
1 
 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

  03/97/ 22اخوت    استا د    - هیئت جلسه                                                                                                                           سوره مبارکه قدر موضوع :- (دهم   لسه)ج قدر   لیالی   
 

شود. یده میمانی برچاط مهبه دلیل اینکه گویی بس .در این ایام پایانی ماه مبارک توصیه شده است زیاد استغفار کنید

 ختم بفرمایید. یصلوات ،برای اینکه  خداوند گناهان ما را بیامرزد

 نده است.مطالب باقی ما« شب، مالئکه، روح، سالم»های قبلی مانده است. چند بحث مهم در انتهای بحث

 م:یدهبنکاتی را تذکر الزم است 

ار ول سال کطد در ز مطالب بایاید فراز و فرودهایی داشته است. روی برخی امطالبی که در این چند شب شنیده -

ض بودن لیل غامدرا االن متوجه شدید و برخی را هم اصال متوجه نشدید که این یا به از مطالب برخی  شود.

اد علمی ایج هایحثتواند داشته باشد. ب. به هرحال دالیل مختلفی مییل نوع بیاناست و یا به دل مطلب بوده

رآنچه . هاوریمجای بی به اندازه وسعمان عبودیت خدا را بهکند با این شرط که همان موقع قصد کنیم نورانیت می

 اصی باززمان خ رد نشسته است و درمتوجه نشدیم. این مطالب روی فکه فهمیدیم را عمل کنیم و برخی را هم 

  شدین بابودن علم همین است. اگر مباحث شب قدر غیر از ا حکامیإشود. خاصیت علم و حتی خاصیت می

 حکامی دارد.مباحث شب قدر نیست چون حالت إ

ایی کار د تاجایی برس که بحث باید به باشند هها را دنبال کردند این قاعده را رعایت کرداگر کسانی که بحث -

هم ا خیلی مهدن بحثی دیااین برای آنها بارش بیشتری را به همراه خواهد داشت. منظومهباشد، الزم را داشته 

 ری کنند.یهای مطرح شده نواقص مطالب را پیگدر سورهاست و خوب است 

های مهمی ها در حکم فرج و گشایش در کل دنیاست و متعلق به یک جمع نیست. بحثباز شدن برخی از بحث -

صحبتی در مورد آنها نشده است. مسائل پیرامون وحی  ،وجود دارد که به دلیل عدم پیگیری افراد یا عدم نیاز آنها

های های عالم در حال تغییر است و شکلاز این باب است. اگر در هر جمعی این مباحث باز شود یعنی ظرفیت

برای یک  گیریم و باید القائات مثبت کنیم. منفعت آن فقطمیگیرد. ما این را به فال نیک جدیدی را به خود می
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شود و در بسیاری از مردم دنیاست. کما اینکه وقتی بحثی مطرح و ثبت می تمامجمع نیست بلکه این منفعت برای 

اند شود که حتی در جریان آن نیستیم، همه افرادی که به نوعی در آن کار مشارکت داشتهمنعکس می هامکان

 ر حد دعا کردن برای آن جمع، در این جریان سهیم هستند.ولو د

کار  یم و یکایم و الزم است در جایی این مطالب را منظم کنهای قدر مطالب زیادی شنیدهنوعا در شب  -

های بعد ر سالدهای بعدی و شاءاهلل این رمضان شروعی باشد برای رمضانکاربردی هم از آن تعریف کنیم. ان

 تر بتوانیم داشته باشیم. قویهمین بحث را 

مام پیدا اتصال به م و ااین نیتی که هر شب جمعه را به عنوان شب قدر و روز جمعه را به عنوان روز قدر تلقی کنی -

این  بارکه قدرمشاءاهلل سوره ایم و انکنیم، از بهترین کارهایی است که از سوره مبارکه قدر، قدرشناسی کرده

تی پاسی حنیم. کعبادت  ،دار شویم و هر شب جمعه را به عنوان شب قدرکند که جمعه توفیق را برای ما حاصل

ت. این وثر اسمداری شب قدر قرار دهیم و این در نورانی شدن ما خیلی از شب جمعه را به عنوان شب زنده

