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 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 15اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                               سوره مبارکه قدر موضوع :- (لسه  سوم)ج لیالی قدر    
 

 .زندگی طبیعی نیسترسد شب قدر مربوط به این انسان یک زندگی معمولی فردی دارد که بنظر می

دهد. یغییر مزندگی مردم آن شهر را ت تمامن برایش نازل شده است و رض کنید در زمان رسول هستید و قرآف

اما ما شب  ر عالم است.فضای شب قدر در این چنین فضایی است. در فضای آمدن یک رسول برای ایجاد تحول د

ین ارستی به درسد این کار، کار تکنیکی فردی. بنظر میکم بردیم به فضای مشکالت و تقاضاهای قدر را کم

تش . نهایمندی از شب قدر برای حوایج فردی استبهره ،صورت نبوده است. فضای ذهنی نوع ما از شب قدر

ن ه ایک بینیمبعد می ای برای آخرت از شب قدر باشیم.دنبال زاد و توشهه ب ،تر شویمقوی کمیبخشش گناهان است. 

 شویم ویمیده بخش ،شب قبل و بعدش، خیلی هم تفاوتی ندارد. قبل از این شب هم که استغفار کنیم شب قدر با

در ویند شب قگمیاینکه شود که هایی ایجاد میبرای آدم عالمت سوال بعدش هم که استغفار کنیم همینطور!

ره باود. یکشستجاب میم ه دعا بشود،شود یا هر موقع هم کمی ،استغفار کنیمما هر موقع هم  اماهایی دارد، تفاوت

 شود. شب قدر ناکارآمد می

زول ر زمان نکه د ر دهیدن، خود را جای انسانی قراهای زمان نزول قرآاگر همین را در فضای امت و فضای هدایت

اگر  و ن مسلمانمگویید میمهمین مقدار که  افتد؟شود چه اتفاقی مینازل می «انا انزلناه»وقتی همین آیه  ،بوده است

ضای فبینید یمرتبه م باید بروید در شعب. یک رخ داد،شعب ابیطالبی قضیه اگر  و هجرتی شد باید با پیامبر بروید

نمان ه در ذهکنه در فضای فردی  و سوره قدر در چنین فضایی استشود. زندگی شما از فضای دیگری متاثر می

  ایم.تصویر کرده

شود و این قطعی مرگ و میر متفاوت می ،کنندکنند و یکسری چیزها را رعایت نمیها گناه میمسلما وقتی که انسان

شود. شب قدر با این وجود امری فردی هایشان متفاوت مینوع زندگی ،ها به دین خدا پایبند شونداست. اگر انسان

ای است مربوط به امام و امّت و اگر کسی نگاه امّتی در پدیده بیندمی کند،هر چه به اطرافش نگاه میانسان نیست. 
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معنا است. همه ودش قائل نباشد، شب قدر برایش بیاش نداشته باشد یا امّت نشده باشد و امامی برای خزندگی

  در نظام امّت است. ،افتدبالیای طبیعی و هر آنچه اتفاق می

م هز آن را اخروج  ایم و گویی قصدنه مفرطی که در آن النه کردهیااربه واسطه شب قدر از این نگاه فردگ باید

 نداریم، خارج شویم. 

 ؟ شودمی حجه مبارک درخواست چرا در دعاهای ما سوال:

ی هایش فردرخی از فرازبببنید که ، تا از فرد بودن خارج شوم. دعای ابوحمزه را برمحج به دقیقا من باید آفرین،  -

 اصیت ماهخد. اصال برفردی است که در درون امّت است. بعد هم فرازها را در مجموعه و امّت میاین شود اما می

شب  رای مراسمبا هم دهند به نام روزه. همه امّت بمبارک رمضان این است که همه امّت کاری را با هم انجام می

یی که ویم جاهاا باید برگیرید؟ گفتم ممین بر سر نگفتند که چرا شما اینجا قرآدوستان به ما می .روندمی نوزدهم

دعای  ،هستند بیشتر تر است وهر جایی که شلوغ ،شودجمعیت بیشتر است. چون شب قدر مربوط به کار امّت می

 شود. بیشتری خوانده می

 .خان استدسوره  رسید برای شروع کار سوره دخان خوانده شود، به هر حال از آداب این شب خواندن انمبه ذهن

قدر  ورد شبخیلی نکات عجیبی در م ،یک دور سوره را بخوانیم اماهر چند برای شب بیست و سوم آمده است 

 . دارد

 سوره مبارکه دخان 

. هر کندنمی ا بازرن سوره قدر رحال هیچ چیزی به غیر از قرآه خوانیم. بهه نیت درک شب قدر سوره دخان را میب

کنیم ادی میشویم. سواالت مختلفی مطرح شده است. با هم جهخیلی متوجه بحث شب قدر نمی ،کاری هم بکنیم

آقای  ست. جنابی نیایههمچین خبر ، خیراینطور نیست که یکی بداند و بخواهد به بقیه بفهماند .برای فهم شب قدر

 و مطالب دیشب اساس مطالب اند که برمتنی را در علمداری نوشته ،نبوی که مردی وارسته و با تقوایی هستند

 . کنیمی میهایالشرحال همه داریم ته بهست. های دقیق و ظریفی اخانودگی است، متن بسیار جالبی است. برداشت

 ترین سوره از نظر سیاق به سوره قدر، سوره دخان است. شبیه
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  حِیمِالر ّ  نِحْم ـبِسْمِ الل ّـهِ الر ّ

 ﴾١﴿حم 

 ﴾٢﴿ الْمُبِینِ و الْکِت ابِ

ین ا الب استخیلی جو  اندگفتههایی که برخی ن صحبت زیاد شده است، یکی از حرفحروف مقطعه قرآدر مورد 

 یمگوی؟ مییری داریدچه تصو «حم»یعنی اینکه االن از ها را به شکل حروف مقطع بخوانید؛ سوره تماماست که لطفا 

به چه  انیمدنمیالن اما ما اند. ااست. البته برخی روایات حروف را به اسماء الهی مرتبط دانسته دانیم چیست، رمزنمی

 اف، ....کهمین طور بخوان. بخوان الف، الم، نیز ، آن را «والکتاب المبین»گفت هم وقتی پس  معناست.

یلی فرق فهمید خآنچه شما می گوید باآن چیزی که خدا می ،فهمی نیستگوید کتاب آن چیزی که تو میوقتی می

 امام افهمیده ین سطح درکمابگو این را اجماال با فهمی را بفهم. فعال همین کتابی که می کار کنیم؟ه چباید  کند،می

 یست؟ اینچن قعا قرآوا امابینم نی میگوید نیست. گویی قرآفهمم آن چیزی که او میگویم و میاین کتابی که می

 دانند. می نیزو پیامبر  ءداند و ال غیر. البته انبیارا فقط خدا می

 اما شناسیمیما ما رکتاب  ،یعنی بگوییم کتاب بله تنزیهی کنیم؛ مان راحروف مقطعه داللتی دارد در فهم که فهم

 هرچقدر هم که بشناسیم آن چیزی نیست که در نفس االمر و واقع است. 

 ﴾٢﴿و الْکِت ابِ الْمُبِینِ 

ی متن ور. یعنای از سشود یعنی منظومهکتاب مبین است و واو در آن واو قسم است. بحث کتاب که میقسم به 

ند، کتاب اع شدهیک محور هدایتی جم گردشان یک امّت هستند و همه سوره است همه ،سوره ،یکپارچه. اگر سوره

 یعنی این. 

اضح وداللتش  وج ندارد. چون کتاب مبین است یعنی نیاز به داللتی ازخار گر؛هم روشنو مبین هم روشن است 

 است و نیاز به داللت دیگری ندارد. خودش نور است و نور هم واضح است.

