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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  » سعيد افغانی-سعـيـدی« امين الدين ر تداکالحاج : تتبع ونگارش 

  ٢٠١۶ اگست ٢۶

 ٢٠ -تفسير احمد
 ٢ -قدر الۀترجمه وتفسير سور

 :  شب قدرسعی وتالش برای دستيابی

کسی که (» من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه «: پيامبر صلی هللا عليه وسلم آمده است در حديث

  )شب قدر را با ايمان واحتساب اجر بر پای دارد گناھان پيشين او آمرزيده می شوند

  میجخره ی وتالشی را برای دسيابی شب قدر بنويسند که شخصی پيامبر صلی هللا عليه وسلم سع سيرت نويسان می

  .نمود ترغيب می داد، واصحاب کرام را نيز در سعی  تشويق و

 آخر شھر رمضان نه تنھا ۀيد که پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای دستيابی شب قدر در دھآ منقوله بر می از فھم احاديث

واندن می کردند که در ديگر روزھای سال چنين تالشی ئت قرآن و دعا خاخودش تالش بيشتری در نمازخواندن و قر

  .که شب قدر را دريابند  خويش را بيدار می نمود، به اميد اينۀنداشتند، بلکه خانواد

کان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل  «: که عايشه رضی هللا عنھا روايت کرده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم  چنان

صلی هللا عليه   آخر رمضان، فرا می رسيد، رسول هللاۀکه دھ ھنگامی: يعنی).٢٠٢۴: بخاری(» روأيقظ أھله وشد المئز

و شب خود را با عبادت، زنده نگه می داشت و خانواده ) از ھمسران، دوری می گزيد(وسلم کمرش را محکم می بست 

  .اش را نيز بيدار می کرد

کسی که در جھت يافتن شب قدر، شب را بر پای دارد وموفق «: صورت مرفوع روايت شده استه در مسند از عباده ب

  .» وی آمرزيده خواھد شدۀبه درک آن شود گناھان پيشين و آيند

ی ئبو  اخير غسل می کردند  وخوشۀو در مورد بعضی از گذشتگان از صحابه وتابعين وارد شده است که در دھ

  . قدر دستيابی نمايندکه با بھترين وجه بر شب استعمال می نمودند به اميد اين

 بر مسلمانان روزه دار است تا پيروی از سيرت پيامبر صلی هللا عليه وسلم وسيرت صحابه تالش خويش برای ًاءبن

 آخر ماه مبارک ۀاين شب در دھًاء  دھيم ، يقينجخره  اخير رمضان بۀخصوص در دھه حصول اين شب مقدس ب

به دليل حديثی که مسلم از . تر اميد می رود که شب بيست وھفتم باشد ھای طاق  می باشد، وبيش رمضان وآنھم در شب

به خدا قسم من می دانم که آن شب چه شبی است و ھمانا شبی است که پيامبر «: ابی بن کعب روايت می کند که فرمودند

:  ومی فرمودمی کردو أبی بر آن سوگند ياد » باشد ما را امر نمود آنشب را بر پا داريم وآن شب، شب بيست وھفتم می
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 ما را از آن مطلع ساخته است آفتاب د در حالی در صبح آن روز طلوع می کند ،مان ی که پيامبرئبا داليل ونشانه ھا«

  .»که ھيچ شعاعی ندارد

اگر شب قدر ! ای رسول هللا : به حضور رسول هللا صلی اله عليه وسلم عرض کردم : حضرت بی بی عائشه می فرمايد

   چه بگويم؟را دريافتم

تو بسيار عفو كننده !  خداوند ا  »« اللھم إنك عفـو كريم تحب العفـــو فــاعـــف عنـــى « : پيامبر فرمود بگو

رواه احمد وترمذی وصححه األلبانی .( »وبسيارصاحب كرمى ، عفو نمودن را مى پسندى ، پس خطا ھاى مرا عفو كن 

(  

  ت  اگر  قدر  بدانىـــب، شـب قدر اســھر ش       ى از شب  قدر  نشانىئاى خـــواجه چه جـو

  »سعدى شيرازى«

 

  چرا شب قدر مشخص نشده است؟

اری  خود ذ گايهنويسند که دسترسی به ھر امر ارزشمند  وذيقيمت سعی وتالش وبه اصطالح سرم علماء ومفسرين می

  .باشد  مت  آن ھم بيشتر میی ارزش وقيمت بيشتر باشد  قي معروف است ، ھر چه چيزی که دارارا دارد و

سان آگفتيم ارزش عبادت در شب قدر  بيشتر از ھزار ماه است ، چيزی واضح است که ديدن وحصول به اين شب کار 

و به اين سادگی ھم ممکن وميسر نيست ، اگر قرار باشد که با اين سادگی انسان به اين شب دسترسی پيدا کند، نصيب 

  .خواھد  به اين جد وجھد وعبادت وزحمات بسيار میشود، دسترسی   انسانھا میۀھم

نويسندکه علت پنھان بودن اين شب در شبھای ماه مبارک رمضان و عدم وضوح شب قدر برای  که مفسرين می طوری

خواھيم  از پروردگار با عظمت می .گستردگی و افزايش عبادت بندگان و انس بيشتر آنان با پروردگار با عظمت است 

  .ين شب را نصيب ما سازدکه حصول  ا

  

  :تکرار شب قدر در ھرسال

تنزل « متبرکه آيت در ھمان سال اول نزول قرآن بوده است ولی از فحوای ًاشب قدر اساس: قبل از ھمه بايد گفت که 

رساند ، اين بدين معنی است که  که با  فعل مضارع است ، تکرار واستمرار اين شب مقدس را می » المالئکه و الروح

ب قدر منحصر به ھمان شب اول سال نزول قرآن نبوده ، بلکه اين شب مقدس در ھرسال در ماه مبارک رمضان ش

  .گردد در آن نازل  می »فرشتگان وروح «  و تکرار

ست با اين تفاوت که در آن شب ديگر قرآن نازل نمی شود اشب قدرى ، پس در ھر سال قمرى، در ماه رمضان مبارک

درستی و روشنی  فرود می آورند ولی چگونگی آن ب و رحمت الھی را بر بشر  روح فرود می آيندبلکه تنھا فرشته و

  .معلوم نيست

  

  ! عبادت شب قدر بھتر از ھزار ماه است

 خود را دارند، که شاخص ترين آنھا شب   ارزش،  جايگاه واال  ومقام خاصبعضی از ايام سال ھستند که در نزد هللا

