
 مجلس نوزدهم 

 ها ها و پاسخ ؛ پرسششب قدر

 *االسالموالمسلمینمحمدرضابهروزحجت

 اشاره

س و مبارک اسالمی است که خداوند فر قـرآن مجیـد از آن بـه شب قدر، از شب بزرگی  های مقد 
شـبی بـه فضـیلت  فر تمام سال، هیچ نازل نموفه است.« سوره قدر»ای نیز به نام  یاف کرفه و سوره

رسد. این شب، شب نزول قرآن و فروف آمدن مالهکه و روح نیز نام گرفته و عبـافت  شب قدر نمی
شـوف.  فر شب قدر، برتر از عبافت  هزار ماه است و فر آن، سرنوشت یک سال  انسان مشخص می

رونـد و آنچـه را بـرای بنـدگان  می آیند و نزف امام زمان مالهکه فر این شب، بر زمین فروف می
ر شده، بر ایشان عرضه می فاری، تـالوت قـرآن، مناجـات و عبـافت فر ایـن  زنده فارند. شب مقد 

 شب، بسیار سفارش و تأکید شده است.
فاران را بـه  های فراوانی نیز فر مورف شب قدر مطرح است کـه ممکـن اسـت، انهـان روزه پرسش

ها فر این زمینه اشاره  ترین پرسش مقاله، سعی شده است، به مهمخوف مشغول کرفه باشد. فر این 
 هایی فرخور نیز به آنها فافه شوف. گرفف و پاسخ

                                                           

 علوم و فرهنگ اسالمی. پژوهشگاهی علم  ئتیهعضو  *
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 : حقیقت و ماهیت شب قدر چیست؟1پرسش 

گیـری و   نیز به معنای اندازه« تقدیر» 1گیری است. ، فر لغت به معنای اندازه و اندازه«قدر» پاسخ:
، عبارت است از ویژگی هسـتی و وجـوف هـر چیـز و «قدر»الحی ؛ اما معنای اصط2تعیین است

 4نام فارف.« قدر»؛ به عبارت فیگر، اندازه و محدوفه وجوفی هر چیز، 3چگونگی آفرینش آن
ای خـاص فارف و هـیچ چیـزی  مت الهی، فر نظام آفـرینش، هـر چیـزی انـدازهکبنا بر فیدگاه ح

و بـر اسـاس نظـم ریاضـی تنظـیم شـده،  تاب فارفکتاب نیست. جهان، حساب و کحساب و   بی
 گذشته، حال و آینده آن با هم ارتباط فارند.

... قـدر، بـه معنـای انـدازه و تعیـین اسـت...  »فرماید:  فر تعریف قدر می استاف شهید مطهری
انی و زمانی آنها تعیین شده اسـت، که حدوف و اندازه و موقعیت مک... از آن جهت  حوافث جهان
هـای طبیعـی و   بـه معنـای ویژگـی« قـدر»الم، کـ کپـس، فر یـ 5«ر الهی است.مقدور به تقدی

انی و زمـانی آنهـا کـهای م ل، حدوف، طول، عرض و موقعیتکه شامل شکجسمانی چیزهاست 
شـوف؛   گیرف. این معنا، از روایات استفافه مـی  گرفف و تمام موجوفات مافی و طبیعی را فربرمی می

ِء  َتْقاِدحُإ الَّشايْ»پرسیده شد: معنای قدر چیست؟ امام فرمـوف:  رضاه فر روایتی از امام ک چنان
َِ َوَعْإِضاَ ْن ُطوِل و فر روایت فیگر، آن « گیری هر چیز، از جهت طول و عرض آن است. اندازه 6؛َِ

 7«اندازه هر چیز، عبارت است از طول و عرض و بقای آن.»حضرت فر معنای قدر فرموف: 
هـا از حیـث هسـتی و آثـار و   ه فر جهـان مـافی، آفریـدهکالهی این است بنابراین، معنای تقدیر 

ه کـای خاص فارند. این محدوفه، با اموری چنـد مـرتبط اسـت؛ امـوری  هایشان محدوفه  ویژگی
هـای   ها و شرایط آنها هستند و بـه فلیـل اخـتالف علـل و شـرایط، هسـتی، آثـار و ویژگـی علت

هـایی از فاخـل و خـارج،  جوف مافی بـه وسـیله قالـبموجوفات مافی نیز متفاوت است. هر مو
ل، رنـگ، موقعیـت کشوف. این قالب، حدوف، یعنی: طول، عرض، ش گیری می گیری و قالب  اندازه

                                                           

