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 مقدمه

 

نده و مهربان و        نام خدای بخشننن به همه       با  که لطفش  یاری خدایی 

یا لطفی  شنننو مهرش همگانی و همی  ،موجودات گی اسنننت؛ دیگران 

ندارند و یا همیشننگی نیسننت، یا به همه ندارند، یا هدفشننان مهربانی  

 .بر اساس لطف و مهربانی است  او  ولی خداوند حتی آفریدنش .نیست 

 که قرآن می فرماید:چنان

 خَلَقَهُمْ لِکَوَلِذَ ج إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ

 [پروردگارت به آنان رحم كرده و به همين سبب آنان را آفريده است]مگر كسانى كه

 خدا شناسی در قرآن

  کتاب جامعی اسننت که حامل آثار فراوان علمی و عملی اسننت. ،قرآن

ست و جوی بهترین     سان را به ج در بخش معرفت و تبعیت جامعه، ان

 سخن و پیروی از آن تشویق می کند. 

سَنَهُ      سْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْ شِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَ   اللَّهُ دَاهُمُهَ الَّذِینَ ئِکَأُولَ جفَبَ

 (71و  71آیه سوره زمر ) الْأَلْبَابِ أُولُو هُمْ ئِکَوَأُولَ
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شننننوند و از بهترینش  آنان که سنننخن را م  .پس به بندگانم مژده ده

شان کرده      ،کنندپیروى م  ستند که خدا هدایت سان  ه قیناً  و ی ،اینان ک

 .خردمندند

عقیده و عمل و   »بهترین کالم؛ کالم بهترین گوینده ای اسنننت که در    

من احسن قوال ممن دعا اهلل و عمل صالحا و قال   »موحد باشد  « اخالق

یا گوینده به  ،و سنننخنی که به خدا دعوت نکند    .«اننّی من المسنننلمین

و رفتار و منطق او با دعوتش تطبیق نکند،     ،گفتار خود معتقد نباشننند   

سته پیرو    ست شای  نخیزد و از جان پاکبرزیرا کالمی که از جان  ؛ی نی

 مایه نگرفته باشد، در دل شنونده رسوخ نمی کند.

یا جامعه    به بهترین کالم اگر فرد  ن و احادیث( عمل کند و به       آقر)ای 

شده اقتدا نماید، به       صفات وی در زبان وحی بیان  سخنور که  بهترین 

 نایل می شود.سیر الی اهلل( )حیات طیبه، و هدایت خاص

ست    آقر سیاری پرداخته ا ضیع ب ضی   ،ن به موا ستند آبع و  یات احکام ه

سماء         شاره به ا بعضی آیات از سرگذشت پیامبران، و بعضی آیات نیز ا

 .و صفات خداوند دارند

که     تابی  ید ک ماء اهلل در قرآن )در پیش رو دار عه  ، (تجلی اسننن مجمو

 5391اسننت که در ماه مبارک رمضننان   های تفسننیر موضننوعی درس

  شد.می ارزگبرمتعدد صورت جلسات ه هجری ب
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تجلی اسماء و  )است ر قرآن دو صفات خداوند  اهلل موضوع ما اسماء   

فت اهلل  یعنی  (سنننیر الی اهلل در قرآن خدا        معر با  ما  باط  با  و ارت

در اهلل و موحد حقیقی( و به تجلی اسننماء  یتوحیدمعارف )شننناخت

باید خدا را شنننناخت تا با او         یراز ؛می پردازیم سنننوره حمد  وقرآن 

 .ارتباط بر قرار کرد

ابن مسعود می گوید هرکس بخواهد علوم اولین و آخرین را به دست   

   :که قرآن کریم می فرمایدچنان ؛در قرآن تأمل کند قرآن بخواند و ،آورد

ی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّقُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّی 

 (701سوره کهف آیه ) وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

 آب درياها ،بگو اگر درياها مركب باشدد اا كممات پروردگار  با آن نوشد ه شدود   

اما  می شددود و كممات پروردگار  اما  نمی شددود اگر ثه ممی همين درياها بر  

  .زوده گرددها افآن

پس کلمات خداوند تناهی     و چون خداوند وجودی نامتناهی اسنننت      

ارف و نیسننت که انسننان قادر باشنند به آسننانی به مع  چنین وندارند، 

 .حقایق و لطایف قرآن برسد

 خداوند می فرماید:

شِعًا  لَرَأَیْتَهُ جَبَلٍ عَلَ  الْقُرْآنَ ذَالَوْ أَنْزَلْنَا هَ صَدِّعًا  خَا شْیَةِ  مِنْ مُتَ  خَ

 (00ه سوره حشر آی) وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ جاللَّهِ
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قطعاً آن را از ارس خدا فروان و     ،كرديماگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى 

  زنيم اا بينديشندها را براى مرد  مىو اين ممی .ديدىاز هم پاشيده مى

 قاریان قرآندرجات 

 برای قاریان قرآن سه درجه است:

خوانم و که قاری توجه کند که من قرآن می ستا ترین حدّ اینن کم 5

سخنانم گوش می دهد. الزمه این  شنود، او مرا می خدایم می بیند و به 

مرحله از تالوت قرآن عرض ادب، و دعا و تضننرع به پیشننگاه خدای 

 قادر متعال است.

که قاری با چشننم دل مشنناهده کند که  سننتا حد متوسننط آن این -2

به او می       عالی  بارک و ت یات       خدای ت نا طاف بیکران و ع با ال نگرد، 

پایانش او را مورد توجه قرار می دهد، با او سنننخن می گوید و با         بی

فضل و کرم و احسانش با او رفتار می کند. الزمه این مرحله از تالوت 

هم فو تسننلیم در برابر او، و اسننتماع کالم حق، و  و تعظیم ءقرآن، حیا

 ست.ا نآمعارف عالیه 

قاری قرآن این     -9 گام     ا واالترین مرحله از درجات  به هن که  سنننت 

شاهده     صفات واالی خدای متعال را م تالوت قرآن از الفاظ دُربار آن، 

ئت خو     به خود و قرا ند، و  به نعمت     یشک های  توجهی نکند و حتی 

های دنیوی توجه نکند، بلکه همه توجه و اهتمام        نعمت عنوان ه الهی ب 

سخنان پر    خود را صرف تدبّر در عظمت خالق متعال و نازل کننده آن 
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شاهده انوار الهی و کسب فیض از فیوضات بیکران      ارج نموده، غرق م

از آن خبر  ع()حق تعالی شود و این درجه مقربین است که امام صادق   

  داده می فرماید:

 تجلیَّ اهلل لخلقه فی کالمه و لکنهم ال یبصرونلقد 

را  خداوند در سددانانخ خود را بر بندگانخ م یمی سدداخ ه اسددت ومی مرد  آن 

 .درک نمی كنند

نامة رب    ،که قرآن اسنننت  اولین چیزی که باید به آن توجه کرد این      

ست، نام  ای از رب همة موجودات از خداوند متعال، نامه ایهالعالمین ا

ترین ملک  که بزرگ  امین لی وسنننیلة حضنننرت جبرائ هوجود، ب  عوالم

( که انسان کامل است به   ص)واسطة حضرت رسول   ه مقرب است، و ب 

 است. ما رسیده

 قرآن یدوجوابعاد 

اما خود انسننان آیا همین جسننم اسننت؟ و یا ی دارد. متعدد ابعادقرآن  

که   ؛دارای ابعاد دیگری، مانند روح و روان و عقل و قلب می باشننند       

ند، و زبان می      ندن قرآن، چشنننم می بی ند  هنگام خوا گوش می و خوا

از  ؛مها حواس ظاهری هسنننتند ولی ما ابعاد دیگری داری این ؟شننننود

نعمت بزرگی اسنننت که خداوند به بشنننر عطا         ،این بُعد  .جمله عقل  

 .فرموده است

پس دانسننتن زبان عربی و یا معانی کلمات، فقط مربوط به ظاهر قرآن 

عمق قرآن را که تا هفتاد  .حتی تفسننیر نیز ظاهر قرآن اسننتاسننت. و 
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صومین که    را  آن معارف عمیقو بطن بیان کرده اند،  ضرات مع فقط ح

آنانی که دارای « ال یمسننه اال المطهرون» .دندان میهسننتند اولی االمر 

، و علم لدنی دارند، اندطهارت باطنی و صننفای درون و حاالتی معنوی

توانند حقایق قرآن را بفهمند ولی بقیه مردم     میو که مطهّرند    کسنننانی

 !ن طهارت را درک کنندآتوانند معنی حتی نمی

ودی توان تا حدبا کسب معارف، و تزکیه نفس و صفای درون می   البته

سید. به  ستی ب ه به معارف قرآن ر سرار  هرحال عالم ه قدری عظمت و ا

به این اسرار نخواهیم  باشددارد که اگر توجه ما فقط به امور مادی دنیا 

  .رسید

و فهم معانی قرآن  ،حضور قلب و تدبر در آیات  ،از جمله آداب قرائت

اسنننت و از الفاظ و کلمات آیات که جسنننم قرآنند، باید به معانی و           

    .ند، توجه کردهست نآحقیقت کلمات و آیات که روح 

 بهره برداری از قرآن 

که باید از انوار قرآن بهره مند   استمرتبه سه و  بُعد نسان سهبعاد وجود اا

 :شوند

باید با تالوت که چشننم و گوش و زبان  جوارح()اعضننای ظاهری -5

 ند.تأثیر پذیرقرآن 

 است.گرفتن عبرت و برای عقل نن ادراک کلیات ن2

  قلب ن جهت خشوع و ایمانن 9 
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نابراین و هر یک از این مراتب باید از قرآن بهره ببرند        ه هر کس ب  ؛ ب

شود، نه فقط     سعه وجودی خود از قرآن بهره مند می  اندازه ظرفیت و 

اد وجودی انسنننان باید از قرآن   چشنننم و گوش و زبان، بلکه همه ابع    

 شوند. مستفیض 

صد ما از این درس  صفات     ق سماء و  ست که با قرآن و خدا و ا ها این ا

  .تر آشنا شویماو بیش

  . است« اهلل در قرآنتجلی اسماء»های ما موضوع درس

ن ترین ایازمهم کهقرآن شامل مواضیع بسیاری است     دانیم که و می

ه باسننت، « مبدأ و معاد و سننیر بین مبدأ و معاد»مسننأله  ،مواضننیع

 .وسیله وحی، و سالک این راه انسان است

ت عرفو م ،بنابراین: انسنان با اسنتفاده از وحی به شنناخت مبدأ و معاد   

زیرا انسننان سننالک، با معرفت به  ؛شننودنائل میتوحید و صننفات اهلل 

 پردازد.به سیر الی اهلل می ،اسماء اهلل و تخلق به اخالق اهلل

سماء   وارم که با معرفت بهامید صفات ال ا سماء اهلل در   یهو  و تجلی ا

دای تری به خبه تقرب بیش ،این کتاب آسننمانی با انس و ،قرآن کریم

  نائل شویم.متعال 

یدوارم این اثر  یت           ام هل ب یت ا نا عال و ع ند مت خداو ع(  )مورد قبول 

م ای برایو توشه .عج( قرار گیرد)بن الحسنتخصوص امام عصر حجب

  .واقع شود «یوم ال ینفع مال و ال بنون»در
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سادات و   ست ا اینتنها افتخارم در زندگی   به اهل منسوب که از ذریه 

  س()و به شننفاعت مادرم حضننرت زهرا  ها هسننتمو خادمه آن ،بیت

و نیز امیدوارم که مورد اسنننتفاده عموم خواهران و برادران     .امیدوارم 

 ایمانی قرار گیرد

 .دعا دارم. والحمدهلل رب العالمیناز همه شما التماس  

 
 طاهره سادات زرگرمرادی                                

 5391شوال 52                                 
 1/5933/ 1مطابق با                                

                                22  /7 /2151



 

 

 
 

 

 جلسه اول 

 معارف قرآنراه رسیدن به             

   

سم       ستی آفرین؛ خدایی که با ا ستی بخش و ه  «رحمن»به نام خداوند ه

 ها را به کمال سوق داد. آن« رحیم»موجودات را هستی بخشید و با اسم 

 ای خالق ذوالجالل و رحمن رحیم 

 منطان رجینرّ شیننما ز شندورم ب                                      

 از چشمه فیض خویش سیرابم کن 

 م و توئی خداوند کریمامن عاصی                                     

ع( باب )علی ؛«انا مدینه العلم و علی بابها» :ص( فرمود)حضننرت رسننول

آن شنننهر علم و معارف قرآن و دین، و معرفت برای  ) مدینه علم اسنننت

سیدن به حقایق(  سیدن به معارف قرآن و     .ر ضرت می فرماید: برای ر ح

قدام  احقیقت الهی باید به وسیله ائمه معصومین که ثقل دوم قرآن هستند    

ص( باهم هسنننتند و از هم جدا نمی    )زیرا قرآن و عترت رسنننول کنی؛

 ها را از هم جدا بدانیم به حقیقت نخواهیم رسید.نآشوند، چون اگر 

س   )امام علی ضرت ر صوم، و ولی    )ولع( بعد از ح سان کامل و مع ص( ان

  :دفرمایاهلل است، که عارف علوم اولین و آخرین می باشد و اوست که می
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 ،خواهماگر ب)«لو شننئت قوقرت سننبعین بعیرا من تفسننیر فاتحة الکتاب »

 (هفتاد بار شتر در تفسیر سورۀ فاتحه الکتاب می نویسم

ما روزی حداقل ده بار سننوره فاتحه را در  ؟مگر فاتحه الکتاب چیسننت 

ماز تکرار می  چ  ن ما  قت می ه کنیم. ا قت سنننوره حمد     و به حقی خواهیم 

ندازۀ  خداوند به ا ،که بفهمد! اگر کسی قرآن را بخواند به قصد این؟برسیم 

ص( و )ی اصحاب رسول اش به او عنایت خواهد کرد. و حتسعه وجودی 

ستند  آع(، )امام علی سند افراد کمی  نانی که توان به حقیقت معارف الهی بر

سطح نبوده بودند و نیز همه آن سل  ؛اندها در یک  مان با اباذر در یک مثال 

 سطح نبودند.

 مراتب وجود 

یدگاه  از  ظام طب   ،قرآن کریم د عت همه موجودات در ن حل و  ی ، دارای مرا

 مراتبی از وجود هستند و به تعبیر مرحوم میرفندرسکی:

 اختران نغز و خوش زیباستی  چرخ با این 

 چه در باالستی صورتی در زیر دارد آن

  ،دارای وجود مثالی در عالم برزخ و یک موجود عقلی    ،هر موجود طبیعی

ست. هر   موجود طبیعی، این در عالم عقل و یک وجود الهی در عالم اله ا

یعنی موجود طبیعی اول   .ه، تا به عالم طبیعت رسننیدهدعوالم را سننیر نمو

ز آن عالم به عالم مثال      او  ،عالم عقل تنزل کرد  به  آن و از در عالم اله بود   
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که از این سننیر، به سننیر نزولی    .به عالم طبیعت آمدو از عالم مثال  ،آمد

 تعبیر می شود.

به عالم مثال می رود و از     ،همین طور این موجود طبیعی از عالم طبیعت  

  .به عالم اله صعود می کند ،و از عالم عقلم عقل به عال ،عالم مثال

ید:  دوری، قرآن کریم می ت که در مورد این حرک   یْهِ      » فرما نَّا إِلَ لَّهِ وَإِ نَّا لِ إِ

 5«رَاجِعُونَ

 البالغه می فرماید:ع( در نهج)موال امیرالمؤمنین

 2أ و إلیها ینقلبمنها بد 

 .رودجا میاز همان جا آمد و به آن

 در مورد دیگر قرآن کریم می فرماید: 

 9وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ 

ست مگر آن  ست كه خزانهو هيچ ثيزى ني ن و آن را جز به اندازه معيّ ،هايخ نزد ما

 .كنيمنازل نمى

ست.   داردوجود یعنی هر پدیده مادی که در عالم  ، خزائنش در پیش خدا

دارای باطنی اسنننت که از این    ،عالوه بر ظاهر و ملک  هر موجود مادی  

                                                           
  751سوره بقره آیه  7
 . 751نهج البالغه ، خطبه  0
  07سوره حجر آیه  3
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شود.    با سرّ تعبیر می  سبت به  طن به ملکوت یا  و هر عالم عالی و باال، ن

 سرّ است. ،ینیعالم پا

بنابراین همه موجودات عالم دارای ملکوت و سرّ هستند و ملکوت اشیاء     

  :عبارت است از

 ء به خداوند و قیام اشیاء به خدا. قرآن کریم می فرماید:  انتساب اشیا

 3فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

]از هر عيب و نقصددى[ منز ه اسددت خدايى كه مام يّت و فرمانروايى همه ثيز به           

 .گردانندو شما را به سوى او بازمى ،دست اوست

زمام تمام امور به دسنننت خدا و قیام موجودات به خداوند اسنننت و بر          

ساس  ست    ،همین ا سرّ و ظاهری ا قرآن  ،عبارت دیگر هب .قرآن نیز دارای 

باطنی.      ؛دارای ملک و ملکوتی اسنننت  و  یعنی یک ظاهری دارد و یک 

نیاز به طهارت ظاهری است   ،طور که برای دست زدن به ظاهر قرآن همان

ند ظاهر قرآن را لمس کند     و انسنننان غیر  باطنی   قر ،طاهر نمی توا آن را 

باشد و اگر طاهر   داشته  باید طهارت باطنی  آنبرای درک انسان  است که  

 یابد.نباشد نمی تواند به ملکوت و باطن و سرّ قرآن دست 

 1 الْمُطَهَّرُونَلَا یَمَسُّهُ إِلَّا  ﴾72﴿ فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ ﴾77﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ

                                                           
  11سوره یس آیه  1
  10تا  11سوره واقعه آیات  5
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]كه[ در ك ابى مصددون از هر « 77»؛قرآنى اسددت ارجمند و باارز  ،يقينا اين قرآن

جز پاک شدددگان] ]از « 77[ » .گونه احريف و اغيير ]به نا  موح محفوظ جاى دارد

 .هر نوع آمودگى[ به ]حقايق و اسرار و مطايف[ آن دس رسى ندارند

ست  شده( قرار دارد  )در کتابی مکنون ،قرآنی که ظاهرش پیش ما پیچیده 

 .  استملکوتی دارای و 

هارت دل    هارت مورد نظر برای مسّ قرآن کریم، ط هارت سنننرّ و   ،ط ط

ست و تا   سان درون خویش را از آلودگی های فکری و  طهارت باطن ا ان

  یعنی ملکوت قرآن ارتباط  ،پاک نکند، نمی تواند با کتاب مکنون     اخالقی 

ولی  ،ممکن است کسی به مکتب نرفته و درس نخوانده باشد    .برقرار کند

ست می تواند به ح  ست یابد   قچون دارای روح و جان پاک ا یقت قرآن د

 و حقیقت قرآن را دارا شود.

در قیامت به درجات آیات      ان ت انسنننجا در :ی می فرمایند  نیات فراوا ارو

ند:       دیعنی  .اسنننت نه قرآم کری به انسنننان می گوی مت  یا  اقرأ و» ر ق

ست      ،خواندن قرآن در قیامت( بخوان و باال برو)«أرقی سانی ا خواندن نف

ممکن اسننت کسننی در دنیا حافظ کل قرآن  .طبیعینه خواندن جسننمانی 

  ،لذا در اولین زلزله مرگ ،اما به حقیقت قرآن دسننت نیافته باشنند ،باشنند

ست می   چه را که از قرآن میآن ست از د زیرا باطن و عمق قرآن  ؛دهددان

 1 .ان او نفوذ نکرده استدر ج

                                                           
 . 10تا  11نردبان عروج ص  1
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 ابعاد وجودی انسان 

  «و خفی و اخفی طبع و نفس و قلب و سرّ »ابعاد وجودی انسان را   ءعرفا

باید نماز و  بنابراین .ندوجود انسننان ها مراتب واطوارمی دانند و همة این

 .تأثیر فقط ظاهری نباشدو آن  گذارند قرآن بر همه ابعاد وجودی ما تأثیر

جسم و  ،ن مرتبه استفاده ظاهری از قرآنجسم و جوارح: اولی مرحله اول،

بهره برداری زبان از  و می باشنند (همان چشننم و زبان و گوش )جوارح

   .ادای حروف است با تأنی قرآن به

له دوم  قل  ،مرح ید از قرآن بهره ببرد     :ع با قل نیز  قل، ادراک    .ع بهره ع

از روخوانی قرآن، جسم رآن، و عبرت از آیه ها می باشد. مطالب کلی از ق

اما عقل باید ادراک کلیات کند، و به آن ه، و جوارج انسننان اسننتفاده کرد 

 گذارد.اثر  همعقل ما  درانوار قرآن الیه دوم نیز برسد، و 

سوم  صیت قرآن که نزول قرآن هم بیش   :قلب ،مرحله  رای  تر ببرترین خا

ست   شد، که پس از ادراک کلیات « تأثیر قلب»همین ا سط عق  می با   ،لتو

با خبر شننود. البته ادراک معانی   هاز این آیات شننریفقلب و دل آدمی نیز 

 همآسننان نیسننت و علومی را پیش نیاز دارد که انسننان باید آن علوم را  

 فراگیرد.  

سرّی و ملکو »و چون  ست؛ قرآن را باطنی،  سیدن به ملکوت    تی ا برای ر

شود   ،قرآن ست که قاری ملکوتی   ی ازهرگز حظّ ،مُلکیزیرا قاری  ؛الزم ا

سنننخیت   ،و مُدرَکبین عاقل و معقول، و بین مُدرِک  ملکوت قرآن ندارد.

یعنی هرگز حس نمی تواند متخیل را ادراک کند. یا هرگز خیال        .اسنننت
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ند   ند معقول را درک ک ند و      ؛نمی توا یل را ادراک می ک یال، متخ زیرا خ

سانی که مُلکی   .معقول را ،محسوس را و عقل  ،حس ست ان هرگز نمی  ،ا

 7.«تواند مَلکوت و باطن پدیده ای را ببیند و ادراک کند

صه این  سان وقتی قرآن را ب خال ست می گیرد ه که ان   امهفکر کند ن ، بایدد

صی از طرف پروردگار عالمیان، از محبوب ابدی و ازلی، علیم      ای صو خ

سننوی بنده ضننعیف و مسننکین و ه و حکیم الذی له االسننماء الحسنننی ب

 رسیده است.، مستکینی که خواننده این نامه می باشد

شد     بنابراین سعة وجودی باالتر با سان از لحاظ روحی و    ،هر اندازه که ان

تر  شبی شاسنننتفاده او از قرآن، و تأثیر نورانیت آن بر حیات دنیا و آخرت     

 می شود.

ی  اهمیت خاص بیان شده،  از قرآن در آیات بسیاری  ه به اسماء اهلل که  توج

کننند و گوینند و خود را معرفی میخننداوننند از خودش می زیرا ارد؛د

اله و معبود  ی که این قرآن را فرسنننتاده، او   یخدا  !فرماید: ای انسنننان  می

بشننناسننی، یعنی خدا را آن طور که قرآن باید گونه را اینشننماسننت و او 

اسننتفادۀ اعضننای   ن و آروخوانی قرمعرفی کرده باید شننناخت، اگر فقط 

انسننان از بهره  باشنند، درک معانی نوبد (و زبان و گوشچشننم )ظاهری

   .کم استئت قرآن اقر

                                                           
 .10و  17همان،  ص  1
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 مواضیع قرآن 

یکی از مسننائل مهمی که قرآن بدان پرداخته اسننت و باید انسننان به آن   

ضیع   سی و توحید   »توجه کند موا شنا ست  «و معاد خدا  س  ،ا له مهم  او م

 .است« سیر الی اهلل»دیگر قرآن 

و  نازل شننندهکند که از طرف خداوند برای هدایت بندگان       قرآن ادعا می 

 :قرآن به وصف بهترین کالم یاد می کند خداوند سبحان از

 .خدا به رين سان را فرس اد             7اممَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ امْحَدِيثِ        

  در قرآنتجلی اسماء اهلل
و هم زیر  هم به خودی خود مفید و راهگشننا اسننت اهلل بحث اسننماء 3

س     سی ا شنا سترده     ت و نیز مباحث والیت و امام  شمار گ سماء الهی در  ا

ترین مباحث عرفان اسننت. آشنننایی با اسننماء در عرفان و امام شننناسننی   

ضروری و غیر قابل اجتناب است. در مهدویت پژوهی نیز نقش کلیدی و 

 زبا مراجعه به قرآن در می یابیم که در بسننیاری ا برجسننته ایفا می کند.

 نام خدا ذکر شده است، مانند   یک یا چند ،به ویژه در اواخر آیاتآیات و 

   52«انت امعزيز امح يم» 55«هو امح يم امابير» 51 «امر حمن امر حيم»

                                                           
 03سوره زمر آیه 1 

  757ص  این قسمت از کتاب موعود عرفان )اسماء اهلل( 1 

 3سوره حمد آیه 70 

 13سوره انعام آیه 77 

 771سوره مائده آیه 70 
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   51«و ان اهلل هو امحق اممبين» 53«واهلل غفورٌ حميم» 59«سميع بصير»

 قرآن حدود شش هزار بار از اسامی خداوند سخن گفته است.

اولین کتاب آسنننمانی که باب      » عالمه طباطبایی در المیزان می فرماید:      

سماء اهلل را به روی اهلش باز کرد و این سفره را گسترانید، قرآن است،        ا

سماء    )کتب آسمانی پیش از قرآن  تورات، انجیل، زبور، صحف( بحثی از ا

 «.اهلل نداشتند

 به اسماءاهللاجمالی نگاهی 

تواند  این جمله چه معنی می« نحن اسننماء اهلل»یند: فرماع( می)ائمه اطهار

 داشته باشد؟!  

ذات خداوند یکی اسننت؛ اما به واسننطه تجلیاتش دارای اسننمایی نظیر:    

ست که در موارد      صیر و... ا سمیع، ب سم و در برخی   33 یعلیم، قدیر،  ا

اسنننم را برای خداوند بیان  5111موارد دیگر مانند دعای جوشنننن کبیر، 

 کنند.می

(. منتها تجلی خداوند     ال إمه إال اهلل )بنابراین، ذات خداوند واحد اسنننت     

سط            شناخت خداوند نیز تو ست و  سماء او سیله ا برای موجودات به و

 گیرد.شناخت اسماء او صورت می

                                                           
 7سوره مجادله آیه 73 

 707سوره مائده آیه 71 

 05سوره نور آیه 75 
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 همه مخلوقات خداوند، تجلی یک یا چند اسم از خداوند است.

نیز متجلی   ممکن اسننت انسننانی ؛و کریماسننت برای مثال، خداوند جواد 

ساس او         شد. بر این ا شده با سماء الهی   .گرددکریم و جواد می هماین ا

ه شود، ن ای از این اسماء خداوند برای این انسان حاصل می   البته تنها شمه 

 بلکه آیینه ای برای تجلی و که او نیز مانند خداوند کریم و جواد باشد این

کسننی انسننانیت  شننکوفایی چههرو  .شننودنشننان دادن اسننماء الهی می

 شود.تر مینزدیکالهی  تاتری داشته باشد به صفقوی

سم   سم  تمام خ «رحمان»خداوند با ا ها را به آن« رحیم»لق را آفرید و با ا

سانید؛   سان  و گر چهکمال ر سند و به خدا ایمان  ها به کمال نمیتمام ان ر

حمت رحمانیه ر حتی با انکار وجود خدا از انسننان هاهمه اما آورند، نمی

 . بهره مند هستندالهی 

مند  خداوند نیز بهره« رحیم»اند، از اسنم  اما مؤمنان که به خدا ایمان آورده

رسنننند. یعنی عالوه بر رحمت رحمانیه     شنننده و به هدایت باالتری می     

 شود.ا میهشامل آن همخداوند، رحمت رحیمیه الهی 

 )ع(اهل بیتروایات اسماء اهلل در 

سماء الهی   نیز ع( )اهل بیت ،پس از قرآن در روایات به ویژه در دعاها به ا

طور معمول با مردم  ه ع( ب)ائمه ،اند. چون در روایاتشننتهاهتمام فراوان دا

درک آنان   ی گفتند، بنابراین در حد فهم و   عادی کوچه و بازار سنننخن م   
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ست. از این رو   ما در دعاها مخاطب آنان خدا بودهصحبت می کردند، ا  ا

 در دعا جوهر وجودی خویش را ارائه می کردند.  

 ود.شبنابراین، لبّ معارف ناب و اوج حقایق توحیدی در دعاها یافت می  

یی یافت دعا ها پرداخته شده است(تر به بیان و تفسیر آناما متاسفانه کم)

« رکبی جوشن»دعای به ویژه  نباشد. اء اهلل در آنشود که یادی از اسمنمی

 که سراسر اسماء اهلل است و هزار اسم خداوند در آن ذکر شده است.

یت       ؤاکنون سننن هل ب تاکید فراوان قرآن و ا که راز  ع( بر )ال این اسنننت 

 اسماءاهلل و شناخت و استفاده از آن چیست؟ 

ست در         شده ا ست که در قرآن و روایات به جدّ توصیه  سرّش این ا یک 

 که جز حیرت و گمراهی ثمری ندارد.ذات خدا تفکر و تأمّل نکنید 

 وک، محبت به حق تعالی، ، عبادت، سیر و سلو  وندبنابراین، شناخت خدا 

ست که دین بر         ،توحید شن ا ست، نه ذات. رو سماءاهلل ا همه مربوط به ا

سماء      اهلل توحید، معرفت ست از این رو نقش ا ستوار ا ، محبت و عبادت ا

 برجسته تر از آن است که تصور شود.

ها ثاری دارند که اگر کسننی با آنآاین که اسننماءاهلل خواص و  :دیگر سننرّ

شود و از آن    شنا  سان طور قطع راه کمال را بر خود ها بهره بگیرد، به آ   آ

   کرده است.
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ضوع این درس  بنابراین شناخت خدا و توحید   أها تمو ملی در قرآن برای 

ع مهم قرآن د حقیقی است که موضوو اسماء اهلل الحسنی، و شناخت موحّ

 برای رسیدن به تکامل و لقاء اهلل. ؛هم رسیدن به همین معارف است

؛ خداوند هم اول اسننت و هم آخر. «هو االول و االخر»قرآن می فرماید:  

و  ،عاد و قرآن راهنما است برای سیر الی اهللاول همان مبدأ و آخر همان م

دو جهان ارتباط انسننان با خدا، که تخلق به اخالق اهلل نموده وسننعادت  

 .نصیبش شود

 تعداد اسماء اهلل

هر کس اسماء اهلل را بشمارد  خوانده ایم که اسماء اهلل فضائل زیادی دارد و

در کتاب الهی تفحص در قرآن چه آنبر اساس جایگاه او بهشت است. 

قل نمختلف  ،بیان شده اما در روایات صد و پنجاه اسم خداوندقریب  ،شد

اسم و تا  911اسم، و در بعضی دیگر  33ت ادر بعضی از روای .استشده 

از مجموع روایات برمی آید  .آمده استنیز  هزار اسم و چهار هزار اسم 

صفات و افعال او خداوند نامتناهی است و تجلیات و ظهورات اسماء وه ک

 اهلل شده دلیل بر انحصار ندارد. از اسماء چه متعینآنو  .استنامحدود م ه

یا جاللی هستند یا جمالی؛ و بعضی اسماء جزء امهات و ارکان     اهلل اسماء  

هستند. اسماء حسنی همه اسم اعظم می باشند، دلیل کاملی بر این است         

سماء در تمام عوالم   بیککه هیچ حد و حصری وجود ندارد و دریای   ران ا

 محدود است.وجود نا
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سنه ها و الچه از اسماء حسنی الهی از پرده غیب الغیوب بر صفحه کتابآن

اری شده است نموداری از خزائن اهل توحید و عموم خلق نوشته و ج

اندازه علم و معرفت و قابلیت ه متناهی حق تعالی است که هر کس بنا

 51خودش، از چشمه اسماء و صفات استفاده کرده و ادراک نموده است.

موضوع عمیقی است ولی به خواست خدا سعی می شود که به       اهللاسماء  

ه ب،مقصود ما این است که در هنگام خواندن قرآن   ساده مطرح شود.   یبیان

سماء اهلل   شیم و همین طور که قبال بیان کردیم  توجه ا شته با فت به معر :دا

 ؛غامض ترین علوم است ودرک آن آسان نیست    ترین و اسماء اهلل از مهم 

 اما برای شناخت خداوند و معبود حقیقی ضرورت دارد.

