
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 الدعاء واإلجابة



  

 



 

 (2) سلسلة العطاء واحلرمان يف هنج البالغة

 

 واإلجابة الدعاء
 «عطي الدعاء مل حيرم اإلجابةأمن »

 

 

 تأليف

  حممد محزة اخلفاجي

21 



 

 
 
 



www.inahj.org

Email: Inahj.org@gmail.com

http://www.inahj.org/


 

 
 

 

 

 
 

 : مري املؤمننيقال أ
 

 َمْن أُْعطَِي أَرَْبعاً َلمْ يُْحَرْم أَرَْبعاً

َمْن أُْعطِيَ َالدُّعَاءَ َلمْ يُْحَرمِ َاْلِإَجاَبَة َوَمنْ 

َمْن أُْعطَِي يُْحَرمِ َالْقَُبوَل َوأُْعطِيَ اَلتَّْوبَةَ َلمْ 

َلمْ يُْحَرمِ َاْلَمغِْفَرةَ َوَمْن أُْعطَِي اَاِلسِْتْغفَارَ 

 اَلشُّْكرَ َلمْ يُْحَرمِ َالزَِّياَدَة
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 مقدمة املؤسسة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمددهلل ا ايددعل الددا ايلحلددان  احل  ددا     

بيدددهللض   دددمد يلالدددا ض ا اابددد    دددهلل   ددد ي   

  ايصدد و  اي دد ى  نددر تدد م    دد   مددهلل

 آي  ايحليالني ايحلاه يد.  نر 

  بلهلل..

فدد    ددد ايعا دديش ايدده مدد ن  اه مدداى     

  اي    تفكريض هد    ف  هلااإلن ا    ع ايقهللى 

ايلحلددان  احل  ددا   مليددر يددا ا تددال  ب دد  ن     

احلياتيددد   باملبدددا   ي ددد   تددد  ري اي ددد     

  بدد   انقيددا ض اة مندد   ددد ا تددالا     حلدداحملي

ايدده ت تددوض  ع ددش مدد ن   تفكددريض  هددع      
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 ق  ياتدد  ي جددامل  اتددالا  ايالقددان  يددهللافش  ددد 

 اي خصي   م  ن  ا ت ي   ا ا ما ي .

  د ه ا.

هدعض ايل فد         ن  نهم اهللنا ا  خري  ا 

هع با   هللي    نم  تعض اا صنر اا  ني  

ر  دمد   اي   تنم   هللا  ح ك  ق آند   مليد  

تن ددن  ايلحلددان »هددعض اي ن ددن  ايعتددع   بددد  

 ايددده امددد من   ندددر  الاحددد   « احل  دددا 

مندددد   ددددد اي ددددا ا مخ دددد   تف  دددد  اة 

 ألهمي  ايع دع  الن دا كدا  الضد   دمد      

ك ددا    دد قا  ن ددا بددعير نكددع  قددهلل  فق ددا   

 ي قهلليم  ا و  ل في  يهللى ايقا ئ ايك يم..

 
 

 اي يهلل ناليا احل ين

   يس   ت    نعى نهج ايال غ 



 

9 
 

 مقدمة الكتاب

 بسم هللا الرمحن الرحمي

احلمهلل ا  نر  دا ننلدمو  يد  اي دك   ندر      »

ا قددهللىو  ددد  مددعى نلددم    بدد  ددا نهلددمو  اي  ددان   

اب ددهللاهاو  تددالعء آ ن نتددهللاهاو  مح ددا   دد د   

حصدان  دهلل هاو  ند ى  دد      د اإل  ا هاو امَّ

 و(1)«نبهللها ن هللهاو  تفا    د ا   اك اجملازاو

 ايصدد و  اي دد ى  نددر ايدد   ايصددحلفر  مددهلل  

 ايحلاه يد.  نر آي  ايحليالني 

  بلهلل...

 ميلهدا   اي دك    اي عب   ا ت  فا  ايهلل ان م 

 ايلالدهلل  بدني   ايصدن   ايلالع يد     اتد   ناندر  مت ا

ِطنن َ  َمننن  » :اي دد ى  نيدد  اإل دداى  بدد و  قددعض   ُأع 

                                                            
للسام،  لحتجااء   سيدة نساء  للااءلنين يهي اء لمن خطبة  (1)

 .132  ص1   لهشيخ للطبرسي
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بَعا   َرم   لَم   أَر  بَعنا   ُُي  ن   يعاحدهللو   هدا    فد   نل  دد  و«أَر 

  نيد   اإل داى  دمد يد     األ بدش  ايلحلايا هعض يكا

 ينددددهللا    ددددمد نل مثا هدددداو اددددين اي دددد ى

  ينم دد  ف  اي عبدد و قالددعض  ين ا دد  اإلاابدد و

ايويدا و   اريدريا و     ين داك   ايدعنع و  غف ا 

 بددهلل ن  يكددع    ا  بددش ايلحلايددا  اي عفيدد  هلددعض 

بل اها احلقيقد  ايد ا    هداو نل بد  ان مد   ها      

 نيدد   اإل دداى  فددش  عانلهدداو فل ددهللها ي ددمد    

ا  دهللى احل  دا   دد مثا هداو     اي  ى ينمعفد  هلد  

 قهلل  د  ايكد ى  دد ايلحلدان  احل  دا    ا دون       

   هدعا ا دون يدهلل       واأل ض  د هدعض اي ن دن   

  عانلددد   آ ابددد  حب  دددا حدددعض ايدددهلل ان  مددد      

 مندد  ن ددع  ت لندد  بدد  انحل قددام  ددد قددعض ن ددري   

نَرِم » اي   ني  ني  اي د ى:  ِطنَ  اََعاَناَل لَنم  ُُي  َمنن  ُأع 
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َجابَةَ  ِ  حيداو  فايدهلل ان ث دا اي دعان اي  حد        و«اَْل 

 ينمدد   ني احلصددني احلصددد  هددع ايدد  دو ايفدد  

خدد وو  هددع تدد     اآل ايددهللنيا يكددا ض  ايددهللافش

هع   د نهم   ا ني ايهلل ان  األناليان  اي   نيو

أل  اا ن ا   ايالدددا ل  دددو  اددداو   مة اينجدددعن

 يديس  حداض  حدنيو   يي    كدا  ميلالا ض اي اع  

   همؤبددا يكددع    ددا  وفقدد    تددا   ايلر دد  

يددعو ايددهلل ان   ّ ال نو  م  ايدد ماي خددان كددهلل ا ه 

احلقيقيدد    يددهلل كها م   ددد تددع ، ح  تهدداو     

ثاند  قدعو ن      اد  م   كا    د ي ع قها حب د  

  ن  ددددان ايددددهلل ان - كددددع  ددددلفاو  ايلالددددهلل ي

صدد  بحلندد  ا مدداض  ا دد ض       -احلقيقدد  

  احل ا   اي نف   ا ع   ايلحلان... 
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فنددعا   ي اددش ايلالددهلل  ددد ايددهلل ان خدداي  اييددهلليد  

 دا  »و فلد نب   الهلل اا  ني  اي  ى قداض:  قحللا

نبدد ز  الددهلل يددهللض مة اا ايلويددو ا الددا  م  اتدد ضيا 

ح در علدا فيهدا     اا  و  ادا ن  ي  هدا صدف ام   

 ملا   ا نحدهللكم فد    ف  د ف ا       ا ي ان.

 .(2)«ي   يهللض ح ر ث ح  نر  اه    نت 

و كددا  حددهللي  ا حددعض ايددهلل ان    ددهلل  ددد ه ددا

 ي ت  خ ض هعا ايالض .ت  ا ا كما 

 

محمد حمزة الخفاجي

                                                            
  ) باااءن    2  ح471  ص2للكاااء ي  للشااايخ للكهي اااي    (2)

 من ديء لسجايب له(.
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 املسألة االوىل

 الدعاء لغًة واصطالحًا 

ن  متيا اي د ن مييدر بصدع     ) :ايهلل ان هع

  ع  ف نا ن  دعض   :تقعض و ك ى يكع    ر

 و نصدن    دا    و  انو نل نا ي     نال  مقالاي 

 .م  ن  ايعا  يا اان  بلهلل األيف همو 

و يدهللو  يم  ادعض  هلل  ينهلل ان   ايك ا  ايكد 

كنها تهلل   حدعض ايل در اين دعل اي قدهللىو ندعك       

 :  ها

 :النداء -1

 .ل نا ي    صض  ب و ن  ع  ف نام :يقاض

 :قاض تلاة
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  ِاَسناَلُو ََ ِاَسناَلَو  ََ أَب اَناَلُو   ََ ُ  أَب اَناَلَو  ا ََنع   ْ َ فَُقل  تََعنال

أََ ُفَسُك   ََ أََ ُفَساَا  ََ(1). 

