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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 وَ  َل َظالٍِم َظلََم َحقَّ ُمَحمَّ ٍد َو آِخرَ  اللَُّهمَّ الَْعْن َأوَّ َّتِی َجاَهَدِت الُْحَسیَْن َو  ابِعٍ تَ  آِل ُمَحمَّ لَُه َعلَی َذلَِک اللَُّهمَّ الَْعِن الْعَِصابََة ال

َُّهمَّ الَْعنُْهْم َجمِیعا  َشایََعْت َ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 راَ  عُُُْد َو ِإیاَک نَْستَعیُن اْهِدنَا الصِّ بِْسِم اّلَله

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

 دیدگاه معصوم مفهوم خیر و شر از

مآَمُن وَ  یا َمْن َاْرُجوُه لِکُلِّ َخیْر  »کند: که عرض می السالمعلیهدعا استفاده کردیم از محضر معصوم  ۀی ترجمدر ادامه
لق پوشیده است و شر عرض شد و عرض شد که هر موجود و مخلوقی که لُاس خَ  خیر؛ معنای 1«َسَخَطُه ِعنَْد کُلِّ َشر  

ش این است که این از طرف خداست و هر آن از طرف خدا به او اجهپوشیده است دو وجه دارد. یک وو لُاس وجود 
خواهد که انسان این وجه موجود را متوَجه دهد و یک دید توحیدی خاَصی میشود و موجودیَتش را ادامه میوجود می

ت این اس خواهد شد و وجه دیگرش خیری او از آن شیء است و بهره خیرباشد و مشاهده کند و احساس کند که این 
مستقل خودش به و های مخصوص این موجود خودش هست و به ظاهر مستقل خودش و یک خصوصیَات و ویژگی که

ها و توضیحاتی که انسان از این چیز شر خواهد شد و مثال ۀشود که این شر است و بهرانسان متوَجه می دارد؛ خودش
 قُل عرض شد. ۀجلس

 
 عمل قلیل بنده مقابلدر  یندوخداو رحمت عطای کثیر 

؛ عرض شد که این کثیر و قلیل به آن معنا نیست که مثال  فالنی دو رکعت نماز خوانده 2«یا َمْن یُْعِطی الْکَثیَر بِالَْقلیِل »
، ]عُادات دیگر انجام دادم[و خداوند یک باغ بهشت به او داده و من که حاال این سه ماه را نماز و روزه و نماز شب و 

ای اشتُاه هبرداشت ه خواهد داد؟ اینها مطلقا  همه بدهد به کثیر من چ پس به من چه خواهد داد؟ به یک چیز قلیل وقتی این
ال  جنسا  اصکند این قلیل است و سوی خالق تصاعد میه است. عرض شد که هرچه که از خلق ب از دیدگاه معارف الهی

که از اَولین روز خلق عالم تا آخرین روز خلقت عالم این شخص در بندگی خدا فقط بماند و تکان نخورد،  قلیل است. ولو
شود جنسا  کثیر است و توضیحات دیگری که شود و این قلیل است و هرچه که از خالق صادر میاآلخره از او صادر میب

باز عرض ؛ 3«ْحَمهً تََحنُّنًا ِمنُْه َورَ  َوَمْن لَْم یَْعِرْفهُ  یا َمْن یُْعطی َمْن لَْم یَْسئَْلهُ  یا َمْن یُْعطی َمْن َسئََلهُ »به عرض رسد. 
                                                           

 .584 ، ص2اى کسی که براى هر خیرى بدو امیدوارم و نزد هر لغزشی از خشم او در امانم. الکافي، ج  - 1
 .584 ، ص2الکافي، ج دهد. ... اى کسی که در برابر کم اندك،بسیار می - 2
، 2ج ... اى کسىىی که عطا دهد به هر که از او خواهد از مهربانی و رحمت،اى کسىىی که عطا بخشىىد بدان که از او نخواهد و او را نشىىناسىىد. الکافي،  - 3
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. چشم و گوش کنیحال به او عطا میکند درعینشناسد و به تو گناه میمعنای ابتدایی که کسی که تو را نمیشد که این 
نی. ککنی و خیلی چیزهای دیگر را به او عطا میها را به او عطا میاین ۀو اکسیژن حیات و آب باران و همحیات  ۀو ادام

