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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 19اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                   سوره مبارکه قدر موضوع :- (هفتم  لسه)ج قدر   لیالی   
 

طر فبه عید  زدیک شدنانسان رخ دهد این است که با ندر دهه آخر ماه رمضان برای  بایدترین اتفاقاتی که از مهم

 رده است.ماده کو برای مالقات با خودش آاحساس سبکی در فرد ایجاد شود. احساس کند که خداوند او را قبول 

 بخیری ما.گناهان و عاقبت آمرزش هلل که این جلسات مقدماتی باشد برایاشاءان

حقق شود، رای ما مبر بده، قرا هاء آننیستیم، اسم ما را جز ءشهدا و صلحاخدایا اگر ما جزء  ؛هلل این دعا کهاشاءان

 صلواتی ختم بفرمایید. 

ار ای هم کیرمؤلفهغدهیم. اگر مباحث را به صورت ای ارائه میقبل از شروع بحث توضیحاتی در مورد نظام مؤلفه

از  ون داریم رقان و قرآفسه مؤلفه کتاب،  گوییمکنیم و میای کار میزمانی که مؤلفه اماشود کنیم، مطالب فهم می

شود. یلی قوی مخی یزنسویی سه مولفه انزال، تنزیل و تنزّل داریم، ضمن تقویت یادگیری، استفاده از مثلیت قرآن 

ها ن آنکه بی دهد و این امکان وجود داردرخ می یاتفاقی در یک سطح به شکلی و در سطح دیگر به شکل دیگر

دبر، تگوییم یمن طرف مثال اگر ای ؛ه در تناظرها مراعات داشته باشیدشرطش این است ک اماشود  هایی انجاممقایسه

ن . خود ایت دهیمنسب یکدیگرگوییم کتاب، قرآن و فرقان، نباید این موارد را به قرائت و تالوت و آن طرف می

 . دهندمیها گاهی خطرناک است که برخی این کار را نسبت دادن

 یکدیگرآوریم و بعد قواعد را با  به دستیعنی قواعد و قوانین هر دسته را  ؛ه صورت مستقل باشداستفاده باید ب

آن یعنی کتاب با قر ؛است «اذ اجتمعها افترقا»بسنجیم. در قرآن و کل ادبیّات عرب و عربیّت قرآن اکثر اوقات قاعده 

ممکن است معنای کتاب را داشته  چونشوند اما اگر کتاب آمد، باید بررسی کنید آید، معناها جدا میو فرقان می

زمانی  اماشوند معانی جدا می ،آیندوقتی با هم می« اذ اجتمعها افترقا»داشته باشد.  نیزباشد و معنای فرقان و قرآن را 

ندارد و این قوت بالغتی قرآن  نیزروند. هیچ اشکالی  به کار یکدیگرممکن است در معنای  ،آیندکه جدا جدا می

باید  ،کنیدای کار میتواند بار بقیه کلمات را هم به دوش بکشد. به همین دلیل وقتی مؤلفهاست که یک کلمه می
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قصد شد. های اشتباه خواهید ای را بلد نباشید، حتما دچار برداشتای هم تحلیل کنید و اگر تحلیل مؤلفهبتوانید مؤلفه

 تکمیل نماییم.  ،ای مطرح شده در جلسه قبل رانظام مؤلفهداریم 

ه یکی از حداقل ب خواندن خوانید. در قرآنخوانید به اعتبار قرآنیت، فرقانیت و کتابیت آن را میزمانی که قرآن می

هت آن جای از هبه آی ذکر یایا به حق و حکمی که دارد یا به آیه از جهت اتصال به خدا و  ؛شودوجوه زیر توجه می

یرد یا گصص میخواند و یا قگوید که قصص را میکند یا یک جریان که به آن قصص مینباء و خبری که اخذ می

کدام از این رتواند هیای مهآیر شود و یا همه این موارد. هه میل یا از حالت بیّنه و دلیل بودنش استفادثَاز حالت مَ

شود و بیّنه یمه همراه با آی آید نوعاکنند. ذکر که میشد. این موارد خودشان جریانی را ایجاد میاعتبارها را داشته با

ن شکل آبعد از  دهد وگیرد آیه هم خود را نشان میشوند. اتصال که صورت میدهد و این سه با هم طرح میمی

را زیاد و  اد مولفهقتی تعدکند. وقصص پیدا می نوعا حالت مثل و حالت ،آیدکند. از سویی وقتی نباء میبیّنه پیدا می