ما نمی  یدا کنیم       و چون  فت پ ند معر خداو به ذات  چه مورد  آن ،توانیم 

وانیم  توسیله اسماء می  ه معرفت ماست اسماء و صفات الهی است یعنی ب    

سیم   شنا سماء ظهور و تجلی ذات خداوند هستند، و   ه ب .خدا را ب هرحال ا

اسننماء و صننفات نیز نامتناهی   ،المتناهی اسننت چون تجلی ذات خداوند

ین تجلی و ظهور  بنابرا »ند.  امتناهی افعال خداوند ال    که ؛ همچنان سنننتند ه

 .والحمد هلل رب العالمین«.نامحدود است ،خداونداسماء و صفات 

                                                           
 . 70و  77مرموزات اسماء ص  71



 

 

 



 

 

 

 

 جلسه دوم 

 اهلل در سوره حمد اسماءمعارف و  توجه به
 

د مؤمن و عب انسانارتباط نیز  ،در این سورهاهلل  ءاسمابه  کنیممی اشاره ای 

نماز و در  اسرار توحید و خداشناسیو  ،از طریق اسماء اهلل وندبا خدا

 ؟خوانده شوداین سوره چرا در هر نماز دو بار باید این که و  ،سوره حمد

 های سوره حمدویژگی

شش فوق العاده      سوره های قرآن درخ سوره در میان  ای دارد که از  این 

 گیرد:مزایای زیر سرچشمه می

سوره  سوره های دیگر از نظر لحن و      سوره حمد  : آهنگ این  سا با  سا ا

شنی دارد  تفاوتآهنگ  سخن   ه سوره های دیگر همه ب  ؛ چراکهرو عنوان 

  .ما این سوره از زبان بندگان استا ،هستندخدا 

سوره  ، خداوندبه تعبیر دیگر سخن گفتن با خود   ،در این  طرز مناجات و 

پروردگار این سننوره با حمد و سننتایش   به بندگانش آموخته اسننت. را

خداشننناسننی و ایمان به ) با ابراز ایمان به مبدأ و معاد ،شننروع می شننود

نسننان  ا .یابدو با تقاضننا و نیازهای بندگان پایان می ،قیامت( ادامه می یابد

احسناس می کند بر   ،هنگامی که این سنوره را می خواند  ،آگاه و بیداردل
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ند و در عالم  بال و پر فرشنننتگان قرار گرفته و به آسنننمان صنننعود می ک

 تر می شود.روحانیت لحظه لحظه به خدا نزدیک

ساختگی یا        سیاری از مذاهب  ست که برخالف ب سیار جالب ا این نکته ب

اسالم به  واسطه ها قائل می شوند، « قخل»و « خدا»که میان  ،تحریف شده 

شان ارتباط برقرار       سطه ای با خدای ستور می دهد که بدون هیچ وا مردم د

ست از همین رابطه   سوره تبلوری این  کنند! سطه  ا ا با خدنزدیک و بی وا

جا تنها او را می بیند، با او سننخن می در این .و مخلوق با خالق ،انسننان

شنود، حتی هیچ پیامبر مرسل و فرشته       گوید، پیام او را با گوش جان می 

که این پیوند و ارتباط     بی در این میان واسنننطه نیسنننت و عجب این    مقرّ

 .آغازگر قرآن مجید است ،لق با خالقمستقیم خ

 اساس قرآن  ،سوره حمد

  :فرمایدو نیز می «الحمد ام القرآن»فرماید: ص( می)در حدیثی رسول اکرم 

و الذی  »می فرماید:  همچنین .این سوره شفای هر دردی است مگر مرگ   

نفسنننی بیده ما انزل اهلل فی التورات، و ال فی الزبور، و ال فی القرآن مثلها     

ست      ) «هی ام الکتاب ست او سی که جان من در د سم به ک خداوند نه  ،ق

مثل این سوره  ،در تورات و نه در انجیل و نه در زبور، و نه حتی در قرآن

 .(تو این ام الکتاب اس ،را نازل نکرده است

سوره روشن می       و دلیل این سخن و این فضائل با تأمل در محتوای این 

 ،این سوره در حقیقت فهرستی است از مجموع محتوای قرآن    زیرا ؛شود 

اد زمینه مع»بخشی در  ،است« بخشی از آن توحید و شناخت صفات خدا»
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که خط فاصل    «هدایت و ضاللت »سخن می گوید و بخشی از   « و قیامت

ست به         شاره ای ا سخن می گوید، و نیز در آن ا ست  مؤمنان و کافران ا

های بی پایانش که به      حاکمیت مطلق پروردگار و مقام ربوبیت و نعمت      »

تقسنننیم  (بخش رحمانیت و رحیمیت)دو بخش عمومی و خصنننوصنننی

س  گردد، همچنین بهمی له عبادت و بندگی و اختصاص آن به ذات پاک   ام

اسننت و هم  «توحید ذات»هم بیانگر  ،شننده اسننت. در حقیقتاشنناره او 

  به تعبیر  .عبادت در و هم توحید   «توحید افعال  »و هم  «توحید صنننفات  »

سه    ،دیگر سوره مراحل    ، اقراراعتقاد به قلب: »داردررا دربگانه ایمان این 

ست.     «ام» و می دانیم ،«زبان و عمل به ارکان به شه ا ساس و ری   به معنی ا

 ص( نقل شده که فرمود:  )از رسول اکرم همچنین

و  ،ا مسننلم قرأء فاتحة الکتاب اعطی من االجر کانما قرأء ثلثی القرآنایمّ»

سوره   یهر مسلمان )«اعطی من االجر کانما تصدق علی کل مؤمن و مؤمنه 

حمد را بخواند پاداش او به اندازه کسی است که دو سوم قرآن را خوانده  

تمام قرآن را خوانده   پاداش کسننی اسننت کهو طبق نقل دیگری ) اسننت

 ی به هر فردی از مردان و زنان مؤمن هدیه ای فرستاده است.یباشد( و گو

توجه  »ست که بخشی از قرآن   ا شاید به خاطر آن  «دو سوم قرآن »تعبیر به 

  «احکام و دسننتورات»دیگر  یو بخشنن« توجه به قیامت»بخشننی ، «به خدا

تمام  »و تعبیر به  .اسننت اسننت که بخش اول و دوم در سننوره حمد آمده

« ایمان و عمل»به خاطر آن اسنننت که همه قرآن را از یک نظر در  «قرآن

   .دو در سوره حمد جمع شده است که این هر نمودمی توان خالصه 
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 ص()خاتم افتخار بزرگ پیامبر ؛سوره حمد

سوره حمد به عنوان یک موهبت بزرگ به   ،در آیات قرآنکه جالب این  

ا که جنآو در برابر کل قرآن قرار گرفته اسننت،  هص( معرفی شنند)پیامبر

ید:    ما ثانی و القرآن العظیم     »می فر عاً من الم ناک سنننب قد آتی به   ) 57«و ل ما 

همچنین  ،که هفت آیه اسننت و دو بار نازل شننده دادیم (سننوره حمد)تو

جا در برابر سنننوره  قرآن با تمام عظمتش در این (قرآن بزرگ بخشنننیدیم

ست  اهمیت فوق العاده  سبب و نزول دوباره آن نیز به  ،حمد قرار گرفته ا

 آن است.

 تأکید بر تالوت سوره حمد

الذکر، گوشننه ای از فضننیلت این سننوره مبارکه   با توجه به مسننائل فوق

سنی        شیعه و  سالمی در منابع  شد که چرا در احادیث ا همه بر اینروشن 

ایمان  روح ،زیرا تالوت آن به انسنننان  تالوت آن تاکید شنننده اسنننت.

شد می   آفریند،صفای دل و روحانیت می  ،کنداو را به خدا نزدیک می ،بخ

سازد، میان   در راه خدا و خلق افزون می و تالش او را قویاراده انسان را  

 افکند.انحراف فاصله میاو، گناه، 

 می فرماید:  در حدیثی ع( )به همین دلیل امام صادق 

نات اولهنّ » و حین  ،یوم لعن، و حین اهبط الی االرض رن ابلیس اربع ر

و حین انزلننت ام     ،ص( علی حین فترۀ من الرسننننل         )بُعننث محمنند   

سر داد     )«الکتاب شید و ناله  ستین بار روزی  .شیطان چهار بار فریاد ک  نخ

                                                           
  11سوره حجر آیه  71
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و سنن س هنگامی که از بهشننت به زمین  بود که از درگاه خدا رانده شنند

ص( بعد از فترت  )سننومین بار هنگامی که حضننرت رسننول  ،تنزل یافت

 .(ر زمانی بود که سوره حمد نازل شدو آخرین با ،پیامبران مبعوث شدند

 های تربیتی سوره حمددرس

 ند.کاز غیر خدا قطع امید می« بسم اهلل»ن انسان در تالوت سوره حمد با 5

که مربوب و احسنناس می کند « مالک یوم الدین»و « رب العالمین»با  -2

 مملوک است؛ و خودخواهی و غرور را کنار می گذارد.

 میان خود و تمام هستی ارتباط بر قرار می کند.« عالمین»ن با کلمه 9

 .می داند واخود را در سایه لطف  «الرحمن الرحیم»با گفتن ن 3

 غفلتش از آینده زدوده می شود. «مالک یوم الدین»ن با 1

 ریا و شهرت طلبی را زایل می کند.« ایاک نعبد»ن با گفتن  1

 از ابرقدرت ها نمی هراسد.« ایّاک نستعین»ن با 7

 .می فهمد که نعمت ها به دست اوست «انعمت»ن از   2

 رهس اری در راه حق و طریق مستقیم را درخواست می کند. «اهدنا»با  - 3

همبسننتگی خود را با پیروان حق  «صننراط الذین انعمت علیهم»در  - 51

 اعالم می کند.

بیزاری و برائت از باطل  «ال الضالینو »و  «غیر المغضوب علیهم»ن با  55

نی ااین مع هاما متاسفانه چون در نماز ب 52دارد.و اهل باطل را ابراز می

 .تر استحضور قلب در نماز کم ،عمیق توجه نمی شود

                                                           
 .71ص  7تفسیر نور ج  71
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 پرتی در نمازحواس

       طلوع صبح ستادم به محضر دادار 

 ویم ز لوح دل زنگاره با نماز بشُک

   هایم  گشت لب« تکبیر»و « اقامه»ز پس ا

 هرباروو حمد و سوره گ «بسمله»به ذکر 

    دم که در همان آغاز  ومد نمشروع به ح

 به فکر خانه خریدن زدم به شهر و دیار

   چو رسیدم به هر محله و کوه  «یننستع»به 

 چه خانه نو بود کردمی دیدارهر آن

        یکی خانه را پسندیدم  « مستقیم»ه ب

 و لیک بود برایم خرید آن دشوار

    در دهنم  «صراط الذین»هنوز بود 

 که پول قرض گرفتم ز دوستان بسیار

   پول کالن به  «ضّالینلوا»ادای  پس از

 چهار راهس ارشدم به محضر شصت و 

     مله جکه رسیدم نوشتم این  «قل»به لفظ 

 که ثبت با سند آمد برابر آخر کار

   گشت بر لبم جاری  « احد»ن که لفظ همی

 اطاق ها همه شد رنگ از در و دیوار
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     را نگفته بودم من  « صمد»نوز لفظ ه

 که شد اساس کشی بر فراز دوشم بار

     که رسیدم اساس را چیدم  « لم یلد»به 

 رالددت به هر اطاق منظم چو طلع

     «ولم یولد»چه خانه ای که مرا بُرد در 

 به عالمی که نگنجد به فکر یا گفتار

    شدم خم به فکر افتادم  « رکوع»ر چو د

 که چند قالی کاشان بیارم از بازار

     فرش خریدم به خانه آوردم  «سجده»به 

 بود هر گل آن همچو باغ عارض یارکه 

     «اشهدُ ان ال اله اال اهلل»تم چو گف

 به فکر دادن سور اوفتادمی یکبار

   تمامی فامیل  « عبده و رسوله»به 

 شدند وارد کاشانه ام ز خرد و کبار

 

    «  صلوات»وز بر ذهنم بود نغمه هن

 که گشت سینه ام از شادی و خوشی سرشار   
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   به یاد نماز افتادم « سالم»از  پس

 دادار!حضرت قبول  ،عجب نمازی

    شت تمام و نه خانه بود و نه فرش  نماز گ

 من فلک زده بودم دچار آن پندار     

    از که خوانده ام روا بود که کنم از این نم

 م اقرارابه درگاه تو به بی نمازی

    که به درگاه کردگار کنم روا بود 

 مرتبه از این نماز استغفارهزار 

    « فوالع»خدای من  ،صمد من ،اله من

 ارزکه هست مستحق دوزخ این نمازگ

     شغول  شود که دلم را به خود کنی م چه می

 نه درهم و دینار ،مهر تو باشدکه غرق 

 

و الحمد هلل رب العالمین



 

 

 

 جلسه سوم

 عرفان و موحد ،یتوحیدمعارف 

  :لب توحید در قرآنامطخالصه 

 توحید مطرح شود. درباره مطالبیجا دارد  قبل از ورود به بحث

اسنننت که به یگانگی خداوند و تمام مراحل  ، موحد کسنننی از نظر قرآن 

شد   توحید  شته با شعار کلمة طیبه   که ؛اعتقاد دا صه  خ« ال اله اال اهلل»در  ال

می شننود، و این اعتقاد به طور اجمال باید در هر موحدی وجود داشننته  

 باشد.

هیچ معرفتی را یارای نیل به بلندای معارف توحیدی و عرفان صنننفات و 

از این رو تمام تحریف های فکری و انحراف های  . الهی نیسننتاسننماء 

بت       یه در بی معرفتی نسننن پا ید، و فرورفتگی در وادی    عملی،  به توح

طور که تنها توحید سعادت آفرین است،     شرک داشته و همان   سرگردانی 

 تنها شرک شقاوت زاست و بدبختی به همراه دارد.

ی الهی مایه حیات و عامل  همان گونه که اصل وجود یگانه و هستی یکتا  

ستی به     ست و همه ه تکیه و  «حی و قیوم»خدای قیام جهان و جهانیان ا
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تمام اندیشننه های اصننیل و افکار قویم، مرهون وابسننتگی و  ،اعتماد دارد

 پیوستگی به اندیشه توحیدی است.

هیچ کالمی را برتر از توحید نیافرید و هیچ سنننخنی را به     متعال  خداوند   

ا  م»که رسول گرامی اسالم فرمود:  ،نیاورد« ال اله اال اهلل»ت عظمت و جالل

   53«ال اله اال اهلل»قلتُ و ال قال القائلون قبلی مثل قول 

لب و با تسلیم ق  انسان  که ،این کالم حکایت از کالم بی نظیر توحید دارد

دازه  به انشنناء اهلل سننعی کند به معرفت توحید تزکیه و با سننالح علم، ان

 21نائل شود.خود  وجودیسعه 

 مراتب توحید

قرآن کریم یگانگی خداوند را به عنوان اساسی ترین اصل معرفی می کند     

 با بیان 

 (بگو: خداوند، یکتا و یگانه است)                     25«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

  و یکتاشننمردنیگانه دانسننتن »عنوان یک اصننل اسننالمی یعنی ه توحید ب

ستن یعنی این  .«خدا ی جز اهلل وجودی از خود ندارد،  که موجودیگانه دان

تعالی   هلل تبارک ویعنی تنها ا ؛«توحید در وجوب وجود»تعبیر فلسننفی  هب

شان از        ست که وجودش   سایر موجودات وجود ست و  ضروری ا ذاتا 

 .است« توحید در وجوب واجب»اوست پس مسأله اول 

                                                           
  00/ بنقل از توحید در قرآن ص 7، باب اول، ج  71توحید صدوق ، ص 71
  00توحید در قرآن ص  00
  7سوره اخالص آیه  07
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سأ    که آفریننده ای جزدوم این ست که نتیجه طبیعی همان م ،  ست ا لهاو نی

 .است «توحید در خالقیت»این 

که عد از اینیعنی ب .است« توحید در تدبیر و ربوبیت تکوینی»مسأله سوم   

آیا غیر از خدا کسی دست اندرکار  ،پذیرفتیم آفریننده جهان یکی است

ست که بدون اذن و اراده او در تدبیر جهان مؤثر باشد؟ اگر اتدبیر جهان 

اداره  ،جهان را اهلل آفریده ولی بعد از آفرینشکسی قائل به این باشد که 

یا اهلل دخالتی در اداره جهان ندارد و یا اگر  ،ستا دست دیگریه جهان ب

 شرک در ربوبیت یا در تدبیراین  ،شرکایی هم در اداره جهان دارد ،دارد

 .است

گونه که جهان در د کسی است که معتقد باشد همان   در این مرحله، موحّ 

م هآفرینش نیازی به غیر اهلل ندارد، تدبیر و اداره و ربوبیت تکوینی جهان  

 منحصر به اوست.

سأله دیگر توحید در     شریعی »م ست  «ربوبیت ت ننده  یعنی حاال که آفری .ا

ما خداسننت، اختیار وجود ما هم به دسننت اوسننت، تدبیر زندگی ما هم  

شیم      ستقالال از اوست، معتقد با سی  که جز او این هبا ن و مان دادرحق فک

ندارد، هر کس دیگری بخواهد به دیگری     را قانون وضنننع کردن برای ما   

ستور   شد،   و دهدبد شت  یر قانونهامر کند، باید با اجازه او با وانه  باید به پ

جز اهلل کسننی حق قانون  امضننای الهی و اجازه الهی رسننمیت پیدا کند،  

سان   ها را ندارد، همه هستی از اوست، چه کسی حق     وضع کردن برای ان

برای آنان   و دارد بدون اذن او به مخلوقات او امر و نهی کند، فرمان دهد      
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 است.  « توحید در ربوبیت تشریعی»این همان  ؟قانون وضع کند

 اسنننت،« توحید در الوهیت و معبودیت   »یکی دیگر از مراتب توحید،     

 اله اال  ال»کسی جز اهلل سزاوار پرستش نیست، ]همان مفهوم که مفاد یعنی 

ست[ « اهلل ست. این هم نتیجه طبیعی همان اعتقادات    ،ا معبودی جز اهلل نی

دسننت  ه سننت، اختیار وجود ما هم بقبلی اسننت، وقتی هسننتی ما از اهلل ا

تأثیر استقاللی در جهان از اوست، حق فرمان دادن و قانون وضع    اوست؛  

ست    صر به او ستش برای   ،کردن هم منح  کس دیگری باقیدیگر جای پر

نمی ماند، باید فقط او را پرسننتید، چون پرسننتیدن در واقع اظهار بندگی  

ن چون و چرا اسنننت و کردن و خود را در اختیار کسنننی قرار دادن بدو  

ستم، بندگی همین معنا را افاده می کند، چنین   اظهار این که من مال تو ه

 امری نسبت به کسی سزاوار است که واقعا مالک باشد.

کسی را   ، انسان «است  نتیجه اعتقاد به ربوبیت ،وهیتال»به عبارت دیگر   

شد آن کس یک نوع آقایی بر او     ستش می کند که معتقد با قتی دارد، وپر

ست که       شد، نتیجه طبیعی آن این ا شریعی اهلل ثابت  ربوبیت تکوینی و ت

 کسی جز او پرستش نشود.

سی جز اهلل      ا یکی دیگر از مظاهر توحید، این   سان ک ا رست که عمال ان

اعتقاد به این بود که کسننی جز اهلل سننزاوار  نکند، مسننأله قبلی پرسننتش 

سأله دوم این     ست، م ستش نی سا  پر ستش نکند،   که ان ن عمال جز اهلل را پر

 است.« توحید در عبادت»این 

 که عمال این ؛است «توحید در استعانت»یکی دیگر از شؤون توحید،   
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وقتی ما مؤثر حقیقی را اهلل  .انسان از کس دیگری جز اهلل کمک نخواهد

 به ما نمی رسد. یست که جز اراده او سود و زیانا ، معنایش اینشمردیم

خواهیم کمک بگیریم؟ از کسی که همه چیزها  می یسکچه آن وقت از 

یا از گدای دیگری مثل خودمان؟ پس یکی از مظاهر  و به دست اوست

تنها تو ) .22«إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ»است.  «توحید در استعانت»توحید، 

 .تاستوحید مرتبه از این هم یک  (را می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم

سانی در می آید که       صفت نف صورت یک  شود، به  این مطلب اگر کامل ب

بسننیاری از  به خدا می گویند. «توکل و اعتماد»در اخالق اسننالمی به آن 

آیات را وقتی مالحظه می فرمایید بعد از امر به پرستش خدا، امر به توکل  

 به خداست.  

   29إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَوَعَلَ  اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا 

 .اگر ایمان به خدا دارید پس تنها بر او توکل کنید

وقتی مؤثر   .و از مظاهر توحید این اسننت که انسننان جز از خدا نترسنند  

ست،  زیرا هر تاثیری اصالتا از او ؛حقیقی اوست دیگر از کسی نباید ترسید

ز از اهلل نمی دیگران ابزار و مجرای کارند. و موحد کامل کسی است که ج

 ن به آن اشاره دارد.آترسد. که در آیات قر

 23فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

 نترسید، از من بترسید.از مردم 

                                                           
  5سوره حمد آیه  00
  03سوره مائده آیه  03
 .715سوره آل عمران آیه  01
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یجه  و این نت ،نداشته باشیم  و از مظاهر توحید این است که امیدی جز اهلل  

ست  قیقی  اگر واقعا معتقدیم که مؤثر ح .طبیعی اعتقاد به ربوبیت تکوینی ا

 هم باید منحصرا به او باشد.در جهان خداست، پس امیدها 

کسننی که معتقد   .اسننت «محبت»توحید در  ،و سننرانجا از مظاهر توحید  

شد همه کمال  ست، محبت ا   ها و جمالبا صالتاً از خدا صالتاً به  ها ا و هم ا

 گیرد.خدا تعلق می

است  و جمالی چون محبت ما به هرکس و یا هر چیزی به خاطر کمالی   

ستیم که    ست و  ا ها عاریه ایاین کمال و جمالکه در اوست، و وقتی دان

پس موحد   ،آن کسی که کمال ذاتی دارد و جمال ذاتی دارد فقط اهلل است 

و اگر کسننی در گرو محبت خدا دارد.  ، تنهادلکسننی اسننت که  حقیقی 

ر خدا باشد، چون در شعاع محبت خدا و به خاط ،داردبرا دوست  یدیگر

این طبیعی اسننت که وقتی انسننان کسننی را دوسننت دارد، این عالقه به   

ست که آن    سرایت می کند؛ و الزمه محبت به اهلل این ا چه متعلقاتش هم 

 مورد عالقه قرار گیرد.انتساب به خدا دارد از جهتی که منتسب به اوست 

سد  میتوحید به جایی و باالخره  شاهده می ک   ر سان عیناً م ل ند که ککه ان

یازمند به اهلل است بلکه جز نیاز، چیزی نیست و  ن آنون ؤهستی و تمام ش  

عین  عالم هستی»این همان مطلبی است که در لسان فلسفه گفته می شود 

 این مطلب یک .نه چیزی که دارای ربط و تعلق است« و تعلق است ربط 

  و گاهی اگر ؛بر اثر برهان رت اعتقاد در انسان ظاهر می شود  ووقت به ص 

سان و ایمانش کامل  شود، ب معرفت ان سد که این حقیقت   هتر ب حدی می ر
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 21می کند و می یابد؛ این مراتب توحید است.« شهود»را 

 خالصه بعضی از مراتب توحید

 توحید در ذاتن  5

 . توحید در صفاتن2

 و آفرینش خالقیتافعال و . توحید در ن9

 . توحید در ربوبیتن3

 . توحید در عبادتن1

 . توحید در استعانت  ن1

 ن توحید در محبت  7

 و نکات مهم سوره حمد  امحتو

 .می پردازیمحمد   توحید به محتوای سنننوره  و مراتب  حاال با این مقدمه     

سأله        صفات او، م شاره ای در باره خداوند و  سوره مبارکه فاتحه، ا آیات 

معاد، شنننناخت و در خواسنننت رهروی در راه حق و قبول حاکمیت و       

خدا، ابزار عالقه            یای  مه راه اول به ادا ند دارد. همچنین  خداو یت  به  ربوب

و  و از گمراهان و غضب شدگان اعالم بیزاری و انزجار شده است.    ها آن

شفاست، هم شفای دردهای جسمانی و   حمد مانند خود قرآن، مایه سوره  

 21 .های روحیهم شفای بیماری

                                                           
 . 57تا  11آیت اهلل مصباح یزدی، معارف قرآن، ص  05
عالمه امینی)ره( در تفسیر فاتحه الکتاب روایات زیادی در این زمینه نقل کرده است / تفسیر  01

  71نور ص 
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 در سوره حمدتوحید تجلی 

شاره به مطلب مهمی      سوره وجود دارد هر کدام ا هفت آیه ای که در این 

 است.

سم اهلل  ستمداد از ذات پاک خدا را       :ب ست برای هر کار، و ا سر آغازی ا

 ما می آموزد.ه کار بهنگام شروع در هر 

شت همه نعمت     :الحمد هلل رب العالمین ست از باز گ سی ا ها و تربیت  در

همه موجودات به اهلل، و توجه به این حقیقت که همه این مواهب از ذات  

 پاکش سرچشمه می گیرد.

این نکته را بازگو می کند که اسننناس خلقت و تربیت و  :الرحمن الرحیم

و محور اصلی نظام تربیتی    ،رحمانیت است  حاکمیت او بر پایه رحمت و

 جهان را همین اصل تشکیل می دهد.

و حاکمیت   ،و سرای پاداش اعمال ،توجهی است به معاد :مالک یوم الدین

 خداوند بر آن دادگاه عظیم.

یاک نسنننتعین     یاک نعبد و ا توحید در عبادت و توحید در نقطه اتکاء         :ا

 ها را بیان می کند.انسان

و نیز   له هدایتابیانگر نیاز و عشق بندگان به مس   :الصراط المستقیم  اهدنا 

 .ها از سوی اوستتوجهی است به این حقیقت که همه هدایت



  39 /تجلی اسماء اهلل در قرآن………..……………......………………………………….…………………………………………………………………………

 

 
 

 در بسم اهلل الرحمن الرحیم نکته ها

 .استمداد و وابستگی به خداوند متعال است ،توکل ،در هرکاری :بسم اهلل

در قرآن  .و گریز از وسننوسننه شننیطان اسننت ،و اعتصننام به نام مبارک او

 خوانیم:  می

 27 مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍوَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَ  

 و ،شود ورزید در حال  که آیات خدا بر شما خوانده م  و چگونه کفر م 

قطعاً به راه  ،! و هر کس به خدا تمسّک جوید ؟پیامبر او در میان شماست  

 مستقیم هدایت شده است.

سم اهلل  ست      :ب ستگی به او شان بندگی خدا و واب   خدایا تو را فراموش ،ن

شیطان فرار می  نکرده ام و با نام تو خود را بیمه می کنم و به کمک تو از 

 کنم.

 گونه که هیچ دری بی؛ مثل کلید درها؛ همانکلید کتاب خداست  :بسم اهلل 

 و چون .نیسننت« بسننم اهلل»توری در قرآن هم بی هیچ دسنن ،کلید نیسننت

سوره کی   سم اهلل ندارد  سوره توبه  ست بدین دلیل ب ایش امام  فرمه و ب .فر ا

   :که می فرمایدع( )علی

و برائت الم عاچون این سننوره و  .کلمه امان و رحمت اسننت «بسننم اهلل»

 22.زگار نیستاسرحمت اظهار محبت و با  ،بیزاری از کفار است

                                                           
  707سوره آل عمران آیه  01
 تفسیر مجمع البیان و فخررازی . 01
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باشد رد نمی شود ]اگر شرائط     «بسم اهلل الرحمن الرحیم »اولش  ی کهیدعا

 موجود باشد[.

س  ست   )ات امت محمدنگویند ح سنگین ا سخن    ،ص(  چرا؟ چون آغاز 

سه نام از نام  که اگر  « رحیم ،رحمن ،اهلل»یعنی  های مقدس خدا بود.اینان 

 کند.، سنگینی می قرار دهند ها را در کفه ای و گناهان در کفه دیگرآن

فرماید: از عالمات  اسننت که میع( )از فرمایشننات امام حسننن عسننکری 

مؤمن بلندگفتن بسننم اهلل الرحمن الرحیم اسننت. بسننم اهلل آرم و نشننان   

 مسلمانی است که باید همه کارهای او رنگ الهی داشته باشد.

 ...بسم اهلل در هر سوره جزء آن سوره است. :له فقهیأمس کی

 آسمانیبسم اهلل در کتب 

بلکه در آغاز تمام کتب آسنننمانی بوده  ،بسنننم اهلل نه فقط در ابتدای قرآن

 .ه استقرار داشت «بسم اهلل»نیز در سرلوحه کار و عمل همه انبیاء  ،است

ه  نوح علی ،وقتی کشننتی حضننرت نوح در میان امواج طوفان به راه افتاد  

   :سوار شوید :به یاران خود گفت السالم

 23وَقَالَ ارْکَبُوا فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا 

                                                           
  17سوره هود آیه  01
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شوید که حرکت کردنش و لنگر انداختنش فقط     :نوح گفت سوار  در آن 

یعنی  .یقیناً پروردگارم بسنننیار آمرزنده و مهربان اسنننت ،به نام خداسنننت

 حرکت و توقّف این کشتی با نام خداست.

سبا را    سلیمان نیز وقتی ملکه  به ایمان فرا خواند، دعوتنامه خود  حضرت 

  .آغاز نمود 91«بسم اهلل الرحمن الرحیم»را با جمله 

ستین خدا بگوید، مثل دارد ک ینقش چنان  «بسم اهلل » !آری  نآ ه اگر بنده را

 :«کن»ست که خدایش گفته ا

 95 إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ 

فقط به آن  ،او این اسنننت که چون پدید آمدن چیزى را اراده کند    شنننأن 

 شود.درنگ موجود م پس ب  ،باش :گویدم 

یاء الهی           یاء و اول خداسننننت، نظیر انب خاص  نده  ته، آن ب مه      ،الب یا ائ

صومین  سم اهلل »ع( که با یک )مع ساحل نجات     « ب شتی طوفان زده را به  ک

گذرد، یا با توکل کامل وارد آتش  سننالمت از دریا می ه می رسنناند، یا ب

 نمرود می شود، و آتش برایش گلستان می گردد.

ی  چنین توکله است. اگر کسی ب  « بسم اهلل »ها همه نقش معجزه آسای   این

 چشید.رسید، تحقیقاً مزه اسم اعظم را خواهد 

                                                           
  30سوره نمل آیه  30
 .10سوره یس آیه  37



 ………..……………........................................................………………………/ جلسه سوم: معارف توحیدی، عرفان و موحد  01

 

 «بسم اهلل»سیمای 

سم اهلل » -5 صبغه الهی و بیانگر جهت گیری توحیدی     « ب شانگر رنگ و  ن

 92 .ماست

و ذکر نام غیر خدا به جای آن رمز کفر؛ و  رمز توحید است« بسم اهلل»ن  2

شرک   قرین کردن ن شانه  . یعنی نه در کنار نام خدا،  ام خدا با نام دیگران، ن

یعنی نه فقط ذات او، بلکه نام او     .جای نام او  ه نام دیگری را ببریم و نه ب   

حتی شروع کردن   99(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَ »از هر شریکی منزّه است؛  هم

 93.علیه و آله ممنوع است د صلی اهللنام خدا و محمه کار ب

زیرا هر چه رنگ خدایی نداشته باشد   ؛رمز بقا و دوام است« بسم اهلل»ن  9

 فانی است.

 .(هر چیزى مگر ذات او هالک شدن  است)91«هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُکُلُّ شَیْءٍ »

سم اهلل » -3 سی که رحمن و     « ب رمز عشق به خدا و توکل به اوست. به ک

شق می ورزیم و کارمان را با توکل به او آغاز می کنیم    ست ع ه ک ،رحیم ا

 .بردن نام او سبب جلب رحمت است

 .عجز به درگاه الهی است رمز خروج از تکبر و اظهار« بسم اهلل»ن 1

 گام اول در مسیر بندگی و عبودیت است.« بسم اهلل»ن 1

، شیطان   فرار از شیطان است. کسی که خدا را همراه است     « سم اهلل ب» -7

 را در او مؤثر نمی افتد.
                                                           

 امام رضا می فرماید: بسم اهلل یعنی نشان بندگی خدا را بر خود می نهیم / تفسیر نور الثقلین  30
  7سوره اعلی آیه  33
 .110ص  1اثبات الهدایه ،ج  31
 .11سوره قصص آیه  35
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 من تو را فراموش نکرده ام. !ذکر خداست، یعنی خدایا «بسم اهلل»ن 2

 هاست.کارها و بیمه کردن آنعامل قداست یافتن « بسم اهلل»ن 3

ردم،  هدفم تو هستی نه م !بیانگر انگیزه ماست، یعنی خدایا« بسم اهلل»ن  51

 91نه طاغوت ها و نه جلوه ها و نه هوس ها.

ضا  -55 سم اهلل »ع( فرمود: )امام ر شم به     « ب سیاهی چ سم اعظم الهی، از  ا

 97سفیدی آن نزدیک تر است.

 مرگ و حیات اعمال

شخص کرد و فرمود:   ستی،  در جهان  هموارهقرآن کریم بقاء و فناء را م ه

 فانی است:   ،نام غیر خداه نام خداست باقی است، و هرچه به هر چه ب

 92کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ

 .هر چیزى مگر ذات او هالک شدن  است

البته وجه همان اگر کاری برای وجه خدا نبود، هرگز پایدار نخواهد ماند.      

ضور دارد    ست که در همه جا ظهور و ح اگر آن فیض نبود؛  .فیض خدا ا

سهمی     سان از بقاء  شت، و نه کارش خواهد نه خود ان سّر    .دا به تعبیر مف

به مقدار          «: »ییعالمه طباطبا   »یقدر مرحوم  عال  یداری هر عمل بسنننته  پا

  93«.ارتباطی است که با خدا دارد

                                                           
  07و  00تفسیر نور ص  31
 .07حدیث از تفسیر راهنما به نقل از تفسیر نور ص  31
 .11سوره قصص آیه  31
 .7/3المیزان  31
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اسنننت، یعنی هم اکنون  « هالک»خدا نیسنننت  نامه که فرمود هرچه ب این

نه یعنی « هالک»پس  .می شننود« هالک»که بعدها  نه این ،اسننت« هالک»

ن از بین    بعدها از بین می ن جز وجه خدا  رود، بلکه هم اکنون همه اشیاء 

 رفته اند. منتها خیلی ها این را نمی بینند.

  رسیده، و انسان  شود که بسیاری از کارها به مقصد ن    در قیامت معلوم می

ست. نه   تیری را سد، اما آن  ینابه تاریکی رها کرده ا   که االن به هدف بر

روز آشننکار می  ها آنتد منسننخیر االن به مقصنند نمی ر .را از بین ببرند

   که فرمود: شود. این

 31 وَالْإِکْرَامِ الْجَلَالِ ذُو رَبِّکَ وَجْهُوَیَبْقَ   ﴾21﴿ کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ

و تنها ذات  « 21».شننوندفان  م  ،همه آنان که روى این زمین هسننتند

 .ماندباشکوه و ارجمند پروردگارت باق  م 

و وجه خدا چون صاحب    .نشان می دهد هم اکنون همه اشیاء فانی است   

هم اکنون ابتر است. و   ،بودناگر چیزی لوجه اهلل  .باقی است  ،جالل است 

ها اکنون ثابت و زنده اسنننت؛ بلکه از گزند  اگر چیزی لوجه اهلل بود، نه تن

   35مرگ برای ابد محفوظ است.

الحمدهلل

                                                           
 . 01و  01سوره الرحمن آیه  10
  31و  33تفسیر تربیتی ص  17



 

 

 

  جلسه چهارم 

 ع()از امام صادق« بسم اهلل الرحمن الرحیم»تفسیر   

 

 .بهاء و روشنی حضرت احدیت :بسم اهلل :با

 سناء و رحمت اوست. :سین

 اشاره به مُلک و مجد و شکوه اوست. :م

 آن اوست. زهستی او  ،معبود همه موجودات :اهلل

 مهربانی اوست در دنیا. :رحمن

 32.رحمت دارد در قیامت :رحیم

سم ب»در « ب» :. بنابراینیاری خواستن است ،در عربی« ب»یکی از معانی 

 یم.یجویعنی از خداوند بخشنده مهربان یاری می« اهلل الرحمن الرحیم

سوره    *شاید معنای این  سوره حمد، و تمام  که می گویند: تمام قرآن در 

سم اهلل در حرف    سم اهلل، و تمام ب شود، این     «باء» حمد در ب صه می  خال

ست       ستمداد از او ستی و هدایت آن، همه جا ا شد که آفرینش ه  چنان ؛با

                                                           
  57ص  15/ بحاراالنوار ج  751اصول کافی ص  10
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؛ «ربک باسننم  أْاقر:»ص( نیز با نام او آغاز گردید)که رسننالت پیامبر اکرم 

 39نام پروردگارت.ه بخوان ب

شب     )*در حدیثی ابن عباس گفت: حضرت علی  شب تا آخر  ع( از اول 

سیر فاتحة الکتاب می گفت، هنوز از   سیر باء  از برای من تف «  سم اهلل ب»تف

 است. «بسم اهلل»نگذشته بود. بعد فرمود، من آن نقطه ام که در تحت باء 

ع کتب الهی است در  یچه در جمآن»و نیز از آن حضرت منقول است که:   

بسننم اهلل الرحمن »چه در همه سننور فرقانی اسننت در قرآن اسننت، و آن

ست، و آن « الرحیم سم اهلل »چه در ا ست، نقطه باء بر آن داللت   « ب ثابت ا

 33«.است« بسم اهلل»دارد، منم آن نقطه ای که در تحت باء 

نداریم مصلحت این   ها رااست که اگر ما توان فهم آنها همه اسراری این

  «المنار»که مثل صاحب تفسیر نه این ؛دانیمیم نمییاست که با شهامت بگو

معارف بلند، و رموز الهی این روایت نگردیده،  درک به  چون قادر وی که

ست.   « غالت در دین»را ن ذیرفته و از مخترعات آن سته ا ما موظفیم   31دان

جا که    ه همراه ظاهر تا آن  ظاهر را گرامی بشنننماریم و نیز مأموریم که ب      

 31میسور است حرکت کنیم.