د! خب رام، به من چه عطا خواهی کبه تو ایمان آوردهو ه تو را قُول دارم . حاال من کاو ]=کافر[ تو را قُول نداردبا اینکه 
هد به دتواند باشد. اَما عرض شد مطلب از این خیلی باالتر است و توَجه مییک مصداقی می و این یک معنای ابتدایی

 هستند. این انسان بیچاره است او ۀوینا  مطیع خدا هستند و بندالُتَه موجودات عالم تک-ی موجودات عالم هم اینکه همه
عیَت عطا افتد و واقها هم تو را نشناسند و تمَرد تو را بکنند این عطای تو از عطا بودن در نمیانسان ۀهم -کندکه تمَرد می

 قُل عرض شد.  ۀال  جلسشود و توضیحاتی که مفصَ از توست و این واقعیَت مخدوش نمی
 

 مفهوم خیر دنیا و خیر مآخرت
َ «نی بَِمْسئََلتی ِایّاکَ َاْعطِ » و رمضان و  عُانورود بر ش ۀام که آستان؛ با این دید توحیدی که خدا توفیق بدهد ما در این ای

دری مهم قه این ایَام این ب ۀمه در آستانحقیقت توحید هست، در این مقدَ به رسیدن  راینفس ب ۀاوج خودسازی و تزکی
شود این حقیقت را به ما توَجه فهم این حقایق در انسان فراهم می ۀکه زمین ز هر نمازبینیم هر روز و بعد ااست که می

تی ْعِطنی بَِمْسئَلَ أَ »خواهد؟ آنگاه از خدا چه می ،دهدوقتی زندگی خود را در ارتُا  توحید قرار می ،با این دید .دهدمی
نْیا َوَجمیَع َخیِْر االِْخَرهِ  ِایّاکَ  را اگر  خواهم. یک چیزی که اینمن از تو یک چیزی می؛ خدایا 1«َجمیَع َخیِْر الدُّ

ای و آن جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرت است. عرض شد این دعاها تماما  بدهی دیگر همه چیز را در زندگی داده
ا  ما را تمام ءدعایی در هر ایَامی و ساعاتی و در هر حاجتی و در هر موردی از حوائج زندگی بدون استثنا هر ءبدون استثنا

هایش متفاوت است و موردهایش متفاوت است. همه دهند. منتها شَدت و ضعف دارد. زمینهسوی توحید حرکت میه ب
هم جمیع خیر دنیا و آخرت.  خوام و آنو هضم کند. خیر دنیا و آخرت را از تو میکند خواهد ما را در توحید حل می

ه آن خواهد بخدایا من هم در این دنیا بخورم و بخوابم و هرچه دلم می :کهباز هم شاید در ذهن ابتدایی این به نظر برسد 
آنچه که به راحتی من و رفاه من و آرامش کلَی من مربو   ۀو هم مشکل و گرفتاری و هیچ نُاشدمریضی و برسم و هیچ 

یش کنم و نم و عراست بروم بهشت و بخورم و کِیف کاست در این دنیا همه را بدهی و در آخرت هم همینطور یک
شود. کسی که رفاه خود را و خیر خود را منهای توحید احساس کند و بینش او منهای توحید جمیع خیرات به من نصیب 

ب که مطلحالی دست آورد، خب این شاید چنین برداشتی از این عُارت کند. دره بخواهد خیر و راحتی و آرامش را ب
ه همه به توحیدی را ک ۀبه ما بفهماند و هم نکتخواهد معرفتی معاد و آخرتی را می ۀهم یک نقط ،ر از این است. اینجاباالت

و در بین موجودات  باشد از چنان دیدی از خیر برخوردار رسد و آن این است که کسی که در این عالمیک نقطه می
در  ،انوادهخ ،حید باشد، در اجتماعزندگیش با موجودات عالم با تو مند باشد،تعریف شد، بهره« خیر»عالم، با آن دید که 

مند شد، باطن کار و در تمام حاالت خودش با توحید شد که از خیر بهره ،در خورد و خوراک و خواب ،مسایل شخصی
ر د و کند. اگر کسی در این عالمی دعا همین را عرض میاینکه در ادامه این در عالم بعد هم خیر ظهور خواهد کرد. کما

