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مقدمه
با نام خدای بخشننننده و مهربان و یاری خدایی که لطفش به همه
موجودات ،و مهرش همگانی و همیشنننگی اسنننت؛ دیگران یا لطفی
ندارند و یا همیشننگی نیسننت ،یا به همه ندارند ،یا هدفشننان مهربانی
نیست .ولی خداوند حتی آفریدنش او بر اساس لطف و مهربانی است.
چنانکه قرآن می فرماید:
إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّکَ ج وَلِذَلِکَ خَلَقَهُمْ
مگر كسانى كه[پروردگارت به آنان رحم كرده و به همين سبب آنان را آفريده است]

خدا شناسی در قرآن
قرآن ،کتاب جامعی اسننت که حامل آثار فراوان علمی و عملی اسننت.
در بخش معرفت و تبعیت جامعه ،ان سان را به ج ست و جوی بهترین
سخن و پیروی از آن تشویق می کند.
فَبَ شِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَ سْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْ سَنَهُ ج أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ
وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ (سوره زمر آیه  71و )71
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پس به بندگانم مژده ده .آنان که سنننخن را م شننننوند و از بهترینش
پیروى م کنند ،اینان ک سان ه ستند که خدا هدایت شان کرده ،و یقیناً
خردمندند.

بهترین کالم؛ کالم بهترین گوینده ای اسنننت که در «عقیده و عمل و
اخالق» موحد باشد «من احسن قوال ممن دعا اهلل و عمل صالحا و قال
اننّی من المسنننلمین».و سنننخنی که به خدا دعوت نکند ،یا گوینده به
گفتار خود معتقد نباشننند ،و رفتار و منطق او با دعوتش تطبیق نکند،
شای سته پیروی نی ست؛ زیرا کالمی که از جان برنخیزد و از جان پاک
مایه نگرفته باشد ،در دل شنونده رسوخ نمی کند.
اگر فرد یا جامعهای به بهترین کالم(قرآن و احادیث) عمل کند و به
بهترین سخنور که صفات وی در زبان وحی بیان شده اقتدا نماید ،به
حیات طیبه ،و هدایت خاص(سیر الی اهلل) نایل می شود.
قرآن به موا ضیع ب سیاری پرداخته ا ست ،بع ضی آیات احکام ه ستند و
بعضی آیات از سرگذشت پیامبران ،و بعضی آیات نیز اشاره به اسماء
و صفات خداوند دارند.
ک تابی که در پیش رو دار ید(تجلی اسننن ماء اهلل در قرآن) ،مجمو عه
درسهای تفسننیر موضننوعی اسننت که در ماه مبارک رمضننان 5391
هجری به صورت جلسات متعدد برگزار میشد.
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موضوع ما اسماء اهلل و صفات خداوند در قرآن است(تجلی اسماء و
سنننیر الی اهلل در قرآن) یعنی معر فت اهلل و ارت باط ما با خدا با
شننناخت(معارف توحیدی و موحد حقیقی) و به تجلی اسننماء اهلل در
قرآن و سنننوره حمد می پردازیم؛ زیرا باید خدا را شنننناخت تا با او
ارتباط بر قرار کرد.
ابن مسعود می گوید هرکس بخواهد علوم اولین و آخرین را به دست
آورد ،قرآن بخواند و در قرآن تأمل کند؛ چنانکه قرآن کریم می فرماید:
قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی
وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

(سوره کهف آیه )701

بگو اگر درياها مركب باشدد اا كممات پروردگار با آن نوشد ه شدود ،آب درياها
اما می شددود و كممات پروردگار اما نمی شددود اگر ثه ممی همين درياها بر
آنها افزوده گردد.

و چون خداوند وجودی نامتناهی اسنننت پس کلمات خداوند تناهی
ندارند ،و چنین نیسننت که انسننان قادر باشنند به آسننانی به معارف و
حقایق و لطایف قرآن برسد.
خداوند می فرماید:
لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَ جَبَلٍ لَرَأَیْتَهُ خَا شِعًا مُتَ صَدِّعًا مِنْ خَ شْیَةِ
اللَّهِج وَتِلْکَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ

(سوره حشر آیه )00
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اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى كرديم ،قطعاً آن را از ارس خدا فروان و
از هم پاشيده مىديدى .و اين ممیها را براى مرد مىزنيم اا بينديشند

درجات قاریان قرآن

برای قاریان قرآن سه درجه است:
 5ن کمترین حدّ این است که قاری توجه کند که من قرآن میخوانم و
خدایم می شنود ،او مرا میبیند و به سخنانم گوش می دهد .الزمه این
مرحله از تالوت قرآن عرض ادب ،و دعا و تضننرع به پیشننگاه خدای
قادر متعال است.
 -2حد متوسننط آن این اسننت که قاری با چشننم دل مشنناهده کند که
خدای ت بارک و ت عالی به او مینگرد ،با ال طاف بیکران و ع نا یات
بی پایانش او را مورد توجه قرار می دهد ،با او سنننخن می گوید و با
فضل و کرم و احسانش با او رفتار می کند .الزمه این مرحله از تالوت
قرآن ،حیاء و تعظیم و تسننلیم در برابر او ،و اسننتماع کالم حق ،و فهم
معارف عالیه آن است.
 -9واالترین مرح له از در جات قاری قرآن این اسنننت که به هن گام
تالوت قرآن از الفاظ دُربار آن ،صفات واالی خدای متعال را م شاهده
ک ند ،و به خود و قرائت خویش توجهی نک ند و حتی به نع مت های
الهی به عنوان نعمت های دنیوی توجه نکند ،بلکه همه توجه و اهتمام
خود را صرف تدبّر در عظمت خالق متعال و نازل کننده آن سخنان پر
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ارج نموده ،غرق م شاهده انوار الهی و ک سب فیض از فیو ضات بیکران
حق تعالی شود و این درجه مقربین است که امام صادق(ع) از آن خبر
داده می فرماید:
لقد تجلیَّ اهلل لخلقه فی کالمه و لکنهم ال یبصرون
خداوند در سددانانخ خود را بر بندگانخ م یمی سدداخ ه اسددت ومی مرد آن را
درک نمی كنند.

اولین چیزی که باید به آن توجه کرد این اسنننت که قرآن ،نامة رب
العالمین ا ست ،نامهای از خداوند متعال ،نامهای از رب همة موجودات
عوالم وجود ،بهوسنننیلة حضنننرت جبرائ یل امین که بزرگترین ملک
مقرب است ،و به واسطة حضرت رسول(ص) که انسان کامل است به
ما رسیده است.
ابعاد وجودی قرآن

قرآن ابعاد متعددی دارد .اما خود انسننان آیا همین جسننم اسننت؟ و یا
دارای ابعاد دیگری ،مانند روح و روان و عقل و قلب می باشننند؛ که
هنگام خواندن قرآن ،چشنننم می بیند ،و زبان میخواند و گوش می
شننننود؟ اینها حواس ظاهری هسنننتند ولی ما ابعاد دیگری داریم؛ از
جمله عقل .این بُعد ،نعمت بزرگی اسنننت که خداوند به بشنننر عطا
فرموده است.
پس دانسننتن زبان عربی و یا معانی کلمات ،فقط مربوط به ظاهر قرآن
اسننت .و حتی تفسننیر نیز ظاهر قرآن اسننت .عمق قرآن را که تا هفتاد
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بطن بیان کرده اند ،و معارف عمیق آن را فقط ح ضرات مع صومین که
اولی االمر هسننتند می دانند« .ال یمسننه اال المطهرون» آنانی که دارای
طهارت باطنی و صننفای درون و حاالتی معنویاند ،و علم لدنی دارند،
کسنننانی که مطهّرند و میتوانند حقایق قرآن را بفهمند ولی بقیه مردم
حتی نمیتوانند معنی آن طهارت را درک کنند!
البته با کسب معارف ،و تزکیه نفس و صفای درون میتوان تا حدودی
به معارف قرآن ر سید .به هرحال عالم ه ستی بهقدری عظمت و ا سرار
دارد که اگر توجه ما فقط به امور مادی دنیا باشد به این اسرار نخواهیم
رسید.
از جمله آداب قرائت ،حضور قلب و تدبر در آیات ،و فهم معانی قرآن
اسنننت و از الفاظ و کلمات آیات که جسنننم قرآنند ،باید به معانی و
حقیقت کلمات و آیات که روح آن هستند ،توجه کرد.
بهره برداری از قرآن

ابعاد وجود انسان سه بُعد و سه مرتبه است که باید از انوار قرآن بهره مند
شوند:

 -5اعضننای ظاهری(جوارح) چشننم و گوش و زبان که باید با تالوت
قرآن تأثیر پذیرند.
2ن عقل نن ادراک کلیات و برای عبرتگرفتن است.
9ن قلب ن جهت خشوع و ایمان
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و هر یک از این مراتب باید از قرآن بهره ببرند؛ بنابراین هر کس به
اندازه ظرفیت و سعه وجودی خود از قرآن بهره مند می شود ،نه فقط
چشنننم و گوش و زبان ،بلکه همه ابعاد وجودی انسنننان باید از قرآن
مستفیض شوند.
ق صد ما از این درسها این ا ست که با قرآن و خدا و ا سماء و صفات
او بیشتر آشنا شویم.
موضوع درسهای ما « تجلی اسماءاهلل در قرآن» است.
و می دانیم که قرآن شامل مواضیع بسیاری است که ازمهمترین این
مواضننیع ،مسننأله « مبدأ و معاد و سننیر بین مبدأ و معاد» اسننت ،به
وسیله وحی ،و سالک این راه انسان است.
بنابراین :انسنان با اسنتفاده از وحی به شنناخت مبدأ و معاد ،و معرفت
توحید و صننفات اهلل نائل میشننود؛ زیرا انسننان سننالک ،با معرفت به
اسماء اهلل و تخلق به اخالق اهلل ،به سیر الی اهلل میپردازد.
امیدوارم که با معرفت به ا سماء و صفات الهی و تجلی ا سماء اهلل در
قرآن کریم ،و انس با این کتاب آسننمانی ،به تقرب بیشتری به خدای
متعال نائل شویم.
ام یدوارم این اثر مورد قبول خداو ند مت عال و ع نا یت ا هل ب یت(ع)
بخصوص امام عصر حجتبن الحسن(عج) قرار گیرد .و توشهای برایم
در«یوم ال ینفع مال و ال بنون» واقع شود.
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تنها افتخارم در زندگی این ا ست که از ذریه سادات و منسوب به اهل
بیت ،و خادمه آنها هسننتم و به شننفاعت مادرم حضننرت زهرا(س)
امیدوارم .و نیز امیدوارم که مورد اسنننتفاده عموم خواهران و برادران
ایمانی قرار گیرد
از همه شما التماس دعا دارم .والحمدهلل رب العالمین.
طاهره سادات زرگرمرادی
52شوال 5391
مطابق با 5933/1/ 1
2151 /7 / 22

جلسه اول

راه رسیدن به معارف قرآن

به نام خداوند ه ستی بخش و ه ستی آفرین؛ خدایی که با ا سم «رحمن»
موجودات را هستی بخشید و با اسم «رحیم» آنها را به کمال سوق داد.
ای خالق ذوالجالل و رحمن رحیم
دورم بننما ز شنرّ شینطان رجینم
از چشمه فیض خویش سیرابم کن
من عاصیام و توئی خداوند کریم
حضننرت رسننول(ص) فرمود« :انا مدینه العلم و علی بابها»؛ علی(ع) باب
مدینه علم اسنننت (آن شنننهر علم و معارف قرآن و دین ،و معرفت برای
ر سیدن به حقایق) .ح ضرت می فرماید :برای ر سیدن به معارف قرآن و
حقیقت الهی باید به وسیله ائمه معصومین که ثقل دوم قرآن هستند اقدام
کنی؛ زیرا قرآن و عترت رسنننول(ص) باهم هسنننتند و از هم جدا نمی
شوند ،چون اگر آنها را از هم جدا بدانیم به حقیقت نخواهیم رسید.
امام علی(ع) بعد از ح ضرت ر سول(ص) ان سان کامل و مع صوم ،و ولی
اهلل است ،که عارف علوم اولین و آخرین می باشد و اوست که میفرماید:
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«لو شننئت قوقرت سننبعین بعیرا من تفسننیر فاتحة الکتاب»(اگر بخواهم،
هفتاد بار شتر در تفسیر سورۀ فاتحه الکتاب می نویسم)
مگر فاتحه الکتاب چیسننت؟ ما روزی حداقل ده بار سننوره فاتحه را در
ن ماز تکرار میکنیم .ا ما چه و قت میخواهیم به حقی قت سنننوره ح مد
برسیم؟! اگر کسی قرآن را بخواند به قصد اینکه بفهمد ،خداوند به اندازۀ
سعه وجودیاش به او عنایت خواهد کرد .و حتی اصحاب رسول(ص) و
امام علی(ع) ،آنانی که توان ستند به حقیقت معارف الهی بر سند افراد کمی
بودند و نیز همه آنها در یک سطح نبودهاند؛ مثال سلمان با اباذر در یک
سطح نبودند.
مراتب وجود

از د ید گاه قرآن کریم ،ه مه موجودات در نظام طبی عت ،دارای مرا حل و
مراتبی از وجود هستند و به تعبیر مرحوم میرفندرسکی:
چرخ با این اختران نغز و خوش زیباستی
صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی
هر موجود طبیعی ،دارای وجود مثالی در عالم برزخ و یک موجود عقلی،
در عالم عقل و یک وجود الهی در عالم اله ا ست .هر موجود طبیعی ،این
عوالم را سننیر نموده ،تا به عالم طبیعت رسننیده .یعنی موجود طبیعی اول
در عالم اله بود و از آن به عالم عقل تنزل کرد ،و از آن عالم به عالم مثال
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آمد ،و از عالم مثال به عالم طبیعت آمد .که از این سننیر ،به سننیر نزولی
تعبیر می شود.
همین طور این موجود طبیعی از عالم طبیعت ،به عالم مثال می رود و از
عالم مثال ،به عالم عقل و از عالم عقل ،به عالم اله صعود می کند.
که در مورد این حرکت دوری ،قرآن کریم می فرماید« :إِ نَّا لِ لَّهِ وَإِ نَّا إِلَ یْهِ
رَاجِعُونَ»

5

موال امیرالمؤمنین(ع) در نهجالبالغه می فرماید:
منها بدأ و إلیها ینقلب

2

از همان جا آمد و به آنجا میرود.
در مورد دیگر قرآن کریم می فرماید:
وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

9

و هيچ ثيزى ني ست مگر آنكه خزانه هايخ نزد ما ست ،و آن را جز به اندازه معيّن
نازل نمىكنيم.

یعنی هر پدیده مادی که در عالم وجود دارد ،خزائنش در پیش خدا ست.
هر موجود مادی عالوه بر ظاهر و ملک ،دارای باطنی اسنننت که از این

 7سوره بقره آیه 751
 0نهج البالغه  ،خطبه . 751
 3سوره حجر آیه 07
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باطن به ملکوت یا سرّ تعبیر می شود .و هر عالم عالی و باال ،ن سبت به
عالم پایین ،سرّ است.
بنابراین همه موجودات عالم دارای ملکوت و سرّ هستند و ملکوت اشیاء
عبارت است از:
انتساب اشیاء به خداوند و قیام اشیاء به خدا .قرآن کریم می فرماید:
فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ

3

[از هر عيب و نقصددى] منزه اسددت خدايى كه مام يّت و فرمانروايى همه ثيز به
دست اوست ،و شما را به سوى او بازمىگردانند.

زمام تمام امور به دسنننت خدا و قیام موجودات به خداوند اسنننت و بر
همین ا ساس ،قرآن نیز دارای سرّ و ظاهری ا ست .به عبارت دیگر ،قرآن
دارای ملک و ملکوتی اسنننت؛ یعنی یک ظاهری دارد و یک باطنی .و
همانطور که برای دست زدن به ظاهر قرآن ،نیاز به طهارت ظاهری است
و انسنننان غیر طاهر نمی تواند ظاهر قرآن را لمس کند ،قرآن را باطنی
است که انسان برای درک آن باید طهارت باطنی داشته باشد و اگر طاهر
نباشد نمی تواند به ملکوت و باطن و سرّ قرآن دست یابد.
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیمٌ ﴿ ﴾77فِی کِتَابٍ مَکْنُونٍ ﴿ ﴾72لَا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

 1سوره یس آیه 11
 5سوره واقعه آیات  11تا 10

1
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يقينا اين قرآن ،قرآنى اسددت ارجمند و باارز ؛«[ »77كه] در ك ابى مصددون از هر
گونه احريف و اغيير [به نا موح محفوظ جاى دارد »77« ] .جز پاک شدددگان[ [از
هر نوع آمودگى] به [حقايق و اسرار و مطايف] آن دس رسى ندارند.

قرآنی که ظاهرش پیش ما ست ،در کتابی مکنون(پیچیده شده) قرار دارد
و دارای ملکوتی است.
ط هارت مورد نظر برای مسّ قرآن کریم ،ط هارت دل ،ط هارت سنننرّ و
طهارت باطن ا ست و تا ان سان درون خویش را از آلودگی های فکری و
اخالقی پاک نکند ،نمی تواند با کتاب مکنون ،یعنی ملکوت قرآن ارتباط
برقرار کند .ممکن است کسی به مکتب نرفته و درس نخوانده باشد ،ولی
چون دارای روح و جان پاک ا ست می تواند به حقیقت قرآن د ست یابد
و حقیقت قرآن را دارا شود.
روا یات فراوانی می فرمایند :درجات انسنننان در قیامت به درجات آیات
کری مه قرآن اسنننت .یعنی د ر ق یا مت به انسنننان می گوی ند« :اقرأ و
أرقی»(بخوان و باال برو) خواندن قرآن در قیامت ،خواندن نف سانی ا ست
نه خواندن جسننمانی طبیعی .ممکن اسننت کسننی در دنیا حافظ کل قرآن
باشنند ،اما به حقیقت قرآن دسننت نیافته باشنند ،لذا در اولین زلزله مرگ،
آنچه را که از قرآن میدان ست از د ست میدهد؛ زیرا باطن و عمق قرآن
در جان او نفوذ نکرده است.

 1نردبان عروج ص  11تا . 10

1
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ابعاد وجودی انسان

عرفاء ابعاد وجودی انسان را «طبع و نفس و قلب و سرّ و خفی و اخفی»
می دانند و همة اینها مراتب واطوار وجود انسننانند .بنابراین باید نماز و
قرآن بر همه ابعاد وجودی ما تأثیر گذارند و آن تأثیر فقط ظاهری نباشد.
مرحله اول ،جسم و جوارح :اولین مرتبه استفاده ظاهری از قرآن ،جسم و
جوارح( همان چشننم و زبان و گوش) می باشنند و بهره برداری زبان از
قرآن به ادای حروف است با تأنی.
مرح له دوم ،ع قل :ع قل نیز با ید از قرآن بهره ببرد .بهره ع قل ،ادراک
مطالب کلی از قرآن ،و عبرت از آیه ها می باشد .از روخوانی قرآن ،جسم
و جوارج انسننان اسننتفاده کرده ،اما عقل باید ادراک کلیات کند ،و به آن
الیه دوم نیز برسد ،و انوار قرآن در عقل ما هم اثر گذارد.
مرحله سوم ،قلب :برترین خا صیت قرآن که نزول قرآن هم بیشتر برای
همین ا ست «تأثیر قلب» می با شد ،که پس از ادراک کلیات تو سط عقل،
قلب و دل آدمی نیز از این آیات شننریفه با خبر شننود .البته ادراک معانی
آسننان نیسننت و علومی را پیش نیاز دارد که انسننان باید آن علوم را هم
فراگیرد.
و چون «قرآن را باطنی ،سرّی و ملکوتی ا ست؛ برای ر سیدن به ملکوت
قرآن ،الزم ا ست که قاری ملکوتی شود؛ زیرا قاری مُلکی ،هرگز حظّی از
ملکوت قرآن ندارد .بین عاقل و معقول ،و بین مُدرِک و مُدرَک ،سنننخیت
اسنننت .یعنی هرگز حس نمی تواند متخیل را ادراک کند .یا هرگز خیال
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نمی توا ند معقول را درک ک ند؛ زیرا خ یال ،متخ یل را ادراک می ک ند و
حس ،مح سوس را و عقل ،معقول را .ان سانی که مُلکی ا ست ،هرگز نمی
تواند مَلکوت و باطن پدیده ای را ببیند و ادراک کند».

7

خال صه اینکه ان سان وقتی قرآن را به د ست می گیرد ،باید فکر کند نامه
ای خ صو صی از طرف پروردگار عالمیان ،از محبوب ابدی و ازلی ،علیم
و حکیم الذی له االسننماء الحسنننی به سننوی بنده ضننعیف و مسننکین و
مستکینی که خواننده این نامه می باشد ،رسیده است.
بنابراین هر اندازه که ان سان از لحاظ روحی و سعة وجودی باالتر با شد،
اسنننتفاده او از قرآن ،و تأثیر نورانیت آن بر حیات دنیا و آخرتش بیشتر
می شود.
توجه به اسماء اهلل که در آیات بسیاری از قرآن بیان شده ،اهمیت خاصی
دارد؛ زیرا خننداوننند از خودش میگوینند و خود را معرفی میکننند و
میفرماید :ای انسنننان! خدایی که این قرآن را فرسنننتاده ،او اله و معبود
شننماسننت و او را اینگونه باید بشننناسننی ،یعنی خدا را آن طور که قرآن
معرفی کرده باید شننناخت ،اگر فقط روخوانی قرآن و اسننتفادۀ اعضننای
ظاهری(چشننم و زبان و گوش) بدون درک معانی باشنند ،بهره انسننان از
قرائت قرآن کم است.

 1همان ،ص  17و .10
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مواضیع قرآن

یکی از مسننائل مهمی که قرآن بدان پرداخته اسننت و باید انسننان به آن
توجه کند موا ضیع «خدا شنا سی و توحید و معاد» ا ست ،و م ساله مهم
دیگر قرآن «سیر الی اهلل» است.
قرآن ادعا میکند که از طرف خداوند برای هدایت بندگان نازل شنننده و
خداوند سبحان از قرآن به وصف بهترین کالم یاد می کند:
اممَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ امْحَدِيثِ

7

خدا به رين سان را فرس اد.

تجلی اسماء اهلل در قرآن

3بحث اسننماء اهلل هم به خودی خود مفید و راهگشننا اسننت و هم زیر
مباحث والیت و امام شنا سی ا ست و نیز ا سماء الهی در شمار گ سترده
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
برجسننته ایفا می کند .با مراجعه به قرآن در می یابیم که در بسننیاری از
آیات و به ویژه در اواخر آیات ،یک یا چند نام خدا ذکر شده است ،مانند
«امرحمن امرحيم» « 51هو امح يم امابير»« 55انت امعزيز امح يم»

1سوره زمر آیه 03
 1این قسمت از کتاب موعود عرفان (اسماء اهلل) ص 757
70سوره حمد آیه 3
77سوره انعام آیه 13
70سوره مائده آیه 771
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«سميع بصير»« 59واهلل غفورٌ حميم»« 53و ان اهلل هو امحق اممبين»
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قرآن حدود شش هزار بار از اسامی خداوند سخن گفته است.
عالمه طباطبایی در المیزان می فرماید« :اولین کتاب آسنننمانی که باب
اسماء اهلل را به روی اهلش باز کرد و این سفره را گ سترانید ،قرآن است،
کتب آسمانی پیش از قرآن(تورات ،انجیل ،زبور ،صحف) بحثی از اسماء
اهلل نداشتند».
نگاهی اجمالی به اسماءاهلل

ائمه اطهار(ع) میفرمایند« :نحن اسننماء اهلل» این جمله چه معنی میتواند
داشته باشد؟!
ذات خداوند یکی اسننت؛ اما به واسننطه تجلیاتش دارای اسننمایی نظیر:
علیم ،قدیر ،سمیع ،ب صیر و ...ا ست که در مواردی  33ا سم و در برخی
موارد دیگر مانند دعای جوشنننن کبیر 5111 ،اسنننم را برای خداوند بیان
میکنند.
بنابراین ،ذات خداوند واحد اسنننت(ال إمه إال اهلل) .منتها تجلی خداوند
برای موجودات به و سیله ا سماء او ست و شناخت خداوند نیز تو سط
شناخت اسماء او صورت میگیرد.
73سوره مجادله آیه 7
71سوره مائده آیه 707
75سوره نور آیه 05
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همه مخلوقات خداوند ،تجلی یک یا چند اسم از خداوند است.
برای مثال ،خداوند جواد اسننت و کریم؛ ممکن اسننت انسننانی نیز متجلی
این ا سماء الهی شده با شد .بر این ا ساس او هم کریم و جواد میگردد.
البته تنها شمهای از این اسماء خداوند برای این انسان حاصل میشود ،نه
اینکه او نیز مانند خداوند کریم و جواد باشد بلکه آیینه ای برای تجلی و
نشننان دادن اسننماء الهی میشننود .و هرچه شننکوفایی انسننانیت کسننی
قویتری داشته باشد به صفات الهی نزدیکتر میشود.
خداوند با ا سم «رحمان» تمام خلق را آفرید و با ا سم «رحیم» آنها را به
کمال ر سانید؛ و گر چه تمام ان سانها به کمال نمیر سند و به خدا ایمان
نمیآورند ،اما همه انسننان ها حتی با انکار وجود خدا از رحمت رحمانیه
الهی بهره مند هستند.
اما مؤمنان که به خدا ایمان آوردهاند ،از اسنم «رحیم» خداوند نیز بهرهمند
شنننده و به هدایت باالتری میرسنننند .یعنی عالوه بر رحمت رحمانیه
خداوند ،رحمت رحیمیه الهی هم شامل آنها میشود.
اسماء اهلل در روایات اهل بیت(ع)

پس از قرآن ،اهل بیت(ع) نیز در روایات به ویژه در دعاها به ا سماء الهی
اهتمام فراوان داشننتهاند .چون در روایات ،ائمه(ع) به طور معمول با مردم
عادی کوچه و بازار سنننخن می گفتند ،بنابراین در حد فهم و درک آنان
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صحبت می کردند ،اما در دعاها مخاطب آنان خدا بوده ا ست .از این رو
در دعا جوهر وجودی خویش را ارائه می کردند.
بنابراین ،لبّ معارف ناب و اوج حقایق توحیدی در دعاها یافت میشود.
(اما متاسفانه کمتر به بیان و تفسیر آنها پرداخته شده است) دعایی یافت
نمیشود که یادی از اسماء اهلل در آن نباشد .به ویژه دعای «جوشن کبیر»
که سراسر اسماء اهلل است و هزار اسم خداوند در آن ذکر شده است.
اکنون سنننؤ ال این اسنننت که راز تاکید فراوان قرآن و اهل بیت(ع) بر
اسماءاهلل و شناخت و استفاده از آن چیست؟
یک سرّش این ا ست که در قرآن و روایات به ج ّد تو صیه شده ا ست در
ذات خدا تفکر و تأمّل نکنید که جز حیرت و گمراهی ثمری ندارد.
بنابراین ،شناخت خداوند ،عبادت ،سیر و سلوک ،محبت به حق تعالی ،و
توحید ،همه مربوط به ا سماءاهلل ا ست ،نه ذات .رو شن ا ست که دین بر
توحید ،معرفت اهلل ،محبت و عبادت ا ستوار ا ست از این رو نقش ا سماء
برجسته تر از آن است که تصور شود.
س نرّ دیگر :این که اسننماءاهلل خواص و آثاری دارند که اگر کسننی با آنها
آ شنا شود و از آنها بهره بگیرد ،به طور قطع راه کمال را بر خود آ سان
کرده است.
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بنابراین مو ضوع این درسها تأملی در قرآن برای شناخت خدا و توحید
و اسماء اهلل الحسنی ،و شناخت موحّد حقیقی است که موضوع مهم قرآن
هم رسیدن به همین معارف است؛ برای رسیدن به تکامل و لقاء اهلل.
قرآن می فرماید« :هو االول و االخر» خداوند هم اول اسننت و هم آخر.؛
اول همان مبدأ و آخر همان معاد و قرآن راهنما است برای سیر الی اهلل ،و
ارتباط انسننان با خدا ،که تخلق به اخالق اهلل نموده وسننعادت دو جهان
نصیبش شود.
تعداد اسماء اهلل

خوانده ایم که اسماء اهلل فضائل زیادی دارد و هر کس اسماء اهلل را بشمارد
جایگاه او بهشت است .بر اساس آنچه در قرآن در کتاب الهی تفحص
شد ،قریب صد و پنجاه اسم خداوند بیان شده اما در روایات ،مختلف نقل
شده است .در بعضی از روایات  33اسم ،و در بعضی دیگر  911اسم و تا
هزار اسم و چهار هزار اسم نیز آمده است .از مجموع روایات برمی آید
که خداوند نامتناهی است و تجلیات و ظهورات اسماء وصفات و افعال او
هم نامحدود است .و آنچه متعین از اسماء اهلل شده دلیل بر انحصار ندارد.
اسماء اهلل یا جاللی هستند یا جمالی؛ و بعضی اسماء جزء امهات و ارکان
هستند .اسماء حسنی همه اسم اعظم می باشند ،دلیل کاملی بر این است
که هیچ حد و ح صری وجود ندارد و دریای بیکران ا سماء در تمام عوالم
وجود نامحدود است.
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آنچه از اسماء حسنی الهی از پرده غیب الغیوب بر صفحه کتابها و السنه
اهل توحید و عموم خلق نوشته و جاری شده است نموداری از خزائن
نامتناهی حق تعالی است که هر کس به اندازه علم و معرفت و قابلیت
خودش ،از چشمه اسماء و صفات استفاده کرده و ادراک نموده است.
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اسماء اهلل موضوع عمیقی است ولی به خواست خدا سعی می شود که به
بیانی ساده مطرح شود .مقصود ما این است که در هنگام خواندن قرآن،به
ا سماء اهلل توجه دا شته با شیم و همین طور که قبال بیان کردیم :معرفت به
اسماء اهلل از مهم ترین و غامض ترین علوم است ودرک آن آسان نیست؛
اما برای شناخت خداوند و معبود حقیقی ضرورت دارد.
و چون ما نمی توانیم به ذات خداو ند معر فت پ یدا کنیم ،آن چه مورد
معرفت ماست اسماء و صفات الهی است یعنی به وسیله اسماء میتوانیم
خدا را ب شنا سیم .به هرحال ا سماء ظهور و تجلی ذات خداوند ه ستند ،و
چون تجلی ذات خداوند المتناهی اسننت ،اسننماء و صننفات نیز نامتناهی
هسنننتند؛ همچنان که افعال خداوند المتناهیا ند« .بنابراین تجلی و ظهور
اسماء و صفات خداوند ،نامحدود است».والحمد هلل رب العالمین.
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جلسه دوم
توجه به معارف و اسماء اهلل در سوره حمد
اشاره ای میکنیم به اسماء اهلل در این سوره ،نیز ارتباط انسان و عبد مؤمن
با خداوند از طریق اسماء اهلل ،و اسرار توحید و خداشناسی در نماز و
سوره حمد ،و این که چرا در هر نماز دو بار باید این سوره خوانده شود؟
ویژگیهای سوره حمد

این سوره در میان سوره های قرآن درخ شش فوق العاده ای دارد که از
مزایای زیر سرچشمه میگیرد:
آهنگ این سوره :سوره حمد ا سا سا با سوره های دیگر از نظر لحن و
آهنگ تفاوت رو شنی دارد؛ چراکه سوره های دیگر همه به عنوان سخن
خدا هستند ،اما این سوره از زبان بندگان است.
به تعبیر دیگر ،خداوند در این سوره ،طرز مناجات و سخن گفتن با خود
را به بندگانش آموخته اسننت .این سننوره با حمد و سننتایش پروردگار
شننروع می شننود ،با ابراز ایمان به مبدأ و معاد (خداشننناسننی و ایمان به
قیامت) ادامه می یابد ،و با تقاضننا و نیازهای بندگان پایان مییابد .انسننان
آگاه و بیداردل ،هنگامی که این سنوره را می خواند ،احسناس می کند بر
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بال و پر فرشنننتگان قرار گرفته و به آسنننمان صنننعود می کند و در عالم
روحانیت لحظه لحظه به خدا نزدیکتر می شود.
این نکته ب سیار جالب ا ست که برخالف ب سیاری از مذاهب ساختگی یا
تحریف شده ،که میان «خدا» و «خلق» واسطه ها قائل می شوند ،اسالم به
مردم د ستور می دهد که بدون هیچ وا سطه ای با خدای شان ارتباط برقرار
کنند! این سوره تبلوری ا ست از همین رابطه نزدیک و بی وا سطه خدا با
انسننان ،و مخلوق با خالق .در اینجا تنها او را می بیند ،با او سننخن می
گوید ،پیام او را با گوش جان می شنود ،حتی هیچ پیامبر مرسل و فرشته
مقرّبی در این میان واسنننطه نیسنننت و عجب این که این پیوند و ارتباط
مستقیم خلق با خالق ،آغازگر قرآن مجید است.
سوره حمد ،اساس قرآن

