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 سةكلمة المؤّس

 
 

 ن الرحيمبسم اهلل الرحم 
العدداملني والصددالل والسددال  أل خددأ ا  ددا      احلمددد ر رّ  

 بني الطاهرين، وبعد.وأل آهل الطيّ  د  القاسم حممّ 
 اإلنسدانشخصّية   تعّد املنظومة الفكرّية العقديّة من  هّم داعئم

ة للكون وعالقتده هده، ّّيه البرشّي؛ فيه اليّت حتّدد  ظرته العامّ وتم
وهلا تأثٌأ مبارٌش أل مساره السلويّك، وطبيعدة تعاطيده مدع حميطده، 

و ّمدا أل صدعيد  -ٰهذا أل صعيد الفرد  -و مط احليال اليّت يعيشها 
املجتمع فإّن املنظومة الفكرّية العقديّة تنعكس أل جممل العالقات 

 فراد املجتمع، كما   ّها حتّدد  وع انلظم )السياسّية واالقتصاديّة  هني
 واالجتماعّية( اليّت حتكم تلك العالقات.

وأل ٰهذا فاملنظومة الفكرّية والعقديّة تتحّكم همصأ اإلنسدان، 
فإّما  ن تصنع هل سعادًل واستقراًرا وحياًل كريمدًة، ومّمدا  ن تغرقده يف 
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 فوىض. د   وشقاء  و
بيغ لإلنسان  ن يعتن هعقيدتده، و ن يطمدّ  لسدالمتها مدن فين

 االحنراف والتشويه، و ن يبادر ملعاجلة ما يشوبها بسبب الشبهات. 
يلو  ويف ظّل الظروف الراهنة الّديت يعيشدها العدالم اإلسدالّ  فا

،  درك  ّن هناك تهديًدا كبًأا  بشلك  اع ٍّ، وبدل ا العراق بشلك  خاصٍّ
، ونستشدعر للفكر والعقي دل اإلسالمّية احلّقدة ومدن دوائدر فتلفدة 

حاجة جمتمعنا املاّسة وامللّحة بليان معالم العقيدل الصحيحة، ورفدع 
 الشبهات اليت  لبست أل هعض انلاس عقائدهم.

من هنا جاء مرشوع مؤّسسة ادليلل للبحوث وادلراسات العقديّة 
ذه احلاجدة، ويلحمدل أل اتلاهعة للعتبة احلسينّية املقّدسة؛ تلبيًة لهٰ 

اعتقه مسؤويّلة اتلصّدي دلفع الشبهات، واتلأكيد أل العقائد احلّقة 
هالوسائل واإلماك ّيدات املتاحدة؛ وٰللدك للمسداهمة يف سدّد الفدرا  

 الفكرّي العقدّي اّّلي يعاين منه املجتمع.
ومن  هرز تلك الوسائل املعتمدل يف مرشوعنا  سلو  ابلحث وفق 

، وخبطا   سدلس  شدّيق  يتندامم مدع  ملدب رؤية  علميّ  ة  موضوعّية 
رشائح املجتمع، فاكن قرار املجلس العليّم املوّقر يف املؤّسسة إطالق 
مرشوع سلسلة الكراسة العقديّة، ويه مؤلّفداٌت مدوجٌٌل يف شد ها 
وحجمها، كبأٌل يف مضمو ها و هدافها؛ ملعاجلة موضدواعت  حمدّددل ، 
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 وحسب احلاجة الفعلّية.
وبما  ّن يو  عرفة يعّد من املناسبات املهّمة الّديت ششدهد حضدوًرا 

 ، وبمدا  ّن قدراءل داعء اإلمدا  كبًأا عند رضيح اإلما  احلسني 
املعروف هداعء عرفة من ا عمال املهّمة فيده، وجدد ا  احلسني 

 ّن من املناسب إصدار كّراسة تهتّم هدإهراز  هدّم املضدامني املعرفّيدة 
 .يف ٰهذا ادلاعء ة اليّت رّكٌ عليها اإلما  احلسني واتلوحيديّ 

 عبو ادلكتور  ىيو  وقد  خذ عضو املجلس العليّم يف املؤّسسة 
مهّمة كتاهة ٰهذه الكّراسة أل اعتقه، فتقدّرر آل دويخ هاشم احلسن 

 يف داعء عرفة(. يةاتلوحيد ن يكون ابلحث حتت عنوان )املعرفة 
ششكر ابلاحث الكريم؛ ملا هذهل من وال يفوت مؤّسسة ادليلل  ن  

واحلمدد  .جهد  قّيم  يف كتاهة ٰهذا ابلحث، راجني هل اتلوفيق والسداد
 ر رّ  العاملني وصّّل ار أل سّيد ا حمّمد  وآهل الطّيبني الطاهرين.
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 المقّدمة

 
ال شّك  ّن هناك ارتباًطا وثيًقدا هدني ادلاعء والعبدادل؛  ّن ادلاعء 

 ّلا جنددد اإلمددا   -هددل هددو جددوهر العبددادل  -( 1)العبددادلهددو مدد  
يؤّكدد أل ٰللدك كًدًأا، ال سدّيما يف جواهده أل  حدد  الصادق 

دو   ﴿ صحاهه وتعقيبًدا أل ٰهدذه اةيدة الكريمدة  دمم اُدعم َوقَداَل َربككم
مُ  ُب لَكم ُستَج 

َ
يه وار العبدادل، يه وار »: ، فقال اإلمدا  (2)﴾ 

يقصد هدٰذلك ادلاعء هقريندة السدياق ل يدة الكريمدة. . و(3)«العبادل
ي  ن يكدون اإلنسدان اعرفًدا هرّبده، دوالعبادل كما هو معلوٌ  تقتضد

                                                        

و دّي، ]الرا. «ادلاعء مّ  العبادل، وال يهلك مع ادلاعء  حدٌ »: ( قال 1)
 [18قطب ادلين، ادلعوات، ص 

(2 :  .60( سورل اغفر 
 .223، ص 81( املجليّس، حممدهاقر، حبار ا  وار، ج 3)
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فهناك تناسٌب طرديٌّ هني كمال العبادل وشّدل املعرفة هار جّل شأ ه؛ 
 ّٰللك جند  ّن منظومة ا دعية الّديت صددرت عدن املعصدومني 

يتا، هددل وبيا ًددا للمقاصددد ادلينّيددة حتمددل طاهًعددا معرفيتددا وتوحيددد
 وا خالقّية. 

يف يدو  عرفدة حيمدل  ولعّل داعء    ا حرار وسّيد الشهداء 
ٰهذا املعىن، فعندما نستنطق ٰهذا ادلاعء، فال جند فيه سوى اتلأكيدد 
أل ٰهذه املعارف اإلهلّٰية، اليّت ششّد وتوثق عرى اإليمان هني اإلنسان 

ال فدإّن ٰهدذه املفداهيم مسدتوحاٌل مدن الدرؤى وخالقه، وبطبيعة احل
يف لّك مفرداتده ومماتده،  - ي القرآن  -القرآ ّية؛  ّلا جنده حارًضا 

مع القرآن، والقرآن معهم،  وال مرو يف ٰللك؛  ّن  هل ابليت 
 .(1)ال يفارقو ه حّّت يردوا أل انليّب احلوض

ٌح، وهدو سدمّو و ّما اهلدف اّّلي حيمله ٰهذا ادلاعء فجديلٌّ وواضد
 البرشية وارتقاؤها إىل مراتب والكمال الرويّح واملعنوّي.  

يف  يو رحي اتلعرفو  امل)هد ومن هنا جاءت ٰهذا الكّراسة املوسومة 
املضامني املعرفّية واتلوحيديّة، من خالل  ا(؛ نلغرتف منهداعء عرف 

                                                        

 .150، ص 22( املصدر الساهق، ج 1)
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 قل هعض انلصوص املرتبطة هٰهذين املفهومني )املعرفة واتلوحيدد(، 
ومن ثّم هيا ها ورشحهدا، وقبدل ٰللدك  ملحندا هاختصدار  إىل مبحدث  
 سميناه: ملالا املعرفة هار تعاىل؟ و ملحنا هاختصار  إىل  د  ادلاعء يف 

قبيدل ابلددء هقدراءل  عرفة، ورشحنا ما فعلده اإلمدا  احلسدني 
 ادلاعء.

ا  دعوتده،  -تعاىل  -و خًأا نسأهل   ن  كون مّمن يدعو ار وُتم
يدبم ﴿و القائل جل شأ ه: فه ج 

م
يدٌب   ر 

بَاد ي َعني فَدإ يني قَ لََك ع 
َ
َوم َلا َسأ

اع  إ َلا َداَعن   قريٌب منا، هل هدو  -جّل شأ ه  -. فابلاري (1)﴾َدُعَوَل ادلَّ
  قر  إيلنا من حبل الوريد، يسمعنا إلا  اجيناه، ويعطينا إلا دعو اه. 

 

 المعرفة بالله تعالى عند الدعاء

 

                                                        

 .186( سورل ابلقرل: 1)



 .......................... يف داعء عرفة يةيداتلوحاملعرفة  ....................................... 12

 عند الدعاء؟ -تعالى  -لماذا المعرفة باهلل  ـ1

يه  صل ادليدن و ساسده؛   ّندا إلا  -تبارك وتعاىل  -معرفة ار 
وصفاته اكجلود والكر  والغىن والعلم واحلكمدة  -تعاىل  -عرفنا ار 

وعرفنا  وامره و واهيه، فٰهذا يددفعنا للتفداين واإلخدالص يف طاعدة 
تّتصدف  -تعداىل  -العبدد  ّن سداحته  رّبنا وامتًال  مره؛ فإلا عرف

، و ّن ٰهذا الغىن حمفوٌف هالكر  املطلدق اّّلي   هالغىن املطلق من جهة 
ال شائبة فيه للبخل أل اإلطدالق مدن جهدة   خدرى، كمدا  ّن ٰهدذا 

 -د طبًقدا لقاعددل ا صدلح حبدال العبد -الكر  والعطاء ال يكدون 
، جٌافيتا، حبيث ال يغدق عليه ما يفسد عليه  شأ ه مدن جهدة  ثاٍدة 

يغدق أل عبده تكّرًما وحتننًدا وتلّطًفدا مدن جهدة   -سبحا ه  -و  ّه 
، إلا  لّم العبد هٰهذه اجلهات لكّها يف موضدوع ادلاعء اكن ٰللدك  راهعة 

ا يف كيفّية داعئه ويف استجاهته.   اعماًل معرفيتا مهمت
 ا  ومن انلصوص الّديت ششدأ لٰهدذه احلقيقدة مدا روي عدن اإلمد

ئل، ما نلدا  ددعو وال يسدتجا  نلدا؟ فقدال:  الصادق  حينما سم
 . (1)«  ّكم تدعون من ال تعرفون»

                                                        

 . 467ص  2( ال يّن، حمّمد هن يعقو ، ج 1)
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ال هّد لإلنسان  ن يكون اعرفًا اليّت وادلين ٰهذه املنظومة املتاكملة 
 كمدا هدو جديلٌّ وواضدٌح. هدقائقها وتفاصيلها، فقوا  ادلين هاملعرفدة

 و شّد اإلنسدان خبالقده واتلوّسدلوادلاعء ومن اكن الطاهع العاّ  فيه ه
إيله هأ بيائده ورسدله، ولٰكدن يف الوقدت  فسده كًدًأا مدا جندد  ّن 

 -تبدارك وتعداىل  -اتلعريف خبالق الكون واتلوّسل هصفاته و سمائه 
وادلعول إىل اتلوحيد مفاهيم حارضٌل يف ادلاعء؛ ّٰللدك عنددما  قدر  

ًّاًل يف  هج ابلالمة، جنده جعل قو  مأ املؤمنني  ا  ادليدن متمد
 همعرفته تعاىل، ومعرفته متقّومًة هنيف الصفات عنه. 

 ّول ادلين معرفته، وكمال اإلخالص هل  يف الصدفات » : قال
فقد قر ه، ومن قر ه فقدد ثّنداه،  -سبحا ه  -عنه، فمن وصف ار 

ٌّ ه فقد جهله ٌّ ه، ومن ج  .(1)«ومن ثّناه فقد ج
ٰهذا انلّص هقدوهل: وهدو مدن  هددع وقد تعّقب السّيد الطباطبايّئ 

ابليددان، وحمّصددل الشددطر ا ّول مددن الددف   ّن معرفتدده تنددتيه يف 
استكماهلا إىل  يف الصفات عنه، وحمّصل الشطر اٍاين املتفدّرع أل 

 ّن  -: فمن وصدف ار فقدد قر ده...  عن قوهل  -الشطر ا ّول 

                                                        

 .14، ص 1( عبدل، حممد،  هج ابلالمة، ج 1)
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وّقفة أل اتلحديدد إثبات الصفات يستلٌ  إثبات الوحدل العدديّة املت
 -تعداىل  -مأ اجلائٌ عليه تعاىل، وتنتج املقّدمتان  ّن كمال معرفته 

يستوجب  ىف الوحدل العدديّة منه، ومثبات الوحدل همعىن آخر، وهدو 
 .(1)من رسد الف  مراده 

فاملعرفة يه  ن يعرتف ويذعن العبد هوجو  وجود ار تعاىل،  ي 
مال اتلصديق هه، هو  ن  وّحده، وكمال وجود صا ع  لٰهذا الكون، وك

 اتلوحيد  ن  نيف الصفات عنه.
تعن   ّه ال رشيك هل يف لاته، وٰهذا يالزمده  -تعاىل  - فوحدا يّته

 يًضا   ّه ال يتعدّدد؛  ّن مدن لدواز  العددد اتلجٌئدة، واّّلي يقدول 
 هٰذلك،  ي هاتلجٌئة والرتكيب لم يعرفه، هل جيهله جّل شأ ه. 

خصائص العبدد  ن يكدون اعرفًدا هرّبده، واعرفًدا  يًضدا إلن من 
هعبوديّته ر تعاىل، و  ّه عبٌد حمٌض هل جّل شدأ ه، فغايدة العبدادل يه 
اتلقّر  إىل ار همعرفته و  ّه ال إهٰل سواه، و  ّه ليس جبسم  وال عرض  
وال صورل ، و ّن لّك اخلالئق مفتقرٌل يف وجودها إيلده، فالعبدد حمدض 

هو حمض الكمال، فهدو املل دك اجلّبدار  -جّل وعال  -املوىل الفقر، و

                                                        

 .92، ص 6حممدحسني، تفسأ املّيان، ج  ( الطباطبايّئ،1)
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املتعال، هيده ملكوت السماوات وا رض، اّّلي ال ما ع ملا  عطد،، 
 .  وال معطي ملا منع، فهو القادر أل لّك يشء 

إىل مضدامني داعء عرفدة،  -إن شداء ار  -وسوف تأيت اإلشدارل 
 ة الّدديت لكرهدا اإلمددا  الّديت جندد فيهددا  جدّل صددور املعرفدة الرّبا ّيد

 يف ٰهذا ادلاعء الرشيف. احلسني 

 أدب الدعاء في عرفة ـ 2

يف ٰهذا ادلاعء الرشيف تدّفق وُتدّّل ا د  الرفيدع سدلوًو وقدواًل 
، اّّلي يندبيغ لددلاأ  ن يدتحّّل ويقتددي هده، لسّيد الشهداء 

 ويستحرض للك ا د  اجلّم قبل  ن يندمج ويتفاعل مع ادلاعء. 
بل  ن نرشح فقرات ٰهذا ادلاعء العظديم، حدريٌّ هندا  ن  لد  وق

قمبيدل الرشدوع يف  ترصًل أل ما فعله اإلما  احلسدني ظرًل رسيعًة وف
؟ وما يه اهليئة اليّت خرج هها؟ وبأّي مفردات  ادلاعء، فمالا فعل 
 استفتح داعءه؟

خرج من فسطاطه، متذلاًّل خاشًعا، فجعل يميشد هو ًدا هو ًدا »
وقف هو ومجاعٌة من  هل هيته وودله وموايله يف ميرسل اجلبدل،  حّّت 

مستقبل ابليت، ثّم رفع يديه تلقاء وجهه اكسدتطعا  املسدكني، ثدّم 
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 .(1)«قال: احلمد ر اّّلي ليس لقضائه دافٌع...

ا ـ أ  متذّلًلا خاشعا

ٌ  أل فاطبددة رّ  قددد  لددم   ّدده مإّن اإلنسددان العددارف هرّبدده يع
ق السدماوات وا رض؛ فدال هدّد  ن يكدون خاشدًعا ا ربا ، وخدال

 متذلاًّل لسّيده ومواله، وينبيغ عد  االستعجال يف طلب حواجئه. 

