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 م(هشت)جلسه  هدعای ندب تفسیری بر

 

 مقدمه
حمد  یی،دارا یکه خدا را برا یشعور و معرفت ماست. سطح فرد زانیم یهدهندحمد ما نشان

آرمان  ،حمد یعنی ؛فرق دارد کند،یحمد م نیمنؤرالمیمحبت ام یکه خدا را برا یبا فرد کندیم

خدا رفته  اءیکه بر اول یدعا ما خدا را در مورد قضا و قدر نیا در د.دهیما را نشان م ییهمنو اُ

 یعنی؛ «ْولِیائِكَ...أ فِی قَضاؤُكَ بِهِ َجرى مَا عَلَى الْحَمْدُ َلكَ هُمَّالل  » :مییگویمم. یکنیاست، شکر م

 ؛شودیبا حمد شروع م دعا. کوچه و شهادت امامان یبابت ماجرا ،شکرت بابت عاشورا ایخدا

 نَبِیِّهِ  مُحَمَّدٍ سَیِّدِنا عَلَى الل هُ  وَ صَلَّى الْعالَمِینَ َربِّ هِالَْحمْدُ لِل » :دیگوینقطه را م نیتریبالفاصله عال

ضرت محمد( رسول خدا بودن )ح یعنی ،خدا یِمَثَل اَعل ینقطه نیتریعال؛ «تَسْلِیماً وَسَلَّمَ وَآلِهِ

و مقصد در انسان  تیغا دنید د.دهیرا به ما نشان م تیغا یعنی ،است که مقام محمود است

و سپس  دهدیرا به ما نشان م امبریپ و مقصد بودنِ گاهیندبه جا یدعا د.آوریعطش به وجود م

 .دهدیم رییما را تغ یمقصد، سبك زندگ بهعطش و شوق  نی. امیرویما به سمت حرکت م

 .چه یعنیظهور  داندیچون نم کند؟یظهور نم یبرا یما راکد است و کار یهجامع چرا

 دادیشوق و عشق ب نیا. کندیو ما را مشتاق ظهور م سازدیم ایو رو ویما از ظهور و یدعا برا نیا

شعور و شعار  دیالبته با ؛و شور ندارد، مرده و سرد است ستیکه عاشق ن یا. جامعهکندیم

 را حفظ کرده، سه قطره است: عهیتا امروز ش آنچه. شود ه)هدف( هم در نظر گرفت

 ؛جوهر )زحمت علما( یهقطر 

 ؛خون )تالش مجاهدان( یهقطر 

 اشك. یهقطر 

که حرارت  نیحسامام یعنیاشك است و اشك  کند،یمکاتب متفاوت م ریرا از سا عهیآنچه ش

 تیوال یاز شبکه «وِْلیائِكَ...أ فِی قَضاُؤكَ بِهِ جَرى مَا َعلَى اْلحَمْدُ لَكَ هُمَّالل » فرازت. هاستمام قلب

 شبکه دو نی. امیشبکه رشد ده نیتا خودمان را در ا خواندیو ما را فرام کندیم یبردارپرده
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 مهم دارد: یژگیو

 (؛عشق) یدوست. 1

 منانهؤم تیتبع. 2

تنها این عشق، را دوست دارند.  گریکدیشبکه  نیدر ا نیمنؤم یعنی ؛اندهمراه هم و این دو

 ،تیوال. شودیاز آن کم نم یزیچ داندیچون م ؛کندیدعوت م نهمه را به آ ،است که فرد یعشق

 .میهست تیبعاشق اهل دهیند ،شش روحمانما با کِ اند.به ما داده ایاست که در دن یبهشت ینعمت

 ت.بلکه محبت در آن اس ،یپادگان نوعاما نه از  ؛است تیتبع ،تیوال

را  گریکدیاز منکر  یامر به معروف و نه یهستند و بر مبنا یکدیگر شبکه همه مراقب نیا در

داشته  یمال یِو زندان ریفق ،پناهیب ،میتی دینبا عهیش یجامعه ،بر همین اساس .دهندیم یاری

