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 م(پنج)جلسه  هدعای ندب تفسیری بر

 

 مقدمه
ی کنندهکنیم که او رب و تربیتقبل گفته شد که ما خدا را به صورت ویژه شکر می یدر جلسه

رکز توجهی مشرکانه نیست و م االربابِی داریم که همانند اعتقاد به ربّو اعتقاد به ربّ اصلی است

منشأ اثر نیست مگر به اذن او و این دیدگاه ما در  کس دیگریجز خداوند وجود ندارد و هیچ

؛ اما دیگر توانایی همانند نظر یهودیان که معتقدند خداوند انسان را آفریده ،رابطه با خداوند

های گفته اساس دیدگاهی خود با خداوند را برباشد؛ پس ما باید رابطهاو را ندارد، نمی یاداره

 د عبادت و دیانت نشویم.شده، اصالح کنیم تا مشرکانه وار
 

 دعای ندبه ی بررسیادامه
 «تَسْلِیما   وَ سَلَّمَ وَ آلِهِ نَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ سَیِّدِنا عَلَى هُوَصَلَّى اللّ»به عبارت  ی مباحث دعادر ادامه

حضرت محمد و آل او را به صورت سالمی ویژه مطرح  ،مارسیم که سالم خدا بر آقا و پیامبر می

 خواهیم پرداخت:« آل»و « نبی» یابتدا به توضیح دو کلمهو در  کندمی

 

 

 

 نبی 

 باشد:شود، دارای دو معنا مینبی که حضرت محمد در این عبارت با آن معرفی می یلمهک

 مکانی باال و مرتفع؛ .1

 آورد.شخصی که خبر می .2

مترین، ترین، صبورترین، عالِباید امین باشد، طبعا میشخص نبی که خبرآورنده از سوی خدا 

 توانند متضاد همدیگرها کامال  میو این ویژگی های برتر دیگر باشدترین و دارای ویژگیرحیم

 بررسی کلمات صلوات

 آل نبی
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 باشد.یعنی شخص نبی در اوج مهربانی بسیار قاطع نیز می باشند؛

 آل 

تری نسب ی وسیعآل دایره یاین است که کلمه عترت یآل که در این عبارت آمده با کلمه فرق

باشد و تن میشود عترتِ پیامبر به معنای پنجپس زمانی که گفته می ؛ی عترت داردبه کلمه

 معصوم خواهد بود. 14آل به معنای  شودزمانی که گفته می
 

 بیتبررسی فراز صلوات بر پیامبر و اهل
نَّ اللَّهَ إ»فرماید: نماید و مینیز در قرآن کریم مطرح میصلوات بر پیامبر را خود خداوند متعال 

 (56احزاب/ ) «اتَسْلِیم  َو سَلِّمُوا َعلَیْهِ صَُلّوا آمَنُوا الَّذِینَ یُّهَاأ یَامَلَائِکَتَهُ یُصَلُّوَن عََلى النَّبِیِّ  وَ

شود که خود خداوند این معنا فهمیده می ضارعی که در آیه به کار رفته استو با توجه به فعل م

خواهد که فرستند و در همین آیه خداوند از مؤمنین میمستمرا  بر پیامبر سالم می ،و مالئکه

یعنی شما نیز ایمان خود را باالتر برده و همراه  ،و همچنین این آیه ها نیز به این امر بپردازندآن

ای دیگر خداوند چنین در آیهبا خدا و مالئکه بر پیامبر سالم فرستاده و تسلیم او باشید. هم

 (7)حشر/  «مَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا مَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ وَ»فرماید: می

« .چه نهی کند واگذارید)و منع یا عطا کند( بگیرید و هر آنچه رسول حق دستور دهد»که یعنی 

اسالمی در زمان پیامبر اینگونه، یعنی تسلیم پیامبر نبود و در مقابل سخنان  یدر حالی که جامعه

 گرفت.هایی صورت میپیامبر مخالفت
 

 فواید صلوات
شود و دائما  بر علم ترفیع درجه و افزایش علم برای پیامبر می صلوات خدا باعث نزول رحمت و

گاه بیت تجلیباید گفت که اهلپیامبر افزوده خواهد شد. برای توضیح بیشتر این موضوع 

این آینه بخشی از  باشیم ای ایستادهچنانچه در مقابل آینه ،ن مثالاوعنبه  باشندخداوند می

توان گفت اگر آینه کوچک باشد و و می م تصویر را به نمایش خواهد گذاشتتصویر و یا تما

کدام  باشد که هرمثالی برای تمامی مخلوقات می ،به نوعی خشی از تصویر را به نمایش بگذاردب

دارای اثری از خداوند هستند و اگر آینه به صورت کامل و تمام قد باشد و تمام تصویر را نمایش 

