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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 24اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                                                                                        سوره مبارکه قدر موضوع :- (دوازدهم   لسه)ج قدر   لیالی   
 

برای  ،نداا گفتهاس دعهستند و کسانی که التم )علیه السالم( برای سالمتی خودتان و کسانی که شیعه امیرالمومنین

ر عالم همی دمکسانی که برای امشب انتظار عیدی دارند، کسانی که دلشان شکسته است، کسانی که منتظر خبر 

 ختم بفرمایید.  یبشود، صلوات شانهمگیاهلل  که فرج نصیب ءشاانبرای اینکه ، هستند

ت ، صلوابشود سوره توحیدما رزق صورت خاص روزی ما توحید و ه امشب شبی باشد که بءاهلل شاانبرای اینکه 

 ختم بفرمایید.

 وید و درشنزدیک  که عید همگی مبارک باشد و از عمق و سودای وجودتان خدا را شهود کنید و به اوءاهلل شاان

 یتود، صلوادا خارج شبه واسطه محبت خءاهلل شاانتان به غیر از او چیزی را راه ندهید و هر صفت غیرکمالی قلب

 ختم بفرمایید. 

ر ذهنش ارد، ددکسی، هر حاجتی و هر اضطراری دهیم. هرشیوه کلی ما این است که دعا را اول جلسه انجام می

جابت استمی و مّت اسالبرای رفع مشکالت جامعه دینی و احاال  د.در ذهن بیاوری نیزبیاورد و حتما یک دعای امّتی 

 ختم بفرمایید.  یحاجتی که به ذهنتان رسیده و به آن توجه دارید، صلوات

 قبل از شروع همه با هم سوره قدر را بخوانیم.

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

لَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا تَنَزَّلُ الْمَ ﴾۳﴿نْ أَلْفِ شَهْرٍ لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِ  ﴾۲﴿رِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْ ﴾۱﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ 

 ﴾۵﴿سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ  ﴾۴﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ 
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ای است که من یهآین آیه، ست. اا« هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ سَلَامٌ»بحث  ،از مواردی که در مورد آن صحبت نشده است

یه از سی یک آکتر است. اگر آیات مشکل بقیهاین آیه فهمش از  ،سوره تمامهم در آن خیلی درمانده شدم. در 

است. دالیل آن « لْفَجْرِالَعِ هِیَ حَتَّى مَطْ سَلَامٌ »آیه  قرآن بخواهد بگوید که فهمش به همین راحتی حاصل نشود همین

ه باست یا  مت آنیا به خاطر عظ ، نکره است و در خودش ابهام دارد؛واضح است. این سالمی که اینجا آمده نیز

. ضوعی استدش موخو ،هم دربیاوریم. اینکه مطلع فجر چیست توانیم از رمز و رازش سرخاطر اینکه خیلی هم نمی

 اما چند برداشت است که توجه به آن مهم است.  اندتردید کرده نیزقرائت آیه  برخی در نوع

کند، یدا میا غیب پبای شود و رابطهشود و یا حتی وقتی به الهام خودش هم متصل میانسان وقتی به غیب متصل می

ر ع لغزش دل وقواحتما؟ در او ممکن است تردیدی ایجاد شود، که آنچه به من القاء شده است، درست است یا خیر

و  شنودمی وشش چیزی راگالقاء است و  ،که انسان دارد ها و دالیلیمارهإگاهی دهد. شنود، میکه می را هاییپیام

ر هشوند. یمشکل م  ها در هنگام ازدواج دچار این. آقایان و خانمشنود درست است یا خیرداند چیزی که مینمی

از  برخی ست!ام درست ادانم کدگوید نمیو می خوانی نداردهمدلش افتاده  آنچه به چیند، گاهی باچه دالیل را می

ای در دهها سهم عمتفاقا ایناگویند مینیز شود، اعتنا نکنید و برخی آنچه القاء میبه اعتقادشان بر این است که  ءعلما

ت ن القائامید ایشود فهیم چگونه میگویزندگی دارد و باید به آنها اعتنا کنید و منبع تشخیص مهمی است. می

ست خوبی نی این جواب خیلی اما نیز درست است!بدان بقیه  ،ها درست استگویند اگر قبلیدرست هستند؟ می

 حکامیت إتصمیما نوعا مربوط به ی دارد چونهرحال جای نگرانبه ز هر ده تا یکی اشتباه شود. چون ممکن است ا

 عتماد بهااصل  ،دسالمتی باش ،این اتصال به غیبدر در کارها و تصمیمات بزرگ است. اینکه و کالن زندگی است، 

  غیب و اصل ایمان است.

