
 گاه فضیلت و رحمت؛ تجلیشب قدر

 *محمدامين صادقي اُرزگانيحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

مورد کهه از من میهان،   ها و مثار و برکا، فراوانی به همراو میماو مبار  رماان، فرصت

است. قرمن کریم دربارو ایهن شه ، بعبیهر زیبها و معنهاداری       «ليلةُالقدر»انگیز شمیم دل

ش  قهدر،   1؛لَيرلَة ُالْقَدررُِخَير ٌُمِنُْأَلْفُِشَْر ٍ»نمودو و من را بربر از هزار ماو دانسته و فرمود: 

گیهری  ، بهه معنهای انهدازو و انهدازو    «بقهدیر »و « قدر»واژو « از هزار ماو، ارجمندبر است.

ن، واژگهان یادشهدو بهه معنهای ویهگهی وجهودی و چگهونگی        و در اصطال  قرم 2است

 3مفرینش موجودا، هستی است.

سهاله  رخهدادها و حهوادث یهک    ،در میه مزبور، بقدیر است؛ چون خداوند« قدر»مراد از 

« ليلهةُالقهدرُُ»کنهد. از ایهن رو، من را   گیری( مهی عالم و مدم را در من ش ، بقدیر )اندازو

ای است که حقایق او فایلت و رحمت است و میینهگجلییعنی شبی که ب 4؛نامیدو است
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جای سخن بسهیار اسهت و   « ليلةُالقدر»اگرچه دربارو  گر ساخته.بزرگی را در خود جلوو

 ، در چنهد موهور  کوبهاو مجال  در این، ولی باشدمیهای مختلف قابل بازشناسی از جنبه

 کنیم.ا بررسی میهای بنیادین این ش  مبار  ربرخی نکته ،اختراربه ،اساسی

 قدرشب . پیشینه 1

یک مموزو  ،این است که میا این ش  مبار  ،ی مطر  دربارو ش  قدرهایکی از پرسش

نامهه  قبهل از مخهرین وحهی    کهه ایهن  قرمنی است و بنها قرمن کریم از من یاد نمودو و یها 

 ی ادیان پیشین نیز مطر  بودو است؟هادر مموزو ،مسمانی

ولی دربارو ش  قدر مطلبی  1داری سخن گفته شدو،دربارو روزوگرچه در کتا  مقدس 

قبل از اسهالم  « القدرُليلة»، در این بارو که [در روایا، اهل بیت است؛ اما ذکر نشدو

نقل شدو کهه   {از حار، امام جواد است. روشنی سخن گفته شدوبه ،نیز مطر  بودو

دررَُاَوَّلَُمَنُخَلَقَُالدَّنين،ُوُلَقَدرُخَلَقَُفيْنُاَوَّلَُنَبيَُّيَكهوُ  ،ُوُُلَقَدرُخَلَقَُاهلل ُتَعنليُلَيلَةَُالْقَ» فرمهود: 

لهین  اوّ ،خداوند ش  قدر را در مغهاز خلقهت جههان مفریهدو و در من     2؛اَوَّلَُوَصِيَُّيَكوُ  

میهد کهه   دسهت مهی  خوبی بهاز این روایت به« .وجود مورده پیامبر و نخستین وصی را ب

بیان قرمن کهریم نیهز    نوعاز که ل خلقت عالم دنیا مفریدو است. چه اینش  قدر را از اوّ

و خداوند قهرمن کهریم    وجود داشته نیز قبل از نزول قرمن ،مید که ش  قدرمی دسته ب

مها ]قهرمن    3؛إِنّنُأَنْزَلْنن ُُفيُلَيرلَةُِالْقَهدررُِ» :وفرمود جا کهدو است؛ منفرمورا در من ش  نازل 

 «.را[ در ش  قدر نازل کردیم

میهه   بیانولی از  ،باشد ی وجود داشتهمتفاوب یهابرداشت باروگرچه ممکن است در این

و  وبه عنوان یک ظرف زمهانی از قبهل مطهر  بهود     ،بوان فهمید که ش  قدرمسانی میبه

در  کهه نخرهوص ایه  بهه  ؛که ما قرمن را در من ظرف زمانی نازل کهردیم  وخداوند فرمود

 است. وجود داشتهل خلقت دنیا از اوّ ،یادشدو برریح گردید که ش  قدر روایتِ
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اِ َُّاهللُوَهَهبَُلِهن مَتيُلَيلَهة ُُُُ» فرمود: ,در برخی روایا، ممدو که رسول خدا ،گفتنی است

