تحلیل دیدگاه فریقین درباره
«لیلة القدر»
کریم دولتی

1

چکیده
یکی از اصطالحات وارد شده در قرآن کریم لیلة القدر (شب قدر) است .این اصطالح
در روایات و نظر دانشمندان فریقین نیز بسیار مورد توجه واقع شده است .شب قدر
دارای ویژگیهایی است که به طور طبیعی ،یک مسلمان را در توجه به آن برمیانگیزد.
مقاله حاضر به مقارنه و مقایسه روایات فریقین و اقوال مفسران شیعه و سنی مذهب در
خصوص این ترکیب ویژه قرآنی پرداخته و به این نتیجه میرساند که شب قدر با تمام
عظمت و جایگاهی که دارد ،از سر عمد ،توسط شارع مقدس تعیین دقیق نگردیده است
تا مردم در شبهای گوناگونی نسبت به عبادت ویژه حضرت احدیت مبادرت ورزند .از
دیگر سو ،تأکید بر اعمال و آداب خاص این شب ،نشانگر آن است که عالوه بر نزول
قرآن در این شب ،تمام تقدیرهای مخلوقات و تعیین سرنوشت ایشان در آن شب بزرگ
رقم میخورد .بنابراین رویآوری به خدای یگانه موجب میشود که انسان درخواست
بهترینها را برای خویش داشته باشد.
کلید واژهها :لیلة القدر ،نزول قرآن ،تقدیر ،سوره قدر ،سوره دخان.
مقدمه
برای بررسی آنچه به شب قدر باز میگردد ،الزم است نخست به معانی «قدر» و کاربرد
 -1عضو هیئت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه مذاهب اسالمی
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آن در قرآن کریم پرداخته شود ،سپس ویژگیهایی که برای این شب بیان شده مورد بررسی
و کنکاش قرار گیرند .تعیین دقیق لیلة القدر ،گام بعدی در این مسیر است تا با تطبیق
ویژگیها بر یک شب ،به اعمال وارد شده در آن پرداخت.
معنای لغوی «قدر»
ریشه «قدر» دارای مشتقات فراوان و معانی گستردهای است« .قَدر» مصدری به معانی
مختلفی آمده است؛ نظیر :موافق قضای موافق ،قضا و داوری (ابنمنظور1408 ،ق ،ج،11
ص ،)55مقیاس ،تدبیر (همان ،ص ،)57بینیازی ،آسانی و قوت (فیروزآبادی1428 ،ق،
ص .)415برخی از لغویان ،قدر در آیه « ِإنَّا َأن َْزلْ َنا ُه ِفي لَ ْي َل ِة الْق َْد ِر» (قدر )1 ،را ُحکم
دانستهاند (ابنمنظور1408 ،ق ،ج ،11ص .)55راغب اصفهانی «قَدْر» را آشکار نمودن
کمیت و میزان چیزی دانسته است (راغب اصفهانی1387 ،ش ،ص.)396
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از اسماء الحسنای الهی ،قادر ،قدیر و مقتدر همریشه با آن هستند« .قادر» اسم فاعل
از قَ َد َر یَق ِد ُر است؛ «قَدیر» بر وزن فعیل و برای بیان مبالغه در قدرت به کار رفته است؛
«مقتَ ِدر» بر وزن مفتعل و برای نشان دادن نهایت مبالغه در قدرت الهی است (ابنمنظور،
ُ
1408ق ،ج ،11ص.)55
کاربرد قرآنی واژگان برگرفته از «قدر»
مشتقات ریشه «قدر»  131بار در قرآن به کار رفتهاند .از این میان 41 ،مرتبه به صورت
فعل و بقیه در قالب اسم استعمال شده است .کلمه «قَدر»  7بار مشاهده میشود که آیات
آن عبارتاند از:
«و َما ق ََد ُرو ْا َهّ
الل َح َّق ق َْد ِر ِه ِإ ْذ قَالُو ْا َما َأ َنز َل ُهّ
اب
الل َع َلى بَشَ ٍر ِّمن شَ ْي ٍء ق ُْل َم ْن َأ َنز َل الْ ِك َت َ
َ .1
ُورا َو ُه ًدى ِّللن ِ
يرا َو ُع ِّل ْم ُتم َّما
يس ُت ْب ُدونَ َها َو ُتخْ ُف َ
وسى ن ً
الَّ ِذي َجاء بِ ِه ُم َ
َّاس َت ْج َع ُلون َُه ق ََر ِاط َ
ون َك ِث ً
لَم َت ْع َلمو ْا َأن ُتم َو َال آبَاؤُ ُكم قُلِ ُهّ
ون» (انعام.)91 ،
الل ث َُّم َذ ْر ُه ْم ِفي خَ ْو ِض ِه ْم َي ْل َع ُب َ
ْ ُ
ْ
ْ

الل َح َّق ق َْد ِر ِه إ َِّن هَّ َ
َ « .2ما ق ََد ُروا هَّ َ
يز» (حج.)74 ،
الل لَق َِو ٌّي َع ِز ٌ

