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وَ 

وَ 
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171



الزمه ی بهره مند شدن از کتاب خدا،

و

  دست برداش� از 

:است و چنگ زدن به ریس�ن 

محصوِل 

ه�نبه تعبیر دیگر، یا 

.است 
172



 نقطه ی مقابِل 

.استیا ه�ن 

:به همین دلیل است کهو 

با یکدیگر منافات دارند؛  و  

.نیست  و اینکه 

173



 ،

است و �ادِ  ،مظهر 

 

است  ،مظهر   
.  استو سخنش 

174



جا�ایه ی

است؛ ،، و جا�ایه ی 

 راه 
، نجات از و 

 ،

؛است و  175



، محصول 

 و 

؛استبه نام آمدن 

 مسیر در 
.امور انسان را به عهده می گیرداداره ی 

176



177



178



در  وقتی به سخنانی که قرآن کریم از انبیاء الهی

خطاب با قومشان نقل می کند توجه می کنیم، 

: برخورد می کنیم که به یک 

 معموال اولین جمله ی دستور العمل این بزرگواران

:بوده است

179



180



181



182

و در یک بیان جامع، از محتوای دعوت رسوالن،

، بعثت �امی انبیاء را  در اولین جمله

:بیان می کند 



183



جمله ی 

:از دو بخش تشکیل شده است

و 

 برای دریافت اهمیت دستورالعمل 

.بپردازیم ابتدا باید به رشح کلمه ی 

184



185



یکی از پر کاربرد ترین کل�ت قرآنی،

است؛لفظ جالله ی 

بدانیم،اگر قرآن کریم را کتاب 

�امی این اس�ء، 

.می باشندرشح حقیقتی به نام 

:پس می توان گفت

.است رشح کلمه ی : قرآن کریم
186



187

معرفیجامع یکی از منابع 

) ( ،

آیات پایانی 

.است



188

هاَدةِ عالِمُ الَِّذي     ُهَو   الَْغيِْب َو الشَّ

.  الرَِّحيمُ الرَّْحمُن 

الُم الَْملِ الَِّذي    وُس السَّ ُك الُْقدُّ

ُ الُْمْؤِمُن الُْمَهيِْمُن الَْعِزيُز الَْجبَّ  اُر الُْمتَكَربِّ

رُ       لَُه اْألَْس�ُء الُْحْسنىالْخالُِق الْباِرئُ الُْمَصوِّ

.الَْحِكيمُ لَْعِزيُز َو ُهَو ا 



نکته ی مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد،  

در کل�ِت ) : (این است که

وُس الْ َملُِك الْ رَِّحيُم الرَّْحمُن ال  ُقدُّ

الُم ال َعِزيُز الْ ُمَهيِْمُن الْ ُمْؤِمُن الْ سَّ

ُ الْ َجبَّاُر الْ  ُر الْ  باِرئُ الْ خالُِق الْ ُمتَكَربِّ ُمَصوِّ

است؛)(

:معنای این سخن این است که

.  استهویت �امی این صفات 

189



)  (بین  

و 

وجود دارد؛)(

:مانند کسی است که) (

.صاحب یک تابلوی نقاشی ارزشمند است

اما 

.تکسی است که خود نقاش آن تابلوی ارزشمند اسمانند
190



 

)(

 

آنک شکر سازدیـا بهرت ر ـشــکـدوست ای 

قمر سازدک ـا آنــیـبهرت ر ـی قــمــخــوبـ

تـودر ل ـگــای باغ تویی خوشرت یا گلشن 

ازدـر سـس تـد نـرگـل صـگـــیا آنک برآرد 

و در بینشدانـش ای عقل تو به باشی در 

یا آنک به هر لحظه صد عقل و نظر سازد 191



هستید؟ آیا ش� به دنبال 

؟ یا به دنبال آنکه 

هستید؟ آیا ش� به دنبال 

؟یا به دنبال آنکه 

هستید؟ آیا ش� به دنبال 

؟یا به دنبال آنکه 

هستید؟ آیا ش� به دنبال 

؟یا به دنبال آنکه 

192



193

؛َملِك استالْ  

یعنی او پادشاه نیست؛

:کریم می فرمایدقرآن 

۲۶): ۳(عمران  آل



194

نیست؛ ) پادشاه( او 

است؛ بلکه 

یعنی 

.  استیا به بیانی دیگر 

.مشیت او پادشاهی و عزت و ذلت را رقم می زند

و  و   او 

.است



195



  کلمه ی بعد از رشح 

:می پردازیمبه توضیحی پیرامون 

.استاز ریشه ی 

  