م هقصص با  ء، مثل وها نظام جمعی در نظر بگیریم و در نظام جمع نباالزم است برای آن ،کنیمها را پخش میآن

ک ورت مشترصین دو به شوند و حق بین ا. این موارد دو دسته مییکدیگربا  نیزشوند و ذکر، آیه و بینه بررسی می

 . گیردقرار می

 

آیات قرآن متعدد شود، بهره ما هم از آیات متعدد خواهد شد و این به فرد قدرت تمرکز روی متن ه اینکه توجه ما ب

آیات آن را به نوعی هر بار توان میدهد. مکث یعنی وقوف پیدا کردن در یک سوره. برای وقوف در سوره می

 ،ای چگونه استای و یاد گرفتن اینکه خواندن به وجه آیهب برای خواندن قرآن به وجه آیهخواند. سوره متناس

در خلق شما آیاتی »گوید مثال می ؛رودبه سمت غایات پیش می ،خوانیدای میاست. وقتی به وجه آیه «سوره جاثیه»
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ره ببرد. سوره جاثیه محل ظهور آیات بنابراین فرد باید اقتضائاتی داشته باشد که بتواند از آن به« است برای مومنین

 ،شدید ذکر بخوانید که البته بهترینهای ص، مریم و اعراف را با سورهمانند  های دارای حرف مقطعهاست. سوره

 ده است و در انتها نباء هم دارد.ص است. وجه ذکریت در سوره ص کامل توضیح داده ش رهسو

-دنی میمهای ورهسبا در سوره رعد برود. بیّنه و بیّنات را تقریاگر کسی خواست حقانیت قرآن را کار کند، به سراغ 

 ست. برایور آمده انآل عمران، بیّنه و نور است. همه انواع بیّنه در سوره های سورهشاخص آنها  اماتوان دید 

ی تبیین ه و براطهای قصص، یوسف، سوره نیزسوره شعراء را بخوانید و برای قصص  ،خواندن قرآن به سبک نبائی

 توان سوره روم را مطالعه کرد. لیت میوجه مث

 یان طولیثل جرمخبر امر مهم است و بینه روشنگریی است. در قصص جریان عرضی است و در  ،ذکر، اتصال و نباء

-زارهگاهیتشان بیّنه م وکند. ذکر، آیه برد و قصص عرضی این کار را میدهد و مثل طولی باال مییاست. نباء خبر م

نظومه یگری مکند و دماهیت نباء، قصص و مثل جریانات حقیقی است. یکی گزاره درست می اماهای حقیقی است 

 شوند.و بیّنه به همدیگر شبیه میدهد. ذکر، آیه را ارائه می هاگزارهای از و پیوسته

رآن لی در ققت مستکه دارای هویجریان دیگری در قرآن وجود دارد جدای از همه این موارد، بحث جریان اسم اهلل 

ر دیچ چیزی هاست.  ای است که گویی همه قرآن از ابتدا تا انتها تجلی اسماءاست. جریان اسم در قرآن به گونه

الرحمن  بسم اهلل»مثال  ؛شودوسیله برخی از اسماء نمایان میه جریان کتاب نیست مگر اینکه نقشی از اسماء است که ب

 این جریان را ظاهر کرده است. « الرحیم

ه قدر تجلی چه اسمی است؟ سوره قدر تجلی اسم اهلل، رحمن و رحیم است. اهلل با جلوه رحمانیت و رحیمیت سور

إِنَّا »گویم دهد. وقتی میاین اسماء را تجلی می ،یابد. سوره قدر از یک وجه و سوره توحید از وجهی دیگرتجلی می

اسم اهلل، رحمن و رحیم تجلی  ،کنیم و اینکه در لیله القدرمیبه اسماء الحسنی جاری شده در سوره توجه  1«أَنزَلْنَاه...

دارد و این یعنی هر  «بسم اهلل الرحمن الرحیم»ای شود. هر سورهکند. رحمانیت و رحیمیت خدا متجلّی میپیدا می

را دارد. اسم را باید مجزا کار کرد. اسم همان جاری شدن رحمانیت و  شای دستگاه مخصوص به خودسوره

 هایی که نزدیکمتناسب با فیض وجود و متناسب با نیازهایی است که در انسان وجود دارد. یکی از سورهرحمیت 

-تولید کردن نیاز است. سوره ،سوره قدر است. کار اسم ،گیردترین حالت را به اسم اهلل، رحمن، رحیم به خود می

