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 م( ه د )جلسه    ه دعای ندب   تفسیری بر 

 

 مقدمه
خدا چگونه است؟    لمعِ؛  ...«وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفاءَ بِهِ»گذشته به این فراز دعا رسیدیم:    یدر جلسه

در   کندی را تماشا م  رونیاست که از پنجره ب  یلم ما مانند فردعِ  که  گفت  توانی ساده م   یدر مثال

است    یلم فردلم خدا مانند عِاما عِ  از جلوی پنجره است؛   گوسفند در حال عبور  یهگل  حالی که

  رهپنج  ی که از جلوگوسفند )آن   نیو آخر  نیاول   یعنی  ؛گله اشراف دارد  بام نشسته و بر کلّ  یکه رو

 (. ندیبی را با هم م دهیگذشته و آنکه هنوز به پنجره نرس

 ؛ است میالعلدارد و واسع ع یلم به وقاعِ خدا

 م. یداده تا خودمان انتخاب و عمل کن اریاما به ما اخت

مناسب بودن  نیز عِلم داشتن به  و    ت یباهل  یِوسعت علم به وفادار  ن یهم  داشتن  به خاطر   خدا

سرگذشت   یخدا را برا  ،از دعا  یبخش  درت.  ها را انتخاب کرده اسآن   یاله  آزمون بزرگِ  ی ها براآن

  نیبه ا  گرید  یجلسه از منظر   نی. در امیل به شرح آن پرداختمفصّ  که  منیکمیکر  ش شُااءیاول

م خدا  میپردازی امر  برا  کی.  داد  اءیاول   یشرط  قرار  چ  هخود  آن هشت  در عوض  آن  زیو  ها  به 

 . دهدیم
 

 بیتیسبک زندگیِ اهل 
زِبْرِجِها...  وَ زُخْرُفِها  الدَّنِیَّةِ   الدُّنْیَا  ذِهِنْ شَرَْطتَ عَلَیْهِمُ الزُّهْدَ فِی دَرَجاتِ هبَعْدَ أ» خدا    شرط؛  «وَ 

سبک    ایکه در دن  منیکمیکر  شُ  شااءیاول   ی ما خدا را برا  یعنی  ؛استیزهد در درجات دن  تیرعا

مان و عالقه  لیدخ  یسبک زندگ  نیخودمان را در ا   ،کرشُ  نیداشتند. در واقع ما با ا  یخاص  یزندگ

  آن   م،یرا داشته باش  یسبک زندگ  ن یاگر ما هم ا  یعنی   ؛ میکنیرا اعالم م  یسبک زندگ  ن یبه ا

 ؛شودی به ما هم داده م زیهشت چ

 د. هم داشته باش  یزمان امام یسبک زندگ دیبا  است یزمان که امام یکس پس
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  ارت ی. از جمله در زمیخواه یو آخرت را م ایدر دن تیببا اهل  یهمراه ن یمختلف ا ییهدر ادع ما

 وَآلِ   مُحَمَّدٍ  مَماتَ  وَمَماتِی  مُحَمَّدٍ  وَآلِ  مُحَمَّدٍ  مَحْیا  مَحْیایَ  اجْعَلْ  هُمَّاللّ»:  مییگویم  نگونهیعاشورا ا

چون  ؛میحضور داشته باش تیبکه در حکومت اهل میخواهیماز خدا  هیدر ادع یحت ما ؛ «مُحَمَّدٍ

 شگاه یزمان در پامام  ریوز  یعنی  ،بودن  یآدم حساب  یعنی  ،دنیرس  ییبه جا  ت یب در حکومت اهل

و   ن یزمان بهترامام یهنیکاب یزمان اعضا. در دولت اماممان( استنفر دوم خلقت )در آن ز ،خدا

که اگر ظهور را درک    میکن  یزندگ  یجور  دیصورت ما با  نی. در ازمان هستند  ردمم  نیبا تقواتر

 ؛میبا رجعت برگرد میرفت  ایاز ظهور از دن شیحضرت ما را انتخاب کنند و اگر پ  م،یکرد

 داشته باشد  یزمان امام یرجعت کند که سبک زندگ یتقاضا  تواندیم  یکسپس 

 . دارد نیبه تمر  ازیامر ن  نیا و
 

 مدیریت آرزوها 
. ما در میکن  تیریخود را مد  یاهایآرزوها و رو   دیامر با  ن یا  یاست که برا  نی ا   گریمهم د  یهنکت

 ی اهایو رو   قیعال  در دنیا  دیپس با  ؛میکنیم  یاپردازیزمان ظهور رو در مورد    اریندبه بس  یدعا