                                                           
 .07ص  7تفسیر نور ج  13
 .30به نقل از تفسیر تربیتی ص  07مشارق االنوارالیقین، ص 11
 .37. به نقل از تفسیر تربیتی ص  7/35تفسیر المنار  15
 . 37و  30 تفسیر تربیتی سوره حمد ص 11
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 ره()خالصه ای از موعظه امام خمینی

مام خمینی    ند امیرالمؤمنین علی  )ا که فرمود:   ع( )ره( در ذیل این کالم بل

ست    »...  سم اهلل ا ستم که در تحت باء ب  می فرماید: باء« من آن نقطه ای ه

که مقام والیت تعیّن  معنای ظهور مطلق اسننت، تأویلش این اسننت هکه ب

 اول می باشد.

ستین مرتبه  آن   سان این   ا این گاه و در ادامه بیان می دارد: نخ  ست که ان

طور نباشد که آدم هر چه را ندانست     این .گونه معارف بلند را انکار نکند

کس که بدون    آن»انکار کند. ظاهراً شنننیل الرئیس اسنننت که می گوید:       

 «.از فطرت انسان خارج استبرهان چیزی را انکار کند، 

به برهان دارد، نفی هر چیزی           همان    یاج  بات یک چیزی احت که اث گونه 

 هم نیاز به برهان دارد.

ست             شان طوری ا بعضی قلوب هستند که جحود دارند، اصال وضع قلب

نان از            ند. ای کار می کن مه چیز را ان ند، ه ند ادراک کن که چون نمی توان

 ند.فطرت انسانی خارج شده ا

سد، حتی همین        ستش به ماوراء این عالم نمی ر شر که د  عالم طبیعت ب

سته ادراک  ست انکار   کند، چرا باید آن را هم نتوان چیزی که پیش اولیاء ه

صیبت  کند؟ ست که در مقابل عدم درک واقعیات     همه م شر همین ا های ب

 جحود می ورزد.

انبیاء گفته اند، عرفا و     اولین قدم باید این باشننند که ماها این چیزی که           

اندازه ادراکشننان گفته اند، انکارش نکنیم. که اگر انکارش  ه فالسننفه هم ب



 ………..……………………...از امام صادق)ع(« بسم اهلل الرحمن الرحیم»تفسیر / جلسه چهارم:  08

 

 یکاسنناسنناً آدمی که منکر   .کردیم، دیگر نمی توانیم قدم دوم را برداریم

ست، ب  شت دیوار ]بلند[ انکار می  دنبالش نمی رود. ه چیزی ه برای ابد پ

 37ماند ]و خمیازه های جاهالنه می کشد[.

 (ص)شناخت بسم اهلل الرحمن الرحیم از دیدگاه رسول اهلل

ادی از ه :قرآن و بسم اهلل الرحمن الرحیم فرماید: ص( می)حضرت رسول  

 .چراغ هدایت استو  ،ی می کندیراهنما و به بهترین راه ،گمراهی

قرآن و بسم اهلل الرحمن الرحیم ظاهرش حکمت و باطنش دانش است و   

ت منازل حکم ،نیست. غرائبش شناخته نمی شود   عجائبش قابل شمارش  

 «  شافع است که شفاعتش قبول است».تاس

سم اهلل الرحمن الرحیم   :و نیز می فرمایند حرف دارد که هر حرف  « 53»ب

که نشننانه  دارد زبانه آتش « 53»و نیز جهنم  ،از جهنمآن سنن ری اسننت  

 غضب الهی است.  

  ﴾22﴿لَا تُبْقِی وَلَا تَذَرُ  ﴾27﴿وَمَا أَدْرَاکَ مَا سننَقَرُ  ﴾21﴿سننَأُصننْلِیهِ سننَقَرَ  

 32عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ  ﴾23﴿لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ 

سقر درآورم  ست   و تو چه م « 21»به زودى او را در  سقر چی «  27»؟دان  

پوست   « 22»؛کندگذارد و نه رها م ]آتش  است که[ نه چیزى را باق  م   

                                                           
  33و  30به نقل از تفسیر تربیتی ص  11
 . 30تا  01سوره مدثّر آیات  11
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مه    به[ دگرگون م     بدن را ]ه ند جان کّل[   « 23»؛ک بر آن نوزده نفر ]مو

  .اندگمارده

 وره حمداسماء و صفات در س

صفات حضرت احدیت در یک جا بیان و باز گو      شریفه همه  در این آیه 

ترین و جامع ترین نام  بسننم اهلل الرحمن الرحیم کامل . بنابراینمی شننود

 ن تمسک داشت.آ هببرای ورود به هر کاری باید  و خداوند است

 م   ندیننرار قننوان اسننلع دیننطننم

 هست بسم اهلل الرحمن الرحیم                                          

     ستا آن کتاب اهلل که گنج حکمت

 ت استنافتتاح او به باب رحم                                            

 ترین نام خداوندکامل ؛اهلل

از اسماء اعظم است. و اسم اعظم یعنی اسمی که واجد همه کماالت  « اهلل»

 حق تعالی است.

، صورت ذهنی نیست و مانند آن؛ که   اسم اعظم لفظ نیست، مفهوم نیست   

م  اسم اعظ  اگر کسی این کلمات را یاد گرفت بتواند مرده ای را زنده کند. 

ست. که اگر روح به آن درجه از وال  سید،   جزو درجات اولیاء الهی ا یت ر

   33چنان اثری دست یابد.گاه با گفتن این الفاظ می تواند به آنآن

                                                           
 .31تفسیر تربیتی ص  11
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 برترین نام خداوند است که دارای همه کماالت وجودی است. ،«اهلل»

 و زیباترین و افضل ترین نام از نام های ذات مقدس است.برترین « اهلل»

 اسم ذاتی که جامع همه کماالت است.« اهلل»

 .استلفظ جالله « اهلل»

 .معبود همه موجودات هستی است« اهلل»

شانه رحمت آن       :الرحمن الرحیم شریفه از صفات اوست که ن در این آیه 

ست    ستی بی پایان ا به زیادی رحمت حکم  «رحمن»با این تفاوت که  ؛ه

 11بر اثبات و دوام آن  «رحیم»می کند و 

برحمتک الذی وسعت کل  »همه چیز را فرا گرفته  خداوندرحمت واسعه  

شوند   لذا اگر  15«شیئ  شمول رحمت پروردگار نمی  ستگی به   ،برخی م ب

را می زمین مسننتعد آن ،باران رحمت الهی نازل می شننود ؛خودشننان دارد

 چه در آن است.گیرد و می رویاند آن

ست      شید ا ست     عدم قابلیت دیوار مانع نور خور شکل از نور نی نه نور؛ م

ست ولی    دیوار بلکه  سترده ا قابلیت انعکاس نور را ندارد. رحمت الهی گ

 یشسننوی خوهگاهی انسننان با کار و فکر باطل خود درهای رحمت را ب

و معنای   ،نداز رحمت مشنننتق شنننده اهر دو  :و رحیمرحمان  می بندد.

ضه خیر  ،رحمت و  ،ست هاآن به محتاجین از روی عنایت و توجه به افا

                                                           
  051ص  10و بحاراالنوار ج  700ص  7منهاج الصادقین ج  50
 دعای کمیل  57
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مطرح اسننت و یک صننفت   را با رقت قلب که در مورد انسننان نباید آن

 نفسانی و یک نوع احساس و حالت انفعالی است اشتباه کرد.

اسننم خاص خداوند اسننت کما  « اهلل»گفته شننده، مثل « رحمان»در باره 

 به کار رفته است.« اهلل»در چندین جای قرآن به جای که این

 أَیًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ  نَاللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَقُلِ ادْعُوا 

ید        :بگو مان را بخوان یا رح ید  ید ]ذات     ،خدا را بخوان کدام را بخوان هر 

هاسننت[  ها ]که این دو نام هم از آناید[ نیکوترین نامیکتاى او را خوانده

 .فقط ویژه اوست

هر کدام را که بخوانید اسنننماء        ؛رحمن را بخوانید  بگو اهلل را بخوانید یا  

 نیکو همه از آن اوست.

زیاد به کار رفته و این اسننتعمال « رحمن ،اهلل»جای ه و در سننوره ملک ب

 رساند.  این اسم در جهان را می کلمه رحمن در قرآن، اثر بسیار

شد تا این ست که   ،جا معلوم  رحمت رحمانیه و رحیمیه دو نوع رحمت ا

تأمین می        یکی همه مخلوقات را دربر می گیرد و رزق و حیات همه را 

 که می فرماید:  کند که این رحمت حتی شامل کفار هم هست؛ چنان

 .(رحمت من همه چیز را فرا گرفته است)12 وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ

 است که فقط شامل مؤمنین است.  « رحمتی خاص»و دیگری 

                                                           
  751سوره اعراف آیه  50
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 رحمن و رحیم از نظر اهل عرفان

ضان وجود و آن      «الرحمن» ست به اعتبار فی سم خداوند ا چه تابع وجود ا

نات    اسنننت  مام ممک ماالت بر ت جا    ریعنی این  ،از ک جب ای مت مو   دح

  .ندبموجودی کمال الیق خود را می یار که هموجودات، و این

بر اهل  ی االت معنوماسننم خداوند اسننت به اعتبار فیضننان ک  «حیمر»و 

الطاف خاصننی که فقط  ؛و غیره ،و نفحات الهی ،معرفت ،مثل یقین ،ایمان

 ب مؤمنین و بندگان خاص خدا می شود.ینص

 عت کلسنناللهم انیّ اسننئلک برحمتک التی و»در دعای کمیل می خوانیم 

ست می کنم رحمتت رو دتخدایا از  ؛«شیئ  شامل    خوا را که همه چیز را 

 .ه استدش

سم اهلل ا مظهرت ال» فرمود: ع()ی امام علیحدیث در رحمن لوجودات عن ب

 ظاهر گردید موجودات از بسم اهلل الرحمن الرحیم()؛ «الرحیم

ها را به  آن« رحیم»بخشید و با اسم   موجودات را هستی  « رحمن»با اسم  

 کمال سوق داد.

بدان که عطای حق مر خلق را    » صننناحب فصنننوص چنین فرمود: و نیز 

ین دو و آن چه تابع ا ،ت اسننت و آن رحمت وجود اسننت و حیاترحم

 ؛ و این بر سه قسم است:باشد

و قسننمتی  ؛باشنند چه در ظاهر و چه در باطنقسننمتی رحمت خاصننه  

  رحمت ممتزجه.
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رحمت باشنند و در باطن نقمت و یا چیزی در ظاهر، گاهی ممکن اسننت 

 عکس. بر

که  و علوم و معارف نافعه در آخرت. ،چون رزق حالل طیب در دنیا :اوّل

 این قسم عطای رحمانی است به حسب ظهور رحمت محضه است.

شد   چون  :دوم شیایی که مطبوع طبع با شرب خمر و  چون اکل حرام  ؛ا و 

 .ت، که سبب دوری از حق اسسایر فسوق موافق نفس

چون شننرب دوایی که طبیعت از آن متنفر باشنند و لیکن بعد از    :سننوم 

  .خوردن سبب راحتی می شود

جا می توان یافت که بسنننا مکروه طبع که عین رحمت رحمانی          نای زا

ست      سا مطبوع که عین نقمت ا ست و ب سا چیزی را که اکراه می   .ا چه ب

 برای شما بهتر است. ،اریدد

همین رحمت و صننفات تابع آن بوده ر وظه ،قتخلاز  هدف ،هر حاله ب

که باعث فیضننان وجود و ظهور و تجلی   اسننت؛ از لطف و کرم و جمال

 اسماء و صفات در آئینه کائنات شد.

قدسنننی       حدیث  یاً  ک»و این همان  هان  «نت کنزا مخف بودم و  من گنج پن

شوم و خل      شناخته  شتم  شناخ  ار قدوست دا شوم تآفریدم تا  و از این ر .ه 

 «.فت استرعم ،یارک رافضل از ه»

الحمدهلل 



 

 



 

 

 

 پنجمجلسه 

 اسرار سوره حمد

سیم  حمد سوره   از یک نظر شود به دو بخش تق شی از حمد و   ،می  بخ

شی از نیازهای بنده    سخن می گوید؛ و بخ که در حدیثی  چنان .ثنای خدا 

 :خداوند متعال چنین فرمودهمی خوانیم: 19ص( )از رسول اکرم

 ،من سوره حمد را میان خودم و بنده ام تقسیم کردم نیمی از آن برای من  

نده من اسنننت  نده من حق دارد   و ،و نیمی از آن برای ب چه را می   هرب

 خواهد از من بخواهد.

، خداوند بزرگ می «بسننم اهلل الرحمن الرحیم»هنگامی که بنده می گوید: 

کارهای او را به آخر ه ، بر من اسننت کنام من آغاز کرده فرماید: بنده ام ب

 .برسانم و در همه حال او را پربرکت کنم

 :می گوید  خداوند بزرگ  « الحمدهلل رب العالمین  »و هنگامی که می گوید    

ی را که دارد از جانب  یهاو دانست نعمت ،بنده ام مرا حمد و ستایش کرد

های  گواه باشننید من نعمت ،من اسننت، و بالها را نیز من از او دور کردم

                                                           
 عیون اخبار الرضا)ع(  53
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و بالهای آن جهان را  ،دنیای او می افزایمهای سننرای آخرت را بر نعمت

 دفع کردم.طور که بالهای دنیا را همان کنم نیز از او دفع می

ید:      که می گو گامی  نده ام         «الرحمن الرحیم»و هن ید: ب ند می گو خداو

شید   ،گواهی داد که من رحمن و رحیم هستم  بهره او را از رحمتم گواه با

 فراوان می کنم، و سهم او را از عطایم افزون می سازم.

گواه باشنننید    :او می فرماید   «مالک یوم الدین   »و هنگامی که می گوید:    

ونه که او حاکمیت و مالکیت روز جزا را از آن من دانست، من در  گهمان

و از  ،حسننناتش را می پذیرم ،حسننابش را آسننان می کنم ،روز حسنناب

  سیئاتش صرف نظر می کنم.

خدا می گوید: بنده ام از من یاری  « ایاک نستعین»و هنگامی که می گوید: 

کارهایش کمک در گواه باشننید من او را  ،و تنها به من پناه آورده ،جسننته

سختی  ،می کنم ستش را     در  شانی د سم، و در روز پری ها به فریادش می ر

 می گیرم.

صرا »و هنگامی که می گوید:    خداوند ،..تا آخر سوره .«مستقیم لا طاهدنا ال

  :می گوید

از من بخواهد   دخواه یو او هر چه م ،نده ام بر آورده استباین خواسته 

چه  او می بخشنننم و از آنه ب  ،چه امید دارد  که من اجابت خواهم کرد آن   

 بیم دارد ایمنش می سازم.
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 ربمعنای 

 به تربیت ومعنی مالک و صاحب چیزی است که   ه در اصل ب  «رب»کلمه 

ز ا سننر مرد می گویند؛دختر همبه کلمه ربیبه که و اصننالح آن می پردازد 

 جا گرفته شده. نیهم

طور مطلق تنها به خدا گفته می شنننود و اگر برای غیر  هب «رب»این کلمه 

 ...رب السفینه ،کار رود باید با اضافه باشد مثل: رب الدارهخدا ب

باشد   « رب»در فارسی ممکن است معادل کلمه   « خدا»که لفظ خالصه این 

 و خواهد مبدأبنابراین قرآن می؛ جامع تمام اسماء خداوند است  « اهلل»ولی 

 موحد را معرفی کند و موحد آن انسانی است که عبد حقیقی باشد.

 وتدبیر عالم()توحید در ربوبیت

منظور این است که اداره امور عالم از جمله انسان تماما به دست خداوند     

که مسیر و گرایش انسان به سوی اوست و اگر غیر ازخداوند      است و این 

 به سوی او گرایش می داشتند.اسباب و مدیرانی بودند موجودات عالم 

 دالئل توحید در ربوبیت:

 .تدبیر و اداره عالم از خلقت و آفریدن آن جدا نیست.5

عالم       2 مل بین اجزای  کا باط  جام و ارت هه اال اهلل      ). انسننن ما ال کان فیه لو 

 .لفسدتا(



 …..................................................................................................................................……..……………………/ جلسه پنجم: اسرار سوره حمد ... 68

 

 جوانب مختلف توحید در ربوبیت

ربوبیت را  جوانب مختلف توحید در حضننرت ابراهیم در سننوره شننعراء

 چنین بیان می کند:این

بُدُونَ      مَا کُنْتُمْ تَعْ قْدَمُونَ      ﴾71﴿قَالَ أَفَرَأَیْتُمْ  لْأَ بَاؤُکُمُ ا فَإِنَّهُمْ   ﴾71﴿أَنْتُمْ وَآ

وَالَّذِی هُوَ  ﴾72﴿الَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهْدِینِ    ﴾77﴿عَدُوٌّ لِی إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِینَ    

سْقِ  شْفِینِ    ﴾73﴿ینِ یُطْعِمُنِی وَیَ ضْتُ فَهُوَ یَ وَالَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ  ﴾21﴿وَإِذَا مَرِ

رَبِّ هَبْ  ﴾22﴿وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ  ﴾25﴿یُحْیِینِ 

  13لِی حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ 

چه  دانید که آن  آیا م   :گفت ]حضنننرت ابراهیم خطاب به قومش [   

هم آنان قطعاً  « 71»هم شما و هم پدران پیشین شما  « 71» ،پرستید م 

مرا دچار عذاب جاودانه   ،ها را ب رسنننتمدشنننمن منند ]چون اگر آن

جز پروردگار جهانیان ]که پرسننتیدنش مایه سننعادت   ،خواهند کرد[

 «77»[ .همیشگ  و جاودان  است

همان کسنن  که مرا آفرید و کند و می گوید: را معرفی می« رب»سنن س 

ند هدایتم م   عامم م   و آن «72»،ک هد و سنننیرابم م  که ط ید  د ما و  «73»ن

میراند س س   که مرا م و آن «21»بخشد شوم شفایم م   هنگام  که بیمار م 

« 22».که امید دارم روز جزا خطایم را بر من بیامرزدو آن« 25»کندام م زنده

 .و مرا به شایستگان ملحق کن ،ن به من حکمت بخشاى پروردگار م

 الذی خلقنی فهو یهدین(). هدایت کردن5

                                                           
  13تا  15سوره شعراء آیات  51
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 والذی یطعمنی و یسقین()( اطعام کردن و سیراب کردن2

 و اذا مرضت فهو یشفین(). شفا دادن9

 و الذی یمیتنی ثم یحیین(). میراندن و زنده کردن3

یامت   1 لذی اطمع ان یغفر  ). بخشنننش و غفران روز ق لی خطیئتی یوم  وا

 الدین(

 رب هب لی حکما(). حکمت و نبوت1

 و الحقنی بالصالحین(). صالح گردانیدن7

ی اسنننت که رب اسنننت و.دارای این یحمد هم برای این خداالزمه پس 

 :لذا می گوییم .صفات

 الحمدهلل رب العالمین

   پیام ها

 هستند« رب»ها از همه نعمت

 گویند:  فرشتگان می

  11قَالُوا سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ 

ند  چه  ما را دانشننن  جز آن  ،تو از هر عیب و نقصننن  منزّه   :گفت

 .یقیناً توی  که بسیار دانا و حکیم  ،اى نیستخودت به ما آموخته

                                                           
  37سوره بقره آیه  55
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 خدا عرض می کند:ه بهم ع( )آدمحضرت 

  11قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ 

ستم ورزیدیم  !اى پروردگار ما :گفتند و اگر ما را نیامرزى   ،ما بر خود 

 .و به ما رحم نکن  مسلماً از زیانکاران خواهیم بود

  ها داده می شودنه آهبوط بکه فرمان عد از اینو نیز ب

 17 ینٍحِوَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَ  

در حال  که دشنننمن   ،از این جایگاه و مقام فرود آیید :خدا فرمود) 

و براى شما در زمین تا مدت  قرارگاه و مایه برخوردارى   ،یکدیگرید

   (است

و از آن بیرون  ،میریدو در آن م  ،کنیددر آن زندگ  م  :پروردگار فرمود

 .آییدم 

 طلب توبه می کند   (رب)س از خدا پ

  12رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ  مِنْ آدَمُفَتَلَقَّ  

السالم   پس آدم کلمات  را ]مانند کلمه استغفار و توسّل به اهل بیت علیهم  

که مایه توبه و بازگشنننت بود[ از سنننوى پروردگارش دریافت کرد و           

 .است مهربان پذیر وزیرا او بسیار توبه ؛اش را پذیرفت]پروردگار[ توبه

                                                           
  03سوره اعراف آیه  51
  31سوره بقره آیه  51
  31سوره بقره آیه  51
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 :باید دانست که

دارد؛ بلکه هر   الم جسمانیت لحظه لحظه نیاز به خداوند و رب العالمین ع

هر نفسی که می کشی، با قدرت ربّ توست، و جانت از    ،ضربان قلب تو 

 ؟تو جز رب چه داری ،او نور کسب می کند

 ارتباط انبیاء با اسم رب

سم رب »ء چگونه با در قرآن می خوانیم که انبیا های  از خداوند حاجت« ا

 ردند.کخود را درخواست می

 حضرت نوح

 یشپرورگار خود را خواند و از قوم خو« رب»ا این نام بحضننرت نوح  

  :کردنفرین را ها و آننالید 

یَّارًا         وَ» کَافِرِیَن َد ْلَأْرِض ِمَن اْل َتَذْر عَلَ  ا لَا  نَّکَ إِنْ   ﴾21﴿ قَاَل نُوٌح رَبِّ  إِ

  13 تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا

هیچ یک از کافران را بر روى زمین باق    !اى پروردگار من :نوح گفت

کنند و  بندگانت را گمراه م     ،که اگر آنان را باق  گذارى    « 21»مگذار 

 کنندجز نسل  بدکار و ناس اس زاد و ولد نم 

 .موج طوفان جملگی را در ربود و با نفرین او

 د.دعا می کن «رب»وسیله این نام ه و نیز حضرت نوح ب

                                                           
 .01و  01سوره نوح آیات  51
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لَا تَزِدِ        رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَ

  11 الظَّالِمِینَ إِلَّا تَبَارًا

گار من  به           !اى پرورد مان  با ای که  مادرم را و هر کس  پدر و  مرا و 

و سنننتمکاران را   ،ام درآید و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرزخانه

 .جز هالکت میفزاى

 حضرت لوط

   حضرت لوط با رنجی که از قومش دید بر این درگاه ناله می کند:و نیز 

 15قَالَ رَبِّ انْصُرْنِی عَلَ  الْقَوْمِ الْمُفْسِدِینَ »

 .ین مردم بدکار و نافرمان یارى ده(مرا بر ا !اى پروردگار من :گفت)

 حضرت زکریا 

  حضرت زکریابه این مناجات . کریا او را به این نام خواندحضرت زو نیز 

 :توجه کنید با رب خود

هُنَالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سننَمِیعُ الدُّعَاءِ  
﴿92﴾  

جا بود که زکریا ]با دیدن کرامت و عظمت مریم[ پروردگار خود را   در آن

 ،اى پروردگار من! مرا از سوى خود فرزندى نیکو عطا کن :گفت ،خوانده

 .یقیناً تو شنواى دعای 

                                                           
  01سوره نوح آیه  10
  30سوره عنکبوت آیه  17
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شِّرُکَ بِیَحْیَ      صَدِّقًا مُ نَادَتْهُ الْمَلَائِکَةُ وَهُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی فِی الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ یُبَ

   الصَّالِحِینَ مِنَ وَنَبِیًّا وَحَصُورًا وَسَیِّدًا اللَّهِ مِنَ بِکَلِمَةٍ

شتگان  ستاده بود  ،پس فر  ،او را در حال  که در محراب عبادت به نماز ای

اى  دهد که تصدیق کننده کلمه ندا دادند که خدا تو را به یحی  بشارت م  

شوا        سرور و پی ست و  سیح[ ا سوى خدا ]یعن  م ساس زهد و   ،از  و ]بر ا

 .و پیامبرى از شایستگان است ،حیا[ نگاهدار خود از مُشتهیات نفسان 

   عَاقِرٌ وَامْرَأَتِی الْکِبَرُ بَلَغَنِیَ وَقَدْ غُلَامٌ لِی یَکُونُأَنَّ   قَالَ رَبِّ

در حال   ،چگونه برایم پسننرى خواهد بود !پروردگار من :گفت [زکریا] 

   ؟که پیرى به من رسیده و همسرم نازاست

 ﴾31﴿ یَشَاءُ مَا یَفْعَلُ اللَّهُ لِکَقَالَ کَذَ :فرمود [خدا]

ست ]که     ست[     ،گوی م چنین ا سباب نی ول  کار خدا مُقیّد به علل و ا

  .دهدخدا هر چه را بخواهد ]با مشیّت مطلقه خود[ انجام م 

 قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِی آیَةً 

ضرت زکریا[   شانه  !اى پروردگار من گفت:]ح اى ]جهت اله   براى من ن

  .بودن این بشارت[ قرار ده

بََّک کَثِیرًا وَسنننَبِّْح               لَّا رَمْزًا  وَاذْکُْر َر یَّاٍم ِإ ثََة َأ لَا نَّاَس َث لَّا ُتکَلَِّم ال تَُک َأ قَاَل آَی

  12بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْکَارِ 

                                                           
  17سوره آل عمران آیه  10
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شاره          :گفت سه روز نتوان  با مردم جز با رمز و ا ست که  شانه تو این ا ن

  ،سخن گوی 

 .اه و بامداد تسبیح گوىمگشا و پروردگارت را بسیار یاد کن و ]او را[

 روشن شد.« یحیی»ید که چشمش به دیدار یو دیری ن ا

 ع( )حضرت موسی

، در آن دم که یکه و تنها در مدین غریب مانده بودنیز حضننرت موسننی  

سَ    : خویش را ندا کردخسته و گرسنه رب    وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَ

  19رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَوَاءَ السَّبِیلِ 

سوى مدین روى آورد  ست پروردگارم مرا به   :گفت ،هنگام  که به  امید ا

 .رساند[ راهنمای  کندراه راست ]که انسان را به نتیجه مطلوب م 

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ   

سْقِی حَتَّ    صْدِرَ امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَ أَبُونَا  وَ الرِّعَاءُ یُ

  13شَیْلٌ کَبِیرٌ 

هایشان  گروه  از مردم را بر آن یافت که دام ،چون به آب مدین رسید

هایشان را از رفتن به و غیر آنان دو زن را دید که ]دام ،دادندرا آب م 

 دارند؛  سوى آب[ بازم 

                                                           
  00سوره قصص آیه  13
  03همان  11



  71 /تجلی اسماء اهلل در قرآن………..……………......………………………………….…………………………………………………………………………

 

 
 

   ؟ندکچه چیزى شما را بر بازداشتن ]گوسفندان[ وادار م  :گفت]موسی [ 

این[ شنننبانان    دهیم تا ] هایمان را[ آب نم   ما ]این دام  :گفتند ]دختران [ 

ست ]به این علت از      ]دام سال ا شان را[ برگردانند و پدر ما پیرى کهن های

 [.انجام این کار معذور است

سَقَ     فَقَالَ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ   الظِّلِّ إِلَ  تَوَلَّ  ثُمَّ لَهُمَافَ
11﴿23﴾  

س [ دام   شان را ]به جهت کمک کردن به آن دو[ آب داد پس ]مو و  ،های

شت و گفت       سایه برگ سوى  ر چه از خیاى پروردگار من به آن :س س به 

   .کن  نیازمندمبر من نازل م 

 را  ربپروردگار و ببین لطف 

سْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ      شِی عَلَ  ا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْ

سَقَیْتَ لَنَا   صَصَ قَالَ لَا تَخَفْ   ۚ مَا  نَجَوْتَ مِنَ  ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَ

ظَّالِمِینَ   یَا أَ       ﴾21﴿الْقَوْمِ ال مَا  حْدَاهُ لَتْ إِ تَأْجِرْهُ    قَا إِنَّ خَیْرَ مَنِ  ۚ بَتِ اسنننْ

   11اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ

نزد  ،داشننتپس یک  از آن دو ]زن[ در حال  که با حالت حیا گام برم  

هاى[ ما را آب که ]دامطلبد تا پاداش این  پدرم تو را م   :او آمد ]و[ گفت  

 دیگر :گفت ،چون نزد او آمد و داسنننتانش را بیان کرد  .دادى به تو بدهد   

                                                           
 .01همان  15
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ستمکار نجات یافت    :یک  از آن دو زن گفت« 21».نترس که از آن گروه 

 است نیرومند و قوی. زیرا بهترین کس  ؛او را استخدام کن !اى پدر

 ،ترین چیزمهمو ؛ حضرت موسی هیچ ندارد و به همه چیز نیاز دارد !آری

شعیب     وزی و هم خدایش هم رو  «و مربی ،کار ،، ازدواجخانه» ضرت  ح

 .او قرار دادمربی را 

و زن داد و با  ،سننکن و مأوامبه خانه خواند و  شننعیب او را و حضننرت

 آشیان پیامبری رسانیدش. بهجا که نآمعرفت حق آشنایش نمود تا 

 حضرت سلیمان

و از اسننم رب را در دعا خواند  «رب»این کلمه با نیز حضننرت سننلیمان 

 :استمداد طلبید

و  ،به راسنننت  سنننلیمان را ]درباره فرزندش[ آزمودیم      :قرآن می فرماید  

جان از فرزندش[ افکندیم     ]آزمون این بود که[ بر تختش جسننندى ]ب  

شت[     سیار امید دا سلیمان به زنده بودن او ب اه آن گاه به درگ ،]فرزندى که 

 [  .خدا رجوع کرد ]و همه امورش را به خدا واگذاشت

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِی وَهَبْ لِی مُلْکًا لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِی إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ  

  17فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّیحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ.... ﴾91﴿

عد از       !اى پروردگار من  :گفت   به من ببخش که ب یامرز و حکومت   مرا ب

اى او با اجابت دع .اىمن سزاوار هیچ کس نباشد؛ یقیناً تو بسیار بخشنده    
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خواسننت آرام  باد را براى او مسننخّر کردیم که به فرمان او هر جا که م 

شاهی جالب آن .شد روان م  که بر جن و انس   ،که خداوندش داد آن پاد

 د و کسی دیگر چنین ملکی نیافت.و طیور فرمان روا بو

 ع()حضرت ابراهیم

اد ع( ب)قرآن می فرماید: سالم بر ابراهیم  :ع()حضرت ابراهیم در باره و اما 

ه زمانی که ب   )چه واقعا خواسنننتنی بود  آن« رب خویش»که خواسنننت از  

 فرمان الهی همسر و فرزندش را به 

گونه امکاناتی رها ی فاقد سننکنه و هر در بیایان« سننرزمینی غیر ذی زرع»

 .(می کند

 :ددر خواست می کن« رب خویش»از  

 آمَنَ مَنْ الثَّمَرَاتِ مِنَ أَهْلَهُ وَارْزُقْ آمِنًا بَلَدًا ذَاوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَ

ضْطَرُّهُ إِلَ    ۚ  الْآخِرِ وَالْیَوْمِ بِاللَّهِ مِنْهُمْ   ذَابِعَقَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا ثُمَّ أَ

  12وَبِئْسَ الْمَصِیرُ  ۚ  النَّارِ

که ابراهیم گفت       گاه  ید[ آن  یاد کن گار من  :و ] کان[ را   ،اى پرورد این ]م

مان            مت ای یا خدا و روز ق به  که  نان  شنننهرى امن قرار ده و اهلش را آ

  .اند از هر نوع میوه و محصول روزى بخشآورده
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ول [ هر که کفر ورزد  ،]دعایت را درباره مؤمنان اجابت کردم :خدا فرمود

کشانم و آتش   س س او را به عذاب آتش م   ،بهره اندک  به او خواهم داد

 بدی است. عاقبت

با        نیز و  نا کردند  که کعبه را ب دعا می کند و   چنین « اسنننم رب»زمانی 

 :  دخواهمی  یشرب و خدای خواز خواسته های خود را 

نَا َتَقبَّْل ِمنَّا          ِعَد ِمَن الَْبیِْت وَإِسننْنمَاِعیُل رَبَّ نْتَ     ۚ وَِإْذ یَرْفَُع إِبْرَاهِیُم اْلقَوَا نَّکَ أَ إِ

سَّمِیعُ الْعَلِیمُ   سْلِمَةً لَکَ    ﴾527﴿ال سْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُ

 13إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ  ۚ وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا 

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسننُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ  

وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ   إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ  جوَیُزَکِّیهِمْ 

  إِذْ ﴾591﴿وَإِنَّهُ فِی الْآخِرَۀِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ  ۚ فَیْنَاهُ فِی الدُّنْیَا وَلَقَدِ اصْطَ جنَفْسَهُ  

  71لِرَبِّ الْعَالَمِینَ  أَسْلَمْتُ قَالَ ۚ رَبُّهُ أَسْلِمْ  لَهُ قَالَ

هاى خانه کعبه را باال  و ]یاد کنید[ زمان  که ابراهیم و اسنننماعیل پایه  

 [  :گفتندبردند ]و به پیشگاه حق م م 

 ز ما ب ذیر که تو شنوا و دانای .اى پروردگار ما! ]این عمل را[ ا

و نیز از   ،اى پروردگار ما! ما را ]با همه وجود[ تسنننلیم خود قرار ده      

شند پدید آور    سلیم تو با سم عبادتمان    ،دودمان ما امت  که ت و راه و ر

 هربان .مپذیر و ه تو بسیار توبهک ،و توبه ما را ب ذیر ،را به ما نشان ده
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را  که آیات تو ،اى پروردگار ما! در میان آنان پیامبرى از خودشان برانگیز 

ند   نان بخوا یاموزد      ،بر آ تاب و حکمت ب نان را ک هاى  و ]از آلودگ  ،و آ

 .ناپذیر و حکیم ظاهرى و باطن [ پاکشان کند؛ زیرا تو تواناى شکست

در پروردگننار مننا برانگیز »فرمنناینند: خالصننننه دعننای حضنننرت می 

شان  شان آیات تو را   )ای سولی تا بخواند برای ش  ،فرزندانم( ر ان  و بیاموزد ای

 «. را کتاب و حکمت به راستی که تویی غالب درستکار

مستجاب شد     چه در دعا خواست بعد از چندین هزار سال  می بینی که آن

 چه او در این آیه از خدا خواسته بود.آن مبعوث کرد ،از ذریه او و ربش

هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسنننُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ       می فرماید:   جا که  آن

بُْل لَِفی ضننَنلَاٍل           تِِه وَیُزَکِّیِهْم وَُیعَلِّمُُهُم اْلِکتَاَب وَالِْحْکمََة وَِإْن کَانُوا ِمْن َق آیَا

  75وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ  جوَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ  ﴾2﴿مُبِینٍ 

شان برانگیخت تا آیات   ،سواد اوست که در میان مردم ب   پیامبرى از خود

هاى فکرى و روح [ پاکشنننان  او را بر آنان بخواند و آنان را ]از آلودگ    

آنان قطعاً پیش از این در گمراه   ،و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، کند

ند    کارى بود یامبر را[ بر مردم  دیگر ]از عرب و غیر   و ]نیز  «2».آشننن پ

ناپذیر  و او تواناى شکست .اند ]برانگیخت[عرب[ که هنوز به آنان ن یوسته

ست  سؤولیت عظیم تعلیم و  « 9».و حکیم ا این ]برانگیختن به پیامبرى و م
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ست که آن را به هر کس بخواهد عطا م    ،تربیت ضل خدا و خدا   ،کند[ ف

 .صاحب فضل بزرگ است

شج  !یآر   شکوف   می بینی  سال  د و ثمر شو می  اره دعایی بعد از هزاران 

هد؛ این  می  نه    د که ورق بزنی   .بودهایی  ها نمو  ،بینی میو قرآن را 

سته اند   سم  »از این پیامبران هر چه خوا سته اند. « ربا  و این را بدان خوا

ست  «رب غنی کریم ،رب»که این  حال ارباب معرفت و اولیاء   لذا زبان .ا

 ست که ا اهلل این

   دل در غم عشق مبتال خواهم کرد    

 م کرد  ن ر تیر بال خواهنجان را س                                        

 تو بگذاشته ام   عمری که نه در غم 

 امروز به خون دل قضا خواهم کرد                                         

 است  همه عالم را فرا گرفته ،ربوبیت

ی ی سایه آن را م همانا ربوبیت آن چنان گسترده است که بر سراسر هست      

 گسترده است که شیطان هم به آن توسل می کند و می گوید:  چنانبینی، 

 ﴾73﴿ یُبْعَثُونَ یَوْمِقَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلَ  

ت  مهل ،شوند مرا تا روزى که مردم برانگیخته م  !اى پروردگار من :گفت

 .جالب این است که او هم از این در محروم نمی ماند .ده
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قَالَ فَبِعِزَّتِکَ   ﴾25﴿ الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ یَوْمِإِلَ   ﴾21﴿قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ 

  72مُ الْمُخْلَصِینَ إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُ ﴾22﴿لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ 

خدا   فت  [] لت  :گ گان   تو از مه مان  معیّ  « 21»،یافت «  25».ن و معلومتا ز

نان را گمراه م        :گفت  ندگان   « 22»،کنمبه عزتت سنننوگند همه آ مگر ب

 .ات راخالص شده

ن ایمفهوم وسنننیع عالم  و« رب العالمین» برما  دلیل تاکیدرب العالمین:  

ست که  صوص خدا     )بعد از جمله الحمدهلل  ،ا ستایش را مخ همه حمد و 

 :یمیمی گو ،را به منزله دلیلی بر آن ذکر کنیم« رب العالمین» (می شمریم

هر کمال و نعمت و هر  »چرا که  ،ها مخصننوص او اسننت همه سننتایش

مالک و صننناحب و پروردگارش او می  ،موهبتی که در جهان وجود دارد

 .«باشد

 ها ب النوعخط سرخ بر همه ر

مطالعه تاریل ادیان و مذاهب نشنننان می دهد که منحرفان تز خط توحید   

ستین  چشمه این  سر  ،قائل بودند جهان برای «هایی رب النوع»همواره  ،را

تفکر غلط این بوده که گمان می کردند هر یک از انواع موجودات نیاز به       

ا گویا خدا ررب النوع مسنننتقلی دارد که آن نوع را تربیت و رهبری کند، 

 کافی برای تربیت این انواع نمی دانستند!
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  کردند.رب النوع( را پرسننتش می)یونانیان دوازده خدای بزرگ ،از جمله 

..و یک .و ،ماه ،خورشننید ،، رب النوع آبدر کلده پایتخت کشننور آشننور

 ،حتی خدای رب النوع میوه ها ها می شننمردند.رب النوع هم ما فوق این

تا جایی که در  ؛بعضی جاها این خدایان فوق العاده زیاد بوددر جنگل و...

