
 

1 
 

 
 

 ماه رمضان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

، بین چهارراه 06«علیه السالم»، امام رضا«علیه السالم»نشانی: مشهد مقدّس، خیابان امام رضا

 «علیها السالم»، مدرسه علمیه پیروان حضرت زهرا48چهارم و پنجم، پالک

 نبـی(  های علوم اسالمی)یاس صلنامه تخصصی پژوهشدو ف

Peyrovan-zahra.com.www.   

 peyrovan.zahra@yahoo.com 

 65011800406: تلفن                          

 

 ویژه نامه ماه مبارک رمضان

 رت زهراصاحب امتیاز:مدرسه علمیه پیروان حض

 

 

 

 سردبیر:

 سمیه حسین پور

 

 

 ویراستار و صفحه آرایی:

 ملیحه قاینی



 

3 
 

 فهرست مطالب
 7 --------------------------------------- رمضان مفهوم

 9 --------------------------------- روزه به اهتمام و قرآن

 00 ---------------------- قرآن بهار ماه از یلیفضا یبرشمار

 01 ------------------------------- ضیلتف ماه رمضان. 0

 01 ----------------------------- رمضان لتیفض پر اعمال

 05 ------------------------ دعا و درخواست یبرا یفرصت.0

 00 ---------------------------------- روزه آثار بر ینگدر

 07 ----------------------------------- اخالص تیتثب.0

 07 -------------------------------------------- تقوا.4

 04 ----------------------------------گناهان از یدور. 1

 04 ----------------------------------- گناهان آمرزش.8

 09 ----------------------------- اخالقى فضائل شیافزا. 5

 46 ----------------------------------- یآموز عدالت. 0



 

4 
 

 40 ------------------------------ روح و جسم سالمت. 7

 41 ------------------------------------------ قدر شب

 48 -------------------------------- قدر شب هیتسم وجه

 40 ----------------------------------- قدر شب نهیشیپ

 47 ---------------------- یرهبر انیب در القدر لةیل تیاهم

 44 ------------------------------- قدر شب درک تیاهم

 49 ------------------------------------ قدر شب نییتع

 10 ---------------------------------- قدر شب صیخصا

 14 ------------------------------ لشیدال و قرآن نزول. 0

 11 ---------------------------------- گناهان بخشش. 4

 18 ------------------------------------ ثواب شیافزا. 1

 15 ------------------------القدر لیله بركات از محرومان. 8

 15 ------------------------------------- رمضان قلب. 5



 

5 
 

 10 ------------------------------------- ها سرورشب. 0

 17 ------------------------------ انسان اریاخت و قدر شب

 14 -------------------------------- تیّانسان داران هیطال

 19 -------------------------------------- قدر در تیوال

 86 -------------------------------- تیب اهل و قدر سوره

 86 --------------------------- قدر شب به نسبت:ائمه علم

 84 ----------------------------------- قدر شب صاحبان

 87 -------------------------------- قدر شب اعمال افضل

 87 --------------------- نیحس امام ارتیز با آمرزش.0

 84 ---------------------------------- دارى زنده شب .4

 89 ------------------------------------------ صدقه.1

 56 ------------------------------------ دادن یافطار.8

 50 ------------------------- علما یبرخ رهیس در قدر یالیل



 

6 
 

 50 --------------------------------- بحاراالنوار صاحب.0

 50 ---------------- (ره)یاصفهان یعامل نیالد صدر دیس آقا.4



 

7 
 

 دعای روز اول ماه مبارک رمضان
الصَّائِمِينَوَقِيَامِيفِيهِقِيَامَصِيَامَفِيهِصِيَامِياجْعَلْاللَّهُمَ»

نِوَنَبِّهْنِيفِيهِعَنْنَوْمَةِالْغَافِلِينَوَهَبْلِيجُرْمِيفِيهِالْقَائِمَيْ

1«.يَاإِلَهَالْعَالَمِينَوَاعْفُعَنِّييَاعَافِياًعَنِالْمُجْرِمِينَ

داران» روزه روزه )مانند( روز اين در مرا روزه بده قرار خدايا

 عبادت )مثل( روز اين در مرا عبادت و کنندگانواقعي عبادت

که خوابغفلت)خوابي از مرا اينروز در بيدارگردان حقيقيو

اينروزجرموخطایمرا در وخدا اند( غافلينبهآنفرورفته

ببخشایمعبودتمامعالميانودرگذرازمنایبخشايندهازجرم

2«.وخطایمجرمين



 رمضان مفهوم
بهتعريفمختصریازدراينمجالجهتتبيينبهتربحثابتد ا

در3يکبار«رمضان»اکتفاميشود.واژه«صوم»و«رمضان»واژه
                                                           

 .411،  ص ، مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى زاد المعادـ مفتاح الجنان . 1
 .491، ص2مختصری از تعالیم اسالم، مسعودی همت آبادی، ج . 2
 .523المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم، عبدالباقی، ص . 3
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)بقره/ ذيلآيه لغویذيلواژه181قرآن منابع در استکه آمده )

«رَّمَض» معني لغتبه در واژه اين است. شده شدتذکر معنای

1ميباشد.حرارتسنگبراثرتابشخورشيد

مصدردانستهکه«رمضان»قيقواژهعالمهمصطفویدرالتح را

بهدليلشدت وجهنامگذاریآنرا است. ذکرشده برایاسمماه

2حرارتآندانستهاست.

پيامبر ميتوانبهروايتياز همينراستا توجهداشتدر

 که: » رمضان را اينرمضان به گناهناميدند آن در که هاجهت

3«.يعنيميسوزدريزدمي

گرفتندرزبانعربيواژهقابلتوج هميباشدکهمعادلروزه

ميباشدکهدرلغتبهمعنيروزهاستوطبقتعريفارائه«صوم»

4شدهدرکتابقاموسقرآناصلآنراامساکازفعلآوردهاست.

الصيام، صوماً، تصوموا، قبيل از مشتقاتش ساير با صوم واژه

1دهاست.مرتبهدرقرآنذکرش12صياماً،و...

                                                           
 .59، ص7، فراهیدی، ج كتاب العین . 1
 .251، ص1، مصطفوى، ج فی كلمات القرآن الکریمالتحقیق  . 2
 .315، ص7ج  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، نوری،  . 3
4

 .453، ص1 رك: قاموس قرآن، قرشی،ج . 
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 واژه برای نيز ديگری تعاريف رمضان»البته که« است مطرح

غالبآنهابهبرکاتوآثاراينماهاشارهداردکهدرآنهاجنبه

خودسازیپررنگاست.ازاينرومطالعهآنبهکتبلغتومنابع

رواييارجاعدادهميشود.



  قرآن و اهتمام به روزه




زند تمام برای سببقرآن ها آن به التزام که دارد برنامه گي

ارجمندیوسعادتانسانميشود.روزهنيزازمقولههايياستکه

به قسمت اين در که است. شده ذکر متعددی آيات در قرآن در

توجهبهآياتيکهبهآنها2فهرستي با ازعناوينمربوطبهروزه

پرداخته،اکتفاميشود.

                                                                                                               
 .147المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریم، عبدالباقی، ص . 1
، 43رآن، جرك: فرهنگ قرآن، هاشمی رفسنجانی و محققان مركز فرهنگ و معارف ق . 2

 .495ـ  482ص
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ک باشد مي توجه ازقابل مساله چند به ای استآيه ممکن ه

اين در و است فراتر مباحث که اين يا باشد داشته اشاره روزه

نوشتاربهفضایبحثتعدادیازآنهااشارهشدهاست.

