ثم أتاه يف اليوم الثاين

( )1املعجم األوسط ،320/7 :الدعاء للطرباين :ص 596؛ بحار

( )3احلاكم ،711/1 :املعجم الكبري.8 262/11 :

األنوار.326/91 :

( )4أمحد ،34/1 :مسند أيب يعىل.69/1 :

( )2البخاري ،345/1 :النسائي ،555/1 :صحيح ابن حبان:

( )5الرتمذي 552/5 :وص  ،535احلاكم.675/1 :

.104/7
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فقال :يا رسول اهلل أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك ،ثم أتاه يف اليوم الثالث فقال له
مثل ذلك ،قال :فإذا أعطيت العافية يف الدنيا وأعطيتها يف اآلخرة فقد أفلحت(.)1
[احلديث ]2780 :عن العباس ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،علمني شيئا أسأله اهلل عز
وجل ،قال :سل اهلل العافية ،فمكثت أياما ثم جئت فقلت :يا رسول اهلل ،علمني شيئا أسأله
اهلل ،فقال ِل :يا عباس يا عم رسول اهلل ،سلوا اهلل العافية يف الدنيا واآلخرة(.)2
[احلديث ]2781 :عن عائشة ،أهنا قالت :يا رسول اهلل ،إن وافقت ليلة القدر ما
أسأل اهلل؟ قال :سليه العافية(.)3
[احلديث ]2782 :قال رسول اهلل  :ما من دعوة أحب إىل اهلل أن يدعوه هبا عبدٌ
من أن يقول :اللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة(.)4
[احلديث ]2783 :عن ابن عباس ،قال :كان رسول اهلل  يقول :اللهم إين أسألك
العفو والعافية يف الدنيا واآلخرة ،اللهم إين أسألك العفو والعافية يف ديني ودنياي وأهيل
وماِل(.)5
[احلديث ]2784 :عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل  يقول :اللهم عافني يف
جسدي ،وعافني يف برصي ،واجعله الوارث مني ،ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،سبحان اهلل
رب العرش العظيم ،احلمد هلل رب العاملي(.)6
[احلديث ]2785 :قال اإلمام عيل :كان من دعاء رسول اهلل  :اللهم متعني
بسمعي وبرصي حتى جتعلهام الوارث مني ،وعافني يف ديني وجسدي ،وانرصين ممن
( )1الرتمذي ،533/5 :ابن ماجة ،1265/2 :أمحد.3 256/4 :

( )4املعجم الكبري ،165/20 :حلية األولياء.247/2 :

( )2الرتمذي ،534/5 :األدب املفرد :ص .217

( )5الدعاء للطرباين :ص  ،387أبو داود .319/4 :النسائي:

( )3املعجم األوسط ،66/3 :املصنف البن أيب شيبة26/7 :؛

.1 145/6

مستدرك الوسائل 458/7 :عن القطب الراوندي يف لب اللباب.

( )6الرتمذي ،518/5 :احلاكم ،712/1 :مسند أيب يعىل.360/4 :
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ظلمني حتى تريني فيه ثأري ،اللهم إين أسلمت نفيس إليك ،وفوضت أمري إليك،
وأجلأت ظهري إليك ،وخليت وجهي إليك ،ال ملجأ منك إالإليك ،آمنت بنبيك الذي
أرسلت ،وبكتابك الذي أنزلت(.)1
[احلديث ]2786 :عن عثامن بن حنيف ،أن رجال رضير البرص أتى النبي  فقال:
خري ،وإن شئت دعوت ،فقال:
ادع اهلل ِل أن يعافيني ،فقال :إن شئت أخرت لك وهو ٌ
ادعه ،فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ،ويصيل ركعتي ،ويدعو هبذا الدعاء :اللهم إين
أسألك وأتوجه إليك بمحمد  نبي الرمحة ،يا حممد إين قد توجهت بك إىل ريب يف حاجتي
هذه لتقىض ،اللهم فشفعه يف(.)2
[احلديث ]2787 :عن أيب خزامة عن أبيه ،قال :سألت رسول اهلل  فقلت :يا
رسول اهلل ،أرأيت رقى نسرتقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها ،هل ترد من قدر اهلل شيئا؟
قال :هي من قدر اهلل(.)3
[احلديث ]2788 :عن عثامن بن حنيف ،قال :سمعت رسول اهلل  وجاءه ٌ
رجل
رضير فشكا إليه ذهاب برصه فقال :يا رسول اهلل ،ليس ِل قائدٌ وقد شق عيل ،فقال رسول
ٌ
اهلل  :إئت امليضأة فتوضأ ثم صل ركعتي ،ثم قل :اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك
حممد  نبي الرمحة ،يا حممد ،إين أتوجه بك إىل ربك فيجيل ِل عن برصي ،اللهم شفعه يف
وشفعني يف نفيس ..قال عثامن :فواهلل ما تفرقنا والطال بنا احلديث ،حتى دخل الرجل
رض قط(.)4
وكأنه مل يكن به ٌ
نفر من أهل
[احلديث ]2789 :عن عبد الرمحن بن أيب ليىل ،قال :اجتمع إِل ٌ
( )1احلاكم.709/1 :

( )3الرتمذي ،399/6 :احلاكم 86/1 :وح .88

( )2ابن ماجة ،441/1 :النسائي ،5 169/6 :الرتمذي.569/5 :

( )4احلاكم708/1 :؛ اخلرائج واجلرائح.55/1 :
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املسجد ،فقالوا :إنا قد رأينا من أمري املؤمني (اإلمام عيل) شيئا أنكرناه ،فقلت :وما هو؟
فقالوا :خيرج علينا يف الشتاء يف إزار ورداء ويف الصيف يف قباء حمشو ،فدخلت فذكرت
ذلك أليب ،فلام راح إىل عيل قال :إن الناس قد رأوا منك شيئا أنكروه ،قال :وما هو؟ قلت:
لباسك ،قال ِل :أوما كنت معنا حي دعاين رسول اهلل  وأنا أرمد فتفل يف راحتيه وألصق
هبام عيني ،وقال :اللهم أذهب عنه احلر والربد ،والذي بعثه باحلق ما وجدت لواحد منهام
أذى حتى الساعة(.)1
وجع
[احلديث ]2790 :عن عثامن بن أيب العاص ،قال :قدمت عىل النبي  ويب
ٌ
قد كاد يبطلني ،فقال ِل النبي  :اجعل يدك اليمنى عليه وقل( :باسم اهلل ،أعوذ بعزة اهلل
وقدرته ،من رش ما أجد وأحاذر) سبع مرات ،فقلت ذلك ،فشفاين اهلل(.)2
مرض ،فقل :ال إله إال اهلل وحده
[احلديث ]2791 :قال رسول اهلل  :إذا أصابك ٌ
حي ال يموت ،وسبحان رب العباد،
ال رشيك له ،له امللك وله احلمد ،حييي ويميت وهو ٌ
ورب البالد ،واحلمد هلل كثريا طيبا مباركا فيه عىل كل حال ،اهلل أكرب كبريا ،إجالال هلل
وكربيائه ،وقدرته وعظمته بكل حال ،اللهم إن كنت كتبت عيل فيه املوت فاغفر ِل،
وأخرجني من ذنويب ،وأسكني جنة عدن(.)3
[احلديث ]2792 :قال رسول اهلل  :إذا اشتكى أحدكم ،فليضع يده عىل ذلك
الوجع ،ثم ليقل :بسم اهلل وباهلل ،أعوذ بعزة اهلل وقدرته ،من رش وجعي هذا(.)4

( )1دالئل النبوة أليب نعيم :ص  ،663أمحد.216/1 :

( )4املعجم الصغري ،181/1 :الدعاء للطرباين :ص  ،343الرتمذي:

( )2ابن ماجة1164/2 :؛ مكارم األخالق.245/2 :

.574/5

( )3املرض والكفارات البن أيب الدنيا :ص .120
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[احلديث ]2793 :عن عبد اهلل بن حسن ،قال :دخل عبد اهلل بن جعفر عىل ابن له
صالح ،فقال :قل :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،سبحان اهلل رب العرش
مريض يقال له
ٌ
عفو
العظيم ،اللهم اغفر ِل ،اللهم ارمحني ،اللهم جتاوز عني ،اللهم اعف عني فإنك ٌ
عيل ،وذكر أن النبي  علمهن إياه(.)1
ٌ
غفور ..ثم قال :هؤالء الكلامت علمنيهن عمي ٌ
[احلديث ]2794 :قال رسول اهلل  :إذا دخلتم عىل املريض فنفسوا له يف أجله،
فإن ذلك ال يرد شيئا ،ويطيب بنفسه(.)2
[احلديث ]2795 :قال رسول اهلل  :إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقل :اللهم
اشف عبدك؛ ينكأ لك عدوا ،أو يمِش لك إىل جنازة(.)3
[احلديث ]2796 :عن سلامن ،قال :عادين رسول اهلل  وأنا ٌ
عليل ،فقال :يا
سلامن ،شفى اهلل سقمك ،وغفر ذنبك ،وعافاك يف بدنك وجسمك إىل مدة أجلك(.)4
[احلديث ]2797 :عن حييى بن أيب كثري ،قال :فقد رسول اهلل  سلامن ،فسأل عنه
فأخرب أنه ٌ
عليل ،فأتاه يعوده ،ثم قال :عظم اهلل أجرك ،ورزقك العافية يف دينك وجسمك،
إىل منتهى أجلك(.)5
[احلديث ]2798 :عن عائشة ،أن رسول اهلل  كان إذا أتى مريضا أو أيت به ،قال:
أذهب البأس رب الناس ،اشف وأنت الشايف ،ال شفاء إالشفاؤك ،شفاء ال يغادر سقام(.)6

( )1النسائي ،1 165/6 :الدعاء للطرباين :ص .310

( )4احلاكم ،734/1 :املرض والكفارات البن أيب الدنيا :ص .41

( )2الرتمذي ،412/4 :ابن ماجة ،462/1 :الدعاء للطرباين :ص

( )5املرض والكفارات البن أيب الدنيا :ص .88

333؛ كنز الفوائد ،379/1 :بحار األنوار.225/81 :

( )6البخاري ،2148/5 :مسلم ،1722/4 :النسائي358/4 :؛

( )3أبو داود ،187/3 :أمحد ،580/2 :ابن حبان ،239/7 :احلاكم:

األماِل للطوس :ص .638

 ،495/1مكارم األخالق ،245/2 :بحار األنوار.17/95 :
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[احلديث ]2799 :قال رسول اهلل  حينام عاد سعدا :أذهب عنه البأس ،رب
الناس ،ملك الناس ،أنت الشايف ،ال شايف إال أنت ،أرقيك من كل يشء يأتيك ،من كل
حسد أو عي ،اللهم أصح قلبه وجسمه ،واشف سقمه ،وأجب دعوته(.)1
[احلديث ]2800 :عن عبادة بن الصامت ،قال :دخلت عىل النبي  وبه من
الوجع ما ال يعلم شدته إال اهلل ،ثم دخلت عليه بالعِش ،فقلت :يا رسول اهلل ،إين دخلت
عليك بالغداة وبك من الوجع ما ال يعلمه إال اهلل ،ثم دخلت عليك بالعِش وقد برأك،
قال :إن جربيل رقاين برقية ،أفال أعلمكها يا عبادة؟ قلت :بىل يا رسول اهلل ،قال :بسم اهلل
أرقيك واهلل يشفيك من حسد كل حاسد وعي ،اهلل يشفيك(.)2
[احلديث ]2801 :عن أيب سعيد اخلدري ،أن جربيل أتى النبي  ،فقال :يا حممد،
اشتكيت؟ فقال :نعم ،قال :باسم اهلل أرقيك ،من كل يشء يؤذيك ،من رش كل نفس أو عي
حاسد ،اهلل يشفيك ،باسم اهلل أرقيك(.)3
[احلديث ]2802 :عن أيب وائل ،أن مكاتبا جاء اإلمام عيل ،فقال :إين قد عجزت
عن كتابتي فأعني ،قال :أال أعلمك كلامت علمنيهن رسول اهلل ؟ لو كان عليك مثل
جبل ثبري دينا أداه اهلل عز وجل عنك ،قل :اللهم اكفني بحاللك عن حرامك ،وأغنني
بفضلك عمن سواك(.)4
[احلديث ]2803 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :أكثر أن تقول :ريب
اقض عني الدين ،وأغنني من الفقر(.)5
( )1املرض والكفارات البن أيب الدنيا :ص .148

( )3مسلم ،1718/4 :الرتمذي ،303/3 :النسائي3 249/6 :؛

( )2املرض والكفارات البن أيب الدنيا :ص  ،59النسائي249/6 :

األماِل للطوس :ص  ،638بحار األنوار.30/95 :

 ،2أمحد.3 412/8 :

( )4الرتمذي ،560/5 :أمحد ،323/1 :احلاكم.721/1 :
( )5املعجم الكبري.233/6 :
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[احلديث ]2804 :قال رسول اهلل  ألصحاب الصفة عندما شكوا إليه احلاجة:
قولوا :اللهم رب الساموات السبع ورب العرش العظيم ،اقض عنا الدين ،وأغننا من
الفقر(.)1
[احلديث ]2805 :عن معاذ بن جبل ،قال :احتبست عن رسول اهلل  يوما مل أصل
معه اجلمعة ،فقال  :يا معاذ ،ما منعك عن صالة اجلمعة؟ قلت :يا رسول اهلل ،ليوحنا
اليهودي عيل أوقي ٌة من بر ،وكان عىل بايب يرصدين ،فأشفقت أن حيبسني دونك ،فقال
رسول اهلل  :أحتب ـ يا معاذ ـ أن يقيض اهلل دينك؟ قلت :نعم ،يا رسول اهلل ،قالُ ﴿ :ق يل
ال َّل ُه َّم َمالي َك املُْ ْل يك ُتؤْ ييت املُْ ْل َك َم ْن ت ََشا ُء َو َتن يْز ُع املُْ ْل َك يمم َّ ْن ت ََشا ُء َو ُت يعزه َم ْن ت ََشا ُء َو ُت يذ هل َم ْن ت ََشا ُء
ي
ي
اخلري إين ََّك ع ََىل ُك ِّل َ ٍ ي
ي
احل َّي
يشء َقد ٌير ُتول ُج ال َّل ْي َل ييف الن ََّه يار َو ُتول ُج الن ََّه َار ييف ال َّل ْي يل َو ُخت يْر ُج ْ َ
ْ
بي َيد َك ْ َ ْ ُ
ي
ي
ي
احل ِّي َوت َْرزُ ُق َم ْن ت ََشا ُء بيغ ْ ي
َري يح َس ٍ
اب﴾ [آل عمران ،]27-26 :يا رمحن
م َن املَْ ِّيت َو ُخت يْر ُج املَْ ِّي َت م َن ْ َ
الدنيا واآلخرة ورحيمهام ،تعطي منهام ما تشاء ،ومتنع منهام ما تشاء ،صل عىل حممد وآل
حممد ،اقض عني ديني يا كريم ..فلو كان عليك ملء األرض ذهبا ألداه اهلل عنك(.)2
[احلديث ]2806 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم اسرت عوريت ،وآمن روعتي،
واقض عني ديني(.)3
[احلديث ]2807 :قال رسول اهلل  يف دعائه لقضاء الدين :اللهم فارج اهلم،
كاشف الغم ،جميب دعوة املضطرين ،رمحان الدنيا واآلخرة ورحيمهام ،أنت ترمحني،
فارمحني برمحة تغنيني هبا عن رمحة من سواك(.)4

( )1الدعاء للطرباين :ص .320

( )3املعجم الكبري.82/4 :

( )2عدة الداعي :ص  ،54املعجم الكبري.155/20 :

( )4احلاكم ،696/1 :الدعاء للطرباين :ص .317
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[احلديث ]2808 :قال رسول اهلل  :ما يمنع أحدكم إذا عرس عليه أمر معيشته
أن يقول إذا خرج من بيته :بسم اهلل عىل نفيس وماِل وديني ،اللهم رضني بقضائك ،وبارك
ِل يف قدرك ،حتى ال أحب تعجيل ما أخرت وال تأخري ما عجلت(.)1
[احلديث ]2809 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من اجلوع؛ فإنه
بئس الضجيع ،وأعوذ بك من اخليانة؛ فإهنا بئست البطانة(.)2
[احلديث ]2810 :قال رسول اهلل  لبعض أصحابه :أال أعلمك كالما إذا أنت
قلته أذهب اهلل عز وجل مهك ،وقىض عنك دينك؟ ..قل إذا أصبحت وإذا أمسيت :اللهم
إين أعوذ بك من اهلم واحلزن ،وأعوذ بك من العجز والكسل ،وأعوذ بك من اجلبن
والبخل ،وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال(.)3
[احلديث ]2811 :روي أن أعرابيا شكا إىل اإلمام عيل شكوى حلقته ،وضيقا يف
اس َتغ يْف ُروا
احلال ،وكثرة من العيال ،فقال له :عليك باالستغفار ،فإن اهلل عز وجل يقولْ ﴿ :
ال وبنييَ و َجيع ْل َل ُكم جن ٍ
ي
ي
ي
َر َّب ُك ْم يإ َّن ُه ك َ
َّات
ْ َ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم مدْ َر ًارا َو ُي ْمد ْد ُك ْم بي َأ ْم َو ٍ َ َ َ ْ َ
َان َغ َّف ًارا ُي ْرس يل َّ
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا﴾ [نوح ،]12-10 :فمىض الرجل وعاد إليه ،فقال :يا أمري املؤمني ،إين قد
َو َ ْ
استغفرت اهلل كثريا ومل أر فرجا مما أنا فيه ،فقال له :لعلك ال حتسن االستغفار ،قال :علمني،
فقال :أخلص نيتك ،وأطع ربك ،وقل :اللهم إين أستغفرك من كل ذنب قوي عليه بدين
بعافيتك ،أو نالته قدريت بفضل نعمتك ،أو بسطت إليه يدي بسابغ رزقك ،واتكلت فيه
عند خويف منه عىل أمانك ،ووثقت فيه بحلمك ،وعولت فيه عىل كريم عفوك ،اللهم إين
أستغفرك من كل ذنب خنت فيه أمانتي ،أو بخست فيه نفيس ،أو قدمت فيه لذيت ،أو آثرت

( )1الدعاء للطرباين :ص  ،147عمل اليوم والليلة البن السني :ص

( )2أبو داود ،91/2 :ابن ماجة ،1113/2 :النسائي.452/4 :

.126

( )3أبو داود.93/2 :
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فيه شهويت ،أو سعيت فيه لغريي ،أو استغويت إليه من تبعني ،أو غلبت فيه بفضل حيلتي،
أو أحلت فيه عىل موالي فلم يعاجلني عىل فعيل؛ إذ كنت سبحانك كارها ملعصيتي ،غري
مريدها مني ،لكن سبق علمك يف باختياري واستعامل مرادي وإيثاري ،فحلمت عني ،ومل
تدخلني فيه جربا ،ومل حتملني عليه قهرا ،ومل تظلمني عليه شيئا ،يا أرحم الرامحي ..يا
صاحبي يف شديت ،يا مونيس يف وحديت ،يا حافظي يف غربتي ،يا وليي يف نعمتي ،يا كاشف
كربتي ،يا مستمع دعويت ،يا راحم عربيت ،يا مقيل عثريت ،يا إهلي بالتحقيق ،يا ركني الوثيق،
يا رجائي للضيق ،يا موالي الشفيق ،يا رب البيت العتيق ،أخرجني من حلق املضيق إىل
سعة الطريق ،بفرج من عندك قريب وثيق ،واكشف عني كل شدة وضيق ،واكفني ما أطيق
وما ال أطيق ..اللهم فرج عني كل هم وغم ،وأخرجني من كل حزن وكرب ،يا فارج اهلم،
ويا كاشف الغم ،ويا منزل القطر ،ويا جميب دعوة املضطر ،يا رمحن الدنيا واآلخرة
ورحيمهام ،صل عىل حممد خريتك من خلقك ،وعىل آله الطيبي الطاهرين ،وفرج عني ما
ضاق به صدري ،وعيل معه صربي ،وقلت فيه حيلتي ،وضعفت له قويت ،يا كاشف كل
بصري
رض وبلية ،يا عامل كل رس وخفية ،يا أرحم الرامحي ،وأفوض أمري إىل اهلل إن اهلل
ٌ
بالعباد ،وما توفيقي إالباهلل ،عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ..قال األعرايب:
فاستغفرت بذلك مرارا فكشف اهلل عني الغم والضيق ،ووسع عيل يف الرزق ،وأزال
املحنة(.)1
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]2812 :قال رسول اهلل  :استقبلوا البالء بالدعاء(.)2

( )1الفرج بعد الشدة للتنوخي.42/1 :

( )2االختصاص :ص  ،335دعائم اإلسالم.260/1 :
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[احلديث ]2813 :قال رسول اهلل  :ادفعوا البالء بالدعاء(.)1
[احلديث ]2814 :قال رسول اهلل  :ادفعوا أبواب البالء بالدعاء(.)2
[احلديث ]2815 :قال رسول اهلل  :ادفعوا أمواج البالء بالدعاء(.)3
[احلديث ]2816 :قال رسول اهلل  :إذا ظهرت يف أمتي عرش خصال عاقبهم اهلل
بعرش خصال ،قيل :وما هي يا رسول اهلل؟ قال :إذا قللوا الدعاء نزل البالء(.)4
[احلديث ]2817 :قال رسول اهلل  :إذا قل الدعاء نزل البالء(.)5
[احلديث ]2818 :قال رسول اهلل  :إن البالء ليتسبب إىل العبد ،فيسأل ربه
العافية ويذكره ،فيبقي العافية ،والدعاء والبالء يتوافقان إىل يوم القيامة(.)6
كرب أو بال ٌء أو
غم أو ٌ
هم أو ٌ
[احلديث ]2819 :قال رسول اهلل  :من أصابه ٌ
ألوا ٌء فليقل :اهلل ريب وال أرشك به شيئا ،توكلت عىل احلي الذي ال يموت(.)7
[احلديث ]2820 :قال رسول اهلل  :أما ٌن ألمتي من اهلم :ال حول وال قوة إالباهلل
العيل العظيم ،ال ملجأ وال منجى من اهلل إالإليه(.)8
هم دعا :يا
[احلديث ]2821 :قال اإلمام عيل :كان النبي  إذا نزل به ٌ
كرب أو ٌ
حي يا قيوم ،يا حيا ال يموت ،يا حي ال إله إال أنت ،كاشف الغم ،جميب دعوة املضطرين،
أسألك بأن لك احلمد ،ال إله إال أنت ،بديع الساموات واألرض ،ذو اجلالل واإلكرام،
ورمحان الدنيا واآلخرة ورحيمهام ،ارمحني رمحة تغنيني هبا عن رمحة من سواك ،يا أرحم
( )1من ال حيرضه الفقيه ،381/6 :الكايف.3/6 :

( )6اجلعفريات :ص .221

( )2قرب اإلسناد :ص .117

( )7الكايف ،556/2 :عدة الداعي :ص 260؛ الفرج بعد الشدة البن

()3الدعوات :ص  ،21حتف العقول :ص .111

أيب الدنيا :ص .39

( )4جامع األخبار :ص .509

( )8من ال حيرضه الفقيه.371/4 :

( )5الدعوات :ص  ،20مستدرك الوسائل 360/8 :عن القطب
الراوندي يف لب اللباب.
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الرامحي ..وقال :ما دعا أحدٌ من املسلمي هبذه ثالث مرات إالأعطي مسألته إال أن يسأل
مأثام أو قطيعة رحم(.)1
[احلديث ]2822 :قال رسول اهلل  :ما من أحد من أمتي قىض الصالة ثم مسح
وجهه بيده اليمنى ،ثم قال :اللهم لك احلمد ،ال إله إال أنت ،عامل الغيب والشهادة ،اللهم
أذهب عني احلزن واهلم والفتن ما ظهر منها وما بطن ..إال أعطاه اهلل ما سأل(.)2
[احلديث ]2823 :شكا ٌ
رجل لرسول اهلل  الوحشة ،فقال له :أكثر من أن تقول
هذا ،فقاهلن فأذهب اهلل عنه الوحشة ،وهي :سبحان ريب امللك القدوس ،رب املالئكة
والروح ،خالق الساموات واألرض ،ذي العزة واجلربوت(.)3
أمر إال متثل ِل جربيل عليه السالم:
[احلديث ]2824 :قال رسول اهلل  :ما كربني ٌ
فقال :يا حممد ،قل :توكلت عىل احلي الذي ال يموت ،واحلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ،ومل
ٌ
رشيك يف امللك ،ومل يكن له و ٌِل من الذل ،وكربه تكبريا(.)4
يكن له
ٌ
وصادق ال تكذب،
حي ال متوت،
[احلديث ]2825 :قال رسول اهلل  :اللهم إنك ٌ
وقادر ال تضاد،
وقريب ال تبعد،
وقاهر ال تقهر ،وبدي ٌء ال تنفد،
وغافر ال تظلم ،وصمدٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وعظيم ال ترام ،وعامل ٌ ال تعلم،
وجبار ال تعان،
وجميب ال تسأم،
ال تطعم ،وقيو ٌم ال تنام،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وغالب ال تغلب،
وويف ال ختلف،
وحليم ال تعجل،
وقوي ال تضعف،
ٌ
ٌ
وجليل ال توصفٌ ،
ٌ
ٌ
ٌ
ووكيل ال حتيف ،وفر ٌد
وحكيم ال جتور،
وكبري ال تغادر،
وغني ال تفتقر،
وعادل ال حتيف،
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وحافظ
وسميع ال تذهل ،وجوا ٌد ال تبخل،
ووهاب ال متل ،وعزيزٌ ال تستذل،
ال تستشري،
ٌ
ٌ

( )1األماِل للطوس :ص .511

( )3مكارم األخالق ،155/2 :بحار األنوار340/95 :؛ املعجم

( )2دعائم اإلسالم ،171/1 :اجلعفريات :ص .40

الكبري ،24/2 :عمل اليوم والليلة البن السني :ص .227
( )4احلاكم.689/1 :
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وحمتجب ال ترى ،وباق ال تبىل ،وواحدٌ ال تشبه،
ودائم ال تفنى،
وقائم ال تسهو،
ال تغفل،
ٌ
ٌ
ٌ
ومقتدر ال تنازع ،يا كريم ،يا ظاهر يا قاهر ،أنت القادر املقتدر ،يا عزيز ،يا من ينادى من
ٌ
كل فج عميق بألسنة شتى ولغات خمتلفة وحوائج متتابعة ،ال يشغلك يش ٌء عن يشء ،أنت
الذي ال تفنيك الدهور ،وال حتيط بك األمكنة ،وال تأخذك سن ٌة وال نو ٌم ،صل عىل حممد
وآل حممد ،ويرس ِل ما أخاف عرسه ،وفرج عني ما أخاف كربه ،وسهل ِل ما أخاف
حزونته ،سبحانك ال إله إال أنت إين كنت من الظاملي ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]2826 :عن جابر ،قال :ملا انرصف رسول اهلل  من خيرب راجعا إىل
املدينة ،أرشفنا عىل واد عظيم قد امتأل باملاء ،فقاسوا عمقه برمح فلم يبلغ قعره ،فنزل رسول
اهلل  وقال( :اللهم أعطنا اليوم آية من آيات أنبيائك ورسلك) ،ثم رضب املاء بقضيبه
واستوى عىل راحلته ثم قال :سريوا خلفي عىل اسم اهلل ،فمضت راحلته عىل وجه املاء
واتبعه الناس عىل رواحلهم ودواهبم ،فلم ترتطب أخفافها وال حوافرها(.)2
[احلديث ]2827 :كان رسول اهلل  إذا استسقى قال :اللهم اسق عبادك
وهبائمك ،وانرش رمحتك ،وأحي بالدك امليتة ..يرددها ثالث مرات(.)3
[احلديث ]2828 :قال اإلمام عيل :دعا رسول اهلل  هبذا الدعاء يف االستسقاء:
اللهم انرش علينا رمحتك بالغيث العميق والسحاب الفتيق ،ومن عىل عبادك ببلوغ القطر،
وأشهد مالئكتك الكرام السفرة سقيا منك نافعة دائمة غزره ،واسعة دره ،وابال رسيعا

( )1مهج الدعوات :ص .138

( )3من ال حيرضه الفقيه ،527/1 :املصباح للكفعمي :ص 548؛ أبو

( )2اخلرائج واجلرائح.161/1 :

داود ،305/1 :السنن الكربى.496/3 :
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وحيا مريعا ،حتيي به ما قد مات ،وترد به ما قد فات ،وخترج به ما هو آت ،وتوسع لنا يف
األقوات ،سحابا مرتاكام هنيئا مريئا طبقا دفقا ،غري مرض ودقه ،وال خلب برقه(.)1
[احلديث ]2829 :قال اإلمام عيل :دعا رسول اهلل  هبذا الدعاء يف االستسقاء:
اللهم اسقنا غيثا مغيثا رسيعا ممرعا عريضا واسعا غزيرا ،ترد به النهيض ،وجترب به
املريض(.)2
[احلديث ]2830 :قال اإلمام عيل :دعا رسول اهلل  هبذا الدعاء يف االستسقاء:
اللهم اسقنا سقيا تسيل منه الرحاب ،ومتأل به اجلباب ،وتفجر به األهنار ،وتنبت به
األشجار ،وترخص به األسعار يف مجيع األمصار ،وتنعش به البهائم واخللق ،وتنبت به
الزرع ،وتدر به الرضع ،وتزيدنا به قوة إىل قوتنا ،اللهم ال جتعل ظله سموما ،وال جتعل برده
علينا حسوما ،وال جتعل صعقه علينا رجوما ،وال جتعل ماءه بيننا أجاجا ،اللهم ارزقنا من
بركات الساموات واألرض(.)3
[احلديث ]2831 :قال رسول اهلل  يف دعائه لالستسقاء :اللهم معتق الرقاب،
ومنشئ السحاب ،ومنزل القطر من السامء إىل األرض بعد موهتا ،فالق احلب والنوى،
وخمرج النبات ،وجامع الشتات ،اسقنا غيثا مغيثا ،غدقا مغدودقا ،هنيئا مريئا تنبت به
الزرع ،وتدر به الرضع ،وحتيي به مما خلقت أنعاما وأناس كثريا ،اللهم اسق عبادك
وهبائمك ،وانرش رمحتك وأحي بالدك امليتة(.)4
[احلديث ]2832 :قال اإلمام الباقر :أتى ٌ
رجل إىل النبي  يقال له شيبة اهلذيل،
فقال :يا رسول اهلل ،إين ٌ
شيخ قد كرب سني وضعفت قويت عن عمل كنت قد عودته نفيس

( )1النوادر للراوندي :ص  ،162اجلعفريات :ص .49

( )3النوادر للراوندي :ص  ،162اجلعفريات :ص .49

( )2النوادر للراوندي :ص  ،162اجلعفريات :ص .49

( )4البلد األمي :ص  ،166املصباح للكفعمي :ص .548
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من صالة وصيام وحج وجهاد ،فعلمني يا رسول اهلل كالما ينفعني اهلل به ،وخفف عيل يا
رسول اهلل ،فقال :أعد ،فأعاد ثالث مرات ،فقال له رسول اهلل  :ما حولك شجر ٌة وال
مدر ٌة إال وقد بكت من رمحتك ،فإذا صليت الصبح فقل عرش مرات( :سبحان اهلل العظيم
وبحمده ،ال حول وال قوة إالباهلل العيل العظيم)؛ فإن اهلل يعافيك بذلك من العمى واجلنون
واجلذام والفقر واهلرم ..فقال :يا رسول اهلل ،هذا للدنيا فام لآلخرة؟ فقال :تقول يف دبر كل
صالة( :اللهم اهدين من عندك ،وأفض عيل من فضلك ،وانرش عيل من رمحتك ،وأنزل عيل
من بركاتك) ،فقبض عليهن بيده ثم مىض ،فقال ٌ
رجل البن عباس :شد ما قبض عليها
خالك ،فقال النبي  :أما أنه إن واَف هبا يوم القيامة مل يدعها متعمدا ،فتح اهلل له ثامنية
أبواب من أبواب اجلنة ،يدخل من أُّيا شاء(.)1
[احلديث ]2833 :قال اإلمام الباقر :جاء ٌ
رجل إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل،
إين ذو عيال ،وعيل دي ٌن ،وقد اشتدت حاِل ،فعلمني دعاء أدعو اهلل عز وجل به ،لريزقني
ما أقيض به ديني ،وأستعي به عىل عياِل ،فقال رسول اهلل  :يا عبد اهلل ،توضأ وأسبغ
وضوءك ،ثم صل ركعتي تتم الركوع والسجود ،ثم قل :يا ماجد ،يا واحد ،يا كريم يا دائم،
أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرمحة  ،يا حممد يا رسول اهلل ،إين أتوجه بك إىل اهلل ربك
وريب ورب كل يشء ،أن تصيل عىل حممد وأهل بيته ،وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك،
وفتحا يسريا ورزقا واسعا ،أمل به شعثي ،وأقيض به ديني ،وأستعي به عىل عياِل(.)2
[احلديث ]2834 :قال رسول اهلل  :من صىل ما بي اجلمعتي مخسمئة ركعة ،فله
عند اهلل ما يتمنى من خري(.)3

( )1هتذيب األحكام ،106/2 :ثواب األعامل :ص .191

( )3ثواب األعامل :ص  ،68املحاسن.132/1 :

( )2الكايف 552/2 :و.673/3
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[احلديث ]2835 :قال رسول اهلل  :من تنفل ما بي اجلمعة إىل اجلمعة مخسمئة
ركعة ،فله عند اهلل ما شاء ،إال أن يشاء حمرما(.)1
[احلديث ]2836 :قال رسول اهلل  :ما استخلف عبدٌ عىل أهله بخالفة أفضل
من ركعتي يركعهام إذا أراد سفرا ،يقول( :اللهم إين أستودعك نفيس وأهيل وماِل وديني
ودنياي وآخريت وأمانتي وخواتيم عميل) ،إال أعطاه اهلل ما سأل(.)2
[احلديث ]2837 :عن ابن عباس ،قال :أقبل عيل بن أيب طالب إىل النبي  فسأله
شيئا ،فقال له النبي  :يا عيل والذي بعثني باحلق نبيا ،ما عندي ٌ
كثري ،ولكني
قليل وال ٌ
أعلمك شيئا أتاين به جربيل خلييل فقال :يا حممد ،هذه هدي ٌة لك من عند اهلل عز وجل،
ٌ
حمزون وال مغمو ٌم ،وال عند
مكروب وال
ملهوف وال
ٌ
وهي تسعة عرش حرفا ،ال يدعو هبن
ٌ
رسق وال حرق ،وال يقوهلن عبدٌ خياف سلطانا إالفرج اهلل عنه ..قل :يا عامد من ال عامد له،
ويا ذخر من ال ذخر له ،ويا سند من ال سند له ،ويا حرز من ال حرز له ،ويا غياث من ال
غياث له ،ويا كريم العفو ،ويا حسن البالء ،ويا عظيم الرجاء ،ويا عون الضعفاء ،ويا منقذ
الغرقى ،ويا منجي اهللكى ،يا حمسن يا جممل ،يا منعم يا مفضل ،أنت الذي سجد لك سواد
الليل ونور النهار وضوء القمر وشعاع الشمس ودوي املاء وحفيف الشجر ،يا اهلل ،يا اهلل،
يا اهلل ،أنت وحدك ال رشيك لك ..ثم تقول :اللهم افعل يب كذا وكذا ..فإنك ال تقوم من
جملسك حتى يستجاب لك إن شاء اهلل(.)3
[احلديث ]2838 :قال اإلمام السجاد :كان من دعاء النبي  :اللهم إين أسألك
العافية ،وشكر العافية ،ومتام العافية يف الدنيا واآلخرة(.)4

( )1اجلعفريات :ص  ،35الكايف.688/3 :

( )3اخلصال :ص  ،510البلد األمي :ص .332

( )2الكايف ،680/3 :هتذيب األحكام.310/3 :

( )4مكارم األخالق.157/2 :
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[احلديث ]2839 :قال رسول اهلل  :ما من عبد خياف زوال نعمة أو فجاءة نقمة
أو تغري عافية ويقول( :يا حي يا قيوم ،يا واحد يا جميد ،يا بر يا كريم ،يا رحيم يا غني ،متم
علينا نعمتك ،وهب لنا كرامتك ،وألبسنا عافيتك) إالأعطاه اهلل تعاىل خري الدنيا
واآلخرة(.)1
[احلديث ]2840 :قال اإلمام الصادق :حم رسول اهلل  فأتاه جربيل فعوذه،
فقال :باسم اهلل أرقيك يا حممد ،وباسم اهلل أشفيك ،وباسم اهلل من كل داء يعييك ،باسم اهلل
واهلل شافيك ،باسم اهلل خذها فلتهنيك ،بسم اهلل الرمحن الرحيم فال اقسم بمواقع النجوم،
لتربأن بإذن اهلل(.)2
[احلديث ]2841 :قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،رقى يستشفى هبا هل ترد من
قدر اهلل؟ فقال :إهنا من قدر اهلل(.)3
[احلديث ]2842 :قال اإلمام عيل :دعاين النبي  وأنا أرمد ،فتفل يف عيني ،وشد
العاممة عىل رأس ،وقال( :اللهم ،أذهب عنه احلر والربد) ،فام وجدت بعدها حرا وال
بردا(.)4
[احلديث ]2843 :عن إسامعيل بن عبد اخلالق ،قال :أبطأ ٌ
رجل من أصحاب النبي
 عنه ،ثم أتاه فقال له رسول اهلل  :ما أبطأ بك عنا؟ فقال :السقم والفقر ،فقال له :أفال
أعلمك دعاء يذهب اهلل عنك بالسقم والفقر؟ قال :بىل يا رسول اهلل ،فقال :قل :ال حول
وال قوة إالباهلل العيل العظيم ،توكلت عىل احلي الذي ال يموت ،واحلمد هلل الذي مل يتخذ

( )1بحار األنوار 194/95 :عن خط الشهيد األول.

( )3قرب اإلسناد :ص  ،95التوحيد :ص .382

( )2الكايف ،109/8 :قرب اإلسناد :ص .42

( )4األماِل للمفيد :ص  ،318األماِل للطوس :ص .89
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ٌ
رشيك يف امللك ،ومل يكن له و ٌِل من الذل وكربه تكبريا ..فام
صاحبة وال ولدا ،ومل يكن له
لبث أن عاد إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل ،قد أذهب اهلل عني السقم والفقر(.)1
[احلديث ]2844 :قال اإلمام عيل :دخل رسول اهلل  عىل رجل من األنصار
مريض يعوده ،فقال :يا رسول اهلل ،ادع اهلل ِل ،فقال  :قل :أسأل اهلل العظيم رب العرش
العظيم ،وأسأل اهلل الكبري ..فقاهلا ثالث مرات ،فقام كأنام نشط من عقال(.)2
[احلديث ]2845 :عن ابن عباس ،قال :كنت عند عيل بن أيب طالب جالسا ،فدخل
رجل متغري اللون ،فقال :يا أمري املؤمني ،إين ٌ
عليه ٌ
رجل مسقا ٌم كثري األوجاع ،فعلمني
دعاء أستعي به عىل ذلك ،فقال :اعلمك دعاء علمه جربيل عليه السالم لرسول اهلل  يف
مرض احلسن واحلسي ،وهو هذا الدعاء :إهلي كلام أنعمت عيل بنعمة قل لك عندها
شكري ،وكلام ابتليتني ببلية قل لك عندها صربي ،فيا من قل شكري عند نعمه فلم
حيرمني ،ويا من قل صربي عند بالئه فلم خيذلني ،ويا من رآين عىل املعايص فلم يفضحني،
ويا من رآين عىل اخلطايا فلم يعاقبني عليها ،صل عىل حممد وآل حممد واغفر ِل ذنبي،
قدير(.)3
واشفني من مريض ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2846 :قال رسول اهلل  :تدعو للمريض فتقول :اللهم اشفه بشفائك،
وداوه بدوائك ،وعافه من بالئك(.)4
[احلديث ]2847 :قال اإلمام الصادق :حم رسول اهلل  ،فأتاه جربيل عليه
السالم فعوذه ،فقال :بسم اهلل أرقيك يا حممد ،وبسم اهلل أشفيك ،وبسم اهلل من كل داء

( )1الكايف ،551/2 :األماِل للمفيد :ص .229

( )3مهج الدعوات :ص  ،8املصباح للكفعمي :ص .201

( )2مسند زيد :ص .181

( )4الدعوات :ص .228
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يعييك ،بسم اهلل واهلل شافيك ،بسم اهلل خذها فلتهنيك ،بسم اهلل الرمحن الرحيم ﴿ َف َال ُأ ْق يس ُم
بي َم َو ياق يع الن ُهجو يم﴾ [الواقعة ]75 :لتربأن بإذن اهلل(.)1
[احلديث ]2848 :قال اإلمام الباقر :مرض اإلمام عيل ،فأتاه رسول اهلل  ،فقال
له :قل :اللهم إين أسألك تعجيل عافيتك ،وصربا عىل بليتك ،وخروجا إىل رمحتك(.)2
[احلديث ]:قال اإلمام عيل :شكوت إىل رسول اهلل  دينا كان عيل فقال :يا عيل،
قل :اللهم أغنني بحاللك عن حرامك ،وبفضلك عمن سواك ،فلو كان عليك مثل صبري
دينا قضاه اهلل عنك(.)3
[احلديث ]2849 :قال اإلمام الصادق :أتى النبي ٌ 
رجل فقال :يا نبي اهلل،
الغالب عيل الدين ووسوسة الصدر ،فقال له النبي  :قل :توكلت عىل احلي الذي ال
ٌ
رشيك يف امللك ،ومل يكن له
يموت ،احلمد هلل الذي مل يتخذ صاحبة وال ولدا ومل يكن له
وِل من الذل وكربه تكبريا ..فصرب الرجل ما شاء اهلل ،ثم مر عىل النبي  فهتف به ،فقال:
ما صنعت؟ فقال :أدمنت ما قلت ِل يا رسول اهلل فقىض اهلل ديني ،وأذهب وسوسة
صدري(.)4
[احلديث ]2850 :قال اإلمام الباقر :جاء ٌ
رجل إىل النبي  فقال :يا رسول اهلل،
إين ذو عيال وعيل دي ٌن وقد اشتدت حاِل ،فعلمني دعاء أدعو اهلل عز وجل به لريزقني ما
أقيض به ديني ،وأستعي به عىل عياِل ،فقال رسول اهلل  :يا عبد اهلل ،توضأ وأسبغ
وضوءك ،ثم صل ركعتي تتم الركوع والسجود ،ثم قل :يا ماجد يا واحد ،يا كريم يا دائم،
أتوجه إليك بمحمد نبيك نبي الرمحة ،يا حممد يا رسول اهلل ،إين أتوجه بك إىل اهلل ربك

( )1الكايف ،109/8 :قرب اإلسناد :ص .42

( )3األماِل للطوس :ص  ،431األماِل للصدوق :ص .472

( )2الكايف ،567/2 :مسند زيد :ص .181

( )4الكايف.554/2 :
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وريب ورب كل يشء ،أن تصيل عىل حممد وأهل بيته ،وأسألك نفحة كريمة من نفحاتك،
وفتحا يسريا ورزقا واسعا ،أمل به شعثي ،وأقيض به ديني ،وأستعي به عىل عياِل(.)1
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]2851 :قال اإلمام عيل :إن احلذر ال يرد القضاء ،ولكن الدعاء يرد
القضاء ،قال اهلل تعاىل﴿ :إي َّال َقوم يو ُنس ملََّا آمنُوا ك ََش ْفنَا َعنْهم ع ََذاب ْ ي
احل َي ياة الده ْن َيا
َ
ْ َ ُ َ
اخلزْ يي ييف ْ َ
ُ ْ
َ
َاه ْم إي َىل يح ٍ
ي﴾ [يونس.)2( ]98 :
َو َم َّت ْعن ُ
[احلديث ]2852 :قال اإلمام عيل :ادفعوا أمواج البالء عنكم بالدعاء قبل ورود
البالء ،فوالذي فلق احلبة وبرأ النسمة للبالء أرسع إىل املؤمن من انحدار السيل من أعىل
التلعة إىل أسفلها ،ومن ركض الرباذين(.)3
[احلديث ]2853 :قال اإلمام عيل :إن هلل سبحانه سطوات ونقامت ،فإذا نزلت بكم
فادفعوها بالدعاء؛ فإنه ال يدفع البالء إال الدعاء(.)4
[احلديث ]2854 :قال اإلمام عيل :من رسه أن يكشف عنه البالء ،فليكثر من
الدعاء(.)5
[احلديث ]2855 :قال اإلمام عيل :ما زالت نعم ٌة وال نضارة عيش إال بذنوب
اجرتحوا ،إن اهلل ليس بظالم للعبيد ،ولو أهنم استقبلوا ذلك بالدعاء واإلنابة مل تزل ،ولو

( )1الكايف 552/2 :و.473/3

( )4غرر احلكم :ح  ،3512عيون احلكم واملواعظ :ص .161

( )2كنز العامل 612/2 :عن ابن أيب حاتم والاللكائي.

( )5إرشاد القلوب :ص .169

( )3اخلصال :ص .621
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أهنم إذا نزلت هبم النقم وزالت عنهم النعم فزعوا إىل اهلل عز وجل بصدق من نياهتم ،ومل
ُّينوا ومل يرسفوا ،ألصلح اهلل هلم كل فاسد ،ولرد عليهم كل صالح(.)1
[احلديث ]2856 :قال اإلمام عيل :بالدعاء ترصف البلية(.)2
[احلديث ]2857 :قال اإلمام عيل :بالدعاء يستدفع البالء(.)3
أمر :يا نور يا قدوس ،يا حي
[احلديث ]2858 :قال اإلمام عيل يف دعائه إذا حزنه ٌ
يا اهلل ،يا رمحن ،اغفر ِل الذنوب التي حتل النقم ،واغفر ِل الذنوب التي تغري النعم ،واغفر
ِل الذنوب التي تورث الندم ،واغفر ِل الذنوب التي حتبس القسم ،واغفر ِل الذنوب التي
هتتك العصم ،واغفر ِل الذنوب التي تنزل البالء ،واغفر ِل الذنوب التي تعجل الفناء،
واغفر ِل الذنوب التي تديل األعداء ،واغفر ِل الذنوب التي تقطع الرجاء ،واغفر ِل
الذنوب التي ترد الدعاء ،واغفر ِل الذنوب التي متسك غيث السامء ،واغفر ِل الذنوب التي
تظلم اهلواء ،واغفر ِل الذنوب التي تكشف الغطاء(.)4
[احلديث ]2859 :قال اإلمام عيل يف دعائه :يا عديت عند كربتي ،يا غياثي عند
شديت ،ويا وليي يف نعمتي ،ومنجحي يف حاجتي ،يا مفزعي يف ورطتي ،يا منقذي من
هلكتي ،يا كالئي يف وحديت ،اغفر ِل خطيئتي ،ويرس ِل أمري ،وامجع ِل شميل ،وأنجح ِل
طلبتي ،وأصلح ِل شأين ،واكفني ما أمهني ،واجعل ِل من أمري فرجا وخمرجا ،وال تفرق
بيني وبي العافية أبدا ما أبقيتني ،ويف اآلخرة إذا توفيتني ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)5

( )1اخلصال :ص .626

( )4الفرج بعد الشدة البن أيب الدنيا :ص .47

( )2كشف الغمة.136/3 :

( )5مهج الدعوات :ص  ،145مصباح املتهجد :ص .422

( )3غرر احلكم :ح  ،6260عيون احلكم واملواعظ :ص .187
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[احلديث ]2860 :عن عدي بن حاتم ،قال :دخلت عىل أمري املؤمني عيل بن أيب
طالب ،فوجدته قائام يصيل متغريا لونه ،فلم أر مصليا بعد رسول اهلل  أتم ركوعا وال
سجودا منه ،فسعيت نحوه ،فلام سمع بحيس أشار بيده ،فوقفت حتى صىل ركعتي
أوجزمها وأكملهام ثم سلم ،ثم سجد سجدة أطاهلا ،فقلت يف نفيس :نام واهلل ،فرفع رأسه،
ثم قال :ال إله إال اهلل حقا حقا ،ال إله إال اهلل إيامنا وتصديقا ،ال إله إال اهلل تعبدا ورقا ،يا
معز املؤمني بسلطانه ،يا مذل اجلبارين بعظمته ،أنت كهفي حي تعييني املذاهب عند حلول
النوائب ،فتضيق عيل األرض برحبها ،أنت خلقتني يا سيدي رمحة منك ِل ،ولوال رمحتك
لكنت من اهلالكي ،وأنت مؤيدي بالنرص من أعدائي ،ولوال نرصك لكنت من املغلوبي،
يا منشئ الربكات من مواضعها ،ومرسل الرمحة من معادهنا ،ويا من خص نفسه بالعز
والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون ،ويا من وضع له امللوك نري املذلة عىل أعناقهم فهم من
سطواته خائفون ،أسألك بكربيائك التي شققتها من عظمتك ،وبعظمتك التي استويت هبا
خاضع ٌ
ذليل لعزتك ،صل عىل حممد وآله
عىل عرشك ،وعلوت هبا عىل خلقك ،وكلهم
ٌ
وافعل يب أوىل األمرين ،تباركت يا أرحم الرامحي ..ثم التفت إِل أمري املؤمني بكله فقال:
يا عدي ،أسمعت ما قلت أنا؟ قلت :نعم يا أمري املؤمني ،قال :والذي فلق احلبة وبرأ
مسلوب ،إالنفس اهلل خناقه،
مكروب وال
مكروب ،وال توسل إىل اهلل به
النسمة ،ما دعا به
ٌ
ٌ
ٌ
وحقيق عىل من بلغه أن يتحفظه ..فام تركت الدعاء
ٌ
وحل وثاقه ،وفرج مهه ،ويرس غمه،
منذ سمعته عن أمري املؤمني حتى اآلن(.)1

( )1بحار األنوار 225/86 :عن الكتاب العتيق الغروي.
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[احلديث ]2861 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم اسقنا ذلل السحاب
دون صعاهبا(.)1
[احلديث ]2862 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم انرش علينا رمحتك
بالغيث العميق ،والسحاب الفتيق ،ومن عىل عبادك ببلوغ الثمرة ،وأحي بالدك ببلوغ
الزهرة ،وأشهد مالئكتك الكرام السفرة سقيا منك نافعا دائام غزره ،واسعا دره ،وابال
رسيعا وحيا ،حتيي به ما قد مات ،وترد به ما قد فات ،وخترج به ما هو آت ،وتوسع لنا به
يف األقوات ،سحابا مرتاكام ،هنيئا مريئا ،طبقا جملال ،غري مرض ودقه ،وال خلب برقه(.)2
[احلديث ]2863 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم اسقنا غيثا مريعا،
ممرعا عريضا ،واسعا غزيرا ،ترد به النهيض ،وجترب به املهيض(.)3
[احلديث ]2864 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم اسقنا سقيا تسيل منه
الرضاب ،ومتأل به احلباب ،وتفجر منه األهنار ،وتنبت به األشجار ،وترخص به األسعار
يف مجيع األمصار ،وتنعش به البهائم واخللق ،وتنبت به الزرع ،وتدر به الرضع ،وتزيدنا به
قوة إىل قوتنا(.)4
[احلديث ]2865 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم ال جتعل ظله علينا
سموما ،وال جتعل برده علينا حسوما ،وال جتعل رضه علينا رجوما ،وال ماءه علينا أجاجا،
اللهم ارزقنا من بركات الساموات واألرض(.)5

( )1هنج البالغة :احلكمة .472

( )4اجلعفريات :ص .49

( )2اجلعفريات :ص .49

( )5اجلعفريات :ص .49

( )3اجلعفريات :ص .49
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[احلديث ]2866 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم خرجنا إليك حي
فاجأتنا املضايق الوعرة ،وأجلأتنا املحابس العرسة ،وعضتنا عالئق الشي ،وتأثلت علينا
لواحق املي ،واعتكرت علينا حدابري السني ،وأخلقتنا خمايل اجلود ،واستظمأنا لصوارخ
القود ،فكنت رجاء املبتئس ،والثقة للملتمس ،ندعوك حي قنط األنام ،ومنع الغامم،
وهلك السوام ،يا حي يا قيوم عدد الشجر والنجوم ،واملالئكة الصفوف ،والعنان
املكفوف ،وأن ال تردنا خائبي ،وال تؤاخذنا بأعاملنا ،وال حتاصنا بذنوبنا ،وانرش علينا
رمحتك بالسحاب املنساق ،والنبات املونق ،وامنن عىل عبادك بتنويع الثمرة ،وأحي بالدك
ببلوغ الزهرة ،وأشهد مالئكتك الكرام السفرة ،سقيا منك نافعة دائمة غزرها ،واسعا
درها ،سحابا وابال رسيعا عاجال ،حتيي به ما قد مات ،وترد به ما قد فات ،وخترج به ما هو
آت(.)1
[احلديث ]2867 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم اسقنا غيثا ممرعا،
مستدر ،وصوبه
طبقا جملجال ،متتابعا خفوقه ،منبجسة بروقه ،مرجتسة مهوعه ،وسيبه
ٌ
مستبطر ،ال جتعل ظله علينا سموما ،وبرده علينا حسوما ،وضوءه علينا رجوما ،وماءه
ٌ
أجاجا ،ونباته رمادا رمددا(.)2
[احلديث ]2868 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم إنا نعوذ بك من
الرشك وهواديه ،والظلم ودواهيه ،والفقر ودواعيه ،يا معطي اخلريات من أماثلها ،ومرسل
الربكات من معادهنا ،منك الغيث املغيث ،وأنت الغياث املستغاث ،ونحن اخلاطئون وأهل
الذنوب ،وأنت الغفار ،نستغفرك للجهاالت من ذنوبنا ،ونتوب إليك من عوام خطايانا(.)3

( )1هتذيب األحكام.151/3 :

( )3هتذيب األحكام.151/3 :

( )2هتذيب األحكام.151/3 :
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[احلديث ]2869 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم أرسل علينا ديمة
مدرارا ،واسقنا الغيث واكفا مغزارا ،غيثا واسعا ،وبركة من الوابل نافعة ،تدافع الودق
بالودق دفاعا ،ويتلو القطر منه القطر ،غري خلب برقه ،وال مكذب رعده ،وال عاصفة
جنائبه ،بل ريا يغص بالري ربابه ،وفاض فانصاع به سحابه ،وجرى آثار هيدبه جنابه ،سقيا
منك حميية مروية ،حمفلة مفضلة ،زاكيا نبتها ،ناميا زرعها ،نارضا عودها ،ممرعة آثارها،
جارية باخلصب واخلري عىل أهلها ،تنعش هبا الضعيف من عبادك ،وحتيي هبا امليت من
بالدك ،وتنعم هبا املبسوط من رزقك ،وخترج هبا املخزون من رمحتك ،وتعم هبا من نأى من
خلقك ،حتى خيصب إلمراعها املجدبون ،وحييا بربكتها املسنتون ،وترتع بالقيعان غدراهنا،
وتورق ذرى اآلكام زهراهتا ،ويدهام بذرى اآلكام شجرها ،وتستحق بعد اليأس شكرا منة
من مننك جمللة ،ونعمة من نعمك مفضلة ،عىل بريتك املؤملة ،وبالدك املغربة ،وهبائمك
املعملة ،ووحشك املهملة(.)1
[احلديث ]2870 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم منك ارجتاؤنا ،وإليك
مآبنا ،فال حتبسه عنا لتبطنك رسائرنا ،وال تؤاخذنا بام فعل السفهاء منا ،فإنك تنزل الغيث
من بعد ما قنطوا ،وتنرش رمحتك ،وأنت الوِل احلميد(.)2
[احلديث ]2871 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :إهلي وسيدي صاخت
ناس منا أو من قنط منهم ،وتاهت البهائم،
جبالنا ،واغربت أرضنا ،وهامت دوابنا ،وقنط ٌ
وحتريت يف مراتعها ،وعجت عجيج الثكىل عىل أوالدها ،وملت الدوران يف مراتعها حي
حبست عنها قطر السامء ،فرق لذلك عظمها ،وذهب حلمها ،وذاب شحمها ،وانقطع

