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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 14اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                سوره مبارکه قدر موضوع :- (دوملسه     )ج لیالی قدر    
 

ن وجود د به یمفتامعرفت ما اتفاق می در فهم وکه که هر چه که داریم و هر تحولی )ره( برای شادی روح امام 

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،همیشه شاکر ایشان باشیم ایشان است و باید

ا و محور راقل دیکسری مطالب را در جلسه قبل مطرح کردیم. بحث در مورد سوره مبارکه قدر است. این سوره حد

ین دو ظرف ا شب قدر را ،بین این دو بحثن و یکی هم بحث مقدرات ساالنه. آکند. یکی بحث نزول قربیان می

کار معمولی  ،و کاردداند. بنابراین شب قدر یک ظرف است که در آن دو تا کار اتفاق افتاده است. البته این می

شود. یبحث م در مورد وضعیت همه موجودات نیزن نزول همه حقایق است و در مقدرات ساالنه آنیست. نزول قر

االتر دامیک بکارزش  داند،موجودات است. اینقدر است که انسان نمی تمامق و وضعیت ش همه حقایدایره تحقق

 دانیم که شب قدر ارزش بسیار باالیی دارد. خواهیم ارزش تعیین کنیم، فقط می. نمیاست

دیگر ور ز دو محتر امکند به محور دیگری که مهافتد این است که اشاره میاتفاق دیگری که در سوره قدر می

در که شب ق مانقدرشود. هوسیله او انجام میه ن و مقدرات ساالنه بآن بحث امام است که نزول حقایق قراست و آ

ب قدر قیقت شحظرف مقدرات و حقایق است. در واقع  نیزظرف نزول حقایق و مقدرات است، به همین نسبت امام 

ظرف شب  النه درن و مقدرات ساآشود همان باطن امام. چون نزول قریا باطن شب قدر می ،شود، حقیقت اماممی

 ر دیگری. جوب قدرنه مقدرات ساالنه و نه شو معنا دارد ن آرد. اگر امام نباشد یعنی نزول قرگیقدر صورت می

 حقایق م نزوله ،شب قدر است معنابخشظرف است. هم  ت. یعنی ظرف  محور اسامام در بردارنده هر سه  ؛بگوییم

ضرت حفی از تر است. این موضوع خیلی با روایت شری. در اینجا وجود امام یک پله ظرفو هم نزول مقدرات

ت چیزی اس م. فعال اینوارد آن بحث شوی خواهیمفعال نمیالبته شود که منطبق می)سالم اهلل علیها( صدیقه طاهره 

 شود. که از ظاهر سوره قدر استخراج می

 مختصر صحبت کردیم. به طور د که دیروز راجع به آن به طور این خالصه آن چیزی بو
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 شود؟مرتبط میچرا امام به مقدرات ساالنه  :سوال

ن در قلب آرول قد. نزافتمی ن و مقدرات ساالنه. این دو در ظرف لیله القدر اتفاقآنام نزول قره بدوتا اتفاق دارید  -

ن در قلب آرقود. یعنی شن میات ساالنه به امام با پشتوانه رسول تعییافتد. مقدرامام اتفاق می مبارک رسول و بعد آن،

سیله چه ه ونه ب! یعنی در قلب رسول و امام. مقدرات ساالچه کسیگوییم در قلب شود؟ باز مینازل می چه کسی

به  د شب قدردارد. خو کنیم، معنای ظرفوسیله امام با پشتوانه رسول. همین را که مطرح میه شود؟ بتعیین میکسی 

س رسول و پکند. کند. بلکه این به اعتبار وجود کسی است که حقایق را از ملکوت نازل میخودی خود کاری نمی

 ن در آن هست. آکه نزول قر یساز هستند برای لیله القدرظرفیت ،امام

  .ن، مقدرات سالیانه، لیله القدر و بحث امامآه حداقل چهار محور دارد: نزول قرسور

ا رسول یوید گمیوند تواند بدون امت باشد. وقتی خداگیرد و امام نمیمی به نام امت در پس زمینه شکل میمفهو

مت و یک اشود می بنابراین محور پنجم .آیدسازی میحتما برای امت و امت پس رسول که شأن فردی نداردامام، 

ند. فراد هستشده است. پس محور ششم خود اکند که خود امت از تک تک افراد تشکیل پیدا می نیزمحور ششم 

 آید. این در تحلیل ظاهر سوره وجود دارد و این شش محور بدست می

 م که بعد از ورود به بحث با این نکات کار داریم: یگویتان مینکاتی را خدمت

نه  و مام استاوح به رو  انسان را به شکل امت پذیرفته است چرا که تنزل مالئکه خدا ،در منطق سوره قدر نکته اول:

  ها .تک تک آدمبه 

 چیست؟ ،شودحد وسط اینکه به امام فرستاده می سوال:

تر لیحقیقت ک ییم به یکشوند یا باید بگوها نازل میگوییم تنزل مالئکه یا باید بگوییم به تک تک آدموقتی می -

حل وند که مشنازل می کافر داریم. به همانیو یم شوند چون ما مومن دارشوند. به تک تک افراد نازل نمینازل می

ر روایات اوست. د ه واسطهن است و تمام امر بآبه همانی که در واقع محل نزول قراست.  «انا انزلناه فی لیله القدر»

 هد کهدعنا میم ، دولفعال با آن روایات کاری نداریم. الزمه بحث تنز اماداریم که شب قدر به طور ساالنه است. 

 اگر فرصت شود در این زمینه خواهیم گفت. 
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 درشود. رح میداری مطتنزل مالئکه و روح برای جاری شدن دین است و سوره قدر در ساختار گسترش دین و دین

در  ولی کهزول داریم. در هر نزیک جریان نزول و یک محتوای ننزول یک محل صدور داریم، یک محل نزول، 

زمین  نامه د بلی دارآسمان و ابر، یک محل نزو .کند، یک محل صدوری وجود داردبیه مینزول را به باران ش ،نآقر

 نام آب. ه نام بارش و یک محتوای نزول دارد به و یک جریان نزولی دارد ب

یر قعیت تغیقط موفکند و هویت تغییر نمی ،خصوصیت نزول این است که در هویت آنچه از باال به پایین آمده است

س در ه است. پتفاده شدباران در آمده است و قابل اس جا به شکلآنچه باال بوده است به شکل بخار در اینکند. می

 چیز را داشته باشد.  شود. هر نزولی باید این چندنزول نظام مراتب مطرح می

است.  «ابام الکت» خوانیم که محل نزول آنهای حوامیم میکنیم. در سورهن صحبت میآوقتی در مورد نزول قر

شود حقایق. در مقدرات مینیز محل نزولش قلب پیامبر است و جریان نزولش وحی است و محتوای نزولش  سپس

محتوایش امر  ومحل نزولش امام و جریان نزولش  ش ام الکتاب است،افتد؛ محل صدورنزولی اتفاق می نیزساالنه 

-و مقدرات ساالنه در واقع می شود فرقانمی کهاست  1«فیها یفرق»امور و امر تفصیلی و و اتفاقات آن تعیین است 

  ن در جریان اولی و نزول فرقان در دومی.آنزول قر. «فرقان»شود 

یل دل به این نهو ند کنآن را اثبات نمی ،دلیل وضوحشه نظرم این مسئله آنقدر واضح است که خیلی از تفاسیر به ب

