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های خاص خود را دارد. خداوند در ماه ها و فضیلتماه مبارک رمضان ویژگی -1
ای قرار داده است؛ مثاًل تالوت یک آیه در ماه مبارک رمضان امتیازات و برکات ویژه

یف شده یا حتی خواب انسان در رمضان مانند ختم قرآن در ماه های دیگر سال تعر
نظر شما علت این جود و بخشش گسترده شود و ...، به این ماه تسبیح محسوب می

 تعالی در  این ماه چیست؟حضرت باری

زمانی قابل حل االت ؤاین نوع س جواب در ابتدا الزم است این نکته مطرح شود که
اب . با نگاه صوری جوبا نگاه صورینه  ،است که با دید معرفتی به مسئله نگاه شود

روشن ال هم ؤحتی بدون س ،اه معرفتیها قابل حل نیست. اما با نگهیچ یک از این
  افتد.است که چه اتفاقی می

انیک فرد بیاب با اگر فرض بفرمایید؛ تر شودواضح کمیمثالی عرض کنیم تا مطلب 
رایش خیلی ب ،از برق صحبت کنیم ،اطالعی از برق نداردنشین که هیچ صحرانشین و 

بگوییم که اگر  واگر به ا .بیندیک طناب می را فازسیم دارای برق سهنوس است. أنام
شود که این طناب میال ؤبرایش س ؛شود، درجا او را خواهد کشتبکسی نزدیک این 

کلنگی، نفتی هم وجود ندارد! چرا؟  ،تواند یک فرد را بکشد؟ شمشیریچگونه می
د که نرا دار هقو ، ایند. اگر بگوییم که این سیم و برقدارصوری چون به مسئله نگاه 

اگر  ؛کند، تعجب خواهد کردها یخ تولید میتابستانستگاهی به آن وصل کنیم، اگر د
تواند دو آهن را به هم جوش بزند، میوصل کنیم به آن بگوییم که اگر دستگاهی 

تواند این دو آهن را یاگر بگوییم دستگاه دیگری م ؛شد تعجبش بیشتر خواهد مجددا  
ها متضاد هم هستند و قابل جمع این زیرا ؛کندبیشتر تعجب می ه و پودر کند، بازار  

حال اگر مسئله انرژی برای این فرد روشن شود و انواع و اقسام آن معلوم شد  نیستند.
 شود. الی ایجاد نمیؤس د، اصال  وو اثر انرژی بر مواد را متوجه ش



ش کند، امکان ندارد مسائل برایمیعالم خلقت را با صورت قضاوت که بنابراین کسی 
صورت اعمال، صورت  ، صورت انسان،هافصل صورت ماه، صورت مثال   .حل شود

قی در ید انسان ببیند که چه حقاندهها اجازه نمیاین صورت نور و تاریکی و... .
 ،نرفته استبین صورت و حقیقت از بین  اصلی تا زمانی که حجابجریان است. 

شدن موقتی و حل شود، این حلهایی بجوابا این مسائل قابل حل نیست و اگر هم 
 ال همچنان در وجود انسان باقی است. ؤکه سدرحالی ؛تعبدی است

برخاسته از این است که انسان نگاه صوری االت ؤساین نوع  ،طلب اول اینکهمپس 
 تباشد. دوم اینکه صورت مسائل و منی   داشته که باید نگاه معرفتیدرحالی دارد؛

زمانی که از بین نرفته است امکان ندارد انسان به حقیقت  تا است وانسان مانع بزرگی 
 قابل دریافت نباشد که در حقیقتبرای ما راه پیدا کند. سوم اینکه اگرچه ممکن است 

وجود دارد که خاصیت و در صورت  های متعددینمونه کنیل ،افتدیچه اتفاقی م
کسی بیاید در بهمن اگر دهد. مثال  را به ما نشان می ی اشیاء، زمان و مکانهاتتفاو
هیچ اتفاقی  ،فالن میوه را در بهترین زمین کشاورزی بکارد هسته یک خروار ماه

روز، شبانهدر اثر حرکت کن یل ؛شودیدر داخل زمین پوسیده مهمه و  فتادنخواهد ا
چند هسته را در همان مکان بکارد، یک ماه  اگر ،اردیبهشت یا در ماه فروردین مثال  
شود و منطقه را معطر میشود و عطرهای مختلفی متصاعد میباغچه گلستان  بعد،