-بم( در شسالال )علیهم و اهل بیت ید و چون ما ارادت خاصی به خدامطالب را برای شب جمعه هم در نظر بگیر

م با آن دیگری ه جالب خوب واگر این اتفاق بیفتد اتفاق  د نیست این اتفاق برای ما بیفتد.های جمعه داریم، بعی

ا سپری خود ر هفته ،دارد و انسان در طول هفته به شوق رسیدن به شب جمعه هر هفته یک جمعه دهد؛رخ می

ر دی هفتگی ارزیاب وباید تقدیرات فرد آنجا تنظیم شود و بررسی  چون جمعه نماینده شب قدر او است و !کندمی

به  ریق متصلطشود به شب جمعه همان هفته و از همان هر روز و هر شب انسان متصل میانجام شود. آن شب 

شود و منتقل میهر به شهای خیلی قوی از سیمکه بینیم هایی که در شهرها میشود. شبیه برقشب قدر اصلی می

 رسد. ها مینهایت به خانهدر 

 اآن ر هابقیه واژه مانندم یخواهوجود دارد. خیلی نمی قرآنزیادی در  بسیارباقی مانده است و مطالب « شب»بحث 

 : پردازیممی« شب»به ای م،  فقط به صورت نکتهیبررسی کن قرآندر کل 

رد شب بی در موره مزمل برسیم. بحث عجیسومحضر واژه عجیبی است. برای شب در جمع بندی بهتر است به « لیل»

 . ایه استپای علوم های علمی جالبی در علوم پایه دارد و از مفاهیم پایهوجود دارد. شب بحث قرآندر 
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 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ 

 (1یَأَیهَّا الْمُزَّمِّلُ)

امه به کین، جای استراحت یا سکونت یا تسکسی که بر ؛شودمحور سوره مزمل خطابی است که به مزمل داده می

ریزی هش برنامای خودفرد عملی را برای خودش روا داشته و بر شود؛می« تَزمیل»شیده است. مزمل دور خود پو

 ر دارد. نوعی تقدی ،رودشویم هرچه که به باب تفعیل میمتوجه می قرآنهای کل در بررسی داشته است.

 (2قَلِیلًا)قُمِ الَّیْلَ إِلَّا 

-امهج ،سکینکنند شب وقت خواب و استراحت است. خداوند به کسی که به عنوان سکونت و تها احساس میآدم

و و شا بلند گوید همه شب ردهد که بلند شو و این خالف طبع شب است. گویی میای پوشانده است دستور می

 .دهدمیبرای خواب رخصت و اجازه و گذارد اصل را روی قیام می

 (3نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِیالً)

 (4أَوْ زِدْ عَلَیْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِیالً)

ی بیان یا منسک در دل نماز یقرآنترتیال   قرآناین قیام همراه با نماز است و رَتِّل که  فرمایندمی)ره( حضرت عالمه 

ی رتیل یعنه شود. تبه صورت ترتیل خواند قرآن ،ه در این بیداری شبشده کبه هر حال دستور داده  اماشده است. 

 رعایت شود و به جان فرد بنشیند. نظم در خوانش و بیان الفاظ حتما

کتاب فهمیدنی است  قرآنپیمایی نکنید.  قرآنگویند عجله نکنید. شبیه این است که می« قرآنل الرتّ»معنی ظاهری 

-ادا شود. سوره انشراح می یهای مختلفنکات و ظرایف آن باید با بیانات و لحن و باید فکر کرد و برای دریافت

توانید طور دیگری بخوانید و معنای دیگری بدست آورید. می 1«رَبِّکَ فَارْغَب وَ إِلىَ  / فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ»؛ گوید

 ترتیل یعنی دخالت دادن لحن در بیان و آنگاه فهم. 
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. غول کنبه این صورت است که هر وقت از کاری فارغ شدی خودت را به کار دیگری مشدر مورد همین آیه 

ری خودت کا را برایچدهم که تو چرا بیکار هستی و بار لحن را تغییر میمراقب باش کار روی کار قبول نکنی. یک

 کند.فهم اضافه میایجاد فراهم نکردی. این از خواص ترتیل است و 

نظم و چینش و ادای حروف مهم است و دارای نظام تامل و استفاده از  اندن آیات مهم است.رتیل پیوسته خودر ت 

