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 م( نه )جلسه    ه دعای ندب   تفسیری بر 

 

 مقدمه
بود و    یعنی  ؛آن شدن  ر یبدون اس  ا یبهره بردن از دن  یعن ی  ، که زهد  میگذشته گفت  یهجلس  در

 وَلَا  فَاتَکُمْ  مَاسَوْا عَلَى  لِکَیْلَا تَأ»:  دی فرمای نکند. خدا در قرآن م  یما فرق  یبرا   ایدن  اتیماد  نبودِ

آنچه از دست  یخاطر آن است که براه ب ن یا»؛ «فَخُور مُخْتَال   کُلََّ یُحِبَُّ لَا وَاللََّهُ آتَاکُمْ بِمَا تَْفرَحُوا 

  چیو خداوند ه  دیدلبسته و شادمان نباش  ،و به آنچه به شما داده است  دیتأسف نخور   ،دیاداده 

 (23 /دیحد).« را دوست ندارد یمتکبَّر فخرفروش

انفاق    زیحالل آن ن  یو براشده    فیتعر  هحالل و حرام و انداز  و  تیمحدود  ،ایدن  یبرا  نیهم  یبرا

 شده است. نییو صدقه تع

 . زهد و موجب قرب ما به خداست ی هبخشش و انفاق هم نشان  نیا

کدام را    مانیهاخدا و محبوب  نیب  می ن یبب  دیکه با  رسدیم  یاما زمان  ؛میدار  یادیز  ی هامحبوب  ما

  ی قربان   نی. امی کن  یرا قربان  یقرب به خدا امر محبوب  یبرا  دیما با. هر کدام از  میدوست دار  شتریب

 .زن و فرزند یبرخ یمال و برا یگرید یبرا مقام است  یکی یبرا
 

 مطلوب از دنیا  ی استفاده 
ه  ،ایدن است.  آخرت  نم  یعاقل  چینردبان  نردبان  باماندیدر  ا  دی.  دن  لهیوس  نیاز  امکانات   ا یو 

است و ما با   یندارید  ریکننده در مسکمک  ،. مال و ثروتمیتا آخرت خود را بساز  میاستفاده کن

 ؛میکنیم نی و خدا را تمر تیبعشق به اهل ،یدارو خانواده  ینی زم عشقِ

 ؛ میکن نیرا تمر تیباز اهل  یریپذتیوال دیبا نیاز والد یر یپذتیبا وال یحت

 م.یگردان باش یو از آن رو میاز آن بترس دینبا که محبوب ما حالل است یپس مادام

م  هیادع باال  را  ما  مقا  بردیسطح  با  ما  اولهی)هد  یقربان  یهسیو  با  خودمان  پاء ی(  رشد    دایاهلل 

 ذِهِالزُّهْدَ فِی دَرَجاتِ ه»: میراه دار کیاهلل فقط اءیبه خدا و مقام اول دنیرس یپس برا  ؛میکنیم
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 الدُّنْیَا...«
 

 زهد و آزادگی 
دو    از  عشق بمانی  بندهد: »یما بگوه  ب  خواهدیندبه م  یدعا   . اصالًآوردیم  یو آزادگ   یآزاد  ،زهد

نگاه غ   زهد.«  جهان آزاد باش برد  ین ید  ریدر  اما   ؛ ندانگرید  و  ایدن  یههم عاقالنه است. مردم 

آزادتر  یهبند پ  نیخدا  سر  و  است  نم  یکس  شیانسان  امامکندی خم  مقابل    نیحس.    ک ی در 

ا بندستادیحکومت  ه  یه .  اسچیخدا  غمگ  ریگاه  ه  شودینم  ن یو  از  مرگ    یحت  ز یچچیو  از 

دست    زیهمه چ  داندیچون م  ؛زاهد شاد است.  خداستمردان    یشهادت آرزو   . اصالًترسدینم

بهره    ایاز دن  مند. مؤلنگیکارتان م  یجا  کی  دیبدان  د،یهست  نیخداست؛ پس اگر افسرده و غمگ

نماما تبرَّ  ؛بردیم نم  ی. جورکندیج  که    ت یباهلکه مردم پشت سرش آه بکشند.    کندیرفتار 

و مال خود را در راه خدا    کردندیم   یزندگ  یاما مانند مردم عاد  ؛نبودند  ریما هستند، فق  یمبنا

چون    ؛است  بی غر  ایمن در دنؤم  د.کردنی به مردم استفاده م  یدگیو آزاد کردن بردگان و رس