 ﴾٥﴿ا إِنَّا کُنَّا مُرْسِلِین  أ مْرًا مِنْ عِنْدِن   ﴾٤﴿فْر قُ کُلُّ أ مْرٍ ح کِیمٍ یُفِیه ا   ﴾٣﴿إِنَّا أ نْز لْن اهُ فِی ل یْل ةٍ مُب ار ک ةٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذِرِین  
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ال هُو  یُحْیِی ال إِل ه  إِ ﴾٧﴿وقِِنین  األرْضِ و م ا ب یْن هُم ا إِنْ کُنْتُمْ مُر بِّ السَّم او اتِ و   ﴾٦﴿ر حْم ةً مِنْ ر بِّک  إِنَّهُ هُو  السَّمِیعُ الْع لِیمُ 

ی غْش ى  ﴾١٠﴿لسَّم اءُ بِدُخ انٍ مُبِینٍ ف ارْت قِبْ ی وْم  ت أْتِی ا ﴾٩﴿ون  ب لْ هُمْ فِی ش کٍّ ی لْع بُ ﴾٨﴿مُ األوَّلِین  و یُمِیتُ ر بُّکُمْ و ر بُّ آب ائِکُ

 ﴾١٣﴿  الذِّکْر ى و ق دْ ج اء هُمْ ر سُولٌ مُبِینٌ أ نَّى ل هُمُ  ﴾١٢﴿نُون  ر بَّن ا اکْشِفْ ع نَّا الْع ذ اب  إِنَّا مُؤْمِ ﴾١١﴿النَّاس  ه ذ ا ع ذ ابٌ أ لِیمٌ 

م  ن بْطِشُ الْب طْش ة  الْکُبْر ى إِنَّا ی وْ ﴾١٥﴿ابِ ق لِیال إِنَّکُمْ ع ائِدُون  إِنَّا ک اشِفُوا الْع ذ   ﴾١٤﴿ثُمَّ ت و لَّوْا ع نْهُ و ق الُوا مُع لَّمٌ م جْنُونٌ 

 ﴾١٨﴿ولٌ أ مِینٌ أ نْ أ دُّوا إِل یَّ عِب اد  اللَّهِ إِنِّی ل کُمْ ر سُ ﴾١٧﴿لٌ ک رِیمٌ  ف ت نَّا ق بْل هُمْ ق وْم  فِرْع وْن  و ج اء هُمْ ر سُوو ل ق دْ ﴾١٦﴿مُنْت قِمُون  

و إِنْ ل مْ تُؤْمِنُوا لِی  ﴾٢٠﴿أ نْ ت رْجُمُونِ ذْتُ بِر بِّی و ر بِّکُمْ و إِنِّی عُ ﴾١٩﴿و أ نْ ال ت عْلُوا ع ل ى اللَّهِ إِنِّی آتِیکُمْ بِسُلْط انٍ مُبِینٍ 

تْرُکِ الْب حْر  ر هْوًا إِنَّهُمْ و ا ﴾٢٣﴿عِب ادِی ل یْال إِنَّکُمْ مُتَّب عُون  بِف أ سْرِ  ﴾٢٢﴿ف د ع ا ر بَّهُ أ نَّ ه ؤُالءِ ق وْمٌ مُجْرِمُون   ﴾٢١﴿ف اعْت زِلُونِ 

 ﴾٢٤﴿جُنْدٌ مُغْر قُون  

 کند. یصحبت م دانم چقدر دقت کردید. مجددا آیات را گوش کنید، ببینید چگونهعجیبی است. نمیآیات بسیار 

 .بخشی بر اساس دین: بحث انذار، هشدار، زندگی٣آیه 

 . ه شده است: به صورت خیلی اجمالی کارکرد آیات و کتاب و شب قدر را در این آیات گفت٥-٤آیه 

  .مرسل استچون  حضرت موسی )ع( یک مرتبه در متنی از مردم قرار گرفت، : رسول خدا را نشان داد. خود١٧آیه 

این بندگان خدا  « ر سُولٌ أ مِینٌی ل کُمْلَّهِ إِنِّأ نْ أ دُّوا إِل یَّ عِب اد  ال» ؛است. انا منذرین یعنی «انا منذرین»: این حرف ١٨آیه 

 دهد. را به من باز گردانید. االن کارکرد آن شب قدر را نشان می

 رای مردمرا ب کارکرد شب قدر فرستادن پیامی است که دارای ماهیت انذاری است. گویی در شب قدر خدا رسولی

ا باید به ه. انساناضح استوو این خیلی  «انا انزلناه فی لیله القدر»ن گفته است فرستد. البته این را خود آیه قرآمی

 رت موسیه حضمثل کاری ک ند؛پاک کن ،انع این پیوستن هستندرسول بپیوندند و جامعه را از لوث کسانی که م

 . گویدو امّتش می لیه السالم()ع مثل داستانی که از فضای حضرت موسی لیه السالم( انجام داد یا)ع

 کند. ها را مشخص می: در این آیات تکلیف همه اطراف و اکناف آدم ٢١تا  ١٩آیات 

 ارد. دکارکرد را  همان اماگذارد است. اسمش را شب قدر نمی هزار شب بهتردهد که از : شبی را نشان می٢٣آیه 
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یل گیر ای در نعده شوند وای رد میدهد یک عدهها را عبور میاینلیه السالم( )ع: همین که حضرت موسی ٢٤آیه 

 افتند. می

 م آن زمان.آیات و مرد آید روی زمان نزولشود. یعنی میبه بعد آیات در مورد کفار قریش می ٣٤از این 

 ﴾٢٢﴿ف د ع ا ر بَّهُ أ نَّ ه ؤاُلءِ ق وْمٌ مُجْرِمُون  

 ﴾٣٧﴿جْرِمِین  انُوا مُک هُمْ أ هُمْ خ یْرٌ أ مْ ق وْمُ تُبَّعٍ و الَّذِین  مِنْ ق بْلِهِمْ أ هْل کْن اهُمْ إِنَّ

مین به ه ،دندا اسیر نیل شهمجرم داشتید و اینکند. همانطور که در زمانی سازی میبین اقوام مشابه ؛٢٢وآیه  ٣٧آیه 

 صورت در اقوام مختلف یک همچین داستانی تکرار شده است.  

 ،شوندمی ود نیلرفضای فردی نیست. قومی که اسیر  ، فضای جمع است وکنید فضای آیاتاین آیات را که نگاه می

 فرد نیست. 

 ﴾٣٨﴿و م ا خ ل قْن ا السَّم او اتِ و األرْض  و م ا ب یْن هُم ا العِبِین  

 ﴾٣٩﴿م ا خ ل قْن اهُم ا إِال بِالْح قِّ و ل کِنَّ أ کْث ر هُمْ ال ی عْل مُون  

ب لفه درک شترین مو: در سوره دخان رمز درک شب قدر بحث یقین است. یقین را به عنوان اصلی٣٩و  ٣٨آیه 

 کند. یترین عامل مجرم شدن و هالکت در شب قدر معرفی ماینکه شک و لعب را مهم داند. کماقدر می

شخص ین آیات مابه این سوال جواب دهیم و چگونه موضع خودمان را نسبت به امشب توانیم دانم چگونه مینمی

کرد. عب خلق نلز روی زمین را اها و کنیم. طبق این آیات ما باید نسبت به این جریان آگاه باشیم. خداوند آسمان

زی در یچ چیانعکاس دهنده جریانی از حق است. ه ،لباس حق بر آنها پوشاند و آنچه در آسمان و زمین است

این جزء  کند؟یمها و زمین نیست مگر اینکه لباس حق پوشیده باشد. این چگونه انسان را از جرم خارج آسمان

 های قدر است. ای سوره دخان برای شبهست. این جزء رهاورده ت ما نیزسواال

ب لْ هُمْ فِی ش کٍّ »: فرمایدمی ٨اینجا در آیه  «إِنَّا أ نْز لْن اهُ فِی ل یْل ةٍ مُب ار ک ةٍ إِنَّا کُنَّا مُنْذِرِین »فرماید: می ٣وقتی در آیه 

کند. یلعبون یعنی روزمره روزمره میاین شک مقابل یقین است. شکی که آنها را منجر به داشتن زندگی . «ی لْع بُون 

به معنای خالی بودن  ندو دلی نیست، شک در قرآ ،شدن یک زندگی. شک یعنی دور شدن از حقایق یقینی. شک
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اش نتواند به حقایق قابل اعتماد در زندگیباشد. اگر کسی حقایق قابل اعتماد و اعتنا میبه یقین داشتن  از یقین است.

