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 م(شش)جلسه  هدعای ندب تفسیری بر

 

 مقدمه
سبب و  از نظامِ یرسوالن هم بخش .دهدیاسباب انجام م وب سب خود را با نظامِ یکارها خداوند

اما هر  ؛رسول هم هستند ،اءیاز انب یگرچه بعض ؛فرق دارد غمبریاند. رسول با پیاسباب اله

ألَمْ »: ستیمثبت ن الزاماً یهر رسالت همچنین. ستین ینب دارد( الزاماً یکه رسالت ی)کس یرسول

کافران  یسوه را ب نیاطیکه ما ش یديند ايآ»؛ «زًَّالَى الْكَافِرِينَ تَؤُُزَّهُمْ أرْسَلْنَا الشََّیَاِطینَ عَتَرَ أنََّا أ

 (83)مريم/  «.کنند کيتحر داًيتا آنان را شد ميفرستاد

و رسالت  ميبدهد که بگرد اديبه ما  خواهدیندبه م یدعا . اصالًميبر عهده دار یما رسالت یههم

خدا  یَّول راهِ لِخداست. اص اءیمثبت و انجام آن بر دوش اول یاصل رسالت، امر .میکن دایخود را پ

خود  تيمورأرسالت و م ديکس باهر یعني ؛است نیشدن هم یاله تيوال یهشدن و وارد شبك

 فِی قَضاؤُكَ بِهِ جَرى مَا عَلَى الْحَمْدُ لَکَ هُمَّاللَّ»خوانیم: در دعای ندبه مید. کن دایرا پ یگدر زند

 «ئتایاول یهتو دربار یشد قضا یبر آنچه به آن جار شيتو را ستا ايخدا» ؛«وْلِیائِکَأ
 

 «ولی»مفهوم 
 همراه یعني «یول». مشخص شودتا موضوع  میصحبت کن یدر مورد مفهوم ول میک ديبا نجايا در

و  شودیواحد اداره م ینظر شخص ريکه ز دیتصور کن ار یهرم یهشبك کي ک.ينزد و بيرق و

 یحال با هم دوست و کنار هم هستند و دوست نیآن از نظر رتبه با هم متفاوتند و در ع یاعضا

شبكه است که  کي تيوال پست؛ نه رحمت عام( اس ی)رحمت خاص اله تیَّ میرَح یهيآنها بر پا

 ؛هم درست است یمعن ني. ادانندیم یرا دوست «یَوَلَ»سنت اهل. تیاول تبع ؛دارد یژگيچند و

خدا بودن  یَّول ،اصل پست؛ آن حكمت اس یهجیاز دوست داشتن و نت یکه ناش یتیتبع يعنی اما

بودن است.  غمبریخدا بودن مهمتر از پ یَّ. ولشوندیهم م غمبریخدا پ اءیاز اول یحاال برخ .است

نمونه است.  نيداشته باشد. حضرت زهرا بهتر غمبرانیاز پ یباالتر گاهيکه جا يیخدا یَّچه بسا ول

 نیمنمؤ یهمحبت در جامع نيا وقتی .ميدار یاز جنس محبت اله یافراد محبت ینسبت به برخ ما
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 نیمنؤم. کنندیم دایرا پ گريدكي نیمنؤم ،شودیم قيبه دنبال فطرت خود هستند، تزر ئماًکه دا

که  کنندیاز جانب خدا کسب م یدانش جهیو در نت نیمنؤم گريهم با د و هم با خدا ارتباط دارند

 د.دهیجدا شود، حكمت را از دست م تيوال یهاز شبك یاگر کس پس م؛يیگویم حكمتبه آن 
 

 گیریِ مُلک عظیمبیت در مسیر شکلحسادت به اهل
اختالفات  یههم لیو دل دندیرا نفهم امبریو امامت و امامت پ تياست که وال نيسنت ااهل مشكل

حاال بیايید دلیل اين اختالفات را بررسی کنیم: خدا در ت. عدم درك امامت اس انیعینها و شآ

 آلَ آتَیْنَا فَقَدْ فَضْلِهِ مِنْ اللََّهُ آتَاهُمُ مَامْ يَحْسُدُونَ النََّاسَ عَلَى أ»فرمايد: می نساء یسوره 54 یهيآ