در حدیثی رسول اکرم(ص) میفرماید« :الحمد ام القرآن» و نیز میفرماید:
این سوره شفای هر دردی است مگر مرگ .همچنین می فرماید« :و الذی
نفسنننی بیده ما انزل اهلل فی التورات ،و ال فی الزبور ،و ال فی القرآن مثلها
هی ام الکتاب» (ق سم به ک سی که جان من در د ست او ست ،خداوند نه
در تورات و نه در انجیل و نه در زبور ،و نه حتی در قرآن ،مثل این سوره
را نازل نکرده است ،و این ام الکتاب است).
و دلیل این سخن و این ف ضائل با تأمل در محتوای این سوره رو شن می
شود؛ زیرا این سوره در حقیقت فهرستی است از مجموع محتوای قرآن،
«بخشی از آن توحید و شناخت صفات خدا» است ،بخشی در «زمینه معاد
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و قیامت» سخن می گوید و بخشی از «هدایت و ضاللت» که خط فاصل
مؤمنان و کافران ا ست سخن می گوید ،و نیز در آن ا شاره ای ا ست به
« حاکمیت مطلق پروردگار و مقام ربوبیت و نعمت های بی پایانش که به
دو بخش عمومی و خصنننوصنننی(بخش رحمانیت و رحیمیت) تقسنننیم
میگردد ،همچنین به م ساله عبادت و بندگی و اخت صاص آن به ذات پاک
او اشنناره شننده اسننت .در حقیقت ،هم بیانگر «توحید ذات» اسننت و هم
«توحید صنننفات» و هم «توحید افعال» و هم توحید در عبادت .به تعبیر
دیگر ،این سوره مراحل سهگانه ایمان را دربردارد« :اعتقاد به قلب ،اقرار
به زبان و عمل به ارکان» ،و می دانیم «ام» به معنی ا ساس و ری شه ا ست.
همچنین از رسول اکرم(ص) نقل شده که فرمود:
«ایمّا مسننلم قرأء فاتحة الکتاب اعطی من االجر کانما قرأء ثلثی القرآن ،و
اعطی من االجر کانما تصدق علی کل مؤمن و مؤمنه»(هر مسلمانی سوره
حمد را بخواند پاداش او به اندازه کسی است که دو سوم قرآن را خوانده
اسننت (و طبق نقل دیگری پاداش کسننی اسننت که تمام قرآن را خوانده
باشد) و گویی به هر فردی از مردان و زنان مؤمن هدیه ای فرستاده است.
تعبیر به «دو سوم قرآن» شاید به خاطر آن ا ست که بخشی از قرآن «توجه
به خدا» ،بخشننی «توجه به قیامت» و بخشنی دیگر «احکام و دسننتورات»
اسننت که بخش اول و دوم در سننوره حمد آمده اسننت .و تعبیر به «تمام
قرآن» به خاطر آن اسنننت که همه قرآن را از یک نظر در «ایمان و عمل»
می توان خالصه نمود که این هر دو در سوره حمد جمع شده است.
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سوره حمد؛ افتخار بزرگ پیامبر خاتم(ص)

جالب اینکه در آیات قرآن ،سوره حمد به عنوان یک موهبت بزرگ به
پیامبر(ص) معرفی شننده و در برابر کل قرآن قرار گرفته اسننت ،آنجا که
می فر ما ید « :و ل قد آتی ناک سنننب عاً من الم ثانی و القرآن العظیم» (57ما به
تو(سننوره حمد) که هفت آیه اسننت و دو بار نازل شننده دادیم ،همچنین
قرآن بزرگ بخشنننیدیم) قرآن با تمام عظمتش در اینجا در برابر سنننوره
حمد قرار گرفته ا ست ،و نزول دوباره آن نیز به سبب اهمیت فوق العاده
آن است.
تأکید بر تالوت سوره حمد

با توجه به مسننائل فوقالذکر ،گوشننه ای از فضننیلت این سننوره مبارکه
رو شن شد که چرا در احادیث ا سالمی در منابع شیعه و سنی اینهمه بر
تالوت آن تاکید شنننده اسنننت .زیرا تالوت آن به انسنننان ،روح ایمان
میبخ شد ،او را به خدا نزدیک میکند ،صفای دل و روحانیت میآفریند،
اراده انسان را قوی و تالش او را در راه خدا و خلق افزون می سازد ،میان
او ،گناه ،انحراف فاصله میافکند.
به همین دلیل امام صادق(ع) در حدیثی می فرماید:
«رن ابلیس اربع ر نات اولهنّ یوم لعن ،و حین اهبط الی االرض ،و حین
بُعننث محمنند(ص) علی حین فترۀ من الرسننننل ،و حین انزلننت ام
الکتاب»( شیطان چهار بار فریاد ک شید و ناله سر داد .نخ ستین بار روزی
 71سوره حجر آیه 11
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بود که از درگاه خدا رانده شنند و سنن س هنگامی که از بهشننت به زمین
تنزل یافت ،سننومین بار هنگامی که حضننرت رسننول(ص) بعد از فترت
پیامبران مبعوث شدند ،و آخرین بار زمانی بود که سوره حمد نازل شد).
درسهای تربیتی سوره حمد

5ن انسان در تالوت سوره حمد با «بسم اهلل» از غیر خدا قطع امید میکند.
 -2با «رب العالمین» و «مالک یوم الدین» احسنناس می کند که مربوب و
مملوک است؛ و خودخواهی و غرور را کنار می گذارد.
9ن با کلمه «عالمین» میان خود و تمام هستی ارتباط بر قرار می کند.
3ن با گفتن «الرحمن الرحیم» خود را در سایه لطف او می داند.
1ن با «مالک یوم الدین» غفلتش از آینده زدوده می شود.
 1ن با گفتن «ایاک نعبد» ریا و شهرت طلبی را زایل می کند.
7ن با «ایّاک نستعین» از ابرقدرت ها نمی هراسد.
 2ن از «انعمت» می فهمد که نعمت ها به دست اوست.
 - 3با «اهدنا» رهس اری در راه حق و طریق مستقیم را درخواست می کند.
 - 51در «صننراط الذین انعمت علیهم» همبسننتگی خود را با پیروان حق
اعالم می کند.
 55ن با «غیر المغضوب علیهم» و «و ال الضالین» بیزاری و برائت از باطل
و اهل باطل را ابراز میدارد 52.اما متاسفانه چون در نماز به این معانی
عمیق توجه نمی شود ،حضور قلب در نماز کمتر است.

 71تفسیر نور ج  7ص .71
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حواسپرتی در نماز

طلوع صبح ستادم به محضر دادار
که با نماز بشُویم ز لوح دل زنگار
پس از «اقامه» و «تکبیر» گشت لبهایم
به ذکر «بسمله» و حمد و سوره گوهربار
شروع به حمد نمودم که در همان آغاز
به فکر خانه خریدن زدم به شهر و دیار
به «نستعین» چو رسیدم به هر محله و کوه
هر آنچه خانه نو بود کردمی دیدار
به «مستقیم» یکی خانه را پسندیدم
و لیک بود برایم خرید آن دشوار
هنوز بود «صراط الذین» در دهنم
که پول قرض گرفتم ز دوستان بسیار
پس از ادای «والضّالین» به پول کالن
شدم به محضر شصت و چهار راهس ار
به لفظ «قل» که رسیدم نوشتم این جمله
که ثبت با سند آمد برابر آخر کار
همین که لفظ «احد» گشت بر لبم جاری
اطاق ها همه شد رنگ از در و دیوار
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هنوز لفظ «صمد» را نگفته بودم من
که شد اساس کشی بر فراز دوشم بار
به «لم یلد» که رسیدم اساس را چیدم
به هر اطاق منظم چو طلعت دلدار
چه خانه ای که مرا بُرد در «ولم یولد»
به عالمی که نگنجد به فکر یا گفتار
چو در «رکوع» شدم خم به فکر افتادم
که چند قالی کاشان بیارم از بازار
به «سجده» فرش خریدم به خانه آوردم
که بود هر گل آن همچو باغ عارض یار
چو گفتم «اشهدُ ان ال اله اال اهلل»
به فکر دادن سور اوفتادمی یکبار
به «عبده و رسوله» تمامی فامیل
شدند وارد کاشانه ام ز خرد و کبار
هنوز بر ذهنم بود نغمه «صلوات»
که گشت سینه ام از شادی و خوشی سرشار
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پس از «سالم» به یاد نماز افتادم
عجب نمازی ،قبول حضرت دادار!
نماز گشت تمام و نه خانه بود و نه فرش
من فلک زده بودم دچار آن پندار
از این نماز که خوانده ام روا بود که کنم
به درگاه تو به بی نمازیام اقرار
روا بود که به درگاه کردگار کنم
هزار مرتبه از این نماز استغفار
اله من ،صمد من ،خدای من «العفو»
که هست مستحق دوزخ این نمازگزار
چه می شود که دلم را به خود کنی مشغول
که غرق مهر تو باشد ،نه درهم و دینار
و الحمد هلل رب العالمین

جلسه سوم
معارف توحیدی ،عرفان و موحد
خالصه مطالب توحید در قرآن:
قبل از ورود به بحث جا دارد مطالبی درباره توحید مطرح شود.
از نظر قرآن ،موحد کسنننی اسنننت که به یگانگی خداوند و تمام مراحل
توحید اعتقاد دا شته با شد؛ که در شعار کلمة طیبه «ال اله اال اهلل» خال صه
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
اسننماء الهی نیسننت .از این رو تمام تحریف های فکری و انحراف های
عملی ،پا یه در بی معرفتی نسننن بت به توح ید ،و فرورفتگی در وادی
سرگردانی شرک داشته و همان طور که تنها توحید سعادت آفرین است،
تنها شرک شقاوت زاست و بدبختی به همراه دارد.
همان گونه که اصل وجود یگانه و هستی یکتای الهی مایه حیات و عامل
قیام جهان و جهانیان ا ست و همه ه ستی به خدای «حی و قیوم» تکیه و
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اعتماد دارد ،تمام اندیشننه های اصننیل و افکار قویم ،مرهون وابسننتگی و
پیوستگی به اندیشه توحیدی است.
خداوند متعال هیچ کالمی را برتر از توحید نیافرید و هیچ سنننخنی را به
عظمت و جاللت «ال اله اال اهلل» نیاورد ،که رسول گرامی اسالم فرمود« :ما
قلتُ و ال قال القائلون قبلی مثل قول «ال اله اال اهلل»

53

این کالم حکایت از کالم بی نظیر توحید دارد ،که انسان با تسلیم قلب و
تزکیه و با سننالح علم ،انشنناء اهلل سننعی کند به معرفت توحید به اندازه
سعه وجودی خود نائل شود.

21

مراتب توحید

قرآن کریم یگانگی خداوند را به عنوان اساسی ترین اصل معرفی می کند
با بیان
«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»

25

(بگو :خداوند ،یکتا و یگانه است)

توحید به عنوان یک اصننل اسننالمی یعنی «یگانه دانسننتن و یکتاشننمردن
خدا» .یگانه دان ستن یعنی اینکه موجودی جز اهلل وجودی از خود ندارد،
به تعبیر فلسننفی «توحید در وجوب وجود»؛ یعنی تنها اهلل تبارک و تعالی
ست که وجودش ذاتا ضروری ا ست و سایر موجودات وجود شان از
اوست پس مسأله اول «توحید در وجوب واجب» است.
71توحید صدوق  ،ص  ، 71باب اول ،ج  /7بنقل از توحید در قرآن ص 00
 00توحید در قرآن ص 00
 07سوره اخالص آیه 7
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دوم اینکه آفریننده ای جز او نی ست که نتیجه طبیعی همان م سأله ا ست،
این «توحید در خالقیت» است.
مسأله سوم «توحید در تدبیر و ربوبیت تکوینی» است .یعنی بعد از اینکه
پذیرفتیم آفریننده جهان یکی است ،آیا غیر از خدا کسی دست اندرکار
تدبیر جهان ا ست که بدون اذن و اراده او در تدبیر جهان مؤثر باشد؟ اگر
کسی قائل به این باشد که جهان را اهلل آفریده ولی بعد از آفرینش ،اداره
جهان به دست دیگری است ،یا اهلل دخالتی در اداره جهان ندارد و یا اگر
دارد ،شرکایی هم در اداره جهان دارد ،این شرک در ربوبیت یا در تدبیر
است.
در این مرحله ،موحّد کسی است که معتقد باشد همانگونه که جهان در
آفرینش نیازی به غیر اهلل ندارد ،تدبیر و اداره و ربوبیت تکوینی جهان هم
منحصر به اوست.
م سأله دیگر توحید در «ربوبیت ت شریعی» ا ست .یعنی حاال که آفریننده
ما خداسننت ،اختیار وجود ما هم به دسننت اوسننت ،تدبیر زندگی ما هم
ا ستقالال از او ست ،معتقد با شیم به اینکه جز او ک سی حق فرمان دادن و
قانون وضنننع کردن برای ما را ندارد ،هر کس دیگری بخواهد به دیگری
د ستور بدهد و امر کند ،باید با اجازه او با شد ،هر قانونی باید به پ شتوانه
امضننای الهی و اجازه الهی رسننمیت پیدا کند ،جز اهلل کسننی حق قانون
و ضع کردن برای ان سانها را ندارد ،همه ه ستی از او ست ،چه ک سی حق
دارد بدون اذن او به مخلوقات او امر و نهی کند ،فرمان دهد و برای آنان
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قانون وضع کند؟ این همان «توحید در ربوبیت تشریعی» است.
یکی دیگر از مراتب توحید« ،توحید در الوهیت و معبودیت» اسنننت،
یعنی کسی جز اهلل سزاوار پرستش نیست[ ،همان مفهوم که مفاد «ال اله اال
اهلل» ا ست] ،معبودی جز اهلل نی ست .این هم نتیجه طبیعی همان اعتقادات
قبلی اسننت ،وقتی هسننتی ما از اهلل اسننت ،اختیار وجود ما هم به دسننت
اوست؛ تأثیر استقاللی در جهان از اوست ،حق فرمان دادن و قانون وضع
کردن هم منح صر به او ست ،دیگر جای پر ستش برای کس دیگری باقی
نمی ماند ،باید فقط او را پرسننتید ،چون پرسننتیدن در واقع اظهار بندگی
کردن و خود را در اختیار کسنننی قرار دادن بدون چون و چرا اسنننت و
اظهار این که من مال تو ه ستم ،بندگی همین معنا را افاده می کند ،چنین
امری نسبت به کسی سزاوار است که واقعا مالک باشد.
به عبارت دیگر «الوهیت ،نتیجه اعتقاد به ربوبیت است» ،انسان کسی را
پر ستش می کند که معتقد با شد آن کس یک نوع آقایی بر او دارد ،وقتی
ربوبیت تکوینی و ت شریعی اهلل ثابت شد ،نتیجه طبیعی آن این ا ست که
کسی جز او پرستش نشود.
یکی دیگر از مظاهر توحید ،این ا ست که عمال ان سان ک سی جز اهلل را
پرسننتش نکند ،مسننأله قبلی اعتقاد به این بود که کسننی جز اهلل سننزاوار
پر ستش نی ست ،م سأله دوم این که ان سان عمال جز اهلل را پر ستش نکند،
این «توحید در عبادت» است.
یکی دیگر از شؤون توحید« ،توحید در استعانت» است؛ این که عمال
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انسان از کس دیگری جز اهلل کمک نخواهد .وقتی ما مؤثر حقیقی را اهلل
شمردیم ،معنایش این است که جز اراده او سود و زیانی به ما نمی رسد.
آن وقت از چه کسی می خواهیم کمک بگیریم؟ از کسی که همه چیزها
به دست اوست و یا از گدای دیگری مثل خودمان؟ پس یکی از مظاهر
توحید« ،توحید در استعانت» است« .إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ»( .22تنها تو

را می پرستیم و تنها از تو یاری می خواهیم) این هم یک مرتبه از توحید است.
این مطلب اگر کامل ب شود ،به صورت یک صفت نف سانی در می آید که
در اخالق اسننالمی به آن «توکل و اعتماد» به خدا می گویند .بسننیاری از
آیات را وقتی مالحظه می فرمایید بعد از امر به پرستش خدا ،امر به توکل
به خداست.
وَعَلَ اللَّهِ فَتَوَکَّلُوا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ

29

اگر ایمان به خدا دارید پس تنها بر او توکل کنید.
و از مظاهر توحید این اسننت که انسننان جز از خدا نترسنند .وقتی مؤثر
حقیقی اوست دیگر از کسی نباید ترسید؛ زیرا هر تاثیری اصالتا از اوست،
دیگران ابزار و مجرای کارند .و موحد کامل کسی است که جز از اهلل نمی
ترسد .که در آیات قرآن به آن اشاره دارد.
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ
از مردم نترسید ،از من بترسید.
 00سوره حمد آیه 5
 03سوره مائده آیه 03
 01سوره آل عمران آیه .715
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و از مظاهر توحید این است که امیدی جز اهلل نداشته باشیم ،و این نتیجه
طبیعی اعتقاد به ربوبیت تکوینی ا ست .اگر واقعا معتقدیم که مؤثر حقیقی
در جهان خداست ،پس امیدها هم باید منحصرا به او باشد.
و سننرانجا از مظاهر توحید ،توحید در «محبت» اسننت .کسننی که معتقد
با شد همه کمالها و جمالها ا صالتاً از خدا ست ،محبت او هم ا صالتاً به
خدا تعلق میگیرد.
چون محبت ما به هرکس و یا هر چیزی به خاطر کمالی و جمالی است
که در او ست ،و وقتی دان ستیم که این کمال و جمالها عاریه ای ا ست و
آن کسی که کمال ذاتی دارد و جمال ذاتی دارد فقط اهلل است ،پس موحد
حقیقی کسننی اسننت که دل ،تنها در گرو محبت خدا دارد .و اگر کسننی
دیگری را دوست بدارد ،در شعاع محبت خدا و به خاطر خدا باشد ،چون
این طبیعی اسننت که وقتی انسننان کسننی را دوسننت دارد ،این عالقه به
متعلقاتش هم سرایت می کند؛ و الزمه محبت به اهلل این ا ست که آنچه
انتساب به خدا دارد از جهتی که منتسب به اوست مورد عالقه قرار گیرد.
و باالخره توحید به جایی میر سد که ان سان عیناً م شاهده می کند که کل
هستی و تمام شؤون آن نیازمند به اهلل است بلکه جز نیاز ،چیزی نیست و
این همان مطلبی است که در لسان فلسفه گفته می شود «عالم هستی عین
ربط و تعلق است» نه چیزی که دارای ربط و تعلق است .این مطلب یک
وقت به صورت اعتقاد در انسان ظاهر می شود بر اثر برهان؛ و گاهی اگر
معرفت ان سان و ایمانش کاملتر ب شود ،بهحدی می ر سد که این حقیقت
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را «شهود» می کند و می یابد؛ این مراتب توحید است.

21

خالصه بعضی از مراتب توحید

5ن توحید در ذات
2ن .توحید در صفات
9ن .توحید در افعال و خالقیت و آفرینش
3ن .توحید در ربوبیت
1ن .توحید در عبادت
1ن .توحید در استعانت
7ن توحید در محبت
محتوا و نکات مهم سوره حمد

حاال با این مقدمه و مراتب توحید به محتوای سنننوره حمد می پردازیم.
آیات سوره مبارکه فاتحه ،ا شاره ای در باره خداوند و صفات او ،م سأله
معاد ،شنننناخت و در خواسنننت رهروی در راه حق و قبول حاکمیت و
ربوب یت خداو ند دارد .همچنین به ادا مه راه اول یای خدا ،ابزار عال قه به
آنها و از گمراهان و غضب شدگان اعالم بیزاری و انزجار شده است .و
سوره حمد مانند خود قرآن ،مایه شفاست ،هم شفای دردهای جسمانی و
هم شفای بیماریهای روحی.

21

 05آیت اهلل مصباح یزدی ،معارف قرآن ،ص  11تا . 57
 01عالمه امینی(ره) در تفسیر فاتحه الکتاب روایات زیادی در این زمینه نقل کرده است  /تفسیر
نور ص 71
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تجلی توحید در سوره حمد

هفت آیه ای که در این سوره وجود دارد هر کدام ا شاره به مطلب مهمی
است.
ب سم اهلل :سر آغازی ا ست برای هر کار ،و ا ستمداد از ذات پاک خدا را
هنگام شروع در هر کار به ما می آموزد.
الحمد هلل رب العالمین :در سی ا ست از باز گ شت همه نعمتها و تربیت
همه موجودات به اهلل ،و توجه به این حقیقت که همه این مواهب از ذات
پاکش سرچشمه می گیرد.
الرحمن الرحیم :این نکته را بازگو می کند که اسننناس خلقت و تربیت و
حاکمیت او بر پایه رحمت و رحمانیت است ،و محور اصلی نظام تربیتی
جهان را همین اصل تشکیل می دهد.
مالک یوم الدین :توجهی است به معاد ،و سرای پاداش اعمال ،و حاکمیت
خداوند بر آن دادگاه عظیم.
ایاک نعبد و ایاک نسنننتعین :توحید در عبادت و توحید در نقطه اتکاء
انسانها را بیان می کند.
اهدنا الصراط المستقیم :بیانگر نیاز و عشق بندگان به مساله هدایت و نیز
توجهی است به این حقیقت که همه هدایتها از سوی اوست.
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نکته ها در بسم اهلل الرحمن الرحیم

بسم اهلل :در هرکاری ،توکل ،استمداد و وابستگی به خداوند متعال است.
و اعتصننام به نام مبارک او ،و گریز از وسننوسننه شننیطان اسننت .در قرآن
میخوانیم:
وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

27

و چگونه کفر م ورزید در حال که آیات خدا بر شما خوانده م شود ،و
پیامبر او در میان شماست؟! و هر کس به خدا تم سّک جوید ،قطعاً به راه
مستقیم هدایت شده است.
ب سم اهلل :ن شان بندگی خدا و واب ستگی به او ست ،خدایا تو را فراموش
نکرده ام و با نام تو خود را بیمه میکنم و به کمک تو از شیطان فرار می
کنم.
بسم اهلل :کلید کتاب خداست؛ مثل کلید درها؛ همانگونه که هیچ دری بی
کلید نیسننت ،هیچ دس نتوری در قرآن هم بی «بسننم اهلل» نیسننت .و چون
سوره توبه سوره کیفر ا ست بدین دلیل ب سم اهلل ندارد .و به فرمایش امام
علی(ع) که می فرماید:
«بسننم اهلل» کلمه امان و رحمت اسننت .و این سننوره چون اعالم برائت و
بیزاری از کفار است ،با اظهار محبت و رحمت سازگار نیست.
 01سوره آل عمران آیه 707
 01تفسیر مجمع البیان و فخررازی .
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دعایی که اولش «بسم اهلل الرحمن الرحیم» باشد رد نمی شود [اگر شرائط
موجود باشد].
گویند ح سنات امت محمد(ص) سنگین ا ست ،چرا؟ چون آغاز سخن
اینان سه نام از نامهای مقدس خدا بود .یعنی «اهلل ،رحمن ،رحیم» که اگر
آنها را در کفه ای و گناهان در کفه دیگر قرار دهند ،سنگینی می کند.
از فرمایشننات امام حسننن عسننکری(ع) اسننت که میفرماید :از عالمات
مؤمن بلندگفتن بسننم اهلل الرحمن الرحیم اسننت .بسننم اهلل آرم و نشننان
مسلمانی است که باید همه کارهای او رنگ الهی داشته باشد.
یک مسأله فقهی :بسم اهلل در هر سوره جزء آن سوره است....
بسم اهلل در کتب آسمانی

بسنننم اهلل نه فقط در ابتدای قرآن ،بلکه در آغاز تمام کتب آسنننمانی بوده
است ،در سرلوحه کار و عمل همه انبیاء نیز «بسم اهلل» قرار داشته است.
وقتی کشننتی حضننرت نوح در میان امواج طوفان به راه افتاد ،نوح علیه
السالم به یاران خود گفت :سوار شوید:
وَقَالَ ارْکَبُوا فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

 01سوره هود آیه 17

23
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نوح گفت :در آن سوار شوید که حرکت کردنش و لنگر انداختنش فقط
به نام خداسنننت ،یقیناً پروردگارم بسنننیار آمرزنده و مهربان اسنننت.یعنی
حرکت و توقّف این کشتی با نام خداست.
ح ضرت سلیمان نیز وقتی ملکه سبا را به ایمان فرا خواند ،دعوتنامه خود
را با جمله «بسم اهلل الرحمن الرحیم» 91آغاز نمود.
آری! «بسم اهلل» چنان نقشی دارد که اگر بنده راستین خدا بگوید ،مثل آن
است که خدایش گفته «کن»:
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ

95

شنننأن او این اسنننت که چون پدید آمدن چیزى را اراده کند ،فقط به آن
م گوید :باش ،پس ب درنگ موجود م شود.
الب ته ،آن ب نده خاص خداسننننت ،نظیر انب یاء و اول یاء الهی ،یا ائ مه
مع صومین(ع) که با یک «ب سم اهلل» ک شتی طوفان زده را به ساحل نجات
می رسنناند ،یا به سننالمت از دریا می گذرد ،یا با توکل کامل وارد آتش
نمرود می شود ،و آتش برایش گلستان می گردد.
این ها همه نقش معجزه آسای «بسم اهلل» است .اگر کسی به چنین توکلی
رسید ،تحقیقاً مزه اسم اعظم را خواهد چشید.

 30سوره نمل آیه 30
 37سوره یس آیه .10
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سیمای «بسم اهلل»

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

92

 2ن «بسم اهلل» رمز توحید است و ذکر نام غیر خدا به جای آن رمز کفر؛ و
قرین کردن نام خدا با نام دیگران ،ن شانه شرک .یعنی نه در کنار نام خدا،
نام دیگری را ببریم و نه به جای نام او .یعنی نه فقط ذات او ،بلکه نام او
هم از هر شریکی منزّه است؛ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَ ) 99حتی شروع کردن
کار به نام خدا و محمد صلی اهلل علیه و آله ممنوع است.

93

 9ن «بسم اهلل» رمز بقا و دوام است؛ زیرا هر چه رنگ خدایی نداشته باشد
فانی است.
«کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ»(91هر چیزى مگر ذات او هالک شدن است).
« -3ب سم اهلل» رمز ع شق به خدا و توکل به او ست .به ک سی که رحمن و
رحیم ا ست ع شق می ورزیم و کارمان را با توکل به او آغاز می کنیم ،که
بردن نام او سبب جلب رحمت است.
1ن «بسم اهلل» رمز خروج از تکبر و اظهار عجز به درگاه الهی است.
1ن «بسم اهلل» گام اول در مسیر بندگی و عبودیت است.
« -7ب سم اهلل» فرار از شیطان است .کسی که خدا را همراه است ،شیطان
را در او مؤثر نمی افتد.
 30امام رضا می فرماید :بسم اهلل یعنی نشان بندگی خدا را بر خود می نهیم  /تفسیر نور الثقلین
 33سوره اعلی آیه 7
 31اثبات الهدایه ،ج  1ص .110
 35سوره قصص آیه .11
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2ن «بسم اهلل» ذکر خداست ،یعنی خدایا! من تو را فراموش نکرده ام.
3ن «بسم اهلل» عامل قداست یافتن کارها و بیمه کردن آنهاست.
 51ن «بسم اهلل» بیانگر انگیزه ماست ،یعنی خدایا! هدفم تو هستی نه مردم،
نه طاغوت ها و نه جلوه ها و نه هوس ها.

91

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

97

مرگ و حیات اعمال

قرآن کریم بقاء و فناء را م شخص کرد و فرمود :همواره در جهان ه ستی،
هر چه به نام خداست باقی است ،و هرچه به نام غیر خدا ،فانی است:
کُلُّ شَیْءٍ هَالِکٌ إِلَّا وَجْهَهُ

92

هر چیزى مگر ذات او هالک شدن است.
اگر کاری برای وجه خدا نبود ،هرگز پایدار نخواهد ماند .البته وجه همان
فیض خدا ا ست که در همه جا ظهور و ح ضور دارد .اگر آن فیض نبود؛
نه خود ان سان از بقاء سهمی خواهد دا شت ،و نه کارش .به تعبیر مف سّر
عالیقدر مرحوم «عالمه طباطبایی» « :پایداری هر عمل بسنننته به مقدار
ارتباطی است که با خدا دارد».

93

 31تفسیر نور ص  00و 07
 31حدیث از تفسیر راهنما به نقل از تفسیر نور ص .07
 31سوره قصص آیه .11
 31المیزان .3/7
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این که فرمود هرچه به نام خدا نیسنننت «هالک» اسنننت ،یعنی هم اکنون
«هالک» اسننت ،نه این که بعدها «هالک» می شننود .پس «هالک» نه یعنی
بعدها از بین می رود ،بلکه هم اکنون همه اشیاء ن جز وجه خدا ن از بین
رفته اند .منتها خیلی ها این را نمی بینند.
در قیامت معلوم می شود که بسیاری از کارها به مقصد نرسیده ،و انسان
تیری را به تاریکی رها کرده ا ست .نه این که االن به هدف بر سد ،اما آن
را از بین ببرند .خیر االن به مقصنند نمی رسنند منتها آن روز آشننکار می
شود .این که فرمود:
کُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴿ ﴾21وَیَبْقَ وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِکْرَامِ

31

همه آنان که روى این زمین هسننتند ،فان م شننوند »21«.و تنها ذات
باشکوه و ارجمند پروردگارت باق م ماند.
نشان می دهد هم اکنون همه اشیاء فانی است .و وجه خدا چون صاحب
جالل است ،باقی است .اگر چیزی لوجه اهلل نبود ،هم اکنون ابتر است .و
اگر چیزی لوجه اهلل بود ،نه تنها اکنون ثابت و زنده اسنننت؛ بلکه از گزند
مرگ برای ابد محفوظ است.
الحمدهلل

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

35

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

با :بسم اهلل :بهاء و روشنی حضرت احدیت.
سین :سناء و رحمت اوست.
م :اشاره به مُلک و مجد و شکوه اوست.
اهلل :معبود همه موجودات ،و هستی از آن اوست.
رحمن :مهربانی اوست در دنیا.
رحیم :رحمت دارد در قیامت.

32

یکی از معانی «ب» در عربی ،یاری خواستن است .بنابراین« :ب» در «بسم
اهلل الرحمن الرحیم» یعنی از خداوند بخشنده مهربان یاری میجوییم.
* شاید معنای این که می گویند :تمام قرآن در سوره حمد ،و تمام سوره
حمد در ب سم اهلل ،و تمام ب سم اهلل در حرف «باء» خال صه می شود ،این
با شد که آفرینش ه ستی و هدایت آن ،همه جا ا ستمداد از او ست؛ چنان

 10اصول کافی ص  / 751بحاراالنوار ج  15ص 57

 / 06جلسه چهارم :تفسیر «بسم اهلل الرحمن الرحیم» از امام صادق(ع)...
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که رسننالت پیامبر اکرم(ص) نیز با نام او آغاز گردید«:اقرأْ باسننم ربک»؛
بخوان به نام پروردگارت.

39

*در حدیثی ابن عباس گفت :ح ضرت علی(ع) از اول شب تا آخر شب
از برای من تف سیر فاتحة الکتاب می گفت ،هنوز از تف سیر باء «ب سم اهلل»
نگذشته بود .بعد فرمود ،من آن نقطه ام که در تحت باء «بسم اهلل» است.
و نیز از آن حضرت منقول است که« :آنچه در جمیع کتب الهی است در
قرآن اسننت ،و آنچه در همه سننور فرقانی اسننت در «بسننم اهلل الرحمن
الرحیم» ا ست ،و آنچه در «ب سم اهلل» ثابت ا ست ،نقطه باء بر آن داللت
دارد ،منم آن نقطه ای که در تحت باء «بسم اهلل» است».

33

اینها همه اسراری است که اگر ما توان فهم آنها را نداریم مصلحت این
است که با شهامت بگوییم نمیدانیم؛ نه اینکه مثل صاحب تفسیر «المنار»
که وی چون قادر به درک معارف بلند ،و رموز الهی این روایت نگردیده،
آنرا ن ذیرفته و از مخترعات «غالت در دین» دان سته ا ست 31.ما موظفیم
ظاهر را گرامی بشنننماریم و نیز مأموریم که به همراه ظاهر تا آن جا که
میسور است حرکت کنیم.

