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سوره القدر
سوره القدر

سوره قدر در » مكه « نازل شده و داراى  5آيه است
بِ ْس ِم ا ﱠِ ال ﱠر ْﲪَ ِن ال ﱠرِحيم

اک َﻣﺎ لَْيـﻠَﺔُ الْ َﻘ ْﺪ ِر ﴿ ﴾٢لَْيـﻠَﺔُ الْ َﻘ ْﺪ ِر َﺧ ْيـر ِﻣ ْن أَل ِ
ْﻒ
إِ ﱠ أَﻧْـ َﺰلْﻨَﺎﻩُ ﻓِﯽ لَْيـﻠَ ِﺔ الْ َﻘ ْﺪ ِر ﴿َ ﴾١وَﻣﺎ أَ ْد َر َ
ٌ
ِ
َﺷ ْﻬ ٍر ﴿ ﴾٣تَـﻨَـ ﱠﺰ ُل الْمﻼئِ َکﺔُ وال ﱡر ِ
ِ
ﻼم ِﻫ َﯽ َح ﱠﱴ َﻣﻄْﻠَ ِﻊ
وح ﻓ َيﻬﺎ ِِ ْذن َرِِّ ْم ﻣ ْن ُک ِّل أ َْﻣ ٍر ﴿َ ﴾٤ﺳ ٌ
َ ُ
َ
الْ َﻔ ْﺠ ِر ﴿﴾٥

ترجمه مؤجز:

الر ِح ِيم
الر ْح َم ِن ﱠ
بِس ِْم ﱠ ِ ﱠ
به نام ﷲ بخشنده مهربان

» ِإنﱠا أ َ َ
نز ْلنَا ُه ِفی لَيلَ ِة ا ْلقَ ْد ِر« ﴿ ﴾1همانا ما آن ) = قرآن ( را در شب قدر نازل کرديم،
» َو َما أ َ ْد َر َ
اك َما لَيلَةُ ا ْلقَ ْد ِر «﴿ ﴾2و تو چه فهميدی که چيست شب قدر،
شه ٍْر «﴿ (3شب قدر بهتر است از هزار ماه،
ف َ
ير ِّم ْن أ َ ْل ِ
» لَيلَةُ ا ْلقَ ْد ِر َخ ٌ
ح فِي َها ِب ِإ ْذ ِن َربِّ ِهم ِ ّمن ُك ِ ّل أ َ ْم ٍر«﴿ ﴾4فرود می آيند فرشتگان
الرو ُ
» تَنَ ﱠز ُل ا ْل َم َﻼئِكَةُ َو ﱡ
و روح ) = جبرئيل ( در آن ) شب ( به دستور پروردگارشان برای )انجام ( هر کاری
نازل می شوند .
س َﻼ ٌم ِهی َحتﱠى َم ْ
طلَعِ ا ْلفَجْ ِر« ﴿ ﴾5امان است ،آن شب تا طلوع صبح است.
» َ

معلومات مؤجز :

نام اين سوره »القدر« است  ،که از اولين آيه اين سوره گرفته شده است .سوره
قدرمکی بوده و دارای ) (1رکوع  (5) ،پنج آيت ( 31) ،سی ويک کلمه( 115) ،
يکصدو وپانزده حرف و ) (49چهل ونه نقطه است.
موضوع اصلی بحث درين سوره همان بيان عظمت قرآن عظيم الشان است ،جﻼل
وعظمت قرآن کريم به پيمانه ايست که شب نزول آنرا » شب قدر « مسمی نموده اند.
شب ارزش ،نه شب با ارزش ،شبيکه خود ارزش است و معياری برای ارزش ها ،بهتر
از هزار شب ،بهتر از عمر يک انسان ،شب سرنوشت ساز ،سرنوشت ومقدرات ملت ها
را اين شب رقم می زند .هرکی پاس اين شب را داشت و به نعمت عظيم الهی که در
اين شب شامل حالش شده وقعی گذاشت و برداشت ونگهداشت و شکرش را بجای آورد ،
به عزت وعظمت رسيد .هرکی به عظمت اين »شب قدر « اعـتـنا نکرد ،نعمتی را که
اين شب قدر ظرف آن بود ،نشناخت و وقعی به آن نگذاشت و پاسش را نداشت ،ذليل و
به عذاب الهی مواجه ميگردد.
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فضيلت سور ٔه قدر:

محتواى و فضيلت سورهٔ قدر طوريکه از نام اين سوره معلوم وهويدا است در قدم
نخست به بيان نزول قرآن عظيم الشان در شب قدر می پردازد ،و سپس در بيان اهميت
شب قدر و بركات وآثار آن توضحيات را ارائه ميدارد.
نزول قرآن عظيم الشان  ،در شب قدر همان شبي كه مقدرات و سرنوشت انسانها در تمام
سال در آن شب تعيين مي شود دليل ديگري بر سرنوشت ساز بودن اين كتاب بزرگ
آسماني است.

فضيلت شب قدر:

»شب قدر« شبى است که در آن قرآن بر پيامبر عظيم الشأن اسﻼم نازل شده است و
فضيلت عبادت در اين شب از تمام شبها بيشتر است .در اين شب مقدرات يک سال انسان
معين مى گردد .از با فضيلت ترين اعمال در چنين شبى »احياء« مى باشد که به معناى
پاس داشتن يک شب تا صبح است .پس جا دارد که در چنين شبى انسان از اعمال زشت
خود استغفار نمايد چرا که شب توبه است و خداوند در آن بندگانش را مورد اکرام خاص
خود قرار مى دهد .لسان الغيب سروده است.

پيام های اين سوره:

 شب قدر ،شب سﻼمت فکر و روح انسان و تعالى به سوى خداون ِد سﻼم است» .سﻼمهى حتّى مطلع الفجر«
 شب قدر ،شب رحمت است و ميتوان با توبه ،الطاف پروردگار را به خود جلب کرد.»سﻼم هى حتّى مطلع الفجر:
 تقدير امور از سوى ﷲ متعال  ،بر اساس سعادت بشر است ،مگر آنکه او خود جز اينبخواهد» .سﻼم هى حتّى مطلع الفجر«.

تفسير سور ٔه قدر:

» ِإنﱠا أ َ َ
نز ْلنَاهُ فِی لَيلَ ِة ا ْلقَ ْد ِر « ما قرآن را در شب ذی قيمت وبا ارزش » ليلةالقدر «
فرو فرستادهايم .
» أَ َ
نز ْلنَاهُ « :ضمير ) هُ ( در » أ َ َ
نز ْل َناهُ « به فهم اکثريت از مفسران به قرآن بر می
گردد  .واشاره به آغاز نزول قرآن است .ذكر ضمير به جای اسم ظاهر  ،به خاطر
شهرت و جﻼلت فوقالعاده قرآن  ،و جايگزين بودن آن در همه اذهان است.
خداوند ،امور عالم را از طريق فرشتگان و با واسطه آنان به انجام مىرساند .لذا در
بسيارى از آيات قرآن ،فعلها و ضميرهاى مربوط به خداوند به صورت جمع آمده است.
چنانکه در آغاز اين سوره مىفرمايد» :انّا انزلناه« ما قرآن را نازل کرديم.
بر اساس نظر تعداد کثيری از مفسران  ،قرآن عظيم الشان دو بار نازل شده است .يکبار
به صورت يکپارچه در شب قدر که اين سوره به آن اشاره دارد و بار ديگر به صورت
تدريجى در مدت بيست و سه سال دوره رسالت پيامبر .تعبيرات قرآن نيز درباره نزول
اين کتاب آسمانى دو گونه است .برخى با کلمه »انزلنا« از ريشه انزال به معناى نزول
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دفعى آمده و برخى ديگر باکلمه » ّ
نزلنا« از ريشه تنزيل به معناى نزول تدريجى آمده
است.
مفسر تفسير »جلوه های از اسرار قرآن « مينويسد»:انزال وپائين اوردن قرآن هم به
معنی فرستادن اين پيام الهی از باﻻ به پائين است وهم پائين اوردن مستوای بلند کﻼم الهی
به سطح فهم ودرک انسان .يعنی پروردگار با عظمت ما مستوای کﻼم خود را به حدی
پائين آورده که برای » انسان روی زمين « قابل فهم شود «.
» لَيلَ ِة ْالقَد ِْر «  :شب بزرگوار و ارزشمند ،شب ارزشيابی و تعيين سرنوشت ،اين شب
بزرگوار و ارزشمند است ،چون قرآن کريم در آن نازل شده است و سراسر نور،
رحمت ،خير ،بركت ،سﻼمت و سعادت از هر جهت است.
» َو َما أَ ْد َر َ
اك َما لَيلَةُ ا ْلقَ ْد ِر« و چه چيز ی اگاهت کرد که چيست شب قدر؟ يعنی تو
چه میدانی که شب قدر كدام است؟ ) و چه اندازه عظيم است؟(
» َمآ أ َ ْد َر َ
اك ؟ « برای ما مفهوم اين موضوع
اك ؟ « تو چه میدانی ؟ تعبير » َمآ أَد َْر َ
را می رساند وبرای ما واضح می سازد که  ،زمان و عظمت دقيق اين شب را حتّی
شخصی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم هم نمیدانسته است  ،چه رسد به ديگران !

شه ٍْر«
ف َ
ير ِّم ْن أَ ْل ِ
» لَيلَةُ ا ْلقَ ْد ِر َخ ٌ

شب » لَيلَةُ ْالقَد ِْر « ازجمله شب های که از هزار ماه بهتر است.
ش ْه ٍر « تكثير است نه تعيين و
ف َ
ف َ
شه ٍْر « :هزار ماه  .قابل تذکر است که مراد » أ َ ْل ِ
» أَ ْل ِ
تحديد .
دراينکه ليلة القدر از هزار ماه بهتر قرار داده شده .بديهی است که در آن هزار ماه هر
سال يک شب ،ليلة القدر می باشد ،پس اين محاسبه به چه صورتی می باشد .ائمه تفسير
فرموده اند که مراد از هزار ماه ،آن ماههايی هستند که در آنها اين شب نباشد ،لذا ايرادی
نمی آيد) .کذا ذکره ابن کثير عن مجاهد(
با توجه به اختﻼف مطالع در ممالک و شهرهای مختلف ،شب قدر مختلف می باشد و در
آن هيچگونه اشکالی نيست ،زيرا به اعتبار هر کجا که شب قدر بيايد در شب همانجا
برکات ليلة القدر حاصل می شوند .وﷲ سبحانه و تعالی اعلم.