 .1۴7و  1۴6، ص 6 ، ج قرآن قاموساکبر قرشی،  . سید علی1
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آید. پس، معنـای تقـدیر الهـی   های مافی آن به شمار می  انی و زمانی و سایر عوارض و ویژگیکم
ر گرفیده اسـت کشان   هستی فر موجوفات مافی، یعنی هدایت آنها به سوی مسیر ه برای آنها مقد 

 1اند.  گیری شده و فر آن قالب
شوف. شب قدر، شبی است   ان فهم حقیقت شب قدر نیز میسر میکبا روشن شدن معنای قدر، ام

ن و اندازه خاص هر پدیده، روشن و اندازه ه همه چیز تقدیر میک  شوف. گیری می گرفف و قالب معی 
های فهه آخر ماه رمضان اسـت و طبـق روایـات مـا،  ی از شبکشب قدر، یتر،  به عبارت روشن

رمضـان  کوسـوم مـاه مبـار م و به احتمـال زیـافتر، بیستکوی های نوزفهم یا بیست ی از شبکی
آید، امور خیـر و شـر  مـرفم و والفت، مـرگ،   ه شب نزول قرآن به شمار میکفر این شب  2است.

 3گرفف. شوف، تقدیر می  ه فر طول سال واقع میکای  حافثهروزی، حج، طاعت، گناه و خالصه هر 
ویی کشوف. عبافت فر آن شب، فضیلت فراوان فارف و فر نی  رار میکشب قدر، همیشه و هر سال ت

فر این شب، تمام حوافث سال آینده به امام  هر زمان اراهه  4ساله، بسیار مؤثر است. کسرنوشت  ی
 گرفف.   شوف و او از سرنوشت خوف و فیگران باخبر می  می

ا  »فرماید:  می امام باقر َْ ُإ ِف  ََ ِْ َسَنة  َساَنة  ُحاْؤ و َُ ِإ َتْفِس ُإ اْْلُ َْ َلی َوِليِ اْْلَ َِ  ِْ َُ َلَ ْنِزُل ِفي َلْ َّلِة اْلَقْد َن َِ
 َْ

َ
ِإ الَن ِ  ِاَكَها َوَ هاِفي أ َْ َ

َِ ِاَكَها َوَ َها َوِفي أ ولـی  امـر )امـام هـر زمـان(   فر شب قدر، بـه 5؛ِإ َنْفِس
شـوف و او فربـاره خـویش و فیگـر مرفمـان، مـأمور بـه   ارها و حوافث هر سال نازل مـیکتفسیر 

 «شوف.  فستورهایی می
 ه:کبنابراین، شب قدر، شبی است 

 شده است؛ . قرآن فر آن نازل۳
 شوف؛  . حوافث سال آینده فر آن تقدیر می1
 گرفف.  ارهایی میکعرضه شده، آن حضرت مأمور به انجام  . این حوافث، بر امام زمان۱

 گیری و تعیین حوافث جهان مافه است. توان گفت که شب قدر، شب تقدیر، اندازه  فر نتیجه، می
                                                           

 .۳9۱ـ  ۳9۳، ص ۳۱ ، ج المیزان. سید محمدحسین طباطبایی، 1
 .۱76و  ۱7۴، ۱۳۱، ۱۳1، ص ۳ ، ج  إقبال األعمال،  . ابن طاووس2
 . ۳67، ص ۴ ، ج الکافی. شیخ کلینی، 3
 .161ـ  1۱7، ص المراقبات. میرزا جواف ملکی تبریزی، 4
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 ؟ترین اعمال در شب قدر چیست : بافضیلت 2پرسش 

فاری به وسیله تـالوت  زنده شوف که برترین اعمال فر شب قدر، شب از روایات استفافه می پاسخ:
 قرآن و خواندن فعا و نماز است.

فر فهه آخر مـاه رمضـان، رختخـواب خـوف را  همانا رسول خدا»فر روایتی نقل شده است: 
وسـوم مـاه رمضـان خـانوافه  بست و فر شب بیست نموف و کمر خوف را برای عبافت می جمع می

طـور حضـرت  پاشـید و همین نموف و به صورت کسانی که خواب بوفند، آب می خوف را بیدار می
و بـرای اینکـه خوابشـان  یک از اهل خانه خوف بخوابند گذاشت که فر آن شب، هیچ نمی زهرا

فرمـوف:  کرف و می فاری آمافه می زنده فاف و از روز، خوف را برای شب نبرف، غذای کمتری به آنان می
 1«.بهره بماند محروم است کسی که از خیر این شب بی

از برترین اعمال ماه رمضان سؤال نموفنـد و  از پیامبر اکرم البته فر روایت فیگر، امام علی
ایـن  2«.برترین اعمال فر ماه رمضـان، ورع و تقـوای الهـی اسـت»حضرت فر پاسخ فرموف:  آن 