در حالی که کسی  ؛خداوند به امت من ش  قدر را بخشید 1؛الْقَدرَُلَمرُيُعطِْنُمَنُْكن َُقَبرلَُْمر

ن با اسهتناد بهه ایهن    ابرخی معاصر «های پیشین، از این موهبت برخوردار نبودند.امتاز 

معلوم  اند.اشارو نکردوروایت قبلی  به ولی است؛ که ش  قدر قبالً نبودواند روایت گفته

 ،مورد بوجه ایشان واقع نشدو و بنها با استناد بهه روایهت دوم   پیشین، شود که روایتمی

ایهن دو روایهت،   میهان  در مقام جمع  ،در هر صور، اند.مطر  کردورا  «القدر ليلة»نبود 

بوان گفت اگرچه ش  قدر به عنوان یک ظرف زمهانی کهه امهور عهال م در من مقهدر      می

در پی نزول قهرمن در من   داشته است، ولی شود، از قبل بودو و برخی مثار معنوی هممی

هها و برکهابی   ت مظروف خود، یعنی قرمن کریم، فاهیلت ش ، این ظرف زمانی، به برک

هزار ماو کهه در قهرمن    و بربری این ش  برفایلت  مثالً ؛است پیدا نمود که قبالً نداشته

 2 .برای ش  قدر ایجاد شدو است ،نزول قرمن به دنبال ،ذکر شدو

بربهری و  هها  است، بر سایر مهاو  مکه ظرف نزول قرمن کریاز رهگذر این نیز ماو رماان

]همان ماو[ است که  ،ماو رماان 3؛شَْر  ُرَمَضن َُالّي ُأ نْزِلَُفيهُِالْق  ْآ  » :فایلت یافته است

 «  در من، قرمن فرو فرستادو شدو است.

 های مختلفقدر در افقشب . تجلي 2

یکی از : ندااز جمله گفته اند؛های سودمندی مطر  نمودوبرخی بزرگان در این بارو نکته

ی مختلهف در  هها اساس افهق ُبر ،این است که این ش  «ليلةُالقدر»مسائل مطر  دربارو 

در یک افق شرقی مثل کشهور هنهد، ممکهن     مثالً ؛ی متعدد ممکن است رخ دهدهازمان

شه  قهدر    [ماو رماان باشد که طبهق روایها، اههل بیهت     23شنبه است ش  یک

مهاو بهودو    23ش  ، شنبه ش  قبلش مثالً ،ولی در یک افق غربی مثل کشور ایران ؛است

یهک شه  زودبهر     ،یت هالل مهاو رماهان  ؤی غربی ممکن است رهار افقد ؛ زیرااست
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شهنبه و   پرسش این است که کدام یکی از این دو ش  )مهثالً  ،حال صور، گرفته باشد.

 شود؟موسو  می «ليلةُالقدر»شنبه( یک

 ،(هها بعهداد افهق   ، بر اسهاس شنبهیک وکه هر دو من ش  )شنبه وان گفت بدر پاسو می

ممکن است بجلهی   هااست که حس  زمان یحقیقت ،«ليلةُالقدر»چون  ؛است «ليلةُالقدر»

ليلهةُُ»مرهداق   ،یت هالل همهان افهق  ؤطبق ر ،و ظهورا، متعدد پیدا کند و در هر افقی

ن بولیهل  اهلل رفیعی قزوینی ضمفقیه بزرد میت از این رو، 1.زمانی به حسا  مید «القدر

رو   و شهود مهی  دهری یاد «ليلةُالقدر»: ش  قدر فرازمانی که از من به استگفته مسأله 

به اختالف  ،دهدمی ولی ش  قدر زمانی که در عالم طبیعت رخ ؛یکی است ،زمان است

مختلهف   یهاحس  افق ،ی قدرهاباید بوجه داشت که هر چند ش  .متعدد است هاافق

بهه   هها از حیث ابرال و اربباط همه من امامتعدد و مختلف است،  ،از جهت زمانی بودن

 قهدر   شه  ،و مظاهر حقیقت دهری هازیرا که همه سایه ؛متود هستند ،ش  قدر دهری

 .باشندمی

چون حقیقتی است کهه وجهود    ؛است ییک ،«ليلةُالقدر»که حقیقت فراطبیعی خالصه این

متعهدد خواههد    هها، افقبر اساس نوع  ،ی منیا، زمانبجلی و فقط عقالنی و فرازمانی دارد

 2بود.

