
يف ظالل )دعاء احلّج(
الشيخ  عيل فاضل الصددّي

مقّدمة:

لقـد حفلـت أدعيـة شـهر رمضـان عـى كرثتهـا وتنّوعها بطلـب التوفيق لحـّج البيـت، فمنها: 

الدعـاء الّـذي يُدعـى به يف شـهر رمضـان من أولـه إىل آخره بعـد كّل فريضة: »اللّهـم ارزقني حّج 

بيتـك الحـرام يف عامـي هـذا ويف كّل عام، مـا أبقيتني يف يُْس  وعافية وسـعة رزق، وال تخلني من 

تلـك املواقـف الكرمية واملشـاهد الرشيفة وزيـارة قرب نبيّك صلواتك عليه وآلـه، ويف جميع حوائج 

الدنيـا واآلخـرة فكـن يل، اللّهـم إين أسـألك فيـا تقـي وتقـّدر مـن األمـر املحتـوم يف ليلـة القدر 

مـن القضـاء الّـذي ال يـرّد وال يبـدل أن تكتبني مـن حّجاج بيتك الحـرام، املربور حّجهم، املشـكور 

سـعيهم، املغفـور ذنوبهم، املكّفر عنهم سـيئاتهم...«.1

ومنهـا: الدعـاء الّـذي يُدعى به يف كّل ليلة منه: »اللّهم برحمتـك يف الصالحني فأدخلنا،.. وليلَة 

ق لنا..«.2 إىل غري ذلك مـن األدعية الرمضانيّة. القـدر وحـجَّ بيتك الحرام وقتالً يف سـبيلك فوفِـّ

1 . اإلقبال1: 79.
2 . اإلقبال1: 143.
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ومـن تلكـم األدعيـة ما يعـرف بـ)دعاء الحّج(، وهـو هذا الدعاء: »اللهـم إين بك ومنك أطلب 

حاجتـي، ومـن طلـب حاجتـه إىل النـاس فـاين ال أطلـب حاجتـي إالّ منـك، وحـدك ال رشيـك لك، 

وأسـألك بفضلـك ورضوانـك أن تصـّي عـى محّمـد وأهـل بيتـه، وأن تجعـل يل يف عامـي هذا إىل 

بيتـك الحـرام سـبيالً، حجـة مـربورة متقبلـة زاكية خالصة لـك، تقر بها عينـي، وترفع بهـا درجتي، 

وترزقنـي أن أغـض بـري، وأن أحفـظ فرجـي، وأن أكف عن جميع محارمك حتـى ال يكون يشء 

آثـر عنـدي مـن طاعتـك وخشـيتك، والعمـل مبـا أحببت، والـرك ملا كرهـت ونهيت عنـه، واجعل 

ذلـك يف يـس ويسـار وعافيـة ومـا أنعمت به عي وأسـألك أن تجعـل وفايت قتالً يف سـبيلك تحت 

رايـة نبيـك مـع أوليائـك، وأسـألك أن تقتـل يب أعدائك وأعداء رسـولك، وأسـألك أن تكرمني بهوان 

مـن شـئت مـن خلقـك، وال تهنـي بكرامـة أحـد مـن أوليائك، اللهـم اجعل يل مع الرسـول سـبيالً، 

حسـبي اللـه، ما شـاء الله«.

منشأ التسمية ورّسها:

ولعـّل منشـأ تسـمية هـذا الدعـاء بــ )دعاء احلـج( مـا قالـه املفيـد1 يف املقنعـة: فإذا 
صّليـت املغـرب مـن هذه الليلـة، وهي أّول ليلة يف الشـهر، فـادع هبذا الدعـاء، وهو دعاء 

1 احلّج.