 ...ن ا ل ونل

هلل ان  ع ش  د اي هللان  اي ي  لما كا قهلل 

 :قاض تلاة واآلخ 

 ي يَا ِعُق ِ ََِعال  ََكَثَِل اَّلذ ََ َمُع ِإَلذ ُداَال    .(2)ِبَما ََل يَس 

 :الطلب -2

 :قاض تلاة اض:   اضو نل  نال ويق

 ُ  ِإن  تَع ِلهَا ََ  .(3)ُمث قَََلٌ ِإََل مِح 

 .نل تحلن  ن  حيما   ها

 :ولالق - 3

 قاض تلاة:

 ِاُُه  إ َْ ُساَافََما ََكَن َدع   .(4)...ذ  َجاَلُُه  بَأ 

                                                            
 .61لآلية:   سورة لل ينرل  (1)

 .171لآلية:   سورة للبقرة (2)

 .18لآلية:   سورة  ءطر (3)

 .5لآلية   سورة لأليرلف (4)
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 اانهم ايلعا .نل قعهلم ممل 

 العبادة: -4

 :قاض تلاة

 ِمن  ُدََِِه ِإلَه ا َْ ُع  .(1)لَن  ََع 

 .نل نلالهلل

 :االستعانة – 5

 قاض تلاة:

 ِْا ُشهََعاَلُو  ِمن  ُدَن ُع اد   .(2)هللا ََ

 نل ات لي عا  ات  ي عا بهم  

 :احلث على الشيء - 6

 قاض تلاة:

  ِم  ْ ُت قَ  ْ اقَاَل َربِّ ِإِّنِّ َدَع ََنَار  ََ  .(3)لَي ًل  

 .نل ح   هم  نر  الا و اا تالضان 

                                                            
 .14لآلية   سورة للك ف (1)

 .23لآلية   سورة للبقرة (2)

 .5لآلية   سورة نوح (3)
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 :ةالنسب -7

 قاض تلاة: 

ُأَق َسط َْ م  ُه ُعُُْه  ِِلَََبِِئِ  .(1)اد 

 .نل ان العهم  ا و هم

 :السؤال - 8

 :قاض تلاة 

 َذك ُ  لَاَا َرب ْا اد   .(2)قَالُ

 ي . تانل 

 ن  األ نر  د  ايهلل ان   ا صحل  : 

 و نر اه  اري ع   ا ت كان  :األ نر

 و ن  ايل اي      :   ان ايلالهلل  ب  اا ا ي 

 .(3)( ات مهللا ض مياض ايلعن 

**** 

  

                                                            
 .5لآلية   سورة لألتزلن (1)

 68لآلية   سورة للبقرة (2)

 .109مركز للرسءلة  ص  ثءرهآللديء  تقيقجه آدلبه  (3)



 

15 
 

 

 

 

 املسألة الثانية

الحث على الدعاء يف الكتاب 

 ة املطهرةوالسّن

  ايحلهدد و يقددهلل صدد   ايقدد آ  ايكدد يم  اي دد ّ 

ب صدد حيا  كدد ريو ملدد  ايدد   ني  نددر ايددهلل ان     

ايهلل ان   ا حيما  د   ا ني  د مد نها  ألهمي  

ايل  ج باي  د حنع اي كا دا ايد ا   دد خنق د و     

  دد  كد ري  فنعا       نيا اي لا و   ايهللا يدو

ن قدددا    ب خصدددي  اي  ايدددا  ملددد  ايددد   ني 

  ت   ايصا هللو بايق آ        رال ينهلل انو  قهلل

اة غريهدددددا  دددددد  ..ايلالدددددا و   دددددم ايددددد  دو

 اي عصيفا 
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 على الدعاء يف القرآن الكريم: احلث  -أ

 قاض تلاة:

 ََ َْ ن ِإَذا َسَأََلَ ِعَباِدي َعِّنِّ فَِإِّنِّ قَرِيٌب ُأِجيُب َدع  ََ

ا ِ ِإَذا َداَانِ   .(1)اعذ

 :تلاة ضا ق

 نننَن ِ ب  َّلَنننُك  ِإنذ اَّلذ ِِ ننن َ ُعنننِِّْن أَس  قَننناَل َرمَنننُكُ اد  ََ

ََن َعن  ِعَباَدِِت  ِِبُ َ َداِخرِ نَ يَس  َك  ُخلَُْن ََجََّنذ  . (2)َسَيع 

 :تلاة ضا ق

   نَب ال ُمع  َنِع َن ذنُه ََل ُُيِ يَة  ِإَ ُخف  ََ ْا َرمذُك  تَََضَا ا  ُع اد 

ا  َطَمع  ََ ف ا   ْ ُعُْه َخ اد  ََ ا  ًَلِِحَ َع ِإص  ِض بَع  َر  َا ِِف اْل  ِسُع ََل تُف  ََ

ِ قَرِيٌب ِمَن  ََت اَّللذ ِسِايَ ِإنذ َرمح   .(3)ال ُمح 

 تلاة: ضاق 

 َْا لَاَا َخاِشِعي ُ ََكَ ََ َرَهب ا  ََ ََْاَا َرغَب ا  ُع يَع  ََ(4). 

                                                            
 186لآلية   سورة للبقرة (1)

 .60لآلية   سورة غء ر (2)

 .56 - 55لآلية   سورة لأليرلف (3)

 .90لآلية   سورة لألنبيء  (4)



 

17 
 

 :قاض تلاة 

 ننننِرَه َ  ْ لَنننن ََ ِلِ ننننَي َنُ اعِّ ننننَن  َ ُمص  ْا اَّللذ ُع فَنننناد 

 .(1)اَّل ََكِفُرَنَ 

بعضضم  ضضا مند  ضضد االيفاديضضث يف احلضضث علضضى   -ب 

 :  الدعاء

: يد  قداض   نيد   آ  د ايد   صدنر اا   -1

ْا إليننه ِف إ» َا إنن ْاوكجل  ْا إَل هللا ِف حنن ملامتننكجل فزعنن

َادعْهجل ف ْا إليه  َمنا منن  جلاعاال مخ العبنادَ ن  إَتَضع

منننمن يننععْ هللا إَل اسنن  إابجل فإمننا أن يعإنن  ن ِف 

جل َإمنا أن  كفنر عانه منن  اعَياجل أَ ينجل ن ِف اِلخنَر

ْبه بقعر ما دااجل ما مل يع  مبأمث  .(2)«ذَ

 :قدداض  نيد  اي د ى  ن دري ايدد   ني   دد  -2

ْا» َعقَةِ  ِإميَانَُك   ُسُْس ْا َِبل ذ ُا اَّلَُك   ََح ِّ َْ ََكَِ  أَم  ْا َِبلزذ فَُعن  َاد 

اجَ  َْ  .(3)«َِبَعاَالِ  ال َبًَللِ  أَم 

                                                            
 .14لآلية   سورة غء ر (1)

 .302  ص90بحءر لحنولر  للناهسي    (2)

 .532  ص146  تكنة 4ن ج للبمغة  محند يبده    (3)
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نند     نيد  اي د ى    ايكدامم  اإل داى   د-3

 :قاض

َال» َّلنلك دال  :فقنال ؟فس إل عن ذَل جلَّللك دال د

 .داالجل فإذا أهلم املنري  اعانال فقنع أذن هللا ِف شنفا ه

َ ل دنع  صن   -َقال أفضل اعاال ال ًلَ ان  دنع 

ْان مث اعاننال لافسننك فنن   -هللا النن م  مث اعاننال لوخنن

َأقننرب مننا  كننْن العبننع مننن هللا سنن ب اَه إذا  جلأحببننت

عنز ن هللا ْل جلَقال اعاال أفضل من قرالَ القر ن .جسع

 .(2)«(1)قل ما يعبأ مك ريب لَْل دااؤو :َجل يقْل

 :قاض  ني  اي  ى ايصا ، اإل اى د -4

َتعنناَل ب ي نن» ة صننادقة إن العبننع إذا داننا هللا تبننارىل 

 .(3)«َقلب خملص اس  ِيب ن

 ددد نبدد  احل ددد اي  ددا  نيدد  اي دد ى  -5

 قاض:

 َاليك جلمن اعاال فإَه من هللا مبَكن َل متل  »

                                                            
 .77لآلية   سورة للفرقء  (1)

 .389ص  مكءر، لحخمق  للشيخ للطبرسي (2)

 .242لحخجصءص  للشيخ للنفيد  ص (3)



 

19 
 

 .(1)«...احلًلل َصَل الرمحَبل ِب َطلب 

 د نب  مل  د   حهللي  د قداض: قند :     -6

 يا  تعض اا فما كان  صضف مب اهيم؟ 

 :ي   تنمصنر اا  ني   آ قاض

ر إِّن مل » َكَت أمثاَل لكها: أهيا املن  املبن   املونَر

َّلكن  بعث نك لن د   أبعثك ل ِمع اعَيا بعضها ا  بع جل 

ْمجل ف َْ املظل ها َإن َكَنت منن َكفنرجل أرد  ِّن َل إعِّن دع

 جلمل  كننن مولننَْب أن تكننْن ن سننااات َانن  العاقننل مننا

سااة ياايج ف ا ربهجل َسااة ُياسب ف ا َفسهجل َسااة 

ي فكر ف ا صاع هللا إليهجل َسنااة للنْ ف نا ننس َفسنه 

من احلنًللجل فنإن هناه السنااة عنْن لن   السناااتجل 

َتفريغ لها  .(2) «َاس  ِامم للقلْبجل 

 : ني  اي  ى ن ري اي   ني ضقا -7

ذننه» َُ َسننااَاتا فََسننااٌَة يُاَننايِج ِف َننا َرب ِمِن َلَننًَل  جلِلل ُمننن 

ِِتَنا ِِف  جلََسااٌَة  َُرَم َمَعاَشه َ ََّلذ َبَي  َ ََف ِسه  ََسااٌَة ُلَِّلِّ بَي 

                                                            
  32)  1  ح84  ص7للحاار للاااءمهي     وسااء ا للشااياة  (1)

 بءن لسجحبءن ممزمة للدليي لهصبر وطيب للنكسب (

 .4  ح97  ص16   للحر للاءمهي  وسء ا للشياة (2)
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ُملُ  َل َََي  َلَي َس ِلل َعاِقنِل أَن   َُكنَْن َشاِخ نا  ِإَلذ ِِف  جلَما َُيِ

َا  َا ِِف َمَعنادا  جلَلًََل َْ ن َ  ُخط  ةا ِلَمَعاشا أَ ِ  جلَمَرمذ َا ِِف غَنر  َ  ََّلذ أَ

ما   .(1)«ُمَحرذ

 قاض: ايكامم   ني  اي  ى اإل اى د -8

َا ِف أن  كْن زمنانك أربنع سناااتإ» سنااة  :جهتع

ة ملعنننا َ َسننناا جلَسنننااة ْلمنننر املعننناش جلملااجننناَ هللا

َالثقات اَّل ن يعر  اْل ْان  ْمك َلل ْن َّلك ِف خ ْنك عي ف

 .(2)«اتك ِف غر حمرما لل  َسااة ختلْن ف  جلالباطن

**** 

  

