
يخودساز يمستور در آن برا يشناخت  فرصتها يهفت تامل در شب قدر برا  

 

 مهر يريدب ريام

 

از آنها با تفكر و تدبر  يياست و رازگشا ينيو مرتبط با تجارب د يامور معنو يهايژگياز و يرازوارگ
 ريو مشتاقان س نيسالك يعيو البته عمل به احكام اعم از واجبات و مستحبات  ؛ موجب تكامل تشر

شب قدر  ياسالم يزمان ها و مناسبت ها نياز راز آلود تر يكي. شود  يم يو سلوك و خودساز
  .كند يم حيآن تصر تيسوره مباركه قدر بر اهم اتياست كه آ

 : نكهيوجود دارد مانند ا زيو تامل برانگ بيعج اتيسوره مباركه آ نيا در

 

 ميقرآن را در شب قدر نازل كرد ما

 ست؟يشب قدر چ يدان يچه م تو

 .قدر، بهتر از هزار ماه است شب

 .شوند ينازل م يهر كار] ميو تنظ ريتقد[ يو روح در آن شب به اذن پروردگارشان برا فرشتگان

 .سالم و رحمت است] سراسر[دم  دهيشب تا برآمدن سپ نيا

 

 . است يدو مقدمه ضرور ازمنديدر مقام شب قدر ن مهيكر اتيآ نيا درك

 ممكن است ياز هر زمان شيفرصت ب نيباطن  كه در ماه مبارك رمضان ا هيطهارت روح و تزك ولا
. 

 . يمتعال ميو مفاه يثاقب و نافذ در ادراك معان شهيذهن و اند دوم



قابل تامل درباره شب قدر را ذكر كرده و اهل معنا و تدبر   ينكات ريز ياساس در گزاره ها نيهم بر
 .ميكن يرا به تفكر و تامل  در آنها دعوت م ينيو مشتاقان تجارب د

 

انسان  يقيبه قدر و منزلت حق دنيشياند يو مشخص برا نياست محدود  و مع يشب قدر زمان -1
بر  گريبه عبارت د. دو مقام  نيو سنجش فاصله ا يريو اندازه گ شتنيو اندازه بالقوه و بالفعل خو

است  يداند در چه وضع يهر كس م)  14/ امتقي( بصيرَةٌ نَفْسه ٰ◌ مباركه الْإِنْسانُ علَى هياساس آ
 كي يو ثبوت يآرمان گاهيباشد هر چند دانستن مقام و جا يدر چه وضع ديداند با ياما لزوما نم

 يدر شب قدر مقام  و قدر بالقوه انسان ميما مكلف يعني. است  يخودساز نديدر فرا نياديبن فيتكل
كه  يو هر وضع هبوطرا در  شتنيو مقام بالفعل خو ميو لقاءاهللا تصور كنصعود  يخودمان را برا

تواند  يدر واقع امر همان معرفت نفس است كه م يقيشناخت تطب نيو ا  ميبا آن بسنج ميهست
 . فَقَد عرَف ربّه است  نَفْسه  عرَف  منْ ثيكه همان مضمون  حد. به معرفت اهللا منجر شود

كند و فاصله  ياغاز م يشناس شتنيرا با قدر خو يدر شب قدر خودشناس يتر آدم وايبه زبان ش 
 يتعال يو حضرت بار شيخو شگاهيتا در پ رديگ يو احسن الحال مطلوب خود اندازه م يحال كنون

 ديو كجا با ميمنتها ما كجا هست يب يهست نيدر ا ميبدان نكهيا. خود را بشناسد و بداند فيتكل
 .ميرا آغاز كرده و به سرانجام رسان يانفس ريو س يسفر معنو نيا ميتوان يه مو چگون مياشب

 

و  اميآن را در ا يها نهيو زم  ميداشته باش يو وجود يقلب ياست كه اگر آمادگ يشب قدر شب -2
و سعه صدر  يامكان توسعه وجود مياهللا ماه مبارك رمضان در خود فراهم كرده باش افتيض ياليل

 حصرامن يمعنو يارتقا نيا كنميم ديتاك. كنند يدر عالم باال را به انسان اعطا م يو تكامل منزلت
از  زياست مقدمات آن است كه همانا پره يافتنيو دست  يبلكه آنچه حصول ستين ياكتساب

اكتساب ؛ مقام اعتال به انسان  نيبه شرط ا. است  اتيو عمل به واجبات و منج اتيمهلكات و منه
 نيا هيسطح و ال نيتركم)  46/نور(صراط مستَقيمٍ  و اللَّه يهدي منْ يشاء إِلى.شود يهبه و اعطا م

فَمنْ تاب منْ بعد ظُلْمه و . قلب است  يباطن از زنگارها و غبارها هيو تخل يمقام ؛ بخشش معاص
در  يكه بخشش اله ستين ديبه تاك ازين) 39/مائده (ه يتُوب علَيه إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم أَصلَح فَإِنَّ اللَّ



