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األمساء احلسىن وآثرها يف البنية والداللة يف الصحيفة السجادية
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أمحد رسن صحن
البصرة كلية اآلداب
/
جامعة

(علٌهم السالم)
الصحٌفة السجادٌّة لإلمام علً بن الحسٌن بن أبً طالب
نّ دٌ ًّ ٌجذب المتلقٌن لؽ اه المعرفً ،إذ ٌحتوي على أربعة وخمسٌن دعاءً،
تتضمن مقاصد و معارؾ تكوّ ن موضوعات متعدّدة ،ترتبط بحاجات الداعً،
ومقامات الم اجاة ،مثل :تحمٌد هللا والصالة على الرسول محمّد وآله ،والمهمات،
وطلب الحوابج ،ومكارم األخالق ،وؼٌرها.
واألدعٌة تمتاز باختالؾ الطول والمساحة ال صٌّة لك ّل دعاء ،فم ها أدعٌة
( ،)18ودعاء فً
قصٌرة ال تتجاوز صفحة ً ،مثل دعاء فً المحذورات ،رقم
(،)8
االعتذار ،رقم ( .)38وم ها ما ٌتجاوز الصفحة ،مثل دعاء االستعاذة ،رقم
ودعاء االشتٌاق ،رقم ( ،)9وؼٌرهما ،وفٌها ما ٌصل طوله إلى أكثر من سبع عشرة
صفحة ،كدعاء ٌوم عرفة ،رقم ( )47وهو أطول دعاء موجود فً الصحٌفةالمباركة .
إذا ً ه اك ب اء ص ًّ مت وّ ع طوال ً ومع ى ً وموضوعا ًٌ ،دعو الباحث إلى معرفة
قا ون تشكٌل هذه ال صون ،والمإثرات اللؽوٌة والمعرفٌة التً أدّت إلى ظهور هذه
األشكال المت وّ عة ،والمكوّ ة بوساطة الب ى الداخلٌة المتماثلة أو المكرّرة ،وقد توسّل
الباحث بآلٌتٌن من آلٌات الم هج ال ّصًّ ،هما:
 1ـ الربط ال ص ًّ هو األساس فً تولٌد الب ٌة ،فالفقرات المتتالٌة إذا ربطها ظام
اللؽة لفظا ً ،ومع ى ً ،تستطٌع أن تإلؾ ب ٌة ًمستقلة ً ،قد ٌجد الباحث فٌها عوامل
التؤثٌر فً إ تاج ال ن.
 2ـ المرجعٌة المعرفٌة فً تفسٌر األدعٌة ،وتحلٌلها ،هً الصحٌفة ذاتها لقدرتها على
البٌان والتوضٌح ،والرتباطها المعرفً ب فسها(( ،فال ن عالم دالالت وب ٌات ٌت ّم
إ تاجها من خالل ذات ال ن)) (.)1
واألدعٌة كلّها تترابط داللة ًوسٌاقاً ،وتتآزر فً خلق ب ٌة كلٌّة واحدة
تتمحور حول موضوع كل ًّ رابط هو الدعاء  .وُ توجد أسلوبٌة ًخاصة ً بهٌ ،مكن
أن ُتدرك من وحدته الكلٌة من ؼٌر تقطٌع ال ن إلى أجزاء قد ُتعطً رإٌة ً تبتعد
عن أسلوبٌته الم جزة فً وحدته.
وهً أسلوبٌة تقوم على أساس البراءة العفوٌة من ع ؾ الت ان ،وتتحرّر
من آثار ال صون البشرٌة الم تجة لدى ؼٌر المعصوم ((أل ّه ال فكاك لإل سان
من شروطه [الت ان] الزما ٌّة والمكا ٌّة ومحتوٌاتهما ،ومن تارٌخه ال ّ
شخصً أي
من ذاكرته)) (.)2
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لذلك ٌتحرر ال ن ـ ه الك ـ من ضؽط اإلبداع و ُخدع األ ا ع دما تمارس
سلطة على ذاتها فً الحٌل الجمالٌة ،وسلطة ًعلى المتلقً بلعبة التخفًّ لهفا ً ولهثا ً
وراء الجمال والتؤثٌر إذ ((ال نّ ٌمارس آلٌاته فً حجبه وإخفاء استراتٌجٌاته  ...أنّ
قوة ال ن هً فً حجبه ومخاتلته ال فً إفصاحه وبٌا ه))(.)3
لكن ثمة صون برزخٌة ـ إن حال التعبٌرـ التصل وعٌا ً وف ا ً إلى مقام
ً
اإلعجاز اإللهً ،وال تت ّزل لفظا ً
ي.
وداللة إلى رتب اإلبداع البشر ّ
هكذا شؤن الصحٌفة السجّادٌّة ُتصرّح وُ تلوّ ح إلى شرؾ اال تساب إلى الفعل
السالم) ׃ـ
اإللهً ا تساباًًً ب ٌّ ا ً فً كالم مبدعها اإلمام علً بن الحسٌن (علٌهما
((الحمد هلل على ما عرّف ا من فسه ،و ألهم ا من شكره ،وفتح ل ا من أبواب العلم
بربوبٌته ،ودلّ ا علٌه من اإلخالن فً توحٌده))(.)4
فباإللهام ُتفاض تفاصٌل الخطاب فً أجواء الجذب والتعلّق والعشق على
لسان الداعً فً ب اء معرفً ٌ ب ً على أصالته الدعاء فً ب ى متعالقة تتمحور
حول قطب التوجّه (المحبوب) بلؽة خاصّة تستوعب ك ّل مع ى للوصؾ الجمٌل،
وتحاك بك ّل لفظ بٌل  .من ه الك تقارب المعرفة باهلل مقام (الوحً)؛ ألنّ أش ّد داللة
علٌه ـ تعالى ـ ما أظهرها هو من خزاب ه معرّفا ًذاته بذاته ((ٌا من د ّل على ذاته
بذاته)) ( .)5إ ّها ب ٌة إلهام من المطلق شارحة ظهور جماله وجالله ضّاخة بحمده
وشكره ((له الحمد مكان ك ّل عمة له علٌ ا وعلى جمٌع عباده الماضٌن والباقٌن عدد
ما أحاط به علمه من جمٌع األشٌاء  .0حمداً ال م تهى لحدّه ،و ال حساب لعدده ،وال
( .)6فكلّما اشتدت المعرفة ازدادت المخاطبة،
مبلػ لؽاٌته ،وال ا قطاع ألمده))
وتلّو ت أشكالها ،واستحضر الداعً بوابة الشروع إلى مشروعه فً االستكمال
والتحرٌك إلى السعادة اجتماعٌا ًفً صمٌم التوجّه إلى معشوقه ،بوابة تفتح ك ّل باب
وعٌا ًوقوال ًوفعالً ،وهً دعوة هللا عباده للتوجّه إلٌه ولدعابه بؤسمابه الحس ى (قُ ِل
ـن أَ ٌّا ً مَّا َت ْدعُو ْا َف َل ُه األَسْ َماء ْالحُسْ َ ى)(.)7
هللا أَ ِو ْادعُو ْا الرَّ حْ َم َ
ْادعُو ْا ّ َ
فإذا كان الداعً عارفا ً تلك األسماء وعٌا ًوتفاعال ً ،فإ ّه ٌفعّلها فً خلق
إستراتٌجٌة ( )8اإلبداع لتكون مفاتٌح ظهوره وعرى وحدته الم سكبة فً الوجود
اللفظً لل ن الدعابً .وم ها ٌُمكن أن ُتعرؾ ماهٌة الدّعاء ،وُ تلتقط بصمات
فرادته ،الما عة ت اصّه مع صون بشرٌة إذا ما علم ا ارتكاز الفعل اإلبداعً على
العالقات الت اصٌة فً خلق الداللة و((لتجسٌد الرإٌة الجمالٌة عبر تشكٌل سقً
ت ظٌمً لكل العالقات والشح ات الفكرٌة المستقاة من بٌبات وعوامل ذه ٌة ت عكس
فً ب ٌة صٌة معٌ ة)) (.)9
لذلك ٌر ّكز البحث على األسماء اإللهٌة المتؤصلة فً ال نّ والفاعلة فً
الحضور ،وأثرها فً حركة اللؽة لخلق الشكل وتولٌد الداللة وفهم مرجعٌة
اإلحاالت.
إنّ المعرفة القادمة من العطاء اإللهً تتوالى فٌها األدعٌة تحت هٌم ة
األسماءالحس ى مفتتحة ً بؽلبة األسماء ،لتلوّ ح بارتباط المضامٌن والمقامات
واألؼراض واألب ٌة مفتتحا ًومختتما ً بالوعً الثابت لشجرة األسماء الطٌّبة ورإٌة
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ثمارها أ ى توجّه العقل المتؤمّل 0إذاماأدرك ا أن((هذا ال ظام األسماب ًّ والصفات ًّ
ٌُإسس للمبدع  ...من خالل آثارها بالوجود ،فكل اسم ٌُعطً ما لدٌه من تاج ،وممّا
له من خوان لتشكٌل ال ظام البدٌع)) (.)10