خدا    ما باشد.  یهعالق  نیتوجه و بزرگتر  .. اصلِ .خانواده و  ،مال  ،ایدن  دی. نبامی کن   تیریخود را مد

  و   و اموال  هف یپدران و فرزندان و برادران و همسران و طا  کسانی کهتوبه    یهسور  24  ییهآدر  

را فاسق   تر استو جهاد در راهش محبوب   امبرشیان از خداوند و پشدر نظر  یشانهاتجارت و خانه

 خواند.می

 . خواهدیخود ما را م  ،و خدا امام

ر از شرک  ما پُ  یزندگسفانه  أاما مت  ؛م یبودن خدا برس  کی و بدون شر  دیراه به توح  نیدر ا  دیما با

گفتن را    نَ یاَ  نَی دعا اَ  ن یو ا  میستیزمان ن امام  ما نگران نبودنِ  چرا .  ..(و.خانواده    ،خانه  ، است )پول

  ت.سین  یزمانمان امامیو سبک زندگ  میهست   ا یما متمرکز و متوجه به دن  را یز؟  آموزدیبه ما م

زی از آن را به کافر و منافق ارزش داشت، چیای  اگر دنیا نزد خدا به قدر بال پشهپیامبر فرمود: »

 (52، ص 72)بحاراألنوار، ج « داد. نمی

 خواهد کرد. امر  نیمتوجه اما را   ،مرگ و میاما ما غافل  ؛م استتوهّ ای دن  یها تیمالک

،  4بحاراألنوار، ج  )«  شوند.یچون بمیرند بیدار م  ، مردم در خوابند: »فرمود  علیبه همین جهت امام

 (43ص 

اما با مرگ متوجه ؛  ما را دوست داشته و...  یو فالن  میاداشته  ییخانه و دارا  میدیدیخواب م  انگار

 اید، تأسف برای آنچه از دست داده : »...دیفرمایخدا م  نیهم یبرا .میشویفقر و اشتباه خود م 



 
3 

 (23 /حدید)اده است، دلبسته و شادمان نباشید« نخورید و به آنچه به شما د
 

 ی قرآنی در مورد بحث چند نکته 
داشتند   به این امر را  مانیا نیباالتر  تیب ست و اهلمبنا نبودن دنیا به  مانیا ی، اصل یهمسئل .1

 .انتخاب شدند یاله  تیمأمور یکه برا

 د والسابقون بودنو السابقونَ  شتازیبلکه در عمل هم همواره پ   ؛نداشتند  مانیفقط ا  ت یباهل .2

  در امر  شتازانیها و پ شکنو خط  هانیسنت خداست که اول   نیا.  گرفتند  یشیپ   نیریاز سا

 . را دوست دارد ریخ

کندناءیاول .3 و دل  اهل هجرت  ا اهلل  ن  نیاند.  به خاطر خدا   تواندی نم  یکس  و هر  ستیساده 

 ی در آیه   خداهجرت در راه خدا )در صورت لزوم و وجوب( آنقدر مهم است که    مهاجرت کند.

حَتَّى    وَالَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یُهَاجِرُوا مَا لَکُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَیْءٍ»:  دی فرمایمانفال    یسوره  72

[ در یهدو تع یدوست] تیگونه والچیآوردند و مهاجرت نکردند، ه مانینها که ا آ»؛ «یُهَاجِرُوا

 .«تا هجرت کنند دیها نداربرابر آن

خدا در  .  کندیم  زیاش آنها را کمک و تجه اءیاول   یشتازیخواست خود و پ  رش یخدا پس از پذ .4

کند و  بقره در هنگام صحبت در مورد طالوت به این موضوع اشاره می   یسوره  247ی  آیه

 ده یلم و )قدرت( جسم، وسعت بخشو او را در عِ   دهیخدا او را بر شما برگز"گفت:  فرماید: »می

 «".بخشدیکس بخواهد، ملکش را به هرمِ است. خداوند

فَضَّلَ اللَّهُ  »:  دارند   یو نشستگان برتر  نیو قاعد  نیری نسبت به سا  نیخدا مجاهد  شگاهیپ  در .5

که با مال و جان را  یمجاهدان خداوند»؛ «نُْفسِهِمْ عَلَى الَْقاعِدِینَ دَرَجَةًبِأمْوَالِهِمْ وَأالْمُجَاهِدِینَ 