31

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

امام خمینی(ره) در ذیل این کالم بلند امیرالمؤمنین علی(ع) که فرمود:
« ...من آن نقطه ای ه ستم که در تحت باء ب سم اهلل ا ست» می فرماید :باء
که بهمعنای ظهور مطلق اسننت ،تأویلش این اسننت که مقام والیت تعیّن
اول می باشد.
آن گاه و در ادامه بیان می دارد :نخ ستین مرتبه این ا ست که ان سان این
گونه معارف بلند را انکار نکند .این طور نباشد که آدم هر چه را ندانست
انکار کند .ظاهراً شنننیل الرئیس اسنننت که می گوید« :آن کس که بدون
برهان چیزی را انکار کند ،از فطرت انسان خارج است».
همان گونه که اثبات یک چیزی احتیاج به برهان دارد ،نفی هر چیزی
هم نیاز به برهان دارد.
بع ضی قلوب ه ستند که جحود دارند ،ا صال و ضع قلب شان طوری ا ست
که چون نمی توان ند ادراک کن ند ،ه مه چیز را ان کار می کن ند .ای نان از
فطرت انسانی خارج شده اند.
ب شر که د ستش به ماوراء این عالم نمی ر سد ،حتی همین عالم طبیعت
را هم نتوان سته ادراک کند ،چرا باید آنچیزی که پیش اولیاء ه ست انکار
کند؟ همه م صیبتهای ب شر همین ا ست که در مقابل عدم درک واقعیات
جحود می ورزد.
اولین قدم باید این باشننند که ماها این چیزی که انبیاء گفته اند ،عرفا و
فالسننفه هم به اندازه ادراکشننان گفته اند ،انکارش نکنیم .که اگر انکارش
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کردیم ،دیگر نمی توانیم قدم دوم را برداریم .اسنناسنناً آدمی که منکر یک
چیزی ه ست ،به دنبالش نمی رود .برای ابد پ شت دیوار [بلند] انکار می
ماند [و خمیازه های جاهالنه می کشد].
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شناخت بسم اهلل الرحمن الرحیم از دیدگاه رسول اهلل(ص)

حضرت رسول(ص) میفرماید :قرآن و بسم اهلل الرحمن الرحیم :هادی از
گمراهی ،و به بهترین راه راهنمایی می کند ،و چراغ هدایت است.
قرآن و بسم اهلل الرحمن الرحیم ظاهرش حکمت و باطنش دانش است و
عجائبش قابل شمارش نیست .غرائبش شناخته نمی شود ،منازل حکمت
است«.شافع است که شفاعتش قبول است»
و نیز می فرمایند :ب سم اهلل الرحمن الرحیم « »53حرف دارد که هر حرف
آن سنن ری اسننت از جهنم ،و نیز جهنم « »53زبانه آتش دارد که نشننانه
غضب الهی است.
سننَأُصننْلِیهِ سننَقَرَ ﴿ ﴾21وَمَا أَدْرَاکَ مَا سننَقَرُ ﴿ ﴾27لَا تُبْقِی وَلَا تَذَرُ ﴿﴾22
لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴿ ﴾23عَلَیْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ
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به زودى او را در سقر درآورم« »21و تو چه م دان

سقر چی ست؟«»27

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

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

در این آیه شریفه همه صفات ح ضرت احدیت در یک جا بیان و باز گو
می شننود .بنابراین بسننم اهلل الرحمن الرحیم کاملترین و جامع ترین نام
خداوند است و برای ورود به هر کاری باید به آن تمسک داشت.
مننطننلع دیننوان اسننرار قنندینم
هست بسم اهلل الرحمن الرحیم
آن کتاب اهلل که گنج حکمت است
افتتاح او به باب رحمنت است
اهلل؛ کاملترین نام خداوند

«اهلل» از اسماء اعظم است .و اسم اعظم یعنی اسمی که واجد همه کماالت
حق تعالی است.
اسم اعظم لفظ نیست ،مفهوم نیست ،صورت ذهنی نیست و مانند آن؛ که
اگر کسی این کلمات را یاد گرفت بتواند مرده ای را زنده کند .اسم اعظم
جزو درجات اولیاء الهی ا ست .که اگر روح به آن درجه از والیت ر سید،
آنگاه با گفتن این الفاظ می تواند به آنچنان اثری دست یابد.

 11تفسیر تربیتی ص .31
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«اهلل» ،برترین نام خداوند است که دارای همه کماالت وجودی است.
«اهلل» برترین و زیباترین و افضل ترین نام از نام های ذات مقدس است.
«اهلل» اسم ذاتی که جامع همه کماالت است.
«اهلل» لفظ جالله است.
«اهلل» معبود همه موجودات هستی است.
الرحمن الرحیم :در این آیه شریفه از صفات او ست که ن شانه رحمت آن
ه ستی بی پایان ا ست؛ با این تفاوت که «رحمن» به زیادی رحمت حکم
می کند و «رحیم» بر اثبات و دوام آن

11

رحمت واسعه خداوند همه چیز را فرا گرفته «برحمتک الذی وسعت کل
شیئ» 15لذا اگر برخی م شمول رحمت پروردگار نمی شوند ،ب ستگی به
خودشننان دارد؛ باران رحمت الهی نازل می شننود ،زمین مسننتعد آنرا می
گیرد و می رویاند آنچه در آن است.
عدم قابلیت دیوار مانع نور خور شید ا ست نه نور؛ م شکل از نور نی ست
بلکه دیوار قابلیت انعکاس نور را ندارد .رحمت الهی گ سترده ا ست ولی
گاهی انسننان با کار و فکر باطل خود درهای رحمت را بهسننوی خویش
می بندد .رحمان و رحیم :هر دو از رحمت مشنننتق شنننده اند ،و معنای
رحمت ،افا ضه خیر به محتاجین از روی عنایت و توجه به آنها ست ،و
 50منهاج الصادقین ج  7ص  700و بحاراالنوار ج  10ص 051
 57دعای کمیل
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نباید آنرا با رقت قلب که در مورد انسننان مطرح اسننت و یک صننفت
نفسانی و یک نوع احساس و حالت انفعالی است اشتباه کرد.
در باره «رحمان» گفته شننده ،مثل «اهلل» اسننم خاص خداوند اسننت کما
اینکه در چندین جای قرآن به جای «اهلل» به کار رفته است.
قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَیًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ
بگو :خدا را بخوان ید یا رح مان را بخوان ید ،هر کدام را بخوان ید [ذات
یکتاى او را خوانده اید] نیکوترین نام ها [که این دو نام هم از آنهاسننت]
فقط ویژه اوست.
بگو اهلل را بخوانید یا رحمن را بخوانید؛ هر کدام را که بخوانید اسنننماء
نیکو همه از آن اوست.
و در سننوره ملک به جای «اهلل ،رحمن» به کار رفته و این اسننتعمال زیاد
کلمه رحمن در قرآن ،اثر بسیار این اسم در جهان را میرساند.
تا اینجا معلوم شد ،رحمت رحمانیه و رحیمیه دو نوع رحمت ا ست که
یکی همه مخلوقات را دربر می گیرد و رزق و حیات همه را تأمین می
کند که این رحمت حتی شامل کفار هم هست؛ چنانکه می فرماید:
وَرَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْءٍ (12رحمت من همه چیز را فرا گرفته است).
و دیگری «رحمتی خاص» است که فقط شامل مؤمنین است.

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

«الرحمن» ا سم خداوند ا ست به اعتبار فی ضان وجود و آنچه تابع وجود
اسنننت از ک ماالت بر ت مام ممک نات ،یعنی این رح مت مو جب ای جاد
موجودات ،و اینکه هر موجودی کمال الیق خود را می یابند.
و «رحیم» اسننم خداوند اسننت به اعتبار فیضننان کماالت معنوی بر اهل
ایمان ،مثل یقین ،معرفت ،و نفحات الهی ،و غیره؛ الطاف خاصننی که فقط
نصیب مؤمنین و بندگان خاص خدا می شود.
در دعای کمیل می خوانیم «اللهم انیّ اسننئلک برحمتک التی وس نعت کل
شیئ»؛ خدایا از تو درخوا ست می کنم رحمتت را که همه چیز را شامل
شده است.
در حدیثی امام علی(ع) فرمود« :ظهرت الموجودات عن ب سم اهلل الرحمن
الرحیم»؛ (ظاهر گردید موجودات از بسم اهلل الرحمن الرحیم)
با اسم «رحمن» موجودات را هستی بخشید و با اسم «رحیم» آن ها را به
کمال سوق داد.
و نیز صننناحب فصنننوص چنین فرمود« :بدان که عطای حق مر خلق را
رحمت اسننت و آن رحمت وجود اسننت و حیات ،و آن چه تابع این دو
باشد؛ و این بر سه قسم است:
قسننمتی رحمت خاصننه باشنند چه در ظاهر و چه در باطن؛ و قسننمتی
رحمت ممتزجه.
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گاهی ممکن اسننت چیزی در ظاهر ،رحمت باشنند و در باطن نقمت و یا
بر عکس.
اوّل :چون رزق حالل طیب در دنیا ،و علوم و معارف نافعه در آخرت .که
این قسم عطای رحمانی است به حسب ظهور رحمت محضه است.
دوم :چون ا شیایی که مطبوع طبع با شد؛ چون اکل حرام و شرب خمر و
سایر فسوق موافق نفس ،که سبب دوری از حق است.
سننوم :چون شننرب دوایی که طبیعت از آن متنفر باشنند و لیکن بعد از
خوردن سبب راحتی می شود.
از این جا می توان یافت که بسنننا مکروه طبع که عین رحمت رحمانی
ا ست و ب سا مطبوع که عین نقمت ا ست .چه ب سا چیزی را که اکراه می
دارید ،برای شما بهتر است.
به هر حال ،هدف از خلقت ،ظهور همین رحمت و صننفات تابع آن بوده
اسننت؛ از لطف و کرم و جمال که باعث فیضننان وجود و ظهور و تجلی
اسماء و صفات در آئینه کائنات شد.
و این ه مان حد یث قدسنننی «ک نت کنزا مخف یاً» من گنج پن هان بودم و
دو ست دا شتم شناخته شوم و خلق را آفریدم تا شناخته شوم .از این رو
«افضل از هر کاری ،معرفت است».
الحمدهلل

جلسه پنجم
اسرار سوره حمد
از یک نظر سوره حمد به دو بخش تق سیم می شود ،بخ شی از حمد و
ثنای خدا سخن می گوید؛ و بخ شی از نیازهای بنده .چنانکه در حدیثی
از رسول اکرم(ص) 19می خوانیم :خداوند متعال چنین فرموده:
من سوره حمد را میان خودم و بنده ام تقسیم کردم نیمی از آن برای من،
و نیمی از آن برای بنده من اسنننت ،و بنده من حق دارد هر چه را می
خواهد از من بخواهد.
هنگامی که بنده می گوید« :بسننم اهلل الرحمن الرحیم» ،خداوند بزرگ می
فرماید :بنده ام به نام من آغاز کرد ،بر من اسننت که کارهای او را به آخر
برسانم و در همه حال او را پربرکت کنم.
و هنگامی که می گوید «الحمدهلل رب العالمین» خداوند بزرگ می گوید:
بنده ام مرا حمد و ستایش کرد ،و دانست نعمتهایی را که دارد از جانب
من اسننت ،و بالها را نیز من از او دور کردم ،گواه باشننید من نعمتهای

 53عیون اخبار الرضا(ع)
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سننرای آخرت را بر نعمتهای دنیای او می افزایم ،و بالهای آن جهان را
نیز از او دفع می کنم همانطور که بالهای دنیا را دفع کردم.
و هن گامی که می گو ید« :الرحمن الرحیم» خداو ند می گو ید :ب نده ام
گواهی داد که من رحمن و رحیم ه ستم ،گواه باشید بهره او را از رحمتم
فراوان می کنم ،و سهم او را از عطایم افزون می سازم.
و هنگامی که می گوید « :مالک یوم الدین» او می فرماید :گواه باشنننید
همانگونه که او حاکمیت و مالکیت روز جزا را از آن من دانست ،من در
روز حسنناب ،حسننابش را آسننان می کنم ،حسننناتش را می پذیرم ،و از
سیئاتش صرف نظر می کنم.
و هنگامی که می گوید« :ایاک نستعین» خدا می گوید :بنده ام از من یاری
جسننته ،و تنها به من پناه آورده ،گواه باشننید من او را در کارهایش کمک
می کنم ،در سختیها به فریادش می ر سم ،و در روز پری شانی د ستش را
می گیرم.
و هنگامی که می گوید« :اهدنا ال صراط الم ستقیم»...تا آخر سوره ،خداوند
می گوید:
این خواسته بنده ام بر آورده است ،و او هر چه می خواهد از من بخواهد
که من اجابت خواهم کرد آنچه امید دارد ،به او می بخشنننم و از آنچه
بیم دارد ایمنش می سازم.
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معنای رب

کلمه «رب» در اصل به معنی مالک و صاحب چیزی است که به تربیت و
اصننالح آن می پردازد و کلمه ربیبه که به دختر همسننر مرد می گویند؛ از
همین جا گرفته شده.
این کلمه «رب» بهطور مطلق تنها به خدا گفته می شنننود و اگر برای غیر
خدا بهکار رود باید با اضافه باشد مثل :رب الدار ،رب السفینه...
خالصه اینکه لفظ «خدا» در فارسی ممکن است معادل کلمه «رب» باشد
ولی «اهلل» جامع تمام اسماء خداوند است؛ بنابراین قرآن میخواهد مبدأ و
موحد را معرفی کند و موحد آن انسانی است که عبد حقیقی باشد.
توحید در ربوبیت(وتدبیر عالم)

منظور این است که اداره امور عالم از جمله انسان تماما به دست خداوند
است و اینکه مسیر و گرایش انسان به سوی اوست و اگر غیر ازخداوند
اسباب و مدیرانی بودند موجودات عالم به سوی او گرایش می داشتند.
دالئل توحید در ربوبیت:

.5تدبیر و اداره عالم از خلقت و آفریدن آن جدا نیست.
 . 2انسننن جام و ارت باط کا مل بین اجزای عالم(لو کان فیه ما ال هه اال اهلل
لفسدتا).

 / 68جلسه پنجم :اسرار سوره حمد ...

……….................................................................................................................................. ……………………..

جوانب مختلف توحید در ربوبیت

حضننرت ابراهیم در سننوره شننعراء جوانب مختلف توحید در ربوبیت را
اینچنین بیان می کند:
قَالَ أَفَرَأَیْتُمْ مَا کُنْتُمْ تَعْ بُدُونَ ﴿ ﴾71أَنْتُمْ وَآ بَاؤُکُمُ ا لْأَ قْدَمُونَ ﴿ ﴾71فَإِنَّهُمْ
عَدُوٌّ لِی إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِینَ ﴿ ﴾77الَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهْدِینِ ﴿ ﴾72وَالَّذِی هُوَ
یُطْعِمُنِی وَیَ سْقِینِ ﴿ ﴾73وَإِذَا مَرِ ضْتُ فَهُوَ یَ شْفِینِ ﴿ ﴾21وَالَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ
یُحْیِینِ ﴿ ﴾25وَالَّذِی أَطْمَعُ أَنْ یَغْفِرَ لِی خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّینِ ﴿ ﴾22رَبِّ هَبْ
لِی حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ

13

[حضنننرت ابراهیم خطاب به قومش ] گفت :آیا م دانید که آن چه
م پرستید »71« ،هم شما و هم پدران پیشین شما« »71هم آنان قطعاً
دشنننمن منند [چون اگر آنها را ب رسنننتم ،مرا دچار عذاب جاودانه
خواهند کرد] ،جز پروردگار جهانیان [که پرسننتیدنش مایه سننعادت
همیشگ و جاودان است].

«»77

سنن س «رب» را معرفی میکند و می گوید :همان کسنن که مرا آفرید و
هدایتم م ک ند »72«،و آن که ط عامم م د هد و سنننیرابم م ن ما ید« »73و
هنگام که بیمار م شوم شفایم م بخشد« »21و آنکه مرا م میراند س س
زنده ام م کند« »25و آنکه امید دارم روز جزا خطایم را بر من

بیامرزد»22«.

اى پروردگار من به من حکمت بخش ،و مرا به شایستگان ملحق کن.
 .5هدایت کردن(الذی خلقنی فهو یهدین)
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 )2اطعام کردن و سیراب کردن(والذی یطعمنی و یسقین)
 .9شفا دادن(و اذا مرضت فهو یشفین)
 .3میراندن و زنده کردن(و الذی یمیتنی ثم یحیین)
 .1بخشنننش و غفران روز قیامت(وا لذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم
الدین)
 .1حکمت و نبوت(رب هب لی حکما)
 .7صالح گردانیدن(و الحقنی بالصالحین)
پس الزمه حمد هم برای این خدایی اسنننت که رب اسنننت و.دارای این
صفات .لذا می گوییم:
الحمدهلل رب العالمین
پیام ها
همه نعمتها از «رب» هستند

فرشتگان میگویند:
قَالُوا سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ

11

گفتند :تو از هر عیب و نقصننن منزّه  ،ما را دانشننن جز آن چه
خودت به ما آموختهاى نیست ،یقیناً توی که بسیار دانا و حکیم .
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حضرت آدم(ع) هم به خدا عرض می کند:
قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ

11

گفتند :اى پروردگار ما! ما بر خود ستم ورزیدیم ،و اگر ما را نیامرزى
و به ما رحم نکن مسلماً از زیانکاران خواهیم بود.
و نیز بعد از اینکه فرمان هبوط به آنها داده می شود
وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَکُمْ فِی الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَ حِینٍ

17

(خدا فرمود :از این جایگاه و مقام فرود آیید ،در حال که دشنننمن
یکدیگرید ،و براى شما در زمین تا مدت قرارگاه و مایه برخوردارى
است)
پروردگار فرمود :در آن زندگ م کنید ،و در آن م میرید ،و از آن بیرون
م آیید.
پس از خدا (رب) طلب توبه می کند
فَتَلَقَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

12

پس آدم کلمات را [مانند کلمه استغفار و تو سّل به اهل بیت علیهمالسالم
که مایه توبه و بازگشنننت بود] از سنننوى پروردگارش دریافت کرد و
[پروردگار] توبهاش را پذیرفت؛ زیرا او بسیار توبهپذیر و مهربان است.
 51سوره اعراف آیه 03
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باید دانست که:
عالم ج سمانیت لحظه لحظه نیاز به خداوند و رب العالمین دارد؛ بلکه هر
ضربان قلب تو ،هر نفسی که می کشی ،با قدرت ربّ توست ،و جانت از
او نور کسب می کند ،تو جز رب چه داری؟
ارتباط انبیاء با اسم رب

در قرآن می خوانیم که انبیاء چگونه با «ا سم رب» از خداوند حاجتهای
خود را درخواست میکردند.
حضرت نوح

حضننرت نوح با این نام «رب» پرورگار خود را خواند و از قوم خویش
نالید و آنها را نفرین کرد:
ن َد یَّارًا ﴿ ﴾21إِ نَّکَ إِنْ
ن ا ْل کَا ِفرِی َ
ض ِم َ
ب لَا َت َذ ْر َع َل ا ْل َأ ْر ِ
ح َر ِّ
«وَ قَا َل نُو ٌ
تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا

13

نوح گفت :اى پروردگار من! هیچ یک از کافران را بر روى زمین باق
مگذار« »21که اگر آنان را باق گذارى ،بندگانت را گمراه م کنند و
جز نسل بدکار و ناس اس زاد و ولد نم کنند
و با نفرین او موج طوفان جملگی را در ربود.
و نیز حضرت نوح به وسیله این نام «رب» دعا می کند.
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رَبِّ اغْفِرْ لِی وَلِوَا لِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ
الظَّالِمِینَ إِلَّا تَبَارًا

11

اى پرورد گار من! مرا و پدر و مادرم را و هر کس که با ای مان به
خانه ام درآید و همه مردان و زنان با ایمان را بیامرز ،و سنننتمکاران را
جز هالکت میفزاى.
حضرت لوط

و نیز حضرت لوط با رنجی که از قومش دید بر این درگاه ناله می کند:
«قَالَ رَبِّ انْصُرْنِی عَلَ الْقَوْمِ الْمُفْسِدِینَ

15

(گفت :اى پروردگار من! مرا بر این مردم بدکار و نافرمان یارى ده).
حضرت زکریا

و نیز حضرت زکریا او را به این نام خواند .به این مناجات حضرت زکریا
با رب خود توجه کنید:
هُنَالِکَ دَعَا زَکَرِیَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّةً طَیِّبَةً إِنَّکَ سننَمِیعُ الدُّعَاءِ
﴿﴾92

در آن جا بود که زکریا [با دیدن کرامت و عظمت مریم] پروردگار خود را
خوانده ،گفت :اى پروردگار من! مرا از سوى خود فرزندى نیکو عطا کن،
یقیناً تو شنواى دعای .

 10سوره نوح آیه 01
 17سوره عنکبوت آیه 30

………………………………………………..………......………………………………………………………………………….تجلی اسماء اهلل در قرآن71 /

نَادَتْهُ الْمَلَائِکَةُ وَهُوَ قَائِمٌ یُ صَلِّی فِی الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ یُبَ شِّرُکَ بِیَحْیَ مُ صَدِّقًا
بِکَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَیِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِیًّا مِنَ الصَّالِحِینَ
پس فر شتگان ،او را در حال که در محراب عبادت به نماز ای ستاده بود،
ندا دادند که خدا تو را به یحی بشارت م دهد که تصدیق کننده کلمهاى
از سوى خدا [یعن م سیح] ا ست و سرور و پی شوا ،و [بر ا ساس زهد و
حیا] نگاهدار خود از مُشتهیات نفسان  ،و پیامبرى از شایستگان است.
قَالَ رَبِّ أَنَّ یَکُونُ لِی غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَرُ وَامْرَأَتِی عَاقِرٌ
[زکریا] گفت :پروردگار من! چگونه برایم پسننرى خواهد بود ،در حال
که پیرى به من رسیده و همسرم نازاست؟
[خدا] فرمود :قَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ ﴿﴾31
چنین ا ست [که م گوی  ،ول کار خدا مُقیّد به علل و ا سباب نی ست]
خدا هر چه را بخواهد [با مشیّت مطلقه خود] انجام م دهد.
قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِی آیَةً
[ح ضرت زکریا] گفت :اى پروردگار من! براى من ن شانه اى [جهت اله
بودن این بشارت] قرار ده.
ح
ک َکثِیرًا وَسنن َن ِّب ْ
س َث لَا َث َة َأ یَّا ٍم ِإ لَّا َر ْمزًا وَا ْذ ُک ْر َر َّب َ
ک َأ لَّا ُت َک ِّل َم ال نَّا َ
قَا َل آ َی ُت َ
بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْکَارِ

12
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گفت :ن شانه تو این ا ست که سه روز نتوان با مردم جز با رمز و ا شاره
سخن گوی ،
و پروردگارت را بسیار یاد کن و [او را] شامگاه و بامداد تسبیح گوى.
و دیری ن ایید که چشمش به دیدار «یحیی» روشن شد.
حضرت موسی(ع)

حضننرت موسننی نیز در آن دم که یکه و تنها در مدین غریب مانده بود،
خ سته و گرسنه رب خویش را ندا کرد :وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَ سَ
رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَوَاءَ السَّبِیلِ

19

هنگام که به سوى مدین روى آورد ،گفت :امید ا ست پروردگارم مرا به
راه راست [که انسان را به نتیجه مطلوب م رساند] راهنمای کند.
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ وَجَدَ عَلَیْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ یَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ
امْرَأَتَیْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُکُمَا قَالَتَا لَا نَ سْقِی حَتَّ یُ صْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا
شَیْلٌ کَبِیرٌ

13

چون به آب مدین رسید ،گروه از مردم را بر آن یافت که دامهایشان
را آب م دادند ،و غیر آنان دو زن را دید که [دامهایشان را از رفتن به
سوى آب] بازم دارند؛

 13سوره قصص آیه 00
 11همان 03

………………………………………………..………......………………………………………………………………………….تجلی اسماء اهلل در قرآن71 /

[موسی ] گفت :چه چیزى شما را بر بازداشتن [گوسفندان] وادار م کند؟
[دختران ] گفتند :ما [این دام هایمان را] آب نم دهیم تا [این] شنننبانان
[دام های شان را] برگردانند و پدر ما پیرى کهن سال ا ست [به این علت از
انجام این کار معذور است].
فَ سَقَ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّ إِلَ الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّی لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ
﴾23﴿11

پس [مو س ] دام های شان را [به جهت کمک کردن به آن دو] آب داد ،و
س س به سوى سایه برگ شت و گفت :اى پروردگار من به آنچه از خیر
بر من نازل م کن نیازمندم.
ببین لطف پروردگار و رب را

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْ شِی عَلَ ا سْتِحْیَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ
مَا سَقَیْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَیْهِ الْقَ صَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۚ نَجَوْتَ مِنَ
الْقَوْمِ ال ظَّالِمِینَ ﴿ ﴾21قَا لَتْ إِ حْدَاهُ مَا یَا أَ بَتِ اسنننْ تَأْجِرْهُ ۚ إِنَّ خَیْرَ مَنِ
اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ

11

پس یک از آن دو [زن] در حال که با حالت حیا گام برم داشننت ،نزد
او آمد [و] گفت :پدرم تو را م طلبد تا پاداش اینکه [دام هاى] ما را آب
دادى به تو بدهد .چون نزد او آمد و داسنننتانش را بیان کرد ،گفت :دیگر
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نترس که از آن گروه ستمکار نجات یافت  »21«.یک از آن دو زن گفت:
اى پدر! او را استخدام کن؛ زیرا بهترین کس است نیرومند و قوی.
آری! حضرت موسی هیچ ندارد و به همه چیز نیاز دارد؛ و مهمترین چیز،
«خانه ،ازدواج ،کار ،و مربی» و خدایش هم روزی و هم ح ضرت شعیب
را مربی او قرار داد.
و حضننرت شننعیب او را به خانه خواند و مسننکن و مأوا ،و زن داد و با
معرفت حق آشنایش نمود تا آنجا که به آشیان پیامبری رسانیدش.
حضرت سلیمان

حضننرت سننلیمان نیز با این کلمه «رب» را در دعا خواند و از اسننم رب
استمداد طلبید:
قرآن می فرماید :به راسنننت سنننلیمان را [درباره فرزندش] آزمودیم ،و
[آزمون این بود که] بر تختش جسننندى [ب جان از فرزندش] افکندیم
[فرزندى که سلیمان به زنده بودن او ب سیار امید دا شت] ،آن گاه به درگاه
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
﴿ ﴾91فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّیحَ تَجْرِی بِأَمْرِهِ....

17

گفت :اى پروردگار من! مرا بیامرز و حکومت به من ببخش که بعد از
من سزاوار هیچ کس نباشد؛ یقیناً تو بسیار بخشندهاى .با اجابت دعاى او
 11سوره ص آیات  35و 31
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باد را براى او مسننخّر کردیم که به فرمان او هر جا که م خواسننت آرام
روان م شد .جالب آنکه خداوندش داد آن پاد شاهی ،که بر جن و انس
و طیور فرمان روا بود و کسی دیگر چنین ملکی نیافت.
حضرت ابراهیم(ع)

و اما در باره حضرت ابراهیم(ع) :قرآن می فرماید :سالم بر ابراهیم(ع) باد
که خواسنننت از «رب خویش» آنچه واقعا خواسنننتنی بود(زمانی که به
فرمان الهی همسر و فرزندش را به
«سننرزمینی غیر ذی زرع» در بیایانی فاقد سننکنه و هر گونه امکاناتی رها
می کند).
از «رب خویش» در خواست می کند:
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ
مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۚ قَالَ وَمَنْ کَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِیلًا ثُمَّ أَ ضْطَرُّهُ إِلَ عَذَابِ
النَّارِ ۚ وَبِئْسَ الْمَصِیرُ

12

و [ یاد کن ید] آن گاه که ابراهیم گ فت :اى پرورد گار من ،این [م کان] را
شنننهرى امن قرار ده و اهلش را آ نان که به خدا و روز ق یا مت ای مان
آوردهاند از هر نوع میوه و محصول روزى بخش.
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خدا فرمود[ :دعایت را درباره مؤمنان اجابت کردم ،ول ] هر که کفر ورزد
بهره اندک به او خواهم داد ،س س او را به عذاب آتش م کشانم و آتش
عاقبت بدی است.
و نیز زمانی که کعبه را بنا کردند با «اسنننم رب» چنین دعا می کند و
خواسته های خود را از رب و خدای خویش می خواهد:
ل ِم نَّا ۚ إِ نَّکَ أَ نْتَ
ل َر َّب نَا َت َق َّب ْ
ت َوإِسنن ْن مَاعِی ُ
ن ا ْل َب ْی ِ
ع ِإ ْبرَاهِی ُم ا ْل َقوَا ِع َد ِم َ
َو ِإ ْذ َی ْر َف ُ
ال سَّمِیعُ الْعَلِیمُ ﴿ ﴾527رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُ سْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً مُ سْلِمَةً لَکَ
وَأَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا ۚ إِنَّکَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ

13

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسننُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ
وَیُزَکِّیهِمْ ج إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ
نَفْسَهُ ج وَلَقَدِ اصْطَفَیْنَاهُ فِی الدُّنْیَا ۚ وَإِنَّهُ فِی الْآخِرَۀِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ ﴿ ﴾591إِذْ
قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۚ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ

71

و [یاد کنید] زمان که ابراهیم و اسنننماعیل پایه هاى خانه کعبه را باال
م بردند [و به پیشگاه حق م گفتند]:
اى پروردگار ما! [این عمل را] از ما ب ذیر که تو شنوا و دانای .
اى پروردگار ما! ما را [با همه وجود] تسنننلیم خود قرار ده ،و نیز از
دودمان ما امت که ت سلیم تو با شند پدید آور ،و راه و ر سم عبادتمان
را به ما نشان ده ،و توبه ما را ب ذیر ،که تو بسیار توبهپذیر و مهربان .
 11سوره بقره آیات  701و 701
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اى پروردگار ما! در میان آنان پیامبرى از خودشان برانگیز ،که آیات تو را
بر آ نان بخوا ند ،و آ نان را ک تاب و حک مت ب یاموزد ،و [از آلودگ هاى
ظاهرى و باطن ] پاکشان کند؛ زیرا تو تواناى شکستناپذیر و حکیم .
خالصننننه دعننای حضنننرت میفرمنناینند« :پروردگننار مننا برانگیز در
ای شان(فرزندانم) ر سولی تا بخواند برای شان آیات تو را ،و بیاموزد ای شان
را کتاب و حکمت به راستی که تویی غالب درستکار».
می بینی که آنچه در دعا خواست بعد از چندین هزار سال مستجاب شد
و ربش از ذریه او ،مبعوث کرد آنچه او در این آیه از خدا خواسته بود.
آن جا که می فرماید :هُوَ ا لَّذِی بَ عَثَ فِی ا لْأُمِّیِّینَ رَسنننُو لًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ
ل َلفِی ضنن َن لَا ٍل
ن َق ْب ُ
ح ْک َم َة َو ِإ ْن کَانُوا ِم ْ
ب وَا ْل ِ
آ یَا ِت ِه َو ُی َزکِّی ِه ْم َو ُی َع ِّل ُم ُه ُم ا ْل ِک تَا َ
مُبِینٍ ﴿ ﴾2وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ ج وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

75

او ست که در میان مردم ب سواد ،پیامبرى از خود شان برانگیخت تا آیات
او را بر آنان بخواند و آنان را [از آلودگ هاى فکرى و روح ] پاکشنننان
کند ،و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد ،آنان قطعاً پیش از این در گمراه
آشننن کارى بود ند »2«.و [نیز پ یامبر را] بر مردم دیگر [از عرب و غیر
عرب] که هنوز به آنان ن یوستهاند [برانگیخت] .و او تواناى شکستناپذیر
و حکیم ا ست »9«.این [برانگیختن به پیامبرى و م سؤولیت عظیم تعلیم و

 17سوره جمعه آیات  0و 3
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تربیت ]،ف ضل خدا ست که آن را به هر کس بخواهد عطا م کند ،و خدا
صاحب فضل بزرگ است.
آری! می بینی شجره دعایی بعد از هزاران سال شکوفا می شود و ثمر
می د هد؛ این ها نمو نه هایی بود .و قرآن را که ورق بزنی می بینی،
پیامبران هر چه خوا سته اند از این «ا سم رب» خوا سته اند .و این را بدان
که این «رب ،رب غنی کریم» ا ست .لذا زبان حال ارباب معرفت و اولیاء
اهلل این است که
دل در غم عشق مبتال خواهم کرد
جان را سن ر تیر بال خواهنم کرد
عمری که نه در غم تو بگذاشته ام
امروز به خون دل قضا خواهم کرد
ربوبیت ،همه عالم را فرا گرفته است

همانا ربوبیت آن چنان گسترده است که بر سراسر هستی سایه آن را می
بینی ،چنان گسترده است که شیطان هم به آن توسل می کند و می گوید:
قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلَ یَوْمِ یُبْعَثُونَ ﴿﴾73
گفت :اى پروردگار من! مرا تا روزى که مردم برانگیخته م شوند ،مهلت
ده .جالب این است که او هم از این در محروم نمی ماند.
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قَالَ فَإِنَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ ﴿ ﴾21إِلَ یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿ ﴾25قَالَ فَبِعِزَّتِکَ
لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ ﴿ ﴾22إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِینَ

72

[ خدا] گ فت :تو از مه لت یافت گان  »21«،تا ز مان معیّن و معلوم»25«.
گفت :به عزتت سنننوگند همه آنان را گمراه م کنم »22«،مگر بندگان
خالص شدهات را.
رب العالمین :دلیل تاکید ما بر «رب العالمین» و مفهوم وسنننیع عالم این
ا ست که ،بعد از جمله الحمدهلل (همه حمد و ستایش را مخ صوص خدا
می شمریم) «رب العالمین» را به منزله دلیلی بر آن ذکر کنیم ،می گوییم:
همه سننتایش ها مخصننوص او اسننت ،چرا که «هر کمال و نعمت و هر
موهبتی که در جهان وجود دارد ،مالک و صننناحب و پروردگارش او می
باشد».
خط سرخ بر همه رب النوع ها

مطالعه تاریل ادیان و مذاهب نشنننان می دهد که منحرفان تز خط توحید
را ستین ،همواره «رب النوع هایی» برای جهان قائل بودند ،سرچ شمه این
تفکر غلط این بوده که گمان می کردند هر یک از انواع موجودات نیاز به
رب النوع مسنننتقلی دارد که آن نوع را تربیت و رهبری کند ،گویا خدا را
کافی برای تربیت این انواع نمی دانستند!

