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 م(چهار)جلسه  هدعای ندب تفسیری بر

 

 مقدمه

مثاًل  ؛اندری کردهگذانام هابلکه خود مردم و علما بر آن ؛اندنگذاشته تیبرا اهل هیغالب ادع اسم

 ندبه یدعا .میخوانیم نیچن ،نام آن را نقل کرده نیبه ا یجهت که فرد نیرا از ا لیکم یدعا

 دیاست که با نیا شود،یم یاز همه در ذهن مردم تداع شتریکه ب یزیآن چ یعنی ؛وجه داردنیز 

 ،دعا در نبودن حضرت نیدر ا یعنی ت؛اس یدعا جد نیاضطرار ا کرد و وجهِ هیندبه و گر نجایا

 نیکند که ا هیگر نجایدر ا تواندیم یاست که کس نیمهم ا یهنکت وجود دارد. یو زار هیگر

ضجه  یزیچ یبرا ماعالوه ه . بکندیحس م فقدان را واقعاً نیو ا ستاو یسبک زندگ ،یدلتنگ

را  یبه ما بفهماند که چه کس خواهدیدعا م نیا م.یآن را درک کرده باش تیکه اهم میزنیم

 ؛میکن میخود را با حب و محبت امام تنظ که چطور حبّ دهدیم ادیدعا به ما  نیا . اصالًمیندار

 ت.اس شتریاو ب ابیما در غ یجهو ض یباشد، دلتنگ شتریما به امام ب پس هرچه حبّ 
 

 دعای ندبه یر تمدنیِسِ
. دهدینشان م یحق و باطل را به خوب یبنددارد و جبهه یتمدن ریمس کیدعا  میکه گفت همانطور

 :ندارد شتریدو جبهه ب ،دیاگر به قرآن توجه کن

 ؛اهلل تیوال 

 ن.طایش تیوال 

 یا ؛ظلمت ای ستنور ای ؛است نیقرآن هم یفضا یهدو جبهه هستند. هم نیا لیاحزاب ذ یهیبق

آشنا  میمفاه نیو با ا دیآن را درک کن یفضا دیفهم قرآن با یپس برا ؛نیماء مع ایآلود آب گل

 نیا ی. اگر کسدهدینشان م یآن را به خوب یخیتار ریو سِ یبنددسته نیا زیدعا ن نیاد. یباش

 انِ یپا ،ریدعا عالوه بر مشخص کردن مس نیاد. خوریدر آخرالزمان به مشکل م فضا را نشناسد

 نیهم در ا یانقالب اسالم تیاهمد. کنیم میما ترس یحق را برا یهجبه یِقطع یروزیآن و پ
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گرفتن  دهیآن، ناد ریاست و ضربه زدن به مس ریسِ نیاز ا یبخش مهم رایز ؛شودیمشخص م ریسِ

 سازِنهیزم انِیرانیدر مورد انقالب ما و در مدح ا یاریبس اتیاست. روا اءیو اول اءیانب یههمتالش 

از جان امام محافظت  میکه نتوان یروز تاوجه دیگر اهمیت انقالب این است که . ظهور وجود دارد

و قرار گرفتن در  یبا انقالب اسالم دیپس ما با ؛است اهللهاو بقی رایز ؛ستیدر کار ن یظهور م،یکن

است  نیدعا ا نیخاص ا یژگیوم. یکن نیها و امتحانات دشوار، محافظت از امام را تمرتیموقع

. میکنیبه سمت آن حرکت م ایرو نیو ما با ا سازدیما م یبرا انیاز پا ایو نما و رو ویو کیکه 

اْلمَلَأَ وَ قَدْ مَلَأْتَ نْتَ تَؤُمُّ بِکَ وَ أأ تَرَانَا نَحُفُّ » کندیم جادیبه حرکت را در ما ا لیمقصد، م اصالً

 ظهور حس تا میپس از ظهور دار عیدر مورد وقا یاریبس اتیما روا ،لیدل نیهم به «...رْضَ عَدْالًالْأ

