
 

 

  شب قدر شب حلقه اتصال با قلب قدر

*میرتقیَادریاالسالموالمسلمینحجت

 مقدمه
قدر، نازول دفعای قارآن،   ها و خصایص قدسی و ملکوتی لیالی ترین ویژ ی ن برجستهاز میا

تقدیر مقدرات، برتر بودن شب قدر از هزار شب، پنهاان باودن حقیقات قادر، نازول مالئاک و 
آمرزش  ناهان است که به آن منزلت و شرافت خاص داده اسات. شاب قادر، پیوناد آسامانیان 

یان اهل قدر باا واساطه فایض الهای و قلاب قادر حضارت ولای )مالئکه الله( و زمینیان، خاک
شود که همه آیات  پذیر می است. فهم صحیح و چگونگی این اتصال در صورتی امکان عصر

و روایاتی که مستقیم یا غیرمستقیم بر چنین معنایی داللت دارد، در کناار هام بررسای و ساپس 
أمل در این دسته از آیات و روایات، نکاتی را کاه تفسیر و تطبی  شود. از این رو در این نوشتار با ت

با یک دیگر ارتباط منطقی دارد و فهم هر کدام به فهم دیگاری مرباوط اسات تحلیال و بررسای 
 شود   می

 . شرافت و منزلت شب قدر1
عظمت، شرافت و منزلت شب قدر تا آنجاست که خداوند عزوجال در آیاه اول ساوره قادر 

َو »در اسرارآمیز بودن شب قدر فرماوده اسات    رامی اسالم خطاب به سیدالمرسلین، نبی
چنین در آیه چهارم، شب قادر  هم«. ست؟یه شب قدر چکو تو چه دانی  1؛ما َأْدراَك ما َلْیَلُة اْلَقْدرِ 

َلْیَلُة اْلَقْدِر َخْیٌر ِماْن »را از هزار شب که مساوی با هشتاد سال است، بهتر دانسته و فرموده است  
 «. شب قدر از هزار ماه بهتر است 2؛َشْهر   َأْلِ  

                                                            

 استاد سطح عالی حوزه علمیه قم و مبّلغ نخبه دفتر تبلیغات اسالمی.* 
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 . نزول قرآن در شب قدر2
های سال دارای چنین  اند، مشخص نشده کدام شب از شب در آیاتی که به شب قدر پرداخته

ِإنا َانَزلناُه فی َلیَله  »آمیزی است؛ اما با بررسی آیه اول سوره قدر   فضیلت برجسته، پرمعنا و اسرار
ِذی ُأْناِزَل  »سوره بقره   185، آیه «را در شب قدر نازل کردیم ؛ ما قرآنالَقدر ِفیاِه  َشْهُر َرَمَضاَن اَلَّ

اا »و آیه ساوم ساوره دخاان  « ؛ ماه رمضان، ماهی است که قرآن در آن نازل  شده استاْلُقْرآُن  ِإنَّ
آن است که قرآن در شاب   ویای« ؛ ما آن را در شبی پر برکت نازل کردیمَلْیَلة  ُمباَرَکة  َأْنَزْلناُه في

 قدر نازل شده است. 

 . نزول دفعی قرآن در شب قدر3
بیان شده است، منافاتی  در این آیات مبنی بر نزول قرآن بر قلب پیامبر مکرم اسالم آنچه

زماان باا بعثات  رجاب و هم 2۷با  این حقیقت تاریخی و قرآنی ندارد که نازول قارآن از شاب 
صود از نزول قرآن در شب قدر، نزول دفعی و صاورت ملکاوتی و بوده است؛ زیرا مق پیامبر

سال  23یافته آن در قالب حرو  و کلمات که طی  پارچه قرآن است، نه نزول تدریجی و تنزل یک
به تناسب زمان و مکان بر قلب آن حضرت نازل شده است. باا تادبر در  رسالت پیامبر اکرم

تفاده از تعبیر انزال در مقابل تنزیال و تفااوت ایان دو آیات مربوط به نزول قرآن در شب قدر و اس
به صورت دفعی نازل شده و ساپس  1توان دریافت قرآن یک بار در شب قدر واژه با یک دیگر، می

