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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 20اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                  سوره مبارکه قدر موضوع :- (هشتم   لسه)ج قدر   لیالی   
 

 . اییدختم بفرم یصلوات ،برای استجابت دعاها و شادی دل امام زمان )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف(

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،غفرانش را شامل حال ما کنداهلل خداوند ءشانبرای اینکه ا

را مطرح کردیم. بحثی که در اینجا وجود دارد، بحث بسیار  1«أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ...»، شب قبل، آیه «قدر»در مورد 

آن هم به این دلیل است که همیشه بین دانشمندان و کسانی که در مسائل اعتقادی خیلی  ای است. پیچیدگیپچیده

شود. اصال آیا چنین عمیق هستند، این موضوع که چگونه امکان دارد عالمِ متغیر به عالمِ ثابت متصل شود، مطرح می

ل شود؟! که چگونه یک الزمان به چیزی امکان دارد یا نه، که عالمی در حال تغییر به عالم ثابت که حق است، متص

شود. چگونه خداوند به انسان اجر نهایت متصل میشود. چگونه چیزی که مقدار دارد، به یک بیمیزمان متصل 

 های زیادی است.ها منشاء بحثدهد و اجرش بدون حساب است؟ اینمی

را ثابت  التی عالمکند. بلکه در هر حعالم متغیر به عالم ثابت هیچ ربطی پیدا نمی گاههیچشاید جوابش این باشد که 

خیلی ان این مطلب سوره رعد در بی 17آیه  ثابت است و چیزی به عنوان متغیر ندارید. نیزدارید و حتی متغیرش 

 یم.ندار بنابراین ما عالم متغیر و آنچه نیست و باطل است، باطل است. گویاست که هرچه هست، حق است

انید توما نمیشود و شیاصال در خود آیات قران آمده است؛ عالم برچیده م .بینیممتغیر می ،گذردمی عمرمان کهما 

اگر متغیر  اید.یدهدز را تغیّرش ثابت است. شما شب و رو ،کنیم. در متغیراین را منکر شوید. ما متغیر را کتمان نمی

عده ر این قاواقع اگ شد. درروز نمی ،در واقع اینگونه است که اگر ثابت نبود، شب اماشد؟ نبود، شب که روز نمی

 شد.شب روز نمی ،ثابت نبود

                                                           
 17رعد، آیه سوره  1
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این ما دو د. بنابربت هستنمتغیرها در تغیّرشان ثا اما استدر واقع یکسری قواعد برای متغیرها دارید. همه چیز ثابت 

ب ین مطلهم. کشف و تحت ربوبیّت حق استق آن ح عالم نداریم. یک عالم ثابتات داریم که هر چه هست در

 یعنی فهم حقیقت ربوبیّت و توحید.

شود و قانون اجل ثابت است و شما در ذیل این قوانین این عمر شما تمام می اماشما عمری دارید و اجلی دارید 

الیمکن الفرار من »کنید. کنید و ماورای آنها چیزی وجود ندارد. شما از قانونی به قانون دیگر حرکت میزندگی می

خیلی خوب  ،این مطلب برای کسی که انسان خوبی است .ما هم ثابت است و تابع قانون استییر ش. تغ2«کتحکوم

 شود. این به ضررش تمام می ،کسی که بد باشدی اما برااست 

ت، بلکه ر با ثاباط متغیمفهومِ ارتب ؛است« قدر»واژه  ،کندترین مفهومی که در عالم این موضوع را اثبات میبا شکوه

 ندارد.  گری وجودیا مفهوم اینکه غیر ثابت چیز دی قرار گرفتن ثابت ذیل حاکمیت او و زدن ثابتمفهوم چنبره 

وْ مَتَاعٍ زَبَدٌ بْتِغَاءَ حِلْیَةٍ أَوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ایُابِیًا وَمِمَّا بَدًا رَلُ زَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْ

رْضِ کَذَلِکَ یَضْرِبُ فَعُ النَّاسَ فَیَمْکُثُ فِی الْأَ أَمَّا مَا یَنْفَاءً وَبُ جُمِثْلُهُ کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَ

  ﴾17﴿اللَّهُ الْأَمْثَالَ 

ولَئِکَ لَهُمْ سْنَى وَالَّذِینَ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُلِلَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُ

 3 ﴾1۸﴿سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ 

ن ایدر . فتدامیاه شود در اودیه، سیلی و جریانی ریصحبت کردیم. آبی که نازل م شب گذشتهدر مورد این قاعده 

ز ک دعوت اهایی در آن هست. یسنشود، حُمیگوید، دعوتی از جانب خدا هست و این دعوت استجابت آیه می

ه خت است کشود و آنقدر این عذاب سگیرد و این عذاب میشود، عدم استجابت صورت میطرف خدا انجام می

 توانید بردارید.لحساب آن را نمیزمین و مثل آن را فدیه بدهید، سوءا تماماگر شما 

تواند دعوت را استجابت کند یا استجابت حق، قانون و جزاء همه ثابت است و متغیرش فقط در این است که فرد می

و « رقد»شود است. این می «سوءالحساب»است و اگر نکرد  «حُسنی» ،نکند. اگر استجابت کرد به طور خودکار

 شود.خودش یک قانون ثابت می

                                                           
 از دعای کمیلفرازی  2
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  ﴾1۹﴿و الْأَلْبَابِ تَذَکَّرُ أُولُیَنَّمَا مَى إِأَفَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ کَمَنْ هُوَ أَعْ

یا  دیدن ط بهمربوسان، یا نابینا. بحث فالح در زندگی انو یا بیناست حقّی که در حال نازل شدن است فرد نسبت به 

 از آنها استفاده وانین وتواند داشت باشد، فهم قوانین ثابت و پذیرش آن قکه انسان می یترین قدرتندیدن است. مهم

 .دان شدن استقانون ،ترین کارهایی که باید در زندگی انجام دهیم. از مهماست

 نم صداید بتواب ،ت بگواقانون در زندگی ندکند. اگر بپرسند چقدرت عمل پیدا می ،اشدانیکسی به اندازه قانونهر

 .قانون بگویم.

 . است دعوت حقّ  ،ند گفته استواهرآنچه خد

 

 ﴾2۰﴿الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا یَنْقُضُونَ الْمِیثَاقَ 

 ﴾21﴿وءَ الْحِسَابِ افُونَ سُیَخَلَ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ وَالَّذِینَ یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَ

حَسَنَةِ السَّیِّئَةَ أُولَئِکَ لَهُمْ وَعَلَانِیَةً وَیَدْرَءُونَ بِالْ قْنَاهُمْ سِرًّاا رَزَا مِمَّوَالَّذِینَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُو

 ﴾22﴿لدَّارِ عُقْبَى ا

اساسی  ییراتاگر در قران کسی بخواهد مجموعه آیاتی را انتخاب کند که آن مجموعه آیات در سرنوشت او تغ

 باشد. این مجموعه آیات، مجموعه آیات قدر خدا هستند. می 22تا  2۰ایجاد کند، آیات 

  ﴾23﴿ابٍ بَدْخُلُونَ عَلَیْهِمْ مِنْ کُلِّ الْمَلَائِکَةُ یَهِمْ وَیَّاتِ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّجَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَهَا 

  ﴾2۴﴿سَلَامٌ عَلَیْکُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ 
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کَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ یُفْسِدُونَ فِی الْأَرْضِ أُولَئِوَهِ أَنْ یُوصَلَ لَّهُ بِ رَ الاللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَوَالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ 

 ﴾2۵﴿سُوءُ الدَّارِ 

 ﴾2۶﴿ا فِی الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ حَیَاةُ الدُّنْیَمَا الْ وَیَا اللَّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْ

دیر قعنایی است. مدارای طیف وسیع « قدر»های عجیبی است. واژه آمده است، واژه« قدر»هایی که در حوزه واژه

یر . قدهستند شود. این سه اسم ذات خداونداسم خداوند و اسم ذات اوست. علم و قدرت که منجر به حیات می

 .ثبوت قدرت است

 ؟ت، چگونه از قدرت به اندازه رسیدفاصله بین این دو زیاد اس؛ ازهیعنی اند« قَدر»واژه 

 عدم توانایی :درونالیق

 نوعی تسلط است.  :تقدره

 : ظهور قدرت است.قادر

وانید تعنی نمیی؛ اسیمشنشود این را معنا کرد. قدرت نداریم که خدا را باین راحتی نمیبه  ما قدر اهلل حق قدره:

 محدوده خدا را تعیین کنید. 

 محدوده و ارزش، جایگاه، شأن و توان.  ؛معنی اصلی داردقدر سه 

ریدن و ب ،مه دادنریزی و برنایعنی برنامه؛ برای چیزیکردن گذاری کردن و تعیین حدود تقدیر: چیزی را قانون

 دوختن به اندازه.

 
 

 وسعت معنایی قدر در قران بسیار وسیع است. 
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-ه میقدار گفتم ،ستواژه مقدار بر وزن مِفعال یعنی اندازه چیزی را تعیین کردن. به خود شیء که دارای حدود ا

گویند. یء میودن شخداست. مخلوق مساوی با مقدور است. در اینجا به متعیّن ب ،شود. کسی که حد و مقدار ندارد

 شود. ترین واژه به انسان مقدار و مقدور مییکنزد

-است و در تنگی قرار گرفتن می یَبْسُطُآید و در مقابل : یعنی تنگ گرفتن، در تنگنا قرار گرفتن. از قدرت مییَقْدِرُ

 گیرد. هرگز بر او تنگ نمی ؛( علیه السالم )در مورد حضرت یونس ۴«فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ »شود. 

  معنا دارد. ،ای مانند واژه قدر وسعت معنایی نداشته باشد. از قدرت تا تنگاواژه شاید هیچ

 ۵مَعْلُومٍ لُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّ

ایضاحی  علوم قیدن حدود. مدیعنی تعیین ش« قدَر معلوم». وجود داردجریان قدرتی در قَدَر  .کندقَدَر با قَدر فرق می

یر غبه خدا  و علم کندگوید که علم به قدَر اختصاص پیدا میشود. در واقع میوسیله قدر معلوم میاست؛ یعنی به

 ،شودیداده می به کسکه  وند. علم به خداباشدسبک علمش باید تسبیحی و تنزیهی  اماممکن است مگر به قدَر، 

 فتد. ااق میمعلوم باشد. علم ما به سبک تسبیحی به خدا اتففقط تسبیحی است. چون علم ما باید قدَردار 

جِّهْهُ لَا یَأْتِ بِخَیْرٍ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْکَمُ لَا یَقْدِرُ عَلَى شَیْءٍ وَهُوَ کَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَیْنَمَا یُوَ

 ۶ هُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ وَوَمَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

 یعنی توان نداشتن.  ؛الیقدر

هُ الرِّیَاحُ وَکَانَ اللَّهُ رْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیمًا تَذْرُوهِ نَبَاتُ الْأَبِتَلَطَ فَاخْ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا کَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

  ﴾۴۵﴿یْءٍ مُقْتَدِرًا عَلَى کُلِّ شَ

 نمایی کردن، قدرت نشان دادن.یعنی اقتدار نشان دادن و قدرت ؛مقتدر

                                                           
 ۸7سوره مبارکه انبیا، آیه  ۴

 21سوره مبارکه حجر، آیه  ۵

 سوره مبارکه نحل ۶
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ود، قادر شاهر میرت خدا ظبرند که قدارتباطی برقرار کنیم. قادر را وقتی به کار می ،قدیر و قادر و مقتدربین باید 

