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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی- سعـيـدی« امين الدين داکر الحاج : تتبع ونگارش 

 ٢٠١۶ اگست ٢۵

  

 ٢٠ -تفسير احمد
  ١ -قدر الۀترجمه وتفسير سور

  

   استت آي٥نازل شده و داراى » مكه «   قدر در ۀسور

ِبسم هللا الرحمن الرحيم َِّ َِّ َِ ْ َّْ ِ  

ِإنا أنزلناه فی ليلة القدر ْ َ َْ ِْ َِ َْ ُ َ ْ َ َّ ِوما أدراک ما ليلة القدر ﴾١﴿ ِ ْ َْ ْ ُ َ َْ َ ََ َ َ ٍليلة القدر خير من ألف شھر ﴾٢﴿ َ ْ ْ َْ ِ ِْ َْ ْ ٌْ َ َِ ُ َ َتنزل المالئکة والروح فيھا  ﴾٣﴿ َ ِ ُِ ُّ َ ُ َ َ ْ ُ َّ َ َ

َبإذن ر ِ ِْ ٍبھم من کل أمرِ ْ َْ ِّ ُ ْ ِ ِ ِسالم ھی حتى مطلع الفجر﴾٤﴿ ِّ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ََّ َ َِ ٌ ﴿٥﴾   

 

  :  ترجمه مؤجز

ِبسم هللا الرحمن الرحيم ِِ َِّ َِّ َِ ْ َّْ  

    مھربانۀبه نام هللا بخشند

ِإنا أنزلناه فی ليلة القدر« ْ َ َْ ِْ َِ َ ُ َ َ َّ   را در شب قدر نازل کرديم،)  قرآن  =( ھمانا ما آن ﴾١﴿» ِ

َوما « ِأدراك ما ليلة القدر َ ْ َْ ْ ُ َ َ َ َ َ    و تو چه فھميدی که چيست شب قدر، ﴾٢﴿»َ

ٍ ليلة القدر خير من ألف شھر « ْ َ ِ ْ َْ ْ ِّْ ٌ َ َِ ُ َ    شب قدر بھتر است از ھزار ماه،)٣﴿»َ

ٍتنزل المالئكة والروح فيھا بإذن ربھم من كل أمر«  ْ َ ِّْ ُِّ ِ ِ ِ ُِّ َُّ َِ ِ ُِ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ ه ب) شب(ر آن د) جبرئيل( روح  فرود می آيند فرشتگان و﴾۴﴿»َ

  . ھر کاری نازل می شوند )  انجام(دستور پروردگارشان برای 

ِسالم ھی حتى مطلع الفجر« ْ َ ْ ِ َ ْ َ َّ َ َِ ٌ   . امان است، آن شب تا طلوع صبح است﴾۵﴿» َ

  

  :معلومات مؤجز 

رکوع ، ) ١(مکی بوده و دارای    قدرۀسور.   اين سوره  گرفته شده استآيتاست ، که از اولين » القدر«نام اين سوره 

  .چھل ونه نقطه است) ۴٩(يکصدو وپانزده حرف و  ) ١١۵(سی ويک کلمه،  ) ٣١(پنج آيت، ) ۵(

ن است، جالل وعظمت قرآن کريم به پيمانه ايست أين سوره  ھمان بيان عظمت قرآن عظيم الشاموضوع اصلی  بحث در
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که خود ارزش است و معياری  ارزش، نه شب با ارزش، شبیشب .  مسمی نموده اند» شب قدر«را  که شب نزول آن

برای ارزش ھا، بھتر از ھزار شب، بھتر از عمر يک انسان، شب سرنوشت ساز، سرنوشت ومقدرات ملت ھا را اين 

ھرکی پاس اين شب را داشت و به نعمت عظيم الھی که در اين شب شامل حالش شده وقعی گذاشت .   شب رقم می زند

 ءاعـتـنا» شب قدر«ھرکی به عظمت اين .  رسيدجای آورد ، به عزت وعظمت ه نگھداشت و شکرش را بو برداشت و

نکرد، نعمتی را که اين شب قدر ظرف آن بود، نشناخت و وقعی به آن نگذاشت و پاسش را نداشت، ذليل و به عذاب 

  .گردد الھی مواجه می

  

  :ٔفضيلت سوره قدر

  از نام اين سوره معلوم وھويدا است در قدم نخست به بيان نزول قرآن عظيم که ٔمحتوا و فضيلت سوره قدر طوری

  .دارد ن در شب قدر می پردازد، و سپس در بيان اھميت شب قدر و بركات وآثار آن توضحيات را ارائه میأالش