«و َما ق ََد ُروا هَّ َ
الل َح َّق ق َْد ِر ِه َو أْ َ
ات بِ َي ِمي ِن ِه
ال ْر ُ
ات َم ْط ِو َّي ٌ
ماو ُ
الس َ
َ .3
ض َج ِمي ًعا ق َْب َض ُت ُه َي ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َو َّ
ون» (زمر.)67 ،
ُس ْب َحان َُه َو َت َعالَى َع َّما ُيشْ ِر ُك َ

الل بَالِغُ َأ ْم ِر ِه ق َْد َج َع َل هَّ
الل َف ُه َو َح ْس ُب ُه إ َِّن هَّ َ
«و َمن َي َت َو َّك ْل َع َلى هَّ ِ
اللُ لِ ُك ِّل شَ ْي ٍء ق َْد ًرا» (طالق،
َ .4
.)3

ِ « .5إنَّا َأ َنزلْ َنا ُه ِفي لَ ْي َل ِة الْق َْد ِر» (قدر.)1 ،

«و َما َأ ْد َر َ
اك َما لَ ْي َل ُة الْق َْد ِر» (قدر.)2 ،
َ .6

« .7لَ ْي َل ُة الْق َْد ِر خَ ْي ٌر ِّم ْن َألْ ِف شَ ْه ٍر» (قدر.)3 ،
ترکیب «لیلة القدر» که موضوع این مقاله است در سه آیه نخست سوره قدر وجود دارد.
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البته در آیه دیگری از قرآن کریم ،از «لیلة مبارکة» یاد شده است (دخان ،)3 ،که بنا بر
نظر عموم اندیشمندان علوم قرآن و مفسران ،به «لیلة القدر» اشاره دارد (برای نمونه ر.ک:
طبری1412 ،ق ،ج ،25ص4؛ طوسی ،بیتا ،ج ،9ص224؛ طبرسی1372 ،ش ،ج،9
ص92و93؛ ابن العربی ،بیتا ،ج ،4ص.1690
معنای ترکیب «لیلة القدر» را براساس معنای لغوی «قدر» میتوان چنین دانست :شب
قضا و تدبیر الهی ،شب داوری خدا در حق بندگان ،شب بینیازی بندگان از غیر حق ،شب
قدرت و قدرت گرفتن موجودات به واسطه قدرت خالق متعال.
از کنار هم گذاشتن دو عبارت «لیلة القدر» و «لیلة مبارکة» این نتیجه حاصل میشود
که شب قدر ،شبی است بسیار بابرکت و بلندمرتبه .در این خصوص ،روایات و نظر برخی
از مفسران در پی خواهد آمد.
ویژگهای لیلة القدر
در روایات و دیدگاههای مفسران فریقین ،ویژگیهای گوناگونی برای لیلة القدر برشمرده
شده است .تأمل در این ویژگیها نشان میدهد ،شب قدر دارای مکانت واال و منحصر به
فردی است که اگر از آن بهره صحیح و مناسبی برده شود ،سبب برخورداری بیشتر از
فیض آن خواهد شد.
اهم این ویژگیها چنین است:
 .1نزول قرآن در این شب است .این ،تنها ویژگی لیلة القدر است که در قرآن کریم مورد
تصریح واقع شده است .پیوست آیات قرآن به یکدیگر (بقره185 ،؛ دخان3 ،؛ قدر)1 ،
تصریح بر این امر دارند .نمونههایی از روایات و اقوال دانشمندان قرآنی و مفسران در این
باره عبارت است از:
يم َع ْن أَبِي ِه َعنِ ابْنِ أَبِي ُع َم ْي ٍر َع ْن ُع َم َر بْنِ أُذ َْينَ َة َعنِ ال ْ ُف َض ْيلِ َو ُز َر َار َة
1ـَ .1علِ ُّي بْ ُن إِبْ َرا ِه َ
ان أَن َّ ُه س َأ َل أَبَا َج ْع َفرٍ(ع) َع ْن قَو ِل هَّ
الل ِ َع َّز َو َج َّل « ِإنَّا َأن َْزلْنا ُه ِفي
َو ُم َح َّم ِد بْنِ ُم ْسلِ ٍم َع ْن ُح ْم َر َ
َ
ْ
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ان فِي ال ْ َع ْش ِر أْ َ
ال َو ِ
بار َك ٍة» .قَ َ
اخرِ.
ال :ن َ َع ْم ل َ ْي َل ُة ال ْ َق ْد ِرَ ،و ِه َي فِي ُك ِّل َسنَ ٍة فِي َش ْه ِر َر َم َض َ
لَ ْي َل ٍة ُم َ
ال هَّ
آن إِلاَّ فِي ل َ ْي َل ِة ال ْ َق ْد ِر .قَ َ
اللُ َع َّز َو َج َّلِ « :فيها ُي ْف َر ُق ُك ُّل َأ ْم ٍر َح ِكيمٍ » (کلینی،
فَ َل ْم يُ ْن َز ِل ال ْ ُق ْر ُ
1365ش ،ج ،4صص157و)158؛ شیخ کلینی با اسنادش از حمران بن اعین روایت
َ
بار َك ٍة» سؤال کرد که شب
میکند :حمران از امام باقر(ع) درباره آیه « ِإنَّا أن َْزلْنا ُه ِفي لَ ْي َل ٍة ُم َ
قدر است؟ حضرت باقر(ع) فرمود :آری ،شب قدر است که در دهه پایانی ماه مبارک
رمضان هر سال قرار دارد .پس قرآن فقط در شب قدر نازل گردیده است .خدای متعال
میفرمایدِ « :فيها ُي ْف َر ُق ُك ُّل َأ ْم ٍر َح ِكيمٍ ».
1ـ .2سپس قرآن به صورت بخش بخش بر حضرت رسول اکرم(ص) نازل شد .گفتهاند:
در شب قدر به میزان مورد نیاز در همان سال فرود آمده است .همچنین گویند :آغاز
