
 سوم و بيست مجلس

  ها فرصت و قدر شب

  *اكبريان سيدمحمد والمسلمين االسالم حجت
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�X و ا�/ ر�)�ن ��ه �Eا، ��ه ه�، ��ه ��1م �%$�� ١؛ا	

X" �eو ا�/ و �F �" ��  هKـ% �3
  

ــ� �ــ2م   -O �ــ ?) rــ �M�ــ%  KJ8٢ا 
  

����د� ا��3ن ��+ـ�ودی/ �� ا�� ا�/، X�F �63ی/ �� و �Eاه �3�?#�ه ��ـ�د� �6ـ�ن در هـ�ی 

 ا��3ن ��ن ا�/. ��! و ��Bن و ز��ن �+�ودی/ ��د�، ��8! ه�� �+�ودی/ از ا�/. ��ا��

�4 (�8� در Dاه�E � و $63ـ� ,%O?ـ�ر را Eـ�د دارد، ��Bـ�ت در �ـ%واز "ـ�ق و ه��#� $ن از ره�ی

��د� ��6ن و ز�-� �� �I	-�ه ��   �4: دارد �K3ا دل ��ز از ٣�-#�. 

                                                            

* �J0ا Kه���ه ���م و �MNوهCO �:�� PQ/ه �R� .  
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�3�&I ف�F !#4 در ��(O !8�� س�
 
  

 �١ـ#! �#ـ� �b?ـ� �%4-ـX �ـ%ا�I در �4  
  

���-� از را او ��ا�3 13� ه� �+�ودی/ ای� ا �� �Eد �� و دارد ��ز �Vرگ �1#�� $ن �� د�?-���   ,�ی�: 

 �%$یـ� �ـ� 4ـ�م �� �3ارم X�F از د�/
  

 ٢�%$ی� �� ز ��ن ی� ���3ن �� ر�� �� ی�  
  

Z� در �� /e%O X��#���د� ه�� �EاهD "�ن 4! �� .��زد e-�م ��ه �3-! �4,�ه  $ن �� ا�/  

��ه ای� در ��3�1� و VیV� و H	�، ن ا��3ن، ��ن "�ن $زاد و�� Eـ�ا� و ر�ـ� �ـ� Oـ%ا �%واز ز

�6%��ن V-3 �� dM8 د، وی�ه ���� و�E در �	" VیV� رگ وV� �� او از را ��Bن و ز��ن �#&� دارد �%

��ه، هVار درازا� �� را "X $ن و �B�� D-� و�0/ $ن؛ از �� �Cb� و �-� V3 ،D3�&?"%Oول �� را ز

� ر(1/ و�0/ ��� D3ی��� ��   ,�?%ا�3. 

 ا�ـ/ ا�Cـ�E Xـ�ت اهـ� ,�ی#ـ� �4 
�ر� "X $ن
  

  

 ٣ا�ــ/ 4�4ــX 4ــ�ا�-� در دو8ــ/ �ــu]-% ایــ� رب یــ�  
  

  قدر معناي

�3�0�  ���1: از ا�/؛ "�ه �-�ن 
�ر "X �1�4 در »
�ر« ��6Jم �%ا� �?�0د� 


	��؛ و ��ف .١� �� /8/ �6V#� "%اO/ ی� ٥$ن؛ در 
%$ن V3ول �#8V/ ی� ٤"X؛ $ن در �	�دت 

  ٦$ن. در ,�ن 4##�ه �	�دت �#8V/ و

٢. �
� �ـ% �ـ� ٧ز�ـ-� در O%"?&�ن V3ول �4%ت �6/ �� ���؛ و �vـ�ن#� در و ٨ده#ـ� �ـ2م 

%(+�  ٩ "��3. (�\% ز��ن ا��م 

                                                            

١ .>8
  .٣�٢، SUل ����
ت ?

  .٢٣٣. ه:�ن، SUل٢

 .٣١. ه:�ن، SUل ٣

٤ ،�0�1h .E�� ،ن
  =٧٨، ص&B�C ا���

 . ه:�ن.٥

٦ ،E/���:� .٢٣١، ص ٢٠، ج �DE6" ا����ان. �1h�1hی�، 

 . ه:�ن.٧

، ٨، ج DE6ـ�" ا�4ـ"Jن ا��Iـ�H؛ اFـnG E/ـ�، ٩٩، ص +، ج ا��ار ا���0ی� و ا�ـ"ار ا�G0ویـ�. ��1ا�R/F �:� EF ��Aو)، ٨

 .�٢٨ص

٩ ،���$ .٢+، ص ٨٢، ج ��
ر ا���ار. 
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 �ـ�ا هـ! از و �Lـ�ی% ایـ� در I-ـ�V هـ% $�ـ�ه؛ 
ـ%$ن در �4 ,��3 $ن ����؛ ا��ازه و ���ی� .٣
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 �ـ�ل در�I  $ن ��1م "X؛ ای� در ٢؛ا	

� ��Lی% ��د، �Eاه�� ه1ـ-� �� �%گ. ی� ��"� روز� ��د، ی� ��"�، \%ر "%، ی� ��"�، E-% "�د. 

