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 خالصة القول

د من العصبيات القبلية، وما روّجه موجة الفساد العام ملا أثاره احلكم األموي الفاس  السجاد شهد عصر اإلمام

على مواجهة هذه   من االحنرافات العقائدية، وما مارسه من تضعيف الروح الثورية. فعمل اإلمام السجاد

هو أدب الدعاء؛ وبذل جهده فيه لبناء النفوس البشرية على أساس القيم واألدب، باملوجة وتوعية األمة اإلسالمية 

على إعادة بناء روح العزة يف النفوس لتشدّ خبالقه وتستشعر العزة به، والتذلّ أمام اإلسالمية اخلالصة. فعمل 

، ، بأسلوب وصفي فين اجلبابرة. هذا البحث يتطلّع إىل حترّي قضية العزّة يف أدب الدعاء عند اإلمام السجاد

خاصة   ام السجادواإلم ، ودور أئمة أهل البيت  فدرس جذور تقلّص القيم اإلسالمية يف زمن اإلمام

يف توعية األمة واحليلولة دون احندارها؛ مث درس فقرات من بعض أدعية الصحيفة السجادية تقطع طريق حتقيق 

العزة باهلل يف النفوس، وتبعث على استشعار العزّة باهلل، وختلّصها من قيود احتمال الذلّ أمام اآلخرين؛ بالنظر 

أنّ أدب  إىل النتائج تشري .ن اإليقاع والصور الفنية والعناصر اللفظيةإىل ما قد وشَّحها من عناصر مجالية م

ع هدفاً عبادياً فحسب، بل وسيلة لطرح قضايا أخرى سياسية واجتماعية تبي ال  الدعاء عند اإلمام السجاد

نسان ، فيبعث اإلاستعادة العزّة إىل اجملتمع اإلسالمي  وأخالقية وغريها، ومن األهداف اهلامّة للدعاء عند اإلمام

 على التخلص من هوان التذليل أمام الغري، باستشعار العزة باهلل وعبوديته سبحانه؛
 

 لمات الرئيسةكال

 . العزّة، الصحيفة السجادية، الدراسة الفنية، أدب الدعاء، اإلمام السّجاد
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 مقدمة

باإلضطرابات السياسية وانكماش القيم   تتّسم الفترة اليت عاش فيها اإلمام السجاد

االحنرافات العقائدية واألخالقية، إلصابة األمة اإلسالمية بداهية تسلط األمويني اإلسالمية، و

على احلكم، وما أجّجوه من الفنت  ــالذين أسلموا يف آخر ساعات فتح مكة مرغمني  ــ

واالحنرافات، والعصبيات القبلية واستغلّوها ملصاحلهم، وما انصرفوا إليه من التمييز 

لتجويع، وختدير الناس باسم الدين، وتضعيف الروح النضالية أمام العنصري، واإلرهاب وا

والطعن فيهم، وما أسّسوه من  ألهل البيت  اإلضطهاد، وحماولة حتطيم السلطان املعنوي

العقائد املنحرفة لتربير حكمهم الظامل، وما روّجوه من املفاسد واحملرمات واألدب املنحرف. 

إلصالحية، استمراراً ملا فعله آباؤه من توعية األمة حبركاته ا  فقام اإلمام السجاد

اإلسالمية وحتذيرهم من االحندار يف هذه االحنرافات؛ ولكن متّ هذا األمر يف قالب األدب 

والدعاء، نظراً لإلختناق الشديد الذي كان األمويون ميارسونه بالنسبة للحركات اإلصالحية. 

اإلجتماعي واألدب األخالقي وأدب الدعاء الذي هو وكان أدبه يستوعب األدب السياسي واألدب 

موضوع هذه املقالة. فركز فيه على بناء الشخصية اإلسالمية، وقصد إصالح الفرد ليصلح به 

اجملتمع، فعمل على توطيد الصلة بني االنسان وخالقه، لئال يذلّ نفسه أمام من ميلك القوة 

ادق العاطفة، يف أسلوب طريف بديع وقوي ، صأدب الدعاء سامي املعىن واملال. فجاء به يف

 جزل حافل باإليقاع وبالصور الفنية والعناصر اجلمالية اللفظية اليت توشّح األدعية.

إنّ الصحيفة السجادية كتاب لفت األنظار إليه مبعانيه السامية وأساليبه الرشيقة. فتهافت 

ذ بلذائذه العرفانية. فالبحوث الباحثون على البحث فيه لكشف جوانب مجاله املعنوي، والتلذّ

تستهدف معانيها السامية يف غالبها، فدُرست  فيه شىت املواضيع واجملاالت، من معرفة 

اإلنسان، وطريقة الدعاء والتذلّل إىل اهلل عز وجل، واحلركة الفكرية فيها، إىل املبادئ 

صحة، وما إىل ذلك واألصول التعليمية وأهدافها، ومسألة القلب السليم، وحىت قضية حفظ ال

 من آرائه القيمة اليت حيتاج إليها اإلنسان يف طريق سلوكه حنو ذروة الكمال اإلنساين.

اإلمام  حاولالعزة اليت ومن الفاهيم اهلامة احملورية يف الصحيفة السجادية مسألة 

 عزّ طاعة رب ليهديهم من ذلّ طاعة اجلبابرة واملخلوقني إىل البشرية النفوسترسيخها يف 

، وجيدر به أن العاملني، وهذا املفهوم القيم من املفاهيم األساسية يف ثقافة أهل البيت 
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يبحث عنه يف التراث املأثور عنهم، وهو مما تركّز عليه أسّ بناء الصحيفة السجادية. إنه 

 أساس العزّ يف طاعة اهلل. وقد استهدف هذا البحث دراسة هذه القضية ىعليه السالم ير

دراسة جوانبها الفنية، هبدف التعرّف على هذه القضية اهلامة اليت هي من أسس مواكباً ل

ويف الصحيفة السجادية ــ اليت هي من مصادرنا  بناء الشخصية اإلسالمية لدى اإلمام 

 اإلسالمية األوىل ــ وكشف مجالياهتا والعناصر الفنية يف صياغتها. 

فنية واجلماليات األسلوبية مل يعن بدراستها فإن اجلوانب المّا بالنسبة خللفية البحث أو

يف الصحيفة السجادية إال يف القليل النادر. ومن هذا القليل دراسة اإلستعارة يف قسم من 

( حملسن الصبوري، ودراسة الفنون البديعية حملقق آخر. 54-44أدعية الصحيفة )األدعية 

األدب العريب يف ضوء املنهج »ه ومن أفضل هذه الدراسات، حماولة حممود البستاين يف كتاب

، وقد عين املؤلف يف قسم من الكتاب بدراسة منهج اإلمام السجاد عليه السالم «اإلسالمي

هنج البستاين يف دراسة أدب الدعاء  ىيف أدبه الدعائي. وقد سار حبثنا يف هذه املقالة عل

 عند اإلمام السجاد عليه السالم.

، وجذور تقلّص القيم  تمع زمن اإلمام السجاديستوعب هذا البحث دراسة أوضاع اجمل

 اإلسالمية فيها، وأسباب ذيوع االحنرافات مبختلف جماالهتا، ودور أئمة أهل البيت 

يف مواجهة موجة اجملون العام؛ مث أدب الدعاء عنده، الذي أخذه   وخاصة اإلمام السجاد

إال بعد التعرّف التامّ   ل اإلمامينكشف لنا مدى عظمة عم وسيلة إلصالح اجملتمع، فإنّه ال

وعا    على األوضاع الثقافية واإلجتماعية السيئة للمجتمع، اليت عاش فيها اإلمام السجاد

منها، فحرص كلّ احلرص على مواجهتها وإصالحها؛ وأخرياً دراسة قضية العزة يف الصحيفة 

 السجادية، على املستوى الفين واجلمايل.

 جذورهاو  ن اإلمام السجادشحوب لون اإلسالم زم

  شحوب لوهنا استمراراً لتقلّصها بعد النيبو ةيم اإلسالميشهد هذا العصر تقلّص الق

مه. فقد منت يتعالو بُعده عن روح اإلسالمو ة،يالعادات اجلاهل برجوع اجملتمع اإلسالمي إىل

ظهرت الفرق و نيدبّ الضعف يف عقائد املسلمو راج الفساد،و تعصباهتا،و ةيالروح القبل

هلذه و الفساد.و الظلمى ضعفت روح الثورة علو املرجئة،و املعتزلةو املختلفة من اخلوارج

عبّرت عن و ما بدأ بعد النيب من احلوادث، الظواهر جذور، إذا دقّقنا النظر ترجع إىل
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 اسي.يد السيالصعى عل  ن ظهروا بعد النيبينفسها يف أعمال الرجال الذ

، ني من املسلمريثكنة يف وجود كة ال تزال متميعن أن الروح القبل فةيشفت السقكفقد 

تّل األوس كتو ش للخالفة،يتّل األنصار ضد قركة املختلفة؛ تياسيتالت السكث ظهرت التيح

اخلالفة. فظهرت آثارها يف احلوادث اليت  هم يفريش أن ال حق لغيضد اخلزرج، فرأت قر

 ما بعد.يوقعت ف

الثاين عمر يف تقسيم بيت املال والتفضيل فيه أسوأ األثر يف اجملتمع مث خلق مبدأ اخلليفة 

اإلسالمي فيما بعد. فقد وضع احلجر األساس للتمييز الطبقي يف اجملتمع اإلسالمي، وقضى 

ففضّل السابقني على غريهم، وفضّل املهاجرين من قريش على »على تفوّق املزية الدينية. 