و  امبریپ یعنيبا مردم ) ورزندیبلكه حسد م» ؛«عَظِیمًا مُلْكًا وَآتَْینَاهُمْوَالِْحكْمَةَ  الِْكتَابَ بْرَاهِیمَ إ

کتاب و حكمت  میکه البته ما به آل ابراه را خدا به فضل خود برخوردار نمودچون آنها  ؛(نیمسلم

 لیاسرائیخدا در بن ،یغمبریپ یعني کتاب «.ميبزرگ عطا کرد یلک و سلطنتو به آنها مُ ميداد

 میحك یِعبر معادلِ ،به آنها حكمت داد )خاخام نیقرار داد. همچن یامبرانیاسحاق( پ یه)شاخ

 و قرآن زین لیاسماعیبن یهشاخ بهخدا . داندیاز خود م نیز را ُملک عظیم لیاسرائیاست( بن

 داده است میلک عظمُ یهحكمت داد و به آنها وعد تیبو اهل امبریرا عطا کرد و به پ امبریپ

است  یكيها چون اصل آن ؛وجود دارد ژهيو یمحبت ،تيوال یهافراد شبك نیب گفتیم که .)ظهور(

طور معرفی ی واليت را اينی فتح افراد شبكهسوره 29ی خدا در آيه متصل هستند. گريكديو با 

 يَبْتَُغونَ سُجََّدًا رُکََّعًا تَرَاهُمْ بَیَْنهُمْ رُحَمَاءُ اْلكُفََّارِ  عَلَى ِشدََّاءُأ مَعَهُ  وَالََّذِينَمُحَمََّدٌ رَسُولُ اللََّهِ »کند: می

 فِی وَمَثَلُهُمْ التََّوْرَاةِ فِی مَثَلُهُمْ ذَلِکَ ثَرِ السَُّجُودِوُجُوهِهِمْ مِنْ أ فِی سِیمَاهُمْ وَرِضْوَاًنا اللََّهِ مِنَ فَضْلًا

 الْكُفََّارَ  بِهِمُ لِیَِغیظَ الزَُّرََّاعَ يُعْجِبُ سُوقِهِ عَلَى فَاسْتَوَى فَاسْتَغْلَظَ فَآزَرَهُ هُشَطْأ أخْرَجَ  کَزَرْعٍ نِْجیلِالْإ

محمد » ؛«جْرًا عَِظیمًالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأيَن آمَنُوا وَعَمِلُوا الصََّاالََّذِ اللََّهُ  وَعَدَ

و سخت  دليقو اریو همراهانش بر کافران بس ارانيخداست و  یهفرستاد وسلموآلههیعلاللَّهیصل

که فضل  یبنگر اریمشفق و مهربانند، آنان را در حال رکوع و سجود نماز بس اریبس گريكديو با 

 داريپد تیَّنوران یهانشانه ه،بر رخسارشان از اثر سجد طلبندیاو را م یو رحمت خدا و خشنود

مكتوب است که )مثل حال آن رسول( به  لیا در کتاب تورات و انجوصف حال آنه نياست. ا

باشد بعد از آن  فینازك و ضع یاماند که چون نخست سر از خاك برآورد جوانه و شاخه یادانه

 رکه دهقانان را )د ستديگردد و بر ساق خود راست و محكم با یتا آنكه ستبر و قو ابديقوَّت 

م را و اصحابش از ضعف به قوَّت رسند( تا کافران عالَ محمد نیکند )همچن رانیخود( ح یتماشا

 كوکاریو ن مانيکس از آنها ثابت اخشم آرند. خدا وعده فرموده که هر)از قدرت و قوَّت خود( به 
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در قرآن  یاژهيو یيهمختلف آ ليبه دال هيآ نيا «.عطا کند میگناهانش ببخشد و اجر عظ ،شود

 .ستین امبریپ يیوال یهدر شبك ستیمهربان ن گرانيکه با د یکس هيآ نياساس ابرت. اس

اهلل بودن، صفت بهشت  یَّول را داشته باشند. اصالً گريكدي یبا هم مهربان و هوا ديبا نیمنؤم

 نیدر ع یعني «تَرَاهُمْ رُکََّعًا سُجََّدًا»د. باش تيوال یهشبك ءکه جز شودیم یبهشت یاست و کس

 ،در رکوع و سجودند گريد انیوصل هستند و با خدا ارتباط دارند. در ب زیارتباط با هم به منبع ن

است.  نیمنؤرالمیما ام یهر شبكس پس(؛ نیمنؤرالمیام تيوال یعنيه صال) ه هستنددر صال یعني

ويژگی مهم ديگر هستیم. شبكه  نيا عضو ام ،اما چون خودش فرموده ؛خود خداست ،اصل

 ؛ندارد یحصار محكم ،نباشد «شِدََّاءُ عَلَى الْكُفََّارِأ» که یکسمؤمنین دشمنی و شدت با کفار است. 