،/6� X" ر�
   »ا�/. "�ه �3�-�ه 

  اكتسابي قدر و ذاتي قدر

3�0� ��1م��#ـ�ن وeـd ی� و ا�/ "X ای� �Eد وde �-�ن در 
�ر، "X �%ا� "�ه �-�ن �� در 
3�0� "X. ای�� و ذا�ـ� ارزش و ��ی&ـ�ه �-ـ�ن وا
ـr، در "�ه، �-�ن "X ای� �Eد وde در �4 

� و ارزش دوم، �0#ـ�� ا�ـ/. هـ� ا�3ـ�ن ه1ـ� �� ا68� �#�ی/ از (�4� و ا�/ "X ای� ��Bی#

� �Eد �#�,� و �	�دت "X را $ن �4 ا�/ 3��4� ��ی&�ه��#8Vـ/ را $ن 4ـ� ,Vی##� �% � ا4?�ـ��
�� .!-� ر(1ـ/ و E-ـ% 
ـ%$ن، 3ـVول و 3�1�$� �%�4ت و O%"?&�ن V3ول �I ا,% ا��س، ای� �% �3

� �6%ه $ن از 3��4� ا�� ا�/، ه1&�ن �%ا�� �6ـ%ه $ن از و ��ا3#ـ� 
�ر و دا"?� ای�1ن $ن ��  �4��3% 

�#� « ا�/: $��ه 
%$ن ��رد در �4 ,��3 $ن ,%د�3؛ 
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َ+�ًرا إ

َ
� �#�6 $ر�! ٣.»,vن�#� �6ـ%ه ا68ـ� ر(1ـ/ $ی�ت از �4 ا�3 

�#� �4ـ�3� �ـ�، $ن از و �##4 13� �Eد �E X-a3%ان �V ا68�، $ی�ت �B=یX �� دی&%ان و "�ه 

��ده را �Eد �4$ /Oدری� �-O ر(1/ و � �#ـ�,� و �	ـ�دت �ـ� $ن در و ا�3 4%ده 
�ر "X در ا68

  "�. �Eاه#� �#� �6%ه $ن �%�4ت از و 4%ده X�4 را "X ای� �#8V/ و 
�ر ا�3، "�ه ��GCل

� �4 ا�3 $وردهBر,�ن از یV� �#� �-wا�%ا �� :/J, !ای��E �I -�ر��و ,#�ه  ��ـ�3%O�3 ـ� 4ـ%دم، ات� ا
� از �-��	%� �� �EاوB3 �3%د�؟ �=ا�!#� �-wا�%ا �32� �� 4%د: و(O �&� �4 �I ـ-�ر��/ �ـ=ا� 

  O%&3٤?!؟ را �#����! 8=ت �� از $ی� 16J3-��! ا�� ام، 4%ده

  زندگي هاي فرصت

�  را ز�3,� ��-�ر�، $"�Bر و �#�6ن ��ا�� و ا�/ �%�Eردار �ه�ی X-C3 و O%از از ه� ا��3ن ز�3,
                                                            

  .�-٣. د�3ن، �ی� ١


. ?/�r sوق، ٢K"ر ا�
  .١١٧، ص ٢ ، ج ��M7ن أ$�
 .٨٢. ا�0اء، �ی� ٣

٤ ،��9 .N�/ت ا
�E� ٧، ص�. 
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/+� %-[u� د�E ار%

%ار ا��3ن اE?-�ر در را "�1ر �� ه�� e%O/ و داده  �� اه1-ـ/ در�ـ� ده�. 

/e%O ه�� ،�
ـ%ار ا�3ـ�ن اE?-ـ�ر در $63ـ� 4ـ� ا�ـ/ ا� �6%ه و �Oی�ه اه1-/ �� ز�3, �� ده#ـ�. 

�� H" /e%O 0#�� ه��� �4 �
%ار ا��3ن اE?-�ر در را ا��� ��0د�1#�ا�3 ز�3, �� �ـ%ا� ده#�، 

��/ و �Eا �� ای�1ن �4 �4�-
 $ن4ـ�  ای� و .ا�ـ/ �%Eـ�ردار �ـ��R%� ارزش و اه1-/ از دارد، 

،/e%O �I و در�� �	�%�
%ار ا��3ن اE?-�ر در را �R�14 ��#0ت از ا�  �� و اه1-/ ��Lار ده�، 

� رو"� V-3 را $ن ارزش�   .��زد 

  ها فرصت اغتنام

/e%O ه�� �� رخ ز��ن 
�X8 در ز�3,� Q#-1ـ/ را ز��ن از 8+�9 ه% "#�س و
/ ا��3ن و ده#� 

��� �6%ه $ن از و دا�3 �� ,-%د. Bن ا�3اع از ی���، ز��#" /
�3 "#��� و�Oر���4 ا�/  ��« $ن ��ا 

/
� »ا�8� و �Cـ�1رد Q#-1ـ/ را ا� 8+�9 ه% ��ی� 8��H ی#0� ��رف، ��دن ا�8
/ ا��« ,�ی#�. 

� در 8+�9 ه%� �3�C3 او�3 ��� از�E �"�� رت در و�e وزی�ن �+J3 ،��#��ـX وا4ـ#D ا68 

 و ا�ـ/ "ـ�ه �13یـ�ن او �% X-Q از �4 (�8?� ی#0� ��"�، "#�س و
/ ��ی� ��رف ١».ده� �C3ن

�J-رهدر �4 ا� و���ی� دارد، (�8/ $ن �� .���#C�٢   

�Oــ� e ــ� ــ/ ا� 
ــ� ا�8 ــq ا� ��" -Oر 
  

 F٣%یـq "ـ%ط از ,O �?J%دا 3-�/  
  

Aْ  ِإن� « ا�/: $��ه �9-��	% از روای/ در
ُ
ـ"ِم  �+ِ  ِ	َ��=, ی�
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 ».دری��-ـ� را $63ـ� 4ـ� ��"ـ-� $,ـ�ه .ا�ـ/ داده 
ـ%ار هـ�ی� �3ـ-! ��ن ز�3,� روزه�� در �Eاو�3

/e%O �4 ,��3 $ن ا�/؛ ���3ی�ار و زود,=ر ه� %-��#�ن ا��7 ����یـ�: %O » َو  
ُ
Jَ�ْـ'

ُ
5
ْ
ُ<ـ��  ا	

َ
K  ـ��$َ 

Eَ"ِب  Iَِ�ُ�وا ا	/�
ْ
F"

َ
َ�َص  +

ُ
+ �(ْ

َ
N

ْ
� ا�ـ% هe%O �#3�1/، ؛ا	� Q#-1ـ/ را E-ـ% هـ�� e%Oـ/ ,ـ=رد. 