قرآن  عصوم، ازلب امام مقدهد که آنچه به در واقع این اطمینان را به همه می ،کندرا مطرح می «سالم»اگر در سوره 

لقائات ارگونه هزنی و از گیرد، از هر گونه راهت کالن میو از حقایق هستی و مقدّارت انسان است و تصمیما

 ه. موجّ (گونه و ناnoiseخالفی، در سالمت است. این سالم یعنی ایمنی از القائات نویز)

ین القائات و تصمیمات لیلی است تا فجر. در ا دانیم؛؟ چون شب قدر را دارای طول می«الفجر مطلع»گوید چرا می

است؛ تصمیمات گرفته شده است و موضع ایمنی از القائات  ۱« سَبْحًا طَوِیلًا»دیگر مرحله سالمت هست و بعدش 

یعنی بازه لیله القدر که تا فجر است، محل  «مَطْلَعِ الْفَجْرِ»نیست. بعد از مطلع فجر، موقعیت عمل به تصمیمات است. 
                                                           

 7مزمل، آیه سوره  ۱
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رود. شود و بعد از آن فجر، برای اقدام و عمل میریزی میگیری و برنامهانتقال امر است با القاء،که منجر به تصمیم

و  شود، تبدیل به گزارهگیرد و وقتی تبدیل به برنامه میسالمِ مربوط به القاء گذشت و تصمیم را با اتصال به غیب می

مبانی و  د. در فجر هر اقدامی بر پایهکنر فجر بر مبنای اصول اقدام میدانسان شود و بعد و مبانی میمعیار و اصول 

 معیارهاست.

 

 ی است.نبی و تبعده ما به صورت جاروی امام و استفابریم و می «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ»روی بحث شب قدر را 

ارد. ها را در پیامکند، احتمال وقوع لغزش دیک نکته دیگر هم این است که انسان هرگاه اتصال به غیب پیدا می

ت یا قع برداشت از مواست. این مصونیّ «سالم»بنابراین نیازمند قدرت و عنایتی است که مصون از آسیب شود و این 

اندن رآن و خویله قم؟ چون برای انسان اتصال به غیب به وسیگویاز دریافت تا اقدام است. چرا اینجا برداشت می

ن موضوع به ای ءاز علما بسیاریتی از این خواندن نداشته باشد. گیرد و ممکن است برداشت درسقرآن صورت می

 ش شوید.چار لغزدهای قرآن خوانید، ممکن است در دریافت پیامگویند که شما وقتی قرآن میاس هستند و میحسّ

نی ئات شیطاز القاقرآن خواندنش ا تااین نیازمند عنایت و قدرتی است که مصونیّت پیدا کند و باید کاری کند 

 ی از القائات غیرموجّه پیدا کند.خارج شود و ایمن

مات از توهّ وونی است یا درو ه یا بیرونی است و از سوی شیطان القائات ناموجّم؛ دهاالن این موضوع را تعمیم می

 هاست. شبیه وسوسه کهخودساخته 
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ا رسول یلب امام قنزول قرآن در گویم که شب قدری داریم که محلّ آورم و میسوره قدر را به شکل مدلی در می

توان افّات میویژه ص های ملک و حجر و بهشود حتما باید در آن سالمی باشد. در سورهاست. این قرآن که نازل می

ه کود دارد ایی وجهخواهد روی این القائات تاثیر بگذارد و آسیب بزند. قدرتاین موضوع را دید، که شیطان می

 ،مقدّرات ن بگذاریدشوند. جای قرآهای شیاطین به آن میهایی مانع آسیببا شهاب سد کهرقرآن به قلب امام می

امری که  دانند هربباید  هارسد نیاز به نیروهای قدرتمند برا حفظ آن هست. لذا همه انسانکه وقتی به قلب انسان می

در است. سوره ق «سالم»این نقشه د. تی در آن است و امکان خطا ندارشود، سالمرسد و جاری میبه قلب امام می

تاللی د، هیچ اخشومبر میکه به پیا ایشان و در وحیدهد که در مقدراتها اطمینان میدر سوره قدر به انسان «سالم»

 گیرد. ما به این اعتقاد داریم و نسبت به آن شکی نداریم. صورت نمی

 

. اخبر شودب باء الهینأ از اتصال به قرآن است تا ،اتصال به غیب برایهر انسانی راه شود. چون این خودش مدل می

د توانمی ن قرآنکند. اشکالی که وجود دارد این است که خواندقرآن یعنی متنی که انسان را به غیب متصل می

ش شتباه خودهای اتبا برداشحرف قرآن را های اشتباه باشد که فرد در این حالت همراه با نفهمیدن و یا برداشت

قرآن  اگر نه، و صون بداردعنایت و قدرتی او را م وسیلهه حتما خداوند بباید کند. این نیازمند عنایتی است. مخلوط 

-می «سالم»ت را اسم این قدرت مصونیّ تواند ایجاد گمراهی کند!کند، میبه همان اندازه که هدایت ایجاد می

 گذاریم.
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مد. باید فهسان میشود، بخشی است که ان «سالم»ریافت است. اصل آنچه باید در قرآن در د «سالم»ترین بخشِ مهم

مام ام و کُر ه سالسالمتی را از برداشت تا اقدام برای خودش تضمین کند و راهش این است که خودش و فهمش را ب

ه هم اشتباچار فدها اممتصل کند. اگر کسی در خواندن قرآن به سالم امام متصل نشود، ممکن است در دریافت پی