به صورت تدریجی بر آن حضرت نازل شده است؛ زیرا  سال رسالت پیامبر اکرم 23در طی 
آیاد، اماا  دریجی و پراکنده باه وجاود میدر لغت به معنای چیزی است که به صورت ت« تنزیل»
  یرد.  مفهوم وسیعی دارد که هم نزول تدریجی و هم  دفعی را در بر می« انزال»

 . شرافت شب قدر به نزول قرآن و فرشتگان4
شاود، و باه آن قادر و  های ساال می موجب شرافت یافتن شب قدر نسبت به همه شب آنچه

برد، نزول قرآن در این شب مبارک است که  ن را باال میبخشد و عیارمعنوی و قدسی آ منزلت می
؛ ماا قارآن را در شاب قادر ناازل ِإنا َانَزلناُه فی َلیَله  الَقادر»کند   نص قرآن نیز بر آن داللت می

ُل اْلَمالِئَکاُة َو »نزول مالئک الله نیز در این شب، موجب شارافت آن شاده اسات  «. کردیم َتَناَزَّ
َُ ِفیها ِبِإذْ  و ِهْم ِمْن ُکِلَّ َأْمر  الُرَّ ؛ در آن شب، فرشتگان و روح به اذن پرورد ارشان برای انجام ِن َرِبَّ

 «.ندیاری فرود آکهر ] دادن[
                                                            

ِذی ُأْنِزَل   »185و بقره  « ِإنا َانَزلناُه فی َلیَله ُمباَرکه    »3. دخان  1  «.ِفیِه اْلُقْرآُن  َشْهُر َرَمَضاَن اَلَّ
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 . استمرار شب قدر تا قیامت 5
نزول دفعی و تادریجی قارآن پایاان یافتاه اسات،  ا ر چه با رحلت پیامبر  رامی اسالم

ساوره قادر باا فعال  4ول مالئک در شب قدر در آیاه تا قیامت استمرار دارد؛ زیرا نز« شب قدر»
َُ ِفیها ِباِإْذِن »که داللت بر استمرار دارد، بیان شده اسات  « تنزل»مضارع  و ُل اْلَمالِئَکُة َو الُرَّ َتَنَزَّ

ِهْم ِمْن ُکِلَّ َأْمر   ِ»نیز درباره این استمرار فرموده است   امام علی«. َرِبَّ رِف ُِک ِّ َقد  َلَةِال  َِلي  َسلَنٍةِِإنَّ
ه رُِوَلًةِبعَدَِرسوِلِاللَّ م  ِِلذلَکِاأ  َنةَِوِإنَّ َلِةِأمُرِالسَّ ي  َکِاللَّ َزُلِف ِِتل  ُهُِین  شب قادر در هار  1؛َوِإنَّ

شاود. پاس از  ها  فارو فرساتاده می سال است. در این شب امور همه سال ]و تقدیر و سرنوشت
براین نازول مالئاک در شاب قادر باا بنا«. نیز این شب، صاحبانی دارد... در ذشت پیامبر

متوقف نشده است؛ بلکه تا قیامت استمرار خواهد داشت و در شب قادر بار  رحلت پیامبر
 آیند. فرود می قلب انسان کامل، امام عصر

 . نزول مالئکه بر قلب انسان کامل6
، قلاب مطهار و خدا  ونه که بستر و محل فرود فرشتگان در زماان حیاات رساول همان

نی آن حضرت بود، مالئک پس از رحلت آن حضرت بار قلاب انساان کامال و زناده فارود نورا
است و قابلیت و ظرفیت روحی شبیه باه آن  خدا خواهند آمد. انسان کامل که در تراز رسول

اند. اماام  آن حضارت نیسات کاه دارای مقاام قدسای بیات حضرت دارد، فردی غیر از اهل
ُهِ»فرموده است  « اْلَقْدرِ  ا َأْنَزْلناُه ِفی َلْیَلةِ ِإَنَّ »در تفسیر آیه مبارکه  صادق ُرِاللَّ َقد  َلُةَِفاِطَمُةَِوِال  ي  ِِاللَّ
ِ لَقُِفِطُملواَِعلَِِعَرَفَِِِفَمن  َخل  ِال  َِفاِطَملُةِِأَنَّ َيت  َملاُِسلمِّ ِرَِوِِإنَّ َقلد  َلَةِال  َرَكَِلي  د 