بشارت)توبه/ .1 بهره112آثاروپاداشروزهدرقالب: ،)

خير)بقره/ موفقيت)بقره/184مندیاز و تقوا (،183(،

روزه)ب از توبه)نساء/41قره/استعانت پذيرش (،22(،

)توبه/181سپاسگزاری)بقره/ بهشت 111(، و112ـ )

(و....24ـ21)حاقه/

)بقره/ .2 روزه: 113احکام 183، 184، 181، (،181،

(و...22و24)مريم/

(181ـ183ايامروزه:)بقره/ .3

 .4 روزه داران)احزاب/»انواع روزه31روزه ،)

1ابرار)انسان/ ا1و روزه روزه181عتکاف)بقره/(، ،)

11زکريا)مريم/ سکوت)مريم/11و روزه روزه22(، ،)

نساء/122کفاره)بقره/ مائده/22، مجادله/21، و4و3، )

 ....
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 1برشماری فضایلی از ماه بهار قرآن





















دراهميتاينماههمينبسکهدرسايرادياننيزدراينباب

يکردند.همانطورکهدرتفسيرسخنانيآمدهونسبتبهآناقدامم

طلب توبه، برای ديگر اقوام و نصاری يهود، که شده نقل نمونه

2مغفرتوکاهشغمواندوهروزهميگرفتند.

                                                           
   95ـ  95رك: األمالی، ابن بابویه، ص . 1

 .551ص ،4 مکارم شیرازی، ج نمونه، تفسیر . 2
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عَلَيْکُمُکُتِبَءَامَنُواْالَّذِينَ»عالمهطباطبايينيزدرالميزانذيلآيه

(با183،)بقره/«تَتَّقُونَلَعَلَّکُمْکُمْقَبْلِمِنالَّذِينَعَلىَکُتِبَکَمَاالصِّيَامُ

بيانميکندکهسايرمللاهلدينوملت«کُتِبَکَما»استنادبهفراز

برکهدليلىموجودانجيلودرتوراتبودندوروزههمداشتندو

درآنهافرازهايىدرشود،تنهانمىکند،ديدهداللتروزهوجوب

1آمدهاست.روزهمدح

نيزدراينزمينهمکملتوضيحاتهبهسخنامامسجادتوج

تِلْکَمِنْجَعَلَالَّذِیوَالْحَمْدُلِلَّهِ»...فرمود:فوقميباشدکهامام

،وَشَهْرَالطَّهُورِ،،وَشَهْرَالْإِسْلَامِ،شَهْرَالصِّيَامِشَهْرَرَمَضَانَشَهْرَهُالسُّبُلِ

التَّمْ الْقِيَامِوَشَهْرَ فِيهِالْقُرْآنُ،هُدىًلِلنَّاسِ،وَحِيصِ،وَشَهْرَ الَّذِیأُنْزِلَ

الْهُدى مِنَ الْفُرْقانِبَيِّناتٍ ...«وَ ، ستايشمخصوصپروردگاری»

طرق آن از يکي را رمضان مبارک ماه يعني خود، ماه که است

عتوماهپاکيوماهروزهوماهتسليمواطا.هدايتقراردادهاست

ماهيکهقرآندرآننازل داری. آمرزشگناهانوماهشبزنده

شدهاستتاهادیبشربوده،داليلروشنبينحقوباطلراارائه

                                                           
 . 8ص ،2 ترجمه تفسیرالمیزان، طباطبایی، مترجم: محمد باقر موسوی همدانی،ج . 1
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ماه1.«کند اين فضيلتهای از مواردی اختصار به نوشتار اين در

اشارهميشود:

 . رمضان ماه فضيلت1




ضيلتواعماليقيدشدهاستدرماههایقمریبرایهرماهف

نسبتبه رمضان ماه اينميان در ميباشند. آن رواياتمويد که

سايرماههاازفضيلتخاصيبرخورداراستکهدردعایاينماه

عَظَّمْتَهُ»...خوانيممي هَذَاشَهْرٌ کَرَّمْتَهُوَ شَرَّفْتَهُوَ فَضَّلْتَهُوَ عَلَىوَ

،ماهياستکهاوراعظمتوکرامتوشرافتاينو»،«الشُّهُورِ...

2...«.دادیبهماههاوفضيلت

 اعمال پر فضيلت رمضان
همانطورکهذکرشد،ماهرمضانافضلماههاميباشدودر

که است شده مطرح افضليت اين نيز ماه اين اعمال از برخي

اعمالايندرموردبهترينازپيامبراکرمعليميرالمؤمنينا

                                                           
 .485الصحیفة السجادیه، على بن الحسین)ع(،ص . 1
 .21ص، 4قبال األعمال، ابن طاووس، ج . 2
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 فضيلت)ص(حضرتپرسيد؟ماه اىابالحسنبا تريناعمالفرمود:

1.دراينماهدورىجستنازمحرّماتالهىاست

 امام سخن دقتدر ازبا دوریجستن گفتکه توان مي

محرماتيعنيرهاييازرذايلونهادينهسازیفضايلاخالقيدر

دنوروحآسمانيوجودانساناست.کهویرابهسمتخداييش

بوده سرشتاو فطرتو در ابتدا از چه يعنيآن سوقميدهد.

است.شايدبتوانلفظاداءامانترابرایاوبهکاربرد.چونباخدا

بودنوخداييبودندرسرشتانسانهااستکهبهمرورزمانوبا

فرصتي رمضان و ميگيرد اينحالتفاصله از غفلتکمي غبار

انسانخودرادريابدوبهعبارتيامانتشراادانمايد.استتا

اصل داشتکه اشاره اينمطلبهم به ميتوان اينراستا در

بندگيبردورکنعبادتواوامرخداونواهيومحرماتاست.در

اينمرحله شدناستکه جدا خود از و پرواز حرکت، مبنا اوامر

هقویواخالصميخواهد.سختوتوانبراستازاينرواراد

                                                           
 .93األمالی، ابن بابویه، ص . 1
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امادراينکهانسانبهسمتارتکابمحرماتحرکتکندنيزخود

1رابهسمتسقوطميبردکهسرنوشتيجزتباهيندارد.

 





 فرصتی برای درخواست و دعا.1
يکيازاموریکهدراينماهسفارششده،افزايشدرخواستاز

 ذاتاً انسان که ميدانيم است. درخداوند هستو نيازمند و فقير

طولزندگيايننيازمندیبهصورمتعددظهوروبروزمييابد.اما

زندگيفردیو عرصه در شرايطيکه به توجه با رمضان ماه در

اجتماعيحاکمميشود،معنويتافزايشقابلمالحظهایدارد.

بهنمونهایازايننوعدرخواستهادرزندگيسيدالساجدين

ایخداونددراينماهمارا»رهميشودکهحضرتميگفت:اشا

موفقدارکهبهخويشاوندانماننيکيکنيموبهديدارشانبشتابيمو

همسايگانمانرابهبخششوعطایخويشبنوازيمواموالمانرااز

هرچهبهناحقبرآنافزودهايمپيراستهداريموباادایزکاتپاکيزه

                                                           
 .12رك: ضیافت الهی، فالحی، ص . 1
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 آنکهدرحقآنانکهازماگسيختهگردانيموبا اندبپيونديموبا

ماستميرواداشتهبهمقتضایانصافرفتارکنيموباآنکسکهبا

مادشمنيورزيدهدوستيکنيمجزآنکسانيکهبهخاطررضایتو

باآناندشمنشدهايمکهباچنيندشمنيهيچگاهسخنازدوستي

1.«نگوئيموهمدلنشويم

مشخصمياز دعا زندگيمضمون بحث به حضرت که شود

اند. داشته اهتمامويژه تقويتمينمايد، اجتماعيوآنچهآنرا

اختصاصات امر اين به نيز ايشان حقوق رساله در که طور همان

ويژهایداشتهاند.