 قدرشب . نهفته بودن 3

، «ليلةُالقدر»، پاسو دادن به این پرسش است که ش  قدر مربوط به لئیکی دیگر از مسا

 مشخص نگردیدو است؟ زمان دقیق من و چرا است های ماو رماانکدام ش  از ش 

و شهبی اسهت    بودو «ليلةُالقدر»ماو رماان  27این است که ش   ،تمشهور بین اهل سنی

، ، شه  قهدر  [اساس روایا، اهل بیهت  ولی بر 3؛نازل گردیدو است در من که قرمن
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وقتی از حاهر،   از این رو، .ماو رماان است 23و  21 ،19 :بین یکی از سه ش  مردد

فيُتِسرهعُِعَشْه َةَ،ُوُُُل برْنُا طْ» ال شد، حار، فرمهود: ؤس «ليلةُالقدر»دربارو  {امام صادق

 «ماو رماان بجویید. 23و  21، 19 :من را در ش  1؛شْ ِينَُوُثَالثَُوُعِشْ ِينَإحرد ُوُعِ

ب امُُإالتَقَدي  ُفِيُلَيلَةُِتِسرعَُعَشَ َة،ُوَُالْ» فرمود: {ممدو که امام صادق نیز در برخی روایا،

گیری و بقهدیر امهور   اندازو 2؛فِيُلَيلَةُِثَالثَُوَُعِشْ ِينُفِيُلَيلَةُِإحرد ُوَُعِشْ ِينَ،ُوُالْنِمضنءُ

در  هها ذ منیه در ش  بیست و یکم، و اماها و بنف  هاعالم در ش  نوزدهم، و بوکیم من

 «ش  بیست و سوم است.

دایهر مهدار بهین یکهی از      ،«ليلةُالقهدُر»مید که می دسته از روایا، شیعی ب ،در مجموع

اینهک بایهد بهه ایهن      ولی ؛و بیرون از من سه ش  نیست گانه یادشدو استی سههاش 

، یهک از من سهه شه    کهدام  کهه  بیان نشدو ،چرا به طور مشخص پرسش پاسو گفت که

 است؟ «ليلةُالقدر»

روشهن و   کهامالً  این موضوع [ابتدا باید گفت برای خود ائمه جوا  این سؤال، در

يُعَلَيرنهنُلَيرلَهةَُالْقَهدررِ،ُاِ َُُُُّخْفَُهيَإنّهنُالُُ» :وفرمهود  {امام باقر کهاست؛ چنان مشخص بودو

من شه ،  زیهرا در   ؛ش  قدر بر مها پوشهیدو نیسهت    ،بردیدبی 3؛فوُ َُبِننُفِيرْنوالْمَالئِكَة ُيَط 

ولهی بهر اسهاس حکمهت      «کنند.( و بر دور ما طواف میمیند.نزد ما فرود می)فرشتگان 

گرچههه خههود  [، ائمهههنیسههتای مهها روشههن کههه بههر هههای نهفتهههو مرههلوتالهههی 

 اند.به طور مشخص برای دیگران زمان دقیق ش  قدر را بیان نکردواند، ولی دانستهمی

و  «23 و 21»را بهین دو شه     «ليلةُالقدر»ضمن اشارو به روایابی که  طباطباییعالمه 

بهرای   ،ن نشهدو که ش  قدر معهیّ گفته است: این ،مطر  نمودو« 23 و 21، 19»سه ش  

که مبادا بشر بها انجهام    ؛داشت بزرگی و حفظ شأن و منزلت من ش  استبعظیم و پاس

حرمت و منزلهت من را نشهکند و عظمهت من را نادیهدو      ،معریت در من ش  مشخص

 4نگیرد.
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گانه هر چه باشد، مههم من  ی سههابین ش  «ليلةُالقدر»حکمت نهفته بودن  ،در مجموع

بایهد سهه    ،ای است که انسان بهرای در  من به اندازو «القدرُليلة»است که مقام و منزلت 

جهانش   ،ش  بالش نماید با جان او به طور کامل سهیرا  گهردد و از زمهزم زالل قهدر    

 ا گفته است:ببسیار زی باروشود. مولوی در این  لبریزبر

 هم نهمنحق تب قدش ک   رش تب

 هم برور قردش ک  جروکن   نه ه ه تب
 

 شک کضتحرمن تم کند جمن هر تربی   

 1هم بور  رم ی ک  آن نه ه ه تب
 

 . تجلي قرآن در شب قدر4

که در نظام مفرینش هیچ مقطهع زمهانی از من ویهگهی     «ليلةُالقدر»نظیر های بییکی از ویهگی