ليلة القدر « :ن در توصيف آن می فرمايدأشبی که قرآن عظيم الش.  ارزش دارد  يک عمرۀاندازشبی که به . قدر است

  ).شب قدر از ھزار ماه برتر است(» خير ألف شھر
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انا انز لنا ه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر  ليلة  القدر خير من «مايد فر می)  قدرۀسور(ن در أقرآن عظيم الش

حقيق  ما فرود آورديم قرآن را در شب قدر وچه چيز مطلع ساخت ترا كه چيست شب قدر ، شب قدر به ت(  »الف شھر

  ) بھتر است از ھزار ماه 

ُشھر رمضان الذی أنزل فيه القرآن« : فر مايد خداونــد پاك   می( َْ ُْ ْ ِ ِ َِ َِ ُ َّ َ َ َ ماه رمضان  ماه ست كـه در آن  قرآن  فرود آورده ( »ُ

   ) ١٨۵ آئته ٔسوره بقر.( شده است

  ) ما آن را در شب  قدر  نازل كرديم (» انـا انزلنا ه فى ليلة  القدر « :  خوانيم ٔوباز ھم در سوره قدر می

  .   مطابق حكم مطلق  قرآنی ھمين است كه شب  قدر در ماه مبارك رمضان استًاء بن

 و شايد عبادت  مبران قبلی عمر زيادی داشتندشود که امت ھای پيا ال پيدا میؤحاال برای تعدادی از مسلمانان  اين س

 عمر پيروان نوح عليه السالم بيش از ھزار سال بود، ولی عمرم ما شايد ًآنان نسبت به عبادت ما بيشتر بوده  باشد ، مثال

  . آنان نخواھد رسيدۀ ھرقدر که عبادت کنيم عبادت ما  به اندازًاءاز شصت وھفتاد سال تجاوز نخواھد کرد، بن

  ھزار ماه ۀی  اينطور نيست ، هللا جالله بر اساس لطف ورحمت خويش  بر امت مسلمان عبادت يک شب را به اندازول

شب قدر بھتر از عبادت » ليلة القدر خير من ألف شھر «  ی خاصی گفته است ئوبا زيبا. عبادت ارزانی فرموده است 

   .باشد  ماه می١٠٠٠

 سال وھرگاه شخصی در شصت سال عمر خود شبھای قدر را ٨٣ساوی ميشود به  ماه کنيم م١٢ را تقسيم ١٠٠٠ھرگاه 

  .  اين است فضيلت وعبادت در شب قدر۴٩٨٠ کنيم ، مساوی ميشود به ٨٣ را ضرب ۶٠عبادت نمايد ، و 

  

  :فضيلت و برتری شب  قدر

ی اين شب  نزول قرآن گفتيم شب قدر بر ھمه شبھای سال فضيلت و برتری خاصی خود را دارد ، يکی از برتری ھا

  .عظيم الشان  در اين شب است

ِإنا أنزلناه فی ليلة القدر«  ْ َ َْ ِْ َِ َ ُ َ َ َّ ِوما أدراك ما ليلة القدر)١(ِ ْ َْ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ٍليلة القدر خير من ألف شھر)٢(َ ْ َ ِ ِْ َْ ْ ٌْ َ َِ ُ َ َتنزل المالئكة والروح فيھا ) ٣(َ ِ ُِ ُّ َ ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ

ْبإذن ربھم من كل أم َْ ِّْ ُ ْ ِ ِ ِ ِِّ َ ِسالم ھی حتى مطلع الفجر)۴(ٍرِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َّ َ َِ ٌ َّإنا  «: فرمايد می)  دخان ۀ سور٣ آيت( ويکبار ديگر در )  ۵(َ ِ

َأنزلناه فی ليلة مباركة إنا كنا منذرين  ِ ُ ُِ َِّ َُّ ِ ٍ ٍَ َ َ َ َ ُ َ ْ َ   )ما قرآن را درشبی مبارك وگرامی نازل كرديم(» َ

ًليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبهمن قام « :فرمايد  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  می رواه الجماعة إال . ( »ً

  ) . ابن ماجه

) و به عبادت مشغول شود (كسی كه در شب قدر براساس ايمان به خدا و اميد اجر و پاداش از وی به نماز بايستد«

  .» او بخشيده می شود ۀگناھان گذشت

. بادت اين يک شب، از عبادت ھزار ماه، يعنی ھشتاد و سه سال، بھتر استبزرگترين فضيلت اين شب ھمين است که  ع

باز برای بھتر بودن آن، حدی مقرر نيست، که چقدر بھتر است، آيا دو برابر، چھار برابر، ده برابر، صد برابر و غيره 

  .ھمه در اين امکان دارند

ھر کسی که در : هللا صلی هللا عليه وسلم فرموددر صحيحين از حضرت ابوھريره رضی هللا عنه منقول است که رسول 

از حضرت ابن عباس روايت است که نبی اکرم .  گناھای گذشته او عفو می گرددۀشب قدر برای عبادت برخاست، ھم

تمام فرشتگان که در سدرة المنتھی اسکان يافته اند، در شب قدر ھمراه با جبرئيل به دنيا : صلی هللا عليه وسلم فرمود

من نيست که آنھا را سالم نکنند، غير از کسی که او شراب بنوشد يا گوشت خوک ؤمی آيند، و ھيچ مرد و زن مفرود 

  .بخورد
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 محروم و ًھر کسی که از خير و برکت شب قدر محروم بماند، او کامال: در حديثی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود

و نه در تحصيل ثواب و برکات شب قدر دخلی خواھند داشت، لذا اما نه اين برای ھمه حاصل می گردد . بدشانس است

  .نبايد به فکر آنھا بود

  

  !ٔخواننده محترم 

يکی از شبھای ماه مبارک » شب قدر«مطابق نصوص شرعی و جمع بندی آيات قرآن کريم چنين استفاده می شود که 

  .  نموده است دساتير شرعی  به زنده داری اين ده روز آخر سفارشًاءرمضان است بن

. قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است »شھر رمضان الذی انزل فيه القران« : زيرا از يک سو، قرآن می فرمايد

بيانگر آنست که قرآن، در شب قدر نازل شده  »انا انزلناه فی ليلة القدر«  قدرۀ مبارکۀ نخست سورآيتو از سوی ديگر، 

 در ماه مبارک رمضان واقع شده  شريفه، به روشنی دانسته می شود که شب قدر آيتبنابراين از جمع اين دو . است