امام از ديگری روايتي به توان مي همچنين راستا اين در

 2«.یتيزنافذتراستدعاازنيزه»فرمود:)ع(اشارهداشتکهصادق

 درنگی بر آثار روزه
درهستيهرامریعلتومصلحتيداردکهدرمجموعآثارآن

يکياز نيز روزه سمتتعاليسوقميدهد. به انسانيرا جامعه

اعمالعبادیوازارکاندينمبيناسالماستکهبهتبعدرزمينه

                                                           
 .488)ع(، ص الصحیفة السجادیة، على بن الحسین . 1
 .159، ص2ج  الکافی، كلینى، . 2
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باشد.دراينقسمتبهنمونههاييازمصلحتبشرگاماستواریمي

آثارروزهاشارهميشود:

 تثبيت اخالص.1

حفاطت را آن اگر استکه انساني هر وجودی اخالصاصل

کند،مسيرتقربالياهللراسريعترميپيمايد.اخالصيعنيرهايي،

رهاييازهرآنچهدرمسيراينتقربباشد.روزهنيزاينمقولهرا

آمدهتثبيتميکندهمانطورکهدرخطبهحضرتزهرادرفرد

«.خداوندروزهرابرایتثبيتاخالصواجبکرد»استکه



 تقوا.2

خصلتهایانسان عبارتياز به و ساز انسان عناصر از تقوا

هایپارساوفرهيختهاستکهدرمعنويتبهاوجميرسندومهار

 طور همان نفسدارند. برابر در عليمحکمي امام فرمود:که

النَّفْسِعَلَىالْعَوْنُنِعْمَ» التَّجَوُّعُأَسْرِ عَادَتِهَا کَسْرِ «وَ گرسنگي»،

1«.باشدهایاوميبهترينکمکبهنفسوشکستنعادت

                                                           
1

 .191، ص عیون الحکم و المواعظ، لیثى واسطى . 
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 دوری از گناهان .3



انسانامروزگاهيدردنيایخودشتنيدهبهغفلتهاميشود

اورابهسمتگناهبکشاند.رمضانماهغفلتهاييکهممکناست

پربرکتياستکهخصلتسوزندگيگناهدرآنمشهوداست.زيرا

فطرت به بازگشت خود، به بازگشت برای است فرصتي ماه اين

هميشهبيدارانسانيتتاحقامانتالهيراادانمايد.

پيامبر فرمود: گناه بابرهايياز اينماه»در ماهرابه

گويندبرایاينکهخداونددرهرروزوشبيششصدنفریميآزاد

ازآتشآزاد)واينادامهدارد(درآخرآننيزبههمينمقدارآزاد

1«.گردندمي

 آمرزش گناهان.4

صادق امام روايتياز اينقسمتبه کهدر ميشود استناد

 فِيصَامَمَنْ»فرمودند: فَأَصَابَيَوْماً أَلْفَالْحَرِّ بِهِ اللَّهُ وَکَّلَ ظَمَأً

                                                           
 .584، ص95بحاراالنوار، مجلسی، ج . 1
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مَلَکٍيَمْسَحُونَوَجْهَهُوَيُبَشِّرُونَهُحَتَّىإِذَاأَفْطَرَقَالَاللَّهُعَزَّوَجَلَّمَا

لَهُ غَفَرْتُ قَدْ أَنِّي اشْهَدُوا مَلَائِکَتِي يَا رَوْحَکَ وَ رِيحَکَ ،«أَطْيَبَ

بگيردو» تشنگيبراوغلبهکند،کسيکهدريکروزگرمروزه

خداوندهزارفرشتهرابرویموکلنمايدتاچهرهاشرامسحکنند

واورامژدهدهندتااينکهافطارکندخداوندفرمود:چهخوشبو

استبویتووچهمعطراستروانتو،ایمالئکهمنشاهدباشيد

1«.کهمناوراآمرزيدهوبخشيدم.

  قىفضائل اخالافزایش . 5

است رمضانمطرحشده ماه در آثاریکهبرایروزه ديگر از

احياءفضائلاخالقياست.ماهرمضانماهافزايشتقواوصعودبه

کهازرذايلاخالقي اينامرسببميشود سمتمعنويتاستو

دوریگزيندوفضائلاخالقيدراوافزايشيابدوبهعبارتيالتزام

روجودفردميشود.بهآنهاسببتثبيتد

رسول روزی که باشد مي مطلب مويد روايت به توجه

دشناممىشنيدکهگرامي را کنيزخود زبانروزه با زنىکه

                                                           
 .217، ص95بحار االنوار، مجلسی، ج . 1
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 دشناممى»دادفرمود: چگونهروزهدارىوحالآنکهکنيزترا

بلکه نيست، آشاميدن و خوردن از خوددارى فقط روزه دهى؟!

دو،مانعکارهاوسخنانزشتکهروزهخداوندآنراعالوهبراين

چه و داران روزه اندکند چه است، داده قرار کنند مى اثر بى را

1«.بسيارندکسانىکهگرسنگىمىکشند

 

 عدالت آموزی. 6





ماهرمضانبرایتماممسلمانانازفقيروغنييکساناست.اين

ثنائاتيوجودگونهنيستکهفقطعدهخاصيروزهبگيرند.البتهاست

دار شرايطروزه با که ميگردد بر ... صحتبدنيو به که دارد

ممکناستدربرخيزمانهاازآنهاساقطشودکهتوضيحبيشتر

آنبهمنابعفقهيارجاعدادهميشود.

صادق پيامبرامام خطبه به طوالني روايت دردر که

د،اشارهکردندکهجمعهآخرشعباندرموردروزهگرفتنبيانداشتن

                                                           
 .87، ص1الکافی، كلینی، ج . 1
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خداوندروزه،راازآنروواجبکردکهداراومحتاجدرآنبرابر»

1.«گردند



 المت جسم و روح. س7

مي که باشد مي روح و جسم يعني بعد دو از متشکل انسان

بايستنسبتبهتامينسالمتهردواقدامنمايد.ماهرمضانوروزه

آليبرایتامين کهموانعگرفتنفرصتايده اينصحتاستچرا

 که يابد اکرمکاهشمي فرمودپيامبر موجبصحت»: روزه

2«.بدناست

از کهبدناستراحتکند. گرفتنسببميشود درضمنروزه

اينرودررفعبسياریازبيماریهانقشبينظيریداردوعمررا

3طوالنيميکند.

روزهوحج»ستکههمچنيندرروايتيازامامباقر)ع(آمدها

4«.آرامشبخشدلهايند

                                                           
 .91، ص2، ج ،  ابن بابویه من ال یحضره الفقیه . 1
 .75، ص الدعوات، راوندى . 2
 .8راهنمای جامع روزه داری، یراقی اصفهانی، ص . 3
 .485، ص73بحاراالنوار، مجلسی، ج . 4
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بهسخنامام توجه فرصتيميبا توانگفترمضانوروزه

معنويتحاصلاز عطر با البته برایتجديدقوایروحياستکه

برکاتاينماهناخودآگاهتاثيرمعنویخودشرابرروحانسانمي

یرانبايدگذارد.دراينمياننقشارادهوهمتانساندرخودساز

ناديدهگرفت.

همچنين،ميتواناينگونهگفتکهفصلبهارخصلتشادابي،

تدبر، قرآننيزاگربا سرزندگيوحياتدرانسانوطبيعتدارد.

تاملومعرفتخواندهشود،دريچههایعلمومعارفرادرقلبو

اينمواردعالوهبراينکهبهتبيينراب طهوجودانسانميگشايد.

ازجهتيبهتلطيفروحمنجرمي دارد. رمضاناشاره قرآنوماه

درزمينهآثارميتوانبهآثارمتعددروزهدرزندگيدنيویو1شود.

ها آن محدودیاز موارد اينقسمتبه در که کرد اخرویاشاره

پرداختهشد.

