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ِحیِم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم اّلَله
ِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعین. ٍد َو آلِِه الَطاهِرین َو لَعنَُة اّلَله ُ َعلی ُمَحمَّ  َو َصلَّی اّلَله

ِ السمیع العلیم مَِن الشیطان   الرجیِم. اللَُّهمَّ َوفِّقْنا لَِما تُِحبُّ َوتَْرَضی.نَستعیُذ بِاّلَله
ٍد َو آِخَر تَابٍِع لَُه َعلَی َذلَِک اللَُّهمَّ الْعَ  ٍد َو آِل ُمَحمَّ َل َظالٍِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ ِِ الُْحَسیَْن َو اللَُّهمَّ الَْعْن َأوَّ َّتِی َجاَهَد ابََة ال ََ ِن الْعِ

َُّهمَّ الَْعنُْهْم َجمِیعاَشایََعْت َو بَایََعْت َو    .تَابََعْت َعلَی قَتْلِِه الل
یِن ِإیاَک نَ  حیِم مالِِک یْوِم الدِّ ْحمِن الرَّ ِ َربِّ الْعالَمیَن الرَّ ِحیِم الَْحْمُد ّلِلَه ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ َِّ بِْسِم اّلَله راَ  عُُُْد َو ِإیاَک نَْستَعیُن اْهِدنَا ال

 َّ الِّیَن.الُْمْستَقیَم ِصراَ  ال  ذیَن َأنَْعْمَت َعلَیِهْم غَیِر الَْمغُْضوِب َعلَیِهْم َو الَ الضَّ

جا دارد که در خواص این ایام بحث  ای دارندخواص ویژهدر طول سال رمضان که  شعُان، با توجه به ایام ماه رجب،
این  در .دنیفرمامراجعه می آندی به سی اّلَله ءشاعزیزان ان، ی از جلساِ مختَر توضیحی عرض شدهچون در بعض .بشود

 .یمرسمی در این ماه های عملین قسمتالطف خدا به همبه به مسائل عملی هست ما   مربو بیشتر قسمت بحث چون
  

 ، مراقبه ویژه بر اعمالماه رجب العادهقفواز اعمال 
ه اختیار مان را بیکی از رذایل است که اینی دارد ااثر فوق العاده کهکه بزرگان تاکید دارند  در این ماه یکی از اعمالی

ی داشته اویژهن یک مراقُه آاز بین بردن  تَمیم جدی بگیریم که درو از خداکمک بخواهیم ]انتخاب کرده[ و ن اخودم
 که مربو  به روزه است آن ،اتیح اعمالی که هستدوم در مف .مان داریمعموم اعمال کلی که در ۀعالوه بر مراقُ ؛باشیم
چ مشکلی هی اگر کسی از نظر صحت مزاج اقتضا دارد که روزه بگیرد و ؛روزه را بگیریم خودِ  ور نیست که حتما  طاین 

 ر،رفتا ن روزها روزه از تمام اعمال،آ درروزه این است که  عمدهاما  !د چه بهتریایهایش پیش نبرنامه و زندگی ،در کار
]باشیم[؛ ن امِکه از غذا امساک میکنیم پی همچون مراقُه در کل حاال ۀمثل یک روز ]باشد[همه  خیال وهم همه و

العاده وقف ء  استثنا ن روزآن عادِ به گناه داشت امماگر چه چش مثال   ؛چه که عادِ داشتیم عادِ حتی منفیآنامساک از 
 مان، ذهنکندآمد می و هی رفتگاکه گناهی  آنن امدر ذهن ،این گناه است از ءن بریاممّلَله چش اگر الحمد .کنترل کنیم

 از آنچه که غیر خدا هست آن روز ،ها را کنترل بکنیمتوانیم گناهّلَله از نظر ذهن هم می الحمد .را کنترل قوی بکنیم
ن مرحله را یک کنترل بخَوص داشته باشیم و یکی از آدر هر مرحله هستیم  .نها کنترل کنیمآتوجه به  ن را دراخودم