گذاری است. تفکر را با گذاری و ویرگولمحکم و متشابه دارد و متشابهات محل نقطه قرآناست.  قرآنمتشابهات 

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَ»تشابهات است. را از محکمات بگیرید. میدان عمل ترتیل بیشتر روی م حُکمتمتشابهات فعال کنید و 

توان طوری این دو آیه مشابه را خواند که دو معنای مختلف برداشت کنید و این در می 2«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًایُسْرًا / 

 گیرد.نظام متشابهات و ترتیل قرار می

هم ات خیلی مچینش آی اماتوان پی برد باطنی میشود و از خواندن آن به معانی نازل شده و ظاهرش خوانده می قرآن

 شود.است. در ترتیل تاکید روی آیات مهم می

 (6إِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ هِىَ أَشَدُّ وَطًا وَ أَقْوَمُ قِیالً)

رخیص تمدل  خوابیدن نیست و نوعی از قیام در آن هست؛ استراحت در آن از ،معمول بحث لیل برخالف تصورِ

ری که و افکا تشود، تصمیمایعنی سرچشمه و آنچه از شب ناشی می« ناشئه»شود و است. اصل شب قیام شبانه می

ه باشد. ل گرفتشود در شب شکرود هر کاری در روز انجام میشب منشاء اثر است. توقع می گیرد.در شب شکل می

شود یمعلوم م ،خوب است لذا هر کسی روز خوبی نداشته باشدگیری ابتدایی هر کاری وابسته به داشتن شب شکل

ست. ط به شب امنطقه تدبیر( مربوآن )کرسی:  و کرسی و پایگاه روزشب او خوب نبوده است. هسته مرکزی هر 

 «لیلئه اناش»لکه اینکه در روز نشود تصمیم گرفت بنه  های روزش را تنظیم کند.شب برنامهانسان باید در هر 

ی کارایی و کارآمد ویشتر است ب نیزن است و از حیث استواری قیام آ« أَشَدُّ وَطًا وَ أَقْوَمُ قِیالً»استحکام بیشتری دارد، 

است و  رمحتوایید. قول پاست، قولی است که احتیاج به تامل دار قرآنثقیل مربوط به « قول»بیشتری برای قیام دارد. 

 نه اینکه نتوان آن را فهمید. ،برای فهم آن نیاز به مرور مکرر دارد
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را  قرآن نکهکند. ایمادگی می، ایجاد آدر شما دارید و ترتیل قرآنباشد. شما به فرد  قرآنتواند مقدمه القاء ترتیل می 

تش خاصیود. شب ب در ، برگزاری کالسقرآناز بهترین توفیقات ما در ایام خواندن  .، توفیقی استدر شب بخوانیم

 ت. پایدارتر اس ،شودی که در شب تعلیم داده میقرآناست. « اقوم قیالاشد وطا و »این است که 

راکی بعد قوای اد ده ازقرائت به معنای دیدن و شنیدن و خواندن است به نحوی که در فرد ارتقایی ایجاد کند. استفا

واندن و ست که با خگویند. ترتیل یک کار مقدماتی امی« قرائت»کند را متناسب میاز رویت کتاب که ایجاد فهم 

نازل  ی به فردق دیگردار و صدادار باشد. بعد از ترتیل حقایشود. الزم نیست این ترتیل صوتچینش آیات انجام می

 شود.

م. برای شب منتقل کنیمان را به های ذهنیکنیم این است که سعی کنیم درگیرییکی از کارهایی که می

ان موقع هم ،شد جا با مشکلی مواجههای باشد که هرنباید ذهن به گونهها، شب را در نظر بگیریم. گیریتصمیم

هتر بو شوید. له روبرها مسئممکن است در روز با ده کند چونین ذهن را مشغول میبخواهد راجع به آن فکر کند، ا

صی به شود تا صبح در یک زمان مشخد و از مغرب که شب شروع میاست موارد مختلف را در ذهن جمع کن

ر را سی اینکاکهد. اگر کار را انجام د طور منظم اینخ و ب، بیاندیشد مواردی که برای فکر کردن در نظر گرفته است

