
 الهی هاینعمت یادآوری و عبادت :دوم مجلس

 *رنانی سلطانی سیدمهدی دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 و عبـادت ،ُاخـروی و یـویدن فـالح و سعادت به انسان رسیدن در خدامیور هایبرنامه جمله از
 در پـیش از بـیش را خـود برنامـه، دو این اجرای با هاانسان زیرا ؛است الهی هاینعمت یادآوری

 دیگـر، سـوی از کننـد.مـی جلب را شرضایت و کرده سهیم او دین یاری در و حفظ معبود صراط
 ودیعـه بـه وی در رپروردگـا که را چیزی هر است الزم و ستطبیعی و فطری ُبعد دو دارای انسان
 آن تبلـور بـرای برنامـه بهتـرین ،خداوند عبادت و بخشد تعالی و رشد ُبعد دو این قالب در نهاده،
 اثـر کـه 2ستالهی هاینعمت یادآوری و 1خداوند عبادت گرو در انسان تکام  همچنین، است.

 3.سترستگاری تقوا، نهایت و تقوا به رسیدن عبادت،

  عبادت مفهوم

 و شـدت» و «خود کردنکوچک و نرمش» معنای دو دارای و «عبد» ۀریش از ،لغت رد «عبادت»
 اصـطالح، در عبد 5دارد. اختصاص خدا عبادت به (،رامی و نرمی) اول معنای 4.است «صالبت

 و هاراد و باشـد داشـته تعلـق خـود صـاحب و مـوال بـه کامـ  طـوربه که شودمی گفته انسانی به
   باشد. او ستخوا و اراده تاب  ،خواستش
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  نعمت مفهوم

 و «خیـر» و «خوشـی» ،«پسـندیده و نیـک حالـت» معنـایبـه ،«نعـم» ۀریشـ از نیـز «نعمت»
 2.شـودمـی استعمال زیاد و کم برای که است جنس اسم واژه، این 1.ستزندگی در «شایستگی»

 3.اوست زندگی در خوشی نوعی ایجاد و دیگری به رساندننیکی نوعی نیز، اصطالح در

  سعادت اهمیت

 هـر در کـه نیسـت ارزان متاعی و ستیخردمند انسان هر آمال از ،«فرجامینیک» و «سعادت»
 گـرم بازار در تنها که بهاگران ستمتاعی بلکه ؛باشد یابیدست قاب  عطاری هر صندوق و بازاری

 سـعادت قـرآن، در شـد. خواهـد نیکوکـار و عابـد منـانؤم ارزانـی و دارد وجود داریدین و دین
 عبادت میصول و اکتسابی امری و شده شمرده مختلف مراتب و درجات دارای که ستمفهومی
ْ ُهـَوْ َوْ أنثـی أو رْ َذَكـ ِمـن صـاِلحاْا َعِمـَلْ َمن» است: شده معرفی صال  اعمال و آگاهانه  ُمـؤِمن 

هُْیََْفَلُنحیِْ  بـه را او باشـد، منؤم او و دهد انجام شایسته کاری زن، یا مرد از کس هر 4؛ةبََْطیِّْ ةْاَحیو ن 
 است بایسته ،سعادتمندی و سعادت آرزومندان و خریداران بر پس «داریم.می زنده پاکیزه حیاتی

 چـاه از الهـی، هـاینعمت یادآوری و حق عبادت با و شکنند هم در را نفس ۀکدظلمت دیوار که
 دسـت و نمـوده توجـه یهال قرب یعنی ،سعادت ۀمرتب و ارزش ترینعالی به و آیند بیرون ظلمانی

 یابند.

 عبادت آثار

  بندگی و عبودیت .1

 ،خـدا بزرگـی و اسـت انسـان کرامـت و شـرافت بـاالترین و انبیا وصف نخستین ،عبودیت مقام
 در خـود از ایاراده نداشتن و نهادن او فرمان به سر ،حال همه در و او به مطلق وابستگی معنایبه

 دائـم که شودمی یادآور بشر به ،خود الهی هاینعمت عطای با متعال خداوند 5.ستاو ۀاراد برابر
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 ،پروردگـار عبـادت زیرا کند؛ دوری گریطغیان و نافرمانی از و نماید عبادت و کرده اطاعت را او
 و فطری نیازهای جمله از ،امر این و ستالهی معرفت نردبان و انسان خود پیشرفت و تکام  رمز