روایت، اگرچه اشاره به اعمال شب قدر نکرفه، اما فر هـر صـورت، لیـالی قـدر نیـز از ایـام مـاه 
لهی فانست که مفهومی گسـترفه فارف توان برترین عمل فر شب قدر را تقوای ا رمضان است و می

 توان مصداقی از آن برشمرف. و هر عبافتی را با شرایط خاص، می
فاری فر شب قدر و خواندن نمـاز  زنده بعد از بیان استحباب شب گفتنی است که شیخ صدوق

و  3اند انـدوزی فانسـته با کیفیت خاص، برترین عمل شب قدر را اشتغال به تحصیل علم و فانش
شناسـان بنـام شـیعه  اند، اما از آنجا که ایشان از حدیث چه مستندی برای این برتری نقل نکرفهاگر

توان به سخن ایشان اعتمـاف کـرف و ایـن  اند که مطلبی را از خوف نگویند، می هستند و تالش فاشته
 .احتمال قوی را فاف که مستند ایشان، روایتی فر این زمینه بوفه که به فست ما نرسیده است

 : علت اختالف در مورد شب قدر چیست؟ 3پرسش 

، بـه یعنیساعت است؛  1۴ست و آغاز و انجام آن، یش نیشب ب یکشب قدر، فر واقع، :  پاسخ
ن به انـدازه یره زمکل کگر، شب قدر فر سطح ین است؛ به عبارت فیره زمکفور گرفش  یکاندازه 

                                                           

 .181، ص ۳، ج م اإلسالمدعائمغربی،  . نعمان1
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از آن قـرار  یا ن فر پـارهیره زمـکـاز  یقسـمتن، هر یره است. بنابراکاز  ییروز فر هر جا شبانه یک
د یـسفر نما یشور فور فستکند و سپس، به ک کران فریآن شب را فر ا یسکرو، اگر  نیرف. ازایگ یم

را شب یشتر نبوفه است؛ زیشب ب یکند، فر واقع، ک کالقدر را فر لةیو شب بعد، فر آنجا مجدفًا ل
ن فو یاسـت و فاصـله شـدن روز فر بـ یاحد زمـاناز آن و یگریبعد، استمرار همان شب و پاره ف

ن فرف شب یساعت خارج نشده و آنچه فر نظر ا 1۴را از یند؛ زک یل نمینقطه، آن را به فو شب تبد
جه، همه آثار مترتب بـر آن، یباشد و فر نت یساعت م 1۴همان  یانیفوم است، فر واقع، مراحل پا

رات، ییمانند تع ن حالـت را یا روزهـا، همـیها  گر، همه شبیبیان فست؛ به یش نیبار ب یکن مقد 
فهند. بـه  ین را پوشش میل زمک، یجیساعت، به صورت متخالف و تدر 1۴ه فر عرض کفارند 

شعبان و  مه یهایی خاص و انجام اعمال مخصوص آنها، مانند شب ن ن ترتیب، مسئله فرک شبیا
 شوف. یمانند آن نیز روشن م

 شود؟  اثبات می ات سوره قدر، وجود امام زمان: چگونه به وسیله آی 4پرسش 

ه شب قدر، فر هر سال بـه جهـت انجـام که مالهکشوف  خوبی استفافه می از سوره قدر به : پاسخ
 ند. قرآن کریم فر سوره قدر فرموفه:یآ ن فروف مییاموری بر زم

َراَكَماَلْیَلُةاْلَقْدِر*ِإَناَأنَّزْلَناُهِفيَلْیَلِةاْلَقْدِر» ُْ َتَنـَّزُل*َلْیَلُةاْلَقْدِرَرْیـٌرِمـْنَأْلـِفَشـْهٍر*َوَماَأ
ما آن ]قـرآن[ را فر  1؛َساَلٌمِهيََحَتیَمْطَلِعاْلَفْجرِ*اْلَماَلِئَكُةَوالُروُحِفیَهاِبِإْذِنَرِبِهمِمنُمِلَأْمٍر

ست؟ شب قـدر، بهتـر از هـزار مـاه اسـت. یفانی شب قدر چ یه مم. و تو چیرفکشب قدر نازل 
شـوند؛ شـبی  اری نـازل میکـر[ هر یفرشتگان و روح، فر آن شب به انن پرورفگارشان برای ]تقد

 «ده.یت و رحمت[ تا طلوع سپکاست سرشار از سالمت ]و بر
 د: یه می فرماکن موضوع اشاره شده است؛ آنجا یز به ایفر سوره فخان ن