 تعيين مي شود ن ، در شب قدر ھمان شبي كه مقدرات و سرنوشت انسانھا در تمام سال در آن شبأنزول قرآن عظيم الش

  .دليل ديگري بر سرنوشت ساز بودن اين كتاب بزرگ آسماني است

 

  :فضيلت شب قدر

شبى است که در آن قرآن بر پيامبر عظيم الشأن اسالم نازل شده است و فضيلت عبادت در اين شب از تمام » شب قدر«

» احياء«يلت ترين اعمال در چنين شبى از با فض. در اين شب مقدرات يک سال انسان معين مى گردد. شبھا بيشتر است

پس جا دارد که در چنين شبى انسان از اعمال زشت خود . مى باشد که به معناى پاس داشتن يک شب تا صبح است

لسان الغيب . استغفار نمايد چرا که شب توبه است و خداوند در آن بندگانش را مورد اکرام خاص خود قرار مى دھد

  .سروده است

  

  :ين سورهپيام ھای ا

 »ّسالم ھى حتى مطلع الفجر«. ِشب قدر، شب سالمت فکر و روح انسان  و تعالى به سوى خداوند سالم است - 

  :ّسالم ھى حتى مطلع الفجر«. توان  با توبه، الطاف پروردگار  را به خود جلب کرد  شب قدر، شب رحمت است و می-

ّسالم ھى حتى «. که او خود جز اين بخواھد شر است، مگر آن تقدير امور از سوى هللا متعال ، بر اساس سعادت ب-

  .»مطلع الفجر

 

  : ٔتفسير سوره قدر

ِإنا أنزلناه فی ليلة القدر « ْ َ َْ ِْ َِ َ ُ َ َ َّ    .ايم  فرو فرستاده» ليلةالقدر«رآن را در شب ذی قيمت وبا ارزش ما ق  » ِ

ُأنزلناه «  َ ْ َ ُأنزلناه«   در )  ُه ( ضمير : »َ َ ْ َ واشاره به آغاز نزول قرآن .  گردد  م اکثريت از مفسران به قرآن بر میبه فھ » َ

 قرآن ، و جايگزين بودن آن در ھمه اذھان ۀالعاد ذكر ضمير به جای اسم ظاھر، به خاطر شھرت و جاللت فوق. است

  .است

ھا و  ى از آيات قرآن، فعللذا در بسيار. رساند  آنان به انجام مىۀخداوند، امور عالم را از طريق فرشتگان و با واسط

ما قرآن را » ّانا انزلناه«: فرمايد که در آغاز اين سوره مى چنان. ضميرھاى مربوط به خداوند به صورت جمع آمده است

  .نازل کرديم
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پارچه  بار به صورت يک يک. ن دو بار نازل شده استأفھم تعداد کثيری از مفسران ، قرآن عظيم الش بر اساس نظر و 

 رسالت ۀدر که اين سوره به آن اشاره دارد و بار ديگر به صورت تدريجى در مدت بيست و سه سال دوردر شب ق

 انزال به ۀاز ريش» انزلنا  «ۀبرخى با کلم.  نزول اين کتاب آسمانى دو گونه استۀتعبيرات قرآن نيز دربار. پيامبر

  .يل به معناى نزول تدريجى آمده استاز ريشه تنز» ّنزلنا«معناى نزول دفعى آمده و برخى ديگر باکلمه 

  

  :معنای نزول

 من انحطاط ھو : االصل فى ّالنزول«: فرمايد می مورد اين در اصفھانی  راغب است، آمدن فرود معناى به نزول اصل

ْأنتم َأ « :آمده باران ۀبار در »ّعلو ُ ْ ُأنزلتموه َ ُ ُ ْ َ ْ َمن َ ِالمزن ِ ْ ُ ْأم ْ ُنحن َ ْ َالمنزلون َ ُ ِ ْ ُ  فرود ابر از را آن شما آيا( )۶٩ اقعة،و ۀسور(» ْ

َّربنا« : فرمايد می ھمچنان )آورندگانيم؟ فرود ما يا ايد آورده ْأنزل َ ِ ْ ْعلينا َ َ ًمائدة َ َ َمن ِ ِالسماء ِ  ).١١۴ مائده، ۀسور( » ... َّ

َأنزلنا َو« : فرمايد ومی » آور فرود اى مائده آسمان از ما هب خدايا.( َْ ْ َالحديد َ ِ َ ِفيه ْ ٌأسَب ِ ٌشديد ْ ِ ُمنافع َو َ ِ ِللناس َ َّ  حديد، ۀسور( »  ِ