                                                           
 .584 ، ص2... به خواهش من از همۀ خیر دنیا و همۀ خیر آخرت به من عطا کن. الکافي، ج  - 1
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ارتُا   نهایم هستند وکه این موجودات مستقل را بُینداین زندگی و وجه دیگر  نُاشدم همراه با توحید این عال زندگی
ا و . این کل خیر دنیشر ظهور خواهد کرد باطنش در عالم دیگر ،زندگی شر در این عالمبا که شر است،  باشد توحید

این مفَصال  بحث شده است که در بعضی جلسات چون  ۀاست که در آیات و روایات درباراین حقیقتی  ۀآخرت رابط
« یَْومَ » د:فرمایی آل عمران خدا میکنیم. در سورهخیلی مفَصل عرض شده حاال خیلی کوتاه و اشاره به این آیه استناد می

ٍ  ما َعِمَلْت ِمْن سُ تَِجُد کُلُّ نَْفس  ما َعِمَلْت ِمْن َخیْر  ُمْحَضرًا َو » -فرماید صفاتش راروز آخرت را توضیح می- ؛ 1«و
هرچه  ،چنین خاصیَتی دارد که هر نفسیروز، روز آخرت یک روزی است که یک  کالم خود قرآن است. آناین صریح 

آنچه که در این عالم از آن صادر شده  ،یابدرا می ! آن«تَِجدُ »که در این عالم از آن صادر شده است، چه خیر و چه سوء، 
شود آن حقیقتی که در این می ! حضوری. خودش در خودش حاضر«ُمْحَضراً »خودش.  در خودِ  ،شوداست آن یافته می

 کردند و در بازی بین خودشان یک خاطراتیچهار ساله یا سه ساله با هم بازی می ۀتا بچَ  عالم با آن بوده است. مثال  در دو
د بَچگانه بود و گذر کرد. بعد از بیست سال که اینها رشپیدا کردند. آن موقع برایشان این خاطره هیچ مهم نُود و یک امر 

سه یا چهار ساله بودم و هستم و چیزی غیر از آن نیست.  ۀبیند من همان بچَ کنند آن خاطره را که در خودش اآلن میمی
ای که خاطره کند. آناحساس می را خودش در خودش حضوربیند. عینا  و تماما  چیز جداگانه نمی یعنی خودش را دو

صد  ،یک درصد برایش قابل توَجه و اهمیَت بود، اآلن برایش به تناسب رشدی که کرده است هفتاد درصدبوده آن موقع 
 و تماما  خودش شد هم با خودش اینجا باز]خاطره[  آن، شعوری که برایش باز شد و رشد مقدارپنجاه درصد و به  ،درصد

در بدنش تنش کند و حاضر در بدن من شد.  ورند ونکه یک پیراهنی بیار شدن مثل ایشود. نه حاضدر خودش حاضر می
این  و ! خود آنچه که در این عالم زندگیش با توحید بود، این حقیقت در عالم باطن«فس  نَ  لُّ کُ »نخیر! حاضر در نفس، 

حقیقتا   توحید که شر است، آندید منهای منهای با توحید بود و مستقاَل  آن چیز را می شود. اینجا اگرباطنش باز می، خیر
رسد و قصد داشتیم اینها را و آیات دیگری که حاال دیگر وقت نمی «.ُمْحَضراً »آنجا خودش در خودش  ؛شودباز می
ست که دنیا این به این معنا نی «ةرَ اآلخِ  یفِ  نیا وَ ی الدُّ فِ »این  «ر  شَ  لُّ کُ  وَ  یر  خَ  لُّ کُ »پس  ن شاهد مثال عرض کنیم.بعنوا

برای خودش یک زندگی مستقل است و آخرت هم یک زندگی دیگری است مستقاَل  برای خودش و خیر اینجا امکان 
! اینها در طول طور نیستدارد به اینجا کسی به این برسد و آنجا کسی نرسد و شر اینجا کسی باشد و آنجا به آن نرسد. این

 هم خودش عمقش ،و عمق آنشود باطنش در آخرت باز می ،ر این عالم نفس برایش اثر پیدا کردهم هستند. هرچه که د
وقت با چنین دید آن شود.عمقش باز می از او صادر شده بود، حقیقتِ  ی کهخودش و آن اثر رایشود خودش بباز می

َ  با انسان بتواند توحید و معاد اگر با هم جمع شوند و پیدا خواهد  تربیت کند، خب قابلیَت ام خودش راچنین بینشی در این ای
 کرد که شب قدر را هم متوَجه باشد. دعاهای دیگر هم از این قُیل هستند. 