( )1هتذيب األحكام.151/3 :

( )2هتذيب األحكام.151/3 :
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درها ،اللهم ارحم أني اآل نة ،وحني احلانة ،ارحم حتريها يف مراتعها ،وأنينها يف
مرابضها(.)1
[احلديث ]2872 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم قد انصاحت جبالنا،
واغربت أرضنا ،وهامت دوابنا ،وحتريت يف مرابضها ،وعجت عجيج الثكاىل عىل
أوالدها ،وملت الرتدد يف مراتعها ،واحلني إىل مواردها ،اللهم فارحم أني اآل نة ،وحني
احلانة ،اللهم فارحم حريهتا يف مذاهبها ،وأنينها يف مواجلها(.)2
[احلديث ]2873 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم خرجنا إليك حي
اعتكرت علينا حدابري السني ،وأخلفتنا خمايل اجلود ،فكنت الرجاء للمبتئس ،والبالغ
للملتمس ،ندعوك حي قنط األنام ،ومنع الغامم ،وهلك السوام ،أال تؤاخذنا بأعاملنا ،وال
تأخذنا بذنوبنا ،وانرش علينا رمحتك بالسحاب املنبعق ،والربيع املغدق ،والنبات املونق،
سحا وابال حتيي به ما قد مات ،وترد به ما قد فات(.)3
[احلديث ]2874 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم سقيا منك حميية
مروية ،تامة عامة ،طيبة مباركة ،هنيئة مريعة ،زاكيا نبتها ،ثامرا فرعها ،نارضا ورقها ،تنعش
هبا الضعيف من عبادك ،وحتيي هبا امليت من بالدك(.)4
[احلديث ]2875 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم سقيا منك تعشب هبا
نجادنا ،وجتري هبا وهادنا ،وخيصب هبا جنابنا ،وتقبل هبا ثامرنا ،وتعيش هبا مواشينا،
وتندى هبا أقاصينا ،وتستعي هبا ضواحينا من بركاتك الواسعة ،وعطاياك اجلزيلة عىل
بريتك املرملة ،ووحشك املهملة ،وأنزل علينا سامء خمضلة ،مدرارا هاطلة ،يدافع الودق

( )1هتذيب األحكام.151/3 :

( )3هنج البالغة :اخلطبة .115

( )2هنج البالغة :اخلطبة .115

( )4هنج البالغة :اخلطبة .115
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منها الودق ،وحيفز القطر منها القطر ،غري خلب برقها ،وال جهام عارضها ،وال قزع رباهبا،
وال شفان ذهاهبا ،حتى خيصب إلمراعها املجدبون ،وحييى بربكتها املسنتون ،فإنك تنزل
الغيث من بعدما قنطوا ،وتنرش رمحتك وأنت الوِل احلميد(.)1
[احلديث ]2876 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم إنا خرجنا إليك من
حتت األستار واألكنان ،وبعد عجيج البهائم والولدان ،راغبي يف رمحتك ،وراجي فضل
نعمتك ،وخائفي من عذابك ونقمتك(.)2
[احلديث ]2877 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم اسقنا غيثك ،وال
جتعلنا من القانطي ،وال هتلكنا بالسني ،وال تؤاخذنا بام فعل السفهاء منا ،يا أرحم
الرامحي(.)3
[احلديث ]2878 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم إنا خرجنا إليك
نشكو إليك ما ال خيفى عليك حي أجلأتنا املضائق الوعرة ،وأجاءتنا املقاحط املجدبة،
وأعيتنا املطالب املتعرسة ،وتالمحت علينا الفتن املستصعبة(.)4
[احلديث ]2879 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم إنا نسألك أن ال تردنا
خائبي وال تقلبنا وامجي ،وال ختاطبنا بذنوبنا ،وال تقايسنا بأعاملنا(.)5
[احلديث ]2880 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :اللهم انرش علينا غيثك
وبركتك ،ورزقك ورمحتك ،واسقنا سقيا ناقعة ،مروية معشبة ،تنبت هبا ما قد فات ،وحتيي

( )1هنج البالغة :اخلطبة .115

( )4هنج البالغة :اخلطبة .143

( )2هنج البالغة :اخلطبة .143

( )5هنج البالغة :اخلطبة .143

( )3هنج البالغة :اخلطبة .143
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هبا ما قد مات ،نافعة احليا ،كثرية املجتنى ،تروي هبا القيعان ،وتسيل البطنان ،وتستورق
قدير(.)1
األشجار ،وترخص األسعار ،إنك عىل ما تشاء ٌ
[احلديث ]2881 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :يا مغيثنا ومعيننا عىل ديننا
عظيم ،ال يقدر عىل تفرجيه غري منزله ،عجل
ودنيانا ،بالذي تنرش علينا من الرزق ،نزل بنا نب ٌأ
ٌ
عىل العباد فرجه ،فقد أرشفت األبدان عىل اهلالك ،فإذا هلكت األبدان هلك الدين ،يا ديان
العباد ،ومقدر أمورهم بمقادير أرزاقهم ،ال حتل بيننا وبي رزقك ،وهبنا ما أصبحنا فيه من
كرامتك معرتفي ،قد أصيب من ال ذنب له من خلقك بذنوبنا ،ارمحنا بمن جعلته أهال
باستجابة دعائه حي نسألك(.)2
[احلديث ]2882 :قال اإلمام عيل يف دعائه لالستسقاء :يا رحيم ،ال حتبس عنا ما
يف السامء ،وانرش علينا كنفك ،وعد علينا رمحتك ،وابسط علينا كنفك ،وعد علينا بقبولك،
واسقنا الغيث وال جتعلنا من القانطي ،وال هتلكنا بالسني ،وال تؤاخذنا بام فعل املبطلون،
وعافنا يا رب من النقمة يف الدين ،وشامتة القوم الكافرين ،يا ذا النفع والنرص ،إنك إن
أجبتنا فبجودك وكرمك ،وإلمتام ما بنا من نعامئك ،وإن رددتنا فبال ذنب منك لنا ،ولكن
بجنايتنا عىل أنفسنا ،فاعف عنا قبل أن ترصفنا ،وأقلنا واقلبنا بإنجاح احلاجة ،يا اهلل(.)3
[احلديث ]2883 :قال اإلمام السجاد :اجتمع عند اإلمام عيل قو ٌم ،فشكوا إليه قلة
املطر ،وقالوا :يا أبا احلسن ،ادع لنا بدعوات يف االستسقاء ،فدعا احلسن واحلسي ،ثم قال
للحسن :ادع لنا بدعوات يف االستسقاء ،فقال :اللهم هيج لنا السحاب ،بفتح األبواب،
بامء عباب ،ورباب بانصباب وانسكاب ،يا وهاب ،اسقنا مغدقة مطبقة مونقة ،فتح

( )1هنج البالغة :اخلطبة .143

( )3فقه الرضا.154 :

( )2فقه الرضا.154 :
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إغالقها ،ويرس إطباقها ،وسهل إطالقها ،وعجل سياقها باألندية يف بطون األودية بصوب
املاء ،يا فعال ،اسقنا مطرا قطرا طال مطال ،مطبقا طبقا ،عاما معام ،دمها هبام رمحا ،رشا مرشا،
واسعا كافيا ،عاجال طيبا مريئا مباركا ،سالطحا بالطحا يناطح األباطح ،مغدودقا مطبوبقا
مغرورقا ،اسق سهلنا وجبلنا ،وبدونا وحرضنا ،حتى ترخص به أسعارنا ،وتبارك لنا يف
صاعنا ومدنا ،أرنا الرزق موجودا والغالء مفقودا ،آمي رب العاملي ..ثم قال للحسي:
ادع ،فقال احلسي :اللهم يا معطي اخلريات من مناهلها ،ومنزل الرمحات من معادهنا،
وجمري الربكات عىل أهلها ،منك الغيث املغيث ،وأنت الغياث املستغاث ،ونحن اخلاطئون
وأهل الذنوب ،وأنت املستغفر الغفار ،ال إله إال أنت ،اللهم أرسل السامء علينا حلينها
مدرارا ،واسقنا الغيث واكفا مغزارا ،غيثا مغيثا ،واسعا متسعا ،مهطال مريئا ممرعا ،غدقا
مغدقا عبابا ،جملجال سحا سحساحا ،ثجا ثجاجا ،سائال مسيال ،عاما ودقا مطفاحا ،يدفع
الودق بالودق دفاعا ،ويتلو القطر منه قطرا ،غري خلب برقه ،وال مكذب وعده ،تنعش به
الضعيف من عبادك ،وحتيي به امليت من بالدك ،وتونق به ذرى اآلكام من بالدك ،وتسخو
به علينا من مننك ،آمي رب العاملي ..فام فرغا من دعائهام حتى صب اهلل تبارك وتعاىل
عليهم السامء صبا ..فقيل لسلامن ،يا أبا عبد اهلل ،أعلام هذا الدعاء؟ قال :وحيكم ،أين أنتم
عن حديث رسول اهلل  حيث يقول :إن اهلل قد أجرى عىل ألسن أهل بيتي مصابيح
احلكمة؟(.)1

( )1قرب اإلسناد :ص .157
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[احلديث ]2884 :قال اإلمام عيل :إهلي ،ال سبيل إىل االحرتاس من الذنب
إالبعصمتك ،وال وصول إىل عمل اخلريات إال بمشيئتك ،فكيف ِل بإفادة ما أسلفتني فيه
مشيئتك؟ وكيف ِل باالحرتاس من الذنب ما مل تدركني فيه عصمتك؟(.)1
[احلديث ]2885 :قال اإلمام عيل :اللهم إن اآلمال منوط ٌة بكرمك فال تقطع
عالئقها بسخطك ،اللهم إين أبرأ من احلول والقوة إالبك ،وأدرأ بنفيس عن التوكل عىل
غريك(.)2
عيل إذا هاله يش ٌء فزع إىل الصالة ،ثم
[احلديث ]2886 :قال اإلمام الصادق :كان ٌ
اخل ي
ي
تال هذه اآلية﴿ :و ي
اش يعيَ ﴾ [البقرة.)3(]45 :
الص َالة َوإي َّهنَا َلكَبي َري ٌة إي َّال ع ََىل ْ َ
الص ْ يرب َو َّ
استَعينُوا بي َّ
َ ْ
[احلديث ]2887 :قال اإلمام عيل يف دعائه :نحمد اهلل عىل ما كان ،ونستعينه من
أمرنا عىل ما يكون ،ونسأله املعافاة يف األديان ،كام نسأله املعافاة يف األبدان(.)4
ٌ
وعون لكل
[احلديث ]2888 :قال اإلمام عيل( :باسم اهلل) شفا ٌء من كل داء،
دواء(.)5
[احلديث ]2889 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إن ابتليتني فصربين ،والعافية
أحب إِل(.)6
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]2890 :قال اإلمام الصادق :خرج اإلمام احلسن يف بعض عمره ،ومعه
ٌ
رجل من ولد الزبري ،فنزلوا يف منهل من تلك املناهل ،حتت نخل يابس ،قد يبس من
( )1املصباح للكفعمي :ص  ،492البلد األمي :ص .315

( )5نزهة الناظر :ص  ،42إرشاد القلوب :ص 366؛ تفسري القرطبي:

( )2رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.348/20 :

.107/1

( )3الكايف.680/3 :

( )6اإلقبال.318/1 :

( )4هنج البالغة :اخلطبة .99
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العطش ،ففرش للحسن حتت نخلة وفرش للزبريي بحذاه حتت نخلة أخرى ،فقال الزبريي
رطب ألكلنا منه ،فقال له احلسن :وإنك لتشتهي
ـ ورفع رأسه ـ :لو كان يف هذا النخل
ٌ
الرطب؟ فقال الزبريي :نعم ،فرفع يده إىل السامء ،فدعا ،فاخرضت النخلة ،ثم صارت إىل
سحر واهلل! فقال احلسن:
حاهلا فأورقت ومحلت رطبا ،فقال اجلامل الذي اكرتوا منه:
ٌ
ويلك! ليس بسحر ،ولكن دعوة ابن نبي مستجاب ٌة ،فصعدوا إىل النخلة ،فرصموا ما كان
فيه ،فكفاهم(.)1
ما روي عن اإلمام احلسي:
[احلديث ]2891 :قال اإلمام السجاد :ملا صبحت اخليل اإلمام احلسي رفع يديه،
وقال :اللهم أنت ثقتي يف كل كرب ،ورجائي يف كل شدة ،وأنت ِل يف كل أمر نزل يب ثق ٌة
وعدةٌ ،كم من هم يضعف فيه الفؤاد ،وتقل فيه احليلة ،وخيذل فيه الصديق ،ويشمت فيه
العدو ،أنزلته بك وشكوته إليك ،رغبة مني إليك عمن سواك ،ففرجته وكشفته ،وأنت وِل
كل نعمة ،وصاحب كل حسنة ،ومنتهى كل رغبة(.)2
[احلديث ]2892 :قال اإلمام السجاد :جاء أهل الكوفة إىل اإلمام عيل فشكوا إليه
إمساك املطر ،وقالوا له :استسق لنا ،فقال للحسي :قم واستسق ،فقام ،ومحد اهلل وأثنى عليه
وصىل عىل النبي  ،وقال :اللهم معطي اخلريات ومنزل الربكات ،أرسل السامء علينا
مدرارا ،واسقنا غيثا مغزارا ،واسعا غدقا جملال ،سحا سفوحا فجاجا ،تنفس به الضعف
من عبادك ،وحتيي به امليت من بالدك ،آمي رب العاملي ..فام فرغ من دعائه حتى غاث اهلل

( )1الكايف ،662/1 :بصائر الدرجات :ص .256

( )2اإلرشاد ،96/2 :بحار األنوار4/45 :؛ تاريخ الطربي:
.423/5
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يب من بعض نواحي الكوفة ،فقال :تركت األودية واآلكام يموج
تعاىل غيثا بغتة ،وأقبل أعرا ٌ
بعضها يف بعض(.)1
[احلديث ]2893 :قال اإلمام احلسي يف دعائه إذا استسقى :اللهم اسقنا سقيا
واسعة وادعة عامة ،نافعة غري ضارة ،تعم هبا حارضنا وبادينا ،وتزيد هبا يف رزقنا وشكرنا،
اللهم اجعله رزق إيامن ،وعطاء إيامن ،إن عطاءك مل يكن حمظورا ،اللهم أنزل علينا يف أرضنا
سكنها ،وأنبت فيها زينتها ومرعاها(.)2
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]2894 :قال اإلمام السجاد :إن الدعاء والبالء ليرتافقان إىل يوم القيامة،
وإن الدعاء لريد البالء وقد أبرم إبراما(.)3
[احلديث ]2895 :قال اإلمام السجاد البنه :يا بني من أصابه منكم مصيب ٌة أو نزلت
به نازل ٌة ،فليتوضأ وليسبغ الوضوء ،ثم يصيل ركعتي أو أربع ركعات ،ثم يقول يف آخرهن:
يا موضع كل شكوى ،ويا سامع كل نجوى ،وشاهد كل مإل ،وعامل كل خفية ،ويا دافع ما
يشاء من بلية ،ويا خليل إبراهيم ،ويا نجي موسى ،ويا مصطفي حممد  ،أدعوك دعاء من
اشتدت فاقته ،وقلت حيلته ،وضعفت قوته ،دعاء الغريق الغريب املضطر ،الذي ال جيد
لكشف ما هو فيه إالأنت ،يا أرحم الرامحي ..فإنه ال يدعو به أحدٌ إالكشف اهلل عنه إن شاء
اهلل(.)4
أمر لبس ثوبي من أغلظ ثيابه
[احلديث ]2896 :كان اإلمام السجاد إذا حزنه ٌ
وأخشنها ،ثم ركع يف آخر الليل ركعتي ،حتى إذا كان يف آخر سجدة من سجوده ،سبح اهلل

( )1بحار األنوار 187/44 :عن عيون املعجزات للمرتىض.

( )3الكايف.669/2 :

( )2عيون األخبار البن قتيبة.278/2 :

( )4الكايف ،561/2 :كشف الغمة.180/2 :
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مئة تسبيحة ،ومحد اهلل مئة مرة ،وهلل اهلل مئة مرة ،وكرب اهلل مئة مرة ،ثم يعرتف بذنوبه كلها،
ما عرف منها أقر له تبارك وتعاىل به يف سجوده ،وما مل يذكر منها اعرتف به مجلة ،ثم يدعو
اهلل عز وجل ويفيض بركبتيه إىل األرض(.)1
أمر لبس أنظف ثيابه،
[احلديث ]2897 :روي أن اإلمام السجاد كان إذا أحزنه ٌ
وأسبغ الوضوء ،وصعد أعىل سطحه ،فصىل أربع ركعات يقرأ يف االوىل (احلمد) و(إذا
زلزلت) ،ويف الثانية (احلمد) و(إذا جاء نرص اهلل) ،ويف الثالثة (احلمد) و(قل يا أُّيا
الكافرون) ،ويف الرابعة (احلمد) و(قل هو اهلل أحدٌ ) ،ثم يرفع يديه إىل السامء ،ويقول :اللهم
إين أسألك بأسامئك التي إذا دعيت هبا عىل أبواب السامء للفتح انفتحت ،وإذا دعيت هبا
عىل مضايق األرضي للفرج انفرجت ،وأسألك بأسامئك التي إذا دعيت هبا عىل أبواب
العرس لليرس تيرست ،وأسألك بأسامئك التي إذا دعيت هبا عىل القبور تنرشت ،صل عىل
حممد وآل حممد واقلبني بقضاء حاجتي(.)2
[احلديث ]2898 :روي أن السجاد مر برجل وهو قاعدٌ عىل باب رجل ،فقال له:
ما يقعدك عىل باب هذا املرتف اجلبار؟ فقال :البالء ،قال :قم أرشدك إىل باب خري من بابه،
وإىل رب خري لك منه ،فأخذ بيده حتى انتهى به إىل املسجد ـ مسجد رسول اهلل  ـ ثم قال:
استقبل القبلة وصل ركعتي ،ثم ارفع يديك إىل اهلل عز وجل ،فأثن عىل اهلل ،وصل عىل
رسوله  ، ثم ادع بآخر احلرش ،وست آيات من أول احلديد ،وباآليتي اللتي يف آل
عمران( ،)3ثم سل اهلل سبحانه؛ فإنك ال تسأل شيئا إال أعطاك(.)4

( )1من ال حيرضه الفقيه ،558/1 :الدعوات :ص .130

( )3قال الراوندي :لعل املراد باآليتي آية امللك (قل اللهم ملك امللك)

( )2مكارم األخالق.132/2 :

وحيتمل أن يكون املراد هي وآية (شهد اهلل) (بحار األنوار.)375/91 :
( )4الدعوات :ص .55
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[احلديث ]2899 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا عرضت له مهم ٌة أو نزلت به
ملم ٌة وعند الكرب :يا من حتل به عقد املكاره ،ويا من يفثأ به حد الشدائد ،ويا من يلتمس
منه املخرج إىل روح الفرج ،ذلت لقدرتك الصعاب ،وتسببت بلطفك األسباب ،وجرى
بقدرتك القضاء ،ومضت عىل إرادتك األشياء ،فهي بمشيتك دون قولك مؤمترةٌ،
وبإرادتك دون هنيك منزجر ٌة ..أنت املدعو للمهامت ،وأنت املفزع يف امللامت ،ال يندفع
منها إالما دفعت ،وال ينكشف منها إالما كشفت ،وقد نزل يب يا رب ما قد تكأدين ثقله،
وأمل يب ما قد هبظني محله ،وبقدرتك أوردته عيل ،وبسلطانك وجهته إِل ،فال مصدر ملا
أوردت ،وال صارف ملا وجهت ،وال فاتح ملا أغلقت ،وال مغلق ملا فتحت ،وال ميرس ملا
عرست ،وال نارص ملن خذلت ،فصل عىل حممد وآله ،وافتح ِل يا رب باب الفرج بطولك،
واكرس عني سلطان اهلم بحولك ،وأنلني حسن النظر فيام شكوت ،وأذقني حالوة الصنع
فيام سألت ،وهب ِل من لدنك رمحة وفرجا هنيئا ،واجعل ِل من عندك خمرجا وحيا ،وال
تشغلني باالهتامم عن تعاهد فروضك واستعامل سنتك ،فقد ضقت ملا نزل يب يا رب ذرعا،
وامتألت بحمل ما حدث عيل مها ،وأنت القادر عىل كشف ما منيت به ،ودفع ما وقعت
فيه ،فافعل يب ذلك ،وإن مل أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم(.)1
أمر وأمهته اخلطايا :اللهم
[احلديث ]2900 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا أحزنه ٌ
يا كايف الفرد الضعيف ،وواقي األمر املخوف ،أفردتني اخلطايا فال صاحب معي ،وضعفت
عن غضبك فال مؤيد ِل ،وأرشفت عىل خوف لقائك فال مسكن لروعتي ،ومن يؤمنني
منك وأنت أخفتني ،ومن يساعدين وأنت أفردتني ،ومن يقويني وأنت أضعفتني؟ ..ال جيري

( )1الصحيفة السجادية :ص.43
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طالب عىل
إالغالب عىل مغلوب ،وال يعي إال
إالرب عىل مربوب ،وال يؤمن
يا إهلي
ٌ
ٌ
ٌ
مطلوب ،وبيدك يا إهلي مجيع ذلك السبب ،وإليك املفر واملهرب ،فصل عىل حممد وآله،
وأجر هريب وأنجح مطلبي(.)1
أمر وأمهته اخلطايا :اللهم
[احلديث ]2901 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا أحزنه ٌ
إنك إن رصفت عني وجهك الكريم ،أو منعتني فضلك اجلسيم ،أو حظرت عيل رزقك،
أو قطعت عني سببك ،مل أجد السبيل إىل يشء من أميل غريك ،ومل أقدر عىل ما عندك بمعونة
سواك ،فإين عبدك ويف قبضتك ،ناصيتي بيدك ،ال أمر ِل مع أمرك ،ماض يف حكمكٌ ،
عدل
يف قضاؤك ،وال قوة ِل عىل اخلروج من سلطانك ،وال أستطيع جماوزة قدرتك ،وال أستميل
هواك ،وال أبلغ رضاك ،وال أنال ما عندك إال بطاعتك وبفضل رمحتك(.)2
أمر وأمهته اخلطايا :إهلي
[احلديث ]2902 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا أحزنه ٌ
أصبحت وأمسيت عبدا داخرا لك ،ال أملك لنفيس نفعا وال رضا إالبك ،أشهد بذلك عىل
نفيس ،وأعرتف بضعف قويت ،وقلة حيلتي ،فأنجز ِل ما وعدتني ،ومتم ِل ما آتيتني ،فإين
عبدك املسكي املستكي الضعيف الرضير ،احلقري ،املهي الفقري ،اخلائف املستجري(.)3
أمر وأمهته اخلطايا :اللهم
[احلديث ]2903 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا أحزنه ٌ
ال جتعلني ناسيا لذكرك فيام أوليتني ،وال غافال إلحسانك فيام أبليتني ،وال آيسا من إجابتك
ِل وإن أبطأت عني ،يف رساء كنت أو رضاء أو شدة أو رخاء ،أو عافية أو بالء ،أو بؤس أو
نعامء ،أو جدة أو ألواء ،أو فقر أو غنى(.)4

( )1الصحيفة السجادية :ص.89

( )3الصحيفة السجادية :ص.89

( )2الصحيفة السجادية :ص.89

( )4الصحيفة السجادية :ص.89
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أمر وأمهته اخلطايا :اللهم
[احلديث ]2904 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا أحزنه ٌ
صل عىل حممد وآله ،واجعل ثنائي عليك ،ومدحي إياك ،ومحدي لك يف كل حااليت ،حتى
ال أفرح بام آتيتني من الدنيا ،وال أحزن عىل ما منعتني فيها ،وأشعر قلبي تقواك ،واستعمل
بدين فيام تقبله مني ،واشغل بطاعتك نفيس عن كل ما يرد عيل ،حتى ال أحب شيئا من
سخطك ،وال أسخط شيئا من رضاك(.)1
أمر وأمهته اخلطايا :اللهم
[احلديث ]2905 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا أحزنه ٌ
فرغ قلبي ملحبتك ،واشغله بذكرك ،وانعشه بخوفك وبالوجل منك ،وقوه بالرغبة إليك،
وأمله إىل طاعتك ،وأجر به يف أحب السبل إليك ،وذلـله بالرغبة فيام عندك أيام حيايت كلها،
واجعل تقواك من الدنيا زادي ،وإىل رمحتك رحلتي ،ويف مرضاتك مدخيل ،واجعل يف
جنتك مثواي ،وهب ِل قوة أحتمل هبا مجيع مرضاتك ،واجعل فراري إليك ،ورغبتي فيام
عندك ،وألبس قلبي الوحشة من رشار خلقك ،وهب ِل األنس بك وبأوليائك وأهل
طاعتك ،وال جتعل لفاجر وال كافر عيل منة ،وال له عندي يدا ،وال يب إليهم حاجة ،بل
اجعل سكون قلبي ،وأنس نفيس ،واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك ..اللهم صل عىل
حممد وآله ،واجعلني هلم قرينا ،واجعلني هلم نصريا ،وامنن عيل بشوق إليك ،وبالعمل لك
يسري(.)2
بام حتب وترض ،إنك عىل كل يشء ٌ
قدير ،وذلك عليك ٌ
[احلديث ]2906 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة واجلهد وتعرس األمور:
اللهم إنك كلفتني من نفيس ما أنت أملك به مني ،وقدرتك عليه وعيل أغلب من قدريت،
فأعطني من نفيس ما يرضيك عني ،وخذ لنفسك رضاها من نفيس يف عافية(.)3

( )1الصحيفة السجادية :ص.89

( )3الصحيفة السجادية :ص.93

( )2الصحيفة السجادية :ص.89
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[احلديث ]2907 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة واجلهد وتعرس األمور:
اللهم ال طاقة ِل باجلهد ،وال صرب ِل عىل البالء ،وال قوة ِل عىل الفقر ،فال حتظر عيل رزقي،
وال تكلني إىل خلقك ،بل تفرد بحاجتي ،وتول كفايتي ،وانظر إِل ،وانظر ِل يف مجيع
أموري ،فإنك إن وكلتني إىل نفيس عجزت عنها ومل أقم ما فيه مصلحتها ،وإن وكلتني إىل
خلقك جتهموين ،وإن أجلأتني إىل قرابتي حرموين ،وإن أعطوا أعطوا قليال نكدا ومنوا عيل
طويال ،وذموا كثريا ،فبفضلك اللهم فأغنني ،وبعظمتك فانعشني ،وبسعتك فابسط يدي،
وبام عندك فاكفني(.)1
[احلديث ]2908 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة واجلهد وتعرس األمور:
اللهم خلصني من احلسد ،واحرصين عن الذنوب ،وورعني عن املحارم ،وال جترئني عىل
املعايص ،واجعل هواي عندك ،ورضاي فيام يرد عيل منك ،وبارك ِل فيام رزقتني وفيام
خولتني ،وفيام أنعمت به عيل ،واجعلني يف كل حااليت حمفوظا ،مكلوءا مستورا ممنوعا
معاذا جمارا(.)2
[احلديث ]2909 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة واجلهد وتعرس األمور:
اللهم اقض عني كل ما ألزمتنيه ،وفرضته عيل لك يف وجه من وجوه طاعتك ،أو خللق من
خلقك وإن ضعف عن ذلك بدين ،ووهنت عنه قويت ،ومل تنله مقدريت ،ومل يسعه ماِل وال
ذات يدي ،ذكرته أو نسيته هو يا رب مما قد أحصيته عيل ،وأغفلته أنا من نفيس ،فأده عني
كريم ،حتى ال يبقى عيل يش ٌء منه ،تريد أن
واسع
من جزيل عطيتك وكثري ما عندك ،فإنك
ٌ
ٌ
تقاصني به من حسنايت ،أو تضاعف به من سيئايت يوم ألقاك يا رب(.)3
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[احلديث ]2910 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة واجلهد وتعرس األمور:
اللهم ارزقني الرغبة يف العمل لك آلخريت ،حتى أعرف صدق ذلك من قلبي ،وحتى يكون
الغالب عيل الزهد يف دنياي ،وحتى أعمل احلسنات شوقا ،وآمن من السيئات فرقا وخوفا،
وهب ِل نورا أمِش به يف الناس ،وأهتدي به يف الظلامت ،وأستيضء به من الشك
والشبهات(.)1
[احلديث ]2911 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة واجلهد وتعرس األمور:
اللهم ارزقني خوف غم الوعيد ،وشوق ثواب املوعود ،حتى أجد لذة ما أدعوك له ،وكآبة
ما أستجري بك منه(.)2
[احلديث ]2912 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة واجلهد وتعرس األمور:
اللهم قد تعلم ما يصلحني من أمر دنياي وآخريت ،فكن بحوائجي حفيا ،وارزقني احلق
عند تقصريي يف الشكر لك ،بام أنعمت عيل يف اليرس والعرس ،والصحة والسقم ،حتى
أتعرف من نفيس روح الرضا ،وطمأنينة النفس مني بام جيب لك ،فيام حيدث يف حال اخلوف
واألمن ،والرضا والسخط ،والرض والنفع(.)3
[احلديث ]2913 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة واجلهد وتعرس األمور:
اللهم ارزقني سالمة الصدر من احلسد حتى ال أحسد أحدا من خلقك عىل يشء من
فضلك ،وحتى ال أرى نعمة من نعمك عىل أحد من خلقك يف دين أو دنيا ،أو عافية أو
تقوى أو سعة أو رخاء ،إالرجوت لنفيس أفضل ذلك بك ومنك ،وحدك ال رشيك لك(.)4

( )1الصحيفة السجادية :ص.93

( )3الصحيفة السجادية :ص.93

( )2الصحيفة السجادية :ص.93

( )4الصحيفة السجادية :ص.93

680

[احلديث ]2914 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند الشدة واجلهد وتعرس األمور:
اللهم ارزقني التحفظ من اخلطايا ،واالحرتاس من الزلل يف الدنيا واآلخرة يف حال الرضا
والغضب ،حتى أكون بام يرد عيل منهام بمنزلة سواء ،عامال بطاعتك ،مؤثرا لرضاك عىل ما
سوامها يف األولياء واألعداء ،حتى يأمن عدوي من ظلمي وجوري ،وييأس وليي من مييل
وانحطاط هواي ،واجعلني ممن يدعوك خملصا يف الرخاء ،دعاء املخلصي املضطرين لك
يف الدعاء ،إنك محيدٌ جميدٌ (.)1
[احلديث ]2915 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند اهلموم :يا فارج اهلم ،وكاشف
الغم ،يا رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهام ،صل عىل حممد وآل حممد ،وافرج مهي ،واكشف
غمي ،يا واحد يا أحد يا صمد يا من مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحدٌ  ،اعصمني وطهرين
واذهب ببليتي(.)2
[احلديث ]2916 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند اهلموم :اللهم إين أسألك سؤال
من اشتدت فاقته ،وضعفت قوته وكثرت ذنوبه ،سؤال من ال جيد لفاقته مغيثا ،وال لضعفه
مقويا ،وال لذنبه غافرا غريك ،يا ذا اجلالل واإلكرام ،أسألك عمال حتب به من عمل به،
ويقينا تنفع به من استيقن به حق اليقي يف نفاذ أمرك(.)3
[احلديث ]2917 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند اهلموم :اللهم اقبض عىل
الصدق نفيس ،واقطع من الدنيا حاجتي ،واجعل فيام عندك رغبتي شوقا إىل لقائك ،وهب
ِل صدق التوكل عليك ،أسألك من خري كتاب قد خال ،وأعوذ بك من رش كتاب قد خال،
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أسألك خوف العابدين لك ،وعبادة اخلاشعي لك ،ويقي املتوكلي عليك ،وتوكل املؤمني
عليك(.)1
[احلديث ]2918 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند اهلموم :اللهم اجعل رغبتي يف
مسألتي مثل رغبة أوليائك يف مسائلهم ،ورهبتي مثل رهبة أوليائك ،واستعملني يف
مرضاتك عمال ال أترك معه شيئا من دينك خمافة أحد من خلقك(.)2
[احلديث ]2919 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند اهلموم :اللهم هذه حاجتي
فأعظم فيها رغبتي ،وأظهر فيها عذري ،ولقني فيها حجتي ،وعاف فيها جسدي ،اللهم من
أصبح له ثق ٌة أو رجا ٌء غريك ،فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي يف األمور كلها ،فاقض ِل
بخريها عاقبة ،ونجني من مضالت الفتن ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)3
[احلديث ]2920 :قال زيد بن أسلم :كان من دعاء اإلمام السجاد :اللهم ال تكلني
إىل نفيس فأعجز عنها ،وال تكلني إىل املخلوقي فيضيعوين(.)4
[احلديث ]2921 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املعتصمي :اللهم يا مالذ
الالئذين ،ويا معاذ العائذين ،ويا منجي اهلالكي ،ويا عاصم البائسي ،ويا راحم املساكي،
ويا جميب املضطرين ،ويا كنز املفتقرين ،ويا جابر املنكرسين ،ويا مأوى املنقطعي ،ويا نارص
املستضعفي ،ويا جمري اخلائفي ،ويا مغيث املكروبي ،ويا حصن الالجي ،إن مل أعذ بعزتك
فبمن أعوذ ،وإن مل ألذ بقدرتك فبمن ألوذ ،وقد أجلأتني الذنوب إىل التشبث بأذيال عفوك،
وأحوجتني اخلطايا إىل استفتاح أبواب صفحك ،ودعتني اإلساءة إىل اإلناخة بفناء عزك،
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ومحلتني املخافة من نقمتك عىل التمسك بعروة عطفك ،وما حق من اعتصم بحبلك أن
خيذل ،وال يليق بمن استجار بعزك أن يسلم أو ُّيمل(.)1
[احلديث ]2922 :قال اإلمام السجاد يف مناجاة املعتصمي :إهلي ،ال ختلنا من
محايتك ،وال تعرنا من رعايتك ،وذدنا عن موارد اهللكة ،فإنا بعينك ويف كنفك ولك،
أسألك بأهل خاصتك من مالئكتك ،والصاحلي من بريتك ،أن جتعل علينا واقية تنجينا
من اهللكات ،وجتننا من اآلفات ،وتكننا من دواهي املصيبات ،وأن تنزل علينا من سكينتك،
وأن تغِش وجوهنا بأنوار حمبتك ،وأن تؤوينا إىل شديد ركنك ،وأن حتوينا يف أكناف
عصمتك ،برأفتك ورمحتك يا أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]2923 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم من كادين فكده ،ومن أرادين
فأرده ،وفل عني حد من نصب ِل حده ،وأطف عني نار من شب ِل وقوده ،واكفني مكر
املكرة ،وافقأ عني عيون الكفرة ،واكفني هم من أدخل عيل مهه ،وادفع عني رش احلسدة،
واعصمني من ذلك بالسكينة ،وألبسني درعك احلصينة ،واخبأين يف سرتك الواقي،
وأصلح ِل حاِل ،وصدق قوِل بفعاِل ،وبارك ِل يف أهيل وماِل(.)3
[احلديث ]2924 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا قرت عليه الرزق :اللهم إنك
ابتليتنا يف أرزاقنا بسوء الظن ،ويف آجالنا بطول األمل ،حتى التمسنا أرزاقك من عند
املرزوقي ،وطمعنا بآمالنا يف أعامر املعمرين ،فصل عىل حممد وآله ،وهب لنا يقينا صادقا
تكفينا به من مؤونة الطلب ،وأهلمنا ثقة خالصة تعفينا هبا من شدة النصب ،واجعل ما
رصحت به من عدتك يف وحيك ،وأتبعته من قسمك يف كتابك قاطعا الهتاممنا بالرزق
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الذي تكفلت به ،وحسام لالشتغال بام ضمنت الكفاية له ،فقلت وقولك احلق األصدق،
الس َام يء يرزْ ُق ُك ْم َو َما ُتوعَدُ َ
ون﴾ [الذاريات ،]22 :ثم
وأقسمت وقسمك األبر األوَفَ ﴿ :و ييف َّ
الس َام يء َو ْاألَ ْر ي
ض إي َّن ُه َحلَ ٌّق يم ْث َل َما َأ َّن ُك ْم َتنْطي ُق َ
ون﴾ [الذاريات.)1(]23 :
قلتَ ﴿ :ف َو َر ِّب َّ
[احلديث ]2925 :قال اإلمام السجاد يف طلب العافية :اللهم ألبسني عافيتك،
وجللني عافيتك ،وحصني بعافيتك ،وأكرمني بعافيتك ،وأغنني بعافيتك ،وتصدق عيل
بعافيتك ،وهب ِل عافيتك ،وأفرشني عافيتك ،وأصلح ِل عافيتك ،وال تفرق بيني وبي
عافيتك يف الدنيا واآلخرة(.)2
[احلديث ]2926 :قال اإلمام السجاد يف طلب العافية :اللهم عافني عافية كافية
شافية عالية نامية ،عافية تولد يف بدين العافية ،عافية الدنيا واآلخرة ،وامنن عيل بالصحة
واألمن والسالمة يف ديني وبدين ،والبصرية يف قلبي ،والنفاذ يف أموري ،واخلشية لك،
واخلوف منك ،والقوة عىل ما أمرتني به من طاعتك ،واالجتناب ملا هنيتني عنه من
معصيتك(.)3
[احلديث ]2927 :قال اإلمام السجاد يف االعرتاف وطلب العافية :رب إنك قد
حسنت خلقي ،وعظمت عافيتي ،ووسعت عيل يف رزقك ،ومل تزل تنقلني من نعمة إىل
كرامة ،ومن كرامة إىل رضا جتدد ِل ذلك يف لييل وهناري ،ال أعرف غري ما أنا فيه من عافيتك
واجب عليك ِل ،وأنه ال ينبغي ِل أن أكون يف غري مرتبتي،
يا موالي ،حتى ظننت أن ذلك
ٌ
ألين مل أذق طعم البالء فأجد لذة الرضا ،ومل يذللني الفقر فأعرف لذة الغنى ،ومل يلهني
اخلوف فأعرف فضل األمن ..يا إهلي ،فأصبحت وأمسيت يف غفلة مما فيه غريي ممن هو
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دائم غري زائل عني ،وال
دوين ،نكرت آالءك ومل أشكر نعامءك ،ومل أشك يف أن الذي أنا فيه ٌ
أ حدث نفيس بانتقال عافية ،وال حلول فقر وال خوف وال حزن يف عاجل دنياي ويف آجل
آخريت ،فحال ذلك بيني وبي الترضع إليك يف دوام ذلك ِل مع ما أمرتني به من شكرك،
ووعدتني عليه من املزيد من لدنك ،فسهوت وهلوت وغفلت وأرشت وبطرت وهتاونت،
حتى جاء التغري مكان العافية بحلول البالء ،ونزل الرض منزل الصحة بأنواع األذى ،وأقبل
الفقر بإزالة الغنى ،فعرفت ما كنت فيه للذي رصت إليه ،فسألتك مسألة من ال يستوجب
أن تسمع له دعوة لعظيم ما كنت فيه من الغفلة ،وطلبت طلبة من ال يستحق نجاح الطلبة
للذي كنت فيه من اللهو والغرة ،وترضعت ترضع من ال يستوجب الرمحة للذي كنت فيه
من الزهو واالستطالة ،فركنت إىل ما إليه صريتني ،وإن كان الرض قد مسني ،والفقر قد
أذلني ،والبالء قد جاءين ،فإن يك ذلك يا إهلي من سخطك عيل ،فأعوذ بحلمك من
سخطك يا موالي ،وإن كنت أردت أن تبلوين فقد عرفت ضعفي وقلة حيلتي ،إذ قلت:
اإلنْس َ ي
ي
اخل ْ ُري َمنُوعًا﴾
الرش َجزُ وعًا َوإي َذا َم َّس ُه ْ َ
﴿إي َّن ْ ي َ
ان ُخل َق َه ُلوعًا إ َذا َم َّس ُه َّ ه

[املعارج]21-19 :

وقلتَ ﴿ :ف َأ َّما ْ ي
ان إي َذا َما ا ْبت ََال ُه َر هب ُه َف َأك َْر َم ُه َو َن َّع َم ُه َف َي ُق ُ
اإلن َْس ُ
ول َر ِّيب َأك َْر َم ين َو َأ َّما إي َذا َما ا ْبت ََال ُه
ول َر ِّيب َأ َهان يَن﴾ [الفجر ]16-15 :وقلت﴿ :ك ََّال إي َّن ْ ي
َف َقدَ َر َع َل ْي يه يرزْ َق ُه َف َي ُق ُ
اإلن َْس َ
ان َل َي ْطغَى َأ ْن َرآ ُه
اس َت ْغنَى﴾ [العلق ..]7-6 :صدقت وبررت يا موالي ،فهذه صفايت التي أعرفها من نفيس ،قد
ْ
مضت بقدرتك يف ،غري أن وعدتني منك وعدا حسنا أن أدعوك فتستجيب ِل ،فأنا أدعوك
كام أمرتني ،فاستجب ِل كام وعدتني ،واردد عيل نعمتك ،وانقلني مما أنا فيه إىل ما هو أكرب
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منه ،حتى أبلغ منه رضاك ،وأنال به ما عندك فيام أعددته ألوليائك الصاحلي ،إنك سميع
جميب(.)1
الدعاء،
قريب ٌ
ٌ
[احلديث ]2928 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم عرفة :اللهم رسبلني برسبال
عافيتك ،وردين رداء معافاتك ،وجللني سوابغ نعامئك ،وظاهر لدي فضلك وطولك(.)2
[احلديث ]2929 :قال اإلمام السجاد يف دعائه عند املرض :اللهم أوجدين حالوة
العافية ،وأذقني برد السالمة(.)3
[احلديث ]2930 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف االستقالة ـ :اللهم استصلحني
بالعافية ،وأذقني حالوة املغفرة(.)4
[احلديث ]2931 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أنت عديت إن حزنت ،فامنن
عيل قبل البالء بالعافية(.)5
[احلديث ]2932 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يوم األضحى واجلمعة :اللهم أذقني
طعم العافية إىل منتهى أجيل ،وال تشمت يب عدوي ،وال متكنه من عنقي ،وال تسلطه
عيل(.)6
[احلديث ]2933 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لولده :اللهم ومن عيل ببقاء ولدي،
وأصح ِل أبداهنم وأدياهنم وأخالقهم ،وعافهم يف أنفسهم ،ويف جوارحهم ،ويف كل ما
عنيت به من أمرهم(.)7

( )1الدعوت :ص .175

( )5الصحيفة السجادية :ص.71

( )2الصحيفة السجادية :ص.197

( )6الصحيفة السجادية :ص .86

( )3الصحيفة السجادية :ص.198

( )7الصحيفة السجادية :ص الدعاء.

( )4الصحيفة السجادية :ص.66
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[احلديث ]2934 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إياك أرغب يف لباس العافية
ومتامها ،وشمول السالمة ودوامها(.)1
[احلديث ]2935 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم كرمني بالتقوى ،ومجلني
بالنعم ،واغمرين بالعافية ،وارزقني شكر العافية(.)2
كرب أو بلي ٌة:
[احلديث ]2936 :قال اإلمام السجاد يف دعائه إذا مرض أو نزل به ٌ
اللهم لك احلمد عىل ما مل أزل أترصف فيه من سالمة بدين ،ولك احلمد عىل ما أحدثت يب
من علة يف جسدي ،فام أدري يا إهلي أي احلالي أحق بالشكر لك؟ وأي الوقتي أوىل باحلمد
لك؟ أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقك ،ونشطتني هبا البتغاء مرضاتك
وفضلك ،وقويتني معها عىل ما وفقتني له من طاعتك؟ أم وقت العلة التي حمصتني هبا،
والنعم التي أحتفتني هبا ختفيفا ملا ثقل به عيل ظهري من اخلطيئات ،وتطهريا ملا انغمست فيه
من السيئات ،وتنبيها لتناول التوبة ،وتذكريا ملحو احلوبة بقديم النعمة؟ ويف خالل ذلك ما
ٌ
لسان نطق به ،وال جارح ٌة
قلب فكر فيه ،وال
كتب ِل الكاتبان من زكي األعامل ،ما ال ٌ
تكلفته ،بل إفضاال منك عيل ،وإحسانا من صنيعك إِل ..اللهم فصل عىل حممد وآله،
وحبب إِل ما رضيت ِل ،ويرس ِل ما أحللت يب ،وطهرين من دنس ما أسلفت ،وامح عني
رش ما قدمت ،وأوجدين حالوة العافية ،وأذقني برد السالمة ،واجعل خمرجي عن علتي إىل
عفوك ،ومتحوِل عن رصعتي إىل جتاوزك ،وخاليص من كريب إىل روحك ،وسالمتي من
هذه الشدة إىل فرجك ،إنك املتفضل باإلحسان ،املتطول باالمتنان ،الوهاب الكريم ،ذو
اجلالل واإلكرام(.)3

( )1املصباح للكفعمي :ص  ،152البلد األمي :ص .109

( )3الصحيفة السجادية :ص.65

( )2الكايف.552/4 :
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[احلديث ]2937 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف املعونة عىل قضاء الدين :اللهم
صل عىل حممد وآله ،وهب ِل العافية من دين ختلق به وجهي ،وحيار فيه ذهني ،ويتشعب
له فكري ،ويطول بمامرسته شغيل ،وأعوذ بك ـ يا رب ـ من هم الدين وفكره ،وشغل الدين
وسهره ،فصل عىل حممد وآله ،وأعذين منه ،وأستجري بك ـ يا رب ـ من ذلته يف احلياة ،ومن
تبعته بعد الوفاة ،فصل عىل حممد وآله ،وأجرين منه بوسع فاضل ،أو كفاف واصل ،اللهم
صل عىل حممد وآله ،واحجبني عن الرسف واالزدياد ،وقومني بالبذل واالقتصاد ،وعلمني
حسن التقدير ،واقبضني بلطفك عن التبذير ،وأجر من أسباب احلالل أرزاقي ،ووجه يف
أبواب الرب إنفاقي ،وازو عني من املال ما حيدث ِل خميلة أو تأديا إىل بغي ،أو ما أتعقب منه
طغيانا ،اللهم حبب إِل صحبة الفقراء ،وأعني عىل صحبتهم بحسن الصرب ،وما زويت
عني من متاع الدنيا الفانية فاذخره ِل يف خزائنك الباقية ،واجعل ما خولتني من حطامها،
وعجلت ِل من متاعها بلغة إىل جوارك ،ووصلة إىل قربك ،وذريعة إىل جنتك ،إنك ذو
الفضل العظيم ،وأنت اجلواد الكريم(.)1
[احلديث ]2938 :قال اإلمام السجاد :من قال إذا أوى إىل فراشه :اللهم أنت األول
فال يشء قبلك ،وأنت الظاهر فال يشء فوقك ،وأنت الباطن فال يشء دونك ،وأنت اآلخر
فال يشء بعدك ،اللهم رب الساموات السبع ورب األرضي السبع ،ورب التوراة واإلنجيل
والزبور والفرقان احلكيم ،أعوذ بك من رش كل دابة أنت ٌ
آخذ بناصيتها ،إنك عىل رصاط
مستقيم ..نفى اهلل عنه الفقر ،ورصف عنه رش كل دابة(.)2
ما روي عن اإلمام الباقر:

( )1الصحيفة السجادية :ص.65

( )2فالح السائل :ص .494

688

[احلديث ]2939 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم ألبسني عافيتك احلصينة ،فإن
ابتليتني فصربين ،والعافية أحب إِل(.)1
[احلديث ]2940 :قال اإلمام الباقر يف دعائه إذا أصبح :نسألك العفو والعافية من
كل سوء ورش يف الدنيا واآلخرة(.)2
[احلديث ]2941 :قيل لإلمام الباقر :قال رسول اهلل  يف هذه احلبة السوداء:
(فيها شفا ٌء من كل داء إال السام)؟ فقال :نعم ،ثم قال :أال أخربك بام فيه شفا ٌء من كل داء
وسام؟ قيل :بىل ،قال :الدعاء(.)3
[احلديث ]2942 :قال اإلمام الباقر :إذا اشتكى اإلنسان فليقل :بسم اهلل وباهلل،
وحممدٌ رسول اهلل  ،أعوذ بعزة اهلل ،وأعوذ بقدرة اهلل عىل ما يشاء من رش ما أجد(.)4
وجع يف ركبتي ،فشكوت ذلك إىل
[احلديث ]2943 :عن أيب محزة ،قال :عرض يب
ٌ
اإلمام الباقر ،فقال :إذا أنت صليت فقل :يا أجود من أعطى ،ويا خري من سئل ،ويا أرحم
من اسرتحم ،ارحم ضعفي ،وقلة حيلتي ،وعافني من وجعي ،ففعلته ،فعوفيت(.)5
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]2944 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه :ما يمنع أحدكم إذا دخل
غم من غموم الدنيا ،أن يتوضأ ثم يدخل مسجده ،ويركع ركعتي فيدعو اهلل فيهام ،أما
عليه ٌ
سمعت اهلل يقول﴿ :واست يَعينُوا بيالص يرب والص َال ية وإيهنا َلكَبيري ٌة إي َّال ع ََىل ْ ي ي
اخلَاشعيَ ﴾ [البقرة:
َّ ْ َ َّ
َ ْ
َ
َ َّ َ
]45؟(.)6

( )1هتذيب األحكام.81/3 :

( )4الكايف.567/2 :

( )2الكايف.525/2 :

( )5الكايف ،568/2 :مكارم األخالق.248/2 :

( )3فالح السائل :ص .76

( )6تفسري العيايش.63/1 :
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[احلديث ]2945 :قال اإلمام الصادق :ما رد اهلل العذاب إال عن قوم يونس ..فلام
كان يف ذلك اليوم نزل العذاب ،فقال العامل هلم :يا قوم افزعوا إىل اهلل فلعله يرمحكم ويرد
العذاب عنكم ،فق الوا :كيف نصنع؟ قال :اجتمعوا واخرجوا إىل املفازة وفرقوا بي النساء
واألوالد ،وبي اإلبل وأوالدها ،وبي البقر وأوالدها ،وبي الغنم وأوالدها ،ثم ابكوا
وادعوا ،فذهبوا وفعلوا ذلك وضجوا وبكوا ،فرمحهم اهلل ورصف عنهم العذاب وفرق
العذاب عىل اجلبال(.)1
[احلديث ]2946 :قال اإلمام الصادق :ملا أظل قوم يونس العذاب ،دعوا اهلل
فرصفه عنهم ،قيل :كيف ذلك؟ قال :كان يف العلم أنه يرصفه عنهم(.)2
[احلديث ]2947 :قال اإلمام الصادق :هل تعرفون طول البالء من قرصه؟ قيل:
قصري(.)3
ال ،قال :إذا اهلم أحدكم الدعاء عند البالء فاعلموا أن البالء
ٌ
[احلديث ]2948 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :رب من أرجوه إن مل ترمحني؟ أو
من يعود عيل إن أقصيتني؟ ،أو من ينفعني عفوه إن عاقبتني؟ ،أو من آمل عطاياه إن
حرمتني؟ ،أو من يملك كرامتي إن أهنتني؟ ،أو من يرضين هوانه إن أكرمتني؟(.)4
[احلديث ]2949 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :رب ما أسوأ فعيل ،وأقبح عميل،
وأقسى قلبي ،وأطول أميل ،وأقرص أجيل ،وأجرأين عىل عصيان من خلقني ،رب وما أحسن
بالءك عندي ،وأظهر نعامءك عيل ،كثرت عيل منك النعم فام احصيها ،وقل مني الشكر فيام
أوليتنيه فبطرت بالنعم ،وتعرضت للنقم ،وسهوت عن الذكر ،وركبت اجلهل بعد العلم،
وجزت من العدل إىل الظلم ،وجاوزت الرب إىل اإلثم ،ورصت إىل اهلرب من اخلوف

( )1تفسري القمي.317/1 :

( )3الكايف ،671/2 :مكارم األخالق.9/2 :

( )2تفسري العيايش.136/2 :

( )4الكايف.590/2 :
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واحلزن ،فام أصغر حسنايت وأقلها يف كثرة ذنويب ،وما أكثر ذنويب وأعظمها عىل قدر صغر
خلقي وضعف ركني(.)1
[احلديث ]2950 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :رب ما أطول أميل يف قرص أجيل،
وأقرص أجيل يف بعد أميل ،وما أقبح رسيريت وعالنيتي ،رب ال حجة ِل إن احتججت ،وال
عذر ِل إن اعتذرت ،وال شكر عندي إن ابتليت وأوليت إن مل تعني عىل شكر ما أوليت(.)2
[احلديث ]2951 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :رب ما أخف ميزاين غدا إن مل
ترجحه ،وأزل لساين إن مل تثبته ،وأسود وجهي إن مل تبيضه(.)3
[احلديث ]2952 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :رب كيف ِل بذنويب التي سلفت
مني قد هدت هلا أركاين ،رب كيف أطلب شهوات الدنيا وأبكي عىل خيبتي فيها ،وال أبكي
وتشتد حرسايت عىل عصياين وتفريطي(.)4
[احلديث ]2953 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :رب دعتني دواعي الدنيا فأجبتها
رسيعا ،وركنت إليها طائعا ،ودعتني دواعي اآلخرة فتثبطت عنها ،وأبطأت يف اإلجابة
واملسارعة إليها ،كام سارعت إىل دواعي الدنيا وحطامها اهلامد وهشيمها البائد ورساهبا
الذاهب ..رب خوفتني وشوقتني ،واحتججت عيل برقي ،وكفلت ِل برزقي ،فآمنت من
خوفك ،وتثبطت عن تشويقك ،ومل أتكل عىل ضامنك ،وهتاونت باحتجاجك ،اللهم
فاجعل أمني منك يف هذه الدنيا خوفا ،وحول تثبطي شوقا ،وهتاوين بحجتك فرقا منك،
ثم رضني بام قسمت ِل من رزقك يا كريم يا كريم(.)5

( )1الكايف.590/2 :

( )4الكايف.590/2 :

( )2الكايف.590/2 :

( )5الكايف.590/2 :

( )3الكايف.590/2 :
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[احلديث ]2954 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :أسألك اللهم باسمك العظيم
رضاك عند السخطة ،والفرجة عند الكربة ،والنور عند الظلمة ،والبصرية عند تشبه
الفتنة(.)1
[احلديث ]2955 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :رب اجعل جنتي من خطاياي
حصينة ،ودرجايت يف اجلنان رفيعة ،وأعامِل كلها متقبلة ،وحسنايت مضاعفة زاكية ،وأعوذ
بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن ،ومن رفيع املطعم واملرشب ،ومن رش ما أعلم،
ومن رش ما ال أعلم ،وأعوذ بك من أن أشرتي اجلهل بالعلم ،واجلفاء باحللم ،واجلور
بالعدل ،والقطيعة بالرب ،واجلزع بالصرب ،واهلدى بالضاللة ،والكفر باإليامن(.)2
[احلديث ]2956 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف التذلل هلل عز وجل :رب
أفحمتني ذنويب ،وانقطعت مقالتي فال حجة ِل ،فأنا األسري ببليتي ،املرهتن بعميل ،املرتدد
يف خطيئتي ،املتحري عن قصدي ،املنقطع يب ،قد أوقفت نفيس موقف األذالء املذنبي،
موقف األشقياء املتجرين عليك ،املستخفي بوعدك ،سبحانك أي جرأة اجرتأت عليك،
وأي تغرير غررت بنفيس؟ ،موالي ،ارحم كبويت حلر وجهي وزلة قدمي ،وعد بحلمك
عىل جهيل ،وبإحسانك عىل إساءيت ،فأنا املقر بذنبي ،املعرتف بخطيئتي ،وهذه يدي
وناصيتي أستكي بالقود من نفيس ،ارحم شيبتي ونفاد أيامي ،واقرتاب أجيل ،وضعفي
ومسكنتي ،وقلة حيلتي ..موالي ،وارمحني إذا انقطع من الدنيا أثري ،واحمى من املخلوقي
ذكري ،وكنت يف املنسيي كمن قد نيس ..موالي ،وارمحني عند تغري صوريت وحاِل ،إذا بيل
جسمي وتفرقت أعضائي ،وتقطعت أوصاِل ،يا غفلتي عام يراد يب ،موالي ،وارمحني يف

