
  
  
  
  
  
  

 و ما  انا انزلناه فی ليلة القدر بسم اهللا الرحمن الرحيم 

تنزل   ليلة القدر خير من الف شهر  القدر ليلةادراک ما 

سالم هی  المالئکة و الروح فيها باذن ربهم من کل امر 

  حتی مطلع الفجر

را در شب ) قرآن(ما آن  به نام خداوند بخشایشگر مهربان 

 ! دانی شب قدر چيست؟ و تو چه می یم قدر نازل کرد

فرشتگان و روح در آن  شب قدر بهتر از هزار ماه است 

شبی  کنند  شب به اذن پروردگارشان هر امری را نازل می

 سوره ،قرآن کریم. (است سرشار از سالمت تا طلوع سپيده

  )قدر

خوابيد؛  اميرالمؤمنين سه شب را نمي«: فرمايد مي) ع(امام رضا 
در . وسوم ماه رمضان، شب عيد فطر و شب نيمه شعبان بيست شب

و هر آنچه در آن سال رخ  ها تقسيم و مدت عمر ها، روزي اين شب
  ».شود خواهد داد، تعيين مي

 

  ؟ در شب قدرچه بايد كرد

اي از قرآن كريم شب قدر از هزار ماه كه در آن شب قدري وجود ندارد، برتر و  طبق آيه
 در مقام تفسير و تبيين آيات قرآن، دليل اين برتري )عليهم السالم( ائمه اطهار )24(.باالتر است

 )25(.اند حيران كننده را، برتري عبادت و انجام عمل صالح براي بندگان در اين شب دانسته
 شب سال 365اي درنگ كنيم و كمي با خود بيانديشيم خواهيم ديد كه در ميان  اگر لحظه

كه اين چنين مورد عنايت و توجه قرار گرفته و چنان اثراتي بر آن ست  تنها شبي از شبها
بنابراين با اندكي تأمل به اين نتيجه خواهيم رسيد كه بايد اين فرصت را . مترتب شده است

خير و بركت فرصتي بسيار استثنايي آن هم در ماه  غنيمت شمرد چرا كه در اين شب پر
بنديم بهره  توانيم با توجه و همتي كه به كار مي  ميميهماني خدا براي ما فراهم شده است كه

شب قدر شب تجلي ميعاد انسان با خداوند و ار خود . بسيار زيادي از آن ببريم
  .جدا شدن و غرق در درياي رحمت و محبت و مهرباني خدا شدن است

ر در تفسير قمي د. است) عج(از جمله ويژگيهاي اين شب اختصاص داشتن آن به امام زمان 
  ذيل آيه ذيل

  
) عج(مالئكه و روح القدس بر امام زمان :، چنين آمده است» تنََزّل المالئِكَة والرّوح فيها«

  .كنند اند، به ايشان تقديم مي آيند و هر آنچه از وقايعي كه ثبت كرده فرود مي

شب قدر شب سالم و درود فرشتگان است، شبی آه 
ان مخلص او برآت و خير آن تا دميدن صبح برای بندگ

  پيوسته و برقرار است

  :احياء شب قدر

عليه (امام موسي بن جعفر . هاي مهم اين شب احياء و نيايش به درگاه الهي است از ويژگي
كسي كه در شب قدر غسل كند و تا طلوع صبح بيدار بماند و :فرمايند در اين باره مي) السالم

در اين شب با عظمت كه كتاب .شود يمشغول عبادت و نيايش الهي باشد از گناهانش پاك م
مقدس قرآن براي هدايت انسانها نازل شده و فرشتگان آسماني براي سالم و درود، فوج، 

دار در غفلت به سر برده و  آيند، سزاوار نيست كه انسان مؤمن و روزه فوج بر زمين فرود مي
  .خود را از همنشيني با آنها محروم سازد

توان به اختصار به موارد زير  دعاهاي مخصوص اين شب مياز اعمال و :اعمال شب قدر
  :اشاره كرد