                                                           
دگی مقام معظم رك: پرسش ها و پاسخ های برگزیده ویژه ماه مبارك رمضان، نهاد نماین . 1

 32ـ  34رهبری در دانشگاه ها، ص
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 شب قدر

  الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِّسْمِ

 (1)الْقَدْرِ لَيْلَةِ فىِ اهُأَنزَلْنَ إِنَّا

 (2)الْقَدْرِ لَيْلَةُ مَا أَدْرَئكَ مَا وَ

 (3) شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيرٌ الْقَدْرِ لَيلَةُ

 (4) أَمْرٍ كُلِّ مِنْ رَبِّهِمْ بِإِذْنِ فِيهَا وَالرُّوحُ الْمَلَائِكَةُ تَنَزَّلُ

 (5)الْفَجْرِ مَطْلَعِ  حَتىَ هِىَ سَلَامٌ

*** 

 آیات ترجمه

  مهربان رحمتگر خداوند نام به

 (4. )كردیم نازل قدر شب در[ را قرآن] ما

 (2. )كرد آگاهت چه قدر، شب از و

 (5. )است ارجمندتر ماه هزار از قدر شبِ

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

 (1) آیند. فرود[  است شده مقرّر كه] كارى

 (3. )است سالم و صلح صُبح، مِدَ تا[  شب آن]
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 شب قدروجه تسميه 
در « قدر» در ابتدای این نوشتار به تعریف مختصری از واژه 

شود. تا منظور از قدر در متن  منابع لغوی و برخی تفاسیر اشاره می

 با توجه به تعریف نهایی ارائه شده، مشخص شود.

ز صد بار واژه قدر و سایر مشتقاتش در معجم المفهرس بیش ا 

)المعجم المفهرس اللفاظ القرآن مرتبه  5در قرآن « قدر»ذكر شده است. واژه 

 ( 711الکریم، عبد الباقی، ص
باشد كه در همین سه  و در سوره قدر آمده است. قابل توجه می

 را نیز دارا است. « لیله القدر» بار كاربرد، تركیب 

تیار بر انجام را در لغت به معنی اخ« قدر»عالمه مصطفوی واژه 

و ترك فعل دانسته است در تبیین تقدیر نیز بیان داشته است كه 

تقدیر بر اجزای قدرت و تعلق آن در خارج بر متعلَق داللت دارد. 
 (213، ص9 ، مصطفوى، ج )التحقیق فی كلمات القرآن الکریم

 البته به معانی دیگر نیز آمده است كه عبارتند از: 

، «قَدْرِهِ حَقَّ اللَّهَ قَدَرُواْ مَا»تناد به آیه با اس« با عظمت و بزرگ»

 (71)حج/«. نشناختند اوست خور در كه چنان را خدا قدر» 
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 گوید: میدر مفردات راغب  كه« گیری و تنظیم اندازه ،تقدیر»

شب قدر یعنی شبی كه برای  امور مخصوصی آن را آماده نموده »

طور  ( همان538ى، ص، راغب اصفهان )مفردات ألفاظ القرآن «است.

 أَمْرٍ كلُّ  یُفْرَقُ فِیهَا »كه در قرآن به این معنی اشاره شده است كه 

 فیصله استوار[  نحوى به] كارى[  گونه] هر[  شب] آن در» ، «حَکِیمٍ

قابل ذكر است كه نظرعالمه طباطبایی در تعریف  (1)دخان/«. یابد مى

 گیرى اندازه شب درق باشد كه شب نیز همین مفهوم می« قدر»واژه 

سال آینده را  یك حوادث شب آن در تعالى خداى است. زیرا

)رك: ترجمه سازد.  مى ... مقدر و شقاوت سعادت، رزق، مرگ، زندگى،

 (354 ص ،21 ج المیزان، طباطبایی، مترجم: موسوی همدانی، تفسیر

نیز ذكر شده « تنگ گرفتن» در قاموس قرآن همچنین به معنای 

 (215، ص 3 ، قرشى، ج قرآن )قاموساست. 

مل در نظر آیت اهلل مکارم شیرازی نیز تعریف شب قدر  تأدر 

باشد. ایشان چند قول مطرح كردند به این صورت  خالی از فایده نمی

 كه تعیین مقدرات ساالنه بندگان، دارای شرافت و عظمت، نزول قرآن

قدر، شب نزول قرآن،  صاحب فرشته وسیله بهرسول بر

نزلت شدن احیا دارنده، نزول فراوان فرشتگان باعث تنگ صاحب م

 شود.  ها می شدن عرصه بر آن
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رات ساالنه از میان اقوال ذكر شده ایشان قول اول یعنی تعین مقدّ

)رك: تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، تر دانسته است. ها در آن شب را معروف انسان

 (488و  487 ص ،27 ج
ریف ارائه شده، منظور از قدر همان در این متن با توجه به تعا

تعریف عالمه و یك قول از مجموع اقوال آیت اهلل مکارم شیرازی 

 باشد.  باشد كه به معنی تعیین تقدیر ساالنه امور انسان می می

 پيشينه شب قدر
رمضان و روزه گرفتن در اسالم از ابتدا وجود داشته و برای آن 

این متن مجال بحث آن در قرآن، احکامی ذكر شده است كه در 

های قدر هم دارای پیشینه است یا  باشد. در مورد این كه آیا شب نمی

 شود. نه؟ روایاتی مطرح شده كه به یك نمونه از آن اشاره می

 ء شی القدر، لیلة اهلل، رسول یا»شده كه گفت:   از ابوذر روایت 

 فعت؟ر مضوا فإذا األمر، فیها علیهم ینزل األنبیاء عهد على یکون

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

آیا شب قدر شبی است كه در عهد انبیاء كردم یا رسول اهلل

رفتند نزول امر در  می انبیاءشده و چون  بوده و امر به آنان نازل می

بلکه شب قدر تا قیامت  ،نه»شده است؟ فرمود:  آن شب تعطیل می
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در این سخن رسول (741ص ،3 بحرانی، ج القرآن، یرتفس فی )البرهان. « هست

 خدا)ص( به استمرار و دوام شب قدر تا قیامت اشاره شده است.

های پیشین و موهبتی كه به  در امتاما در مورد پیشینه شب قدر 

رسیده است. از اهل سنت وارد شده است كه انس امت پیامبر

 لم القدر یلةل المتى وهب اهلل ان»كند:  نقل میاز رسول خدا

 و بخشیده را قدر شب من امت به خداوند»، « قبلهم كان من یعطها

 المنثور )الدر«. نبودند برخوردار موهبت این از پیشین هاى امت از احدى

 (574ص ،5 سیوطى، ج المأثور، تفسیر فی

 اهميت ليلة القدر در بيان رهبری
وه بر القدر عرض كنم؛ عال یك جمله كوتاه در باب اهمیت لیله 

شود  می (5)قدر/«. شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَیرٌ الْقَدْرِ لَیلَةُ » كه از جمله قرآنی  این

فهمید كه از نظر ارزشیابی و تقویم الهی، یك شب برابر هزار ماه 

خوانیم، برای ماه رمضان چهار  است، در دعایی كه این روزها می

های این  كند: یکی تفضیل و تعظیم روزها و شب خصوصیت ذكر می

های دیگر؛ یکی وجوب روزه در  های ماه ماه است بر روزها و شب

این ماه است؛ یکی نزول قرآن در این ماه است و یکی هم وجود لیله 

 القدر در این ماه است. 
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القدر را عدل نزول قرآن در  یعنی در این دعای ماثور، لیله

القدر را  لیله كنیم. بنابراین قدر دادن به ماه رمضان مشاهده می ارزش

باید دانست؛ ساعات آن را باید مغتنم شمرد و كاری كرد كه 

های قدر برای كشور عزیز و آحاد  شاءاهلل قلم تقدیر الهی در شب ان

من و عزیز ماست، رقم ؤچنان كه شایسته مردم م تقدیری آنملت ما 

 (28/8/4585 ،بیانات مقام معظم رهبری در نمازجمعه تهران)بزند. 