 .« دهیبخش یمهم یکنندگان جهاد[ برتربر قاعدان ]ترک خود جهاد نمودند
 

 ی خدا به اولیاء نعمات ویژه 
بَطْتَ عَلَیْهِمْ مَالئِکَتَکَ وَکَرَّمْتَهُمْ  هْأ  وَ   الثَّناءَ الْجَلِیَّ  قَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّکْرَ الْعَلِیَّ وَ  قَرَّبْتَهُمْ وَ  فََقبِلْتَهُمْ وَ»

و تو هم وفا نمودن  »؛  «کَرِضْوانِلَى  سِیلَةَ إ الْوَ  وَ   لْتَهُمُ الذَّرِیعَةَ إِلَیْکَجَعَ  وَ  بِوَحْیِکَ وَ رَفَدْتَهُمْ بِعِلْمِکَ

 اد یآنان    یو برا  یو مقرّب درگاهشان نمود  یپس قبولشان کرد  ؛یبه آن را از جانب آنان دانست

ثنا و  پ   یواال  آن  یآورد  شیروشن  بر  را  فرشتگانت  فرستادو  فرو  به وح   یها  بزرگشان    اتیو 

کرد  یداشت عطا  آنان  به  دانشت  از  ای  و  دست  شانیو  سو  زیآورا  وس   ت یبه  جانبِ  لهیو    به 
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که    دهندیم  ویژه به آنهاهشت نعمت    ، اشاءیاول  زهدِ  در عوضِ  خدا  «.  ی...قرار داد  اتیخشنود

 : زعبارتند ا

 ؛یپس قبولشان کرد ؛«فَقَبِلْتَهُمْ» .1

 ؛ی...و مقرّب درگاهشان نمود یقبولشان کرد؛ «قَرَّبْتَهُمْ وَ» .2

ببینیم   چ  قت ی حق باید  مکان  کی   ما  ست؟یقرب  رتبه  کیو    میدار  یقرب  دولت   در  ی.اقرب 

  ی هتر است، رتبکیزمان نزدکه به امام  یکس  یعنی  ؛شودیم  ی کی  ی او رتبه  یزمان قرب مکان امام 

. میشویم  کیبه خدا نزد  شتر یب  ،کند  دایپ  یدر ما تجل  شتریاهلل ب صفات  هرچه  د. هم دار  یباالتر

 افتیدر  نیتر شدن به خدا هستند. اه یدر حال شب  ماًئهم دا  تیبندارد و اهل  انیقرب به خدا پا

  تیبدر واقع اصل رشد در آنجاست. اهل  در بهشت هم ادامه دارد و  یلم حتو رشد و عِ  ضیف

وجود    ینهیآ  رِیتصو  وضوحِ  رفتنِ  ها به خدا مانند باالاما قرب آن  ؛هستندخدا    ینماتمام  یهنیآ

 ت.آنهاس

 ؛ ی... آورد شی روشن پ  یواال و ثنا ادیآنان   یو برا ؛«الثَّناءَ الْجَلِیَّ  قَدَّمْتَ لَهُمُ الذِّکْرَ الْعَلِیَّ وَ وَ» .3

  نینرفت نیو از ب  یافتنیندست  ی وجل   یی کهثنا  کند.نام میخدا اولیاء خود را بلندآوازه و نیک

شدند   آفاق  یهآواز  ی چنان به خوب  ،هم  ت یبد. اهلکرر آوازه  پُ  را   میحضرت ابراه   نامخدا  است.  

  ن یاما ا  ؛ستیشک ن  ت یباهل  یخوب  در   اند.ها گشودهآنخوبی  زبان به ذکر    همدشمنان    یکه گاه

 .اعتماد مردم الزم است ی آوازه شدن برابلند

 ؛ی...ها فرو فرستادفرشتگانت را بر آن؛ «أَهْبَطْتَ عَلَیْهِمْ مَالئِکَتَکَ وَ» .4

است.    امبرانی مخصوص پ  ن یا  آورند،یفرد خبر م  ی است که مالئک برا  ن یبخش ا  ن یا  یمعن  کی

ما   را یز  ؛ردیگیرا در برم   میمفاه  یهو هم  ستین   امبرانیبوط مالئک بر په  ،دعا  ن یاما منظور ا

است   نیبخش ا نیا یواقع یمعند. شویم یهم وح گری د یهابه انسان یو گاه میدار یانواع وح

خدا غرق و عبد خدا   تیدر عبود  یکه فرد  یزانیبه م  رایز  ؛دیمالئک شد  تیتبع  وردکه شما م

م قرار  او  فرمان  تحت  مالئک  لِآدَمَ«اُ».  رندی گیشود،    یهسجد  نیا  یعن ی  ؛ن یهم  یعنی  سْجُدُوا 

