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 دوم()جلسه  هدعای ندب تفسیری بر

 

 سند و راویان دعای ندبه

 گاهیو جا تیطاووس که شخصبندیس قیاز طر یاول: ندبه نقل شده است یدعا یسند برا دو

در کتاب  شانیاست. ا نیصمتخصِّ ءجز هیادع یآورندارد و در جمع یبه معرف ازین شانیا

گفتند  نیاز اصحاب ما چن یبعض»: کندینقل م نیدعا را چن نیسند ا ،۴۴۶ یالزائر صفحهمصباح

دعا را  نیا یزوفَربَبنانیسفبننیحسبنقره از کتاب مرحوم محمدیبه اب یعلکه جناب محمدبن

ذکر  هاستارتیدر باب ز یکه کتاب یمشهدآن در کتاب مزارِ محمدبن گرید سند «د.اننقل کرده

بس که  نیکتاب هم نیا تیاهم در. دکنیندبه ذکر م یدعا یرا برا انیراو نیهمنیز  شانیشده. ا

 زیطاووس نبندی. سکندیم ادی رینوار از کتاب مزار به عنوان مزار کبدر بحاراأل یعالمه مجلس

مشخص  نیکتاب چن یبعالوه از مقدمه ت.کتاب آن را مدح نموده اس نیا از تیعالوه بر نقل روا

 اند.او قابل اعتماد و موثق بوده یرا ذکر کرده که برا یاتیفقط روا یمشهدکه محمدبن شودیم

از رجال  زین یرزوفَبَ. ابنمورد اعتماد و ثقه است ثیحد انیقره از راویبه اب یعلمحمدبن جناب

 ت.او قابل احترام اس یو برا کندیم ادیاز او  دیمف خیش یعنی ؛است دیمف خیش خیو از مشا
 

 دالیل مأثوره بودن دعای ندبه

 ،قربان ر،یاربعه )غد ادیدعا در اع نیمستحب است که ا»: دیگویندبه م یدر مورد دعا یرزوفَبَابن

 د.فطر و روز جمعه( خوانده شو

 .زمان باشدانتساب آن به امام ،بودن روز جمعه دیع لیاز دال یکی دیشا

 :دعای ندبهثوره بودن أدالیل م

حکم کردن در احکام خمسه )واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح( تنها کار معصوم است.  .1

که  دهدینشان م ،کندیاربعه ذکر م ادیدعا در اع نیخواندن ا یبرا یرزوفَبَکه ابن یاستحباب

 ت؛ثور و صادر شده از جانب معصوم اسأدعا م نیا
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 ت؛دعاس نیمأثوره بودن ا گرید لیاز دال زیوقت خواندن ن نییتع .2

( هیاز جانب خودشان )ابداع و توص یزیبوده که اگر چ نیکه روش علما ا نستیا لیدل نیسوم .3

 ؛دکردنیذکر م بود،یم

دعا  نیا احتماالًکه ت اس نیا یدهندهنشان )در متن روایت( «مراأل صاحبِالدعا لِ هنّإ»عبارت  .۴

 ت؛بوده اس یرزوفَبَابن زمان به مرحومامام عاتیاز توق

آشکار است که نشان  و متانت دعا کامالً ی(استوار) با دقت در متن دعا، وثاقت و اتقان  .5

 ت؛از جانب معصوم اس حتماً ییدعا نیکه چن دهدیم

 ؛ثوره بودن این دعاستأا از دیگر دالیل مدع نیبه ا عهیعلما و بزرگان ش یهژیو تیتوجه و عنا .۶

نقل  یاگر در کتاب معتبر یعنی ؛ندیگویم «من بلغ»که به آنها  میدار یاتیما مجموعه روا .7

 ؛دیثواب آن به شما خواهد رس د،یو آن را انجام داد دیبه شما رس تیباز خدا و اهل یمعتبر

زمان از امام یعیتوق ایصادق از امام ایعنی ی ؛ثور استأدعا م نیو ا ستیدر سند دعا شک ن پس