  
 احياء و -2 غسل كردن به نيت تقرب به درگاه الهي و براي انجام عبادت؛-1

 تالوت قرآن و تفكر و تدبر در معاني -3توسل؛ا وداري با عبادت، دع شب زنده
بوت، يس و هاي روم، عنك آن به هر مقدار ممكن و سفارش بر خواندن سوره

 خواندن ادعيه وارده همچون جوشن -5 توبه و استغفار فراوان؛-4دخان؛
 قرآن -8 صدقه دادن؛-7 خواندن نمازهاي وارده باألخص نماز قضا؛-6كبير؛

و اعمال ديگري كه ) عليه السالم(بر سر گرفتن و توسل و تمسك به اهل بيت 
  .همه آنها را ندارد اين مختصر مجال بازگوئي

 اهميت شب بيست وسوم

و شب هاى نوزدهم و بيست و يكم . شب قدر بودن شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان ، يقينى است 

شب بيست و سوم بحث شب گريه است شب دعا است . آن است وسيله اى براى دست يافتن

ايم بطور طبيعي گريه   بدانيم چي را از دست دادهشب رابطه با خداست و ما اگر

/إبراهيم» وسخَّرَ لَكُم «29/البقرة» خَلَقَ لَكُم«كنيم هستي براي بشر است  مي  

تا كند جان هر شبى را امتحان  حق شب قدر است در شبها نهان   

نهمه شبها بود قدر اى جوا  نه همه شب ها بود خالى از آن    

 ,شب بيست و سوم) ص( مى خوانيم رسول خداهمچنين در روايت :
رد و فاطمه زهرا  صورت افراد آب مى پاشيد تا آنها را خواب نگيبه
اعضاي خانواده را وادار مي كرد روز بخوابند وشب كم غذا ) س(

: بخورند تا بتوانند شب بيست وسوم را بيدار بمانند وميفرمودند كه 
  . كه از خير وفضيلت امشب محروم بماندانسان محروم كسي است

  هنگام تضرع و نياز است مخسب        اي دل دو سه شام تا سحر گاه مخسب  

  بيداري ما چراغ عالم باشد           يك شب تو چراغ را نگهدار مخسب

 

انديشه مطهر  
 ١٣٩٠ ضانرم_  ها پنجشماره  نشريه 
 پايگاه مقاومت شهيد مطهري دانشگاه فردوسي  



امشب، شب ناله در فراق پدري مهربان است كه غير از چاه و نخل و ماه،  
سوز كه با آه همه كودكان يتيم،  پدري دل. ه بوداش را نديد كسي گريه

كرد، ولي كسي از  هاي همه را بر جان خود هموار مي شريك بود و غصه
غربت او و دردهاي دلش، با خاري در چشم و استخواني در گلو، خبر 

  .نداشت

خوارزمی از رسول خدا  در مناقب )السالم عليه(ارزش محبت به علی 

از بندگاْن  ای اگر بنده! يا علی: وی است که فرمودآله مر و عليه اهللا صلی

 در قوم خود به عبادت و)السالم  عليه(عبادت خدا کند به قدر آنچه نوح 

رسالت مشغول بود و آن بنده را مثل کوه ُاحْد طال باشد در راه حق تعالی 

فقرا و مساکين رساَند و آن قدر عمرش دراز شود که هزار  همه آن را به

در ميان صفا و مروه مظلوم کشته شود و با  کند و بعد از اينهاحج پياده 

بوی بهشت به مشام او  دوست نداشته باشد،! اين همه، تو را ای علی

  .نخواهد رسيد و داخل َجّنت نخواهد شد

بيست و سه سال جهاد براي مكتب، بيست و پنج سال شكيبايي 
ي نيم براي وحدت و پنج سال انقالب براي عدالت، و اين يعن

و به راستي .السالم  ابيطالب عليه بن قرن عقيده و ايمان؛ يعني علي
تر  ي انسان بودن نزديك كه انسان به ميزاني كه به مرحله

هاي علي،  كند و تمام رنج شود، احساس تنهايي بيشتري مي مي
در دل » شقشقيه«هايش بود؛ مردي كه اندوه  تاوان بزرگي

