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قرآن عظيم که کلّ آیات قررآن  1،«اْلعَظِيمَ وَاْلقُرْآنَ اْلمَثَانِي مِّنَ سَبْعًا آتَيْنَاكَ وَلَقَدْ»...

، در مقابل سوره حمد است. پس سوره حمد شامل کلّ معانی قرآن ،است منهای حمد

کررد. خروایيم حکمی است کره در بيران سروره حمرد عرر   اصلی، فرعی، معرفتی و

 «اْلعَظِريمَ وَاْلقُررْآنَ»سوره حمد مرحله سوم نزول قرآن اسرت. مرحلره اهرارم  بنابراین

لَْت ثُرمَّ آیَاتُهُ أُحْكِمَْت كِتَابٌ»است که کلّ قرآن با الفاظ تفصيل   حَكِريمٍ لَّردُنْ مِرن فُصرل

  2«.خَبِيرٍ

 فِري أَنزَْلنَراهُ نَّراإِ» «الررَّحِيمِ الررَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ»راجع به ليله قدر باید صحبت کنيم، 

ع نردارد. ؟ مرجرستاي« هُ»تا آخر. مرجع  3«شَهْرٍ أَْلفِ مِّنْ خَيْرٌ اْلقَدْرِ * لَيْلَةُ اْلقَدْرِ لَيْلَةِ

کره مررجعم محردود « هُ»یر   داریرم « هُ»دو  فهمريم؟اگر مرجع ندارد پس ما اه مری

 قُرْل»سرت. مرث   مرذکور اکه مرجعم المحدود است و ال« ه», ی  است و مذکور است

محدود است، مجرردد اسرت، ایلری مرجع کيست؟ خداست. اون خدا ال 4،«أَحَدٌ اللَّهُ یُوَ

مقيدد غيرر خداسرت یرا کرم یرا ییراد یرا « وی»مطلق خداست، « ویُ»است، ابدی است و 

قرامم « ویر»مطلق که مررجعم ا  اسرت، ایرن « یو». وليکن هماددی یا روحی یا یر ا

ا  که بردون  اون اودلين اسمِ ،مرجعم ا  است« یو« »ا  احدقل یو »مطلق است. 

مَدُ اللَّهُ* أَحَدٌ  اللَّهُ یُوَ قُْل». است بعد ا  ،است« یو»لفظ دالّ است  و اوصرا  « الصرَّ
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عد کتراب در بُ« وی»عد الویيت مرجعم ا  است، در بُ« وی»طور که بنابراین یمان

مطلرق نيسرتند. « ویر»یرا مطلق است و سایر وحی« وی»است. قرآن یم مرجعم قرآن 

در یمران  ،انردمکلّفرين خرا ّیا و یا، انسانمحدودند، محدود به یمانیا سایر وحی

 آنعرد ای عد امکران نرزول کره بُمطلق ربدانی است در بُ« وی»قرآن « وی»وليکن  ،خا ّ

 عر  کردیم. یه قبلی ما ندارد نایل بشود. کما اینکه در آ امکان

عرد ارا جمع است؟ جمرع در انرد بُ« نا»جمع است، « نا» -2تاکيد، « ندإ» -1  «إِنّا»

به حساب احترام است یا یري  کردام. و است؟ یا جمع افرادی است یا جمع فرد است 

خواید بقيه را ؟ ی  شخص است مییا، افرادی یستند، یعنی اه  ما انسانجمع افراد

 كَرانَ إِبْررَایِيمَ إِنَّ»ام. وليکن مثل اینکه جمرع ،وید من فردمگمی ،ضميمه خودش بکند

 ،یعنی در کرلّ عرالم تکليرف ؛ولی امدت است ،است دیگر. ابرایيم فرد است« ما» 1،«أُمَّة 

عد، این دو بُ رعی در ابرایيم جمع بوده کأنه بقيه یي  بودند.کلّ کماالت معرفتی و ش

بلکه جمعيت ربدانيت مراد است. الویيرت  ،نه دومینه اودل است  ،عد سوم اینکه نخيربُ

وليکن ربدانيت خدا مقامات دارد،  ،اله واحد است ،الویيت واحد است ،جمعيت ندارد

مقامات تربيتی علمی و معرفتی و احکامی و اصلی و فرعی. کلّ ربوبيت ربد العالمين 

یای دیگر کتابدر این قرآن جمع است. وليکن در تورات نيست، در انجيل نيست، در 

 نيست. 