نزولش در شبی بابرکت است  ...پس آن شبی که کتاب خدا در آن فرود آمد ،مبارک است،
و خیر در آن افزون میشود حسب تدبیر الهی برای آن از برتری خیری که خدا در آن
تقسیم نموده است (طوسی ،بیتا ،ج ،9ص.)224
ِ
کتاب دارای
1ـ .3گفتهاند :شب قدر (با این عنوان) نامیده شده است؛ زیرا در آن شب،
منزلت به رسول صاحب مکانت به خاطر امت ارزشمند مسلمان بر دستان فرشته واال مقام
نازل شده است .همچنین گویند :آن ،شب تقدیر است؛ زیرا خدای متعال در آن شب ،فرود
آمدن قرآن را تقدیر نموده است (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص.)787
1ـ .4تبیین کردیم که قرآن در یک شب ماه مبارک رمضان ،از لوح محفوظ به آسمان
ضان الَّ ِذي ُأن ِْز َل ِف ِ
آن»
این دنیا فرود آمد همان گونه که خدای متعال در آیه «شَ ْه ُر َر َم َ
يه الْق ُْر ُ
از آن خبر داده است ،و در شب مبارک قدر از آن ماه آن را نازل کرده است (ابن العربی،
بیتا ،ج ،4ص.)1961
ين»
بار َك ٍة ِإنَّا ُكنَّا ُم ْن ِذ ِر َ
1ـ .5عبارت «انا أنزلناه» یعنی قرآن را نازل کردیمِ « ،في لَ ْي َل ٍة ُم َ
در شبی مبارک .به درستی که ما بیمدهندهایم .آن شب ،شب قدر است که خدای عزوجل
تمام قرآن را در آن شب به بيت المعمور نازل کرده است .سپس در طول بیست سال از
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بيت المعمور بر رسول خدا(ص) فرود آمده است (حویزی1415 ،ق ،ج ،1ص.)164
در میان روایات وارده ،روایتی ارتباط بین شب قدر و نزول قرآن و عظمت این شب را
چنین بیان میکند:
عن داود بن فرقد قال :حدثني يعقوب قال :سمعت رجال يسأل أباعبداهلل(ع) عن ليلة
القدر ،فقال :أخبرني عن ليلة القدر كانت أو تكون في كل عام؟ فقال أبوعبداهلل(ع) :لو رفعت
ليلة القدر لرفع القرآن (حویزی1415 ،ق ،ج ،5ص)621؛ «یعقوب گوید :شنیدم شخصی
از امام صادق(ع) درباره شب قدر میپرسید و گفت :به من بفرمایید که شب قدر یک بار
بوده و تمام شده است یا هر سال تکرار میشود؟ امام جعفر صادق(ع) فرمود :اگر شب قدر
برداشته شود (و تکرار نشود) ،قرآن هم برداشته شود (و دیگر در دسترس نخواهد بود)».
در توضیح این روایت میتوان بیان کرد :هر چند قرآن کریم یک بار بر وجود مبارک
پیامبر اعظم اسالم(ص) نازل گردید ،اما گویا هر سال در شب قدر تکرار میشود و این
تکرار ،سبب تجدید حیات قرآن و اثرگذاری مضاعف آن بر عالم خواهد شد .از دیگر
سو ،قرآن و شب قدر دارای اثرگذاری متقابل بر یکدیگرند و نبود یکی ،به مفهوم نبود
دیگری است.
 .2تقدیر همه امور بندگان (از قبیل :تقسیم روزیها ،تعیین عمر و اجل ،قطعیت تشرف به
زیارت بیتاهلل الحرام ،سعادت و شقاوت ،نزول باران ،ازدواج و طالق ،سالمتی و مریضی
و نظایر اینها) در لیلة القدر انجام میشود .روایات و اقوال متعددی از بزرگان در این باره
وجود دارد؛ نظیر:
يم َع ْن أَبِي ِه َعنِ ابْنِ أَبِي ُع َم ْي ٍر َع ْن ُع َم َر بْنِ أُذ َْينَ َة َعنِ ال ْ ُف َض ْيلِ َو ُز َر َار َة َو
2ـَ .1علِ ُّي بْ ُن إِبْ َرا ِه َ
ان أَن َّ ُه س َأ َل أَبَا َج ْع َفرٍ(ع) َع ْن قَو ِل هَّ
الل ِ َع َّز َو َج َّل « ِإنَّا َأن َْزلْنا ُه ِفي لَ ْي َل ٍة
ُم َح َّم ِد بْنِ ُم ْسلِ ٍم َع ْن ُح ْم َر َ
َ
ْ
ال هَّ
اللُ َع َّز َو َج َّلِ « :فيها ُي ْف َر ُق ُك ُّل َأ ْم ٍر َح ِكيمٍ » .قَ َ
ال ... :قَ َ
بار َك ٍة» .قَ َ
ال :يُ َق َّد ُر فِي ل َ ْي َل ِة ال ْ َق ْد ِر ُك ُّل
ُم َ
ون فِي تِ ْل َ
السنَ ِة إِلَى ِم ْثلِ َها ِم ْن قَاب ِلٍ َخ ْي ٍر َو َش ٍّر َو َطا َع ٍة َو َم ْع ِصيَ ٍة َو َم ْولُو ٍد َو أَ َجلٍ
َش ْ
ي ٍء يَ ُك ُ
ك َّ
أَ ْو ِر ْزقٍ  ،فَ َما قُدِّ َر فِي تِ ْل َ
ومَ ،و للِهَّ ِ َع َّز َو َج َّل فِي ِه ال ْ َم ِشيئَ ُة .قَ َ
ال :قُ ْل ُت:
السنَ ِة َو قُ ِض َي فَ ُه َو ال ْ َم ْحتُ ُ
ك َّ