( )1الكايف.590/2 :

( )2الكايف.590/2 :
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حرشي ونرشي ،واجعل يف ذلك اليوم مع أوليائك موقفي ،ويف أحبائك مصدري ،ويف
جوارك مسكني ،يا رب العاملي(.)1
[احلديث ]2957 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم أنت ثقتي يف كل كربة ،وأنت
رجائي يف كل شدة ،وأنت ِل يف كل أمر نزل يب ثق ٌة وعدةٌ ،كم من كرب يضعف عنه الفؤاد،
وتقل فيه احليلة ،وخيذل عنه القريب والبعيد ،ويشمت به العدو ،وتعنيني فيه األمور ،أنزلته
بك وشكوته إليك ،راغبا فيه عمن سواك ،ففرجته وكشفته وكفيتنيه ،فأنت وِل كل نعمة،
وصاحب كل حاجة ،ومنتهى كل رغبة ،فلك احلمد كثريا ،ولك املن فاضال(.)2
[احلديث ]2958 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :ادع هبذا الدعاء:
اللهم إين أسألك برمحتك التي ال تنال منك إالبرضاك ،واخلروج من مجيع معاصيك،
والدخول يف كل ما يرضيك ،والنجاة من كل ورطة ،واملخرج من كل كبرية أتى هبا مني
عمدٌ  ،أو زل هبا مني خط ٌأ ،أو خطر هبا عيل خطرات الشيطان ،أسألك خوفا توقفني به عىل
حدود رضاك ،وتشعب به عني كل شهوة خطر هبا هواي ،واستزل هبا رأيي ليجاوز حد
حاللك(.)3
[احلديث ]2959 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :ادع هبذا الدعاء:
أسألك اللهم األخذ بأحسن ما تعلم ،وترك سيئ كل ما تعلم ،أو أخطأ من حيث ال أعلم
أو من حيث أعلم ،أسألك السعة يف الرزق ،والزهد يف الكفاف ،واملخرج بالبيان من كل
شبهة ،والصواب يف كل حجة ،والصدق يف مجيع املواطن ،وإنصاف الناس من نفيس فيام
عيل وِل ،والتذلل يف إعطاء النصف من مجيع مواطن السخط والرضا ،وترك قليل البغي

( )1الصحيفة السجادية :ص.225

( )3الكايف.592/2 :

( )2الكايف.578/2 :
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وكثريه يف القول مني والفعل ،ومتام نعمتك يف مجيع األشياء ،والشكر لك عليها لكي ترض
وبعد الرضا ،وأسألك اخلرية يف كل ما يكون فيه اخلرية بميسور األمور كلها ال بمعسورها،
يا كريم يا كريم يا كريم(.)1
[احلديث ]2960 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :ادع هبذا الدعاء:
اللهم افتح ِل باب األمر الذي فيه العافية والفرج ،وافتح ِل بابه ويرس ِل خمرجه ،ومن
قدرت له عيل مقدرة من خلقك ،فخذ عني بسمعه وبرصه ،ولسانه ويده ،وخذه عن يمينه
وعن يساره ،ومن خلفه ومن قدامه ،وامنعه أن يصل إِل بسوء ،عز جارك وجل ثناء
وجهك ،وال إله غريك ،أنت ريب وأنا عبدك(.)2
[احلديث ]2961 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :ادع هبذا الدعاء:
اللهم أنت رجائي يف كل كربة ،وأنت ثقتي يف كل شدة ،وأنت ِل يف كل أمر نزل يب ثق ٌة
وعدةٌ ،فكم من كرب يضعف عنه الفؤاد ،وتقل فيه احليلة ،ويشمت فيه العدو ،وتعيى فيه
األمور ،أنزلته بك وشكوته إليك ،راغبا إليك فيه عمن سواك ،قد فرجته وكفيته ،فأنت وِل
كل نعمة ،وصاحب كل حاجة ،ومنتهى كل رغبة ،فلك احلمد كثريا ،ولك املن فاضال(.)3
[احلديث ]2962 :قيل لإلمام الصادق :يدخلني الغم ،فقال :أكثر من أن تقول :اهلل
اهلل ريب ال ارشك به شيئا ..فإذا خفت وسوسة أو حديث نفس ،فقل :اللهم إين عبدك وابن
عبدك وابن أمتك ،ناصيتي بيدكٌ ،
عدل يف حكمك ،ماض يف قضاؤك ،اللهم إين أسألك
بكل اسم هو لك أنزلته يف كتابك ،أو علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب

( )1الكايف.592/2 :

( )3الكايف.592/2 :

( )2الكايف.592/2 :
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عندك ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن جتعل القرآن نور برصي ،وربيع قلبي ،وجالء
حزين ،وذهاب مهي ،اهلل اهلل ريب ال ارشك به شيئا(.)1
هم
[احلديث ]2963 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :إذا أصابك ٌ
فامسح يدك عىل موضع سجودك ،ثم امسح يدك عىل وجهك من جانب خدك األيرس،
وعىل جبهتك إىل جانب خدك األيمن ..ثم قل :بسم اهلل الذي ال إله إالهو ،عامل الغيب
والشهادة ،الرمحن الرحيم ،اللهم أذهب عني الغم واحلزن ،ثالثا(.)2
[احلديث ]2964 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :ما يمنع أحدكم إذا
غم من غموم الدنيا أن يتوضأ ،ثم يدخل مسجده ويركع ركعتي فيدعو اهلل
دخل عليه ٌ
فيهام ،أما سمعت اهلل يقول﴿ :و ي
الص َال ية﴾ [البقرة.)3(]45 :
الص ْ يرب َو َّ
استَعينُوا بي َّ
َ ْ
[احلديث ]2965 :عن حممد بن جعفر ،قال :كان أيب (اإلمام الصادق) إذا حزبه
أمر قام فتوضأ وصىل ركعتي ،ثم قال يف دبر صالته :اللهم أنت ثقتي يف كل كرب ،وأنت
ٌ
رجائي يف كل شدة ،وأنت ِل يف كل أمر نزل يب ثق ٌة وعدةٌ ،فكم من كرب قد يضعف عنه
الفؤاد وتقل فيه احليلة ،ويرغب عنه الصديق ،ويشمت به العدو ،أنزلته بك وشكوته إليك
ففرجته وكشفته وكفيتنيه ،فأنت صاحب كل حاجة ووِل كل نعمة ،وأنت الذي حفظت
الغالم بصالح أبويه ،فاحفظني بام حفظته به وال جتعلني فتنة للقوم الظاملي ،اللهم وأسألك
بكل اسم هو لك سميته يف كتابك ،أو علمته أحدا من خلقك ،أو استأثرت به يف علم الغيب
عندك ،وأسألك باالسم األعظم األعظم األعظم ،الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن
جتيب ،أن تصيل عىل حممد وعىل آل حممد وأن تقيض حاجتي ،ويسأل حاجته(.)4

( )1الكايف.561/2 :

( )3تفسري العيايش.43/1 :

( )2من ال حيرضه الفقيه ،331/1 :الكايف.549/2 :

( )4الدعاء للطرباين :ص .316
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[احلديث ]2966 :قال اإلمام الصادق يف كيفية الدعاء لرفع اهلم :تغتسل وتصيل
ركعتي وتقول :يا فارج اهلم ويا كاشف الغم ،يا رمحن الدنيا واآلخرة ورحيمهام ،فرج مهي
واكشف غمي ،يا اهلل الواحد األحد الصمد ،الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفوا أحدٌ ،
اعصمني وطهرين ،واذهب ببليتي ..واقرأ آية الكرس واملعوذتي(.)1
كرب فليغتسل وليصل ركعتي،
[احلديث ]2967 :قال اإلمام الصادق :من نزل به ٌ
ثم يضطجع ويضع خده األيمن عىل يده اليمنى ،فيقول :يا معز كل ذليل ،يا مذل كل عزيز،
وحقك لقد شق عيل كذا وكذا ،ويسمي األمر الذي نزل به(.)2
[احلديث ]2968 :قال اإلمام الصادق :إذا دخلت مدخال ختافه فاقرأ هذه اآلية﴿ :
ي
ي ي
ي
ي
اج َع ْل يِل يم ْن َلدُ ن َْك ُس ْل َطانًا ن يَص ًريا﴾
َر ِّب َأ ْدخ ْلني ُمدْ َخ َل صدْ ٍق َو َأ ْخ ير ْجني خمُ َْر َج صدْ ٍق َو ْ
[اإلرساء ،]80 :وإذا عاينت الذي ختافه ،فاقرأ آية الكرس(.)3
[احلديث ]2969 :قال اإلمام الصادق :إذا خفت أمرا فقل :اللهم إنك ال يكفي
منك أحدٌ  ،وأنت تكفي من كل أحد من خلقك ،فاكفني كذا وكذا(.)4
[احلديث ]2970 :قال اإلمام الصادق :إذا خفت أمرا فقل :يا كافيا من كل يشء،
وال يكفي منك يش ٌء يف الساموات واألرض ،اكفني ما أمهني من أمر الدنيا واآلخرة ،وصىل
اهلل عىل حممد وآله(.)5
[احلديث ]2971 :عن ابن املنذر ،قال :ذكرت عند اإلمام الصادق الوحشة ،فقال:
أال أخربكم بِشء إذا قلتموه مل تستوحشوا بليل وال هنار؟ بسم اهلل وباهلل ،وتوكلت عىل اهلل،

( )1الكايف.557/2 :

( )4الكايف.557/2 :

( )2مكارم األخالق ،119/2 :املصباح للكفعمي :ص .525

( )5الكايف.557/2 :

( )3املحاسن 116/2 :عن إبراهيم بن نعيم.
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وإنه ﴿ويرزُ ْقه يمن حي ُث َال َ ي
ب َو َم ْن َيت ََوك َّْل ع ََىل اهللَّي َف ُه َو َح ْس ُب ُه إي َّن اهللََّ َباليغُ َأ ْم ير يه َقدْ َج َع َل
حيتَس ُ
ََْ ُ ْ َ ْ
ْ
ي
يش ٍء َقدْ ًرا﴾ [الطالق ،]3 :اللهم اجعلني يف كنفك ويف جوارك ،واجعلني يف أمانك
اهللَُّ ل ُك ِّل َ ْ
ويف منعك(.)1
[احلديث ]2972 :قال اإلمام الصادق :إذا أردت حاجة فصل ركعتي ،وصل عىل
حممد وآل حممد ،وسل تعطه(.)2
[احلديث ]2973 :قال اإلمام الصادق :إذا كانت لك حاج ٌة ،فتوضأ وصل ركعتي،
ثم أمحد اهلل وأثن عليه ،واذكر من آالئه ،ثم ادع جتب بام حتب(.)3
[احلديث ]2974 :قال اإلمام الصادق :إذا كانت لك حاج ٌة فاقرأ املثاين وسورة
الر ْمح يَن
أخرى ،وصل ركعتي ،وادع اهلل ،قيل :وما املثاين؟ ..قال :فاحتة الكتاب؛ ﴿بي ْس يم اهللَّي َّ
ي
احل ْمدُ هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ ﴾ [الفاحتة.)4(]2-1 :
الرحي يم ْ َ
َّ
[احلديث ]2975 :قال اإلمام الصادق :من توضأ فأحسن الوضوء ،وصىل ركعتي
فأتم ركوعهام وسجودمها ،ثم جلس فأثنى عىل اهلل عز وجل ،وصىل عىل رسول اهلل  ،ثم
سأل اهلل حاجته ،فقد طلب اخلري يف مظانه ،ومن طلب اخلري يف مظانه مل خيب(.)5
[احلديث ]2976 :قال اإلمام الصادق :من كان له إىل اهلل حاج ٌة يريد قضاءها،
فليصل أربع ركعات بفاحتة الكتاب واألنعام ،فليقل يف صالته إذا فرغ من القراءة( :يا كريم
يا كريم يا كريم ،يا عظيم يا عظيم يا عظيم ،يا أعظم من كل عظيم ،يا سميع الدعاء ،يا من
ال تغريه األيام واللياِل ،صل عىل حممد وآل حممد ،وارحم ضعفي وفقري وفاقتي

( )1الكايف ،568/2 :مكارم األخالق.283/2 :

( )4تفسري العيايش.21/1 :

( )2الكايف.679/3 :

( )5الكايف ،678/3 :هتذيب األحكام.313/3 :

( )3الكايف.679/3 :
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ومسكنتي ،فإنك أعلم هبا مني ،وأنت أعلم بحاجتي ،يا من رحم الشيخ يعقوب حي رد
عليه يوسف قرة عينه ،يا من رحم أيوب بعد حلول بالئه ،يا من رحم حممدا ،ومن اليتم
آواه ،ونرصه عىل جبابرة قريش وطواغيتها ،وأمكنه منهم ،يا مغيث يا مغيث يا مغيث)،
تقوله مرارا ،فوالذي نفيس بيده لو دعوت هبا بعدما تصيل هذه الصالة يف دبر هذه السورة،
ثم سألت مجيع حوائجك ما بخل عليك ،وألعطاك ذلك إن شاء اهلل(.)1
[احلديث ]2977 :قال اإلمام الصادق :إذا غدوت يف حاجتك بعد أن جتب الصالة
فصل ركعتي ،فإذا فرغت من التشهد قلت( :اللهم إين غدوت ألتمس من فضلك كام
أمرتني ،فارزقني رزقا حالال طيبا ،وأعطني فيام رزقتني العافية) تعيدها ثالث مرات ،ثم
تصيل ركعتي أخراوين ،فإذا فرغت من التشهد قلت( :بحول اهلل وقوته ،غدوت بغري حول
مني وال قوة ،ولكن بحولك يا رب وقوتك ،وأبرأ إليك من احلول والقوة ،اللهم إين
أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله ،وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقا واسعا طيبا حالال،
خافض يف عافيتك) ،تقوهلا ثالثا(.)2
تسوقه إِل بحولك وقوتك ،وأنا
ٌ
[احلديث ]2978 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه :أين حانوتك من املسجد؟
قيل :عىل بابه ،قال :إذا أردت أن تأيت حانوتك فابدأ باملسجد ،فصل فيه ركعتي أو أربعا،
ثم قل :غدوت بحول اهلل وقوته ،وغدوت بال حول مني وال قوة ،بل بحولك وقوتك يا
خافض( )3يف
رب ،اللهم إين عبدك ألتمس من فضلك كام أمرتني ،فيرس ِل ذلك ،وأنا
ٌ
عافيتك(.)4
[احلديث ]2979 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه :يا فالن ،أما تغدو يف

( )1تفسري العيايش.353/1 :

خفض من العيش :أي يف سعة وراحة.
(ٌ )3

( )2الكايف.675/3 :

( )4الكايف.676/3 :
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احلاجة؟ أما متر باملسجد األعظم عندكم بالكوفة؟ قيل :بىل .قال :فصل فيه أربع ركعات،
قل فيهن :غدوت بحول اهلل وقوته ،غدوت بغري حول مني وال قوة ،ولكن بحولك يا رب
وقوتك ،أسألك بركة هذا اليوم وبركة أهله ،وأسألك أن ترزقني من فضلك حالال طيبا،
خافض يف عافيتك(.)1
تسوقه إِل بحولك وقوتك ،وأنا
ٌ
[احلديث ]2980 :قال اإلمام الصادق ألصحابه :من كانت له إىل اهلل تعاىل حاج ٌة،
فليقصد إىل مسجد الكوفة وليسبغ وضوءه ،ويصيل يف املسجد ركعتي ،يقرأ يف كل واحدة
منهام فاحتة الكتاب وسبع سور معها ،وهن :املعوذتان ،و(قل هو اهلل أحدٌ ) ،و(قل يا أُّيا
الكافرون) ،و(إذا جاء نرص اهلل) ،و(سبح اسم ربك األعىل) ،و(إنا أنزلناه يف ليلة القدر)
فإذا فرغ من الركعتي وتشهد وسلم ،سأل اهلل حاجته فإهنا تقىض بعون اهلل ،إن شاء اهلل(.)2
[احلديث ]2981 :عن احللبي ،قال :شكا ٌ
رجل إىل اإلمام الصادق الفاقة واحلرفة
يف التجارة بعد يسار قد كان فيه ،ما يتوجه يف حاجة إال ضاقت عليه املعيشة ،فأمره أن يأيت
مقام رسول اهلل  بي القرب واملنرب ،فيصيل ركعتي ،ويقول مائة مرة :اللهم إين أسألك
بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك ،أن تيرس ِل من التجارة أوسعها رزقا،
وأعمها فضال ،وخريها عاقبة ،قال الرجل :ففعلت ما أمرين به ،فام توجهت بعد ذلك يف
وجه إال رزقني اهلل(.)3
[احلديث ]2982 :قال اإلمام الصادق يف األمر يطلبه الطالب من ربه :تصدق يف
صاع بصاع النبي  ،فإذا كان الليل اغتسلت
يومك عىل ستي مسكينا ،عىل كل مسكي ٌ
يف الثلث الباقي ،ولبست أدنى ما يلبس من تعول من الثياب ،إال أن عليك يف تلك الثياب

( )1الكايف ،675/3 :املزار الكبري :ص .166

( )3الكايف ،673/3 :هتذيب األحكام.311/3 :

( )2األماِل للطوس :ص  616وص .736
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إزارا ،ثم تصيل ركعتي ،فإذا وضعت جبهتك يف الركعة األخرية للسجود هللت اهلل
وعظمته وقدسته وجمدته ،وذكرت ذنوبك فأقررت بام تعرف منها مسمى ،ثم رفعت
رأسك ،ثم إذا وضعت رأسك للسجدة الثانية استخرت اهلل مائة مرة( :اللهم إين
أستخريك) ،ثم تدعو اهلل بام شئت وتسأله إياه ،وكلام سجدت فأفض بركبتيك إىل األرض،
ثم ترفع اإلزار حتى تكشفهام ،واجعل اإلزار من خلفك بي إليتيك وباطن ساقيك(.)1
[احلديث ]2983 :قال اإلمام الصادق :إذا حرضت لك حاج ٌة مهم ٌة إىل اهلل عز
وجل ،فصم ثالثة أيام متوالية :األربعاء واخلميس واجلمعة ،فإذا كان يوم اجلمعة ـ إن شاء
اهلل ـ فاغتسل والبس ثوبا جديدا ،ثم اصعد إىل أعىل بيت يف دارك وصل فيه ركعتي ،وارفع
يديك إىل السامء ،ثم قل :اللهم إين حللت بساحتك؛ ملعرفتي بوحدانيتك وصمدانيتك،
وأنه ال قادر عىل قضاء حاجتي غريك ،وقد علمت ـ يا رب ـ أنه كلام تظاهرت نعمك عيل
واسع غري متكلف،
اشتدت فاقتي إليك ،وقد طرقني هم كذا ،وأنت بكشفه عامل ٌ غري معلم،
ٌ
فأسألك باسمك الذي وضعته عىل اجلبال فنسفت ،ووضعته عىل السامء فانشقت ،وعىل
النجوم فانترشت ،وعىل األرض فسطحت ،وأسألك باحلق الذي جعلته عند حممد واألئمة
أن تصيل عىل حممد وأهل بيته ،وأن تقيض حاجتي ،وأن تيرس ِل عرسها ،وتكفيني مهمها،
فإن فعلت فلك احلمد ،وإن مل تفعل فلك احلمد ،غري جائر يف حكمك ،وال متهم يف
قضائك ،وال حائف يف عدلك ..وتلصق خدك باألرض وتقول :اللهم إن يونس بن متى
عبدك دعاك يف بطن احلوت ،وهو عبدك فاستجبت له ،وأنا عبدك أدعوك فاستجب ِل(.)2
[احلديث ]2984 :عن داود الرقي ،قال :إين كنت أسمع اإلمام الصادق أكثر ما

( )1الكايف ،679/3 :هتذيب األحكام.316/3 :

( )2هتذيب األحكام ،183/3 :من ال حيرضه الفقيه.556/1 :
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يلح به يف الدعاء عىل اهلل بحق اخلمسة ،يعني رسول اهلل  واإلمام عيل وفاطمة واحلسن
واحلسي(.)1
[احلديث ]2985 :قال اإلمام الصادق :من قال( :يا اهلل يا اهلل) عرش مرات ،قيل له:
لبيك ،ما حاجتك؟(.)2
[احلديث ]2986 :قال اإلمام الصادق :من قال( :يا رب يا اهلل ،يا رب يا اهلل) حتى
ينقطع نفسه ،قيل له :لبيك ،ما حاجتك؟(.)3
[احلديث ]2987 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :قل :اللهم إين أسألك
بجاللك ومجالك وكرمك ،أن تفعل يب كذا وكذا(.)4
[احلديث ]2988 :قيل لإلمام الصادق :علمني دعاء ،فقال :فأين أنت عن دعاء
اإلحلاح؟ قي ل :وما دعاء اإلحلاح؟ فقال :اللهم رب الساموات السبع وما بينهن ،ورب
العرش العظيم ،ورب جربيل وميكائيل وإرسافيل ،ورب القرآن العظيم ،ورب حممد خاتم
النبيي ،إين أسألك بالذي تقوم به السامء ،وبه تقوم األرض ،وبه تفرق بي اجلمع ،وبه جتمع
بي املتفرق ،وبه ترزق األحياء ،وبه أحصيت عدد الرمال ووزن اجلبال وكيل البحور ..ثم
تصيل عىل حممد وآل حممد ،ثم تسأله حاجتك ،وألح يف الطلب(.)5
[احلديث ]2989 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :يا من ال حتجبه سام ٌء عن سامء ،وال
رت عن كن ،وال ٌ
بحر
أرض عن أرض ،وال
ٌ
ٌ
جبل عام يف أصله ،وال ٌ
جنب عن قلب ،وال س ٌ

( )1الكايف.580/2 :

( )4الكايف.579/2 :

( )2الكايف.519/2 :

( )5الكايف.585/2 :

( )3الكايف ،520/2 :املحاسن.104/1 :

701

عام يف قعره ،يا من ال تشتبه عليه األصوات ،وال تغلبه كثرة احلاجات ،وال يربمه إحلاح
امللحي ،صل عىل حممد وآل حممد ..ثم سل حاجتك(.)1
[احلديث ]2990 :قيل لإلمام الصادق :علمني دعاء أدعو به ،فقال :نعم ،قل :يا
من أرجوه لكل خري ،ويا من آمن سخطه عند كل عثرة ،ويا من يعطي بالقليل الكثري ،يا
من أعطى من سأله حتننا منه ورمحة ،يا من أعطى من مل يسأله ومل يعرفه ،صل عىل حممد وآل
حممد ،وأعطني بمسألتي من مجيع خري الدنيا ومجيع خري اآلخرة ،فإنه غري منقوص ما
أعطيتني ،وزدين من سعة فضلك يا كريم(.)2
[احلديث ]2991 :قال اإلمام الصادق ـ يف الرجل حيزنه األمر أو يريد احلج ـ :يصيل
ركعتي يقرأ يف إحدامها (قل هو اهلل أحدٌ ) ألف مرة ،ويف األخرى مرة ،ثم يسأل حاجته(.)3
[احلديث ]2992 :قال اإلمام الصادق :اختذ مسجدا يف بيتك ،فإذا خفت شيئا،
فالبس ثوبي غليظي من أغلظ ثيابك ،فصل فيهام ،ثم اجث عىل ركبتيك فارصخ إىل اهلل
وسله اجلنة ،وتعوذ باهلل من رش الذي ختافه ،وإياك أن يسمع اهلل منك كلمة بغي ،وإن
أعجبتك نفسك وعشريتك(.)4
[احلديث ]2993 :قال اإلمام الصادق :إن أحدكم إذا مرض ،دعا الطبيب وأعطاه،
أمر فزع إىل
وإذا كان له حاج ٌة إىل سلطان ،رشا البواب وأعطاه ،ولو أن أحدكم إذا فدحه ٌ
اهلل تعاىل فتطهر وتصدق بصدقة قلت أو كثرت ،ثم دخل املسجد فصىل ركعتي ،فحمد اهلل
وأثنى عليه ،وصىل عىل النبي وأهل بيته ،ثم قال( :اللهم إن عافيتني من مريض أو رددتني
من سفري ،أو عافيتني مما أخاف من كذا وكذا) ،إال آتاه اهلل ذلك ،وهي اليمي الواجبة،

( )1قرب اإلسناد :ص .6

( )3الكايف ،677/3 :من ال حيرضه الفقيه.562/1 :

( )2الكايف ،84/2 :رجال الكِش.667/2 :

( )4الكايف ،680/3 :هتذيب األحكام.316/3 :
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وما جعل اهلل تعاىل عليه يف الشكر(.)1
[احلديث ]2994 :عن أيب عيل اخلزاز :حرضت اإلمام الصادق ،فأتاه ٌ
رجل فقال
له :جعلت فداك! أخي به بلي ٌة أستحيي أن أذكرها ،فقال له :اسرت ذلك ،وقل له :يصوم يوم
األربعاء واخلميس واجلمعة ،وخيرج إذا زالت الشمس ،ويلبس ثوبي إما جديدين وإما
غسيلي حيث ال يراه أحدٌ  ،فيصيل ويكشف عن ركبتيه ،ويتمطى براحتيه األرض وجنبيه،
ويقرأ يف صالته (فاحتة الكتاب) عرش مرات و(قل هو اهلل أحدٌ ) عرش مرات ،فإذا ركع قرأ
مخس عرشة مرة (قل هو اهلل أحدٌ ) ،فإذا سجد قرأها عرشا ،فإذا رفع رأسه قبل أن يسجد
قرأها عرشين مرة ،يصيل أربع ركعات عىل مثل هذا ،فإذا فرغ من التشهد قال :يا معروفا
باملعروف ،يا أول األولي ،يا آخر اآلخرين ،يا ذا القوة املتي ،يا رازق املساكي ،يا أرحم
قدير(.)2
الرامحي ..ارصف عني رش ما ابتليت به؛ إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]2995 :قال اإلمام الصادق :أتى يوسف عليه السالم جربيل عليه
السالم ،فقال له :يا يوسف ،إن رب العاملي يقرئك السالم ،ويقول لك :من جعلك يف
أحسن خلقة؟ فصاح ووضع خده عىل األرض ،ثم قال :أنت يا رب ..ثم قال له :ويقول
لك :من حببك إىل أبيك دون إخوتك؟ فصاح ووضع خده عىل األرض وقال :أنت يا
رب ..قال :ويقول لك :من أخرجك من اجلب بعد أن طرحت فيها وأيقنت باهللكة؟
فصاح ووضع خده عىل األرض ،ثم قال :أنت يا رب ..قال :فإن ربك قد جعل لك عقوبة
يف استغاثتك بغريه ،فلبثت يف السجن بضع سني ،فلام انقضت املدة وأذن اهلل له يف دعاء
الفرج ،وضع خده عىل األرض ،ثم قال :اللهم إن كانت ذنويب قد أخلقت وجهي عندك،

( )1هتذيب األحكام ،182/3 :من ال حيرضه الفقيه.557/1 :

( )2الكايف.677/3 :
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فإين أتوجه إليك بوجه آبائي الصاحلي :إبراهيم وإسامعيل وإسحاق ويعقوب؛ ففرج اهلل
عنه ،قيل :جعلت فداك ،أندعو نحن هبذا الدعاء؟ فقال :ادع بمثله :اللهم إن كانت ذنويب
قد أخلقت وجهي عندك ،فإين أتوجه إليك بنبيك نبي الرمحة حممد  وعيل وفاطمة
واحلسن واحلسي واألئمة(.)1
[احلديث ]2996 :عن عبد الرحيم القصري ،قال :دخلت عىل اإلمام الصادق،
أمر فافزع
فقلت :جعلت فداك إين اخرتعت دعاء ،قال :دعني من اخرتاعك ،إذا نزل بك ٌ
إىل رسول اهلل  ،وصل ركعتي هتدُّيام إىل رسول اهلل  .قلت :كيف أصنع؟ قال :تغتسل
وتصيل ركعتي تستفتح هبام افتتاح الفريضة وتشهد تشهد الفريضة ،فإذا فرغت من التشهد
وسلمت قلت :اللهم أنت السالم ومنك السالم وإليك يرجع السالم ،اللهم صل عىل
حممد وآل حممد ،وبلغ روح حممد مني السالم وأرواح األئمة الصادقي سالمي ،واردد عيل
منهم السالم ،والسالم عليهم ورمحة اهلل وبركاته ،اللهم إن هاتي الركعتي هدي ٌة مني إىل
رسول اهلل  ،فأثبني عليهام ما أملت ورجوت فيك ويف رسولك يا وِل املؤمني ..ثم ختر
ساجدا وتقول :يا حي يا قيوم ،يا حي ال يموت ،يا حي ال إله إال أنت ،يا ذا اجلالل
واإلكرام ،يا أرحم الرامحي ،أربعي مرة ،ثم ضع خدك األيمن فتقوهلا أربعي مرة ،ثم ضع
خدك األيرس فتقوهلا أربعي مرة ،ثم ترفع رأسك ومتد يدك وتقول أربعي مرة ،ثم ترد يدك
إىل رقبتك وتلوذ بسبابتك وتقول ذلك أربعي مرة ،ثم خذ حليتك بيدك اليرسى وابك أو
تباك وقل :يا حممد يا رسول اهلل ،أشكو إىل اهلل وإليك حاجتي و[أشكو] إىل أهل بيتك
الراشدين حاجتي ،وبكم أتوجه إىل اهلل يف حاجتي ..ثم تسجد وتقول :يا اهلل يا اهلل ـ حتى

( )1تفسري القمي ،366/1 :تفسري العيايش.178/2 :
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ينقطع نفسك ـ صل عىل حممد وآل حممد ،وافعل يب كذا وكذا ..فأنا الضامن عىل اهلل عز
وجل أن ال يربح حتى تقىض حاجته(.)1
[احلديث ]2997 :عن حممد اجلعفي عن أبيه ،قال :كنت كثريا ما أشتكي عيني،
فشكوت ذلك إىل اإلمام الصادق ،فقال :أال أعلمك دعاء لدنياك وآخرتك ،وتكفى به
وجع عينك؟ قلت :بىل ،قال :تقول :يف دبر الفجر ودبر املغرب :اللهم إين أسألك بحق
حممد وآل حممد عليك ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن جتعل النور يف برصي ،والبصرية
يف ديني ،واليقي يف قلبي ،واإلخالص يف عميل ،والسالمة يف نفيس ،والسعة يف رزقي،
والشكر لك أبدا ما أبقيتني(.)2
[احلديث ]2998 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :اللهم إين أسألك العافية من جهد
البالء ،وشامتة األعداء ،وسوء القضاء ،ودرك الشقاء ،ومن الرضر يف املعيشة ،وأن تبتليني
ببالء ال طاقة ِل به ،أو تسلط عيل طاغيا ،أو هتتك ِل سرتا ،أو تبدي ِل عورة ،أو حتاسبني
يوم القيامة مناقشا ،أحوج ما أكون إىل عفوك وجتاوزك عني فيام سلف ..اللهم إين أسألك
باسمك الكريم وكلامتك التامة ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن جتعلني من عتقائك
وطلقائك من النار(.)3
[احلديث ]2999 :قال اإلمام الصادق :أدنى ما جيزيك من الدعاء بعد املكتوبة أن
تقول :اللهم صل عىل حممد وآل حممد ،اللهم إنا نسألك من كل خري أحاط به علمك،

( )1الكايف ،476/3 :من ال حيرضه الفقيه.559/1 :

( )3هتذيب األحكام ،87/3 :املقنعة :ص .183

( )2األماِل للمفيد :ص  ،179األماِل للطوس :ص  ،196الكايف:
.549/2
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ونعوذ بك من كل رش أحاط به علمك ،اللهم إنا نسألك عافيتك يف مجيع أمورنا كلها،
ونعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة(.)1
[احلديث ]3000 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :أسألك العفو والعافية واملعافاة يف
الدنيا واآلخرة ،عافية الدنيا من البالء ،وعافية اآلخرة من الشقاء ،اللهم إين أسألك العافية،
ومتام العافية ،ودوام العافية ،والشكر عىل العافية ،يا وِل العافية(.)2
[احلديث ]3001 :عن مسمع كردين أنه قال :صليت مع اإلمام الصادق أربعي
صباحا ،فكان إذا انفتل رفع يديه إىل السامء ،وقال :أصبحنا وأصبح امللك هلل ،اللهم إنا
عبيدك وأبناء عبيدك ،اللهم احفظنا من حيث نحتفظ ومن حيث ال نحتفظ ،اللهم احرسنا
من حيث نحرتس ومن حيث ال نحرتس ،اللهم اسرتنا من حيث نسترت ومن حيث ال
نسترت ،اللهم اسرتنا بالغنى والعافية ،اللهم ارزقنا العافية ودوام العافية ،وارزقنا الشكر عىل
العافية(.)3
[احلديث ]3002 :قال اإلمام الصادق :عليك بالدعاء؛ فإنه شفا ٌء من كل داء(.)4
[احلديث ]3003 :عن إسحاق بن عامر وغريه ،قالوا :استحال وجه يونس إىل
البياض ،فنظر اإلمام الصادق إىل جبهته فصىل ركعتي ،ثم محد اهلل وأثنى عليه ،وصىل عىل
النبي وآله ،ثم قال :يا اهلل يا اهلل يا اهلل ،يا رمحن يا رمحن يا رمحن ،يا رحيم يا رحيم يا رحيم،
يا أرحم الرامحي ،يا سميع الدعوات ،يا معطي اخلريات ،صل عىل حممد وعىل أهل بيته
الطاهرين الطيبي ،وارصف عني رش الدنيا ورش اآلخرة ،وأذهب عني ما يب ،فقد غاظني
ذلك وأحزنني ..قال :فواهلل ،ما خرجنا من املدينة حتى تناثر عن وجهه مثل النخالة

( )1من ال حيرضه الفقيه ،323/1 :معاين األخبار :ص .394

( )3من ال حيرضه الفقيه ،338/1 :مكارم األخالق.24/2 :

( )2مصباح املتهجد :ص  ،65فالح السائل :ص .321

( )4الكايف 670/2 :و.613/6
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وذهب ..قال احلكم بن مسكي :ورأيت البياض بوجهه ،ثم انرصف وليس يف وجهه
يش ٌء(.)1
[احلديث ]3004 :قال اإلمام الصادق :دعاء املكروب يف الليل :يا منزل الشفاء
بالليل والنهار ،ومذهب الداء بالليل والنهار ،أنزل عيل من شفائك شفاء لكل ما يب من
الداء(.)2
[احلديث ]3005 :قال اإلمام الصادق لولد له اشتكى :يا بني ،قل :اللهم اشفني
بشفائك ،وداوين بدوائك ،وعافني من بالئك ،فإين عبدك وابن عبدك(.)3
[احلديث ]3006 :قال اإلمام الصادق يف دعائه عند العلة :اللهم إنك عريت أقواما
فقلتُ ﴿ :ق يل ا ْد ُعوا ا َّل يذي َن زَ ع َْم ُت ْم يم ْن ُدوني يه َف َال َي ْملي ُك َ
الرض َعنْ ُك ْم َو َال َحت يْو ًيال﴾
ون ك َْش َ
ف ه ِّ
[اإلرساء ،]56 :فيا من ال يملك كشف رضي وال حتويله عني أحدٌ غريه ،صل عىل حممد وآل
حممد واكشف رضي ،ال إله غريك(.)4
[احلديث ]3007 :قال اإلمام الصادق لبعض أصحابه :ضع يدك عىل موضع
الوجع وتقول :اللهم إين أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح األمي ،وهو
حكيم ،أن تشفيني بشفائك ،وتداويني بدوائك ،وتعافيني من
عيل
ٌ
عندك يف ام الكتاب ٌ
بالئك ..ثالث مرات ،وتصيل عىل حممد وآله(.)5
[احلديث ]3008 :قال اإلمام الصادق يف دعاء العليل :اللهم إين أدعوك دعاء
العليل الذليل الفقري ،دعاء من اشتدت فاقته ،وقلت حيلته ،وضعف عمله ،وألح البالء

( )1املناقب البن شهر آشوب.232/6 :

( )4الكايف ،564/2 :عدة الداعي :ص .256

( )2طب األئمة البني بسطام :ص .121

( )5الكايف.568/2 :

( )3الكايف ،565/2 :مكارم األخالق.244/2 :
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عليه ،دعاء مكروب إن مل تدركه هلك ،وإن مل تسعده فال حيلة له ،فال حتط يب مكرك ،وال
تثبت عيل غضبك ،وال تضطرين إىل اليأس من روحك والقنوط من رمحتك ..اللهم إنه ال
طاقة ِل ببالئك ،وال غنى يب عن رمحتك ،فاكشف رضي ،وخلصني من هذه البلية إىل ما
عودتني من رمحتك(.)1
[احلديث ]3009 :قال اإلمام الصادق ملريض :ضع يدك عىل املوضع الذي فيه
الوجع ،وتقول ثالث مرات :اهلل اهلل ريب حقا ،ال أرشك به شيئا ،اللهم أنت هلا ولكل
عظيمة ،ففرجها عني(.)2
[احلديث ]3010 :قال اإلمام الصادق ملريض :ضع يدك عىل موضع الوجع ،ثم
تقول :بسم اهلل وباهلل ،وحممدٌ رسول اهلل  ،ال حول وال قوة إالباهلل ،اللهم امسح عني ما
أجد ..ومتسح الوجع ثالث مرات(.)3
[احلديث ]3011 :قال اإلمام الصادق :يا منزل الشفاء ومذهب الداء أنزل عىل ما
يب من داء شفاء(.)4
[احلديث ]3012 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :يا حليم يا كريم ،يا عامل يا عليم،
يا قادر يا قاهر ،يا خبري يا لطيف ،يا اهلل يا رباه ،يا سيداه يا مواله ،يا رجاءاه ،أسألك أن
تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأسألك نفحة من نفحاتك كريمة رحيمة ،تلم هبا شعثي
وتصلح هبا شأين ،وتقيض هبا ديني ،وتنعشني هبا وعياِل ،وتغنيني هبا عمن سواك ..يا من

( )1الدعوات :ص  ،173مهج الدعوات :ص .324

( )3الكايف.566/2 :

( )2الكايف ،565/2 :عدة الداعي :ص .258

( )4الكايف.567/2 :

708

خري ِل من أيب وأمي ومن الناس أمجعي ،صل عىل حممد وآل حممد ،وافعل ذلك يب
هو ٌ
قدير(.)1
الساعة ،إنك عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]3013 :قال اإلمام الصادق :من جاع فليتوضأ وليصل ركعتي ،ثم
جائع فأطعمني) فإنه يطعم من ساعته(.)2
يقول( :يا رب ،إين
ٌ
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]3014 :قال اإلمام الكاظم :إن الدعاء يستقبل البالء ،فيتوافقان إىل يوم
القيامة(.)3
[احلديث ]3015 :قال اإلمام الكاظم :ما من بالء ينزل عىل عبد مؤمن فيلهمه اهلل
عز وجل الدعاء ،إال كان كشف ذلك البالء وشيكا ،وما من بالء ينزل عىل عبد مؤمن
فيمسك عن الدعاء إال كان ذلك البالء طويال؛ فإذا نزل البالء فعليكم بالدعاء والترضع
إىل اهلل عز وجل (.)4
[احلديث ]3016 :قال اإلمام الكاظم :إن أباذر بكى من خشية اهلل حتى اشتكى
ٌ
ملشغول،
عينيه ،فخافوا عليهام ،فقيل له :يا أباذر لو دعوت اهلل يف عينيك ،فقال :إين عنهام
وما عناين أكرب ،فقيل له :وما شغلك عنهام؟ قال :العظيمتان :اجلنة والنار(.)5
[احلديث ]3017 :قال اإلمام الكاظم يف دعائه عند دخول شهر رمضان :اللهم
بلغني برمحتك كامل العافية بتامم دوام العافية ،والنعمة عندي إىل منتهى أجيل(.)6

( )1هتذيب األحكام ،90/3 :اإلقبال.328/1 :

( )4الكايف ،671/2 :عدة الداعي :ص .36

( )2الكايف ،475/3 :هتذيب األحكام 237/2 :و.313/3

( )5األماِل للطوس :ص .702

( )3فالح السائل :ص .78

( )6الكايف ،73/4 :هتذيب األحكام.108/3 :
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[احلديث ]3018 :قال اإلمام الكاظم :اللهم إين أسألك العافية ،وأسألك مجيل
العافية ،وأسألك شكر العافية ،وأسألك شكر شكر العافية(.)1
[احلديث ]3019 :قيل لإلمام الكاظم :علمني دعاء أدعو به لوجع أصابني ،قال:
قل وأنت ساجدٌ  :يا اهلل ،يا رمحان ،يا رحيم ،اشفني بشفائك من كل داء وسقم ،فإين عبدك
أتقلب يف قبضتك(.)2
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]3020 :عن الريان بن الصلت ،قال :سمعت اإلمام الرضا يدعو بكلامت
فحفظتها عنه ،فام دعوت هبا يف شدة إالفرج اهلل عني ،وهي :اللهم أنت ثقتي يف كل كرب،
وأنت رجائي يف كل شديدة ،وأنت ِل يف كل أمر نزل يب ثق ٌة وعدةٌ ،كم من كرب يضعف
فيه الفؤاد ،وتقل فيه احليلة ،وتعيي فيه األمور ،وخيذل فيه القريب والبعيد والصديق،
ويشمت فيه العدو ،أنزلته بك ،وشكوته إليك ،راغبا إليك فيه عمن سواك ،ففرجته
وكشفته وكفيتنيه ،فأنت وِل كل نعمة ،وصاحب كل حاجة ،ومنتهى كل رغبة ،فلك احلمد
معروف ،ويا من هو
ٌ
كثريا ،ولك املن فاضال ،بنعمتك تتم الصاحلات ،يا معروفا باملعروف
موصوف ،أنلني من معروفك معروفا تغنيني به عن معروف من سواك ،برمحتك
ٌ
باملعروف
يا أرحم الرامحي(.)3
[احلديث ]3021 :قال اإلمام اجلواد :ملا جعل املأمون اإلمام الرضا وِل عهده
احتبس املطر ،فجعل بعض حاشية املأمون واملتعصبي عىل الرضا يقولون :انظروا ملا جاءنا
عيل بن موسى ،وصار وِل عهدنا ،فحبس اهلل عنا املطر ،واتصل ذلك باملأمون ،فاشتد عليه،

( )1الدعوات :ص  84عن داوود بن رزين.

( )3األماِل للمفيد :ص  ،273األماِل للطوس :ص .35

( )2الكايف ،566/2 :مكارم األخالق.275/2 :
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فقال للرضا :قد احتبس املطر ،فلو دعوت اهلل عز وجل أن يمطر الناس ،فقال الرضا :نعم،
قال :فمتى تفعل ذلك؟ ـ وكان ذلك يوم اجلمعة ـ قال :يوم اإلثني ..فلام كان يوم اإلثني
غدا إىل الصحراء ،وخرج اخلالئق ينظرون ،فصعد املنرب ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،ثم قال:
اللهم يا رب ،أنت عظمت حقنا أهل البيت ،فتوسلوا بنا كام أمرت ،وأملوا فضلك
ورمحتك ،وتوقعوا إحسانك ونعمتك ،فاسقهم سقيا نافعا عاما غري رائث وال ضائر،
وليكن ابتداء مطرهم بعد انرصافهم من مشهدهم هذا إىل منازهلم ومقارهم ..قال :فوالذي
بعث حممدا باحلق نبيا ،لقد نسجت الرياح يف اهلواء الغيوم ،وأرعدت وأبرقت ..فقال اإلمام
الرضا :أُّيا الناس ،هذه سحاب ٌة بعثها اهلل عز وجل لكم ،فاشكروا اهلل عىل تفضله عليكم،
وقوموا إىل مقاركم ومنازلكم؛ فإهنا مسامت ٌة لكم ولرؤوسكم ،ممسك ٌة عنكم ،إىل أن تدخلوا
إىل مقاركم ،ثم يأتيكم من اخلري ما يليق بكرم اهلل تعاىل وجالله ..ونزل من املنرب وانرصف
الناس ،فام زالت السحابة ممسكة إىل أن قربوا من منازهلم ،ثم جاءت بوابل املطر ،فمألت
األودية واحلياض والغدران والفلوات(.)1
[احلديث ]3022 :قال اإلمام الرضا :هذا دعاء العافية :يا اهلل يا وِل العافية ،واملنان
بالعافية ،ورازق العافية ،واملنعم بالعافية ،واملتفضل بالعافية عيل وعىل مجيع خلقه ،ورمحن
الدنيا واآلخرة ورحيمهام ،صل عىل حممد وآل حممد ،وعجل لنا فرجا وخمرجا ،وارزقني
العافية ودوام العافية يف الدنيا واآلخرة ،يا أرحم الرامحي(.)2

( )1عيون أخبار الرضا ،168/2 :دالئل اإلمامة :ص .376

( )2هتذيب األحكام.95/3 :
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ثانيا ـ ما ورد حول طلب احلاجات املختلفة
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [طلب
احلاجات املختلفة] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات الدالة عىل ذلك،
َان بي ُك ِّل َ ٍ ي
اس َأ ُلوا اهللََّ يم ْن َف ْضلي يه إي َّن اهللََّ ك َ
يام﴾ [النساء]32 :
يشء عَل ً
كقوله تعاىلَ ﴿ :و ْ
ْ
ومنها قوله يف الدعوة إىل اجلمع بي سؤال اهلل حاجات الدنيا واآلخرة دون االقتصار
عىل حاجات الدنيا وحدهاَ ﴿ :فإي َذا َق َضي ُتم من ي
َاس َك ُك ْم َفا ْذ ُك ُروا اهللََّ ك يَذك يْر ُك ْم آ َبا َء ُك ْم َأ ْو َأ َشدَّ
ْ ْ َ
يذك ًْرا َف يم َن الن ي
ول َر َّبنَا آتينَا ييف الده ْن َيا َو َما َل ُه ييف ْاآل يخ َر ية يم ْن َخ َال ٍق َو يمن ُْه ْم َم ْن َي ُق ُ
َّاس َم ْن َي ُق ُ
ول

ربنَا آتينَا ييف الده ْنيا حسنَ ًة و ييف ْاآل يخر ية حسنَ ًة و يقنَا ع ََذاب الن ي ي
ي
يب يممَّا ك ََس ُبوا َواهللَُّ
َّار ُأو َلئ َك َهل ُ ْم نَص ٌ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ
َ َّ
رسيع ْي
احل َس ي
اب﴾ [البقرة]202-200 :
َ ي ُ
ومنها قوله يف الدعوة إىل طلب الولد الصالح ضاربا املثل عىل ذلك بإبراهيم عليه
ي
ب إي َىل َر ِّيب َس َي ْه يد ي
ب
السالمَ ﴿ :ف َأ َرا ُدوا بي يه َك ْيدً ا َف َج َع ْلن ُ
ين َر ِّب َه ْ
َاه ُم ْاألَ ْس َفلييَ َو َق َال إي ِّين َذاه ٌ
ي
ي
رشنَا ُه بي ُغ َال ٍم َحليي ٍ
م﴾ [الصافات]101-98 :
يِل م َن َّ
الصاحليَ َف َب َّ ْ
ومثله زكريا عليه السالم الذي مل يمنع كرب سنه ،وال عقم امرأته أن يسأل اهلل ذلك،
قال تعاىل﴿ :هنَالي َك دعَا زَ ك يَريا ربه َق َال رب هب يِل يمن َلدُ ن َْك ُذري ًة َطيب ًة إين ََّك س يميع الده ع ي
َاء
ُ
َ ُ
ِّ َّ ِّ َ
ْ
َ ِّ َ ْ
َّ َ َّ ُ
َ
َفنَا َد ْت ُه املَْ َالئي َك ُة َو ُه َو َقائي ٌم ُي َص ِّيل ييف املْي ْح َر ي
رش َك بي َي ْح َيى ُم َصدِّ ًقا بيكَلي َم ٍة يم َن اهللَّي
اب َأ َّن اهللََّ ُي َب ِّ ُ
ي
ي
الصاحليَ ﴾ [آل عمران]39-38 :
ورا َون يَب ًّيا م َن َّ
َو َس ِّيدً ا َو َح ُص ً
1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
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أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]3023 :قال رسول اهلل  :إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة؛ فإنه ال
يتعاظم عىل اهلل يش ٌء(.)1
[احلديث ]3024 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل يعجب من سائل يسأل غري
اجلنة(.)2
[احلديث ]3025 :قال رسول اهلل  :سلوا اهلل الفردوس؛ فإهنا رسة اجلنة(.)3
[احلديث ]3026 :عن ربيعة بن كعب األسلمي ،قال :كنت أبيت مع رسول اهلل
 ،فأتيته بوضوئه وحاجته ،فقال ِل :سل ،فقلت :أسألك مرافقتك يف اجلنة ،قال :أو غري
ذلك؟ قلت :هو ذاك ،قال :فأعني عىل نفسك بكثرة السجود(.)4
[احلديث ]3027 :عن ربيعة بن كعب :قال ِل رسول اهلل  :سلني أعطك ،قلت:
يا رسول اهلل ،أنظرين أنظر يف أمري ،قال :فانظر يف أمرك ،فنظرت ،فقلت :إن أمر الدنيا
ينقطع ،فال أرى شيئا خريا من يشء آخذه لنفيس آلخريت! فدخلت عىل النبي  ،فقال :ما
حاجتك؟ فقلت :يا رسول اهلل ،اشفع ِل إىل ربك عز وجل فليعتقني من النار ،فقال :من
أمرك هبذا؟ فقلت :ال واهلل يا رسول اهلل ،ما أمرين به أحدٌ  ،ولكني نظرت يف أمري ،فرأيت
أن الدنيا زائل ٌة من أهلها ،فأحببت أن آخذ آلخريت ،قال :فأعني عىل نفسك بكثرة
السجود(.)5
[احلديث ]3028 :قال اإلمام عيل :كان النبي  إذا سئل شيئا فإذا أراد أن يفعله،

( )1صحيح ابن حبان ،177/3 :أمحد. 678/3 :

( )4مسلم ،353/1 :أبو داوود ،35/2 :النسائي ،227/2 :السنن

( )2تاريخ بغداد.267/9 :

الكربى ،686/2 :بحار األنوار.326/93 :

( )3احلاكم ،602/2 :املعجم الكبري.266/8 :

( )5أمحد.8 571/5 :
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يب فسأله،
قال :نعم ،وإذا أراد أن ال يفعل سكت ،وكان ال يقول لِشء ال ،فأتاه أعرا ٌ
فسكت ،ثم سأله فسكت ،ثم سأله ،فقال له النبي  كهيئة املنتهر :سل ما شئت يا أعرايب،
فغبطناه ،فقلنا :اآلن يسأل اجلنة ،فقال األعرايب :أسألك راحلة ،فقال له النبي  :لك
ذاك ،ثم قال :سل ،قال :أسألك زادا ،قال :ولك ذاك ،فتعجبنا من ذلك ،فقال النبي :
كم بي مسألة األعرايب وعجوز بني إرسائيل! ..إن موسى ملا أمر أن يقطع البحر فانتهى
إليه ،فرضبت وجوه الدواب ،فرجعت ،فقال موسى :ما ِل يا رب؟ قال له :إنك عند قرب
يوسف ،فاحتمل عظامه معك ،وقد استوى القرب باألرض ،فجعل موسى ال يدري أين
هو ،قالوا :إن كان أحدٌ منكم يعلم أين هو فعجوز بني إرسائيل ،لعلها تعلم أين هو ،فأرسل
إليها موسى ،قال :هل تعلمي أين قرب يوسف؟ قالت :نعم .قال :فدليني عليه ،قالت :ال
واهلل حتى تعطيني ما أسألك ،قال :ذاك لك ،قالت :فإين أسألك أن أكون معك يف الدرجة
التي تكون فيها يف اجلنة ،قال :سيل اجلنة ،قالت :ال واهلل ،إال أن أكون معك ،فجعل موسى
يرادها ،فأوحى اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ إليه :أن أعطها ذلك؛ فإنه ال ينقصك شيئا ،فأعطاها
ودلته عىل القرب ،فأخرج العظام وجاوز البحر(.)1
[احلديث ]3029 :قال رسول اهلل  :سلوا اهلل من فضله؛ فإن اهلل عز وجل حيب
أن يسأل(.)2
[احلديث ]3030 :قال رسول اهلل  :يقول اهلل تعاىل :يا عبادي كلكم ٌ
ضال إال من
مذنب
فقري إال من أغنيت؛ فسلوين أرزقكم ،وكلكم
ٌ
هديته؛ فسلوين اهلدى أهدكم ،وكلكم ٌ
إال من عافيت؛ فمن علم منكم أين ذو قدرة عىل املغفرة فاستغفرين غفرت له وال أباِل..