اب ـ  ا هونا  يمشي هونا

! فأحد ا إن طلب حاجًة من مدديره  و رئديس  ما  مجلها من هيئة 
عمله، كيف يكون حاهل؟! فمدا هالدك و  دت باطدب مدن  وجددك 

امللك، املحيي املميت، القادر املهمني، و فاض عليك الوجود، مالك 
، دالعٌيٌ اجلّبار املتكرب؟! وادلاأ هطبيعة احلال مّمن يريدد  ن تقضد

 حاجته، فحدريٌّ هندا  ن  كدون هٰهدذه اهليئدة الّديت سدلكها إمامندا 
 . احلسني 

                                                        

 .214، ص 95( املجليّس، حممدهاقر، حبار ا  وار، ج 1)
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 وقف هو وجماعة  ج ـ 

هنا  رى احلّث أل عد  اال فراد يف ادلاعء، واتلأكيدد أل  ن 
اعًة؛ وٰللك  ّن للجميع  و املجموعدة حرمدًة خاّصدًة، يكون مج

 -تعاىل  -وهو  وع  د    يًضا، فقد تكون االستجاهة قريبًة؛   ّه 
لطيٌف رحيٌم هعباده، فيطمع اجلميع هكرمه، و  ّه مدن ابلعيدد  ن 

 يقبل الكريم ابلعض ويرتك ابلعض اةخر.  
ما هلغت عبداديت  : إليٰهكأّن العبد يقول»يقول هعض املفرّسين: 

إىل حيددث  سددتحّق  ن  لكرهددا وحدددها؛   ّهددا هٌوجددٌة هدددجهات 
هعبادات مجيع العاهددين، و لكدر الدلّك   خلطها ، ولٰكنّدياتلدقصأ

 .(1)«هعبارل  واحدل  

 رفع يديه تلقاء وجهه كاستطعام المسكيند ـ 

سّيما يف ٰهذا املقطع  رى اهليئة اليّت استقبل هها اإلما  خالقه، ال 
وهددو يف حالددة احلددّج، فددانلفوس مقبلددٌة أل هارئهددا يف حالددة اّللّددة 
واملسكنة، وكأ ّه يطلدب اسدتطعامه مدن اةخدرين،  ي كمدا يمدّد 
املسكني يده طلبًا للحاجة.  ّي  د   معنويٍّ ٰهذا اّّلي جنده من إما   

                                                        

 .  248، ص 1( الفخر الرازّي، حمّمد هن عمر،  اتلفسأ الكبأ، ج 1)
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، يتعامل مع رّبه ويف  رشف هقعة  وقر  هيته احلرا .    معصو  

 حمد هلل اّلذي ليس لقضائه دافع  ال ـ هـ

ومحده واٍناء  -تعاىل  -داعءه هاتلمجيد ر  يفتتح اإلما  
عليه؛ وٰللك جلماهل وجالهل وعلو شأ ه؛ ملا  هلمنا من  عم  كًأل ، 
فال هّد  ن نشكره وحنمده؛  ّن قضاءه  افٌذ وال يدرّد وال يعّطدل، 

دُن َوم َلا قََض ﴿وفيه إشارٌل إىل قوهل تعاىل:  ْم دولم هَلم  َمدا َققم ُمدًرا فَإ ََّّ
َ
  

ونم    .(1)﴾َفيَكم

 المنظومة المعرفّية والتوحيدّيةـ  3

هعدددما تقددّد  مددن  د  ادلاعء واسددتفتاح اإلمددا  داعءه هاحلمددد 
ريفة ديف تلك ابلقعة الشد واٍناء،  نتقل اةن إىل لكمات اإلما  

، ونلبد  متأّملني يف مضامني ٰهذا ا دلاعء، ونلدّقق يف صحراء عرفات 
يف شسلسل حمتوى ٰهذه انلصوص العميقة وادلقيقدة، ونلحداول قددر 
اإلماكن  ن نرشح و وّضح فقراته، حبيدث تكدون سدهلًة ويسدأًل يف 

 متناول القارئ الكريم. 

                                                        

 .117( سورل ابلقرل: 1)
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 التوحيد الذاتّي في دعاء اإلمام ـأ

ًُ : »قال  م، َولَيَُس َكم  هلم ل ده  يَشٌء، فاََل إ هٰلَ َمُأمهم، َوال يَشَء َقُعد 
ميعم ابُلَصأم  َو السَّ  «.َوهم

يف ٰهذا املقطع يشدأ اإلمدا  إىل تلدك ال مدة الّديت فطدر انلداس 
عليها، و ادت هها ا  بياء والرسل ويه توحيد ار وتزنيهه، فدال إهٰل 

 مأه وال رشيك هل، وال  ّد هل وال  ظأ.
 -ه   ّده وٰهذا الدف  فيده إشدارٌل إىل اتلوحيدد يف اّلات، ومفداد

واحٌد ال  ظأ هل، فرٌد ال مًيل هل، هل يمتندع  ن يكدون هل  -سبحا ه 
دميعم ﴿ ظٌأ  و مًيدٌل، قدال سدبحا ه:  دَو السَّ ٌء َوهم ًُل ده  يَشُ لَديَُس َكم 

  .(1)﴾ابُلَصأ
 وللتوحيد يف اّلات معنيان: 

ٌء هل تعاىل. -سبحا ه  - ّن لاته  األّول:  بسيطٌة وال ج
متفّردٌل ولديس هل مًدٌل وال  ظدٌأ جدّل  -تعاىل  -  ّن لاته واثلاين:

 وعال.

                                                        

 .11( سورل الشورى: 1)
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  .(1)وقد يعرّب عن ا ّول هأحديّة اّلات، وعن اٍاين هواحديّته 
ر(، ولعّل العلّدة دثّم ينتقل اإلما  إىل هيان صفات )السمع وابلص

 -تعداىل  -يف ارتباطها هاتلوحيد اّلايّت هو  ّن السمع وابلرص عند ار 
ٌء،  ؛   ّه ليس كمًله يش و عضو  يسمع ويرى هها ليس جبارحة  

اعلٌم هاملسدمواعت  -تعاىل  -هل ترجع ٰهتان الصفتان إىل العلم، فإ ّه 
ههما  فسه يلفهم انلاس هأ ّه يعلم مدا  -تعاىل  -واملبرصات. ووصف 

 يفعلو ه يسمعهم ويراهم ويراقبهم يف الرّس واخلفاء.
 ّهما فردان ملطلدق العلدم، فالسمع وابلرص من صفات اّلات؛  

إّن )والعلم صفٌة لاتّيٌة ثبوتّيٌة ر جّل وعال، قال السّيد الطباطبدايّئ: 
ار هو السميع ابلصأ،  ي هل حقيقة العلم هاملسمواعت واملبرصدات 

    .(2) (ّلاته
ُ وااوا  »: ثّم يقول  ورم َورح ُُ َي ََ ا  ْح َودَلا ِي لَمح َيتذِخو ُ  هللِ اَّلذ َمح

ح
احل

ُيضَ لَمح يَُكنح ََلُ َشِ وَ  ََ ِه  ُِ َتَ َع  َوَل  هُ دذ ايٌك ىف ُولح لِّ وَ   فَيما ابح ِِلٌّ ِمَن اَّلُّ
 .«ا َصَنعَ يمَ فَُُيحفَِ هُ َِ 

                                                        

 .36( ا ظر، سبحاين، جعفر، اإلهليات، ص 1)
 .320، ص 2املّيان، ج  دحسني، تفسأ، حممّ ( الطباطبايئّ 2)
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أل اتلوحيدد اّلايّت وأل  يًضدا  يف فقرات ٰهذا ادلاعء يركدٌ 
تبارك وتعاىل، من خالل سوق هعدض ا دلّدة العقلّيدة؛  وحدا ّية ار
 للناس  ّن ار واحٌد ال رشيك هل. ليك يقّر 

ٌّ وجّل، يشأ  إىل  اإلمدا   فبعد  ن يًن هاحلمد أل ابلاري ع
دل  احُلَُمددم ر   ﴿معىن قرآينٍّ ورد يف سورل اإلرساء يف قدوهل تعداىل: 

 َوقم
ُن هَلم  لُك  َولَُم يَكم يٌك يف  الُمم ُن هَلم رَش  ا َولَُم يَكم ُذ َودَلً ي لَُم َقتَّخ   

َن  اّلَّ ٌّ م  َوِل 
ُهم تَُكب ًأا  َوَكربي

لي وٰهذا انلّص القرآيّن يوّضح نلا ثالث صدفات   ،(1)﴾اّلك
 ر تبارك وتعاىل، ويه اكتلايل:

 يف الدودل؛  ّن امدتالك الدودل ديلدٌل أل احلاجدة، و  ّده  األوىل:
، وهل شبيٌه و ظٌأ، واخلالق  لديس جبسدم  وال  -جّل وعال  -جسماينٌّ

، وليس هل شبيٌه  و  ظٌأ.حيتاج لو  دل 
لُدك  ﴿ريك د يف الش اثلاني : يدٌك يف  الُمم م رَش 

دن هلَّ ، إل إّن ﴾َولَم يَكم
وجود الرشيك ديلل حمدوديّة القدرل واحلكومة والسلطة، وهو ديلدل 

جدّل  -العجٌ والضعف، ويقتيض وجود الشدبيه وانلظدأ. واخلدالق 
يه حكومتده مدأ  مزّنٌه عن ٰهدذه الصدفات، فقدرتده كمدا -وعال 

                                                        

 .111( سورل اإلرساء: 1)
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.  حمدودل ، وليس هل  ّي شبيه 
َولَدُم ﴿ يف الوِّل واحلا  عند اتلعّرض للمشدالك واهلدٌائم  اثلاثل :

لَّ  َن اّلك ٌّ مي م َوِل 
ن هلَّ . و يف ٰهذه الصفة عن اخلالق يعّد  مًرا هدهيتا، ﴾يَكم

 و يف  ّي مساعد  للخالق  و شبيه  هل، سواٌء اكن ٰللك يف مرحلدة   دى
 .(1))اكلودل(  و يف مرحلة  مساوية  )اكلرشيك(  و  فضل منه )اكلوِّل(

لة سورة اإلخًلص على التوحيد الذاتّي   دال

ِي لَمح يَوِدح َولَومح »: يقول  َمِ  اَّلذ َحِ  الصذ
َ ُسبححاَم اهللِ الحراِحِ  األح

 يُردَلح  َولَمح يَُكنح ََلُ ُكُفراا 
َ
 .«َح ٌ أ

مدن  -تعداىل  -حان( ويه تزنيه ار همفردل )سب يبد  اإلما  
 -تعداىل  -انلقائص وما ال يليق هه سبحا ه، ثّم يكدّرر شسدبيحه ر 

ويزّنهه مّرًل  خرى، وحيتمل  ن يأيت ٰهذا اتلأكيد للتزنيه؛ ليك يقدر  
داعؤه من اإلجاهة، فإّن تزنيه املوىل من انلقائص، واٍناء عليه هأهلغ 

نده تعداىل، وٰهدذا مدا يسدتدأ قدر  املحامد، ُتعل العبد قريبًدا م

                                                        

 .182، ص 9،  ارص ماكر ، تفسأ ا مًل، ج ( ا ظر: الشأازّي 1)
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  . (1)اإلجاهة
 اتلوحيد اّلايّت والصدفايّت،وٰهذه السورل املباركة حتتوي وتتضّمن 

 فأّما توحيد اّلات فقد تقّدمت اإلشارل إيله يف فقرات ادلاعء ا وىل.
دَو ارم ﴿وتطبيق ٰللك ما جنده يف تفسأ ٰهذه  اةية الرشيفة  قمُل هم

َحدٌ 
َ
 حد إ ّما تطلق أل ما ال يقبل الكرثل ال خارًجا وال ،  ف مة ا﴾ 

لهنًا؛ وّٰللك ال يقبل العّد وال يدخل يف العدد، خبالف الواحد فإّن 
 .(2)لّك واحد  هل ثان  وثالٌث إّما خارًجا ومّما لهنًا 

َحدٌ ﴿ويف قوهل: 
َ
ديلدٌل أل فسداد مدذهب املجّسدمة؛  ّن  ﴾ارم  

هٰهذا  إ ّه  جٌاٌء كًأٌل، وقد دّل ار اجلسم ال يوصف ها حد؛ إل 
. وقدوهل:  دَمدم ﴿القول أل   ّه  حٌد، فصّح   ّه ليس جبسدم   ﴾ارم الصَّ

معناه اّّلي حتّق هل العبادل، فهو املوصوف هأ ّه )الصمد( اّّلي يصدمد 
إيله يف احلوائج ليس فوقده  حدٌد، يقدال: صدمدت إيلده  صدمد إلا 

همعىن املصّمت، فقد جهل ار؛  ّن قصدت إيله، ومن قال: الصمد 
املصمت هو املتضامط ا جٌاء، وهو اّّلي ال جوف هل، وٰهذا ششبيٌه 

                                                        

، 1ملعرفة يف رشح داعء عرفة، ج ( ا ظر: ابلحرايّن، عباس  محد،  صول ا1)
 .412ص

 .387، ص 20( ا ظر : الطباطبايّئ، حممدحسني،  تفسأ املّيان، ج 2)
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 وكفٌر هار تعاىل. 
ُ ﴿﴿وقوهل:  . وقدوهل:  -تعاىل  - يٌف منه  ﴾لَُم يدَل  لكو ه وادل إهٰل  ودل 

؛  ّن ٰللدك مدن صدفات  ﴾َولَُم يمودَلُ ﴿  ديٌف لكو ده مولدوًدا إلهٰل  وادل 
 جسا ، وفيه رّد أل من قال: إّن عٌيًرا واملسديح اهندا ار تعداىل، ا

َحدٌ ﴿ومّن املالئكة هناته جّل رّبنا. وقوهل 
َ
ُفًوا   ُن هَلم كم  يف من  ﴾َولَُم يَكم

 ن يكون هل مًٌل  و شبيٌه  و  ظٌأ، والكفدوء والكفداء  -تعاىل  -ار 
 .(1)والكفء واحٌد، وهو املًل وانلظأ

ر حممدحسدني الطباطبدايّئ يف )املدّيان(: دمدة املفّسديقول العاّل 
هأحديّة اّلات ورجدوع مدا سدواه إيلده، يف  -تعاىل  -السورل تصفه »

مجيع حواجئه الوجوديّة، من دون  ن يشداركه يشٌء ال يف لاتده وال يف 
صفاته وال يف  فعاهل، وهو اتلوحيد القرآيّن اّّلي خيدتّص هده القدرآن 

 .(2)«يع املعارف اإلسالمّيةالكريم، ويبن عليه مج
ثّم يوّضح الطباطبايّئ معىن ا حديّة هتقريب  بسيط  وواضح  هقوهل: 

واعترب ٰللك يف قولك: ما جاءين من القدو   حدٌد، فإ ّدك تدنيف هده »
                                                        

، 10بيان يف تفسأ القرآن ، ج ا ظر ، الطويّس، حمّمد هن احلسن، اتل (1)
 .431ص

 .387، ص 20( الطباطبايّئ، حممدحسني،  املّيان يف تفسأ القرآن، ج 2)
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ميجء اثنني منهم و كرث، كما تنيف ميجء واحد  منهم، خبالف ما لدو 
هه مديجء واحدد  مدنهم قلت: ما جاءين واحٌد منهم، فإ ّك إ ّما تنيف 
 .(1)«هالعدد، وال ينافيه ميجء اثنني منهم  و  كرث

ويمكن  ن  وّضح بشلك  مبّسط  الفدرق هدني مصدطلح الواحّديدة 
وا حديّة؛ وٰللدك دلفدع اتلكدرار اّلي قدد يتصدّوره ابلعدض عندد 

َحددٌ ﴿القراءل، و  ّه ال فرق هني قوهل: 
َ
َو ارَّم   َولَدُم ﴿، وقدوهل: ﴾قمُل هم

َحدٌ يَكم 
َ
ًوا   فم م كم  . ﴾ن هَلّ

وللجوا  أل ٰللك ف ية ا وىل تت ّم عن )ا حديّة(، همعىن  ّن 
 ار ليس مرّكبًا.