 نیـاز ایـن اگـر و اسـت شـده نهـاده او وجـود در ،رسـیدنکمـال بـه هـد  با که است بشر ذاتی
 ،گیـرد قـرار شـیاطین و نفـس هـوای اطاعت در صیی ، مسیر در قرارگرفتن جایبه سعادتمندانه

 علـی امـام .کشـاندمـی نـابودی و انیطـاط به را او بلکه رساند،نمی مقصد به را انسان تنهانه
 را بنـدگان تـا داد قرار نافرمانی بر را کیفر و خویش ادتعب و اطاعت بر را پاداش خداوند» فرمود:

   1«.کشاندب بهشت سوی به و برهاند عذابش از
  رستگاری .2

 تقواسـت: بـه رسـیدن بـرای ،دیـن احکام است. رستگاری و فالح اسالم، هایبرنامه تمام هد 
ُكم» ُقوَنْ َلَعل  ُقوا» ست:رستگاری به وصول راه ،تقوا و 2.«َتت  ُكـم اللـهَْ َوات   جالـب 3«.ُتفِلحـوَنْ َلَعل 

 بـه ؛ُتفِلُحـوا اللـهَْ إاّلْ إلـهَْ ال ُقوُلـوا» اسـت: آمـده آن شعار نخستین در اسالم، هد  آخرین کهآن
 «شوید. رستگار تا کنید اقرار خداوند یگانگی

 بیـان و ایمان کلید با و برداشته پرده رستگاران هاینشانه از ،مومنون ۀسور اول آیات در کریم قرآن
 عبادی هایبرنامه رأ، در نماز الف( است: هشمرد قطعی رستگاران ار ایشان ،منانؤم هایویژگی

 توجـه و خدا یاد از غفلت موجب که کنندمی دوری لغو کارهای از ب( دارد. قرار هاآن اسالمی و
 مسـیر در پـاکیزگی و نمو و رشد به ،زکات پرداخت با ج( گردد. لعب و لهو و مادی پست امور به

 فسـادهای و هـاآلـودگی مقابـ  در و کنندمی پیشه دامنیپاک د( یابند.می دست خداوند عبادت
 ی( کننـد.نمی امانت در خیانت و وعده خلف ،بوده متعهد و( پردازند.می گریاصالح به جامعه

 4.کثیرند ذکر اه  و کرده دوری بخ  از
 امبنـده بـر مـن اشتغال هرگاه» فرماید:می که است آمده اکرم رسول قول از قدسی حدیث در

 او عاشـق مـن اهگـآن پـس دهـم؛مـی قـرار خـود یاد و عبادت در را لذتش و خواسته گردد، چیره
 تـا کـرد خـواهم مسل  او بر را حالت این و داشت برخواهم را او و خود میان ۀپرد سپس شوم.می
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 و رسـتگار او است. پیامبران سخن خنش،س بنده این .نشود غاف  او ،شوند غاف  مردم چون کهآن
 عبـادت بـه ،سـعادت کسـب بـرای خـدا یاولیـا کـه بـود اسا، این بر «.1ستحقیقی قهرمان

 ینمونـه «نجفـی العظمـی اللهآیت» کردند.نمی درنگ خصوص این در ایلیظه و داختندرپمی
 حرم در هاصب  دم،رک ونتکس قم در 9434 سال وقتی» فرماید:می ناایش است. تالش این بارز

 رواج جـاآن را سـنت ایـن هکـ بودم سیک من .شدنمی جماعت نماز ۀاقام معصومه حضرت
 دیگـران از زودتـر ،مطهـر حـرم درهـای بازشدن از پیش و زود صب  ،پیش سال شصت از .دادم
 هبـ را خـود راه و گـرفتممـی دست به کوچک ایبیلچه هازمستان در ایستادم.می منتظر و رفتممی

 از سپـ انـدم.خومی نماز ییتنها به آغاز در برسانم. حرم به را یشخو تا ردمکمی باز صین طر 
 در را جماعـت نمـاز ،ترتیـب این به و آمدند هم دیگر افراد بعد، و ردک اقتدا من به نفر کی ،مدتی
 «.ردمک آغاز حرم

  شکیبایی .3

 نامیـدود قـدرت به متص  اگر گوار،نا حوادث و متعدد مشکالت میان در میدود، انسان اصوالا 
 الهـی ذکـر و عبـادت بـه کـه خداوند با مرتب  انسان اما ؛شودمی مغلوب و متالشی نباشد، الهی

برِْ َواسَتعیُنوا» فرماید:می قرآن د.بینمی کوچک را مشکالت ،است مشغول ل َوْ ِبالص  ُـا َوْ ةالص   إن 

 گـران خاشـعان، بـر جز آن که راستیبه و جویید یاری نماز و صبر از 2؛الخاِشعیَنْ َلیَعْ إاّلْ ةْ َلَكبیر
 سـالم بهشت اه  رب فرشتگان خداست. بندگی و عبادت در پایداری کلید صبر بنابراین، «است.