ر ا مروه رت مربوطکنم. آیاتوان کرد؟ شب به آن  فکر میشود. برای بدحجابی چه میذهنش منظم می انجام بدهد،

ر تمل نزدیکشود به عگیری شب از فرد صادر میآنچه در تصمیم گوید!نشینم ببینم خدا در این چه میکنم و میمی

مت صبح سب به کند. هرچه شاست. باز بودن ذهن و اینکه هر زمانی فکر کند، ذهن را خسته و قدرتش را کم می

قتی و .ما هستتوان ش توانید و دروع را جایی بگذارید که میبهتر است.  اما نقطه شر ،است« سحر»برود که نام آن 

 .زدیک کنیدنآل هرا به اید توانستید و جریان فعال شد، یک محل استقرار برای ناشئه لیل داشته باشید بعد آن

ب ش ان را بههایتدغهشود. مسائل و دغهایتان میگیریاین حرف را تمرین کنید و این باعث ارتقاء شما در تصمیم

فکر  شتن درهای مختلف قدرت داهای خود را کنترل کنید. اصل تفکرکردن در حوزهمنتقل کنید. باید ورودی

 یگری فکرسائل دتواند راجع به ممی ،اگر انسان توانست به یکسری چیزها فکر نکند دن به خیلی چیزهاست!نکر

-م میدرت آن کقارد و این دیگر قدرت تفکر ند ،شدکند، اما اگر ذهن باز بود و همه چیز تبدیل به اوهام و خواطر 

 شود.
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ز اد. خیلی شت کنیبعد موارد مورد نظر را در دفترچه یاددا ها و ناشئه لیل اختصاص دهید،غدغهزمانی را به د

اص ک زمان خا به یراین فکر  .این چهره باید باز باشد ست که چهره فرد شبیه فکر شده است!ها این امشکالت آدم

 هایتان. گیریهم تصمیمو شود هم قدرت شما بیشتر می ،ل کنیدمنتق

داشت منجر به  اگر کسی در سبک زندگی، شبرا باور کنیم.  3«دُّ وَطًا وَ أَقْوَمُ قِیالًإِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ هِىَ أَشَ»ما باید 

شکالت روحی و روانی و آورد. منشاء بسیاری از م، کار روز رشد نمیداشتن شببدون شود. داشتن روز می

و چون  کندشکل پیدا میم ،تواند واردات خود را کنترل کندها مربوط به همین موضوع است. چون نمیوسواس

 ،گیرد. اگر قومی همین را رعایت کندها در او شکل میخیلی از افسردگی ،تواند جلوی خواطرش را بگیردنمی

 شوند. تبدیل به قومی خندان می

ر ر کردن دجازه فکای داشته باشند و اگیری است باید برای خود برنامه دورهل آنها دائما تصمیمکسانی که شغ

وند و شمی دچار جمود ،شوندهایی را به خودشان ندهند. نوعا افرادی که در بحث نظام سازی وارد میزمان

 یفتد. های ادراکی اتفاق بهای استراحت در حوزهدهند. حتما باید دورهشان را از دست میخالقیت

-ید عجله ما ایجاکند و نوعی شیطان کُشی است. شیطان در بعضی جاهاین مورد شبیه فیلترهای تسویه آب عمل می

رعت را با س ند کارچاندازد. روز، وقت عمل است و سرعت در عمل یعنی کند و در بعضی موارد شما را به تاخیر می

-دغدغه طر فکرها وتاخیر در کارهای روز به خا«. سبح طویل»شود میاین  ،هیدترین مسیر ممکن انجام دو کوتاه

ت همه بدبخ کنند ویمعمل کند. همه دارند فکر باید  شود آدم باید فکر نکند، بلکهیی که میهاست. در روز تا جا

  مانندمی طول روز باز کردن درگیرند و از کار اشتبا ه میتفکر ه جای را بخواطر همه دلیل است که این ه ب هستند!

م. ا طی کنیرن راه تریسریع ،ی انجام یک کارسعی کنیم در روز برادهنده است. فکر یک مقوله ارتقاءه تدر حالیک

اید بفنر روز  هماند. در شب، از گفتگوها کم کند و گفتگوی درونی داشته باشباید اما  در روز مانند فنر عمل کند

 کند. می منداین کار فرد را بسیار قدرت در شب آرام و اهل تأمل باشد!