فدرٌد  -تعاىل  -هينما اةية ا خرى تتحّدث عن )الواحديّة(، و  ّه 
ال رشيددك هل وال مًيددل وال شددبيه، وٰهكددذا  ضددر عنددد ا  مددران 

 والواحديّة.فتلفان يف املفهو  هما: ا حديّة 
إلن فاتلوحيد اّلايّت يعن  يف الرتّكب واتلعّدد وا  داد وانلظائر، 

عني  -تعاىل  -ومن مالزمات ٰهذا اتلوحيد  ن  قول: إّن لات اخلالق 

                                                        

 .387، ص 20( املصدر الساهق، ج 1)



 .......................... يف داعء عرفة يةيداتلوحاملعرفة  ....................................... 26

ومّن صفاته ششلّك مع هعضها وحدًل واحدًل ليس فيها تركيٌب.  ،صفاته
م، فَدال إ هٰلَ َمدُأمهم، َوال: »ومن هنا جاء قدول اإلمدا   هلم  يَشَء َقُعدد 

ًُل ه  يَشءٌ   «.َولَيَُس َكم 

 توحيد الربوبّية في دعاء اإلمام ـب 

 ََّك َرّبي : »ثّم قال 
َ
ا ه أ رت ق  بموب يَّة  لََك، مم ُشَهدم ه الرك

َ
 «.َو 

واملراد من توحيد الربوبّيدة هدو  ن يكدون للكدون مددهٌّر واحدٌد 
املدهّر الوحيدد  -سبحا ه  -مترّصٌف ال يشاركه يف اتلدهأ يشٌء، فهو 
ي َخلَددَق ﴿للكددون أل اإلطددالق، قددال سددبحا ه:  ددمم ارم اّلَّ إ نَّ َربَّكم

يَّددا   سمددمَّ اُسددتَوى أَلَ الَُعددُر   يمددَدهيرم 
َ
ددتَّة    رَُض يف س 

َ
ددماوات  َواُ  السَّ

ُمرَ 
َ
 .(1)﴾اُ 

فالشدهادل واإلقدرار  وٰهذا اتلوحيد ال خيلو من لكمات اإلما  
 وحده هو مدهّر العالم ومرّبيه ومنّظمده، كمدا جداء يف قدوهل هأّن ار
ء  ﴿تعاىل:  ي يَشُ َو رَ ك لكم هيُغ  َربتا َوهم

َ
َمُأَ ار   

َ
 .(2)﴾قَُل  

                                                        

 .25( سبحاين، جعفر، حبوٌث قرآ ّيٌة يف اتلوحيد والرشك، ص 1)
 .164( سورل ا  عا : 2)
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 وٰهذا  يًضا ما جندده واضدًحا يف لكمدات اإلمدا  الصدادق  يًضدا، 
فلّما ر ينا اخللق منتظًما والفلك جارًيا، واختالف الليدل »: قال 
هار والشمس والقمر، دّل صّحة ا مر واتلدهأ، وائتالف ا مر وانل

 .(1)«أل  ّن املدهّر واحدٌ 
مدا ادليلدل أل  ّن »: وسأل هشا  هن احلكم اإلما  الصدادق 

ٌّ وجّل:  ار واحٌد؟ قال: اتّصال اتلدهأ وتما  الصنع، كما قال ار ع
 . (2)«لو اكن فيهما آهلٌة إاّل ار لفسدتا

 - من ٰللك  ّن ٰهذه الشهادل وٰهذا اإلقرار قد  خدذها ار هل  كرث
أل عبده يف ٰللك العهد وامليًداق اّّلي  شدارت إيلده  -تبارك وتعاىل 

دُن ﴿اةيات الكريمة يف قوهل تعداىل:  دُن هَدن  آَدَ  م  َخدَذ َربكدَك م 
َ
َوم ُل  

مُ  ده  س  َُّفم
َ
ُم أَلَ   ُشدَهَدهم

َ
ُم َو  يَّتَهم ُم لمري ور ه  هم موا هَدَّل  ظم ُم قَدال لَُسدتم ه دَربيكم

َ
 

ُد َا  .(3)﴾َشه 

                                                        

 .81، ص 1 يّن، حمّمد هن يعقو ،  الاكيف، ج ( ال1)
 .229، ص 3( املجليّس، حممدهاقر، حبار ا  وار، ج 2)
 .172( سورل ا عراف: 3)
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 لخلقه -تعالى  -الدليل على مدبرّية اهلل 

، »: يقول  دبَُحا َهم دبَُحا َهم سم َمدا آل َهدٌة إ الَّ ارم ﴿فَسم لَدُو اَكَن ف يه 
َرتا ﴾لََفَسَدتا  .«َوَتَفطَّ

عالم، هرها ًا جليتا وواضًحا يف تدهأ ار لٰهذا ال يعطي اإلما  
فلو فمرض  ّن هناك إهلٰني لفسد  ظا  العالم، فلو ا فرد لّك واحد  مدن 
اةهلة املدهّرل ملجموع الكون هصورل  مستقلّة  ومنفدردل ، ويعمدل لّك 
، فيف ٰهذه  واحد  من ٰهؤالء اةلة ما يريده يف ٰهذا الكون دو ما منازع 

شديئًا، ولاك اإلهٰل الصورل يلٌ  تعّدد اتلدهأ، همعىن ٰهذا اإلهٰل يددهّر 
يدهّر شيئًا آخر، فاملدهّر يف ٰهدذه احلالدة يكدون متعدّدًدا وفتلًفدا يف 
اّلات، وٰهذا يستلٌ  طروء الفساد أل العدالم، ولهدا  االنسدجا  
واال تظا  اّّلي  راه اةن يف اعملنا. وٰهذا ما يشأ إيله قدوهل سدبحا ه: 

َما آل َهٌة إ الَّ ا﴿ ا قمُل لَُو اَكَن ف يه  بَُحاَن ار  رَ ي الَُعُر   َعمَّ رم لََفَسَدتَا فَسم
ونَ  فم  ومن خالل ٰهذا ادليلل  ثبت وحدا ّية ار جّل وعال.. (1)﴾يَص 

 التأكيد على عقيدة التوحيد في خاتمة الدعاء  ـ 4

وَ كَ »: يقول  نحَت  وَحح
َ
َ إِلذ أ لَُك فَََكَك َ َقَبِِت ِمَن انلّا ِ  َل إَِلم

َ
أ سح
َ
 أ

                                                        

 .(هترّصف  ) 412( ا ظر: سبحاين، جعفر، اإلهلّٰيات، ص 1)
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ٍء قَوِ يٌر  يَوا  نحَت لََع ُُكِّ ََشح
َ
ُ   وَأ َمح

ح
حُملحُك  َولََك احل َل َشِيَك لََك  لََك ال

 . «َ بُّ يَا َ بُّ 
) سألك فاكك رقبيت من انلار( ٰهذه ا منيدة الّديت يطمدح هلدا لّك 
، ويه انلتيجة اليّت يرومها من خالل مقدّدمات ٰهدذا ادلاعء؛  إنسان 

وضديحها، حيدث تتلوحيد هعدها، فال هأس هّٰللك فقّدمها و ردف ا
،  -تبارك وتعاىل  -يوجٌ اإلما  ويلّخص سؤاهل ر  هأمر   سايسٍّ واحد 

وهو إن  عطاه ار ٰهذا ا مر فلن يهتّم هعد ٰللك هما منعه، ومن منعه 
 فلم يهتّم هما  عطاه.

وجد اها يف اغية الروعة واجلمدال، فدإن  وملا تأّملنا عبارته 
 رقبة إنسان  من انلار، فهل يرّضه هعدد ٰللدك الفقدر والفاقدة فّك ار

واخلوف واجلوع وابلالء يف ادل يا، طاملا  ّن ادل يا هأرسها زائلٌة وفا يٌة 
هنعيمها وبالئها وبهّمها ومّمها، فالفوز احلقديّ  هدو يف عتدق رقبدة 

 - تعاىل -العبد من انلار، ويه احلاجة اليّت يلح االنسان هها أل ار 
 .(1)تلحقيقها

ل إَلم إّل أنوت وحو ك ل »ثّم خيتم داعءه الرشيف هٰهذه الفقدرل: 

                                                        

 .94( ا ظر: مرتض، فرج، رشح داعء اإلما  احلسني يف يو  عرفة، ص 1)
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 «.شيك لك
 وملا تأملندددا يف ٰهدددذه العبدددارل  خدددذك العجدددب؛ إل كأ ددده 

توحيد ابلاري وسيلًة لفاكك رقبتده مدن انلدار، ويه  عدم  جعل 
ك الوسيلة، هل يه الوسيلة لكّها؛ إل لّك ما سوى الرشك مغفدوٌر، وٰللد

درم َمدا ﴿هناًء ملا جاء يف قوهل تعاىل:  َك ه ده  َوَيُغف  مرُشَ ُن ي
َ
رم   إ نَّ ارََّ اَل َقُغف 

  .(1)﴾دموَن ٰللك ل َمُن يََشاءم 
وعدد   -سبحا ه  -وظاهر سياق اةية يف مقا  اتلعليل، فمغفرته 

مغفرته ال يقع يشٌء منهما وقواًع جٌافيتا، هل أل وفق احلكمة، وهدو 
حلكيم، فأّما عد  مغفرته للرشك؛ فإّن اخللقة إ ّما تثبت أل العٌيٌ ا

َوَمدا ﴿ما فيها من الرمحة أل  ساس العبوديّة والربوبّية، قال تعداىل: 
ون   َُعبمدم  يل 

نَُس إ الَّ نَّ َواإُل  وال عبوديّة مع الرشك، و ّمدا  .(2)﴾َخلَُقتم اجُل 
لشدفاعة مدن مغفرته لسائر املعايص واّل دو  الّديت دون الرشدك، ف

جعددل هل الشددفاعة مددن ا  بيدداء وا ويلدداء واملالئكددة وا عمددال 

                                                        

 .48( سورل النساء: 1)
 .56( سورل اّلاريات: 2)
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 .(1)الصاحلة
ثّم يف آخر فقرل  من ادلاعء يردد اإلما  لكمات )يا رّ  يدا رّ ...(، 
وكأ ّه يشأ هٰذلك إىل احنصدار الربوبّيدة هده وهدو اتلوحيدد الربدوّّب، 

، ومنه الربيبة، والرّ  مأخوٌل من )ربب(، وهو املالك املصلح واملرّّب 
، فيقدال: رّ   -تعداىل  -وهو ال يطلق أل مأه  إاّل مضدافًا إىل يشء 
  .(2)السفينة، رّ  ادلار

املالك املدّدهر  مدر هلوكده »والرّ  هتعبأ السّيد الطباطبايّئ هو: 
وملا اكن العبد هلوًو لسّيده فكيف ال يلهج  (.3)«وٰهذا امللك ر وحده
. وأل  ّي حال  كأن اإلما  هذكره ويكّرره مرّ  يريد  ن  ات  ومّرات 

 يقول يف خاتمة داعئه: 
إ ّك يا رّ  خلقت وملكت لّك يشء  هقددرتك وقهدرت لّك يشء  
تك، وعلوت فوق لّك يشء  هارتفاعك، وملبت لّك يشء  هقّوتك،  ٌّ هع

                                                        

 .370، ص4( ا ظر: الطباطبايّئ، حممدحسني، تفسأ املّيان، ج 1)
 .453( ا ظر: اخلويّئ،  هو القاسم، تفسأ ابليان، ص 2)
 .94، ص 10( ا ظر: الطباطبايّئ، حممدحسني، تفسأ املّيان، ج 3)
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واهتددعت لّك يشء  حبكمتدك وعلمدك، وبعًدت الرسدل هكتبدك، 
و يّدت املؤمنني هنرصك، وقهدرت اخللدق وهديت الصاحلني هإل ك، 

 إاّل   ت وحدك ال رشيك لك ال  عبدد مدأك، وال بسلطا ك، ال إهٰل 
نسأل إاّل إيّاك وال  رمب إاّل إيلدك،   دت موضدع شدكوا ا ومندت  

  .(1)نا ومليكنارمبتنا ومهلٰ 
وٰهذا هو اتلوحيد واملعرفة اخلالصة لرّ  ا ربا ، ومعلوٌ   ّن من 

ب هل ابلاري جّل شأ ه، وحيّقق طموحده يه الصفات يستجيتوّسل هٰهذ
 رمحته وعطفه وكرمه.وهقبول داعئه، هلطفه 

 إضافة فقراٍت أخرى لدعاء عرفة

هعد ا تهاء ٰهذا انلّص،  ضيفت فقراٌت  خرى يف كتا  )اإلقبال( 
،  وكٰذلك يف كتا  )ابلدل ا مني( للكفعديّم، للسّيد اهن طاووس  
ّي، و قلهدا  يًضدا عنده الشدي  دللعاّلمة املجلس وكتا  )زاد املعاد(

 .(2)عّباٌس القيّمّ يف )مفاتيح اجلنان(

                                                        

 .384، ص ( ا ظر: الطباطبايّئ، حممدحسني، سأل انليّب 1)
؛ ولعل ٰهذه اإلضافة قد تكون 424، عّباٌس، مفاتيح اجلنان، ص ( القيّمّ 2)
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 ّما فقرات  صوص ٰهذا ادلاعء فنكتيف فيما يصّب يف جمال حبًندا 
إن شاء ار تعاىل، ومعلوٌ   ّن  ملب مضامني ٰهذا ادلاعء فيهدا مدن 

 -ار تعداىل هإلن  -املباحث ادلقيقة والصعبة  واًع ما، وسوف حناول 
 هيا ها هما يسّهل للقارئ العٌيٌ فهم معا يها ومغٌاها.

                                                                                                             

 نسبتها لإلما  صحيحًة، وٰللك هلحاظ ثالثة  مور :
ا ّول:  ّن السّيد اهن طاووس  اعلٌم فاضٌل وضليٌع ومتتّبٌع ل ثار وا دعية 
عن ا ئّمة املعصومني، ولو اكن هناك  مٌر قد اشتبه هه  و شّك فيه، فلعلّه ال 

 يضعه هني دّفيت كتاهه.
اٍاين: لو دّقق املنصف هفقرات ومضامني ادلاعء يراها منسجمًة تماًما مع 
ما ينطق هه املعصو ، فال يستطيع رّص لكماتها ورصف عباراتها، إاّل من 
 طق الويح أل شفتيه؛  ّن الكمهم  وٌر، ودون الك  اخلالق وفوق الك  

 املخلوق.
ا يف مضمون روايات   خرى، و دعية  صحيحة السند، اٍالث: و  ّنا لو دّققن

فقد جندها ال تغاير مضامني ٰهذا ادلاعء اجلليل. فلعّل ٰهذا يعد قرينًة أل  ّن 
، وسوف  أيت أل لكر تلك ٰهذه املضامني قد صّحت نسبتها لإلما  

الروايات يف الحق هيا نا ملحتوى ٰهذا ادلاعء الرشيف، و كّرر القول إ ّها 
  يف حّّي االحتمال ال القطع.تبىق
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 األدّلة على وجود اهلل تعالى ـ 5

م »: قال اإلما   ُكرُم فَِقوُياا إِل
َ
يحَف َل أ َُ نَا الحَفِقُُي يِف ِغَناَي فَ

َ
ِِه أ

م  رِي إِل قح ََ ُكرُم َجُهرلا يِف 
َ
يحَف َل أ َُ َاِهُل يِف ِعلحِِم فَ

ح
نا اْل

َ
ِل  ِِه أ  .«يِف َجهح

 برهان الفقر والغنى أ ـ 

م » رِيإِل قح ََ ُكرُم فَِقُياا يِف 
َ
يحَف َل أ َُ نا الحَفِقُُي يِف ِغَناَي فَ

َ
 «.ِِه أ

يف ٰهذا املقطع من ادلاعء لعلّنا  فهدم  ّن اإلمدا  يشدأ إىل إثبدات 
وجوده جّل شأ ه، فلّك املوجودات يه فقأٌل وحمتاجٌة ّٰللدك الكمدال 

و ار تبدارك وتعداىل؛ يلفديض عليهدا الوجدود، فلديس املطلق، وه
املقصود من الفقر  الفقَر املاّدّي املحسوس، ومن اكن اإلنسان يف حدّد 
،  ي حباجدة  إىل احليدال والطعدا   لاته و فسه فقًأا من جنبدة  ماّديّدة 

ٌّ وجّل  -والرشا ، ولوال ابلاري  ملا اع  ٰهذا اإلنسان، ولٰكدّن  -ع
 إىل ما هو  هعد من ٰهذا املعىن، ويذهب إىل  صل الوجود. اإلما  يرتّق 

ٰهذا ادليلل يرتكٌ أل  ّن لّك موجود  هكن  حمتاٌج إىل علّته اتلاّمة 
حدوثًا وبقاًء، الحتياجده إىل  صدل الوجدود وديمومتده، ومدأه مدن 
احلاجات املستفادل من ار سبحا ه، فينحرص الغىن هواحدد  واجدب  

ود مأه من املوجدودات،  عدن ار سدبحا ه. فهدو ّلاته، ومفيد  لوج
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الغّن املطلق، وسائر ا شياء املوجودل فقراء حمتاجون، وقد  شدأ إىل 
َُّدتممم ﴿ٰهذا احلرصد يف الكتدا  اإللٰديّه هقدوهل تعداىل: 

َ
ك َو  َوارَّم الَُغدن 

َقَراءم   . (1)﴾الُفم
يمكدن  ن  نسأل ٰهذا اإلنسدان، اّّلي ال وبعبا ٍة سهلٍ  وواضحٍ :

يموجد  فسه هنفسه، و قول هل: من اّّلي  وجدك؟ فإن قال فقٌأ هكٌن 
 مًيل.