يادداشت:

هر کسی که در شب قدر نماز عشا و صبح را به جماعت ادا کرد ،او نيز ثواب آن شب
را دريافت ،و هر کس هرچه بيشتر عبادت کند به ثواب بيشتری نايل می گردد.
در صحيح مسلم به روايت حضرت عثمان آمده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود :هر کسی که نماز عشا را با جماعت ادا کرد به ثواب قيام نيم شب نايل آمده است
و اگر نماز صبح را با جماعت ادا نمايد ،پس ثواب عبادت شب بيداری همه شب را يافته
است.

ح فِي َها بِ ِإ ْذ ِن َربِّ ِهم ِ ّمن ُك ِ ّل أ َ ْم ٍر«
الرو ُ
» تَنَ ﱠز ُل ا ْل َم َﻼئِكَةُ َو ﱡ

فرشتگان و جبرئيل در آن شب با إذن پروردگارشان  ،پياپی ) به كره زمين و به سوی
پرستشگران ﷲ )ج(و عبادت كنندگان شب زندهدارﷲ)ج( ( میآيند برای هرگونه كاری
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) كه بدان يزدان سبحان دستور داده باشد (.
» تَنَ ﱠز ُل «  :پياپی نازل گرديد.
اين فعل میتواند به معنی ماضی باشد ) شيﺦ مح ّمد عبده در تفسير جزء ع ّم (می
ح « :جبرئيل  .نزول فرشتگان و سردسته ايشان جبرئيل به كره زمين ،
الرو ُ
فرمايد »:ﱡ
جهت دعای خير و طلب آمرزش برای كسانی است كه شب زندهداری مینمايند و به
عبادت میپردازند و از پروردگار با عظمت طلب مرحمت و مغفرت میكنند.
» ّ
تنزل الملئکة و الروح « مراد از روح ،حضرت جبرئيل امين است .حضرت انس
روايت نموده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :هرگاه شب قدر بيايد،
جبرئيل با جمع بزرگی از فرشتگان به زمين فرود می آيند ،و برای همه بندگان خدا از
مرد و زن که به نماز يا ذکرﷲ مشغول باشند ،دعای رحمت می کنند.
ابن کثير در تفسير » من کل أمر« می نويسد  :در اينجا حرف » ِمن« به معنای »با«
است .چنان که در »يحفظونه من أمر ﷲ« ) سوره رعدِ » (11،من« به معنای »با« به
کار رفته است ،يعنی فرشتگان تمام وقايع پيش آينده تقدير در سال را با خود همراه گرفته
به زمين فرود می آيند.
بعضی از مفسرين مانند مجاهد و غيره » من کل امر« را به » سﻼم« متعلق دانسته و
آن را چنين معنی کرده اند که اين شب از هر شر و آفت و چيزهای بد ،سالم است ) .ابن
کثير (

س َﻼ ٌم ِهی َحتﱠى َم ْطلَ ِع ا ْلفَجْ ِر«
» َ

آن شب  ،شب سﻼمت و رحمت ) و درود فرشتگان بر مؤمنان شب زندهدار ( است تا
طلوع صبح .
سﻼ ٌم « :سﻼم و درود.
» َ
مراد درود فرشتگان بر مؤمنان است كه طلب آمرزش و رحمت برای ايشان است .
سﻼمت:
يعنی طاعت و عبادت در آن ،موجب سﻼمت و در امن و امان ماندن مؤمنان از هر چيز
است.
يا اين كه به معنی سالم ،يعنی شبی است سالم و توأم با سﻼمت.
شيﺦ قرطبی در تفسير خويش می نويسد  » :سﻼم « در اصل عبارت »هی سﻼم«
است .لفظ »هی« حذف شده است ،يعنی اين سﻼم و سﻼمتی است ،و کامﻼ خير است ،که
نامی از شر در آن نيست) .قرطبی( و برخی ديگری از مفسرين گفته اند که تقدير
عبارت »سﻼم هو« است ،و آن را صفت
» کل امر« قرار داده اند ،و معنايش اينکه اين فرشتگان هر آن امری را برداشته می آيند
که خير و سﻼم باشد) .مظهری (
»هی حتی مطلع الفجر« يعنی اين برکات ليلة القدر مختص قسمتی از شب نيست ،بلکه
از آغاز شب گرفته تا طلوع فجر ادامه خواهد داشت.
» َم ْطلَ ِع «  :طلوع  .دميدن  .وقت طلوع  .هنگام دميدن .مصدر ميمی يا اسم زمان است.
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يادآوری  :شب قدر در مناطق مختلف  ،يكی است  .چرا كه شب همان سايه نيم كره
زمين است كه بر نيم كره ديگر میافتد ،و اين سايه همراه گردش زمين در حركت است.
يك دوره كامل آن در بيست و چهار ساعت انجام میپذيرد .اين مدّت كه تاريكی تمام نقاط
زمين را به تدريج فرا میگيرد  ،شب كامل كره زمين و شب قدر آن است كه با اختﻼف
چند ساعت زودتر و ديرتر ،مهمان مردمان گوشه و كنار سراسر زمين میشود.

شأن نزول:

ابن ابی حاتم از مجاهد مرسﻶ روايت نموده است که رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
وضعيت جهادگری از قوم بنی اسرائيل را ذکر فرمود که او تا هزار ماه پشت سر هم در
جهاد مشغول ماند که هيچ گاه شمشير های خويش را به زمين نمی گذاشت ،مسلمانان با
شنيدن آن در شگفت قرار گرفتند ،بر اين ،سورۀ »قدر« نازل گرديد ،و در اين ،عبادت
يک شب اين امت را باﻻتر از عبادت تمام عمر آن مجاهدين قوم بنی اسرائيل يعنی هزار
ماه قرار داد.
ابن جرير به روايت مجاهد واقعۀ ديگری ذکر نموده است که عابدی در قوم بنی اسرائيل
بود که همه شب در عبادت مشغول بود ،و به هنگام صبح به جهاد بيرون می رفت و به
جهاد مشغول می شد ،و بدين شکل او هزار ماه در عبادت به سر برد ،بر اين ،خداوند
متعال سورۀ »قدر« را نازل فرمود ،از اين ،نيزمعلوم می گردد که شب قدراز
خصوصيات امت محمدی است) .مظهری(
ابن کثير اين را قول امام مالک دانسته است و بعضی از شوافع آن را قول جمهور قرار
داده اند ،خطابی بر اين ،ادعای اجماع را دارد ،اما بعضی محدثين در اين باره اختﻼف
نظر دارند ) .برای تفصيل مراجعه شود به تفسير ابن کثير(.

شب قدر و نـزول قـــرآن کريم:

الف :نزول قرآن کريم :

يکی از خصوصيات و امتيازات شب قدر اين است که قرآن عظيم الشان ،کتاب هدايت و
راهنمای بشر و معجزه جاويد پيامبر بزر وار اسﻼم محمد مصطفی صلی ﷲ عليه وسلم
در اين شب نازل شده است .که سه آي ٔه از قرآن عظيم الشان اين مطلب را مورد تاييد
قرار داده است :
اول:
سوره » قدر « که می فرمايد »:انا انزلناه فی ليله القدر«،
دوم :
آيه صد و هشتاد و پنج سوره »بقره«» :شهر رمضان الذی انزل فيه القرآن«.
وسوم:
) آيات  3و 4سوره دخان ( که ميفرمايد  »:إ نا آنزلنه فى ليلــة مباركة إ نا كنا منذ رين
فيها يفـــرق كل آمــــر حكيم «) سوره دخان آيات  ٣و) (۴ما قرآن را در شبى مبارك
نازل نموده ايم زيرا همـواره هشدار دهنده و انــدازه كننده بوده ايم  .در آن شب
مبارك هر امرى طبق حكمت خداوند تنظيم مى شود( .
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مبارک يعنی چه؟

کلمه » مبارک« در آيه متبرکه آمده است ،از ماده بركت گرفته شده است  .يعنى اين
شب  ،شبی است پر از رحمت  ،شبی است بسيار مفيد و سودمند  ،كه درآن فراخى
وزيادى نعمت وروزى وجود ميداشته باشد.
هکذا پروردگار با عظمت ما ميفرمايد» :انا انز لنا ه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر
ليلة القدر خير من الف شهر «) به تحقيق ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر وچه
چيز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر  ،شب قدر بهتر است از هزار ماه ) خداونــد
پاك ميفر مايد  » :شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن «) ماه رمضان ماه ست كــه
در آن قرآن فرود آورده شده است  ).سوره بقره آيه  ( ١٨۵ودر سوره قدر ميخوانيم :
» انـاانزلنا ه فى ليلة القدر «)ما آن را در شب قدر نازل كرديم ( بنٱ حكم مطلق
همين است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است .
بنٱ حكم مطلق اکثريت از مفسرين همين است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان
است .شبى است كه در آن قرآن عظيم الشان كه مبدا تمام خيرات وبركات وسر
چشمه تمام نيكى ها وخوبى ها ست  ،نزول يافته است .
شب قدر  ،شبى است  ،كه مقدرات جهان بشريت با نزول قرآن در آن استحكام مى
پذيرد ومشخص مى گردد.
مفسرين اسﻼم نزول قرآن را بردو قسم تقسيم مينمايند:
 -1نزول دفعى و كلى
 -2نزول تدريجى
نزول دفعى يعنى قرآن عظيم الشان بطور كامل در شب قدر برقلب رسول اكرم صلی
عليه وسلم نازل گرديده است ونزول تدريجى عبارت از نزولى است كه :
قرآن در مدت بيست وسه سال به تدريج وبه مناسبت ها وطبق رويداد ها بر پيامبر
اسﻼم محمد صلى ﷲ عليه وسلم نزول يافته است.
خواننده محترم !
تعدادی از مفسرين در تفسير آيت »:انا انزلناه فی ليله القدر« می نويسند  :مراد از
» انزلنه « » ما قرآن را فروفرستاديم « نه اين نيست که در همين شب قدر جمعآ از
عرش به آسمان دنيا فرستاده شده  ،ونه اينکه قرآن در شب نخستين نزول » جمعآ « بر
دل پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم نازل شده  ،اين دو تو جيه بی اساس ومغاير آيات صريح
قرآن است که بر نزول تدريجی قرآن بر پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم تاکيد دارد .
تفسير اين آيه را در خود قرآن بايد جستجو کرد وهر رای که با شرح قرآن تصادم کند
بايد آنرا کنار بگذاريم و وقعی به آن ننمائيم .
اس
قرآن عظيم الشان در اين مورد صريحآ می فرمايدَ »:وقُ ْرآنًا فَ َر ْقنَاهُ ِلت َ ْق َرأَهُ َ
علَى النﱠ ِ
ث َونَ ﱠ
ـز ْل َناهُ تَ ْن ِـزيﻼ « )سوره اﻻسرا ء  ) ( 106وقرآن را جزء جزء کرديم تا
َ
علَى ُم ْك ٍ
آنرا با درنگ بر مردم بخوانی وبا اينگونه نزولی آن فرو فرستاديم «
ٰ
همچنان می فرمايد َ » :وقَا َل الﱠذ َ
ِين َكفَ ُروا لَ ْو َﻻ نُ ِ ّز َل َ
اح َدةً ۚ َك َذ ِلكَ ِلنُث َ ِبّتَ
علَي ِه ا ْلقُ ْرآنُ ُج ْم َلةً َو ِ
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بِ ِه فُؤَادَكَ ۖ َو َرت ﱠ ْلنَاهُ تَ ْرتِ ً
يﻼ « )سوره فرقان  )( 32:وکافران گفتند  :چرا قرآن همه يکباره
براو نازل نشده ؟ چنين کرديم تا دلت را با آن استوار سازيم وآنرا آرام وشيوا بر خوانيم (
اين آيات بوضوح نشان می دهند که » نزول« قرآن تدريجی جز وار  ،وتوآم با وقفه بوده
وبر رای کسانيکه که معتقد به » نزول « يکباره قرآن اند خط بطﻼن می کشد.
»انزلنا « در قرآن برای »نزول « باران بطور مکرر استعال شده که بارش تدريجی
ووقفه ئی باران را افاده می کند نه نزول يکباره همه آب آسمان  ،يکجاودر يک وقت .