 نیست؟ همان هسته و همان مکان  مگر .کندمی

همان  ،صورت زمان بهاراگر هم لذا چه رسد به اینکه حقیقت عالم برای ما باز شود. 
یکی نیستند. حاال  اند وتها متفاودر نظام آفرینش این ، امازمان بهمن باشد صورت

گوییم که این یها مربوط به تابش آفتاب و این مسائل است، ماگر کسی بگوید که این
گاهی شما باالتر رفت .نظر شما است یک  ،گوییداین مطلب را می ه،به دلیل اینکه آ



گاهی شما بیشتر هم بشود تواند این را بگوید.ساله نمیهشت  بچه باالتر  عللی ،اگر آ
 ثیرات مادی را بیان خواهید کرد. أتاز این 

ه جای لذا ما باید ب این مختصر توضیحی بود که بتوانیم یک پاسخ اساسی بدهیم.
ین را ال داشته باشیم، بیاییم به اعتبار اینکه اؤچگونگی برخی اتفاقات س بارهاینکه در

گاهانه و نه با تعب  دیک فرد معصوم و صدیق و مصدق فرموده است، با یک تعبد آ
کورکورانه، آن را عمل کنیم و جدی بگیریم و سپس برکات آن را در عمل مشاهده 

 کنیم.

لذا مرحله اول جواب، همان امکان وقوع برخی مسائل همانند اثرگذاری یک اتفاق 
کردن با عمل مرحله دوم جواب، .ها و صدها اتفاق دیگر است که عرض شدبر ده

ل با عمل به ظواهر اعمال، برای ما روشن بردن به درون مسائجدی و به واسطه پی
 . شد خواهد

یم، لطفًا برایدر آستانۀ شب -2 مان از جایگاه و فضیلت این شب در های قدر قرار دار
 .آیات و روایات بفرمایید

تفکر کنیم. هرچقدر در این سوره تفکر  سوره قدر عمیقا   خود کافی است ما فقط در
ا: »فرمایدیخداوند در این سوره موقتی  مثال  جای تفکر دارد.  باز ،کنیم اهُ ِإن َّ ْلن  ْنز 

 
 ِفي أ

ِة  ْیل  ْدرِ  ل   ؛«انا انزلنا الکتاب»فرماید نمی ،«انا انزلنا القران»فرماید خداوند نمی ،«اْلق 
میشود. یا ین نازل مآیعنی عمِق حقیقت قر ؛شودمینازل  «هُ»آن  فرمایدبلکه می
ُل » فرماید: ز َّ ن  ةُ  ت  ِئك  ال  وُح  اْلم  الُرَّ دانیم مالئکه یعنی چه. همان بحثی که در نمی «.و 

ال قبل مطرح شد. ما تصور درستی از مالئکه نداریم و گرفتار صورت مسائل ؤس
، نآقرو ادعیه و  ایم. در روایاتهستیم و تصوراتی از مالئکه در ذهن خود درست کرده



ایم درک کنیم نتوانستهما  .«الم خلقتمدیران اصلی ع»شود میمالئکه  عبارت دیگر
در چگونه مالئکه مالئکه چگونه در آن دخالت دارند یا  ،کندوقتی درخت رشد می

کنند. میقطره آن را تا رسیدن به زمین با یک تشریفاتی مشایعت قطرههر  ،بارش باران
ُل »مسئله  ز َّ ن  ةُ  ت  ِئك  ال  وُح  اْلم  الُرَّ  هم به طریق اولی برای ما معلوم نیست. « و 

شود. این در تر میبرای ما روشنتفکر شود، مسئله  این مسائل عمیقا   درهرچقدر 
ْمر   ُکِلَّ »تواند برای ما اتفاق بیفتد. شب قدر می

 
ه این ب انسان ؟ اگرچه معنایی دارد «أ

امر است. هر  خورد، خودش یکتکان می انسان وقتی پلک .ماندمیتفکر کند حیران 
یو موجود جدیدی اتفاق م خودش یک امر است ،دهدبادی که برگی را تکان می

 افتد. 