   ٥».��1Cری�

/e%O /1-#Q /1/ ا�-#Q ره� �B� 
  

  �#C� ?+-a3�٦��B ره� a3-+/ و  
  

                                                            

١ . ،�Re� ،(�a2
رOJ �M��C&٧�٧، ص١٣، ج 

 =٩٢. ه:�ن، ص٢

٣ . ،�u�F �:� ،(�A� +٩، د�'� اول، ص&=��, &���,

٤EFا .  ،�vر ا����a:9 �Fأ#�
P<ا�# ا��M ١١٨، ص �، ج ،���$ .٢٢١، ص ٨=، ج ��
ر ا���ار؛ 

٥ ،wA�r ��1r .ا����� �� .�٧١، ص�

٦P:D� دی�ان ?�ه .  ،�Aو ��Aتا
 .١٢٩٧، SUل����
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�� ه�، e%O/ اه1-/ از �3$,�ه� و �3دا3B/ از ی��ه��  �   ا�/. $�63 دادن د�/ از ا���

� ��د�3. ��ه-&-%� ��GCل ا� دری��I 4#�ر در �%د دو �4 "�ه (�Bی/Bه-&-% $�63 از ی�� �� 

��%K� ه%� و����ه-&-%� دی&%� ا�� ،��د  ��%د �4 ��ر ه% دا13 ./�3 �� ��%K� Hی � �Vرگ ��ه

�� ،/O%, ف در $3%ا%� �b4#�ر در �4 ی D?د د��� �� /Eا�3ا �� � ا�� �3�1#�، ��زه ه� ��ه

�+� �� دی&%� �?O%, Hی �� �%��ب دری� �� را $ن �Vرگ ��ه�  4%د. 

��ه-&-% �� ��%K� از �B#ای ���%د $ن دی�  �3�&I �� د�/ از را ��ه� ؛�ـ�د �?K0ـX ��ـ-�ر ده� 

� از �Z �#��%ای����� �ـ%ت دریـ� �ـ� را �Vر,ـ� ای� �� ه�� ��ه� I%ا �%�-�: او از ��ـ%د 4#ـ�؟  

�� �����4  $ن �%ا� : داد ��اب HI�4 !/ا�   

 ا68ـ� Oـ-� دری�Oـ/ �ـ%ا� او و�ـ�د� �%ف و ا�/ �Vرگ و �19/ �� ��-�ر ����د� ا��3ن،

HI�4 ./�-3 ب "0%� در��#��#�ن �� ��%-�� ا�   �Eا3-!: 

ـــُ% وَ  /َEْ
َ
K ـــ

�
F
َ
ـــْ�ٌم Oأ 9ِ �ٌ(Qِـــ Jَ

   
ـــ َو (+ِO R�َـــ

َ
S

ْ
Fا  Aُ

َ
ـــ"	 4َ

ْ
ـــ� ا	 �َ

ْ
�

َ ْ
T١ا

 

  

� ��aر و � �� �%م #4 �4BI�4 ؛� "ـ�ه �-�-ـ�ه �ـVرگ �ـ�18� �� و��د در �4 (�8� در ه�?

  .ا�/

�v�� � �� "X 3	�د، �19/ �� و �Vرگ او �#8V/ و 
�ر ا,% �4 ا�/ $,�ه (L-L/ ای� از �%دی� �

��Lر او �%ا� 
�ر �19/ �� را �Eد ارزش ه! �#��%ای� "�؛ 13� dM8 و �#�ی/ ارزش ه! و دا�3 

 از را(?� �� را e%O/ ای� و "�ه داده 
%ار او �%ا� �4 
�ر� "X ارزش ه! و �Eد �� �Eاو�3

   ده�. 13� د�/

  قدر شب فرصت از گيري بهره آمادگي

�، ه% از ��I %?6 ه% ا�?�Jده �%ا�?-0
�� و ��! ��زد. $��ده $ن �%ا� را �Eد �-D، از ��ی� ا��3ن 

D3�� را qیR ده و��� و 4#� ا68� �3-! دری�O/ �%ا� $��� Oـ%اه! ا�ـ/، Rزم $ن �ـ%ا� 4ـ� �Lـ�

��، و اذان �ZP دا"?�، �L%ر را و\� �Eاو�3 �13ز، در "�ن $��ده �%ا� ��2ً  $ورد؛�
 و ��ـ! �ـ� ا

 �ـ%ا� دی&ـ%� ه�� ز�-#� �-D $�63 �% اVOون "�د. ا68� �-C&�ه در ()�ر �%ا� $��ده و ��h ��ن،


%ار ��?+	�ت ز�%ه در �4 "�ه �-�ن $ن ��� ,#�ه �4 $ن ,-�3%. � �ـ%ا� $�ـ�ده ��D3 و ��! �#4، 

                                                            

١ . ،E/�� ،(�1/;��&Q١٧ ، ص7دی�ان ا&�" ا��+. 
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�?��E%� دل در X" و ���
� e7ـ�دق ا�ـ�م �ـ�د. �b3اه� "X �13ز ا���یـ�: %O » ِان�  
َ

9ُـ8  ا	��

 %ُFِ
ْ
َ%  َی;

ْ
F
�
ُ)Eَْ�مُ  ا	;

َ
+  

َ
ْ)UJَ ،8ِة

�
  َوِان�  ا	�

َ
8>َ4َ

ْ
Wَ  ا	 =( ْ?َ�ُع  ا	/�

َ
)ِ�  ِ$ـَ�  Jـ"Yِِ��ِ  ِ+ـ� ا

=
ـ,  ِ+ـ� ا	/=

 AِEْ
�
� ,#�ه �%د ١؛ا	���+%وم "X �13ز از �6/ ه �-1�� �#4  �� در (,#ـ�ه) �ـ� 4ـ�ر ه�3�1 "�د. 