اده باشد و تفاق افتان نزول ن. باید جایی ایآقر ،گوییمین کتاب را مین نازل شده است. اآکه نیاز به اثبات دارد. قر

ینقدر نبود. ا نآدن قرشمبر نبود اصال امکان نازل خاطر رسول انجام شده است و اگر پیاه دانند این نزول بهمه می

  جای هیچ شک و ابهامی ندارد. که در آنبدیهی است  ،خواهدن رسول میآبگوییم نزول قر اینکه

ائل شده قسیعی ون در شب قدر و تعیین مقدرات در این شب ارتباط آبین نزول قر ،در منطق سوره قدر :نکته دوم

 کنید. شما احساس ارتباط میاما است. با اینکه ارتباط نداده است 

 در مورد مقدرات چگونه است؟  اماشود اگر امام نباشد، قران نازل نمی سوال:

انسان یک هویت مخلوق دارد و یک هویت حیوان و یک هویت انسان.  اما چه مقدراتی؟افتد مقدرات اتفاق می -

هویت انسان که دینداری است و این خود یک وجه است. شاید شما بگویید هویت مخلوق یا حیوان بودنش نیازی 
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خوانند نی که نماز نمیخوانیم حتی کسااش نیازمند امام است. ما االن همه نماز میهویت دینداری امابه امام ندارد 

در همه مراتب انسان شب قدر الزم  که شودها یک دینی در ساختارشان وجود دارد. البته بعدا ثابت میمثل مسیحی

حتما باید مقدراتی باشد. اینکه مثال دار، در مقدرات انسان دینشویم، همین مقداری که فعال متوجه می به ! امااست

ها بیشتر شوند، اینکه یک م بشود یا اسالم پیشرفت کند و نماز خوانها کاز خواندشمنان جنگ کنند و تعداد نم

مقدرات  هاعالمی علمش در حد یک انقالب شکل بگیرد یا عالمی از دنیا برود یا جانشینی برایش بیاید یا نیاید این

نظام دین داری. انسان متدین حتما افتد. نظام انسانی یعنی دینداری است. این مقدرات در حوزه نظام انسانی اتفاق می

ور هستیم  کند. ما آنقدر در دین غوطههای دینی را برای او اثبات مینیاز به امر دینی دارد. یعنی امرهایی که ارزش

کنیم اگر این دین را برداریم کلی از تقدیرات زندگی انسان احساس نمی ور است کهغوطهکه در آب مثل ماهی 

ها همه در احکام دین است و االن احکام مستحدثه ساالنه ده، ، ذبح گوسفند و...ن از خوردناالکند. تغییر می

 ها در حد امور ظاهری است. شود. تازه ایناحکامی است که به مقدرات ساالنه افزوده می

 گوییم آنوقتی از هدایت می .کنیمدر حوزه هدایت صحبت می ،کنیمیدر حوزه سوره قدر صحبت موقتی  ،ما االن

ن به این آمطالعه کل قر هم این است که شیوهنه در کل موجودات. دلیل این کارمان  و بینیمرا در زندگی انسان می

ذلک »؛ یدفرما. آیات ابتدایی سوره بقره که مییعنی به هدایت انسان اختصاص دارد شود؛میسطح اختصاص داده 

رود به رود. میبه سراغ متقین می ابتدابه این موضوع اختصاص دارد. از همان  2«الکتاب الریب فیه هدی للمتقین

کند و در شود. همه مقدرات را در این فضا بحث میسمت اینکه فرضی برای جدایی انسان از عبودیت خدا قائل نمی

-یعنی هر انسانی متناسب با سن و مسائلی که دارد و نوعا این دارد؛ عبودیتش نیاز به امری جدید سالی انسان برایهر 

یعنی تغییر و تحوالت انسان عمدتا در حوزه امت است. علتش  گیرد و نه در فضای فرد؛ها در فضای امت شکل می

کند که یای روی افراد ایجاد مسایه ،ها را در اختیار داردها و برنامههم این است که امت که مجموعه حاکمیت

ش رشود کلی از مقدرات فرد تغییر کند. فرض کنید آموزش و پروها باعث میطبیعتا تغییر یک عدد از این

های خانواده و اش را به جای شش سال بکند یک سال. کل نظامجمهوری اسالمی تصمیم بگیرد نظام آموزشی

وزیر آموزش و پرورش اهل اصالح سیستم کند. کافی است یک های آموزشی تغییر میها و سیستمریزیبرنامه

 کند. امات زندگی افراد تغییر میشد. کل نظبا
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بینیم که یک امام و رسول و بعد خودمان را در ته چاه می، یک خدا داریم، شویمما وقتی وارد مباحث دینی می

ایم که توسط این رسول و خدا همان دوتا دست بلند کردهمه یا کمی باالتر هستیم! تواند ما را پیدا کندکسی هم نمی

شود. خدایا پس این دعاهای ما وضعیت همه جا بدتر میکه بینیم وضعیت ما تغییر کند. بعد هر سال می ،و امام

ببینی  صد سال ،خواهم بگویم شب قدر یک نظام مهندسی دارد که ممکن است شما بعد از پنجاه سالمی کجاست؟!

کردی که این مقدرات نازل شود. توانستی انجام بدهی که نکردی. باید کاری میکه خودت خیلی کارها را می

کنید که دادیم. شما در مورد نظامی صحبت میباید یکسری کارها را انجام میما فقط  و سیستم امرش بوده و هست

و  قول دارد ،امر دارد و امور ندارد ت و مقید نیست؛کان است و مطلق اسآن ثابت است و بدون زمان و م ،یک طرف

شود عالم خلق که شود عالم امر و از آن سو میحق دارد و حقایق ندارد. ثابت و بسیط است. این میاقوال ندارد، 

خورد و همه آید، تدریج میشود و شرایط می، مقید میکندپیدا میمکان و زمان  شود امور ویک مرتبه امرش می

شود ین میا 3«إ نَّ اللَّهَ ال یُغَیِّرُ ما ب قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما ب أَنْفُس ه م»گیرند که قرار میها طبق این قاعده آید و انسانها میاین

ن تغییر دهد اما کسی اند تا کسی بیاید این وضعیت را برایشاهاست که نشستهها مدتعالم خلق. بعد این انسان قاعده

 نیامده است!

یک  ست دراگیرد ممکن ت ساالنه صورت گیرد؟ تقدیری که شکل میچه لزومی دارد این مقدرات به صور :سوال

 چه لزومی دارد که در هر سال این تکرار شود؟ . پسسال محقق نشود

ا ماهانه اما یساالنه  ی نداریمگویند. االن کاراش را میاستنباط ساالنه بخاطر فعل تتنزل است. بعد در روایات ساالنه -

منجر  ،الم خلقعشود. فضای متغیر قدر هست این است که مقدرات مرتب به روز مینکته مهمی که در منطق سوره 

 شود امر را متناسب با خودش دریافت کند. می

ک شب یرات در شود: چرا مقدرات باید در شبی معین شود؟ چه لزومی دارد مقدچند سوال مطرح میحاال اینجا 

 . داد خواهیمها بعدا توضیح در مورد اینکه د؟ صورت گیرد؟ چرا باید این مقدرات ساالنه انجام شو

ن و آقائل شده است. رابطه بین نزول قرن و مقدرات یک رابطه وسیعی آبین نزول قر ،در منطق سوره قدر نکته سوم:

ن و مقدرات است. این دو از یکسری قواعد آوسط یا مشترک بین نزول قر قدر حدمقدرات در شب قدر است. شب 

دومین خصوصیتی که دارد این است که اهمیت هر یک  دهد که قواعدش مشترک است.و نشان مید نکنپیروی می
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رحال ه به ن را بداند و بالعکس.آاما اهمیت قرشود. ممکن است یکی اهمیت مقدرات را نداند به دیگری معلوم می

 ؛شودمشترک فهمیده می قواعد ،وسیله اینکه شب قدر مشترک استه شود. بکدام به دیگری شناخته میاهمیت هر

احتماال آن قواعد، قواعد مقدرات انسان  ،ن استخراج کردیدآن قواعدی را از قرآعنی اگر شما در رابطه با نزول قری

-ور دیگری میی در این بخش خواهیم داشت. حاال طخیلی نکات مهم ،نیز هست. اگر این حرف درست باشد

 پی ببرد.  نیزن آتواند به قواعد نزول قرمیاحتماال  ،مداگر انسان قواعد مقدرات خود را بفه یم؛گوی

 

 این دو با هم رابطه دارند؟ آیا :سوال

 هان اینی جاری بیهااند و شب قدر وسط قرار گرفته است، این قاعدههم آمده ای هر دو بااینکه در یک سوره -

 کند. ایجاد اشتراکاتی می

 ست؟ این شبیه نظام مسائل و موضوعات نی :سوال

 رویم. بله شبیه است و ما به سمت آن می -

 ترین واحد به عمر است؟ست و نزدیکای که در مورد سال گفتند، درست انکته سوال:

نزد خدا شهر  4«ک تاب  اللَّه   إ نَّ ع دَّةَ الشُّهُور  ع نْدَ اللَّه  اثْنا عَشَرَ شَهْراً فی» ؛شود کهرح مین در مورد ماه مطآدر قر ،بله -

دهد. دوازده ماه قمری است. این مبنای سال را تشکیل میدوازده ماه است. معیار سال ما هم گذر این  ،از اول خلقت

 دوازده شهر است.  ،شودآنچه به عنوان شهر مطرح می

                                                           
 36توبه، آیه سوره  4
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نزول  ن بفهمد.آول قراز نزباید  ،نکته چهارم: به این نکته توجه کنید. اگر کسی بخواهد کارکرد شب قدر را بفهمد

د آن ظرف توانیدارد که م توانمندیآنقدر شب قدر  ن است.آآن. ارزش شب قدر به فهم نزول قر ن و تاثیراتآقر

 . ن استآظرف نزول قر ،در نظر گرفته است برای اون باشد. توانی که برای شب قدر خدا آنزول قر

 ن چگونه است؟آتباطش با نزول قرمقدرات و عدم تحقق آن برای انسان و ار سوال:

های رهه از گزانه است کها هم اینگوم. گزارهیکنج میهای مربوطه را از آیات استخراگزاره ،از سوره مبارکه قدر -

د شولی گفته اهای رهم. در گزایکنها میم و همینطور شروع به پروراندن این گزارهیکنمعمولی دسته اول شروع می

 نزلت»قدرات م اقعوگفته شد، در ن گفته شده است و هم از مقدرات، البته اینکه آکه در سوره قدر هم از نزول قر

بین  س شب قدرن و مقدرات. پآم مقدرات. شب قدر شد ظرف نزول قریگویم و مییکنرا خالصه می «..المالئکه

 شود ویممشترک قواعدشان  ،شود. ظرف این دو یکی است و در واقع چون بستر یکی استاین دو مشترک می

 وقعیت است.است. شب قدر یک مشود. ظرف فقط زمان نیست بلکه یک موقعیت می یکدیگربه نسبت اهمیت آنها 

قاعده  از ،ستشود. گویی بگویید هر آنچه در دنیا هاگر چیزی ظرف مشترکی شد برای اتفاقی قواعدش یکی می

درت فهمد و قبات آن ن و تاثیرآتوان از نزول قرمی ،کند. بعد گفتیم برای فهم کارکرد شب قدرجاذبه استفاده می

سبت به نباشد یا  ترساسوجه شود. حاال بسته به این که ذهن فرد نسبت به مقدرات حتواند متشب قدر را از اینجا می

د اشته باشوعیت ندن ممکن است خیلی برای ما موضآبفهمد. نزول قر نیزتواند اهمیت دیگری را از یکی می ،نآقر

 مثال مقدرات برایمان مهم باشد. اما

ت در محتویا بعدو گیرد؟ یا اول ظرف وجود دارد کل میاین ظرف چگونه است؟ آیا ظرف با محتویاتش ش سوال:

 گیرد؟ آن قرار می

صال نزول ه انیم کیم و ببیق کنداریم. چه بسا ما تحقیبه عنوان سوال مهمی نگه میفعال این نکته مهمی است، این را  -

 تما عللیرف هم حجاد ظحتما همین طور است. ایالبته و  گیری لیله القدر شده استن بوده است که باعث شکلآقر

 است.  یله القدرلظرف  بر مقدمامام گوییم که ظرف خاطر میه همین نیاز دارد که باید خودش از مصدری باشد. ب

. خداوند در نظام انسانی یک اختیاری قرار داده است که در هیچ هستندگیری این جریان امام و رسول مقدمه شکل

در حوزه انسان اوامرش با  امابقیه موجودات اوامرشان با خودشان نازل شده است  موجود دیگری قرار نداده است.

 شان نازل شده است.امام
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ا خودشان امرشان بجودات اوفرمایند سایر مومی خوانیم کهمی لمومنین )علیه السالم(این مطلب را در روایتی از امیرا

ان شپوست ،و سرما زنند که مثال حیوانات برای گرمایبعد مثال م و خواهندنازل شده است و اوامر بیرونی نمی

لباس  گر بخواهدآید ایموقتی انسان به دنیا  اما کنندبرایشان کافی است و یا غذایشان را به طور غریزی تناول می

ست. هر اش نهفته ار غریزهاما در حیوانات از همان ابتدا امرش دمیرد. می ،اگر به طفلی غذا ندهید میرد!می ،نپوشد

اوامر و  ز ازدواجابعد  امایکسری اوامر دارد  ،تغییری در انسان نیاز به اوامر جدیدی دارد. فردی که ازدواج نکرده

از شرایع  توانیممینما قع در وا ت و باید از بیرون به او بگویند.شود. این اوامر در غریزه اش نیساحکامش متفاوت می

خدا وضع  شود، چونحتی حیات طبیعی او مختل می ،نباشد، گوییمرات انسان میآنچه در مورد مقداگر دور باشیم. 

ادی ط حیات مفر فقکرده است که انسان اینگونه باشد و مقدرات انسان معادل انواعی از مرگ و حیات اوست. یک ن

نوی و تش معیاحشود و یک نفر رود و امرش اخالقی مییکی حیاتش کمی باال می ،دارد و امرش در این حد است

ها ظرف اما وجود استخواهد. کافی است خودش تغییر کند. امرها مبنابراین انواع امر می .شودمی، عرفانی و ...

 موجود نیست..

