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 م(هدازدو)جلسه  هدعای ندب تفسیری بر

 

 مقدمه

وَجَعَلْتَهُمُ الذَّرِیعََة إلَیْكَ وَالْوَسِیلََة إلَى »: میدیندبه رس یفراز از دعا نیبه ا شیپ یجلسه در

 یلإ»عبارت  یو حاال به شرح معنا میسخن گفت لهیو وس عهیرذ انیمورد فرق م در «رِضْوانِكَ

 یبهشت بدون رضوان اله»: دیفرمایم ییطباطبا عالمهم. یپردازیو ادامه بحث م «رضوانك

 (456، ص 9ترجمه تفسیر المیزان، ج )؛ «نه نعمت ،عذاب است

 ؛«هیرضوان اهلل عل» مییاست که بگو نیا یدعا در حق کس نیبهتر یعنی

 .اوردیبدست ه ب تواندیبنده م کیاست که  یزیچ نیرضا و رضوان خدا باالتر یعنی

فَهُوَ فِی » :دیفرمایم نیمیدر مورد اصحاب  مثالً ؛امر اشاره شده است نیقرآن بارها به ا اتیدر آ

 (7ه/ قارع) ؛«خشنودکننده خواهد بود یزندگ كیدر »؛ «عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ

 نیبه ا یاست که افراد نیمهم ا یهاست. نکت یتمندیرضا آنها در بهشت تماماً یزندگ یعنی

 یشههم یعنی ؛ددهیآنها را تکان نم زیچچیه نیز راضی هستند و ایکه در دن رسندیم گاهیجا

 زِیکه همه چ انددهی. آنها فهمکنندیرا خرج خدا م زیو همه چ نندیبیخدا م شگاهیخود را در پ

 ؛کنندیم لیتبد یرا به امور باق یفان یزهایچ نیند که هماکریاما چنان ز ؛است یرفتن ایدن نیا

 اما چگونه؟

 .شودیم یباق م،یرا که خرج خدا بکن یزیهر چ

امور  یقرآن بعض اتیبا آ مطابق د.کر یخود را ابد هفرزندان و نام و را ،قیطر نیاز هم نیحسامام

اخالص،  مان،ی. اشودیم یاز رضوان اله یامور موجب دور یو بعض یباعث کسب رضوان اله

 یمهربان ت،یتوکل، تقوا، عمل صالح، نماز، خش ،یاله یبه قضا تیبه خدا، رضا نانیاعتماد و اطم
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امور  نیخدا ا یبرا رتهجو  فارش کردن به نماز، زکات، انفاقصدق، س ،یمنان، تبرؤکردن با م

هوت، فسق، نفاق، کفر، کفران ش ،یاطلبیدن انت،یاست. در مقابل خ یو رضوان اله تیموجب رضا

 است. یاز رضوان اله تیتخلف از جهاد موجب محروم و نعمت
 

 هابزرگان امت

از  یاجمال یریمعصوم( تصو ندبه )امام یدعا یاهلل، راو اءیاول یهژیاز شرح هشت نعمت و بعد

 ؛شودیاز افراد برده نم یه نامچ. گردهدیرا نشان م یها و مقربان الهامت دگانیبزرگان و برگز

 خیافراد و شرح سرگذشت آنها نقاط عطف تار نیا یهاست. هم یمنظور چه کس میفهمیاما ما م

ز پادشاهان و ظالمان ا یاست و در آن شرح یاله اءیانب خیتار خ،یتار نی. اهستند مو مهبوده 

را  یپس بعض» ؛«سْکَنْتَهُ جَنَّتَكَفَبَعْضٌ أ»است:  جمله نیبخش ا نیفراز ا نیاولت. ذکر نشده اس

 لیاز جمله دال و وعده داده شده، نبوده است. یبهشت، بهشت اصل نیا «ی.داد یدر بهشت جا

به حضرت  طانیش نجایاما در ا ؛قرآن در بهشت دروغ وجود ندارد اتیاست که مطابق آ نیما ا

که در بهشت  دندیدیرا م دیآدم و حوا دروغ گفت. حضرت آدم و حوا طلوع و غروب خورش

 نکهیا در .شودیبهشت م نیاما وارد ا ؛از بهشت رانده شده است طانیشت. سیامکان آن ن یاصل

بوده  نیزم نیخوش آب و هوا در هم ییبهشت کجاست، بحث فراوان است. من معتقدم جا نیا

رْضِ قَالَ رَبُُّكَ لِلْمَلَائِکَةِ إنُِّی جَاعِلٌ فِی الْأ ذْإ وَ»ه: فرمود بقره یسوره 30ی در آیه خدا ت.اس

خواهم  یافهیخل نیکه پروردگارت فرشتگان را فرمود که من در زم یآر( وقت ادیو )به »؛ «خَلِیفَةً