D	)�e %�4ر,% زود� ��   .»,�"/ در �4رد �� "�د 

 Rزم "ـ%ط $ن، ��ـ-�ر O)ـ�ی� و ��داش و ]�اب و 
�ر "X �19/ دری�O/ �%ا� دل 4%دن $��ده

��ه در ,%O?� روزه �� ا��3ن ا�/. $ن �%ا� hر�	���ده $ن، ه�� "X در �#���ت و د��ه� ر�)�ن، $ 

�� �ـ%ا� ��1ـ� راه�Bرهـ�� �%Eـ� :ا1wـ� �ـ-%ه در د.د,% �#� �6%ه 
�ر "O X-� از �� "�د 

���د,$ hدر ��ن و ��! ()�ر ،در X" ر�
 "ـ�ه اراwـ� e%Oـ/ ای� از ��I %?6 ه% ا�?�Jده و 

"َن « ا�/: $��ه 7ا�08��ی� زی� ا��م ز�3,� در ا�/.
َ
�ا 

َ
  ِإذ

َ
8

َ
ْ��ُ  َد1

َ
َق  َرَ$َ#"َن  � �
Zَ

َ
K  ِ+�  

=
8

ُ
� 


ْرَهAٍ  َیْ�ٍم ِ�ِ  
ُ

�ل
ُ
)(َ

َ
+  

=
�4َ

َ
	�  %ُ(Jِ

ُ
  أ

َ
'

َ
�(ْ

َ

رِ  	ْ

َ
)
ْ
� وارد ر�)ـ�ن �ـ�ه 4ـ� ,�ه ه% ٢؛ا	� روز هـ% در "ـ�، 


� دره! یH ر�)�ن�e ���,�ه  $ن و دا�#3 ���د %O�3: "�ی� ���1 ای� � X" ر�
 از و دریـ��! را 

   ».,-%م �6%ه e%O/ ای�

  قدر شب هاي فرصت

��ه hر�	�� ر�)�ن، ?e%O رگV� %ا��6%ه �0#�� ,-%� � و �O%0ـ/ 3%د�ـ�ن در �-Cـ%O/ و ا�3ـ�ن 


�ر، "X و ا�/ �14ل �?e%O رگV� %� 9-! و�ه دل در �% ��
ـ�ر "X ا�/. ر�)�ن ���19/  

�� ه�� وی�,e�E ای� و دارد �� و �Eص ه�� �E /e%Oص، ه�� وی�,� � اE?-ـ�ر در V-3 ه1?�ی

�� ا��3ن��
%ار  ��� ده�. E%� ای� از � �ـ� دی&ـ% �%Eـ� و دارد 
ـ�ر "X �� ا�a?Eص ه� وی�,

X" ل دی&% ه���� h%?C�   ا�/. 

  قدر شب ويژه هاي فرصت

  تقدير شب .1

� ��Lی% �#��%��َ  ِإَنّ « .ا�/ داده 
%ار ��8! ��1م �%ا� �Eاو�4 �3 ��
َّ
  ا	�

ُ
�	ِْ�ِ�هِ  َ�

َ
ْ�  أ

َ
�  

َ
��َ�َ  ُ�

َّ
  ا	�

ّ
�ِ�ُ	ِ 

 
َ

ْ�ًرا ءٍ ْ� �
َ

 �� ���8 ا�?�ا� از ا��3ن ز�3,� ��1م �%ا� �4 ا�/ �%�Eردار ��م ��Lی% از V-3 ا��3ن ٣»�

                                                            

١ ،��/�G .#8
  .٢٧٢، ص ٢، ج ا�7


ل� �
ل اإ�h EF �/0 .Rووس، ٢�M ص ١، ج ،=�. 

 .٣. Jhق، �ی� ٣
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 "ـX در 4ـ� ا�/ �%�Eردار �E V-3ص ��Lی% از ��م، ��Lی% ای� �% اVOون ا�� ا�/، �L%ر $ن ��ی�ن

��Lر ا��3ن �%ا� 
�ر �� �#ـ��% و ا�ـ/ "�ه ا"�ره $ن �� د�Eن �	�ر�4 ��ره � �� ٣ $ی�ت در و "�د 

� ��	-/ "X ای� در ��ل یH �� ا��3ن ��Lرات $��ه، روای�ت در�I  $ن�   ١"�د. 

��2� �� ا��3ن، ز�3,� در ��Lی% �3ع دو ای� ��Jوت �-�ن در F	�F	�ی���یـ�: %O »ـ�ر� �ـ� �ـ�8! ا

X�) ��(
 ،��%(�� و ا��1ل �%(�� ا�/؛ �%(�� دو دارا� ا68 ،�-aJ� و X" ر�
 $ی� �#��% 

�=�4ر، �	�ر�4 ��%(�� �� ا��1ل �%(�� از ا��ر �4 ا�/ "	 �-aJ� �� ��م، ��Lی% �#��%ای� ٢$ی�. 

� ��Lی% 
�ر، "X در ��Lی% و ا�8�1� ��Lی%�-aJ� ن ا�/؛$  �I�� ی% در ا��1ل�L� ـ�ه ا�3ـ�ن�$ 


�ر "X در �aJ-� �� ��د، /	[ ��  "�د. 

� ی�د$ور �� �� را e%O/ ای� �6!، وی�,� ای�� در,�ه �� �#���ت و د�� �� "X ای� در ��ی� �4 "�د 

� د�ـ/ از را e%O/ و $وری! O%$ه! رو �-D ��ل در �Eد �%ا� را ��Lی%ات �6?%ی� �� ��B"-! ا68

  �3ه-!.