 ریدرگ زیرا ن ماحس  ،یشناسو امام ما دیدعا عالوه بر اصالح عقا نیا یعنی ؛دیایدر ما به وجود ب

 لهیوس ،روش ،مقصد أ،مبد ینیبجهان یدر بررس شهیهم ما .()شور و شعور در کنار هم کندیم

 ریبر راهنما و تفس یو مقصد، مبتن أعالوه بر گفتن مبد دعا نی. امیکنیم یراه را بررس یو راهنما

 خسَاز نُ یکیاست و در  یخود حضرت مهد ینامهارتیز یدعا به نوع نیعالوه اه راهنماست. ب

 ت.اس شده هیپس از آن توص ارتیخواندن نماز زبه 
 

 اول دعابررسی بخش 
دعاست.  یهخطب ،عبارت نیا «ن...یالحمدهلل رب العالم»: شودمی شروع عبارت نیدعا با ا

 (۵۰۳ ص، ۲ ج، الکافی) «. ...ابتر است ،که قبل از آن حمد خدا نباشد ییدعا»صادق فرمودند: امام

 د.یبا من حرف بزن نگونهیفرمول خداست. خودش فرموده ا نیا

 

 

 
 

 دحم 

آهن را به خاطر  یمثالً کس ؛است اریچون حُسن در اخت ؛یاریاز کار اخت فیتعر یعنیحمد 

چون  ؛دیکنیتشکر م ،به شما رسانده یریکه خ یاما شما از کس ؛کندیاستحکام آن حمد نم

؟ بابت چه خدا را حمد «الحمدهلل» مییگویدعا م یچرا در ابتداد. آن را انجام نده توانستیم

اللَّهُمَّ لکَ الحَمدُ » نعمت امام است. یحمد برا نیکه ا میفهمیدعا م یبعد یاز فرازها م؟یکنیم

 .« الّذینَ اسْتَخلَصَتهُم لنفسِکَ و دِینِکَ...على ما جَرى بهِ قَضاؤکَ فی أولیائِکَ 

 بخش اول دعا

الحمدهلل« ال» حمد  عالَمین رب 
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 «الحمدهلل «ال 

وست امخصوص  شیپرودگار است و ستا یجنس حمد برا یعنی ؛جنس است« ال»الحمدهلل « ال»

 گرانیدهد. حمد ما از د ضیف گرانیبه د تواندیجز خدا نم یکس یعنی ؛ستین گرید یکس یو برا

 .چون منشأ اوست ؛گرددیهم به خدا بر م

 رب 

 :میدار تیّدو نوع ربوب مار. یمد و یکاره، مربر، همهمدبّ یعنیرب 

اینگونه والدین خود را دعا در دعا  .دادن مادر به بچه ریمانند ش :ینیتکو)ربوبیّت(  تربیت .1

و  شناسدیمن و کافر نمؤم ،تینوع ترب نیا «قُلْ رَبِّ اْرحَمْهُما کَما رَبَّیانِی صَغِیراً»کنیم: می

 م.یهست یکی واناتیبخش با ح نیما در ا یاست و حت کسانیهمه  یبرا

 یعیتشر تیتربء و... جز عتیول قرآن، ارسال رسل، احکام شرنز :یعیتشر)ربوبیّت(  تربیت .۲

 د.و آدم کن تیاست تا ما را ترب

 َنیمعال 

م ملکوت، عالَ مییگویم یشناسیهست ثیمثالً از ح ؛مختلف یهامعوالم، عالَ یعنیمین عالَ

 و برزخ ایدن اتیح ،ینیجن یهم ذر، دورشامل عالَ یمراحل هست ای ؛ناسوت و جبروت، الهوت

 یم زمانر و تقدّتأخّ الزاماً گریکدیعوالم نسبت به  نیات. عوالم اس نیا یههم ربّ خدااست. 