قلنا هل: ٰهذا حماٌل؛   ّه ما فرضته هو حمتاٌج وفقٌأ مًلدك؛ لديك 
يموجدك، وماّل  قع يف التسلسل، يعن الفقأ يتوّقف أل وجود فقدأ  

لدق  مدنٍّ هدو آخر، وال تنتيه ٰهذه السلسلة، إاّل  ن  قول هوجود مط
 اّّلي  فاض عليه الوجود، وليس ٰللك سوى ار تبارك وتعاىل. 

لة الذات على الذات   ب ـ  برهان دال

وَتَ لُّ َعلَيحوَك مِموا ُهوَر يف وُُجورِدهِ »: اإلما   ثّم يقول َكيحَف يُسح
ُهر ِ َما لَيحَس لََك  َحوِتذ 

َِك ِمَن الظُّ يَُكرُم لَِغُيح
َ
َتِقٌر إََِلحَك  أ  يَُكورَم ُمفح

                                                        

، ص 2وا ظر: الرنايّق، حممدمهدي، جامع السعادات، ج  ؛38: ( سورل حمّمد  1)
60. 
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ِهَر لََك  َمَِت ِغبحَت َحِتذ ََتحَتاَج إََِل َدَِلٍل يَوُ لُّ َعلَيحوَك  َوَموَِت  حُمظح ُهَر ال
ٌ َل تَوَراَك  اَاُ  ِِهَ الذِِت تُرِصُل إََِلحَك  َعِمَيتح َعْيح َت َحِّت تَُكرَم اْلح َبُع ح

َقُ  َعبحٍ  لَمح ََتحَعلح   .«ََلُ ِمنح ُحبَِّك نَِصيبااَعلَيحَها َ قِيباا  وََخِِسَتح َصفح
 هقوهل: هنا يستفهم اإلما  احلسني 

كيف يل  ن  ستدّل عليك، و  ا يف وجودي مفتقٌر وحمتاٌج إيلك؟ 
وٰهذا ال يمكن همنطق العقل واحلكمة؛ إل كيدف يمكدن لفقدأ   ن 

 يفيض الوجود أل الغّن؟!
 ّن يء  من فلوقاته ال يكون هل، يف حني دفكيف يكون ظهور لش

قد وصف  فسه  -سبحا ه  -مجيع ا شياء شستمّد ظهورها منه؛   ّه 
رُض  ﴿السدماوات وا رض:   دورهأ ّه 

َ
دَماَوات  َواُ  . (1)﴾ارَّم  مدورم السَّ

وانلور هو املظهر لألشياء، ال  ّن ا شياء يه اليّت تظهدره، فهدو اّّلي 
مدن حيدال    وجدها و فاض عليها لّك ما حيتاج إيله اإلنسان ومدأه،

ومذاء  وظهور ، فكيف حيتاج يف الظهور إىل مأه، فٰهذا يسدتحيل يف 
ّٰللدك جداءت لكمدات احلكمداء  ؛(2)منطق العقل هل يمّجده العقدل

                                                        

 .35انلور: ( سورل 1)
 .184 صول املعرفة يف داعء عرفة، ص ابلحرايّن، عباس  محد،  ( ا ظر:2)
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: تلربهن وتوّضح تلكم ال مات اليّت صدرت من املعصو  كقوهل 
  و قدول . «هك عرفتك و  ت دللتن عليك ولوال   ت لم  در ما   ت»

يا من دّل أل لاته هذاته، وتزّنه »يف داعء الصباح:  نني  مأ املؤم
 .(1)«عن جمانسة فلوقاته، وجّل عن مالءمة كيفّياته

، يه اكتلايل:  ومن هنا قّرر احلكماء ٰهذا الربهان همقّدمات 
إّن املوجود إّما  ن يكون واجب الوجود  و هكن الوجود، فإلا اكن 

لا اكن هكنًا فاملمكن حيتاج يف واجب الوجود، فقد ثبت مطلوبنا، وم
 ، ، و ٰهذا املرّجح هكٌن فهو  يًضا حباجدة  إىل مدرّجح  وجوده إىل مرّجح 
وٰهكددذا شسددتمّر ٰهددذه السلسددلة إىل مددا ال  هايددة. ولّمددا اكن ادلور 
والتسلسل هاطالن، فال هّد و ن ا مر إىل مرّجح  ليس هكنًا، وم ّمدا 

 .(2)و ار تبارك وتعاىليكون واجبًا، وواجب الوجود ٰهذا ه

لة الذات على الذاتا  لشواهد الروائّية لبرهان دال

يف ٰهذا ابلحث  نقل الشواهد الروائّية اليّت تتواء  مع ما يدعو هده 

                                                        

 .243، ص 91حبار ا  وار، ج ( املجليّس، حممدهاقر، 1)
، احلسني هن عبد ار، اإلشارات واتلنبيهات، ص ( اهن سينا،  ه2)  97و عيلٍّ

 . 98و
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، وال سددّيما ٰهددذا الربهددان اّّلي تقددّد ، و ددذكر هعددض اإلمددا  
 الروايات اليّت لمكرت يف ٰهذا املجال: 

ملدؤمنني ا إلمدا  الصدادق عدن  مدأ ما رواه ال يّن بسنده عن ا
 :« اعرفوا ار هدار، والرسدول هالرسدالة، و وِل ا مدر هدا مر

 .(1)«هاملعروف والعدل واإلحسان
يا من دّل أل »وكٰذلك ما ورد عن  مأ املؤمنني يف داعء الصباح: 

لاتدده هذاتدده، وتددزّنه عددن جمانسددة فلوقاتدده، وجددّل عددن مالئمددة 
، قال: . وما رو(2)«كيفياته قلت    عبدد »اه الصدوق عن    حاز  

ٌّ  -جّل جالهل  -ار: إيّن  اظرت قوًما فقلت هلم: إّن ار   جدّل و عد
و كر  من  ن يعرف خبلقه، هل العباد يعرفون هار، فقدال: رمحدك 

 .(3)«ار
يف داعء    محٌل اٍمدايّل،  وما ورد عن إمامنا زين العاهدين 

تمَك َو  َُت َدلَلُتَن  َعلَيَُك وََدَعُوتَن  إيَلَُك َولَُواَل   َُت لَدُم ه َك َعَرفُ »قال: 

                                                        

 .85، ص 1ال يّن، حمّمد هن يعقو ، الاكيف، ج ( 1)
 .243، ص 91حبار ا  وار، ج ( املجليّس، حممدهاقر، 2)
 .285اتلوحيد، ص   حمّمد هن عيلٍّ، الصدوق، (3)
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 ُت
َ
ُدر  َما  

َ
 » (1). 

، حينمدا سدأهل وما رواه الصددوق  يًضدا بسدنده عدن عديلٍّ 
، مدع مئدة  مدن انلصدارى، وون فيمدا سدأهل  ن قدال هل: (2)اجلاثليق

ٌّ وجدّل؟ فقدال   خرب  عرفت ار همحّمد     عرفت حممًدا هار» عد
، ولٰكن عرفدت : ما عرفت ار همحّمد  عيّل هن    طالب  

ٌّ وجّل  -حمّمًدا هار  حني خلقه و حدث فيه احلدود من طدول،  -ع
وعرض، فعرفت   ّه مدهٌّر مصنوٌع هاستدالل  ومهلا   منه ومرادل، كما 

 .(3) «عّرفهم  فسه هال شبه  وال كيف  طاعته و هلم املالئكة 
لن ٰهذه انلصوص احلديثّية والروائّية ششأ بشدلك  واضدح  إىل  ّن إ

ار هو الغّن املطلق، وهو حمض الكمال، وهدو انلدور اّّلي يفديض 
 عرفه وبقلوبنا  دراه، ال هاةثدار  -جّل شأ ه  -الوجود أل مأه، فبه 

 اليّت هو  وجدها و فاض عليها احليال. 
، «ل توراك عليهوا  قيباواعميوت عوٌْي »هقدوهل:  ولٰهذا  شار 

                                                        

 .582الطويّس، حمّمد هن احلسن، مصباح املتهّجد، ص ( 1)
اجلاثليق: يه لكمٌة  رمنّيٌة من  صل  يو اينٍّ، ويه عند هعض الطوائف ( 2)

 املسيحّية الرشقيّة تعن مقدَّ  ا ساقفة. واجلمع: جًالقة.
(3 ،  .287اتلوحيد، ص ( الصدوق، حمّمد هن عيلٍّ
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فاملراد من العني ليست ٰهذه املاّديّة، هل يه عني القلب وابلصدأل، 
فالعبد اّّلي ال يالحظ رقاهة ار هل يف لّك حروتده وسدكناته وسدائر 
تقلّبات  حواهل، فٰهذا اإلنسان يصيبه عد  القلدب وابلصدأل. قدال 

هَُصددارم وَ ﴿تعدداىل: 
َ
دديت  يف  فَإ َََّّهددا اَل َتُعددَ  اُ 

لمددو م الَّ ددُن َتُعددَ  الُقم لٰك 
ور   دم  . (1)﴾الصك

لهي في كلمات اإلمام الحسين  ـ 6  الحّب اإل

َقُ  َعبحٍ  لَمح ََتحَعلح ََلُ ِمنح ُحبَِّك نَصيباا»: قال    .«وََخِِسَتح َصفح
مضدامني املعرفدة واتلوحيدد يف داعئده،  هعدما قّد  اإلمدا  

حّب ار تعاىل،  فال هأس  ن  رى كيف  وحيث إّن املعرفة من آثارها
 تعامل اإلما  احلسني مع معشوقه، فنقول: 

اخلسارل اعدًل تكون مقاهل الربح، ولكن ٰهذا املعىن املاّدّي هعيدٌد 
، فمرامه هعيٌد و س  و رق مدن املداّدل عن مراد اإلما  احلسني 

خالًصدا ولوازمها، ولعلّه يريد  ن يشأ إىل  ن العمل جيب  ن يكدون 
رك يف العمدل مدأ ار شددلوجهه الكريم دون مأه، فاحلّب هو  اّل ي

                                                        

 .46احلج: ( سورل 1)
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. وتعميق ٰهذا احلدّب (1) تعاىل؛  ّن املحّب ال يهّمه سوى رىض حمبوبه
رق أل لّك درف ويشددالرّبايّن اإلليّٰه يف انلفس اإلنسا ّية، حبيث يش

جوا ب انلفس، حبيث يكون هناك لوباٌن هني العاشدق ومعشدوقه، 
 . «مالا وجد من فقدك، وما اّّلي فقد من وجدك»

فلّك وجودي متقّوٌ  هاّلات اإلهلّٰية، حبيث من وجد رمحة ار وجد 
؛ ّٰللك اك ت  قدوال  ، وملا فقدها فقد لّك يشء  احليال ووجد لّك يشء 

تنبع من مبادئه  اليّت اعشدها حدّّت يف الكدوارث  اإلما  احلسني 
:  واخلطو ، فلقد قال والسيوف هّرم موا »تنهال عليه من لّك جا ب 

يسأ ها لم واملصا  مدا دا  ر  فاحلسني  .«نزل يب أنّه معْي اهلل
فيه رىًض، فاحلكمة والصالح واخلأ هو ما خيتاره ار، ومن اكن فيده 
لها  انلفس وا هل واملال، فان حصل يشٌء من ٰهذا يف سبيل ار، 

 .(2)، ولم يزتعٌع اإليمان و حصلت جمتمعًة، لم تضطر  انلفس
:  وعنددما  تأّمددل يف لكمددات  مددأ املددؤمنني  يف داعء كميددل 

فهبن يا إليٰه وسّيدي وموالي ورّّب صربت أل عدذاهك، فكيدف »
                                                        

، 4ا ظر: ابلحراين، عباس  محد،  صول املعرفة يف رشح داعء عرفة، ج ( 1)
 .200ص 

 .64ا ظر: مغنية، حممد جواد،  ظرات يف اتلصوف، ص ( 2)
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. فهو ال يستطيع  ن يفارق حمبوبده، وال طاقدة هل (1)« صرب أل فراقك
ٌّ »: أل الصرب، وٰهكذا ما جنده يف لكمات اإلما  السجاد  تك وع

ي دلقد  حببتك حمّبدًة اسدتقّرت يف قلديب حالوتهدا، و نسدت  فسد
 .(2)«هبشارتها

إلٰديه َمدُن َلا اّّلي لاق »ر تعداىل:  وجاء  يًضا يف مناجاتده 
حالول حمّبتك فرا  منك هداًل، وَمدُن َلا اّّلي  ندس هقربدك فداهت  

 .(3)«عنك حواًل 
قلو   حّبائك   ت اّّلي  زلت ا ميار عن »وورد يف داعء عرفة: 

 .(4)«حّّت لم حيّبوا سواك، ولم يلجأوا إىل مأك
يا من  لاق  حّباءه حالول املؤانسة، فقاموا هني يديه »: وقال 
  .(5)«متملّقني
حني يتعّمق يف انلفس يدفعها حنو الكمدال، حندو  -تعاىل  -فحّبه 

                                                        

 .847الطويس، حممد هن احلسن مصباح املتهجد، ص ( 1)
 ، حتقيق حممدهاقر ا هطيح.462الصحيفة السجادية، ص ( 2)
 .413املصدر الساهق، ص ( 3)
 داعء عرفة.، 226، ص 95( املجليس، حممدهاقر، حبار ا  وار، ج 4)
 داعء عرفة.، 227، ص 95صدر الساهق، ج ( امل5)



 ......................... 43  .......................................................  إضافة فقرات   خرى دلاعء عرفة

احلّب يف ار وابلغض يف ار، ينسيها لّك فيكون  ،اتلضحية والصدق
املتع الٌائلة، ويمنحها حّرّيًة واعيدًة ويٌّهددها يف لّك يشء  إاّل رضداه 
تعاىل، وماّل ما حيّقدق ٰهدذا الرضدا للحبيدب، وحينئدذ  فقدط تنتقدل 
القنااعت اإليما ّية انلظرّية إىل السدلوك اإليمدايّن العمديّل، وحينئدذ  

ي هو الضمان وهو اّّل  -تعاىل  -. فحّب ار (1)يكون الضمان ا س 
تعاىل  -جيب  ن يعيشه اإلنسان يف وجدا ه، ويف لّك وجوده؛  ّن ار 

هو املنعم، وشكر املنعم اّّلي  فاض علينا الوجود، و عمه ال يمكن  -
، واُ   ُعَمَة ار  اَل  َوم نُ ﴿إحصاؤها وعّدها؛ واجٌب هال شكٍّ  و ريب  دك َتعم

وَها ُصم  . ﴾حتم

                                                        

 .96ا ظر، ا عريج، زهأ، ا خالق القرآ ّية، ص ( 1)
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 خاتمةال

 مدوٌر ُتلّدت يف  -تبارك وتعاىل  - ار وحّب اتلوحيد وإّن املعرفة 
ريف، حبيدث جندد  رق املعداين و سد  دمضامني ٰهدذا ادلاعء الشد

ال مات اليّت تنسجم مع معارفنا القرآ ّية، فما من مفردل  ينطق ههدا 
  ٍّإاّل وون هلا شاهٌد من القرآن، فقد ورد عدن اإلمدا  عديل 

معنددا ال  فارقدده وال وجعلنددا مددع القددرآن، وجعددل القددرآن »قددوهل: 
هدو  ،  عم هم والقرآن صنوان ال يفرتقان، فاحلسني (1)«يفارقنا

العارف احلقي  هار تعاىل، وهو املوّحد ر جدّل وعدال؛ ّلا عنددما 
السال  أل حماّل معرفة ار، السدال  »جند ٰهذا املعىن   ٌورهم 

 .(2)«أل مساْن لكر ار، السال  أل مظهري  مر ار و هيه
 ن يكون ما كتبناه يف مّيان  عمانلا،  -تبارك وتعاىل  -نسأل ار 

يَُوَ  اَل َقنَُفعم ﴿، و ن يغفر ار نلا ويعفو عنا هربكة إمامنا احلسني 
ََت اَر ه َقلُب  َسل يم  

َ
 .﴾َماٌل َواَل َبنموَن إ الَّ َمُن  

                                                        

 .240الصدوق، حمّمد هن عيلٍّ، كمال ادلين ومتما  انلعمة، ص ( 1)
، اكمل الٌيارات، ص ( 2)  .504اهن قولويه، جعفر هن حمّمد 
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 في يوم عرفة
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  عرفة يوم اإلمام الحسين دعاء  نّص

، قاال: كّنا مدع احلسدني هدن روى برٌش وبشٌأ اهنا اغلب  ا سدّي 
 عشّية عرفة، فخرج من فمسطاطه متذلاًّل خاشًعا، فجعل يميش عيلٍّ 

حّّت وقف هو ومجاعٌة مدن  هدل هيتده وودله وموايلده يف  ،هو ًا هو ًا
هده اكسدتطعا  ميرسل اجلبل مستقبل ابليت، ثّم رفع يديه تلقداء وج