هاجرين كافّة على األنصار كافّة، وفضّل العرب على العجم، غريهم من املهاجرين، وفضّل امل

وفضّل مضر على ربيعة » (111ص ،8، ج1961 )ابن أيب احلديد،« وفضّل الصريح على املويل

؛ فهذا قوّى األرستقراطية القرشية، وأرسى الصراع القبلي والعنصري «واألوس على اخلزرج

 هذا املنهج، ففتح أبواب الفتنة على املسلمني. بني املسلمني. فلمّا تولّى عثمان احلكم هنج

 فة الثاين، التطلعُ إىلينه اخلليالذي عى  للخالفة، يف الشورنيمث تسرّب يف نفوس املرشح

 ة يف الوصول إىليوالء شخص ذي أهداف شخصى اخلالفة، فظهرت األحزاب القائمة عل

ى ال فرّق أهوائهم إال الشورو ني امللسمنيشتّت بيمل »قائالً:  كة بذلياعترف معاوو م،كاحل

تطلّعت و رجاها لقومه،و ن رجل منهم إال رجاها لنفسهيكاليت جعلها عمر يف ستة نفر، فلم 

 .(22صتا، دون )مشس الدين، « نفسه كذل إىل

  بعده.ينيام األموكاحلو  زمن عثماننيهذه األحداث هي جذور الفتنة اليت أصابت املسلم

ة األمصار يأعطاهم والو ش،يان قريه من أعيذوى لضخمة علغدق الصالت ايراح عثمان و

وماً بعد ي ني الطبقتنيانت تتسع اهلوّة بوك ة،ريفقى أخرو ةيوّنت طبقتان: ثركة، فتياإلسالم

أنّ  كذلو ون،يمن خلفها األمويكس إال واجهة ير أنّ عثمان لكفقد اتّضح يف وقت مب»وم. ي

 الشامو وفةكالو يف دولة اخلالفة، هي البصرةى ربكات اليه الواليذوو آله عثمان أسند إىل

 .(26مشس الدين، دون تا، ص)« مصر...و

 نهم،ي يف دنيانوا متّهمكاجلهاد، بل و نين هؤالء الوالة من ذوي السابقة يف الديكمل 

هم بعنف، فأمر بضرب ي فني املسلمكنياناً. فتصرّف عثمان مع الشاين بفسقهم أحيمشهورو

وطأه و ه،يغُشي عل ضرب عمار حىتو ذر،أيبى نفو سر أضالعه كود حىتعبد اهلل بن مسع
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 قتلوه.و منهم عائشة،و هيه. فثارت املسلمون عليبرجل

ة، ياإلمام إصالحاته الثورى ، أجر عة اإلمام علييبى فلمّا تزامحت املسلمون عل

 األمصار،ى عزل والة عثمان علو ه،يف  مبدأ النيبكفأعلن مبدأ املساوات يف العطاء، 

 عاً يف احلقوقي مجنيمبساوات املسلمى نادو العفة بدالً عنهم،و نيرجاالً من أهل الدى ولّو

ان حتت ستار الثأر يش، فبدأت بالطغياء قريربى كالواجبات؛ فأُنزلت ضربة قاصمة علو

م كضع حلخيلها، مل كولّاه عثمان الشام و ة،ية الذي ولّاه عمر البالد الشاميمعاوو لعثمان.

 .نياملسلمى عه يف التسلّط عليداً ملشاريالذي انتخبه املسلمون، ملّا اعتربه هتد  اإلمام علي

لذلك مارس معاوية خطّة حملق نزعة احلرية لدى اإلنسان املسلم، منها سياسة اإلرهاب 

وقد بلغ هذا اإلرهاب »والتجويع بالنسبة إىل املسلمني الذين اليتّفقون معه يف اهلوى السياسي. 

«.  حداً جعل الرجل يفضّل أن يقال عنه إنه زنديق أو كافر وال يقال عنه إنه من شيعة علي

التقبلوا شهادة أوالد علي وأحبائه وأشياعه وآله، وقرِّبوا أشياع »وقد كتب معاوية إىل والته: 

 وعني صالت وجوائز للّذين كانوا ينقلون أحاديث يف«. عثمان، وانقلوا فضائله وأرسلوه إيلّ

فضائل عثمان، فزادت الروايات يف مكرمة عثمان. وكتب إىل عمّاله أن احموا أمساء شيعة عليّ 

 .(320ص، 1337 )انظر: أمني،ومواليهم من الديوان وحرِّموهم من كل حقوقهم اليت كانت هلم 

 ةيازات املاديح لزعماء القبائل باإلمتيالتلوو ةيات القبليل اشتعال العصبيسب كسلو

 نية عند العرب عموماً ضد املسلميات العنصريما أثار العصبكضمّن والئها، ية لياإلجتماعو

 األخطل،كشعراء بالطه و األمصار،ى فعل والته عليان ك كذلوك  العرب )املوايل(،ريغ

 .(70-63دون تا، صص )مشس الدين،س يأوكمغنّوه و

اإلسالم يف آخر ساعة آله اعتنقوا و بأنه ــ ضده نيمشاعر املسلمى تغلَّب عليحاول أن و

 م السلطان املعنوي ألعدائه، باستخدام أشخاص من الصحابةيذا لتحطوك ــ نيمرغم

ل ى كعل  الربائة منه. فراج لعن اإلمام عليو  ات يف طعن علييضعون رواي نيالتابعو

ه خييف تار ـأعالمهم ـو نيابر احملدثكهو من أو ــه يابن عرفة املعروف بنفطوى وقد رو»منرب، 

ام يث املوضوعة يف فضائل الصحابة افتعلت يف أيثر األحادكقال: إنّ أو ناسب هذا اخلربيما 

، 1961 )ابن أيب احلديد، « هاشمرغمون به أنوف بينيظنون أهنم يهم مبا ية تقرّباً إليبين أم

 ة.يمعاوو ات يف فضائل عثمانيجُعلت رواو .(46ص ،11ج

ة اليت تربّر ياسية السينيس الفرق الدين، بتأسيلدر باسم ايالتخدى خطّته العمل عل منو
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 تاج إىلحياً ال يان عمالً قلبميأعماهلم. منها املرجئة. فإهنم اعتربوا اإلو ينيسلطة األمو

انه مية بإيأقواله املادو حةيل أعماله القبكربَّر ي عنه باألفعال. فاملعتقد باإلسالم ريالتعب

دة يروّجوا عقو بائر.كبوا من الك الجتوز مهما ارتينيمواألى جة أن الثورة عليالنتو القليب.

دة ياضطهدوا عقو  من احتماله،نيالبدّ للمسلمو أنّ سلطتهم قضاء اهلل، وا إىلريشياجلرب، ل

 دعاهتا.و اري باإلختنية القائليالقدر

 ف، حىتين من التحريالدو حفظ اجملتمع من االحنراف،ى قد عمل اإلمام علي علو

 كذلوك م األموي،كاحلى ئ اجملتمع للثورة عليهيفجعل   اإلمام احلسن خلفهو استشهد،

 ة. يوت معاو ميخاصة العراق حىتو ئ اجملتمعيهيأن ى . فإنه رأ نياإلمام احلس

صاحب طرب وجوارح »فلما مات معاوية وجاء يزيد، عالن بارتكاب احملرمات، فقد كان 

مه ظهر الغناء مبكة واملدينة واستُعملت املناهي، ويف أيا وكالب وقرود واملنادمة على الشراب...

« وأظهر الناس شرب الشراب... وكان سريته سرية فرعون، بل كان فرعون أعدل منه...

 .(95-94صص، 1346)املسعودي، 

على   على البيعة، إال أنه رفض بيعته. فخرج  وحاول أن يرغم اإلمام احلسني

حتطيم اإلطار  .1»  أمة جدّه. فكانت نتيجة ثورته :احلكم األموي الفاسد، لطلب اإلصالح يف

بثّ الشعور باإلمث يف  .2الديين املزيف الذي كان األمويون وأعواهنم حييطون به سلطاهنم... 

بعث الروح النضالية  .4فتح عيين االنسان املسلم على عوامل مضيئة باهرة  .3نفس كل فرد... 

الروح   وهيجت ثورة اإلمام احلسني .(134ا، صدون ت)مشس الدين، « يف االنسان املسلم

الثورية اليت حاول األمويون القضاء عليها، فاستمرَّت الثورات بعدها، مع أهنا كانت تفشل 

و... ومنها ثورة أهل املدينة   دائما، منها ثورة املختار، وثورة التوابني، وثورة زيد بن علي،

ات، فأسرف جند يزيد يف قتل أهل املدينة وهنبهم، على يزيد، ملا رأوا منه من انتهاكه للحرم

، ورموا  واستشهد فيها زهرة أهل املدينة من الفرسان ومن خرية أصحاب الرسول

 الكعبة باجملانيق والنار فاهندمت.

فلمّا هلك يزيد، واعترف ابنه معاوية بأن جدّه وأباه نازعا األمر أهله وانتهكا احلرمات، 

احلَكم هو ــ وامتنع عن قبول اخلالفة، جاء املروان بن احلكم إىل احلكم فصارا إىل عذاب اهلل، 

من املدينة، فلما ويل عثمان إىل احلكم   حىت أخرجه النيب  الذي كان يؤذي النيب

 ــ «أعاد احلكم... وأعطاه ماالً كثرياً، واتّخذ ابنه مروان وزيراً له... وولّاه معاوية املدينة مرتني»
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مروان، وكانت األمة اإلسالمية حتترق من معارك دموية والعصبيات فة إىل آل فانتقلت اخلال

أمية إىل احلكم، مثل سليمان بن عبدامللك ويزيد بن عبدامللك القبلية. وجاء أفسق الناس من بين

والوليد بن يزيد، املشهورين باجملون واخلالعة وانتهاك احلرمات وفرض ضرائب فادحة على 

 .(361-350، صص1953 ،)انظر: حسن إبراهيمعان يف التنكيل بالعلويني وشيعتهم املوايل، واإلم

العباس عليهم بعد أن أدخلوا فساداً كبرياً فيما بني األمة اإلسالمية يف عقائدهم  وقضى بين

وسلوكهم، وبعد أن نشروا الغناء واللهو واألشعار الفاسدة واملغننّي فيما بني األمة، وحوَّلوا اخلالفة 

 مللك، فتشبَّهوا بامللوك، واتّخذوا قصوراً يف غاية األهبة والتجمُّل.با

 خاصة  اإلمام السجادو الثقايف ت يدور أئمة أهل الب

يف حني صبغ األمويون اجملتمع اإلسالمي بصبغة اجملون والزيغ عن املبادي اإلسالمية، وروّجوا 

ر اخلمر واجلنس واللهو والصيد والغزل فيها أنواع الفساد والعقائد الفاسدة، وسبّبوا ذيوع شع

والترف ومدح السالطني الفاسقني والشعر العنصري واهلجائي والنقائض وحنوها،  اإلباحي

يف حفظ اجملتمع عن التغمّس يف املفاسد والسعي وراء املبادي  البيت  عمل أئمة أهل

ر حكمهم، ونشرها دعاة حة يف نفوس األمة بنشية الصحيخ املبادئ اإلسالميترس املنحرفة، ويف

ون اجملتمع اإلسالمي الذلَّ، عمل ي األمة؛ ويف وقت سام األمونيب مايف ت يالب مدرسة أهل

 ز لتستشعر العزّة به.ية خبالقها العزييف شدّ النفس اإلنسان ت يالب أئمة أهل

 الستعادة العزّة إىل  نيفلقد واصل جهود والده اإلمام احلس»  أما اإلمام السجاد

عة الفترة اليت عاشها. بعد أن انكسر حاجز يتناسب مع طبياجملتمع اإلسالمي ولكن بأسلوب 

على شد أفراد   نيالعابدني، عمل ز نيات والده احلسياخلوف واإلرهاب بفضل تضح

)آذرشب، « ق العزّة والتخلّص من الذّليق حتقيقطع خطوة رحبة أخرى على طرياجملتمع باهلل ل

 .(235ص، 1382

رهم. يمث حترو مهميتعلو دييف هذا اجملال شراء عب  مما عمل اإلمام السجادو

 ،ت يالب ون قدوة ألخالق مدرسة أهلكنشرها يف األقطار لتو ة فئة صاحلةيومنها ترب»

 .(236ص ،1382آذرشب، )« ألسن الناسى اإلبتهال علو منها نشر الدعاءو

ا العصر، واستبدل القيم اإلنسانية بقيم وإذا كان األدب العقائدي املنحرف انتشر يف هذ

بالتوفر على أدب خاص يتّجه من جانب إىل »كل أولئك   عنصرية، قابل اإلمام السجاد
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نقد األوضاع املنحرفة، ويتّجه من جانب آخر إىل بناء الشخصية اإلسالمية يف املستويني 

يداً للحركة اإلسالمية كان جتس  الفردي واإلجتماعي، حبيث ميكن القول بأنّ أدب السجاد

ومظلم  مقابل األدب الدنيوي الذي بدأ ينحرف مع احنرافات السلطة وينحدر إىل ما هو عابث

 .(353ص ،1413 )البستاين،« ومنحرف...