61

ویژه ماه مبارک رمضان

پنجرهای به سوی ملکوت

«لَ ْي َل ُة الْق َْد ِر خَ ْي ٌر ِم ْن َألْ ِف شَ ْه ٍر» أَ ُّي َش ْي ٍء ُعنِ َي ب ِ َذل ِ َ
ك؟ فَ َق َ
الصلاَ ِة َو
الصال ِ ُح فِي َها ِم َن َّ
ال :ال ْ َع َم ُل َّ
اع ال ْ َخ ْي ِر َخ ْي ٌر ِم َن ال ْ َع َملِ فِي أَل ْ ِ
س فِي َها ل َ ْي َل ُة ال ْ َق ْد ِر (کلینی1365 ،ش ،ج،4
ال َّز َكا ِة َو أَنْ َو ِ
ف َش ْه ٍر ل َ ْي َ
صص157و)158؛ «شیخ کلینی با اسنادش از حمران بن اعین روایت میکند :حمران از
َ
بار َك ٍة» سؤال کرد که شب قدر است؟ حضرت
امام باقر(ع) درباره آیه « ِإنَّا أن َْزلْنا ُه ِفي لَ ْي َل ٍة ُم َ
باقر(ع) فرمود ... :خدای عزوجل فرموده استِ « :فيها ُي ْف َر ُق ُك ُّل َأ ْم ٍر َح ِكيمٍ » .میفرماید :در
هر شب قدر ،هر آنچه که در آن سال تا سال بعد ،پذیرنده خیر و شر ،فرمانبری و نافرمانی،
فرزندان به دنیا آمده و اجلها ،یا روزی باشد تعیین و تقدیر میشود .پس آنچه در آن سال
تقدیر و قطعی شود ،حتمی و یقینی خواهد بود .حمران گوید :عرض کردم :منظور از «لَ ْي َل ُة
الْق َْد ِر خَ ْي ٌر ِم ْن َألْ ِف شَ ْه ٍر» چه چیزی است؟ فرمود :اعمال شایسته از قبیل نماز ،روزه و
انواع خوبیها در آن ،بهتر از هزار ماه است که در آن شب قدر وجود نداشته باشد.
2ـ .2آن شب ،شبی است که در آن هر موضوعی براساس حکمت الهی مشخص میشود
و در آن ،هر اجل ،آرزو و روزیای تا همانندش در سال بعد حکم میشود .یعقوب از ابن
علیة از ربيعة بن كلثوم روایت کرده است :شنیدم شخصی به حسن بصری گفت :نظرت را
درباره شب قدر برای من بیان میکنی که آیا در تمام ماههای رمضان وجود دارد؟ حسن
گفت :آری ،سوگند به خدایی که جز او معبودی وجود ندارد ،شب قدر حتم ًا در هر ماه
رمضانی وجود دارد .آن ،شبی است که در آن هر موضوعی براساس حکمت الهی مشخص
میشود و در آن ،هر اجل ،آرزو ،آفرینش و روزیای تا همانندش در سال بعد حکم
میشود (طبری1412 ،ق ،ج ،25ص.)64
2ـ .3سخن خدای متعالِ « :إنَّا َأن َْزلْنا ُه ِفي لَ ْي َل ِة الْق َْد ِر»  ...يعني :در شب تعیین قضا .شب
قدر با این عنوان نامیده میشود؛ زیرا خدای متعال در آن شب ،هر آنچه از موضوع مرگ،
اجل ،روزی و غیر آنها تا سال آینده وجود دارد را تعیین و تقدیر میکند و آن تقدیرات
را به فرشتگان مدبر الهی ـ یعنی :اسرافيل ،جبريل ،ميكائيل و فرشته مرگ(ع) ـ تقدیم
بار َك ٍة» ،يعني :شب قدر؛
میکند .در آیه دیگر شب مبارک نامیده شده استِ « :في لَ ْي َل ٍة ُم َ
زیرا در آن خوبی ،بركت و آمرزش وجود دارد (سمرقندی ،بیتا ،ج ،3ص.)601
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2ـ .4گفتهاند :شب قدر در هر ماه رمضان وجود دارد و در آن ،اجلها ،روزیها و سایر
لطفهای الهی تقسیم میشود .این در نظر حسن آمده است .همچنین گفتهاند :در شب قدر،
آنچه در آن سال به آن نیاز است ،فرود میآید .آن شب را به بابرکت بودن توصیف کرده
است؛ زیرا در آن شب ،خدا نعمتهایش را بر بندگانش از این سال تا سال بعد تقسیم میکند
(طوسی ،بیتا ،ج ،9ص.)224
2ـ .5شب قدر همان شبی است که خدا در آن شب ،حکم میکند و به آنچه از تمام امور
در سال وجود دارد قضایش را جاری میسازد .این در نظر حسن و مجاهد آمده است
(طوسی ،بیتا ،ج ،10ص.)386
ِ
زیادی فضیلتهایی است که در آن وجود دارد؛ و در آن شب ،خیر
2ـ .6برتری زمان به
زیادی که نظیرش در هزار ماه هم نیست ،وجود دارد (کیاهراسی1405 ،ق ،ج ،4ص.)431
2ـ .7معناى تقدير و تدبير در آن شب ،این است که خدا حوادث و موجودات را مدتی
قبلش تدبیر میکند؛ و اندازهها را پیش از آفرینش آسمانها و زمین بدون محدود کردن
تقدیر مینماید؛ و چیزهای گوناگون را بدون سرآمد و محدودیتی میداند .دانشمندان
ما گویند :خدای عزوجل در ماه مبارک رمضان و در شب قدر ،هر آنچه در آن سال از
