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۴۵۸: ، ص۷ مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، ج

14



، 

انسان است؛ زمانی دارای اهمیت در 

:است، اوج این  و  

:امام صادق علیه السالم فرمودند

  ؛

.

۶۶: ، ص۴ ، ج)اإلسالمية -ط (الكايف  15



16



  بیان روایات در 

:سال آینده است رقم خوردن زمان 

 

۲۲۰: ، ص۱ بصائر الدرجات يف فضائل آل محمد صىل الله عليهم، ج   17
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:بعد از ذکر این مقدمه ی کوتاه، چند چالش مطرح می گردد

ج و از میان �امی حوائصلی الله علیه و آله چرا در چنین شب مهمی پیامرب 

اشاره می کنند؟ ،درخواست ها به 

19



، چیست؟

  ،و چه ارتباطی بین 

انسان وجود دارد؟ وو 

:به بیان دیگر معنای این سخن چیست که

20



، هست؟آیا راهی برای آشنا شدن با 

  ،و آیا این آشنایی با 

انسان،  ودر مسیر 

او،  یامی تواند در 

تاثیری داشته باشد؟
21



راهکار این چالش ها را در بحِث 

.جستجو خواهیم کرد 

22



23

در چنین شب مهمی چرا 

صلی الله علیه و آله پیامرب 

درخواست هامیان �امی حوائج و از 

، اشاره می کنند؟به 



۴۵۸: ، ص۷ مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل، ج
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  در کتاب 

:چنین آمده است ،در رشح معنای 

،منهاسم  محا عنه األسقام و : 

:  یعنی 

الله تعالی مرض و پریشانی را از او برداشت؛

آن استاسم  و 

26



  در کتاب رشیف 

:می فرماید ،مرحوم سید علیخان در رشح معنای 

و

،العبدو هي دفاع اللّه عن له العافية،وهب 

بخشید، یعنی الله تعالی به او 

، و 

27



:در بخش دیگری از کتاب می فرماید

الباطن و  متناولة لدفع جميع املكروهات يف البدن و

الدين و الدنيا و اآلخرة

 ،

 

،لفظ جامع ألنواع خ� الدارينهي و

.

28



شيئا يف الحديث ما سأل اللّه و 
 آلهالنبّي صّىل اللّه عليه و يعني 

؛ إليه من أّن يسأل اللّه أحّب 

.الدارينذلك ألنّه لفظ جامع ألنواع خ� و 

اکرم، پیغمرب برای خواسته ای هیچ 

است؛ نبوده  از محبوب تر 

:  کهلفظی است  چون 

  .
29
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، در یک جمع بندی به نظر می رسد 

ست؛ اعنوان نقطه مقابل به 

:  ازبه معنای سالمت و 

، و  نوع آفت و ناگواری هر 

، و  

. است و  
31
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صحیفه  سجادیه دعای حرضت در  ۲۳دعای 

است؛  

:آغاز دعا این است

ٍد َو آلِ اللَُّهمَّ  ِه، َصلِّ َعَىل ُمَحمَّ

33
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39



صحیفه  سجادیه مالحظه  ۲۳ه�نطور که در عبارتهای دعای 

فرمودید، 

بار تکرار شده است؛  ۱۳در این فقره از دعا  لفظ 

مطابق قواعد مرسوم در ادبیات، 

الزم است به جای تکرار اسم از ضمیر استفاده شود؛

دعا،در این فقره از سوال این است که چرا امام علیه السالم 

کرده است؟ تکرار  بار لفظ  ۱۳ 

40



:مرحوم سید علیخان درباره ی این تکرار می فرماید

را تکرار  امام علیه السالم لفظ 

   استدرخواست کرده را آنبه انواع طلب، و 

،  

که خواسته است به شأن این نعمت اهت�م ورزیده چرا 

  ؛توجه ویژه نشان دهدو 

41



 .

باب الت�س و ارصار در دعا کردن، به خاطر کوبیدن و 

استارصاری که در دعا مستحب ه�ن الت�س و 

،

:  دیگردلیل 

،است 

42



.

و دلیل دیگر 

است، 

 برای گویندهزیرا که 

.مطلوب است به شنوندهشنواندن این درخواست 

43



کرار مرحوم سید علیخان در پایان این بخش، درباره ی این ت

:می فرماید

احت�ل دارد که هر کدام از این ها عافیت ها مخصوص یک 

ای خیرهجامع برای عافیت لفظی زیرا کلمه ی معنا باشد، 

   . استدنیا و آخرت 

44



45

در چنین شب مهمی چرا 

صلی الله علیه و آله پیامرب 

درخواست هامیان �امی حوائج و از 

، اشاره می کنند؟به 



: ازمعنای سالمت ، به از آنجا که 

، و  نوع آفت و ناگواری هر 

است؛ و  و  و  

، در طول سیر خود در مسیر زندگی و از آنجا که 

همواره به دنبال سعادت است؛

  به نظر می رسد 

.   اساسی ترین مطلوب هر انسانی با هر تفکری است

46



چالش اساسی دیگری که در اینجا مطرح می شود 

این است که چگونه می توان به 

  