ومـا أورده الشـيخ املجلـّي1 يف بـاب أدعية كّل يـوم يـوم، وكّل ليلة ليلة، من شـهر 
رمضـان وسـائر أعاهلـا عندمـا أورد هـذه الرواية، قائـاًل: ورأيـت بخط الشـيخ حمّمد بن 

عـيّل اجلباعـّي1 ما هـذا لفظه:

»دعـاء احلـّج، يدعـى بـه أّول ليلة من شـهر رمضـان، وذكره الشـيخ أبو الفتـح حمّمد 
بـن عـيّل الكراجكـّي يف كتـاب روضـة العابدين اّلـذي صنّفه لولده موسـى رمحهـا اهلل«، 

ثـّم سـاق الدعاء.2

1 . املقنعة: 116 ، 117 .
2 . بحار األنوار95 : 1 .
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ومـا قالـه الكفعمّي1 يف مصباحه: ويسـتحّب أن يدعـو يف كّل يوم من شـهر رمضان 
هبـذا الدعـاء، ويف أّول ليلة منه، ويسـّمى دعـاء احلج.1

وال غـرو يف تسـمية هـذا الدعاء بـ)دعاء احلـّج( بعد أن كان طلـب احلج املخصوصـ  
أعنـي مـا كان مـرورًا متقّبالً زاكيـًا إىل آخر ما ذكر لـه يف الدعاء من امتيـازاتـ  وأن يكون 
اإلتيـان بـه يف يرس  ويسـار  وعافيـة ونعمة هـو ُاوىل الطلبـات، واّلتي أخذت شـطرًا وافرًا 

من مسـاحة الدعاء.

رواية )دعاء احلّج(:

وقـد رواه الشـيخ الكلينـّي1 يف الكايف عن عيّل، عن أبيه، عن إسـاعيل بـن مرار، عن 

يونـس، عـن إبراهيـم، عن حمّمد بن مسـلم، واحلسـني بـن حمّمد، عـن أمحد بن إسـحاق، 
عن سـعدان، عـن أيب بصري قال: كان أبوعبـداهلل7 يدعو هبذا الدعاء يف شـهر رمضان.2

ورواه السـّيد ابـن طـاووس1 يف اإلقبـال قائـالً: دعـاء آخـر يف كّل ليلـة مـن شـهر 

رمضـان بعـد املغـرب: عن أيب بصـري، عن أيب عبـد اهلل7 قـال: ادع للحّج يف ليايل شـهر 
رمضـان بعـد املغرب.3

وقـال1 يف موضـع آخـر منه: فصـل)13( فيـا نذكره مـن ترتيب نافلة شـهر رمضان 

بعـد العشـاء اآلخـرة وأدعيتهـا يف كّل ليلـة تكون نافلتهـا عرشين ركعـة أيضًا، ثـّم تقول 

مـا ذكـره حمّمـد بـن أيب قـّرة يف كتابه عقيـب هاتـني الركعتـني ـ يعنـي الركعتني اخلامسـة 
والسادسـةـ  .4

1 . املصباح)ُجنَّة األمان الواقية وَجنَّة اإليان الباقية( : 617 .
2 . الكايف4 : 74 باب ما يقال يف مستقبل شهر رمضان .

3 . اإلقبال1 : 78 .
4 . اإلقبال1: 104ـ 120 .
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ورواه الشيخ املجلّي1 كا تقّدم، هذا.

اختالف ألفاظ الدعاء:

وختتلـف ألفـاظ الدعـاء بـني روايـة وأخـرى، ويصـل االختـالف إىل زيـادة الفقـرة، 
فقـد زاد الكفعمـّي1 يف آخـره: وصـىّل اهلل عـىل سـّيدنا حمّمـد رسـوله خاتم النبّيـني وآله 

الطاهريـن.1

. وسأتناول مهّم االختالفات عند التعّرض لرشح فقرات الدعاءـ  إن شاء اهللـ 

إطاللة إمجالّية عىل الدعاء:

ابتـدأ الدعـاء بالثنـاء عـىل اهلل سـبحانه، وثنّـى بالتوّسـل بفضلـه ورضوانـه، وثّلـث 
بالصـالة عـىل النبـّي وآلـه )عليهـم صلواته(، وبعـد كّل تلكـم املمّهـدات لقبـول الدعاء 
رفـع طلـب التوفيـق والتيسـري حلّج بيـت اهلل بنحو  خـاّص، ثـم أردف ذلك بمهـّات من 
املسـائل مـن القتل يف سـبيل اهلل، واإلكـرام وعـدم اإلهانة، وجعل السـبيل مع الرسـول.