 ِبمـا یُكمَعَلـ َسـل  ْ» :آنـان پایـداری و صـبر علتبه بلکه زکات، و حج نماز، دلی به نه ؛کنندمی

   «کردید. صبر هکآن رایب شما بر سالم 3؛َصَبرُتم
 ۀسـتانآ افـزایش در را نقـش ترینبیشـ و سـتخدا ذکر ترینمهم ،قرآن تالوت که بدانید هم را این

 دارد. تیم 
که از هر سلول ، درحالی : شبی در زندانگویدطالقانی میهللا اهای مرحوم آیتسلولی یکی از هم

پیچید دیگری از درد شکنجه به خود می کشید ورسید، یکی آه میآمیز به گوش میای استغاثهناله
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، عزیزانش را بـه سوخت و در هذیانطلبید و شخص دیگری در آتش تب میو خدا را به یاری می
فرمـود: میرسـید کـه خوانـد، صـدای ملکـوتی قـرآن از مرحـوم طالقـانی بـه گـوش مینام می

ن زندان وارد شـدند و مرحـوم طالقـانی را ناگاه دژخیما 1«َوالّناِشطاِتَْنشطاْا * َوالّناِزعاِتَْغرَقاْا»
که تن شریفش در زیر تازیانه آنان سیاه شـده بـود، او را برگرداندنـد؛ ، درحالیبردند و بعد ازمدتی

بـاز صـدای  2«َفالّسـاِبقاِتَْسـبقاْا * َسـبحاْاَوالّساِبحاِتْ»اما باز صدای قرآنش بگوش رسـید:  
نی را بردند و او را شکنجه کردند و برگرداندند. مجدداا زندانبان شنیده شد که آمدند و مرحوم طالقا

هایش از او خواهش کردند کـه از ادامـه قـرآن چشـم سلولیصدای قرآن او بلند شد و با اینکه هم
امشـب دلـم : »گفـتبپوشد ـ زیرا زندانبانان اه  ترحم نبودند ـ ولی مرحوم طالقـانی در جـواب 

آنگـاه خوانـد: « تـأثیری در مـن نـدارد.است و شـکنجه آنـان، گرفته و هوای تالوت قرآن را کرده 
راِتَْامراْا» گاه بردند. هنگامی کـه به شکنجهکشان باز در سلول باز شد و پیکر او را کشان 3« َفالُمَدبِّ

 4«چکید!ها خون میصب  بود و از جای تازیانهخوان  او را آوردند، دیگر وقت خرو،

  الهی هاینعمت یادآوری
 عنایت هاانسان به خداوند که ستهایینعمت یادآوری تعالی، حق سپا، و شکر مظاهر از یکی

 ،باشد هرچه و است 6نعمت اعترا  معنایبه یا و 5نعمت ابراز معنایبه یا نیز شکر است. فرموده
 و شـکر قـرآن، رو این از ؛رسدمی انسان به نعمت صاحب از که است احسان و نعمت مقاب  در

 گوییـد سـپا، و 7؛اللـهِْ ِنعَمـَ ْ وااشـُكُرَْوْ» فرماید:می و ستهدان نعمت ایصال بر متفرع را سپا،
 تعظـیم از کـه است فع  نوعی ست،زبانی ثناگویی که حمد برخال  شکر .«را خدا هاینعمت

 زبـانی، شـکر باشـد. جـوارحی یـا اعتقـادی زبـانی، کهاین از اعم دهد؛می خبر نعمت صاحب
                                                           

 «قسم به فرشتگانی که جان کفار را با سختی بگیرند! قسم به فرشتگانی که جان اه  ایمان را با راحتی بگیرند!. »1
 ند! قسم به فرشتگانی که در نظـم عـالم از همـه پیشـیدهسرعت فرمان خدا را انجام میقسم به فرشتگانی که به. »2

 «گیرند!گیرند و قسم به مؤمنانی که در جهاد با کفار به امر خدا از هم سبقت میمی
 «اند!که تدبیرکننده عالم خلقتقسم به فرشتگانی . »3
 . 88ـ  81، ص اُنسّباّقرآن، اکبر مؤمنیعلی. 4
 «.شکر»، ذی  واژۀ القرآن غریب فی المفردات. راغب اصفهانی، 5
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 هـاینعمـت خـاطرآوردنبـه قلبی، شکر است. نعمت ایصال مقاب  در نعمت صاحب ثناگویی
 1.قدرقدرت به نعمت عملی تالفی عملی، شکر و است منعم