اید بر ترتیل یست. دبرای او ن ندغدغه اصال امکان ترتیل خواندذهن بی اماتواند ترتیل بخواند ذهن پردغدغه می 

 نواندخ قرآن ،دشته باشآید. تا کسی در زندگی مصداق نداها را بچیند. این فقط از ذهن پر دغدغه برمیانواع حالت

 برایش مصداق ندارد.

                                                           
 6سوره مزمل، آیه  3
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ما اینکه کخوانید یم قرآندر روز هم خواندن فقط مربوط به شب نیست.  قرآنب منتقل شود اما به شها دغدغه باید

 های روزانه باشد.گیریخوانید. شب باید محل تصمیممی قرآن نیزدر نمازهای روزانه 

 آن نهار ر مقابلدشود و توان پیدا کرد. شب به موقعیت خاصی اطالق میمی قرآنبا این سوره دید کلی نسبت به 

 کند. است؛ اساسا شب بدون نهار معنا پیدا نمی

رُ الَّیْلَ وَ النهَّارَ  عَلِمَ أَن ذِینَ مَعَکَ  وَ اللَّهُ یُقَدِّائفَةٌ مِّنَ الَّهُ وَ طَلُثَثُمِن ثُلُثىِ الَّیْلِ وَ نِصْفَهُ وَ  إِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ تَقُومُ أَدْنىَ 

الْأَرْضِ  وَ ءَاخَرُونَ یَضْرِبُونَ فىِ  ىَنُ مِنکمُ مَّرْضسَیَکُو مَ أَنفَتَابَ عَلَیْکمْ  فَاقْرَءُواْ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْءَانِ  عَلِلَّن تحْصُوهُ 

اتُواْ الزَّکَوةَ وَ أَقْرِضُواْ   وَ أَقِیمُواْ الصَّلَوةَ وَ ءَتَیَسَّرَ مِنْهُ  واْ مَاقْرَءُ یَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ  وَ ءَاخَرُونَ یُقَاتِلُونَ فىِ سَبِیلِ اللَّهِ  فَا

للَّهَ  إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ ظَمَ أَجْرًا  وَ اسْتَغْفِرُواْ ا خَیرًا وَ أَعْ هِ هُوَ اللَّاللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  وَ مَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِکمُ مِّنْ خَیرٍ تجَدُوهُ عِندَ 

 (20رَّحِیمُ )

دامه ب و در اشوسوم ابتدا د د،اعظم)صل اهلل علیه و آله و سلم( و تعدادی که خود را مقرب به رسول کردن یامبرپ

 دگوینبرخی می ،شودثلث شب را قیام دارند. طبق ظاهر آیه اینکه چرا مقدار آن یک مرتبه کم می سپسنصفه و 

ی سک هر به نظر ما کنند.ه شرایط مربوط میو برخی بدهند بستگی به طول سال دارد و برخی آن را به فرد نسبت می

سه نوع  ولفی دارد مخت هایبندیقسمتآمده است. گویی شب برایشان « واو»کند. اینجا با خودش تعریف می از ظنّ

ه ارد هر ساتب دقیام دوسومی، قیام نصفی و قیام یک سومی؛ این مربوط به یک شخص است و چون مر ؛قیام دارند

شد و « نَ مَعَکَ الَّذِیمِّنَ»د اینکه چگونه است بای اماتواند سه مدل قیام داشته باشد ست. قدرتی دارد که میقابل جمع ا

 ،کنندعنی میم «یا»برخی که  توان فهمید.با پیامبر)صل اهلل علیه و آله و سلم( باشیم تا بفهمیم. برخی از آیات را نمی

ای اصلی تما معنشود مگر اینکه معنای خودش حنای کلمه دیگر نمینوعا یک کلمه مع قرآنفهم خودشان است. در 

« مِن» را« مِن» اماندارد  اشکال ،معنی کنید« بکل امر»را « من کل امر»اگر جایی خواستید  ؛است قرآنباشد. این قاعده 