ش مخفی قدرت یزی خدا مقتدر است و در آن چیزهمراه با غلبه از نوع قدرت است مثل اصحاب فیل. برای هر چ

 تواند خدا را مغلوب کند. نیست و هیچ چیزی نمی

 .تعیین شده آن حدمقدور مثل مخلوق است یعنی چیزی که 

عِبَادِیَ  وَقَلِیلٌ مِنْ  لَ دَاوُدَ شُکْرًااتٍ اعْمَلُوا آ رَاسِیَقُدُورٍ کَالْجَوَابِ وَ یَعْمَلُونَ لَهُ مَا یَشَاءُ مِنْ مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ

 ﴾13﴿ الشَّکُورُ

 گویند به معنای دیگ است. دیگ را باید به اندازه افراد انتخاب کنید. میکه  «قدور»

وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ  تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَیِ اللَّیْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِینَ مَعَکَ وَاللَّهُ یُقَدِّرُ اللَّیْلَإِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ 

 مَرْضَى وَآخَرُونَ یَضْرِبُونَ فِی الْأَرْضِ یَبْتَغُونَ مِنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَیْکُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَیَکُونُ مِنْکُمْ

زَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا ال

  7  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ تُقَدِّمُوا لِأَ

ن شب و حصاء کردمکان ااشب و روز است و قابلیت کم و زیاد دارد.  ،پذیرد: از چیزهایی که تقدیر میبابِ یُقَدِّر

 گردد. روزش را ندارید. به خاصیت لیل و نهار بر می

ک ی، کندیعل پیدا مهر تقدیری یک فاکند. شوید که تقدیر دو سر پیدا میکنید متوجه میوقتی تقدیر را کار می

دار فعولش مقر و ممفعول و یک جریان. جریان تقدیر مثل انزال است و فاعلش یا قدیر است یا قادر است یا مقتد

دوده است ود یا محشارد میوکند که وقتی اینجا . سه شعبه پیدا می. جریانش تقدیر است یا قَدریا مقدور یا قَدَراست 

 اش هم یک معنا دارد. . همهیا توان

د بخرید؛ خواهییملکی را مثال وقتی مِ ؛کنیدتعیین می نیزکنید، ارزش آن را وقتی محدوده چیزی را تعیین می

-زشاری و ارگذکنید، هم بر اساس تعیین حدّش قیمتلک مشخص است. هم حدّش را مشخص میمِ محدوده

وان ، از جهتی تودهکنید. از جهتی محدآن کاری می باو فروشید ؛ میهم توان استمنظر از یک کنید و گذاری می

  است. اشه به ارزش و محدودهو این سه در واقع یکی است. هر شیء توانش وابست و از جهتی ارزش است
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فاعل است.  ست،آفرین اآفرین و محدودهآفرین، توانمفعول یعنی مربوط به مخلوق بودن است. خداوند قادر، ارزش

 پذیر است.پذیر و ارزشتوانر، پذیشیء محدوده

 

 شش است.ارزنیز حدّی دارد که همان توانش است و همان  قلم

-و ارزشا همحدوده د. پسافتالقدر یعنی آن شبی که تقدیر از جانب قدیرِ قادرِ مقتدر نسبت به مخلوق اتفاق میلیله 

 معلوم شدن این موارد.  ؛ یعنیشودها مشخص میها و توان

شود. یمروع یز شا تماهیچ مخلوقی در مقدار مساوی مخلوق دیگر نیست. سرّ تفاوت مخلوقات به قَدَر است و از اینج

 شود منشاء مباحث نظام علّی در عالم. این می

-حدوده میودنش مآید به خاطر مخلوق ببهترین حالت برای معنای قدر، ارزش و توان است که وقتی در مخلوق می

زی یبه هر چ یعنی او ؛«اهلل علی کل شیء قدیر»کند. تواند شأن قدرت را بیان شود جریان. توان نمیآید. ارزش می

تری الصخو  جردترمبرد. ارزش مفهوم ایی است که از او میدهد و ارزش هر چیزی به میزان حظّ و بهرهارزش می

 است. 