  فرشتگان نزول .2

�eول اV3 ن�&?"%O در X" ر�

%$ن $ی�ت �#��%  �%� �#ـVّل« �1�4 ا��س �% و ا�/ "�ه ]��/ ا

�Bw218ر، ��ره در »ا�
�	%، ز��ن در �#�6 �3 را، $ن ��J%ان �-� �B�� �� 0#ـ��� در 3ـVول ا�ـ?1%ار 

X" ر ه���
 ا�ـ� ٤ا�/. �#/ اه� ���18ن اX�Q و "-0� ���18ن ��1م �L-�ه ای� و ٣ا�3 دا�3?� 

� �3زل �4� �I �% و I-�/ �%ا� O%"?&�ن V3ول�4  ای�� ،�3�" �E%� ول روای�ت ازV3 ن�&?"%O 

  ا�� ٥ا�3. دا �?�3�a% ا��م �% را
ً
�� 3-�ـ/، �aـ% ا��م �% O%"?&�ن V3ول ا�a?Eص $ن، �V8 ��#0و

��« $�3ن V3ول از ��b زی%ا  
ّ

�4 %��� ه% �% V3ول، از �Z $�3ن �4 $��ه V-3 روای?� در ا�/. »ا�� 

h�� 2م� �� 4ـ� (�ل ا�/. �a% ا��م �-C&�ه در "�ن (�\% از O%ا�% $�3ن V3ول �#��%ای� �##4٦ 

�-#I ،/ا ا�%I ول از 3?�انV3 ،ن�&?"%O �?e%O ا�%� �#-C#1ه ��ن �&?"%O 6%ه و�از ,-%�  ���د 

                                                            


. ?/�r sوق، ١K"ر ا�
 .�١، ص �٩؛ ج ٣٧٠، ص٩٣، ج ��
ر ا���ار؛ $���، ١١٧، ص ٢ ، ج ��M7ن أ$�

٢ ،E/���:� .١٣٢، ص ١٨، ج �DE6" ا����ان. �1h�1hی�، 

٣ ،�r�� ،(رم ?/�از�; .����� "�DE6 راز)،  ؛�١٨، ص ٢٧، ج �u�"��7ا� "�DE6 ٢٣٣، ص ٣٢، ج. 

 .٨+١، ص ٢، ج &; /ی�T"ه ا��r s/? .��4Eوق، ٤

٥ ،���$ .�١، ص �٩؛ ج ٢+، ص ٨٢، ج ��
ر ا���ار. 

٦ s/? .وق�r ،#�
 .٣٣٨، ص ٩٣، ج ��
ر ا���ار؛ $���، ٢٣١، ص ا�&
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�#�ن (q در $�3ن��� ,%O/! �6%ه �Eاو �3�� �L%ب و ?

�X و ،����
ـ%ار ا68ـ� �ـ%ش ��ی&ـ�ه  

���� ا��3ن دل در �Eاو�3 و ١,-%د ��
�ر، "X در را دل 3?�ان I%ا �Z دارد، ���  �+� و V3ول 

  داد! 
%ار ا68� O%"?&�ن O%ود

  ساله صد ره .3

�B#ا�3 ا��3ن ای�?� �� ��R�14 �4 1% ��1م در�در  �� � و ی��� د�/ "X یH در ا�/، $ن د�?-��

 �%داز� E-�ل "��%ا�3، $رزو� یH �#�6 "�ی� ٢رود، ���e �8 ره "	� ی�JF H ای� "��%، �0	-% ��

� و "��%?L-L) /د� �#?O�-3 �� %93 ،ر�� �� ایـ� �+Lـq ا�Bـ�ن �#ـ�ی?D، و  dM8�� �Eاو�3 ا

 �-C?%ی� 3-�/. 
�ر "X" V� X، یH $ن و ا�/ 4%ده O%اه! ا��3ن �%ا� "X یH در را $رزو�

%1� ��-J�� ا��3ن �4 � ا�ـ� 3	�"ـ�، �ـ�ل ٨٠ از �ـ-D "ـ�ی� �P-�1یـ�، �14ل �+a-� در ��ا�3 

� $ن ارزش �4 داد 
%ار ا��3ن �%ا� 
�ر� "�E Xاو�3?) D-�  %1% از�� �-J��ـ�ه) (هVار ا��3ن  

� ٣ا�/.�� در را $ن ا�K3م ارزش E-%، ��1 یH ا�K3م �� ��ا�3 F ارVه ه�� %�Rـ��ارز"ـ1#��% و  

 « ا�/: $��ه 7��
% ا��م از روای/ در �4 ,��3 $ن ده�؛ 
%ار
ُ

ـUةِ  ِ$ـَ�  +)�ـ" ا	Zّـ"ِ	ُ\  ا	4ََ<8 �Z	ا 

�"ةِ  )ِ�، وأ�Fاِع  َوا	��
َ

N	ا  ٌ�(
َ

ِ̂  +� ا	4ََ<8ِ  ِ$َ�  1 ��ٍ  أ	
َ

�  _َ(
َ
	 "�(+  

ُ
'

َ
�(

َ
ـ
ر 	

َ
 4ـ�ر "ـX، $ن در ٤؛ا	(


ـ�ر "ـX �4 ا�/ ��ه� هVار در �4ر از �E %?6-%�، ��1 �3ع ه% و ز�4ت و �13ز ��3#�: "�ی�?� 

  .»3	�"� $�63 در

  مشترك هاي فرصت

 Iـ� ,ـ%ا 4ـ� دارد و�ـ�د 
ـ�ر "ـX �ـ%ا� 3-ـV دی&%� ه�� وی�,� �Eص، �ه� وی�,� �% اVOون

X" ای� در دی&% ه�� �
�ر "X �� ه� وی�, hدار�3، ا"?%ا �� ��-�ر 
�ر ه�� "X در $�63 ارزش ا

� ه�� e%O/ ارز"1#��، ای� و ا�/ ��ل ه�� "X ��ی% از O%ا�%e�E ـ� را��?� 4ـ%ده ا�3ـ�ن 

� ���1 از �4 ا�/�  :4#-! ا"�ره ذی� ��ارد �� ��ا3-! 

