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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 23اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                                                                                        سوره مبارکه قدر موضوع :- (یازدهم   لسه)ج قدر   لیالی   
 

 )قرائت سوره قدر توسط استاد و حضّار( 

بود و  بسوطیمبحث چند شب گذشته ما در مورد شب قدر و سوره مبارکه قدر بود. مطالبی که مطرح شد، مطالب 

 های باقیمانده را تمام کنیم. خواهیم بحثامروز می

  م دارد.مثل هفراوانی دارد گویند شبیه به شب قدر است؛ یعنی شب قدر خودش خیرات شب عید فطر را می

 تاهر شبی مقدر ایم. برای این بحث الزم است از مثالی استفاده کنیم.بحث خود شب قدر را هنوز مطرح نکرده

م، نجام دهین را اکه آکند. اگر برای انجام کاری در شب تصمیم گرفتیم و انتخاب کردیم همان روز را تعیین می

ش ه امتدادی را کتواند مقدرات کارممکن است این کار نیاز به یک هفته کار داشته باشد. بنابراین یک شب می

؛ مثال ه باشدشود یک شب تصمیم بگیریم که مقدرات یک ماه را در خود داشتیک هفته است را تقدیر کند. می

خرد در نه را بکشد تا خام گیری یک بحث است و مدتی که طول میای را بخرد. مرحله تصمیخواهد خانهکسی می

صمیم دهند، تکور میشود. کسانی که کنامتداد تصمیم اولیه است. بعد از تصمیم گرفتن، امتداد کارها متفاوت می

نوز هملی تی عویند. وقگها امور میبر است؛ به اینگیرند فالن دانشگاه و فالن رشته بروند و این تصمیم زمانمی

ه یا سال یا ته یا مامانی هفشوند، در بازه زگذارند. پس امور که در شبی تقدیر میانجام نشده است، اسم آن را امر می

 حتی چندین سال و بلکه عمر امتداد دارد. 



2 
 

 

جتماعی ئله ابعضی از امور و کارها فردی است و برخی اجتماعی و برخی مربوط به جامعه است. گرانی یک مس

-.میفات و...صغییر تست. از جهتی دیگر امرهای اجتماعی داریم. امرهای مرتبط با فرد مثل خرید خانه، ازدواج، ا

لتی آن را مد که یک هستن باشد اما امر اجتماعی مستقیما در اجتماع اثر گذار است. امرهای مربوط به جامعه، امرهایی

اورمیانه های خنشتمقابل  کند. مثال ملت ما خودش درمقاومت می دهند؛ مثال االن ملت ما در برابر استکبارانجام می

 دارای تدبیر است.

ت. معه اسکنیم، یک سطح تقدیر فردی است و یک سطح مربوط به جاپس وقتی در مورد شب و تقدیر صحبت می

 امور مربوط به جامعه و فرد بسیار متفاوت هستند. 

کند. ذره عمل برای فرد ذره خیر، برای فرد و جامعه فرق می 1...« فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ»اینکه می فرماید 

برای امت، یک حرکت اجتماعی دارای  ممکن است یک نیت خیر، یک تسبیحات و یک صلوات باشد اما ذره خیر

روبرو های اجتماعی های شوم و آسیبشود. ما با پدیدهحد نصاب است که اگر رعایت نشود اصال ذره حساب نمی

اش این است که یک ملتی نسبت هستیم؛ مثال برای اینکه در مورد حجاب و عفاف بخواهد کاری صورت بگیرد ذره

 به آن هوشیاری پیدا کنند و کاری انجام دهند. 

چون  کند،می ن دعامامر اجتماعی یعنی در جامعه تاثیر دارد؛ مثال اگر من اگر انسان خوبی باشم، همسایه برای 

 کنم. خانواده من، از دست و زبان من در امنیت هستند. میاذیتش ن
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 عمل فردی، عبادت و نماز و... است. اعمال فردی هم به طور طبیعی در جامعه نقش دارد. 

تنهایی  یزی بهدهد که یا عمل است یا عکس العمل؛ مثال استکبارستعمل جامعه کاری است که جامعه انجام می

م هم به او باید مرد وتواند اگر خود رهبری هم بخواهد اینکار را انجام بدهد به تنهایی نمیتواند انجام شود. حتی نمی

نوز سیستم ا هست، هامع مجبپیوندند. کار امام و امّت و تالیف بین امام و امت است. در مورداقتصاد مقاومتی که امر 

-د که مهماثبات ش ای ماده است. اگر زمانی برو تقدیرات جامعی نداریم و به همین دلیل هنوز هیچ جریانی راه نیفتا

ید ود را شهی آن خها برادهد همین امور جامعه است، به حدی که جا دارد آدمترین اموری که برای انسان رخ می

معه. بحث جا رود رویای برای آن صورت بگیرد، در این صورت شب قدر ما میهای ویژهکنند و از خودگذشتگی

 ن کار راگر ایاکه در امور خیر و واجب و فرائض یک وفاق عمومی و جمعی اتفاق بیفتد و  ما باید کاری کنیم

 ایم.نکنیم به تقدیر آن امّت راه پیدا نکرده

وضوع میعه این داقل شکند. چون شب قدر در مورد امام است و حظهور اصلی لیله القدر در امر جامعه تحقق پیدا می