األول
المبحث ّ
األسماء الحسنى والبنية0
ًُ تظهر لؽة الم اجاة أحسن األسماء وفاعلٌتها فً تسلسل خطة الدعاء،
وإبراز مفاهٌمه ،فؤتت متتابعة ًفً البحث لبٌان تؤثٌرها فً تكوٌن الب ى على ال حو
اآلتً:
1ـ هللا :االسم الجامع األعظم فهو((الجامع للذات والصفات واألفعال)) (  )11جمعا ً
ٌستوعب األسماء الحس ى كلّها وآثارها ،فم ه تتولد فً امتدادات الدعاء
محركة أجزاءه قطعة ًقطعة ًم ذ لحظة تماسّه م طقة اللفظ األولى فً بداٌة
الدعاء ((الحمد هلل األول بال أول كان قبله ،واآلخر بال آخر ٌكون
بعده.)12())...
(التحمٌد هلل) فً بداٌات متماثلة
وجامعٌته تجلّت فً جمعه ب ى دعاء
موجودة فً ( )14فقرة ً ،تكتمل الفقرة بعد األخرى حتى ٌ جذب الوعً تارة ً أخرى
إلى ارتباطه بحقٌقة االسم م اجٌا ً إٌّاه بلؽة ت اسب مقامه محمّلة بالث اء المتكاثر
ت اظرا ً لمعطٌات االسم اإللهً ،وثماره الم عشة قلب الداعً ،مإسسا ً خطة ً ل صّه
ٌمكن أن تختصرها لؽة البحث إٌجازا ًبما ٌؤتً׃
ؾ* ((( )1الحمد هلل األول  ...تقدّست أسماإه ،وتظاهرت آالإه (ال ٌُسؤل عمّا ٌفعل
وهمٌسؤلون) (.)))13
ؾ ((( )2والحمد هلل  ...فكا وا كما وصؾ فً محكم كتابه (إن هم إال كاأل عام بل
هم أضل ّ سبٌال ً) (. )))14
ؾ ((( )3والحمد هلل على ما عرّف ا ...وج ّب ا من اإللحاد وال ّ
شك ّ فً أمره)).
ؾ((( )4حمداً ُ عمّر به فٌمن حمدهٌ( ...وم ال ٌُؽ ً مولىً عن مولىً شٌبا ً و ال
هم ٌُ صرون) (. )))15
ؾ ((( )5حمدا ً ٌرتفع م ّا  ...حمدا ً زاحم به مالبكته).
ؾ ((( )6والحمد هلل الذي اختار ل ا محاسن الخلق  ...فكل خلٌقته م قادة ل ا بقدرته،
وصابرة إلى طاعت ا بعز ّته)).
ؾ ((( )7والحمد هلل  ...فكٌؾ ُ طٌق حمده ؟ أم متى ُ إدي شكره ؟ ال ،متى ؟)).
ؾ ((( )8والحمد هلل الذي ر ّكب فٌ ا آالت البسط  ...وا تظر مراجعت ا برأفته
حلما ً)).
ؾ ((( )9والحمد هلل الذي دلّ ا على التوبة  ...والسعٌد م ّا من رؼب إلٌه)).
ؾ ((( )10والحمد هلل  ...حمدا ً ٌفضل سابر الحمد كفضل ر ّب ا على جمٌع خلقه)).
ؾ ((( )11ث ّم له الحمد  ...أبدا ًسرمدا ً إلى ٌوم القٌامة)).
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ؾ ((( )12حمدا ً ال م تهى لحدّه  ...وال ا قطاع ألمده)).
ؾ ((( )13حمدا ًٌكون وصلة ً إلى طاعته وعفوه  ...وعو ا ًعلى تؤدٌة حقّه
ووظابفه)).
ؾ ((( )14حمدا ً سعد به فً السعداء من أولٌابه  ...إ ّه ول ًّ حمٌد)).
إنّ رإٌة عطاء هللا ؼٌر المت اهً تدفع ال فس إلى ّ
بث ك ّل اآلمال واآلالم فً
ّ
حضرة الؽ ً المطلق متوسلة ًبلؽة الحمد ،لٌتها تبلػ رضاه ،وأ ى لها ذلك؟ ،ولك ها
((الحمد هلل األول ← حتى ختامه → إ ّه ولً
تبقى تل ّح من بدء الخطاب بـ
( )9فقرات هً
حمٌد)) (0 )16بب ٌتٌن ،ب ٌة الجملة االسمٌة فً
[ ]11»10»9»8»7»6»3»2»1تإكد ثبوت الحمد هلل ودوامه ((وإنّ ثبوت الحمد
له ـ تعالى ـ لذاته ال إلثبات مثبت)) ( ،)17وب ٌة المصدر ال ابب عن فعله (حمدا ً) فً
( )5فقرات هً [  ]14»13»12»5»4من أجل إ شاء الحمد تلو الحمد ،وه اك
أدعٌة ٌُظهر االسم (هللا) قدراته ؼٌر المحدودة فٌها ،فٌب ً المبدع فً ظلّها عمارة
صّه ،وهو دعاء (الصالة على مصدّق الرسل) على)  )4فقرات على ال حو اآلتً:
ؾ ((( )1اللّهم ،و أتباع الرسل ومصدّقوهم  ...من لدن آدم إلى محمّد صلّى هللا علٌه
وآله من أبمة الهدى  ...فاذكرهم م ك بمؽفرة ورضوان)) .
ؾ ((( )2اللّهم ،وأصحاب محمّد خاصّة  ...وأرضهم من رضوا ك ...ومن ّ
كثرت
فً إعزاز دٌ ك من مظلومٌهم)).
ؾ ((( )3اللّهم ،وص ّل على التابعٌن لهم بإحسان  ...والٌتهمو هم فٌما أدّوا إلٌهم)).
ؾ ((( )4اللّهم ،وص ّل على التابعٌن من ٌوم ا هذا إلى ٌوم الدٌّن ... ...تصٌّرهم إلى
أمن من مقٌل الم ّتقٌن)) (.)18
جاءت طلبة المؽفرة والرضوان فً الدعاء المتقدّم ،أل ّها أمل اآلملٌن وبؽٌة
الداعٌن ٌجدها المعصوم متقوّ مة بوجود االسم المبارك العٌ ً (هللا) ما ٌدفع الداعً
إلى إبداع سخ خطابٌة ت اسب مضمون ذلك االسم من أجل است زال موابد سماوٌة
من معدن الجود ،تؽذي جوع الحضور ،وتروي عطش الشوق ،وتمأل فقر المخلوق
بؽ ى الخالق .هذه اإلحاالت الكثٌرة إلى المخاطب وصفاته وأفعاله فً الواقع
الخارجً ُتولج تلك المفاهٌم فً
عالم ال ن من بوابة الرمز اللّؽوي بصٌاؼة حدودها اللفظٌة ،فكل شًء
ٌوجد داخل ال ن(( ،فال ن بإرة للتمثٌل وس د لم طق اإلحاالت ،وهو ما ٌم ح
للكون الداللً ا سجامه وت اظره)) ( . )19وال ٌع ً هذا الفهم أنّ ذلك الوجود المتعالً
ٌتحّد بالوجود اللفظً للدعاء ،ج ّل جالله وتعالى شؤ ه ،إ ّما هً إشارات إلى حاالت
االستحضار ،وتجلٌات لعملٌات الوعً وااللتفات لدى الداعً ٌعّبر ع ها بهذه
األدوات اللؽوٌّة المتاحة 0أمّا المعرفة ومشاهدة الحقٌقة بالبصٌرة فهً أكبر من
أن ُتوصؾ بلسان ،أو ت قلها لؽة  .وهو حضور دابم ٌفجّر طاقة اإلبداع بوساطة ذلك
االسم (هللا) وصفاته فً األدعٌة ( .)20وت ض ّم إلى هذا االسم وسٌلة رابطة بٌ ه وبٌن
األجزاء اللؽوٌة الالحقة الممثلة محتوى الدعاء وهً مرتبطة به ومتكثرة بتكثره من
أجل الشروع فً تشكٌل فقرات الدعاء ،تلك هً الصالة على الرسول األعظم محمّد
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وآله بلؽة السإال والطلب م حرفة ًعن ال مط الداللً المؤلوؾ بإبداع مع ىً جدٌد مت ا
صلُّوا
ٌِن آ َم ُوا َ
ون َع َلى ال َّ ِبًِّ ٌَا أَ ٌُّ َها الَّذ َ
ُصلُّ َ
هللا َو َم َال ِب َك َت ُه ٌ َ
ن مع ال داء اإللهً (إنَّ َّ( َ
)
21
 .فٌحقّقها الداعً استجابة ً لألمر اإللهً ،ومن
َع َل ٌْ ِه َو َسلِّمُوا َتسْ لٌِماًًً )
ال صون المفعمة بالصلوات بمع ى (الرحمات الخاصة) ما ٌكون مفاتح الست زال
ك ّل رحمة ،دعاء مكارم األخالق ( )22المإلؾ من ( )29فقرة متعلقات بها فً سٌاق
ربطها بـ(هللا) فً الفقرات األصول للدعاء كما ٌؤتً:
ؾ ((( )1اللّهم ،ص ّل على محمّد وآله  ،وبلّػ بإٌما ً أكمل اإلٌمان ،واجعل ٌقٌ ً
أفضل الٌقٌن.))...
ؾ ((( )2اللهم ،وفّر بلطفك ٌّتً . )) ...
ؾ ((( )3اللهم ،ص ّل على محمّد وآله  ،واكف ً ما ٌشؽل ً االهتمام به ،واستعمل ً
بما تسؤل ً ؼداً ع ه.))...
ؾ ((( )4اللهم ،ص ّل على محمّد وآله  ،وال ترفع ً فً ال اس درجة إال حططت ً
ع د فسً مثلها)).
ّ
ؾ ((( )5اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،ومتع ً بهدى صالح ال استبدل به .))...
ؾ ((( )6اللهم ،ال تدع خصلة ً تعاب م ً إال أصلحتها .))...
ؾ ((( )7اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،وأبدل ً من بؽضة أهل الش آن المحبة.))...
ؾ ((( )8اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،واجعل لً ٌدا ً على من ظلم ً.))...
ّ
 ،و سدّد ً ألن أعارض من ؼش ً
ؾ ((( )9اللهم ،ص ّل على محمّد وآله
بال صح.))...
ؾ ((( )10اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،وحلّ ً بحلٌة الصالحٌن.)) ...
ؾ ((( )11اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،واجعل أوسع رزقك عل ًّ إذا كبرت))..
ؾ ((( )12اللهم ،اجعل ً أصول بك ع د الضرورة.)) ...
ؾ ((( )13اللهم ،اجعل ما ٌلقً الشٌطان فً روعً من التم ًّ و التظ ًّ والحسد
ذكراً لعظمتك.))...
ّ
ؾ ((( )14اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،وال أظلمن ّوأ ت مطٌق للدفع ع ً.))...
ؾ ((( )15اللهم ،إلى مؽفرتك اشتقت.))...
ؾ ((( )16اللهم ،وأ طق ً بالهدى ،وألهم ً ال ّتقوى .))...
ؾ ((( )17اللهم ،أسلك بً الطرٌقة المثلى . ))...
ؾ ((( )18اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،وم ّتع ً باإلقتصاد.))...
ؾ ((( )19اللهم ،خذ ل فسك من فسً ما ٌخلّصها.))...
ؾ ((( )20اللهم ،أ ت عدّتً إن حز ت.))...
ؾ ((( )21اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،وادرأ ع ًّ بلطفك.))...
ؾ ((( )22اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،وتوّ ج ً بالكفاٌة. ))...
ؾ ((( )23اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،وام ع ً من السرؾ.))...
ؾ ((( )24اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،واكف ً موإ ة اإلكتساب.))...
ؾ ((( )25اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،وصن وجهً بالٌسار.)) ...
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ؾ ((( )26اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،وارزق ً صحّة فً عبادة.))...
ؾ ((( )27اللهم ،اختم بعفوك أجلً.))...
ؾ ((( )28اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،و بّه ً لذكرك فً أوقات الؽفلة.))...
ؾ ((( )29اللهم ،ص ّل على محمّد وآله  ،كؤفضل ما صلٌّت على أحد من خلقك قبله،
وأ ت مص ّل على أحد بعده (وآتٌ ا فً الد ٌا حس ة ًوفً اآلخرة حس ة ً،
وق ا [برحمتك]عذاب ال ّار) ( . )24( )))23وهذه الواسطة [ اللهم ص ّل على
محمّد وآله ] تإسّس مفتتحات خلق الب ى ال ّصٌة رابطة إٌّاها فً ماذج
متعدّدة (ٌ )25تفرّد بتكثٌفها استعماال ًالمعصوم فً ضوء وعٌه بؤسرارها
لفظا ً ومع ىً المطابق لعصمته الثابتة قالً وعقال ً .إنّ عشق المعصوم لتلك
الصالة ال ٌحسن أن ٌُتصور وجوده من حبّ األ ا (كو ه فرداً من آل
محمّد) كما هو مشاهد فً طموحات المبدعٌن إذ تتجلّى(األ ا) بؤبهى حللها
فً الشعر الوجدا ًٌ ،قول إ ٌلٌا أبو ماضً فً قصٌدته (ذكرى) :ـ
ـــــــ ا ن
وٌه ّزها كالزهر واأللح
إ ّ ً امرإ الشًء ٌطرب روحه
والزهر فً حقل وفً بست ـــــ ان
اللّحن من قمرٌة أو م ش ـــــــ د
وٌهز ّ ذاك مشاعري ووجدا ً
هذا ٌحرّك بً دؾ ـــ ٌن صبابـــ تً
وأحبّها فً مسمعً أؼا ن ـــــــ ي
ٌهوى المالحة اظري صوراً ترى
() 26
متؤلقا ً فً ال فس والوجدان
وأحبّها وراً جمٌالً صافً ـــ ا ً
وحٌن ٌ عطؾ الوعً حو (زبور آل محمّد) ،لٌعلم سببا ً من أسباب حضور
هذه الصالة بكثرة فً األدعٌة ٌؽ م بمعرفة عقدٌة مشعّة لم ٌإلؾ قصدها كامال ًفً
الوعً الجماعً إلى اآلن فضالً عن أن ُتبلّور فً ص ع حركة المإسّسة اإلجتماعٌة،
لموا ع مإسسة فً صمٌم الثقافة المتاحة سابقا ً والحقا ً تحت مظلّة الحرب الشعواء
آلل محمّد (صلّى هللا علٌه وآله) التً طؽت شدّتها حتى طفحت آالمها على لسان
المعصوم الجبا ً إلى القوي ّ المطلق مستعٌذا ًم ها إذ ٌقول :ـ ((وأعذ ً وذرٌتً من
الشٌطان الرجٌم  ...ومن ش ّر كل شٌطان مرٌد ،ومن شر ّ كل ّ سلطان ع ٌد ...ومن
شر ّ كل ّمن صب لرسولك وألهل بٌته حربا ًمن الجن ّ واإل س)) (.)27
هذه الحرب م صوبة ٌتآزر فً إشعالها رإوس المكر والخداع (الشٌاطٌن
من الجن ّ واإل س) إلزهاق روح الثقافة المحمّدٌة األصٌلة بعد أن قتلوهم أشد ّقتلة !
ولكن هٌهات هٌهات ،ألنّ المعطى المعرفً آلل محمّد م صهر فً الوجود ،ومتؤصل
فً لبّ الواقعٌة ٌ حدر م ه ما ال ٌ فد ،والٌرقى إلٌه أي ّ فرقد.
هه ا تؤتً ب ٌة صٌّة اطقة إجابة ًعن التساإل الوارد أعاله ،تقدّم تعلٌال ً
عقلٌا ً ٌظهر بلؽة المعصوم على حو جلً ّمتباعدا ًعن الطرح الفلسفً المعقدٌ ،مكن
أن ٌُفهم فً دعاء ٌوم عرفة ((رب ّ صل ّعلى أطابب أهل بٌته الذٌن اخترتهم
ألمرك ،وجعلتهم خز ة علمك ،وحفظة دٌ ك وخلفاء ك فً أرضك ،وحججك على
عبادك ،وطهّرتهم من الرجس وال ّد س تطهٌرا ًبإرادتك ،وجعلتهم الوسٌلة إلٌك،
والمسلك إلى ج ّتك)) (. )28
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ًُ تلمح اإلحالة اللفظٌة (الوسٌلة إلٌك /المسلك إلى ج تك) مإشرة إلى
الترتٌب الم طقً للفقرا ت الـ ( )28المتقدمة فً دعاء مكارم األخالق ،فإذا كان
الوجود الحق ّقد أبدع تلك الوسٌلة (محمّدا ً وآله) فً الواقع الخارجً تؤلٌفا ًًً بٌن
 .بروابط المحبّة،
مخلوقاته الخارجٌة ،وتوثٌقا ً للعروة الوثقى الجامعة إٌّاها
فالمعصوم ٌترسّم تلك الحقٌقة صورة ًفً سبك ال ّن ،وُ ٌعلن أن ّ باب دخول الدعاء،
ومفتاح قبوله هو الصالة على محمّد وآله ،امتثاال ً للم هج الذي رسمه القرآن الكرٌم،
ً
وسٌلة وجودٌة ًفً كل ّزمان ومكان ،فكٌؾ ال ٌشهد علٌها
والمعصوم شاهد على ذاته
باللسان ؟ عم ٌشهد ،فٌقول :ـ ((اللهم ،إ ّك أٌّدت دٌ ك فً ك ّل أوان بإمام أقمته
علما ًلعبادك ،وم ارا ًفً بالدك بعد أن وصلت حبله بحبلك ،وجعلته الذرٌعة إلى