معناى قـــــدر:

مفسرين » قدر « را به معناى اندازه كردن  ،معين نمودن وفيصله كردن ترجمه وتفسير
نموده اند  ،يعنى ليلة القدر عبارت از شبى است كه خداوند متعال در آن هر چيزى را
صحيحٱ انــدازه مى نمايد .ووقت آنرا تعيين مى كند واحكام را نازل مى فر مايد وتقـدير
هر چيزى را مقرر مى نمايد.
» فيها يفرق كل امر حكيم  .امرٱ من عند ﷲ  » «...فيصله كرده ميشود هر كار استوار
آن  ،فرود آورديم آنرا به وحى كردن از نزد خويش ) « .الدخان آيات  ۴و .( ۵

تعين شب قدر:

از تصريحات قرآن اين امر تا اين حد ثابت است که شب قدر در ماه مبارک رمضان می
باشد ،اما در تعيين تاريﺦ آن ،اختﻼف است .چهل قول در اين باره است ،اما در تفسير
»مظهری« آمده است که از همه اين اقوال ،صحيح اين است که ليلة القدر در دهۀ آخر
رمضان است ،ولی تاريﺦ خاصی در اين دهه آخر مشخص نيست ،بلکه امکان دارد در
يکی از اين شبها باشد ،و نيز آن در هر ماه رمضان تغيير می خورد ،و از روی احاديث
صحيح احتمال بيشتر اين است که در شبهای طاق ( 29، 27 ، 25 ، 23 ، 21 ) -
بيايد  ،و در اين تمام احاديث که در ارتباط با تعيين شب قدر آمده اند ،که در آنها شبهای
طاق  ( 29، 27 ، 25 ، 23 ، 21 ) ،ذکر شده است جمع می گردند ،اگر شب قدر
در اين شبها داير و در هر رمضان تغيير کند ،پس همه روايات حديث به جای خود
درست و ثابت می باشند ،در هيچ يکی نيازی به تاويل نمی ماند ،بنابراين ،بيشتر ائمۀ
فقها فرموده اند که شب قدر در دهه آخر رمضان تغيير می يابد.
ابوقﻼ ،امام مالک ،احمدبن حنبل ،سفيان ثوری ،اسحق بن راهويه ،ابوثور ،مزنی ،ابن
خزيمه و غيره همه هم چنين فرموده اند ،و روايتی از امام شافعی نيز موافق با اين منقول
است .روايتی ديگر از امام شافعی چنين آمده است که اين شب غير قابل تغيير است ،بلکه
متعين است) .ابن کثير(
روايتی از حضرت عايشه صديقه رضی ﷲ عنها در صحيح بخاری آمده است که رسول
ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :تحروا ليلة القدر فی العشر اﻻواخر من رمضان »يعنی
شب قدر را در دهه آخر رمضان جستجو کنيد ،و در صحيح مسلم به روايت حضرت ابن
عمر آمده است که رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :فاطلبوها فی الوتر منها«
يعنی شب قدر را در شبهای طاق دهه آخر رمضان تﻼش کنيد) .مظهری (
در مورد اينکه شب القدردركدا م يكى از شب هاى رمضان ميباشد ،ايا اين شب واقعآ
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در ده اخير رمضان وآنهم در روزها ی طاق وياهم روز های جفت قرار دارد بحثی
است که به احاديثی نبوی بايد مراجعه کرد.
ولی قبل از همه بايد گفت که ليله قدر از جمله شبهای با فضيلتی است که بر همه شبهای
سال فضيلت و برتری خاصی خود را دارد بخاطر اينکه اين شب قرآن ونزول قرآن
ميباشد .
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم درباره فضيلت اين شب می فرمايد َ »:م ْن يَقُ ْم لَ ْيلَةَ ْالقَد ِْر إِي َمانًا
َوا ْح ِت َسابًا ُ
غ ِف َر لَهُ َما تَقَد َﱠم ِم ْن َذ ْن ِب ِه«) .بخاری» (35:هر کس ،شب قدر را بقصد ثواب،
زنده نگاه دارد) ،يعنی آن شب را در عبادت و بندگی بسر برد( ،همة گناهان گذشته
اش ،مورد عفو قرار خواهند گرفت«.
علما به دليل وجود احاديث مختلف ،در مورد تعيين شب قدر آرای متفاوتی دارند ،اما
بدون شک اين شب در ده شب آخر رمضان و از روزهای فرد می باشد.
سو َل ﱠ ِ صلی ﷲ عليه
از عباده بن صامت رضی ﷲ عنه روايت است که »:أ َ ﱠن َر ُ
ﻼن ِمنَ ْال ُم ْس ِل ِمينَ فَقَا َلِ » :إنِّی خ ََر ْجتُ ﻷ ُ ْخبِ َر ُک ْم
وسلم خ ََر َج ي ُْخبِ ُر بِلَ ْيلَ ِة ْالقَد ِْرَ ،فتَﻼ َحی َر ُج ِ
کونَ َخي ًْرا لَ ُ
سی أ َ ْن َي ُ
ﻼن ،فَ ُرفِعَ ْ
ﻼن َوفُ ٌ
بِلَ ْيلَ ِة ْالقَد ِْرَ ،وإِنﱠهُ تَﻼ َحی فُ ٌ
سوهَا فِی
ک ْمْ ،الت َ ِم ُ
تَ ،و َع َ
سبْعِ َوالتِّسْعِ َو ْالخ َْم ِس«) .بخاری(49:روزی ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم تشريف
ال ﱠ
آورد که شب قدر را برای ما مشخص نمايد .دراين اثنا ،دو تن از مسلمانان سرگرم
منازعه بايکديگر بودند .آنحضرت صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :بيرون آمدم تا شما را از
شب قدر با خبر سازم .با ديدن دعوای اين دو نفر ،مطلب را فراموش کردم .شايد اين
برای شما بهتر باشد .با وجود اين ،شب قدر را در هفتم ،نهم و پنجم جستجوکنيد«) .البته
اينجا منظور در دهة پايانی رمضان است(
ی صلی ﷲ
عبد ﷲ بن عمر رضی ﷲ عنهما روايت ميکند که» :أ َ ﱠن ِر َجاﻻً ِم ْن أ َ ْ
ص َحا ِ
ب النﱠبِ ِ ّ
سو ُل ﱠ ِ صلی ﷲ عليه وسلم:
عليه وسلم أ ُ ُروا لَ ْيلَةَ ْالقَد ِْر ِفی ْال َمن َِام ِفی ال ﱠ
اخ ِر فَقَا َل َر ُ
سبْعِ اﻷ َ َو ِ
»أ َ َری ُرؤْ يَا ُک ْم قَ ْد تَ َوا َ
طأ َ ْ
اخ ِر فَ َم ْن َکانَ ُمت َ َح ِ ّري َها فَ ْل َيت َ َح ﱠرهَا فِی ال ﱠ
ت فِی ال ﱠ
سبْعِ اﻷ َ َو ِ
سبْعِ
اخ ِر«) .بخاری(2015 :
اﻷ َ َو ِ
چند تن از اصحاب پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم خواب ديدند که شب قدر ،در هفت شب
آخر رمضان است .رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :می بينم که خوابهای شما در
باب اينکه شب قدر در هفت شب آخر رمضان می باشد ،موافق يکديگر است .پس کسی
که در صدد يافتن شب قدر می باشد ،آنرا در هفت شب آخر رمضان ،جستجو نمايد«.
ی صلی ﷲ عليه وسلم ْالعَ ْش َر
ابوسعيد خدری رضی ﷲ عنه ميگويد »:ا ْعت َ َک ْفنَا َم َع النﱠ ِب ِّ
ص ِبي َحةَ ِع ْش ِرينَ فَ َخ َ
س َ
ط َبنَا َوقَا َلِ » :إ ِّنی أ ُ ِريتُ َل ْيلَةَ ْالقَد ِْر ث ُ ﱠم أ ُ ْن ِسيت ُ َها
ط ِم ْن َر َم َ
اﻷ َ ْو َ
ضانَ فَخ ََر َج َ
اخ ِر فِی ْال َوتْ ِر) «...بخاری(2016 :
أ َ ْو نُ ِ ّ
سوهَا فِی ْالعَ ْش ِر اﻷ َ َو ِ
سيت ُ َها فَ ْالت َ ِم ُ
در دهة دوم رمضان با رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم به اعتکاف نشستيم.
آنحضرت صلی ﷲ عليه وسلم صبح روز بيستم ،بيرون آمد وبه ايراد سخن پرداخت
وفرمود» :شب قدر ،در خواب برايم مشخص شد .ولی من آنرا فراموش کردم و يا آنرا
از يادم بردند .پس آنرا در شبهای فرد دهة آخر ،جستجو نماييد.
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ی صلی ﷲ عليه وسلم قَا َل:
عبد ﷲ بن عباس رضی ﷲ عنهما روايت ميکند که :أ َ ﱠن النﱠبِ ﱠ
سا ِب َع ٍة ت َ ْبقَی ِفی
سوهَا ِفی ْال َع ْش ِر اﻷ َ َو ِ
» ْالت َ ِم ُ
اخ ِر ِم ْن َر َم َ
ضانَ لَ ْيلَةَ ْالقَد ِْر ِفی تَا ِس َع ٍة ت َ ْب َقی ِفی َ
َام َس ٍة تَ ْبقَی«).بخاری  (2021رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :شب قدر را در
خ ِ
دهة آخر رمضان ،يعنی در نه يا هفت يا پنج روز باقيماندة آن ،جستجو کنيد«.
سو ُل ﱠ ِ صلی ﷲ
عبد ﷲ بن عباس رضی ﷲ عنهما در روايتی ديگر ،می گويد :قَا َل َر ُ
ضينَ أ َ ْو فِی َسبْعٍ َي ْبقَيْنَ يَ ْعنِی لَ ْيلَةَ
ی فِی ْال َع ْش ِر اﻷ َ َو ِ
ْع يَ ْم ِ
اخ ِر ِه َ
عليه وسلمِ » :ه َ
ی فِی تِس ٍ
ْالقَد ِْر«) .بخاری(2022 :رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود» :شب قدر در دهة آخر
رمضان است ،در نه شب و يا درهفت شب آخر آن ،می باشد«.
بنابراين احاديث وارده در تعيين شب قدر ،مختلف میباشد و شايد حکمت نامعلوم بودن
آن شب اين باشد که مومنان برای بدست آوردن ثواب و اجر عبادت در اين شب حريص
باشند و در ده شب آخر رمضان تﻼش بيشتری را برای رسيدن به اين ثواب انجام
دهند؛ اما آنچه که اکثر علما برآنند ،اين است که شب قدر ،شب بيستوهفتم رمضان هر
سال میباشد وﷲ اعلم.