َأنزل َو « : فرمايد ومی ).٢۵ َ ْ ْلکم َ ُ َمن َ ِاألنعام ِ ْ َ َثمانية ْ َ ِ ٍأزواج َ ْ ِبنی  ... «  و )۶زمر سوره( »  َ َآدم َ ْقد َ ْأنزلنا َ َ ْ ْعليکم َ ُ ْ َ ًلباسا َ ِ 

ِيواری ْسوآتکم ُ ُ ِ ْ   . ) ٢۶ اعراف،  ۀسور ( .» ... َ

وردن قرآن ھم به معنی فرستادن اين پيام الھی از آانزال وپائين «:نويسد می » جلوه ھای از اسرار قرآن«ير مفسر تفس

يعنی پروردگار با عظمت ما  .وردن مستوای بلند کالم الھی به سطح فھم ودرک انسان آباال به پائين است وھم پائين 

  ».قابل فھم شود »  روی زمينانسان«مستوای کالم خود را به حدی پائين آورده که برای 

ِليلة القدر «  ْ َ ْ ِ َ 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،  سالمت و سعادت از ھر جھت است

ُ وما أدراك ما ليلة « َ َ َ ََ َ ْ َ ِ القدرَ ْ َ دانی که شب قدر كدام است؟  ه میتو چ گاھت کرد که چيست شب قدر؟ يعنی آی و چه چيز   » ْ

  )و چه اندازه عظيم است؟(

َمآ أدراك ؟« َ ْ َ َمآ أدراك ؟«  ؟ تعبير  دانی تو چه می » َ َ ْ َ برای ما مفھوم اين موضوع را می رساند  وبرای ما واضح می » َ

دانسته است ، چه رسد به  ّ اين شب را حتی شخصی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم ھم نمیسازد که ، زمان و عظمت دقيق

   !ديگران 

ٍ ليلة القدر خير من ألف شھر « ْ َ ِ ْ َْ ْ ِّْ ٌ َ َِ ُ َ ِليلة القدر«شب   » َ ْ َ ْ ُ َ   .ازجمله شب ھای که از ھزار ماه بھتر است» َ

ٍألف شھر«   ْ َ ِ ْ ٍ ألف شھر « قابل تذکر است که مراد . ھزار ماه :  »َ ْ َ ِ ْ   .تكثير است نه تعيين و تحديد » َ

بديھی است که در آن ھزار ماه ھر سال يک شب، ليلة القدر می . که ليلة القدر از ھزار ماه بھتر قرار داده شده دراين

ه در ی ھستند کئد که مراد از ھزار ماه، آن ماھھا تفسير فرموده انۀائم. باشد، پس اين محاسبه به چه صورتی می باشد

  )کذا ذکره ابن کثير عن مجاھد. (آنھا اين شب نباشد، لذا ايرادی نمی آيد

گونه اشکالی نيست،  با توجه به اختالف مطالع در ممالک و شھرھای مختلف، شب قدر مختلف می باشد و در آن ھيچ

  .هللا سبحانه و تعالی اعلمو. زيرا به اعتبار ھر کجا که شب قدر بيايد در شب ھمانجا برکات ليلة القدر حاصل می شوند

 

  :يادداشت

 کرد، او نيز ثواب آن شب را دريافت، و ھر کس ھرچه ء و صبح را به جماعت اداءھر کسی که در شب قدر نماز عشا 

  .بيشتر عبادت کند به ثواب بيشتری نايل می گردد
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 ءھر کسی که نماز عشا: فرموددر صحيح مسلم به روايت حضرت عثمان آمده است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

 نمايد، پس ثواب عبادت ء کرد به ثواب قيام نيم شب نايل آمده است و اگر نماز صبح را با جماعت اداءرا با جماعت ادا

  .شب بيداری ھمه شب را يافته است

ٍتنزل المالئكة والروح فيھا بإذن ربھم من كل أمر«  ْ َ ِّْ ُِّ ِ ِ ِ ُِّ َُّ َِ ِ ُِ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ به (شب با إذن پروردگارشان ، پياپی  و جبرئيل در آن فرشتگان » َ

  آيند برای ھرگونه كاری  می) ) ج(دارهللا و عبادت كنندگان شب زنده )ج( زمين و به سوی پرستشگران هللا ۀكر

    ).كه بدان يزدان سبحان دستور داده باشد ( 

ُتنزل«  َّ َ ّشيخ محمد عبده در تفسير جزء عم( باشد تواند به معنی ماضی اين فعل می. پياپی نازل گرديد:  » َ   :می فرمايد )ّ