شود. زندگی روزمره یعنی اش تبدیل به یلعبون و روزمره میعنی در شک است چون زندگیی ،و اعتنا تکیه کند

است. یعنی در آن ارتقاء ندارد یعنی زندگی کردن امروز من باعث نشد  یکدیگرای که دو روزش مساوی زندگی

( ربط پیدا  ٣٨نسبت به زندگی روز قبلم یک پله باالتر بروم و این خیلی ساده و معمولی است. آیات باال به این )آیه 

 کند. می

اب شکل عنای عذم ،شودزل مین در جامعه ناهمین مقدار که قرآ کند.آیه آخر سوره تکلیف همه را مشخص میدو 

عنا ندارد مین عذاب ول و دتا قبل از آمدن رس .عذاب برایشان خیلی معنا ندارد ،نگیرد. افراد تا قبل از آمدن قرآمی

 کند. یما پیدا معن نیزجهنم  ،شودکند و همانقدر که بهشت معنا میبهشت معنا پیدا می ،ن آمدوقتی قرآ اما

نش ادعای خداوند این است که قرآ اماکنیم خوانیم خیلی احساس آسان بودن نمیکه می چگونه است که این آیاتی

وقتی  ١«مُرْت قِبُون ف ارْت قِبْ إِنَّهُمْ »شد. خواست سخت بگوید چه میرا به لسان پیامبر آسان کرده است. حاال اگر می

کنند کار خودشان بعد شروع میو گویند ما که نفهمیدیم ها میشود و آدماش بین مردم جاری مین با زبان سادهقرآ

ها برایشان حکم اتمام حجت این .شودشان تحولی ایجاد نمیروند و در زندگیو مسیر خودشان را می کنندمیرا 

 منتظر حوادث و وقایع بدی باشند. شود اینها بایددارد و همین که این اتمام حجت انجام می

 را )ره( مینیامام خ هی کانانسان انذار نشنیده از زمین تا آسمان در مقدراتش متفاوت است. انس انسان انذار شنیده با

ت انقالب کلممارد. ددر مقدراتش از زمین تا آسمان تفاوت وجود باشد، ندیده ی که ایشان را با انساندیده باشد 

ه کایی هانآرم یعنی اگر از د دارد؛سمان در مقدراتش تفاوت وجوشده با یک مملکت بدون انقالب از زمین تا آ

نازل  حرف حق ای که در آنشود از جامعهتر و شدیدتر می، عذابش به مراتب سختبرایش ترسیم شده عدول کند

کند. عنا میمهمانطور عذاب را  ،کندنشده است. خاصیت حرف حق این است که همانطور که کمال را تعریف می

ت کوینی اسضع آن تکند. چراکه وبه همان نسبت عذاب تولید می ،بردپیشرفت می ها را به سمتهمانطور که انسان

مول این مش ،کرد اگر کسی اختالس ،وجود بیایده ها بجیجنه قراردادی. یعنی همین که در سطح جامعه شهید حو 

 دهد. یعنی دو طیفش معنا می شود؛آیات می

 به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.  ،شاءاهلل سوره مبارکه دخان از همه قبول باشدان

                                                           
 ٥٩دخان، آیه سوره  ١
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ین عنیم. در کمرور  خواهم که با همن دارم و آیاتی که در این زمینه هست را میبحثی راجع به نزول و نزول قرآ

 ب قدر آنشینکه در بیاید مثل ا نیزکنم نکات آن را بگویم و اسم سوره سعی می ،کنیمحال که آیات را نگاه می

 دهیم. خداوند شفیع قرار میسوره را در پیشگاه 

نزال را مختلف ا ادابع کند، سوره مبارکه بقره است که در آناولین سوره که بحث انزال در آن خیلی اهمیت پیدا می

 یک انزال داریم، تتنزل یا تنزّل داریم و تنزیل.  بیان کرده است؛

کلی آن  ناهاییعنی در واقع مب است؛ که آن حقیقت به صورت احکامی انزال به معنای نزول دفعی حقیقتی است

 وارد شده است. مثل اینکه مطلبی به صورت بنیادی مطرح شود. 

ود و در شف باز های مختلف و نیازهای مختلتنزیل وقتی است که آن مطلب در اثر گذر زمان و برخورد با سوال

رد که یقتی داهمین کتاب که حقشود مثل همین سوره مبارکه دخان. انزال می ؛مناطق مختلف تفصیل پیدا کند

 است.رعون از دست فموضوع نجات قومی  ،شودوقتی وارد بحث بنی اسرائیل می اماسوره دارد.  ١١٤مجموعا 

 . کندشود تنزیل، تفصیل پیدا میاین می که ممکن است یک سوره یا دو سوره به کار مردم بیاید

 وپذیرد یول را مای است که نزنزول هستند. در واقع واسطهشود که سبب جریان امر : به وسائطی گفته میتنزّل

  زل کردن.شود تنزّل. تنزّل پذیرش امر است برای ناشان میحالت ،کند. در واقع وسائط نزولجاری می

 خواهیم داشت.  ،کنیمهایی که کار میاین سه بحث را در سورهدر واقع 

عقل  زول و یکناختار این بود که خودمان را شبیه کنیم به س اول کار انجام دهیم. کاردیشب قراری داشتیم که دو 

د کاری کن ب قدررا گذاشتیم واسطه این نزول. شبیه کردیم به مالئکه. پس هر کسی در خودش باید در این دو ش

عیت ها و وضسوءگیری شودحکامی میحقایق إحکامی برایش جلوه کند. حقایق إن یکسری در اثر خواندن قرآکه 

 انزال.  ،شودهای کلی میگیریگیری و جهتاش. تصمیمکلی فرد در شغل، مطالعه و سبک زندگی

هد و دد انجام هایی که باید بخواند، کارهایی که باییعنی کتاب برود به سمت تفصیل آن؛گیری بعد از جهت

 تنزیل. ،شوداین میکه امکاناتی که باید فراهم کند 

باید تقویت کند.  که درونی قوای عقالنی خردورز از حقایق و قدرت رجوع به حقایقشود آمادگی تنزّل هم می

کند. هر چقدر انسان قوای در انسان با قوای تدبری و تذکری ارتباط پیدا می تدبر داشتن. تنزّل ،یعنی فکر کردن
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تواند کند و از سویی می تواند به حقایق رجوعشود. از سویی میتنزل در او تقویت می ،اش را تقویت کندعقالنی

 اش کند. حقایق را وارد زندگی

 این سه کار را انجام دهیم: باید 

ای کلی ی ایرادهمثال یک نفر در زندگ دهد را بیابیم؛های کلی که زندگی ما را تغییر میگیرییکسری جهت -١

د شوین میرد. است برداگیرد از گناهان ددارد. صفات نامطلوب دارد یا درگیر گناهان خاص است و تصمیم می

  .انزال شود قسمت اول یعنیکند. این میگیری کلی، احکاما و اجماال جهت زندگی را اصالح میجهت

  .ریزیرود به سمت برنامهیعنی می ؛شود تنزیلقسمت دوم می -٢

-کار می دمنوشن رمثال کسانی که در مورد قرآ رود؛ فعالسازی قوای درونی؛در قسمت سوم به سمت تنزّل می -٣

ه کنند بیمسعی  در واقع به دنبال تقویت این بخش در خود هستند. کسانی که رجوع به متن و کتاب را ،کنند

 کنند. روی قوای تنزّلی خود کار می ،صورت مجتهدانه در خودشان فعال کنند

ع یند. موضوگویمق بنابراین سه دسته برنامه داریم. تنزّل شبیه آن چیزی است که در دانشگاه به آن روش تحقی

 مثل انزال. شود میو رشته انتخابی  شود مثل تنزیلپژوهش می

صوم در امام مع کاری که کند بهکند. شبیه میکند که آن را شبیه به شب قدر میها در انسان سه جریان ایجاد میاین

 کند. ییک  میعنی هر کسی با این سه کار خودش را یک قدم به امام معصوم نزد د؛مورد شب قدر انجام دادن

 سوره مبارکه بقره : 

 سْمِ اللَّهِ الرَّحْم نِ الرَّحِیمِ بِ

 ﴾١﴿ الم

 ﴾٢﴿ ذ لِک  الْکِت ابُ ل ا ر یْب  فِیهِ هُدًى لِلْمُتَّقِین 

ارد. هر دال وجود نه انزترین موضوعاتی است که در زمیشرط استفاده از کتاب را تقوا عنوان کرده است. تقوا از مهم

سی باید ود. هر کشاز نزوالت آسمانی بیشتر می او مندیمیزان بهره ،چقدر انسان تقوا را در خودش فعال کند