روزی و مصیبتها ،آنچه از خوشبختی و بدبختی ،زندگی و مرگ ،باران و روزی وجود
دارد را تعیین میکند تا جایی که قطعی میکند فالن شخص در این سال به حج میرود ،و
آن را در لوح محفوظ مینگارد .دیگران گفتهاند :هر چیزی غیر از خوشبختی و بدبختی،
زندگی و مرگ را تعیین میکند .پس وقتی از آن فراغت یافت ،برای فرشته مرگ تعیین
میکند کسانی را که از این شب قدر تا شب قدر سال بعد میمیرند (ابن العربی ،بیتا ،ج،4
صص1961و.)1962
2ـ« .8في باب العلل التي ذكر الفضل بن شاذان في آخرها انه سمعها من الرضا(ع)... :
و فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر ،و فيها يفرق كل امر حكيم ،و فيه رأس السنة
يقدر فيها ما يكون في السنة من خير أو شر أو مضرة أو منفعة أو رزق أو أجل و لذلك
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سميت القدر» (حویزی1415 ،ق ،ج ،1صص163و)164؛ «از جمله آنچه فضل بن شاذان از
امام رضا(ع) شنیده است ... :در آن ماه ،شب قدر است که از هزار ماه بهتر است ،و در آن
هر امر مهمی بر اساس حکمت الهی تعیین میشود و در آن ماه ،آغاز سال است که آنچه
از خوبی یا بدی ،ضرر یا سود ،روزی یا اجل در آن سال وجود دارد ،در آن شب تقدیر
میشود و به همین سبب «قدر» نامیده شده است».
فرق» يعنى في ليلة القدر « ُك ُّل َأ ْم ٍر َح ِكيمٍ » اى يقدر اهلل عز و جل كل
2ـ« ...« .9فيها ُي َ
أمر من الحق و الباطل و ما يكون في تلك السنة ،و له فيه البداء و المشية .يقدم ما يشاء و
يؤخر ما يشاء من اآلجال و األرزاق و الباليا و االعراض و األمراض ،و يزيد فيه ما يشاء
فرق» يعنى در شب قدر
و ينقص ما يشاء» (حویزی1415 ،ق ،ج ،4ص)620؛ «« ...فيها ُي َ
« ُك ُّل َأ ْم ٍر َح ِكيمٍ » خدای عزوجل هر امر حق یا باطل و آنچه در آن سال وجود دارد را
تقدیر میکند ،و در آن زمان برای حق تعالی بداء و خواست خداست .خدا ،اجلها ،روزیها،
بالها ،چیزهای عارضی و مریضیها را تقدیم میکند و به تأخیر میاندازد ،و آنچه بخواهد
را به آن میافزاید و از آنچه بخواهد میکاهد».
2ـ .10تعبير به مباركه براى اين است كه بركات الهى در اين سال براى جميع بندگان
تقدير ميشود ،لكن با يك شرط كه هَّلل المشيّة فى البداء و التّبديل و التّغيير بمقتضى الحكم
و المصالح (طیب1378 ،ش ،ج ،12ص.)72
2ـ .11خدا آن را شب قدر نامیده است .ظاهر این است که منظور از قدر ،تقدیر است
و در شب قدر ،خدا اتفاقات آن سال از آن شب تا شب قدر سال آینده ،پذیرنده زندگی
و مرگ ،روزی ،خوشبختی و بدبختی و غیر آنها تعیین و تقدیر میشود ،همانگونه که آیه
شریفه سوره دخان در توصیف آن شب بر آن داللت داردِ « :فيها ُي ْف َر ُق ُك ُّل َأ ْم ٍر َح ِكيمٍ َأ ْمراً
ين َر ْح َم ًة ِم ْن َر ِّب َ
ك» ،پس جدایی امر حکیم جز در احکام حادثه و
ِم ْن ِع ْن ِدنا ِإنَّا ُكنَّا ُم ْر ِس ِل َ
واقع شده با تمام خصوصياتش در تقدير الهی نیست (طباطبایی ،ج ،20ص.)331
 .3خیر و برکات در شب قدر نازل میشود .از جمله اقوال دانشمندان در این خصوص
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میتوان اشاره کرد به:
«سال ٌم ِه َي» يعني تمام سالمتی ،بركت
3ـ .1سپس جمله جدیدی را آغاز کرده استَ :
«ح َّتى َم ْط َل ِع الْ َف ْج ِر» تا طلوع صبحگاهان (سمرقندی ،بیتا ،ج ،3ص.)602
و خير است َ
«سال ٌم ِه َي»  ...شب قدر تمامش خوبی و بركت
3ـ .2مسئله نخست اینکه :سخن خداَ :
است (ابن العربی ،بیتا ،ج ،4ص.)1964
 .4در این شب ،دوری از آفات وجود دارد .به عنوان نمونه در اقوال مفسران آمده است:
آن شب از هر چیزی در سالمت است؛ يعني :از هر آفتی سالمت است؛ يعني :در این
شب و برای امت مسلمان پیرو حضرت محمد(ص) .گفته میشود« :سالم» يعني :شیطان