  گیرید.برا در ضمن آن « ءاب»را اصلی بگیرید و « واو». معنا کنید« نمِ »را در ضمن  «اءب»و بکنید 

و میزان عمر و خاصیت عمر خود وابسته به شب و روز است؛ محدوده شب و روز تعیین کننده  انسانی در زندگیهر 

دهد. صدقه دادیم بال اثر بخشی اوست. این حرف عظمت دارد و نظام تقدیر انسان را به شب و روز او ربط می

شود این است که در این شب و ن کارها میآنچه باعث ای امابرطرف شد، خوش اخالقی کردیم و فالن اتفاق افتاد 
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مندی از مواهب دنیا و آخرت کند و بهرهخورد. خدا شب و روز هر کسی را تقدیر میهمه این موارد رقم می ،روز

 مخصوص خداوند است. یعنی علم آن  ؛«4عَلِمَ أَن لَّن تحْصُوهُ » .زندرا برای او رقم می

یل و نهار لود دیگر رنیا میدکند. وقتی آن انسان از معنا پیدا می فرد، برایشن لیل و نهار هر انسانی با متولد شدن آ

-یما تقدیر روز ر ودهد. خداست که شب برای او معنا ندارد. نظام تقدیر، انسان را به نظام شب و روزش ربط می

روز  شب و ،ستاشده ولد نکند. در اینجا لیل و نهار هر کسی با لیل و نهار دیگری فرق دارد. برای موجودی که مت

نهار  وت و لیل گر اساست. مفهوم لیل و نهار نسبت به یکدی معنا ندارد. لیل و نهار فرایند زندگی یک موجود حیّ 

 ههر انسانی ب ندارید. در این دنیاست. در قیامت شب و روز است که مربوط به بودنِ « یوم»نام ه ای بمربوط به چرخه

 کند. اندازه شب و روزش عمر می

در د، عمل پ. فرزنآیداصل تقدیر انسان روی شب و روز می امامفاهیم برخی چیزها خیلی برای ما بدیهی شده است 

رای بزمان  ،ده شوواندخدعا برای او بچه داخل رحم هر موقع شب و روز معنا دارد. و مادر است. و برای پدر  و مادر 

 او بالسویه است.

وب خآخرت  شود. هرچقدرندارد و هیچ موقع هم ازآن خارج نمییوم در قیامت حالت چرخه ندارد. شب و روز 

فعلیت  ه چیز بهدر آخرت هم اماکرد تغییر میبه طور کلی فرد  در دنیا با یک توبه مرتبهرسد! ، به خوبی دنیا نمیباشد

ن آشد و مینمحقق  رت(در اینجا )آختا فعلیت غیبت نبودیم گشتیم و اهل غیبت تام رسیده است. کاش به دنیا بر می

. جود داردو اضافه وکند. در برزخ حذف مثل نور است و نورافشانی می .و بهره است در فعلیت حظّم. دیدیرا نمی

نسان آن اما وقتی ید. حتمواظب باشید اشتباه نکن ،گیرندافتد و اغلب هم در آن قاعده قرار نمیهمینطوری اتفاق نمی

 هم تغییرجایگا ،اگر فقط یک هفته فالن کار را کرده بودم گوید که وای چقدر دنیا خوب بود!، میرودطرف می

  .کرده بود.

 گیرد. نمی این بحث را آنجا گفته است و احراز آن قاعده به راحتی صورت قاعده ،سوره طور را بخوانید

 حتما به خواب هم بروند. ما هم گرفتند که بعد از شهادتجبهه از هم عهد جدی می هایبچه ؛آمد منبه ذه ایخاطره

به خوابم در خواب از او پرسیدم چرا سال به خوابم آمد.  بعد از یک د.که او هم شهید ش یمگذاشتبا دوستمان قراری 

 ممنوع المنبراینکه ما  ندارم و دوم دنمآعرش هستم و اجازه بود که بگویی آنجا چه خبر است. گفت در  بنا نیامدی؟

                                                           
 20، آیه همان 4
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او هم رفت و دیگر  از آنبعد بوده باشد. ممکن است این خواب توهم ذهنی ما  .)یعنی اجازه صحبت نداریم( هستیم