                                                           
 1آیه سوره قدر، 1
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کند و یاز با وجه قدر انسان تناسب پیدا میوجه نیاز انسان است و وجه ن ،اینگونه هستند. اسم نیز های حمد و توحید

 کند. متناسب با قدر جریان پیدا می

 

ود. یک شدیل میشوند. صفت هم به اسم تبآورند، تبدیل به صفت میآیاتی هم که از فعل خدا سخن به میان می

در عین حال  ،شودن است که هر جایی که اسماء مطرح میفعل اهلل، یک صفت و یک اسم داریم. خصوصیت اسم ای

ست و با ا نیاز ،اسم ک سوییرود. چون می هترین بخش را نشاناز نظر مفهومی پایین ،رودکه باالترین قله را نشانه می

-سی میکد که چه یعنی اگر کسی بگوی ؛شناسی انجام داددر آن سوره آسیبتوان استفاده از اسماء یک سوره می

ز ارا  حظّ بیشترین جوابش را بدهد. یعنی کسی که «بسم اهلل الرحمن الرحیم»باید  ،سوره قدر را درک کندتواند 

و  «هدی» گویدمی ،هایی که راجع به کارکردهای قرآن آمده استرحمت برای خودش فراهم کند. اغلب مکان

خشی قرار بایتروی هد «رحیمیت»روی وجودبخشی و  «رحمانیت»و این وجه رحمانیت و رحیمیت است.  «رحمت»

ومی ا به وجه عمشود رحیمیت. رحمانیت را ممی منتهیبه  «هدی»شود رحمان و رحیم. گیرد. هدی و رحمت میمی

حمانیت ما از ر یعنی تلقّی ؛باشدصادر شده از رحمانیت خدا میکند وجود انبیاء در سوره مریم ثابت می اامگیریم می

 باید اصالح شود. 

-مینت داللت مت ذاست کاری نداریم و همه فعل اهلل است چون کالم است. قرآن شما را به در قرآن به نوعی با ذا

هد دنمی کند. خدا به کسی آدرس ذات خود رادهد حتی صفات ذاتش که علم و قدرت است را فعلی مطرح می

 و اثباتی استفی سوره توحید است که از طریق ن ،ترین سوره به ذات خداکزیرا در ذات حیرت است. البته نزدی

 سوره توحید است. ،نیست. نزدیکترین فضا به ذات خدا
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مدنی و  ب تدبرهایی از این نحوه خوانش در کتاخواندن قرآن بر اساس اسم، نیاز به خوانش خاصی دارد. بخش

وم فهمد را به موار باید این ،خوانیدکتاب اسماء آمده است. قاعده کلی این است که هر قسمتی از قرآن را که می

تبدیل  رین اسمشتنزدیک سپس معنا را بهو تبدیل کنید و مفهوم را در نظام خالقیت ببرید و از آن معنا در بیاورید 

ن به آن نی گذرتاهلل زمااشاءدست آورد. این تکالیف خیلی ساده هستند و انه توان اسماء را بکنید. برای هر بخش می

 افتد.  می

د و کنرح میم( را مطآیات آخرش عشیره پیامبر )صلی اهلل علیه و آله و سلنبایی است، إهایی مثل شعراء که سوره

ز ن نباء ااست. جریا در عشیره خودش اول کسی که به اسالم گرایش پیدا کند، او خلیفه منکه  کندمیاعالم ایشان 

د و کنی تمادسول اعخورد، به این نحو که شما رسول نیستید و شاهد رسول هستید، باید به رسوره شعراء کلید می

کنید.  را اجرا اید آنرسد، بدر اثر این اعتماد به شما می ،کندبنابراین آن حکمی که ایشان توسط وحی دریافت می

سانی به ه است. انطواسین سیرشان اینگون هایها را الزم دارد که سورهانیداما خود این جریان مجموعه آداب

د. مثل رویو میانبال دبه  ،ی که یک نفر به آن دست پیدا کرده استکند و شما به اعتبار حقیقتحقیقتی دست پیدا می

الم( علیه الس)لیمان سشود و در نهایت قدرت خود را به جریان بلقیس که با حضرت سلیمان )علیه السالم( مواجه می

ه بگردید.  رگ اسالمبز شد و از زنان نعله ب نعلتابع کرد و واگذار کرد و طبق حضرت سلیمان )علیه السالم( عمل 

 کند. او تبعیت میاز  اماشود خودش وحی نمی

یه در بق مااه است باشد و در سوره دخان آمدبحث امشب در مورد لیله القدر است که از مباحث پر رمز قرآنی می