ن سوره را آید و با اشته باشد نیزرا السالم(  هم)علیمکتب ائمه  واندید مثال معوذتین، حتما بایدای را خشود. هر سوره

   قرار دهید.ند، اگفتهاز استعاذه )علیهم السالم( اهل بیت آنچه  تان را فهم صحت. حتما مبنای بررسی کنید

 

-یگیرتصمیم که دررا  هر پیامی تابا خودشان قرار بگذارند  ،کنندبرداشت میاز آن خوانند و دوستانی که قرآن می

رار قداریم.( نا کاری آنه ها نقش زیادی نداشته باشد ما باگیریموثر )ممکن است پیام علمی باشد و در تصمیم یها

 اهل بیت ،برای ما . میزانمیزان کنندالسالم(  هم)علیبا روایات و دعاهای اهل بیت  ،دگیرو در مقدّرات قرار می ددار

 هستند. السالم( هم)علی

ه و ده شدوانخ تنِم .اش به رسول نازل شده استر طبع اولیهقرآن در مرحله اول به انسان نازل نشده است بلکه د

ر ددارد و  ز قرآناست که رسول ا لذا برداشت از قرآن در طبع اولش مربوط به برداشتیقرائت شده به رسول است 

 یم بهما نیاز دار باه است.، اشتاو باید معیار عمل ما باشد. این به این معنا نیست که اگر ما دریافتی داشته باشیم نتیجه

اشیم. در ری وصل ببه کُ فهمیم خالی از نظام شیطان باشد. برای این فهم نیاز داریم حتماارزیابی و اینکه آنچه می

مند مصادیق نیاز ،اندخومی نیاز به ثقلین است. زیرا انسان وقتی قرآن ،هاانسان و مصونیت او از خطاها و لغزش هدایت

شود لفاظی میسری ا مثل یک کند!قرآن اصال قابلیّت فهم پیدا نمی ،نه گراباید عینی باشد و عینی است. رسول آن

 که خالی از معانی است. معانی آیات قرآن در لفظ نیست، در عین است. 
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، شما باید هادی را در بیرون مشاهده کنید و حتما باید مصداق بیرونی داشته باشد. ۲«وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ »گوید وقتی می

واقعش این طوری انده است. در اگر کسی نتواند آن را کشف کند، یعنی قرآن نخوانده است، یعنی این آیه را نخو

بعش عینی است، کتابی شفاهی نه لفظی؛ به همین دلیل است که چون طو ،کتاب عینی است است که  طبع قرآن

شود. این نه آنچه در مصحف دیده می ،گویدنزول کتاب شفاهی است و قرآن آن است که رسول میاست. 

واند. اگر خمیقرآن به آنی است که امیرالمومنین )علیه السالم( طبع  امارود بهای معاویه تواند باالی نیزهمصحف می

نه و گذاریم. چون وضع قرآن شفاهی است ما اسمش را قرآن نمی ،نخواند)علیه السالم(  قرآنی را که امیرالمومنین

گوییم ا میجریان شفاهی دارد و به همین دلیل است که م)علیه السالم( نیست. الواح حضرت موسی  مانندکتبی. 

از قرآن حقیقی آن چیزی است که  در مصحف است اماکه بینیم فعال قرآنی را میما ثقلین قابل انفکاک نیستند. 

خواند آدم قرآن را می .این کاری هم نداردالبته شود و به عنوان یک رسانه پخش می)علیهم السالم( زبان معصومین 

مطالبی را به عنوان های اهل بیت )علیه السالم( روایت بیند.قرآن میهای اجتماعی مطالبی را در و در مورد نقش

 میزان در خود دارد.

ز دارد. اعجا قرآن مکتوب چون نماینده آن قرآن است، آن هم معجزه است. در واقع نماینده اعجاز، خودش هم

شد، قرآن داشته باینی نعر مصداق توانید به آن دست بزنید.  این قرآن اگحرفی از قرآن را اگر بنویسید، بی وضو نمی

رتباط علمی اا ایشان واند بتای که بخواهد مینیست. االن امام زمان )عجّل اهلل تعالی فرجه الشریف( هستند و هر شیعه

 ( کاغذ است!یه السالم)عل ت بدون عترگوییم قرآنِ داشته باشد و اگر غیر از این اعتقاد داشته باشد، شیعه نیست. ما می

بینید و بر مخلوق ا در غیتوانید آن ر، اسم مخلوق است و شما نمی«بسم اهلل الرحمن الرحیم»گوید ان اول که میاز هم

 هم السالم)علی یتباست و تالوت بدون رسول و اهل بر این موضوع  دالّ ،های تالوتحتما عینیت دارد. همه واژه

. قرآن هاستاژهز این وایکی دیگر  نیزها اینگونه هستند. واژه نزول بسیاری از آیات و واژهاجمعین( معنا ندارد و 

 بدون رسول معنا ندارد. 