 ؛شودیاو همراه آنها م يا کنندیو نفوذ ما حصار ها بهبهيغر اي یعني

 .شودیم طانیش ییوال یهوارد شبک ،نباشد والیت یهدر شبک یپس اگر کس

 :ميدار تيما تنها دو وال

 ؛نیمنؤو م امبریاهلل و پ تيوال 

 اران اويو  طانیش تيوال 

 یهيآدر خدا  ؟طانیش تيوال اي داندیاهلل م تيرا تحت وال تيهوديقرآن  وجود ندارد. یگريراه د

که بر آدم  ميو چون فرشتگان را فرمان داد» خواند:، شیطان را مستكبر میبقره یهسور 34

 یهسور 82 یهيآخدا در  «.ديکه ابا و تكبَّر ورز طانیهمه سجده کردند مگر ش د،یسجده کن

استكبار خود  لیبه دل انيهودپس ي خواند؛را نیز مستكبر و دشمن اصلی مؤمنین می هودي مائده

وَلِیَُّكُمُ نََّمَا إ»: مائده یسوره 55 یيهآيعنی  ،تيوال یيهبه سراغ آ ميبرو حاالد. انطانیش تيدر وال

شما  اوريامر و  یَّول» ؛«اللََّهُ وَرَسُولُهُ وَالََّذِينَ آمَنُوا الََّذِينَ يُقِیمُونَ الصََّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزََّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ

پا داشته و به فقرا در حال رکوع زکات خواهند بود که نماز ب یتنها خدا و رسول و مؤمنان

مؤمنین را از واليت و دوستی اهل کتاب و کفار مائده، ی سوره 57 یآيه درسپس خدا  «دهندیم

شما را به  نيبا آن گروه از اهل کتاب و کافران که د مانياهل ا یا»: ديفرمایمکند و منع می

 ايعنی ي «دياآورده مانياگر به او ا دیو از خدا بترس دیمكن یگرفتند دوست چهيفسوس و باز

د: کنیما را روشن م فیبعد تكل یيهآ .کفار و اهل کتاب را تيوال اي دیکنیقبول م ار یعل تيوال

 یآن را به مسخره و باز د،یخوانیو مردم را( به نماز فرا م ديیگویکه )اذان م یآنها هنگام»

منظور از  نكهيرا با توجه به ا هيآ حاال «.نابخردند یخاطر آن است که آنها جمعه ب نيا رند؛یگیم

 .دیمعنا کن ،است نیمنؤرالمیام تيوال ه،صال
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 لم، او را کنار زدند.عقل( چون والیت علی به آنها رسید و با عِ)بی «الیعقلون»گوید خدا می

همانطور که در آغاز  و وجود ندارد؟ادر مورد  یزیچ یجز خوب نكهيبا ا کنندیرا قبول نم یعل چرا

 ت.اس تيمحبت و وال ،یهست یمبنا حسادت است. یهقص ،قصه بحث گفتیم

 وادار کند. تیرا به تبع ماکه  یاما محبت ؛محبت است مبنا

 یداعش ریغ را از اسالمِ یداعش است که اسالمِ یعل تياست. وال یعل تيوال یهقص ا،یدن یهقص

که فقط در آوردن  یامبریپ؟ امبریاست. کدام پ امبریخوانش مردم از پ ،اما مشكل ؛کندیجدا م

عدم  لیدليد؟ گویو حرف لغو نم انيهذ ،باشد ماریاگر ب یکه حت یامبریا پيمعصوم است  یوح

 یپستچ کيرا تنها  امبرینگاه است که پ نیسامه همبه سپاه اُ وستنیو نپ امبریاصحاب از پ تیتبع

به صورت  تيمائده به وال یهدر سور خدا د.رفتنينپذ زیرا ن یعل لیدل نیو به هم دانستندیم