 بحث تنزّل مالئکه و روح است.  ،موارد به این معنا نیامده است. بحث دیگر هم

سان را به چه حیات ان اختارسند واای جلب کنم. اینکه خدقبل از اینکه لیله القدر را بگوییم باید توجه شما را به نکته

. از علم غاز کنیمبوط آهشکلی قرار داده است. بهتر است ابتدا از این موضوع ذهنیتی در ما شکل بگیرد و از داستان 

اهایی اد و قضتتفاق افاشویم. هبوط اید، وارد این بحث نمیمطالعه کردهاالسماء شروع کنیم و البته چون شما قبال 

  خورد. به عنوان موجود اغواکننده انسان و هدایت و ضاللتی برای انسان رقم نیزرانده شد و ابلیس 

 حبت کنیمب قدر صخواهیم در مورد شکند و این مهم است، چون میابتدای سوره شعراء ساختار خلقت را بیان می

 باید درباره ساختار حیات انسان مطالبی را بدانیم و مبنایی داشته باشیم.
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فت ئات دریاشود، اقتضااست. اینکه به چه کسی وحی میسوره بسیار مهمی  ،در حوزه فلسفه وحیسوره شعراء 

 ره آمدهن سودر ای ،و رشد و اینکه انسان در اجتماعش و در خودش سیر رشد دارد وحی و قلب سلیم، بحث غیّ 

 است.  ایفوق العادهاست. سوره پر رمز و راز و 

 

 سوره مبارکه شعراء 

 ﴾٣﴿لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَفْسَکَ أاَل یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ 

سطه عدم که به وا کندهی میکند بلکه همراخدای نکرده پیامبر )صلی اهلل علیه و اله و سلم( را توبیخ نمیآیه این در 

 . دنجار رسیاز غصه به حد انف ؛ند. بخوع حالت دق کردن استکای، پیامبر حالت بخوع پیدا میایمان عده

 (٤﴿ضِعِینَ ا خَاإِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَیْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آیَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَ

ا خدای خدند که د و بفهمای از آسمان نازل شود که این افراد از روی اضطرار ایمان بیاورنشود که آیهشد و میمی 

م انجام هین کارهایی گوید. چون در مواردی چننمی «لو»و « إِنْ»گوید واحدی است و همه ایمان بیاورند. خدا می

ز کرد. یا یل را بانرود  داده است. مثال عصای حضرت موسی )علیه السالم( را اژدها کرد و همه به سجده افتادند و یا

دایت ا برای همسیر ر باشد. اما خداوند اینیگر از این نوع کارها میای دتولد حضرت عیسی )علیه السالم( نمونه

ببیند  یاءاش راتل اولقسوره مقتل قرآن است. اذن و اجازه دادیم که نظام عالم در خودش  ،است. این سوره برنگزیده

رین اجبار و تدون کمبیشان این افراد به اجبار آیه یعنی معجزه، ایمان نیاورند بلکه با فعال شدن ساختارهای فکر اما

انید که همه دست و میرده اکاذن قتل همه انبیاء را صادر  ،فشار ایمان بیاورند و این سازه عالم است. خدا با این آیه

  اند.انبیاء با این آیه به نوعی شهید شده

 ﴾٥﴿ ینَوَمَا یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِکْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إاِل کَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِ

  ﴾٦﴿فَقَدْ کَذَّبُوا فَسَیَأْتِیهِمْ أَنْبَاءُ مَا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ  

 ﴾٧﴿أَوَلَمْ یَرَوْا إِلَى األرْضِ کَمْ أَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ 

که به زمین نگاه ها چیست، باید بگوییم تنها یک مشکل دارند و آن این است اگر بخواهیم بگوییم مشکل انسان

کردند، همه نگریستند و مقابله و اعراض نمیایم. اگر در زمین میاند که چگونه از هر صنفی در آن رویانیدهنکرده
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آید ریزند این دانه باال میدیدند که زمین پتانسیل رویش گیاه دارد و آب هم که میشد و میکارهایشان درست می

 کردند. دانستند، از ذکر اعراض نمیین را میکند. اگر فقط همو رویش پیدا می

معجزه  مین یکاش را هترین معجزه عالم، طلوع صبح است و اگر خدا بخواهد اثبات کند، خداییدر واقع بزرگ

 اماست اره کرده د اشاکافی است. مگر اینکه نفهمید این طلوع یعنی چه! خدا در سوره یس به چند مورد از این موار