که  ب قدریشقدر مربوط به جامعه محقق شود، شب قدر محقق شده است و آن برایش اثبات شده است. اگر شبِ 

ر نظر بگیریم! چنین را د 23و   19و  21های شود، الزم نیست برای آن فقط شببرای امور فردی در نظر گرفته می

ب رقم شن سه شب قدری با اتصال به امام در هر موقعی ممکن است محقق شود. اما شب قدر جامعه باید در ای

حتما  ا کند،ای پیدگویند شب قدر چه شبی است. اما اگر حیثیت جامعهبخورد به همین دلیل خیلی واضح نمی

ل ازه زمانی شکهای اجتماعی در این بتا آخر ماه رمضان است چون باید حرکت 19زمانش مشخص است و در بازه 

لوم زی به معدر نیاقودش بخواهیم حساب کنیم، شب تواند زمانش مشخص نباشد. و الّا اگر طبق نظام خبگیرد و نمی

 بودن نداشت. 

شان دارای قدرت عمل و باورهای مشترک است. امت امت عبارت است جمع همگرایِ دارای امام که در واقع جمع

های کوچکی مانند اصحاب امام )علیه السالم( در کربال یا اصحاب کهف باشد. حرکت جمعی باید تواند از جمعمی

گرا باشد. هر عملی بخواهید انجام دهید باید همگن و همگرا باشد. جمع باید خصوصیت یک انسان را گن و همهم

گرایی و مطیع رهبر خواهد. االن ما در همداشته باشد یعنی همه باید همراه و همراستا کاری را انجام دهند که امام می

ر بساط ما شب قدر وجود ندارد. نسل توحیدی یعنی همه های اساسی داریم و این به این معناست که دشدن، ضعف

-دار شوند و همه بر اساس یک چهارچوب مشخص بزرگ شوند. نسل توحیدی را نمیبا یک فرهنگ خاص بچه

 توان به یک نظام آموزشی دیگر سپرد. 
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پیدا  ما معنا ات برایآیگرا شویم. اگر دید امت نداشته باشید، یکسری از گرا و امامبرای درک شب قدر باید امّت

 آید؟! کند؛ مثال آیاتی که در مورد قوم بنی اسرائیل آمده است به چه کار یک فرد مینمی

رای ین جمع باه از ای کما برای اینکه این ده شبی که آمدید هدر نرود، باید تشکیل امت دهیم. تقاضای عاجزانه

ید، از اا بستهودتان رخاید و همه تا سال بعد بار که ریخته هایتان رادرک شب قدر دارم این است که االن برنامه

ر آن شرف دادهامشب تا فردا شب که شب عید فطر است چون شب عید فطر، شب عید فطر امام است؛ یعنی امام عه

ن دلیل ای ود بهشو زهد و کرامت است، بیایید روی بحث امّت و جامعه کار کنید. شب عید فطر شبیه شب قدر می

تا  یجاد شودار ما ای امّتی که در عید فطر وجود دارد. در این دو روز برای امّت وقت بگذارید. چه وحدتی دفض

ود و شترک شمتواند با چه افرادی جامعه به سمت صالح برود؟ هر کسی با خودش فکر کند در چه کارهایی می

مت معه به سم، جاای انجام دهیکار جمعی همراه هم کار کنند؟ یک نظام جمعی را برای خود ایجاد کنید. اگر چه

ه را این قضی د جلویرود؟ اگر اینگونه فکر نکنیم، جامعه ما به سمت اضمحالل و سراشیبی است و یکی بایصالح می

 بگیرد.

ها به یکدیگر خواهد که اینگرا میهاست و در این بین افراد شجاع و همهای اجتماعی در حال تهدید خانوادهآسیب

ها را شوند. خیلی راحت این جمع قابل تشکیل است چون ما والیت فقیه داریم؛ یعنی همین مقدار که آدم متصل

برای رسیدن به امر جامع او ترغیب کنید و برای رسیدن به منویّات او تالش کنید و همه اینکار را انجام بدهند، به 

مهمی که رهبری )حفظه اهلل( بر روی آنها تاکید دارند افتد. اگر افراد قصد کنند در امور طور طبیعی این اتفاق می

ریز شود یعنی نه تنها خود آن را انجام بدهد بلکه ترغیب کند و تواصی به صبر و تواصی به حق داشته طراح و برنامه

 !های شب قدرِ امتی دیده، نه شب قدرِ فردی دیدهانسان شود عملکردمی 2«حَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ تَواصَوْا بِالْوَ»باشد. 

ای را وی مفسدهوانید جلکه بتبرای اینکه بتوانیم در جامعه تاثیر بگذاریم، حتما نیاز به حدنصاب داریم. یعنی برای این

شارکت ممعه، بگیریم حتما نیاز به یک حد نصاب محتوایی و یک حد نصاب عددی داریم؛ مثال ذره برای یک جا

د که خیلی رسانمی القدر را به سطحی از نگاه و رویکرد به لیلههزار نفر با هم است. نگاه جامعه داشتن، سریعا فرد 

 برای او جالب خواهد بود.