 
 

                                                           
شده میروزی  - 1 ضر  صورت قیامتی که هر کس آنچه را از کار خیر )در دنیا( انجام داده و آنچه را از کار بد به جا آورده حا یابد )عین آن اعمال را به 

 .30عمران، آیه بیند(. سوره آلمجَسم می
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 باشد، شر است توحیدهر مآنچه بدون 
نْیا َوَجمیَع َخیِْر االِْخَرهِ  َاْعِطنی بَِمْسئََلتی ِایّاکَ » خورم منهای یم ؛ خدایا من آن نان و پنیری که«َجمیَع َخیِْر الدُّ

 ،ربتش ،یک لیوان آب ،خورمسیُی که می ،خورمشد. آن کره و عسلی که می شرّ خواهم بخورم و آن برایم توحید نمی
این کاری  ،پوشملُاسی که می ،کنمخواهم منهای توحید باشد. این ماشینی را که استفاده میخورم، نمیشیری را که می

مقدارش که با توحید است و یا با آن دید که در ارتُا  با حقیقت تابش فیض  هر [،کنمکه می]این تنفَسی  ،کنمکه می
-قتی میو ،چینیمکه از درخت می -بال تشُیه- است. میوه را مالحظه فرمودید رّ شاست و بقیَه  خیراست، آن مقدارش 

و این  ا خواهد زد و بقیَه تفاله استبریزیم و آبش را بکشیم، آن مقداری که رسیده است، آبش ر یگیرآبمیوه درخواهیم 
و هیچ  دهد. نیم استکان هم آب نمیبریزیگیری در آبمیوه ی نارس را بیاوریداصال  چیزی واضح است. شما یک میوه

تفاله ]بینیم یک استکان آب و بقیَه ندارد و همه تفاله است. همان میوه چند روز دیگر خوب برسد دوباره بریزیم، می
هد. ددهد و یک قاشق مثال  تفاله میبینیم درست برعکس شد. یک لیوان آب میقداری که رسیده آخرش می. هر م[است

ر هر حال حرکت است. د نیست! کل نظام آفرینش در غیرهاین یک نظام آفرینش است و مخصوص این سیب و هویج و 
خواهد جدا شوند آن مقداری لحظه که میهر درختی به تناسب خودش از آن  ،ایهر میوه ،هر گیاهی ی،حرکتی هر بذر

تیم که دنُالش هسزندگی ما برای یک سیب در شود. که آن به درد بخور است و بقیَه تفاله است، این دارد از آن جدا می
مان و چه مقدار گیری رد خواهیم شد، چه مقدارمان تفاله استاینها رسیده باشند و ما خودمان که یک روزی از آن آبمیوه

نْیا َوَجمیَع َخیِْر االِْخَرهِ  َجمیَع ...»را اصال  در فکرش هم نیستیم.  قت خودمان، آنحقی ی َواْصِرْف َعنّ  َخیِْر الدُّ
نْیا َوَشرِّ االِْخَرهِ  بَِمْسئََلتی  ؛ اینها در طول هم هستند و یک نوع ارتُا  جَدی زندگی بین این دو1«ِایّاَک َجمیَع َشرِّ الدُّ

 رّ شطور نیست! ادامه دارد تا برسد به این نیست که ما در عالم که شر شدیم این کار تمام شد و رفت. این ]وجود دارد[.
خیر این  !هکشیم و مجاهده و کوشش کنیم به اینکه خیر این چند روز دنیا است. ندر آخرت. این نیست که ما زحمت می

تر آن ادامه دارد که آخرت پشت سرش است. خالصه اینها شیرینارزد که انسان روی این سرمایه بگذارد. چون تازه می
م ته اینها بحث شده است که اگر تطُیق بدهیشکه در جلسات خیلی گذ منفَک از هم نیستند براساس آیات و روایات

 مطلب خیلی واضح است. 
 