 از دوســتی !پروردگــارا» داشــت: عرضــه ،خداونــد بــا مناجــاتش در عیســی حضــرت روزی
 مسـی  .«ستدوستی جاآن در را ما هک برو می  فالن به» :رسید خطاب .«بنما من به دوستارانت

 و بـود افتـاده زمـین روی او .پای نه و دست نه ،دارد چشم نه هک دید را زنی رفت. موعود می  به
ِّ» ت:شاد زبان بر را ذکر این ِّ ِهِّل ِّلِِّ مُدِّالح  ِّ ِهِّعمائِِّن ِّ یل ِّع  ِّ و  ِّ كُرِّالش   زن آن حالـت از حضـرت .«ِهِّآالئِِّ یل ِّع 

 ای» :فرمـود «الله! روح   یا المالس   ک  یل  ع  » گفت: زن .ردک سالم او به و رفته پیش شد، زدهشگفت
 را تـو هک دوستی آن» گفت: زن «؟هستم عیسی من شناختی جاک از !ایندیده مرا هرگز هک تو ،زن
 ،چشـم از تو ،زن ای» فرمود: .«هستی الله روح تو هک نمود معلوم برایم ،ردک داللت من سوی به

 زبـانی ،رکـذا دلـی هکـ گـویمیم ثنا را اخد» گفت: زن «شده! تباه اندامت و میرومی پا و دست
 آن بـا تـوانمـی را هرچـه هکـ نمکـمـی یـاد یگانگی و وحدانیت به را خدا !دارم صابر تنی و رکشا

 ،داشـتم دسـت اگـر ؛ردمکمی نظر نامیرم به ،داشتم چشم اگر است. گرفته من از ،ردک معصیت
 عـاقبتی چـه صـورت آن در ؛رفـتممـی نامشـروع لـذات دنبـال ،داشتم پا اگر و آلودممی حرام به

   «2؟داشتم

 الهی هاینعمت یادآوری آثار

  الهی رحمت گسترش .1

 او، طاعـت و ذکـر بـه آوردنروی و خداوند عبادت که است مسّلم واقعیت این دینی، فرهنگ در
 برای کریم قرآن .آیدفرودمی زمینیان بر آسمانی برکات و باز خدا رحمت در آن، با که ستکلیدی

 خـود الهـی، طاعتا و عبادت عدم و ناسپاسی با که پیشینیان برخی سرگذشت به بشر، ندآموزیپ
 سـبأ قـوم ۀدربـار و کرده اشاره کردند، میروم اخروی و دنیوی سعادت و خداوند هاینعمت از را

 آنـان بـر کـنبنیـان و مهیـب سـیلی الهـی، عبادت از دوری و آنان ناسپاسی خاطربه» فرماید:می
 ناشـی ،نعمـت زیادی   بنابراین 3؛«شد آنان منازل و مزارع باغ، رفتنازبین عام  که اختیمس مسل 

 کننـدهعبـادت و شـاکر خـود به خداوند، عبادت از ناشی الهی رحمت گسترش و نعمت شکر از
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   0۷  الهی هاینعمت يادآوری و عبادت دوم: مجلس

ما َرَْشكَْ َمن َوْ» فرمود: که گرددبرمی  1«.ِلَنفِسهِْ َیشُكُرْ َفإن 
  گناهان بخشش .2

 حــال شــام  کــه ســتالهــی مغفــرت خداونــد، بنــدگی و عبــادت اخــروی ثمــرات و آثــار از
 2گردد.می الهی ذاکران و کنندگانعبادت
 و بـردمی سر به نگرانی و اندوه در معموالا  داشته، عمر مدت در که هاییلغزش اثر بر مؤمنانسان 

 غّفـار، یخـدا طرفـی از .دشـومی وی گناهان آمرزش باعث که ستکارهایی انجام دنبال وارهمه
 اسـت: دهکـر فراهم را هاآن خاطریآسوده اسباب و گشوده خویش بندگان بر را خود آمرزش باب

مَانَْعلیَْرُفواَاسْاّلذیَنِْْعباِدَیْْیاُْقل» ُِ ْْاللهِْْةِْحَمَْرِْْمنْواالَتقَنُطُْْفِس ُنوَبَْْیغِفُرْْاللهَْْإن   3؛َجمیعـاْاْالذ 
 ۀهمـ او که نباشید نومید خداوند رحمت از اید،کرده ستم و اسرا  خود بر که من بندگان ای بگو