 الذي قابل هبا االحنرافات السياسية واالجتماعية والعقائدية  يستوعب أدب اإلمام السجاد

 .(362-354، صص1413 البستاين، )انظر:ة: ياجملاالت األت

فرز ي. فمادام االحنراف بدأ ني موقفه من السالطنيالذي تب :اسيياألدب الس -1

ال السلطة ية حية اإلسالميفة التوعيوظ  اإلمامى خطوطه بوضوح يف هذا اجملتمع، تولّ

 من التعاون مع السلطة، مثلما حذرهم من االحندار يف ينيحذر اإلسالمو ة املنحرفة،يالزمن

هبارج و اياة الدنياد وراء متاع حيمن االنقو اإلضطرابات اليت واجهها هذا العصر،و نتالف

ر ية التحذيارس عملميح له أن يع الفرص اليت تتيستثمر مجيان وك املوقع.و اجلاهو السلطة

ان يف كات العامة، أم يالتوصو د اخلطبييف صع كان ذلك سواء أنيمن التعاون مع الظامل

 تاباته هلم.كاهنم، مثل ير ألفراد بأعيلتحذاو ةيد التوعيصع

: وهو الذي يعين بالعالقات االجتماعية إال أهنا تتجاوز ما هو خاص األدب االجتماعي -2

أن يتوفّر على   )مثل السياسة( إىل مطلق العالقات االجتماعية... وقد أتيح لإلمام السجاد

لعالقات اليت تربط الفرد بسواه؛ صياغة حبث أو مقال اجتماعي يتناول حصيلة أو خمتلف ا

حيث صاغ مخسني مادة اجتماعية تلخص عالقة اإلنسان باهلل والفرد واجملتمع، أي إهنا ترسم 

 التصوّر اإلسالمي لعالقة اإلنسان، أي مسؤوليته حيال اهلل وحيال نفسه وحيال األخرين.

د األخالقي من بالبعى سمّيالعام أو ما  كتّصل بالسلويهو ما األدب اإلخالقي: -3

؛ خطابة، ريال متنوعة من التعبكطرحه يف أشى ضا عليتوفّر اإلمام أيهذا ما و ة،يالشخص

 إىلى ا، فوصّياة الدنيهذا من حنو تعامله مثالً مع متاع احلو رسالة، خاطرة، دعاء،...

 ور...كال املتاع املذيالزهد ح

 لّم عنه يف هذا اجملال:كهو ما نتو :أدب الدعاء -4

  الدعاء عند اإلمام السجادأدب 

أدب الدعاء هو نوع هام من األدب يف تراثنا األديب إال أنه قلت العناية بأدبه والنظرة إليه من 
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حيث إنه نوع أديب مبا فيها الصحيفة السجادية؛ وقلما درست قيمه ومساته الفنية مع أنه لفت 

متفرداً من حيث الكم،   السجاد األنظار إليه مبضامينه السامية. ويعدّ الدعاء عند اإلمام

ومن حيث الكيف، والتنوع يف أشكال الدعاء، حبيث إنه تناول املفاهيم والتعليمات السياسية 

واإلجتماعية واألخالقية يف شكل أديب هو الدعاء، وبذلك جتاوز غرض توجه اإلنسان إىل اهلل 

سائر األنواع األدبية. يقول  ومناجاته وطلب احلوائج منه إىل مطلق األغراض اليت تصاغ فيها

وسيلة فنية لطرح القضايا الفردية   يظلّ الدعاء عند اإلمام السجاد»الدكتور البستاين: 

واالجتماعية والكونية والتواصل الوجداين بشكل عام وإذا كان الدعاء يف غالبيته تتمّ صياغته 

روحية مثل رضا اهلل تعاىل للتواصل الوجداين أي توجه اإلنسان إىل اهلل إلشباع حاجاته ال

جتاوز هذا الصعيد الوجداين إىل مطلق   ومناجاته وحتميده و...فإنه لدى اإلمام السجاد

الصعد اليت تصاغ فيها اخلطب والرسائل واملقاالت واخلواطر واألحاديث، أي إن الدعاء يقوم 

بادية املختلفة مبثل ما تقوم به اخلطبة أو الرسالة أو احلديث من حيث طرح القضايا الع

. إذن ينبغي أن يوقَف عند (363ص ،1413البستاين، )...( ، أخالفياً، عسكرياًاجتماعياً ،)سياسياً

لتفصيل احلديث عنه فكرياً وفنياً، فإنه ظاهرة   ظاهرة الدعاء عند اإلمام السجاد

لسمات من حيث الكم، ومن حيث التنوع، ومن حيث الوظيفة اإلجتماعية، ومن حيث ا»متفردة 

 .(363ص ،1413البستاين، )« الفنية اليت واكبت هذا الشكل األديب

 ة يالبناء الفين لألدع

املتانة، و اإلتقانو ة متّسماً بسمات اجلودةيفة السجادية يف الصحيظلّ البناء الفين لألدعي

 من منظار النقد األديب.

تعاىل يف سطور طالت فمن حيث الشكل الظاهري يالحَظ أن األدعية تستهلّ بتحميد اهلل 

.  أو قصرت، أو يتخللها التحميد هلل على األقل؛ ويتخللها الصالة على حممد وآل حممد

ومبا أن هناك أدعية ختصّ احلاجات الفردية فحسب، فحينئذٍ ربط احلاجات الفردية 

، جيعل األدعية ذا طابع مسّاه الدكتور  بالتحميد هلل تعاىل وبالصالة على النيب وآله

، واملقصود به أن اهلدف العبادي (366ص ،1413البستاين، )انظر: بستاين "الطابع املوضوعي" ال

احملض سوف يطبع هذه األدعية املشتملة على التمجيد والصالة، يف مجيع أشكاهلا، فتتصاعد 

 على احلاجات الفردية احملضة، وهذا ما يكسب األدعية أمهية كبرية دون أد  شك.
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األدعية، ففي مفرداهتا تُالحَظ الدّقة يف اختيار أدقّ الكلمات، مع  أما يف أسلوب هذه

إحيائها، وسهولتها، وألفتها، دون غرابتها ووحشيتها، وطرافتها، واستعماهلا، وإفادهتا يف نقل 

الصورة إىل القارئ وإكمال املعىن املراد، والتكرار حيث يستدعى املوقف، وعدم التكرار حيث 

: االنسياب يف سهولة، وعدم الشعور بالثقل يف النطق هبا، والوضوح والداللة خيلّ، ويف عباراهتا

الظاهرة على املعىن املراد، والقوّة، الستخدام اخليال والكلمات الطريفة، مع مراعاة قواعد 

علم املعاين، واحملسنات البديعية اليت تأيت عفواً غري متكلّف وال متصنّع، وخاصة السجع يف 

، ووحدة النسج يف كل دعاء، والتالؤم بني األلفاظ واملعاين، والوفاء باملعىن فواصل الدعاء،

وتبيينها إبانة قوية دون الغموض املخلّ. كما يالحظ يف معانيها الطرافة واالبتكار والبداعة، مع 

الشعور اإلنساين الرفيع والطبيعة اإلنسانية السامية، والعمق والغوص دون السطحية، والشرف 

 املعاين، واألثر الكبري الذي حتدث يف النفس، والشعور العظيم الذي توحيه.يف هذه 

 ة تندفق من قلب طاهر، تشقّ القلوبية، عاطفة صادقة قويهذه األدع الحظ متذوّقُوي

  خمتلفة يف نسجها.رية، غيل أجزاء األدعكمها، مستمرة يف يتدخل صمو

 ةيفة السجاديالعزّة يف الصح

وبالتايل األدب العقائدي املنحرف بدأ يتحرّك يف هذا العصر ويشيع بني أشرنا إىل أن الفساد 

األمة اإلسالمية يف عنفوان شباهبا، بسبب فساد البالط األموي، والذي أجّجوها من اجملون 

واألحقاد والعصبيات. ومن جانب آخر، إن اإلختناق الشديد الذي مارسها األمويون، وحقدهم 

وقضائهم اهلائل على احلركات اإلصالحية والثورية أمام مفاسدهم، الشديد بالنسبة للعلويني، 

على العمل   كانت حتول دون التصدي الفعلي هلذه املفاسد ومسبّبيها. فتوفّر اإلمام السجاد

 الثقايف لينحّي األمّة عن أمواج الفساد، فواكب حركاته اإلصالحية الثقافية، موجة اجملون العام.