سعی وتﻼش برای دستيابی شب قدر:

در حديثی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم آمده است »:من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له
ما تقدم من ذنبه « )کسی که شب قدر را با ايمان واحتساب اجر بر پای دارد گناهان
پيشين او آمرزيده می شوند(
سيرت نويسان مينويسند که شخصی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم سعی وتﻼشی را برای
دسيابی شب قدر بخرچ ميداد ،واصحاب کرام را نيز در سعی تشويق و ترغيب مينمود.
از فهم احاديثی منقوله بر می ايد که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم برای دستيابی شب قدر در
دهه آخر شهر رمضان نه تنها خودش تﻼش بيشتری در نمازخواندن و قرئت قرآن و دعا
خواندن می کردند که در ديگر روزهای سال چنين تﻼشی نداشتند ،بلکه خانواده خويش
را بيدار می نمود ،به اميد اينکه شب قدر را دريابند.
چنانکه عايشه رضی ﷲ عنها روايت کرده که پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم  » :کان إذا
دخل العشر اﻷواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر«)بخاری.(2024 :يعنی :هنگاميکه
دهه آخر رمضان ،فرا می رسيد ،رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم کمرش را محکم می
بست )از همسران ،دوری می گزيد( و شب خود را با عبادت ،زنده نگه می داشت و
خانواده اش را نيز بيدار می کرد.
در مسند از عباده بصورت مرفوع روايت شده است» :کسی که در جهت يافتن شب قدر،
شب را بر پای دارد وموفق به درک آن شود گناهان پيشين و آينده وی آمرزيده خواهد
شد«.
و در مورد بعضی از گذشتگان از صحابه وتابعين وارد شده است که در دهه اخير غسل
می کردند وخوشبويی استعمال می نمودند به اميد اينکه با بهترين وجه بر شب قدر
دستيابی نمايند.
بنآ بر مسلمانان روزه دار است تا پيروی از سيرت پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم وسيرت
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صحابه تﻼش خويش برای حصول اين شب مقدس بخصوص در ده اخير رمضان بخرچ
دهيم  ،يقينآاين شب در دهه آخر ماه مبارک رمضان وآنهم در شبهای طاق می باشد،
وبيشتر اميد می رود که شب بيست وهفتم باشد .به دليل حديثی که مسلم از ابی بن کعب
روايت می کند که فرمودند» :به خدا قسم من می دانم که آن شب چه شبی است و همانا
شبی است که پيامبر ما را امر نمود آنشب را بر پا داريم وآن شب ،شب بيست وهفتم
میباشد« و أبی بر آن سوگند ياد می کرد ومی فرمود» :با دﻻيل ونشانه هايی که
پيامبرمان ما را از آن مطلع ساخته است آفتاب د در حالی در صبح آن روز طلوع می
کند که هيچ شعاعی ندارد«.
حضرت بی بی عائشه می فرمايد :به حضور رسول ﷲ صلی اله عليه وسلم عرض کردم
 :ای رسول ﷲ ! اگر شب قدر را دريافتم چه بگويم؟
پيامبر فرمود بگو » :اللهم إنك عفـو كريم تحب العفـــو فــاعـــف عنـــى «» خداوند ا !
تو بسيار عفو كننده وبسيارصاحب كرمى  ،عفو نمودن را مى پسندى  ،پس خطا هاى مرا
عفو كن « ).رواه احمد وترمذی وصححه اﻷلبانی (
اى خـــواجه چه جـوى از شب قدر نشانى
»سعدى شيرازى«
هر شب ،شـب قدر است اگر قدر بدانى

چرا شب قدر مشخص نشده است؟

علماء ومفسرين مينويسند که دسترسی به هر امر ارزشمند وذيقيمت سعی وتﻼش وبه
اصطﻼح سرمايه گزاری خود را دارد و معروف است  ،هر چه چيزی که دارايی
ارزش وقيمت بيشتر باشد قيمت آن هم بيشتر ميباشد .
گفتيم ارزش عبادت در شب قدر بيشتر از هزار ماه است  ،چيزی واضح است که ديدن
وحصول به اين شب کار اسان و به اين سادگی هم ممکن وميسر نيست  ،اگر قرار باشد
که با اين سادگی انسان به اين شب دسترسی پيدا کند ،نصيب همه انسانها ميشود،
دسترسی به اين جد وجهد وعبادت وزحمات بسيار ميخواهد .
طوريکه مفسرين مينويسندکه علت پنهان بودن اين شب در شبهای ماه مبارک رمضان و
عدم وضوح شب قدر برای گستردگی و افزايش عبادت بندگان و انس بيشتر آنان با
پروردگار با عظمت است .از پروردگار با عظمت ميخواهيم که حصول اين شب را
نصيب ما سازد.

تکرار شب قدر در هرسال:

قبل از همه بايد گفت که  :شب قدر اساسآ در همان سال اول نزول قرآن بوده است ولی
از فحوای آيه متبرکه » تنزل المﻼئکه و الروح « که با فعل مضارع است  ،تکرار
واستمرار اين شب مقدس را ميرساند  ،اين بدين معنی است که شب قدر منحصر به همان
شب اول سال نزول قرآن نبوده  ،بلکه اين شب مقدس در هرسال در ماه مبارک رمضان
تکرارو» فرشتگان وروح «در آن نازل ميگردد.
پس در هر سال قمرى ،در ماه رمضان مبارک رمضان شب قدرى هست با اين تفاوت
که در آن شب ديگر قرآن نازل نمی شود بلکه تنها فرشته و روح فرود می آيند ،و رحمت
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الهی را بر بشر فرود می آورند ولی چگونگی آن به درستی و روشنی معلوم نيست.

عبادت شب قدر بهتر از هزار ماه است!

بعضی از ايام سال هستند که در نزد ﷲ ارزش ،جايگاه واﻻ ومقام خاصی خود را
دارند ،که شاخص ترين آنها شب قدر است .شبی که به اندازه يک عمر ارزش دارد.
شبی که قرآن عظيم الشان در توصيف آن می فرمايد»:ليلة القدر خير ألف شهر« )شب
قدر از هزار ماه برتر است.
قرآن عظيم الشان در ) سوره قدر ( ميفر مايد »انا انز لنا ه فى ليلة القدر وما ادراك ما
ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر «) به تحقيق ما فرود آورديم قرآن را در شب
قدر وچه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر  ،شب قدر بهتر است از هزار ماه (
ض َ
شه ُْر َر َم َ
نز َل ِفي ِه ا ْلقُ ْرآ ُن «)ماه رمضان ماه ست
)خداونــد پاك ميفر مايدَ » :
ان الﱠذِی أ ُ ِ
كـه در آن قرآن فرود آورده شده است ).سور ٔه بقره آيهٔ ( ١٨۵
وباز هم در سورهٔ قدر ميخوانيم » :انـا انزلنا ه فى ليلة القدر « )ما آن را در شب قدر
نازل كرديم (
بنٱ مطابق حكم مطلق قرآنی همين است كه شب قدر در ماه مبارك رمضان است.
حاﻻ برای تعدادی از مسلمانان اين سوال پيدا ميشود که امت های پيامبران قبلی عمر
زيادی داشتند ،و شايد عبادت آنان نسبت به عبادت ما بيشتر بوده باشد  ،مثﻼ عمر
پيروان نوح عليه السﻼم بيش از هزار سال بود ،ولی عمرم ما شايد از شصت وهفتاد سال
تجاوز نخواهد کرد ،بنآ هرقدر که عبادت کنيم عبادت ما به اندازهء آنان نخواهد رسيد.
ولی اينطور نيست  ،ﷲ جﻼله بر اساس لطف ورحمت خويش بر امت مسلمان عبادت
يک شب را به اندازه هزار ماه عبادت ارزانی فرموده است  .وبا زيبای خاصی گفته
است » ليلة القدر خير من ألف شهر « شب قدر بهتر از عبادت  1000ماه ميباشد.
هرگاه  1000را تقسيم  12ماه کنيم مساوی ميشود به  83سال وهرگاه شخصی در
شصت سال عمر خود شبهای قدر را عبادت نمايد  ،و  60را ضرب  83کنيم  ،مساوی
ميشود به  4980اين است فضيلت وعبادت در شب قدر.