 املسكني، ثّم قال:
ه   نُع  ي لَيَُس ل َقَضائ ه  َداف ٌع، َواَل ل َعَطائ ه  َما  ٌع، َواَل َكصم  

احُلَُمدم ر  اّلَّ
ُتَقدَن 

َ
، َو  ُجنَداَس ابُلَدَدائ ع 

َ
، َفَطدَر   دعم دَو اجُلَدَوادم الَُواس  ، َوهم نُعم َصا  ع  صم

، َواَل َبُىَف عَ  نَائ ع  ُكَمت ه  الصَّ ، حب   نَُدهم الُوََدائ عم يعم ع  ، َواَل تَض  اَلئ ع  لَيُه  الطَّ
لم الَُمنَداف ع   دزُن  ، مم  َضار ع 

ي مم لكم ، َوَراح  ي قَا  ع   َصا  ع  َوَراي شم لكم
ي َجاز ي لكم

َبدات   رم ٌع، َول لُكم َعدَوات  َسدام  َو ل دلَّ ، َوهم ع  اط  ع  ه انلكور  السَّ تَا   اجُلَام  َوالُك 
َء َداف ٌع، َول   ٌع؛ فَداَل إ هٰلَ َمدُأمهم َواَل يَشُ رََجات  َراف دٌع، َول لَُجبَداه َرل  قَدام  دُلَّ

 ، يدفم اخُلَب دأم ط 
، اللَّ دأم يعم ابُلَص  م  َو السَّ ٌء َوهم ًُل ه  يَشُ م، َولَيَُس َكم  هلم َقُعد 
ُشهَ 
َ
رَُمبم إ يَلَُك َو 

َ
مَّ إ يني   هم

يٌر، اللّٰ ء  قَد  ي يَشُ َو أَلَ لكم بموب يَّدة  لَدَك دم َوهم  ه الرك
رت  ق  َك َرّبي َوم يَلَُك َمَرديي. مم

َّ 
َ
دوَن َشديُئًا اا ه أ كم

َ
ُن  
َ
ُبتَد تَن  ه ن ُعَمت َك َقبُدَل  

وًرا نًد ،َمُذكم مَّ اُسدَكنُتَن  ا ُصدالَ  آم 
ا   سم َن الرتم ا ل َريُدب  وََخلَُقتَن  م 

ن نيَ  ور  َوالسي هم دلُب  إ ىل الَمنمون  َواُخت الف  ادلك دُن صم نًدا م  َزُل ظاع 
َ
، فَلَم  

فَت َك 
ُ
ر ُجن  ل ر 

ُ ، لَُم بم َة  ون  اخلايل  رم يَة  َوالقم ُن ا يَّا   املاض  م  يف  تَقادم   م  رَح 
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وا َعُهَدَك  يَن َََّقضم ُفر  اّلَّ  ة  الكم ئ مَّ
َ
َك يل  َوم ُحسا  َك إ يَلَّ يف  َدُولَة    ُطف 

   َولم
هموا رمسم  ي هَلم َوَكذَّ ددى اّلَّ  دَن الهم ي َسدبََق يل  م   

ُخرَُجتَن  ل َّلَّ
َ
نََّك   لََك، لك 

تَن   ُ َك  ،يرَسَّ دنُع  يدل  صم َم  فُدَت    جب 
دُن َقبُدل  لل دَك َرؤم تَن  َوم 

ُ
نُّشأ
َ
َوف يه   

دَك، فَ  ٍّ وََسواه غ    َعم  دُن َمدن  ُمدىن اُبتَدَدُعَت َخلُد   م  ُسدَكنُتَن  يف   ،قم
َ
َو 

لممات  ثَ  ، َولَدُم َُتَُعدُل إ يَلَّ ظم ُدين  َخلُد   ُشه 
م دُل  لَُم ش الث  هنَُيَ حَلُم  وََد   وَج 

دا  َن الهمدى إ ىل ادلك ُيدا تامت ي َسبََق يل  م   
ُخرَُجتَن  ل َّلَّ

َ
ُمر ي سممَّ  

َ
ُن   َشيُئًا م 

َن ال ُفاًل َصب يتا، َوَرَزُقتَن  م  يتا وََحَفُظتَن  يف  الَمُهد  ط  يتاَسو  ذاء  بَلَنًا َمر   ،غ 
 
م
لُتَن  ا 

ن  َوَكفَّ وَ  احلَواض 
مَ َوَعَطُفَت َعيَلَّ قملم واح  هدات  الدرَّ َوَمدأتَن   ،مَّ

، َفتَعايَلَُت يا ياَدل  َوانلكُقصان  ٌي َن ال ُمتَن  م 
ُن َطوار ق  اجلاني وََسلَّ رَحديمم  م 

قً  يا ُتَمُمَت َعيَلَّ َسواه َغ ا   ُعا   ا ه الرمَُحنم َحّتَّ إ لا اُستَُهلَلُتم  اط 
َ
 ،َف    

ِت   درَّ ، َحّتَّ إ لا اُكتََملَُت ف ُطَرِت  َواُعتَدَدلَُت م   اع  
ي َوَربَّيُتَن  زائ ًدا يف  لكم

ُعتَدن  ه َعجائ دب   َفتَدَك َوَروَّ لَُهُمتَدن  َمُعر 
َ
ُن  
َ
تَدَك ه دأ جَّ وَُجبَُت َعديَلَّ حم

َ
 

ُكَمت َك، َو ُقَقُظتَن   دَك ح  ُن هَددائ ع  َخلُق  َك م  رُض 
َ
َت يف  َسمائ َك َو 

ُ
 مل ا َلَر 
ُكر كَ  ُكر َك وَل 

ُمتَدن   ،َوََّبَُّهتَن  ل شم باَدتََك َوَفهَّ وَُجبَُت َعيَلَّ طاَعتََك وَع 
َ
َو 

لمَك  يع   ،ما جاءُت ه ه  رمسم َُت يل  َتَقبكَل َمرُضات َك َوَمنَنَُت َعيَلَّ يف  مَج  َويرَسَّ
ى لَُم تَُرَض يل  يالل َك  ُن َخُأ  الرثَّ مَّ إ ُل َخلَُقتَن  م 

َك. سم إ ليه    ه َعُو  َك َولمُطف 
   ُعَمًة دموَن 
م
يا   ه َمنيدَك   نموف  الري  ُواع  الَمعا   وَصم

َ
ُن   ُخرى َوَرَزُقتَن  م 

، َحدّتَّ إ لا  يم  إ يلَّ ُعَظم  َعيَلَّ َوم ُحسا  َك الَقدد 
َ
يم  ا  ُتَمُمدَت َعديَلَّ  الَعظ 

ُن 
َ
يت  َعلَيَُك  

َ
ُر   انليَقم  لَُم َقُمنُعَك َجُهيل  وَجم

َّ فَُت َعني لكم يَع انليَعم  َورَصَ مَج 



 ......................... 49  ....................................................   ّص داعء اإلما  احلسني  يو  عرفة

يَُك، فَدإ ُن َدَعُوتمدَك  ن  دَلَ
ل فم ٌُ ُقتَن  مل ا يم

بمن  إ يَلَُك َوَوفَّ َقري
َدلَلُتَن  إ ىل ما قم

ُعَط 
َ
تُلمَك  

َ
َجبُتَن  َوم ُن َسأ

َ
َطُعتمدَك َشدَكُرتَن  َوم ُن َشدَكُرتمَك  

َ
يُتَدن  َوم ُن  

 لل دَك إ ُكمداٌل ز ُدتَن  
ك  ؛ لكم

َ
دبُحا ََك    دَك َعديَلَّ َوم ُحسدا  َك إ يَلَّ فَسم م  َُّعم

بُد   ُن مم بُحا ََك م  َمدُت  ئ  سم ُسدماؤمَك َوَعظم
َ
َسدُت   يد  َوَتَقدَّ يد  جَم  يد  مَح  ع  مم

َك يا يك   َعم 
َ
و م ه ها  آالؤمَك. فَأ

قم
َ
يك َعطاياَك  

َ
   ُ
َ
ُكًرا   إ ليه   ُحِص  َعَدًدا وَل 

ُكًرا؟ َويه  يا لُمدا ه هدا رَ  شم دَغ ع 
ُو َقبُلم

َ
يها العادكوَن   ُص  ُن حيم

َ
ُن   ُكرَثم م 

َ
 ي  

ُكدرَثم 
َ
داء    َّ ي َوالرضَّ َن الرضك مَّ م  َت َعني اللّهم

ُ
فَُت وََدَر  وَن، سممَّ ما رَصَ احلاف ظم

مَّ  ُشَهدم يدايل   ا َظَهرَ م 
َ
، َو  ا   اء  َّ َن العاف يَة  َوالرسَّ يَقدة  إ يُمداين    م  َق   إ لديه  حب 

يد يدح  تَوُح  يدن  وَخدال ص  رَص  مدات  يَق  ٌَ ن  َمُكنمدون  َوَعُقد  َع ي َوبداط  د 
دُرق   ير  َصدُفَحة  َجب يدن  وَخم سار 

َ
أ ي وََعالئ ق  جَمار ي  مور  هرََص ي َو  َضم 

ماخ  َسُمِع  َومدا  َمسار    ََُّفيس   ُر ين َوَمسار    س  وََخذار يف  مار ن  ع 
ُطبََقُت َعلَيُه  َشَفتاَي وََحَروت  لَُفظ  ل ساين  َوَمُغَرز  

َ
ُت َو  مَّ َحنَك  فَديم  ضم

الَدة   دّب  ومَح  رُضايس  َوَمسدا   َمُطَعديم  َوَمرُشَ
َ
 َوفيَّك َوَمناه ت   

م
يس   

ُ
 ي َر 

نم   َوما ورم َصدُدر ي ومََحائ دلم  َوبملوع  فار    َحبَائ ل  عم اُشتََمَل َعلَيُده  تدامم
ي َومدا فاُلل  َحدوايش  َكب دد 

َ
جا   قَليُب  َو  َوتُدهم حَ  َحبُل  َوت ين  َوَّ ياط  ح 

يل    دام 
َ
ُطدراف   

َ
يل  َو   َعوام 

يل  َوَقبُضم  َمفاص 
قاقم يفم  ُضالأ  وَح  رَشاس 

وي   درم  وَعم
ظا   َوممِّخي َصيب  وَع 

َوحَليُم  وََد   وََشُعر ي َوبرََش ي وََعَصيب  َوقَ
رُ 
َ
قَلَّدت  ا 

َ
يّاَ  ر ضاأ  َومدا  

َ
يع  َجوار يح  َوما ا ُتََسَج أَل لل َك   ضم ومََج 

ُن لَدُو 
َ
ود ي؛   دجم دوأ  وَسم كم و   وََحدَروت  رم

دكم ني َو َُو   َوَيُقَظديت  وَسم م 
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ُن 
َ
ُرتمهدا   مي  حاَولُتم َواُجتََهُدتم َمدى ا ُعصار  َوا ُحقدا   لَدُو عم

م
ؤَديي  

َك ما م  َُّعم
َ
ُن   َدل  م  ُكَر َواح  وَجب  َعيَلَّ ه   اّل اُستََطُعتم لل َك إ   شم ه  ه َمنيَك المم

 دا 
َ
َجدُل، َولَدُو َحَرُصدتم  

َ
فًدا َعت يدًدا!   يًدا َوثَنداًء طار  هًَدا َجد 

َ
ُكرمَك   شم

ده  مدا  ه  َوآ  ف  دَك سدال ف  د َمددى إ  ُعام  َ ُِص 
ُن حنم
َ
دَك    ام 

َ
دُن   َوالعادكوَن م 

م يف  دَحَص  ُخدرب   َُت المم
َ
ىَّ لل َك َو 

َ
َمًدا. َهيُهاَت  

َ
ُحَصيُناهم  

َ
 ُر اهم َعَدًدا َوال  
ق  َوانلَّبَد دوها،  إ  ك تاه َك انلَّاط  ُصم وا   ُعَمدَة ار ال حتم ددك : َوم ُن َتعم ق  داد  الصَّ

لُدَت  ٌَ ُ 
َ
دلمَك مدا    ُب يداؤمَك َورمسم

َ
مَّ َوم  ُباؤمَك، َوَبلََّغدُت   َصَدَق ك تاهمَك اللّهم

يني 
َ
ين َك َمُأَ   ُن د  ُم م  ُم َوب ه  ُن وَُحي َك َورَشَُعَت لَهم ُم م  ُشَهدم   ياَعلَيُه 

َ
إ ليه   

وق نًا: احلَُمدم ر   نًا مم ُؤم  قمولم مم
َ
، َو  ي َوَمبُلَغ  طاَعيت  َوومُسِع  دي ي وَج  مُهد  جب 

وَن َمُورموثًا ا َفيَكم ُذ َودَلً ي لَُم َقتَّخ   
ده   ،اّلَّ لُك  يدٌك يف  مم دُن هَلم رَش  َولَدُم يَكم

َن ا ك م  هم ف يما اُبتََدَع َوال َوِل 
دبُحا َهم َفيمضادَّ ف َدهم ف يمدا َصدنََع، فَسم ُ لي فَأم ّلك

بُحا َهم لَُو اكن ف يهمدا آل َهدٌة إ   دبُحاَن ار  اّل سم َرتدا! سم ار لََفَسدَدتا َوَتَفطَّ
ُفدوً  ُن هَلم كم ُ َولَُم يمودَلم َولَُم يَكم ي لَُم يدَل   

َمد  اّلَّ د  ا َحد  الصَّ َحدد، الواح 
َ
ا  

رَُسدل نَي احلَُمدم ر  مَحًُدا يمعا  ُب يائ ده  المم
َ
ب نَي َو  َقدرَّ  مَحُدَد َمالئ َكت ده  المم

لم د 
يَن  ر  داه  د  خداتَم  انلَّب ييدنَي َوآهل   الَطييب دنَي الطَّ َمَّ

َأت ه  حمم وََصّّل ار أَل خ 
نَي وََسلَّمَ  ُخل ص   .المم

قدال وَعينداه سداتلا يف  املسألة واجتهدد يف  ادلاعء و ا دفع  ثمّ 
 دمواًع:

ُدين  ه تَُقدواَك َوال راَك َو ُسدع 
َ
يني  
َ
ُخشاَك َكدأ

َ
مَّ اُجَعلُن    ُشدق ن   اللّهم

م ش
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درُ  يَت َك وَخ  ضدائ َك َوبدار ُك يل  يف  قَدَدر َك َحدّتَّ ال  ه َمُعص 
 يل  يف  قَ

م
دبَّ   ح 

ناَي يف  ََُّفيس   مَّ اُجَعُل م  لَُت، اللّهم َأ ما َعجَّ خ 
ُ
ُرَت َوال تَأ خَّ

َ
يَل ما    َتُعج 

نَي يف  قَليُب  َواإل   دَأَل يف  َوايلَّق  دي َوابَلص  ُخالَص يف  َعَميل  َوانلكدوَر يف  هرََص 
 ، ددني ثنَُي  م  ددي الددوار  َددوار يح  َواُجَعددُل َسددُمِع  َوَبرَص  يددن  َوَمتيُعددن  جب  د 

ق رَّ ه ذل  دَوا ُصم 
َ
ر    ف يه  ثار ي َوَمآر ّب  َو 

َ
، ُر   أَل َمُن َظلََمن  َو  َك َعيُدن 

يئَديت  َومُخَسداُء  دُر يل  َخط  ُ َعدُوَرِت  َواُمف 
دُرَبيت  َواُسدرتم

ُف كم مَّ اُكش  اللّهم
 ر هداين  َواُجَعدُل يل  يدا

لُيدا يف  اةخدرل   َشيُطاين  َوفمكَّ رََجدَة العم إ لديه  ادلَّ
د َجَعلُتَن  َسميًعا هَص 

مَّ لََك احلَُمدم َكما َخلَُقتَن  فَ ًأا َولَدَك َوا ّوىل، اللّهم
َجَعلُتَن  َخلُقً 

يت احلَُمدم َكما َخلَُقتَن  فَ نُدَت َعدُن ا َسدو  ا رمَُحَدًة    َوقَدُد كم
ُحَسدنَُت َخلُ   َمن يت 

َ
تَن  فَأ

ُ
نَُشدأ

َ
. رَ ي ه مدا   لَُت ف ُطدَرِت  تَن  َفَعدَّ

ُ
ا ه ما هََر 

ُحَسدنَُت إ يَلَّ َويف  ََُّفسد
َ
وَرِت  رَ ي ه ما   تَدن  رَ ي ه مدا لَكدأتَن  ي اعَفيُ د  صم

