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 1437رمضان  18      4/4/1395    الْقَدْرِ      لَيْلَةِ في أَنْزَلْناهُ إِنَّا الرَّحيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ        1( آیه97)( سوره قدر 97

 ترجمه

 1.نازلش کردیمرحمان رحيم؛ بدرستي که ما در شب قدر  خداوند نام به

 ای و نحوینکات ترجمه

( و هبوط و مستقر شدن در 601 /2المنير باشد که به معنای حرکت از باال به پایين )المصباحمي« نزل»از ریشه « أَنْزَلْنا»

در این است « هبوط»با « نزول»( و تفاوت 656 /11لسان العرب ؛ 417  /5اللغة المقایيس معجممحل مورد نظر )حلول( است )

، اصل حرکت رو به پایين بيشتر مد «نزول»ه تعبير دیگر، در (؛ ب86 /12وق في اللغةرف)ال که هبوط، نزولي است که ادامه دارد

 القرآن کلمات في التحقيقشود، بيشتر مورد توجه است )، استقراری که بعد از این حرکت انجام مي«هبوط»نظر است؛ اما در 

 (.88 /12الکریم

 /2المنير شود. )المصباحنزّل( متعدی مينزل بـ( یا همزه )أنزل( یا تشدید )مثال الزم است که با حرف اضافه )« نزل»فعل 

، برخي به این نظر متمایلند که تفاوت مهمي بين این دو نيست تفاوتي هست یا نه« نزّل»با « أنزل»اینکه آیا بين درباره ( 601

 اند. ( اما برخي بين این دو تفاوت دیده و شواهدی از قرآن هم بر این تفاوت ارائه کرده656 /11العرب لسان)

(، این 729 /15العروس امروزه معروفترین تفاوت، آن طور که در اغلب حواشي دو تفسير کشاف و بيضاوی آمده )تاج

داللت بر نزول دفعي دارد. البته مطلب ظاهرا دقتي بيش از این دارد. « أنزل»کند، اما داللت بر نزول تدریجي مي« نزّل»است که 

در جایي است که فروفرستادن، جداجدا و یکي پس از دیگری انجام شده باشد؛ « نزّل»راغب اصفهاني چنين توضيح داده که 

 ألفاظ )مفردات شود.معنای عامي دارد و هم این حالت و هم حالتي را که یکجا فرو فرستاده شده باشد شامل مي« أنزل»اما 

این است که در قرآن کریم بارش باران عالوه بر باشد  اعم بودن معنای أنزلتواند موید خوبي برای ( چيزی که مي799 القرآن/

تنها جایي که اما ؛ (  99هم آمده است )مثال انعام/« أنزل»با تعبير  مکررا(، 11؛ زخرف/ 63آمده )عنکبوت/« نزّل»اینکه با تعبير 

 عَلَيْهِ نُزِّلَ ال وْلَ کَفَرُوا الَّذینَ قالَ وَ»کشد این آیه است که ممکن است به چالش ب« نزّل»در خصوص کلمه ظاهرا این ضابطه را 

کند زیرا ممکن است آیه با بالغت ( و چون نقل قول سخن کافران است لزوما چالشي ایجاد نمي32)فرقان/ «ةواحِدَ جُمْلَةً الْقُرْآنُ

تمام در مقام بيان پارادوکس مستتر در کالم کافران باشد )که از طرفي انتظار نزول دفعي )جمله واحده( دارند و از طرف دیگر 

صوص نزول قرآن کریم، گاه در یک آیه هر دو تعبير با هم آمده است که توجه کنند(. در خانتظار خود را با تعبير نزّل بيان مي

 ال لَوْ» ( یا آیه44)نحل/« مإِلَيْهِ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ الذِّکْرَ إِلَيْکَ أَنْزَلْنا»بخشد؛ مثال : به این تفاوت ظرافت خاصي به معني آیه مي

که منافقان  ( که راغب اصفهاني تحليل زیبایي از این تفاوت در تعبير دارد20)محمد/« مُحْکَمَةٌ سُورَةٌ أُنْزِلَتْ فَإِذا سُورَةٌ، نُزِّلَتْ

                                                      
 نزول ترتيب به و هفتمين و نود مصحف ترتيب به. است حرف 114 و کلمه 3۰ دارای. است آیه 5 آن آیات تعداد انزالنا انا یا قدر مبارکه . سوره 1

 جزء هایسوره ردیف در که است قرآن کوچک هایسوره از و اوساط گروه از و «مفصالت» از حجم نظر از. است مکي و قرآن سوره پنجمين و بيست

 .دارد قرار ام سي جزء سوم حزب پایان در و عم
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ای یکجا نازل شد، عمل کم نازل شود تا امکان سرپيچي برایشان مهيا باشد اما وقتي سورهدادند که آیات جهاد کمپيشنهاد مي

قا یکي از نکات جالب این است که قرآن وقتي در مقام بيان موضع منافقان )که . و اتفا1(800 القرآن/ ألفاظ )مفردات« نکردند

دهد قرآن کریم در کليتش بوده برد که نشان ميرا به کار مي«أنزل»آید، تعبير بوده( برمي« نومن ببعض و نکفر ببعض»شان منطق

 عَنْکَ یَصُدُّونَ الْمُنافِقينَ رَأَیْتَ الرَّسُولِ إِلَى وَ اللَّهُ أَنْزَلَ ما إِلى تَعالَوْا لَهُمْ قيلَ إِذا وَ کرده است.که برای آنها چالش ایجاد مي

 (61نساء/ ) صُدُوداً

، صدور فعل از فاعل، بيشتر مورد عنایت است؛ «أنزل»برخي هم بر این باورند که تفاوت این دو تعبير در این است که در 

 القرآن کلمات في التحقيقگرفتن آن به متعلَقش، بيشتر مورد توجه است ) خود فعل از جهت وقوع و تعلق« نزّل»اما در 

 (88 /12الکریم

داللت بر نوعي حالت قبول کردن از روی « تفعّل»با این دو هم گفته شده، که چون وزن « تنزّل»ضمنا در تفاوت وزن 

در جایي « تنزّل»کند(، پس ری را القا ميطوع و رغبت )= مطاوعه( دارد )برخالف وزن انفعال، که نوعي قبول اجباری و قه

است که موجودی که قرار است نازل شود، نسبت به این حالت نزول، حالت آمادگي دارد و از روی اختيار این نزول را انجام 

 دهد.مي

ظرفيتي که یک  ( و اصل این ماده بر کنه و نهایت658 /القرآن ألفاظ مفردات) و مقدار است« اندازه»به معنای  «:الْقَدْرِ»

 معجمرساند، قَدَر گویند )کند و به همين جهت به قضای الهي که امور را به نهایت مقدر شده برایشان ميشيء دارد، داللت مي

 المقایيس معجماند )( در برخي کتب لغت، اولين معادل آن را مبلغ )= حد بلوغ و غایت شيء( قرار داده62 /5اللغة المقایيس

 گردد.اندازه( برمي« )= قَدْر»)به معنای قيمت( هم ظاهرا به همين « مبلغ»رسد معنای متعارف که به نظر مي( 62 /5اللغة

 حدیث

 الصَّنْعَانِيِّ یَحْيَى أَبِي عَنْ حَمَّادٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ  إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَوْذَةَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ( 1

 مُحَمَّدٌ: أَبِي لِي قَالَ یَقُولُ سَمِعْتُهُ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ

  الْحُسَيْنُ وَ الْحَسَنُ عِنْدَهُ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ قَرَأَ

  حَلَاوَةً فِيکَ مِنْ بِهَا کَأَنَّ تَاهْأَبَ یَا الْحُسَيْنُ لَهُ فَقَالَ

 ثُمَّ عَلَيَّ فَقَرَأَهَا ص اللَّهِ رَسُولِ جَدِّكَ إِلَى بُعِثَ نَزَلَتْ لَمَّا إِنَّهَا تَعْلَمُ لَا مَا فِيهَا أَعْلَمُ إِنِّي ابْنِي وَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا لَهُ فَقَالَ

 بَعْدِی مِنْ لَکَ السُّورَةُ هَذِهِ یُبْعَثُونَ یَوْمِ إِلَى أَعْدَائِي حَرْبَ وَ بَعْدِی أُمَّتِي وَلِيَّ وَ وَصِيِّي وَ أَخِي یَا قَالَ وَ الْأَیْمَنِ کَتِفِيَ عَلَى ضَرَبَ

 وَ النُّبُوَّةِ کَأَحْدَاثِ إِلَيْکَ ذَلِکَ لَيَحْدُثُ إِنَّهُ وَ سُنَّتِهَا فِي أُمَّتِي أَحْدَاثَ إِلَيَّ أَحْدَثَ الْمَلَائِکَةِ مِنَ أَخِي جَبْرَئِيلَ أَنَّ بَعْدِكَ مِنْ لِوُلْدِكَ وَ

 .ع الْقَائِمِ فَجْرِ مَطْلَعِ إِلَى أَوْصِيَائِکَ قُلُوبِ وَ قَلْبِکَ فِي سَاطِعٌ نُورٌ لَهَا

 794ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل

                                                      
 بذلک أُمِرُوا إذا و لِيَتَوَلَّوْهُ، القِتَال على الحثِّ من ءٌفَشَيْ ءٌشَيْ یَنْزِلَ أن یَقْتَرِحُونَ المنافقين أنّ تنبيهاً «أُنْزِلَ» الثاني في و ،«نُزِّلَ» األوّلِ في ذَکَرَ . فإنَّما 1

 بالقليل منه یَفُونَ ال و الکثيرَ یَقْتَرِحُونَ فهم یفعلوه، فلم منه تَحَاشَوْا واحدةً مَرَّةً
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« الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا»پدرم امام باقر ع برایم تعریف کردند که یکبار حضرت علي ع  روایت شده کهامام صادق ع از 

 خواند و امام حسن ع و امام حسين ع نزد ایشان بودند.را مي

 پدرجان! گویي این شيریني خاصي برای شما دارد؟ امام حسين ع فرمود:

 داني.رستي که من در مورد آن چيزی مي دانم که نميبد فرمود: ای پسر رسول خدا و ای پسرم!

 وقتي که نازل شد، جدت رسل خدا مرا احضار کرد و آن را بر من قرائت فرمود و بر شانه راستم زد و فرمود:

شوند در ستيزی! ای برادرم و ای جانشينم و ای کسي که بعد از من وليّ امتم هستي و با دشمنانم تا روز ی که مبعوت مي

برای من از  –برادرم در ميان فرشتگان  –ن سوره بعد از من برای توست و بعد از تو برای فرزندان توست، چرا که جبرئيل ای

شود ورده ميآکنند خبر داد و همانا آن برای تو هم همانند خبرهایي که به پيامبران گذاری ميپایه ای که امتم بعد از منشيوه

آید[ و این سوره نوری هایي پيش ميهایي برای نبوت پيش آمد برای تو هم سختير که سختيآورد ]یا: همان طوخبرهایي مي

 تابان در قلب تو و قلوب جانشينان تو تا طلوع فجر قائم ع خواهد بود.

 :قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ حَرِیشٍ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا( 2

 عَنْ السُّؤَالَ وَ إِیَّاكَ عَظِيمٍ عَنْ سَأَلْتَ وَیْلَکَ فَقَالَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا سُورَةِ عَنْ بَيْتِهِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبَا سَأَلَ

 .الرَّجُلُ فَقَامَ هَذَا مِثْلِ

 الْأَرْضِ مِنَ لَا وَ السَّمَاءِ مِنَ حَاجَةً یُرِیدُونَ لَا الْأَوْصِيَاءِ وَ الْأَنْبِيَاءِ عِنْدَ نُورٌ أَنْزَلْناهُ إِنَّا فَقَالَ فَسَأَلْتُهُ لَيْهِعَ فَأَقْبَلْتُ یَوْماً فَأَتَيْتُهُ قَالَ

 ... بِهَا فَأَتَاهُمْ النُّورِ لِذَلِکَ ذَکَرُوهَا إِلَّا

 280ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 فرمایند:امام باقر ع مي

 شخصي از امام صادق ع از سوره قدر سوال کرد. 

 .رفتبلند شد و دارم که از چنين اموری سوال کني! او فرمود: وای بر تو که از امر عظيمي سوال کردی. تو را برحذر مي

 روزی من خدمت ایشان رسيدم و از ایشان سوال کردم.سپس 

شان که هيچ حاجتي در آسمان و زمين ندارند مگر اینکه آن را نزد نوری است نزد پيامبران و جانشينان« أَنْزَلْناهُ إِنَّا»فرمود 

 ... آوردکنند و او برایشان آن را مياین نور یاد مي

 :ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ جَرِیشٍ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا (3

 السَّمَاءِ أَمْرِ مِنْ أَمْرٍ أَوْ الْأَرْضِ أَمْرِ مِنْ أَمْرٍ عِلْمَ مِنَّا أَحَدٌ یُرِیدُ لَا الْأَوْصِيَاءِ وَ ص النَّبِيِّ رَأْسِ عَلَى الْعَيْنِ کَهَيْئَةِ نُورٌ أَنْزَلْناهُ إِنَّا 

 .مَکْتُوباً فِيهِ أَرَادَ الَّذِی تَفْسِيرَ فَرَأَى النُّورِ ذَلِکَ إِلَى طَرْفَهُ رَفَعَ إِلَّا الْعَرْشِ بَيْنَ وَ اللَّهِ بَيْنَ الَّتِي الْحُجُبِ إِلَى

 443ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 امام صادق ع فرمود: 
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 علم ما از یک هيچ جانشينانش؛ و ص پيامبر[ سر باالی ایچشمه: یا] سر بر چشمي صورت به است نوری «أَنْزَلْناهُ إِنَّا»

 به توجه عطف با اینکه مگر خواهدنمي اوست، عرش و خدا بين که حجابهایي به مربوط امور تا آسمان و زمين امور از امری

 .بيندمي آن در شده نوشته صورت به بود، کرده اراده که را آنچه تفسير آنگاه و کند مي نور آن متوجه را نگاهش باال،

 :قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بُکَيْرٍ ابْنِ عَنِ بُکَيْرٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عُمَيْرٍ أَبِي بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَزِیدَ بْنُ یَعْقُوبُ حَدَّثَنَا (4

 ثُمَّ الْحَاجِّ وَفْدُ فِيهَا یُکْتَبُ وَ مَطَرٍ أَوْ حَيَاةٍ أَوْ مَوْتٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ خَيْرٍ مِنْ مِثْلِهَا إِلَى السَّنَةِ فِي مِنْهَا یَکُونُ مَا یُکْتَبُ الْقَدْرِ لَيْلَةَ إِنَّ

 .تَرَى مَنْ إِلَى فَقَالَ الْأَرْضِ أَهْلِ مِنْ مَنْ إِلَى فَقُلْتُ الْأَرْضِ أَهْلِ إِلَى ذَلِکَ[  یُفْضَى] یقضى

 220ص ،1ج عليهم، اهلل صلوات محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 بکير از از امام صادق ع روایت کرده است که:ابن

همانا در شب قدر آنچه از خير و شر و مرگ و حيات و باران تا سال بعد قرار است واقع شود، و نيز اسامي حاجيان، ثبت 

 دد.گرشود سپس ]این حکم[ به اهل زمين صادر ميمي

 سوال کردم: به چه کسي از اهل زمين؟

 بيني!فرمود: به کسي که ]جلویت ایستاده و[ مي

 ع: اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ زُرَارَةَ عَنْ بُکَيْرٍ ابْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ ( عِدَّة5ٌ

 1.عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ فِي الْإِمْضَاءُ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي الْإِبْرَامُ وَ عَشْرَةَ تِسْعَ لَيْلَةِ فِي التَّقْدِیرُ 

 160ص ،4ج الکافي

 از امام صادق ع روایت شده است که:

ری( در شب بيست و یکم است کا)محکم« ابرام»( در شب نوزدهم است؛ و ها؛ سرنوشتمعلوم کردن اندازه« )= تقدیر»

 قطعي شدن امور( در شب بيست و سوم است.« )= امضاء»و 

 تدبر

 انزلناه انا از و پردازیمنمي بدان دوباره است شده بحثي جلسه اولين در «الرحيم الرحمن اهلل بسم» درباره چون: توجه

 :کنيممي شروع

 گذشت( « نکات ترجمه»)تفاوت این دو تعبير در ؟ «نزّلناه»و نفرمود: « نزلناهأ»چرا فرمود ( 1

                                                      
 . و نيز: 1

 تِسْعَ لَيْلَةِ فِي: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذَکَرَاهُ الْحَلَّالِ أَبِي بْنِ زِیَادِ وَ الْمُسْلِيِّ رَبِيعٍ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ

 یَشَاءُ مَا یَفْعَلُ ثَنَاؤُهُ جَلَّ لِلَّهِ مِثْلِهَا إِلَى السَّنَةِ فِي یَکُونُ مَا إِبْرَامُ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ فِي وَ الْقَضَاءُ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي وَ التَّقْدِیرُ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ عَشْرَةَ

 . خَلْقِهِ فِي

 16۰: ص ،4ج الکافي،



5 

آیه دارد و آیاتش هم غالبا متناسب و  6000سخن از نزول کل قرآن در یک شب است. این قرآني که بيش از  ظاهرا چون

؛ و این نزول در شبي ناظر به شرایط مختلف اجتماعي نازل شده، یکجا در یک شب هم نازل شده است، نزولي جمعي و دفعي

، 115)مومنون/شکند. شود که مدل محاسباتي ما را ميای شروع مياین سوره با آیه ع شده که جایگاهي برتر از هزار ماه دارد.واق

 ( 1، تدبر96جلسه 

های قبلي دنبال ( امشب مدل محاسباتي تغيير کرده است؛ نکند باز با مدل5امشب احتمال دارد شب قدر باشد )حدیث

استفاده از این شب باشيم. )البته اعمال این شب همگي درصدد است به ما در استفاده از مدل محاسباتي این شب کمک کند.( 

 های عظيم آنها تعجب نکينم.از ثوابو م را از دست ندهيم شاءاهلل آنها را جدی بگيریم و این فرصت عظيان

اما  اسم ظاهر آمده باشد؛آید باید قبلش وقتي ضميری مي؛ خصوصا اینکه «انزلنا القرآن»و نفرمود: « انزلناه»چرا فرمود ( 2

 ه هيچ اسم ظاهری قبلش وجود ندارد؟در این سور

 :انداند، دو دليل ذکر کردهانستهد «کریم قرآن»را « ه»جع ضمير مفسران مرکه اغلب 

 داللت سياق آیات سورهالف. 

 1.(3-2)دخان/ «مُبارَکَةٍ لَيْلَةٍ في أَنْزَلْناهُ إِنَّا الْمُبين الْکِتابِ وَ»فرماید ای که ميهآیب.

 سالآن  حقایقبه  باشدای نيز عالوه بر قرآن، اشارهکه  نيامده و ضمير آمده، این است« قرآن»شاید علت اینکه کلمه اما 

 اما چگونه؟؛ شودمي نازل امام و پيامبر قلب بر یکجا هرساله که

شود و روایات فراواني آمده است که در که شب قدر هرسال تکرار مي دهدنشان مي 4الف. سياق آیات بعد، بویژه آیه 

روزهای آینده شاءاهلل در ، و  ان4)مثال حدیث شودهر زمان نازل مي شب قدر، همه حقایق سال یکجا بر قلب پيامبر ص یا امام

 2خواهد آمد(نيز احادیث دیگری  ،4بحث از آیهدر 

 سرچشمه آن از قرآناین  و است قرآن این باطن که است ماورایي حقيقتي یا است «نازل شده قرآن» مبين، کتاب آیا ب.

دومي و  در که( 2/دخان ؛ 2/زخرف ؛ 2/قصص ؛ 2/شعراء ؛ 1/یوسف) است آمده آیه پنج در« مبين کتاب» تعبير ؟است گرفته

 اشبعدی آیه در چهارمي در و ؛«عربيا قرآنا انزلناه انا» فرموده اشبعدی آیه در اوليتوضيحي ندارد، ولي در  اش، در ادامهسومي

 انا» فرموده اشبعدی آیه در هم پنجمي در و «حکيم لعلي لدینا الکتابام في انه و تعقلون لعلکم عربيا قرآنا جعلناه انا»: فرموده

                                                      
از آن سرچشمه گرفته است، نيز جای . توجه شود اینکه آیا کتاب مبين، خود قرآن است یا حقيقتي ماورایي است که باطن قرآن است و قرآن  1

انا انزلناه »اش دارد ( که در اولي در آیه بعدی2؛ دخان/ 2؛ زخرف/ 2؛ قصص/ 2؛ شعراء/ 1بحث وجود دارد. این تعبير در پنج مورد آمده است )یوسف/

و در پنجمي هم در آیه « الکتاب لدینا لعلي حکيمفي امانا جعلناه قرآنا عربيا لعلکم تعقلون و انه »اش دارد: و در چهارمي در آیه بعدی« قرآنا عربيا

تواند هم بر در این آیه سوره قدر مي« ه»اگر این دومي )یعني فقط اشاره به سرچشمه( باشد آنگاه این ضمير «. انا انزلناه في ليله مبارکه»اش دارد بعدی

 شودامام نازل مي قرآن تطبيق شود و هم بر حقایق سال که هرساله یکجا بر قلب پيامبر و

 

مورد آن به این مساله تصریح  13حدیث درباره شب قدر آورده که در  17، فقط در یک باب، 225-22۰ /1. همچنين در کتاب بصائرالدرجات 2

 شده است
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 تواندمي قدر سوره آیه این در «ه» ضمير این آنگاه باشد ی قرآنسرچشمه به اشاره «کتاب مبين» اگر. «مبارکه ليله في انزلناه

ن ، از آشودمي نازل امام و پيامبر قلب بر یکجا هرساله که سال حقایق هم و قرآن همکند که ای مياشاره به همان سرچشمه

 شود.نازل مي

ه حقایق از آن کار هرکسي نيست مج. قبال اشاره شد که قرآن کریم حاوی همه حقایق است که البته توان استخراج ه

برای این باشد که « قرآن»به جای « ه»(. شاید با توجه به دو نکته فوق، استفاده از ضمير 1و تدبر 6حدیث 93، جلسه82)اسراء/

شود؛ با این توضيح، یکباره بر قلب پيامبر و امام نازل مي ،مقدار از حقيقت قرآن که تفصيل کل وقایع سال است در این شب، آن

 1دهد و هم نوعي از نزول هرساله باطن جمعيِ قرآن را.هم نزول هرساله حقایق را شرح مي

 د.(نين معنا باشام بيان همدر مق 3-1)شاید احادیث 

ها برای و مهمترین توصيهدهد؟ قدر تاکيد است؟ چرا وقایع مهم در دنيا در شب رخ مي« شب»چرا بر «: ... لَيْلَةِ في( »... 3

 عبادت و راز و نياز در شب است. مثال:

  (42اعراف/)( و 51)بقره/« ةلَيْلَ أَرْبَعينَ مُوسى واعَدْنا»

 (9و )زمر/(113عمران/)آل« لاللَّيْ آناءَ اللَّهِ آیاتِ یَتْلُونَ»

 (65و )حجر/ (81)هود/« اللَّيْلِ مِنَ بِقِطْعٍ بِأَهْلِکَ فَأَسْرِ»

 (1)اسراء/« لَيْالً بِعَبْدِهِ أَسْرى»

 (79)اسراء/« لَکَ نافِلَةً بِهِ فَتَهَجَّدْ اللَّيْلِ مِنَ وَ»

 (10)مریم/« سَوِیًّا لَيالٍ ثاَلثَ النَّاسَ تُکَلِّمَ أَالَّ »

 (23دخان/) «لَياْلً بِعِبادی فَأَسْرِ»

 ( 49( و )طور/40)ق/ «فَسَبِّحْهُ اللَّيْلِ مِنَ وَ»

 ( 17ذاریات/) «یَهْجَعُونَ ما اللَّيْلِ مِنَ قَليالً کانُوا»

 ( 2مزمل/) «قَليالً إِالَّ اللَّيْلَ قُمِ»

 (20)مزمل/« کمَعَ الَّذینَ مِنَ طائِفَةٌ وَ ثُلُثَهُ وَ نِصْفَهُ وَ اللَّيْلِ ثُلُثَيِ مِنْ أَدْنى تَقُومُ أَنَّکَ یَعْلَمُ رَبَّکَ إِنَّ»

 (6مزمل/) «قيالً أَقْوَمُ وَ وَطْئاً أَشَدُّ هِيَ اللَّيْلِ ناشِئَةَ إِنَّ»

 (26انسان/) «طَویالً لَيْالً سَبِّحْهُ وَ لَهُ فَاسْجُدْ اللَّيْلِ مِنَ وَ»

 (2فجر/) «عَشْرٍ لَيالٍ وَ»

 یَوْمَ،  الدِّین یَوْمِ، الْقِيامَة  یَوْمَبيان شده )« یوم»که تمام وصفهای قيامت با عنوان  -« یوم»اگر به تقابل این تعبير، با تعبير 

توان به نتایجي رسيد؛ خصوصا اگر توجه کنيم که آنچه در این دنيا در باطن است در روز وجه شود، ميت - ، و ...(الْحَسْرَةِ

 شود.ار ميقيامت آشک

                                                      
 شود. چنانکه ظاهر برخي روایات این است که هر سال شب قدر قرآن بر پيامبر نازل مي 1
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شود شب قدری ( نتيجه مي185)بقره/« الْقُرْآن فيهِ أُنْزِلَ الَّذی رَمَضانَ شَهْرُ »و « الْقَدْرِ لَيْلَةِ في أَنْزَلْناهُ إِنَّا»( از ترکيب دو آیه 4

 که قرآن در آن نازل شد، در ماه رمضان بوده است.