جهت  ن فرض بفرمائید یا ازاز جهت زبا-ما یک گناهی را که گرفتار بودیم  وجالُش اینجاست که مثال  نکاِ مفید 
زمان پیدا کرد خود به خود  اما وقتی حد و ،شود" ضعیف میزمان ندارد اراده تقریُا   و ن وقت که انسان حدآ -خیاالِ

در  عمر تا آخر ،پنجاه سال ،ده سال ،شما به مدِ نامعلومی آقا :ید به ما بگویند کهیمثال فرض بفرما .شوداراده تقویت می
 شما بیست و :دنبگوی یوقت یکاما  است. تحمل این خیلی سخت ؛بیرون برید حق ندارید و باشید سوُاین اتاق باید مح

اد قدرِ تحمل ایج یکخود به خود برای انسان  ،شد و محدود اینکه زمان کوتاه .یدوچهار ساعت از یک اتاق بیرون نر
باال تحمل ِ قدرخود به خود ، اینجا باشد در را تحمل بکند در برابر اینکه یک عمری تر استیعنی خیلی راحت .کندمی
 .کندم اراده میک خود وسعت زمان ما را تقریُا   ،گناه کنترل کنید از ن رااعمرخیالت خرآا ما بگویند که آقا شما ت ود. بهرمی
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 وه خیالق ،یم یک روز هستویگچون می ،کنیمکنترل قوی  همین یک روز قوه خیال را در گیریممی اما وقتی تَمیم
 کاتشن مقدار برارا بکند به همهمین که توانست این کار  د وکنقدرِ تحمل در انسان ایجاد میو خود به خود یک اراده 
 کفقط ی کهکه مشغول هستیم  یهاینه منهای برنامه ،ی که مشغول هستیمیهابه ضمیمه برنامه ؛ الُتهظهور خواهد کرد

های در مناسُت و است کند با کسی که در راستای تربیت نفساین پیداست فرق می .یمهدرا منفردا  انجام  ایهمچون برنامه
 اثرش ترنجا خیلی سریعآ آن، یهاد برای جذب لذِچون زمینه دار ؛دهدای هم انجام میهای ویژهیک مراقُتنیز خاص 
 .دکنتقویت میهای بعدی نها ما را برای مرحلهآجذبه  دهد ومی ظهوررا 
  

 خواندن دعاهای ماه به همراه تدبر در مفاهیم
مشغول  هاین مرحله مقدماتی که خدا توفیق داد ادعیه را ما دراز ب .این ایام هست ادعیه هست اعمال که در از یکی دیگر

صد  نیم،اده مرتُه بخو روز فالن دعا هر مثال  که  ،قَد نیت دعای وارده این دعاها را بخوانیمنیست که به  این طور ،هستیم
شان تدراین مرحله بزرگان عنای فعال   ؛نه ،نیمادعای مثال  ابوحمزه را ازهرشب مرتب باید بخو ،نیمامرتُه فالن دعا را بخو

مفاهیم  در دبرت ن وآمفاهیم  ه همراهب ،داری که میتوانیمن مقآ مثل کتاب درسی شروع کنیم ویا  براین است که مثل درس
ها ضی عُارِبع ،بگذریم خیلی سنگین یهابعضی عُارِ ]بخوانیم[؛ ازمفاهیم را میتوانیم  از ن مقدارآ باز بخوانیم، آن

خَوصا  خواهد آمد مبعضی فرازها ]بخوانیم[،  تربا توجه عمیق چند بار و زود نگذریم آنها مفاهیمش خیلی واضح است از
د احساس خواهیم کر ش رامفهوم معنی و دعادرون  اصال  از شود باز زمینهو عمل بکنیم  هاتر به برنامهجدی مقداری اگر