دسرتسی پیداکرد؟

ما راه دسرتسی به این چالش را 

.جستجو خواهیم کرد در بحث 

47



48

چیست؟، 

، چه ارتباطی بین و 

انسان وجود دارد؟ وو 



:به بیان دیگر معنای این سخن چیست که

49
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)رحمه الله(عالمه طباطبایی 

 ،در  

:می فرمایند در کالمی پیرامون 

  وجودهء و حد  و هو هندسة اليشالقدر  

هندسه شیء و حد وجودی آن است 

51



خلقة، تكرر ذكره يف كالمه تعاىل في� تكلم فيه يف أمر الم� 

:  تعاىلقال 

»«

از آنجا که در کالم حق تعالی زمانی که از امر خلقت سخن  

تکرار شده است،می گوید، کلمه ی 

:آنجا که می فرماید

52



دة و ظاهره أن القدر مالزم لإلنزال من الخزائن املوجو  

،عنده تعاىل

: ظاهر این کالم نشان دهنده ی این است که 

:  مالزم و همراه است با نازل شدن از

53



محالة، أما نفس الخزائن و هي من إبداعه تعاىل ال و 

اإلنزال، غ� مقدرة بهذا القدر الذي يالزم فهي 

. املشهوداإلنزال إصداره إىل هذا العا� و 

حق تعالی است،اما خود این خزائن که قطعا  

.دمی باشد نیستن مقدر به قدر که همراه با 

و معنای 

54



 ما فعال در این بحث مخترص، به دنبال رشح این

عبارتهای دقیق و عجیب نیستیم؛

،  فقط برای روشن شدن عبارت

وت ش� را به گفتگویی کوتاه پیرامون توحید دع

.می کنیم

55
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57



کریم قرآن 

سخن گفته می گوید؛ از 

، و در هنگام سخن گف� از این  

:می کنداز او تعبیر به 

 

58



در لغت عرب 

:دارای دو خصوصیت است 

.به معنای پنهان است -۱

کل�ت است؛ در این پنهان بوده هم 

.شامل همگان می شود چرا که 

59



60



:عجیبی وجود دارد که در لغت عرب 

بعد از اضافه شدن به کلمه،  

،

.است این پسوند

  به  پسوندمثال با اضافه کردن

:ساخته می شود که کلمه ی 

.هویت و مصدر و حقیقت درون انسان است

61



 به  با اضافه کردن پسوند

.می شودساخته ،کلمه ی 

، است؛پنهان است  آنچه درون 

.هویت و مصدر و حقیقت و جان عا�

جان عا� خوا�ش گر ربط جان دانی به تن

در دل هر ذره هـم پـنـهان و هـم پیداستی
62



63



، است؛پنهان است  درون آنچه 

.هویت و مصدر و حقیقت و جان عا�

:  کنیمزمانی که سوال و 

، کیست؟

: پاسخ این است که

64



65

قدم سوم



:  کنیمکه سوال زمانی 

، کیست؟

: پاسخ این است که

.است

، در کسوت 

.فوران می کند و عا�  پدیدار می گردد
66



ام هجران رو بـه پایان می رودــم مخور ایــغ

ا میگساران مــی رودــر مــن خ�ری از ســای

ی زندــمباال ش ــاه خــویــمرا از روی  پــرده 

را رس می دهد، غم از دل و جان می رودغمزه 

می شودهویدا ل ــگُ شاخسار در ــبــُل انــبــل

، از گُلِستان می رود ساریــد شــرمــا صــزاغ ب

ورافشان می شودــنرُخ او ور ــناز ل ــمــحــفِ 

غیر از ذکر یار، از یاد رِندان می رودهــرچــه 

دــشونپنهان ش ــُرخخورشید ور ــناز رها ــاب

می رودخرامان رو ــسآن ار ــُرخــساز رده ــپ
67



68

قدم آخر



، کیست؟کنیم که سوال زمانی 

: پاسخ این است که

کیست؟ کنیم زمانی که سوال و 

:پاسخ این است که

است، و �امی اس�ء،  کریم کتاب قرآن 

.می باشندرشح حقیقتی به نام 

.است رشح کلمه ی : کریمگفت قرآن پس می توان 
69



سبحانه و تعالی؛ ) (

.استو

.می گیرد) (از 

همه هیچند هیچ اوست که اوست

تها ز هستی اوستـه هـسـکه هـم
70



71

الَِّذي    

هاَدِة ُهَو الرَّْحمعالُِم  . الرَِّحيمُ ُن الَْغيِْب َو الشَّ

الُم الَْملِ الَِّذي    وُس السَّ ُك الُْقدُّ

ُ الُْمَهيِْمُن الَْعِزيُز الَْجبَّ الُْمْؤِمُن  اُر الُْمتَكَربِّ

رُ       لَُه اْألَْس�ءُ الُْحْسنىالْخالُِق الْباِرئُ الُْمَصوِّ

.ِكيمُ الْحَ َو ُهَو الَْعِزيُز  



!توجه کنید درباره ی حال به عبارت مرحوم عالمه  

: مالزم و همراه است با نازل شدن از 

حق تعالی است،اما خود این خزائن که قطعا 

.دمی باشد نیستن مقدر به قدر که همراه با 

و معنای 
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