 درخواست کمال و کمال مطلق از درگاه احدیت
َُّه َغیُْر َمنُْقوص  ما َاْعَطیْ » خواهم؟ با چه بینشی از تو اینها ؛ چرا ما اینها را از تو می2«َوِزْدنی ِمْن َفْضلَِک یا کَریمُ  َت َفِان

َُّه َغیُْر َمنُْقوص  ما َاْعَطیَْت »خواهم؟ خدایا بینشم این است که را می . ! تقریُا  عُارت اُخری آن کثیر و قلیل است«َفِان
! این «َغیُْر َمنُْقوص  »نقص است، که از تو عطا شود این کمال است و بی تر است. چون که خدایا هرچهکمی از آن واضح

                                                           
ست می - 1 شرور دنیا  هاى آخرت راهاى دنیا و جمیع خوبیکنم جمیع خوبی... عطا فرما مرا که از تو درخوا ستم از تو جمیع  و دفع فرما از من به درخوا

 .584 ، ص2و آخرت را. الکافي، ج 
 .584 ، ص2ى من بیفزا،اى خداى کریم. الکافي، ج نقص است؛و از فضل و کرمت به بهره... زیرا عطاى تو بی - 2
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ه از آن هم شود کثیر و عین کثیر است، بلکفرماید. هرچه که از تو صادر میتر بیان میعُارت واضح اینعُارت قُلی را با 
؛ هرچه که از تو عطا شد آن مطلقا  کمال «َغیُْر َمنُْقوص  ما َاْعَطیَْت »کمال است و مطلق کمال است.  ،باالتر مطلق است

ا  ! درست است که هرچه از تو عطا شد مطلق«َو ِزْدنی ِمْن َفْضلِکَ »طور است است. نقصی در آن پیدا نیست. حاال که این
؛ چون کمال است هرچه که از تو عطا شد. وقتی کمال است «ِزْدنی»به کمال مطلق برسم!  خواهمکمال است اَما من می

یم خواهد. یک مثالی عرض کناین کمال مطلقش را می، «ِزْدنی»خواهد چه بفرماید؟ می« ِزْدنی»قصی نیست پس این و ن
چون امکان  ؛ها که خیلی ناقص هستند و شاید بعضا  نارسا هم باشندوجور شود. الُتَه این مثالسمت جمعقو مطلب از این 

ر بگیرید، خب ظرا شما در ن سرخیک گُل مثال  گُل . تقریب به ذهن استتطُیق حقایق مجَرد در الفاظ نیست. اینها از باب 
وته و یک بهایش لطافتش خیلی باالست. همه گُل هستند و همه یک ها و ریشهچوب و برگ و شاخه ۀاین نسُت به بوت

اَما  ،اند در رسیدن به گُل بودن آن گُلنها درست است که در آن دخالت داشتهاَما این چوب و ریشه و ای ،چیز است
ینها ندارند. د، انآن پوست و ریشه و ساقه و برگ دار آن گل است و غلظتی که ترینشباآلخره در این ساختمان آن لطیف

تر طیفتواند لتر از این هم میمیقها این است که باال آمده. اَما با یک نگاه علطیف لطافت این غلیظ ۀدیگر مرحل این
شود گالب  تر باشد وتواند لطیفاَما از این هم می؛ یلی نرم استو خ و زیُالطیف  نسُت به چوبش هااین گلُرگ باشد.

ا هکه شفَاِف شفَاف است و زالِل زالل است با همان عطری که خودش دارد. این دیگر حتَی قابل مقایسه با آن گلُرگ
ن تا چه رسد به آن پوست و فالن. اَما ای ،هاستلطافت این گلُرگ و لطافتش فوقاست قدر زالل و شفَاف نیست. این
را بدست آورد. اگر به آن برسد این  خواهد آنبرسد که آن خود خود عطر است که می خواهد از آن هم باالترانسان می

 ۀرها بخاطر جوهی این ارزشگری است که اتَفاقا  همهتر دیآب گالب هم که آب با آن است، از این هم یک چیز لطیف
ا هطرف لطیف شدن و لطافته فقط آن خوِد خودش باشد. از این مسیر غلیظ مدام ب دخواهخوِد خوِد این عطر است که می