إلعادة العزة إىل اجملتمع اإلسالمي   جلهود والده اإلمام احلسنيوكانت أدعيته مواصلة 

باألسلوب املتناسب مع طبيعة عصره؛ فسعى يف سبيل شدّ أفراد اجملتمع باهلل بأدعيته، ببيان 

يستشعرون العزة يف اهلل، والقوة باهلل،  ــ حني يتلوهناــ يف أساليب جتعل األفراد »يعلّمهم العزة، و

، وتربّيهم على أن ال يذلّوا أنفسهم يف سبيل استرضاء من بيده القوة واملال، واليبيعوا والغىن باهلل

ذممهم بعرض زائل من احلياة الدنيا. ولو أمعنّا النظر يف أساليب هذه األدعية ومضامينها، 

لوجدناها تركز بأمجعها على خماطبة النفس البشرية يف سياق خطاهبا مع اهلل سبحانه، لتنقذ 

 .(236، ص1382 )آذرشب، «لنفس األمارة من الذلّ والضعف واالحندارهذه ا
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 هتدف إىلو فة،يم العزة من الصحياجملاالت اليت تتصاعد منها مشى ز علكلي نريما يفو

 اهتا:ية جلماليه، مع دراسة فنيبعث روح العزة باهلل يف خماطب

الذي اختار لنا حماسِن واحلمدهلل  ...»وجلّ:  هلل عز ديننظر يف دعائه األول يف التحم

اخلُلق، وأجرى علينا طيبات الرزق، وجعل لنا الفضيلة باملَلَكة على مجيع اخلَلق، فكلُّ خليقته 

منقادة لنا بقدرته، وصائرة إىل طاعتنا بعزّته، واحلمدهلل الذي أغلق عنّا باب احلاجة إال 

الذي ركب فينا آالت  إليه، فكيف نُطيق محده؟ أم مىت نؤدي شكره؟ ال، ميت؟ واحلمدهلل

البسط، وجعل لنا أدوات القبض، ومتَّعَنا بأرواح احلياة، وأثبت فينا جوارح األعمال، وغذّانا 

بطيبات الرزق، وأغنانا بفضله، وأقنانا مبنّه، مثّ أمرنا ليخترب طاعتَنا، وهنانا ليبتلي شكرنا، 

ته، ومل يعاجلنا بنِقمَته، بل فخالفنا عن طريق أمره، وركبنا متون زجره، فلم يبتدرنا بعقوب

التوبة اليت  ىتأنّانا برمحته تكرّماً، وانتظر مراجعتَنا برأفته حلماً. واحلمدهلل الذي دلّنا عل

مل نُفِدها إال من فضله، فلو مل نعتَدِد من فضله إال هبا لقد حَسُنَ بالؤُهُ عندنا، وجلَّ إحسانُهُ 

ت سنَّتُه يف التوبَة ملن كان قبلَنا، لقد وضع عنّا ما ال نا، فما هكذا كانينا، وجَسُمَ فضله عليإل

دَع ألحد منا حُجَّةً وال عُذراً، يَسراً، ومل يُجشِّمنا إال يُكلّفنا إال وُسعاً، ومل يطاقةَ لنا به، ومل 

 «.ه...يد منّا من رغب إليه، والسعيفاهلالك منّا من هلك عل

العباد، ما جيعل اإلنسان يستشعر العزّة  ىهلل علق تذكار نعم ايإنه شدّ اإلنسان باهلل عن طر

ى اإلنسان بالنفع، وذلك بالتدرّج يف بيان ما أنعم اهلل به على به، وبيان ما يعود حتميد اهلل عل

العباد، فأعطاه مَحاسن اخلُلق عند خَلقه، مث الطيب من الرزق، مث املُلك على مجيع اخلَلق، مث 

ليه دون خلقه، وأعطاه قدرة القبض والبسط، وبعد ذلك أمر عباده انقياد خالئقه له، مث افتقاره إ

وهناهم، فخالفوه، غري أنه مل يعاجل بالعقوبة، بل تأنّاهم برمحته، بل انتظر رجوعهم إليه، بل 

دلّهم على التوبة إليه، كل ذلك بعد أن وضع عنهم ما ال طاقة هلم به، وهبذا يفهَم كبريُ فضله 

لنعم أكرب وأكرب كلما نسري إىل األمام ونقرأ أكثر، حىت نلمس حشداً وإحسانه؛ وهكذا تصبح ا

عرض للمضمونات، بل جمرد »متكاثفاً من النعم أمامنا. وهذا يبني أن الدعاء ليس لدى اإلمام 

إخضاعها هليكل هندسي متقن يرتبط كل جزء بسابقه والحقه، ويتنامى كل جزء وفق مراحل 

 .(370، ص1413 )انظر: البستاين،كما يقول الدكتور البستاين « النموّ النفسي

وكذلك حتتشد تلك الفقرات بعنصر الصورة، لكن دون أن تتكثّف النسبة، وذلك مثل 

ق باب احلاجة( واالستعارة يف )ركوب متون زجره( و)إجراء طيبات التمثيل يف: )إغال
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تركيب آالت البسط(، و)متتيعنا بأرواح : (الرزق(، وكذلك تصاوير متلوّنة من رمحة اهلل

احلياة(، و)إثبات جوارح األعمال(، و)تأنيه عباده برمحته(، و)انتظاره مراجعة عباده 

ى ضعه ما ال طاقة هلم به عنهم(، و)جسومة فضله علبرأفته(، و)عدم ابتداره بالعقوبة(، و)و

 عباده(، و)عدم تكليفهم إال وسعاً(، و)عدم جتشيمهم إال يسراً( و... تزيد النصّ مجاالً.

وكذلك إن عناصر"التقابل والتضادّ" يف مثل: )القبض والبسط(، و)أمرنا وهنانا(، و)أمره 

ى الذي..."؛ واإلتيان باملترادفات للتأكيد عل وزجره(؛ و"التكرار"، مثل تكرار عبارة: "احلمدهلل

رمحته الواسعة يف عبارات مثل: )وضع عنّا ما ال طاقة لنا به، ومل جيشّمنا إال يسراً، ومل يدع 

ألحد حجة وال عذراً(؛ و: )حسُنَ بالؤه عندنا، وجلّ إحسانه إلينا، وجسُمَ فضله علينا( و)مل 

وتأنّانا برمحته تكرّما، وانتظر مراجعتنا حلماً(؛ و"التجنيس"  يبتدرنا بعقوبته، ومل يعاجلنا بنقمته،

يف مثل: )أغنانا وأقنانا، وهالك وهلك، واخلُلق واخلَلق(؛ كل ذلك قد لعب دوراً كبرياً يف إضفاء 

الفقرات. ى العنصر اإليقاعي مجاالً مضاعفاً على العبارات املشار إليها. وقد أضفى اجلمال عل

يف الفواصل. وإليك منها: )اخلَلق واخلُلق والرزق( و)بقدرته وبعزّته(، وذلك برعاية السجع 

و)طاعتنا وشكرنا(، و)أمره وزجره(، و)عقوبته ونقمته(، و)تكرّماً وحلما(، و)عندنا وإلينا 

وعلينا وقبلنا(، و)وسعاً ويسراً(، و)عليه وإليه(. وهناك السجع يف الفواصل حيث الفكرة واحدة، 

اضع احلديث عن التعدد والتنوع؛ وذلك مثل التنوع يف الفواصل يف احلديث وعدم السجع يف مو

عن نعم اهلل املختلفة علينا: )ركب فينا آالت البسط، وجعل فينا أدوات القبض، ومتّعنا بأرواح 

 احلياة، وأثبت فينا جوارح األعمال، وغذّانا بطيبات الرزق(.

 خ روح العزةيترسو ة،ية اإلسالميخصبناء الش تّجه إىلي  اإلمام السجادى تارة نرو

ة يف قالب وصف يمل الصفات اإلنسانكربّه، بِعَدّ أو  العبدنيد الصلة بيتوطو االستغناء باهلل،و

 ،يك وحنيحممدٍ أمى اللهم فصلّ عل»ه: ييف الصالة عل  مل الناس، أي النيبكأ

ما كة، كاح الربمفتو ،ريقائد اخلو إمام الرمحةو ،كمن عباد يكصفو ،كمن خلق كبيجنو

حارب يف و حامّته، يكاشف يف الدعاء إلوك روه بدنه،كللم يكعرّض فو نفسه، كنصب ألمر

 نيقرّب األقصَو جُحودهم،ى  علنياألدنى أقصو رَحِمَه، كنياء ديقطع يف إحو أسرته، كرضا

غ يأدأب نفسَه يف تبلو .نياألقرب يكفى عادو ن،ياألبعدِ يكف واىلو ،كاستجابتهم لى عل

 بالد الغربة، هاجر إىلو ،كشَغَلَها بالنُصح ألهل دعوتو ،كملّت أتعبها بالدعاء إىلو ،كسالتر

مَأنَسِ نفسه، إرادةً منه إلعزاز و مَسقَط رأسه،و موضع رجله،و حملّ النأي عن موطن رحله،و
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استتمَ له ما و ،كاستتبّ له ما حاول يف أعدائ ، حىتكفر بكأهل الى استنصاراً علو ،كنيد

، فغزاهم يف عُقر كضعفه بنصرى اً عليمتقوّو ،كهم مُستَفتِحاً بعوني، فنَهَدَ إلكائيرَ يف أولدبَّ

ره كلو و ،كلمتُكعَلَت و ،كظهر أمرُ هم يف حببوحة قرارهم، حىتيهجم علو دارهم،

 ...«كا من جنّتيالدرجة العل إىل يكدَح فكهم فارفعه مبا ون. اللّكاملشر

يف جماهداته إلعالء كلمة التوحيد   طبع هبا شخصية النيبإنه ترسيم السمات اليت ت

ونشر دعوته، حبيث ميكن للمالحظ يف هذه العبارات أن يستخلص منها الطابع العام لشخصية 

النيب يف جهده الدؤوب من أجل نشر الدين اإلسالمي، الشيء الذي جيدر بكل قائد إسالمي بل 

 لى دينه.بكل مسلم أن يستضيء به يف سبيل التحفظ ع

لنمعن النظر يف تعابري النص، من حنو: )نصَبَ ألمرك نفسه، وعرّض فيك للمكروه بدنه، 

وحارب يف رضاك أسرته، وقَطَعَ يف إحياء دينك رمحه، وأقصى األدنني على جحودهم، وعادى فيك 

ربة وحمل األقربني، وأدأب نفسه يف تبليغ رسالتك، وأتعبها بالدعاء إىل ملّتك، وهاجر إىل بالد الغ

  النأي عن موطن رحله، وغزاهم يف عقر دارهم، و...( تكشف بأمجعها عن حرص النيب

كل احلرص على اجملاهدة يف تبليغ ما جعل اهلل على عاتقه من نشر دعوته وإعزاز دينه، وعبارات: 

 )موطن رحله، وموضع رجله، ومسقط رأسه، ومأنس نفسه(، تصاوير متتابعة تلقي ظاللَ كبريِ أنسٍ

وأرحييةٍ وطمأنينةٍ كفّ النيب عنها يف سبيل إجناز رسالته. فالعبارات هذه سامهت على توفية 

 املعىن حقّه، بعبارة صادقة قوية حارّة مؤثرة مستمرّة يف كل العبارات.