 که در اين زمينه یروايات .که کدام شب از شب ھای ماه مبارک رمضان است، به روشنی معلوم نيست  اين اما. است

ست و يکم، شب  شب بي شب اول، شب ھفدھم، شب نوزدھم، :وجود دارند شب قدر را مردد بين اين شبھا دانسته اند

  .بيست و سوم، شب بيست و ھفتم و شب بيست و نھم

 آخر ماه مبارک رمضان و يکی از شبھای بيست و يکم ۀکيد دارند که شب قدر در دھأبعضی از روايات بر اين مطلب ت

  .يا بيست و سوم است

ز جمله در حديثی که از ا . است بعضی از روايات تصريح نموده اند که شب قدر شب بيست و سوم ماه مبارک رمضان

  :حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنھا روايت شده  آمده است 

  ).٢٠٢۴: بخاری( » کان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل وأيقظ أھله وشد المئزر  «

و رسول هللا ص شب بيدار می ماند و خانواده اش رابيدار می كرد .ھنگامی كه ده روز آخر ماه رمضان فرا می رسيد «

  .»سخت به عبادت مشغول می شد 

 ۀدر دھ: يعنی.»کان يجتھد فی العشر األواخر ماال يجتھد فی غيرھا«: ھمچنان  در مسند امام احمد و صحيح مسلم آمده

  .می کردند که در ديگر روزھای سال چنين تالشی نداشتند) در عبادت(آخر ماه رمضان تالش بيشتری را 

 ؟تم كدام شب قدر است چه بگويماگر دانس:به رسول هللا ص گفتم  : می فرمايدازحضرت عايشه روايت شده است كه

بی شك تو بسيار :پروردگارا » «اللھم انك عفو تحب العفو فاعف عنی« :بگو :پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند 

  .»پس مرا بيامرز .آمرزنده ای و آمرزش را دوست می داری 

  

  :شب اين ۀعالمات و نشانه ھای بارز

ت متعددی را با استناد به باشد ، علماء نظريا  خصايص ونشانی ھا می،ی چه عاليمکه شب قدر دارا در مورد اين

  :نمايم    اشاره میًبرخی از اين عاليم ذياله  داشته اند که بائه نبوی اراحاديث

  آرام  است و شخص مؤمن ًا شب قدر  اين است که آن شب شبی نسبتۀ عالمات بارزۀيکی از جمل: نويسند مفسرين می

  .گردد  ش  برای انجام کار خيربيشتر میام می گيرد ورغبتدلش در اين شب آر

  . »شود  ظاھر می  رنگ  و سرخ  قدر، ضعيف  شب فتاب  در صبحگاهآ«:  گويند  می

  صلی هللا عليه وسلم  هللا  رسول كه:   است آمده رضی هللا عنه عبدهللا  شده از حضرت جابربن روايتی که در حديث طوری

   است  اخير رمضان ۀ دھ  قدر در شبھای شب.  ساختند  را فراموشم  اما آن  قدر را ديدم  شب من«:   قدر فرمودند  شب ۀدربار
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آيد   نمی  بيرون  شيطان شب آن . تابد  می  تمام  ماھی  در آن  كه یئ و سپيد، گو  سرد، روشن  و نه رم گ ، نه  معتدل  است و شبی

  .» گردد  روشن  صبحش كه تا آن

 اثنا دو   قدر خبر دھند؛ در اين  از شب  مردم  شدند تا به  بيرون  هللا صلی هللا عليه وسلم از خانه  رسول  كه است  شده  روايت

  .  كردند  خبر را فراموش  آن  بودند در برابر خود يافتند پس  در كشمكش  باھم مرد را كه

 رغبت   طاعات  به  تا مكلف  است  و روز قيامت  وفات  وقت داشتن  در پنھان   قدر مانند حكمت  شب اشتند  در پنھان  حكمت

  . ننمايد  تكيه  مخصوصی  نكند و بر شب  و سستی  بيفزايد، غفلت  راه  و جد و جھد خود در اين كوشی  و بر سخت كرده 

 ھر شب   ماه  مبارك  را به احتمال  اين كه شب قدر باشد ،  به  ولى  به ھر حال براى مسلمانان   بھتر اين است  كه  

  .يا ھم شب ھاى طاق  نسازند يا چھار شب و  خويش را  منحصر به سه ویعبادت  وقرائت  قرآن  ودعا  بگذرانند ودعا

  

  :دعا ھای قرآنی در شب قدر

ر صلی هللا عليه وسلم به بی بی عايشه ی است که پيامبئکه در شب قدر خوانده می شود، دعای ئاز افضلترين دعاھا

که ترمذی از حضرت عايشه رضی هللا عنھا روايت کرده و حديث را ھم صحيح دانسته،  رضی هللا عنھا ياد دادند، چنان

  : بگويم؟ فرمود) یئدعا( شب قدر را دانستم در آن چه اگر !ای رسول خدا: گفتم: که او گفت

ُّاللھم إنک عفو تحب :ُقولی«  ُ ُّ ُ ّ َ العفو فاعف عنیَّ ْ ْ َ تو بخشنده ای، عفو و بخشش را دوست داری؛ پس ! خداوندا: بگو «  .»ْ

  .»مرا مورد عفو و بخشش قرار بده

ی را که در قرآن کريم ذکر شدند تالوت نمود ئاما بھتر است دعاھا. ی را کردئدر شب ھای قدر، می توان ھر دعا

  : ھمچون

ِربنا ال تؤاخذنا ان نس« ِ َِ َ َْ ْ ُ َّ َينا او اخطأنا ربنا و ال تحمل علينا اصرا كما حملته علی الذين من قبلنا ربنا و ال تحملنا ما الَ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ِّْ َ َ َ َُ َ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ْ َ َ ََّ َ َُ َ ََ ً َ َْ َ ْ َطاقة  ْ َ َ

َلنا به واعف عنا واغفرلنا و ارحمنا انت موالنا فانصرنا علی القوم الك ِ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ََ َْ ُْ ْ َْ َ َ َُ ْ َ َ َ َِ ِْ َّ ْ َافرينِ ِ ِ«  

ُربنا ال تزغ قلوبنا بعد اذ ھديتنا وھب لنا من لدنك رحمة انك انت الوھاب« و يا  َّ َ ََ ََ ُْ َْ َّ ِ ِ ًِ َ ْ ْ َْ َ َ ََّ ْ َ َ َ ََ َ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ ِ ُ َّ «  

َربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين«و يا  َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ َ َ َْ ْ َْ َ َْ َْ ََ َْ َّ ْ ُ ْ َ َ َّ«  