 خواهم مطلبی را که خدمتتان گفته شد، در ضمن واژه امر به شما نشان دهم. می
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ی یا ماهانه ورت هفتگند به صتواتر از ذره برای فرد است بنابراین نمیکه ذره برای امّت و جامع بسیار وسیعاز آنجایی

 باشد بلکه به صورت ساالنه است. 

ا رب قدر شباشد. اگر گیری برای یک امّت میشب قدر، شب امام یک امّت است و امام امّت در حال تصمیم

معه از ره یک جاذد اما شوتواند بسیار متغیر باشد چون ذره فرد از لحظه شروع میبخواهیم فردی در نظر بگیریم، می

ن شکل ز جریااود. در جامعه اگر کاری را از االن شروع کنید ممکن است تا سال دیگر، بخشی شسال شروع می

ند وع نیازمین موضها و عناصرش مانند فرد نیست. البته درک اگرفته باشد. وضعیت جامعه از نظر پیوستن مؤلفه

 انتزاعی قوی است. 

-می در حسابقد، شب قدر است اما یک شب، شب کنها به این اعتبار که مقدرات آن روز را تعیین میهمه شب

 گیرد. کل میشود و آن شبی است که مصادف با نزول قرآن است و تعیین مقدرات امّت توسط امام در آن شب ش

بوط خاصی که مر شود به آن شبمربوط می« لیله القدر»در » ال»شود. به همین دلیل یک شب است که شب قدر می

ی ما آن شبستند اهها، شب قدر تعیین کننده مقدرات روز هستند پس به اعتباری همه شب هابه امام است. همه شب

جاد ألیفی ایدو ت که در سوره قدر از آن نامبرده شده است، شب قدر امّت است که شب قدر امام است که بین این

-دست می ند، بهکین میشود. درک شب قدر به میزان درکی است که امّت از مقدراتی که امام برای امّت تعیمی

-یموع عذاب نمر از اکند و اگر هوشیار نباشد، آورند. هرچه این امّت هوشیار باشد، امرهای خاصی را دریافت می

 شود. 
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ومتی تصاد مقاوزه اقتر است. امّت در حبرخی از امرها دارای ماهیت عذاب هستند. عذاب امّت از عذاب فرد، وسیع

مین ر ولیّ زینکه امکنند و نه دولت و این یعنی اب گرانی شده است. نه مردم کاری میکند و دچار عذاکاری نمی

گوید ن. کسی شود، برای همه است و این خاصیت امّت استماند و امر عذاب جاری شد. امر عذاب که نازل می

 ای نیستیم!درباره امرهای جامعه، ما کاره

 است.  ر قرآندمه در نظر بگیرید. اما بحث ما در مورد امر جا گفته شده را به عنوان مقدآنچه تا به این

کل شر شب قدر دمی که کنیم. چون یکی از اتفاقات مهبار واژه امر در قرآن آمده است. واژه امر را بررسی می 227

 د.رونکنند و به سراغ امام معصوم میگیرد این است که مالئکه و روح از هر امری پذیرش میمی

لوقات ری مخسئکه و روح هم قبل از این موضوع، بحث کوچکی داشته باشیم. مالئکه در قرآن یکدر مورد مال

الئکه مشود. می ها امرسری موجوداتی هستند که به آنگوید. منظور از عباد یکمی« عباد»هستند که به آنها 

برای هر  مر هستند.های او واسطگیرد که همه وساطتت امر توسط آنها صورت می« عباد»مخلوقاتی هستند موسوم به 

اول  صوصیتخامری مَلک خاصی وجود دارد و در دعای اول صحیفه سجادیه انواع مالئکه نام برده شده است. 

اختصاصی  بودن است. خصوصیت سوم تخصصی بودن و« حامل امر»بودن آنهاست و خصوصیت دوم « عباد»مالئکه 

عنی شود؛ یمیننجام . هیچ چیزی در این عالم بدون وساطتت مالئکه اهاست. مالئکه سمع، مالئکه بصر و..بودن آن

یند گویل میه این دلب خورد.انسان توسط مالئکه رقم می روید و..، همه شئوناتشنوید و راه میبیند و میشما می

رآن بق آیات قو طست اای اید، این روایات کنایهتخطی در امر ندارند و اگر روایتی مانند فطرس را شنیده مالئکه

  تواند معصیت کند.مَلک نمی



7 
 

که اهی مالئگدلیل  هایی است. جنس روح، امر است و به همینروح نیز مانند مالئکه مخلوق است اما دارای تفاوت

یزی چت. هر ترین واژه به حیات اسحامل روح نیز هستند. خاصیت روح توسعه و حیات بخش است و روح نزدیک

مانند  رد و ریحعی داات دارد و هر آنچه روح ندارد، فاقد حیات است. روح با ریح ارتباط وسیروح داشته باشد، حی

خش است. یات بحکند! جریان روح است. ریح یعنی باد، هر کسی توانست باد را تعریف کند روح را هم تعریف می

ی با یعن یوانی، قدسیخصوصیت بعدی روح این است که در کالبدهای مختلف قابل جریان است؛ روح نباتی، ح

-نمی ئکه جمعانند مالتواند در مراتب مختلفی باشد مخورد و میاینکه حقیقتش واحد است اما در همه جا مرتبه می