 10سوره ص آیات  11تا 13
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از جمله ،یونانیان دوازده خدای بزرگ(رب النوع) را پرسننتش میکردند.
در کلده پایتخت کشننور آشننور ،رب النوع آب ،خورشننید ،ماه ،و...و یک
رب النوع هم ما فوق اینها می شننمردند .حتی خدای رب النوع میوه ها،
جنگل و...در بعضی جاها این خدایان فوق العاده زیاد بود؛ تا جایی که در
خانه دارای خدای مخصوص بودند.
به گفته یکی از مورخان ،جای تعجب نیسننت که رومیها « 91هزار» خدا
دا شته با شند ،آنچنان که یکی از بزرگان آنها به شوخی گفته بود تعداد
خدایان ما به حدی اسنننت که در معابر و محافل فراوانتر از افراد ملت
هستند.
کوتاه سخن اینکه :بشر در گذشته با انواع خرافات دست به گریبان بوده
اسننت همانطور که االن هم خرافات بسننیاری از آن عصننر به جا مانده،
اینها همه از جهل در معرفت اهلل نشأت می گیرد .الحمدهلل

جلسه ششم
الحمد هلل رب العالمین
خداوند پروردگار و «رب» همه آفریده هاست.
قُلْ أَغَیْرَ اللَّهِ أَبْغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ

79

بگو :آ یا جز خدا پرورد گارى بجویم در حال

که او پرورد گار هر

چیزى است؟!
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا

73

ح ضرت مو سی در جواب فرعون که از رب العالمین سؤال میکند؛
میگوید:
آنچه در آ سمانها و زمین و میان آنها ست ،پروردگار شان او ست .و در
حدیثی امام علی(ع) می فرماید :او پروردگار جاندار و بی جان اسننت«.له
الخلق و االمر تبارک اهلل رب العالمین» هم آفرینش از اوسننت و هم اداره
آن ،و او پرورشدهنده همه است.
 13سوره انعام آیه 711
 11سوره شعراء آیه 01
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از آیات قرآن فهمیده می شود که تمام هستی یک «رب» و یک پروردگار
دارد که اوسننت .و این اعتقاد رایج در دوران جاهلیت و میان بعضننی از
ملت ها که برای هر نوع از پدیده ها خدایی اسنننت و آن را مدبّر و رب
النوع می پنداشتند ،باطل است.
در عصر نزول قرآن نیز بتهای متعدد مورد پرستش و ستایش قرار داشته
اند ،که شنناید همه یا قسننمتی از آنها جانشننین ربالنوعهای پیشننین
بودهاند.از همه گذ شته ،گاهی «ب شر» را نیز عمال رب خود قرار می دادند،
چنانکه قرآن میفرماید:
اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
لِیَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ

71

آنان دانشننمندان و راهبانشننان و مسننیح پسننر مریم را به جاى خدا به
خدای گرفتند؛ در حال که مأمور نبودند مگر این که معبود یگانه را
که هیچ معبودى جز او نیسننت ب رسننتند؛ منزّه و پاک اسننت از آنچه
شریک او قرار م دهند
پیامبران الهی به مبارزه شدید با آن برخاستند ،تا آنجا که می بینیم بعد از
«ب سم اهلل» نخ ستین آیهای که در قرآن نازل شده ،در همین رابطه ا ست:
«الحمدهلل رب العالمین»؛ همه ستایش ها مخ صوص خداوندی ا ست که
رب جهانیان ا ست .به این ترتیب ،قرآن خط سرخی بر تمام رب النوعها
می کشد و گلهای توحید و یگانگی و همبستگی و اتحاد را جای آن می
 15سوره توبه آیه 37
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ن شاند .و م سلمانان موظفند در نمازها شبانه روز حداقل ده بار این جمله
را بخوانند ،به سننایه خداوند یگانهای که مالک و رب و سننرپرسننت و
پرورشدهنده همه موجودات است پناه ببرند ،تا هرگز توحید را فراموش
نکنند و در بیراهه های شرک سرگردان نشوند.
توجه به ربوبیت الهی؛ راهی برای خداشناسی

کلمه «رب» همانگونه که گفته شد در ا صل به معنای «مالک و صاحب»
اسننت ،ولی نه هر صنناحبی ،بلکه صنناحبی که عهدهدار تربیت و پرورش
میباشد ،به همین سبب در فارسی به عنوان پروردگار ترجمه میشود.
دقت در سیر تکاملی موجودات زنده ،و تحول و دگرگونیهای موجودات
بی جان ،و فراهم آمدن زمینه موجودات ،و ریزه کاری هایی که در هر
یک از این قسمتها نهفته شده است ،یکی از بهترین راههای خداشناسی
به شمار میآید.
و هماهنگیهایی که در میان اعضای بدن ماست که اغلب بدون آگاهی ما
بر قرار می باشننند ،یکی از نمونه های زنده آن اسنننت .مثال هنگامی که
حادثه مهمی در زندگی ما رخ می دهد ،و باید با تمام توان در برابر آن به
پاخیزیم ،در یک لحظه کوتاه ،فرمان ه ماهنگ به ه مه ار گان های بدن
به صورت ناآگاه صادر میشود ،بالفاصله ،ضربان قلب باال می رود ،تنفس
شدید می شود ،تمام نیروهای بدن بسیج می شوند ،مواد غذایی و اکسیژن
هوا از طریق خون به طور فراوان به تمام سلولها می رسد ،اعصاب آماده
کار و ع ضالت آماده حرکت بیشتر می شوند ،نیروی تحمل ان سان باال
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می رود ،احساس درد کمتر می شود ،خواب از چشم می پرد ،خستگی از
اعضاء فرار می کند و احساس گرسنگی به کلی فراموش می شود.
چه کسی این هماهنگی عجیب را در میان تمام ذرات وجود انسان ،ایجاد
می کند؟ آیا این پرورش جز از ناحیه خداوند عالم و قادر ممکن است؟
آیات قرآن پر اسنننت از نمونه های این پرورش الهی ،و هر کدام دلیل
روشنننی برای شننناخت خدا هسننتند .پس با تمام وجود و با اخالص می
گوییم «الحمد هلل رب العالمین»؛ همه ستایش ها برای اوست.
معنای حمد

مفهوم حمد ،ترکیبی از مفهوم «مدح و شکر» است .انسان در برابر جمال
و کمال و زیبایی ،زبان به سننتایش و در برابر نعمت و خدمت و احسننان
دیگران ،زبان به تشکر می گشاید.
خداوند متعال به سبب کمال و جمالش ،شای سته ستایش و به وا سطه
احسان ها و نعمت هایش ،الیق شکرگزاری است.
«الحمد هلل» بهترین تشننکر از خداوند اسننت .هر کس در هر کجا ،با هر
زبانی ،هرگونه ستای شی از هر کمال و زیبایی دارد ،در حقیقت سرچ شمه
آن را ستایش می کند.
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البته حمد خداوند منافاتی با س اسگزاری از مخلوق ندارد ،به شرط آنکه
به امر خدا و در خط و م سیر او با شد .خداوند م سیر ر شد و تربیت همه
را تعیین نموده است:
قَالَ فَمَنْ رَبُّکُمَا یَا مُوسَ ﴿ ﴾33قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
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فرعون گفت :اى موس ! پروردگار شما دو نفر کیست؟ « »33گفت:
پروردگار ما ک س ا ست که به موجودات را نعمت وجود بخ شیده،
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.
و نیز بدن انسنننان را چنان آفریده که هرگاه کمبود خون پیدا کرد ،خون
سازی نماید .چنین خداوندی ،شایسته حمد و س اسگزاری است.
بدان که جانت با اسماء آشناست

* حال که معنای اسماء را دانستی بدان که:
جانت با ا سماء آ شنایی تام دارد ،در فطرت سالم تمام موجودات صفات
دوست داشتنی است .تو از هر در که باز آیی به این خوبی و زیبایی
دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی

 11سوره طه آیه  11و 50
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در حقیقت در طول عمر ،جانت با این صنننفات آشننننایی دارد و به آن
مشغول هستی.
ا صل توحید در مقام ظاهر این ا ست که« :افعال را به حق رجوع دهی».و
اصل باطن توحید که صفات و ذات را یکی دانی؛ «همه این آثار و خیرات
از یک خدا هستند».
چون چنین شد پس هر حمد و ستایش تو ،به خدا باز میگردد.
رب العالمین

عالمین در پاره ای از موارد معنی وسننیعتری دارد و انسننان و موجودات
دیگر جهان را در بر می گیرد .مانند آیات زیر:
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
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نهایتاً همه سنتایشها مخصنوص خداسنت که پروردگار آسنمان ها و
پروردگار زمین و پروردگار جهانیان اسننت؛« »91و کبریای و عظمت
در آسمانها و زمین ویژه اوست
و در آیه دیگر می فرماید:
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِینَ ﴿ ﴾29قَالَ رَبُّ السننَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَیْنَهُمَا إِنْ کُنْتُمْ مُوقِنِینَ ﴿ ﴾23قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ

 11سوره جاثیه آیه 31
 11سوره شعراء آیات  03تا 05
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فرعون گ فت :پرورد گار ج هان یان چیسنننت؟« »29گ فت :اگر باور
م کنید همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آنهاست»23«.
[فرعون از روى م سخره] به افراد پیرامونش گفت :آیا نم شنوید [که
چه م گوید؟!] «»21
[موسننن ] گ فت[ :او] پرورد گار شننن ما وپرورد گار پدران پیشنننین
شنننماسنننت[ »21«.فرعون] گفت :این پیامبرتان که به سنننوى شنننما
فر ستادهاند ،حتماً مجنون ا ست!«[ »27مو س ] گفت :پروردگار م شرق
و مغرب و آنچه میان آنهاست ،اگر م اندیشید»22«.
هدف از بعثت انبیاء ،معرفت اهلل است

تمام پیامبرانی که از جانب خداوند مبعوث ،و کتب آسمانی که نازل شده
اند برای این بوده که مردم را به سنننوی خداوند هدایت کنند ،یعنی همه
آمده اند که خبر بدهند از «خداوند متعال و رب العالمین ».منتهی هر دینی
کاملتر از دین پیشننین بوده ،اما آن طوری که قرآن خدا را معرفی کرده و
درباره ا سماء و صفات خداوند بیاناتی دارد ،هیچ پیامبری اینگونه عمیق
خداوند را معرفی نکرده است؛ چون عقول مردم آن طور نبود که خداوند
را با آن صفات بشناسند
هنگامی که پیامبران به آنها میگفتند بتها را ن رسننتید و به خدای یگانه
ایمان بیاورید ،تعجب میکردند ،می گفتند چطور میشنننود چیزی را که
دیده نمی شنننود ب رسنننتیم؟ همه مردم به خدا ایمان دارند ،اما آن خدا
کیست؟ برای آنها قابل فهم نبوده.
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وقتی که فرعون میگوید «انا ربکم االعلی» ت صور میکرده اند که فرعون،
رب اسننت؛ چون معنی رب و صننفات رب را نمی دانسننتند .تا جایی که
[فرعون] گ فت :اگر معبودى جز من بگیرى ،قط عاً تو را از ز ندان یان [ که
زیر سختترین شکنجهاند] قرار خواهم داد.
از عبادت فرعون تا گوساله پرستی

و در سوره اعراف در داستان حضرت موسی می بینیم بنی اسرائیل با آن
همه معجزاتی که دیدند ،باز رب خود را نشناختند .روزی پیروی فرعون،
و روزی دیگر هم بعد از آن همه معجزات از خدای خود ،گوساله پرست
شدند!
وَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِ سْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَ قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلَ أَ صْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا یَا
مُوسَ اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا کَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ
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و بن ا سرائیل را از دریا [ی که فرعونیان را در آن غرق کردیم] عبور
دادیم؛ پس به گروه گذر کردند که همواره بر پرستش بتهاى خود
مالزمت دا شتند ،گفتند :اى مو س ! همان گونه که براى آنان معبودان
اسنننت ،تو هم براى ما معبودى قرار بده!! موسن ن گفت :قطعاً شنننما
گروه هستید که نادان م ورزید.
بههرحال کاملترین معرفت و معرفی خداوند در قرآن است .لذا با علم و
اخالص باید گفت «الحمد هلل رب العالمین».

 11سوره اعراف آیه 731
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الحمد هلل :چون مرجع حمد صفات کمال است« ،و هلل اسماء الحسنی» از
این جهت در
«الحمد هلل رب العالمین» حمد را به خود اختصاص داد:
بنینناینی هنر دینده بینننا او بنین
زیبناینی هنر چهنره زیبنا هنمنه او دان
هر چیز که دانی جز از او ،دان که همه اوست
یا هیچ مدان در دو جهان ،یا همه او دان
مراحل حمد
حمد مراحلی دارد

اولین کار که حمد را پر بار کند« ،معرفت» فوق ا ست که بدانی محمودی
جز حق تعالی در عالم نی ست .و هر صاحب صفتی ،صفت و کمالش نه
تنها از ربوبیت حق تعالی ا ست بلکه آن صفت خود او ست« .پس مرجع
حمد در هر حمد ،ذات باری تعالی است».
مرحله دوم :آن که ذکر این حمد بر زبان جاری کنی و مادام او را تسننبیح
نمایی.
مرحله سوم :آن است که در اندیشه حمد باشی ،زبان باز ماند از آن جهت
که دل مشغول است.

 / 01جلسه ششم :الحمد اهلل رب العالمین
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مرحله دیگر :این که به این «صنننفات محمود» خود را متخلق نماید و با
«رب خود» همرنگی کند ،که آن صبغة اهلل است:
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

21

[به یهود و نصننارى بگویید ]:رنگ خدا را [که اسننالم اسننت ،انتخاب
کنید] و چه کس رنگش نیکوتر از رنگ خداست؟ و ما فقط پرستش
کنندگان اوییم.
در این جاست که دانی« :هیچ از خود نداری و هر چه داری از اوست».
و روشنن شنود بر تو که «حمد او حامد او محمود اوسنت» و این اسننت
مقامی عظیم که خداوند ما را به آن راهنمایی می کند.
ای گنشنناده در خننزانه جننود
ینافته کائنات از تنو وجنود
چننند از عنشنقنت آتننش افروزی
تا کی از جان ما بر آری دود
می کنی جلوه های حسنن و جنمال
در لنباس وجود هر موجود
که جهان صورت است و معنی دوست
نیست فنی الندار غنیره دیّار

 10سوره بقره آیه 731
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چون دان ستی هر نعمت که داری پرورنده آن نعمت« ،رب» ا ست ،تو نیز
قبل از این نطفه بودی و تا به حال هر منزلی که عوض کرده ،به دسنننت
این رب بوده است.
چگونه ا ست که مردم در پی شگاه چنین ربی ت سلیم نمی شوند و از راه
حق و حقیقت منحرف می شوند ،آری چون رب خود را نمی شناسند!! و
غافل اند که هر روز در معرض امتحان پروردگار خود قرار دارند.
معرفت این اسننت که تو از جان و دل بدانی «الحمد هلل رب العالمین» هر
موجودی هر چه دارد از رب خود دارد و طبعا حمد از صفات او ست و
به ربش برمیگردد.
نکته ها
 - 5همه ه ستی زیبا ست و تدبیر همه ه ستی نیکو ست؛ زیرا حمد برای
زیبایی و نیکویی است« .الحمد هلل»
 2ن دلیل ستایش ما ،پروردگاری اوست« .الحمدهلل رب العالمین»
 - 9رابطه خداوند با مخلوقات ،رابطهای دائمی و تنگاتنگ ا ست« .الحمد
هلل رب العالمین»
 3ن همه هستی ،تحت تربیت خداوند یکتاست« .الحمد هلل رب العالمین»
 - 1امکان ر شد و تربیت ،در همه موجودات وجود دارد« .الحمد هلل رب
العالمین»
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خداوند هم انسان ها را بهوسیله انبیاء تربیت می کند(،تربیت تشریعی) و
هم جمادات و نباتات و حیوانات را رشننند و پرورش می دهد(.تربیت
تکوینی) «رب العالمین»
 1ن مؤمنان در آغاز کتاب(قرآن) با نیایش به درگاه خداوند متعال« ،الحمد
هلل رب العالمین» می گویند و در پایان کار در به شت نیز ،همان شعار را
سر می دهند که:
وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

25

پروردگار شان آنان را به سبب ایمان شان به به شت هاى پر نعمت که
نهرها از زیر [قصرهاىِ] آنها جارى است ،راهنمای م کند.
[آغازِ] نیایش شنننان در آنجا [این اسنننت که] :خدایا! از هر عیب و
نقصننن منزّه  ،و در آنجا درود خدا به آنان ،عطا کردن امنیت کامل
است،
و پایانبخشِ نیایش شان این ا ست که همه ستایشها ویژه خدا ،مالک و
مرب جهانیان است.
امیدوارم خداوند به ما معرفتی عنایت کند که او را بشنناسنیم و به اخالق
حسنی او تخلق یابیم و در بهشت وارد شویم که آخرین دعوانا الحمد هلل
رب العالمین باشد.

 17سوره یونس آیه 70

جلسه هفتم
اسماء اهلل در قرآن

ا سماء اهلل ف ضائل زیادی دارند وهر کس ا سماء اهلل را ب شمارد ،جایگاه او
بهشت است .در قرآن صد و پنجاه اسم خداوند بیان شده اما در روایات
مختلف است .در بعضی از روایات  33اسم ،و در بعضی دیگر  911اسم
و تا هزار اسم و چهار هزار اسم نیز برای خدا بیان شده است .از مجموع
روایات برمی آید که خداوند ،نامتناهی است و تجلیات و ظهورات اسماء
وصفات و افعال او هم نامحدود هستند.
مقصود ما این است که در هنگام خواندن قرآن ،به اسماء اهلل توجه داشته
باشیم .باید بدانیم که
معرفت به اسماء اهلل از مهمترین وغامضترین علوم است ودرک آن آسان
نیست؛ اما برای شناخت خداوند و معبود حقیقی ضرورت دارد.
و چون ما نمی توانیم به ذات خداو ند معر فت پ یدا کنیم ،آن چه مورد
معرفت ما قراردارد ،ا سماء و صفات الهی ا ست؛ یعنی به و سیله ا سماء
میتوانیم خدا را ب شنا سیم .بههرحال ا سماء ظهور و تجلی ذات خداوند
ه ستند ،و چون تجلی ذات خداوند المتناهی ا ست ،ا سماء و صفات نیز
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نامتناهی هسننتند؛ چنانکه افعال خداوند نیز المتناهیاند .بنابراین تجلی و
ظهور اسماء و صفات ذات خداوند نامحدود است.
نکاتی درباره اسماءاهلل

نقش ا سماء برج ستهتر از آن ا ست که ت صور شود؛ زیرا شناخت خدا،
عبادت ،سننیر و سننلوک ،محبت به حق تعالی ،توحید و ...همه مربوط به
اسماءاهلل است ،نه ذات.
سرّ دیگر

ا سماءاهلل خواص و اثاری دارند که اگر ک سی با آن ها آ شنا شود و از آن
ها بهره بگیرد ،به طور قطع راه کمال را بر خود هموار کرده است.
پس موضننوع این درسها تأملی در قرآن برای شننناخت خدا و توحید و
ا سماء اهلل الح سنی ،و شناخت موحد حقیقی ا ست که مو ضوع مهم قرآن
هم رسیدن به همین معارف برای رسیدن به تکامل و لقاء اهلل است.
وقتی در قرآن می خوانیم «هو االول و االخر»(خداوند هم اول است و هم
آخر) « ،اول ه مان م بدأ و آخر ه مان م عاد و قرآن راهن مای معر فت اهلل
است» برای این است که انسان سیر الی اهلل کند و در سایه ارتباط با خدا،
متخلق به اخالق الهی شود و به سعادت هردو جهان دست یابد.
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معرفت اسماء اهلل

هرکس ا سماء اهلل را ب شمارد ،به شت ن صیب او می شود .باید دان ست که
اسننماء اهلل فقط این الفاظ ظاهری نیسننتند .مثال اگر ما لفظ اسننم هادی را
تکرار کنیم آیا هدایت نصیب ما میشود؟
بلکه باید برای شناخت خدایی که «له االسماء الحسنی» و هم رحمن و
هم رحیم اسننت ،کوشننید و این معرفت اسننت که باعث سننعادت دنیا و
آخرت می شود.
الرحمن الرحیم

خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است ،و رحمت عام و خاصش همه
را رسیده.
معنی «رحمن و رحیم» در بسم اهلل بیان شد .و نیازی به تکرار نیست.
خداوند دو نوع رحمت دارد :یکی رحمت مطلقه که مقابل ندارد ،و دیگر
رحمت خا صه که مقابل غ ضب ا ست .رحمت مطلقه که فراگیر ا ست ،و
شامل مؤمن و کافر می شود ،ولی رحمت خاصه مخصوص متقین است
که می فرماید« :فسأکتُبُها للذین یتقون»

22

آری! آن م عارف ،آن علوم اله یه ،آن توفیق ان جام کار خیر در دن یا ،بهره
مندی از بهشت در آخرت ،همه جزو مصادیق رحمت رحیمیه است.
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توجه به یک نکته مهم

این دو صفت که از مهمترین اوصاف الهی هستند ،در نمازهای روزانه ما
حداقل « 91بار» تکرار می شوند(دوبار در سوره حمد و یکبار در سوره
های بعد از آن) و به این ترتیب « 11مرتبه» خدا را به صفت رحمتش می
ستاییم؛ 91مرتبه با اسم رحمن و  91مرتبه با اسم رحیم.
سرّی لطیف در الرحمن الرحیم

*تکرار کلمه «الرحمن الرحیم» پس از رب العالمین ،لطف خاصننی دارد:
که ربوبیت حق از جهت قهر و غلبه و فشار بر موجودات نیست ،بلکه از
جهت دو رحمت «خاص و عام» اسنننت که موجودات در پرتوی این دو
نوع رحمت پرورش می یابند و هر مربی و معلم و حاکمی آنگاه تربیتش
به ثمر می رسد که با مهر و محبت باشد.
پس این کلمه در حقیقت تکرار نیسننت .در «بسننم اهلل» که آغاز اسننت،
رحمان و رحیم وصف بالواسطه ذات می باشد .و در سوره حمد ،وصف
باواسطه ربوبیت است که مقیدتر و محدودتر می شود.
رحمت در ان سان ،عاطفه و اح ساس لطیفی ا ست که من شأ حس کمک و
خیر اندیشی و خیرخواهی گردد و از انجام تقاضای این عاطفه بدون نظر
به پاداش لذت برد ،و درباره خداوند از جهت آثار و ظهور رحمت است،
نه ثأثیر و انفعال .این عاطفه خیر یا خوی انسنننانی مانند اسنننتعدادها و
فضائل در ضمیر انسان نهفته است.
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توجه به مبدأ رحمت و آثار آن و تکرار این کلمه ،این عاطفه را بیدار می
سازد و به کار می اندازد تا اینکه قلبش سرچشمه رحمت شود و از زبان
و عملش به سوی دیگران جاری گردد.
اثر تکرار و تذکر همه صننفات و نامهای خداوند همین اسننت که معنا و
حقیقت آن در انسان مستعد ظهور می نماید.
برداشت اخالقی

رحمت از جلوه های اسماء جمالیه حق بهشمار می آید که خدای سبحان
با بسط و اعطای آن ،باعث حفظ نظام و بقای نسل گردید .اگر رحمت و
رأ فت و عطو فت نبود ،هیچ حیوان و انسنننانی رنج بی پا یان ح یات ،و
زحمات طاقت فرسای تربیت فرزندان را تحمل نمیکرد و در نتیجه ،نظام
فردی و اجتماعی دچار اخالل و اضمحالل می شد.
حتی می توان گفت ،در اثر همین رحمت و رأفت بوده که انبیای عظام و
علمای اعالم برای خارج کردن بشنننر از چاه عمیق نفسنننانیت و ظلمات
حیوانیت به سنننوی نور و جلوات حق و انسنننانیت ،آن همه مشنننقات و
مصائب کمرشکن این رسالت الهی را به جان میخریدند.
قرآن کریم از رسننول اکرم(ص) با چنین خصننوصننیتی یاد می کند که او
«رحمة للعالمین»( 29رحمت برای عالمیان) است؛ تا جایی که رنج بردنتان
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برای او گران است و به شما عالقه وافر دارد و با مؤمنان ،مهربان و رحیم
است.
و در جای دیگر می فرماید:
لعلک باخِعٌ نفسک اال یکونوا مؤمنین

23

شاید خویشتن را تلف کنی که چرا آنها مؤمن نمی شوند.
انسانی که موفق به کسب اخالق فاضله و تخلق به فضائل نفسانیه شده،
همواره سنننعی می کند در زندگی خود با همه افراد بشنننر با رحمت و
محبت برخورد کند.

21

چرا صفات دیگر در بسم اهلل نیامده؟

سؤال :چرا صفات دیگر در بسم اهلل نیامده؟ یعنی چرا در بسم اهلل ،پس از
نام مخصننوص «اهلل» تنها روی صننفت «رحمانیت و رحمیت» او تکیه می
شود ،و سخنی از صفات دیگر در این مو ضع ح ساس به میان نمی آید؟
یعنی چرا استمداد از خدا با این دو اسم است؟
نکته این ا ست که :در آغاز هر کار الزم ا ست از صفتی ا ستمداد کنیم که
آثارش در سننراسننر جهان پرتو افکن اسننت ،آن صننفت ،همان رحمت
خدا ست که همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در لحظات بحران
نجات بخشیده است.
 11سوره توبه آیه 701
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«رحمت خداوند بهقدری گسترده است که همه هستی را فرا گرفته».
بهتر اسننت این حقیقت را از زبان قرآن بشنننویم؛ آنجا که می فرماید« :و
رحمتی وسعت کل شیئ»(رحمت من همه چیز را فراگرفته است) 21و در
جای دیگر از زبان حامالن عرش خدا میخوانیم« :ربنا و سعت کل شیئ
رحمة»(خدایا رحمت خود را بر همه چیز گستردهای).
پیامبران و استمداد از رحمت خدا

از سوی دیگر میبینیم پیامبران برای نجات خود از م شکالت و حوادث
سننخت و طاقت فرسننا در برابر دشننمنان« ،دسننت به دامن رحمت خدا»
میزدند.
حضرت موسی(ع) برای نجات از فرعونیان میگوید:
نَجِّنَا بِرَحْمَتِکَ مِنَ الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ

27

خدایا ما را به رحمت خود رهایی بخش.
و در مورد حضرت هود و پیروانش چنین می خوانیم:
أَنْجَیْنَاهُ وَالَّذِینَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا
هود و پیروانش را به وسیله رحمت خویش از دشمنان نجات دادیم.
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بنابراین؛ در آغاز کارها هنگامیکه میخواهیم با نام خداوند شننروع کنیم،
باید به دامن «رحمت واسنننعه» او دسنننت بزنیم ،هم رحمت عام و هم
رحمت خاصننش .آیا برای پیشننرفت در کارها و پیروزی بر مشننکالت،
صننفتی مناسننبتر از این صننفات می باشنند؟! جالب اینکه نیرویی که
همچون نیروی جاذبه ،جنبه عمومی دارد و دل ها را به هم پیوند می دهد
همین « صفت رحمت» ا ست ،برای پیوند خلق با خالق نیز از این صفت
رحمت باید استفاده کرد.
مؤمنان راسننتین با گفتن «بسننم اهلل الرحمن الرحیم» در آغاز کارها دل از
همه جا میکنند و تنها به خدا دل می بندند ،و از او اسننتمداد و یاری می
طلبند؛ خداوندی که رحمتش فراگیر اسنننت ،و هیچ موجودی از آن ،بی
نصیب نیست.
این درس را نیز میتوان به خوبی از ب سم اهلل الرحمن الرحیم آموخت که
ا ساس کار خداوند بر رحمت ا ست و مجازات ،جنبه ا ستثنائی دارد که تا
عوامل قاطعی برای آن پیدا نشنننود تحقق نخواهد یافت ،چنانکه در دعا
هم می خوانیم« :یا من سننبقت رحمته غضننبه»؛ ای خدایی که رحمتت بر
غضبت پیشی گرفته است.
انسانها نیز باید در برنامه زندگی چنین باشند؛ اساس کار را بر رحمت و
محبت قرار دهند ،و توسل به خشونت را تنها برای مواقع ضرورت درنظر
بگیرند.
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قرآن  553سننوره دارد 559 .سننوره با رحمت آغاز می شننود و فقط یک
سوره(توبه) که با اعالن جنگ و خ شونت آغاز می شود ،بدون ب سم اهلل
است .در سوره نمل هم دو بار بسماهلل آمده است.
تناسب در خواست با صفات

درخواست ما از خداوند باید به وسیله اسماء الهی باشد؛ البته درخواست
باید با صفات تناسب داشته باشد .این را با تدبر در آیات قرآن می فهمیم.
ا صوال هنگامی که حاجتی از خدا می طلبیم ،باید او را با صفاتی که با آن
حاجت پیوند دارد وصف کنیم.
مثالً عی سی م سیح(ع) هنگام درخوا ست مائده آ سمانی(غذای آ سمانی)
چنین می گوید:
قَالَ عِیسنَ ابْنُ مَرْیَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَیْنَا مَائِدَۀً مِنَ السنَّمَاءِ تَکُونُ لَنَا عِیدًا
لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآیَةً مِنْکَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ

22

عی س بن مریم گفت :خدایا! اى پروردگار ما! براى ما از آ سمان سفرهاى
پر از غذا نازل کن تا [روز] عیدى باشنند براى اهل زمان ما و نسننل آینده
ما ،و نشنننانه اى از سنننوى تو؛ و ما را روزى بخش که تو بهترین روزى
دهندگان .
حضننرت نوح ،پیامبر بزرگ خدا ،نیز این درس را به ما می آموزد ،آن جا
که برای پیاده شدن از کشتی در یک جایگاه مناسب ،چنین دعا می کند:
 11سوره مائده آیه 771
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وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبَارَکًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ

23

و بگو :اى پروردگار من! مرا در جایگاه پرخیر و برکت فرود آور ،که
تو بهترین مهماننوازى.
حضرت زکریا به هنگام در خواست فرزندی از خدا که جانشین و وارث
او باشد ،خدا را با صفت خیر الوارثین توصیف می کند و می گوید:
وَزَکَرِیَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْدًا وَأَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ ﴿ ﴾23فَاسْتَجَبْنَا
لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیَ وَأَصننْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ کَانُوا یُسننَارِعُونَ فِی الْخَیْرَاتِ
وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَکَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ

31

و زکریا را [یاد کن] زمان که پروردگارش را ندا داد :اى پروردگارم! مرا
تنها [و ب فرزند] مگذار؛ و تو بهترین وارثان  »23«.پس [خواسننته] او را
اجابت کردیم و یحی را به او بخ شیدیم و نازای هم سرش را براى وى
ا صالح نمودیم ،آنان همواره در کارهاى خیر م شتافتند ،و ما را از روى
امید و بیم م خواندند ،و پیوسته در برابر ما فروتن بودند.
امیدوارم خداوند به ما معرفتی عنایت کند که او را بشنناسنیم و به اخالق
حسنی او متخلق شویم.

