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 پیشگفتار

استاد محمد شجاعی برگرفته از سلسله جلسات صوتی و تصویری « بیان»های مجموعه کتاب

است. هدف این مجموعه، توسعه و ترویج معارف الهی و انسانی با حفظ اصالت گفتار و شیوه 

 باشد که با ویرایش مناسب متن، در اختیار عالقه مندان قرار می گیرد.بیان ایشان می

بدون شک این مجموعه، در کنار پیشنهاد گوش دادن به جلسات صوتی، می تواند عالوه بر 

رور دروس، امکان بازخوانی این معارف را برای عالقه مندان فراهم کند، تا با گوش خویش م

 بشنوند، با چشم خود بخوانند و با جانشان این معارف را دریابند.

های ضروری متن، شیوه بیان نیز حفظ در آثار مکتوب، تالش شده است تا در کنار ویرایش

ین مباحث، در هنگام خواندن متن، ضرب آهنگ صدای ای که عالقه مندان به اشود؛ به گونه

ر داستاد را در الفبای متن بیابند و ارتباط بهتر و نزدیک تری با این معارف انسانی و معنوی 

 وجود خویش برقرار کنند.

بدون تردید، مؤلفان که گروهی از شاگردان برجسته استاد می باشند، با قبول مسئولیت هر 

یش پار، ساحت استاد معظم را از این اشکاالت بری می دانند و پیشاگونه اشکال در این آث

 خواهند.از خوانندگان عزیز و گرانقدر، به دلیل هر نقصی پوزش می

امید است استاد معظم، آن گونه که شایسته بزرگی بزرگان می باشد، به این نواقص با دیده 

وشیده اند، محصول نهایی با خویش را ببخشند. مؤلفان ک اغماض بنگرند و شاگردان کوچک

کمترین نقص در اختیار همگان قرار گیرد؛ اما بدون شک این آثار، همانند هر تالش انسانی 

دیگر، مصون از خطا نیست؛ نواقصی که با تذکرهای مشفقانه و هوشمندانه شما عزیزان رفع 

 د، سپاسگزاریم.خواهد شد. از این که ما را در مسیر اعتالی این مجموعه همراهی می فرمایی
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 مقدمه

وقایع، در بخشی از زمان صورت  ها، بستر رخدادها هستند. طلوع و غروبروزها و شب

ها، مخلوق خدا و مرهون نظام جاری ها و قرنهای سالها، ماهها، هفتهها، لحظهبندد. زمانمی

کریم، همه و حرکات موزون عالم هستند و به ظاهر هیچ فرقی میان آنها نیست. ولی قرآن 

نامد که ماه رمضان و ایام را یکسان نمی بیند. برخی از آنها را ایام مبارک و مقدس می

های قدر از آن جمله اند. از منظر قرآن، شب قدر، شبی با ارزش و پر فضیلت و با امور شب

پر عظمتی همراه است؛ همانند نزول قرآن و فرشتگان، تدبیر، برنامه ریزی های جدید، تقدیر 

 ها.و تعیین سرنوشت

« خواندن»و تصمیم است. باید دعا کنیم اما دعا به  شب قدر، شب اندازه است؛ شب دعا

مان مان تعیین می کنیم، در تقدیرهایاست. ما با خواستن های« خواستن»نیست؛ بلکه به 

چه بنویسند. عبادت در شب قدر، بیشتر از هشتاد سال ارزش دارد و قابل قیاس با سایر 

ها نیست. در چنین شبی خداوند، بال رحمت می گشاید، بندگان خود را در رواق آن می شب

 سازد.نشاند و مومنان و عابدان را مشمول رحمت خاصش می

، در رفت و آمدند و السالم()علیه در شب قدر، فرشتگان میان عرش الهی و قلب امام زمان

رسانند. به عبارت امضای ایشان میآورند و به تقدیرات همه بندگان را خدمت حضرت می

آمدن و رقم خوردن همه تقدیرها هستند. از این رو گفته اند:  دیگر، امام زمان، ظرف پدید

است. هرکس بخواهد، به خدا دست یابد و بهترین السالم( )علیهشب قدر، شب امام زمان 

امام خود ارتباط و  تقدیرها را برای خود دریافت کند، باید دست به دامان امام بشود و با

 اتصال ویژه ای برقرار کند.

قدر، علت شب قدر نامیدن آن،  بفلسفه وجودی شب قدر، نقش انسان در تقدیرهای ش

 های قدر، چگونگی امضای تقدیرهای امور به دست امام زمانارزش عبادی در شب

ضوعات ز جمله مو، بهترین دعا در شب قدر و شاخصه های بهترین تقدیرها و... االسالم()علیه

 است. مهم این کتاب

نقش انسان در »سلسله جلسات فایل صوتی  یامیدواریم، انتشار این کتاب، که پیاده شده

است، در ارائه فهمی بهتر از شب قدر سودمند باشد،  ۱۳۹۲در سال « تقدیرات شب قدر

 خورد.زمینیان و آسمانیان در آن به هم گره می سرنوشتشبی که در 
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 فصل اول

 شب قدر، شبی برتر از هزار ماه

 

 

 شب قدر، چه شبی است؟ 

 مقدرات امور شب قدر

 تفکر، مهمترین عمل شب قدر 

 شب قدر، شب میزان و اندازه گیری

 چرا این شب، شب قدر نامیده شده است؟

 شب های قدر و تقدیر مناسب  

 هستند تحصیل کرده ها و ثروتمندان هم از اقشار آسیب پذیر جامعه 

 مالک بهترین تقدیرات
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 شب قدر، چه شبی است؟ 

وَمَا  *لْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِإِنَّا أَنْزَ*  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ﴿شب قدر، شب نزول قرآن است. 

نِ رَبِّهِمْ مِنْ  الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْتَنَزَّلُ* دْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر  لَیْلَةُ الْقَ*دْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرِأَ

سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ  *کُلِّ أَمْر 
۱

را در شب قدر نازل کردیم و تو چه  [قرآن]ما آن ؛ 

« روح»دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر ارجمندتر و بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و می

 آن شب[ تا دمِ ]هر کاری نازل می شوند.  [تقدیر]روردگارشان برای در آن شب به اذن پ

دانیم چقدر گزاره دوم را که شب قدر برتر از هزار ماه است، نمی ﴾صبح، صلح و سالم است

 افتد؟برتر است! چه اتفاقی در این شب می

اه همرنخست اینکه قرآن در این شب نازل شده، ضمن اینکه قرآن نازل شده، مالئکه نیز 

یعنی همه چیز، هیچ  ﴾ مِنْ کُلِّ أَمْر ﴿شوند. پروردگارشان نازل می یروح، به مدد آن و با اجازه

آید، مالئکه، استثنائی ندارد. هر چیزی که در مخیله ما بیاید و میلیاردها چیزی که نمی

ود: فرم السالم()علیهتقدیرهای هر چیزی را در این شب می آورند. روح، همان است که علی 

مالئکه در کار خودشان، «. ؛ آفرینشی برتر و بزرگتر از جبرئیل است۲لَئیِبرَن جَمِ مُأعظَ خَلقُ»

به روح وابسته هستند. اگر روح نباشد، مالئکه توان انجام کاری را ندارند؛ چرا که در جای 

را به واسطه روح نازل  ، خداوند مالئکه۳الرُّوحُبِتَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ ﴿ دیگری از قرآن می فرماید:

؛ ۴سَلَامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿پس روح، آن چیزی است که مالئکه را نازل می کند.  ﴾می کند.

. نتیجه این تقدیر و تنزل مالئکه، سالمتی است تا ﴾تا دم صبح، صلح و سالم است []آن شب

 مطلع الفجر.

امر نازل می شود؛ همان کسی که،  ه ولیِّاما کل امر، به چه کسی نازل می شود؟ کل امر، ب

و پیامبر  !؛ خدا را اطاعت کنید5أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ  ﴿قرآن فرمود: 

 .﴾را اطاعت کنید [اوصیای پیامبر]خدا و اولو األمر 

                                                           
 .5-۱آیات  /سوره قدر.  1

 .5۹، ص ۲5مجلسی، بحاراالنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار، ج.  2

 .۲سوره نحل/ آیه  . 3

 .5سوره قدر / آیه  . 4
 .5۹سوره نساء / آیه .  5
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دارای امر و مالک امر. همه کارها ولی و اولو، جمع ولی است؛ یعنی، صاحبان امر، والیان امر، أ

شوند، آورده می السالم()علیه به خدمت ولی امر و وجود مقدس امام زمان ﴾مِنْ کُلِّ أَمْر ﴿

. در جواب ۱«دلیل بیاوریدبا دشمنانتان با استفاده از سوره قدر بحث کنید و »حضرت فرمود: 

ست، ولی امر و امام معصوم نیاز زنده نی السالم()علیه امام زمان»آنهایی که می گویند: 

آیند، ماه ها و سال ها از پس هم می، از این سوره استنباط می شود؛ مادامی که ماه«نیست

هم حضور السالم( )علیهمبارک رمضان و شب قدر هم خواهد آمد، ولی امر و امام زمان 

 خواهند داشت و مالئکه باید تقدیر همه امور را نزد ایشان ببرند.

 ت امور، در شب قدرمقدرا

فرماید: در شب قدر مالئکه و روح نازل می شوند. به چه کسی قدر می یخداوند در سوره

 آورند؟ خدمت وجود مقدس امام زمانشوند و این تقدیرها را برای چه کسی مینازل می

مه که حسابدار خداست؛ یعنی تمام تقدیرهای الهی، درباره همه عوالم و ه السالم()علیه

 جودات از مقام الهی به قطب عالم امکان، حسابدار عالم، خزانه دار عالم و ولی امر عالم،مو

ود را شود تا هر مخلوقی، رزق خود و تقدیرهای یک سال خنازل میالسالم( )علیهامام زمان 

  از دست مبارک ایشان دریافت کند.

وجود مقدس  ی، در صفحه، کسی است که تمام محاسبات ماسوى اهللالسالم()علیه امام زمان

؛ و هر چیزی را در امامی آشکار ۲ین  بِمُ إمام  یفِ  اهُینَحصَأَ یء شَ لَکُ﴿شود. ایشان انجام می

ها بدون استثناء در یک شخص انجام می شود، آن شخص همان . حساب و کتاب﴾ برشمرده ایم

، السالم()علیه زماناست. پس امام السالم( )علیهامام مبین یعنی وجود مقدس امام زمان 

محاسبه گر و حسابدار تمام نظام خلقت است و هرچه به هر مخلوقی می رسد، از وجود مقدس 

من حضرت، ؛ به ی۳ُریالوَ قَزِرُ  هِنِمبِیُ وَ»، نشأت می گیرد. السالم()علیه و مبارک امام زمان

  «شوند.رزق و روزی داده می [همه مخلوقات]

                                                           
 اهللِ  وَوا، فَفلُجُتَ هُالنَا أنزَة إنّورَسُوا بِمُیعة خاصِالشِ رَعشَیا مَ»: السالم()علیه اشاره دارد به حدیث امام باقر.  1

 ةُایَغَها لَإنَّ م وَکُینِدِ ةُدَیِّ سَا لَهَإنَّ وَ هِ آلِ وَ یهِلَعَ ی اهللُلَّصَ  اهللَ ولِسُرَ عدَبَ لقِ ی الخَلَی عَالُعَتَ ک وَارَبَاهلل تَ  ةُ جَّحُا لَهَإنّ

د شد؛ پس سوگند محاجه کنید که پیروز خواهی« انا انزلناه»؛ ای جماعت شیعه با خصم خود به سوره نالمِعِ

به خدا که این سوره از برای حجت خداوند تبارک و تعالی، بعد از رسول است. این سوره همانا مدرک دین 

 (۲۴۹، ص۱)کلینی، کافی، ج «. شما و نهایت علم ما است
 .۱۲سورة یس / آیه .  2

 قمی، مفاتیح الجنان، دعای عدیله..  3
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کنند؛ وقتی می گوییم شب قدر؛ یعنی تقدیرها، در این شب تعیین ها فکر می متأسفانه بعضی

کند، در آنچه حضرت امضاء می سال بعد محکوم به این تقدیرها هستیم. خیر، ما تا شود و مامی

های قدر تالش کنید، تا کارنامه خوبی از بهترین نقش مؤثری داریم. بنابراین، در شب

 ید.تقدیرها، برای امضاء تحویل حضرت بده

 تفکر، مهم ترین عمل شب قدر

، علیه(اهلل)رحمهدن است، نه عبادت مرحوم مجلسی مهم ترین عمل در شب قدر، فکر کر

روایتی را نقل کرده است، که در شب های قدر جوشن کبیر بخوانید؛ بزرگان هم به فرمایش 

ستیم، اشکالی های قدر نتوانایشان احترام گذاشتند و جامه عمل پوشاندند. اما اگر در شب

 ندارد، تا پایان ماه مبارک هم فرصت داریم که این دعای زیبا و پر محتوی را بخوانیم، جوشن

 برای ماه رمضان نیست، هر زمانی که بخوانید، خیرات و برکات خودش را دارد. کبیر، فقط

ت عبادت و دعا بدون حضور قلب و تمرکز، اثر چندانی ندارد؛ به طور مثال خواندن صد رکع

نماز بدون تمرکز، خوب نیست؛ اما عزاداری فرق می کند؛ چون در عزاداری ها، تمرکز باالست 

و حالت پذیری قلب خیلی زیاد است. البته باید مواظب باشیم عبادت زده نشویم؛ یعنی طوری 

نشود که عبادت، ما را از تفکر غافل کند. صرفا خواندن دعا و جمله های عربی، بدون فهم و 

در خواندنی که تدبر  ؛۱بُّرًدَا تَیهَفِ یسَلَ ة اءَرَی قَفِ یرَا خَلَ»ستی از آنها، خوب نیست: درک در

شاید اگر قرار باشد عملی به غیر از تفکر در شب قدر، تأثیر . «نیست، خیری هم نیست

وص یاد کردن ها و به خصبگذارد، همین تمرکزهای عبادی و والیی ماست؛ یعنی ذکر مصیبت

که قرار است، همه چیز بر او نازل شود. بنابراین مهم السالم( )علیه س صاحب امروجود مقد

تر از فکر کردن، سخنرانی شنیدن، حرف زدن و مذاکره کردن، این است که ما در شب قدر 

 به تصمیم هایی برسیم و برای آینده مان برنامه ریزی کنیم و آنها را تحویل امام زمان

 بدهیم. السالم()علیه

ر دائم مشغول دعا خواندن شویم، فرصت نداریم فکر کنیم که چه چیزی را می خواهیم اگ

بدهیم، این زمان با غفلت می گذرد و ما چیز مفیدی، دست السالم( )علیهتحویل امام زمان 

نخواهیم داد. لذا؛ مهم ترین عمل در شب قدر، شنیدن، فکر کردن، السالم( )علیهامام زمان 

هایی را برای خود خلوت داشته ها، ساعتشب یم گیری است. باید در ایننقشه ریختن و تصم

بدهیم، بگوییم: آقا!  السالم()علیه باشیم و تا صبح نقشه بریزیم و باألخره تحویل امام زمان

                                                           
 .۶۴، ص ۸5مجلسی، بحاراالنوار، ج  . 1
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های ما در این خواهیم که شما امضاء کنید. پس دادهما برای سال آینده مان این چیزها را می

هایی را به حضرت تقدیم کنیم، هم است. بهتر است، بیندیشیم چه دادهشب ها فوق العاده م

 تا امضاء بفرمایند.

 شب قدر، شب میزان و اندازه گیری

مسئله اول این است که، قدر در همه ماسوی اهلل جریان دارد. یعنی غیر از حق تعالی، که 

 یء  شَ لَ کُ وَ﴿و کار داریم، قدر و اندازه سر با های خدا، ماوجود بی نهایت است، در بقیه جلوه

. هر چیزی نزد خدا، عدد و اندازه و مقدار ﴾ای دارد؛ و هر چیزی نزد او اندازه۱ارقدَ مِبِ هُندَعِ

 دارد.

ای ب اندازه گیری. ما هرکدام اندازهاندازه، ش عنی اندازه گیری، شب قدر یعنی شبتقدیر ی

ای برای مسائل ای مسائل خانوادگی، اندازهای بردهیم؛ اندازهاز خودمان را برای هر کاری می

ای برای مسائل روحی و روانی و ... همین طور ای برای مسائل عبادی، اندازهتربیتی، اندازه

 های مختلفی را باید تعیین کنیم و این مهارت می خواهد.اندازه

و قدر، نتیجه گویند: قضااساس نظام خلقت، بر پایه اندازه است و در اصطالح قرآنی به آن می

 ک نیوتن نیرو به چیزییدر علم فیزیک، اگر شما با دست،  بر اساس قانون نیوتن .و اندازه

دهیم، ر میدَشود. پس هر بار که یک قَهم، به دست شما وارد می وارد کنید، یک نیوتن نیرو

 کنیم. یک قضا دریافت می

شود؛ قضایش، سالم در میقضا، یعنی نتیجه و عکس العمل. به طور مثال، مسواک زدن ق

ماندن دندان است و برعکس آن، مسواک نزدن یک قدر است، نتیجه اش بیماری دندان 

در فیزیک، عمل و عکس العمل، در فلسفه، علت و معلول و در  است. به این مسئله اصطالحاً

 و قدر دارد و بر اساس یک داده و یک نتیجه گویند. پس همه چیز قضادین، قضا و قدر می

است. کسانی که در مجلسی نشسته اند، هرقدر به بلندگو نزدیک تر باشند، صدای بیشتری 

را دریافت می کنند. گوش هرکس، هرقدری داشته باشد، به همان مقدار، صدا دریافت می 

 کند.

دهیم، نتیجه و قضایی دریافت گیریم و هر عملی انجام میهر تصمیمی می بنابراین، ما

ها و نتایجی که خداوند تبارک و تعالی در نظام خلقت قدر یعنی؛ اندازه و کنیم. این قضامی

                                                           
 .۸سوره رعد/آیه  . 1
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گویند قضا میرد، میقرار داده است. در اینجا یک باور غلط را مطرح می کنیم؛ وقتی کسی می

و قدر الهی بوده، این فکر اشتباه است. این شخص، قدری را در رفتار با بدنش انتخاب کرده، 

را انتخاب کرده؛ نه اینکه خدا ه است. بنابراین، خودش مردن که قضای آن، مردن بود

خواسته او بمیرد. همچنین اگر کسی مریض شد، فقط، قضا و قدر الهی نبوده، شاید خود می

 شخص بهداشت را رعایت نکرده، در نتیجه مریض شده است.

گر قضا و قدر قضا و قدر یعنی علت و معلول، عمل و عکس العمل، اما به این معنا نیست که ا

 هم باشد. الهی است، خواست خدا

؛ تعداد کسانی ۱الِ اآلجَ بِ وتُمُ ن یَمَّ مِ رُأکثَ وبِذُّنُالبِ وتُمُن یَمَ»فرمود:  السالم()علیهامام صادق 

به طور مثال، «. میرندمیرند، بیشتر از کسانی است که با عمر مقدر میکه توسط گناه می

ت سالگی بمیرد؛ اما اگر خودش در اثر انجام گناهان زیاد خداوند تعیین کرده، فردی در شص

توانیم بگوییم، رد، خودش قدرهایش را تغییر داده، نمیاحتیاطی، در چهل سالگی مُو بی

خواست خدا بود. در مورد زندگی کسانی که به طالق منجر می شود هم به همین منوال است، 

اطالعی زن و شوهر در رفتارها، روابط و کسب طالق، خواست خدا نبوده، بلکه بی تجربگی و بی 

شان تلخ شود و شکست بخورد. های اقتصادی، عاطفی و معنوی باعث شده، که زندگیمهارت

خدای تعالی برای هر چیزی، قانون و قضا معین کرده است؛ با یادگیری این قوانین، انتخاب 

نید و برعکس اگر یاد نگیرید، زهایتان تغییر کرده و قدرهای خوبی را برای خودتان رقم می

تان می شود. پس وقتی می گوییم قضا و قدر الهی، طور دیگر عمل کرده و قدر دیگری نصیب

 به آن معنا نیست که خواست خدا بوده است.

خواست، مشرکان خواهند گفت اگر خدا می﴿ فرماید:گفتند؛ قرآن میمشرکین نیز همین را می

. خدا می فرماید: حرف بی دلیل نزنید. اگر قرار بود، من  2﴾ مشدیمان مشرک نمیو پدران ما

مشرک باشید یا مؤمن؟ دوست دارم همه  برای شما تصمیم بگیرم، من خدا، دوست دارم شما

بندگانم مؤمن باشند؛ چون من موجودی مختار خلق کردم، بنا نیست کسی را با زور به بهشت 

 تخاب کرد، او را آزاد می گذارم.ببرم، بنابراین اگر کسی کفر و جهنم را ان

                                                           
 .۳۰5، ص۱طوسی، االمالی، ج.  1

 .(۱۲۸)سوره انعام / آیه « انَاؤُا آبَلَا وَنَکشرَا أَمَ اهللُ اءَو شَوا لَکُأشرَ نَذیِ الَّ ولُقُیَسَ﴿.  2



14 
 

عقل و فطرت نشان  السالم(،)علیهم خداوند، مسیر را با فرستادن قرآن، متخصصین معصوم

کند و به همه این قدرها پشت پا ه مشرک است و خالف میل او عمل میداده؛ ولی کسی ک

 زند، قضایش چیز دیگری است.می

ت. این قدر می شود، حاال بنده اده لغزنده اسگوید، این جمثالی دیگر: پلیس راهنمایی می

 احتیاطی کرده و به دستور پلیس توجهیزنجیر چرخ ببندم و بروم، و یا بیتوانم ترمز کنم و می

روند، بیشتر دهد، سالی پنج هزار جوان موتورسوار در کشور ما از دنیا مینکنم. آمار نشان می

روند. این اتفاقات بی توجهی و غفلت است ا میاز بیست هزار نفر در تصادف اتومبیل از دنی

 و خودشان قدرهایی را انتخاب کردند که در این قدرها تصادف و مرگ وجود دارد.

، خواست خداست. درست است که خداوند پس اگر گفتیم قضا و قدر الهی، نه اینکه مطلقاً

 م.کند؛ اما مهم این است که ما بخواهیخواهد و دخالت هم میجاهایی می

 چرا این شب، شب قدر نامیده شده است؟ 

های قدر دعا کنید؛ یعنی خدایا! درست است اگر گفته شده است؛ در ایام ماه رمضان و شب

دانیم که، اگر کمک نخواهیم، تو کمک نمی کنی، ولی همانطور این را می که تو دخالت نمی کنی؛

بگو: اگر دعای شما نباشد، پروردگارم  ۱م؛کُعاؤُا دُولَلَ یبِّم رَکُا بِؤُبَعل ما یَقُ﴿که در قرآن گفتی: 

به شما کاری ندارد و خدا  ؛ یعنی اگر دعایتان نباشد، خدا هم با﴾هیچ اعتنایی به شما نمی کند

طلبیم، خدایا! ما فهم دقیق و کند؛ پس ما با خواندن اسماء تو از تو یاری میزور کمک نمی

های ماه مبارک رمضان نداریم، تو به داد ما برس، شبمعرفت کاملی از تقدیرها و اندازه ها 

های استفاده از اسم های خداست. شما در هیچ ماهی به اندازه های قدر، شبشب و مخصوصاً 

تان های الهی، برای تک تک کارهایهای خداوند تبارک و تعالی و قدرتدائم از اسم این ماه،

 ها، همه اسماء الهی هستند.کنید. دعاهای روزها، سحرها، شباستفاده نمی

کند. پس نکته نخست این است ها را برای ما روشن میخداوند در دعا و قرآن، این اندازه

که، در نظام خلقت این تقدیر وجود دارد. خدا قدرها را به ما نشان داده و هر کدام از قدرها، 

ژه خود را دارد، آنکه اول ر وینماز خواندن آثا در روح، جسم، دنیا و آخرت ما آثاری دارد. مثالً

خواند، آثار نماز نمی فردی که اصالً شمارد، یاخواند، با کسی که نماز را سبک میوقت می

متفاوتی دارند. همه اینها، در نظام فیزیکی و نظام متافیزیکی اندازه گیری شده است. روزه، 
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یک سلسله آثاری خاب کند ای را انتام درجاتی دارند. هر کس، هر درجهنماز و حجاب هر کد

 در وجود او دارد.