 است. عترت ۳«بَیَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِینَ»نیست. قرآن  ،گویدماهیّت قرآن جز آن چیزی که رسول می

ایمان به خدا نیاز به وجود عینی دارد و قرآن کتاب   قرآن! کنندهو نه کامل ، وجود عینی قرآن است)علیهم السالم(

لفظی نیست، بلکه عینی است. این کتابی که در دست ماست، نماینده آن قرآن عینی است و قرآن همانی است که به 

                                                           
 7سوره رعد، آیه  ۲

 ۱۳8سوره آل عمران، آیه  ۳
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وجود عینی  ،وجود قرآن امادر آمده است.  نیزنازل شده است و در قالب الفاظ  )صل اهلل علیه و آله و سلم( پیامبر

 نه وجود کتبی قرآن. و قرآن است 

دم شکل ما عمآن داریم و ها هزار روایت در تبیین قرمان دهجامعه رواییما ای را مطرح کنیم؛ نکته در انتهای بحث

ر مصادیق دخوانیم و نوعا قرآن را با خودش میما آشنایی نداریم و با آن  ااساس. ورود به این جامعه روایی است

 .اشیمداشته ب ات تصویرتا از آیرجوع کنیم  اتکه به روایبینیم. یکی از کارهای ما باید این باشد آن را نمیعملی 

ه کی هستند ب کسانشود؛ اهل کتانه فرد از مصادیق اهل کتاب در قرآن می گرد و اقرآن نیاز به فهم سلیم دار -۱

 قدرت برداشت صحیح ندارند. ،به دالیل مختلف اماکتاب دارند 

اید از بو حتما  دام استاتفاق بیفتد و نوعا این در مرحله از برداشت تا اق «سالم»به قرآن باید در فضای  ءاتکا -۲

 مصون شود.  ،هاگزند آسیب

. بلکه اندازدیانیت نمهمراه شود، قرآن را از وحیبا برداشت اشتباه کسی اگر  ،اء به قرآن در فضای سلیم آناتک -۳

به فت ایاختالل در در به معنای اشتباه در کالم نیست. و این دهنده اختالل در دریافت استبرداشت نادرست نشان

ای خودش د فرد برحتما بایبرای فرد است. » سالم»بلکه به معنای نبود فضای  معنای عدم اتقان در کتاب نیست

د تالل ایجااش اخحیواین در  ،نیاز به سالم داردگویید که قرآن برای نزول میفضای سالمی را فراهم کند. اگر 

ان در ین جریاو یک سالمت در رسیدن. عین  شما یک وحی دارید کند و با وحی بودن آن تعارضی ندارد.نمی

رید ی دااحیوندازد. ااز قرآن، قرآن را از قرآنیت نمی . برداشت اشتباه فردوجود دارد نیزحوزه برداشت قرآن 

 است.  «سالم»که از القائات بری شده است و این  فضای 

ه این مت بقرآن و قرآنیت آن یک چیز است و سالم و سالمت آن چیز دیگری. چیز دیگری بودن سالم و سال -۴

 معناست که دارای فرایند دیگری است و در اینجا شهاب ثاقب داریم. 

و این همان  شده است نازل ()صل اهلل علیه و آله و سلم آن به پیامبرقرآن و قرآنیّت آن و یا  فرقانیّت و کتابیّت  -۵

فاظ ست از المزوجی امکتاب و فرقان  ،یعنی قرآنکند؛ تنزیل پیدا می ،چیزی است که در عینیّت همراه با الفاظ

رآن قاین ود. رفته شای الزم است فضای نزول در نظر گدر تحقق بیرونی و خارجی، به همین دلیل در فهم هر آیه

 پیامبر ،وحید استترین آیات آن که سوره تو شما حتی در توحیدی شودمنتقل می)علیهم السالم( به اهل بیت 

 «.  حَدٌ اللَّهُ أَ» :گویدمی بینید کهیعنی پیامبری را می «قُلْ »گوید می .بینیدرا می)صل اهلل علیه و آله و سلم( 
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ا ها رآن ور بگیرد برای اینکه در اختیار دیگران قرا ،نزول( به رسولنازل شده و تنزیل شده )در فضای قرآن  -6

ج به تدری ووانند تا سایرین بتوانند آن را به شیوه تمسک بخ به صورت کتبی در آمده استمتصل به وحیکند ، 

حبان ریخ به صاهای تاهو برای اجرای نو به نوی آن در دور پیدا کنند. ،با رعایت طهارتلیاقت اتصال به وحی را 

ائت ر حیطه قرد اماست اگویند سپرده شده است و با اینکه قرآن دارای وجودی کتبی  «اولی االمر»امر که آنها را 

 ه و سلم(لیه و آلعاهلل  )صل مورد تایید پیامبر ،است. قرآنی که دارای ثقل دیگر نباشدسالم( ل)علیه اامام معصوم 

ین اگر چن د وشدست صاحبان امر سپرده ه آمد و برای اجرای نو به نوی آن ب صورت کتبی دره بقرآن نیست. 

عنای قرار م هباین دو ثقل  نیست.)صل اهلل علیه و آله و سلم( آن قرآن مورد تایید پیامبر  ،داتفاقی برای قرآن نیفت

عینی  ه صورتبق نه فقط نزول حقایق. حتما باید نزول حقایو دادن قرآن در چهارچوب عملیات و اقدام است 

 تجلّی یابد. 

