
 

  قدر شب معنویت هایجلوه
 *فراحسانی حسین والمسلمین االسالمحجت

 اشاره
ا» ناهُْ ِإن  َزل  َلةِْ في َأن  رِْ َلی  َقد  راَكْ ما َوْ * ال  َلةُْ ما َأد  رِْ َلی  َقد  َلةُْ * ال  رِْ َلی  َقـد  ْ ال  ـر  ْ َخی  ـِفْ ِمـن  رْ  َأل 

 ُ  آن مـا 1؛َشـ
 ماه هزار از بهتر قدر، شب ست؟یچ قدر شب دانیمی چه تو و م!یردک نازل قدر شب در را )قرآن(
 «است!

 چـرا چه؟ یعنی قدر شب گوییم:می پاسخ سؤاالت این به دینی متون از استفاده با نوشتار، این در
 چیست؟ آن معنوی هایجلوه و هاویژگی است؟ برتر ماه هزار از

  «قدر» مفهوم
 سـه در آن، کـاربرد بیشـترین امـا دارد؛ مختلفی کاربردهای قرآن، و لغت در تقدیر و «قدر » واژه

 است: ذی  معنای
 درک را آن منزلـت و قـدر کـه شبی 2شر ؛ و عظمت شب یعنی لیلةالقدر، منزلت: و عظمت .9

                                                           

 نویسنده و پژوهشگر.  *
 .4ـ9. سوره قدر، آیات 1
 .661، ص 64، ج رازی فخر تفسیر. فخر رازی، 2
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راَكْ ما َوْ» اند؛نکرده َلةُْ ما َأد  رِْ َلی  َقد  ـهَْ َقَدُروا ما» آیـه مطلب، این نظیر .«ال  ْ الل  ِرهِْ َحـق   اسـت؛ 1«َقـد 
 یعنـی قـدر، شـب پایـه، این بر بشناسند. باید کهگونهآن نشناختند؛ را خدا منزلت و عظمت یعنی
 ندارد. وجود آن همانند فضیلت، و شر   در که شبی بزرگ؛ و باعظمت شب

هُْ» آیـه مث  تنگ: و قییتض .6 ُسُ ْ الل  َقْ َیب  ز  ْ الـرِّ ـِدُر؛ َوْ َیشـا ُْ ِلَمـن   هکـهر بـرای را روزی خـدا 2َیق 
 شـب، ایـن به قدر اطالق بنابراین، «ند.کمی تنگ بخواهد هکهر برای و دهدمی شیگشا بخواهد،

 شود.یم تنگ نیزم ه،کمالئ نزول ثرتک از که است جهت این به

هُْ َجَعَلْ َقد ْ» آیه مانند سرنوشت: ریتقد و گیریاندازه .4 ْ الل  راْاَقْ  ْ َشي  ِلُكلِّ  زی،یـچ هـر برای خدا 3؛د 
 «است. داده قرار ایاندازه

 مـرگ روزی، و رزق از: اعم زندگی، امور همه در افراد سرنوشت قدر، شب در روایات، اسا، بر
 کـه چنـان شـود؛می تنظـیم و تقـدیر هـالیاقت و استعدادها پایه بر ناخوشی، و خوشی حیات، و

َرُقْ فیُا» فرماید:می ْ ُیف  رْ  ُكل 
ْ َأم   و تعیـین خـدا حکمـت طبـق بـر کـاری هر شب، آن در 4؛َحكیم 

   «گردد.می تنظیم

 قدر شب برتری

 رو،ازایـن «.قـرآن تعلـیم» انسان، آفرینش از هد  و است انسان هستی، جهان آفرینش از هد 
 خلقـت بـر تعلیم اهمیت، و رتبه نظر از اما دارد، زمانی تقدم قرآن تعلیم بر ظاهری خلقت اگرچه
 اسـت؛ شده مقدم انسان آفرینش بر «قرآن تعلیم» الرحمن سوره در جهت، همین به ست؛ا مقدم

َمْ» آَنْ َعل  ُقر  سان َخَلَقْ ،ال  ن  ِ
ا» مقتضای به دیگر، سوی از .«اْل  ناهُْ ِإن  َزل  َلـةِْ فـي َأن  رِْ َلی  َقـد   در قـرآن ،«ال 

