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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 13اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                سوره مبارکه قدر موضوع :- (اوللسه     )ج لیالی قدر    

 

 برگزاری این جلسات مقدمه و بیان انگیزه 

 برای سالمتی خودتان و درک شب قدر صلوات ختم بفرمایید. 

 قبل از شروع جلسه، انگیزه برگزاری این جلسات و همچنین قواعد آن را خدمتتان بگویم.

مهمی  شد. مطالببان میای از تفسیرشااند که خالصهقبل از این جلسه، جناب آقای قرائتی را دیدم که کتابی نوشته

ویم. ت خارج شین حالارسد ما نسبت به قرآن بی اعتنا هستیم و بهتر است از ودند به نظر میرا مطرح کردند و فرم

ای قدر هی در شبی جلساتتوانیم انجام بدهیم، برگزاراعتنایی میاولین کاری که به نظرم آمد برای خروج از این بی

ال رای طول سای بکنیم و هم برنامه است که حالت کالس قرآن داشته باشد. به دلیل اینکه هم به خودمان اثبات

شاهلل نا 10ت داری و کالس قرآن داشتن را گسترش دهیم. به همین دلیل از ساعداشته باشیم که فرهنگ کالس

 است که شاید زودتر هم تمام کنیم.  12کنیم و سقف برنامه تا ساعت کالس را آغاز می

ای سوره جلسه بر هاست. هرچند پنجشبیه ختم مفهومی شنبهتان هستیم و سبک کارمان با بحث سوره قدر در خدمت

قدر  موضوع شب ایمهقدر کم است و حداقل باید دو تا سه برابر این تعداد جلسه باشد. در این پنج جلسه قصد کرد

 ددعای ما بشو ب قدر،شترین اتفاقی که باید در شب قدر از خدا بخواهیم، مطرح بکنیم؛ یعنی درک را به عنوان مهم

 . ک شب قدریم: درخواهید در شب قدر چه اتفاقی برایتان بیفتد؟ بگویبرای شب قدر. اگر کسی پرسید که شما می

شروع  زیم و سپساندایخوانیم و تفسیر المیزان را در ابتدا نگاهی مشیوه کلی ما این است که یک دور سوره را می

عد وارد بدهیم و یبندی انجام مکنیم و مولفهکار می کنیم و بر روی محورهای موضوعیبندی کردن میبه موضوع

 شویم.کل قرآن می



2 
 

قرآن،  ر مورددهای بعد بینی انجام شده امشب در مورد کلیات سوره و بحث نزول صحبت کنیم و در شبطبق پیش

حداقل  ایمانهشب، قدر و بحث تنزل و روح کار خواهیم کرد. این کلیات بحث است و قصدمان این است که بحث

ده از شستنتاج های اشناسی و بافت آیات، یک بخش مربوط گزارهشناسی و کلمهسه بخش داشته باشد؛ یکی سوره

ند، ن جاری کبانمانظر اصول و مبانی که در زندگی باید رعایت کنیم و بخش سوم نیز اگر خدا توفیق دهد و بر ز

 مربوط به مسائل راهبردی، کاربردی و طهارتی است. 

 1تفسیر المیزان از نگاهسوره مبارکه قدر  بررسی  
 

 )قرائت سوره مبارکه قدر(

بندی دسته مانند یک کالس، با جلسه برخورد کنید. نکات مورد نظر را یادداشت کنید. خیلی لذت بخش است

ا خیر. دهند یه وی ارائقتوانند یک بحث علمی شاءهلل ببینیم در پایان جلسات دوستان میکردن و استخراج مطالب. ان

 شاءاهلل یک تدوین کاربردی و راهبردی خیلی خوب از این جلسات داشته باشیم. ان

ید ضمائر گردد، با اینکه بارآن برمىقبه « لناهانز»ضمیر در فرمایند که، حضرت عالمه می« إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ»

مه فرماید هبخواهد ا در متن نیامده است و ظاهرش این است که مىعاید داشته باشد و در خود متن آمده باشد ام

اهر در ظرده، که کنزال قرآن را در شب قدر نازل کرده، نه بعضى از آیات آن را. مؤیدش نیز این است که تعبیر به ا

 اعتبار یکپارچگى است و نه تنزیل که ظاهر در نازل کردن تدریجى است.

گردد. بعد گویند که این ضمیر به قرآن باز میاسمی نیامده است اما به قرینه کل قرآن می« هانا انزلنا»با اینکه قبل از 

، که 2«وَ الْکِتابِ الْمُبِینِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبارَکَةٍ »فرماید: در معناى آیه مورد بحث، آیه زیر است که مىفرمایندکه می

صریحا فرموده همه کتاب را در آن شب نازل کرده، چون ظاهرش این است که نخست سوگند به همه کتاب 

 خورده، بعد فرموده این کتاب را که به حرمتش سوگند خوردیم، در یک شب و یکپارچه نازل کردیم. 
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ب معین و یکى هم به شود که قرآن کریم دو جور نازل شده؛ یکى یکپارچه در یک شپس مدلول آیات این مى

، 3«مُکْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِیلًا وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى» تدریج در طول بیست و سه سال نبوت که آیه شریفه

نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  وَ قالَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوْ ال»فرماید: کند، و همچنین آیه زیر که مىنزول تدریجى آن را بیان مى

. سوره مبارکه اسراء و فرقان به شدت در مورد انزال و تنزیل قرآن 4«واحِدَةً کَذلِکَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَکَ وَ رَتَّلْناهُ تَرْتِیلًا

 کنند. صحبت می

نزال آن کردیم، روع به ات که شاین اس« نزلناها»اند: معناى آیهاعتنا کرد که گفته براین، دیگر نباید به گفته بعضىو بنا

ه این ضرت عالمحآن.  و منظور از انزال نیز انزال چند آیه از قرآن است، که در آن شب یکباره نازل شد و نه همه

 رآن است. کپارچه قیور نزول منظ« إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْر»گوید گفته را قبول ندارند پس وقتی می

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِی » شود به جز آیهاى که بیان کند لیله مذکور چه شبى بوده، دیده نمىو در کالم خداى تعالى آیه

فرماید: قرآن یکپارچه در ماه رمضان نازل شده، و با انضمام آن به آیه مورد بحث معلوم که مى 5«أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ

 ماه رمضان استهاى شود شب قدر یکى از شبمى

ون ست و چشود شب قدر خارج از این سی شب ماه رمضان نیو این هم بشارت خیلی بزرگی است که معلوم می

 توانست در کل سال مخفی بماند. شب قدر مخفی است، می

ن نحوه ست و همیاهای ماه رمضان شود که شب قدر یکی از شبفرمایند از سوره دخان و سوره بقره معلوم میمی

 کنند. رتباط آیات جهت رسیدن به نتیجه سبکی است که حضرت عالمه از آن استفاده میا

 استفاده اخبار در قرآن چیزى که بر آن داللت کند نیامده و تنها ازهاى آن است و اما اینکه کدامیک از شب

 شود.مى

چون شب قدر است، قرآن نازل در این سوره آن شبى که قرآن نازل شده را شب قدر نامیده، ) و معلوم نیست که 

گیرى است، پس شب ( و ظاهرا مراد از قدر تقدیر و اندازهشده است و یا چون قرآن نازل شده است، شب قدر است
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گیرى است که خداى تعالى در آن شب حوادث یک سال را یعنى از آن شب تا شب قدر سال آینده قدر شب اندازه

 کند. را تقدیر مى

ه بن مربوط د که ایکننشود و االن مطرح میکه حضرت عالمه اول گفتند قرآن یکپارچه نازل میتوجه داشته باشید 

 گیرد. یک سال است. گویی تمام مقدرات عالم به وسیله یک نزول دفعی صورت می

 خوانیم و هیچ برداشتی غیر از آن نیست.ما فعال تفسیر المیزان می

سازد. آیه سوره دخان هم که در چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر مىزندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و 

فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا کُنَّا مُرْسِلِینَ رَحْمَةً مِنْ »وصف شب قدر است بر این معنا داللت دارد: 

، به معناى جدا سازى و مشخص «فرق»ر آن نیست. چون ، این امری است که هیچ امکان تخلفی د«6دخان » 6«رَبِّکَ

اى که باید رخ دهد را کردن دو چیز از یکدیگر است، و فرق هر امر حکیم جز این معنا ندارد که آن امر و آن واقعه

 گیرى مشخص سازند.با تقدیر و اندازه

فقط  ب قدرزل شده است و شبه تدریج این ذهنیت ممکن است ایجاد شود که در شبی در زمان رسول، قرآن نا

 مربوط به گذشته است اما اینطور نیست. 