 کرد؟  و جدااآن را از مقدرات  ن کتاب انسان است و محتویات آن برای رشد اوست پس شاید نبایدآقر سوال:

یم در بیند مییم و بعکنکنیم. حقیقتی را از بیرون نگاه میه یقینی شروع میاین حرف درست است. ما از یک گزار -

ها ه اینبینیم کمی ،ویمشهرچه به آن نزدیک  می امان و مقدرات دوتا هستند آها دوتا هستند. نزول قرابتدا که این

ی اللَّهُمَّ إ نِّ پ »خوانیم میر که دعای سح بینیم. مثلها را دوتا میایندوتا نیستند بلکه در واقع یکی هستند اما در ابتدا 

-رود میتر میکمی جلو ز اینکها اما بعد بینداول چیزی را بهاتر از چیز دیگر می ،کندوقتی فرد نگاه می« ...أَسْأَلُکَ

  «کُلِّه ب...اللَّهُمَّ إ نِّی أَسْأَلُکَ  »گوید میها دوتا نیستند و بیند که این

 ست. یکی ا ،واین د رسیم کهین نکته میبعدا به ا امااین گزاره به خودی خود مشکلی ندارد چون از خود آیه است 

 امام کنیک مین درآان چیزی است که به عنوان نزول قرافراد خیلی دوست دارند که االن بگویند مقدرات انسان هم

 دهند یا خیر.گوییم تا ببینیم آیات چنین داللتی به ما میفعال چنین چیزی نمی

 د؟توضیح دهیکمی  ،در مورد بحث امتشود می سوال:

آید میبین مردم فرستاده  گویید رسولاست. زیرا وقتی می ان به ما هو انسان به اعتبار امتشن موضوع انسآکال در قر

که ن نیست. شما هر بحثی را آته این به معنای نفی فردیت در قراین امت است. الب و مردم باید دور او جمع شوند،
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ها به سمت حشر که انسان هماینکه در روز قیامت  کماها. یک طرف انسانو یک طرف امت است  ،کنیدمی

 شوند. شان محشور میدر قالب امت ،روندخودشان می

 شود؟ ن یک حقیقت ثابت است و هر سال به صورت تکراری نازل میآقر سوال:

 ثالمارد؛ د و یک بخش مربوط به انسان دحقیقت ثابتش از جهت خود آیات است. یک بخش حقایق ثابت دار -

بر  دایشمان ابتن از هآق این آیات همه قرشوند، طبوقتی در مکه مبعوث می)صل اهلل علیه و آله( حضرت رسول 

نید کید. فکر آو میرایشان  ایشان نازل شده است. مثال وقتی در مکه هستند سوره مدثر و شوری و ... به تدریج بر

و  ابت استثحزاب و نور است. در واقع یک سمت های شب قدرهای رسول است. امسال سال سوره اها سورهاین

 تعالی )عج اهللن م زمابه ما بستگی دارد. اینکه اما ،ن باید جاری شودآدر حال تغییر. اینکه چقدر از قر این سمت

که در . مثل اینداردگی بستبه ما  ،هایی را باید بخوانند و باید روی آنها تکیه کنندامسال چه سورهفرجه الشریف( 

ا رفید است ی آنها مه را براکنند و آنچهمه آنها را باز نمی اما موجود استها همه این سوره ،وق سرّ آنهاصند

ت ی بشری اسهایازمندیشود از منظر نای که نازل میها اینگونه است که هر سورهکنند. وضع سورهباز میبرایشان 

 کند. که با آن برخورد می

اشد به سال ب هایسوره ی موضوعیت دارد. سوره قدر اگر جزءخود سوره قدر خیلامسال  ،بنظر من برای خود ما

ه قدر باشد ز ما سورکه نیا سال بنا باشد دهد. یکمعنای احیای امامت در آن جامعه است و نیازشان به امام را نشان می

 به امات ی سخت اسخیلقدر  صحبت از سوره بندهم. برای یابا یک بسته پیشنهادی آمده ،و البته برای این موضوع

 شد. ن باآقر ل نزولاس برای ماسال سوره قدر باشد. یعنی  ،ذهنم رسید که طرح این موضوع مهم است. امسال سال ما

ن چیز تید تا االدانسمی ها را همهای تفسیری را شنیدید و این گزارهیکی اینکه شما بحث ؛دارم از دوستانتقاضایی  

 روی این ضا دارماما یک موضوعی را ممکن است بدانید و به آن توجه نداشته باشید. تقا گفته نشده استجدیدی 

دارای  ن یعنیبیشتر فکر کنید. هر فردی یک ساختاری داردکه پیچیده است و بسیط نیست. ساختار داشتموضوع 

ن ن. ایزمییک بخش را آسمان بگیرد و بخش دیگر را  ؛ورودی و خروجی بودن. هر فردی یک ساختاری دارد

ا آن راهرا ظهایی که در الیه ادراک و توجهات است و کسی هم شود بخش. آسمان میعلمی نباشدشاید مطلب 

مین زاست را  شود. بخش عمل و صفات که قابل مشاهدهکه عینی است و دیده می یک بخش زمین داردبیند. نمی

 . کنیمفرض می
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ی در به حقیقتک مرتییعنی  ؛کنیم. گاهی نزول به شکل انزال استهوم نزول کار میدر ساختار خودمان پیوسته با مف

ب اسالمی ثل انقالقیقتی میعنی مثال ح ؛شود. یا به شکل تنزیل استگیرد و بعد این باز میما به طور پیوسته شکل می

شانه هایی که نها و کاربرنامهها، شود شرکت در مراسممان به صورت احکامی آمده است و تفصیلش میدر ذهن

تنزّل. به  ا به شکلنزیل یشود زمینش. این یا به شکل انزال است یا به شکل تمی که اعتقاد ما به انقالب اسالمی است

یم. این کنیت مینیک امر ادراکی و توجهی به شکل عمل در بیاید. تا پذیریم شکل تنزّلش زمانی است که ما می

 د. نه بهرویت کن های مختلفی که دارد در خودشاین است که بحث نزول را با ساحت بندهشود تنزّل. تقاضای می

صمیم . برای تاشته باشمخواهم برنامه دخواهم تصمیم بگیرم یا میمی ها!نه به بقیه چیزو شب قدر کار داشته باشد 

ا روی ریر ن تدبآی و دبیری کنت ،گرفتن و برنامه داشتن باید به منبعی در درونت رجوع کنی و با توجه به امکانات

ظرفی که  اده است.در قرار داری. خداوند ساختار انسان را شبیه لیله القد نیز یتقدیرعین و عمل بیاوری. در این بین 

وی دیگر د و از سآوررود حقایق را در میکند و از یک سو به حقایق. از یک سو میمیاز یک سو به منبع نگاه 

ی یک منبع نآن، قرآرفرد محقق شد، اگر گفتند نزول ق اگر این جریان درحاال کند. ینی میرود آن حقایق را عمی

و  پهن شود ر عالمدهای حوامیم داریم و یک مقام تحقق دارد که همه آیات بساطش که در سوره یدارد، ام الکتاب

  کند.را عینی می شود رسول، چون رسول است که آنیک مقام پردازشی دارد که می

گیریم. شب دهند. ما به این سبک یاد میروی یک کره کوچک یاد میها کره زمین را هر صورت انگار به بچه در

شب قدرش. اما شود میگیریم و این می هتصمیم دوازده ماهسازی در یک سال ما است که یک در این مشابهقدر 

شود که به ما رجوع می ن اینگونه است که هر چهمانوعا برنامه ،شود که بین این منبع درون و عملمشکلی ایجاد می