َ
ِأ ِرَفِتَهاَِفَقد  َِمع  َِفاِطَمَةَِحقَّ ن 

ِرَفِتَها   بادین جناب ]یعنی حضارت فاطماه است و قدر، الله است و آن لیل ، فاطمه 2؛َمع 
 «. اند جهت فاطمه نامیده شده است که خالی  از معرفت او بریده شده

دانیاد کاه لیل القادر کادام شاب  آیا شاما می»نیز درباره شب قدر سؤال شد   از امام باقر
ِرُفَِليِ »حضرت فرمود  «. است؟ َفََِلَِنع  َمَهِئَكُةَِیُطوُفوَنَِکي  ِرَِوِال  َقد  چگونه ندانیم و  3؛ِبَناِِفيَهاَِِلَةِال 

 «.کنند حال آن که در شب قدر فرشتگان بر رد ما طوا  می
بیت آن حضرت هستند، نازل نخواهند  ، که اهلمالئک جز بر انسان کامل بعد از پیامبر

ه با استناد به شب قادر بار حقانیات به شیعیان سفارش کرد شد. از همین روست که امام باقر
                                                            

 . 24۷، ص 1، ج الکافیوب کلینی، . محمد بن یعق1
 .581، ص تفسعر فرات کوفی. فرات بن ابراهیم کوفی، 2
 .   13، ص 94، ج احاراالنوار . محمدباقر مجلسی،3
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 احتجاج کنند   ائمه
يَعِةَِخاِصُمواِِبُسوَرةِِ َشَرِالشِّ ا َأْنَزْلَناُه ِفی َلْیَلِة اْلَقْدرِ ) َیاَِمع  لُةِ( ِإنَّ َهلاَِلُهجَّ ِهِِإنَّ ُلُجواَِفَوِاللَّ َتف 

َدَِرُسوِلِ ِقَِبع  َخل  ِهَِتَباَرَکَِوَِتَعاَل َِعَل ِال  ِهِِاللَّ َهلاَِلَغاَیلُةَِِوِِاللَّ َِوِِإنَّ َدُةِِدیلِنُكم  َهلاَِلَسليِّ ِإنَّ
ِمَنا ای  روه شیعیان! به وسیله سوره قدر با مخالفان مناظره کنید تاا غالاب شاوید.  1؛ِعل 

حجت خداوند تبارک و تعالی بار بناد ان  اکرم به خدا قسم! آن سوره بعد از پیامبر
 است و آن، بزرگ دین شما و نهایت علم ماست.

 ، انسان کاملامام عصر .7
که در عصر غیبت انسان کامل حی که از چنین ظرفیات روحای برخاوردار باشاد و  آنجا از 

نیست؛ پس شاب قادر،  عصر قلبش محل فرود فرشتگان قرار بگیرد، کسی جز حضرت ولی
الله( و محل فرود آنان بر قلب پاک و مطهر آن حضارت   شب والیت و اتصال آسمانیان )مالئک

 به نقل از پدر بزر وار خویش فرموده است   . از همین روست که امام صادقاست
َِعلِِ
َ
َِقَرأ ِبيَِطاِلبِ ُّ

َ
ُنِأ ا َأْنَزْلناُه ِفي َلْیَلِة اْلَقْدرِ )ِِب  ُنِِ(ِإنَّ ُهَسلي  َهَسلُنَِوِال  ِال  ُُ َد َِوِِعن 

ُنِ ُهَسي  ِِفيَكَِحَهَِِفَقاَلَِلُهِال  ِِبَهاِِمن  نَّ
َ
َِکأ  ُ َبَتا

َ
َنَِرُسوِلَِیاِأ يَِِوًةَِفَقاَلَِلُهَِیاِاب  ِنيِِإنِّ ِهَِوِاب  اللَّ

َكَِرُسوِلِ ُِبِعَثِِإَل َِجدِّ اَِنَزَلت  َهاَِلمَّ َلُمِِإنَّ َلُمِِفيَهاَِماََِلَِتع  ع 
َ
ِهِِأ َلاَِعلَِِاللَّ