 ند. خانه دارای خدای مخصوص بود

خدا  « هزار 91»ها جای تعجب نیسننت که رومی ،به گفته یکی از مورخان

شند، آن    شته با شوخی گفته بود تعداد   چنان که یکی از بزرگان آندا ها به 

از افراد ملت   تر فراوانخدایان ما به حدی اسنننت که در معابر و محافل           

 .هستند

که: بشر در گذشته با انواع خرافات دست به گریبان بوده    کوتاه سخن این 

  ،ات بسننیاری از آن عصننر به جا مانده طور که االن هم خرافاسننت همان

 الحمدهلل   ت می گیرد.أها همه از جهل در معرفت اهلل نشاین



 

 

 

 

 مششجلسه 

 رب العالمینالحمد هلل 
 

   .همه آفریده هاست« رب»و  خداوند پروردگار

  79قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَبْغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ 

گار هر            :بگو که او پرورد حال   گارى بجویم در  خدا پرورد یا جز  آ

 !  ؟چیزى است

  73قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا  قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ

سؤال می      سی در جواب فرعون که از رب العالمین  ضرت مو کند؛  ح

 گوید:می

سمان آن ست ها و زمین و میان آنچه در آ شان اوست.   ،ها و در  پروردگار

له  ».ع( می فرماید: او پروردگار جاندار و بی جان اسننت)حدیثی امام علی

هم آفرینش از اوسننت و هم اداره « الخلق و االمر تبارک اهلل رب العالمین

 دهنده همه است.و او پرورش ،آن
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پروردگار یک و « رب»ک از آیات قرآن فهمیده می شود که تمام هستی ی  

جاهلیت و  میان بعضننی از  این اعتقاد رایج در دورانو  .دارد که اوسننت

پدیده ها خدایی اسنننت و آن را مدبّر و رب       ها که برای هر نوع از   ملت 

 النوع می پنداشتند، باطل است.

  های متعدد مورد پرستش و ستایش قرار داشتهدر عصر نزول قرآن نیز بت

های پیشننین  النوعها جانشننین ربکه شنناید همه یا قسننمتی از آن  اند،

شر »گاهی  ،از همه گذشته .اندبوده ند،  را نیز عمال رب خود قرار می داد «ب

 فرماید:که قرآن میچنان

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا  

  71سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ  ۚ  هُوَ إِلَّا هَلَا إِلَ ۚ  وَاحِدًا هًالِیَعْبُدُوا إِلَ

راهبانشننان و مسننیح پسننر مریم را به جاى خدا به  آنان دانشننمندان و

  که معبود یگانه را    خدای  گرفتند؛ در حال  که مأمور نبودند مگر این      

ه چکه هیچ معبودى جز او نیسننت ب رسننتند؛ منزّه و پاک اسننت از آن 

 دهندشریک او قرار م 

بعد از م جا که می بینیا آنت ،پیامبران الهی به مبارزه شدید با آن برخاستند 

سم اهلل » ستین آیه « ب شده نخ ست  ،ای که در قرآن نازل   :در همین رابطه ا

صوص خداوندی    ؛«الحمدهلل رب العالمین» ستایش ها مخ ست که   همه  ا

ست  سرخی بر تمام رب النوع  ،به این ترتیب .رب جهانیان ا ها  قرآن خط 

های توحید و یگانگی و همبستگی و اتحاد را جای آن می می کشد و گل
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سلمان  شاند. ن شبانه روز حداقل ده بار این جمله   انو م موظفند در نمازها 

مالک و رب و سننرپرسننت و  که  ایبه سننایه خداوند یگانه  ،را بخوانند

توحید را فراموش  همه موجودات است پناه ببرند، تا هرگز   دهندهپرورش

 نکنند و در بیراهه های شرک سرگردان نشوند.

 خداشناسی ی برایراه ؛الهیربوبیت توجه به 

صل به معن   همان« رب»کلمه  شد در ا صاحب »ی اگونه که گفته    «مالک و 

  پرورشدار تربیت و صنناحبی که عهدهبلکه  ،اسننت، ولی نه هر صنناحبی

 .دشودر فارسی به عنوان پروردگار ترجمه می سببهمین  باشد، بهمی

موجودات  های و تحول و دگرگونی ،دقت در سیر تکاملی موجودات زنده

نه موجودات   ،بی جان  مدن زمی که در هر       ،و فراهم آ هایی  کاری  و ریزه 

  خداشناسی   هایراه یکی از بهترین ،ها نهفته شده است  یک از این قسمت 

 .آیدبه شمار می

غلب بدون آگاهی ما  ابدن ماست که   یهایی که در میان اعضا هماهنگیو 

 هنگامی که   مثالسنننت. ، یکی از نمونه های زنده آن ا   بر قرار می باشننند 

 هحادثه مهمی در زندگی ما رخ می دهد، و باید با تمام توان در برابر آن ب       

یک لحظه کوتاه    ،پاخیزیم  بدن   به همه ارگان   فرمان هماهنگ     ،در  های 

  ضربان قلب باال می رود، تنفس  ،بالفاصله  آگاه صادر میشود،  صورت نا هب

ژن  ی و اکسی یند، مواد غذاشو م نیروهای بدن بسیج می تما ،شدید می شود  

ها می رسد، اعصاب آماده هوا از طریق خون به طور فراوان به تمام سلول

ضالت آماده حرکت بیش  و کار شوند ع سان باال    ،تر می  نیروی تحمل ان
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تر می شود، خواب از چشم می پرد، خستگی از می رود، احساس درد کم

 فراموش می شود.کلی ه احساس گرسنگی ب و ء فرار می کنداعضا

ایجاد   ،چه کسی این هماهنگی عجیب را در میان تمام ذرات وجود انسان  

 می کند؟ آیا این پرورش جز از ناحیه خداوند عالم و قادر ممکن است؟  

یات قرآن   یل      آ پر اسنننت از نمونه های این پرورش الهی، و هر کدام دل

ص می پس با تمام وجود و با اخال روشنننی برای شننناخت خدا هسننتند.

 همه ستایش ها برای اوست. ؛«الحمد هلل رب العالمین»یم یگو

 معنای حمد 

سان در برابر جمال    « مدح و شکر »ترکیبی از مفهوم  ،مفهوم حمد است. ان

ی، زبان به سننتایش و در برابر نعمت و خدمت و احسننان  یو کمال و زیبا

 زبان به تشکر می گشاید.  ،دیگران

ستایش      ،کمال و جمالش سبب خداوند متعال به  سته  سط به  و شای   هوا

 .و نعمت هایش، الیق شکرگزاری است احسان ها

با هر   ،بهترین تشننکر از خداوند اسننت. هر کس در هر کجا « الحمد هلل»

ستایشی از هر کمال و زیبایی دارد، در حقیقت سرچشمه       زبانی، هرگونه 

 آن را ستایش می کند.
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که با س اسگزاری از مخلوق ندارد، به شرط آن    یالبته حمد خداوند منافات

شد.   سیر او با شد و تربیت همه    به امر خدا و در خط و م سیر ر خداوند م

 :را تعیین نموده است

  71 شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى کُلَّقَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَ   ﴾33﴿ قَالَ فَمَنْ رَبُّکُمَا یَا مُوسَ 

 :گفت« 33» ؟اى موس ! پروردگار شما دو نفر کیست    :فرعون گفت

ست که     س  ا شیده موجود هبپروردگار ما ک   ،ات را نعمت وجود بخ

 .و س س به راه کمالش هدایت نموده است

او به زنبور عسنننل یاد داده اسنننت که از چه گیاهی بمکد و به مورچه           

 .آموخته است که چگونه قوت زمستانی خود را ذخیره کند

انسنننان را چنان آفریده که هرگاه کمبود خون پیدا کرد، خون        بدن نیز و 

 شایسته حمد و س اسگزاری است.   ،چنین خداوندی .سازی نماید

 بدان که جانت با اسماء آشناست 

 :ی اسماء را دانستی بدان کها* حال که معن

شنا    سماء آ صفات      ،ی تام داردیجانت با ا سالم تمام موجودات  در فطرت 

 ییدوست داشتنی است. تو از هر در که باز آیی به این خوبی و زیبا

 ییدری باشد که از رحمت به روی خلق بگشا
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ی دارد و به آن  یدر حقیقت در طول عمر، جانت با این صنننفات آشننننا       

 .مشغول هستی

صل توحید در مقام ظاهر این  .و «دهی حق رجوعه افعال را ب» :که ست ا ا

  ر و خیراتاهمه این آث»اصل باطن توحید که صفات و ذات را یکی دانی؛ 

 «.از یک خدا هستند

 گردد.خدا باز میه ب ،هر حمد و ستایش توپس چون چنین شد 

 عالمینرب ال

و موجودات   نتری دارد و انسنناعالمین در پاره ای از موارد معنی وسننیع

 :دیگر جهان را در بر می گیرد. مانند آیات زیر

 77 فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

ها و ها مخصنوص خداسنت که پروردگار آسنمان   نهایتاً همه سنتایش 

و کبریای  و عظمت  « 91»؛پروردگار زمین و پروردگار جهانیان اسننت

 ها و زمین ویژه اوست  اندر آسم

   و در آیه دیگر می فرماید:

قَالَ رَبُّ السننَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا   ﴾29﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ

  72 قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ ﴾23﴿ بَیْنَهُمَا إِنْ کُنْتُمْ مُوقِنِینَ
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فت   یان چیسنننت      :فرعون گ هان گار ج فت « 29»؟پرورد باور   :گ اگر 

«  23».هاستچه میان آنها و زمین و آنکنید همان پروردگار آسمان م 

سخره[ به افراد پیرامونش گفت  ه  شنوید ]ک آیا نم  :]فرعون از روى م

 «  21»گوید؟![ چه م 

فت  پدران پیشنننین         :]موسننن [ گ گار  ما وپرورد گار شننن ]او[ پرورد

این پیامبرتان که به سنننوى شنننما   :ن[ گفت]فرعو« 21».شنننماسنننت

ست!  ،اندفرستاده  پروردگار مشرق    :]موس [ گفت « 27»حتماً مجنون ا

 «22».اندیشیداگر م  ،هاستچه میان آنو مغرب و آن

 معرفت اهلل است  ،بعثت انبیاءهدف از 

تمام پیامبرانی که از جانب خداوند مبعوث، و کتب آسمانی که نازل شده   

این بوده که مردم را به سنننوی خداوند هدایت کنند، یعنی همه         اند برای  

منتهی هر دینی « .خداوند متعال و رب العالمین»د از آمده اند که خبر بدهن

، اما آن طوری که قرآن خدا را معرفی کرده و هبود پیشننینتر از دین کامل

صفات خداوند بیاناتی دارد، هیچ پیامبری این    درباره سماء و  میق ع گونها

چون عقول مردم آن طور نبود که خداوند   ؛را معرفی نکرده است  وندخدا

 را با آن صفات بشناسند  

یگانه   ه خدایبها را ن رسننتید و گفتند بتها میآنهنگامی که پیامبران به 

شنننود چیزی را که   کردند، می گفتند چطور می  تعجب می  ،ایمان بیاورید   

ه خدا ایمان دارند، اما آن خدا       همه مردم ب   ؟دیده نمی شنننود ب رسنننتیم 

 .ها  قابل فهم نبودهبرای آن ؟کیست
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صور  «انا ربکم االعلی»گوید وقتی که فرعون می   ،رعونف که کرده اندمی ت

تا جایی که  چون معنی رب و صننفات رب را نمی دانسننتند. ؛رب اسننت

که       ،اگر معبودى جز من بگیرى :]فرعون[ گفت  یان ] ندان قطعاً تو را از ز

 .اند[ قرار خواهم دادترین شکنجهزیر سخت

 از عبادت فرعون تا گوساله پرستی

ستان حضرت موسی    در  و در سوره اعراف  سرائیل  می بینیمدا ا آن ب بنی ا

شناختند  ی که دیدند، بازهمه معجزات   ،پیروی فرعون یروز .رب خود را ن

گوساله پرست     ،معجزات از خدای خوداز آن همه هم بعد  ی دیگرو روز

 !شدند

سْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَ    صْنَامٍ لَ  عَ یَعْکُفُونَ قَوْمٍوَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِ قَالُوا یَا   مْلَهُ أَ

 73قَالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ  آلِهَةٌ لَهُمْ کَمَا هًامُوسَ  اجْعَلْ لَنَا إِلَ

سرائیل را  و بن  از دریا ]ی  که فرعونیان را در آن غرق کردیم[ عبور  ا

د هاى خوپس به گروه  گذر کردند که همواره بر پرستش بت  ؛دادیم

شتند  س   :گفتند ،مالزمت دا همان گونه که براى آنان معبودان    !اى مو

قطعاً شنننما   :موسننن  گفت !!تو هم براى ما معبودى قرار بده ،اسنننت

 .یدورزگروه  هستید که نادان  م 

با علم و  لذا ترین معرفت و معرفی خداوند در قرآن است. رحال کاملهبه

 .«الحمد هلل رب العالمین»اخالص باید گفت 
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از « و هلل اسماء الحسنی  » ،الحمد هلل: چون مرجع حمد صفات کمال است  

 این جهت در 

 : اختصاص دادحمد را به خود « الحمد هلل رب العالمین»

           ین نا او بنننبی دهنر دینهی نینانینب 

 ه او داننمنا هنره زیبنر چهنی هناینزیب

 دان که همه اوست ،نی جز از اوهر چیز که دا

 یا همه او دان ،یا هیچ مدان در دو جهان                                       

 مراحل حمد

 حمد مراحلی دارد

ست که بدانی محمودی    «معرفت»کار که حمد را پر بار کند،  یناول فوق ا

صفتی     صاحب  ست. و هر  صفت و کمالش نه   ،جز حق تعالی در عالم نی

ست.      صفت خود او ست بلکه آن    رجعمپس »تنها از ربوبیت حق تعالی ا

 «.ذات باری تعالی است ،در هر حمد حمد

مرحله دوم: آن که ذکر این حمد بر زبان جاری کنی و مادام او را تسننبیح  

 نمایی.

زبان باز ماند از آن جهت   ،که در اندیشه حمد باشی ستا آن :سوممرحله 

 که دل مشغول است.
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خود را متخلق نماید و با « صنننفات محمود»که به این    مرحله دیگر: این 

 :ن صبغة اهلل استآکه  ،همرنگی کند« رب خود»

 21صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً  

انتخاب   ،[ رنگ خدا را ]که اسننالم اسننت:بگویید]به یهود و نصننارى 

  و ما فقط پرستش  ؟کنید[ و چه کس  رنگش نیکوتر از رنگ خداست  

  .کنندگان اوییم

 «.هیچ از خود نداری و هر چه داری از اوست» :جاست که دانی در این

سننت  ا و این «حمد او حامد او محمود اوسنت »و روشنن شنود بر تو که   

 ی می کند.یما را به آن راهنمامقامی عظیم که خداوند 

  ود     ننزانه جنناده در خننشنای گ  

 ودنو وجنافته کائنات از تنی                                                       

   ش افروزی        ننت آتننقشنند از عننچ

 تا کی از جان ما بر آری دود                                                        

 مال          نن و جنمی کنی جلوه های حس

 باس وجود هر موجود ندر ل                                                       

 که جهان صورت است و معنی دوست   

 دیّاریره ندار غنی الننیست ف                                                     
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ستی هر نعمت که داری پرورنده   ست « رب» ،ن نعمتآچون دان تو نیز   ،ا

  دسنننته ب  ،تا به حال هر منزلی که عوض کرده     و قبل از این نطفه بودی  

 .این رب بوده است

شوند و از راه         سلیم نمی  شگاه چنین ربی ت ست که مردم در پی چگونه ا

ناسند!! و حق و حقیقت منحرف می شوند، آری چون رب خود را نمی ش

   .غافل اند که هر روز در معرض امتحان پروردگار خود قرار دارند

هر  « الحمد هلل رب العالمین»معرفت این اسننت که تو از جان و دل بدانی 

ست و     صفات او موجودی هر چه دارد از رب خود دارد و طبعا حمد از 

 گردد.به ربش برمی

  ه ها تنک

ست و تدبیر همه    هم - 5 ستی زیبا ستی ن ه ه ست ه زیرا حمد برای   ؛یکو

 «الحمد هلل» .زیبایی و نیکویی است

 «  الحمدهلل رب العالمین» .پروردگاری اوست ،مادلیل ستایش ن  2

ست ارابطه خداوند با مخلوقات، رابطه - 9 مد  الح» .ی دائمی و تنگاتنگ ا

 « هلل رب العالمین

  «الحمد هلل رب العالمین»تحت تربیت خداوند یکتاست.  ،ن همه هستی 3

شد و تربیت، در همه موجودات وجود دارد.   - 1 الحمد هلل رب »امکان ر

 « العالمین
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عی( و تربیت تشری )وسیله انبیاء تربیت می کند، هخداوند هم انسان ها را ب 

تربیت   ).هم جمادات و نباتات و حیوانات را رشننند و پرورش می دهد      

 « رب العالمین»تکوینی( 

د  الحم»قرآن( با نیایش به درگاه خداوند متعال، )ن مؤمنان در آغاز کتاب 1

شت نیز « هلل رب العالمین شعار را   ،می گویند و در پایان کار در به همان 

 :می دهند کهسر 

   25 وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

شت        شان به به سبب ایمان شان آنان را به  هاى پر نعمت که  پروردگار

 .کندراهنمای  م  ،ها جارى استنهرها از زیر ]قصرهاىِ[ آن

از هر عیب و  !خدایا :جا ]این اسنننت که[شنننان در آن ]آغازِ[ نیایش 

جا درود خدا به آنان، عطا کردن امنیت کامل  و در آن ،نقصننن  منزّه 

   ،است

ستایش     نیایش بخشِو پایان ست که همه   مالک و ،ها ویژه خداشان این ا

 .مرب  جهانیان است

امیدوارم خداوند به ما معرفتی عنایت کند که او را بشنناسنیم و به اخالق   

خرین دعوانا الحمد هلل آو در بهشت وارد شویم که    تخلق یابیمحسنی او  

 باشد.رب العالمین 
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 م فتهجلسه 

 ناسماء اهلل در قرآ

 

ضائل     سماء اهلل ف شمارد   نزیادی دارا سماء اهلل را ب جایگاه او  ،د وهر کس ا

بهشت است. در قرآن صد و پنجاه اسم خداوند بیان شده اما در روایات        

اسم    911اسم، و در بعضی دیگر    33ت ادر بعضی از روای  .مختلف است 

از مجموع   است.  و تا هزار اسم و چهار هزار اسم نیز برای خدا بیان شده   

نامتناهی است و تجلیات و ظهورات اسماء     ،که خداوندروایات برمی آید 

 وصفات و افعال او هم نامحدود هستند.

ه  داشتتوجه به اسماء اهلل  ،مقصود ما این است که در هنگام خواندن قرآن 

   . باید بدانیم کهیمباش

ترین علوم است ودرک آن آسان ترین وغامضمعرفت به اسماء اهلل از مهم

 اما برای شناخت خداوند و معبود حقیقی ضرورت دارد. ؛نیست

ما نمی  یدا کنیم       و چون  فت پ ند معر خداو به ذات  چه مورد  آن ،توانیم 

ست      قراردارد، معرفت ما صفات الهی ا سماء و  سماء     ه یعنی ب ؛ا سیله ا و

سیم   می شنا سماء ظهور و تجلی ذات خداوند   هب .توانیم خدا را ب هرحال ا

ستند، و چ  ست ون تجلی ذه صفات نیز      ،ات خداوند المتناهی ا سماء و  ا
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و  ند. بنابراین تجلیاه افعال خداوند نیز المتناهیکچنان ؛نامتناهی هسننتند

 .ء و صفات ذات خداوند نامحدود استظهور اسما

 اهللاسماء دربارهنکاتی  

سته     سماء برج شود    نقش ا صور  ست که ت شناخت خدا،   زیرا  ؛تر از آن ا

.. همه مربوط به .محبت به حق تعالی، توحید و عبادت، سننیر و سننلوک، 

 اسماءاهلل است، نه ذات. 

 سرّ دیگر

شود و از آن        شنا  سماءاهلل خواص و اثاری دارند که اگر کسی با آن ها آ ا

 کرده است. راوها بهره بگیرد، به طور قطع راه کمال را بر خود هم

توحید و ملی در قرآن برای شننناخت خدا و أتها پس موضننوع این درس

ست که موضوع مهم قرآن         شناخت موحد حقیقی ا سماء اهلل الحسنی، و  ا

   است. هم رسیدن به همین معارف برای رسیدن به تکامل و لقاء اهلل

خداوند هم اول است و هم «)هو االول و االخر» می خوانیمن آدر قروقتی 

ما       »(، آخر عاد و قرآن راهن مان م بدأ و آخر ه مان م فت اهلل اول ه   ی معر

ا خدا،  ارتباط بدر سایه  که انسان سیر الی اهلل کند و    ست ا برای این «است 

 هردو جهان دست یابد.سعادت به  و الهی شودتخلق به اخالق م
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 اهلل ءاسمامعرفت 

شمارد    سماء اهلل را ب صیب او می    ،هرکس ا شت ن ست که    به شود. باید دان

اگر ما لفظ اسننم هادی را  مثالفقط این الفاظ ظاهری نیسننتند. اسننماء اهلل 

 شود؟  تکرار کنیم آیا هدایت نصیب ما می

هم رحمن و و   «له االسماء الحسنی  »خدایی که بلکه باید برای شناخت   

این معرفت اسننت که باعث سننعادت دنیا و و  کوشننید ،هم رحیم اسننت

 .آخرت می شود

 رحمن الرحیملا

و رحمت عام و خاصش همه   ،خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است    

 را رسیده.

 .شد. و نیازی به تکرار نیستن ایهلل بدر بسم ا «من و رحیمرح»معنی  

و دیگر  ،یکی رحمت مطلقه که مقابل ندارد  :خداوند دو نوع رحمت دارد   

ست.     ضب ا صه که مقابل غ ست  رحمت خا و  ،رحمت مطلقه که فراگیر ا

مخصوص متقین است    لی رحمت خاصه  شامل مؤمن و کافر می شود، و  

   22 «فسأکتُبُها للذین یتقون»که می فرماید: 

عارف  !آری یه  ،آن م یا     ،آن علوم اله کار خیر در دن جام  بهره  ،آن توفیق ان

   همه جزو مصادیق رحمت رحیمیه است. ،مندی از بهشت در آخرت
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 توجه به یک نکته مهم

روزانه ما  در نمازهای  هستند،ترین اوصاف الهی این دو صفت که از مهم 

سوره حمد و یک  باردو)دنشو تکرار می «ارب 91»حداقل  سوره    باردر  در 

خدا را به صفت رحمتش می   «مرتبه 11»به این ترتیب های بعد از آن( و 

 مرتبه با اسم رحیم. 91مرتبه با اسم رحمن و  91؛یمیستا

  الرحمن الرحیمسرّی لطیف در 

 :لطف خاصننی دارد ،پس از رب العالمین« الرحیمالرحمن »تکرار کلمه *

که ربوبیت حق از جهت قهر و غلبه و فشار بر موجودات نیست، بلکه از   

در پرتوی این دو اسنننت که موجودات « خاص و عام»جهت دو رحمت 

نوع رحمت پرورش می یابند و هر مربی و معلم و حاکمی آنگاه تربیتش      

 د.به ثمر می رسد که با مهر و محبت باش

  ،که آغاز اسننت« بسننم اهلل»پس این کلمه در حقیقت تکرار نیسننت. در 

و در سوره حمد، وصف  .باشد حمان و رحیم وصف بالواسطه ذات میر

 باواسطه ربوبیت است که مقیدتر و محدودتر می شود.

سان  شأ حس کمک و      ،رحمت در ان ست که من ساس لطیفی ا عاطفه و اح

انجام تقاضای این عاطفه بدون نظر   خواهی گردد و از خیر اندیشی و خیر 

  ،و درباره خداوند از جهت آثار و ظهور رحمت است ،به پاداش لذت برد

این عاطفه خیر یا خوی انسنننانی مانند اسنننتعدادها و          نه ثأثیر و انفعال.   

 فضائل در ضمیر انسان نهفته است.
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ی متوجه به مبدأ رحمت و آثار آن و تکرار این کلمه، این عاطفه را بیدار          

قلبش سرچشمه رحمت شود و از زبان    که اینکار می اندازد تا ه سازد و ب 

 د.گردسوی دیگران جاری ه و عملش ب

های خداوند همین اسننت که معنا و همه صننفات و ناماثر تکرار و تذکر 

 حقیقت آن در انسان مستعد ظهور می نماید. 

 برداشت اخالقی

خدای سبحان  که می آید  شمار هرحمت از جلوه های اسماء جمالیه حق ب 

 اگر رحمت و نسل گردید.  یباعث حفظ نظام و بقا ،آن یبا بسط و اعطا 

فت   یان حیات     ،عطوفت نبود و رأ پا و  ،هیچ حیوان و انسنننانی رنج بی 

نظام   ،در نتیجه کرد وتحمل نمیزحمات طاقت فرسای تربیت فرزندان را 

 فردی و اجتماعی دچار اخالل و اضمحالل می شد.  

و  عظام یهمین رحمت و رأفت بوده که انبیا    در اثر  ،می توان گفت حتی 

از چاه عمیق نفسنننانیت و ظلمات  اعالم برای خارج کردن بشنننر  یعلما

آن همه مشنننقات و  ،سنننوی نور و جلوات حق و انسنننانیته حیوانیت ب

 د.نخریدجان میه مصائب کمرشکن این رسالت الهی را ب

خصننوصننیتی یاد می کند که او  ص( با چنین)قرآن کریم از رسننول اکرم

ی که رنج بردنتان  یتا جا)رحمت برای عالمیان( است؛   29«رحمة للعالمین»
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مهربان و رحیم  ،شما عالقه وافر دارد و با مؤمنانه ست و با برای او گران

 است.

 و در جای دیگر می فرماید:  

   23لعلک باخِعٌ نفسک اال یکونوا مؤمنین

 .مؤمن نمی شوندها چرا آنشاید خویشتن را تلف کنی که 

سانی که موفق به کسب اخالق فاضله و تخلق به فضائل نفسانیه          ،دهش ان

همواره سنننعی می کند در زندگی خود با همه افراد بشنننر با رحمت و        

 21محبت برخورد کند.

  ؟چرا صفات دیگر در بسم اهلل نیامده

س از پ ،اهللدر بسم  چرا یعنی  چرا صفات دیگر در بسم اهلل نیامده؟   :الؤس 

او تکیه می  «رحمانیت و رحمیت»تنها روی صننفت « اهلل»نام مخصننوص 

صفات   ،شود  سخنی از   در این موضع حساس به میان نمی آید؟   دیگر و 

 ؟استمداد از خدا با این دو اسم استچرا یعنی 

ستمداد کنیم که      :که ست ا نکته این صفتی ا ست از  در آغاز هر کار الزم ا

رحمت صننفت، همان آن  ،آثارش در سننراسننر جهان پرتو افکن اسننت  

ست که   همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در لحظات بحران  خدا

 نجات بخشیده است.
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 .«قدری گسترده است که همه هستی را فرا گرفتههرحمت خداوند ب» 

و »جا که می فرماید: آن ؛حقیقت را از زبان قرآن بشنننویمبهتر اسننت این 

و در  21(است  رحمت من همه چیز را فراگرفته)«رحمتی وسعت کل شیئ  

شیئ    » :خوانیمجای دیگر از زبان حامالن عرش خدا می سعت کل  ربنا و

 .ای(حمت خود را بر همه چیز گستردهخدایا ر)«رحمة

 پیامبران و استمداد از رحمت خدا

سوی  شکالت و حوادث    دیگر می از  بینیم پیامبران برای نجات خود از م

«  دسننت به دامن رحمت خدا» ،در برابر دشننمنانسننخت و طاقت فرسننا 

 .زدندمی

 گوید:ع( برای نجات از فرعونیان می)حضرت موسی

   27نَجِّنَا بِرَحْمَتِکَ مِنَ الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ 

 ی بخش.یخدایا ما را به رحمت خود رها

 :در مورد حضرت هود و پیروانش چنین می خوانیمو 

   أَنْجَیْنَاهُ وَالَّذِینَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا 

  .از دشمنان نجات دادیم خویش تبه وسیله رحمهود و پیروانش را 

                                                           
  751سوره اعراف آیه  11
  11سوره یونس آیه  11



 …..................................................................................................................……..……………………/ جلسه هفتم: اسماء اهلل در قرآن ... 011

 

 ،خواهیم با نام خداوند شننروع کنیمکه میغاز کارها هنگامیآدر  ؛بنابراین

بزنیم، هم رحمت عام و هم   دسنننت او « رحمت واسنننعه  »باید به دامن    

  ،و پیروزی بر مشننکالتآیا برای پیشننرفت در کارها  .رحمت خاصننش

که نیرویی که تر از این صننفات می باشنند؟! جالب این صننفتی مناسننب 

ها را به هم پیوند می دهد     جنبه عمومی دارد و دل  ،همچون نیروی جاذبه  

ست « صفت رحمت »همین  صفت برای پیوند خلق با خالق نیز ا ،ا   ز این 

 رحمت باید استفاده کرد.

در آغاز کارها دل از  «الرحمن الرحیم بسننم اهلل»مؤمنان راسننتین با گفتن 

کنند و تنها به خدا دل می بندند، و از او اسننتمداد و یاری می همه جا می

بی  ،از آن یموجود چیو ه ،خداوندی که رحمتش فراگیر اسنننت    ؛طلبند 

 .نصیب نیست

سم اهلل  توان به خوبی میاین درس را نیز  ه آموخت ک الرحمن الرحیماز ب

ست و مجازات   ساس کار خداوند بر رحمت ا ستثنائی دارد که تا    ،ا جنبه ا

که در دعا   چنان  ،عوامل قاطعی برای آن پیدا نشنننود تحقق نخواهد یافت      

ی که رحمتت بر یای خدا ؛«یا من سننبقت رحمته غضننبه» :هم می خوانیم

 .غضبت پیشی گرفته است

اساس کار را بر رحمت و   ؛باید در برنامه زندگی چنین باشند نیز ها انسان 

ظر  درنبرای مواقع ضرورت تنها و توسل به خشونت را  ،قرار دهندمحبت 

 .  بگیرند
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سننوره با رحمت آغاز می شننود و فقط یک  559 .سننوره دارد 553قرآن 

شود   )سوره  شونت آغاز می  سم اهلل    ،توبه( که با اعالن جنگ و خ بدون ب

 آمده است.اهلل بسمدو بار هم ره نمل در سو است.