:می گوید درباره ی ریشه ی 

196



: املاّدةأّن األصل الواحد يف 

.االطاعةغاية التذلّل يف قبال موىل مع هو 

 اصل واحد در معنای

.نهایت ذلت در قبال مولی به همراه اطاعت است

197



198

خداوند تعالی هدف خلقت جن و انس را 

:بیان می کند هم 



199



200

یشرت پیرمردی کهنسال است که ب) (

.عمر خود را رصف تحصیل علم کرده است

 اما علوم مرسوم او را راضی نکرده و به دنبال

.حقیقتی است که جان او را سیراب کند

 علیهصادق پس از طی مقدماتی به خدمت امام 

.رسیده استالسالم 



201

گر که می داند او به دنبال حقیقتی دیعلیه السالم امام و 

:است، او را خطاب قرار می دهند

 

!  ای اباعبدالله

  تاسکنیه ی عنوان 

علم 

.نیستاز طریق یادگیری 



202

 

: کهآن علم 

: در قلب کسی قرار می گیرد که

.



203



204

  

هستی،اگر به دنبال علم 

:در قدم اول

.باش به دنبال در 



205

:قدم دومدر 

 .طلب کن را با  

:سومقدم در 

.�ندطلب فهم کن، به تو می فه از 



206



207



208

عنوان که متوجه اهمیت موضوع می شود،

  درباره ی علیه السالم امام از 

:سوال می کند

 

!  یا اباعبدالله

؟چیست 



209

علیه السالم امام صادق 

  در تفسیر 

:می فرمایندسه صفت را بیان 

  

:فرمودندالسالم علیه امام صادق 

:سه چیز است 



210



211

  

: عبودیت این است که اولخصوصیت 

است،او داده به  آنچه در ) (

.نبیند خود را  



212

  

مالک نیستند،) ( زیرا 

می دانند، آنها مال را متعلق به 

در نتیجه آن را در هر جا که او به ایشان امر  

.  کند قرار می دهند



213
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:  دوم عبودیت این است کهخصوصیت 

.د�ی کن برای خویش� ) (



215



216

  

:سوم عبودیت این است کهخصوصیت 

:پرداخ� به) (�ام مشغولیت 

.است  
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218



ای که بر روی خدا روی تو دیدار آمده است

وجه اليبرص ز دیدارت پدیدار آمده است

اولیا را از خدا در هر رسی ّرسی جداست

و آن چه را در رس تو داری ّرس ارسار آمده است

خلق را سودای عشقت خوانده در بازار عشق

عا� از سودای عشقت عشق بازار آمده است

را دست عشقت داد چون مشق بال انبیا 

استاز پی فرمان مسیحا بر رس دار آمده 

219



عارضت در سینۀ سینای دلز اشتیاق 

موسی عمران ترانی گو به گفتار آمده است

معصیت این بود آدم را که در باغ بهشت 

بی صالحیت مقامت را طلب کار آمده است 

پیش ُحسنت خواست تا یوسف زند الف ج�ل

زین خطور کرب در زندان گرفتار آمده است

داشت چون ایّوب پیغمرب به چش�نت نظر

استسال ها از عشق چش�ن تو بی�ر آمده 
220



تا زمین کربال از خون پاکت شد عجین 

بوی آن تربت قرین با مشك تاتار آمده است

پاکت بر زمین تا ريخت ای عرش خداخون 

آس�ن را زین مصیبت چشم خون بار آمده است 

کشته را هرگز ندیدم زنده ماند تا ابد 

جز تو ای جانی که جسمت کشتۀ یار آمده است

کس نداند کان جراحت ها براندامت چه کرد 

این کسی داند که بر وی زخم بسیار آمده است

گر بظاهر کشته ای در باطن ما زنده ای

استچشم اهل دل تو را روشن به دیدار آمده 

»  فؤاد«از وجود خویش� بار گنه دارد 

استپیش عفوت از گناه خود به زنهار آمده  221
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وَ 

وَ 