نند کا فکر میهنسانشود و همه اها بزرگ میگیاه را بیان کرده است. ساختار فکری انسان با فرض در اینجا رویش

 طبیعی است.  ،که رویش گیاه و طلوع آفتاب

عالم  ر کسی دریم. اگکن( را خرج معجزه نمیاجمعین پیامبر و ائمه )علیهم السالم ما !گوید خیالتان راحتخدا می

 کند. شود و آیات را انکار نمیبش سلیم میقل ،نگاه کرد و این معجزات را دید

بخیر مکان تاشد. فرضا اگر همین آب زندگی ممکن نمی ،خیلی چیزها در این عالم هست که اگر امکانش نبود

 شد. نداشت، زندگی شاید غیر ممکن می

 اولین نکته این است که برای درک شب قدر، انسان باید سازه عالم را ببیند.

 ا هم ببینیم. آیات سوره رعد ر 

 

 سوره مبارکه رعد 

 ﴾1﴿ؤْمِنُونَ رَ النَّاسِ ال یُ أَکْثَکِنَّالمر تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ وَالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ الْحَقُّ وَلَ

بارکه م ه سورهگونه کهای الر همانند جایگاه سوره شوری در بین حوامیم است. همانجایگاه سوره رعد در بین سوره

طعه هر حروف مق د. درسوره رعد هم در بین سور الر در قله قرار دار ،شوری در بین سور حوامیم در قله قرار دارد

 حروف اضافی وجود دارد.  ،دو

ت و مضارع آمده اس« ونَال یُؤْمِنُ»، به صورت صفت آمده است و در اینجا «أَال یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ»سوره شعراء  ٣در آیه 

 ند. آورنمی م ایمانهآید و این افراد باز های قدر می. اینجا به پیوسته بودن اشاره دارد و صفت نیست. شباست
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ى یُدَبِّرُ لٍ مُسَمًّسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی ألجَسَخَّرَ الشَّمْوَعَرْشِ ى الْاللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَ 

  ﴾٢﴿األمْرَ یُفَصِّلُ اآلیَاتِ لَعَلَّکُمْ بِلِقَاءِ رَبِّکُمْ تُوقِنُونَ 

د که به بینا میسمان رآدیگر تقاضای آیه نکند.  ،بیندخدا انتظارش این است که وقتی انسان این چنین آیاتی را می

انسان  مر هم مسخراز اجرامش. شمس و قنه هیچ کدام و افتد افتد، این معجزه است. نه خود آسمان میزمین نمی

ن را ردند. ایبدست آو تواند چندین محصول با این علمها چگونه کار کند و میتواند بفهمد با آناست و دقیقا می

 د. هقرار د تسخیرش را خورشید و قمر توان مبنایگویند. آنقدر این نظم دقیق است که انسان می «تسخیر»

-نی مییتان یقیگار برااء پروردفهمیدید که خدایی دارید و لقکردید، میه آسمان نگاه میرفت که وقتی بانتظار می

رتباط م با او اتوانکند و من نمیمرا فراموش می ،یعنی خدایی که آسمان را با این همه هیبت نگه داشته است ؛شد

 ت. تباط داشان ارتوبا خدا می برقرار کنم؟! این خدا خیلی بزرگ است و از حرف زدن با من عاجز نیست و یقینا

 زنیم. ما در مورد شب قدر و تقدیرات حرف می

 النَّهَارَ إِنَّ فِی جَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَعَلَ فِیهَا زَوْرَاتِ جَثَّمَوَهُوَ الَّذِی مَدَّ األرْضَ وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ کُلِّ ال

  ﴾٣﴿قَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ ذَلِکَ آلیَاتٍ لِ

گوید ه میارد را کاین مو ام و هر کدام ازشبیه سوره رعد ندیده ،ای را در تبیین نظام تقدیرات عالمبنده هیچ سوره

های قلیماشود. زندگی مردم اطراف آن بسیار متفاوت می ،های تقدیر است. فرض کنید جایی که کوه باشدمولفه

رف طشود و یک کند. اطراف البرز این چنین است. یک طرف جنگل میاد میمختلف و شرایط مختلف ایج

 خشک. 