 ت: ده اسمتناسب با سن و شخصش تقوا را برای خودش تعریف کند. البته در این سوره تقوا را تعریف کر
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 ﴾٣﴿ ون نْفِقُمِنُون  بِالْغ یْبِ و یُقِیمُون  الصَّل اة  و مِمَّا ر ز قْن اهُمْ یُالَّذِین  یُؤْ

 ﴾٤﴿یُوقِنُون  ةِ هُمْآخِر  و الَّذِین  یُؤْمِنُون  بِم ا أُنْزِل  إِل یْک  و م ا أُنْزِل  مِنْ ق بْلِک  و بِالْ

  ﴾٥﴿ حُون أُول ئِک  ع ل ى هُدًى مِنْ ر بِّهِمْ و أُول ئِک  هُمُ الْمُفْلِ

برای سال آینده  . یعنی بایدهم تنزیلو هم تنزیل دارد ، ایمان به غیب را باید تقویت کند که در آن هم انزال دارد

اینکه در جامعه نمازخوان زیاد شود.  ؛خودم برنامه داشته باشم که ایمان به غیب را در خودم تقویت کنم. اقامه نماز

یعنی ایمان به غیب  برای ایمان به غیبش برنامه بریزد؛اینکه نماز اول وقت در جاهای مختلف باب شود. پس هر کسی 

توان برای کارهایی که در زندگی انجام شود و من باید برای این برنامه داشته باشم. میبا ایمان به مالئکه تقویت می

-این می ؛راستا کنیدهایی داشته باشید تا مالئکه را با خود همکاری کنیم که مالئکه پشتیبان ما شوند. برنامهدهیم می

ا هم هستند، بدانم شهداینکه شود ایمان به غیب. می ،شود ایمان به غیب. اینکه در کارهایم شهدا را همراه کار کنم

بکند.  ها را پرهای اجتماعی برایش مهم باشد و بخواهد اینو شکافها ایمان به غیب. انفاق یعنی نفاق شودمی

های موجود در اجتماع ما را شناسایی بکند. از آنچه خداوند به او داده است در جهت پر کردن و برطرف شکاف

ق این عالم حقایقی وجود دارد که آن حقای داند در پسِمی ،ها استفاده کند. کسی که به آخرت یقین داردکردن این

-داشتن به آخرت. برخی فکر می یعنی یقین٢«و  م نْ ی تَّقِ اللَّه  ی جْع لْ ل هُ م خْر جا»گوییم میمهیمن است. مثل اینکه وقتی 

 فقط این نیست.  اماکنند که یقین داشتن به آخرت یعنی فقط اعتقاد به جزاء و قیامت داشتن است 

مثال  ین عالم را بدست آورد و جاری کند؛قوانین حاکم در پسِ ا ،ن و روایاتایمان به آخرت یعنی اینکه از قرآ

کسی قدر خودش را  هر .. این آخرت است٣«من جهل قدره جهل کل قدر»فرمایند که میالسالم( )علیه امیرالمومنین 

 شود آخرت. می ،تواند بشناسد. آنچه در عالم به عنوان قانون استقدر هیچ چیزی را نمی ،نشناسد

های انجیل و تورات یکی است و ن را به عنوان متن قابل ارجاع برای خود بپذیرد و بداند که این متن با متنقرآمتن 

-کند لذا کسانی که در این حوزه به دنبال حرف نو و تجدد میخیالش راحت باشد که حقایق در عالم تغییر نمی

کردن ندر عمل  اماردن حرف نو وجود دارد توانند پیدا کنند. در عمل کحرف جدیدی در این حوزه نمی ،گردند

                                                           
 ٢سوره طالق، آیه  ٢
 ٣٨٧، ص ٥شرح غررالحکم، ج  ٣
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جاری کرد. این اولین دستاورد ما از آن را حرف نویی وجود ندارد. همه حقایق در جایی نازل شده است و باید 

 سوره مبارکه بقره است. 

ت کُونُوا أ وَّل  کافِرٍ بِهِ و  ال ت شْت رُوا  و  آمِنُوا بِما أ نْز لْتُ مُص دِّقاً لِما م ع کُمْ و  ال»آمده است. آیه خیلی انزال در سوره بقره 

  ٤«ث م ناً ق لیالً و  إِیَّای  ف اتَّقُونِ  بِآیاتی

بر اثر تقویت تقوا  روی بحث تقویت تقوا.ثمره بحث در سوره مبارکه بقره این است که بحث نزول آیات را ببریم 

کاری انجام ه یعنی اگر کسی گفت ما نفهمیدیم شب قدر باید چ شود؛افتد؟ علم در انسان پدیدار میاتفاقی میچه 

و  ال »وردش این است که اشته است و رهن در شب قدر رهاوردی دتوان در جواب گفت که نزول قرآمی ،دهیم

کند. خود این آیات تکلیف ما را مشخص می .«و  ال ت کُونُوا أ وَّل  کافِرٍ بِهِ» ؟چرا «ث م ناً ق لیالً و  إِیَّای  ف اتَّقُونِ ت شْت رُوا بِآیاتی

سعی کنند  حقایق را در گرایانه است و بایا یعنی اینکه گاهی مواجهه انسان با حقایق مواجهه معامله «و  ال ت شْت رُوا»

الَّتىِ  نِعْم تىِ ءِیل  اذْکُرُواْ ر ی اب نىِ إِسْ»است. آیه  «نزل»ش اهزندگی وارد کنند و به طور کامل از آن استفاده کنند. هم

همان قومی هستند که در شب قدری نجات پیدا کردند. حاال اینجا  هااین .سوره دخان را خواندیم ٥«أ نْع مْتُ ع ل یْکم

أ نْتُمْ ت لْبِسُوا الْح قَّ بِالْباطِلِ و  ت کْتُمُوا الْح قَّ و  و  ال »گوید به آنچه خدا نازل کرده ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید می

 شود. مواردی است که در اینجا ذکر می؛ ٦«ت عْل مُون 

ز را ند همه چیخواستیمگرایی که داشتند و کند این است که به دلیل حساز مشکالتی که بعدا بنی اسرائیل پیدا می

 «... بِالْباطِلِالْح قَّ لْبِسُوات و  ال »ای را ببینند. مگر اینکه معجزه شدشان راسخ نمیبا چشم ظاهری ببینند، اعتقادات

 وت انزال ه صورباالترین فرمانی است که برای شب قدر ب ،این پنج محور ابتدایی که در سوره بقره آمده است

نامه مورد بر ر این پنجتا سال بعد من د هللءشاناگیری کلی باید در زندگی بیاید. هر کسی در شب قدر بگوید جهت

ره بقره در . همه سوه آخرتایمان به غیب، اقامه نماز، انفاق، ایمان بما انزل الیک و یقین ب کنم؛ریزی و پیشرفت می

 یعنی جهت گیری کلی.  رود؛روی انزال می گیرد و جالب است که همه بحث آناین فضا قرار می

 

                                                           
 ٤١سوره بقره، آیه  ٤

 ٤٠همان، آیه  ٥
 ٤٢همان، ص  ٦
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  سوره مبارکه آل عمران 

 ر  این سوره بحث روی تنزیل است. د

 ﴾١﴿الم 

 (٢) إِلَّا هُو  الْح یُّ الْق یُّومُ اللَّهُ ل ا إِل ه  

  (٣) الْإِنْجِیل ر اة  و لتَّوْان زَّل  ع ل یْک  الْکِت اب  بِالْح قِّ مُص دِّقًا لِم ا ب یْن  ی د یْهِ و أ نْز ل  

امه اقکند. پیدا می های مختلفیحالت ،مصادیق اقامه نماز ریزی نیست.گیری کلی داشتن به معنای عدم برنامهجهت

است.  ین إحکامیو اود شها میاقامه نماز به معنای اقامه همه ارزش.  نماز در خانه، در محل کار، جهت تربیت و...