 شود.  خورد، انواع ندارد اما در مراتب مختلف جاری می

 یکی وییخصوصیت مالئکه این است که حامل امر هستند و خصوصیت روح این است که حامل توسعه است. گ

 کند. کند و امر متناسب با آن ظرفیت ایجاد شده تعیین تکلیف میمی ظرفیت ایجاد ،روح

ما ز اوست اامراقبت  شود. امرش غذا دادن به بچه وشود، فشار سنگینی به او وارد میدار میمثال مادری که بچه

 شود. او منتقل میروحش توسعه پیدا کردن برای مادر شدن است. حس مادری به وسیله روح به 

ح رو»یمان وند. به اشتر میو تیره تر کردهها گناه کنند، محدوده نزول روح را برای خودشان تنگهرچقدر انسان

 رود.می و تحدید دهند. اولین آسیب هر گناهی به سمت تهدیدگویند. در روایات این را توضیح میمی« االیمان

 د. حال افسرده ناشی از کمیِ روح است. شرح صدر یعنی جریان بیشتر روح در فر

ه امّت علم آید. بیمار بر ک امتتوانیم حیات امّت را ببینیم. از روح روح مراتب دارد و امّت حیاتی دارد و نوعا نمی

-ل نمیه تو نازبم نیست. ها در خارج از این کشور قابل فهشود. خیلی از این حرفشود اما به فرد نازل نمینازل می

 شود. د بلکه به امّت مفاهیم نازل میشو

-آسان می ی امامامری را برا توسعه است و تحمل ،روح شوند اما کارِمیروح و مالئکه در کارهای مختلف نازل 

ر او صبر را ب وشود کند. اگر حضرت زینب )سالم اهلل علیها( توانست آن مصائب را تحمل کند، روح بر او نازل می

ا ر است اموسیله ام کند. عبودیت بهکند و امر، دستور را جاری میاقتضاء و بستر ایجاد میکند. روح، آسان می

 توسعه، توسط روح است. 
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سیله وروح به  ئکه واست. در واقع امر باالدست مالئکه و روح است. بلکه مال امر باالدستی ،مصدر مالئکه و روح

 . شودوسیله امری ایجاد میه هر مخلوقی بآیند. مالئکه و امر مخلوق هستند و وجود میه امر ب

آفرینی و هتقدیر، توسع افتد.می نیزبرای امر  ،تر است. مثل همان اتفاقی که برای قدر افتاده استواژه امر، از قدر قوی

معادل  اهگوییم. اینمی بیه روح. در تناظر چنینشود و تقدیر شکند. تدبیر شبیه مالئکه میتدبیر، امر را جاری می

 نیستند بلکه مَثل هستند. 

ست کسی مکن اممثالً آنچه در مورد مادر شدن گفته شد؛  ی رحمتش را بسیار توسعه داده است؛خداوند مسیرها

عین یزی را مچید هیچ توانهای دیگری همان توسعه وجودی برایش محقق شود. در این عالم نمیاز راه امامادر نشود 

ک مرد یتوسط کارهایی به  -مثل مادر شدن  -یتی که مخصوص یک جنیسیت استکنید. چراکه ممکن است عنا

سی ازدواج د. اگر کبرسان ای فراهم کرده است تا عنایات را به آنهاها، بهانههم تفویض شود. خداوند برای همه انسان

رد، کگر چنین ت که ااستواند ناامید باشد که آن عنایات که در ازدواج نهفته، از او گرفته شده نمی ،نکرده است

ز نباید ا کس هیچ شود وهر چیزی، در الیه رحمت الهی ممکن میالهی دارد و این گناه کبیره است. یأس از رحمت 

سته ب، نترسید اندهم شد و در باغ شهادت را بستمثالً کسی بگوید هشت سال دفاع مقدس تما رحمت او مأیوس باشد؛

 نشده است!

 یار عجیبگی بسنداده است، حتماً چیزی داده که جبران آن باشد. خداوند در بخشند اگر خداوند به کسی چیزی

-می چیزی را اده و هرنداده است، دکه تواند مَثل مهربانی او شود. خدا هر چیزی را کند. هیچ انسانی نمیعمل می

آن را  بینیدب، باید دهد چون بر خودش رحمت را فرض کرده است. در اتفاقاتی که از نوع سلبی استگیرد، می

 م(یه السالدم)علسوره بقره و جریان آموزش توبه به حضرت آ دهد. برای گناه هم توبه داده است؛گرفت که چه ب

ورد یه( در ممه اهلل عل)رح آمده و عالمه طباطبایی« روح»ای است که در توضیح واژه سوره مبارکه سباء، آیه 23آیه 

ه( اهلل علی )رحمهه های فوق العاده حضرت عالماست که آن را بخوانید. از قلماند. خوب آن توضیحات زیادی داده

 د. ئکه بگویز مالادر این آیه است. گویی باید فرد عمری با مالئکه زندگی کرده باشد تا بتواند با این وضوح 

 3الْکَبِیر اْ الْحَقَّ  وَ هُوَ الْعَلىِّ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّکُمْ  قَالُو وَ لَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ  حَتىَّ إِذَا فُزِّعَ 

                                                           
 23سباء، آیه سوره  3
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نظام شفاعت  شود.شود؛ گویی همه اتفاقات این عالم، در نظام شفاعت انجام میمتمرکز می« شفاعت»بحث روی 