بر اینکه کار شری انجام دهد توانایی ندارد .مجاهد گفته است :يعني :هر امری سالمتی
است ،و سالمتی از اینکه آزاری در آن باشد یا شیطان در آن شب کار بدی انجام دهد
(سمرقندی ،بیتا ،ج ،3ص.)602
 .5فرشتگان الهی در این شب بر مؤمنان سالم میکنند .در نظریات مفسران در این
خصوص چنین آمده است:
«سال ٌم ِه َي»  ...فرشتگان بر مؤمنان در شب قدر
مسئله نخست اینکه :سخن خداَ :
تا صبحگاهان سالم میفرستند .این را مجاهد و قتاده گفتهاند (ابن العربی ،بیتا ،ج،4
ص.)1964
اختالف در تعیین لیلة القدر
در تعیین لیلة القدر که امری فوق بشری است و خدای متعال آن را مشخص فرموده و از
طریق دین مبین اسالم باید ابالغ گردد ،اختالفات زیادی وجود دارد.
بررسی اقوال مختلف ،نشانگر آن است که اهم نظریات در این خصوص عبارت است از:
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 .1نامشخص بودن لیلة القدر
1ـ .1نظر ابن مسعود این است که لیلة القدر در کل سال محتمل است و برای درک آن،
الزم است نسبت به تمام شبهای سال اهتمام داشت تا به توان آن شب بزرگ را درک کرد
(ابن العربی ،بیتا ،ج ،3ص .)1188در توجیه آن گفتهاند به این جهت که شب قدر به طور
شرعی قطعی است ولی زمان آن تعیین نشده است (ابن العربی ،بیتا ،ج ،3ص.)1965
1ـ .2نظر دیگر آنکه شب قدر یک شب خاص نیست ،بلکه شبی از شبهای سال است که
در هر سال ،یک شب محتمل است؛ خواه در ماه مبارک رمضان باشد یا در ماههای دیگر
سال (طوسی ،بیتا ،ج ،10ص385؛ جصاص1405 ،ق ،ج .)5عالمه طباطبایی این وجه
را با تأکید مردود میشمارد (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،20ص.)331
 .2تطبیق لیلة القدر بر بیش از یک شب خاص
2ـ .1لیلة القدر یک ماه از سال را به طور کامل دربر میگیرد (ابن العربی ،بیتا ،ج،3
ص.)1188
2ـ .2لیلة القدر یکی از شبهای ماه مبارک رمضان است (طیب1378 ،ش ،ج ،12ص.)70
در توجیه آن گفتهاند به این جهت که پیامبر اکرم(ص) هر سه دهه ماه مبارک رمضان را
اعتکاف میکرد و شب قدر را طلب میکرد و اگر حداقل محدوده آن روشن بود ،فقط در
همان دهه شب قدر را طلب میکرد (ابن العربی ،بیتا ،ج ،3ص.)1965
2ـ .3لیلة القدر دهه آخر ماه مبارک رمضان را به طور کامل دربر میگیرد (طوسی،
بیتا ،ج ،10ص385؛ ابن العربی ،بیتا ،ج ،4ص1926؛ سیوطی1404 ،ق ،ج ،6ص372؛
بحرانی1416 ،ق ،ج ،5ص11؛ حویزی1415 ،ق ،ج ،4ص.)624
2ـ .4لیلة القدر یکی از شبهای فرد از دهه آخر ماه مبارک رمضان است (طوسی ،بیتا،
ج ،10ص385؛ جصاص1405 ،ق ،ج ،5ص374؛ سیوطی1404 ،ق ،ج ،6ص.)372
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2ـ .5لیلة القدر یکی از شبهای  23تا آخر ماه مبارک رمضان است (سیوطی1404 ،ق،
ج ،6صص372و.)373
2ـ .6لیلة القدر یکی از شبهای  28 ،26 ،24 ،22یا  30ماه مبارک رمضان است.
در این باره ،روایات متعددی از منابع اهلسنت وجود دارد (ابن العربی ،بیتا ،ج،4
صص1965ـ.)1967
 .3تطبیق لیلة القدر بر یک شب خاص
3ـ .1لیلة القدر در نیمه ماه شعبان است (طبری1412 ،ق ،ج ،25ص64و .)65البته برخی
آن را به دلیل آیه  185سوره بقره مردود دانستهاند (ابن العربی ،بیتا ،ج ،4ص.)1926
3ـ .2لیلة القدر شب  15ماه مبارک رمضان است (طیب1378 ،ش ،ج ،12صص70و.)71
3ـ .3نظر عبداهلل بن زبیر این است که لیلة القدر شب  17ماه مبارک رمضان است .وی،
این مطلب را از آیه  41سوره انفال که به جنگ بدر اشاره دارد ،برداشت کرده است (ابن
العربی ،بیتا ،ج ،4ص.)1965
3ـ .4لیلة القدر شب  19ماه مبارک رمضان است (جصاص1405 ،ق ،ج ،5ص375؛
طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص787؛ طیب1378 ،ش ،ج ،12صص70و.)71
3ـ .5لیلة القدر شب  21ماه مبارک رمضان است .در این باره ،روایات متعددی از منابع
اهلسنت وجود دارد ( سیوطی1404 ،ق ،ج ،6ص372؛ حویزی1415 ،ق ،ج ،4ص619؛