فقـد روى الكلينـّي1 يف الصحيح عن احلارث بن املغرية قال: سـمعت أبا عبد اهلل7 
يقـول: »إياكـم إذا أراد أحدكـم أن يسـأل مـن رّبه شـيئًا من حوائـج الدنيـا واآلخرة حتى 
يبـدأ بالثناء عـىل اهلل عّزوجّل واملدح له والصـالة عىل النبّي9، ثّم يسـأل اهلل حوائجه«.2

وروى يف الصحيـح أيضـًا عـن صفـوان اجلّال، عـن أيب عبـداهلل7 قـال: »كّل دعاء 
يدعـى اهلل عّزوجـّل بـه حمجـوب عن السـاء حتـى يصيّل عـىل حمّمـد وآل حمّمـد«.3 هذا.

و)دعـاء احلـّج( تثقيـف عمـيلٌّ بموجبـات إجابـة الدعـاء من الثنـاء عـىل اهلل والصالة 

1 . املصباح : 617 .
2 . الكايف2 : 484 باب الثناء قبل الدعاء ح1 .

3 . الكايف2 : 493 باب الصالة عىل النبّى حمّمد وأهل بيته: ح10 .
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عـىل النبـّي وآله بـني يـَدي الدعاء.

رشح الدعـاء: ورغـم وضـوح مضامني هـذا الدعاء بصـورة عاّمة، إالّ أنه مـن األمهّية 
بمـكان  التوّقف عنـد فقرات هـذا الدعاء؛ للخـروج بجملة من معارفـه وهداياته.

»اللهـم إّن بـك« فال حـول يل وال قـوة إالّ بك، فالعبد ال يملك لنفسـه نفعـًا وال رّضًا 
وال موتـًا وال حيـاًة وال نشـورًا، وهو موسـوم بالفقر، وال يسـتغني طرفَة عـني  عن عطاء 

اهلل ومـدده وفضله.

وبعـد هـذا الحاجـة إىل إضافـة كلمـة )أتوّسـل( كـا يف بعـض طبعـات الـكايف؛ فإّن 
املعنـى يسـتقيم بدوهنـا، عـىل أّن معنـى الفقرة مـع إضافتهـا خيتلـف جوهرّيًا عـن معناها 

بدوهنا.

»ومنـك أطلـب حاجتـي« ال من سـواك، فهو سـبحانه حـرًا املوئل لطلـب احلاجة، 
كيـف ال؟! وهـو الـرّب، ففـي الدعـاء اّلذي يقـرأ يف كّل يـوم من شـهر رمضـان: »اللهّم 
أنـت ريّب وأنـا عبـدك، وأحّق من سـأل العبُد ربُّه، ومل يسـأل العبـاد مثلك كرمـًا وجودًا«، 
هـذا. ومـن اخلطـأ يف قـراءة هـذا الدعـاء جعـل متعلَّق )منـك( نفـس متعلَّق )بـك(؛ فإّن 
املعنـى وإن كان صحيحـًا، إالّ أنـه معـه ال يبقـى معنى حمّصـالً لقوله: »أطلـب حاجتي«.

»ومـن طلـب حاجـًة )حاجته( إىل النـاس فـإّن ال أطلب حاجتـي إالّ منـك وحدك ال 

رشيـك لـك« وهـذا نحـو التـزام وميثـاق مـن العبـد مـع رّبه بـأن ال يمـّد كـّف الرضاعة 

واملسـألة إىل غـريه سـبحانه، وإن اتفـق أّن غـري هذا العبد سـأل غري رّبـه فأعطاه فـإّن هذا 
العبـد رغـم ذلـك مسـتغن  عّمـن سـوى اهلل، وهبـذا امليثـاق يسـتنزل ال حمالة مـا عند اهلل 

. نه سبحا

ويف احلقيقـة يكـون العبـد هبـذا عارفـًا برّبـه وبغناه وبغـريه وفقـره، و يا هلا مـن معرفة 
اسـتتبعت جريًا وسـلوكًا عملّيًا، ومل تعد حمض معرفٍة ال حمل هلا إالّ النفس دون السـلوك.