 نامه مسمانی است.است که من ش ، ظرف نزول مخرین وحی برخوردار نیست، این

را در  [قهرمن ] مها من  2؛إِنّنُأَنْزَلْنن ُُفيُلَيرلَةٍُمُبنرَكَةٍ» :وخداوند دربارو زمان بجلی قرمن فرمود

مها من را   3؛إِنّنُأَنْزَلْنن ُُفيُلَيرلَةُِالْقَدررِ» :ایدفرممیو در سورو قدر « ش  فرخندو نازل کردیم.

 «در ش  قدر نازل نمودیم.

صور، دفعهی  دهد که قرمن کریم به می جمع بین این دو میه و برخی میا، دیگر، نشان

شَْر  ُ» :وصراحت فرموددر جای دیگر به کهاینچه  4؛در ش  مبار  قدر نازل شدو است

]همان ماو[ است که در من، قرمن فرو فرستادو  ،ماو رماان 5؛رَمَضن َُالّي ُأ نْزِلَُفيهُِالْق  ْآ  

 شود ماو مبار  رماان و ش  مبار  قدر، ظرف نهزول می معلوم ،در نتیجه «شدو است.

 6بمام قرمن است.

با اشارو به نهزول دفعهی و بهدریجی قهرمن کهریم گفتهه        طباطباییمفسر حکیم عالمه 

ای از من بسیط و یکپارچهه و مرهون از بغییهر    مرببه؛ است: قرمن در دو مرببه نازل شدو

                                                           
 .299ش،ُدفت ُدوم،ُص1385ُلدينُمحمد،ُمثنو ُمعنو ،ُتْ ا :ُنش ُه مس،ُا.ُمولو ،ُجالل1

 .3.ُدخن ،ُآيه2ُ

ُ.1.ُقدر،ُآيه3ُ
 .70ه69ُآملي،ُعبداهلل،ُق آ ُدرُق آ ،ُپيشين،ُصُُ.ُر.ک:ُجواد 4

ُ.185.ُبق  ،ُآيه5ُ
 .72.ُر.ک:ُجواد ُآملي،ُق آ ُدرُق آ ،ُپيشين،ُص6ُ
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به صور، بفریلی و غیر بسیط است و صالحیت بغییر و بووّل به  ،است و مرببه دیگر

وخ و مانند من را دارد. منهه در ش  مبار  قدر بر قل  مطهر رسهول  گونه ناسو و منس

نازل گردیدو، مرببه بسیط قهرمن اسهت و منههه در طهی دوران رسهالت بهر من        ,خدا

 مشخرهی شأن نهزول   ،هر میه ؛ یعنیقرمن کریم استحار، نازل شدو، مرببه بفریلی 

 1نازل گردیدو است. ی خاصیهازمان درداشته و به بناس  رخدادها و 

کهه   یکریم است و فاهایل فراوانه   ظرف نزول و بجلی زمانی قرمن «ليلةُالقدر»بنابراین، 

اسهت و در   ، یعنهی قهرمن  همه به برکت مظروف من ظهرف  ،برای این ش  مطر  است

قداست و  یانامه مسمانی صفا و جال با کوثر مخرین وحی ،ظرف بلورین ش  قدر ،واقع

 منزلت یافته است.

قرمن و ش  قدر نیز بسیار قابل بوجهه   ی بربیتی، معنوی و قدسیهامموزوافزون بر این، 

گرچه انس و برقراری اربباط با قهرمن از طریهق بهالو،، بهدبر در     ا کهبدین بیان است؛ 

ر الزم و پُه  ،همیشه و در هر زمان ،بالش برای در  مفاهیم و معارف قرمن کریم و میا،

جها  در ایهن  .بدیل داردو مثار بی هامزیت ،امور در ش  قدر خیر و برکت است، ولی من

مهی  اشاروکه بر بالو، و اُنس با قرمن بأکید و سفارش دارند،  احادیث از ییهابه نمونه

 شود:

بالو، من است  ،دو مسمانیئبرین راو اربباط با قرمن و استفادو از این ما. یکی از مسان1

گهو بها   وبهالو، قهرمن را گفهت    ,رسهول خهدا   .که برای همگان قابل دسترسی است

هرگهاو کسهی از    2؛الْق  آ َُاِثَُرَبَّهُُفَلْيَقَ َدِّحَاِذاُأَحَبَُّاَحَدَك مرُأ ُْيُ» :وخداوند دانسته و فرمود