وسیله میزان ه ها بدر همه دوره ،قرار گرفته است «سالم»قرآن که به صورت وحی نازل شده است و در بستری از  -7

ها از قرآن برداشت کننده بستر سالمتِفراهم )علیه السالم( گیرد. یعنی اهل بیتدیگری در سالمت قرار می

مورد  نیزالزم است انتقال حقایق آن در بستر سالمت  ،شودحی پذیرفته میهستند. وقتی که قرآن به عنوان و

شود و کننده به منزله رجوع به غیب محسوب میعنایت و توجه باشد. سالمت برداشت از قرآن برای افراد رجوع

شود. لذا منتقل شده است، تامین می)علیهم السالم( زندگی و هر آنچه از معصومین سالمت به وسیله سخنان، این 

-ضروری است. برخی می)علیهم السالم( ( رجوع به اهل بیت سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِما برای تامین سالمت )

)علیهم  گویند ما فقط باید به خود امام زمان مراجعه داشته باشیم. پاسخ این است که شما آنچه از امامان معصوم
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به شما منتقل خواهد )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( بعد از طریق امام زمان  مطالعه کنید، را آمده استالسالم( 

 شد.

 
مراه با زم است هداشت الدهد، برای اطمینان از برهای تامّ و کامل میرجوع به قرآن در عین اینکه به فرد داللت -8

-شده منتقل ما بهمی ی و کالعنوان مواریث عینرجوع به امام باشد. امام در عرف ما همه آن چیزهایی است که به 

  اند، یعنی از پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( تا امام حسن عسکری )علیه السالم(.

 

ی اند براوانستههای رجوع به قرآن است و خیلی از افراد چون در مورد این موضوع نتاین مسئله از پارادوکس

حیح صن برداشت اامککه  کنندبه دلیل اینکه فکر می اند!بندی و وفاقی برسند، قرآن را کنار گذاشتهن به جمعخودشا

اگر  د!دهننمی ه قرآن رابو به دیگران هم اجازه ورود گذارند بوسند و به کناری میمی، قرآن را از قرآن را ندارند

دلیل  ند!شماریمکنند و برخی حتی او را در حد کافر او را تخطئه می ،کسی هم برداشتی از قرآن داشته باشد

ه رآن بقزی که از دانند و اعتقاد دارند هر چیقرآن را تام می داللتای مهجوریت قرآن همین موضوع است. عده

نید از تواا میحکام راکه حتی  معتقدندمناط است و روایات ذیل آن هستند. در این نگاه نسبتا افراطی  ،آیددست می

 د. ا وجود دارهها بین این گروههای علمی بحثو در حوزههای علماء است ها حرفقرآن استخراج کنید. این

ندارد. حتی  ،گویندگویند این قرآن که دالتش تام است، نیاز به مفسّر به این معنایی که آقایان میای میپس عده

از قرآن گویند احکام شرعی را باید ها حتی مرجع هستند و میروایات را باید بر اساس قرآن تعیین صحت کرد و این
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گویند ورود به قرآن اشکال دارد مگر در زمان معصوم در قرآن نباشد. گروهی هم میمستقیما مگر آنکه گرفت 

 روایتی وجود داشته باشد. ، آیهذیل دقیقا و مگر اینکه )علیه السالم( 

 نزیل پیداتشود و وحی به ما هو وحی در یک سازه مستقل قرار دارد. از زمانی که نازل میکه نظر سوم این است 

ا در اینج ن نیست ودر آنیز رسید. در این سازه هیچ شکی نیست که هیچ اختاللی کند و به دست اولی االمر میمی

ای سازه این. بنابریعنی عینیّت قرآن عترتمکتوبه قرآن و رسول به عنوان عنصر اصلی است و کتاب اهلل یعنی آن 

وضوع به این م ناظر «فجرالسالم هی مطلع »جرایش هیچ اختاللی ندارد و آیه وجود دارد که در انتقال و پرداخت و ا

 است. 

  کند.سالمت برای آن ایجاد می یبخشد و فضایل را عینیت میوحی مسجّ ؛کندکار می عترت دو

وار ن به ادآشود به سازه وحی و انتقال یکی مربوط می عترت نسبت به قرآن دو کارکرد است؛پس کارکرد  -9

 ر از اینی بهتامختلف که ساختارش متواتر کردن وحی است و این بهترین سازه عینیت بخشی است و هیچ سازه

ت قرآن اس یانیّتوح هم پاسدار خودِ)علیهم السالم( عملکرد ندارد. و دوم مربوط به فضای سالمت است. عترت 

 ه نکنیم. مراجعم( السال )علیهمدلیل به عترت  توانیم به این دوو هم پاسدار فضای سالمت قرآن.  بنابراین ما نمی

قتی واست.  خواند، برداشتی از قرآن دارد. این برداشت گاهی یک برداشت باورییک آدم عامی که قرآن می