هایی را معین و مشخص کنیم و به خداوند تقدیر است؛ یعنی ما باید اندازه شب قدر، نیز شب

باشیم. بنابراین  تبارک و تعالی بدهیم تا برای سال بعدمان تقدیرات خوب و زیبایی داشته

د کنیم. بزرگان دین یک سال مراقبت مان را زیاهایها تمرین کرده و مهارتباید در این شب

کردند که برای شب قدر بهترین تقدیر را خدمت حضرت بدهند که امضاء کند. یکی از می

؛ این است «یک سال رهایش نکنید اگر کار خیری را شروع کردید، تا»گویند: دالیلی که می

در رهایش دهد، نزدیک شب قکه، شب قدر به آن بگذرد. فردی کار خیری را انجام می

 کند؛ تقدیر خوب را، حیف و خراب کرده، رزق خودش را بریده است.می

 های قدر و تقدیر مناسبشب

برای چشم،  بعدی این است که، هر کدام از ما به تقدیرهای مناسب احتیاج داریم، مثالً ینکته

شته های بدن اندازه خوب و مناسبی داخواهیم که خوب ببیند و یا اندامتقدیر خوب می

خواهیم. در مورد رزق و ه بهترینش را میها تقدیر وجود دارد کمان میلیونباشند. در بدن

باشد. در مسائل اقتصادی کت میروزی، بهترین تقدیرها برای ما، لقمه حالل، پاک و بابر

خواهیم وابسته به کسی نباشیم، از پس مخارج زندگی مان برآئیم و به دیگران و در راه می

چون ظرفیت ندارند، دچار عجب، خود  و دهندای کار خیر انجام میاق کنیم. عدهدین انف

شوند، ان شاءاهلل می السالم()علیهمپسندی، خودشیفتگی و طلب کاری از خدا و معصومین 

این نوع عبادت ها و کارهای خیر، تقدیر نشود؛ بلکه چیزهایی تقدیر شود که به نفع  برای ما

هایی که ما را از خداوند دور ت و عبادات استفاده کنیم و عبادتمستحباما باشد. بتوانیم از 

 کند، تقدیرمان نشود.

لیاقتی و دهد؛ اما او با بیهایی را خداوند تبارک و تعالی به شخص میدر بعضی موارد، نعمت

هد، همسر و فرزند خوب را ضایع دها را هدر میها و نعمت، معنویت شکربه جا نیاوردنِ

انواده آسمانی را از خودش دور کند و خبرد، استاد را تباه میماید، سالمتی را از بین مینمی

 کند.می

های ید در نظر داشته باشیم که اندازهپس ما به بهترین تقدیرها احتیاج داریم، ولی با

 ،دانیم؛ اما ممکن استتقدیرهایی را که در دعاها آمده میالعاده مهم هستند. تعدادی از فوق
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ظرفیت اینها را هم نداشته باشیم. دعاهایی داریم که خیلی عالی و جزء بهترین تقدیرها 

هستند؛ به شرط آنکه خداوند صالح بداند و به ما بدهد، چون ما احاطه کامل نداریم که 

کنیم، ولی ست میبدانیم بهترین تقدیرها برای ما چیست! گاهی از خداوند رزق وسیع درخوا

تقدیر کن که در  !گوییم: خدایااز خدا دور شویم. گاهی به خدا میشود که یاین رزق باعث م

شود از خدا خیلی کنکور ارشد و دکتری قبول شویم، اما دریغ از اینکه قبول شدن باعث می

 .دور شویم

 تحصیل کرده ها و ثروتمندان هم از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند

هایی که آسایش، پول و ثروت بینند؛ یکی گروهب میدر جامعه کنونی ما دو گروه بیشتر آسی

محض اینکه بیشتری دارند، گروه بعدی، کسانی هستند که تحصیالت عالی دارند. گروه اول به 

آورد. خداوند شوند؛ چون برای آنها غفلت میکنند، از خدا دور میاین ثروت را دریافت می

استفاده کنند؛ اما با آوردن ماهواره به خانه، به آنها پول داده، که از آن برای تقرب به خدا 

شود؛ اش میقساوت قلب و فساد خود و خانواده عامل غفلت، دوری و تنفر از معنویت،

 بنابراین، او لیاقت این نعمت را نداشته است.

آورد. فرد گروه بعدی، صاحبان مدارک علمی هستند، تحصیالت باال هم غفلت زیادی می

شود. علم زدگی و عالم شدن، این ستادی، شاگردی و کارهای علمی میامشغول علم زدگی، 

گوید که وقت ندارم، باید درس بخوانم، امتحان کند؛ یعنی شخص میشخص را خیلی اذیت می

ماند؛ لذا افرادی که در حال تحصیالت عالی ر دارم. هیچ چیزی از این شخص نمیبدهم، کا

شوند. آنان از معنویت، رقت قلب، اخالق و تخلق ی، حتی در حوزه، گاهی غفلت زده مهستند

شوند، مثل هیئت شوند، مشغول اصطالحات میافتند، مشغول خود علم میبه اخالق الهی می

شوند؛ چون فقط شوند، خود به خود در هیئت از خدا دور میها هیئت باز میاست، بعضی

ها، برایش مهم است. با برایشان خواندن، گریه کردن، سبک و آهنگ مهم است. صورت

بینی هیئتی است، نماز اول وقت شود؛ ولی از معنویت خبری نیست. میمشغول می هاصورت

پوشد، گل هم کند، لباس سیاه میرود، گریه میخواند؛ اما هیئت مینماز نمی ندارد یا اصالً

همان وضع زند، ولی دلش غافل است، تقوا ندارد. محرم که تمام شد، همان ماهواره، می

لباس پوشیدن، همان سبک زندگی، همان لقمه در آوردن و همان اخالق، هیچ فرقی نکرده 

 است.
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بنابراین ممکن است، عبادت هم برای انسان تقدیر شود؛ اما او از این عبادت، غفلت به دست 

اخالق آورد. با وجود انجام عبادت اما تمرکز، تواضع، ادب، تخلق به اخالق الهی، مهربانی و می

شود؛ اما بلد نیست از روزه استفاده کند. لذا امیرمؤمنان خوش ندارد. روزه نصیبش می

چه  ۱؛مأُالظَّوَ  وعُا الجُإل   هِیامِن صِمِ هُلَ یسَلَ م ائِن صَم مِ کَ»در نهج البالغه فرمود:  السالم()علیه

چون بلد نیست، نه . «ردبای نمیاش جز گرسنگی و تشنگی بهرهبسیار روزه داری که از روزه

این روزه کاری انجام دهد، تواند علتش این است که از اول نخواسته با خواهد و نه میمی

 گوید که من روزه بگیرم.فقط می

 مالک بهترین تقدیرات

 ما به چه نوع تقدیرهایی احتیاج داریم؟ به تقدیرهایی احتیاج داریم که خیر دنیا و آخرت ما

ها و تقدیرها باید دقت کرد، چون و آرامش. دو مورد را در اندازه باشد، مثل تقدیر شادی

برای  السالم()علیه امام زمانهای قدر آنها را خدمت قرار است درباره آنها فکر کنید و شب

دهی، در آن تان بگویید: خدایا! تقدیرات دنیایی ما را هرچه می امضاء بدهیم. در تقدیرات

خواهی بدهی، طوری ؛ شادی و آرامش. خدایا! هر چه مین استدو عامل باشد که عالمت ایما

 به ما بده که شادی و آرامش ما از بین نرود.

خواهی بدهی، شب خواهیم؟ اینکه: خدایا هرچه میدرباره تقدیرهای آخرتی، ما از خدا چه می

 ام باشد.رفاه و آسایشم باشد. به قول حضرت، شب اول قبر، شب عروسی اول قبرم، اولِ

از شب اول قبر به بعد، دیگر هیچ خبری از ناراحتی، اضطراب و درگیری نباشد. خدایا! کاری 

  شوم، سالم متولد شوم؛ این خیلی مهم است.کن که وقتی از اینجا به آخرت متولد می

  

                                                           
 .۱۴5نهج البالغه، حکمت .  1
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 مروری بر بحث گذشته 

یعنی شب اندازه، مالئکه، روح و  گذشته عرض کردیم؛ اینکه شب قدرمقدماتی را در فصل 

ل ، که ولی امر است، در این شب نقش حیاتی دارند. در این شب، کم(السال)علیهامام زمان 

ها، شود. کل امر یعنی، هم تقدیرات مربوط به همه موجودات تقدیرات انسانامر تعیین می

ی ها، عوالم ماوراء ماده و تمام چیزهایها، کهکشانها، کیهانا، جمادات، گیاهان، ستارههحیوان

  شود.افتد، در آن شب معین میاهلل اتفاق می که در نظام خلقت و ماسوى

های قدر باید بدانیم، که چه نامه عملی را به هم نیاز به تقدیرهایی داریم. در این شب ما

ب تالش شبرای امضاء تقدیم کنیم. ما باید در این چند السالم( )علیهوجود مقدس امام زمان 

اش این است که از ن رقم بزنیم. الزمهرا برای خودمابیشترین و بهترین تقدیرها  کنیم،

مان است. گاهی ما ها و تقدیرهای اصلی خبر داشته باشیم. از تقدیرهایی که به نفعاندازه

کنیم؛ ولی چون بلد نیستیم از آن تقدیرهای مثبتی را از نظر ظاهر و مذهب انتخاب می

کند. زند و خرابش میشود و شیطان به آن تقدیر مثبت، آفت میاستفاده کنیم، خراب می

کند.  خواهیم که امضاءبریم و میمی السالم()علیه گاهی ما تقدیرهای منفی خدمت امام زمان

. بنابراین، الزم است، در دهیمبریم و میمان میتقدیر منفی را با سبک زندگی مان و قلب

ها را یم و اندازهمان را به عبادت بگذرانیم، بیشتر فکر کنها به جای آنکه همه وقتاین شب

د. مبادا! تقدیم کنیم تا امضاء کن السالم()علیه در آوریم؛ ببینیم چه چیزی را به امام زمان

خدای نکرده تقدیر بدی را به دست حضرت بدهیم و حضرت هم با گریه و ناراحتی مجبور 

  شود، این تقدیرها را امضاء کند.

 قرآن، منبع شناخت بهترین تقدیرها

مان را مهندسی کنیم، بنابراین به افرادی نیاز داریم، توانیم سبک زندگیما نمی به درستی که

خود ما آشنایی زیادی دارند و ما را از خودمان بهتر  و آخرت و با که با مهندسی دنیا

برای همین در شب قدر  السالم(.)علیهمشناسند؛ یعنی، اهلل تبارک و تعالی و اهل بیت می

 .﴾)قرآن( را در شب قدر نازل کردیم ما آن ۱در؛القَ ةِیلَی لَفِ اهُلنَا أنزَإنّ﴿: قاعده و برنامه آمده

ها و برنامه، احتیاج داریم؛ خداوند کتاب را نازل کرد که شب به فهمیدن اندازهما در این 

. همه چیز در آن هست. اگر قرار باشد که ما ﴾روشنگر هر چیزی باشد ۲؛یءًشَ  لِکُلِ اناًبیَتِ﴿

                                                           
 .۱ آیه قدرا ۂسور.  1

 .۸۹سوره نحل/ آیه .  2
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هاست. کتابی است غ قرآن برویم. قرآن، کتاب اندازها را شناسایی کنیم، باید سراتقدیره

 یکَ إلَ اهُلنَنزَأَ تابٌکِ﴿کند. های دنیا و آخرت، راهنمایی میکه برای هدایت انسان، به بهترین

مردم را از  کتابی است که آن را بر تو نازل کردیم تا ۱؛ورِى النُّإلَ ماتِلُالظُّ نَمِ  اسَالنّ جَخرِتُلِ

. پس قرآن آمده که مردم را به نور و نورانیت برساند و از ﴾ها به نور هدایت کنیتاریکی

های انسانی و الهی های حیوانی، جمادی و نباتی خارج کند و به نورانیت بخشهای بخشتاریکی

ایی که هتوانیم از قیمتها در قرآن آورده شده است. ما میها و قیمتبرساند. همه اندازه

هایی که آن قیمت ۲هایش را برای خودمان انتخاب کرده؛و مفیدترین هاقرآن داده، بهترین

و روی بهترین قدرها دست بگذاریم و آنها را به وجود  ۳نیست انتخاب نکنیم شایسته ما

 تقدیم کنیم. السالم()علیه مقدس امام زمان

انتخاب کنید، درست نیست؛ بلکه باید اینک اگر قرار باشد من تقدیرها را نام ببرم و شما 

ابتدا آن تقدیر و ساختاری که برای خودتان است را باور کنید و سپس، همان را سبک و 

 مبنای زندگی خودتان قرار دهید. 

 تقسیم بندی قدرهای انسان، از منظر قرآن 

صلی ها را، بر اساس بخش اکند و انسانها شش نوع اندازه، ذکر میقرآن، برای انسان

کند، که عبارتند از: قدرهای جمادی، قدرهای وجودشان به تقدیرهای شش گانه تقسیم می

تر از حیوانی، قدرهای شیطانی و قدرهای بدتر از جمادی، قدرهای حیوانی، قدرهای پست

 انسانی، که مفصل درباره همه آنها توضیح خواهیم داد.

باشد، ما در سه هم، عقل و فوق عقل میها و قوای پنج گانه انسان شامل: حس، خیال، وبخش

گردیم، آب، نان، لباس و مان دنبال محسوسات میبخش اول با حیوانات مشترکیم. با حس

ها، مان تصویرها، صورتها را حس می کنیم. با خیالها، بوها و مزهها، فرکانسطول موج

های ئل زمینی، عشقکارهای هنری و تجمالت را دریافت می کنیم. با وهم مان دنبال مسا

ها، ازدواج و تکثیر نسل هستیم. بخش چهارم ها، دشمنیزمینی، تنفر، دوست داشتن

خواهیم اطالعات حقیقی را کسب گردیم، میوجودمان عقل است که با آن دنبال اطالعات می

  کنیم، دانشمند و عالم شویم. این چهار خصلت، فرع وجود ماست.

                                                           
 .۱براهیم / آیه سوره ا.  1

 های بهشتی و مقرب الهی.مانند تقدیرهای انسان.  2

 مانند تقدیرات جهنمیها و انسانهای بد..  3
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خش فوق عقل ماست؛ که ما با آن، انسانیم. فقط به واسطه بخش پنجم و اصلی وجود ما، ب

باشد، که همان اهلل بخش فوق عقالنی است که انسان، به دنبال کمال مطلق و بینهایت می

 تبارک و تعالی است. پس هر پنج بخش ما، پنج قدر است.

 ها وهمی هستند، بعضیشخصیت بعضی افراد، حسی است. برخی دیگر خیالی هستند. بعضی

های عقالنی دارند. عده کمتری شخصیت انسانی و فوق عقالنی دارند. این ها هم شخصیت

 ها و قوای پنج گانه وجود انسان است. حال به سراغ تقدیرهای شش گانهموارد بخش

 رویم.می

 قدرهای جمادی و بدتر از جماد  .۲و۱

ما دلتان، یعنی بخش کند: بعضی از شبندی خود را این گونه بیان میقرآن، مبنای تقسیم

 نال جمادات است، بنابراین به همااصلی شخصیت شما، به جای اینکه دنبال اهلل باشد دنب

های شما بعد از ة؛ سپس دلارَجَالحِ کَ ىَهِ فَ کَلِ ذَ عدِن بَم مِکُوبُلُت قُسَقَ مَّثُ﴿اندازه ارزش دارد: 

سنگ قیمت دارند؛ یعنی  ها فقط به اندازه. بعضی﴾این واقعه سخت گردید، همانند سنگ

 دُّ شَو أَأَ﴿ها از سنگ هم پایین تر هستند. یت شان بیشتر از سنگ نیست و بعضیشخص

فرماید: سنگ خواصی ؛ چرا سخت تر از سنگ هستند؟ قرآن می﴾؛ یا سخت تر از آنةًوَسقَ

 نهُ مِ رُجَّفَتَما یَلَ ةِارَجَ الحِ نَمِ نَّإِ وَ﴿گوید: سنگ نرمی دارد: های شما ندارد. میدارد که دل

شوند، که از ها این قدر باز می. بعضی﴾زندهایی بیرون میها، جوی؛ از برخی سنگارُنهَاألَ

ها یک ذره دهند که از وجودشان رد شود، بعضیآید، و به آب اجازه میدلشان نهر بیرون می

شکافد و آب از ای از آنها می؛ و پارهاءُالمَ نهُمِ جُخرُیَفَ قُقَّشَما یَا لَنهَمِ نَّإ وَ﴿سخت تر هستند: 

دهد آب کم کم از آن بیرون دارد، باألخره اجازه میشکاف کوچکی برمی ؛﴾شودآن خارج می

. بعضی از ﴾ریزدو برخی از آنها از بیم خدا فرو می ۱؛اهلل ةِشیَن خَمِ طُهبِما یَ ا لَنهَمِ نَّإ وَ﴿آید. 

لرزند و پذیرند، با اسم خدا میشنوند، تأثیر میمی ها خشیت دارند؛ وقتی اسم خدا راسنگ

 ریزند، یعنی اسم خدا برایشان مهم است.فرو می

، یک «اهلل»گویم گوید: وقتی من به مولکول آب میپروفسور ایموتو، دانشمند ژاپنی می

، شکلی دیگر می شود، زمانی که برایش «شیطان»گویم گیرد. وقتی میشکل خاصی به خود می

                                                           
 .۷۴سوره بقره آیه .  1
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آید، وقتی موسیقی هوی متال می گذارم، حالتی ئت قرآن می گذارم، به یک شکل در میقرا

 شود و با موسیقی پاپ تغییر حالت دیگری دارد.دیگر می

شعور دارند؛ چون همه مظهر خدا هستند و در مقابل شنیدن  هاها، اتم ها و مولکولپس سنگ

های شما این طور می گوید، دلدهند. قرآن اسم خدا از خودشان عکس العمل نشان می

اگر کسی همین سنگ «. های بعضی از شما به اندازه سنگ استدل»فرماید: نیست؛ لذا می

بینی، اشک و آه و سوز ندارد، قساوت قلب همه وجود این نرم هم باشد، خوب است؛ ولی می

ذا فرمود: تواند گریه درست و حسابی کند. لآید، نمیآدم را گرفته، اشکی از چشمش نمی

شود، مگر به دلیل قساوت و سنگدلی. اجازه بیرون آمدن اشک از هیچ چشمی خشک نمی

تواند. امام علی دهد، دوست دارد گریه کند و اشک بریزد؛ ولی نمی چشم را نمی

گناه زیاد،  .۱«مگر به دلیل کثرت گناه سی نمی شود،قهیچ قلبی »فرمود:  السالم()علیه

 وت هم برای انسان، خشکی چشم می آورد.قساوت می آورد؛ قسا

های قدر بخواهیم، این است: خدایا! دل ما را نرم کن، یکی از تقدیرهایی که باید در شب

 ای از این حالت سنگدلی و سخت دلی کاسته شود.اشکی بیاید، تا ذره

ی بعضی افراد، ها؛ دل﴾سخت تر از سنگ است [دلهایتان]؛ یا هًوَسقَ دُّشَ و أَأَ﴿فرماید: قرآن می

آورد؛ یعنی سخت تر است، سنگ خشیت و از سنگ هم قسی تر است. کلمه قساوت را می

 نرمی دارد، ولی دل آنها این حالت ها را ندارد.

 قدرهای حیوانی .۳

پس تا اینجا دو قدر از قرآن را بیان کردیم. قدر بعدی، قدر حیوانی است. قرآن می فرماید: 

. بعضی افراد مثل چهار پایان هستند؛ یعنی ﴾، آنان همانند چهار پایان اند۲امِ نعَاألَکَ کَولئِأُ﴿

زندگی حیوانی دارند، در حد کماالت حیوانی، که این هم خیلی محترم است. ما حق نداریم، 

ها، گیاهان و حیوانات را تحقیر کنیم؛ چون آنها، از بسیاری از افراد برتر هستند، روز سنگ

ات، به بهشت ، حیواناتی که در دنیا داشتی، اسبت پرنده یا ماهیقیامت، ممکن است ببینی

 ربَّ ُ»فرمود:  وآله(علیهاهلل)صلی وارد شوند و تو با حسرت نگاه کنی و بهشتی نباشی. پیامبر

؛ چه بسیار مرکب هایی که از صاحبانشان بهترند؛ ۳نهُ مِ کراًذِ رُ کثَاَ هُنَّ اَلِه بِن راکِمِ یرً خَ وب رکُمَ

                                                           
 (.۸۱، ص۱)صدوق، علل الشرائع، ج« وبِذُّنُال ةِثرَکَلِ الَّإِ وبُلُالقُ تِسَا قَمَ».  1

 .۱۷۹سوره اعراف/ آیه .  2
 .۱۷۰، ص ۱میزان الحکمه، ج محمدی ری شهری، .  3
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حیوانات نماز دارند، ولی چه بسا صاحبش نماز «. ذکرشان بیشتر از صاحبشان استچون 

اندازند. البته حیوانات هم میخوانند و تأخیر نندارد. حیوانات نمازشان را اول وقت می

کنند و در کار خدا تخلف ندارند. توانند معصیت کنند؛ ولی بیشترشان معصیت نمیمی

هر  یرت ناموسی دارند. بعضی افراد، غیرت ناموسی ندارند، باحیوانات امانت دار هستند؛ غ

روند، هر جا و به هر سبکی زندگی می کنند. حیوانات حیا دارند؛ بسیاری پوششی بیرون می

دهند. آنها روح خدمت به همنوع و حتی غیر همنوع دارند؛ از کارهایشان را مخفی انجام می

. پس اگر کسی کماالت مثبت ﴾ها مثل حیوان هستند؛ بعضیمِانعَاألَکَ  کَئِولَأُ﴿فرماید: لذا می

شود، ولی اگر آنها را هم نداشت، از حیوانات هم حیوانات را داشت، تازه هم رتبه آنها می

 پست تر است؛ که این دسته، درقدر چهارم قرار می گیرند.

 قدرهای پست تر از حیوان. ۴

بعضی افراد از حیوان هم پایین تر هستند؛ «. ترند بلکه گمراه ۱؛لُّضَم أَ ل هُبَ﴿چهارم،  یدسته

و وظایف شان  چون حیوانات یکسری خصوصیت های خوب دارند، به طور مثال عبادات، کارها

این طور نیستند، تعهد و مسئولیت خانوادگی  دهند؛ ولی این افرد اصالًرا به موقع انجام می

 ندانشان هیچ نوع تعهدی ندارند. پیامبربه خانواده، همسر و فرز ندارند، این اشخاص اصالً

ملعون است، ملعون است  ۲؛ولُعُن یَمَ عَیَّن ضَمَ ونٌلعُمَ ونٌلعُمَ»فرمود:وآله( علیهاهلل)صلی

فرقی ندارد که این زیردست، خانواده، زن و «. کسی که زیر دست خودش را ضایع کند

ارها را نمی کنند. حیوان گاهی فرزندان فرد باشند یا زیرمجموعه یک مدیر حیوانات این ک

برای دفاع از حریم همنوع، فرزند و خانواده اش، جانش را فدا می کند؛ یعنی این قدر وفادار 

 است.

