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 لعلی صفایی حائری «سیر سورة القدرتف»ترجمة 

 
 1رضاییعلی حجة االسالم 

 2محمدرضا صفری

 :الزبدة

لیلة القدر خیر من ألف شهر. تنزل القواة المساعدة و المحرکة أعنی المالئکة إلی مقام الوالیة التی یتم کل 
وجود مهندس واع و والیة مشرف مّطلع ُیتّم کل النعم و القیم التی فی مصنع.  نعمک و إمکانیاتک. مثل

علیک أن تخطط و لرؤوسک المالیة تبرمج مالحظا النقاط األربع کی یتوفر لک کل شیء. النعم و األقدار، 
هر. ش الکتاب و المرشد، القواة التی نزلت علی مقام الوالیة، تخطیطک و تقدیرک. هذه اللیلة خیر من ألف

خیر هذه اللیلة ناشئ من أن بالقدر لیس هناک خراب و لیس هناک بطئ و ینبثق من أن فی هذه اللیلة 
نشئ فی لیلة القدر و تقدیر ک یصل إلی 

ُ
الکتاب، القواة النازلة و الوالیة مع قدرک و خطتک فالعمل الذی أ

فجر و برکة. لیلة القدر حتی مطلع ال السالم و السالم االنفصال من کل َعیب و آفة و السالم رحمة و تحیة
ال طوال العمر. لیست لیلة التخطیط و التقدیر ألف شهر بل تساوی ألف شهر. ال تستطیع أن تخطط عمرا 
حتی یطّبقها أوالدک. علیک أن تقّدر و تخّطط فی أصعب الظروف فی قلب الحوادث و فی اللیلة المظلمة 

ي . و الخطة تختلف فی الشکل و الکیفیة و هذه االختالف تبتبنکی تعمل فی مطلع الفجر و تطّبق البرامج
 علی عوامل أربع. الدافع، الغایة، البصیرة في عالقات العمل و شکل العمل. 

قدر، الوالیة، سالم، تخطیط الرئیسیة: کلماتال 

                                                                        
 . أستاذ المکالمة العربیة بمدرسة آیة الله بهجة بقم المقدسة 3
 . طالب الحوزة العلمیة بمدرسة آیة الله بهجة)ره( العلمیة في المستوی الرابع. 9
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 مفردات:

 انزال: متعد و هو النزول دفعة واحدة

 قدر: ثمن و قیمة، سعة، قیاس، قدرة

عل الزم، نزول شیئا فشیئا، اذا تعدی بمن تنّزل: ف
 بمعنی إنزال

 إذن: جواز، علم

 أمر: دستور، عمل، قول، شأن

 سالم: تحیة، طهارة من آفات و عیوب

 من: لتعدیة تنزل

 حتی: غایة و هی قید للیلة القدر، حتی مطلع الفجر

 تفسیر:

 لماذا قال لیلة القدر و لم یقل یوم القدر؟

 و إلی ماذا یشیر؟« من کل أمر»ما معنی 

هل هی غایة « حتی مطلع الفجر»فی « حتی»
أم غایة تنزل المالئکة؟ و « سالم»أم لـ« هی»لـ
تنزل المالئکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل »

 ما معنی هذه الجملة؟ « أمر

 فی الجملة؟ « سالم»ما إعراب کلمة 

                                                                        
 23، 21، 29، 20، 12. تفسیر البرهان، روایات 3
 24و21.  تفسیر البرهان، روایات 9

 لماذا أنزل القرآن فی لیلة القدر؟

 ن ألف شهر؟لماذا لیلة القدر خیر م

 لماذا تتنزل المالئکة فی هذه اللیلة؟ 

 لماذا هی سالم؟

 و لماذا حتی مطلع الفجر؟

هذه أسئلة عن لیلة القدر مع أن بعض الروایات 
 بحکومة بنی أمیة تقول لیلة من« ألف شهر»تفسر 

حکومة رسول الله أفضل من ألف شهر من حکومة 
 1بنی أمیة.

لفجر الی ظهور و مع وجود الروایات التی تؤول ا
 2المهدی )عج(.