ه را خواند ایر سورههالزم است. مراجعه به قرآن یعنی )علیه السالم( مراجعه به معصوم  ،شودها زیاد میبرداشت

ز شهر خواهد ات و میاش تغییراتی ایجاد کند، مثال سوره فلق و ناس را خوانده اسدر سبک زندگی است و بنا دارد

 بلکه ی نداردتنها صورت علمبرداشتی که  شود برداشت.این می ارج شود و در جای دیگری ساکن شود؛تهران خ

اشت با این برد ببیند که برود ،حد رسیدبه این  حتما الزم است اگر برداشتو کند، حتما تقدیری را برای او تعیین می

باید با  ه نیست وهمه جانب دلیل اینکه سطح علم در این فرده . بارد یا خیرخوانی دهم)علیهم السالم( فرهنگ اهل بیت 

 فضای سالمتی همراه شود. 

قر معنوی محض ضرورت دارد انسان و هر کسی به غیب متصل شود، زیرا عدم اتصال به غیب به معنای فرورفتن در ف

های گیری، تصمیمه قدرت یک انسانچون در حیط امااست. الزم است تصمیمات زندگی بر مدار قرآن کلید بخورد 

 )علیهم السالم( هایی با اهل بیتالزم است چنین برداشت ،هموجّنیست و نیز به دلیل وجود القائات غیرای منظومه
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بروید از کسانی که با قرآن ارتباط  ؛ ۴«رِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْ»انبیاء شود. به فهم روایی سوره  میزان

 سوال کنید. ،دارند

در سوره  نصارامثال کاری که  ات ناظر به زندگی اشخاص بوده است؛فهم روایات خیلی دقیق است و نوعا روای

شان از برداشت اماشان را خواندند را دیدند و کتاب آسمانی)علیه السالم( کند، این بود که مسیح حدید ذکر می

اند و قصد یعنی خودشان بدعت گذاشته ؛است ۵«ابتدعواها»گوید رهبانیّتی که خداوند می ، رهبانیّت بود.وحدانیّت

 کند. می ، فرد را دچار ابتالیی مانند رهبانیّت)علیهم السالم( به اهل بیتنداشتن سویی نداشتند. رجوع 

رای ب ،ن کنمهم چنیخوااگر بگویید می و ای افرادی وجود دارند که به جامع روایی شیعه آشنا هستنددر هر دوره

 دهند. شما با روایات پاسخ می

ز خطا مصون ا به طور طبیعی، اش مصون کردن تفکر از خطاست. تفکر اگر تفکر باشدمنطق علمی است که وظیفه

 د تا تفکر دچار انحراف نشود. نگذارهست ولی برای آن ضابطه می

وط به حضور اهل مرب ،هاای از آن سالو خرده ۲00گذرد و و اندی سال می ۱۴00از زمان نزول قرآن،  بطورکلی

است که در غیبت ال س ۱۲00تقریبا حدود  شود.بیت )علیهم السالم( بوده است و بعد هم دوره غیبت کبری آغاز می

به هر حال انسان  شد!سال غائب با ۱۲00امام معصومی  هستیم. فکر کنید الی فرجه الشریف(امام زمان )عجل اهلل تع

ده و ش طوریک  ایوره. در همه این ادوار اتفاقات مختلفی افتاده است و هر د.کرده استباید به قرآن مراجعه می

 هایی در دنیای اسالم شده است.تدریج باعث ایجاد مراقبته این ب

داشتیم با شعب  ایو نه شیعه. برآیند این شد که وحیون از آسیب نیست. نه اهل تسنن واقعی هستند شیعه االن مص

نظیر بود و یک مرتبه این منجر شد که این از دسترس بیبخشی در اتصال علم و قدرت و حیاتمختلف که این 

همین است  نیزترین محرومیت ما در طول تاریخ خارج شدن وحی از دسترس ما بوده است و االن خارج شود. و مهم

قرائت و در حد ترتیل،  یقرآنکالس مثال اگر کسی بخواهد در جایی  وجود دارد؛و هنوز تبعات آن در جامعه ما 

البته به دالیل تبعاتی  هند!داجازه نمی به او در قرآن تدبرکالس برای  امادهند به او اجازه می ،ندازدیاراه بروخوانی 

بحث نظامات وحی ، به وارد این صحنه شویمخواهیم میکه داشته است. اما راهش این است که ما که االن است 

                                                           
 7سوره انبیاء، آیه  ۴

 ۲7سوره حدید، آیه  ۵
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-اطمینان به قرآن در جامعه زیاد می این کار را انجام بدهیم،مسلط شویم و هم سالمتی که در برداشتمان است. اگر 

وقتی معنا دارد که کند. روایت روایت معنا پیدا نمی ،ای قرآن به عنوان کتاب وحی نازل نشودهشود. اگر در جامع

 شود. بالعکس آن نمی وحی جاری شود.