ِفیَهـاُیْفـَرُقُمـُلَأْمـٍر * ِإَناَأنَّزْلَناُهِفيَلْیَلٍةُمَباَرَمٍةِإَناُمَنـاُمنـِذِریَن * َواْلِكَتاِباْلُمِبیِن * حم»
م. ما همـواره یرفکت نازل کتاب روشنگر  همانا ما آن را فر شبی ُپربرکن یحم. سوگند به ا 2؛َحِكیٍم
 «گرفف. ر و جدا مییمت ]الهی[ تدبکمری بر اساس حم. فر آن شب، هر ایا ننده بوفهکانذار

امـت اسـتمرار فارف. یز تـا روز قیـالقدر ن لةیجه، لیشوف و فر نت رار میکامت تیماه رمضان، تا روز ق
                                                           

 .6ـ  ۳. قدر، آیه 1
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شـوف کـه  گرفف. حال، این سؤال مطرح می رار میکز فر هر شب قدر تیه و روح نکپس، نزول ماله
بـر چـه  ند، بعـد از رسـول خـدایآ ن فروف مییزم ه هر سال فر شب قدر برکه و روحی کماله

 شوند؟  سی وارف میک
امل و معصوم وجوف فاشته باشد تـا کد امامی یه فر هر زمانی باکفر پاسخ به این پریش باید گفت 

ْنَزْلَنا»فرموف:  ه و روح گرفف. امام باقرکمحل نزول ماله
َ
َنا  أ َِ ِة  َْ ْعَّشَإ الِّش َعِة َخ ِصُّموا ِاُساو ََ ُِ َح    

 َِ ُسوِل الَّل َْ ِِ َاْعَد  ّْل
ََ َك َوَتَع َلی َعَّلی اْل َْ َِ َتَب  َجُة الَّل ُِ َْ  َل َن َِ  َِ ا   َتْفُّلُجوا َفَو الَّل َْ َن َِ حاِنُكْم َو ُِ َْ  َلَساِ َدُة  َن َِ َو

ْعَّشَإ الِّش َعِة َخ ِصُّموا ِاا ََ َّزْلناُهِفيَلْیَلـٍةُمباَرَمـٍةِإَنـاُمَنـاحمَواْلِكتاِباْلُمِبیِنِإَناَأنْ» َلَغ َحُة ِعّْلِّمَن  َح  
َِ «  ُمْنِذِریَن ُسوِل الَّل َْ ِإ َخ َصة  َاْعَد  َْ َْ  ِلُوَاِة اْْلَ عه  با خصم خـوف بـه سـوره یای جماعت ش 1 ؛َفِاَن

ه « إنا أنزلناه» ن سوره، از برای حجـت یه اکد شد. پس، سوگند به خدا یروز خواهیه پکد ینکمحاج 
ت علـم ماسـت. ای یـن شما و نهاین سوره، همانا مدرک فیخداوند متعال، بعد از رسول است. ا

ان امـر  بعـد از یـات، به والین آیرا اید؛ زینکبحث ...«  نیتاب المبکحم. وال»ه یعه  با آیجماعت ش
 «رسول خدا اختصاص فارف.

ْن َصَدَق اِ »همچنین، آن حضرت فرموف:  ََ َن  َِ  َِ ا  َلَنا  َخ َصاةَو أْحُم الَّل َْ َن
َ
ِْ َلَ ْعَّلُم أ بـه خـدا  2؛ َّلْ َّلِة اْلَقْد

 «ه آن از برای ماست.کفاند  ند، هرآینه میکق یالقدر را تصد لةیس لکسوگند  همانا هر
َُ َحْنِزُل ِفي ِتّْلَك الَّلْ ّلَ »عباس فرموف:  به ابن ر مؤمنانیام َن َِ ِْ ِفي ُ ِ  َسَنٍة َو َن َلْ َّلَة اْلَقْد اُإ الَساَنِة َِ َْ َ

ِة أ
 َِ ُسوِل الَّل َْ ِإ ُوَاة  َاْعَد  َْ َن ِلَهِلَك اْْلَ َِ ِئَّماٌة . َو

َ
اْن ُصاّْلِبي أ َِ َحاَد َعَّشاَإ 

َ
َنا  َوأ

َ
اْن ُهاْم؟ َفَقا َل: أ ََ َفُقّْلاَت: 

َدُّمون َِ شـوف. بـرای آن،  سـال نـازل می کیالقدر است. فر آن شب، امر   لةیهمانا فر هر سال ل 3؛ َُ
سـانی هسـتند؟ کرفم: آنان چـه کد عرض یگو عباس می است. ابن بعد از رسول خداانی یوال

 «اند. ه همگی امام و محَدثکازفه نفر از صلب من یحضرت فرموف: من و 
ِِ »به اصحاب خوف فرموف:  رسول خدا ِااي َط ِلاٍ  َوُوْلاِد

َ
َْ  َتُكوُن ِلَعِّلايِ ْااِن أ َن َِ  ِْ ُنوا ِاَّلْ َّلِة اْلَقْد َِ آ

ْن َاْعاِدياْْلَ  َِ ازفه فرزند بعد از یطالب و  ابی بن را برای علیید؛ زیمان آورفیالقدر ا لةیبه ل 4؛َحَد َعَّشَإ 
 «اوست.