عد این جمعيت ربدانيت است، گراه صفات ذاتی حقد در بُ« نّا نحنإ« »نا« »نّاإ»پس 

عد حقيقی واحد است. مث   علم و حيرات وليکن در بُ ،لفظی و مفهوم ما متعددد است

اینهرا یرم اندتاسرت یرم یکری.  ،الهی یسرتند ذات و قدرت خدا که صفات و اسماء

علم و حيات و قدرت حقد عين   عد قرار داردولکن در دو بُ ،فهم ماعد اندتاست در بُ

ت. علرم ذاتری، حيرات خردا، و این سه یم عين ذاتند. ایرن فروف فهرم ماسر یستند یم

و این سه یم عين ذاتند. پرس مربدرع  قدرت خدا، صفات ذاتی، این سه عين یم یستند

  ]...[است و مثلّث است و 

ربوبيدرات فعلری  ،عنی در بعد کلّ ربوبيدات که ربوبيدات ذاتی نيستما ی« أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»

. در کلّ ربوبيدات و اسماء و صفات فعلری فعل است ولی ربوبيت ،است. اله ذات است

 إِنَّرا»سروره قردر در «. النَرزَّنَ»تأکيرد  یبرا« نّا نحرنإ»تربيتی ممکن النّزول برای ممکنات 

کدام است؟ ليله قدر اند ليل است  ی  ليل جسرمانی اسرت و « اْلقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنزَْلنَاهُ
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ليلترين  ،شب قدر یم یکری اسرت. ی  ليل معرفتی است. ليل جسمانی شب قدر است

تاریر   ،تر ای ليلره قردر کره خراموش اسرتالقدر. ولکن مهم ، ليالی نيست، ليلةنيست

القدر  ( ليلةی ) ليله قدر قلب محمددی ) ( است. قلب محمدد ،خدا ایاست مگر بر

قدر اصلی اون بر قلب نایل شد، بر قلب نایل شرد در معررا . در معررا  است. ليلة ال

 ميریامهردیمرحروم  یرادم اسرت که پا گذاشت بر فرف کلّ جهران حتّری برا جسرم کره

در مشهد که بودیم ایشان رفت منبر و راجع بره ایرن  ،آشتيانی که استاد فلسفه ما بود

روحرانی معررا  گوینرد که می گویندآقایان اه میکرد. گفت ث میبح «بِعَبْدِهِ أَسْرى»

جسرم »نفرمود،  «روح عبده»یم روح است،  ،بوده جسمانی نبوده، عبد یم جسم است

ای صد سال پيم یادم اسرت، روح عبرده نفرمرود، جسرم عبرده نفرمرود،  .نفرمود «عبده

رفت یم ای نظر قرب روحی یرم باال این عبد  1،«اْلحَرَامِ اْلمَسْجِدِ مِّنَ لَيْل ا بِعَبْدِهِ أَسْرَى»

آیرات  2،«اْلكُبْررَى رَبِّرهِ آیَاتِ مِنْ رَأَى لَقَدْ»ای نظر قرب جسمی. پا گذاشت بر فرف عالم 

ربد را در کررلّ آیررات تکرروینی و کررونی ربد را در کررلّ جهرران در طررول و عرضررم ای 

پشرت سررش نمرای  همکرنزدی  مشایده کرد. حتّی آنجا پيغمبر جماعرت خوانرد و م 

 خواندند. 

مقابرل روی  یر  ليلره قردر شرب در .پس ليله قدر دارای مراتبی اسرت« أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»

نرزولم قلرب  عد نخستينِقلب محمددی، اودلين منزل قرآن در بُ است، ی  ليله قدر ليلۀ

کره رسول ا  ) ( است که این قلرب ررر  اسرت و خردا فرسرتنده اسرت و واسرطه 

فقر  خردا برر  ،حجرابی حجاب و وحی بدون یي بدون واسطه که وحی بی نداشت،

؟ ايسرت بردون یري  حجرابی مگرر یر  حجراب، آن حجراب ،قلب پيغمبر نایل کرد

حجاب ذات، حجاب ذات حقد. ذات حقد حجابی است که قابل برطر  شدن نيسرت. 