 م.یاو را ندید

در این  یا نیست.ین دناتر از اگر کسی این مفهوم را بفهمد خیلی شکوه و مجد دارد. هیچ چیزی در این عالم با شکوه

نید؛ با تمرین ک ب این رامد. از همین امشفهمی ،طرف رفته است توانید تغییر کنید. این را کسی که آندنیا راحت می

نید اری قصد کدر بید تغییر صفت را در خواب و یکباریکبار  .منفی دارم یمثال من صفت ن تمرین برزخ کنید؛خوابید

ر عین ارد که ددی قرار فقط اراده است. انسان در فضای ظرف تقدیر و تغییر دنیاست، در برزخ بیداری. که تغییر کند

ت. اشکوه اسیار بو این بسدر همان لحظه در فضای ثبات و عدم تغییر است  ،حال که در فضای تغییر و تقدیر است

صوص خه ست. بادر واقع یک پا در برزخ و یک پا در دنیا . زنید حالت پیوسته خواب را نداریدوقتی چرت می

 نند!کا را درک ند ماهیت هر دو دنیتوانمی ،زنندهای خود چرت میدر سجده و خوانندکسانی که نماز شب می

 رود. می یدیگر به جایهویتت  ،بردخوابت که می

یست. یک ن ،واندداری یک عملیات روتین و بدون دغدغه که فرد راحت بیدار شود و نماز شب بخزندهعملیات شب

ر کسی شود و هقدر میواسطه آن تصمیماتی که در مورد جامعه دارد در آنجا مه الِ فردی است که بعلیات کامال فعّ

ت را بیدار جبار خودید به اکار تصنعی نیست و نبا ،کار شب و روز کند.ها نیاز به بیداری پیدا میبه نسبت این دغدغه

ست. اگر کسی مندی اهبع دغدغداری تاتوانید بیدار شوید. شب زندهداری. االن اگر به اجبار بیدار بمانید بعدا نمینگه

است  ده انسانه ارادر حوز قرآنخیلی استفاده خواهد کرد. هر بحثی که در  ،در دنیا بتواند مباحث برزخ را بچشد

ب اکت)ره(  امامت حضر گردد.است به دنیای انسان باز میمربوط به برزخ است و هر بحثی که در مورد طلب انسان 

  .رنددا «طلب و اراده» ی به ناممعروف

هم ه ا بها رمعهجید شب توانی نکنید. میریزی کنید. کار را محال و نشدنبرنامه ،روی همان مقداری که بیدار هستید

 وصل کنید. 

کم  قرآنندن کان خواباشد. در شرایط مختلفی که ام قرآنباید قرائت  ،گوید رزق شبانه روز شماگویی این آیه می

ار رایطی قرن در هر شدر رزق شبانه روزتا قرآنخواندن وجود داشته باشد وکاری کنید که  قرآنباید حتما  ،شودمی

 گیرد. ب
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اشد. من باز داشته دهد. هر کسی باید سهمی در اقامه نمها به شما میدغدغه فهرستی جهت ،هااین بحثدر شب و 

ن زکات د. از بیات  باشهای او برای زکاین باید دغدغه او شود. حتما باید سهمی از دغدغه ام؟برای نماز چه کرده

ض  ز مقرااقرض ما از خودش مایه بگذارد. قرض حسن؛ و حت دانجام بدهحتما باید در جاهایی کارهای خاصی 

 یاز خودشمورد ن هد،دای که قرض میشیءآن مثال  ؛بیاید شدرداو هم است و حتما باید چیزی را از فرد بِکنند و 

ا ردای دردش ص اما هم باشد. در قرض حسن نباید درد خود را به طرف مقابل انتقال داد؛ یعنی انسان دردش بگیرد

ه در ر خیری ککا انجام هر .شودبمتوجه دردت  ،گیردکسی که از تو پول میبدون آنکه  ،کسی نشود. پول بدهی

رای ئکه را بد و مالهای او باشد و باید استغفار و طلب غفران داشته باشدغدغه نیز باید جزءدسترس انسان است 

 استغفار خود به استخدام بگیرد. 