ًبنا ھب لنا من ازواجنا و ذرياتنا قرة اعين و اجعلنا للمتقين اماماَر« و يا  َ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ََّ ُ ْ َْ َ َ َ َ ََ ْ َْ َ ٍَ ْ َّْ ِّ َُّ ُ ْ َ«  

َربنا اغفرلنا و الخواننا الذين سبقونا بااليمان و ال تجعل فی قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا انك« و يا  َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّ َُّ َُ ََ ََّ ًَّ ّ ِ ِ ُِ ُ ْ َ َ َ َْ َْ َ َ َْ َ ٌ  رؤف رحيمْ ِ َ ٌَ«  

ِربنا تقبل منا انك انت السميع العليم« و يا  ِ ِ َِ َُ َّ َّ ََّ ْ َ َ َّ َّ ْ َ ََ«  

ْربنا اغفرلی و لوالدی و للمؤمنين يوم يقوم الحساب« و يا  َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُُ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ َ َّ«.  

َاللھم انی اسألك «: ی که در احاديث پيامبر اکرم ذکر شده اند ھمچونئو يا دعاھا ُ ْ َ ِّ ِ َّ ُ ْمن الخير كله ما علمت منه و ما لم اعلم َّ ْ َْ َْ َُ َ ََ ُ ْ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ ِ َ

ْو اعوذ بك من الشر كله ما علمت منه و ما لم اعلم ْ َْ َْ َُ ََ ََ َُ ْ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ ِّ َّ َ ِ ُ ُ «  

َاللھم احسن عاقبتنا فی االمور كلھا و اجرنا من خزی الدنيا و عذاب اآلخر«و يا  َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ُّ ْ ُْ َْ َْ ِْ َ َِّ َِّ ُ ُ َ َّ َاللھم انی اسألك الھدی و التقی «و يا » ِةُ ُّ َ َ ُ َُ ُ ْ َ ِّ ِ َّ َّ

َو العفاف و الغنی ِ َِ ََ َ «  

ِاللھم اغننی بالعلم و زينی بالحلم و اكرمنی بالتقوی و جملنی بالعافية«و يا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِّْ ََّ َ َ َْ َّ ْ ْ َ َِ ِِّ َ ْ ُ َّ«  

َاللھم مقلب القلوب ثبْت قلبی ع«و يا  ِ ُْ َ ِّ َ ِ ُ ُ َ ِّ ََّ َّ َلی دينكُ ِ ِ ِاللھم جنبنی منكرات االخالق و االھواء«و يا » َ ِ َِ َْ َ َِ ْ َْ ََ ُ ْ ِّ َّ ُ َّ «  

َاللھم اجعل حبك احب االْشياء الی و اجعل خْشيتك اخوف االْشياء عندی و اقطع عنی حاجات الدنيا بالشوق الی «و يا  َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َّ ِ ْ ْ ُّْ َ ََ َ َ َ َِّ َ َْ ْ َْ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ ْ َّْ َّ ُ َُّ َّ

َلقائك و  َ ِ َاذا اقررت اعين اھل الدنيا من دنياھم فاقرر عينی من عبادتكَِ ُِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ْ ْْ ِْ ْ َْ َ َ ََ ْ ُ ُ َْ ْ ِ َ«.  
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  :مالئکه در شب قدر برای چه و بر چه کسانی فرود می ايند

تنزل المالئکة و الروح «  شريفهآيتبر اساس .  نزول مالئک و فرشتگان است ازخصوصيات بارز ديگر اين شب   

  .)فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگار شان برای تقدير ھر کار نازل می شوند( »  ربھم من کل امرفيھا باذن

. نيز ناميده می شود» روح االمين«است که » جبرئيل امين«: که منظور از روح کيست؟ بعضی گفته اند درمورد اين

و کذلک َ اوحينا اليک روحا « شوری ۀ سور۵٢ آيتبه فحوای  . تفسير کرده اند» وحی«را به معنی » روح «بعضی 

برخی . »را به فرمان خود وحی کرديم» وحی«ھمان گونه که بر پيامبران پيش وحی فرستاديم، بر تو نيز » «من امرنا

  .از مفسرين  روح را مخلوق عظيمی مافوق فرشتگان  می شمارند 

در شب قدر مالئکه به زمين فرود می آيند تا سالم و فرشتگان بر شخص خاصی فرود نمی آيند، بلکه  قابل تذکر است که

  . و بر دعای دعا گويان آمين می فرستند دعای رحمت و مغفرت بر کسانی که اين شب را احياء می کنند بفرستند

  :فرمايد نزول فرشتگان نزول رحمت وبرکت الھی است، پروردگار با عظمت ما می

ِتنزل المالئکة والروح ف« ُِ ُّ َ ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ ٍيھا بإذن ربھم من کل أمرَ ْ َ ِّْ ُِّ ِ ِ ِِّ َ از  »آيند  فرود می پروردگارشان  اذن   به  با روح  فرشتگان در آن«.»َِ

 را تا   خداوند آن  که  ھر امری  ونظم ونسق   پرداختن آيند برای فرود می: يعنی » ھر امری برای«   زمين سوی آسمانھا به

  .  است  کرده  حکم  آن  مقدر و به  آينده سال

 از او به  شود ولی  او نيز می شامل»  فرشتگان«  و ھرچند کلمه   عليه السالم است جبرئيل: ور شديم روحآکه  ياد  طوری

  .   است  بر عام  خاص  عطف  از باب  اين  شد پس  نيز يادآوریًا مخصوص  شرفش  فزونی سبب 

 بودند  آسمانھا نديده  اھالی   در ميان بينند که  را می  طاعاتی  انواع  زمين در  ايشان  که  است  اين فرشتگان از فوايد فرود آمدن 

تر از   داشته   آنھا نزد خداوند دوست  و زاری  ناله شنوند که  را می  گنھکارانی  و زاری  فرياد ناله  آنھا در زمين ھمچنين

نزد پروردگار ما   که   را بشنويم یئبياييد صدا: دگوين ديگر می  يک ه ب  حال  در اين  پس  است مسبحان  تسبيح  ۀزمزم

  .»باشد  ما می تر از تسبيح داشته دوست

  

   :اعمالی که در شب قدر بايدانجام يابـد

 ۀسنت است که روزه داران بر امر اعتکاف در دھ: محدثين وعلماء بر اين امر معتقد اند که  اکثريت مطلق مفسرين ،