ْیر  » :ن می فرمایدآقر ْلِف  ِمْن  خ 
 
ْهر   أ ْلِف ». «ش 

 
ْهر   أ هزار ماه نیست.  به معنایفقط « ش 

ْلِف »
 
ْهر   أ ْلِف »عمر یک انسان نیست. « ش 

 
ْهر   أ ای از نسل انسان و تاریخ انسان دوره« ش 

ْلِف »است. 
 
ْهر   أ ْلِف »تاریخ است. دریک دوره  وادثح« ش 

 
ْهر   أ کل تحوالت عالم « ش 

ال ؤسبرای کسی ممکن است افتد. میاتفاق  ، با تمام عظمتش، در این شبخلقت
باشد؟ در جواب خورشید را مثال  ثرؤشود یک چیز برای هزار چیز مکه چگونه میشود 

ای چگونه کرهاینکه ؟ «لکرها ما ادراک ما» ، امازنیم. خورشید هم یک کره استمی
و  خورشید است این کرهثیر أتتحت  ،منظومهاین است قابل درک نیست. تمام کرات 

میلیون  هشتاد ،کل منظومه چه می شود؟ در یک مملکت ،تکانی بخوردیک ذره اگر 
 ، اماو این انسان هم فقط یک نفر است انسان است. یک نفر دیگر هم وجود دارد

رف اش ، امامیلیون با آن یک نفر گره خورده است. یک شب است هشتادن آسرنوشت 
  از هزار سال.



 این مسائل اندنگذاشته ،دهدمیقرار ثیر أترا تحت  ماه هزار ،این یک شب اینکه چگونه
 با نگاه معرفتی برای ما باز شود. 

م»معنای واند تناگر انسان در ایام دیگر  ال   تواند آند، در این شب میکنرا درک « س 
گرفت و خودش را آماده جدی می از ماه رجبرا د. اگر تربیت خودش کنرا حس 

کرد، گرفت و از ماه رجب شروع میکرد و دستورات صادق مصدق را جدی میمی
م»توانست این می ال  سرنوشتش انسان را  ،دکنرا حتی به مقدار کمی هم حس « س 

 .شود یعنی چهدانست که سرنوشت انسان عوض میموقع میآن کرد.زیر و رو می
 ست. به این معنا نیست که با زور خودش را بیدار نگه دارد و فرداا احیا به این معنا

 ! هم به دیگری بگوید که تو خواب بودی و من بیدار مانده بودم

 .دکنتواند در آمادگی انسان کمک ذا خود تفکر در این سوره خیلی میل

 فرماید حقیقت شب قدر، حضرت زهرا( در حدیثی میالسالملیه)ع امام صادق -3
و اگر کسی به ایشان معرفت پیدا کند، شب قدر را درک کرده است ( علیهااللهالم)س

یم آمده:  .است ا »از طرف دیگر هم در قرآن کر ْدرِ و  م  ُة اْلق  ْیل  ا ل  اک  م  ْدر 
 
به نظر شما ؛ «أ

، است( که حقیقت شب قدر علیهااللهالمشود به معرفت فاطمه زهرا)سچطور می
 دست یافت؟

 
طمه حقیقت خانم فابه همانند بحث قبلی است. تا زمانی که انسان نتوانسته است 

این شب چه شبی است.  تواند درک کند کهنمی د،کنراه پیدا   (علیهااللهالم)سزهرا
 ؛دکنرا درک  (علیهااللهالم)سحقیقت خانم فاطمه زهراباید  ،خواهد درک کنداگر می

م  » :فرمایدمی . خداونداستن آخود قراین توصیه  ال  ی   ِهي   س  ت َّ ِع  ح  ْطل  ْجرِ  م  «. اْلف 
م»اگر این  ال  اره لغو باشد که بخواهد این را اش باید (نعوذ بالله)قابل درک نبود که  «س 



ا». دکن م  اك   و  ْدر 
 
ا أ ةُ  م  ْیل  ْدرِ  ل  نه اینکه انسان نمی ،یک تحریک و ترغیب است «اْلق 

ا»گاهی این  د.کنتواند آن را درک  م  اك   و  ْدر 
 
نه محال ،از باب عظمت مسئله است «أ

 د. کنتواند آن را درک نمی ،ماده نکندآودش را خانسان البته اگر بودن درک آن. 
ین بهرهکنیم تا در شب هچ -4  مندی را داشته باشیم؟های قدر بهتر