َ
َِفَقَرأ َِضلَرَبِِ َّ ُثلمَّ

يَِوَِولَِِِ َِعَل َِکِتفِِ ِخيَِوَِوِصيِّ
َ
َمِنَِوَِقاَلَِیاِأ َی  ِاأ  ِمِِ َّ لَداِئيِِإَلل َِیلو  ع 

َ
َبِأ ِد َِوَِحر  ِتيَِبع  مَّ

ُ
أ

َمَهِئَكلِةِ ِخليِِملَنِال 
َ
َرِئيلَ ِأ َِجب  نَّ

َ
ِدَكِأ َِبع  ِدَكِِمن  ِد َِوِِلُول  َِبع  وَرُةَِلَكِِمن  ِالسُّ ُِ َعُثوَنَِلِذ ُیب 

َدَثِِإلَِ ح 
َ
ِأ ُدُثَِذِلَكِإِِِ َّ ُهَِلَيه  ِتَهاَِوِِإنَّ ِتيِِفيُِسنَّ مَّ

ُ
َداَثِأ ح 

َ
ِأ ِةَِوَِلَهلاُِنلور  ُبوَّ َداِثِالنُّ ح 

َ
َكَِکأ َلي 

ِ ِبَكِِِِفيَِِساِط   ِصَياِئَكَِِِوُِقُلوِبَِِِقل  و 
َ
َللِ ِِِِإَل ِِأ َقلاِئِمَِِِمط  لِرِال  حّناا »ساوره  علای 2 ؛َِفج 

باه  در نازد او بودناد. حساین خواند و فرزندانش، حسن و حسین را می« أنَزلناه
خوانی، شیرینی و حاالوت دیگاری از  این سوره را میپدر عرض کرد  ای پدر! وقتی تو 

فرمود  ای فرزند پیامبر و فرزند من! من از این ساوره چیازی  شود. علی آن حس می
مارا  دانی. چون این ساوره فارود آماد، جاّد تاو پیاامبر دانم که تو ]اکنون  نمی می

شانه راست من   اه دست خویش به روی خواست. وقتی نزد او رفتم، سوره را خواند. آن
اماان  بی  نهاد و فرمود  ای برادر و وصّی من و ای ولّی امت من پس از من و ای جنگنده

                                                            

 .۷2، ص 25. همان، ج 1
 .۷13، ص 5، ج البرهان فی تفسعر القرآن. سید هاشم بن سلیمان بحرانی، 2
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با دشمنان من... این سوره پس از من، از آِن توست و پس از تو، از آِن دو فرزند توست. 
جبرئیل که در میان فرشتگان او برادر من است، حوادث یک ساال امات مارا ]در شاب 

دهد. پس از من این اخبار را به تو خواهد داد و این ساوره در قلاب  خبر می قدر  به من
دمان  تو و قلب اوصیای تو همواره نوری تابناک خواهد افشاند تا به هنگام طلاوع ساپیده

 . ظهور قائم
 عباس فرمود  به ابن نیز نقل شده است که امیرمؤمنان علی از امام هادی

ِرِفِِ َقد  َلَةِال  َِلي  لَدِِإنَّ َِبع  ِرُِوََلة  م  َ َنِةَِوِِلَذِلَکِاأ  ُرِالسَّ م 
َ
َلةِأ ي  َکِاللَّ ِزُلِِف ِِتل  ُهَِین  َِسَنٍةَِوِِإنَّ  ُِک ِّ

ِهَِِرُسوِلِ ُثوَنِِاللَّ ُِمَهدَّ ة  ِئمَّ
َ
ِب ِأ ُِصل  َحَدَِعَشَرِِمن 

َ
َناَِوِأ

َ
همانا شب قادر در هار ساال  1؛أ

صااحبانی  مر بعد از پیامبر اکرمآید و آن ا است و در آن شب، امر یک سال فرو می
  ویند. دارد. من و یازده نفر از فرزندانم، امامانی هستیم که فرشتگان با ما سخن می