 ت.اس نیمکان زم نیاز اول معلوم بود که ا یعنی ؛«...گماشت
 

 ی ممنوعهمیوه

 ذِهِ َتقْرَبَا هَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَُّةَ وَکُلَا مِنْهَا َرغَدًا َحیْثُ شِْئتُمَا وَلَا وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أ»فرماید: خدا می

و از  م! تو با همسرت در بهشت سکونت کنآد یا": میو گفت»؛ «الظَُّالِمِینَ مِنَ فَتَکُونَا الشَُّجَرَةَ

که از ستمگران  دیدرخت نشو نیا كی)اما( نزد د؛یگوارا بخور د،یخواهیجا م( آن از هری)نعمتها

 (35 /بقره)« "شد. دیخواه

 تا آدم وارد شدیم نیچن دیاما با ؛رودیکه آدم به سراغ آن درخت م دانستیاز اول م خدا
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 .میرسیجا نمچین مدرسه به هیبدون ا ما چون ؛بشود نیزم یهمدرس

 میکن دایپراکنده را پ امور  ح  یتسب جهان متکثر، نخ   نیدر ا دیاست که با نیامتحان ما ا

 م.یبه خدا برس زیو از همه چ

درخت  نیشدن به ا كیخداوند آنها را از نزد نکهیا»د: فرمودن هیآ نیا لیدر ذ یرکعسحسن امام

. خداوند دندیرسیمحمد و آل او م یهبه درج به آن یابیبه جهت آن بود که با دست فرمود ینه

که هرکس به اذن خدا از آن تناول  ستا یگردانده و آن درخت شانیدرجه را فقط مخصوص ا نیا

اذن خدا از  ریبه غ هرکسو  دشویالهام م به او موزشبه آ ازیبدون ن نیو آخر نیعلم اول ،کند

ستمکاران قرار  یهکرده و در زمر تیاز مرادش محروم گشته و خداوند را معص مند شودآن بهره

 (189، ص 11بحاراألنوار، ج )« د.ریگیم

 میمورد تکر، وارد بهشت کرد مالئك یرا با سجده حضرت آدمخدا  یوقت»فرمود:  زین رضاامام

پس خدا به آنچه در نفس  ؛"بهتر از من خلق کرده است یلقخدا خَ ایآ" :با خودش گفت ر دادقرا

پس آدم سرش را باال برد و به ساق عرش  ؛اوریآگاه بود و او را ندا داد سرت را باال ب ،او گذشت

طالب یاببنی، علاهلل، محمد رسول«اهللال اله اال » )که نوشته بود( دیرا د ینگاه کرد و مکتوب

 ؛ةشباب اهل الجن دیس نیو الحسن و الحس نیالنساء العالم ةدیه فاطمه ستو زوج نیمنؤرالمیام

خواهند آمد و از  ایتو به دن ییهاز ذر نهایا" :خداوند گفت "که هستند؟ نهایا" :پس آدم گفت

بهشت و جهنم  نهو  کردمینبودند، تو را خلق نم نهایو اگر ا آنچه خلق کردم بهترند یهتو و هم

 از که یپس حواست را جمع کن که مبادا به چشم حسد به آنها نگاه نکن؛ را نیو آسمان و زم

آنها را تمنا  گاهیآدم با نگاه حسادت به آنها نگاه کرد و جا ".(یشوی)از من دور م یرویکنارم م

شده بود  یاز آن نه که یدرخت خورد در حال یهویاز م نکهیا تا بر او مسلط شد. طانیکرد. و ش

حضرت فاطمه افتاد و بر آن حسد  گاهیبه جا )حوا( مسلط شد و چشمش زیبر حوا ن طانیو ش

ت خارج کرد و پس خدا آن دو را از بهش ؛همانگونه که آدم خورد ؛درخت خورد یهویکرد و از م

 (195 ص ،۲ج  ،و المعجزات الهداة بالنصوصباتإث) «د.از جوار خود دور کر

 تیوال» :دیفرمایم تیبحسادت حضرت آدم به اهل یمعصوم پس از شرح ماجرا گرید یثیحد در

 تیوال نیکه ا ییهابر همه عرضه شده و آن تیوال یعنی ؛حضرت آدم عرضه شد و او انکار کردبر 
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مورد لطف خدا قرار  ،رفتیرا پذ تیبرگشت و وال اما هرکس مجدداً ؛شدند هیتنب ،را انکار کردند

 یامبریو به پ رفتیرا پذ تیمانند حضرت آدم که پس از آن توبه کرد و وال درست. ردیگیم

و  139، ص 4طالب، ج مناقب آل ابی)« داد.حرف )اسم اعظم( را به او  7۲حرف از  ۲6و خدا  دیرس

138) 

 تیبمان نسبت به اهلخضوع زانیما به م یههمدر واقع 

 م.یشویمند مو از آن بهره کیدرخت نزدبه آن 

 در رسید. «بیتالمِنُّا اهل»بیت به مقام ه اذن خدا و با خشوع نسبت به اهلحضرت سلمان نیز ب

