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 م(هفت)جلسه  هدعای ندب تفسیری بر

 

 مقدمه
مثاًل  یعنی ؛است یاند که ارتزاق آنها از عقل و فطرت و وحنیمنؤاز م یاشبکه ،تیوال یکهشب

صحابه  گریبا د شانیا سهی( عقل و فطرت و مقاریبدون غد ی)حت نیمنؤرالمیام تیاثبات وال یبرا

خود را از  دیاو نب دیبا والیت یهاست. اعضای شبک معروف و منکر ،شبکه نیقواعد ا است. یکاف

 تیباهلو عمل و از آنچه خدا  ،ندیفرمایم تیببه آنچه خدا و اهل یعنی ؛رندیگیقرآن و عترت م

افراد  یعنی ؛است تیحب و تبع ،شبکه نیکار اسازو .کنندیم زیپره ،اندکرده یو نه دنپسندینم

با  راهکه هم یمحبت ،کنندیم دایحب پمنین( )امیرالمؤ شبکه و سر گریکدیشبکه نسبت به  نیا

نسبت  اعضای این شبکه یاست. از طرف نیدروغ یمحبت ت،یمحبت بدون تبع است. اصالً تیتبع

نور و عدل  نیزشبکه  نیا یهثمرد. کننینم یرویبغض دارند و از آنها پ طانیش یهبه افراد شبک

 هُم  الل  »در جلسات گذشته در مورد:  .( استکندیخود عطا م اءیکه خدا به اول یو حکمت )علم

شد  یبر آنچه به آن جار شیتو را ستا ایخدا»؛ «ْولِیائِكَأ فِی قَضاؤُكَ بِهِ َجرى مَا عَلَى الْحَمْدُ لَكَ

 اءیاول نیکه بر ا یداستان پسو نکات مهم آن مفصل سخن گفتیم؛  «تئایاول یتو درباره یقضا

 ت.سیقصه چ نیا مینیبب دیشکر و تشکر است. حاال با نیعامل ا گذرد،یم
 

 پیمان والیت
چه از سر  ،هعرضه شد و هم یکه بر کل هست یمانیاست. پ تیوال مانیپ ،ت همسْلَروز اَ  مانیپ

)در  اکراه( را خودمان ای)اطاعت  هجیها نتدر مورد انسان. رفتندیاطاعت و چه اکراه آن را پذ

ذات آنها  رش،یپذ نیا یهمختار، نحو ریاما در مورد موجودات غ ؛مینیبیم( یزندگ یهنحو

 رشیپذ یهبراساس نحو ه یکدیگرمختار نسبت ب ریها و موجودات غمکان یِبرتر؛ یعنی شودیم

 تیوال نیانیز ( رهیها و غسنگ ها،یاست )خوراک دیما مف یبرا اتیاساس رواآنچه بر .آنهاست

 اسْتَخْلَْصتَهُمْ ال ذِینَ»...کنند: دعا، اولیاء را به ما معرفی می یهدر ادامد. انرفتهیرا با اطاعت پذ

 یبراپس  ؛است ازینیب خدا «ی...دیبرگز نتیخود و د یکه تنها براآنان »؛ «...كَ وَدِینِكَلِنَفْسِ
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و مقصد آنها خداست.  أآنها خداست. مبنا و مبد و غم  هم  یههم یعنی ؛یکرد ازینیخودت ب

به خاطر خدا دوستى کن به »؛ «...و عادِ فی الل ه والِ فی الل ه »... فرمود: دیتوح فیدر تعر امبریپ

 (169، ص 105)بحاراألنوار، ج  «خاطر خدا دشمنى ورز

 .ستاخالص آنها نیبه صورت خاص هم تیباهلل و اهلاءیاول یهرتب لیدل اصالً
 

 کتاب و معلم در کنار هم
 است. تیبا صفت رحمان نشیها را دوست داشته و عشق او به انسان باعث آفرانسان یههم خدا