و مالحظا الروایات التی تعّرف هذه السورة کأفضل 
حجة للشیعة تقول الولی فی کل فترة من تأتی 

 المالئکة باألمر له

جوا  .3فی روایة: خاصموا عدوکم بهذه السورة تفل 

علی أساس الکفر و الشکر یقّدرون لک و یعطونک 
 النعم و االمکانیات فی لیلة القدر.

بناءا علی أعمالک الماضیة، یقدرون رأس مالک 
 للمستقبل.

تفسیر البرهان، السید هاشم بحرانی، الروایة الثانیة و  1.
 السابعة
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و فی هذه اللیلة علیک أن تخطط و تبرمج لهذا 
الَریعان و االمکانیات؛ ألن الحرکة کلها إذا لم 
تقارن معها مخطوطة تصاب بالَخرب و الُبطئ و 

 التکرار و سُتفتقد.

حینما تهّیئ نفسک للبرمجة و تقوم بالتخطیط 
یساعدک کسراج طریقک. تحتاج  تحتاج الی مرشد

 الی الکتاب و المواصفة ُیعینانک.

و أیضا بحاجة إلی القواة المساعدة و المحرکة و 
تفتقر إلی الوالیة التی ُیتم کل نعمک و إمکانیاتک. 
مثل وجود مهندس واع  و والیة مشرف مّطلع ُیتّم 

 کل النعم و القیم التی فی مصنع.

مقام الوالیة فی هذه ُتنزل هذه القواة علی هذا ال
ل فی هذه  نز 

ُ
اللیلة لیلة القدر... کما أن القرآن أ

ّدرت فی 
ُ
لت و قیست و ق نز 

ُ
اللیلة و کما أن النعم أ

هذه اللیلة... فأنت أیضا تستطیع أن تخطط و 
 لرؤوسک المالیة تبرمج کی یتوفر کل شیء لک:

 النعم و األقدار. 9

 الکتاب و المرشد. 5

 ت علی مقام الوالیةالقواة التی نزل. 5

 تخطیطک و تقدیرک. 1

                                                                        
 یعنی کنا نجلس و لم نقم بأی عمل. 3.

ألجل هذا أوصینا بالَسَهر و التخطیط فی هذه اللیلة 
و أفضل األعمال فیها مذاکرة العلم و الوصول إلی 
وعی و بصیرة تساعد هذا التخطیط و أخذ القرار. 
من حرم من هذا التقدیر و البرمجة یبقی بال جدوی 

ل و التی تنزمن رؤوس مالیة توضع له و المالئکة 
 سیخسر.

بهذا اْلیضاح نجد علة نزول القرآن فی هذه اللیلة. 
لماذا کتاب اْلرشاد و الهدایة نزلت فی لیلة تقدیر 
الرؤوس المالیة و النعم؟ نزلت عندما یعطونک 
الریعان و فی اللحظة نفسها أرسلوا الکتاب و قانون 
 استثمارک و منهج البرمجة و التخطیط و تقدیرک. 

کتاب یجب أن ینزل فی هذه اللیلة. قدر الله هذا ال
تعالی الذی یعطی و یهدی الرؤوس المالیة و قدرک 

 أنت الذی تستخدم و تستعمل الرؤوس المالیة.

و النقطة الهامة هی أنهم یسمونها لیلة القدر ال یوم 
القدر. فی قلب الظالم و وسط األحداث علیک أن 

کة ئتخطط للغد و فی مطلع الفجر تمشی مع مال
نزلت فی اللیل. خطأنا هو أننا ال نعمل أی عمل فی 
لیلنا متورطون تحت المآزق و الظالم أم 

نفهم مطلع  1.مستسلمون للظالم أم راثون الظالَم 
الفجر هذه الکارثة عدم عملنا أی عمل و عدم 
تخطیطنا أی تخطیط و بمجرد عزمنا للعمل نواجه 
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ف آالف الموانع التی وضعت فی طریقنا و آال 
الصراعات التی أوجدت لنا و اللحظَة التی نرید أن 
نمشی و نعمل نواجه غروب الشمس و نتورط فی 

 اللیل.