 انگارغذای من ،آید[]بیرون می حال باطن من دارد این دعا از انگار .خیلی جالب است ریگد این د،کنمی ظهور دکه دار
ابوحمزه  درطول دعای .استفاده تغذیه ای ،خیلی استفاده بکنیم این قسمت فرازهااز  .کندیه میمن را تغذ دکه دار است
گاهی ؛ ارصد ب ده بار، سه بار، دوبار، یکُار، ،را ول نکنیم آن کند[]عوض می حال مرا دارداصال   دیدیم فالن قسمتمثال  

 مرا دامماین  آن انس بگیرم و ولو عُارتش را هم حفظ نُاشم با مفهوم طول روز در است این غذا در زیاداثر  اصال  اینقدر
ا استفاده ب بزرگوار آنکه ]مطالعه شود[  اّلَله سعادِ پرورهدایت مرحوم آیت نور شود کتابپیشنهاد می. تغذیه بکند
مفاهیم  و انیمع استفاده از های کلیدیقسمت ودعاها  دعای اساتید خودش نحوه استفاده از ستفاده ازا های تربیتی وازروش
رایمان های تربیتی دعا خیلی بنکته را با دقت مطالعه کنیم روش استفاده از آن ما یک دور اگر اند کهآورده را آنجا ادعاه

خاصی  اند که تحت برنامه تربیتیاشخاصی نوشته ن عده ازآبزرگان برای  آنها را عرض میکنیم این باز .مفید خواهد شد
اده کلیدهای جالُی را برای نحوه استف هست و مفید شود ودرعین حال برای عموم هم بازمی ها عمیق بازگاه اینآن ؛هستند
 .فرموده اند دعاها از
 

 های مختلف در باطن تربیت انسانارتباط ادعیه زمان
 تاب نورک استفاده ازبرای شد با یکنیم تا اینکه یک روشترجمه عرض میبا دعاهای این ماه را  ما به عنوان نمونه یکی از

ن آ خواص از حقایق و خواهندواقع می عرض شد که دعاها در .عیه این ایام که تماما  غذا هستاد استفاده از هدایت و
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ی خاص هاعُارِ بینیم دعا سحرخوانیم مثال  میدعا را میکه ما ضمن اینکه این  ،ما بیان کنند راین ایام را بآ ساعت و
 در آندارد که در ساختار ما نقشی  کآمده ی این فرازهایی کهآن روز،  وقت سحرِ  که در ستیداپ ،داردخودش را 
 ین ماها ست درنمازآمده پیدا که بعد از یمثال  دعاهای. داریم بیشتری در مسیر زندگی توجه روز در آنالب ما قسمت مط
 فالن روز عا درفالن د .قوی دارد و مستقیم تأثیر ن مابیت باطتر درساختارها و این نوع نکتهنماز این قسمت مطالب  بعد از

این اعمال  باید امروز ددهنشان می ماه رمضان روزدر فالن فالن دعای  ،بیان کندبرای ما خواهد را می روز خاصیت آن
 َل مثال  درف بینیم که درمی بالتشُیه مثال  ما .ن را پیدا کندایم که اثراِ خاص خودشهتمرکز بد و این حالت توجهدر  ار

کاریم ماه بهمن ب را مثال  در ما این بذر اگر که کردخواهد پیدا  نجا ظهورآم بذر را باید بکاریم اثرش اماه فروردین کد
ها این د.خشک، ]یا مثال [ این نهال را کی از زمین بِکَنیم، که غیر آن ماه باشد، این نهال میهیچ وقت این خاصیت را ندارد

واهیم خضمیر باطنی که می وجود وت. در کشاورزی دیمی نیس و دارد و کتابی قوانین کشاورزی یک حسابدر کدام هر 
تی تربیسطح وضعیت  آن در کند[ و]بیان می دعاها دارد ، همه اینها ]را[ها را بچینیممیوه ها را ونهال و بذرها را بکاریم

عاداِ متعارفی  و حد یک تعارفاِ پایین آوردیم که در ما اینها را اینقدر .دقیقی دارد بسیارو کاِ قابل توجه نانسان یک 
ساعت  نآبه  ماه و آن و ن روزآن دعا به آنکاِ متناسب بدون اینکه توجه به میگذریم  خوانیم ومی همین جور کردیم و
اه جایگ .نماز هر بعد از؟ طورن هم چه . آهرروز ؟موقعیتش کجاست خوانیمماه رجب می این دعایی که در .باشیمداشته 