  داري زنده شب .1

� در دار� ز�3ه "X و ا(-�ء �� دی#�، روای�ت درE%� از X" ـ-� �ـ�ل هـ��e�� از ا�ـ/؛ "ـ�ه

                                                            

١» .Aا 
ُ

Eِ َ�ْ�شِ{ْ:ُ
ْ
Aا |َ

ْ
�

َ
�ن\ 

َ
ْ�َ:Eِ أ \� « ،���$ ).٣٩، ص ++، ج ��
ر ا���ار(

  .+٢٢. ASU/�ت ���{، SUل ٢

٣ » .�a? �Aا E�ی� ��ر» (3/�  ،٣.( 

٤ ،��/�G .#8
  .٨+١، ص �، ج ا�7
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��1� X" �-� %MO و X" �1-3 .ن�	در "0 �Yَْ)" َ$ْ� « ا�/: $��ه I#-� روای?
َ
  أ

َ
'

َ
�(ْ

َ
	  ِ
(4ِ

ْ
  وَ  ا	

َ
'

َ
�(ْ

َ
	 

 ِ̂ Zْ 4َْ�"َن  ِ$ْ�  ا	-=
َ

�  Aْ
َ
ُ��ُ  َیُ<ْ>  	

ْ
�
َ
  َیْ�مَ  &

ُ
ُ<�ت

َ
K  ُب�

ُ
�
ُ
)
ْ
 "ـ0	�ن X" �1-3 و  %MO�X" �- �4 ه% ١؛ا	

� ه� دل �4 روز� $ن در 4#�، ا(-� را� �3%-� "ـX وeـd در روایـ/ ای� ه3�1#� »13-%د. او دل، 


�ر V-3 ه�� و ا�ـ/ �ـ�ل دی&% ه�� "X از O%ا�% ��-�ر 
�ر، "X در ا(-�ء O)-�/ ا�� ٢ا�/. $

 7�ـ�
% ا�ـ�م از روای?ـ� در ��1ـ� از ا�ـ/؛ "�ه وارد �-4u� �%?C-� �� $ن، ��رد در V-3 روای�ت

���4 �4�« �Eا3-!:  X" ر�
 �ـ?�ر,�ن ��0اد �� �I ا,% "��3، $�%زی�ه او ,#�ه�ن ��ارد، ا(-� را 

   ٣»��"#�. دری�ه� �-�3�1 �� و ه� �4ه �#&-#� و $��1ن

X" ل و دار� ز�3ه�GC� ایـ�4ـ�  ای� �ـ� ر�ـ� �I ،دارد �Vر,� ��-�ر ��داش "�ن، �Eا �	�دت 

 در ��Bـ� 
ـ�ر، "ـX در �#6ـ� 3ـ� دیـ�، او8-ـ�� و �Vر,ـ�ن ��"ـ�. 
�ر � /19�� X" در �	�دات

X" ل دی&% ه���� V-3 ره� را $ن �   4%د13 .�3

�h��� ��#0 و (�Rت وde در ]-" %J0� d"�4 ء�MG8ه ا�� ن�Eا3ـ� �ـ%ا� "ـ	� ا�ـ/: $

� �Eاب از "X �13ز�� �-�ار �Eاب از ه! را ��اO D3%زV-E �3د. �%�� او از و �#4 � �ـ� �Eاه� 

 از �%X" �?��E، و
/ $ن در �4 ��%ش �%و�3. 7��� ا��م �6M% (%م �� �13ز �Eا�3ن �%ا� ه!

� ��3�6 ��د، �b/ �%ای�E Dاب�� ���COر� "-[ ا�� $ورد، �  �4 ورزد 
ً
 (ـ%م �ـ� ه! �� ��ی� (?�1

� ا4%اه �� و �I�3ر �� O%ز�3ش �%و�3.�� و\� و V-Eد �%� 7��ـ� ا��م �6M% (%م �� ��ر �� و ,-%د 

��  رو�3. 

���e %6M+� درب �� �4 ه#&� ���%د ر�#�،  �%-LO را �� Fـ%ف �ـ� د�ـ/ و �C3ـ?� �4 �-##� 

� دراز �%دم� .�#4 ]-" %J0� ز�3ش از%O �� Iـ� ای#Kـ� "ـX و
ـ/ ای� در "�b ای� �%��: 

��� ��%ش �C3?�؟ ای#�I �K �%ا� 4#�؟ ��%دم از ,�ای� �%ا� ,�ی�: ، ]-" ��   ,�ی�: 

�	�� �%ا� $دم ای� ،h�3ای� ا /
�ـ%دم �ـ�� �� د�/ و "�?� د�/ $��یD و �Eاب از "X و 

� دراز�� �4 �3ار� ا�?�1د داران ز�3ه "X در��ره �Eا ه�� و��ه �� او ا�3ازه �� �� $ی� �#4. ���ی�: %O 

» 
َ

!
َ

"  #ُ
َ
��ْ

َ
$  &ٌ

ْ
'

َ
( �َ  ِ'

ْ
)

ُ
ُ*ْ#  �أ

َ
ةِ  ِ�ْ+  	 -�

ُ
�  +ٍ.ُ/ْ

َ
2ا 1َ�ِ 0َ�َاءً  أ

ُ
(2َن  3َ

ُ
  ٤».َی�1َ�ْ

                                                            


ل. ?/�r sوق، ١�M/ب ا
4M ل و
�M/اب ا�O ٧٧، ص.  