فضيلت و برتری شب قدر:

گفتيم شب قدر بر همه شبهای سال فضيلت و برتری خاصی خود را دارد  ،يکی از
برتری های اين شب نزول قرآن عظيم الشان در اين شب است.
» ِإنﱠا أ َ َ
شه ٍْر)(3
ف َ
ير ِم ْن أ َ ْل ِ
نز ْلنَاهُ ِفی لَيلَ ِة ا ْل َقد ِْر)َ 1
(و َما أَد َْراكَ َما َليلَةُ ا ْلقَد ِْر)(2لَيلَةُ ا ْلقَد ِْر َخ ٌ
سﻼَ ٌم ِهی َحتﱠى َم ْطلَ ِع ا ْلفَجْ ِر)(5
الرو ُ
ح فِي َها بِ ِإ ْذ ِن َر ِبّ ِه ْم ِم ْن ُك ِ ّل أَ ْم ٍر)َ (4
تَنَ ﱠز ُل ا ْل َمﻼَئِكَةُ َو ﱡ
ويکبار ديگر در ) آيه  3سوره دخان ( ميفرمايد ِ » :إنﱠا أ َ َ
ار َك ٍة ِإنﱠا ُكنﱠا
نز ْلنَاهُ ِفی لَي َل ٍة ُم َب َ
ُمنذ ِِر َ
ين « )ما قرآن را درشبی مبارك وگرامی نازل كرديم(
پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم ميفرمايد »:من قام ليلة القدر إيمانا ً واحتسابا ً غفر له ما تقدم
من ذنبه« ) .رواه الجماعة إﻻ ابن ماجه( .
»كسی كه در شب قدر براساس ايمان به خدا و اميد اجر و پاداش از وی به نماز بايستد)و
به عبادت مشغول شود ( گناهان گذشته او بخشيده می شود «.
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بزرگترين فضيلت اين شب همين است که عبادت اين يک شب ،از عبادت هزار ماه،
يعنی هشتاد و سه سال ،بهتر است .باز برای بهتر بودن آن ،حدی مقرر نيست ،که چقدر
بهتر است ،آيا دو برابر ،چهار برابر ،ده برابر ،صد برابر و غيره همه در اين امکان
دارند.
در صحيحين از حضرت ابوهريره رضی ﷲ عنه منقول است که رسول ﷲ صلی ﷲ
عليه وسلم فرمود :هر کسی که در شب قدر برای عبادت برخاست ،همه گناهای گذشته او
عفو می گردد .از حضرت ابن عباس روايت است که نبی اکرم صلی ﷲ عليه وسلم
فرمود :تمام فرشتگان که در سدرة المنتهی اسکان يافته اند ،در شب قدر همراه با جبرئيل
به دنيا فرود می آيند ،و هيچ مرد و زن مومن نيست که آنها را سﻼم نکنند ،غير از کسی
که او شراب بنوشد يا گوشت خوک بخورد.
در حديثی رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :هر کسی که از خير و برکت شب قدر
محروم بماند ،او کامﻼ محروم و بدشانس است .اما نه اين برای همه حاصل می گردد و
نه در تحصيل ثواب و برکات شب قدر دخلی خواهند داشت ،لذا نبايد به فکر آنها بود.

خوانند ٔه محترم !

مطابق نصوص شرعی و جمع بندی آيات قرآن کريم چنين استفاده می شود که »شب
قدر« يکی از شبهای ماه مبارک رمضان است بنآ دساتير شرعی به زنده داری اين ده
روز آخر سفارش نموده است.
زيرا از يک سو ،قرآن می فرمايد» :شهر رمضان الذی انزل فيه القران« قرآن در ماه
مبارک رمضان نازل شده است .و از سوی ديگر ،آيه نخست سوره مبارکه قدر »انا
انزلناه فی ليلة القدر« بيانگر آنست که قرآن ،در شب قدر نازل شده است .بنابراين از
جمع اين دو آيه شريفه ،به روشنی دانسته می شود که شب قدر در ماه مبارک رمضان
واقع شده است .اما اينکه کدام شب از شب های ماه مبارک رمضان است ،به روشنی
معلوم نيست.روايات که در اين زمينه وجود دارند شب قدر را مردد بين اين شبها دانسته
اند:شب اول ،شب هفدهم ،شب نوزدهم ،شب بيست و يکم ،شب بيست و سوم ،شب بيست
و هفتم و شب بيست و نهم.
بعضی از روايات بر اين مطلب تاکيد دارند که شب قدر در دهه آخر ماه مبارک رمضان
و يکی از شبهای بيست و يکم يا بيست و سوم است.
بعضی از روايات تصريح نموده اند که شب قدر شب بيست و سوم ماه مبارک
رمضان است.
از جمله در حديثی که از حضرت بی بی عايشه رضی ﷲ عنها روايت شده آمده است :
» کان إذا دخل العشر اﻷواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر« )بخاری.(2024 :
»هنگامی كه ده روز آخر ماه رمضان فرا می رسيد .رسول ﷲ ص شب بيدار می ماند و
خانواده اش رابيدار می كرد و سخت به عبادت مشغول می شد «.
همچنان در مسند امام احمد و صحيح مسلم آمده» :کان يجتهد فی العشر اﻷواخر ماﻻ
يجتهد فی غيرها«.يعنی :در دهه آخر ماه رمضان تﻼش بيشتری را )در عبادت( می
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کردند که در ديگر روزهای سال چنين تﻼشی نداشتند.
ازحضرت عايشه روايت شده است كه می فرمايد :به رسول ﷲ ص گفتم :اگر دانستم كدام
شب قدر است چه بگويم ؟پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم فرمودند :بگو  »:اللهم انك عفو تحب
العفو فاعف عنی« »پروردگارا :بی شك تو بسيار آمرزنده ای و آمرزش را دوست می
داری .پس مرا بيامرز «.

عﻼمات و نشانه های بارزه اين شب:

در مورد اينکه شب قدر دارايی چه عﻼيم خصايص ونشانی ها ميباشد  ،علما ء نظريات
متعددی را با استناد به احاديثی نبوی ارايه داشته اند که ببرخی از اين عﻼيم ذيﻶ اشاره
مينمايم :
مفسرين مينويسند :يکی از جمله عﻼمات بارزه شب ليلة القدر اين است که آن شب
شبی نسبتآ آرام است و شخص مؤمن دلش در اين شب آرام می گيرد ورغبت اش برای
انجام کار خيربيشتر ميگردد .
ميگويند » :افتاب در صبحگاه شب قدر ،ضعيف و سرخ رنگ ظاهر میشود«.
طوريکه در حديث ه روايت شده از حضرت جابربنعبدﷲ رضی ﷲ عنه آمده است :كه
رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم درباره شب قدر فرمودند» :من شب قدر را ديدم اما آن
را فراموشم ساختند .شب قدر در شبهای دهه اخير رمضان است و شبی است معتدل ،نه
گرم و نه سرد ،روشن و سپيد ،گويی كه در آن ماهی تمام میتابد .آن شب شيطان بيرون
نمیآيد تا آنكه صبحش روشن گردد«.
روايت شده است كه رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم از خانه بيرون شدند تا به مردم از
شب قدر خبر دهند؛ در اين اثنا دو مرد را كه باهم در كشمكش بودند در برابر خود يافتند
پس آن خبر را فراموش كردند.
حكمت در پنهان داشتن شب قدر مانند حكمت در پنهان داشتن وقت وفات و روز قيامت
است تا مكلف به طاعات رغبت كرده و بر سختكوشی و جد و جهد خود در اين راه
بيفزايد ،غفلت و سستی نكند و بر شب مخصوصی تكيه ننمايد.
ولى به هر حال براى مسلمانان بهتر اين است كه هر شب ماه مبارك را به
احتمال اين كه شب قدر باشد  ،به عبادت وقرائت قرآن ودعا بگذرانند ودعا خويش
را منحصر به سه ويا چهار شب ويا هم شب هاى طاق نسازند.

دعا های قرآنی در شب قدر:

از افضلترين دعاهايی که در شب قدر خوانده می شود ،دعايی است که پيامبر صلی ﷲ
عليه وسلم به بی بی عايشه رضی ﷲ عنها ياد دادند ،چنانکه ترمذی از حضرت عايشه
رضی ﷲ عنها روايت کرده و حديث را هم صحيح دانسته ،که او گفت :گفتم :ای رسول
خدا! اگر شب قدر را دانستم در آن چه )دعايی( بگويم؟ فرمود:
» قُولی :الله ﱠم إنّک عفُ ﱡو تُحبﱡ ْال َع ْفو فاعْف َعنی« » .بگو :خداوندا! تو بخشنده ای ،عفو و
بخشش را دوست داری؛ پس مرا مورد عفو و بخشش قرار بده«.
در شب های قدر ،می توان هر دعايی را کرد .اما بهتر است دعاهايی را که در قرآن
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کريم ذکر شدند تﻼوت نمود همچون:
سينَا ا َ ْو ا َ ْخ َ
علَی الﱠذِي َن ِم ْن
علَينَا اِصْرا ً َك َما َح َم ْلتَهُ َ
طأنَا َربﱠنَا َو ﻻ تَحْ ِم ْل َ
ؤاخ ْذنَا ا ِْن نَ ِ
» َربﱠنَا ﻻ ت ُ ِ
عنﱠا َوا ْ
قَ ْب ِلنَا َربﱠنَا َو ﻻ ت ُ َح ِ ّم ْلنَا َما ﻻ َ
ص ْر َنا
ْف َ
ار َح ْمنَا ا َ ْنتَ َم ْوﻻنَا فَا ْن ُ
غ ِفرلَنَا َو ْ
طاقَةَ لَنَا ِب ِه َواع ُ
علَی القَ ْو ِم الكَافِ ِر َ
ين«
َ
ً
ْ
و يا » َربﱠنَا ﻻ ت ُ ِز ْ
اب«
الو ﱠه ُ
غ قُلُوبَ َنا بَ ْع َد اِذ َهدَيتَنَا َو َه ْب لَنَا ِم ْن لﱠ ُد ْنكَ َرحْ َمة اِنﱠكَ اَ ْنتَ َ
و يا » َربﱠنَا َ
س ِر َ
ين«
سنَا َو ا ِْن لﱠ ْم تَ ْغ ِف ْرلَ َنا َو ت َ ْر َح ْمنَا لَنَكُو َن ﱠن ِم َن ال َخا ِ
ظ َل ْمنَا ا َ ْنفُ َ
ْين َو اجْ َع ْلنَا ِل ْل ُمت ﱠ ِق َ
ين اِ َماما ً«
و يا » َربﱠنَا َه ْب َلنَا ِم ْن اَ ْز َواجنَا َو ذُ ِ ّريا ِتنَا قُ ﱠرةَ اَع ٍ
و يا » َربﱠنَا ا ْ
ان َو ﻻ تَجْ عَ ْل فِی قُلُو ِبنَا ِغﻼ للﱠذ َ
غ ِف ْرلَنَا َو ِﻻ ْخ َوانِنَا الﱠذ َ
ِين آ َمنُوا
ِين َ
سبَقُونَا ِبا ِﻻي َم ِ
ؤف َر ِحي ٌم«
ربﱠنَا اِنﱠكَ َر ٌ
س ِمي ُع ال َع ِليم«
و يا » َربﱠنَا تَقَبﱠ ْل ِمنﱠا اِنﱠكَ ا َ ْنتَ ال ﱠ
ؤمنِ َ
اب«.
يو َم يقُو ُم ِ
و يا » َربﱠنَا ا ْغ ِف ْر ِلی َو ِل َوا ِلدَی َو ل ْل ُم ِ
س ْ
الح َ
ين ْ
سألُكَ ِم َن
و يا دعاهايی که در احاديث پيامبر اکرم ذکر شده اند همچون» :اللﱠ ُه ﱠم ِا ِنّی ا َ ْ
ع ِل ْمتُ ِم ْنهُ َو َما لَ ْم
ع ِل ْمتُ ِم ْنهُ َو َما لَ ْم ا َ ْعلَ ْم َو اَعُوذُ ِبكَ ِم َن الش ِ ّﱠر ُك ِلّ ِه َما َ
ير ُك ِلّ ِه َما َ
ال َخ ِ
ا َ ْعلَ ْم«
اﻵخ َر ِة« و يا
ور ُك ِلّ َها َو ا َ ِج ْرنَا ِم ْن ِخ ْزی ال ﱡد ْنيا َو َ
ب ِ
و يا »اللﱠ ُه ﱠم اَحْ ِ
ع َذا ِ
س ْن عَاقِبَتَنَا فِی اﻻُ ُم ِ
اف َو ال ِغنَی«
»اللﱠ ُه ﱠم اِ ِنّی ا َ ْ
سألُكَ ال ُهدَی َو التﱡقَی َو ال ِع َف َ
الح ْل ِم َو ا َ ْك ِر ْم ِنی ِبالت ﱠ ْق َوی َو َج ِ ّم ْل ِنی ِبال َعا ِفي ِة«
و يا »اللﱠ ُه ﱠم ا َ ْغ ِن ِنی ِبال ِع ْل ِم َو َزي ِنّی ِب ِ
ﻼق َو
ب ث َ ِبّتْ قَ ْل ِبی َ
علَی دِينِكَ « و يا »اللﱠ ُه ﱠم َج ِنّ ْبنِی ُم ْنك ََرا ِ
و يا »اللﱠ ُه ﱠم ُم َق ِلّ َ
ب القُلُو ِ
ت اﻻَ ْخ ِ
اء«
اﻻَ ْه َو ِ
ْياء ِع ْندِی َو ا ْق َط ْع
ف اﻻَش ِ
ب اﻻَش ِ
ْياء اِلَی َو اجْ عَ ْل َخشْيت َكَ ا َ ْخ َو َ
و يا »اللﱠ ُه ﱠم اجْ عَ ْل ُحبﱠكَ اَ َح ﱠ
ق اِلَی ِل َقائِكَ َو ِا َذا ا َ ْق َر ْرتَ اَع َ
ْين ا َ ْه ِل ال ﱡد ْنيا ِم ْن ُد ْنياهُ ْم فَا َ ْق ِر ْر عَينِی
َ
ع ِنّی َحا َجا ِ
ت ال ﱡد ْنيا بِالش ْﱠو ِ
ِم ْن ِع َبا َد ِتكَ «.