يْنِ قَرابَ فَكَرانَ» ؟اسرت ایآیره اره 3«أَوْحرى ما عَبْدِهِ إِلَى فَأَوْحَى» در  4«أَدْنَرى أَوْ قَوْسرَ

بره « قاب قوسرين»، «أَدْنَى أَوْ قَوْسَيْنِ قَابَ فَكَانَ»معرا ، درباره این باید صحبت کنيم. 

طرور را اینیرا ایرن قرو  ،برا یرم صرلن کننرد ستندخوااودال  وقتی می حساب کيست؟

 ،قراب برود صلن کلّری. یر « قاب قوسين»و... کنند یم جنگ نمی بایعنی  ،کردندمی
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حرال یرا این در اسبيده بود که دو قو  ای یم جدا، اه  یعنی به قدری این دو قو 

 اسبيده بود که ی  قراب شرد، یر  خر  دو قاب دارد، ولی به قدریدر حال دیگر، 

معرفتری برين  ای نظرر« حرده أليس بينه و بينر»قاب قوسين . «أَدْنَى أَوْ قَوْسَيْنِ قَابَ»شد 

خرودش یرم ای برين « أَدْنَرى أَوْ»فق  خودش برود.  ،س اص   نبودپيغمبر و خدا یي  ک

 یم فراموش کرد.  را رفت، خودش

 

 م و اشمم در دلم بوددلم در اش که غفلت حاصلم بود  دیدنای آن 

 

فر  کنيرد کره  مث   ة القدر.که یم معرا  است یم ليل این را باید بعد بحث کنيم

بيرت  ،اودل در بيرت معمرور نرایل شرد ه قرآنگویند در روایات است کبيت معمور، می

 بررروح است، معرفت است، علرم اسرت، علرم  قرآن جسم است؟ قرآنمعمور کجاست؟ 

عرد طور کره مظررو  علرم اسرت و کرلّ معرفرت ربدرانی در بُشود؟ یمانجسم وارد می

. بنابراین بيت معمور قلرب پيغمبرر اسرت. باشدررفم یم باید معنا  ،امکان نزول است

قلب پيغمبرر اسرت. حفظ شده است, معار  ربدانی قرآنی  یا که در آنن بيتتریمعمور

نردارد. در  وجرودنه در یي  آسمانی  ،در آسمان اهارم نيست، در آسمان اودل نيست

بيرت  نرزد یري  عرالمی وجرود دارد، ی،نرزد یري  انسران ،یي  آسمانی نزد یي  ملکی

 معمور قلب رسول ا  است. 

 و یم بحرث ليلره قردر اسرت ،عدی استدو بُ ،مهمدی است بحث بسيار ،اون بحث

 شاءا .ان کنيمصحبت مییم بحث معرا  است که بعد 

 «. وَ بَرَکَاتُهُ مَةُ اللَّهِحْوَ رَ کُمْوَ السَّلَامُ عَلَيْ»
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 مباحثی در سوره قدر و ليلة القدر
 

 

مَّدٍ وَ عَلَی هُ عَلَی مُحَوَ صَلَّی اللَّ ينَالَمِعَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ اْلحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ اْل»

 «.آلِهِ الطَّایِرِینَ 

 

 «اْلقَردْرِ لَيْلَرةُ مَا أَدْرَاكَ اْلقَدْرِ * وَمَا لَيْلَةِ فِي أَنزَْلنَاهُ إِنَّا« »الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ بِسْمِ»