ریزی کنیم و نیازی به شب قدر ساالنه نداریم و این اشکال ما است. مثال اگر به ما بگویند برنامهرا تبدیل به عین می
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بود ای هر وقت برنامه !گوییم  نه لزومی نداردکه مقدرات خودمان را برای یک سال ببندیمداشته باشید می سالیانه

 من اینقدر اسمش برنامه نیست!هایریزی ماست. به دلیل اینکه برنامهدهیم و این مشکل در سیستم برنامهانجام می

 کار است.  ،دهیمانجام میبدون برنامه شود. آنچه دار میمدت ،اگر برنامه باشدچون 

 سورهسی  چیزی حدود دارند،مقطع هایی که حروف همه سوره ن ببریم.آخواهیم روی کل قربحث نزول را می

از  ن گفت بعدتوایهمه در حوزه نزول کتاب هستند و این خیلی مهم است. قطعا م . بغیر از سه چهار سوره،هستند

ن آگر قراست. ع موضوشود گفت توحید است که ع دل این ان نیست. فقط میآتر از نزول قرتوحید هیچ مطلبی مهم

ین بخش به ا ، مربوطچیزی که مربوط به نبوت است د تقسیم کنیم. همه آنرا به سه بخش توحید و نبوت و معا

 است.

 بگیریم؟ فرض شب قدر را برای خودمان دوازده ماه باید چرا  سوال:

اضا اریم. تقسروکار د با مفهوماینجا شود. ساالنه می ،اش نزدیک شوداگر این ساختار در انسان به ساختار اصلی -

 د. ر فهم کنیتراحت م با این مقیاس بتوانید مطالب رایزنهای جزیی و کلی میا وقتی حرفنید تیکردم این را بب

زول از شود. نیمن آقر تبدیل به ،شودوقتی نازل می هست که یام الکتاب ؛ن داریم که در واقع اینگونه استآنزول قر

 باال به پایین است. 
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اراده خدا که نازل شود می داریم که 5«إ نَّما أَمْرُه»یک ت. بعد از یک آسمان و زمین برای این نزول باید در نظر گرف

پذیرند و وساطتت شود. یکسری مالئکه داریم که امر را میشود تبدیل به احکام امور یا همان مقدرات میکه می

ز ثابتی باشد. ن یا فطرت یا هر چیآتواند قرداریم که این حقایق می یحقایق نیزکنند و تتنزل دارند. در خود انسان می

عین  ،کندزندگی. عینا عقل هم باید تتنزل  کار عقل این است که برود این حقایق را بردارد و بیاورد در امورات

شبیه به مالئکه و روح است. عقل ساختارش در گرفتن امر یا مشاهده حقایق  ،مالئکه. ساختار عقل در پذیرفتن امر

ها در موضوع نزول و تتنزل است. اگر کسی توانست شب د دارد. تشابه اینها تشابهی وجوشبیه مالئکه است. بین این

شود و مشاهده شب قدر و فهم بقیه موارد برایش راحت میر درونی خودش بفهمد و رویت کند، قدر را از ساختا

این حقیقت را به  نوع اینکه بتواند خواهید کاری انجام دهید،یعنی اینکه شما می افتد؛تر برایش اتفاق میقواعد سریع

 به یکخواهید خواهد. مثال مییک تبدیل می ،کندد و به حقایق رجوع اگر عقل حاضر باش ،قسمت عمل وارد کند

ایم با خواهید بر مدار این حقیقت بروید. فرض این است که رفتهرشته تحصیلی بروید. حقایقش هست و فرضا می

خواهیم این را تبدیل کنیم. یک ساختار می سپس و ایمیم. کاری کردهانی خواندهآایم یا آیه قرعالمی مشورت کرده

شود نظام فکری شما. شود. این میریزی میشود و بعد تبدیل به برنامهاحکامی داریم که تبدیل به تصمیم گیری می

 دهد.تغییر میخیلی ریزی شما را این برنامهو کافی است ساختار احکامی را تغییر دهید 

-هم می گونه سوارها چلبالفاصله بگویید این مد ف مدل دو و مدل سه؛. مدل یکم را ببینیدایهدلی که نوشتاین سه م

 . آورده شده استهای زده شده در شکل زیر شکل سوار شدن بر اساس فلش شوند؟
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ل او عق د کهو بهره دار نهایت حرف این است که رزق انسان دست عقل است.  هرکسی به میزانی از حقایق حظّ

 نزد آن حاضر باشد. حقایق هوشیار و 

 ی نظام وجه مثلودهد یا با وساطتت عقل اوست یا بدون اوست. در واقع سوره قدر هر کاری که انسان انجام می

م را انجا کاری هر تا خواهیم بگوییم وجود ندارد. اگر یک نفر در زندگی تصمیم گرفتساختار انسان است. نمی

عقل  که بدون ر چیزیهاین یعنی هم افق و هم راستا با مالئکه و روح شده است.  ،انجام دهد دهد بر مدار عقلشمی

یت امام ه در رواشود وزیر عقل و عامل فعال کننده آن. این عقل همان عقلی است کشود هوا. تفکر میمیباشد 

سطه او بی به وایر و خوخهر مشاهده  در واقع کنند  کهبه هشام قواعد مربوط به عقل را مطرح می)علیه السالم( کاظم 

خوبی  بیند ویمرا بد  ساختار انسان است. بدیشود. عقلیدن یا رجوع به عقل به معنای مسلط کردن عقل در انجام می

ست ه چشم  یا ن حق بی گویند چشم کند. عقلی که در روایت میگیری میاساس تصمیماین بیند و بر را خوب می

را  این .غیربیند و البتواند حق را ها قرار داده است که میدی که خداوند در انسانوجو گوهرهیعنی آن ؛ است بین

 گویند.عقل می

د عقل تما بایحبریم دهیم و مجرای ادراک است. اینجا چون بحث را روی مالئکه مینسبت تعقل می نیزبه قلب 

انجام  ،لط باشدغتواند درست یا یگیری بر اساس یک ادارک که مدر خود ساختار انسان هر تصمیمبگذاریم اما 

 گوییم. می «یعقلون»، به آن ک درست باشدارشود. اگر این ادمی

انسان  ش به نوعساندنباید خاصیت مالئکه و روح را در اخذ امر خدا برای ر ،اگر بنا باشد قدر شب قدر را بدانیم

ر واقع دریم چون بگذا واقع باید جای خودمان در .بدانیم. برای دانستن این موضوع باید خود را جای آنها بگذاریم

کار  جرا کند.ار آن را یعنی از یک طرف امر بگیرد و از طرف دیگ ؛دهندانجام میکار را  آنها در ساختار عالم این

ارتباطی  بین این باید ،برای اجرایی شدن آن نیز تالش کند. اگر اینکار را کرد بلکه بایدعقل فقط گرفتن امر نیست 

ار بیه ساختتارش شتوانید درک کنید. اگر کسی ساخا شود. وقتی ساختارتان شبیه شب قدر شود، شب قدر را میپید

 شود. قادر به درک شب قدر می ،شب قدر شود

ت است و ت ثاب. یک سمهاساختار شب قدر به این صورت شد که یک ام الکتاب داریم و یکسری مقدرات و برنامه

ک برنامه توانید یبشما باید  ! ها را باید تغییر دادگیرندهاما کند ه ثابت است و کارش را میسمت دیگر متغیر. فرستند