است در صورت  يهيمربوط به حق اهللا است نه حق الناس و بد يها ياهشب قدر فقط شامل كوت
صادر  از حق الناس بر گردن انسان ؛ اذن ورود به شب قدر يوجود هرگونه تعهد و ضمان و ذمه ا

 .شود ينم

 

 يم ميسوره حمد و در تفاوت الرحمن و الرح ريدر تفس ييهمانگونه كه حضرت عالمه طباطبا -3
و جمادات اما  واناتيشامل همگان است اعم از مومن و كافر و منافق و ح يرحمت عام اله نديفرما

 نيا يندر شب قدر مشاهده باط. رحمت خاص فقط شامل عباد اهللا و بندگان مخلص خداست 
شود وانها نزول سالم و رحمت تا  يم سوريبندگان مقرب خدا م يعام و خاص برا ترحم ليتنز

مشاهده و  نياست ا يكنند و چه سعادت يادراك م شيخو افتهيو اعتال  يمطلع فجر را با روح راق
و  ضيمحظوظ و مستف ينزول رحمت واسعه اله نياز ا يهم به لطف اله گرانياما د.مكاشفه 

 . شده است هيحد توص نيشب تا ا نيدر ا يباب شب زنده دار نيهماز . شوند  يمشعوف م

 

است كه اگر با داشتن مقدمات ؛ سعادت خلوت  يشب. شب قدر مجال خلوت انسان با خداست  -4
شب از  نيدر ا.  يبخواه يزياز خدا چ ستين يازيو ن يمستجاب الدعوه هست يكن دايبا خدا را پ
قدرت  ديدر  زيهمه چ.شو نيشب خدا را بخواه و با او همنش نيدر ا. از خدا مخواه خدا كمتر 

آل (اللَّهمّ مالك الْملْك تُؤْتي الْملْك منْ تَشَاء وتَنْزِع الْملْك ممّنْ تَشَاء وتُعزُّ منْ تَشَاء  لِاوست ُق
ندارند اما در  يتهجد و شب زنده دار قيشب هم توف كيانسانها كه در سال  اريچه بس) 26/عمران 

شب ؛  نيدر ا نيمالئك مقرب خدا در زم ورو حض يو لطف واسعه اله ضيشب قدر به واسطه ف
بزرگ از جانب حضرت   يضيجز ف ستين يزيچ نيكنند و ا يم دايسعادت اقامه نماز شب پ

 . ستعمل صالح در شب قدر ا نيبابت آن باالتر يدوست كه شكرگزار

 

 

 



ما  يما و آرزوها يما ، آرمانها يخواسته ها يمنتها نكهيشب قدر شب تفكر است تفكر به ا -5
تحقق آن را  ليسنجند و اسباب و وسا ياو م يكجاست ؟ قدر هر كس را با اندازه و سطح آرزوها

كه بعد و وسعت و عمق  ميخودمان هست نيدر واقع در شب قدر ا.سازند يمتناسب با ان مقدر م
مهربان آن را به ما عطا  يو خدا ميگذار يم شيو به نما ميطلب يو م ميكن يرا عرضه م رمانيتقد

 نيشود و به قدر و اندازه ا يظرف وجود ما در شب قدر گشوده م. و نه كمتر  شتريكند نه ب يم
 .رحمت و نعمت و بركت دارد شيظرف ، گنجا

 

 يشب. است  گريكديمؤمنان به  يان ماه خداست زمان اتصال قلبهامهمان عادگاهيشب قدر م -6
؛ در  يزدگ يها و ماد يروح و جان از غبار و آلودگ يو پاكساز هياست كه بعد از چند روز تخل

و جان خود را به نور  رنديگ يقرار م  ينفس به ملكات و درجات معنو نييو تز هيجاده تحل يابتدا
از مومنان و عرفا و  يكند چنان كه در قلب برخ يخدا در قلب آنها تجل ديكنند شا يم نيمز يلها

و هر آنچه جز  هايو ماف اياست كه دن يتجل نيكرده است و بعد از ا يتجل ايو در راس آنها انب اياول
 يم شانيا فيدر توص ريكه حضرت ام ييهمانها. شود يقدر م يخداست در چشم عارف و سالك ب

فرد در چشم  نيا)  289ُحكمت / نهج البالغه ( نهيع يف ايصغَرُ الدنْ ينِيع يف عظمهيو كَانَ : ديفرما
است در  يچه مقام بزرگ ديتصور كن. نمود يدر چشم او كوچك م ايدن راياعال بزرگ بود ز يعل

 . استيدن دنيو راز آن كوچك د يبزرگ جلوه كن يچشم عل

 

 يب يتجربه  نيو از ا ميو تجربه نكن ميو افسوس سالها بگذرد و شب قدر را نشناس غيدر يا -7
شب قدر را  كيتا  ميو مجاهدت كن يعمر روزه دار كياگر . ميمحروم بمان يو روحان ييماورا ليبد

عمر پر بركت و  ني؛ ا ميو منزلت خود را بدان شيقدر خو  لهيوس نيو بد ميدرك كن يدر زندگ
  بفضله و عونه يانشااهللا تعال. خواهد بود  يرستگار يبه سو يا چهيو در باركم

 

  

 