رضوا ك ،وافترضت طاعته ،وحذرت معصٌته ،وأمرت بامتثال أوامره ،و
اال تهاء ع د هٌه ،وأن ال ٌتقدّمه متقدّم ،وال ٌتؤخر ع ه متؤخر ،فهو عصمة
( )29وجود
الالبذٌن ،وكهؾ المإم ٌن ،وعروة المتمسّكٌن ،وبهاء العالمٌن))
المعصوم جمال عالم اإلمكان (بهاء العالمٌن) ،أل ه ور هللا الذي ال ٌُطفؤ ،ومن أجمل
من ور ال ور؟ وكذا ٌسكب جماله فً صّه بحسب مقالة القرآن :ـ (الطٌّبات للطٌبٌن)
(.)30
وبحسب ظام االستخالؾ (خلفاءك فً أرضك) ،و ٌبسط المعصوم أخالقه
بحركاته وسك اته فً ظرؾ االجتماع ممارسة ًقرآ ٌة ًصادقة ًالتحادهما (العالم
والمعلوم) ،فال ٌ فك أحدهما عن اآلخر(اإل سان والقرآن)علما ًتامّا ً((اللهم ،إ ك أ زلته
على بٌك محمّد(صلّى هللا علٌه آله) مجمال ً وألهمته علم عجاببه مكمّال ،وورّثت ا
علمه مفسّرا ً ،وفضّلت ا على من جهل علمه ،وقوّ ٌت ا علٌه لترفع ا فوق من لم ٌطق
حمله)) ( )31إن وراثة علم القرآن آتت أكلها فً هذا التداول المعرفً للدالالت
القرآ ٌة ،وفً ص اعة ال ن المبدع فً استشرافه ،وفً قراءته المستقبل
ً
ًواثقة بذخٌرة(علم العجابب) الذي ٌلوّ ح إلى وجود إمام لك ّل زمان
قراءة ًواعٌة
((أٌّدت دٌ ك فً ك ّل أوان بإمام))  .إن صفات هإالء األبمة جامعة ما عة ،وهً:
الجعل و اإل تخاب اإللهً (أقمته علما لعبادك) /االرتباط الدابم باهلل (أوصلت حبله
( .كهؾ المإم ٌن،
بحبلك) /ممتثل الطاعة لعصمته  /حاجة الوجود اإلمكا ً إلٌه
وعروة المتمسّكٌن ،وبهاء العالمٌن) و حو ذلك من الكماالت التً اختصوا بها ،فهً
تفضح من ادّعاها ل فسه ،أو أختارها شخن لؽٌره وساما ًوجعال ًاعتبارٌا ً أل ّها من
أصل الوجود ،ومن لبّ الحقٌقة كما أ ّها ال ُتحجب ب سبتها جهال ًأو عمداً إلى أحالم
الحالمٌن وخٌاالت المتوهمٌن ،فهذا أبو زٌد ٌرى أنّ ما عد ّه ابن عربً العارؾ
المتحقّق من مهام اإلمام المهدي (عجّل هللا فرجه) فً ظام الوجود((ٌعكس حلم ابن
عربً بحاكم عادل قادرعلى حسم الخالفات بالسٌؾ أو بالمال أي بالعصا والجزرة،
ومزوّ د بوزراء عارفٌن من أهل هللا .إلى أي حد ّ ٌفسّر ل ا هذا الحلم الطوباوي
() 32
احتقان الوضع فً رإٌة ابن عربً للواقع الفكري وما ٌزخر به من خالفات)) .
لٌس األمر ٌُفلسؾ بهذه السذاجة ،وُ ٌحمل هذا الحمل الخدّاع مثل ما ٌُحمل
على الوعً الظاهر ع د المسلمٌن والمإم ٌن (لفلسفة وساطة األبمة فً تدبٌر ظام
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الكون تبعا ًلفلسفة ال ّتكرٌم و االستخالؾ) إذ ٌتجلّى (فً زٌارة القبور) من أجل
القربى ،و ٌل الحظوة 0ع د هللا هكذا ٌفلسفون :ـ ((لقد ارتبطت وظٌفة الوسٌط
بممارسة السلطة والسٌادة ،والزل ا و حن عٌش فً القرن الحادي والعشرٌن الحظ
استمرار الوسٌط األسطوري فً أبجدٌات الجماعة البشرٌة ،ففً األمة اإلسالمٌة
الزال أهل القبور من األولٌاء ٌمثلون الوسٌط السحري بٌن العبد وهللا ،وٌإمن ال اس
 ..وبالرؼم من أنّ تلك
بقدرتهم على الوساطة لدى هللا رؼم كو هم أمواتا ًو رفاتا
الظاهرة لٌست من اإلسالم (التوحٌد) إال أنّ المخٌال االجتماعً عبر الطفرة
الطوطمٌة ،لم ٌتخلن من أولى معتقدات البشر ،ومن أولى تصورات مؽامرات
عقلهم البدابً)) (.)33
عم األولٌاء أموات فً فلسفة هإالء ال اظرة إلى البعد المادي لإل سان
ؼافلة ًبل جاهلة ًبالمراتب المع وٌّة العالٌة ،وم ها مرتبة اإل سان الكامل التً ٌتوسّل
المعصوم فسه بها من أجل الد و من العلً األعلى توسال ً فرٌدا ًٌمأل مسارات
الدعاء(( ،اللهم فإ ًّ أتقرب إلٌك بالمحمّدٌّة الرفٌعة والعلوٌّة البٌضاء ،وأتوجّه إلٌك
( )34فال اظر فً أدعٌة الصحٌفة ٌرى
بهما أن ُتعٌذ ً من ش ّر [كذا وكذا]))
أدبا ًراقٌا ًوالتزاما ًم ظما ًٌمرّر به المعصوم طلباته من تلك ال افذة الم فتحة على
المطلق كً تعرج بها إلى مواقع الصدق ،وم ازل القرب المإلفة على حو الفٌض
ال ظام الرّبطً ّ األحسن 0ومادام المبدع المعصوم ٌتلقّى معارفه من الفٌض اإللهً
مستحضرا ًوسٌلة إ شاء األثر اإلبداعً لتحتضن تلك المعارؾ على شكل ن
لؽوي ،فستظهر بصماتهما معا ً فً لؽته ممّا ٌُعٌن القارئ مع شروط أُخر((على
التعامل مع الم جز الذي أسسه المبدع وفق ب اء لؽوي محدّد ٌعٌد القارئ ال اقد ال ظر
فٌه لٌجسّد مركبا ًف ٌّا ً آخر ،وٌبقى المبدع هو الدلٌل الذي ٌسترشد به هذا ال اقد
صٌّة)) ( )35فإذا كان الهادي فً
طرٌقه ،وٌعرؾ حقٌقة الع اصر المكوّ ة للب ٌة ال ّ
عملٌة فهم ال ن وتحلٌله هو المبدع المعصوم ،ووعٌه بالمبدع الحق سبحا ه،
المتش ّكل فً الدعاء ،فٌلزم أن ُترصد مظاهر ذلك الوعً بم ظومة األسماء المحرّكة
ال سٌج اللؽوي فً مسارات أفقٌة ،وعمودٌة م جزة ًالب ٌة الكلٌة لل ن بفضل قدرتها
على إٌجاد ال ظام الرّبط ًّ األحسن متجاوزا ًأ ظمة الربط المحدودة مثل الربط
الشكلً والموضوعً وؼٌرهما .
الر ّ  :ـ من األسماء الفعّالة فً جذب المبدع إلٌه ؛ لت وع محتواه المعرفً،
2ـ ّ
ولكثرة جهات ال ظر إلى تلك المعرفة المفاضة م ه ،كو ه م بع الكماالت
الفعلٌة ،وم طلق ت ّزلها ((فإنّ ال ّربّ مجمع جمٌع أفعال هللا المقدسة ،ألنّ
جمٌع أفعاله تبارك وتعالى متشعبة من جهة تدبٌره تعالى ،وتربٌته فً
ك ّل موجود بحسبه ،فال ّربّ مظهر الرحمة والخلق والقدرة والتدبٌر
والحكمة ،فهو الشامل لما سواه تعالى ،فإ ّهم المربوبون له تعالى على
اختالؾ مراتبهم)) ( .)36فالب ٌة ذات ا طالقات مت وعة من اسم الربّ ،
ٌ كشؾ فً كل ا طالقة قابلٌة ًفعلٌة ًجدٌدة ً ُتوسّع اإلطار اللفظً
بتشكٌالت ممتدة حتى سكوت الداللة ،وإلٌك توضٌح ذلك :ـ
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ؾ ((( )1ربّ  ،ص ّل على محمّد وآل محمّد الم تجب المصطفى المكرّم المق ّرب
أفضل صلواتك .))...
ؾ ((( )2ربّ  ،ص ّل على محمّد وآله ،صالة ً زاكٌة ً ال تكون صالة أزكى م ها
.))...
ؾ ((( )3ربّ  ،ص ّل على محمّد وآله ،صالة ًترضٌه ،وتزٌد على رضاه .))...
ؾ ((( )4ربّ  ،ص ّل على محمّد وآله صالة ًتجاوز رضوا ك ،وٌتصل اتصالها
ببقابك.))...
ؾ ((( )5ربّ  ،ص ّل على محمّد وآله صالة ًت تظم صلوات مالبكتك وأ بٌابك
ورسلك ،وأهل طاعتك.))...
ؾ ((( )6ربّ  ،ص ّل على محمّد وآله صالة ً تحٌط بك ّل صالة سالفة ومستؤ فة ...
)).
ؾ ((( )7ربّ  ،ص ّل على أطابب أهل بٌته الذٌن اخترتهم ألمرك ،وجعلتهم خز ة
علمك.))...
ؾ ((( )8ربّ  ،ص ّل على محمّد وآله صالة ًتجزل لهم بها حلك وكرامتك . ))...
ؾ ((( )9ربّ  ،ص ّل علٌه وعلٌهم صالة ًال أمد فً أولها وال ؼاٌة ألمدها ،وال هاٌة
آلخرها))
ؾ ((( )10ربّ  ،ص ّل علٌهم ز ة عرشك ،وما دو ه ،وملء سماواتك وما فوقهنّ
 )37( .))...إن رإٌة المعصوم جود هذا االسم فً مقام الربوبٌّة المربً
جمٌع المخلوقاتٌ ،ستدعً ع د مشاهدة الفقر فً أعماق ك ّل موجود،
ٌستدعً التملّق و الجؤر بصلوات متتالٌة دابمة ،الست زال الخٌرات ،ولرفع
الحاجات ،ولفتح أبواب المسٌر أمام حركة تكامل اإل سان حو الكمال.
3ـ المولى :ـ ٌُولّد ب ٌة صٌة أخرى ملتفّة بموضوع الرّحمة للعالقة بٌ ها وبٌن
االسم ،ألنّ ((المولى ...بمع ى الولًّ ،ولذلك ٌطلق على سٌّد العبد
ومالكه ،ألنّ له والٌة التصرّؾ فً أمور عبده ،وٌطلق على ال اصر،
أل ه ٌلً التصرّؾ فً أمر م صوره بالتقوٌة والتؤٌٌد ،وهللا سبحا ه
مولى ،أل ّه المالك الذي ٌلً أمور خلقه فً صراط التكوٌن ،وٌدبّرها
كٌؾ ٌشاء ...وهو تعالى مولى ،أل ّه ٌلً تدبٌر أمور عباده فً صراط
السّعادة ،فٌهدٌهم إلى سعادتهم والج ّة وُ ٌوفقهم للصالحات ،وٌ صرهم
على أعدا ،هم ،والمولوٌّة بهذا المع ى مختصة بالمإم ٌن)) ( )38فتظهر
فقرات أربع متماسكة حتى خاتمة الدعاء كما ٌؤتً :ـ
ؾ ((( )1موالي  ،ارحم كبوتً ل ُح ّر وجهً وزلّة قدمً ،وُ ْ
عد بحلمك على جهلً
.))...
ؾ ((( )2موالي  ،وارحم ً إذا ا قطع من الد ٌا أثري ،و امّحى من المخلوقٌن
ذكري.))...
ؾ ((()3موالي  ،وارحم ً ع د تؽٌّر صورتً وحالً ،إذا بلً جسمً ،وتفرّقت
أعضابً)).
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ؾ ((( )4موالي  ،وارحم ً فً حشري ،و شري ،واجعل فً ذلك الٌوم مع
أولٌابك موقفً ،وفً أحبابك مصدري ،وفً جوارك مسك ًٌ ،ا ربّ
ّ
العالمٌن)) ( ٌ .)39اجً المعصوم فً أفق الوالٌة اإللهٌة الواسع المظلل ك ّل
موجود م ذ أن تز ّل قدمه حو المعصٌة التً ت اسب شؤ ه ،ث ّم ٌ تقل إلى
عالم أرحب ،فٌسكن عالم القبر ،ث ّم ٌتركه ،وٌ طلق إلى عالم الحرٌّة
والسعادة ،وتلك العوالم الوجودٌّة ٌحتاج فٌها اإل سان إلى من ٌتولّى أمره فً
كل والدة جدٌدة تم ّر علٌه ،لذلك ٌدعو االسم الم اسب إل زال الرحمة ،لتدبّر
وجوده فً جمٌع ال شبآت التً ٌدخلها واحدة ًواحدة.
4ـ أنت :ـ تتحوّ ل المخاطبة من األسماء إلى حو آخر من اإلحالة بالضمابر لشدّة
ّ
ٌتخطى األفق المعرفً جذبات األسماء و تعدّد األفعال،
القرب حٌن
وُ ٌدرك حقٌقة ًذات مرتبة أعلى فً اللقاء المباشر بٌن الحبٌب والمحبوب،
فالضمابر تكوّ ن ب ٌة ًًً خطابٌة ًجدٌدة ً ُتجسّد الحضور المباشر ،وُ تحٌل
على األسماء فً الرتبة المتقدّمة ،فً حٌن أنّ الضمٌر ٌمثل م طلق حركة
ي على حو متتابع ،هو :ـ
الجهاز اللؽو ّ
[أ ت ]  ←--------الذي وسعت ك ّل شًء رحمة ًوعلما ً .و←--
[أ ت ]  ←--------جعلت لك ّل مخلوق فً عمك سهما ً  .و←-
[أ ت ]  ←-------الذي عفوه أعلى من عقابه  .و←
[أ ت ]  ←-------تسعى رحمته أمام ؼضبه .و←--
[أ ت ]  ←-------الذي عطاإه أكثر من م عه 0و←--
[أ ت ]  ←-------اتسع الخالبق كلّهم فً وسعه .و←---
[أ ت ]  ←-------الذي ال ٌرؼب فً جزاء من أعطاه 0و←
() 40
[أ ت ]  ←-------الذي ال ٌُفرط فً عقاب من عصاه.
وتتالزم األسماء الحس ى فً سلسلة جدٌدة ،الحلقة األولى فٌها للضمٌر
[أ ت] هً واسطة المخاطبة للشاهد والمشهود ،ث ّم تترابط الحلقات األُخر متتالٌة ،فإذا
ا تهت السلسلة األولى بدأت أخرى من البداٌة األولى [أ ت ] وهكذا ،لدٌمومة
الحضور وطول اللقاء و إ بداع الدعاء فً فضاء م ّتسع ممتلا باألسماء الظاهرة على
هذه الصورة :ـ
ؾ ([)1أ ت ] ←--هللا ال إله إال [أ ت] ←---0األحد المتوحّد ،الفرد المتفرّد ----- 0
 ←----و [أ ت] ← ---هللا ال إله إال [أ ت] ←---0الكرٌم المتكرّم ،العظٌمّ
المتعظم ،الكبٌر المتكبّر ← و [أ ت] ← ---هللا ال إله إال [أ ت] ←---0
العل ًّ المتعال ،الشدٌد المحال  ←------------ 0و [أ ت] ← ---هللا ال إله إال
[أ ت] ←---0الرّحمن الرّحٌم ،العلٌم الحكٌم  ←---------- 0و [أ ت]← ---
هللا ال إله إال [أ ت] ←---- 0السمٌع البصٌر ،القدٌم الخبٌر -------------- 0
← و [أ ت] ← ---هللا ال إله إال [أ ت]  ←---0الكرٌم األكرم ،الدابم
األدوم ←------------------- 0و [أ ت] ← ---هللا ال إله إال [أ ت] ←---0
األول قبل ك ّل أحد ،واآلخر بعد ك ّل عدد  ←------ 0و [أ ت] ←---هللا ال إله
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 ←----------- 0و
إال [أ ت]  ←---0الدّا ً فً علوّ ه ،والعالً فً د وّ ه
[أ ت] ← ---هللا ال إله إال [أ ت]  ←---0ذو البهاء والمجد والكبرٌاء
والحمد  ←-------- 0و [أ ت] ← ---هللا ال إله إال [أ ت]  ←---0الذي
أ شؤت األشٌاء من ؼٌر س خ ،وصوّ رت ما صوّ رت من ؼٌر مثال،
وابتدعت المبتدعات بال احتذاء.
ً
ؾ ([ )2أ ت] ←-الذي قدّرت ك ّل شًء تقدٌرا ً ،وٌسّرت ك ّل شًء تٌسٌرا ،ودبّرت
ما دو ك تدبٌراً ← .و [أ ت] ← الذي لم ٌُع ك على خلقك شرٌك،
ولم ٌُوازرك فً أمرك وزٌر ،ولم ٌكن لك مشاهد وال ظٌر.
ؾ ([ )3أ ت] ← الذي أردت ،فكان حتما ًما أردت ،وقضٌت فكان عدال ًما قضٌت،
وحكمت فكان ِ صفا ًما حكمت.
ؾ ([ )4أ ت] ← الذي ال ٌحوٌك مكان ،ولم ٌقم لسلطا ك سلطان ،ولم ٌُعٌك برهان
وال بٌان
ؾ([ )5أ ت] ← الذي أحصٌت ك ّل شًء عددا ً ،وجعلت لك ّل شًء أمداً ،وقدّرت
ك ّل شًء تقدٌّرا ً.
ؾ ([ )6أ ت] ← الذي قصُرت األوهام عن ذاتٌّتك ،وعجزت األفهام عن كٌفٌتك،
ولم تدرك األبصار موضع أٌ ٌّتك .
ّ
ؾ ([ )7أ ت] ← الذي ال ُتحدّ ،فتكون محدّودا ً ،ولم ُتمثل فتكون موجودا ً ،ولم
تلد فتكون مولودا ً.
ّ
ّ
ؾ ([ )8أ ت] ← الذي ال ضد معك فٌُعا دك ،وال عِ دل لك فٌُكاثرك ،وال د لك
فٌعارضك .
ؾ ([ )9أ ت] ← الذي ابتدأ ،واخترع ،واستحدث ،وابتدع ،وأحسن ص ع ما ص ع .
() 41