شد که در سالهای قبل بوده، امر مشخص و واضحي نيست؛ و شاید نکته: اما اینکه شب قدر در هر سال دقيقا همان شبي با

های مختلفي به عنوان شب قدر احتمال داده شده و حتي در برخي روایات ایامي غير از شب در روایات، ین جهت است کهدب

 ماه رمضان هم به عنوان شب قدر احتمال داده شده است.

 نال نگذاشتماین نکته صرفا در حد یک احتمال است لذا در کا

اگرچه کاربرد جمع در اینجا اصطالحا از باب متکلم معظم لنفسه است اما «. اني انزلته»و نفرمود « انا انزلناه»( چرا فرمود 5

دهد مواردی است که اسباب و علل هم در ظاهرا در قرآن کریم زماني که خدا کار خود را با صيغه جمع به خود نسبت مي

)تفسير « و با واسطه آنها انجام شده و لذا ضمير جمع آمده است انددر انزال قرآن مالئکه نقش داشته»اند. اینجا نقشي داشته

 (543 /10نور
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 1437رمضان  19         5/4/1395    الْقَدْرِ      لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ        2( آیه 97( سوره قدر )98

 ترجمه

 ؟چيست قدر شب که آگاهت کند[تواند ت کرد ]= ميآگاه یچيز چه و

 ای و نحوینکات ترجمه

 ما + أدری + ك:=  «أَدْراكَ ما»

( و جمله 45 /3الکریم القرآن إعراب؛ 53 /10بيانه و القرآن إعراباست )« اسم استفهام»در ابتدای این عبارت، آشکارا « ما»

تفسيری یافت نشد که چنين توجيهي  هيچ بحث وقرآن باشد؟ در هيچ إعراب « مای موصوله»تواند سوالي است؛ اما اینکه آیا مي

 کرده دانا را تو خوب چه خدا و»بياید، فقط در یک ترجمه، گویي آن را موصول فرض کرده است چون چنين ترجمه کرده 

 ی موصول«ما»در حالي که الزمه این ترجمه آن است که  1(280 /7التفاسير)حجة « است مهم اندازه چه قدر شب که است

 شود )مثال: أمّن یجيب ...(استفاده ميموصول « نمَ»از استعمال شود که استعمال ناروایي است و برای خدا « خدا»برای 

( 343 /9اللغة في المحيطباشد )مي ت()آگاه شد و دانس« علم»: درایه( به معنای معروفش )مصدر« دری»از ریشه « ادری»

 أَیُّ» به معنای« أَدْراكَ ما»، پس ترکيب رد، مطلع کرد( شده است)آگاه ک« أعلم»دی، و به معنای و چون به باب إفعال رفته، متع

بسياری  (254 /14العرب لسان)باشد تواند تو را آگاه کند[ مي]به معنای چه چيزی مي« چه چيزی تو را آگاه کرد» «أَعْلَمَک ءشي

ما »اند، که ترجمه دقيقي نيست و این عبارت، ترجمه ترجمه کرده« دانيچه مي»را به صورت « أَدْراكَ ما»ترکيب از مترجمان 

« الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما»مفعول اول، و جمله « ك»از افعال دو مفعولي است و به لحاظ نحوی، ضمير « أدری»همچنين فعل  است.« تدری

 (53 /10بيانه و القرآن إعراب) باشدر مقام مفعول دوم برای آن ميد

اند تفاوتي ندارند، برخي برخي گفته»چه تفاوتي دارد، دیدگاههای مختلفي ابراز شده است. « علم»با « دری»درباره اینکه 

( 403 /19العروس تاج)« باشداند که قبلش شکي بوده اند و برخي اولي را در جایي دانستهاولي را اخص از دومي دانسته

 ؛ تاج313 /القرآن ألفاظ مفرداتشود )معرفتي است که با نوعي تدبير حاصل مي «دری» برخي بر این باورند کههمچنين، 

شود، بلکه از راهي که اتفاقا معرفتي است که با تحصيل و تهيه مقدمات حاصل نمي دیگر معتقدند ( و برخي403 /19العروس

« درایه»اند که کلمه ( و برخي هم این گونه توضيح داده208 /3الکریم القرآن کلمات في التحقيق) شود.غير عادی حاصل مي

مه عمامه( پس درایه در مورد شناختي به کار کند )همانند کلاست و داللت بر نوعي شمول و احاطه مي« فعاله»چون بر وزن 

( البته با توجه به اینکه همگان معترفند که این 84 /اللغة في الفروقم از همه وجوه به معلوم علم داشته باشد. )رود که عالِمي

                                                      
صرفا ترجمه نيست، بلکه کتاب تفسيری است و جای آن بوده که وقتي وی برخالف همگان چنين ترجمه ای مي  عجيب این است که این کتاب، 1

آیات قبل کند توضيحي هم بایش بياورد. اما نه در ذیل این آیه و نه در ذیل آیات قبل که این عبارت را داشته است، توضيحي نيامده است و در برخي 

 ای در کار نبوده است.( که نشاندهنده این است که ظاهرا دقت جدی7/122ترجمه کرده )مثال ..« .داني که چه خوب مي»به صورت 
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لي )مانند گذر از رود، حتي اگر این نظر آخر درست باشد، باز باید حداقل یکي از وجوه قبماده در مورد خداوند به کار نمي

 فرایند شک، احتياج به تدبير، حصول از راهي غير عادی( نيز در این ماده لحاظ شده باشد.

  /5)نحاس( القرآن إعراب) آیدداللت بر عظيم شمردن مطلبي دارد که بعدش مي« أَدْراكَ ما»ضمنا به لحاظ بالغي، تعبير 

؛ کرد تواند آگاه قدر شب این عظمت به را تو چه واند: )چنين ترجمه کرده( شاید با توجه به این مالحظه بوده که برخي 166

« ما أدراكَ»)که در مقام مفعول برای  «الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما»را به کل جمله « عظمت»رسد باید این ای( اما به نظر ميترجمه الهي قمشه

نه فقط خود شب قدر امری عظيم است، بلکه این مطلب )که شب قدر  ؛ یعني«الْقَدْرِ لَيْلَةُ» باشد( برگرداند، نه فقط به عبارتمي

ای تواند تو را به حقيقت فهم آن برساند )همان جملهچيست( بقدری عظيم و دشوار است که جای سوال دارد که چه چيزی مي

 داخل کروشه گذاشته شد(« ترجمه»که در 

 حدیث

 الْقَدْرِ لَيْلَةَ تَعْرِفُونَ ع جَعْفَرٍ لِأَبِي قِيلَ( 1

 .فِيهَا بِنَا یَطُوفُونَ الْمَلَائِکَةُ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ نَعْرِفُ لَا کَيْفَ وَ فَقَالَ

 1 221ص ،1ج الدرجات، بصائر؛ 432ص ،2ج القمي، تفسير

 شناسيد؟به امام باقر ع گفته شد: آیا شما شب قدر را مي

 که مالئکه در آن شب نزد ما در رفت و آمدند. فرمود: و چگونه شب قدر را نشناسيم در حالي

 بْنِ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ سَعْدُ حَدَّثَنَا قَالَ اللَّهُ رَحِمَهُ أَبِي حَدَّثَنَا (2

 ،الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ ذُکِرَ: قَالَ عُمَرَ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ عُقْبَةَ بْنِ صَالِحِ عَنْ مِهْرَانَ

 !السُّوَرِ عَلَى فَضْلَهَا أَبْيَنَ مَا قَالَ

 ؟فَضْلُهَا ءٍشَيْ أَیُّ وَ قُلْتُ قَالَ

 .فِيهَا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ وَلَایَةُ نَزَلَتْ قَالَ

 ؟رَمَضَانَ شَهْرِ فِي نَرْتَجِيهَا الَّتِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي قُلْتُ

 .فِيهَا ع الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ وَلَایَةُ قُدِّرَتْ وَ الْأَرْضُ وَ السَّمَاوَاتُ فِيهَا قُدِّرَتْ لَيْلَةٌ هِيَ نَعَمْ قَالَ

 316ص األخبار، معاني

 گوید: مفضل بن عمر مي

 ها آشکار است!به ميان آمد. فرمود: چقدر برتری آن بر سایر سوره سوره قدرنزد امام باقر ع ذکری از 

 اش به چيست؟گفتم: برتری

 فرمود: والیت اميرالمومنين ع در آن نازل شده است؟

                                                      
 قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ هُذَیْلِالْ أَبِي عَنْ الْمُهَاجِرِ أَبِي عَنْ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ یُونُسَ عَنْ الْهَمْدَانِيِّ عِمْرَانَ أَبِي بْنِ یَحْيَى عَنْ هَاشِمٍ بْنُ إِبْرَاهِيمُ . حَدَّثَنَا 1

 .فِيهَا بِنَا  یَطُوفُونَ الْمَلَائِکَةَ إِنَّ الْقَدْرِ لَيْلَةُ عَلَيْنَا یَخْفَى لَا إِنَّا الْهُذَیْلِ أَبَا یَا: قَالَ
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 گفتم: در شب قدری که در ماه رمضان اميد ]درك[ آن را داریم؟

آن شبي است که ]وضعيت[ آسمانها و زمين در آن مقدر شده، و والیت اميرالمومنين ع در آن مقدر شده  فرمود: بله،

 1است.

 :قَالَ أَنَّهُ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً عُبَيْدٍ بْنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ فُرَاتٌ( 3

 فَاطِمَةُ سُمِّيَتْ إِنَّمَا وَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ أَدْرَكَ فَقَدْ مَعْرِفَتِهَا حَقَّ فَاطِمَةَ عَرَفَ فَمَنْ اللَّهُ الْقَدْرُ وَ فَاطِمَةُ اللَّيْلَةُ «الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا»

  2مَعْرِفَتِهَا عَنْ فُطِمُوا الْخَلْقَ لِأَنَّ

  الْمُؤْمِنِينَ أُمُّ هِيَ وَ مُؤْمِنٍ أَلْفَ مِنْ خَيْرٌ یَعْنِي «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ قَدْرِالْ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ» قَوْلُهُ وَ

و هو في فَاطِمَةُ  الْقُدُسُ روح الرُّوحُ وَ ص مُحَمَّدٍ آلِ عِلْمَ یَمْلِکُونَ الَّذِینَ الْمُؤْمِنُونَ الْمَلَائِکَةُ وَ «فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ»

 ع [فَاطِمَةُ هِيَو  الْقُدُسُ الرُّوحُ]

 . ع الْقَائِمُ یَخْرُجَ حَتَّى یَعْنِي «الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ ساَلمٌ أَمْرٍ کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ »

 791-792ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل؛ 581-582ص الکوفي، فرات تفسير

 از امام صادق ع روایت شده که فرمود:

، اهلل است پس هرکه فاطمه س را آن گونه که سزاوار است «القدر»، فاطمه س است و «الليله»، الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا

 .انداز شناخت او برکنده شدهبشناسد، ]حقيقتِ[ شب قدر را درك کرده است؛ و همان فاطمه ناميده شد چرا که خلق 

]بهتر از هزار ماه است[ یعني از هزار مومن، زیرا  «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ»و اینکه فرمود  

 که او ]= فاطمه[ مادر مومنان است.

است « روح القدس»ه، مومناني هستند که علم آل محمد ص را در اختيار دارند و روح مالئک «فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ»

 که در فاطمه ]هم[ هست 

 ]تا فجر طلوع کند[ یعني تا زماني که قائم ع قيام کند.« الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ أَمْرٍ کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ»

 چند نکته در فهم این حدیث:

                                                      
نه مقدرات سال بلکه مقدرات تا . این روایت ذیل هم به لحاظ مضموني به روایت فوق نزدیک است و مهم این است که حضرت در این روایت  1

 کند. شاید وجهش این است که هرسال که مقدرات تغيير کند به تبع خود مقدرات عالم تا قيامت را تغيير مي دهد:روز قيامت به شب قدر وابسته مي

 مُحَمَّدُ حَدَّثَنِي قَالَ بَسَّامٍ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا قَالَ الْقَطَّانُ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْيَى نُبْ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيُّ حَدَّثَنَا 

 اللَّهِ رَسُولُ لِي قَالَ: قَالَ ع طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ نُبَاتَةَ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنِ الْکِنَانِيِّ طَرِیفٍ بْنِ سَعْدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا قَالَ السَّرِیِّ أَبِي بْنُ

 جَلَّ وَ عَزَّ قَدَّرَ فِيمَا فَکَانَ الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى کَائِنٌ هُوَ مَا فِيهَا قَدَّرَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ ص فَقَالَ اللَّهِ رَسُولَ یَا لَا فَقُلْتُ الْقَدْرِ لَيْلَةِ مَعْنَى مَا تَدْرِی أَ عَلِيُّ یَا ص

 .الْقِيَامَةِ یَوْمِ إِلَى وُلْدِكَ مِنْ الْأَئِمَّةِ وَلَایَةُ وَ وَلَایَتُکَ

 315ص األخبار، معاني

 [الْقَاسِمِ أَبِي مِنْ ]الشَّکُّ مَعْرِفَتِهَا مِنْ . أَوْ 2
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که اگرچه  قدس همان فاطمه است[لا روحال]به معنای اینکه  آمده« فَاطِمَةُ و هِيَ الْقُدُسُ الرُّوحُ»در تفسير قمي تعبير الف. 

 رسيدی به نظر ميدقيقتر این کتاب، تعبير نيامده، اما در این فقره، تعبير« الظاهرة اآلیات تأویل»متن کامل این حدیث در کتاب 

 آوردیم.در متن و ترجمه و هو في فَاطِمَةُ[ که ما همين را  قُدُسُالْ روح ]الرُّوحُ

مثال اینکه مومناني آنچناني را در این گونه احادیث معارفي باید دقت کرد که اوال آنها داللت حصری ندارند )یعني  ب.

 ر همين مطلب هم اشاره شده استخواند منافاتي با نزول مالئکه آسماني ندارد چنانکه در بسياری از احادیث دیگر ب« مالئکه»

ظاهری حمل  فهم ابتدایي واست( و ثانيا بر  [تطبيق بر مصداق اعالی خود]« جری و تطبيق»و به تعبير عالمه طباطبایي از باب 

دشوار معرفي  شوند، بلکه اشاره به حقيقت باطني این امور است. دقت کنيد که خود آیه، درك شب قدر را کاری بسيارنمي

 1«و ما ادراك»دهد که خداوند در موردش فرمود و این حدیث، مطلبي را توضيح ميکرد؛ 

                                                      
 کند:احادیثي است که به فهم حقيقت شب قدر کمک مي. احادیث زیر هم  1

 الْقَلْبَ إِنَّ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ قَالَ بِهِ فَأَقَرَّ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى عَرَضَهُ أَنَّهُ حَرِیشٍ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنُ ( حَدَّثَنَا1

 بِمِدَادِ عَلَيْهِ یُکْتَبُ وَ  قَلْبِهِ إِلَى یُؤْخَذُ ثُمَّ الرَّجُلِ ذَلِکَ بَطْنُ اللَّهِ وَ لَيُشَقُّ قَالَ اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَا ذَاكَ کَيْفَ وَ قُلْتُ الشَّأْنِ لَعَظِيمُ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي یَنْزِلُ مَا یُعَایِنُ الَّذِی

 کِتَابٍ فِي یَنْظُرُ فَکَأَنَّهُ قَلْبِهِ وَ بِبَصَرِهِ نَظَرَ ءٍشَيْ عِلْمَ الرَّجُلُ ذَلِکَ أَرَادَ إِذَا لِلْأُذُنِ مُتَرْجِماً اللِّسَانُ یَکُونُ وَ لِلْبَصَرِ مُصْحَفاً الْقَلْبُ یَکُونُ ثُمَ الْعِلْمِ جَمِيعُ فَذَلِکَ النُّورِ

 بِمَا تَکَلَّمَ أَنَّهُ الْأُذُنِ إِلَى یُخَيَّلَ حَتَّى الْقَلْبِ فِي بِالْقَذْفِ الرَّجُلَ ذَلِکَ یُلْهِمُ اللَّهَ لَکِنَّ یُشَقُّ لَا قَالَ لَا أَمْ فِيهِ الْقَلْبُ یُشَقُّ أَ غَيْرِهَا فِي الْعِلْمُ کَيْفَ وَ ذَلِکَ بَعْدَ لَهُ قُلْتُ

 .عَلِيمٌ عٌواسِ اللَّهُ وَ عِلْمِهِ[ مِنْ] اللَّهُ شَاءَ

 223-224ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 أَنْ قَضَى لَقَدْ وَ یَکُونُ وَصِيٍّ أَوَّلَ وَ یَکُونُ نَبِيٍّ أَوَّلَ فِيهَا خَلَقَ لَقَدْ وَ الدُّنْيَا خَلَقَ مَا أَوَّلَ الْقَدْرِ لَيْلَةَ -ذِکْرُهُ جَلَّ اللَّهُ خَلَقَ لَقَدْ: قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ (و2َ

 وَ الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ یَقُومُ لَا لِأَنَّهُ عِلْمَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ عَلَى رَدَّ فَقَدْ ذَلِکَ جَحَدَ مَنْ الْمُقْبِلَةِ السَّنَةِ مِنَ مِثْلِهَا إِلَى الْأُمُورِ بِتَفْسِيرِ فِيهَا یَهْبِطُ لَيْلَةٌ سَنَةٍ کُلِّ فِي یَکُونَ

 الْمَلَائِکَةِ مِنَ غَيْرُهُ أَوْ جَبْرَئِيلُ یَأْتِيهِمْ أَیْضاً الْمُحَدَّثُونَ وَ قُلْتُ ع جَبْرَئِيلُ بِهَا یَأْتِيهِمْ الَّتِي الْحُجَّةِ مَعَ اللَّيْلَةِ تِلْکَ فِي یَأْتِيهِمْ بِمَا حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ تَکُونَ أَنْ إِلَّا الْمُحَدَّثُونَ

 حُجَّةٌ الْأَرْضِ أَهْلِ عَلَى تَکُونَ أَنْ الدُّنْيَا فَنَاءِ آخِرِ إِلَى الْأَرْضُ فِيهِ خُلِقَتْ یَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ سِوَاهُمْ لِمَنْ بُدَّ لَا وَ شَکَّ فَلَا عَلَيْهِمْ اللَّهُ صَلَّى الرُّسُلُ وَ الْأَنْبِيَاءُ أَمَّا قَالَ ع

 وَ وَصِيٌّ لَهُ وَ إِلَّا آدَمُ مَاتَ مَا اللَّهِ ایْمُ وَ آدَمَ عَلَى الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي بِالْأَمْرِ الْمَلَائِکَةُ وَ الرُّوحُ نَزَلَ لَقَدْ اللَّهِ ایْمُ وَ عِبَادِهِ مِنْ أَحَبَّ مَنْ إِلَى اللَّيْلَةِ تِلْکَ فِي ذَلِکَ یَنْزِلُ

 ص مُحَمَّدٍ إِلَى آدَمَ مِنْ اللَّيْلَةِ تِلْکَ فِي الْأَمْرِ مِنَ یَأْتِيهِ فِيمَا لَيُؤْمَرُ النَّبِيُّ کَانَ إِنْ اللَّهِ ایْمُ وَ بَعْدِهِ مِنْ لِوَصِيِّهِ وَضَعَ وَ فِيهَا الْأَمْرُ أَتَاهُ قَدْ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ آدَمَ بَعْدَ مَنْ کُلُّ

 فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحاتِ عَمِلُوا وَ مِنْکُمْ آمَنُوا الَّذِینَ اللَّهُ وَعَدَ -خَاصَّةً ص مُحَمَّدٍ بَعْدِ مِنْ الْأَمْرِ لِوُلَاةِ کِتَابِهِ فِي جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ لَقَدْ وَ -فُلَانٍ إِلَى أَوْصِ أَنْ

 بَعْدِهِ مِنْ آدَمَ وُصَاةَ اسْتَخْلَفَ کَمَا نَبِيِّکُمْ بَعْدَ عِبَادَتِي وَ دِینِي وَ لِعِلْمِي أَسْتَخْلِفُکُمْ یَقُولُ  الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِکَ قَوْلِهِ إِلَى قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِینَ اسْتَخْلَفَ کَمَا الْأَرْضِ

 مَکَّنَ فَقَدْ الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِکَ -ذَلِکَ غَيْرَ قَالَ فَمَنْ ص مُحَمَّدٍ بَعْدَ نَبِيَّ لَا بِإِیمَانٍ یَعْبُدُونَنِي یَقُولُ شَيْئاً بِي یُشْرِکُونَ ال یَعْبُدُونَنِي -یَلِيهِ الَّذِی النَّبِيَّ یَبْعَثَ حَتَّى

 لَا حَتَّى مِنَّا الدِّینُ فِيهِ یَظْهَرُ الَّذِی أَجَلِنَا إِبَّانُ أَمَّا وَ فَظَاهِرٌ عِلْمُنَا أَمَّا -بِفَاعِلِينَ أَنْتُمْ مَا وَ فَأَقِرُّوا صَدَقْنَاکُمْ فَإِنْ فَاسْأَلُونَا هُمْ نَحْنُ وَ بِالْعِلْمِ مُحَمَّدٍ بَعْدَ الْأَمْرِ وُلَاةَ

 وَ اخْتِلَافٌ الْمُؤْمِنِينَ بَيْنَ یَکُونَ لَا أَنْ الْأَمْرُ قُضِيَ لَقَدْ اللَّهِ ایْمُ وَ وَاحِداً أَمْرُالْ کَانَ وَ ظَهَرَ أَتَى إِذَا الْأَیَّامِ وَ اللَّيَالِي مَمَرِّ مِنْ أَجَلًا لَهُ فَإِنَّ اخْتِلَافٌ النَّاسِ بَيْنَ یَکُونَ