وقـد خطـر يف ذهنـي أّن سـؤايل إىل اهلل سـبحانه فيمنعنـيـ  وهـو ويّل اإلعطـاء واملنعـ  
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أحـبُّ إيّل من سـؤال غريه وإن أعطـاين، فكيف إذا جبهني باملنـع؟! وأخلق بمنعه وجهي، 
ورأى بـني عينـي ذّلة السـؤال واملنع. 

ويف دعاء عرفة املشـهور نسـبته إىل اإلمام احلسـني7: »إهلي إىل من تكلني؟ إىل قريب 
فيقطعنـي، أم إىل بعيد فيتجّهمني، أم إىل املسـتضِعفني يل وأنت ريّب ومليك أمري«؟!

»وأسـألك بفضلـك ورضوانـك« َقَسـٌم عظيـم عـىل اهلل العظيـم، وعزٌم عليـه بفضله 
ورضوانـه؛ ليناهلـا، وإذا مـا نـال طلبتـه فهـو مؤّش عـىل أهنا من فضلـه ورضوانـه، ال أن 
نيلـه هلـا من باب االسـتدراج واإلمـالء، ويف دعاٍء يقـرأ يف كّل يوم من أيام شـهر رمضان: 
»اللهـّم إيّن أسـألك من فضلك بأفضلـه، وكّل فضلك فاضل، اللهم إيّن أسـألك بفضلك 

كّله«.

ثـّم إّن نفس سـؤال اهلل بفضله هو سـؤالـ  بصـورٍة غري مباشةـ  هلل مـن فضله، والعبد 
َ ِمْن فَْضلِهِ(.1 لُوا اللَّ

َ
مدعوٌّ لذلك بقوله سـبحانه: )َو اْسـأ

»أن تصـيّل عـىل حمّمـد وأهل بيته« فكـا يكون العزم عـىل اهلل بفضله ورمحتـه ورضوانه 
موجبـًا مـن موجبات اسـتجابة الدعاء كذلـك الصالة عىل نبّيـه وآله:ـ هـي األخرىـ  
مـن موجباهتـا، كا مّرت اسـتفادته مـن مثل صحيحـة ابن املغـرية، بل الصالة عـىل النبي 
وآلـه ذريعـة ووسـيلة ُتبتغـى إىل اهلل، مثلـا أن نفس النبـّي وأهل بيتـه وسـائُل إىل اهلل، وقد 
قـال اهلل سـبحانه: )َو ابَْتُغـوا إَِلْـهِ الْوَِسـيلََة(،2 ومن الشـواهد عىل كون الصـالة عليهم 
ذريعـًة إىل اهلل ولنيـل مـا عنـدهـ  ما يف أحـد أدعية الصحيفة السـّجادّية: »وصـلِّ عىل حمّمد 

وآلـه صالًة تشـفع لنا يـوم القيمـة ويوم الفاقـة إليك«.

»وأن جتعـل يل يف عامي هذا إىل بيتك احلرام سـبيالً« فاملسـألةـ  التـي من أجل إنجاحها 
سـيق مـا سـيق من موجباتـهـ  هي التيسـري لزيارة البيـت احلرام يف هـذا العـام، وأن تكون 

1 . سورة النساء: 32.
2 . سورة املائدة: 35.
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الزيـارة عبـارة عن نسـك احلـّج، ولكنها ليسـت حّجـًة كيفا اتفقـت، بل »حّجـة مربورًة 
متقّبلـة زاكيـة تقـّر هبـا عيني وترفع هبـا درجتـي« إذن املسـألة حّجة خمصوصـة، فهي ذات 
خصائـص وامتيازات، وأول امتيازاهتـا كوهنا مرورة، وقد قيل يف معنـى احلّج املرور بأنه 
مـاال خيالطـه يشء مـن املآثـم، وقيل: هـو املقبـول املقاَبل بالـّر، وهـو الثـواب. وامتيازها 
اآلخـر كوهنـا متقّبلـة، فبعد كوهنا مـرورة ال مأثم معها فهـي ال حمالة متقّبلـة، ففي معترة 
أيب عبيـدة، عـن أيب جعفر7 قـال: كان أمرياملؤمنـني )صلوات اهلل عليه( يقـول: »ال يقّل 

عمـل مع تقـوى، وكيف يقـّل مـا ُيتقّبل«؟!1

ومـن امتيازاهتـا كوهنـا زاكيـة، والزاكي مـن العمل هـو ما نـا ثوابه، وكيـف ال تكون 
تلـك احلَّجة ناميـة الثـواب؟! وهي مـرورة متقّبلة.