تلك األسماء الحس ى ،وإن كا ت كثٌرة بمعا ٌها ،ولك ها راجعة إلى [أ ت]
فال تحجب الكثرة المعصوم عن رإٌة الوحدة الحقّة ،وقد تفصل بٌ ها وبٌن ؼٌر
المعصوم إذا ما علم ا أنّ ((هذه األذكار جارٌة مجرى السإال ،فٌجول فً خاطره
() 42
ؼٌر هللا ،وٌتمثل له صور حاجاته ،فٌكون مشؽول السّر بؽٌر هللا))

5ـ بنية األسماء:
قد ٌتمحّور ال نّ حول أسماء متعدّدة ،لٌرسل مساره حو كماله مثل
موجات البحر بال روابط خارجٌة إال هذه التركٌبة من األسماء المتكاثفة خالقة
ب ٌة ًلؽوٌة ً ُترى فً أدعٌة متعدّدة ،م ها(( :الحمد هلل ربّ العالمٌن 0اللّهم لك الحمد
بدٌع السماوات واألرض ،ذا الجالل واإلكرام ،ربّ األرباب ،وإله كل مؤلوه ،وخالق
ك ّل مخلوق ،ووارث ك ّل شًء ،لٌس كمثله شًء ،وال ٌعزب ع ه علم شًء ،وهو
بك ّل شًء محٌط ،وهو على ك ّل شًء رقٌب .أ ت هللا ال إله إال أ ت ،األحد المتوّ حد
ّ
المتعظم ،الكبٌر
الفرد المتفرّد  .وأ ت هللا ال إله إال أ ت ،الكرٌم المتكرّم ،العظٌم
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المت ّكبٌر .وأ ت هللا ال إله إال أ ت ،العل ًّ المتعال  ،الشدٌد المحال  .وأ ت هللا ال إله
إال أ ت ،الرّحمن الرّحٌم  ،العلٌم الحكٌم  ،أ ت هللا ال إله إال أ ت ،السمٌع البصٌر ،
القدٌم الخبٌر  .وأ ت هللا ال إله إال أ ت ،الكرٌم األكرم ،الدابم األدوم )) ( .)43ال ٌرى
َ
المخاطب
القارئ فً فضاء رإٌة المبدع إال هذه األسماء اللفظٌة المحٌلة على
(تعالى) فه الك تختفً رإٌة األشٌاء حتى (األ ا) سوى رإٌة الكمال ؼٌر المحدود
المتجلًّ فً األسماء الم بثقة من االسم المهٌمن األعظم (هللا) المعبّر عن ((اإللوهٌة
الجامعة لجمٌع الشإون و اإلعتبارات وال عوت و الكماالت الم درجة فٌها جمٌع
األسماء والصفات التً لٌست إال لمعات وره وشإون ذاته)) (.)44
فله التقدّم على البقٌة فً الجمل المتتالٌة ،فهو الجامع الكلّ ،والمعطً الك ّل
قوة َالتحرك فً الحضور و التخاطب حتى أنّ المتلقًّ ٌجد أسماء ً لم ٌؤلفها فً
القرآن ،مثل:
ّ
المتعظم/األدوم ] وله األثر األقوى فً
[المتوحد /الفرد المتفرّد /المتكرّم/
تحرٌك الدعاء مرتبطا ً بالفعل اإللهً الخارجً عبر مشاهدة جدٌدة م تزعة من
اإللتفات إلى العلقة بٌن األسماء واألشٌاء مكوّ ة ب ٌة ًمتالحمة ًبالب ٌة األسمابٌة
الخالصة ،وهً م طلقة من االسم األعظم ذاته فً أفعال متتالٌة تإكد ال ظام الرّبطً
األحسن باعتراؾ المعصوم(( :وأ ت هللا ،ال إله إال أ ت ،الذي أ شؤت األشٌاء من
ؼٌر س خ ،وصوّ رت ما صوّ رت من ؼٌر مثال ،وابتدعت المبتدعات بال احتذاء،
أ ت الذي قدّرت ك ّل شًء تقدٌرا ً ،وٌسّرت ك ّل شًء تٌسٌرا ً ،ودبّرت ما دو ك
تدبٌرا ً  )45( ))...إنّ هبات هللا مت زلة م ه ،ومتجلٌّة فً صور فعلٌة تخلق مٌدان
الدعاء ،مشٌرة إلى كماله ومتصلة (األفعال) داللة باألسماء المستبط ة فً اسم هللا،
وٌمكن أن ٌتبٌّن الربط المع وي بهذا التحلٌل :ـ
[ هللا ← أ شؤ ت ← الم شا ← هللا ← صوّ رت ← المصوّ ر ← هللا ← ابتدعت
← المبتدع ← هللا ← قدّرت ← المقدّر← هللا ٌسّرت ← المٌسّر ← هللا ← دبّرت
← المدبّر .] ...
ًُ ٌدرك المتؤمل إبداع المعصوم إضافات جدٌدة على معالم ال ن الدٌ ً
تفتح مسالك بحثٌة ً لفهم عمق المعرفة المستوحاة قرآ ٌّاً ،والمجدّدة فً ضوء إشاراته
وإلهاماته فتحا ًداللٌّا ً ٌمكن أن ّ
ٌوظؾ فً استلهام دراسات جادّة تدرك شدّة اإلرتباط
المعرفً بٌن القرآن وبٌن المعصوم .وتفاجا القارئ اللقطات اإلبداعٌة لتعٌده إلى
الب ى األ ُخر كما فً قوله :ـ
((وؼرّقت دموعه خدٌّه ٌدعوك بٌ :ا أرحم الرّاحمٌن ،وٌا أرحم من ا تابه
المسترحمون وٌا أعطؾ من أطاؾ به المستؽفرون ،وٌا من عفوه أكثر من قمته،
وٌا من رضاه أوفر من سخطه ،وٌا من تحمّد إلى خلقه بحسن التجاوز ،و ٌا من
عوّ د عباده قبول اإل ابة ،وٌا من استصلح فاس دهم بالتوبة ،وٌا من رضً من فعلهم
() 46
بالٌسٌر))...
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وتدفع قابلٌة الب ٌة األسمابٌة إلى تشكٌل ب ٌة متالزمة معها تجسٌدا ً ًلألمر
القرآ ً( :فسبح اسم ربّك األعلى) ( ،)47فٌ صبّ ا جاز المعصوم متتابعا ًومتكثراً
على ال حو اآلتً :ـ
ؾ ((( )1سبحا ك ! ما أجل ّشؤ ك ،و أس ى فً األماكن مكا ك ،وأصدع بالحق ّ
فرقا ك !))
ؾ ((( )2سبحا ك من لطٌؾ ما ألطفك ! ،و رإوؾ ما أرأفك ! ،وحكٌم ما أعرفك
!)).
ؾ ((( )3سبحا ك من ملٌك ما أم عك ! ،وجواد ما أوسعك ! ،ورفٌع ما أرفعك !
. ))...
ؾ ((( )4سبحا ك بسطت بالخٌرات ٌدك ،وعُرفت الهداٌة من ع دك ،فمن التمسك
لدٌن أو د ٌا وجدك)).
ؾ ((( )5سبحا ك خضع لك من جرى فً علمك ،وخشع لعظمتك ما دون عرشك،
وا قاد للتسلٌم لك ك ّل خلقك)).
ؾ ((( )6سبحا ك ال ُتحسّ  ،وال ُتجس ّ ،وال ُتمس ّ ،وال ُتكاد ،وال ُتماط ،وال ُت ازع،
وال ُتجارى ،وال ُتمارى ،وال ُتخادع ،وال ُتماكر)).
ؾ ((( )7سبحا ك سبٌلك جدد ،وأمرك رشد ،وأ ت ح ًّ صمد)).
ؾ ((( )8سبحا ك قولك حكم ،وقضاإك حتم ،وإرادتك عزم)).
ؾ ((( )9سبحا ك ال را ّد لم ّ
شٌتك ،وال مبدّل لكلماتك)).
() 48
ؾ ((( )10سبحا ك باهر اآلٌات ،فاطر السماوات ،بارئ ال سمات)) .
هذه التسبٌحات مرفوعة إلى األسماء ؛ لتإلؾ ت زٌها ًم اسبا ً لك ّل اسم م ها،
لذلك تتعدّد بتعدّدها وتتجدّد كلّما أدرك المعصوم م ها واحداً بعد واحد ،فك ّل فعل
ٌإدٌه المعصوم بوساطة(سبحا ك) ٌ زه اسما ًإلهٌا ًٌ اسبه ممّا ٌفعّل اإلبداع باألفعال
ا سا ٌا ً وإلهٌا ً فً أجواء الرإٌة و المؽازلة والحب ّ 0وٌإثر االسم هللا فً ظهور ب ٌة
خلقٌة هً فتح معرفً ٌُذهل القارئ ؛أل ها لوحة مشرقة ال ٌُدركها بصر ،ولم
تسمعها أذن ،تفاجا القارئ بقابمة من األسماء المشٌرة إلى موجودات عالم المالبكة
الؽابب عن األبصار أفرادا ًوجماعات كاشفا ًمراتبها الوجودٌة وصفاتها وأفعالها فً
ظام التدبٌر ،كما ٌؤتً:
م** ((( )1اللهم و(حملة عرشك) الذٌن ال ٌفترون عن تسبٌحك .))...
م ((( )2و إسرافٌل صاحب الصور ،الشاخن الذي ٌ تظر م ك اإلذن ،وحلول
األمر ،فٌ بّه بال فخة صرعى رهابن القبور)).
م ((( )3و مٌكابٌل ذو الجاه ع دك ،والمكان الرفٌع من طاعتك)).
م ((( )4وجبرٌل األمٌن على وحٌك .))...
م ((( )5والروح الذي هو على مالبكة الحجب)).
م ((( )6والروح الذي هو من أمرك ،فص ّل علٌهم)).
م ((( )7وعلى المالبكة الذٌن من دو هم ،من سكان سماواتك ،وأهل األما ة على
رساالتك)).
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م ((( )8والروحا ٌٌّن من مالبكتك)) (( ←----وأهل الزلفة لدٌك ع دك))
م ((( )9وحمّال الؽٌب إلى رسلك))(( ←-----والمإتم ٌن على وحٌك)) .
م ((( )10وقبابل المالبكة الذٌن اختصصّتهم ل فسك ،وأؼ ٌتهم عن الطعام والشراب
بتقدٌسك ،أسك تهم بطون أطباق سماواتك)) ← ((والذٌن على أرجابها إذا
زل األمر بتمام وعدك)).
م ((( )11وخ ّزان المطر)) ← ((و زواجر السّحاب)) ← ((والذي بصوت زجره
ٌسمع زجل الرّعود)).
م ((( )12ومشٌّعً الثلج والبرد))  ←------و((الهابطٌن مع قطر المطر إذا زل)).
← ((والمو ّكلٌن بالجبال فال
م ((( )13والقوّ ام على خزابن الرٌّاح)) -------
تزول)).
م ((( )14والذٌن عرّفتهم مثاقٌل المٌاه.))...
م ((()15ورسلك من المالبكة إلى أهل األرض بمكروه ما ٌ زل من البالء ،ومحبوب
الرّخاء)).
م ((( )16والسفرة الكرام البررة))((←------------- 0والحفظة الكرام الكاتبٌن)).
م ((( )17وملك الموت)) (( ← -وأعوا ه)) (( ←-وم كر)) ← ((ورومان ف ّتان
القبور.))-
م ((( )18و الطابفٌن بالبٌت المعمور)).
م ((( )19ومالك)) ← ((والخز ة)).
م ((( )20و رضوان)) ← ((وسد ة الج ان)).
م ((( )21والذٌن (ال ٌعصون هللا ما أمرهم ،وٌفعلون ما ٌإمرون) (.)))49
م ((( )22والذٌن ٌقولون :ـ (سالم علٌكم بما صبرتم ،ف عم عقبى الدار) (.)))50
م ((( )23والزبا ٌة .))...
م ((( )24ومن أوهم ا ذكره ،ولم علم مكا ه ،وبؤي أمر وكلته)).
م ((( )25وسكان الهواء واألرض والماء)) ← ((ومن م هم على الخلق  ...فص ّل
() 51
علٌهم بما فتحت ل ا من حسن القول فٌهم ،إ ّك جواد كرٌم)).
هذه السلسلة الم تظمة من موجودات الؽٌب على درجات متعددة ،وك ّل
درجة تكشؾ قدرة ًفعلٌة ً تامة ًت اسب الدور الذي ٌعشقه الملك ،وٌإدٌه فً عالم
ال ظام األحسن بال كلل وال ملل لشدّة الكمال وبراعة الحال ،فالتسلسل الطولً مت ّزل
من أقوى المالبكة كماال ًورباسة ً (حملة لعرش) إلى أد اها قربا ًمن عالم الشهادة
(سكان الهواء واألرض والماء) ،و(من هم على الخلق) مرورا ًبالمراتب األ ُخر،
ومن ه ا ٌستد ّل الباحث على شدّة علم المعصوم وعلو طور معرفته فوق مستوى
المعرفة التصورٌة ،وخارج دابرة الوعً الذه ً ،فهً ((اإلطالع على ما وراء
الؽٌب من المعا ً الؽٌبٌة واألمور الحقٌقٌة وجودا ًوشهودا ً)) ( .)52فٌرى ببصٌرته
عالم المالبكة ،وك ّل ملك وعمله الخان به.