ه غیب و بایمان  شودمیکدامش ها هرحکامی است. ایمان به مالئکه، رسل، کتاب، حقایق اینیومنون بالغیب هم إ

ر جامعه دجاد شده ای ایهآورد. اینکه در انفاق هم به دنبال شکاف د در هر لحظه از زندگی آن را به دستباید بتوان

در این  ،د بیفتدفاقی بایچه ات اما در مورد اینکه دو ماه دیگر، شش ماه دیگر،کند گیری میش را تصمیماکلیت ،باشد

 ریزی کند. آن را برنامهباید مورد 

قره پشت بمران و عهمین است. آل  سوره آل عمران کارش. در شودتنزیل به تصمیم گیری و برنامه ریزی مربوط می

-ل میتبدیها و جریان ها و رخدادهابه برنامهکند و یکی آن را هستند. یکی حقایق کلی را بیان می یکدیگردر پشت 

 ده شده است. روهای مختلف آکند. در سوره آل عمران بحث جنگ احد و برنامه

« و انْتِق امٍذ ابٌ ش دِیدٌ و اللَّهُ ع زِیزٌ ذُللَّهِ ل هُمْ ع اآی اتِ ک ف رُوا بِ لِلنَّاسِ و أ نْز ل  الْفُرْق ان  إِنَّ الَّذِین  مِنْ ق بْلُ هُدًى» :٤ و آیه ٣آیه 

-یصه عمل مبه عر ن است که در هنگام ورودفرقان. فرقان محکمات قرآ ،شودن میدر اینجا در مقام عمل اسم قرآ

نجام دهد، اخواهد می کهرا  ن انس داشته باشد که هر کاریذا باید زمانی انسان آنقدر با قرآلتوان به آنها اتکا کرد. 

ه بتوانیم کیاد شود ر زنقدن آن داشته باشد. باید انس ما با قرآای را برای اتکا به آدو آیه و سورهبتواند یک آیه، 

ان در ذهنم نقرآ واید نزد قرآن حاضر شویم در واقع ما ب ،ن را احضار کنیم. نه اینکه احضار کنیممحکمات قرآ

 ست. احتمال بروز کفر در او زیاد ا ،ن استفاده کندگر کسی نتواند به هر دلیلی از قرآبیاید. ا
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 نَّ أُمُّ هُتٌ مُحْک م اتٌ نْهُ آی الْکِت اب  مِ هُو  الَّذِی أ نْز ل  ع ل یْک  ا» :ریزی را کامل گفته استشیوه برنامه، ٧در سوره آیه 

 ت أْوِیلِهِ و م ا ی عْل مُ ت أْوِیل هُ إِلَّا اللَّهُ بْتِغ اء  الْفِتْن ةِ و ابْتِغ اء اش اب ه  مِنْهُ ت ون  م ا بِعُالْکِت ابِ و أُخ رُ مُت ش ابِه اتٌ ف أ مَّا الَّذِین  فِی قُلُوبِهِمْ ز یْغٌ ف ی تَّ

  «لْأ لْب ابِا إِلَّا أُولُو ذَّکَّرُم ا ی هِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ ر بِّن ا و و الرَّاسِخُون  فِی الْعِلْمِ ی قُولُون  آم نَّا بِ

به صورت  «لْکِت اب یْک  اأ نْز ل  ع ل »و آن مقام تنزیل است  و آن قسمتی که  «نزّل علیک الکتاب»در باال گفته است 

افراد که در  که تعلتش این اس کند.مفهوم تنزیل را بیان می ،آیدکه می «مِنْهُ آی اتٌ مُحْک م اتٌ»حکامی گفته است و إ

ه اینکه نت کنند. بعیت تن از محکماشوند. باید در قرآگرفتار می ،اگر از متشابهات تبعیت کنند ،گیرندعمل قرار می

)صل ر وی پیامبید از وضبا ،رسیدبه آیه وضو اما باید از محکمات تبعیت کنند؛ مثال وقتی ن را نفهمند متشابهات قرآ

مران. در آل ع مطرح شده شود مثال توحیدحکم را از روایت بگیرند. محکمات میباید تبعیت کنند و اهلل علیه و آله( 

-می ایش نازللهی براسمی از اسماء ا ،کند که انسان در مواجه با هر رخدادیدر سوره مبارکه آل عمران مطرح می

انیم ن را بخول عمراکند. خدا روزی کند زمانی سوره آاسماء را بیان می شود. خداوند برای هر رخدادی یکسری از

چرا با  ونده است نسان زشود قاعده تنزیل. چرا اتا شیوه نازل شدن اسماء متناسب با هر رخدادی را بفهمیم. این می

ی خاص دا با اسمخجهت مالقات  !نوش جان کنداسماء را با رخدادها مواجه شود تا  چونشود؟ رخدادها مواجه می

 یابد. هر کدام اسمی متناسب با آن تجلی میدر  ،شودشود یا جنگ میدر محلی. اگر صلح می

 سوره مبارکه نساء 

ر ها را دف انسانگیرد. وظایخانواده قرار میدر واقع سوره نساء در حوزه بیت  شود.وزه این سوره محدود میح

ش به بیت خود سان را ازکند. انمی)علیهم السالم( بیت اهل بیت  ،انسان راکند و بعد بیت و خانه خانواده مشخص می

ن و ز، ن رسولل از آمدکنید. قببرد. مثال فکر کنید در زمان رسول اهلل زندگی میمی)علیهم السالم( بیت اهل بیت 

-ا میو پدر شمد و اشوخانه شما با خانه او یکی می ،ید. رسول آمده استبچه و ملک داشتید یا اینکه هیچی نداشت

صل اهلل )پیامبر  . مثالشود مسائل خانه شمامی ،شود. حال سوره نساء اینگونه است که مسائلی که در خانه رسول است

 ارد و هره فردی ندشود مسئله خانه شما. دیگر کسی مسئلاین می ای جمع کند،خواهد عده و عدهمیعلیه و آله( 

انه واحد به یک خ ا را تبدیلدارد و آنهبرمی ها رابین خانه هایتقسیم بندیمسئله امّت است. در واقع  ،ای داردمسئله

 تمام ما به وسعتاشویم اهل بیت رسول. کار سوره نساء بیت سازی است بیت رسول و همه میشود میکند. این می

 بیت رسول.
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أ دْبارِها أ وْ ن لْع ن هُمْ  ما ن زَّلْنا مُص دِّقاً ِلما م ع کُمْ مِنْ ق بْلِ أ نْ ن طْمِس  وُجُوهاً ف ن رُدَّها ع لىیا أ یُّه ا الَّذین  أُوتُوا الْکِتاب  آمِنُوا بِ»

تاب و فرستاده کند که به آورنده کدر واقع به اهل کتاب توصیه می ٧«ک ما ل ع نَّا أ صْحاب  السَّبْتِ و  کان  أ مْرُ اللَّهِ م فْعُوالً

مفصلی دارد و بسیار عجیب است. اینکه چرا فکر  و در یک سیستم قرار بگیرند. در اینجا آیات ایمان بیاورندخدا 

 هم ریخته است. ه ان بتزندگیدر جاهایی تان باید راحت و آسوده باشد. کنید زندگیمی

 الطَّغُوتِ و  ق دْ رِیدُون  أ ن ی ت ح اک مُواْ إِلى یُل  مِن ق بْلِک  ا أُنزِم و   ل یْک أ  ل مْ ت ر  إِلى  الَّذِین  ی زْعُمُون  أ نَّهُمْ ء ام نُواْ بِم ا أُنزِل  إِ

 (٦٠) اعِیدً أُمِرُواْ أ ن ی کْفُرُواْ بِهِ و  یُرِیدُ الشَّیْط انُ أ ن یُضِلَّهُمْ ض ل ال ا  ب 

 کند.مل میدر بیت رسول عآید شود که او میهای کلی میاین جزء سوءگیری .آیات عجیبی است این آیات،

کنند یمتمایل پیدا  روند.یم غیر دینی ماکهنگام نزاع به سراغ مح امااند ای هستند که اعتقاد دارند ایمان آوردهعده

  .غیر دین و غیر پیامبر را وارد کنند ها،در نزاع

 (٦١)  ک  صُدُوداًی صُدُّون  ع نْ نافِقین الْمُ الرَّسُولِ ر أ یْت ما أ نْز ل  اللَّهُ و  إِل ى  و  إِذا قیل  ل هُمْ ت عال وْا إِلى

 ن بهقرآ ا وجودبآدمی هم که  شود.هم متولد می منافق ،شودن نازل میها خیلی مهم است که شب قدر که قرآاین

 . رفته شودگلوی آن شود. نباید چنین شود. این کار شیطان است و باید جبرد هم متولد میمحاکم طاغوت پناه می