 تناسب در خواست با صفات

ت  درخواس البته  ؛باشد وسیله اسماء الهی   ه بباید درخواست ما از خداوند  

 .ماین را با تدبر در آیات قرآن می فهمی .با صفات تناسب داشته باشدباید 

صوال هنگامی که حاجتی از خدا می طلبیم  صفاتی که با آن  باید ،ا  او را با 

  .دارد وصف کنیمپیوند حاجت 

سیح    سی م سمانی   خع( هنگام در)مثالً عی ست مائده آ سمانی غذای )وا (  آ

 چنین می گوید: 

قَالَ عِیسننَ  ابْنُ مَرْیَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَۀً مِنَ السننَّمَاءِ تَکُونُ لَنَا عِیدًا  

  22 ا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِنْکَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَلِأَوَّلِنَ

س  بن مریم گفت  سفره   !اى پروردگار ما !خدایا :عی سمان  اى  براى ما از آ

پر از غذا نازل کن تا ]روز[ عیدى باشنند براى اهل زمان ما و نسننل آینده 

و ما را روزى بخش که تو بهترین روزى    ؛اى از سنننوى توو نشنننانه  ،ما 

 .دهندگان 

جا  ما می آموزد، آنه نیز این درس را ب ،پیامبر بزرگ خدا ،حضننرت نوح

   :چنین دعا می کند ،که برای پیاده شدن از کشتی در یک جایگاه مناسب
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  23 وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبَارَکًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ

  که  ،مرا در جایگاه  پرخیر و برکت فرود آور    !اى پروردگار من  :بگوو 

 نوازى.تو بهترین مهمان

حضرت زکریا به هنگام در خواست فرزندی از خدا که جانشین و وارث    

 خدا را با صفت خیر الوارثین توصیف می کند و می گوید: ،او باشد

فَاسْتَجَبْنَا   ﴾23﴿ الْوَارِثِینَ خَیْرُ وَأَنْتَ فَرْدًا یتَذَرْنِ لَا رَبِّ رَبَّهُوَزَکَرِیَّا إِذْ نَادَى 

إِنَّهُمْ کَانُوا یُسننَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ   زَوْجَهُ لَهُ وَأَصننْلَحْنَالَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیَ  

 31 وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا  وَکَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ

مرا   !اى پروردگارم  :که پروردگارش را ندا داد   و زکریا را ]یاد کن[ زمان     

پس ]خواسننته[ او را « 23».و تو بهترین وارثان  ؛فرزند[ مگذارتنها ]و ب 

سرش را براى وى     شیدیم و نازای  هم اجابت کردیم و یحی  را به او بخ

صالح نمودیم  و ما را از روى  ،شتافتند آنان همواره در کارهاى خیر م  ،ا

 .و پیوسته در برابر ما فروتن بودند ،خواندندامید و بیم م 

امیدوارم خداوند به ما معرفتی عنایت کند که او را بشنناسنیم و به اخالق   

 متخلق شویم.حسنی او 
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 جلسه هشتم 

 مالک یوم الدین

 ی که مالک روز جزاستیخدا

و بدین  ،اصننل مهم اسننالم یعنی قیامت توجه می کند  به یکدر این جا 

گونه اصنننالح   هر «اسننناس»که   «و معاد  أمحور مبد »معرفت در  ترتیب  

 گردد.تکمیل می ،اخالقی و اجتماعی است در وجود انسان

شده جالب این سیطر  ،که در این جا تعبیر به مالکیت خداوند  ه  که نهایت 

شخص می کند  روزی  ،و نفوذ او را بر همه چیز و همه کس در آن روز م

و در  ،برای حساب حاضر می شوند   ها در آن دادگاه بزرگ که همه انسان 

تمام گفته ها و کارها و حتی      و  ،حقیقی خود قرار می گیرند  مالک  برابر 

شه های خو  ضر می بیند  یشاندی سوزنی نا    ،را حا سر    هیچ چیز به اندازه 

 ، و اکنون این انسان است که  دست فراموشی نیفتاده است    هشده و ب بود ن

و حتی اگر   ،را بر دوش کشننند های اعمال خودولیتؤباید بار همه مسننن

  ذیرد.ولیت بؤای باشد باز باید سهم خود را از مست و برنامهار سنّذبنیانگ

با   در سنننوره انفطار  اسنننت. مده آمعنای قیامت    ه در قرآن ب « یوم الدین »

 جا که می فرماید:نآصراحت به این معنا اشاره شده 
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یَصنننْلَوْنَهَا یَوْمَ   ﴾53﴿ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیمٍوَإِنَّ  ﴾59﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ 

  ﴾57﴿ وَمَا أَدْرَاکَ مَا یَوْمُ الدِّینِ   ﴾51﴿ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِینَ    ﴾51﴿ الدِّینِ 

لْأَمْرُ        ﴾52﴿ ثُمَّ مَا أَدْرَاکَ مَا یَوْمُ الدِّینِ    ئًا وَا لِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شنننَیْ یَوْمَ لَا تَمْ

 35 لِلَّهِیَوْمَئِذٍ 

ند    و « ابرار»به یقین   مت فراوان  قرار دار کان در نع ماً   « 59»نی و مسنننل

و « 51»،روز پاداش در آن وارد شنننوند ]که[ «53»اندگناهکاران در دوزخ

 «51»شوندآنان از دوزخ غایب نم 

چه م    چه م    « 57»؟دان  روز جزا چیسنننتو تو  دان  روز جزا  باز 

و  ،کندچیزى از عذاب را دفع نم روزى که کس  از کس    « 52»؟چیست 

 .راندن ویژه خداستحکومت و فرمان ،در آن روز

   :خوانیممی اول سوره حجدر روز قیامت  ،آن روز دربارهو نیز 

 ﴾5﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ

گ اى بزرواقعه  ،تردید زلزله قیامت    ب  ،از پروردگارتان پروا کنید    !اى مردم

 است.

 وَتَضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا   یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ 

شیردهنده    شاهده خواهید کرد که[ هر مادر  اى از روزى که آن را ببینید ]م

ده باردارى بار خود را و هر ما ،شودخبر م ب  ،دهدکودک  که شیرش م 

 کندسقط م 
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 32 اللَّهِ شَدِیدٌ عَذَابَ وَلَکِنَّ بِسُکَارَى هُمْ وَمَاوَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى 

بلکه عذاب خدا   ،بین  در حال  که مسننت نیسننتند و مردم را مسننت م 

 بسیار سخت است.

 زلزله عظیم قیامت

پیرامون معاد و مقدمات  این سنننوره با دو آیه تکان دهنده و هیجان انگیز    

 ؛آن شروع می شود

سان را از این زندگی گذرای مادی بیرون می برد، و   آیاتی که بی اختیار ان

سازد   ست متوجه می   آینده ای که ؛به آینده هول انگیزی که در انتظار او ا

شیم  شیم    ،اگر ما امروز به فکر آن نبا شته با به  ،و آمادگی برای آن روز ندا

 مادگی باشد دل انگیز و روح افزا است.آواگر  راستی وحشتناک است.

و می  دهد قرار میعموم مردم را بدون اسنننتثناء مورد خطاب     ،نخسنننت

اى  اقعهو ،تردید زلزله قیامتب  ؛پروا کنید پروردگارتانز ا !اى مردمگوید: 

 مهم و عظیمی است.جریان قیامت زلزله  .بزرگ است

گونه تفاوت و که هیچاین دلیل روشنننی اسننت بر ،«الناسیا ایها » خطاب

و  پیر ،کوچک و بزرگ ،و مؤمن و کافر ،بین مردم نیسنننت تبعیضنننی در

که  « اتَّقُوا رَبَّکُمْ»و با جمله    امروز و آینده همه در آن شنننریکند.     ،جوان

ست     سعادت ا سو   زیرا -خالصه تمام برنامه های  توحید را  «بَّکُمْر»از یک
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را و به این ترتیب برنامه عقیدتی و  «تقوا»و از سننوی دیگر  ،کندبیان می 

حقیقتی   إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ :و در جمله -عملی در آن جمع است

 طور سربسته بازگو می کند.  هب ،را که در بسیاری از آیات قرآن آمده است  

ا  رپبعالم هسنننتی  رکه قیامت با یک انقالب و تحول شننندید دو آن این»

   :«شودمی

ر زمین و آسننمان د ،دمی ریزنم ههها بدریا ،وه ها از جا کنده می شننوندک

مردم در  ،با زندگی نو آغاز می گردد هم کوبیده می شنننوند، و جهانی نو

ستانه قیامت در وحشت عظیمی فرو می   سند.     ،روندآ شنا سر از پا نمی    و 

یان            بازتاب این وحشنننت عظیم را در چند جمله ب آیه بعد نمونه ای از 

ز اى اببینید ]مشاهده خواهید کرد که[ هر مادر شیردهنده   گوید:می  ،کرده

و هر ماده باردارى بار خود را  ،شودخبر م ب  ،دهدکودک  که شیرش م 

شت زلزله قیامت آن    ،کندسقط م   شدت وح ست   می فرماید:  قدر زیاد ا

شد      ک شته با شیرخوارش دا ستان در دهان کودک  ن چنا ،ه حتی اگر مادر پ

اموشش   فر ،هانش بیرون کشیده دپستان از   ،اختیارکه بیگردد متوحش می

   کند!می

 گوید:می

 39 شَدِیدٌ اللَّهِ عَذَابَ وَلَکِنَّ بِسُکَارَى هُمْ وَمَاوَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى  

بلکه عذاب خدا   ،حال  که مسننت نیسننتندبین  در و مردم را مسننت م  

   بسیار سخت است
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ست  !آری ست  .خداوند مالک چنین روزی ا کان علی  » :در حدیثی آمده ا

 )«یکررها حتی یکاد ان یموت« مالک یوم الدین»اذا قرء  ع()بن الحسننین

یه   آن لدین    »قدر آ لک یوم ا یک بو  را تکرار می« ما که نزد روح از  دکرد 

 .(بدنش پرواز کند

  ؟چرا مالک یوم الدین

ت  تح کس که موجودات را آفریدهآن ،اسننتاین مالکیت نتیجه خالقیت  

، و لحظه به لحظه فیض وجود و هسننتی  قرار می دهدحمایت و پرورش 

 ها می بخشد، مالک حقیقی موجودات است.به آن

  ینمونه ضننعیفی از مالکیت حقیقی را در خودمان نسننبت به اعضننا :مثال

ما مالک چشننم و گوش و قلب و اعصنناب خویش  کنیم.میمان درک بدن

ز بلکه یک نوع مالکیت حقیقی که ا ،نه به معنی مالکیت اعتباری ،هسننتیم

 ارتباط و پیوند و احاطه سرچشمه می گیرد.

تمام این جهان نیست    که مگر خداوند مالک ال پیش می آیدؤاین س  حال

 که ما از او تعبیر به مالک روز جزا می کنیم؟

ست   جواب این  ست   ا شامل هر دو جهان ا   ،که: مالکیت خداوند گر چه 

در آن روز همه  ؛ زیراتر استاما بروز و ظهور این مالکیت در قیامت بیش

کس در های اعتباری بریده می شنننود و هیچ    پیوندهای مادی و مالکیت      

 جا چیزی از خود ندارد.آن

 



 …...........................................................................................................................……..……………………/ جلسه هشتم: مالک یوم الدین ... 001

 

 نکته ها

  است،  سلطنت  و احاطه شامل  و است  حقیقی خداوند، مالکیت -

  تحت و شود  می خارج مالک سلطه  از اعتباری، هایمالکیت ولی

 (الدین یوم مالک.)نیست او واقعی سلطه

  مالکیت است، وقت همه در چیز همه حقیقی مالک خداوند، کهآن با  -

 .دارد دیگری جلوه معاد و قیامت روز در او

 بهم تقطعت.»شننوند می قطع اسننباب و ها واسننطه تمام روز آن در -

   «االسباب

    «بینهم انساب فال. »رود می بین از ها خویشاوندی و ها نسبت -

    «البنون و مال ینفع ال. »ندارند ثمری فرزندان، و ثروت و مال  -

   «امکمارح تنفعکم لن. »رسانند نمی ای فایده نیز نزدیکان و بستگان -

شی  اجازه زبان، نه -  ره،چا راه تنها. تدبیر فرصت  فکر، نه و دارد عذرترا

 .است روز آن اختیار صاحب که است خداوند لطف

 :است رفته کار به گوناگونی معانی در "دین" لفظ -

   «االسالم اهلل عند الدین ان»آسمانی:  قوانین مجموعه الف(

   «الخالص الدین هلل»اطاعت:  و عمل ب(

   «الدین یوم ملک»جزا:  و حساب ج(
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  اشپاد و کیفر روز که است قیامت روز معنای به قرآن در «الدین یوم» -

شد  می سئلون . »با سند  می  «القیامه یوم ایان ی  توق چه قیامت روز پر

   است؟

 :فرماید می روز، این معرفی مقام در رآنق

   هلل یومئذ واالمر شیئا نفس تملک ال یوم. الدین یوم ما ادراک ما ثم

ست؟  روزی چه دین روز دانی نمی( پیامبر ای)   کس هیچ که روزی ا

 .خداست با فرمان و حکم تنها روز آن و ندارد کارآیی کسی برای

ست،  هشدار  و انذار نوعی «الدین یوم مالک» -  در گرفتن قرار با ولی ا

  نارک در باید انذار و بشارت که شود می معلوم «الرحیم الرحمن» کنارآیه

 :  فرماید می که دیگر شریفه آیه نظیر. باشند هم

 االلیم العذاب هو عذابی ان و. الرحیم الغفور انا انی عبادی نبئ

 و عذاب ولی ام، آمرزنده و مهربان بسننیار من که بده خبر بندگانم به

 .  است دردناک نیز من مجازات

 :کند می معرفی چنین را خود دیگر آیه در همچنین

   العقاب شدید التوب قابل

 .است گناهکاران شدید کننده عقوبت و مردمان توبه  پذیرنده خداوند

ست  شده  عنوان خداوند مالکیت ن،آقر سوره  اولین در -   یوم مالک: »ا

   «الدین
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 «الناس ملک»: او ملکیت سوره، آخرین در و

 



 

 

 

 جلسه نهم 

 مطالبجمع بندی 

 مراتب توحید در سوره حمد 

 هم به دارد اشاره ای  ،«الحمدهلل رب العالمین»جمله 

 .«توحید افعال»به و هم  «توحید صفات»به هم   «توحید ذات»

جواب   ؟چرا همه حمدها مخصوص خداست  ال می کند ؤی کسی س  یگو

 .است« رب العالمین»که او داده می شود: برای این

 فرماید:قرآن مجید می

 خلقهالذی احسن کل شیئ 

کسنی اسنت که آفرینش هر چیزی را به بهترین صنورت انجام      ،خداوند 

 داد.

 است. «توحید در ربوبیت»اشاره به در رب العالمین  

 ؛مالک یوم الدین 
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 توحید در حاکمیت

سی    ست  حاکم عبارت از ک سلط دارد ا و  که بر نفوس و اموال مردم ت

  ،استچون مالکیت حقیقی از خداوند است و او تنها مدبر و مدیر عالم 

 ه او اختصاص دارد:ب هم فقطتنها حاکم اوست و حق والیت بنابراین 

   33وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ ۚ یَقُصُّ الْحَقَّ  ۚ إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ 

کند و او همواره حق را بیان م  ،فرمان و حکومت فقط به دست خداست

 .و جداکنندگان ]حق از باطل[ استبهترین داوران 

 توحید در اطاعت

 تنها باید از او اطاعت شود. ،وقتی که حاکم بالذات فقط خداوند است 

 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ

 که به اذن خدا از او اطاعت شودو هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آن

سَهُمْ جَاءُ  سُولُ       وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُ سْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ سْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَا وکَ فَا

بًا رَحِیمًا      بِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّ      ﴾13﴿لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّا لَا وَرَ  فِیمَا  یُحَکِّمُوکَفَ

  31 لِیمًاتَسْ وَیُسَلِّمُوا قَضَیْتَ مِمَّا حَرَجًا أَنْفُسِهِمْ فِی یَجِدُوا لَا ثُمَّ بَیْنَهُمْ شَجَرَ

و  .که به اذن خدا از او اطاعت شنود و هیچ پیامبرى را نفرسنتادیم مگر آن 

آمدند  نزد تو م  ،اگر آنان هنگام  که ]با ارتکاب گناه[ به خود ستم کردند
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خدا آمرزش م   ند و از  نان طلب آمرزش       ،خواسنننت یامبر هم براى آ و پ

به       ،کردم  یار تو خدا را بسننن ناً  بان م    یقی ند   پذیر و مهر به  « 13».یافت

 که تو راپروردگارت سننوگند که آنان مؤمن حقیق  نخواهند بود، مگر آن

به داورى ب ذیرند       در آن یان خود نزاع واختالف دارند  سننن س از  ؛چه م

اى دروجودشننان هیچ دلتنگ  و ناخشنننودى احسنناس    حکم  که کرده

 .ل تسلیم شوندوبه طور کام ،نکنند

 توحید در تشریع

ست   از آن  صر در خداوند ا قانونگذاری نیز   ،جا که تدبیر و حکومت منح

 هیچ بشری حق قانون گذاری ندارد.و  در او منحصر می شود.

شود پس  ش ت ،اگر توحید ربوبی تثبیت    ؛دوحید عبادی هم تثبیت خواهد 

باید پذیرفت که خدا   ،یعنی وقتی که ثابت شنند خدا رب اسننت و الغیر 

 معبود است و جز او معبودی نیست.

 توحید در عبادت

حقیقت عبادت عبارت اسننت از خضننوع و تذلل   ،با توجه به آیات قرآن 

خدا بودن موجود مورد         به اولوهیت و  قاد  با اعت یا عملی همراه  لفظی و 

   .نظر

 31غَیْرُهُ إِلَهٍ مِنْ لَکُمْ مَا اللَّهَ اعْبُدُوا قَوْمِ یَا فَقَالَ قَوْمِهِلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ  
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 !وم مناى ق :پس به آنان گفت ،نوح را به سوى قومش فرستادیم   ،به یقین

  .که شما را جز او معبودى نیست ،خدا را ب رستید

 ایاک نعبد و ایاک نستعین

ستعین » :می گوییم پس ستیم و ت  «ایاک نعبد و ایاک ن نها  تنها تو را می پر

جا سنننر آغازی اسنننت برای نیازهای بنده و       این ؛یمیتو یاری می جو از 

 جا عوض می شود.و در حقیقت لحن سخن این ،تقاضای او از خدا

حمد و ثنای پروردگار، و اظهار ایمان به ذات پاک او و          ،زیرا آیات قبل   

مت بود.     یا به روز ق ما از این  اعتراف  یه محکم       یجا گو ا پا با این  نده  ی ب

در حضنننور او، و در برابر  خود را « یشمعرفت پروردگار خو عقیدتی و»

 است. ذات پاکش می بیند، و او را مخاطب ساخته

های  نخسننت از عبودیت خویش در برابر او، و سنن س از امدادها و کمک

 سخن می گوید: یو

)تنها تو را می پرسنننتم و تنها از تو یاری می ایاک نعبد و ایاک نسنننتعین   

 .جویم(

فا     ،به تعبیر دیگر  که م گامی  جای        هن جان انسنننان  ته در  گذشننن هیم 

 عقیده و ایمان()گرفت

 )وجودش به نور اهلل پرورش دهنده جهانیان روشن می شود   ،اعمالبا و  

 عمل( 



  337 /تجلی اسماء اهلل در قرآن………..……………......………………………………….…………………………………………………………………………

 

 
 

 :مهم )درک می کند را در روز جزاو رحمت عام و خاص او و مالکیتش  

  هانسان به صورت یک فرد کامل از نظر عقید  این فهمید( و درک کرد اگر 

 .استاین عقیده عمیق توحیدی  ؛ (شودمؤمن می)در می آید،

 ثمره این ایمان

 ها و و از بندگی بت   ،نبنده خالص بود  از یکسنننو  یمان نخسنننتین ثمره ا

شهوات در آمدن  ستمداد به ذات پاک       ،جباران و  سوی دیگر دست ا و از 

 و «عبادتدر توحید »جا سنننخن از در این ،واقعبه او دراز کردن اسنننت.

 است. «توحید افعال»

را سننت که هیچ کس و هیچ چیز جز ذات خدا این ا :«عبادتدر توحید »

ستش       سته پر تنها به فرمان او گردن نهیم، تنها قوانین او را به  ؛ندانیمشای

سلیم در برابر غیر ذات پاک او        سیم و از هر نوع بندگی و ت شنا سمیت ب ر

 ب رهیزیم.

 مؤثر  ال)او بدانیمرا مؤثر حقیقی در عالم یگانهست که  ا : آن«توحید افعال»

که عالم اسننباب را انکار کنیم و به دنبال سننبب  نه این (فی الوجود اال اهلل

بلکه معتقد باشننیم هر سننببی هر تأثیری دارد، آن هم به فرمان خدا  نرویم 

ی و به آب یبه خورشنید روشننا   ،او اسنت که به آتش سنوزندگی   ،اسنت 

 .بخشی داده استحیات
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سان تنها متکی به اهلل خواهد بود، قدرت و    ا ثمره این عقیده آن ست که ان

و  ،زوال پذیر  ،و غیر او در نظرش فانی  ،به او می داند   مختصعظمت را  

 .استفاقد قدرت 

ا سننان او رنو لیاقت دارد که ا ،قابل اعتماد و سننتایش اسننتاهلل ذات  هاتن

سان  ،و اعتقاداین تفکر  قرار دهد.تکیه گاه خود در همه چیز  را از همه  ان

حتی اگر  ،«تنها به خدا پیوند می دهد»و  گسننلدمیکس و همه موجودات 

 .به عالم اسباب می رود نیز به فرمان او است

االسباب است مشاهده     قدرت خدا را که مسبب  ،الی اسباب هیعنی در الب 

سان را   سعت می می کند.این عقیده آن قدر روح ان شد و  و افق فکر او بخ

باال   ندد و از محیط          را  یت می پیو بد یت و ا ها به بی ن که  های   می برد 

 آزاد و رها می سازد. ،محدود

 «ایاک نعبد و ایاک نستعین»نکات تربیتی در  

 ن نکته اتکا فقط اوست 5

است   انحصار رم شدن کلمه ایاک بر نعبد و نستعین دلیل بجا مقدّدر این  

 و نتیجه آن همان توحید عبادت و توحید افعالی است که اشاره شد.

اه و در این ر ،«داریمنیاز  حتی در عبودیت و بندگی خود نیز به کمک او     »

، مبادا گرفتار انحراف و عجب و ریا و     وییمباید از او اسنننتعانت ج      هم

 ریزد.هم میویم که عبودیت ما را درشها اموری مانند این
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کمی ه ک یم تنها تو را می پرسنننتیم  یدر جمله اول می گو  ؛به تعبیر دیگر 

کنیم  را اصالح میآن «ایاک نستعین»بوی استقالل دارد، بالفاصله با جمله 

 .است و آن امری بین االمرین

  ن ذکر صیغه جمع در نعبد و نستعین2

نشان می دهد که اساس عبادت     ،صورت جمع است  ه آیات بعد که همه ب

هنگامی که بنده خصننوص در نماز بر پایه جمع و جماعت اسننت. حتی ب

در برابر خدا به راز و نیاز بر می خیزد باید خود را میان جمع و جماعت         

 .هم برسد شاتا به سایر کارهای زندگی ،ببیند

از اذان و اقامه که دعوت به اجتماع برای نماز اسنننت          ،در نماز  ویژهبه و 

سوی نماز...( تا سوره حمد که آغازگر  ه شتاب ب ب وه؛حی علی الصل )گرفته

ست  سالم علیکم »تا و  ،نماز ا ست  «ال ست   دال بر همه  ،که پایان آن ا این ا

صننورت جماعت  ه یعنی باید ب ؛که عبادت در اصننل جنبه اجتماعی دارد

شود  ست   .انجام  ست  در ست اما      ا صحیح ا سالم  که نماز فرادی نیز در ا

 عبادت فردی در درجه دوم است.

 به یاریانسان نیاز ن  9

احتیاج به کمک امور در تمام مشننکالت و  برابردر ومت ابرای مقانسننان 

همه روز  .جا اسننت که خود را زیر چتر پروردگار قرار می دهداین ،دارد

 و با تکرار جمله  ،از خواب بر می خیزد
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ات  ذ کرده و ازاقرار ودیت پروردگار   ببه ع  «ایاک نعبد و ایاک نسنننتعین   »

نیز با همین جمله سننر به  باو موفقیت در کارها یاری می طلبد. شنن پاک

 بستر می نهد.

 همچون پیامبر اسالم می گوید:  

لَا   ﴾512﴿ قُْل ِإنَّ صننَنلَاتِی وَُنسننُنِکی وَمَْحیَاَی وََممَاِتی ِللَِّه رَبِّ اْلعَاَلمِیَن       

  37 الْمُسْلِمِینَ أَوَّلُ وَأَنَا أُمِرْتُ لِکَوَبِذَ ۚ شَرِیکَ لَهُ 

مسنننلماً نماز و عبادتم و زندگ  کردن و مرگم براى خدا پروردگار        :بگو

  ،پرست [ مأمورمو به این ]یگانه ،او را شریک  نیست« 512».جهانیان است 

   .مها و احکام[ اویو نخستین کس  هستم که ]در این آیین[ تسلیم ]فرمان

ب ذیرد. ما انسان ها عاشق کمال و انسان به حکم عقل، باید بندگی خدا را 

، و خداوند نیز جامع همه کماالت و رب هسننتیم نیازمند رشنند و تربیت

ست    ستی ا اگر به مهر و محبت نیازمندیم او رحمان و  همچنینو  .همه ه

 رحیم است.

 «بسم اهلل»تأثیر روانی 

یدی  تنها کتاب توح ،قرآن که: آمده است« پرتوی از قرآن»در تفسیر زیبای 

ست    شر ا سم اهلل »سوره هایش با جمله   ،و برای آخرین تکامل فکری ب «  ب

آغاز می گردد، تا انسننان را متوجه سننازد که همه تعالیم و دسننتوراتش از 
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جز سننوره توبه که آیاتش بیانگر   ،مبدأ و از حق و از مظهر رحمت اسننت

شم بر مردم لجوج کینه  ع رابطه رحمت با و اعالم قط ،ورز با حققهر و خ

دستور گفتن این کلمه برای همین است که روی فکر و دل را    .هاست آن

و هر عملی را از نظر توحید    از غیرخدا برگرداند، تا انسنننان همه جهان      

 گراید.بسوی وحدت و ارتباط ه بنگرد و از پراکندگی فکری ب

زبان می  ه ها و یا بعضنننی قدرتمندان در آغاز کارها ب        که از بت  ییها و نام 

ها و  مهر و رحمت و خیر را بر دل  أآورند، بزداید و مُهر نام خداوند مبد      

ر از تقدرتی بیش  ،این نام در اقدام بهر عمل   ه تا با توجه ب     ها بزند.  زبان 

نده بس قدرت محدود خود ه کار برد و به قدرت استعدادی خود بگیرد و ب 

فکر  ن و ای .تر اسننتنیروی عمل و امید به نتیجه بیش ،با این توجه نکند.

پس   .عمل استه اندیشه خود تحصیل قدرت و صورت بقاء بخشیدن بو 

دسنننت ه اگر عمل به نام غیر خدا و یا غفلت از خدا باشننند نتیجه ای ب           

 .نخواهد آمد

با نام و یاد خدای   را شاهمواره لحظه لحظه های زندگی دانسان بای !آری

سانی این  کند.سبحان آغاز   ش اگر ان شود   می سخنش این  ،دوچنین تربیت 

هلل  محیای و مماتی»بلکه  ،(نماز و عباداتم)«ان صالتی و نسکی  » تنهاکه نه

   .زندگی و مرگ من ن نیز ن برای پروردگار عالمیان است« رب العالمین

در محراب خونین  ،و حتی هنگام شنننهادت و تقدیم جان به جان آفرین      

 و بسم اهلل »است که  آخرین زمزمه اش این  ،یا عاشورای شهادت   ،عبادت

  .«باهلل و علی ملة رسول اهلل



 

 

 



 

 

 

 دهم جلسه 

 توجه به نکات تربیتی در سوره حمد 
 

سننبحان که هر کدام دلیل و صننفات خداوند حسننناء تاکنون با اسننماء *

  .آشنا شدیم ،او هستندمحمود بودن 

ست « اهلل»او  ست  ،ا هر ذاتی که جامع   .یعنی ذاتی که همه کماالت را دارا

 .«الحمد هلل» ؛پس او محمود مطلق است ،همه کماالت باشد محمود است

  ؛پس او محمود اسننت ،و هر رحمانی محمود اسننت ،اسننت« رحمان»او 

   .«الحمد هلل»

  ؛اسننت، پس او محمود اسننت اسننت و هر رحیمی محمود « رحیم»او   

   .«الحمد هلل»

    مطلق اسننت. که این مالکیت مطلقه اش در قیامت ظهور« مالک»او   

 می کند.

   .«الحمد هلل» ؛پس او محمود است ،هر مالک مطلقی محمود است
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 آینده باشد، که که هر کدام از این اسماء حسنا می تواند دلیل برایچه این

ایاک نعبد و » :برای خدای سننبحان اسننتو اسننتعانت آن حصننر عبادت، 

  .«ایاک نستعین

   :مشابه این ادله را در سوره های هود و انعام بیان کرده است

  32وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ 

سمان  ست   ها و زمین فقط در نهان آ همه کارها به  ،سیطره دانش خدا

 پس او را بندگ  کن و بر او توکل داشته باش   ؛شوداو باز گردانده م 

 ۚ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ  ۚ  هُوَ إِلَّا هَلَا إِلَ ۚ  رَبُّکُمْ اللَّهُ لِکُمُذَ

لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصنننَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ    ﴾512﴿ وَکِیلٌ  شنننَیْءٍ کُلِّ وَهُوَ عَلَ   

  33 وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ ۚ الْأَبْصَارَ 

آفریننده همه  ،جز او معبودى نیسننت ،این اسننت خدا پروردگار شننما

ست  ستید  ؛چیز ا ست    .پس تنها او را ب ر ساز هر چیز ا «  512».و او کار

، و او لطیف و یابددرم  ها راند، ول  او چشم یابها او را در نم چشم 

 .آگاه است

شده      شاره  سماء اهلل ا سم از ا او اله و رب و خالق  ،در این دو آیه به چند ا

ی بینی غیر او کسپس می ؛او وکیل و لطیف و خبیر است  ،همه چیز است

 .پس او را عبادت کن ؛شودمعبود نمی
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 از غیب تا حضور

سان  سخن تا کنون   ست     ،غیب بودبه ل ضور ا سان ح   ایبنده .اما االن به ل

و  «رحمان» ،«مینرب العال»؛ که فهمید خدا جمیع کماالت را دارا اسنننت

ند خدای   ، میمطلق اسنننت «مالک  » و «رحیم» را مخاطب قرار    خود توا

بد  »دهد و بگوید:   می یاک نع ندارد یعنی     « ا که این معرفت را  و کسنننی 

به او اجازه نمی دهند که در  و شایسته خطاب نیست    ،حضور قلب ندارد 

سبحا    ضر خدای  ست » .قرار بگیرد نمح ش  ،او غایب ا ود  هگر چه خدا م

 «  ست.امطلق 

  .تاسمخاطب دست ه ببلکه  ،دست گوینده نیسته جا زمام امور بدر این

االن اجازه حضننور می  ،داد یاجازه حضننور نمتاکنون مخاطب به انسننان 

هد  خدای          .د هد  ند، خود را در مشننن عارف بل عد از درک این م نده ب گوی

 می پرستم.فقط تو را « ایاک»می گوید  و سبحان مشاهده می کند

 از استعانت تا والیت

حصننر   و ،هم با تقدیم معبود بر عابدآن ،سننخن از غیب به حضننور آمد 

و حفظ کثرت در ناحیه   ،حفظ وحدت در ناحیه معبود ،عبادت و استعانت

ست می آید که  ه از جمع این نکات ب عابد. ست و ال غیر،   « اهلل»د معبود ا

تا انسننان  و غیر خدا هرکه هسننت و هرچه هسننت عابد اسننت و ال غیر.

،  که متکلم مع الغیر است « نعبد»یا قاری قرآن هنگام تلفظ کلمه  ،نمازگزار

 در نظر بیاورد. و چه کسانی را ،دیدگاهش چه اندازه وسیع باشد
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 در نماز هاانسان تفاوت

هد بگوید      یاک نع »انسنننان عادی وقتی بخوا من و دیگر  می گوید: « بد ا

اما اگر انسنننان مقداری با آیات قبلی        کنیم.تو را عبادت می  ،اننمازگزار 

  «ایاک نعبد»با قاطعیت می گوید:  ،دیدش وسنننیع گردید و مأیوس شننند

همه تو را   ،با دیگر اجزاء عالمین   ،یعنی من که جزئی از عالمین هسنننتم  

 :که خودت در باره قیامت فرمودیچه این .عبادت می کنیم

  511 عَبْدًا نِإِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمَ

  بنده و مملوک [ذاتاً]که ها و زمین نیست مگر اینهیچ کس در آسمان            

 .آیدرحمان م  [ خداى]به سوى

   این ظهور عبودیت موجودات در قیامت است. 

ک  وار می آیند، اما ی   خیلی ها باید بمیرند و در قیامت ببینند که همه بنده          

و اگر هم اکنون دید همه    .که بمیرد این معنا را می بیند   د قبل از این موحّ 

مطلقه   عبودیت ،این عبودیت»و  دیگر به غیر خدا تکیه نمی کند. ،بنده اند

 .«نظیر ربوبیت مطلقه خدای سبحان ،است

آمده یعنی حتی در عبادت هم از تو   «ایاک نسنتعین » ،«ایاک نعبد»در کنار 

ستعانت می  سی گمان نبرد  ،جوییما ستقل      که تا ک سان در بنده بودن م ان

و در این پرسننتش همگانی هم تنها از تو   ،تو را می پرسننتیم !آری .اسننت
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ستمداد می   ستد غکنیم و الا   مجرایاز  ،یر، اگر دیگری مددی به ما می فر

 جا که فرمودی:  آن ؛فیض توست

 515 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ ۚ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۀِ 

شکالت خود و پاک ماندن      !اى اهل ایمان صبر و نماز ]براى حل م از 

زیرا خدا با     ؛ها و رسنننیدن به رحمت حق[ کمک بخواهید      از آلودگ 

 .صابران است

ست که تو به ما آموختی، یجزو برنامه هاصبر و نماز هم   ،باز  این دو ی ا

 پلی هستند که ما را به مقصد می رسانند.

 پدید           آن یکی فیضش گدا آرد       

 آن دگر بخشد گدایان را مزید   و                                             

ا  و با فیض دیگرش گد ،با یک فیض انسان را گدا می کند  ،خدای سبحان 

و .است نعمت ،فقیر الی اهلل ،انسان اگر بفهمد گداست .را مستغنی می کند

 اال اگر نفهمد زحمت است.

ان  و با فیض دیگر انس  ،یک فیض انسان را تشنه می کند   خدای سبحان با 

ساند      شمه کوثر می ر شنه را به چ سان جز عطش چیزی   آن ؛ت گاه برای ان

 نمی ماند.
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 در نمازسجده شکر 

  ،حضوری نداریم  ،نیست  عسوال شد حواس ما در نماز جم  اطهار از ائمه 

  ؟چه کنیم

عرض کردند، در نافله هم اگر حواس      .ید را جبران کنبا نافله آن    :دفرمودن 

این همه  ید.یفرموند، با سننجده شننکر جبران نما  ؟چه کنیم ما جمع نبود

شکر      سجده  ضیلتی که برای  سان اگر توفیق انج  ست ا آنبرای  ف ام  که ان

د که باید شاکر باش  وتازه اول بدهکاری اوست،   ،یک عبادتی نصیبش شد  

 شده است. شاین نعمت نصیب

سجاد  شکر فرمود: )امام  س اس      » ع( در باره عجز از  شیم  هر چه می کو

 512«.باز تقصیرکار و مدیون می شویم ،نعمت تو فرو نگذاریم

ود خه گاه بنآ ،باید به او نزدیک شد ،ست وکمک خواهی فرع بر عبادت ا

  یطور که عبادت درجات   همان  طلب اسنننتعانت کرد.    ویاجازه داد که از   

 .استعانت هم درجاتی خواهد داشت ،دارد

می گوید: من خدا را عبادت می ،یک وقت انسنننان فقط خود را می بیند

دنبالش ذکر می کند، خیلی ضعیف و  ه که ب« ایاک نستعین »گاه در آن .کنم

  کم رنگ خواهد بود.