المبحث الثاني
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األسماء الحسنى والدّاللة
ٌوجّه المعصوم خطابه إلى المقام الشامخ لالسم المإثر فً ظام الوجود
األحسن ببالؼة عالٌة ت اسبه ،وٌحدّد حاجاته بحسب الم اسبة بٌ ها وبٌن االسم الذي
ٌُإثر ،وٌعمل على ا جازها بٌن ٌدٌه ،وهذه قابمة باألسماء تبٌّن آثارها فً البوح
بالمسابل ،ووعً المبدع العمٌق بقدرات ك ّل اسم واختصاصه ب مط من الطلبات،
وٌراقب البحث األسماء ،ث ّم ٌبٌّن دورها فً دفع المخاطب على إ تاج ال ن لظهور
فعلٌتها أمام اظرٌه محتفٌة ًبالمقام األمثل الذي ٌدعو إلى مباشرة الكالم والم اجاة،
وهً:

الرحيم:
ّ
ٌلتفت الداعً إلى السعة الوجودٌّة للرّحمة ،وكثرة العطاء ؼٌر المحدود لها،
فٌطلب صٌبا ً م ها ٌ اسب مقامه وم زلته ( ...وٌا من ال تف ى خزابن رحمته ،ص ّل
على محمّد وآله واجعل ل ا صٌبا ًفً رحمتك ) ،ومن خزابن الرّحمة الد و إلى
القرب اإللهً متوسال ً بمظهر الرّحمة محمّد وآله (ص ّل على محمّد وآله و أد ا إلى
قربك) ،والتكرٌم (ص ّل على محمّد وآله وكرّم ا علٌك) ،والستر (ص ّل على محمّد
وآله و ال تفضح ا لدٌك) ،و اإلؼ اء بالهبة (اللهم أؼ ا عن هبة الوهابٌن بهبتك)،
ده
وٌسترسل ال ن ←← حتى ٌصل إلى الخاتمة ،مرتبطا ًبالرحمة لتحقٌق مرا
((اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،واجعل ا من دعاتك الداعٌن إلٌك ،وهداتك الدّالٌن
علٌك ،ومن خاصّتك الخاصٌن لدٌكٌ ،ا أرحم الرّاحمٌن)) ( )53وهو ٌعرؾ فرادة
الرّحمة اإللهٌة التً أوصلته إلى حالة خاصة من الوضع ال فسً ((ثم دعاك بصوت
حابل خفً ،قد تطؤطؤ لك فا ح ى ،و ّكس رأسه فا ث ى ،قد أرعشت خشٌته رجلٌه،
بٌ :ا أرحم الرّاحمٌن  ،وٌا أرحم من ا تابه
وؼرّقت دموعه خدٌّهٌ ،دعوك
المسترحمون ،وٌا أعطؾ من أطاؾ به المستؽفرون ،وٌا من عفوه أكثر من قمته،
وٌا من رضاه أوفر من ؼضبه ،وٌا من تحمّد إلى خلقه بحسن التجاوز ،وٌا من عوّ د
عباده قبول اإل ابة ،وٌا من استصلح فاسدهم بالتوبة ،وٌا من رضً من فعلهم
بالٌسٌر ،وٌا من كافى قلٌلهم بالكثٌر ،وٌا من ضمن لهم إجابة الدعاء ،وٌا من وعدهم
على فسه بتفضّله حس الجزاء)) ( )54صورة إ سا ٌة ادرة ،فصوته ال ٌسمعه إال
المدعوّ  ،ا ح ى ظهره خضوعا ،ورأسه م كس ال ٌرفعه حٌاء ً ،ولشدّة خوفه من
عظمة هللا ال تستقر رجاله ،وبكاإه ثجاج أؼرق خدٌّه ،و ٌلهج باسمه (أرحم
الرّاحمٌن) الذي له ك ّل رحمة ظهرت فً الوجود  .وتبدو من سعة الرّحمة األسماء
ً
طوٌة كماال ً فً أرحم الرّاحمٌن ،فم ه خارجة،
الدالة علٌها والحافة بها ،وهً م
وإلٌه راجعة كما فً التخطٌط اآلتً :ـ
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أرحم الرّحمٌن ↔ [ أعطؾ  /عفوه أكثر  /رضاه أوفر  /حسن التجاوز /
قبول اإل ابة  /استصلح فاسدهم بالتوبة  /رضً  /كافى  /إجابة الدعاء  /تفضل حسن
التجاوز ]  .وهذه المعرفة ٌجعلها الداعً مقدمة ًلخطابه ،أل ّها هً الجهة المخاطبة،
وال ّتكلّم ال ٌكون إال مع معروؾ مشاهد ٌسمع الكالم ،وقادر على إجابة المسؤلة،
((اللهمٌ ،ا من برحمته ٌستؽٌث المذ بون ،وٌا من إلى ذكر إحسا ه ٌفزع
المضطرون ...أ ت الذي وسعت ك ّل شًء رحمة ً وعلما ً ،وأ ت الذي جعلت لك ّل
مخلوق فً عمك سهما ً ،وأ ت الذي عفوه أعلى من عقابه ،وأ ت الذي تسعى رحمته
أمام ؼضبه ،وأ ت الذي عطاإه أكثر من م عه ،وأ ت الذي اتسع الخالبق كلّهم فً
وسعه  ...أ ا الذي أوقرت الخطاٌا ظهره ،وأ ا الذي أف ت الذ وب عمره ... ،هل أ ت
ٌا إلهً راحم من دعاك فؤ ُبلػ فً الدعاء ؟)) ( )55وهو الذي عرّؾ فسه واختصها
بؤسماء حس ى ((أ ت الذي وصفت فسك بالرّحمة  ،فص ّل على محمّد وآله،
وارحم ً ،وأ ت الذي سمٌّت فسك بالعفو  ...فاعفو ع ً)) ( )56فاإلختصان
والعالقة بٌن االسم وبٌن الطلب متحققة ،معرفة الرّحٌم تجذب السٌر إلٌه للحصول
إلى طلب العفو م ه 0فتكون الحركة
على الرّحمة ،ووعً العفوّ تدفع المسًء
الوجودٌة لل فس إلى موطن الرّحمة ((واجعل تقواك من الد ٌا زادي ،والى رحمتك
ً
مشكلة ما قبلها من
رحلتً ))( . )57وتظهر الخاتمة التعلٌلٌة باسم أرحم الراحمٌن
الدعاء ،وجاذبة ً إلٌها الداعً لٌقؾ ع دها راجٌا ً وُ ٌوقؾ بها م اجاته (( ...فهب لً
ٌا إلهً من رحمتك ودوام توفٌقك ما ا ّتخذه سلّما ً ،أعرج به إلى رضوا ك ،وآمن به
من عقابكٌ ،ا أرحم الرّاحمٌن))( )58و تتقوّ م بالرّحمة الصالة على ال بً وآله ،أل ّها
رحمة خاصّة ُتلتمس من أرحم الرّاحمٌن ((صلّى هللا علٌه حتى ٌرضى ،وصلّى هللا
() 59
أرحم الرّاحمٌن)) .
علٌه وآله بعد الرضا  ...صالة ًال ح ّد لها وال م تهىٌ ،ا
ٌظهر من الدعاء أنّ ثمّة صال ًة للرسول م فردا ً ،وصالة له وآله معا ً 0وتجتمع مع
الرّحٌم أسماء أخر تابعة له كما فً قوله ((فارحم ً ٌا أرحم الرّاحمٌن ،وتجاوز ع ً
ٌا ذا الجالل واإلكرام ،وتب علً ّ إ ك أ ت ال ّتوّ اب الرّحٌم ))( )60فالرّحمة من ←
أرحم الّراحمٌن ،والتجاوز من ← ذا الجالل واإل ك رام ،والتوبة من ← ال ّتوّ اب،
وكلّها من ← أرحم الراحمٌن .وفً دعابه ((ٌا فارج اله ّم ،و كاشؾ الؽ ّمٌ ،ا رحمن
() 61
الد ٌا واآلخرة و رحٌم هما ،ص ّل على محمّد وآله ،و افرج همًّ ،واكشؾ ؼمًّ))
الفارج ٌُطلب م ه إفراج الهموم ،والكاشؾ ٌكشؾ الؽموم ،وهما من أسماء الرّحٌم
الرّاجع إلى الرّحمن ،فالرّحمة اإللهٌة تبسط فٌضها و جودها على جمٌع مراتب
الوجود ،فالمعصوم ٌمأل م اجاته بهذا االسم وما ٌرتبط به من األلفاظ ذوات الداللة
المرتبطة بمفهوم الرّحمة العام من أجل أن تشمله الرّحمة الخاصة ،وٌكون مصداقا ً
الرّحمة التً وردت فً الصحٌفة فً
من مصادٌقها 0وٌُمكن أن تظهر آثار
ّ
موضوعات متعدّدة ،هً :ـ رحمته المخلوقات كلها ((أ ت الذي وسعت ك ّل شًء
رحمة ً وعلما ً)) ( )62ورحمته العباد ((أفعل بً فعل عزٌز تضرع إلٌه عبد ذلٌل
فرحمه))( )63و((ٌا من ٌرحم من ال ٌرحمه العباد)) ( ،)64ورحمة العباد للعباد ((فلعل
بعضهم برحمتك ٌرحم ً))( )65فهم ٌرحم بعضهم بعضا ً برحمته التً أعطاها إٌّاهم
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ي رحمة ؛ ألنّ ك ّل شًء ملكه ٌفعل به ما ٌشاء ،إن أعطى فهو
وهم ال ٌملكون أ ّ
محمود ،وإن م ع فهو محمود  .وإؼاثة المذ بٌن ((ٌا من برحمته ٌستؽٌث المذ بون))
( )66وتحقٌق اآلمال ((وحقّق فً رجاء رحمتك أملً)) ( )67والمقامات العالٌة
ّ
استحق الرفٌق األعلى برحمتك )) ( .)68فهً رحمة واسعة
((واجعل ا فً ظم من
متجلٌة فً هذه ال شؤة ومع اإل سان وحركته ،ث ّم تظهر فً عالم القبور ،وتزداد شدّة ً
وحضورا ً فً الوجود األعلى واألكمل ،فٌسعد بها اإل سان سعادة األبد.

العظيم:
ٌصرّح ال ن بالسإال بهذا االسم الشرٌؾ فً مقام طلب الؽ ى بعبادة هللا،
وخوفه والكرامة من ع ده ((إلهً أسؤلك بحقك الواجب على جمٌع خلقك ،وباسمك
العظٌم الذي أمرت رسولك أن ٌسبحك به ... ،أن تصلًّ على محمّد وآل محمّد ،وأن
تؽ ٌ ً عن ك ّل شًء بعبادتك ،وأن تسلًّ فسً عن الد ٌا بمخافتك ،وأن تث ٌ ً
بالكثٌر من كرامتك برحمتك))(.)69