وبامتيازات هذه احلّجة تقّر العني، وترتفع الدرجة عند اهلل.

من عطاءات احلّج:

»وترزقنـي أن أغـّض بـري، وأن أحفـظ فرجـي، وأن أكـّف هبا عن مجيـع حمارمك« 

فـإىل جانـب كـون احلـّج عبـادة يطلب العبـد ثواهبـا والزلفى مـن اهلل هبـاـ  ثّمـة عطاءات 

روحّيـة ومعنوّيـة، فمـن عطاءاتـه تقويـة الـوازع الدينـي، ويعـود احلـاّج بَحجتـه أكثـَر 

استمسـاكًا عـن أن تسـتزّله املعصية، وأشـدَّ ثباتـًا يف طريـق الطاعة ويف مواجهـة املعصية. 

وقـد لفـت الدعـاء نظرنـا إىل مقصـٍد أسـاس  للشـارع، ويـراد بفعـل احلـّج حتصيله، 

وهـو حفـظ الفـرج، ففـي صحيحـة زرارة عـن أيب جعفـر7 قـال: »مـا ُعبـد اهلل بـيء 

أفضـل مـن عّفِة بطـن  وفـرج«،2 إالّ أّن لعّفة الفـرج مفتاحًا، فا مل يسـتحصل املؤمن ذلك 
املفتـاح فـال يأمـن مـن أن يـرتّدى يف رذيلـة العهـر والسـفاح، واملفتـاح هو غـّض البر، 

1 . الكايف2 : 75 باب الطاعة والتقوى ح5 .
2 . الكايف 2 : 79، باب العّفة ح1 .
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فعـن أمري املؤمنـني7 أنـه قـال: »اللحـظ رائـد الفتـن«.1 ويف اخلـر: كان املسـيح7 
يقـول ألصحابـه: »... إياكـم والنظـرة؛ فإهّنا تـزرع يف قلـب صاحبها الشـهوة، وكفى هبا 
لصاحبهـا فتنـة«.2 ولـذا ابتدأ الدعـاء بسـؤاله ليتوّصـل إىل املقصد األسـاس، وهو حفظ 

الفـرج وعّفتـه، »وترزقنـي أن أغـّض بـري، وأن أحفـظ فرجي«.

وال يقـف عطـاء احلـّج يف حفـظ الفـرج بـل يثمـر الكفَّ عـن سـائر حمـارم اهلل، »وأن 
أكـّف هبـا عـن مجيـع حمارمك«.

»حتـى ال يكـون يشٌء آثـر عندي مـن طاعتك وخشـيتك والعمـل بام أحببـت والرتك 
ملـا كرهـت وهنيت عنـه« ويتعّدى عطـاء احلـّج متاركة املحـارم كمحض سـلوٍك إىل خلق 
ملـكات إيانيـة وخشـيٍة مـن اهلل بحيـث ال يؤثِـر العبد معهـا شـيئًاـ  كائنًا ما يكـونـ  عىل 

طاعـة اهلل فيا أَمـر وهنى.

تتميم:

وال يفوتنـي أن أعـرض بعـض مـا اتفق مـن العطاء اإلهلـي إلبراهيم خليـل اهلل7 يف 
ذهابـه وهجرتـه إىل اهلل، وهـو مـا قد يرشـد إىل أن نيـل بعض العطـاءات اجلليلـة مرهون 

باهلجـرة إىل اهلل سـبحانه، وأهنا ُتسـتحّق هبـذه اهلجرة.