س کنیم پاین دیدی که ما به صورِ ظاهری معنا می ،د بفهماندهخوامیدعا در باطن این  را این دعا یک نکاِ دقیقی
ار خوبی کند یک آمادگی بسیرا تمام می مازنانسان وقتی  است؛ این از ترعمیق مطلب بسیار ،معلوم است که این نیست

 ،جتماعیا شخَی و ،معنوی مادی و ،مانتربیتی تمام حرکاِ مسیر ما در کند وتوحیدی پیدا میرای دریافت حقایق ب
 نفردم یعنی مستقل، .وقت معنا پیدا خواهد کردآن جهت توحید باشد و طوری تربیت بدهند که همه در دخواهنهمه را می

 دور ،دضعف دارو شدِ  ،رساندن ما به توحید ۀمنتهی فاصل نداریم. دین هیچ احکامی ازو توحید هیچ دعایی  مجزا ازو 
ادعیه  شود معنایمی این توحید باز مقدار هر ما را به توحید برساند واست که  اما همه اینها درراستای این .ستانزدیک  و
 .کندخودش را پیدا می یجایگاه مفهوم آن
 

 تفسیر توحیدی خیر و شر
 تعریفی از ست اینجاامناسب  .1«َأْرُجوُه لِكُلِّ َخیٍْر َو آَمُن َسَخَطُه ِعنَْد كُلِّ َشر  یَا َمْن »کند: ]در این دعا[ عرض می

 شراست و خیر متن دعا، ای مهمهقسمت یکی از این دعا این واژه را خیلی تکرارکرده و چون در شود. عرض شر خیر و
من را  ومطابق دل بخواه من باشد و کنیم اینکه آنچه دل بخواه من است معنا می آن که ما ازی شر و خیر .که تکرارکرده

وی این معنای لغ. شر ودشکراهت دارم می آن من ازو چه که دل بخواه من نیست آنو خیر ودشبه دل بخواه برساند این می
 بسیار یمطلب توحید دیدگاه معارف هست شری که از و اما خیر .شرتلقی داریم و خیر یا اصطالحی عرفی ماست که از

مثال   ؛د کردآن ظهورخواه از شر و ش توجه کنیم خیرهایوجه از کدامهر دو وجه دارد که ما به  ئهرش .است یدقیق یاربس

                                                           
 .584 ، ص2، ج الکافي. جویمنزد هر شرى از خشم او ایمنی می اى خدایی که از او امید هر خیر و احسان دارم و - 1
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 است یبمان به خود سیک توجه ،به دو وجه به حرکت این سیب توجه کنیم ما  امکان دارد افتدیک سیُی ازدرختی می
 ن است کهوجه اییک  ؛این یه وجه توجه است ،افتدپشت بام می فالن سنگ ازیا افتد دارد میبینیم سیب این که می و

یک ُت به نس احساس ما نگاه دیگری است وتوجه دیگر و هم یک  این، کشدرا می یا سنگ نیروی جاذبه زمین این سیب
حساسی ا کآن سیب برود یتقال  به مس مانتوجه . اگرشودما پیدا می است که در یتوجه آنحقیقت واحد به تناسب 

ه به عنوان مثال چ .حال این وجه معلوم شد .احساس دیگری داریم کمان به نیروی جاذبه زمین برود یتوجه و اگر داریم
ی را ما امسئله موضوعی، فعلی، ای،هر شئ .به چه وجهی و چه جهتی شود انسان توجه پیدا کند به یک چیزی ازمی جور

لکی اوست یا یک وجه وجه یک وجه وجه مِ  ،یک وجه این هست که وجه ملکوتی اوست ،وجه دارد دو بگیریمدر نظر 
 فعل خداست متکی به یک وجه این است که این خلق خداستلقی اوست یا امری اوست یک وجه وجه خَ یا ملکوتی 