 درک شب قدراهميت 

ای اهمیت دارد كه در  درك این شب و استفاده از آن به اندازه

كید شده است. تا آن جا كه در وری تأ روایات متعدد به این بهره

به درك آن حتی با حالت برخی احادیث مانند سخن امام صادق 

در هر یك از دو شب »كید شده است كه ایشان فرمود: بیماری تأ

توانى آن  تا مى ،و سوم صد ركعت نماز بخوانبیست و یکم و بیست 

در آن دو شب غسل . دو شب را تا سپیده صبح شب زنده دارى كن

كن. ابوبصیر عرض كرد اگر نتوانستم ایستاده نماز بخوانم؟ فرمودند: 

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

خوابى و باقى مانده شب نتوانستم؟ ایرادى ندارد كه سر شب كمى ب

توانى به عبادت بپردازى، چون در ماه  را، به هر نحوى كه مى
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، شیطان ها در زنجیرند و اعمال رمضان، درهاى آسمان گشوده است

 (437ـ  435، ص1 )الکافی، كلینی، ج«. شود منان پذیرفته مىؤم

این باره  ای، در خامنه  مقام معظم رهبری، حضرت آیت اللّه

توانید با ذكر  هایتان را هر چه می در ماه رمضان... دل»د: فرمای می

ة القدر آماده الهی نورانی كنید تا برای ورود در ساحت مقدس لیل

ها  كنند، دل شوید... ؛ شبی كه فرشتگان، زمین را به آسمان متصل می

كنند.  را نورباران و محیط زندگی را با نور فضل و لطف الهی منوّر می

ها. شب  ها و جان شب سِلم و سالمت معنوی،... شب سالمت دل

های معنوی، بیماری مادّی و  های اخالقی، بیماری شفای بیماری

های عمومی و اجتماعی كه امروز متأسفانه، دامان بسیاری از  اریبیم

های مسلمان را گرفته است. سالمت  های جهان، از جمله ملت ملت

ها در شب قدر ممکن و میسّر است، به شرطی كه با  از همه این

 )راسخون نت(«. آمادگی وارد شب قدر بشوید

 

 تعيين شب قدر 
به عنوان شب قدر تعیین  را شب خاصیقرآن كریم و روایات  

دانیم كه قرآن در شب قدر نازل شده است با  اما همه می .اند نکرده
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، «الْقُرْءَانُ... فِیهِ أُنزِلَ الَّذِى رَمَضَانَ شهَرُ»استناد به بهترین دلیل كه آیه 

 شده فرستاده فرو قرآن آن، در كه است[  ماه همان] رمضان ماه»

 باشد. می  / بقره(483)«. است

اما در تعیین و بیان این كه چه شبی از ماه رمضان به عنوان شب 

طور كه طبرسی در مجمع البیان نیز  باشد، اختالف است همان قدر می

 ،27 طبرسی، ج القرآن، تفسیر فی البیان مجمع )رك: ترجمهآن را اختالفی دانسته است. 

 (211 ص
عه و سنی روایات فراوانی از طریق شیالبته در تفسیر سوره قدر 

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

داند و بین روزهای نوزده، بیست و یك، بیست و سه رمضان  می

 مطرح شده است.

های قدر و  در مورد شبدر روایتی كه زراره از امام صادق

الْقَدْرِ  التَّقْدیرُ فی لَیْلَةِ»گونه آمده كه:  تقدیر انسان نقل كرده است، این

تِسْعَةُ عَشْرٍ وَاالِبْرامُ فی لَیْلَةِ اِحْدی وَ عِشْرینَ وَالْاِمْضاءُ فی لَیْلَةِ ثاَلثَ 

در شب قدر، یعنی شب نوزدهم، تحکیم آن  تقدیر امور»، «وَ عِشْرینَ

«. استآن در شب بیست و سوم  یو امضا در شب بیست و یکم
  ( 9، ح439، ص1 )الکافی، كلینی، ج
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 عبدالواحد بن مختار انصارىبه  در پاسخامام باقرن همچنی

 بیست و یکم و بیست و سوم دو شب در»در مورد شب قدر فرمود: 

کى از این ی شب قدر زیرا ،به عبادت و شب زنده دارى مشغول باش

، العروسى  تفسیر نور الثقلین؛ 787ص ،41 ، طبرسى، ج القرآن تفسیر فى البیان )مجمع .«باشد دو مى

 (528، ص3، ج حویزىال
شود. شب قدر در دهه  طور كه در روایات فوق مشاهده می همان

 امر تعظیم منظور باشد. عدم تعیین آن به سوم ماه مبارك رمضان می

 )رك:نکنند.  اهانت آن امر به خود گناهان با خدا بندگان تا بوده، آن

 (349 ص ،41 ج ، طبرسی، مترجم: مترجمان،  القرآن تفسیر فى البیان مجمع

به عبارتی پنهان بودن شب قدر راهی است به سوی این كه همه 

به دعا و مناجات روی بیاورند. تا مردم همیشه حالت دعا و تضرع 

داشته باشند و آن را به زمان خاصی موكول ننمایند و همیشه به 

 صفای باطن توجه داشته باشند.

 خصایص شب قدر 
ها و خصایص شب قدر،  گیدر این مجال به تبیین برخی از ویژ

های این  شود. منظور از خصایص، امتیازات و برجستگی اشاره می
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باشد. قبل از ورود به  باشد. كه مستند آن آیات و روایات می شب می

 شود. این مقوله به اهمیت شب قدر به اجمال پرداخته می

شب قدر، شب انسان كامل است زیرا در شب قدر قرآن نازل 

نیز شب قدر دارند. همان طور كه هیچ امامو شد. پیامبر

وقت زمین از انسان خالی نیست و سال از شب قدر خالی نیست و 

 (71سوره از قرآن، مطهری، ص 7. )تفسیر شب قدر از ماه رمضان بیرون نیست

توان با برشماری عللی  قابل ذكر است كه برتری شب قدر را می

انسان و ... تبیین همچون ثواب عمل، نزول رحمت و ملك، تحول 

 ( 423ـ  425)بركرانه قدر، طالقانی، هدایت اهلل، صكرد. 

 و دالیلشنزول قرآن . 1

های شب قدر، نزول قرآن در  ترین و بارزترین ویژگی یکی از مهم

 این شب است كه در متون متعددی به تفصیل شرح آن، آمده است. 

 وَ حم »، (483)بقره/«. الْقُرْآنُ فِیهِ أُنْزِلَ الَّذِی رَمَضانَ شَهْرُ»آیات  در

 أَنْزَلْناهُ إِنَّا » و (5)دخان / «. مُبارَكَةٍ لَیْلَةٍ فِی أَنْزَلْناهُ إِنَّا الْمُبِینِ الْکِتابِ

 به نزول قرآن در شب قدر اشاه دارد. (4)قدر/«. الْقَدْر لَیْلَةِ فِی

 و ضانرم ماه عالمه طباطبایی بر این نظر است كه نزول قرآن را در

آمده است  «انزال» به دانسته كه با تعبیر آن هاى شب از شبى در یا
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 به تعبیر آنها از یك هیچ در و دارد قرآن یکپارچه و داللت برنزول

 ،2 همدانى، ج ، طباطبایی، مترجم: موسوى المیزان تفسیر )رك: ترجمه نیامده است. «تنزیل»

 (21 ص
آمده كه  (4)قدر/، «الْقَدْرِ لَیْلَةِ فىِ نَاهُأَنزَلْ إِنَّا»در تفسیر نمونه ذیل آیه 

ضمیر موجود « أَنزَلْنَاهُ إِنَّا»نام قرآن صریحاً نیامده است و در  فراز 

گردد. كه در مجموع به عظمت و اهمیت  مى باز قرآن در واژه به

 (484 ص ،27 )تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، جقرآن و نزولش اشاره دارد. 

 . بخشش گناهان2

پردازد كه ممکن است  انسان در طول زندگی به انجام اعمالی می

گاهی او را به سمت خطا نیز سوق دهد و این مهم باید محل توجه 

انسان باشد و نگذارد غبار غفلت بر قلبش بنشیند. از این رو باید 

نسبت به گناهانش طلب بخشش داشته باشد و آن را به زمان 

 وداعش موكول ننماید. 