                                                            
 .584ص  388  للحكنة هن ج للبمغة  محند يبد (1)

 .18  ح321  ص75بحءر لحنولر  للناهسي    (2)
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 املسألة الثالثة

 شروط استجابة الدعاء

ن  ت دعف   عد    ام    م   ت جاب  ايهلل ان

 :   ها وؤضينهللا   يك  ي  جا    ا

 سبحانه عرفة اهلل  :أماًل

 بيدهلل ن  كدا مد ن    ي ديقد ايدهللا       ب ملير 

  اا تددالضان  يلحلدد   ث ددش    ن و ددو  اددا  اا

 تددالضان  حلكمدد  ت اددش ي فلدد  ايلالددا و أل  اا   

يعادع    اإلااب  يصدنض  ايلالدهلل   اا قهلل ي تلاة 

جي  يد و فقدهلل ادان       ف هللو    نال   ف  ي د  

  حددهللي    اددا يقددعض اا  ددو  تددا ا اي دديل 
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 :قهللت 

َأمنعك لعلم  مبا»  .(1)«يافعك  اي من  دمجل تسألِّن 

 :قاض تلاة

  ُِ تَنز  ََ َ َمن  تََشاُل  ِِت ال ُم   ِ تُن  ذهُمذ َماَِلَ ال ُم   ُقِل الل

تُنِاَل َمنن  تََشناُل ِبَينِعىَل  ََ تُِعَز َمن  تََشاُل  ََ ن  تََشاُل  َ ِممذ ال ُم  

ذَك اََ   ُ ِإَ لا قَِع رٌ ال َصر   .(2)ُُكِّ ََش 

صنر اا  نيد   آيد : قداض    قاض  تعض اا  

 :اا  و  اا

َأَفننع اسنن  ِبت » َهننْ يعننو أِّن أا  مننن سننألِّن 

 .(3)«ن

 :يصددا ،  نيدد  اي دد ىيإل دداى ا قدداض قددعى 

:  نيدد  اي دد ىقدداض ف ونددهلل ع فدد  ي دد جا  ي ددا

َْه»  .(4)«ْلنك تععْن من َل تعرف

                                                            
 .12  ح60  ص7   ةوسء ا للشيا (1)

 .26لآلية   سورة لل ينرل  (2)

 .3  ح53  ص2   وسء ا للشياة (3)

 .7  ح289للجوتيد  للشيخ للصدوق  ص (4)



 

23 
 

 يفضون القلب :ثانيًا

م   ددد نهددم مدد  ا اتدد جاب  ايددهلل ان بلددهلل    

ايل ف  هدع ح دع  ايقند و بد   يكدع  ايدهللا         

فلندر ايدهللا      و  عاها اة اا تدالضان   تلداة  

اا  قنالدد  تدداض  ددد ملكدد ض فيكددع      ن    يددهلل ع

 بن ان   قنال     عض  د اا.  اؤض 

 اا  ني  اي  ى قاض: د نب   الهلل 

حاجتننننك  قبننننل بقلبننننك َ ننننن  أإذا دعننننْت ف»

 .(1)«َبلباب

لدد  ف وقالاض بايقند  اإلهع   نصا ايهلل ان ف 

مسلدد  نبددا  الددهلل اا  :تددنيما  بددد  مدد   قدداض 

 يقعض:  ني  اي  ى

َجل َل»   يس  ِيب داال بظهر قلبإن هللا عز 

 . (2)«ساه فإذا دعْت فأقبل بقلبك مث استيقن َبْلجابة

                                                            
 .2  ح52  ص7   وسء ا للشياة (1)

 .1  ح473  ص2   للكء ي (2)
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ض قدا   د نبد   الدهلل اا  نيد  اي د ى قداض:      

 صنعا  اا  ني :ن ري اي   ني 

َجل داال قلب َله»  .(1)«َل يقبل هللا عز 

 هلي: الوفاء بالعهد اإلثالثا

 قاض تلاة: 

َهُبْنِ » َي فَننار  ِإايذ ََ ِِ ِبَعه ننِعُو   ْا ِبَعه ننِعي ُأَ فُنن  َ أَ ََ»(2) .

حقعقد  ا فد      ِ بلهدهلل اا  ت يد   ِ عفمد ت ي

تدد ا فقددهلل  و    ددانضي  ي دد جني عقددش  ددد اا 

ب   تلدداة ايدد   ني  ددد قعيدد ن ددري  ِِ نن َ ُعننِِّْن أَس  اد 

 و فما باي ا نهلل ع ف  عا ؟ قاض:َّلَُك  

ْمك خاَت بامثن خ الإ» َلها:ن قل  :أ

َا حقه  ام أَجب اليك جلك عرفمت هللان  إ مفا  جلفو تند

 :َالثاَية جلغات عاك معرفتك شيئاأ

                                                            
 .2  ح473  ص2للكء ي    (1)

 . 40لآلية  ة سورة للبقر (2)
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َأمنمت  يع نهمث خنالفمت سن    جلنك  منمت مرسْنإ  جلته 

 :َالثالثة ؟ميانكإفأ ن مثَر 

ْا بنه جلنك قرأمت   ابه املزل اليكإ  :َقلنمت جلفنو تعملن

َأطعاا  :َالرابعة جلمث خالفمت جلمسعاا 

َقنت  جلنك ختافْن من الانارإأنك قلمت  َأَنمت ِف ُك 

ْفك جلتقعمْن إَّل ا مبعاصيك  :َاخلامسة ؟فأ ن خ

قنت َأَنمت ِف ُك َ  جلنك ترغبْن ِف ا انةإنك قلمت إ

 :َالسادسة ؟فأ ن رغب ك ف ا جلتفعلْن ما يبااعو مهنا

ا ال ا جلانك ألكمت َعمة املَْل  :َالسابعة جلَمل تشكَر

ََ الشنننن يطان ن  إ  ن  إ :َقننننال جلهللا امننننرو بعننننعا

َ  ُك َّلَ  انَ يطَ الشذ  َ   َهُ اُ فاخت ِ   اع  جلفعناد وْه بنًل قنْل جلااع

 :َالثامنة جلََاليوْه بًل خمالفة

ْنكنك جعلمت إ ْمك  جلعينْب الانان َ نب عين َعين

ْمْن منن أَنمت أحنق   جلَرال  هْرو ْم مننه تل فنأي  جلَبللن

ْابه َطرقنه ؟داال يس  إاب َّلك مع هاا  جلَقع سعدمت أب

ْا هللانفات   ْا أعامَّلك جلق ْا رسائنرو جلَأصلح ا جلَأخل   َأمنَر

ِ ْا عننن املاكننر جلَبملعننَر  فيسنن  ِيب هللا َّلنننك جلَاَننن

 .(1)«داالو

                                                            
مساااجدرل للوساااء ا   ميااارزل تساااين لل اااور  للطبرساااي   (1)

 .269 - 268  ص5 
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 الرابعةاملسألة 

 موانع استجابة الدعاء

قدددهلل ي ددد ض تدددا ا م  ميدددش اي ددد  ا قدددهلل  

   ؟ف    ت ي  ج    ااتع

 دد   امك ريم  ه اير  :ف قعض    ا ا عا 

  نغنالهددا ايعانددش ايدده مت ددش اتدد جاب  ايددهلل ان    

 وايلالهلل نف  و ف   اا اعا  كد يم   ال اييكع  

و لحل  حلكم   ث ش حلكم و كما    آنفامي يكد 

 :  د هعض ايعانش

 الذنوب :أماًل

اينهم اغف  يد  ايدعنع    »فف    ان كميا: 

 .«ايه ملالس ايهلل ان

 : ري اي   ني  ني  اي  ىأل د   ان   
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ْذ » َأعن ْذ بك من ذَب ُيبط العمنلجل  اللهم إِّن أع

ْذ بنك منن ذَنب ميانع  جلبك من ذَنب يعِنل الناقم َأعن

 (1)«اعاال

 :ايصا ،  ني  اي  ى اإل اى قاض 

إن العبننع يسننأل هللا احلاجننة فيكننْن مننن شننأَه »

َقننت بطننيجل فينناَب  قضنناؤها إَل أجننل قريننبجل أَ إَل 

العبع ذَبا فيقْل هللا تبارىل تعاَل للم : َل تق  حاجتنه 

َاس  ْجب احلرمان  َاحرمه إايهاجل فإَه تعرض لسخط جل 

 . (2)«مِّن

 اي دد ى:  نيدد  ايلابددهلليد زيددد اإل دداى  قدداض

ْل الاية :َاَّلَْب اليت ترد اعاال»  جلَخبن  الين َر جلس

ْات  جلَتننرىل ال  ننع  َبْلجابننة جلَالافننا  َتننأخر ال ننل

َقاِتنا ضات حىت تاهب أ َتنرىل ال قنرب إَل هللا  جلاملفَر

َال عقة َجل َبلِب  َالفحن  ِف  جلعز  َاسن  عامل البناال 

 .(3)«القْل

                                                            
 .7  ح382ص  88   للناهسي  بحءر لألنولر (1)

 .13  ح302  ص15   وسء ا للشياة (2)

 .271ص   للشيخ للصدوق  ماءني لألخبءر (3)
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 أكل احلرام :ثانيًا

 هلل ا   قعل ب   نمهللض  ا نال   ني  اينضم 

 نر نكا احل اى ح در ىدر    ملير   هلل  د ا  ا  

 و    اتد جاب    ا د    ف صالح  انلدام  و     ق 

 ف  احلهللي  ايقهللت :ف

َْ  ُك احلرام» َْ إَل دع  .(1)«َل ُيِب عِّن دع

 صدنر اا قداض ي تدعض اا     ا م    ل ن  

  نحددد  ن : يدددا  تدددعض اا آيددد   تدددنم نيددد  

  آيدد  صددنر اا  نيدد  فقدداض  وي دد جا    ددا   

 : تنم

 .(2)«ََل تعخل بطاك احلرام جلهر مألككط »