 قدرهای شیطانی .5

ها شیطانی . شخصیت بعضی﴾شیطان های انسی ۳؛نسِاإلِ نَیاطیِشَ﴿فرماید: در قدر پنجم می

شود: این فرد حیوانات هم نیستند. گفته میمانند، حتی مثل است؛ یعنی مثل شیطان می

اش، شیطانی است. ظاهر، پوشش، لباس، شخصیت، منش، فرهنگ زندگی و محتوای خانه

بینی ماهواره روشن است، زن، همسر و فرزند به گناه نزدیک می شوند، اینترنت آلوده و می

                                                           
 .۱۷۹سوره اعراف آیه  . 1

 .555، ص ۳صدوق، من الیحضره الفقیه، ج .  2

 .۱۱۲سوره انعام / آیه .  3
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های القی، موسیقیهای غیراخشود، فیلمف آنها میاکنترل نشده، باز است، و باعث انحر

اش شیطانی های آلوده به گناه، همههای حرام، مهمانی، تولد و عروسینامناسب، مسافرت

شوی. او دور می است؛ یعنی اگر با این آدم، معامله کنی، ازدواج کنی یا رفیق شوی، از خدا

 شود. چه بسیار دختران مؤمناش موجب غفلت اطرافیانش هم میغافل است و سبک زندگی

دقتی در انتخاب همسر، وارد یک زندگی غافالنه شدند، ابتدا حجاب و بعد و متدینی که با بی

 بسیاری از ملزومات دین را زیر پا گذاشتند.

هایی هستند که مبارک نیستند، همین که به آنها نزدیک شوی، شیاطین اإلنس؛ یعنی آدم

کلمه سبک زندگی شیطانی را  باید سبک زندگی غیردینی، غیر الهی، غیر انسانی و در یک

بپذیری. همین که با او، رفیق شدی، باید فاتحه خانواده آسمانی، سعادت و آرامشت را 

 ها براساس محبت و سبک زندگیهستند. تقسیم بندی انسان« شیاطین انسی»بخوانی، اینها 

د که ما آنها است. شیاطین انسی سبک زندگی شیطانی را دوست دارند، و اینها ادعا می کنن

های را رعایت می کنند؛ اما در باطن سبک زندگی و خواهش  مسلمانیم و مؤمن و ظواهر دینی

نیستند. مثال دلشان، برای گناه لک می زند، در واقع  طبیعت گراها را دارند! جزء فطرت گراها

ها، یک آدم آید شرایطی فراهم شود که معصیت کنند. در قم، مشهد و زیارتگاهخوششان می

کند و در است، در شهرهای دیگر جور دیگری است. در ماه رمضان به یک سبک عمل می

عبادت، نماز، خدا و مسجد فقط در همین ماه است، غیر از  های دیگر به طریقی دیگر، اصالًماه

ی، باقی ماه ها در جهنم زندگی ماه رمضان و محرم نمی توانی او را در پیشگاه خدا پیدا کن

 کند.می

کند. خدا کاری ندارد، تو نماز ها را براساس سبک زندگی شان تقسیم می انسان قرآن،

ات چیست؟ طبیعت گرایانه گوید: سبک زندگیرفتی، خدا می آیی، مکهخوانی، مسجد میمی

است یا فطرت گرایانه؟ این پنج قدر را که بر پایه سبک زندگی طبیعت گرایی است و توضیح 

بدهیم. این  السالم()علیه های قدر به دست امام زمانآن گذشت، نباید در این شب

 خورد.ها به درد نمیزندگی

شما دائم جوشن کبیر، جوشن صغیر و نماز صد رکعتی بخوان، گریه و عزاداری کن؛ ولی وقتی 

دهی بر پایه، همان سبک زندگی حیوانی است، حضرت هم با ای که به دست حضرت مینامه

خواهی زندگی را امضاء کند، زیرا انتخاب توست و خودت این گونه میگریه مجبور است، همان 

ات را تغییر بده تا آن را امضاء کنم. سال خواهی سبک زندگیفرمایند، اگر میکنی. حضرت می

بعد زندگی خوب و سبک زندگی الهی داشته باش، همین چند شب فرصت داری که گناهانت 
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خدایا! من می خواهم انسان باشم و سالم و شاد به »بگو: را کنار بگذاری و توبه کنی. به خدا 

پس باید این پنج سبک زندگی را کنار « خواهم آنجا کم بیاورم.برزخ متولد شوم، نمی

بگذاریم، این سبک زندگی ها خوب نیست. انتخاب بهترین سبک و تقدیرها، مهارت می طلبد 

 و نیاز به آگاهی و تخصص دارد.

 قدرهای انسانی .۶

فرماید: از بین همه آدم هایی که سنگ اند یا کمتر از سنگ، ر ششم چیست؟ قرآن میقد

ها، ند یا کمتر از حیوان، گروهی هم شیطان اند و عده کمی انسان هستند. همه انسانا حیوان

ها مسلمان»فرمود: وآله( علیهاهلل)صلیدهند. پیامبر انسانی شان را از دست می سرمایه

اینها دچار خسران بودند، صد شب  ۱«.شوندورت ده نوع حیوان محشور میروز قیامت به ص

 توانند در این تقدیرها، یک شب آدمیت را از امام زمانقدر هم که بر آنها بگذرد، نمی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ  ﴿بگیرند. در تقدیرشان لحظه ای زندگی انسانی نداشته اند.  السالم()علیه

انسان دستخوش زیان  سوگند به عصر که واقعاً  ۲؛خُسْر  لَفِی اإلنْسَانَ إِنَّ  *عَصْرِوَالْ*  الرَّحِیم

دهد. روزبه روز پول . همه در حال خسرانند. خسر یعنی، اصل سرمایه را از دست می﴾است

شود ولی رود و سوادش بیشتر میشود. تحصیالتش باالتر میدریافت می کند، حیوان تر می

خانه، چند اتومبیل، کارخانه، همسر، فرزند و پس انداز دارد؛ ، شود. ویالاز خدا دورتر می

عنی ای، این سبک زندگی را دوست دارند؛ یولی ( آدمیتش را از دست داده. آن وقت عده

های حیوانی را دوست دارند. خورند، زندگیبینند، حسرت میماشین مدل باال در خیابان می

خورد و به دنبال چشم و هم چشمی و رقابت است، که کسی حسرت زندگی دیگران را می

ش نیست. فردی به دیگران حسودی ها و قدرها دستیادش رفته انسان است و قیمت

تواند پرواز کند و با حسادت فقط خود را در جهنم فرو کند، که فراموش کرده خودش میمی

 می برد.

؛ ایمان یعنی، ﴾که ایمان آورندمگر کسانی ۳؛وانُآمَ نَذیِ ا الَّلَّإِ﴿عده ای هم واقعا آدم هستند؛ 

دلش به ارزش های انسانی مطمئن است و امنیت پیدا می کند. امنیت و آرامش یعنی، دل 

ده به ماورای دنیا خوش باشد و ماورای دنیا بتواند به انسان قدرت و شادی دهد؛ غیب، خانوا

                                                           
 سوره نبا. ۱۸و مجمع البیان ذیل آیه  ۲۷5، ص 5مالفیض کاشانی، تفسیر صافی، ج .  1
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بدبختم، من  دهند. نگوید: منها بتوانند به او آرامش آسمانی، اهل بیت، خدا و فرشته

ها، یعنی خودش را باخته، او همه اش احساس ناامنی کند، این احساسام و در زندگیبیچاره

بیند. لذا اگر کماالت نفسانی و م، ماده، کماالت طبیعی و وهمی میچیز را در همین دنیا، جس

این گونه نیست؛  شود. مؤمنخورد، افسرده و پژمرده میدنیوی از دستش برود، غصه می

ما کاری ندارد و قبول داریم.  گوییم: مرده، بامسلمان فرق دارد. االن همه ما میمؤمن با 

ذهن ما این را پذیرفته که مرده حرکت نمی کند، یعنی: اسالم آوردن و تسلیم شدن. ما قبول 

نه، چون فکر داریم که مرده با ما کاری ندارد. ولی آیا کسی می تواند شب به قبرستان برود؟ 

می کند اگر االن سر قبری برود، شاید یک دست از آن قبر بیرون بیاید و او را داخل ببرد. 

که قبول کرده بود  کند. همان عقلیدارد و عقلش دیگر کار نمیمی ترسد! توهم برش می

کند، در این قبرستان تاریک، قدرت ندارد که به دادش برسد، پس او از مرده حرکت نمی

گویند؛ یعنی تسلیم شدن، که غیر از ایمان است. مرده ترسد. این را مسلمانی میمیمرده 

آرام  داند، مرده کاری ندارد. دلش کامالًن است و احساس امنیت دارد. او میشوی، مؤم

بیند، در شب هم برد؛ خواب مرده نمیشب به راحتی در قبرستان خوابش میاست. 

اش را هم مرده می خوابد، کنار میت چایی کند، پیشر میایستد و کاترسد؛ تا صبح مینمی

 خورد. مؤمن، آرامش دارد.به راحتی می

اش در فردی که خدا را قبول کرده، آرامش دارد. خدا کنارش هست. خدا و خانواده آسمانی

 می خواهد عصبانی شود، یک تواند بد اخالقی و گناه کند. تابینند؛ لذا نمیهمه حال او را می

د، خدا، ائمه و فرشتگان نگاهش کننهای زیادی او را نگاه میبیند در خانه چشمفعه مید

د بزند؟ کسی که کند عصبانی شود؟ مگر جرأت دارد سر کسی داکنند. مگر جرأت میمی

 شود، امنیت ندارد.ناراحت و عصبی می

ند او را به گریه تواشود. دنیا، به راحتی میآدم خودشیفته حقیر، از همه چیز ناراحت می

کشد. ما در این هفته، چند مورد دهد، خودش را میبیندازد. دختری به او جواب رد می

گفت: حاال که این نشد؛ پسر جواب منفی داده بود، پسر می مراجعه داشتیم که دختر، به

خوانم. پس ه پیغمبری هست، من دیگر نماز نمیدیگر، نه خدایی هست، نه دینی هست، ن

 ه اندازه آن دختر هم برایش قیمت ندارد؟خدا، ب
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هیچ ذلتی را  ۱ی؛نِّم لبِفارق القَی بِلبِقَ غالِشتِ اِ ثلَمِ ذُالً ما رأیت»فرمود: السالم()علیهعلی 

دوستم نداری، نداشته «. مثل این ندیدم که دلم به کسی مشغول باشد که دلش با من نیست

 خواهید، دعایتان می کنیم، به سالمت! من اصالًباش، خداحافظ. مؤمن می گوید: اگر ما را نمی 

من رفاقت  خواهد باتواند، مرا تحقیر کند. هرکس میگدای عاطفه کسی نیستم. هیچ کس نمی

میرم. عیبی ندارد، این خیلی خوب است؛ کند، با او رفاقت می کنم. برایم تب کند، برایش می

من کسی نیستم  د و ناز کند، اصالًولی اگر کسی بخواهد گروکشی کند و خودش را عقب بکش

ها را از اینطوری نیست، مؤمن همه قیمت که این قدر ذلیل و خوار زندگی کنم. مؤمن اصالً

های حیوانی چیزی نمی گیرد، از پایین و بخش کند، اصالًو خانواده آسمانی خود دریافت میباال 

 ها نیست.گدای پایین و سبک زندگی پایینی

  

                                                           
 .۱۶، ص ۱الخواطر و نزهة النواظر، ج حلی، تنبیه .  1
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 فصل سوم

 ب قدر، فرصتی مهم برای خودسازی و تغییر سبکش

 

 

 مروری بر بحث گذشته 

 نقش دعا در تقدیرات انسان 

 شکر نعمت، از عوامل مؤثر بر تقدیرات شب قدر 

 تقدیرات شب قدر به تناسب خود آگاهی

 طراحی سبک زندگی به همراه نقشه و برنامه ریزی

 جذب تقدیرات منوط به سطح فکری انسان
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 بحث گذشته مروری بر

بحث ما، درباره شب قدر بود. قدر یعنی؛ منزلت، اندازه و رتبه. گفتیم: در شب قدر، مقدرات 

ها، تمام موجودات عالم از انسان، حیوان، گیاه و جمادات گرفته تا ماه، خورشید، ستاره

باب خورد. درباره انسان گفتیم، همه اسها و عوالم ماورای طبیعت رقم میها، کهکشانکیهان

دا، برنامه تشریعی و کتاب اند. کتاب خ و علل جمع هستند؛ فرشتگان و روح، قوای عالم

های زندگی ماست. وجود مقدس صاحب امر، که کل امر برای امضاء خدمت ایشان نازل اندازه

* لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر  *قَدْرِوَمَا أَدْرَاکَ مَا لَیْلَةُ الْ* إِنَّا أَنَْزلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ﴿شود. می

 .﴾امٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِسَلَ* تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ کُلِّ أَمْر  

ی همه اینها، منتظر داده های ما هستند. ما باید در این شبها، یک سلسله داده هایی را از رو

  تقدیم کنیم. السالم()علیه به امام زمان ق نیت و راستی،صد

پیشتر بیان کردیم؛ اگر بخواهیم بهترین تقدیرها را برای خودمان رقم بزنیم، که ارزشی 

سال و چهار ماه داشته باشد، که هم در نظام دنیایی تا سال آینده تقدیرهای  ۸۳بیش از 

 ها و قدر خودمان آشنا باشیمی؛ باید با اندازهم اخروی و معنوخوبی داشته باشیم، هم در نظا

 تا بتوانیم، عالی ترین تقدیرها را بخواهیم.

شمرد، شش گونه است: قدر سنگی، قدر کمتر قدرهایی را که قرآن کریم برای انسان برمی

از سنگ، قدر حیوانی، قدر کمتر از حیوان، قدر شیطانی و قدر انسانی، که برابر است باقدر 

 .ایمانی

گفتیم از نظر قرآن کریم فقط مؤمن، باطن انسانی دارد. غیر مؤمن، هیچ باطنی از انسانیت 

شود. درباره انتخاب ایمانی و انسانی، در ی از آن پنج گروه، تقسیم بندی میندارد و در یک

ان؛ مَ یاإلِ لَی أکمَانِیمَإغ بِلِّبَ»خوانیم: این را میالسالم( )علیهدعای مکارم األخالق امام سجاد 

لذا، هر نوع تصمیمی برای خودتان در «. خدایا ایمان مرا به عالی ترین درجات ایمان برسان

 های قدر بگیرید )به معنای حقیقی از روی جد و صداقت( وجود مقدس آقا امام زمانشب

 کند. پس این ما هستیم که نقشآن تقدیرات را امضاء می الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل

خدا حال ۱م؛هسِنفُأَوا ما بَ رُیِّغَى یُتَّحَ وم قَا بِمَ رُیِّغَال یُ اهللَ إنَّ﴿مان داریم،  تقدیرات زیادی در

سرنوشت . خداوند، هیچ وقت ﴾هیچ قومی را تغییر نمیدهد، تا آنان حال خود را تغییر دهند
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است، دهد، مگر اینکه خودشان بخواهند آنچه را که مربوط به خودشان قومی را تغییر نمی

 تغییر دهند.

بنابراین، آن بخش از تقدیرها را که مربوط به ما و قابل تغییر است، باید جدی بگیریم. یک 

سلسله اموری در عالم وجود دارد که مربوط به ما نیست، ما تعیین نمی کنیم و تعیین نکردیم، 

یچ وجه به دست گذارند، آنها به هیا در روند زندگی ما تأثیر می یک سلسله اموری که در ما

توانیم تعیین روش و سطح زندگی و... می ما نیست؛ اما آن بخشی که به دست خود ماست، مثالً

گانه دیگر را داشته باشیم. های پنجچه سطحی از بخش انسانی یا از بخشتعیین کنیم، که 

، حتی پس باید بهترین را انتخاب کنیم. روزی، تنبلی، نشاط، تمام این مسائل در تقدیرهاست

اینکه تنبل و تن پرور باشیم یا زرنگ و چابک باشیم یا تیزهوش و باهوش، همه بستگی به 

خواهیم باشیم و چه این دارد که ما آن را بخواهیم. پس باید تعیین کنیم که، چطور آدمی می

 خواهیم در پیش داشته باشیم؟سالی را می

 نقش دعا، در تقدیرات انسان

در تقدیر ما مؤثر است. این موارد را به صورت کلی عرض می کنم. چند عامل وجود دارد که 

؛ یعنی همه چیز را می توانیم بخواهیم و تعیین کنیم. باید درباره کل امر فکر ﴾مر أَ لِّن کُمِ﴿

کنیم، که همه جنبه های وجودی را بگیریم. شاید این کار سختی باشد؛ اما علت اینکه دعاهای 

ده، همین است. نباید از کنار آنها ساده رد شویم. دعاهایی که ش های ماه رمضان واردشب

 در سحر وارد شده با دعاهایی که در روز و شب وارد شده، تفاوت دارد.

این دعاها، برای انسان تنظیم شده. برای اینکه بتوانیم از بهترین تقدیرها برخوردار شویم 

ای مجموعهالسالم( )علیهمیم، معصومین ها را داشته باشهترین پروازها تا عالی ترین مقامو ب

ها و دعاها را به ما یاد دادند؛ دعاهایی، که در مفاتیح است، مانند: دعاهای ماه رجب از مهارت

 سازگاری دارد. ما شعبان و دعاهای دیگر، این دعاها به طور قطع با و

همه جنبه های گوناگون حتی اگر خودمان دست به دعا ببریم، نمی توانیم به این کاملی و با این 

همه چیز هست. هر چیزی که مربوط به انسان است، در دعاها  ﴾مر أَ لِّن کُمِ﴿ دعا کنیم. در

ها غفلت های عالی ترین و کامل ترین انسانآمده. بنابراین فرد باهوش، به هیچ وجه، از داده

افتد؛ شما ای اتفاق میثهاید، حادتان، به کوه رفتهکند، مثل اینکه شما با مربی کوهنوردینمی

گیرد، شما هم ه او در این موقعیت چه تصمیمی میکنید کبرای تصمیم گیری به او نگاه می

 کنید، این بهترین انتخاب است.همان کار را می
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ها را با توانمندی خود بیاید، بلکه زیرک کند بهترین خواستهزیرک، کسی نیست که سعی می

های برجسته و بزرگ، کامل ترین به دنبال این هستند که انسان ها،ترین افراد در این شب

دانند و از برای ما چه چیزهایی را الزم می السالم()علیه ها و حتی خود امام زمانانسان

از دعاها بیرون می کشد و با صداقت، آنها  ، او نیز عالی ترین تقدیرات راخواهندخداوند می

های قدر، دعاهای روز و شب و سحر که در در شب خواهد.را از خداوند تبارک و تعالی می

 مفاتیح وارد شده را بخوانید. در بین تقدیرهای موجود، هیچ دعایی به اندازه دعاهایی که در

العاده قوی اند. دعاهای روز هم خیلی شب وارد شده قدرت ندارد. دعاهای سحر، فوق

تیم، نه از دعاهای روز، ولی به دعاهای نه از دعاهای سحر بی نیاز هس قدرتمند هستند؛ ما

فق و ای که در شب وارد شده، مرتبه باالتری است، اشب، بیشتر احتیاج داریم؛ یعنی ادعیه

 ای دارد، که ما باید از آن استفاده کنیم.برد پروازی خیلی خاص و ویژه

 شکر نعمت، از عوامل مؤثر بر تقدیرات شب قدر

است. « شکر»یین کننده است، رهای سال بعد خیلی مهم و تعیکی از آن چیزهایی که در تقدی

هایی که از خدا ناراضی هستند، نق و غر زیاد دارند، کفور هستند. کفران یعنی: قدر انسان

داند یا بلد نیست، عرضه ندارد، از هایی را که خداوند تبارک و تعالی به او داده، نمینعمت

 استفاده نکردن از نعمت است. آنها استفاده کند. کفران؛ خوب و درست

اگر واقعا سپاسگزاری کنید، شما  ۱م؛کُنَّیدَزِأَم لَ رتُکَن شَئِلَ﴿فرماید: خداوند بر این اساس می

 رسید.؛ اگر شکر گزار باشید، اگر شکر نعمت کنید، به افزایش می﴾را افزون خواهم کرده

شوید، یعنی بزرگ ان اضافه میفرماید: خودتدهم، میتان را افزایش میفرماید: نعمتنمی

 شوید. می

ماه مبارک  این خیلی اهمیت دارد که، انسان با چه قیمتی وارد شب قدر شود، با چه قیمتی از

 اش را در چه سطحی از قیمت و ارزش سپری کند؟خارج شود و سال آینده

اگر واقعا  ۲؛یدٌدِشَی لَذابِعَ م إنَّ تُرفَن کَ ئِلَ وَ مکُ نَّیدَزِأَم لَرتُکَن شَئِلَ﴿شکر نعمت، خیلی اثر دارد. 

عذاب من سخت اً م کرد و اگر ناسپاسی نمایید، قطعسپاسگزاری کنید، شما را افزون خواه

شناسد، بلد نیست از های الهی را نمی. کسی که کفران نعمت می کند، قدر نعمت﴾خواهد بود

ضایع می کند، چنین انسانی در  ها راهای بزرگی که خدا به او داده، استفاده کند نعمتنعمت
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گیرد. پس خیلی مهم است که شما معرض سلب نعمت قرار دارد. خداوند نعمت را از او می

در طول سال چقدر شاکر باشید، حمد الهی را به جای آورید و از نعمت هایی که خداوند تبارک 

 و تعالی به شما داده، استفاده بهینه کنید.

وب یا خعرض کنیم: آقا! به ما هیچ چیز السالم( )علیهامام زمان های قدر، به ر شبد حتماً

بدی را بیش از آن که ما ظرفیت داریم ندهید؛ چون اگر بد باشد، وبال گردن و باعث عذاب 

شته باشد، خوب را به بد تبدیل انسان می شود، اگر خوب باشد، وقتی انسان ظرفیت ندا

 محبوبیت و حتی عبادتی که ظرفیتش را ندارد.کند؛ مانند: پول، شهرت، آبرو، عزت و می

 زّاً ی عِث لِدِ حا تُلَ وَ»کند: می در دعای مکارم االخالق به خداوند عرض السالم()علیهامام سجاد 

زت آشکاری ایجاد مکن، ا؛ برای من هیچ عهَ رِدَقَ ی بِفسِ نَ ندَعِ ةًنَاطِبَ ةًلّى ذِلِ ثتَ حدَا أَإلّاً رَاهِظَ

خدایا! اگر قرار است، پیش «. مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کن مگر آنکه به همان

ای که عزت من بیشتر می شود، به همان اندازه ام بیشتر شود، حتماً مردم آبرو و عزت ظاهری

 مرا پیش خودم پایین بیاور.

خدا نکند که انسان پیش مردم باال برود، در وجودش این را باور کند و خودش هم پیش 

برود، مشهور شود و مورد توجه قرار گیرد. اینجاست که شخص سقوط می کند و  خودش باال

شود و دیگر جایی برای دریافت ری کاذب میشود. انسان دچار پُها بسته میراه ورودی نعمت

 نعمت ندارد و این بسیار خطرناک است.