یک موجود آن بوده که در این جاری است و اینها را هم ارزش داده است. انسان که  ،رود تا برسد به خوِد خوِد خودشمی
موری که ا ۀست و عاشق کمال است. لذا در همنهایت انهایت است بنابراین عاشق بیبی نهایتی است که چون خودشبی

ای هها و بودجهگذارد و دانشکدههمه هزینه میاین انسان اینت. اسکاملش  دنُالخواهد و دوستشان دارد، اینها را دلش می
خواهیم از این کاملترش را از عالم طُیعت بیرون بکشیم. چرا این کار را سیب را می ۀتا مثال  ما میو گذارد[]می کالن
کند؟ چون امید دارد و باور دارد که این سیب مراحل بسا روی این کار میگذارد و چهل سال هم ایکند و هزینه میمی

دام بردار نیست. مبدست آورد باز دسترا که  آن را بدست بیاورم. خواهم آندر این عالم که میکه کاملترش هم هست 
چهار میوه را بدهد. آقا  ۀدفعه مزَ سیُی باشد که این دخواهمی]کار کند[، خواهد روی آن باور باطنی ذاتی خودش می

! چرا شودسیُی باشد که عطر چهار نوع گُل را بدهد. نمی دخواهمحال است. نخیر این امکان هست و میدان باز است. می
 عالم بسوی کمال است دیگر! یک ،برویدجلو گویی و این یک چیز محال است. نخیر آقا! این هرچه از کجا می شود.می

. رود[ش می]پی باالترو ی فضایی و تا سفینه باشدمدل  ، فالنگوید فالن ماشین باشدموتوری درست کرده و حاال می
اشد. دیگر در این نُ نواقص خواهیم اینواقصی دارد که میسری ن خواهیم. این یکگوید هرچه برویم ما کمالش را میمی

، د[دار]برنمی وقت دستو هیچ خواهد[]می را همیشه عاشق کمال آن ،کنید این انسان عاشق آن استهرچه که شما دقَت 
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 ،شودمی یک مدل که یک مختصر عوض ]باالتر است[، دو برابر ]چیز[ اگر شما بگویی که مثال  فالن غذا یا فالن نوع از این
ین خودش یک چن بارهشود درخواست انسان است. حاال چطور می طُع که این ]دنُالش برود[. دیگر انسان حاضر است

ذارد گای یک میوه چندین سال وقت میکند؟ و همه چیز برای ندارد؟ چنین امیدی ندارد و چنین حسابی را باز نمیعقیده
توانم به کمال نهایتی هستم و میگذارد که آقا من هم یک موجود بیساعت هم آن وقت را نمیکاَما برای خودش ی

قیَد است. مخواهم کمال مطلق را برسم. مطلق در برابر کنم. میبرسم و بلکه به کمال هم که رسیدم، کمال را هم قُول نمی
 قیدر گدر آن تغییر دادید این دی وضافه کردید ای به یک چیزی ایک ذَره یایک چیزی  وقتیچون کمال نقصی ندارد 

زحمت خواهد. انسان خاک را خواهد و کمال مطلق را میافتد. این انسان مطلق را میپیدا کرد و این از کمال بودن می
ود رگُل را منتظر است که گالبش را چه کند و مدام می .هست که گُل کِی بدهد اَما منتظر ،کندگُل می ۀبوتو کشد می

واهد ختواند به مطلق برسد و بلکه به کمال مطلق برسد. این دعا میتا آخر اینکه مطلِق مطلق خود عطر است. خودش که می
َغیُْر »؟ چون عطای تو که کامل است و کمال است و «ِزْدنی»! چرا «ِزْدنی»به ما این تربیت را و این بینش را باز کند. 