                                                           

 .1۴۱، ص ۳، ج کافیال،  . شیخ کلینی1
 .۱، ح 16۱و  161. همان، ص 2
 .1، ح 1۴8و  1۴7. همان، ص 3
 .۱، ح 18۳و  189 ، ص۳، ج کمال الدين. شیخ صدوق، 4
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رات شب قدر، با اراده و اختیار انسان منافات ندارد؟ 5پرسش   : مقد 

پیش از این، فر پاسخ پرسش نخست، معنای قدر و منظور از شب قدر را توضیح فافیـم. پاسخ: 
توجه به مطالبی که فر آنجا اراهه نموفیم، رابطه شب قـدر و تعیـین سرنوشـت بنـدگان و کـرفار  با

گرفتن هر پدیده و هر حافثه با سلسله علـل  . قدر، یعنی پیوند و شکل شوف اختیاری آنها روشن می
اًل، برای امام  هر زمان، ا گرفف گیری می خوف. فر شب قدر، این پیوند فقیقًا اندازه ین پیوند معلوم . او 

و خداونـد متعـال چنـان   گـرفف ها با علل خـوف روشـن می شوف. ثانیًا، رابطه این پدیده و تفسیر می
ر کرفه است که بین اشیا رابطه ای خاص برقرار باشد؛ مثل رابطه بین عزت و ففـاع از کیـان، و  مقد 

وف و هرکس تسلیم زور و ش . بنابراین، هرکس از کیان خوف ففاع کند، عزیز می نلت و پذیرش ستم
. و یا مثاًل بین طـول عمـر و رعایـت بهداشـت و  . این، تقدیر الهی است گرفف ستم شوف، نلیل می

خواهـد،  انجام صله رحم و فافن صدقه، رابطه برقرار کرفه و فرموفه است: هرکس طـول عمـر می
که فر ایـن امـور  یابد و آن ر میکه این شرایط را مهیا نماید، طول عم . آن باید فر این قالب قرار گیرف

. پس، فر افعال و کرفار اختیاری، بین عمل و نتیجه که همـان  گرفف کوتاهی کند، عمرش کوتاه می
ای فوطرفه فر برابرش قـرار  تقدیر الهی است، رابطه مستقیم وجوف فارف. انسان تا زنده است، جافه

گرفف و  می نی صاحب سر  امیر مؤمنانزیاف نخعی، یع بن فارف: یا با ُحسن اختیار خویش کمیل
؛ فو برافر از یـک پـدر و  شوف زیاف نخعی، قاتل فرزندان مسلم می بن یا با سو  اختیار خوف، حارث

کـه  . پس، معنای صحیح تقدیر الهی، این است: آن گرفف مافر که یکی، سعید و فیگری، شقی می
که بـا سـو  اختیـار خـویش، بـه  شوف و آن یگونه م با ُحسن اختیار خوف، به راه راست بروف، کمیل

 . گرفف بیراهه گناه و انحراف پای گذارف، همچون حارث می
بنابراین، بین تقدیر الهی و اختیار آفمی، هیچ منافاتی وجوف ندارف؛ زیرا فر سلسله علـل و شـرایط  

رات شـب قـدر،  به ثمر رسیدن کار و ایجاف حافثه، ارافه آفمی یکی از علل و اسباب است و مقـد 
 شوف. جانشین ارافه و اختیار آفمی نمی

 ها و ادیان گذشته نیز مطرح بوده است؟ : آیا شب قدر در امت6پرسش 

رسـاند، فر یه را مـکـلت شب قدر و نزول مالهیه فضکقدر   خداوند متعال عالوه بر سورهپاسخ: 
 د:نکین وصف میز هست، چنیم نیرکن شب را که شب نزول قرآن یسوره فخان، ا

رات الهک یم؛ فر شبیفرستاف کمبار یما قرآن را فر شب» م فر هر امـر کیح یخدا یاز سو یه مقد 
ش یه بر بنـدگان خـوکاست  یماست و رحمت یاز سو ین، امریگرفف و ایمشخص م یاو حافثه
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 1«م.یفرستیم
ز بـوفه یـن نیشیپ یهاه شب قدر، فر امتکشوف یروشن م یخوب ، بهیات اسالمیبه روا یبا نگاه