و آن  دیکأصادق تامام زمان نقل شده از یزمان بر دعاامام یعنی ست؛هر دو ایو  یهادامام ایو 

 .اندرا دوباره نقل کرده
 

 هشناسی در دعای ندبامامت و امام
دو مورد  دیبا ما. زمان استامام تیو شخص تینأشناخت ش یمنابع برا نیاز بهتر یکیدعا  نیا

 دیبا : اوالً میشویو آخرت دچار مشکل م ایدر دن در غیر این صورت میدر مورد امامت بدان را مهم

 م.یامام را بشناس تیشخص و دوماً ستیامامت چ میبدان

 

 

 
 

  امام شأنشناخت 

به دنبال  انیهودی نکهیا. دندیفهم انیهودیکه  یزیچ دند،یسنت امامت را نفهماهل سفانهأمت

در کتب  را میاست که امامت حضرت ابراه نیا یهستند برا یباالتر از حضرت موس یگاهیجا

. ناوی است امبریپ یعنی «یناو»باالتر از مقام  یمقام «یناس» هودیکتب  در د.بودن دهید خود

ی مقام ،داستیهمانطور که از نام آن پ ی. ناسشودیقوم خاص مبعوث م کیبر  یعنی کسی که

 ریهم فرمانبردار و ز امبریپ 5۰دارد، حال ممکن است  تیها حکومت و والل انسانست که بر کُا

شناسیامام  

 شناخت شخص امام شناخت شأن امام
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کردند و به قهقرا  فیاما آن را تحر ؛ندبود دهیامام را فهم تینأش یانهودید. او باشن یمجموعه

اثبات امامت  یمهم برا یاه، آیبقره یرهسو 12۴ ییهآد. رفتن زیاسبردند و سراغ کاباال و فرقه

که  امبرانیاز پ یاریکه بس یمقام. باشدیمقام جعل خداوند است، م نیا نکهیو عصمت امام و ا

که خداوند،  یهنگام»فرماید: خدا در این آیه می .دندیبه آن نرس اولوالعزم هم بودند یبرخ

 خداوند به او ،برآمد هاشیآزما نیا یاز عهده یآزمود و او به خوب یگوناگون لیرا با وسا میابراه

 یامامان زیاز دودمان من )ن"عرض کرد:  میابراه "مردم قرار دادم یشوایمن تو را امام و پ"فرمود: 

 «".رسدینم نستمکارامن به  مانیپ"؛ «ال یَنالُ عَهْدِی الظَّالِمینَ»خداوند فرمود:  "قرار بده(

 است فهیکه امام خل میبدان یعنیامام  تینأش شناخت

 زیدادن و...( بجز خدا بودن از او ن یروز راندن،یردن، مک)زنده  دیآیآنچه از خدا برمو هر 

 72اسم اعظم  نکهیا. ماز آد تیتبع یعنی ؛«اتبعوا من آدم» یعننیز ی «دمو سجدوا اال». دیآیبرم

اند، کرده یاند که با آن معجزاتهر کدام چند حرف داشته انامبریاهلل و پاءیاول برخی حرف است و

 کئاز مال یافراد بخش نیهر کدام از ا یعنی ؛دارد تحت فرمان آنها اشاره به تعداد مالئک مقرب

. ستندو تحت فرمان امام ه اریدر اخت کئمال یاما همه ؛اندو تحت فرمان داشته اریرا در اخت

تسلیمتر باشد، البته راز این امر، عبد بودن آنهاست؛ یعنی هرچه فردی در محضر خدا عبدتر و 

بود که بدون  نیاما به دنبال ا ؛شناختیمقام را م نیا هودی تبعیت فرشتگان از او بیشتر است.