اسنننتعانت نیز به مرحله والیت می       ،اگر عبادت به مرحله عالیه راه یافت       

سد.  سوده می          در این ر شمن درون و برون آ سیب د سان از آ صورت ان

 شود.
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 ای لطیفاشاره

بد    قدرت و کشنننش معبود    عا ندگی غیر     ،با عظمت و  ند ب خود را از ب

تر به کانون جاذبه ربوبی نزدیک       تالش می کند تا هرچه بیش    و رهاند  می

با سرعت سلوک   ،اما می بیند این توجه و همت و سعی و تالش؛ تر شود

طور جدی گرفته اند و ه را ب شپایاو هماهنگ نیسنت، احسناس می کند   

راحت از  خود را جاذبه های کاذب نمی گذارند        .ند کشننن ینش مییبه پا  

 هلب ب ،در نهایت درماندگی از این رو اعماق چاه نفسننانیت باال بکشنند. 

  .«و ایاک نستعین»استعانت می گشاید و می گوید: 

 عبادت است و بس  ،بنها راه تقرّت

خدای   وقتی بنابراین .ست و بسا عبادت ،تنها راه تقرب به خدای سبحان

نخسنننت از  پردازد،میهای اولیاء و انبیاء در قرآن کریم سنننمتبه متعال 

 کند.روع میشها عبادت آن

عبادت او قبل از  .«اشننهد ان محمد عبدُه و رسننولُه»یم: یگودر تشننهد می

ضیلت و برتری دارد.    ا رسالت، و برای این  سالتش ف   ،ادتعب ست که از ر

  و رسالت چهره ارتباطی با سایر بندگان است.    ،چهره ارتباطی با موالست 

وده ب هاسایر انبیاء عظام هم اگر به کماالتی رسیده اند محصول عبادت آن   

ز اسخن ابتدا   ،و قوم خود را اول به توحید عبادی دعوت می کنند ست ا

 519عبادت خدا بود. س س ازو « اهلل»
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 هدف خلقت

سان  ست  از نظر قرآن عبادت برای ان سته    ؛ا سان همانند درخت برای ه  ان

هسته اگر درخت نشود، و بذر اگر سنبل و خوشه نشود، به مقصد         است. 

 نرسیده اند.

زیرا او غنی مطلق اسننت و کمال   ؛نه خالق ،عبادت هدف خلقت اسننت»

به مرحله عبادت نرسید و بندگی نکرد مثل آن هسته   .اگر انسان  «نامحدود

«  قد خاب من دسنناها»ای اسننت که در زیر خاک دفن شنند و نمو نکرد، 

 ر خاک دفن کرده است و زیانکار شد.جانش را زی

ضور خدا بار یافت و عرض کرد    ناما ا و  فقط ت« ایاک نعبد»سانی که به ح

سر از        ستم که  سته ه ستم، یعنی من آن ه قد  » .ماهخاک بر آوردرا می پر

شد.    « افلح من زکاها ستگار  صفا کرد ر ست  آن هر که جان را م  بقاءکه دان

 لکه ب ،می گوید: نه فقط صالتی و نسکی ،عبادت به بقاء خلقت است

 إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

از( خدا پروردگار    )و مرگم براىمسنننلماً نماز و عبادتم و زندگ  کردن      

 جهانیان است

که نماز را خواند و خیال می کند همین ،که به این تحلیل نرسیده است  آن

  ،پس خلقت هر لحظه اسنننت .به هدف نائل شنننده اسنننت ،روزه گرفت

ا ر خود ونؤیک موحد تمام شنن بنابرایننیز باید هر لحظه باشنند،  عبادت

 تحت برنامه الهی تنظیم می کند.
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های ماست ننن در که در زیارت آل یاسین ننن که جزو بهترین زیارتاینو 

 پیشگاه ولی عصر عرض می کنیم ]بر تمام شؤون زندگی تو سالم.[

 ....،السالم علیک حین تقعد ،السالم علیک حین تقوم

سالم    ،نیشی گاه که بنسالم بر تو آن  ،گاه که برخیزیسالم بر تو آن  :یعنی

اری و زسنننالم بر تو زمانی که نمازگ    ،و بیان کنی  یبر تو زمانی که بخوان  

سجود کنی سالم بر تو آن  ،عبادت کنی تی سالم بر تو وق  ،گاه که رکوع و 

سالم   ،سالم بر تو زمانی که حمد و استغفار کنی   ،ییکه تهلیل و تکبیر گو

 گاه که صبح و شام کنی.بر تو آن

زندگی می چگونه  ،داین زیارت آل یاسنننین به ما می آموزد که یک موحّ

  ،ه عارف کامل   ک چنان  .کند، و در برابر او چگونه باید عرض ادب شنننود    

   513«سالم بر ظهور تو ،سالم بر غیبت تو»ره( فرمود: )امام خمینی

 عبادت ،عابد ،معبود

سبحان به خاطر نکاتی   ستعین »را قبل از « ایاک»خدای  ه ذکر فرموده، ک« ن

 عبارتند از:

ت را گینی عباددیگر سنننانسننان نخسننت معبود را ببیند، اگر که این :یکم

ساس نخواهد کرد. و   ست و کمال       اح سد که او جمال محض ا شنا اگر ب

 صرف، تحمل عبادت برایش آسان می شود.
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انسننان شننود که مانع می ،خوی خود خواهی .کار آسننانی نیسننت ،عبادت

ه استقالل  داعیبگوید من بنده ام. پیشانی بر خاک گذاشتن برای انسانی که 

   قرآن فرمود: .گران می آید ،دارد

 511وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۀِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَۀٌ إِلَّا عَلَ  الْخَاشِعِینَ 

ها و از صننبر و نماز ]براى حل مشننکالت خود و پاک ماندن از آلودگ  

سیدن به رحمت حق[ کمک بخواهید و ب   س ر ن   اتردید این کار جز بر ک

 قلب  فروتن دارند سخت است. ،که در برابر حق

ست     » !آری سنگین ا سی  شوع  ،نماز ب شگان مگر برای خ سی   .«پی اگر ک

بادت را در          یارت جمال معبود، سنننختی ع لذت ز ید،  جمال معبود را د

ده  ذکر شنن« نعبد»قبل از « ایاک» بنابراین کامش شننیرین و گوارا می کند.

   است.

از نماز لذتی     ،به تکلیف عمل می کند    و واند که با سنننختی نماز می خ   آن

چون از  ؛عده ای اصرار دارند که همیشه در حال نماز باشند   اما  نمی برد.

 و دوست دارند تمام شب در سجده یا رکوع باشند. نماز لذت می برند

سننت که شننیطان گر چه در همه حاالت وسننوسننه    ا دوم: نکته دیگر آن

سیج می کند      می سان وقتی وارد نماز شد همه نیروهای خود را ب کند اما ان

  ار حضنننور قلب پیدا کند. در کارهای عادی، شنننیطان       زکه نگذارد نمازگ   

ست  سان در  خیلی مزاحم نی سیر عبادت افتاد  اما وقتی ان   همه ذریّه اش ،م

 را سرگرم سازد و از عبادت بازدارد.گیرد تا انسان می کار ه را ب
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و هر   ،که انسننان از این تهاجم همه جانبه شننیطان مصننون بماندنبرای ای

هد  چیزی را معبود خود  ند بایسنننتی اول معبود را تعیین کرد،   ،قرار می 

  .س س عبادت را ذکر نمود

می نبرای وسوسه شیطان باقی  ادیگر ج ،دوص شخاگر نخست معبود مش  

ند.    ت  ما ما اگر اب مان تعیین معبود فرا       یا بگودا تا ز بادت می کنیم،  ما ع یم 

سان القاء کند. حتی اگر        شیطان خاطراتی را در ذهن ان سا  سد، چه ب ا ببر

برای نجات از جهنم و یا رسیدن به بهشت    عبادت ،القاء شیطان به انسان  

شد  ست   باز  ،با صانه نی شت و جهنم هم مخلوق خدا    ؛عبادت خال زیرا به

یم ما با همه گسترش جهان هستی تو را   یمی گو« ایاک نعبد»هستند، و در  

  عبادت می کنیم.

شد که عب « نعبد»بر « ایاک»سرّ تقدیم   دمی توان همنکته این سوم:   ادت  با

  هان س کار ایندر اصل   .«عابد ،عبادت ،معبود»:دارای ارکان سه گانه است  

، دچار تثلیث  دید اسنننت. عابد اگر خود و عبادت و معبود را معبود ،گانه

  گرفتار ،را دیدو معبود عبادت  ،و اگر خود را ندید د نیست. موحّ و است 

اما اگر نه خود را دید  .د نشده است  هنوز موحّ و ی است یثنویت و دوگرا

  .موحد اسنننت ،ذات اقدس اله و معبود را دید فقطبلکه  ،را شو نه عبادت

تو  سنن س در پر و می گوید، معبود را می بیند« ایاک نعبد»پس کسننی که 

 .بیندمی معبود، عبادت و عابد را

 ...باید انسان معتقد شود
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شود خدایی          سان معتقد  ست که ان سوره حمد در این ا بنابراین، معرفت 

ها، تمام موجودات، عوالم و کائنات اسننت و وجود دارد که خالق انسننان

شود که قیامتی     و پرورش می ها را روزیآن سان معتقد  دهد. همچنین، ان

  باشدوجود دارد و این خداوند با تمام این اسماء، مالک روز قیامت نیز می

و تو باید در چنین روزی در محضر خداوند حاضر شوی و در قبال تمام     

هایی که خداوند به تو عنایت کرده مورد بازخواسنننت قرارخواهی         نعمت 

 گرفت.

هایی که انسننان در روز از جمله چیز ،آیداز روایات شننریفه برمی هکچنان

او اسننت. پس، اعتراف به « عمر»گیرد، قیامت مورد بازخواسننت قرار می

مالک یوم الدین بودن خداوند، در حقیقت اقرار به این مسننأله اسننت که  

ست قرارخواهم گرفت و       شده و مورد بازخوا ضار  من در روز قیامت اح

 .انجامدمیتزکیه و تهذیب به یده است که البته این عق

سرمایه    سان  ست که در اختیار عمر ان باید از این  اوقرار گرفته و  شای ا

ه انسان   چنین نیست ک سرمایه برای رسیدن به کمال استفاده کند. البته این   

ست     بتواند به دلخواه  خود سرمایه رفتار کند و مورد بازخوا در مورد این 

هایی که در اختیار دارد،    انسنننان در قبال تمام سنننرمایه      بلکه  گیرد؛قرار ن

 گو باشد.مسؤول است و روزی باید پاسل

 «اعتقاد به قیامت است. ،خداوند "ر بودنمدبّ"و  "رب"الزمه اعتقاد به »
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 اکنون ای انسان!  

مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  وَمَا لَکُمْ   ۚ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السنننَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ     

  ؛511 ﴾517﴿ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ

سمان    آیا نمی ستی که حکومت آ ست دان ! ]و حق ؟ها و زمین، از آن خدا

دارد هرگونه تغییر و تبدیلی در احکام خود طبق مصنننالح بدهد؟![ و جز    

ا را خدا، ولی و یاوری برای شننما نیسننت. ]و اوسننت که مصننلحت شننم

 «  کند[.داند و تعیین میمی

 چنین بیان شده است:  در مورد معاد ایناز قرآن ای آیهدر 

  یدٌحَدِ الْیَوْمَ فَبَصننَرُکَ غِطَاءَکَ عَنْکَ فَکَشننَفْنَا ذَالَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هَ 
شود: تو از این صحنه ]و دادگاه بزرگ[ غافل بودی و   ؛به او خطاب می517

 را از چشم تو کنار زدیم، و امروز چشمت کامالً تیزبین است!ما پرده 

شاره می      سأله ا شریفه به این م سأله قیامت و جهنم، هم این آیه   کند که م

اکنون نیز وجود دارد و اگر تو دقیق شنننوی، اکنون با چشنننم دل قادر به 

ها را مسنننأله هسنننتی آندیدن آن خواهی بود؛ اما چون در غفلت از این 

 قرآن می فرماید: .بینینمی

 ؛512لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ﴾1﴿ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ

                                                           
 .701سوره بقره، آیه .701
 .00ق، آیه سوره  .701
 .1و 5سوره تکاثر، آیه  .701
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اگر به علم الیقین ]که علم استوار و غیر قابل تردید است به آخرت[ آگاه  

خرت بنناز                  کردن آ توجننه بننه آبنناد  ن  و  ی یف د ل تکننا بودینند ]از 

 .تردید دوزخ را خواهید دیدب  «1» ماندید[نم 

ای  ها نه از علم یقین یعنی معرفت اکتسننابی بهرهتر انسننانمتأسننفانه بیش 

فاده           برده ما قرار داده اسنننت نه از آن معرفتی که خداوند در فطرت  ند و  ا

 اند.کرده

ست، اعم از: عالم ملکوت،    ر همه عالمکه خداوند مالک و مدبّدوم، این ها

تدبیر خداوند سنننبب       عالم ملک، عالم جبروت و.... بنابراین، مالکیت و       

 شود که به جا آوردن حمد خدا بر ما واجب شود.می

 سوم، خداوند رب است و ربوبیت او برای همه موجودات است.  

ست پس  « ارحم امراحمين»چهارم، چون خداوند  سته   حما شای د نیز تنها 

   او است.

ند، بهتر می       و  بدا خدا را  که انسنننان معنی رب بودن  مانی  ند  ز را  اوتوا

جا در حقیقت  ایاک نعبد در این 513«اياک نعبد و اياک نس عين. »بشناسد:   

ت. چون اس تر آن را کسب کردهآن معرفتی است که انسان پیش هوابسته ب

کند  خداوند را رحمن و رحیم و مالک یوم دین شننناخته اسننت، اقرار می

خدا کسنننی را نمی    بادت      که غیر از  حدی را جز او الیق ع تد و ا پرسننن

 دارای این صفات نیست. غیرخدایابد؛ چرا که ینم

                                                           
 .5فاتحه آیه  . سوره701
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با اعتراف به عظمت معبود     و تذلل   عبادت، نهایت خضنننوع      عبد، توأم 

یعنی، انسان در عبادت ذلیل بودن خود را در برابر عظمت خداوند    ؛است 

 کند.تصور می

س عين » سته به  « اياک ن ست. یعنی از احدی غیر از « اياک نعبد»نیز واب  ا

ساخ  ست و همه خدا کاری  سان       ته نی ستند. زمانی که ان ضعیف ه عبد و 

 ببرد.به عبد و ضننعیف بودن خود پی تواند عظمت خدا را شننناخت، می 

سان        ست که ان سبب ا ضمیر جمع در آیه به این  ستفاده از  ها همه با هم ا

 باید به عبادت خدا ب ردازند و همه موجودات اعضای یک پیکر هستند. 

نابراین،    یا و        خدا پرورش  چونب لک دن ما مام موجودات و  نده و رب ت ده

حمد و ستایش تنها مخصوص اوست، و تنها او است که      پس آخرت است  

الیق عبادت و پرسننتش اسننت، مالک در قیامت و ورود به بهشننت نیز تنها  

قدرت خداوند اسنننت و به طور طبیعی، انسنننان باید در قبال چنین خدایی     

پس، انسننان در محضننر چنین خدای    خضننوع و خشننوع و عبادت کند. 

ستد و اقرار می مقتدری می س عين. »کند: ای تردید،  یب «اياک نعبد و اياک ن

چرا که هر انسانی به   ؛های مختلف متفاوت است این ذکر از جانب انسان 

سنننازد و در اعماق وجود را بر زبان جاری میاندازه معرفت خود این ذکر 

 این مسأله را باور دارد. یشخو

و حقیقت   ،خیزدای اسننت که از فطرت بر مینغمه عاشننقانه« اياک نعبد»

هاسنننت و قبل از آن خداوند را با تمام        ایاک نعبد، برای پرورش انسنننان  

شننقانه را بر زبان کنیم، سنن س این جمله عاصننفات جمال و کمال یاد می
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رب و چون تا اندازه ای با صننفات خدا آشنننا شنندی   سننازیم.جاری می

! جز او چه ؟جز او چه داری! بنگر ای انسننانپس المین را شننناختی؛ الع

سلیم بر درگاه این رب نیاوری  ؟خواهی سر ت ا را هب می بینی مربو ،! اگر 

 جای رب قرار می دهی گر چه متوجه نباشی.ه ب

 فقط او را عبادت کن پس

وَاصننْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ رَبُّ السننَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ   

 551 سَمِیًّا

 ؛چه میان آن دو قرار داردها و زمین و آن]اوسننت[ پروردگار آسننمان

ام   آیا براى او همن .پس او را بِ رَسننت و بر پرسننتیدنش شننکیبا باش

 [  !؟ها و زمین باشددان  ]که او هم پروردگار آسمانم 

و  ،ی همین اسنننتدرگاه بگذار که اگر حیات می خواه پس سنننر به این

 پس بگو:  سعادت همین، و نعمت و عزت هم همین است و بس.

 555 قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

مسلماً نماز و عبادتم و زندگ  کردن و مرگم براى خدا پروردگار   :بگو

 .جهانیان است

 الحمدهلل 

                                                           
 15آیه سوره مریم  770
  710سوره انعام آیه  777



 

 

 

  ه یازدهمجلس

 اهدنا الصراط المستقیم
 

و راه بین مبدأ و معاد  ،و معاد« اهلل»رفی مبدأ مع ،هدف قرآنکه گفته شد   

و با عبادت   ،را بشننناسننی  (معبود)نکه خدا و رب العامیبرای این اسننت

 :که بگوییمو این راه را هم قرآن به ما نشان می دهد  خالصانه عبد شوی

 اهدنا الصراط المستقیم 

 ما را به راه راست هدایت فرما

در مسننیر حیات همه جا  ،رسنندبتوحید  به معرفتکه ایناز بعد انسننان 

ر د ،می گوید« یا رب»ها در اسنننتفاده از نعمت  ربوبیت خدا را می بیند،

باز انسنان  و اگر چشنم بصنیرت   . گویدمی« یا رب»اسنتمداد و یاری هم  

با این معرفت  » جانآو تا  می بیند «رب العالمین»ها را از شود همه نعمت 

 آنان می فرماید:  که قرآن در باره به بهشت راه می یابد  «و ایمان

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصنننَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ  تَجْرِی مِنْ       

 552 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ

                                                           
  1سوره یونس آیه  770
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سان  که ایمان  ب  سته انجام داده   آوردهتردید ک شای   ،انداند و کارهاى 

شت        شان به به سبب ایمان شان آنان را به  ه  ک هاى پر نعمتپروردگار

 .کندراهنمای  م  ،نهرها از زیر ]قصرهاىِ[ آنها جارى است

در نماز می گوید روزانه رسننند که به سنننن تکلیف می انسنننان از زمانی

 «الحمدهلل رب العالمین»

   :است« الحمد هلل رب العالمین»آخرین سخن در بهشت هم و 

دَعْوَاُهْم فِیهَا سنننُْبحَانََک اللَُّهمَّ وَتَحِیَّتُُهْم فِیهَا سننَنلَاٌم َوآخِرُ دَعْوَاُهْم َأِن        

 559 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

از هر عیب و نقص     !خدایا :جا ]این است که[ ]آغازِ[ نیایششان در آن  

ست آنو در  ،منزّه  و  ،جا درود خدا به آنان، عطا کردن امنیت کامل ا

 بخشِ نیایششان این است که پایان

  ییخدا مخصوص ها ستایش حمد ها و همه  «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ»

 .مالک و مرب  جهانیان استکه است 

شتیان   ،همه نعمتبعد از آن سالم  ]امنیت به سالمت با  بخش[ که آور و 

چه لذت   !آری مواجه می شنننوند.گفتارى از پروردگارى مهربان اسنننت 

وْلًا  سَلَامٌ قَ  :رسد می بخش است پاسخی که بر این سالم از ناحیه محبوب   

 ﴾12﴿553 مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ

                                                           
  70سوره یونس آیه  773
  51سوره یس آیه  771
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س از پو « ایاک نعبد و ایاک نستعین »یم یپس با معرفت و اخالص می گو

به مرحله عبودیت و استعانت و  و وصول تسلیم در برابر پروردگار،اظهار 

 « اهدنا صراط المستقیم» می گوید:استمداد از ذات پاک او 

 نخستین تقاضای بنده

راه  ،راه پاکی و نیکی ،این است که او را به راه راست  اولین تقاضای بنده  

که همه    ییراه ایمان و عمل صنننالح هدایت فرماید، تا خدا          ،عدل و داد 

گر چه   ها را به او ارزانی داشنننته نعمت هدایت نیز بر آن بیفزاید.        نعمت 

ولی امکان   ،و با خدای خود آشناست   ،انسان در چنین شرائط مؤمن است   

صراط     ه دارد که هر آن این نعمت ب سلب گردد، و از  خاطر عواملی از او 

شود.    ستقیم منحرف و گمراه  شبانه روز الاقل ده   م از  مرتبهپس باید هر 

 خدای خود بخواهد که لغزش و انحرافی برای او پیش نیاید.

  صراط مستقیم چیست؟

ستقیم که همان     صراط م ست ق ین حیآاین  مراتب و درجاتی دارد که  ،ا

هر مقدار از این درجات  . همه افراد در پیمودن این درجات یکسان نیستند

باز درجات باالتری وجود دارد که انسننان با ایمان باید از خدا   ،شننودطی 

 بخواهد تا او را به این درجات هدایت کند.

که چرا ما همواره هدایت به       ال معروف پیش می آید ؤدر اینجا این سننن 

ستقیم را از خدا     ست می صراط م وانگهی به فرض که این  کنیم؟!درخوا
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شد      سب با ل  ان کامس ر و امامان که نمونه انولی از پیامبسخن برای ما منا

 !؟بودند چه معنی دارد

 ؛در جواب باید گفت

  در معرضطور که اشاره شد انسان در مسیر هدایت هر لحظه     همان :اوالً 

خود را در اختیار پروردگار ، به همین دلیل باید قرار داردلغزش و انحراف 

ضا کند که او را ب بگذارد،  ست ثابت نگه  هو تقا ش  نباید فرامو دارد.راه را

هب الهی     مام موا که وجود و هسنننتی و ت بد    ،کنیم    ألحظه لحظه از آن م

 .بزرگ به ما می رسد

شد که  های برق در یک نظر( مثل المپ)ل ما و همه موجوداتمثَ :و گفته 

متصننل و یکنواخت پخش می شننود به   ،اگر می بینیم نور المپ ،اسننت

سد  آنست که لحظه لحظه نور از منبع برق به  ا خاطر آن  منبع برق ؛می ر

های ارتباطی به   وسنننیله سنننیم ه هر لحظه نور جدیدی تولید می کند و ب      

گر  ،ها اسننتهسننتی ما نیز همانند نور این المپ المپ تحویل می گردد.

ست،    صورت یک وجود ممتد جلوه گر ا ولی در حقیقت لحظه  »  چه به 

 .  «از منبع هستی آفریدگار فیاض به ما می رسد لحظه وجود تازه ایبه 

گونه که هر لحظه وجود تازه ای به ما می رسد، به هدایت    همان ،بنابراین

ها و  مانند ظلمت    بدیهی اسنننت که اگر موانعی    .جدیدی نیز نیازمندیم    

پیوند ما را  های معنوی ارتباطی ما با خدا ایجاد شننود، در سننیم هاناپاکی

ما از  همان لحظه از صراط مستقیم منحرف خواهیم شد.   و  ند،نقطع می ک
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بر صننراط مسننتقیم  کنیم که این موانع پیش نیاید و  یدرخواسننت مخدا 

 .ثابت بمانیم

  مراحل تدریجبههدایت همان پیمودن طریق کمال اسننت که انسننان   :ثانیاً

سد.       سرگذارد و به مراحل باالتر بر شت  صان را پ ه این را نیز بدانیم ک نق

 سوی بی نهایت پیش می رود.ه تکامل نا محدود است که بطریق 

جای تعجب نیسننت که حتی پیامبران و امامان از خدا تقاضننای    بنابراین:

ستقیم کنند   صراط م ست خکه کمال مطلق تنها چه این ،هدایت  ه مه و ،دا

  ها نیز درجات باالتریچه مانع دارد که آن ،سیر تکاملند مبدون استثناء در  

ست کنند؟!  را از خدا    ؟ص( صلوات نمی فرستیم  )مگر ما بر پیامبردرخوا

تقاضننای رحمت تازه پروردگار برای محمد و آل   ،مگر مفهوم صننلوات 

ست  ا  خدای« ربی زدنی علماً» :ص( نمی فرمود)مگر خود پیامبر ؟محمد نی

 تر کن! مرا بیش (هدایت)علم و

تَدَوْا هُدًى  وَیَزِیدُ اللَّهُ الَّذِینَ    مگر قرآن نمی گوید:   و آنان که هدایت      )551اهْ

وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى   و نیز (افزایدخدا بر هدایتشنننان م  ،اندیافته

سان  که هدایت یافته )551 وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ شان افزوده   و ک اند خدا بر هدایت

 (؟وایشان را به آنان عطا کرده استو پرهیزکارى و تق

ص( و امامان در حقیقت تقاضای مقام باالتر و  )صلوات بر پیامبر  بنابراین،

 واالتر برای آن بزرگواران است.
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 صراط مستقیم دربارهآیات 

وَمَا  احَنِیفً إِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ قِیَمًا دِینًا مُسننْتَقِیمٍ صننِرَاطٍقُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَ  

  557 کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ

و  به دین  پایدار    ،یقیناً پروردگارم مرا به راه مسنننتقیم هدایت کرد       :بگو

 و او از مشرکان نبود ،گرادین ابراهیم یکتاپرست حق ،استوار

   552 مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍوَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَ  

 .قطعاً به راه مستقیم هدایت شده است ،و هر کس به خدا تمسّک جوید

عَُدوٌّ مُبِیٌن           نَُّه لَُکْم  طَاَن ِإ بُُدوا الشنننَّْی لَا َتْع یَا بَنِی آدََم َأْن  هَْد ِإلَْیُکْم   َأَلْم أَْع

  553«مُسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ ذَاوَأَنِ اعْبُدُونِی هَ﴾11﴿

ستید که او        !اى فرزندان آدم شیطان را م ر سفارش نکردم که  شما  آیا به 

د  و سفارش نکردم که مرا ب رستی ؟تردید دشمن آشکارى براى شماستب 

 ،چون این راه  است مستقیم

شما را گمراه کرد      سیارى از  شیطان گروه ب   کردیدآیا تعقّل نم  ،و همانا 

این اسنت   « 12[ » ؟]که پیروانش به چه سنرنوشنت شنوم  دچار شندند    

 .دادنددوزخ  که به شما وعده م 

  :در نماز بگوییم ربه ما امر شده که روزی ده با
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سْتَقِیمَ    » صِّرَاطَ الْمُ ضُوبِ    ﴾1﴿اهْدِنَا ال صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْ

 521عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ 

ستقیم هدایت فرما  سان  ]چون پیامبران « 1».ما را به راهِ م   ،صدّیقان  ،راه ک

شهیدان و صالحان که به خاطر نشان دادن شایستگ [نعمتِ]ایمان و عمل      

 [ که نه یهاى واالآن ]انسننان ،خالص و اخالق حسنننه به آنان[عطاکردى

 .مورد خشم تواند و نه گمراهان

خداوندا   فرموده اند: «صننراط المسننتقیمالاهدنا »ع( در تفسننیر )امام علی 

  نی داشتی و به برکت آن تو را اطاعت توفیقاتی را که در گذشته بر ما ارزا 

 کردیم همچنان ادامه ده تا در آینده عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم.

 .«صراط مستقیم همان راهی است که با فطرت انسان سازگار است»

صادق  ستقیم فرمودند: یعنی خداوندا ما را بر     )امام  صراط م سیر  ع( در تف

و مانع از  اصننل می گرددراهی که به محبت تو می رسنند و به بهشننت و

 انحرافی و هالک کننده است ثابت بدار. یهای کشنده و آرا پیروی هوس

دین  ،اسالم که چرا است؛  شریعت اسالم   دستور میانه روی در تمام امور »

 .«اعتدال است

ستقیم    ست  ،صراط م اعتقاد به خداوند و عدل خدا به گونه  ؛اعتقاد دقیق ا

 ای که این اعتقاد موجب شود انسان عادل گردد.
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خداوند راه  و ،از خدا تقاضای هدایت می کنیم صراط المستقیمالدر اهدنا 

خداوند  اسننت و  «للناس یهد»قرآن  .اسننت هدایت را در قرآن قرار داده

و معرفت   شننناخترسننیدن به اما برای را برای همة مردم نازل فرمود  آن

هدنا  امثال . نیاز است خاص یکسب معرفت و توجهاسماء اهلل در قرآن به 

 است.« هادی»آن کسی که هدایت می کند  ،یعنی ما را هدایت کن

  .هادی اسم فاعل از ماده هدایت است :راغب در مفهوم هادی آورده است

مایی ودال    :می گوید  او یت یعنی راهن که همراه  هدا لطف و دقت   با لتی 

یعنی واقعا    «دقت  راهنما با لطف و  » ؛این جا نکته ای هسنننت  باشننند.  

شد می سی،       ،مثال برای .خواهد راهنما با سی می پر سی را از ک گاهی آدر

رد و تو را به گیرا می تکند به فالن جا، اما گاهی کسننی دسننتاشنناره می

و کلمه هادی یعنی  مفهوم اسننم هادی آسننان اسننت برد.می همان آدرس

  .هدایت کننده

چه  به  « اسنننم هادی »این که تجلی   لیومطلق خداوند اسنننت   « هادی »

 ی می کند.یقرآن ما را راهنما صورت است؟

 است  هادی ،اء خداونداسمیکی از 

یکی از  «هادی»ذکر شننده و اسننم الحسنننی از اسننماءاسننم  511در قرآن 

 .  اسماء خداوند است

یا     عای جوشنننن می خوانیم:  هادی    »در د یا  عافی  عای  و در  «م مجیر:  د

اسننم می باشنند که دو بار در قرآن آمده  33و جزء  «سننبحانک یا هادی»

 است.



  337 /تجلی اسماء اهلل در قرآن………..……………......………………………………….…………………………………………………………………………

 

 
 

شده      سم دیگری ذکر  سماء با ا ضی از ا سم هادی هم در   .اند در قرآن بع ا

ضافة رب  دو آیه، ض  ای دیگرو در آیه (کفی بربک هادیا)یکی به ا افة  به ا

بنابراین اسننم   525«ان اهلل هادی الذین آمنوا الی صننراط مسننتقیم»اهلل آمده 

]اما در این آیه شنننرطی دارد![ آنان که ایمان        .هادی یعنی هدایت کننده    

   .«به صراط مستقیم» ؟هدایت می کندآوردند. به چه چیزی 

با  .«هادی همان هدایت کننده ای اسننت که تو را به مقصنند می رسنناند »

سم هادی، ب تجلی  ست،   ه ا سیلة قرآن و کتابی که هادی ا سعی و   و و با 

که ای به اندازه . کوشنننش که انسنننان خود را تحت آن هدایت قرار دهد

ر  تتجلی آن اسننم در او بیش ،انسننان سننعی کند تحت آن اسننم قرار گیرد

 شود و هدایت می یابد.می

که خداوند به چه ایندرباره دی یکی از اسننماء خداوند اسننت و  اه ،پس

  معرفتبرای رسننیدن به را کند گفتیم که خداوند راهی چیزی هدایت می

به نام  »هدف خلقت، قرار داده اسنننت  و رسنننیدن به تکاملو و لقاء اهلل، 

ستقیم   ستو  «صراط م شده که هر روز در نماز الاقل ده   رو به ما هم د داده 

  .«اهدنا الصراط المستقیم» یمیبگومرتبه 

رسننیدن به تکاملی   ، به منظورخداوند برای همه موجودات اسننتهدایت 

نیاز   ،مختار اسنننتانسنننان چون  ؛ با این همهکه برای آن خلق شنننده اند

 را تحت تجلی اسم هادی قرار دهد. تری دارد که خودبیش
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 نور و هدایت است ،قرآن

سماء اهلل نیز هادی است    خداوند در  ؛پیامبران هم هادی هستند  ،یکی از ا

 :وصف کالم خود می فرماید

سُبُیَ   ضْوَانَهُ  امسَّال ] وَيُاْر]جُهُم مِّن] امظُّمُمَاتِ إ]مَى    يَهْدِی ب]هِ اممَّهُ مَن] ااَّبَعَ ر]

 امنُّور] ب]إ]ذْنِهِ وَيَهْدِيه]مْ  

 إ]مَى صِرَاطٍ مُّسْ َقِيمٍ  

سوی خداوند نور و قرآن مبین آمد  ضایت      هر .از  صیل ر کس درپی تح

های خاص معنوی   اوند او را از این مواهب و از این نعمتحق شنند خد

های خداوند بسیارند ولی انسان باید استعداد      هدایتو  .بهره مند می کند

شکوفا کند. ها را  قبول آن هدایت ستعداد بیش و  در خود  تر   هر اندازه ا

 .شد خواهد یتربیش یها هدایتشامل  باشد

 چند فضیلت برای قرآن 

  :دهشدر این آیه چند فضیلت برای قرآن بیان  

 ن هدایت به راه های امن  5

 .ن خروج از تاریکی و ورود به نور، ولی باذن اهلل2

اهدنا   :کنیمما هر روز در نماز از خدا طلب میو  .ن هدایت به راه راست9

 .الصراط المستقیم
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عنی همة ی اسننت؛ هدایت برای مردم()« هدی للناس»آیات قرآن  بنابراین

 ههر انسننانی به اندازۀ سننع  .ار هسننتندهای قرآن برخوردمردم از هدایت

های  های الهی و نعمتخود از هدایتو سعی و کوشش استعداد  ،وجودی

 شود.مند میبهرهقرآن معنوی 

و یکی از اسماء    نازل شده،  هدایت مردمو برای  ،است « هادی»پس قرآن 

برای هدایت بندگانش  ، اسننت هادیکه ی خداوند .اسننت «هادی» اهلل نیز

   :وسائلی فرستاده که یکی از آن وسائل قرآن است

 522 وَإ]نَّ اممَّهَ مَهَادِ امَّذِينَ آمَنُوا إ]مَى صِرَاطٍ مُّسْ َقِيمٍ

 کندی مییراستی خدا مؤمنان را به راه راست راهنماهو ب

 529وَكَفَى ب]رَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

 کندهدایت و یاری کفایت می و تنها خدای تو برای

هادی   .«نصیر »و  «هادی»:  شده  اشاره دو اسم از اسماء اهلل   به ین آیه در ا 

آدمی ب اپیمودن  تاقرار داده  هدایت می کند که خداوندانسان را به راهی 

 .آخرت برسدسعادت در در دنیا و  انسانیت کرامت و عظمت به آن،

 یعنی ؛«امذين آمنوا»و نیز « هدی ممناس»خداوند درباره قرآن می فرماید:   

سانی که در هدایت  شوند، از هدایت ک های باالتری بهره های اولی داخل ب

خداوند   . بنابراین،اهنماو ری یعنی هدایت کننده شنننوند. پس هاد مند می 
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اسنننت به همان راهی که برای رسنننیدن به خدا، تکامل و هدف  « هادی»

  «.صراط مستقیم» است؛ یعنی همان هخلقت قرار داد

 انواع هدایت در قرآن

 :در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است

 هدایت تکوینی (الف

ها بمکد و چگونه کندو  نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گل  

سازد. و یا هدایت پرندگان در مهاجرت  ستانی و  و خانه خود را ب های زم

 جا که خدا می فرماید:تابستانی، آن

 523قَالَ رَبُّنَا امَّذِی أَعْطَى كُیَّ شَیْءٍ خَمْقَهُ ثُمَّ هَدَى  

س س        ست  که همه موجودات را وجود بخشید و  گفت خدای ما کسی ا

 .هدایت کرد

 هدایت تشریعی (ب

سط انبیای الهی و   این نوع هدایت،  سمانی نزول تو  و )مانند قرآن(کتب آ

نجام  ا صراط مستقیم   به سوی بشر   راهنماییدستورات شرع مقدس برای   

ست  نام پلی بر روی دوزخ  ،«صراط » شود. می مه مردم باید از آن که ها

صراط  . عبور کنند ست بکلمه    انتخاب .یش از چهل مرتبه در قرآن آمده ا

شانه     سان مؤمن      راه شریعت و خط فکری صحیح، ن و بیانگر شخصیت ان

 .است
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  های متعددراهانسان در برابر 

   :برابر انسان قرار دارد که او باید یکی را انتخاب کندهای متعددی در راه

 ؛راه خواسته ها و هوس های خود  

 ؛راه انتظارات وهوس های مردم 

 ؛راه وسوسه های شیطان 

 ؛راه طاغوت ها 

 ؛راه نیاکان و پیشینیان 

صحیح را خداوند، ب اما  شان داده و قرآن را به     ه راه  شر ن سیله وحی به ب و

اگر کسنننی به دنبال آن  . بنابراینقرار داده اسنننت برای او« هادی»عنوان 

 گمراه خواهد شد. ،هادی الهی نرود و از کاروان و راهنما جدا شود

 



 

 



 

 

 

 جلسه دوازدهم 

 جودات در کاروان هستیموسیر 

    

از خدا آمده  موجودات در کاروان هستی از یک سیری بر خوردارند،  همه 

انسان نیز که جزئی از این عالم وجود است،     .رونداند و به سوی خدا می 

هدف خلقت که  بهتا  ،همراه کاروان هسننتی از سننیری برخوردار اسننت 

باید تحت   دسنننت یابد؛ از این رو خداوند برای تکامل قرار داده اسنننت،

هسننتند  -قرآن و پیامبران -که خداوند برای بشننر قرار دادهی یهاهدایت

 قرار گیرد.