مردم، عزت، کند، هر چیزی که باشد مانند: نماز شب، خدمت به نعمتی که انسان را پر می

آبروی معنوی و هر چه که انسان را پر کند، راه دریافت را به روی انسان می بندد. خدا نکند 

انسان دچار خودبینی، خود پرستی، عجب، خودشیفتگی و.. شود. خدا نکند، انسان به حالتی 

 ةِ الَالحَبِ ضَاکَرِ وَنبِ ذَّالبِ کَتِ انَهَتِساکَ ةَیبَصِال مُ»فرمود:  السالم()علیهکه دارد، راضی شود. علی 

هیچ مصیبتی، مانند این نیست که تو )انسان( گناهت را کوچک بشماری و  1ا؛یهَلَعَ نتَی أَتِالَّ

رشدن و بسته شدن. کسی که در شب قدر، این یعنی پُ«. به حالتی که داری، راضی باشی

کماالت وهمی، از  رحواسش به خودش هست، کسی که می داند، خودش را تخلیه نکرده، پُ 

ر از احساس قرب و عبادت و طلبکار بودن از خداست، وقت حسی، خیالی و عقالنی است، پُ

ر است؛ باید ر پُگویند این پُخواهد چیزی بگیرد، میکند؛ وقتی میدعا هیچ چیزی دریافت نمی

 ای بیندیشد.ها چارهدر همین شب
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عنی کسانی که با تمام وجودشان یزیرک ترین افراد، گداترین افراد در شب قدر هستند؛ 

سود و زیان و مرگ و  ۱؛وراًشُنُال  وَ اًیاتال حَوَ اًوتال مَوَ اًرّال ضَوَ اًفعَی نَفسِنَلِ کُملِال أَ»گویند: می

؛ خدایا من هیچ چیز نیستم. برای همین در هر «زندگی و رستاخیز خویش را در اختیار ندارم

ال وَ اًفعَی نَفسِ نَلِ کُملِ ال أَ اً رداخِ اً بدَعَ کَ لَتُ یسَ می اَنِّاِ مَّهُلّ لاَ»سه شب قدر این دعا وارد شده: 

بار خدایا من در حالی به شب وارد شدم، که بنده آستان بوست  ۲؛أًوسُا نهَعَ فُ صرِأَ ال وَ اًرَّضَ

شما با این دعا باید «. هستم که مالک سود و زیانی نیستم و نتوانم بدی را از خود برگردانم

خودتان را تخلیه کنید، خیلی دعای مهمی است. حتما در شب های قدر این دعا را بخوانید و 

 های قدر گنجایش پیدا کنید.های فراوان شبخودتان را تخلیه کرده و برای دریافت نعمت

خواهم بروم و ر میخودش داشته باشد و بگوید: من با دست پُ خدا نکند، انسان چیزی با

وید خدایا! ؛ و بگ«مالک هیچ سودی نیستم ؛اً فعَی نَفسِنَلِ کُ ملِال أَ»باید بداند.  چیزی بگیرم بلکه

شناسم هایم را خوب نمیها را از خودم دور کنم. من مصلحتای ندارم، تا بدیرضهمن هیچ عُ

که به ضررم تمام شود، یا از چیزی بدم بیاید؛ ولی به نفعم  و ممکن است، چیزی بخواهم

ن، خیلی مهم است که انسان چگونه برود و تقدیرش را به امضای حضرت باشد. بنابرای

های برساند. ما نباید به جایگاه خودمان راضی باشیم، باید این حدها را بشناسیم. پس در شب

شوند. اگر کسی قدر ظرفیت افراد خیلی مهم است؛ و اینکه با چه ظرفیتی وارد شب قدر می

دارم، خیال تغییر سبک زندگی و سطح پرواز دارم؛ اما هیچ بگوید: من خیال پروازهای بلند 

 چیزی هم ندارم و دستم خالی است، این خیلی خوب است.

این نکته خیلی اهمیت دارد که، در طول سال گذشته تا االن، از خودت لیاقت و قابلیت نشان 

چقدر  ها را خراب نکردی. این موارد به تصمیم ما بستگی دارد که واقعاً دادی، نعمت

دهد، تا بتوانیم از شب قدر خواهیم از خودمان لیاقت نشان دهیم. اینها به ما قابلیت میمی

ها را بکنیم؛ البته بعد از اینکه، انسان قیمت خودش را شناخت و فهمید که بهترین استفاده

 انسان یعنی چه؟
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 قمی، مفاتیح الجنان، اعمال مشترک شبهای قدر..  2
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 تقدیرات شب قدر به تناسب خودآگاهی

شود، زمانی آن بخشی از وجود اوست که عاشق اهلل می وقتی انسان فهمید که خود حقیقی او،

اش اش را شناخت؛ باید تقدیراتش را به اندازه و براساس خود حقیقیکه خود حقیقی

  اش.درخواست کند؛ نه براساس خود حیوانی

با  کسی که شب قدر بزرگترین آرزویش داشتن همسر یا شفای بیماری یا پول است، قطعاً

شود. این های پایینی، به تقدیرها وارد میشود، او با قیمتقدیر وارد نمیقیمت واقعی، به ت

ها را هم بخواهیم. خواهند که همینبه آن معنا نیست که، این تقدیرها را نخواهیم؛ از ما می

های فردی در همین حدود باشد و خودش را این قدر ها و دغدغهاما اگر بزرگترین خواسته

 .دهد، کوچک خواهد بودنتیجه، آن تقدیری که به دست حضرت می کوچک نگاه می کند، در

فهمد آخرت و ابدیت خوبی در انتظار اوست و اش را شناخت؛ میانسان وقتی خود حقیقی

اش منتظر ورود او به برزخ شود و خانواده آسمانیچند صباح دیگر به نظام برزخی وارد می

ائل نفسانی است را رها می کند. هیچ کدام هایی که مربوط به مسهستند؛ پس همه آن بخش

به دردش نخواهد خورد؛ مگر چیزی که به فوق عقل تبدیل شده باشد. اگر پول است، برای 

های آخرتی آخرتش ذخیره کرده باشد. اگر مسائل حسی، خیالی و وهمی است، از آنها استفاده

رای آخرتش فرستاده باشد کرده باشد. اگر مطالعه، علم، تحصیل، درس و این موارد است، ب

قل ای برای او ندارد. فقط با بخش فوق عاال بقیه، فایده و باشد داده قرار خود آخرتی ۂو ذخیر

 اش کم باشد.قرار است در قیامت زندگی کند؛ وای به حالش، اگر توشه

 طراحی سبک زندگی به همراه نقشه و برنامه ریزی

داشته باشد و به تعبیر قرآن شاد و آرام باشد و اگر انسان بخواهد، در دنیا زندگی موفقی 

اش را، براساس ساختار بخش فوق ریزی زندگینیز سالم به برزخ وارد شود، باید نظام برنامه

ای که نصیب ما شده، این است که اش قرار دهد؛ یعنی نقشه داشته باشد. بدبختیعقالنی

 ۱؛لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر  ﴿ت: کنیم. تمام حرف شب قدر این اسبدون نقشه، زندگی می

ریزی، بهتر از هزار ماه با تصمیم و برنامه !. یک شب قدر﴾شب قدر برتر از هزار ماه است

بدون برنامه است. فرد از همان بچگی، جنبة گیاهی دارد، بعد حس های حیوانی و غریزه پیدا 

ال مطالعه است. فقط روز به روز، براساس این می کند. او وقتی که هوش پیدا می کند، دنب
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نیازها بزرگ می شود؛ اما کسی که از همان جوانی، خودش را می شناسد که کیست، از همان 

فهمد که قیمت و حدش چقدر است، مثل بقیه مردم گردد، میموقع، به معرفت نفس نائل می

د، تمام شئون پایینی د و بعهای خاصی در زندگی دارکند. او سبک و هدفزندگی نمی

به او صاحب قدر و صاحب برنامه کند؛ ریزی میبرنامه« اشقیقیمن ح»اش را براساس زندگی

 گویند.می

کنید. اگر یک روز مرخصی دارید و در ون نقشه، شروع به ساختن خانه نمیشما هیچ گاه، بد

: سوار گویید. نمیریزیدگویید: امروز کجا برویم؟ یعنی نقشه میخانه تعطیل هستید، می

بخواهید بروید، نوع وسائلی که  گیریم که کجا برویم. اگر کوهماشین شویم، بعد تصمیم می

 دارید، فرق دارد، پارک بخواهید بروید، فرق می کند، برنامه می ریزید، وسایل را آمادهبرمی

ای صرف عمرمان می کنید، که سفر به شما تلخ نگذرد. بزرگترین بدبختی ما این است که، ما بر

 . نداریم طرح، نقشه و برنامه

روز قیامت از چند چیز سؤال می کنند، که بیش از وآله(، علیهاهلل)صلی بنابر فرموده پیغمبر

 خود جوانی، جزء عمر است. می ۱و دیگری جوانی است. همه مهم است؛ یکی از آنها عمر

ای دارد، نقش بسیار تعیین کنندهچون جوانی کنند؛ اما توانست بفرماید، از عمر سؤال می

کنند؛ یعنی تو حق فرماید: سؤال میمیوآله( علیهاهلل)صلیکنند. وقتی پیامبر جدا سؤال می

دار شدن باید طرح و نداری، عمرت را هر طور دوست داری مصرف کنی. برای ازدواج و بچه

ازدواج، برنامه داشته  دار شدن دارد، باید قبل ازبرنامه داشته باشی. کسی که قصد بچه

آید، تا قیامت هر کاری کند، در نامه عمل تو، خوب یا بد ثبت باشد. نسلی که از تو به دنیا می

شود؛ نسل تو، کشتزار توست. به تعبیر قرآن حرث توست. برای نسلت باید طوری می

فضائل و هایش، در نامه عمل تو نیاید و فقط کماالت، ریزی کنی، که فردا آلودگیبرنامه

  ها در نامه عملت ثبت شود.قدرت

                                                           
 هِابِبَن شَعَ وَ اهُ فنَأَ یمَفِ هِرِمُن عُعَ مسِن خَعَ لَأَسى یَتَّ حَ ةِامَیَالقِ ومَیَ مَ آدَ بنُاِ ولُزُال یَ »اشاره دارد به حدیث .  1

قدم ، فرزندان آدم روز قیامت مَ لِا عَیمَفِ لَمِا عَمَ وَ هُبَ سَاکتَ ینَن أَمِ وَ هُقَنفَأَ یمَفِ هِ الِن مَعَ وَ اهُبلَأَ یمَفِ

دارند تا از پنج چیز از او سؤال شود؛ از عمر او که برای چه تمام کرده، از جوانیش که در چه مسیری برنمی

لسی، کهنه کرده، از مالش که از کجا پیدا کرده و برای چه چیز صرف کرده و از عملی که در آن آگاهی دارد )مج

 (.۱۶۰، ص ۷۴بحاراالنوار، ج 
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 جذب تقدیرات منوط به سطح فکری انسان

ای زندگی می کنند که در شب قدر، تقدیرهای میلیونی را دریافت بعضی افراد، به گونه

کنند؛ یعنی خوراک خودشان را که ها انسان را به خودشان جذب میکنند؛ تقدیر میلیونمی

میلیون نفر را هم دریافت می کنند و این خوراک را در طول سال  می گیرند هیچ؛ خوراک چند

ها انسان رسانند. آنها در سالمت، سعادت، معنویت و احیای میلیونها انسان میبه میلیون

شوند، به شوند، دیگر به عنوان یک نفر وارد نمینقش دارند. وقتی هم به برزخ وارد می

. اهل احسان، وقتی وارد قیامت روندروتمند به آنجا میشوند، ثعنوان امت و جماعتی وارد می

در در گویند: خدایا! از ثواب ما، به بقیه بده تا به بهشت بروند. این قشوند، به خدا میمی

ه، گوید: خدایا از نامه عمل من بردار، به کسانی که نیاز دارند بدروز قیامت زیاد دارد که می

 کند.تا به بهشت بروند و هیچ کس گیر ن

اشد تان، باید این بپس شما شب قدر باید طمع و سطح فکرتان را باال ببرید. نوع درخواست

خواهم به خواهم، جزء هیچ کدام از آن پنج گروه باشم. میکه؛ خدایا اول از همه من نمی

هم فقط خواعنوان یک انسان، تقدیرهایم را دریافت کنم و زندگی انسانی داشته باشم؛ نمی

را وقتی با  هاشان زیاد ثواب دارند، این ثوابها در نامه عملباشم. بعضی از آدمیک نفر 

شود و از آن به بعد، به طور مثال از برند، شب اول قبر همه مصرف میخود به عالم دیگر می

 آورند.میشب پنجم دیگر کم 

ی گویند: به ما آیند، مشاید دیده باشید اموات خودتان یا سایر امواتی که به خواب شما می

سال خوب در  کمک کنید، چیزی به ما بدهید، ما اینجا کم آوردیم، بدبختیم، نیازمندیم؛ یک

اش مصرف شده و کم آورده. ما قرار است تا قیامت زندگی کنیم، پس برزخ بوده، ولی توشه

 باید خیلی تقدیرها را جدی بگیریم.

از هزار ماه است؟ بدانید، هزار ماه را باید  گویند: یعنی چه که لیلة القدر باالترها میبعضی

در برزخ مصرف کنید، به آن نیاز دارید، به قدری برزخ سخت است و اوضاع در قبر بد و 

 ادِ زَّلاَ هِلَّن قِمِ آهِ»می گوید:  السالم()علیه آدم قدرتمندی، مثل امیرمؤمنان خطرناک است که

؛ بنابراین، باید خیلی حواسمان جمع «نی بودن راهآه از کمی توشه و طوال ۱؛یقِرِالطَّ ولِ طُ وَ

  .شود آخرتمان و دنیای رهقدرتمندی را دریافت کنیم، تا ذخیباشد، که تقدیرهای 

                                                           
 .۱۸۰۴، ص ۱و درر الکلم، ج غرر الحکم  ،تمیمی آمدی.  1
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 مروری بر بحث گذشته

ین ما برای تنظیم بهترین تقدیرها تمر خداوند تبارک و تعالی، نوزده روز به ما فرصت داده؛ تا

حیوان کنیم؛ یعنی از آن پنج گروه که عبارتند از: سنگ و کمتر از سنگ، حیوان و پست تر از 

ها باشیم؛ آنهایی که باطن انسانی دارند. خدا، زمان و شیاطین نباشیم؛ بلکه از گروه انسان

های قدر را هم طوالنی قرار داده، که ما فرصت انتخاب سبک زندگی انسانی را داشته شب

حیوانی، سپس توبه کردن و  باشیم؛ مانند فاصله گرفتن و قطع ارتباط با سبک زندگی

های قدر به دست کردن برای سبک زندگی انسانی حداقل چیزی که باید در شب ریزیبرنامه

 بیاوریم، این است که بتوانیم تقدیرهای یک سال زندگی انسانی را برای خود رقم بزنیم.

ل زندگی انسانی تقدیرهای یک سا ها عالوه بر اینکههمان طور که گفته شد، بعضی از انسان

دهند و خداوند، تقدیرهای خودشان ظرفیت و قابلیت نشان می آورند، ازخود را به دست می

دهد. این افراد، خودشان توزیع کننده تقدیرهای الهی ها انسان را به آنها میزندگی میلیون

ها انسان، ظرفیت در وجودشان ایجاد هایی هستند که به اندازه میلیونمی شوند؛ یعنی آدم

شان، خوراک دهنده شان و هم بعد از حیاتحیاتمی کنند، سپس می توانند هم در زمان 

ها انسان باشند. تصور کنید، یک انسان چقدر باید ثروتمند باشد، که وقتی معنوی به میلیون

 ها میلیون انسان را خوراک معنوی دهد؟تواند دهکند، میدر دنیا زندگی می

م تقدیر یک انسان را نکند خدای نکرده، شب قدر هم بگذرد و ما هنوز نتوانسته ها باشی

گذشته و ما به اندازه یک سنگ نیستیم، که از شنیدن  ها از عمرمانهم پیدا کنیم. سال

اسم خدا لذت ببریم و متأثر شویم و یا حتی هنوز مثل یک حیوان نشدیم که عبادتش بجاست 

 و تمرد ندارد.

شویم؟ قرآن خیلی زیبا ا انسان هبنابراین، باید چه کار کنیم که بتوانیم تبدیل به میلیون

آری! ماییم که مردگان را زنده  ۱م؛هُارَآثَ وا وَمُ دَّا قَمَ بُکتُ نَ ی وَؤتَی المَحیِنَحنُ نُ﴿فرماید: می

. ما هرچه که انسان ﴾نویسیمشان میاند، با آثار او اعمالسازیم و آنچه را از پیش فرستادهمی

. آثار وجودی یک شخص هم همین طور شودنویسیم و برای برزخش ذخیره میبفرستد، می

رسد. و خیرش به دیگران می ها اثر وجودی دارداست؛ هر کس در زمان حیاتش، میلیون

 .برای همین درباره خصوصیات انسان حقیقی، که باطن انسانی دارد؛ یعنی مؤمن
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اإلنْسَانَ إِنَّ ﴿دهند. آمده که: همه دچار خسران هستند، و اصل سرمایه انسانی را از دست می

إاِل ﴿. همه جزء یکی از آن پنج گروه هستند؛ ﴾، انسان دستخوش زیان استاًواقع ۱؛لَفِی خُسْر 

شان، کثرت نفس مگر این مومنان، که اهل عمل صالح هستند. عمل صالح ﴾الَّذِینَ آمَنُوا

یگر را به حق و به شکیبایی و همد ۲؛وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴿آورد، به خصوص که می

 سفارش کرده اند.

بینم این خورم از اینکه میشوم، خیلی تأسف میمن زمانی که با بعضی افراد روبه رو می

توانند حتی به ها انسان زندگی کنند؛ اما نمیافراد قابلیت این را دارند که به جای میلیون

اند؛ در حالی ای خودشان درست کردهجای خودشان هم زندگی کنند. باطنی پست و حیوانی بر

 ها انسان زندگیکه خداوند، به او امکانات و استعدادهای فراوان داده تا بتواند جای میلیون

تواند تواند جمع کند؛ یعنی به عنوان یک آدم هم نمیکند؛ ولی او هنوز خودش را هم نمی

کند! خیلی بد است، آدم ریز  ها انسان زندگیزندگی کند، چه برسد به اینکه به جای میلیون

 و کوچک زندگی کند.

د؛ ولی چون وابستگی زیادی به دهها، استعداد، استاد خوب و نعمت میخدا به بعضی

کنند. های پایینی و نفسانی مصرف میرا در بخش های نفسانی دارند، استعدادشانبخش

ی به جای پانصد نفر لذت توانند در بخش حیوانها به جای پانصد نفر ثروت دارند؛ میبعضی

اند. باید یاد بگیریم، ببرند و زندگی کنند؛ ولی مانند حیوان هستند و به حد آدمی نرسیده

تقدیرهای انسانی انتخاب کنیم و بتوانیم به عنوان آدم زندگی کنیم؛ پس باید آثار وجودی 

 تان را بیشتر کنید.

 فرصت انسان شدن را در شب قدر از خدا بخواهیم

شب بیست و نهم هنوز فرصت داریم. شب عید، برای ما از لیالی قدر است. به ادعیه  تا ما

العاده در تقدیرهای هر فردی، سازنده و تعیین کننده شب عید و روز عید دقت کنید؛ فوق

هفتم می خوانید و  به همین دلیل، دعای کسب فضیلت شب قدر را، در روز بیست و است.

هفتم ماه مبارک  در؛ خدایا امروز که روز بیست والقَ ةِیلَلَ ضلَفَ یهِی فِقنِ ارزُ مَّهُاللَّ»می گویید: 

 این بسیار، فرصت خوبی است.«. است، فضیلت شب قدر را نصیبم کن
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ام تصمیم بگیرم، برای پس بهترین کار در شب قدر، این است که من برای بخش فوق عقالنی

باطن انسانی پیدا کردن و تبدیل شدن به ریزی برای آدم شدن، بخش انسانی؛ یعنی برنامه

ای را دانی چه رشتهریزی کنی، دیگر میات را به این طریق برنامهچندین انسان. اگر زندگی

 ات را با بقیه چگونه تنظیم کنی؛ چونباید انتخاب کنی، با چه کسی ازدواج کنی، روابط عاطفی

؛ ولی وقتی انسان خودش را به قرار است چه بشوی دانیتو صاحب سبک زندگی هستی، می

بیند، دیگر غایت و آمالش این است که زن و یا همسر خوب و چند فرزند صورت حیوانی می

 داشته باشد؛ این فسق است، در اصل این زندگی انسانی نیست.

های ما و جهاد در راه خدا، به ردیف بقیه نیازمندی السالم()علیهماگر اهلل، چهارده معصوم 

 توانیم زندگی انسانی تشکیل دهیم.نمی یعنی اصالً ۱شویم؛فاسق می برسد، ما

هایش، اهلل، ارتباط و لذت بردن ها و عزتزندگی انسانی، متعلق به کسی است که اوج لذت

شود. و تالش در راه آنهاست؛ این انسان حقیقی می السالم()علیهاز رابطه با چهارده معصوم 

گویند؛ شب شویم. چرا میزی نکنیم، سالم به برزخ متولد نمیریبنابراین اگر درست برنامه

کنی و از ریزی میرای اینکه شبی است که، تو در آن برنامهبقدر از هزار ماه بهتر است؟ 

 هزار ماه بدون برنامه زندگی کردن بهتر است.

ب( تا طلوع فجر، آن ش)۲؛ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِسَلَامٌ﴿ ریزی خوب چیست؟برنامه ینتیجه

شود. یعنی؛ تو برای همیشه سالمی، امنیت سالم می اش. نتیجه﴾)سراسر( سالم و درود است

بینی و زندگی سالم داری؛ ولی اگر تقدیراتت را درست داری، آسوده هستی، دیگر آسیب نمی

 رسی.انجام نداده باشی، به سالم نمی

 «.از دنیا سالم و درست بیرون بر ۳؛ماًا سالِنیَالدُّ نَمِی جنِخرِأَ مَّهُللّاَ »گوید: از همین رو، می

                                                           
قُلْ إِنْ کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَاؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ وَأَمْوَالٌ ﴿سوره توبه:  ۲۴اشاره به آیه شریفه  . 1

تَرَبَّصُوا ارَةٌ تَخْشَوْنَ َکسَادَهَا وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْکُمْ ِمنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَِجهَاد  فِی سَبِیلِهِ فَاقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَ

ان و خاندان شما ؛ بگو: اگر پدران و پسران و برادران و زنحَتَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا َیهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ

دارید، نزد ناک هستید و سراهایی را که خوش میاید و تجارتی که از کسادش بیمو اموالی که گرد آورده

شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست داشتنی تر است، پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را به 

 ﴾ند.کاجرا درا آورد و خداوند گروه فاسقان را راهنمایی نمی

 .5سوره قدر / آیه .  2

ا نیَالدُّ نَی مِ جنِخرِأَ وَ ةِامَ یَالقِ ؤمِیَ ؤل  ى هَلَی عَنِّعِأَ مَّهُللّ: اَولُقُاهلل یَ بدِأبا عَ عتُمِسَ الَقَ»اشاره به حدیث: .  3

 کَ بادِی عِفِ کَتِحمَرَی بِلنِدخِأَ وَ  اسِالنّ ةَونَئُمَ ی وَالِیعِ  ةَونَئُمَ ی وَتِنَوئُی مَنِاکفِ وَ ینِالعِ ورِالحُ نَی مِجنِوِّزَ وَ ماًالِسَ

و از  می فرمود: بار خدایا! مرا بر هراس روز رستاخیز یاری نماالسالم( )علیهین؛ شنیدم امام صادق حِالِالصَّ
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ود دنیا با آخرت، مثل رابطه رحم مادر با دنیاست؛ شش نوع تولد از رحم مادر به دنیا وج ةرابط

دارد، سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص و معلول. همین شش تولد نیز برای روح در تولد 

خورد. او باید جنین در رحم مادر فقط دو تولد به دردش می از رحم دنیا به آخرت وجود دارد.