م فر یرکـز نـزول قـرآن یو ن ایامبر اسالم بر همه انبیلت پید گفت به جهت فضیاست؛ البته با
 رفه است. کدا یپ یشتریت شب قدر، فر اسالم ُنموف  بیلت و اهمین شب، فضیا

لـکا و آنگاه ینش فنیخداوند شب قدر را فر آغاز آفر»م: یخوانیم ، از امام باقریتیفر روا ن یه او 
ه فر هـر سـال، کـرفه اسـت کن ارافه یقت، چنید آورف و فر حقید، پدیرا آفر یو نخستین وص ینب

نـد، کار کـقـت را انین حقیه اک یسکنده نازل شوف و هریر امور تا سال آیه فر آن، تفسکباشد  یشب
بـه  ین شبیه فر چنکنند، مگر آنکیام نمیق یامبران الهیرا پیرفه است؛ زکخدا را فرباره علمش رف 
از  یـکای بوف و بـر هر ه بر او وصیک، به خدا سوگند  آفم نُمرف، مگر آنیآنها حجت فافه شوف. آر

 یبعـد از خـوف واگـذارف. برتـر یآمد تا آن را به وصـین شب، امر خدا میامبران بعد از آفم، فر ایپ
زلنا»ه به همه ک یسکمان یا ا َانس ن  سـت، ماننـد یاو نه چـون کـ یسـکاورف، بـر یمان بیرش ایو تفس« ا 

 2«وانات است.یانسان بر ح یبرتر
ا شب قـدر فقـط فر عهـد ید: آیپرس از رسول خدا یابونر غفار»گر، آمده است: یت فیفر روا

 3«است. یامت باقیه تا روز قکن نیست؛ بلیروف؟ فرموف: چنین میامبران بوفه و پس از آنها از بیپ
عرضـه فاشـت:  یفر مناجـات یحضـرت موسـ»ه فرمـوفه: کـنقـل شـده  از رسول خـدا

رف: رحمتت را کشب قدر است. عرض  یداریپرورفگارا  قرب تو را خواهانم. خداوند فرموف: فر ب
ا  جواز عبور از صراط یان فر شب قدر است. گفت: خداینوایرفن بر بکخواستارم. فرموف: فر رحم 

ش را یهـانعمـت ا  بهشـت ویخواهم. پاسخ آمد: فر شـب قـدر صـدقه بـده. گفـت: خـدایرا م
ح گفتن فر شب قدر است. عرضه فاشت: نجات از آتش فوزخ را یخواهم. فرموف: فر گرو  تسبیم

تت را خواهـانم. یا  رضایان گفت: خدایطلبم. خداوند فرموف: فر شب قدر، استغفار کن. فر پا می
 4«حق تعالی فرموف: فر شب قدر، نماز بگذار.

آن، شـب  یوجـوف نـدارف؛ امـا بـه جـا« شب قـدر»تحت عنوان  یل فعلی، شبیفر تورات و انج
                                                           

 .6ـ  ۱. برگرفته از: فخان، آیه 1
 .7، ح  169، ص ۳، ج یکافال. شیخ کلینی، 2
 .۱، ب  ۱7، ص 16، ج بحار األنوار، ی. عالمه مجلس3
 .۳99۳۱، ح  ۳، ب 19، ص  8، ج وسائل الشیعة، ی. شیخ حر  عامل 4
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س با اعمال مخصوص هست  معروف است. حضـرت « ریفط»ا ی« فصح»د یه به شب و عکمقد 
ن شب، مقـارن اسـت بـا چنـد یفاشت و ایوا م ییارهاکل را به یاسراهین شب بنیفر ا یموس

 1به شب قدر فارف. ییهاه شباهتکروز روزه گرفتن 
س شمرفه میز ایت نیحیفر مس ن شامش را فر یآخر یسیشد و فر باور آنها، چون عین شب، مقد 

ده شد و سپس، زنده گشت و به آسـمان رفـت، پـس، از یشکب یش به صلین شب خورف و فرفایا
ا یـ« یعشـا  ربـان»برخورفار شد و امروزه، این شب فر جامعه مسیحیت، بـه نـام  یاژهیتقدس و

   2برخورفار است. یاژهیت وی، از اهم«شام آخر»
ه کـشوف  یگفته م «کةمبار ةلیل ینزلناه فأا ن  إ» هیو آ «القدر ةلیل ینزلناه فأا ن  إ»ه یبا توجه به آ پرسش:

فر مـاه رجـب  امبر اسالمیبعثت پ ،گریاز طرف ف است. رمضان نازل شده کقرآن فر ماه مبار
بـا  ،ن فو مطلـبیا است. ( نازل شدهکرب  قر  باسم إل سوره علق )ات او  یآ ،بوف و فر هنگام بعثت