شده اند تا مردم را     ،پیامبران  ستند که از طرف خداوند مبعوث  انواری ه

  را تحتباید خود  برای رسیدن به عظمت موردنظر، انسان   و هدایت کنند

 های الهی قرار دهد.هدایت

 اسم هادیهدایت با 

راه و ارشاد نمودن   ،هدایت کردن ،به معنی راهنما واژه هادی اسم فاعل   

یعنی پیامبران و مردم را به راه  ؛خداوند هادی اسننت نشننان دادن اسننت.

نجات هدایت می کند تا بندگان گمراه نشوند و در ورطه هالک و نابودی  

 نیفتند.
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شان هدایت         سد صالح و مفا سایر مخلوقات و انواع حیوانات را به م خدا 

هام کرد  آنبه  فرموده و  ند    که   هها ال ندگی کن نه ز ب  ،چگو ه رزق خود را 

زند  و از گ ،ورند، تولید مثل کنند، خانه و آشیانه برای خود بسازند  آدست  

 .محفوظ مانند

 هَدَى ثُمَّ خَلْقَهُ شَیْءٍ کُلَّقَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَ  

ست که به هر موجودى    :گفت س  ا آفرینش ]ویژه[ او را  ،پروردگار ما ک

 .س س هدایت نمود ،]آن گونه که سزاوارش بود[ عطا کرده

که این نوع از هدایت شننامل همه موجودات می شننود و به زنبور   گفتیم

همة موجودات از طرف خالق خود  اشاره کردیم.  عسل و مورچه و انسان  

 بعضننیهدایت  .دانند چگونه باید زندگی کنندنوعی هدایت دارند که می

ست  ، از نوعاز موجودات ست که اختیار دارد از    و  اجباری ا سان ا تنها ان

 .استفاده نکنداین هدایت استفاده کند یا 

االطالق و هدایت  هادی علی .هدایت عامه و خاصننه از خداسننت اصننل 

وسننیله حُجج و براهین و انبیاء و اولیاء  ه گر چه ب .کننده حقیقی اوسننت

 گیرد. صورت ظاهر انجام میه این کار ب

راه درسننت را  ،کسننی( به راهنما و مرشنندی )توفیق می خواهد که بنده

 521ب یماید و به مقصد برسد.
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 هدایت پروردگار نسبت به انسان

 :ستهدایت قرار داده اچهار نوع خداوند نسبت به انسان 

 .هوش و جوارح انسان اثر دارد که بر عقل و ؛ن هدایت عام و تکوینی5

در  اسننت.انسننان وارد شننده  هدایت در قرآن کریم آیات فراوانی دربارۀ 

 سوره شمس می فرماید:  

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا   ﴾2﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا  ﴾7﴿وَنَفْسٍ وَمَا سنننَوَّاهَا 

   ﴾51﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا  ﴾3﴿

به نفس و آن  کارى و  پس بزه« 7»،نمود که آن را درسنننت و معتدل    و 

کارى  هام کرد  پرهیز به او ال که نفس را ]از    ب « 2».اش را  ید کسننن   ترد

بر موانع و مشننکالت دنیا و آخرت پیروز   ،آلودگ  پاک کرد و[ رشنند داد

س  که آن را ]به آلودگ  « 3».شد  شد[ بیالود  و ک ها و امور بازدارنده از ر

 .]از رحمت حق[ نومید شد

 رامی تواند آیات متعلق به انسننان  ،بخواهد خود را بشننناسنند  آدمیاگر 

شده و خداوند در قرآن     ،در حقیقت .مالحظه کند سان نازل  قرآن برای ان

سعادت می  آدمیچه چیزی  کند کهرا معرفی و بیان می او ساند و  را به  ر

 .انسان باید این حقایق را بداند .کندچه چیزی او را از سعادت دور می

توسط وحی به انبیاء و نزول قرآن و امثال آن انجام   ؛یت تشریعیننن هدا2

 .مبر و کتب آسمانی قرار داده شده(پیا ،برای عموم بشر)می گیرد
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توفیق چنین هدایتی نصننیب اشننخاص مؤمن و متقی    ؛هدایت خاص -9

زیرا همه  ؛خواهد شنند. این نوع از هدایت نصننیب همه مردم نمی شننود 

یت اولی را   یامبر    مردم آن هدا تابع قرآن و پ ص( و )نمی گیرند، گروهی 

این نوع از هدایت   در نتیجه باز می زنند. شوند، و افرادی سر   ع( می)ائمه

 که ،شننود که به هدایت عام توفیق یافته باشننند فقط نصننیب مؤمنینی می

 قرآن بیان می کند:

 521وَمَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ 

 خداوند قلبش را هدایت می کند. ،هرکس به خدا ایمان آورد

شت و نعمت  ؛هدایت اخروی - 3 های الهی  و آن عبارت از هدایت به به

 .است

  یعنی اگر ؛شننوندهای چهار گانه به ترتیب نصننیب انسننان میاین هدایت

همان عقل و هوش و قلب و امکانات داده       یعنی انسنننان از هدایت اولی  

و اگر از  را بفهمد، وحیدهد که کالم شننده اسننتفاده کرد، خدا توفیق می

هدایت سننوم شننامل   هدایت دوم اسننتفاده کرد و اوامر الهی را اجرا کرد،

 که مخصوص به مؤمنین است. ؛ یعنی هدایتیشودحال او می

تی و بهش  نمسیر او معیّ  ،پس اگر انسان تحت این سه هدایت قرار گرفت  

شت بدون اذن خداوند امکان پذ البته شود و  می ست به س  . پسیر نی ان  ان
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سم هادی قرار گیرد    سعی کند که تحت ا و از خدا بخواهد که او را  باید 

 تحت هدایت خاص خودش قرار دهد.

و اگر کسننی از مرتبه اول محروم باشنند به مرحله دوم راه نمی یابد و به  

های متصنننل به   هها مانند حلق    این هدایت   .همین ترتیب در مراحل بعدی   

به اولی و دومی رفتی و از هدایت سننومی محروم    مثال اگر ؛هم هسننتند 

 ماندی، به هدایت چهارمی نمی رسی. 

رسننانند که بهشننت و تکامل  این حلقات انسننان را به هدفی می ،بنابراین

ست  در یک نگاه  .ها قرار دهدخود را تحت این هدایت آدمیباید  ؛ البتها

هدایت و ضاللت  ،که قرآن شوداجمالی به آیات قرآن به خوبی روشن می

 می فرماید: . در سوره نحلرا فعل خدا می شمارد

 527 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَۀً

ما  اگر خدا می خواست شما را ]بر محور هدایت[ یک امت قرار می داد.]ا

 هدایت اجباری فاقد ارزش است[

بدون  جنبة عمومی دارد و اسننت، ه طریقئی اراابه معن هدايت اشددريعی

قرآن و  و خداوند راه را به همه نشنننان داده اسنننت.قید و شنننرطی  هیچ

ستند. از این رو،  « للناس یهد»شریعت   سول ه ست و آن  )ر ص( هادی ا

و از طرف خداوند، و « هادی»وسننیلة قرآنی که ه هدایت از خداسننت، ب

 در سوره دهر می فرماید:  . است هابرای هدایت انسان
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 522ا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا إِنَّ

 .خواه شکرگزاری کند یا کفران ؛ما راه به انسان نشان دادیم

 عمران می خوانیم:لآو نیز در سوره 

 523 مُسْتَقِیمٌ صِرَاطٌ ذَاإِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ  هَ

ن است   ای ،پس او را ب رستید  ؛پرودگار شماست  یقیناً خدا پروردگار من و 

 .راه مستقیم

ید، بی یامبر  ترد که او مظهر    ؛ص( مظهر دعوت خداسنننت  )دعوت پ چرا 

   اسماء خدا است.

است و انسان را به راه مستقیم دعوت     « هادی»ص( )پس حضرت رسول  

سم   ،کندمی یعنی هدایت او تجلی  « هادی»اما تحت هدایت اهلل، و تحت ا

هدایت   ، نور و«هادی»و هدایت خداوند اسننت، قرآن هم « هادی»اسننم 

 است.

به معنی ایصنننال به مطلوب و گرفتن دسنننت بندگان و       ،هدايت خاص   

سیدن   های راه، و حمایت از آن ها از تمام پیچ و خم گذراندن آن ها تا ر

ساحل نجات  ستفاده کند     ست؛ ا به  سان باید از آن هدایت اولی ا   اتاما ان

به بی نهایت     تواند  میهدایت دوم را به دسنننت بیاورد و چون انسنننان      

سد،  هدایت شش    ها، و بی نهایت علوم و مقامات بر سعی و کو ه بباید با 
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«  هادی»مثال اسم  شود.ممکن می قرآنبا تدبّر در آیات البته که  برسدها آن

 د که قبال متوجه آن نبودید.کنبرای شما نورافشانی می

سان  اگر ان ،این نوع هدایت هرگز بی قید و شرط نمی باشد   :گفته شد که 

سو  شد،    مآن هدایت اولی و دومی و  صان  خداوند  ی را گرفت و جزء خا

که گاهی اگر بر سنننر دو راهی    کند  هدایت می  به قدری   در زندگی او را  

 .و مشکلش حل شودکند ر گرفت، راه صحیح را انتخاب قرا

سان به     هدایت هم مراحل و درجاتی دارد، سک و اعتقاد ان و آن هم با تم

ایصننال به  ،هرحال این نوع هدایته ب خدا و اسننماء اهلل تأثیر می پذیرد.

ست بندگان و گذارندن آن  های   ها از تمام پیچ و خم مطلوب و گرفتن د

 است. ها تا رساندن به ساحل نجات آنراه، و حمایت از 

 هدایتدر توحید 

 پس در ،و او بالذات معبود و مستعان است   ،اگر خدای سبحان رب است  

بر این  .جوییماز حضنننرتش اسنننتعانت می    ،همه امور از جمله هدایت    

شننخص  اگر خداوند سننبحان هدایت را به یک شننیئ و یا یک  اسنناس،

سبت داد  شیئ    م ،ن شود که آن  وجهی از وجوه خدا   ،شخص  وعلوم می 

 فرماید:می،دهاهدایت را به قرآن نسبت د« اسراء»مثال در سوره  هستند.

 591أَقْوَمُ هِیَ لِلَّتِی یَهْدِی الْقُرْآنَ ذَاإِنَّ هَ
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 این قرآن به چیزی که صواب تر است هدایت می کند.

 فرماید:می 79آیه و در سوره انبیاء 

 یَهْدُونَ بِأَمْرِنَاوَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً 

 .دکردنو آنان را پیشوایان  قرار دادیم که به فرمان ما ]مردم را[ هدایت م 

چون نمی شنننود که  ؛نیسنننتند تهادیان بالذا )ع(ئمه اطهاراقرآن کریم و 

ا ی ،اما هادی دیگری باشد ،شدابود و مستعان محض بعم ،خدا رب بالذات

 دیگری هم هدایت کند.  

ساً دیگری     سا ست ا ست  و در کار نی ش  ،هر چه ه ون هدایت خدای  ؤاز 

 سبحان خواهد بود.

 اقامه می شود این است که فرمود: «توحید هدایت»بر برهانی که 

 ...قُلِ اللَّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ

آیا از معبودان شما کس  هست که    و  خداوند هدایت می کند به حقبگو 

 به سوى حق هدایت کند؟

هْدِی   هِدِّی  أَفَمَنْ یَ لَا یَ هْدَى   إِلَ  الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ  لَّا أَنْ یُ مَا لَکُمْ   إِ فَ

   595کَیْفَ تَحْکُمُونَ

سوى حق هدایت م     :بگو ست که به  س  که به   ؛کندفقط خدا پس آیا ک

ه تر است یا کس  ک  براى پیروى شدن شایسته    ،کندسوى حق هدایت م  
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چگونه   ؟شنننما را چه شنننده ؟هدایتش کنند که یابد مگر آنهدایت نم 

 ؟کنید]بدون دانش[ داورى م 

تر آنان ]در عقایدشننان[  و بیش در ادامه آیات می فرماید:اسننت که جالب 

وجه انسنننان را از حق  یقیناً گمان به هیچ    ،کنند جز از گمان پیروى نم  

 مسنننلماً خدا به    گیرد[ ]و جاى معرفت و دانش را نم    ،کند نیاز نم  ب 

ناسنننت  چه انجام م   آن و این قرآن را نسنننزد که دروغ   « 91».دهند دا

بلکه ]با آیات استوارش[ تصدیق کننده     ،ساختگ  از سوى غیر خدا باشد   

ست     کتاب سمان [ ا ضیح  بر هر کتاب ]آ  در آن ،هاى پیش از خود و تو

  .نیست هیچ تردیدى

آنِ معین اسنتعانت که از  همچنین  ،پس هدایت از آنِ هادی بالذات اسنت 

و نیز از صننبر و  ،و اگر ما از قرآن و ائمه هدایت می گیریم.بالذات اسننت

در را و او چون کل نظام  اوسننت.به دسننتور  ،جوییممیصننالۀ اسننتعانت 

 .می داند که چگونه افراد را هدایت کنددارد، اختیار 

و گاه به اندک چیزی مسننیر زندگی انسننان را   ،گاهی با کوشننش فراوان

 .عوض می کند

چنین نیست که راهش   خداوند عالم اگر بخواهد کسی را هدایت کند، این 

 مشخص و محدود باشد.  

  :ما را به راه راست هدایت کن !خدایامی گوییم  ازاین رو
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سْتَقِیمَ   صِّرَاطَ الْمُ ضُوبِ      ﴾1﴿ اهْدِنَا ال صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْ

 ﴾7﴿ الضَّالِّینَعَلَیْهِمْ وَلَا 

شننهیدان و صننالحان که به خاطر   ،صنندّیقان ،راه کسننان  ]چون پیامبران 

نشننان دادن شننایسننتگ [نعمتِ]ایمان و عمل خالص و اخالق حسنننه به  

 [ که نه مورد خشنننم تواند و نه     یهاى واال آن ]انسنننان ،آنان[عطاکردى  

 «7».اندگمراه

ماز تکرار می کنیم         بار در ن قل ده  حد ا یا  ما هر روز  به راه    !خدا ما را 

سانی که آن  ساختی   ک شمول رحمت خود قرار  نه راه  ،هدایت کن ها را م

  .غضب شدگان و گمراهان

ما   !خدایا است.  همه هستی، در مسیری که خداوند اراده کرده در حرکت  

بده     که خود دوسننننت داری قرار  نا الصنننراط      )را نیز در راهی  هد ا

ستقیم(.  سان مؤمن الم راه خداوند و اولیای او را انتخاب می کند که بر  ،ان

 دارد: برتریدیگر راه ها 

 را ه حق هاییامتیاز

ها و هوس های مردم  راه الهی ثابت است، برخالف راه های طاغوتننن 5

 که هر روز تغییر می کنند.و هوس های شخصی 

نیست، در حالی که راه های دیگر متعدد و تر ن راه مستقیم یک راه بیش 2

 پراکنده اند.
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 انسان به مسیر و مقصد مطمئن می رسد. ،ن در پیمودن این راه9

  )سننورهمُسننْتَقِیمٍ صننِرَاطٍإِنَّ رَبِّی عَلَ  »راه مسننتقیم راه خداسننت.   -3

 (11،آیههود

یاسنننت   ،راه مسنننتقیم -1 نَّکَ لَمِنَ الْمُرْسنننَلِینَ عَلَ   » :راه انب   صنننِرَاطٍإِ

 (3و 9، آیه یس )سورهمُسْتَقِیمٍ

ندگی خدا اسنننت    ،راه مسنننتقیم -1 هَ  » :راه ب بُدُونِی    صنننِرَاطٌ ذَاوَأَنِ اعْ

 (15)یس، آیه مُسْتَقِیمٌ

 :ن راه مستقیم، توکل و تکیه بر خداست7

   592مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍوَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَ   

 راه توحید و یکتاپرستی و تنها خواستن از خداست. ،ن راه مستقیم2

 ن راه مستقیم، راه کتاب خداست.3

در انتخاب راه مستقیم هم انسان  راه فطرت سالم است. ننن راه مستقیم،51

مانند الم ی که روشنننی خود  ؛و هم در تداوم آن باید از خدا کمک بگیرد

 گیرد.را هر لحظه از نیروگاه می 

راه مسننتقیم و درسننت را از خدا   ید در همه کارهایش انسننان با بنابراین

سا درعقاید  ؛بخواهد صحیح فکر کند اما در عمل دچار لغزش   زیرا چه ب  ،

ضروری از خدا بخواهد که او را ب     هشود، یا بالعکس. پس هر لحظه باید 
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ست هدایت کند.  ر راه ثابت ماندن دنیز ی انبیاء و اولیاء تح بنابراین راه را

 می خواهند.از خدا مستقیم را 

ستقیم همان آ  ستی یراه م ستورات  ،دین حق ،ین خدا پر   و پایبند بودن به د

   :خدا است

وَمَا   یفًاحَنِ إِبْرَاهِیمَ مِلَّةَ قِیَمًا دِینًا مُسْتَقِیمٍ  صِرَاطٍ قُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَ  

قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ     ﴾515﴿کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ  

 599﴾512﴿رَبِّ الْعَالَمِینَ 

یدار و به دین  پا ،مسننتقیم هدایت کرد یقیناً پروردگارم مرا به راه :بگو

ستوار  ست حق  ،ا شرکان نبود  ،گرادین ابراهیم یکتاپر «  515».و او از م

دن و مرگم براى خدا پروردگار  مسلماً نماز و عبادتم و زندگ  کر :بگو

پرسننت [  و به این ]یگانه ،او را شننریک  نیسننت« 512».جهانیان اسننت

   .مأمورم

 حلی داردامراتب و مرراه مستقیم 

الزم اسننت برای   ،مانند اولیاء خدا ،که در راه حق هسننتند کسننانیحتی 

والذین اهتدوا زادَهم  »: ماندن در راه و زیاد شننندن نور هدایت، دعا کنند       

سی که می گوید:  « هدی  ...«الحمدهلل رب العالمین الرحمن الرحیم»زیرا ک

                                                           
 710و  717آیه سوره انعام، 733
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ست        شته ا سر گذا شت  ست او  ،مراحلی از هدایت را پ  ،بنابراین در خوا

 هدایت به مرحله باالتری است.

 ع( می فرماید:)حضرت علی ؛همان راه میانه و وسط استراه مستقیم، 

انحراف به چپ   593«الجاده الیمین و الشمال مضلّة و الطریق الوسطی هی   »

 جاده  هدایت است.   ،گمراهی و راه وسط ،و راست

نه روی    یا چه در   ،و اعتدال، و دوری از هر گونه افراط و تفریط  یعنی م

سی  .عقیده و چه در عمل شود و  ردر عقاید از راه خا گاهی ک  گاهج می 

 در عمل و اخالق.

و گروهی آن بزرگواران   ،رهبران الهی را مانند مردم عادی می دانند کسانی

  ،یکی زیارت امامان معصننوم را بدعت می داند پندارند!را در حد خدا می

ی یک و دیگری حتی به درخت و دیوار، متوسل شده و ریسمان می بندد.   

ند.     فدای خلق می ک جدا می شنننود و دیگری حق را  نه   این از خلق  گو

 .اعمال و رفتارها انحراف از مسیر مستقیم هدایت است

 :که ابلیس هم در همین صراط مستقیم به کمین می نشیندجالب این

نَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ    ﴾53﴿ یُبْعَثُونَ یَوْمِقَالَ أَنْظِرْنِی إِلَ    قَالَ   ( 51)قَالَ إِ

 591 (51)فَبِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ

                                                           
 3ص  11االنوار ج بحار  731
 . 71و  75و 71سوره اعراف آیات  735
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خدا  « 53» .مهلت ده ،مرا تا روزى که ]مردگان[ برانگیخته شوند :گفت

گان        :فرمود یافت لت  ته تو از مه فت « 51».الب به کیفر      :گ که  ]اکنون 

ستقیم تو ]که        سر راه م ساد انداخت ، یقیناً بر  شر و ف تکبرم[ مرا به راه 

رسنناند[ در کمین بندگانت خواهم  رهروانش را به سننعادت ابدى م 

 .نشست

  تردید جهنمب  ،قطعاً هر که از آنان از تو پیروى کندوند فرمود: و خدا

شما لبریز خواهم کرد  لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکُمْ  : »را از همه 

  «.أَجْمَعِینَ

سه می کند و قدرت دیگری ندارد      سو شیطان فقط و سْوَسَ » :البته    فَوَ

 «  لَهُمَا الشَّیْطَانُ

 جالبای نکته توجه به 

شیطان گفت [   ست و از        ] سر و از طرف را شت  س س از پیش رو و پ

تازم و ]تا جای  آنان را دچار وسنننوسنننه و       جانب چ شنننان بر آنان م    

 .گزار نخواه  یافتترشان را س اسکنم که[ بیشاغواگرى م 

در دل  انداختن، وسننوسننه شننیطانکار چون  ؟چرا باال و پایین را نگفت 

ین را نگفت چون نمی یباال و پا شننود.مربوط میبه دل  اسننت که انسننان

هم  ،ندخداو البته .ین از قلب دور است یپا و خداست  تواند. باال ارتباط با

 نشان داده است. راه و هم رهبران را
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صوم  ستقیم »فرمایند: ع( می )در حدیث امامان مع ستیم  ،راه م یعنی  «ما ه

ستقیم و الگو برای ق  شتن در راه دنمونه عینی و عملی راه م بران  ره ،م بردا

 آسمانی هستند.

یت  ترب ،تغذیه ،تحصننیل ،تفریح ،کار اعم ازها در تمام مسننائل زندگی آن

این آیه راه   .دان روی سنننفارش کرده  فرزند و... نظر داده و ما را به میانه     

ستقیم را  سانی معرفی می کند   ،م شده اند   راه ک که مورد نعمت الهی واقع 

صدیقین عبارتند ازو  صالحین    ،: انبیاء و  ساء    .)شهدا و  و  13آیهسوره ن

 (13آیهمریم سوره 

سْتَقِیمًا     صِرَاطًا مُ سُولَ فَأُولَ  ﴾12﴿وَلَهَدَیْنَاهُمْ    مَعَ ئِکَوَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّ

  نَوَالصننَّالِحِی وَالشننُّهَدَاءِ وَالصننِّدِّیقِینَ النَّبِیِّینَ مِنَ عَلَیْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ

 عَلِیمًا بِاللَّهِوَکَفَ   اللَّهِ مِنَ الْفَضْلُ لِکَذَ ﴾13﴿ رَفِیقًا ئِکَوَحَسُنَ أُولَ

ند[ ب     خدا را اجرا می کرد به راه       ]اگر دسنننتورات  نان را  ید آ ترد

ستقیم راهنمای  م   سان  که از خدا و پیامبر اطاعت   « 12».کردیمم و ک

از پیامبران و   ،هسنننتند که خدا به آنان نعمت داده      کسنننان   با  ،دکنن 

ستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت         شای شهیدان و  صدّیقان و 

«  13».و اینان نیکو رفیقان  هستند  ؛]ایمان و اخالق و عمل صالح[ داده 

و ]در  ،این ]رفاقت با آنان[ بخشننش و فضننل  از سننوى خداسننت   

ست که خدا ]به نیّات و اعمال        ضل[ کاف  ا ستحقاق این کرامت و ف ا

71.مطیعان[ داناست



 

 

 

 



 

 

 

 جلسه سیزدهم 

 راهیان راه   
 

و بیم رسنننان و تذکار   (هدی للناس) هدایت برای همگان ،قرآنکه با این

 سننه دسننته تقسننیم کردهمردم را به ، اسننت (للعالمینَ نذیراً))برای آدمیان

   است:

گروهی که مورد نعمت هدایت قرارگرفته و مراهان و گ ،شنندگانبغضنن

 .نداهثابت قدم ماند

، خداوند به وسننیله قرآن یک گروه مخصننوص را هدایت می  با این همه

ضای      ؛کند صاً هلل انجام می دهند، و همواره ر گروهی که هر کاری را خال

 حق را در نظر می گیرند.

خدای متعال تکویناً در مرحله بقاء  .اینان راهیان راستین راه الهی اند  !آری

و در پایان هم، به آسانی   دستشان را می گیرد، و به راه سالمت می رساند.

 از این دنیای پرخطر بیرون می روند.

 ع( اجازه می دهد که درباره خود بگوید:)عیسی مسیحبه 

  عِیسننَ  لِکَذَ ﴾99﴿وَالسننَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا 

 مَرْیَمَ ابْنُ
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و روزى که زنده  ،میرمو روزى که م  ،و سالم بر من روزى که زاده شدم

 ،این است عیس  بن مریم« 99».شومبرانگیخته م 

 ع( می فرماید:)یا درباره حضرت یحیی

   ﴾51﴿وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا 

میرد، و روزى که و بر او سننالم باد روزى که زاده شنند، و روزى که م  

 شود  زنده برانگیخته م 

شأء را اینان به سالمت طی کنند     سه ن سی   و ک ،سالم می میرند  :یعنی این 

کسی در قیامت سالم محشور      زندگی کرده باشد. میرد، که سالم  سالم می 

 می شود که سالم مرده باشد.

خالص     کاری را  که هر  خدا  گروهی  ند، و همواره     برای  جام می ده ان

 اینان راهیان راستین راه الهی اند !رضای حق را در نظر می گیرند. آری

و  تهیاف راه را ،های الهیاز هدایتبا استفاده که عده ای از بندگان  بنابراین

در راه خدا و اوامر الهی قرار دادند، خدای متعال در مرحله بقاء        خود را 

ساند.        سالمت می ر شان را می گیرد و به راه  ست در پایان هم، به ها آن د

 آسانی از این دنیای پر خطر بیرون می روند.

 ع()علیمتقیان  یموالام قمو اما 

می فرماید:  خورد،ضنننربه به فرق مبارکشنننان می هنگامی کهع( )امام علی

  «.فزت و رب الکعبه»
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شهادت  علی)ع( در کعبه خانه خدا بود تولد  شان نیز  و  سجد  در ای   خانهم

در حال عبادت که عبد نزدیک ترین مقام تقرب را با        هم آنرخ داد؛ خدا  

ماز علی نآ ؛خدای خود دارد  خالق        )ع(!هم ن با  باط علی  مازی، ارت چه ن

 «االعلی و بحمده یسبحان رب» :خودش در حال سجده

 می گوید: نه فقط صالتی و نسکی بلکه 

 إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

از( خدا پروردگار جهانیان  )مسنننلماً نماز و عبادتم و زندگ  و مرگم براى

 است

 تولد و حیات و ممات برای خدا

سول    ضرت ر ضان به   :ع( می فرماید)ص( به امام علی)ح تو را در ماه رم

سانند    سالم أف» :ولی گفت ،نگفت چرا و... .شهادت می ر   «دینیالفی  ةی 

اولین مسلمان و با آن همه فضائل ولی می فرماید: آیا دین من  ،علی است

ه ب« فزت و رب الکعبه»در وقت ضربت می گوید:   از این رو ؟سالم است  

   .سعادتمند شدمخدا 

نا کنا معکم و نفوز فوزا     » :یمیگوع( می)ما در زیارت امام حسنننین     یا لیت

   .«عظیماً

ع( در رکاب موالیشان به  )ع( به سعادت رسید، یاران حسین   )یعنی حسین 

   فوز عظیم نائل شدند.
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  های خدایکی از نام «سالم»

 دارد:از اسماء حسنای الهی است و دو معنا دیگر سالم یکی 

ذاتش از سالمت   ،ننن سالم بودن از هر نقصی: او بی عیب و نقص است5

 نقص در افعالش راه ندارد.... ،و امنیت مطلق برخوردار است

زیرا سالمتی از   ؛معنای مسلم است یعنی سالمتی دهنده به خلق   ه نننن ب2

 .جانب او ناشی می شود

می شود که آنان را از تندرستی   یظهور این اسم شامل حال عقول و نفوس

سالمت عقل و روحی برخوردار کند.  شی و نقص برای ممکنات    و  ناخو

 است. منزهی است تا همه بدانند ذات او از هر عیب و نقص

 سالم + مؤمن    :ذکر شده استدر قرآن یک مرتبه 

 591...الْمُؤْمِنُ السَّلَامُ الْقُدُّوسُ الْمَلِکُ هُوَ إِلَّا هَهُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَ

 سالم  ،همان فرمانرواى پاک ،اوست خدای  که جز او هیچ معبودى نیست  

 ...ایمن  بخش ،از هر عیب و نقص

سبحان فرمود  این سانم،       ،که خدای  صد می ر سالم به مق یک عده ای را 

 هدایت تکوینی است.

و  ،مما بر موسننی و هارون منت نهادی :ع( فرمود)درباره موسننی و هارون

شان از این محنت بزرگ رهاندیم آن شان کردیم که آن  ،ها را با قوم ها یاری

                                                           
 03سوره حشر، آیه  731
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ت  و به راه راس ،خودشان غلبه یافتند، و آن کتاب واضح را به ایشان دادیم

 :هدایتشان کردیم

 597وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ 

ند       ب   و پس اگر کسنننی دوره ای را به هدایت گذرا در  ،قدم رفت  ه قدم 

شود.    شاملش می  سبحان او را از هدایت    مرحله بقاء فیض الهی  خدای 

تکوینی، یعنی هدایت ایصنننال به مطلوب برخوردار کرده، به وی پاداش       

دعا    شکه در باره ا  سنننازد میهای دیگران را متوجه او    می دهد. و دل 

 کنند.

 592وُدًّا نُهُمُ الرَّحْمَإِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَ

به زودى  ،اندقطعاً کسننان  که ایمان آورده و کارهاى شننایسننته انجام داده

 .ها[ محبت  قرار خواهد داددر دل] رحمان براى آنان  [خداى]

شود هم او  سبت به   .و هم محبوب خلق خدا ،محبوب خدا می  اگر دلی ن

یقیناً مؤثر    ،آن دل دعا می کند و دعای دل عالقمند     ،کسنننی عالقمند بود 

 593.ی از والیت تکوینی خدای سبحان استیها نمونه ها این .است

 ها نکته

                                                           
 771آیه سوره صافات، 731
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در همان جا خدا را شکر می   ،همان اولیاء الهی که به بهشت رسیده اند  *

 .کنند

به نام تشریع و وحی و رسالت،     ،می گویند خدا را حمد که با یک نعمت

شریعی راهنما  و با نعمتی دیگر توفیق معرفت و  ؛ی کردیما را به هدایت ت

 که این هدایت تکوینی است. ،انجام وظائف به ما داد

با یک نعمت به ما وعده داد که اگر به دسنننتورات من           ،عبارت دیگر ه ب 

د عمل کرد، و با نعمت دیگر به وعده خو عمل کردی به مقصد می رسید.

 531ما را به این مقصود رساند.

 ست که: ا لذا آخرین دعایشان این

 535وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ و 

مالک و مرب  جهانیان  ها مخصننوص خدایی که  ها و سننتایش همه حمد

 است  

اید  ب .سالم از دنیا رفتن سخت است    قرار دارد؛راه پر خطری در پیش رو 

 .توشه ای فراهم کنیم و انی بخوریمتک

به سنننعات و    )عج( ما را هم به برکت والیت در رکاب امام زمان       !خدایا   

  .فوز عظیم برسان

                                                           
 50تفسیر تربیتی ص  710
 70سوره یونس، آیه  717
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 پیام ها

 پس   *بدان که همه عالم وجود تکویناً جز در راه راست نمی باشند.

ساس       - 5 ست که در هدایت اح سالک با خدا در این ا پیوند تو ای عبد 

یاز   خدا می         ن به  که  ند  مایی ک به چیزی راهن کنی و از او بخواهی تو را 

شر را به خداوند برساند مایه سعادت و نیکبختی        رساند؛ زیرا چیزی که ب

 اوست.