ألجل هذا یخططون فی اللیل و لهذا اللیَل یقّدرون 
و هذا هو أن تخطیطا لیلة واحدة و قدرا لیلة واحدة 

 أفضل من ألف شهر دون التقدیر. 
 

تعرف ما هذه و ما أدریک ما لیلة القدر؟ ما الذی 
 اللیلة؟

لیلة القدر خیر من ألف شهر. لیلة واحدة خیر من 
 ألف شهر من عمر کامل دون البرجمة.

الکارثة هی أننا نرکز علی المواد أکثر من    
التخطیط و نؤکد علی اْلطار و التنظیمات أکثر من 
البرنامج فمع وجود المواد العالیة لیس لنا أی بناء 

 و سطح. الذین بال تخطیط لم نقم بإیجاد أی سقف
ال یضعون عملهم فی موضعه فعلیهم  الخرب و 
إعادة البناء و هذا هو أن کل عمل دون التخطیط 
و القدر و التقدیر سیصاب بالخراب و الُبطئ و 

 التکرار.

من لم یخطط فی اللیل و قام بالعمل فی الیوم بّدد 
عاما( بأکمله و کل جده و سعیه دون  95عمره)

نتیجته لذوی خطة جعلوه فی تخطیطهم  نتیجة أو

ألنه واضح من لیس له تخطیط یصبح من قواة 
 ذوی خطة.

قد شهدنا هذا فی مستوی عیشنا نحن و فی 
مستوی مجتمعنا و تأریخنا. حرکة السید جمال 
المقدسة نفعها انهیار العثمانیة و الثورة الدستوریة 
الفارسیة)مشروطة( فی إیران و کالهما أّدیا إلی 

 لطة بریطانیة.س

أیضا قیام مصدق أدی إلی االستغالل و  و
االستعمار األمریکیین... بمساعدة قوة لیست لها 
خطة حصلت خطة أعداء کانوا قد خططوا من قبل. 
کان  ألمریکا منافسون بریطانیا، روسیا، علماء 
الدین و الشعب. مع محاربة سلبیة و قدرة وطنیة 

حزب تودة  تنّحت بریطانیا عن السلطة و قوی
اْلیرانی)الشیوعیة(. بسبب علماء الدین ُصدمت 
الشیوعیة و بقی المجال ألمریکا حتی سنة 

من التأریخ الشمسی( التی  9511)سنة11
اسُتبدلت فیها اطروحة االقتصاد المخطط المرکزیا 
و المشروعات الستة بعلماء الدین و منعت االطروحة 

یتمتع  فو المشروعات روسیا و الشیوعیة. فتری کی
ذووا خطة بأعدائهم و الذین بال خطة ُیحرمون من 

 أصدقائهم.

المسألة هذه هی أنک علیک أن تخطط فی لیلة 
االختناق و الضغط مظلمًة ففی هذا الوضع و الظرف 
فرصة للتخطیط و حینما هّیأت قواتک و جعلتها فی 
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إطار العدو تستطیع أن تبدأ تتحرک و تدّمر عدوک 
مقامه و تسیطر حال کونک قد من الداخل و تقوم 

ب  هیأت لکل مشکلة حلها و بیدک لکل منص 
 شخصه.

لیس المهم أن ُتطلق الشعب فی الصحراء ألن من 
لدیه المناصب و المواضع یجعلهم یفرون أو 
رهم. أنظر إلی حزب البعث العربی االشتراکی.  یأس 
شاهد سلطة شاه السابقة. قم بدراسة سیطرة الکیان 

 فی کل مجال قد امتلکوا المناصب الصهیونی. تری
و المواضع بتخطیط کلی و هزموا العدو من الداخل. 
یفتح و یسیطر القادة الفاتحون علی القالع المرتفعة 

 من الداخل.

من لم یحصل قواته علی المناصب علی افتراض 
االعتماد علی الدستور و الشوری و علی فرض 

ن وجود مجلس الشوری لهم  یسقط شیئا فشیئا أل
هذه الثالثة فائدتها عندما یعاضدها نفر من القواة 

 لتنفیذها.