بعرد راجرع بره افرق  ،داریمبحوثی راجع به آفاف مختلف ما اودل تا آخر سوره مبارکه، 

القدر باید بحث کنيم که آیا افق ليله قدر یمان افق مکّه است یرا آفراف مختلرف  ةليل

یرا راجرع بره بعاری ای عبرادات وحردت دارد و در بعاری است و مطالب دیگر. افرق

اره  ،عبادات کثرت دارد. مث   راجع به مدفن وحدت دارد. یرر نقطره ای عرالم وجرود

باید متوجده به کعبه باشد. اون کعبه ارضری  ،اه کرات دیگر ،یااناین یمين اه آسم

محور کلّ عالم تکليف است بر حسب آیراتی انرد. بنرابراین مردفن انسران بایرد قبلره 

بيرت ا   کند. دیگرر خرود حر ا فرف نمیبه کعبه مکردمه باشد و آفاف در اینجمتوجده 

افق مکّره مکردمره اسرت. و در سرایر این بر مبنای الحرام، یمان اودل ح , یمان آخرش, 

در طوا  ح د و افق  ،کنند. پس افق در طوا  و طوا  ح د البتّهجهات آفاف فرف می

و یمچنين افق در جایی که افق ندارد. مث   جایرایی کره شرب شرم  در مدفن انسان

انسران بایرد شرم مراه روی رویه افرق کردام اسرت؟ آیرا  ،ماه است، شب شم ماه است

مکّره  افرقترین آفراف منراا اسرت کره ماه شب نمای بخواند؟ نخير، نزدی ، شم بگيرد

این منراا  است، ترین آفافترین آفاف و اصلیترین آفاف و قویاست. افق مکّه که مهم

و اه یمانی شروع  اه یمانی ،است هاست. مث   در جایی که شم ماه شب است، روی

مه. دفن کره فررف روی آخر افق مکّه مکرد کند؟ رویه ای روی اودل موافق افق مکّه تا ختم

کنرد کره افرق فررف نمری ر است،دو ایطوا  یم که  ،کندفرف نمیکند، دفن کردن نمی

 ،یعنی بر مبنای افق مکّه بایرد تنظريم بشرود ؛واحد است. وليکن اینجا افق واحد است

 ساعات شم ماه شب و ساعات شرم مراه روی. اررا؟ بررای اینکره امد القرری اسرت. امد

عرد عرد تشرریعی، امد القرری اسرت در بُعد تکوینی، امد القری اسرت در بُالقری است در بُ
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ای امد القری بودن خرار  اسرت مثرل آفراف نمرای، آفراف  جهاتفق  در بعای  ،شرعی

 وليکن افق دفن ی  افق است.  ،رویه اودلم، آفاف رویه آخرش

القردر  ة؟ اودال  ليلرانی اسرتآیا راجع به ليلة القدر این یمان افق ليلة القدر اه یمر

ی  شب است، دو شب نيست، سه شب نيست، ی  شب اسرت. و یر  شرب دارای دو 

ماضری « نزلناأ»، «اْلقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»عد است  ی  بعد منزل اودل نزول قرآن که بُ

و ی  بُعد خود  عد بعد ای آنعد قبل ای ليله قدر، ی  بُعد دارد  ی  بُاست دیگر. سه بُ

ماضری اسرت دیگرر. ولکرن « انزلنرا» نردارد، قبرل بيرانی راجع به« أَنزَْلنَاهُ إِنَّا» قدر.ه ليل

طوری نيست، برای اینکره  ،نسبت به خود ليله قدر اگر در خود ليله قدر آیه نایل شده

 م مکه و روح به قرآن و بعد در خود. یعنی در خود ليله قدر نایل شدند است« انزلنا»

عرد اودل باطرل اسرت ارون بُ ،عرد. بنرابراین در ایرن سره بُاسرت ليله قدر آیه نایل شده

 ولی بعد دوم و بعد سوم یر دو صحين است.  ،ماضی است« انزلنا»

اره  ،آیا مکان و افق نزول قرآن در کدام ليله قردر بروده« اْلقَدْرِ لَيْلَةِ فِي أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»

به افق  ،آیا در مکّه بوده ،اون پيغمبر خودش در مکّه بودهافقی بوده؟ افق مکّه بوده، 

در ليلره قردر بره  ،شود؟ نخير، به افق مکّره کره محرور آفراف اسرتجای دیگر نایل می

سال کره  23سال.  23؟ در طول اه یمانی. است حساب افق مکّه بر پيغمبر نایل شده

ق مکّره اسرت. بنرابراین سيزده سال مکّه باشد و ده سال مدینه. اون افق مدینه یم اف

 عد اودل که نزول قرآن است به طور مختصر و محکم در افق مکّه بودهدر بُ« أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»