 شـب سـبب، ینهمـ بـه اسـت. شـده نازل انسان، یعنی آفرینش، مقصود هدایت برای قدر شب
 شـبی، چنـین در سـال هـر 6اسـت. بیشـتر دیگـر شب هزارسی از آن، فضیلت و 5است مبارکی
 نامـه تـا آینـدمی زمـین بـه پروردگار اذن به القد،،روح و جبرئی  آنها رأ، در و بسیاری مالئکه

                                                           
 .13. سوره حج، آیه  1
 .68. سوره رعد، آیه  2
 .4طالق، آیه . سوره  3
 .3. سوره دخان، آیه  4
 .4. سوره دخان، آیه 5
 .4. سوره قدر، آیه 6
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   کنند. أزمان امام تقدیم را هاانسان سرنوشت

  قدر شب معنوی هایجلوه

 مکـان یـا زمـان آن در که است حوادثی به مربوط شرافت، ندارند؛ شرافتی ذاتبال مکان، و زمان
ُ  » افتد؛می اتفاق ر   مشـهد کـربال یـا و مدینـةالنبی کـه زمانی تا یثرب «بالمکین. المکان ش 

   نداشت. هامکان دیگر بر شرافتی بود، نشده اباعبدالله
 شود.می اشاره برخی به ذی  در که است آن معنوی هایجلوه دلی  به نیز قدر شب شرافت

  قرآن نزول .1

 شـده نـازل نیـز قـدر شـب در دفعـهیک آن تمام سال، 64 مدت در تدریجی نزول بر عالوه قرآن
ُرْ» است؛  ُ ذ  َرَمضاَنْ َش ِزَلْ ال  آُنْ فیهِْ ُأن  ُقر   نـازل ماه آن در قرآن که است ماهی رمضان، ماه 1...؛ال 

 معانی در تدبر و قرآن تالوت قدر، شب معنوی هایجلوه ترینمهم از یکی بنابراین، «است. شده
ُلْ َوْ» دهد؛می شفا را دردی هر که رحمتی کتاب است؛ آن آِنْ ِمَنْ ُنَنزِّ ُقر  َمـةْ  َوْ ِشـفا ْ  ُهَوْ ما ال   َرح 

ِمنین. ُمؤ     2«ِلل 
ِّ ُنورا ِّ» فرمود: کریم قرآن توصیف در مؤمنان امیر ِّ ال 

ُ
اأ ف  ااِبيُحهُِّ ُتط  ص  ِّ م  ِّ و  ِّ اجا ِِّسار  ُباو ال  خ  اُدهُِّ ی  ق  و  ِّ ت   و 

را ِّ ح  ِّ ب  ُكِّ ال  ر  ُرهُِّ ُید  ع  ِّ ق  اجا ِّ و  ه  ِّ ِمن  ِّ ال  ُجهُِّ ُیِضل  ه  ِّ ن  اعا ِّ و  ِّ ُشع  ِلُمِّ ال   َ ُؤهُِّ ُی و  ِّ ض  انا ِّ و  ق  ِّ ُفر  اُدِّ ال  م  اُناهُِّ ُیخ  ه  ِّ ُبر  اناا ِّ و  ي  ِّ ِتب   ال 
ُمِّ د  اُنهُِّ ُته  ك  ر 
 
ِّ أ ِّ و  اء  ِّ ِشف  ای ال  ش  اُمه ُتخ  اق  س 

 
 کـه چراغـی نـدارد؛ خاموشـی کـه اسـت نـوری قـرآن، 3؛أ

 نگـردد؛ گمـراه آن راهـرو کـه راهی نشود؛ درک آن ژرفای که دریایی نپذیرد؛ زوال آن درخشندگی
 بنـایی نگردد؛ خاموش برهانش درخشش هرگز که ایجداکننده نشود؛ تاریک آن نور که ایشعله

 «بزداید. را هابیماری همه که ایشفادهنده و نشود خراب هرگز آن هایستون که
 اسـت، مؤثر معنویت حفظ و دینی باورهای تقویت در مکانی و زمان هر در اگرچه قرآن، تالوت