 یاورید!ان حکم به عنوابوجهل را ب مومن اختالفی شکل گرفته است و بعد بگوییم برویدگویی در زمان پیامبر بین دو 

ن واضح ه قرآیهمین است. آ ،های موجود جنبه حکمیت باشددهد. اگر مشاورهطاغوت را به عنوان حکم قرار می

از  ن و غیرآغیر قر روند سراغمردم می ،ن نباشدای اهل قرآدین، کتاب و طاغوت واضح است. وقتی در جامعه .است

ارد ده جامعه رد. چرا کبشارت ندا ،و انذار دارد دارددهند. شب قدر آنقدر که درد بتوانند انجام کاری نمیهم این 

 . محتوایشدار دهدهها را آید که انسانیعنی شب قدر می ؛«انا منذرین»شود. سوره دخان گفت از مسیرش خارج می

ود شن نازل آه قراست ک آیا این درست ، شروع کنید!این هشدار چیست؟ کتابی دارید که نازل شده است. بسم اهلل

 . ن استن ایصریح قرآ ،های اجتماعیدر عرصه !ن بروید؟رای مسائل خودتان به سراغ غیر قرآشما ب اما

ای فکر های طاغوت محو علمای اصلی است. در چه زمینهگویند. از نشانهدروغ می ،وجود نداردگویند که آنچه می

توانستند طبی را تاسیس کنند اگر عقالی این مملکت دور هم مثال می !کنید علم وجود ندارد و شما عقب هستید؟می

                                                           
 ٤٧سوره نساء، آیه  ٧
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هیچ جا  ،اجازه بروز ندارد. آنقدر که دانشگاه مفلوک است و ادعای علم دارد اماوجود دارد پس توانستند؟ یا نمی

 خوبی نیست. همه تبلیغ و ادعا چیز این .همین است ،ای که بگوییداین حالت را ندارد. در هر زمینه

 ، همنیطورداردیات عجیبی . در مبارزه با طاغوت و آاین سوره خیلی سوره عجیبی است ،سوره نساء را ببینید ١٠٥آیه 

و  م نْ یُطِعِ اللَّه  » همین سیاق است که هر کسی هم راستا با رسول شوددر « ...من یطع رسول »در ارتباط با رسول. آیه 

 ؛٨«الصَّالِحین  و  ح سُن  أُولئِک  ر فیقاًو  الرَّسُول  ف أُولئِک  م ع  الَّذین  أ نْع م  اللَّهُ ع ل یْهِمْ مِن  النَّبِیِّین  و  الصِّدِّیقین  و  الشُّه داءِ و  

 را داشته باشد. رفقااز ای جبهه ،راستایی با رسولهمبرای یعنی 

لِلْخائِنین  إِنَّا أ نْز لْنا إِل یْک  الْکِتاب  بِالْح قِّ لِت حْکُم  ب یْن  النَّاسِ بِما أ راک  اللَّهُ و  ال ت کُنْ »خیلی عجیب است.  ،آیه را ببنیداین 

  ٩« خ صیماً

هر  ست برایان و کتاب قادر های افراد است. قرآگوییم یک وجهه آن حکم کردن بین خصومتاین حکمی که می

دا کنیم حکمی پی یاز بهخواهند. اگر ما برای علمی نچیزی بین مردم حکم کند.  مردم متناسب با نیازهایشان حکم می

من  الی برایو سو یازا زمانی که من خاموش هستم و نت کند.حکمش را ابراز می اوشویم و ما هم جزیی از مردم می

ز طرف مردم نیازی ا و ما تقاضاآید. باید حتن نمینیست. به خودی خود قرآ «لِت حْکُم  ب یْن  النَّاسِ» ،نشده استمطرح 

 وجود داشته باشد. 

صی این اص و تخصخای ها در حوزهکدام از سورههر کلی و بعد از بقره و آل عمرانریزی تنزیل در حوزه برنامه

 کنند. موضوعات را مطرح می

 اما. وضوع هستاین م هاایم چون مربوط به قدرت ادراک انسان است و در بسیاری از سورهتنزل را فعال وارد نکرده

 ها بطور ویژه آمده است. در برخی از سوره

حتی در زمان  ،هاستمهمی افتاده است و جامع همه امت اتاالن اتفاقگیری تا در امّت خاتم از همان ابتدای شکل

های پیشین وجود دارد و در طول این چهارده قرن همیشه خودش هم اینگونه است. انواع عادات و آداب امت

آنها نازل بینید. اقوامی با سطحی بسیار باال که حقایق مترقی برای اینگونه بوده است. در هر مقطعی اقوام مختلفی می

هایی هستند که حتی به اندازه باء بسم اهلل هم فهم ندارند و این خیلی پدیده عجیبی شود و در همان زمان گروهمی

                                                           
 ٦٩، آیه همان ٨

 ١٠٥ ، آیههمان ٩
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های خالص قابل مشاهده ها تا ایمانتوانید مشاهده کنید. از غارنشیندر یک زمان همه مقاطع تاریخ را می است!

به همه این نظامات اشراف داشته باشند و در موقع آن به  روند بایدسازی میهایی که به سمت نظاماست. انسان

اگر این  حضور دارند،ای که در مقام نظام سازی هستند مثل دوستانی که اینجا موضوعاتش مسلط باشند. االن عده

نی را بلد قرآ باید بر کل قرآن مسلط باشند و همه نظامات . پسغیر اینها کسی نیست ،این کار را انجام ندهنددوستان 

 باشند و این وظیفه ماست. 

 نیم. کنی بتوانیم آنها را شناسایی های قرآهر جایی هم اهل کتاب مومن وجود دارد و باید باشاخص

 : ن هم بسیار شاخص است این است کهنساء که در کل قرآ سوره ١٧٤آیه 

 (١٧٤)امُّبِینً  ورًانُ إِل یْکُمْ أ نز لْن ا و  رَّبِّکُمْ مِّن بُرْه انٌ ج اء کُم ق دْ النَّاسُ اأ یهُّی 

خودمان  هم وظیفههم ف نها این است که شما با سوال مهمی روبرو هستید و آننشان دادن این آیات و تاکید بر آ علت

ختیار ت در اخورد؟ ما گفتیم این مقدرادر شب قدر است و اینکه آیا مقدرات ما توسط کسان دیگری رقم می

رهان و نور آن را ب نیم ون نازل شده است. پذیرفتن یعنی اینکه قران را حاکم خود بداو باید قبول کنیم که قرآ ماست

 ،گر نباشداای قران اطالع و اشراف به محتواگر بدانیم. قران را وسیله صراط خود بدانیم. و وسیله اعتصام خود 

ول در ش این نزن و نقپذیرش نزول قرآتقریبا بحث شب قدر،  در واقع تواند اینکار را انجام دهد؟!چگونه می

قدردانی از  ،ب قدرشود. اولین قدردانی از شمقدرات انسان و مقدرات امّت اسالمی است. از خود ما هم شروع می

ه وان نمونبه عن گوییمها که مین آمده است و اینصوصیات به صورت آیاتی واضح در قرآن است و این خنزول قرآ

 ت. اس

  مائده مبارکه سوره 

نْز ل  اللَّهُ و ال ت تَّبِعْ أ هْو اء هُمْ هِ ف احْکُمْ ب یْن هُمْ بِم ا أ ه یْمِنًا ع ل یْابِ و مُلْکِت اأ نْز لْن ا إِل یْک  الْکِت اب  بِالْح قِّ مُص دِّقًا لِم ا ب یْن  ی د یْهِ مِن  و 

و کُمْ فِی م ا آت اکُمْ مَّةً و احِد ةً و ل کِنْ لِی بْلُهُ ل ج ع ل کُمْ أُاللَّ ء   ش اکُمْ شِرْع ةً و مِنْه اجًا و ل وْ ع مَّا ج اء ک  مِن  الْح قِّ لِکُلٍّ ج ع لْن ا مِنْ

 ﴾٤٨﴿ یهِ ت خْت لِفُون تُمْ فِا کُنْف اسْت بِقُوا الْخ یْر اتِ إِل ى اللَّهِ م رْجِعُکُمْ ج مِیعًا ف یُن بِّئُکُمْ بِم 