 مالئکِ   ،دیایتر بنییپا  یفرد  یهاند و هرچه رتبتیمالئک تحت فرمان اهل ب  یههم.  بود  تیتبع

 د.کننیم  تیاز او تبع  یکمتر

 ؛ ی...بزرگشان داشت اتیبه وح؛ «وَکَرَّمْتَهُمْ بِوَحْیِکَ» .5

مُخلَص که    یهاانسان  کنند؟یم  افتیرا کامل در  یوح  یکسان   چهی.  رّو سِ  عیسر  ام یپ  ی عنی  یوح

 د.بر آنها تسلط و تصرف ندار طانیش
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 انواع وحی

 

 

 

 

 

 ینی تکو تیو هدا یوح ✓

 ( 5 /زلزال).« کرده است یوح )زمین( که پروردگارت به او چرا»؛ «لَهَاوْحَى بِأنَّ رَبَّکَ أ»

 ی زیغر یوح ✓

)و    یو پروردگار تو به زنبور عسل وح»؛  «...نِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًارَبُّکَ إلَى النَّحْلِ أ أوْحَى    وَ»

 «نیبرگز  ییهاخانه  سازند،ی که مردم م  ییهاها و درختان و داربست( نمود که از کوهیزیالهام غر
 ( 68 /نحل)

 ت.شده اس یگذاردکُ و حیوانات دیگر اهانیزنبور و گ یاِناِیاطالعات در د ی برخیعنی

 ی قلب الهام ✓

وَأوْحَیْنَا  »:  زندیال م ثم  یمورد را با مادر حضرت موس  نی به دلم افتاده. خدا ا  مییگوی م  یدر فارس

 ( 7 /قصص) «.  ...کردیم که)الهام( و به مادر موسى وحى »؛ «...مُوسَى مِّألَى إ

 یرسال یوح ✓

 د.تمام ش امبریکه با پ

اکرام در    نیا  ای آد.  کنیم  ءامور را به ما القا  یبرخ  طانیش   یهم وجود دارد و گاه  یطانیش  یوح

خدا فرمود:    رایز  ؛گرددینوع انسان برم  به  نوع انسان؟   ای   گرددیبر م  یغمبری فراز مورد بحث به پ 

آدَمَ«و َ» بَنِی  کَرَّمْنَا  نم  یرسال  یوح  لََقدْ  ما  م  ؛شودی شامل  را دریوح   هیبق   میتوانیاما   افت یها 

بود و    غمبریحضرت زهرا نه پاست.    تیبلکه عبود  ؛ستی ن   یغمبریامر پ  نیا  یهالزمیعنی    ؛میکن

 ی گاهیبه جا  می توان یما هم م  پسد؛  و امامان دار  امبرانیاز پ   یاریباالتر از بس  یاما مقام  ؛نه امام

و به    میخود را حفظ کن  یکه کرامت انسان  یشرط ه  ب  که مالئک گوش به فرمان ما شوند  میبرس

 ایو دن  میشدن به خدا هست  هیبه دنبال شب  ایکه ما در دن  میبفهم  دیبا.  میدل نبند  ایدرجات دن

اما   ؛میبرس  تی باهل  گاهیبه جا  میتوانی است. ما نم  یباق  ،محل گذر است و تنها آنچه نزد خداست

 انواع وحی

 وحی و هدایت تکوینی

 الهام قلبی

 وحی غریزی

 وحی رسالی
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  هیبه آنها شب   شتری هرچه ب  میکن  یسع  دیپس با  ؛میشو  کی و نزد  هیبه آنها شب   ت ینهایب  میتوانیم

 .میشو
 

 توهّم مالکیت
آن است که ما نسبت به آن    تیمالک  یه است. نشان  یمو توهّ   یقرارداد  ایدن  یهاتیمالک  میگفت

  راها  از آن  ی برخ  م،یست ین  ز یچچیمالک ه  ایدر دن  به ما بفهماند  نکه یا  ی. خدا برامیدار  ار یامر اخت

.  میشو  امر  نیتا متوجه ا   ردیگیاز ما م  جیت بدن را به تدرو قوّ  ییبایو ز  یجوان  مثالً   ؛ردیگیاز ما م

اگر جانشان را در راه   یو حت شوندیامر م ن یمتوجه ا ءخودشان بدون امتحان و ابتال  یحاال برخ

 د.انبرگردانده   یامانت را به صاحب اصل   دانندیچون م  ؛دانندیخدا بدهند، خود را طلبکار خدا نم
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