بَعْضَهَا  سْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُرُ صِنْوَانٍ یُنٌ وَغَیْنْوَاوَفِی األرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِیلٌ صِ

  ﴾٤﴿ فِی ذَلِکَ آلیَاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ عَلَى بَعْضٍ فِی األکُلِ إِنَّ

است.  «مُتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌی األرْضِوَفِ»کنید توانید ببنید. وقتی در دل طبیعت نگاه میاین را می ،ایدها را ندیدهاگر قبلی

 . شوند و برخی انگوربرخی خرما می اما کننددو هم از یک آب استفاده می جالب است هر
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لْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّکَ ذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُإِنَّ رَبَّکَ لَوَثاُلتُ الْمَ وَیَسْتَعْجِلُونَکَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الَْحسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ

  ﴾٦﴿لَشَدِیدُ الْعِقَابِ 

و هم در رفتند، تها نمییاگر قبل وه است بگوییم این میز به کسی وفا نکرد، مثل اینکه «قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُالتُ»

 نشستی.پشت آن نمی

 ﴾٧﴿مٍ هَادٍ  وَلِکُلِّ قَوْمُنْذِرٌ  نْتَ وَیَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَواْل أُنْزِلَ عَلَیْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَ

-ار میفقط هشد تو ،وریست که بنا نیست تو معجزه بیاد؟ پاسخ این اآورگویند چرا پیامبر معجزه نمیاین افراد می

 دهی. 

  ﴾٨﴿قْدَارٍ ءٍ عِنْدَهُ بِمِلُّ شَیْ وَکُ اللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِیضُ األرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ

او  ینکه نزدست و اند علیم و قدیر مطلق اکند و دلیلش این است که خداواز اینجا بحث مقدار موضوعیت پیدا می

ان است. ر جریهمه چیز به مقدار است. جعل قدر و مقدار برای هر چیزی اساس حقایقی است که در عالم خلق د

 قابل ،شود را هم حساب کرده است. هر چیزی مقدار داردیعنی حتی قوتی که در رحم توسط طفل جذب می

اری دنگام بچهها در هابزار سنجش آن را نداشته باشیم. کم و زیاد شدن هورمونممکن است ما  اماگیری است اندازه

 آن قابل زی درایم که هر چیو امثال آن. به هر حال آن چیزی که مهم است این است که در نظامی قرار گرفته

اش یر فکرتاکند. انسان به وسیله ساخگیری است و این یک ساحت تکوین و یک ساحت تشریع پیدا میاندازه

-یر میهد را تغیدص میکه برای خود اختصا تیرامقد ،ریزد. بر اساس عملکردها و تغییرات فردمقدارها را به هم می

ر دزه دارد نسان اجاشود. اکند و بالی خاصی نازل میشود یا گناه خاصی میکند، خشکسالی میدهد. مثال گناه می

 این دستگاه دخل و تصرف کند. 

 ﴾٩﴿غَیْبِ وَالشَّهَادَةِ الْکَبِیرُ الْمُتَعَالِ عَالِمُ الْ

ند. وقتی شویل میعا تبدخواند، در ادعیه اهل بیت )علیهم السالم( همه به دهر کدام از این موارد را که انسان می

لْغَیْبِ اعَالِمُ ». صفت شودتواند در این مقدارها اثر بگذارد، دعا برایش مهم میشود که میانسان موحّد متوجه می

 شود. برایش مهم می« الْکَبِیرُ الْمُتَعَالِ »و اسم « وَالشَّهَادَةِ
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  ﴾1٠﴿ارِ سَارِبٌ بِالنَّهَیْلِ وَاللَّسَوَاءٌ مِنْکُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِ

ی حرف خدایی است که وقتی درگوش قرآن است و خیلی سخت است. خدای شما چه هایطعنه زدناین موارد 

ینجا هست ولی ا روید مکه خدا آنجاوقتی می !بیند؟شوید، نمیوقتی در جایی مخفی می !شنود؟زنید، نمیمی

شود. یاد نمیززند که خیلی جالب نیست. علم خدا کم و هایی مینیست؟! گاهی انسان که حتی موحّد است حرف

 و آشکار فرقی ندارد.  برایش خفیّ

وا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُللَّهَ ال یُغَیِّإِنَّ ا لَّهِ هُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَ

  ﴾11﴿الٍ بِقَوْمٍ سُوءًا فَال مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَ

مقدرات  داوندخیکی اینکه  ؛توان خوانداین موارد از مصادیق ایمان به غیب است. این آیه را به دو شکل می

ها ایجاد ر در امته تغییکخوانند ای را برای انسان قرار داده است، آن را تغییر نده. برخی هم مدل دیگری میشایسته

عنی انسان ی« یْنِ یَدَیْهبَتٌ مِنْ عَقِّبَالَهُ مُ»گردد. هر آیه به حالت اول بیشتر برمیظا اماشود تا شما در خود تغییر دهید. نمی