ُالروح «   زمين ، جھت دعای خير و طلب آمرزش برای ۀ ايشان جبرئيل به كرۀنزول فرشتگان و سردست. جبرئيل : »ُّ

پردازند و از پروردگار با عظمت  طلب مرحمت و مغفرت  نمايند و به عبادت می داری می كسانی است كه شب زنده

  .كنند می

حضرت انس روايت نموده است که رسول هللا . مراد از روح، حضرت جبرئيل امين است  »  ّتنزل الملئکة و الروح« 

ھرگاه شب قدر بيايد، جبرئيل با جمع بزرگی از فرشتگان به زمين فرود می آيند، و برای : صلی هللا عليه وسلم فرمود

  .رهللا مشغول باشند، دعای رحمت می کنند بندگان خدا از مرد و زن که به نماز يا ذکۀھم

يحفظونه من «چنان که در . است» با«به معنای » ِمن«در اينجا حرف : می نويسد » من کل أمر« ابن کثير در تفسير 

به کار رفته است، يعنی فرشتگان تمام وقايع پيش آينده تقدير در سال » با«به معنای » ِمن«) ١١ رعد،ۀسور( » أمر هللا

  .خود ھمراه گرفته به زمين فرود می آيندرا با 

متعلق دانسته و آن را چنين معنی کرده اند که »  سالم« را به »  من کل امر« بعضی از مفسرين مانند مجاھد و غيره 

  )ابن کثير . ( اين شب از ھر شر و آفت و چيزھای بد، سالم است

ِسالم ھی حتى مطلع الفجر«  ْ َ ْ ِ َ ْ َ َّ َ َِ ٌ است تا ) دار  و درود فرشتگان بر مؤمنان شب زنده( المت و رحمت آن شب ، شب س » َ

   .طلوع صبح 

ٌسالم «    . مراد درود فرشتگان بر مؤمنان است كه طلب آمرزش و رحمت برای ايشان است  . سالم و درود: »َ

  

  :سالمت

ی ا يا اين كه به معن . يعنی طاعت و عبادت در آن، موجب سالمت و در امن و امان ماندن مؤمنان از ھر چيز است

  . سالم، يعنی شبی است سالم و توأم با سالمت

حذف شده است، » ھی«لفظ . است» ھی سالم«در اصل عبارت  » سالم « : شيخ قرطبی در تفسير خويش می نويسد 

رين   ديگری از مفسو برخ) قرطبی. (از شر در آن نيست خير است، که نامی ًيعنی اين سالم و سالمتی است، و کامال

که اين فرشتگان ھر  قرار داده اند، و معنايش اين» کل امر« است، و آن را صفت » سالم ھو«گفته اند که تقدير عبارت 

  ) مظھری . (آن امری را برداشته می آيند که خير و سالم باشد

فته تا طلوع فجر يعنی اين برکات ليلة القدر مختص قسمتی از شب نيست، بلکه از آغاز شب گر» ھی حتی مطلع الفجر«

  .ادامه خواھد داشت

ِمطلع«  َ ْ    .مصدر ميمی يا اسم زمان است. ھنگام دميدن. وقت طلوع . دميدن . طلوع :  » َ

 نيم كره زمين است كه بر نيم كره ديگر ۀياچرا كه شب ھمان س. شب قدر در مناطق مختلف ، يكی است  : يادآوری

اين . پذيرد  كامل آن در بيست و چھار ساعت انجام میۀيك دور. ركت است ھمراه گردش زمين در حايهافتد، و اين س می
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 زمين و شب قدر آن است كه با اختالف چند ۀگيرد ، شب كامل كر ّمدت كه تاريكی تمام نقاط زمين را به تدريج فرا می

   .شود ساعت زودتر و ديرتر، مھمان مردمان گوشه و كنار سراسر زمين می

  

  :شأن نزول

اتم از مجاھد مرسآل روايت نموده است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وضعيت جھادگری از قوم بنی ابن ابی ح

اسرائيل را ذکر فرمود که او تا ھزار ماه پشت سر ھم در جھاد مشغول ماند که ھيچ گاه شمشير ھای خويش را به زمين 

 و در اين، عبادت يک  نازل گرديد» قدر«، سورۀ نمی گذاشت، مسلمانان با شنيدن آن در شگفت قرار گرفتند، بر اين

 .ماه قرار داد شب اين امت را باالتر از عبادت تمام عمر آن مجاھدين قوم بنی اسرائيل يعنی ھزار