 نامد.هوی می ،د و هرچه غیر از خودش است راارگذن میرآق ن است را غیرغیر قرآ هر چهاسم خداوند 
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 شبیه بهت جهین ااز ن را در جایگاه حاکم قرار داده است و آزیادی دارد و قر سوره مائده راجع به حکم مطالب

کم وجود حزول و نسوره والیت است. نکات خیلی مهمی در سوره مائده از ارتباط  ،شود. این سورهسوره نساء می

انی مب یه رووره مائدسدر اما  تنزیل و انزال ارتباط وجود دارداین حالت وجود دارد و بین ها دارد. در همه سوره

و  ندگیزحکومت دینی در رأس  قرار دادن، کومت و انتخاب حکومت دینیخاب حانت ،زندگی و انتخاب ولیّ

وزه حرا در  افتد. در سوره نساء همین موضوعواسطه حکومت دینی در سبک زندگی اتفاق میه تغییراتی که ب

. کندل میا بیت رسوکند و بیت رها را یکی میگوید و بیت انسانمیکند و شئونات اجتماعی را خانواده مطرح می

 ه حاکم وبن رسول . در سوره مائده همیهمه خانواده هستند ،طی حاکمیت پدرِ بزرگی به نام رسولدر سوره نساء 

وا هذه اب انا و علی»نساء  شود. اما در سورهو علی دیده می شود. چهره رسول در اینجا به ولیّوالی و حاکم تبدیل می

د و وش اید مردزن نب د.مرد باش ،تر است. لذا باید زن در آن زن باشد و مردشیعنی فضا خیلی خانوادگی ؛است «هام

 حفظ شود. ها شئونات و جایگاهباید  .مرد نباید زن شود

 ختم بفرمایید.  یصلوات ،سوره مائده از ما دستگیری کندکه هلل ءشاان

ر بَّنا أ نْزِلْ ع ل یْنا مائِد ةً مِن  »راجع به بحث حواریون است و اینکه  ،خورداتفاق عجیب دیگری که در این سوره رقم می

ع دین انزال خود اینکه مصدر و مرج ١٠«ا و  أ نْت  خ یْرُ الرَّازِقین السَّماءِ ت کُونُ ل نا عیداً لِأ وَّلِنا و  آخِرِنا و  آی ةً مِنْک  و  ارْزُقْن

این بخشی  ،خواهند کار کنندسازی میکند و این خیلی جالب است و دوستانی که در حوزه نظاماست را مطرح می

 جالب است. 

  سوره مبارکه انعام 

خِر ةِ یُؤْمِنُون  بِهِ و هُمْ بِاآل ه ا و الَّذِین  یُؤْمِنُون ر ى و م نْ ح وْل  الْقُر  أُمَّذِو لِتُنْ کِت ابٌ أ نْز لْن اهُ مُب ار کٌ مُص دِّقُ الَّذِی ب یْن  ی د یْهِ و ه ذ ا

 ﴾٩٢﴿ ع ل ى ص التِهِمْ یُح افِظُون 

ن مشکل آرمان به قدر ای کسی داند. اگرن میآقر هیمان به آخرت را مقدم به ایمان بااین آیه بسیار عجیب است. اوال 

ست و در اکرده  اش در عدم ایمان به آخرت است و این موضوع را در آیات ابتدایی سوره بقره مطرحدارد ریشه

 کند. اینجا خیلی صریح این موضوع را مطرح می
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ز و م به نماچیست؟ اهتما آن شاخص .است شب قدر را قدر بداند ته، شاخص اینکه چه کسی توانسدهدشاخص می

یمان به شود. ایمو زیاد ن در اآایمان به قر ،ایمان به آخرت داشته باشدانسان چه حفظ نماز در فرد افزایش یابد. هر

یمان ایعنی  ؛ی برسیه کماالتبن آوسیله قره بتازه داشته باشی تا به آخرت ایمان باید تر است. تر و انتهایین غاییآقر

 ن. آمندی از قربرای بهره شودمقدمه میبه آخرت 

 مُن زَّلٌ مِنْ ر بِّک  بِالْح قِّ أ نَّهُ هُمُ الْکِت اب  ی عْل مُون ذِین  آت یْن اال و الَّف صَّالْکِت اب  مُ أ ف غ یْر  اللَّهِ أ بْت غِی ح ک مًا و هُو  الَّذِی أ نْز ل  إِل یْکُمُ

 ﴾١١٤﴿ الْمُمْت رِین   ف ال ت کُون نَّ مِن 

ری خواهد کاه وقتی بکاست در انسان به این معنا  .انعام بسیار عجیب است. امتراء یک اختالل استسوره آیات اول 

نجام ندهد. را ا ا آنت رودیرا انجام ندهد. آنقدر با مسئله و ر م آورد که آنآنقدر دلیل و برهان می ،را انجام ندهد

ز آن در اخواهد ش میرود تا آن چیزی را که دلآنقدر ور می امافهمد میرا ن آحکم قر ،نآانسان در مواجه با قر

متراء روج از ارای خبانسان ن به آن دچار شود. آممکن است انسان در مواجهه با قر بیاورد. این خطر بزرگی است که

-یی واضح مسوره خیل این. «ویل لکل همزه و لمزه»؛ گویدمی .ایدهمزه را خواندهباید چکار کند؟ مثال شما سوره 

 انجامایی ام کارهیلمز یعنی طعنه و سرزنش. حاال در زندگ و کند. همزوای بحال کسی که همز و لمز میکه گوید 

د. همز و خالی کن آن شانه رود که ازآنقدر با این مسئله ور می اماها را کنار بگذارم شبیه سرزنش. باید این دهممی

-یمتا که  ستا ییشنو ر نیست مثل بچه حرفمت کسی که مُ همز و لمز نیست!گوید نه این دهد و میلمز را انجام می

 کند. همان را اجرا می ،گویی فالن کار را انجام بده

 امتراء .ا کنیماعتن نآبه قرمثال دیگر: ما متوجه شدیم که شب قدر خیلی مهم است و شب قدر آمده است که ما 

 یا با تفسیر .. . ،دو بار ،یک بار ؛نآکنم به خواندن قرکنم و شروع میایامی در هفته را خالی میاینکه اشتن یعنی ند

 !امتراء است ،شودنمی و اینکه بگوییم کار دارمو .. . آورمبدون تفسیر موضوعات را در می

گر چک و چونه زدن که دیاین .سوره را بخوانی و ببینی که خدا در مورد هر چیزی چه گفته است ١١٤تو باید این  

او نتواند پاسخ دهد. زشت است که از یک آدم مسلمان بپرسی که در فالن سوره چه گفته شده است و  !ندارد

انسان یا همه وجود  .یعنی وابستگی ما به او از همه عزیزانمان بیشتر است !و همه کاره است ناسالمتی او خالق و ربّ

این بد است که چندین   ؟!چه گفته است ربّ و بفهمد که این خالق، مالکنباید آیا وابسته به خداست.  یوجودمهر 

هنوز ندانی که در سوره بقره چه گفته شده است.  اماهای متفرقه بخوانی و به مصنوعات بشری تن بدهی سال کتاب
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المانه این با کدام شکرگزاری و با کدام منطق بشری و جوانمردی نزدیک است که حتی انسان یکبار هم به صورت ع

تصمیم گرفتیم و متحول  !خواهیم اینگونه نباشد. بسم اهللفهمیدیم و میاالن حاال  ؟!ن نرودآو مجتهدانه به سمت قر

ن باقی آبرای مطالعه قر یفرصت ،زندگی ما و شدیم که دچار توجیه و امتراء نشویم و بهانه نیاوریم که شغل ما

ن آیک بیست و چهار ساعت را برای قر .ا داده استشش روز به شم ،نگذاشته است. فکر کنید که خدا در هفته

داند که . این نهی از امتراء مربوط به مومن است چون میدر دایره زمان نیست این ساعت یدفکر کن و خالی کنید

 شود. مومن دچار امتراء می

 ﴾١٥٥﴿ مُون و ه ذ ا کِت ابٌ أ نْز لْن اهُ مُب ار کٌ ف اتَّبِعُوهُ و اتَّقُوا ل ع لَّکُمْ تُرْح 

ی از آن است. بحث رحمت است. رحمت مفهومش با حیات نزدیک است. مهربانی جزی ،های کتابکی از ویژگیی

-شود یعنی حیات دیگری پیدا می. کسی که مشمول رحمتی میکندمیرحمت موجودیت بخشی و حیات بخشی 

رد حیات طیبه. این رحمت اگذکند که اسمش را مییعنی شما را به حیات دیگری متصف می «لعلکم ترحمون»کند. 