ر ود. کاشکاری به واسطه آن انجام میهمان نظام وساطت کردن است. شفاعت در قرآن وساطتی است که هر 

مر پر قتی از است و وگیرد. این اضطراب نتیجه خالی شدن از امر اشفاعت است. مالئکه را اضطراب فرا می ،مالئکه

 و کشدسی مینفشود و است. امر منتقل میگرفتن امر  ، استعدادِ «فزع»شود. شوند، اضطراب از آنها برداشته میمی

  تشبیه آن عبار کند،لت فزع که به واسطه نداشتن امر است و به محض آمدن امر تسکین پیدا میشود. حافزع می

 « بِحَنِینِ أَنِینِ تَسْکِینِ الْمُرِیدِینَ»

 4:کننداینگونه مطرح می از سوره مبارکه سباء، 23ذیل آیه  ،این بخشر )رحمه اهلل علیه(دعالمه حضرت 

تند براى انفاذ و اجراى اوامر الهى، چون هایى هسواسطه -آیدبه طورى که از کالم خداى تعالى بر مى -مالئکه»

 فرماید:مى

و وساطت نامبرده خود  6«جاعِلِ الْمَالئِکَةِ رُسُلًا أُولِی أَجْنِحَةٍ»فرماید: و نیز مى 5«ال یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ»

 .نوعى از شفاعت است

شویم به آنها سالم ار میه بیدمثالً صبح ک ، بتوانیم ارتباط برقرار کنیم؛ا هستندای که مربوط به مای کاش ما با مالئکه

 نیم. ک ساساحکنیم و آنها را حس کنیم. این ارتباط برقرار کردن خیلی خوب است. یعنی با آنها بودن را 

ما نه در هر اهستند،  ه شفیعکاست و منظور از بال، تمثیل در رفت و آمد است. بنابراین، همه مالئ« بال»تشبیه اینها با 

. اده باشددجازه او براى هر کسى، بلکه در امورى که خداوند اجازه داده باشد و براى کسانى که خداوند  امرى

حاجت  احبانبنابراین اگر در آیه مورد بحث، شفاعت را جز در صورت اذن نفى کرده، این نفى، با شفاعت ص

ند، این نیست وقت خالى از شفاعتم شفیعان همیشه شفیع هستند و هیچمناسب است، نه با شفیعان؛ چراکه گفتی

رد س آیه موکنند. پکنند و گاهى پیدا نمىصاحبان حاجتند که گاهى شفیعان اجازه شفاعت در حاجت آنان پیدا مى

 «.دِ إِذْنِهِإِلَّا مِنْ بَعْ شَفِیعٍ ما مِنْ»است، نه در معناى آیه: « وَ ال یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضى» بحث، در معناى آیه

                                                           
 562 - 560، ص16تفسیر المیزان، ج ترجمه  4
 27سوره مبارکه انبیاء، آیه  5
 1سوره مبارکه فاطر، آیه  6
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میرهاى هاست و ضبه معناى از بین بردن فزع و وحشت از دل« تفزیع»، ماضى مجهول از تفزیع است و «فزع»کلمه 

 گردد.به شفعاء، یعنى مالئکه برمى -آیدبه طورى که از سیاق بر مى -جمع که در آیه است

 ست. ایع آمده ز تفزست. مثل تقدیر و تدبیر و تنزیل و... در اینجا نیکار رفته ادر اینجا، باب تفعیل زیاد به

 ر نظر داشتن اینکهبا د -«لُوبِهِمْحَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُ» و الزمه جمله، حالت جمع دارد «روح»به خالف « مالئکه»واژه 

باشد و  هالدو راحت شدن  این است که: چیزى در بین باشد که غایت و آخرش تفزیع قلوب -نتیجه و غایت است

مر خدا ا صدور ابتى که باشند تا وق ها، در انتظار امر خداى سبحان، دچار فزع و اضطرابى ممتدّآن این است که دل

 ها تمام شود.فزع دل

ین خیلی شوند. الی میخیلی مهم است که برای مالئکه وضعیتی قائل شویم که آن مالئکه منتظر امر هستند و پر و خا

و این  رف شودمرتب نگران هستید تا آن مشکل برط ،تان مشکلی داریدصیت جالبی است. شما وقتی در زندگیخا

یفی س بالتکلاری حشبیه به ساختار مالئکه است. این کار عقل است. هر زمان که کسی، به واسطه درگیر شدن با ک

را  قلِ خودشعاست،  ساس راحتی کند، آن عقلو احو اضطراب برای یافتن امر پیدا کند، وقتی به آن امر دست یابد 

 دیده است. این خاصیت عقل است که به سیستم مالئکه شباهت دارد.

وَ لِلَّهِ یَسْجُدُ ... وَ الْمَالئِکَةُ وَ هُمْ ال یَسْتَکْبِرُونَ یَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ یَفْعَلُونَ » بنابراین آیه مورد بحث در معناى آیه

خواهد بود، چراکه هر دو آیه )آیه مورد بحث و آیه سوره نحل(، ترس و فزع براى مالئکه را اثبات  7«ا یُؤْمَرُونَم

 کنند.مى

ار و ما ز پروردگکه ا ل و ترسى استشان، سجده تذلّبه معناى تأثّر و انقباض دل از ترس است و مراد از سجده« فزع»

 فوق خود دارند.