  .تالش ورزندمنظور برخورداری از خير و پاداش و دريافتن شب قدر ه آخر ماه رمضان ب

و مستحب است که شخص معتکف به عباداتی مانند نماز ، تالوت قرآن و سبحان هللا والحمد و ال إله اال هللا و هللا اکبر  

می و مانند اينھا مشغول  علمباحثۀ، دعا کردن ، بحث و  گفتن و طلب مغفرت ، صلوات بر پيامبرصلی هللا عليه وسلم 

  .سازد 

و مکروه است که اعتکاف کننده خودش را با سخنان و اعمال بيھوده سرگرم کند ھمانطور که ساکت ماندنش به گمان 

  .»کند مکروه است که سکوت، او را به خدا نزديک می اين

  

  : کتب آسمانی در رمضانۀنزول ھم 

صحيفه :  می فرمايد که رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم فرمود،ستدر حديثی که حضرت ابوذر غفاری روايت نموده ا

ھای حضرت ابراھيم به تاريخ سوم رمضان، تورات در تاريخ ششم، انجيل در تاريخ سيزدھم و زبور در تاريخ ھجدھم 
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نازل شده رمضان نازل گرديده است، و قرآن کريم به تاريخ بيست و چھارم رمضان بر رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

  .است 

  

  :نزول فرشتگان برای اشخاص معين است

بلکه در شب قدر مالئکه به زمين فرود می ، نزول فرشتگان در شب قدر برای شخص معين وخاصی صورت نمی گيرد

آيند تا سالم و دعای رحمت و مغفرت بر کسانی که اين شب را احياء می کنند بفرستند، و بر دعای دعا گويان آمين می 

  .ندفرست

نزول فرشتگان نزول رحمت وبرکت الھی است، ھمانطوريکه فرشتگان در موقع تالوت قرآن وحلقه ھای علم نازل می 

ٍتنزل المالئکة والروح فيھا بإذن ربھم من کل أمر« . شوند وبالھايشان را برای طالب علم می گسترانند ْ َ ِّْ ُِّ ِ ِ ِ ُِّ َُّ َِ ِ ُِ َ ُ َ َ َ ْ َّ َ   در آن« .»َ

آيند  فرود می: يعنی » ھر امری برای«   زمين سوی از آسمانھا به »آيند  فرود می پروردگارشان  اذن   به  با روح فرشتگان

  .  است  کرده  حکم  آن  مقدر و به  آينده  را تا سال  خداوند آن  که  ھر امری  نظم ونسق   پرداختن برای

  

  کدام انسان ھا از فرشته ھا برتر ھستند؟

 و  ت که پيامبر اسالم  محمد مصطفی صلی هللا عليه وسلم افضل مخلوقات و باشرفترين آنھاستالبته در اين شکی نيس

  .فضيلت او از تمامی انسانھا و فرشتگان و اجنه باالتر است، و شک و ترديدی در اين امر مسلم وجود ندارد

  :اما در مورد غير پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم و مالئکه نظراتی وجود دارد

  

  : اولۀرينظ

  .نظريه اول اينست که انسانھا از مالئکه افضلتر ھستند

ورند که خداوند متعال به مالئکه امر آکنند ، استدالل می   که بر افضل بودن  انسان نسبت به مالئکه حکم میئیعلما

َوإذ قلنا « : ا که فرمودنمود که بر آدم سجده ببرند و لذا گفته اند که اين دليل بر تفضيل انسان بر مالئکه است ؛ آنج ْ ُْ ِ َ
ْللمالئکة اسجدوا آلدم فسجدوا ْ ُْ َُ َ َ َ ََ ُ ْ ِ ِ َِ برای آدم سجده «: ھنگامی را که به فرشتگان گفتيم) ياد کن(و : يعنی). ٣۴سوره بقره (» َ

  .ھمگی سجده کردند» !کنيد

  

  : دومۀنظري

 پيامبر صلی هللا  از  استدالل به حديثیءاد از علمااين تعد .مالئکه نسبت به انسانھا افضلتر ھستند: نظريه دوم اينست که 

  :عليه وسلم می نمايد که فرموده است 

َيقول هللا تعالی« َ ََ ُ َّ ُ ٍأنا عند ظن عبدی بی، وأنا معه إذا ذکرنی، فإن ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی، وإن ذکرنی فی مإل : ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ُ َ َ َ َْ ِْ ِ َِ َْ َْ َ َ َُ ُْ َْ َ َِ َ َِّ َ ْ

ْذکرته فی مإل خير منھم،  ُ ُْ ِ ٍِ ْ َْ ٍ َ ُ گمانی که به من  بر اساس بنده ام من با: خداوند متعال می فرمايد« :يعنی)٧۴٠۵:بخاری. (»..ََ

را در  من ھم او را ياد کند،ی مئدر تنھا پس اگر .من با او ھستم ،و ھنگامی که مرا ياد می کند  نمايم دارد، رفتار می

خواھم  ياد ،)يعنی مالئکه(بھتری  ميان جمع ياد کند، من او را در جمع، ميان در و اگر مرا .ياد خواھم کرد ی،ئتنھا

  .»..کرد

  .و اين را می رساند که مالئکه از انسانھا برترند! ن در ميان جمع بھتری، يعنی جمع مالئکهاو منظور از ياد کردن ذاکر



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

  

  : سوم ۀنظري

که زودتر از انسانھا خلق شده و از نور خلق شده اند و اھل استکبار و  مالئکه به اعتبار اين: سوم اينست که ۀنظري

 و آنچه که بدانھا امر شود انجام می دھند و اھل   و در آنچه خدا بدانھا امر می کند سرپيچی نمی کنند سرپيچی نيستند

  .ندشھوت نيستند و بندگانی مکرم نزد هللا تعالی می باشند، لذا از اين جھت آنھا افضلتر ھست

که محل رضای خدا قرار می گيرند و مورد کرامت پروردگار ھستند و مالئکه در بھشت آنھا  ولی انسانھا به اعتبار آن

و اين نظر شيخ االسالم . (را مسرور می کنند، و بر آنھا سالم می دھند، از اين جھت انسانھا از مالئکه افضلتر ھستند

  ).ابن تيميه است

  

  : چھارم ۀنظري

و اين قول شيخ (يک را بر ديگری نه تفضيل می دھند و نه عکس آن،  است  يعنی ھيچ! ارم نظريه  سکوت چھۀنظري

  ).ابن عثيمين است

نه مفيد است و نه نيازی بدان می رود، و نفعی ) يعنی بيان افضلتر بودن مالئکه يا انسانھا(له أزيرا پرداختن به اين مس