یاتی را ه. این آیر نداز همه جوانب مراقب دارد. بنا نیست مقدراتش تغییر کند. سبک زندگی را موحّدانه کن و تغی

 از لطایف قرآن است.  ،توان به دو شکل خواندکه می

ئکه د که مالنین کرچ نبایدای و مر است. اگر کاری کردی که ملکی رفت، یعنی در چاه افتادهکار مالئکه اجرای ا

ب ا از جانریت رفقط اجرای امر است و هیچ تصویری از خوشحالی و ناراحتی شما ندارد. مامو ،بروند. کار ملک

 خدا اخذ کرده است. 

بْتِغَاءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ وقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ ایُابِیًا وَمِمَّا بَدًا رَلُ زَقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّیْأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِ

ضِ کَذَلِکَ یَضْرِبُ فَیَمْکُثُ فِی األرْ فَعُ النَّاسَأَمَّا مَا یَنْفَاءً وَبُ جُمِثْلُهُ کَذَلِکَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَ

  ﴾1٧﴿اللَّهُ األمْثَالَ 

کر نه از ذ ،کردندیها به آیه رجوع مای که در سوره شعراء خواند شد، باشد. گفتند اگر انسانحواستان به آیه

. قرار گیردرار میقها در آن ها و به اندازهریزد و در دامنهکردند. آب از آسمان مینه استهزاء میو کردند اعراض می

 . ف روی آبکرد و هم کند هم آب وجود دابستگی دارد. حاال شروع به حرکت می «أَوْدِیَه»گرفتن بارش به اندازه 
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بستگی  ،گیردمی جا «یَهاَوْدِ»شود، به آن چیزی که در کند، قدر به باال و نزوالت مربوط نمیبحث قدر را مطرح می

 د. گاه ماهیت و منفعتی ندارد. آب است که نفع دارشود. کف هیچدارد. جریان آب و کف پیدا می

و سیل داریم. قدر مربوط به  «اَوْدِیَه»گردد. ماء، شود قانونش. قدر به مخلوق باز میاین می ٢«کُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَار»

سیلی در مواجهه با اطراف یعنی هر  ؛شودکف هم ایجاد می ،گیرد و در مفهوم باطلاین است. جریان ماء شکل می

 کند. خداوند کفار و یا هر گناه و یا هر چیز غیر حقی را به کف روی آب تشبیه کرده است.کف هم پیدا می

، «اَوْدِیَه» ااماست  شود. ماء واحدرویش متفاوت و متنوع می امااست یکسان  آن أرض، نبات و رویش. زمین و ماء

 ول است. همان تح . تغییرنهایت نتیجه مثبت و منفی تغییر را خواهیم داشتشوند و در منشاء تغییر می ،مقدار و نبات

 
 

الَّذِینَ »شود و در پایین می ٣«الَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ»شود گردد و میشود که امری نازل مینتیجه بحث این می

« یَدْعُونَ مِن دُونِ اهلل»گیرند. کافی است و در ضالل قرار می ٥«ال یَسْتَجِیبُونَ»گوید در سوره می .٤«یَدْعُونَ مِن دُونِ اهللِ

شود. برآیند تقدیر در عالم برای انسان و جامعه او در می گردد، ضاللتشی که برایش نازل میشود. همان امر

حتما  ،گوید. اگر او را نخوانده در سوره حق میصورتی مثبت است که تنها خداوند را بخواند و البته خصوصیاتی ک

 برای او منفی خواهد بود.

                                                           
 ٨آیه سوره رعد، ٢

 1آیه ،همان ٣

 1٠٨آیه سوره انعام، ٤

 1٤آیه سوره رعد، ٥
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ناکی حرف خطر خیلی برآیند تقدیر در عالم و مثبت و منفی بودنش دقیقا وابسته به متغیر وجودی انسان است. این

 است. 