ن را در ش و تواخودش به هر موجودی قدری داده است. بهتر است برای خدا ارز و الوهیخداوند به قدرت ربوبی 

 ان را در اختیار خود او قرار داده است. نظر بگیریم و برای انسان محدوده را. قدر انس
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ک رد یعنی یقدری داهر کسی  ،های مردمیهآفرینی و وجود آفرینی است. در واژگوییم به هستارزش که می

 توانی دارد. ارزشی دارد و 

  ۸..«...کل امر من االمور به قدر نصیب ما قدر اهلل فیه نصیب »

مال ارد و اعقدرت د رسد این است که خداای که در ذهن انسان از کار بر روی موضوع قدر به ذهن میاولین شائبه

 ین قدرت اختیار دادن به شیء است.باالتر اما !ها جبر استقدرت کرده است و این

ند. ابطه هستاین ر و رعد درهای حجر، قمر هیچ چیزی در این عالم برای شیء باالتر از قدرت اختیار نیست. سوره

کل ماجرای یز نرعد سوره گوید و در قمر میسوره هایش را در گوید و محدودیتحجر می سورهرا در آن خزائن

 کند. تقدیر را بیان می

و داده  درت قرارقا آن بدر سوره رعد خداوند قَدر انسان را در اختیار خودش قرار داده است و انسان را در مواجهه 

 ه معنای. دعوت خدا همان ایجاد حیات و دادن علم و قدرت است. دعوت خدا بگذاشته است عوتداسمش را 

 استجابت دعوت یعنی قدرت و علم گرفتن.  !ار را بکن و این کار را نکن نیستعزیزم این ک

ت؟ قدرت در چیس کهپرسیم میاز مردم رویم شویم. میدچار دوبینی می ،شویمها وقتی وارد دنیا میما انسان

ها همه این د و... .ه باشمدیریت داشت .کار خیر بکند تا پول داشته باشد .آدم بتواند کارهای مهم انجام دهد، سالمتی

 لسالم()علیه ا سلیمان ای مثلو بنده )علیه السالم( ای مثل ایوبدر نزد خدا قدرت این است که بنده اماقدرت است 

نود شدا را میختر است که حرف کسی قوی !قدرتش بیشتر است )علیه السالم(سلیمان  گویدنمیدر سوره زخرف، 

 کند.و اجرا میو عمل 

                                                           
 )ره(عالمه طباطبایی تفسیر سوره حمد،  ۸
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ه که بست  یایماریبدر بستر ، باشد )علیه السالم(ولو ایوب  ،هر کسی گوش شنوا داشته باشد و بیشتر تبعیّت کند

است.  هم دیدنی )علیه السالم(های حضرت ایوب ، قدرتمندتر است. داستان قسم خوردنستادر قرنطینه  آنخاطر 

 خواند.می «نعم العبد»هر دو را 

نگهداری  ه معلولشد از بچخانمی بایای که در اختیار داریم. و حیطه گیریمام کار در نظر میما قدرت را بر توان انج

رات خدا ه دستودو بکدام به نسبت وسعشان قدرت دارند و هر باید یک موسسه تاسیس کند. هر دیگری نمخاکند و 

د شوشد میاشته باشاهده امر را ندشود قدرت مشاهده امر و عمل به امر. کسی که قدرت ماین می .اندعمل کرده

 شود اصل قدرت گرفتن از جانب خدا. فرعون، قارون و ... . استجابت دعوت می

تر لبطعنی امر یماید هر کسی بتواند تعداد بیشتری قلمرو و عرصه برای خود فراهم کند و متناسب با آن امر طلب ن