َهاِ»نیز نقل شده است که به اصحابش فرمود   در روایتی از پیامبر اکرم ِرِِإنَّ َقد  َلِةِال  آِمُنواِِبَلي 
ِب َِطاِلٍبَِوِِلُولِ 

َ
ِنِأ ِب  ِدیَتُكوُنِِلَعل ِّ َِبع  ََحَدَِعَشَرِِمن  ِاأ  ُِ به شب قدر ایمان بیاورید. آن شب ]بعد  2؛ِد

 «. طالب و یازده فرزندش است از من  از آِن علی بن ابی

 مأموریت فرشتگان در شب قدر. 8
آیناد، دو مأموریات دارناد.  فارود می االمر فرشتگان که در شب قدر بر حضرت صاحب

دسته دسته از آغاز شب تا طلوع فجر بر قلب عصااره خلقات و ها این است که  مأموریت اول آن
آیناد و از نزدیاک باه آن حضارت ساالم  فارود می عصر الحسنی، حضرت ولی مظهر اسمام

ْجرِ  َی َساَلٌم ِه »کنند   می َِ ی َمْطَلِع اْل و معنای سخن خداوند به مالئک هنگام اعتراض آناان « َحَتَّ
 فهمند   را می از سجده بر آدم
ی جاِعٌل َو إِ  َک ِلْلَمالِئَکِة ِإنِّ ْرِ    ِفی  ْذ قاَل َربُّ ِساُد   اْأَ ِْ ة  قاُلوا َأ َتْجَعُل فیهاا َماْن ُی َِ َخلی

ای َأْعَلاُم ماا ال  ُس َلاَک قااَل ِإنِّ َُ َو ُنَقادِّ ُح ِبَ ْماِد ماَء َو َنْ ُن ُنَسبِّ ُک الدِّ ِِ فیها َو َیْس
نی خواهم  ماشت ین جانشیفت من در زمو چون پرورد ار تو به فرشتگان   3؛َتْعَلُمون

زد و یاهاا بر زد و خونیه در آن فساد انگک ماری   سی را میکا در آن ی]فرشتگان   فتند آ
م؟ فرماود  مان یپرداز ست مییم و به تقدینک  ه مییش تو ]تو را  تنزیه ما با ستاک حال آن
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 دانید.  ه شما نمیکدانم   زی مییچ
ها باه حضارت  قادرات و سرنوشات یاک سااله هماه انساانها، عرضه م مأموریت دیگر آن

َُ »سوره قدر فرموده است   4است؛ زیرا خداوند در آیه  االمر صاحب و ُل اْلَمالِئَکُة َو الاُرَّ َتَنَزَّ
ِهْم ِمْن ُکِلَّ َأْمر   ، یعنی «من کل امر» فته است  « امر»عالمه طباطبائی در معنای «. ِفیها ِبِإْذِن َرِبَّ

شوند، به دلیل تدبیر امری از امور عالم  یا  در آن شب به اذن پرورد ارشان نازل میمالئکه و روح 
فرشتگان بارای تقادیر و »نیز آمده است   تفسعر ارهاندر  1هر امری که پرورد ار اذن آن را بدهد.

 2«.شوند ها و آوردن خیر و برکتی در آن شب نازل می تعیین سرنوشت
درباره آیات سوره قدر ساؤال کاردم، فرماود   از امام صادقکند   داود بن فرقد نیز نقل می

«. شاود باید از این سال تا سال آینده بشود، از مرگ یا تولد ]و مانند آن  مقدراتش ناازل می آنچه»
 فرمود  « بر چه کسی؟»به ایشان عرض کردم  

َلِةِِف ِ ي  َکِاللَّ اَسِِف ِِتل  ِالنَّ َِیُكوَنِِإنَّ ن 
َ
َِعَس ِأ َلٍةَِوَِصلاِحَبِِإَل َِمن 

َ
أ َصَهٍةَِوُِدَعاٍءَِوَِمس 

ِرِِف ُِشُغٍ ِ م  َ َِِِلَذاِاأ  ِسِِإَل ُِطُلوِعَهاِِمن  م  ُِغُروِبِالشَّ َنِةِِمن  ُموِرِالسَّ
ُ
ِهِِبأ َمهِئَكُةِِإَلي  ُلِال  َتَنزَّ