ابن جرير به روايت مجاھد واقعۀ ديگری ذکر نموده است که عابدی در قوم بنی اسرائيل بود که ھمه شب در عبادت 

 و بدين شکل او ھزار ماه در عبادت   و به ھنگام صبح به جھاد بيرون می رفت و به جھاد مشغول می شد مشغول بود

را نازل فرمود، از اين، نيزمعلوم می گردد که شب قدراز خصوصيات  » قدر«به سر برد، بر اين، خداوند متعال سورۀ 

  )مظھری. (امت محمدی است

است و بعضی از شوافع آن را قول جمھور قرار داده اند، خطابی بر اين، ادعای ابن کثير اين را قول امام مالک دانسته 

  ).برای تفصيل مراجعه شود به تفسير  ابن کثير. (الف نظر دارنداجماع را دارد، اما بعضی محدثين در اين باره اخت

 

  : شب قدر و نـزول قـــرآن کريم

ن، کتاب ھدايت و أ شب قدر اين است که قرآن عظيم الشيکی از خصوصيات  و امتيازات :نزول قرآن کريم  : الف

.  جاويد پيامبر بزرګوار  اسالم محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم  در اين شب نازل شده استۀی بشر و معجزئراھنما

  :يد قرار داده است أئن  اين مطلب را مورد تأ از قرآن عظيم الشآيتکه سه 

  :اول

  ،»انا انزلناه فی ليله القدر«:که می فرمايد » قدر  « ۀ سور

  :دوم 

  .»شھر رمضان الذی انزل فيه القرآن«: »بقره« صد و ھشتاد و پنج سوره آيت

  :وسوم

 »إ نا آنزلنه فى ليلــة مباركة إ نا كنا منذ رين  فيھا يفـــرق كل آمــــر حكيم  « :که ميفرمايد )  دخان ۀ سور۴ و٣آيات  ( 

رآن را در شبى  مبارك  نازل  نموده ايم زيرا  ھمـواره  ھشدار  دھنده  و انــدازه  كننده ما ق) (۴ و٣  دخان آيات ۀسور( 

  ).طبق  حكمت خداوند تنظيم  مى شوددر آن شب مبارك  ھر امرى  . بوده ايم 

  

   مبارک يعنی چه؟

شبی است پر  از رحمت  يعنى  اين شب ، .   بركت گرفته شده است  ۀاز ماد  متبرکه آمده است ،آيتدر » مبارک « ۀکلم

   .داشته باشد ، شبی است  بسيار مفيد و سودمند  ، كه درآن   فراخى وزيادى نعمت  وروزى   وجود می

انا انز لنا ه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر  ليلة  القدر خير من الف «: فرمايد ھکذا پروردگار با عظمت ما می

م قرآن را در شب قدر وچه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر ، شب قدر بھتر به تحقيق  ما فرود آوردي(  »شھر
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 ست كــه یماه رمضان  ماھ( »شھر  رمضان  الذى انزل فيه القرآن « : مايد فر خداونــد پاك   می ( است از ھزار ماه 

   :خوانيم  قدر میۀودر سور) ١٨۵آيت  بقره ۀسور.(ن  قرآن  فرود آورده شده است  آ در 

  حكم مطلق  ھمين است كه شب  قدر  در ماه ًاءبن)  را در شب  قدر  نازل كرديم ما آن (»انـاانزلنا ه فى ليلة  القدر « 

  .  مبارك رمضان است 

شبى است كه  در  آن قرآن .   حكم مطلق  اکثريت مفسرين ھمين است كه شب  قدر  در ماه مبارك رمضان استًاءبن

    .ست ،  نزول  يافته است   تمام نيكى ھا  وخوبى ھاۀ تمام خيرات  وبركات  وسر چشم ءن  كه مبداأعظيم الش

  .  شب قدر ، شبى است ،  كه مقدرات  جھان بشريت  با نزول  قرآن  در آن استحكام  مى پذيرد ومشخص مى گردد

  : مفسرين  اسالم نزول قرآن را بردو قسم تقسيم مينمايند

   نزول دفعى و كلى-١

  ول تدريجى      نز-٢ 

طور كامل  در شب قدر  برقلب  رسول اكرم صلی عليه وسلم نازل گرديده است  ه ن بأنزول دفعى  يعنى قرآن عظيم الش

  :عبارت از نزولى  است كه  ونزول تدريجى

 عليه به مناسبت  ھا  وطبق  رويداد  ھا بر پيامبر  اسالم محمد صلى هللا  قرآن  در مدت  بيست وسه سال  به تدريج و