خورد، جنین باید سالم به دنیا اشد، چهار تولد دیگر به دردش نمیدر رحم، صاحب سبک ب

ن هم در رحم دنیا قرار داریم و فقط دو نوع تولد از شش تولد، برای آخرت به دردما بیاید. ما

هاست. خدا نکند ها و پشیمانیها، غصه اول بدبختی خورد، در غیر این صورت اگر بمیریم،می

کسی از این دنیا برود و به حسرت بیفتد و بگوید، جوانی و عمرم را مفت تلف کردم. این 

حسرت مانند این نیست که، به طور مثال؛ شما در راه خانه تصادف کنی و یکی را بکشی، بعد 

ها، بخوری. خیر! این حسرت تی و حسرتچون پول دیه نداشتی، به مدت ده سال به زندان بیف

در برابر حسرت آخرتی، حسرت نیست. هیچ چیز بدتر از این نیست که آدم در قبر برود و 

 انگی بسازد، ازتوانسته با آن جاودبعد بفهمد، که دیگر کار از کار گذشته و همه عمری که می

 سالم خارج کن. دنیاگوید: اصل، تولد سالم است؛ خدایا! مرا از دست داده. لذا می

 شرط تولد سالم به آخرت

گیرد، محال است، سالم به آخرت متولد شود. کسی که دنیا را، خیلی جدی تر از آخرت می

؛ کسی که می خواهد در دنیا، به شادی و آرامش برسد و در آخرت، تولد سالم داشته باشد

سالم چه بود؟ تطبیق با شرایط تر از دنیا باشد. مالک تولد باید آخرت همیشه در ذهنش، بزرگ

مالک سالم وارد شدن از رحم دنیا به آخرت چیست؟ اینکه شخص در برنامه  .زیستی دنیا

اش بداند؛ که از همه اهداف نفسانی و حتی علمی ریزی برای زندگی اش، سه هدف را باالتر

ه این سه هدف و جهاد در راه خدا. کسی کالسالم( )علیهمعبارتند از: اهلل، چهارده معصوم 

ست؟ دنیا را در زندگی برایش عزیزتر و لذیذتر از دنیا باشد، انسان حقیقی است. دنیا چی

تان، ؛ پسرها و دخترهای﴾مکُاؤُبنَأَ﴿تان ؛ پدر و مادرهای﴾مکُاؤُآبَ﴿فرماید؛ در این آیه معرفی می

 الٌ موَأَ﴿تان، ؛ عشیره﴾مکُتُ یرَشِعَ﴿؛ همسرتان، ﴾مکُاجُزوَأَ﴿تان، ؛ برادران و خواهران﴾مکُانُخوَإِ﴿

و شغل و  ﴾اهَادَسَکَ  ونَخشَتَ ةٌارَجَتِ وَ﴿ ؛ترسید؛ و اموالی که از کساد شدنش می﴾اوهَمُفتُرَقتَاِ

اش هستید. اگر این هشت گروه برایتان تان که شیفتههایخانه 1﴾نُاکِسَمَوَ ﴿تان و نیز تجارت

                                                           

دنیا سالم و درست بیرون بر، و از حورالعین جفت من کن و خرج خودم و عیالم را کفایت کن و به رحمتت، 

 .«زمره بندگان خوبت در آورمرا در 
 .۲۴سوره توبه/ آیه .  1
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تر از آن سه گروه باشد، دیگر از زندگی انسانی محروم خواهید بود، این نص قرآن محبوب

 است.

نهایت را به محدود ترجیح دهی، تو باید خانواده آسمانی را فرماید: تو باید بیخدا صریح می

ن أَ کَلُسئَاَ»دهد: به خانواده زمینی ترجیح دهی. دعاهای هر شب ماه مبارک به شما هدف می

خدایا من از تو می خواهم دشمنانت را و دشمنان پیغمبرت  ۱ک؛ولِسُرَ ءَاعدَأَ وَ  کَ ائَ عدَی أَ بِ لَقتُتَ

خدایا! کشته شدن در راه خودت  " ۲نَا؛ق لَفِّوَفَ  کَیلِبِی سُفِ  تالًقَ وَ» «.را به وسیله من نابود کنی

 ؛ حیف است، خونم در راه غیر از تو ریخته شود.«را نصیب من کن

نی باید فکر کند که من باید خودم را به باطن و تقدیر انسانی برسانم. اگر این طور هر انسا

اند، که زورشان به اش بیش از حد غذا خوردههای نفسانی و پایینیبخش نیست، حتماً

طوری  های احیاتوانند آنها را خفه کند. شیطان هم در شبرسد و میهای فوق عقالنی میبخش

ند، که او نتواند انتخاب کند و تصمیم درست بگیرد. شب تقدیر، شب منزلت کبا او معامله می

است؛ تا انسان خودش نخواهد منزلت انسانی پیدا کند و تصمیم درست برای زندگی انسانی 

ا مَ رُیِّغَال یُ اهللَ نَّإِ﴿کند. ها کار زیادی نمینگیرد؛ گریه در این شب و عوض کردن تقدیرش

دهد تا آنان حال خود را تغییر خدا حال قومی را تغییر نمی ۳م؛هِسِنفُ أَا بِوا مَ رُیِّغَى یُتَّ حَ وم قَبِ

مان را عوض ز این است که بخواهیم، سبک زندگی. پس در شب قدر، مهمترین چی﴾دهند

 کنیم.

 قیمت خودتان را بشناسید

یمت دست اش نیست. اگر قتا انسان قیمت خودش را نداند، حاضر به تغییر در سبک زندگی

ما نباشد، حاضر نیستیم خود را ارتقاء دهیم. آدم تا این را قبول نداشته باشد که، حیف من 

است که زندگی حیوانی داشته باشم و فقط به عنوان یک زن یا مرد زنده باشم، حاضر به 

ن و اشراف، روح بزرگ و اشرافی اش نیست. زندگی مانند بزرگاغییر سبک زندگیت

بینند، آنهایی که اهل حقارت نفس ای گدا و کسانی که خودشان را کم میهخواهد. آدممی

از حقیقت انسانی خودشان فاصله اند و حاضر نیستند بزرگ زندگی کنند، روزبه روز 

 گیرند.می

                                                           
  حَاجَتی.بُطلُأَکَ نمِ وَ کَی بِإنِ مَّهُ للّقمی، مفاتیح الجنان، ادعیه ماه مبارک رمضان، دعای اَ.  1

  فَأدخِلنَا.ینَحِالِی الصَّفِ کَتِحمَرَبِ مَّهُللَّ قمی، مفاتیح الجنان، دعای هر شب ماه رمضان، دعای اَ.  2
 .۱۱سوره رعد/ آیه  . 3
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 السالم()علیهخودشناسی در کالم امیرمؤمنان 

 ۱؛فسِنَّال ةِفَعرِمَبِ رَفَ ن ظَمَ رَکبَاألَ وزَالفَ الَنَ»روایت شده است: السالم()علیهاز امیرمؤمنان 

 بزرگترین. «است یافته دست پیروزی کسی که موفق به خودشناسی شود، به بزرگترین

 اشوجودی قیمت بفهمد و بشناسید را خودش شود، موفق فردی که است این خوشبختی،

 به ما زا کدام هر عمر. ببیند را خدا تا کند، نگاه ابدیت بلندای در را خودش است، چقدر

تواند ر خداست. اگر کسی خودش را اینگونه دید و عاشق خودش شد، آن موقع میه عمانداز

اش را، اشرافی کند. دیگر حاضر نیست کوچک باشد و ضعیف خیلی راحت سبک زندگی

 زندگی کند.

از خود بی خبر  ۲؛ئ شَ لِّکُبِ لٌاهِجَ هِفسِنَ ةِفَعرِمَ بِ لَاهِالجَ نَّإِفَ کَسَفنَل جهَ تَالَ » حضرت فرمود: 

داند، قدر کسی که قدر خودش را نمی«. مباش که بی خبر از خود، از همه چیز بی خبر است

داند. شما تا نفهمی، قیمتت چقدر است و چقدر عزیزی، کاری از پیش هیچ چیز دیگر را نمی

این قدر  به خاطر شما شمشیر خورد.السالم( )علیهبری. این قدر عزیزی که امیرمؤمنان نمی

به خاطر شما حاضر شد، جان خود و  علیها(اهلل)سالمعزیزی که مادرمان فاطمه زهرا 

ما احتیاج ندارند،  ةفرزندانش را فدا کند. عزاداری فقط گریه کردن نیست، ائمه به گری

هایی که کنند، این است که به ارزشچیزی که برای ائمه مهم است و ما را به آن دعوت می

هایت، هایت، شنیدنین کشته شدند، احترام بگذاریم. حجابت، دیدنیبه خاطرشا

ام را به هایت را رعایت کن. اگر من نخواهم سبک زندگیهایت، ازدواجت، مهمانیخوردنی

هایم، مسخره کردن خودم هدایت کنم، پس گریه کردنالسالم( )علیهسمت امیرمؤمنان 

که سمتت بیایم و به خونی  م؛ اما از من نخواهمن فقط حاضرم برایت گریه کن است؛ یعنی آقا

 که از تو ریخته احترام بگذارم. 

فقط حاضریم برایت گریه کنیم و سینه بزنیم؛ اما حاضر نیستیم،  مادرجان، فاطمه جان! ما

شویم.  سبک زندگی مان را، آن طوری که تو دوست داری، تغییر بدهیم تا باعث خشنودی تو

 مادرش این گونه رفتار کند. چقدر بد است که، آدم با

  

                                                           
 .۷۲۰، ص ۱تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج .  1

 .۷55، ص۱تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج.  2
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 مروری بر بحث گذشته

پرفضیلت قدر، بستگی دارد به  هایبرداری هر کس از شببحث ما این بود که میزان بهره

تقدیم کردیم:  السالم()علیهمیزان درکی که از قدر خودش دارد. روایتی را از امیرمؤمنان 

به معرفت نفس خود نادان باشد، هرکس نسبت  ۱یء؛شَ لِّکُبِ لٌاهِجَ هِفسِنَ ةِفَعرِمَبِ لَاهِالجَ نَّاِ»

یعنی کسی که خودش را نشناسد، خود آسمانی و الهی «. نسبت به تمامی اشیاء جاهل است

 را نشناسد، هیچ چیز را نشناخته است.

 جهل به آخرت و جهل به خود

 انسان را همین ۲ه؛فسَ نَ لَجهَیَ نأَ هالً جَ رءِالمَفى بِکَ »فرماید: حضرت، در فرمایش دیگری می

برای جاهل بودن کسی، همین که خودش را نشناسد «. نادانی بس که خودش را نشناسد

های مختلف ها، به موضوعترین انسانمبس است؛ یعنی اگر زمین و زمان را بشناسی، عالِ

کند، انسان جاهل نشناسی، جاهلی. چون هیچ فرق نمی ات راحقیقی و جاودانه باشی؛ اما خودِ

 کند.می برای ساختن آخرت و ابدیتش نمیل به خود. در هر صورت هیچ اقداجاه مِباشد یا عالِ

 کَ بارَتَ اهللَ  نَّاِ»است که فرمود: وآله(علیهاهلل)صلیشبیه به این فرمایش در کالم رسول خدا 

هر عالم دارد؛ خداوند تبارک و تعالی دشمن می ۳؛ةرَاآلخِبِ لِنیا جاهِالدُّبِ م عالِ لَّکُ ضُ غِیُبی عالَتَ وَ

؛ یعنی شما هر قدر از علوم دنیا را بلد باشید، وقتی «به دنیایی را که جاهل به آخرت است

دانید و براساس آن تنظیم و های آخرت را نمیدانید آخرت چگونه جایی است، سؤالنمی

تان براساس آن نیست، در نتیجه حیات و های زندگیریزیتقدیری ندارید؛ بنابراین، برنامه

 دهید.ت حقیقی دنیا و آخرت را از دست میسعاد

کند، بتواند به شادی و آرامش دنیایی امکان ندارد، کسی که در مسیر آخرت زندگی نمی

اش خوب شود و به مقام برسد؛ های دنیایی برسد، وضع مالیبرسد. ممکن است، به توفیق

 .شد خواهند او عذاب یةها هم به فرموده قرآن، ماولی این

بیرون بگذارید که همه بدانند؛  های مرا از تابوتم، دستردَوقتی من مُ»گوید: میاسکندر 

پس اساس «. برمخودم نمی روم، هیچ چیز بامن که جهانگیر بودم، دست خالی از این دنیا می

زندگی انسانی، فقط و فقط در گرو ایمان به خدا و روز قیامت است. اگر بخواهی آخرت، دین، 
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توانی ت را بشناسی. بدون خودشناسی، نمیرا بشناسی، اول باید نفس خود نبوت و همه چیز

خداست، وقتی خودش را ترین مظهر را دقیق بشناسی؛ چون انسان، کاملهیچ چیز دیگری 

ترین مظهر را نشناخت، ر بعدی را بشناسد. زمانی که کاملتواند مظاهنشناسد، نمی

 .ای به حال او نداردهای بعدی فایدهشناخت

تر از انسان ندارد. از روی هر چیز که بخواهید خدا را بشناسید، در های کاملخدا، جلوه

 "اهلل"توانی بگویی اش، میشناسیاید. فقط انسان است که وقتی میهای ناقص شناختهجلوه

 توان آخرت را شناخت.انسان، نمی طور است؛ بدون شناختِشناختم. آخرت هم همین را

اند: تر از انسان نیست. بزرگان دین فرموده، بزرگشئون انسان است. آخرتآخرت، یکی از 

بهشت و جهنم در نفس است، نه نفس در بهشت و جهنم. نفس انسان، آن قدر وسعت دارد 

تواند باالتر از بهشت هم برود. لذا خداوند تواند همه بهشت را در دلش جای دهد و میکه می

من در زمین و آسمانم  ۱؛ؤمنالمُ یبدِعَ لبُ ى قَنِ سَعُلکن یَ ی وَ مائِسَ ال ی وَرضِنی اَ عُسَال یَ»فرمود: 

 گنجایش زمینی، و آسمان هیچ. «دهدمی جای خود در مرا مؤمنم، دةگنجم؛ ولی قلب بننمی

 گنجایش مرا دارد. مؤمن، بندة دل ولی ندارد؛ مرا

شویم. شناخت آن رد میخیال از کنار نفس، خیلی مسئله مهمی است. ما خیلی سطحی و بی

 لَهِجَ  هُ درَقَ لَ هِن جَمَ»شناسد، بتواند شب قدر را درک کند: محال است، کسی که نفس را نمی

«. ها، جاهل استکسی که به قدر خودش جاهل است، به تمام قدرها و اندازه 2؛رِدقَ لَّکُ

ط از کار در رها آشنا نیست، غلاش بریزد؛ چون با قدای در زندگیچنین شخصی هر نقشه

 کند.هر انتخاب و ارتباطی، اشتباه می آید، در ازدواج، تحصیل، انتخاب شغل، رفیق و درمی

 3؛هُفسَنَ فَ عرِن یَأَ ةًفَ عرِمَ رءِالمَى بِفَکَ»فرماید: مقابل، ببینید؛ چقدر قشنگ می ةباز در نقط

ن بس است که برای معرفت شخصی، همی«. انسان را همین شناخت بس، که خود را بشناسد

خودش را بشناسد. اگر هیچ چیزی را هم نشناخت، چیزی را از دست نداده است. اگر خودش 

تواند بشر فهمد که باید با خودش چه کار کند. فلسفه اینکه علم نمیرا بشناسد، دقیقا می

را خوشبخت کند، همین است. هر قدر علم پیشرفت کرده، آسایش آورده؛ اما نتوانسته 

خوشبختی بیاورد. ما االن بیش از هر زمان دیگری، در جهان معضل و مشکل داریم؛ آرامش و 
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جنگ، خودکشی، قتل، زندان و طالق؛ چون علوم بدون اینکه صاحب اصلی، یعنی انسان را 

بشناسند، در حال پیشرفت است. اگر علم پیشرفت کند، اما موضوع اصلی را، که انسان 

تان بیشتر خواهد شد. تولید شادی و آرامش، بسته  شادی و آرامش است نشناخته باشد،

دهی، ات غذا میبه میزان توجهی است که به خود اصلی می کنید؛ شما هر اندازه به خود اصلی

دهی، بنابراین احساس انبساط، بزرگی، قدرت، آن کودک عزیز روانت را غذا و رشد می

ها، ها، عصبانیتغفلت کنی، اضطرابکنی و هر اندازه از این خود آرامش و شادی بیشتری می

 شوند.ها زیادتر میها و سوءظنحسادت

 ۱سقط کند کودک عزیز روانم  ترسم که این تن که حائل است به جانم

شود، انسان کودک عزیز مردانه و زنانه، باعث می یعنی توجه به این خود طبیعی، به این خودِ 

داده، سقط کند؛ لذا سالم وارد برزخ  روانش را که خداوند در وجودش به امانت قرار

ما امانت را  ۲؛ةَانَمَا األَضنَرَا عَنَّإِ﴿ شود، هیچ چیزی ندارد.شود. وقتی هم وارد برزخ مینمی

شقش به آن نرسیده، رهایش کردیم، عا. این امانتی که خدا به شما داده، اصال ً﴾عرضه کردیم

های حیوانی ما، آن رفتار کردیم؛ بخشرحمی و قساوت با نشدیم، دوستش نداشتیم، با بی

های علمی، عقلی و مطالعاتی و در آخر، بخش فوق عقل. در اولویت قرار گرفت و بعد، بخش

کند و وقتی به آن اختصاص کند و توجهی به آن نمیبنابراین بخش فوق عقل را رها می

شد، باز کالهش خواهد دانشمند باهرقدر می دهد. اگر کسی خودش را نشناسد، قطعاًنمی

 است و امکان ندارد در جهالت و ضاللت نیفتد. پس معرکه

د و خود اصلی ما آیمیالشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلان شاء اهلل وجود مقدس آقا امام زمان 

خداوند به  ۳م؛هُولَقُا عُ هَبِ عَمَجَفَ»فرمود:  السالم()علیهکند؛ چرا که امام باقر را شکوفا می

 «.هادنا حضرت، عقل مردم را جمع می کندوسیله دست ن

ترین آدم روی زمین، از اولیاء خدا شود، سادهها توسط حضرت جمع میدر آن زمان که عقل

 توانند به آسمان، برزخ و به باالتر راه پیدا کنند.ها میترین آدمشود و ضعیفمی
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وند نمایشگاه شب قدر، شب اندازه است. توصیه شده، جوشن کبیر بخوانید! چون خدا

مفصلی با بیش از هزار تابلو در این دعا برپا کرده است، که هر کسی باید این نمایشگاه هزار 

... مورد را انتخاب کند و بگوید: ، تابلویی را نگاه کند و به اندازه ظرفیت و تواناییش، دو، سه

خواهم برقرار کنم، میها را داشته و با آنها ارتباط خواهم، چند مورد از این اسمآقا! من می

روز قیامت که بر پاشد، با یکی از این اسماء صدایم کنند؛ چون این اسماء ذکر شده در دعای 

هایش هر که میزان اما ۱؛هُینُوازِت مَلَقُن ثَا مَمَّأَفَ﴿های ماست. ها و داراییجوشن کبیر، اسم

تند. کسی که میزانش هسها چیست؟ این اسماء، میزان و مالک سنجش ؛ میزان﴾سنگین باشد

؛ در زندگی ﴾پس وی در زندگی خوشی خواهد بود! ۲؛ة یَاضِرَ ة یشَی عِفِ وَهُفَ﴿سنگین باشد؛ 

 ۳؛ةٌیَ اوِهَ هُمُأُفَ *  هُ ینُازِوَ ت مَفَّ ن خَمَ امَّأَ وَ﴿ ی اعمالش سبک باشد:راضی است؛ اما اگر کسی وزنه

، ﴾و در آغوش و دامن هاویه خواهد بود.او اما آنکه اعمالش وزن و ارزشی نداشته باشد؛ ا

شود. چرا ما در زیارت در اصل با میزان کار نکرده باشد، وای به حالش که گرفتار آتش می

؟ چون همه ریاضی است؛ ولی اگر «ق؛ و میزان، حق استحَ انَیزَالمِ وَ»گوییم: آل یاسین می

افتیم تا بدانیم باألخره ان نمیگیری خودمصد شب قدر هم بگذرد، ما هیچ وقت به فکر اندازه

های دست نشانده گذشته ؟ خدا لعنت کند پادشاهان و حکومتخودم چیست با "من"تکلیف 

را که، در راستای اهداف استعماری خود چنان فرهنگ ما را مورد تاخت و تاز آشکار و پنهان 

گوید: اب میشود هدفت در زندگی چیست؟ در جودادند، که وقتی از کودکی سوال میقرار 

و اگر کسی به اینجا برسد،  [البته اگر نخواهد بازیگر یا فوتبالیست شود]دکترا مهندس شوم 

گوییم: خیلی آدم موفقی است. اما انسان برای این اهداف به دنیا نیامده بود. مؤمن و می

 هایشگویند؛ مؤمنی که توانسته، عشق خدا را همیشه، در رأس همه عشقشهید را موفق می

عاشق این خانواده الشریف( فرجهتعالیاهلل)عجل نگه دارد، موفق است. چقدر امام زمان

 هیچ محبوبی مثل پیغمبر ۴ه؛هلُاَ  وَ  وَهُ الّ اِ یبَ بِال حَ»فرماید:آسمانی است که می

آدم موفق آدمی است که، توانسته بعد از خدا، چهارده «. و اهل او نیست وآله(علیهاهلل)صلی

هایش نگه دارد. آدم موفق کسی است که، رأس معشوق را درالسالم( علیهم)معصوم 
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ها، صدها بلکه هزاران آدم را برای خودش رقم تواند شب قدر، اندازه و تقدیری برابر دهمی

 بزند.

 السالم()علیهخودشناسی در دعای امام سجاد 

ا لنَاجعَ وَ»کند: ین عرض میبه درگاه الهی چنالسالم( )علیهوجود نازنین و مقدس امام سجاد 

خدایا! ما را  ۱فنى؛تَ کَتِی طاعَم فِهُعمارُت أَکانَم فَهِرِّقَستَمُوا بِنُیقَأَ م وَهُسَنفُوا اَفُرَعَ ینَذِالَّ نَمِ

از کسانی قرار ده که خود را شناختند و به قرارگاه خویش، یقین یافتند و از این رو عمر 

های بزرگ انسان موفق و ها و تمرینیکی از خواسته«. خویش را صرف در عبادت تو کردند

بینم که خودم را بشناسم. لذا آگاه همین است که؛ خدایا! من همه خیرات را در این می

هیچ معرفتی ارزشمند تر از معرفت تو نسبت به خودت  ۲؛کَفسِ نَبِ کَتِفَعرِمَکَ ةَفَعرِال مَ»فرمود: 

اخت نفس، مفید نیست. اگر معرفت نفس و یقین، در واقع، هیچ معرفتی مثل شن«. نیست

به محل استقرار آمد؛ درنتیجه در طاعت تو، فانی می شود. مثل جنینی که همه عمرش را 

برای به دنیا آمدن صرف می کند، همه این ته ماه تالش می کند که توانائیهای مورد نیاز در 

خودش را شناخت، میداند قبر، دنیا را تأمین کند. این اهمیت معرفت نفس است. اگر کسی 

آخرت و جاودانگی یعنی چه. بنابراین زندگی و تقدیرات شب قدرش را، بر اساس پنجاه 

 قیامت از انسان پرسیده می شود، تنظیم می کند. سؤالی که در

شناخت نفس، نوعی از شناخت است که با وجود این شناخت، جهل به چیزهای دیگر به تو 

رسد. صد نفس، جهلی است که با آن، هیچ شناختی به دادت نمی زند و جهل بهصدمه نمی

توانی بخش انسانی را فعال و کودک عزیز روانت را رسد، نمیزبان بلد باشی، به دادت نمی

توانی رشد ات نیستی، چطور میتغذیه کنی. وقتی که در اصل عاشق خود جاودانه و حقیقی

وا نُیقَأَ م وَهُسَنفُوا اَفُرَعَ ینَذِالَّ نَا مِلنَاجعَ وَ» : کنی؟! لذا حضرت این را جزء دعاهایش آورده

اند، قرار است گوید: ما را جزء کسانی قرار بده که، یقین کردهدر جمله بعد می«. م هِرِّقَستَمُبِ

به آخرت و ابدیت بروند؛ محل استقرار خودشان، آخر خودشان را باور کردند. مرد آخربین، 

 مبارک بنده ای است.