ِِلَ ِ ٍرَِسهم  م 
َ
ِأ ُرُِِِک ِّ َفج  ُلَ ِال  َِیط  ن 

َ
ل شود؟ ماردم در  مان داری بر چه کسی ناز 3؛َلُهِِإَل ِأ

اند و در حال نماز یا دعا و مسئلت از خدا هستند و صاحب این  آن شب همگی مشغول
شوند برای افاضاه اماور  امر در این شب، کارش این است که مالئکه بر ایشان نازل می

سال از هر امری؛ از زمان غروب خورشید تا طلوع مجادد آن و بارای ایشاان ساالمت 
 جر طلوع کند. است تا آن هنگام که ف
در جایگاه خالفت الهی قرار دارد، انسان  که امام عصر آنجا بنا بر این آیات و روایات، از 

کامل و عصاره عالم هستی است. خداوند امور را در هر سال و در موقعیت شب قدر بار اماام آن 
ست و کسای کاه کند؛ یعنی امور کل عالم از ابتدا تا انتها به دست قدرت ایشان ا زمان جاری می

ضمن   صاحب امر باشد، در واقع مالک و مدّبر امور از جانب خداوند نیز است. امام صادق
 فرموده است   4سوره دخان 4روایتی ذیل آیه 

ٍتِ َِملو  و 
َ
ِصَيٍةِأ َِمع  و 

َ
َِطاَعٍةِأ َِوَِماَِیُكوُنِِفيَهاِِمن  َهاجِّ ُدِال  َتُبِِفيَهاَِوف  ِرُِیك  َقد  َلُةِال  َكَِلي  ِِتل  و 

َ
أ
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ض َر  ِقيِهِِإَل َِصاِحِبِاأ  ُِیل  َهاِرَِماَِیَشاُءُِثمَّ ِ َِوِالنَّ ي  ُهِِفيِاللَّ ِدُثِاللَّ در شب قدر  1؛ َحَياٍةَِوُِیه 
چناین هار طاعات و معصایت و مارگ و  شود و هم  زاران تقدیر می است که  روه حج

را کاه مشاّیت  آنچاهافتد. خداوند در شاب و روز قادر  که در آن سال اتفاق می  زند ی
 رساند. کند، سپس به دست صاحِب زمین می اوست، تقدیر می

فرماوده اسات   اماام« صااحب زماین کیسات؟»راوی از حضرت سؤال کارده اسات  
، االمر زمان با نزول فرشتگان بر حضرت صاحب بنابراین هم«. تان صاحب شما، امام زمان»

عنویت و نورانیت شب قدر و با اناباه و اساتغا ه، از داران با استفاده از م زمینیان )اهل قدر( و روزه
برایشاان  االمر کنند تا زمینه ارتباط و اتصال آنان با حضرت صاحب تعالی درخواست می ح 

 فراهم شود تا بهترین تقدیر یک ساله برایشان رقم بخورد و به امضا برسد. 
 رسانیم  مقاله را با این شعر زیبا به پایان می

دررـراقتـوتـــذرکـ ایاحیاکب


عمرمتباهاستوم جرتوسـارکــ


ــه ــاـیایروض ــام راکج خوازوـوس


آَاییاروممکبوکب مسحرکــ


ـاـــادتـــو ـستــم اماولمــاهخــ


اثـرکــامـاچـرااــننـالـه اــمیی


َـراستوروضــهآَاانامهکبکب


سرکــیالخاکمیهامکورهتاکربو


 اکروعکـموالیدـنررتونسارت


 اکازیغـضموالپرثمرکــدرسی ه


ایکـهخوزتـوترـیاماامازامروضه


آَااسارتررتومـ بدرخطرکــ


توچهسختاستامسروسرنیزهتًتنیی


موالییاچوزـکسهسالهدریهدرکـ


یـرحســی ت اعشتعالوخیـزراز


یزمکـرابودختـری ـرقنرـرکــ


یسیــار ایاـنیـاردرکـاموپلیــی


توـــرَـیـهایپــروَـتسـًرکــ


موالحاللمکـنولـیایصـاحبمـن
 

2چشمازم رامـادرتامتـرـهترکــ 
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