 أَوْ اخْتِلَافٌ حُکْمِهِ فِي یَکُونَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَبَى النَّاسِ عَلَى شِيعَتُنَا لِتَشْهَدَ وَ شِيعَتِنَا عَلَى لِنَشْهَدَ وَ عَلَيْنَا ص مُحَمَّدٌ لِيَشْهَدَ النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ جَعَلَهُمْ لِذَلِکَ

 الْبَهَائِمِ عَلَى الْإِنْسَانِ کَفَضْلِ بِهَا الْإِیمَانِ فِي مِثْلَهُ لَيْسَ مَنْ عَلَى بِتَفْسِيرِهَا وَ أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا -بِجُمْلَةِ الْمُؤْمِنِ إِیمَانِ فَضْلُ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ ثُمَّ تَنَاقُضٌ عِلْمِهِ أَهْلِ بَيْنَ

 لَا وَ الْقَاعِدِینَ عَنِ بِالْمُجَاهِدِینَ یَدْفَعُ مَا مِنْهُمْ یَتُوبُ لَا أَنَّهُ عَلِمَ لِمَنْ الْآخِرَةِ عَذَابِ لِکَمَالِ الدُّنْيَا فِي لَهَا الْجَاحِدِینَ عَنِ بِهَا بِالْمُؤْمِنِينَ لَيَدْفَعُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ

 .الْجِوَارَ وَ الْعُمْرَةَ وَ الْحَجَّ إِلَّا جِهَاداً الزَّمَانِ هَذَا فِي أَنَّ أَعْلَمُ
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 25۰-251ص ،1ج الکافي

 الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مِهْرَانَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ (3

 .عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ أَوْ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي الْتَمِسْهَا فَقَالَ

 156ص ،4ج الکافي،

 الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَلَامَةِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ ع أَحَدِهِمَا عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَزِینٍ بْنِ الْعَلَاءِ عَنِ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ (4

 إِلَى الْکَتَبَةُ وَ الْمَلَائِکَةُ فِيهَا تَنْزِلُ فَقَالَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ سُئِلَ وَ قَالَ فَطَابَتْ بَرَدَتْ حَرٍّ فِي کَانَتْ إِنْ وَ  ئَتْدَفِ بَرْدٍ فِي کَانَتْ إِنْ وَ رِیحُهَا تَطِيبَ أَنْ عَلَامَتُهَا فَقَالَ

 یُثْبِتُ وَ یَمْحُو وَ یَشَاءُ مَا مِنْهُ یُؤَخِّرُ وَ یَشَاءُ مَا مِنْهُ فَيُقَدِّمُ الْمَشِيئَةُ فِيهِ وَ لَهُ مَوْقُوفٌ عِنْدَهُ أَمْرُهُ وَ الْعِبَادَ یُصِيبُ مَا وَ السَّنَةِ أَمْرِ فِي یَکُونُ مَا فَيَکْتُبُونَ الدُّنْيَا السَّمَاءِ

 الْکِتابِ أُمُّ عِنْدَهُ وَ

 156ص ،4ج الکافي،

: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ حَمْزَةَ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ (5

 شَهْرِ مِنْ مَضَتْ عَشَرَةَ ثَمَانِيَ لَيْلَةِ فِي الزَّبُورُ نَزَلَ وَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ مَضَتْ لَيْلَةً عَشْرَةَ اثْنَتَيْ فِي الْإِنْجِيلُ نَزَلَ وَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ مَضَتْ سِتٍّ فِي التَّوْرَاةُ نَزَلَتِ

 .الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي الْقُرْآنُ نَزَلَ وَ رَمَضَانَ

 158ص ،4ج الکافي،

 اللَّهِ عَبْدِ أَبَا یَسْأَلُ رَجُلًا سَمِعْتُ: قَالَ یَعْقُوبُ حَدَّثَنِي قَالَ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ السَّيَّارِیِّ عَنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ (6

 . الْقُرْآنُ لَرُفِعَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ رُفِعَتْ لَوْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَالَ عَامٍ کُلِّ فِي تَکُونُ أَوْ کَانَتْ الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ أَخْبِرْنِي فَقَالَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ -ع

 16۰ص ،4ج الکافي،

 . آخِرُهَا هِيَ وَ السَّنَةِ أَوَّلُ هِيَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ جَمِيلَةَ أَبِي عَنْ فَضَّالٍ ابْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ (7

 16۰ص ،4ج الکافي،

 عَمْرٍو أَبُو حَدَّثَنِي قَالَ الْقُمِّيُّ صَدَقَةَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَخْبَرَنَا قَالَ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ الْفَقِيهُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنُ جَعْفَرُ مُحَمَّدٍ أَبُو (حَدَّثَنَا8

 الْمَأْمُونِ عَلَى انَخُرَاسَ مُتَکَلِّمُ الْمَرْوَزِیُّ سُلَيْمَانُ قَدِمَ یَقُولُ النَّوْفَلِيَّ مُحَمَّدٍ بْنَ الْحَسَنَ سَمِعَ مَنْ حَدَّثَنِي قَالَ الْکَجِّيُّ الْأَنْصَارِیُّ الْعَزِیزِ عَبْدِ بْنِ عُمَرَ بْنُ مُحَمَّدُ

 ... مُوسَى بْنَ عَلِيَّ عَمِّي ابْنَ إِنَّ لَهُ قَالَ ثُمَّ وَصَلَهُ وَ فَأَکْرَمَهُ

 تُخْبِرُنِي لَا أَ سُلَيْمَانُ قَالَ  لِأَمْرِهِ یُرْجِيهِمْ قَوْماً اللَّهُ یَقِفَ أَنْ وَ الْبَدَاءِ مِنَ النَّاسُ یُنْکِرُ مَا وَ فَقَالَ الْبَدَاءِ عَنِ ع جَعْفَرٍ بْنَ مُوسَى أَبِي سَأَلُوا قَوْماً سَمِعْتُ لَقَدْ وَ

 أَوْ مَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ مِنَ یَکُونُ مَا فِيهَا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُقَدِّرُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ -سُلَيْمَانُ یَا الرِّضَا قَالَ أُنْزِلَتْ ءٍشَيْ أَیِّ فِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا عَنْ

 مَوْقُوفَةً أُمُوراً الْأُمُورِ مِنَ إِنَّ سُلَيْمَانُ یَا ع قَالَ فَزِدْنِي فِدَاكَ جُعِلْتُ فَهِمْتُ قَدْ الْآنَ سُلَيْمَانُ قَالَ الْمَحْتُومِ مِنَ فَهُوَ اللَّيْلَةِ تِلْکَ مِنْ قَدَّرَهُ فَمَا رِزْقٍ أَوْ شَرٍّ أَوْ خَيْرٍ

 مَلَائِکَتَهُ عَلَّمَهُ فَمَا رُسُلَهُ وَ مَلَائِکَتَهُ اللَّهُ عَلَّمَهُ فَعِلْمٌ عِلْمَانِ الْعِلْمُ یَقُولُ کَانَ ع عَلِيّاً إِنَّ سُلَيْمَانُ یَا -یَشَاءُ مَا یُؤَخِّرُ وَ یَشَاءُ مَا مِنْهَا یُقَدِّمُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ عِنْدَ

 وَ یَشَاءُ مَا مِنْهُ یُؤَخِّرُ وَ یَشَاءُ مَا مِنْهُ یُقَدِّمُ  خَلْقِهِ مِنْ أَحَداً عَلَيْهِ یُطْلِعْ لَمْ مَخْزُونٌ عِنْدَهُ عِلْمٌ وَ رُسُلَهُ لَا وَ مَلَائِکَتَهُ لَا وَ نَفْسَهُ یُکَذِّبُ لَا وَ یَکُونُ فَإِنَّهُ رُسُلَهُ وَ

 یَشَاء مَا یُثْبِتُ وَ یَشاءُ ما یَمْحُو

 182: ص ،1ج السالم، عليه الرضا أخبار عيون و 444: ص ،(للصدوق) التوحيد
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 تدبر

درباره  ،آمده است که همگي آنها، به غير از این آیه« و ما ادراك»بار تعبير  13در قرآن کریم  «الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ»( 1

ربطي نيست. قيامت مقایسه بي و پيچيدگي و جهان شمولي و ... با پس مقایسه شب قدر در عظمتقيامت و احواالت آنجاست. 

 (3(، تدبر 1)قدر/ 97جلسه )

)چه چيزی « ما ادراك». تعبير (1)دیروز، تدبر خواهد مدل محاسباتي ما را تغيير دهدميقدر سوره «: ...  أَدْراكَ ما وَ»( 2

دنيامدار گر پر از مطالبي است که عقل محاسبه ،سوره متنکند. تواند تو را به این آگاهي برساند( کامال به این نکته تاکيد ميمي

 کشد: را به چالش ميما 

 شود، «هزار 30»بيش از  «یک»اینکه 

 د،)المالئکه( یکجا نازل شونعوالم سبع اینکه همه مالئکه 

 ،اینکه همه امور )کل امر( را با خود بياورند

 .اینکه انساني باشد که قرار است مخاطب این همه مالئکه و همه امور قرار بگيرد و ...  از همه مهمتر و

زندگي صد ساله  یکمان به و دل ،محدود هایي که افق دیدمانانسانواقعا اگر خدا شب قدر را قرار نداده بود، چگونه ما 

هایي انسان روی همين کره زمين و در کنار ما، توانستيم باور کنيم کهمي است، خوش ...خانه و اکثر یک شغل و ازدواج و و حد

 وجود دارند؟ –شوند که همه مالئکه یکجا در یک شب نزد آنها حاضر مي –برتر از همه مالئکه 

 ع است، اميرالمومنين رتبهو هم کفو ،س کبری اگر فاطمه

 زد،علي ع زانوی ادب زمين ميحضرت سالي یکبار پيش پای  کمدست القدس،روحو اگر 

 ( آیا امر ناممکني است؟3القدس در ذیل و سایه او قرار گيرد )حدیثالقدس باشد و روحآیا اینکه فاطمه س اعظم از روح

 !شناسيم؟مان را ميامامانپيامبر و آیا ما 

 !د و نبودندآنها در ميان ما بودنآیا فهميدیم که 

های خودمان را هم نخواهيم شناخت! ظرفيت در نتيجه، و ،شناسيمانسان را نمي هایظرفيت اگر پيامبر و امام را نشناسيم،

، تا کجا رفتتوان ایم؛ و هم بفهميم که ميهم بفهميم که چقدر غافل و عقب ،تا اندآمدهیند؛ مقصد حرکت ما ای ازآنها نمونه

 که.تر از مالئبرحتي 

 ،ایمیار ملک بوده ،ایمما به فلک بوده

 !جمله که آن شهر ماست ،جا رویمباز همان

 ،وز ملک افزونتریم ،خود ز فلک برتریم

                                                      
 لِوَاءٌ فَيُنْصَبَ أَلْوِیَةٌ مَعَهُ وَ جَبْرَئِيلُ فِيهِمْ وَ الْمُنْتَهَى سِدْرَةِ سُکَّانُ هُمْ الَّذِینَ الْمَلَائِکَةُ تَنَزَّلُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ کَانَتْ إِذَا: قَالَ أَنَّهُ ص النَّبِيِّ عَنِ عَبَّاسٍ ابْنِ ( عَن9ِ

 آکِلَ وَ الْخَمْرِ مُدْمِنَ إِلَّا عَلَيْهِ یُسَلِّمُ وَ إِلَّا مُؤْمِنَةً لَا وَ مُؤْمِناً یَدَعُ لَا وَ سَيْنَاءَ طُورِ عَلَى لِوَاءٌ وَ الْمَقْدِسِ بَيْتِ عَلَى لِوَاءٌ وَ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ فِي لِوَاءَ وَ قَبْرِی عَلَى مِنْهَا

 . بِالزَّعْفَرَانِ الْمُضَمَّخِ الْخِنْزِیرِ لَحْمِ

 791: ص الطاهرة، العترة فضائل في الظاهرة اآلیات تأویل
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 !منزل ما کبریاست ؟زین دو چرا نگذریم

 ؟عالم خاك از کجا ،گوهر پاك از کجا

 ؟این چه جاست !بار کنيد ؟بر چه فرود آمدیت

 دادن جان کار ما ،بخت جوان یار ما

 !فخر جهان مصطفاست ،قافله ساالر ما

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh463 / 

در باید بدانيم. ، اما دانيمکه ما نمي ؟ برخي چيزهاست...« ما أَدْراكَ ما وَ»و فرمود « الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما»نفرمود  یکدفعه( چرا 3

 توانيم آنها را بفهميم.مان نميهای محاسباتيای هستند که با مدلعين حال به گونه

چه چيزی »پيش آید که به طور جدی باید این سوال ابتدا  چگونه دانستنش بسيار مهمتر از دانستنش است! در مورد اینها

را پيدا  «شب قدر چيست»مثال  جواب سوالِتا جواب این سوال را پيدا نکنيم، و  ،«؟... آگاه سازد که چيستتواند تو را مي

 .کنيمنمي

 «تواند ما را آگاه سازد که ... ؟چه چيزی مي»های قدر فرصت خوبي است تا بفهميم این ماه رمضان و این شب

 ه دیگری برای شناخت بگردیم. ادنبال ر

ه این شب در اختيار آنهاست. شاید به همين جهت است که اگر آنها را بشناسيم، شب و این راه با کساني گره خورده ک

 (3و  1کنيم. )احادیثقدر را پيدا مي

اميرالمومنين ع مطرح شده  مقدر شدن والیت در عرض کل آسمانها و زمينو شاید به همين جهت است که همه مقدرات 

 (2است. )حدیث

  

http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh463/
http://ganjoor.net/moulavi/shams/ghazalsh/sh463/
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 1437رمضان  2۰        6/4/1395    شَهْرٍ       أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ        3( آیه 97( سوره قدر )99

 ترجمه 

 شب قدر بهتر از هزار ماه است.

 حدیث

 :قَالَ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَأَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ الْجَوْهَرِیِّ مُحَمَّدٍ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ سَعِيدٍ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ( 1

 ثَلَاثٍ أَوْ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى فِي فَقَالَ  یُرْجَى مَا فِيهَا یُرْجَى الَّتِي اللَّيْلَةُ فِدَاكَ جُعِلْتُ بَصِيرٍ أَبُو لَهُ فَقَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عِنْدَ کُنْتُ

 بِخِلَافِ یُخْبِرُنَا مَنْ جَاءَنَا وَ عِنْدَنَا الْهِلَالَ رَأَیْنَا فَرُبَّمَا قُلْتُ تَطْلُبُ فِيمَا لَيْلَتَيْنِ أَیْسَرَ مَا فَقَالَ کِلْتَيْهِمَا عَلَى أَقْوَ لَمْ فَإِنْ قَالَ عِشْرِینَ وَ

 ذَلِکَ إِنَّ فَقَالَ  1الْجُهَنِيِ لَيْلَةُ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةُ -فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ فِيهَا تَطْلُبُهَا لَيَالٍ أَرْبَعَ أَیْسَرَ مَا فَقَالَ أُخْرَى أَرْضٍ مِنْ ذَلِکَ

 فِي یُکْتَبُ الْحَاجِّ وَفْدُ مُحَمَّدٍ أَبَا یَا لِي فَقَالَ  الْحَاجِ وَفْدُ یُکْتَبُ عَشْرَةَ تِسْعَ فِي رَوَى خَالِدٍ بْنَ سُلَيْمَانَ إِنَّ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ لَيُقَالُ

 صَلِّ وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي فَاطْلُبْهَا قَابِلٍ فِي مِثْلِهَا إِلَى یَکُونُ مَا وَ الْأَرْزَاقُ وَ  الْبَلَایَا وَ الْمَنَایَا وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ

 قَالَ قَائِمٌ أَنَا وَ ذَلِکَ عَلَى أَقْدِرْ لَمْ فَإِنْ قُلْتُ قَالَ فِيهِمَا اغْتَسِلْ وَ  النُّورِ إِلَى اسْتَطَعْتَ إِنِ يِهِمَاأَحْ وَ رَکْعَةٍ مِائَةَ مِنْهُمَا وَاحِدَةٍ کُلِّ فِي

 تُفَتَّحُ السَّمَاءِ أَبْوَابَ إِنَّ النَّوْمِ مِنَ ءٍبِشَيْ اللَّيْلِ أَوَّلَ تَکْتَحِلَ أَنْ عَلَيْکَ لَا فِرَاشِکَ فَعَلَى قَالَ أَسْتَطِعْ لَمْ فَإِنْ قُلْتُ جَالِسٌ أَنْتَ وَ فَصَلِّ

 .الْمَرْزُوقَ ص اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى یُسَمَّى کَانَ رَمَضَانُ الشَّهْرُ نِعْمَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْمَالُ تُقْبَلُ وَ  الشَّيَاطِينُ تُصَفَّدُ وَ رَمَضَانَ فِي

 157ص ،4ج الکافي،

 کدام است؟رود، در آن اميد مي جای اميدواری دارد ابوبصير به امام صادق ع عرض کرد: فدایت شوم، آن شبي که آنچه

 فرمود: شب بيست و یکم یا بيست و سوم!

 گفت: اگر نتوانستم هر دو را احيا بدارم، ]کدامش است[؟

 سختي نيست!دو شب کار  هدفي که داری،فرمود: برای آنچه 

قبل یا شب دیگری ] بينيم اما کسي که از جای دیگری آمده ]هالل ماه را[ وقتما هالل ماه را زماني ميگفت: گاهي 

 دیده است. بعدش[

 خواهي چهار شب هم کار سختي نيست!فرمود: برای آنچه مي

                                                      
 282: ص ،1ج اإلسالم، دعائم  . 1

 بِلَيْلَةٍ تَأْمُرَنِي أَنْ أُحِبُّ وَ غِلْمَةً وَ غَنَماً وَ إِبِلًا لِي إِنَّ اللَّهِ رَسُولَ یَا فَقَالَ جُهَيْنَةَ مِنْ رَجُلٌ ص اللَّهِ رَسُولَ أَتَى: قَالَ أَنَّهُ ص عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ وَ

 وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ بِإِبِلِهِ دَخَلَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةُ کَانَتْ إِذَا الْجُهَنِيُّ فَکَانَ أُذُنِهِ فِي فَسَارَّهُ ص اللَّهِ رَسُولُ فَدَعَاهُ رَمَضَانَ شَهْرِ فِي الصَّلَاةَ فَأَشْهَدَ فِيهَا أَدْخُلُ

 .مَکَانِهِ إِلَى فَرَجَعَ بِهِ دَخَلَ بِمَنْ خَرَجَ أَصْبَحَ فَإِذَا الْمَدِینَةِ فِي اللَّيْلَةَ تِلْکَ فَبَاتَ غِلْمَتِهِ وَ
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، نزد پيامبر آمد و گفت هعبداهلل بن انيس، اهل جهنمشهور است ني است ]هَگفتم: فدایت شوم، شب بيست و سوم شب جُ

پيامبر  .یک شب را بگویيد که من برای نماز و دعا بيایم ؛سخت استبرایم هرشب رمضان آمدن به مدینه به خاطر فاصله دور، 

 [، و شب بيست و سوم به شب جهني معروف شدآمدو او شبهای بيست و سوم مي ،در گوشش مطلبي گفتص 

 گویند!حضرت فرمود: این طور مي

 شود.: فدایت شوم، سليمان بن خالد روایت کرده که در شب نوزدهم نام حاجيان ثبت ميگفتم

ها و آنچه مانند اینها تا سال بعد قرار است رخ دهد، در ها و روزیها و سختيفرمود: ابامحمد! نام حاجيان و نيز خوشي

و در هریک از این دو شب، صد رکعت  آن باش، صددبيست و یکم و بيست سوم در هایشود؛ تو در شبشب قدر ثبت مي

 !آن دو را احيا بدار و در آن دو غسل کن [،خورشيد]نور  تواني تا ]دیده شدن[نماز بجای آر و اگر مي

 در حال ایستاده انجام دهم؟ [را نماز]گفتم اگر نتوانستم 

 نماز را در حال نشسته بجای آر! فرمود:

 اگر آن را هم نتوانستم؟ گفتم:

که اول شب اندکي بخوابي!  البته اشکالي برایت ندارد الاقل[ توی رختخوابت! ]= خوابيده نماز را بجای آر[فرمود: ]

گيرد. شوند و اعمال مومنين مقبول قرار ميشود و شياطين در غل و زنجير ميبدرستي که درهای آسمان در رمضان گشوده مي

 ]روزی داده شده[ گذاشته بودند.« مرزوق» چقدر رمضان ماه خوبي است! زمان رسول خدا ص اسمش را

 عِيسَى بْنِ عَلِيِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ وَ الْوَلِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ( 2

 النَّاسَ یُضِلُّونَ وَ بَعْدِهِ مِنْ مِنْبَرِهِ عَلَى یَصْعَدُونَ أُمَيَّةَ بَنِي مَنَامِهِ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ رَأَى: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عَمِّهِ عَنْ الْقَمَّاطِ

 أَ قَالَ بِهَا یُؤْنِسُهُ الْقُرْآنِ مِنَ بِآیٍ عَلَيْهِ نَزَلَ أَنْ یَلْبَثْ فَلَمْ... 1 ع جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ فَهَبَطَ قَالَ حَزِیناً کَئِيباً فَأَصْبَحَ الْقَهْقَرَى الصِّرَاطِ عَنِ

 ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا -عَلَيْهِ أَنْزَلَ وَ  یُمَتَّعُونَ کانُوا ما عَنْهُمْ أَغْنى ما یُوعَدُونَ کانُوا ما جاءَهُمْ ثُمَّ سِنِينَ مَتَّعْناهُمْ إِنْ فَرَأَیْتَ

 . أُمَيَّةَ بَنِي مُلْکِ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْراً ص لِنَبِيِّهِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ جَعَلَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ -الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ

                                                      
 الصِّرَاطِ عَنِ النَّاسَ یُضِلُّونَ وَ بَعْدِی مِنْ مِنْبَرِی یَصْعَدُونَ هَذِهِ لَيْلَتِي فِي أُمَيَّةَ بَنِي رَأَیْتُ إِنِّي جَبْرَئِيلُ یَا قَالَ حَزِیناً کَئِيباً أَرَاكَ لِي مَا اللَّهِ رَسُولَ یَا . فَقَالَ 1

 السَّمَاءِ إِلَى فَعَرَجَ عَلَيْهِ اطَّلَعْتُ مَا ءٌشَيْ هَذَا إِنَّ نَبِيّاً بِالْحَقِّ بَعَثَکَ الَّذِی وَ فَقَالَ الْقَهْقَرَى
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 الهدى، بأعالم الورى إعالم ؛2 36ص ،4ج ع، طالب أبي آل مناقب ؛1 431ص ،2ج القمي، ؛ تفسير160ص ،4ج الکافي،

 7936 و5 791الظاهرة ،ص اآلیات تأویل ؛4 20ص السجادیة، الصحيفة مقدمه؛ 3 36ص

 برخي از منابع اهل سنت در مورد این روایت:

                                                      
 خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا» اللَّهُ فَأَنْزَلَ -ذَلِکَ فَغَمَّهُ مِنْبَرَهُ تَصْعَدُ قُرُوداً کَأَنَّ -نَوْمِهِ فِي ص اللَّهِ رَسُولُ . رَأَى 1

   قَدْرٍ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ أُمَيَّةَ بَنُو تَمْلِکُهُ «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ

 مُذِلَّ یَا لَهُ قِيلَ وَ عُذِلَ عَلِيٍّ بْنُ الْحَسَنُ صَالَحَ لَمَّا أَنَّهُ الرَّاسِبِيِ مَازِنٍ بْنِ یُوسُفَ عَنْ لَهُ اللَّفْظُ وَ التِّرْمِذِیِّ جَامِعِ وَ الْمَوْصِلِيِّ مُسْنَدِ وَ الثَّعْلَبِيِّ . تَفْسِيرِ 2

 إِنَّا بِقَوْلِهِ جَبْرَئِيلُ فَنَزَلَ فَحَزِنَ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِداً أُمَيَّةَ بَنُو یَخْطُبُ مَنَامِهِ فِي ص النَّبِيُّ رَأَى لَقَدْ وَ.مَصْلَحَةً فِيهَا فَإِنَّ تَعْذِلُونِّي لَا فَقَالَ الْوُجُوهِ مُسَوِّدَ وَ الْمُؤْمِنِينَ

 اللَّهُ جَعَلَ یَعْنِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا نَزَلَ ثُمَّ یُمَتَّعُونَ قَوْلِهِ إِلَى سِنِينَ مَتَّعْناهُمْ إِنْ فَرَأَیْتَ أَ فَنَزَلَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ خَبَرٍ فِي وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا وَ الْکَوْثَرَ أَعْطَيْناكَ

 .أُمَيَّةَ بَنِي مُلْکِ شَهْرِ أَلْفِ مِنْ خَيْراً لِنَبِيِّهِ الْقَدْرِ لَيْلَةَ

 ص اللَّهِ رَسُولَ فَإِنَّ اللَّهُ رَحِمَکَ تُؤَنِّبْنِي لَا الْحَسَنُ فَقَالَ الْمُؤْمِنِ وَجْهِ مُسَوِّدَ یَا فَقَالَ ع عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ إِلَى رَجُلٌ قَامَ: قَالَ الرَّاسِبِيُّ مَازِنٍ بْنُ . یُوسُفُ 3

 ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا نَزَلَتْ وَ الْجَنَّةِ فِي نَهَرٌ الْکَوْثَرُ الْکَوْثَرَ عْطَيْناكَأَ إِنَّا فَنَزَلَتْ ذَلِکَ فَسَاءَهُ فَرَجُلًا رَجُلًا مِنْبَرِهِ عَلَى یَخْطُبُونَ أُمَيَّةَ بَنِي رَأَى

 .یَنْقُصُ لَا وَ یَزِیدُ لَا هُوَ فَإِذَا ذَلِکَ فَحَسَبْنَا أُمَيَّةَ بَنُو مَلَکَ شَهْرٍ أَلْفَ یَعْنِي شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ

 :-السَّلَامُ عَلَيْهِ -عَلِيٍّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدَّثَنِي أَبِي إِنَّ یَحْيَى، اللَّهُ یَرْحَمُ: فَقَالَ... -السَّلَامُ عَلَيْهِ -اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِي . قَالَ 4

 .مِنْبَرِهِ عَلَى هُوَ وَ نَعْسَةٌ أَخَذَتْهُ -آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى -اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ

 الْحُزْنُ وَ جَالِساً -آلِهِ وَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى -اللَّهِ رَسُولُ فَاسْتَوَى الْقَهْقَرَى أَعْقَابِهِمُ عَلَى النَّاسَ یَرُدُّونَ الْقِرَدَةِ نَزْوَ مِنْبَرِهِ عَلَى یَنْزُونَ رِجَالًا مَنَامِهِ فِي فَرَأَى

 یَزِیدُهُمْ فَما نُخَوِّفُهُمْ وَ الْقُرْآنِ فِي الْمَلْعُونَةَ الشَّجَرَةَ وَ لِلنَّاسِ فِتْنَةً إِلَّا أَرَیْناكَ الَّتِي الرُّؤْیَا جَعَلْنَا ما وَ»: الْآیَةِ بِهَذِهِ -السَّلَامُ عَلَيْهِ -جِبْرِیلُ فَأَتَاهُ. وَجْهِهِ فِي یُعْرَفُ

 ثُمَّ عَشْراً، بِذَلِکَ فَتَلْبَثُ مُهَاجَرِكَ مِنْ الْإِسْلَامِ رَحَى تَدُورُ لَکِنْ وَ لَا،: قَالَ  زَمَنِي فِي وَ یَکُونُونَ عَهْدِی عَلَى أَ جِبْرِیلُ یَا: قَالَ. أُمَيَّةَ بَنِي یَعْنِي «کَبِيراً طُغْياناً إِلَّا

 وَ: قَالَ الْفَرَاعِنَةِ مُلْکُ ثُمَّ قُطْبِهَا، عَلَى قَائِمَةٌ هِيَ ضَلَالَةٍ رَحَى مِنْ بُدَّ لَا ثُمَّ خَمْساً، بِذَلِکَ فَتَلْبَثُ مُهَاجَرِكَ مِنْ ثَلَاثِينَ وَ خَمْسَةٍ رَأْسِ عَلَى الْإِسْالمِ رَحَى تَدُورُ

 فَأَطْلَعَ: قَالَ. الْقَدْرِ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ أُمَيَّةَ بَنُو تَمْلِکُهَا «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ، لَيْلَةِ فِي نْزَلْناهُأَ إِنَّا»: ذَلِکَ فِي تَعَالَى اللَّهُ أَنْزَلَ

 بِزَوَالِ تَعَالَى اللَّهُ یَأْذَنَ حَتَّى عَلَيْهَا لَطَالُوا الْجِبَالُ طَاوَلَتْهُمُ فَلَوْ  الْمُدَّةِ هَذِهِ طُولَ مُلْکَهَا وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ سُلْطَانَ تَمْلِکُ أُمَيَّةَ بَنِي أَنَّ -السَّلَامُ عَلَيْهِ -نَبِيَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ

 .مُلْکِهِمْ وَ أَیَّامِهِمْ فِي مِنْهُمْ شِيعَتُهُمْ وَ مَوَدَّتِهِمْ أَهْلُ وَ مُحَمَّدٍ بَيْتِ أَهْلُ یَلْقَى بِمَا نَبِيَّهُ اللَّهُ أَخْبَرَ. بُغْضَنَا وَ الْبَيْتِ أَهْلَ عَدَاوَتَنَا یَسْتَشْعِرُونَ ذَلِکَ فِي هُمْ وَ مُلْکِهِمْ،

 هُوَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ جَلَ وَ عَزَّ قَوْلُهُ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ مُسْکَانَ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جُمْهُورٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَوَى . وَ 5

 مُحَمَّدٍ آلِ وَ مُحَمَّدٍ عَلَى رَبِّهِمْ عِنْدَ أَیْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ قَالَ وَ أُمَيَّةَ بَنِي مُلْکِ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ عَدْلٍ إِمَامٍ مِنْ لَيْلَةٌ وَ أُمَيَّةَ بَنِي سُلْطَانُ

 .سَلَامٌ أَمْرٍ بِکُلِّ

 عَنْ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ مُسْکَانَ ابْنِ عَنِ صَفْوَانَ عَنْ خَالِدٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ اللَّهُ رَحِمَهُ الْعَبَّاسِ بْنُ مُحَمَّدُ رَوَاهُ مَا 6

 مُحَمَّدٍ عَلَى رَبِّهِمْ عِنْدِ مِنْ أَیْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ قَوْلُهُ وَ قَالَ أُمَيَّةَ بَنِي مُلْکِ مِنْ قَالَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ جَلَ وَ عَزَّ قَوْلِهِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي

 .سَلَامٍ أَمْرٍ بِکُلِّ مُحَمَّدٍ آلِ وَ
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 تفسير؛  3/192النيسابوری للحاکم الصحيحين علي المستدرك؛  301 و 444 /5ترمذی سنن؛  89 /3طبراني الکبير المعجم

 1 257 /10ثعلبيال

 از امام صادق ع روایت شده است:

کشانند. صبح عقب به گمراهي ميروند و مردم را عقباميه از منبر ایشان باال ميپيامبر اکرم ص در خواب دیدند که بني

کرد که به آن انس گيرد و ای از قرآن را نازل ... چيزی نگذشت که آیهبا ناراحتي بيدار شدندو جبرئيل بر ایشان نازل شد و 

 متنعّم بدان آنچه بياید، آیا سراغشان به شدندمى داده وعده آنچه ساختيم؛ سپس برخوردار ساليانى را آنها آیا دیدی اگر»فرمود: 

ما آن را در شب قدر نازل »( و نيز بر او نازل کرد: 205-203)شعراء/« گرداند؟مى باز آنها از را( خدا عذاب از) چيزى بودند

و خداوند عز و جل شب قدر « شب قدر از هزار ماه بهتر است چيست؟ قدر شب که کند آگاهت تواندمي چيزی چه وکردیم، 

 اميه قرار داد.را برای پيامبرش بهتر از هزار ماه سلطنت بني

در کتب اهل سنت  مطرح شده( سوره کوثر به جای آیات سوره شعراءجمله اینکه در آنها  )از اندکي تفاوتاین روایت با 

و یکي از سلسله راویان این حدیث در کتب اهل سنت قاسم بن فضل حُدّاني است که بعد از نقل حدیث  )آدرسهای فوق( آمده

ر ماه اميه را[ محاسبه کردیم، دقيقا هزایعني ما ]دوره حکومت بني «یَنْقُصُ وَلَا یَزِیدُ لَا أَلْفٌ هُوَ فَإِذَا ذَلِکَ، فَحَسَبْنَا»گفته است: 

 بود، بدون هيچ کم و زیادی.

سال  92توسط عباسيان سرنگون شدند. که  132قمری حکومت را به دست گرفت و در سال  40]توضيح: معاویه سال 

از آن کم  –ماه حکومت را به دست گرفت  8سال و  8اميه که در اواسط دوره بني –زبيرشود. اگر مدت زمان حکومت ابنمي

 «.[379ص ،11ج الوافي،»ماه است. برگرفته از پاورقيِ  1000شود که دقيقا معادل ماه مي 4سال و  83کنيم 

 أَنَّهُ حُمْرَانَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ وَ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ عَنِ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ( 3

 مِنَ فِيهَا الصَّالِحُ الْعَمَلُ فَقَالَ بِذَلِکَ عُنِيَ ءٍشَيْ أَیُّ  شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ...  -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ ع جَعْفَرٍ أَبَا سَأَلَ

 لِلْمُؤْمِنِينَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ یُضَاعِفُ مَا لَا لَوْ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ شَهْرٍ أَلْفِ فِي الْعَمَلِ مِنَ خَيْرٌ الْخَيْرِ أَنْوَاعِ وَ الزَّکَاةِ وَ الصَّلَاةِ

 .بِحُبِّنَا الْحَسَنَاتِ لَهُمُ یُضَاعِفُ اللَّهَ لَکِنَّ وَ  بَلَغُوا مَا

 158ص ،4ج الکافي،

 چيست؟ فرمودند:« شب قدر بهتر از هزار ماه است»نظور از اینکه فرموده مشود از امام باقر ع سوال مي

                                                      
 الرَّاسِبِيِّ، مَازِنٍ بْنِ یُوسُفَ عَنْ الْفَضْلِ، بْنُ الْقَاسِمُ ثنا دَاوُدَ، أَبُو ثنا أَخْزَمَ، بْنُ زَیْدُ ثنا: قَالَا الْحَنَفِيُّ، حَمْدَانَ بْنُ وَالْعَبَّاسُ الْبَزَّارُ، عَمْرٍو بْنُ أَحْمَدُ . حَدَّثَنَا 1

 أُمَيَّةَ بَنِي أُرِیَ قَدْ مَوَسَلَّ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى اهللِ رَسُولَ فَإِنَّ اهللُ، رَحِمَکَ تُؤَنِّبْنِي لَا ": فَقَالَ. الْمُؤْمِنِينَ وُجُوهَ سَوَّدْتَ: فَقَالَ عَلِيٍّ، بْنِ الْحَسَنِ إِلَى رَجُلٌ قَامَ: قَالَ

 وَمَا الْقَدْرِ، لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا: }وَنَزَلَتْ الْجَنَّةِ، فِي نَهَرٌ[ 1: الکوثر{ ]الْکَوْثَرَ أَعْطَيْنَاكَ إِنَّا: }الْآیَةُ هَذِهِ فَنَزَلَتْ ذَلِکَ، فَسَاءَهُ فَرَجُلًا، رَجُلًا مِنْبَرِهِ عَلَى یَخْطُبُونَ

 «یَنْقُصُ وَلَا یَزِیدُ لَا أَلْفٌ هُوَ فَإِذَا ذَلِکَ، فَحَسَبْنَا»: الْقَاسِمُ قَالَ. " أُمَيَّةَ بَنُو تَمْلِکُهُ ،[ 2: القدر{ ]شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ مَا أَدْرَاكَ
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 عمل صالح مانند نماز و صدقه و سایر کارهای خوب در آن ]= در این یک شب[ بهتر از انجام عمل در هزار ماهي است

کند، هيچگاه ]به آنجا که باید و که در آن شب قدر نباشد و اگر نبود که خداوند برای مومنان ]حسناتشان را [ مضاعف مي

 1کند.مي مضاعفرسيدند ولي خداوند به خاطر محبت آنها نسبت به ما حسناتشان را شاید[ نمي

 تدبر

داریم. اما  ش راگذارد که به طور عادی انتظارای در رشد ما ميعمل ما یک نتيجههر «: شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ»( 1

های لحظهحساب کنيد لحظه( 3)حدیثهزار برابر باید داشته باشيم. ای بيش از سيشب قدر هر کاری انجام دهيم، انتظار نتيجه

ارزد از یک سال قبل اند مياز بزرگان گفته ارزد؟ اگر این مطلب را جدی بگيریم، مي فهميم که چرا برخيامشب چقدر مي

 شویم؟برداری از شب قدر آماده شد! ما از چه مدت قبلش آماده ميبرای بهره

  جدی مراقب خودمان باشيم!فردا پستا اگر امشب گذشت، 

 خيز برداریم! رمضانو اگر امسال را هم از دست دادیم برای سال بعد از همين 

 چرا؟اما : «شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ»( 2

 .(4)قدر/ شوندميآسمان باز شده و همه فرشتگان نازل  بعد از مدتي در غل و زنجير بودن شياطين، امشب درهایالف. 

باشد اند. پس زمين ظرفيت آسمانيان را پيدا کرده است. شبي که چنين به جای اینکه ما به آسمان برویم، آسمانيان به زمين آمده

 ارزد!بيش از هزار ماه ميبه 

آیا یک شب ( 4)قدر/یابند. . امشب امام زمان ع بار عام داده است و فرشتگان زودتر از همه به این بار عام تشرف ميب

 !ارزد؟نمي امامزندگي بي محضر امام زمان را درك کردن به بيش از هزار ماه

                                                      
 در همين مضمون است احادیث زیر: 1

 کَيْفَ السَّمَّانَ سَعِيداً إِلَّا أَعْلَمُهُ لَا وَ قَالَ أَصْحَابِنَا بَعْضُ لَهُ قَالَ قَالُوا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ وَاحِدٍ غَيْرِ عَنْ عُمَيْرٍ أَبِي ابْنِ عَنِ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عَلِيُّ( 1

 .الْقَدْرِ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ شَهْرٍ أَلْفِ فِي الْعَمَلِ مِنَ خَيْرٌ فِيهَا الْعَمَلُ قَالَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْراً الْقَدْرِ لَيْلَةُ یَکُونُ

 157: ص ،4ج الکافي،

 ذلک من فعجب شهر ألف تعالى اهلل سبيل في عاتقه على السالح حمل أنه إسرائيل بني من رجل ص اهلل لرسول ذکر قال عباس ابن عن ( ذکرعطاء2

 القدر ليلة قال و القدر ليلة اهلل فأعطاه أعماال أقلها و أعمارا الناس أقصر أمتي جعلت رب یا فقال أمته في ذلک یکون أن تمنى و شدیدا عجبا ص اهلل رسول

 رمضان کل في القيامة یوم إلى بعدك من ألمتک و لک اهلل سبيل في السالح اإلسرائيلي حمل الذی شهر ألف من خير

 791: ص ،1۰ج القرآن، تفسير فى البيان مجمع

 حدیث فوق در یکي از کتب اهل سنت، با سندش:

 حدّثنا: قال صالح حدّثنا: قال عمرو بن فارس حدّثنا: قال عيسى بن سعيد حدّثنا: قال إسحاق بن محمد أخبرنا: قال الفراتي عمرو أبو ( وأخبرنا3

 ذلک من المسلمون فعجب: قال شهر ألف اهلل سبيل في السالح لبس إسرائيل بني من رجال ذکر وسلم عليه اهلل صلى النبي أن نجح أبي بن خالد بن مسلم

 .اهلل سبيل في السالح الرجل ذلک لبس الذی شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ وَما الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا: سبحانه اهلل فأنزل

 236ص 1۰ج ثعلبي تفسير
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دیروز( است.  3دیروز( و باطن حضرت زهرا س )حدیث  2)حدیثج. حقيقت شب قدر، حقيقت والیت اميرالمومنين ع 

یابيم در فضای انسان کامل تنفس کنيم. تنفس ( اجازه مي4کنيم یعني همه ما، در کنار فرشتگان )قدر/وقتي در امشب تنفس مي

اش ما نيست؛ و یک شب گذارد، قابل مقایسه با وضعيت عادیاهلل است، اثری که در رشد انسان ميدر فضای انساني که خليفه

 ارزد!به بيش هزار ماه مي

از زمان خليفه دوم و تا حدود صد سال بعد از رحلت پيامبر ص نقل احادیث پيامبر ممنوع بود، و این در حالي بود که  د.

را در روز امام حسين ع و یارانش به اسم اسالم، اميه دستشان در جعل هرگونه حدیثي باز بود! وقتي آخوندهای درباری بني

اند غيرقابل تصور است و اميه به اسالم وارد کردهای که بنيضربه ؟ماندکنند، دیگر چه چيزی از اسالم باقي ميروشن شهيد مي

اميه فاصله شده، آیا چيزی از اسالم به ما رسيده بني ،گوید آیا وقتي بين ما و پيامبر صخواند با خود ميانسان وقتي تاریخ را مي

دهد، بله! اگر آنها هزار ماه حکومت کردند، یک شب قدری را خدا به پيامبرش داد که ثمرات آن هزار خدا پاسخ مياست؟ و 

های عادی رسيدن احادیث پيامبر ص را سد کردند، اما هر سال اميه، راهکه بني( چگونه؟ حداقلش این2ي کند )حدیثماه را خنث

های شدند و همه دانشخورده و همه فرشتگان نزد او حاضر ميد او رقم ميدست کم یک نفر بوده که همه مقدرات عالم نز

. گرفته استنقص دین مورد نياز بوده( در اختيار او قرار ميمربوط به عالَم )از جمله هر علمي که برای شناخت درست و بي

رغم مشاهده هزار عليجدی بگيرد،  ب قدر راشپس اگر کسي  خواهد آمد(در بحث فردا  حدیثاین شاءاهلل ان؛ 252 /1کافي)

اسالم را بدون هيچ گونه تحریف و  دینتوان مي -بيت با مراجعه به اهل - خيالش از اینکهاميه، افکني توسط بنيماه انحراف

 ارزد؟!پس آیا این شب به بيش از هزار ماه نمي شود.وزیادی دریافت کرد، راحت ميکم

 ...ه. 

 ؟«القدر و ما ادراك ما ليلة»فهم ما بود. وگرنه و. اما همه اینها در حد 

 «:شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ»( 3

 توان رسيد:آیه آمده، به نکته زیبایي مياین  ن احادیثي که دربارهاز کنار هم گذاشت 

 دیروز(  3است )حدیث ، باطن شب قدرحضرت زهرا س -

 (2کند )حدیث خنثياميه در تاریخ گذاشتند که بنيرا هزار ماه انحرافي  قرار داده تا اثر خدا شب قدر را -

برای دریافت معتبر دین اسالم معرفي پيامبر ص مهمترین انحرافي که در اسالم رقم خورد، انحراف در مسيری بود که  -

ف در تشخيص اینکه جانشينان (؛ یعني انحراتوجه شود 2تعبير روی منبر پيامبر رفتن و صراط قهقری در حدیثبه ) کرده بود

 ، کيانند.نشان دهندوی را به مردم صحيح واقعي پيامبر ص که قرار است مسير 

در تاریکترین برهه تاریخ، نوری برای شناختن مسير صحيح بعد از  ، شب قدر پربرکتي است کهنتيجه: حضرت زهرا س

 ! ندش کخاموشاميه نتوانست هزار ماه ظلمات بنيپيامبر ص تاباند که 

 چگونه؟

)اعتراضات علني و نهایتا دفن مخفيانه، که حتي اجازه نماز خواندن بر پيکر خود را به خليفه وقت ندادند(  اقدامات ایشان

 حتي) کسي اگر هم هنوز ،اميهدوره بني جعلي احادیث و تبليغات همه آن با عالمت سوال پررنگي در تاریخ باقي گذاشت که
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 اسالم دین معتبر دریافت برایص  پيامبر کهبررسي کند  مسيریحق مساله را در مورد  بخواهد( شيعه کتب به دسترسي بدون

 !رودکنار نميسوال عالمت تا به حقيقت نرسد، آن  کرده، معرفي

 جویان عالم تسلیت بادالموحدین و الصراط المستقیم بر همه حقشکافته شدن فرق مولی

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

دروازه علم نبوت، ترین آیت خداوند در عالم خلقت، سوز مظهر اعالی عبودیت و عدالت، عظيمسوز و جهانشهادت جان

 تسليت. ،سوختگان حریم والیتو دل ،بر همه عاشقان حق و حقيقت

ضرت و فرزند های مبارك، توفيق ثبت نام در جمع شيعيان حقيقي آن حشاءاهلل خداوند متعال به حق این روزها و شبان

 1گسترشان را به همه ما عنایت فرماید.عدالت

  

                                                      
با بيست و یکم رمضان و نام و خاطره اميرالمومنين  –که شروعش با نام صدیقه کبری س، بود  –. مقارن شدن صدمين جلسه از این سلسله تدبرها  1

نظير توفيق ادامه این مسير را  از ما دریغ نورزد و در این مسير ع را به فال نيک باید گرفت و از خداوند متعال عاجزانه خواست که به حق این زوج بي

 شاءاهلل تبارك و تعالي.ای به خودمان وانگذارد؛ انما را لحظه
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 1437رمضان  21      7/4/1395    أَمْرٍ    کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ        4( آیه 97( سوره قدر )1۰۰

 ترجمه

 و انجام اطاعت، ویا «امور»همه  همه کارها ]تدبيربرای از رشان همه مالئکه و روح در آن ]شب[ به اذن پروردگاالف. 

 شوند.[ نازل ميالهي «اوامر»همه 

 شوند.از کل ]عالَمِ[ امر، نازل مي همه مالئکه و روح در آن ]شب[ به اذن پروردگارشان، ب.

