
 

 

 اهمیت درک شب قدر 

ای اهمیت دارد که درک این شب و استفاده از آن به اندازه

کید شده است. تا آن جا وری تأبه این بهرهدر روایات متعدد 

به درک آن  که در برخی احادیث مانند سخن امام صادق

در »کید شده است که ایشان فرمود: حتی با حالت بیماری تأ

هر یک از دو شب بیست و یکم و بیست و سوم صد رکعت 

توانى آن دو شب را تا سپیده صبح شب تا مى ،نماز بخوان

در آن دو شب غسل کن. ابوبصیر عرض کرد . زنده دارى کن

اگر نتوانستم ایستاده نماز بخوانم؟ فرمودند: نشسته بخوان. اگر 

باز هم نتوانستم؟ خوابیده بخوان. اگر باز هم نتوانستم؟ ایرادى 

ندارد که سر شب کمى بخوابى و باقى مانده شب را، به هر 

رمضان، توانى به عبادت بپردازى، چون در ماه نحوى که مى

، شیطان ها در زنجیرند و اعمال درهاى آسمان گشوده است

 (651ـ  651، ص4)الکافی، کلینی، ج«. شودمنان پذیرفته مىؤم

این باره  ای، درخامنه مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللّه

توانید با هایتان را هر چه میدر ماه رمضان... دل»فرماید: می

ذکر الهی نورانی کنید تا برای ورود در ساحت مقدس لیلة 

القدر آماده شوید... ؛ شبی که فرشتگان، زمین را به آسمان 

ها را نورباران و محیط زندگی را با نور کنند، دلمتصل می

کنند. شب سِلم و سالمت معنوی،... فضل و لطف الهی منوّر می

های اخالقی، ها. شب شفای بیماریها و جاندلشب سالمت 

های عمومی و های معنوی، بیماری مادّی و بیماریبیماری

های جهان، اجتماعی که امروز متأسفانه، دامان بسیاری از ملت

های مسلمان را گرفته است. سالمت از همه از جمله ملت

ها در شب قدر ممکن و میسّر است، به شرطی که با این

 )راسخون نت(«. ی وارد شب قدر بشویدآمادگ

 سوره قدر و اهل بیت
در کافی در مورد نماز پیامبر)ص( در معراج سخنی از امام 

در رکعت اول وحی رسید که »... نقل شده است: صادق

نسبت پروردگار را بخوان حضرت سوره توحید را قرائت 

کردند در رکعت دوم پس از دستور به تالوت سوره حمد 

تو نامه تو و اهل بیت را که معرفی« انا انزلناه»بخوان  :فرمود

 (481، ص3الکافی،  کلینی، ج)«. تا روز قیامت است

 به شب قدر  نسبتعلم ائمه

به علم الهی متصل است. شرایط علم خاندان پیامبر

نماید که ایجاب می ،دنکنجامعه و مردمی که در آن زندگی می

ها و یابند تا بتوانند از موهبتدر حد نیاز اطالع  از هر امری

حداکثر  ،ها قرار دادهخداوند در اختیار انسانهایی که نعمت

که استفاده را بنمایند. شب قدر نیز از همین مصادیق است. 

هایی دارند در  ها، اوصاف آن آگاهیگیژافراد نسبت به وی

 مقابل در مورد زمان قطعی آن اطالعی ندارند.

اکتفا امام باقردر همین راستا به حدیث زراره از 

از عرفات هنگامی که پیامبر»فرمود: شود که اماممی

[ درآمد، و به سوى منى روان شد، به مسجد ]خیف بازگشت

پس مردم پیرامون او گرد آمدند، و در باره شب قدر از 

ره شب فرمود: شما درباحضرت پرسیدند، پس پیامبرآن

را نه بدان جهت از شما  قدر از من سؤال کردید، من آن

پوشیده داشتم که نسبت به آن عالم نبودم، ]بلکه علم دارم اما[ 

بدانید اى مردم! هرکس ماه رمضان بر او وارد شود، در حالى 

که سالم و پیراسته از بیماری باشد، پس روز آن ماه را روزه 

و  دالوت قرآن و دعا بپا داررا به تو بخشى از شب آن بدارد

بر نماز خود مواظبت کند و در ]نماز[ جمعه آن شرکت کند، و 

به سوى عیدش بشتابد، پس در حقیقت شب قدر را درک 

)من . وجلّ دست یافته استرده است و به جایزه پروردگار عزّک

 (78ـ  71، ص2، ج، ابن بابویهال یحضره الفقیه

 صاحبان شب قدر
در این باب وارد شده است، از ائمه در روایاتی که

حوادث و تقدیرات امت را به صاحبان اصلی آن یعنی ائمه 

داند. که این امر از ابتدای اسالم تا مربوط میمعصومین

رسیده و در میکنون بوده است یعنی در اوایل به پیامبر

ادامه به نسل ایشان منتقل شده است. اکنون نیز به امام 

  باشند.رسد که به عنوان امام عصر میعج( میزمان)



 

 

به حقیقت »نقل شده که فرمود: امام علیاز  همچنین

شب قدر در هر سال وجود دارد و امر سال در آن شب نازل 

 السؤشود و به راستی برای آن امر صاحبان امری است. می

 یازده امامفرمود: من و  امامشد آنان چه کسانی هستند؟ 

 (65، ص74بحار األنوار، مجلسی، ج) .باشنداز نسل من که محدَّث می

 افضل اعمال شب قدر
 )ع(زیارت امام حسینآمرزش با  .1

 شب زنده دارى .2

 صدقه .3

 افطاری دادن.4

 ی علماسیره برخلیالی قدر در 

  صاحب بحاراالنوار  .1

به اینکه هر : »کندمرحوم مجلسی در بحاراالنوار نقل می

سه شب در تقدیر امور نقش دارد در شب نوزدهم خداوند 

متعال جمع کند آنچه را که اراده نموده از تقدّم و تأخّر امور و 

در شب بیست و یکم امور با حکمت از یکدیگر ممتاز و 

یابد شب بیست و سوم امور حتمیّت میگردد و در مشخّص می

 مجلسی، بحاراالنوار، )رک:  .«که دیگر تغییری در آن راه نخواهد یافت

 (644، ص 75ج 

 

 )ره(آقا سید صدر الدین عاملی اصفهانی. 2

در شرح حال این عالم « شیخ عباس قمی»مرحوم »

این سید جلیل، بَکّاء و کثیرالمناجات »... نویسد: بزرگوار می

های قدر داخل حرم امیرمؤمنان نقل شده که شبی از شببود. 

شد. بعد از زیارت، نشست پشت سر ضریح مقدس و 

همین که «. ابوحمزه ثمالی»شروع کرد به خواندن دعای 

)مصباح المتهجّد و ، « بِعُقُوبَتِکَ لَا تُؤَدِّبْنِی إِلَهِی»شروع کرد به کلمه

گریه او را فرا گرفت و پیوسته این  (582، ص2، جسالح المتعبّد، طوسى

کلمه را مکرر کرد و گریه کرد تا غش کرد و او را از حرم 

 حوزه نت()رک: «. مطهر بیرون آوردند
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