طیب1378 ،ش ،ج ،12صص70و.)71
3ـ .6لیلة القدر شب  23ماه مبارک رمضان است .در این باره ،روایات متعددی از منابع
اهلسنت وجود دارد (طوسی ،بی تا ،ج  ،10ص385؛ جصاص1405 ،ق ،ج ،5ص375؛
سیوطی1404 ،ق ،ج ،6ص372؛ ابن عاشور ،بیتا ،ج ،25ص.)309
3ـ .7لیلة القدر شب  24ماه مبارک رمضان است .در این باره ،روایاتی از منابع اهلسنت
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وجود دارد (سیوطی1404 ،ق ،ج ،6ص.)373
3ـ .8لیلة القدر شب  25ماه مبارک رمضان است .در این باره ،روایات متعددی از منابع
اهلسنت وجود دارد (طبری1412 ،ق ،ج ،25ص64؛ طوسی ،بیتا ،ج ،10ص385؛ ابن
العربی ،بیتا ،ج ،4صص1965و1966؛ طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص787؛ ابن عاشور،
بیتا ،ج ،25ص.)309
3ـ .9لیلة القدر شب  27ماه مبارک رمضان است؛ زیرا سوره قدر  27حرف دارد .دلیل
دیگر آنکه «لیلة القدر»  9حرف دارد و  3بار تکرار شده که از ضرب این دو عدد در
یکدیگر عدد  27حاصل میشود .در این باره ،روایات متعددی از منابع اهلسنت وجود
دارد (طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص788؛ فخر رازی1420 ،ق ،ج ،32ص231؛ سیوطی،
1404ق ،ج ،6ص372؛ ابن عاشور ،بیتا ،ج ،25ص.)309
3ـ .10لیلة القدر شب  29ماه مبارک رمضان است .در این باره ،روایات متعددی
از منابع اهلسنت وجود دارد (طوسی ،بیتا ،ج ،10ص385؛ ابن العربی ،بیتا ،ج،4
صص1965و1966؛ طبرسی1372 ،ش ،ج ،10ص.)787
3ـ .11لیلة القدر شب آخر ماه مبارک رمضان است؛ زیرا طاعات و عبادات این ماه با
شب آخر تکمیل میشود (فخر رازی1420 ،ق ،ج ،32ص.)231
علت مخفی بودن لیلة القدر
در توجه به این نکته که اختالف در تعیین دقیق شب قدر چه وجهی دارد ،مفسران نکاتی
را گفتهاند .از جمله این علل میتوان اشاره نمود به:
 .1مخفی بودن شب قدر به این خاطر است که نسبت به آن تساهل نشود ،بلکه نهایت
اهتمام به عمل آید تا بهره کاملی از ثمرات این شب برده شود (استرآبادي ،بیتا ،ج،1
ص94؛ ابن العربی ،بیتا ،ج ،2ص.)805
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 .2پنهان ماندن شب قدر ،جواز عمل تعیین شده برای زمان مشخص را بدون قطعیت
داشتن زمانش اثبات میکند (استرآبادي ،بیتا ،ج ،1ص.)94
 .3مخفی بودن شب قدر به این خاطر است که مردم تمام ماه مبارک رمضان را به عبادت
زنده نگاه دارند و عظمت آن حفظ شود (ابن العربی ،بیتا ،ج ،1ص226؛ طیب1378 ،ش،
ج ،2ص.)487
نتيجه
 .1لیلة القدر قطع ًا به عنوان شبی باعظمت و خاص از سوی شارع مقدس تعیین و اعالم
گردیده است .در قرآن کریم نیز به اصل وجود آن تصریح شده است.
 .2نزول قرآن و تعیین مقدرات مخلوقات ،مهمترین ویژگیهای این شب میباشند که در
روایات و نظریات علمای فریقین بیان شده است.
 .3تعیین دقیق شب قدر و ویژگیهای آن خارج از علم بشری است و فقط باید از جانب
شارع مقدس صورت پذیرد.
 .4اینکه شب قدر دقیق ًا چه شبی از شبهای سال است ،از جانب شارع مقدس بیان نشده
است .با این حال ،با عنایت به آنچه در روایات و نظریات علمای فریقین بیان شده ،احتمال
بیشتر آن است که:
4ـ .1این شب در ماه مبارک رمضان میباشد؛
4ـ .2در نیمه دوم ماه و بلکه دهه سوم آن قرار دارد؛
4ـ .3در یکی از شبهای فرد دهه سوم ماه مبارک رمضان است؛
4ـ .4احتمال شب  23از منظر شیعه و شب  27در دیدگاه اهلسنت بیش از سایر
احتماالت است .البته عمل به مقتضای احتیاط ،فرد مسلمان را به این تشویق میکند که
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شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان یا حداقل شبهای فرد این دهه را به اعمال و ادعیه
خاص اهتمام داشته باشد.
 .5اعمال ،ادعیه و فضایل این شب فراوان و از موضوع این مقاله خارج است.
فهرست منابع
 .1قرآن كريم.