 .است ریمغا تیباهل یهریامور با س نیباشد. ا
 

 عشق؛ موتور محرّک عالَم
از  یکیژنت یهاوندی. در آخرت پهستند تیبو اهل تیوال یهشبک اعضای نیما هم یاصل مِحِرَ

را  گریکدیدر آخرت  ردیبگ شکل در ما تیعشق و محبت و تبع ای. اگر در دنرودیم نیب

با عشق  زیهمه چ اساساً. موجب شفاعت است نیو ا میخوریم وندیپ گریکدیو با  میشناسیم

ك ماست. عشق موتور محر  ،هم تیوال ری. عاشق نه غم دارد و نه ترس. در مسشودیمطرح م

ما هنوز  یهجامعما هم باید چنین باشیم.  د،و محبت امام بودن تیاباعبداهلل ذوب در وال اصحاب

ظهور شکل  م،یافتاد هیو به اضطرار و گر میتشنه شد کامالً ی. وقتستیزمان نامام یهتشن

 ،عشقد. فهمانیخدا با ابتالئات به ما م ای میکه امام ندار میفهمیا خودمان میحاال  .ردیگیم

که  خواهدیم خدا. دیامر ساده نگذر نیاست. از ا تیوال یِ ژگیو نی. اآوردیو شجاعت م یشاد

من دور ؤلبخند از لب م نیهم یاست. برا مانیا یژگیو نیا . اصالًمیو شاد باش بوده ما بدون غم

 ح.و فر یشاد یعنی نید. شودینم
 

 و تبعیت اثر متقابل عشق
 یمانیا یهدر جامع نیهم یبرا .که عاشق خداستعشق وجود دارد، عشق به خدا و هر كیفقط 

 ؛میکنینم تیاز خدا و احکام او تبع یشرط عشق است. وقت تی. تبعگرندیکدیعاشق  نیمنؤم

. خدا در قرآن کندیم شتریدر مقابل معشوق، عشق را ب تی. تبعمیستیعاشق خدا ن یعنی

؛ «رَحِیمٌ غَفُورٌ وَاللَ هُنْ کُنْتُمْ تُحُِب ونَ اللَ هَ فَاتَ بِعُونِی یُحِْببْکُمُ اللَ هُ وَیَْغفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ قُلْ إ»: دیفرمایم
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و گناهانتان  ( شما را دوست بداردزیتا خدا )ن دیکن یرویاز من پ دیداریاگر خدا را دوست م بگو»

 (31 /عمرانآل) «مهربان است. یهو خدا آمرزند درا ببخش

رشد نکردن و آزاد  یعنیماندن؛  کجایغم، ترس، توقف، حسرت، رکود و  یعنیجهنم  اساساً

. آنچه که در دوران میکن یزندگ ینیدوران جن یو کمبودها طیبا شرا ایدر دن میتوانینم ما ن.نبود

 طیطور اگر ما با شرانیما جهنم است. هم یبرا ایدر دن شدیمحسوب م یما زندگ یبرا ینیجن

 میخود خواه یما مثل جهنم است و در آنجا از کمبودها یبرا ویموارد آخرت بش ایمحدود دن

ن الل ه عز و جل خلق ملکه إ»صادق آمده است: از امام یثیدر حد .دیکش میخواه ابسوخت و عذ

الکامل، نسفی، االنسان) «...م ملکوت آفریدعالَلك را بر مثال م مُخداوند عالَ»؛ «...على مثال ملکوته

 (375 ص

 نیدر آخرت هم هم هستید غرق غم ایست. اگر در دنهانسبت تفاوت در ،و آخرت ایدنتفاوت 

 دهیند خود را . امامِستین صاحبیتنها و ب داندیچون م ؛شودیافسرده نم ایمن در دنؤاست. م