قبض  یاساس عواملزمان بر یعنی ؛خود ماست یهو ساخت یاعتبار یامسئله ،زمان رایز ؛ندارند

از  ای هستند بر هم محاط معوالت. اثبات شده اس کیزیدر علم ف نیو ا کندیم دایو بسط پ

عوالم همزمان در حال رخ دادن  یههم اتفاقاتِ د.انانیو در جر گریکدی یمواز گرید یاهیزاو

از  نکهیبا ا اتیآ یخدا در قرآن در برخ نیهم ی. برامیدر برزخ هست حاال نیهم مای عنی ؛است

دارد و در حال وقوع  آن واقعه هنوز ادامه یعنی ؛بردیکار مه فعل مضارع ب زند،یگذشته حرف م

 است.
 

 ی کهفمضامین مهدوی سوره
 زیهر چ یدر گذشته برامردم  اما ؛میهست یها مبرّ النوعما از شرک و اعتقاد به رب ،را شکر خدا

در  گرید یشرک به نحو نیا زی. در آخرالزمان ندانستندیاالرباب مرا ربّ «اهلل»قائل بودند و  یربّ

و نام عرفان بر آن  کنندینام آن را عوض م یالبته گاه ؛کندیم دایظهور پ یپرستطانیش

در امانند  یو در آخرالزمان کسان یطیشرا نیجذب آن شوند. در چن یشتریتا افراد ب گذارندیم

دو  نیاز دو سد هستند. خدا در دو سوره به ا رونیب یو در اصطالح قرآن تیباهل تیکه در وال
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 یکهف هنگام شرح ماجرا یهدر سور خدا. کهف یسوره و سی ی، سورهکندیسد اشاره م

دو سد  رونیکه ب دیرس یبه قوم نیذوالقرن» :دیگویم و کندیموضوع اشاره م نیبه ا نیذوالقرن

اساس روایاتی که در تفسیر ؟ بردو سد بودند نیب یکسان چهاما ؛ «منتظران موعودند نهایا ،بودند

کهف  یهسورد. را قبول نکردن نیمنؤرالمیام تیکه وال یکسانباید گفت،  انداین آیات ذکر شده

آنها  یژگیکه و کندیاست. در ابتدا داستان اصحاب کهف را ذکر م یمهدو نیبا مضام یاسوره

 ،که در نظام سبب و اسباب پردازدیداستان حضرت خضر م هب سپس؛ است یعمر طوالن

او را  هایکار لیدل )حضرت موسی( اولوالعزم امبریدارد که پ یدارد و علم ژهیو یگاهیجا

. از مجموع ردیگیرا م نیکه شرق و غرب زم کندیم انیرا ب نیسپس داستان ذوالقرن ؛فهمدینم

 دیبه ما بگو خواهدیخدا م یعنی ؛میرسیزمان مما به ظهور امام ،اتیها و آداستان نیا یههم

آن از معجزات قرآن  ریسوره و بطن و تفاس نی. استیو دور ن دیاو بع یهایژگیزمان و وظهور امام

 نیذوالقرنخضر و شما مَثَل  انیدر م یمَثَل فرزندم مهد»فرمودند:  یعسکرحسنامامت. اس

 (81، ص ۲النعمة، ج وتمامالدینکمال) «..است.

قوم ماد  ،داد وندیدو گروه را به هم پ نیذوالقرن عالوهه ب. اندهم به ما کد داده تیبخود اهلیعنی 

چون  ؛رساندیرا دوباره به هم م (لیاسماعیبنو  لیاسرائیبن) زمان هم دو گروهاماما. و پارت ر

ب از مادر سَنَ هودیاست. در  یلیاسماعیبن یو از سمت پدر لیاسرائیاز بن یامام از سمت مادر

اقوام  یاست و همه یاتفاق جهان کیزمان حاصل امامیعنی  ؛در اعراب از پدرو  شودیمنتقل م

 .نندیبیخود را در وجود مقدس او م یهاداشته و ملل
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