حسادت و  تیبو...( که به مقام اهل مانیسل و ونسیاست. هرکدام ) نیهم هم یاله اءیمورد انب

 حسادت کرد. تیببه مقام اهل مانیسل حضرت .اخذه قرار گرفتندؤو م هینظر کردند، مورد تنب

ذْ عُِرضَ عَلَیِْه بِالْعَشِیُِّ إوَُّابٌ؛ أ نَُّهُإ الَْعْبدُ نِعْمَوَهَْبنَا لِدَاُوودَ سُلَیْمَانَ  وَ»فرماید: خدا در قرآن می

رُدُُّوهَا عَلََیُّ ؛ بِالْحِجَابِ تَوَاَرتْحْبَبْتُ حُبَُّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبُِّی حَتَُّى نُِّی أفََقالَ إ؛ الصَُّافِنَاتُ الْجِیَادُ

ما »؛ «نَابَأ ثُمَُّ جَسَدًا کُرْسِیُِّهِلَْقیْنَا عَلَى َلقَدْ فَتَنَُّا سُلَیْمَانَ وَأوَعْنَاقِ؛ وَالْأ بِالسُُّوقِ مَسْحًا فَطَفِقَ

)و  کردیخدا بازگشت م یهمواره به سو رایز ؛یخوب یهچه بند م؛یدیرا به داوود بخش مانیسل

 اسبان چابك تندرو را بر او عرضه داشتند، ،را که عصرگاهان یهنگام اوریبه خاطر ب او بود( ادیبه 

از آنها در جهاد استفاده  خواهمیخاطر پروردگارم دوست دارم )و مه اسبان را ب نیمن ا"گفت: 

جالب بودند  یها به قدر)آن پنهان شدند. دگانشیتا از د کردیا نگاه مهاو همچنان به آن "(کنم

ها )و آن دیها کشآن یهاها و گردنو دست به ساق دیها را نزد من بازگردانآن گریکه گفت:( بار د

 (۲9-33 /ص)« را نوازش داد(.

 میرا آزمود مانیما سل» کند:پس از این حسد، خدا سلیمان را تنبیه میت؛ اس تیوال «ردوها» نیا

 (34 /ص)« سپس او به درگاه خداوند توبه کرد. م؛یافکند یو بر تخت او جسد

پروردگارا! مرا ببخش و » گفت: سپس ؛رفتیعرضه شد و آن را پذ سلیمانبه  مجدداً تیوال

 (35 /ص)« یابخشنده اریکه تو بس کس نباشدچیبه من عطا کن که بعد از من سزاوار ه یحکومت

روان  یبه آرام خواستیجا مکه به امرش هر میر فرمان او کردما هم باد را مسخُّ» :دیفرمایم خدا

 (36و  37 /ص)« از آنها را یهر بنُّا و غوُّاص میرا مسخُّر او کرد نیاطیو ش شدیم
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 .دیخواهد رس ،است حیکه از نسل ذب یابه شاخه میلک عظمُ اما

اسحاق را  انیهودی نیهم یاست. برا حیهمان ذب حیاصرار دارند که مس انیحیمس نیهم یبرا

آن  یتورات شد که برا گرید اتیآ ختنیباعث به هم ر فیتحر نیاما ا ؛کردند یمعرف یاله یِقربان

 گفتیم او بود که نیا رفتیرا نپذ یسیحضرت ع ،هودیکه  یلیاز دال یکی اصالً. ندارند یجواب

قبول  یعنیامر  نیا رشیپذ است نه اسحاق. حیذب لیو اسماع دیاکرده فیشما تورات را تحر

 میلك عظمُ دیکن دقتد. گران بو انیهودیبر  نیاست و ا لیاسماعیاز آن بن میلك عظمُ نکهیا

 میاما عظ ؛(ز؟یاست )بزرگتر از چه چ یو نسب ریدر مقابل صغ ری. عظمت شأن است. کبرینه کب

 ؛است ینسب ریو صغ ریتقابل کب .است ریدر مقابل صغ ریو کب ریدر مقابل حق میعظ د.دار تینأش

 یهمرتب نیو باالتر نیتریقو ،میعظ یاً. ثانشودینم ریوقت بر آن اطالق حقچیکه ه میبرخالف عظ

 محدودِ  یایمحدود در جغراف یلکمُ. داده شد ریلك کبمُ تیدر نها مانیاست. به سل ریکب

 ؛المقدستیب

 است یجهان تیباهل م یعظ ک لاما مُ

 د.موعود در خواهند آم نیبه د نیزم یهاامت عیجم ،اساس متن توراتو بر

 پورسخنرانی استاد رائفی

 (مهدازدودعای ندبه )جلسه  ضوع: تفسیری برمو

 تهران 1401 شهریور پور،سخنرانی استاد رائفی خالصه و چکیده
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