 َخدُأ  
ي ُن لكم ُويَلُتَن  َوم 

َ
ََُّعُمَت َعيَلَّ َفَهَدُقتَن  رَ ي ه ما  

َ
ُقتَن  رَ ي ه ما  

َوَوفَّ
ُغنَيُتَدن  َواُقنَيُتَدن  رَ ي 

َ
ُعَطيُتَن  وََسَقيُتَن  رَ ي ه ما  

َ
ُعَطيُتَن  رَ ي ه ما  

َ
 

زُ  ٌَ ُع
َ
دَت يل  ه ما اَعنُتَن  َو  ُ دايف  َويرَسَّ رُت َك الصَّ ُن س  لُبَُستَن  م 

َ
تَن  رَ ي ه ما  

ور   هم ني أَل هَوائ ق  ادلك ع 
َ
د  َو  َمَّ د  َوآل  حمم َمَّ ؛ َصلي أَل حمم َك الاكيف  نُع  ُن صم م 

بدات  اةخدرل   رم ُهدوال  ادلك ُيدا َوكم
َ
دُن   يايل  َوا يَّا   َوجَنيدن  م 

وف  اللَّ م َورصم
 فَداُكف ن   اُكف ن  رَشَّ ماوَ 

خدافم
َ
مَّ ما   ، اللّهم رُض 

َ
وَن يف  ا  ال مم َقُعَملم الظَّ

ق ن  َويف  ََُّفس
ُحَذرم فَ

َ
ين  فَاُحرمُسن  َويف  َسَفر ي فَاُحَفُظن  َويف  د  َوما   ي وَد 

د ُفن  َوف يما َرَزُقتَن  فَبار ُك يل  َويف  ََُّفيس 
ُهيل  َومايل  فَاُخلم

َ
لُن  َويف  فَد  

ي َذل
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ُعنيم  انلَّاس  َفَعظي 
َ
ني َواإل    ُن رَشي اجل  وّب  فَدال ُمن  َوم 

ُمن  َوب دذم م
نُس  فََسدلي

بُن  
 َوب َعَميل  فاَل تَبُتَل ن  َو  َعَمَك فاَل شَُسلم

ٌ  ي
ُ يَرِت  فاَل بم َتُفَضُحن  َوب رَس 

لُن  إ ليه  إ ىل مَ  ُ  إ ىل َوم ىل َمُأ َك فاَل تَك 
َ
يب  َفيَُقَطعمدن    ر 

ن  إ ىل قَ
لم ُن تَك 

ُمدر ي؟ 
َ
 ُدَت َرّبي َوَمل يدكم  

َ
نَي يل  َو  ف  ُستَُضدع  ُ  إ ىل المم

َ
ممن    يد  َفيَتََجهَّ هَع 

ُمدر ي، إ لديه  
َ
ُرَبيت  َوبمُعَد دار ي َوَهواين  أَل َمُن َملَُّكتَهم  

و إ يَلَُك مم
ُشكم
َ
 

ُل ُل َعيَلَّ مَ  دبُحا ََك فاَل حتم هدايل  سم
م
بَُت َعيَلَّ فاَل   ُن َمض  َضبَك فَإ ُن لَُم تَكم

مَك يا ل
َ
ُسأ
َ
، فَأ وَُسعم يل 

َ
يَتََك   نَّ اعف 

َ
قَدُت  َمُأَ   رُشَ

َ
ي   َك اّلَّ  رَ ي ه نمور  وَُجه 
ُمدرم 
َ
َح ه ده   

لمماتم وََصلم َفُت ه ه  الظك ش 
ماواتم َوكم رُضم َوالسَّ

َ
ل دنَي  هَلم ا  ا وَّ
تُد  َواة ُل    َسَخَطَك لََك العم يتَن  أَل َمَضب َك َوال تمزُن  ُن ال تمم 

َ
يَن   ر  خ 

تُ  َحّتَّ تَُرىض َقبُدَل لل دَك. ال إ هَل إ    ُدَت رَ َّ ابَلددَل  احلَدرا    اّل لََك العم
َ
 

َكَة وََجَعلُتَد ُحلَلُتَهم الرَبَ
َ
ي   هم ل لنَّداس  َوالَمُشَعر  احلَرا   َوابَليُت  الَعت يق  اّلَّ 

ُمنا، يا
َ
ه  يا   لُم  يم  اّلك مو   حب   ُسبََغ انلََّعماء  ه َفُضل ه   َمُن َعفا َعُن َعظ 

َ
َمُن  

ه  يا يا يَل ه َكَرم   ٌ ُعط، اجلَ
َ
يت  يا َمُن   دَّ يت  يف  ش  دَّ يب  يف  وَُحَديت  يا عم  صاح 

ددُرَبيت  يددا
يددا   يف  كم يَم إ لدديه   َول ددييي يف    ُعَمدديت  يددا غ  َوم هَل آهددايئ  إ هُددراه 

ياكئ يَل َوم رُساف يَل َورَ َّ  وَ  َورَ َّ َجرُبئ يَل َوم 
يَل َوم ُسحاَق َوَيُعقم َوم ُسماع 

بمدور   ٌَّ يدل  َوال َل اتلَُّورال  َواإلجُن  زُن  نُتََجب نَي َومم د  خاتَم  انلَّب يينَي َوآهل   المم َمَّ
حمم

َل كهيََّعصَّ  زَني ُرقان  َومم  ُدَت َكُهديف  َوالفم
َ
ديم،   ُرآَن احلَك  َّس َوالقم  َوطَه َوي

رُضم ه رمُحب هدا َولَدُوال 
َ
َ ا  ديقم    ُعي ين  الَمدذاه بم يف  َسدَعت ها َوتَض 

نَي تم ح 
ِت  َولَدُوال َسدرُتمَك إ يَّداَي   َعرُثَ

يلم ق   َُت مم
َ
نَي، َو  َن اهلال ك  نُتم م  رمَُحَتمَك لَكم
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نيَ  دوح  ُن الَمُفضم نُتم م  ُعددايئ  َولُدوال لَكم
َ
د أَل   ي ه انلَّرُص  َؤييدد   ُدَت مم

َ
 َو 

وب نَي. يا
َن الَمُغلم نُتم م  َك إ يَّاَي لَكم ُفَعة    رَُصم وي َوالري مم َمُن َخصَّ ََُّفَسهم ه السك

وَن يا ه  َقُعزَتك ٌي اؤمهم ه ع  ُويل 
َ
ُعناق   فَأ

َ
لموكم  َُأَ الَمَذلَّة  أَل   ُم َمُن َجَعلَُت هَلم المم ه 

ور   ددم ُديف  الصك
وَن َقُعلَمم خائ نَدَة ا ُعدنيم  َومدا بم ُن َسَطوات ه  خائ فم ُم م  َفهم

ور  يا هم  َوادلك
نَةم يت  ه ه  ا ُزم 

ُ
َو إ   َوَغيَُب ما تَأ َو يدا اّل َمُن ال َقُعلَمم َكيُف هم  هم
َو إ   َمُن ال َقُعلَمم ما َو يا اّل هم هم إ   هم َو ي اّل َمُن ال َقُعلَمم رَُض  اهم

َ
َمُن َكدبََس ا 

ماء يا ماء، يدا أَل املاء  وََسدَّ الَهواَء ه السَّ ُكَر م ا سَّ
َ
وف   َمُن هَلم   لا الَمُعدرم

ُر َجهم 
َف يف  ابَلدَل  الَقُفر  َوفم موسم ُكب  يل  َقييَض الرَّ هًَدا يا مم

َ
عم    ي ال َقنَُقط 

اّلَّ
يَّدة   بمود  لَهم َبُعَد العم ُن اجلمبي وَجاع  ن  را  يدا َمل داًك م 

َ
دوَ  َبُعدَد   هم أَل َقُعقم  دَّ

يٌم، يا َو َكظ  نم َفهم ٌُ َن احلم ُت َعيُناهم م  د َوابَللُدوى َعدُن  اُبيَضَّ ي َف الرضك اكش 
ر ه ،  مم نيه  َوفَناء  عم يَم َعُن َلهُح  اهُن ه  َبُعَد ك رَب  س  َك يََدُي إ هُراه  ُمس  يكوَ  َومم

َ
 
كَ  يا ٌَ يًدا، يداَمن  اُستَجاَ  ل  يَّا فََوَهَب هَلم حَيىُي َولَُم يََدُعهم فَرًُدا وَح  َمدُن  ر 

ُن َبُطن  احلموت  يا َس م 
م ُخَرَج يمون

َ
ُم    جُناهم

َ
َن  إ رُسائ يَل فَأ َمُن فَلََق ابَلُحَر بل 

ُغَرق نَي يا َن المم نموَدهم م  ات  هَ مَ  وََجَعَل ف رَُعُوَن وَجم برَشي ياَح مم رَُسَل الري
َ
نُيَ ُن  

ه  يا يََدُي رمَُحَت ه  يا ُن َخلُق  ُن َعصاهم م  َمدُن اُسدتَنَُقَذ  َمُن لَُم َقُعَجُل أَل م 
وَن ر ُزقَدهم 

لم كم
ُ
ود  َوقَدُد َمدَدوا يف    ُعَمت ده  يَدأ ول  اجلمحم ُن َبُعد  طم َحَرَل م  السَّ

لَهم  هموا رمسم وَن َمُأَهم َوقَُد حادكوهم َو ادكوهم َوَكذَّ يءم َوَيُعبمدم . يا ار يا ار يا هَد 
يعم ال يا نَي ال  َفاَد لََك يا دائ ًما ال   دَّ لك يا هَد  َ الَمُوىت  يَحَّ يا َحيتا ح  يُي 

حمم
 ََُّفس  ه ما َكَسبَُت، يا يا

ي َو قائ ٌم أَل لكم دُكر ي فَلَدُم  َمُن هم
َمُن قَدلَّ هَلم شم
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يئيَت  فَلَدُم َقفُ  َمُت َخط  ُمن  َوَعظم َضدُحن  َوَرآين  أَل الَمعدايص  فَلَدُم حَيُر 
َغر ي يا يَُشهُر   يا َظن  يف  ص  يده   َمُن َرَزقَن  يف  ك رَب ي يا َمُن َحف  ياد 

َ
َمُن  

ي ال نُد  ُص ع  هم الدحتم ازى يا ، َو  َعمم َمُن اعرََضن  ه داخلَُأ  َواإلُحسدان   ُتم
ُصيان  ياءَ ساواَعرَُضتمهم ه اإل   ُعر َف َهداين  ل إُل   َمنُ  ل  َوالع 

َ
ُن  
َ
ُن َقبُل    يمان  م 

، يا ُكَر اال ُمت نان  ُريا ًا فََكساين  وَجائ ًعا  شم يًضا فََشفاين  وَعم َمُن َدَعُوتمهم َمر 
يدًدا  فَن  َووَح  اًل َفَعدرَّ ٌَّ   وَجاه  َع

َ
اًل فَأ ُرواين  وََليل 

َ
ُشبََعن  َوَعُطشا ًا فَأ

َ
فَأ

َ   واَغي بًا
د   وََمن يتدا فَلَدُم  فََكرثَّ دا َفنرََصَ ً نُترَص  ُمنداين  َومم

َ
اًل فَأ ق  فََردَّين  َومم

دُكرم يدا ؛ فَلََك احلَُمدم َوالشك ين 
َ
يع  لل َك فَاُبتََد  ُمَسُكتم َعُن مَج 

َ
بُن  َو 

 يَُسلم
جاَ  َدُعدَوِت  وََسدرَتَ َعدُوَرِت  َوَغَفدرَ 

َ
ُرَبيت  َو 

َس كم ِت  َوََّفَّ قاَل َعرُثَ
َ
 َمُن  

نَنَدَك  ددَّ   َعَمدَك َوم  عم
َ
ويي َوم ُن   د   أَل َعددم َغن  َطليَب  َو رََصَ

وّب  َوَبلَّ
لم م

َك ال نَح    َوَكرائ م  م 
م
يها، يا  ي  ُحص   ُدَت اّّل 

َ
ي َمنَنُدَت    ُدَت اّلَّ 

َ
َمُوالَي  

 
َ
ي    ُدَت اّلَّ 

َ
مُجَلُدَت  

َ
ي    ُدَت اّلَّ 

َ
ُحَسنَُت  

َ
ي    َُت اّلَّ 

َ
ََُّعُمَت  

َ
فَُضدلَُت  

ي   ُدَت اّلَّ 
َ
ُقدَت   ي َوفَّ  ُدَت اّلَّ 

َ
ي َرَزقُدَت    َُت اّلَّ 

َ
ُكَملَُت  

َ
ي    َُت اّلَّ 

َ
 

 ُدَت 
َ
ي آَويُدَت    َُت اّلَّ 

َ
ُقنَيَُت  

َ
ي    َُت اّلَّ 

َ
ُغنَيَُت  

َ
ي    َُت اّلَّ 

َ
ُعَطيَُت  

َ
 

ي َعَصُمَت   َُت اّلَّ 
َ
ي َهَديَُت    َُت اّلَّ 

َ
ي َكَفيَُت   ي َسدرَتَُت اّلَّ   َُت اّلَّ 

َ
  

ي   ُدَت اّلَّ 
َ
نُدَت   ي َمكَّ  ُدَت اّلَّ 

َ
قَلُدَت  

َ
ي    ُدَت اّلَّ 

َ
ي َغَفُرَت    َُت اّلَّ 

َ
 

 ُدَت 
َ
يَّدُدَت  

َ
ي    َُت اّلَّ 

َ
ي َعَضُدَت    َُت اّلَّ 

َ
َعنَُت  

َ
ي    َُت اّلَّ 

َ
زَُت   ٌَ ُع

َ
 

 َُت اّلَّ  
َ
ي َشَفيَُت    َُت اّلَّ 

َ
ي  رََصَُت   ُكَرُمَت، اّلَّ 

َ
ي    َُت اّلَّ 

َ
ي اعَفيَُت  

 ا يا
َ
هًَدا، سممَّ  

َ
بًا   ُكرم َواص   تَباَرُكَت َوتَعايَلَُت فَلََك احلَُمدم دائ ًما َولََك الشك
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 ا 
َ
تم  
ُ
ُخَطأ

َ
ي    ا اّلَّ 

َ
تم  
ُ
َسأ
َ
ي    ا اّلَّ 

َ
  . ُرها يل  وّب  فَاُمف 

 ه ذم م
ُعرَت فم إ ليه  المم
 
َ
ي َهَمُمتم    دا اّلَّ 

َ
ي َسدَهوُتم    دا اّلَّ 

َ
ي َغَفلُدتم    ا اّلَّ 

َ
لُتم   ي َجه   

 ا اّلَّ
 ا 
َ
ُعتََمُدتم  

َ
ي    ا ااّلَّ 

َ
ُخلَُفتم  

َ
ي    ا اّلَّ 

َ
 ا اّلَّ ي وََعُدتم  

َ
ُدتم   ي َتَعمَّ ّلَّ 

فُتم ه ن ُعَمت َك َعيَلَّ وَع   ي اُعرَتَ  
 ا اّلي
َ
قَُررُتم  

َ
ي    ا اّلَّ 

َ
ي  ََكًُتم   ي، اّلَّ  نُد 

همومءم 
َ
ُرها يل  يا َو  وّب  فَاُمف 

ك َعُن دتَضم  َمُن ال ه ذم م َو الَغن  ه  َوهم باد   مو م ع 
هم لم رك

 ً َل صاحل  قم َمُن َعم  َوفي ُم َوالمم . فَلََك احلَُمددم طاَعت ه  و َت ه  َورمَُحَت ه  ُم ه َمعم نُهم ا م 
َمُرتَن  َفَعَصيُتمَك َوَََّهيُ 

َ
ي   ُصبَُحتم ال إ ليه  وََسييد 

َ
تَن  فَاُرتََكبُتم ََُّهيََك فَأ

َُّتَص  ءلا هَرا
َ
ل  فَأ رم َوال لا قموَّ ُعتَذ 

َ
يي يَشُ دل  يل  فَأ

َ
يي يَشُ ء  رم فَب أ

َ
م فَب أ َُّترَص 

َ
 ء    

ُستَُقب لمَك يدا
َ
ُ  ه بََصد  

َ
ب َسدُمِع   

َ
ُ  دَمدُوالَي  

َ
ي   ُ  ب يَدد 

َ
ُ  ه ل سداين   

َ
ر ي  

لَيَُس 
َ
؟   ليها َعَصيُتمَك ياه ر ُجيل  ي َوب كم نُد  ها   َعَمَك ع 

ك َمدُوالَي؟ فَلَدَك  لكم
ب يلم َعيَلَّ يا  َوالسَّ

ةم   احلمجَّ
م
َن اةهاء  َوا  و   َمُن َسرَتَ   م  درم ٌُجم ُن يَ

َ
هدات    مَّ

، َولَوُ  ُن يمعاق بمو  
َ
ني    الط  َن السَّ مو   َوم  َعأي

ُن قم
َ
َن الَعشائ ر  َواإل ُخوان     َوم 

وا يا لَعم ني إ ل اطَّ لَُعَت َعلَيُه  م  و    نَمُوالَي أَل ما اطَّ ضم
و   َولََرفَ ََُّظرم