. خدا روح ما را متوجه جسممان کرد. حاال کندیم یعشق انسان به خدا تجلنیز  هیمیبا صفت رح

 .میاهلل به اصل خودمان برگرداءیاز اول یرویپ با عقل و فطرت و دیما با

 ت.هر زمان اس امامِهمان که  میدار ازین مبه خدا ما به معل دنیرس یبرا

 دارد: یژگیامام چند و نیا

 ؛دهدیهم آدرس م 

 ؛بردیهم ما را )تا آدرس( م 

 ت.و از همه مهمتر خودش آدرس اس 

هم  نیحسامام نیهم یبرا. رساندیم و به خودش دبریم او تو ر دهدیامام آدرس م یعنی

مقصد همان  یعنی ؛نجات( ی)کشت «هالنجاهسفین»( است و هم تی)چراغ هدا «یالهدمصباح»

و فرمول به خدا  نیبدون د میتوانینم ماپس  ی؛امام بشو هیتو قرار است شب همراه توست. اصالً

و  میخلِص دارمُ كیمخلص. ما  یسراغ معن میبرو حاالم. و هم معل میدار ازیهم کتاب ن میبرس

 م،یخالص بشو یاست که وقت نیاخالص ا دیاز فوا یکی خالص شده. یعنیمُخلَص. مخلَص  كی

( حفظ وسفی یهاخالص )در سور گرید یهدیفا. شودیم یجار انمانبحکمت از قلبمان به ز

بر دل  یراه چیص تسلط دارد و همخلَ ریهم تنها بر بندگان غ طانیهاست. شانسان از لغزش

به "گفت: »؛ «لَ ا ِعبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ إ؛ جْمَعِینَلَأغْوَِینَ ُهمْ أقَالَ فَبِعِزَ تِكَ »: ندارد نیصمخلَ

-83 /ص) «"هاآن انیاز م مگر بندگان خالص تو ؛آنان را گمراه خواهم کرد هعز تت سوگند، هم

82) 
 

 ؟بیتاهلچرا 
ها فقط انسان یههم نیخود خالص کرده است. حاال چرا خدا از ب تیمأمور یرا برا تیبهلا خدا

 د:امر دو نکته دار نیرا خالص کرده است؟ ا تیباهل



 
3 

 ًمیدهیسالم م شانیبه ا نطوریحضرت زهرا ا ارتیشده است. در ز هاز آنها آزمون گرفت اوال :

بر تو اى آزموده شده،  سالم»؛ «...مُمْتَحَنَةُ امْتَحََنكِ الل هُ ال ذِی خَلَقَكِ قَبْلَ أنْ یَخْلُقَكِ یا»

خدا هستند  یهژیموران وأاهلل ماءیاول «ایدر دن دنتیاز آفر شیپ دیکه تو را آفر آزمودت آن

بر  شودینم که است یمهم تیمورأمردم، م تیهدا تیمورأبر عهده دارند. م ی بزرگو رسالت

هم در مورد آن دچار شك  یکه فرشتگان اله ینیمورأگذاشت. آن هم م یهرکس یهعهد

وَعَلَ مَ آدَمَ الْأسْمَاءَ کُلَ هَا ثُمَ  عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِکَةِ فَقَالَ »خدا فرمود:  نیهم یهستند. برا

به آدم آموخت. بعد آنها را  یسپس اسماء را همگ»؛ «أنْبُِئونِی بِأسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إنْ کُْنتُمْ صَادِقِینَ

 «"دیرا به من خبر ده نهایا یاسام د،ییگویاگر راست م"به فرشتگان عرضه داشت و فرمود: 
 (31)بقره/ 