 هم ناسازگارند.
هـای مـاه مبـارک  آید، بیانگر نزول قـرآن فر شـبی از شـب آنچه از آیات قرآن به فست می پاسخ:

ِاّنـا» و 4«َرَمـةٍاِاّناَانَّزلنـُهفیَلیَلـٍةُمب» ،3«َشهُرَرَمضاَناَلِذ ُانِّزَلفیِهالُقر اُن: »رمضان است
آید که قرآن فر ماه رمضان نازل شده است. از آیه  فست میه ل باز آیه او    5«.فیَلیَلِةالَقدرَانَّزلنـهُ
توان فریافت که این نزول، فریک شب مبارکی انجام گرفته است. با توجه بـه ایـن فو آیـه،  فوم می

های ماه رمضـان اسـت. فر آیـه سـوم، خداونـد  روشن می شوف که این شب مبارک، یکی از شب
تـوان چنـین نتیجـه  از ضمیمه این سه آیـه، مـی« ما قرآن را فر شب قدر نازل کرفیم.»فرماید:  یم

گرفت: فر ماه رمضان، شب بابرکتی به نام شب قدر وجوف فارف که قـرآن فر آن شـب نـازل شـده 
روشن است که آن شب عظیم، یک شب است و نه چند شب. بنـابراین، زمـان  ،است. فر ضمن
 .باشد های ماه رمضان می ک شب  قدر از شبنزول قرآن، فر ی

                                                           

 .1:۳6؛ تثنیه، 6:1۱؛ الویان، ۳1:۳1. خروج،  1
ل قرنتیـان، ب 66، ش  ۳۳بـه بعـد؛ همـان، ب  ۳1، ش 1انجیل یوحنا، ب ، عهد جديد. 2 ، ش ۳۳، ب  7، ش 6؛ او 

19. 
 .۳86آیه  بقره،. 3
 .۱ آیه، فخان .4
 .۳ آیه قدر، .5
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  رابطه نزول قرآن با بعثت پیامبر

کـه  فرحـالی؛ چگونه قرآن فر شب قدر  ماه رمضـان نـازل شـده اسـتجای این پرسش است که 
آیـا بعثـت  ،وهفت رجب بوفه است؟ به عبـارت فیگـر بر قول مشهور، فر بیست بعثت پیامبر، بنا

 زمان با نزول قرآن فر ماه رمضان بوفه است؟  پیامبر هم
انـد.  ابتدا باید روشن شـوف پیـامبر فر هنگـام بعثـت، چنـد سـال فاشـتهبرای پاسخ به این سؤال، 

 ۴9های مختلفی فر این باره وجوف فارف. فر بسیاری از روایات، سن  شـریف آن حضـرت،  فیدگاه
ن و ایست. البتـه بـا توجـه بـه فالیـل، قـرسال نکر شده ا ۴۱، احافیثسال، و فر برخی فیگر از 

 .سالگی ترجیح فارف شواهد مختلف، قول چهل
 فرباره زمان بعثت، سه احتمال فافه شده است: ،همچنین

 1ول سال چهلم عام الفیل.األ یازفهم و فوازفهم ربیع .الف
 2وهفتم رجب. بیست .ب
 3.ماه مبارک رمضان .ج

فیدگاه است، روایاتی که مـاه رجـب را مـاه بعثـت آن حضـرت از میان روایاتی که بیانگر این سه 
 :؛ زیراشوف فاند، بر فیگر روایات ترجیح فافه می می

ول بـیش از سـه روایـت و األ که فرباره ربیع فرباره ماه رجب سیزفه روایت وجوف فارف؛ فرحالی .۳
 فرباره بعثت آن حضرت فر ماه رمضان، بیش از فو روایت به فست نیامده است. 

ول و مـاه رمضـان، فر مـورف تـاریخ روز بعثـت اخـتالف فارنـد؛ األ روایات مربـوط بـه ربیـع .1
 .فاننـد وهفـتم رجـب مـی اتفاق، روز مبعث را بیسـت که روایات مربوط به ماه رجب، به حالی فر

فو ، زمانی آغاز نزول قـرآن بـا شـروع بعثـت پیـامبر زمانی یا عدم هم فرباره هم ،به طور کلی
 نظران وجوف فارف: فر بین صاحبفیدگاه 

زمان  پس، 4برخی معتقدند بعثت پیامبر با نزول پنج آیه نخست سوره علق آغاز شده است. .الف
 بعثت، فر ماه رمضان خواهد بوف.