 ایئش وجه را هر این دو. ل می بینیمرا مستق ئاست یا وجه این است که ما این ش تکا به خدا این عدمخداست بدون ا
ین ا ن مقداراهم ،یموشرا متوجه می آنکنیم وجه ملکوتی به هرچه که نگاه می ،شود ن بازامهرچه ما دید توحیدی ،دارد
ِ  ،بینیمغیرمستقل می را ئش  ن جنُه وامتوجه مقدار هر. خیر ودشاین می ؛بینیممی را صفاِ خدا اسماء و مود فعل خدا ون

ِ دیگر ، بهبریده بشود یوجه توحید از مانتوجهو آن موجود باشد لقی وجه خَ  ه خودش ب اصال  این موجود را مستقال   عُار
حمِن » واهیم کهخسوره فلق از خدا می در .کندمی ظهور آن از شر شر، ودشمی آنکنیم داریم توجه می ِ الرَّ  بِسِم الله

حیِم،  توجه در هر  .است طُیقت قابل ،اینجا توضیحی که االن عرض شد .1«ِمْن َشرِّ َما َخَلقَ  ،َلِق ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ الْفَ الرَّ
 ،هست غار کبریم نه اینکه یپناه می .م به ربویشکنیم منتقل میما نگاه میهر چه که  است،ن چیز آ توجه به ربچیزی 
 «َأُعوذُ » .نیستکه ها حرف نای ؛پناه بُریم تا دویمو میکنیم دوان دوان فرار میو ما حکومتی دارد  و آنجا ایستادهخدا هم 
 و یمیرگمی آن فران را ازامتمام توجهکنیم لقی نگاه خواهم به هر خَ تا می ؛شودما ایجاد می درکه توجهی است  کاین ی

وجه شود. تمان میزندگیکنیم در هر چیزی از امور مان داریم کار میکنیم. روی توجهو به رب منتقل می کنیمجدا می
ون بدآن هر چه که لُاس خلق را پوشید  شود،هر چیزی را شامل می« ما«. »ِمْن َشرِّ َما َخَلقَ » شود[مستقَل به خلق ]می

م را از هر یعنی توَجه« َاُعوذُ » ؟ یعنی همین که توَجه مستقۀ به چیزی شد، ای شَر است.یعنی چه« شَر دارد. »شر دارداستثنا 
 های تربیتراههمان منتهی باز از  ،دارد وسیعیاین معنای خیلی  گردانم.خدا خلق فرموده ]است[، به خودش برمیچه 
 به ذهن دشود زیامیباز خواهد شد و از نظر ذهنی ن جکه مشغول هستیم به تدری هاییبرنامه آنو محاسُه و مراقُه  ونفس 
ه توج را اجماال  ما کند ومی ن بازامیرا برا ییچیزها کعقل ی ن وذه شود.ور صد در صد حل که مطلب به ط ردفشارآوُ 

ها یر اینکنیم، مسپیدا می معارفمسیر رسیدن به  ،زندگیما را از اشتُاهی که در مسیر اجماال  و دهد به یک حقایقی می
 ی قرارزندگ در توحیدی این مسیردر  شود که ما اگریک احساس نیازی جدی پیدا می ما بعد برای .کندسرراست می را

 ، اگر چه متوَجه نُاشیم.یماهخطرناکی قرارگرفت لماِ شرظ در، نگیریم
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 امید و سخط مربوط به حال تربیتی انسان
ی شود یه کسمی ورطچ ،حالی است کامید ی ،کندحال خودش را بیان می السالمعلیه معَوم ،دارم امید به او «َأْرُجوهُ »
 ود.دا بشش پییحال امید برا آنهنوزکه اصال  مشکل زندان ندارد که تا  ،م بیرونیزندان بیا از  من امید دارم مثال   ویدبگ
من  وجود من اثرگذاشت که این حال در در چقدر این نمازو  نماز امید بعد ازما دقت بکنیم بُینیم این حال  «َأْرُجوهُ »
که چه  نی هریع ؛واقع یه نوع تأکید هست در ،کندواضح می هم مطلب را بیشتر «لل كُ »لفظ « لِكُلِّ َخیْرٍ » ود.شمی باز دارد