ُ:�ُت . «٢
َ
e 1ُُ� َیْ�َم

ْ
�

َ
� Pْ:َُی @ْ

َ
A ْ�ِر

َ
�

ْ
Aا 

َ
�

َ
�/ْ

َ
A �/َ�ْ

َ
�ُب َEْ أ

ُ
�

ُ
�

ْ
Aووس،إ». (ا�h EF �/0 ل ا�
�Rلا
�M ٢٧، ص ١، ج�.( 

  .٢١٣، ص ١. ه:�ن، ج ٣

 .١٧. 0$�ه، �ی� ٤
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�#X�L "�ت �� ���1، ای� "#-�ن از ��اO D3%ز�3 ��� ,%,�ند و "�د � �ـ� 4ـ� �Fر� �� ،"�د 

%E$ %1� �13ز X" او h%� .�C3١  

  قرآن تالوت و مناجات دعا، .2

 ه% و ز��ن ه% در و �3ارد ا� وی�ه ز��ن و و
/ �� ا�a?Eص 
%$ن، �2وت و �Eا �� 3-�ز و راز د��،

X" �� �1ـ�م از �%�ـ% 
ـ�ر "ـX 4ـ�,�3ـ�  ه�1ن ا�� 4%د، �%
%ار ار�	�ط �Eا �� F �63$%یq از ��ان 

X" �1 و ا�/ ��ل ه���د� �	��1ل از $�63 در �د� ا�	�ار Vه ه���#���ت و د�� ا�/، �%�%  V-3 

 �ـ�ز ا�3ـ�ن رو� �� �Eا �� �#���ت �� �4 دره�ی� �I ا�/. �%�Eردار (B! ه1-� از "X ای� در

�� �Vرگ (B-! �-#� ا�� (�ل "%ح در �B�Eن ا�� "�د. 13���ـ��� �ـ-#� ا�ـ���� �Iن �3ی��:  

��BC�� �-D او �%ا� � ،��$ ��� و\� �Eا�/ �%� /O%, و �� �K�� r�� "ـ%6 ��� و رOـ/ 

� �13ز�� را �Eا و ,Vارد � رویD �� را ��"-�ه ����� $ن و 4#� $��ن و� �% را ��BC $ن �E �4ا�3 


�ر، "X دی&% ��� از و ا�/ "�ه وارد "X ای� در �Eص د��ه�� �� یH از ٢�&�Cی�. X" 


ـ%$ن، ه�� ه�ـ�ر از �%Eـ� �Eا3ـ�ن �� ��م، و �-�/ "X در �Eص �Fر �� و ا�/ 
%$ن V3ول 

�#3��� $ی� ٣ا�/. "�ه ��Jرش $ن در روم و �#B	�ت 
�ر، � و �%�ـ%ی� و 
%$ن V3ول "X در ��ان 


%$ن $ی�ت �2وت از ��ل "X ارز"1#��%ی� /�JQ ای� از و 4%د /e%O 6%ه�؟! /O%&3  

 ا
	ـ�ل ا�ـ/. �Eا �� ا��3ن ,�E �b� �?Jا�3ن، �13ز و ا��3ن �� �Eا ,�E �b� �?Jا�3ن، 
%$ن

� Rه�ر��� ��رم ,�ی� #b� �� �� /J, �4 �3"/ در%� ��� �Cb-�. ا]% ا�08ده �Oق � ,�ی�: 

 رو �&=رد، �� ا�Fق ���� از $�� ��رم ��دم. 
%$ن �Eا�3ن ��GCل و �E �?�C3د ا��ق در روز�

 $ن از ا�ـ/. "ـ�ه 3ـ�زل Eـ�دت �ـ% ,ـ�ی�  �4��bان $�3#�ن را 
%$ن �+J, !�1ّ/: و �� �� 4%د

،/
�%ا��0 
%$ن $ی�ت �� ه%,�ه �� و ����08�M را $�63 و #4!  �� ،!#4 �-#I ض%O �� ای� #4 �4! 

�� �� �4 ا�/ �� �Eا� �1ّ �4+�� (%ف دارد ه�?! ا
	�ل �  ٤ز�3. 

��2� ���K� ��
�ر، ه�� "X در ا��1ل �6?%ی� ,�ی�:  X�F ت%JG� ه�� �Eا�?� �%ا� د�� و 

 ٥ا�ـ/. �ـ%ده یـ� ز�3ه �Eاه دی#�، �%ادارن و ��?&�ن �%ادران، ��در، ��ر، �%ا� و اE%و� و د3-��،

                                                            

١ ،�:�  .�٨-�٧، ص �V &"دان $'ا. ,/� ��Fد)، 

ن. u'�ر)، ر,�، ٢W8"زا� ,
 .١٧١، ص ���

٣ ،�0�h s/? .'��0ح ا����و  'C�
ح ا��0�Y& ٧٧+، ص ٢، ج. 

٤ ،(�a2 �/a? . �M��C&ر
OJ ٣�٠، ص ١٧، ج. 