 د، نیست،ازل ششود که شب قدر منحصر در شب نزول قرآن و آن سالى که قرآن در آن شب نو از این استفاده مى

، که در ى هستشود، پس در هر ماه رمضان از هر سال قمرى شب قدربلکه با تکرار سنوات، آن شب نیز مکرر مى

 شود.آن شب امور سال آینده تا شب قدر سال بعد اندازه گیرى و مقدر مى

د، شده باش ه نازلهاى قدر چهارده قرن گذشته، قرآن یکپارچبراى اینکه این فرض امکان دارد که در یکى از شب

 اما این فرض معنا ندارد که در آن شب حوادث تمامى قرون گذشته و آینده تعیین گردد. 

 ت.شود، با بحث نزول دفعی قرآن، متفاوت اسر هر سالی مقدرات همان سال تنظیم میبحث اینکه د

 حث هم کهمورد ب رساند، در سورهبه خاطر اینکه فعل مضارع است، استمرار را مى« یفرق»عالوه بر این، کلمه  

 ت.معنا اس ، مؤید این«شوندمالئکه در آن شب نازل مى»و نیز فرموده: « شب قدر از هزار ماه بهتر است»فرموده:
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 رساند. یعنی این استمرار را می

ن شبى آد، و اند: شب قدر در تمام دهر فقط یک شب بوکرده و گفته پس وجهى براى تفسیر زیر نیست که بعضى

اند: تا فتهکرده و گ شود. و همچنین تفسیر دیگرى که بعضىبود که قرآن در آن نازل گردید، و دیگر تکرار نمى

از بین  را هم شد، و بعد از رحلت آن جناب خدا شب قدرخدا )ص( زنده بود شب قدر در هر سال تکرار مىرسول 

یز ضان. و ناه رمبرد. و نیز سخن آن مفسر دیگر که گفته: شب قدر تنها یک شب معین در تمام سال است نه در م

در سال  است، سال یک شب نامعلومى سخن آن مفسر  دیگر که گفته: شب قدر شبى است در تمام سال، ولى در هر

از این  شود، هیچ یکمى هاى دیگر، مثال شعبان یا ذى القعده واقعهاى دیگر در ماهبعثت در ماه رمضان بوده در سال

 کنند. اقوال درست نیست. این موارد را حضرت عالمه رد می

رک اه مباهاى مبعینه یکى از شبپس حاصل آیات مورد بحث به طورى که مالحظه کردید این شد که شب قدر 

نظورمان ملبته اشود(، شود )یعنی بسته میرمضان از هر سال است، و در هر سال در آن شب همه امور، احکام مى

اشد شده ب گیرى است، خواهید گفت پس هیچ امرى از آن صورت که در شب قدر تقدیراز جهت اندازه« احکام»

 شود؟ قضای محتوم است و حتمی است. نمىدر جاى خودش با هیچ عاملى دگرگون 

فرمایند: هیچ منافاتى ندارد که در کنند که بعدا هم با آن کار خواهیم داشت میمطلب مهمی را در اینجا مطرح می

شب قدر مقدر بشود اما در ظرف تحققش طورى دیگر محقق شود، )در طول سال جور دیگری انجام شود.(چون 

رى است، و دگرگونى در تقدیر، امرى دیگر است، هم چنان که هیچ منافاتى ندارد که کیفیت موجود شدن مقدر، ام

یَمْحُوا »حوادث در لوح محفوظ معین شده باشد، اما مشیت الهى آن را تغییر دهد، هم چنان که در قرآن کریم آمده: 

  7«اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ

ای است، ممکن است یک قانون شود، چون قوانین عالم دارای نظام رتبهقدریش محتوم میگوییم توقتی می

یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ »ها مواردی است که به آیه شریفه باالدستی بر روی محقق شدن آن دست بگذارد. این

-اش این میلوح محو اثبات ممکن است تغییر بکند. خالصهکنند؛ یعنی مشیت الهی در استناد می 8«عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ

کند.از حیث نزول قرآن و از حیث مقدرات و از حیث اینکه چه شود که شب قدر برای خودش احکامی پیدا می
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چیزی به طور قطع اتفاق بیافتد یا چه چیزی در واقع در لوح محو اثباتش اتفاق بیافتد و هیچ بعدی ندارد که در شب 

لبی به شکل لوح محو و اثبات مقدر شود. لوح محو و اثبات یعنی اینکه تا دقیقه نود امکان شدن داشته باشد قدر مط

 تواند محقق شود.ای کنسل شود. البته این در شب قدر هم میاما بر اساس قاعده

ها بعضى واست  عالوه بر این، استحکام امور به حسب تحققش مراتبى دارد؛ بعضى از امور شرایط تحققش موجود

گر قت دیوناقص است و احتمال دارد که در شب قدر بعضى از مراتب احکام تقدیر بشود و بعضى دیگرش به 

زگار ن وجه سابا ای خواننده خواهد گذشتآید و به زودى روایاتش از نظر موکول گردد، اما آنچه از روایات بر مى

 نیست. 

 نویس است؟آیا مقدرات شب قدر چیزی شبیه پیش سوال:

ینجا در ا مثل آن نیست اما شب قدر شب تقدیر امور است و شب تحقق امور نیست. این بحث اصلی است که -

 شود.مطرح می

اینکه ممکن بود  ، چون بامنزلتش از جاللت قدر آن شب و عظمتاین جمله کنایه است « وَ ما أَدْراکَ ما لَیْلَةُ الْقَدْرِ»

و ما »ید: توانست بفرماىمتر بگویم، با اینکه در نوبت دوم ضمیر لیلة القدر را بیاورد، خود آن را تکرار کرد. واضح

دْرِ ا لَیْلَةُ الْقَراکَ مدْ ما أَوَ»براى بار دوم و بار سوم خود کلمه را آورد و فرمود: « ادریک ما هى، هى خیر من الف شهر

 «.لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ

شب  ویید رویگکند، یک بار میگویید روی نزول قران تاکید میرود. یک بار میتاکید روی خود شب قدر می

-ار مهم میو بسی شودشود. شب قدر ظرفی است که مقدرات در آن تعیین میقدر تاکید دارد و این دو تا معنا می

 شود. 

بدان اشاره  « الْقَدْرِراکَ ما لَیْلَةُوَ ما أَدْ» ملهجاین جمله به طور اجمال آنچه را که در  «لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»

 ازرد که ند دافرماید: بدین جهت گفتیم آن شب مقامى ارجمکند، و مىشده بود، یعنى عظمت آن شب را بیان مى

 هزار شب بهتر است.

تواند زمان کمی ما به ازای زمان خیلی زیادی کند که میخود اینکه خداوند در وضعیت زمان، تغییراتی ایجاد می

شود که یک شب معادل هزار ماه شود، این خودش جزء رمز و رازهای زمان شود، احکام زیادی دارد. چگونه می
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یک اعتبار تکوینی است و نه فقط « خَیْرٌ»یک مختصات دیگر است. است؛ مثل کشف سال نوری و دیدن زمان در 

کنیم دهیم، قراردادی است؛ خلق نیز مییک ارزش ظاهری. خداوند جعلش نیز تکوین است. ما هر کاری انجام می

عل کند. در واقع یک جگذارد، تکوینی است. داستان خدا با بقیه فرق میقراردادی است و خداوند قانون هم که می

قراردادی نیست و یک جعل تکوینی است. در این عالم شما شبی را سراغ دارید که از نظر خیر و برکت ما به ازای 

 هزار ماه است. 

ه کها چیزی لیاردبه هرحال این جزیی از شب است و در ذات شب ابهامی وجود دارد و این را هم بگذاریم جزء می

ود. اگر شیاد میه خیلی زداند، بعضی از موارد اهمیت دانستنش یک مرتبنمیدانیم. اما در بین مسائلی که انسان نمی

-می اده است،دقرار  مندی که خداوند در این شبما کمترین مطلبی را راجع به شب قدر بدانیم، به دلیل نوع بهره

وانید در شب تد که میایدهتوانیم بیشترین استفاده را ببریم، مثل اینکه به کسی بگویند که شما به علمی دست پیدا کر

-قفهوالش بیتهم آن فصرفد که انسان برای به اندازه یک عمر در همه چیز جلو بیافتید، در همه چیز! خوب این می

 ای کند تا ببینید باالخره رمز و راز این شب چیست. 