من قام لیلة » ت:روایت شده اساز پیامبر اكرمزمینه  در این

هر كه شب قدر را »، «القدر ایمانا و احتسابا غفرله ما تقدم من ذنبه

بپا دارد و مومن باشد و معتقد روز جزا حق سبحانه گناهان او را 

 (518ص ، 41، كاشانى، ج المخالفین الزام فى الصادقین منهج )تفسیر«. دبیامرز
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ای اهمیت دارد كه پیامبر )ص(  ن در این ماه به اندازهبخشش گناها

مَنْ أَدْرَكَ لَیْلَةَ الْقَدْرِ فَلَمْ یُغْفَرْ لَهُ »... در حدیث دیگری فرمود: 

كسی كه شب قدر را درك كند، پس بخشیده نشود »، «فَأَبْعَدَهُ اللَّه...

 (81، ص 91 )بحار األنوار، مجلسی، ج«. سازد از رحمت خویش دور می

 . افزایش ثواب3

انسان در مدت حضورش در دنیا باید به جمع آوری و ذخیره  

ین میان سفارشات و ااعمال نیك برای سفر آخرت بپردازد. در 

رو فرد باید به  باشد. از این بسیار راهگشا میدستورات ائمه

ای هستند. اهتمام  برخی ایام كه دارای قداست و اعتبار ویژه

 تر ببندد.  و توشه سفرش را متقن بیشتری داشته باشد

های قدر، بحث افزایش ثواب خیلی مورد توجه است  در مورد شب

 فرمود:امام رضاو نسبت به آن سفارش فراوان شده است. كه 

، «فِیهَا لَیْلَةُ الْقَدْرِ...  شَهْرٍ لَیْسَ  أَلْفِ  فِی  الْعَمَلِ  فِیهَا خَیْرٌ مِنَ  الْعَمَلُ»... 

ب قدر بهتر از عمل در هزار ماهى است كه شب قدر عمل در ش»

 (211)الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا )ع(، امام رضا)ع(، ص«. در آن نباشد
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 محرومان از بركات ليله القدر. 4

قانون هستی بر این است كه وقتی ای نسبت به امری توصیه 

ود چه فرد خ شود. چنان شود و برای آن آثار و فوایدی ذكر می می

را به اجرای اوامر سازنده و ترك نواهی ملتزم سازد. به فراخور 

 شود.  مند می اجرا از فواید و آثار آن در زندگی بهره

های زیادی كه برای آن ذكر شده از  شب قدر نیز با توجه به فضیلت

رو كسانی كه از آن استفاده كنند و  باشد. از این این قائده مستثنا نمی

برند. در مقابل كسانی كه  د را ببندند. سود میبه عبارتی بار خو

 شوند. توجه به آن باشند زیان دیده و اهل خسران محسوب می بی

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

اشاره شده كه شارب خمر، قطع كننده صله رحم، عاق والدین، 

لمانی كه با هم كسی كه نماز نخواند، دو مس وجود سگ در خانه، 

سخن نگویند. از درك شب قدر به معنای واقعی آن محروم 

 (353، ص41میبدی، ج األبرار، رشیدالدین عدة و األسرار )كشفشوند.  می

 قلب رمضان. 5

یلی از امور به قلب به عنوان مركز است. كه حیات و استمرار خ

شود. در مورد شب قدر نیز از این  مین میواسطه این مركز تأ
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قلب ماه رمضان، »فرمود: امام صادقعبیراستفاده شده است كه ت

 (548 ص ،3 ج حویزى، عروسى الثقلین، نور )تفسیر«. آید به شمار می

توان بیان داشت كه ماه  میدر توضیح این سخن امام صادق

های قمری از امتیاز و اعتبار خاصی  رمضان در میان سایر ماه

عبادت و بندگی  ماه، روز برخوردار است و تمام روزهای این

های  های قدر از  باشد. اما شب ها به درگاه حق تعالی می انسان

سازی و خودسازی برخوردار است  منحصر به فردی در بعد انسان

 یاد كرده است.« قلب»از آن با تعبیر كه امام 

 ها شب. سرور6

های قدر به دلیل  در خصایص فوق ذكر شد. از شبطور كه  همان

ها نیز یاد شده است  شرافتی كه دارند با عنوان سرور شب عظمت و

شب »، «لَیْلَةُ الْقَدْرِ سَیِّدَةُ اللَّیَالِی»فرمود: باره  در این )ص(پیامبركه 

 (257، ص2 ج )كنز الفوائد، كراجکى، «. ستا ها قدر، سرور شب

 

 

 

 



 

37 
 

 شب قدر و اختيار انسان

دارد و بدون تردید، گونه منافاتی با اختیار انسان ن شب قدر هیچ

ثر ؤخورد، م او در سرنوشتی كه در شب قدر برایش رقم می

 است.

آیت اهلل مکارم شیرازی در تفسیر نمونه در باب تقدیر امور از 

 در»، «أَمْرٍ كلِّ مِّن مرَبهِ بِإِذْنِ فِيهَا الرُّوحُ وَ الْمَلَئكَةُ تَنزَّلُ»آیه 

 هر براى ردگارشان،پرو فرمان به روح، با فرشتگان،[  شب] آن

بهره گرفته است.  (1)قدر/«. آیند فرود[  است شده مقرّر كه] كارى

باشد. به  دو قول می« أَمْرٍ لكِّ مِّن»ایشان اشاره كرده كه منظور از 

ها و  این نحو كه نزول فرشتگان در آن شب برای تقدیر سرنوشت

فرود خیر یا هر خیر و سرنوشتی است. همچنین ایشان به قول 

دیگری نیز استناد كرده كه عبارت است از فرود فرشتگان به امر 

 تر دانسته است. خدا. در مجموع ایشان معنای اول را مناسب

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

مهر تأیید الهی بر نقش انسان در از:  ای ارائه شده كه عبارتند ادله

، دعاهایی با مضامین بلند پرواز، یناجماع مسلم، تعیین سرنوشت



 

38 
 

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

 (معارف قرآن
 

 طالیه داران انسانيّت
اند تا به سر منزل  چراغ راه و سفینه نجات بشریتامامان

 اند. در غیر این واقعی خود برسند. كه بشریت نیز نیازمند این هادیان

صورت فطرت پاك خود را تا زمانی كه در دنیا باشند به غفلت ها 

سازند و در نهایت به كمال نهایی  تباه ساخته و تیر و تار می

 رسند. نمی

اند تا  از این رو برای رسیدن به سعادت نیازمند راهنمایان واقعی

ها به زندگی واقعی و  گیری از سیره علمی و عملی آن با بهره 

تواند در زندگی و رفتار  نائل آیند. انسان زمانی میسعادتمندانه 

دیگران اثرگذار باشد كه خود به فضایل اخالقی آراسته باشد و به 

 لحاظ عملی نمونه كامل عمل باشد.

سرشار از اخالق، نیك زیستی، پاك منشی زندگی معصومان

كه حتی در برخورد با  باشد. و ... در ابعاد فردی و اجتماعی می
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ن، یتیمان، خادمان، بردگان، كارگزاران و ... نمونه اتم مهربانی بینوایا

 و گذشت و سایر فضایل اخالقی بوده اند.