 «.، باید قرمن بالو، نمایدسخن بگویدشما دوست داشت با پروردگارش 

از ایهن   .بهودن اسهت  « لیم اهللک»یک نوع بجربه  ،بالو، قرمن در واقع ،طبق این حدیث

 یله بهالو، قهرمن را در برنامهه سهلوک    أهموارو مسه  ،علمای بزرد و عارفان سترد ،رو

، در سهلو  شخرهی و برنامهه روزانهه امهام خمینهی       ،به عنوان نمونه ؛اندداشته خود

خرهوص  هب ؛چند نوبت در روز وجود داشته استطیّ  یی از قرمن کریمهابالو، بخش

                                                           
ُ.18و15ُُ،ُص2ُ.ُر.ک:ُطبنطبنيي،ُالميزا ،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.2257،ُح510ُ،ُص1ُق،ُج1413ُ.ُمتقي،ُعلي،ُكنزلُالعمنل،ُبي وت:ُنش ُمؤسسةُال سنلة،2ُ
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بها مخهرین روز    ،ایهن برنامهه   .نمهود می دو جزء قرمن بالو، ،هر روز که رمااندر ماو 

روی بخهت بیمارسهتان    زندگی او ادامه داشته و حتی در روزها و ساعا، مخر عمر کهه 

 1برنامه روزانه بالو، قرمن او بر  نشد. بستری بود،

 ،بربهرین عبهاد، امهت مهن     2؛الْق ه آ ُُْةِاَفْضَل ُعِبندَةُِا مَتِيُقِ آئَ» فرمود: ,. رسول خدا2

 «بالو، قرمن است.

مثار و برکابی خاص  ،ولی برای جوانان ؛بخش استبرای همگان حیا، ،. بالو، قرمن3

مَهنُْقَه َأَُُُ» فرمهود:  {امام صادق .خروص اگر این کار در ش  قدر انجام شودبه ؛دارد

انسان مؤمن که در سن جوانی قرمن  3؛بِلَحرمِهُِوَُدَمِهِالْق  آ َُوَُهُوَُشَنبٌُّمُؤْمِنٌُإِخْتَلَطَُالْق  آ  ُ

ایهن حهدیث    یدربهارو معنها   «شود.می را بالو، کند، قرمن با گوشت و خون او ممیخته

کنایه از من است که صور، قهرمن در قله  و جهان انسهان      بیان، نورانی گفته شدو: این

 4شود.می اهللگاو کالمچهرو جانش جلوو ،یابد و به اندازو لیاقت اومی استقرار

 را نههال جهان مدمهی    ،زالل یبالو، قهرمن همهوارو چهون زمزمه     ،که اشارو شد. چنان4

نظیهر  یک موقعیهت مههم و بهی    ،ولی ماو رماان و ش  قدر ؛بخشدطراو، و نشاط می

بهه عنهوان نمونهه امهام      ؛برای این فیض بزرد است که مدا  و مثار خاص خود را دارد

الّلُْهمَُإنِّهيُُُ» د:یه د و بگویی  قدر قرمن را در جلو روی خود بگشایفرمود: در ش {باقر

 «.... خواهم به حق کتا  فرستادو شدو بومی از بو !خداوندا 5؛ أَسرئَل كَُبِكِتنبِكَُالْمُنْزَلَ...

د و یه نقل شدو کهه در شه  قهدر قهرمن را بهر سهر بگذار       {و همهنین از امام صادق

به حق این قرمن و بهه   !خداوندا 6؛ الْق  آ ِ،ُوَُبِحَقُِّمَنُْاَررسَلْتَهُُبِهِ...ُالّلُْمَُّبِحَقُِهيا» ید:یبگو

 «.... ایحق من کسی که او را با این قرمن فرستادو

                                                           

 .1006،ُص1ُش،ُج1377ُننمهُق آ ،ُتْ ا :ُانتشنراتُدوستن ،ُخ مشنهي،ُبْنءالدين،ُدانش.ُبهُنقلُاز:1ُ

 .19،ُص89ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج2ُ

 .6،ُح603ُ،ُص2ُق،ُج1380ُ.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفي،ُتْ ا :ُنش ُدارُالكتبُاالسالمية،3ُ