 است. «یَدْعُونَ مِن دُونِ اهلل»یکی از کارکردهای سوره رعد معرفی 

و  شودن میب تعییششود که خداوند شبی را قرار داده است که مقدرات انسان در آن ونه میبحث لیله القدر اینگ

  دیر است.ده تقخصوصیت این مقدرات تنها برای کسانی خوشایند است که در راستای دعوت الهی باشند. این قاع

 

 ٦«یَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ»بهره مثبتی برد، این است که انسان از شب قدر ان بتو ،این مدلاگر بنا باشد طبق 

دیگر در دست  ،نشود. اینکه آب چه اتفاقاتی را برایش رقم بزند «یَدْعُونَ مِن دُونِ اهلل»شود. همان کاری را بکند که 

را اتصال به خدا قرار  اتن هم اینکه مبدأ میلاو نیست. گویی به انسان بگویند تو فقط یک کار باید انجام دهی و آ

شود انگور و دیگری می !دهددهد، خرما میدرخت خرما وقتی خرما می. کنددهی و دیگر بقیه کارها را خودش می

گذاریم. درصورتی که این ما بر روی تعیین نوع رویش دست می اما !دنزنها چانه نمیو دیگر بر سر این تفاوت

-سازی دعا و توجه نسبت به او میفعالسازی نیاز به خدا و فعال ،رین کاری که باید انجام دهممحصول است. باالت

 کند. دار میباشد. این همه تغییرات را به طور طبیعی به سمت مثبت جهت

عه را مطال ست، آناخیلی خوب که آمده است  طباطبایی )رحمه اهلل( بخشی در رساله عالمه ،در مورد مالئکه و روح

 کنید. 

                                                           
 ٢1آیه  ،همان ٦
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 !دن نهراسیدش راز نیازمندت نکند. اقبت کنید تا افزایش پیدا کند و جهت آن به غیر خدا میل پیدالطفا نیازهایتان را مر

یاز به نبشود و  ری کهبسیار هراس داشته باشید. زیرا هر تقدی ،از اینکه آن نیاز به سمت غیر خدا معطوف شود اما

 برآیندش هالکت است.  ،سمت غیر خدا باشد

افتد؟ یی اتفاق مایلهدر مورد افزایش نیاز باید تفکر کرد؟ چگونه پر مسئله و پر سوال شویم؟ نیازسازی به چه وس

 افتد؟ معطوف کردن آن نیازها به سمت خدا به چه صورت اتفاق می

ه ی رسیدن ببراجله عو دیگری یکی عدم اعتماد به منبع تقدیر  ؛کنندها دو انحراف در حوزه تقدیر پیدا میانسان

 دهد. سوره رعد توضیح می ،. در هر دو موردیرمحصول تقد

 

 

 های خودش باشد و با این موارد کاری نداشته باشد.متوجه ظرفیت بایدانسان 

زها را نیا ؟نیدا لیست کارد رتوانید این مومیکه چه نیازهای فعالی دارید  ،تانشما االن در مورد جامعه و زندگی 

 توان توسعه داد؟چگونه می

و  های خودیمندوانها است. نیازسازی ناظر به تآلنیازسازی محصولِ مشاهده نواقص در جامعه و نیز دیدن ایده

ه شد ما ایجادیی در شاید؟ چه نیازهایها در عرصه زندگی است. شما به چه چیزهایی برخورد کردهخرج این توانمند

 اید؟ است؟ چرا نیازهایتان را بیشتر نکرده

 آیات آخر سوره.نیز است و علی )علیه السالم( سوره امیرالمومنین  ،سوره رعد
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رهای ما این کی از کایاز است. شان به رافع نیشان از حقایق و ذکر وابسته به میزان نیاز و توجهها میزان دریافتانسان

 ن را به رافع نیاز جلب کنیم. مانیاز تولید کنیم و از سویی توجه فقطاست که از یک حیث 

اغ به سرو ند کمی اگر خود را مثل یک بچه اول ابتدایی فرض کنم و به جایی بروم که تازه تمایزم شروع به رشد

وشتن ن خرد خرد نخواهم و همیخواهم، مادر میپدر میبینم. حاالت خود را می ترینروم و طبیعینیازهایم می

 !خواهممین ،هیچ یگرد ،پدر باشد فقط !زندتش میرا آاو  تحت تاثیر قرار داده ورا  فرد ،و عمیق کردن آن نیازها

 ا فراموشچیزها ر بینم من خیلیمی چونکنم می )به حالت استاندارد در آوردن( شکل نیازهایم را کالیبرهبدین 

رها  سالم( راعلیه ال)ام جداکرده است. لذا اگر کسی در کربال امام حسین ام و زندگی مرا از نیازهای اصلیکرده

 ،دا کردود را جختوانم زندگی کنم. کسی که خواهم و بدون او نمینکرد، محصول همین جمله بود که من پدر می

ی ز نیازهاایش ایقی و پیرسازی نیازهای حقبه همین گزاره ابتدایی توجه نکرد. در واقع شب قدر سالگرد فعال

 ی است.غیرواقع
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