قـد ذكـر اهلل هجـرة اخلليل7 يف آيتـني، ولفـت إىل عطاء هجرتـه، فـاألُوىل هي قوله 

نَاهُ  ْ اِلنَِي  ٭ فَبَشَّ سـبحانه: )َوقَاَل إِِنّ َذاهٌِب إَِلٰ َرِبّ َسـَيْهِديِن  ٭ رَِبّ َهْب ِل ِمَن الصَّ

بُِغـَاٍم َحلِيـٍم(.3 فهبة الغالم الصالح احلليمـ  وهو إسـاعيل7ـ  )نعـم هبته( إلبراهيم 
باإلضافـة إىل اهلدايـة اخلاّصة )سـيهدين( كانت عطـاًء من عطاءات ذهابـه إىل رّبه.

1 . غرر احلكم : 1047 .
2 . أمايل املفيد : 208 .

3 . سورة الصاّفات : 99 ـ 101 .
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ُه ُهـَو الَْعزِيـُز  واآليـة الثانيـة: هـي قولـه سـبحانه: )... َوقَـاَل إِّن ُمَهاِجـٌر إَِل َرّبِ إِنَـّ
اْلَِكيـُم  ٭ فَوََهبَْنـا َلُ إِْسـَحاَق َوَيْعُقـوَب وََجَعلَْنا ِف ُذّرِيَّتِـهِ انلُُّبوَّةَ َوالِْكَتـاَب َو آتَيَْناهُ 
نَْيـا...(.1 فجعل اهلل النبـوة والكتاب يف ذّرية إبراهيم7، ووهب له إسـحاق  ْجـَرهُ ِف ادلُّ

َ
أ

ويعقـوب8ـ  عـىل إثـر هجرتـه إىل اهلل، وهـو عطـاٌء مـن عطاءاهتا، هـذا. ويسـتفاد من 
تنـّوع العطـاء من هبة إسـاعيل مّرًة، وهبة إسـحاق ويعقوب وسـاللتها من األنبيـاء مّرًة 
أخـرىـ  أّن ذهـاب إبراهيـم املشـار إليـه يف اآليـة األوىل غري هجرته املشـار إليهـا يف اآلية 

الثانية.

»واجعـل ذلـك يف يـر  ويسـار  وعافيٍة ومـا أنعمت بـه عيّل« فـإّن اإلتيان باحلـّج وإن 
كان ال خيلـو مـن مشـّقة، إالّ أنـه قد يرتّتـب عليه مشـّقة مضاعفـة وَعنَت بالـغـ  فلريغب 
العبـد إىل اهلل يف جعـل حّجـه يف يـرس  وبـال مزيـد عنـاء ومعانـاة. كـا أّن حـّج البيـت مع 
يسـار  مـايلٍّ أمـٌر رائق جـّدًا، ال يبقـى معه الذهن مشـدودًا لغري نسـك احلـّج وأعاله، وال 

جيـد احلـاّج معـه حاجًة إىل مـن يرفده ويسـّدها.

وإذا مـا سـأل العبـد شـيئًا وإن كان مثـل عبـادة احلـّج فليسـأل اهلل أن يكـون لـه ذلك 
الـيء يف عافيـة؛ فإّنـه كـا ُيفتن العبـد عن دينـه بشـبابه أو غنـاه أو صّحته فقـد ُيفتن عنه 
بعمـل صالـح أو عبـادة، فتسـتخّفه هـذه العبـادة، وتسـلبه توازنـه، وُتفقده صوابـه؛ ولذا 
جـاء اخلطـاب مـن اهلل إىل نبّيـه الكريـم9ـ  ولئـال يأخذه ما يأخـذ غريه من نشـوة النر 
يْـَت انلَّاَس 

َ
ِ َو الَْفتْـُح  ٭ َو َرأ وخّفتـه وُسـْكرهـ  )جـاءه اخلطـاب(: )إَِذا َجـاَء نَـْرُ اللَّ

ُه َكَن تَوَّابـاً(.2  فَْواجـاً  ٭ فََسـبِّْح ِبَْمـِد َرّبِـَك َواْسـَتْغفِْرهُ إِنَـّ
َ
ِ أ يَْدُخلُـوَن ِف دِيـِن اللَّ

فاالسـتغفار يقود إىل العافيـة ويوّفرها.

واحلـّج مـع نعمـة اليسـار املـايل وحسـب ليس كاحلـّج والعبـد يرفـل يف نعمة اليسـار 

1 . سورة العنكبوت : 26 ـ 27 .
2 . سورة النر : 1 ـ 3 .
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ومـا سـواها من النعـم كاألمـن والصّحة، فلريغـب العبـد إىل اهلل سـبحانه يف جعل حّجه 
يف نَِعِمـه عليه.