  رسول خدا ۀ پرداختن به اين موضوعات خودداری نمود، زيرا صحاببرای شخص مسلمان ندارد، پس بھتر است از

 صلی هللا عليه وسلم که از ھر کسی نسبت به علم و ايمان حريصتر بودند ھرگز وارد اين مباحث نشده و از خود و يک

ند، بھتر است ما و چيزی که صحابه در مورد آن سکوت کرده ا! ديگر نپرسيده اند که آيا مالئکه افضلتر است يا انسانھا؟

در ھر چيزی از مسائل «:   شرعی وجود دارد که بايد بدان توجه کرد و آن اينست کهۀنيز سکوت کنيم چرا که يک قاعد

دين که صحابه در آن مورد سکوت کرده اند، بدان که پرداختن به آن چيز جزو فضولی محسوب شده و نيازی به آن 

 و ھرگاه در يک  بايد از طريق کالم هللا و سنت نبوی و يا صحابه اخذ شوندزيرا آنچه که برای ما الزم است . »نيست

را در يکی از اين سه طريق نيافتيم، پس بايد دانست که آن چيز جزو دين نيست و لذا پرداختن به آن بی    دينی آنألۀمس

  ).۶٠۵شرح العقيدة السفارينية؛ عالمه ابن عثيمين، صفحه : نگاه کنيد به. (مورد است

له نيازی أروری است، يعنی دانستن به اين مسنظر می رسد که حکم بر تفضيل انسان و مالئکه امری غير ضه و ب

  !خدا آگاھتر است والسالم: يمئرداختن به آن خودداری کنيم و بگونيست و بھتر است از پ

  

  :ًآيا واقعا  شيطان معلم مالئکه بود

ة و فرشتگان  بوده باشد، ھيچ دليلی از کتاب و سنت صحيح مبنی بر اين امر  ابليس معلم مالئکًاکه آيا واقع در مورد اين

 از یدر شرع وجود ندارد، از اينرو نمی توان بدون دليل اين ادعا را مطرح کرد و ھرکس چنين می گويد يا بايد دليل

ٌال تقف ما ليس لک به علم َو «: که بدون علم سخن نگويد چرا که خداوند متعال می فرمايد کتاب و سنت بياورد و يا آن ِ ِْ ِ َ ََ َْ َ ُ ْ َ َ

ًإن السمع والبصر والفؤاد کل أولئک کان عنه مسؤوال ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ََ َ َ َ َ َِ ُ ُّ َُّ ُ ْ َْ َ ْ َّ    دنبال  نداری  علم  بدان  را که و چيزی« :يعنی)٣۶ اسراء ۀسور(» ِ

.  ندارد  علم  آن  به  کند که  عمل  چيزی گويد يا به ب  چيزی  انسان که کند از اين می  نھی   متعال ، خدای  ترتيب  اين به » نکن

،   مردم  عيوب وجوی ، جست  ديگران  به زدن  و طعن ء، افترا  دروغ ، سخن  دروغ  گواھی ، شامل  معنی  اين ھمچنين

   و گمان تخمين و   بر حدس  مبتنی ھا و اعمال ھا، تقلب  از دغلبازی  اخبار وغير اين ، جعل  علمی  حقايق  کردن دگرگون

  شود که  می  آنھا پرسيده از صاحب:  يعنی » خواھند شد  واقع مورد پرسش ، ھمه   و قلب  و چشم زيرا گوش« .شود نيزمی

کار   اگر او آنھا را در خير به  اند که وابزاری  آالت   انسان  زيرا حواس  است کار گرفته  به  راھی  خود را در چه  حواس اين
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خداوند عزوجل :  قولی به. باشد  می کار گيرد، سزاوار عقاب  و اگر آنھا را در شر به  است  پاداش ر دريافتگيرد، سزاوا

. دھند  خبرمی  است  داده  انجام  صاحبشان  که آورد و آنھا از آنچه  می  نطق  از آنھا به  پرسش  را در ھنگامء اعضا اين

  .  است  حقيقت  اين  گواه  و احاديث  آيات که چنان

 فرموده اند اينست که ابليس جزو مقربان درگاه الھی بوده است، يعنی ھرچند که او خود مالئکه ءآنچه که بعضی از علما

  .نبود و از جنس جن بود ولی در ميان مالئک مقرب قرار داشت

ٌإذ قال ربک للمالئکة إنی خالق« : هللا تعالی در قرآن چنين می فرمايد ِ ِ ِ َِ ِّ ِ َِ َ َ َْ َ َُّ َ ٍ بشرا من طينْ ِ ِ ً ِفإذا سويته ونفخت فيه من روحی * ََ ِ ِ ُِّ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َّ َ َ ِ َ

َفقعوا له ساجدين ِ ِ َ ُ َُ َ َفسجد المالئکة کلھم أجمعون* َ َُ َُ َْ َ ْ ُّ ُ ُ َ ِ َ ْ َ َ َإال إبليس استکبر وکان من الکافرين* َ َِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ َْ َ ْ ْ ِ َقال يا إبليس ما منعک أن * َِّ َ َ ََ َ َ َُ ِ ْ ِ َ

ْتسجد لما خلق َ َ َ ِ َ ُ ْ َت بيدی أستکبرت أم کنت من العالينَ َ َِ َِ َ َْ َ َُ ْ َ َْ ْْ َ َّ ِ ٍقال أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين* ُ ٍِ ِ ِ ُِ َُ َْ ْ َْ ََ َ َ ََ َّ ِّ ٌ ْ َ َ َقال فاخرج منھا * َ ْ ِْ ْ ُ َ َ َ

ٌفإنک رجيم  ِ َ َ َّ ِ شری را من ب«: و به خاطر بياور ھنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: يعنی) ٧٧- ٧١ ص ۀسور(»َ

  »!ھنگامی که آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن دميدم، برای او به سجده افتيد !آفرينم از گل می

چه چيز مانع تو ! ای ابليس«: گفت !ّ فرشتگان سجده کردند، جز ابليس که تکبر ورزيد و از کافران بودۀدر آن ھنگام ھم

که  برتر از اين! (ّآيا تکبر کردی يا از برترينھا بودی؟! ده کنی؟شد که بر مخلوقی که با قدرت خود او را آفريدم سج

و (از آسمانھا «: فرمود»!ای و او را از گل من از او بھترم؛ مرا از آتش آفريده«: گفت »!)فرمان سجود به تو داده شود