قد شرحت فی مجال آخر أن للتحکم و السیطرة 
علی الحکومة طریقان؛ من الداخل و بسبب قائد 

 معصوم و من الخارج و إشراف عامة الناس.

و إشراف عامة الناس إما بسبب الدستور و إما 
( و إما الشوری و إما المجالس)مجالس الشوری

بغض النظر عن هذه من خالل القواة التی أدخلوها 
فی کل المناصب و من خالل اْلشراف علی کل 

ل هذه المناصب علی  المناصب. ما لم ُتَحصَّ
باک علی کل السطح أنت  افتراض نصبک الش 
محکوم بالذین یستطیعون أن ُیطلقوا علیک نیران 
الرصاص من القمم المرتفعة و یمکنهم أن 

نَجل. یحصدوک  کمزرعة بم 

تری عدة من الیهود حصلوا علی المناصب تمکنوا 
من جذب قدرة أمریکا إلی أنفسهم. و لعل هذا 
الحصاد هدیة کبیرة لکونهم أقلیًة متورطین فی 
الضغوط ألن فی المآزق و الظالم ُتخطط الُخطط 
و تتکون المخّططات و هذا هو أن خطة لیلة واحدة 

 هرا التی ال نتیجة لهاأرجح من مشی و حرکة ألف ش
 إال الخراب و الُبطئ و التکرار.

لیلة القدر خیر من ألف شهر؛ لماذا تقدیر لیلة واحدة 
أفضل من ألف شهر دون تقدیر؟ ألن الذین لیست 
لهم ُاطروحة و خطة قواة ذووی خطة؛ ألن البناء 
الذی لیس لها خطة عمالها یعملون صباحا و مساءا 

ایة ن بال حساب، فی النهیخربون بال حساب و یبنو
یصبح مرحاضها فی المطبخ و باب فنائها وسط 
سقفها و ستبدأ بالتکرر و الخراب و إن لم تبدأ بهذین 
تبدأ بالبطئ ألن الحیرة فی مجال العمل مانع من 

حرکتک السریعة. ال تدری أین تبنی و أین تخرب 
و هذه الحیرة إن لم تخرب عملک ُتبطئ فیک و 

 ُتهدئک.
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أن العمل یحتاج إلی خطة. فی الخطة  هذا هو
یصبح العمل ذا قیمة؛ ألن قیمة العمل ال ترتبط 
 بنفس العمل بل ترتبط بالدافع و بالهدف و بالبصیرة

 التی لدیک فی عالقات العمل.

هذا هو أن عمال واحدا من أشخاص مختلفین 
لیست له قیمة مساویة ألن الدوافع مختلفة. 

خذ عشر تومان و شخص یعطی تومانا واحدا لیأ
شخص آخر یعطی کی یحصل علی هدوء ضمیره و 
شخص آخر یعطی تومانا واحدا کی یدّرس اْلنفاق 
و یربی انسانا و شخص آخر یربی عونا و یصنع 

 مرافقا. هل یستوی هؤالء؟

لذین ینفقون بالعواطف و الَهوس و مدح اآلخرین ا
و الشیطنة و السیاسة ال یستوون فی عمل واحد 

 إلی الذین دافعهم واجبهم.بالنسبة 

أیضا الذین غایتهم و جهتهم و هدف عملهم تربیة 
المرافق و تدریس اْلنفاق و البناء و إیجاد االتحاد 
و الوحدة ال یستوون بالنسبة إلی الذین غایتهم و 
جهتهم و هدفهم هدوء الضمیر أو إیجاد مصداقیة 
اجتماعیة أو النجاح فی االنتخابات أو الوصول إلی 

 ء و عشب الدنیا.ما

رون فی عالقات أعمالهم ال  أیضا الذین یبص 
یستوون بالنسبة إلی الذین یرون عالقة واحدة فقط. 
هذا هو الواضح أن العمل له عالقات لیست لها 
نهایة فبالنتیجة الذی یبصر فی جمیع هذه 

العالقات ال تستوی کیفیة و نفع عمله بالنسبة إلی 
. أنت عندما تسمع الذی یعرف بعض هذه العالقات