دیگر یعنی « ِزْدنی»چیست؟ « ِزْدنی»! بگوییم، یکی است« کمال»یا به عُارت دیگر « ص  َغیُْر َمنُْقو» است. «َمنُْقوص  
هر روز کار کند و با این بینش زندگیش را مدام تنظیم  باید ها انسانبینش . روی این]برسد[ خود آن جوهره برود به خودِ 

ک امر ذهنی صورت یه ای و باسنامهنش متعارف وصورت ه عرفی و ب ،صورت تقلیدیه توحید به این معنایی که ما ب .کند
و چه  چه بخواهیم ]تُدیل کند[. سازسرنوشت سازِ یک امر جَدی زندگیبه اینها را بریزد و  بخواهد دانیم[،]می و خیالی
یَام ا ها و، زمانچه بدانیم و چه ندانیم، ما در یک چنین هستی در حرکت هستیم. هرمقدار به برکت این دعاها ،نخواهیم

ها باز شود و اثرش را بگذارد، یواش یواش خواهیم دید که مطلب چقدر جَدی بوده است. یک کودکی که این بیداری
ی اصال  تاریکی برایش مفهوم ،امدر گهواره خوابیده است، این عین حالش نیست که من در اتاق مثال  تاریک خوابیده

صال  برایش مفهومی ندارد. در کِیف خودش است یک الستیکی را گذاشته این ا ،امندارد. من در یک گهواره زندانی شده
د دانچون نمی است؛ داند که در چه تاریکی و در چه زندانی. چرا؟ نمی[که هست]کند و خوابش هم دهانش و کِیف می

قتی و است تایال خقدر آرام و راحت و بیو متوَجه نیست و غافل است، توَجه به آن مطلب برایش باز نشده است، این
دارید.  بَچه را نگه ید ایناکند، حاال بیبُینید. یک چند ماه دیگر کمی که دست و پا باز می و برایش یک ارتُاطی باز شود

 زند که مثال  کند و مدام خودش را میکند و در و دیوار را چه میطور بودی! گریه میبابا تو دیروز در گهواره که این
را  هایشکفش مادرجلوتر از بچه رش هم از دست این دنُال چادرش است برای حفظ حجابش و این بروم به کوچه. ماد

فهمم. آنگاه کنم و این چیزها را میکمی رشد دارم می ؟شما که تا دیروز ]تو گهواره آرام بودی[خواهد. چطور شد می
م السالعلیهمبیت شود که چرا ما دشمنان اهلمیاین ادعیَه جایگاهش را باز خواهد کرد و یواش یواش معلوم  ،این دعاها

ز ما چی اخواستند به کجا برسانند؟ بیت ما را می کنیم. چون آنها ما را به این روزگار انداختند. اهلاز تِه دل نفرین می را
د متوَجه خواهیم شتازه  .شودهایی محروم شدیم؟ و جایگاه دعاها برای ما باز میها و نعمتکنند؟ ما از چه عظمت تربیت

سی هم که فقیری پُز بدهیم و یک ک کسیک ی رنگینی باز کنیم و برای رهکه منظور از این ایَام این نیست که یک سف
و تا ماه رمضان بیاید فورا  آن سفره است و آن شب قدر و یک دعا و  ]شد[ آمد یک نان و مربَایی هم خورد و چنین
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این  کار کنند؟ی خواهند با ما چاینکه این دعاها می تاظاهری و دیگر تمام شد.  تشریفات و باآلخره هرطوری یک نماز
َُّه »تربیت کند و چه حقایقی را باز کند و ما را به حقیقت بیندازد؟ خیلی عُارت جالب است.  یخواهد ما را چادعیَه می َفِان

برای اینکه هرچه که تو عطا کنی آن کمال است و مطلقا  کمال است و نقصی در این نیست.  «َغیُْر َمنُْقوص  ما َاْعَطیَْت 
 به کمال مطلق برسم.  کهخواهم ، من می«ِزْدنیَو »اَما 
 

 و جالل خداوند جمالتربیت عالم با صفات 
د به جالل دهالفاصله توَجه میشود. اَما بها از صفات جمال صادر می! کریم از صفات جمال الهی است. زیُایی«یا کَریمُ »

، چون انسان و جامعه و عالم و کل 1«کْرامِ َواالِ  یا َذاالَْجاللِ » ! باز بالفاصله توَجه به جمال الهی،«َذاالَْجاللِ »یا الهی. 
ک نانی را یمرتَُا  با این دو است. شما ]تربیت[ شود. اسم جالل و اسم جمال! اّلَله با این دو اسم الهی دارد تربیت میماسوی
کنید. خداوند اصال  این عالم را کنید و هم از آتش استفاده میخواهید باآلخره نان بشود، هم از آب استفاده میکه می