 «.آمرزدمی را گناهان
 ایـن بهتـرین ولی ؛است داده قرار بندگان آمرزش برای را متعددی هایراه خداوند دیگر، طر  از
 4.است شپایانبی هاینعمت ذکر و او مستمر عبودیت ،متعال خداوند عظمت یادآوری ،هاراه
 غفلت از نجات .3

 بسـیار زاغفلـت عوامـ  .دهـدمـی رخ خبـریبی و غفلت حال در ،بزرگ و کوچک هانگنا ۀهم
 او شـغ  و حـال بـا کـه شـودمـی وارد ایویـژه طریق از ،کسی هر لاغفا برای نیز شیطان است.

 و صـال  را عمـ  برطر ، را غفلت آنچه کند.می سرگرم آن به را او و است مؤّثر یو رب و مناسب
 فـراوان ،نیـز تـذّکر عوام  است. تذّکر و خداوند حقیقی بندگی و عبادت ند،کمی تربیت را انسان
 روز، و شـب آسـمانی، و زمینـی اجرام اند.تشریعی دیگر برخی و تکوینی ها،آن از بعضی است.
 یکتاسـت، پروردگـار ۀسـاخت کـه هسـتی جهـان ذرات تمامی و حیات ۀپدید مادی، هاینعمت
 عوامـ  و انـدازدمـی خـدا یـاد به را معرفت اه  ،هاآن به ردننظرک که است تذّکر تکوینی عوام 
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   1.باشدمی غفلت ۀکنندبرطر  بهترین که است خداوند بندگی و عبادات همان تذّکر، تشریعی
  خداوند نزد محبوبیت (4

 اطاعـت کنـد،می اطاعت قوانین از یا خود مافوق از انسان که مواردی از خیلی عادی، حالت در 
 فرمانـده ایـن اگـر امـا کنـد؛مـی اطاعـت اجبـار و اکراه با یعنی ست؛روحی عصیان ههمرا بدنی

 بـدنی، اطاعـت بـا همـراه دارد، او بـه که میبتی و عالقه شدت از شخص باشد، انسان میبوب
 و دوسـت طـر  از فرمـانی کـه اسـت خوشـیال امر این از و داشت خواهد نیز روحی پذیرش

 نافرمـانی و شـودمـی خداوند میبوب انسان ها،ویژگی این اب است. کرده اجابت را خود میبوب
 بـه تـا کندمی طی را کمال و تربیت مسیر و جاآوردهبه را الهی هاینعمت شکر لذا ؛کندنمی را او

ِّ» زیرا: است؛ ابدی سعادت و میبوب وصال که برسد خویش هد  ِّیُِّ الله ِّ إنَّ ِّ ِحب  ِّ ُكلَّ ب 
ل  ِّ ق  ایین 

 ح 
ِّ ِّیُِّ و  ِّ ِحب  ب ِّ ُكلَّ ُكور ِّ د ِّع 

ِّ اللهُِّ یُقوُ ِّ ش  ك  بار  ِّ ت  عالی و  ِّ ت  د  ب  ِّ ِلع  بيِدهِِّ ِمن  ِّی ِّ ع  م  ةِِّقال ِّ و  ِّ يام  ت  ر  ك  ش 
 
ي ِّ ُفالنا ِّ أ ِّ ُقاوُ ِّف  ال   ب 

ِّ ُتك  ر  ك  ِّ یا ش  ب  ي ِّ ر  ِّ ُقوُ ِّف  م  نی ل  ُكر  ش  ِّ إذ ِّ ت  م  هُِّ ل  ُكر  ش  ِّ ت  ِّ ُثمَّ ك ِّ قا   ش 
 
ِّأ ِهِّ ُرُكم  ك ِّ ِلل  ش 

 
ِّأ اس ُرُكم   دل هـر خداوند 2؛ِللنَّ

 از یکـی بـه قیامـت روز خداوند .دارد دوست هم را وریکش ۀبند هر و دارد دوست را هگیناندو
 !گفـتم رکشـ را تـو بارخـدایا گویـدمـی ؟گفتی رکش را شخص فالن آیا که گویدمی خود بندگان
 گزارتـرینسپا، که فرمود بعد .اینگفته سپا، هم مرا ،یینگو سپا، را او هرگاه که فرمود سپس

 «کند. گزاریسپا، بیشتر مردم از هک ستسیک ،خدا به شما
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