مﻼئکه در شب قدر برای چه و بر چه کسانی فرود می ايند:

ازخصوصيات بارز ديگر اين شب نزول مﻼئک و فرشتگان است .بر اساس آيه
شريفه »تنزل المﻼئکة و الروح فيها باذن ربهم من کل امر« ) فرشتگان و روح در آن
شب به اذن پروردگار شان برای تقدير هر کار نازل می شوند(.
درمورد اينکه منظور از روح کيست؟ بعضی گفته اند» :جبرئيل امين« است که »روح
اﻻمين« نيز ناميده می شود .بعضی »روح « را به معنی »وحی« تفسير کرده اند .به
فحوای آيه  52سوره شوری »و کذلک َ اوحينا اليک روحا من امرنا« »همان گونه که
بر پيامبران پيش وحی فرستاديم ،بر تو نيز »وحی« را به فرمان خود وحی کرديم«.
برخی از مفسرين روح را مخلوق عظيمی مافوق فرشتگان می شمارند .
قابل تذکر است که  :فرشتگان بر شخص خاصی فرود نمی آيند ،بلکه در شب قدر
مﻼئکه به زمين فرود می آيند تا سﻼم و دعای رحمت و مغفرت بر کسانی که اين شب را
احياء می کنند بفرستند ،و بر دعای دعا گويان آمين می فرستند.
نزول فرشتگان نزول رحمت وبرکت الهی است ،پروردگار با عظمت ما ميفرمايد:
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ح فِي َها بِ ِإ ْذ ِن َربِّ ِهم ِ ّمن ُک ِّل أَ ْم ٍر«».در آن فرشتگان با روح به
الرو ُ
»تَنَ ﱠز ُل ا ْل َم َﻼ ِئکَةُ َو ﱡ
اذن پروردگارشان فرود میآيند« از آسمانها بهسوی زمين »برای هر امری« يعنی :فرود
میآيند برای پرداختن ونظم ونسق هر امری که خداوند آن را تا سال آينده مقدر و به آن
حکم کردهاست.
طوريکه ياد اور شديم روح :جبرئيل عليه السﻼم است و هرچند کلمه »فرشتگان« شامل
او نيز میشود ولی از او به سبب فزونی شرفش مخصوصآ نيز يادآوری شد پس اين از
باب عطف خاص بر عام است.
از فوايد فرود آمدن فرشتگان اين است که ايشان در زمين انواع طاعاتی را میبينند که
در ميان اهالی آسمانها نديده بودند همچنين آنها در زمين فرياد ناله و زاری گنهکارانی را
میشنوند که ناله و زاری آنها نزد خداوند دوستداشتهتر از زمزمه تسبيح مسبحان است
پس در اين حال به يکديگر میگويند :بياييد صدايی را بشنويم که نزد پروردگار ما
دوستداشتهتر از تسبيح ما میباشد«.

اعمالی که در شب قدر بايدانجام يابـد:

اکثريت مطلق مفسرين ،محدثين وعلماء بر اين امر معتقد اند که  :سنت است که روزه
داران بر امر اعتکاف در ده آخر ماه رمضان بمنظور برخورداری از خير و پاداش و
دريافتن شب قدر انجام گيرد است.
و مستحب است که شخص معتکف به عباداتی مانند نماز  ،تﻼوت قرآن و سبحان ﷲ
والحمد و ﻻ إله اﻻ ﷲ و ﷲ اکبر گفتن و طلب مغفرت  ،صلوات بر پيامبرصلی ﷲ عليه
وسلم  ،دعا کردن  ،بحث و گفتگوی علمی و مانند اينها مشغول سازد .
و مکروه است که اعتکاف کننده خودش را با سخنان و اعمال بيهوده سرگرم کند
همانطور که ساکت ماندنش به گمان اينکه سکوت ،او را به خدا نزديک میکند مکروه
است«.

نزول همه کتب آسمانی در رمضان:

در حديثی راکه حضرت ابوذر غفاری روايت نموده است که می فرمايد که رسول ﷲ
صلی ﷲ عليه وسلم فرمود :صحيفه های حضرت ابراهيم به تاريﺦ سوم رمضان ،تورات
در تاريﺦ ششم ،انجيل در تاريﺦ سيزدهم و زبور در تاريﺦ هجدهم رمضان نازل گرديده
است ،و قرآن کريم به تاريﺦ بيست و چهارم رمضان بر رسول ﷲ صلی ﷲ عليه وسلم
نازل شده است .

نزول فرشتگان برای اشخاص معين است:

نزول فرشتگان در شب قدر برای شخص معين وخاصی صورت نمی گيرد ،بلکه در شب
قدر مﻼئکه به زمين فرود می آيند تا سﻼم و دعای رحمت و مغفرت بر کسانی که اين
شب را احياء می کنند بفرستند ،و بر دعای دعا گويان آمين می فرستند.
نزول فرشتگان نزول رحمت وبرکت الهی است ،همانطوريکه فرشتگان در موقع تﻼوت
قرآن وحلقه های علم نازل می شوند وبالهايشان را برای طالب علم می گسترانند  ».تَنَ ﱠز ُل
ح فِي َها بِ ِإ ْذ ِن َربِّ ِهم ِ ّمن ُک ِّل أَ ْم ٍر«».در آن فرشتگان با روح به
الرو ُ
ا ْل َم َﻼئِکَةُ َو ﱡ
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اذن پروردگارشان فرود میآيند«از آسمانها بهسوی زمين »برای هر امری« يعنی :فرود
میآيند برای پرداختن نظم ونسق هر امری که خداوند آن را تا سال آينده مقدر و به آن
حکم کردهاست.