 

 والیت در قدر
والیت از اهم مباحثی است كه در حوزه مباحث اعتقادی مطرح 

ها از جایگاه خاصی برخوردار  است. از این رو در زندگی انسان

كیدات فراوانی شده است. به ست و در كتاب و سنت نسبت به آن تأا

از مفضل بن عمر اشاره توان به سخن امام صادق عنوان مثال می

« إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ»درباره نزد امام صادقگوید:  كرد كه می

سخن به میان آمد، حضرت فرمود: چقدر فضیلت آن بر سایر 

فرمود: حضرت ؟ ها آشکار است! گفتم: چه فضیلتی دارد سوره

در آن نازل شده است. گفتم: در شب قدری والیت امیرالمؤمنین

كه امید داریم در ماه رمضان باشد؟ فرمود: بله، آن شب قدری است 

. اند در آن مقدّر شدهها و زمین و والیت امیرالمؤمنین كه آسمان
 (545، ص )معانی األخبار، ابن بابویه
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 سوره قدر و اهل بيت
در معراج سخنی از امام ر مورد نماز پیامبردر كافی د

در ركعت اول وحی رسید كه نسبت »... نقل شده است: صادق

پروردگار را بخوان حضرت سوره توحید را قرائت كردند در ركعت 

« انا انزلناه»بخوان  :دوم پس از دستور به تالوت سوره حمد فرمود

)الکافی،  كلینی، «. است نامه تو و اهل بیت تو تا روز قیامت را كه معرفی

 (185، ص5 ج

 
 

 نسبت به شب قدر علم ائمه

به علم الهی متصل است. شرایط جامعه علم خاندان پیامبر

نماید كه از هر امری  كنند، ایجاب می و مردمی كه در آن زندگی می

هایی كه  ها و نعمت در حد نیاز اطالع یابند تا بتوانند از موهبت

ها قرار داده، حداكثر استفاده را بنمایند. شب  انخداوند در اختیار انس

ها، اوصاف  قدر نیز از همین مصادیق است. كه افراد نسبت به ویزگی

هایی دارند در مقابل در مورد زمان قطعی آن اطالعی   آن آگاهی

 ندارند.
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شود كه  اكتفا میامام باقردر همین راستا به حدیث زراره از 

و به  از عرفات بازگشتیامبرهنگامی كه پ»فرمود: امام 

[ درآمد، پس مردم پیرامون او  سوى منى روان شد، به مسجد ]خیف

حضرت پرسیدند، پس  گرد آمدند، و در باره شب قدر از آن

برای خواندن خطبه برخاست و پس از ثنا و ستایش پیامبر

وجلّ فرمود: شما درباره شب قدر از من سؤال كردید، من خداى عزّ

بدان جهت از شما پوشیده داشتم كه نسبت به آن عالم را نه   آن

نبودم، ]بلکه علم دارم اما[ بدانید اى مردم! هركس ماه رمضان بر او 

وارد شود، در حالى كه سالم و پیراسته از بیماری باشد، پس روز آن 

را به تالوت قرآن و دعا بپا  و بخشى از شب آن ماه را روزه بدارد

اظبت كند و در ]نماز[ جمعه آن شركت كند، و و بر نماز خود مو ددار

رده است به سوى عیدش بشتابد، پس در حقیقت شب قدر را درك ك

، ابن  )من ال یحضره الفقیه. وجلّ دست یافته استو به جایزه پروردگار عزّ

 (98ـ  97، ص2، ج بابویه
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 صاحبان شب قدر
دث و در این باب وارد شده است، حوادر روایاتی كه از ائم

 تقدیرات امت را به صاحبان اصلی آن یعنی ائمه معصومین

داند. كه این امر از ابتدای اسالم تا كنون بوده است  مربوط می

رسیده و در ادامه به نسل ایشان  مییعنی در اوایل به پیامبر

رسد كه به عنوان امام  میمنتقل شده است. اكنون نیز به امام زمان

توان به روایت طوالنی استناد  د این مطلب میییدر تأ باشند. عصر می

امام »كند:  نقل میابراهیم بن اسحاق از امام صادقكرد كه 

خواند و فرزندانش، حسن  سوره انا انزلناه را میكه  هنگامیعلی

به پدرش عرض كرد: ای در نزد او بودند. حسینو حسین

یگری از خوانی، شیرینی و حالوت د پدر، وقتی تو این سوره را می

و ای فرزند من!  رفرمود: ای فرزند پیامبعلی شود؟ آن حس می

دانی. چون این  دانم كه تو )اكنون( نمی من از این سوره چیزی می

مرا خواست. وقتی نزد او رفتم، سوره فرود آمد، جد تو پیامبر 

سوره را خواند، آنگاه دست خویش را به روی شانه راست من نهاد 

ر و وصی من، و ای ولی امت من پس از من، و ای و فرمود: ای براد

جنگنده بی امان با دشمنان من این سوره، پس از من، از آن تو 
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است، و پس از تو، از آن دو فرزند تو است. جبرئیل حوادث یك 

دهد. پس از من این  سال امت مرا )در شب قدر( به من خبر می

و در قلب  تواخبار را به تو خواهد داد. و این سوره، در قلب 

اوصیای تو، همواره، نوری تابناك خواهد افشاند، تا به هنگام طلوع 

 (74ـ  71، ص23)بحاراالنوار، مجلسی، ج .«ظهور قائمسپیده دمان 

به حقیقت شب قدر »نقل شده كه فرمود: امام علیهمچنین از 

شود و به  در هر سال وجود دارد و امر سال در آن شب نازل می

شد آنان چه كسانی  السؤامر صاحبان امری است.  راستی برای آن

از نسل من كه محدَّث  یازده امامفرمود: من و امام هستند؟ 

 (43، ص91 )بحار األنوار، مجلسی، ج. باشند می

باشد كه در تفسیر فرات كوفی نیز به روایتی از  قابل توجه می

كه گونه آمده  سوره قدر این 4اشاره شده كه ذیل آیه امام صادق

. به این صورت كه استكرده تفسیر شب قدر را به فاطمه زهرا

گونه كه هست، بشناسد. به تحقیق كه شب  هر كسی كه فاطمه را آن

را به خروج « الْفَجْرِ مَطْلَعِ حَتَّى هِیَ سَالمٌ»قدر را درك كرده است... 

، 4، ج مابراهی بن ، فرات الکوفى فرات )تفسیرتفسیر كرده است.و قیام امام عصر

  (384ص
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آخرین حجت خداوند متعال در دانیم كه مهدی موعود می

باشد. كه نحوه تولد، صفات، مراحل زندگی، دوران غیبت و  زمین می

 ... در منابع روایی ذكر شده است.

گرچه در این محور مباحث فراوانی در منابع روایی ذكر شده 

سیره برخی از های كوتاهی از  است اما جهت تبیین مطلب به نمونه

 شود.  نسبت به لیاللی قدر اكتفا میمعصومان

 

 پيامبر .1

رسول خدا » فرماید: میدرباره رسول خداحضرت على

را در دهه آخر  كرد و كمربند واب خویش را جمع مىخ رخت

گونه بود كه اهل و  بست و همیشه این از ماه رمضان محکم مى

داشت و بر روى  عیالش را در شب بیست و سوم بیدار نگه مى

و پاشید ]تا از درك شب قدر  خواب رفتگان در آن شب آب مى

، 3، ج حویزى ، عروسى الثقلین نور )تفسیر. «دارى محروم نشوند[ درك شب زنده

 (41، ص91؛ بحاراالنوار، مجلسی، ج529ص

 

 فاطمه .2
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. كه از نسل ایشان یازده ستاره انسان كامل استفاطمه

ها  ی انسانبراتقدیر الهی نیز ظرف القدر  لیلةدرخشان ادامه دارد و 

  باشد. می

از ابتدا تا انتها به خوبی بیانگر تاریخ زندگانی حضرت فاطمه

نظیری است  شخصیت برجسته و بیاست كه شخصیت حضرت

كه به عنوان كوثر از جانب خداوند متعال به پیامبر عطا شد. كه 

جایگاه  های، خصایل و در سخنان كثیری به ویژگیپیامبر

 اشاره كردند. فاطمه

فاطمه  القدر، لیلة شب كه است آمده احادیث از برخى در

 ظرف قدر شب كه طور همان باشد، آن به اشاره شاید است كه

 یعنى ناطق هاى قرآن نزول ظرف فاطمه است صامت قرآن نزول

 قبر است، نامعلوم قدر شب كه طور همان این كه یا و استائمه

، 4 ج اصفهانى،  جوانان، رضایى ویژه قرآنى هاى پاسخ و )پرسش .است ولمجه نیزفاطمه

 (415ص

بنابراین تنها خداوند عالم كه از نظر رتبه وجودی باالتر از فاطمه 

)رك: بركرانه قدر، طالقانی، هدایت اهلل، تواند او را معرفی نماید.  است. می

 (498ص
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كَانَتْ »...  :گونه بوده است در شب قدر ایناما روش فاطمه