لضربة علی یوم الخندق أفضل من عبادة »
ألن علیا فی ضربته الواحدة یبصر فی « الثقلین

جمیع هذه العالقات التی لیس لها نهایة و فی 
حرکته الواحدة یرید عبادة الجن و االنس و هذا هو 
أن هذه الضربة تصل قیمتها و فضیلتها إلی هذا 

لبصیرة فی العالقات الحد ألن الدافع و الغایة و ا
فه أضعافا. کما أن  تمثل دورا فی قیمة العمل و تضعِّ
هذه العوامل الثالثة تؤثر أیضا فی هیئة العمل و 
کیفیته. أنت من الذی یدری بکأس واحد من الماء 
کم ألفة کم درسا کم عالقة و وحدة کم قدرة کم 
نجاحا، فال بد أن تختلف الحالة و هیئة عملک فی 

الواحد ألنک لدیک بذر فی هذا العمل و هذا األمر 
 یحتاج إلی محصول و حصاد.

مائدة ُبسطت للعب و الهوس و التظاهر تختلف فی 
الشکل و الکیفیة عن مائدة ُبسطت للواجب و 

 التربیة و الدرس و هذه العوامل األربعة:

 البصیرة فی عالقات العمل؛ الغایة؛ الدافع

سب عمل و تحاو شکل العمل تؤثر فی قیمة و قدر ال
هذه العوامل فی الخطة؛ هذا هو أن العمل یحتاج 
إلی خطة و خریطة إلی قدر و قیاس. و کیف 

 الحصول علی هذه الخطة و الخریطة؟
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أنت عندما بیدک قطعة من األرض و کیلویین من 
اللحم و بعض القماش ال تبدأ بالعمل دون الخطة 
و الخریطة فما لک فی أرض عمرک بدأت بالعمل 

 هنت نفسک عند کل فرع و عمل.و ر 

الذین یریدون أن یبنوا بناء و یصنعوا شیئا و یعملوا 
عمال و یخلقوا قیمة ال بد لهم من تخطیط و ماذا 

 علیهم أن یفعلوا لهذا التخطیط؟ من أین یبدؤوا؟

صدیق قال کنت جالسا بالمکتبة البنائیة مکان 
مهنتی. بعد مدة طویلة من الکساد وصل زبون غیر 

ب للغایة. أظهر فلوسه قبل أن یجلس و قال مجر 
 أرید خطة...

فرحت و تباهیت و انتقلت قلیال خلف المنضدة، و 
 قلت حسن. اتخذت القلم سائال أی خطة...

 قال: سیدی خطة خطة.

 قلت: أدری لکن ألی شیء الخطة؟

قام الرجل و قرب منی ماّدا لی ید العون قائال سیدی 
 خطة أرید خطة، خطة. 

هی هذا أنه لیس هناک خطة کّلیة. تبدأ  المسألة
الخطة بالهدف و تشّکل بالهدف. علی أساس 
الهدف ینتبهون إلی الطرق و الحوائج و المراحل و 

 مسائل کل مرحلة و یخططون. 

الذی یرید أن یبنی شقة یفترق عن الذی یرید أن 
یبنی مکانا لتربیة الطیور. بالهدف ُتشّکل الخطة و 

مل و یصبح ذا قیمة. و فی فی الخطة یعنی الع

فر و أن  الخطة و بالخطة یمکن أن ُیستمتع من الص 
ُیحصد الکثیر من القلیل و أن ُیحصل علی الکوثر و 

 الکوثر کثیر الخیر ال کثیر النعمة.

بالقدر تصل إلی الخیر و لیلة القدر خیر من ألف 
شهر تنزل المالئکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل 

 أمر.

اللیلة ناشئ من أن بالقدر لیس هناک خیر هذه 
خراب و لیس هناک بطئ و ینبثق من أن فی هذه 
اللیلة الکتاب، القواة النازلة و الوالیة مع قدرک و 
نشئ فی لیلة القدر و تقدیر ک 

ُ
خطتک فالعمل الذی أ

یصل إلی السالم و السالم االنفصال من کل َعیب 
 و آفة و السالم رحمة و تحیة و برکة.