 11سوره مؤمنون آیه 01
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جلسه هشتم
مالک یوم الدین
خدایی که مالک روز جزاست
در این جا به یک اصننل مهم اسننالم یعنی قیامت توجه می کند ،و بدین
ترتیب معرفت در «محور مبدأ و معاد» که «اسننناس» هرگونه اصنننالح
اخالقی و اجتماعی است در وجود انسان ،تکمیل میگردد.
جالب اینکه در این جا تعبیر به مالکیت خداوند شده ،که نهایت سیطره
و نفوذ او را بر همه چیز و همه کس در آن روز م شخص می کند ،روزی
که همه انسانها در آن دادگاه بزرگ برای حساب حاضر می شوند ،و در
برابر مالک حقیقی خود قرار می گیرند ،و تمام گفته ها و کارها و حتی
اندی شه های خویش را حا ضر می بیند ،هیچ چیز به اندازه سر سوزنی نا
بود ن شده و به دست فراموشی نیفتاده است ،و اکنون این انسان است که
باید بار همه مسن نؤولیتهای اعمال خود را بر دوش کشننند ،و حتی اگر
بنیانگذار سنّت و برنامهای باشد باز باید سهم خود را از مسؤولیت ب ذیرد.
«یوم الدین» در قرآن به معنای قیامت آمده اسنننت .در سنننوره انفطار با
صراحت به این معنا اشاره شده آنجا که می فرماید:

 / 016جلسه هشتم :مالک یوم الدین ...
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إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِی نَعِیمٍ ﴿ ﴾59وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَحِیمٍ ﴿ ﴾53یَصن نْلَوْنَهَا یَوْمَ
الدِّینِ ﴿ ﴾51وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِینَ ﴿ ﴾51وَمَا أَدْرَاکَ مَا یَوْمُ الدِّینِ ﴿﴾57
ثُمَّ مَا أَدْرَاکَ مَا یَوْمُ الدِّینِ ﴿ ﴾52یَوْمَ لَا تَمْ لِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شنننَیْ ئًا وَا لْأَمْرُ
یَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

35

به یقین «ابرار» و نی کان در نع مت فراوان قرار دار ند« »59و مسنننل ماً
گناهکاران در دوزخ اند«[ »53که] روز پاداش در آن وارد شنننوند »51«،و
آنان از دوزخ غایب نم شوند«»51
و تو چه م دان روز جزا چیسنننت؟« »57باز چه م دان روز جزا
چیست؟« »52روزى که کس از کس چیزى از عذاب را دفع نم کند ،و
در آن روز ،حکومت و فرمانراندن ویژه خداست.
و نیز درباره آن روز ،روز قیامت در اول سوره حج میخوانیم:
یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ ﴿﴾5
اى مردم! از پروردگارتان پروا کنید ،ب تردید زلزله قیامت ،واقعه اى بزرگ
است.

یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ کُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا
روزى که آن را ببینید [م شاهده خواهید کرد که] هر مادر شیردهندهاى از
کودک که شیرش م دهد ،ب خبر م شود ،و هر ماده باردارى بار خود را
سقط م کند
 17سوره انفطار آیات  73تا 71
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وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُمْ بِسُکَارَى وَلَکِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ
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و مردم را مسننت م بین در حال که مسننت نیسننتند ،بلکه عذاب خدا
بسیار سخت است.
زلزله عظیم قیامت

این سنننوره با دو آیه تکان دهنده و هیجان انگیز پیرامون معاد و مقدمات
آن شروع می شود؛
آیاتی که بی اختیار ان سان را از این زندگی گذرای مادی بیرون می برد ،و
به آینده هول انگیزی که در انتظار او ا ست متوجه می سازد؛ آینده ای که
اگر ما امروز به فکر آن نبا شیم ،و آمادگی برای آن روز ندا شته با شیم ،به
راستی وحشتناک است .واگر آمادگی باشد دل انگیز و روح افزا است.
نخسنننت ،عموم مردم را بدون اسنننتثناء مورد خطاب قرار میدهد و می
گوید :اى مردم! از پروردگارتان پروا کنید؛ ب تردید زلزله قیامت ،واقعهاى
بزرگ است .زلزله قیامت جریان مهم و عظیمی است.
خطاب «یا ایها الناس» ،دلیل روشنننی اسننت بر اینکه هیچگونه تفاوت و
تبعیضنننی در بین مردم نیسنننت ،و مؤمن و کافر ،کوچک و بزرگ ،پیر و
جوان ،امروز و آینده همه در آن شنننریکند .و با جمله «اتَّقُوا رَبَّکُمْ» که
خال صه تمام برنامه های سعادت ا ست -زیرا از یک سو «ربَّکُمْ» توحید را

 10سوره حج آیات  7و0
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بیان می کند ،و از سننوی دیگر «تقوا» را و به این ترتیب برنامه عقیدتی و
عملی در آن جمع است -و در جمله :إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیمٌ حقیقتی
را که در بسیاری از آیات قرآن آمده است ،بهطور سربسته بازگو می کند.
«و آن اینکه قیامت با یک انقالب و تحول شننندید در عالم هسنننتی برپا
میشود»:
کوه ها از جا کنده می شننوند ،دریاها بههم می ریزند ،زمین و آسننمان در
هم کوبیده می شنننوند ،و جهانی نو با زندگی نو آغاز می گردد ،مردم در
آ ستانه قیامت در وح شت عظیمی فرو میروند ،و سر از پا نمی شنا سند.
آیه بعد نمونه ای از بازتاب این وحشنننت عظیم را در چند جمله بیان
کرده ،می گوید :ببینید [مشاهده خواهید کرد که] هر مادر شیردهندهاى از
کودک که شیرش م دهد ،ب خبر م شود ،و هر ماده باردارى بار خود را
سقط م کند ،می فرماید :شدت وح شت زلزله قیامت آنقدر زیاد ا ست
که حتی اگر مادر پ ستان در دهان کودک شیرخوارش دا شته با شد ،چنان
متوحش میگردد که بیاختیار ،پستان از دهانش بیرون کشیده ،فراموشش
میکند!
میگوید:
وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُمْ بِسُکَارَى وَلَکِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِیدٌ
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و مردم را مسننت م بین در حال که مسننت نیسننتند ،بلکه عذاب خدا
بسیار سخت است
 39سوره حج آیات  5و2
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آری! خداوند مالک چنین روزی ا ست .در حدیثی آمده ا ست« :کان علی
بن الحسننین(ع) اذا قرء «مالک یوم الدین» یکررها حتی یکاد ان یموت»(
آن قدر آ یه « ما لک یوم ا لدین» را تکرار میکرد که نزد یک بود روح از
بدنش پرواز کند).
چرا مالک یوم الدین؟

این مالکیت نتیجه خالقیت اسننت ،آنکس که موجودات را آفریده تحت
حمایت و پرورش قرار می دهد ،و لحظه به لحظه فیض وجود و هسننتی
به آنها می بخشد ،مالک حقیقی موجودات است.
مثال :نمونه ضننعیفی از مالکیت حقیقی را در خودمان نسننبت به اعضننای
بدنمان درک میکنیم .ما مالک چشننم و گوش و قلب و اعصنناب خویش
هسننتیم ،نه به معنی مالکیت اعتباری ،بلکه یک نوع مالکیت حقیقی که از
ارتباط و پیوند و احاطه سرچشمه می گیرد.
حال این سؤال پیش می آید که مگر خداوند مالک تمام این جهان نیست
که ما از او تعبیر به مالک روز جزا می کنیم؟
جواب این ا ست که :مالکیت خداوند گر چه شامل هر دو جهان ا ست،
اما بروز و ظهور این مالکیت در قیامت بیشتر است؛ زیرا در آن روز همه
پیوندهای مادی و مالکیت های اعتباری بریده می شنننود و هیچکس در
آنجا چیزی از خود ندارد.

 / 001جلسه هشتم :مالک یوم الدین ...
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نکته ها
 مالکیت خداوند ،حقیقی است و شامل احاطه و سلطنت است،ولی مالکیتهای اعتباری ،از سلطه مالک خارج می شود و تحت
سلطه واقعی او نیست(.مالک یوم الدین)
 با آنکه خداوند ،مالک حقیقی همه چیز در همه وقت است ،مالکیتاو در روز قیامت و معاد جلوه دیگری دارد.
 در آن روز تمام واسننطه ها و اسننباب قطع می شننوند«.تقطعت بهماالسباب»
 نسبت ها و خویشاوندی ها از بین می رود« .فال انساب بینهم» مال و ثروت و فرزندان ،ثمری ندارند« .ال ینفع مال و البنون» بستگان و نزدیکان نیز فایده ای نمی رسانند« .لن تنفعکم ارحامکم» نه زبان ،اجازه عذرترا شی دارد و نه فکر ،فر صت تدبیر .تنها راه چاره،لطف خداوند است که صاحب اختیار آن روز است.
 لفظ "دین" در معانی گوناگونی به کار رفته است:الف) مجموعه قوانین آسمانی« :ان الدین عند اهلل االسالم»
ب) عمل و اطاعت« :هلل الدین الخالص»
ج) حساب و جزا« :ملک یوم الدین»
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 «یوم الدین» در قرآن به معنای روز قیامت است که روز کیفر و پاداشمی با شد« .ی سئلون ایان یوم القیامه» می پر سند روز قیامت چه وقت
است؟
قرآن در مقام معرفی این روز ،می فرماید:
ثم ما ادراک ما یوم الدین .یوم ال تملک نفس شیئا واالمر یومئذ هلل
(ای پیامبر) نمی دانی روز دین چه روزی ا ست؟ روزی که هیچ کس
برای کسی کارآیی ندارد و آن روز تنها حکم و فرمان با خداست.
 «مالک یوم الدین» نوعی انذار و ه شدار ا ست ،ولی با قرار گرفتن درکنارآیه «الرحمن الرحیم» معلوم می شود که بشارت و انذار باید در کنار
هم باشند .نظیر آیه شریفه دیگر که می فرماید:
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم .و ان عذابی هو العذاب االلیم
به بندگانم خبر بده که من بسننیار مهربان و آمرزنده ام ،ولی عذاب و
مجازات من نیز دردناک است.
همچنین در آیه دیگر خود را چنین معرفی می کند:
قابل التوب شدید العقاب
خداوند پذیرنده توبه مردمان و عقوبت کننده شدید گناهکاران است.
 در اولین سوره قرآن ،مالکیت خداوند عنوان شده ا ست« :مالک یومالدین»
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و در آخرین سوره ،ملکیت او« :ملک الناس»

جلسه نهم
جمع بندی مطالب
مراتب توحید در سوره حمد
جمله «الحمدهلل رب العالمین» ،اشاره ای دارد هم به
«توحید ذات» هم به «توحید صفات» و هم به «توحید افعال».
گویی کسی سؤال می کند چرا همه حمدها مخصوص خداست؟ جواب
داده می شود :برای اینکه او «رب العالمین» است.
قرآن مجید میفرماید:
الذی احسن کل شیئ خلقه
خداوند ،کسنی اسنت که آفرینش هر چیزی را به بهترین صنورت انجام
داد.
در رب العالمین اشاره به «توحید در ربوبیت» است.
مالک یوم الدین؛

 / 001جلسه نهم :جمع بندی مطالب
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توحید در حاکمیت

حاکم عبارت از ک سی ا ست که بر نفوس و اموال مردم ت سلط دارد و
چون مالکیت حقیقی از خداوند است و او تنها مدبر و مدیر عالم است،
بنابراین تنها حاکم اوست و حق والیت هم فقط به او اختصاص دارد:
إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ یَقُصُّ الْحَقَّ ۚ وَهُوَ خَیْرُ الْفَاصِلِینَ

33

فرمان و حکومت فقط به دست خداست ،همواره حق را بیان م کند و او
بهترین داوران و جداکنندگان [حق از باطل] است.
توحید در اطاعت

وقتی که حاکم بالذات فقط خداوند است ،تنها باید از او اطاعت شود.
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِیُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
و هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر آنکه به اذن خدا از او اطاعت شود
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُ سَهُمْ جَاءُوکَ فَا سْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَا سْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّ سُولُ
لَوَ جَدُوا ال لَّهَ تَوَّا بًا رَحِی مًا ﴿ ﴾13فَ لَا وَرَ بِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّ یُحَکِّمُوکَ فِی مَا
شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا

31

و هیچ پیامبرى را نفرسنتادیم مگر آنکه به اذن خدا از او اطاعت شنود .و
اگر آنان هنگام که [با ارتکاب گناه] به خود ستم کردند ،نزد تو م آمدند
 11سوره انعام آیه 51
 15سوره انعام آیات  11و 15
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و از خدا آمرزش م خواسنننت ند ،و پ یامبر هم براى آ نان ط لب آمرزش
م کرد ،یقی ناً خدا را بسننن یار تو به پذیر و مهر بان م یافت ند »13«.به
پروردگارت سننوگند که آنان مؤمن حقیق نخواهند بود ،مگر آنکه تو را
در آن چه میان خود نزاع واختالف دارند به داورى ب ذیرند؛ سننن س از
حکم که کرده اى دروجودشننان هیچ دلتنگ و ناخشنننودى احسنناس
نکنند ،وبه طور کامل تسلیم شوند.
توحید در تشریع

از آنجا که تدبیر و حکومت منح صر در خداوند ا ست ،قانونگذاری نیز
در او منحصر می شود .و هیچ بشری حق قانون گذاری ندارد.
پس اگر توحید ربوبی تثبیت شود ،توحید عبادی هم تثبیت خواهد شد؛
یعنی وقتی که ثابت شنند خدا رب اسننت و الغیر ،باید پذیرفت که خدا
معبود است و جز او معبودی نیست.
توحید در عبادت

با توجه به آیات قرآن ،حقیقت عبادت عبارت اسننت از خضننوع و تذلل
لفظی و یا عملی همراه با اعتقاد به اولوه یت و خدا بودن موجود مورد
نظر.
لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَ قَوْمِهِ فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ

 11سوره اعراف آیه 51
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به یقین ،نوح را به سوى قومش فرستادیم ،پس به آنان گفت :اى قوم من!
خدا را ب رستید ،که شما را جز او معبودى نیست.
ایاک نعبد و ایاک نستعین

پس می گوییم« :ایاک نعبد و ایاک ن ستعین» تنها تو را می پر ستیم و تنها
از تو یاری می جوییم؛ این جا سنننر آغازی اسنننت برای نیازهای بنده و
تقاضای او از خدا ،و در حقیقت لحن سخن اینجا عوض می شود.
زیرا آیات قبل ،حمد و ثنای پروردگار ،و اظهار ایمان به ذات پاک او و
اعتراف به روز ق یا مت بود .ا ما از این جا گویی ب نده با این پا یه محکم
«عقیدتی و معرفت پروردگار خویش» خود را در حضنننور او ،و در برابر
ذات پاکش می بیند ،و او را مخاطب ساخته است.
نخسننت از عبودیت خویش در برابر او ،و س ن س از امدادها و کمکهای
وی سخن می گوید:
ایاک نعبد و ایاک نسنننتعین(تنها تو را می پرسنننتم و تنها از تو یاری می
جویم).
به تعبیر دیگر ،هن گامی که م فا هیم گذشننن ته در جان انسنننان جای
گرفت(عقیده و ایمان)
و با اعمال ،وجودش به نور اهلل پرورش دهنده جهانیان روشن می شود(
عمل)
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و رحمت عام و خاص او و مالکیتش را در روز جزا درک می کند( مهم:
اگر درک کرد و فهمید) این انسان به صورت یک فرد کامل از نظر عقیده
در می آید(،مؤمن میشود) ؛ این عقیده عمیق توحیدی است.
ثمره این ایمان

نخسنننتین ثمره ایمان از یکسنننو بنده خالص بودن ،و از بندگی بتها و
جباران و شهوات در آمدن ،و از سوی دیگر د ست ا ستمداد به ذات پاک
او دراز کردن اسنننت .بهواقع ،در اینجا سنننخن از «توحید در عبادت» و
«توحید افعال» است.
«توحید در عبادت» :این اسننت که هیچ کس و هیچ چیز جز ذات خدا را
شای سته پر ستش ندانیم؛ تنها به فرمان او گردن نهیم ،تنها قوانین او را به
ر سمیت ب شنا سیم و از هر نوع بندگی و ت سلیم در برابر غیر ذات پاک او
ب رهیزیم.
«توحید افعال» :آن ا ست که یگانهمؤثر حقیقی در عالم را او بدانیم(ال مؤثر
فی الوجود اال اهلل) نه اینکه عالم اسننباب را انکار کنیم و به دنبال سننبب
نرویم بلکه معتقد باشننیم هر سننببی هر تأثیری دارد ،آن هم به فرمان خدا
اسنت ،او اسنت که به آتش سنوزندگی ،به خورشنید روشننایی و به آب
حیاتبخشی داده است.
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ثمره این عقیده آن ا ست که ان سان تنها متکی به اهلل خواهد بود ،قدرت و
عظمت را مختص به او می داند ،و غیر او در نظرش فانی ،زوال پذیر ،و
فاقد قدرت است.
تنها ذات اهلل قابل اعتماد و سننتایش اسننت ،و لیاقت دارد که انسننان او را
تکیه گاه خود در همه چیز قرار دهد .این تفکر و اعتقاد ،ان سان را از همه
کس و همه موجودات میگسننلد و «تنها به خدا پیوند می دهد»،حتی اگر
به عالم اسباب می رود نیز به فرمان او است.
یعنی در البهالی اسباب ،قدرت خدا را که مسبباالسباب است مشاهده
می کند.این عقیده آن قدر روح ان سان را و سعت میبخ شد و افق فکر او
را باال می برد که به بی ن ها یت و ا بد یت می پیو ندد و از محیط های
محدود ،آزاد و رها می سازد.
نکات تربیتی در «ایاک نعبد و ایاک نستعین»

 5ن نکته اتکا فقط اوست
در اینجا مقدّم شدن کلمه ایاک بر نعبد و نستعین دلیل بر انحصار است
و نتیجه آن همان توحید عبادت و توحید افعالی است که اشاره شد.
«حتی در عبودیت و بندگی خود نیز به کمک او نیاز داریم» ،و در این راه
هم باید از او اسنننتعانت جوییم ،مبادا گرفتار انحراف و عجب و ریا و
اموری مانند اینها شویم که عبودیت ما را درهم میریزد.
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به تعبیر دیگر؛ در جمله اول می گوییم تنها تو را می پرسنننتیم که کمی
بوی استقالل دارد ،بالفاصله با جمله «ایاک نستعین» آنرا اصالح می کنیم
و آن امری بین االمرین است.
2ن ذکر صیغه جمع در نعبد و نستعین
آیات بعد که همه به صورت جمع است ،نشان می دهد که اساس عبادت
بخصننوص در نماز بر پایه جمع و جماعت اسننت .حتی هنگامی که بنده
در برابر خدا به راز و نیاز بر می خیزد باید خود را میان جمع و جماعت
ببیند ،تا به سایر کارهای زندگیاش هم برسد.
و بهویژه در نماز ،از اذان و اقامه که دعوت به اجتماع برای نماز اسنننت
گرفته(حی علی الصلوه؛ بشتاب به سوی نماز )...تا سوره حمد که آغازگر
نماز ا ست ،و تا «ال سالم علیکم» که پایان آن ا ست ،همه دال بر این ا ست
که عبادت در اصننل جنبه اجتماعی دارد؛ یعنی باید به صننورت جماعت
انجام شود .در ست ا ست که نماز فرادی نیز در ا سالم صحیح ا ست اما
عبادت فردی در درجه دوم است.
 9ن نیاز انسان به یاری
انسننان برای مقاومت در برابر مشننکالت و در تمام امور احتیاج به کمک
دارد ،اینجا اسننت که خود را زیر چتر پروردگار قرار می دهد .همه روز
از خواب بر می خیزد ،و با تکرار جمله

 / 011جلسه نهم :جمع بندی مطالب
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«ایاک نعبد و ایاک نسنننتعین» به عبودیت پروردگار اقرار کرده و از ذات
پاک او موفقیت در کارها یاری می طلبد .ش نب نیز با همین جمله سننر به
بستر می نهد.
همچون پیامبر اسالم می گوید:
ن ﴿ ﴾512لَا
ب ا ْل عَا َلمِی َ
ی َو َم مَاتِی ِل َّل ِه َر ِّ
ح یَا َ
ل ِإ َّن صنن َن لَاتِی َونُسنن ُنکِی َو َم ْ
ُق ْ
شَرِیکَ لَهُ ۚ وَبِذَلِکَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ

37

بگو :مسنننلماً نماز و عبادتم و زندگ کردن و مرگم براى خدا پروردگار
جهانیان است »512«.او را شریک نیست ،و به این [یگانهپرست ] مأمورم،
و نخستین کس هستم که [در این آیین] تسلیم [فرمانها و احکام] اویم.
انسان به حکم عقل ،باید بندگی خدا را ب ذیرد .ما انسان ها عاشق کمال و
نیازمند رشنند و تربیت هسننتیم ،و خداوند نیز جامع همه کماالت و رب
همه ه ستی ا ست .و همچنین اگر به مهر و محبت نیازمندیم او رحمان و
رحیم است.
تأثیر روانی «بسم اهلل»

در تفسیر زیبای «پرتوی از قرآن» آمده است که :قرآن ،تنها کتاب توحیدی
و برای آخرین تکامل فکری ب شر ا ست ،سوره هایش با جمله «ب سم اهلل»
آغاز می گردد ،تا انسننان را متوجه سننازد که همه تعالیم و دسننتوراتش از

 11سوره انعام آیه  710و 713
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مبدأ و از حق و از مظهر رحمت اسننت ،جز سننوره توبه که آیاتش بیانگر
قهر و خ شم بر مردم لجوج کینهورز با حق ،و اعالم قطع رابطه رحمت با
آنهاست .دستور گفتن این کلمه برای همین است که روی فکر و دل را
از غیرخدا برگرداند ،تا انسنننان همه جهان و هر عملی را از نظر توحید
بنگرد و از پراکندگی فکری به سوی وحدت و ارتباط بگراید.
و نامهاییکه از بت ها و یا بعضنننی قدرتمندان در آغاز کارها به زبان می
آورند ،بزداید و مُهر نام خداوند مبدأ مهر و رحمت و خیر را بر دل ها و
زبان ها بزند .تا با توجه به این نام در اقدام بهر عمل ،قدرتی بیشتر از
قدرت استعدادی خود بگیرد و به کار برد و به قدرت محدود خود بسنده
نکند .با این توجه ،نیروی عمل و امید به نتیجه بیشتر اسننت .و این فکر
و اندیشه خود تحصیل قدرت و صورت بقاء بخشیدن به عمل است .پس
اگر عمل به نام غیر خدا و یا غفلت از خدا باشننند نتیجه ای به دسنننت
نخواهد آمد.
آری! انسان باید همواره لحظه لحظه های زندگیاش را با نام و یاد خدای
سبحان آغاز کند .اگر ان سانی اینچنین تربیت شود ،سخنش این می شود
که نهتنها «ان صالتی و نسکی»(نماز و عباداتم) ،بلکه «محیای و مماتی هلل
رب العالمین» زندگی و مرگ من ن نیز ن برای پروردگار عالمیان است.
و حتی هنگام شنننهادت و تقدیم جان به جان آفرین ،در محراب خونین
عبادت ،یا عاشورای شهادت ،آخرین زمزمه اش این است که «بسم اهلل و
باهلل و علی ملة رسول اهلل».

جلسه دهم
توجه به نکات تربیتی در سوره حمد
*تاکنون با اسننماء حسننناء و صننفات خداوند سننبحان که هر کدام دلیل
محمود بودن او هستند ،آشنا شدیم.
او «اهلل» ا ست ،یعنی ذاتی که همه کماالت را دارا ست .هر ذاتی که جامع
همه کماالت باشد محمود است ،پس او محمود مطلق است؛ «الحمد هلل».
او «رحمان» اسننت ،و هر رحمانی محمود اسننت ،پس او محمود اسننت؛
«الحمد هلل».
او «رحیم» اسننت و هر رحیمی محمود اسننت ،پس او محمود اسننت؛
«الحمد هلل».
او «مالک» مطلق اسننت .که این مالکیت مطلقه اش در قیامت ظهور
می کند.
هر مالک مطلقی محمود است ،پس او محمود است؛ «الحمد هلل».
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چه اینکه هر کدام از این اسماء حسنا می تواند دلیل برای آینده باشد ،که
آن حصننر عبادت ،و اسننتعانت برای خدای سننبحان اسننت« :ایاک نعبد و
ایاک نستعین».
مشابه این ادله را در سوره های هود و انعام بیان کرده است:
وَلِلَّهِ غَیْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَیْهِ یُرْجَعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَکَّلْ عَلَیْهِ

32

نهان آ سمان ها و زمین فقط در سیطره دانش خدا ست ،همه کارها به
او باز گردانده م شود؛ پس او را بندگ کن و بر او توکل داشته باش
ذَلِکُمُ اللَّهُ رَبُّکُمْ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۚ
وَهُوَ عَلَ کُلِّ شنننَیْءٍ وَکِیلٌ ﴿ ﴾512لَا تُدْرِکُهُ الْأَبْصنننَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ
الْأَبْصَارَ ۚ وَهُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ

33

این اسننت خدا پروردگار شننما ،جز او معبودى نیسننت ،آفریننده همه
چیز ا ست؛ پس تنها او را ب ر ستید .و او کار ساز هر چیز ا ست»512«.
چشمها او را در نم یابند ،ول او چشمها را درم یابد ،و او لطیف و
آگاه است.
در این دو آیه به چند ا سم از ا سماء اهلل ا شاره شده ،او اله و رب و خالق
همه چیز است ،او وکیل و لطیف و خبیر است؛ پس میبینی غیر او کسی
معبود نمیشود؛ پس او را عبادت کن.
 11سوره هود آیه 703
 11سوره انعام آیات  700و 703
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از غیب تا حضور

سخن تا کنون به ل سان غیب بود ،اما االن به ل سان ح ضور ا ست .بندهای
که فهمید خدا جمیع کماالت را دارا اسنننت؛ «رب العالمین»« ،رحمان» و
«رحیم» و « مالک» مطلق اسنننت ،میتواند خدای خود را مخاطب قرار
مید هد و بگو ید« :ایاک نع بد» و کسنننی که این معرفت را ندارد یعنی
حضور قلب ندارد ،شایسته خطاب نیست و به او اجازه نمی دهند که در
مح ضر خدای سبحان قرار بگیرد« .او غایب ا ست ،گر چه خدا م شهود
مطلق است».
در اینجا زمام امور به دست گوینده نیست ،بلکه به دست مخاطب است.
مخاطب به انسننان تاکنون اجازه حضننور نمی داد ،االن اجازه حضننور می
د هد .گوی نده ب عد از درک این م عارف بل ند ،خود را در مشننن هد خدای
سبحان مشاهده می کند و می گوید «ایاک» فقط تو را می پرستم.
از استعانت تا والیت

سننخن از غیب به حضننور آمد ،آنهم با تقدیم معبود بر عابد ،و حصننر
عبادت و استعانت ،حفظ وحدت در ناحیه معبود ،و حفظ کثرت در ناحیه
عابد .از جمع این نکات به د ست می آید که «اهلل» معبود ا ست و ال غیر،
و غیر خدا هرکه هسننت و هرچه هسننت عابد اسننت و ال غیر .تا انسننان
نمازگزار ،یا قاری قرآن هنگام تلفظ کلمه «نعبد» که متکلم مع الغیر است،
دیدگاهش چه اندازه وسیع باشد ،و چه کسانی را در نظر بیاورد.
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تفاوت انسانها در نماز

انسنننان عادی وقتی بخواهد بگوید «ایاک نع بد» می گوید :من و دیگر
نمازگزاران ،تو را عبادت میکنیم .اما اگر انسنننان مقداری با آیات قبلی
مأیوس شننند و دیدش وسنننیع گردید ،با قاطعیت می گوید« :ایاک نعبد»
یعنی من که جزئی از عالمین هسنننتم ،با دیگر اجزاء عالمین ،همه تو را
عبادت می کنیم .چه اینکه خودت در باره قیامت فرمودی:
إِنْ کُلُّ مَنْ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِی الرَّحْمَنِ عَبْدًا

511

هیچ کس در آسمانها و زمین نیست مگر اینکه [ذاتاً] بنده و مملوک
به سوى[خداى] رحمان م آید.
این ظهور عبودیت موجودات در قیامت است.
خیلی ها باید بمیرند و در قیامت ببینند که همه بندهوار می آیند ،اما یک
مو حّد قبل از این که بمیرد این معنا را می بیند .و اگر هم اکنون دید همه
بنده اند ،دیگر به غیر خدا تکیه نمی کند .و «این عبودیت ،عبودیت مطلقه
است ،نظیر ربوبیت مطلقه خدای سبحان».
در کنار «ایاک نعبد»« ،ایاک نسنتعین» آمده یعنی حتی در عبادت هم از تو
ا ستعانت میجوییم ،تا ک سی گمان نبرد که ان سان در بنده بودن م ستقل
اسننت .آری! تو را می پرسننتیم ،و در این پرسننتش همگانی هم تنها از تو

 700سوره مریم آیه 13
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ا ستمداد می کنیم و الغیر ،اگر دیگری مددی به ما می فر ستد ،از مجرای
فیض توست؛ آنجا که فرمودی:
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۀِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ

515

اى اهل ایمان! از صبر و نماز [براى حل م شکالت خود و پاک ماندن
از آلودگ ها و رسنننیدن به رحمت حق] کمک بخواهید؛ زیرا خدا با
صابران است.
باز ،صبر و نماز هم جزو برنامه هایی ا ست که تو به ما آموختی ،این دو
پلی هستند که ما را به مقصد می رسانند.
آن یکی فیضش گدا آرد پدید
و آن دگر بخشد گدایان را مزید
خدای سبحان ،با یک فیض انسان را گدا می کند ،و با فیض دیگرش گدا
را مستغنی می کند .انسان اگر بفهمد گداست ،فقیر الی اهلل ،نعمت است.و
اال اگر نفهمد زحمت است.
خدای سبحان با یک فیض انسان را تشنه می کند ،و با فیض دیگر انسان
ت شنه را به چ شمه کوثر می ر ساند؛ آنگاه برای ان سان جز عطش چیزی
نمی ماند.

 707سوره بقره آیه 753
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سجده شکر در نماز

از ائمه اطهار سوال شد حواس ما در نماز جمع نیست ،حضوری نداریم،
چه کنیم؟
فرمودند :با نافله آنرا جبران کنید .عرض کردند ،در نافله هم اگر حواس
ما جمع نبود چه کنیم؟ فرموند ،با سننجده شننکر جبران نمایید .این همه
ف ضیلتی که برای سجده شکر برای آن ا ست که ان سان اگر توفیق انجام
یک عبادتی نصیبش شد ،تازه اول بدهکاری اوست ،و باید شاکر باشد که
این نعمت نصیبش شده است.
امام سجاد(ع) در باره عجز از شکر فرمود« :هر چه می کو شیم س اس
نعمت تو فرو نگذاریم ،باز تقصیرکار و مدیون می شویم».