 ، به معنای هزار است یا مفهوم کثرت را یادآوری می کند؟«الف» سوال:

 د هزار نیز موضوعیت دارد. هزار ماه حدودا یک عمر است. کثرت نیست و خو -

 . ا بکشدتواند جور آن یک عمر ریعنی اگر یک نفر یک عمر عبادت کند تا به تقرب برسد، آن یک شب می

 می شود جعل تکوینی را توضیح بدهید؟ اصطالحش برای شنونده قدری غریب است.  سوال:

حالت محلی که انسان بتواند در آن آماده شود و در آن نشو ، «9لکم االرض مهداالذی جعل »فرماید؛ مثل اینکه می -

افتد، و نما داشته باشد. گهواره نیست. خداوند جعل کرده است که زمین اینگونه باشد و همه اتفاقاتی که برای ما می

گویند. رویم و این را جعل مییکنیم و از دنیا مآییم و زندگی میبر روی همین زمین است. فکر کنید ما به دنیا می

 این جعل تکوینی است. جعلش اینگونه است. شب را لباس قرار دادیم و 
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 ارتباط بین لیل با شهر)ماه(چیست؟  سوال:

 اصی قائلخاعتبار  هم« شهر»کنیم. خداوند برای خود آیات مرتبط با شهر را در جلسه سوم یا چهارم بررسی می -

به آن  ت بعدیشاءهلل در جلسادر قرآن دارد، باالخص در مورد دوازده ماه که ان شده است. ماه، جعل خاصی

 خواهیم پرداخت. 

ا یا در . زمان ردارید تر است اما این ویژگی در زمان در حال وقوع است. شما ذهنیتی راجع به زمانویژگی قدر مهم

ار یست و چهی شدن ببخشی از زمان است، سپر بینید. مثالگذر عمربینید یا در روز یا در حاالت مختلف میشب می

ث طول، از حی شودکند. انواع زمان پیدا میساعت و سپری شدن یک ماه خودش زمان است و این انواع پیدا می

دانیم می شتاد سالعادل همها، زمانی را داریم که آن را گذشته، آینده. بحثی که داریم این است که در خود این زمان

وند شب ویا خداگدهیم به اذن خدا. گذاریم. به هر حال یک خاصیتی به شبی میشب را شب قدر می و اسم آن یک

ار انی اعتببه زم کند،) زمان مخلوق است( که ارزشش با خلق یک عمر معادل است. اینکه خداوندقدری را خلق می

ه یک به انداز تواندستفاده کند، میدهد، اعتبارش تکوینی است و نه قراردادی و اگر کسی بتواند از آن اخاص می

 عمر از آن استفاده کند. 

ود؟ خواهد ب ه مفیدهایی که داریم این است که آیا این شب قدر که به اندازه یک عمر است، برای همیکی از بحث

ه کنداریم  ین شکیهای ما باید به این سمت برود که در ااین سوالی است که بعدا به آن خواهیم پرداخت. سوال

نیم. چون ستفاده کازمان  ها اعتبار خاصی داده است اما در این شک داریم که بتوانیم از آنخداوند به بعضی از زمان

بینیم! یفاوتی نما نیز تهبینیم، مضافا بر اینکه بین این شبگذرد ما تغییری در خودمان نمیهر چقدر که هر سال می

ا امسال پرسند شمدانیم. اگر بدانیم یا معادل شب بعدش میقبلش میهای اگر بگویند شب قدر، آن را معادل شب

ا نداشتن داشتن ی دو صورت افتاد، در هرگوییم بله. اگر این شب را نداشتیم هم  اتفاقی نمیاید، میشب قدر گذرانده

م ه ند، آنک ییرشب قدر برای ما یکسان است. تغییرات در ساحت انسان بسیار مشهود و ملموس است. اگر کسی تغ

 ود؟! وقتیشنمی فهمد؟! حاال بر فرض خودش نفهمید آیا فرد دیگری آن را متوجهبه اندازه یک عمر، خودش نمی

 ند؟!وجه نشوفهمند، پس چگونه بقیه، تحول یک عمر انسان را متشود، همه این را میآدم کمی حالش بد می

های قرآن در بینید. برخی از حرفهای خوب میکلی خوابدهید، دهید یا کار خوبی انجام میشما االن صدقه می

خوانید، اگر کسی عین حال که تعظیم یک حقیقت است، به صورت کنایه توبیخی است. وقتی سوره قدر را می
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اش متحول نشود، به منزله توبیخ است. تعظیم سوره است و توبیخ آدمی که از سوره قدر را داشته باشد و در زندگی

 اند. اند، اما از آن استفاده نکردهها قرار دادهه نکرده است. مثل اینکه امکاناتی را برای انسانآن استفاد

اند، بهتر بودنش از حیث فضیلت عبادت است و منظور از بهتر بودنش از هزار شب به طورى که مفسرین تفسیر کرده

است که مردم را به سوى خدا نزدیک و به  مناسب با غرض قرآن نیز همین معنا است چون همه عنایت قرآن در این

دارى آن شب با عبادت بهتر است از عبادت هزار شب. و ممکن است همین معنا را از وسیله عبادت زنده کند و زنده

 10«رَکَةٍ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِی لَیْلَةٍ مُبا»آیه سوره دخان نیز استفاده کرد، چون در آنجا شب قدر را پر برکت خوانده و فرموده: 

 اللَّه در بحث روایتى آینده خواهد آمد.شاءالبته در این میان، معناى دیگرى نیز هست، که ان

ر او حسی دیچ هیفتد و هیچ اتفاقی نشود نمازی خواند و نمازش بیشتر از هزار ماه ارج و قرب داشته باشد اما نمی

 برانگیخته نشود. 

ند. میم بخواای حواهواقعا سوره قدر را بخواند، حداقل باید با همه سورهجالبی سوره قدر این است که اگر کسی 

حضرت عالمه  ا شوید.های حوامیم نیز آشنخوانید با یکی از سورهقصدمان این است که هر شبی که سوره قدر را می

 اند. های حوامیم است، استفاده کردهدر تفسیر سوره قدر از سوره دخان که از سوره

در اصل تتنزّل بوده، و ظاهرا مراد از روح آن روحى « تنزل»کلمه  « الْمَالئِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْرٍتَنَزَّلُ»

، و اذن در هر چیز به معناى 11«قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی» اش فرموده:است که از عالم امر است و خداى تعالى در باره

 دن در آن است و یا به عبارت دیگر اعالم این معنا است که مانعى از این کار نیست.رخصت دا

 گویند.  وسائط ها راافتد. اینهر کاری در عالم اگر بخواهد اتفاق بیفتد، بوسیله روح و مالئکه اتفاق می

 .از مفسرین به معناى باء است به گفته بعضى« مِنْ کُلِّ أَمْرٍ»در جمله « من»و کلمه 

نا ا چنین معرساند، و آیه راند: به معناى خودش است، یعنى ابتداى غایت، ولى سببیت را هم مىدیگر گفته بعضى

 «.شوندمالئکه و روح در آن شب به اذن پروردگارشان و به سبب هر امرى الهى نازل مى»دهد: مى

                                                           
 3سوره دخان، آیه  10
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ده شنها امر که به آ یعنی از همان مبداییشوند. ای یا روحی، امری است و به واسطه امر نازل میپشت هر مالئکه

 کنند. روح را بعدا توضیح خواهیم داد. است، اعمال قدرت می

 شود. یعنی بواسطه هر امری که بر آنها نازل می« من کل امر»گوید در واقع وقتی می

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ » لیکن حق مطلب این است که: مراد از امر، اگر آن امر الهى باشد که آیه

رساند و به آیه چنین براى ابتدا خواهد بود و در عین حال سببیت را هم مى« من»تفسیرش کرده، حرف  12« فَیَکُونُ

کنند شوند، در حالى که نزولشان را ابتدا مىوح در شب قدر به اذن پروردگارشان نازل مىمالئکه و ر»دهد: معنا مى

 «نمایند.و هر امر الهى را صادر مى

 شوند. در واقع مالئکه و روح، مجریان امر الهی هستند که صادر می

ناى به مع« من»رف صورت ح اى باشد که باید واقع گردد، در اینو اگر منظور از امر مذکور هر امر کونى و حادثه

شوند براى ازل مىشان ندهد: مالئکه و روح در آن شب به اذن پروردگارالم تعلیل خواهد بود و آیه را چنین معنا مى

 خاطر تدبیر امرى از امور عالم.