کدام انسان ها از فرشته ها برتر هستند؟

البته در اين شکی نيست که پيامبر اسﻼم محمد مصطفی صلی ﷲ عليه وسلم افضل
مخلوقات و باشرفترين آنهاست ،و فضيلت او از تمامی انسانها و فرشتگان و اجنه باﻻتر
است ،و شک و ترديدی در اين امر مسلم وجود ندارد.
اما در مورد غير پيامبر اسﻼم صلی ﷲ عليه وسلم و مﻼئکه نظراتی وجود دارد:
نظيريه اول:
نظريه اول اينست که انسانها از مﻼئکه افضلتر هستند.
علما که بر افضل بودن انسان نسبت به مﻼئکه حکم ميکنند  ،استدﻻل می اورند که
خداوند متعال به مﻼئکه امر نمود که بر آدم سجده ببرند و لذا گفته اند که اين دليل بر
س َجدُواْ«
تفضيل انسان بر مﻼئکه است ؛ آنجا که فرمودَ » :و ِإ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َمﻼَئِ َک ِة ا ْس ُجدُواْ ﻵ َد َم فَ َ
)سوره بقره  .(34يعنی :و )ياد کن( هنگامی را که به فرشتگان گفتيم» :برای آدم سجده
کنيد!« همگی سجده کردند.
نظريه دوم:
نظريه دوم اينست که  :مﻼئکه نسبت به انسانها افضلتر هستند.اين تعداد از علما استدﻻل
به حديثی پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم می نمايد که فرموده است :
»يَقُو ُل ﱠ ُ تَعَالَی :أَنَا ِع ْن َد َ
ظ ِّن َع ْبدِی ِبیَ ،وأَنَا َمعَهُ إِ َذا َذک ََرنِی ،فَإ ِ ْن ذَک ََرنِی فِی نَ ْف ِس ِه ذَک َْرتُه ُ
ﻺ َخي ٍْر ِم ْن ُه ْم.«.. ،
ﻺ َذک َْرتُهُ ِفی َم ٍ
ِفی نَ ْف ِسیَ ،و ِإ ْن ذَک ََر ِنی ِفی َم ٍ
)بخاری(7405:يعنی» :خداوند متعال می فرمايد :من با بنده ام بر اساس گمانی که به من
دارد ،رفتار می نمايم .و هنگامی که مرا ياد می کند ،من با او هستم .پس اگر در تنهايی
مرا ياد کند ،من هم او را در تنهايی ،ياد خواهم کرد .و اگر مرا در ميانجمع ،ياد کند ،من
او را در ميان جمع بهتری )يعنی مﻼئکه( ،ياد خواهم کرد.«..
و منظور از ياد کردن ذاکرين در ميان جمع بهتری ،يعنی جمع مﻼئکه! و اين را می
رساند که مﻼئکه از انسانها برترند.
نظريه سوم :
نظريه سوم اينست که :مﻼئکه به اعتبار اينکه زودتر از انسانها خلق شده و از نور خلق
شده اند و اهل استکبار و سرپيچی نيستند ،و در آنچه خدا بدانها امر می کند سرپيچی نمی
کنند ،و آنچه که بدانها امر شود انجام می دهند و اهل شهوت نيستند و بندگانی مکرم نزد
ﷲ تعالی می باشند ،لذا از اين جهت آنها افضلتر هستند.
ولی انسانها به اعتبار آنکه محل رضای خدا قرار می گيرند و مورد کرامت پروردگار
هستند و مﻼئکه در بهشت آنها را مسرور می کنند ،و بر آنها سﻼم می دهند ،از اين
جهت انسانها از مﻼئکه افضلتر هستند) .و اين نظر شيﺦ اﻻسﻼم ابن تيميه است(.
نظريه چهارم :
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نظريه چهارم نظريه سکوت! است يعنی هيچيک را بر ديگری نه تفضيل می دهند و نه
عکس آن) ،و اين قول شيﺦ ابن عثيمين است(.
زيرا پرداختن به اين مسئله )يعنی بيان افضلتر بودن مﻼئکه يا انسانها( نه مفيد است و نه
نيازی بدان می رود ،و نفعی برای شخص مسلمان ندارد ،پس بهتر است از پرداختن به
اين موضوعات خودداری نمود ،زيرا صحابه رسول خدا صلی ﷲ عليه وسلم که از هر
کسی نسبت به علم و ايمان حريصتر بودند هرگز وارد اين مباحث نشده و از خود و
يکديگر نپرسيده اند که آيا مﻼئکه افضلتر است يا انسانها؟! و چيزی که صحابه در مورد
آن سکوت کرده اند ،بهتر است ما نيز سکوت کنيم چرا که يک قاعده شرعی وجود دارد
که بايد بدان توجه کرد و آن اينست که» :در هر چيزی از مسائل دين که صحابه در آن
مورد سکوت کرده اند ،بدان که پرداختن به آن چيز جزو فضولی محسوب شده و نيازی
به آن نيست« .زيرا آنچه که برای ما ﻻزم است بايد از طريق کﻼم ﷲ و سنت نبوی و يا
صحابه اخذ شوند ،و هرگاه در يک مسئله دينی آنرا در يکی از اين سه طريق نيافتيم،
پس بايد دانست که آن چيز جزو دين نيست و لذا پرداختن به آن بی مورد است) .نگاه
کنيد به :شرح العقيدة السفارينية؛ عﻼمه ابن عثيمين ،صفحه .(605
و بنظر می رسد که حکم بر تفضيل انسان و مﻼئکه امری غير ضروری است ،يعنی
دانستن به اين مسئله نيازی نيست و بهتر است از پرداختن به آن خودداری کنيم و بگوييم:
خدا آگاهتر است والسﻼم!

آيا واقعا ً شيطان معلم مﻼئکه بود:

در مورد اينکه آيا واقعآ ابليس معلم مﻼئکة و فرشتگان بوده باشد ،هيچ دليلی از کتاب و
سنت صحيح مبنی بر اين امر در شرع وجود ندارد ،از اينرو نمی توان بدون دليل اين
ادعا را مطرح کرد و هرکس چنين می گويد يا بايد دليل از کتاب و سنت بياورد و يا آنکه
ک بِ ِه ِع ْل ٌم إِ ﱠن
بدون علم سخن نگويد چرا که خداوند متعال می فرمايدَ » :وﻻَ ت َ ْق ُ
ْس لَ َ
ف َما َلي َ
ک َکانَ َع ْنهُ َم ْسؤُوﻻً« )سوره اسراء (36يعنی» :و چيزی
ال ﱠ
ص َر َو ْالفُ َؤا َد ُک ﱡل أُولئِ َ
س ْم َع َو ْال َب َ
را که بدان علم نداری دنبال نکن« به اين ترتيب ،خدای متعال نهی میکند از اينکه انسان
چيزی بگويد يا به چيزی عمل کند که به آن علم ندارد .همچنين اين معنی ،شامل گواهی
دروغ ،سخن دروغ ،افترا و طعن زدن به ديگران ،جستوجوی عيوب مردم ،دگرگون
کردن حقايق علمی ،جعل اخبار وغير اين از دغلبازیها ،تقلبها و اعمال مبتنی بر حدس
و تخمين و گمان نيزمیشود» .زيرا گوش و چشم و قلب ،همه مورد پرسش واقع خواهند
شد«يعنی :از صاحب آنها پرسيده میشود که اين حواس خود را در چه راهی بهکار
گرفته است زيرا حواس انسان آﻻت وابزاری اند که اگر او آنها را در خير بهکار گيرد،
سزاوار دريافت پاداش است و اگر آنها را در شر بهکار گيرد ،سزاوار عقاب میباشد.
بهقولی :خداوند عزوجل اين اعضا را در هنگام پرسش از آنها به نطق میآورد و آنها از
آنچه که صاحبشان انجام داده است خبرمیدهند .چنانکه آيات و احاديث گواه اين حقيقت
است.
آنچه که بعضی از علما فرموده اند اينست که ابليس جزو مقربان درگاه الهی بوده است،
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يعنی هرچند که او خود مﻼئکه نبود و از جنس جن بود ولی در ميان مﻼئک مقرب قرار
داشت.
ين*
ک ِل ْل َم َﻼئِ َ
ک ِة ِإنِّی َخا ِل ٌ
ﷲ تعالی در قرآن چنين می فرمايدِ » :إ ْذ قَا َل َربﱡ َ
ق بَش ًَرا ِمن ِط ٍ
س َج َد ا ْل َم َﻼئِکَةُ ُکلﱡ ُه ْم أَجْ َمعُ َ
اجد َ
ون* إِ ﱠﻻ
س ﱠو ْيتُهُ َونَفَ ْختُ فِي ِه ِمن ﱡر ِ
ِين* فَ َ
وحی فَقَعُوا لَهُ َ
فَ ِإ َذا َ
س ِ
َان ِم ْن ا ْلکَافِ ِر َ
ست َ ْکبَ َر َوک َ
َی
ک أَن ت َ ْ
يس ا ْ
يس َما َمنَعَ َ
ِإ ْب ِل َ
ين* َقا َل يَا ِإ ْب ِل ُ
س ُج َد ِل َما َخلَ ْقتُ ِبيَد ﱠ
ست َ ْکبَ ْرتَ أ َ ْم کُنتَ ِم َن ا ْلعَا ِل َ
ين* قَا َل
أَ ْ
ين* قَا َل أَنَا َخ ْي ٌر ِ ّم ْنهُ َخلَ ْقتَنِی ِمن نﱠ ٍار َو َخلَ ْقتَهُ ِمن ِط ٍ
فَ ْ
ک َر ِجي ٌم «)سوره ص  (77-71يعنی :و به خاطر بياور هنگامی را که
اخ ُرجْ ِم ْن َها فَ ِإنﱠ َ
پروردگارت به فرشتگان گفت» :من بشری را از گل میآفرينم!هنگامی که آن را نظام
بخشيدم و از روح خود در آن دميدم ،برای او به سجده افتيد!«
در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند ،جز ابليس که تکبّر ورزيد و از کافران
بود!گفت» :ای ابليس! چه چيز مانع تو شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفريدم
سجده کنی؟! آيا تکبّر کردی يا از برترينها بودی؟! )برتر از اينکه فرمان سجود به تو داده
شود!(« گفت» :من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريدهای و او را از گل!«فرمود» :از
آسمانها )و صفوف مﻼئکه( خارج شو ،که تو رانده درگاه منی!
بنابراين بر اساس قولی ،ابليس از ميان مﻼئک مقرب رانده شد و بعدها نيز از بهشت
خارج گرديد .چنانکه عﻼمه سعدی در تفسير خود نوشته » :قَا َل فَ ْ
اخ ُرجْ ِم ْن َها« خداوند به
ک َر ِجي ٌم« چرا که تو مطرود
ابليس گفت :از آسمان و جايگاه ارزشمند بيرون برو » ،فَإِنﱠ َ
و رانده شده از رحمت الهی هستی.
يس َکانَ ِمنَ ْال ِج ِّن«)سوره
و می فرمايدَ » :وإِ ْذ قُ ْلنَا ِل ْل َم َﻼئِ َک ِة ا ْس ُجدُوا ِﻵ َد َم فَ َ
س َجدُوا إِ ﱠﻻ إِ ْب ِل َ
کهف (50
يعنی  :به ياد آريد زمانی را که به فرشتگان گفتيم» :برای آدم سجده کنيد« آنها همگی
سجده کردند جز ابليس که از جن بود.
و از اين آيه می توان به اين مطلب پی برد که ابليس در ميان مﻼئک بوده است ولی
هيچيک از نصوص قرآنی به اين امر اشاره نکرده اند که ابليس معلم مﻼئک بوده باشد.
بنابراين ما نيز اين ادعای باطل را مردود می دانيم و به همه ی مسلمانان تابع کتاب و
سنت می گوييم که از باورها و اعتقادات بدون دليل دوری و حذر نماييد.