( )1املعجم األوسط ،376/7 :بحار األنوار.327/93 :

( )2الرتمذي ،565/5 :املعجم الكبري ،101/10 :بحار األنوار:
.300/93
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ولو أن أولكم وآخركم ،وحيكم وميتكم ،ورطبكم ويابسكم ،اجتمعوا عىل أتقى قلب عبد
من عبادي ،ما زاد ذلك يف ملكي جناح بعوضة ..ولو أن أولكم وآخركم ،وحيكم وميتكم،
ورطبكم ويابسكم ،اجتمعوا عىل أشقى قلب عبد من عبادي ،ما نقص ذلك من ملكي
جناح بعوضة ..ولو أن أولكم وآخركم ،وحيكم وميتكم ،ورطبكم ويابسكم ،اجتمعوا يف
صعيد واحد ،فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته ،فأعطيت كل سائل منكم ،ما نقص
ذلك من ملكي إال كام لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه؛ ذلك بأين
جوا ٌد ماجدٌ  ،أفعل ما أريد ،عطائي كال ٌم ،وعذايب كال ٌم ،إنام أمري لِشء إذا أردته أن أقول
له :كن ،فيكون(.)1
جائع
[احلديث ]3031 :قال رسول اهلل  :قال اهلل تبارك وتعاىل :يا عبادي ،كلكم
ٌ
إال من أطعمته ،فاستطعموين أطعمكم ..يا عبادي ،كلكم عار إال من كسوته ،فاستكسوين
أكسكم ..يا عبادي ،إنكم ختطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب مجيعا ،فاستغفروين
أغفر لكم ..يا عبادي ،إنكم لن تبلغوا رضي فترضوين ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين ..يا
عبادي ،لو أن أولكم وآخركم ،وإنسكم وجنكم كانوا عىل أتقى قلب رجل واحد منكم،
ما زاد ذلك يف ملكي شيئا ..يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم ،وإنسكم وجنكم ،كانوا عىل
أفجر قلب رجل واحد ،ما نقص ذلك من ملكي شيئا ..يا عبادي ،لو أن أولكم وآخركم،
وإنسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد ،فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ،ما نقص ذلك
مما عندي إال كام ينقص املخيط إذا أدخل البحر ..يا عبادي ،إنام هي أعاملكم أحصيها لكم
ثم اوفيكم إياها ،فمن وجد خريا فليحمد اهلل ،ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه(.)2

( )1الرتمذي ،656/6 :ابن ماجة ،1622/2 :أمحد.5 85/8 :

( )2مسلم ،1996/6 :األدب املفرد :ص  ،169احلاكم.269/6 :
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[احلديث ]3032 :قال رسول اهلل  :ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها ،حتى يسأل
شسع نعله إذا انقطع(.)1
[احلديث ]3033 :قال رسول اهلل  :ليسأل أحدكم ربه حاجته ،حتى يسأله امللح،
وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع(.)2
[احلديث ]3034 :قال رسول اهلل  :سلوا اهلل عز وجل ما بدا لكم من
حوائجكم ،حتى شسع نعل أحدكم؛ فإنه إن مل ييرسه مل يتيرس(.)3
[احلديث ]3035 :قال رسول اهلل  :من نزلت به فاق ٌة فأنزهلا بالناس مل تسد فاقته،
ومن نزلت به فاق ٌة فأنزهلا باهلل فيوشك اهلل له برزق عاجل أو آجل(.)4
[احلديث ]3036 :قال رسول اهلل  :الدعاء مفتاح الرمحة(.)5
[احلديث ]3037 :عن عائشة ،قالت :كان رسول اهلل  يستحب اجلوامع من
الدعاء ،ويدع ما سوى ذلك(.)6
[احلديث ]3038 :قيل لرسول اهلل  :يا رسول اهلل ،كيف أقول حي أسأل ريب؟
قال :قل( :اللهم اغفر ِل وارمحني وعافني وارزقني) ،وجيمع أصابعه إالاإلهبام؛ فإن هؤالء
جتمع لك دنياك وآخرتك(.)7
متوكئ عىل
[احلديث ]3039 :عن أيب امامة ،قال :خرج علينا رسول اهلل  وهو
ٌ
عصا ،فكأنا اشتهينا أن يدعو اهلل لنا فقال :اللهم اغفر لنا وارمحنا ،وارض عنا وتقبل منا،

( )1الرتمذي ،369/5 :صحيح ابن حبان ،177/3 :بحار األنوار:

( )4الرتمذي ،563/6 :أبو داوود.122/2 :

.295/93

( )5الفردوس.226/2 :

( )2الرتمذي.369/5 :

( )6أبو داود ،77/2 :أمحد ،5 484/9 :احلاكم.723/1 :

( )3الفردوس ،305/2 :مسند أيب يعىل312/6 :؛ مكارم األخالق:

( )7مسلم ،2073/4 :ابن ماجة ،1264/2 :أمحد.7 381/5 :

 ،10/2بحار األنوار.295/93 :
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وأدخلنا اجلنة ونجنا من النار ،وأصلح لنا شأننا كله ،فكأنا اشتهينا أن يزيدنا فقال :قد
مجعت لكم األمر(.)1
[احلديث ]3040 :عن أيب أمامة ،قال :دعا رسول اهلل  بدعاء كثري مل نحفظ منه
شيئا ،قلنا :يا رسول اهلل ،دعوت بدعاء كثري مل نحفظ منه شيئا ،فقال :أال أدلكم عىل ما جيمع
ذلك كله؟ نقول :اللهم إنا نسألك من خري ما سألك منه نبيك حممدٌ  ،ونعوذ بك من رش
ما استعاذ منه نبيك حممدٌ  ،وأنت املستعان وعليك البالغ ،وال حول وال قوة إالباهلل(.)2
[احلديث ]3041 :عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل  قام فدعا بدعاء مل يسمع الناس
مثله ،واستعاذ استعاذة مل يسمع الناس مثلها ،فقال له بعض الناس :كيف لنا يا رسول اهلل
أن ندعو بمثل ما دعوت ،وأن نستعيذ كام استعذت؟ فقال :قولوا :اللهم إنا نسألك مما
سألك حممدٌ عبدك ورسولك ،ونستعيذ مما استعاذ منه حممدٌ عبدك ورسولك(.)3
[احلديث ]3042 :عن أنس ،قال :كان النبي  يدعو :اللهم إين أسألك من اخلري
كله؛ ما علمت منه وما مل أعلم ،وأعوذ بك من الرش كله؛ ما علمت منه وما مل أعلم(.)4
[احلديث ]3043 :قال رسول اهلل  :عليك باجلوامع والكوامل :اللهم إين أسألك
من اخلري كله؛ عاجله وآجله ،ما علمت منه وما مل أعلم ،وأعوذ بك من الرش كله؛ عاجله
وآجله ،ما علمت منه وما مل أعلم ،اللهم إين أسألك اجلنة وما قرب إليها من قول أو عمل،
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ،اللهم إين أسألك مما سألك منه حممدٌ
 ،وأعوذ بك مما استعاذك منه حممدٌ  .اللهم ما قضيت ِل من قضاء فاجعل عاقبته ِل

( )1أمحد ،3 278/8 :ابن ماجة.1261/2 :

( )3املعجم األوسط ،240/7 :املعجم الصغري.151/2 :

( )2الرتمذي ،537/5 :األدب املفرد :ص .203

( )4الدعاء للطرباين :ص  ،422املعجم الكبري.252/2 :
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رشدا(.)1
[احلديث ]3044 :قال رسول اهلل  :اللهم إنا نسألك موجبات رمحتك ،وعزائم
مغفرتك ،والسالمة من كل إثم ،والغنيمة من كل بر ،والفوز باجلنة ،والنجاة بعونك من
النار(.)2
[احلديث ]3045 :قال رسول اهلل  :اللهم اجعلني ممن توكل عليك فكفيته،
واستهداك فهديته ،واستنرصك فنرصته(.)3
[احلديث ]3046 :عن شداد بن أوس ،أنه قال لرجل من بني حنظلة :أال اعلمك
ما كان رسول اهلل  يعلمنا أن نقول :اللهم إين أسألك الثبات يف األمر ،وأسألك عزيمة
الرشد ،وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ،وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليام ،وأعوذ
بك من رش ما تعلم ،وأسألك من خري ما تعلم ،وأستغفرك مما تعلم ،إنك أنت عالم
الغيوب(.)4
[احلديث ]3047 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :إذا كنز الناس الذهب
والفضة فاكنز هؤالء الكلامت :اللهم إين أسألك الثبات يف األمر ،والعزيمة عىل الرشد،
وأسألك شكر نعمتك ،وحسن عبادتك ،وأسألك الغنيمة من كل بر ،والسالمة من كل
إثم ،وأسألك قلبا سليام ،ولسانا صادقا ،وأسألك من خري ما تعلم ،وأعوذ بك من رش ما
تعلم ،وأستغفرك ملا تعلم ،إنك أنت عالم الغيوب ،اللهم ال تدع ِل ذنبا إالغفرته ،وال مها

( )1مسند إسحاق بن راهويه ،590/2 :أمحد ،1 482/9 :ابن ماجة:

( )3التوكل عىل اهلل البن أيب الدنيا :ص  ،38الفردوس.472/1 :

.1264/2

( )4الرتمذي ،476/5 :النسائي ،54/3 :أمحد80/6 :وص .3 76

( )2احلاكم ،706/1 :املصنف البن أيب شيبة.337/1 :
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إالفرجته ،وال كربا إالنفسته ،وال رضا إال كشفته ،وال دينا إالقضيته ،وال عدوا إالأهلكته،
وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة إال قضيتها يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]3048 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :كان رسول اهلل  يعلمنا كلامت
كام يعلمنا التشهد :اللهم ألف بي قلوبنا ،وأصلح ذات بيننا ،واهدنا سبل السالم ،ونجنا
من الظلامت إىل النور ،وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ،وبارك لنا يف أسامعنا
وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ،وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ،واجعلنا
شاكرين لنعمك ،مثني هبا عليك قابلي هلا ،وأمتها علينا(.)2
[احلديث ]3049 :قال رسول اهلل  :أحتبون أن جتتهدوا يف الدعاء؟ قولوا :اللهم
أعنا عىل شكرك وذكرك ،وحسن عبادتك(.)3
[احلديث ]3050 :عن عمران بن حصي عن أبيه ،أنه أتى النبي  قبل أن يسلم،
فلام أراد أن ينرصف قال :ما أقول؟ قال :قل( :اللهم قني رش نفيس ،واعزم ِل عىل أرشد
أمري) ،فقاهلا ،ثم انرصف ومل يسلم ،ثم أسلم فقال :يا رسول اهلل ،فام أقول اآلن وقد
أسلمت؟ قال :قل :اللهم قني رش نفيس ،واعزم ِل عىل أرشد أمري ،اللهم اغفر ِل ما
أرسرت وما أعلنت ،وما أخطأت وما عمدت ،وما علمت وما جهلت(.)4
[احلديث ]3051 :عن أنس ،قال :كان رسول اهلل  لو دعا بمئة دعوة ،افتتحها
ي
ي ي
ي
اب الن ي
َّار﴾ [البقرة:
وختمها وتوسطها بـ ﴿ َر َّبنَا آتنَا ييف الده ْن َيا َح َسنَ ًة َو ييف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
.)5(]201
( )1الدعاء للطرباين :ص  ،202صحيح ابن حبان ،216/3 :احلاكم:

( )3أمحد ،160/3 :احلاكم.677/1 :

.688/1

( )4احلاكم ،691/1 :أمحد ،2 227/7 :صحيح ابن حبان:

( )2احلاكم ،397/1 :أبو داود ،254/1 :صحيح ابن حبان:

.181/3

.277/3

( )5كنز العامل.619/2 :
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[احلديث ]3052 :عن أنس ،قال :كان أكثر دعاء النبي َ ﴿ :ر َّبنَا آتينَا ييف الده ْن َيا
ي
ي ي
اب الن ي
َّار﴾ [البقرة.)1( ]201 :
َح َسنَ ًة َو ييف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
[احلديث ]3053 :عن أيب هريرة ،أن رسول اهلل  دعا سلامن اخلري فقال :إن نبي
اهلل يريد أن يمنحك كلامت تسأهلن الرمحن ،وترغب إليه فيهن ،وتدعو هبن يف الليل والنهار،
فالح ،ورمحة
قل :اللهم إين أسألك صحة يف إيامن ،وإيامنا يف خلق حسن ،ونجاحا يتبعه ٌ
منك وعافية ،ومغفرة منك ورضوانا(.)2
[احلديث ]3054 :عن شداد بن أوس ،أن رسول اهلل  كان يقول يف صالته:
اللهم إين أسألك الثبات يف األمر ،والعزيمة عىل الرشد ،وأسألك شكر نعمتك ،وحسن
عبادتك ،وأسألك قلبا سليام ،ولسانا صادقا ،وأسألك من خري ما تعلم ،وأعوذ بك من رش
ما تعلم ،وأستغفرك ملا تعلم(.)3
[احلديث ]3055 :عن عثامن بن حنيف :إن رجال رضير البرص أتى النبي  فقال:
خري لك .قال :فادعه،
ادع اهلل أن يعافيني ،قال :إن شئت دعوت ،وإن شئت صربت فهو ٌ
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ،ويدعو هبذا الدعاء :اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك
حممد نبي الرمحة ،يا حممد إين توجهت بك إىل ريب يف حاجتي هذه لتقىض ِل ،اللهم فشفعه
يف(.)4
[احلديث ]3056 :قال رسول اهلل  :إذا طلبت حاجة فأحببت أن تنجح فقل :ال
إله إال اهلل وحده ال رشيك له العيل العظيم ،ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له احلليم الكريم،

( )1البخاري ،2347/5 :مسلم ،2070/4 :أبو داود.85/2 :

( )4الرتمذي ،569/5 :ابن ماجة ،661/1 :عمل اليوم والليلة

( )2النسائي ،9/6 :أمحد ،206/3 :احلاكم.704/1 :

للنسائي :ص .617

( )3النسائي ،54/3 :الرتمذي ،476/5 :أمحد.3 80/6 :
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بسم اهلل الذي ال إله إالهو احلي احلليم ،سبحان رب العرش العظيم ،واحلمد هلل رب
ي
الر ُس يل َو َال ت َْس َت ْع يج ْل َهل ُ ْم َك َأ َّهنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َن َما
العامليَ ﴿ :ف ْ
رب ُأو ُلو ا ْل َعزْ يم م َن ه
رب ك ََام َص َ َ
اص ي ْ
ون َمل ي ْلب ُثوا إي َّال سا َع ًة يمن هن ٍار ب َال ٌغ َفه ْل ُّي َل ُك إي َّال ا ْل َقوم ا ْل َف ي
اس ُق َ
ون﴾ [األحقاف،]35 :
ْ ََ َ
ُيوعَدُ َ ْ َ َ
ْ ُ
َ
َ ُْ
اها﴾ [النازعات ..]46 :اللهم إين أسألك موجبات
﴿ َك َأ َّهنُ ْم َي ْو َم َي َر ْو َهنَا َمل ْ َي ْل َب ُثوا يإ َّال ع يَش َّي ًة َأ ْو ُض َح َ
رمحتك ،وعزائم مغفرتك ،والغنيمة من كل بر ،والسالمة من كل ذنب ،اللهم ال تدع لنا
ذنبا إالغفرته ،وال مها إالفرجته ،وال دينا إال قضيته ،وال حاجة من حوائج الدنيا واآلخرة
إالقضيتها ،برمحتك يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]3057 :عن عائشة ،أن رسول اهلل  كان يدعو :اللهم اجعل أوسع
رزقك عيل عند كرب سني وانقطاع عمري(.)2
ضعيف
ٌ
[احلديث ]3058 :قال رسول اهلل  يويص بعض أصحابه :قل :اللهم إين
فقوين ،وإين ٌ
فقري فارزقني(.)3
ذليل فأعزين ،وإين ٌ
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]3059 :قال رسول اهلل  :اسألوا اهلل وأجزلوا؛ فإنه ال يتعاظمه
يش ٌء(.)4
[احلديث ]3060 :قال رسول اهلل  :لتسألن اهلل أو ليقضي عليكم ،إن هلل عبادا
يعملون فيعطيهم ،وآخرين يسألونه صادقي فيعطيهم ،ثم جيمعهم يف اجلنة ،فيقول الذين
عملوا :ربنا عملنا فأعطيتنا ،فبام أعطيت هؤالء؟ فيقول :عبادي! أعطيتكم أجوركم ومل

( )1الدعاء للطرباين :ص  ،318املعجم األوسط.358/3 :

( )3احلاكم ،708/1 :املصنف البن أيب شيبة.55/7 :

( )2احلاكم ،726/1 :الدعاء للطرباين :ص  ،320املعجم األوسط:

( )4عدة الداعي :ص .36

.62/4

721

ألتكم من أعاملكم شيئا ،وسألني هؤالء فأعطيتهم ،وهو فضيل أوتيه من أشاء(.)1
[احلديث ]3061 :قال رسول اهلل  :إن الرزق لينزل من السامء إىل األرض ،عىل
ٌ
فضول ،فاسألوا اهلل من فضله(.)2
عدد قطر املطر ،إىل كل نفس بام قدر هلا ،ولكن هلل
[احلديث ]3062 :قال رسول اهلل  :إن اهلل ليمسك اخلري الكثري عن عبده،
فيقول :ال أعطيه حتى يسألني(.)3
[احلديث ]3063 :قال رسول اهلل  :إن اهلل يقول :لو أن قلوب عبادي اجتمعت
عىل قلب أسعد عبد ِل ،ما زاد ذلك يف سلطاين جناح بعوضة ،ولو أين أعطيت كل عبد ما
سألني ما كان ذلك إال مثل إبرة جاء هبا عبدٌ من عبادي فغمسها يف بحر ،وذلك أن عطائي
كال ٌم ،وعديت كال ٌم ،وإنام أقول للِشء :كن فيكون(.)4
[احلديث ]3064 :قال رسول اهلل  :أوحى اهلل إىل بعض أنبيائه :لو أن أهل سبع
ساموات وأرضي سألوين مجيعا فأعطيت كل واحد منهم مسألته ،ما نقص ذلك من ملكي
مثل جناح بعوضة ،وكيف ينقص ٌ
ملك أنا قيمه؟!(.)5
[احلديث ]3065 :قال رسول اهلل  :إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أحب شيئا لنفسه
وأبغضه خللقه؛ أبغض خللقه املسألة ،وأحب لنفسه أن يسأل .وليس يش ٌء أحب إىل اهلل عز
وجل من أن يسأل ،فال يستحيي أحدكم أن يسأل اهلل ولو بشسع نعل(.)6
[احلديث ]3066 :قال رسول اهلل  :من متنى شيئا وهو هلل عز وجل رض ،مل
خيرج من الدنيا حتى يعطاه(.)7
( )1عدة الداعي :ص .36

( )5األماِل للطوس :ص  ،586عدة الداعي :ص .126

( )2قرب اإلسناد :ص .117

( )6الكايف.20/6 :

( )3مستدرك الوسائل 175/5 :عن القطب الراوندي يف لب اللباب.

( )7اخلصال :ص  ،6ثواب األعامل :ص  ،220األماِل للصدوق :ص

( )4األماِل للطوس :ص  ،675تنبيه اخلواطر.82/2 :

.676
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[احلديث ]3067 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم إين أسألك من علمك جلهلنا،
ومن قوتك لضعفنا ،ومن غناك لفقرنا ،اللهم ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عي وال أقل من
ذلك ،وال تردنا إىل أعقابنا ،وال تزل أقدامنا وال تزغ قلوبنا ،وال تدحض حجتنا ،وال متح
معذرتنا ،وال تعرس علينا سعينا ،وال تشمت بنا أعداءنا ،وال تسلط علينا سلطانا خميفا،
وهب لنا من لدنك رمحة إنك أنت الوهاب(.)1
[احلديث ]3068 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم ال تؤمنا مكرك ،وال تكشف
عنا سرتك ،وال ترصف عنا وجهك ،وال حتلل علينا غضبك ،وال تنح عنا كرمك ،واجعلنا
اللهم من الصاحلي األخيار ،وارزقنا ثواب دار القرار ،واجعلنا من األتقياء األبرار ،ووفقنا
يف الدنيا واآلخرة ،واجعل لنا مودة يف قلوب املؤمني ،آمي رب العاملي(.)2
[احلديث ]3069 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم كام اجتبيت آدم وتبت عليه
تب علينا ،وكام رضيت عن إسحاق فارض عنا ،وكام صربت إسامعيل عىل البالء فصربنا،
وكام كشفت الرض عن أيوب فاكشف رضنا ،وكام جعلت لسليامن زلفى وحسن مآب
فاجعل لنا ،وكام أعطيت موسى وهارون سؤهلام فأعطنا ،وكام رفعت إدريس مكانا عليا
فارفعنا ،وكام أدخلت إلياس واليسع وذا الكفل وذا القرني يف الصاحلي فأدخلنا ،وكام
ربطت عىل قلوب أهل الكهف ﴿إي ْذ َقاموا َف َقا ُلوا ربنَا رب السامو ي
ات َو ْاألَ ْر ي
ض َل ْن نَدْ ُع َو يم ْن
َ ه َ ه َّ َ َ
ُ
ُدوني يه إي َهلًا َل َقدْ ُق ْلنَا إي ًذا َش َط ًطا﴾ [الكهف ،]14 :ونحن نقول كذلك فاربط عىل قلوبنا ،وكام دعاك
زكريا فاستجبت له فاستجب لنا ،وكام أيدت عيسى بروح القدس فأيدنا بام حتب وترض..

( )1البلد األمي :ص  ،350املصباح للكفعمي :ص .356

( )2البلد األمي :ص  ،350املصباح للكفعمي :ص ..356
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واجعلنا اللهم ومجيع املؤمني من عبادك العاملي العاملي اخلاشعي املتقي املخلصي الذين
خوف عليهم وال هم حيزنون(.)1
ٌ
ال
[احلديث ]3070 :قال رسول اهلل  :من كانت له حاج ٌة ،فليصم ثالثة آخرها
اجلمعة ،فإذا كان يوم اجلمعة ،تطهر وراح إىل املسجد ،وتصدق بصدقة ـ قلت أو كثرت ـ
بالرغيف إىل ما دون ذلك ،فإذا صىل اجلمعة قال :اللهم إين أسألك باسمك بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،الذي ال إله إال هو عامل الغيب والشهادة هو الرمحن الرحيم ،الذي ال إله إال هو
احلي القيوم ال تأخذه سن ٌة وال نو ٌم ،الذي مألت عظمته الساموات واألرض ،وأسألك
باسمك بسم اهلل الرمحن الرحيم ،الذي ال إله إال هو ،الذي عنت له الوجوه ،وخشعت له
األبصار ،ووجلت القلوب من خشيته ،أن تصيل عىل حممد وآله ،وأن تقيض حاجتي يف كذا
وكذا ..وال تدعوا هبا يف مأثم وال قطيعة رحم(.)2
جدير من
[احلديث ]3071 :قال رسول اهلل  يف دعائه لطلب احلوائج :اللهم
ٌ
أمرته بالدعاء أن يدعوك ،ومن وعدته باإلجابة أن يرجوك ،وِل اللهم حاج ٌة قد عجزت
عنها حيلتي ،وكلت فيها طاقتي ،وضعف عن مرامها قويت ،وسولت ِل نفيس األمارة
مبلو أن أرغب إليك فيها ..اللهم وأنجحها بأيمن
بالسوء ،وعدوي الغرور الذي أنا منه ٌ
النجاح ،واهدها سبيل الفالح ،وارشح بالرجاء إلسعافك صدري ،ويرس يف أسباب اخلري
أمري ،وصور إِل الفوز ببلوغ ما رجوته بالوصول إىل ما أملته ،ووفقني اللهم يف قضاء
حاجتي ببلوغ امنيتي ،وتصديق رغبتي ،وأعذين اللهم بكرمك من اخليبة والقنوط ،واألناة

( )1البلد األمي :ص  ،350املصباح للكفعمي :ص .356

( )2املصباح للكفعمي :ص .523
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خبري
ويف هبا ،وأنت عىل كل يشء ٌ
والتثبيط ،اللهم إنك ميل ٌء باملنائح اجلزيلةٌ ،
قدير ،بعبادك ٌ
بصري(.)1
ٌ
[احلديث ]3072 :قال رسول اهلل  :ما من عبد دعا هبذا الدعاء إالاستجاب اهلل
له :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،اللهم إين أسألك وال أسأل غريك ،وأرغب إليك وال أرغب
إىل غريك ،أسألك يا أمان اخلائفي ،وجار املستجريين ،أنت الفتاح ذو اخلريات ،مقيل
العثرات ،ماحي السيئات ،وكاتب احلسنات ،ورافع الدرجات ..أسألك بأفضل املسائل
كلها وأنجحها التي ال ينبغي للعباد أن يسألوك إالهبا ،يا اهلل يا رمحن ،وبأسامئك احلسنى،
وأمثالك العليا ،ونعمك التي ال حتىص ،وبأكرم أسامئك عليك ،وأحبها إليك ،وأرشفها
عندك منزلة ،وأقرهبا منك وسيلة ،وأجزهلا مبلغا ،وأرسعها منك إجابة ،وباسمك املخزون
اجلليل األجل العظيم األعظم الذي حتبه وترضاه ،وترض عمن دعاك به ،فاستجبت دعاءه
وحق عليك أال حترم سائلك ،وبكل اسم هو لك يف التوراة واإلنجيل والزبور والفرقان،
ٌ
وبكل اسم هو لك ،علمته أحدا من خلقك ،أو مل تعلمه أحدا ،وبكل اسم دعاك به محلة
عرشك ومالئكتك وأصفياؤك من خلقك ،وبحق السائلي لك ،والراغبي إليك،
واملتعوذين بك ،واملترضعي لديك ،وبحق كل عبد متعبد لك يف بر أو بحر ،أو سهل أو
جبل ..أدعوك دعاء من قد اشتدت فاقته ،وعظم جرمه ،وأرشف عىل اهللكة ،وضعفت
قوته ،ومن ال يثق بِشء من عمله ،وال جيد لذنبه غافرا غريك ،وال لسعيه شاكرا سواك،
هربت منك إليك ،معرتفا غري مستنكف وال مستكرب عن عبادتك ،يا أنس كل فقري
مستجري ،أسألك بأنك أنت اهلل ال إله إال أنت ،احلنان املنان ،بديع الساموات واألرض ،ذو

( )1مهج الدعوات :ص  ،265البلد األمي :ص.
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اجلالل واإلكرام ،عامل الغيب والشهادة ،الرمحن الرحيم ..أنت الرب وأنا العبد ،وأنت
املالك وأنا اململوك ،وأنت العزيز وأنا الذليل ،وأنت الغني وأنا الفقري ،وأنت احلي وأنا
امليت ،وأنت الباقي وأنا الفاين ،وأنت املحسن وأنا امليسء ،وأنت الغفور وأنا املذنب ،وأنت
الرحيم وأنا اخلاطئ ،وأنت اخلالق وأنا املخلوق ،وأنت القوي وأنا الضعيف ،وأنت املعطي
وأنا السائل ،وأنت األمي وأنا اخلائف ،وأنت الرازق وأنا املرزوق ..وأنت أحق من
شكوت إليه ،واستغثت به ورجوته ،أل نك كم من مذنب قد غفرت له ،وكم من ميسء قد
جتاوزت عنه ،فاغفر ِل وجتاوز عني وارمحني ،وعافني مما نزل يب ،وال تفضحني بام جنيته
عىل نفيس ،وخذ بيدي وبيد والدي وولدي ،وارمحنا برمحتك يا ذا اجلالل واإلكرام(.)1
[احلديث ]3073 :قال رسول اهلل  :من قرأ يوم اجلمعة بعد صالة اإلمام( :قل
هو اهلل أحدٌ ) مئة مرة ،وصىل عىل النبي  مئة مرة ،وقال سبعي مرة( :اللهم اكفني
بحاللك عن حرامك ،وأغنني بفضلك عمن سواك) ،قىض اهلل له مئة حاجة(.)2
[احلديث ]3074 :قال اإلمام الصادق :علم رسول اهلل  هذا الدعاء :يا رازق
املقلي ،يا راحم املساكي ،يا وِل املؤمني ،يا ذا القوة املتي ،صل عىل حممد وأهل بيته
وارزقني ،وعافني ،واكفني ما أمهني(.)3
[احلديث ]3075 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم بارك لنا يف اخلبز وال تفرق
بيننا وبينه ،فلوال اخلبز ما صمنا وال صلينا ،وال أدينا فرائض ربنا عز وجل(.)4
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:

( )1مهج الدعوات :ص  ،104البلد األمي :ص .377

( )3الكايف.552/2 :

( )2مصباح املتهجد :ص  ،368مجال االسبوع :ص .261

( )4الكايف 287/6 :و ،73/5املحاسن.416/2 :
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ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]3076 :قال اإلمام عيل :اسألوا اهلل من رمحته وفضله؛ فإنه ال خييب عليه
داع دعاه(.)1
[احلديث ]3077 :قال اإلمام عيل يف دعائه :واجعلني من أحسن عبادك نصيبا
عندك ،وأقرهبم منزلة منك ،وأخصهم زلفة لديك ،فإنه ال ينال ذلك إال بفضلك(.)2
[احلديث ]3078 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم إين أرى لدي من فضلك ما مل
أسألك ،فعلمت أن لديك من الرمحة ما ال أعلم ،فصغرت قيمة مطلبي فيام عاينت،
وقرصت غاية أميل عندما رجوت ،فإن أحلفت يف سؤاِل فلفاقتي إىل ما عندك ،وإن قرصت
يف دعائي فبام عودت من ابتدائك(.)3
[احلديث ]3079 :قال اإلمام عيل :إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أخفى أربعة يف أربعة:
أخفى رضاه يف طاعته؛ فال تستصغرن شيئا من طاعته؛ فربام وافق رضاه وأنت ال تعلم،
وأخفى سخطه يف معصيته؛ فال تستصغرن شيئا من معصيته؛ فربام وافق سخطه معصيته
وأن ت ال تعلم ،وأخفى إجابته يف دعوته؛ فال تستصغرن شيئا من دعائه؛ فربام وافق إجابته
وأنت ال تعلم ،وأخفى وليه يف عباده؛ فال تستصغرن عبدا من عبيد اهلل؛ فربام يكون وليه
وأنت ال تعلم(.)4
[احلديث ]3080 :قال اإلمام عيل :الدعاء مفاتيح النجاح ،ومقاليد الفالح ،وخري
الدعاء ما صدر عن صدر نقي وقلب تقي ،ويف املناجاة سبب النجاة ،وباإلخالص يكون

( )1من ال حيرضه الفقيه ،632/1 :مصباح املتهجد :ص .386

( )3رشح هنج البالغة.319/20 :

( )2مصباح املتهجد :ص .850

( )4اخلصال :ص  ،209كامل الدين :ص .296
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اخلالص ،فإذا اشتد الفزع فإىل اهلل املفزع(.)1
[احلديث ]3081 :قال اإلمام عيل :الدعاء مفتاح الرمحة ،ومصباح الظلمة(.)2
[احلديث ]3082 :قال اإلمام عيل يويص بعض أهله :اعلم أن الذي بيده خزائن
الساموات واألرض قد أذن لك يف الدعاء ،وتكفل لك باإلجابة ،وأمرك أن تسأله ليعطيك
وتسرتمحه لريمحك ،ومل جيعل بينك وبينه من حيجبك عنه ،ومل يلجئك إىل من يشفع لك
إليه ..وفتح لك باب املتاب وباب االستعتاب ،فإذا ناديته سمع نداك ،وإذا ناجيته علم
نجواك ،فأفضيت إليه بحاجتك وأبثثته ذات نفسك ،وشكوت إليه مهومك واستكشفته
كروبك ،واستعنته عىل أمورك وسألته من خزائن رمحته ما ال يقدر عىل إعطائه غريه؛ من
زيادة األعامر ،وصحة األبدان ،وسعة األرزاق ،ثم جعل يف يديك مفاتيح خزائنه ،بام أذن
لك ف يه من مسألته ،فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته ،واستمطرت شآبيب
رمحته(.)3
[احلديث ]3083 :قال اإلمام عيل لبعض أصحابه :إذا سألت ربك حاجة فأحببت
أن تنجح ،فقل :ال إله إال اهلل العيل العظيم ،ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،سبحان اهلل رب
الساموات السبع ورب العرش العظيم ،واحلمد هلل رب العاملي(.)4
[احلديث ]3084 :قال اإلمام عيل لبعض أصحابه :إذا كانت لك إىل اهلل حاج ٌة حتب
قضاءها فقل :ال إله إال اهلل احلليم الكريم ،ال إله إال اهلل العيل العظيم ،سبحان اهلل رب
الساموات السبع ،وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ،واحلمد هلل رب العاملي ،اللهم

( )1الكايف ،668/2 :عدة الداعي :ص .166

( )3هنج البالغة :الكتاب  ،31حتف العقول :ص  ،75كنز العامل:

( )2الدعوات :ص  ،286حتف العقول :ص .86

173/16عن العسكري يف املواعظ.
( )4الدعاء للطرباين :ص  310و ،1014النسائي.9 163/6 :
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إين أسألك بأنك ٌ
قدير ،ما تشاء من كل يشء يكون ..ثم
ملك
مقتدر ،وأنت عىل كل يشء ٌ
ٌ
تسأل حاجتك(.)1
[احلديث ]3085 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل يدعو هبذا الدعاء :اللهم إله
جربيل وإله ميكائيل وإله إرسافيل ،اجعل اليقي يف قلبي ،والنور يف برصي ،والنصيحة يف
صدري ،وذكرك بالليل والنهار عىل لساين ،ورزقا غري ممنون وال حمظور فارزقني(.)2
[احلديث ]3086 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم صن وجهي باليسار ،وال تبذل
جاهي باإلقتار فأسرتزق طالبي رزقك ،وأستعطف رشار خلقك ،وابتىل بحمد من أعطاين،
وافتتن بذم من منعني ،وأنت من وراء ذلك كله وِل اإلعطاء واملنع ،إنك عىل كل يشء
قدير(.)3
ٌ
[احلديث ]3087 :قال اإلمام عيل يف دعائه يف طلب الرزق ملن قرت عليه :اللهم ال
طاقة لـ (فالن بن فالن) باجلهد ،وال صرب له عىل البالء ،وال قوة له عىل الفقر والفاقة ،اللهم
فصل عىل حممد وآل حممد ،وال حتظر عليه رزقك ،وال تقرت عليه سعة ما عندك ،وال حترمه
فضلك ،وال حتسمه من جزيل قسمك ،وال تكله إىل خلقك وال إىل نفسه فيعجز عنها،
ويضعف عن القيام فيام يصلحه ،ويصلح ما قبله ،بل تفرد بلم شعثه ،وتول كفايته ،وانظر
إليه يف مجيع أموره ،إنك إن وكلته إىل خلقك مل ينفعوه ،وإن أجلأته إىل أقربائه حرموه ،وإن
أعطوه أعطوه قليال نكدا ،وإن منعوه منعوه كثريا ،وإن بخلوا بخلوا وهم للبخل ٌ
أهل،
غني عنه،
اللهم أغنه من فضلك وال ختله منه ،فإنه
فقري إىل ما يف يديك ،وأنت ٌ
ٌ
مضطر إليك ٌ
عليم ،ومن يتوكل عىل اهلل فهو حسبه إن اهلل بالغ أمره قد جعل اهلل لكل يشء
خبري ٌ
وأنت به ٌ
( )1املحاسن ،103/1 :بحار األنوار.157/95 :

( )3هنج البالغة :اخلطبة  ،225الدعوات :ص .133

( )2اجلعفريات :ص .221
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قدرا ،فإن مع العرس يرسا ﴿ ،ومن يت يَّق اهللََّ َجيع ْل َله خمَ ْرجا ويرزُ ْقه يمن حي ُث َال َ ي
ب َو َم ْن
حيتَس ُ
َْ ُ َ ً ََْ ُ ْ َ ْ
َ َ ْ َ
ْ
ي
ي
ي
ي
يش ٍء َقدْ ًرا﴾ [الطالقَ ]3-2 :ال
َيت ََوك َّْل ع ََىل اهللَّي َف ُه َو َح ْس ُب ُه إ َّن اهللََّ َبالغُ َأ ْم يره َقدْ َج َع َل اهللَُّ ل ُك ِّل َ ْ
ي
ي
ي
َ ي
ي
يش ٍء َقدْ ًرا﴾
حيتَس ُ
ْ
ب َو َم ْن َيت ََوك َّْل ع ََىل اهللَّي َف ُه َو َح ْس ُب ُه إ َّن اهللََّ َبالغُ َأ ْم يره َقدْ َج َع َل اهللَُّ ل ُك ِّل َ ْ
[الطالق.)1(]3 :
[احلديث ]3088 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم كام صنت وجهي عن السجود
لغريك ،فصن وجهي عن مسألة غريك(.)2
[احلديث ]3089 :قال اإلمام عيل :من أصبح ومل يقل هذه الكلامت خيف عليه
فوات الرزق؛ وهي :احلمد هلل الذي عرفني نفسه ،ومل يرتكني عميان القلب ،احلمد هلل الذي
جعلني من أمة حممد  ، احلمد هلل الذي جعل رزقي يف يده ومل جيعله يف أيدي الناس،
احلمد هلل الذي سرت عوريت ومل يفضحني بي الناس(.)3
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]3090 :عن اإلمام احلسن ،أنه رأى النبي  يعلمه يف النوم هذا الدعاء:
اللهم إين أسألك من كل أمر ضعفت عنه حيلتي ،أن تعطيني منه ما مل تنته إليه رغبتي ،ومل
خيطر بباِل ،ومل جير عىل لساين ،وأن تعطيني من اليقي ما حيجزين عن أن أسأل أحدا من
قدير(.)4
العاملي ،إنك عىل كل يشء ٌ
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]3091 :قيل لإلمام السجاد :علمني دعاء ،فقال :قل :اللهم إين أسألك
بأن لك احلمد ،ال إله إال أنت املنان بديع الساموات واألرض ،ذو اجلالل واإلكرام ،أن

( )1مهج الدعوات :ص  ،126املصباح للكفعمي :ص .225

( )3املصباح للكفعمي :ص  226والدعوات :ص .81

( )2بحار األنوار 297/95 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )4املجتنى :ص  ،69تاريخ دمشق.166/13 :
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تفعل يب كذا وكذا ..ثم قال :قال رسول اهلل  :هو الدعاء الذي إذا دعي به أجاب ،وإذا
سئل به أعطى(.)1
[احلديث ]3092 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف طلب احلوائج إىل اهلل تعاىل :اللهم
يا منتهى مطلب احلاجات ،ويا من عنده نيل الطلبات ،ويا من ال يبيع نعمه باألثامن ،ويا من
ال يكدر عطاياه باالمتنان ،ويا من يستغنى به وال يستغنى عنه ،ويا من يرغب إليه وال يرغب
عنه ،ويا من ال تفني خزائنه املسائل ،ويا من ال تبدل حكمته الوسائل ،ويا من ال تنقطع عنه
حوائج املحتاجي ،ويا من ال يعنيه دعاء الداعي(.)2
[احلديث ]3093 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف طلب احلوائج إىل اهلل تعاىل :اللهم
يا من متدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم ،ونسبتهم إىل الفقر وهم أهل الفقر
إليك ،فمن حاول سد خلته من عندك ،ورام رصف الفقر عن نفسه بك ،فقد طلب حاجته
يف مظاهنا ،وأتى طلبته من وجهها ،ومن توجه بحاجته إىل أحد من خلقك ،أو جعله سبب
نجحها دونك فقد تعرض للحرمان ،واستحق من عندك فوت اإلحسان(.)3
[احلديث ]3094 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف طلب احلوائج إىل اهلل تعاىل :اللهم
ِل إليك حاج ٌة قد قرص عنها جهدي ،وتقطعت دوهنا حييل ،وسولت ِل نفيس رفعها إىل من
يرفع حوائجه إليك ،وال يستغني يف طلباته عنك ،وهي زل ٌة من زلل اخلاطئي ،وعثر ٌة من
عثرات املذنبي ،ثم انتبهت بتذكريك ِل من غفلتي ،وهنضت بتوفيقك من زلتي ،ورجعت
حمتاج حمتاجا؟ ،وأنى يرغب
ونكصت بتسديدك عن عثريت ،وقلت :سبحان ريب كيف يسأل ٌ
معد ٌم إىل معدم؟ ،فقصدتك يا إهلي بالرغبة ،وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك ،وعلمت
( )1الدعوات :ص  ،57بحار األنوار.163/95 :

( )3الصحيفة السجادية :ص.57

( )2الصحيفة السجادية :ص.57
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حقري يف وسعك ،وأن كرمك
يسري يف وجدك ،وأن خطري ما أستوهبك
ٌ
أن كثري ما أسألك ٌ
اليضيق عن سؤال أحد ،وأن يدك بالعطايا أعىل من كل يد(.)1
[احلديث ]3095 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف طلب احلوائج إىل اهلل تعاىل :اللهم
امحلني بكرمك عىل التفضل ،وال حتملني بعدلك عىل االستحقاق ،فام أنا بأول راغب رغب
إليك فأعطيته وهو يستحق املنع ،وال بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب
احلرمان(.)2
[احلديث ]3096 :قال اإلمام السجاد يف دعائه يف طلب احلوائج إىل اهلل تعاىل :اللهم
كن لدعائي جميبا ،ومن ندائي قريبا ،ولترضعي رامحا ،ولصويت سامعا ،وال تقطع رجائي
عنك ،وال تبت سببي منك ،وال توجهني يف حاجتي هذه وغريها إىل سواك ،وتولني بنجح
طلبتي وقضاء حاجتي ،ونيل سؤِل قبل زواِل عن موقفي هذا ،بتيسريك ِل العسري ،وحسن
تقديرك ِل يف مجيع األمور(.)3
[احلديث ]3097 :عن أيب محزة الثامِل ،قال :بينا أنا قاعدٌ يوما يف املسجد عند
السابعة إذا برجل مما ييل أبواب كندة قد دخل ،فنظرت إىل أحسن الناس وجها ،وأطيبهم
قميص ودراع ٌة وعامم ٌة ،ويف رجليه
رحيا ،وأنظفهم ثوبا ،معمم بال طيلسان وال إزار ،عليه
ٌ
نعالن عربيان ،فخلع نعليه ،ثم قام عند السابعة ورفع مسبحتيه حتى بلغتا شحمتي اذنيه،
ثم أرسلهام بالتكبري ،فلم يبق يف بدين شعر ٌة إالقامت ،ثم صىل أربع ركعات أحسن
ركوعهن وسجودهن ،وقال :إهلي ،إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك يف أحب األشياء إليك
اإليامن بك ،منا منك به عيل ال منا مني به عليك ،مل أختذ لك ولدا ومل أدع لك رشيكا ،وقد

( )1الصحيفة السجادية :ص.57

( )3الصحيفة السجادية :ص.57

( )2الصحيفة السجادية :ص.57

732

عصيتك عىل غري وجه املكابرة ،وال اخلروج عن عبوديتك ،وال اجلحود لربوبيتك ولكن
اتبعت هواي ،وأزلني الشيطان بعد احلجة عيل والبيان ،فإن تعذبني فبذنويب غري ظامل ِل،
وإن تعف عني فبجودك وكرمك يا كريم ..ثم خر ساجدا يقوهلا حتى انقطع نفسه ..وقال
أيضا يف سجوده :يا من يقدر عىل قضاء حوائج السائلي ،يا من يعلم ضمري الصامتي ،يا
من ال حيتاج إىل التفسري ،يا من يعلم خائنة األعي وما ختفي الصدور ،يا من أنزل العذاب
عىل قوم يونس وهو يريد أن يعذهبم ،فدعوه وترضعوا إليه ،فكشف عنهم العذاب،
ومتعهم إىل حي ،قد ترى مكاين ،وتسمع كالمي ،وتعلم حاجتي فاكفني ما أمهني من أمر
ديني ودنياي وآخريت ،يا سيدي يا سيدي ـ سبعي مرة ـ ..ثم رفع رأسه فتأملته ،فإذا هو
موالي زين العابدين (اإلمام السجاد) ،فانكببت عىل يديه أقبلهام ،فنزع يده مني ،وأومأ إِل
بالسكوت ،فقلت :يا موالي أنا من قد عرفته يف والئكم ،فام الذي أقدمك إىل هاهنا؟ فقال:
هو ملا رأيت(.)1
[احلديث ]3098 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي وموالي وغاية رجائي،
أرشقت من عرشك عىل أرضيك ومالئكتك وسكان سامواتك ،وقد انقطعت األصوات
وسكنت احلركات ،واأل حياء يف املضاجع كاألموات ،فوجدت عبادك يف شتى احلاالت:
ومذنب دعاك للمغفرة فأجبته ،وراقدٌ استودعك نفسه
خائف جلأ إليك فآمنته،
ٌ
فمنهم
ٌ
ٌ
ومسافر الذ بكنفك فآويته ،وذو حاجة ناداك هلا
وضال اسرتشدك فأرشدته،
فحفظته،
ٌ
ٌ
ٌ
وجاهل ضل عن الرشد وعول
وناسك أفنى بذكرك ليله فأحظيته وبالفوز جازيته،
فلبيته،
عىل اجللد من نفسه فخليته ..إهلي فبحق االسم الذي إذا دعيت به أجبت واحلق الذي إذا

( )1املزار الكبري :ص  ،168املزار للشهيد األول :ص .239
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اقسمت به أوجبت وبصلوات العرتة اهلادية واملالئكة املقربي صل عىل حممد وآل حممد
واجعلني ممن خاف فآمنته ودعاك للمغفرة فأجبته واستودعك نفسه فحفظته واسرتشدك
فأرشدته والذ بكنفك فآويته وناداك للحوائج فلبيته وأفنى بذكرك ليله فأحظيته وبالفوز
جازيته وال جتعلني ممن ضل عن الرشد وعول عىل اجللد من نفسه فخليته(.)1
[احلديث ]3099 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي غلقت امللوك أبواهبا ووكلت
ٌ
مبذول ملؤمليه
مفتوح لقاصديه وجودك موجو ٌد لطالبيه وغفرانك
هبا حجاهبا وبابك
ٌ
وسلطانك دامغٌ ملستحقيه(.)2
[احلديث ]3100 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :إهلي خلت نفيس بأعامهلا بي
يديك ،وانتصبت بالرغبة خاضعة لديك ومستشفعة بكرمك إليك فبصلوات العرتة اهلادية
واملالئكة املسبحي صل عىل سيدنا حممد وآله الطاهرين واقض حاجاهتا وتغمد هفواهتا
وجتاوز فرطاهتا فالويل هلا إن صادفت نقمتك والفوز هلا إن أدركت رمحتك فيا من خياف
عدله ويرجى فضله صل عىل حممد وآله واجعل دعائي منوطا باإلجابة وتسبيحي موصوال
باإلثابة ولييل مقرونا بعظيم صباح سلف من عمري بركة وإيامنا وأوفاه سعادة وأمنا إنك
قدير(.)3
خري مسؤول وأكرم مأمول وأنت عىل كل يشء ٌ
[احلديث ]3101 :قال اإلمام السجاد لبعض أصحابه :قل يف طلب الولد :رب ال
تذرين فردا وأنت خري الوارثي واجعل ِل من لدنك وليا يرثني يف حيايت ،ويستغفر ِل بعد
مويت ،واجعله ِل خلقا سويا ،وال جتعل للشيطان فيه نصيبا ،اللهم إين أستغفرك وأتوب
إليك إنك أنت الغفور الرحيم ،سبعي مرة ،فإنه من أكثر من هذا القول رزقه اهلل تعاىل ما

( )1بحار األنوار 130/94 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )3بحار األنوار 130/94 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )2بحار األنوار 130/94 :عن الكتاب العتيق الغروي.
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اس َتغ يْف ُروا َر َّب ُك ْم إي َّن ُه ك َ
َان َغ َّف ًارا
متنى من مال وولد ومن خري الدنيا واآلخرة؛ فإنه يقولْ ﴿ :
ٍ
ٍ ي
ي
ي
ي
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا﴾
جي َع ْل َل ُك ْم َجنَّات َو َ ْ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم مدْ َر ًارا َو ُي ْمد ْد ُك ْم بي َأ ْم َوال َو َبنيَ َو َ ْ
ُي ْرس يل َّ
[نوح.)1( ]12-10 :
[احلديث ]3102 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إين أسألك حسن املعيشة،
معيشة أتقوى هبا عىل مجيع حوائجي ،وأتوصل هبا يف احلياة إىل آخريت من غري أن ترتفني
فيها فأطغى ،أو تقرت هبا عيل فأشقى(.)2
[احلديث ]3103 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أوسع عيل من حالل رزقك،
وأفض عيل من سيب فضلك ،نعمة منك سابغة وعطاء غري ممنون ،ثم ال تشغلني عن شكر
نعمتك بإكثار منها تلهيني هبجته ،وتفتني زهرات زهوته ،وال بإقالل عيل منها يقرص بعميل
كده ،ويمأل صدري مهه(.)3
[احلديث ]3104 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم أعطني غنى عن رشار
خلقك ،وبالغا أنال به رضوانك ،وأعوذ بك ـ يا إهلي ـ من رش الدنيا ،ورش ما فيها(.)4
[احلديث ]3105 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم ال جتعل الدنيا عيل سجنا،
وال فراقها عيل حزنا ،أخرجني من فتنتها مرضيا عني ،مقبوال فيها عميل إىل دار احليوان
ومساكن األخيار ،وأبدلني بالدنيا الفانية نعيم الدار الباقية(.)5
[احلديث ]3106 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إين أعوذ بك من أزل الدنيا
وزلزاهلا ،وسطوات شياطينها وسالطينها ونكاهلا ،ومن بغي من بغى عيل فيها(.)6

( )1من ال حيرضه الفقيه ،474/3 :عواِل الآلِل.308/3 :

( )4الكايف.553/2 :

( )2الكايف.553/2 :

( )5الكايف.553/2 :

( )3الكايف.553/2 :

( )6الكايف.553/2 :
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[احلديث ]3107 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لطلب الرزق :اللهم سألت عبادك
قرضا مما تفضلت به عليهم ،وضمنت هلم منه خلفا ،ووعدهتم عليه وعدا حسنا ،فبخلوا
عنك ،فكيف بمن هو دونك إذا سأهلم؟ فالويل ملن كانت حاجته إليهم ،فأعوذ بك يا
سيدي أن تكلني إىل أحد منهم ،فإهنم لو يملكون خزائن رمحتك ألمسكوا خشية اإلنفاق
َان ْ ي
اإلن َْس ُ
بام وصفتهمَ ﴿ :وك َ
ورا﴾ [اإلرساء.)1(]100 :
ان َق ُت ً
[احلديث ]3108 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لطلب الرزق :اللهم اقذف يف قلوب
عبادك حمبتي ،وضمن الساموات واألرض رزقي ،وألق الرعب يف قلوب أعدائك مني،
وآنسني برمحتك ،وأمتم عيل نعمتك واجعلها موصولة بكرامتك إياي ،وأوزعني شكرك،
وأوجب ِل املزيد من لدنك ،وال تنسني ،وال جتعلني من الغافلي ،أحبني وحببني ،وحبب
إِل ما حتب من القول والعمل ،حتى أدخل فيه بلذة وأخرج منه بنشاط ،وأدعوك فيه بنظرك
مني إليه الدرك به ما عندك من فضلك الذي مننت به عىل أوليائك ،وأنال به طاعتك ،إنك
جميب(.)2
قريب ٌ
ٌ
[احلديث ]3109 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لطلب الرزق :رب إنك عودتني
عافيتك ،وغذوتني بنعمتك ،وتغمدتني برمحتك ،تغدو وتروح بفضل ابتدائك ال أعرف
غريها ،ورضيت مني بام أسديت إِل أن أمحدك هبا شكرا مني عليها ،فضعف شكري لقلة
جهدي ،فامنن عيل بحمدك كام ابتدأتني بنعمتك ،فبها تتم الصاحلات ،فال تنزع مني ما
عودتني من رمحتك فأكون من القانطي ،فإنه ال يقنط من رمحتك إالالضالون(.)3

( )1بحار األنوار 298/95 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )3بحار األنوار 298/95 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )2بحار األنوار 298/95 :عن الكتاب العتيق الغروي.
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[احلديث ]3110 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لطلب الرزق :رب إنك قلت:
الس َام يء يرزْ ُق ُك ْم َو َما ُتوعَدُ َ
ون﴾ [الذاريات ،]22 :وقولك احلق ،وأتبعت ذلك منك باليمي
﴿ َو ييف َّ
الس َام يء َو ْاألَ ْر ي
ض إي َّن ُه َحلَ ٌّق يم ْث َل َما َأ َّن ُك ْم َتنْطي ُق َ
ون﴾
ألكون من املوقني ،فقلتَ ﴿ :ف َو َر ِّب َّ
مهتم ـ بعد
[الذاريات ،]23 :فعلمت ذلك علم من مل ينتفع بعلمه حي أصبحت وأمسيت وأنا ٌ
ضامنك ِل وحلفك ِل عليه ـ مها أنساين ذكرك يف هناري ،ونفى عني النوم يف لييل ،فصار
الفقر ممثال بي عيني ومأل قلبي؛ أقول :من أين؟ وإىل أين؟ وكيف أحتال؟ ومن ِل؟ وما
أصنع؟ ومن أين أطلب؟ وأين أذهب؟ ومن يعود عيل؟ ،أخاف شامتة األعداء ،وأكره حزن
األصدقاء ،فقد استحوذ الشيطان عيل إن مل تداركني منك برمحة تلقي هبا يف نفيس الغنى
وأقوى هبا عىل أمر اآلخرة والدنيا ،فارضني يا موالي بوعدك كي أويف بعهدك ،وأوسع
عيل من رزقك ،واجعلني من العاملي بطاعتك ،حتى ألقاك سيدي وأنا من املتقي(.)1
[احلديث ]3111 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لطلب الرزق :اللهم اغفر ِل وأنت
خري الغافرين ،وارمحني وأنت خري الرامحي ،واعف عني وأنت خري العافي ،وارزقني
وأنت خري الرازقي ،وأفضل عيل وأنت خري املفضلي ،وتوفني مسلام وأحلقني بالصاحلي،
وال ختزين يوم القيامة يوم يبعثون ،يوم ال ينفع ٌ
مال وال بنون ،يا وِل املؤمني(.)2
[احلديث ]3112 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لطلب الرزق :اللهم إنه ال علم ِل
بموضع رزقي ،وإنام أطلبه بخطرات ختطر عىل قلبي ،فأجول يف طلبه يف البلدان ،وأنا مما
طالب كاحلريان؛ ال أدري يف سهل أو يف جبل ،أو يف أرض أو يف سامء ،أو يف بحر أو
احاول
ٌ
يف بر ،وعىل يدي من هو ومن قبل من ،وقد علمت أن علم ذلك كله عندك ،وأن أسبابه

( )1بحار األنوار 298/95 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )2بحار األنوار 298/95 :عن الكتاب العتيق الغروي.
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بيدك ،وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برمحتك ،فاجعل رزقك ِل واسعا ،ومطلبه سهال،
غني عن عذايب وأنا إىل رمحتك
ومأخذه قريبا ،وال تعنني بطلب ما مل تقدر ِل فيه رزقا ،فإنك ٌ
فقري ،فجد عيل بفضلك يا موالي إنك ذو فضل عظيم(.)1
ٌ
[احلديث ]3113 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم إنك دعوتني إىل النجاة
فعصيتك ،ودعاين عدوك إىل اهللكة فأجبته ،فكفى مقتا عندك أن أكون لعدوك أحسن طاعة
مني لك ،فوا سوأتاه إذ خلقتني لعبادتك ،ووسعت عيل من رزقك ،فاستعنت به عىل
معصيتك ،وأنفقته يف غري طاعتك ،ثم سألتك الزيادة من فضلك ،فلم يمنعك ما كان مني
أن عدت بحلمك عيل فأوسعت عيل من رزقك ،وآتيتني أكثر ما سألتك ،ومل ينهني حلمك
عني وعلمك يب ،وقدرتك عيل ،وعفوك عني من التعرض ملقتك ،والتامدي يف الغي مني،
كأن الذي تفعله يب أراه حقا واجبا عليك ،فكأن الذي هنيتني عنه أمرتني به ،ولو شئت ما
ترددت إِل بإحسانك ،وال شكرتني بنعمتك عيل ،وال أخرت عقابك عني بام قدمت يداي،
شكور ٌ
فعال ملا تريد(.)2
ولكنك
ٌ
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]3114 :قال اإلمام الباقر :ال تستكثروا شيئا مما تطلبون؛ فام عند اهلل أكثر
مما تقدرون(.)3
[احلديث ]3115 :قال اإلمام الباقر :ال حتقروا صغريا من حوائجكم؛ فإن أحب
املؤمني إىل اهلل تعاىل أسأهلم(.)4

( )1بحار األنوار 298/95 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )3مكارم األخالق.97/2 :

( )2بحار األنوار 132/94 :عن الكتاب العتيق الغروي.