 آیند.کند جهت تدبیر امور میفرقی هم نمی

به معناى عارى بودن از آفات ظاهرى و « سالمت»و « سالم»کلمه در مفردات گفته:  «سَالمٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ»

 13باطنى است

هدایت  نخواهند قدر اگر ها نیست. کفار در شبمربوط به مطلق انسان« سَالمٌ هِیَ حَتَّى»حال یک شرطی دارد. هر به

نقدر هم د، همادارگیرند. همانقدر که شب قدر برای مومن خاصیت شوند، حکم انهدام و اضمحالل خودشان را می

ر لسالم( داعلیه ضرر دارد برای کافر. شب قدر شبیه خود قرآن است. برای ظالم خسران دارد. اگر حضرت موسی )

د. به شوک میبرد، فرعون آن سو هالاسرائیل میسوره دخان به واسطه یک شب قدری مردم را برای نجات بنی

 افتد. و اتفاق میای آن سای یک طرف و هالکت عدههرحال نجات عده

                                                           
 82سوره یس، آیه  12

 «.سلم»مفردات راغب، ماده  13
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 ا خیر.شود و برخی رلذا شب قدر شبیه خود هدایت است. هدایت هم اینگونه است که برخی را شامل می

 دهد؟شوند، سالم مییعنی به بندگانی که هدایت می سوال:

 آورندشود که به سوی او روی میبله، رحمتش شامل همه آن بندگانی می -

ه آن کسی است تاکید کنم که شب قدر خیلی عظمت دارد اما عظمت آن وابسته به کخواهم بر روی این قسمت می

-سته میفرد واب به خود ای از شب قدر بهره ببرند. خیلیکنند؛ یعنی اینگونه نیست که همه به یک اندازهرا درک می

 شود. 

ل ردم تحویماهی به صحبت اشتب کنیم که یک وقتای، ابتدا المیزان آن را مرور میقبل از وارد شدن به هر سوره

غ سایر ن به سراعد از آهای ما توسط المیزان میزان شود. باند تا بعد حرفندهیم و همه بدانند که عالمه چه گفته

 رویم. ها میبحث

ندگانى مه آن بهاشاره است به اینکه عنایت الهى تعلق گرفته است به اینکه رحمتش شامل « سالم هی»پس جمله 

نا ه این معاشد، ببآورند و نیز به اینکه در خصوص شب قدر باب نقمتش و عذابش بسته به سوى او روى مىبشود که 

چنان  نشود، هم ها هم مؤثر واقعکه عذابى جدید نفرستد. و الزمه این معنا آن است که طبعا در آن شب کید شیطان

 که در بعضى از روایات هم به این معنا اشاره رفته است.

 ه است کهت آمده شیطان از کیدش دست بردارد بلکه یعنی موثر واقع نشود. همچنان که در برخی روایانه اینک

ان مصون ا از شیطهنساناشیاطین در ماه مبارک دست و پایشان بسته است. البته این شأن ماه مبارک است اما آیا همه 

 هستند؟ خیر برخی خود شیطان هستند. شب، شب در سالمتی است. 

تفسیر برهان از شیخ طوسى از ابوذر روایت آورده که گفت: به رسول خدا )ص( عرضه داشتم یا رسول اللَّه آیا در 

رفتند نزول امر در آن شب شده و چون از دنیا مىشب قدر شبى است که در عهد انبیاء بوده و امر بر آنان نازل مى

 .14شده است؟ فرمود: نه بلکه شب قدر تا قیامت هستتعطیل مى

 شود و وجودش علی الظاهر به رسول نیست.شب قدر شبی است که با انسان کامل محقق می

                                                           
 .26، ح 488، ص 4تفسیر البرهان، ج  14



12 
 

 .15مؤلف: در این معنا روایات زیادى از طرق اهل سنت نیز آمده

و در مجمع البیان است که از حماد بن عثمان از حسان ابن ابى على نقل شده که گفت: از امام صادق )ع( از شب 

 .16در نوزدهم رمضان و بیست و یکم و بیست و سوم جستجویش کنقدر پرسیدم، فرمود 

 دادند.شود گفت، در واقع به نحوی آدرس خیلی دقیقی نمیمی

مؤلف: در معناى این روایات روایاتى دیگر نیز هست، و در بعضى از اخبار تردید بین دو شب شده، یکى بیست و 

. و از روایاتى 17از عبد الواحد از امام باقر )ع( روایت کردهیکم و دیگرى بیست و سوم، مانند روایتى که عیاشى 

اند به منظور تعظیم امر آن بوده، شود که شب قدر خصوص بیست و سوم است، و اگر معینش نکردهدیگر استفاده مى

 .18تا بندگان خدا با گناهان خود به امر آن اهانت نکنند

  روایات در زندگی با محوریتآن ارزش مندی سوره قدر و اثر 

 

 از تفسیر خارج شویم و چند نکته خدمتتان بگوییم: 

 ک ند یک درشد، خداوای که احساس نیاز بیشتری نسبت به آن داشته باخواند، هر سورههایی که انسان میسوره

اید باست که  هیم ایندمان انجام دهد. از کارهایی که باید در زندگیای نسبت به آن سوره، به آن فرد میویژه

 ای بیشتر کنیم. احساس نیازمان را نسبت به یک سوره

 اند کردهتفاده میلی اسیکی از رمزهای فهم، احساس نیاز است و البته اهل بیت )علیهم السالم( از این فرمول خی

 . ای داردر سورههای معمول و مرسوم است. آدم احساس کند که واقعا نیاز به فهم حقیقتی دو این از شیوه

 ال شود در فعقن به سوره خواهم خدمتتان بگویم، بر اساس این حرف که نیازماروایاتی را که می اگر این

 ود.مان فعال شبدانیم که در سوره قدر حقایقی هست که باید روحیه جستجوگری بخوانیم، باید 
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ت حث ما دشم. بییکسری فضائل برای این سوره ذکر شده است که بسیار عجیب است. برخی از آنها با هم مرور کن

ار داده ی را قرهایسری حقایق و کنوز و پاداشای یککردن ثواب نیست. به این فکر کنید که خداوند در سوره

یند تا گودر میود. آنقششود یا برانگیخته نمیخواهیم ببینیم آیا حس ما نسبت به این سوره برانگیخته میاست. می

گر باشد! ا ب داشتهخگوییم گویند اینقدر ثواب دارد..، میخته شود. میمان برانگیباالخره یکبار یک جا این حس

ند را بخوا وره قدرگویند هر کسی سشود، میگوییم خب باشد! یک مرتبه به شما میسوره را بخوانید فالن طور می

اند توونه میچگست که ها در پی این بوده اگویید چقدر جالب! گویی او مدتبینید، بعد میپیامبر را در خواب می

ین است و ا وره قدرفهمد که رمز مالقات پیامبر در خواب و بیداری خواندن سمرتبه میرسول را ببیند و بعد یک

 شود. برای برخی چیزهای دیگری ممکن است مهم شود. سوره برایش مهم می

اصیت ال فهم خه دنبباین مجموعه روایت را با دید تحلیلی بخوانید و با دید تجارت مآبانه نخوانید، خوب نیست. 

 یک سوره باشید. 

ه مانند صومینی کتر، معاند و از همه بیشجالب است همه اهل بیت )علیهم السالم( هم راجع به سوره قدر مطلبی گفته

روی  یشتری بردات باند، تاکیطمه )سالم اهلل علیها( طول عمر کمتری داشتهحضرت جواد )علیه السالم( و حضرت فا

فر نینکه یک ولو ا کنداند و این خود امری مبارک و جالب است. مثل اینکه برکت عمر را زیاد میاین سوره کرده

 مثال بیست سال عمر کند. اما اگر سوره قدر داشته باشد، مثل اینکه خیلی عمر کرده است.

 الْجُمُعَةِ أَلْفَ مالی للصدوق ابْنُ مُوسَى عَنِ الْأَسَدِیِّ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْکَاظِمِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ یَوْمَاأل» -1

 الْقَدْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَهَبَ نَفْحَةٍ مِنْ رَحْمَتِهِ یُعْطِی کُلَّ عَبْدٍ مِنْهَا مَا شَاءَ فَمَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ 

 19 «اللَّهُ لَهُ تِلْکَ الْأَلْفَ وَ مِثْلَهَا

ن ی که در آاندهبخداوند روز جمعه را روزی قرار داده است که برای آن هزار نفخه از رحمت است که به هر 

 یاید. بشنبه در به و یکروزهای جمعه ما، جمعه شود و از حالت شن شاءهللکند. اناقتضایی ببیند آن را اعطا می

شود خواهد شما بخوانید، به تحلیل آن توجه کنید. تحلیلش این میو هر کسی صد مرتبه بعد از عصر، .... نمی

گ قرار داده است را به چن -هزار نفحه-تواند آن عطایی که خداوند برای روز جمعه که سوره مبارکه قدر می
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-افتد. بعد میگویند فتوسنتز به وسیله کلروفیل یا همان سبزینه در گیاه اتفاق میشناسان میآورد. مثل اینکه گیاه

ها هم مقدار مشخصی کند. البته باید کلروفیلآورد و آن را تبدیل به انرژی میگویند کلروفیل نور را بدست می

شود حاال خواندن سوره قدر توسط کسی به تعداد صد تا منجر می داشته باشند تا بتوانند آن نور را دریافت کنند.