شود. هر کنند، عواطف از آنها قطع میآید این است که وقتی خدا را عبادت مییش میهایی که پیکی از شبهه

کس، هر کجا، چنین احساسی کرد حتماً  از سوی شیطان است. هر زمان که انسان، امری از اوامر الهی را انجام داد 

ز سوی شیطان است. برخی از عواطف از او قطع شد، یعنی صِرف انجام امر بدون هیچ حالت تأثّری، این حالت ا اما

ای که امر خداوند همراه با عواطف است. سازه شوند!کنند، شدیداً زمخت میدا میافرادی که به عبادت خدا سوق پی

                                                           
 50و  45سوره نحل، آیات  7
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ل و احساس حقارت هستند که البته خدا قرار داده است حتی در مورد مالئکه که بسیط هستند، دارای حس تذلّ

 شود. های غلیظ و شدید تبدیل میمحبتبه در انسان احساس حقارت بعدها 

 ى است کهقارتل و احساس حشود که مراد از فزع مالئکه و برطرف شدن آن از ایشان، تذلّاز همین جا روشن مى

ین هستند اره نگران دانند و همواشان را پر کرده، زیرا که خود را اسباب و شفعاء و وسیله اجراى امر الهى مىدلهای

لهى اه اوامر ناست کطبق آنچه صادر و خواسته شده، عملى شود. بر طرف شدن فزع مالئکه به این معکه اوامر الهى 

کند د ظهور نخداون طوریکه از سراپاى وجودشان چیزى جز انجام امر را دریافت کرده و مشغول انجام آن شوند، به

 بفرمایید(.)دقت  ش، چیزى جز امرش واسطه نشده باشد.هایو بین خدا و انجام خواسته

ته اسات نداشاحسو  شود، در انجام اوامر، عواطفد میمالئکه نگران این هستند که آیا ممکن است انسانی که عاب

 باشد!؟

کسی  تند. حتیهس قساوت دارای اما در اجرای امرشان بودهمطیع امر ببینید، همه های افراد داعشی را اگر شما چهره 

شار از که سریدر حال کسی لطمه بزند وهربه تواند که در جبهه دین، در حال مبارزه است چون مخلوق است نمی

 د. شوتر میتر شود، پراحساسدهد. اینگونه هر چه انسان مومنتکلیفش را انجام می ،عواطف است

اوردن سم یا نیادن یک آورفهمید. ا به قرینه آن را میآنقدر این فزع اهمیت دارد که اسم مالئکه آورده نشده و شم

-رفته میگقتی امر خواهد بگوید وخواهد یک سازه را نشان دهد. می. در اینجا میهای قرآن استآن، جزء بالغت

ه از اشد، خوابئکه مال خواه از ان محبت و عواطف زیادی وجود دارد؛شود در آن شفقت و جریشود و انتقال داده می

 خواه از امام.  من باشد ومو

ئِکَ هُمُ ۚ  أُولَ  ۚ  فِی الْأَرْضِ الَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ 

 8الْخَاسِرُونَ

. شودر میعانی امپس دستورات خدا یکی از م کنیم.آنچه را که خدا دستور داده است ما قطع می یعنی« یقطعون»

 اینکه باید نماز بخوانیم. 

 9تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَکُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ  أَفَلَا تَعْقِلُونَ

                                                           
 27سوره بقره آیه  8
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اال بایین به پوقت از د. هیچکنندهند، یعنی خودشان را در جای باالتری فرض میدستوراتی که افراد به یکدیگر می

 نی. توانی نصیحت کیم نهایتاً  به اینکار کنی!توانی امر نمی ،توان امر کرد. تو که خودت در حد اینها هستینمی

 10أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى

درک  ره رات صحبت شده است. خاصیت سوره بقره این است که اگر کسی این سودر سوره بقره از همه موضوعا

 شان تدبر سوره بقره بوده است. کند، کل قرآن را درک کرده است. آزمون

 کن فیکون قولِ گرفته است؛« قول»در اینجا معادل  امر را

ود را باالتر  خل موجه، دون دلیلیل موجه یا ببه معنای دستور نیز داریم؛ دستوری که فرد یا افرادی، یا با درا واژه امر 

 کنند. از دیگران دانسته و دیگران را به کاری وادار می

ین مطلب کامل گفته ، ایسسوره مبارکه  82گرفته شده است. در آیه « کن فیکون» قولِامر در مقام بعدی مساوی با 

 شده است. 

 هی قول ور یک سه وجگردد. امبر می« قول»از سوی دیگر به  و« اراده»، از یک سو به «قضی»این امر از یک سو به 

 قضی و اراده است. 