ه خدا ب پس؛ شدند و سجده کردند میکه حضرت آدم اسم پنج تن را برد، همه تسل نیهم

را انجام بدهد. خدا  تیمورأم نیا دیبا یکه چه کس داندیلم خود موسعت عِ یهواسط

را درست  تیمورأم این توانندیم نیمعصوم 1۴ها فقط انسان یههم نیکه در ب دانستیم

. خدا دیایب رونیبلند ب از امتحانات عاشورا سر توانستیم نیحسانجام دهند. فقط امام

 عاشورا د.هم نبو یاله اءیگرفته است که در طاقت انب تیباز اهل یارامتحانات فراوان و دشو

ده بود و نتوانسته بود انجام که هرچه وعده دابود. هر ءایانبتمام  یهاوعده یِملکوت صورتِ

 م،یرشد کن تیوال یهکه در شبک یااندازه همان ما هم به به. در عاشورا انجام شد دهد

البته در  ؛شودیم ترنیهم سنگ هاتیمورأم م،یرشد کن شتریو هرچه ب ددهنیم تیمورأم

 هم بزرگتر است. یافراد نیچن هیتنب ،صورت لغزش

 در عمل )در  تیباهل م،یاز خلقت هم که بگذر شیپ از امتحاناتِ اصالًدوم اینکه  یهنکت

 ؛( اخالص خود را نشان دادندایامتحانات دن

 ؛ندیآیمکه از پس آن بر سپاردیم یخدا امتحانات خود را به کسان پس

 ت.اهلل اساهلل و اذننیع و اهللدیکه  یکس
 

 دلیل امتحانات الهی
اما  ؛واقف است نیمنؤرالمیام یخود ماست. خدا به برتر یاما امتحانات برا ؛لم استالعِواسع خدا

 د.با او ثابت شو یخالفت و برابر انیاو به مدع یتا اخالص و برتر ردیگیاز او هم امتحان م
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 ویژگی نعمات بهشت
إذِ اخْتَرْتَ لَهُمْ جَزِیلَ مَا عِنَْدكَ مِنَ الن عِیمِ الْمُقِیِم ال ذِی لَازَوالَ لَهُ » فرماید:دعا میدر فراز بعدی 

؛ «وَزِبْرِِجها... وَزُخْرُفِهاالد نِی ةِ  الدُّنْیَا ذِهِ فِی دَرَجاتِ ه وَلَا اضْمِحْاللَ، بَعْدَ أنْ شَرَطْتَ عَلَْیهِمُ الزُّهْدَ

و  یکه تباه یکه نزد توست، نعمت ییپابرجا نعمتِ یفراوان ،یکرد اریاخت شانیا یآنگاه که برا»

را با آنان  ورشیو ز هیفروما یایدن نیا یهابودن نسبت به رتبه لیمیپس از آنکه ب د؛ندار ینابود

های بهشت های نعمتاز جمله ویژگی .یمخدا باش شیپ مااست که  نیاصل نعمت ا «ی...شرط کرد

ت. تازه و نو اس شهیو هم شودیزوال ندارد و دچار استهالك نم و است یمئدااین است که 

های دنیا اینطور نیستند. اوالً موقت و زود گذرند )مانند عمر انسان و جوانی( و در ثانی کم نعمت

مورد نعمات بهشتی  خدا در قرآن در شوند.روند یا کهنه و مستهلك میشوند و از بین میمی

کس چیپس ه»؛ «عْیٍُن جَزَاءً ِبمَا کَانُوا یَعْمَلُونَأ خْفَِی لَهُمْ مِنْ قُرَ ةِفَلَا تَعْلَمُ نَفٌْس مَا أ»فرماید: می

 دهیو( د )دل بخشیکه روشن تینهایب یهاتچه نعمت و لذ شانیکوکاریکه به پاداش ن داندینم

 (17 /هسجد)« شده است. رهیذخ شانیبرا بیاست در عالم غ

ها را مادرزاد رنگ ینایفرد ناب یبرا میاست که بخواه نی. مثل امیها ندارنعمت نیاز ا یفهم ما