 ت.اس یدر آخرت هم بهشت نیهم یبرا دارد مانیا بیو امام غا بغیاما به  ؛است
 

 شرط ولیّ خدا شدن
پس از آنکه »؛ «َوزِبْرِجِها وَزُخْرُفِهاالدَّنِیَِّة  الدُّْنیَا ذِهِنْ شَرَطَْت عَلَْیهِمُ الزُّهْدَ فِی دَرَجاتِ هبَعْدَ أ»

 یدعا «یرا با آنان شرط کرد ورشیو ز بیو ز هیفروما یایدن نیا یهابودن نسبت به رتبه لیمیب

فقط  یخدا و همراه آنها باش اءیتو هم مانند اول یخواهیاگر م دیگویم ،دهدیندبه به ما کد م

 ایدر هر کدام از درجات دن نیمنؤم یعنی ت؛اسیشرط دارد و آن هم زهد در درجات پست دن كی

مراقب  که فرمود امبریپ فیهمان تعر یعنیبه زبان ساده  زهدد. یزهد داشته باش دیبا دیهست

 ،کالهبردار است ایدن ،امبریپدر کالم  به شما خدعه نزند و کاله سرتان نگذارد. ایدنزخارف  باشید

زخزف ) یدهیات را به او مییدارا ی( دو دستیکنیخودت )به او اعتماد م یعنی ؛ستید نزد

 میآزاد شو ایاز دن میخواهیاگر م پس ؛(ددار بندهیو فر بایکه ظاهر ز یزیچ یعنیآب طال  یعنی

دُنیا  دُنیا بَالغٍ و ؛الدُّنیا دُنیاءانِ»: فرمود سجادامام یم.آن شو ریو اس میبمان ایدر درجات دن دینبا

 (131، ص 2)کافی، ج  «: دنیاى بالغ و دنیاى ملعون.ا دو گونه استدنی»؛ «مَلعونَةٍ

 یعنیملعونه  ای. دنمیسازیو با آن آخرت م رساندیکه ما را به بلوغ م ییایدن یعنیبالغ  یایدن

تکرار  ریثأت نیو آنقدر ا ردیگیم یمنف و تأثیر شقندائم  ،یعنی روح ؛کندیآخرتمان را خراب م

با خودش  ایآدم حسود، جهنم را از دن شود.و دیگر از ما جدا نمی شودیما م یهکه ملک شودیم

 د.سوزیهم م در آخرت سوزدیم ایچون در دن ؛بردیم
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 ماست. تیترب ایدن یهفیوظ

. ما ستیممکن ن نیبه او ندهد؟ ا دیو نبا دیخود را محدود نکند و با یمترب ،یمرب شودیمگر م

با لذت بردن مشکل  نیا دل ا و میکه مانع رشد ماست، خالص شو ییهااز بخش ریمس نیدر ا دیبا

 نکند. رتیمراقب باش لذت اس دیگویاما م ؛ندارد
 

 ایمان و محبت یرابطه
 ترند،ییکه خدا یکسان . اتفاقاًیورزو عشق ینه مانع لذت بردن است و نه مانع شاد خدا

به او ظلم  اگر دوستش نداشته باشد یدوست دارد و حت شتریمن همسرش را بؤترند. ممهربان

شود،  شتریعبد ب مانیا یوقت» ؛«حُب اً لِلنِّسَاءِیمَاناً اِزْدَادَ کُلَّمَا اِزْدَادَ اَلْعَبْدُ إ»فرمود:  امبریپند. کینم

 (228، ص 100بحاراألنوار، ج )« .شودیم شتریمحبتش به زنش ب

کس محبتش به هر» «کُلُّ مَنِ اشتَدَّ لَنا حُب ا اشتَدَّ للنِّساءِ ُحب ا و للحَْلواءِ»: ندفرمود صادق نیزامام

 (143، ص 8، ج السرائرمستطرفات)« د.شویم شتریشود، محبتش به همسرش ب شتریب تیبما اهل

 24 یهیآ در خدات. خداس با حب  تیلووا د،یدیخدا منافات د حب با حب  نیا نیاگر ب حاال

مْوَالٌ وَأبْنَاؤُکُمْ وَإخَْواُنکُمْ وَأْزوَاجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ قُلْ إ» :دیفرمایتوبه م یهسور