 ای و نحوینکات ترجمه

ماضي )، یکي حذف شده است «تـ»که به خاطر اجتماع دو بوده است « تَتَنَزَّلُ»این فعل مضارع است که در اصل  «تَنَزَّلُ»

مطلبي نيست که یکبار انجام و تمام شده باشد؛ شاید به تنزل، داللت بر این دارد که این مضارع بودنش (  و است« تَنَزَّلَت» آن:

آورد )چون قرآن نازل شد و تمام گشت( اما  )أنزلنا( نزول قرآن را با فعل ماضيهمين جهت است که در آیه اول این سوره، 

شود. ضمنا شود، نزول مالئکه نيز تکرار ميهمان طور که شب قدر هر سال تکرار مياینجا از فعل مضارع استفاده کرد زیرا 

 نسبت شود، نازل است قرار که موجودی کهکند داللت مي« تفعل»در وزن « نزل»بيان شد( وقوع ماده  97جلسه )آن طور که در 

 .دهدمي انجام را نزول این اختيار روی از و دارد آمادگي حالت نزول، حالت این به

ساني که این کلمه را در ذیل کبرخي از اهل لغت، حتي  بسياری ازبرخالف آنچه شاید در ابتدا به نظر برسد، « : الْمَالئِکَةُ»

 «مالئکه»که کلمه  بر این باورند( 292 /5البحرین مجمع؛ 275 /6اللغة في اند )مثال المحيطمورد بررسي قرار داده« كلم»ماده 

 نيست.« كلم»از این ریشه لزوماً 

باشد و در وزن مفعله رساني( مي)پيام« رسالت»بوده است که به معنای « كأل»معروفترین دیدگاه این است که اصل آن از 

)بر وزن معفله( درآمده و بعد به « مألکه»و به صورت «( ل»و « أ»)مألکه( قرار گرفته، بعد قلب رخ داده )جابجایي دو حرف 

شود نميای داده به معنای مفرد است یا جمع، نظر قطعي« ملَک»درآمده است. در این دیدگاه، درباره اینکه آیا « مالئکه»صورت 

 لسان؛ 381 /5العين کتابدانند. )دانند و برخي هر دو کلمه ملَک و مالئکه را جمع ميو برخي مالئکه را جمع ملک مي

 (82/القرآن ألفاظ مفردات؛  511 /13العروس تاج؛  19 /2المنير المصباح؛  394 /10العرب

بوده و این ماده هم به معنای رسالت « أكل»ریشه دارتر این است که قلبي در آن رخ نداده، بلکه دیدگاه کم طرف

 )بر وزن مَفعل( بوده است و در این کلمه، به خاطر سهولت در بيان، همزه ساقط« مَلْأَك»رود؛ و در اصل، رساني( به کار مي)پيام

شود. گفته مي« مالئک» افتد وآن هم مي« ه»، مالئکه شده که گاهي «مَلْأَك»درآمده و آنگاه جمع « مَلَک»شده و به صورت 

اند، اما در پایان نظر قبلي را را هم مطرح کرده« ألك»( البته برخي در کتابشان ماده 359 /4األثر و الحدیث غریب في )النهایة

 (634 /13العروس تاج؛ 482 /10العرب لساناست. )برتر دانسته



23 

« فعأل»بر وزن « مألك»گرفته شده، در واقع مفرد آن « كلم»معتقد بوده این کلمه از همان ماده  کيسانالبته در ميان قدما ابن

 /1البيان مجمعباشد. )به نقل از مي« فعائله»بر وزن « مالئکه»تبدیل شده و « مَلَک»اش چون زاید بوده افتاده و به بوده که همزه

 1(482 /10العرب لسان. )تاین دیدگاه نقدهایي نيز وارد شده اس بر ( که417

اند این نام برای آنها به کار رفته است وگرنه با توجه ظاهرا چون مهمترین گروه رسوالن الهي غير انسان، فرشتگان بوده

 (175 /1البيان مجمعفرشتگان غير رسول هم داریم ) «النَّاسِ مِنَ وَ رُسُلًا الْمَالئِکَةِ مِنَ یَصْطَفِي»به آیه 

رود از ماده که به معنای حکمران در انسان ]و نيز خدا[ به کار مي« مَلِک»شود که تعبير این اوصاف معلوم ميهمچنين با 

مفردات ألفاظ باشد. )مي« رسانپيام»است که در اصل به معنای « ملَک»است؛ اما آنچه در مورد فرشتگان است « كلم»

 (777/القرآن

آمده است )اصطالحا: حمع مُحَلي به الف و الم( « الـ»در این آیه روی آن حرف جمع است و « مالئکه»از آنجا که کلمه 

 افزوده شد. « همه»رجمه فارسي کلمه کند لذا در تداللت بر این شمول همه مالئکه مي

( 520 /10البيان مجمعرود )ظاهرا دیدگاه درست این است که هم برای مفرد و هم برای جمع به کار مي« مَلَک»]در مورد 

 کریم، و در قرآن

 20، اعراف/ مَلَکَيْنِ تَکُونا أَنْ؛ 102ت؛ بقره/مارُو وَ هارُوتَ بِبابِلَ الْمَلَکَيْنِ عَلَى أُنْزِلَ مابه وضوح برای مفرد ) گاه این کلمه

 أُنْزِلَ ال لَوْ؛  31، یوسف/ کَریمٌ مَلَکٌ إِالَّ هذا إِنْ ً؛  31و هود/ 50ک، انعام/مَلَ إِنِّي ْ؛  11، سجده/مبِکُ وُکِّلَ الَّذی الْمَوْتِ مَلَکُ ؛

 ( 7، فرقان/ نَذیراً مَعَهُ فَيَکُونَ مَلَکٌ إِلَيْهِ

 (26، نجم/شَفاعَتُهُم تُغْني ال السَّماواتِ فِي مَلَکٍ مِنْ کَمْ وَ؛  22فجر/ ؛صَفًّا صَفًّا الْمَلَکُ وَ رَبُّکَ جاءَآشکارا برای جمع ) گاهو 

 رَجاُلً لَجَعَلْناهُ مَلَکاً جَعَلْناهُ لَوْ وَهم در آن واحد هم به معنای مفرد و هم به صورت جمع به کار رفته است ) و در یک آیه

 2(9، انعام/ یَلْبِسُونَ ما عَلَيْهِمْ لَلَبَسْنا وَ

 جاءَ؛  8، انعام/ مَلَکاً أَنْزَلْنا لَوْ وَ مَلَکٌ عَلَيْهِ أُنْزِلَ ال لَوْالبته برخي موارد هم هست که وضوح قطعي در مفرد یا جمع ندارد )

 یَوْمَئِذٍ فَوْقَهُمْ رَبِّکَ عَرْشَ یَحْمِلُ وَ أَرْجائِها عَلى الْمَلَکُ وَ؛  95إسراء/ ، رَسُوالً مَلَکاً السَّماءِ مِنَ عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنا؛  12، هود/ مَلَکٌ مَعَهُ

 ( [17؛ الحاقه/ ثَمانِيَةٌ

در آیه بعد، خبر مقدم است که « سالم»اند، و کلمه دانسته« تنزل»اغلب، این جار و مجرور را متعلق به فعل  «أَمْرٍ کُلِّ مِنْ»

ایم( اما این احتمال هم منتفي نيست که این جار و باشد. )ما بر همين اساس ترجمه کردهدر همان آیه مي« هي»مبتدای آن 

از هر امری از جانب مالئکه، »که در آیه بعد آمده است؛ که منظور این است که « سالم»مجرور، خبر مقدم باشد برای کلمه 

 /10البيان مجمع ؛167 /5)نحاس( القرآن، إعراب)« از هر امر ترسناکي در این شب سالمت هستيد»یا اینکه  «سالمي بر مومنان باد

                                                      
 174-175 /1البيان های مختلف در قالب سه دیدگاه، در مجمعدیدگاه . ارائه 1

فار برگردد . البته بنا بر اینکه لبس به معنای لباس پوشاندن باشد؛ اما اگر از لُبس )به معنای ملتبس شدن و اشتباه کردن( باشد و مرجع ضمير به ک 2

ود: و اگر او را فرشته قرار مي دادیم، آن فرشته را همچون یک مرد قرار مي دادیم و مطلب را شکند و در واقع معنای آیه چنين ميکامال داللت بر فرد مي

 کردیمهمچنان بر کفار ملتبس مي
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و آنگاه ترجمه کل این دو  1شودیک عبارت مستقل مينيز « هي حتي مطلع الفجر»( که در این صورت، در آیه بعد عبارت 791

شوند؛ سالم ]در این شب[ از جانب هر امری است؛ و ]زمان در این شب، همه مالئکه و نيز روح نازل مي»شود: آیه چنين مي

 «باشدنزول مالئکه در[ این شب تا هنگام طلوع فجر مي

بيان شده )که بنا به قاعده امکان استعمال یک لفظ در چند معنا،  در اینجا چيست چند دیدگاه« مِن»درباره اینکه معنای 

همه »شود: که معنایش مي« تنزل ... بکل امر»اند )یعني دانسته« باء»تواند در آیه مد نظر باشد( برخي آن را به معنای همگي مي

من »صومين وارد شده است( برخي آن را و این معنایي است که در برخي از احادیث از مع« آورندچيز را با خود به همراه مي

اند )= به سبب ]اطاعت و انجام[ همه اوامر الهي(؛ برخي آن را تعليل به وسيله دانسته 2«کندابتدای غایت که داللت بر سببيت مي

شان از امر الهي اند )مبدا و علت تنزل؛ و برخي آن را ابتدای از باب سببيت دانسته3اند )= برای تدبير همه امور(غایت دانسته

 (332 /20بوده است( )الميزان

( اشاره شد )امر به معنای 59)نساء/ 83قبال در جلسه « امر»تواند مد نظر باشد. دو معنای اینجا سه معنا مي« امر»درباره 

« اوامر»است و دومي جمعش « امور»مطلب، و به معنای دستور( که در ترجمه اول این دو معنا مد نظر بود که اولي جمعش 

ای عالَمي از عوالمي که خدا به معن «امر»است. معنای سوم، کاربرد خاص قرآني از این کلمه است که در لسان قرآن کریم، 

شاءاهلل به مناسبتي دیگر سراغ این معنا خواهيم رفت )ترجمه آفریده و برتر از عالم محسوس و مادی است به کار رفته، که ان

 ده است.(دوم بر اساس این معنا بو

 حدیث

 أَبِي مَعَ کُنْتُ: قَالَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ زِیَادٍ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنُ أَحْمَدُ ( حَدَّثَنَا1

 اللَّهُ لَيْسَ أَ الْمَلَائِکَةِ مِنَ أَعْظَمُ خَلْقٌ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِکَةِ مِنَ جَبْرَئِيلُ قَالَ جَبْرَئِيلَ الرُّوحُ لَيْسَ أَ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقُلْتُ 4....  ع اللَّهِ عَبْدِ

 .الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ یَقُولُ

                                                      
شود زیرا معلوم است که هر شبي، تا طلوع فجر شب است، و اند که در این صورت جمله اخير کامال لغو ميالبته مرحوم طبرسي اشکالي گرفته 1

 786ص ،1۰ج القرآن، تفسير في البيان ن شب تا طلوع فجر است، لغو است. مجمعگفتن اینکه ای

 374ص ،3۰ج القرآن، إعراب في . الجدول 2

 538ص ،1۰ج بيانه، و القرآن . إعراب 3

رسد اعراب اینجا شاید به گمانم مي« الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي الرُّوحِ زِیَادَةَ اسْتَوْجَبَ وَ قَالَ وُلِدَ إِذَا الْإِمَامِ أَمْرِ مِنْ شَيْئاً فَذَکَرَ». عبارت حذف شده این است:  4

بحث سر این است که علم امام هنگام تولد چقدر شمول دارد و بعد فهم من این است « الرُّوحُ زِیَادَةً» درست گذاشته نشده و اعراب صحيح این گونه باشد 

شود. طبق اعراب فوق، گفته امام همه چيز را هنگام تولد عالم مي شود و در یادت آن علم در شب قدر ميکه امام در ادامه مي فرماید که روح موجب ز

 کند.شب قدر زیادت روح پيدا مي

 متن این حدیث به طور کاملتر در همين کتاب بصائر آمده است بدین صورت: 

 وُلِدَ الَّتِي السَّنَةِ فِي ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي مَعَ کُنْتُ: قَالَ بَصِيرٍ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ  مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ زِیَادٍ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا

 قَدْ وَ ضَرَبَنِي قَدْ الطَّلْقَ أَنَّ حَمِيدَةَ رَسُولُ أَتَاهُ إِذْ نَتَغَدَّى نَحْنُ فَبَيْنَا أَطَابَهُ وَ أَکْثَرَهُ وَ لِأَصْحَابِهِ وَ الْغَدَاءَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لَنَا وَضَعَ الْأَبْوَاءَ نَزَلْنَا فَلَمَّا مُوسَى ابْنُهُ فِيهَا
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 464ص ،1ج الدرجات، بصائر

 جبرئيل نيست؟همان « الروح»آیا »کند: ابوبصير از امام صادق ع سوال مي

جبرئيل از مالئکه است، و روح مخلوقي عظيمتر از مالئکه است، آیا خداوند ]در سوره قدر[ نفرموده »فرمایند: امام مي

 ]یعني همين که کلمه روح را مستقل آورد، پس متفاوت است[« شوندهمه مالئکه و روح نازل مي»است که 

 قَالَ بِهِ فَأَقَرَّ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَلَى الْکِتَابَ هَذَا عَرَضْتُ: قَالَ الْحَرِیشِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا( 2

 یَکُونُ بِمَا لَأُخْبِرَنَّکُمْ اللَّهِ فَوَ  سَلُونِي ص اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ کَانَتْ الَّتِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ أَوَّلِ صُبْحِ فِي ع عَلِيٌّ قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

 إِلَّا عِلْمٍ فِي بِادِّعَاءٍ لَا وَ بِرَأْیٍ لَا وَ بِتَکَلُّفٍ لَا ذَلِکَ مِنْ ءٍبِشَيْ لَأُخْبِرَنَّکُمْ ثُمَّ فَوْقَهَا فَمَا دُونَهَا فَمَا الذَّرِّ مِنَ یَوْماً سِتِّينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ إِلَى

 کِتَابٍ أَهْلِ کُلِّ بَيْنَ فَرَّقْتُ إِلَّا الْفُرْقَانِ أَهْلُ لَا وَ الزَّبُورِ أَهْلُ لَا وَ الْإِنْجِيلِ أَهْلُ لَا وَ التَّوْرَاةِ أَهْلُ یَسْأَلُنِي لَا اللَّهِ وَ تَعْلِيمِهِ وَ اللَّهِ عِلْمِ مِنْ

 تَتَکَلَّمُوا لَمْ ءٌشَيْ مِنْهُ بَقِيَ وَ السَّنَةُ تِلْکَ تَمْضِي هَلْ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي تَعْلَمُونَهُ مَا رَأَیْتَ أَ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ قَالَ کِتَابِهِمْ فِي مَا بِحُکْمِ

 .الْکَلَامِ مِنَ أَشَدُّ فَالنَّصْتُ لَنَصَتْنَا لِأَعْدَائِکُمْ أَنْصِتُوا أَنْ اللَّيْلَةِ تِلْکَ فِي عَلِمْنَا فِيمَا أَنَّهُ لَوْ بِيَدِهِ نَفْسِي الَّذِی وَ لَا قَالَ بِهِ

 223ص ،1ج الدرجات، بصائر

 را از امام جواد ع سوال کردم و آن را تایيد کرد که: مکتوب این حدیثاعتبار گوید: حسن به عباس مي

                                                      
 أَقَرَّ وَ سِنَّکَ اللَّهُ أَضْحَکُ فَقُلْنَا سِنُّهُ ضَاحِکاً ذِرَاعَيْهِ عَنْ حَاسِراً إِلَيْنَا عَادَ أَنْ یَلْبَثْ فَلَمْ مَسْرُوراً فَرِحاً ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو فَقَامَ هَذَا بِابْنِکَ أَسْبِقَکَ لَا أَنْ أَمَرَتْنِي

 عَنْهُ خَبَّرَتْکَ مَا وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ مِنْهَا بِهِ أَعْلَمَ کُنْتُ بِأَمْرٍ عَنْهُ خَبَّرَتْنِي لَقَدْ وَ اللَّهُ بَرَأَ مَنْ خَيْرُ هُوَ وَ غُلَاماً لِي اللَّهُ وَهَبَ فَقَالَ حَمِيدَةُ صَنَعَتْ مَا عَيْنَيْکَ

 بَعْدِهِ مِنْ الْإِمَامِ أَمَارَةُ وَ ص اللَّهِ رَسُولِ أَمَارَةُ تِلْکَ أَنَّ فَأَخْبَرْتُهَا السَّمَاءِ إِلَى رَأْسَهُ رَافِعاً الْأَرْضِ عَلَى یَدَیْهِ وَاضِعاً وَقَعَ بَطْنِهَا مِنْ وَقَعَ لَمَّا أَنَّهُ ذَکَرَتْ قَالَ حَمِيدَةُ

 مِنَ أَرَقُّ شَرْبَةٌ فِيهَا بِکَأْسٍ فَأَتَاهُ رَاقِدٌ هُوَ وَ أَبِي جَدَّ آتٍ أَتَى فِيهَا بِجَدِّی عُلِقَ الَّتِي اللَّيْلَةِ فِي کَانَ لَمَّا إِنَّهُ فَقَالَ الْإِمَامِ عَلَامَةِ مِنْ تِلْکَ مَا وَ فِدَاكَ جُعِلْتُ فَقُلْتُ

 لَمَّا وَ جَدِّیبِ فِيهَا فَعُلِقَ  جَامَعَ وَ مَسْرُوراً فَرِحاً فَقَامَ بِالْجِمَاعِ أَمَرَهُ وَ إِیَّاهُ فَسَقَاهُ الثَّلْجِ مِنَ أَبْرَدُ وَ الشَّهْدِ مِنَ أَحْلَى وَ الزُّبْدِ مِنَ أَلْيَنُ وَ اللَّبَنِ مِنَ أَبْيَضُ وَ الْمَاءِ

 عَلَّقَ الَّتِي اللَّيْلَةِ فِي کَانَ لَمَّا وَ بِأَبِي فَعُلِقَ فَجَامَعَ مَسْرُوراً فَرَحاً فَقَامَ بِالْجِمَاعِ أَمَرَهُ وَ أَبِي جَدٍّ سَقَاهُ کَمَا فَسَقَاهُ جَدِّی آتٍ أَتَى بِأَبِي فِيهَا عُلِقَ الَّتِي اللَّيْلَةِ فِي کَانَ

 وَ أَبِي جَدَّ أَتَى کَمَا آتٍ أَتَانِي هَذَا بِابْنِي فِيهَا عُلِقَ الَّتِي اللَّيْلَةِ فِي کَانَ لَمَّا وَ بِي فَعُلِقَ فَجَامَعَ مَسْرُوراً فَرِحاً فَقَامَ أَمَرَهُمْ کَمَا أَمَرَهُ وَ فَسَقَاهُ أَبِي آتٍ أَتَى فِيهَا بِي

 فَإِذَا أَخْبَرْتُکَ مِمَّا الْإِمَامِ نُطْفَةَ إِنَّ وَ بِابْنِي فَعُلِقَ فَجَامَعْتُ لِي وَهَبَ بِمَا اللَّهِ بِعِلْمِ مَسْرُوراً فَرِحاً فَقُمْتُ أَمَرَهُمْ کَمَا أَمَرَنِي وَ سَقَاهُمْ کَمَا فَسَقَانِي أَبِي وَ جَدِّی

 وَ حَيَوَانُ لَهُ یُقَالُ مَلَکٌ أَتَاهُ أَشْهُرٍ أَرْبَعَةُ أُمِّهِ بَطْنِ فِي لَهُ تَمَّتْ فَإِذَا بَصَرِهِ مَدَّ مِنْهُ یَنْظُرُ أُمِّهِ بَطْنِ فِي نُورٍ مِنْ عَمُوداً لَهُ اللَّهُ نَصَبَ لَيْلَةً أَرْبَعِينَ الرَّحِمِ فِي اسْتَقَرَّتْ

 رَأْسَهُ رَافِعاً الْأَرْضِ عَلَى یَدَهُ وَاضِعاً وَقَعَ أُمِّهِ بَطْنِ مِنْ وَقَعَ فَإِذَا الْعَلِيمُ السَّمِيعُ هُوَ وَ لِکَلِماتِهِ مُبَدِّلَ ال عَدْلًا وَ صِدْقاً رَبِّکَ کَلِمَةُ تَمَّتْ وَ الْأَیْمَنِ عَضُدِهِ عَلَى کَتَبَ

 الْعَرْشِ بُطْنَانِ مِنْ یُنَادِی مُنَادِیاً فَإِنَّ السَّمَاءِ إِلَى رَأْسَهُ رَفْعُهُ أَمَّا وَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ مِنَ اللَّهُ أَنْزَلَهُ عِلْمٍ کُلَّ یَقْبِضُ فَإِنَّهُ الْأَرْضِ إِلَى یَدَهُ وَضَعَ فَإِذَا السَّمَاءِ إِلَى

 عِلْمِي عَيْبَةُ وَ سِرِّی مَوْضِعُ وَ خَلْقِي مِنْ صَفْوَتِي أَنْتَ  خَلْقُکَ مَّا فَلِعَظِيمٍ اللَّهُ ثَبَّتَکَ اثْبُتْ فُلَانُ یَا یَقُولُ أَبِيهِ اسْمِ وَ بِاسْمِهِ الْأَعْلَى الْأُفُقِ مِنَ الْعِزَّةِ رَبِّ قِبَلِ مِنْ

 فَإِذَا رِزْقِي سَعَةِ مِنْ عَلَيْهِمْ أَوْسَعْتُ إِنْ وَ عَذَابِي أَشَدَّ عَادَاكَ مَنْ لَأُصْلِيَنَ عِزَّتِي وَ ثُمَّ جِوَارِی أَحْلَلْتُ وَ جَنَّتِي  أَسْکَنْتُ وَ رَحْمَتِي أَوْجَبْتُ تَوَلَّاكَ لِمَنْ وَ لَکَ

 أَعْطَاهُ قَالَهَا فَإِذَا آخِرِهَا إِلَى الْحَکِيمُ الْعَزِیزُ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال بِالْقِسْطِ قائِماً الْعِلْمِ أُولُوا وَ الْمَالئِکَةُ وَ هُوَ إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ اللَّهُ شَهِدَ الْوَصِيُ أَجَابَهُ الْمُنَادِی صَوْتُ انْقَضَى

 مِنَ أَعْظَمُ خَلْقٌ الرُّوحُ وَ الْمَلَائِکَةِ مِنَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ جَبْرَئِيلَ الرُّوحُ لَيْسَ فِدَاكَ جُعِلْتُ قُلْتُ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي الرُّوحِ زِیَادَةَ اسْتَوْجَبَ وَ الْآخِرِ عِلْمَ وَ الْأَوَّلِ عِلْمَ اللَّهُ

 .الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ یَقُولُ اللَّهُ لَيْسَ أَ الْمَلَائِکَةِ

 44۰-442: ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر
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پيامبر اکرم ص، فرمود: از من سوال پس از رحلت « شب قدر»فرماید: حضرت علي ع در صبحدم اولين امام صادق ع مي

دهم  و این خبری که کنيد که به خدا قسم برای شما درباره سيصد و شصت روز از ]عالَم[ ذر و کمتر و بيشترش خبر مي

و نه ادعای علمي دارم غير از علم خدا و تعليمي که او به من داده  ،نظر شخصي استنه و  ،نه از روی تکلف است ،دهممي

خدا قسم اهل تورات و اهل انجيل و اهل زبور ]= کتاب حضرت داود[ و اهل فرقان ]= قرآن[ از من سوالي نکنند است، به 

 مگر اینکه برای اهل هر کتابي بر اساس کتاب خودشان حکم کنم. 