 و عالماز ی اگوشه دراست  پادشاهی کند یاواینجا آمده این نیست که خد که در «َسَخَطهُ » .هستدر آن معنای خیر 
 و مرا در یک دوارد کنگوش مالی سختی به من  کید هخوامی حاال ه ومن خشمگین شد ازکه کارهایی کردم  کمن ی
ما  هکبااّلَله ذستعین! نخیر خواهیم[؛. از این سخط و غضُش ]ایمنی میمن انتقام بگیرد گرفتاری داخل کند تا ازو  فشار

 دموجو نآارتُا  با موجوداِ مستقال  به خود  را در امهمین که توجه توحیدیاین منم که  ،همچین خدایی داشته باشیم
دش این چیزی مستقل به خوتوجه توحیدی به  ناین زاویه گرفت اثر و این شد شرَ  الهی و «طخَ سَ »د این شمنَرف کردم 

ه ن؟ لُمطچی امان می از ؟چی از ،طلُممی کنم یا امنیت می امنمن احساس است.  ن شرَ ااثرش هم و است «َسَخَط »ن اهم
من یک طرف، آنجا یک طرف، کارها یک طرف، زندگی هم یک قدرِ ]الهی[  آنجاست،  -عرض کردیم-ز اینکه با

من  ال توجهح آنیعنی  «آَمنُ »است،  این توجه من]بلکه[  طرف دیگر؛ حاال بیاییم در یک تشکیالتی ]امن طلب کنیم.[
 شودع طقئ، به ربوبیَت آن شیء ش هر من به توجه توحیدیاین  م که اگرهست همن متوجَ  :که دکنمی را دارد اینجا اظهار
  .امان نگه دارم انحرافش در خواهم ازمی ،بکنم حفظ خواهممی این توجه را .افتممیی من به چه روزگار

 
 عمل بنده قلیل و عطای رب كثیر

 یمعنا ابتدای در .عطا هست ،این دعا خیلی متن واقع شده که در ییهاقسمت یکی از باز .1«یَا َمْن یُْعِطي الْكَثِیَر بِالَْقلِیِل »
ل کمی من یه عم و است خیلی کرامتت زیاد توطرف، ای من هم اینایستادهیک گوشه آسمان  ای آن خدایی که بر :یعنی

 حالی در .رسدمعنای ابتدایی به ذهن می همچون معنایی در کی !یهدم تو خیلی چیزهای زیادی به من میههم انجام بد
، یمههرچه که ما انجام بد است و« كَثِیرَ » آنه که خدا عطا کرد چ آناصال   ،دید توحیدی مطلب خیلی باالست که در

الهی  حضرم خلقت بندگی خدا بکند تمام اینها در تا آخرین روزو خلقت شروع  اولین روز یک انسانی ازاست.  «َقلِیل»
 رعطا صفت کثیآن خدا شد  یعطا چه که از هر است.« كَثِیرَ »عطایی که فرمود این ۀ ند همون اراداوخد .است «َقلِیل»

از  چقدر ودش این دیدگاه باز اگر .قلیل بودن فعل بنده وخدا  یعطابودن  د توجه کند به کثیرهخوابا این دید می .دارد
ا ببودیم ش روزه اههم اول تا آخرین روز روز آقا ما سه ماه عُادِ کردیم از]برای مثال:[  .دگیرمی انسان باد دماغش را

 ،عمل کردم ،ماهیچ مستحُی باقی نگذاشته م،قرآن ختم کرد چند ده برابر ،داریزندهها شب شب ،تابستانترین ایام سخت
 رشود دشرمنده می ،شود قلیل استمی او صادر هرچه ازکه فهمید اینها را انسان وقتی می ]انجام ندادم[.هیچ مکروهی 