 :قاض   د نب   الهلل اا  ني  اي  ى 

                                                            
 .4 ح145ص  7   شياةوسء ا لل (1)

باااءن و اااون   67.) 5  ح145  ص5  وساااء ا للشاااياة (2)

 ترل للدليي لهذنون ول ج ءبه لهنحرمءت(
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ْتننننه» فليطننننب  جلمننننن رسه أن تسنننن  إاب ن دع

 .(1)«مكس به

 قطيعة الريفم ثالثًا:

اا  دو  ادا    قحليل  اي حم خمايفد  أل د    م 

لدددد فو ايددهلل ان   تدد جاب   اميددعير كاندد   انلددد  

 ن  قاض:ن تعض اا صنر اا  ني   آي  

 .(2)«قطيعة الرمح حتِب اعاال»

 : قاض صنر اا  ني   آي   تنم

َْجل لنيس ف نا » ما من مننمن دانا هللا سن ب اَه دعن

قطيعنننة رمح ََل إمثجل إَل أعطننناه هللا  نننا أحنننع خ نننال 

ْتهجل َإما أن يعخر نجل َإمنا أن  :َلًلَ إما أن يعِل دع

                                                            
  7وساااااء ا للشاااااياة ) لل للبياااااا، ( للحااااار للاااااااءمهي    (1)

 بءن طهب للحمل (  32. )2 ح84ص

  15مسجدرل للوسء ا  ميرزل تسين نور  للطبرسي    (2)

 .185ص
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ْل مثلهننا ْا .يننعفع عاننه مننن السنن إذن  جلاي رسننْل هللا :قننال

 .(1)«أ رثَا :قال ؟نكرث

 الظلم :نابعًا

م   ددد اي ددا   ددد ي ددكع اة اا منددم  ددد   

منم   هع مات ي دريضو فكيدف ي ادع اتد جاب      

 املا  قددددش  نيدددد   ا دددد   ددددد ي دددد قالح اي نددددم  

نبد   الدهلل   لدد  ف و ندر غدريض   املا  قدش   ي  ض   

 :قاض اا  و  اا :قاض اا  ني  اي  ى

َجًليل» ْم دااِّن ِف  جلَعزِت  َْ مظل َل أجيب دع

 .(2)«مظلمة  لمها َْلحع عاعه مثل ت  املظلمة

**** 

                                                            
 .8  ح27  ص7  وسء ا للشياة  للحر للاءمهي  (1)

بااءن و ااون تاارل   1  ح146  ص7وسااء ا للشااياة    (2)

 للدليي لهظهم ورده للنظءلم (
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 املسألة الخامسة

 آداب الدعاء

خاص  ي  ض د ينهللا   ن   ام  ينهلل ان آ اب

  مد   و بداي    اة  ي اللها قالا اي د    بايدهلل ان  

كد   ي ايَ عا  اييد   دد اهد و   دد اهد  نخد ى      

حلف ايهللا   مثا  ايهلل ان اي اعو    و  هاه دا  يق

  :نعك  بلض هعض اآل ا 

 الطهانة :أماًل

َ  ِإنذ قددداض تلددداة:   نننبَ  اَّللذ اِبيَ  ُُيِ ْذ نننبَ  ال ذننن ُُيِ ََ 

 .(1)ال ُم ََطهِّرِ نَ 

                                                            
 .222آية   سورة للبقرة (1)
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 :ضقا احل د  ني  اي  ى اإل اى  د 

َقنع خن    اي امن  دم من» َبيننك مث    ربنك بيننه 

َ نت بني يعينه َمل  مىت شئت أن تعخل إلينه تْضنأت 

ْمننك  ْاَب تشننكْ إليننه   َبينننه  نناَب ََل بنن َيعننل بينننك 

َتسنننن  عياه انننن   ْاوننننك  َتطلننننب منننننه ح َفاقتننننك 

 .(1)«أمْرىل

 استقبال القبلة :ثانيًا

 :د نب   الهللاا  ني  اي  ى قاض  ل  

َ ن أ رث ما َيلس اليَكن رسْل هللا ص  هللا » ه 

 .(2)«جتاه القبَل

 :قاض اي  ى  ني   ن  بد  مهلل   د

 إن َل بَْجه الرمحن اس  قبل القبَل اس  قبل إذا»

 .(3)(غره

                                                            
 .77ص للحسن بن محند للديهني  إرشءد للقهون  (1)

   بءن للاهوس.4  ح661  ص2 للكء ي  (2)

  بءن كرلهة لحلجفاءت 4  ح289  ص7وسء ا للشياة    (3)

 للصمة. لليسير  ي



 

33 
 

 :البسملة :ثالثًا

 : تعض اا صنر اا  ني   آي  قاض

  .(1)«بسم هللا الرمحن الرحمي :َل  رد داال أَن»

      صنر اا  ني   آي :

)بسننم هللا الننرمحن  :حَزننه أمننر ي عاطنناه فقننال مننن»

َيقبنل بقلبنه إلينه مل يافنك منن  َهنْ خملنص و  الرحمي( 

ْح حاجتنه ِف اعَينا جلإحعى اَلاتي َإمنا يعنع ن  جلإمنا بلن

َيننعخر ن عيننه َأبقنن   جلعاننع ربننه  َمننا عاننع هللا خننر 

 .(2)«للمنمني

  :الثناء على اهلل عز مجل :نابعًا

  ني  اي  ى: ن ري اي   ني قاض

 َسببا جلحا َّلكرهامحلع و اَّلي جعل امحلع مفتا»

                                                            
 .5  ح304  ص 5   مسجدرل للوسء ا (1)

  بااااءن لسااااجحبءن 1  ح169  ص7   وسااااء ا للشااااياة (2)

 للديء  بءلبسنهة.
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 .(1)«للمزيع من فض 

اا   الدهلل   د  مهلل بد   نم قاض: قاض نبدع  

ن ري اي   ني صنعا   ني  اي  ى: م    ك ا  

 اا  ني :

َجل  جلإن املعحة قبل املسأةل» فإذا دعْت هللا عز 

نن قننال: تقننْل: م اي مننن هننْ  ؟عهم ننأعهجل قلننت: كينن  مفإ 

أقرب إيل من حبل الْريعجل اي فعاَل ملا  ريعجل اي من ُيْل 

َقلبنهجل اي منن هنْ َبملاظنر ايان  اي منن هنْ  بي املرل 

 .(2)«ليس َكث  َشل

 ل حممد:آالصالة على حممد م :خا سا

  نّندد  ل  ددد ايدد   صددنر اا  نيدد   آيدد     

 قاض:

َبي السامل »    اب حىت ي ما من داال إَل بينه 

َ ل دع  جلَإذا فعل ذَل اخنر  احلإاب جلا  دع 

                                                            
 .247  ص156  للخطبة هن ج للبمغة  محند يبد (1)

   بءن للث ء  قبا للديء .للكء ي (2)
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 .(1)«َإذا مل يفعل ذَل مل  رفع اعاال جلفعخل اعاال

 :نب   الهلل اا  ني  اي  ى قاض  د 

َ ل » َل  زال اعاال حمَِْب حىت ي نِّل ان  دنع 

 . (2)«دع

       ني  اي  ى قاض:

َجننل حاجننة » فليبننعأ مننن َكَننت ن إَل هللا عننز 

َ ن مث لنننمت  جلمث يسنننأل حاجتنننه جلَبل نننًلَ اننن  دنننع 

َ ل دع َجل أكرم من  جلَبل ًلَ ا  دع  فإن هللا عز 

َينع  الْسنط إذا َكَنت ال نًلَ ان   أن يقبل الطرفي 

َ ل دع َل حتِب عاه  .(3)«دع 

 :التعميم بالدعاء :سادسا

فمددد  وايهمدد    ايددهلل ان   ا  هددع  ددد اآل 

                                                            
 .64  ص91   بحءر لألنولر (1)

محناااد   باااءن للصااامة يهااا  1  ح498ص  2   للكاااء ي (2)

 ل محند. و

  بءن للصامة يها  لل باي 17  ح494للنصدر نفسه  ص (3)

 ها بيجه. و
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حددعا ج اي ددا  ق ددر اا يدد    نحدد  ن  تق ددر  

 .ج  اعح

اي د ى   قعيد  تالدا ك      نيد    د نب  الف 

 : تلاة

  َزِيُعُُه ََ اِلَ اِت  ْا ال ذ لُ ََعِ ََ ْا  ِ َن َ َمنُ يُب اَّلذ ِِ يَس  َ ََ

نِ ِ  ِمن  فَض 
هنْ املننمن ينععْ ْلخينه بظهنر »: قداض  (1)

َيقنْل هللا العز نز ا بنار :الويب فيقْل ن املن   : مني 

َقع أعطيت ما سألت نبك إايه  . (2)«ََل مثلام سألت 

 : ني  اي  ى قاض     

َأرس  إجابة داال املرل ْلخينه بظهنر »  َْ أَشك دع

 .(3)«الويب

                                                            
 .26سورة للشورى: لآلية  (1)

  باءن للاديء  3  ح507  ص2للكء ي  للشيخ للكهي اي    (2)

 لإلخول  بظ ر للغيب.