 . است

در کجاست؟ اودال  در کجاست « وَالرُّوحُ اْلمَلَامِكَةُ تَنَزَّلُ»این  1«وَالرُّوحُ اْلمَلَامِكَةُ تَنَزَّلُ»

 پيغمبررنسبت به « تَنَزَّلُ»یم « أَنزَْلنَاهُ»یم « وَالرُّوحُ لَامِكَةُاْلمَ تَنَزَّلُ»؟ بر اه کسی استو 

ولی نسبت به اممده ی  بعدی است. اون نزول م مکه و روح نزول به  ،عدی استدو بُ

شرود. نرزول کرلّ امرر نرایل نمری آنها اون منزل وحی نيستند و وحی به ،قرآن نيست

ولکن بر پيغمبرر بزرگروار یرم نرزول قررآن به الهام است.  ،منتها به وحی نيست ،است

سال اسرت. نرزول قررآن  23یم نزول کلّ امر. نزول قرآن و نزول کلّ امر در کلّ  ،است

یم احتمال اودلم این است که در ليله قردر اودل اسرت کره پنجراه شرب بعرد ای بعثرت 

سرال بعرد یرم قررآن  22کره در ایرن اسرت باشد و احتمال دوم که این یم قوی اسرت 
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سال و  23محکم است در  جمعیِ . پس یکی تکردر نزول قرآنِاست شدهنایل می ًارمکرد

 خوایيم کرد. عر  یکی تکردر نزول کلّ امر است که بعد 

یگرر جرای د ، درالقردر یکری اسرتليلة القدر یکی اسرت، حرال کره ليلرة بنابراین 

در کره ار  یا حدد باالتر سه روی. افق ،  دو رویايست؟ حداقل ی  روی، حدد متوس

آیرا افقری  ولکن کمتر باشد. یا کنند. در جای دیگر ممکن است بيشتر باشدفرف میما 

، ليلره کنردکنرد یرا سره روی فررف مریکند یا دو روی فرف مریکه مث   ی  روی فرف می

خودش است؟ نخيرر، بررای اینکره  به حساب ییقدر یر جاقدرش کدام است؟ آیا ليله 

قدر به حساب مکّه ی  شب به حسراب جرای دیگرر ر ليلة الالقدر که نيست. اگ ليالی

سه ليله قدر است. آن وقت یرم آیرا در سره  ،شب دوم به حساب جای دیگر شب سوم

در سه شرب اسرت؟ نخيرر، در « أَمْرٍ كُلل مِنْ»انزال کرده م مکه و روح را ليله قدر خدا 

خدا نایل کرده است در ی  شب  ،تای تأنيث است ، تا,قدرة الاون ليل ،ی  شب است

کند. نایل کرده است در ی  شب بر پيغمبر اکرم یم قرآن را و یم کرلّ امرر و نایل می

کند در ی  شب بر اممره )ع( کرلّ امرر را و نره قررآن را. پرس یر  شرب را. و نایل می

پس این ی  شب باید ی  افق باشد. ی  شب دارای دو افق نيسرت، دارای سره  ،است

 رسد آفاف دیگر.افق یم نيست تا اه 

مثل  ،گاه احکام واجب وقت معيدن است ،کنداحکام فرف میبنابراین باید اه کرد؟ 

ارون مطرا   بایرد باشرد،فر  کنيد طوا ، حکم واجب وقت معريدن برر محرور مکّره 

دنيرا باشرد بایرد مکّره مکردمره  مدفن در یر جرای ،کجاست؟ مکّه است. حکم دفن یم

ویه، اودل ماه رویه بر حسرب آفراف مختلفره اسرت، . ولی حکم رباشد. این قطعی است

در  ،وقتی در ایران شهر رماان نيست 2،«رَمَاانَ شَهْرُ»یا  1«لِلرُّؤْیَةِ وَ أَْفطِرْ لِلرُّؤْیَةِ صُمْ»

پس شامل اینجا نيسرت. افرق نمرای، افرق رویه و  ،شهر رماان اینجا نيست ،مکّه است

این افق یر جایی  ،کندت   آفاف فرف میآفاقی که ای این قبيل است که بر حسب اخ

 مربوا به خودش است. 