علت این که، این همه روایت و آیات متعدد درباره آخرت، شب اول قبر، جهنم و بهشت را 

شود، این است که، آن مان ایجاد نمیشنویم و هیچ شوق و ترسی، در دلخوانیم یا میمی
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فعال نشده؛ مثل  خودی، که قرار است از اینها شوق پیدا کند یا از این جهنم بترسد، در ما

ای که به که، به او بگویی ازدواج کن و او هیچ حسی ندارد، این بچه قوه بچه کوچکی است

 بلوغ برسد، جنس مخالف را بخواهد و ازدواج کند، دارد ولی هنوز فعال نشده است.

ها، وقتی گوید: سنگخواهد، هزار بار بمیرد، میدهد که آدم میقرآن، طوری ما را خجالت می

 افتند و از شدت خشیت، ریزششان به خشیت میعرفتشنوند، از شدت ماسم خدا را می

 های ما خیلی سخت شده است.کنند. متاسفانه! دلمی

 ، در مناجات شاکینالسالم()علیهدعای سیدالساجدین 

در مناجات  السالم()علیههای روز شنبه، مناجات الشاکین است. حضرت سجاد یکی از مناجات

 ۱؛ةًارَمَّأَ وءِسُّالبِ فساًوا نَشکُاَ یکَلَالهی اِِ»ن گذاشت: خمس عشر، شنبه را برای مناجات شاکی

؛ خدایا! من از دست «کنمدهد، به تو شکایت میخدایا! از نفسی که فراوان به بدی فرمان می

؛ به هوِاللَّ وَ بِعِى اللَّلَإِ  ةًالَیَّ مَ»دارد. خودم، خیلی شاکی هستم که دائم مرا به کارهای بد وامی

؛ بسیار به بازی و وقت تلف کردن میل دارد، لهو و لعب را «سرانی میل بسیار داردبازی و هو

؛ پر از غفلت و «و؛ از غفلت و اشتباه آکنده استسَهال وَ  ةِفلَالغَبِ ةًؤَّملُ مَ»خیلی دوست دارد. 

شوم، آمدم بازیگوشی است. از دست خودم خیلی شاکی هستم، خودم هم حریف خودم نمی

تو شکایت کنم. آمدم بگویم: خدایا! به دادم برس، کاری کن، کمکی کن.  از دست خودم به

؛ خدایا! طوری به من کمک کن که «بر نفسم یاری کن [برای غلبه]فسی؛ مرا نَلی نی عِعِاَ»

 بتوانم، این نفس بازیگوش را به زمین بزنم.

گیرد، تا چیزی بهانه میگیر است؛ سر هر ؛ خیلی بهانه«هایش بسیار استل؛ بهانهلَعالِ ةَثیرَکَ»

؛ تا سختی «کندتابی میزع؛ اگر گزندی به او در رسد بیجَتَ رُالشَّ هُسَن مَاِ»مسیر تو را نیاید. 

کند، زمین و زمان را طاقتی و آه و ناله .. میآید، بیرسد، جیغش در میو مصیبتی به او می

 گذارد.روی سرش می

؛ هر وقت هم «ورزدری به او رسد، از انفاقش دریغ میخی اگر  ع؛نَ متَ یرُالخَ هُسَن مَإِ وَ»

گوید: نه این کار را نکن، ترسد و میجام دهد و یا انفاق کند، نفسش میخواهد خیری انمی

دهد، کار شوی. چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است. اجازه نمیخودت فقیر می

ترسد. وقتی نوبت همسر، فرزند دهد، می خواهد خمس و زکاتلرزد. میخیر کند. دستش می

                                                           
 این مطلب مفصل در خانواده آسمانی توضیح داده شده است..  1
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کنیم. وقتی نوبت به امام شود، میلیونی و میلیاردی خرج میمان میهای دنیویو خوشی

خواهیم برای اهداف امام زمان رسد و میمیالشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلمان زمان

ارزش را تقدیم دک و بیغ انهای خرد، مبالهزینه کنیم، پولالشریف( فرجهتعالیاهلل)عجل

 مان همه پول خرد است. ما در اصل بامان را نگاه کنید، صندوق صدقاتکنیم. صدقاتمی

 مان کنار نیامدیم.خود اصلی
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 فصل ششم

 امام زمان شب قدر، وقت رسیدن به خیمه

 

 

 مروری بر بحث گذشته 

 باالترین تقدیرها در شب قدر

 واستنی استدعای شب قدر، خواندنی نیست، خ

 البیک گفتن به ندای هل من ناصر ینصرنی 

 الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل رغبت به دولت کریمه امام زمان

 دعای فرج مخصوص ماه رمضان
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 مروری بر بحث گذشته

بحث ما، درباره تقدیرها بود. گفتیم، انسان به میزانی که به قیمت خود پی ببرد، به همان 

کند. هر قدر خود را قیمتی تر بداند، طمعش بیشتر قدیرها دست پیدا میمیزان، به باالترین ت

 و انتخابش باالتر خواهد بود.

یگر، حیوان یا دانند، بعضی دبعضی خودشان را به قیمت یک سنگ یا کمتر از سنگ می

ها که در حد شیاطین انسی ارزش کنند، گروهی از انسانگذاری میتر از حیوان قیمتپست

شوند و گروه کمی هم، انسان هستند. کسانی هم هستند که از این مقام باالتر گذاری می

یابند، تقدیرهای صدها، هزاران و رفته و بعد از اینکه به تقدیرهای انسانی دست می

شان کنند و در اصل در زمان حیاتها انسان را از خداوند تبارک و تعالی دریافت میمیلیون

 نهایتی از تقدیرها دارند.بهره بی کنند وندگی میها انسان زبه جای میلیون

 باالترین تقدیرها در شب قدر

خواهیم راجع به باالترین تقدیرها که مربوط به، شب بیست و سوم ماه رمضان است، می

تواند باالترین تقدیرها را دریافت کند؟ بهتر است، به جای صحبت کنیم. چه کسی می

ی و عملی را تقدیم کنیم. کسی باالترین تقدیرها را دارد که، های کاربردهای نظری، بحثبحث

هماهنگی داشته باشد. الشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلهای امام زمان هایش با نقشهنقشه

پس ابتدا باید، خودت را با نقشه حضرت هماهنگ کنی. بگو: آقا! شما پدر ما هستید بنابراین، 

کنیم، در مسیر طریق شما باشد. من تقدیرهایم را باید خواهیم بما دوست داریم هر کاری می

 ام تنظیم کنم.بر اساس خانواده آسمانی

اش هماهنگ اش هماهنگ باشد ولی با خانواده آسمانیوای به حال کسی که با خانواده زمینی

 السالم()علیهو با پدرش امیرمؤمنان علیها( اهلل)سالممادرش فاطمه زهرا  نشده باشد؛ با

ها و تدبیرهایی که برای خودش کرده، ربطی به حضرت هنگ نباشد و همچنین طراحیهما

 نداشته باشد.

مسئوالن ما باید بدانند که انقالب ما »فرماید: چقدر زیبا می علیه(اهلل)رحمه امام خمینی

هان اسالم به پرچم محدود به ایران نیست. انقالب مردم ایران نقطه شروع انقالب بزرگ ج

است که خداوند بر همه مسلمانان و  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل حضرت حجتداری 

نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسایل اقتصادی و مادی اگر  جهانیان منت

ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی ای مسئولین را از وظیفهلحظه
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د دولت جمهوری اسالمی تمامی سعی و توان خود را در اداره سهمگین را به دنبال دارد. بای

هر چه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقالب که 

خورد؛ وقتی یعنی صرف خدمت، به درد نمی ۱«.ایجاد حکومت جهانی اسالم است، منصرف کند

ات، نمایندگی مجلست و عضویت ریتو در چادر حضرت و هماهنگ نیستی، رئیس جمهو

ندارد، پس هیچ فایده حقیقی  شورای شهرت، همه برای ارضاء خودت است. هیچ ربطی به آقا

 الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل هم برای تو نخواهد داشت. تو باید اول، خودت را با امام زمان

هور حضرت استفاده ها هنرمندند؛ از هنرشان برای برداشتن موانع ظهماهنگ کنی. بعضی

 شوند.کنند و با استفاده از این هنر به اهلل تبارک و تعالی نزدیک میمی

شان را شناسیم، که وقتی شعر و موسیقیهایی از آمریکا و اروپا میبسیاری از ما، خواننده

 وآله(علیهاهلل)صلی و پیغمبر الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجلشنوی، دلت برای امام زمان می

دهد. اما شان، متعالی است، بنابراین به تو انرژی میرود. چون موسیقیضعف می

ها، روابط زمینی و پست، هایی هم هست که انسان را به طبیعت، بدبختی، نکبتموسیقی

 برد.و می هاوفاییها، بیال گذاشتنقهای زمینی، عشق

یریه در چادر حضرت نباشد، وقتی طلبگی، تدریس، تحقیق، سخنرانی، کار فرهنگی و کار خ

است. شهوتی است که رنگ تقدس دارد، فقط برای گول زدن  شهوت شخصی و خودارضایی

 توانی و عرضه نداری به امام زمانمردم و آرام کردن خودت است. وقتی تو نمی

ای به لب کمکی بکنی، غمی از چهره حضرت بگشایی و خنده الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل

 اوری، هر کاری بکنی، شهوت شخصی است.ایشان بی

 دعای شب قدر، خواندنی نیست، خواستنی است 

شب قدر، شب تصمیم و دعاست. دعا خواندنی نیست، دعا خواستنی است؛ یعنی اگر تو 

کند. حضرت کاری ندارد که امشب شما چه خواستید، چه مقدار بخواهی، حضرت هم امضا می

کنید امضا را که شما در شب قدر به ایشان تقدیم می و چه دعایی کردید. حضرت، تقدیری

ها از حضرت درخواست کند، بنابراین اگر عزم و اراده انجام کاری را نداری، در این شبمی

خواهی ورزشکار شوی، نکن، خودت را مسخره نکن و به زحمت نینداز. به طور مثال اگر می

گفت: من ده ماه است، ی. ورزشکاری میباید به باشگاه بروی، روزی هشت، نه ساعت کار کن

                                                           
 .۱۰۸و  ۱۰۷، ص۲۱ج  صحیفه امام خمینی،.  1
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ام، برای این که مدال طال به دست بیاورم؛ یعنی با هدفش و همسر و فرزندم را ندیده

 رسیدن به مدال طال، هماهنگ است.

است. رفتن به السالم( )علیهترین اعمال شب بیست و سوم، زیارت سیدالشهدا یکی از مهم

چون انتساب به حضرت دارد، خوب  السالم()علیهحسین هیئت و عزاداری و گریه برای امام 

عزاداری کند، السالم( )علیهشخص حتی اگر کافر هم باشد و برای امام حسین  است. به این

دهند؛ اما این به جا آوردن حق فرزندی امام حسینیه نیست. تا زمانی که عزادار، ثواب می

 تواند خطاب به امام حسینیده باشد، نمیمشکی پوش، پرچم زن و هیئتی، به مقام انتقام نرس

خواهم که خونخواهی ک؛ از خداوند میثارِ بَلَ ی طَنِ قَزُرن یَأَ اهللَ لُسئَاَ »بگوید:  السالم()علیه

گوید: تو شوی که؛ میزمانی شما در چادر حضرت منتقم محسوب می«. ام کندشما را، روزی

 تو کیست؟ امام زمان سین زمانِ هستی، امام ح السالم()علیهفرزند امام حسین 

است. پس تو تا وقتی منتقم نیستی، به دنبال اهداف امام  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل

خوانیم: خدایا! من آیی. در زیارت عاشورا میزمان نیستی و عزادار حقیقی هم به حساب نمی

ی؛ از ارِثَ بَلَی طَنِقَرزُ ن یَأَ اهللَ لُسئَاَ»ام شود که انتقام خودم را هم بگیرم: خواهم، روزیمی

انتقام خودم چیست؟ این که من «. ام کندرا، روزی خودمخواهم که خونخواهی خداوند می

ام، پدر باالی سرم یتیم شده الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل پدر هستم، با نبودن امام زمانبی

امامی، عمرم رو به بدبختی بی رود، من درام، هدر مینیست، استعدادهای بینهایت خدادادی

شوم، ولی هنوز نتوانستم هیچ یک از این هزار اسمی را که اتمام است و به برزخ نزدیک می

قام خودم را بگیرم. تا این را ها خواندم، در خود فعال کنم؛ پس من باید زودتر انتسال

د، این است: پسرم، پرساولین سؤالی را که از تو می السالم(،)علیهگویی، امام حسین می

ات را بر اساس این هدف خواهی انتقام بگیری؟ پس باید زندگیگویی؟ میدخترم، راست می

خواهم گوید: من میکشته باشند، می ریزی کنی، مانند کسی که، پدر و یا عزیزش رابرنامه

و تا قاتل کند رود، کارهایش را تعطیل میشود، به دادگاه میانتقام بگیرم! از صبح بلند می

 نشیند، این یعنی انتقام.را به چوبه دار ندهد، آرام نمی

خواهم که مرا به مقام از خداوند می ؛اهلل ندَم عِکُلَ ودِحمُالمَ قامَی المَنِغَلِبَن یُأَ اهللَ  لُسئَاَ»

تر واهم در مقام شما باشم، نه پایینخ؛ من می«ای که برای شما نزد خداست، برساندستوده

های اهل سگ نیستیم؛ ما بچه باشم، ما اصالً السالم()علیهمنه این که سگ اهل بیت  از آن.

تر از مقام خودشان راضی هم برای ما، به کمتر و پایین السالم()علیهم بیتیم. اهل بیت

تر از خودشان قرار بگیرند، شان پاییننیستند. هیچ پدر و مادری دوست ندارد، فرزندان
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 قامَی المَنِغَلِبَن یُأَ اهللَ لُسئَاَ»گوید: مقام خودم را بخواه: میلسالم( ا)علیهامام حسین 

گویی عزیزم؟ من گوید: راست میگویی، حضرت می؛ ولی تا این را می«اهلل ندَم عِکُود لَحمُالمَ

خواهی برسی؟ باید تصمیمت را بگیری، وقت می خواهی؛ ولی واقعاًخوشحالم که تو این را می

شروع شود،  اری، چون سحر و مطلع الفجر شب قدر نزدیک است، باید از فردا، کارهازیادی ند

خواهی با من و می کند: واقعاً ها شب کشیده و روز اجرا شود. حضرت از تو سؤال مینقشه

ات را طراحی کن و پیش من بیا. خواهی، سبک زندگیدر درجه و مقام من باشی؟ اگر می

ما با شما کاری نداریم، من برای خودم هزار نقشه و برنامه دارم؛  توانی بگویی، نه آقا!نمی

و دین کمک خواستند، دستی در السالم( )علیهمالبته گه گاهی اگر جایی برای اهل بیت 

مهندس  خواهم، برای خودم دکتر وپردازیم؛ اما من میای به دین میکنیم، صدقهمان میجیب

قت ندارم به چادر شما سر بزنم. اگر زمانی، کاری خواهم طلبه و مداح شوم، وشوم، می

پردازم. مگر جعفر نبود، به امام حسین داشتید، بفرمایید، من برای شما مبلغی می

ام؛ مگر آن که عرض کرد: آقا! من اسبی دارم که با آن کسی را تعقیب نکردهالسالم( )علیه

نرسیده. شمشیری دارم چنین و ام؛ مگر این که کسی به من ام، فرار نکردهبه او رسیده

فرمود: من شمشیر و اسبت را السالم( )علیهدهم. حضرت چنان، اینها را به شما می

صدقه  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل آیی یانه؟ ما داریم به امام زمانخواهم، خودت مینمی

که دوست داریم های ما، هیچ تطبیقی با حضرت ندارد؛ هر شغلی ریزیبرنامه دهیم. اصالًمی

کنیم، اینجاست که تو از طرح و نقشه و چادر خواهیم ازدواج میانتخاب کرده و با هر کسی می

خواهد، توفیق به دست بیاور، دیگر به درد شوی. حاال هر چقدر دلت میحضرت خارج می

 خورد.نمی

 فرجه تعالی اهلل )عجل ر کنم که در چادر شما باشم؟ حضرتولی اگر بگویی: آقا! من چه کا

گوید: اول خودسازی کن، بعد به سراغ جامعه برو؛ بقیه را هم به چادر ما بیاور. میالشریف( 

وقتی تو خودت در چادر حضرت نیستی و خودسازی هم نکردی، هرقدر برای کار فرهنگی 

 است. فعالیت کنی، مسخره کردن خودت است، بی فایده

 یلبیک گفتن به ندای، هل من ناصر ینصرن

فرمود: من هر بیست و چهار  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل لبیک گفتن یعنی چه؟ امام زمان

«. ای هست، که مرا یاری کند؟ی؟ آیا یاری کنندهنِرُنصُیَ ر اصِن نَل مِهَ»گویم: ساعت یک بار می

دلشان  یکبار گفت! و آن دو برادر که در لشکر ابن سعد بودند واقعاً السالم()علیهامام حسین 
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جنگیده بودند، چه جگرهایی داشتند.  السالم()علیه برای حضرت سوخت تا آخر، با امام حسین

شان پا گذاشتند و گفتند: آقا امام حسین عجب برادران مبارکی بودند! روی گذشته

است، صدا کرده که به کمکش  علیها(اهلل)سالم است، فرزند فاطمه زهراالسالم( )علیه

 برویم.

گرییم و اشک اند یانه، میای که معلوم نیست، واقعیت داشتههای افسانهرای قهرمانما، ب

ایم؟ تا به به حال برای غربت، آوارگی و طردشدگی حضرت گریه کرده تا ریزیم؛ ولی آیامی

 ایم؟حال چقدر دلتنگ شده

، هیچ «نیرُنصُیَ ر اصِن نَل مِهَ»گوید: هر روز میالشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلاگر امام زمان 

ند، ما به ا سال است که غایب ۱۱۸۰احتیاجی به من و شما ندارد. االن که حضرت حدود 

گوید: اش سخن میعزت در نامه ایم و کمک نیاز داریم یا حضرت؟ ببین چقدر بابدبختی افتاده

دگاریم و سایر مخلوقات، های پروردست پرورده ما ۱؛ناعُنائَصَ عدُبَ لقُالخَوَنا بَّرَ عُصنائِحنُ نَ»

ما به شما هیچ احتیاجی نداریم، ما همان نوری هستیم، که «. هستند های مادست پرورده

گویم که کمکم چه احتیاجی به شما دارم؟ اگر می خدا همه مخلوقات را از نور ما خلق کرده، من

 کمک کردن به خداست. کنید، از جنس

آن کس که به خدا وامی نیکو  ۲؛ناًسَحَ اًرضَقَ اهللَ  ضُ قرِی یُذِ ا الَّن ذَمَ﴿فرماید: خداوند اگر می

خواهم. آیا خدا، نیاز خدا از شما قرض می دهد؟ منِ؛ چه کسی به من قرض می﴾دهد، کیست؟

 وا اهللَ رُنصُإن تَ﴿خواهد من به مقامی برسم؟ گوید قرض بدهید یا میدارد که به ما می

خدا را کمک کنید! به فدای  ؛ اگر منِ ﴾شما را یاری می کند اگر خدا را یاری کنید ۳؛مرکُنصُیَ

قدر نیازمندانه ذات اقدس خداوند که چقدر مهربان است؛ برای این که ما به اوج برسیم، چ

ا را هدایت کند، دستش را خواهد مکند، بدون هیچ تکبری. وقتی میطلب کمک و وام می

ض بدهی، من چند برابر به م. اگر به من قرکنند؛ اگر کمکم کنی، من هم کمکت میکدراز می

های عقلی، حاضری، جوانی، عمر و استعداد را وسط بگذاری و از شهوت گردانم. حاال آیاتو برمی

 فرجه تعالی اهلل )عجل ات بگذری و به چادر امام زمانزندگی دنیایی، سیاسی و اجتماعی

 بیایی یانه؟ الشریف(

                                                           
 .۴۶۶، ص ۲طبرسی، االحتجاج، ج .  1

 .۱۱سوره حدید/ آیه .  2

 .۷سوره محمد/ آیه .  3
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خواهی از فردا می ا بگیر. واقعاً فرماید: تصمیمت رمیالشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلحضرت 

مام کارهایت را با ات را عوض کنی؟ یعنی از فردا صبح که از خواب بلند شدی، تسبک زندگی

خواهی به حضرت صدقه خواهی فقط خرج خودت شوی؟ مینه، می کنی؟ یاحضرت تنظیم می

رت بریزی؟ هر جا دیدی، جبهه حضرت خواهی هرچه در توانت هست، پای حضبدهی؟ می

 توانی کمک کنی؟دارد، اگر داشته باشی، می چیزی کم

 الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل رغبت به دولت کریمه امام زمان

در هر شب ماه مبارک رمضان، دعای افتتاح، وارد شده است. با این که دعایی، کوتاه است؛ 

ند. تواند ما را به باالترین تقدیرها برساتر است و میاما قدرتش از دعای سحر و دعای روز باال

  اگر کسی این دعا را هر شب، با صداقت بخواند، برده است.