. )ماه( هرش شودمی ،یسیک تا یوم بیست و نه یا یوم از ؛ کندشهر پیدا مییوم، لیل و نهار است و مفهومی به نام 

ر ماه، شه اساس حرکت بر چون کندرا ایجاد میها( )ماهماه و سال با لیل است و حاکمیت ماه است که شهرها تقدیر 

 رآنقمر در قشود. های مختلف دارد و از حاکمیت ماه است که شهر ایجاد میشود. ماه است که شکلدرست می

و خورشید نس نو به انعکا نماد امام است. اثنی عشر نماینده دوازده امام است. ماهست و همچنین شهر نیز نماد امام ا

 بر اساس ت. سالماه و سال هم معنا نداش ،های مختلف دارد. اگر وضعیت ماه انعکاس خورشید نبوداست و حالت

ره حث در سواین مبا شوند.حساب می کند و عدد سنین وشود و یک حیثیتی پیدا میهای قمری تعریف میماه

 مبارکه رعد بود. 
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مراقبت  ،سالمیاشود. از آداب سبک زندگی ایام البیض و اول و وسط و آخر ماه پیدا می ،بر اساس این وضعیت

ارهای کب انجام . آداکافی است به روایات مراجعه کند ،داشتن از ایام است. اکر کسی بخواهد تقدیر روز را بفهمد

 مختلف را در اوقات مختلف ببیند.

 عین حال در د وشونشناسی خیلی مهم است. شب و روز دو مفهوم هستند که با هم معنا میاین نکته از نظر روش

ر از یست، سیشب نهفتگی ن مستقلکند. معنای وجودی پیدا می هستند. شب یک معنای دارای معنای مستقل نیز

سیر از  فصیل،تتا حکام ، سیر از إنهفتگی تا آشکاری است. این معنا خیلی عمیق است. سیر نهفتگی تا آشکاری

یست نها ساکن ه تنیعنی شب ن ، شب نیست.؛شب مفهوم بسیار جالبی دارد. اگر شبی از سیر بیفتد .تصمیم تا اقدام

 دهد.که این سیر به فرد مجال پیشرفت می نامحسوس است سیری آرام و بلکه اساس آن بر

 شب خاصی است یا یک موجودیت دارد؟  ،آیا شب قدر سوال:

ه کند کاگر شب را سیر نهفتگی تا آشکاری بگیریم، مفهوم شب یک موجودیت است و لیل یک مفهوم پیدا می -

در  اماسازی است. ممکن است ظاهر قضیه روز باشد در خیلی جاها قابل پیاده حیّ اساسا این مفهوم برای یک موجود

)علیهم السالم( که ده شب سپری  یعنی حکومت ائمه 5«وَ لَیَالٍ عَشْرٍ وَ الْفَجْرِ / »گوییم . وقتی میحقیقت شب باشد

سیرِ از نهفتگی تا آشکاری را  گیرند،حضرت ولی العصر)عجل اله تعالی فرجه الشریف( می شکاری راآشود. می

اگر در این ساختار  .گیرندها را شب میگیرند و سیر نهفتگی همه این)صل اهلل علیه و آله وسلم( می ل اهللرسو

سیر از نهفتگی تا آشکاری  کند. ایشان)علیها السالم( است، معنا پیدا می بگویید لیله القدر حضرت صدیقه طاهره

تا جایی که حضرت   ابیها بودنداز جایی که امّ  ،ایشاندر وجود مقدس  ،در این ساختار همه حقیقت امامت ند.شومی

  .شودد و او لیله لقدر مینشوانجام می ایشانهمه در بستر  ،شوند)عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( ظاهر می بقیه اهلل

به  ،دهندث میتای تانی به آن ،در عربی هر چیزی را بخواهند به آن عظمت دهند تای تانیث است.« ة»در لَیْلَةُ الْقَدْرِ 

 کند. که پیدا می ایدلیل زیبایی

آن دنیاست. اگر کسی قدر دنیا را  و در ورودی ورودی، معبر و اگر کسی بخواهد فضیلت شب قدر را بشناسد

  .6آخرت برتر از دنیاستبگویند قدر با عظمت است که باید د. دنیا آنالقدر را  بفهمتواند فضل لیله نمی ،نشناسد
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