( )4مكارم األخالق.97/2 :
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[احلديث ]3116 :قال اإلمام الباقر :قل :اللهم إين أسألك من كل خري أحاط به
علمك ،وأعوذ بك من كل سوء أحاط به علمك ،اللهم إين أسألك عافيتك يف أموري كلها،
وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة(.)1
ٌ
ثالث مل يسأل اهلل عز وجل بمثلهن ،أن تقول:
[احلديث ]3117 :قال اإلمام الباقر:
اللهم فقهني يف الدين ،وحببني إىل املسلمي ،واجعل ِل لسان صدق يف اآلخرين(.)2
[احلديث ]3118 :قال اإلمام الباقر :إذا أردت أمرا تسأله ربك ،فتوضأ وأحسن
الوضوء ،ثم صل ركعتي ،وعظم اهلل ،وصل عىل النبي  ،وقل بعد التسليم( :اللهم إين
أسألك بأنك ٌ
مقتدر ،وبأنك ما تشاء من أمر يكون ،اللهم
قدير
ٌ
ملك ،وأنك عىل كل يشء ٌ
إين أتوجه إليك بنبيك حممد نبي الرمحة  ،يا حممد يا رسول اهلل ،إين أتوجه بك إىل اهلل
ربك وريب لينجح ِل طلبتي ،اللهم بنبيك أنجح ِل طلبتي بمحمد) ،ثم سل حاجتك(.)3
[احلديث ]3119 :قال اإلمام الباقر :تأخذ املصحف يف الثلث الثاين من شهر
رمضان فتنرشه وتضعه بي يديك ،وتقول( :اللهم إين أسألك بكتابك املنزل وما فيه ،وفيه
اسمك األعظم األكرب وأسامؤك احلسني وما خياف ويرجى أن جتعلني من عتقائك من
النار) ،وتدعو بام بدا لك من حاجة(.)4
[احلديث ]3120 :قال اإلمام الباقر لبعض أصحابه :ادع هبذا الدعاء وأنا ضام ٌن
لك حاجتك عىل اهلل :اللهم أنت وِل نعمتي ،وأنت القادر عىل طلبتي ،قد تعلم حاجتي،
فأسألك بحق حممد وآل حممد ملا قضيتها(.)5

( )1الكايف.578/2 :

( )4الكايف ،629/2 :عدة الداعي :ص .55

( )2األماِل للطوس :ص .303

( )5األماِل للطوس :ص  ،676مكارم األخالق.20/2 :

( )3الكايف ،678/3 :هتذيب األحكام.313/3 :
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أمر ختافه
[احلديث ]3121 :قال اإلمام الباقر لبعض أصحابه :ما لك إذا أتى بك ٌ
أال تتوجه إىل بعض زوايا بيتك ـ يعني القبلة ـ فتصيل ركعتي ،ثم تقول :يا أبرص الناظرين،
ويا أسمع السامعي ،ويا أرسع احلاسبي ،ويا أرحم الرامحي ـ سبعي مرة ـ كلام دعوت هبذه
الكلامت مرة سألت حاجة(.)1
[احلديث ]3122 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :أسألك اللهم الرفاهية يف معيشتي ما
أبقيتني ،معيشة أقوى هبا عىل طاعتك وأبلغ هبا رضوانك ،وأصري هبا إىل دار احليوان غدا،
وال ترزقني رزقا يطغيني ،وال تبتلني بفقر أشقى به مضيقا عيل ،أعطني حظا وافرا يف
آخريت ،ومعاشا واسعا هنيئا مريئا يف دنياي ،وال جتعل الدنيا عيل سجنا ،وال جتعل فراقها
عيل حزنا ،أجرين من فتنتها ،واجعل عميل فيها مقبوال ،وسعيي فيها مشكورا(.)2
[احلديث ]3123 :قال اإلمام الباقر :إذا أردت الولد فقل :اللهم ارزقني ولدا،
ٌ
نقصان ،واجعل عاقبته إىل خري(.)3
واجعله تقيا ،ليس يف خلقه زياد ٌة وال
[احلديث ]3124 :عن ابن أيب عمري عن بعض أصحابه ،قال :شكا األبرش الكلبي
إىل اإلمام الباقر أنه ال يولد له ،فقال له :علمني شيئا ،فقال :استغفر اهلل يف كل يوم ويف كل
ي
اس َتغ يْف ُروا َر َّب ُك ْم إي َّن ُه ك َ
الس َام َء َع َل ْي ُك ْم يمدْ َر ًارا
َان َغ َّف ًارا ُي ْرس يل َّ
ليلة مئة مرة؛ فإن اهلل يقولْ ﴿ :
ٍ
ٍ ي
ي
جي َع ْل َل ُك ْم َأ ْهنَ ًارا﴾ [نوح.)4(]12-10 :
جي َع ْل َل ُك ْم َجنَّات َو َ ْ
َو ُي ْمد ْد ُك ْم بي َأ ْم َوال َو َبنيَ َو َ ْ

( )1الكايف ،556/2 :عدة الداعي :ص .259

( )3الكايف ،10/6 :هتذيب األحكام.411/7 :

( )2الكايف ،587/2 :هتذيب األحكام.76/3 :

( )4الكايف.8/6 :
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[احلديث ]3125 :قال اإلمام الباقر :ادع يف طلب الرزق يف املكتوبة وأنت ساجدٌ :
يا خري املسؤولي ،يا خري املعطي ،ارزقني وارزق عياِل من فضلك الواسع ،فإنك ذو
الفضل العظيم(.)1
[احلديث ]3126 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم أعني عىل الدنيا بالغنى ،وعىل
اآلخرة بالتقوى(.)2
[احلديث ]3127 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقول يف دعائه:
اللهم ألبسني العافية حتى هتنئني املعيشة ،وارزقني من فضلك ما تغنيني به عن سائر
خلقك ،وال أشتغل عن طاعتك ببرش سواك(.)3
[احلديث ]3128 :قال اإلمام الباقر يف دعائه :اللهم أوسع عيل يف رزقي ،وامدد ِل
يف عمري ،واغفر ِل ذنبي ،واجعلني ممن تنترص به لدينك ،وال تستبدل يب غريي(.)4
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]3129 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أوحى إىل موسى بن
عمران أن أخرج عظام يوسف من مرص ،ووعده طلوع القمر ،فأبطأ طلوع القمر عليه،
فسأل عمن يعلم موضعه ،فقيل له :هاهنا عجوزٌ تعلم علمه ،فبعث إليها ،فأيت بعجوز
مقعدة عمياء ،فقال :تعرفي قرب يوسف؟ قالت :نعم ،قال :فأخربيني بموضعه ،قالت :ال
أفعل حتى تعطيني خصاال :تطلق رجيل ،وتعيد إِل برصي ،وترد إِل شبايب ،وجتعلني معك
يف اجلنة ،فكرب ذلك عىل موسى ،فأوحى اهلل عز وجل إليه :إنام تعطي عيل فأعطها ما سألت،

( )1الكايف.551/2 :

( )3قرب اإلسناد :ص .8

( )2نزهة الناظر :ص  ،100كشف الغمة.362/2 :

( )4الكايف.589/2 :
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ففعل ،فدلته عىل قرب يوسف عليه السالم(.)1
[احلديث ]3130 :قال اإلمام الصادق :إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ يعلم ما يريد العبد
إذا دعاه ،ولكنه حيب أن تبث إليه احلوائج ،فإذا دعوت فسم حاجتك(.)2
[احلديث ]3131 :قال اإلمام الصادق :عليكم بالدعاء؛ فإنكم ال تقربون بمثله،
وال ترتكوا صغرية لصغرها أن تدعوا هبا ،إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار(.)3
[احلديث ]3132 :قال اإلمام الصادق :عليكم بالدعاء؛ فإن املسلمي مل يدركوا
نجاح احلوائج عند رهبم بأفضل من الدعاء والرغبة إليه ،والترضع إىل اهلل واملسألة له،
فارغبوا فيام رغبكم اهلل فيه ،وأجيبوا اهلل إىل ما دعاكم إليه؛ لتفلحوا وتنجوا من عذاب
اهلل(.)4
[احلديث ]3133 :قال اإلمام الصادق :كان فيام وعظ اهلل تبارك وتعاىل به عيسى بن
مريم أن قال له :يا عيسى ..إنك تفنى وأنا أبقى ،ومني رزقك وعندي ميقات أجلك ،وإِل
إيابك وعيل حسابك ،فسلني وال تسأل غريي ،فيحسن منك الدعاء ومني اإلجابة(.)5
[احلديث ]3134 :عن مجيل بن دراج ،قال :دخل ٌ
رجل عىل اإلمام الصادق ،فقال
خائف أن يدركني املوت وليس ِل من آنس به
ٌ
له :يا سيدي ،علت سني ومات أقاريب ،وأنا
خري
وأرجع إليه ،فقال له :إن من إخوانك املؤمني من هو أقرب نسبا أو سببا ،وأنسك به ٌ
من أنسك بقريب ،ومع هذا فعليك بالدعاء(.)6

( )1من ال حيرضه الفقيه ،193/1 :اخلصال :ص .205

( )4الكايف.6/8 :

( )2الكايف.676/2 :

( )5األماِل للصدوق :ص  606ـ  ،608الكايف 131/8 :ـ .133

( )3الكايف ،667/2 :األماِل للمفيد :ص .20

( )6فالح السائل :ص .303
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[احلديث ]3135 :قال اإلمام الصادق :إن من أمجع الدعاء أن يقول العبد
االستغفار(.)1
[احلديث ]3136 :قال اإلمام الصادق :إن من أوجز الدعاء وأبلغه أن يقول :يا اهلل
الذي ليس كمثله يش ٌء ،صل عىل حممد وأهل بيته ،وافعل يب كذا وكذا(.)2
[احلديث ]3137 :قال اإلمام الصادق :اللهم أنت األول فليس قبلك يش ٌء ،وأنت
اآلخر فليس بعدك يش ٌء ،وأنت الظاهر فليس فوقك يش ٌء ،وأنت الباطن فليس دونك
يش ٌء ،وأنت العزيز احلكيم ،اللهم صل عىل حممد وآل حممد ،وأدخلني يف كل خري أدخلت
فيه حممدا وآل حممد ،وأخرجني من كل سوء أخرجت منه حممدا وآل حممد ،والسالم عليهم
ورمحة اهلل وبركاته(.)3
[احلديث ]3138 :قيل لإلمام الصادق :علمني دعاء جامعا ،فقال :قل :اللهم إين
أسألك صرب الشاكرين لك ،وعمل اخلائفي منك ،ويقي العابدين لك ،اللهم أنت العيل
العظيم ،وأنا عبدك البائس الفقري ،وأنت الغني احلميد ،وأنا العبد الذليل ..اللهم صل عىل
حممد وآل حممد ،وامنن بغناك عىل فقري ،وبحلمك عىل جهيل ،وبقوتك عىل ضعفي ،يا
قوي يا عزيز ،اللهم صل عىل حممد وآل حممد ،األوصياء املرضيي ،واكفني ما أمهني من
أمر الدنيا واآلخرة ،يا أرحم الرامحي(.)4
[احلديث ]3139 :قال اإلمام الصادق يف دعائهَ ﴿ :ر َّبنَا آتينَا ييف الده ْن َيا َح َسنَ ًة َو ييف
ي
ي ي
خوف عليهم وال هم
ٌ
اب الن يَّار﴾ [البقرة ]201 :واجعلنا من الذين ال
ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
حيزنون ،واجعلني من الذين صربوا وعىل رهبم يتوكلون ،وثبتني بالقول الثابت يف احلياة

( )1الدعوات :ص .49

( )3هتذيب األحكام ،71/3 :مصباح املتهجد :ص .542

( )2الدعوات :ص .45

( )4اإلقبال ،210/3 :مصباح املتهجد :ص .802
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الدنيا ويف اآلخرة ،وبارك ِل يف املحيا واملامت ،واملوقف والنشور ،واحلساب وامليزان،
وأهوال يوم القيامة ،وسلمني عىل الرصاط ،وأجزين عليه ،وارزقني علام نافعا ،ويقينا
صادقا ،وتقى وبرا وورعا وخوفا منك ،وفرقا يبلغني منك زلفى ،وال يباعدين عنك،
وأحببني وال تبغضني ،وتولني وال ختذلني ،وأعطني من مجيع خري الدنيا واآلخرة ما علمت
منه وما مل أعلم ،وأجرين من السوء كله بحذافريه ،ما علمت منه وما مل أعلم(.)1
[احلديث ]3140 :قال اإلمام الصادق يف قول اهلل عز وجلَ ﴿ :ر َّبنَا آتينَا ييف الده ْن َيا
ي
ي ي
اب الن ي
َّار﴾ [البقرة :]201 :رضوان اهلل واجلنة يف اآلخرة،
َح َسنَ ًة َو ييف ْاآلخ َرة َح َسنَ ًة َوقنَا ع ََذ َ
والسعة يف الرزق واملعاش ،وحسن اخللق يف الدنيا(.)2
[احلديث ]3141 :قال اإلمام الصادق :أكثروا من أن تقولوا :ربنا ال تزغ قلوبنا بعد
إذ هديتنا وال تأمنوا الزيغ(.)3
[احلديث ]3142 :قال اإلمام الصادق :إذا أردت حاجة فصل ركعتي ،وصل عىل
حممد وآل حممد ،وسل تعطه(.)4
[احلديث ]3143 :قال اإلمام الصادق :إذا كانت لك حاج ٌة ،فتوضأ وصل ركعتي،
ثم أمحد اهلل وأثن عليه ،واذكر من آالئه ،ثم ادع جتب بام حتب(.)5
[احلديث ]3144 :قال اإلمام الصادق :إذا كانت لك حاج ٌة فاقرأ املثاين وسورة
الر ْمح يَن
أخرى ،وصل ركعتي ،وادع اهلل ،قيل :وما املثاين؟ ..قال :فاحتة الكتاب؛ ﴿بي ْس يم اهللَّي َّ
الر يحي يم ْ
احلَ ْمدُ هللَّي َر ِّب ا ْل َعاملَييَ ﴾ [الفاحتة.)6(]2-1 :
َّ

( )1الكايف.583/2 :

( )4الكايف.679/3 :

( )2الكايف ،71/5 :هتذيب األحكام.327/6 :

( )5الكايف.679/3 :

( )3تفسري العيايش.164/1 :

( )6تفسري العيايش.21/1 :
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[احلديث ]3145 :قال اإلمام الصادق :من توضأ فأحسن الوضوء ،وصىل ركعتي
فأتم ركوعهام وسجودمها ،ثم جلس فأثنى عىل اهلل عز وجل ،وصىل عىل رسول اهلل  ،ثم
سأل اهلل حاجته ،فقد طلب اخلري يف مظانه ،ومن طلب اخلري يف مظانه مل خيب(.)1
[احلديث ]3146 :قال اإلمام الصادق :من كان له إىل اهلل حاج ٌة يريد قضاءها،
فليصل أربع ركعات بفاحتة الكتاب واألنعام ،فليقل يف صالته إذا فرغ من القراءة( :يا كريم
يا كريم يا كريم ،يا عظيم يا عظيم يا عظيم ،يا أعظم من كل عظيم ،يا سميع الدعاء ،يا من
ال تغريه األيام واللياِل ،صل عىل حممد وآل حممد ،وارحم ضعفي وفقري وفاقتي
ومسكنتي ،فإنك أعلم هبا مني ،وأنت أعلم بحاجتي ،يا من رحم الشيخ يعقوب حي رد
عليه يوسف قرة عينه ،يا من رحم أيوب بعد حلول بالئه ،يا من رحم حممدا ،ومن اليتم
آواه ،ونرصه عىل جبابرة قريش وطواغيتها ،وأمكنه منهم ،يا مغيث يا مغيث يا مغيث)،
تقوله مرارا ،فوالذي نفيس بيده لو دعوت هبا بعدما تصيل هذه الصالة يف دبر هذه السورة،
ثم سألت مجيع حوائجك ما بخل عليك ،وألعطاك ذلك إن شاء اهلل(.)2
[احلديث ]3147 :قال اإلمام الصادق ألصحابه :من كانت له إىل اهلل تعاىل حاج ٌة،
فليقصد إىل مسجد الكوفة وليسبغ وضوءه ،ويصيل يف املسجد ركعتي ،يقرأ يف كل واحدة
منهام فاحتة الكتاب وسبع سور معها ،وهن :املعوذتان ،و(قل هو اهلل أحدٌ ) ،و(قل يا أُّيا
الكافرون) ،و(إذا جاء نرص اهلل) ،و(سبح اسم ربك األعىل) ،و(إنا أنزلناه يف ليلة القدر)
فإذا فرغ من الركعتي وتشهد وسلم ،سأل اهلل حاجته فإهنا تقىض بعون اهلل ،إن شاء اهلل(.)3
[احلديث ]3148 :عن احللبي ،قال :شكا ٌ
رجل إىل اإلمام الصادق الفاقة واحلرفة

( )1الكايف ،678/3 :هتذيب األحكام.313/3 :

( )3األماِل للطوس :ص  616وص .736

( )2تفسري العيايش.353/1 :
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يف التجارة بعد يسار قد كان فيه ،ما يتوجه يف حاجة إال ضاقت عليه املعيشة ،فأمره أن يأيت
مقام رسول اهلل  بي القرب واملنرب ،فيصيل ركعتي ،ويقول مائة مرة :اللهم إين أسألك
بقوتك وقدرتك وبعزتك وما أحاط به علمك ،أن تيرس ِل من التجارة أوسعها رزقا،
وأعمها فضال ،وخريها عاقبة ،قال الرجل :ففعلت ما أمرين به ،فام توجهت بعد ذلك يف
وجه إال رزقني اهلل(.)1
[احلديث ]3149 :قال اإلمام الصادق :من قال( :يا اهلل يا اهلل) عرش مرات ،قيل له:
لبيك ،ما حاجتك؟(.)2
[احلديث ]3150 :قال اإلمام الصادق يويص بعض أصحابه :قل :اللهم إين أسألك
بجاللك ومجالك وكرمك ،أن تفعل يب كذا وكذا(.)3
[احلديث ]3151 :قال اإلمام الصادق يف دعائه :يا من ال حتجبه سام ٌء عن سامء ،وال
رت عن كن ،وال ٌ
بحر
أرض عن أرض ،وال
ٌ
ٌ
جبل عام يف أصله ،وال ٌ
جنب عن قلب ،وال س ٌ
عام يف قعره ،يا من ال تشتبه عليه األصوات ،وال تغلبه كثرة احلاجات ،وال يربمه إحلاح
امللحي ،صل عىل حممد وآل حممد ..ثم سل حاجتك(.)4
[احلديث ]3152 :قيل لإلمام الصادق :علمني دعاء أدعو به ،فقال :نعم ،قل :يا
من أرجوه لكل خري ،ويا من آمن سخطه عند كل عثرة ،ويا من يعطي بالقليل الكثري ،يا
من أعطى من سأله حتننا منه ورمحة ،يا من أعطى من مل يسأله ومل يعرفه ،صل عىل حممد وآل

( )1الكايف ،673/3 :هتذيب األحكام.311/3 :

( )3الكايف.579/2 :

( )2الكايف.519/2 :

( )4قرب اإلسناد :ص .6
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حممد ،وأعطني بمسألتي من مجيع خري الدنيا ومجيع خري اآلخرة ،فإنه غري منقوص ما
أعطيتني ،وزدين من سعة فضلك يا كريم(.)1
[احلديث ]3153 :قيل لإلمام الصادق :ال يولد ِل ،فقال :استغفر ربك يف السحر
مئة مرة ،فإن نسيته فاقضه(.)2
[احلديث ]3154 :قيل لإلمام الصادق :جعلت فداك مل أرزق ولدا ،فقال له :إذا
رجعت إىل بالدك وأردت أن تأيت أهلك فاقرأ إذا أردت ذلك﴿ :و َذا الن ي
هون إي ْذ َذ َهب مغ ي
َاض ًبا
َ
َ ُ
َف َظن َأ ْن َلن َن ْق يدر َع َلي يه َفنَادى ييف ال هظ ُلام ي
ْت ُس ْب َحان ََك إي ِّين ُكن ُْت يم َن ال َّظاملييَ
ت َأ ْن َال إي َل َه إي َّال َأن َ
َ
ْ َ ْ
َّ
َ
است ََج ْبنَا َل ُه َون ََّج ْينَا ُه يم َن ا ْلغ َِّم َوك ََذلي َك ُنن يْجي املُْؤْ يمنييَ َوزَ ك يَر َّيا إي ْذ نَا َدى َر َّب ُه َر ِّب َال ت ََذ ْر يين َف ْر ًدا
َف ْ
ي
حي َيى َو َأ ْص َل ْحنَا َل ُه زَ ْو َج ُه إي َّهنُ ْم كَا ُنوا ُي َس يار ُع َ
ون ييف
َو َأن َ
است ََج ْبنَا َل ُه َو َو َه ْبنَا َل ُه َ ْ
ْت َخ ْ ُري ا ْل َو يارثيَ َف ْ
ات ويدْ ُعو َننَا ر َغبا ور َهبا وكَا ُنوا َلنَا َخ ي
ي
اش يعيَ ﴾ [األنبياء ،]90-87 :فإنك سرتزق ولدا إن
َ ً ََ ً َ
اخل ْ َري َ َ
َْ
شاء اهلل(.)3
[احلديث ]3155 :قال اإلمام الصادق :إذا أبطأ عىل أحدكم الولد فليقل :اللهم ال
تذرين فردا وأنت خري الوارثي ،وحيدا وحشا فيقرص شكري عن تفكري ،بل هب ِل عاقبة
صدق ذكورا وإناثا ،آنس هبم من الوحشة ،وأسكن إليهم من الوحدة ،وأشكرك عند متام
النعمة ،يا وهاب يا عظيم يا معظم ،ثم أعطني يف كل عافية شكرا ،حتى تبلغني منها
رضوانك ،يف صدق احلديث وأداء األمانة ووفاء بالعهد(.)4

( )1الكايف ،84/2 :رجال الكِش.667/2 :

( )3الكايف.10/6 :

( )2الكايف.9/6 :

( )4الكايف.7/6 :
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[احلديث ]3156 :قيل لإلمام الصادق :إين من أهل بيت قد انقرضوا وليس ِل
ولدٌ  ،قال :ادع وأنت ساجدٌ  :رب هب ِل من لدنك وليا يرثني ،رب هب ِل من لدنك ذرية
طيبة إنك سميع الدعاء ،رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثي(.)1
[احلديث ]3157 :قال اإلمام الصادق :من أراد أن حيبل له فليصل ركعتي بعد
اجلمعة ،يطيل فيهام الركوع والسجود ،ثم يقول :اللهم إين أسألك بام سألك به زكريا عليه
السالم ،يا رب ال تذرين فردا وأنت خري الوارثي ،اللهم هب ِل من لدنك ذرية طيبة ،إنك
سميع الدعاء ،اللهم باسمك استحللتها ،ويف أمانتك أخذهتا ،فإن قضيت ِل يف رمحها ولدا
فاجعله غالما مباركا زكيا ،وال جتعل للشيطان فيه رشكا وال نصيبا(.)2
[احلديث ]3158 :عن عبد اهلل بن سنان ،قال :شكوت إىل اإلمام الصادق ،فقال:
أال اعلمك شيئا إذا قلته قىض اهلل دينك ،وأنعشك وأنعش حالك؟ فقلت :ما أحوجني إىل
ذلك ،قال :قل يف دبر صالة الفجر :توكلت عىل احلي الذي ال يموت ،و﴿ ْ
احلَ ْمدُ هللَّي ا َّل يذي
َمل يت ي
َّخ ْذ َو َلدً ا َو َمل َي ُك ْن َل ُه َ ي
يك ييف املُْ ْل يك َو َمل ْ َي ُك ْن َل ُه َو ي ٌِّل يم َن ه
رش ٌ
ريا﴾ [اإلرساء:
َْ
الذ ِّل َوك ِّ ْ
َرب ُه َتكْبي ً
ْ
 ،]111اللهم إين أعوذ بك من البؤس والفقر ،ومن غلبة الدين والسقم ،وأسألك أن تعينني
عىل أداء حقك إليك وإىل الناس(.)3
[احلديث ]3159 :عن الوليد بن صبيح ،قال :شكوت إىل اإلمام الصادق دينا ِل
عىل أناس ،فقال :قل :اللهم حلظة من حلظاتك تيرس عىل غرمائي هبا القضاء ،وتيرس ِل هبا
قدير(.)4
االقتضاء ،إنك عىل كل يشء ٌ

( )1الكايف ،8/6 :مكارم األخالق.482/1 :

( )3تفسري العيايش.320/2 :

( )2الكايف ،8/6 :هتذيب األحكام.315/3 :

( )4الكايف ،554/2 :فقه الرضا :ص .399
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[احلديث ]3160 :عن أيب بصري ،قال :شكوت إىل اإلمام الصادق احلاجة وسألته
أن يعلمني دعاء يف طلب الرزق ،فعلمني دعاء ما احتجت منذ دعوت به ،قال :قل يف دبر
صالة الليل وأنت ساجدٌ  :يا خري مدعو ،ويا خري مسؤول ،ويا أوسع من أعطى ،ويا خري
مرجتى ،ارزقني وأوسع عيل من رزقك ،وسبب ِل رزقا من قبلك ،إنك عىل كل يشء
قدير(.)1
ٌ
[احلديث ]3161 :عن معاوية بن عامر ،قال :سألت اإلمام الصادق أن يعلمني
دعاء للرزق ،فعلمني دعاء ما رأيت أجلب منه للرزق ،قال :قل :اللهم ارزقني من فضلك
الواسع احلالل الطيب ،رزقا واسعا حالال طيبا بالغا للدنيا واآلخرة ،صبا صبا ،هنيئا
مريئا ،من غري كد وال من من أحد من خلقك إالسعة من فضلك الواسع ،فإنك قلت:
اس َأ ُلوا اهللََّ يم ْن َف ْضلي يه ﴾ [النساء ،]32 :فمن فضلك أسأل ،ومن عطيتك أسأل ،ومن يدك
﴿ َو ْ
املألى أسأل(.)2
[احلديث ]3162 :عن أيب بصري ،قال :قلت لإلمام الصادق :لقد استبطأت الرزق،
فغضب ،ثم قال ِل :قل :اللهم إنك تكفلت برزقي ورزق كل دابة ،يا خري مدعو ،ويا خري
من أعطى ،ويا خري من سئل ،ويا أفضل مرجتى ،افعل يب كذا وكذا(.)3
[احلديث ]3163 :قال اإلمام الصادق يف دعائه يف طلب الرزق :اللهم إن كان
رزقي يف السامء فأنزله ،وإن كان يف األرض فأظهره ،وإن كان بعيدا فقربه ،وإن كان قريبا
فأعطنيه ،وإن كان قد أعطيتنيه فبارك ِل فيه وجنبني عليه املعايص والردى(.)4

( )1الكايف ،551/2 :مصباح املتهجد :ص .147

( )3الكايف 551/2 :وص .553

( )2الكايف ،550/2 :هتذيب األحكام.69/6 :

( )4مكارم األخالق ،150/2 :املجتنى :ص .72
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[احلديث ]3164 :قال اإلمام الصادق :تقول إذا طلع الفجر :احلمد هلل فالق
اإلصباح ،سبحان اهلل رب املساء والصباح ،اللهم صبح آل حممد بربكة وعافية ورسور وقرة
عي ،اللهم إنك تنزل بالليل والنهار ما تشاء ،فأنزل عيل وعىل أهل بيتي من بركة الساموات
واألرض ،رزقا حالال طيبا واسعا تغنيني به عن مجيع خلقك(.)1
[احلديث ]3165 :عن مسعدة ،قال :سمعت اإلمام الصادق يميل عىل بعض التجار
من أهل الكوفة يف طلب الرزق ،فقال له :صل ركعتي متى شئت ،فإذا فرغت من التشهد
فقل :توجهت بحول اهلل وقوته بال حول مني وال قوة ولكن بحولك يا رب وقوتك ،أبرأ
إليك من احلول والقوة إالما قويتني ،اللهم إين أسألك بركة هذا اليوم ،وأسألك بركة أهله،
وأسألك أن ترزقني من فضلك رزقا واسعا ،حالال طيبا مباركا ،تسوقه إِل يف عافية بحولك
خافض يف عافية ..تقول ذلك ثالث مرات(.)2
وقوتك ،وأنا
ٌ
[احلديث ]3166 :عن احللبي ،قال :شكا ٌ
رجل إىل اإلمام الصادق الفاقة واحلرفة
يف التجارة بعد يسار قد كان فيه؛ ما يتوجه يف حاجة إالضاقت عليه املعيشة ،فأمره أن يأيت
مقام رسول اهلل  بي القرب واملنرب ،فيصيل ركعتي ،ويقول مئة مرة :اللهم إين أسألك
بقوتك ،وقدرتك ،وبعزتك ،وما أحاط به علمك ،أن تيرس ِل من التجارة أوسعها رزقا،
وأعمها فضال ،وخريها عاقبة ..قال الرجل :ففعلت ما أمرين به ،فام توجهت بعد ذلك يف
وجه إالرزقني اهلل(.)3
[احلديث ]3167 :عن ابن الطيار ،قال :قلت لإلمام الصادق :إنه كان يف يدي يش ٌء
حانوت يف السوق؟ قلت :نعم ،وقد تركته ،فقال:
تفرق وضقت ضيقا شديدا ،فقال :ألك
ٌ

( )1من ال حيرضه الفقيه.501/1 :

( )3الكايف ،473/3 :هتذيب األحكام.311/3 :

( )2قرب اإلسناد :ص  ،3بحار األنوار.342/91 :
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إذا رجعت إىل الكوفة فاقعد يف حانوتك واكنسه ،فإذا أردت أن خترج إىل سوقك فصل
ركعتي أو أربع ركعات ثم قل يف دبر صالتك :توجهت بال حول مني وال قوة ،ولكن
بحولك وقوتك ،أبرأ إليك من احلول والقوة إال بك ،فأنت حوِل ومنك قويت ،اللهم
فارزقني من فضلك الواسع رزقا كثريا طيبا وأنا
خافض يف عافيتك ،فإنه ال يملكها أحدٌ
ٌ
غريك ..ففعلت ذلك ..فام زلت آخذ عدال عدال فأبيعه ،وآخذ فضله وأرد عليه من رأس
املال؛ حتى ركبت الدواب ،وبنيت الدور(.)1
[احلديث ]3168 :قال اإلمام الصادق :ال ترتكوا ركعتي بعد عشاء اآلخرة فإهنا
جملب ٌة للرزق؛ تقرأ يف األوىل :احلمد ،وآية الكرس ،و(قل يا أُّيا الكافرون) ،ويف الثانية:
احلمد وثالث عرشة مرة (قل هو اهلل أحدٌ ) ،فإذا سلمت فارفع يديك وقل :اللهم إين
أسألك يا من ال تراه العيون ،وال ختالطه الظنون ،وال يصفه الواصفون ،يا من ال تغريه
الدهور ،وال تبليه األزمنة وال حتيله األمور ،يا من ال يذوق املوت وال خياف الفوت ،يا من
ال ترضه الذنوب وال تنقصه املغفرة ،صل عىل حممد وآله وهب ِل ما ال ينقصك ،واغفر ِل
ما ال يرضك ،وافعل يب كذا وكذا ..وتسأل حاجتك ،ومن صالها بنى اهلل له بيتا يف اجلنة(.)2
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]3169 :قيل لإلمام الكاظم :علمني دعاء جامعا للدنيا واآلخرة وأوجز،
فقال :قل يف دبر الفجر إىل أن تطلع الشمس :سبحان اهلل العظيم وبحمده ،أستغفر اهلل
وأسأله من فضله(.)3

( )1الكايف ،474/3 :هتذيب األحكام.312/3 :

( )3الكايف ،550/2 :من ال حيرضه الفقيه.328/1 :

( )2فالح السائل :ص  ،453مصباح املتهجد :ص .119
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[احلديث ]3170 :قيل لإلمام الكاظم :إن رأيت يا سيدي أن تعلمني دعاء أدعو به
يف دبر صلوايت جيمع اهلل ِل به خري الدنيا واآلخرة ،فقال :تقول :أعوذ بوجهك الكريم،
وعزتك التي ال ترام ،وقدرتك التي ال يمتنع منها يش ٌء ،من رش الدنيا واآلخرة ،ومن رش
األوجاع كلها(.)1
[احلديث ]3171 :سئل اإلمام الكاظم عن دعاء جامع ،فقال :قل :اللهم إين
أسألك بوجهك الكريم ،واسمك العظيم ،وبعزتك التي ال ترام ،وبقدرتك التي ال يمتنع
منها يش ٌء ،أن تفعل يب كذا وكذا(.)2
[احلديث ]3172 :سئل اإلمام الكاظم عن دعاء جامع ،فقال :قل :يا من عال فقهر،
قدير ،صل عىل حممد
وبطن فخرب ،يا من ملك فقدر ،ويا من حييي املوتى وهو عىل كل يشء ٌ
وآل حممد ،وافعل يب كذا وكذا ..ثم قل :يا ال إله إال اهلل ارمحني ،بحق ال إله إال اهلل
ارمحني(.)3
[احلديث ]3173 :سئل اإلمام الكاظم عن دعاء جامع ،فقال :قل :اللهم ادفع عني
بحولك وقوتك ،اللهم إين أسألك يف يومي هذا وشهري هذا وعامي هذا بركاتك فيها،
وما ينزل فيها من عقوبة أو مكروه أو بالء ،فارصفه عني وعن ولدي بحولك وقوتك ،إنك
قدير ،اللهم إين أعوذ بك من زوال نعمتك وحتويل عافيتك ،ومن فجأة
عىل كل يشء ٌ
نقمتك ،ومن رش كتاب قد سبق ،اللهم إين أعوذ بك من رش نفيس ،ومن رش كل دابة أنت
ٌ
قدير ،وإن اهلل قد أحاط بكل يشء علام ،وأحىص كل يشء
آخذ بناصيتها ،إنك عىل كل يشء ٌ
عددا(.)4

( )1الكايف.346/3 :

( )3الكايف.561/2 :

( )2الكايف.561/2 :

( )4الكايف.561/2 :
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[احلديث ]3174 :قال اإلمام الكاظم يويص بعض أصحابه :أكثر من أن تقول:
(اللهم ال جتعلني من املعارين وال خترجني من التقصري) ،قيل :أما املعارون فقد عرفت أن
الرجل يعار الدين ،ثم خيرج منه ،فام معنى :ال خترجني من التقصري؟ فقال :كل عمل تريد
به اهلل عز وجل فكن فيه مقرصا عند نفسك ،فإن الناس كلهم يف أعامهلم فيام بينهم وبي اهلل
مقرصون إالمن عصمه اهلل عز وجل(.)1
[احلديث ]3175 :قال اإلمام الكاظم لبعض أصحابه :إذا كان لك إىل اهلل عز وجل
حاج ٌة ،فقل( :اللهم إين أسألك بحق حممد وعيل ،فإن هلام عندك شأنا من الشأن وقدرا من
القدر ،فبحق ذلك الشأن وبحق ذلك القدر ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن تفعل يب
ٌ
كذا وكذا) ،فإنه إذا كان يوم القيامة مل يبق ٌ
مرسل وال مؤم ٌن ممتح ٌن،
نبي
ملك
ٌ
مقرب وال ٌ
إال وهو حيتاج إليهام يف ذلك اليوم(.)2
[احلديث ]3176 :قال اإلمام الكاظم يف دعائه يف الرزق :يا اهلل يا اهلل يا اهلل ،أسألك
عظيم ،أن تصيل عىل حممد وآل حممد ،وأن ترزقني العمل بام علمتني
بحق من حقه عليك
ٌ
من معرفة حقك ،وأن تبسط عيل ما حظرت من رزقك(.)3
[احلديث ]3177 :قيل لإلمام الكاظم :إين ال أتوجه يف حاجة فتقىض ِل ،فقال له:
قل يف آخر دعائك من صالة الفجر( :سبحان اهلل العظيم ،أستغفر اهلل وأسأله من فضله)
عرش مرات(.)4
ما روي عن اإلمام الرضا:

( )1الكايف 73/2 :وص .579

( )3الكايف.553/2 :

( )2الكايف ،562/2 :عدة الداعي :ص .52

( )4الكايف ،315/5 :عدة الداعي :ص .251
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[احلديث ]3178 :قال اإلمام الرضا يف دعائه :يا من دلني عىل نفسه ،وذلل قلبي
بتصديقه ،أسألك األمن واإليامن يف الدنيا واآلخرة(.)1
[احلديث ]3179 :قيل لإلمام الرضا :علمني دعاء لقضاء احلوائج ،فقال :إذا كانت
لك حاج ٌة إىل اهلل عز وجل مهم ٌة ،فاغتسل والبس أنظف ثيابك وشم شيئا من الطيب ،ثم
ابرز حتت السامء فصل ركعتي ،تفتتح الصالة فتقرأ (فاحتة الكتاب) و(قل هو اهلل أحدٌ )
مخس عرشة مرة ،ثم تركع فتقرأ مخس عرشة مرة ،ثم تتمها عىل مثال صالة التسبيح ،غري أن
القراءة مخس عرشة مرة ،فإذا سلمت فاقرأها مخس عرشة مرة ،ثم تسجد فتقول يف
سجودك( :اللهم إن كل معبود من لدن عرشك إىل قرار أرضك فهو ٌ
باطل سواك؛ فإنك
أنت اهلل احلق املبي ،اقض ِل حاجة كذا وكذا ،الساعة الساعة) ،وتلح فيام أردت(.)2
ما روي عن سائر األئمة:
[احلديث ]3180 :قال اإلمام اهلادي عند زيارة أئمة اهلدى :أشهد اهلل وأشهدكم
متقرب بكم إليه ،ومقدمكم أمام طلبتي
مستشفع إىل اهلل بكم،
أين مؤم ٌن بكم وبام آمنتم به..
ٌ
ٌ
وحوائجي وإراديت يف كل أحواِل وأموري ،اللهم إين لو وجدت شفعاء أقرب إليك من
حممد وأهل بيته األخيار ،األئمة األبرار ،جلعلتهم شفعائي ،فبحقهم الذي أوجبت هلم
عليك ،أسألك أن تدخلني يف مجلة العارفي هبم وبحقهم ،ويف زمرة املرحومي بشفاعتهم،
إنك أرحم الرامحي(.)3
[احلديث ]3181 :عن أيب هاشم اجلعفري ،قال :كتب إليه اإلمام العسكري بعض
مواليه يسأله أن يعلمه دعاء فكتب إليه أن ادع هبذا الدعاء :يا أسمع السامعي ،ويا أبرص

( )1الكايف.579/2 :

( )3هتذيب األحكام ،98/6 :من ال حيرضه الفقيه.616/2 :

( )2الكايف ،677/3 :هتذيب األحكام 186/3 :و.117/1
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املبرصين ،ويا عز الناظرين ،ويا أرسع احلاسبي ،ويا أرحم الرامحي ،ويا أحكم احلاكمي،
صل عىل حممد وآل حممد ،وأوسع ِل يف رزقي ،ومد ِل يف عمري ،وامنن عيل برمحتك،
واجعلني ممن تنترص به لدينك وال تستبدل يب غريي ..قال أبو هاشم :فقلت يف نفيس :اللهم
اجعلني يف حزبك ويف زمرتك ..فأقبل عيل أبو حممد فقال :أنت يف حزبه ويف زمرته إذ كنت
باهلل مؤمنا ،ولرسوله مصدقا ،وألوليائه عارفا ،وهلم تابعا ،فأبرش ثم أبرش(.)1

( )1كشف الغمة ،211/3 :إعالم الورى.142/2 :
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معراج الوالء والرباء
املعراج الثاين عرش من معارج الذكر والدعاء [معراج الوالء والرباء] ،وإىل هذا
ي
يم َوا َّل يذي َن َم َع ُه إي ْذ َقا ُلوا
املعراج اإلشارة بقوله تعاىلَ ﴿ :قدْ كَان ْ
َت َل ُك ْم ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ييف إي ْب َراه َ
ون يمن د ي
ي
ي
ي ي
ون اهللَّي َك َف ْرنَا بي ُك ْم َو َبدَ ا َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ُم ا ْل َعدَ َاو ُة
ل َق ْوم يه ْم إينَّا ُب َرآ ُء منْ ُك ْم َوممَّا َت ْع ُبدُ َ ْ ُ

اهيم يألَبي ي
ي
ي
يه َألَ ْس َتغ يْف َر َّن َل َك َو َما َأ ْملي ُك َل َك
َوا ْل َبغ َْضا ُء َأ َبدً ا َحتَّى ُتؤْ منُوا بياهللَّي َو ْحدَ ُه إي َّال َق ْو َل إي ْب َر َ
يمن اهللَّي يمن َ ٍ
جت َع ْلنَا في ْتنَ ًة لي َّل يذي َن َك َف ُروا
يشء َر َّبنَا َع َل ْي َك ت ََو َّك ْلنَا َوإي َل ْي َك َأ َن ْبنَا َوإي َل ْي َك املَْ يص ُري َر َّبنَا َال َ ْ
َ
ْ ْ
ْت ا ْلع يزيزُ ْ ي
ي
َان َل ُك ْم في ي
يه ْم ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ملَي ْن ك َ
يم َل َقدْ ك َ
َان َي ْر ُجو اهللََّ
َواغْف ْر َلنَا َر َّبنَا إين ََّك َأن َ َ
احلَك ُ
وا ْليوم ْاآل يخر ومن يتَو َّل َفإي َّن اهللََّ ُهو ا ْلغَنيي ْ ي
احلميدُ ﴾ [املمتحنة]6-4 :
َ
َ َ َ ْ َ َ
ه َ
َ َْ َ
وقد وضعنا فيه األحاديث الواردة يف الدعاء املرتبط بالغري ،سواء كان دعاء هلم ،أو
دعاء عليهم ،باعتبار الدعاء يمثل الوالء والرباء؛ فال يليق أن يشمل الدعاء للظلمة
واملعتدين ،ذلك أنه يشجع عىل ترصفاهتم املشينة ،باإلضافة إىل أنه يتعارض مع حكمة اهلل
تعاىل وعدالته ،بل يف الدعاء هلم معارضة وحمادة للمظلومي واملستضعفي الذين ال جيدون
إال الدعاء عىل من ظلمهم واعتدى عليهم.
وقد اشتمل الفصل بحسب ما يبدو من العنوان عىل مبحثي ،مها:
أوال ـ ما ورد حول الوالء والدعاء للمؤمني
ثانيا ـ ما ورد حول الرباء والدعاء عىل املعتدين
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أوال ـ ما ورد حول الوالء والدعاء للمؤمني
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول
[الوالء والدعاء للمؤمني] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات الدالة
عىل إمكانية الدعاء للغري ،وعدم االقتصار عىل الدعاء للنفس ،بل اعتبار ذلك من عالمات
الصاحلي ،كام قال تعاىل عن عباد الرمحن ،ودعائهم ألهليهمَ ﴿ :وا َّل يذي َن َي ُقو ُل َ
ب
ون َر َّبنَا َه ْ
ي ي
َلنَا يم ْن َأزْ َو ي
اجنَا َو ُذ ِّر َّياتينَا ُق َّر َة َأع ُ ٍ
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّقيَ إي َما ًما﴾ [الفرقان]74 :
ْي َو ْ
اهيم ا ْل َقو ي
ي
اعدَ يم َن
وقوله عن إبراهيم عليه السالم ودعائه لذريتهَ ﴿ :وإي ْذ َي ْر َف ُع إي ْب َر ُ َ
ي
ي
ي
ْت الس يم ُ ي
اج َع ْلنَا ُم ْسلي َم ْ ي
ي َل َك َو يم ْن
يم َر َّبنَا َو ْ
يع ا ْل َعل ُ
ا ْل َب ْيت َوإي ْس َامع ُيل َر َّبنَا َت َق َّب ْل منَّا إين ََّك َأن َ َّ
ْت التَّواب ي
ي
ي
يم َر َّبنَا َوا ْب َع ْث في ي
يه ْم
ُذ ِّر َّيتنَا ُأ َّم ًة ُم ْسلي َم ًة َل َك َو َأ يرنَا َمنَاس َكنَا َو ُت ْ
الرح ُ
ب َع َل ْينَا إين ََّك َأن َ َّ ُ َّ
وال يمنْهم ي ْت ُلو َع َلي يهم آياتي َك ويع ِّلمهم ا ْلكيتَاب و ْي
احلك َْم َة َو ُيزَ ك ي
َر ُس ً
ْت ا ْل َع يزيزُ
ِّيه ْم إين ََّك َأن َ
َ َ
ْ ْ َ
ُ ْ َ
ََُ ُُ ُ
ي

يم﴾ [البقرة]129-127 :
احلك ُ
َْ

ي
ي
اجنُ ْبنيي َو َبني َّي َأ ْن َن ْع ُبدَ ْاألَ ْصنَا َم
اج َع ْل َه َذا ا ْل َب َلدَ آمنًا َو ْ
يم َر ِّب ْ
وقولهَ ﴿ :وإي ْذ َق َال إي ْب َراه ُ
ي
ي
ي
َر ِّب إي َّهنُ َّن َأ ْض َل ْل َن كَثي ًريا يم َن الن ي
يم َر َّبنَا
َّاس َف َم ْن تَبي َعني َف يإ َّن ُه منِّي َو َم ْن ع َ
ور َرح ٌ
َص ياين َف يإن ََّك َغ ُف ٌ
ي ي
ي
ي
اد غ ي ي
ٍ
ي
ي
اج َع ْل َأ ْفئيدَ ًة
الص َال َة َف ْ
يموا َّ
َري ذي زَ ْر ٍع عنْدَ َب ْيت َك املُْ َح َّر يم َر َّبنَا ل ُيق ُ
إي ِّين َأ ْس َكن ُْت م ْن ُذ ِّر َّيتي بي َو ْ

َّاس َهت يوي إي َلي يهم وارزُ ْقهم يمن ال َّثمر ي
ي
ات َل َع َّل ُه ْم َي ْش ُك ُر َ
ون َر َّبنَا إين ََّك َت ْع َل ُم َما ُن ْخ يفي َو َما
ْ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ
م َن الن ي ْ
ي
ي
ي
يش ٍء ييف ْاألَ ْر ي
ب يِل ع ََىل ا ْلكي َ يرب
ُن ْعلي ُن َو َما َ ْ
احل ْمدُ هللَّي ا َّلذي َو َه َ
الس َامء ْ َ
ض َو َال ييف َّ
خي َفى ع ََىل اهللَّي م ْن َ ْ
ي
ي ي
ي
إي ْس َام يع َيل َوإي ْس َح َ
الص َال ية َو يم ْن ُذ ِّر َّيتيي َر َّبنَا َو َت َق َّب ْل
يم َّ
يع الده عَاء َر ِّب ْ
اق إي َّن َر ِّيب َل َسم ُ
اج َع ْلني ُمق َ
ي
َاء ربنَا اغ يْفر يِل وليواليدَ ي ولي ْلمؤْ يمنييَ يوم ي ُقوم ْي
اب﴾ [إبراهيم]41-35 :
احل َس ُ
ُدع َ َّ
َْ َ َ ُ
ْ َ َ َّ َ ُ
وقوله عن لوط عليه السالمَ ﴿ :قا ُلوا َلئي ْن َمل ْ َتنْت يَه َيا ُل ُ
وط َل َت ُكو َن َّن يم َن املُْ ْخ َر يجيَ َق َال
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إي ِّين لي َع َملي ُك ْم يم َن ا ْل َقالييَ

ي

ي ي

َر ِّب ن َِّجني َو َأ ْهيل ممَّا َي ْع َم ُلو َ
ن﴾ [الشعراء]169-167 :

ْت
وقوله عن موسى عليه السالمَ ﴿ :ق َال َر ِّب اغ يْف ْر يِل َو يألَ يخي َو َأ ْد يخ ْلنَا ييف َر ْمحَتي َك َو َأن َ
َأرحم ي ي
الرامحيَ ﴾ [األعراف]151 :
ْ َ ُ َّ
ي
اح ُل ْل ُع ْقدَ ًة يم ْن لي َس ياين
رس يِل َأ ْم يري َو ْ
ارش ْح يِل َصدْ ري َو َي ِّ ْ
وقوله عنهَ ﴿ :ق َال َر ِّب ْ َ

ون َأ يخي ْاشدُ ْد بي يه َأزْ يري َو َأ ْ ي
اج َع ْل يِل َو يز ًيرا يم ْن َأ ْه ييل َه ُار َ
رش ْك ُه ييف َأ ْم يري ك َْي
َي ْف َق ُهوا َق ْو يِل َو ْ
ي
ي
ي ي
ريا﴾ [طه]35-25 :
ُن َس ِّب َح َك كَث ًريا َون َْذ ُك َر َك كَث ًريا إن ََّك ُكن َْت بينَا َبص ً
وقوله عن يعقوب عليه السالمَ ﴿ :ف َل َّام َأ ْن َجا َء ا ْل َب يش ُري َأ ْل َقا ُه ع ََىل َو ْج يه يه َف ْارتَدَّ َب يص ًريا
َق َال َأ َمل ْ َأ ُق ْل َل ُك ْم إي ِّين َأ ْع َل ُم يم َن اهللَّي َما َال َت ْع َل ُم َ
اس َتغ يْف ْر َلنَا ُذ ُنو َبنَا إينَّا ُكنَّا َخاطيئييَ
ون َقا ُلوا َيا َأ َبانَا ْ
ف َأس َتغ يْفر َل ُكم ريب إي َّنه ُهو ا ْل َغ ُفور ي
يم﴾ [يوسف]98-96 :
َق َال َس ْو َ ْ ُ ْ َ ِّ ُ َ
الرح ُ
ُ َّ
ومثل ذلك قوله يف اإلخبار عن دعاء املؤمني ملن سبقهم باإليامنَ ﴿ :وا َّل يذي َن َجا ُءوا
إل ْخ َوانينَا ا َّل يذي َن َس َب ُقونَا بي ْ ي
ون َر َّبنَا اغ يْف ْر َلنَا َو ي ي
يم ْن َب ْع يد يه ْم َي ُقو ُل َ
جت َع ْل ييف ُق ُلوبينَا يغ ًّال
اإل َيام ين َو َال َ ْ
ي

ي ي

يم﴾ [احلرش]10 :
ل َّلذي َن آ َمنُوا َر َّبنَا إين ََّك َر ُء ٌ
وف َرح ٌ

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]3182 :قال رسول اهلل  :استكثر من الناس من دعاء اخلري لك؛ فإن
العبد ال يدري عىل لسان من يستجاب له ،أو يرحم(.)1

( )1كنز العامل 73/2 :عن اخلطيب.
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[احلديث ]3183 :قال رسول اهلل  :اغتنموا دعاء ضعفة أمتي؛ فإنه يستجاب
هلم فيكم ،وال يستجاب هلم يف أنفسهم(.)1
[احلديث ]3184 :عن طلحة ،قال :انطلق ٌ
رجل ذات يوم فنزع ثيابه ،ومترغ يف
الرمضاء ،ويقول لنفسه :ذوقي ،نار جهنم أشد حرا ،أجيف ٌة بالليل وبطال ٌة بالنهار؟! فبينا
هو كذلك إذ أبرص النبي  يف ظل شجرة ،فقال :غلبتني نفيس ،فقال له النبي  :أمل يكن
لك بدٌ من الذي صنعت؟ أما لقد فتحت لك أبواب السامء ،ولقد باهى اهلل بك املالئكة ،ثم
قال ألصحابه :تزودوا من أخيكم ،فجعل الرجل يقول له :يا فالن ادع ِل ،فقال له رسول
اهلل  :عمهم ،فقال :اللهم اجعل التقوى زادهم ،وامجع عىل اهلدى أمرهم ،فجعل النبي
 يقول :اللهم سدده ،فقال :اللهم واجعل اجلنة مآهبم(.)2
[احلديث ]3185 :قال رسول اهلل  :ليس يش ٌء أرسع إجابة من دعوة غائب
لغائب(.)3
[احلديث ]3186 :قال رسول اهلل  :دعاء األخ ألخيه بظهر الغيب ال يرد(.)4
[احلديث ]3187 :قال رسول اهلل  :أربع دعوات ال ترد :دعوة احلاج حتى
يرجع ،ودعوة الغازي حتى يصدر ،ودعوة املريض حتى يربأ ،ودعوة األخ ألخيه بظهر
الغيب ،وأرسع هذه الدعوات إجابة دعوة األخ ألخيه بظهر الغيب(.)5
[احلديث ]3188 :قال رسول اهلل  :دعوة الرجل ألخيه بظهر الغيب تعدل
سبعي دعوة مستجابة ،ويوكل اهلل عز وجل هبا ملكا يقول :آمي آمي ،ولك مثل ما

( )1الفردوس.89/1 :

( )4كنز العامل 98/2 :عن البزار.

( )2حماسبة النفس البن أيب الدنيا :ص .59

( )5كنز العامل ،97/2 :اجلامع الصغري 160/1 :كالمها عن

( )3الكايف510/2 :؛ أبو داوود ،89/2 :الرتمذي.352/6 :

الفردوس.
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دعوت(.)1
[احلديث ]3189 :قال رسول اهلل  :ما من عبد مسلم يدعو ألخيه بظهر الغيب،
إال قال امللك :ولك بمثل(.)2
[احلديث ]3190 :قال رسول اهلل  :دعوة املرء املسلم ألخيه بظهر الغيب
ٌ
مستجاب ٌة ،عند رأسه ٌ
موكل ،كلام دعا ألخيه بخري قال امللك املوكل به :آمي ،ولك
ملك
بمثل(.)3
[احلديث ]3191 :قال رسول اهلل  :اطلب العافية لغريك ،ترزقها يف نفسك(.)4
[احلديث ]3192 :قال رسول اهلل  :ما من عبد يدعو للمؤمني واملؤمنات إال رد
اهلل عليه عن كل مؤمن ومؤمنة مىض أو هو كائ ٌن إىل يوم القيامة ،بمثل ما دعا به(.)5
[احلديث ]3193 :قال رسول اهلل  :من استغفر للمؤمني واملؤمنات كل يوم
سبعا وعرشين مرة ،كان من الذين يستجاب هلم ويرزق هبم أهل األرض(.)6
[احلديث ]3194 :قال رسول اهلل  :اللهم بارك ألمتي يف بكورها(.)7
[احلديث ]3195 :عن عبد اهلل بن عمرو ،أن النبي  تال قول اهلل عز وجل يف
ي
ي
إبراهيم عليه السالمَ ﴿ :ر ِّب إي َّهنُ َّن َأ ْض َل ْل َن كَثي ًريا يم َن الن ي
َص ياين
َّاس َف َم ْن تَبي َعني َفإي َّن ُه منِّي َو َم ْن ع َ
ي
يم﴾ [إبراهيم ،]36 :وقول عيسى عليه السالم﴿ :إي ْن ُت َع ِّذ ْ ُهب ْم َفإي َّهنُ ْم يع َبا ُد َك َوإي ْن
ور َرح ٌ
َفإين ََّك َغ ُف ٌ
ْت ا ْلع يزيزُ ْ ي
ي
يم﴾ [املائدة ،]118 :فرفع يديه وقال( :اللهم أمتي أمتي)
َتغْف ْر َهل ُ ْم َفإين ََّك َأن َ َ
احلك ُ
َ
وبكى ،فقال اهلل عز وجل :يا جربيل ،اذهب إىل حممد ـ وربك أعلم ـ فسله ما يبكيك؟ فأتاه
( )1الفردوس.216/2 :

( )5املصنف لعبد الرزاق.217/2 :

( )2مسلم ،2096/6 :أبو داوود ،89/2 :السنن الكربى.693/3 :

( )6كنز العامل 676/1 :عن املعجم الكبري للطرباين.

( )3مسلم ،2096/6 :ابن ماجة ،966/2 :أمحد.6 165/8 :

( )7أبو داوود ،35/3 :الرتمذي ،517/3 :ابن ماجة752/2 :؛ من

( )4كنز العامل 75/2 :عن الرتغيب لألصفهاين.