والنص قد زُوّد بصور أخرى غري ما ذُكر، حنو: إمام الرمحة، وقائد اخلري، فاملعىن أن 

واخلري حداً جعله إماماً للخري والرمحة، وقائدمها، فضالً عن  بلغ من الرمحة  النيب

أهل اخلري والرمحة. ومن الصور املوحية: )مفتاح الربكة(، الذي يعبّر عن استيعاب الربكات 

 بأمجعها يف وجوده؛ و)عقر دارهم، وحببوحة قرارهم( مها تصويران لغاية ذلّ عدو اإلسالم.

الكامل يف إجناز مهمة تبليغ الرسالة، وهي تقدمي  كما تشري أساليب احلصر إىل خلوصه

حروف اجلر ومتعلقات الفعل يف: )نصب "ألمرك" نفسه، وعرّض "فيك" للمكروه بدنه، وكاشف 

"يف الدعاء إليك" حامّته، وحارب "يف رضاك "أسرته، وقطع "يف إحياء دينك" رمحه، وواىل "فيك" 

  هذه العبارات االحتراس عن غري املعىن املراد."فيك" األقربني(. كما يوجد يفىاألبعدين، وعاد

حماربه، حفل و ن: ناصر اإلسالمي الضدنيئيث عن الشيدور حول احلديمبا أن النص و

 ،ىوعاد واىلو ن،ياألبعدو نياألقربو ،نياألدنو نيقرّب، األقصى وبعنصر التضاد، حنو: )أقص
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 ائه.يأولو  أعداء اإلسالمنيراع بلقي ظلّ الصيالضعف(، مما و املتقويو ،كائيأولك وأعدائو

وعيُن باإلطناب والتعبري عن معىن واحد بعبارات متنوعة، لتقرير املعىن يف النفس، وللتأكيد 

على غاية جهد النيب وإخالصه، وسعيه وراء هدفه السامي. كما تاُلحظ يف النص العناية الضخمة 

عض من خالل وحدة القافية والتوازن، بعنصر اإليقاع، حبيث جند كل فئة من األسطر يتناسق مع ب

 وأحياناً من خالل تكرّر بعض الكلمات، حبيث جند بعض األسطر وكأهنا بيت شعر.

يف تربية اإلنسان على العزّة، واالستغناء باهلل عن الناس، من دعاء مكارم   وله

ك عند اللهم اجعلين أصول بك عند الضرورة، وأسألك عند احلاجة، وأتضرّع إلي»األخالق: 

املسكنة، والتفتنّي باالستعانة بغريك إذا اضطررتُ، وال باخلضوع لسؤال غريك إذا افتقرتُ، وال 

بالتضرّع إىل مَن دونك إذا رَهِبتُ، فأستحقَّ بذلك خذالنك ومنعك وإعراضك، يا أرحم 

 «.الرامحني

بسبب  ه عند احلاجة دون الناس،يالتضرّع إلو االستعانة باهللى  النفس علنيإنه توط

  اهلل.ريترتّب إعراض اهلل عن العبد، عند خضوعه لسؤال غ

اهلل  "ضرورة إظهار احلاجة إىل  عن معىنرييف النص هو التعب ة األوىليصة الفنياخلصو

 ته يف نفس املتلقّي.يلتثبو ،املعىن كة ذليأمهّى د علكيللتأ كذلو الطرق،ى دون الناس" بشتّ

توحّد الفواصل يف الفقرات  .1: ينيقاع يف مستوياإلة هي عنصر ية الثانيصة الفنياخلصو

لتشبه الفقرات  رهتا، مع متاثلها يف الطول أو تقارهبا، حىتكرة واحدة، تبعاً لوحدة فكذات ف

لمات يف الفقرات املتوحّدة كرار بعض الكالتجانس الصويت من خالل ت .2 ات شعريأب

من ى رار "إذا" يف فئة أخركتو رهتا،كفرار "عند" يف ثالث فقرات متحدة يف كرة، مثل تكالف

ضاً يأ كهناو رار "ب" يف نفس الفقرات،كتو رهتا؛كوّنة من ثالث فقرات تتحد فكالفقرات املت

ك منعك ويف: )خذالن كذلو ثر من الفواصل،كلمات يف أكة اليمن جانب ثالث، تقف

  الفواصل.ريع يف غيها التسجي( اليت فكإعراضو

اللهم صلّ على حممد وآله، »يف طلب االستغناء باهلل، من اهلل: من نفس الدعاء،   وله 

وصُن وجهي باليسار، وال تَبتذِل جاهي باإلقتار، فأستَرزِقَ أهلَ رزقك، وأستَعطيَ شرار خَلقك، 

 «.فأفتَتِنَ مبَدح مَن أعطاين، وأبتَليَ بذمّ من منعين، وأنت من دوهنم ويلّ اإلعطاء واملَنع

ذهب به، الشيء الذي يأن اإلقتار و صون ماء الوجه،يسار يحنو أنّ ال ه املتلقييإنه توج 

 انة وجهها.يها، فتحصل به صيل إليل النياجلهد يف سبى رّض النفوس علحي
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ل فقرة كتناسق و ها،يل فقرتكة، فاملالحَظ يف هذه الفقرة توازنُ يم الفنيث القيمن حو

 ني الفقرتنيل من هاتوك اتاً من الشعر؛يأبلماهتا، فتشبه كأوزان و مع اآلخرة من خالل طوهلا

 ان هلا،يث معناها، فهي بيها، مترادفة مع اآلخرة من حيروو املشاهبة للفقرة اآلخرة يف وزهنا

ست معها فقرة آخرة تتوازن ية، فهي لريمن هنا جائت متوازنة معها، إال يف الفقرة األخو

 املنع،و يف اإلعطاء تعاىلو د اهلل سبحانهالتوحّد، تفرّو ث عن التفرّديمعها، بسبب أهنا احلد

 قتضي عدم تقارهنا بفقرة آخرة.يهذا و

عزة   "صن وجهي باليسار"، فقد شبّه اإلمام والصورة عنصر آخر يف النص، وهي:

نسان وكرامته مباء يف الوجه، يريقُه اإلقتار، ويصونه اليسار، فاليسار مثل شيء حيول دون اإل

 ماء الوجه أن يراق...

عظّم يعل االنسان جي، ما مسوّ املعىنو ريه من مجال التعبيما فو انظر يف هذا النص،و

العظمة إال من و اجلمالو نبعث معانٍ هبذا السمويروحه املتعايل، فإنه ال و م،يأمام قائله العظ

اللهم »ألفاظه: و ط يف عباراتهيا، مع أنه سهلٌ بسريطهّره تطهو الذي أذهب اهلل عنه الرجس

بالوجَل ك وانعَشهُ خبوفو ،كركاشغَلهُ بذو فكفرّغ قليب حملبتو آل حممد،و حممدى صل عل

ذل له بالرغبة و ،يكاجرِ به يف أحبّ السُبُل إلو ،كطاعت أمِلهُ إىلو ،يكقوّه بالرغبة إلو ،كمن

يف و رحليت، كرمحت إىلو ا زادي،يمن الدن كاجعل تَقواو لّها،كايت يام حيأ كما عنديف

اجعل و ،كعَ مَرضاتيهب يل قوّة أحتمل هبا مجو مثواي، كاجعل يف جنّتو خَلي،مَد كمرضات

ك هب يل األنس بو ،كألبس قليب الوَحشةَ من شِرار خَلقو ،كما عنديرغبيت فو ،يكفِراري إل

هم يال يب إلو داً،يال له عندي و افِرٍ عليَّ منّة ،كال و التَجعَل لفاجِرٍو ،كأهل طاعتك وائيبأولو

 ...«كار خلقيخبك ويت بيفاوك استغنائيو أنسَ نفسي،و ونَ قليب،كل اجعَل سحاجة، ب

ونَ يكأن الى ه عليربّوي «باهلل الغىنو القوة باهللو ستشعر العزّة باهللي»عل االنسان جيإنه 

 سب مرضاته،وك طاعتهو هيالرغبة إلو خوفهو رهكذو إال احملبة التامّة هلل،ى مثلُهُ األعل

 رم الرغبة،كأو الرِحلَة،ى أمسو ه بأفضل الزادي إلريشوي ائه،يبأولو س بهاألنو االستغناءو

 ه...ياحلاجَة إلو نعمتِه واألنس بهو افر،كالو عنه حصار ذل  منّةِ الفاسق كفوي أنفع األنس،و

 من ريثك ميه تقديلقي ظالل االستغناء باهلل وحده، ففيضا يي للنص أرياجلوّ التعبو

مع أنّ عنصر و حاجته يف اهلل.و تهيأمنو ع رغبتهيحصر مجى دلّ عليي املتعلّقات، الشيء الذ

 إىل  أنّ شدة شوق اإلمامكاناً، يضعف أحيزال، إال أنه يقاع موجود يف النص الياإل
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 من فقراته ريثكلو يف خيال  كمع ذلو قاعي،ي النص اإلينية الضخمة بتزيمعبوده أنساه العنا

 ع.يف فواصله من السجو من املوازنة،

ة إال من يتاح إبراز احلاالت الوجدانيألنه ال كذلو ة بعنصر الصورة،ييف النص عناو

 ــشوف وك ائاتحيعة الصورة من إيه طبينظراً ملا تنطوي عل« ةيالصورة الفن»خالل عنصر 

ففي النص صور مثل طلب )إنعاش القلب خبوف اهلل(  ؛ــتور البستاين كعتقد الديما ك

 أنه دابّة تُذلّل؛كما عند اهلل(يله بالرغبة في)تذلو أنه إنسان،كه( يبل إلو)إجرائه يف أحبّ الس

)جعلِ رِحلَته و دالّ؛ معىنًو ريبكاء حيلمة "الزاد" من إكا( ملا يف يزاداً من الدنى )جعل التقوو

أن املرضاة كمدخلي(  ك)يف مرضاتو ها بالقوافل؛ينة تُرحَل إليأنّ الرمحة مدكرمحته(  إىل

افر الفاجر كد للي)هدم جعل الو )إلباس القلب الوحشة من شرار اخللق(و ه؛يفدخل يان كم

 ن.يظلمان هبما االخريد هلما يالفاجر مبثابة و افركوجوده( فإن قوة الى عل

إضفاء ى ، علميالتقدو قاعيإذن فإن النص ذو عنصر صوري ملحوظٍ تظافرَ مع اإل

 النص. ى اجلمال األديب عل

ئه عند الشدّة( يف طلب االستغناء باهلل عن الناس منه، تشدّ نص آخر )من دعا يكإلو

، بطلبه من اهلل كفاية مجيع أموره، ستغين به عن الناسيجتعله و نفس االنسان باهلل

، بل كخلق لين إىلكالتَو التَحظُر عليّ رزقي،»...: والتذكري مبا يترتّب على اللجوء إىل اخللق