 .وسلم  نزول يافته است

  !خواننده محترم 

ما قرآن را » « انزلنه «  مراد از: می نويسند » انا انزلناه فی ليله القدر«:تعدادی از مفسرين  در تفسير آيت  

که قرآن در شب   از عرش به آسمان دنيا فرستاده شده ، ونه اينًااين نيست که در ھمين شب قدر جمع» فروفرستاديم 

جيه بی اساس ومغاير آيات صريح قرآن  عليه وسلم نازل شده ، اين دو توبر دل پيامبر صلی هللا » ًاجمع« نخستين نزول 

  . است که بر نزول تدريجی قرآن بر پيامبر صلی هللا عليه وسلم تاکيد دارد 

را کنار بگذاريم و  کند بايد آنی که با شرح قرآن تصادم أئجو کرد وھر ر و  را در خود قرآن بايد  جستآيتتفسير اين 

  .وقعی به آن ننمائيم 

ِوقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونـزلناه تنـزيال « : می فرمايدًان در اين مورد صريحأ قرآن عظيم الش ُ ِْ َْ َُ ُ َُ َ َ ًْ َّ َ ٍَ ْ َ ََ ََّ َ َ َِ ْ َ ْ ُ  «

بر مردم بخوانی وبا اينگونه نزولی آن فرو را با درنگ  وقرآن را جزء جزء کرديم تا آن ) ( ١٠۶سوره االسرا ء (

  »فرستاديم 

ًوقال الذين كفروا لوال نزل عليه القرآن جملة واحدة ۚ كذلك لنثبت به فؤادك ۖ ورتلناه ترتيال«: ھمچنان می فرمايد  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ُ ُ َُ ًْ ْ ََّ َ َ َ ََ ََ َ َ ََ ُ ِ َ ُِّ َ ًُ ُ َُٰ َ ََ َ َْ َ َِّ ْ َّ َ « 

 چرا قرآن ھمه يکباره براو نازل نشده ؟ چنين کرديم تا دلت را با آن استوار سازيم :وکافران گفتند (  )٣٢:  فرقان ۀسور(

  )را آرام وشيوا بر خوانيم  وآن

که که معتقد  ی کسانیأم با وقفه بوده وبر رأ جز وار ، وتو،قرآن تدريجی» نزول« دھند که وضوح نشان میه اين آيات ب

  .شد قرآن اند خط بطالن می کۀيکبار» نزول « به 

طور مکرر استعال شده که بارش تدريجی ووقفه ئی باران را افاده می کند ه باران ب» نزول «در قرآن برای » انزلنا «

  . آب آسمان ، يکجاودر يک وقت ۀ ھمۀنه نزول يکبار

  

  :معناى قـــــدر
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 اند ، يعنى  ليلة  القدر را به معناى اندازه كردن ، معين نمودن وفيصله كردن ترجمه وتفسير نموده» قدر « مفسرين 

را  تعيين مى كند  ووقت آن.   انــدازه  مى نمايدًاعبارت از شبى است كه خداوند متعال  در آن ھر چيزى را صحيح

  .تقـدير ھر چيزى را  مقرر مى نمايد مايد و نازل مى فرواحكام را

را  به  د ھر كار  استوارآن ، فرود آورديم  آنشو فيصله كرده می» «  ...امرٱ من عند هللا. فيھا يفرق كل امر حكيم « 

   . )۵ و ۴الدخان آيات ( » . وحى كردن از نزد خويش

  

  :ن شب قدريتعي

از تصريحات قرآن اين امر تا اين حد ثابت است که شب قدر در ماه مبارک رمضان می باشد، اما در تعيين تاريخ آن، 

 اين اقوال، صحيح اين است که ۀآمده است که از ھم» مظھری«فسير چھل قول در اين باره است، اما در ت. اختالف است

 آخر مشخص نيست، بلکه امکان دارد در يکی از ۀليلة القدر در دھۀ آخر رمضان است، ولی تاريخ خاصی در اين دھ

که در  و از روی احاديث صحيح احتمال بيشتر اين است  اين شبھا باشد، و نيز آن در ھر ماه رمضان تغيير می خورد

 و در اين تمام احاديث که در ارتباط با تعيين شب قدر آمده اند، که  بيايد   ) ٢٩ ،٢٧  ، ٢۵ ، ٢٣ ، ٢١  ( - شبھای طاق 

ذکر شده است جمع می گردند، اگر شب قدر در اين شبھا داير و   ) ٢٩ ،٢٧  ، ٢۵ ، ٢٣ ، ٢١( در آنھا شبھای  طاق  ، 