ُ.498ش،ُص1378ُآثنرُامنمُخميني،ُ.ُر.ک:ُامنمُخميني،ُش حُچْلُحديث،ُنش ُمؤسسه4ُ

 .186.ُسيدُابنُطنووس،ُاقبنلُاألعمنل،ُپيشين،ُص5ُ

ُ.187.ُهمن ،ُص6ُ
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سهنگ مفهابیح   بفریل اعمال قرمنی ش  قدر را مرحوم شیو عباس قمی در کته  گهران  

قرمن به سهر گهرفتن    کهست این انکته زیبایی قرمنی در این بارو  است. الجنان بیان کردو

در انسان به وجود بیاید کهه قهرمن را    ایگردد که زمینهمی چه بسا موج  ،در ش  قدر

 در دل بجلی کند. شرد و نوریبگ جای در قل 

 قدرشب . ارتباط والیت با 5

همان طور که  .، پیوند ناگسستنی من با والیت است«ليلةُالقدر»مموز ل درسئیکی از مسا

شه  قهدر نیهز حقیقتهی      ،والیت به عنوان یک فیض مستمر با قیام قیامهت جریهان دارد  

می اشارو مهم نکته چند در این بارو به .جوشان استهمیشه ایهموارو فروزان و چشمه

 گردد:

اِ َُّاهللَُتَبهنرَکَُوَُتَعهنليُُُ» کردو که فرمهود:  نقل ,از رسول خدا {علی ،امیر مؤمنان. 1

االئِمَهةُِمِهنُُُُْكَُوَُوِاليَهة ُدَّرَُفِيْنُمَنُهُوَُكنئِنٌُاِليُيَورمُِالْقِينمَةُِفَكن َُفِيمنُقَدَّرَُعَزَّوَجَلُوِاليَت ُهقَ

بمهام   ،درسهتی کهه خداونهد متعهال مقهدر نمهودو در من شه        به 1؛وُلدِکَُاليُيَومُِالْقِينمَةِ

 ،هایی که خداوند مقهدر کهردو  از جمله چیز ؛میدمی وجوده چیزهایی که با روز قیامت ب

 «والیت شما و والیت امامان از فرزندان شما با روز قیامت است.

 سهورو قهدر فرمهود:    اوّلرسیدو که با اشارو به میه  {از امام صادق ،در روایت دیگر. 2

ُاَميِ الْمُؤمِنينَُفِيْنُوُق دِّنَ»  ،مؤمنهان  والیت امیهر  2؛فِيْنُ{اَمي َالْمُؤمِنيِنَُرَتَُوِاليَة زَلَترُوِاليَة 

 «در ش  قدر نازل شد و والیت من حار، در من ش  مقدر گردید.

اهللُِإنَّْنُلَحُجهة ُُفَوَل جُواُتَفْ،ُمُواُبِسُورَةُِاِنّنُأَنْزَلْنن ُخَنصُِالشِيّعَةُِيَنُمَعرشَ َ» فرمود: {امام باقر. 3

سهورو  ) وانها انزلنها  »بان با سورو با مخالفان !ای گروو شیعه 3؛اهللُِعِلَيُالْخَلْقُِبَعردَُرَسوُلُِاهللِ

حجهت   پیهامبر،  از من سورو بعد !سوگند به خداوند شوید.پیروز می دیمناظرو نمای« (قدر

 «ت.خدا بر مردم اس

                                                           
ُ.315ق،ُص1399ُ.ُصدوق،ُمحمدُبنُعلي،ُمعننيُاألخبنر،ُبي وت:ُنش ُدارُالمع فة،1ُ

 .316.ُهمن ،ُص2ُ

 .6،ُح249ُ،ُص97ُ،ُبنب1ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج3ُ
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تَنَزّل ُالْمَالئِكَة ُوَُاله ّوحُُفيْهنُبِهإِذْ ُُُُِ» گفتنی است که در فرازی از سورو مبارکه قدر ممدو:

فرشتگان با رو ، به فرمان پروردگارشان بهرای کهاری ]کهه مقهرر      ، [در من ]ش 1؛رَبِِّْمر

 «[ فرود میند.،شدو است

 از سورو قدر گفته است:بخش زادو مملی با اشارو به این استاد بزرگوار عالمه حسن

و استمرار دارد و طبهق   وفعل ماارع است که داللت بر بجدد و زمان میند ،«تَنَزَّل »کلمه 

بهه اذن پروردگارشهان    ،القدس: مالئکه با رو وصراحت فرمودقرمن کریم به ،میه یادشدو