لَا تَدَعُ أَحَداً مِنْ أَهْلِهَا یَنَامُ تِلْكَ اللَّیْلَةَ وَ تُدَاوِیهِمْ بِقِلَّةِ فَاطِمَةُ 

، «الطَّعَامِ وَ تَتَأَهَّبُ لَهَا مِنَ النَّهَارِ وَ تَقُولُ مَحْرُومٌ مَنْ حُرِمَ خَیْرَهَا

این بود كه هیچ فردى از خانواده خویش را روش فاطمه »

گذاشت در آن شب بخوابد و ]مشکل خواب[ آنها را با كمى غذا  مىن

محروم است كسى كه  گفت: مینمود و  و آمادگى در روز درمان مى

، 7 ، نورى، ج )مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. «از خیر آن شب محروم شود

 (171ص

 سيد الساجدین .3

لَیْلَةً   لَفَضَّ  ثُمَ» فرمود:سیدالساجدینهای قدر  در اهمیت شب

شَهْرٍ، وَ سَمَّاهَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ، تَنَزَّلُ   أَلْفِ  لَیَالِی  عَلَى  لَیَالِیهِ  وَاحِدَةً مِنْ

، دَائِمُ الْبَرَكَةِ إِلَى  الْمَالئِکَةُ وَ الرُّوحُ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَالمٌ

یك  »، «ءُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا أَحْکَمَ مِنْ قَضَائِهِطُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى مَنْ یَشَا

شب از شبهای آن را بر شبهای هزار ماه برتری داد و آن را شب قدر 

نامید. كه در آن فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان، بر هر یك 

از بندگانش كه بخواهد، با آنچه از تقدیرش كه محکم نموده، برای 
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د. آن شبِ سالم )به همراه( بركتی است كه تا آین هر كاری فرود می

 (11، نامه 485)الصحیفة السجادیة،  على بن الحسین)ع(، صبرآمدن سپیده دم دوام دارد. 

 

 افضل اعمال شب قدر

 

 

  زیارت امام حسين.آمرزش با 1

باشد و نسبت به  كید میهمواره مورد تأیارت امام حسینز

است. در عین حال این زیارت های زیادی ذكر شده  زائر آن ثواب

های قدر از اعمال دیگری است كه نسبت به آن توصیه شده  در شب

 است.
إِذَا كَانَ لَیْلَةُ الْقَدْرِ » نقل كرده: امام صادقابو صباح كنانی از  

إِنَّ  وَ فِیها یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ نَادَى مُنَادٍ تِلْكَ اللَّیْلَةَ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ

هر گاه  »، «فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِاللَّهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَى قَبْرَ الْحُسَیْنِ 

یابد ـ  شب قدر شود ـ كه در آن ، هر كار حکمت آمیزى فیصله مى

خداوند، هر كس را » كه دهد ندا می،آن شب، منادى از دل عرش 
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، 5ج ، طوسی،تهذیب األحکام). «آمد، آمرزیدشب به زیارت قبر حسینین ا

  (444ح ، 19ص
 

 

  شب زنده دارى .2

باشد  شب زنده داری نیز از دیگر اعمال با فضیلت ماه رمضان می

كید و توجه قرار گرفته است. این های قدر بیشتر مورد تأ كه در شب

توصیه شده است. عمل گرچه در كل ایام سال از جانب ائمه

و استراحت برای مدت كوتاهی منقطع شود زیرا انسان باید از خواب 

و طعم لذات دنیایی را وا نهد و به لذات معنوی روی آورد تا آرامش 

و سالمت روحی و معنوی خود را در پرتو این شب زنده داری از 

 های قدر به صورت كامل دریابد.  شب

مَنْ أحْیَا لَیْلَةَ الْقَدْرِ حُوِّلَ عَنْهُ  »فرمود: حضرت رسول  

كسى كه شب قدر را شب زنده دارى »، « عَذَابُ إِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِالْ

)بحار األنوار ، «. كند، تا شب قدر آینده، عذاب دوزخ از او دور گردد

 (413ص 93 مجلسی، ج
امام حسن در روایت دیگری نیز در این زمینه آمده است كه 

 »، «  وَ عِشْرِینَ  ةِ ثَلَاثٍإِحْیَاءُ لَیْلَ  فَلَا یَفُوتُكَ »فرمود: عسگری 
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)وسائل الشیعة، حر «. پس بیدارى در شب بیست و سوم را از دست نده

 (538، ص41، ج عاملى
 

 

 

 
 

 

  صدقه.3 

از اعمالی كه در اسالم نسبت به آن توصیه شده است، صدقه  

دادن است كه البته برای آن شرایطی نیز مطرح شده كه در این مجال 

 شود.  نمی به آن پرداخته

در شب قدر نیز از اعمال با فضیلت همین صدقه دادن است. كه 

كَانَ إِذَا دَخَلَ » آمده است:  گونه ایندرباره امام زین العابدین

، «شَهْرُ رَمَضَانَ تَصَدَّقَ فِی كُلِّ یَوْمٍ بِدِرْهَمٍ فَیَقُولُ لَعَلِّی أُصِیبُ لَیْلَةَ الْقَدْر

گاه  دادند، آن ك درهم صدقه مىدر هر روز ماه مبارك ی» 

«. فرمودند: شاید با این كار، شب قدر را دریابم و از آن بهره گیرم مى
 (51، ص4)اقبال األعمال، ابن طاووس، ج
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  افطاری دادن.4

 

افطاری دادن در ماه رمضان، ثواب زیادی دارد كه سخنان 

مده است كه: باشد. در روایتی آ در این زمینه بهترین گواه میائمه

داد گوسفندى  گرفت، دستور مى روزى كه روزه مىامام سجاد»

تکه نموده، بپزند. هنگام افطار كه نزدیك  ذبح كنند و آن را تکه

زد تا بوى آنها را استشمام كند، در  شد، حضرت به دیگها سر مى مى

ها را پر كنند و  داد ظرف دار بود. سپس دستور مى حالى كه روزه

شد.  در خانه افراد ]فقیر[ ببرند تا آنجا كه غذا تمام مى یکى یکى به

، 2 ، ج ، ابن بابویه )من ال یحضره الفقیه.«نمود آن گاه خود با نان و خرما افطار مى

 (451ص
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 ليالی قدر در سيره برخی علما

 صاحب بحاراالنوار .1 

به اینکه هر سه شب : »كند مرحوم مجلسی در بحاراالنوار نقل می

دیر امور نقش دارد در شب نوزدهم خداوند متعال جمع كند در تق

آنچه را كه اراده نموده از تقدّم و تأخّر امور و در شب بیست و یکم 

گردد و در شب  امور با حکمت از یکدیگر ممتاز و مشخّص می

یابد كه دیگر تغییری در آن راه  بیست و سوم امور حتمیّت می

 (411، ص 93ج  مجلسی، ،بحاراالنوار )رك:  .«نخواهد یافت

 )ره(آقا سيد صدر الدین عاملی اصفهانی.2

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

این سید جلیل، بَکّاء و كثیرالمناجات بود. نقل شده كه »... نویسد:  می

شد. بعد از زیارت، های قدر داخل حرم امیرمؤمنان شبی از شب

شروع كرد به خواندن دعای  نشست پشت سر ضریح مقدس و

  لَا تُؤَدِّبْنِی  إِلَهِی»همین كه شروع كرد به كلمه«. ابوحمزه ثمالی»

گریه او را فرا گرفت  (382، ص2، ج ، )مصباح المتهجّد و سالح المتعبّد، طوسى«  بِعُقُوبَتِكَ

و پیوسته این كلمه را مکرر كرد و گریه كرد تا غش كرد و او را از 

 حوزه نت()رك: «. ون آوردندحرم مطهر بیر