 .کردن( برسد ییمقام )خدا نیواسطه به ابی و یسخت ،امتحان ،ابتال

 شناخت شخص امام 

مَنْ ماتَ وَ لَمْ »: م فرموداکر امبریپ .میشخص امام را بشناس دیبا میشأن امام را شناخت یوقت

زمانش را نشناسد به که امام یدر حال ردیکه بم یهر فرد» ؛«ةیجَاهِلِ تَةًیإمامَ زَمانِهِ مَاتَ مِ عْرِفْی

 (۴1۰ ، ص2 ، جالنعمةوتمامالدینکمال) «.مرده است یمرگ جاهل

 تمدن مردن.یعنی حیوان و بی ،به مرگ جاهلیت مردن

من و شیطان در اعتقاد ؤنشناخته، حیات حیوانی است. فرق م زمان خود رازندگی کسی که امام

ال براساس آیات قرآن، شیطان نیز به خدا و معاد اعتقاد دارد. إو اهلل استو تبعیت شیعه از خلیفه

 اند.بیت در این زمینه به شیعیان خود دعا انشاء کردهزمان آنقدر مهم است که اهلشناخت امام

اینکه برای  ،صادق بودم که سخن از غیبت امام به میان آمدخدمت امام» :گویده میراز جمله زرا

کند و بسیاری از مردم در این امتحان زمان غیبتی است که خدا شیعه را به آن امتحان میامام

 ،فدایت شوم اگر آن زمان را درک کردم»پرسد: در ادامه زراره از حضرت می «شوند.مردود می
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و « زراره! اگر عصر غیبت را درک کردی بر این دعا مداومت داشته باشای » :فرمود «چه کنم؟

 یاللَّهُمَّ عَرِّفْنِ کَیََّنْفسَکَ لَمْ أعْرِفْ نَبِ  یَنفْسَکَ فَإنَّکَ إنْ لَمْ تُعَرِّفْنِ یاللَّهُمَّ عَرِّفْنِ»آن دعا این است: 

 یفْنِحُجَّتَکَ فَإنَّکَ إنْ لَمْ تُعَرِّ یرَسُولَکَ لَمْ أعْرِفْ حُجَّتَکَ اللَّهُمَّ َعرِّفْنِ یرَسُولَکَ فَإنَّکَ إنْ لَمْ تُعَرِّفْنِ

چون اگر خودت را به من  ؛من بشناسان خودت را به !ایخدا»؛ «ینِیحُجَّتَکَ ضَلَلُْت عَنْ دِ

چون اگر رسول  ؛کن یرسول خود را به من معرف ایخدا ،را نخواهم شناخت امبرتیپ ،ینشناسان

اگر حجّت  رایز ؛کن یحجّت خود را به من معرف ایخدا ،تو را نشناسم، حجّت تو را نخواهم شناخت

 (337 ، ص1 اصول کافی، ج) «.امخود گمراه شده نیتو را نشناسم از د

 اسراء یسوره 71 یهیآکید دارند. خدا در أعالوه بر روایات، آیات قرآن نیز بر لزوم شناخت امام ت

روزى که هر گروه از مردم را به پیشوایانشان »؛ «نَاسٍ بِإمَامِِهمْاُیَوْمَ نَدْعُو کُلَّ »فرماید: می

شویم که نسبت به او شناخت و محبت او این یعنی ما در قیامت با کسی محشور می« .بخوانیم

ین کشش و باید در جهت امام باشد. دعای ندبه ا اًپس جهت زندگی ما دائم ؛را در دل داریم

 کند.معرفت را در دل ما ایجاد می
 

 چند روایت در معرفت امام

روایت دارد. در ادامه به چند روایت اشاره  1۴شریف بابی به نام معرفت امام داریم که  ما در کافیِ

بنده "شنیدم که فرمود:  (صادقباقر یا امامامامم )از یکی از دو اما»گوید: کنیم. راوی میمی

زمانش را بشناسد و در کارهایش به ها و امامامام ینباشد تا خدا و رسولش و همهمن ؤم

چگونه آخری را بشناسد و نسبت " :و سپس فرمود "زمانش مراجعه کند و تسلیم او باشدامام

من نیست. ؤزمان را نشناسد، مامام را بشناسد و امام 11یعنی اگر فردی  «"؛به اولی جاهل باشد

ن امام معرفت داشته أای امام مدنظر نیست؛ بلکه فرد باید به مقام و ششناسنامه بعالوه شناخت

 ،مردم یبه راستی که خدای عزوجل پیامبر را بر همه»فرماید: صادق میدر جایی دیگر امام باشد.