بایهد   ،پهس  .گردیدنهد می بر من حار، نازل ,هر سال ش  قدر در زمان رسول خدا

 ,بعد از رحلت او نیز به کسی نازل شوند که من فرد باید دارای صهفا، رسهول خهدا   

 2.باشد« عنهمستخلف»چون خلیفه باید به صفت  ؛باشد

رابطه و پیوند اسهتوار بها    «ليلةُالقدر» ،معلوم شد که به دالیل قرمنی و روایی ،در مجموع

مالئکه بهر او   ،در ش  قدر ,اکرموالیت دارد و همان طور که در زمان حیا، رسول 

شهوند و در  می و امامان بعد از او نازل امیر مؤمنانبر  ،شدند، بعد از من حار،می نازل

 بشرف پیدا أامام زمان ،در ش  قدر به حاور قط  دایرو امکان مالئکه ،عرر کنونی

 ؛است أحار، مهدی موعود ،دلیل بر وجود انسان کامل ،کنند و این به نوبه خودمی

فرود ممدن مالئکه در ش  قدر بر روی زمین که در قرمن  ،بودنمی زیرا اگر من حار،

 کند.نمی معنا پیدا ،صراحت مطر  شدوبه

 ترین زمان نیایشطالیيقدر، شب . 6

ی ی مو  با موبهو  و نمهایش نجهوای دلبرانهه    هاگوواز زیبابرین گفت ،دعا و نیایش

عشهق بهه من    ؛بجلی عشق راسهتین انسهان اسهت    ،در واقع ،عاشق با معشوق است. دعا

سهت و  ا او ،ست و هر چهه هسهت  ا ست، انجام همه به اوا موجودی که مغاز همه از او

 انی مطلق است.هیچ و فهمه  ،غیر او

                                                           
 .4.ُقدر،ُآيه1ُ

ُ.244زاد ُآملي،ُانسن ُوُق آ ،ُپيشين،ُصُر.ک:ُحسن.2ُ
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نامه و اعالم ندامت و اظهار شوق بهه بازگشهت بهه    دعا ممکن است یک بوبه کهاینچه 

ای که رجعت و عذرخواهی و طل  پهوزش از  بوبه ؛سوی اصالت گمشدو خویش باشد

پهوا  دل انسان مظلهوم   ممکن است دعا، ی خویش است.مفریدگار و پروردگار و موال

 ،کند. در مجمهوع می پرور، اظهار دادخواهیشگاو داور عدلستمگر در پی ظلمباشد که از 

انسهان بها مفریهدگار و     یگهو ودعا هر چه باشد و برای هر چیزی باشد، زیبابرین گفهت 

برین زمهان بهرای   ولی طالیی ؛پروردگارش است که در هر زمان ممکن است انجام شود

 این گفتمان مموزندو، ش  قدر است.

گفته برخی بزرگان اهل عرفان بسیار زیبها   ،دعا و اجابت من در با  نقش زمان در بأثیر

در بأثیر دعا و احوال دعاکننهدو نقهش بسهزایی     ،: اوقا،ندافرمودو مموز است کهو درس

« لیهل »چهون   ؛برای ذکر و خلو، و نیایش شأنیت خهاص دارد  هاخروص ش هب ؛دارد

در میها، و   ،از ایهن رو  .رسهاند مهی  کشهاند و می غی  است و انسان را به غی  و باطن

 ،بردیهد بی است. ی شبانه بسیار برغی  و بشویق شدوهاروایا، بر بهجد ش  و خلو،

اثهر بکهوینی    ،ماو مبار  رماان است که برای نفوس مستعدو ،از بهترین مناسبا، زمانی

 1خاص دارد.

در ی قهدر اسهت کهه    هاماو رماان و ش ویهو هب ،بدیل زماندلیل اهمیت و نقش بیه ب

ذکهر شهدو کهه     هدر منابع مربوطه  یی متعددهادعاها و نیایش [ی اهل بیتهامموزو

از  است؛ بفریل در این بارو بوث نمودوسنگ مفابیح الجنان با بیان روشن بهکتا  گران

 این دعای نورانی است: ،جمله

اللَّيرلُِوَُالنَّْنرِ،ُ...ُوُا ُْتَجرعَهلَُاسرهمِيُُُُينُرَبَُّلَيرلَةُِالْقَدَرُِوَُجنعِلَْنُخَي اًُمِنُْاَلْفُِشَْر ٍ،ُوَُرَبَّ»