تفاوت بين مﻼئکه و جـن :

در بين مﻼئکه و جن تفاوتهای مختلفی ومتعددی است از جمله :
 -1در اصل خلقتشان که جنيات از آتش سوزان و فرشتگان از نور آفريده شدند.
 -2فرشتگان بنده گانی مطيع ،فرمانبردار ،مقرب و مورد احترام خداوند میباشند،
چنانچه خداوند میفرمايد » :بَ ْل ِع َبا ٌد ﱡمک َْر ُم َ
سبِقُونَهُ بِا ْلقَ ْو ِل َو ُهم بِأ َ ْم ِر ِه
ون * َﻻ يَ ْ
يَ ْع َملُ َ
ون«)اﻷنبياء» .(27 – 26 :فرشتگان بندگان محترمی هستند ،آنها در سخنگفتن بر
خدا پيشی نمی گيرند ،و تنها به فرمان او کار میکنند«.
ون َما يُ ْؤ َم ُر َ
ون ﱠ َ َما أ َ َم َر ُه ْم َو َي ْفعَلُ َ
ص َ
ون « ) سوره التحريم.(6 :
و نيز میفرمايدَ » :ﻻ يَ ْع ُ
»از خدا در آنچه به آنها دستور دهد نافرمانی نمیکنند ،و همان چيزی را انجام میدهند
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که بدان مأمور شده اند«.
اما جنيات ،بعضی از آنها مؤمن و بعضی کافر میباشند ،چنانچه خداوند تبارک و تعالی
از آنها در قرآن خبر داده ،میفرمايدَ » :وأَنﱠا ِمنﱠا ْال ُم ْس ِل ُمونَ َو ِمنﱠا ْالقَا ِس ُ
طونَ «) سوره الجن:
».(14در بين ما ،فرمانبرداران و منحرفان و بيدادگرانند«.
بعضی از آنها مطيع و فرمانبردار و بعضی نيز گنهکار هستند ،و خداوند در اين باره
ک «) سوره الجن.(11 :
میفرمايدَ » :وأَنﱠا ِمنﱠا ال ﱠ
صا ِل ُحونَ َو ِمنﱠا دُونَ َذ ِل َ
»و بعضی از ما تسليم فرمان خدا و پرهيزگارند ،و بعضی از ما جز اين) ،يعنی نافرمان
و بیدين(« .و بسياری ديگر از آيات قرآن که در اين باره وارد شده است.

اسمای فرشته که مسؤل حمل عرش الهی انـد:

ش َو َم ْن َح ْولَهُ
ِين يَحْ ِملُ َ
مﻼئکه هايی هستند که حامل عرش می باشند » :الﱠذ َ
ون ا ْل َع ْر َ
ون ِللﱠذ َ
ست َ ْغ ِف ُر َ
ون ِب َح ْم ِد َر ِبّ ِه ْم َويُ ْؤ ِمنُ َ
س ِبّ ُح َ
ِين آ َمنُوا« )سوره غافر » (7کسانی که
ون ِب ِه َويَ ْ
يُ َ
عرش با عظمت الهی را حمل می کنند ،و آنهايی که پيرامون عرش به تسبيح و ستايش
پروردگارشان مشغولند ،هم خود به خدا ايمان دارند و هم برای اهل ايمان از خدا آمرزش
ک فَ ْوقَ ُه ْم يَ ْو َمئِ ٍذ ث َ َما ِنيَةٌ « )سوره
ش َر ِّب َ
و مغفرت می طلبند« و میفرمايدَ » :و َي ْح ِم ُل َع ْر َ
حاقه (17
»عرش پروردگارت را در آن روز )يعنی قيامت( هشت مﻼئکه حمل ميکنند«.تعدادی از
علما می گويند :کسانی که اطراف عرش هستند مﻼئکه های مقرب هستند و ايشان با آنکه
حامل عرش هستند اشرفترين مﻼئکه می باشند ).تفسير ابن کثير ). (120 / 7
اما اسم آن مﻼئک در کتاب و سنت وارد نشده است و بيشتر بنام مﻼئکه ی »حمل کننده
گان عرش« مشهورند و لذا ما نيز به همين اصطﻼح اکتفا می کنيم؛ بصورت کل گفته
می توانيم که مﻼئکه جزو موجودات غيبی هستند که ﷲ عزوجل آن ها را خلق کرده و
خداوند آن ها را فرمانبردار و خاضع قرار داده است و هر يک از آن ها وظايفی دارند
که خداوند آن ها را مخصوص انجام آن وظايف کرده است.

اما نام برخی از مﻼئکه در کتاب و سنت آمده اند که از جمله:

جبريل  :مسئول وحی  ،اسرافيل ،مسئول نفﺦ صور و يکی از حمل کنندگان عرش،
ميکائيل مسئول باران و نباتات ،مالک ،هاروت و ماروت ،رضوان ،منکر و نکير ،و
کسانی ديگر که در اسامی آنها در نصوص بيان شده است.
و همچنين آنچه نصوص از آن با وصف خبر داده است :مانند رقيب و عتيد)مراقب و
نگهبان( ،يا به وسيله وظيفه آنها مانند ملک الموت )مﻼئکه مرگ( و ملک الجبال )مﻼئکه
کوهها( يا آنچه را که نصوص به ذکر وظايفشان بصورت مجمل می پردازد مانند :حملة
العرش )حمل کنندگان عرش( و الکرام الکاتبين)نويسندگان بزرگوار( و الموکلين بحفظ
الخلق )مسئول حفظ خلق( ،الموکلين بحفظ اﻻجنة و اﻻرحام)مسئول حفظ نطفه در داخل
رحم( ،طواف البيت المعمور)مﻼئکه مسئول طواف بيت المعمور( ،مﻼئکة السياحين
)مﻼئکه هايی که در زمين میگردند( و مﻼئکه های ديگری که ﷲ و رسولش صلی ﷲ
عليه وسلم از آن خبر داده اند.و واجب است که به صورت مفصل به تمام آنهايی که
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ذکرشان با نام و صفت و وظايف در اخبار آمده ايمان داشته باشيم و تصديق کنيم.
آيا مﻼئکه جسم هستند؟
به اساس اين فرموده پروردگار با عظمت گفته می توانيم که بلی که مﻼئکه جسم هستند
س ًﻼ أُو ِلی أَ ْجنِ َح ٍة« »مﻼئکه را پيام رسان فرستادگان به سوی انبياء
» َجا ِع ِل ْال َم َﻼئِ َک ِة ُر ُ
گردانيده است مﻼئکه هايی که دارای بالهای دوگانه هستند« و پيامبر صلی ﷲ عليه وسلم
جبريل را بر صورت اصلی خود که بر آن خلق شده و دارای ششصد بال می باشد ديده
است .همان گونه که صفت وخبر آن در حديثی بخاری شريف آمده است.

هر انسان دارای دو فرشته است:

بر هر يك از انسانها دو فرشته مأموريت دارد ،يكى بر سمت راست حسنات و نيكی هاى
او را مينويسد ،و ديگرى در سمت چپ او بديها را مينويسد ،چنانكه پروردگار با عظمت
ما می فرمايد  » :إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إﻻﱠ لديه
رقيب عتيد) «.سوره ق  17ـ ) . (18دو فرشته گفتار و كردار شخص را دريافت می
دارند و آنرا ثبت مى كنند ،يكى از دسـت راست و ديگرى از دست چپ نشسته و
همنشين او هستند ،هر كلمه كه بر زبان براند )از خير و شر( آنرا مينويسند و مراقب و
حاضر حال اواند(  .اين فرشتگان در سفر و در إقامت با انسان هستند ،و در تمامى
أحوال ،در نماز در سجود با او هستند و او را ترك نميكنند مگر در بعضى از حاﻻت
خاصى مانند قضاى حاجت ،و آنان گفتار و كردار او را می ىنويسند .
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فرشتگان نيت و قصد انسانها را می نويسند:

در حديث صحيح وارد شده ،است كه فرشتگان حتی نيت و قصد  ،انسان و آنچه در قلب
بنى آدم بگزرد ،ويا آنچه ،او در قلب ميگويد ،و آنچه نيت ميكند كه آنرا انجام دهد فرشته
آنرا مينويسد .
به همين خاطر انسان اگر نيت نيك نمايد ثوابش به او ميىرسد ،و بر نيت بد نيز مجازات
ميشود ،زيرا نيت عمل قلبى است .
فرشتـگان مأمورند بر انسان از وقتى كه به سن بلوغ برسد تا اينكه از دنيا برود و آنان
آنچه در دنيا از نيت و كردار و گفتار انجام داده می نويسند.

صدق ﷲ العظيم و صدق رسوله نبی الکريم
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فهرست :

تـرجـمـه
معلومات مؤجز
فضيلت سوره قدر
فـضـيلت شب قـدر
پيام های اين سوره
تفسير سوره قـدر
شأن نـزول
شب قدر و نـزول قـــرآن
الف :نزول قرآن
معناى قـــــدر
تعين شب قدر
سعی وتﻼش برای دستيابی شب قدر
چرا شب قدر مشخص نشده است؟
تکرار شب قدر در هرسال
عبادت شب قدر بهتر از هزار ماه است
فضيلت وبرتری شب قدر
عﻼمات ونشانه های بارزه اين شب
دعا های قرآنی در شب قدر
مﻼئکه در شب قدر برای چه و بر چه کسانی فرودمی ايد
اعمالی که در شب قدر بايدانجام يابد
نزول همه کتب آسمانی در رمضان
نزول فرشتگان برای اشخاص معين است
کدام انسان ها از فرشته ها برتر هستند؟
آيا واقعآ شيطان معلم مﻼئکه بود
تفاوت بين مﻼئکه و جن
اسمای فرشته که مسول حمل عرش الهی اند
آيا مﻼئکه جسم هستند؟
هر انسان دارايی دو فرشته است
فرشتگان نيت و قصد انسانها را می نويسند
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سوره القدر
منابع و مأخذ های عمده:

 تفسير وبيان کلمات قرآن کريم )تاليف شيﺦ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عﻼمه جﻼل الدينسيوطی ترجمه از عبد الکريم ارشد فاريابی
 تفسير انوار القرآن  -نوشته :عبدالرؤ ف مخلص هروی فيض الباری شرح صيح البخاری داکتر عبد الرحيم فيروز هروی تفسير طبری  -امام المفسرين تفسير الميزان تفسير پرتوی از قران تفسير القرآن الکريم  -ابن کثير )متوفی سال  774هـ( امام سيوطی کتاب » اسباب النزول « مفردات الفاظ القرآن،از راغب اصفانی جلوه های از اسرار قرآن مهندس حکمتيار تفسير معارف القران مولف حضرت عﻼمه مفتی محمد شفيع عثمانی ديوبندی مترجم موﻻنا محمديوسف حسين پور
 تفسير فی ظﻼل القرآن /سيد قطب )متوفی سال  1387هـ(خرم دل
 تفسير نور تأليف دکتر مصطفی ّ تفسير کابلی صحيح مسلم -صحيح البخاری
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