اشاره زمان( )امامجمعه به طور خاص به نماز جمعه و امام جمعه یهو در سور پردازدیعام م

مشابه  میبه مفاه زیجمعه ن یهدر سور خدا ت.اس ژهيو یمهندس یقرآن دارا اتآي .کندیم

و جمعه  دهئمای سوره 58تا  54ونساء  یسوره 54 یآيه .کندیبقره و مائده اشاره م یهسور

 تیجمع انیاست که در م یو کس»فرمايد: جمعه می یخدا در سوره د.کننیم ریرا تفس گريكدي

 کندیم هیو آنها را تزک خواندیرا بر آنها م اتشيکه آ ختیاز خودشان برانگ یرسول ،درس نخوانده

در  «بودند یآشكار یاز آن در گمراه شیچند پهر آموزدیو به آنان کتاب )قرآن( و حكمت م

اشاره خواهد  میلک عظدر ادامه به مُ عتاًیطب کند،یاز کتاب و حكمت صحبت م دوباره هيآ نيا

قوم  زیو ن»فرمايد: در ادامه می. تاس میلک عظمُ یِریگجمعه داستان شكل یهسور کرد. اصالً

 54 یيهآ در «...ديفرما تيهدا ،انداز آنان را که هنوز به عرب )در اسالم( ملحق نشده یگريد

به مسلمانان ملحق  ندهيکه در آ یدر مورد قوم تیاز صحبت از اعراب جاهل بعد زیمائده ن یهسور

( انیرانيقوم سلمان )ا ،قوم در هر دو سوره نيمنظور از ا اتيروا در تصحبت شده اس ،شوندیم

که کتاب  داندیم یرا مانند االغ کنندیکه به تورات عمل نم یاهل کتاب آيات بعد،در  خدا د.هستن

 هوديفقط مختص  هيآ نيا د.دانیرا ظلم م یاله نیسپس خدا عمل نكردن به قوان ؛کندیحمل م

 درد. کنیصدق م زین کنندیکه به قرآن عمل نم یدر مورد مسلمانان خیتوب نيا یعني ؛ستین

 یهدر سور «لَى الصََّلَاةِ اتََّخَذُوهَا هُزُوًا وََلِعبًاإ وَإذَا نَادَيْتُمْ» :فرمود هوديمائده بعد از گفتن از  یهسور

ذَا ُنودِیَ لِلصََّلَاةِ مِنْ يَا أُيَّهَا الََّذِينَ آَمنُوا إ»: شودیصحبت از نماز م هوديجمعه هم بعد از سرزنش 

 یکه برا ی! هنگامدياآورده مانيکه ا یکسان یا»؛ «...الْبَْیعَ وَذَُروا اللََّهِ ذِکْرَِلى يَوْمِ اْلجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إ

 (9)جمعه/« ...دیو فروش را رها کن ديو خر دیذکر خدا بشتاب یبه سو جمعه اذان گفته شود روزِ نمازِ
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 زمان.جمعه، یعنی امامنماز جمعه یعنی امام

افراد  یژگي. ویدرا رها کن ایدن شويد،زمان فراخوانده میسمت امام هنگامی که به ديگویمخدا 

 یهاند. دغدغهو و لعب و تجارتلاست که فقط دنبال  نيو مردم آخرالزمان ا طانیش تيوال تحت

گاه که پس آن»: ديفرمایم سپسد؛ و خرج لهو و لعب کنن اورندیدست به است که پول ب نيآنها ا

و از فضل و کرم  ديمنتشر شو نیزم یروزمان بر زمین حاکم شد( واليت امام ) افتي انينماز پا

 نيا یوقتيعنی  «ديتا مگر رستگار و سعادتمند گرد دیکن اریخدا بس اديو  دی( طلبیخدا )روز

 نیکه زم ردیشكل بگ تيوال نيتا ا دیرا رها کن ایدن. از آن شماست نیبر پا شود، کل زم تيوال

 یهنگام»گويد: غیبت را می ی( دلیل ادامه11ی )آيه بعد یيهآدر  د.را به شما به ارث خواهند دا

روند و تو را یآن م یو به سو شوندیپراکنده م ،نندیرا بب یو لهو یسرگرم ايکه آنها تجارت 