 .1للنصدر نفسه  ح (3)
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 :نفع اليد عند الدعاء :سابعًا

 تدد ن  ايونددهللي اددان   ك ددا  اي عحيددهلل  ددد ا

فما ايف ، بني ن    :ايصا ،  ني  اي  ى  اىإلي

ت فلددعا نيددهلليكم مة اي ددمان  بددني ن   ف ددعها   

 :قدداض نبددع  الددهلل اا  نيدد  اي دد ى  ؟حنددع األ  

ْال» َقعرته س َجنل  جلذَل ِف المه َإحاط ه  َّلكنه عنز 

َعباده مرفع أيعهيم إَل السامل حنْ العرش ْلَه  َلياله  أمر أ

َاْلخبنار عنن  جلجع  مععن الرز  فثبتنا ما َلبته القنر ن 

َ ن حي قال ْا أينع ك إَل  :الرسْل ص  هللا اليه  ارفع

َجل  .(1)«َهاا َيمع اليه فر  اْلمة لكها جلهللا عز 

**** 

  

                                                            
 .1  ح248صللجوتيد  للشيخ للصدوق   (1)
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 املسألة السادسة

 مور عامة حول الدعاءأ

ن  ل     هدعض اي د ي  بلدض ا حا يد      

بايددهلل انو ايدده نمددا   اة ن ددع  مدد ر ت لندد     

ي خدع ب دا اة فهدم     فكا حهللي  حيك  ي دا  ل در  

تلددم ايفا ددهللو نع  هددا  نددر   ألاددا ن   ون تددش

 :مكا نقاا

  :املربم البالء الدعاء يدفع -1

  ني  اي  ى: اي   ني ن ري قاض

ُِل  ِِ » ْ  أَنذ الاذاَن ِحَي تَز  َ ُمُ َل َتَُزَُل َعهن   ُم الاِّقَُم 
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م  ِبِ ع  ا ِمن   ِ ْا ِإََل َر ِّ م  الاَِّعُمجل فَزُِع ِ ِْ َن ِمن  ُقلُ ََ م  َ  جلَِيذاِِتِ

لََح لَهُم  ُُكذ فَاِسعا  َأَص  م  ُُكذ َشاِردا  ِ  .(1)«لََردذ اَلَ  

نبددا مسلدد   : ددد  الددهلل اا بددد تدد ا  قدداض 

 : الهلل اا  ني  اي  ى يقعض

فنأ رث منن  جلاعاال  رد القضال بعنع منا امنرم إمرامنا»

اعاال فإَه مفتاح ُك رمحة َجناح ُك حاجة ََل ياال منا 

َجل إَل َبعاال َإَه ليس َبب  كرث قرانه  عاع هللا عز 

 .(2)«إَل يْشك أن يفتح ل احبه

 :الدعاء يف الشدة مالرخاء -2

 نيد  اي د ى ي ادا تد ي       ن ري اي   ني قاض

 :ن  يل  

ننن   تَُكننن   َلَ » ُجننْ ِممذ ِخننَرََ   َر  ِ  اَِل  ُ ننَريجِّ  الَعَمننلِ  ِبوَننر  ََ 

بََة ِبُطْلِ   ْ ََمِل...  اَل ذ ا  َِإن  َوَن  ِإن  أََصابَه بًََللٌ اَْل  َطر   َداَا ُمض 

ا     َ َرَض ُمو   .(3)«...َرَخاٌل أَع 

                                                            
  284  ص177للخطبة   2   هيبدن ج للبمغة  محند  (1)

 .7  ح470  ص2   للكء ي (2)

 .4   535  ص150ن ج للبمغة  محند يبدة  للحكنة (3)
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 اا  ددد  ددا  بددد  ي ددرو  ددد نبدد   الددهلل 

  ني  اي  ى قاض: مسل   يقعض:

فدد    و      تقددا: قددهلل فدد ء  ددد ا  دد    ن»

ِإنذ هع ايلالا و م  اا  دو  ادا يقدعض:     ايهلل ان

 َ ننننَّنذ ُخلَُْن ََجَ ََن َعننننن  ِعَبنننناَدِِت َسننننَيع  ِِبُ نننن َك  ِ ننننَن يَس  اَّلذ

ب  َّلَُك   قاض: (1)َداِخرِ نَ  ِِ ُعِِّْن أَس  َ  .(2)اد 

 :اي جا ي    اي اااو 

َيرصاه البًللجل فًل » ََل جتعلِّن ممن يبطره الرخالجل 

ْ يننععْىل إَل  َقنن  عاننع حلننْل وزةل ََل ينناكرىل إَل عاننع 

َ رفع َبملسأةل جل(3)جاحئة  .(4)«إليك يعه فيَض  َل خعه 

                                                            
 .60لآلية   سورة غء ر (1)

 .5  ح467  ص2  للكء ي  (2)

 للاء حة: للبهية. (3)

 .487لإلمء، زين للاءبدين  ص للصحيفة للساءدية  (4)
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 :ماملؤ نني نبياءالدعاء سالح األ -3

ن  كا  يقعض ااي  ا  ني  اي  ى  اإل اى  د

 :ألصضاب 

 ؟ما سنًلح اْلَبينالَ  :فقيلجل اليك بسًلح اْلَبيال»

 .(1) «اعاال :قال

 نيدد  اي دد ى قدداض: قدداض    ددد نبدد   الددهللاا

 : تعض اا صنر اا  ني   آي 

َات » ََنْر السنام ْد اع ن  اعاال سًلح املنمن ََع

 .(2)«َايرض

  : خ العبادة مأفضلها -4

 د اي   األك ى صنر اا  ني   اي   تنم 

 .(3)«أفضل العبادَ اعاال»

                                                            
 .5  ح468  ص2   للكء ي (1)

  باااااءن ل  للاااااديء  سااااامح 1  ح469  ص2   للكاااااء ي (2)

 للنؤمن.

 .3134  ح64  2ك ز للانءل  للنجقي لل  د     (3)
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 :     صنر اا  ني   آي  قاض

 .(1)«اعاال مخ العبادَ»

 :ي  قاضآ    صنر اا  ني    

َجنننل منننن أن » لنننيس َشل أحنننب اَل هللا عنننز 

 ُ  .(2)«سألي

د ب يددهلل ايلجندد  قدداض قندد  ألبدد  الفدد   دد 

نيهمددا نف ددا   ايصدد و ك دد و     : نيدد  اي دد ى 

نالدد    اي كددع   اي ددجع    ايقدد آ  ن   ددعض اي

  ني  اي  ى: ؟ فقاضايص و

ْد ِف ال نًلَ أفضنل » َالسنِ   ْ  رَث اللب  ِف الرك

ْا  َأقمين َجل فاقرؤا ما تيي منه  أما تسمع لقْل هللا عز 

ْ   جلال ًلَ إمنا عىن بإقامنة ال نًلَ طنْل اللبن  ِف الركن

ْد قلت فأهيام أفضل  رَث القرالَ أَ  نرَث اعانال  جلَالسِ

                                                            
  باءن لساجحبءن لحكثار 9  ح27  ص7   وسء ا للشياة (1)

 من للديء .

 .4  ح21  ص4   للكء ي (2)
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أما تسمع لقنْل هللا تعناَل لابينه   جلفقال  رَث اعاال أفضل

َ ن  .(1)«قل ما يعبنا مك ريب لَْل دااؤو ص  هللا اليه 

 :الدعاء ةستجابامقات أ بعم -5 

 : تعض اا صنر اا  ني   اي  قاض

إن العبع إذا خت  بسن يعه ِف جنِْ اللينل املظنو »

وداه  !اي رب :فإذا قال جلأَلبت هللا الاْر ِف قلبه جلَوجاه

َتنُْك  جللبيك عبنعي :ا ليل جل جًلن سنلِّن أعطنك 

مًلئكننيت  :مث يقننْل جننل جننًلن للمًلئكننة جلاننِّل أ فننك

ا إَل عبننعي قننع ختنن  يب ِف جننِْ هنناا الليننل  اَظننَر

َالوافلْن ياامْن جلاملظو َا أِّن  جلَالبطالْن َلهْن  اشهع

 .(2)«قع غفرت ن

 نيد    :حدهللي  قداض    د نع  ايالكداي     

 هلل خ جددن   قملا  يي ني  اي  ىدن ري اي   ني  

 : د ف ام   قاض ي 

                                                            
 .3  ح333  ص6  ة وسء ا للشيا (1)

مشاااكءة لحناااولر  اااي غااارر لحخباااءر  يهاااي للطبرساااي   (2)

 .1509  ح450ص
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َد اليه السنًلم قنام ِف مثنل هناه  جلاي َِْ» إن دا

إَنا سااة َل ينععْ ف نا عبنع إَل  :السااة من الليل فقال

 .(1) «اس  ِيب ن

ض قدا  : د نبد   الدهلل اا  نيد  اي د ى قداض      

 :ن ري اي   ني  ني  اي  ى

َعانع » ْا اعاال عاع أربنع: عانع قنرالَ القنر ن  اغ من

ل الويننن  جلايذان َعانننع ال قنننال ال نننفي  جلَعانننع ننننَز

 .(2)«للشهادَ

 :وتهمدع الذيد ال ُترد -6

قدداض  : ددد نبدد   الددهلل اا  نيدد  اي دد ى قدداض 

 :تعض اا صنر اا  ني   آي  

ْاب السنامل » َْ حىت تفتح هلم أب أربعة َل ترد هلم دع

ْا :َت ر إَل العرش ْم ا  من  لمهجلال َاملظل  ع لْعهجل 

َال امئ حي  يفطر َاملعور حي  .(1)« رجعجل 

                                                            
 104ن ج للبمغة  للحكنة  (1)

 .3  ح477  ص2  للكء ي  (2)
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  :د نب   الهلل اا  ني  اي  ى قاض  

ملنننمني مث داننا مننن قننعم ِف داا ننه أربعنني مننن ا» 

 .(2)«لافسه اس  ِيب ن

 :وتهمجاب دعسَتُتال  الذيد  -7

 :نب   الهلل اا  ني  اي  ى قاض  د

«َْ رجننل جننالس ِف بيتننه  :أربعننة َل تسنن  إاب هلننم دعنن

َرجننل  جلأمل  مننرىل َبلطلننب :اللهننم ارزقننِّن فيقننال ن :يقننْل

 جلأمل أجعنل أمرهنا إلينك :َكَت ن امرأَ فعاا ال نا فيقنال ن

أمل  :اللهم ارزقِّن فيقال ن :َرجل َكن ن مال فأفسعه فيقْل

َاَّل نن إذا  :مث قنال جلَبْلصنًلح مرىل َبَلقت ادجل أمل  منرىل 

 ْ ْا َمل يق َا ََكن بي ذَل ق ْا مل ييف َرجنل َكن  جلاماأَفق

 .(3)«َبلشهادَ أمل  مرىل :نة فيقال نن مال فأداَه بور بي 

                                                                                  
بااءن لسااجحبءن   44. 2  ح117  ص7  وسااء ا للشااياة  (1)

 ديء  لحنسء  لوللديه  وديء  للناجنر.