512

کمک خواهی فرع بر عبادت اوست ،باید به او نزدیک شد ،آنگاه به خود
اجازه داد که از وی طلب اسنننتعانت کرد .همانطور که عبادت درجاتی
دارد ،استعانت هم درجاتی خواهد داشت.
یک وقت انسنننان فقط خود را می بیند ،می گوید :من خدا را عبادت می
کنم .آنگاه در «ایاک نستعین» که به دنبالش ذکر می کند ،خیلی ضعیف و
کم رنگ خواهد بود.
اگر عبادت به مرحله عالیه راه یافت ،اسنننتعانت نیز به مرحله والیت می
ر سد .در این صورت ان سان از آ سیب د شمن درون و برون آ سوده می
شود.
 700صحیفه سجادیه دعای .31
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اشارهای لطیف

عا بد با عظ مت و قدرت و کشنننش معبود ،خود را از ب ند ب ندگی غیر
میرهاند و تالش می کند تا هرچه بیشتر به کانون جاذبه ربوبی نزدیک
تر شود؛ اما می بیند این توجه و همت و سعی و تالش ،با سرعت سلوک
او هماهنگ نیسنت ،احسناس می کند پایش را به طور جدی گرفته اند و
به پایینش می کشننن ند .جاذبه های کاذب نمی گذارند خود را راحت از
اعماق چاه نفسننانیت باال بکشنند .از این رو در نهایت درماندگی ،لب به
استعانت می گشاید و می گوید« :و ایاک نستعین».
تنها راه تقرّب ،عبادت است و بس

تنها راه تقرب به خدای سبحان ،عبادت است و بس .بنابراین وقتی خدای
متعال به سنننمتهای اولیاء و انبیاء در قرآن کریم میپردازد ،نخسنننت از
عبادت آنها شروع میکند.
در تشننهد میگوییم« :اشننهد ان محمد عبدُه و رسننولُه» .عبادت او قبل از
ر سالت ،و برای این ا ست که از ر سالتش ف ضیلت و برتری دارد .عبادت،
چهره ارتباطی با موالست ،و رسالت چهره ارتباطی با سایر بندگان است.
سایر انبیاء عظام هم اگر به کماالتی رسیده اند محصول عبادت آنها بوده
ا ست و قوم خود را اول به توحید عبادی دعوت می کنند ،سخن ابتدا از
«اهلل» و س س از عبادت خدا بود.
 703تفسیر تربیتی خالصه از ص  11تا 11
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هدف خلقت

از نظر قرآن عبادت برای ان سان ا ست؛ ان سان همانند درخت برای ه سته
است .هسته اگر درخت نشود ،و بذر اگر سنبل و خوشه نشود ،به مقصد
نرسیده اند.
«عبادت هدف خلقت اسننت ،نه خالق؛ زیرا او غنی مطلق اسننت و کمال
نامحدود».اگر انسان به مرحله عبادت نرسید و بندگی نکرد مثل آن هسته
ای اسننت که در زیر خاک دفن شنند و نمو نکرد« ،قد خاب من دسنناها»
جانش را زیر خاک دفن کرده است و زیانکار شد.
اما ان سانی که به ح ضور خدا بار یافت و عرض کرد «ایاک نعبد» فقط تو
را می پر ستم ،یعنی من آن ه سته ه ستم که سر از خاک بر آوردهام« .قد
افلح من زکاها» هر که جان را م صفا کرد ر ستگار شد .آنکه دان ست بقاء
عبادت به بقاء خلقت است ،می گوید :نه فقط صالتی و نسکی ،بلکه
إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
مسنننلماً نماز و عبادتم و زندگ کردن و مرگم براى(از) خدا پروردگار
جهانیان است
آنکه به این تحلیل نرسیده است ،خیال می کند همینکه نماز را خواند و
روزه گرفت ،به هدف نائل شنننده اسنننت .پس خلقت هر لحظه اسنننت،
عبادت نیز باید هر لحظه باشنند ،بنابراین یک موحد تمام شننؤون خود را
تحت برنامه الهی تنظیم می کند.
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و اینکه در زیارت آل یاسین ن ن که جزو بهترین زیارتهای ماست ن ن در
پیشگاه ولی عصر عرض می کنیم [بر تمام شؤون زندگی تو سالم].
السالم علیک حین تقوم ،السالم علیک حین تقعد....،
یعنی :سالم بر تو آنگاه که برخیزی ،سالم بر تو آنگاه که بن شینی ،سالم
بر تو زمانی که بخوانی و بیان کنی ،سنننالم بر تو زمانی که نمازگزاری و
عبادت کنی ،سالم بر تو آنگاه که رکوع و سجود کنی ،سالم بر تو وقتی
که تهلیل و تکبیر گویی ،سالم بر تو زمانی که حمد و استغفار کنی ،سالم
بر تو آنگاه که صبح و شام کنی.
این زیارت آل یاسنننین به ما می آموزد که یک موحّد ،چگونه زندگی می
کند ،و در برابر او چگونه باید عرض ادب شنننود .چنانکه عارف کامل،
امام خمینی(ره) فرمود« :سالم بر غیبت تو ،سالم بر ظهور تو»
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معبود ،عابد ،عبادت

خدای سبحان به خاطر نکاتی «ایاک» را قبل از «ن ستعین» ذکر فرموده ،که
عبارتند از:
یکم :اینکه اگر انسننان نخسننت معبود را ببیند ،دیگر سنننگینی عبادت را
اح ساس نخواهد کرد .و اگر ب شنا سد که او جمال محض ا ست و کمال
صرف ،تحمل عبادت برایش آسان می شود.
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عبادت ،کار آسننانی نیسننت .خوی خود خواهی ،مانع میشننود که انسننان
بگوید من بنده ام .پیشانی بر خاک گذاشتن برای انسانی که داعیه استقالل
دارد ،گران می آید .قرآن فرمود:
وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۀِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَۀٌ إِلَّا عَلَ الْخَاشِعِینَ

511

از صننبر و نماز [براى حل مشننکالت خود و پاک ماندن از آلودگ ها و
ر سیدن به رحمت حق] کمک بخواهید و ب تردید این کار جز بر ک سان
که در برابر حق ،قلب فروتن دارند سخت است.
آری! «نماز ب سی سنگین ا ست ،مگر برای خ شوعپی شگان» .اگر ک سی
ج مال معبود را د ید ،لذت ز یارت ج مال معبود ،سنننختی ع بادت را در
کامش شننیرین و گوارا می کند .بنابراین «ایاک» قبل از «نعبد» ذکر شننده
است.
آنکه با سنننختی نماز می خواند و به تکلیف عمل می کند ،از نماز لذتی
نمی برد .اما عده ای اصرار دارند که همیشه در حال نماز باشند؛ چون از
نماز لذت می برند و دوست دارند تمام شب در سجده یا رکوع باشند.
دوم :نکته دیگر آن اسننت که شننیطان گر چه در همه حاالت وسننوسننه
میکند اما انسان وقتی وارد نماز شد همه نیروهای خود را ب سیج می کند
که نگذارد نمازگز ار حضنننور قلب پیدا کند .در کارهای عادی ،شنننیطان
خیلی مزاحم نی ست اما وقتی ان سان در م سیر عبادت افتاد ،همه ذریّه اش
را به کار می گیرد تا انسان را سرگرم سازد و از عبادت بازدارد.
 705سوره بقره آیه 11
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برای اینکه انسننان از این تهاجم همه جانبه شننیطان مصننون بماند ،و هر
چیزی را معبود خود قرار ند هد ،می بایسنننتی اول معبود را تعیین کرد،
س س عبادت را ذکر نمود.
اگر نخست معبود مشخص شود ،دیگر جا برای وسوسه شیطان باقی نمی
ما ند .ا ما اگر اب تدا بگوییم ما ع بادت می کنیم ،تا ز مان تعیین معبود فرا
بر سد ،چه ب سا شیطان خاطراتی را در ذهن ان سان القاء کند .حتی اگر با
القاء شیطان به انسان ،عبادت برای نجات از جهنم و یا رسیدن به بهشت
با شد ،باز عبادت خال صانه نی ست؛ زیرا به شت و جهنم هم مخلوق خدا
هستند ،و در «ایاک نعبد» می گوییم ما با همه گسترش جهان هستی تو را
عبادت می کنیم.
سوم :این نکته هم می تواند سرّ تقدیم «ایاک» بر «نعبد» با شد که عبادت
دارای ارکان سه گانه است«:معبود ،عبادت ،عابد» .اصل در این ارکان سه
گانه ،معبود اسنننت .عابد اگر خود و عبادت و معبود را دید ،دچار تثلیث
است و موحّد نیست .و اگر خود را ندید ،عبادت و معبود را دید ،گرفتار
ثنویت و دوگرایی است و هنوز موحّد نشده است .اما اگر نه خود را دید
و نه عبادتش را ،بلکه فقط ذات اقدس اله و معبود را دید ،موحد اسنننت.
پس کسننی که «ایاک نعبد» می گوید ،معبود را می بیند و سنن س در پرتو
معبود ،عبادت و عابد را میبیند.
باید انسان معتقد شود...
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بنابراین ،معرفت سوره حمد در این ا ست که ان سان معتقد شود خدایی
وجود دارد که خالق انسننانها ،تمام موجودات ،عوالم و کائنات اسننت و
آنها را روزی و پرورش میدهد .همچنین ،ان سان معتقد شود که قیامتی
وجود دارد و این خداوند با تمام این اسماء ،مالک روز قیامت نیز میباشد
و تو باید در چنین روزی در محضر خداوند حاضر شوی و در قبال تمام
نعمت هایی که خداوند به تو عنایت کرده مورد بازخواسنننت قرارخواهی
گرفت.
چنانکه از روایات شننریفه برمیآید ،از جمله چیزهایی که انسننان در روز
قیامت مورد بازخواسننت قرار میگیرد« ،عمر» او اسننت .پس ،اعتراف به
مالک یوم الدین بودن خداوند ،در حقیقت اقرار به این مسننأله اسننت که
من در روز قیامت اح ضار شده و مورد بازخوا ست قرارخواهم گرفت و
البته این عقیده است که به تزکیه و تهذیب میانجامد.
عمر ان سان سرمایهای ا ست که در اختیارش قرار گرفته و او باید از این
سرمایه برای رسیدن به کمال استفاده کند .البته اینچنین نیست که انسان
بتواند به دلخواه خود در مورد این سرمایه رفتار کند و مورد بازخوا ست
قرار نگیرد؛ بلکه انسنننان در قبال تمام سنننرمایه هایی که در اختیار دارد،
مسؤول است و روزی باید پاسلگو باشد.
«الزمه اعتقاد به "رب" و "مدبّر بودن" خداوند ،اعتقاد به قیامت است».

………………………………………………..………......………………………………………………………………………….تجلی اسماء اهلل در قرآن311 /

اکنون ای انسان!

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السنننَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِۚ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ
وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ ﴿511 ﴾517؛
آیا نمی دان ستی که حکومت آ سمانها و زمین ،از آن خدا ست؟! [و حق
دارد هرگونه تغییر و تبدیلی در احکام خود طبق مصنننالح بدهد؟!] و جز
خدا ،ولی و یاوری برای شننما نیسننت[ .و اوسننت که مصننلحت شننما را
میداند و تعیین میکند]».
در آیهای از قرآن در مورد معاد اینچنین بیان شده است:
لَقَدْ کُنْتَ فِی غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَکَش نَفْنَا عَنْکَ غِطَاءَکَ فَبَص نَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ
517؛به او خطاب می شود :تو از این صحنه [و دادگاه بزرگ] غافل بودی و
ما پرده را از چشم تو کنار زدیم ،و امروز چشمت کامالً تیزبین است!
این آیه شریفه به این م سأله ا شاره میکند که م سأله قیامت و جهنم ،هم
اکنون نیز وجود دارد و اگر تو دقیق شنننوی ،اکنون با چشنننم دل قادر به
دیدن آن خواهی بود؛ اما چون در غفلت از این مسنننأله هسنننتی آنها را
نمیبینی .قرآن می فرماید:
کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ ﴿ ﴾1لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ512؛

 .701سوره بقره ،آیه.701
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اگر به علم الیقین [که علم استوار و غیر قابل تردید است به آخرت] آگاه
بودینند [از تکننا ل یف د ی ن و توجننه بننه آبنناد کردن آ خرت بنناز
نم ماندید] « »1ب تردید دوزخ را خواهید دید.
متأسننفانه بیشتر انسننانها نه از علم یقین یعنی معرفت اکتسننابی بهرهای
برده اند و نه از آن معرفتی که خداوند در فطرت ما قرار داده اسنننتفاده
کردهاند.
دوم ،اینکه خداوند مالک و مدبّر همه عالمها ست ،اعم از :عالم ملکوت،
عالم ملک ،عالم جبروت و ....بنابراین ،مالکیت و تدبیر خداوند سنننبب
میشود که به جا آوردن حمد خدا بر ما واجب شود.
سوم ،خداوند رب است و ربوبیت او برای همه موجودات است.
چهارم ،چون خداوند «ارحم امراحمين» ا ست پس حمد نیز تنها شای سته
او است.
و ز مانی که انسنننان معنی رب بودن خدا را بدا ند ،بهتر می توا ند او را
بشناسد« :اياک نعبد و اياک نس عين 513».ایاک نعبد در اینجا در حقیقت
وابسته به آن معرفتی است که انسان پیشتر آن را کسب کرده است .چون
خداوند را رحمن و رحیم و مالک یوم دین شننناخته اسننت ،اقرار میکند
که غیر از خدا کسنننی را نمی پرسننن تد و ا حدی را جز او الیق ع بادت
نمییابد؛ چرا که غیرخدا دارای این صفات نیست.
 .701سوره فاتحه آیه .5

………………………………………………..………......………………………………………………………………………….تجلی اسماء اهلل در قرآن317 /

عبادت ،نهایت خضنننوع و تذلل عبد ،توأم با اعتراف به عظمت معبود
است؛ یعنی ،انسان در عبادت ذلیل بودن خود را در برابر عظمت خداوند
تصور میکند.
«اياک ن س عين» نیز واب سته به «اياک نعبد» ا ست .یعنی از احدی غیر از
خدا کاری ساخته نی ست و همه عبد و ضعیف ه ستند .زمانی که ان سان
عظمت خدا را شننناخت ،میتواند به عبد و ضننعیف بودن خود پیببرد.
ا ستفاده از ضمیر جمع در آیه به این سبب ا ست که ان سانها همه با هم
باید به عبادت خدا ب ردازند و همه موجودات اعضای یک پیکر هستند.
ب نابراین ،چون خدا پرورش ده نده و رب ت مام موجودات و ما لک دن یا و
آخرت است پس حمد و ستایش تنها مخصوص اوست ،و تنها او است که
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

خضننوع و خشننوع و عبادت کند .پس ،انسننان در محضننر چنین خدای
مقتدری میای ستد و اقرار میکند« :اياک نعبد و اياک ن س عين ».بیتردید،
این ذکر از جانب انسانهای مختلف متفاوت است؛ چرا که هر انسانی به
اندازه معرفت خود این ذکر را بر زبان جاری میسنننازد و در اعماق وجود
خویش این مسأله را باور دارد.

«اياک نعبد» نغمه عاشننقانهای اسننت که از فطرت بر میخیزد ،و حقیقت
ایاک نعبد ،برای پرورش انسنننان هاسنننت و قبل از آن خداوند را با تمام
صننفات جمال و کمال یاد میکنیم ،س ن س این جمله عاشننقانه را بر زبان
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جاری میسننازیم .چون تا اندازه ای با صننفات خدا آشنننا شنندی و رب
العالمین را شننناختی؛ پس ای انسننان! بنگر جز او چه داری؟! جز او چه
خواهی؟! اگر سر ت سلیم بر درگاه این رب نیاوری ،می بینی مربوب ها را
به جای رب قرار می دهی گر چه متوجه نباشی.
پس فقط او را عبادت کن

رَبُّ الس نَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاص نْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ
سَمِیًّا

551

[اوسننت] پروردگار آسننمان ها و زمین و آنچه میان آن دو قرار دارد؛
پس او را بِ رَسننت و بر پرسننتیدنش شننکیبا باش .آیا براى او همنام
م دان [که او هم پروردگار آسمانها و زمین باشد؟! ]
پس سنننر به این درگاه بگذار که اگر حیات می خواهی همین اسنننت ،و
سعادت همین ،و نعمت و عزت هم همین است و بس .پس بگو:
قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

555

بگو :مسلماً نماز و عبادتم و زندگ کردن و مرگم براى خدا پروردگار
جهانیان است.
الحمدهلل
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جلسه یازدهم
اهدنا الصراط المستقیم
گفته شد که هدف قرآن ،معرفی مبدأ «اهلل» و معاد ،و راه بین مبدأ و معاد
اسننت برای اینکه خدا و رب العامین(معبود) را بشننناسننی ،و با عبادت
خالصانه عبد شوی و این راه را هم قرآن به ما نشان می دهد که بگوییم:
اهدنا الصراط المستقیم

ما را به راه راست هدایت فرما
انسننان بعد از اینکه به معرفت توحید برسنند ،در مسننیر حیات همه جا
ربوبیت خدا را می بیند ،در اسنننتفاده از نعمتها «یا رب» می گوید ،در
اسنتمداد و یاری هم «یا رب» میگوید .و اگر چشنم بصنیرت انسنان باز
شود همه نعمتها را از «رب العالمین» می بیند و تا آنجا «با این معرفت
و ایمان» به بهشت راه می یابد که قرآن در باره آنان می فرماید:
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصنننَّالِحَاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمَانِهِمْ تَجْرِی مِنْ
تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ
 770سوره یونس آیه 1
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ب تردید ک سان که ایمان آورده اند و کارهاى شای سته انجام داده اند،
پروردگار شان آنان را به سبب ایمان شان به به شت هاى پر نعمت که
نهرها از زیر [قصرهاىِ] آنها جارى است ،راهنمای م کند.
انسنننان از زمانی که به سنننن تکلیف میرسننند روزانه در نماز می گوید
«الحمدهلل رب العالمین»
و در بهشت هم آخرین سخن «الحمد هلل رب العالمین» است:
خ ُر َد ْعوَا ُه ْم َأ ِن
ح َّی ُت ُه ْم فِیهَا سنن َنلَا ٌم وَآ ِ
ک ال َّل ُه َّم َو َت ِ
َد ْعوَا ُه ْم فِیهَا سنن ُن ْبحَا َن َ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

559

[آغازِ] نیایششان در آنجا [این است که] :خدایا! از هر عیب و نقص
منزّه  ،و در آنجا درود خدا به آنان ،عطا کردن امنیت کامل ا ست ،و
پایانبخشِ نیایششان این است که
«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» همه حمد ها و ستایشها مخصوص خدایی
است که مالک و مرب جهانیان است.
بعد از آنهمه نعمت ،به شتیان با سالم [امنیت آور و سالمت بخش] که
گفتارى از پروردگارى مهربان اسنننت مواجه می شنننوند .آری! چه لذت
بخش است پاسخی که بر این سالم از ناحیه محبوب میرسد :سَلَامٌ قَوْلًا
مِنْ رَبٍّ رَحِیمٍ ﴾12﴿553
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پس با معرفت و اخالص می گوییم «ایاک نعبد و ایاک نستعین» و پس از
اظهار تسلیم در برابر پروردگار ،و وصول به مرحله عبودیت و استعانت و
استمداد از ذات پاک او می گوید« :اهدنا صراط المستقیم»
نخستین تقاضای بنده

اولین تقاضای بنده این است که او را به راه راست ،راه پاکی و نیکی ،راه
عدل و داد ،راه ایمان و عمل صنننالح هدایت فرماید ،تا خدایی که همه
نعمت ها را به او ارزانی داشنننته نعمت هدایت نیز بر آن بیفزاید .گر چه
انسان در چنین شرائط مؤمن است ،و با خدای خود آشناست ،ولی امکان
دارد که هر آن این نعمت به خاطر عواملی از او سلب گردد ،و از صراط
م ستقیم منحرف و گمراه شود .پس باید هر شبانه روز الاقل ده مرتبه از
خدای خود بخواهد که لغزش و انحرافی برای او پیش نیاید.
صراط مستقیم چیست؟

این صراط م ستقیم که همان آیین حق ا ست ،مراتب و درجاتی دارد که
همه افراد در پیمودن این درجات یکسان نیستند .هر مقدار از این درجات
طی شننود ،باز درجات باالتری وجود دارد که انسننان با ایمان باید از خدا
بخواهد تا او را به این درجات هدایت کند.
در اینجا این سنننؤال معروف پیش می آید که چرا ما همواره هدایت به
صراط م ستقیم را از خدا درخوا ست میکنیم؟! وانگهی به فرض که این
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سخن برای ما منا سب با شد ولی از پیامبر و امامان که نمونه ان سان کامل
بودند چه معنی دارد؟!
در جواب باید گفت؛
اوالً :همانطور که اشاره شد انسان در مسیر هدایت هر لحظه در معرض
لغزش و انحراف قرار دارد ،به همین دلیل باید خود را در اختیار پروردگار
بگذارد ،و تقا ضا کند که او را به راه را ست ثابت نگهدارد .نباید فراموش
کنیم که وجود و هسنننتی و ت مام مواهب الهی ،لحظه لحظه از آن م بدأ
بزرگ به ما می رسد.
و گفته شد که :مثَل ما و همه موجودات(در یک نظر) مثل المپهای برق
اسننت ،اگر می بینیم نور المپ ،متصننل و یکنواخت پخش می شننود به
خاطر آن ا ست که لحظه لحظه نور از منبع برق به آن می ر سد؛ منبع برق
هر لحظه نور جدیدی تولید می کند و به وسنننیله سنننیمهای ارتباطی به
المپ تحویل می گردد .هسننتی ما نیز همانند نور این المپها اسننت ،گر
چه به صورت یک وجود ممتد جلوه گر ا ست« ،ولی در حقیقت لحظه
به لحظه وجود تازه ای از منبع هستی آفریدگار فیاض به ما می رسد».
بنابراین ،همان گونه که هر لحظه وجود تازه ای به ما می رسد ،به هدایت
جدیدی نیز نیازمندیم .بدیهی اسنننت که اگر موانعی مانند ظلمت ها و
ناپاکیها در سننیم های معنوی ارتباطی ما با خدا ایجاد شننود ،پیوند ما را
قطع می کنند ،و همان لحظه از صراط مستقیم منحرف خواهیم شد .ما از
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خدا درخواسننت می کنیم که این موانع پیش نیاید و بر صننراط مسننتقیم
ثابت بمانیم.
ثانیاً :هدایت همان پیمودن طریق کمال اسننت که انسننان بهتدریج مراحل
نق صان را پ شت سرگذارد و به مراحل باالتر بر سد .این را نیز بدانیم که
طریق تکامل نا محدود است که به سوی بی نهایت پیش می رود.
بنابراین :جای تعجب نیسننت که حتی پیامبران و امامان از خدا تقاضننای
هدایت صراط م ستقیم کنند ،چه اینکه کمال مطلق تنها خدا ست ،و همه
بدون استثناء در م سیر تکاملند ،چه مانع دارد که آنها نیز درجات باالتری
را از خدا درخوا ست کنند؟! مگر ما بر پیامبر(ص) صلوات نمی فر ستیم؟
مگر مفهوم صننلوات ،تقاضننای رحمت تازه پروردگار برای محمد و آل
محمد نی ست؟ مگر خود پیامبر(ص) نمی فرمود« :ربی زدنی علماً» خدایا
علم و(هدایت) مرا بیش تر کن!
مگر قرآن نمی گوید :وَیَزِیدُ ال لَّهُ ا لَّذِینَ اهْ تَدَوْا هُدًى(551و آنان که هدایت
یافته اند ،خدا بر هدایتشنننان م افزاید) و نیز وَالَّذِینَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى
وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (551و ک سان که هدایت یافته اند خدا بر هدایت شان افزوده
و پرهیزکارى و تقوایشان را به آنان عطا کرده است)؟
بنابراین ،صلوات بر پیامبر(ص) و امامان در حقیقت تقاضای مقام باالتر و
واالتر برای آن بزرگواران است.
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آیات درباره صراط مستقیم

قُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَ ص نِرَاطٍ مُس نْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا
کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ

557

بگو :یقیناً پروردگارم مرا به راه مسنننتقیم هدایت کرد ،به دین پایدار و
استوار ،دین ابراهیم یکتاپرست حقگرا ،و او از مشرکان نبود
وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

552

و هر کس به خدا تمسّک جوید ،قطعاً به راه مستقیم هدایت شده است.
ن
َأ َل ْم َأ ْع َه ْد ِإ َل ْی ُک ْم یَا َبنِی آ َد َم َأ ْن لَا َت ْع ُبدُوا الشنن َّن ْی طَا َن ِإ َّن ُه َل ُک ْم َع ُد ٌّو ُمبِی ٌ
﴿﴾11وَأَنِ اعْبُدُونِی هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ»

553

اى فرزندان آدم! آیا به شما سفارش نکردم که شیطان را م ر ستید که او
ب تردید دشمن آشکارى براى شماست؟ و سفارش نکردم که مرا ب رستید
چون این راه است مستقیم،
و همانا شیطان گروه ب سیارى از شما را گمراه کرد ،آیا تعقّل نم کردید
[که پیروانش به چه سنرنوشنت شنوم دچار شندند؟ ] « »12این اسنت
دوزخ که به شما وعده م دادند.
به ما امر شده که روزی ده بار در نماز بگوییم:
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«اهْدِنَا ال صِّرَاطَ الْمُ سْتَقِیمَ ﴿ ﴾1صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْ ضُوبِ
عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ

521

ما را به راهِ م ستقیم هدایت فرما »1«.راه ک سان [چون پیامبران ،صدّیقان،
شهیدان و صالحان که به خاطر نشان دادن شایستگ ]نعمتِ[ایمان و عمل
خالص و اخالق حسنننه به آنان]عطاکردى ،آن [انسننان هاى واالی ] که نه
مورد خشم تواند و نه گمراهان.
امام علی(ع) در تفسننیر «اهدنا الصننراط المسننتقیم» فرموده اند :خداوندا
توفیقاتی را که در گذشته بر ما ارزانی داشتی و به برکت آن تو را اطاعت
کردیم همچنان ادامه ده تا در آینده عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم.
«صراط مستقیم همان راهی است که با فطرت انسان سازگار است».
امام صادق(ع) در تف سیر صراط م ستقیم فرمودند :یعنی خداوندا ما را بر
راهی که به محبت تو می رسنند و به بهشننت واصننل می گردد و مانع از
پیروی هوس های کشنده و آرای انحرافی و هالک کننده است ثابت بدار.
«میانه روی در تمام امور دستور شریعت اسالم است؛ چراکه اسالم ،دین
اعتدال است».
صراط م ستقیم ،اعتقاد دقیق ا ست؛ اعتقاد به خداوند و عدل خدا به گونه
ای که این اعتقاد موجب شود انسان عادل گردد.
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در اهدنا الصراط المستقیم از خدا تقاضای هدایت می کنیم ،و خداوند راه
هدایت را در قرآن قرار داده اسننت .قرآن «هدی للناس» اسننت و خداوند
آن را برای همة مردم نازل فرمود اما برای رسننیدن به شننناخت و معرفت
اسماء اهلل در قرآن به کسب معرفت و توجهی خاص نیاز است .مثال اهدنا
یعنی ما را هدایت کن ،آن کسی که هدایت می کند «هادی» است.
راغب در مفهوم هادی آورده است :هادی اسم فاعل از ماده هدایت است.
او می گو ید :هدا یت یعنی راهن مایی وداللتی که همراه با لطف و دقت
باشننند .این جا نکته ای هسنننت؛ «راهنما با لطف و دقت» یعنی واقعا
میخواهد راهنما با شد .برای مثال ،گاهی آدر سی را از ک سی می پر سی،
اشنناره میکند به فالن جا ،اما گاهی کسننی دسننتت را میگیرد و تو را به
همان آدرس میبرد .مفهوم اسننم هادی آسننان اسننت و کلمه هادی یعنی
هدایت کننده.
« هادی» مطلق خداوند اسنننت ولی این که تجلی «اسنننم هادی» به چه
صورت است؟ قرآن ما را راهنمایی می کند.
یکی از اسماء خداوند ،هادی است

در قرآن  511اسننم از اسننماءالحسنننی ذکر شننده و اسننم «هادی» یکی از
اسماء خداوند است.
در د عای جوشنننن می خوانیم :یا «م عافی یا هادی» و در د عای مجیر:
«سننبحانک یا هادی» و جزء  33اسننم می باشنند که دو بار در قرآن آمده
است.
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در قرآن بع ضی از ا سماء با ا سم دیگری ذکر شده اند .ا سم هادی هم در
دو آیه ،یکی به ا ضافة رب(کفی بربک هادیا) و در آیهای دیگر به ا ضافة
اهلل آمده «ان اهلل هادی الذین آمنوا الی صننراط مسننتقیم» 525بنابراین اسننم
هادی یعنی هدایت کننده[ .اما در این آیه شنننرطی دارد!] آنان که ایمان
آوردند .به چه چیزی هدایت می کند؟ «به صراط مستقیم».
«هادی همان هدایت کننده ای اسننت که تو را به مقصنند می رسنناند» .با
تجلی ا سم هادی ،به و سیلة قرآن و کتابی که هادی ا ست ،و با سعی و
کوشنننش که انسنننان خود را تحت آن هدایت قرار دهد .به اندازه ای که
انسننان سننعی کند تحت آن اسننم قرار گیرد ،تجلی آن اسننم در او بیشتر
میشود و هدایت می یابد.
پس ،هادی یکی از اسننماء خداوند اسننت و درباره اینکه خداوند به چه
چیزی هدایت میکند گفتیم که خداوند راهی را برای رسننیدن به معرفت
و لقاء اهلل ،و رسنننیدن به تکامل و هدف خلقت ،قرار داده اسنننت «به نام
صراط م ستقیم» و به ما هم د ستور داده شده که هر روز در نماز الاقل ده
مرتبه بگوییم «اهدنا الصراط المستقیم».
هدایت خداوند برای همه موجودات اسننت ،به منظور رسننیدن به تکاملی
که برای آن خلق شنننده اند؛ با این همه چون انسنننان مختار اسنننت ،نیاز
بیشتری دارد که خود را تحت تجلی اسم هادی قرار دهد.
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قرآن ،نور و هدایت است

یکی از اسماء اهلل نیز هادی است ،پیامبران هم هادی ه ستند؛ خداوند در
وصف کالم خود می فرماید:
يَهْدِی ب[هِ اممَّهُ مَن[ ااَّبَعَ ر[ ضْوَانَهُ سُبُیَ ام سَّال [ وَيُاْر[جُهُم مِّن[ امظُّمُمَاتِ إ[مَى
امنُّور[ ب[إ[ذْنِهِ وَيَهْدِيه[مْ
إ[مَى صِرَاطٍ مُّسْ َقِيمٍ
از سوی خداوند نور و قرآن مبین آمد .هر کس درپی تح صیل ر ضایت
حق شنند خداوند او را از این مواهب و از این نعمت های خاص معنوی
بهره مند می کند .و هدایت های خداوند بسیارند ولی انسان باید استعداد
قبول آن هدایت ها را در خود شکوفا کند .و هر اندازه ا ستعداد بیش تر
باشد شامل هدایت های بیشتری خواهد شد.
چند فضیلت برای قرآن

در این آیه چند فضیلت برای قرآن بیان شده:
5ن هدایت به راه های امن
2ن خروج از تاریکی و ورود به نور ،ولی باذن اهلل.
9ن هدایت به راه راست .و ما هر روز در نماز از خدا طلب میکنیم :اهدنا
الصراط المستقیم.
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بنابراین آیات قرآن «هدی للناس» (هدایت برای مردم) اسننت؛ یعنی همة
مردم از هدایتهای قرآن برخوردار هسننتند .هر انسننانی به اندازۀ سننعه
وجودی ،استعداد و سعی و کوشش خود از هدایتهای الهی و نعمتهای
معنوی قرآن بهرهمند میشود.
پس قرآن «هادی» است ،و برای هدایت مردم نازل شده ،و یکی از اسماء
اهلل نیز «هادی» اسننت .خداوندی که هادی اسننت ،برای هدایت بندگانش
وسائلی فرستاده که یکی از آن وسائل قرآن است:
وَإ[نَّ اممَّهَ مَهَادِ امَّذِينَ آمَنُوا إ[مَى صِرَاطٍ مُّسْ َقِيمٍ
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و بهراستی خدا مؤمنان را به راه راست راهنمایی میکند
وَكَفَى ب[رَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

529

و تنها خدای تو برای هدایت و یاری کفایت میکند
در این آیه به دو اسم از اسماء اهلل اشاره شده « :هادی» و «نصیر» .هادی
انسان را به راهی هدایت می کند که خداوند قرار داده تا آدمی ب اپیمودن
آن ،به کرامت و عظمت انسانیت در دنیا و سعادت در آخرت برسد.
خداوند درباره قرآن می فرماید« :هدی ممناس» و نیز «امذين آمنوا»؛ یعنی
ک سانی که در هدایتهای اولی داخل ب شوند ،از هدایتهای باالتری بهره
مند میشنننوند .پس هادی یعنی هدایت کننده و راهنما .بنابراین ،خداوند
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703سوره فرقان آیه 37

 / 001جلسه یازدهم :اهدنا الصراط المستقیم

…...............................................................................................................................................

«هادی» اسنننت به همان راهی که برای رسنننیدن به خدا ،تکامل و هدف
خلقت قرار داده است؛ یعنی همان «صراط مستقیم».
انواع هدایت در قرآن

در قرآن مجید دو نوع هدایت مطرح شده است:
الف) هدایت تکوینی
نظیر هدایت زنبور عسل که چگونه از شهد گل ها بمکد و چگونه کندو
و خانه خود را ب سازد .و یا هدایت پرندگان در مهاجرتهای زم ستانی و
تابستانی ،آنجا که خدا می فرماید:
قَالَ رَبُّنَا امَّذِی أَعْطَى كُیَّ شَیْءٍ خَمْقَهُ ثُمَّ هَدَى

523

گفت خدای ما ک سی ا ست که همه موجودات را وجود بخ شید و س س
هدایت کرد.
ب) هدایت تشریعی
این نوع هدایت ،تو سط انبیای الهی و نزول کتب آ سمانی(مانند قرآن) و
دستورات شرع مقدس برای راهنمایی بشر به سوی صراط مستقیم انجام
می شود « .صراط» ،نام پلی بر روی دوزخ ا ست که همه مردم باید از آن
عبور کنند .کلمه صراط بیش از چهل مرتبه در قرآن آمده ا ست .انتخاب
راه شریعت و خط فکری صحیح ،ن شانه و بیانگر شخصیت ان سان مؤمن
است.
701سوره طه آیه 5
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انسان در برابر راههای متعدد

راههای متعددی در برابر انسان قرار دارد که او باید یکی را انتخاب کند:


راه خواسته ها و هوس های خود؛



راه انتظارات وهوس های مردم؛



راه وسوسه های شیطان؛



راه طاغوت ها؛



راه نیاکان و پیشینیان؛

اما راه صحیح را خداوند ،به و سیله وحی به ب شر ن شان داده و قرآن را به
عنوان «هادی» برای او قرار داده اسنننت .بنابراین اگر کسنننی به دنبال آن
هادی الهی نرود و از کاروان و راهنما جدا شود ،گمراه خواهد شد.