 

ی است که امر کلمهب کند. اتواند اجرای امر را انتخاانسان میامر کند و این کار اشتباه است بلکه  تواندانسان نمی

 م. یری نیستیگتیجهندر جاهای مختلف از آن استفاده شده است. االن در مرحله  امادر قرآن معانی مختلفی ندارد 

                                                                                                                                                                                           
 44، آیه همان 9

 117، آیه همان 10
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هر بِ ساب و کتاحیعنی؛  «الی اهلل ترجع االمور»گوید. شان میگوید امور، در واقع از اعمال قبل از فعلیتوقتی می

شود و مل او میعبل از قربوط به گردد. یکی از معانی امر در حوزه انسان، مبه خدا باز می ،دهیدکاری که انجام می

 کنیم معانی مختلفی دارد. همینطور که نگاه می

وانی به دیگران بر تا بتبباال  خود را از نظر معروف باال ببر و قابلیت خود را در دریافت امر این یعنی« وامر بالمعروف»

ید و کنمر میااسطه وف شما خود را ودستور دهی. خودت را الیق امری بکن و ظرفیتت را باال ببر. در امر به معر

 کنید.این کار را می ،اندچون به شما گفته

ینَ أَشْرَکُوا أَذًى کَثِیرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا لَتُبْلَوُنَّ فِی أَمْوَالِکُمْ وَأَنْفُسِکُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَمِنَ الَّذِ 

 11قُوا فَإِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَتَتَّ

 برخی از کارها، به تصمیمات جدی نیاز دارند.  انجام

 یَسْتَأْذِنُونَکَ تَّى یَسْتَأْذِنُوهُ  إِنَّ الَّذِینَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا کَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذْهَبُوا حَ

هُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ أُولَئِکَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  فَإِذَا اسْتَأْذَنُوکَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ

 12رَحِیمٌ 

 ه مهم برای امّت.یک مسئل معنای یک مسئله اجتماعی مهم است؛ امر به

 

رُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ وَمَنْ یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یَأْمُ

 13أَبَدًا وَلَکِنَّ اللَّهَ یُزَکِّی مَنْ یَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ  عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَى

                                                           
 186سوره آل عمران، آیه  11

 62سوره نور، آیه  12
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شد امر یطانی باشس که ککند و هر می ءاز اتفاقات مهمی که در این عالم افتاده است این است که انسان امر به فحشا

رار قربوبیت  ر مقامخود را د ایکند. ممکن است که در زندگی انسان امر به فحشاء صورت بگیرد. عدهمی ءبه فحشا

 کنند. پس امر از ساحت ربوبیت است. دهند و امر به فحشاء میمی

نفی ود، در مشفی میشوند. انسان وقتی مندر واقع به دلیل عصیانی که دارند برای خودشان شأن باالتری قائل می

د امر زها دسانست. اناامر  ر عالم، سرقتِ داند. اولین سرقت دکند. خودش را الیق ربوبیت میبودنش توسعه پیدا می

ب ز خدا طلامر را ااولین دزد در عالم، ابلیس است که امر خداوند را برای خودش قرار داد. اگر کسی  شوند!می

 شود. شود. ساختار هر دو شبیه مینکند، شبیه شیطان می

ه بشود و یین نازل مشروع  شده و به سمت پای و اراده و قضی «کن فیکون» قولربوبی و از  ساحت قدسیِامر از یک 

 د.شولب میای امر طامور، کارهشود. میشود و این تبدیل به امور امر معادل حکم، یعنی دستورات الهی تبدیل می

 

که در  کند. امور انسان عبارت است از کارهاییامر با انزال و تنزیل خود در بسترهای مختلف به امور تنزل می

امور  ،به دلیل تنزیل و طالب امر بودنو  استمراتب آن متفاوت  اماامر نیاز داریم. معنای امر یکی است به موردشان 

و تنزیل و تنزّل را دارد و به  نکته جالب توجه در مورد امر این است که در خود،  هر سه حالت انزال شود.پدیدار می

شود و از دیگر متصل می ،از طرف دیگر به مطلق دستور که از سوی خداستهمین دلیل، از یک طرف به خدا و 

امور یعنی کارهای . «امور»شود رود و اسمش میکارها میای که حامل آن هستند. بعد از آن به سراغ سو، به مالئکه

اید برای خودتان گیری قرار بگیرید، حتماً بامر طلب. آنچه که امرخواه است. شما قبل از اینکه در ساحت تصمیم

شود. میزان توسعه وجودی هر فرد، امور داشته باشید. هر چقدر قلمرو فرد بیشتر باشد، میزان دریافتش از امر بیشتر می

 گویند. « شرح صدر»است. این توسعه وجودی را  امورشوابسته به میزان تنوع و تعدد و تکثر 

                                                                                                                                                                                           
 21، آیه همان 13
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، ارد راز دابه قرینه نی کار رود،ه بکه هایی مثل امر که هر کجا امر واژه متشابه است اما معنای محکمی دارد. واژه

 ژه تغییرشود، وازیر میترین واژگان عالم هستند که وقتی از باال سرامثل کتاب. این واژگان قوی گوییم؛متشابه می

 نزول.  مانند کند؛کند بلکه بستر تغییر مینمی

-کسانی می مقهورن انسااز آنجا که امرپذیری در طبع انسان است، کند برای مردم جذابیتی دارد. کسی که امر می

امور ین طبع مواند اد و این از مشکالت انسان است. طبعش به مامور بودن است و اگر انسان بتنکنشود که امر می

 شود. شود و اگر نتواند، شیطان طلب میهدایت می ،بودنش را به سمت خدا ببرد

نیم و کرسی میآیه بر نظام موضوعات را بررسی کنیم با ،در قرآناگر بخواهیم یکی است.  تنوع امور با نظام مسائل