بااءن لسااجحبءن ديااء  لحنسااء   45  2للنصاادر نفسااه  ح (2)

 .هألرباين من للنؤم ين قبا ديء ه ل فس

   بءن من ح تسجاءن ديوته.2  ح511  ص2  للكء ي  (3)
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 الدعاء استجابة فيها ُيضمد  أ اكد -8

    ك د   ندو ض   دا  اا الندها  بقا  ه اير

  نيددا  ايلالددا و ايددهلل ان اتدد جاب   ددا  النددها

 :ا  اكد هعض فمد ايحلاي 

 :قاض  الهلل اا  ني  اي  ى  نب  د

ِب الايب ص  هللا اليه اعاال عاع ق إذا فرغت من»

َهننام  أِت َ ن فنن َخننا مرماَتيننه  املاننِب فامسنن ه بيننعىل 

َامسنح عي ينك َََجنك بنه فإَنه يقنال َان  إَنه  :السفًل

َأثن اليه َسل حاجتك  شفال العي َمق عاعه فامحع هللا 

َ ن قال منا بني مننِبي  :فإن رسْل هللا ص  هللا اليه 

َمنِبي ا  تراة من تنر   ضة من رايض ا اة  َبييت َر

َال اة يه الباب ال ور مث تأِت مقام الانيب صن   ا اة 

َ ن فت ِّل فيه ما بعا َل فإذا دخلت املسإع  هللا اليه 

َ ن َإذا خرجت فاصاع  ف ل ا  الايب ص  هللا اليه 

َأ رث من ال ًلَ ِف مسإع الرسْل ص   هللا مثل ذَل 

َ ن  .(1)«اليه 

                                                            
. بءن للن بر وللروضة ومقء، 1  ح553  ص4  للكء ي  (1)

 لل بي.
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 :نب   الهلل اا  ني  اي  ى قاض  د 

ْفان قِبا ما  قال إنذ » ب قنط أإَل جاَب ك اته مكنَر

َفنس هللا عانه  إَل    عانعه رعع ني أَ أربنع رععنات ف 

َقىضن حاجتنه قلنت قنِب احلسني منن انِّل  :قنال جلكرب ه 

فقننِب أمننر  :َل فقلننت :فقننال يل مرأسننه ؟النن ام السننًلم

 .(1)«َعم :فقال مرأسه ؟املنمني اليه السًلم

ايّ  ى يا ملك  زيا و   ني  ايالاق  اإل اى  د 

 :قاض «ن ني اا»

 اليه املنمني أمر قِب عاع ش يع اا من أحع قان ما»

ًلم نًلم ال م اْلمئ ة من أحع قِب عاع أَ الس   َقنع إَلذ  الس 

 الينه اَّللذ  صن ذ  د نع بطابع اليه َطبع َْرجل من درج ِف

ًلم اليه القامئ إَل يسوذ  حىت   َ ن  صاحبه فيلق  الس 

 .(2)«اَّللذ  شال إن َاَّلكرامة َال حي ة َبلبرشى

 : ني  اي  ى قاض ايصا ، اإل اى   د

رض اَّلكعبنة أللق ن أرض كربًلل قبل أخلق هللا »

َقعسها ََبرىل ال ا َعرش ن أل  اام  مفا زالنت  جلبأربعة 

                                                            
 .17  ح35  ص6ت ذيب لحتكء،  للشيخ للطوسي    (1)

 .455  ص5      تكء، لأل نةهدلية لألمة إل (2)
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قبل أن خلق هللا اخللنق مقعسنة مبار نة َل  نزال  ناَل 

َأفضننل  مننزل حننىت َيعلهننا هللا أفضننل أرض ِف ا اننة 

َليا  . (1)«ِف ا اة لهَمسكن يسكن هللا فيه أ

 :قاض       ني  اي  ى

صنناحب كننربًلل قتننل  إن احلسنني اليننه السننًلم»

ْما   َب   مظل َجنل ان   جل فآَللهفاو   عطشاو   مكَر هللا عز 

بجل ََل مناَبجل ََل  َفسه أن َل يأتيه لهفنانجل ََل مكنَر

ْمجل ََل عطشنانجل ََل منن بنه ااهنةجل مث دانا عانعه  موم

َجنل  َتقرب َبحلسي من اِّل ال ام السًلم إَل هللا عز 

َغفر ذَبه َأعطاه مسأل هجل  َمع ِف  جلإَل َفس هللا كرب هجل 

َبسط ِف رزقه  .(2)«َعرهجل 

 :اي  ا  ني  اي  ى اإل اى  د 

 جلَل تشع الرحال إَل َشل من القبْر إَل إَل قبْرو»

 جلَمعفْن ِف مْضع غربة جلأَل َإِّن ملقتْل َبلسم  لام

َغفننر نمفننن شننع رحنن    إَل زايرِت اسنن  ِيب دانناؤه 

                                                            
 .نفسه للنصدر للسءبق (1)

 .313 افر بن محند  ص  كءما للزيءرلت (2)
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 .(1)«ذَبه

 :عال ات استجابة الدعاء -9

بني يدهللل   فيها يكع    د نر ايحا   مت  

 و ازبا  د ايدهللنيا   دا فيهدا        ا  اا خاملا

فهع      يفد ح بدا    د  اا    فاملا كا  ملير 

 قهلل      نحا ي  و حلن ايق      و  ااو

  :  هاملير ت ري اة 

 :نب   الهلل اا  ني  اي  ى قاض د 

َدمعت عيااىل» ََنك جلإذا اقشعر جدلىل  ََك د  جلفع

 . (2)«فقع ق ع ق عىل

  ألبدد  قندد : ددد متددضا، بددد  مددا  قدداض 

نكع  ن  ع ف م ه  ايالكدان   الهلل اا  ني  اي  ى 

  بددا ملكدد   بلددض  ددد  ددا   ددد  و   عيدد ين

  ني  فقاض ؟فها ععز ملير و،  نبك نهن  ف  

                                                            
 .167  ح144للخصءل  للشيخ للصدوق  ص (1)

 .8  ح478  ص4  للكء ي  (2)
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َاد  ربننك َعننم» :اي دد ى جل فتنناكر فننإذا رققننت فابننك 

 .(1)«َتعاَل تبارىل

ايصا ،  نيد  اي د ى   خ داى     اإل اى  د 

 : ا  ّى ايهلل ان ايل    بهلل ان ُا

َلنننْ بقنننعر رأن » نننح عياننناىل  َاجهتنننعي أن تَسِّ ...

ْاا  اَّلَببة   .(2)«فإن  ذَل اًلمة اْلجابة جلدم

  ني  اي  ى قاض:     

إذا ر  أحننعو فليننع جل فننان القلننب َل  ننر  حننىت »

 .(3)«للص

**** 

  

                                                            
 .1  ح74  ص7   وسء ا للشياة (1)

موساوية  تءديااه  هاا للبياا، يهياه للساام،  للشايخ هااءد   (2)

 .97  ص1لل افي   

 .5  ح477  ص2  للكء ي  (3)
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 املسألة السابعة

 مري املؤمننيمن وصية أ

لولده الحسن 
 

ِر الاِّيذةِ  جلِإب َطاُل ِإَجابَِ هفًََل يُقَنَِّطاذَك »  جلفَِإنذ ال َعِطيذَة اََ  قَع 

ننِر  َظننَم َْلج  ننَرت  َعا ننَك اِْلَجابَننُة ِلَيُكننَْن َذَِلَ أَع  ذَمننا ُأخِّ َُرب

ا ِلِ  َزَل ِلَعَطاِل اِلِملِ  جلالسذ نَل فَنًَل  جلَأَج  ذَما َسَأل َت الَّشذ  َُرب

اَته ا  ِمن ه اَاجِ  جلتُن  َِتيَت َخر  َ   ِجًل  َُأ َِ َعا َك  جلًل  أَ َ  ُُصِ أَ

ٌ ََلَ  َْ َخر  را قَع  َطلَب  َه ِفيه َهنًَلىُل ِديِانَك  جلِلَما ُه فَلَُربذ أَم 

َِتيتَه ْ  ُأ َ ناُن  جلل قَن  ََلَ َاَ نَألَُ َك ِفميَنا يَب  َيُا َفن   جلفَل  َُكن  َمس 

ََبُن  ََ  .(1)«َعا َك 

 

                                                            
  وصيجه لولده 3( ن ج للبمغة  تحقيق محند يبدة   (1

 .428للحسن )يهي نء للسم، (  ص
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حعتها هعض ايعصي   ايه ينعقع   نر اي ا ني

  نيهمان صر بها اإل اى  ن   يهللض احل د ايه 

  : د ات ل ا ها  مد  هللو نقاا  بهلل واي  ى

َِّطاذكَ  فًََل » قعي   ني  اي  ى: -1  ِإَجابَ ِهجل ِإب َطالُ  يُقَن

رِ  اََ   ال َعِطيذةَ  فَِإنذ   .«الاِّيذةِ  قَع 

ا   دد  ايي    ايق عا  د     اا يلهلّل مّ 

 :ايكالا  و قاض تلاة

 ُذنننننننه نننننننَأُن  ََل  ِإَ حِ  ِمنننننننن   يَي   َ ِ  َر مُ  ِإَلذ  اَّللذ  ْ  ال قَننننننن

 .(1)اَّل ََكِفُرَنَ 

 : قاض تلاة

  نَ  ِعَباِديَ  ايَ  ُقل ِ ْا اَّلذ فُ َ ْا ََل  أََ ُفِسهِم   اََ   أرَس  نَُطن  تَق 