  ریاست و اس  شی خو  ی به وطن اصل  دن یو مدام در فکر رفتن و رس  داندی را وطن خود نم  نجایا

عل  امبریپد.  شوینم  ایدن »فرمودند  یبه حضرت  عل:  به  اى  را  تو  خداوند  آراستهى!    که   زیورى 

رغبتى به دنیا  ید خود نیاراسته است؛ تو را با بتر از آن نزیبندگان را به زیورى دوست داشتن

، ص  13)بحاراألنوار، ج    «رسى و نه او از تو.آراسته و چنانت قرار داده که نه تو از او به نوایى مى

330) 
 

 ندبه یعنی چه؟ 
  ی معمول  ییهکردن. آن هم نه گر  هی گر  یبی غر  ن یا  یو برا  بمی غر  نجایمن ا  نکهی فهم ا  یعنی  ندبه

امام    نیمحبوب در زم  کیفقط    نکهیفهم اه زدن.  بلکه زجَّ وجود دارد که قابل اتکاست و آن 

همه در    ،دیندبه نگاه کن  یدعا  یهانه أیْ. شما بمیامام ندار  میفهمیچون م  ؛ میزنیه مزجَّ  است.

 ت. اس شانمانی( بودن خوای)دن ریاس دنِیامام و د نبودنِ غمِ

 ؛دهدیما را نشان م  متیق هیاشک و گر نیدر نبود عشق و محبت است. ا هیگر ،ندبه

و مضطرب   دیکن یم  هیگر  چیزی   چه  یبرا   دینی بب  است.  یق ی اساس احساس و حق بر  ه یچون گر

اس  متیق  د،یشویم امام  یکست.  شما همان قدر  فراق  است    ،کندیم  هیزمان گرکه در  معلوم 

  یجنگ  تیقلوب است و جنا  یچون حرارت ف  ؛کنندحسین همه گریه میبرای امام .  ستیدنبال چ

به طبقه  یلیزمان خامام  یبرا  هیاما ارزش و کالس گر  ؛صورت گرفته خاص   یا باالست. مربوط 



 
3 

امام انگار  م  هاینیحساست.  جمع  بعض  کنندیرا  فقط  امام  زا  ی و  لحن    .شوندیم  یزمانآنها 

 شانیا  ی. دعاهاکنندیجمع صحبت م  غالباً  مثالً  ؛رق داردف  تیباهل  ر یبا سا  عموماًهم  زمان  امام 

 حضرت  . اصالًشوندیم داریبه عشق حضرت ب یچه کسان دننیدر اول صبح است تا بب هم عموماً

 متفاوت دارند.  یتیدستگاه ترب کی
 

 دنیای مزخرف
آب    یعنی  ؛اطلَّمُ  یعنعربی ی  درف  رمزخ  ؛«وَ زِبْرِجِها  وَ زُخْرُفِها  الدَّنِیَّةِ  الدُّنْیَا  ذِهِالزُّهْدَ فِی دَرَجاتِ ه»

به دن به آن آب طال    یارزشیب  زیچ  یعنیمزخرف    دیگوی م  ایطال. خدا    یعنی  ،زبرج  اند.زدهکه 

  دیاما نبا  ؛مهم است  ییبایز.  درست کردن و آراستن  یکار را با بتونه  یارزشیب  زیچ   یعنی؛  ور یز

  ن یا  ؛ رندیخود درگ  یهبا چهر  حتی  مئاند و داییبایز  ری اس  ی. بعضمیآن باش  ر یو اس  ریدرگ  مئدا

فرصت    م،یشو  ایدن  ریاس  اگرد؛  شو  یماریبه ب  لیما و تبد  تیهو  دینبا  ییبایز  نیبد است. ا  یلیخ

 م.یرسی زمان نمو به سپاه امام میدهیم سترا از د
 

 ی مصائبعادالنه تقسیم 
طور یکسان میان مردم  ه  ب  مصیبتها»؛  «المَصائبُ بِالسَّوِیَّةِ مَقسومَةٌ بَینَ البَرِیَّةِ»فرمودند:    یعلامام 

 (۷0 ص ،1 ج، ودررالکلم غررالحکم).«  تقسیم شده است

فقط لذت    ایدن  یدوست دارند تو  یبعض   در آخرت.  یبعض  رندیگی م  ایسهم خود را در دن  یبعض

  ن یاعبداهلل از ااب  یهروضد.  کنی را در آخرت با آنها حساب م  شانیببرند، خدا هم سهم غم و بال

