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 م(هدیاز)جلسه  هدعای ندب تفسیری بر

 

 مقدمه
فرشتگانت را بر آنها فرو »؛ «أهْبَطْتَ عََليْهِمْ مَالئَِكتَكَ وَ»گذشته به شرح فراز  یهجلس در

 یاژهیآنها را به نعمات و ،خودش اءيکه خدا در مقابل زهد اول ميپرداخته و گفت «ی...فرستاد

ی برای حضرت موس ،طه یهسور 29تا  25آیات در . ددهیکار م یهليو به آنها وس کندیمجهز م

را گشاده  امنهيپروردگارا! س" :گفت» فرماید:خواهد و میموریت خود از خدا وسایلی میأانجام م

از خاندانم  یریو وز تا سخنان مرا بفهمندی و گره از زبانم بگشا آسان گردان میو کارم را برا کن

فرمود: »؛ «وَأرَى أسْمَعُ مَعَكُمَا إنََّنِیقَالَ لَا تَخَافَا » :دیفرمایهم م خدا «"من قرار ده... یبرا

 (46 /طه)« ".نميبیو م شنومیرا( م زيمن با شما هستم؛ )همه چ دينترس"

 کندیخود عطا م اءیبه اول ژهیهشت نعمت و خدا

 ؛مالئکه بودن است بوطِه از آنها محلِ یکیکه 

 ؛ميباش ادانيمراقب ش دیدر آخرالزمان با. و وصل به عالم باال هستند صحبتافراد هم نیا یعنی

و دادن اطالعات )تحت عنوان فال قهوه و  یجنَّ نياطيارتباط با ش قیاز طر یاريافراد بس رایز

 .داندازنیراه م یخود کاسب یآگاه براو...( به مردم نا ینيبکف
 

 انواع علم
و از » ؛«رَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِكَ»شود: به اولياءاش اشاره می خداششم  یهژیو نعمتدر فراز بعدی به 

اما  ؛است یعموم زهايچ یبعض .شودیبه بخشش خاص گفته م دَفَرَ« ی.دانشت به آنان عطا کرد

که خدا  ستا یزيعلم چ اساساًخاص است.  میعل زيعلم ن نیا یعنی ؛بخشش خاص است ،دَفَرَ

کفار  یمردم حت یههمیعنی  ؛مهارت است ،ميکنیکه ما خودمان کسب م یزيو چ دهدیم

 یکه در کسر ییعلم اعطا كیو  میدار یعلم اکتساب كی مادر واقع د. آن را کسب کنن توانندیم

قرآن  یقار ایشبه حافظ  كی یاله تیبا عنا ی. در کشور خودمان، افرادافتدیفاق متا هيثان از
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در عالم خواب، قرآن  ديشه تیبا عنا یسوادیرستگار که با وجود ب ديمانند مادر شه ؛نداهشد

بخشش  یفرق است. گاه زين دهدیکه خدا به ما م ییزهايچ نيهم نيب البته؛ آموزدیخواندن م

 ؛باشد یكی یهر دو در فارس یمعن دیشا. «كَنْدُمن لَ» ی)نزد خدا( است و گاه «اهلل دِنْمن عِ»خدا 

: دیفرمایمدر مورد اصحاب کهف  کهف یهسور 10 یهیآ درخدا . تاما مفهوم آنها متفاوت اس

را  یزمان»؛ «إذْ أوَى اْلفِتْيَةُ إلَى اْلكَهْفِ فَقَالُوا رََبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيَِّئْ لَنَا مِنْ أمْرِنَا رَشَداً»

 یخودت رحمت یپروردگارا! ما را از سو" :که آن جوانان به غار پناه بردند و گفتند اوريبه خاطر ب

کمك خدا  یهنحو یبرا یشنهاديافراد خودشان پ نیا «".ما فراهم ساز یبرا یعطا کن و راه نجات

بلكه همه  ؛که دنبالشان بودند( ندادند یا گمراه شدن سربازانیمرگ پادشاه  به خودشان )مثالً

 را به خدا سپردند. زيچ

 «من عند اهلل»سپردن کار به خدا سپس دادن و  شنهادیپ

 .تاس «من لدنک»به خدا سپردن  را تماماً زیو همه چ

( یالعزم )حضرت موسلواو امبريکه به پ یعلم حضرت خضر است؛ علم ی،واضح علم لدن یهنمون

 یو فراموش انيدارد و دچار نس ازيکسب آن زمان ن یعنی ؛است یما حصول علم بود.داده نشده 

 انيحاضر و در دسترس است و نس ،و هر لحظه ستين نگونهیا یو لدن یاما علم حضور ؛شودیم

. ميعلم را درک کن نیکه از کجا و چگونه بودن ا ميستين یادر قد و قواره ما .به آن راه ندارد

 اتیدر روادر حال رشد است.  اًمئو دا شودیداده م یعلم به برخ نیکه ا ميدانیاندازه م نيهم