 لتَين إىلكإن وَ كع أموري، فإنّيانظُر يل يف مجو نظُر إيلّ،او يت،يفاكتولَّ و تَفَرّد حباجيت،

إن و جتهّموين، كخلق لتيَن إىلكإن وَو ه مصلحتُها،يمل أُقِم ما فو نفسي عَجَزتُ عنها،

ا، ريثكذمّوا و الًيمنّوا عليّ طوو داً،كالً نَيإن أعطَوا أعطَوا قلو قَرابيت حَرَموين، أجلَأتَين إىل

 .«فِينكفا كمبا عندو دي،يفابسُط  كبِسَعَتِو فأنعِشين، كبعظمتو ين،اللهم فأغنِ كفبفضل

ناً ييتطلّب تبياً، فياساً منطقيشبه قيرة وفق ما كاملالحظ يف هذا النص هو عرض الف

ألنّ  كه حاجَتَه بنفسه، ذليالناس من اهلل، بل تولّ ول إىلكبدأ بطلب عدم الوُيواضحاً. فإنه 

ه يترتّب علياخلَلق  ول إىلكالوو ص مصلحته،يعدم تشخو ه العجزيترتّب علينفسه  وله إىلكوُ

طلب من اهلل إغنائه ير، كجةً ملا ذيالذمّ. فنتو املنّو لياإلعطاء القلو احلرمانو ه،يالتجهّم عل

إلنقاذ الناس من   ه اإلمامكهذا يف الواقع، منهج تربوي سلو تَه مبا عنده.يفاوك بفضله

اهلل يف  التوجّه إىلو ئة،يه من اآلثار السيترتّب عليان ما ي، ببطلبونيما يالتماس اخللق ف

 هم.يفويك هميغنيحوائجهم، فإنه 
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واملالحظ يف النص من ناحية الفن، فاخلصيصة األوىل هي الصورة، يف تصوير ردّ فعل 

املسؤول عنهم، ال من خالل التشبيه أو االستعارة و..، بل من خالل تصوير ردّ فعلهم، أي 

بصورة بارزة )فالتصوير أعم من االستعارة والتشبيه و..( فهو التجهّم، وإعطاء القليل  تبيينه

 واحلرمان، والذمّ.  النكد، واملنّ،

واخلصيصة الثانية هي عنصر اإليقاع بأشكاله املختلفة، فإنّ هناك يف النص توحّد 

ب(؛ وذلك لطبيعة الفواصل يف أكثر من فقرتني، أو إزدواج الفقرتني )أي يف كل فقرتني فحس

الفكرة املطروحة، فالفقرات املشتركة يف الفكرة تتوحّد فواصلها، ويترتّب على توحّد الفكرة يف 

الفقرات مث توحّد قوافيها، متاثُلُها يف الطول أو تقارُبُها. وهناك أيضاً جتانس صويت من خالل 

إن  إن أجلأتين، إن وكلتين،تكرّر بعض احلروف يف الفقرات املتّحدة الفكرة، مثل تكرار"إن": )

 أعطوا(، وتكرار "ب" يف: )بفضلك، بعظمتك، بسعتك، مبا عندك( مما يؤدّي إىل اإليقاع.

 يتذكر فيه عواقب الطلب والسؤال اهلل يف هذا املعىن من دعائه يف التفزّع إىل  لهو

بانقطاعي اللهم إين أخلصت »: ممن سوى اهلل، من الضعة والفقر والذلّ والسفاهة والضلّة

قَلَبتُ مسأليَت عمن مل و ،كرفد تاج إىلحيصرفتُ وجهي عمّن و ،يكلّي علكأقبلتُ بو ،يكإل

م كضلَّة من عقله. فو ه،ياحملتاج سَفَهٌ من رأ تُ أنّ طلب احملتاج إىليرأو ،كستغنِ عن فضلي

 تقروا،فاف كراموا الثروة من سواو فذلّوا، كريا إهلي من أناسٍ طلبوا العزّ بغيتُ يقد رأ

ق يطر أرشَدَه إىلو نة أمثاهلم حازمٌ وفَّقَه اعتبارُه،يحاولوا االرتفاع فاتّضعوا، فصَحَّ مبعاو

ه ويلُّ يل مطلوبٍ إلكدون و ل مسؤولٍ موضعُ مسأليت،كارُه. فأنتَ موالي دون يثوابه اخت

أحدٌ  تَّفِقُيال و أحدٌ يف رجائي، ككشريل مدعوّ بدعويت، ال كحاجيت، أنت املخصوص قبل 

 «.اي ندائييإو نظِمُهيالو يف دعائي، كمع

ة بالتدرّج يف عرضه. فاخلطوة يم حبوثه التربويتعل هدف اإلمام إىلييف هذا النص 

ل كتضمّن االنصراف عن يه، الذي يل الوجود علكاإلقبال بو اهلل االنقطاع إىل األوىل

 ضلّة. مث النظر إىلو  سفهٌنيحملتاجاخللق ا اج إىلياهلل، مث االعتقاد بأنّ االحت  إىلنياحملتاج

هي و جة،ي. مث النتنيالعزّ من اخللق احملتاجو ذلّوا بسبب طلب الثروةو ن افتقروايحال الذ

هو الطلب من اهلل و ق الثوابيالطر نتج اإلرشاد إىليم احلزم، ما كاالعتبار حباهلم حب

 ل.كموضع الرجاء دون الو من مث فإن اهلل هو املدعوو وحده.

الناحية الفنية، العناية بعنصر الصورة قليلة يف النص، طاملا تنصبّ العناية فيها على  ومن

توضيح األفكار بنحو جليّ وحمدّد، مع ذلك جند أنّ العناصر اللفظية متوفرة يف النص، وهي 
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تأكيد اجلمل بإتيان اجلمل املترادفة هلا، لتثبيت املعىن يف الذهن؛ وإحكام النص بالتدرّج يف 

الفوائد؛ وعنصر التضاد الكثري يف مثل )أقبلت وصرفتُ وجهي؛ والعزّ وذلّوا؛ والثروة  عرض

وافتقروا؛ واالرتفاع واتضعوا(؛ وعنصر الداللة الفنية لبعض الكلمات، والظالل اليت تلقيها، 

"كل" على العموم يف )أقبلتُ ب"كلّي" عليك، أي بكل وجوده وما له؛ وأنت دون  مثل داللة كلمة

مسؤول موضع مسأليت، ودون "كل" مطلوب، وقبل "كل" مدعو...(، و"أحد": )ال يشركك  "كل"

"أحد" يف رجائي(؛ و"االنقطاع" يف: )أخلصتُ بانقطاعي إليك(، و"ال" يف: )أنت املخصوص 

بدعويت...( فكلها تلقي ظالالً تناسب اجلو الشعوري للنص، فضالً عن العنصر اإليقاعي يف 

 قرات، كلها متوفرة يف النص.الفواصل، وتوازن الف

ناً صادقاً يقيهب يل و آله،و حممدى فصل عل»ه الرزق: يمن دعاءٍ إذا قُتِرَ عل  قولوي

اجعل ما و نا هبا من شدّة النَصَب،يأهلمنا ثقة خالصة تعفو نا به من مؤونة الطلب،يفكت

الهتمامنا بالرزق  ، قاطعاًكتابكيف  كأتبَعتَه من قَسَمو ،يكيف وح كصرَّحتَ به من عِدَتِ

 احلق األصدق، كقولو ةَ له، فقلتَيفاكحَسماً لالشتغال مبا ضَمُنتَ الو فَّلتَ به،كالذي ت

 ما توعَدون، مث قلتَ: فوربّ السماءو مكيف السماء رزقُو :ـىاألبرّ األوف كقَسَمُو أقسَمتَو

 «.م تنطقونكاألرض إنه حلق  مثل ما أنّو

قد ضمن الرزقَ بنفسه و زق مقسوم من جانب اهلل،ه النفوس حنو أن الريإنه توج

 ؤدي بالناس إىليالذي و ل الرزق،يطلب احلرام يف سبو للحرص ، فال معىنتعاىلو سبحانه

تابه من أن اهلل ضَمِنَ الرزق لعباده كمبا وعده يف و ثقتهم باهلل،و نهميقيان هبذا، هو مياإل

 م.... كيف السماء رزقو فقال:

وّن من مثاين كتيث نظامه اهلندسي، فإنه يامه من حكالنص: إحاجلانب الفين يف و

ث الطول )تقارهبا أو متاثلها(، ي متشاهبتان يف نظامهما اهلندسي، من حنيل فقرتكفقرات، 

تشابه و احلرف مقابل احلرف...،و موقعها، فالفعل مقابل الفعل،و لماتكمث تشابه حملّ ال

رّر بعض احلروف كمن خالل تو هما،يتيوحّد قافإعراهبا، مث جتانسهما الصويت من خالل ت

يف و يف الثالثة )لِ ،بِ(،و ة )به، من ، يف(ييف الثانو من(،و هما، ففي األول )به، هبا،يلكيف 

ى " عل"، و"األبر األوىفك"قولى هما )"احلق األصدق" عليلمتكل من ى ك علنيالرابعة ترتّب النعت

 يف ني املتحدتنيتياآلو ات،ية ذات أربعة أبيشعر قطعة أن النص حتوَّل إىل ك"(، حىتك"قسم

 ة.ريبكقاعي يف النص ية باجلانب اإليهبذا صار العناو ات.يالزمةٍ هلذه األبكفواصلهما، 
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ه ضمن منهجه التربوي يتطلّب فييف هذا اجملال، دعائه يف الرضا،   من دعائهو

سائر  كة فحسب دون امتالالثرو كالعزّ عن امتالو الشرفو ه النفوس حنو نفي الفضليتوج

اليت  كهو الثروة اليت التنفد، ال تلو ته،يعبودو قي إال طاعة اهلليس العزّ احلقيلو الفضائل،

واعصِمين من أن أظنَّ بذي عدمٍ خساسة، أو أظنَّ بصاحب ثروةٍ  »...دي الناس: ييف أ

 آله،و حممدى صلّ عل. فكز من أعزَّته عبادتُيالعزو ،كف من شرّفَته طاعتُيفضالً، فإنّ الشر

أنت الواحد األحد،  كاألبد، إن كأسرِحنا يف مُلو فقَد،يدنا بعز  اليأو مَتِّعنا بثروةٍ ال تَنفَد،و

 «. فواً أحدك كن ليكمل و مل تولد،و الذي مل تلد

مه، فهذا هو كحو ه حنو الرضا بقسم اهلليق التوجيخ العزة يف النفوس عن طريإنه ترس

 ست بعُدم املال،يهو أن الضعة لو ارم األخالق،كمى أمسى لتحتوي عل إن الفقرةو الثروة.