 آن هزار نفحه روز جمعه به چنگ فرد بیافتد و درسیستم فرد قرار بگیرد. 

 ت است. ده رحماند این است که جلب کننبنابراین این اولین خصوصیتی است که برای سوره قدر مطرح کرده

 20«أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضُ آبَائِهِ ع رَجُلًا یَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَقَالَ صَدَقَ وَ غُفِرَ لَه عَنِ الْکَاظِمِ ع األمالی للصدوق بِهَذَا الْإِسْنَادِ»  -2

 شود. یعنی منجر به غفران می؛

عَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا ثواب األعمال بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ ابْنِ الْبَطَائِنِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی الْ»  -3

 21«کَ مَا مَضَى فَاسْتَأْنِفِ الْعَمَلأَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ فِی فَرِیضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ نَادَى مُنَادٍ یَا عَبْدَ اللَّهِ غَفَرَ اللَّهُ لَ 

. در کندط میر مرتبگیرد و این سوره را به سوره غافاند، مورد غفران قرار میهرکس در نمازش سوره قدر را بخو

ای هز سورهاسوره  کننده سوه غافر است. سوره قدر از جهت غفرانش با سوره غافر که اولینواقع سوره قدر فعال

 حوامیم است، مرتبط است. 

ر لسالم( دامطالبی است که حضرات )علیهم مان به شکل خوانیم اما دعای توسلگویی یک دعای توسل هم می

وره قدر سر مورد دهای درسی است که اهل بیت )علیهم السالم( برای ما اند، گویی کرسیمورد سوره قدر فرموده

ست که این ا گفتند! پاسخشاند. ممکن است کسی بگوید به جای اینکه ثواب بگویند، شرح سوره را میگذاشته

شود و  ره تحریکاین سو ای ندارد. داستان این است که باید حس انسان نسبت بهنباشد، فایدهشرح تا زمانی که نیاز 

د نیز س و توحییبارکه ای مثل سوره قدر نیست که این مقدار تنوع ثواب داشته باشد. البته سوره مالبته هیچ سوره

 هستند اما تنویع سوره قدر ویژه است و بسیار متنوع است. 
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الَ: أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ عَمِیرَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَثواب األعمال » -4

 عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قَرَأَهَا سِرّاً کَانَ هِمَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ فَجَهَرَ بِهَا صَوْتَهُ کَانَ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّ 

 22 «وبِهکَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ أَلْفَ ذَنْبَةٍ مِنْ ذُنُ

ثل اینکه ن کند. مرا بیاقدر را آشکاخواند صوتش را بلند کند. جهر یعنی اینکه در جامعه، سوره یعنی سوره را که می

 یک نفر مؤلف کتاب است و بیاید سوره قدر را جهر کند و آشکارش کند. 

اال ه است. حرد کردافتد این است که این فرد مانند کسی است که در راه خدا شمشیرش را آماده نباتفاقی که می

 ست که باکسی ا را برای خودش جاری کند، مثلاگر کسی این کار را نکرد و سرّا توفیق این را داشت که سوره 

-ر را میسوره قد است که اش باالتر است چون مقام سرّ است. مثل اباعبداهللکند. مرتبهخونش در راه خدا معامله می

علوم مکند و یمر پیدا خواند به برکت آن سرّش، در طبعش جهخواند و چون سوره قدر را سرّا میخواند اما سرّا می

ست. اپرستی تباغوت و گوید. خالصه اینکه این بیرق مبارزه با طکه نتواسته است جهر پیدا کند که در سرّ میاست 

 یم. گویدار و بیرق است. علم قمر بنی هاشم سوره قدر بوده است این را در مثل میسوره قدر علم

 ه است. ار دادکنندگی را برای سوره قدر قرو اگر این سوره را ده بار بخواند...؛ خداوند چنین قدرت پاک

 . ه استتا االن چندتا خصوصیت پیدا کرد و خصوصیت آخرش حالت مبارزاتی، عملیاتی و محو کنندگی گنا

نِی شَیْئاً إِذَا أَنَا ثواب األعمال أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ ع عَلِّمْ -5

 23زَلْنَاهُ وَ رَطِّبْ شَفَتَیْکَ بِاالسْتِغْفَارقُلْتُهُ کُنْتُ مَعَکُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ قَالَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ أَکْثِرْ مِنْ تِلَاوَةِ إِنَّا أَنْ

خوان. بقدر را  ی سورهتواندنیا و آخرت. هر چه میچیزی به من یاد بده که وقتی آن را اظهار کنم با شما باشم در 

 شود.گویند. یعنی سوره قدر شبیه صلوات میاین شبیه فضیلتی است که برای صلوات نیز می

د که دهان میین نشکند و اخاصیت بعدی سوره قدر این است که معیت ما را با اهل بیت )علیهم السالم( تضمین می

 است و سوره عهد بین امام و امت است. سوره قدر سوره امت و امامت 
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ایجاد بستر 
علمداری و 
مجاهدشدن

بیرق مبارزه با 
طاغوت و بت 

پرستی

تضمین کننده معیت مان با اهل بیت علیهم السالم

               
           

همراهی امت با امام
 

ایتی که به نظر روایت خواهم روتوانید ببینید. فقط میمی 302بحاراالنوار صفحه  89ها را در جلد سایر روایت

 عجیبی است را بخوانم.

ءٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ کَنْزٌ وَ کَنْزُ الْقُرْآنِ یْاهُ وَ لِکُلِّ شَنْزَلْنَأَنَّا ءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْقُرْآنِ إِلِکُلِّ شَیْ وَ عَنْهُ عَلَیْهِ السَّلَامُ  -6

ءٍ عِصْمَةٌ وَ عِصْمَةُ الْمُؤْمِنِینَ نْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ نَ إِنَّا أَرِیالْمُعْسِ سْرُیُءٍ یُسْرٌ وَ عَوْنٌ وَ عَوْنُ الضُّعَفَاءِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ

ءٍ ا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ سَیِّدٌ وَ سَیِّدُ الْقُرْآنِ إِنَّلِکُلِّ شَیْ نَاهُ وَنْزَلْءٍ هَدْیٌ وَ هَدْیُ الصَّالِحِینَ إِنَّا أَإِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ 

ءٍ بُشْرَى وَ بُشْرَى یْنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَإِمُتَعَبِّدِینَ طَاطُ الْ فُسْوَءٍ فُسْطَاطٌ زِینَةٌ وَ زِینَةُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ

ا الْإِیمَانُ بِهَا قَالَ إِنَّهَا تَکُونُ نَاهُ فَآمِنُوا بِهَا قِیلَ وَ مَی إِنَّا أَنْزَلْبِیِّ فِ لنَّا ءٍ حُجَّةٌ وَ الْحُجَّةُ بَعْدَ الْبَرَایَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ 

 فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ کُلُّ مَا یَنْزِلُ فِیهَا حَقٌّ.

آن قرثمره  ده است وشای قرار داده برای هر چیزی میوه»باشد. ظاهرا این روایت از حضرت )علیه السالم( علی می

ارد دلم کمکی ر این عاداست. هر چیزی « انا انزلناه»است. و برای هر چیزی یک گنجی است و گنج قرآن « اناانزلناه»

ش های کارواهد گرهبر وجود دارد اگر کسی بخاست. برای هرچیزی مسیری و راهی میان« انا انزلناه»و عون ضعفا 

ن مت مومنیهست و حصار چینی هست که آسیب نبیند و عصبرای هر چیزی عصمتی «. اناانزلناه»برداشته شود 

 دی است ور کسی سیهاست. و برای « انا انزلناه»است. برای هر چیزی هدایتی هست و هدایت صالحین « اناانزلناه»

ه و زی پایگارای هر چیاست. و ب« اناانزلناه»است و برای هرچیزی زینت است و زینت قران « انا انزلناه»سید قرآن 

رد بداند فاست که  ن به اینآاست.  به سوره ایمان بیاورید و ایمان « اناانزالناه»کنندگان ی است و پایگاه عبادتمقرّ

 « شود، حق است.که در هر سالی شب قدری وجود دارد که هر چیزی در آن نازل می
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ءٍ یُسْرٌ وَ یُسْرُ الْمُعْسِرِینَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ

ءٍ زِینَةٌ وَ زِینَةُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ 

ءٍ هَدْیٌ وَ هَدْیُ الصَّالِحِینَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ 

ءٍ کَنْزٌ وَ کَنْزُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ 

ءٍ ثَمَرَةٌ وَ ثَمَرَةُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لِکُلِّ شَیْ 