زی از اید آیا ممکن است که سال بگذرد و چيگفتم آیا در مورد آنچه که در شب قدر از آن مطلع شدهبه امام صادق ع 

 آنها بماند که در موردش سخني نگفته باشيد؟ 

ایم این باشد که فرمود: نه، سوگند به کسي که جانم به دست اوست. هرچند ]ممکن است[ در آنچه که در آن شب دانسته

ت سکوت در مقابل دشمنانتان سکوت کنيد ]یعني این مطالب را به کساني که منکر مقام شما هستند، نگویيد[؛ که در این صور

 1کنيم که سکوت شدیدتر از کالم است.مي

                                                      
 . احادیث زیر در همين زمينه قابل توجه است: 1

 تَنَزَّلُ فَقَالَ الْمَلَائِکَةُ فِيهَا تَنَزَّلُ الَّتِي الْقَدْرِ لَيْلَةِ عَنْ سَأَلْتُهُ: قَالَ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدُ ( حَدَّثَنَا1

 .یَنْزِلُ مَا وَ مَنْ إِلَى وَ مِمَّنْ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِي قَالَ ثُمَّ قَالَ الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ أَمْرٍ کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ

 221ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 وَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ جَالِساً کُنْتُ: قَالَ بُرَیْدَةَ عَنْ دَاوُدَ ابْنِ عَنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ غَيْرِهِ وَ  الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا (2

 .لِغَيْرِنَا لَيْسَتْ بِبَرَکَتِهَا خُصِصْنَا الْقَدْرِ لَيْلَةَ الْخَامِسِ الْمَوْطِنِ مَوَاطِنَ سَبْعَةَ مَعِي أُشْهِدْكَ لَمْ أَ عَلِيُّ یَا قَالَ إِذْ مَعَهُ ع عَلِيٌّ

 222ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 مَا فِيهَا اللَّهُ کَتَبَ الْقَدْرِ لَيْلَةُ کَانَ إِذَا: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ خُنَيْسٍ بْنِ مُعَلَّى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا (3

 تَرَى؟ مَنْ إِلَى قَالَ مَنْ إِلَى قُلْتُ قَالَ  بِهِ یُرِینِي ثُمَّ یَکُونُ

 222ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 أَ ع اللَّهِ عَبْدِ لِأَبِي قُلْتُ: قَالَ یَزِیدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ یُونُسَ عَنْ اللَّهِ عَبْدِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْخَطَّابِ أَبِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ ( حَدَّثَنَا4

 أَمَّا وَ کَافِرٌ فَهُوَ بِهِ یَثِقْ فَلَمْ عِلْمِنَا فِي بِهِ یَثِقُ[ مِمَّنْ] من الْحُجَّةُ عَلَيْهِ قَامَتْ إِذَا أَمَّا قَالَ یَجْحَدْهُ لَمْ وَ ذُکِرَ کَمَا الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي[ یَأْتِيکُمْ] یأتکم بِمَا یُقِرَّ لَمْ مَنْ رَأَیْتَ

 . لِلْمُؤْمِنِينَ یُؤْمِنُ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ ع قَالَ ثُمَّ یَسْمَعَ حَتَّى عُذْرٍ فِي فَهُوَ ذَلِکَ یَسْمَعُ  لَا مَنْ

 224ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 مَا کَثِيراً ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ کَانَ: قَالَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ أَصْحَابِنَا بَعْضِ عَنْ یَحْيَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ إِسْحَاقَ بْنُ أَحْمَدُ وَ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا (5

 إِنَّمَا لَهُمَا فَيَقُولُ السُّورَةِ بِهَذِهِ رِقَّتَکَ أَشَدَّ مَا فَيَقُولَانِ یَبْکِي وَ یَتَخَشَّعُ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا یَقُولُ هُوَ وَ صَاحِبُهُ وَ التَّيْمِيُّ ع اللَّهِ رَسُولِ عِنْدَ الْتَقَيْنَا مَا یَقُولُ

 فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ الْحَرْفَ هَذَا فَيَتْلُو یَرَى الَّذِی مَا وَ رَأَیْتَ أَ فَيَقُولَانِ ع عَلِيّاً یَعْنِي بَعْدِی مِنْ هَذَا قَلْبُ رَأَى لِمَا وَ قَلْبِي وَعَاهُ وَ عَيْنَایَ رَأَتْ لِمَا رَقَقْتُ

 إِلَيْهِ الْمَنْزُولُ مَنِ تَعْلَمَانِ هَلْ فَيَقُولُ لَا فَيَقُولَانِ أَمْرٍ کُلِّ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ قَوْلِهِ بَعْدَ ءٌشَيْ بَقِيَ هَلْ یَقُولُ ثُمَّ قَالَ الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ أَمْرٍ کُلِّ مِنْ هِمْرَبِّ بِإِذْنِ

 فَيَقُولَانِ مَنْ إِلَى فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولَانِ فِيهَا الْأَمْرُ[ یَنْزِلُ] تنزل فَهَلْ قَالَ نَعَمْ فَيَقُولَانِ بَعْدِی مِنْ الْقَدْرِ لَيْلَةُ تَکُونُ فَهَلْ نَعَمْ فَيَقُولُ اللَّهِ رَسُولَ یَا اللَّهِ وَ لَا فَيَقُولَانِ بِذَلِکَ

 .الرُّعْبِ مِنَ یَدْخُلُهُمَا مَا شِدَّةِ مِنْ اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ اللَّيْلَةَ تِلْکَ یَفْرَقَانِ کَانَا فَإِنْ قَالَ بَعْدِی مِنْ هَذَا هُوَ تَدْرِیَا لَمْ إِنْ فَيَقُولُ بِرَأْسِي فَيَأْخُذُ نَدْرِی لَا
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 :قَالَ ع جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ وَ( 3

 وَ ص اللَّهِ رَسُولِ بَعْدَ الْخَلْقِ عَلَى تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ لَحُجَّةُ إِنَّهَا اللَّهِ فَوَ تَفْلُجُوا أَنْزَلْنَاهُ إِنَّا بِسُورَةِ خَاصِمُوا الشِّيعَةِ مَعْشَرَ یَا

 ... عِلْمِنَا لَغَایَةُ إِنَّهَا وَ دِینِکُمْ لَسَيِّدَةُ إِنَّهَا

 249ص ،1ج الکافي،

  ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ قَالَ وَ

 بَعْدِی مِنْ وَلِيُّکُمْ هَذَا» مَوْتُهُ دَنَا حِينَ ع لِعَلِيٍّ ص اللَّهِ رَسُولِ لِقَوْلِ خَاصَّةً لَنَا أَنَّهَا لَيَعْلَمُ الْقَدْرِ بِلَيْلَةِ صَدَّقَ مَنْ إِنَّ اللَّهِ ایْمُ وَ ...

 فِي یَسَعُهُ لَا فَإِنَّهُ رَأْیِنَا غَيْرِ عَلَى مِمَّنْ الْقَدْرِ بِلَيْلَةِ آمَنَ مَنْ وَ مُنْکِرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي بِمَا یُؤْمِنُ لَا مَنْ لَکِنْ وَ «رَشَدْتُمْ أَطَعْتُمُوهُ فَإِنْ

 کَافِرٍ إِلَى الْمَلَائِکَةِ وَ الرُّوحِ مَعَ الْأَمْرَ یُنَزِّلَ أَنْ مِنْ أَعْظَمُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ کَاذِبٌ فَإِنَّهُ یَقُلْ لَمْ مَنْ وَ لَنَا إِنَّهَا یَقُولَ أَنْ إِلَّا الصِّدْقِ

 یُنَزَّلَ أَنْ یَکُونُ فَلَا أَحَدٍ إِلَى یُنَزِّلُ لَيْسَ إِنَّهُ قَالُوا إِنْ وَ ءٍبِشَيْ ذَلِکَ قَوْلُهُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا هُوَ الَّذِی الْخَلِيفَةِ إِلَى یُنَزِّلُ إِنَّهُ قَالَ فَإِنْ فَاسِقٍ

 .بَعِيداً ضَلَالًا ضَلُّوا فَقَدْ ءٍبِشَيْ هَذَا لَيْسَ سَيَقُولُونَ وَ قَالُوا إِنْ وَ ءٍشَيْ غَيْرِ إِلَى ءٌشَيْ

 253ص ،1ج الکافي،

 از امام باقر ع روایت شده است:

                                                      
 249ص ،1ج ؛ الکافي، 224: ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 أَغْضَبُ لَا وَ قَالَ تَغْضَبُ لَا وَ قَالَ قُلْ قَالَ عَنْهُ أَسْأَلَکَ أَنْ أُرِیدُ لِمَا قَالَ ذَا لِمَا قَالَ عَلَيَّ تَغْضَبُ لَا اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا ع جَعْفَرٍ لِأَبِي رَجُلٌ قَالَ وَ: قَالَ (6

 اللَّهِ رَسُولُ کَانَ بِأَمْرٍ یَأْتُونَهُمْ أَوْ عَلِمَهُ قَدْ ص اللَّهِ رَسُولُ یَکُنْ لَمْ بِأَمْرٍ یَأْتُونَهُمْ الْأَوْصِيَاءِ إِلَى فِيهَا الرُّوحِ وَ الْمَلَائِکَةِ تَنَزُّلِ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي قَوْلَکَ رَأَیْتَ أَ قَالَ

 قَالَ عَلَيَّ أَدْخَلَکَ مَنْ وَ الرَّجُلُ أَیُّهَا لَکَ وَ لِي مَا ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ وَاعٍ لَهُ ع عَلِيٌّ وَ إِلَّا ءٌشَيْ عِلْمِهِ مِنْ لَيْسَ وَ مَاتَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ عَلِمْتَ قَدْ وَ یَعْلَمُهُ ص

 وَ سَيَکُونُ مَا وَ کَانَ قَدْ مَا عِلْمَ ذِکْرُهُ جَلَّ اللَّهُ أَعْلَمَهُ حَتَّى یَهْبِطْ لَمْ بِهِ أُسْرِیَ لَمَّا ص اللَّهِ رَسُولَ إِنَّ لَکَ أَقُولُ مَا فَافْهَمْ قَالَ الدِّینِ لِطَلَبِ الْقَضَاءُ عَلَيْکَ أَدْخَلَنِي

 مَعَ کَانَ کَمَا الْقَدْرِ لَيَالِي فِي تَفْسِيرُهُ یَأْتِي وَ الْعِلْمِ جُمَلَ عَلِمَ قَدْ ع طَالِبٍ أَبِي بْنُ عَلِيُّ کَانَ کَذَلِکَ وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي تَفْسِيرُهَا یَأْتِي جُمَلًا ذَلِکَ عِلْمِهِ مِنْ کَثِيرٌ کَانَ

 وَ کَذَا افْعَلْ الْأَوْصِيَاءِ إِلَى وَ بِيِّالنَّ إِلَى الْقَدْرِ لَيَالِي فِي تَعَالَى اللَّهِ مِنَ بِالْأَمْرِ یَأْتِي إِنَّمَا لَکِنَّهُ وَ بَلَى قَالَ تَفْسِيرٌ الْجُمَلِ فِي کَانَ مَا وَ أَ السَّائِلُ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ

 لَيَالِي فِي یَأْتِيهِ کَانَ فَالَّذِی قُلْتُ تَفْسِيرِهِ وَ الْعِلْمِ لِجُمْلَةِ حَافِظاً إِلَّا ص اللَّهِ رَسُولُ یَمُتْ لَمْ قَالَ هَذَا لِي فَسِّرْ قُلْتُ فِيهِ یَعْمَلُونَ کَيْفَ أُمِرُوا عَلِمُوهُ کَانُوا قَدْ لِأَمْرٍ کَذَا

 یَعْلَمُ لَا وَ بِکِتْمَانِهِ أُمِرُوا مِمَّا هَذَا قَالَ عَلِمُوا مَا سِوَى عِلْمٌ الْقَدْرِ لَيَالِي فِي لَهُمْ یَحْدُثُ فَمَا السَّائِلُ قَالَ عَلِمَ قَدْ کَانَ فِيمَا الْيُسْرُ وَ الْأَمْرُ قَالَ هُوَ مَا عِلْمُ الْقَدْرِ

 فَهَلْ السَّائِلُ قَالَ إِلَيْهِ أُوصِيَ مَا عِلْمِ غَيْرَ وَصِيٌّ یَعْلَمُ کَيْفَ وَ لَا قَالَ الْأَنْبِيَاءُ یَعْلَمُ لَا مَا الْأَوْصِيَاءُ یَعْلَمُ فَهَلْ السَّائِلُ قَالَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ إِلَّا عَنْهُ سَأَلْتَ مَا تَفْسِيرَ

 بِالْحُکْمِ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ إِنَّمَا وَ وَصِيِّهِ جَوْفِ فِي عِلْمُهُ وَ إِلَّا نَبِيٌّ یَمُتْ لَمْ لَا قَالَ الْآخَرُ یَعْلَمُ لَا مَا یَعْلَمُ الْوُصَاةِ مِنَ أَحَداً إِنَّ نَقُولَ أَنْ یَسَعُنَا

 الْقَدْرِ لَيَالِي فِي یُؤْمَرُوا حَتَّى مِنْهُ ءٍشَيْ إِمْضَاءَ یَسْتَطِيعُونَ لَا لَکِنَّهُمْ وَ عَلِمُوهُ قَدْ بَلَى قَالَ الْحُکْمَ ذَلِکَ عَلِمُوا کَانُوا مَا وَ السَّائِلُ قَالَ الْعِبَادِ بَيْنَ بِهِ یَحْکُمُ الَّذِی

 ص النَّبِيَّ رَأَیْتَ أَ جَعْفَرٍ أَبَا یَا السَّائِلُ قَالَ مِنَّا فَلَيْسَ أَنْکَرَهُ مَنْ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ هَذَا إِنْکَارَ أَسْتَطِيعُ لَا جَعْفَرٍ أَبَا یَا ائِلُالسَّ قَالَ الْمُقْبِلَةِ السَّنَةِ إِلَى یَصْنَعُونَ کَيْفَ

 الْوَصِيُّ وَ إِلَّا وَصِيٌّ لَا وَ نَبِيٌّ یَمُوتُ فَلَيْسَ سَيَکُونُ مَا وَ کَانَ مَا عِلْمُ أَمَّا هَذَا عَنْ تَسْأَلَ أَنْ لَکَ یَحِلُّ لَا قَالَ عَلِمَهُ یَکُنْ لَمْ ءٌشَيْ الْقَدْرِ لَيَالِي فِي یَأْتِيهِ کَانَ هَلْ

 لَيْلَةَ أَنَّ أَعْرِفُ کَيْفَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا السَّائِلُ قَالَ أَنْفُسَهُمْ إِلَّا عَلَيْهِ الْأَوْصِيَاءَ یُطْلِعَ أَنْ أَبَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ فَإِنَّ عَنْهُ تَسْأَلُ الَّذِی الْعِلْمُ هَذَا أَمَّا یَعْلَمُهُ بَعْدَهُ الَّذِی

 سَأَلْتَ الَّذِی تَصْدِیقِ إِلَى نَاظِرٌ فَإِنَّکَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةُ أَتَتْ فَإِذَا مَرَّةٍ مِائَةَ لَيْلَةٍ کُلِّ فِي الدُّخَانِ سُورَةَ فَاقْرَأْ رَمَضَانَ شَهْرُ أَتَى إِذَا قَالَ سَنَةٍ کُلِّ فِي تَکُونُ الْقَدْرِ

 .عَنْهُ

 251-252ص ،1ج الکافي،
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استناد کنيد تا پيروز شوید که به خدا قسم، این سوره « إنا انزلناه»بيت[ به سوره هایتان ]با منکران جایگاه اهلدر بحث

آن نهایت حجت خداوند تبارك و تعالي بر مردم بعد از رسول خدا ص است و آن سرور و ساالر دین شماست و بدرستي که 

 علم ماست ...

 و نيز فرمودند:

... به خدا قسم کسي که به شب قدر اذعان کند قطعا خواهد دانست که آن ]امتياز[ خاص ماست چرا که رسول خدا ص 

این وليّ شما پس از من است که اگر از او اطاعت »هنگامي که مرگش نزدیک شده بود، با اشاره به حضرت علي ع فرمود: 

و کسي که به شب قدر ایمان نياورد، منکر ]نبوت و قرآن[ است؛ و کسي که به شب قدر ایمان دارد « اهيد کردکنيد، رشد خو

ای ندارد جز اینکه تصدیق کند که این در مورد بيت را قبول ندارد[ چارهاما دیدگاه دیگری دارد ] امامت اميرالمومنين ع و اهل

را همراه با روح و مالئکه به « أمر»داوند عز و جل برتر از آن است که ماست، و کسي که چنين نگوید دروغگوست زیرا خ

ای که او بدانها معتقد است نازل شده، که حرفش اصال ]حتي برای کافر و فاسق نازل کند؛ و اگر بگوید که اینها بر خليفه

نازل شود؛ و « به هيچکس»د که چيزی، اند معني ندارخودش[ قابل اعتنا نيست؛ و اگر بگوید که اینها اصال بر کسي نازل نشده

 اند.اگر هم بگویند ]هيچکس[ اصال چيزی نيست، در گمراهي شدیدی فرو رفته

 تا کنندمي تصویر را حالت پنج در را ممکن حاالت تمام «شوندمي نازل کسي چه بر فرشتگان» اینکه برای ماما]توضيح: 

 :است درست اولي فقط شود معلوم

 اند نازل شوند.تنها مدعيان این مساله بودهبه امامان که  -1

 به یک فرد کافر و فاسق نازل شوند، که معلوم است خطاست. -2

 اند.به خلفای معروف نازل شوند، که حتي خودشان و اطرافيانشان چنين ادعایي نکرده و چنين باوری نداشته -3

 شوند!نازل مي« هيچکس»به  -4

 شوند[ارد و بيهوده نازل مينازل شدن آنها هيچ مخاطبي ند -5

 تدبر

 امامت اهل بيت ضرورت امام باقر ع در اثبات شيرین و محکمي از استدالل (1

حقانيت دیدگاه شيعه در جانشيني چگونه با توجه به وجود شب قدر،  حدیثي هست که خيلي زیبا نشان مي دهد که

 (.3کاربردی از حدیثبرای هر مسلمان منصفي اثبات کرد )مصداقي را  اميرالمومنين ع

ای اعلي از یک تدبر خواهم اما برای اهل استدالل، به عنوان نمونهپوزش مي ،پيشاپيش از اینکه متن آن طوالني است

)متن عربي حدیث را در پایان  قرآني، بسيار شيرین است و من هم ابتدا و انتهایش که درباره موضوعات دیگر بود حذف کردم.

 آمده است( 

 صورتش اشعمامه با که شخصي بود طواف مشغول پدرم روزی است فرموده ع صادق امام که شده نقل ع وادج امام از

 :فرمود ع باقر امام[ که بدینجا تا شد بدل و رد سخناني و] کرد قطع را ایشان طواف و آمد سراغش بود پوشانده را

 :که کنند بحث توانندمي مخالفانشان با گونه این ما شيعيان
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 علم در آیا ؛تا آخر سوره[]«... فروفرستادیم قدر شب در را آن ما که بدرستي»: فرمایدمي پيامبرش به جل و عز خداوند

  بياورد؟ شب آن غير در جبرئيل و باشند نداده یاد او به شب آن در که بوده چيزی ص پيامبر

 . خير گفت خواهند آنها

  ؟ای جز ابرازش داشتچاره ،دانست که را هرآنچه: بگو آنها به پس

 . خير :گفت خواهند

 ایناسازگاری و اختالف کرد، ابراز[ بود داده تعليم او به که] عزوجل خداوند علم از ص پيامبر که چيزی آن خود در آیا :بگو

  بود؟

 پس کند،مي حکم ی که دارای اختالف و ناسازگاری است ]![«اهلل حکم» اساس بر که کسي پس بگو نه،: گفتند که وقتي

 است! کرده عمل خدا رسولخالف 

 سخندر « حکم اهلل» زیرا] اندکرده نقض را اولشان سخن ،[نکرده مخالفت] خير بگویند اگر چون بله،: گفت خواهند و

 علم در راسخان و خدا جز را آن تاویل» بگو آنها به تو . پس[دارد اینها نظردر  اما نداشت، و ناسازگاری اختالف پيامبر

 پيدا ناسازگاری و اختالف علمش در که کسي همان: بگو کيست؟ «علم در راسخان» گفتند وقتي و (7/عمرانآل) «دانندنمي

 .شودنمي

 است؟ طور این کسي چه: گفتند اگر

 خير؟ یا کرد ابالغ را خود علم آیا بود، طور این که ص خدا رسول خود: بگو

  کرد، ابالغ بله،: گفتند که وقتي

 دانست؟مي ،نباشد اختالف آن در کهرا  علمي او، از پس جانشين که رفت دنيا از حالي در آیا: بگو

  نه، گفتند اگر

 تایيد مورد باید دهد انجام را او کار دقيقا بتواند اینکه برای یعني] است( تایيد مورد)=  «مُؤَیَّد» خدا رسول جانشين بگو

مندی از[ ]بهره در جز و کند؛ حکم او حکم به که کسي مگردهد کسي را جانشين خود قرار نمي ص خدا سولر و[ باشد الهي

 کرده ضایع را بعدی هاینسل حق پس نکرد، خود جانشين علمش این در را کسي خدا رسول اگر و ؛باشد او ماننده ،نبوت

 .است

 را قرآن چون هم هابعدی و داد انجام قرآن ارائه همين با را ابالغ کار پيامبر یعني] بود قرآن از خدا رسول علم: گفتند اگر

 ،[ندارند مشکلي دارند اختيار در

 دهنده انذار قطعا ما که کردیم نازل مبارك شبي در را آن ما که بدرستي مبين، کتاب به قسم حم،»: فرمایدمي خداوند:  بگو

 کننده ارسال قطعا ما که است پروردگارت جانب از امری این و یابد،مي تفصيل ایحکيمانه امر هر مبارك شب آن در هستيم،

 (4-2/دخان) «هستيم

دانيم ]یعني این آیه درباره ارسال پيامبران است و مي دهد، نمي انجام ]ان[پيامبر از طریق جزارسال را  خداوند: گفتند اگر

 که پيامبر آخرین رسول خداست[
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 دیگر آسمان به آسماني از که است روحي و مالئکه آیا توسط یابد،مي تفصيل شب آن در که ایحکيمانه امر این: بگو

 زمين؟ به آسمان از یا شوندمي نازل

 تا] آورد روی معصيت به طاعت از باشد قرار که نيست کسي آسمان در که بگو آسمان، به آسمان از :گفتند اگر[ الف]

 [دهد انذار را ویبا این نازل کردن،  خدا دخان، سوره آیه طبق باشد نياز

 اند،آن به خالئق نيازمندترین که اندزمين اهل و زمين، به آسمان از :گفتند اگر[ ب]

 .ببرند او نزد حکميت که هستند سروری نيازمند آنها پس: بگو

 .آنهاست حَکَم ،هخليف همان: گفتند اگر

 و. بردمى در به روشنایى سوى به تاریکيها از را آنان اند،آورده ایمان که است کسانى سرپرست و وليّ خداوند»: بگو

. برندمى در به تاریکيها سوى به روشنایى از را آنان که است، طاغوت همان هایشانسرپرست و وليّ اند،ورزیده کفر که کسانى

 مگر ندارد ّایولي متعال خداوند» آسمان و زمين در سوگند جانم به( 257/بقره)« .جاودانند آن در خود، که آتشند اهل آنان

 مگر ندارد، دشمني زمين در متعال خداوند و کند؛نمي خطا باشد، تایيد مورد که کسي و ؛باشد[ شده تایيد]=  «مُؤَیَّد» اینکه

 است الزم که گونه همان رسد.نمي درست و صواب نظر به شود، پست و خوار که کسي و است، شده پست و خوار اینکه

 .است نياز «والي» به گونه همان کنند، حکم آن اساس بر زمين اهل تا شود نازل آسمان از «أمر»