ی فِ  یکَلَاِ بُرغَا نَإنّ مَّ هُللّاَ»فرماید: رسد به اینجا که میاین دعا فرازهای زیبایی دارد، تا می

«.  ([)عجل امام زمان]تن دولت کریمه ة؛ خدایا! به سوی تو مشتاقیم برای یافیمَرِکَ ة ولَدَ

است. تا الشریف( فرجهتعالیاهلل)عجل بت و عشقم، دولت کریمه امام زمانخدایا! تمام رغ

گویی؟ عالقه داری؟ تو باید یک جواب بدهی: بله گوید: راست می، فرشته می«بُرغَنَ»گفتی 

رود، کسی که به چادر حضرت میشود. یا خیر. اگر گفتی بله، از فردا صبح داستان شروع می

 تواند او را اذیت کند.های دنیا، نمیای از غصههیچ غصه

های دنیا هستید، اگر حسادت، بدبینی، خودخواهی، نخوت، حساسیت و اگر شما درگیر غصه

زودرنجی دارید، برای این است که در چادر حضرت نیستی. دستورالعملش چیست؟ این 

 ۱رور؛سُّال ورِبُالقُ هلِى أَ لِل عَدخِاَ مَهُللّاَ»آن از نظر عملی هماهنگ شو. دعای فرج را بخوان و با 

 سُ کأ مَّللهُع * اَائِ جَ لَّ ع کُشبِ اَ مَّهُاللّیر* َقِفَ لَکُ  غنِ اَ مَّهُاللَّ«. »خدایا، دل اهل قبور را شاد کن

یر کن، خدایا، هر ای را سنیاز کن، خدایا، هر گرسنهریان؛ خدایا! هر تهیدستی را بیعُل َکُ

ین؛ مِسلِالمُ ورِ مُن أُمِ  د اسِفَ لَّح کُصلِأَ مَّهُللّاَ»بخوان تا آنجا که بگویی: « ای را بپوشانبرهنه

اگر این را گفتی؛ یعنی من از فردا صبح «. خدایا، هر فسادی را در کار مسلمانان اصالح گردان

سوزانم. به اندازه ی عالم دل میبه فکر اموات، ایتام و فقرا هستم و برای همه گرفتارها

کنم؛ سپس، ام را از گناه و فساد پاک میقدرتم، از خانه خودم شروع کرده و سبک زندگی

 کنم.برای دفع فساد از کل عالم تالش می

                                                           
 قمی، مفاتیح الجنان، دعای مخصوص ماه رمضان بعد از هر نماز واجب. . 1
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 دعای فرج مخصوص ماه رمضان

 کَیَّلِوَن لِکُ مَّ هُللّاَ»این دعا، شب بیست و سوم و فقط شب بیست و سوم وارد شده است که: 

وعا؛ تا او را طَ کَ رضَاَ  هُ نُسکِی تُتّحَ»گویی: اوج این دعا کجاست؟ آنجا که می«. نسَ الحَ نِ بَ ةَجَالحُ

خدایا! برسد آن زمانی که زمین، خودش «. با اطاعت و کرنش زمینی، ساکن زمین خود بگردانی

بیاید، الشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلشود امام زمان را در اختیار حضرت قرار دهد؛ زوری نمی

را بخواهند. دنیا، باید ایشان را بشناسد  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل باید مردم امام زمان

و بخواهد. ای خدا کاری کن که این زمین خودش را در اختیار امام زمان 

ها، ها، هندیقرار دهد. کاری کن همه چینی ها، ژاپنیالشریف( فرجهتعالیاهلل)عجل

 ها و همه مردم جهان عاشق امام زمانها، آسیاییها، آفریقاییها، آمریکاییاییاروپ

ای آرمانی باالتر از این نیست که بتواند، شوند، برای هیچ شیعه الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل

  را به دنیا معرفی کند.السالم()علیهماهل بیت 
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 فصل هفتم

 شب قدر، شب پیوند با امامت

 

 

 ی بر بحث گذشته مرور

 اهمیت شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان

 تقدیرها و تدبیرهای مزاحم

 بهترین تقدیر شب قدر انتظار فرج

 شب های قدر، رحم قدرتمند تقدیر

 شب عید فطر، شب قدر 

 در شب بیست و نهمالسالم( )علیهدعای امام سجاد 
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 مروری بر بحث گذشته

ه تقدیرهای هر شخص باید توسط خودش نوشته شود؛ در فصل گذشته، بحث ما این بود ک

یعنی محتوای نزول قرآن، صاحب امر که کل امر به دست اوست، یعنی اولواألمر، وجود مقدس 

و وجود فرشتگان، که قوای عام هستند و توسط  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل آقا امام زمان

اب تقدیر ما هستند که ما چه تقدیری را رسد، همه اینها منتظر انتخآنها خیرات و برکات می

رسانیم. در بحث گذشته می الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل به امضای وجود مقدس امام زمان

توضیح دادیم که، بهترین تقدیر این است که خود شما در چادر حضرت قرار بگیرید و 

با خانواده آسمانی  تان را با تقدیرهای حضرت گره بزنید. وقتی شما خودتان راتقدیرهای

م کُعَی مَنِ لَجعَن یَاَ»در آخرت را به دنبال دارد:  کنید، این همراهی در دنیا، معیتِهمراه می

ند، اما کجاودانگی و آخرت پیدا  امکان ندارد، انسان معیت با پادشاهان«. ةرَاآلخِ نیا وَ ی الدُّفِ

ت و باالتر از بهشت هستند، آنها مالک سعادت، بهش در دنیا با آنها همراه نباشد؛ چون آنها

میزان اعمال هستند؛ بنابراین، بهترین تقدیر این است که شما زندگی تان را با زندگی امام 

 پیوند بزنید؛ و به چادر حضرت نقل مکان کنید. الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل زمان

دشدگی امام سال فاجعة، غربت، آوارگی، طر ۱۱۸۰قطع رحم پیش آمده، باعث شده حدود 

ای برای رقم بخورد. چرا؟ چون شیعیان، حضرت را وسیلهالشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلزمان 

اند؛ همیشه از ایشان پول، های دنیایی خودشان در نظر گرفتهرسیدن به مطامع و خواسته

با هایشان ریزیاند، نوع برنامهنکرده مقام، شفا و سالمتی خواستند، ولی با ایشان زندگی

 تقدیرهای حضرت یکی نبوده است.

 اهمیت شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان 

العاده مهمی است. این شب بار معنوی خیلی بزرگ و رحم زمانی شب بیست و هفتم، شب فوق

های دیگر فرقی ندارد؛ فوق العاده قدرتمندی دارد. درست است، از نظر مدت ساعت با شب

گذارد، در اصل قابل مقایسه با و روان ما در دنیا و آخرت میاما از نظر تأثیری که در روح 

 ةِلَیلَ ضلَ ی فَقنِرزُاَ مَّ هُللَّاَ»خوانید: های دیگر نیست. شبی است که شما فردای آن میزمان

 «.ام فرمادر؛ خدایا فضیلت شب قدر را روزیالقَ
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 تقدیرها و تدبیرهای مزاحم

های سلوک را این یکی از اولین قدم ۱بصری، در حدیث عنوانالسالم( )علیهامام صادق 

ای نریزد که او را از عبودیت خداوند باز شمرد که، مؤمن برای خود تدبیری نکند و برنامهمی

ات هایت مانع پیوند تو با خانواده اصلیریزی نکن که نقشهات طوری برنامهدارد. در زندگی

 خورند به آنهاباشند؛ هر چه خودشان می شود. بزرگان را ببینید اگر خدمه در خانه داشته

برند. آنها به برکت صاحب خانه خیلی چیزها روند آنها را هم میدهند، مسافرت میهم می

 شود.شان مینصیب

دهند. ما خدمتکار نیستیم، ما شان میها را به فرزندانپادشاهان و ثروتمندان بهترین

ما به نها سالطین دنیا و آخرت هستند؛ وقتی شهستیم و آالسالم( )علیهمفرزندان اهل بیت 

کنید و همه جا با آنها همراه و همنشین عنوان فرزند، صله رحم می کنید، پیوند برقرار می

خواهند. ها را برای شما در دنیا و آخرت میهم بهترین السالم()علیهمهستید، اهل بیت 

م و خود را همراه معصومین قرار بنابراین اگر ما تدبیرات و تقدیرات درستی انتخاب کنی

 شویم.کنیم و از تقدیرات واالی آنها برخوردار میدهیم، ارتقاء پیدا می

 انتظار فرج، بهترین تقدیر شب قدر 

 دِ مَأَ طولِ لِ هُلبُقَ سُقیَ  ملَ وَ  هِینِى دِلَم عَنهُمِ تَبَ ن ثَمَفَ أال »فرماید: میالسالم( )علیهحضرت علی 

بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در  ۲ة؛یامَالقِ ومَ ى یَرَجَتی دَعی فِ هو مَفَ  هِإمامِ ةِیبَغَ

من ]و[ هم  دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با

اگر کسی منتظر واقعی شد، با من و هم درجة من در آخرت است؛ «. درجه من خواهند بود

جا برود، شما  آوریم. وقتی شما در دنیا با او هستی، او هرم نمیپس دیگر غصه نداریم و ک

هر جا برود و هر مقامی داشته  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل برد، امام زمانرا با خودش می

باشد، محال است، شما را با خودش نبرد؛ چون شما در دنیا، هرجا او رفته، با او رفتی و او را 

  ند برقرار کرد و این خیلی مهم است.همراهی کردی، با او پیو

فرماید: ما برای خدا، خیلی قیمتی هستیم. این قدر برای خدا قیمت داریم، که خداوند می

و  ۳؛یعاًمِجَ اسَا النَّحیَما أَ نَّأَکَ ا فَاهَحیَن أَمَ﴿هریک نفر از شما، معادل همه برای من قیمت دارد. 

                                                           
 جلسات شرح حدیث عنوان بصری توسط استاد توضیح داده شده است..  1

 .۳۰۳، ص۱؛ کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱۰۹ص  5۱( ج مجلسی، بحاراالنوار)چاپ بیروت.  2

 .۳۲سوره مائده / آیه .  3
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. یک نفر از ﴾ویی تمام مردم را زنده داشته استهر که کسی را زنده بدارد، چنان است که گ

السالم( )علیهشما، معادل همه شما برای من قیمت دارد. وقتی پیش پدرتان امام حسین 

ن اهلل أَ لُسئَاَ»: خواهم مقام شما را داشته باشمنشینید، خطاب به ایشان بگو: من میمی

ای که برای خواهم که مرا به مقام ستودهخداوند می اهلل؛ ازندَم عِکُود لَحمُالمَ  قامَ ی المَ نِغَلِبَیُ

پسندند. در اصل آنها به کمتر از ؛ آنها همین مقام را برای ما می«شما نزد خداست برساند

یی. آیا دقت تو این است که باال بیا ة درجفرماید: مقام محمود برای ما راضی نیستند؛ لذا می

گویند: شما باید شان میه هستند، به فرزنداناید! پدر و مادرهایی که تحصیل کردکرده

ها هم تحت تأثیر جو خانوادگی، تحصیل کرده حداقل به سطح تحصیلی ما برسید. بچه

های زمینی است. کسی که پدرش سلطان آخرت است، روی نوک شوند. این در مقیاسمی

گویند به ا میهایش هم به همان نوک قله هستی برسند. به مقله نشسته، دوست دارد، بچه

تان را تلف نکنید، تردید نکنید، خودتان این مقام بیایید. خودتان را دست کم نگیرید. وقت

 را به ما برسانید.

ست فعال، نه انتظار منفعل و ذلیالنه، عزاداری فعال ا پس بهترین تقدیر، انتظار است. انتظارِ

 عزاداری ذلیالنه و منفعل.کند، نه ظهور را برطرف میکه، روح انتقام دارد و موانع 

 یکَ لَوا اِشکُا نَإنّ مَّهُللَّاَ »گوییم: خوانیم، میهای ماه مبارک رمضان دعای افتتاح میوقتی شب

مان و از ناپیدایی موالی وآله(علیهاهلل)صلینا؛ خدایا، از نبود پیامبرمان یِّلِوَ ةِ  غِیبَوَ  نایِّبِنَد قَفَ

باالی  وآله(علیهاهلل)صلی تمام شکایت من این است که پیامبر ؛«آوریم.به درگاه تو شکوه می

سرم نیست، امام زمانم و پدرم باالی سرم نیست، اگر این پدر باالی سر ما بیایید، هر کدام 

شویم و تمام قوای دست توانیم، برتر از بسیاری از انبیاء شویم؛ چون تربیت میاز ما می

شوند. خوانید، همه فعال میی که شما در جوشن کبیر میهایشود. اسمنخورده ما فعال می

فتد؟ به کجا اال شود، در او چه اتفاق عظیمی میها در کسی فعحاال ببینید اگر این اسم

  رسد؟می

من از زیادی دشمنم « مان.نفرات مان و کمینا؛ و بسیاری دشمناندِدَ عَ  ةَ لَّقِ نا وَوِّدُعَ ةَثرَکَ وَ»

کار کنیم این انتظار فعال شود؟ یعنی ه ی خودمان شاکی هستم؛ حاال باید چشاکی هستم، از کم

کنم تعداد خودمان را بیشتر کنم و تعداد دشمنان رسانم و سعی میخودم را به حضرت می

های کنم، کفار هم بچهشان میشان؟ نه، آگاهکشمروم مییعنی چه کمتر کنم؟ آیا می !را کمتر

اند. باید آنها را آگاه کنیم، کار فکری و فعالیت  هستند، منتها ناآگاه السالم()علیهماهل بیت 
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؛ با توصیه به حق کردن ﴾کنندهمدیگر را به حق توصیه می ۱؛قِّالحَوا بِواصَتَ وَ﴿فرهنگی کنیم. 

شفاف است؛ و جواب کسی است که  شود. این کامالًو گرفتن دست دیگران، انتظار فعال می

تواند در حیطه هنر و توانایی خود کاری کند، همه می کسی هر ۲کار کنم. هگوید، من باید چمی

پس این بهترین تقدیر  برای تا رسیدن به چادر حضرت راه دارند، راه هیچ کس بسته نیست.

 تواند داشته باشد.است که کسی می

 شب های قدر، رحم قدرتمند تقدیر

ماه دارد و بر این  ۴سال و  ۸۳ در مباحث گذشته بیان کردیم که شب قدر ظرفیت زمانی

 اساس بهتر از هزار ماه است.

ساله دارید؛  پنجاه مثالً  (دنیایی)به شما یک عمر رحمی  ﴾؛ بهتر از هزار ماهخَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر ﴿

ماهه را در  ۴سال و  ۸۳های زمانی از طرفی ابدیت را پیش رو دارید؛ لذا خداوند تونل

فرماید: من به جای ای ابدیت توشه جمع کنید. گویا مید، تا شما برکنقدر تکرار می هایشب

ه اینکه به شما هزار سال عمر بدهم، پنجاه سال عمر دادم؛ ولی در این پنجاه سال به شما پنجا

 ماه هم عطا کردم. ۴سال و  ۸۳تا 

فرماید: شب قدر بهتر از هزار ماه است ولی حد خداوند متعال در این سوره شریفه می

انتهایی آن را باز گذاشته است، یعنی این که چقدر بهتر از هزار ماه است، بسته به عمل هر 

مان، نه تقدیرمان و نه از محاسبات دنیا و نه از خودمان، نه فلسفه خلقت کسی است. ما

 .دانیممان چیزی نمیآخرت

دیر یک میلیون خواهم تقدیر یک نفر را بردارم و یا حتی تقممکن است کسی بگوید: من نمی

 الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل خواهم همه تقدیر امام زمانآدم را داشته باشم ، بلکه از می

 قامَ ی المَنِغَلِبَیُ»است.  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجلامام زمان  ةام اندازرا بردارم، اندازه

 اهم که شما دارید. امام زمانخو؛ همان مقامی را می«محمود برسان م؛ مرا به مقامکُود لَ حمُالمَ

هم  فرماید: شما که باال بیایید و رشد پیدا کنید، ما می الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل

گوید: من خیلی خوشحالم می السالم()علیهکنیم. امیرمؤمنان تان میشویم و کمکخوشحال می

ان ما هستید، هیچ پدر که شما، تقدیرات ما را انتخاب کنید، هم درجه ما باشید، شما فرزند

                                                           
 .۳سوره عصر/ آیه.  1
رک: کتاب عزادار حقیقی و کتاب آشتی با امام زمان استاد شجاعی. توضیحات پیرامون مقام محمود، به .  2

 .خصوص در قسمت آخر فصل چهارم
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و مادری راضی نیست قیمت و مقام فرزندش از خودشان کمتر باشد. پدر و مادرها همیشه 

و قیمت داشته شان حداقل به اندازه خودشان، توانایی، امکانات دوست دارند؛ فرزندان

 و مادرم فاطمه زهرا السالم()علیهتوانم تقدیر پدرم حضرت علی باشند؛ پس من هم می

خودش را  را انتخاب کنم. هرکس کمتر از این انتخاب کند؛ قیمت واقعی علیها(اهللالم)س

شناسد، یعنی؛ به تقدیرهای حیوانی یا تقدیرهای جمادی یا تقدیرهای گیاهی راضی است، نمی

 خواهد آدم خوبی باشد؛ اما این که بگویی، من تحمل تقدیر کمتر از امام زمانیا در انتها می

را ندارم، چیز دیگری است. چقدر دلنشین است؛ وقتی کسی  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل

ها و حتی انبیا به استقبال و جشن ها، پنج تن، ائمه، امامزادهشود، همه فرشتهوارد برزخ می

خواهید از این تولد این آدم بیایند، بهشتیان، بهشت را برای او آزین ببندند. وقتی شما می

افتد؟ استقبال از فردی است که، درست به برزخ وارد شوید، چه اتفاقی می رحم عظیم دنیا

شود؛ اما اگر سالم متولد نشود، همه متأثر است و اکنون به برزخ سالم متولد میزندگی کرده

 السالم()علیهم، به جای این که انبیا و ائمه شوند و استقبال ندارد، چون بد زندگی کردهمی

کار کردی؟ خیلی بد ه خودت چ کنند: باروند، از او سؤال میمحاسبه گر می هایبیایند، فرشته

اش باشد. برود، تازه اول بدبختی و بدهکاریخواهد از این دنیا ای که انسان میاست، لحظه

است. شما در این دعاها مگر تازه بفهمد که چقدر بد زندگی کرده، چقدر عمرش را تلف کرده

 از را (مردگان سؤال بر مأمور فرشته دو) منکر و نکیر ۱؛راًکیِنَ وَ اًرنکَمُ ىنِّعَ أُأدرَ»گویید: نمی

اً رشِّبَی مُینِعَ رِأَ وَ»نیاور، نشان من نده.  من پیش را گرهامحاسبه آن ًاصال! خدایا ؛«کن دور من

ی که های؛ آن فرشته«مبشر و بشیر را که مژده دهندگان سعادتند به من بنمایان ۲؛اًیرشِبَ وَ

نها را به من بنمایان. خداوند دهند، ایآیند، بشارت و مژده میگیرند، با خنده میمی تحویل

ها شئوون خودتان هستند، یادتان باشد! عزرائیل، نکیر و منکر، بشیر فرماید: این فرشتهمی

تواند انتخاب کند، که آنجا چه کسی و مبشر، همه شئونات نفس خودتان هستند. نفس ما می

را دعوت  السالم()علیهما احضار کند. دقت کن! ببین نفست، قدرت دارد چهارده معصوم ر

  کند و بیاورد یا نه!

کس االن عرضه  قبر ماست، هر کنیم؛ نفس ماای را بیان میبرای فهم بهتر قدرت نفس قاعده

م کُاحُ روَوس اَفُی النُّم فِکُسُنفُأَ»را جذب کند،  السالم()علیهمدارد، در نفسش چهارده معصوم 

                                                           
 و دعای مسجد صعصعه.قمی، مفاتیح الجنان، دعای ماه رجب .  1

 صعصعه.قمی، مفاتیح الجنان، دعای ماه رجب و دعای مسجد .  2
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؛ این که وقتی سرت را «تان در ارواح استها و ارواحهای شما در جانو جان ۱؛احروَ ی األَفِ

تواند نفست کثیف، آلوده و فالن انسان گناهکار می ةگذاری، ببین آیا فالن صحنبالین میروی 

ارم، چه فرصت خواهم سرم را روی بالش بگذتوانی بگویی: من االن میرا بکشد؟ یانه، می

بینی خدا هم م. همین که سرش روی بالش است، میخوبی است تا در آغوش خدا بخواب

این شخص،  هم کنارش است. اصالً الشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلکنارش هست، امام زمان 

برد، با خوابش میالشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلبا عشق بازی، حرف زدن و الالیی امام زمان 

 برد.ی خدا خوابش میالالی

هایت و کشاند. در تنهاییاز همین نحوه خوابیدنت، بفهم که روحت االن چه چیزهایی را می

هایت، ببین چه کسانی را دوست داری، نزد خودت بکشانی. انتخاب دوستانت، قیمتت خلوت

 نآید؛ چوشود، قیمتت دستت میگ میکند. در خلوت، دلت برای چه کسانی تنا مشخص میر

فرمود: دنیا، متن جهنم است. ما االن همه در جهنم هستیم، جهنم حقیقی، همین جاست. 

 است. رویم، بازتاب همین جهنمجهنمی که در آخرت می

کنی، پر از شیطان، گناه، معصیت و آتش است، پر از ببین االن در این جهنمی که زندگی می

کنی، آیا به جای این داری زندگی میسوزی؟ در این جهنمی که سوزی یا نمیحرام است، می

اهل بیت  آید به شما سر بزند؟میعلیها( اهلل)سالمکه بسوزی، خانم فاطمه زهرا 

توانی آید؟ ببین چه کسی را میآیند؟ خود خدا میآیند؟ اولیای خدا میمیالسالم( )علیهم

قیمت او را  های هر شخصی،تواند، جذب کند؟ جنس دلتنگیبکشی؟ نفست چه کسی را می

 دهد حد و تقدیر او چقدر است؟کند؛ همچنین نشان میمعین می

خواهد از طبیعت به برزخ وارد شود، در روایت وارد شده حاال تصور کنید. این شخص می

گوید: دهد، میرا نشانش می السالم()علیهم آید، بعد معصومیناست، عزرائیل مثل غالمی می

هره العاده زیبای که در واقع، چای فوقشما آمدند. عزرائیل با چهرهاینها را ببین، به استقبال 

باطنی به شکل باطن  آید. چون ملک الموت، به چهره نفس تو و باخودت است به استقبالت می

شود. آن قدر زیباست، که حضرت فرمود: اگر این چهره را به جهنمیان نشان خودت ظاهر می

 شوند.الموت مید، این قدر که محو دیدن چهره ملککنندهند، دیگر هیچ دردی احساس نمی

  

                                                           
 قمی، مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره..  1
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 شب عید فطر، شب قدر

کل ماه مبارک است.  ةشب عید؛ شب قدر بزرگی، به انداز شب عید فطر، شب قدر است.

شب عید؛ شب مبارک، شب احیا و جشن است. آدم باید بیدار بماند، جشن خیلی بزرگی دارد. 

دادی، به السالم( )علیهمانیم: خدایا! هرچه به اهل بیت خوروز عید، در قنوت نماز عید می

ها، نامهترها به راحتی رد نشوید. در واقع، این زیانامهمن هم بده. از کنار این زیارت

تر از این نیست که تو ای قشنگهای زندگی انسان هستند. هیچ ترانهترین ترانهعاشقانه

؛ به «اهلل ةِفوَم صَعلى آدَ المُلسَّاَ»با انبیا: شروع کنی به سالم کردن و خوش و بش کردن 

به نوح پیامبر بزرگ خدا سالم  «.اهلل ىِّبِنَ وح لی نُعَ المُلسَّاَ»پدرت، حضرت آدم سالم می کنی. 

خواهد بخوابد به جای این که فکرهای آلوده و بیهوده و کنی. هرکس چهل شب، وقتی میمی

شروع السالم( )علیهبا و اجداد طاهرینش بدهد، از آدم پست کند، عاشقانه این سالم را به آ

فرشته  با الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل و امام زمان وآله(علیهاهلل)صلی کند تا رسول اهلل

سالمی بدهد، با وضو و رو به قبله بودن مهم نیست، بعد از چهل  هاها گپی بزند، به امامزاده

آیند، حتی وقتی حواست نیست، مانه به سراغ تو میکند، چقدر اینها صمیشب احساس می

  کنند.آیند و به تو سالم میآنها می

این قیمت ماست، ما باید از افکار کثیف، کوچک و پلید حیوانی، جمادی و نباتی دست برداریم. 