٥ ،���$ .=١٢، ص زاد ا���
د. 
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�� H" �� ��و د X�F ر�JG?%ا� ا��د دی&%ان، �E را V-3 �� ـ%تJG� � ا�ـ/. 4ـ%ده V3دیـH ا68ـ

%	���د: �9-�%O » �ْ$َ  
َ

ْدَرك
َ
  أ

َ
'

َ
�(ْ

َ

رِ  	ْ

َ
)
ْ
Aْ  ا	

َ
�
َ
+  ْ�

َ
5

ْ
Qُی  ُ�

َ

هُ  	َ4َ�ْ

َ
a
َ
+ �

�
 و ��"� 
�ر "X در �4 �4� ؛ ا	�

 �%�ـ-� �9-ـ��	% از "abـ� ١».ا�ـ/ 4ـ%ده دور �Eد ر(1/ از را او �Eاو�C3 �3د، $�%زی�ه

����د: �9-��	% ��bاه!؟ �E �Iاو�3 از 4%دم، درh را 
�ر "X �4 ه#&�%O /-O�� .٢را  

  دانش كسب .3

 در ا�ـ/. "�ه دا�3?� �%�% روزه و �13ز �Iن �	�دا�� ارزش از $��E?� ارزش ��-�ر� روای�ت در

��9-��	% از روای? �� « �Eا3-!: 
ٌ

8(�ِ
َ
&  �َ$ِ  Aِ

ْ
�4ِ

ْ
ْ)�ٌ  ا	

َ
1  �ْ$ِ  ِ�(bِ

َ
�4َِ�"َدةِ  

ْ
��Lار ٣؛ا	 � داD3، از ا4�3

َ�ـ" َیـ"« ا�ـ/: $�ـ�ه ()ـ%ت $ن از دی&ـ%� روای/ در ».ا�/ �	�دت ��-�ر ��Lار از �%�%
َ
ر3  أ

َ
 ذ

�ُس 
ُ
�dُ

ْ
  ا	

ً
'�َ"?َ  َ
َ�ةِ  ِ�ْ-

َ
�ا

َ
;$ُ  Aِ

ْ
�4ِ

ْ
ْ)�ٌ  ا	

َ
1  

َ
:

َ
َ�"ُرَهـ" Jَِ)"ٍم  َ?َ-'ٍ  ِ�َ�"َدةِ  ِ$ْ�  	

َ
F  ََ�ـ" ِ&َ)ـ"ٍم  و

ُ
�(ْ

َ
 ا� ٤؛	

 روزه روزه�یD �4 ا�/ ��ل یH �	�دت از �%�% ��، �%ا� ��1� �+* �%ا� ���?� �C3?� ا��ذر!

� دی#ـ� �Vر,ـ�ن از �%Eـ� دی#ـ�، روایـ�ت ه1ـ-� ا��س �% ».�	�دت و �13ز �� ه�یX" D و ��"

�?J, �3دو در �4 ا X" /�-� !B-�/ و ی�ا4%ه ��م، =� �1�� �(O�1ل ا�٥ا�/. ا  

  قدر شب در خيرات جمع .4

� در ��ل از ه�ی� "X ا�/ ��I �B1 ا,%E%� از �
ـ�ر "ـX �ـ� ا(-�ء ��3#� ه�، وی�, h%?ـC� 

،�"�� ���، ه-f در ا	" V� X" ر�
   ا�/. �C3ه �r1 $ن در O)�ی� و ه� وی�,� ��1م 

�9-��	% از روای?� در �L3 /د: �4 ا���%O »���� را �ـ� 
ـ%ب Eـ�ای�!« 4%د: �%ض �Eاو�3 �� 

����د: »�Eاه!. %O »ب%
 �� Eـ�ای�!« ,Jـ/: »��"ـ�. �-ـ�ار 
ـ�ر  "ـX 4ـ� ا�/ �4� �%ا� 

� را ر(1?/���د: »�Eاه!. %O »/1)ر �� ر(1ـ/ 
ـ�ر "ـX در LO%ا �% �4 ا�/ �4� �%ا� 

.�#4« :/J, »!ای��E اط از ,="?� ��از%e را ����د: »�Eاه!. %O »ا� $ن%� � در 4ـ� ا�/ �4

X" ر�
 �
�e ه�. ا���« :/J, »!ای��E ن از�?Eدر /C6� ه و�-�� $ن ه�� ��ـ�د: »�Eاه!. %O 


�ر "X در �%ا �4 ا�/ �4� �%ا� $ن« �� � K3ـ�ت Eـ�ای�!« ,Jـ/: »4#ـ�. یـ�د ��ـ	-| و ��4

                                                            


ل. ?/�r sوق، ١�M/ب ا
4M ل و
�M/اب ا�O ٧=، ص ،���$ .١=٢، ص =٨، ج ��
ر ا���ار؛ 

٢ ،E/�� ،(ر�� .�	
 .٨+�، ص ٧، ج &0D'رZ ا���

٣ ،���$ .+١٨، ص ١، ج ��
ر ا���ار. 

٤ ،(�/D? .ر
 .٢٠٣، ص ١، ج ا���ار��
ر ؛ $���، ٣٨، ص ]
&B ا/$�

 .�٩=، ص ا&
�#. ?/�r sوق، ٥
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����د: »�Eاه!. %O »ت�K3 ؟ ازD�$« :/J, ».د: »$ر���%O »ا� $ن%� � "ـX در �4 ا�/ �4

� را �� CE#�د� �Eای�!« ,J/: »4#�. ا�?�JGر 
�ر���د: »�Eاه!. %O »د��#CE ���4� $ن از  

   ١»��bا�3. �13ز ر04/ دو 
�ر "X در �4 ا�/

4�، �#�,�ن ای� �%ا� ا68� �Eص �#�ی/ و  dM8�� e%O �4/ ه�1 ای� و ��ی-! ای� (�ل�E �1ه 


�ـ! و ز�ـ�ن �4 ا68� O)� و ر(1/ ه�1 ای� از ا�/. $��ه O%اه! �� �%ا� "X یH در ��6# �63$ 

� $یـ� $وردیـ!، �3"ـ?�ر ایـ� در را 4ـ%ان �� دری�� $ن از ا� 
M%ه ��6# �� و 4#� وde را $ن ��ا13 �3

�� "�؟! �O�Q ��ان 

                                                            


ل� �
ل اإ�h EF �/0 .Rووس، ١�M ١٨، ص ١، ج=. 