ويل أايات حديث به جای خود درست و ثابت می باشند، در ھيچ يکی نيازی به ت روۀدر ھر رمضان تغيير کند، پس ھم

  . آخر رمضان تغيير می يابدۀنمی ماند، بنابراين، بيشتر ائمۀ فقھا فرموده اند که شب قدر در دھ

چنين ابوقال، امام مالک، احمدبن حنبل، سفيان ثوری، اسحق بن راھويه، ابوثور، مزنی، ابن خزيمه و غيره ھمه ھم 

روايتی ديگر از امام شافعی چنين آمده است که اين . فرموده اند، و روايتی از امام شافعی نيز موافق با اين منقول است

  ) ابن کثير. (شب غير قابل تغيير است، بلکه متعين است

: ه وسلم فرمودروايتی از حضرت عايشه صديقه رضی هللا عنھا در صحيح بخاری آمده است که رسول هللا  صلی هللا علي

جو کنيد، و در  و  آخر رمضان جستۀيعنی شب قدر را در دھ «تحروا ليلة القدر فی العشر االواخر من رمضان«

» فاطلبوھا فی الوتر منھا«: صحيح مسلم به روايت حضرت ابن عمر آمده است که رسول خدا صلی هللا عليه وسلم فرمود

  ) مظھری . ( تالش کنيد آخر رمضانۀيعنی شب قدر را در شبھای طاق دھ

 اخير رمضان وآنھم ۀ در دھًايا اين شب واقعآباشد،  که شب القدردركدا م  يكى از شب ھاى  رمضان  می در مورد اين

  .ی طاق وياھم روز ھای جفت قرار دارد بحثی  است که به احاديثی نبوی بايد مراجعه کرددر روزھا

 شبھای سال فضيلت و برتری خاصی ۀ شبھای با فضيلتی است که  بر ھمۀجملقدر از ال ةولی قبل از ھمه بايد گفت که ليل

  .باشد  که اين شب قرآن ونزول قرآن می خاطر اينه خود را دارد ب

ًمن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا «:  فضيلت اين شب می فرمايدۀدربار صلی هللا عليه وسلم پيامبر َ َِ ْ َْ ً َ َِ ِ ْ َْ َْ َ َ ْ َغفر له ما ت ُ َ ُ َ َُ ْقدم من ِ ِ َ َّ َ

ِذنبه ِ ْ سر ه يعنی آن شب را در عبادت و بندگی ب(ثواب، زنده نگاه دارد،  قصد ه ھر کس، شب قدر را ب« ) ٣۵:بخاری. (»َ

    .»مورد عفو قرار خواھند گرفت  گناھان گذشته اش، ۀ، ھم)برد

ما بدون شک اين شب در ده شب  به دليل وجود احاديث مختلف، در مورد تعيين شب قدر آرای متفاوتی دارند، اءعلما

  .آخر رمضان و از روزھای فرد می باشد

ِأن رسول هللا« :از عباده بن صامت رضی هللا عنه روايت است َّ َ َُ َّ َخرج يخبر بليلة القدر، فتالحی  صلی هللا عليه وسلم َ َ ََ ََ َِ ْ ْ ِ َ َْ ِ ُِ ُْ

َرجالن من المسلمين فقال ََ َ َ َِ ِ ِْ ُ ْ ِ َإنی خرجت ألخبر«: ُ َِ ْ ُ ُ ْ َ ِّ ًکم بليلة القدر، وإنه تالحی فالن وفالن، فرفعت، وعسی أن يکون خيرا ِ ْ َْ ََ َُ َّ َُ َ َ َْ َْ َ َ َْ ِ ُِ َُ ٌَ ٌُ ُ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ
ِلکم، التمسوھا فی السبع والتسع والخمس ْ َْ َْ َْ َِ ِْ ِّْ َّ ِ َِ ُ ُ تشريف آورد که شب  صلی هللا عليه وسلم روزی، رسول هللا)۴٩:بخاری. (»َ
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صلی هللا  آنحضرت. ديگر بودند يک راين اثنا، دو تن از مسلمانان سرگرم منازعه باد. قدر را برای ما مشخص نمايد

فراموش   با ديدن دعوای اين دو نفر، مطلب را. بيرون آمدم تا شما را از شب قدر با خبر سازم«: فرمود عليه وسلم

البته اينجا . (»جوکنيد و م جستبا وجود اين، شب قدر را در ھفتم، نھم و پنج. شايد اين برای شما بھتر باشد. کردم