ال حيرضه الفقيه.156/3 :
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جربيل عليه السالم فسأله ،فأخربه رسول اهلل  بام قال وهو أعلم ،فقال اهلل عز وجل :يا
جربيل ،اذهب إىل حممد فقل :إنا سنرضيك يف أمتك وال نسوؤك(.)1
[احلديث ]3196 :قال رسول اهلل  :سألت ريب ـ تبارك وتعاىل ـ ثالث خصال،
فأعطاين اثنتي ومنعني واحدة ،قلت :يا رب ،ال هتلك أمتي جوعا ،قال :لك هذه ،قلت:
يا رب ،ال تسلط عليهم عدوا من غريهم ـ يعني من املرشكي ـ فيجتاحوهم.قال :لك ذلك،
قلت :يا رب ،ال جتعل بأسهم بينهم ،فمنعني هذه(.)2
[احلديث ]3197 :قال رسول اهلل  :إن اهلل عز وجل وعدين يف أمتي ،وأجارهم
عدو ،وال جيمعهم عىل ضاللة(.)3
من ثالث :ال يعمهم بسنة ،وال يستأصلهم ٌ
[احلديث ]3198 :قال رسول اهلل  :إن اهلل أجاركم من ثالث خالل :أن ال يدعو
عليكم نبيكم فتهلكوا مجيعا ،وأن ال يظهر أهل الباطل عىل أهل احلق ،وأن ال جتتمعوا عىل
ضاللة(.)4
[احلديث ]3199 :عن خفاف بن إيامء بن رحضة الغفاري ،قال :صىل بنا رسول
اهلل  الصبح ونحن معه ،فلام رفع رأسه من الركعة اآلخرة قال :أسلم ساملها اهلل ،وغفار
غفر اهلل هلا ،ثم وقع رسول اهلل  ساجدا ،فلام انرصف قرأ عىل الناس فقال :يا أُّيا الناس،
إين أنا لست قلته ،ولكن اهلل عز وجل قاله(.)5
[احلديث ]3200 :عن أيب ذر ،قال :قال ِل رسول اهلل  :إيت قومك فقل :إن

( )1مسلم ،191/1 :النسائي ،9 373/6 :صحيح ابن حبان:

( )4أبو داوود ،98/6 :املعجم الكبري ،292/3 :مسند الشاميي:

.217/16

.662/2

( )2اخلصال :ص  ،83بحار األنوار663/22 :؛ املعجم الكبري:

( )5أمحد ،0 566/5 :صحيح ابن حبان ،322/5 :السنن الكربى:

.107/1

.285/2

( )3الدارمي.33/1 :
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رسول اهلل  قال :أسلم ساملها اهلل ،وغفار غفر اهلل هلا(.)1
[احلديث ]3201 :عن أنس ،قال :بينام النبي  خيطب يوم اجلمعة ،إذ قام ٌ
رجل
فقال :يا رسول اهلل ،هلك الكراع ،وهلك الشاء ،فادع اهلل أن يسقينا ،فمد يديه ودعا(.)2
[احلديث ]3202 :عن أنس ،قال :بينا النبي  خيطب يوم اجلمعة ،فقام ٌ
رجل
فقال :يا رسول اهلل ادع اهلل أن يسقينا ،فتغيمت السامء ومطرنا ،حتى ما كاد الرجل يصل إىل
منزله ،فلم تزل متطر إىل اجلمعة املقبلة ،فقام ذلك الرجل أو غريه فقال :ادع اهلل أن يرصفه
عنا فقد غرقنا ،فقال :اللهم حوالينا وال علينا ،فجعل السحاب يتقطع حول املدينة ،وال
يمطر أهل املدينة(.)3
[احلديث ]3203 :عن أنس ،أن النبي  قال ذات يوم لغالم من األنصار :ناولني
نعيل ،فقال الغالم :يا نبي اهلل ،بأيب أنت وأمي ،اتركني حتى أجعلهام أنا يف رجليك ،فقال
رسول اهلل  :اللهم إن عبدك هذا يرتضاك فارض عنه(.)4
[احلديث ]3204 :عن بالل ،قال :أذنت الصبح يف ليلة باردة فلم يأت أحدٌ  ،ثم
أذنت فلم يأت أحدٌ  ،فقال النبي  :ما شأهنم يا بالل؟ قلت :كبدهم الربد بأيب أنت وأمي،
فقال :اللهم اكرس عنهم الربد ،قال ٌ
بالل :فلقد رأيتهم يرتوحون يف السبحة أو الصبح(.)5
[احلديث ]3205 :عن أيب زيد األنصاري ،قال :قال ِل رسول اهلل  :ادن مني،
قال :فمسح بيده عىل رأسه وحليته ،قال :ثم قال :اللهم مجله وأدم مجاله ..قال الراوي :فلقد
بياض إال ٌ
يسري ،ولقد كان منبسط الوجه ومل
بلغ بضعا ومئة سنة وما يف رأسه وحليته ٌ
نبذ ٌ

( )1مسلم ،1952/6 :أمحد 659/2 :وص .536

( )4املعجم الصغري.163/2 :

( )2البخاري 315/1 :و ،1313/3أبو داوود.305/1 :

( )5دالئل النبوة أليب نعيم :ص  ،666املعجم الكبري.351/1 :

( )3البخاري.2335/5 :
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ينقبض وجهه حتى مات(.)1
[احلديث ]3206 :عن عمرو بن أخطب ،قال :استسقى رسول اهلل  فأتيته بإناء
فيه ما ٌء ،وفيه شعر ٌة فرفعتها فناولته ،فنظر  إِل فقال :اللهم مجله ..قال الراوي :فرأيته
وهو ابن ثالث وتسعي ،وما يف رأسه وحليته شعر ٌة بيضاء(.)2
[احلديث ]3207 :عن أيب مريم الغساين ،قال :غزوت مع رسول اهلل  فدفع إِل
اللواء ،ورميت بي يديه باجلندل ،فأعجبه ذلك ودعا ِل(.)3
[احلديث ]3208 :عن األحنف ،قال :بينام أطوف بالبيت إذ لقيني ٌ
رجل من بني
سليم فقال :أال أبرشك؟ قلت :بىل ،قال :أتذكر إذ بعثني رسول اهلل  إىل قومك بني سعد
أدعوهم إىل اإلسالم ،فقلت أنت :واهلل ما قال إال خريا ،وال أسمع إال حسنا؟ فإين رجعت
فأخربت النبي  بمقالتك ،قال( :اللهم اغفر لألحنف) قال :فام أنا بِشء أرجى مني
هلا(.)4
[احلديث ]3209 :عن ابن عباس ـ يف خرب زفاف فاطمة (بنت رسول اهلل  )ـ:
وختلفت أسامء بنت عميس يف منزل عيل ،فقال هلا النبي  :عىل رسلك ،من أنت؟ قالت:
أنا التي أحرس ابنتك؛ إن الفتاة ليلة تبنى هبا ال بد هلا من امرأة تكون قريبة منها ،إن عرضت
هلا حاج ٌة أو أرادت شيئا أفضت بذلك إليها ،قال :فإين أسأل إهلي أن حيرسك من بي يديك،
ومن خلفك ،وعن يمينك وعن شاملك من الشيطان الرجيم(.)5
[احلديث ]3210 :عن أم سليم ،قالت :لقد دعا ِل رسول اهلل  حتى ما أريد
( )1أمحد.9 386/7 :

( )4أمحد ،1 56/9 :احلاكم.712/3 :

( )2صحيح ابن حبان ،132/16 :احلاكم ،155/6 :أمحد666/8 :

( )5املعجم الكبري ،612/22 :كفاية الطالب :ص 306؛ رشح

،6؛ املناقب البن شهر آشوب.83/1 :

األخبار.357/2 :

( )3املعجم الكبري ،332/22 :مسند الشاميي.350/2 :
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زيادة(.)1
[احلديث ]3211 :عن أم قيس ،قالت :تويف ابني فجزعت عليه ،فقلت للذي
يغسله :ال تغسل ابني باملاء البارد فتقتله! فانطلق عكاشة بن حمصن إىل رسول اهلل 
فأخربه بقوهلا ،فتبسم ،ثم قال( :ما قالت! طال عمرها) ..قال الراوي :فال نعلم امرأة
عمرت ما عمرت(.)2
أنس ادع اهلل
[احلديث ]3212 :عن أنس ،قال :قالت أمي :يا رسول اهلل ،خادمك ٌ
له ،قال :اللهم أكثر ماله وولده ،وبارك له فيام أعطيته(.)3
[احلديث ]3213 :عن ملقام بن التلب ،أن التلب حدثه أنه أتى النبي  ،فقال :يا
رسول اهلل استغفر ِل ،فقال :إذا أذن لك ـ أو حتى يؤذن لك ـ قال :فغرب ما شاء اهلل ،ثم دعاه
فمسح يده عىل وجهه ،وقال( :اللهم اغفر للتلب وارمحه) ثالثا(.)4
[احلديث ]3214 :عن جرير ،قال :كنت ال أثبت عىل اخليل ،فذكرت ذلك لرسول
اهلل  فرضب يده عىل صدري حتى رأيت أثر يده يف صدري ،فقال :اللهم ثبته واجعله
هاديا مهديا ،فام سقطت عن فرس بعد(.)5
[احلديث ]3215 :عن جعيل األشجعي ،قال :غزوت مع رسول اهلل  يف بعض
غزواته وأنا عىل فرس ِل عجفاء ضعيفة ،فكنت يف آخر الناس فلحقني فقال :رس يا صاحب
الفرس! فقلت :يا رسول اهلل ،عجفاء ضعيف ٌة! فرفع رسول اهلل  خمفقة كانت معه فرضهبا
هبا ،وقال :اللهم بارك له فيها ،قال :فلقد رأيتني أمسك رأسها أن تقدم الناس ،قال :ولقد
( )1االستيعاب ،696/6 :هتذيب الكامل.366/35 :

( )4املعجم الكبري ،63/2 :الطبقات الكربى.62/7 :

( )2النسائي ،29/6 :أمحد.286/10 :

( )5املعجم الكبري ،300/2 :البخاري ،1100/3 :مسلم:

( )3البخاري 2336/5 :وص  2365و ،6018مسلم،1928/6 :

.1925/6

بحار األنوار.10/18 :
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بعت من بطنها باثني عرش ألفا(.)1
[احلديث ]3216 :عن حسان بن شداد ،قال :وفدت أمي عىل رسول اهلل 
فقالت :يا رسول اهلل ،إين وفدت إليك لتدعو لبني هذا أن جيعل اهلل فيه الربكة ،وأن جيعله
كبريا طيبا مباركا ،فمسح وجهه ،وقال :اللهم بارك هلام فيه ،واجعله كبريا طيبا(.)2
[احلديث ]3217 :قال رسول اهلل  :دعاء الولد للوالد كاألخذ باليد(.)3
[احلديث ]3218 :قال رسول اهلل  :إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ لريفع العبد الدرجة
فيقول :رب ،أنى ِل هذه؟ فيقول :بدعاء ولدك لك(.)4
[احلديث ]3219 :قال رسول اهلل  :إن الرجل ليموت والداه وهو ٌ
عاق هلام،
فيدعو هلام من بعدمها فيكتبه اهلل من البارين(.)5
[احلديث ]3220 :قال رسول اهلل  :دعاء الوالد لولده ،مثل دعاء النبي ألمته(.)6
[احلديث ]3221 :قال رسول اهلل  :دعاء الوالد للولد كاملاء للزرع بصالحه(.)7
[احلديث ]3222 :قال رسول اهلل  :ال تدعوا عىل أوالدكم فيوافق ذلك
إجابة(.)8
[احلديث ]3223 :قال رسول اهلل  :ال تدعوا عىل أنفسكم ،وال تدعوا عىل
أوالدكم ،وال تدعوا عىل خدمكم ،وال تدعوا عىل أموالكم ،ال توافقوا من اهلل ـ تبارك
وتعاىل ـ ساعة نيل فيها عطا ٌء ،فيستجيب لكم(.)9

( )1املعجم الكبري ،280/2 :دالئل النبوة.153/6 :

()6الفردوس212/2 :؛ مشكاة األنوار :ص .282

( )2أسد الغابة ،11/2 :املعجم الكبري.66/6 :

( )7الفردوس.213/2 :

( )3الفردوس.213/2 :

( )8الفردوس.51/5 :

( )4السنن الكربى ،9 126/7 :الدعاء للطرباين :ص .375

( )9أبو داوود ،88/2 :مسلم.2306/6 :

( )5الدر املنثور 267/5 :عن البيهقي.
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[احلديث ]3224 :قال رسول اهلل  :ال متنوا هالك شبابكم وإن كان فيهم غرا ٌم؛
فإهنم عىل ما كان فيهم عىل خالل :إما أن يتوبوا فيتوب اهلل عليهم ،وإما أن تردُّيم اآلفات،
إما عدوا فيقاتلوه ،وإما حريقا فيطفئوه ،وإما ماء فيسدوه(.)1
[احلديث ]3225 :قال رسول اهلل  :سألت اهلل أن ال يستجيب دعاء حبيب عىل
حبيبه(.)2
[احلديث ]3226 :قال رسول اهلل  :أوىل الناس يب يف يوم القيامة أكثرهم عيل
صالة(.)3
حجاب حتى
[احلديث ]3227 :قال رسول اهلل  :ما من دعاء إال بينه وبي السامء
ٌ
يصيل عىل النبي وعىل آل حممد ،فإذا فعل ذلك خرق ذلك احلجاب ودخل الدعاء ،فإذا مل
يفعل ذلك رجع الدعاء(.)4
[احلديث ]3228 :قال رسول اهلل  :أتاين آت من ريب فقال :ال يصيل عليك عبدٌ
صالة إال صىل اهلل عليه عرشا ،فقال ٌ
رجل :يا رسول اهلل ،أال أجعل نصف دعائي لك؟ قال:
إن شئت ،قال :أال أجعل كل دعائي لك؟ قال :إذا يكفيك اهلل هم الدنيا واآلخرة(.)5
[احلديث ]3229 :قال رسول اهلل  :لقيني جربيل فبرشين ،قال :إن اهلل عز وجل
يقول :من صىل عليك صليت عليه ،ومن سلم عليك سلمت عليه ،فسجدت لذلك(.)6
[احلديث ]3230 :قال رسول اهلل  :أكثروا الصالة عيل يوم اجلمعة وليلة اجلمعة؛
فمن صىل عيل صالة صىل اهلل عليه عرشا(.)7
( )1حلية األولياء.119/5 :

( )5املصنف لعبد الرزاق.215/2 :

( )2تاريخ بغداد 202/2 :وص  ،203الفردوس.65/1 :

( )6جامع األخبار :ص  ،157تيسري املطالب :ص .353

( )3الرتمذي354/2 :؛ مكارم األخالق.88/2 :

( )7السنن الكربى.353/3 :

( )4بشارة املصطفى :ص 236؛ الفردوس.47/4 :
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[احلديث ]3231 :قال رسول اهلل  :أكثروا عيل من الصالة يف كل يوم مجعة؛ فإن
صالة أمتي تعرض عيل يف كل يوم مجعة ،فمن كان أكثرهم عيل صالة كان أقرهبم مني
منزلة(.)1
[احلديث ]3232 :قال رسول اهلل  :إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة؛ فأكثروا
عيل من الصالة فيه ،فإن صالتكم معروض ٌة عيل(.)2
[احلديث ]3233 :قال رسول اهلل  :من صىل عيل يوم اجلمعة مئة مرة ،جاء يوم
نور لو قسم ذلك النور بي اخللق كلهم لوسعهم(.)3
القيامة ومعه ٌ
حمجوب عن اهلل حتى يصىل عىل حممد
[احلديث ]3234 :قال رسول اهلل  :الدعاء
ٌ
وعىل آل حممد(.)4
[احلديث ]3235 :قال رسول اهلل  :من صىل عيل يف كتاب ،مل تزل املالئكة
تستغفر له مادام اسمي يف ذلك الكتاب(.)5
[احلديث ]3236 :قال رسول اهلل  :صلوا عيل وسلموا؛ فإن صالتكم وسالمكم
يبلغني أينام كنتم(.)6
[احلديث ]3237 :قال رسول اهلل  :من صىل عيل عند قربي سمعته ،ومن صىل
عيل نائيا ابلغته(.)7
[احلديث ]3238 :قال رسول اهلل  :إن هلل مالئكة سياحي يف األرض ،يبلغوين

( )1السنن الكربى353/3 :؛ بحار األنوار 358/89 :عن الرسالة

( )4شعب اإليامن.216/2 :

للشهيد الثاين.

( )5املعجم األوسط232/2 :؛ منية املريد :ص .347

( )2أبو داود 88/2 :و ،275/1ابن ماجة.524/1 :

( )6مسند أيب يعىل171/6 :؛ كنزالفوائد.152/2 :

( )3حلية األولياء.47/8 :

( )7شعب اإليامن218/2 :؛ األماِل للطوس :ص .167
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من أمتي السالم(.)1
[احلديث ]3239 :قال رسول اهلل  :إن البخيل كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده
مل يصل عيل(.)2
[احلديث ]3240 :قال رسول اهلل  :من اجلفاء أن أذكر عند الرجل فال يصيل
عيل(.)3
[احلديث ]3241 :قال رسول اهلل  :ال صالة ملن ال يصيل عىل النبي .)4(
[احلديث ]3242 :قال رسول اهلل  :من صىل صالة مل يصل فيها عيل وال عىل
أهل بيتي ،مل تقبل منه(.)5
[احلديث ]3243 :قال رسول اهلل  :صلوا عيل واجتهدوا يف الدعاء ،وقولوا:
اللهم صل عىل حممد وآل حممد(.)6
[احلديث ]3244 :عن كعب بن عجرة ،قال :قيل :يا رسول اهلل ،أما السالم عليك
فقد عرفناه ،فكيف الصالة؟ قال :قولوا :اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد كام صليت
عىل آل إبراهيم ،إنك محيدٌ جميدٌ  ،اللهم بارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل آل
إبراهيم ،إنك محيدٌ جميدٌ (.)7
[احلديث ]3245 :قال رسول اهلل  :من صىل عيل صالة ،صىل اهلل عليه هبا
عرشا(.)8

( )1النسائي43/3 :؛ األماِل للصدوق :ص .389

( )6النسائي ،19/6 :أمحد.423/1 :

( )2اإلرشاد169/2 :؛ الرتمذي.551/5 :

( )7البخاري 1802/4 :و 4520و 1233/3و ،2338/5مسلم:

( )3املصنف لعبد الرزاق.217/2 :

 305/1و.65

( )4ابن ماجة ،140/1 :احلاكم.402/1 :

( )8مسلم ،288/1 :أبو داود.144/1 :

( )5الدارقطني355/1 :؛ بحار األنوار.279/85 :
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[احلديث ]3246 :عن أيب طلحة ،أن رسول اهلل  جاء ذات يوم والبرشى يف
وجهه ،فقلنا :إنا لنرى البرشى يف وجهك ،فقال :إنه أتاين امللك فقال :يا حممد ،إن ربك
يقول :أما يرضيك أنه ال يصيل عليك أحدٌ إال صليت عليه عرشا ،وال يسلم عليك أحدٌ إال
سلمت عليه عرشا؟(.)1
[احلديث ]3247 :قال رسول اهلل  :ما صىل عيل عبدٌ من أمتي صالة صادقا هبا
يف قلب نفسه ،إال صىل اهلل عليه هبا عرش صلوات ،وكتب له هبا عرش حسنات ،ورفع له هبا
عرش درجات ،وحما عنه هبا عرش سيئات(.)2
[احلديث ]3248 :قال رسول اهلل  :من صىل عيل صىل اهلل عليه ومالئكته ،ومن
شاء فليقل ومن شاء فليكثر(.)3
[احلديث ]3249 :قال رسول اهلل  :من صىل عيل كل يوم ثالث مرات ،وكل
ليلة ثالث مرات ،حبا يب وشوقا إِل ،كان حقا عىل اهلل أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك
اليوم(.)4
[احلديث ]3250 :قال رسول اهلل  :أكثروا الصالة عيل؛ فإن صالتكم عيل مغفر ٌة
لذنوبكم ،واطلبوا ِل الدرجة والوسيلة؛ فإن وسيلتي عند ريب شفاع ٌة لكم(.)5
[احلديث ]3251 :قال رسول اهلل  :صلوا عيل فإهنا زكا ٌة لكم(.)6
[احلديث ]3252 :قال رسول اهلل  :زينوا جمالسكم بالصلوات عيل؛ فإن

( )1النسائي ،44/3 :الدارمي.773/2 :

( )4املعجم الكبري362/18 :؛ الدعوات :ص  ،86بحار األنوار:

( )2املعجم الكبري196/22 :؛ روضة الواعظي :ص .354

.70/94

( )3الكايف492/2 :؛ ابن ماجة.294/1 :

( )5تاريخ دمشق.1 381/61 :
( )6أمحد.292/3 :
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نور لكم يوم القيامة(.)1
صلواتكم عيل ٌ
[احلديث ]3253 :قال رسول اهلل  :يا أُّيا الناس ،إن أنجاكم يوم القيامة من
أهواهلا ومواطنها ،أكثركم عيل صالة يف دار الدنيا(.)2
[احلديث ]3254 :قال رسول اهلل  :من صىل عيل حي يصبح عرشا ،وحي
يميس عرشا؛ أدركته شفاعتي يوم القيامة(.)3
[احلديث ]3255 :قال رسول اهلل  :من قال( :اللهم صل عىل حممد وعىل آل
حممد كام صليت عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،وبارك عىل حممد وعىل آل حممد كام باركت عىل
إبراهيم وآل إبراهيم ،وترحم عىل حممد وعىل آل حممد كام ترمحت عىل إبراهيم وآل إبراهيم)
شهدت له يوم القيامة بالشهادة ،وشفعت له(.)4
[احلديث ]3256 :قال رسول اهلل  :من صىل عيل يف يوم ألف مرة ،مل يمت حتى
يرى مقعده من اجلنة(.)5
[احلديث ]3257 :قال رسول اهلل  :صلوا عىل أنبياء اهلل ورسله؛ فإن اهلل بعثهم
كام بعثني(.)6
[احلديث ]3258 :قال اإلمام عيل :وجعت وجعا فأتيت النبي  ،فأقامني يف
مكانه وقام يصيل ،وألقى عيل طرف ثوبه ،ثم قال :قد برأت يا ابن أيب طالب ال بأس عليك؛
ما سألت اهلل شيئا إال سألت لك مثله ،وال سألت اهلل شيئا إال أعطانيه ،غري أنه قيل ِل :إنه
ال نبي بعدك(.)7
( )1الفردوس.291/2 :

( )5الرتغيب والرتهيب 501/2 :عن أيب حفص بن شاهي.

( )2الفردوس.277/5 :

( )6شعب اإليامن.148/1 :

( )3كنزالعامل 491/1 :عن الطرباين.

( )7املعجم األوسط ،67/8 :خصائص أمري املؤمني للنسائي :ص

( )4األدب املفرد :ص 192؛ بحار األنوار.87/94 :

263؛ املناقب للكويف.517/1 :
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[احلديث ]3259 :قال اإلمام عيل :دخلت عىل رسول اهلل  يف املسجد ـ وهو يف
مصىل له يف بعض حجره ـ فقال :يا عيل ،بت ليلتي هذه حيث ترى ّ
أصيل وأسأل ريب تعاىل،
فام سألت ريب شيئا إال سألت لك مثله ،وما سألت من يشء إال أعطاين ،إال أنه قيل ِل :ال
نبي بعدي(.)1
[احلديث ]3260 :عن عبد اهلل بن احلارث ،قال :قلت لعيل بن أيب طالب :أخربين
نائم عنده وهو يصيل ،فلام فرغ من
بأفضل منزلتك من رسول اهلل  ،قال :نعم ،بينا أنا ٌ
صالته قال :يا عيل ،ما سألت من اهلل عز وجل من اخلري شيئا إال سألت لك مثله ،وما
استعذت اهلل من الرش إال استعذت لك مثله(.)2
[احلديث ]3261 :قال رسول اهلل  يف دعائه لعيل :اللهم وال من وااله ،وعاد من
عاداه ،وانرص من نرصه ،وأحب من أحبه(.)3
فعيل مواله،
[احلديث ]3262 :قال رسول اهلل  يف اإلمام عيل :من كنت مواله ٌ
اللهم وال من وااله ،وعاد من عاداه(.)4
[احلديث ]3263 :عن ابن عباس ،قال :أخربتني أسامء بنت عميس أهنا رمقت
رسول اهلل  ،فلم يزل يدعو هلام خاصة ـ يعني عليا وفاطمة ـ ال يرشكهام بدعائه أحدا(.)5
[احلديث ]3264 :عن الرباء ،قال :رأيت النبي  واحلسن بن عيل عىل عاتقه
يقول :اللهم إين أحبه فأحبه(.)6

( )1تاريخ دمشق.311/62 :

( )5املعجم الكبري ،612/22 :حلية األولياء ،75/2 :رشح األخبار:

( )2تاريخ دمشق.309/62 :

 ،359/2كشف الغمة.372/1 :

( )3فضائل الصحابة البن حنبل ،599/2 :أمحد ،256/1 :علل

( )6البخاري ،1370/3 :مسلم ،1883/6 :الرتمذي،661/5 :

الرشائع :ص .166

أمحد،622/6 :األماِل للطوس :ص .269

( )4أمحد6 601/6 :؛ الكايف 296/1 :و.295
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[احلديث ]3265 :قال رسول اهلل  وقد جاءه احلسن ويف عنقه السخاب ،فالتزمه
رسول اهلل  والتزم هو رسول اهلل ،وقال :اللهم إين أحبه ،فأحبه وأحب من حيبه ـ ثالث
مرات ـ(.)1
[احلديث ]3266 :عن أسامة بن زيد ،قال :طرقت باب رسول اهلل  ليلة لبعض
ٌ
مشتمل عىل يشء ،ال أدري ما هو ،فلام فرغت من حاجتي قلت :ما
احلاجة ،فخرج وهو
ٌ
مشتمل عليه؟ فكشفه فإذا احلسن واحلسي عىل وركيه فقال :هذان ابناي
هذا الذي أنت
وابنا ابنتي ،اللهم إنك تعلم أين أحبهام فأحبهام ،اللهم إنك تعلم أين أحبهام فأحبهام(.)2
[احلديث ]3267 :عن ابن عباس ،قال :كان النبي  يعوذ احلسن واحلسي يقول:
أعيذكام بكلامت اهلل التامة من كل شيطان وهامة ،ومن كل عي المة( ..)3ثم يقول :هكذا
كان يعوذ إبراهيم ابنيه إسامعيل وإسحاق(.)4
[احلديث ]3268 :عن أم سلمة ،قالت :بينام رسول اهلل  عندي فأرسل إىل حسن
وحسي وعيل وفاطمة ،فانتزع كساء عني فألقاه عليهم ،وقال :اللهم هؤالء أهل بيتي،
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريا(.)5
[احلديث ]3269 :عن أم سلمة ،أن النبي  جلل عىل عيل وحسن وحسي
وفاطمة كساء ،ثم قال :اللهم هؤالء أهل بيتي وخاصتي ،اللهم أذهب عنهم الرجس
وطهرهم تطهريا(.)6

( )1املناقب البن شهر آشوب ،25/6 :كشف الغمة167/2 :؛ مسلم:

( )4احلاكم ،183/3 :أبو داوود ،235/6 :تاريخ دمشق،226/13 :

.1882/6

دعائم اإلسالم.139/2 :

( )2خصائص أمري املؤمني للنسائي :ص  ،253النسائي،169/5 :

( )5تاريخ دمشق ،203/13 :شواهد التنزيل107/2 :؛ رشح

الرتمذي ،656/5 :كشف الغمة.167/2 :

األخبار.691/2 :

( )3المة :أي ذات ملم؛ وهي التي تصيب بسوء.

( )6أمحد ،9 197/10 :الرتمذي.699/5 :
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[احلديث ]3270 :عن أم سلمة ،أن رسول اهلل  قال لفاطمة :ايتيني بزوجك
وابنيك ،فج اءت هبم فألقى عليهم كساء فدكيا ،ثم وضع يده عليهم ،ثم قال :اللهم إن
هؤالء آل حممد ،فاجعل صلواتك وبركاتك عىل حممد وعىل آل حممد ،إنك محيدٌ جميدٌ ..
قالت أم سلمة :فرفعت الكساء ألدخل معهم ،فجذبه من يدي وقال :إنك عىل خري(.)1
[احلديث ]3271 :قال رسول اهلل  :اللهم إنك جعلت صلواتك ورمحتك
ومغفرتك ورضوانك عىل إبراهيم وآل إبراهيم ،اللهم إهنم مني وأنا منهم ،فاجعل
صلواتك ورمحتك ومغفرتك ورضوانك عيل وعليهم ـ يعني عليا وفاطمة وحسنا وحسينا
ـ(.)2
[احلديث ]3272 :عن حذيفة ،قال :أتيت النبي  وهو يصيل بي املغرب
والعشاء ،فلم يزل يصيل حتى صىل العشاء ،فلام انرصف تبعته ،فقال :من هذا؟ قلت:
حذيفة ،قال :اللهم اغفر حلذيفة وألمه(.)3
[احلديث ]3273 :عن عبد اهلل بن زيد بن عاصم ،قال :شهدت أحدا مع رسول اهلل
 ،فلام تفرق الناس عنه دنوت منه أنا وأمي نذب عنه ،فقال :ابن أم عامرة؟ قلت :نعم،
قال :ارم ،فرميت بي يديه رجال من املرشكي بحجر وهو عىل فرس ،فأصبت عي الفرس
فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه ،وجعلت أعلوه باحلجارة حتى نضدت عليه منها
وقرا ،والنبي  ينظر يتبسم ،ونظر جرح أمي عىل عاتقها ،فقال :أمك أمك! اعصب
خري من مقام فالن وفالن ،رمحكم اهلل
جرحها ،بارك اهلل عليكم من أهل بيت ،مقام أمك ٌ
خري من مقام فالن وفالن ،رمحكم اهلل أهل
أهل البيت ،ومقام ربيبك ـ يعني زوج أمه ـ ٌ
( )1أمحد ،8 228/10 :املعجم الكبري 53/3 :و336/23؛ األماِل

( )2مسند فاطمة الزهراء للسيوطي :ص  126عن الطرباين عن واثلة.

للطوس :ص .368

( )3تاريخ دمشق ،268/12 :التهجد وقيام الليل :ص .162
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البيت ،قالت :ادع اهلل أن نرافقك يف اجلنة ،فقال :اللهم اجعلهم رفقائي يف اجلنة ،فقالت:
ما أباِل ما أصابني من الدنيا(.)1
[احلديث ]3274 :عن ابن عباس ،قال :دعا ِل رسول اهلل  أن يؤتيني احلكمة
مرتي(.)2
[احلديث ]3275 :عن ابن عمر ،قال :دعا النبي  البن عباس ،فقال :اللهم بارك
فيه وانرش منه(.)3
[احلديث ]3276 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :مر يب النبي  وأنا يف غنم لعقبة،
معلم(.)4
غليم
ٌ
فمسح رأس وقال :يرمحك اهلل ،إنك ٌ
[احلديث ]3277 :عن زيد بن أسلم عن رجل حدثه ،قال :مررت برسول اهلل 
جالس عىل قرب وهو يدفن ،فسمعته يقول :اللهم إين قد رضيت عنه فارض عنه،
وهو
ٌ
فسألت :من هو؟ فقيل :عبد اهلل ذو البجادين ..ويف رواية :قال رسول اهلل  :اللهم إين
أمسيت عنه راضيا فارض عنه ..قال ابن مسعود :فليتني كنت صاحب احلفرة(.)5
[احلديث ]3278 :عن قتادة ،قال :ملا عقد ِل رسول اهلل  أخذت بيده فودعته،
فقال ( :جعل اهلل التقوى زادك ،وغفر ذنبك ،ووجهك إىل اخلري حيثام تكون) (.)6
قوس فدفعها
[احلديث ]3279 :عن قتادة بن النعامن ،قال :أهدي إىل رسول اهلل ٌ 
إِل يوم أحد ،فرميت هبا بي يدي رسول اهلل  حتى اندقت عن سيتها ،ومل أزل عن مقامي
سهم منها إىل وجه رسول اهلل 
نصب وجه رسول اهلل  ألقى السهام بوجهي ،كلام مال ٌ
( )1الطبقات الكربى،616/8 :؛ بحار األنوار.136/20 :

( )4املعجم الكبري ،79/9 :املعجم األوسط.322/7 :

( )2الرتمذي ،679/5 :املعجم الكبري.5 266/10 :

( )5أسد الغابة ،609/6 :املعجم األوسط.52/9 :

( )3اإلصابة ،125/6 :االستيعاب ،67/3 :ذخائر العقبى :ص

( )6التاريخ الكبري ،185/7 :املعجم الكبري.15/19 :

.376
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ميلت رأس ألقي وجه رسول اهلل  بال رمي أرميه ،فكان آخرها سهام بدرت منه حدقتي
عىل خدي ،وتفرق اجلمع فأخذت حدقتي بكفي فسعيت هبا يف كفي إىل رسول اهلل  ،فلام
رآها رسول اهلل  يف كفي دمعت عيناه فقال( :اللهم إن قتادة فدى وجه نبيك بوجهه،
فاجعلها أحسن عينيه وأحدمها نظرا) ،فكانت أحسن عينيه وأحدمها نظرا(.)1
[احلديث ]3280 :عن أيب هريرة ،قال :كان النبي  يدعو يف القنوت :اللهم أنج
سلمة بن هشام ،اللهم أنج الوليد بن الوليد ،اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة ،اللهم أنج
املستضعفي من املؤمني بمكة(.)2
[احلديث ]3281 :عن ابن عباس ،قال :مشى معهم رسول اهلل  إىل بقيع الغرقد،
ثم وجههم وقال( :انطلقوا عىل اسم اهلل ،اللهم أعنهم)؛ يعني :النفر الذين وجههم إىل
كعب بن األرشف(.)3
[احلديث ]3282 :قال اإلمام الصادق :كان النبي  إذا بعث برسية دعا هلا(.)4
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]3283 :عن ليث بن أيب سليم ،قال :سمعت رجال من األنصار يقول:
مستظل بظل شجرة يف يوم شديد احلر ،إذ جاء ٌ
ٌ
رجل فنزع ثيابه ،ثم جعل
بينام رسول اهلل 
يتمرغ يف الرمضاء ،يكوي ظهره مرة وبطنه مرة وجبهته مرة ،ويقول :يا نفس ذوقي ،فام
عند اهلل عز وجل أعظم مما صنعت بك! ورسول اهلل  ينظر إىل ما يصنع ،ثم إن الرجل
لبس ثيابه ،ثم أقبل ،فأومأ إليه النبي  بيده ودعاه ،فقال له :يا عبد اهلل ،لقد رأيتك صنعت

( )1املعجم الكبري ،8/19 :دالئل النبوة أليب نعيم :ص .686

( )3أمحد ،571/1 :احلاكم ،108/2 :الدعاء للطرباين :ص .330

()2البخاري 1072/3 :و ،361/1مسلم ،666/1 :أبو داوود:

( )4الكايف.29/5 :

68/2؛ الفصول املختارة :ص .225
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شيئا ،ما رأيت أحدا من الناس صنعه ،فام محلك عىل ما صنعت؟ فقال الرجل :محلني عىل
ذلك خمافة اهلل عز وجل ،وقلت لنفيس :يا نفس ،ذوقي؛ فام عند اهلل أعظم مما صنعت بك،
فقال النبي  : لقد خفت ربك حق خمافته ،وإن ربك ليباهي بك أهل السامء ،ثم قال
ألصحابه :يا معرش من حرض ،ادنوا من صاحبكم حتى يدعو لكم ،فدنوا منه فدعا هلم،
وقال :اللهم امجع أمرنا عىل اهلدى ،واجعل التقوى زادنا ،واجلنة مآبنا(.)1
[احلديث ]3284 :قال رسول اهلل  :دعاء املؤمن ألخيه بظهر الغيب
مستجاب(.)2
ٌ
[احلديث ]3285 :قال رسول اهلل  :من قىض ألخيه املؤمن حاجة ،كان كمن عبد
اهلل دهره ،ومن دعا ملؤمن بظهر الغيب قال امللك :ولك مثل ذلك ،وما من عبد مؤمن دعا
للمؤمني واملؤمنات بظهر الغيب إال رد اهلل عز وجل مثل الذي دعا هلم ،من مؤمن أو مؤمنة
مىض من أول الدهر أو هو آت إىل يوم القيامة ،وإن العبد املؤمن ليؤمر به إىل النار ،يكون
من أهل الذنوب واخلطايا فيسحب ،فيقول املؤمنون واملؤمنات :إهلنا ،عبدك هذا كان يدعو
لنا ،فشفعنا فيه ،فيشفعهم اهلل عز وجل فيه ،فينجو من النار برمحة من اهلل عز وجل (.)3
[احلديث ]3286 :قال رسول اهلل  :ما من عبد يقوم من الليل فيصيل ركعتي،
فيدعو يف سجوده ألربعي من أصحابه يسمي بأسامئهم وأسامء آبائهم ،إال ومل يسأل اهلل
تعاىل شيئا إال أعطاه(.)4
[احلديث ]3287 :قال رسول اهلل  :من دعا للمؤمني واملؤمنات يف كل يوم مخسا

( )1األماِل للصدوق :ص  ،620روضة الواعظي :ص .695

( )3األماِل للطوس :ص .681

( )2اجلعفريات :ص  ،195النوادر للراوندي :ص .97

( )4مصباح املتهجد :ص  ،133البلد األمي :ص .36
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وعرشين مرة ،نزع اهلل الغل من صدره ،وكتبه من األبدال ،إن شاء اهلل(.)1
[احلديث ]3288 :قال رسول اهلل  :من قال( :اللهم اغفر للمؤمني واملؤمنات)،
كتب اهلل له بكل مؤمن خلقه اهلل منذ خلق آدم إىل أن تقوم الساعة حسنة ،وحما عنه سيئة،
ورفع له درجة(.)2
[احلديث ]3289 :قال رسول اهلل  :اللهم اغفر ِل وألمتي ،اللهم اغفر ِل
وألمتي ،أستغفر اهلل ِل ولكم(.)3
[احلديث ]3290 :عن الفضل بن عباس ،أن رجال قال :يا رسول اهلل ،إين ٌ
بخيل
ٌ
جبان نؤو ٌم ،فادع ِل ،فدعا اهلل أن يذهب جبنه ،وأن يسخي نفسه ،وأن يذهب كثرة نومه،
فلم ير أسخى نفسا ،وال أشد بأسا ،وال أقل نوما منه(.)4
[احلديث ]3291 :قال رسول اهلل  يف دعائه :اللهم رد كل غريب ،اللهم فك كل
أسري(.)5
[احلديث ]3292 :قال رسول اهلل  :رحم اهلل من أعان ولده عىل بره ،وهو أن
يعفو عن سيئته ،ويدعو له فيام بينه وبي اهلل(.)6
[احلديث ]3293 :قال اإلمام عيل :رقى النبي  حسنا وحسينا ،فقال :أعيذكام
بكلامت اهلل التامات وأسامئه احلسني كلها عامة من رش السامة واهلامة ومن رش كل عي
المة ومن رش حاسد إذا حسد ،ثم التفت النبي  إلينا ،فقال :هكذا كان يعوذ إبراهيم
إسامعيل وإسحاق(.)7
( )1اجلعفريات :ص .223

( )5املصباح للكفعمي :ص  ،816البلد األمي :ص .222

( )2فالح السائل :ص .110

( )6بحار األنوار :ج  106ص .98

( )3تفسري القمي ،291/1 :االختصاص :ص .363

( )7الكايف ،569/2 :عدة الداعي :ص .281

( )4اخلرائج واجلرائح.56/1 :
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[احلديث ]3294 :قال رسول اهلل  :صالتكم عيل جموز ٌة لدعائكم ،ومرضا ٌة
لربكم ،وزكا ٌة ألبدانكم(.)1
[احلديث ]3295 :قال رسول اهلل  :ال جتعلوين كقدح الراكب؛ فإن الراكب يمأل
قدحه فيرشبه إذا شاء ،اجعلوين يف أول الدعاء ويف آخره ويف وسطه(.)2
[احلديث ]3296 :قال رسول اهلل  :من ذكرت عنده فلم يصل عيل ،دخل النار
فأبعده اهلل(.)3
[احلديث ]3297 :قال رسول اهلل  :من ذكرت عنده فنيس الصالة عيل ،خطئ
به طريق اجلنة(.)4
[احلديث ]3298 :قال رسول اهلل  :ارفعوا أصواتكم بالصالة عيل؛ فإهنا تذهب
بالنفاق(.)5
[احلديث ]3299 :قال رسول اهلل  :صالتكم عيل إجاب ٌة لدعائكم ،وزكا ٌة
ألعاملكم(.)6
[احلديث ]3300 :قال رسول اهلل  :الصالة عيل وعىل أهل بيتي تذهب
بالنفاق(.)7
نور يف
[احلديث ]3301 :قال رسول اهلل  :أكثروا الصالة عيل؛ فإن الصالة عيل ٌ
ونور يف اجلنة(.)8
ونور عىل الرصاطٌ ،
القربٌ ،
[احلديث ]3302 :قال رسول اهلل  :من كان آخر كالمه الصالة عيل وعىل عيل،
( )1اجلعفريات :ص 215؛ فردوس األخبار.546/2 :

( )5الكايف.493/2 :

( )2الكايف492/2 :؛ املصنف لعبد الرزاق.216/2 :

( )6األماِل للطوس :ص .215

( )3الكايف495/2 :؛ صحيح ابن حبان.188/3 :

( )7الكايف.492/2 :

( )4الكايف.495/2 :

( )8الدعوات :ص .216
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دخل اجلنة(.)1
[احلديث ]3303 :قال رسول اهلل  يف دعائه لإلمام عيل :اللهم وفقه وسدده(.)2
[احلديث ]3304 :قال رسول اهلل  يف دعائه لإلمام عيل :اللهم أجل قلبه ،واجعل
ربيعه اإليامن بك(.)3
[احلديث ]3305 :قال اإلمام عيل :دعا ِل النبي  فقال :اللهم اهد قلبه ،وارشح
صدره ،وثبت لسانه ،وقه احلر والربد(.)4
[احلديث ]3306 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  يضع يده عىل صدري ،ثم
يقول :اللهم امأل قلبه علام وفهام ونورا وحلام وحكام وإيامنا ،وعلمه وال جتهله ،وأحفظه
وال تنسه(.)5
[احلديث ]3307 :قال رسول اهلل  يف دعائه لعيل :اللهم ارمحه وترحم عليه،
وانرصه وانترص به ،وأعنه واستعن به؛ فإنه عبدك وكتيبة رسولك(.)6
[احلديث ]3308 :قال اإلمام عيل :زوجني رسول اهلل  ،ثم أتاين فأخذ بيدي
فقال :قم بسم اهلل ،وقل :عىل بركة اهلل وما شاء اهلل ال قوة إال باهلل توكلت عىل اهلل ،ثم جاءين
حي أقعدين عندها ،ثم قال :اللهم إهنام أحب خلقك إِل فأحبهام ،وبارك يف ذريتهام ،واجعل
عليهام منك حافظا ،وإين أعيذمها وذريتهام بك من الشيطان الرجيم(.)7
[احلديث ]3309 :قال رسول اهلل  يف عيل وفاطمة :اللهم إهنام مني وأنا منهام،
اللهم كام أذهبت عني الرجس وطهرتني تطهريا ،فأذهب عنهام الرجس وطهرمها
( )1عيون أخبار اإلمام الرضا.64/2 :

( )4عيون أخبار الرضا.60/2 :

( )2التوحيد :ص  ،235معاين األخبار :ص .66

( )5االعتقادات :ص  ،121سليم بن قيس.625/2 :

( )3األماِل للطوس :ص  ،366اليقي :ص 160؛ حلية األولياء:

( )6األماِل للطوس :ص .362

.67/1

( )7األماِل للطوس :ص  ،60بشارة املصطفى :ص .262
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تطهريا(.)1
[احلديث ]3310 :قال رسول اهلل  ـ يف احلسن واحلسي ـ :اللهم إين أسألك فيهام
ما سألك إبراهيم يف ذريته ،اللهم أحبهام وأحب من حيبهام ،والعن من يبغضهام مل ء السامء
واألرض(.)2
[احلديث ]3311 :عن ابن عباس ،أن رسول اهلل  كان جالسا ذات يوم وعنده
عيل وفاطمة واحلسن واحلسي ،فقال :اللهم إنك تعلم أن هؤالء أهل بيتي وأكرم الناس
ٌ
عيل ،فأحبب من أحبهم وأبغض من أبغضهم ،ووال من واالهم ،وعاد من عاداهم ،وأعن
من أعاهنم ،واجعلهم مطهرين من كل رجس ،معصومي من كل ذنب ،وأيدهم بروح
القدس(.)3
[احلديث ]3312 :قال رسول اهلل  :يا رب ،إنك مل تبعث نبيا إال وقد جعلت له
عرتة ،اللهم فاجعل عرتيت اهلادية من عيل وفاطمة(.)4
[احلديث ]3313 :قال رسول اهلل  يف دعائه أليب ذر :يا أبا ذر رمحك اهلل ،تعيش
وحدك ،ومتوت وحدك ،وتبعث وحدك ،وتدخل اجلنة وحدك ،يسعد بك قو ٌم من أهل
العراق ،يتولون غسلك وجتهيزك والصالة عليك ودفنك(.)5
[احلديث ]3314 :قال اإلمام الصادق :استقبل رسول اهلل  حارثة بن مالك بن
النعامن األنصاري ،فقال له :كيف أنت يا حارثة بن مالك؟ فقال :يا رسول اهلل ،مؤم ٌن حقا،
فقال له رسول اهلل  :لكل يشء حقيق ٌة فام حقيقة قولك؟ فقال :يا رسول اهلل ،عزفت

( )1كفاية الطالب :ص 306؛ كشف الغمة.372/1 :

( )4دالئل اإلمامة :ص  ،101نوادر املعجزات :ص .95

( )2األماِل للطوس :ص .368

( )5تفسري القمي ،296/1 :بحار األنوار.215/21 :

( )3األماِل للصدوق :ص .576
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نفيس عن الدنيا ،فأسهرت لييل وأظمأت هواجري ،وكأين أنظر إىل عرش ريب وقد وضع
للحساب ،وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون يف اجلنة ،وكأين أسمع عواء أهل النار يف
النار ،فقال له رسول اهلل  :عبدٌ نور اهلل قلبه ،أبرصت فاثبت ،فقال :يا رسول اهلل ،ادع
اهلل ِل أن يرزقني الشهادة معك ،فقال :اللهم ارزق حارثة الشهادة ،فلم يلبث إال أياما حتى
بعث رسول اهلل  رسية فبعثه فيها ،فقاتل فقتل تسعة أو ثامنية ،ثم قتل(.)1
[احلديث ]3315 :روي أن اإلمام عيل بكى يوما ،وقال :ماتت أمي ،فنهض النبي
 فقال :هي واهلل أمي حقا ،ما رأيت من عمي شيئا إال وقد رأيت منها أكثر منه ،ثم صاح:
يا أم سلمة! هذه برديت فأزرُّيا فيها ،وهذه قمييص فدرعيها فيها ،وهذا ردائي فأدرجيها
فيه ،فإذا فرغت من غسلها فأعلميني ،فأعلمته أم سلمة ،فحملها عىل رسيرها ثم صىل
عليها ،ثم نزل حلدها فلبث ما شاء اهلل ال يسمع له إال مههم ٌة ،ثم صاح :يا فاطمة! قالت:
لبيك يا رسول اهلل ،قال :هل رأيت ما ضمنت لك؟ قالت :نعم ،فجزاك اهلل عني يف املحيا
واملامت أفضل اجلزاء ،فلام سوى عليها وخرج ،سئل عنها ،فقال :قرأت عليها يوماَ ﴿ :و َل َقدْ
يج ْئ ُت ُمونَا ُف َرا َدى ك ََام َخ َل ْقنَا ُك ْم َأ َّو َل َم َّر ٍة ﴾ [األنعام ،]94 :فقالت :يا رسول اهلل ،وما فرادى؟
قلت :عراة ،قالت :وا سوأتاه! فسألت اهلل أال يبدي عورهتا ..ثم سألتني عن منكر ونكري،
فأخربهتا بحاهلام ،بأهنام كيف جييئان ،قالت :وا غوثاه باهلل منهام! فسألت اهلل أن ال يرُّيام
إياها ،وأن يفسح هلا يف قربها ،وأن حيرشها يف أكفاهنا(.)2
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:

( )1الكايف ،56/2 :املحاسن.386/1 :

( )2اخلرائج واجلرائح.90/1 :
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ما روي عن اإلمام عيل:
[احلديث ]3316 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم اغفر للمؤمني واملؤمنات،
واملسلمي واملسلامت ،اللهم اجعل التقوى زادهم ،واإليامن واحلكمة يف قلوهبم ،وأوزعهم
أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم ،وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدهتم عليه ،إله احلق
وخالق اخللق ،اللهم اغفر ملن تويف من املؤمني واملؤمنات واملسلمي واملسلامت ،وملن هو
الحق هبم من بعدهم منهم ،إنك أنت العزيز احلكيم(.)1
ٌ
[احلديث ]3317 :قال اإلمام عيل يف دعائه قبل شهادته :أنا باألمس صاحبكم ،وأنا
اليوم عرب ٌة لكم ،وغدا مفارقكم ،غفر اهلل ِل ولكم(.)2
[احلديث ]3318 :قال اإلمام عيل يف دعائه :جعلنا اهلل وإياكم ممن يسعى بقلبه إىل
منازل األبرار برمحته(.)3
[احلديث ]3319 :قال اإلمام عيل يف دعائه :أخذ اهلل بقلوبنا وقلوبكم إىل احلق،
وأهلمنا وإياكم الصرب(.)4
[احلديث ]3320 :قال اإلمام عيل يف دعائه :عصمنا اهلل وإياكم باهلدى ،وثبتنا
وإياكم عىل التقوى ،وأستغفر اهلل ِل ولكم(.)5
[احلديث ]3321 :قال اإلمام عيل يف دعائه :وفقنا اهلل وإياكم ملحابه(.)6
[احلديث ]3322 :قال اإلمام عيل يف دعائه :جعلنا اهلل وإياكم من التائبي
العابدين(.)7
( )1من ال حيرضه الفقيه.432/1 :

( )5الكايف ،142/1 :التوحيد :ص .34

( )2هنج البالغة :اخلطبة .149

( )6هنج البالغة :الكتاب .67

( )3هنج البالغة :اخلطبة .165

( )7من ال حيرضه الفقيه ،520/1 :األماِل للمفيد :ص .161

( )4هنج البالغة :اخلطبة  173و.205
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[احلديث ]3323 :قال اإلمام عيل يف دعائه :نسأل اهلل لنا ولكم عمال زاكيا ،وثوابا
جزيال ،ورمحة واسعة ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته(.)1
[احلديث ]3324 :قال اإلمام عيل يف دعائه :جعلنا اهلل وإياكم ممن سمع الوعظ
فقبل ،ودعي إىل العمل فعمل(.)2
[احلديث ]3325 :قال اإلمام عيل يف دعائه :جعلنا اهلل وإياكم عاملي بكتابه،
متبعي ألوليائه ،حتى حيلنا وإياكم دار املقامة من فضله ،إنه محيدٌ جميدٌ (.)3
[احلديث ]3326 :قال اإلمام عيل يف دعائه :أسأل اهلل لنا ولكم حسن اخلرية
واإلحسان ،ورمحته الواسعة يف الدنيا واآلخرة (.)4
[احلديث ]3327 :قال اإلمام عيل يف دعائه :أفرغ اهلل علينا وعليكم الصرب ،وأعز
لنا ولكم النرص ،وكان لنا ولكم ظهريا يف كل أمر(.)5
[احلديث ]3328 :قال اإلمام عيل يف دعائه :استعملنا اهلل وإياكم بطاعته وطاعة
رسوله ،وعفا عنا وعنكم بفضل رمحته(.)6
[احلديث ]3329 :قال اإلمام عيل يف دعائه ألهل الكوفة بعد فتح البرصة :جزاكم
اهلل من أهل مرص عن أهل بيت نبيكم أحسن ما جيزي العاملي بطاعته ،والشاكرين لنعمته،
فقد سمعتم وأطعتم ،ودعيتم فأجبتم(.)7

( )1الغارات.211/1 :

( )4إرشاد القلوب :ص .322

( )2كنز العامل206/16 :نقال عن ابن النجار.

( )5رشح هنج البالغة البن أيب احلديد.112/9 :

( )3تاريخ دمشق ،501/42 :ذم الدنيا البن أيب الدنيا :ص 74؛ بحار

( )6هنج البالغة :اخلطبة .190

األنوار 118/73 :نقال عن عيون احلكم واملواعظ.

( )7هنج البالغة :الكتاب  ،2اجلمل :ص .404
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[احلديث ]3330 :قال اإلمام عيل يف دعائه ألهل مرص :عصمكم اهلل باهلدى
وثبتكم بالتقوى ،ووفقنا وإياكم ملا حيب ويرض(.)1
[احلديث ]3331 :قال اإلمام عيل يف دعائه :جعل اهلل خلتنا وودنا خلة املتقي وود
املخلصي ،ومجع بيننا وبينكم يف دار الرضوان إخوانا عىل رسر متقابلي(.)2
[احلديث ]3332 :قال اإلمام عيل يف دعائه ألصحابه ،بعد شهادة حممد بن أيب بكر:
اللهم امجعنا وإياهم عىل اهلدى ،وزهدنا وإياهم يف الدنيا ،واجعل اآلخرة خريا لنا وهلم من
األوىل(.)3
[احلديث ]3333 :قال اإلمام عيل :أربعة ال ترد هلم دعوةٌ ،منهم الوالد البار لولده،
والولد البار لوالده(.)4
[احلديث ]3334 :قال اإلمام عيل :من صىل عىل حممد النبي  سمعه النبي
ورفعت دعوته(.)5
[احلديث ]3335 :قال اإلمام عيل :صلوا عىل حممد وآل حممد؛ فإن اهلل عز وجل
يقبل دعاءكم عند ذكر حممد  ودعائكم له وحفظكم إياه .)6(
[احلديث ]3336 :قال اإلمام عيل :إذا قرأتم﴿ :إي َّن اهللََّ َو َم َالئي َك َت ُه ُي َص هل َ
ون ع ََىل النَّبي ِّي
َيا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا َص هلوا َع َل ْي يه َو َس ِّل ُموا ت َْسلي ًيام﴾ [األحزاب )]56 :فصلوا عليه؛ يف الصالة كنتم
أو يف غريها(.)7

( )1األماِل للمفيد :ص  ،82تاريخ دمشق.390/56 :

( )5اخلصال :ص  ،630عدة الداعي :ص .152

( )2الغارات ،250/1 :األماِل للطوس :ص .31

( )6اخلصال :ص  ،613حتف العقول :ص .103

( )3الغارات.322/1 :

( )7اخلصال :ص  ،629حتف العقول :ص .119

( )4اإلرشاد.306/1 :
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[احلديث ]3337 :قال اإلمام عيل :اللهم صل عىل مالئكتك املقربي ،وعىل أنبيائك
ورسلك أمجعي(.)1
[احلديث ]3338 :قال اإلمام الباقر :ملا ماتت فاطمة (بنت رسول اهلل  )قام عليها
اإلمام عيل ،وقال :اللهم إين راض عن ابنة نبيك ،اللهم إهنا قد أوحشت فآنسها ،اللهم إهنا
قد هجرت فصلها ،اللهم إهنا قد ظلمت فاحكم هلا ،وأنت خري احلاكمي(.)2
[احلديث ]3339 :قال اإلمام عيل ـ عند تغسيله فاطمة (بنت رسول اهلل  )ـ:
اللهم إهنا أمتك وبنت رسولك وصفيك وخريتك من خلقك ،اللهم لقنها حجتها ،وأعظم
برهاهنا ،وأعل درجتها ،وامجع بينها وبي أبيها حممد .)3(
[احلديث ]3340 :قال اإلمام عيل البنه احلسن :أستودع اهلل دينك ودنياك ،وأسأله
خري القضاء لك يف العاجلة واآلجلة والدنيا واآلخرة(.)4
[احلديث ]3341 :قال اإلمام عيل البنه احلسي :واعلم ـ أي بني ـ أنه من النت
كريم(.)5
كلمته وجبت حمبته ،وفقك اهلل لرشدك ،وجعلك من أهل طاعته بقدرته ،إنه جوا ٌد ٌ
[احلديث ]3342 :قال اإلمام عيل يف دعائه لإلمام املهدي :اللهم فاجعل بعثه
خروجا من الغمة ،وامجع به شمل األمة(.)6
[احلديث ]3343 :قال اإلمام عيل :يرحم اهلل خباب بن األرت؛ فلقد أسلم راغبا،
وهاجر طائعا ،وقنع بالكفاف ،وريض عن اهلل ،وعاش جماهدا(.)7
[احلديث ]3344 :قال اإلمام عيل يف تأبي عامر بن يارس :رحم اهلل عامرا يوم أسلم،
( )1هتذيب األحكام.83/3 :

( )5حتف العقول :ص  ،91نزهة الناظر :ص .62

( )2اخلصال :ص .588

( )6الغيبة للنعامين :ص .216

( )3بحار األنوار 309/81 :عن مصباح األنوار.