الغني:
ٌخلق هذا االسم ب ٌة ًخاصة ًبه لكثرة كماالته التً ٌحتاجها الفقٌر ،فم ه
ت طلق الم اجاة ،والٌه ترجع ((ٌا ؼ ًّ األؼ ٌاء ها حن عبادك بٌن ٌدٌك ،وأ ا أفقر
الفقراء إلٌك فاجبر فاقت ا بوسعك ،وال تقطع رجاء ا بم عك ،فتكون قد أشقٌت من
استسعد بك ،وحرمت من استرفد فضلك ،فإلى من حٌ ب ٍذ ُم قلب ا ع ك ؟ والى أٌن
مذهب ا عن بابك؟ ،سبحا ك حن المضطرّون الذٌن أوجبت إجابتهم ،وأهل الّسوء
الذٌن وعدت الكشؾ ع هم  )70( )) ...هذه المخاطبة تبٌّن ؼ ى المطلق ،وٌقابله فقر
الداعً ،فالؽ ً ٌملك [العبٌد والوسع والم ع والفضل و اإلجابة والكشؾ] ،والفقٌر
لٌس لدٌه إال [الفقر والعبودٌة والفاقة و الرّجاء و االضطرار والسوء ] ...فهو
بصفاته المحدودة متوجّه إلى الؽ ً بصفاته المطلقة ع دما أدرك فقره وؼ ى خالقه
ومالكه .أدرك أن ذلك الؽ ً فرٌد ،ال مثل له بل ك ّل موجود متعلق به ؛ أل ّه ٌملك
ك ّل شًء ،فلٌس لشًء سواه ؼ ى ،بل كلّهم فقٌر إلٌه ((اللهمٌ ،ا م تهى مطلب
الحاجات ،وٌا من ع ده ٌل الطلبات ،وٌا من ال ٌبٌع عمه باألثمان ،وٌا من ال ٌُكدّر
عطاٌاه باالمت ان ،و ٌا من ٌُستؽ ى به ،وال ٌُستؽ ى ع ه ،وٌا من ٌُرؼب إلٌه ،وال
ٌُرؼب ع ه ،وٌا من ال تف ً خزاب ه المسابل ،وٌا من ال ُتبدّل حكمته الوسابل ،وٌا
من ال ت قطع ع ه حوابج المحتاجٌن ،وٌا من ال ٌُع ٌّه دعاء الدّاعٌن)) ( )71فرادته
واضحة فً جملة من الصفات ال ادرة ،هً [ ك ّل حاجة ُتطلب م ه  /مالك الحوابج /
عمه بال ثمن  /ال منّ مع العطاء  /هو المؽ ً فقط  /الرّؼبة إلٌه فقط  /خزاب ه ؼٌر
محدودة  /ال تإثر علٌه الوسابل  /الك ّل محتاج إلٌه فً ك ّل آن ٍ آن ٍ بال ا قطاع  /ال
ٌتعب من العطاء ] ومن ه ا ٌُدرك الداعً أن ال ح ّل لفقره إال بالتوجّه إلى ذلك
ّ
الحق ،فهو الؽ ً المؽ ً ((تمدّحت بالؽ اء عن خلقك ،وأ ت أهل الؽ ى
الؽ ً
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ع هم ،و سبتهم إلى الفقر ،وهم أهل الفقر إلٌك ،فمن حاول س ّد خلته من ع دك ،ورام
صرؾ الفقر عن فسه بك  ...فقد طلب حاجته فً مظا ّها ،وأتى طلبته من وجهها،
ومن توجّه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب جحها دو ك  ...فقد تعرّض
ّ
واستحق من ع دك فوت اإلحسان)) ( )72الؽ ً فً الوجود واحد ال ؼٌره،
للحرمان،
فع ده ال عم والؽ ى ،ومن ذهب إلى ؼٌره فقد ذهب إلى فقٌر ال ٌملك إال الفقر ،لذلك
سٌعود خاببا ً ،متوجّها ًإلٌه وحده 0من ه ا أٌضا ًٌبرز فً ال نّ التوحٌد األفعالً،
فاهلل هو المعطً ،وهو الم عم ،وهو الراحم ،وهو الجواد ،وهو المجٌب ((اللهم،
إلٌك تعمّدت بحاجتً ،وبك أ زلت الٌوم فقري وفاقتً ،ومسك تً  ...فص ّل على
محمّد وآله ،وتو ّل قضاء ك ّل حاجة هً لً بقدرتك علٌها ،وتٌسٌر ذلك علٌك،
()73
وبفقري إلٌك ،وؼ اك ع ً ،فإ ًّ لم أصب خٌرا ًقط إال م ك))

القدير:
ٌُإسّس الدعاء على أساس الفهم لكفاءات االسم ،وٌحدّد موضوعه
(الظالمات) إذ ٌرى الم اجً ال صر ،والعون ،والقوّ ة ،و القدرة ،وهً التً تقدر
على رفع الظلم عن كاهل المظلوم ،وُ تعجز الظالم ،وتكؾّ ٌدٌه عن محاصرة
المظلوم ،هذا التفاعل الثالثً بٌن [المظلوم /القدٌر /الظالم] جل ًّ فً الدعاء ،فاالسم
ٌُمسك الطرفٌن لٌُعٌد حالة التوازن ،وٌفصل بٌ هما من أجل رفع التجاوز ،ومن أجل
م ع الظلم عن ال ظام األحسن ((وٌا من قربت صرته من المظلومٌن ،وٌا من بعد
عو ه عن الظالمٌن ،قد علمت ٌا إلهً ما ال ً من فالن ابن فالن ممّا حظرت ...
اللهم ،فص ّل على محمّد وآله ،وخذ ظالمً وعدوّ ي عن ظلمً بقوّ تك ،وافلل حدّه
ع ً بقدرتك ،واجعل له شؽال ًفٌما ٌلٌه ،وعجزا ًعمّا ٌ اوٌه ...آمٌن ربّ العالمٌن،
قدٌر )) ( )74وهذه الخاتمة ال صٌّة
إ ّك ذو الفضل العظٌم ،وأ ت على ك ّل شًء
التعلٌلٌة تؤتً ،لتإشر إلى ارتباط جمٌع الدعوات ومحتواها به بسبب القدرة ؼٌر
المحدودة على جمٌع األشٌاء ((.اللهم ٌا كافً الفرد ،وواقً األمر المخوؾ ،أفردت ً
ُ
ضعفت عن ؼضبك فال مإٌّد لً  ...ومن ٌساعد ً وأ ت
الخطاٌا فال صاحب لً ،و
أفردت ً ؟ ومن ٌقوّ ٌ ً وأ ت أضعفت ً ؟ ال ٌُجٌر ٌا إلهً إال ربّ على مربوب ...
وال ٌُعٌن إال طالب على مطلوب ...ولم أقدر على ما ع دك بمعو ة سواك ...وال قوة
لً على الخروج من سلطا ك ،وال أستطٌع مجاوزة قدرتك  ...وأعترؾ بضعؾ
قوتً ،وقلة حٌلتً  ...اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،واجعل ً لهم قرٌ ا ً واجعل ً لهم
صٌرا ً ،وام ن عل ًّ بشوق إلٌك ،وبالعمل لك بما ُتحبّ وترضى ،إ ّك على ك ّل شًء
قدٌر ،وذلك علٌك ٌسٌر))(.)75
ٌُهٌمن القدٌر على األلفاظ فً جا بٌن:
1ـ الحضورٌ ،تجلّى فً أسماء داللتها مباشرة به [ كافً  /واقً  /صاحب  /ؼضب /
مإٌّد  /ربّ  /ؼالب  /طالب ٌ /دك  /قبضتك  /معو ة  /قوّ ة  /سلطا ك  /تقواك /
← [ قدٌر] 0والحضور على
سخطك  /خوفك  /استؽ ابً  /كفاٌتً  /صٌر ]
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مستوى األفعال المعبرة عن الفاعل الحقٌقً ،وهً [ أفردت ً  /أخفت ً ٌ /إم ً /
ٌساعد ً  /أضعفت ً ٌ /جٌر ٌ /إمن ٌ /عٌن  /أ جح  /صرفت  /م عت ً  /حظرت /
قطعت  /أ جز  /تمّم  /استعمل  /اشؽل  /اشعر  /فرّغ  /أ عشه  /قوّ ه  /أمله  /أجر به
 /ذلل  /هب  /ام ن] ← [القدٌر].
 -2الؽٌاب ،تظهر مفردات الضعؾ والعجز الصور المتضادّة للقوّ ة واالقتدار،
فتستدعً القوّ ة المطلقة وم ها ٌتضح الربط المع وي بٌ ها وبٌن القدٌر وصفاته
وأفعاله ال اشطة فً ذلك االستحضار المتكثؾ فً المفردات اآلتٌة :ـ [ الضعٌؾ /
مربوب  /مؽلوب  /مطلوب  /عبدك  /ضعؾ قوتً  /قلة حٌلتً  /المسكٌن /
المستكٌن  /الضعٌؾ  /الضرٌر  /الحقٌر  /المهٌن  /الفقٌر  /الخابؾ  /المستجٌر /
اسٌا ً  /ؼافال ً  /آ ٌسا ً ] ← ←[القدٌر] .
هذه الصفات تمثل حقٌقة الضعؾ والفقر فً الوجود الضعٌؾ للعبد المرتبط
بالوجود األقوى واألؼ ى للمطلق ،فك ّل صفة من صفات العبد تستعٌن بصفة من
صفات المولى من أجل رفع الحاجة م ها ولكً تتحرّك إلى الكمال ،فتقترب من
صفات الخالق بالتخلّق الصفات ًّ صفة ً بعد صفة ،فٌكون رحٌما ً متصفا ًبالرحمة ً،
عالما ً متصفا ًبالعلم ،كرٌما ً متخلقا ًبالكرم والجود ،صبورا ًمتحققا ًبالصبر ...وهكذا
ٌتخلّق بجمٌع األسماء واحدا ً بعد واحد بع اٌة هللا وحفظه وتؤٌٌده حتى ٌصل الوجود
اإل سا ً الكامل إلى مرتبة ٌُم ح الهٌم ة على المخلوقات ببركة القدرة اإللهٌة الما حة
له جمٌع الكماالت ؛ أل ه صار خلٌفة هللا بعد أن علّمه أسماءه كلّها تعلٌما ً تربوٌا ً إذ
أدّبه هللا بآدابه(( ،وجعل ل ا الفضٌلة بالملكة على جمٌع الخلق ،فك ّل خلٌقته م قادة ل ا
بقدرته ،و صابرة إلى طاعت ا بع ّزته)) ( )76وتتكرّر الب ٌة التعلٌلٌة فً خواتم بعض
األدعٌة ،مقترن فٌها القدٌر باسم (هللا) وقد ٌُإشر هذا اإلقتران إلى القدرة المطلقة ؛
ألنّ هللا جامع ك ّل األسماء وآثارها ،فٌتطلب السٌاق قدرة ًعلى ك ّل شًء(( ،اللّهم،
ص ّل على محمّد وآله ،وارزق ا من بركات السماوات واألرض ،إ ّك على ك ّل شًء
قدٌر ))( )77وقد ٌقترن باسم آخر ٌجلًّ الفاعلٌة الم اسبة للمواقؾ الحرجة كما فً
المقطع اآلتً:
((اللهم ،ص ّل على محمّد وآله ،ومن أراد ً بسوء فاصرفه ع ً ،وادحر
ع ً مكره ،ادرأ ع ً شرّه ،ور ّد كٌده فً حره ،واجعل بٌن ٌدٌه سدّا ًحتى ُتعمً
ع ً بصره ،و ُتص ّم عن ذكري سمعه ،و ُتقفل دون إخطاري قلبه ،و ُتخرس ع ً
لسا ه ،وتقمع رأسه ،وُ تذ ّل ع ّزه ،وتكسر جبروته ،وُ تذ ّل رقبته ،وتفسخ كبره،
وُ تإم ً من جمٌع ضرّه وشرّه وؼمزه وهمزه ولمزه وحسده وعداوته وحبابله
ومصابده ورجله وخٌله ،إ ّك عزٌز قدٌر))(.)78
ٌتوجّه المعصوم إلى االسمٌن [العزٌز  /القدٌر] لٌحتمً بهما من األخطار
الكثٌرة المحٌطة به ولٌخلصا ه م ها ،فٌحٌا حٌاة ًآم ة ًمطمب ًة بعٌدة ًعن [السوء /
المكر  /ال ّ
شر  /الكٌد  /الع ّز  /الجبروت  /الكبر  /الض ّر  /الؽمز  /الهمز  /اللمز /
الحسد  /العداوة  /الحبابل  /المصابد]  .وتتجلى شإون القدرة فً :ـ كشؾ الشدّة
((أ ت القادر على كشؾ ما ُم ٌت به)) ( )79ورفع الظلم ((وال أظلمن وأ ت القادر
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على القبض م ً)) ( )80والفرج و إحٌاء الموتى((وهب ل ا ٌا إلهً من لد ك
فرجا ًبالقدرة التً بها ُتحًٌ أموات العباد)) ( )81وإبداع الخلق ((ابتدع بقدرته الخلق
ابتداعا ً)) ( )82و القضاء ((وجرى بقدرتك القضاء)) ( )83والحٌلولة بٌن الذ ب وبٌن
العبد ((والمحال بٌ هم وبٌن الذ وب بقدرتك )) ( )84وقضاء الحاجات ((وتول قضاء
ك ّل حاجة هً لً بقدرتك علٌها)) ( ،)85وتظهر سعة القدرة على ك ّل شًء((إ ك على
ك ّل شًء قدٌر)) (.)86

القوو:
ّ
ٌفعل هذا االسم على إٌجاد مجموعة آثار ،م ها واسطة الخلق ((الحمد هلل
الذي خلق اللٌل وال هار بقوته)) ( ،)87واإل قاذ من الظالمٌن ((اللهم فص ّل على محمّد
وآله ،وخذ ظالمً وعدوّ ي عن ظلمً بقوّ تك)) ( ،)88و اإل قاذ من الخطاٌا ((اللهم ...
فقوّ ً بقوّ ة كافٌة ،وتولّ ً بعصمة
الاستمساك بً عن الخطاٌا إال عن قوّ تك،
ما عة)) ( )89عصمة المعصوم هً عصمة هللا تعالى ظهرت فٌه ،وأعطاه إٌّاها،
((اللهم،
لقابلٌته على إظهارها فً الوجودالخارجً وهً متجلٌة فً المقاتلٌن :ـ
() 90
ص ّل على محمّد وآله ،وحصّن ثؽور المسلمٌن بعزتك ،وأٌّد حماتها بقوّ تك))
ّ
الحق ،والى القوّ ة الواحدة له فقط ،وك ّل قوّ ة
ي
وترجع هذه اآلثار وؼٌرها إلى القو ّ
ظهرت فً المخلوقات ،فهً له سبحا ه ((اللهم ،وإ ّك من الضعؾ خلقت ا ،وعلى
الوهن ب ٌت ا ،ومن ماء مهٌن ابتدأت ا ،فال حول ل ا إال بقوّ تك  ،وال قوّ ة ل ا إال بعو ك،
فؤٌّد ا بتوفٌقك ،وسدّد ا بتسدٌدك)) (. )91

المح ّ :
ٌص ع هذا االسم موضوعه وهو الحبّ اإللهً ّ ،الذي ٌفعل أفعاله فً
تحرٌك اإل سان إلى الوقوؾ فً مقام التوبة ؛ لٌ ال المحبة ؛ أل ّها من متعلقات حبّ
هللا ((فص ّل على محمّد وآله ،واجعل دامتً على ما وقعت فٌه من الزالت ،وعزمً
محبّ ال ّتوابٌن ))
على ترك ما ٌعرض لً من السٌبات  ...توبة ً توجب محبتك ٌا
( .)92وٌدعو المعصوم ل ٌل التوبة والمحبة معا ً ،إذ ٌقول :ـ ((وقد قلت ٌا إلهً فً
محكم كتابك أ ّك تقبل التوبة عن عبادك ،وُ تحبّ التوّ ابٌن  ،فاقبل توبتً كما وعدت،
 ...وأوجب لً محبتك كما شرطت)) ( .)93ومن أبرز أحباب هللا الرسول األعظم
وآله ،فهم الصفوة الذٌن أظهر هللا فٌهم محبته :ـ((وأسؤلك اللهم  ...أن تصلًّ على
محمّد عبدك ورسولك وحبٌبك وصفوتك وخٌرتك من خلقك ،وعلى آل محمّد األبرار
الطاهرٌن األخٌار صالة ً ال ٌقوى على إحصابها إال أ ت)) (.)94

االسم المخزون:
هو االسم الذي ال ٌطلع علٌه مخلوق لتعالٌه عن اإلدراكٌ ،سؤل به
المعصوم لٌ ال رحمة ًخاصة ًلفقره وضعفه(( ،فؤسؤلك اللهم بالمخزون من أسمابك ،
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وبما وارته الحجب من بهابك ،إال رحمت هذه ال فس الجزوعة ،وهذه الرّمة الهلوعة
التً ال تستطٌع ح ّر شمسك ،فكٌؾ تستطٌع ح ّر ارك ،والتً ال تستطٌع صوت
رعدك ،فكٌؾ تستطٌع صوت ؼضبك ؟)) ( .)95وتتشارك األسماء بعضها مع بعض
فً إٌجاد آثار مشتركة فً الدعاء ،وهذه المشاركة تظهر فً صون متعدّدة،
فٌؤتً اسمان معا ً،
وتت وّ ع األسماء بحسب الدور الذي تإدٌّه فً تحقٌق المطالب
وٌت وعان على األسماء اآلتٌة :ـ

 -1الولي والحميد،
ٌختم بهما قوله ((حمدا ً سعد به فً السعداء من أولٌابه ،و صٌر به فً ظم
الشهداء بسٌوؾ أعدابه ،إ ّه ول ًّ حمٌد)) ( )96والٌة األولٌاء هً السعادة الحقٌقٌة،
 .والوصول
وهً فرع للوالٌة الكبرى اإللهٌة ،فمن ٌكن مع أولٌاء هللا ٌكن مع هللا
إلى درجة الشهادة عمة عظٌمة ٌجب أن ٌُحمد هللا علٌها ؛ أل ّه هو الدّا ّل علٌها
والمعطً إٌّاها.