  ) پايانی رمضان استۀمنظور در دھ

ِّأن رجاال من أصحاب النبی«: کند عبد هللا بن عمر رضی هللا عنھما روايت می ِ َّ ِ َِ َْ َ َْ ً ِ ِأروا ليلة القدر فی  صلی هللا عليه وسلم َّ ِ ْ َ َْ َ َْ ُ ُ

ِالمنام فی السبع األواخر فقال رسول هللا ِ َِّ ُ ُ َ َ َ َ ِ َ َ ِ ْ َّ ِ َ َ َأری رؤياکم قد تواطأت فی السبع األواخر فمن کان «: صلی هللا عليه وسلم ْ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِ ََ َ َِ ْ َّ ْ َ َُ ْ َ َُ

ِمتحريھا فليتحرھا فی السبع األواخر ِ َِ َ ِ ْ َّ ََّ َ َ َ ََ َْ َ ِّ   )٢٠١۵: بخاری. (»ُ

رسول . تخواب ديدند که شب قدر، در ھفت شب آخر رمضان اس صلی هللا عليه وسلم چند تن از اصحاب پيامبر

که شب قدر در ھفت شب آخر رمضان می باشد،  می بينم که خوابھای شما در باب اين«: فرمود صلی هللا عليه وسلم هللا

جو  و را در ھفت شب آخر رمضان، جست پس کسی که در صدد يافتن شب قدر می باشد، آن. موافق يکديگر است

  .»نمايد

َاعتک« :ابوسعيد خدری رضی هللا عنه ميگويد َ ِّفنا مع النبیْ ِ َّ َ َ َ َالعشر األوسط من رمضان فخرج صبيحة  صلی هللا عليه وسلم ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ْ ِ َ ْ َ ْ ْ

َعشرين فخطبنا وقال ََ ََ َ ََ َ ِ ْ ِإنی أريت ليلة القدر ثم أنسيتھا أو نسيتھا فالتمسوھا فی العشر األواخر فی الوتر«: ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ََّ َْ َ َ ََ ُ َ َ َ َُ ُ ُ َ َ ُِّ ْ ُ ُُ ْ ْ ِّ : بخاری(» ...ِ

٢٠١۶(  

صبح روز  صلی هللا عليه وسلم آنحضرت. به اعتکاف نشستيم صلی هللا عليه وسلم  دوم رمضان با رسول هللاۀدر دھ

را فراموش  ولی من آن. شب قدر، در خواب برايم مشخص شد«: بيستم، بيرون آمد وبه ايراد سخن پرداخت وفرمود

  .يدئجو نما و  آخر، جستۀر شبھای فرد دھرا د پس آن. را از يادم بردند کردم و يا آن

َّأن النبی: کند عبد هللا بن عباس رضی هللا عنھما روايت می ِ َّ َّ َقال صلی هللا عليه وسلم َ ْالتمسوھا فی العشر األواخر من «: َ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ ْ َْ ُ َ

َرمضان ليلة القدر فی تاسعة تبقی فی سابعة تبقی فی خامس َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َْ ْ ٍْ ٍِ ِ ْ ْ َ َ َ َة تبقیَ ْ َ صلی هللا عليه  رسول هللا )٢٠٢١بخاری .(»ٍ

  .»جو کنيدت و آن، جسۀ آخر رمضان، يعنی در نه يا ھفت يا پنج روز باقيماندۀشب قدر را در دھ«: فرمود وسلم

ِقال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم: عبد هللا بن عباس رضی هللا عنھما در روايتی ديگر، می گويد َّ ُ ُ َ َ ِھی ف«: َ ِی العشر َِ ْ َ ْ

ِاألواخر ھی فی تسع يمضين أو فی سبع يبقين يعنی ليلة القدر ِْ َ َ َْ َ َْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ٍَ ٍْ َ َْ َ : فرمود صلی هللا عليه وسلم رسول هللا)٢٠٢٢: بخاری. (»َ

  .» آخر رمضان است، در نه شب و يا درھفت شب آخر آن، می باشدۀشب قدر در دھ«

منان ؤباشد و شايد حکمت نامعلوم بودن آن شب اين باشد که م  می  قدر، مختلف  شب ين در تعي  وارده بنابراين احاديث

دست آوردن ثواب و اجر عبادت در اين شب حريص باشند و در ده شب آخر رمضان تالش بيشتری را برای ه برای ب

   ھر سال  رمضان وھفتم   بيست قدر، شب   شب  که  است  برآنند، اينء اکثر علما  که اما آنچه رسيدن به اين ثواب انجام دھند؛

  .باشد وهللا اعلم می

  ادامه دارد

 

 
 