جلسه دوازدهم
سیر موجودات در کاروان هستی

همه موجودات در کاروان هستی از یک سیری بر خوردارند ،از خدا آمده
اند و به سوی خدا میروند .انسان نیز که جزئی از این عالم وجود است،
همراه کاروان هسننتی از سننیری برخوردار اسننت ،تا به هدف خلقت که
خداوند برای تکامل قرار داده اسنننت ،دسنننت یابد؛ از این رو باید تحت
هدایتهایی که خداوند برای بشننر قرار داده -قرآن و پیامبران -هسننتند
قرار گیرد.
پیامبران ،انواری ه ستند که از طرف خداوند مبعوث شده اند تا مردم را
هدایت کنند و انسان برای رسیدن به عظمت موردنظر ،باید خود را تحت
هدایتهای الهی قرار دهد.
هدایت با اسم هادی

واژه هادی اسم فاعل به معنی راهنما ،هدایت کردن ،ارشاد نمودن و راه
نشننان دادن اسننت .خداوند هادی اسننت؛ یعنی پیامبران و مردم را به راه
نجات هدایت می کند تا بندگان گمراه نشوند و در ورطه هالک و نابودی
نیفتند.
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خدا سایر مخلوقات و انواع حیوانات را به م صالح و مفا سد شان هدایت
فرموده و به آن ها ال هام کرده که چگو نه ز ندگی کن ند ،رزق خود را به
دست آورند ،تولید مثل کنند ،خانه و آشیانه برای خود بسازند ،و از گزند
محفوظ مانند.
قَالَ رَبُّنَا الَّذِی أَعْطَ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى
گفت :پروردگار ما ک س ا ست که به هر موجودى ،آفرینش [ویژه] او را
[آن گونه که سزاوارش بود] عطا کرده ،س س هدایت نمود.
گفتیم که این نوع از هدایت شننامل همه موجودات می شننود و به زنبور
عسل و مورچه و انسان اشاره کردیم .همة موجودات از طرف خالق خود
نوعی هدایت دارند که میدانند چگونه باید زندگی کنند .هدایت بعضننی
از موجودات ،از نوع اجباری ا ست و تنها ان سان ا ست که اختیار دارد از
این هدایت استفاده کند یا استفاده نکند.
اصننل هدایت عامه و خاصننه از خداسننت .هادی علیاالطالق و هدایت
کننده حقیقی اوسننت .گر چه به وسننیله حُجج و براهین و انبیاء و اولیاء
این کار به صورت ظاهر انجام می گیرد.
توفیق می خواهد که بنده(کسننی) به راهنما و مرشنندی ،راه درسننت را
ب یماید و به مقصد برسد.
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هدایت پروردگار نسبت به انسان

خداوند نسبت به انسان چهار نوع هدایت قرار داده است:
5ن هدایت عام و تکوینی؛ که بر عقل و هوش و جوارح انسان اثر دارد.
در قرآن کریم آیات فراوانی دربارۀ هدایت انسننان وارد شننده اسننت .در
سوره شمس می فرماید:
وَنَفْسٍ وَمَا سن نَوَّاهَا ﴿ ﴾7فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿ ﴾2قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکَّاهَا
﴿ ﴾3وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿﴾51
و به نفس و آن که آن را درسنننت و معتدل نمود »7«،پس بزه کارى و
پرهیز کارى اش را به او ال هام کرد »2«.ب ترد ید کسننن

که نفس را [از

آلودگ پاک کرد و] رشنند داد ،بر موانع و مشننکالت دنیا و آخرت پیروز
شد »3«.و ک س که آن را [به آلودگ ها و امور بازدارنده از ر شد] بیالود
[از رحمت حق] نومید شد.
اگر آدمی بخواهد خود را بشننناسنند ،می تواند آیات متعلق به انسننان را
مالحظه کند .در حقیقت ،قرآن برای ان سان نازل شده و خداوند در قرآن
او را معرفی و بیان میکند که چه چیزی آدمی را به سعادت میر ساند و
چه چیزی او را از سعادت دور میکند .انسان باید این حقایق را بداند.
2ننن هدایت تشریعی؛ توسط وحی به انبیاء و نزول قرآن و امثال آن انجام
می گیرد(برای عموم بشر ،پیامبر و کتب آسمانی قرار داده شده).
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 -9هدایت خاص؛ توفیق چنین هدایتی نصننیب اشننخاص مؤمن و متقی
خواهد شنند .این نوع از هدایت نصننیب همه مردم نمی شننود؛ زیرا همه
مردم آن هدایت اولی را نمی گیرند ،گروهی تابع قرآن و پیامبر(ص) و
ائمه(ع) می شوند ،و افرادی سر باز می زنند .در نتیجه این نوع از هدایت
فقط نصننیب مؤمنینی می شننود که به هدایت عام توفیق یافته باشننند ،که
قرآن بیان می کند:
وَمَنْ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ یَهْدِ قَلْبَهُ

521

هرکس به خدا ایمان آورد ،خداوند قلبش را هدایت می کند.
 - 3هدایت اخروی؛ و آن عبارت از هدایت به به شت و نعمتهای الهی
است.
این هدایتهای چهار گانه به ترتیب نصننیب انسننان میشننوند؛ یعنی اگر
انسنننان از هدایت اولی یعنی همان عقل و هوش و قلب و امکانات داده
شننده اسننتفاده کرد ،خدا توفیق میدهد که کالم وحی را بفهمد ،و اگر از
هدایت دوم اسننتفاده کرد و اوامر الهی را اجرا کرد ،هدایت سننوم شننامل
حال او میشود؛ یعنی هدایتی که مخصوص به مؤمنین است.
پس اگر انسان تحت این سه هدایت قرار گرفت ،مسیر او معیّن و بهشتی
می شود و البته به شت بدون اذن خداوند امکان پذیر نی ست .پس ان سان
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باید سعی کند که تحت ا سم هادی قرار گیرد و از خدا بخواهد که او را
تحت هدایت خاص خودش قرار دهد.
و اگر کسننی از مرتبه اول محروم باشنند به مرحله دوم راه نمی یابد و به
همین ترتیب در مراحل بعدی .این هدایتها مانند حلقههای متصنننل به
هم هسننتند؛ مثال اگر به اولی و دومی رفتی و از هدایت سننومی محروم
ماندی ،به هدایت چهارمی نمی رسی.
بنابراین ،این حلقات انسننان را به هدفی میرسننانند که بهشننت و تکامل
ا ست؛ البته باید آدمی خود را تحت این هدایتها قرار دهد .در یک نگاه
اجمالی به آیات قرآن به خوبی روشن میشود که قرآن ،هدایت و ضاللت
را فعل خدا می شمارد .در سوره نحل می فرماید:
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَکُمْ أُمَّةً وَاحِدَۀً

527

اگر خدا می خواست شما را [بر محور هدایت] یک امت قرار می داد[.اما
هدایت اجباری فاقد ارزش است]
هدايت اشددريعی به معنای ارائه طریق اسننت ،جنبة عمومی دارد و بدون
هیچ قید و شنننرطی اسنننت .خداوند راه را به همه نشنننان داده و قرآن و
شریعت «هدی للناس» ه ستند .از این رو ،ر سول(ص) هادی ا ست و آن
هدایت از خداسننت ،به وسننیلة قرآنی که «هادی» و از طرف خداوند ،و
برای هدایت انسانها است .در سوره دهر می فرماید:
701سوره نحل آیه 13
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ما راه به انسان نشان دادیم؛ خواه شکرگزاری کند یا کفران.
و نیز در سوره آلعمران می خوانیم:
إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَرَبُّکُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ

523

یقیناً خدا پروردگار من و پرودگار شماست؛ پس او را ب رستید ،این است
راه مستقیم.
بیترد ید ،دعوت پیامبر(ص) مظهر دعوت خداسنننت؛ چرا که او مظهر
اسماء خدا است.
پس حضرت رسول(ص) «هادی» است و انسان را به راه مستقیم دعوت
میکند ،اما تحت هدایت اهلل ،و تحت ا سم «هادی» یعنی هدایت او تجلی
اسننم «هادی» و هدایت خداوند اسننت ،قرآن هم «هادی» ،نور و هدایت
است.
هدايت خاص ،به معنی ایصنننال به مطلوب و گرفتن دسنننت بندگان و
گذراندن آن ها از تمام پیچ و خم های راه ،و حمایت از آن ها تا ر سیدن
به ساحل نجات ا ست؛ اما ان سان باید از آن هدایت اولی ا ستفاده کند تا
هدایت دوم را به دسنننت بیاورد و چون انسنننان میتواند به بی نهایت
هدایتها ،و بی نهایت علوم و مقامات بر سد ،باید با سعی و کو شش به
701سوره انسان آیه 3
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آنها برسد که البته با تدبّر در آیات قرآن ممکن میشود .مثال اسم «هادی»
برای شما نورافشانی میکند که قبال متوجه آن نبودید.
گفته شد که :این نوع هدایت هرگز بی قید و شرط نمی باشد ،اگر ان سان
آن هدایت اولی و دومی و سومی را گرفت و جزء خا صان شد ،خداوند
در زندگی او را به قدری هدایت میکند که گاهی اگر بر سنننر دو راهی
قرار گرفت ،راه صحیح را انتخاب کند و مشکلش حل شود.
هدایت هم مراحل و درجاتی دارد ،و آن هم با تم سک و اعتقاد ان سان به
خدا و اسننماء اهلل تأثیر می پذیرد .به هرحال این نوع هدایت ،ایصننال به
مطلوب و گرفتن د ست بندگان و گذارندن آن ها از تمام پیچ و خم های
راه ،و حمایت از آن ها تا رساندن به ساحل نجات است.
توحید در هدایت

اگر خدای سبحان رب است ،و او بالذات معبود و مستعان است ،پس در
همه امور از جمله هدایت ،از حضنننرتش اسنننتعانت میجوییم .بر این
اسنناس ،اگر خداوند سننبحان هدایت را به یک شننیئ و یا یک شننخص
ن سبت داد ،معلوم می شود که آن شیئ و شخص ،وجهی از وجوه خدا
هستند .مثال در سوره «اسراء» هدایت را به قرآن نسبت داده،میفرماید:
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ

 730سوره اسرا آیه 1
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این قرآن به چیزی که صواب تر است هدایت می کند.
و در سوره انبیاء آیه  79میفرماید:
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا
و آنان را پیشوایان قرار دادیم که به فرمان ما [مردم را] هدایت م کردند.
قرآن کریم و ائمه اطهار(ع) هادیان بالذات نیسنننتند؛ چون نمی شنننود که
خدا رب بالذات ،معبود و مستعان محض باشد ،اما هادی دیگری باشد ،یا
دیگری هم هدایت کند.
ا سا ساً دیگری در کار نی ست و هر چه ه ست ،از شؤون هدایت خدای
سبحان خواهد بود.
برهانی که بر «توحید هدایت» اقامه می شود این است که فرمود:
قُلِ اللَّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ...
بگو خداوند هدایت می کند به حق و آیا از معبودان شما کس هست که
به سوى حق هدایت کند؟
أَفَمَنْ یَ هْدِی إِلَ الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا یَ هِدِّی إِ لَّا أَنْ یُ هْدَى فَ مَا لَکُمْ
کَیْفَ تَحْکُمُونَ

595

بگو :فقط خدا ست که به سوى حق هدایت م کند؛ پس آیا ک س که به
سوى حق هدایت م کند ،براى پیروى شدن شایستهتر است یا کس که
 737سوره یونس آیه 35
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هدایت نم یابد مگر آن که هدایتش کنند؟ شنننما را چه شنننده؟ چگونه
[بدون دانش] داورى م کنید؟
جالب اسننت که در ادامه آیات می فرماید :و بیشتر آنان [در عقایدشننان]
جز از گمان پیروى نم کنند ،یقیناً گمان به هیچ وجه انسنننان را از حق
ب نیاز نم کند[ ،و جاى معرفت و دانش را نم گیرد] مسنننلماً خدا به
آن چه انجام م دهند داناسنننت »91«.و این قرآن را نسنننزد که دروغ
ساختگ از سوى غیر خدا باشد ،بلکه [با آیات استوارش] تصدیق کننده
کتاب هاى پیش از خود و تو ضیح بر هر کتاب [آ سمان ] ا ست ،در آن
هیچ تردیدى نیست.
پس هدایت از آنِ هادی بالذات اسنت ،همچنین اسنتعانت که از آنِ معین
بالذات اسننت.و اگر ما از قرآن و ائمه هدایت می گیریم ،و نیز از صننبر و
صننالۀ اسننتعانت میجوییم ،به دسننتور اوسننت .و او چون کل نظام را در
اختیار دارد ،می داند که چگونه افراد را هدایت کند.
گاهی با کوشننش فراوان ،و گاه به اندک چیزی مسننیر زندگی انسننان را
عوض می کند.
خداوند عالم اگر بخواهد کسی را هدایت کند ،اینچنین نیست که راهش
مشخص و محدود باشد.
ازاین رو می گوییم خدایا! ما را به راه راست هدایت کن:
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اهْدِنَا ال صِّرَاطَ الْمُ سْتَقِیمَ ﴿ ﴾1صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْ ضُوبِ
عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالِّینَ ﴿﴾7
راه کسننان [چون پیامبران ،ص ندّیقان ،شننهیدان و صننالحان که به خاطر
نشننان دادن شننایسننتگ ]نعمتِ[ایمان و عمل خالص و اخالق حسنننه به
آنان]عطاکردى ،آن [انسنننان هاى واالی ] که نه مورد خشنننم تواند و نه
گمراهاند»7«.
ما هر روز حد ا قل ده بار در ن ماز تکرار می کنیم خدا یا! ما را به راه
ک سانی که آنها را م شمول رحمت خود قرار ساختی هدایت کن ،نه راه
غضب شدگان و گمراهان.
همه هستی ،در مسیری که خداوند اراده کرده در حرکت است .خدایا! ما
را نیز در راهی که خود دوسننننت داری قرار بده(ا هد نا الصنننراط
الم ستقیم).ان سان مؤمن ،راه خداوند و اولیای او را انتخاب می کند که بر
دیگر راه ها برتری دارد:
امتیازهایی را ه حق

5ننن راه الهی ثابت است ،برخالف راه های طاغوتها و هوس های مردم
و هوس های شخصی که هر روز تغییر می کنند.
 2ن راه مستقیم یک راه بیشتر نیست ،در حالی که راه های دیگر متعدد و
پراکنده اند.
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9ن در پیمودن این راه ،انسان به مسیر و مقصد مطمئن می رسد.
 -3راه مسننتقیم راه خداسننت« .إِنَّ رَبِّی عَلَ صننِرَاطٍ مُسننْتَقِیمٍ(سننوره
هود،آیه)11
 -1راه مسنننتقیم ،راه انب یاسنننت« :إِ نَّکَ لَمِنَ الْمُرْسنننَلِینَ عَلَ صنننِرَاطٍ
مُسْتَقِیمٍ(سوره یس ،آیه  9و)3
 -1راه مسنننتقیم ،راه بندگی خدا اسنننت« :وَأَنِ اعْ بُدُونِی هَذَا صنننِرَاطٌ
مُسْتَقِیمٌ(یس ،آیه )15
7ن راه مستقیم ،توکل و تکیه بر خداست:
وَمَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

592

2ن راه مستقیم ،راه توحید و یکتاپرستی و تنها خواستن از خداست.
3ن راه مستقیم ،راه کتاب خداست.
51ننن راه مستقیم ،راه فطرت سالم است .انسان هم در انتخاب راه مستقیم
و هم در تداوم آن باید از خدا کمک بگیرد؛ مانند الم ی که روشنننی خود
را هر لحظه از نیروگاه می گیرد.
بنابراین انسننان باید در همه کارهایش راه مسننتقیم و درسننت را از خدا
بخواهد؛ زیرا چه ب سا درعقاید ،صحیح فکر کند اما در عمل دچار لغزش
شود ،یا بالعکس .پس هر لحظه باید ضروری از خدا بخواهد که او را به
 730سوره آل عمران آیه 707
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راه را ست هدایت کند .بنابراین حتی انبیاء و اولیاء نیز ثابت ماندن در راه
مستقیم را از خدا می خواهند.
راه م ستقیم همان آیین خدا پر ستی ،دین حق ،و پایبند بودن به د ستورات
خدا است:
قُلْ إِنَّنِی هَدَانِی رَبِّی إِلَ صِرَاطٍ مُ سْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا وَمَا
کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ ﴿ ﴾515قُلْ إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ
رَبِّ الْعَالَمِینَ ﴿﴾512

599

بگو :یقیناً پروردگارم مرا به راه مسننتقیم هدایت کرد ،به دین پایدار و
ا ستوار ،دین ابراهیم یکتاپر ست حق گرا ،و او از م شرکان نبود»515«.
بگو :مسلماً نماز و عبادتم و زندگ کردن و مرگم براى خدا پروردگار
جهانیان اسننت »512«.او را شننریک نیسننت ،و به این [یگانه پرسننت ]
مأمورم.
راه مستقیم مراتب و مراحلی دارد

حتی کسننانی که در راه حق هسننتند ،مانند اولیاء خدا ،الزم اسننت برای
ماندن در راه و زیاد شننندن نور هدایت ،دعا کنند« :والذین اهتدوا زادَهم
هدی» زیرا ک سی که می گوید« :الحمدهلل رب العالمین الرحمن الرحیم»...

 733سوره انعام،آیه  717و 710
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مراحلی از هدایت را پ شت سر گذا شته ا ست ،بنابراین در خوا ست او،
هدایت به مرحله باالتری است.
راه مستقیم ،همان راه میانه و وسط است؛ حضرت علی(ع) می فرماید:
«الیمین و الشمال مضلّة و الطریق الوسطی هی الجاده» 593انحراف به چپ
و راست ،گمراهی و راه وسط ،جاده هدایت است.
یعنی میانه روی و اع تدال ،و دوری از هر گونه افراط و تفریط ،چه در
عقیده و چه در عمل .گاهی ک سی در عقاید از راه خارج می شود و گاه
در عمل و اخالق.
کسانی رهبران الهی را مانند مردم عادی می دانند ،و گروهی آن بزرگواران
را در حد خدا میپندارند! یکی زیارت امامان معصننوم را بدعت می داند،
و دیگری حتی به درخت و دیوار ،متوسل شده و ریسمان می بندد .یکی
از خلق جدا می شنننود و دیگری حق را فدای خلق می ک ند .اینگو نه
اعمال و رفتارها انحراف از مسیر مستقیم هدایت است.
جالب اینکه ابلیس هم در همین صراط مستقیم به کمین می نشیند:
قَالَ أَنْظِرْنِی إِلَ یَوْمِ یُبْعَثُونَ ﴿ ﴾53قَالَ إِ نَّکَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ ( )51قَالَ
فَبِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ()51

 731بحار االنوار ج  11ص 3
 735سوره اعراف آیات  71و 75و . 71
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گفت :مرا تا روزى که [مردگان] برانگیخته شوند ،مهلت ده »53« .خدا
فرمود :الب ته تو از مه لت یافت گان  »51«.گ فت[ :اکنون که به کیفر
تکبرم] مرا به راه شر و ف ساد انداخت  ،یقیناً بر سر راه م ستقیم تو [که
رهروانش را به سننعادت ابدى م رسنناند] در کمین بندگانت خواهم
نشست.
و خداوند فرمود :قطعاً هر که از آنان از تو پیروى کند ،ب تردید جهنم
را از همه شما لبریز خواهم کرد« :لَمَنْ تَبِعَکَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْکُمْ
أَجْمَعِینَ».
البته شیطان فقط و سو سه می کند و قدرت دیگری ندارد« :فَوَ سْوَسَ
لَهُمَا الشَّیْطَانُ»
توجه به نکته ای جالب

[ شیطان گفت ] س س از پیش رو و پ شت سر و از طرف را ست و از
جانب چ شنننان بر آنان م تازم و [تا جای آنان را دچار وسنننوسنننه و
اغواگرى م کنم که] بیشترشان را س اسگزار نخواه یافت.
چرا باال و پایین را نگفت؟ چون کار شننیطان ،وسننوسننهانداختن در دل
انسننان اسننت که به دل مربوط میشننود .باال و پایین را نگفت چون نمی
تواند .باال ارتباط با خداست و پایین از قلب دور است .البته خداوند ،هم
راه و هم رهبران را نشان داده است.
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در حدیث امامان مع صوم(ع) می فرمایند« :راه م ستقیم ،ما ه ستیم» یعنی
نمونه عینی و عملی راه م ستقیم و الگو برای قدم بردا شتن در راه ،رهبران
آسمانی هستند.
آنها در تمام مسننائل زندگی اعم از کار ،تفریح ،تحصننیل ،تغذیه ،تربیت
فرزند و ...نظر داده و ما را به میانهروی سنننفارش کرده اند .این آیه راه
م ستقیم را ،راه ک سانی معرفی می کند که مورد نعمت الهی واقع شده اند
و عبارتند از :انبیاء و صدیقین ،شهدا و صالحین (.سوره ن ساء آیه 13و
سوره مریم آیه)13
وَلَهَدَیْنَاهُمْ صِرَاطًا مُ سْتَقِیمًا ﴿ ﴾12وَمَنْ یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّ سُولَ فَأُولَئِکَ مَعَ
الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصنِّدِّیقِینَ وَالشنُّهَدَاءِ وَالصنَّالِحِینَ
وَحَسُنَ أُولَئِکَ رَفِیقًا ﴿ ﴾13ذَلِکَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَکَفَ بِاللَّهِ عَلِیمًا
[اگر دسنننتورات خدا را اجرا می کرد ند] ب ترد ید آ نان را به راه
م ستقیم راهنمای م کردیم »12«.و ک سان که از خدا و پیامبر اطاعت
کنند ،با کسنننان هسنننتند که خدا به آنان نعمت داده ،از پیامبران و
صدّیقان و شهیدان و شای ستگان خواهند بود که خدا به آنان نعمت
[ایمان و اخالق و عمل صالح] داده؛ و اینان نیکو رفیقان هستند»13«.
این [رفاقت با آنان] بخشننش و فضننل از سننوى خداسننت ،و [در
ا ستحقاق این کرامت و ف ضل] کاف ا ست که خدا [به نیّات و اعمال
مطیعان] داناست71.

جلسه سیزدهم
راهیان راه
با اینکه قرآن ،هدایت برای همگان (هدی للناس) و بیم رسنننان و تذکار
برای آدمیان((للعالمینَ نذیراً) اسننت ،مردم را به سننه دسننته تقسننیم کرده
است:
غضننبشنندگان ،گمراهان و گروهی که مورد نعمت هدایت قرارگرفته و
ثابت قدم ماندهاند.
با این همه ،خداوند به وسننیله قرآن یک گروه مخصننوص را هدایت می
کند؛ گروهی که هر کاری را خال صاً هلل انجام می دهند ،و همواره ر ضای
حق را در نظر می گیرند.
آری! اینان راهیان راستین راه الهی اند .خدای متعال تکویناً در مرحله بقاء
دستشان را می گیرد ،و به راه سالمت می رساند .و در پایان هم ،به آسانی
از این دنیای پرخطر بیرون می روند.
به عیسی مسیح(ع) اجازه می دهد که درباره خود بگوید:
وَالسنَّلَامُ عَلَیَّ یَوْمَ وُلِدْتُ وَیَوْمَ أَمُوتُ وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا ﴿ ﴾99ذَلِکَ عِیسنَ
ابْنُ مَرْیَمَ
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و سالم بر من روزى که زاده شدم ،و روزى که م میرم ،و روزى که زنده
برانگیخته م شوم »99«.این است عیس بن مریم،
یا درباره حضرت یحیی(ع) می فرماید:
وَسَلَامٌ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ یَمُوتُ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا ﴿﴾51
و بر او سننالم باد روزى که زاده شنند ،و روزى که م میرد ،و روزى که
زنده برانگیخته م شود
یعنی این سه ن شأء را اینان به سالمت طی کنند :سالم می میرند ،و ک سی
سالم میمیرد ،که سالم زندگی کرده باشد .کسی در قیامت سالم محشور
می شود که سالم مرده باشد.
گروهی که هر کاری را خالص برای خدا ان جام می ده ند ،و همواره
رضای حق را در نظر می گیرند .آری! اینان راهیان راستین راه الهی اند
بنابراین عده ای از بندگان که با استفاده از هدایتهای الهی ،راه را یافته و
خود را در راه خدا و اوامر الهی قرار دادند ،خدای متعال در مرحله بقاء
د ست شان را می گیرد و به راه سالمت می ر ساند .آنها در پایان هم ،به
آسانی از این دنیای پر خطر بیرون می روند.
و اما مقام موالی متقیان علی(ع)

امام علی(ع) هنگامی که ضنننربه به فرق مبارکشنننان میخورد،می فرماید:
«فزت و رب الکعبه».
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تولد علی(ع) در کعبه خانه خدا بود و شهادت ای شان نیز در م سجد خانه
خدا رخ داد؛ آنهم در حال عبادت که عبد نزدیک ترین مقام تقرب را با
خدای خود دارد؛ آنهم ن ماز علی(ع)! چه ن مازی ،ارتباط علی با خالق
خودش در حال سجده« :سبحان ربی االعلی و بحمده»
می گوید :نه فقط صالتی و نسکی بلکه
إِنَّ صَلَاتِی وَنُسُکِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ
مسنننلماً نماز و عبادتم و زندگ و مرگم براى(از) خدا پروردگار جهانیان
است
تولد و حیات و ممات برای خدا

ح ضرت ر سول(ص) به امام علی(ع) می فرماید :تو را در ماه رم ضان به
شهادت می ر سانند .نگفت چرا و ،...ولی گفت« :أفی سالمة فی الدینی»
علی است ،اولین مسلمان و با آن همه فضائل ولی می فرماید :آیا دین من
سالم است؟ از این رو در وقت ضربت می گوید« :فزت و رب الکعبه» به
خدا سعادتمند شدم.
ما در زیارت امام حسنننین(ع) میگوییم « :یا لیتنا کنا معکم و نفوز فوزا
عظیماً».
یعنی حسین(ع) به سعادت رسید ،یاران حسین(ع) در رکاب موالیشان به
فوز عظیم نائل شدند.
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«سالم» یکی از نامهای خدا

سالم یکی دیگر از اسماء حسنای الهی است و دو معنا دارد:
5ننن سالم بودن از هر نقصی :او بی عیب و نقص است ،ذاتش از سالمت
و امنیت مطلق برخوردار است ،نقص در افعالش راه ندارد....
2نننن به معنای مسلم است یعنی سالمتی دهنده به خلق؛ زیرا سالمتی از
جانب او ناشی می شود.
ظهور این اسم شامل حال عقول و نفوسی می شود که آنان را از تندرستی
و سالمت عقل و روحی برخوردار کند .ناخو شی و نقص برای ممکنات
است تا همه بدانند ذات او از هر عیب و نقصی منزه است.
یک مرتبه در قرآن ذکر شده است :سالم  +مؤمن
هُوَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ...

591

اوست خدای که جز او هیچ معبودى نیست ،همان فرمانرواى پاک ،سالم
از هر عیب و نقص ،ایمن بخش...
این که خدای سبحان فرمود ،یک عده ای را سالم به مق صد می ر سانم،
هدایت تکوینی است.
درباره موسننی و هارون(ع) فرمود :ما بر موسننی و هارون منت نهادیم ،و
آنها را با قوم شان از این محنت بزرگ رهاندیم ،یاری شان کردیم که آنها

 731سوره حشر ،آیه 03
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خودشان غلبه یافتند ،و آن کتاب واضح را به ایشان دادیم ،و به راه راست
هدایتشان کردیم:
وَهَدَیْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ

597

پس اگر کسنننی دوره ای را به هدایت گذراند و قدم به قدم رفت ،در
مرحله بقاء فیض الهی شاملش می شود .خدای سبحان او را از هدایت
تکوینی ،یعنی هدایت ایصنننال به مطلوب برخوردار کرده ،به وی پاداش
می دهد .و دل های دیگران را متوجه او میسنننازد که در باره اش دعا
کنند.
إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

592

قطعاً کسننان که ایمان آورده و کارهاى شننایسننته انجام داده اند ،به زودى
[خداى] رحمان براى آنان [در دلها] محبت قرار خواهد داد.
او هم محبوب خدا می شود ،و هم محبوب خلق خدا .اگر دلی ن سبت به
کسنننی عالقمند بود ،آن دل دعا می کند و دعای دل عالقمند ،یقیناً مؤثر
است .این ها نمونه هایی از والیت تکوینی خدای سبحان است.
نکته ها

 731سوره صافات،آیه 771
 . 731سوره مریم ،آیه 11
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*همان اولیاء الهی که به بهشت رسیده اند ،در همان جا خدا را شکر می
کنند.
می گویند خدا را حمد که با یک نعمت ،به نام تشریع و وحی و رسالت،
ما را به هدایت ت شریعی راهنمایی کرد؛ و با نعمتی دیگر توفیق معرفت و
انجام وظائف به ما داد ،که این هدایت تکوینی است.
به عبارت دیگر ،با یک نعمت به ما وعده داد که اگر به دسنننتورات من
عمل کردی به مقصد می رسید .و با نعمت دیگر به وعده خود عمل کرد،
ما را به این مقصود رساند.

531

لذا آخرین دعایشان این است که:
و وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

535

همه حمدها و سننتایش ها مخصننوص خدایی که مالک و مرب جهانیان
است
راه پر خطری در پیش رو قرار دارد؛ سالم از دنیا رفتن سخت است .باید
تکانی بخوریم و توشه ای فراهم کنیم.
خدایا! به برکت والیت در رکاب امام زمان(عج) ما را هم به سنننعات و
فوز عظیم برسان.

 710تفسیر تربیتی ص 50
 717سوره یونس ،آیه 70
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پیام ها
*بدان که همه عالم وجود تکویناً جز در راه راست نمی باشند .پس
 - 5پیوند تو ای عبد سالک با خدا در این ا ست که در هدایت اح ساس
ن یاز کنی و از او بخواهی تو را به چیزی راهن مایی ک ند که به خدا می
رساند؛ زیرا چیزی که بشر را به خداوند برساند مایه سعادت و نیکبختی
اوست.
 - 2هدایت عبارت اسننت از بیان راه روشننن ،و راه سننود آور را از راه
زیانبار می شناسند و بیان می نمایند.
طبق خبر صحیح ،خدا از زبان بنده اش در نماز می فرماید« :سمِع اهللُ لمن
حمده» خدا ذکر کسی را که ستایشش می کند می شنود.

532

والیت و حفظ راه بر عهده کیست؟

إِنِّی تَوَکَّلْتُ عَلَ اللّهِ رَبِّی وَرَبِّکُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِالَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاص نِیَتِهَا إِنَّ رَبِّی
539

عَلَ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ

)ر حقیقت من بر خدا پروردگار خودم و پروردگار شما توکل کردم؛ هیچ
جنبندهاى نیست مگر اینکه او مهار هست اش را در دست دارد به راست
پروردگار من بر راه راست است.

 710کشف المغنی عن سر اسماء الحسنی (ترجمه استاد علی زمانی قمشه ای) ص 711 / 715
 713سوره هود آیه 51
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والیت و حفظ این صنراط بر عهده پیامبران(ص) و ائمه(ع) و سنالکان و
مؤمنان است ،که هر کدام تا اندازه ای دست بشر را گرفته و او را به جلو
میبرند.
و بخصوص خاتماالنبیاء محمّد(ص) که او انسان کامل و مظهر اسم اعظم
اهلل ا ست.و فعل و فکر و «خُلق نبوی» همه آ سمانی ا ست و راهی برای
حرکت انسان زمینی به عالم باالست که خداوند به او فرمود:
فَاسْتَمْسِکْ بِالَّذِی أُوحِیَ إِلَیْکَ إِنَّکَ عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

533

پس به آنچه به سننوی تو وحی شننده اسننت چنگ در زن ،که بر راهی
راست قرار داری
آری! انبیاء هادیان امت ه ستند .آنان همانهایی ه ستند که «انعم اهلل علیهم
من النبیّین و الصدیقین »...اما باز هم مقام اولیاء یکسان نیست.
لطیفه :در قرآن کریم دو تعبیر اسنننت ،یکی مربوط به حبیب خدا یعنی
رسنننول اهلل(ص) و دیگری مربوط به کلیم اهلل(ع) .تعبیر مربوط به حبیب
خدا(ص) این اسننت که او اول خدا را می بیند ،آنگاه در پرتو خدا ،خود
را؛ اما تعبیر مربوط به کلیم خدا یعنی مو سی(ع) این ا ست که او خود را
مقدمه مشننناهده حق قرار می دهد .حبیب می گوید :خدا مرا حفظ می
کند .کلیم می گوید :مرا خدا حفظ می کند.

