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 الدعاء والتضرع

ال سيما عند  0ك اخلالقكل من يؤمن بوجود خالق للحياة، ومدبر للكون، فإنه يندفع فطريا لإللتجاء لذل
وهذه حال فطرية حىت عند الذين ال  0وهيمنته على كل شيء نه يؤمن هبذا اخلالق،أل الشدائد وامللمات،
ىل القوة املدبرة هلذا الكون، وهذا ما تشري إىل االلتجاء إ فإن فطرهتم تدفعهم عند الشدة يلتزمون حبالة دينية،

مر   فلما كشفنا عنه ضره و قائماأو قاعدا أنسان الضر دعانا جلنبه إلمس ا وإذا:"ليه اآلية القرآنية الكرميةإ
رمحة  ذاقهم منهأذا إمث  ليهإذا مس الناس ضر دعوا رهبم منيبني إو :"وقوله تعاىل" ضر مسهإىل  كأن مل يدعنا

 "ذا فريق منهم برهبم يشركونإ

االهتمام البالغ  ويف االسالم جند ففي كل الديانات السماوية احتل الدعاء موقعا رئيسيا بني العبادات؛
نه يريد إ" ادعوين استجب لكم وقال ربكم"عباده على طلبه ودعاءه، ضن اهلل تعاىل حأبل ويكفي  بالدعاء،

 0جابةيضمن هلم اإل ن يتوجهوا له بالدعاء،أسبحانه من عباده 

ورد عن النيب : وربه العبد هم وسائل التواصل بنيأويف األحاديث نصوص كثرية تركز على الدعاء باعتباره من 
ترك " وعنه عليه الصالة والسالم" الدعاء فضل العبادةأ" وعنه ايضا" الدعاء مخ العبادة:"صلى اهلل عليه وسلم

 "الدعاء معصية

ويعزز يف نفسه إميانه بقدرة  ن الدعاء يعزز عبودية االنسان لربه،إ وهو الغين عنا؟ اهلل تعاىل ونطلبه دعونملاذا 
نسان حني يسأل ويدعو ن اإلأل0 وجل ويستحضر يف نفسه الصفات العال هلل عز ربه وهيمنته على كل شيء

 0وأنه رحيم به ،بقدرة اهلل تعاىل على إجابته فإنه يقر ربه،

نه ضمن أ ن من فضل اهلل تعاىل على خلقهأبربه؛ ذلك نسان وثقته ي الدعاء يرفع من معنويات اإلأنه أكما 
 "ذا دعانإ لك عبادي عين فإين قريب أجيب دعوة الداعأذا سإو " :جابةهلم اإل

 مفتوح، فقهأف ن يطلب من ربه ما يشاء ووقت شاء،أنسان ميكن لإل ليس هناك حد وال سقف للمطالب،
منا عليه إبل  ي جهد،أ ن يبذلأليه كل شيء دون ن يصل اأوينتظر  نسان بالتمين،ن يعيش اإلأوهذا اليعين 



نسان مر يسري فيعزف اإلأوكم من  عسري قضي بالدعاء، رمأفكم من 0 ن يسعى ويطلب من اهلل حاجتهأ
 0خالله عن الدعاء فيتعسر عليه

هذه أمور  نعم ويتوجه للقبلة، نسان القرآن وجينب صوته،ن ميسك اإلأب ن الدعاء ليس حالة بروتوكولية،إ
ي أيف  اهلل تعاىل، لكن بشكل عام هناك خط مفتوح ملخاطبة ها كالوضوء مطلوبة يف أدب الدعاء،وغري 
نسان على فلم يبخل اإل" الدعاء ن أعجز الناس من عجز عنإ" :ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقت

 0نفسه وهو عند من جماله مفتوح

نه جييب الطلب وحيقق أما إ :حدى ثالثإمن  ختلوفهي ال  نا غري ضائعة عند خالقنا جل وعال،ن دعواتإ
 :قال عليه السالم 0ىل يوم القيامة فيكون له خرياإما يؤجل له ذلك إو ، ما يدفع عنه البالء والسوءإو ، املرغوب

 0 "يف اآلخرة ب له فإن مل يعطها يف الدنيا أعطيهااال تستجإما من عبد يدعو بدعوة "

ىل غار إالغيث  جلأهمأكما هو احلال مع النفر الثالث الذين  ج الشدائد،ثر بالغ يف انفرا أن الدعاء له إو 
 0عمال ففرج اهلل عنهمفتوسلوا اهلل بصاحل األ غلق عنهم بصخرة عظيمة،أف

يها الفقري الذي أ نتأو  يها املدين الذي أثقل الدين كاهلك،أنت أو  عدك املرض،قفأنت ايها املريض الذي أ
نت أو  العقيم الذي متنيت الولد، يهاأنت أو  يها املظلوم الذي هضمت حقك،أنت أو  عض اجلوع بطنك،

يها األب الذي يرجو أنت أو  ،طرق األبوابي يها العاطل الذيأنت أو  يها الطالب الذي يرجو النجاح،أ
يها املهموم أنت أو  هلكته ذنوبه،أذي يها املذنب الأنت أو ، يها الراغب يف رضا موالهأنت أو  بناء،صالح األ

  0ن يردمها صفرا خائبتنيأليه إذا رفعنا أيدينا إمجيعا يستحيي اخلالق منا  نا وهو وهي وحننأفأنت و  املغموم،

تبارك وتعاىل حيي    إن ربكم:"قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: فعن سلمان الفارسي رضي اهلل عنه قال
  "ن يردمها صفراأديه اليه رفع يكرمي يستحي من عبده اذا 

فإنك  بالفرج، واعلم جابة،ادع وتيقن اإل بل امحل هم الدعاء، جابة،أيها العبد الضعيف ال حتمل هم اإل فيا
 0ن يسألأوأكرم األكرمني أعطى عباده قبل  نيجود األجودأتدعو 

 