ُ  2؛ حرسننِيُفِيُعِلّيَيِن،ُوُاِسَنئَتَيُمَغْف هورةً..ُ.وُاُِءِالشَُّْداُعَوُروُحيُمَُءداعَسْالمَعَُفِيُهيِ ُِاللَّيلَةِ

 !ای پروردگار ش  و روز ای پروردگار ش  قدر که من را از هزار ماو بهتر قرار دادی و

و احسهان و نیکهی مهرا     ،مندان، و رو  مرا با شهدااسم مرا در این ش  در زمرو سعاد،

 .. .«در باالبرین درجه قرار دو، و گناهان مرا بیامرز.
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138    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

این نکته اساسی نبایهد   ها،بلکه در همه زمان ،ی قدرهادر با  دعا در ش  ،گفتنی است

امهر مشهروع از امهور مربهوط بهه       مورد غفلت قرار گیرد که دعا هر چه باشد و برای هر

خداونهد مهربهان دعاکننهدو را دسهت     ی اخروی انسان باشد، هازندگی دنیا و یا خواست

 :وفرمود {امام صادقگذارد. خالی نمی

حَتْيُيَجرعَلَُفِيْنُُدَّهنَُصِف اًمَنُأَبر َزَُعَبرد ُيَدَ ُُاِلَيُاهللُِالْعَزيِزَُالْجَبّنرُِاِلَّنُاِسرتَحيَنُاهلل ُعَزَّوَجَلُْأَ َُيَ  »

ای دست خود را به سهوی خهدای عزیهز و جبهران    هیچ بندو 1؛«منُيَشَنءُُهِرَحرمَتُِمِنُْفَضْلِ

کند کهه دسهت او را خهالی برگردانهد و     می خداوند حیا کهاینمگر  ،کندنمی کنندو دراز

 «خواهد در من نگذارد.می چیزی از فال و رحمت که

اجابهت دعها چنهین    بارو درای ضمن قره ،مولوی ،ی متعالیهامموزو این گونهاساس  بر

 گفته است:

این همه دعا  !دلشبی شیطان به او گفت: ای مرد سادو .شخری هموارو مشغول دعا بود

را  ی و ایهن کهار  زانهدا میپس چرا خود را به زحمت  .اجابت نشد تخواست اما نمودی،

از غرهه   سر بر زمهین نههاد و   و دهی؟ من شخری باورش ممد و دلش شکستمی ادامه

چهرا   !ای مرد مهؤمن  :را دید که از او پرسید {جنا  خار ،در عالم رؤیا .خوابش برد

 خود هایای و چرا از من دعا و درخواستاز ذکر و دعا و نیایش با خدای خود بازماندو

 پیشمان شدی؟

شاید خداوند مهرا از در   .نشنیدم یولی لبیک و اجابت ،این همه دعا نمودم :او جوا  داد

کند. از جان  حق بعالی به من شخص گفتهه  میرحمت خود راندو و دعای مرا اجابت ن

 شدو:

 ترررو،  بیررر  ضم ررر  گفررر  آن کهِ

 تر  ک اتق تو ک نرد  فرم ضم ر    
 

 ک آن نیررم  ک رشر ک  ررو ک ایرر  ضم رر 

 2هم رر  یررر هررر یررم شوب تررو  بیرر    
 

خداونهد   که ی قدرهاخروص در ش بود؛ بهبنابراین، هرگز دعا، بدون اجابت نخواهد 

؛ دههد می به او را، من ی بهتر ازهاهمان حاجت و یا حاجت ،متعال دعاها را قبول نمودو

 ممکن است خود شخص متوجه اجابت دعایش نشود. هرچند
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   139  گاه فضيلت و رحمتتجليشب قدر؛ 

 

 جرتب قدش ک   ک طی تد نمضه هَ

 شجمضندین ک  کیا ضمل ک ک  کیرا ترب  

 صمحب قرآن ک قدش ک ر   کهکیاک  

 شکح فرروج آ رر من شک  کررهکیرراک  

 کال ررررکش ه رررتی ليلهههةُهررری ک 

 بررره ترررمنه شکیررر  شضرررز ک  رررتی
 

 هرری حترری ضفلررر ک فجررر      رری   

 کجرر    ر ر  بری بری  رور  وتره     

 رش تب ک ررکش بردش ک ر     کهکیاک  

 گمل ک صردش ک ر   گمل ک ضنز ضیمف 

 ار ررتیت ررم  نرروش ک ترروش ک حررق  

 1به فرق ضم ب ش ی   روو ر رتی  
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