  ! درگاه منیۀخارج شو، که تو راند) صفوف مالئکه

که عالمه  چنان. ئک مقرب رانده شد و بعدھا نيز از بھشت خارج گرديدبنابراين بر اساس قولی، ابليس از ميان مال

َقال فاخرج منھا« : سعدی در تفسير خود نوشته َْ ِْ ْ ُ َ ن و جايگاه ارزشمند بيرون برو، از آسما: خداوند به ابليس گفت» َ

ٌفإنک رجيم« ِ َ َ َّ ِ   .چرا که تو مطرود و رانده شده از رحمت الھی ھستی» َ

ِّإذ قلنا للمالئکة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس کان من الجنَو«: و می فرمايد ِ ْ ْ ْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ ِْ ِ َِّ ُ َُ َ َُ َ َ   )۵٠سوره کھف(»ُ

آنھا ھمگی سجده کردند جز ابليس که از جن » برای آدم سجده کنيد«: به ياد آريد زمانی را که به فرشتگان گفتيم :يعنی 

  .بود

يک از نصوص قرآنی به اين  ی برد که ابليس در ميان مالئک بوده است ولی ھيچ می توان به اين مطلب پآيتو از اين 

ۀ بنابراين ما نيز اين ادعای باطل را مردود می دانيم و به ھم. امر اشاره نکرده اند که ابليس معلم مالئک بوده باشد

  .يدئر نمايم که از باورھا و اعتقادات بدون دليل دوری و حذئمسلمانان تابع کتاب و سنت می گو

  

  :تفاوت بين مالئکه و جـن 

  : ومتعددی است از جمله ای مختلفھ در بين  مالئکه و جن تفاوت

  .شان که جنيات از آتش سوزان و فرشتگان از نور آفريده شدند  در اصل خلقت-١

ٌبل عباد  «: فرمايد باشند، چنانچه خداوند می  فرشتگان بنده گانی مطيع، فرمانبردار، مقرب و مورد احترام خداوند می-٢ َ َِ ْ

َمکرمون ُ َ ْ َال يسبقونه بالقول وھم بأمره يعملون * ُّ ُ َ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ِ ْ َ َْ ُ ُ فرشتگان بندگان محترمی ھستند، آنھا در «). ٢٧ – ٢۶: األنبياء(»َ

  .»کنند  گيرند،  و تنھا به فرمان او کار می گفتن بر خدا پيشی نمی سخن

َال يعصون «: فرمايد و نيز می ُ ْ َ َ هللا ما أمرھم ويفعلون ما يؤمرونَ َُ َُ َ َ َْ ُ َ َ َْ َ َْ ُ َ از خدا در آنچه به آنھا دستور «). ۶: سوره التحريم(  » َّ

  .»دھند که بدان مأمور شده اند  و ھمان چيزی را انجام می کنند دھد نافرمانی نمی
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عالی از آنھا در قرآن خبر داده، باشند، چنانچه خداوند تبارک و ت اما جنيات، بعضی از آنھا مؤمن و بعضی کافر می

َوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون  «: فرمايد می َُ ِ ِ ِ َِ ْ َّْ َّ ََّ َُ ُْ در بين ما، فرمانبرداران و منحرفان و «).١۴: سوره الجن( »َ

  .»بيدادگرانند

َوأنا منا الصالحون  « :فرمايد بعضی از آنھا مطيع و فرمانبردار و بعضی نيز گنھکار ھستند، و خداوند در اين باره می ُ ِ َِّ َّ َّ َ َ
َومنا دون ذلک  ِ َِ َ ُ َّ   ).١١: سوره الجن( »َ

و بسياری ديگر از . »)دين يعنی نافرمان و بی( و بعضی از ما جز اين،  و بعضی از ما تسليم فرمان خدا و پرھيزگارند«

  .آيات قرآن که در اين باره وارد شده است

  

  :ـدل حمل عرش الھی انواسمای فرشته که مسؤ

ِالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربھم ويؤمنون به « : ی ھستند که حامل عرش می باشندئمالئکه ھا ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َ َُ ْ ُ ُ ُ َُ َْ ِّْ َِّ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ ْْ ُ َّ

ُويستغفرون للذين آمنوا َ َ َِ ِ َِّ ُ ْ َ ْ َ امون ی که پيرئظمت الھی را حمل می کنند، و آنھاکسانی که عرش با ع«) ٧  غافر ۀسور(» َ

عرش به تسبيح و ستايش پروردگارشان مشغولند، ھم خود به خدا ايمان دارند و ھم برای اھل ايمان از خدا آمرزش و 

ٌويحمل عرش ربک فوقھم يومئذ ثمانية « : فرمايد و می» مغفرت می طلبند َ َ َ َ َ َِ ِ َِ ََ ٍ ْ ْْ ُ َُ َ ِّ ْ َْ   )١٧  حاقه ۀسور(» َ

کسانی که :  می گويندءتعدادی از علما .»کنند ھشت مالئکه حمل می) يعنی قيامت(عرش پروردگارت را در آن روز «

تفسير .( که حامل عرش ھستند اشرفترين مالئکه می باشند اطراف عرش ھستند مالئکه ھای مقرب ھستند و ايشان با آن

  ) . ١٢٠ / ٧(ابن کثير 

مشھورند و لذا ما نيز » مل کنندگان عرشح«ۀ نام مالئکه اما اسم آن مالئک در کتاب و سنت وارد نشده است و بيشتر ب

صورت کل گفته می توانيم که مالئکه  جزو موجودات غيبی ھستند که هللا عزوجل ه  می کنيم؛ بءبه ھمين اصطالح اکتفا

آن ھا را خلق کرده و خداوند آن ھا را فرمانبردار و خاضع قرار داده است و ھر يک از آن ھا وظايفی دارند که خداوند 

  .را مخصوص انجام آن وظايف کرده استآن ھا 

  :اما نام برخی از مالئکه در کتاب و سنت آمده اند که از جمله

ول باران و نباتات، ؤول نفخ صور و يکی از حمل کنندگان عرش، ميکائيل  مسؤول وحی ، اسرافيل، مسؤمس: جبريل  

  . می آنھا در نصوص بيان شده استمالک، ھاروت و ماروت، رضوان، منکر و نکير، و کسانی ديگر که در اسا

 آنھا ۀ وظيفۀ، يا به وسيل)مراقب و نگھبان( مانند رقيب و عتيد: و ھمچنين آنچه نصوص از آن با وصف خبر داده است