ل فی هذ ه اللیلة التی دامت حتی القیامة ُتنز 
المالئکة و الروح کل أمر علی ولی األمر شیئا 
فشیئا. اولواألمر، أصحاب األعمال و األوامر و 
الشئون التی تصل إلیهم بلیلة القدر و یخططون 
تخطیطتها لسنة. و هذا هو أن کل عمل دون 
ق فی الهواء و دون خطة. ال  والیتهم عمل معلَّ

ع هذا األمر و هذا القدر و القیاسات. و هذا ینسجم م
هو أن فی الروایات کل عمل دون الوالیة بال ربح. 

من قام تمام لیله و صام تمام نهاره و حج تمام 
سنته و بذل تمام ماله فی سبیل الله ال ُیثمر بل 
خطیر إذا لم تصاحب هذه األعمال أمر الولی و 
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اقة مال الشخطته و لم تعمل بوالیته ألن أعمال الع
 ما لم تکن فی الخطة التکون إال الخراب.

کما وّضحت مرات من قبل والیة معمار و مهندس 
خبیر متمم کل النعم الموجودة و اْلمکانیات 
العظیمة التی فی الخطة ُتحیی و بالمخطط تطّبق. 
و هذا هو أن القرآن فی یوم الوالیة فی یوم الغدیر 

م تممت علیکیذکر؛ الیوم أکملت لکم دینکم و أ
 ، الیوم أکملت و أتممت...1نعمتی

تنزل المالئکة و الروح فیها بإذن ربهم من کل 
. نغمة اآلیة الطویلة تنسجم مع استمرار هذه 2أمر

اللیلة حتی القیامة و تخبر عن عمل ممتد و طویل. 
عمل یتکون فی هذه اللیلة مع فعل المضارع و 

تی عظم حالذی أـ  بمصاحبة نزول المالئکة و الروح
 و بإذن و أمر معبودهم. ـ من جبرئیل

 سالم... لیلة القدر سالم

                                                                        
 .9رة المائدة، اآلیه. سو 3

هذا القدر اْللهی و هذا التقدیر الذی قدرته و هذا 
األمر و برنامج الولی و هذا الکتاب و الخطة و 
التقدیر إذا انسجمت معا إلی أی شیء تؤدی إال 
السالم؟... و هذا هو أن لیلة تقدیر الله و أنت و الولی 

لة سالم و أمن، لیلة تهذیب کل عیب و آفة. عندما لی
تنسق نعم الله مع خطة الوالیة و کتاب الله و تطابقها 
بالموضوعات الجاریة و الشدائد و الحوائج تستطیع 
أن تحصل علی السالم و تنجو من الخراب و 

 التکرار و البطئ.

عظمة لیلة القدر ألجل هذا. ألن کل هذه األشیاء 
ار تقدیرک و تدبیرک فقط. باألقدار ُجمعت و بانتظ

التی جمعت فی هذه اللیلة قدر  النعم و قدر الوالیة 
التی متممة النعم و قدر الکتاب فقط یبقی قدرک و 
َسَهرک و تخطیطک الذی یجب أن ینسجم مع 
الحوائج و النقائص و الضرائر الجاریة و تلک األقدار  
 ألنه کما مضی الخطة علی أساس الهدف و هدفک

بمعنی اإلنزال ال « من»نزول بـالتـدریج و مع « التنزل. »9
النزول. و األمر مع أنه ورد بمعنی دستور و عمل و شأن لکنه 
یعنی شــأن و عمل؛ ألن کلمة إذن تغنینا عن معنی دســتور 
ــبح: فی هذه اللیلة ُتنزل المالئکة و  فبالنتیجة معنی اآلیة یص

عمل و برنامج بإذن ربهم.و لهذا  الروح شــیئـا فشــیئـا کل
النزول غایة و مقصــد و هو الوالیة. و هذا هو أن هناک ولی 
أمر حتی القیـامة تنزل المالئکة علیه و ُتنزل علیه األعمال و 

 البرامج و هذا االستمرار ینسجم مع طول اآلیة.
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الیبنی علی  الهوس بل یتشکل مع النظر إلی 
 أصلین:

 قدرک و إمکانیاتک

 الحوائج و الضرائر و ظروف مجتمعک

عندما ترید أن تخطط ألرضک علیک أن تنتبه إلی 
الهدف و لیس هذا الهدف هوس مثل أننی أهَوی 
بناء مأذنة. یجب أن ینسجم هدفک مع إمکانیات 

رائر الموجودة األرض و ظروفها و مع الحوائج و الض
 فی مجتمعک.