َةِ  ِمن   ِ  َرمح  َ  ِإنذ  اَّللذ ا اََّلََُْب  يَو ِفرُ  اَّللذ يع  ذنهُ  َاِ َْ  ِإَ  ال وَُفنْرُ  ُهن

ِحميُ   .2الرذ

رِ  اَننَ   ال َعِطيذننةَ  فَننِإنذ » : قعيدد   نيدد  اي دد ى  قَننع 

نل تكدددع  ايلحليددد   ندددر قدددهلل  ايدددهلل عو     «الاِّيذنننةِ 

                                                            
 .87ية لآل  سورة يوسف ((1

 .53ية لآل  سورة للزمر ((2
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 وايصا  و  د ايقن   يديس  دا نحلد  بد  اين دا      

ن ا  ه  ايه ملهلل  ايلحلي و فمد نح د   اإلف ّي

ح دد  اي د بداا تدالضان   تلداة كدا  اا   دهلل      

  ني  (1)ايلات  د مد  الهللض    اضو فقهلل   ل

 :قاض نن  اي  ى

جل اعَينا خر قط منمن أعط  ما َهللا»  إَل َاِلخنَر

 َاَّلكن  خلقنهجل َحسنن مننهجل َرجا نه َبو  اه نسن

َأمي اغ ياب عن  بعنع منمننا هللا يعاب َل هللا املنمنيجل 

ْبة َايس  وفارجل ْل إَل ال  منن  َتق نره َبوجل الظنن بس

ْل وجل رجا ه  َل َهللا .املننمني اغ يابنه َمنن خلقنه َسن

 بنهجل  انه عانع هللا إَل َكن َبوجل  اا منمن عبع ُيسن

عبنعه   نن للن  أن يسن  حي كنرمي َجل عز هللا ْلن

ْا َرجالهجل ْا َبو الظن فأحس ا  هللا قال َقع إليهجل َارغب

ْل َبو الظنناَي: َجننل عننز  دائننَر النن م  ننن السنن

ْل  .(2)الس

                                                            
ويرلد به لإلمء، موس  بن  افر للكءظم )يهيه للسم،( ( (1

   و لتد للقءبه .

 .360ص   (للسم،يهيه ، للرضء ) قه لحمء ((2
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  ني  احل د ألب  قن  :قاض نص  نب    د

 اا تدد ي  قددهلل مندد  فددهللاك )الندد : (1)اي دد ى

  دد  قند    خدا   قدهلل   كدعا تد     كعا   ع حاا 

 : ني  اي  ى فقاض وم ن مبحلا ها

 سنبيل ن اليك  كْن أن َالش يطان إايىل أمحع اي»

ْات)  جعفنر أَب إن جليقنطنك حىت  َكن(  الينه هللا صنل

 عانه فيننخر حاجة َجل عز هللا يسألاملنمن  إن :يقْل

ْته حبا إجاب ه تعِيل  و«َاس امت  حنيبه ل 

 :قاض  م

 مننا املنننمني عننن َجننل عننز هللا أخننر مننا َهللا»

 َأي ف نا هلنم جعنل ممنا هلنم اعَينا خنر هاه من يطلبْن

 :يقْل َكن  السًلم الباقر اليه جعفر أَب إن جلاعَيا َشل

ْا الرخنال ِف داناؤه  كْن أن للمنمن ي بو   منن حنن

 اعانال متنل فنًل جلأعطن  فن  إذا ليس جلالشعَ ِف داا ه

 َطلننب َبل ننِب َاليننك مبننَكن َجننل عننز هللا مننن فإَننه

 أهننل فننإو الاننان َمَكشننفة َإايىل الننرمح احلننًلل َصننَل

 فرنى جلإلياا من أسال إَل َحنسن قطعاا من َ ل البيت

                                                            
 مء، للرضء )يهيه للسم،(يا ي لإل ((1
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 اعَيا ِف الاعمة صاحب إن احلس اة العاقبة ذَل ِف َهللا

 الاعمنة َصنورت سأل اَّلي غر طلب عط سأل فأ إذا

 املسو َكن  رثت الاعم َإذا لَش من يش بع فًل عياه ِف

 لناِ َمنا الينه جتب اليت للحقْ  خطر ا  ذَل من

 أعات قَْل َل قلت أِّن لْ عاك أخِبِّن جلالفتاة ف ا من

 مِّن؟ به تثق

 بقعيدر  ن د   ت مملا الن  فدهللاك  :ي  فقن 

 :قاض خنق ؟  نر اا حج   نن  ن   فالمد

َلق فإَك َبو فكن» ْانع ان  أ  ألنيس جلهللا منن م

ِإَذا َسنَأََلَ ِعَبناِدي َعنِّنِّ فَنِإِّنِّ  :يقنْل َجنل هللا عز ََ

ا ِ ِإَذا َداَانِ  ََ اعذ َْ  .قَرِيٌب ُأِجيُب َدع 

ِ  : قاض ِة اَّللذ َ ْا ِمن  َرمح  نَُط  .ََل تَق 

ُ يَِعُعُو   : قاض اَّللذ ًل  ََ فَض  ََ َ  ِمن ُه  ِفَر  .َمو 

َلق َجل عز َبو فكن ْا ََل بونره منك أ  ِف جتعلن

.(1)«َّلك موفْر فإَه خرا إَل أَفسك

ذَما» قعي   ني  اي  ى:-2 نَرت   َُرب  َعا نكَ  ُأخِّ

َظمَ  َذَِلَ  ِلَيُكْنَ  اِْلَجابَةُ  رِ  أَع  ا ِِلجل َْلج  نَزلَ  السذ  ِلَعَطنالِ  َأَج 

                                                            
 .488ص  2   للكء ي ((1
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ذَما لَ  َسَأل َت  اِلِمِل َُرب اَتهجل فًََل  الَّشذ  َِتيَت  تُن  ا   َُأ  ِمن نه َخنر 

َ   اَاِجًل    .« ِجًل   أَ

  نيد  اي د ى    هعا ايقحلش  د ك ى اإل اى 

يالني ي ا اهم      حكم   حداض تد خ  اتد جاب     

ايددهلل ان ن   ددهللى اتدد جاب    ن ضددهللي   هددا فيمددا   

 :ين 

ايددددهلل ان اادددد ام  م    تدددد خ  اتدددد جاب  -ن

صفا    دد     يمام ين ا ا  ا م  اتصف  بلهللو

 :هعض ايصفا 

اا  دو  ادا  دعاض    مملا كا    لنقدام بد  - 1

أل   و  عدو   دد تد خ  احلااد     هعض ايهللو     ن

حلا    ايدهلل ان ي مد    قد  بدني ايلالدهلل   بد        ا 

  اتد    فيليش ايلالهلل ملض ايلالع ي  ايه ه  اا م

 .ايكماض

ا دد ض ا  يلنددم ا  اا  مملا كددا    ددنما-2

 .حي ما اخ  احلاا  اىا يصنض  تلع  ايي 

   ا د م بددا   ددهلل اا   بدا   دهللاددمملا ك-3
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  اا تددع  يلحليدد  ا ف ددا   اي ددا و  يلنددم ن 

   ها   ايهللنيا  ا   م   ا خ و.  

قهلل ي خ  اا تدالضان   تلداة اإلاابد       –  

 يلع د  بد ك      د ايلالهلل ملير ييويهللض  د ف ن  

    دق  كدالريو  ندر    مما ي  ا أل    تد خ  احلااد  

اي دق و  ا   ايلحلدان  ندر قدهلل     ايلالهلل فيكع  األ

ملا   ش  د  الهللض فدعير   م  اا تالضان   تلاة م

اي ددش حلكمدد  تصدد  اة  صددنض  ايلالددهلل  فيكددع   

 هعا         تلاة  ندر  الدهللض بدا هدع ايلحلدان     

 احلقيق و قاض تلاة:

َمنا يَا َفنعُ  ِعا َعُو   َما ِ  ِعا نعَ  ََ نزِ َنذ  ََب ا  اَّللذ  ِ لَاَ ِ ننَ  ََ  اَّلذ

َا َرُُه   َصَِبُ َسنِ  أَج  ْا َما ِبَأح  ُ َملُْنَ  ََكَ  .(1)يَع 

 حيددد  ألنددد  احلااددد  ق دددان اا  اددداي  قدددهلل

 صددعت و ي ددما  فيدد خ  حاا دد  ايدد  د صددع 

   ح ر   عت  في  جي  اي اف  صع   يال ض

                                                            
 .96   لآليةلل حاسورة  ((1



 

58 
 

 .صعت  ي مش

  ادا   و اا .. م »فف   كا ى ا خ ،: 

 : يقددعض   ا دد  مة مددعقا ايدد  د ماابدد  ييدد خ 

 اي داف   ماابد    يلجدا  نمسل و ن  نح  صع 

 .(1) «مسا   نك ض صع  : يقعض

 بددا ي دد ض ايلالددهلل  بدد    حاادد  فدد     -ج 

يلحلي  اا  ا ت ي   ملير حالا ب و  يك   تالضان  

يد  ممدا    ق ان حااد  اخد ى فيهدا خدري     يلع    

فد     نال و  قهلل تق ر احلاا   اا  اى ااد و  

ايكدد ري  ددد اي ددا  يحلنالددع   ددد اا حددعا جهم     

 يكدد هم   يلنمددع   عاقدد  ا  ددع    ق ددان    

تنددر احلددعا ج بددا ي  نهددا  ددض اريددري  هدد     

 قاض تلاة: وحقيق ها  باض  نيهم

 َعَس ْا أَن   ََ َرُه َْ  َشي ئ ا تَك  ُه ََ  ٌ َعَسن َّلَنُك   َخر   أَن   ََ

ْا بَ َْ  َشي ئ ا حُتِ ُه ُ  َّلَُك   َ    ََ اَّللذ وَُ  ََ أََ مُت   يَع  لَُمْنَ  ََل  ََ  .(2)تَع 