دهد. لذا آن مشکالتی که به تعریف ضعیف ما بلکه اشتُاه ما را پرورش میآفرید در داخل جمال و جالل دارد مرتَُا  این
 ،ظهور جالل الهی خواهیم دید که خودش توحید است. با این دید از مشکالت را این دید اینها دانیم بامی شرّ مشکالت را 
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ی از اینها توحید ۀرا مستقل نخواهیم دید و استفادهای خدا نگاه کنیم، آنگاه اینها اگر ما با این دید توحیدی به نعمت
ای هستم و صاحب اختیار در تصَرف اینها هستم. خواهیم کرد. احساس نخواهیم کرد که اینها مال خود ماست که من کاره

تم ارزش یَت دارم. نسُت به دیگری مالکیاَما مالکیَت من نسُت به دیگری است که حق مالک ،بله من مالک هستم به اینها
رابر مالکیَت ما مستقل است و محترم است اَما نه در ب ،نیستیم «فکری اشتراکِ » ،دارد. ما دید مارکسیستی نداریم و اصالت

َ به خدا. با دید توحیدی در برابر خدا من تمام امکاناتم که هیچ،  جمال  م. آنگاه این دو اسمت ندارکل موجودیَتم هم مالکی
ر مسیر را مرتُا  دارد د ها، اینکه کل زندگیش که جمع شده با مشکالت و راحتی یو جالل است که انسان با دید توحید

 بخ طور نیست کهاَل دستگاه خدا اینااین انسان آتش برایش حرام خواهد شد و  ،طور شددهد. اگر اینتوحید رشد می
ْم َشیْبَتی َعَلی النّارِ »ر گفتیم ماه را هر روز چندین با ما خدایا این یک ]از خدا  من هر روز اینجا؛ پس کو؟ 2«َحرِّ

را باز  دیدگاهش ،فرمایدروشش را می ،کندبیان می ،کندراه نجات از آتش را تنظیم می دعا! خدا دارد در خواهم[می
. لذا ما شودبجا افتاد و اثر وجودی خود را گذاشت، اثرش این خواهد بود که آتش بر من حرام  گاهاگر این دید .کندمی

خواهیم که به احترام مقَربین درگاهش و به احترام مولودین این ایَام برکات خاص و منحصر به فردی که در از خدا می
شاءاّلَله عنایت دهد و عنایت خواهیم که انو کرمش می این ایَام در این سه ماه عنایتش را به این عالم فرموده، از آن لطف
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ت تربیت بینش توحیدی ما باز شود و تح ،خواهد از این ایَام و برکاتش بهره بُریمکند که ما بتوانیم آنچنان که خودش می
 یدا کنیم.های این ایَام این قابلیَت را پشاءاّلَله از این ادعیَه و قرآن و دستورالعملتوحید قرار بگیریم و ان

اند که این فرمودهالسالم علیهمهم آمده خیلی از مراتب دعا که معصومین  1در آداب دعا هست که این در اصول کافی
دعاها که خودش مفَصل است که یکی از این حاالتش هم این است  -مختلفی هم دارد این حاالتاسامی -حالت ذلَت 

دهد که این چون فعل حضرت بوده است ما به حساب را تکان می گذارد و انگشتشکه انسان وقتی دست به ریش می
اَما روی این حساب که در تعریف حاالت دعا آمده که نوعی ذلَت است در محضر  .دهیمرا انجام میفعل حضرت این

حضرت احدیَت حاال خود دست یک معنایی دارد در این مسایل معارف که عالمت قدرت است و انسان حاال ریش هم 
ی اینها صورت و وجه انسان که مؤمن در محضر خدا صورتش یک حساب خاَصی دارد و با توَجه به همه ،متی داردعال

عمل حضرت است که انجام داده واقع رعایت آن  در ،خالصه این یک نوعی ذلَت در محضر حضرت است و اطاعت
 بود.

 

  

 

 

                                                           
 ؛ کتاب الدعاء466، ص2ر. ک. الکافی، ج -1

nedayepakefetrat@ 

www.nedayepakefetrat.ir 

 پایگاه ندای پاک فطرت