                                                           

 .۱۱1 ،ص۳ ، جةالسیرة النبويکثیر،  ابن .1
 .۳۱9 ص ،۳8 ج ،نواربحار األ عالمه مجلسی، .2
 .۱۱1 ،ص۳ ، جةالسیرة النبويکثیر،  ابن .3
 .۴79 ص ،۳9 ج ،تفسیر روح البیانحقی، اسماعیل  .4



   131  ها ها و پاسخ مجلس نوزدهم: شب قدر؛ پرسش

 ،سپس .گویند ابتدا، آن حضرت فر ماه رجب به پیامبری انتخاب شدند ای می ه، عدفر مقابل .ب
زمـان بـا  بعثت پیامبر، هم ،بعد، قرآن بر ایشان نازل شد. بنابراینفر ماه رمضان همان سال یا سال 

 .نزول قرآن نبوفه است
کـرفه،  این تعارض ،هریک راه حلی را اراهه  ن بزرگ، برای حل  امفسر و فانشمندان اهل فن  ،حال

 :کنیم را بیان می اند که ما فر اینجا چند فیدگاه  فلیلی هم بر آن اقامه کرفه
 ل: ديدگاه اّو 

هـر فو فر مـاه رمضـان بـوفه  ،)ص(رآن و زمان بعثـت پیـامبر اکـرمق اند زمان نزول  بعضی گفته 
معـروف فر اعتقـاف  فیـدگاه  انـد. ، شاهد قرآنی هم اقامه کـرفهخوف برای اثبات حرفاینان  است.

 همین فیدگاه است. ،سنت اهل
َِ » مثـل ،با استدالل به اینکه صریح آیات قرآن ،ن به این فیدگاهقاهال ْناِزَل ف ا

ُ
اهى أ ّضا َن اَلّ ََ َْ ُإ  ْْ َشا

مبعـث  رسالت و  ،پس .فاللت بر این فارف که قرآن فر ماه مبارک رمضان نازل شده است  «اْلُقْإآُن 
  1.فانند را نیز فر ماه رمضان می حضرت رسول

  :ديدگاه دوم
نزولی که فر ماه رمضان بـوفه، ففعـی بـوفه  تدریجی. ففعی و؛ باشد فارای فو نوع نزول می ،قرآن

فـروف  حقایق قرآن به طور کامل بر قلـب مبـارک رسـول اکـرم به این معنا که مفاهیم و است؛
از زمان بعثت پیامبر تا پایـان مـدت عمـر  ست که الفاظ قرآن ا آن ،اما نزول تدریجی؛ آمده است

   بر پیامبر فروف آمده است. شریف آن حضرت،
هیچ منافاتی با نزول قـرآن فر  ، ماه رجب باشد،، اگر مبعث رسول گرامی اسالمطبق این نظر

 2.ماه رمضان نخواهد فاشت
 3باشد. ، از جمله قاهالن به این فیدگاه میمرحوم عالمه طباطبایی

  :مسو ديدگاه 
بعثـت  و فلیلی بر نزول ففعی قـرآن نـداریم. قرآن، جز نزول تدریجی، نزول فیگری نداشته است
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 آیات قرآن است و یا فر مـاه رجـب بـوفهکه مؤید آن، یا فر ماه مبارک رمضان بوفه   نیز پیامبر
 بدون وحی قرآنی انجام گرفته است. اما  است؛

تنزیـل را  ی انـزال وامعن ،همچنین ،ففعی بوفن قرآن را رف کرفه روایات نزول تدریجی و ،این گروه
 فانند. یکی می

 ۳96فر سوره اسرا  آیه ؛ این است که خوف قرآن صراحت بر نزول تدریجی فارف سوم، فلیل فیدگاه
اِسَعلَی»فرماید:  می اَفَرْقَناُهِلَتْقَرَأُهَعلَیالَنّ ْلَناُهَتنِّزیالَوُقْرَ ان  یعنـی مـا قـرآن را جـز  ؛ ُمْكٍثَوَنَّزّ

و بـا صـبر و تـأن ی بـه ]نـی کهـت تـدریج قرا ه تو نیز بر مرفم بهکبر تو فرستافیم [ تدریج و به]جز  
 «تابی از تنزیالت بزرگ ماست.ک، و این قرآن [هدایت خلق پرفازی

ا آنچـه ؛ امـهمه فانشمندان فر مقام نزول رسمی قرآن، معتقد به نزول تـدریجی هسـتند  بنابراین،
، اعتقاف به نزول ففعی است. برخی نزول ففعی را از لوح محفوظ بـه آسـمان استمورف اختالف 

و  فهنـد نـزول آن را بـر قلـب پیـامبر تشـخیص مـی هم برخی و فانند هارم )بیت المعمور( میچ
 اند.  بسیاری هم جز نزول تدریجی، به نزول فیگری معتقد نشده

 

 

 

 