صورت ه يا آنچه را که نصوص به ذکر وظايفشان ب) مالئکه کوھھا(و ملک الجبال ) مالئکه مرگ(مانند ملک الموت 

و الموکلين بحفظ ) نويسندگان بزرگوار(و الکرام الکاتبين) حمل کنندگان عرش(حملة العرش : مجمل می پردازد مانند

، طواف البيت )ول حفظ نطفه در داخل رحمؤمس(، الموکلين بحفظ االجنة و االرحام)ول حفظ خلقؤمس(الخلق 

و مالئکه ھای ) گردند ن میی که در زميئمالئکه ھا(، مالئکة السياحين )ورول طواف بيت المعمؤمالئکه مس(المعمور

ی که ئست که به صورت مفصل به تمام آنھاو واجب ا ديگری که هللا و رسولش صلی هللا عليه وسلم از آن خبر داده اند

  .ذکرشان با نام و صفت و وظايف در اخبار آمده ايمان داشته باشيم و تصديق کنيم

  

  آيا مالئکه جسم ھستند؟

ِجاعل المالئکة رسال أولی « ا عظمت گفته می توانيم که بلی که مالئکه جسم ھستند   پروردگار بۀبه اساس اين فرمود ِ ِ ُِ ً ُ ُ َ َ َ ْ ِ َ

ٍأجنحة َ ِ ْ و » ی که دارای بالھای دوگانه ھستندئی انبياء گردانيده است مالئکه ھامالئکه را پيام رسان فرستادگان به سو»  «َ
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.  که بر آن خلق شده و دارای ششصد بال می باشد ديده استپيامبر صلی هللا عليه وسلم جبريل را بر صورت اصلی خود

  .ھمان گونه که صفت وخبر آن در حديثی بخاری شريف آمده است

  

  :ھر انسان دارای دو فرشته است

نويسد، و ديگرى در  بر ھر يك از انسانھا دو فرشته مأموريت دارد، يكى بر سمت راست حسنات و نيكی ھاى او را می

إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن « :  نويسد، چنانكه پروردگار با عظمت ما می فرمايد   را میسمت چپ او بديھا

دو فرشته گفتار و كردار شخص را دريافت ) . (١٨ ـ ١٧ ق ۀسور(» .َّالشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد

دست چپ نشسته و ھمنشين او ھستند، ھر كلمه   كه را ثبت مى كنند، يكى از دسـت راست و ديگرى از  می دارند   و آن

اين فرشتگان در سفر و در إقامت با ) . نويسند و مراقب و حاضر حال اواند را می آن) از خير و شر(بر زبان براند 

كنند مگر در بعضى از حاالت  انسان ھستند، و در تمامى أحوال، در نماز در سجود با او ھستند و او را ترك نمی

  .مانند قضاى حاجت، و آنان گفتار و كردار او را می نويسند خاصى 

  

  :فرشتگان نيت و قصد انسانھا را می  نويسند

او در  رد، ويا آنچه ،ذدر حديث صحيح وارد شده ،است كه فرشتگان حتی نيت و قصد ، انسان و آنچه در قلب بنى آدم بگ

  .نويسد  را می شته آنرا انجام دھد فر كند كه آن گويد، و آنچه نيت می قلب می

شود، زيرا نيت عمل قلبى  رسد، و بر نيت بد نيز مجازات می به ھمين خاطر انسان اگر نيت نيك نمايد ثوابش به او می

  .است 

كه از دنيا برود و آنان آنچه در دنيا از نيت و كردار و  فرشتـگان مأمورند بر انسان از وقتى كه به سن بلوغ برسد تا اين

  .  م داده می نويسندگفتار انجا

  صدق هللا العظيم و صدق  رسوله نبی الکريم

  

  :فھرست 

  تـرجـمـه   

  معلومات مؤجز 

   قدرۀفضيلت سور

  فـضـيلت شب قـدر 

 پيام ھای اين سوره

   قـدر ۀتفسير سور 

 شأن نـزول

  شب قدر  و نـزول قـــرآن  

  نزول قرآن : الف

 معناى قـــــدر 

 ن شب قدر يتعي

 رای دستيابی  شب قدرسعی وتالش ب
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  چرا شب قدر مشخص نشده است؟

   تکرار شب قدر در ھرسال 

 عبادت شب قدر بھتر از ھزار ماه است 

  فضيلت وبرتری شب  قدر

   اين شب ۀعالمات ونشانه ھای بارز

 دعا ھای قرآنی در شب قدر 

   مالئکه در شب قدر برای چه و بر چه کسانی فرودمی ايد 

 انجام يابد ايداعمالی که در شب قدر ب

  کتب آسمانی در رمضانۀنزول ھم 

  نزول فرشتگان برای اشخاص معين است 

  کدام انسان ھا از فرشته ھا برتر ھستند؟

    شيطان معلم مالئکه بودًاآيا واقع

 تفاوت بين مالئکه و جن

  ول حمل عرش الھی اند ؤاسمای فرشته که مس

 آيا مالئکه جسم ھستند؟

 ه استی دو فرشتھر انسان دارا

  فرشتگان نيت و قصد انسانھا را می  نويسند

  

  :عمدهآخذ منابع و م

ليف شيخ حسنين محمد مخلوف واسباب نزول عالمه جالل الدين سيوطی ترجمه از أت( تفسير وبيان کلمات قرآن کريم -

  عبد الکريم ارشد فاريابی

 ف مخلص ھرویوعبدالرؤ:  نوشته- تفسير انوار القرآن -

 شرح صيح البخاری  داکتر عبد الرحيم فيروز ھرویفيض  الباری - 

    امام المفسرين-تفسير طبری  -

   تفسير الميزان -

  نآ تفسير پرتوی از قر-

 ) ھـ٧٧۴متوفی سال ( ابن کثير -   تفسير القرآن الکريم -

  انیھاز راغب اصف  مفردات الفاظ القرآن،-

  جلوه ھای از اسرار قرآن حکمتيار-

   لف حضرت عالمه مفتی محمد شفيع عثمانی  ديوبندی مترجم موالنا محمد يوسف حسين پورؤن  مآر تفسير معارف الق-

 ) ھـ١٣٨٧متوفی سال ( تفسير فی ظالل القرآن، سيد قطب -

 ّتفسير نور تأليف دکتر مصطفی خرم دل -

  )تی از علمای افغانستان أھي: شيخ محمود الحسن ديوبندی  مترجم :ليف أت( تفسير کابلی -
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   صحيح مسلم -

  صحيح البخاری-

 

 
 