ال یبنون شقة فی أرض رخوة و مجتمع جائع ألن 
مکانا لتربیة الطیور أکثر مناسبة ألنه ینسجم مع 
رخاوة األرض و قدرها و قیاسها وحاجة المجتمع و 
الضرائر الجاریة... فاالنتباه إلی هذا القدر و 
اْلمکان و إیجاد تلک الخطة و التقدیر و االنسجام 

یة المعمار و أمر ه علی عاتقک و هذا قدرک مع وال 
أنت الذی یرُبط نظرا إلی الکتاب النازل بین قدر الله 
و النعم و الرؤوس المالیة و قدر الوالیة التی أتت به 
المالئکة و الروح. یرُبط بینها و یؤّمن الحوائج 

 الجاریة.

 هی حتی مطلع الفجر
النقطة هی أنهم یخططون فی اللیل کی یبدؤوا 
بالعمل فی مطلع الفجر مع مالئکة نازلة فی اللیل. 
لیلة القدر حتی مطلع الفجر ال طوال العمر. لیست 
لیلة التخطیط و التقدیر ألف شهر بل تساوی ألف 
شهر. ال تستطیع أن تخطط عمرا حتی یطّبقها 

                                                                        
 . یعنی کنا نجلس و لم نقم بأی عمل.3

أوالدک. علیک أن تقّدر و تخّطط فی أصعب 
ی ک الظروف فی قلب الحوادث و فی اللیلة المظلمة

تعمل فی مطلع الفجر و تطّبق البرامج و إال من یرید 
جدیدا أن یبدأ فعال و یخطط خطة بعد مطلع الفجر 
ال ُینجز فعله ألن الغروب یحین و ُیلَقی علیک 
الشتاء و أنت لم تعمل أی عمل و لم تکتسب أی 

 زاد.
نحن فی ظروفنا الخاصة نشهد هذا. الذین لم 

ی الَخنق خمسا و یخططوا و کانوا یعملون فقط ف
عشرین سنة  أو فی سلطة العدو خمسین سنة 
أصبح نفع عملهم لألجانب. الذین لم یربوا القواة و 
التفتوا إلی هذا بعد النجاح فقط، أصابوا بالمحن و 
الخراب. هؤالء هدموا البناء و بعده یریدون أن 
یبحثوا عن البّناء و المدیر و العامل و یبحثوا عن 

مج و واضح أن اآلخرین لیسوا المخطط و المبر
عاطلین و یریدون نصیبهم من الثورة و ما إن 
أقدمت حتی أدخلوا قواتهم فی کل إطارک حتی 
أنک مجبور علی توظیفهم علی إنتاج نفس السلع 
األجنبیة محلیا و هم الذین یستطیعون أن یأخذوا 
قرارا ألنهم مرتاحین و أیضا متوّلین المنصب. 

ا و ال یمکنک انجاز عمل إال بإمکانهم أن ُیقدمو 
التشّرد و الَجهد و التبریر... و الکارثة هی أن 
المدیرین یصبحون عّماال و العّمال یتولون 
المناصب و یخلعون منصبک. و ماذا یمکنک أن 
تفعل إال المصالحة. و ماذا لدیک إال التصلیح و 
إغماض عینیک عن النزاعات. لیس هناک سالم 

و لم ُیعمل أی عمل باللیل، ألنه لیست هناک خطة 
، لم 1فقط فی اللیل کنت ترثو الظالم و تمدح النور

تکن مشغوال بالمخططات و الخطط و لم تصمم 
 .ةعلی تربیة القوا