 یفقط برا نیز هاوهیها و ممانند وصف باغ یذکر شده از نعمات اخرو یها. مثالمیبده حیتوض

و عند اهلل  ستین نهایا ،نعمتا اصل ل إ ها شود ونعمت نیمتوجه ا یاست که ذهن ما تا حدود نیا

 مُؤْمِنٌ وَهُوَ نْثَىاُ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَکَرٍ أوْ مَنْ»فرماید: می نحل یهسور 97 یهیآخدا در ت. اس

انجام  یاستهیکس کار شاهر»؛ «یَعْمَلُونَ کَانُوا مَا حْسَنِِبأ جَْرهُمْأ وَلَنَجِْزیَنَ هُمْحَیَاةً طَِی بَةً  فَلَنُحْیَِینَ هُ

و پاداش  میداریپاك زنده م یاتیکه مؤمن است، او را به ح یدر حال زن ایدهد، خواه مرد باشد 

از  بخش است.دیام یلیخ هیآ نیا «داد. میخواه دادند،یکه انجام م یاعمال نیآنها را به بهتر

 :شوددو برداشت می «یَعْمَلُونَ کَانُوا مَا حْسَنِبِأ»عبارت 

  من در عمر خود ؤهر ممثالً  شود؛مالك سنجش او می ،فرد بهترین عملِاول این است که

خدا از سر محبت و  د،یریفرد را در نظر بگ نینماز ا نیحاال بهتر خواند،یم یاریبس ینمازها

 .است نیمال همعا یه. در مورد همرساندینماز م نینمازها را به ا یهرحمت خود هم

 دهدیشکل ممکن پاسخ م نیمال ما به بهترعاست که خدا به ا نیا گرید برداشت. 

وَلَا تَدْعُ مَعَ » فرماید:کند و مینیز به فناپذیری نعمات اشاره می قصص یسوره 88 یهیآخدا در 

را با  یگریمعبود د»؛ «تُرْجَُعونَ َلیْهِوَإ الُْحکْمُ لَهُ وَجْهَهُ  لَ اإ هَالِكٌ شَیْءٍ کُُل   هُوَ  لَ اإ لَهَ إ لَا آخَرَ هًالَاللَ هِ إ

 تیحاکم شود؛یم یجز ذات )پاك( او فان زیچ همه ست؛یجز او ن یمعبود چیکه ه خدا مخوان
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نا أ» :فرمودند در حدیثی نیمنؤرالمیام «.دیشویاو بازگردانده م یسوه و همه ب تنها از آن اوست

 ؛هستم وا هُل إله إال  یمن معنا یعنی ؛«وا هُ ل إله إال 

 .شودیم فیمن تعر تیدر وال یعنی توحید

زمان ت. در یکی از زیارات اماماس 110برابر و  یعبارت با ابجد اسم عل نیکه ابجد ا استجنیا جالب

 یسالم بر تو ا» ؛«...هْلِكُیَلَا  یوَجَْه الل ِه ال ذِ ایَ كَ یْس لَامُ عَلَال»دهیم: طور به ایشان سالم میاین

 ُهوَ  لَ اإ هَلَلَا إ »... :دیفرمایم امبریمزمل به پ یسوره 9 ییهدر آ خدا «.شودیوجه خدا که نابود نم

 یمعن دییایبحاال  «.خود انتخاب کن لیاو را نگاهبان و وک ست،یجز او ن یمعبود»؛ «وَکِیلًا فَاتَ خِذْهُ

 یهمه برا انیرا در م هُوَ( لَ اإ هَلَلَا إی )عل پس ...»: میبخوان منانؤرمیام ثیرا با توجه به حد آیه نیا

 اتیاز وجوه معجزه بودن قرآن است و امکان ندارد ما بدون روا یکی نیا« یر.بگ لیخودت وک

 .میبرس میمفاه نیبه ا تیباهل
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