 داند. پذیری میذیری را قدرتتر است. امرپمند امر طلبمندتر است. قدرتقدرت ،باشد

فت ه پول گرچد هربتوان یرسد باید نماز بخواند، این خوب است. اگر در بازه زمانی کمکسی که به سن تکلیف می

ا ددوست جدید پی ام.تهکنم، توسعه یافیعنی با پول به دنبال امر خداست. بعد من علم پیدا می ؛بدهد زکاتش را هم

ا جاب تو رحرش امر شود. پذیخواهم در رابطه با آن موضوع جدید. انسان امرطلب میی را میکنم و از خدا امرمی

 کند. قدرتمند می

 ،به میزان قلمرویی که برای من ایجاد شده است نیز افتد و برای سال بعددر اتفاق میتنزّل مالئکه و روح در شب ق

من جز شنیدن امر خدا  ا برای خودم واجب کنم.شوم. مهم است که مثال کاری کنم که امر مستحب رامر طلب می

گوید ارزش هر انسانی به میزان شتاب او در امربرداری در عالم است. در سوره مبارکه مومنون می !کاری ندارم

 . ۹«یسارعون فی الخیرات»

رش درت پذی. برای بنده قدرت به معنای داشتن تصرف نیست بلکه قگیرمگیری را معادل امرپذیری میقدرت

اما اگر  شود.یو تبدیل به استکبار م خطرناک، اگر به سمت تسلط بر دیگران برود تصرف است. قدرت در مخلوق

 د.اشته باشاکمیت دشهید شود یا ح کند کهکند و برایش هیچ فرقی نمیکربال تولید می ،تبدیل به امرپذیری شود

                                                           
 ۶1مومنون، آیه سوره  ۹
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و  مر پذیریترین حد اید شد. چرا که او باالشه امامندترین انسان روی زمین است قدرتم( )علیه السالامام حسین 

 ا از امردرت رقمغلوب نیست. چرا که مومن  گاههیچ ،تسلطش را نشان داده است. در مسیر خدا هر کسی وارد شد

 نه از سیطره. و گیرد می

ایجاد  خیلی خوب است که برود کاری کند و بیاید اجازه بگیرد برای کار بعدی. قلمروپذیری و امرپذیری.ای بچه

-آورد. قدرت را از خدا اخذ میقلمرو کردن و فرض کردن یکسری کارها برای خود. فرار کردن از امر قدرت نمی

 نه اینکه مقتدر شود.  ،شودمی 1۰«عند ملیک مقتدر»کنیم. 

نی ر. یعییم اختیاگومی هست که ما به اشتباه به استطاعت نیزانسان با سایر موجودات فرق دارد، در انسان استطاعت 

اعتت را کن استط د. سعیتوان زیاد کربا بلوغ عقلی استطاعت خود را می !دهد یا ندهدبکند و امر را انجام  استنکاف

-پا نمیدارم، سروان نتآید، خدایا م حج، خدایا خوابم میونه اینکه آن را کم کنی. خدایا پول ندارم بر ،زیاد کنی

د تا ستطیع شومرد که کهستیم. بچه دوازده ساله در جنگ کاری میتوانم بایستم و ... . همیشه دنبال معاف از رزم 

 بتواند وارد میدان جنگ شود. 

 ،گیردباش یطرهاش. کسی که بخواهد قدرتش را از سنه از سیطره و قدرتش را از امرش گرفت)ره( امام خمینی 

 شود. دچار اشتباه می

عند »شود. انسان ردار شود و قدر توسط امر صادر میقدر از ناحیه خداست. تقدیر از ناحیه خداست و انسان باید قدرب

ایم و گویند ما خیلی کار در راه خدا کردهپذیرد. برخی میداریم نه انسان مقتدر. عباد یعنی امر را می 11«ملیک مقتدر

 توجیهاتی هستند که امر خدا بر آنها جاری نشود و این خوب نیست.  افراد دنبال !بس است دیگر

                                                           
 ۵۵قمر، آیه سوره  1۰
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