 -2الجواد والكريم،
وٌظهران آثرهما فً دعاء الصالة على حملة العرش؛ألنّ الصالة رحمة
خاصة ،وتحفة ثمٌ ة ال ٌُعطٌها إال من هو م بع الجود والكرم ((فص ّل علٌهم بما
() 97
فتحت ل ا من حسن القول فٌهم ،إ ّك جواد كرٌم))

 -3لواسع والكريم،
ٌختم بهما الم اجاة ،لتحقٌق حاجة خاصة به ((وص ّل على محمّد وآله صالة
دابمة امٌة ... ،واجعل ذلك عو ا ًلً ،وسببا ًل جاح طلبتً ،إ ّك واسع كرٌم ،ومن
حاجتً ٌا ربّ كذا وكذا))(.)98

 -4الحميد والمجيد،

هما من األسماء الدافعة إلى الدعاء ،أل ّهما ٌُب ٌّ ان الجمال اإللهً الذي تعشقه
الروح ،فتظل م اجٌة ً(( ،واجعل ً ممّن ٌدعوك مخلصا ًفً الرّخاء دعاء المخلصٌن
المضطرٌّن لك فً الدّعاء ؛ إ ّك حمٌد مجٌد))(.)99

 -5الم ّنان والكريم،
ٌطلب م هما األمل ،والزٌادة من الفٌض ((فص ّل على محمّد وآله ،وهب لً
أملً ،وزد ً من هداك ما أصل به إلى التوفٌق فً عملً ،إ ّك م ّان كرٌم)) (.)100
وتؤتً مجموعة من األسماء فً هاٌة الدعاء ،لبٌان أ ّها العمدة التً ُب ً
علٌها ال نّ بما فٌه من حاجات رفعت إلى هذه األسماء القادرة على قضابها(( ،
فص ّل على محمّد وآله ،وأٌّد ً م ك ب ٌّة خالصة ،وصبر دابم ،وأعذ ً من سوء
الرّؼبة ،وهلع أهل الحرن ،وصوّ ر فً قلبً مثال ما ادخرت لً من ثوابك... ،
آمٌن ربّ العالمٌن ،إ ّك ذو الفضل العظٌم ،وأ ت على ك ّل شًء قدٌر)) (. )101
فال ّر ب ،هو الذي ٌُربً المخلوقات ،وٌُعطٌها ما تسؤل ،وذو الفضل العظٌم
أفضاله و عمه ال ت قطع ،وأ ت أهل للمخاطبة والحضور ،والقدٌر ٌُزوّ د األسماء

مجلة اللغة العربية وآدابها – العدد ((154) ........................................... )12

بالقدرة الواسعة لت جز آثارها فً الواقع الخارجً  .وفً دعاء المعو ة على قضاء
الدٌن أ ُختتم بؤسماء أربعة ،هً (ذو الفضل العظٌم /أ ت /الجواد  /الكرٌم) كلّها
تشارك فً الخالن من دٌن المدٌن ،وٌطلب زٌادة العطاء م ها ،لعلمه بكثرة الفضل
والجود والكرم (( .اللهم ،حبّب إلً صحبة الفقراء ،وأع ًّ على صحبتهم بحسن
الصبر ،وما زوٌت ع ً من متاع الد ٌا الفا ٌة ،فادخره لً فً خزاب ك الباقٌة... ،
() 102
إ ّك ذو الفضل العظٌم ،وأ ت الجواد الكرٌم))
وتظهر ب ٌة أعمق داللة ؛ الحتوابها على أسماء للذات اإللهٌة المقدّسة،
ٌتق ّرب إلٌها الدّاعً لٌصل إلى المراتب العلٌا من ال عٌم الدابم والعزة الثابتة والملك
ّ
الحق(( ،فص ّل على محمّد وآله ،ومتع ا بثروة ال ت فد ،وأٌّد ا بعز ّال ٌُفقد ،و أسرح ا
ّ
فً ملك األبد ،إ ك الواحد األحد الصمد  ،الذي (لم ٌلد ،ولم ٌُولد ،ولم ٌكن له
() 104( ) 103
))
كفوا ًأحد)
فه ا جاءت األسماء ،ضمٌر المخاطب (إ ّك) الدّال على الحضور ،والواحد،
الذي م ه ٌإخذ ك ّل شًء ،وٌوصل به إلى األحد الممتلا بالكماالت ،أل ّه الصمد
مراتب الكمال لمن عرفه،
الذي ال جوؾ له ،وال فراغ فً ذاته ،وهو ٌم ح أعلى
ووصل إلى لقابه ،وع د هذا االسم تقؾ المعرفة ،والٌه ٌسٌر العاشقون ،وفً بابه
ٌحطون  .وتظهر فً خاتمة بعض األدعٌة مجموعة من األسماء التً ٌرتبط بها
ال ن كلّه ،وهً متتابعة بحسب هدؾ الداعً ،فبعد أن عدّد حاجاته ،ا تهى قابال ً :ـ
((إ ك قرٌب مجٌب سمٌع علٌم عفوّ ؼفور رإوؾ رحٌم ( ،وآ ِت َ ا فًِ ال ُّد ْ ٌَا َح َس َ ًة َوفًِ
( .)106( )))105فؤ ت للمخاطب الحاضر ،وله
ار)
اآلخ َِر ِة َح َس َ ًة َوقِ َ ا َع َذ َ
اب ال َّ ِ
ّ
الصفات الحس ً ،وهً القرٌب المشهود ،والمطلع على من ٌدعوه ،فٌسمعه ؛أل ه
سمٌع ،وٌعلم مصلحته ؛ أل ه علٌم ،فٌحقّق ؼاٌته من العفو ؛ أل ه عفو ،وهدفه من
المؽفرة ؛أل ه ؼفور ،وؼرضه من الرّحمة ؛ أل ه رحٌم ،وؼٌر ذلك ممّا ورد فً
دعابه لولده (علٌهم السالم)  .وفً دعابه ع د سماع الرعد ،تبدو ب ٌة مكو ة من
أسماء جدٌدة تعبّر عن أ عم هللا لخلقه فً إ زال الؽٌث ،وسقً األرض ،وكثرة
البركة ،وتؤتً فً ال هاٌة ،على الترتٌب اآلتً :ـ ((إ ك الم ّان بجسٌم الم ن ،الوهّاب
لعظٌم ال عم ،القابل ٌسٌر الحمد ،الشاكر قلٌل الشكر ،المحسن المجمل  ،ذو الطول  ،ال
إله إال أ ت ،إلٌك المصٌر))(.)107
األسماء ٌمكن أن ُتفهم على أنّ الكاؾ فً (إ ّك) للحاضر الذي ال ٌؽٌب عن
مشاهدة المعصوم والم ّان والوهّاب هما مصدر تلك الم ن وال عم ،وحٌن ٌراها
اإل سان ٌحمد الم عم ،وٌشكره وحمده ٌسٌر إلى ج ب م ن هللا و عمه الكثٌرة ،وشكره
قلٌل لربّه ،ولكن هللا ٌقبله ؛ أل ه قابل وٌشكره ؛ أل ه شاكر وهو المحسن المجمل ؛
أل ه واحد فرد ،وك ّل شًء ملكه وصابر إلٌه .ومن األدعٌة التً كثرت فٌه األسماء
دعاء فً االستقالة(( ،اللهم ٌا من برحمته ٌستؽٌث المذ بون ٌ ...ا أ س ك ّل مستوحش
ؼرٌب ،وٌا فرج ك ّل مكروب كبٌب ،وٌا ؼوث كل ّ مخذول فرٌد ،وٌا عضد ك ّل
محتاج طرٌد :أ ت الذي وسعت ك ّل شًء رحمة ًوعلما ً ،وأ ت الذي جعلت لك ّل
مخلوق فً عمك سهما ً))(.)108
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ٌبدأ الدعاء باالسم األعظم هللا ،الذي ع ده رحمة واسعة ُت جً المستؽٌث
به ... ،ث ّم تؤتً أسماء جدٌدة :أ س لجمٌع المستوحشٌن الؽرباء فً الوجود ،ومن
ٌكون مستوحشا ً ؼرٌبا ًال ٌؤ س إال به ،فال شًء ٌكون أ سا ًؼٌره ،وهللا الفرج
0وهللا ؼوث
للمكروبٌن الكبٌبٌن جمٌعا ً ،وال ٌوجد فرج فً الوجود ع د ؼٌره
المخذولٌن عامة ً ،وهللا عضد المحتاجٌن المطرودٌن كافة ً ،وهذه الصفات ذات
قدرة مختصة بها ،فكل ّ اسم ٌُ عش طابفة من ال اس بقضاء حاجاتهم ،واألسماء تؤخذ
قدرتها وأثرها من هللا المفتتح به الدعاء ،وهو الذات الشهٌد والحاضر المعبر ع ه
ب(أ ت) بعد هذه األسماء 0وم ه ما جاء فً قوله ((إلهً ما وجدتك بخٌال ً حٌن
سؤلتك ،وال م قبضا ً حٌن أردتك ،بل وجدتك لدعابً سامعا ً ،ولمطالبً معطٌا ً،
 ...فؤ ت ع دي محمودٌ ... ،ا كهفً حٌن تعٌٌ ً المذاهب ،وٌا مقٌل عثرتً ،فلوال
سترك عورتً لك ت من المفضوحٌن ،وٌا مإٌّدي بال صر ،فلوال صرك إٌّاي لك ت
من المؽلوبٌن ،وٌا من وضعت له الملوك ٌر المذلة على أع اقها ،فهم من سطواته
خابفون ،وٌا أهل التقوى ،وٌا من له األسماء الحس ى ..أسؤلك أن تعفو ع ً ،وتؽفر
لً))(.)109
ٌفتتح المقطع ب (إلهً) الدال على المعبود ،وٌإشر بخٌل إلى الكرٌم الذي
وجده المعصوم ع د المسؤلة ،ما ٌع ً أ ّه أعطاه ك ّل ما سؤل ،أل ه لٌس ببخٌل ،و
ٌد ّل م قبض على م بسط بالمقابلة ،و ٌظهر ا بساطه ببركة اسمه السمٌع دعاء
الداعً ،وٌترتب على سمعه تعالى عطاإه ،الذي ٌتجلًّ بفضل اسمه المعطً ،الذي
أعطى جمٌع المطالب ... ،فٌستحق الحمد لكثرة صفات الكمال ع ده ،فٌكون محمودا ً
 ...وهو الكهؾ الذي ٌذهب إلٌه ع دما ٌعجز عن وجود كهؾ ٌؤوي إلٌه ؛ ألنّ
ؼٌره سبحا ه ٌحتاج إلٌه فقٌر فً ذاته 0وهو مقٌل العثرة ،وسواه ال ٌقدر على ذلك،
وؼٌره ٌفضح العورة ،وٌُعلن الزلة ،وهو اصر الم تصرٌن ،فك ّل صر من صره،
وهو العظٌم الذي ذلّت له الملوك ذوو القوة والهٌبة ،وهو أهل التقوى ،وكل شًء
ٌتقٌه ،وهو متصؾ باألسماء الحس ى ،وهً ملكه و كماالته التً أظهرت العوالم
كلّها ،وهً المإثرة فً ك ّل موجود ،وك ّل اسم ٌُ جز أثرا ً ٌ اسبه .وتؤتً األسماء
مشكلة ًمقدمة الدعاء من أجل أن ُت جز طلبات الداعً ((ٌا فارج اله ّم ،وكاشؾ الؽ ّم،
ٌا رحمن الد ٌا واآلخرة و رحٌمهما ص ّل على محمّد وآله ،و افرج همًّ ،واكشؾ
ؼمًّ ٌ .ا واحد ٌا أحد ٌا صمد ٌا من (لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفوا ً أحد)( )110
اعصم ً ،وطهّر ً ،واذهب ببلٌّتً))(.)111
فالفارج فعله فً الخارج إفراج ه ّم المهمومٌن ،فٌطلب م ه ذلك (افرج
همًّ) ،وم ه ٌؤتً الفرج بعد الشدّة ،وكاشؾ أثره ٌتجلّى فً كشؾ الؽموم عن
المؽمومٌن ،فٌ اجٌه (اكشؾ ؼمًّ) وهما من أسماء الرّحمن ،فله األسماء الحس ى ؛
ـن أَ ٌّا ً مَّا َت ْدعُو ْا َف َل ُه األَسْ َماء
أل ّه جامع لها
هللا أَ ِو ْادعُو ْا الرَّ حْ َم َ
)112مثل هللا( ،قُ ِل ْادعُو ْا ّ َ
ْالحُسْ َ ى) (  .فعاد إلٌه االسمان ؛ ألنّ رحمته العامة المرتبطة بالرّحمن شاملة
جمٌع العوالم فً الد ٌا وفً اآلخرة ،ورحمته الخاصّة المتعلقة بالرّحٌم موجودة فٌهما
أٌضا ً .ث ّم إنّ الواحد ٌد ّل على وحدته فً اإللوهٌة إذ ال ثا ً له ،وأحد ٌد ّل على
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وحدة الذات ،فال كثرة ،وال أجزاء فً ذاته المقدسة ،والصمد ٌد ّل على ؼ ى ذاته ،فال
فراغ فٌها ؛ أل ّها ممتلبة بك ّل كمال وجمال على حو الوحدة والبساطة الم افٌة
للتركٌب ،والكمال المطلق ٌمت ع أن ٌكون له ولد إذ الشًء بعده وال هاٌة له ،وال والد
إذ ال أول له فالشًء كان قبله ج ّل جالله 0ومن هذا التوحٌد الخالن ،وفً ضوء
هذه المعرفة التوحٌدٌة ٌوجّه المعصوم آماله إلٌه فً أن ٌعصمه إذ ال عاصم إ ال
الرّحمن ،وأن ٌُطهره إذ ال مطهّر إال الرّحمن ؛ ألنّ له اسم الطاهر والقدّوس،
وأن ٌُذهب بلٌته إذ ال مبتلً إال الواحد األحد.