گویند قرآن می دلیل به به همین .شود. حتما باید قرآن بیایدنمیموفق د، سازی کنبخواهند با روایت جامعه اگر کسی

به ویژه  ،معهاجما باید در  خاطر تقدّم قرآن است.ه ین بگویند. امیثقل اصغر  )علیهم السالم( ثقل اکبر و به اهل بیت

 ل یت و رسواز اهل ب این اطمینان را به جامعه بدهیم که برداشت ما تاداشته باشیم ترویج قرآنی جامعه علمی در 

ین اداند که ب ،بود اگر کسی اهل تسنن همانحراف ندارد. کتاب باید طوری نوشته شود که )علیهم السالم اجمعین( 

 ( است. و سلم بر مبنای زندگی رسول اهلل )صلی اهلل علیه و آله

در  السالم( )علیهم در حوزه قرآن با اهل بیت یکسری روایات جالبی« سیر از سوال تا جواب»در کتاب جلد سیزدهم 

هیم و دت رجوع ه عترچگونه ما قرآن را بکه اند سوال کرده)علیه السالم(  معصوماز مثال در روایتی  ؛آمده است

 ید.توانید به کتاب مراجعه کنبرای خواندن این روایات میدهند. توضیح می حضرت به صورت کامل

 ما، موجود است.های امروز جواب همه بحث ،در این مجموعه روایات

 :چند نکته

نظم بر طور مه ب مان راهکنم بحث شب جمعبحث پیشنهاد میرسد ما به تدبر در دعا نیاز داریم. قبل از شروع بنظر می

بحث  تیم واردتوانس. اگر امشب ناستروی تدبر در دعا قرار دهیم. تدبر در دعا ساختاری دارد که پنج کتاب اصلی 

 نای کارش و زیم. سابگیر)علیه السالم( اذن ورود به تدبر دعا را در شب عید از امیرالمومنین  ،دعای کمیل شویم

ن ون این امکاباید موردی تشکیل شود چجلسات نام کنند و حتما ثبتبرای آن است که افراد باید این  جلسات

. آیدمی رهایی که پیشو کا هااولویّتبه دلیل برخی از . تشکیل شودها پنج شنبهجلسات به طور مستمر در  نیست که

ه مان داشتزتما باید چند هفته روی آن کار کند و حفراد اشود که الزم است هایی داده میمضافا بر اینکه تمرین

 .زمان گرفته شوداز افراد برای این کالس، خواهیم نمیالبته ما د. نباش

اند و ها که مقدمه. دو تا از کتابشده و آماده برای چاپ هستندهمه ویرایش است که  ه جلد کتاب تدبر دعاچهارد

)علیهم دعا در منطق اهل بیت  تا کتاب دیگر در مورد شاکله دعاست؛ اینکه گوید و دواز ارتباط دعا با قرآن می

تدبر در دعا با محوریت توحید یعنی مباحث  اری دارد. بعد سه کتاب اصلی دارد؛چه جایگاه و ساختالسالم( 
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است.  سازی توحیدیاصلش کتاب نظام تسبیح، حمد، تهلیل و تکبیر دارد اما قمرشود که چهار توحیدی مطرح می

 .استسازی با محوریّت خودشناسی است که قمرهای آن استغفار، استعاذه و سوال دومین کتاب نظام

 ید،هادت است. هر سه کتاب توحقمرهای آن صلوات، سالم و شکه سومین کتاب نظام سازی والیت است 

ی را به هر دعای . منظومه جالبی است در اینکه سعی کرده استهستنداست و بقیه فرعی اصلی خودشناسی و والیت 

 قرآن مرتبط کند. 

و ندی بدسته کتاب خودشناسی است که بخشی از آن  سوال است که با یک بخش از دعای کمیل ،هاکتابیکی از 

شود و میادر یکی آنچه از سوی خدا ص ؛ما در شب قدر به دو بخش تقسیم شد . بحثه استدسته تفکیک شد ۵به 

ل به میل تبدیکدعای  الیه نیازهایش شود. این الیه نیازها دربخشی است که بنده باید پذیرا باشد و وارد  دیگری

 سوال شده است و پنج بخش پیدا کرده است. 

ه به سوال بدیل کردرا ت یعنی با مانعی مواجه شده و آن مانع او را افتاده حال کرده است که او ؛سوال خاضع خاشع -1

 (سُؤالَ خاضِع ٍ مُتَذَلِّل ٍ خاشِع اَسْئَلُکَ للّهُمَّ اِنّىاخاضع و خاشع. )

ست که ا ضوع اینمودر اغاثه بلکه امانش را هم برده است.  تنها برجکش خورده استیعنی نه سوال اغاثه است  -2

 (تُهُ،اشْتَدَّتْ فاقَ اَللّهُمَّ وَاَسْئَلُکَ سُؤالَ مَنِ  کمک شود تا  از این حالت خارج شود.)