شود، نور باشد. با این تفسیر که با هربار صلواتی که فرستاده میبیت میدهد، مثالی برای اهل

ای که باید نکته ر آینه نیز برای ما بیشتر خواهد شد.آن مکان بیشتر شده و طبعا  وضوح تصوی

 گیردصورت میبیت ای که برای پیامبر و اهلبه آن توجه داشت این است که با هر ترفیع درجه



 
3 

قابل برای ما سالم زیرا این بزرگواران هم در م باشد؛ای برای خود ما نیز میبه نوعی ترفیع درجه

فرستند به نوعی کسب رحمت صلواتی که بر پیامبر می یواسطهخواهند فرستاد و مؤمنین به 

 خواهد بود؛للعالمین هرحمفرستیم، پس پیامبری که ما برای او صلوات می ود؛کنند برای خمی

 ت در سراسر عالم شریک خواهیم بود.پس یعنی ما نیز در جاری شدن رحم
 

 ویژگی سالم در صلوات
باشد؛ یعنی دارای معنای از هر حیث و به صورت مطلق می سالمی هم که در این صلوات آمده

 بیتو خواست این سالمت برای پیامبر و اهل باشدروحی و یا حتی نسلی می جسمی و سالمتیِ

هایش، بازتابی به سمت خود ما خواهد داشت که زندگی ما را از تمامی ابعاد دارای با تمام ویژگی

نام خداست و یکی از مواردی است که باعث رانده شدن  ،همچنین این سالم سالمت خواهد کرد.

کنیم و سالمت که ما برای طرف مقابل خود آرزوی امنیت و سالمت مینو یعنی ای شودشیطان می

زیرا مهمترین معنای سالمت، سالمت روحی  ؛اهلل باشیم والیتِ ینیز یعنی اینکه داخل دایره

 باشد.می
 

 بررسی فراز بعد دعای ندبه
 «وْلِیائِکَ...أ فِی قَضاؤُكَ بِهِ جَرى مَا عَلَى الْحَمْدُ لَکَ هُمَّاللّ »دعای ندبه به عبارت  یادامهدر 

که برای اولیاء خودت قرار دادی  گوییم خداوندا برای توست شکر به دلیل تقدیریو می رسیممی

خودش متصل کرده است و باشد که خداوند ما را به اولیاء و باید بدانیم بزرگترین نعمت این می

 است آشنا نموده؛ خالصشان کرده ها که برای دینش و خودشما را با آن

 کر برای آن رسالت و مأموریتی استپس ما باید بدانیم که این حمد و ش

 اند.که اولیاء خدا انجام داده

خواهند در این این دعا، داستان رسالت و مأموریت اولیاء اهلل و کسانی دیگر است که می یقصه

 مأموریت شریک باشند.
 

 روش جدید مطرح کردن مسائل تاریخی
 کردن مسائل تاریخی است که کامال مطرح  یگر که در این دعا مشهود است، نحوهای دینکته

که جریان حکومت ی اینباشد؛ زیرا ما همیشه به واسطهنگاری دنیا میهای تاریخبرخالف شیوه

 در حالی که این دعا از ایمبوده است، تاریخ مستکبران را مطالعه کردهدر دستان مستکبران 
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 پردازد.یر تاریخیِ مثبت میاولیاءاهلل و با بیانی ایجابی به بیان تاریخ و این سِ یزاویه
 

 ضا و قدر در این دعاقانواع 
کند و باید دانست که قضا و قدر به دو قضا و قدر اشاره می یی عبارت دعا به مسئلهدر ادامه

 باشد:صورت می

 اشاره  «یُرید» ید که خداوند به این موارد با کلمههیچ مخلوقی در آن تأثیری ندار یاراده

 کند؛می

 یرد و خداوند به این موارد با کلمهگیموجودِ مختارِ دیگری نیز قرار می یدر طول آن، اراده 

 کند.اشاره می «شاء»

اده کرده است که امور را خواهد و اردر این بخش به مورد دوم اشاره دارد که خداوند اینگونه می

خواهد این رسالت الهی پس اصل اتفاق این است که این دعا می ی مؤمنین پیش ببرد؛با اراده

که خداوند بر دوش اولیاء خود قرار داده است را به ما توضیح بدهد و از میان مؤمنین کسانی را 

درگیر زرق و برق دنیا نشده که  کندبرای دخیل شدن در این رسالت و مأموریت انتخاب می

 باشند.

 پورسخنرانی استاد رائفی

 (مدعای ندبه )جلسه پنج ضوع: تفسیری برمو

 تهران 1401 پور، تیررائفیسخنرانی استاد  خالصه و چکیده
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