»وأسـألك أن جتعـل وفـايت قتـالً يف سـبيلك حتـت رايـة نبّيـك مـع أوليائك« فـا أكرم 
الشـهادة وأجـّل خطـر القتل يف سـبيل اهلل، ويكفـي للتدليل عـىل ذلك قول اهلل سـبحانه: 
ْعَمالَُهـْم  ٭ َسـَيْهِديِهْم َوُيْصلِـُح بَالَُهـْم  ٭ 

َ
ِيـَن قُتِلـُوا ِف َسـبِيِل فَلَـْن يُِضـَلّ أ )... َوالَّ

َو يُْدِخلُُهـُم اْلَنَّـَة َعرََّفَهـا لَُهْم(.1 هـذا حال املقتول يف سـبيل اهلل بصـورة عاّمة، فكيف 
فيـا إذا كان القتـل يف سـبيل اهلل حتـت راية رسـول اهلل مـع أوليائه؟!

ونعـود لنقـول بـأّن وزان هـذه املسـألة مـع سـؤال احلـّج وزاُن سـؤال إبراهيـم7 
أن يصلـح اهلل لـه يف ذّرّيتـه وهـو ذاهـب ومهاجـر إىل رّبـه، فاحلـّج واهلجـرة إىل اهلل مظنّـة 
عطـاءات اهلل اجلليلـة، فيجمل باملؤمن أن يرفـع إىل اهلل وهو حاّج أو راغـٌب إىل اهلل يف فعل 
احلـّجـ  مثـل القتل يف سـبيل اهلل، وأن يقتل اهلل به أعدائه سـبحانه، إىل آخـر ما تضّمنه دعاء 

احلـّج من مسـائل عظيمـة وطلبـات عالية.

ثـّم قد ُيسـتفاد مـن آيتي ذهـاب وهجـرة إبرهيـم7 إرصاره فيها عـىل طلب صالح 
نَـاهُ بُِغـَاٍم َحلِيٍم(،  ْ الذّرّيـة، وقـد سـّجل القـرآن إجابـة دعائـه املتكـّرر بقولـه: )فَبَشَّ

يَّتِـهِ انلُُّبـَوةَ َوالِْكَتاَب(. وبقولـه: )َووََهبَْنـا َلُ إِْسـَحاَق َوَيْعُقـوَب وََجَعلَْنـا ِف ُذرِّ

»وأسـألك أن تقتل يب أعدائك وأعداء رسـولك« فإّن القتل يف سـبيل اهلل وإن كان ُمنى 
نفـوس العارفـني، فرتاهم يف مظاّن اإلجابة ال يفـرّتون من طلبه من اهلل، ولـو بمثل ما ورد 
فيـا ُيقـرأ مـن األدعيـة يف كّل ليلـة من شـهر رمضان: »وليلـَة القـدر  وحجَّ بيتِـك احلرام  
ـْق لنـا«ـ  )نعـم وإن كان القتل يف سـبيل ُمنـى نفوس العارفـني( إالّ  وقتـاًل يف سـبيِلك فوفِّ
أنـه قد يسـتفاد مـن مثل دعاء احلـّج أّن الشـارع ال جيعلـه غايًة مع بقـاء أعـداء اهلل وأعداء 
رسـوله، فلريغـب املؤمـن إىل اهلل يف أن يرزقه الشـهادة ولكـن بعد أن يمعـن يف قتل أعداء 

1 . سورة حمّمد: 4 ـ 6 .
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اهلل وأعداء رسـوله، ويطّهـر األرض منهم.