َ
ما  

؛ فَهٰ   ذا ياَوَقَطعمو  
َ
دٌأ  إ ليه  هنَُيَ يََديَُك يا أ دٌل َحص  دٌع َليل  ي خاض  َسييد 
ٌأ ال لو هَرا م َوالءفَق  َُّترَص 

َ
ل  فَأ رم َوال لو قموَّ ُعتَذ 

َ
ة   ل  فَأ جَّ   فَاُحتَجك ه ها َوالحم

ودم َولَُو َجَحدُدتم يدا وًءا، َوما َعىس اجلمحم ُعَمُل سم
َ
ُح َولَُم    قائ ٌل لَُم اُجرَت 

َدٌل َعديَلَّ ه مدا قَدُد  ها شداه 
ك  لل َك وََجوار يح  لكم

ىَّ
َ
َمُوالَي َقنَُفعمن  َكيَُف َو 
ينً  ؟ وََعل ُمتم يَق  لُتم  ََّك سائ  َعم 

َ
 ا َمُأَ ل ي َشكٍّ  

م
دُن َعظدائ م  اُ  دور  يل  م  مم

ي َعدُدل َك  دُن لكم ُهل ديك  َوم  َك مم
م  ََّك احلََكمم الَعُدلم اّلَّ ي الَُتمورم وََعدُدل

َ
َو 
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هُن  يا
ت َك َعيَلَّ َوم ُن َتُعفم َعدني  َمُهَرّب  فَإ ُن تمَعذي جَّ وّب  َبُعَد حم

إ ليه  فَب ذم م
َك، ال  َك َوَكَرم  ود  َك وَجم لُم  دَن  إ هَل إ اّل فَب ح  نُدتم م  دبُحا ََك إ يني كم  ُدَت سم

َ
 

نَي ال إ هَل إ اّل  ال م  يَن ال إ هَل إ اّل  الظَّ ر  ُستَُغف  ُن المم نُتم م 
بُحا ََك إ يني كم  َُت سم

َ
  

يَن ال إ هَل إ اّل  دد  وَحي َن المم نُتم م 
بُحا ََك إ يني كم  َُت سم

َ
دبُحا ََك إ يني     ُدَت سم

َ
 

َن اخلا نُتم م  نَي ال إ هَل إ اّل كم ل نَي ال  ئ ف  دَن الدوَج  نُتم م 
بُحا ََك إ يني كم  َُت سم

َ
 

نَي ال إ هَل إ اّل  إ هَل إ اّل  اج  َن الرَّ نُتم م 
بُحا ََك إ يني كم  َُت سم

َ
دبُحا ََك     ُدَت سم

َ
 

ب نَي ال إ هَل إ اّل  ام  َن الرَّ نُتم م 
َن ال إ يني كم نُتم م  بُحا ََك إ يني كم  َُت سم

َ
َهليل نَي   مم

ددائ ل نَي ال إ هَل إ اّل  ال إ هَل إ اّل  ددَن السَّ نُددتم م 
ددبُحا ََك إ يني كم  ُددَت سم

َ
 ُددَت   

َ
 

نَي ال إ هَل إ اّل  َسبيح  َن المم نُتم م 
بُحا ََك إ يني كم نُدتم  سم بُحا ََك إ يني كم  َُت سم

َ
 

يَن ال إ هَل إ اّل  َكربي  َن المم بُحا ََك َرّبي َورَ  م   َُت سم
َ
دمَّ   َ ا ّول نَي. اللّهم  ك آهايئ 

ًدا َوم قُدرار ي هآالئ دَك  وَحي ُكر َك مم ًدا َوم ُخاليص  ّل   َمجي هذا ثَنايئ  َعلَيَُك مم
رت  ق  نُتم مم ًدا، َوم ُن كم َعدي ر هدا مم ها َوتَظاهم دبموم  ت ها وَسم ها ل َكرُثَ ُحص 

م
ا إ يني لَُم  

ها إ ىل حاد ث  ما ُل  َوتَقادمم  ٌَ تَن  لَُم تَ
ُ
 َخلَُقتَن  َوَبَر 

نُذم ين  ه ه  َمَعها مم دم َتتََعهَّ
َن الَفُقر  َوَكُشف  الضك  َن اإلُمناء  م  مر  م  ل  العم وَّ

َ
ُن   ر  دري َوشَُسب يب  اليمسُ دم 

 ، يدن  دالَمة  يف  ادلي يج  الَكُر   َوالعاف يَة  يف  ابَلَدن  َوالسَّ رُس  َوَتُفر  وََدفُع  العم
يَن مداَولَُو َرفَدَ  در  ل نَي َواةخ  َن ا وَّ نَي م  يعم العالَم  ُدر    ُعَمت َك مَج 

 ين  أَل قَ
ديم  ال  ديم  رَح  ُن رَ ٍّ َعظ  ُسَت َوتَعايَلَُت م  ُم أَل لل َك، َتَقدَّ قََدرُتم َوال هم

ُص دد  َوآل  دحتم َمَّ بُلَغم ثَناؤمَك َوال تمكاىف ََُّعماؤَك َصلي أَل حمم ، آالؤمَك َوال قم
 َ بُحا ََك ال إ هَل إ اّل حمم ُد ا ه طاَعت َك سم ُسع 

َ
ُم َعلُينا   َعَمَك َو  تُم 

َ
د  َو   َُت،  مَّ

َ
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ُشديف  
م وَ  َوش يثم الَمُكرم وَء َوتمغ  فم السك ُضَطرَّ َوتَُكش  يبم المم  

مَّ إ  ََّك ُتم اللّهم
أَ  دغ  َأ َوتَدرَُحمم الصَّ م الَكس  َأ َوَُترُبم ُغن  الَفق 

يَم َوتم ق  دنيم الَكب دَأ السَّ  َوتمع 
، يدا ك الَكب دأم  َُت الَعديل 

َ
يٌر َو  ٌأ َوال فَُوقََك قَد  ُطل دَق  َولَيَُس دمو ََك َظه  مم

أ  يا َكبَّل  ا س  أ  يا المم غ  ُفل  الصَّ َق الطي أ  يا راز  ُستَج  ُصَمَة اخلائ ف  المم  ع 
د  مَ  َمَّ يَر َصلي أَل حمم يَك هَلم َوال َوز  ه   ُن ال رَش  دن  يف  هدذ  ُعط 

َ
د  َو  َمَّ َوآل  حمم

دُن  َك م  بداد  ُن ع  نَي م  َن العالَم  َحًدا م 
َ
 َلَُت  

َ
ُعَطيَُت َو 

َ
فَُضَل ما  

َ
يَّة    الَعش 

ها َوآال ها وََدُعدَول  ء    ُعَمة  تمويل  دفم ُرَبدة  تَُكش  دفمها َوكم دمها َوَبل يَّدة  ترَُص  َددي  ُتم
ها وََحَسنَة  َتتََقبَّلم  يٌف ه ما شَشداءم َخب دٌأ شَُسَمعم ها إ  ََّك لَط  دم ها وََسييئَة  َتتََغمَّ

ي يَشُ  جداَ  ء  وأََل لكم
َ
عم َمدُن   رُسَ

َ
َ َو  قُدَر م َمدُن دمأ 

َ
مَّ إ  ََّك   يٌر، اللّهم  قَد 

ُكَر م َمُن َعف
َ
دئ ُل يدا اَو  ُسَمعم َمدُن سم

َ
ُعط، َو 

َ
وَُسعم َمُن  

َ
رمَُحدَن ادلك ُيدا  َو 

وٌل، َدَعُوتمَك َواةخرل  وَ  مم
ُ
واَك َمأ ًُل َك َمُسؤوٌل َوال س  ما لَيَُس َكم  يَمهم رَح 

ُتَن  َوَوث ُقدت ه دَك  بُدتم إ يَلُدَك فَدرمَح  ُعَطيُتَن  َورَم 
َ
تُلمَك فَدأ

َ
َجبُتَن  وََسأ

َ
فَأ

 َ دد  َوآل  حمم َمَّ مَّ فََصلي أَل حمم ، اللّهم َكَفيُتَن 
ٌ ُعتم إ يَلَُك فَ

يُتَن  َوفَ دد  َفنَجَّ مَّ
ُم نَلدا  نَي َوَتمي مُجَع 

َ
يَن   ر  اه  ييب نَي الطَّ ول َك َو َب ييَك وأََل آهل   الطَّ َك َورَسم َعبُد 

يَن َوة  ءَ َك َوَهنيئُنا َعطاءَ ََُّعما دنَي َك َواُكتمبُنا لََك شاك ر  يَن آم  الئ َك لاك ر 
مَّ يا نَي. اللّهم نَي رَ َّ العالَم  َ فََسدرَتُ  َمُن َملََك َفَقَدرَ  آم  َوقََدَر َفَقَهَر وَعمِص 

نَي يدا َواُستمُغَفَر َفَغَفَر يا اج  َمل  الرَّ
َ
نُتَ    ابل  نَي َومم حداَط  اغيََة الطَّ

َ
َمدُن  

لي يَشُ  لُمً ء  ه كم لًُمد ع  فَدًة َورمَُحَدًة وَح 
ُ
يلنَي َر  ُستَق  َع المم دمَّ إ  َّدا ا َووَس  ا، اللّهم

ه   هم إ يَلَُك يف  هذ  دد   َب ييدَك ََّتَوَجَّ َحمَّ ُمتَهدا ه مم ُفتَهدا َوَعظَّ يت  رَشَّ
يَّة  الَّ الَعش 
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ير   دأ  انلَّدذ  ين دَك أَل وَُحي دَك البَش  م 
َ
دَك َو  ُن َخلُق  ت َك م  َأَ ول َك وَخ  َورَسم

نَي.  نَي وََجَعلُتَهم رمَُحًَة ل لُعالَم  ُسل م  ََُّعُمَت ه ه  أَل المم
َ
ي   ن أ  اّلَّ  اج  المم الرسي

نَُك ياال ل َك م  ُهٌل ّل 
َ
ٌد   َمَّ د  َكما حمم َمَّ د  َوآل  حمم َمَّ مَّ فََصلي أَل حمم ديمم  لّهم َعظ 

دُد ا  دنَي َوَتَغمَّ مُجَع 
َ
يَن   ر  اه  ييب نَي الطَّ نُتََجب نَي الطَّ  َعلَيُه  وأََل آهل   المم

فََصلي
 
َ
ت  اُ  دنموف  اله َعُفو َك َعّنا، فَإ يَلَُك َعجَّ لكغدات  فَاُجَعدُل نَلدا ُصدواتم ه صم

يَّة   َص   ه  الَعش  مَّ يف  هذ  َك َو مدوًرا يبً اللّهم بداد  هم هَدنُيَ ع  دمم  َخُأ  َتُقس 
ي ُن لكم ا م 

هم  دطم ُزقًدا تَبُسم هدا َور 
َليلم ا واَعف يَدًة ُتم هلم مها َوَبَرَكًة تمزُن  ي ه ه  َورمَُحًَة تَنرُشم َتُهد 

 
َ
دمَّ   نَي. اللّهم امح   رَُحَم الرَّ

َ
دنَي يا  ُفل ح  دنَي مم ح  نُج  قُل بُندا يف  هدذا الَوقُدت  مم

دُن رمَُحَت دَك َوال  ُل نا م 
نَي َوال بم َن القا  ط  نَي َوال َُتَُعلُنا م  يَن اغ  م  َمرُبمور 

نَي َوال  وم  دُن رمَُحَت دَك حَمُدرم ُن فَُضدل َك َوال َُتَُعلُندا م  لمهم م  ُمنا ما  مَؤمي حَتُر 
لمهم  دُن هاه دَك ل َفُضل  ما  مَؤمي نَي َوال تَرمدَّ ا خائ ب نَي َوال م  ُن َعطائ َك قا  ط  م 
يَن، يا ود  دوق ن نَي  َمُطرم ُقبَلُنا مم

َ
نَي إ يَلَُك   ُكَرَ  ا ُكَرم 

َ
يَن َويا  ُجوََد ا ُجوَد 

َ
 

ندا  دُل نَلدا َحجَّ نا َوَكمي دك  ّنا أَل َمناس  ع 
َ
يَن فَأ د  نَي قاص  َيُت َك احلَرا   آمي َوبل 

اف  َواعُ  لَّدة  اال ُعدرت  َ ه ذ  ينا فَديه  يُدد 
َ
فم َعّنا واَعف نا َفَقُد َمدَدُد ا إ يَلُدَك  

نددا مددا  نُلاَك َواُكف 
َ
دديَّة  مددا َسدأ ه  الَعش  نددا يف  هدذ  ُعط 

َ
ددمَّ فَأ دوَمٌة، اللّهم َموُسم

دَك  ُكمم واَك َوال رَ َّ نَلا َمُأمَك،  اف ٌذ ف ينا حم ا س  َ نل  اُستَُكَفيُناَك فاَل اكيف 
ُهدل  حمم  

َ
دُن   َك َعُدٌل ف ينا قَضاؤمَك اقُض  نَلا اخلَُأَ َواُجَعلُنا م  لُمم يٌط ه نا ع 

ُخر  وََدواَ  اليمرُس  
يَم اّلك يَم ا ُجر  َوَكر  َك َعظ  مود  ُب نَلا جب  وُج 

َ
مَّ   ، اللّهم اخلَُأ 

نَي وَ  نَي َوال تمُهل ُكنا َمَع اهلدال ك  مُجَع 
َ
ُر نَلا لم موَبنا   دُف َعّندا َواُمف  ال ترَُص 
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دُن  مَّ مَّ اُجَعلُنا يف  هذا الَوقُدت  م  نَي اللّهم امح   رَُحَم الرَّ
َ
َفتََك َورمَُحَتََك يا  

ُ
َر 

دُن  َل إ يَلَُك م  ٌ ُدتَهم َوثاَ  إ يَلَُك َفَقب لُتَهم َوَتنَصَّ
ُعَطيُتَهم وََشَكَرَك فَ

َ
لََك فَأ

َ
َسأ

يها َفَغَفُرتَها هَلم يا  موب هم لكم
ُد ا لا  لم ندا وََسددي دمَّ َوََّقي ، اللّهم ُكرا   اجلاَلل  َواال 

ئ ُل َويا َواُقبَُل ترََضكَعنا يا َم يا َخُأَ َمُن سم ُح  رَُحَم َمُن اُسرتم
َ
َمدُن ال خَيدىف   

يمون  َوال ما اُستََقرَّ يف  الَمُكنمون  َوال  ون  َوال حَلُظم العم َعلَيُه  إ ُمماضم اجلمفم
دَك ما اََُّطوَُت َعلَيُ  لُمم ُحصداهم ع 

َ
ك لل َك قَدُد   ال لكم

َ
و    

لم ُضَمراتم القم ه  مم
َك  لُمم َعهم ح  دّوا َكب دًأا  .َووَس 

لم وَن عم ال مم ولم الظَّ بُحا ََك َوتَعايَلَُت َعّما َققم سم
دُن يَشُ  نَّ َوم ُن م  رُضوَن َوَمُن ف ديه 

َ
بُعم َوا  ماواتم السَّ مَسبيحم لََك السَّ   إ اّل ء  ش

 َ مَسبيحم حب  لموك اجلَدي ياي َك، فَلََك احلَُمدم َوالَمُجدم وَعم ُكدرا    ُمد  لا اجلاَلل  َواال 
ؤموفم  يمم الدرَّ  ُدَت اجلَدوادم الَكدر 

َ
َوالَفُضل  َواإل ُعا   َوا يُاد ي اجل سا   َو 

يد ُزق َك احلَدالل  واَعف دن  يف  هَدَدين  وَد  ُن ر  ُع َعيَلَّ م  وُس 
َ
مَّ   ، اللّهم يمم ن  الرَّح 

مَّ ال ، اللّهم َن انلَّار  ُن َخُويف  َواُعت ُق َرَقبيَت  م  رُ  َوآم     َوال شَُستَُدر ُجن   تُمكم
ني َواإلنُس    َعني رَشَّ فََسَقة  اجل 

ُ
َدُعن  َواُدَر 

  .َوال َبُ
ثم رفع ر سه وبرصه إىل السماء وعيناه ماطرتان كأ ّهما مٌادتان، 

:  وقال هصوت  اعل 
ُسمَ 
َ
هَُص يا  

َ
نَي يا   ع  ام  دب نَي َويدادع السَّ َع احلاس  رُسَ

َ
يَن َويدا   ر   ر انلَّداظ 

مَك  ل
َ
سدأ
َ
نَي، َو  داَدل  الَميدام  د  السَّ َمَّ د  َوآل  حمم َمَّ نَي َصلي أَل حمم امح   رَُحَم الرَّ