 فرصـت ایـن دیـن عالمان رو،ازاین دارد. بدیلیبی تأثیر قدر، شب در ویژهبه رمضان، ماه در ولی
 مقـداری ؛بـود بیدار صب  تا رمضان ماه هایشب طباطبایی عالمه شمردند.می غیمت را طالیی
 پـانزده شـب هـر میرداماد مرحوم 4پرداخت.می نماز و دعا و قرآن قرائت به بعد و کردمی مطالعه

                                                           
 .984. سوره بقره، آیه  1
 .86. سوره اسراء، آیه  2
 .69، ص 81، ج األنوار بحار. مجلسی،  3
 .983، ص فرزانگان سیمای. جعفر سبیانی، 4
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 ایشـان 2خوانـد.می قـرآن جـزء ده روز هـر رمضـان ماه در خمینی امام 1خواند.می قرآن جزء
   3«بخواند. قرآن دائم باید بشود، آدم و بیاورد در سر آدمیت از بخواهد هرکس» فرمود:می

  مالئکه نزول .2

ُلْ» آیند؛می فرود زمین به روح و مالئکه قدر شب در پروردگار، اذن به َملِئَكةُْ َتَنز  وُحْ َوْ ال   فیُـا الر 

ِنْ م ْ ِبِإذ  ُِ
 در کـه اسـت زیاد قدری به سدرۀالمنتهی و هاآسمان از شدهنازل مالئکه جمعیت 4.«َربِّ

 مشـغول کـه بگذرنـد مؤمنی هر به صب  تا شب سر از آنان 5شود.می تنگ شدتبه جا زمین کره
 انسـان یـا مکـانی و خانـه هـیچ بلکـه 6دهند؛می سالم او به نموده، مصافیه او با باشد، عبادت
 خانـه مگـر دهـد؛می سـالم او به و رودمی او نزد قدر شب در ایفرشته آنکه مگر نیست، مؤمنی

 همچنـین، و شـوندمی جنـب حـرام راه از کـه کسـانی و خوک گوشت خورنده خوار،شراب افراد
   7باشد. آن در خوک یا سگ که هاییخانه

 والیت تجلی .3

 ای» فرمـود: اکـرم پیـامبر نیسـت. پذیرفته والیت بدون مکانی، و زمان هیچ در عبادتی هیچ
 در طـال ُاُحد کوه اندازه به و کند عبادت را خدا نوح، عمر اندازه به خدا بندگان از ایبنده اگر علی!

 دیـن از دفـاع راه در و آورد جا به حج اعمال و رود مکه پیاده پای با بار هزار و نماید انفاق خدا راه
 پایبنـد امـا شود، کشته مظلومانه مقد، مکان آن در سرانجام و کند جهاد مروه و صفا بین پیوسته

   8«رسید. نخواهد او مشام به هرگز بهشت بوی قطعاا  نباشد، شما والیت به
 از صـادق امـام میضـر در اسـت. مؤمنان امیر والیت برکت به قدر، شب فضیلت ساا اسا

 «اسـت. آشکار هاسوره دیگر بر قدر سوره برتری چقدر» فرمود: حضرت شد. صیبت قدر سوره

                                                           
 .916. همان، ص 1
 .9008، ص 9، ج قرآن دانشنامهالدین خرمشاهی، . بهاء2
 .96، ص 4، ج خمینی امام سیره از هاییبرداشت. غالمعلی رجائی، 3
 .3. سوره قدر، آیه 4
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 .41، ص 9، ج مقتل. خوارزمی،  8
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 نـازل قـدر شـب در مؤمنـان امیر والیت که است آن سبب به» فرمود: چیست؟ علتش پرسیدند:
 روز تـا کـه را چیزهـایی تمـام قـدر شـب در خداوند» رمود:ف علی به خدا رسول 1«شد.