 ای داشته باشید که آن برنامه ساالنه بر مدار عقل باشد. ساالنه
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یگری دارها بر د کدام کنییدارید یا ندارید؟ اگر دارید بب یکاراصال دهید؟ یا بکار باید برای سال بعد انجام چند 

لقدر ه لیله ادراتش شبیهرکسی بخواهد مقاگر رحال ه بهبه دنبال کار! باید بروید  ،ندارید یولویت دارد. اگر کارا

-می . در سالنه استدرستش ساال اما !هفتگی ،نهاصال  !ماهانه ،باید مقدراتش سالیانه شود. حاال ساالنه نه ،شود

-مشابه وییم کارگسازی برای فهم و درک شب قدر. میبهزنیم. مشاسازی حرف میاز یک مشابه خواهید چه کنید؟

نی. عریف کتتوانی برای یک سال کار سازی چیست؟ در نظام فردی یک ساختار فکری داری که بر اساس آن می

ثال ری کالن مگید. جهتتواند از نوع کار خرد باشگیری کالن باشد و یا میتواند از نوع جهتگویی این کار میمی

ام دهکرار نمیقبال ک در این موارد ل راجع به کودک و تربیت کار کنم.خواهم امساگوید، مثال میک نفر میاینکه ی

 و نمکودک کار ک خواهمگیری کالن. عمل خرد یعنی میشود جهتدهم. این مییخواهم شغلم را تغییر میمثال یا 

یت این . خصوصودش ت عقلبا محوری ،ریزی ساالنهنامهبنا دارم پنج تا کتاب بخوانم. باید این تبدیل به تصمیم و بر

د. جت بیاورحی خدا تواند برااستناد دارد و می زند بلکهعقل این است که معیار و میزان دارد و الکی حرف نمی

 تواند در پیشگاه خداوند برای انجام امور حجت بیاورد. می
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 کنند؟می در پیرویشود. آنها هم از مدل شب قریزی مینامههم بر همین اساس بر ینآهای غیر قردر نظام سوال:

فساد  دارا این مقارد امد بر اساس عقل باشد مشکلی ندکننباید کارشان مستند به عقل باشد. اگر کاری که می خیر، -

 نتیجه عدم رجوع به عقل است.  ،در عالم

ا هاین رم.قبول دا ن راآگوید من قرمی و دیگریگوید من فطرت را قبول دارم اینکه در معیار داشتن یک نفر می

 بستگی به سطح فهم دارد. 

ت. ن اسآقر ر مبنایفهمش ب فهمد!نه میو ن نه میل دارد که بفهمد آنجا آن چیزی است که به غیر از قرعقل در ای

 پذیرد این عقل خیلی باشکوه است. ن را نمیآقر ای جزن همراه است و هیچ ذائقهآعقل با قر

مان و ین آسابین یکی اینکه هر کسی برای خودش یک آسمان و یک زمین در نظر بگیرد.  ؛و تا تقاضا داشتیمد

  الئکه.شود ساختار ممی ،در حال تردد است.  این ساختار اگر با عقل همراه باشد زمین عقل یا هوی

ستیم توانه نمیکخیتی نداشتیم سنبا شب قدر خواهد شب قدر را درک کند. اگر ما یک شب قدری میدر فکر کنید 

 شب قدر را درک کنیم. 

ی از کن است برخذوقی است و مم این تقاضا کامالالبته خوانم. روایاتی را میبنده تقاضای دوم این است که 

م از کدایم. هراکرده را در مورد ثواب قرائت سوره قدر جمع از روایات. یکسری شان نباشددوستان مطابق با ذائقه

یت ه این رواسال ب کهر کسی نگاه کند و یکی از آنها را انتخاب کند و بگوید من ی ،خوانمروایات را که میاین 

 را ببینید.  شده آنچه را در روایت گفته اماکنم. پس یک روایت سبک را انتخاب کنید عمل می

اقل سوره حد وجه بهتشته باشیم. ای هم در عمل داهای فلسفی دارد و از سویی باید حظ و بهرهسوره قدر خیلی بحث

-ر میمثال اگ کند؛ تخاب کند و یک سال به آن عملکاری است که باید در عمل داشته باشیم. هر کسی روایتی را ان

دانید د. اما بندگی کنیشود. با این خیال زهای شما بخشیده میشود یعنی همه گناهگوید همه گناهانتان بخشیده می

 نه یک ماه و یک هفته ...و این برای یک سال است 
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 ل:روایت او

فَکَتَبْتُ إ لَى  أَحْمَدَ بْن  الْفَضْل  أَب ی عُمَرَ الْحَذَّاء  قَالَ: سَاءَتْ حَال ی کا، الکافی الْع دَّةُ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَل یِّ بْن  سُلَیْمَانَ عَنْ»

فَلَمْ أَرَ شَیْئاً فَکَتَبْتُ إ لَیْه  أُخْب رُهُ ب سُوء  حَال ی  فَقَرَأْتُهَا حَوْلًا إ نَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إ لَى قَوْم ه  قَالَ أَب ی جَعْفَرٍ ع فَکَتَبَ إ لَیَّ أَد مْ ق رَاءَةَ

 لَکَ الْحَوْلُ  کَمَا أَمَرْتَن ی وَ لَمْ أَرَ شَیْئاً قَالَ فَکَتََب إ لَیَّ قَدْ وَفَى قَوْم ه  حَوْلًا أَنِّی قَدْ قَرَأْتُ إ نَّا أَرْسَلْنا نُوحاً إ لى وَ

إ لَیَّ ابْنُ أَب ی دَاوُدَ فَقَضَى عَنِّی دَیْن ی وَ أَجْرَى  أَنْزَلْنَاهُ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا کَانَ إ لَّا یَس یراً حَتَّى بَعَثَ ق لْ عَنْهَا إ لَى ق رَاءَة  إ نَّافَانْتَ

کَتَبْتُ م نَ الْبَصْرَة   وَ أَجْرَى عَلَیَّ خَمْسَ م ائَة  د رْهَمٍ وَ  اءَب بَاب  کَلَّ وَ عَلَى ع یَال ی وَ وَجَّهَن ی إ لَى الْبَصْرَة  ف ی وَکَالَت ه  عَلَیَّ

 ا وَ شَکَوْتُ إ لَیْه  کَذَاأَبَاکَ عَنْ کَذَا وَ کَذَ أَب ی الْحَسَن  صَلَوَاتُ اللَّه  عَلَیْه  أَنِّی کُنْتُ سَأَلْتُ عَلَى یَدَیْ عَل یِّ بْن  مَهْز یَارَ إ لَى

 أَقْتَص رُ  -لَیْلَة  الْقَدْر  مَوْلَایَ کَیْفَ أَصْنَعُ ف ی ق رَاءَة  إ نَّا أَنْزَلْنَاهُ ف ی یَا  أَنِّی قَدْ ن لْتُ الَّذ ی أَحْبَبْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تُخْب رَن ی وَ  وَ کَذَا

 وَ قَرَأْتُ التَّوْق یعَ لَا تَدَعْ م نَ الْقُرْآن  فَوَقَّعَ ع  هَا حَدٌّ أَعْمَلُ ب ه غَیْر هَا أَمْ أَقْرَأُ مَعَهَا غَیْرَهَا أَمْ لَ عَلَیْهَا وَحْدَهَا ف ی فَرَائ ض ی وَ 