 آخر چی .خداای کنم میچیزی دارم عرضه  کی ومن برای ت ؟بکنم هبه خدا عرض من چطور که محضرحضرِ احدیت
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نش گلی بد هایش پاره شده بود،ای لُاسحادثه یک آقایی که در؛ مثال عرض کردیم جلساِ قُل کنیم[؟را ]عرضه می
]برایش  العاده فوق و قیمتی تمیز، های خیلیلُاس]و[  حمام یک بزرگوارآمده گفته که بیا برو حاال ،شده بود یخون ،شده

ن من چه بیا بُید که بده پز ی صاحُخانهآقا آن به سرسفرهبعد آن آقا بیاید  .ها را هم بپوشگفت اینآماده کرده،[ 
قل مست اگر اما .ندارددراینجا  خجالتاز  برای اینکه اصال  چیزی غیر ؟چرا !رسدذهنش هم نمی به اصال  ! هایی دارملُاس
او  چون ام.[]پوشیده که من مدل باال دبیندر درونش می ییک هیجان آنجا است، خیال میکرد که خریده مال خودشاز 

رود، چون در آنجا توجهش به استقالل خودش می .ما است هر چه هست آن توجه ]به اینکه خودش خریده دارد.[ توجه
ی شرمندگ بیند به جزمی او چه هست از هر و بیندهیچ استقاللی ازخود نمی اینجا چون در شود. ]ولی[آن حال ایجاد می

 چه لُاسو من پوشیدم که که این لُاس بدن مادی ما را او داده  شوداگراحساس  .دآیحال دیگری اصال  به وجود نمی
که  با قسمتهای جالب خودش و شده این لُاس پوشانده انگیزی که کل وجود من درشگفت و چه لُاس عجیبو جالُی 
مستقل ا ر همین که خودش توانداین نمی  دبینمی د دستش، پایش.ی کنکارهم با من وانداین لُاس جالُی که میت .دارد
من چه  ود.شمی حال شرمندگی اصال  سرازیر، که اینها را این به من داده است ]دیگر هیجان داشته باشد[، ]بلکه[ ندید

تا این دید  دماه رمضان ما را تربیت کن آستانهو شروع  خواهد درمی این دید؟ مهبدبخواهم ]به خدا[ چیزی دارم که 
  .است« كَثِیرَ »ن شد آ تو صادر هرچه از و «َقلِیل» شود بنده صادر هرچه که از «یُْعِطي الْكَثِیَر بِالَْقلِیِل » .شود توحید باز

 
 چیستی عطای خدا با نگرش توحیدی

نیم بیمتن دعا می در . باز1«َو َمْن لَْم یَْعِرْفُه تََحنُّنًا ِمنُْه َو َرْحَمةً  یَا َمْن یُْعِطي َمْن لَْم یَْسَألْهُ یا َمن یُعطی َمن َسَألَه، »
رسد که ای معنای ابتدایی این معنا به ذهن می در است خب درست د.کنعطا بحث میروی  محور قرار داده وعطا را 
ه هم تو را ک هر ،یهدمی ازنخواست بچه هم  هر ،یهدمی خواست به او سؤال کرد و تو دعا کرد، که هرکس از ییخدا

انرژی  ،یهدهم اکسیژن هوا هم می جسارِ کرد باز و تمرد کردو  رکف و تو را نشناخت ، آنکهیهدهم می آننشناخت به 
 صحت بدنش را حیاتش را ،یهدغذایش را می ،یهدآب باران هم می ،یهدخورشید هم می نور ،یهدخورشید هم می

ه ب اینجا توجه .این دارد تر ازعمیق خیلی آن دید توحیدی معنایاما با  است معنای ابتدایی درست این دردهی؛ هم می
 خود این ،شد این معنا به ما رسید یعنی این لطافت روحی باز اگر .برساند اآن فعل عطا خدبه د ما را هاخومی ؛عطاست