و راه سننود آور را از راه  ،هدایت عبارت اسننت از بیان راه روشننن  - 2

   .ی نمایندمزیانبار می شناسند و بیان 

من ل سمِع اهللُ»اش در نماز می فرماید:  خدا از زبان بنده ،طبق خبر صحیح

 532می کند می شنود. شخدا ذکر کسی را که ستایش« حمده

  ؟والیت و حفظ راه بر عهده کیست

إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَ  اللّهِ رَبِّی وَرَبِّکُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إاِلَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصننِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی 

  539صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍعَلَ  

چ  هی ؛ر حقیقت من بر خدا پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم (

اش را در دست دارد به راست     که او مهار هست  اى نیست مگر این جنبنده

 .پروردگار من بر راه راست است
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ع( و سنالکان و  )ص( و ائمه)والیت و حفظ این صنراط بر عهده پیامبران 

ه هر کدام تا اندازه ای دست بشر را گرفته و او را به جلو   ک است، مؤمنان 

 برند.می

ص( که او انسان کامل و مظهر اسم اعظم  )االنبیاء محمّدخصوص خاتمبو 

ست.و فعل و فکر و   ست و راهی برای     « خُلق نبوی»اهلل ا سمانی ا همه آ

 او فرمود:  ه حرکت انسان زمینی به عالم باالست که خداوند ب

 533مُسْتَقِیمٍ صِرَاطٍإِنَّکَ عَلَ   فَاسْتَمْسِکْ بِالَّذِی أُوحِیَ إِلَیْکَ

که بر راهی   ،چه به سننوی تو وحی شننده اسننت چنگ در زن  پس به آن

 راست قرار داری

انعم اهلل علیهم  »هایی هستند که  آنان همان انبیاء هادیان امت هستند.  !ریآ

 یکسان نیست.اما باز هم مقام اولیاء  ...«و الصدیقین ینمن النبیّ

به حبیب خدا یعنی       لطیفه: در قرآن کریم دو تعبیر اسنننت، یکی مربوط 

ب تعبیر مربوط به حبی .ع()ص( و دیگری مربوط به کلیم اهلل )رسنننول اهلل

خود  ،گاه در پرتو خداآن ،که او اول خدا را می بیند سننتا ص( این)خدا

سی ما تعبیر مربوط به کلیم ا ؛را ست )خدا یعنی مو ا که او خود ر ع( این ا

مقدمه مشننناهده حق قرار می دهد. حبیب می گوید: خدا مرا حفظ می         

 کلیم می گوید: مرا خدا حفظ می کند. .کند
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ص( وقتی به اتفاق همراهش در راه هجرت از مکه به مدینه  )رسننول خدا

ن پناه گرفت و دشننمن به دهانه غار رسننید، در ای  « ثور»در غار معروف 

وضنننعیت هراسنننناک، که نه یاوری بود و نه راه گریزی، حضنننرت به         

ا  تحقیق ،غمگین و محزون مباش)«ال تحزن ان اهلل معنا»همسننفرش فرمود: 

ص( اول نام مبارک  )ید که رسننول خدایمالحظه می نما .(خدا با ماسننت

 از خود سخن به ،در پرتو نام خدا و س سرا بر سر زبان جاری کرد « اهلل»

 .دمیان آور

اما موسننی کلیم وقتی بنی اسننرائیل محروم و مسننتضننعف را همراه خود 

ها را تعقیب کردند. بنی اسننرائیل دیدند  در آن ،فراعنه پشننت سننر ،آورد

شکر جرّار             شان ل سر شت  ست، و پ شان دریای روان و خطرناک ا جلوی

به حضرت موسی عرض کردند، االن به ما می رسند و     از این روفرعون. 

در چنین  .زیرا راهی برای گریز و فرار نیسنننت ؛ر می کنند ما را دسنننتگی 

 ها فرمود:حالی موسی کلیم بین دو خطر قرار گرفت به آن

 إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ کالّ

ستگیر می کنند ینگو ست خدای من که مرا   »،ید االن ما را د تحقیقاً با من ا

 .«هدایت می کند

 :فرق آن جمله حبیب خدا با این جمله کلیم خدا  این است که 

اما کلیم خدا اول   ؛در پرتو خدا، خود را و بعد حبیب خدا اول خدا را دید

 بعد به خدای سبحان رسید.و عنوان آیت شروع کرد، هاز مشاهده خود ب
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 ان»ست که ا حرفش در همه حاالت آن ،اگر کسی به مقام شامل راه یافت

در حدّ متوسنننط قرار می گیرد و می   ،اگر به آن مقام راه نیافت     ؛«عنا اهلل م

کی ی اما ،البته هر دو تعبیر خوب اسننت .«ان معی ربی سننیهدینٍی»گوید: 

 531تر.یکی کامل و دیگری کامل ،ترخوب و دیگری خوب

سیم و هم       شنا صراط را ب سعادت، باید هم از لحاظ نظری  در پیمودن راه 

 ع مقدس بر روی صراط گام برداریم.دستورات شراز لحاظ عملی با 

مردم مشغول دنیا هستند و از پیروی رسول خدا و راه خدا و قرآن کتاب      

 خدا دورند، در صورتی که قرآن دنیا را معرفی می کند.

 حقیقت دنیا از دیدگاه قرآن

الْآخِرَۀَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا     َومَا هَِذِه الَْحیَاُۀ الدُّْنیَا ِإلَّا لَهٌْو َوَلعٌِب وَِإنَّ الدَّاَر        

 531یَعْلَمُونَ

این زندگ  دنیا جز سرگرم  و بازیچه نیست و زندگ  حقیق  همانا ]در[ 

 دانستند.سراى آخرت است اى کاش م 

 537یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَۀِ هُمْ غَافِلُونَ

 که از آخرت غافلندشناسند و حال آندنیا ظاهرى را م از زندگ  
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 های آنی(مانند صنعت و تجارت و لذت)اکثر به امور ظاهری زندگی دنیا 

شغولند، و از عالم آخرت    ؛خبرندکلی بیهو وعده ثواب و عقاب حق( ب)م

یا توجه می       کنند و از حیات اخروی و   یعنی اکثر مردم به ظاهر حیات دن

 دیگر در غفلت هستند.حقائق عوالم 

عوالم زیادی دارد که هر عالم دارای موجودات فراوانی اسننت و  ،خداوند

تر مردم در هیج موجودی در هیچ عالمی عبث خلق نشنننده اسنننت. بیش

س  .برندسر می  هحیات دنیا بر پایه جهل و غفلت بخصوصی ب   ت  ممکن ا

سی عالم و پر  شد اما    وک سور هم با س مهم دربارهف من أین فی ) لهاترین م

 در غفلت باشد. (داز کجا آمده ام آمدنم بهر چه بو ؛أین و الی أین

سد و در طلب        شنا ست باید حقیقت دنیا را ب سان طالب حقیقت ا و اگر ان

و معرفت معارف الهی بر   الهی( طیب و  حیات  )حیات حقیقی شنننناخت   

   .گویندبیداری را یقظه و انتباه میگونه این .آید

الَّذِیَن آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللِّه َورَسنننُولِِه وَاْلِکتَاِب الَّذِی نَزََّل عََل  رَسنننُوِلِه          أَیُّهَا  یا 

سُلِهِ وَالْیَوْمِ    وَالْکِتَابِ الَّذِیَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن یَکْفُرْ بِاللّهِ وَمَالَئِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُ

 532اآلخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالَلًا بَعِیدً

اید به خدا و پیامبر او و کتاب  که بر پیامبرش  که ایمان آورده اى کسنننان 

های  که قبال نازل کرده بگروید و هر کس به خدا و فرو فرسننتاد و کتاب
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قیقت  در ح ،ها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد فرشتگان او و کتاب 

 .دچار گمراه  دور و درازى شده است

صننناحبان ایمان اسنننت. باید ایمان این قول از جانب خداوند خطاب به  

شود    تعال  م یایمان به خدا؛ سطحی تبدیل به ایمان قلبی و عمیق و یقین 

به حق و را انسننان که  ،احکام اسننالمعمل به و و اسننماء و صننفات الهی 

 د.نرساحقیقت می

 یغفلت بسننیار سننخت و بزرگ ،و تا زمانی که امور فوق حاصننل نشننده

گمراهی به سننوی هدایت  باید انسننان از این جهل و  .دامنگیر همه اسننت

ه در خسران مبین خواهد شد.وگرن ؛سفر کند الهی



 

 

 

 جلسه چهاردهم 

 راهیان و سالکان راه خدا

 

شدیم       اکنون شنا  سنی خداوند آ سماء ح این  با مبیایی ،که تا اندازه ای با ا

تر انس بگیریم و موانع رسنننیدن به محبوب و معبود   خدای مهربان بیش  

ر نماز دبتوانیم نمازی با حضور قلب بخوانیم و  ا بلکه تحقیقی را برداریم 

و مانند  عروجی برایمان حاصننل شننود که همانا نماز معراج مؤمن اسننت 

  :کسی نباشیم که در آن روز با حسرت بگوییم

  یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی

ستاده     کاش براى این زندگ اى  صانه و کار نیک[ پیش فر ام ]عبادت خال

 .بودم

سیم و مورد خطاب      یلببا ق بلکه صال محبوب بر قرار   خداوندسلیم به و

 : بگیریم

ئِنننَُّة                 َم ْط ُم ْل فُْس ا نَّ ل تُهننَا ا یَّ لَ      ﴾27﴿ یننَا َأ عِی إِ جِ  رَاضنننِیننَةً  رَبننِّکِ ارْ

  533 وَادْخُلِی جَنَّتِی ﴾23﴿عِبَادِیفَادْخُلِی فِی  ﴾22﴿ مَرْضِیَّةً
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به سوى پروردگارت در حال  که  «27»!اى جان آرام گرفته و اطمینان یافته

پس در میان   «22».از او خشنننودى و او هم از تو خشنننود اسننت بازگرد 

 «91».و در بهشتم وارد شو «23»بندگانم درآى

 ترین ارکان سیر الی اهللمهم

 معنوی را آغاز کنیمپس بیایید با هم سفری 

که خدا برای   یدر راه با اسننتفاده از رهبران الهی،انسننان باید تالش کند 

ندگانش معین کرده قرار گیرد       یت ب ند هوای نفس    با  و هدا مه آن بتوا ادا

شد  یشنفس خو همواره مراقب ،خود را کنترل کند سازی و ب با   رای پاک 

 .نمایدتضرع  وندبه سوی خداانی تالش کند و رذائل نفس

سیر الی اهلل از مهم ست.    ،ترین ارکان    صبر در مقابل تمام  صبر و یقین ا

صننبر در مقابل  حتی و یا  ،هایی که انسننان می بیندسننختیو نامالیمات 

 شود.هایی که در راه حق نثارش میتوهین

 حرکت به سمت کوه قاف

به این  منازل سننیر و سننلوک را  ،عطار نیشننابوری در کتاب منطق الطیر

تعدادی از پرنده ها تصنننمیم گرفتند که به  صنننورت به تمثیل در آورده:

سوی کوه قاف حرکت کنند و این تصمیم را عملی کردند اما در میان راه   

جا متوقف شننندند و   عده ای از پرندگان آب و دانه ای دیدند و در همان       

ند        نداد مه  کت ادا به حر با د      ؛دیگر  ما  ند ا یدن  عده ای دیگر جلوتر رفت

سبز و نهرهای جاری و    سر سیر این زیبا .درختان  شده و  یی.. ا از رفتن ها 

   باز ماندند.
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سفر می  شت هر چه از  شد و در نهایت از تعداد پرنده ها کم ،گذ تنها   ،تر 

سننی پرنده به هدف و سننر منزل اصننلی یعنی کوه قاف رسننیدند که این  

 تعداد پرنده ها سیمرغ نام گرفتند.

ا  زندگی هستند ام قطار ها نیز برای رسیدن به هدف اصلی سوار بر    انسان 

شده و     صدی متوقف  شغول امور دنیا می هرکدام در مق ای  عده شود و م

 .رسندبه هدف و سر منزل می اندک

 ضرورت وجود استاد در سیر و سلوک

 حتما باید متوق شندند.پس بسنیاری از سنالکین نیز بودند که در نیمه راه   

ش   ستادی با سان را بگیرد  ا ستادی د تا دست ان سیر را طی  که ؛ ا  خود این م

عالمی با نفسننی پاک و با باشنند؛ « صننائنا لنفسننه» رهبرباید  .کرده باشنند

شد.  ،اخالص شد   باید  همچنین و هدف او جمع کردن مرید نبا مواظب با

 های دروغین نشود. که گرفتار این عرفان

نیز این مسأله استاد و   ع( )اهللولی ع( و خضر  )در داستان حضرت موسی   

  ع( یکی از پیامبران)که حضرت موسی  این با کنیم.شاهده می شاگردی را م 

ست  می ،م بودزالعواول ضر   بای ضرت خ ع(  )مدتی تحت تعلیم و تربیت ح

 گرفت.قرار می

 ؟را چگونه شروع کنیم سیر و سلوک

عارف بزرگ و حکیم بزرگوار      سنننیر الی اهلل را چگونه شنننروع کنیم؟ 

ره( در آثار خود تاکید دارند که معارف قرآن و        )مرحوم فیض کاشنننانی 

عترت تنها ابزار مطمئن و دسننتاویز اطمینان بخش در رسنناندن انسننان به 
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رساند که اندیشه را قدرت  جایی میه انسان را بآدمی درجه کمال است و 

 یافت آن نیست و پای استدالل هرگز بدان نرسیده است.درک و در

صایح او در       شینیم و از ن ضر این عارف بزرگ بن حال بیایید با هم در مح

  می فرماید:  جواب یکی از برادران روحانی بهره مند شویم.

خداوند تو را به روح و رضننوانی از خودش )بدان که ایدک اهلل بروح منه

سننفر صننوری را مبدأی و منتهائی، مسننافتی و   تأیید نماید( همچنان که 

همچنین سفر    ؛مسیری و زادی و راحله ای و رفیقی و راهنمایی می باشد  

 معنوی را که روح است به جانب حق تعالی همه هست.

آورده جهل و نقصننان طبیعی اسننت که با خود از شننکم مادر  آن،« مبدأ»

 است؛

 اتِکُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئًوَاللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَ

که چیزى            حال   تان بیرون آورد در  مادران ما را از شنننکم  خدا شننن و 

ستید نم  سگزارى        ،دان س ا شما گوش و چشم و قلب قرار داد تا  و براى 

 511کنید

   است. کمال حقیقی و وصول به حق تعالی ،يخ«من ها»و 

 515الْمُنْتَهَ  رَبِّکَوَأَنَّ إِلَ  
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 و سر انجام، سوی پرورگار تو است 

 512 فَمُلَاقِیهِ کَدْحًا رَبِّکَیَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَ  

سان  سوى پروردگارت در        !اى ان سخت به  ش   شش و تال یقیناً تو با کو

پس او را ]در حال  که مقام فرمانروای  مطلق و حکومت بر همه  ،حرکت 

 .کن دیدار م [ کومت  در برابرش وجود نداردچیز ویژه اوست و هیچ ح

مراتب و کماالت علمیه و عملیه که روح  راه در اين سددفر،« مسددافت»و

ها کند شیئاً فشیئاً، هرگاه بر صراط مستقیم شرع که مسلوک اولیاء        طی آن

و اصفیاء است سایر باشد. این کماالت مترتب است بعضی بر بعضی، تا          

متأخر منتقل نتوان شنند،و همین طور در سننفر  کمال متقدم طی نشننود به 

 صوری تا قطعه مسافت متقدم طی نشود به متأخره نتوان رفت.

سفر » ست که احوال و      ، «منازل اين  سندیده ا صفات حمیده و اخالق پ

نزل  م تدریج:ه شود بدیگری منتقل میه مقامات روح است که از هر یک ب

[ که مقصنند اقصننی این  منزل آخر ]توحید اول ]یقظه[ که آگاهی اسننت.

  519«منازل السننایرین»سننفر، و تفاصننیل این منازل درجات آن در کتاب  

سعی و کوشش بلیغ و همت گماشتن در  «مسير اين سفر  »است.و   مذکور

سنننختی و )مقطع این منازل به مجاهدت و ریاضنننت نفس به حمل اعباء

شواری  سبه    د سنن، آداب و مراقبه و محا شرعیه از فرائض،    های( تکالیف 

شدن به   نفس آناً فآناً و لحظهً فلحظهً و هموم را واحد گردانیدن و منقطع 

                                                           
 .1سوره انشقاق آیه  750
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ن جل و ه]و توجه خاص کن ب« و تبتل الیه تبتیال»حق تعالی  عال  سوی او 

 توجهی کامل ن[ 

 وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا

  ،مال[ کوشیدند  کسان  که براى ]به دست آوردن خشنودى[ ما ]با جان و   

هاى خود ]راه رشنندو سننعادت و بهشننت و مقام   تردید آنان را به راهب 

 513یقیناً خدا با نیکوکاران است ؛کنیمقرب[ راهنمای  م 

 است که قرآن می فرماید:   «ااقو»و زادراه این سفر 

   511وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

 و پرهیزکاری است.   اتقو توشه گیرید که بهترین توشه ها

ست از قیام به آن  او تقو شرع امر به آن فرموده و پرهیز کردن از  عبارت چه 

چه شرع نهی کرده است از روی بصیرت، تا دل به نور شرع و صیقل        آن

 ؛تکالیف آن مستعد فیضان معرفت شود از حق تعالی

 511وَاتَّقُوا اللَّهَ  وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ

 بترسید و خدا شما را تعلیم می دهد.از خدا 

صل نکند، قطع راه     و همچنان صوری تا قُوتِ بدن از زاد حا سافر  که در م

سافر معنوی هم تا به تقو  شرعیه ظاهراً    انتواند کرد، همچنین م و طهارت 
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آن نکند، علوم و معارف و اخالق   ه و باطنًا قیام ننماید و روح را تقویت ب       

ل  از آن حاصل میشود، نه بر سبی  امی شود و تقو  مترتب احمیده که بر تقو

شب تار        ست که در  سی ا دور بر او فایض نمی گردد، و مَثَل این، مَثُل ک

شد و به نور آن، راهی را می بیند و می رود و      شته با ست دا چراغی در د

هر یک گام که بر می دارد قطعه ای از راه روشننن می شننود و بر آن می  

 رود،

 هم بر ندارد و نرود روشننن نشننود نتوان رفت. آن دیدن بو هکذا، و تا گا 

 .امنزله عمل و تقوه منزله معرفت است و آن رفتن ب

سته خود عمل    :ع( چنین روایت شده است  )از امام صادق  کسی که به دان

کند خداوند او را وارث عمل نادانسنننته گرداند. علم به عمل روشنننن            

 د و االّ کوچ می کند.گردد، اگر خواسته اش را برآوری می مانمی

فت و هیچ معرفتی قبول نمی       به معر هیچ عملی قبول نمی گردد مگر 

شود مگر به عمل، پس کسی که شناخت، معرفت او را به عمل راهنمایی     

که بعض ایمان از   کند و کسنننی که عمل نکند معرفتی ندارد. جز این      می

 بعض دیگر است.

ص       سی که راه را نداند به مق صوری ک سفر  سفر     در  سد. همچنین در  د نر

رسنند. ]عامل بی معنوی کسننی که بصننیرت در عمل ندارد به مقصنند نمی

صیرت چون رونده ب  ست که زیاد رفتن چیزی جز دوری بر او  هب غیر راه ا

 نمی افروزد[.
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که در سفر صوری اگر    این سفر به نسبت و قوای آن، و همچنان  « راحمه»

شد راه را نتوان     ضعیف و معلول با سفر   راحله  طی کرد، همچنین در این 

ساخت     شد کاری نتوان  پس تحصیل معاش   .هم تا صحت و قوت بدن نبا

ست و          ه ب سلوک ا سیر و  ضول در معاش مانع  ضرورت باید، اما ف قدر 

دنیای مذموم که تحذیر از آن فرموده اند عبارت از آن فضول است که بر   

ست    ضرورت از آن داخل در امور ه اما ب ،صاحبش وبال ا و  ،آخرت قدر 

ست   سفر معنوی باید قوای بدن را به آداب و   .تحصیلش عبادت ا در این 

ا و قو)پس مواظب راحله باش ؛سنن شرعیه مقید کرد تا راه حق طی شود   

 جوارح(.
 

 صلحا و سالکین.  ،علما ؛«رفیق راه»

ما » مای این راه، حضنننرت رسنننول   « راهن مه    )و راهن ص( و سنننایر ائ

ستند که را )معصومین  سد راه خبر داده    هع( ه صالح و مفا را پیموده و از م

 اند. که امت را به اقتدا امر فرموده اند:

 لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ 

ست برا    شما در ]روش و رفتار[ پیامبر خدا الگوى نیکوی  ا   ىیقیناً براى 

و خدا را بسنننیار یاد     ؛کسننن  که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد      

 .کندم 
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 517...قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ

پس مرا پیروى کنید تا خدا هم شننما را  ،اگر خدا را دوسننت دارید :بگو

و خدا بسنننیار آمرزنده و مهربان       ؛و گناهانتان را بیامرزد     ،دوسنننت بدارد 

  .از خدا و پیامبر اطاعت کنید :بگو« 95».است

کرده و امر نموده اند از روایات مسنننتفاد  چه ایشنننان میو محصنننل آن 

شننود. و اموری که سننالک را البد اسننت از آن و اخالل به آن به هیچ  می

 چیز است. 21وجه جایز نیست بعد از تحصیل عقاید حقه، 

سنن و  )بر صلوات خمس  نننن محافظت5 نمازهای پنجگانه( اول وقت با 

 آداب. 

 ن نماز جمعه و عیدین.2

رکعت نافله عصر بی  3ن نوافل یومیه }دو رکعت نافله مغرب و وتره و  9

 عذر جایز است{.

 ن محافظت بر صوم رمضان و تکمیل آن:3

  اءه زبان را از لغو و غیبت و دروغ و دشنام و نحو آن، و سایر اعض   کچنان

تر ضننبط کند که در را از ظلم و خیانت، و غذا را از شننبهه و حرام بیش

 سایر.ایام ضبط می کرد.
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سنت    -1 صوم  ستحبی که معادل      :محافظت بر  سه روز در هر ماه روز م

ست و اگر ب  ضا نماید و یا به مدّی از طعام   هروزه دهر ا عذری ترک کند ق

 تصدّق نماید.

لَّذِینَ فِی  )ق حق معلوم از مال خود. و انفا  تمحافظت بر زکا    - 7و  1 وَا

 ؛لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ  أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

در حدیث   (.کسانی که نیازمند و محروم در اموالشان حقی معلوم دارند   و

 است که این حق غیر از زکات است.

 ن حج که حجة االسالم را بی عذری تأخیر روا ندارد.  2

سه پیغمبر  -3 صوص بص( و ائمه )زیارت قبور مقد سین )خ   .(ع()امام ح

هر امامی را عهدی بر گردن اولیاء و شنننیعیان خود اسنننت و تمام عهد         

 زیارت قبورهم.

ج ایشننان، چه تأکیدات  ئمحافظت بر حقوق اخوان: و قضننای حوا - 51

 بلیغه در آن شده بلکه بر اکثر فرایض مقدم داشته اند.

ر چه از مذکورات فوت شننده باشنند وقتی که متنبه  تدارک نمودن ه -55

 .شده باشد مَهما اَمکَن

 قدر امکان و توانایی.ه ب

اخالق مذمومه مثل کبر و بخل و حسنند و نحو آن را از خود سننلب   -52

کردن:  به ریاضت و مضادت، و اخالق پسندیده مثل حسن خلق و سخا        

 و صبر و غیر آن بر خود بستن تا ملکه شود.
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و اگر بر سبیل ندرت معصیتی واقع شود زود به  :منهیات جملةً ن ترک 53

بُّ  إِنَّ اللَّهَ یُحِ)اسننتغفار و توبه و انابه تدارک نماید تا محبوب حق باشنند.

 (همانا خدا اهل توبه را دوست دارد. ؛ 512التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ

ته اند: هر کسی  گف .که موجب وقع در محرمات است  ؛ترک شبهات  -53

که ادبی را ترک کند از سنتی محروم می شود و هر که سنتی را ترک کند     

 از فریضه ای محروم می شود.

که موجب خسننران   ؛در چیزهای بیهوده و بی ارزش وقت نگذراندن -51

چه برایش ارزشمند   آن ،جو کندوکسی که جست  »در حدیث است   .است 

و اگر از روی «.ارزشننمند اسننت.چه برایش دهد آناز دسننت می ،نیسننت

شود، بعد از تنبّ    صادر  ستغفار و انابت.  غفلت  ترک  » بنابراینه، تدارک و ا

لت می             طا به ب قت را  که و طّالین ]کسنننانی  جالسنننت ب ند[ و    م گذران

  «هایی که سنننخنان پراکنده گویند و روز می گذرانند        کنندگان و آن  غیبت 

سنوت و غفلت و تضنیع    باید کرد که هیچ چیز مثل این امور نیسنت در ق 

 وقت. 

ساختن که در     - 51 شعار خویش  کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن را 

 ثر است.ؤتنور قلب م

ست به   -57 هر روز مقداری از قرآن را تالوت کردن: و اقلش پنجاه آیه ا

 تدبر و تأمل و خضوع، و اگر بعضی از آن در نماز واقع شود بهتر است.
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نه   قدری از اذکار و دعوا   - 52  :ت را ورد خود سننناختن در اوقات معیّ

مخصوصاً بعد از نمازهای فریضه، و اگر تواند اکثر اوقات زبان را مشغول  

باشننند، زهی       ذکر حق دارد اگر چه جوارح در کارهای دیگر مشنننغول 

چه این ممد و معارفی  « ال اله اال اهلل»سعادت. خصوصاً ذکر مبارک کلمه     

ازد  س « ذکر لسانی »را نیز مقارن « قلبی»قوی است مر سالک را و اگر ذکر   

تواند سنننعی نماید که     به اندک زمانی فتوح بسنننیار روی می دهد. تا می      

دم متذکر حق بوده باشننند تا غافل نشنننود که هیچ امری به این نمی هبدم

رسد در سلوک، و این مددی است قوّی در ترک مخالفت حق سبحان و      

 تعالی به معاصی.

 تا می تواند سعی کند که .دینیه به قدر حوصله خودن استفاده از علوم  53

علومی بر علم خود بیفزاید، و صحبت اعلم از خود را فوزی عظیم شمارد 

یا    نه علم دن با کتاب و مردم نیکو    ،و مراد از علم، علم آخرت اسنننت  و 

سننیرت که از ایشننان کسننب اخالق حمیده نماید و هر صننحبتی که او را 

 سازد از دست ندهد. متذکر حق و نشأت آخرت می

شرت کردن و گمان بد به       - 21 سطت مبا سن خلق و مبا با مردمان به ح

 کسی نبردن.

 ن صدق در اقوال و افعال را شعار خود ساختن. 25

شتن، و     :تعالی کردن در همه امورتوکل بر حق - 22 سباب ندا و نظر بر ا

 تا می توان به کم قناعت کردن و ترک فضول ]زیادی[ نمودن.
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قان صنننبر کردن     - 29 هل و متعل مدن و     ؛بر جفای ا یا جا در ن و زود از 

تر می کشننند و تلقّی و پذیرش بال  که هر چه جفا بیش    .ی نکردنیبدخو 

 تر می کند، زودتر به مطلب می رسد. بیش

و دیگران را  ،به قدر وسنننع و طاقت      :معروف و نهی از منکرهامر ب  -23

شتن و غم  ساختن،       خواری نمودن و بابرخیر دا شریک  سلوک  خود در 

اگر قوت نفسی داشته باشد و اال اجتناب از صحبت ایشان نمودن با تقیه        

 و مدارا.

 .ن اوقات خود را ضبط کردن 21

ما رسننیده اسننت که خود عمل می ه ع( ب)چه از ائمه اطهارنآاین اسننت 

 513( پایان رساله سیر و سلوک)کردند و دیگران را می فرمودند.

ندن و عبادت          برخی از افرا ماز خوا به ن مامی امور را رها کرده و تنها  د ت

تمام مسائل دینی و شرعی را رها    ،می پردازند و برخی نیز کامال برعکس

 .کرده و تنها به دنیا متمسک شده اند

ندارد  خداوند هیچ   که    بلکه  کدام از این دو را قبول  واجباتی را قرار داده 

ب ردازد وقت و زمانی زیادی از انسان نمی  اگر انسان تنها به امور واجبش  

 .گیرد
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در آن امر   آدمیچه خداوند واجب کرده صنننالح از سنننوی  دیگر هر آن

ست  صرفا   .حج و حجاب و، روزه ،نماز ؛اگر خداوند. ا .. را واجب کرده 

 درخت وجود انسان ثمربخش گردد.که است  رای اینب

ه ای  به گون اود و عدل اعتقاد به خداون ،اعتقاد دقیق است  ،صراط مستقیم  

 که این اعتقاد موجب شود انسان عادل گردد.

ال می ها مبتاخالق نیک است. اکثر گناهانی که انسان بدان   ،صراط مستقیم  

  باعث سقوط دیگر تکبر و غرور و امراض .ناشی از بداخالقی است ،شود

 .انسان می شوند

پرواز انسننان به سننوی    برای بالدو  ،وعمل صننالح علم در پرتو ایمان،

شد هر روز به معراج می       شته با ستند که اگر این دو را دا ملکوت اعلی ه

یعنی انسان    (من است ؤنماز معراج م)منؤالصلوه معراج الم " چرا که ؛رود

 هر روز می تواند با نماز خواندن عروج پیدا کند.

 راه رسیدن به خدا 

 اشاره به یک حدیث

سول    ضرت ر شاه )ح ساختن   ص( در معراج م ده نمودند مالئکه در حال 

ین هسننتند اما گاهی اوقات دسننت از کار کشننیده و مؤمنقصننرهایی برای 

که حضرت دلیل این امر را جویا شدند جبرائیل     زمانی .متوقف می شوند 

پاسننل داد که مالئکه به میل خود کار نمی کنند بلکه منتظر مصننالحی از  

ین عمل صنننالحی انجام می دهند مؤمنزمانی که  ؛ین هسنننتندمؤمنجانب 
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ین دست از کار نیک کشیده و مؤمنمصالح به مالئکه می رسد و زمانی که 

 ها نیز دست از کار کردن می کشند.یا در غفلت به سر می برند این

ست   همجهنم  صورت ا شد      یعنی همین ؛به همین  شغول گناه  سان م که ان

 مالئکه جهنم را برای او می سازند.

ل شود چگونه ممکن است که برای یک فرد هم بهشت    ممکن است سوا  

 !؟و هم جهنم ساخته شود

 :برای پاسل به این سوال به مثال زیر توجه کنید

شوید      صد کار خیری و یا عیادت بیماری خارج می  ا  ت .شما از خانه به ق

که به مقصنند   جا مالئکه برای شننما بهشننت را آباد می کنند اما همیناین

  حال ،غیبت کردن جهنم را برای خود می سننازید رسننیدید با بدگویی و

 جهنم. ، یا برایهتر بودمعلوم نیست که مصالح رسیده برای بهشت بیش

 ،به شخصی گفته شد زمانی که انسان تسبیحات اربعه را به زبان می آورد     

شود     شته می  شت کا سیار خوشحال       .درختی برای او در به شخص ب این 

نید  پاسل ش .که حتما درختان بسیار زیادی را در بهشت داریم گفتشد و 

آتشننی را می فرسننتید که تمام    خود،که آری! اما گاهی اوقات با عمل بد

 این درختان را می سوزانید.

 معرفت در دعای سحر

به معشوق حقیقی دارند و زمانی که با  تری معرفت بیشها برخی از انسان 

مت و جالل خدایی آگاهی دارند و خدا را      کنند، به آن عظ  او مناجات می  
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کنند که با    از خدا طلب می  را هایی  شنننناسنننند و چیز   با آن عظمتش می 

 عظمت خدا و با عظمت معرفت خودشان سازگار است.

 ع( به این شرح است:)هایی از دعای سحر امام باقرفراز

ها ك بهی، اممهم إنی            » هاه، و كی ب بهب ها ك  مك من ب اممهم إنی أسددک

مه     أسددک ها ك ك یا! من از تو درخواسنننت می   «مك بب خدا به حق  ؛  کنم 

 یت که تمام مراتب تو نورانی است.ترین نوراننورانی

کسنننی که به خدا معرفت ندارد و از مراتب نورانیت الهی آگاه نیسنننت،     

سنننازد از تالوت این دعا چندان    زمانی که این دعا را بر زبان جاری می     

 داند.چون معنای آن را به درستی نمی ؛بردلذتی نمی

اممهم إنی أسددکمك من جمامك بهجممه، و كی جمامك جميی، اممهم            »

کنم به حق ؛ خدایا من از تو درخواسننت می«إنی أسددکمك بیمامك كمه

 نیکوترین مراتب جمالت.

شد، جمال ظاهری به       شته با سی که به جمال خداوند معرفت ندا حال، ک

از روی نادانی حتی این سؤال را ب رسد که:    آید و ممکن است نظرش می

که  چرا خداوند برخی را زیبا و بعضی را زشت آفریده است؟ مگر نه این   

حب امیمال   » يی و ي ند،         .«إن اهلل جم خداو یا منظور از جمال نزد  ما آ ا

خیر، منظور از این که همان جمال ظاهری و چشننم و ابروی زیباسننت یا 

 ؟ستآن جمال، جمال صفات خداوند ا
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در حقیقت، معنی جمال در این دعای شنننریف، این اسنننت که جمال         

شمارش می      صفات خداوندی به  سماء و  آیند. برخی جمیل و خداوند، ا

ع( خواستارند( و در ادامه   )نیکوترین مراتب را امام)باشند برخی اجمل می

 فرماید که تمام مراتب جمالت نیکو هستند.دعا می

سخن از ب       سر این دعا  سرا شرف و عظمت   در  هاء، جمال، جالل، علم، 

ست و آن  ست؛   کند.ها را از خداوند طلب میخداوند ا این دعا طوالنی نی

کند،  ع( از خدا طلب می)اما چون ما به کلمات نورانی آن و چیزی که امام

کنیم. در این دعا سنننخنی از قصنننور و  معرفت نداریم به آن توجه نمی    

 بل درک هستند نیست.بهشت و انهار جاری که برای ما قا

سان  ها با هم تفاوت دارد. برخی از خداوند، نرفتن به جهنم و دعا کردن ان

شت را می  شت  ورود به به خواهند؛ اما ذاکران حقیقی خداوند کاری به به

نده              یه خود فقط آفرین جات و ادع نا کار و م که در اذ ند، بل ندار و جهنم 

 !هاسنننت. آری ی آندهنده همت باال   خواهند و این نشنننان بزرگ را می

 .تر استتر و باالآفرین از بهشت بسی زیباچنین است: بهشتاین

ذکر خداوند باید سنننبب به فعلیت رسنننیدن روح انسنننان گردد و آن           

ای  ها هست شکوفا شود. ذکر باید به گونههایی که در درون انساناستعداد

 باشد که میل به مقامات ملکوتی تلقی شود. 

هایی  به فعلیت رسننیدن آن اسننتعداد ،و مناجاتپس، هدف نهایی از ذکر 

ستعداد      ستند. به عبارت دیگر، خداوند این ا ست که در درون ما ه ها را ا
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ها را آبیاری کرده در درون ما قرار داده است و ما باید با عبادت و ذکر آن 

 و به فعلیت برسانیم. 

  یدا کند تا به این ترتیب، حیاتها باید حیات معنوی پروح ملکوتی انسان 

مادی انسننان بامعنا شننود. یعنی حیات انسننان از این حیات دنیایی خارج 

 گردد.شود و به حیات معقول و عنداللهی مبدل میمی
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