از دستدر غ  مااست که    ژهیجهت و مانند فرزند  اباعبداهلل  را    میکنیم  هیها گرداده م  و همان 

 ت. اس یق ی و حق  یچرا؟ چون احساسات و اشک ما واقع  ؛سندینوی م مانیبرا

پس از  »؛  «لِکَفَشَرَطُوا لَکَ ذ  الدُّنْیَا...  ذِهِنْ شَرَْطتَ عَلَیْهِمُ الزُّهْدَ فِی دَرَجاتِ هبَعْدَ أ»فرماید:  می

  ، یرا با آنان شرط کرد  ورش ی و ز  بیو ز   هیفروما  یایدن  نی ا  یهابودن نسبت به رتبه  لی میآنکه ب

د  خاص خود جدا کر  ت یمأمور  یبرا  ایرا در دن  یاعده  خدا«  د.رفتنیآنان هم آن شرط را از تو پذ

 ن یشوند و آنها قبول کردند و ا  تیبگذرند و اذ  ایف و زبرج دنرو با آنها قرار گذاشت که از زخ

اند و بلکه امتحان پس داده   ؛اندده ی مقامات باال نرس  نیبه ا   لیدلیب  تیباهل.  رفتندیشرط را پذ

از مال   میچقدر حاضر م؟یکن یخدا فداکار نید یبرا میچقدر حاضر  ما. اندرفتهیشرط خدا را پذ

خدا    تیاما حواسمان به رضا  ؛میهست  گرانید  ینگران ناراحت  م؟یکن  نه یخود هز  ییو آبرو و دارا

 و خواست   ینیانجام واجبات د  یاما برا  ؛میدهیتن م  یبه راحت  ینی. به خواست محبوب زمستین
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 یم.تراشیخدا هزار بهانه و اما و اگر م
 

 موران الهی مأ
خدا از اول    یعنی  ی«و تو هم وفا نمودن به آن را از جانب آنان دانست»  ؛«بِهِ  الْوَفاءَ   مِنْهُمُ  وَعَلِمْتَ»

انجام    یآنها را برا  نیهم  یبرا  کنندی وفا م  تیببندگان فقط اهل  نیامر علم داشت که ب  نیبر ا

 .دیبرگز یمهم اله تیمورأم نیا
 

 گیری نتیجه
رار قما هم    .مأمور شدند  یاهداف اله  شبردیپ  یاز سمت خدا برا  ت یباهل  نکهی کالم ا  یبندجمع 

 . میالبته اگر خودمان دوست داشته باش ؛میخداوند بشو مأمور ،است

 ت. ما جهاد اس   ی هفیوظ ؛ ستیدر کار ن  شیاز ظهور آسا شیپ  دیبدان این را 

  یکه از کار مهم  یپس هنگام»  ؛«ذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْفَإ»  :دیفرمایم  شرح  یسوره  ۷  ی یهآخدا در  

. زندیریدوستت داشته باشند، پشت سر هم کار سرت م  اگر «  پرداز  یگریبه مهم د  یشوی فارغ م

  نیمنؤ. مدهدیانجام م   نیمنؤامروز خدا کار خود را با مگذشت.  هرچه که بود،    امبرانیمعجزات پ 

چون به قدرت   ؛ترسدیکس نمچیاز ه  منؤم  .خودشان بنشانند  یدشمنان خدا را بر سر جا  دیبا

ن  ؛الزم است  ینظام  زاتیخدا باور دارد. قدرت و تجه را    ی. داستان حضرت موسستیاما مبنا 

را  رفتند، سربازان فرعون آنها    ایشبانه از شهر فرار کردند و سمت در  لیاسرائیبن  یوقت  ،دین یبب

اما حضرت فرمود:   ؛کردند  اعتراضلحظات مردم به اضطراب افتادند و    نیکردند. در آخر  بیتعق 

با من است  ناًیق ی  ستی ن   نیچن»؛  «سَیَهْدِینِ  رَبَِّی  مَعِیَ  نََّإکَلََّا  »  تیمرا هدا  یزوده  ب  پروردگارم 

  ل یاسرائیبارها به بن  خدا.  راه باز کرد  شانیرا شکافت و برا  ایبود که خدا در  نجایدر ا.«  خواهد کرد

 .دیرس میزمان نخواه به امام  میباش  لیاسرائیاما قدر نداستند. ما هم اگر مانند بن ؛لطف کرد
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