 کند.ص پیدا میر آن تشخّیاز درود و ن( روی یک نیاز خاص میوَاَنْزَلَ بِکَ عِنْدَ الشَّدآئِدِ حاجَتَهُسوال حاجت ) -3

 ای دچار مشکل شده است. داند در چه حوزهدقیقا می

ود خدا. در سیدن به خرشود یکند. تعینش منیازش به سمت خود خدا میل پیدا می: (وَعَظُمَ فیما عِنْدَکَ رَغْبَتُهُ) -4

 کند. طور وسیع میرسد قلمرو انسان را همینها سیری وجود دارد و به نظر میاین سوال

ود ولو اینکه بها خود حاجت در قبلی؛ (وَفِعالى ، سُوءُ عَمَلىعَنْکَ دُعآئى ال یَحْجُبَفَاَسْئَلُکَ بِعِزَّتِکَ اَنْ  یا سَیِّدى) -5

 خواهد. در اینجا قرب کامل میخواست برسد اما خواست و  به وسیله حاجتی میخدا را می

ه خدا ده بمربوط به خدا. بخش مربوط دیگر دعای کمیل دو بخش داشت یک بخش مربوط به انسان است و بخش 

 شود:قسمت می

 ءٍ،وَسِعَتْ کُلَّ شَىْ  بِرَحْمَتِکَ الَّتىاَسْئَلُکَ  اَللّهُمَّ اِنّى .۱

 ه سه جلوه داردنزول قوت ک؛ ءٍىْ ا کُلُّ شَءٍ، وَذَلَّ لَهءٍ،وَخَضَعَ لَها کُلُّ شَىْ بِها کُلَّشَىْ  قَهَرْتَ  وَبِقُوَّتِکَ الَّتى .۲
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ست که انسان را ابروت این های جتجبروت ظهور غلبه است. از حیثیّ؛ ءٍکُلَّ شَىْ بِها غَلَبْتَ  وَبِجَبَرُوتِکَ الَّتى  .۳

 .ر عالم در زندگی انسان آورده استکند. قدرتی است که خداوند ددعوت به جبران می

 ناپذیری استشکستنزول عزّت، عزّت  ؛ءٌال یَقُومُ لَها شَىْ  الَّتىوَبِعِزَّتِکَ   .۴

 ایم.آورده نزول صیّاتخصو به عنوانرا ها همین ،در کتاب تدبر در کتاب ؛ءٍشَىْ مَلَأَتْ کُلَ  وَبِعَظَمَتِکَ الَّتى .۵

 .هاستها و حرمتسلطان سلطنت و ایجاد محدوده ؛ءٍعَال کُلَّ شَىْ  نِکَ الَّذىوَبِسُلْطا .6

 وجه الهی که در هر کاری هست.  ؛ءٍکُلِّ شَىْبَعْدَ فَنآءِ  قىوَبِوَجْهِکَ الْبا .7

 .یازش به خداناز وجه  ر چیزیقال هبحث اسم و نیاز یعنی انت ؛ءٍمَلَأَتْ اَرْکانَ کُلِّ شَىْ وَبِأَسْمائِکَ الَّتى .8

 ءٍ،اَحاطَ بِکُلِّ شَىْ  الَّذىوَبِعِلْمِکَ  .9

 نی است و نوردعلم احاطه ش شود.یمنورانیتی که به وسیله علم ایجاد  ؛ءٍاَضآءَ لَهُ کُلُّ شىْ ذىوَجْهِکَ الَّ وَبِنُور .۱0

 اینکه با آن بتوان چیزی را دید. 

 های نزول حق در مقدرات در دعای کمیل.نمودار جلوه

               
       

                
      

              
   

              
              

            

               
      

               
      

                
   

               
   

              
   

               
   

                  
   

 

یدا پمت حاالت های رحوهجلآید باال که میاز  .یابدشود و هر کدام امر مخصوصی میتنوّع نیازها در اینجا پیدا می

، هاوتاییدم از این کداشود. هر ها منجر به تنویع این بخش میشود و این جلوهکند که در اینجا دو حالت میمی

 شود. می شود. تفصیل نیاز و تفصیل جلوه در دعای کمیل دیدهرا پاسخ می هاسوالاز  یکی
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 به خاطر ین دعا راا نتوامی ،ای و در هر شب قدریهر شب جمعهدر شاءاهلل خدا توفیق درک دعای کمیل بدهد. ان

  .خواندسیر نزولش 

ارد. ش را دهای خاص خودکند. فهم دعا پیچیدگیجلسات شناور است و هر کسی به اندازه ظرفیتش دریافت می

آن  خوانیم وا بر هدف ما این است که دعا به عنوان یک متن علمی بررسی شود. قصد داریم که این متون زیرخاکی

سل ناین ءهلل شانا را مرتبط با زندگی کنیم. تا االن جمعی نبوده است که احساس کشش برای شنیدن داشته باشد.

 بدهند.بشنوند و برای نسل بعدی آموزش کاربردی 

تر ر و مشغولتا کالفهرافراد  قصد ما این نیست که را بخوانید وکارهایتان را ادامه بدهید. هایتانشما فعال قرآنالبته 

حتما باید  ،کنندمی از کارمثال کسانی که در حوزه نم ز دارد؛نیاز به حر ،میدانیم کارهایی در حوزه جامعه اماکنیم. 

 حرز داشته باشند. 

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  