711سوره زخرف آیه 13
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رسننول خدا(ص) وقتی به اتفاق همراهش در راه هجرت از مکه به مدینه
در غار معروف «ثور» پناه گرفت و دشننمن به دهانه غار رسننید ،در این
وضنننعیت هراسنننناک ،که نه یاوری بود و نه راه گریزی ،حضنننرت به
همسننفرش فرمود« :ال تحزن ان اهلل معنا»(غمگین و محزون مباش ،تحقیقا
خدا با ماسننت) .مالحظه می نمایید که رسننول خدا(ص) اول نام مبارک
«اهلل» را بر سر زبان جاری کرد و س س در پرتو نام خدا ،از خود سخن به
میان آورد.
اما موسننی کلیم وقتی بنی اسننرائیل محروم و مسننتضننعف را همراه خود
آورد ،فراعنه پشننت سننر ،آنها را تعقیب کردند .بنی اسننرائیل دیدند در
جلوی شان دریای روان و خطرناک ا ست ،و پ شت سر شان ل شکر جرّار
فرعون .از این رو به حضرت موسی عرض کردند ،االن به ما می رسند و
ما را دسنننتگیر می کنند؛ زیرا راهی برای گریز و فرار نیسنننت .در چنین
حالی موسی کلیم بین دو خطر قرار گرفت به آنها فرمود:
کالّ إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَهْدِینِ
نگویید االن ما را د ستگیر می کنند«،تحقیقاً با من ا ست خدای من که مرا
هدایت می کند».
فرق آن جمله حبیب خدا با این جمله کلیم خدا این است که:
حبیب خدا اول خدا را دید و بعد در پرتو خدا ،خود را؛ اما کلیم خدا اول
از مشاهده خود بهعنوان آیت شروع کرد ،و بعد به خدای سبحان رسید.

 / 008جلسه سیزدهم :راهیان راه
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اگر کسی به مقام شامل راه یافت ،حرفش در همه حاالت آن است که «ان
اهلل معنا»؛ اگر به آن مقام راه نیافت ،در حدّ متوسنننط قرار می گیرد و می
گوید« :ان معی ربی سننیهدینٍی» .البته هر دو تعبیر خوب اسننت ،اما یکی
خوب و دیگری خوبتر ،یکی کامل و دیگری کاملتر.

531

در پیمودن راه سعادت ،باید هم از لحاظ نظری صراط را ب شنا سیم و هم
از لحاظ عملی با دستورات شرع مقدس بر روی صراط گام برداریم.
مردم م شغول دنیا ه ستند 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

ب َو ِإ َّن الدَّا َر ا لْآخِرَۀَ لَهِیَ الْحَیَوَانُ لَوْ کَانُوا
ح یَا ُۀ ال ُّد ْن یَا ِإ لَّا َل ْه ٌو َو َل ِع ٌ
َو مَا َه ِذ ِه ا ْل َ
یَعْلَمُونَ

531

این زندگ دنیا جز سرگرم و بازیچه نیست و زندگ حقیق همانا [در]
سراى آخرت است اى کاش م دانستند.
یَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَیَاۀِ الدُّنْیَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَۀِ هُمْ غَافِلُونَ

537

از زندگ دنیا ظاهرى را م شناسند و حال آنکه از آخرت غافلند

 715تفسیر تربیتی ص  11تا  17به طور خالصه
 711سوره عنکبوت آیه 11
 711سوره روم آیه 1
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اکثر به امور ظاهری زندگی دنیا(مانند صنعت و تجارت و لذتهای آنی)
م شغولند ،و از عالم آخرت(و وعده ثواب و عقاب حق) بهکلی بیخبرند؛
یعنی اکثر مردم به ظاهر حیات دنیا توجه میکنند و از حیات اخروی و
حقائق عوالم دیگر در غفلت هستند.
خداوند ،عوالم زیادی دارد که هر عالم دارای موجودات فراوانی اسننت و
هیج موجودی در هیچ عالمی عبث خلق نشنننده اسنننت .بیشتر مردم در
حیات دنیا بر پایه جهل و غفلت بخ صو صی به سر میبرند .ممکن ا ست
ک سی عالم و پروف سور هم با شد اما درباره مهمترین م ساله (من أین فی
أین و الی أین؛ از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود) در غفلت باشد.
و اگر ان سان طالب حقیقت ا ست باید حقیقت دنیا را ب شنا سد و در طلب
شنننناخت حیات حقیقی(حیات طیب و الهی) و معرفت معارف الهی بر
آید .اینگونه بیداری را یقظه و انتباه میگویند.
ب ا َّلذِی َن َّز َل َع َل رَسنننُو ِل ِه
ن آ َمنُو ْا آ ِمنُو ْا بِال ّل ِه َورَسنننُو ِل ِه وَا ْل ِک تَا ِ
یاأَیُّ هَا ا َّلذِی َ
وَالْکِتَابِ الَّذِیَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن یَکْفُرْ بِاللّهِ وَمَالَئِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُ سُلِهِ وَالْیَوْمِ
اآلخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَالَلًا بَعِیدً

532

اى کسنننان که ایمان آورده اید به خدا و پیامبر او و کتاب که بر پیامبرش
فرو فرسننتاد و کتابهای که قبال نازل کرده بگروید و هر کس به خدا و
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فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز بازپسین کفر ورزد ،در حقیقت
دچار گمراه دور و درازى شده است.
این قول از جانب خداوند خطاب به صننناحبان ایمان اسنننت .باید ایمان
سطحی تبدیل به ایمان قلبی و عمیق و یقین شود؛ ایمان به خدای متعال
و اسننماء و صننفات الهی و عمل به احکام اسننالم ،که انسننان را به حق و
حقیقت میرساند.
و تا زمانی که امور فوق حاصننل نشننده ،غفلت بسننیار سننخت و بزرگی
دامنگیر همه اسننت .باید انسننان از این جهل و گمراهی به سننوی هدایت
الهی سفر کند؛ وگرنه در خسران مبین خواهد شد.

جلسه چهاردهم
راهیان و سالکان راه خدا

اکنون که تا اندازه ای با ا سماء ح سنی خداوند آ شنا شدیم ،بیاییم با این
خدای مهربان بیشتر انس بگیریم و موانع رسنننیدن به محبوب و معبود
حقیقی را برداریم تا بلکه بتوانیم نمازی با حضور قلب بخوانیم و در نماز
عروجی برایمان حاصننل شننود که همانا نماز معراج مؤمن اسننت و مانند
کسی نباشیم که در آن روز با حسرت بگوییم:
یَا لَیْتَنِی قَدَّمْتُ لِحَیَاتِی
اى کاش براى این زندگ ام [عبادت خال صانه و کار نیک] پیش فر ستاده
بودم.
بلکه با قلبی سلیم به و صال محبوب بر سیم و مورد خطاب خداوند قرار
بگیریم:
س ا ْل ُم ْط َم ئِن َّن ُة ﴿ ﴾27ارْ جِ عِی إِ لَ رَب نِّکِ رَاضنننِی نَةً
ی نَا َأ َّی تُه نَا ا ل َّن ْف ُ
مَرْضِیَّةً ﴿ ﴾22فَادْخُلِی فِی عِبَادِی﴿ ﴾23وَادْخُلِی جَنَّتِی
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اى جان آرام گرفته و اطمینان یافته!«»27به سوى پروردگارت در حال که
از او خشنننودى و او هم از تو خشنننود اسننت بازگرد »22«.پس در میان
بندگانم درآى« »23و در بهشتم وارد شو»91«.
مهمترین ارکان سیر الی اهلل

پس بیایید با هم سفری معنوی را آغاز کنیم
انسننان باید تالش کند با اسننتفاده از رهبران الهی ،در راهی که خدا برای
هدا یت ب ند گانش معین کرده قرار گیرد و با ادامه آن بتوا ند هوای نفس
خود را کنترل کند ،همواره مراقب نفس خویش با شد و برای پاک سازی
رذائل نفسانی تالش کند و به سوی خداوند تضرع نماید.
از مهمترین ارکان سیر الی اهلل ،صبر و یقین ا ست .صبر در مقابل تمام
نامالیمات و سننختیهایی که انسننان می بیند ،و یا حتی صننبر در مقابل
توهینهایی که در راه حق نثارش میشود.
حرکت به سمت کوه قاف

عطار نیشننابوری در کتاب منطق الطیر ،منازل سننیر و سننلوک را به این
صنننورت به تمثیل در آورده :تعدادی از پرنده ها تصنننمیم گرفتند که به
سوی کوه قاف حرکت کنند و این تصمیم را عملی کردند اما در میان راه
عده ای از پرندگان آب و دانه ای دیدند و در همانجا متوقف شننندند و
دیگر به حر کت ادا مه نداد ند؛ عده ای دیگر جلوتر رفت ند ا ما با د یدن
درختان سر سبز و نهرهای جاری و ...ا سیر این زیباییها شده و از رفتن
باز ماندند.
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هر چه از سفر میگذ شت ،از تعداد پرنده ها کمتر شد و در نهایت ،تنها
سننی پرنده به هدف و سننر منزل اصننلی یعنی کوه قاف رسننیدند که این
تعداد پرنده ها سیمرغ نام گرفتند.
انسانها نیز برای رسیدن به هدف اصلی سوار بر قطار زندگی هستند اما
هرکدام در مق صدی متوقف شده و م شغول امور دنیا می شود و عدهای
اندک به هدف و سر منزل میرسند.
ضرورت وجود استاد در سیر و سلوک
بسنیاری از سنالکین نیز بودند که در نیمه راه متوق شندند.پس باید حتما
ا ستادی با شد تا د ست ان سان را بگیرد؛ ا ستادی که خود این م سیر را طی
کرده باشنند .باید رهبر «صننائنا لنفسننه» باشنند؛ عالمی با نفسننی پاک و با
اخالص ،و هدف او جمع کردن مرید نبا شد .همچنین باید مواظب با شد
که گرفتار این عرفان های دروغین نشود.
در داستان حضرت موسی(ع) و خضر ولی اهلل(ع) نیز این مسأله استاد و
شاگردی را م شاهده میکنیم .با اینکه حضرت موسی(ع) یکی از پیامبران
اولوالعزم بود ،میبای ست مدتی تحت تعلیم و تربیت ح ضرت خ ضر(ع)
قرار میگرفت.
سیر و سلوک را چگونه شروع کنیم؟

سنننیر الی اهلل را چگونه شنننروع کنیم؟ عارف بزرگ و حکیم بزرگوار
مرحوم فیض کاشنننانی( ره) در آثار خود تاکید دارند که معارف قرآن و
عترت تنها ابزار مطمئن و دسننتاویز اطمینان بخش در رسنناندن انسننان به
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درجه کمال است و آدمی انسان را به جایی میرساند که اندیشه را قدرت
درک و دریافت آن نیست و پای استدالل هرگز بدان نرسیده است.
حال بیایید با هم در مح ضر این عارف بزرگ بن شینیم و از ن صایح او در
جواب یکی از برادران روحانی بهره مند شویم .می فرماید:
بدان که ایدک اهلل بروح منه(خداوند تو را به روح و رضننوانی از خودش
تأیید نماید) همچنان که سننفر صننوری را مبدأی و منتهائی ،مسننافتی و
مسیری و زادی و راحله ای و رفیقی و راهنمایی می باشد؛ همچنین سفر
معنوی را که روح است به جانب حق تعالی همه هست.
«مبدأ» آن ،جهل و نقصننان طبیعی اسننت که با خود از شننکم مادر آورده
است؛
وَاللَّهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِکُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَیْئً
و خدا شننن ما را از شنننکم مادران تان بیرون آورد در حال

که چیزى

نم دان ستید ،و براى شما گوش و چ شم و قلب قرار داد تا س ا سگزارى
کنید

511

و «من ها»يخ ،کمال حقیقی و وصول به حق تعالی است.
وَأَنَّ إِلَ رَبِّکَ الْمُنْتَهَ

 750سوره نحل آیه 11
 757سوره نجم آیه .10
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و سر انجام ،سوی پرورگار تو است
یَا أَیُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَ رَبِّکَ کَدْحًا فَمُلَاقِیهِ
اى ان سان! یقیناً تو با کو شش و تال ش

512

سخت به سوى پروردگارت در

حرکت  ،پس او را [در حال که مقام فرمانروای مطلق و حکومت بر همه
چیز ویژه اوست و هیچ حکومت در برابرش وجود ندارد] دیدار م کن .
و«مسددافت» راه در اين سددفر ،مراتب و کماالت علمیه و عملیه که روح
طی آن ها کند شیئاً فشیئاً ،هرگاه بر صراط مستقیم شرع که مسلوک اولیاء
و اصفیاء است سایر باشد .این کماالت مترتب است بعضی بر بعضی ،تا
کمال متقدم طی نشننود به متأخر منتقل نتوان شنند،و همین طور در سننفر
صوری تا قطعه مسافت متقدم طی نشود به متأخره نتوان رفت.
«منازل اين سفر» ،صفات حمیده و اخالق پ سندیده ا ست که احوال و
مقامات روح است که از هر یک به دیگری منتقل میشود به تدریج :منزل
اول [یقظه] که آگاهی اسننت .منزل آخر [توحید] که مقصنند اقصننی این
سننفر ،و تفاصننیل این منازل درجات آن در کتاب «منازل السننایرین»

519

مذکور است.و «مسير اين سفر» سعی و کوشش بلیغ و همت گماشتن در
مقطع این منازل به مجاهدت و ریاضنننت نفس به حمل اعباء(سنننختی و
د شواریهای) تکالیف شرعیه از فرائض ،سنن ،آداب و مراقبه و محا سبه
نفس آناً فآناً و لحظهً فلحظهً و هموم را واحد گردانیدن و منقطع شدن به
 750سوره انشقاق آیه .1

 519منازل السائرین اثر خواجه انصاری.
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حق تعالی «و تبتل الیه تبتیال» [و توجه خاص کن بهسوی او ن جل و عال
توجهی کامل ن]
وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا
کسان که براى [به دست آوردن خشنودى] ما [با جان و مال] کوشیدند،
ب تردید آنان را به راه هاى خود [راه رشنندو سننعادت و بهشننت و مقام
قرب] راهنمای م کنیم؛ یقیناً خدا با نیکوکاران است

513

و زادراه این سفر «اقوا» است که قرآن می فرماید:
وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَیْرَ الزَّادِ التَّقْوَى

511

توشه گیرید که بهترین توشه ها تقوا و پرهیزکاری است.
و تقوا عبارت ست از قیام به آنچه شرع امر به آن فرموده و پرهیز کردن از
آن چه شرع نهی کرده است از روی ب صیرت ،تا دل به نور شرع و صیقل
تکالیف آن مستعد فیضان معرفت شود از حق تعالی؛
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللَّهُ

511

از خدا بترسید و خدا شما را تعلیم می دهد.
و همچنانکه در م سافر صوری تا قُوتِ بدن از زاد حا صل نکند ،قطع راه
نتواند کرد ،همچنین م سافر معنوی هم تا به تقوا و طهارت شرعیه ظاهراً
 751سوره عنکبوت آیه .11
 755سوره بقره آیه .711
 751سوره بقره آیه .010

………………………………………………..………......………………………………………………………………………….تجلی اسماء اهلل در قرآن317 /

و باطن ًا قیام ننماید و روح را تقویت به آن نکند ،علوم و معارف و اخالق
حمیده که بر تقوا مترتب می شود و تقوا از آن حاصل میشود ،نه بر سبیل
دور بر او فایض نمی گردد ،و مَثَل این ،مَثُل ک سی ا ست که در شب تار
چراغی در د ست دا شته با شد و به نور آن ،راهی را می بیند و می رود و
هر یک گام که بر می دارد قطعه ای از راه روشننن می شننود و بر آن می
رود،
و هکذا ،و تا گام بر ندارد و نرود روشننن نشننود نتوان رفت .آن دیدن به
منزله معرفت است و آن رفتن به منزله عمل و تقوا.
از امام صادق(ع) چنین روایت شده است :ک سی که به دان سته خود عمل
کند خداوند او را وارث عمل نادانسنننته گرداند .علم به عمل روشنننن
میگردد ،اگر خواسته اش را برآوری می ماند و االّ کوچ می کند.
هیچ عملی قبول نمی گردد مگر به معر فت و هیچ معرفتی قبول نمی
شود مگر به عمل ،پس کسی که شناخت ،معرفت او را به عمل راهنمایی
میکند و کسنننی که عمل نکند معرفتی ندارد .جز این که بعض ایمان از
بعض دیگر است.
در سفر صوری ک سی که راه را نداند به مق صد نر سد .همچنین در سفر
معنوی کسننی که بصننیرت در عمل ندارد به مقصنند نمیرسنند[ .عامل بی
ب صیرت چون رونده بهغیر راه ا ست که زیاد رفتن چیزی جز دوری بر او
نمی افروزد].
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«راحمه» این سفر به نسبت و قوای آن ،و همچنانکه در سفر صوری اگر
راحله ضعیف و معلول با شد راه را نتوان طی کرد ،همچنین در این سفر
هم تا صحت و قوت بدن نبا شد کاری نتوان ساخت.پس تح صیل معاش
به قدر ضرورت باید ،اما ف ضول در معاش مانع سیر و سلوک ا ست و
دنیای مذموم که تحذیر از آن فرموده اند عبارت از آن فضول است که بر
صاحبش وبال ا ست ،اما به قدر ضرورت از آن داخل در امور آخرت ،و
تح صیلش عبادت ا ست .در این سفر معنوی باید قوای بدن را به آداب و
سنن شرعیه مقید کرد تا راه حق طی شود؛ پس مواظب راحله باش(قوا و
جوارح).
«رفیق راه»؛ علما ،صلحا و سالکین.

«راهن ما» و راهن مای این راه ،حضنننرت رسنننول(ص) و سنننایر ائ مه
مع صومین(ع) ه ستند که راه را پیموده و از م صالح و مفا سد راه خبر داده
اند .که امت را به اقتدا امر فرموده اند:
لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَۀٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ کَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ
یقیناً براى شما در [روش و رفتار] پیامبر خدا الگوى نیکوی ا ست براى
کسننن که همواره به خدا و روز قیامت امید دارد؛ و خدا را بسنننیار یاد
م کند.
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قُلْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ...
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بگو :اگر خدا را دوسننت دارید ،پس مرا پیروى کنید تا خدا هم شننما را
دوسنننت بدارد ،و گناهانتان را بیامرزد؛ و خدا بسنننیار آمرزنده و مهربان
است »95«.بگو :از خدا و پیامبر اطاعت کنید.
و محصنننل آنچه ایشنننان میکرده و امر نموده اند از روایات مسنننتفاد
میشننود .و اموری که سننالک را البد اسننت از آن و اخالل به آن به هیچ
وجه جایز نیست بعد از تحصیل عقاید حقه 21 ،چیز است.
5نننن محافظت بر صلوات خمس(نمازهای پنجگانه) اول وقت با سنن و
آداب.
2ن نماز جمعه و عیدین.
 9ن نوافل یومیه {دو رکعت نافله مغرب و وتره و  3رکعت نافله عصر بی
عذر جایز است}.
3ن محافظت بر صوم رمضان و تکمیل آن:
چنانکه زبان را از لغو و غیبت و دروغ و دشنام و نحو آن ،و سایر اعضاء
را از ظلم و خیانت ،و غذا را از شننبهه و حرام بیشتر ضننبط کند که در
سایر.ایام ضبط می کرد.
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 -1محافظت بر صوم سنت :سه روز در هر ماه روز م ستحبی که معادل
روزه دهر ا ست و اگر بهعذری ترک کند ق ضا نماید و یا به مدّی از طعام
تصدّق نماید.
 1و  - 7محافظت بر زکات و انفاق حق معلوم از مال خود(.وَا لَّذِینَ فِی
أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ؛
و کسانی که نیازمند و محروم در اموالشان حقی معلوم دارند) .در حدیث
است که این حق غیر از زکات است.
2ن حج که حجة االسالم را بی عذری تأخیر روا ندارد.
 -3زیارت قبور مقد سه پیغمبر(ص) و ائمه بخ صوص(امام ح سین(ع)).
هر امامی را عهدی بر گردن اولیاء و شنننیعیان خود اسنننت و تمام عهد
زیارت قبورهم.
 - 51محافظت بر حقوق اخوان :و قضننای حوائج ایشننان ،چه تأکیدات
بلیغه در آن شده بلکه بر اکثر فرایض مقدم داشته اند.
 -55تدارک نمودن هر چه از مذکورات فوت شننده باشنند وقتی که متنبه
شده باشد مَهما اَمکَن.
به قدر امکان و توانایی.
 -52اخالق مذمومه مثل کبر و بخل و حسنند و نحو آن را از خود سننلب
کردن :به ریاضت و مضادت ،و اخالق پسندیده مثل حسن خلق و سخا
و صبر و غیر آن بر خود بستن تا ملکه شود.

………………………………………………..………......………………………………………………………………………….تجلی اسماء اهلل در قرآن393 /

 53ن ترک منهیات جملةً :و اگر بر سبیل ندرت معصیتی واقع شود زود به
اسننتغفار و توبه و انابه تدارک نماید تا محبوب حق باشنند(.إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ
التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ 512؛ همانا خدا اهل توبه را دوست دارد).
 -53ترک شبهات؛ که موجب وقع در محرمات است .گفته اند :هر کسی
که ادبی را ترک کند از سنتی محروم می شود و هر که سنتی را ترک کند
از فریضه ای محروم می شود.
 -51در چیزهای بیهوده و بی ارزش وقت نگذراندن؛ که موجب خسننران
است .در حدیث است «کسی که جستوجو کند ،آنچه برایش ارزشمند
نیسننت ،از دسننت میدهد آنچه برایش ارزشننمند اسننت.».و اگر از روی
غفلت صادر شود ،بعد از تنبّه ،تدارک و ا ستغفار و انابت .بنابراین «ترک
م جالسنننت ب طّالین [کسنننانی که و قت را به ب طا لت می گذران ند] و
غیبتکنندگان و آن هایی که سنننخنان پراکنده گویند و روز می گذرانند»
باید کرد که هیچ چیز مثل این امور نیسنت در قسنوت و غفلت و تضنیع
وقت.
 - 51کم خوردن و کم خفتن و کم گفتن را شعار خویش ساختن که در
تنور قلب مؤثر است.
 -57هر روز مقداری از قرآن را تالوت کردن :و اقلش پنجاه آیه ا ست به
تدبر و تأمل و خضوع ،و اگر بعضی از آن در نماز واقع شود بهتر است.
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 - 52قدری از اذکار و دعوات را ورد خود سننناختن در اوقات معیّنه:
مخصوصاً بعد از نمازهای فریضه ،و اگر تواند اکثر اوقات زبان را مشغول
ذکر حق دارد اگر چه جوارح در کارهای دیگر مشنننغول باشننند ،زهی
سعادت .خ صو صاً ذکر مبارک کلمه «ال اله اال اهلل» چه این ممد و معارفی
قوی است مر سالک را و اگر ذکر «قلبی» را نیز مقارن «ذکر لسانی» سازد
به اندک زمانی فتوح بسنننیار روی می دهد .تا میتواند سنننعی نماید که
دمبهدم متذکر حق بوده باشننند تا غافل نشنننود که هیچ امری به این نمی
رسد در سلوک ،و این مددی است قوّی در ترک مخالفت حق سبحان و
تعالی به معاصی.
 53ن استفاده از علوم دینیه به قدر حوصله خود .تا می تواند سعی کند که
علومی بر علم خود بیفزاید ،و صحبت اعلم از خود را فوزی عظیم شمارد
و مراد از علم ،علم آخرت اسنننت نه علم دنیا ،و با کتاب و مردم نیکو
سننیرت که از ایشننان کسننب اخالق حمیده نماید و هر صننحبتی که او را
متذکر حق و نشأت آخرت می سازد از دست ندهد.
 - 21با مردمان به ح سن خلق و مبا سطت مبا شرت کردن و گمان بد به
کسی نبردن.
 25ن صدق در اقوال و افعال را شعار خود ساختن.
 - 22توکل بر حقتعالی کردن در همه امور :و نظر بر ا سباب ندا شتن ،و
تا می توان به کم قناعت کردن و ترک فضول [زیادی] نمودن.
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 - 29بر جفای ا هل و متعلقان صنننبر کردن؛ و زود از جا در نیامدن و
بدخویی نکردن .که هر چه جفا بیشتر می کشننند و تلقّی و پذیرش بال
بیشتر می کند ،زودتر به مطلب می رسد.
 -23امر بهمعروف و نهی از منکر :به قدر وسنننع و طاقت ،و دیگران را
برخیر دا شتن و غمخواری نمودن و با خود در سلوک شریک ساختن،
اگر قوت نفسی داشته باشد و اال اجتناب از صحبت ایشان نمودن با تقیه
و مدارا.
 21ن اوقات خود را ضبط کردن.
این اسننت آنچه از ائمه اطهار(ع) به ما رسننیده اسننت که خود عمل می
کردند و دیگران را می فرمودند(.پایان رساله سیر و سلوک)

513

برخی از افرا د تمامی امور را رها کرده و تنها به نماز خواندن و عبادت
می پردازند و برخی نیز کامال برعکس ،تمام مسائل دینی و شرعی را رها
کرده و تنها به دنیا متمسک شده اند.
خداوند هیچ کدام از این دو را قبول نداردبلکه واجباتی را قرار داده که
اگر انسان تنها به امور واجبش ب ردازد وقت و زمانی زیادی از انسان نمی
گیرد.
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از سنننوی دیگر هر آنچه خداوند واجب کرده صنننالح آدمی در آن امر
ا ست .اگر خداوند؛ نماز ،روزه ،حج و حجاب و ...را واجب کرده صرفا
برای این است که درخت وجود انسان ثمربخش گردد.
صراط مستقیم ،اعتقاد دقیق است ،اعتقاد به خداوند و عدل او به گونه ای
که این اعتقاد موجب شود انسان عادل گردد.
صراط مستقیم ،اخالق نیک است .اکثر گناهانی که انسان بدانها مبتال می
شود ،ناشی از بداخالقی است .تکبر و غرور و امراض دیگر باعث سقوط
انسان می شوند.
علم در پرتو ایمان ،وعمل صننالح ،دو بال برای پرواز انسننان به سننوی
ملکوت اعلی ه ستند که اگر این دو را دا شته با شد هر روز به معراج می
رود؛ چرا که "الصلوه معراج المؤمن(نماز معراج مؤمن است) یعنی انسان
هر روز می تواند با نماز خواندن عروج پیدا کند.
راه رسیدن به خدا

اشاره به یک حدیث
ح ضرت ر سول(ص) در معراج م شاهده نمودند مالئکه در حال ساختن
قصننرهایی برای مؤمنین هسننتند اما گاهی اوقات دسننت از کار کشننیده و
متوقف می شوند .زمانی که حضرت دلیل این امر را جویا شدند جبرائیل
پاسننل داد که مالئکه به میل خود کار نمی کنند بلکه منتظر مصننالحی از
جانب مؤمنین هسنننتند؛ زمانی که مؤمنین عمل صنننالحی انجام می دهند
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مصالح به مالئکه می رسد و زمانی که مؤمنین دست از کار نیک کشیده و
یا در غفلت به سر می برند اینها نیز دست از کار کردن می کشند.
جهنم هم به همین صورت ا ست؛ یعنی همینکه ان سان م شغول گناه شد
مالئکه جهنم را برای او می سازند.
ممکن است سوال شود چگونه ممکن است که برای یک فرد هم بهشت
و هم جهنم ساخته شود؟!
برای پاسل به این سوال به مثال زیر توجه کنید:
شما از خانه به ق صد کار خیری و یا عیادت بیماری خارج می شوید .تا
اینجا مالئکه برای شننما بهشننت را آباد می کنند اما همین که به مقصنند
رسننیدید با بدگویی و غیبت کردن جهنم را برای خود می سننازید ،حال
معلوم نیست که مصالح رسیده برای بهشت بیشتر بوده ،یا برای جهنم.
به شخصی گفته شد زمانی که انسان تسبیحات اربعه را به زبان می آورد،
درختی برای او در به شت کا شته می شود .این شخص ب سیار خو شحال
شد و گفت که حتما درختان بسیار زیادی را در بهشت داریم .پاسل شنید
که آری! اما گاهی اوقات با عمل بدخود ،آتشننی را می فرسننتید که تمام
این درختان را می سوزانید.
معرفت در دعای سحر

برخی از انسانها معرفت بیشتری به معشوق حقیقی دارند و زمانی که با
او مناجات میکنند ،به آن عظ مت و جالل خدایی آگاهی دارند و خدا را
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با آن عظمتش میشنننناسنننند و چیز هایی را از خدا طلب میکنند که با
عظمت خدا و با عظمت معرفت خودشان سازگار است.
فرازهایی از دعای سحر امام باقر(ع) به این شرح است:
« اممهم إنی أسددک مك من ب ها ك بهب هاه ،و كی ب ها ك بهی ،اممهم إنی
أسددک مك بب ها ك ك مه»؛ خدا یا! من از تو درخواسنننت می کنم به حق
نورانیترین نورانیت که تمام مراتب تو نورانی است.
کسنننی که به خدا معرفت ندارد و از مراتب نورانیت الهی آگاه نیسنننت،
زمانی که این دعا را بر زبان جاری میسنننازد از تالوت این دعا چندان
لذتی نمیبرد؛ چون معنای آن را به درستی نمیداند.
« اممهم إنی أسددکمك من جمامك بهجممه ،و كی جمامك جميی ،اممهم
إنی أسددکمك بیمامك كمه»؛ خدایا من از تو درخواسننت میکنم به حق
نیکوترین مراتب جمالت.
حال ،ک سی که به جمال خداوند معرفت ندا شته با شد ،جمال ظاهری به
نظرش میآید و ممکن است از روی نادانی حتی این سؤال را ب رسد که:
چرا خداوند برخی را زیبا و بعضی را زشت آفریده است؟ مگر نه اینکه
«إن اهلل جم يی و ي حب امی مال ».ا ما آ یا منظور از ج مال نزد خداو ند،
همان جمال ظاهری و چشننم و ابروی زیباسننت یا این که خیر ،منظور از
آن جمال ،جمال صفات خداوند است؟
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در حقیقت ،معنی جمال در این دعای شنننریف ،این اسنننت که جمال
خداوند ،ا سماء و صفات خداوندی به شمارش میآیند .برخی جمیل و
برخی اجمل میباشند(نیکوترین مراتب را امام(ع) خواستارند) و در ادامه
دعا میفرماید که تمام مراتب جمالت نیکو هستند.
در سرا سر این دعا سخن از بهاء ،جمال ،جالل ،علم ،شرف و عظمت
خداوند ا ست و آنها را از خداوند طلب میکند .این دعا طوالنی نی ست؛
اما چون ما به کلمات نورانی آن و چیزی که امام(ع) از خدا طلب میکند،
معرفت نداریم به آن توجه نمی کنیم .در این دعا سنننخنی از قصنننور و
بهشت و انهار جاری که برای ما قابل درک هستند نیست.
دعا کردن ان سانها با هم تفاوت دارد .برخی از خداوند ،نرفتن به جهنم و
ورود به به شت را میخواهند؛ اما ذاکران حقیقی خداوند کاری به به شت
و جهنم ندار ند ،بل که در اذ کار و م نا جات و ادع یه خود فقط آفرین نده
بزرگ را می خواهند و این نشنننان دهنده همت باالی آن هاسنننت .آری!
اینچنین است :بهشتآفرین از بهشت بسی زیباتر و باالتر است.
ذکر خداوند باید سنننبب به فعلیت رسنننیدن روح انسنننان گردد و آن
استعدادهایی که در درون انسانها هست شکوفا شود .ذکر باید به گونهای
باشد که میل به مقامات ملکوتی تلقی شود.
پس ،هدف نهایی از ذکر و مناجات ،به فعلیت رسننیدن آن اسننتعدادهایی
ا ست که در درون ما ه ستند .به عبارت دیگر ،خداوند این ا ستعدادها را
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در درون ما قرار داده است و ما باید با عبادت و ذکر آنها را آبیاری کرده
و به فعلیت برسانیم.
روح ملکوتی انسانها باید حیات معنوی پیدا کند تا به این ترتیب ،حیات
مادی انسننان بامعنا شننود .یعنی حیات انسننان از این حیات دنیایی خارج
میشود و به حیات معقول و عنداللهی مبدل میگردد.
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