 .2ابن العربى ،محمد بن عبداهلل بن ابوبكر ،احكام القرآن ،بیجا ،بینا ،بیتا.

 .3ابنعاشور ،محمد بن طاهر ،التحریر و التنویر ،بیجا ،بینا ،بیتا.

مكرم ،لسان العرب ،تعليق علي شيري ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،چاپ اول1408 ،ق.
 .4اب 
ن منظور ،محمد بن ّ

 .5ابوالفتوح رازی ،حسین بن علی ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،تحقیق یاحقی و ناصح ،مشهد ،بنیاد
پژوهشهای آستان قدس رضوی1408 ،ق.

 .6استرآبادى ،محمد بن على ،آيات األحكام ،تهران ،مكتبة المعراجي ،چاپ اول ،بیتا.

 .7بحرانى ،سيد هاشم ،البرهان فى تفسير القرآن ،تحقيق قسم الدراسات االسالمية لمؤسسة البعثة ،تهران ،بنیاد بعثت،
چاپ اول1416 ،ق.

 .8جصاص ،احمد بن على ،احكام القرآن ،تحقيق محمدصادق قمحاوى ،بیروت ،دار احياء التراث العربى1405 ،ق.

 .9حويزى ،عبد على بن جمعه ،نور الثقلين ،تحقيق سيد هاشم رسولى محالتى ،قم ،انتشارات اسماعيليان ،چاپ
چهارم1415 ،ق.

 .10راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد ،المفردات فی غریب القرآن ،تهران ،مؤسسه فرهنگی آرایه،
چاپ اول1387 ،ش.

 .11سمرقندى ،نصر بن محمد بن احمد ،بحر العلوم ،بیجا ،بینا ،بیتا.

 .12سيوطى ،جالل الدين عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور فى التفسير بالمأثور ،قم ،كتابخانه آيةاهلل مرعشى
نجفى1404 ،ق.

 .13طباطبایي ،سيد محمدحسين ،الميزان في تفسير القرآن ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسين حوزه علميه
قم ،چاپ پنجم1417 ،ق.

 .14طبرسي ،ابوعلي فضل بن حسن ،مجمع البيان لعلوم القرآن ،تصحيح و تحقيق :سيدهاشم رسولي محالتي و سيد فضلاهلل
يزدي طباطبایي ،تهران ،انتشارات ناصر خسرو ،چاپ سوم1372 ،ش.

 .15طبرى ،ابوجعفر محمد بن جرير ،جامع البيان عن تأویل آی القرآن ،بيروت ،دار المعرفه ،چاپ اول1412 ،ق.
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 .16طوسي ،ابوجعفر محمد بن حسن ،التبيان الجامع لعلوم القرآن ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ،بيتا.

 .17طیب ،سید عبدالحسین ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات اسالم ،چاپ دوم1378 ،ق.

 .18فخر رازی ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت ،دار احياء التراث العربي ،چاپ سوم1420 ،ق.

 .19فیروزآبادی ،مجدالدین محمد بن یعقوب ،القاموس المحیط ،تحقیق یوسف محمد البقاعی ،بیروت ،دار الفکر،

1429ق2008/م.

 .20كلینی ،ابوجعفر محمد بن یعقوب ،الکافی ،تهران ،دار الكتب االسالمیة1365 ،ش.
 .21كياهراسى ،ابوالحسن على بن محمد ،احكام القرآن ،تحقيق موسى محمدعلى و عزت عبد عطيه ،بيروت ،دار
الكتب العلمية ،چاپ دوم1405 ،ق.
 .22نیشابوری ،نظامالدین حسن بن محمد ،غرائب القرآن و رغائب الفرقان ،تحقیق :زکریا عمیرات ،بیروت ،دار الکتب
العلمیه ،چاپ اول1416 ،ق.