ءٍ عَوْنٌ وَ عَوْنُ الضُّعَفَاءِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ  وَ لِکُلِّ شَیْ  

ءٍ عِصْمَةٌ وَ عِصْمَةُ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ

ءٍ سَیِّدٌ وَ سَیِّدُ الْقُرْآنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ

ءٍ فُسْطَاطٌ وَ فُسْطَاطُ الْمُتَعَبِّدِینَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ

ءٍ بُشْرَى وَ بُشْرَى الْبَرَایَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ  

ءٍ حُجَّةٌ وَ الْحُجَّةُ بَعْدَ النَّبِیِّ فِی إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ لِکُلِّ شَیْ

فَآمِنُوا بِهَا قِیلَ وَ مَا الْإِیمَانُ بِهَا قَالَ إِنَّهَا تَکُونُ فِی کُلِّ سَنَةٍ وَ  
کُلُّ مَا یَنْزِلُ فِیهَا حَقٌّ

بنابراین ب ه س وره ق در ب ه عن وان . ای قرار داده شده است و ثمره قران اناانزلناه استبرای هر چیزی میوه
.کنیممیوه نگاه می

. و برای هر چیزی یک گنجی است و گنج قران انا انزلناه است

.هر چیزی در این عالم کمکی دارد و عون ضعفا انا انزلناه است

ه ای ک ارش برداش ته ش ود بر وجود دارد اگ ر کس ی بخواه د گ رهبرای هرچیزی مسیری و راهی میان 
.اناانزلناه می خواند 

.برای هر چیزی عصمتی هست و حصار چینی هست که آسیب نبیند و عصمت مومنین اناانزلناه است 

.برای هر چیزی هدایتی هست و هدایت صالحین انا انزلناه است 

.و برای هر کسی سیدی است و سید قران انا انزلناه است 

.و برای هرچیزی زینت است و زینت قران اناانزلناه است 

.کنندگان اناانزالناه استو برای هر چیزی پایگاه و مقری است و پایگاه عبادت 

به سوره ایمان بیاورید   

و ایمان آن به این است که فرد بداند که در هر سالی شب قدری وجود دارد  که هر چی زی در آن ن ازل 
. شود حق استمی
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شبیه  شانکخیلی اهمیت دارد. برخی از مطالب، در همین موضوع که انسان درک کند هر سال شب قدری دارد،

نیم. به ککش نمیشوند، ممکن است که تصدیق کنیم اما درها زنده میهم است. مثال اگر بگویند در روزی مرده

گر در ند حتی ایدا کپخاطر همین در ادبیات و ذهن ما این موضوعات ظاهر نیستند. اگر انسان نسبت به چیزی ذهنیت 

گ، حشر، وعا مرنرود و در پس زمینه ذهنش وجود دارد. م از آن صحبت نکند، در خواب به سراغ آن میبیداری ه

ن که در آن نشا شود. نشان بهشود اما درک نمیحساب و کتاب و اینکه انسان در محضر خدا بایستد، تصدیق می

و  ، مشکالتهاشان گرفتاریذهنشان چنین چیزی نیست. اغلب افراد در پس زمینه اغلب افراد در پس زمینه

ت که ین اسموضوعات معمولی وجود دارد. یکی از چیزهای دیگری که در پس زمینه ذهن انسان وجود ندارد ا

ی وم نخودکثل مرحمای در یک شب، اتفاقی بیافتد که انسان به اندازه یک عمر پیشرفت کند. ممکن است در حادثه

رگ و ه به مها را تجهد کرد. او تشنه شد. شب قدر هم شبیفت و شبکه برای درک شب قدر، یک سال روزه گر

 دارد.  هاییها بدیهای خاصی دارد. هر کدام از این غفلتبعد از آن است. اما غفلت از شب قدر بدی

د و بور کنز جایی عاداهلل کند. اگر بنا باشد اباعببدی غلفت از شب قدر این است که انسان را از امام زمانش دور می

گویند ردم میکند. میما قطع ررسیم. در واقع پیوند انسان با امام ما جزیی از خیمه ایشان باشیم، احتماال خیلی دیر می

 خواهند جمعه بیایند.گویند چون انشاهلل امام زمان میجمعه برویم دعای ندبه بخوانیم، می

ها عهبلکه جم شتر استها به مراتب اعتبارش بیجمعهشب قدر برای درک حضرت بقیه اهلل )اروحانا له الفداء(، از  

 ود. شود که امامت و نبوت تعطیل شاعتبارش را از شب قدر گرفته است. غفلت از این مهم منجر می

 شود. غفلت از هر کدام از این موضوعات منجر به اتفاقی برای انسان می

ه عتناست بان بیطعا اگر کسی در طول سال به قرآغفلت از شب قدر غفلت از اصل قرآن و رجوع به قرآن است و ق

ه باست  دلیل نداشتن شب قدر است. چرا که شب قدر شب نزول قرآن است. درک شب قدر درک فهم شأن قرآن

-می ب قدر راشت از نحوی که انسان بتواند در طول سال یک برنامه علمی منظم برای قرآن داشته باشد. جوانب غفل

 ام از این روایات خودش داستانی دارد. گوییم و تحلیل هر کد

د اما رده باشکشود کسی شب قدر را درک های ساالنه انسان. آیا میبه هر حال این یک تحول است در برنامه

 دانید بین شب قدر و قرآن پیوندی وجود دارد. اش نباشد؟! چون میارتباطش با قرآن در سال
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 مولفه های سه گانه در سوره مبارکه قدر 

 

ه امام صری بعسه مؤلفه داریم که پیوندشان با هم ناگسستنی است؛ یکی امام است چون روح و مالئکه در هر 

 هیم ببینیمخوایمشوند. یکی قرآن و دیگری هم شب قدر است. پیوند این سه ناگسستنی است. حال معصوم نازل می

یکم فنی تارکم ا»رآن؛ قپیوند با  ارم و یک مؤلفهایم یا خیر؟ یک مؤلفه پیوند با امام دآیا شب قدر را درک کرده

 ه است. رک نشددرک شب قدر باید با درک قدر امام و درک قدر قرآن، همراه شود و اگر نه، آن شب د«. ثقلین

 ن خواندهود قرآخها و احادیث و م این پنج شب، جلسات حالت علمی داشته باشد و از روی کتابیعلت اینکه گفت

 دن است وعا کرلیل است که اعتقادمان بر این است که بخش کوچکی از شب قدر، دعا خواندن و دشود، به این د

-جالستمثه و بخش عمده آن تفکرکردن و فعال کردن قوای فکری در مورد خود شب قدر است و این در اثر مباح

یات آوایات و تند به رهای مسهای علمی یعنی علمهایمان را به سمت مراسمشود. ما باید مراسمهای علمی ایجاد می

ات دقیق یک عملی دیل بهای بنویسد یعنی تبببریم و در انتها هم منجر شود به اینکه هر کسی در این چند شب برنامه

اشته عالَم د ر ایندشود. گویی پیش امام معصوم رفته است و حواله ساالنه کارها و خدماتی که بناست در آن سال 

ها ر انسان نباید .دهد و.. خواهد انجام بخواهد برود، کارهایی که که میهایی که می. مسافرتباشد را از امام بگیرد

شناسی، شب م را نمیر اماباشد، شب قدر یعنی انسان رها نیست، یعنی امام دارد و اذن کارهایش را از امام بگیرد. اگ

رای نود بی ستقریبا هر ک اش را بنویسد.سالیانه شناسی! در این بازه زمانی هر کسی برای خودش برنامهقدر را که می

به  اه مخصوصراین  درصد از کارهایش باید بتواند اجازه و اذنش را از ولیّ خدا بگیرد. هر کسی هم به طریقی و

 ها مطرح خواهد شد. های حوامیم، این بحثخودش را دارد که در هر کدام از سوره

 ه دهم. خواهم ارائبرای این جلسه بحثی را می

ک قدر و ی وداریم  شوند. یک لیلهها دوتایی به یکدیگر وصل میدر این سوره ما یک نزول داریم و قرآن که این

 تنزل داریم و مالئکه و روح.