 .شودیکه هر شب جمعه بر علم امام اضافه م میدار
 

 بیتاهل علم لدنیِ
 امام« ؟یدانیشما جواب آن را م ميپرسیم یالؤچرا ما هر س» :دياز امام معصوم پرس یفرد

به شما  ییمن مسئول پاسخگو یعن)ی ميماست که به شما پاسخ بده یهفيوظ چون»فرمود: 

پس امام  ؛است تیهدا یهليو او وس باشدمی امام تیمورأاز م یبخش ییپاسخگو نیا« .(هستم

 مجهز باشد. یعلم نيبه چن دیبا

 خردسال و سالخورده وجود ندارد علم امامِ  انیم یتفاوت لیدل نیبه هم

 ؛علم است نیامام و مجهز به ا ،تولد یهو امام از لحظ

 یزيقرار گرفتند و چ یناصب یاستاد ميوقت، تحت تعل حاکمِ به اجبارِ یدر کودک یهاداماممثالً 

نحل  یهسور 43 یهیآخدا در . شد عهيامام و ش علمِ مغلوبِ ،یفرد ناصب نینگذشت که ا
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؛ «تَعْلَمُونَ لَا کُْنُتمْ إنْ الذَِّکْرِ أْهلَ فَاسْألُوانُوحِی إَليْهِمْ  وَمَا أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلََّا رِجَاالً»فرماید: می

از آگاهان  ديدانیاگر نم ؛مینفرستاد م،یکردیم یکه به آنها وح یاز تو، جز مردان شيو پ»

در  .دندانستن ما تعجب ندارد، عدم رجوع و پرسش ما از اهل ذکر تعجب دار یعنی «ديبپرس

آن را  دیعلم را دارد فقط با نیا ی اوعنی ؛اهل ذکر دیگویبلكه م ،اهل علم دیفرماینمضمن خدا 

« م.يما اهل ذکر هست» :هفرمود در تفسير این آیه معصوم. چشم اوست یچون جلو ؛نگاه کند
 (180، ص 23بحاراألنوار، ج )

امام  هعدم رجوع ب نيرا ندانستند و سراغ نااهالن رفتند و هم تيبمردم قدر اهلمتأسفانه 

 نيبه ذوالقرن خدا د.مردم در اسالم ش یمختلف و سردرگم یهاوجود آمدن فرقهه معصوم باعث ب

حساب یب یعطا نی:[ اميو به او گفت]»؛ «حِسَابٍ بِغَيْرِ أمْسِكْ أوْ فَامْنُنْ عَطَاؤُنَا ذَاهَ»: دیفرمایم

 (39 /ص)« کن. غی[ دریحساب ببخش و ]از هرکس خواهی[ بیماست، ]به هرکس خواه

 آنها چقدر است؟ اراتيو اخت ستياست، چ تيبآنچه نزد اهل دينيشما بب حاال
 

 نظام سبب و اسباب آفرینش
را  شانیو ا»؛ «رِضْوانِكَوَجَعَْلتَهُمُ الذَّرِیعَةَ إلَيْكَ وَاْلوَسِيلَةَ إلَى »خدا:  یههفتمين نعمت ویژ

 «عهیرذ» یههر دو واژ یفارس در «ی.قرار داد اتیبه جانب خشنود لهيو وس تیبه سو زیآودست

جاندار  ،لهيمورد وس درست. متفاوت اآنها کمی  یمعنا اما ؛شوندیترجمه م لهيوس ،«لهيوس»و 

 یعنی ؛ستين نطوریا عهیرذاما  ؛تر استيعموم ،لهيندارد. در واقع وس یفرق آن بودن جانیا بی

اما  ؛ستين عهیرذ نيماش در کار دارد. یاست و دست ارياخت یکه خودش دارا ستا ایهليوس

را خود حضرت  دنياما راه رس ؛ميبه خدا برس نيحسبا امام ما قرار استیعنی  ؛انسان هست

 ريس یشما برا مثالً ؛قرار داده است لهياساس وسرا بر نشیخدا نظام آفر اساساًد. کنیم شخصم

 خداوند»؛ «سْبَابإلَّا بِالْأ اءَيَشْالْأ یَْجرِیُ نْ اللَّهُ أ یبَأ»خوانيم: در حدیث میید. دار ازيشدن به غذا ن

 (183ص ، 1، ج کافی) «.را بدون اسباب و علل خاصش انجام دهد یکند که کاریم یداربا و خودإ

 ،بخشش یها براآن یهلياما وس ؛شدند مانيسرانجام از کار خود پش عقوبیحضرت  فرزندان

 «هستند تيببه من اهل دنيتنها راه رس» :دیفرمایم خدا. او بود یو دعا عقوبیحضرت 
 (545ص ، 5)تفسيرالميزان، ج 