خانواده  نتخاب کنیم. هر کس شایسته است باتصمیم بگیریم، تقدیرهای خانواده خودمان را ا

نیستیم؟ خوب برویم در خانه السالم( )علیهمهای اهل بیت دگی کند. مگر ما بچهخودش زن

چه سنی دارد؟  خودمان زندگی کنیم. با پدر و مادر خودمان زندگی کنیم. بیرون از خانه واقعاً

را برای قیامت السالم( )علیهمزندگی نکنیم؟ خدا، اهل بیت السالم( )علیهمچرا ما با اهل بیت 

فرماید: با اینها زندگی کنید، االن ا برای ما پایین فرستاده است. میآنها را در دنینگذاشته؛ 

کنیم، شان کردیم و قبولشان نمیست، ما آوارهدر ماالشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلامام زمان 

شود. حاضر نیستیم، پیش او برویم وگرنه آغوش او به روی ما باز است، خوشحال هم می

برود، راه باز است؛ اما آیا الشریف( فرجهتعالیاهلل)عجلدر خانه امام زمان هرکس بخواهد 

 خواهیم برویم؟ما می واقعاً

کند. نوع تغییر می ات واقعاً در این شب، اگر تصمیمت را گرفتی، از فردا صبح سبک زندگی

کند. یهایت و همه چیزت رنگ خانواده آسمانی پیدا مهایت، ارتباطاتت، تصمیمدوستیابی

خواهید، فقط در چادر شود. اگر آرامش و شادی و نشاط میها عوض میبه آدم نگاهت واقعاً

شود، هیچ چیزی، بیرون از این خانه به پیدا می الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل امام زمان
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تان با حضرت آید. شما به میزانی که بیرون از خانه هستید، تقدیرها و تدبیرهایدست نمی

شوید، دیگر نمازت به دادت تالف دارد، دچار غم، غصه، فساد، گرفتاری و مشکالت میاخ

تَنَزَّلُ الْمَلَائِکَةُ وَالرُّوحُ فِیهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ﴿فرماید: رسد. قرآن میرسد، روزهات به دادت نمینمی

که مقرر ]برای هر کاری  شب فرشتگان، با روح، به فرمان پروردگارشان،]در آن  ۱؛مِنْ کُلِّ أَمْر 

است، دست صاحب امر است. وقتی تو با صاحب  امور، دست ولی امر ة. هم﴾فرود آیند [شده

ها و ها، ناراحتیهای غصهآید، گرفتاریامر فاصله بگیری، خودبه خود بدبختی به سراغت می

هستی و  ریف(الشفرجهتعالیاهلل)عجل شود؛ اما وقتی در خانه امام زمانمشکالت پیدا می

تقدیرت را با تقدیر حضرت یکی کردی، به خدا قسم بعد از آن، وقت ناراحت شدن و غصه 

کند، هر چیزی های آدمی، قیمت او را مشخص میعرض شد، غصه خوردن نخواهی داشت. قبالً

، کندکند. ببین چه چیزی تو را ذلیل میتواند تو را به گریه بیندازد، قیمتت را تعیین میکه می

قیمتت همان است، این یک قانون است که؛ دنیا، هر کس را بتواند به گریه بیندازد، داخل 

 لَ خَنیا دَى الدُّلَ کى عَن بَمَ»فرمودند: وآله(علیهاهلل)صلیجهنم است. حضرت رسول اکرم 

  «هر کس برای امور دنیا گریه کند، داخل دوزخ می گردد! ۲ار؛نّال

   یست و هفتمدعای امام سجاد علی در شب ب

در شب بیست و هفتم تا صبح می خواند: السالم( )علیهدعای معروفی است که حضرت سجاد 

 ولِ لُ حُ بلَقَ وتِلمَلِ ادَعدَاالستِ وَ  ودِلُالخُ ارَ ى دَإلَ نَابَة َاإل ور وَ رُالغُ ارِ ن دَى عَ افِجَتَی القنِرزُاَ مَّهُللّاَ»

گشت به خانه جاویدان و آمادگی برای مرگ، پیش خدایا، دوری از خانه فریب و باز ۳ؤت؛الفَ

خدایا! کنده شدن از طبیعت، از دار فریب را نصیبم کن «. ام گرداناز رسیدن آن را روزی

آمادگی،  جاودانگی،  ةعنی بازگشت به خانام نکند. آنابه، یتا به آن چسبندگی پیدا نکنم، آلوده

د به برزخ. قبل از اینکه استعدادهایم تلف جمع آوری و تجهیز برای لحظه بسیار باشکوه تول

شود و همه اعمال نیکم را ضایع و خراب کنم، قبل از اینکه فوت مرا بگیرد و فرشتگان مرا 

 ببرند، من آماده شوم و بعد بروم.

یاسالم »داند با کدامش به پرواز درآید: ها، قشنگ است، انسان نمیاین قدر که این ترانه

آدم با هرکدام که خدا را «. عزیز یا جبار یا متکبر یا اهلل یا خالق یا باری یا مؤمن یا مهیمن یا
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 مثالُ األَ سنی وَ سماء الحُاألَک َر یا اهلل یا اهلل یا اهلل لَ وِصّیا مُ»برد. کند، به نوعی حظی میصدا می

حمد ى مُلَ ى عَلِّصَن تُأَ  کَ لُسأَی أَإنِّ مَّهُاللَّ»گوییم: ، بعد از این اسماء می«اآلالء بریاء وَالکِ لیا وَالعُ

شود. بدون چهارده آغاز میالسالم( )علیهم، این یک اصل است. با چهارده معصوم «دحمَّو آل مُ 

 ایی خداوند تام و کامل نیست. اصالً هیچگونه ورودی به درگاه کبری السالم()علیهممعصوم 

شود به با مظاهر محدود نمی هر مطلق است.پذیرد. ورود به کمال مطلق با مظاخداوند نمی

توانید به درگاه و دربار مطلق راه پیدا کنید که با . شما فقط زمانی میدرگاه مطلق وارد شد

خواهید به رساند. لذا وقتی میمظاهر مطلق حرکت کنید، مظاهر محدود شما را به هیچ جا نمی

 ر زیارت جامعه کبیره میاهلل تعالی برسید، باید از این اصل پیروی کنید. همان طور که د

گ م؛ هرکه آهنکُبِ هَ جَّوَتَ هُدَصَن قَمَ م وَنکُعَ بلَقَ هُحَّدَن وَمَ م وَکُبِ أَدَاهلل بَ  رادَن أَمَ»خوانیم: 

پرستد، طریق توحیدش را از کند، و هرکه او را به یکتایی خدا کند، به وسیله شما آغاز می

هرکس قصد اهلل را دارد، باید «. نمایدوجه میهرکه قصد حق کند به شما ت پذیرد وشما می

کسی راه به درگاه اهلل السالم( )علیهمبا مظاهر کامل ارتباط برقرار کند. بدون اهل بیت  اول

گویی: خدایا، رسی، بعد از گفتن یا اهلل یا اهلل یا اهلل، ابتدا میبه اهلل می ندارد، برای همین تا

البته آل محمد خود شما هم هستید، یادتان نرفته «. دحمّآل مُ د وَحمّلى مَعَ یلِّ صَن تُأَ کَلُسأَأَ»

در  فرمود: صلوات را بر آل محمد بفرستید، که خود شما را همالسالم( )علیهکه امام صادق 

همه شما چون، فرزندان «. د مّحَ مُ آلِ  وَ د حمّلی مُ عَ لِّصَ مَّ هُللَّاَ» بر بگیرد. فرموند که بگویید:

ها را آیید. خیلی عالی است، صلواتبه شمار می وآله(علیهاهلل)صلی از آل محمد ما هستید،

کند و تمام موانع ات یکی میفرستید، صلوات فرمولی است، که تو را با خانوادهبه خودتان می

برد. صلوات، اسم اعظم و ذکر اعظم است. شما تا با عشق، میل بین تو و اصل تو را از بین می

شوی، مثل شماره تلفن خانواده لوات فرستادی، بالفاصله به خانواده آسمانی وصل میو باور ص

توانی به راحتی ارتباط خورد و تو میشان زنگ میماند، تا صلوات فرستادی، گوشیآسمانی می

برقرار کنی. با خود اهلل تعالی هم، باید همین کار را انجام دهی؛ در دعاهای صحیفه سجادیه 

خواهد با خدای متعال حرف بزند، خودش هم می السالم()علیه وقتی امام معصومدقت کنید، 

 ةِ یلَلَالَ هِذِی هَ ی فِسمِاَ  لَ جعَن تَأَ وَ»شود: فرستد. حاال از اینجا داستان شروع میصلوات می

این اولین چیزی است، «. داء؛ خدایا! امشب نام مرا در بین سعادتمندان قرار دهدعَسُی الفِ

خواهم خوشبخت و سعادتمند شوم. خدایا! این خواهید. خدایا! من میدر هرشب می که شما

خط بزنی و در  هاها و بیچارهخواهم که اسم مرا از بین بدبختهمه ذکر و ثنا گفتم، از تو می

 . بین سعادتمندان قرار دهی
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 مروی بر بحث گذشته

نها، نهایت و پیوند با آبعد از اسماء الهی، با خود اهلل کار دارید. بدون استفاده از مظاهر بی

ین کامل ترو  السالم()علیهم نهایت امکان پذیر نیست. معصومینرسیدن به کمال مطلق و بی

نهایت توان به بارگاه بینهایت هستند. با اتصال به مظاهر محدود، نمیو بزرگترین مظهر بی

گویید و متوسل به اسماء الهی راه پیدا کرد؛ لذا بعد از این که شما، اسماء الهی را می

 نهایت الهی یعنی مثل اعلی را شفیع قرارتان، مظاهر بیشوید، برای پذیرش درخواستمی

  دهید.می

 های قدراستمداد از اسماء الهی در شب

زنید، شما با خداوند حرف می های آخر ماه مبارک رمضان، کههای قدر و شبشب در 

اسطه ما اسماء و؛ یعنی «لیاالعُ مثالُاألَی وَسنَالحُ سماءُاألَ کَیا اهلل یا اهلل یا اهلل لَ»گویید: می

عالی تترین نمونه از حق علی یعنی؛ عالیل اَثَ أعلی است. مَ لِثَلیا جمع مَحسنی هستند، امثال عُ

بندید، یعنی ها را جمع میترین نمونهترین مظهر خداوند، معصوم است و اینجا شما عالیعالی

 .السالم()علیهم معصومین

م، که اسم مرا خواهمیمن در این شب از تو  ۱؛داءِعَسُّی الفِ یلةِلَالَ هِذِی هَ ى فِ مِساَ لَجعَن تَأَ وَ»

در دعای دیگر داریم: ای خدا! اسم مرا از بین اشقیا پاک «. در بین سعادتمندان قرار بدهی

شهدایی که در « روحم را با شهدا قرارده ۲داء؛هَ الشُ عَ روحی مَ وَ»کن و در بین سعدا بنویس. 

وردگارشان روزی نزد پر ۳ون؛قُرزَم یُهِبِّرَ ندَعِ ﴿اوج هستند. یعنی کجا هستند؟ می فرماید: 

خواهم روحم در بهشت خودت باشد، در بهشت لقاء باشد، روح من ؛ یعنی می﴾شوندداده می

  عنداللهی شود، اینها اوج هستند.

خواهم، روحم امشب با شهدا باشد. امشب با آنها در بهشت باشم. این، نوعی سبک من می

ما را به  ۴یم؛قِستَالمُ اطَرَا الصِّنَهدِاِ﴿خواهید: زندگی است. شما در نماز همیشه از خداوند می

هایش مشخص ؛ این صراط مستقیم اوج انسان است و شخصیت﴾راه راست هدایت کن

 هستند: انبیاء، صدیقین، شهدا و صالحین. اگر کسی سبکی، غیر از سبک شان را انتخاب کند، 
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 ند.کدر اوج با آنان پرواز  تواند در دنیا با آنها زندگی کند، و با آنها محشور شود ودیگر نمی

نتی آلوده و موسیقی حرام در اش غلط است، ماهواره، فضای اینترکسی که سبک زندگی

تواند با این چهار گروه، پرواز کند و گویم؛ به هیچ وجه نمیاش هست، من با اطمینان میخانه

دارد، دروغ  کند، اگر نگوییم نفاقهم کند، فقط شوخی می دعا محشور شود. اگر این شخص

 تواند هیچ اوجی بگیرد.حرکت کند، این شخص نمی خواهد واقعاًفهمد و یا نمیگوید، نمیمی

سبک زندگی  ها هم این چیزها را ندارند؛ ولی دلشان لک زده برای داشتنش. اینها قطعاًبعضی

 ۱م؛یهِلَعَ متَ نعَأَ ینَذِالَّ راطَیم صِقِستَالمُ راطَا الصِّنَهدِاِ»گوید: شان غلط است؛ چون کسی که می

؛ یعنی آنها محبوب من هستند، «شان دادیما را به راه راست هدایت فرما، راه آنانی که نعمت

ر شوم، روحم با شهدا باشد، رود برای اینکه با شهدا محشوزند، دلم ضعف میمن دلم لک می

هر چیزی تنگ شود و  خواهم. دلت برایاین را می ام، مثل زندگی آنها باشد، واقعاًزندگی

هایش ها و غصهضعف برود، شخصیتت و قیمتت هم همان است. قیمت هر فردی را، دلتنگی

 کند.معلوم می

؛ خدایا احسانم «ام را در بلندترین درجه بهشت ]قرار ده[و نیکوکاری ۲ین؛یِّلِّی عِی فِ انِحسَاِ وَ»

ترین دهم، در عالیکه من انجام میکارهای خیر و خوبی را را در علیین قرار بده؛ یعنی این 

درجات، در علیین قرار بده؛ یعنی این قدر اوج بگیرم که کارهای خیر من مخلصانه باشد، 

 طلبکارانه از خدا نباشد.

شود، شود، بعد مؤمن میمقام احسان از مقامات عالی انسان است. انسان نخست مسلمان می

حسان است. بعد از احسان هم، مقامات دیگری دارد. گردد، بعد از تقوا، مقام ابعد باتقوا می

العاده شیرین و تواند اوج بگیرد. مقام احسان، مقام فوقاینها درجات آدمی است که می

 دلچسبی است.

ها و گناهان من ؛ خدایا! امشب از کارهای بد، بیادبی«؛ و گناهانم را بیامرزةًورَغفُی مَتِاءَسَ إِ وَ»

ار خواهم، یعنی خدایا! هر کلکه باالتر از عفو، غفران و مغفرت تو را میخواهم ببگذر. عفو نمی

چنین کاری انجام  من طوری رفتار کن که انگار من اصالً با بدی کردم، هر گناهی کردم؛ تو

 ام، رویت را از من برنگردان، با من آشتی باش، مهربان باش، لبخندت متوجه من باشد.نداده
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چه چیزی را ببخش؟ این خیلی اوج دارد. «. من عنایت کن، ببخش به من ى؛ بهلِ بَهَ ن تَأَ وَ»

فرماید: هر شب این را بخواه؛ یعنی چیزی در این هست که تو باید درست، معصوم وقتی می

بگذاری. اگر بنشینی، برای خودت سبک بسازی که امشب  السالم()علیهپا جای پای معصوم 

خواهد تو را در شب قدر، تقدیری خورد. خداوند میدرد نمیاین کار را کنم، آن کار را کنم، به 

فرماید: برای رسیدن به این تقدیر ماهه بدهد، بلکه باالتر. متخصص معصوم می ۴سال و  ۸۳

  چطور حرکت کن.

ماه مبارک رمضان،  آمده است، این ده شب آخر وآله(علیهاهلل)صلی در سیره و روش پیامبر

بنای خوابیدن نداشتند. حاال اگر خسته شدند  کردند پولی اصالًمیشان را هم جمع رختخواب

ها استفاده کنم. او خواهم از همه لحظهفرماید: میو خوابیدند، بحث دیگری است؛ ولی می

کنیم، بگیرد. این بخشش را در خواست می خواهد اوجاست. میوآله( علیهاهلل)صلیپیامبر 

«. ی؛ و به من یقینی عطا کنی، که همیشه با دلم همراه باشدلبِقَ هِبِ رُاشِ بَتُ یناًقِى یَلِ بَهَ تَ نأ وَ»

قلب؛ یعنی: یقین چسبیده به قلب و دلم بده. یقینی که به دلم بچسبد و دیگر  مباشرِ یقینِ

ش را عوض ان اگر کسی امشب بخواهد سبک زندگیکنده نشود، این را از خدا بخواهیم؛ چو

، باید باور داشته باشد که به این تقدیرها نیاز دارد؛ تا بتواند کند و تقدیر مهدوی بگیرد

آیند، شود. همه میمقدراتش را عوض کند؛ وگرنه صرف شنیدن اینها، به تصمیم منجر نمی

روند، سحری گیرند، دوباره مینمی کنند، هیچ تصمیم جدیدی همشان را برگزار میاحیاهای

ره روز از نو، روزی از نو. کسی که باور ندارد، یقین ندارد؛ خوابند، دوباخورند و میشان را می

ی؛ یقینی که همیشه با دلم همراه باشد و نِّ عَ کَّالشَّ  بُذهِیُ إیماناً ی، وَ لبِقَ هِبِ رُباشِتُ یناًقِیَ»

خواهم، که تمام تردیدهای می امشب من ایمانی«. ایمانی که شک و تردید را از من دور ساز

برداری از شب قدر چیست؟ این است که یقینش، ؛ پس مشکل بهرهمن از بین برود

کنند و هنوز آیند در این احیاها شرکت میها میاورهایش و ایمانش ضعیف است. خیلیب

روند؛ یعنی شوند و میاند که زندگی انسانی داشته باشند و تا آخر هم رد میتصمیم نگرفته

خیال  بهشت و جهنم. واقعاً شهوت و انسانیت، بیناند، بین بین دنیا و آخرت خودشان مانده

ندارند، در سبک زندگی شان تغییر ایجاد کنند، دنیای بد و پر انحراف و معصیت را 

رساند، یک دنیای شاد و آرام، انسان را به نیای خوب، آدم را به آخرت خوب میخواهند. دمی

 رساند. آخرت شاد و آرام می

خدایا! مرا به آنچه که «. ای، خشنود سازیام کردهى؛ بدانچه روزیلِ تَمسَما قَی بِنِیَرضَتُ وَ»

نصیبم کردی، راضی کن؛ تا در هوس چیزهای برتر و بیشتر به تنوع طلبی نیفتم و قانع باشم، 
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شود مادر چادر حضرت نمانیم، تا بتوانم در چادر حضرت بمانم. تمام بدبختی هایی که باعث می

سال است که  ۱۱۸۰رون از چادر داریم. ما به امام زمان حدود های بیاین است که هوس

گفتیم: آقا! ما وقت نداریم بیاییم و شما را از آوارگی، طردشدگی و تنهایی نجات دهیم؛ چون 

های مقدس دارند، برای خودشان چیزهایی ها هوسبرای خودمان نقشه و برنامه داریم. خیلی

را هم  الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل انقالب و امام زماناند که به درد اسالم و ردهرا هوس ک

 خورد.نمی

رود امام زمانش کند، که یادش میبازی، این قدر آدم را مشغول میبازی و عبادتگاهی هیئت

دهم و یا کار فرهنگی انجام خواهد. از کجا بفهمم، اگر دارم کار خیری انجام میاز او چه می

رت است یا برای شهوت شخصی خودم؟ یک راه دارد. از شهیدی برای حض دهم، واقعاًمی

گفت: راهش این است، اگر آن کار را مثال بزنم؛ مرحوم حجت االسالم و المسلمین میثمی می

ای کار را نکن، شما به همان اندازه به فرد دیگری واگذار کردند، اگر به شما گفتند دیگر این

سئول جلسه بگوید: آقای شجاعی! شما سخنرانی شوی. اگر م کردی، خوشحالکه خودت می

رانی بیش کند، اگر من ناراحت شوم، معلوم است شهوتنکنید، کسی دیگر سخنرانی می

نیستم. اگر به تو برخورد، پس معلوم است، شهوت شخصی داری؛ پس معلوم است همه اینها 

 اویه ده قدم مانده بود،دکان و دفتر است. اگر توانستی مثل مالک اشتر دل بکنی؛ تا چادر مع

گوید: آقا! گردد، میگردد. با رضایت بر میگوید: برگرد، بر میبه او میالسالم( )علیهعلى 

 .کشمفرموده است که برگردم، چشم، معاویه را نمی

طلبی و تنوع طلبی نیفتم. ام کن، هرچه هست. دنبال زیادهدهی، راضیخدایا! هرچه به من می

خدایا ما را از نعمت های دنیا و آخرت هر دو بهره  ۱؛ةِ حَسَنَةرَی اآلخِفِ وَ حَسَنَةا نیَى الدُّا فِنَآتِ﴿

. در دنیا حسنه بده؛ یعنی زندگی خوب باشد، در دنیا زندگی امام زمانی بده، ﴾مند گردان

؛ «و از عذاب آتش دوزخ نگاه دار ۲یق؛رِالحَ ارِالنّ ابَذَعَ ناقِ وَ»آخرت هم همین طور باشد. 

ام کنی در ک؛ روزیکرَیها ذِی فِقنِ رزُاَ وَ»خدایا! امشب، ما را از آتش سوزان جهنم نجات بده. 

« ک؛ شکر خودت راکرَ و شَُ»خدایا! امشب یاد خودت را به من بده، «. خودت را این شب ذکر

ه، ؛ خدایا! امشب، به من رغبتی به سمت خودت بد«یک؛ و اشتیاق به سویت رالَاِ ةَغبَالرَ وَ»

                                                           
 بیست و یکم ماه رمضان.؛ قمی، مفاتیح الجنان، دعای شب ۲۰۱سوره بقره / آیه .  1

 قمی، مفاتیح الجنان، دعای شب بیست و یکم ماه رمضان..  2
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بتوانم سبک  امشب،«. ه؛ و بازگشت به سویت رانابَاالِ وَ»من به خودت شیفتگی پیدا کنم 

 ام را تغییر بدهم.زندگی

 شب قدر، شب آشتی و بازگشت به آغوش خدا

گذارد من به انابه، یعنی امشب برگردم؛ یعنی خیلی چیزهایی را که به من وصل است و نمی

مانی باشم، قیچی کنم و کنده شوم. خدایا! امشب به دستم چادر حضرت بروم و با خانواده آس

؛ امشب باید جبران کنم، «هوبَالتَ وَ»قیچی بده، همه تعلقات را ببرم. حاال توبه احتیاج داریم: 

زندگی کردن، بی مادر علیها( اهلل)سالمای نصیبم کن که بگویم: از بدون حضرت زهرا توبه

 الشریف(فرجهتعالیاهلل)عجل این که بدون امام زمانکنم. من از زندگی کردن، توبه می

کنم. ام فاصله بگیرم، توبه میکنم. من از این که از خانواده آسمانیزندگی کنم، توبه می

و آلش وآله( علیهاهلل)صلیتو آشتی کنیم، به اوج برسیم و با پیامبر  خواهیم باخدایا! ما می

 اریم.محشور شویم؛ به این توبه احتیاج د

توفیق ده، برای انجام آنچه  وآله(؛علیهاهلل)صلی دمّحَ مُ آلَ وَ اًدمَّحَمُ هُلَ تَقَفَّما وَلِ یقَوفِالتُ وَ﴿

؛ امشب به من توفیقی بده؛ «راوآله( علیهاهلل)صلی را موفق داشتی بدان محمد و آل محمد

 وَ  »ن توفیق را بده: به هر چیزی که امشب پیغمبر و آلش را موفق کردی، به من هم هما

؛ این دعا را در شب عید هم داریم، یادتان نرود، شب عید از دستتان «تَقَفَّما وَلِ یقَوفِالتُ

 واهید میوه چینی کنید.خماز عید هم حواستان باشد؛ چون مینرود، روز عید و ن
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