  .6«یَوْمَکَ وَ لَیْلَتَکَ م ائَةَ مَرَّةٍ  قَص یرَهُ وَ طَو یلَهُ وَ یُجْز ئُکَ م نْ ق رَاءَة  إ نَّا أَنْزَلْنَاهُ

حالش بد  سهرک)شتم. ای نونامهامام )علیه السالم(  و برای فته حال بودمبد بود و گر من حالزمانی گوید که می

ا نوح ر رهکسال سویگفتند  (کار کنم؟ه چ ،ن من حالم بد استاای به امام زمانش داده که آقاجاست فکر کند نامه

حال خوب ی آدم بدن سوره برام که اییرسیده بودبه این نکته قبال در تدبر سوره نوح )جالب است که ما . بخوان

گفتند  وز بد است.حالم بد است. نامه دیگری نوشتم که حال من هن زهنو اما دیدمیکسال خواندم گویئ می است.(

شکل مر بوده و گرفتاشودمعلوم می)ها فراهم شد. یکی آمد قرضم را داد و باب باز شدن گرهرا بخوان. « انزلناه انا»

  .بخوان «هانزلنا انا» مرتبه امه یابد روزی صدین حال خوبت اددستور دادند برای اینکه او . (مالی داشته است

  بخواند. «انزلناه انا» ، روزی صد مرتبهحالش بد است هرکس گوید کهاین را می پس روایت اول

 شان افتاده است. های کور در زندگیبرخی واقعا گرفتار هستند و گره

ابتدا مطالب عقالنی را گفتم. بنده  .نه اینگونه نیست دهید امامیرا ترویج  یگرممکن است بگویید با این کار قشری

ز یک کار شدنی شروع کند. هر دو وقتی خواستید عمل کنید ا اماشما باید یک مطلب عقالنی را وارد زندگی کنید 

بودید و دهد. اگر جایی خیلی قدرت میبه انسان از نظر مهارتی این زیاد است و  آن منطبق شدناحتمال که باشد، 
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عقل  ،کنداگر در جایی بودید و فهمیدید که عقل کار مالئکه را می امانکنید خیلی اعتنا  ندگفت راها  آناز  فقط یکی

  حاصل شود.به تدریج باید درکش سخت است و  البته ،مثل اینکه مالئکه در شما جاری است استدر شما حاکم 

 : روایت دوم

[ کَات بٍ قَرَأَهَا بَعْدَ الصُّبْح  عَشْراً وَ ح ینَ تَزُولُ الشَّمْسُ عَشْراً وَ بَعْدَ الْعَصْر  ]عَشْراً[ أَتْعَبَ أَلْفَیْ کاتبه ]مَنْ  وَ عَن  الْبَاق ر  ع»

 7.«ثَلَاث ینَ سَنَةً 

ی س سند و تاینومی وا، دو هزار کاتب برای بخوانداین سوره را بعد از صبح و ظهر و عصر ده بار هر روز اگر کسی 

 . وب است، این برایش خاگر کسی از خودش نامطمئن است که ممکن است دچار خطا شود سال گارنتی دارد! 

 روایت سوم: 

 8.« سَبْع ینَ رَحْمَةًا عَلَیْه مَا قَرَأَهَا عَبْدٌ سَبْعاً بَعْدَ طُلُوع  الْفَجْر  إ لَّا صَلَّى عَلَیْه  سَبْعُونَ صَفّاً سَبْع ینَ صَلَاةً وَ تَرَحَّمُو وَ عَنْهُ ع»

ره ،سوجررحمت است. هفت مرتبه بعد از طلوع ف ،ن و شب قدرآرحمت است. برآیند قر ،هرکسی گم شده است

ود شل شریک محمد در آن صخواهد در صلوات بر فرستند. کسی که میصلوات و رحمت می . برای اوبخواند قدر

 .فرستندصلوات می خدا بر مومنینشود سوره احزاب که میواقع در را بکند. این کار 

 : روایت چهارم

 9.«لَوْ قُلْتُ لَصَدَقْتُ إ نَّ قَار ئَهَا لَا یَفْرَغُ م نْ ق رَاءَت هَا حَتَّى یُکْتَبَ لَهُ بَرَاءَةٌ م نَ النَّار   وَ قَالَ ع»

ردهای د؟ کسی که کند. چه کسی این را بخواندخدا او را آتش دور می ،بخواند «انزلناه انا»یعنی هر کسی یک 

 سوره این ،ف شدهای مختلاگر دچار حملهیا مثال های یکباره و گیرد. دردهای موضعی مثل گر گرفتنموضعی می

  .بخواند
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 روایت پنجم:

الْمَحْفُوظ   إ لَى اللَّوْح  مَقْبُولَةً مُضَاعَفَةً وَ مَنْ قَرَأَهَا ثُمَّ دَعَا رُف عَ دُعَاؤُهُ مَنْ قَرَأَهَا ف ی صَلَاةٍ رُف عَتْ ف ی ع لِّیِّینَ وَ عَنْهُ ص»

مَنْ خَافَ  ا ح ینَ یُقَاب لُهُ لَفَعَلَ وَبَعْدَ ق رَاءَت هَ جَ م نْ مَال ه  إ لَى النَّاس  فَلَوْ طَلَبَ م نْ رَجُلٍ أَنْ یَخْرُ وَ مَنْ قَرَأَهَا حُبِّبَ  مُسْتَجَاباً

وَ مَنْ یَشْفَعُ ب هَا إ لَى اللَّه  تَعَالَى   وَ مَنْ قَرَأَهَا ح ینَ یُر یدُ الْخُصُومَةَ أُعْط یَ الظَّفَرَ فَقَرَأَهَا ح ینَ یَنْظُرُ إ لَى وَجْه ه  غُل بَ لَهُ سُلْطَاناً

 .10«شَفَّعَهُ وَ أَعْطَاهُ سُؤْلَهُ 

از به ه این نمید کنصد کقرا بخوانید و  «انزلناه انا»هایش رکعت قصد کنید که االن در هر نمازتان حتما در یکی از

ه یعل) ام صادقود. امشهای گناه و آلودگی به انسان منتقل مییم و گاهی هجمهواسطه آن باال رود. ما خیلی محتاج

نجام ستغفار اا رتبهم و صد)سالم اهلل علیها( یک دور تسبیحات حضرت زهرا  ،اینگونه شد فرمودند هر زمان السالم(

  آیم.می س دنیا برتواند بگوید من از پای است و انسان نمیپیچیده کند. دنیایمی آرام. این انسان را دهید

وْح  الْمَحْفُوظ  دَعَا رُف عَ دُعَاؤُهُ إ لَى اللَّ قَرَأَهَا ثُمَّ وَ مَنْ فَةًمَنْ قَرَأَهَا ف ی صَلَاةٍ رُف عَتْ ف ی ع لِّیِّینَ مَقْبُولَةً مُضَاعَ عَنْهُ ص وَ»

  «مُسْتَجَاباً

  .بخوان «انزلناه انا»قبلش یک  ،خواهی دعا کنیمیوقتی 

  «ا ح ینَ یُقَاب لُهُ لَفَعَلَعْدَ ق رَاءَت هَال ه  بَنْ مَبَ إ لَى النَّاس  فَلَوْ طَلَبَ م نْ رَجُلٍ أَنْ یَخْرُجَ م وَ مَنْ قَرَأَهَا حُبِّ»

نا ا»اول  ،اشتیدیادت باشه اگر درخواستی از کسی پس . شودمحبوب می نزد مردم ،بخوانداین سوره را هر کسی 

  .بخوان «انزلناه

  «قَرَأَهَا ح ینَ یَنْظُرُ إ لَى وَجْه ه  غُل بَ لَهُوَ مَنْ خَافَ سُلْطَاناً فَ»

  ..و زور دارد هر کسی که سلطهمقابل در 
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  «وَ مَنْ قَرَأَهَا ح ینَ یُر یدُ الْخُصُومَةَ أُعْط یَ الظَّفَرَ»

 ورد. قدرتآمی ه غیبب ی. یک اتصالیدبخوان «انزلناه انا» از آن قبل ،خصومتی ایجاد شده است کهرفتید جایی اگر 

 یا دطرف کنی ی را بربپردازید، خصومتینی را آورد. این قدرت در سوره قدر قرار داده شده است که بتوانید د می

 کدروتی را از بین ببرید. 

