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وَ 

وَ 
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229



230



231

از محتوای دعوت رسوالن،جامع در یک بیان قرآن کریم 

، بعثت �امی انبیاء را  در اولین جمله

:بیان می کند 



232



 

)(

 

)  (بین 

و 

وجود دارد؛)(
233



234

است؛ او 

یعنی 

یا به بیانی دیگر 

 و 

.استوو 



235



236

 دنبالبه عنوان برصی که به السالم علیه امام صادق و 

:می فرمایند، است

  

علم 

؛نیستاز طریق یادگیری 

:  که

: در قلب کسی قرار می گیرد که

.



237



238



239

  

هستی،اگر به دنبال علم 

:در قدم اول

.باش به دنبال در 



240

:قدم دومدر 

 .طلب کن را با  

:سومقدم در 

.�ندطلب فهم کن، به تو می فه از 



241



242

 

 



243

  

هستی،اگر به دنبال علم 

:در قدم اول

.باش به دنبال در 



: سوال

چگونه باید در 

بود؟دنبال به 

پاسخ این سوال در 

.استاز لفظ جالله ی 
244



، ) (واژه ی 

.تبار در قرآن کریم به کار رفته اس ۵۰بیش از 

)(

245



هر 

)(

.داردرا از 

و

246



اگر 

)(

.داردرا از 

ومشاهده ی این 

.  در درون جان امکان پذیر است

247



جان عا� خوا�ش گر ربط جان دانی به تن

در دل هر ذره هم پنهان و هم پـیـداسـتی

نیسـت حـدی و نـشـانـی کـردگـار پـاک را

ماستینـی برون از ما و نی با ما و نی بی 

248



249



250

:قدم دومدر 

 .طلب کن را با  

:این چه علمی است که

به دست می آید؟با 



251

و



اگر 

؛استو

اگر 

است؛و

 

.استو این  از مراقبت  252



:یعنی 

انسان دا�ا در �امی لحظات زندگی،

در �امی حرکات و سکنات،

.توجه داشته باشدبه 

253



:یعنی 

؛بدهماگر در جایی الزم شد جان و مال را 

: از این کهنرتسم و بدهم 

را می گیرند؛جانم مال می رود یا 

است که جان و مال را می خرد و صد  چرا که 

.جان و مال می دهد

254



:یعنی 

�ام تالشم را برای کسب روزی می کنم؛

ولی برای حفظ شغل، 

خارج �ی شوم؛ از مسیر 

به احدی طمع �ی کنم؛نبسته، و به احدی دل 

.است ؛ چرا که 

255



:یعنی 

در هیچ حرکتی، در هیچ توقفی

در هیچ سخنی، در هیچ سکوتی،

و خالصه در هیچ عملی از اع�ل زندگی،

؛خارج �ی شوم از مسیر 

این است رشحِ 

  .طلب کن را با 
256



257

صلی الله علیه و آله از 



:می فرمایند )آلهالله علیه و صلی (رسول خدا 

کسی که به علم خود عمل کند،

قرار می دهد؛ خداوند او را 

این است رشحِ 

258 .طلب کن را با 



259

هصلی الله علیه و آل کالم 



مرحوم عالمه ی طباطبایی درباره ی کالم

:می فرمایند )آلهالله علیه و صلی (رسول خدا 

زمانی که در جان انسان استقرار می یابد؛ 

: را به

.تبدیل می کند

260



هم، 

زمانی که در جان انسان استقرار می یابد؛

:  را به

.تبدیل می کنند
261



  حاِل دا�ا در  ،انسان 

:  یا به تعبیر قرآنی

است؛ یعنی

قرآن کریم از سیر انسان به 

تعبیر می کند؛ یعنی 262



 با هر  

، خلق می شود؛

، و 

.است دارای 

است،

.است دارای و 
263



 و امام صادق )آلهالله علیه و صلی (کالم رسول خدا این است رشحِ 

:می فرمایند کهعلیه السالم 

کسی که به علم خود عمل کند،

قرار می دهد؛ خداوند او را 

264 .طلب کن را با 



265

م طلب فه از 

.کن، به تو می فه�ند



266

:سومقدم در 

طلب فهم کن،  از 

.تو می فه�ندبه 



 

؛استو

از 

.تو می فه�ندبه طلب فهم کن، 

 

.استاز مراقبت  267



268



269

:پس از طی سه مرحله ی قبل یعنی

 جستجوی 

  را با طلب 

کردن،طلب فهم  از 

امام علیه السالم  

:می پردازند به 



270

علیه السالم امام صادق 

  در تفسیر 

:می فرمایندسه صفت را بیان 

  

:فرمودندالسالم علیه امام صادق 

:سه چیز است 



271



272

  

: عبودیت این است که اولخصوصیت 

است،او داده به  آنچه در ) (

.نبیند خود را  



273

  

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



274

، )(چرا الزم است 

به او داده است، آنچه در 

.نبیند خود را  

زیرا 

)(



275

؛َملِك استالْ  

یعنی او پادشاه نیست؛

:کریم می فرمایدقرآن 

۲۶): ۳(عمران  آل



276

است؛ او 

یعنی 

یا به بیانی دیگر 

 و 

.استو  و 
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278

 

:  دوم عبودیت این است کهخصوصیت 

.د�ی کن برای خویش� ) (



279

.د�ی کن برای خویش� ) (

.اوست زیرا 

.هم می شود شامل 



280

:باید توجه داشت این که

.د�ی کن برای خویش� ) (

:به این معنا نیست که



281

:چطور می شود، کسی که

.�ی کند خویش� برای 

.د�ی کن خویش� برای ) (



282

.�ی کند برای خویش� ) (

)   (



283



284

  

:سوم عبودیت این است کهخصوصیت 

:پرداخ� به) (�ام مشغولیت 

.است  



285

بدون برنامه نیست؛) (

:پرداخ� به) (مشغولیت �ام 

.است  

   بهپرداخ� و



مــی تسلیمی ا نــقطــهــسمت مــی ق دایــرهدر 

لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی

دهی ــگرم مــجخونین ا ــن دایــره ی مــیــنــزی

در ساغر مینایین مــشکل ــم ایــل کــنــا حــت

286



287



ــوع رویوجـود نور  است  حسین  امــکان سواد مویعــالـم              تـاس حس� از طـل

ـدارده ـبگیتــی شـاهـد  ــوه ـن ـــا� فروغ روی            خــویش جل ــوه ع است حسین جـل

ــول ذات قِـَدم نیست است حسین  جنبش سالک به جستجوی             مشــی قَـَدم را وص

ـُری است روز قیــامـــت ــوی             ذات خــدا ال ـی است  حسین  ذکــر لقــا بـر ُرخ نک

ـــرا دل به آرزوی             جــان ندهـــم جــز به آرزوی جمــالش است حسین  جــان م

ــق او را چه اعتنــاست به جنّـــت ــوی             عــاش است  حسین  جنّـت عّشـاق خاک ک

ــودند است  حسین  مستی این هر دو از سبـوی               عــا� و آدم که َمسـت جــام وج

ــق گفتـگوی              حرضت حق را به عشق خلق چه نسبـت ــ است  حسین  مسئـله عش

ــق او را چه غــم ز مرگ طبیعـت ــوی              عــاش است  حسین  زنـدگی عـارفان به ـب

ـــا بــه حـقیقــت ـــران به آبروی               در غــم او آبــروی م است  حسین  موجب غف

ـــروغ ندارد ــؤاد از خـود این ف ــل ف است  حسین  جلوه این قطره هم ز جوی               عق
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وَ 

وَ 
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