 شناسيم!نمي را کسي چنين ما: گفتند اگر

 حال به را بندگان ص محمد حضرت از بعد که داشت ابا جل و عز خداوند[ ! بشناسيم که] نداریم دوست بگویيد» :بگو

 «.ندهد قرار برایشان حجتي و کند رها خود

 :کنندمي بيان گونه این را گفتگو این ادامه ع صادق امام

 چطور؟ «است قرآن خدا، حجت» گفتند آنها اگر. شد پيچيده مطلب: گفت او. کرد درنگي ع باقر امام سپس

 آنها که دارد اهلي قرآن بلکه کند،نمي نهي و امر و گویدنمي سخن خودش قرآن که بدرستي گویممي آنها به آنگاه: فرمود

 .کنندمي نهي و امر[ قرآن با]

 پاسخي نباشد، آن در اختالفي که حکمي و نبوی سنت در که آیدمي پيش مشکلي گاه زمينيان از برخي برای گویممي و نيز

 زمين در علمش گذاردنمي ایفتنه چنان قبال در هم خداوند آیا ندارد، پاسخي هم قرآن[ ظاهر] در و شودنمي یافت آن برای

 !؟وجود ندارد اندشده آن گرفتار که مردمي نجات و آن دفع برای حليراه هيچ خدا حکم در و شود، آشکار

 زمين در که را مشکلي هر متعال خداوند که دهممي شهادت. شویدمي پيروز شما که اینجاست! اهلل رسول یابن: گفت او

 که دانيدمي شما و( 22/حدید) است داده قرار آن برای دليلي را قرآن و داندمي دهد، رخ آن غير یا دین از ها،انسان جان بر یا

 .کندمي داللت آن بر قرآن چگونه

  است؛ آمده کردن حکم هنگام آنها تفسير و حدود همه قرآن در بله،: فرمود

 خدا، زمين در که کند مبتال مالش و جان در یا دین در مشکلي به را ایبنده که نيست گونه این خداوند: فرمود سپس

 .باشد نداشته وجود کند حکم مشکل آن مورد در درست نحو به بتواند که کسي
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 بگوید و ببندد دروغ خدا بر بخواهد شما مخالف اینکه مگر زدید زمين کامال را آنها حجت زمينه این در پس: گفت او

 ...کند مي رها حجتي هر بدون را انسانها مواردی چنين در خداوند

 247-243ص ،1ج اصول کافي،

 متن حدیث استدالل امام باقر ع به سوره قدر در اثبات امامت اهل بيت:

 الْحَسَنِ عَنِ جَمِيعاً مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ

 لَهُ قُيِّضَ قَدْ  مُعْتَجِرٌ رَجُلٌ إِذَا بِالْکَعْبَةِ یَطُوفُ ع أَبِي بَيْنَا ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ ع الثَّانِي جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  الْحَرِیشِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ

 1 أُسْبُوعَهُ ... عَلَيْهِ فَقَطَعَ

 کَانَ فَهَلْ آخِرِهَا إِلَى  الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا -ص لِرَسُولِهِ یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ لَنَا لَافِالْخِ لِأَهْلِ قَالُوا إِنْ شِيعَتَنَا إِنَّ قَالَ 

 ؟غَيْرِهَا فِي ع جَبْرَئِيلُ بِهِ یَأْتِيهِ أَوْ اللَّيْلَةِ تِلْکَ فِي یَعْلَمُهُ لَا شَيْئاً الْعِلْمِ مِنَ یَعْلَمُ ص اللَّهِ رَسُولُ

  لَا سَيَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ

 ؟یُظْهِرَ أَنْ مِنْ بُدٌّ عَلِمَ لِمَا کَانَ فَهَلْ لَهُمْ فَقُلْ

  لَا فَيَقُولُونَ

 ؟اخْتِلَافٌ ذِکْرُهُ عَزَّ اللَّهِ عِلْمِ مِنْ ص اللَّهِ رَسُولُ أَظْهَرَ فِيمَا کَانَ فَهَلْ لَهُمْ فَقُلْ

  لَا قَالُوا فَإِنْ

  ص اللَّهِ رَسُولَ خَالَفَ فَهَلْ اخْتِلَافٌ فِيهِ اللَّهِ بِحُکْمِ حَکَمَ فَمَنْ لَهُمْ فَقُلْ

  کَلَامِهِمْ أَوَّلَ نَقَضُوا فَقَدْ لَا قَالُوا فَإِنْ نَعَمْ فَيَقُولُونَ

                                                      
 اللَّهِ أَمِينَ یَا فِيکَ اللَّهُ بَارَكَ قَالَ وَ رَأْسِي عَلَى یَدَهُ وَضَعَ ثُمَّ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا مَرْحَباً فَقَالَ ثَلَاثَةً فَکُنَّا إِلَيَّ فَأَرْسَلَ الصَّفَا جَنْبَ دَارٍ إِلَى أَدْخَلَهُ . حَتَّى 1

 ذَلِکَ کُلَّ قَالَ صَدَقْتُکَ شِئْتَ إِنْ وَ فَاصْدُقْنِي شِئْتَ إِنْ وَ سَأَلْتُکَ شِئْتَ إِنْ وَ سَلْنِي شِئْتَ إِنْ وَ فَأَخْبَرْتُکَ شِئْتَ إِنْ وَ فَأَخْبِرْنِي شِئْتَ إِنْ جَعْفَرٍ أَبَا یَا آبَائِهِ بَعْدَ

 أَبَى جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ وَ صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا یُخَالِفُ عِلْمَانِ قَلْبِهِ فِي مَنْ ذَلِکَ یَفْعَلُ إِنَّمَا قَالَ غَيْرَهُ لِي تُضْمِرُ بِأَمْرٍ مَسْأَلَتِي عِنْدَ لِسَانُکَ یَنْطِقَ أَنْ فَإِیَّاكَ قَالَ أَشَاءُ

 اللَّهِ فَعِنْدَ الْعِلْمِ جُمْلَةُ أَمَّا قَالَ یَعْلَمُهُ مَنْ اخْتِلَافٌ فِيهِ لَيْسَ الَّذِی الْعِلْمِ هَذَا عَنْ أَخْبِرْنِي مِنْهَا طَرَفاً فَسَّرْتَ قَدْ وَ مَسْأَلَتِي هَذِهِ قَالَ اخْتِلَافٌ فِيهِ عِلْمٌ لَهُ یَکُونَ أَنْ

 لَا مَا عِلْمَ أَنَّ زَعَمْتَ أَتَيْتُ لَهَا وَ أَرَدْتُ هَذِهِ قَالَ وَ وَجْهُهُ تَهَلَّلَ وَ جَالِساً اسْتَوَى وَ عَجِيرَتَهُ الرَّجُلُ فَفَتَحَ قَالَ الْأَوْصِيَاءِ فَعِنْدَ مِنْهُ لِلْعِبَادِ بُدَّ لَا مَا أَمَّا وَ ذِکْرُهُ جَلَّ

 مُحَدَّثُونَ هُمْ وَ نَبِيّاً کَانَ لِأَنَّهُ یَرَى ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ مَا یَرَوْنَ لَا أَنَّهُمْ إِلَّا یَعْلَمُهُ ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ کَمَا قَالَ یَعْلَمُونَهُ فَکَيْفَ الْأَوْصِيَاءِ عِنْدَ الْعِلْمِ مِنَ فِيهِ اخْتِلَافَ

 یَظْهَرُ لَا لَهُ مَا الْعِلْمِ هَذَا عَنْ أَخْبِرْنِي صَعْبَةٍ بِمَسْأَلَةٍ سَآتِيکَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا صَدَقْتَ فَقَالَ یَسْمَعُونَ لَا هُمْ وَ الْوَحْيَ فَيَسْمَعُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ إِلَى یَفِدُ کَانَ أَنَّهُ وَ

 أَنْ ص اللَّهِ رَسُولِ عَلَى قَضَى کَمَا بِهِ لِلْإِیمَانِ مُمْتَحَناً إِلَّا عِلْمِهِ عَلَى یُطْلِعَ أَنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَبَى قَالَ وَ -ع أَبِي فَضَحِکَ قَالَ ص اللَّهِ رَسُولِ مَعَ یَظْهَرُ کَانَ کَمَا

 قَبْلَ صَدَعَ لَوْ أَنْ اللَّهِ ایْمُ وَ الْمُشْرِکِينَ عَنِ أَعْرِضْ وَ تُؤْمَرُ بِما فَاصْدَعْ لَهُ قِيلَ حَتَّى بِهِ اکْتَتَمَ قَدِ اکْتِتَامٍ مِنِ فَکَمْ بِأَمْرِهِ إِلَّا یُجَاهِدَهُمْ لَا وَ قَوْمِهِ أَذَى عَلَى یَصْبِرَ

 السَّمَاءِ بَيْنَ دَاوُدَ آلِ بِسُيُوفِ الْمَلَائِکَةُ وَ الْأُمَّةِ هَذِهِ مَهْدِیِّ مَعَ تَکُونُ کَعَيْنَ أَنَّ فَوَدِدْتُ کَفَّ فَلِذَلِکَ الْخِلَافَ خَافَ وَ الطَّاعَةِ فِي نَظَرَ إِنَّمَا لَکِنَّهُ وَ آمِناً لَکَانَ ذَلِکَ

 اصْطَفَى الَّذِی وَ إِی أَبِي فَقَالَ قَالَ مِنْهَا هَذَا إِنَّ هَا قَالَ ثُمَّ سَيْفاً أَخْرَجَ ثُمَّ الْأَحْيَاءِ مِنَ أَشْبَاهِهِمْ أَرْوَاحَ بِهِمْ تُلْحِقُ وَ الْأَمْوَاتِ مِنَ الْکَفَرَةِ أَرْوَاحَ تُعَذِّبُ الْأَرْضِ وَ

 وَ لِأَصْحَابِکَ قُوَّةً الْحَدِیثُ هَذَا یَکُونَ أَنْ أَحْبَبْتُ أَنِّي غَيْرَ جَهَالَةٌ مِنْهُ بِي وَ أَمْرِكَ عَنْ سَأَلْتُکَ مَا إِلْيَاسُ أَنَا قَالَ وَ اعْتِجَارَهُ الرَّجُلُ فَرَدَّ قَالَ الْبَشَرِ عَلَى مُحَمَّداً

 شِئْتُ قَدْ قَالَ بِهَا أَخْبَرْتُکَ شِئْتَ إِنْ أَبِي لَهُ فَقَالَ فَلَجُوا قَالَ بِهَا خَاصَمُوا إِنْ تَعْرِفُهَا أَنْتَ بِآیَةٍ سَأُخْبِرُكَ
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  الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ وَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ما لَهُمْ فَقُلْ

 ؟الْعِلْمِ فِي الرَّاسِخُونَ مَنِ قَالُوا فَإِنْ

  عِلْمِهِ فِي یَخْتَلِفُ لَا مَنْ فَقُلْ

  ذَاكَ هُوَ فَمَنْ قَالُوا فَإِنْ

 ؟لَا أَوْ بَلَّغَ فَهَلْ ذَلِکَ صَاحِبَ ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ فَقُلْ

 بَلَّغَ قَدْ قَالُوا فَإِنْ

 ؟اخْتِلَافٌ فِيهِ لَيْسَ عِلْماً یَعْلَمُ بَعْدِهِ مِنْ الْخَلِيفَةُ وَ ص مَاتَ فَهَلْ فَقُلْ

  لَا قَالُوا فَإِنْ

 إِنْ وَ -النُّبُوَّةَ إِلَّا مِثْلَهُ یَکُونُ مَنْ إِلَّا وَ بِحُکْمِهِ یَحْکُمُ مَنْ إِلَّا ص اللَّهِ رَسُولُ یَسْتَخْلِفُ لَا وَ مُؤَیَّدٌ ص اللَّهِ رَسُولِ خَلِيفَةَ إِنَّ فَقُلْ

  بَعْدَهُ یَکُونُ مِمَّنْ الرِّجَالِ أَصْلَابِ فِي مَنْ ضَيَّعَ فَقَدْ أَحَداً عِلْمِهِ فِي یَسْتَخْلِفْ لَمْ ص اللَّهِ رَسُولُ کَانَ

  الْقُرْآنِ مِنَ کَانَ ص اللَّهِ رَسُولِ عِلْمَ فَإِنَّ لَکَ قَالُوا فَإِنْ

  مُرْسِلِينَ کُنَّا إِنَّا -قَوْلِهِ إِلَى فِيها مُنْذِرِینَ کُنَّا إِنَّا مُبارَکَةٍ لَيْلَةٍ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا. الْمُبِينِ الْکِتابِ وَ. حم -فَقُلْ

  نَبِيٍّ إِلَى إِلَّا جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ یُرْسِلُ لَا لَکَ قَالُوا فَإِنْ

 ؟أَرْضٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ أَوْ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ تَنْزِلُ الَّتِي الرُّوحِ وَ الْمَلَائِکَةِ مِنَ هُوَ فِيهِ یُفْرَقُ الَّذِی الْحَکِيمُ الْأَمْرُ هَذَا فَقُلْ

  ،سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ قَالُوا فَإِنْ

  مَعْصِيَةٍ إِلَى طَاعَةٍ مِنْ یَرْجِعُ أَحَدٌ السَّمَاءِ فِيَ  فِي فَلَيْسَ

  ذَلِکَ إِلَى الْخَلْقِ أَحْوَجُ الْأَرْضِ أَهْلُ وَ أَرْضٍ إِلَى سَمَاءٍ مِنْ قَالُوا فَإِنْ

  إِلَيْهِ یَتَحَاکَمُونَ سَيِّدٍ مِنْ بُدٌّ لَهُمْ فَهَلْ فَقُلْ

  حَکَمُهُمْ هُوَ الْخَلِيفَةَ فَإِنَّ قَالُوا فَإِنْ

 لِلَّهِ وَلِيٌّ السَّمَاءِ فِي لَا وَ الْأَرْضِ فِي مَا لَعَمْرِی  خالِدُونَ قَوْلِهِ إِلَى النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ مِنَ یُخْرِجُهُمْ آمَنُوا الَّذِینَ وَلِيُّ اللَّهُ فَقُلْ

 الْأَمْرَ أَنَّ کَمَا یُصِبْ لَمْ خُذِلَ مَنْ وَ مَخْذُولٌ هُوَ وَ إِلَّا ذِکْرُهُ عَزَّ لِلَّهِ عَدُوٌّ الْأَرْضِ فِي مَا وَ یُخْطِ لَمْ أُیِّدَ مَنْ وَ مُؤَیَّدٌ هُوَ وَ إِلَّا ذِکْرُهُ عَزَّ

  وَالٍ مِنْ بُدَّ لَا کَذَلِکَ الْأَرْضِ أَهْلُ بِهِ یَحْکُمُ السَّمَاءِ مِنَ تَنْزِیلِهِ مِنْ بُدَّ لَا

 هَذَا نَعْرِفُ لَا قَالُوا فَإِنْ

  عَلَيْهِمْ حُجَّةَ لَا وَ الْعِبَادَ یَتْرُكَ أَنْ ص مُحَمَّدٍ بَعْدَ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَبَى تُمْأَحْبَبْ مَا قُولُوا لَهُمْ فَقُلْ

  ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ

  الْقُرْآنُ اللَّهِ حُجَّةُ قَالُوا إِنْ رَأَیْتَ أَ غَامِضٌ بَابٌ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا هَاهُنَا فَقَالَ وَقَفَ ثُمَّ

  یَنْهَوْنَ وَ یَأْمُرُونَ أَهْلٌ لِلْقُرْآنِ لَکِنْ وَ یَنْهَى وَ یَأْمُرُ بِنَاطِقٍ لَيْسَ الْقُرْآنَ إِنَّ لَهُمْ أَقُولَ إِذَنْ قَالَ

 أَبَى الْقُرْآنِ فِي لَيْسَتْ وَ -اخْتِلَافٌ فِيهِ لَيْسَ الَّذِی الْحُکْمِ وَ السُّنَّةِ فِي هِيَ مَا  مُصِيبَةٌ الْأَرْضِ أَهْلِ لِبَعْضِ عَرَضَتْ قَدْ أَقُولَ وَ

  أَهْلِهَا عَنْ مُفَرِّجٌ وَ لَهَا رَادٌّ حُکْمِهِ فِي لَيْسَ وَ الْأَرْضِ فِي تَظْهَرَ أَنْ الْفِتْنَةِ بِتِلْکَ لِعِلْمِهِ اللَّهُ
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 أَنْفُسِهِمْ فِي أَوْ  الْأَرْضِ فِي مُصِيبَةٍ مِنْ الْخَلْقَ یُصِيبُ بِمَا عَلِمَ قَدْ ذِکْرُهُ عَزَّ اللَّهَ أَنَّ أَشْهَدُ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا تَفْلُجُونَ هَاهُنَا فَقَالَ

  -دَلِيلًا الْقُرْآنَ فَوَضَعَ غَيْرِهِ أَوْ الدِّینِ مِنَ

  هُوَ مَا دَلِيلَ اللَّهِ رَسُولِ ابْنَ یَا تَدْرِی هَلْ الرَّجُلُ فَقَالَ قَالَ

 أَوْ نَفْسِهِ فِي أَوْ دِینِهِ فِي بِمُصِيبَةٍ عَبْداً یُصِيبَ أَنْ اللَّهُ أَبَى فَقَالَ الْحُکْمِ عِنْدَ تَفْسِيرُهَا وَ الْحُدُودِ جُمَلُ فِيهِ نَعَمْ ع جَعْفَرٍ أَبُو قَالَ

  الْمُصِيبَةِ تِلْکَ فِي بِالصَّوَابِ قَاضٍ حُکْمِهِ مِنْ أَرْضِهِ فِي لَيْسَ مَالِهِ فِي

 1... اللَّهِ عَلَى خَصْمُکُمْ یَفْتَرِیَ أَنْ إِلَّا بِحُجَّةٍ فَلَجْتَهُمْ فَقَدْ الْبَابِ هَذَا فِي أَمَّا الرَّجُلُ فَقَالَ قَالَ

 247-243ص ،1ج الکافي،

 

« نزل»های تفاوت مهمي با کلمه« تنزل»چنانکه در قسمت نکات ترجمه اشاره شد واژه «: فيها... الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ» (2

توان به کار برد )مثال: شعور( ميدارد و آن اینکه آن کلمات را در مورد پایين آمدن هرموجودی )با شعور و بي« نزّل»و « انزل»و 

حوی با اراده و اختيار باشد )ظاهرا به همين جهت است که قرآن کریم تعبير داللت بر نزولي دارد که به ن« تنزل»نزول باران( اما 

در کلمه شاید شود که اگرچه يب معلوم ميت... به کار نبرده است( بدین ترغذا و تنزل را در مورد غيرجانداراني مانند باران و 

مخاطب خاصي مد نظر است؛ و این مطلب در  حتما« تنزل»)مثال نزول باران( مخاطب خاصي مهم نباشد، اما در کلمه « نزول»

تر است: اینکه مالئکه و روح در شب خاصي تنزل کنند، حتما حکایتگر از این است که کسي بوده که اینها این آیه بسيار واضح

؛ و 3و  2)حدیث  کندو همين شاهد مهمي است بر وجود انساني که شب قدر با وجود او معني پيدا مي اندنزد او تنزل کرده

 (3و  1، حدیث 98جلسهنيز 

 (31اللهي انسان، که مسجود همه مالئکه شد )بقره/لذا این آیه، شاهد مهمي است بر استمرار هرساله مقام خليفه

ای در دینداری ما ثمره اهميت و چه، «نزول هرساله فرشتگان در یک شب»باور به «: فيها... الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ» (3

 دارد؟ 

رسان اصلي، معارف دین از چه منبعي برای حفظ و بقای یک دین، مهمترین مساله این است که بعد از رحلت پيام -

هم که امروزه مطرح است، همين است که از « اختالف قرائتها»دهد. )مساله اشتباهي رخ نمي شود که مطمئن باشيمدریافت 

 م فهم از دین، صددرصد معتبر است(کجا بدانيم که کدا

مرجع حل اختالف بماند، حتما باید  اگر قرآن به عنوان کتاب پيامبر ص و تنها سند قطعي بين همه مسلمانان بخواهد -

کتابي که خداوند شاهد یا شواهدی قرار دهد که به نحو قطعي نشان دهد کدام قرائت از قرآن صددرصد معتبر است؛ وگرنه 

 تواند برطرف کننده اختالف باشد.د اختالف است، نميمفاهيمش مور

                                                      
 أَبِي فِي قَالَ  آتاکُمْ بِما تَفْرَحُوا ال وَ -ع عَلِيٌّ بِهِ خُصَّ مِمَّا فاتَکُمْ ما عَلى تَأْسَوْا لِکَيْال -تَفْسِيرِ عَنْ أَخْبِرْنِيلَکِنْ وَ حُجَّةٌ ذِکْرُهُ جَلَّ لِلَّهِ لَيْسَ . فَيَقُولَ 1

 بَعْدَ لَکُمْ عَرَضَتْ الَّتِي الْفِتْنَةِ مِنَ آتاکُمْ بِما تَفْرَحُوا ال وَ -ع عَلِيٌّ بِهِ خُصَّ مِمَّا فاتَکُمْ ما عَلى تَأْسَوْا لِکَيْال -مُؤَخِّرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ مُقَدِّمَةٌ وَاحِدَةٌ أَصْحَابِهِ وَ فُلَانٍ

 .أَرَهُ فَلَمْ ذَهَبَ وَ الرَّجُلُ قَامَ ثُمَّ فِيهِ اخْتِلَافَ لَا الَّذِی الْحُکْمِ أَصْحَابُ أَنَّکُمْ أَشْهَدُ الرَّجُلُ فَقَالَ -ص اللَّهِ رَسُولِ
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یک شب معين، در أَمْرٍ(،  کُلِّ )مِنْدرباره همه امور  رَبِّهِمْ(، و آن )بِإِذْنِ ، آن هم به اذن مستقيم خدانزول هرساله فرشتگان -

ود کساني که قرائت تضميني است برای ما در خصوص وج (،1که داللت دارد بر وجود شخصي که مخاطب آنهاست )تدبر

 .(شویمبا مراجعه به آنها در فهم دین دچار خطا نمي از دین دارند )که:صددرصد معتبر 

(، حجت را بر انسان تمام 1بدین ترتيب، اذعان به شب قدر و باور به نزول هرساله فرشتگان، با تثبيت مساله امامت )تدبر

انحراف ایجاد  ماه هزار اثرات تواندسازد و ميز اسالم( مطمئن ميکرده، انسان را از صحت مذهب خویش )صحت این قرائت ا

 (، دیروز2حدیث)اميه و دیگران را جبران کند. شده توسط بني

 دو مورد زیر را در کانال نگذاشتم

 آورد؟ « مالئکه»را مستقل از « الروح»و چرا  چيست؟« روح»این ( 4

تصریح کرده که اطالعاتي که شما در این باره دارید بسيار کم های دشواری است که خود خداوند این مطلب از بحث

 (85؛ إسراء/قَليال إِالَّ الْعِلْمِ مِنَ أُوتيتُمْ ما وَ رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ یَسْئَلُونَکَ وَاست )

القاعده غير از روحي است شود، عليياز آنجا که همراه مالئکه در شب قدر نازل م« الروح»این این مقدار واضح است که 

القاعده نسبت ( که علي1)حدیث موجودی مستقل از مالئکه استکه هرکس دارد و اشاره جداگانه به آن نشان مي دهد که او 

 خاصي با انسان دارد. 