                                                            
 .389ص   للشيخ للطبرسي  مكءر، لحخمق ((1

 .216لآلية   للبقرةسورة  ((2
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 :قدداض اي دد ى  نيدد  ايصددا ،  ددد اإل دداى 

َهًلعنك طنر  اعِر»  بَّشنل هللا تنععْ َل يك جناتنك 

  ادا   و اا قال جلجناتك فيه َأَت تظن هًلعك منه

 ُ  يَع ََ  ِّ ا َساُن َِبلرشذ ِ  .(1)...اْل 

اإلاابددد   تدددالضان   تلددداةاا  ير ادددار  قدددهلل

يعاددع   ف ددهللو    نال دد    مليددر يصددنض  ايلالددهلل

فدد  ي دد جي  يدد    عتدد و  قددهلل اددان    تددا ا  

يدددا بدددد آ ىو » :يقدددعض اا  دددو  ادددااي ددديل : 

 .(2)«ت  يين  ن  لر يلنم  با ي فلر

َ  »قعي   ني  اي  ى: -3 َِ  أَ  ِلَمنا َعا نكَ  ُُصِ

 َْ ٌ  ُه جل َخر  را  فَلَُربذ  ََلَ ْ   ِديِانكَ  َهنًَلىلُ  ِفيه َطلَب  َه قَع   أَم   لَن

َِتيتَهجل َألَُ كَ  فَل  َُكن   ُأ قَ  ِفميَا َمس  اُنجل ََلَ  يَب   َعا نكَ  َيُا َف  َاَ

ََبُن  ََ». 

م   د نلم اا  نر ايلالا  هع ص   اي عن 

 دد هم ألنهددم   يلنمددع  خفايددا ا  ددع  فمددد      

                                                            
 . 886ص  ميزل  للحكنة ((1

 .12ح  60ص  7    للحر للاءمهي وسء ا للشياة( (2
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 ب كا  ايهلل ان  فش ايال نو فاإلن دا  يدهلل عا اا  

  بلددض   ق ددان حاادد  يدد   يك دد    يلنددم م    

ايحلاي  فيها ه ك ايدهلليدو فم دا هدعض ايحلايد      

ايدده يكددع    ق ددا ها  بدداض  نددر ايحلايدد       

الضان  أل  اا ي يدهلل يلالدا ض   ت  جا   د قالند  تد  

اريددري    ي يددهلل هلددم اي ددعنو  م   افيدد  ايددهلليد   

اصدنح     هلل اا نهم م نو  اا املا احد   الدهللام  

ي  ا د   ي د  فيكدع  بصد    ي د  صد   ايدهللنيا        

 : آيد    نيد   اا صنر اا  تعض  ا خ وو قاض

  اا:  و اا قاض

 هلدم  يصنح    الا ام اي   ني  الا ل  د م »

   ايالدهلل    ايصدض    اي ل  باي  ر م   ي هم  ن 

 فيصدنح  ايالدهلل    صدض    اي دل   باي  ر ف بنعهم

 . ي هم ن    نيهم

 هلم يصنح   يلالا ام  الا ل اي   ني  د  م 

    اي دددقم  اي دددك   بايفاقددد  م   يددد هم ن ددد 
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 و اي ددقم   اي ددك    فدد بنعهم بايفاقدد    نبددهللانهم

 يصدنح  بدا  ن ندم   نندا   يد هم  ن    نيهم فيصنح

 .اي   ني  يد  الا ل ن    ني 

   ع هدددهلل  يدددد  ايددد   ني  الدددا ل   دددد  م 

 في هجدهلل   تدا ض    يعيدع   قا ض  د فيقعى  الا ت 

 ف  دد ب   الددا ت    نف دد  في لدد  اينيدداي  يدد 

  مبقددان يدد   ددين ن دد ام اينيندد   اينيندد ني باي لددا 

  اقدد   هددع فيقددعى يصددالح ح ددر في دداى و نيدد 

 ي يدهلل   دا   بدني  بي   نخن   يع  نيها ي ف   زا ئ

فيصددريض  مليددر  ددد ايلجدد  يهللخندد   الددا ت   ددد

 فيد    ا ملير  د في تي  ب  ماي  ايف    مة ايلج 

 نف د  ح در    دد     داض  ب  مايد   يلجالد   ه ك 

 حدهلل   الا تد      اداز  ايلابدهلليد  فدا،  قهلل نن  ي د

 نند   ي دد   هدع    دهلل مليدر    دين  في الا دهلل  اي قصري

 ن مداهلم   ندر  ايلدا نع   ي كا ف  ومي  ي ق  

  نتلالدعا  اا ههلل ا يع ف نهم يلمنعنها ي عاب  ايه
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 كدددانعا  الدددا ت    ن مدددا هم  نف دددعا ننف دددهم

  الددا ت  ك دد   الددا تهم   غددري بدداي ني  قصدد يد

    اي لدديم كدد ا ه  ددد   ددهللل يحلنالددع  فيمددا

  يكدد  ادعا ل    ايلندر    اات    فيش ا ات 

ح د   مة فنيف حعا  بف ن  فني قعا فرب ه

 مليددر   ددهلل   دده فدد   فنيحلم  ددعاو بدد  اي ددد

   ف تدد   و  ددعان  يددالن هم   ددين وتددهللا كهم

 ايد حيم  ايد  د  اا نندا  فد ن    فدعلو  تنال دهم 

 .(1)«ت مي   بعير

**** 

 

                                                            
 .4ح  61 – 60  ص2للكء ي    ((1
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 املصادر واملراجع

 القران الكريم -

:  تلني  تصضيح: ملقي  وايصهلل ، اي يماألخالا :   لان  .1

 اي      ت   وش1338 - هد1379 اي فا لو نكرب  ن 

 اي  ف  . بقم ايهلل تني  ما   اي ابل  اإلت   

 هد 1415و ت  ايهللينم   مهلل بد احل د :ايقنع  م ما  .2

 اي   . اي  يف ش ان  ا ا 1374-

 (ني  اي  ى ) ايلابهلليد زيد اإل اى: اي جا ي  ايصضيف  .3

 اإلصفهان  ا بحلض  ايعحهلل باق   مهلل اي يهلل: ملقي 

 األنصا يا    ت   و(ني  اي  ى ) ايههللل اإل اى   ت  

 قم . –  اي    ينحلالا  

 اي يم:   تف ري  ال : قي اهل هلللو مل اي ق  :ايلماض ك و .4

 - اي تاي    ت   وى1989 -هد 1409 وحيان  بك ل

 يال ا . – بري  

: ملقي  وايحلربت   ن  :األخالا  غ     األنعا    كاو .5

 احلهللي    ا  و هد1418 وهعمش هلل  ههللل

 اي يهلل:  تلني  ملقي  وايحلعت  اي يم: األحكاى تهعي  .6

 اإلت  ي  ايك    ا  وش1365 واري تا  ايعتعل ح د

  ه ا . –
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 احل  و( نيهم اي  ى) األ م  نحكاى مة األ   ههللاي  .7

 يآلت ان  اي ابل   اي    ايحلالش   ت   هد و1414 ايلا ن و

 اي ا . و  ههلل  اإلت  ي  ايالضعي جممش وايقهللت  اي  عي 

 اي يم: ملقي و قعيعي  بد  مهلل بد الف   :ايويا ا  كا ا .8

 اي      ت  هد و 1417اي ضقي       ايقيع  و اعا 

 اإلت   .

  ن :  تلني  تصضيح: ملقي  وايصهلل ، اي يم: اريصاض .9

 اي      ت   وش1362 د هد1403اي فا ل  نكرب

 اي  ف . بقم ايهلل تني  ما   اي ابل  اإلت   

 اي يم  نيهم اي  ى(:) ايالي  نها نحا ي   عتع   .10

 ايرتاي محيان  ا ىو  2002 - هد1423 واي جف  ها ل

 . اي عزيش  اي    ينحلالا   ايل ب 

:  ن  اكرب ايكنيينو تصضيح  تلني : اي يم ايكا  .11

  ا  ايك   ا ت  ي   ه ا  . واي فا ل

 هد و1419 واي تاي    كو :آ ا ض آ اب و حقيق  و ايهلل ان .12

 اي ا  . – قم واي تاي    كوو قمو  ه 

: اي يهلل اب اهيم ملقي  و: ايل    اجملن  حبا  األنعا  .13

 وى1983 –  هد1403 و مهلل ايالاق  ايالهالع لايي اجن و 

 .يال ا و  ا  احيان ايرتاي –  ت   ايعفان بري   

 وى1972 - هد1392 وايحلربت  اي يم :األخ ،  كا ى .14
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 اي   . اي  يف    ع ا 

 اي فا لو نكرب  ن : ملقي ايفيهللو  اي يم: ا خ صاص .15

 ايفيهلل  ا و ى 1993 - هد1414 وايو نهللل  مع  اي يهلل

 يال ا . – بري   -  اي عزيش  اي    ينحلالا  

 ايالي  آض   ت  : ملقي  وايلا ن  احل : اي يل   تا ا .16

  .قم –  ه : هد1414ايرتاي  إلحيان( نيهم اي  ى )

:   تلني  تصضيح: ملقي  وايصهلل ، اي يم :اي عحيهلل .17

 اإلت    اي      ت   وايحله ان  احل يين هامم اي يهلل

 اي  ف . بقم ايهلل تني  ما   اي ابل 

: ملقي و ايحلربت  اي ع ل ح ني  ريزا :ايعتا ا   هلل ك  .18

   ت  و ايرتاي إلحيان( نيهم اي  ى ) ايالي  آض   ت  

 – بري   - ايرتاي إلحيان( نيهم اي  ى ) ايالي  آض

 يال ا .

نهج ايال غ : ملقي   مهلل  الهللو  الل  اهلليهللوو   ت    .19

 يال ا  . –بري    اي ا يم ايل ب و
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