الخاتمة:
صٌّة فً الصحٌفة السجّادٌّة حاولت أن تعلم المإثر األساس فً
هذه قراءة ّ
تكوٌن الخطاب فً أدب الدعاء ،فتبٌّن أن األسماء الحس ى هلل تعالى و ما تمتلكه من
ك وز معرفٌّة ،هً المحرك الفعّال فً إ تاج ال نّ وت وّ عه ب اء ً وداللة ،فجاءت
األدعٌة على أشكال متعدّدة فً طول الدعاء وعدد فقراته و موضوعه ،ك ّل هذه
السمات األسلوبٌّة هً من آثار االسم اإللهً الذي توجّه إلٌه الداعً  .كذلك أ ّكد البحث
قدرة األسماء الحس ى على تزوٌد الداعً بمعان ٍكثٌرة ٍ ،ومعرف ٍة خاصّة ٍتكشؾ أ ّها
لم تكن مؤلوفة ً ،ولٌست مكتسبة ًمن المعرفة البشرٌّة ،وإ ّما هً من صمٌم العلم
اإللهً الموحى من الؽٌب .
لذلك كان ه اك وعً عمٌق فً فهم حقابق م ظومة األسماء الحس ى ،ودقة
عالٌة فً م اجاة كل ّ اسم م ها أو عدّة أسماء فً مقام واحد ،وثمّة ربط فرٌد بٌن
حاجات الداعً وبٌن االسم المدعو ؛ ألنّ المعصوم مدرك اختصان االسم
بحاجة ٍمعٌ ة ٍ ،كما أ ّه مدرك سعة بعض األسماء وقدرتها على تحقٌق جمٌع
الطلبات مثل االسم األعظم (هللا) الذي ٌجمع األسماء كلّها ومعا ٌها ،فهو الذي
ٌرزق ،أل ّه ٌتضمن اسم الرزاق ،وهو الذي ٌُعلّم ؛ أل ّه ٌمتلك اسم العالم ؛ وهو الذي
ٌشفً ؛ ألنّ فٌه اسم الشافً  ...وؼٌرها  .وه اك ظاهرة مكثفة فً الدعاء ،وهً
الصالة على الرسول األعظم محمّد وآله (صلّى هللا علٌه وآله) تش ّكل واسطة ً
شاهدة ًعلى الدعاء حاضرة ًفٌه ،مثل حلقة ٍتربط بٌن متن الدعاء وبٌن األسماء
المدعو بها الراجعة إلى هللا سبحا ه ؛ أل ها أسماإه وصفاته و كماالته.
وهذا ٌع ً فً فلسفة الدعاء أنّ الرسول األعظم وآله هم واسطة الرّحمة
ال ازلة من الرّحمن الرّحٌم ،فبهم ٌصعد الكلم الطٌّب ،فٌسمعه السمٌع الخبٌر ،فتت ّزل
الرّحمة ؛ إل جاز ك ّل حاجة من رزق ٍأو شفاء ٍأو حٌاة ٍأو علم ٍ ،أو صر ٍ ،أو ستر ٍ،
أو خلق ٍ ،أو أي ّ عمة ٍ م ه جلّت آالإه 0والمعصوم فسه ٌتوسل بتلك الصالة
.
المباركة لتتحقق حاجته؛ أل ّها رحمة مقرّبة من هللا الؽ ً الذي ال تف ى خزاب ه
فاألسماء الحس ى تعمل م فردة  ،فٌظهر اسم واحد فً بعض المقامات ؛ لٌش ّكل
ب ٌة ًخاصّة ًبه أل ّه قادر على تكوٌ ها لفظا ً ومع ى ً .أو تعمل مجتمعة ً ،فتؤتً
مجموعة م ها معا ً لتش ّكل ب ى متعدّدة ً ،وُ تولّد داللة ًمشتركة ًمن أجل قضاء
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حاجات ٍمتعدّدة ٍال ٌقضٌها اسم واحد مختن بشًء واحد 0وممّا تقدّم ٌظهر أنّ أدب
الدعاء ع د المعصوم لٌس ق اة ً ٌ فذ م ها شٌج ال فس وزفراتها وحسراتها ،وإ ّما هو
نّ دٌ ً مقدس ٌصور رإٌة ًكو ٌة ً توحٌدٌّةّ ،
ّ
الحق المعبّر ع ه
ٌمثل الوجود
باالسم األعظم هللا قمة الوجود و كماالته ،ث ّم تظهر م ه األسماء الحس ى األخر ابتدا ًء
باالسم األقرب م ه كماال ً الرّحمن ،وتتوالى بقٌة األسماء واحدا ًبعد واح ٍد لتكون
دلٌال ً على معرفته ،وسبٌال ً مقربا ً إلٌه ،وهذه األسماء فً مرتبتها اللفظٌّة تش ّكل
محاور أساسٌة ً فً خلق الب ى ال صٌّة فً فقرات ٍمتعدّدة ٍ ،وتوحً بمضامٌن الدعاء
لوجود العالقات الداللٌة بٌ ها وبٌن تلك المضامٌن است ادا ًإلى العالقة الوجودٌّة
بٌ هما فً الوجود الخارجً األصٌل.
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40ـ نفسه. 67 :
41ـ نفسه  18 5:ـ . 187
42ـ تفسير القرآن ـ الشيرازوّ . 47 /1 :
43ـ النحيفة السجادية . 186-185 :
44ـ تفسير القرآن الكريم ـ الشيرازوّ . 36 / 1:
45ـ النحيفة السجادية. 186 :
46ـ نفسه. 54 :
47ـ سورة األ لى. 1 :
48ـ النحيفة السجاديّة. 188-187 :
49ـ سورة التحريم. 6 :
50ـ سورة الر د . 24:
51ـ النحيفة السجاديّة. 30-27 :
52ـ التعريفات. 184 :
53ـ النحيفة السجاديّة. 35-30 :
54ـ نفسه 54 :ـ . 55
55ـ نفسه 67 :ـ . 68
56ـ نفسه. 68 :
57ـ نفسه . 91:
58ـ نفسه. 214 :
59ـ نفسه 0 134:
60ـ نفسه. 216 :
61ـ نفسه . 227:
62ـ نفسه. 67 :
63ـ نفسه0127 :
64ـ نفسه. 181 :
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65ـ نفسه. 127 :
66ـ نفسه. 67 :
67ـ نفسه. 87 :
68ـ نفسه. 168 :
69ـ نفسه . 223:
70ـ نفسه. 49 :
71ـ نفسه. 57 :
72ـ نفسه 57 :ـ . 58
73ـ نفسه . 204:
74ـ نفسه0 63- 61 :
75ـ نفسه 0 92 -89:
76ـ نفسه. 21 :
77ـ نفسه. 80 :
78ـ نفسه 98 :ـ . 99
79ـ نفسه. 44 :
80ـ نفسه. 85 :
81ـ نفسه. 207 :
 82ـ نفسه. 19 :
 83ـ نفسه. 43 :
 84ـ نفسه. 107 :
 85ـ نفسه. 204 :
 86ـ نفسه. 56 :
 87ـ نفسه. 39 :
 88ـ نفسه. 61 :
 89ـ نفسه. 126 :
 90ـ نفسه. 111 :
 91ـ نفسه 47 :ـ . 48
 92ـ نفسه. 147 :
 93ـ نفسه . 125:
94ـ نفسه . 204:
95ـ نفسه . 216:
96ـ نفسه . 23:
97ـ نفسه . 30:
98ـ نفسه . 59:
99ـ نفسه. 96:
100ـ نفسه. 145 :
101ـ نفسه0 63 :
102ـ نفسه . 122:
103ـ سورة االخالص . 4 -3:
104ـ النحيفة السجاديّة . 140:
105ـ سورة البقرة. 201 :
106ـ النحيفة السجاديّة . 107:
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107ـ نفسه. 142 :
108ـ نفسه . 67:
109ـ نفسه . 218:
110ـ سورة التوحيد. 4 -3 :
111ـ . 227
112ـ سورة اإلسراء . 110 :
*ف = فقرة ننيّة  .حذفت بعض التراكي الموجودة في داخل الفقرات ؛ لطول الد اء ،وهذا
الحذف ال يُؤثر لى فهم النصّ ؛ ألنّ الغاية هي بيان تأثير األسماء في تشكيل البنية ،وهي
واضحة في الفقرات الموجزة بوساطة الحذف** .م = مرتبة وجوديّة ،وتعني الما ً من
والم الغي  ،وقد يوجد في المرتبة الواحدة أكثر من ملك

قائمة الم نادر والم راجع
1ـ القرآن الكريم .
 2ـ أدبية البنية الننيّة في ضوء العملية اإلبدا ية والممارسة النقديّة ـ د 0محمّد الخضر زيادة و
أ.حبيبة الطاهر مسعودو ،دار غري  ،منر 2009 ،م.
 3ـ استراتيجيات الخطا ـ مقاربة لغويّة تداوليّة ـ بد الهادو بن ظافر الشهروّ ـ دار الكتا
الجديد المتحدة ،ط  ، 1 /لبنان 2004 ،م .
 4ـ التأويل والترجمة ـ مقاربات آلليات الفهم والتفسير ـ تأليف جما ي ،إشراف إبراهيم أحمد،
الدار العربية للعلوم ناشرون ،ط  ، 1 /الجزائر 1430 ،ه ـ  2009م.
5ـ تحليل الخطا الشعروّ ـ استراتيجية التناص ـ د .محمّد مفتاح ـ المركز الثقافيّ العربيّ ط ،4 /
المغر  2005 ،م .
6ـ التعريفات ـ لي بن محمّد الحسينيّ الجرجانيّ (ت 816 :ه) ،وضّ ح حواشيه وفهارسه ،محمّد
باسل ،دار الكت العلميّة (منشورات محمّد لي بيضون) ط  ، 2 /لبنان 1424 ،ه ـ  2002م
0
7ـ تفسير القرآن الكريم ـ محمّد بن إبراهيم الشيرازوّ (ت 1050 :ه) ،تنحيح محمّد خواجوو،
انتشارات بيدار ،ط  ، 1 /إيران 1364 ،ه 0ش 0
 8ـ الجداول و الخمائل ـ إيليا أبو ماضي ـ مطبعة الزهراء ،بغداد (دون تاريخ)0
 9ـ الرؤية األسلوبيّة في الدراسات القرآنيّة الحديثة ـ أطروحة دكتوراه ـ د  0ليث داود سلمان،
جامعة البنرة  /كلية اآلدا .
المركز
ـ
بنكراد
سعيد
ـ
بورس
0
س
0
ش
لسيميائيات
 10ـ السيميائيات والتأويل ـ مدخل
الثقافيّ
العربيّ  ،ط  ، 1 /المغر  2005 ،م.
 672ه) ،مراجعة وتحقيق قاسم
 11ـ شرح األسماء الحسنى ـ ندر الدين القونووّ (ت:
الطهرانيّ  ،دار ومكتبة الهالل ،ط  ، 1 /لبنان ـ  2008م .
 12ـ النحيفة السجّ اديّة ـ زين العابدين لي بن الحسين بن أبي طال ( ليهم السالم) .المجمع
العالمي ألهل البيت ( ليهم السالم) ،ط  ، 3 /إيران 1428 ،ه .
 ، 1منر،
13ـ لم اللغة الننيّ ـ د .نبحي إبراهيم الفقى ،دار قباء للطبا ة والنشر ،ط /
 1421ه ـ  ... 2م.
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 14ـ لوامع األنوار العرشيّة في شرح النحيفة السجاديّة ـ محمّد باقر الموسووّ (ت:
1240ق 0ه) ،مركز البحوث الكمبيوتريّة التابع لحوزة أنفهان العلميّة ،تحقيق :مجيد هادو
زاده ،مؤسسة الزهراء ( ليها السالم) الثقافية الدراسيّة ،ط  ،/إيران. 1385 ،
15ـ مفاتيح الجنان ـ باس القميّ  ،تعري  :محمّد رضا النورو ،تحقيق  :لي آل كوثر ،مجمع
إحياء الثقافة اإلسالميّة ،ط  ، 1 /إيران ـ  1425ه 0
 16ـ مواه الرّ حمن في تفسير القرآن ـ بد األ لى السبزواروّ ـ انتشارات دار التفسير ،ط ،/2
إيران 1428 ،ه ـ  1998م.
 17ـ الميزان في تفسير القرآن ـ محمّد حسين الطباطبائيّ ـ مؤسسة النشر اإلسالميّ التابعة
لجما ة المدرسين بقم المشرفة ،ط  ، 7 /إيران 1423 ،ه ـ  2001م.
18ـ نقد النصّ ـ لي حر ـ المركز الثقافيّ العربيّ  ،ط  ، 4 /المغر  2005 ،م.
 3المغر ،
19ـ هكذا تك ّلم ابن ربي ـ د .ننر حامد أبو زيد ـ المركز الثقافيّ العربيّ  ،ط /
 2006م.