َ
 

َّ   ما َمنَُعتَن  َوم ُن مَ  ُعَطيُتَن يها لَُم يرَضم
َ
يت  إ ُن  

مَّ حاَجيت  الَّ نَُعتَن يها لَُم اللّهم
دَن انلَّدار  ال إ هَل إ اّل  َك فاَكَك َرَقبَديت  م 

م ل
َ
سأ
َ
؛   ُعَطيُتَن 

َ
 ُدَت  َقنَُفُعن  ما  

َ
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يَك لََك  ي يَشُ  ،وَُحَدَك ال رَش   ُدَت أَل لكم
َ
لُدكم َولَدَك احلَُمددم َو   ء  لََك المم

يرٌ  ( رَ ي يا يا قَد   .رَ ي
(، وشغل ر قوهل : )ياوون يكرّ  ن اكن حوهل عدن من حرض ممّ  رَ ي
 ثدمّ  ، فسهم و قبلدوا أل االسدتماع هل واتلدأمني أل داعئدهادلاعء  

 علت  صواتهم هابلاكء معه ومربت الشمس و فاض انلاس معه.
يف يدو  عرفدة أل مدا  ورده  داعء احلسدني  ىل هنا تمّ إ قول: 

)زاد يف كتا   يّ دالكفعيم يف كتا  )ابلدل االمني( وقد تبعه املجلس
 رَ ي يا قبال( هعد: )يايف )اإل د اهن طاووس املعاد( ولكن زاد السيّ 

 :الٌيادل هذه( …رَ ي  رَ ي يا
 ا إ ليه  
َ
أم    ناَي  يف   الَفق  كمونم  ال فََكيَُف  م 

َ
أً     دا فَق 

َ
ا يف  َفُقر ي إ لديه   

؟ إ ليه   واًل يف  َجُهيل 
كمونم َجهم

َ
ليُم  فََكيَُف ال    يف  ع 

 إ نَّ اُخدت الَف اجلاه لم
ف نَي ه دَك َعدن   بداَدَك العدار  ير َك َمنًَعدا ع  َُعدَة َطدواء  َمقداد  تَُده أ َك َورسم
ني مدا يَل يدقم ه لمدُؤ    ، إ ليه  م  نَُك يف  هاَلء  س  م 

ُ
ون  إ ىل َعطاء  َوايلَّأ

كم السك
َك، إ ليه  وََصدُفَت ََُّفَسدَك ه داللكُطف   نَُك ما يَل يقم ه َكَرم  فَدة  يل   َوم 

ُ
َوالرَّ 

؟ إ ليه  إ ُن َظَهدَرت   ود  َضُعيف  ما َبُعَد وَجم نُهم َفتَُمنَعمن  م 
َ
ود  َضُعيف    َقبَُل ومجم

دني   َعيَلَّ َوم ُن َظَهدَرت  الَمسداو يم م 
نَّةم ني فَب َفُضل َك َولََك الم  نم م  الَمحاس 

، إ ليه  َكيَُف تَ  ةم َعيَلَّ لَُت يل  َوكَ فَب َعُدل َك َولََك احلمجَّ ن  َوقَُد تََكفَّ
لم يَُف ك 

م   َُت انلَّارص 
َ
ضا م َو 

م
ك        َُت احليَف 

َ
يبم َو  خ 

َ
ُ  َكيَُف  

َ
  ، لم  ؟يل  تَوَسَّ

َ
 ا  
َ
ها  

دَل إ يَلُدَك،  ُن يَص 
َ
َو حَماٌل    إ يَلَُك ه ما هم

لم تَوَسَّ
َ
إ يَلَُك ه َفُقر ي إ يَلَُك َوَكيَُف  
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و إ  
ُشكم
َ
ُ  َكيَُف  

َ
مم   تَدرُج 

م
ُ  َكيُدَف  

َ
دَو ال خَيُدىف َعلَيُدَك،   يَلَُك حايل  َوهم

َييدُب آمدايل  َويه  قَدُد َوفَدَدُت 
ُ  َكيَُف بم

َ
نَُك هََرٌز إ يَلَُك،   َو م  ه َمقايل  َوهم

ُحوايل  َوب َك قاَمُت 
َ
نم   ُس  ُ  َكيَُف ال حتم

َ
لَُطَفَك    َمدَع  ؟إ يَلَُك،  

َ
إ ليه  ما  

يم  َجُهيل   دني َعظ  قَُرَبدَك م 
َ
! إ لديه  مدا   َك    َمدَع قَب ديح  ف ُعديل 

رمَُحَ
َ
 َوما  

َك    
فَ
َ
رُ 
َ
ُبَعَدين  َعنَُك َوما  

َ
بمن  َعنَُك  !َو  ي حَيُجم  

إ لديه  َعل ُمدتم  ؟فَما اّلَّ
ُن َتتََعدرََّف إ يَلَّ يف  ه اُخت الف  اة

َ
دني   راَدَك م  نَّ مم

َ
الت  ا ُطوار   

 ثار  َوَتنَقك
ي يَشُ  ُجَهلََك يف  يَشُ ء  لكم

َ
ََُّطَقدن  ء   َحّتَّ ال  

َ
مدُؤ     ُخرََسن  ل

َ
َّما   ، إ ليه  لكم

نمهم  نَنمَك، إ ليه  َمُن اك َُت حَماس  ُطَمَعتُن م 
َ
وُصايف   

َ
ما آيََستُن   

َّ َك َومم َكَرمم
هم َمسداو َي، َوَمدُن اك َدُت َحق

دونم َمسداو ؤم َكيَُف ال تَكم
دهم َمَساو َي فَ ائ قم

ددَك انلَّاف ددذم  ُكمم ددونم َداعواهم َداعوي، إ لدديه  حم َداعوي فََكيُددَف ال تَكم
ي َمقدال  َمقدااًل َوال ّل  ي حدال  حدااًل،  َرل  لَُم يرَُتماك ّل   يئَتمَك القاه  َوَمش 
مَك  ُن طاَعة  هنَيُتمها وَحالَة  َشيَُّدتمها َهَدَ  اُعت ماد ي َعلَيُها َعدُدل ُم م  َْ إ ليه  

دني هَُل  اَعدةم م   َوم ُن لَُم تَدم   الطَّ
يني
َ
َك، إ ليه  إ  ََّك َتُعلَمم  

نُها فَُضلم قالَن  م 
َ
  

مً  ٌُ مً ف ُعاًل َج ٌُ رم ا َفَقُد داَمُت حَمَبًَّة وََع  ُدَت القداه 
َ
ٌ  م َو  ُع

َ
ا، إ ليه  َكيَُف  

رم  َوَكيَُف ال  َُت ا م 
َ
ٌ  م َو  ُع

َ
بم بمُعَد الَمٌار   إ ليه  تََردكدي يف  اةثار   ؟  يموج 

َو يف    َعلَيَُك ه ما هم
مُستََدلك ن  إ يَلَُك، َكيَُف ي

لم ُدَمة  تموص  فامُجَُعن  َعلَيَُك خب  
وَن  ور  ما لَيَُس لََك َحّتَّ يَكم هم َن الظك ونم ل َغُأمَك م  يَكم

َ
ٌر إ يَلَُك   ُفتَق  ه  مم ود  ومجم

َر لََك  ُظه  َو المم لك َعلَيُدَك َوَمدّت  َمّت مبَُت َحّتَّ  ؟هم دل  يَددم حَتُتاَج إ ىل َديل 
وَن اةثارم  ُدَت َحّتَّ تَكم لم إ يَلَُك َبعم يت  تموص 

َ الَّ يَُت َعنُيٌ ال تَدراَك  يه  ؟ َعم 
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يبًا وََخس   يبًا، إ ليه  دَعلَيُها َرق  بيَك  َص  ُن حم َرُت َصُفَقةم َعبُد  لَُم َُتَُعَل هَلم م 
وع  إ ىل َمُرَت ه الركجم

َ
دايَدة    ُسدَول  ا  ُدوار  َوه  ُعن  إ يَلُدَك ه ك   اةثار  فَدارُج 

ي  وَن الرسي نُها َمصم نُها َكما َدَخلُتم إ يَلَُك م  َع إ يَلَُك م  رُج 
َ
اال ُست بُصار  َحّتَّ  

ي يَشُ  ة  َعن  اال ُعت ماد  َعلَيُها إ  ََّك أَل لكم مَّ وَع اله 
 ء  َعُن انلََّظر  إ يَلُها َوَمُرفم

نَُك  ٌر هنَُيَ يََديَُك َوهذا حايل  ال خَيُىف َعلَيَُك م   ظاه 
يٌر. إ ليه  هذا لميلي قَد 

ق ُمن  
َ
ين  ه نمور َك إ يَلَُك َو   َعلَيَُك فَاُهد 

لك ُستَد 
َ
وَل إ يَلَُك َوب َك   بم الومصم

ُطلم
َ
 

لُم   ُن ع  ُمن  م 
يَّة  هنَُيَ يََديَُك، إ ليه  َعلي بمود  ُدق  العم ني ه ص  ون  وَصم ٌم َك الَمُخ

َك    َمُسدلََك 
ُر   َواُسدلم ُهل  القم

َ
َقائ ق    ُقن  حب 

ون  إ ليه  َحقي رُت َك الَمصم ب س 
ُمن ن  ه تَُده أ َك يل  َعُن تَدُده أ ي َوب اُخت يدار َك َعدُن 

َ
، إ ليه    ُهل  اجلَُذ  

َ
 

رار ي، إ لد ٌ  اُضدط  دُن لملي اُخت يار ي َو ُوق ُفدن  أَل َمراك د ُخدر ُجن  م 
َ
يه   

ول  َرُمسد  ََُّفس
لم ِك  َقبَُل حم ُ  َورش 

ُن َشيكي ُر   م  دد  ي َوَطهي َُّتَص 
َ
رم دي، ه دَك  

ييبُن  َويف  فَُضل َك 
َ لم فاَل بم

َ
ُسأ
َ
لُن  َوم يَّاَك    فاَل تَك 

م تََوَّكَّ
َ
ُ   وََعلَيَُك   فَا رُصم

َناه َك  ُمن  َوجب  رَُمبم فاَل حَتُر 
َ
ق دفم فَدال  

َ
ُدين  َوب باه دَك   بُع 

بم فاَل تم  ُتَس 
َ
 

دونم هَلم  نَُك فََكيَُف يَكم لٌَّة م  وَن هَلم ع  ُن يَكم
َ
َس ر ضاَك   ، إ ليه  َتَقدَّ َتُطرمُدين 

نَُك فََكيُدَف  َل إ يَلَُك انلَُّفعم م  ُن يَص 
َ
ك ه ذات َك    َُت الَغن 

َ
؟ إ ليه    ني ٌة م 

لَّ ع 
ونم َمن يّ  ال َمنيي دن َوم نَّ الَهدوى  ؟ا َعدني تَكم

إ لديه  إ نَّ الَقضداء َوالَقدَدَر قم
د    َ د   َوتمبرَصي َ َأ يل  َحدّتَّ َتنرُصم  َُت انلَّص 

َ
ُن   رَسَ   فَكم

َ
ُهَول    ه َوثائ ق  الشَّ

قُدَت  رُشَ
َ
ي    ُدَت اّلَّ 

َ
  ،  اُستَُغن  ه َك َعدُن َطلَديب 

ُمن ن  ه َفُضل َك َحّتَّ
َ
َو 
َزلُدَت ا  ُ 

َ
ي    ُدَت اّلَّ 

َ
وَك َو  ددم ائ َك َحّتَّ َعَرفموَك َووَحَّ ُويل 

َ
و    

واَر يف  قملم
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وا إ ىل َمدُأ َك 
َ
واَك َولَُم يَلَُجأ بكوا س  بَّائ َك َحّتَّ لَُم حيم  ح 

َ
و    

ا ُمياَر َعُن قملم
 َُت اّلَّ  

َ
مم الَعوال مم َو  وَُحَشتُهم

َ
ُم َحيُثم   ُون سم لَهم  َُت المم

َ
ُم َحيُدثم   ي َهَدُقتَهم

ي َفَقَد َمُن وََجَدكَ  ، مالا وََجَد َمُن َفَقَدَك َوما اّلَّ  ُم الَمعال مم  ؟اُستَبا َُت لَهم
اًل،  تََحدوَّ َ َمُن هَ  َعنَُك مم َ دمو ََك هََداًل َولََقُد َخرس  لََقُد خاَ  َمُن رَِض 

 َُت ما َقَطُعَت اإلُحساَن َوكَ 
َ
واَك َو  ُن َمُأ َك َكيَُف يمُرىج س  ُطلَبم م 

يَُف قم
؟ يدا لَُت اعَدَل اال ُمت نان   َُت ماهَدَّ

َ
ؤانََسدة   َو  هم َحدالَوَل المم

َ
بَّدأ ح 

َ
لاَق  

َ
َمدُن  

نَي َويا تََمليق  وا هنَُيَ يََديُه  مم وا  فَقامم ائهم َمالب َس َهيُبَت ه  فَقامم ُويل 
َ
لُبََس  

َ
َمُن  

 ُد
َ
يَن،   ر  ُستَُغف   ُدَت ابلداد  هنَُيَ يََديُه  مم

َ
يَن َو  اك در 

اك درم َقبُدَل اّلَّ  ئم َت اّلَّ
 ُدَت اجلَدوادم ه الَعطداء  َقبُدَل َطلَدب  

َ
يَن َو  ه  العاه دد  ه اإلُحسان  َقبَُل تَوَجك

دنَي، إ لديه   ُستَُقر ض  دَن المم مَّ مل ا َوَهبُدَت نَلدا م 
ا م سم  َُت الَوهَّ

َ
ابل  نَي َو  الطَّ

بُن  ه رمَُحَت َك َحّتَّ 
قُب َل َعلَيُدَك، اُطلم

م
هُن  ه َمنيَك َحّتَّ  

َل إ يَلَُك َواُجذم ص 
َ
  

ن  
اي لم  َخُويف  ال يٌم

نَّ
َ
عم َعنَُك َوم ُن َعَصيُتمَك َكما    رَجايئ  ال َقنَُقط 

إ ليه  إ نَّ
دَك  لُديم  ه َكَرم  ُوَقَعدن  ع 

َ
َطُعتمَك َفَقُد َدَفَعتُن  الَعوال مم إ يَلَُك َوقَُد  

َ
 َوم ُن  

ُ  َكيَُف 
َ
َميل   

َ
 َُت  

َ
يبم َو  خ 

َ
 َعلَيَُك، إ ليه  َكيَُف  

م
  ،  

َِ دتَّ هانم وََعلَيَُك مم
ٌك َوم يَلُدَك  ُسدتَع 

َ
ُ  َكيُدَف ال  

َ
تَن    ٌُ ُرَكد

َ
لَّدة    ٌك َويف  اّلي إ ليه  َكيَُف  ُسدتَع 

َقرا  ي يف  الفم
 َُت اّلَّ

َ
رم َو  ُفتَق 

َ
؟ إ ليه  َكيَُف ال   ُ  َكيدَف نََسبُتَن 

َ
َقُمتَن   

َ
ء   

فُدَت   ي ال إ هَل َمدُأمَك َتَعرَّ
 ُدَت اّلَّ

َ
ُغنَيُتَن  َو 

َ
َك   مود   ي جب 

 َُت اّلَّ
َ
رم َو  ُفتَق 

َ
 

ي يَشُ  لَددَك يَشُ ء  ل ددلكم مددا َجه 
ي يَشُ ءٌ  فَ فُددَت إ يَلَّ يف  لكم ي َتَعرَّ  

 ُددَت اّلَّ
َ
 ء   َو 

ي يَشُ  ًرا يف  لكم ُقتمَك ظاه 
َ
 ء  فََر 

َ
ي يَشُ  َو  رم ل دلكم اه  َمدُن اُسدتَوى  . يداء   َُت الظَّ
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ا يف  لات ه  حَمَُقدَت اةثداَر ه اةثدار  َوحَمَدوَُت ه رمَُحا  يَّت ه فَصاَر الَعُر م َغيُبً 
، يا فاُلك  ا  ُوار 

َ
يطات    ح  ه   ا ُمياَر ه مم قات  َعرُش  اد  َمُن اُحتََجَب يف  رسم

َكهم ا هُصارم يا ُن تمُدر 
َ
َقدُت َعَظَمتمدهم  َعُن   َمُن َُتَّّل ه َكمال  هَهائ ده  َفتََحقَّ

ق يدبم   ُدَت الرَّ
َ
يدبم َو  ُ  َكيَُف تَغ 

َ
رم   اه   َُت الظَّ

َ
، َكيَُف َبُىف َو  اال ُست واء 
ي يَشُ  ؟ إ  ََّك أَل لكم م يٌر َواحلَُمدم ر  وَُحَدهم ء  احلارض   . قَد 
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