   2«را. شما فرزندان از امامان والیت و شما والیت جمله از کرده؛ مقدر آید،می وجود به قیامت
ِّ» دعـای خواندن و أزمان امام سالمتی برای دعا و معصوم چهارده به توس  حکمت ُهامَّ  اللَّ

ِّ ِلي ک ُكن     گردد.می باز موضوع همین به نیز «ِلو 
  داریزندهشب .4

 اسـت. خـویش گذشـته عملکردهـای ارزیابی و بیدارماندن قدر، شب معنوی هایجلوه از یکی
 را دردهـا کـه اسـت «بصـیرت» و «دل بیداری» آنکه چه کرد؛ قناعت چشم بیداری به نباید البته

 آورد. ارمغان به را الهی قرب مقام و کند درمان
  ل فىیی خ و چشیی  بیییی ر بسییا   

 

 3گیل   و آ    یل  چشی ِ  بینی چ  خد  
 

 و سـو، یـک از را خـدا شـماربی هاینعمت و هامهربانی ها،میبت انسان است خوب چه پس،
 و انابـه و توبـه اشـک بـا و آورد یـاد بـه دیگـر، سویی از را خویش گناهان و تقصیرات و کوتاهی

 دهد. وشوشست را خود دل زنگارهای استغفار،

  اتمناج و دعا
عاُءِّ» است؛ عبادت روح و اتیح آب دعا، ِّ الد  ِة. ُماخ  ِعبااد   در هاانسـان ارزش قـرآن، نگـاه از 4«ال 

ِّ» آنهاست؛ دعاهای دلی  به پروردگار شگاهیپ اا ُقال  اُؤا م  ب  ع  ِّ ی  ای ِبُكام  ب  ِّ ر  ال  او  ِّ ل  ااُؤُكم   اگـر بگـو 5؛ُدع 
 در همـواره خدا اییاول و انبیا .«ستین قائ  ارزشی هیچ شما برای پروردگارم نباشد، شما دعاهای

 گرفتنـد.مـی رویـن و تـوان او، ادیـ و دعـا بـا و داشـتندبرمی پروردگار درگاه به دست مهم ارهایک
 نجـات بـرای یافـت مأموریـت شـد، شتیک بر سوار وقتی کهولنا طوفان آن در نوح حضرت

 مـدین سـوی بـه فرعون تر، از که هنگامی نیز موسی حضرت 6کند. دعا همراهانش و خود
                                                           

 .991، ص األشهر فضاللصدوق، شیخ .  1
 .494، ص األخبار معانی، همو.  2
 . 9666، بیت  4.مثنوی مولوی ، دفتر  3
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 . 68،61. سوره مؤمنون، آیه 6
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سی» گفت: و برداشت دعا به دست کرد،می فرار ب   ع  ِّ ر  ن 
 
ِن  أ ِدی  ه  ِّ ی  واء  ِبيِلِّ س     1.«السَّ

 سـری  اجابت در هامکان و هازمان برخی ولی است؛ سازنده و خوب زمانی هر در ش،یاین و دعا
   .است قدر هایشب ویژهبه رمضان، ماه دعا، برای زمان بهترین مؤثرند. دعا
 مییییین شیسیییییى   ل ر ز   

 

 مییین خسیییى  قلییی  میییر      
 

 روزمتیییره چیی  زگنیی  بنگییر
 

 بسیدزم   رگهیت  بی   شیم   چد  
 

 حیای   بی   کنی   نظیر  کی   باشی
 

 2کمییای   عنایىییت بیی   بخشیی  
 

 کنیم:می مرور را خویش پروردگار با موسی مناجات پایان، در
 خواهم.می را تو قرب خدایا! ـ
 کن. وجوجست قدر شب احیای در مرا قرب ـ

 خواهم.می را رحمتت خدایا! ـ
 کن. تیصی  قدر شب در نیازمندان بر کردنرحم و میبت در را رحمتم ـ
 خواهم.می را صراط ُپ  از عبور جواز خدایا! ـ
 بده. صدقه قدر شب در ـ
 خواهم.می هایشنعمت همه با را بهشت خدایا! ـ
 است. قدر شب در من تسبی  گرو در بهشت، ـ
 خواهم.می جهنم آتش از نجات برات دایا!خ ـ
 استغفارکن. زیاد قدر شب در ـ
 خواهم.می را تو خشنودی و رضایت خدایا! ـ
 3بخوان. نماز زیاد قدر شب در ـ

                                                           
 .66. سوره قصص، آیه 1
 .983، ص 4، ج اسالمی عرفان. حسین انصاریان، 2
 .988، ص اقبالطاو،، سیدبن. 3