جودات است. سوره انعام سوره خلقت همه مو عامل ١١«کتب علی نفسه رحمه»هست.  نیزسوره همانی است که در 

 شود. خروج انسان از شرک است. انسان به واسطه قرار گرفتن در رحمت الهی از شرک خارج می

ود شمی ،شدخشی باشود رحمان و اگر بعد از هدایت بمی ،رحمت دو بعد دارد. وقتی موجودیت بخشی ابتدایی باشد

 رحیم. رحمان + هدایت = رحیم. 

 حمان و هررشود یم ،بخشددو رحمت ابتدایی و بعد از هدایت است. هر جایی که موجودیت میبنابراین انسان بین 

ی مشمول توان جدا هم مطرح کرد. وقتی موجودرا می شود رحیم. خود هدایتمی ،جایی که با هدایت است

 شود. ت میییمشامل رح ،شودهدایت می

. هر آمده استدر این سوره بحث شرح صدر  این سوره با رویکرد خارج شدن از شرک و حیات بخشی است.

از  اگر کسی ولب است ار جاحقایقی از انزال و تنزیل و تنزل دارد. این مطالب بسی ،کنیمای را که بررسی میسوره

 شود.دستگیرش میفراوانی لب امط ،ها را بخواندن با این رویکرد سورهآاول قر

                                                           
 ١٢انعام، آیه سوره  ١١
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 ودل و عِ نه شرکگوآورد که هرشود و کتاب برایش توحیدی میدعوت می ره مبارکه انعام، انسان به توحیددر سو

فت اخص دریاش .وردآکند و در نهایت در انسان شرح صدر و توسعه وجودی را به ارمغان میرا انسان جدا می دّنِ

 !ده نفر ن شدهاال ،ذهنش نسبت به دستگیری چهار نفر درگیر بودقبال توسعه وجودی است.  ،شب قدر برای انسان

 شود.شود قلمرو پذیرش ابتالئات و هدایت الهی در فرد زیاد میوقتی افزوده می حیات

 ریزی: نکاتی در مورد شب قدر و برنامه 

ز حالت و ا نیمکصورت امّت نگاه باید شب قدر را به  بپردازیم،گر بخواهیم به شب قدر به صورت کاربردی ا -١

بار یک امات ردی اسف نگاهدنبال مدرسه خوب هستید و این فردی خارج شویم. یکبار شما برای ثبت نام فرزندتان 

 ک سیستمدر ی هاشود کاری کنیم که نظام آموزش و پرورش طوری اصالح شود که همه بچهگویید نمیمی

 مااهم است مه من ما نباید اجازه دهیم که نگاه فردی بر ما غلبه کند. درست است که بچ ؟درست درس بخوانند

هلل ءاشان ،بینیدبه صورت فردی بشب قدر را اگر شود؟ وظیفه امت بودن چه میپس  م چطور؟های عالبقیه بچه

ل امت به شک توانیدوقتی می اماکه همه دعاهایتان مستجاب شود چون رحمتش بر همه چیز گسترده شده است 

 خیلیکه  صالح شوندتوانید و قدرت دارید. اگر مدارس همگی اشما که می ؟!نکنیدرا  این کارچرا  ،نگاه کنید

مشکل  ،دبنویسی اسمای پذیر نیست. هر مدرسهامکان ،رشد در نظام غلط و اشتباه !به نفع همه و خود شماست

 الحبه تا  رمگ رآخ .توانیمگویید ما نمیمی ؟ها باشدباید به فکر اصالح این نظام کسیچه وجود خواهد داشت. 

 ؟!نید یا نتوانیدتواید که اصال ببینید میاهفکر کرد به آن

ساس شب اویم. شت خارج رویکرد زندگی باید تغییر کند و از این الک فردیت و منیّ .کمی فکر کندباید  آدم

در برای قت شب شما در مورد فلسفه آن به شک و تردید خواهید افتاد چون خصوصیا ،قدر هم اگر امتی نباشد

اید مثل بنیست و  اینگونه رکنید دیگنگاه میبه آن وقتی شما امتی  امافرد در هر موقعیتی از سال امکان وقوع دارد 

 مربوط به فرد نیست. هم مناسک  و داشته باشد و نیاز به مناسک داردروزه یک نهضت عمومی 

انسان  وول است کنیم. شب قدر بستر نزآن باید خودمان را شبیه شب قدر  مندی ازبرای درک شب قدر و بهره -٢

تر نزول واند بستمی نیزظرف انسان  ،ن استآقرتواند بستر نزول شود. همانقدر که شب قدر بستر نزول هم می

 ه شب قدررا شبی ها خود انسان است. هر قدر انسان خودشبستر نزول آنآیات باشد. آیات زیادی خواندیم که 

یشتر مندی بههت بهرجاز این قاعده تشابه  ،دارد. هر قدر این شباهت بیشتر شود یمندی بیشترامکان بهره ،کند

 رد. توان استفاده کمی

شود که خدا تعیین کرده حتما باید با امام پیوند بخورد چون ساختاری ایجاد می ،انسان با شباهت به شب قدر -٣

ن و تعیین کننده آنازل کننده قر وبا امام منطبق است که است و آن الگوی کلی که خدا ایجاد کرده است 



20 
 

ت با امام زمان این است که هرکسی در مقدرات است. از کارهای ما در شب قدر بیعت با امام زمان است. بیع

در طول  د،به من بگویی دکارهای سالش را از امام بگیرد و بگوید که اگر االن هم نخواستی ند کهکشب قدر حواله

خودم را به  کنیم.ن اعتصام پیدا میرآشویم و به قبندیم و از گناهان خارج میسال به من بگو. با تو پیوند تقوا می

اش این است که حواله رفم آماده پذیرش احکام توست. هر کسی در شب قدر وظیفهظم و شب قدر شبیه کرد

امامی که .  ..کارهای سالش را از امام بگیرد. کسی نباشد که بگوید من نتوانستم امام را ببینم. امام در غیب توست

د. کافی است بخواهی و کنعمال نظر میإ ،است و در غیب تو «یومنون بالغیب»از مصادیق  ،ما با او مواجهه هستیم

 قبول کنی. 

 انشاهلل این مطالب پشتیبان ما شود. 

از  و امتی های مجردفرمایند حرف کاربردی بزنید و شب قدر را کاربردی کنید: یک امت خانممیوستان د -

برای م ه بنده .ای را آغاز کنندهای دینی و سادهآقایان مجرد طبق سازوکاری از تجرد خارج شده و زندگی

 کنم.میاظهار آمادگی واسطه شدن 

رفتن  د براینوهی شسامان د ،کارهای فرهنگی در سطح جامعه نیاز به حضور مردان دارد. افرادی که اینجا هستند -

 مساجد و ... هب

رانی ا بهره قبمثل ما  های معمولید که همین آدمنیبدا اماخورم نمی اماحاضرم برای این مطلب قسم جالله بخورم  -

را  همه !یستخبری ن بداند هیچ جا هیچ ،کندنیم کامال موثر باشیم. اگر کسی غیر این فکر میتواکه داریم می

 که دشمن کر نکنیمدهند. کسی نیست بخواهد اصالح کند و فبای بیایند اصالحات را انجام اند تا عدهگذاشته

توانیم یم ،نآقر وونی های درشود که با علم، بینش و اتکا به نیرو ءخیلی قدرتمند است. اگر باور درونی ما احیا

 .توانیممی ،صالحین باشیم ءنظامات معیوب را اصالح کنیم و جز

یک این  اما همدپیشنهادش را به او می بندههرکسی در این جمع قصد هر تحولی در هر ساختاری داشته باشد 

ر زمینه یکی د ؛تیاز استا علم نتوانند اصالح ایجاد کنند. دوبر است. افراد با عجله نمییند تدریجی و زمانآفر

علم  کافی است .متخصص هستند ،ن. اغلب افرادی که اینجا هستندآدر زمینه قر دیگریتخصص خودش و 

 این اصالح نظامات گفتمان شب قدر است. . نی و باور در آنها بارور شودآقر
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