نزول و لیله و تنزل داریم و از آن سو یک قرآن داریم و یک قدر و یک مالئکه و روح. این دو تا روی هم منطبق 

ها به این صورت است که باید هر کدام را به طور کامل برای خودش کار کنیم. یعنی مفهوم شوند. انطباق اینمی

نزول، شب و تنزل را بفهمیم. این سه مفهوم را با هم بفهمیم و ارتباطات آنها را هم با یکدیگر. یک مرتبه هم مفهوم 
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و مسیر جدا هستند که سه تا سه تا،  قرآن، قدر، مالئکه و روح را بفهمیم. هر کدام از این دو دسته در یک سنخ

کنند. و قرآن، قدر، مالئکه و روح حکم، حالت واسطه شوند. در واقع نزول، لیله و تنزل حکم بستر پیدا میدرک می

گیرد و در شوند. یعنی با قرآن، قدر و مالئکه حقایق شکل میشوند و مثل امر خدا میکنند و وسائط میرا پیدا می

  شود.تنزل حقایق، نازل می نزول و لیله و

               

    

    
    

              
                  

    

   
           

 

ود و از شعنا میمافتن در این سیر نزول و لیله و تنزل، بستری برای هم صعود و هم عروج یعنی فروریختن و مرتبه ی

ند. کندا میکله پیکنند. از تلفیق قرآن، قدر و مالئک، حقایق شاقرآن و قدر و مالئک خود حقایق شکل پیدا می

د شوزق میند رامرتبه خداوچون حقیقت مجرد است. مثل توحیدو اسماء الهی که خداوند واحد و احد است اما یک

ود توحید ، ش؛ یکی میکندیمیا سایر صفات. در اینجا نیز به واسطه این نزول و لیله و تنزل حقایق، شکل و انواع پیدا 

ست. اکل داده شکند. این خیلی مهم است که خداوند به حقایق های مختلفی پیدا میشود معاد و حالتیکی می

را  آن توانیدیاشید، مبکند. اگر علم به حقیقتی داشته دهند امکان توسعه و گسترش پیدا میوقتی به حقایق شکل می

اشته د رتقاءا رائت وقتوانست شد و انسان نمیبه حقایق بعدی توسعه دهید واگرنه عالم تبدیل به یک عالم بسیط می

 باشد. 
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. اینکه نسان استار خود افتد که پیچ این اتفاق در اختیاقصدم از بیان این مطلب این است که در شب قدر اتفاقی می

ای قدر هز شبااین حقایق برای انسان نازل شود، در اختیار خودش است. یکی از مشکالت کار این است که ما 

ه کن بخوان عای جوشاند ددانیم که باید در شب قدر چه کنیم. به ما گفتهای نداریم چون نمیگذشته حظّ و بهره

شت ی نگه داک سقفالبته اینها خیلی خوب و عالی است اما تحولی در زندگی من ایجاد نکرده است. فقط مرا در ی

تم عارف نتوانس ،شوم یه اسن و نتوانستم ظرف اسماء الهکه مثال کافر آنطوری نشوم! در همین حد اما مرا جلو نبرد

 الهی بشوم..

مایی نین هنرنچخواهد خواهیم ببینیم برای اینکه شب قدر برای ما بشب قدر برای من این هنرنمایی را نداشت. می 

انینی سری قوکیله( یلها )نزول و تنزل و داشته باشد چه باید بکنیم و این خیلی ساده است، چون هر کدام از این

 شود.را بشناسد مثال قوانین نزول را بشناسد، قوانین شب را بشناسد، میدارند که اگر آدم آنها 

از  ینیم. یکیبها میمرا در تک تک آد کنیم و آندر اینجا ما داریم این موضوع را از ساحت امام معصوم خارج می

( و ه الشریفاب فرجعایم به امام زمان )عجل اهلل تایم این بوده است که سوره را منسوب کردهکارهایی که کرده

 آید!.بر می.داند! و از پس مالئکه و روح و ایم و گفتیم این مال امام است و خودش میهمه کنار کشیده

 وظیفه ما در شب قدر 

بات نیز شته و اثدر داقپس وظیفه ما چیست؟ یا باید پیوند خود را با امام حفظ کنی و بشوی ماموم آن امامی که شب 

نم کفکر می اشی کهای و یا خودت باید به دنبال مسیری برای درک شب قدر بد که ماموم شدهبکنی و به تو بگوین

نین چیامت هم قا روز تتر باشد چون اگر کسی به این امید باشد که امام زمان به او امضاء بدهند، باید این راحت

بتوانند  ت که همهده اسسان را قرار داامیدی داشته باشد! چون سیر زندگی بشر نوعا اینگونه نیست. خداوند طوری ان

م امام ا بخواهیمهمه  نظام امامت را در خود شکوفا کنند و امامت را منحصر نکرده است، البته نه به این معنا که

علیه )مام رضا از ا شویم، چون قرآن را همگانی کرده است و اذن و خواندنش را برای همه امر کرده است. در جایی

 ده بودند که غایت همه عبادات فهم قرآن است. السالم( نقل کر
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دست د قرآن با از خورخواهیم قواعد نزول و تنزل و لیله و قرآن و قدر و مالئکه و روح شود که میخالصه این می

تواند یمی باشد، شان، شب قدرشان هر شبشاءهلل امسالخواهند انآوریم. حداقل این موضوع برای کسانی که می

 مهم باشد. 
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 ارتباط سوره مبارکه قدر، با سوره های حوامیم و مرتبط با شب قدر 

 سوره مبارکه غافر   -

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 (1حم )

 (2) تَنزِیلُ الْکِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ

ر سوره قد ای فهماز متون آموزشی بر های حوامیم شرحی برای حقایق نازل شده برای سوره قدر هستند. یکیسوره

نزل و لیله تنزول و  ها قواعدها را بخوانیم و از آنتوانیم مرتب این سورههای حوامیم هستند. در این چند روز میسوره

 و قرآن و قدر و مالئکه و روح را بدست آوریم.

 (7) وَکَذَلِکَ حَقَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ عَلَى الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ 

ینَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ کُلَّ شَیْءٍ الَّذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِهِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِ 

 (8) رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِینَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ

خدا کسانی را حامل عرش قرار داده است. کارشان استغفار برای مومنین است؛ یعنی اگر ما مومن باشیم حتما با 

تبط هستیم. از خصوصیات سوره مبارکه قدر خلق مالئکه استغفار کننده است و از اینجا به سوره غافر مالئکه مر

ای در باال دارد. شود؛ یعنی هر کسی به نسبت ایمانی که دارد دارای اتصالی با غیب است و استغفارکنندهمتصل می

مند از مالئکه استغفار این تردید نکند، بهرهفقط کافی است در مومن بودن خودش تردید نداشته باشد. اگر کسی در 

کند. حاال باشد. کافی است ایمان داشته باشد و این سازوکاری پیدا میشود که جزیی از بیمه عمرش میای میکننده

ها در مقام آمد و رفت کنند یعنی اینکند؟ چون مالئکه و روح تنزل پیدا میآیا این با شب قدر ارتباطی پیدا می

برای سال « یَحْمِلُونَ الْعَرْشَالذین »د. مشخص است که اگر انسان در وضع شب قدرش تغییری حاصل شود کفه هستن

شود. این تغیّر و وابستگی به خود فرد دارد. خیلی عجیب است که خداوند در نظام انسانی پیچ بعد او اضافه می

ر داده است و ما از این موضوع کامال غافل هستیم!  کند را در اختیار خود انسان قراخیرات و برکاتی که نازل می

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_7_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%BA%D8%A7%D9%81%D8%B1
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آید، درحالیکه گویی پیچ این مقدرات دست خود انسان است و کنیم این مقدرات از جای دیگری میفکر می

 شود که هفتاد، هشتاد سال سر انسان کاله برود..ندانستن این موضوع باعث می

مَرَّةٍ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ أَلْفَ مَرَّةٍ یَوْمَ الْخَمِیسِ خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ مَلَکاً یُدْعَى  مَنْ قَرَأَهَا أَلْفَ»در روایتی آمده است که 

رَةٍ أَلْفَ لِسَانٍ قَ فِی کُلِّ شَعْالْقَوِیَّ رَاحَتُهُ أَکْبَرُ مِنْ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعِ أَرَضِینَ وَ خَلَقَ فِی جَسَدِهِ أَلْفَ أَلْفِ شَعْرَةٍ وَ خَلَ

 24.«لْفَیْ سَنَةٍ أَلْفَ مَرَّةٍیَنْطِقُ کُلُّ لِسَانٍ بِقُوَّةِ الثَّقَلَیْنِ یَسْتَغْفِرُونَ لِقَائِلِهَا وَ یُضَاعِفُ اللَّهُ تَعَالَى اسْتِغْفَارَهُمْ أَ

بخوانید. « ناانزلناها»به ر مرتگویم هزاهمه حرف بنده در این پنج شب این است که متغیر این داستان، انسان است. نمی

از سمَلِک ن سورهسازی یک موضوع است که بگوید ایقصد این روایت به خواندن هزار مرتبه آن نیست بلکه معادل