»وأسـألك أن تكرمنـي هبـوان َمـن شـئت مـن خلقـك« ولعّلـه كنايـة عـن سـؤال أن 
يكـون العبـد مسـتكمل الكرامة عنـداهلل، وحني جيـاب إىل ذلك فلـن يكـرم اهلل أحدًا عىل 
حسـاب كرامتـه، كـا هو منطـوق الفقـرة الالحقـة هلـذه الفقـرة: »وال هتنّي بكرامـة أحٍد 

أوليائك«. مـن 

»اللهـّم اجعـل يل مـع الرسـول سـبياًل« وهـذه املسـألة يف احلقيقـة هـي مسـألة الثبات 
الُِم  عـىل واليـة أوليـاء اهلل وأن خُيتـم للعبـد بخري، يقـول اهلل سـبحانه: )َوَيـوَْم َيَعـضُّ الظَّ
َْذُت َمَع الرَُّسـول  َسـبِيًا(.1 ويقـول سـبحانه: )قُْل َما  َعَ يََديْـهِ َيُقـوُل يَـا َلْتَـِى اتَّ
ْجـر  إاّل َمـْن َشـاَء أْن َيتَِّخـَذ إَِل َرّبِهِ َسـبِيًا(.2 وبضـّم قوله 

َ
لُُكْم َعلَيْـهِ ِمـْن أ

َ
ْسـأ

َ
أ

ْجـًرا إاِل الَْمـَودَّةَ ِف الُْقـْرَب...(.3ـ نسـتنتج أّن 
َ
لُُكْم َعلَيْـهِ أ

َ
ْسـأ

َ
سـبحانه: )... قُـْل ال أ

السـبيل يف اآليتـني السـابقتني هـي موّدة قربـى رسـول اهلل وأهل بيتـه، وكـا ورد يف دعاء 
الندبـة: »ثـّم جعلـت أجر حمّمـد )صلواتـك عليه والـه( موّدهتـم يف كتابك، فقلـت: )قُْل 
ْن َيتَِّخـَذ إَِل َرّبِهِ َسـبِيًا(، فكانوا هم 

َ
ْجـر  إاِّل َمـْن َشـاَء أ

َ
لُُكْم َعلَيْـهِ ِمـْن أ

َ
ْسـأ

َ
َمـا أ

السـبيل إليـك، واملسـلك إىل رضوانك«.

»حسـبي اهلل« وهـو مـن االنقطـاع إىل اهلل يف املسـألة، فيكفينـي هـو عـن كّل ما سـواه، 
وهـو حسـبي عـن املسـؤولني واملعطني.

»مـا شـاء اهلل« فـال يكـون إالّ ما شـاءه: إذ ال قـوة للعبـد وال حول لـه إالّ بـاهلل، فابتدأ 
الدعـاء بنفـي احلـول: »اللهـّم إيّن بـك«، وَخَتم بـه: »ما شـاء اهلل«. 

وزاد الكفعمّي1 يف آخره:

1 . سورة الفرقان : 27 .
2 . سورة الفرقان: 57.
3 . سورة الشورى:23.
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»وصـىّل اهلل عـىل سـّيدنا حمّمـد رسـوله خاتـم النبيـني وآلـه الطاهرين« وكا يسـتحّب 
الصـالة عليـه وآلـه قبـل املسـألة ـ تسـتحّب الصـالة عليـه وآلـه بعدهـا، وقـد ورد عـن 
أيب  عبـداهلل7 أنـه قال: »مـن كانت لـه إىل اهلل عّزوجّل حاجـٌة فليبدأ بالصـالة عىل حمّمد 
وآلـه، ثم يسـأل حاجتـه، ثم خيتم بالصـالة عىل حمّمـد وآل حمّمد؛ فـإّن اهلل عّز وجـّل أكرم 
مـن أن يقبـل الطرفـني ويـدع الوسـط؛ إذ كانت الصـالة عىل حمّمـد وآل حمّمـد ال حُتجب 

1 عنه«.

وعنـه7 قـال: »قـال رسـول اهلل9: الجتعلوين كقـدح الراكـب؛ فـإّن الراكب يمأل 
قدحـه فيرشبـه إذا شـاء، اجعلـوين يف أول الدعـاء ويف آخره ويف وسـطه«.2

واحلمد هلل أوالً وآِخرًا، وصىّل اهلل عىل نبّيه املصطفى وآله النجباء

*   *   *

1 . الكايف2: 493 باب الصالة عىل النبّي حمّمد وأهل بيته: ح16.
2 . الكايف2: 492 باب الصالة عىل النبّي حمّمد وأهل بيته: ح5.