 یم.ريها بگاز آن دیرا هم با ماننید ميتا ما بفهم
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 ی آیات قرآنتفسیر دعای ندبه به وسیله
 بر یليدل نیهاست و اآن یههم یهندبه، عصار یفراز دعا نیدر قرآن وجود دارد که ا هیآ چند

 :دارد رياسالم چند تعب امبريدر مورد پاداش پ قرآنت. دعاس نیمأثوره بودن ا

من در برابر آن "بگو: »؛ «َسبِيالً َربَِّهِلَى قُلْ مَا أسْألُكُمْ عَلَيِْه مِنْ أجْرٍ إلََّا مَنْ شَاءَ أنْ َیتََّخِذَ إ» .1

 یسوه ب یکه بخواهد راه یمگر کس طلبم؛یاز شما نم یگونه پاداشچيخدا( ه نیي)ابالغ آ

 (57 /فرقان) «".(تاجر رسالت من صالح بودن شماس یعن)ی ندیپروردگارش برگز

من »؛ «الْعَالَمِينَ رَبَِّ عَلَى لََّاإ جِْریَأ نْإجْرٍ مَا أسْألُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أ َو»: دیگویم دیگر یدر آیه .2

 «.است انياجر من تنها بر پروردگار عالم طلبم؛یاز شما نم یمزد چيدعوت، ه نیا یبرا
 (109 /شعراء)

 چيمن ه"بگو: »؛ «لََّا الْمَوَدََّةَ فِی الْقُرْبَىإ جْراًقُلْ لَا أسْألُكُمْ عَلَيْهِ أ»: دیفرمایم گرید یآیهدر  .3

 «".[تميب]اهل كانمیداشتن نزد جز دوست کنمیاز شما بر رسالتم درخواست نم یپاداش
 (23 /یشور)

 یا»؛ «َليْهِ اْلوَسِيلَةَاتََُّقوا اللََّهَ وَاْبتَغُوا إ آمَنُوایَُّهَا الََّذِینَ یَا أ»فرماید: ای میهمچنين خدا در آیه .4

تقرب به او  یبرا یالهيو وس دیزياز )مخالفت فرمان( خدا بپره دیاآورده مانیکه ا یکسان

 (35 /مائده) «.ديبجوئ

را کنار  هیچهار آ نیااگر  ؛ديرس تيببه اهل توانیم ريبا دقت در قرآن ولو بدون تفس یعنی

در واقع  م.يرسیم «رِضْوانِكََلى وَجَعَْلتَهُمُ الذَّرِیَعةَ إَليْكَ، َوالْوَسِيلَةَ إ» فراز نیبه ا میهم بگذار

است و  یاخرو ،اجر نیا د،ينباش یويدنبال اجر دن توان دریافت کهاز مجموع این آیات می

 یپس به سو هستند؛ غمبريپ تيباهل ،رسيدن به خدا و راه کندیم نييخود خدا آن را تع

 د.یآنها برو

از  یهر اجر و پاداش"بگو: »؛ «جْرٍ فَهُوَ لَكُمْقُلْ مَا سَألْتُكُمْ مِنْ أ»فرماید: دیگری می یدر آیه .5

 (47سبأ/ )« ".خود شماست یام براشما خواسته

 ديبخوان خیاست. اگر تار یکاف تيبرفتن به سمت اهل لزومِ دنِيفهم یبرا هیپنج آ نيهم

بعد از  دينيپشت کرد، مورد عذاب قرار گرفت. بب تيبکه به اهل یاکه هر جامعه دينيبیم

 .و مكه و کوفه چه کردند نهیبا مردم مد تيباهل دشمنانِ ،نيحسشهادت امام
 

 بیت به خودشانتوسل اهل
 است که خود یبه سمت خدا آنقدر مهم و قطع تيببودن اهل لهياست که وس نیجالب ا یهنكت
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 امام یطرف از د.دهنیهم هنگام درخواست از خدا، خدا را به خودشان قسم م نيحضرات معصوم

و خودش  امبريبه پ در مناجات منظوم خود یعلامام. آموزندیدعا کردن را هم به ما م ،با این کار

خدا به حق  یا»؛ «هُمُ لَكَ اَخضَعهِ وَ حُرمَةِ اَبرارٍ و ابنِ عَمِ یبِحَقَِّ المُصطف یاله»: کندیتوسل م

 «...متواضع كانيو احترام ن ی(عل)و پسر عمش  یحضرت مصطف

 ؛ستیها مورد قبول نآن تیعبادت بدون وال یحت م؛یستین زیچ چیه تیبما بدون اهلپس 

 تيبو انتخاب درست فقط اهل ميدرست را انتخاب کن یهليوس دیبه خدا با دنيرس یپس برا

 یاز تلفن کارت موجودی نیبا باالتر یحت یبا استفاده از کارت بانك ديتوانینم شما .هستند

 است. نيهم هم تيبدر مورد اهل. دياستفاده کن

 د.وجود ندار یگریو راه د هستند تیباهل ،به خدا دنیتنها راه رس

 پورسخنرانی استاد رائفی
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