 ساز.هست آنهم مَلِک عرش

 ند. ه ما دارباند و چه ربطی ای که در عرش هستند از کجا آمدهدانید این مالئکهشما در سوره غافر نمی

 (8) کَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُنَّرَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِی وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیَّاتِهِمْ إِ

 (9) هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُوَقِهِمُ السَّیِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِکَ 

و اطا را به خهای هگیرد و خیلی از راباید انسان گاهی باور کند که اگر سیمش وصل شود، در یک عصمتی قرار می

یست، نخودش  دهند که برود. انسان مومن محکوم به طهارت است. محکوم به طهارت است؛ یعنی دستاجازه نمی

 9 ی آیهحکوم به عصمت و طهارت است و جلوی او را خواهند گرفت. دعاایمانش فقط دست خودش است. او م

ا ظرف بتناسب مافتند! عصمت ای مستجاب است. حاال برخی در عصمت ائمه )علیهم السالم( هم گیر میبرای عده

 گریم. ننها مین به آکنیم، به این دلیل است که طبق مختصات خودماهر کسی است و ایراداتی که به افراد وارد می

  

                                                           
 330صفحه  89بحار االنوار جلد  24
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 سوره مبارکه فصلّـت 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 (1حم )

 (2) تَنزِیلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 ( 3) کِتَابٌ فُصِّلَتْ آیَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِّقَوْمٍ یَعْلَمُونَ

ر دهد داد. م نخوایافته و عربی است، کاری برایش انجااگر کسی به علمش رجوع نکند با اینکه این کتاب تفصیل 

زول نود؟ این شز میسوره فصل به دنبال قرآن و نوع ریزش آن به پایین هستیم. چگونه این قرآن برای انسان سرری

 ید: ببین چگونه است؟ این سوره آیات بسیار عجیبی دارد. آیات آخرش عجیب و غریب است فقط این آیه را

 (53) أَنَّهُ عَلَى کُلِّ شَیْءٍ شَهِیدٌ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِی الْآفَاقِ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ

 اگر کسی این را شنید و جان داد، تعجب نکنید که وضع آیه اینگونه است. 

 یرسوره مبارکه شو 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 (1حم )

 (2عسق)

 (3) کَذَلِکَ یُوحِی إِلَیْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

لی االن خی نکه تاکه این حرف تا به حال به گوشتان نخورده است. با ای زندسوره بسیار عجیبی است و حرفی می

 اید. قرآن خوانده

الْغَفُورُ  ن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِکَةُ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِی الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ تَکَادُ السَّمَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِ 

 (5) الرَّحِیمُ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B5%D9%84%D8%AA
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گذارد. اینگونه ها از فرازشان بشکافد و در وضع عالم تاثیر میگیرد نزدیک است آسمانوقتی وحی صورت می

ای کند. ما هیچ حسی نسبت به تغییرات عالم نداریم. مالئکهتغییری نکند اما ما چه بدانیم که چه تغییری می نیست که

وَالَّذِینَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِیَاء »بینند. یعنی هر کسی که شعور را میهای ذیکه اینجا هستند فقط مَن را یعنی انسان

 دانند. ( باشد را، بهایم می6)«اللَّهُ حَفِیظٌ عَلَیْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَیْهِم بِوَکِیلٍ

 خوانیم. یداستان وحی در اینجا آمده است و در این سوره نزول مالئکه و روح را م

 : یآیه آخر شور

الْإِیمَانُ وَلَکِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِی بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ وَکَذَلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا کُنتَ تَدْرِی مَا الْکِتَابُ وَلَا 

 (52) عِبَادِنَا وَإِنَّکَ لَتَهْدِی إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ

 سوره مبارکه زخرف 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 (1حم )

 (2) وَالْکِتَابِ الْمُبِینِ

 (3) رْآنًا عَرَبِیًّا لَّعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَإِنَّا جَعَلْنَاهُ قُ

 (4) وَإِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ

 گوید. در مورد قرآن و تنزیل و ... می ابتداها از همان سورهدر همه این 

-ده میاتی داای عجیب است که در این سوره خود رحمت و اینکه این رحمت به چه کسانی و با چه خصوصیسوره

ر کسی هکلیف تشود؟ شود را، عنوان کرده است. آیا مسائل دنیوی هم جز آن هست یا نیست؟ تکلیف دنیا چه می

ز ابّ دنیا اند، حگیرد. هر کسی این سوره را بخور سوره زخرف تعیین کرده است. روی قرآن و قدر قرار میرا د

 گذارد. شود و جایی برای حبّ دنیا در قلب نمیقلبش خارج می

 است که مطرح کردیم و در مورد نزول و لیل است.  دخانسوره بعدی سوره 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_6_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
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  سوره مبارکه جاثیه 

 الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ اللَّهِ  

 (1حم )

 (2) تَنزِیلُ الْکِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

 (3) إِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِینَ

 مل. ور کاکند، به طدر این سوره، یک دور انسانی را که بناست این اتفاقات برایش بیفتد را توصیف می

 های قرآن است و آیه بسیار عجیبی است: یک آیه را به طور نمونه ببنیید. از زیرخاکی

 مْ سَاء مَا یَحْکُمُونَ ذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ کَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْیَاهُم وَمَمَاتُهُأًمْ حَسِبَ الَّ

(21) 

-می م بیجایی؟! حکدهیمآیا کسانی که جرات گناه کردن داشتند، پنداشتند آنها را مثل ایمان آورندگان قرار می

ندگی و واند زتکند، یکی باشد. مگر میکنید. مگر بناست زندگی کسی که مومن است با زندگی کسی که بدی می

 شان یکی باشد؟! مرگ

کاری که  کند.یای وجود دارد که انسان مومن است و در اثر ایمان، وضع زندگی و مرگ او تغییر میک گیرنده

 دهد. بستر قدر قرار میکند این است که انسان را در سوره جاثیه می

 سوره مبارکه احقاف 

 سوره احقاف آخرین سوره است : 

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 (1حم ) 

 (2) تَنْزِیلُ الْکِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ

 ( 3) بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِینَ کَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_2_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A2%DB%8C%D9%87_3_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%A9
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د کاری خواهیکند. سوره مکند و فرد باور نمیسوره احقاف در حکم این است که کل این ماجرا را توصیف می

 کند که فرد بپذیرد در این عالم خبری هست. 

 دعای پایانی 

 خوانیم: انتها دعایی از حضرت امیرالمومنین را می در

عَالنِیَة، والقُلُوبُ  اللَّهُمَّ کَتَبْتَ االثار و عَلِمْتَ األخبار و اطَّلَعْتَ علی االسرار، فَحُلْتَ بَیْنَنَا و بَینَ القُلوب، فَالسِّرُّ عِندکَ »

تَقُولَ لَه کُن فیَکُونَ، فَقُل بِرَحْمَتِکَ لِطاعَتِکَ أن تَدْخُلَ فی کُلّ عُضوِ مِن  إلَیْکَ مُفضاةٌ وَ إنَّما أمْرُکَ لِشَیْئ إذا اَرَدتَّه أن

ی حَتَّی أعْضَائی واَل تُفَارقنی حَتَّی ألقاکَ وقُل بِرَحْمَتِکَ لِمَعْصِیَِتکَ أن تَخرُجَ مِن کُلِّ عُضوٍ مِن أعْضَایی فَال تَقْرَبَن

  25« زَهَّدنی فِیها، والتزوها عَنی وَرَغْبَتی فِیها یَارَحمنألقَاکَ وَارزُقنی مِنَ الدُّنْیَا وَ

سری برای  وشوی می رار حائلدانی که بین ما و اسدانی، اینقدر میای و از اخبار آگاهی و سرها را میآثار را نوشته»

ای مر تو برایم که نداها به سمت تو کشیده شده است. از طرفی هم میتو نیست و نهان برای تو آشکار است. و دل

 ه بواسطهکاده کن شود. پس حاال که اینطور است بگو و ارگویی کون فیکون میشیء هم اینگونه است که وقتی می

 ی من یکیاعضا رحمتت برای اطاعتت، طاعتت در هر عضو من وارد شود و با آن عجین شود. به طاعتت بگو که با

و را تود تا که از هر عضو منن خارج شود و نزدیک من هم نششوند و جدا نشوند و با رحمتت به معصیت بگو 

اری کن ده ولی کزهد ب های آن به منمالقات کنم. از دنیا به من روزی کن و رغبت مرا در آن قرار نده و در اضافه

  «دنیازده نشوم ای خدای بخشاینده.

 است به دعا و عزم.را دخیل کرده خودش را در ادغام کردن طاعت و خارج کردن معصیت خودش 
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عجیل رد فرج امام زمان
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