این مربوط به استعداد افراد است و استعداد هرکس متناسب خودش است. عمده 
گر به ا .جوش برسد یاانفجار، اشتعال، تراکم  به نقطهاصطالحا  این است که انسان 

 شود. این انفجار حاصل می ،هم «هلل  یا ا  »با یک  ،اینجا برسد
. در شرایط خاصی قرار دارد هایشیو آلودگ استعداد یک فرد با آن گناهان یدنفرض ک

توبه عمیقی می ،گیردتصمیم جدی میشود، میشکستگی برایش ایجاد لیک داما 
یواش اشتعال که آن نقطهطوری ؛کندیشروع م از همان لحظه کند و جبران را هم

 شود. برایش حاصل می یواش
 و ودشبرایش حاصل میبر مضامین ادعیه، آیات و روایات یا فرد دیگری توفیق تدبر 

ا عمقباینجا فرد  .دشوفهم و نور جدیدی برایش ایجاد می با تدبر جدیدی،رفته رفته
 . رسدیمبه نقطه اشتعال  وکند شروع می دادن

توجه به  ،به امام و امامت تمام تفکراتش را روی مباحث مربوط ،یک فرد
تا اینکه به آن نقطه  ؛بردمینقش امام در عالم هستی  (،السالممعلیه)ینمعصوم
 . رسدیم اشتعال

تا حدی که  ،شکندها را میرود با قاطعیت آنمی ه،ری رذایل داشتسکی دیگری فرد
گذاشت که برود از کسی حاللیت غرورش نمی رسد. مثال  یبه درجه اشتعال م

 بطلبد. شکستن این غرور همان و بازشدن نور همان. 

 استعداد هرکس متناسب با خودش است. لذا 



ها به ما نیاز آن زیرا ؛یادکردن زیاد اموات اثرات زیادی دارددر کنار این مسائل، 
ذوی صا  ارحام، مخصو ها مخصوصا  نآ برایاز صمیم قلب  اگر انسان زیادی دارند.

برای ما تواند می ،ک فرد در آن عالمیدعای و  هانآدعای ای بسا  ،دعا کند الحقوق
های عالم یبه عالم آخرت و شگفت ،هرچقدر انسانبرکات داشته باشد.  بسیار

 اشتعال باز شود.  تواند برای انسان نقطهکند، می عمیقتفکر  و توجه خلقت،

 واقعا  را  اوآنچه قلب  ،فرد به تناسب خودشهر برای  .های زیادی وجود داردراه
و برکات ها است در این شب او استعداد ، مسیر شکوفاییلرزاندیدهد و متکان می

کمک بخواهیم.  (السالممعلیه)از معصومین باید خاص خود را دارد. در عین حال
یم متواند بگوید من تصمییشود. این اصل الیتغیر است. خود فرد نمنمیسرخود 

شود. باید ذلیالنه از اهل چیزهایی بگیرم. نمی و ور عبادت کنمطگیرم امشب فالن
 تا اینکه عنایتی شود.  کمک خواست (السالمعلیهم)بیت

وسیله سوره قدر با دشمنان ما  هب» :( در روایتی فرمودندالسالملیهمبیت)عاهل -5
 نظر شما منظور از این حدیث چیست؟به «محاجه کنید.

 به حقیقت کال   ،معرفت پیدا کند رکسی که به سوره قد ،طور که اشاره شدهمان
هِ  ِبْسِم ». از شودمتصل می به حقیقت امامت ،نآقر ِن  الل َّ ْحم   ِحیِم  الر َّ توحید  «الر َّ

ا». این رسدمی «ِإن َّا»به  ،شودمیشروع   است مراتب عللیسلسلهتوحید است و  «ِإن َّ
رسد تا اینکه یک عملی اتفاق بیفتد. تمام مالئکة الله و تمام میکه با اذن خداوند 

وجود دارد. مدیریت مالئکه و ق یتمام حقاآنجا  ،برسد «هُ»ابزارها. اگر انسان به 
م»چنین است.  اگر کسی به روح هم این ال   ست.ههمه چیز آنجا  ،رسیده است «س 

م»این  ال  ق مییاین حقابا رسیدن به انسان لذا  ؛جایزه و پاداش اصلی است« س 
  تواند به نحو احسن با شبهات و دشمنان مواجه شود. 