نتواند بدان  ضمنا همين که قرآن بدان اشاره کرده، نشان مي دهد که برخالف تصور برخي، مطلبي نيست که انسان اصال

تر از آن است که کسي انتظار داشته باشد اش بسيار بغرنجدهد که مساله( نشان مي85پي ببرد؛ اما همين نحوه بيان قرآن )أسراء/

های از آن با چند جمله و چند تلقي سطحي مساله تمام شود. مواظب باشيم وقتي مطلبي خيلي عميق است، زمينه سوءاستفاده

 لذا در کسب اطالعات در این زمينه بسيار باید با احتياط حرکت کرد.شود؛ هم زیاد مي

اذن خدا هيچ کاری دانيم فرشتگان بيرا آورد )خصوصا که مي «رَبِّهِمْ بِإِذْنِ»چرا تعبير «: رَبِّهِمْ بِإِذْنِ ... الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ»( 5

 کنند(؟نمي

 ای است که خدا به نحو خاص مقرر داشته است.برنامه شاید برای تاکيد بر این است که این یک الف.

 ب. ...
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 1437رمضان  22         8/4/1395           الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ ساَلمٌ        5( آیه 97( سوره قدر )1۰1

 ترجمه

 .هنگام طلوع فجر تاآن ]شب[  سالم است

 ای و نحوینکات ترجمه

( و تعبير 91 /3اللغة المقایيس معجمبه معنای سالمتي و صحت از هرگونه عيب و نقصي است )« سلم»از ماده « سَالمٌ»

فرماید: ]مانند تعابير قرآني که خداوند مي و در خداوند ،ها با سخنبه معنای طلب سالمتي کردن است که در انسان« سالم»

 (421/القرآن ألفاظ مفرداتشود )با فعلش انجام مي سالمٌ علي...[

 :به لحاظ نحوی« سالمٌ»جایگاه 

هي »بوده است؛ یعني اصلش به این صورت بوده، « هي»اند که مبتدایش کلمه خبر مقدم در نظر گرفته آن را غالبا الف.

 1...«.سالم حتي 

اند که در در نظر گرفته«( من کل امر»ب. چنانکه در بحث آیه قبل اشاره شد، برخي آن را مبتدای موخر )در قبال عبارت 

شوند، و از جانب هر امری، سالم این صورت، تا این کلمه سالم، با دو جمله مواجهيم: مالئکه و روح در شب قدر نازل مي

 ]بر تو باد[.

شود: اش چنين مي، که معني«من کل امر»توان کل این آیه را در مقام مبتدای موخر قرار داد در قبال عبارت ظاهرا ميج. 

 2.تا طلوع فجر سالم استاین شب از جانب هر امری، 

                                                      
مَطْلَعِ ...( بدان متعلق باشد  آید که، سالم مصدر است و اگر قرار باشد جار و مجرور )حَتَّى. در این صورت یک مشکلي به لحاظ نحوی پيش مي 1

در پاسخ چهار گونه توضيح )یعني: حتي مطلع الفجر، توضيح سالم باشد: زمان سالم، تا طلوع فجر است( نباید بين مصدر با متعلقش فاصله باشد. که 

بخشيِ آن ]نه صرف سالمتيِ آن[ تا هنگام را نه به معنای مصدری، بلکه به معنای فاعلي در نظر بگيریم )یعني: سالمت« مصدر»اند. یکي اینکه اینجا داده

 تفسير في البيان تنزل مالئکه تا طلوع صبح ادامه دارد( )مجمع در آیه قبل باشد، نه به سالم )یعني« تنزل»مَطْلَعِ ...( متعلق به  طلوع است(؛ دوم اینکه )حَتَّى

غيرها( و چهارم اینکه فعلي در  في یتوسع ال ما فيها شود )یتوسع(؛ سوم اینکه این قاعده لزوما در مورد جار و مجرور و ظرف پياده نمي786 /1۰القرآن

 (538 /1۰بيانه و القرآن )إعراب تقدیر است )یستمرون السالم حتي ...(

تواند داللت کند )به ویرگول دقت شود(. ضمنا در این . با توجه به مجموع این مالحظات، ظاهرا مجموع این آیه و آیه قبل به همه معاني ذیل مي 2

 نظر قرار نگرفته است: گذارد، )مانند مورد چهارم از بند الف( اصال مدهایي که به لحاظ تحليل نحوی تفاوت دارد اما در معنا اثری نميمعاني، حالت

 ، سالم است آن شب تا هنگام طلوع فجر. [یا: از کل عالَم امر] کارها همه برای از پروردگارشان اذن به شب آن در روح و شوند مالئکهنازل مي -1

 سالم است آن شب. [کل عالَم امر یا: از] کارها همه برای از پروردگارشان تا هنگام طلوع فجر، اذن به شب آن در روح و شوند مالئکهنازل مي -2

 تا هنگام طلوع فجر، سالم است آن شب. [یا: از کل عالَم امر] کارها همه برای از پروردگارشان اذن به شب آن در روح و شوند مالئکهنازل مي -3

 سالم است آن شب تا هنگام طلوع فجر. [امریا: از کل عالَم ] کارها همه برای از پروردگارشان، اذن به شب آن در روح و شوند مالئکهنازل مي -4
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 حدیث

 یُوقِظُ کَانَ وَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ الْأَوَاخِرِ الْعَشْرِ فِي مِئْزَرَهُ یَشُدُّ وَ فِرَاشَهُ یَطْوِی کَانَ ص اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ قَالَ أَنَّهُ ع عَلِيٍّ عَنْ ( و1َ

 اللَّيْلَةَ تِلْکَ یَنَامُ أَهْلِهَا مِنْ أَحَداً تَدَعُ لَا ع فَاطِمَةُ کَانَتْ وَ اللَّيْلَةِ تِلْکَ فِي بِالْمَاءِ النِّيَامِ وُجُوهَ یَرُشُّ کَانَ وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةَ أَهْلَهُ

 .خَيْرَهَا حُرِمَ مَنْ مَحْرُومٌ تَقُولُ وَ النَّهَارِ مِنَ لَهَا تَتَأَهَّبُ وَ الطَّعَامِ بِقِلَّةِ تُدَاوِیهِمْ وَ

 283: ص ،1ج اإلسالم، دعائم

همت به  کرد و دامناز امام علي ع روایت شده است که رسول خدا ص در دهه آخر ماه رمضان رختخوابش را جمع مي

داشت و در آن شب به صورت کساني اش را بيدار نگه ميزد و روالش این بود که در شب بيست و سوم که خانوادهکمر مي

اش بخوابد و با کم کردن گذاشت کسي از خانوادهزد، و حضرت فاطمه س هم در آن شب نميآمد آب ميکه خوابشان مي

فرمود: محروم کسي است شد و ميو از روز برای این شب آماده مي ،آنها شود کرد مانع خوابسعي مي [شام]افطار و غذای 

 1که از خير این شب محروم بماند.

                                                      
سالم است، آن شب تا هنگام طلوع فجر  [یا: از کل عالَم امر] کارها همه برای از پروردگارشان، اذن به شب آن در روح و شوند مالئکهنازل مي -5

 ]چنين است[.

به «امر)»معنا و با توجه سه معنای فقط یکي از کلمات  5کم بر ستپس، با توجه به قاعده امکان استعمال لفظ، این آیه، فقط به لحاظ قالب نحوی، د

تواند مورد نظر بوده باشد. )این آید همگي هم ميمعنا داللت داشته باشد، که به نظر مي 15کم به یا مفرد اوامر( دست ،«امور» معنای عالَم امر، یا مفرد

 کن است حقایق بسياری با الفاظي بسيار محدود بيان شود(ای است از اینکه چگونه ممنمونه بسيار ابتدایي و ساده

 روایت هم قابل توجه است: دو . درباره این شب مبارك این 1

 وَ یَقُولُ سَمِعْتُهُ: قَالَ[  اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ] عَمَّارٍ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ( 1

 وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى وَ رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ عَشْرَةَ تِسْعَ لَيْلَةِ فِي إِلَّا ذَاكَ مَا اللَّهِ وَ لَا فَقَالَ قَالَ شَعْبَانَ مِنْ النِّصْفِ لَيْلَةَ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ یَقُولُونَ یَسْأَلُونَهُ نَاسٌ

 مِنْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَرَادَ مَا یُمْضَى عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ فِي وَ حَکِيمٍ أَمْرٍ کُلُّ یُفْرَقُ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي وَ الْجَمْعَانِ یَلْتَقِي عَشْرَةَ تِسْعَ لَيْلَةِ فِي فَإِنَّ عِشْرِینَ

 وَ تَأْخِيرِهِ وَ  تَقْدِیمِهِ مِنْ أَرَادَ مَا فِيهَا اللَّهُ یَجْمَعُ قَالَ الْجَمْعَانِ یَلْتَقِي قَوْلِهِ مَعْنَى مَا قُلْتُ قَالَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ -جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ الَّتِي الْقَدْرِ لَيْلَةُ هِيَ وَ ذَلِکَ

 عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةُ کَانَتْ فَإِذَا الْبَدَاءُ فِيهِ لَهُ یَکُونُ وَ عِشْرِینَ وَ إِحْدَى لَيْلَةِ فِي یَفْرُقُهُ إِنَّهُ قَالَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ فِي یُمْضِيهِ مَعْنَى فَمَا قُلْتُ قَالَ قَضَائِهِ وَ إِرَادَتِهِ

 .تَعَالَى وَ تَبَارَكَ فِيهِ لَهُ یَبْدُو لَا الَّذِی الْمَحْتُومِ مِنَ فَيَکُونُ أَمْضَاهُ

 159ص ،4ج الکافي،

 حَالٍ کُلِّ عَلَى وَ قَاعِداً وَ قَائِماً وَ سَاجِداً الدُّعَاءَ هَذَا رَمَضَانَ شَهْرِ مِنْ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ لَيْلَةِ فِي تُکَرِّرُ: قَالَ ع الصَّالِحِينَ عَنِ بِإِسْنَادِهِ عِيسَى بْنُ مُحَمَّدُ( 2

 فِي فُلَانٍ بْنِ فُلَانِ لِوَلِيِّکَ کُنْ اللَّهُمَّ -ص النَّبِيِّ عَلَى الصَّلَاةِ وَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهِ تَحْمِيدِ بَعْدَ تَقُولُ دَهْرِكَ مِنْ حَضَرَكَ مَتَى وَ أَمْکَنَکَ کَيْفَ وَ کُلِّهِ الشَّهْرِ فِي وَ

 طَوِیال فِيهَا تُمَتِّعَهُ وَ طَوْعاً أَرْضَکَ تُسْکِنَهُ حَتَّى عَيْناً وَ عَوْناً وَ قَائِداً وَ دَلِيلًا وَ نَاصِراً وَ حَافِظاً وَ وَلِيّاً سَاعَةٍ کُلِّ فِي وَ السَّاعَةِ هَذِهِ

 162ص ،4ج الکافي،
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 :قَالَ فَرْقَدٍ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَيْفِ عَنْ الْحَکَمِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدُ ( حَدَّثَنَا2

 «الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا» جَلَ وَ عَزَّ اللَّهِ قَوْلِ عَنْ سَأَلْتُهُ

 .مَوْلُودٍ أَوْ مَوْتٍ مِنْ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ مِنَ یَکُونُ مَا فِيهَا نَزَلَ :قَالَ

 ؟مَنْ إِلَى :لَهُ قُلْتُ

 الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ شُغُلٍ فِي الْأَمْرِ هَذَا صَاحِبَ وَ مَسْأَلَةٍ وَ دُعَاءٍ وَ صَلَاةٍ فِي اللَّيْلَةِ تِلْکَ فِي النَّاسَ إِنَّ ؟یَکُونَ أَنْ عَسَى مَنْ إِلَى :فَقَالَ

 .الْفَجْرُ یَطْلُعَ أَنْ إِلَى لَهُ هِيَ سَالمٌ أَمْرٍ کُلِّ مِنْ طُلُوعِهَا إِلَى الشَّمْسِ غُرُوبِ مِنْ السَّنَةِ بِأُمُورِ إِلَيْهِ

 220: ص ،1ج عليهم، اهلل صلى محمد آل فضائل في الدرجات بصائر

 .سوال مي کند« الْقَدْرِ لَيْلَةُ ما أَدْراكَ ما وَ الْقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنْزَلْناهُ إِنَّا»داود بن فرقد از امام ع درباره 

 شود.از مرگ و تولد ]و ...[ بعد رخ خواهد داد نازل مي بعد، تا سال در این شب آنچه از این سال فرماید:امام مي

 گفتم: به چه کسي؟

کارهایي،  بههم ند و صاحب این امر فرمود: به چه کسي احتمال دارد؟ مردم در آن شب به نماز و دعا و درخواست مشغول

آن برای او سالم است تا اینکه  [که]از همه امور  دشوننازل مي او جانبامور سال از غروب خورشيد تا طلوع آن به مالئکه با 

 1صبح طلوع کند.

 رَمَضَانَ شَهْرُ دَخَلَ إِذَا السَّلَامُ عَلَيْهِ دُعَائِهِ مِنْ کَانَ وَ( 3

 کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيها الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ تَنَزَّلُ» الْقَدْرِ لَيْلَةَ سَمَّاهَا وَ شَهْرٍ، أَلْفِ لَيَالِي عَلَى لَيَالِيهِ مِنْ وَاحِدَةً لَيْلَةً فَضَّلَ ثُمَّ ...

 ...قَضَائِهِ مِنْ أَحْکَمَ بِمَا عِبَادِهِ مِنْ یَشَاءُ مَنْ عَلَى الْفَجْرِ طُلُوعِ إِلَى الْبَرَکَةِ دَائِمُ «سَالمٌ أَمْرٍ

  44دعای  سجادیة، صحيفة

 هنگام ورود در ماه رمضان فرمودند: العابدین در فرازی از دعایامام زین

شوند مالئکه نازل مي»سپس خداوند یک شب از شبهای آن را بر شبهای هزار ماه برتری دارد و آن را شب قدر ناميد، که 

 که بخواهداز بندگانش ی دائم البرکت است تا طلوع فجر بر هر کس «به اذن پروردگارشان از هر امری سالم شب و روح در آن

 قضای او حکم کرده است. که چهبه آن

 الْحَسَنِ عَنِ جَمِيعاً مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ وَ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ الْحَسَنِ بْنُ مُحَمَّدُ وَ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي بْنُ مُحَمَّدُ( 4

 :یَقُولُ عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ الْحُسَيْنِ بْنُ عَلِيُّ کَانَ ع اللَّهِ عَبْدِ أَبُو قَالَ قَالَ ع الثَّانِي جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ  الْحَرِیشِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ

  .الْقَدْرِ لَيْلَةُ فِيهَا لَيْسَ شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ قَالَ... 

 ؟شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ هِيَ لِمَ تَدْرِی هَلْ وَ ص اللَّهِ لِرَسُولِ قَالَ

  لَا قَالَ

                                                      
 أَمْرٍ کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ[ السُّورَةَ] الْآیَةَ هَذِهِ یَقْرَأُ کَانَ إِنَّهُ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً الْکُوفِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَلَوِیُّ الْقَاسِمِ أَبُو[ حَدَّثَنَا] . قَالَ 1

 .سَلَامٌ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ إِلَى أَمْرٍ بِکُلِّ أَیْ سَالمٌ

 581ص الکوفي، فرات تفسير
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  رَضِيَهُ فَقَدْ ءٍبِشَيْ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أَذِنَ إِذَا وَ أَمْرٍ کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ الرُّوحُ وَ الْمَالئِکَةُ فِيهَا تَنَزَّلُ لِأَنَّهَا قَالَ

 …الْفَجْرِ مَطْلَعِ إِلَى یَهْبِطُونَ مَا أَوَّلِ مِنْ بِسَلَامِي رُوحِي وَ مَلَائِکَتِي مُحَمَّدُ یَا عَلَيْکَ تُسَلِّمُ یَقُولُ الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ

 248ص ،1ج الکافي،

 العابدین ع روایت شده که:از امام زین

 ؛نباشد آن در قدر شب که «ماهى هزار از است بهتر قدر شب»: که فرمود عزّوجلّ خداوند ...

  است؟ بهتر ماه هزار از شب این چرا که دانىمى آیا: که فرمود خود رسول به و

  نه،: کرد عرض

 هرگاه و آیند؛مى فرود ىامر هر از خویش، پروردگار اذن به روح و فرشتگان آن در که است چنان شب این : زیرافرمود

 بدان رضایت داده است؛ دهد، اذن چيزى به وند عزوجلخدا

ي اوّل از محمد، ای کنندمى سالمبر تو  من سالم به من روح ومن  فرشتگان: که فرمایدمى «الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ»

 فجر. طلوع تا دینآمي فرود که

 تدبر

 «الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ»( 1

، 99جلسه، )اميه را خنثي کندپيامبرش داده باشد که اثرات انحراف هزار ماه حکومت بنياگر قرار است این شب را خدا به 

 ،(2حدیث

 ،(3حدیث، 98جلسه اگر قرار است این شب باطن حضرت زهرا باشد )

 ،(3و  2دیثاح، ا100جلسه ) عظم در زمين گردآیند،اهلل االاگر قرار است همه مالئکه و روح در این شب در نزد ولي

مان در محضر او مقدراتمان باشيم و به او متصل شویم و و اگر قرار است در این شب، در کنف حمایت ویژه امام زمان

 ،(162 /4کافياند: يه کردهصدر شب بيست و سوم بسيار تو را« اللهم کن لوليک»امضاء شود )چنانکه خواندن دعای 

 .واضح است که باید سرتاسرش سالم و سالمتي و ایمني باشد

 «الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِيَ سَالمٌ»( 2

 1)حدیث است« ع الْقَائِمُ یَخْرُجَ حَتَّى»یا  «ع الْقَائِمِ فَجْرِ مَطْلَعِ»اشاره به « الْفَجْرِ مَطْلَعِحتي »تعبير شده که  در برخي احادیث

 چرا؟  .(98جلسه  3حدیثو  97جلسه

حقایق عميق دنيا همواره با تعبير شب مورد توجه قرار گرفته الف. قبال اشاره شد که قيامت همواره با روز تعبير شده، اما 

هي حتي »را ادامه آیه قبل بدانيم، عبارت « سالم»اگر عبارت  گویندبرخالف کساني که مي -. شاید (1، تدبر98جلسه) است

 ،1با آیه قبل معني کرد توانميرا « سالم»که واقعا کلمه  خواهد بفرمایدمي - (786 /10البيان مجمعشود )لغو مي« مطلع الفجر

                                                      
 حدیث زیر کامال این چنين است:که در  .1
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]که همه حقایق و دهد که شب بودن دنيا خبر مي چونسخن لغوی نيست؛ نيز « تا طلوع فجر خواهد بود ،شب»این که  و

 تا طلوع فجر قائم ادامه دارد.دار است[ ها مخفي است و فساد و بدی و ظلمت است که ميدانخوبي

های شاید اشاره به این باشد که اگر کسي حقيقت شب قدر را درك کرد، دین و حقيقت فطرتش تا ظهور قائم از فتنهب. 

 خورد، چرا چنين چيزی ممکن نباشد؟اگر مقدرات سال ما در این شب رقم مي مت خواهد ماند.آخرالزمان در سال

آیا ممکن است کسي به حقيقت شب  برد تا در این شب، محضر امام ع را درك کنيم:. شاید دارد انگيزه ما را باال ميج

به مطلع فجر قائم نرسيده است؟ آیا کساني کرد، را درك  و اگر کسي محضر امام ع ؟اما محضر امام ع را درك نکندقدر برسد، 

 اند؟کردند تا شب قدر را درك کنند، چنين تصوری داشتهکه یک سال خود را آماده مي

  ... .د

 ...«: هِيَ سَالمٌ»( 3

 اند: تا صبح، مفسران این نظرات را گفته درباره چرایي سالم بودن این شب

 اند.در اماناین شب تا صبح مردم از شرور و بالیا و آفات شيطان  -

 سالم است از اینکه شيطان بتواند در آن حادثه سوئي ایجاد کند.این شب تا صبح  -

 کنند به اولياء اهلل و کساني که اهل طاعت خداوند هستند سالم مي دهند.نزول مياین شب تا صبح مالئکه که  -

شود[ در امشب تا صبح سالم هر امری ]که مقدر مي»س کند، پچون خدا در امشب همه خيرات و برکات را مقدر مي -

 «است

 )همه موارد به نقل از: مجمع سالمتي و برکت امشب در کل شب است و فقط در یک لحظه خاصي از آن نيست. -

 (791 /10البيان

 (10/552شب قدر شب نزول سالمتي و رحمت از جانب خداست )قرائتي، تفسير نور -

 (10/552ب بر اساس سالمتي و سعادت بشر است، مگر اینکه خود فرد جز این بخواهد )تفسير نورتقدیر امور در این ش -

 ...«: هِيَ سَالمٌ»( 4

؛  127ای است که در توصيف خود بهشت )انعام/( و نيز کلمه23یکي از اسماء اهلل است )حشر/« سالم»انيم که دمي

، 98جلسهبا توجه به قرابت شب قدر با روز قيامت ) ه کار رفته است.( ب16( و راه رسيدن به خدا و بهشت )مائده/25یونس/

در شب قدر در دینا برای کساني که این شب را درك کنند، حاصل « سالم»حقيقت  خواهد اشاره کند که( شاید آیه مي1تدبر

 شود.مي

                                                      
 أَمْرٍ کُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ[ السُّورَةَ] الْآیَةَ هَذِهِ یَقْرَأُ کَانَ إِنَّهُ اللَّهِ عَبْدِ أَبِي عَنْ مُعَنْعَناً الْکُوفِيُّ إِبْرَاهِيمَ بْنُ فُرَاتُ حَدَّثَنَا قَالَ الْعَلَوِیُّ الْقَاسِمِ أَبُو[ حَدَّثَنَا] قَالَ

 .سَلَامٌ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ إِلَى أَمْرٍ بِکُلِّ أَیْ سَالمٌ

 581ص الکوفي، فرات تفسير
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کم سالمي خالصانه خدمت آن حضرت ردیم، دستراه نبسعي کنيم در این شب مبارك، اگر به محضر امام زمان عج 

 عرضه کنيم:

 یس آلِ عَلَى سَلَامٌ

  آیَاتِهِ رَبَّانِيَّ وَ اللَّهِ دَاعِيَ یَا عَلَيْکَ السَّلَامُ

  دِینِهِ دَیَّانَ وَ اللَّهِ بَابَ یَا عَلَيْکَ السَّلَامُ

  لْقِهِخَ نَاصِرَ وَ اللَّهِ خَلِيفَةَ یَا عَلَيْکَ السَّلَامُ

 إِرَادَتِهِ دَلِيلَ وَ اللَّهِ حُجَّةَ یَا عَلَيْکَ السَّلَامُ

 تَرْجُمَانَهُ وَ اللَّهِ کِتَابِ تَالِيَ یَا عَلَيْکَ السَّلَامُ

 أَرْضِهِ فِي اللَّهِ بَقِيَّةَ یَا عَلَيْکَ السَّلَامُ

 وَکَّدَهُ وَ أَخَذَهُ الَّذِی اللَّهِ مِيثَاقَ یَا عَلَيْکَ السَّلَامُ

 ضَمِنَهُ الَّذِی اللَّهِ وَعْدَ یَا عَلَيْکَ السَّلَامُ

الجنان، ... )مفاتيح مَکْذُوب غَيْرَ وَعْداً الْوَاسِعَةُ الرَّحْمَةُ وَ الْغَوْثُ وَ الْمَصْبُوبُ الْعِلْمُ وَ الْمَنْصُوبُ الْعَلَمُ أَیُّهَا عَلَيْکَ السَّلَامُ

 یس(زیارت آل
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 .ایم کرده تدبر آیات تمام در عمرمان طول در سال 17 از بعد بيندیشيم قرآن آیه یک در حداقل روزی اگر
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