( )7هنج البالغة :احلكمة  ،63وقعة صفي :ص 530؛ املعجم الكبري:

( )4هنج البالغة :الكتاب .31

.56/6
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ورحم اهلل عامرا يوم قتل ،ورحم اهلل عامرا يوم يبعث حيا(.)1
[احلديث ]3345 :قال عمرو بن احلمق :إين واهلل يا أمري املؤمني (اإلمام عيل) ما
أجبتك وال بايعتك عىل قرابة بيني وبينك ،وال إرادة مال تؤتينيه ،وال التامس سلطان يرفع
ذكري به؛ ولكن أحببتك خلصال مخس :أنك ابن عم رسول اهلل  ،وأول من آمن به،
وزوج سيدة نساء األمة فاطمة بنت حممد  ،وأبو الذرية التي بقيت فينا من رسول اهلل
 ،وأعظم رجل من املهاجرين سهام يف اجلهاد ،فلو أين كلفت نقل اجلبال الرواس ،ونزح
البحور الطوامي حتى يأيت عيل يومي يف أمر أقوي به وليك وأوهن به عدوك ،ما رأيت أين
قد أديت فيه كل الذي حيق عيل من حقك ،فقال اإلمام عيل :اللهم نور قلبه بالتقى ،واهده
إىل رصاط مستقيم ،ليت أن يف جندي مائة مثلك(.)2
[احلديث ]3346 :قال اإلمام عيل لقيس بن سعد بن عبادة :قىض اهلل لنا ولك
باإلحسان يف أمرنا كله(.)3
[احلديث ]3347 :عن صعصعة بن صوحان ،قال :ملا بلغ عليا موت األشرت قال:
إنا هلل وإنا إليه راجعون ،واحلمد هلل رب العاملي ،اللهم إين أحتسبه عندك؛ فإن موته من
مصائب الدهر ،فرحم اهلل مالكا؛ فقد ويف بعهده ،وقىض نحبه ،ولقي ربه(.)4
[احلديث ]3348 :قال اإلمام عيل يف تأبي مالك األشرت :رمحه اهلل؛ فلقد استكمل
أيامه ،والقى محامه ،ونحن عنه راضون ،أواله اهلل رضوانه ،وضاعف الثواب له(.)5
[احلديث ]3349 :قال اإلمام عيل يف كتابه إىل مالك األشرت :وأنا أسأل اهلل بسعة

( )1أنساب األرشاف ،197/1 :الطبقات الكربى.262/3 :

( )4الغارات ،266/1 :األماِل للمفيد :ص .83

( )2وقعة صفي :ص  ،103االختصاص :ص .16

( )5هنج البالغة :الكتاب  ،36الغارات269/1 :؛ تاريخ الطربي:

( )3تاريخ اليعقويب.203/2 :

.97/5
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رمحته ،وعظيم قدرته عىل إعطاء كل رغبة ،أن يوفقني وإياك ملا فيه رضاه من اإلقامة عىل
ا لعذر الواضح إليه وإىل خلقه ،مع حسن الثناء يف العباد ،ومجيل األثر يف البالد ،ومتام
النعمة ،وتضعيف الكرامة ،وأن خيتم ِل ولك بالسعادة والشهادة ،إنا إليه راجعون راغبون،
والسالم عىل رسول اهلل  الطيبي الطاهرين وسلم تسليام كثريا(.)1
[احلديث ]3350 :قال اإلمام عيل البنه حممد :أسأل اهلل أن يلهمك الشكر والرشد،
ويقويك عىل العمل بكل خري ،ويرصف عنك كل حمذور برمحته ،والسالم عليك ورمحة اهلل
وبركاته(.)2
[احلديث ]3351 :قال اإلمام عيل يف دعائه هلاشم املرقال :اللهم ارزقه الشهادة يف
سبيلك ،واملرافقة لنبيك .)3(
ما روي عن اإلمام احلسن:
[احلديث ]3352 :قال اإلمام احلسن :رأيت أمي فاطمة قائمة يف حمراهبا ليلة
اجلمعة ،فلم تزل راكعة ساجدة حتى انفجر عمود الصبح ،وسمعتها تدعو للمؤمني
واملؤمنات وتسميهم ،وتكثر الدعاء هلم ،وال تدعو لنفسها بِشء ،فقلت :يا أماه ،مل ال
تدعي لنفسك كام تدعي لغريك؟ فقالت :يا بني ،اجلار ثم الدار(.)4
[احلديث ]3353 :قال اإلمام احلسن يف دعائه ألصحابه :غفر اهلل ِل ولكم،
وأرشدين وإياكم ملا فيه املحبة والرضا(.)5

( )1هنج البالغة :الكتاب .53

( )4دالئل اإلمامة :ص  ،152علل الرشائع :ص .182

( )2العقد الفريد.335/2 :

( )5اإلرشاد ،11/2 :املناقب البن شهر آشوب.33/4 :

( )3وقعة صفي :ص 112؛ رشح هنج البالغة.186/3 :
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[احلديث ]3354 :قال اإلمام احلسن يف دعائه ألصحابه :عصمنا اهلل وإياكم بام
عصم به أولياءه وأهل طاعته ،وأهلمنا وإياكم تقواه ،وأعاننا وإياكم عىل جهاد أعدائه،
وأستغفر اهلل العظيم ِل ولكم(.)1
[احلديث ]3355 :قال اإلمام احلسن يف خطبة له :فرض اهلل عز وجل الصالة عىل
نبيه  عىل كافة املؤمني فقالوا :يا رسول اهلل ،كيف الصالة عليك؟ فقال( :قولوا :اللهم
فحق عىل كل مسلم أن يصيل علينا مع الصالة عىل النبي 
صل عىل حممد وآل حممد)ٌ ،
فريضة واجبة(.)2
ما روي عن اإلمام احلسي:
[احلديث ]3356 :قال اإلمام احلسي :إين ال أعلم أصحابا أوَف وال خريا من
أصحايب ،وال أهل بيت أبر وال أوصل من أهل بيتي ،فجزاكم اهلل عني خريا(.)3
[احلديث ]3357 :قال اإلمام احلسي البنه عيل األكرب :جزاك اهلل من ولد خري ما
جزي ولدا عن والده(.)4
[احلديث ]3358 :عن أيب ثاممة أنه قال يوم عاشوراء :أحب أن ألقى ريب وقد
صليت هذه الصالة التي دنا وقتها ،فرفع اإلمام احلسي رأسه ثم قال :ذكرت الصالة،
جعلك اهلل من املصلي(.)5
[احلديث ]3359 :قال اإلمام احلسي يف أيب الشعثاء الكندي ،وكان راميا :اللهم
سدد رميته ،واجعل ثوابه اجلنة(.)6
( )1رشح هنج البالغة البن أيب احلديد13/14 :؛ بحار األنوار:

( )4اإلرشاد ،82/2 :روضة الواعظي :ص .199

.89/32

( )5تاريخ الطربي.639/5 :

( )2األماِل للطوس :ص .564

( )6تاريخ الطربي.665/5 :

( )3اإلرشاد ،91/2 :روضة الواعظي :ص .183
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[احلديث ]3360 :قال اإلمام احلسي ألم وهب :جزيتم من أهل بيت خريا،
ارجعي ـ رمحك اهلل ـ إىل النساء(.)1
[احلديث ]3361 :قال اإلمام احلسي جلون موىل أيب ذر الغفاري :اللهم بيض
وجهه ،وطيب رحيه واحرشه مع األبرار ،وعرف بينه وبي حممد وآل حممد(.)2
[احلديث ]3362 :قال اإلمام احلسي ـ ملا بلغه خرب شهادة مسلم ـ :رحم اهلل مسلام؛
فلقد صار إىل روح اهلل ورحيانه ،وحتيته ورضوانه ،أما إنه قد قىض ما عليه وبقي ما علينا(.)3
[احلديث ]3363 :قال اإلمام احلسي يف دعائه ملسلم بن عوسجة :رمحك اهلل يا
َاهدُ وا اهللََّ َع َل ْي يه َف يمن ُْه ْم َم ْن َق َىض ن َْح َب ُه َو يمنْ ُه ْم َم ْن
مسلم ﴿ ،يم َن املُْؤْ يمنييَ ير َج ٌال َصدَ ُقوا َما ع َ
َينْتَظي ُر َو َما َبدَّ ُلوا َت ْب يد ًيال﴾ [األحزاب.)4(]23 :
[احلديث ]3364 :قال اإلمام احلسي يف دعائه ليزيد بن مسعود :آمنك اهلل يوم
اخلوف ،وأعزك وأرواك يوم العطش األكرب(.)5
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]3365 :قال اإلمام السجاد :إن املالئكة إذا سمعوا املؤمن يدعو ألخيه
املؤمن بظهر الغيب أو يذكره بخري ،قالوا :نعم األخ أنت ألخيك ،تدعو له باخلري وهو
غائب عنك ،وتذكره بخري ،قد أعطاك اهلل عز وجل مثيل ما سألت له ،وأثنى عليك مثيل ما
ٌ
أثنيت عليه ،ولك الفضل عليه ،وإذا سمعوه يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه قالوا له :بئس
األخ أنت ألخيك ،كف أُّيا املسرت عىل ذنوبه وعورته ،واربع عىل نفسك ،وامحد اهلل الذي

( )1تاريخ الطربي.630/5 :

( )4اإلرشاد،103/2 :؛ تاريخ الطربي.635/5 :

( )2بحار األنوار 23/65 :عن املقتل ملحمد بن أيب طالب.

( )5امللهوف :ص .113

( )3امللهوف :ص .136
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سرت عليك ،واعلم أن اهلل عز وجل أعلم بعبده منك(.)1
[احلديث ]3366 :قال اإلمام السجاد يف دعائه جلريانه وأوليائه :اللهم تولني يف
جرياين ومواِل العارفي بحقنا واملنابذين ألعدائنا بأفضل واليتك ،ووفقهم إلقامة سنتك،
واألخذ بمحاسن أدبك؛ يف إرفاق ضعيفهم ،وسد خلتهم ،وعيادة مريضهم ،وهداية
مسرتشدهم ،ومناصحة مستشريهم ،وتعهد قادمهم ،وكتامن أرسارهم ،وسرت عوراهتم،
ونرصة مظلومهم ،وحسن مواساهتم باملاعون ،والعود عليهم باجلدة واإلفضال ،وإعطاء
ما جيب هلم قبل السؤال(.)2
[احلديث ]3367 :قال اإلمام السجاد يف دعائه جلريانه وأوليائه:اللهم اجعلني
أجزي باإلحسان مسيئهم ،وأعرض بالتجاوز عن ظاملهم ،وأستعمل حسن الظن يف
كافتهم ،وأتوىل بالرب عامتهم ،وأغض برصي عنهم عفة ،وألي جانبي هلم تواضعا ،وأرق
عىل أهل البالء منهم رمحة ،وأرس هلم بالغيب مودة ،وأحب بقاء النعمة عندهم نصحا،
وأوجب هلم ما أوجب حلامتي ،وأرعى هلم ما أرعى خلاصتي(.)3
[احلديث ]3368 :قال اإلمام السجاد يف دعائه جلريانه وأوليائه:اللهم ارزقني مثل
ذلك منهم ،واجعل ِل أوَف احلظوظ فيام عندهم ،وزدهم بصرية يف حقي ،ومعرفة بفضيل،
حتى يسعدوا يب وأسعد هبم ،آمي رب العاملي(.)4
[احلديث ]3369 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألتباع الرسل ومصدقيهم :اللهم
وأتباع الرسل ومصدقوهم من أهل األرض بالغيب عند معارضة املعاندين هلم بالتكذيب،
واالشتياق إىل املرسلي بحقائق اإليامن ،يف كل دهر وزمان ،أرسلت فيه رسوال ،وأقمت

( )1الكايف.508/2 :

( )3الصحيفة السجادية :ص.109

( )2الصحيفة السجادية :ص.109

( )4الصحيفة السجادية :ص.109
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ألهله دليال ،من لدن آدم إىل حممد  من أئمة اهلدى ،وقادة أهل التقى ،عىل مجيعهم
السالم ،فاذكرهم منك بمغفرة ورضوان(.)1
[احلديث ]3370 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألصحاب رسول اهلل  :اللهم
وأصحاب حممد خاصة الذين أحسنوا الصحابة ،والذين أبلوا البالء احلسن يف نرصه،
وكانفوه وأرسعوا إىل وفادته ،وسابقوا إىل دعوته ،واستجابوا له حيث أسمعهم حجة
رساالته ،وفارقوا األزواج واألوالد يف إظهار كلمته ،وقاتلوا اآلباء واألبناء يف تثبيت نبوته،
وانترصوا به ،ومن كانوا منطوين عىل حمبته ،يرجون جتارة لن تبور يف مودته ،والذين
هجرهتم العشائر إذ تعلقوا بعروته ،وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا يف ظل قرابته ،فال
تنس هلم اللهم ما تركوا لك وفيك ،وأرضهم من رضوانك وبام حاشوا اخللق عليك،
وكانوا مع رسولك دعاة لك إليك ،واشكرهم عىل هجرهم فيك ديار قومهم ،وخروجهم
من سعة املعاش إىل ضيقه ،ومن كثرت يف إعزاز دينك من مظلومهم(.)2
[احلديث ]3371 :قال اإلمام السجاد يف دعائه للتابعي :اللهم وأوصل إىل التابعي
إل ْخ َوانينَا ا َّل يذي َن َس َب ُقونَا بي ْ ي
ون َر َّبنَا اغ يْف ْر َلنَا َو ي ي
هلم بإحسان ،الذين ﴿ َي ُقو ُل َ
جت َع ْل ييف
اإل َيام ين َو َال َ ْ
ُق ُلوبينَا يغ ًّال لي َّل يذين آمنُوا ربنَا إين ََّك رء ٌ ي
يم﴾ [احلرش ]10 :خري جزائك ،الذين قصدوا
َ َ َ َّ
وف َرح ٌ
َ ُ
ريب يف بصريهتم ،ومل خيتلجهم
سمتهم ،وحتروا وجهتهم ،ومضوا عىل شاكلتهم ،مل يثنهم ٌ
ٌ
شك يف قفو آثارهم ،واالئتامم هبداية منارهم ،مكانفي وموازرين هلم ،يدينون بدينهم،
وُّيتدون هبدُّيم ،يتفقون عليهم ،وال يتهموهنم فيام أدوا إليهم(.)3

( )1الصحيفة السجادية :ص.31

( )3الصحيفة السجادية :ص.31

( )2الصحيفة السجادية :ص.31
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[احلديث ]3372 :قال اإلمام السجاد يف دعائه للتابعي :اللهم وصل عىل التابعي
من يومنا هذا إىل يوم الدين ،وعىل أزواجهم ،وعىل ذرياهتم ،وعىل من أطاعك منهم ،صالة
تعصمهم هبا من معصيتك ،وتفسح هلم يف رياض جنتك ،ومتنعهم هبا من كيد الشيطان،
وتعينهم هبا عىل ما استعانوك عليه من بر ،وتقيهم طوارق الليل والنهار إالطارقا يطرق
بخري ،وتبعثهم هبا عىل اعتقاد حسن الرجاء لك ،والطمع فيام عندك ،وترك التهمة فيام حتويه
أيدي العباد ،لرتدهم إىل الرغبة إليك والرهبة منك ،وتزهدهم يف سعة العاجل ،وحتبب
إليهم العمل لآلجل ،واالستعداد ملا بعد املوت ،وهتون عليهم كل كرب حيل هبم يوم
خروج األنفس من أبداهنا ،وتعافيهم مما تقع به الفتنة من حمذوراهتا ،وكبة النار وطول
اخللود فيها ،وتصريهم إىل أمن من مقيل املتقي(.)1
[احلديث ]3373 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لنفسه وألهل واليته :يا من ال
تنقيض عجائب عظمته ،صل عىل حممد وآله ،واحجبنا عن اإلحلاد يف عظمتك ..ويا من ال
تنتهي مدة ملكه ،صل عىل حممد وآله ،واعتق رقابنا من نقمتك ..ويا من ال تفنى خزائن
رمحته ،صل عىل حممد وآله واجعل لنا نصيبا يف رمحتك ..ويا من تنقطع دون رؤيته األبصار،
صل عىل حممد وآله ،وأدننا إىل قربك ..ويا من تصغر عند خطره األخطار ،صل عىل حممد
وآله ،وكرمنا عليك ..ويا من تظهر عنده بواطن األخبار ،صل عىل حممد وآله ،وال تفضحنا
لديك ..اللهم أغننا عن هبة الوهابي هببتك ،واكفنا وحشة القاطعي بصلتك ،حتى ال
نرغب إىل أحد مع ذلك ،وال نستوحش من أحد مع فضلك ..اللهم فصل عىل حممد وآله،
وكد لنا وال تكد علينا ،وامكر لنا وال متكر بنا ،وأدل لنا وال تدل منا ..اللهم صل عىل حممد

( )1الصحيفة السجادية :ص.31
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وآله ،وقنا منك ،واحفظنا بك ،واهدنا إليك ،وال تباعدنا عنك ،إن من تقه يسلم ومن هتده
يعلم ،ومن تقربه إليك يغنم ..اللهم صل عىل حممد وآله ،واكفنا حد نوائب الزمان ،ورش
مصائد الشيطان ،ومرارة صولة السلطان ..اللهم إنام يكتفي املكتفون بفضل قوتك ،فصل
عىل حممد وآله واكفنا ،وإنام يعطي املعطون من فضل جدتك ،فصل عىل حممد وآله وأعطنا،
وإنام ُّيتدي املهتدون بنور وجهك ،فصل عىل حممد وآله ،واهدنا ..اللهم إنك من واليت مل
يرضره خذالن اخلاذلي ،ومن أعطيت مل ينقصه منع املانعي ،ومن هديت مل يغوه إضالل
املضلي ..فصل عىل حممد وآله ،وامنعنا بعزك من عبادك ،وأغننا عن غريك بإرفادك،
واسلك بنا سبيل احلق بإرشادك ..اللهم صل عىل حممد وآله ،واجعل سالمة قلوبنا يف ذكر
عظمتك ،وفراغ أبداننا يف شكر نعمتك ،وانطالق ألسنتنا يف وصف منتك ..اللهم صل عىل
حممد وآله ،واجعلنا من دعاتك الداعي إليك ،وهداتك الدالي عليك ،ومن خاصتك
اخلاصي لديك ،يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]3374 :قال اإلمام السجاد يف دعائه :اللهم اغفر للمؤمني واملؤمنات،
األحياء منهم واألموات ،وتابع بيننا وبينهم يف اخلريات ،اللهم اغفر حلينا وميتنا ،شاهدنا
وغائبنا ،ذكرنا وانثانا ،صغرينا وكبرينا ،حرنا ومملوكنا(.)2
[احلديث ]3375 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم صل عىل حممد عبدك
ورسولك ،وأهل بيته الطاهرين ،واخصصهم بأفضل صلواتك ورمحتك وبركاتك
وسالمك ،واخصص اللهم والدي بالكرامة لديك ،والصالة منك ،يا أرحم الرامحي(.)3
[احلديث ]3376 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم أهلمني علم ما جيب

( )1الصحيفة السجادية :ص.35

( )3الصحيفة السجادية :الدعاء .26

( )2مصباح املتهجد :ص  ،587اإلقبال.163/1 :
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هلام عيل إهلاما ،وامجع ِل علم ذلك كله متاما ،ثم استعملني بام تلهمني منه ،ووفقني للنفوذ
فيام تبرصين من علمه حتى ال يفوتني استعامل يشء علمتنيه ،وال تثقل أركاين عن احلفوف
فيام أهلمتنيه(.)1
[احلديث ]3377 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم اجعلني أهاهبام هيبة
السلطان العسوف ،وأبرمها بر األم الرؤوف ،واجعل طاعتي لوالدي وبري هبام أقر لعيني
من رقدة الوسنان ،وأثلج لصدري من رشبة الظمآن حتى أوثر عىل هواي هوامها ،وأقدم
عىل رضاي رضامها وأستكثر برمها يب وإن قل ،وأستقل بري هبام وإن كثر(.)2
[احلديث ]3378 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم خفض هلام صويت،
وأطب هلام كالمي ،وألن هلام عريكتي ،واعطف عليهام قلبي ،وصريين هبام رفيقا ،وعليهام
شفيقا(.)3
[احلديث ]3379 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم اشكر هلام تربيتي،
وأثبهام عىل تكرمتي ،واحفظ هلام ما حفظاه مني يف صغري(.)4
[احلديث ]3380 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم وما مسهام مني من
أذى ،أو خلص إليهام عني من مكروه ،أو ضاع قبيل هلام من حق فاجعله حطة لذنوهبام،
وعلوا يف درجاهتام ،وزيادة يف حسناهتام ،يا مبدل السيئات بأضعافها من احلسنات(.)5
[احلديث ]3381 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم وما تعديا عيل فيه من
قول ،أو أرسفا عيل فيه من فعل ،أو ضيعاه ِل من حق ،أو قرصا يب عنه من واجب فقد وهبته

( )1الصحيفة السجادية :الدعاء .26

( )4الصحيفة السجادية :الدعاء .26

( )2الصحيفة السجادية :الدعاء .26

( )5الصحيفة السجادية :الدعاء .26

( )3الصحيفة السجادية :الدعاء .26
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هلام ،وجدت به عليهام ورغبت إليك يف وضع تبعته عنهام ،فإين ال أهتمهام عىل نفيس ،وال
أستبطئهام يف بري ،وال أكره ما تولياه من أمري يا رب ،فهام أوجب حقا عيل ،وأقدم إحسانا
إِل ،وأعظم منة لدي من أن أقاصهام بعدل ،أو أجازُّيام عىل مثل ،أين إذا ـ يا إهلي ـ طول
شغلهام برتبيتي؟! وأين شدة تعبهام يف حراستي؟! وأين إقتارمها عىل أنفسهام للتوسعة
عيل؟! هيهات ما يستوفيان مني حقهام ،وال أدرك ما جيب عيل هلام ،وال أنا بقاض وظيفة
خدمتهام ،فصل عىل حممد وآله ،وأعني يا خري من استعي به ،ووفقني يا أهدى من رغب
إليه ،وال جتعلني يف أهل العقوق لآلباء واألمهات يوم جتزى كل نفس بام كسبت وهم ال
يظلمون(.)1
[احلديث ]3382 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم اخصص أبوي
بأفضل ما خصصت به آباء عبادك املؤمني وأمهاهتم ،يا أرحم الرامحي(.)2
[احلديث ]3383 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم ال تنسني ذكرمها يف
أدبار صلوايت ،ويف آناء لييل ،ويف كل ساعة من ساعات هناري(.)3
[احلديث ]3384 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم اغفر ِل بدعائي هلام،
واغفر هلام بربمها يب مغفرة حتام ،وارض عنهام بشفاعتي هلام رض عزما ،وبلغهام بالكرامة
مواطن السالمة(.)4
[احلديث ]3385 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألبويه :اللهم إن سبقت مغفرتك
هلام فشفعهام يف ،وإن سبقت مغفرتك ِل فشفعني فيهام حتى نجتمع برأفتك يف دار كرامتك
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وحمل مغفرتك ورمحتك ،إنك ذو الفضل العظيم ،واملن القديم ،وأنت أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]3386 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لولده :اللهم ومن عيل ببقاء ولدي
وبإصالحهم ِل وبإمتاعي هبم(.)2
[احلديث ]3387 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لولده :إهلي امدد ِل يف أعامرهم،
وزد ِل يف آجاهلم ،ورب ِل صغريهم ،وقو ِل ضعيفهم ،وأصح ِل أبداهنم وأدياهنم
وأخالقهم ،وعافهم يف أنفسهم ويف جوارحهم ويف كل ما عنيت به من أمرهم ،وأدرر ِل
وعىل يدي أرزاقهم ،واجعلهم أبرارا أتقياء برصاء سامعي مطيعي لك ،وألوليائك حمبي
مناصحي ،وجلميع أعدائك معاندين ومبغضي ،آمي(.)3
[احلديث ]3388 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لولده :اللهم اشدد هبم عضدي،
وأقم هبم أودي ،وكثر هبم عددي ،وزين هبم حمرضي ،وأحي هبم ذكري ،واكفني هبم يف
غيبتي ،وأعني هبم عىل حاجتي ،واجعلهم ِل حمبي ،وعيل حدبي مقبلي مستقيمي ِل،
مطيعي غري عاصي وال عاقي وال خمالفي وال خاطئي(.)4
[احلديث ]3389 :قال اإلمام السجاد يف دعائه لولده :اللهم أعني عىل تربيتهم
وتأديبهم وبرهم ،واجعلهم ِل عونا عىل ما سألتك ،وأعذين وذريتي من الشيطان الرجيم،
فإنك خلقتنا وأمرتنا وهنيتنا ورغبتنا يف ثواب ما أمرتنا ورهبتنا عقابه ،وجعلت لنا عدوا
يكيدنا ،سلطته منا عىل ما مل تسلطنا عليه منه ،أسكنته صدورنا ،وأجريته جماري دمائنا ،ال
يغفل إن غفلنا ،وال ينسى إن نسينا ،يؤمننا عقابك ،وخيوفنا بغريك ،إن مهمنا بفاحشة شجعنا
عليها ،وإن مهمنا بعمل صالح ثبطنا عنه ،يتعرض لنا بالشهوات ،وينصب لنا بالشبهات،
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إن وعدنا كذبنا ،وإن منانا أخلفنا ،وإال ترصف عنا كيده يضلنا ،وإال تقنا خباله يستزلنا،
اللهم فاقهر سلطانه عنا بسلطانك ،حتى حتبسه عنا بكثرة الدعاء لك ،فنصبح من كيده يف
املعصومي بك(.)1
[احلديث ]3390 :قال اإلمام السجاد يف الصالة عىل املالئكة :اللهم ومحلة عرشك
الذين ال يفرتون من تسبيحك ،وال يسأمون من تقديسك ،وال يستحرسون من عبادتك،
وال يؤثرون التقصري عىل اجلد يف أمرك ،وال يغفلون عن الوله إليك ،وإرسافيل صاحب
الصور ،الشاخص الذي ينتظر منك اإلذن ،وحلول األمر ،فينبه بالنفخة رصعى رهائن
القبور ،وميكائيل ذو اجلاه عندك ،واملكان الرفيع من طاعتك ،وجربيل األمي عىل وحيك،
املطاع يف أهل سامواتك ،املكي لديك ،املقرب عندك ،والروح الذي هو عىل مالئكة
احلجب ،والروح الذي هو من أمرك ،فصل عليهم ،وعىل املالئكة الذين من دوهنم من
سكان سامواتك ،وأهل األمانة عىل رساالتك ،والذين ال تدخلهم سأم ٌة من دؤوب ،وال
فتور ،وال تشغلهم عن تسبيحك الشهوات ،وال يقطعهم عن تعظيمك
إعيا ٌء من لغوب وال ٌ
سهو الغفالت ،اخلشع األبصار ،فال يرومون النظر إليك ،النواكس األذقان ،الذين قد
طالت رغبتهم فيام لديك ،املستهرتون بذكر آالئك ،واملتواضعون دون عظمتك وجالل
كربيائك ،والذين يقولون إذا نظروا إىل جهنم تزفر عىل أهل معصيتك :سبحانك ما عبدناك
حق عبادتك ،فصل عليهم وعىل الروحانيي منمالئكتك ،وأهل الزلفة عندك ،ومحال
الغيب إىل رسلك ،واملؤمتني عىل وحيك ،وقبائل املالئكة الذين اختصصتهم لنفسك،
وأغنيتهم عن الطعام والرشاب بتقديسك ،وأسكنتهم بطون أطباق سامواتك ،والذين عىل
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أرجائها إذا نزل األمر بتامم وعدك ،وخزان املطر وزواجر السحاب ،والذي بصوت زجره
يسمع زجل الرعود ،وإذا سبحت به حفيفة السحاب التمعت صواعق الربوق ،ومشيعي
الثلج والربد ،واهلابطي مع قطر املطر إذا نزل ،والقوام عىل خزائن الرياح ،واملوكلي باجلبال
فال تزول ،والذين عرفتهم مثاقيل املياه ،وكيل ما حتويه لواعج األمطار وعواجلها ،ورسلك
من املالئكة إىل أهل األرض ،بمكروه ما ينزل من البالء وحمبوب الرخاء ،والسفرة الكرام
الربرة ،واحلفظة الكرام الكاتبي ،وملك املوت وأعوانه ،ومنكر ونكري ،ورومان فتان
القبور ،والطائفي بالبيت املعمور ،ومالك ،واخلزنة ،ورضوان ،وسدنة اجلنان ،والذين ال
يعصون اهلل ما أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون ،والذين يقولون سال ٌم عليكم بام صربتم فنعم
عقبى الدار ،والزبانية الذين إذا قيل هلمُ ﴿ :خ ُذوه َف ُغ هلوه ُثم ْ ي
ص هلو ُه﴾ [احلاقة]31-30 :
يم َ
ُ
اجلَح َ
ُ َّ
ابتدروه رساعا ،ومل ينظروه ،ومن أومهنا ذكره ،ومل نعلم مكانه منك ،وبأي أمر وكلته،
وسكان اهلواء واألرض واملاء ومن منهم عىل اخللق ،فصل عليهم يوم يأيت كل نفس معها
سائق وشهيدٌ  ،وصل عليهم صالة تزيدهم كرامة عىل كرامتهم ،وطهارة عىل طهارهتم،
ٌ
اللهم وإذا صليت عىل مالئكتك ورسلك وبلغتهمصالتنا عليهم ،فصل عليهم بام فتحت
كريم(.)1
لنا من حسن القول فيهم ،إنك جوا ٌد ٌ
[احلديث ]3391 :قال اإلمام السجاد يف الثناء عىل رسول اهلل  والصالة عليه:
احلمد هلل الذي من علينا بمحمد نبيه  دون االمم املاضية والقرون السالفة ،بقدرته التي
ال تعجز عن يشء وإن عظم ،وال يفوهتا يش ٌء وإن لطف ،فختم بنا عىل مجيع من ذرأ ،وجعلنا
شهداء عىل من جحد ،وكثرنا بمنه عىل من قل(.)2
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[احلديث ]3392 :قال اإلمام السجاد يف الثناء عىل رسول اهلل  والصالة عليه:
اللهم فصل عىل حممد أمينك عىل وحيك ،ونجيبك من خلقك ،وصفيك من عبادك ،إمام
الرمحة ،وقائد اخلري ،ومفتاح الربكة ،كام نصب ألمرك نفسه ،وعرض فيك للمكروه بدنه،
وكاشف يف الدعاء إليك حامته ،وحارب يف رضاك أرسته ،وقطع يف إحياء دينك رمحه،
وأقىص األدني عىل جحودهم ،وقرب األقصي عىل استجابتهم لك ،وواىل فيك األبعدين،
وعادى فيك األقربي ،وأدأب نفسه يف تبليغ رسالتك ،وأتعبها بالدعاء إىل ملتك ،وشغلها
بالنصح ألهل دعوتك ،وهاجر إىل بالد الغربة وحمل النأي عن موطن رحله وموضع رجله،
ومسقط رأسه ومأنس نفسه ،إرادة منه إلعزاز دينك ،واستنصارا عىل أهل الكفر بك ،حتى
استتب له ما حاول يف أعدائك ،واستتم له ما دبر يف أوليائك ،فنهد إليهم مستفتحا بعونك،
ومتقويا عىل ضعفه بنرصك ،فغزاهم يف عقر ديارهم ،وهجم عليهم يف بحبوحة قرارهم،
حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره املرشكون(.)1
[احلديث ]3393 :قال اإلمام السجاد يف الثناء عىل رسول اهلل  والصالة عليه:
اللهم ارفعه بام كدح فيك إىل الدرجة العليا من جنتك ،حتى ال يساوى يف منزلة وال يكافأ
ٌ
يف مرتبة ،وال يوازيه لديك ٌ
مرسل ،وعرفه يف أهله الطاهرين وأمته
نبي
ملك
ٌ
مقرب وال ٌ
املؤمني من حسن الشفاعة أجل ما وعدته ،يا نافذ العدة ،يا وايف القول ،يا مبدل السيئات
بأضعافها من احلسنات ،إنك ذو الفضل العظيم(.)2
[احلديث ]3394 :عن الزهري أن اإلمام السجاد دعا له عند مرضه ،فقال :اللهم
إن ابن شهاب قد فزع إِل بالوسيلة إليك بآبائي فيها ،باإلخالص من آبائي وأمهايت إال
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جدت عليه بام قد أمل بربكة دعائي ،واسكب له من الرزق ،وارفع له من القدر ،وغريه ما
يصريه لقنا ملا علمته من العلم ..قال الزهري :فوالذي نفيس بيده ،ما اعتللت وال مر يب
بؤس مذ دعا هبذا الدعاء(.)1
ٌ
ضيق وال ٌ
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]3395 :قال اإلمام الباقر :أوشك دعوة وأرسع إجابة ،دعاء املرء ألخيه
بظهر الغيب(.)2
[احلديث ]3396 :قال اإلمام الباقر يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َيست ي
يب ا َّل يذي َن آ َمنُوا َوع يَم ُلوا
َج ُ
ْ
احل ي
ي
ات َو َي يزيدُ ُه ْم يم ْن َف ْضلي يه َوا ْلكَافي ُر َ
اب َش يديدٌ ﴾ [الشورى :]26 :هو املؤمن يدعو
ون َهل ُ ْم ع ََذ ٌ
َّ
الص َ
ألخيه بظهر الغيب ،فيقول له امللك :آمي ،ويقول اهلل العزيز اجلبار :ولك مثال ما سألت،
وقد أعطيت ما سألت بحبك إياه(.)3
[احلديث ]3397 :قال اإلمام الباقر :أرسع الدعاء نجحا لإلجابة دعاء األخ ألخيه
ٌ
بظهر الغيب؛ يبدأ بالدعاء ألخيه ،فيقول له ٌ
موكل به :آمي ،ولك مثاله(.)4
ملك
[احلديث ]3398 :قال اإلمام الباقر :عليك بالدعاء إلخوانك بظهر الغيب؛ فإنه
ُّييل الرزق ـ يقوهلا ثالثا ـ(.)5
[احلديث ]3399 :قال اإلمام الصادق :كان أيب (اإلمام الباقر) يقول يف دعائه :رب
أصلح ِل نفيس؛ فإهنا أهم األنفس إِل ،رب أصلح ِل ذريتي؛ فإهنم يدي وعضدي ،رب
وأصلح ِل أهل بيتي؛ فإهنم حلمي ودمي ،رب أصلح ِل مجاعة إخويت وأخوايت وحمبي؛ فإن
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صالحهم صالحي(.)1
[احلديث ]3400 :قال اإلمام الباقر :إن آدم ـ صلوات اهلل عليه ـ ملا بني الكعبة
وطاف هبا قال :اللهم إن لكل عامل أجرا ،اللهم وإين قد عملت ،فقيل له :سل يا آدم،
فقال :اللهم اغفر ِل ذنبي ،فقيل له :قد غفر لك يا آدم ،فقال :ولذريتي من بعدي ،فقيل له:
يا آدم ،من باء منهم بذنبه هاهنا كام بؤت ،غفرت له(.)2
[احلديث ]3401 :قال اإلمام الباقر :أثقل ما يوضع يف امليزان يوم القيامة الصالة
عىل حممد وعىل أهل بيته(.)3
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]3402 :قال اإلمام الصادق :ال تستخفوا بدعاء املساكي للمرض منكم؛
فإنه يستجاب هلم فيكم ،وال يستجاب هلم يف أنفسهم(.)4
[احلديث ]3403 :قيل لإلمام الصادق :أشغل نفيس بالدعاء إلخواين وألهل
الوالية؛ فام ترى يف ذلك؟ فقال :إن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ يستجيب دعاء غائب لغائب ،ومن
دعا للمؤمني واملؤمنات وألهل مودتنا ،رد اهلل عليه من آدم إىل أن تقوم الساعة لكل مؤمن
حسنة(.)5
[احلديث ]3404 :قال اإلمام الصادق :إذا دعا الرجل ألخيه بظهر الغيب ،نودي
من العرش :ولك مائة ألف ضعف مثله ،وإذا دعا لنفسه كانت له واحدةٌ ،فمئة ألف
خري من واحدة ال يدري يستجاب له أم ال(.)6
مضمون ٌة ٌ
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[احلديث ]3405 :قال اإلمام الصادق :ما من مؤمن يدعو ألخيه بظهر الغيب ،إال
وكل اهلل عز وجل به ملكا يقول :ولك مثله(.)1
[احلديث ]3406 :قال اإلمام الصادق :من قدم أربعي من املؤمني ثم دعا
استجيب له(.)2
[احلديث ]3407 :قال اإلمام الصادق :من دعا ألربعي رجال من إخوانه قبل أن
يدعو لنفسه ،استجيب له فيهم ويف نفسه(.)3
[احلديث ]3408 :قال اإلمام الصادق :من قال كل يوم مخسا وعرشين مرة( :اللهم
اغفر للمؤمني واملؤمنات واملسلمي واملسلامت) ،كتب اهلل له بعدد كل مؤمن مىض وكل
مؤمن بقي إىل يوم القيامة حسنة ،وحما عنه سيئة ،ورفع له درجة(.)4
[احلديث ]3409 :قال اإلمام الصادق :إذا قال الرجل( :اللهم اغفر للمؤمني
واملؤمنات ،واملسلمي واملسلامت ،األحياء منهم ومجيع األموات) ،رد اهلل عليه بعدد من
مىض ومن بقي من كل إنسان دعوة(.)5
[احلديث ]3410 :قال اإلمام الصادق :دعاء املرء ألخيه بظهر الغيب يدر الرزق،
ويدفع املكروه(.)6
[احلديث ]3411 :قال اإلمام الصادق :دعاء املؤمن للمؤمن يدفع عنه البالء ،ويدر
عليه الرزق(.)7
[احلديث ]3412 :قال اإلمام الصادق :دعاء املسلم ألخيه بظهر الغيب يسوق إىل
( )1املؤمن :ص  ،56االختصاص :ص .27

( )5فالح السائل :ص .110

( )2الكايف ،509/2 :األماِل للصدوق :ص .561

( )6الكايف ،507/2 :األماِل للصدوق :ص .560

( )3من ال حيرضه الفقيه ،212/2 :اخلصال :ص .538

( )7املؤمن :ص  ،55االختصاص :ص .28

( )4ثواب األعامل :ص .196
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الداعي الرزق ،ويرصف عنه البالء ،وتقول له املالئكة :لك مثاله(.)1
[احلديث ]3413 :قيل لإلمام الصادق :ما كان دعاء يوسف عليه السالم يف اجلب
فإ نا قد اختلفنا فيه؟ فقال :إن يوسف عليه السالم ملا صار يف اجلب وآيس من احلياة ،قال:
اللهم إن كانت اخلطايا والذنوب قد أخلقت وجهي عندك ،فلن ترفع ِل إليك صوتا ،ولن
تستجيب ِل دعوة ،فإين أسألك بحق الشيخ يعقوب ،فارحم ضعفه ،وامجع بيني وبينه؛ فقد
علمت رقته عيل وشوقي إليه(.)2
[احلديث ]3414 :قال اإلمام الصادق :ملا طاف آدم عليه السالم بالبيت وانتهى إىل
امللتزم ،قال له جربيل عليه السالم :يا آدم أقر لربك بذنوبك يف هذا املكان ،فوقف آدم فقال:
يا رب إن لكل عامل أجرا وقد عملت ،فام أجري؟ فأوحى اهلل عز وجل إليه :يا آدم ،قد
غفرت ذنبك ،قا ل :يا رب ولولدي أو لذريتي ،فأوحى اهلل عز وجل إليه :يا آدم ،من جاء
من ذريتك إىل هذا املكان ،وأقر بذنوبه وتاب كام تبت ثم استغفر غفرت له(.)3
[احلديث ]3415 :قال اإلمام الصادق :أيام رجل دعا عىل ولده أورثه اهلل الفقر(.)4
[احلديث ]3416 :سئل اإلمام الصادق عن قول اهلل عز وجل﴿ :إي َّن اهللََّ َو َم َالئي َك َت ُه
ُي َص هل َ
ون ع ََىل النَّبي ِّي َيا َأ ه َُّيا ا َّل يذي َن آ َمنُوا َص هلوا َع َل ْي يه َو َس ِّل ُموا ت َْسلي ًيام﴾ [األحزاب ،]56 :فقال:
الصالة من اهلل عز وجل رمح ٌة ،ومن املالئكة تزكي ٌة ،ومن الناس دعا ٌء ،وأما قوله عز وجل:
(و سلموا تسليام) فإنه يعني التسليم له فيام ورد عنه(.)5
[احلديث ]3417 :قال اإلمام الصادق :من صىل عىل النبي  ،فمعناه :إين أنا عىل

( )1ثواب األعامل :ص  ،186األماِل للطوس :ص .677

( )4عدة الداعي :ص .80

( )2األماِل للصدوق :ص .688

( )5معاين األخبار :ص .368

( )3الكايف.196/6 :
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امليثاق والوفاء الذي قبلت حي قولهَ ﴿ :أ َل ْس ُت بي َر ِّب ُك ْم َقا ُلوا َب َىل ﴾ [األعراف.)1(]172 :
[احلديث ]3418 :سئل اإلمام الصادق عن معنى :أجعل صلوايت كلها لك؟ فقال:
يقدمه بي يدي كل حاجة ،فال يسأل اهلل عز وجل شيئا حتى يبدأ بالنبي  فيصيل عليه ثم
يسأل اهلل حوائجه(.)2
[احلديث ]3419 :قيل لإلمام الصادق :إين دخلت البيت ومل حيرضين يش ٌء من
الدعاء إال الصالة عىل حممد وآل حممد  ،فقال :أما إنه مل خيرج أحدٌ بأفضل مما خرجت
به(.)3
[احلديث ]3420 :سئل اإلمام الصادق عن الرجل يذكر النبي  وهو يف الصالة
املكتوبة إما راكعا وإما ساجدا ،فيصيل عليه وهو عىل تلك احلال ،فقال :نعم ،إن الصالة
عىل نبي اهلل  كهيئة التكبري والتسبيح ،وهي عرش حسنات ،يبتدرها ثامنية عرش ملكا أُّيم
يبلغها إياه(.)4
[احلديث ]3421 :قال اإلمام الصادق :إن من السنة أن تصيل عىل حممد وعىل أهل
بيته يف كل يوم مجعة ألف مرة ،ويف سائر األيام مئة مرة(.)5
[احلديث ]3422 :قال اإلمام الصادق :إنه إذا كان ليلة اجلمعة نزل من السامء
مالئك ٌة بعدد الذر ،يف أيدُّيم أقالم ال يكتبون إىل ليلة السبت إال الصالة عىل حممد وآل
حممد صىل اهلل عليه وعليهم ،فأكثر منها(.)6
[احلديث ]3423 :قال اإلمام الصادق :من كانت له إىل اهلل عز وجل حاج ٌة فليبدأ

( )1معاين األخبار :ص  ،115فالح السائل :ص .226

( )4الكايف ،322/3 :هتذيب األحكام.299/2 :

( )2الكايف.492/2 :

( )5الكايف ،416/3 :هتذيب األحكام.4/3 :

( )3الكايف ،494/2 :ثواب األعامل :ص .186

( )6الكايف ،416/3 :هتذيب األحكام.4/3 :
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بالصالة عىل حممد وآله ،ثم يسأل حاجته ،ثم خيتم بالصالة عىل حممد وآل حممد؛ فإن اهلل عز
وجل أكرم من أن يقبل الطرفي ويدع الوسط ،إذا كانت الصالة عىل حممد وآل حممد ال
حتجب عنه(.)1
[احلديث ]3424 :قال اإلمام الصادق :صلوا إىل جانب قرب النبي  ،وإن كانت
صالة املؤمني تبلغه أينام كانوا(.)2
[احلديث ]3425 :قال اإلمام الصادق :إذا صىل أحدكم ومل يذكر النبي وآله  يف
صالته ،يسلك بصالته غري سبيل اجلنة(.)3
[احلديث ]3426 :قال اإلمام الصادق :من صىل عىل حممد وآل حممد عرشا صىل
اهلل عليه ومالئكته مئة مرة ،ومن صىل عىل حممد وآل حممد مئة مرة صىل اهلل عليه ومالئكته
ألفا ،أما تسمع قول اهلل عز وجلُ ﴿ :ه َو ا َّل يذي ُي َص ِّيل َع َل ْي ُك ْم َو َم َالئي َك ُت ُه لي ُي ْخ ير َج ُك ْم يم َن
ال هظ ُلام ي
ت إي َىل الن ي
هور َوك َ
َان بياملُْؤْ يمنييَ َر يح ًيام﴾ [األحزاب.)4(]43 :
َ
[احلديث ]3427 :قال اإلمام الصادق :من دعا ومل يذكر النبي  رفرف الدعاء
عىل رأسه ،فإذا ذكر النبي  رفع الدعاء(.)5
[احلديث ]3428 :قال اإلمام الصادق :من قال( :يا رب صل عىل حممد وآل حممد)
مئة مرة ،قضيت له مئة حاجة؛ ثالثون للدنيا والباقي لآلخرة(.)6
[احلديث ]3429 :عن معاوية بن عامر ،قال :ذكرت عند اإلمام الصادق بعض
األنبياء ،فصليت عليه ،فقال :إذا ذكر أحدٌ من األنبياء فابدأ بالصالة عىل حممد ثم عليه،

( )1الكايف.494/2 :

( )4الكايف.493/2 :

( )2الكايف.553/4 :

( )5الكايف.491/2 :

( )3الكايف.495/2 :

( )6الكايف.493/2 :
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صىل اهلل عىل حممد وآله وعىل مجيع األنبياء(.)1
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]3430 :قال اإلمام الكاظم :ال حتقروا دعوة أحد؛ فإنه يستجاب
لليهودي والنرصاين فيكم ،وال يستجاب هلم يف أنفسهم(.)2
[احلديث ]3431 :قال اإلمام الكاظم :من دعا إلخوانه من املؤمني واملؤمنات
واملسلمي واملسلامت ،وكل اهلل به عن كل مؤمن ملكا يدعو له(.)3
ما روي عن اإلمام الرضا:
[احلديث ]3432 :قال اإلمام الرضا :من مل يقدر عىل ما يكفر به ذنوبه ،فليكثر من
الصالة عىل حممد وآله؛ فإهنا هتدم الذنوب هدما(.)4

( )1األماِل للطوس :ص  ،424األماِل للصدوق :ص .463

( )3ثواب األعامل :ص .193

( )2الكايف 17/6 :عن احلسن بن اجلهم ،مكارم األخالق.8/2 :

( )4عيون أخبار اإلمام الرضا ،294/1 :تنبيه اخلواطر.156/2 :
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ثانيا ـ ما ورد حول الرباء والدعاء عىل املعتدين
نتناول يف هذا املبحث ما ورد من األحاديث يف املصادر السنية والشيعية حول [الرباء
والدعاء عىل املعتدين ] ،وهي تتوافق مع ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات الناهية عن
الدعاء للمعتدين ،وخصوصا بعد وفاهتم ،باعتبار ذلك من عالمات الرباء منهم.
َان ليلنَّبي ِّي َوا َّل يذي َن آ َمنُوا َأ ْن َي ْس َتغ يْف ُروا لي ْل ُم ْ ي
ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :ما ك َ
رشكييَ َو َل ْو كَا ُنوا
َان ي
ي َهلم َأهنم َأصحاب ْ ي
ي
ي
ي
ُأ ي
يم يألَبي ييه إي َّال َع ْن
است ْغ َف ُار إي ْب َراه َ
اجلحي يم َو َما ك َ ْ
وِل ُق ْر َبى م ْن َب ْعد َما َت َب َّ َ ُ ْ َّ ُ ْ ْ َ ُ َ
ي َله َأ َّنه عَدُ و هللَّي ت ي
ي ٍ
ي
ي
يم﴾ [التوبة]114-113 :
َم ْوعدَ ة َوعَدَ َها إي َّيا ُه َف َل َّام َت َب َّ َ ُ ُ ٌّ
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ ُه إي َّن إي ْب َراه َ
َ َّ

اس َتغ يْف ْر َهل ُ ْم َأ ْو َال ت َْس َتغ يْف ْر َهل ُ ْم إي ْن ت َْس َتغ يْف ْر َهل ُ ْم َس ْب يعيَ َم َّر ًة َف َل ْن َيغ يْف َر اهللَُّ َهل ُ ْم
وقولهْ ﴿ :
ي ي
َذلي َك بي َأهنم َك َفروا بياهللَّي ورسولي يه واهللَُّ َال ي
ُّيدي ا ْل َق ْو َم ا ْل َفاسقيَ ﴾ [التوبة]80 :
َ
ََ ُ
َّ ُ ْ ُ
َْ

ات َأ َبدً ا َو َال َت ُق ْم ع ََىل َق ْ يرب يه إي َّهنُ ْم َك َف ُروا بياهللَّي
وقولهَ ﴿ :و َال ُت َص ِّل ع ََىل َأ َح ٍد يمن ُْه ْم َم َ
ورسولي يه وما ُتوا و ُهم َف ي
اس ُق َ
ون﴾ [التوبة]84 :
َ ْ
َ َ
ََ ُ
ي
يم َوا َّل يذي َن َم َع ُه إي ْذ َقا ُلوا لي َق ْو يم يه ْم إينَّا ُب َرآ ُء
وقولهَ ﴿ :قدْ كَان ْ
َت َل ُك ْم ُأ ْس َو ٌة َح َسنَ ٌة ييف إي ْب َراه َ

ون يمن د ي
ي
ي
ون اهللَّي َك َف ْرنَا يب ُك ْم َو َبدَ ا َب ْينَنَا َو َب ْينَ ُك ُم ا ْل َعدَ َاو ُة َوا ْل َبغ َْضا ُء َأ َبدً ا َحتَّى
منْ ُك ْم َوممَّا َت ْع ُبدُ َ ْ ُ
ي
ي
ي
اه ي ي
ي
ي
ي
يش ٍء َر َّبنَا
ُتؤْ منُوا بياهللَّي َو ْحدَ ُه إي َّال َق ْو َل إي ْب َر َ
يم ألَبييه َألَ ْس َتغْف َر َّن َل َك َو َما َأ ْمل ُك َل َك م َن اهللَّي م ْن َ ْ
ي
ي
ي
ري﴾ [املمتحنة]4 :
َع َل ْي َك ت ََو َّك ْلنَا َوإ َل ْي َك َأ َن ْبنَا َوإ َل ْي َك املَْص ُ
اهيم يألَ يب ي
َان ي
ي
ي َل ُه َأ َّن ُه
يه إي َّال َع ْن َم ْو يعدَ ٍة َوعَدَ َها إي َّيا ُه َف َل َّام َت َب َّ َ
است ْغ َف ُار إي ْب َر َ
وقولهَ ﴿ :و َما ك َ ْ
ي

ي

ي

يم﴾ [التوبة]114 :
يم َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
َرب َأ منْ ُه إي َّن إي ْب َراه َ
عَدُ ٌّو هللَّي ت َ َّ

ات َهل َ ٍ
وقولهَ ﴿ :ت َّب ْت َيدَ ا َأ ييب َهل َ ٍ
ب
ب َس َي ْص َىل ن ًَارا َذ َ
َب َما َأ ْغنَى َعنْ ُه َما ُل ُه َو َما ك ََس َ
ب َوت َّ
يد َها حب ٌل يمن م ٍ
ب ييف يج ي
احل َط ي
سد﴾ [املسد]5-1 :
َْ
ْ َ َ
َوا ْم َر َأ ُت ُه َمحَّا َل َة ْ َ
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ون ما َأنْزَ ْلنَا يمن ا ْلبين ي
ي
َات َو ْاهلُدَ ى يم ْن َب ْع يد َما َب َّينَّا ُه ليلن ي
َّاس ييف
َ َ ِّ
وقوله﴿ :إي َّن ا َّلذي َن َي ْك ُت ُم َ َ
ا ْلكيت ي
الال يعنُ َ
َاب ُأو َلئي َك َي ْل َعنُ ُه ُم اهللَُّ َو َي ْل َعنُ ُه ُم َّ
ون إي َّال ا َّل يذي َن تَا ُبوا َو َأ ْص َل ُحوا َو َب َّينُوا َف ُأو َلئي َك
َأ ُتوب َع َلي يهم و َأنَا التَّواب ي
يم﴾ [البقرة]160-159 :
ُ ْ ْ َ
الرح ُ
َّ ُ َّ
ي
وقولهَ ﴿ :كي َ ي
الر ُس َ
ول َح ٌّق َو َجا َء ُه ُم
ْ
ف َ ُّْيدي اهللَُّ َق ْو ًما َك َف ُروا َب ْعدَ إي َيام يهن ْم َو َش يهدُ وا َأ َّن َّ
َات َواهللَُّ َال َ ُّْي يدي ا ْل َق ْو َم ال َّظاملييَ ُأو َلئي َك َجزَ اؤُ ُه ْم َأ َّن َع َل ْي يه ْم َل ْعنَ َة اهللَّي َواملَْ َالئيك يَة َوالن ي
َّاس
ا ْل َب ِّين ُ
ي
َأ ْمجَعيَ ﴾ [آل عمران]87-86 :
ونحب أن ننبه هنا إىل أن هذا ال يتعارض مع الدعاء هلم باهلداية ،فهي مما جيوز الدعاء
به ،بل هو سنة رسول اهلل  واألنبياء عليهم السالم.
وللعالمة ابن طاوس كالم مجيل يف هذا ،نحب نقله هنا لنبي أن الرباء ال يعني عدم
الدعاء باهلداية للمنحرفي ،يقول يف ذلك( :كنت يف ليلة جليلة من شهر رمضان بعد
تصنيف هذا الكتاب [اإلقبال] بزمان ،وأنا أدعو يف السحر ملن جيب أو حيسن تقديم الدعاء
له وِل وملن يليق بالتوفيق أن أدعو له ،فورد عىل خاطري أن اجلاحدين هلل جل جالله ولنعمه
واملستخفي بحرمته ،واملبدلي حلكمه يف عباده وخليقته ،ينبغي أن يبدأ بالدعاء هلم باهلداية
من ضاللتهم؛ فإن جنايتهم عىل الربوبية ،واحلكمة اإلهلية ،واجلاللة النبوية أشد من جناية
العارفي باهلل وبالرسول  ،فيقتيض تعظيم اهلل وتعظيم جالله وتعظيم رسوله  وحقوق
هدايته بمقاله وفعاله أن يقدم الدعاء هبداية من هو أعظم رضرا وأشد خطرا؛ حيث مل يقدر
أن يزال ذلك باجلهاد ،ومنعهم من اإلحلاد والفساد ..أقول :فدعوت لكل ضال عن اهلل
باهلداية إليه ،ولكل ضال عن الرسول بالرجوع إليه ،ولكل ضال عن احلق باالعرتاف به
واالعتامد عليه ..ثم دعوت ألهل التوفيق والتحقيق بالثبوت عىل توفيقهم ،والزيادة يف
حتقيقهم ،ودعوت لنفيس ومن يعنيني أمره بحسب ما رجوته من الرتتيب الذي يكون
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أقرب إىل من أترضع إليه ،وإىل مراد رسوله  ،وقد قدمت مهامت احلاجات بحسب ما
رجوت أن يكون أقرب إىل اإلجابات) ()1

ثم بي مستنده الرشعي عىل هذا ،فقال( :أفال ترى ما تضمنه مقدس القرآن من
ٍ
شفاعة إبراهيم يف أهل الكفران ،فقال اهلل جل جالله ُ ﴿ :ي
ي
يم
جياد ُلنَا ييف َق ْو يم ُلوط إي َّن إي ْب َراه َ
َ
ي
َ ي
يب﴾ [هود ،]75-74 :فمدحه ـ جل جالله ـ عىل حلمه وشفاعته وجمادلته يف قوم
يم َأ َّوا ٌه ُمن ٌ
حلل ٌ
َ
لوط ،الذين قد بلغ كفرهم إىل تعجيل نقمته ..أما رأيت ما تضمنته أخبار صاحب الرسالة
ـ وهو قدوة أهل اجلاللة ـ كيف كان كلام آذاه قومه الكفار وبالغوا فيام يفعلون ،قال( :اللهم
اغفر لقومي؛ فإهنم ال يعلمون) ..أما رأيت احلديث عن عيسى عليه السالم( :كن
كالشمس تطلع عىل الرب والفاجر)؛ وقول نبينا ( :اصنع اخلري إىل أهله وإىل غري أهله؛ فإن
مل يكن أهله فكن أنت أهله)؟ وقد تضمن ترجيح مقام املحسني إىل املسيئي قوله جل
ي ي
َن ا َّل يذي َن َمل ُي َقاتي ُلو ُك ْم ييف الدِّ ي
جاللهَ ﴿ :ال َين َْها ُك ُم اهللَُّ ع ي
وه ْم
َرب ُ
ين َو َمل ْ ُخي يْر ُجو ُك ْم م ْن د َي يار ُك ْم َأ ْن ت َ ه
ْ
ي
ي
ب ا ْملُ ْق يسطييَ ﴾ [املمتحنة ،]8 :ويكفي أن حممدا  بعث رمحة
َو ُت ْقس ُطوا يإ َل ْي يه ْم يإ َّن اهللََّ ُحي ه
للعاملي)()2