َلیْکُمْ مَِن اللَ ِه وََرسُولِهِ وَِجهَادٍ فِی هَا وََمسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحبَ  إاقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارٌَة َتخْشَوْنَ کَسَادَ

فرزندان اگر پدران و  بگو»؛ «الْفَاِسقِینَ الْقَوْمَ یَهْدِی لَا وَاللَ هُ مْرِهِبِأ اللَ هُ تِیَیَأسَبِیلِهِ فَتَرَبَ صُوا حَتَ ى 

که از کساد شدنش  یو تجارت دیاکه به دست آورده یو اموال شما یهفیو برادران و همسران و طا

و جهاد در راهش  امبرشیدر نظرتان از خداوند و پ دیکه به آن عالقه دار ییو خانه ها دیترسیم

 تی و خداوند جمع خداوند عذابش را بر شما نازل کندکه  دیدر انتظار باش تر استمحبوب

 شتریاما اگر آنها را ب ؛داندمی یعیطب را نهایدوست داشتن اخدا  «.کندینم تینافرمانبردار را هدا

 ؛«ال ا الحب  و البغض نیهل الد »به همین دلیل پیامبر فرمود:  دیفاسق هست د،یاز خدا دوست دار

ص  ،2، ج یکافلا) «است؟ (شانیا با دشمنان) یو دشمن( او ایخدا و اول) یاز دوست ریغ دین ایآ»

125) 
 

 محبت و اصالح بنده
ساله را با سرعت  100 ریو مس یمفتیب تیبه تبعما  شودیباعث م تیوال یهحاکم بر شبک محبتِ

است،  تیباهل ب مح یفرد میدانیم یست؛ وقت یاصالح ما کاف یمحبت برا نیهم میکن ینور ط

 و کمك به او ازیرفع ن یو برا میبخشیاو را م یبد یراحته بلکه ب ؛میکنینم ینه تنها به او بد
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 .میکنیتالش م

 .میرسیبه حضرت نم نیهم یبرا ستین یو جار یزمان سارما محبت امام یهدر جامع

صبح  ن،یبه امور مسلم یدگیجنگ با دشمن و رس یزمان ناظر بر اعمال ما هستند و ما به جاامام

شما اول  د،یکه من را دوست دار دییگویدروغ م» :دیگویامام م. میریدرگ گریکدیتا شب با 

 «.میآیمن م ،دیامتحان موفق شد نیاگر در ا ؛دیکن نیمحبت را با خودتان تمر

که خداوند به آنها )ما  انیعیاگر ش »: است. خود حضرت فرمود نیهم بتیغ لیاز دال یکی اصالً

شدند، یکه بر دوش دارند، همدل م یبه عهد یدر راه وفا( را بدهد شیخو یطاعت وبندگ قیتوف

آنان  بیما به سرعت نص داریافتاد و سعادت دینم ریمالقات با ما از آنها به تأخ هرگز برکتِ

 (315 ص ،2 اإلحتجاج، ج) «. ...گشتیم

حواسش به جامعه  دیخودش مصلح باشد. با دی. منتظر اباصالح بامیاول خودمان را اصالح کن ما

 یاجتماع ،و اخالق شودیم یسردر جامعه مُ یشد، خوب نطوریاگر ا ؛خودش باشد شانیو خو

 یآفت بزرگ ی،فقط به خودت فکر کن که نیاو  قاتل است (تنها شدن ،ییتنها) درُّفَتَد. شویم

 تیو از معروف تبع میمحبت کن م،یعاشق شو دی. بامیاصالح را از خودمان شروع کن دیبا مات. اس

. میکن تینفسمان را ترب دی. بامیکن یو آن را در راه خدا قربان میکن دایخودمان را پت ب دی. بامیکن

 د.کن تیو تبعازمان باشد و از در رکاب امام تواندیم یآدم نیچن
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