 عبادته. و  مها طاعة اهللينيقيالعزّ احلقو س بالثروة، بل الشرفيالفضل لو

ومن حيث خصائص الفن، ففي الدعاء اهتمام بالداللة الفنية يف اختيار الكلمات يف 

يفقد(؛ فإنّ الثروة مما يتطلّع إليه القلوب، العبارتني: )متّعنا بثروة التَنفد، وأيدنا بعزّ ال

و"الثروة اليت ال تنفد"مما يتطلّع إليه النفوس أكثر من نفس الثروة؛ وكذلك "العزّ" مما فيه 

اشتياق األهواء، و"العزّ الذي ال يفقد" فيه اشتياق األهواء أكثر؛ وقد استخدمهما اإلمام إللقاء 

 ن تربية ضمنية خفية للنفوس.معانيهما التعليمية، فإنّهما تتضمّنا

ى قائمة على هو صورة أخرو األبد(، كغ يف )مليه البليالتشبى صورة قائمة عل كهناو

 األبد(... كبة يف: )أسرحنا يف ملكاالستعارة املر

يف و فقد(يالو )التنفدو (كعبادتو ،كقاعي ملحوظ يف الفواصل )طاعتيعنصر إ كهناو

 حد، الصمد، مل تلد، مل تولد، أحد(...ثر من فاصلة )األبد، الواحد، األكأ

يف و صاحب ثروة(،و التضاد يف )ذي عدم،ى يف النص عنصر لفظي قائم عل كهناو

 )الواحدو فقد(يالو )التنفدو (كعبادتو ،كالترادف يف )طاعتو فضال(؛و )خساسة،

 ح الدعاء.يتوشى ل هذه تظافرت علكاألحد(...فو

اهلل تعاىل حيصر فيه السؤال واإلستغاثة والرجاء  وانظر يف دعائه اآلخر يف اإلحلاح على

اهلي أسئلك »...والدعاء واللجوء واإلستعانة والتوكل واإلتّكال من قبل اإلنسان، يف اهلل عزّ وجلّ: 

حبقّك الواجب على مجيع خلقك، وبامسك العظيم، الذي أمرتَ رسولَك أن يسبّحك به، وجبالل 

، أن تُصَلّيَ على حممد وآل حممد، وأن ري، والحيول واليفىنوجهك الكرمي، الذي اليبلى واليتَغَ
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تُغنيين عن كل شيء بعبادتك، وأن تُسَلّيَ نفسي عن الدنيا مبخافتك، وأن تُثنييَن بالكثري من 

كرامتك برمحتك، فإليك أفرّ، ومنك أخاف، وبك أستغيث، وإياك أرجو، ولك أدعو، وإليك أجلأ، 

 «.أومن، وعليك أتوكل، وعلى جودك وكرمك أتَّكل...وبك أثِق، وإياك أستعني، وبك 

إنه أجزل القسم ألجزل الطلب! إمعان النظر يف أسلوب الدعاء من حنو استفتاحه 

باإلقسامات العظيمة على اهلل حبقّه الواجب على مجيع خلقه وبامسه العظيم، وتقييده بأمره 

يان باملترادفات يف تقييده بصفات عدم رسولَه بتسبيحه هبذا االسم، وجبالل وجهه الكرمي.. واإلت

البلي والتغييري والفناء والتحوّل...، يكشف عن حرص اإلمام كل احلرص على توجيه النفوس 

حنو االستغناء باهلل، وتسلية النفوس عن الدنيا، باستعانة أساليب احلصر، والتأكيد بإتيان 

ليك أفر، منك أخاف، بك املترادفات. فاحلصر يف تقدمي متعلقات الفعل بأمجعها: )إ

أستغيث...(، واملترادفات يف )أستغيث، أدعو، أرجو، أستعني، أجلأ، أتوكل، أتكل، أثق...(؛ وذلك 

بعبادتك،  بعرضٍ أديب: أي تساوي طول الفقرات يف بعض، مع مراعاة الفواصل: )أن تعينين...

فواصل، بسبب وجود التنوع يف برمحتك(، مث التنويع يف ال مبخافتك، وأن تثنيين... وأن تسلّيَ...

 استغاثاته باهلل وطلبه منه: أفرّ، أستغيث، أخاف، أتوكل، أتكل، أدعو، أرجو، أجلأ، أستعني، أثق...

امأل من فوائدك يدي، وسُق كرائمَ »ه طلب : يعلّم فيوم عرفة، ييف   من دعائهو

ها ألصفيائك، وجَل لين مَواهبك إيلّ، وجاور يب األطيبني من أوليائك يف اجلنان اليت زينت

شرائفَ نِحَلِك يف املقامات املُعَدَّة ألحبّائك، واجعل يل عندك مَقيالً آوي إليه مطمئناً، ومَثابة 

وامجَع يل الغِىن والعفاف، والدعة واملُعافاة، والصحَّةَ والسَعَة، وال تُحبِط  أتبوَّأُها وأقرُّ عيناً...

ال خلوايت مبا يعرِضُ يل من نَزَعاتِ فتنَتِك، وصُن حَسَنايت مبا يشوبُها من مَعصيتك، و

 «وجهي عن الطلب إىل أحد من العاملني، وذُبَّين عن التماس ما عند الفاسقني...

سأل من اهلل يث ي، حمطابقة اللفظ للمعىنى نلحظ مد فلنتأمل يف هذه الفقرة حىت

املقامات و اء يف اجلنان،يجماورة األنبو رائم مواهبه،كأجزهلا )أي و اءيرم األشكأ تعاىل

ه، فنجد يف يه فين إلكسي ىًسأل اهلل مأووي لمات مفخَّمة.وك املعدة ألحبائه( بعبارات جزلة

أقرّ و مثابة أتبوّءُهاو ه مطمئنّاً،يال آوي إليون: )واجعل مقكالسو االطمئنانو لماهتا الدعةك

 اللطف.و نا( مما تلقي ظالل الدعةيع

ث شبّه يدي( حي كة، هو االستعارة يف )امأل من فوائدنلحظ يف النص عنصر الصورو

ى  تُهدميركل يأنّ املواهب خكإيلّ( ف كرائم مواهبكيف)سُق و د؛ياء تُصَبُّ يف اليالفوائد بأش
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د: )صن كي. هذا فضالً عن عنصر الترادف من أجل التأاالنسان من جانب اهلل تعاىل إىل

هلدفٍ  كذلو (نيين عن التماس ما عند الفاسقذبَّو  ،نيأحد من العامل وجهي عن الطلب إىل

قاعي ملحوظ يف يعنصر إو ن يف النفس؛يار الطلب عن اآلخركإن ت معىنيهي هو تثبيتوج

، كفتنتك وتيالصحة، معصو ناً، السعةيعو ، مطمئناًك، أحبائكائي، أصفكائيالفواصل )أول

 خر.فضالً عن تساوي بعض الفقرات مع بعضها اآلو (نيالفاسقو نيالعامل

خ روح العزّة ية ترسيفكيم ين، هتدف تعليقضاء الدى من دعاءٍ يف املعونة عل  لهو

اللهم صل على حممد وآله، وهب يل العافية من دَينٍ تُخلِقُ به وَجهي، »باهلل يف القلوب: 

وحيار فيه ذهين، ويتشعَّبُ له فكري، ويطول مبمارسته شُغلي، وأعوذ بك ياربّ من همّ الدين 

الدين وسَهَره. فصل على حممد وآله، وأعِذين منه، وأستجري بك ياربّ من ذلَّته يف وشُغل 

احلياة، ومن تَبِعَته بعد الوفاة، فصلّ على حممد وآله، وأجِرين منه بوُسعٍ فاضل أو كفاف 

واصل. اللهم صل على حممد وآله، واحجُبين عن السَرَف واإلزدياد، وقَوِّمين بالبَذل 

مين حُسن التقدير، واقبِضين بلطفك عن التبذير، وأجرِ مِن أسباب احلالل واالقتصاد، وعَل 

أرزاقي، ووَجِّه يف أبواب الربّ إنفاقي، وازوِ عنّي من املال ما حيدثُ يل مَخيلةً أو تأدّياً إىل 

 «.بَغي، أو ما أتَعَقَّبُ منه طغيانا

انتظامه وفقَ نَسَقٍ هندسي البناء اخلارجي هلذا الدعاء يطبع بسمة اإلحكام واإلتقان، و

ـ يتضمَّن بُعداً ـ على حسب تعيرب الدكتور البستاينــ ـ ألنه ـكما يعتقد الدكتور البستاين  ــحمكم 

أي يطبعه ــ موضوعياً يستهلّ به، يعين الصالة على النيب وآله، وهو البُعد املوضوعي للدعاء 

؛ ومزجُه ــآله، دون احلاجات الفردية اهلدف العبادي احملض كما يف الصالة على النيب و

بأدعية حول التخلُّص من الدَين وتبعاته، جيعل الدعاء ذا طابع موضوعي يتصاعد على 

 احلاجات الفردية ويكسب الدعاءر أمهّية كبرية.

 ، النيبى بدأ بالصالة عليلها كتضمّن أربعة مقاطع، يفهذا النص الدعائي 

املوضوع. فاملقطع و رةكة املتّحدة يف الفيجلمالت الدعائلُّ مقطع جمموعةً من اكستوعب وي

ه من يترتّب عليما و نية من الدَيمث طلب العاف  آلهو النيبى األول بدأ بالصالة عل

ى ضاً بالصالة عليبدأ أياملقطع الثاين و االستعاذة منه؛و ركشُغل الفو اهلمّو إخالق الوجه

أيت املقطع الثالث يتَبِعَته بعد الوفاة؛ مث و اةياالستعاذة من ذلَّته يف احلو  آلهو النيب

فاف يف املال؛ مث كالو ن بالوُسعيطلب التخلص من هذا الدو  النيبى بدأ بالصالة عليف
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 أيت طلب إبعاده عن االسرافي، مث كذلك  آلهو النيبى بدأ بالصالة علياملقطع الرابع 

 هو توفّر رزقه من احلالل،ك وثر من ذلكأر ، بل يحُسن التقدو ه باإلقتصادميتقوو ر،يالتبذو

ان. فهذا النمط من يالطغو البغي ؤدي به إىليإبعاده عن مال و ل الربّ،يطلب اإلنفاق يف سبو

تور ك الدريحسب تعبى علـ آل حممد( ـو حممدى الدعاء قد جَعل من فقرة )اللهم صل عل

 موضوعا مستقال.تناول يل مقطع وك ها،ينتهي إلية يـ حمطة موضوعـ البستاين

على حسب تعبري الدكتور ــ ومن حيث البناء الداخلي، يتضمّن النصُّ التنامي العضوي 

بني هذه املقاطع األربعة، فاملقطع األول يف بيان تبعات الدَين، من اهلمّ وتشعّب  ــ البستاين