 مثل کلید آسمان است.  ؛سوره قدر باب آسمان است

این ار بت و یک بیس ،اب ببیندرا در خو)صل اهلل علیه و آله( خواهد رسول خدا روایت شده است که هر کسی می

 بخواند. سوره رت 

 این سوره را بخواند.  ،اگر کسی خواست بهشت را ببیند و دلش هوای بهشت کرد

 کند. ای اجابت میگویی این سوره هر کسی را با هر انگیزه

 : ششمروایت 

 و دیگری ره قدریکی سو ؛به دوچیز خیلی معروف هستند)علیه السالم( این روایت خیلی تفصیلی است. امام جواد 

 دهند. در این روایت سوره قدرشان را تفصیل میتفصیل و 

حَسَنُ بْنُ نَاص ر  بْن  إ بْرَاه یمَ الْحَدَّادُ ب سْم  اللَّه  الرَّحْمَن  الرَّح یم  قَالَ الْکَفْعَم یُّ ف ی بَعْض  کُتُب  أَدْع یَت ه  ذَکَرَ الشَّیْخُ ع زُّ الدِّین  الْ»

أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْقَدْر  ف ی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ س تّاً وَ سَبْع ینَ مَرَّةً خَلَقَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ  لنَّجَاة  عَن  الْجَوَاد  عالْعَام ل یُّ ف ی ک تَاب ه  طَر یق  ا

هُ أَلْفَیْ سَنَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ تَوْظ یفُ ذَل کَ ف ی سَبْعَة  مَلَکٍ یَکْتُبُونَ ثَوَابَهَا س تَّةً وَ ثَلَاث ینَ أَلْفَ عَامٍ وَ یُضَاع فُ اللَّهُ اسْت غْفَارَهُمْ لَ

 11.«أَوْقَاتٍ

 ک عملیاتیرمانده فلک ساز است. زمانی شما را در شبانه روز مَ  ،هفتاد و شش مرتبه خوانده شودسوره قدر، اگر 

 76ش به نیاز با توجه اشدباینطوری اگر  !کشته نشوندتا مواظب باش  و منطقه عملیات بهگویند اینها ببر کنند و میمی

 بار خواندن برایش ضرروت دارد. 

  .بخواناین سوره را ده بار  ،فرمایند بعد از نماز صبحمی ، سی کاری دارد که در محل گناه استکبرای 
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 روایت دیگر:چند 

-شان میلددارند و ندیگران به آنها توجهی  کنند)کسانی که فکر می برایش مهم است که خدا او را ببیند که کسی

وره را ساین بار  ده ،بعد از نماز ظهرگویند می، و حس حقارت درونی دارند( خواهد حداقل خدا را داشته باشند

 بخوان. 

 .بخوانده این سور یک بار بیست و ،ی قبل از نماز ظهریعنبعد از نافله زوال  ،اگر کسی نیاز به استغفار و آرامش دارد

، سوره عد از عصرب، ده مرتبه سهمی در آن داشته باشد ،شودهر کار خوبی که در آن روز میدر خواهد ه میککسی 

  را بخواند.

 .بخوانداین سوره را هفت مرتبه بعد از نماز عشاء  ،خوابدها بد میکسی شباگر 

ر را این آثا وکردم  رحال ما یکدیگر را خواهیم دید و بعد هرکسی بعد از یک سال بیاید بگوید من اینکار راه به

االبردن ب به کردن و فردر  «انزلناه انا»قرائت کند که مداومت بر یک کار کوچک مثل گاهی انسان باور نمی .مدید

  کند.اثر اعمال را خیلی بیشتر می ،قصد

ین سوره شیبان اپ ،هایی که در مورد نزول کتاب استالبته همه سوره شود.سوره قدر با هفت سوره پشتیبانی می

 کنند. ا تقویت میردهند و سوره کار را انجام می ای اینکل سامان داده شدههای حوامیم به شسوره اماهستند 

حث ب .کنندروع میشکه  سوره غافراز  ،های حوامیم را با این نیت بخواننداگر دوستان بخواهند در این مدت سوره

های جاری فرمول ؛دخواننبسوره را مالئکه و اثر مالئکه در زندگی و چگونگی اظهار مالئکه را ببینند و با این تاکید 

 کردن مالئکه. 

 و نداز هستندابه دنبال یافتن افق و چشم  برای فهم مقدراتشانکسانی که  .است فصلتمبارکه سوره سوره بعدی 

ازی و سوی تصمیمرسوره تمرکز این  کند.ت پیدا میرایشان اهمیب ، این سورهچگونه مقدراتشان را ببندد اینکه

 .مهم استبرای فهم شب قدر دارد که سازی برنامه
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 خواند. وره راتوان این س، میاثر آن برای فهم ماهیت امر و ماهیت وحی و نحوه .است سوره شوری ،سوره بعدی

ی قدر از وحدر زندگی ما جاری است و چ ن چقدرآقراینکه توان دید. آمدن وحی را در این سوره می شاخصه

 .بیینمهای جاری شدن وحی و امر را در این سوره میمندیم. شاخصهبهره

سوره بیه به دهد و خیلی شمیشناسی قدر شناسی و نعمت، شناسیدنیا، شناسیبستر به انسان زخرفمبارکه سوره 

 های زندگی است. ها و اولویتمربوط به عرصه اماشود ت میفصل

ا و یم در ماین سوره کارکرد خود شب قدر است و اینکه ما چگونه بفهم .است دخان ارکهمبسوره ، سوره بعدی

این  ،وره قدرسترین سوره به قدر بعد از های شب قدر داری است. نزدیکمملکت ما شب قدر جاری است. شاخصه

 سوره است. 

کند. سوره یمصحبت و کند که خودش را شبیه شب قدر و امام می استدر مورد انسان مومنی  جاثیهمبارکه سوره 

 .بخواندرا سوره جاثیه  ،شبیه امامش شوددر دریافت امر امت است. هرکسی دوست دارد 

رداخته پتن مقدرات روابط بین انسان با سایر مخلوقات از جمله جن و امور دیگر در گرفبه  احقافمبارکه  سورهدر 

 رد. تاثیر دا نیزدر روابط جن  ،اش تغییر کندوضعیت زندگیانگار انسان مثل مختصات انسان است. ، شده است

ره ر اساس سوبها را که همه سوره دادارائه خواهیم هلل فردا جدولی ءشاان .سی خواست بخواند اینگونه بخواندهرک

 قدر خواند.

 



22 
 

 

 

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