 کنیم. برای نظام مسائل از امور استفاده می

 جمع بندی: 

 به شب قدر امام متصل شود و درصدد تحقق اوامر امام باشیم.  دعا کنیم این شب قدرِ ما،

وره ن نزول سای مااچون بنا نیست که همه چیز را درک کنیم  !شکر خدا را ،هر کس، هر چیزی که متوجه شد یا نشد

ریا از ه برای دآنچ که ای است در دریامانند قطرهقدر مربوط به امّت بود و اگر کسی چیزی از آن را متوجه نشود، 

ها ین حرفاصادر خواهد شد. همین که دوستانی که آمدند و مشارکت کردند و  نیزبرای او  ،حکم صادر شود

ه بین عالم انی که در و جریا)حفظه اهلل( جمهوری اسالمی و رهبری  نظام برکتبود و امّت تحقق پیدا کرد، این رزق 

 ،یگردر مجالس است د ممکنالبته  نام ما زدند قرعه را به عنوان جریان استکبارستیزی و استکبارگریزی وجود دارد.

مام امت درک سمشابه زده باشند. این جریان نازل شده است تا به های حرف، های دیگریافراد دیگری در مکان

 رداز درک شب ق دست امت نشود، ،چشم امت و دست ما ،)عج اهلل تعالی فرجه الشریف( برویم و تا چشم ما زمان

 ستیم.ه عاجز  شب قدراز قرار گرفتن در معرض تقدیرات خوبِ توانیم بکنیم،البته درک که نمیعاجز هستیم. 

 خواهیم این سوره در برنامه روزانه و نمازهای ما باشد.می
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 هد درزش میایعنی  دهد؛ست که به زندگی انسان قدر میموهبتی ا ،آموزیم قرآن، کتاب و فرقاناز این سوره می

های وبدر چارچ او را دهد وکند. یعنی به او قدر به معنای توان میو در او قدرت و توان اوج و تقرب ایجاد می

ان رقم ات انسدهد. به تبع این موهبت است که مقدّرها میکند؛ قدری به اندازه چارچوبعبودیت محصور می

 خورد. می

 کل رات به شت مقدّواقع دریاف گیریم که قدردانی انسان در رجوع او به قرآن است و دراز این نکته نتیجه می

 ندارد. امکان نزول ،امّت است. قرآنی با امام. قرآن بدون امام

 های حدودهعنی مبرای این رجوع شناخت عربی بودن قرآن که البته یعنی قدر قرآن نه زبان آن، عربی بودن ی

 زبانی قرآن، ضروری است. 

 «شناسی محدوده شناسی وای مترادف یا یکسان نیست. اساساً قدریعنی بداند که هیچ دو واژه «قدر واژه را بداند

تی را ، قرائهاست و روش، تعیین حدهاست. این قدرشناسی وآن قدردانی در فردقرآن، همین شناخت محدوده

بتواند  وته باشد را داش کند که در او قدرت مواجه با مسائل یعنی امورکند و تالوتی را قابل رویت میپدیدار می

 متناسب با آن امور، امر طلب کند و پذیرای امر باشد. 

 دردانیاسی و قوسیله قدرشنه های آن توجه کن تا ببشناس و به محدوده دهد؛ قدراین کار به شما نظام می، 

حدوده شناسی و مباگر ارزش هر چیزی را که توان گفت مندی از آن را پیدا کنی. برای هرکاری میقدرت بهره

 مندی از آن را خواهی یافت. آن را بدانی و قلمروهای آن را بشناسی، قدرت بهره

 افت. یا خواهی او ر مندی ازبهره ناسی و محدوده و قلمرو دستورات ایشان را بدانی، قدرتاگر قدر امام را  بش 

 انسان  هی بود وند خوامات بدانی، از آن بهرهاگر قدر قرآن را بشناسی و محدوده و قلمرو نفوذ او را در زندگی

 ود. شمی عروج اوعمل به امر، معادل  واهد شد واش قدرتمند خمتناسب با قدردانی و قدرشناسی

 هر  اندقدرا رنسان تقدیر و قدرت داریم. این مطلب ا ،همانطور قدر ،تنزیل و تنزل داریم ،همانطور که انزال

 د. ارزش وکنمی کند و بنابراین قدرت نزول اسماء را برای خودش فراهمچیزی که دارای صفت کمالی باشد می

 کند. داند، پس از آن استفاده میقدر هر چیزی را می

از شد. ب ،ه استبود هبندخیلی از مطالب باقی ماند و همین مقدار زبان ما به گفتن سوره قدر که آرزوی بیست ساله 

  دهیم.باین است که همین کار را با دعای کمیل انجام  انیک آرزوی دیرینه بوده است و آرزوی دیگرم
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ها،  ن صحبتد. ایگیرکمیل روی سوره قدر قرار می دعا سه بخش نزول، پخش شدن و باالرفتن دارد و ساختار دعای

 . ده استشکه نصیبمان  ،احساس عجب و غرور نداریم. رزقی است برای همهت است و هیچگاه جزء ذخایر امّ

 

 
ت

عجیل رد فرج امام زمان
صلوات )عج(  

 