كرد و تنها  ا چاه تقسيم ميداشت؛ مردي كه غربتش را فقط ب
ها محرم رازش بودند؛ مردي كه خداي كالم بود و  نخل
دار قيام؛ مردي كه زخم نيم قرن غربتش در مسجد كوفه،  طاليه

از فرق بلندش سر بازكرد؛ مردي كه ذوالفقار، فقط اليق دست او 
بود و آفتاب، واله و سرمست او؛ مردي كه يتيمان عرب خوب 

  .شناسندش مي
از فاطمه، نه هيچ دلي تاب دردهاي علي را داشت و نه هيچ پس 

علي بود و چاه و .گوشي ياراي شنيدن اندوه جانگدازش را
  .ي كج فهم نخلستان؛ علي بود و زمانه

  
 مردي     ***   گه ملحد و گه دهري و كافر باشد: به راستي

كه زعصر خود فراتر باشد و علي نه تنها از عصر خويش، كه فراتر 
  .هاست ها و مكان ي زمان  همهاز
  

هاي بلندش، هر راه شناس بلدي گم  كوهي كه در پيچ و خم
مردي كه .زند شود و هر راهبري، زانوي عجز بر زمين مي مي
شناسد؛ حتی بهتر   میهاي آسمان را چون كف دست راه

اگر عدالت، هنوز جرعه جانی در جام .های زمين از راه

حکومت عدالت گستر طالیی خود دارد، از پنج فصل 

کشد، از بيست و پنج  اگر دین، هنوز نفس می.توست

اگر ذوالفقار، هنوز با .سال سکوت پررمز و راز توست

قامتی خميده، راست ایستاده است، از غيرت بازوان 

  توست

سالم بر !سالم بر تو اي قرآن ناطق، جانشين خورشيد، شير عدالت
ظه لحظه قنوت سالم بر تو و لح!تو و لحظه لحظه سكوتت

سالم بر تو و رستگاري عظيمت، بر شمشير پرافتخارت و !انتظارت
سالم بر تو كه نام بلندت، حكايت از قصه ! بر فرزندان دليرت

سالم بر تو كه سوز افالكي نامت، تمام ! پايان غربت تو دارد بي
سالم بر تو كه نامت آشناي . سوزاند هاي عاشق را مي جان

سالم بر تو !هاي صبور آن رازت چاه د و همهاي كوفه بو نخلستان
ات، از پيشاني كوچكشان  و يتيماني كه دست نوازشگر و آسماني

پايانت كه امتداد غربت  سالم بر تو و غربت بي.شد گم نمي
كرانت كه نماز عاشقانه  سالم بر تو و عدالت بي! زهرايي است

هزار سالم بر تو كه امشب، در شبي برتر از !آسمان و زمين است
ترين زمان به نواي  شب، در حضور نوراني عشق، در ملكوتي

  !رستگار شدي» رب الكعبهفزت و «

  آيا سحري به رنگ خون ديدي تو
  

  محراب و تو منبري چنين ديدي تو
  

  خون بر در و ديوار و جماعت سر و رو
  

  فرقي كه به سجده الله گون ديدي تو
  

  آن زاده كعبه و امين حرمين
  

  اك و خون ديدي توافتاده ميان خ
  

  آن كس كه ستيز خيبر و بدر و احد
  

  چون شير بغريد چنين ديدي تو
  

  ايا تو درون ظلمت شام سياه
  

  نان اور كودك يتيم ديدي تو
  

  آيا دل پرز خون و گريان چشمي
  

  از جور زمانه و زمان ديدي تو
  

  او زخم تن و زبان كه در طول زمان
  

  با جان به خريد و دم نزد ديدي تو
  

  آيا زميان مردم كوفه و شام
  

   تومظلوم تر از علي كسي ديدي
  

  
  سه چيز است كه در هر كس وجود داشته باشد در نهايت به صاحبش بر ميگردد

  )ص(ظلم و حيله و پيمان شكني  حضرت محمد 