، أي الذلة يف الفكر وشغله به، واملقطع الثاين االستعاذة واالستجارة باهلل من هذه التبعات

احلياة وتبعاهتا بعد الوفاة، واملقطع الثالث يف االستجارة منه باملال الوافر الكايف؛ واملقطع 

الرابع طلب اإلجارة منه بالتنحي عن اإلسراف، وطلب التقومي باإلقتصاد، وطلب توفريه 

 قطع على سابقه.باحلالل وإنفاقه يف الربّ، وإبعاد مالٍ حيدث الطغيان عنه. وهكذا يترتّب كل م

ومن عناصر هذا الدعاء اإليقاع، وهو توحد الفقرات املتّحدة الفكرة يف فواصلها، تبعاً لتوحّد 

 هذه الفقرات وحدةُ الوزن والقافية أو الفاصلة، وهو الترصيع. موضوعها، حىت تاُلحَظ يف أكثر

 الوفاة،و اةي)احل كه، يالتطابق فو ضاً توفُّر عنصر التضادياغته أيالحَظ يف صيمما و

 ح النصيهذا مما له دور يف توشو ان(؛يالطغو البغيو الربّو ر،يالتبذو اإلقتصادو السرفو

 ه. يإضفاء اجلمال اللفظي علو

ه العزّ عرب يتطلّب فيطلبها، و ر التوبةك، من دعائه يف ذيف هذا املعىن  من دعائهو

زيزٍ تضرَّع إليه عبدٌ ذليلٌ فَرَحِمَه، أو وافعَل يب فعلَ ع ...: »تعاىلو اهلل سبحانه التذلّل إىل

غين  تعرَّضَ له عبدٌ فقريٌ فَنَعَشَه. اللهم الخَفريَ يل منك، فليخفُرين عزُّك، والشَفيعَ يل 

 «.إليك، فليشفَع يل فضلُك، وقد أوجَلَتين خطاياي فليؤمنّي عفوُك...

اإلمام التوجيه حنو أنه اليوجَد إنه أذلّ موقف للعبد وأخضعه، أمام أعزّ معبود وأغناه! أراد 

مُجريٌ والشَفيعٌ من دون اهلل. واستعان إللقاء هذا املعىن بصور فنية: التشبيه يف تصوير عبد ذليل 

إىل موىل عزيز فترحّم له، وتصوير ظهور عبد فقري لشخص غين فأناله من ثروته؛ واجملاز العقلي 

إىل الفضل، وانتساب التأمني إىل العفو. والدعاء يف انتساب اإلجارة إىل العزّ، وانتساب الشفاعة 

حافل بعنصر إيقاعي ضخم من خالل توازن الفقرات وتوحّد الفواصل، ومن خالل تكرّر بعض 

 ( اليت تكرّرت يف أكثر من فقرة، مقابل تكرارها يف الفقرة املقابلة.ال، يلف، )احلروف والكلمات 
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وفيه استشعار الغىن باهلل بتذكار النعم:  يف دفع كيد األعداء(،  ومن هذا )من دعائه

وكم من سحائب مكروهٍ جلّيتَها عنّي، وسَحائبَ نِعَمٍ أمطرتَها عليّ، وجَداولَ رمحةٍ نشرتَها،  ...»

وعافيةٍ ألبَستَها، وأعني أحداثٍ طَمَستَها، وغواشيَ كرُباتٍ كشَفتَها، وكم من حُسن ظن  حَقَّقتَ، 

نعَشتَ، ومَسكنَةٍ حوَّلتَ، كلُّ ذلك إنعاماً وتطواّلً منك، ويف مجيعه اهنماكاً وعدمٍ جَبَرتَ، وصَرعَةٍ أ

مين على معاصيك، مل متنَعك إسائيَت عن إمتام إحسانك، وال حَجَريَن ذلك عن ارتكاب 

مَساخِطك، التُسألُ عما تفعَل، ولقد سُئِلتَ فأعطيتَ، ومل تُسأل فابتدَأت، واستُميحَ فضلُك فما 

بيتَ يا موالي إال إحساناً وامتنانا، وتطواّلً وإنعاماً، وأبيتُ إال تَقَحُّماً حلُرُماتك، وتعدّياً أكديتَ، أ

 .«حلدودك، وغفلةً عن وَعيدك، فلك احلمدُ يا إهلي من مقتَدرٍ اليغلَب، وذي أناةٍ اليعجَل...

 رُبات،كع الدفو االنسان، من فتح باب النعمات،ى ألطافه علو نعم اهللى  بشتّكريإنه التذ

شدّ يان اإلسائة من قبل العبد، ما ياإلبتداء باإلحسان، مع إتو إقالة العثرة،و ق الرجاء،يحتقو

 سأل النعمة منه فحسب.وي ستشعر العزة به،يعله وجي ،ميركنسان خبالقه الاإل

، فجُعلت قاع يف الدرجة األوىلياغة هذا الدعاء، هي عنصر اإلية يف صيالعناصر اجلمالو

س يها لية فيقاعيمة اإليالقو ها،يرة فكرات بعضها متحدة الفواصل مع بعض بتوحّد الفالقرا

ضاً، فأشبهت يمن خالل توحّد القوايف فحسب، بل من خالل توازن الفقرات يف بعضها أ

 ة.يمقطوعات شعر

ويف الدرجة الثانية، عنصر الصورة وما فيه من كبري قيمة فنية يف إيصال املراد 

ما يف )جتلية سحائب املكروه عنه( ففي هذا التشبيه إحياء حبيلولة تلك بإحيائاهتا، ك

املكروهات دون وصول اخلري والدعة إىل االنسان، كما حتول السحائب السود دون وصول ضوء 

الشمس إىل األرض، وتسبّب اخلوف الشديد برعودها وبروقها، كما هو شأن املكروهات؛ 

إحياء على مشول النعم، وما فيها من اإلضفاء على و)إمطار سحائب النعم( ففي اإلمطار 

احلياة، كما هو الشأن يف النعم؛ و)نشر جداول الرمحة( فاجلداول جتري يف مجيع أحناء 

األرض وتُنعِش اجلميع، كما الرمحة جتري يف مجيع جوانب حياة االنسان وتعطيها الروح؛ 

، فاللباس ما يشمل البدن ويلتزمه، و)إلباس العافية( ففيه أحياء بشمول العافية والتزامها

وكذلك العافية تعمّ مجيع جوانب احلياة والبدن وتلتزمها؛ )والذهاب بأعني احلوادث( استعارة 

 عن سلب التأثري عنها، كما العدمي البصر اليرى االنسانَ.

واإلحلاح يف سؤاله  اهلل خ العزة يف النفوس باللجوء إىلي ثان عن ترسرية تعبييف النهاو

إن مل أعُذ بعزّتك فبمن ألوذ؟ وإن مل ألذ بقدرتك فبمن ألوذ؟ »(: نييف مناجاة املعتصم)
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وقد أجلأتين الذنوب إىل التشبّث بأذيال عفوك، وأحوجَتين اخلطايا إىل استفتاح أبواب 

صفحك، ودَعَتين اإلسائَةُ إىل اإلناخةِ بفناء عزّك، وحَمَلَتين املَخافةُ من نِقمَتك على التمسُّك 

بعُروة عفوك، وما حقُّ من اعتصم حببلك أن خيذَل، وال يليق مبن استجار بعزّك أن يسلَم أو 

ميهَل. إهلي فال تُخلِنا من محايتك، والتُعِرنا من رعايتك وذُدنا عن مَوارد اهللكة، فإنا بعينك 

 «.ويف كنَفك ولك...

ء اجلمال عليه، واليزال العناصر اجلمالية تلعب دورها يف تزيني فين للنص، وإضفا

فاالستفهام اإلنكاري يف )مبن ألوذ؟( يوحي بأشدّ النفي، وعنصر اإليقاع متكوّناً من توحّد 

الفواصل متعاوناً مع توازن الفقرات، ومن التقفية يف أكثر من الفواصل مثل )بعينك، كنفك، 

، أن، مِن( ، مَنلك(، والتجانس الصويت املتوفّر يف تكرّر بعض الكلمات مثل )إن، مل، إىل

متوفّر يف النص يعمل يف تزيني القرائة، بصفتها امليزة األساسية للدعاء؛ وعنصر الصورة 

املتوفر يف )التشبّث بأذيال العفو( و)التمسك بعروة العفو( و)طرق أبواب الصفح ليفتح( 

نة يف و)اإلناخة بفناء العزّ( و)اإلعتصام حببله( و)االستجارة بعزه(، تعمل بإحيائاهتا املشحو

 التراكيب، على تقدمي فوائدها الفنية.

 

 النتيجة

ليس يعين هدفاً عبادياً فحسب،   نستخلص مما سبق أنّ أدب الدعاء عند اإلمام السجاد

مما يشبع احلاجات الروحية، بل وسيلة لطرح قضايا أخرى سياسية واجتماعية وأخالقية 

العقائدي املنحرف اللذين حترّكا يف  موجة اجملون العام واألدب  وغريها، واجه به اإلمام

هذا العصر حترّكاً واسعاً نتيجة لفساد البالط األموي. ومن األهداف اهلامّة للدعاء عند 

استعادة العزّة إىل اجملتمع اإلسالمي، فيبعث االنسان على التخلص من هوان   اإلمام

قد حفل هذا الدعاء بعناصر التذليل أمام الغري، باستشعار العزة باهلل وعبوديته سبحانه؛ و

أدبية خمتلفة، من عنصر اإليقاع، وهو أهم عنصر يف الدعاء، ألن الدعاء خيتصّ بالقرائة؛ 

وعنصر الصورة الفنية الدالّة العميقة يف معناها، وبعناصر لفظية مثل التضاد والترادف 

 والتأكيد والسجع وغري ذلك من أساليب له دور يف توشيح النص الدعائي.
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 .ياسالم ، بنياد يآستان قدس رضو

 .تاريخ اإلسالم السياسي والديين والثقايف واإلجتماعي م(.1953) حسن ،حسن إبراهيم .6

 .مكتبة النهضة املصريةالقاهرة: ، 3ط ، 1ج 

 (.ظروفها اإلجتماعية وآثارها اإلنسانية)ثورة احلسني  ، حممد مهدي )دون تا(.مشس الدين .7

، 2ج  .مروج الذهب ومعادن اجلوهر يف التاريخ هـ(.1346) املسعودي، علي بن حسني .8

 .املطبعة البهية: القاهرة

 

 



 