1ـ ما ورد يف األحاديث النبوية:
من األحاديث الواردة يف هذا الباب يف املصادر السنية والشيعية ،مع التنبيه إىل أن
بعض ما نورده يف املصادر السنية موجود يف املصادر الشيعية أيضا:
أ ـ ما ورد يف املصادر السنية:
[احلديث ]3433 :قال رسول اهلل  :اللهم اغفر لقومي؛ فإهنم ال يعلمون(.)3

( )1اإلقبال.386/1 :

( )3صحيح ابن حبان ،256/3 :املعجم الكبري.120/6 :

( )2اإلقبال.386/1 :
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[احلديث ]3434 :عن سهل بن سعد ،قال :شهدت النبي  حي كرست رباعيته،
وجرح وجهه ،وهشمت البيضة عىل رأسه ،وإين ألعرف من يغسل الدم عن وجهه ،ومن
ينقل عليه املاء ،وماذا جعل عىل جرحه حتى رقأ الدم ،كانت فاطمة بنت حممد رسول اهلل
وعيل ينقل املاء إليها يف جمنة ،فلام غسلت الدم عن وجه أبيها
 تغسل الدم عن وجهه،
ٌ
أحرقت حصريا حتى إذا صارت رمادا ،أخذت من ذلك الرماد فوضعته عىل وجهه حتى
رقأ الدم ،ثم قال يومئذ :اشتد غضب اهلل عىل قوم كلموا وجه رسول اهلل  .ثم مكث
ساعة ،ثم قال :اللهم اغفر لقومي؛ فإهنم ال يعلمون(.)1
[احلديث ]3435 :عن أيب هريرة ،قال :قدم الطفيل بن عمرو عىل رسول اهلل ،
فقال :يا رسول اهلل ،إن دوسا قد عصت وأبت فادع اهلل عليها ،فظن الناس أنه يدعو عليهم،
فقال :اللهم اهد دوسا وائت هبم(.)2
[احلديث ]3436 :عن كعب بن مرة قال :دعا رسول اهلل  عىل مرض ،فأتيته
فقلت :يا رسول اهلل ،إن اهلل عز وجل قد نرصك وأعطاك واستجاب لك ،وإن قومك قد
هلكوا ،فادع اهلل هلم ـ فأعرض عنه ـ قال :فقلت له :يا رسول اهلل ،إن اهلل عز وجل قد نرصك
وأعطاك واستجاب لك ،وإن قومك قد هلكوا فادع اهلل هلم ،فقال :اللهم اسقنا غيثا مغيثا
مريعا طبقا غدقا غري رائث ،نافعا غري ضار ،فام كانت إال مجعة أو نحوها حتى مطروا(.)3
[احلديث ]3437 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :ملا قسم رسول اهلل  غنائم حني
باجلعرانة ازدمحوا عليه ،فقال رسول اهلل  :إن عبدا من عباد اهلل بعثه اهلل إىل قومه فرضبوه

( )1املعجم الكبري.162/6 :

( )3أمحد ،6 308/6 :احلاكم ،676/1 :السنن الكربى.696/3 :

( )2البخاري 2369/5 :و 1073/3و ،1596/6مسلم:
.1957/6
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وشجوه ،فجعل يمسح الدم عن جبهته ويقول :رب اغفر لقومي؛ إهنم ال يعلمون(.)1
[احلديث ]3438 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :كأين أنظر إىل النبي  حيكي نبيا
من األنبياء رضبه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول :اللهم اغفر لقومي؛
فإهنم ال يعلمون(.)2
[احلديث ]3439 :قال رسول اهلل  :من دعا لظامل بالبقاء ،فقد أحب أن يعىص
اهلل يف أرضه(.)3
[احلديث ]3440 :قال رسول اهلل  :إذا دعوتم ألحد من اليهود والنصارى
فقولوا :أكثر اهلل مالك وولدك(.)4
[احلديث ]3441 :عن قتادة ،أن ُّيوديا حلب للنبي  ناقة ،فقال( :اللهم مجله)،
فاسود شعره(.)5
[احلديث ]3442 :عن أيب هريرة ،أن النبي  أيت بشارب فأمر النبي  أصحابه
أن يرضبوه ،فمنهم من رضبه بنعله ،ومنهم بيده ،ومنهم بثوبه ،ثم قال :ارجعوا ،ثم أمرهم
فبكتوه فقالوا :أال تستحي ،مع رسول اهلل  تصنع هذا؟! ثم أرسله ،فلام أدبر وقع القوم
يدعون عليه ويسبونه ،يقول القائل :اللهم أخزه! اللهم العنه! فقال رسول اهلل  :ال
تقولوا هكذا ولكن قولوا :اللهم اغفر له ،اللهم ارمحه(.)6
[احلديث ]3443 :قال رسول اهلل  :إذا خرجت اللعنة من يف صاحبها نظرت،

( )1أمحد 178/2 :وص  ،115األدب املفرد :ص  ،228مسند أيب

( )4تاريخ دمشق.9 208/55 :

يعىل.16/5 :

( )5املصنف البن أيب شيبة 136/7 :وص  637و.150/6

( )2البخاري 1282/3 :و ،2539/6مسلم.1617/3 :

( )6السنن الكربى ،5 562/8 :البخاري ،2688/6 :أبو داوود:

( )3بحار األنوار.236/75 :

.162/6

811

فإن وجدت مسلكا يف الذي وجهت إليه ،وإال عادت إىل الذي خرجت منه(.)1
قائم يصيل عند
[احلديث ]3444 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :بينام رسول اهلل ٌ 
الكعبة ،ومجع قريش يف جمالسهم ،إذ قال ٌ
قائل منهم :أال تنظرون إىل هذا املرائي! أيكم يقوم
إىل جزور آل فالن ،فيعمد إىل فرثها ودمها وسالها ،فيجيء به ،ثم يمهله حتى إذا سجد
وضعه بي كتفيه؟ فانبعث أشقاهم ،فلام سجد رسول اهلل  وضعه بي كتفيه ،وثبت النبي
منطلق إىل فاطمة
ٌ
 ساجدا ،فضحكوا حتى مال بعضهم إىل بعض من الضحك ،فانطلق
(بنت رسول اهلل  ،)وهي جويري ٌة ،فأقبلت تسعى ،وثبت النبي  ساجدا ،حتى ألقته
عنه وأقبلت عليهم تسبهم ،فلام قىض رسول اهلل  الصالة ،قال :اللهم عليك بقريش،
اللهم عليك بقريش ،اللهم عليك بقريش ،ثم سمى :اللهم عليك بعمرو بن هشام ،وعتبة
بن ربيعة ،وشيبة بن ربيعة ،والوليد بن عتبة ،وأمية بن خلف ،وعقبة بن أيب معيط ،وعامرة
بن الوليد ..قال عبد اهلل :فواهلل ،لقد رأيتهم رصعى يوم بدر ،ثم سحبوا إىل القليب ـ قليب
بدر ـ ثم قال رسول اهلل  :وأتبع أصحاب القليب لعنة(.)2
[احلديث ]3445 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :ما رأيت رسول اهلل  دعا عىل
ٌ
قريب منه،
جلوس ،وسىل جزور
ورهط من قريش
قريش غري يوم واحد؛ فإنه كان يصيل
ٌ
ٌ
فقالوا :من يأخذ هذا السيل فليلقه عىل ظهره؟ فقال عقبة بن أيب معيط :أنا ،فأخذه فألقاه
عىل ظهره ،فلم يزل ساجدا حتى جاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ،فقال رسول اهلل :
اللهم عليك املأل من قريش ،اللهم عليك بعتبة بن ربيعة ،اللهم عليك بشيبة بن ربيعة،
اللهم عليك بأيب جهل بن هشام ،اللهم عليك بعقبة بن أيب معيط ،اللهم عليك بأمية بن

( )1كنز العامل 616/3 :عن شعب اإليامن.

( )2البخاري ،196/1 :مسلم ،1618/3 :أمحد95/2 :؛ اخلرائج
واجلرائح ،51/1 :بحار األنوار.57/18 :
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خلف ..قال عبد اهلل :فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر مجيعا ثم سحبوا إىل القليب ،غري أمية؛ فإنه
كان رجال ضخام فتقطع(.)1
[احلديث ]3446 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :استقبل النبي  الكعبة فدعا عىل
نفر من قريش :عىل شيبة بن ربيعة ،وعتبة بن ربيعة ،والوليد بن عتبة ،وأيب جهل بن هشام،
فأشهد باهلل لقد رأيتهم رصعى قد غريهتم الشمس ،وكان يوما حارا(.)2
[احلديث ]3447 :عن أنس ،قال :ملا كان يوم احلديبية ،هبط عىل رسول اهلل 
وأصحابه ثامنون رجال من أهل مكة يف السالح من قبل جبل التنعيم ،فدعا عليهم فاخذوا،
َف َأ ْي يد َ ُُّي ْم َعنْ ُك ْم َو َأ ْي يد َي ُك ْم َعن ُْه ْم بي َب ْط ين َم َّك َة يم ْن َب ْع يد َأ ْن
ونزلت هذه اآليةَ ﴿ :و ُه َو ا َّل يذي ك َّ
َأ ْظ َف َر ُك ْم َع َل ْي يه ْم ﴾ [الفتح ]24 :قال :يعني جبل التنعيم من مكة(.)3
[احلديث ]3448 :قال رسول اهلل  :لعن اهلل رعال وذكوان ،وعصية وحليان،
وابني مليكة بن حريم ومران(.)4
[احلديث ]3449 :عن أنس :إن النبي  قنت شهرا يلعن رعال وذكوان
وحليان(.)5
[احلديث ]3450 :عن سعيد بن زيد ،قال :قنت رسول اهلل  فقال :اللهم العن
رعال وذكوان وعضال وعصية عصت اهلل ورسوله ،والعن أبا األعور السلمي(.)6
[احلديث ]3451 :عن ابن عباس ،قال :قنت رسول اهلل  شهرا متتابعا يف الظهر
والعرص واملغرب والعشاء والصبح يف دبر كل صالة إذا قال( :سمع اهلل ملن محده) من
( )1أمحد ،95/2 :البخاري ،96/1 :مسلم.1619/3 :

( )5الكايف 72/8 :مسلم 669/1 :و 307و 308والنسائي:

( )2البخاري ،1657/6 :مسلم.1620/3 :

.203/2

( )3أمحد ،9 265/6 :مسلم.1662/3 :

( )6النسائي ،203/2 :البخاري ،1501/6 :أمحد،5 326/6 :

( )4الطبقات الكربى.325/1 :

مسلم.669/1 :
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الركعة األخرية يدعو عليهم :عىل حي من بني سليم؛ عىل رعل وذكوان وعصية ،ويؤمن
من خلفه ،أرسل إليهم يدعوهم إىل اإلسالم فقتلوهم(.)1
[احلديث ]3452 :عن أنس ،أن رعال وذكوان وعصية وبني حليان استمدوا رسول
اهلل  عىل عدو ،فأمدهم بسبعي من األنصار كنا نسميهم القراء يف زماهنم ،كانوا حيتطبون
بالنهار ويصلون بالليل ،حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا هبم ،فبلغ النبي  ،فقنت
شهرا يدعو يف الصبح عىل أحياء من أحياء العرب ،عىل رعل وذكوان وعصية وبني
حليان(.)2
[احلديث ]3453 :عن أيب هريرة ،أن النبي  كان إذا قال( :سمع اهلل ملن محده) يف
الركعة اآلخرة من صالة العشاء قنت :اللهم أنج عياش بن أيب ربيعة ،اللهم أنج الوليد بن
الوليد ،اللهم أنج سلمة بن هشام ،اللهم أنج املستضعفي من املؤمني ،اللهم اشدد وطأتك
عىل مرض ،اللهم اجعلها عليهم سني كسني يوسف(.)3
[احلديث ]3454 :عن عبد اهلل بن أيب أوَف ،قال :دعا رسول اهلل  يوم األحزاب
عىل املرشكي فقال :اللهم منزل الكتاب ،رسيع احلساب ،اللهم اهزم األحزاب ،اللهم
اهزمهم وزلزهلم(.)4
[احلديث ]3455 :قال رسول اهلل  :عادى اهلل من عادى عليا(.)5
[احلديث ]3456 :قال رسول اهلل  يف دعائه لعيل :اللهم وال من وااله وعاد من
عاداه ،وانرص من نرصه واخذل من خذله(.)6
( )1املصنف البن أيب شيبة ،215/2 :مسند أيب يعىل.116/6 :

( )4البخاري 1072/3 :و ،1509/6مسلم ،1363/3 :الرتمذي:

( )2أمحد ،666/1 :احلاكم ،368/1 :أبو داوود.68/2 :

195/6؛ بحار األنوار.209/20 :

( )3البخاري 2368/5 :وص  ،2290مسلم 667/1 :وص .666

( )5اإلصابة373/2 :؛ روضة الواعظي :ص .116
( )6أمحد ،256/1 :تاريخ دمشق.207/62 :
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فعيل
[احلديث ]3457 :قال رسول اهلل  ـ يوم غدير خم ـ :اللهم من كنت مواله ٌ
مواله ،اللهم وال من وااله وعاد من عاداه ،وانرص من نرصه ،وأعن من أعانه(.)1
فعيل مواله؛ اللهم وال من
[احلديث ]3458 :قال رسول اهلل  :من كنت مواله ٌ
وااله ،وعاد من عاداه ،وأحب من أحبه ،وأبغض من أبغضه ،وانرص من نرصه ،واخذل
من خذله(.)2
[احلديث ]3459 :قال رسول اهلل  عند التهيؤ للخروج إىل فتح مكة :اللهم خذ
العيون واألخبار عن قريش حتى نبغتها يف بالدها(.)3
[احلديث ]3460 :عن عبد اهلل بن أيب أوَف ،أن رسول اهلل  يف بعض أيامه التي
لقي فيها العدو ،انتظر حتى مالت الشمس ،ثم قال :اللهم منزل الكتاب ،وجمري السحاب،
وهازم األحزاب ،اهزمهم وانرصنا عليهم(.)4
[احلديث ]3461 :قال رسول اهلل  :إذا لقيتم العدو ،فقولوا :اللهم أنت ربنا
ورهبم ،ونواصينا ونواصيهم بيدك ،وإنام تقتلهم أنت(.)5
[احلديث ]3462 :عن أيب طلحة ،قال :كنا مع رسول اهلل  يف غزاة فلقي العدو،
فسمعته يقول :يا مالك يوم الدين ،إياك أعبد وإياك أستعي(.)6
[احلديث ]3463 :عن أنس ،قال :كان رسول اهلل  إذا غزا قال :اللهم أنت
عضدي ونصريي ،بك أحول وبك أصول وبك أقاتل(.)7

( )1املعجم الكبري.17/6 :

( )5احلاكم ،40/3 :الدعاء للطرباين :ص .328

( )2تاريخ دمشق.219/62 :

( )6الدعاء للطرباين :ص  ،314املعجم األوسط.123/8 :

( )3تاريخ الطربي ،47/3 :بحار األنوار.102/21 :

( )7أبو داود ،42/3 :الرتمذي ،572/5 :أمحد.3 241/9 :

( )4البخاري ،1083/3 :مسلم ،363/3 :أبو داود.42/3 :
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[احلديث ]3464 :عن أيب رجاء ،قال :كان النبي  يقول إذا اشتدت حلقة البالء
وكانت الضيقة( :تضيقي تفرجي) ،ثم يرفع يديه فيقول( :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،ال حول
وال قوة إالباهلل العيل العظيم ،اللهم إياك نعبد وإياك نستعي ،اللهم كف عنا بأس الذين
كفروا ،إنك أشد بأسا وأشد تنكيال) ،فام خيفض يديه املباركتي حتى ينزل اهلل النرص(.)1
[احلديث ]3465 :قال اإلمام عيل :ملا كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال ،ثم جئت
إىل رسول اهلل  أنظر ما صنع ،فجئت فإذا هو ساجدٌ يقول( :يا حي يا قيوم ،يا حي يا
قيوم) ثم رجعت إىل القتال ،ثم جئت فإذا هو ساجدٌ ال يزيد عىل ذلك ،ثم ذهبت إىل القتال،
ثم جئت فإذا هو ساجدٌ يقول ذلك ،ففتح اهلل عليه(.)2
[احلديث ]3466 :عن عبد اهلل بن مسعود ،قال :أتيت النبي  فقلت :يا رسول
اهلل ،إن اهلل تعاىل قد قتل أبا جهل ،قال :احلمد هلل الذي صدق وعده ،ونرص عبده ،وأعز
دينه(.)3
[احلديث ]3467 :قال رسول اهلل  يف دعائه يوم بدر :اللهم أنجز ِل ما وعدتني،
اللهم آت ما وعدتني ،اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل اإلسالم ،ال تعبد يف
األرض(.)4
[احلديث ]3468 :عن عبد اهلل ،قال :ملا التقينا يوم بدر قام رسول اهلل  فصىل..
وهو يقول( :اللهم إين أنشدك وعدك وعهدك ،اللهم إين أسألك ما وعدتني ،اللهم إن هتلك

( )1عيون األخبار البن قتيبة123/1 :؛ املجتنى :ص .49

( )3املعجم الكبري ،84/9 :الدعاء للطرباين :ص .329

( )2النسائي ،7 157/6 :احلاكم ،344/1 :العمدة :ص ،300

( )4مسلم ،1384/3 :الرتمذي ،269/5 :أمحد 74/1 :وص .77

الدعوات :ص .44
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هذه العصابة ال تعبد يف األرض) ،ثم التفت إلينا وكأن شقة وجهه القمر ،فقال :هذه
مصارع القوم العشية(.)1
[احلديث ]3469 :عن رفاعة الزرقي ،قال :ملا كان يوم أحد وانكفأ املرشكون ،قال
رسول اهلل ( :استعدوا حتى أثني عىل ريب) ،فصاروا خلفه صفوفا ،فقال :اللهم لك
احلمد كله ،ال قابض ملا بسطت وال باسط ملا قبضت ،وال هادي ملن أضللت وال مضل ملا
هديت ،وال معطي ملا منعت وال مانع ملا أعطيت ،وال مقرب ملا باعدت وال مباعد ملا قربت،
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورمحتك وفضلك ورزقك ،اللهم إين أسألك النعيم املقيم
الذي ال حيول وال يزول ،اللهم إين أسألك النعيم يوم العيلة ،واألمن يوم اخلوف ،اللهم
إين ٌ
عائذ بك من رش ما أعطيتنا ورش ما منعتنا ،اللهم حبب إلينا اإليامن وزينه يف قلوبنا،
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ،اللهم توفنا مسلمي وأحينا
مسلمي ،وأحلقنا بالصاحلي غري خزايا وال مفتوني ،اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون
رسلك ويصدون عن سبيلك ،واجعل عليهم رجزك وعذابك ،إله احلق آمي(.)2
[احلديث ]3470 :عن ابن أيب أوَف ،قال :سمعت النبي  يوم اخلندق يقول:
اللهم منزل الكتاب ،رسيع احلساب ،جمري السحاب ،اهزمهم وزلزهلم(.)3
[احلديث ]3471 :عن ابن عمر ،قال :دعا رسول اهلل  يوم األحزاب هبذا الدعاء
فكفي ،وهو :اللهم إين أعوذ بك وبنور قدسك وعظم جاللك ،من كل طارق إالطارقا
يطرق بخري ،اللهم أنت غياثي فبك أغوث ،وأنت عياذي فبك أعوذ ،وأنت مالذي فبك
ألوذ ،يا من ذلت له رقاب اجلبابرة ،وخضعت له مقاليد الفراعنة ،أجرين من خزيك

( )1النسائي 187/5 :و ،2 155/6املعجم الكبري.147/10 :

( )3النسائي ،188/5 :البخاري ،107/3 :مسلم.1363/3 :

( )2النسائي ،5 156/6 :احلاكم 686/1 :و.26/3
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وعقوبتك ،واحفظني يف لييل وهناري ونومي وقراري ،ال إله إال أنت تعظيام لوجهك،
وتكريام لسبحات عرشك ،فارصف عني رش عبادك ،واجعلني يف حفظ عنايتك،
ورسادقات حفظك ،وعد عيل بخري يا أرحم الرامحي(.)1
[احلديث ]3472 :عن صهيب ،أن رسول اهلل  كان يدعو أيام حني :اللهم بك
احاول ،وبك أصاول ،وبك أقاتل(.)2
[احلديث ]3473 :عن جابر ،قال :قال رسول اهلل  يوم حني :ال تتمنوا لقاء
العدو ،فإنكم ال تدرون ما تبتلون به منهم ،فإذا لقيتموهم فقولوا :اللهم أنت ربنا ورهبم،
وقلوبنا وقلوهبم بيدك ،وإنام تغلبهم أنت ..والزموا األرض جلوسا ،فإذا غشوكم فثوروا
وكربوا(.)3
[احلديث ]3474 :عن أيب معتب بن عمرو ،أن رسول اهلل  ملا أرشف عىل خيرب
قال ألصحابه وأنا فيهم :قفوا ،ثم قال( :اللهم رب الساموات وما أظللن ،ورب األرضي
وما أقللن ،ورب الشياطي وما أضللن ،ورب الرياح وما ذرين ،أسألك خري هذه القرية
وخري أهلها ،وأعوذ بك من رشها ورش أهلها ورش ما فيها) .قدموا بسم اهلل ..وكان يقوهلا
لكل قرية يدخلها(.)4
ب ـ ما ورد يف املصادر الشيعية:
[احلديث ]3475 :قال اإلمام عيل :سمعت رجال يستغفر ألبويه ومها مرشكان،
فقلت له :أتستغفر ألبويك ومها مرشكان؟! فقال :أو ليس استغفر إبراهيم ألبيه وهو

( )1الفرج بعد الشدة البن أيب الدنيا :ص  ،90مهج الدعوات :ص

( )3عمل اليوم والليلة البن السني :ص  ،235الدعاء للطرباين :ص

.71

.328

( )2الدارمي ،663/2 :أمحد ،3 241/9 :ابن حبان.72/11 :

( )4املعجم الكبري ،359/22 :النسائي.140/6 :
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ٌ
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يم﴾ [التوبة]114-113 :
َحل ٌ

[احلديث ]3476 :روي أن رسول اهلل  بعث إىل ُّيودي يسأله قرض يشء له،
ففعل ،ثم جاء اليهودي إليه فقال :جاءتك حاجتك؟ قال :نعم ،ثم قال :فابعث فيام أردت،
وال متتنع من يشء تريده ،فقال له النبي ( :أدام اهلل مجالك) ،فعاش اليهودي ثامني سنة
ما رؤى يف رأسه طاقة شعر بيضاء(.)1
[احلديث ]3477 :روي أن رسول اهلل  أخذ يف معركة بدر كفا من حىص فرمى
به يف وجوه قريش ،وقال :شاهت الوجوه ،فبعث اهلل رياحا ترضب يف وجوه قريش فكانت
اهلزيمة ،فقال رسول اهلل  :اللهم ال يفلتن فرعون هذه األمة أبو جهل بن هشام ،فقتل
منهم سبعون ،وأرس منهم سبعون(.)2
[احلديث ]3478 :قال اإلمام عيل :إن رسول اهلل  دعا يوم األحزاب ،فقال:
اللهم منزل الكتاب ،منرش السحاب ،واضع امليزان ،رسيع احلساب ،اهزم األحزاب عنا
وذللهم(.)3
[احلديث ]3479 :عن جابر بن عبد اهلل ،قال :دعا النبي  عىل األحزاب يوم
االثني ويوم الثالثاء ،واستجيب له يوم األربعاء بي الظهر والعرص ،فعرف الرسور يف
ٌ
غائظ وتوجهت يف تلك الساعة ،إال عرفت اإلجابة(.)4
أمر
جابر :فام نزل يب ٌ
وجهه ،قال ٌ
( )1اخلرائج واجلرائح.87/1 :

( )3اجلعفريات :ص .218

( )2تفسري القمي.267/1 :

( )4املجتنى :ص  ،68عدة الداعي :ص .38
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[احلديث ]3480 :قال رسول اهلل  لعيل :قاتل اهلل من قاتلك ،وعادى من
عاداك(.)1
[احلديث ]3481 :قال رسول اهلل  :معارش الناس ،أحبوا عليا؛ فإن حلمه حلمي
ودمه دمي ،لعن اهلل أقواما من أمتي ضيعوا فيه عهدي ،ونسوا فيه وصيتي ،ما هلم عند اهلل
من خالق(.)2
[احلديث ]3482 :قال اإلمام عيل :كان رسول اهلل  إذا لقي العدو عبأ الرجال،
وعبأ اخليل ،وعبأ اإلبل ،ثم يقول :اللهم أنت عصمتي ونارصي ومانعي ،اللهم بك أحول
وبك اقاتل(.)3
[احلديث ]3483 :قال اإلمام الصادق :كان احلسي مع أمه حتمله ،فأخذه رسول
اهلل  فقال :لعن اهلل قاتليك ،ولعن اهلل سالبيك ،وأهلك اهلل املتوازرين عليك ،وحكم اهلل
بيني وبي من أعان عليك(.)4
[احلديث ]3484 :قال رسول اهلل  :ال متنوا لقاء العدو ،فعسى أن تبتلوا هبم،
ولكن قولوا( :اللهم اكفنا وكف عنا بأسهم) ،وإذا جاؤوكم يعزفون ويزحفون ويصيحون
فعليكم األرض جلوسا ،ثم قولوا( :اللهم أنت ربنا ورهبم ،ونواصينا ونواصيهم بيدك)،
فإذا غشوكم فثوروا يف وجوههم(.)5
[احلديث ]3485 :قال رسول اهلل  يف دعائه يوم بدر :اللهم أنت ثقتي يف كل
كرب ،وأنت رجائي يف كل شدة ،وأنت ِل يف كل أمر نزل يب ثق ٌة وعدةٌ ،وكم من كرب

( )1اجلمل :ص  ،81االحتجاج.330/1 :

( )4كامل الزيارات :ص .166

( )2األماِل للمفيد :ص  ،296األماِل للطوس :ص .69

( )5الدعاء للطرباين :ص .328

( )3اجلعفريات :ص  ،217دعائم االسالم.371/1 :
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يضعف عنه الفؤاد ،وتقل فيه احليلة ،وخيذل فيه القريب ،ويشمت به العدو ،وتعييني فيه
األمور  ،أنزلته بك وشكوته إليك ،راغبا فيه إليك عمن سواك ،ففرجته وكشفته عني
وكفيته ،فأنت وِل كل نعمة ،وصاحب كل حاجة ،ومنتهى كل رغبة ،فلك احلمد كثريا،
ولك املن فاضال(.)1
[احلديث ]3486 :قال اإلمام عيل :دعا رسول اهلل  يوم أحد فقال( :اللهم لك
احلمد ،وإليك املشتكى ،وأنت املستعان) ،فهبط إليه جربيل عليه السالم فقال :يا حممد،
لقد دعوت اهلل باسمه األكرب(.)2
[احلديث ]3487 :قال اإلمام الصادق :ملا تفرق الناس عن النبي  يوم أحد قال:
(اللهم لك احلمد ،وإليك املشتكى ،وأنت املستعان) ،فنزل جربيل عليه السالم وقال :يا
حممد ،لقد دعوت بدعاء إبراهيم حي القي يف النار ،ودعا به يونس حي صار يف بطن
احلوت ،وكان رسول اهلل  يدعو يف دعائه( :اللهم اجعلني صبورا ،واجعلني شكورا،
واجعلني يف أمانك)(.)3
[احلديث ]3488 :قال رسول اهلل  يف دعائه يوم األحزاب :يا رصيخ املكروبي،
يا جميب دعوة املضطرين ومفرجا عن املغمومي ،اكشف عني مهي وغمي وكربتي ،فقد
ترى حاِل وحال أصحايب ،اللهم ارزقني الصالة والصوم واحلج والعمرة وصلة الرحم،
وعظم رزقي ورزق أهل بيتي يف عافية ..اللهم أنت اهلل قبل كل يشء ،وأنت اهلل بعد كل
يشء ،وأنت اهلل تبقى ويفنى كل يشء ..إهلي ،أنت احلليم الذي ال جيهل ،وأنت اجلواد الذي
ال يبخل ،وأنت العدل الذي ال يظلم ،وأنت احلكيم الذي ال جيور ،وأنت املنيع الذي ال

( )1مهج الدعوات :ص  ،69املصباح للكفعمي :ص .400

( )3مهج الدعوات :ص .70

( )2دعائم اإلسالم ،371/1 :اجلعفريات :ص .218
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يرام ،وأنت العزيز الذي ال يستذل ،وأنت الرفيع الذي ال يرى ،وأنت الدائم الذي ال يفنى،
وأنت الذي أحطت بكل يشء علام ،وأحصيت كل يشء عددا ،أنت البديع قبل كل يشء،
والباقي بعد كل يشء ،خالق ما يرى وخالق ما ال يرى ،عامل كل يشء بغري تعليم ،وأنت
الذي تعطي الغلبة من شئت ،هتلك ملوكا ومتلك آخرين ،بيدك اخلري وأنت عىل كل يشء
قدير ،أنت موالنا فانرصنا عىل القوم الكافرين ،وأدخلنا برمحتك يف عبادك الصاحلي،
ٌ
واختم ِل بالسعادة ،واجعلني من عتقائك وطلقائك من النار ،آمي رب العاملي(.)1
[احلديث ]3489 :قال اإلمام الباقر :كان دعاء النبي  ليلة األحزاب :يا رصيخ
املكروبي ،ويا جميب دعوة املضطرين ،ويا كاشف غمي ،اكشف عني غمي ومهي وكريب،
فإنك تعلم حاِل وحال أصحايب ،واكفني هول عدوي(.)2
[احلديث ]3490 :قال اإلمام الباقر :رفع رسول اهلل  يده يوم حني فقال :اللهم
لك احلمد وإليك املشتكى وأنت املستعان ،فنزل جربيل عليه السالم عليه فقال له :يا رسول
اهلل ،دعوت بام دعا به موسى حي فلق اهلل له البحر ،ونجاه من فرعون(.)3
[احلديث ]3491 :قال اإلمام الصادق :ملا قدم رسول اهلل  مكة يوم افتتحها ،فتح
باب الكعبة فأمر بصور يف الكعبة فطمست ،فأخذ بعضاديت الباب فقال :ال إله إال اهلل وحده
ال رشيك له ،صدق وعده ،ونرص عبده ،وهزم األحزاب وحده(.)4
[احلديث ]3492 :قال اإلمام الصادق :ملا فتح رسول اهلل  مكة صىل بأصحابه
الظهر عند احلجر األسود ،فلام سلم رفع يديه وكرب ثالثا وقال :ال إله إال اهلل وحده وحده،

( )1مهج الدعوات :ص  ،94الكايف ،561/4 :هتذيب األحكام:

( )3تفسري القمي.287/1 :

.18/6

( )4الكايف ،225/4 :تاريخ الطربي.60/3 :

( )2الكايف ،561/2 :مهج الدعوات :ص .70
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أنجز وعده ،ونرص عبده ،وأعز جنده ،وغلب األحزاب وحده ،فله امللك وله احلمد ،حييي
قدير(.)1
ويميت ويميت وحييي ،وهو عىل كل يشء ٌ
 2ـ ما ورد عن أئمة اهلدى:
وهي أحاديث كثرية ،وقد قسمناها بحسب من وردت عنهم إىل األقسام التالية:
ما روي عن اإلمام عيل:
نبي من األنبياء عىل قومه ،فقيل له :أسلط
[احلديث ]3493 :قال اإلمام عيل :دعا ٌ
دفيق
موت ٌ
عليهم عدوهم؟ فقال :ال ،فقيل له :فاجلوع؟ فقال :ال ،فقيل له :ما تريد؟ فقالٌ :
حيزن القلب ،ويقل العدد ،فأرسل إليهم الطاعون(.)2
[احلديث ]3494 :قال اإلمام عيل :اللهم ،إين أستعديك عىل قريش؛ فإهنم قطعوا
رمحي ،وأصغوا إنائي ،وصغروا عظيم منزلتي ،وأمجعوا عىل منازعتي حقا كنت أوىل به
منهم فسلبونيه(.)3
[احلديث ]3495 :قال اإلمام عيل :اللهم إن القوم استضعفوين كام استضعفت بنو
إرسائيل هارون ،اللهم فإنك تعلم ما نخفي وما نعلن ،وما خيفى عليك يش ٌء يف األرض
وال يف السامء ،توفني مسلام وأحلقني بالصاحلي(.)4
[احلديث ]3496 :قال اإلمام عيل :اللهم فاجز قريشا عني اجلوازي؛ فقد قطعت
رمحي ،وتظاهرت عيل ،ودفعتني عن حقي ،وسلبتني سلطان ابن امي ،وسلمت ذلك إىل
من ليس مثيل يف قرابتي من الرسول ،وسابقتي يف اإلسالم ،إال أن يدعي مدع ما ال أعرفه

( )1علل الرشائع :ص  ،360فالح السائل :ص .294

( )3الغارات308/1 :؛ اإلمامة والسياسة.176/1 :

( )2الكايف.261/3 :

( )4الكايف.33/8 :
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وال أظن اهلل يعرفه ،واحلمد هلل عىل كل حال(.)1
[احلديث ]3497 :قال اإلمام عيل :اللهم إين قد مللتهم وملوين ،وسئمتهم
وسئموين ،فأبدلني هبم خريا منهم ،وأبدهلم يب رشا مني ،اللهم مث قلوهبم كام يامث امللح
يف املاء(.)2
[احلديث ]3498 :قال اإلمام الصادق :كان اإلمام عيل إذا أراد القتال قال هذه
الدعوات :اللهم إنك أعلمت سبيال من سبلك ،جعلت فيه رضاك ،وندبت إليه أولياءك،
وجعلته أرشف سبلك عندك ثوابا ،وأكرمها لديك مآبا ،وأحبها إليك مسلكا ،ثم اشرتيت
فيه من املؤمني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة ،يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتلون ويقتلون،
وعدا عليك حقا ،فاجعلني ممن اشرتى فيه منك نفسه ،ثم وَف لك ببيعه الذي بايعك عليه،
غري ناكث وال ناقض عهدا ،وال مبدال تبديال ،بل استيجابا ملحبتك ،وتقربا به إليك،
فاجعله خامتة عميل ،وصري فيه فناء عمري ،وارزقني فيه لك وبه مشهدا توجب ِل به منك
الرضا ،وحتط به عني اخلطايا ،وجتعلني يف األحياء املرزوقي بأيدي العداة والعصاة ،حتت
لواء احلق وراية اهلدى ،ماضيا عىل نرصهتم قدما ،غري مول دبرا ،وال حمدث شكا ،اللهم
وأعوذ بك عند ذلك من اجلبن عند موارد األهوال ،ومن الضعف عند مساورة األبطال،
ومن الذنب املحبط لألعامل ،فاحجم من شك ،أو أميض بغري يقي ،فيكون سعيي يف تباب،
وعميل غري مقبول(.)3
[احلديث ]3499 :كان اإلمام عيل يقول إذا لقي العدو حماربا ،قال :اللهم إليك
أفضت القلوب ،ومدت األعناق ،وشخصت األبصار ،ونقلت األقدام ،وانضيت األبدان،

( )1الغارات.631/2 :

( )3الكايف ،46/5 :هتذيب األحكام.81/3 :

( )2هنج البالغة :اخلطبة  ،25اإلرشاد.282/1 :
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اللهم قد رصح مكنون الشنآن ،وجاشت مراجل األضغان ،اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا،
ْت َخري ا ْل َف ي ي
وكثرة عدونا ،وتشتت أهوائنا﴿ ،ربنَا ا ْفتَح بينَنَا وب َ ي
احتيَ ﴾
َ َّ
ي َق ْومنَا بي ْ َ
ْ َْ ََْ
احل ِّق َو َأن َ ْ ُ
[األعراف.)1(]89 :
[احلديث ]3500 :عن املنذر بن اجلارود ،قال :ملا قدم اإلمام عيل البرصة دخل مما
ييل الطف ..فساروا حتى نزلوا املوضع املعروف بالزاوية ،فصىل أربع ركعات ،وعفر خديه
عىل الرتاب ،وقد خالط ذلك دموعه ،ثم رفع يديه يدعو :اللهم رب الساموات وما أظلت،
ورب األرضي وما أقلت ،ورب العرش العظيم ،هذه البرصة أسألك من خريها ،وأعوذ
بك من رشها ،اللهم أنزلنا فيها خري منزل ،وأنت خري املنزلي ،اللهم إن هؤالء القوم قد
خلعوا طاعتي ،وبغوا عيل ،ونكثوا بيعتي ،اللهم احقن دماء املسلمي(.)2
[احلديث ]3501 :قال اإلمام عيل يوم اجلمل ملا تقابل العسكران :اللهم إين أشهدك
أين قد أعذرت وأنذرت ،فكن ِل عليهم من الشاهدين(.)3
[احلديث ]3502 :قال اإلمام الصادق :ملا توافق الناس يوم اجلمل ،خرج اإلمام
عيل حتى وقف بي الصفي ،ثم رفع يده نحو السامء ،ثم قال :يا خري من أفضت إليه
القلوب ،ودعي باأللسن ،يا حسن الباليا ،يا جزيل العطاء ،احكم بيننا وبي قومنا باحلق،
وأنت خري احلاكمي(.)4
[احلديث ]3503 :قال اإلمام عيل يف دعائه عند ابتداء القتال يوم صفي :بسم اهلل
الرمحن الرحيم ،ال حول وال قوة إالباهلل العيل العظيم ،اللهم إياك نعبد وإياك نستعي ،يا

( )1هنج البالغة :الكتاب  ،15وقعة صفي :ص .231

( )3املناقب للخوارزمي :ص 186؛ املناقب البن شهر آشوب:

( )2مروج الذهب.368/2 :

.155/3
( )4رشح األخبار.387/1 :
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اهلل يا رمحن يا رحيم ،يا أحد يا صمد يا إله حممد ،إليك نقلت األقدام ،وأفضت القلوب،
وشخصت األبصار ،ومدت األعناق ،وطلبت احلوائج ،ورفعت األيدي ،اللهم افتح بيننا
وبي قومنا باحلق وأنت خري الفاحتي ..ثم قال( :ال إله إال اهلل واهلل أكرب) ثالثا(.)1
[احلديث ]3504 :قال اإلمام عيل يف دعائه يوم صفي :اللهم إليك رفعت األبصار،
وبسطت األيدي ،ونقلت األقدام ،ودعت األلسن ،وأفضت القلوب ،وحتوكم إليك يف
األعامل ،فاحكم بيننا وبينهم باحلق وأنت خري الفاحتي ،اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا،
وقلة عددنا ،وكثرة عدونا ،وتشتت أهوائنا ،وشدة الزمان ،وظهور الفتن ،فأعنا عليهم بفتح
تعجله ،ونرص تعز به سلطان احلق وتظهره(.)2
[احلديث ]3505 :عن جابر بن عمري األنصاري ،قال :واهلل لكأين أسمع اإلمام عيل
يوم اهلرير حي سار أهل الشام ،ثم انفتل إىل القبلة ورفع يديه إىل اهلل ،ثم نادى :يا اهلل يا
رمحن يا رحيم ،يا واحد يا أحد يا صمد ،يا اهلل يا إله حممد ،اللهم إليك نقلت األقدام،
وأفضت القلوب ،ورفعت األيدي ،وامتدت األعناق ،وشخصت األبصار ،وطلبت
احلوائج ،اللهم إنا نشكو إليك غيبة نبينا  ،وكثرة عدونا ،وتشتت أهوائناَ ﴿ ،ر َّبنَا ا ْفت َْح
ْت َخري ا ْل َف ي ي
ي َق ْو يمنَا بي ْ
احتيَ ﴾ [األعراف ،]89 :سريوا عىل بركة اهلل(.)3
َب ْينَنَا َو َب ْ َ
احلَ ِّق َو َأن َ ْ ُ
[احلديث ]3506 :عن ابن عباس ،قال :قلت ألمري املؤمني (اإلمام عيل) ليلة
صفي :أما ترى األعداء قد أحدقوا بنا؟ فقال :وقد راعك هذا؟ قلت :نعم ،فقال :اللهم
إين أعوذ بك أن أضام يف سلطانك ،اللهم إين أعوذ بك أن أضل يف هداك ،اللهم إين أعوذ

( )1مهج الدعوات :ص .96

( )3وقعة صفي :ص .477

( )2وقعة صفي :ص .231
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بك أن أفتقر يف غناك ،اللهم إين أعوذ بك أن أضيع يف سالمتك ،اللهم إين أعوذ بك أن
أغلب واألمر لك(.)1
[احلديث ]3507 :قال اإلمام عيل ملا سمع قوما يسبون أهل الشام أيام حرهبم
بصفي :إين أكره لكم أن تكونوا سبابي ،ولكنكم لو وصفتم أعامهلم ،وذكرتم حاهلم ،كان
أصوب يف القول ،وأبلغ يف العذر ،وقلتم مكان سبكم إياهم :اللهم احقن دماءنا ودماءهم،
وأصلح ذات بيننا وبينهم ،واهدهم من ضاللتهم ،حتى يعرف احلق من جهله ،ويرعوي
عن الغي والعدوان من هلج به(.)2
[احلديث ]3508 :كان اإلمام عيل يستنهض أصحابه إىل جهاد أهل الشام ،ويقول:
اللهم أيام عبد من عبادك سمع مقالتنا العادلة غري اجلائرة ،واملصلحة غري املفسدة يف الدين
والدنيا ،فأبى بعد سمعه هلا إالالنكوص عن نرصتك ،واإلبطاء عن إعزاز دينك ،فإنا
نستشهدك عليه يا أكرب الشاهدين شهادة ،ونستشهد عليه مجيع ما أسكنته أرضك
وسامواتك ،ثم أنت بعد املغني عن نرصه واآلخذ له بذنبه(.)3
ما روي عن اإلمام السجاد:
[احلديث ]3509 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم حصن ثغور
املسلمي بعزتك ،وأيد محاهتا بقوتك ،وأسبغ عطاياهم من جدتك(.)4
[احلديث ]3510 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم كثر عدهتم،
واشحذ أسلحتهم ،واحرس حوزهتم ،وامنع حومتهم ،وألف مجعهم ،ودبر أمرهم ،وواتر

( )1األمان :ص  ،126مهج الدعوات :ص .103

( )3هنج البالغة :اخلطبة .212

( )2هنج البالغة :اخلطبة  ،206وقعة صفي :ص .103

( )4الصحيفة السجادية :ص.111
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بي مريهم ،وتوحد بكفاية مؤهنم ،واعضدهم بالنرص ،وأعنهم بالصرب ،والطف هلم يف
املكر(.)1
[احلديث ]3511 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم عرفهم ما
جيهلون ،وعلمهم ما ال يعلمون ،وبرصهم ما ال يبرصون(.)2
[احلديث ]3512 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم أنسهم عند
لقائهم العدو ذكر دنياهم اخلداعة الغرور ،وامح عن قلوهبم خطرات املال الفتون ،واجعل
اجلنة نصب أعينهم ،ولوح منها ألبصارهم ما أعددت فيها من مساكن اخللد ،ومنازل
الكرامة ،واحلور احلسان ،واألهنار املطردة بأنواع األرشبة ،واألشجار املتدلية بصنوف
الثمر ،حتى ال ُّيم أحدٌ منهم باإلدبار ،وال حيدث نفسه عن قرنه بفرار(.)3
[احلديث ]3513 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم افلل عدوهم،
واقلم عنهم أظفارهم ،وفرق بينهم وبي أسلحتهم ،واخلع وثائق أفئدهتم ،وباعد بينهم
وبي أزودهتم ،وحريهم يف سبلهم ،وضللهم عن وجههم ،واقطع عنهم املدد ،وانقص
منهم العدد ،وامأل أفئدهتم الرعب ،واقبض أيدُّيم عن البسط ،واخزم ألسنتهم عن النطق،
ورشد هبم من خلفهم ،ونكل هبم من وراءهم ،واقطع بخزُّيم أطامع من بعدهم(.)4
[احلديث ]3514 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم قو حمال أهل
اإلسالم ،وحصن ديارهم ،وثمر أمواهلم ،وفرغهم عن حماربتهم لعبادتك ،وعن منابذهتم
للخلوة بك ،حتى ال يعبد يف بقاع األرض غريك ،وال تعفر ألحد منهم جبه ٌة دونك(.)5

( )1الصحيفة السجادية :ص.111

( )4الصحيفة السجادية :ص.111

( )2الصحيفة السجادية :ص.111

( )5الصحيفة السجادية :ص.111

( )3الصحيفة السجادية :ص.111

828

[احلديث ]3515 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم اشغل املرشكي
باملرشكي عن تناول أطراف املسلمي ،وخذهم بالنقص عن تنقصهم ،وثبطهم بالفرقة عن
االحتشاد عليهم(.)1
[احلديث ]3516 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم أخل قلوب
األعداء من األمنة ،وأبداهنم من القوة ،وأذهل قلوهبم عن االحتيال ،وأوهن أركاهنم عن
منازلة الرجال ،وجبنهم عن مقارعة األبطال ،وابعث عليهم جندا من مالئكتك ببأس من
بأسك ـ كفعلك يوم بدر ـ تقطع به دابرهم وحتصد به شوكتهم ،وتفرق به عددهم(.)2
[احلديث ]3517 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم وأيام غاز
غزاهم من أهل ملتك ،أو جماهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك األعىل ،وحزبك
األقوى ،وحظك األوَف ،فلقه اليرس ،وهيئ له األمر ،وتوله بالنجح ،وختري له األصحاب،
واستقو له الظهر ،وأسبغ عليه يف النفقة ،ومتعه بالنشاط ،وأطف عنه حرارة الشوق ،وأجره
من غم الوحشة ،وأنسه ذكر األهل والولد ،وأثر له حسن النية ،وتوله بالعافية ،وأصحبه
السالمة ،وأعفه من اجلبن ،وأهلمه اجلرأة ،وارزقه الشدة ،وأيده بالنرصة ،وعلمه السري
والسنن ،وسدده يف احلكم ،وأعزل عنه الرياء ،وخلصه من السمعة ،واجعل فكره وذكره
وظعنه وإقامته فيك ولك ،فإذا صاف عدوك وعدوه ،فقللهم يف عينه ،وصغر شأهنم يف
قلبه ،وأدل له منهم وال تدهلم منه ،فإن ختمت له بالسعادة ،وقضيت له بالشهادة ،فبعد أن
جيتاح عدوك بالقتل ،وبعد أن جيهد هبم األرس ،وبعد أن تأمن أطراف املسلمي ،وبعد أن
يوِل عدوك مدبرين(.)3

( )1الصحيفة السجادية :ص.111

( )3الصحيفة السجادية :ص.111

( )2الصحيفة السجادية :ص.111
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[احلديث ]3518 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم وأيام مسلم
خلف غازيا ،أو مرابطا يف داره ،أو تعهد خالفيه يف غيبته ،أو أعانه بطائفة من ماله ،أو أمده
بعتاد ،أو شحذه عىل جهاد ،أو أتبعه يف وجهه دعوة ،أو رعى له من ورائه حرمة ،فأجر له
مثل أجره وزنا بوزن ،ومثال بمثل ،وعوضه من فعله عوضا حارضا يتعجل به نفع ما قدم،
ورسور ما أتى به إىل أن ينتهي به الوقت إىل ما أجريت له من فضلك ،وأعددت له من
كرامتك(.)1
[احلديث ]3519 :قال اإلمام السجاد يف دعائه ألهل الثغور :اللهم وأيام مسلم أمهه
أمر اإلسالم ،وأحزنه حتزب أهل الرشك عليهم ،فنوى غزوا ،أو هم بجهاد ،فقعد به
ٌ
مانع ،فاكتب اسمه
ضعف ،أو أبطأت به فاق ٌة ،أو أخره عنه
ٌ
حادث ،أو عرض له دون إرادته ٌ
يف العابدين ،وأوجب له ثواب املجاهدين ،واجعله يف نظام الشهداء والصاحلي(.)2
[احلديث ]3520 :قال اإلمام عيل يف دعائه :اللهم انرص جيوش املسلمي
قدير(.)3
ورساياهم ومرابطيهم يف مشارق األرض ومغارهبا ،إنك عىل كل يشء ٌ
ما روي عن اإلمام الباقر:
[احلديث ]3521 :قال اإلمام الباقر :إن اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت بينه
وبي الذي يلعن ،فإن وجدت مساغا ،وإال عادت إىل صاحبها وكان أحق هبا ،فاحذروا أن
تلعنوا مؤمنا فيحل بكم(.)4
[احلديث ]3522 :قيل لإلمام الباقر :أرأيت نوحا حي دعا عىل قومه فقالَ ﴿ :و َق َال
وح َر ِّب َال ت ََذ ْر ع ََىل ْاألَ ْر ي
ض يم َن ا ْلكَافي يري َن َد َّي ًارا إين ََّك إي ْن ت ََذ ْر ُه ْم ُي يض هلوا يع َبا َد َك َو َال َيليدُ وا إي َّال
ُن ٌ
( )1الصحيفة السجادية :ص.111

( )3من ال حيرضه الفقيه.432/1 :

( )2الصحيفة السجادية :ص.111

( )4قرب اإلسناد :ص  ،10الكايف.360/2 :
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َف ي
اج ًرا َك َّف ًارا﴾ [نوح ،]27-26 :قال :علم أنه ال ينجب من بينهم أحدٌ  ،قيل :وكيف علم ذلك؟
قال :أوحى اهلل إليه﴿ :و ُأ ي
وح َي إي َىل ُنوحٍ َأ َّن ُه َل ْن ُيؤْ يم َن يم ْن َق ْو يم َك إي َّال َم ْن َقدْ آ َم َن َف َال َت ْبتَئي ْس
َ
بي َام كَا ُنوا َي ْف َع ُل َ
ون﴾ [هود ]36 :فعند هذا دعا عليهم هبذا الدعاء(.)1
ما روي عن اإلمام الصادق:
[احلديث ]3523 :قال اإلمام الصادق :ما يقول الناس يف قول اهللَ ﴿ :و َما ك َ
َان
ي َله َأ َّنه عَدُ و هللَّي ت ي
ي ٍ
اه ي ي
ي
ي
ي
يم
يم ألَبييه إي َّال َع ْن َم ْوعدَ ة َوعَدَ َها إي َّيا ُه َف َل َّام َت َب َّ َ ُ ُ ٌّ
َرب َأ منْ ُه إي َّن إي ْب َراه َ
َ َّ
است ْغ َف ُار إي ْب َر َ
ْ
ي
يم﴾ [التوبة]114 :؟ قيل :يقولون :إن إبراهيم وعد أباه ليستغفر له ،قال :ليس هو
َألَ َّوا ٌه َحل ٌ
عدو هلل تربأ منه(.)2
هكذا ،إن إبراهيم وعده أن يسلم فاستغفر له ،فلام تبي أنه ٌ
[احلديث ]3524 :قيل لإلمام الصادق :كيف أدعو لليهودي والنرصاين؟ قال:
تقول له :بارك اهلل لك يف الدنيا(.)3
[احلديث ]3525 :قال اإلمام الصادق :ملا رأى إبراهيم ملكوت الساموات
واألرض ،التفت فرأى رجال يزين ،فدعا عليه فامت ،ثم رأى آخر فدعا عليه فامت ،حتى
رأى ثالثة فدعا عليهم فامتوا ،فأوحى اهلل ـ عز ذكره ـ إليه :يا إبراهيم ،إن دعوتك جماب ٌة ،فال
تدع عىل عبادي؛ فإين لو شئت مل أخلقهم ،إين خلقت خلقي عىل ثالثة أصناف :عبدا يعبدين
ال يرشك يب شيئا فأثيبه ،وعبدا يعبد غريي فلن يفوتني ،وعبدا عبد غريي فأخرج من صلبه
من يعبدين(.)4
[احلديث ]3526 :قال اإلمام الصادق :إذا قرأتمَ ﴿ :ت َّب ْت َيدَ ا َأ ييب َهل َ ٍ
َب ﴾ [املسد:
ب َوت َّ

( )1علل الرشائع :ص .31

( )4الكايف ،305/8 :علل الرشائع :ص  ،585تفسري العيايش:

( )2تفسري العيايش.116/2 :

.162/1

( )3الكايف.650/2 :
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 ]1فادعوا عىل أيب هلب؛ فإنه كان من املكذبي الذين يكذبون بالنبي  وما جاء به من عند
اهلل عز وجل (.)1
ما روي عن اإلمام الكاظم:
[احلديث ]3527 :سئل اإلمام الكاظم عن رجل مسلم وأبواه كافران ،هل يصلح
صغري ال يدري أسلام أم ال ،فال بأس،
أن يستغفر هلام يف الصالة؟ قال :إن كان فارقهام وهو
ٌ
وإن عرف كفرمها فال يستغفر هلام ،وإن مل يعرف فليدع هلام(.)2
[احلديث ]3528 :قال اإلمام الكاظم :كان من قول موسى حي دخل عىل فرعون:
(اللهم إين أدرأ إليك يف نحره ،وأستجري بك من رشه ،وأستعي بك) ،فحول اهلل ما كان يف
قلب فرعون من األمن خوفا(.)3

( )1ثواب األعامل :ص .155

( )3قصص األنبياء :ص .155

( )2قرب اإلسناد :ص .286
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هذا الكتاب
جيمع هذا الكتاب ثالثة آالف ومخسامئة حديث حول الذكر والدعاء ،إما بالدعوة
إليهام ،والرتغيب فيهام ،وبيان الفضل املتعلق هبام ،أو ببيان اهليئات التنفيذية لذلك.
وقد أوردنا فيه الصيغ املختلفة لألذكار واألدعية ،سواء تلك التي رويت عن رسول
اهلل  مبارشة ،أو رويت عن ورثته من أئمة اهلدى ،واملتوافقة مجيعا مع القرآن الكريم.
وقد اخرتنا تسميته بـ [معارج الذكر والدعاء] ،باعتبارمها ليسا جمرد ألفاظ تردد،
وإنام مها معارج ووسائل لتحقيق كل الغايات الكربى املرتبطة بالسري الصعودي التكاميل
لإلنسان.
وهلذا ُيطلق ع ىل الدعاء لقب [القرآن الصاعد] ،ألنه يعرب عن حاجات العبد التي
يطلبها من ربه ،كام أن القرآن املتنزل عىل رسول اهلل  يعرب عن القيم والتكاليف التي يطلبها
اهلل من عباده.
وبام أن الذكر والدعاء قد يقع فيهام الكثري من األخطاء املرتبطة بمعرفة اهلل تعاىل ،أو
كيفية التوجه إليه؛ فقد ورد يف املأثور عن رسول اهلل  وأئمة اهلدى ما يكفي للتدريب عىل
ذلك ،أو ما يكفي لالكتفاء به.
بل إن أذكارهم وأدعيتهم مدرسة متكاملة يف املعرفة باهلل وحقوقه ،والتأدب معه،
وكيفية السري إليه ،وغريها من النواحي حتى تلك التي ترتبط باحلاجات املختلفة.
لذلك أوردنا يف هذا الكتاب أكثر ما وجدناه منها ،مع التنبيه إىل أنا قطعنا األحاديث
الطويلة يف األدعية إىل قطع قصرية ،يسهل حفظها أو الدعاء هبا ،وقد اعتمدنا يف ذلك عىل
انتهاء املعنى يف كل قطعة.
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