خلق روی زمین؛ هرکه ایمان به خدا دارد و به پیامبر  یرسول فرستاد؛ او حجت خداست بر همه

یکی از  «روی از او کند و او را تصدیق نماید، معرفت امام از ما هم بر او واجب است.خدا و پی

خصوص برادران ه های پیامبر این است که امامت ایشان شناخته نشده است. بمظلومیت

که ایشان اولین  دانند. در حالیسنت قائل به امامت ایشان نیستند و فقط ایشان را پیامبر میاهل

که حضرت  یدیگر ینکتهخوانیم. الرحمه مید. در دعای توسل نیز ایشان را امامامام ما هستن

کنند این است که همانقدر که اطاعت از خدا و پیامبر واجب است، اطاعت از امام به آن اشاره می

غَیْرِ »گوییم ما را از گمراهان قرار نداده حمد به خدا می یما در نماز و سوره نیز واجب است.
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دانیم که براساس روایات منظور از ضال و گمراه اما خیلی از ما نمی ؛«الْمَغْضُوبِ عَلَْیهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ

 که شنیدم باقراز امام» مسلم گوید:محمدبناز جمله  شناسد.که امام خود را نمی است کسی

رنج اندازد و بکوشد و  هرکه براى خدا دیندارى کند با عبادتى که خود را در آن به" فرمود:مى

کوشش او پذیرفته نیست و او گمراه و سرگردان است و خدا  ،امامى از طرف خدا براى او نباشد

خود گم شده و شب و  یهاو به مانند گوسفندى است که از چوپان و گلّ؛ شماردکردار او را بد مى

غریبى بیند و بدان دل نهد و فریب  یههنگام گلّآید و شبرود و مىمى ،دودمى ،دجهروز مى

آن چوپان و آن  خود را راند، یهآن را بخورد و با آن در آغلش شب را بگذراند و چون چوپان گلّ

هراسان  ،آن گوسفند گمشده ...خود را بطلبد یهرا نشناسد و سرگردان بجهد و چوپان و گلّ هگلّ

اه خودش رهبرى کند و یا او را برگرداند. د و چوپانى ندارد که به چراگهَو سرگردان و تک برجَ

اى محمد رد؛ جوئى کند و آن را بخوبه ناگاه گرگ از گمشدنش فرصت تدر این میان که چنین اس

سوگند به خدا چنین است حال کسى که در این امت دست به دامن امام منصوب از طرف خدا 

 و گم است و اگر بر این حال بمیرد،او گمراه  .امامى که امامت او روشن است و عادل است نباشد،

های ذکر شده در دعای ندبه نیز همگی مورد اجماع شیعه روایت «"...در کفر و نفاق مرده است

نیت امام است. در دعای ندبه أکامل معرفتی برای ش ییعنی این دعا یک درسنامه ؛و سنی است

کنیم تا به شناخت امامت و سی میخلقت شروع و برر آغازِ  را از داستانِ ءیر تمدنی انبیاما سِ

انبیاء و اوصیاء  یهمه یزمان عصارهگوید تا ما بفهمیم امامیر را میزمان برسیم. این سِسپس امام

ای و همه روزی که تو ایستاده»گوید: کند و میسپس برای ما نمایی از ظهور را ترسیم می ؛است

کند که شیعیان این امام هستیم و از طرف از طرفی ما را دچار شعف می «اند...دورت را گرفته

 کند که چرا او را نداریم.دیگر این خوف را در ما ایجاد می

 پورسخنرانی استاد رائفی

 (دومدعای ندبه )جلسه  ضوع: تفسیری برمو

 تهران 1۴۰1خرداد پور، سخنرانی استاد رائفی خالصه و چکیده
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