
 

 پیشینه شب قدر
رمضان و روزه گرفتن در اسالم از ابتدا وجود داشته و 

قرآن، احکامی ذکر شده است که در این متن  برای آن در

های قدر هم باشد. در مورد این که آیا شبمجال بحث آن نمی

دارای پیشینه است یا نه؟ روایاتی مطرح شده که به یک نمونه 

 شود.از آن اشاره می

یا رسول اهلل، لیلة القدر، »شده که گفت: از ابوذر روایت  

زل علیهم فیها األمر، فإذا مضوا ء یکون على عهد األنبیاء ینشی

به رسول خدا » ، «ال، بل هی إلى یوم القیامة»رفعت؟ قال: 

)ص(عرض کردم یا رسول اهلل)ص( آیا شب قدر شبی است که 

شده و چون انبیاء در عهد انبیاء بوده و امر به آنان نازل می

شده است؟ فرمود: رفتند نزول امر در آن شب تعطیل میمی

)البرهان فی تفسیر القرآن، بحرانی، «. ب قدر تا قیامت هستنه، بلکه ش»

در این سخن رسول خدا)ص( به استمرار و دوام شب (417، ص5ج

 قدر تا قیامت اشاره شده است.

های پیشین و موهبتی اما در مورد پیشینه شب قدر در امت

به امت پیامبر)ص( رسیده است. از اهل سنت وارد شده که 

ان اهلل وهب »کند: است که انس از رسول خدا)ص( نقل می

خداوند به امت من »، «المتى لیلة القدر لم یعطها من کان قبلهم

هاى پیشین از این شب قدر را بخشیده و احدى از امت

، 6مأثور، سیوطى، ج)الدر المنثور فی تفسیر ال«. موهبت برخوردار نبودند

 (141ص

  تعیین شب قدر
روایات فراوانی از طریق شیعه و سنی در تفسیر سوره قدر 

در این باب وارد شده است که شب قدر را در دهه سوم ماه 

داند و بین روزهای نوزده، بیست و یک، بیست و رمضان می

 سه رمضان مطرح شده است.

های زراره از امام صادق)ع( در مورد شبدر روایتی که 

التَّقْدیرُ »گونه آمده که: قدر و تقدیر انسان نقل کرده است، این

فی لَیْلَةِ الْقَدْرِ تِسْعَةُ عَشْرٍ وَاالِبْرامُ فی لَیْلَةِ اِحْدی وَ عِشْرینَ 

تقدیر امور در شب قدر، »، «وَالْاِمْضاءُ فی لَیْلَةِ ثاَلثَ وَ عِشْرینَ

شب نوزدهم، تحکیم آن در شب بیست و یکم و  یعنی

، 151، ص7)الکافی، کلینی، ج«. آن در شب بیست و سوم استامضای

 (  1ح

 خصایص شب قدر 
توان با برشماری قابل ذکر است که برتری شب قدر را می

عللی همچون ثواب عمل، نزول رحمت و ملک، تحول انسان 

 ( 125ـ  121)برکرانه قدر، طالقانی، هدایت اهلل، صو ... تبیین کرد. 

 بخشش گناهان. 1
من »در این زمینه از پیامبر اکرم )ص( روایت شده است: 

هر »، «قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

که شب قدر را بپا دارد و مومن باشد و معتقد روز جزا حق 

، )تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین«. سبحانه گناهان او را بیامرزد

 (113،  ص11کاشانى، ج

ای اهمیت دارد که بخشش گناهان در این ماه به اندازه

مَنْ أَدْرَكَ لَیْلَةَ »... پیامبر )ص( در حدیث دیگری فرمود: 

کسی که شب قدر را درك »، «الْقَدْرِ فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّه...

)بحار «. سازدکند، پس بخشیده نشود از رحمت خویش دور می

 (31، ص 17ج األنوار، مجلسی،

 افزایش ثواب.2
انسان در مدت حضورش در دنیا باید به جمع آوری و 

ین میان اذخیره  اعمال نیک برای سفر آخرت بپردازد. در 

باشد. از سفارشات و دستورات ائمه)ع( بسیار راهگشا می

رو فرد باید به برخی ایام که دارای قداست و اعتبار این

داشته باشد و توشه سفرش را ای هستند. اهتمام بیشتری ویژه

 تر ببندد. متقن

های قدر، بحث افزایش ثواب خیلی مورد در مورد شب

توجه است و نسبت به آن سفارش فراوان شده است. که امام 

شَهْرٍ  أَلْفِ فِی الْعَمَلِ فِیهَا خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلُ»... رضا)ع( فرمود: 

عمل در شب قدر بهتر از عمل در »، .«فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ.. لَیْسَ

)الفقه المنسوب إلى اإلمام «. هزار ماهى است که شب قدر در آن نباشد

 (217الرضا )ع(، امام رضا)ع(، ص

 محرومان از بركات لیله القدر.3
ی نسبت به امری دمقانون هستی بر این است که وقتی ا

شود. شود و برای آن آثار و فوایدی ذکر میتوصیه می

چه فرد خود را به اجرای اوامر سازنده و ترك نواهی چنان



 

ملتزم سازد. به فراخور اجرا از فواید و آثار آن در زندگی 

 شود. مند میبهره

در مورد محرومان از  شب قدر نیز در برخی تفاسیر به این 

ه رحم، عاق نکته اشاره شده که شارب خمر، قطع کننده صل

والدین، وجود سگ در خانه،  کسی که نماز نخواند، دو 

مسلمانی که با هم سخن نگویند. از درك شب قدر به معنای 

)کشف األسرار و عدة األبرار، رشیدالدین میبدی، شوند. واقعی آن محروم می

 (565، ص11ج

 شب قدر و اختیار انسان
گونه منافاتی با اختیار انسان ندارد و بدون شب قدر هیچ

خورد، تردید، او در سرنوشتی که در شب قدر برایش رقم می

 مؤثر است.

آیت اهلل مکارم شیرازی در تفسیر نمونه در باب تقدیر امور 

، «م مِّن كلِّ أَمْرٍتَنزَّلُ الْمَلَئكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبهِ»از آیه 

[ فرشتگان، با روح، به فرمان پروردگارشان، در آن ]شب»

بهره  (7)قدر/«. [ فرود آیندبراى هر کارى ]که مقرّر شده است

دو « مِّن کِّل أَمْرٍ»گرفته است. ایشان اشاره کرده که منظور از 

باشد. به این نحو که نزول فرشتگان در آن شب برای قول می

ها و فرود خیر یا هر خیر و سرنوشتی است. وشتتقدیر سرن

همچنین ایشان به قول دیگری نیز استناد کرده که عبارت است 

از فرود فرشتگان به امر خدا. در مجموع ایشان معنای اول را 

 تر دانسته است.مناسب

البته در باب این که شب قدر با اختیار انسان منافات ندارد 

مهر تأیید الهی بر نقش انسان از: تندای ارائه شده که عبارادله

دعاهایی با مضامین بلند ، اجماع مسلمین، در تعیین سرنوشت

رستگار، پژوهشکده  )قدر؛ تقدیر سعادت انسانی،پرواز، تکمیل اعمال صالحان. 

 (فرهنگ و معارف قرآن
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 شب قدر راهي هب سوي خدا 
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