 د،نکشرک می د،کنمثال  جسارِ مینه اینکه برای او  .کندجای خودش را پیدا می معانیآنوقت همه  شود فعل عطا باز
تو را ه چ ،تو سؤال بکند تمام اینها چه کسی از در، نه خیر کنی؛میعطا  شفایش باشدمریض  ،کنیعطا میغذایش را 

این  .توست شود این ازعطا برایش میو کند این عالم وجود پیدا می چه که در اینکه هر در ،بشناسد چه تو را نشناسد
 این واقعیت از ودشنتیجه باعث  در همیداین واقعیت را نف اینکه کسی تو را نشناخت و .شودواقعیتش سلب نمی واقعیت از

 ،اندود دانستهخ ن هرچه که هست مستقل ازابه خیال اشتُاه شرک خودش مردم تو را نشناختند و از ثیریک .واقعیت بیافتد

                                                           
سؤال کند، عطا می - 1 سد باز از لطف و رحمتت عطا میباى آنکه کنی، ای آنکه به هرکس که  شنا سؤال نکند و تو را هم ن ، 2ج  ،الکافي. کنیه هر که 
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 ری علت ویک س مخَوصا  گاهی انسان گرفتار ود؛ربین ب از [این واقعیت]توست  عطا ازکه اینکه  ودشاین باعث نمی
-نمی ،گذشته بود یهاآن زمان جاهلیت انسان ،ندابارگفتیم که باران را خدا میآقا ما تا حاال میشود؛ های علمی معلول

هنوز  ابر اختمانس ،عناصرکشف نشده بودهای واکنشو خواص این عالم طُیعت در کنش  ند،پیشرفت نکرده بود ند،نستاد
لوم است شده خب مع ها کشفحاال که این گفتند: خدا!کشف نشده بود، میآب بر خورشید اشعه  اثر ،تجزیه نشده بود

ن حقایق علم ای ،دنکنرا می انخودش کارکه قوانین علمی دارند  هااین و نیست که این علم به ما فهماند که خدایی درکار
 ،ا کردهر کارن گفتند خدا ایمیو کردند می فکر دانستند این جورنمیگذشته  چون مردم اینها را در است. کرده را باز

ند ]و وشها متوجه میانساند کنمی بازرا راه  دحاال که علم دار .گفتند خدا کردهدانستند میهرچه را که علتش را نمی
 شود[.]و طُق قوانین و مستقل از خدا دارد انجام می د و خود به خوددار انگیزیشگفتو ی علل جالب احادثه هر بینند[می

د اردکه این واقعیتی را که حضرِ رب هست  ،هااین جور دیدگاه د.نجاِ بده]تفکر[ این  د ما را ازهخوامی]این دعاها[ 
له سلس آن همۀ و خواص علمی آن ۀهم و کشف شدهمان قوانین و عللی که به وسیله علوم ه کند ودنیا را مدیریت می

 شود ازب این سلسله علل بیشتر هچ اتفاقا  هر باقی است وو واقعیت خودش ثابت  در« عطا»و این  کندمدیریت میا علل ر
 ود؛شکم نمی این از واقعیتش شود باز با دید توحیدی اگر .شودکشف می بیشتر لطافت ربوبیت حضرِ رب ربوبیت و

 طایعاز  غیر عطای تومشاهده کردیم که این  ،ما عطای تو را حس کردیم !چه کسی نفهمد بفهمد ورا چه کسی اینها 
  است. انسان هست به انسان دیگر یک

الم که این بحث جالُی است که رحمت الهی در ع، ا َمْن یُْعِطي َمْن لَْم یَْسَألُْه َو َمْن لَْم یَْعِرْفُه تََحنُّنًا ِمنُْه َو َرْحَمةً یَ 
شود. که مقداری بحث عقل و جهل است که مقداری چگونه جاری است؟ و این سلسله علل را از آن رحمت باز می

 کنند، بیشتر بحث شده است.دی مراجعه میبحث شده است. که ان شاء اّلَله عزیزان به آن سی
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