 «کنندیبه حال خود رها م ستادهيا

 اندمردم به دنبال تجارت و لهو و لعبچون  ؛ردیگیشکل نم ظهوریعنی 

 د.گذارنیو آماده را تنها م ستادهیا و امامِ

 یهگوش کيتو هم  ديگویم ،کند تيوال یهمنتظر را وارد شبك که است نيندبه ا یدعا یهقص

شبكه  نيدر ا یکس ،ميکردیخود عمل م یهفیما به وظ اگر  ماست؛کاریِمشكل کم ر.یکار را بگ

 .اندو انفاق دنبال زکات دادن ماًئدا کهاست  نيشبكه ا نيافراد ا یژگيو صالًا د.و محتاج نبو ریفق

 ءکه جز یکست. به زکات اس هیتوص یسخن بعد ،نماز است یهجا سخن از اقامهر هم در قرآن

 نياست و به د نيرتد از دخود و به دستورات قرآن عمل نكند، مُ فيشبكه نباشد و به وظا نيا

عضو  پسد؛ کنیو به آن عمل نم کندیها فقط کتاب را حمل مچون مانند آن ؛خواهد مرد هودي

 .ستیبه حرف نتنها شبكه بودن  نيا

 بود. تیوال مانیپ ،ت همسْلَاَ روزِ مانِیپ

همه  ريهمانطور که در غد نه نگفت، یکسو  به همه عرضه شد نیمنؤرالمیام تيآنجا هم وال

تا معلوم شود  کندیمردم را امتحان م ،اما خدا با امتحانات ؛را قبول کردند نیمنؤرالمیام تيوال

 بامهم ديگر اين است که  ینكتهد. ماننیعهد و بله گفتن خود م یدر عمل هم پا یچه کسان

 نیز ایآن دن یمبنا است. تيوال ماند،یما م یو آنچه برا شودیاز ما گرفته م زیهمه چ ،مرگ

انسان  فرمايدمی نبأ یسوره 40 یيهآخدا در  ی.نیها و محاسبات زمیشاوندياست نه خو تيوال

و ما شما را از عذاب »شود: واليت نبودن دچار حسرت می یی مرگ از عضو شبكهدر لحظه

 خود یهاکه انسان آنچه را از قبل با دست خواهد بود یعذاب در روز نيا ميداد میب یكينزد
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کافر  «"(شدمیکاش خاك بودم )و گرفتار عذاب نم یا": ديگویو کافر م ندیبیم ،فرستاده

 ميکاش خاك بودم که ابوتراب برايعنی « کاش خاك بودم یا» ؛«يَا لَیْتَنِی کُنْتُ تُرَابًا» :ديگویم

 نیمنؤرالمیام تيبلكه منظور کافر به وال ؛ستین یکافر، کافر فقه نيا دیکن دقتد. کریم یپدر

مَا » ديگویم ؟ زيرامرگ است یهکه منظور لحظ میفهمیکجا م از د.مسلمان باش نكهياست، ولو ا

خدا  .بود امتیمنظور ق که در اين صورت نكرده افتياعمال را هنوز در خرِأتما يعنی «قَدََّمَتْ يَدَاهُ

از  زیآنها از چه چ»: ديفرمایم کند ونیز به واليت امیرالمؤمنین اشاره می أنب یهآغاز سور در

که در آن با هم به جدال و اختالف کلمه  تیَّاهم راز خبر بزرگ و پُ کنند؟یسؤال م گريكدي

 (1-3)نبأ/ « برخاستند

که  خبری بزرگ است وا"بگو: » کند:ص، اين آيات را معنا می یسوره 68و  67 یيهآ خدا در

( امیرالمؤمنین ،او )آن مرد ديگویم «عَظِیمٌ نَبَأ هُوَ قُلْ»: ديفرمایم «"دیگردانی شما از آن رو

 .ذلک ديگوینم د؛يشما از او اعراض کرد که خبر بزرگ بود

 .است یاجتماع ،ستین یانتظار فرد انتظار،

منكر ز ا یو امر به معروف و نه میکن یریگاز هم دست ديباهم  میدر کنار هم رشد کن ديهم با

 انیمانند کوف ؛منكر نباشدز ا یامر به معروف و نه که در آن یاجامعه در غیر اين صورت میکن

 .آورندیکار خود م یبرا يیایدن هیهزار توج و کنندیامام خود را تكه تكه م

 پورسخنرانی استاد رائفی

 (مدعای ندبه )جلسه شش ضوع: تفسیری برمو
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