عد اودل و در ابعراد القدر در بُ ةبنابراین مرکز بحث ما فع   این است که آیا افق ليل

القدر مکّه مکردمه است  ةپس افق ليل ،القدر ی  شب است ةدیگر کدام است؟ اون ليل

یرت ؤبينی که در ر دقّت و ریزبينی و باری به اند حساب  اودال  امد القری است، ثانيًا 
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حجده مکّه مکردمه است. من یادم اسرت کره بره شري  شود مخصوصًا در ماه ذیماه می

حجدره را گفتم که شما ذی ،شورای دینی رميسبود و  که وییر قاا عبدالرب بن حميد

قّق شب ششم مح ؟ گفت اهل نفر شخص عادلیبه اه حساب ؟کنيدای کجا ثابت می

شب ششم. تایه یر سرال  ،کنيم. شب اودل نه، دوم نهقبول می بگویند و نظر بدیند، که

کنيم، اهل نفر امسرال قبول نمیرا  سال گذشتهاهل نفر  ،باید اهل نفر تکرار بشود

ی  حکم  امسال، پارسال پارسال، سال دیگر سال دیگر. بنابراین بر حسب اینکه ح 

یا در اودل ح د، در آخر ح د، ن باید کلّ مسلمانبنابرای ،اس می است جهانی و واجبِ

یا در اعمرال حر د بيرت ا  الحررام مقتاری د. اتّفاف کلّ مسلماننباش متفق در وس 

در خرود مکّره حر د ارون  ؛افق مکّه است ،باشد و آن ی  افق مناا است که ی  افق

اشد. بنابراین افق ب منااافق مکّه باید بنابراین  ،در مکّه استح د است. بنابراین اون 

 عد ح د ثابت است. مکّه در بُ

یرم منرزل سروره  ،القدر یم نزول سوره قدر در مکّره بروده ةالقدر، ليل عد ليلةدر بُ

عد یم نرزول سروره قردر در مکّره عد ليله و قلب پيغمبر مکّه بوده در سه بُقدر در دو بُ

اش یم منرزل براطنی معنرویاش که ی  شب قدر است، رایری یمانییم منزل  ،بوده

بروده در ليلره قردر عد منزل و نزول م مکه و الردوح که قلب پيغمبر است. در این سه بُ

القدر کلّ جهان تکليرف  ةبنابراین ليل ،دوتا نيست و است. و اون ليله قدر یکی است

 ،القردر نيسرت ةليلر گيرریم،کردمه است. یعنی اگر ما امشب ليلة القدر مرییمان مکّه م

انجرام  مرا، اعمرال مسرتحبدی کره گرفتيم. منتها اعمرال واجبری نرداریمد دیشب میایب

 ر وفق افق مکّه باشد. بدیيم در ليله قدر باید می

ی  شرب اسرت یرا بعد باید بحث کنيم. با اینکه  ؟ترددد شده 23و  21و  19ارا بين 

کنريم عرر  مری هباید بحث کنيم. بنابراین مطلرب اودل کر را این، 23یا  21است یا  19

القدر است نسبت به کلّ جهان تکليف. حراال ایرن در خرود مکّره  ةليل ،القدر مکّه ليلة

 ،یمه عالم، شب بيست و یکم اسرتگيریم، ، نویدیم میشب نویدیم است ،مرددد است

اگر سه شب برر مبنرای افرق  . سه شب است.سوم و شب بيست ،گيریمبيست و یکم می

حتمرًا ليلره قردر دریافرت شرده اسرت.  ،يله قدر گرفته شودمکّه در کلّ جهان تکليف ل

، برر کرلّ ةحاال ارا مرددد است؟ برای اینکه اند ايز مجهول اسرت  یکری یروم القيامر

، حتّری برر اسرتمجهرول برر یمره  ةیروم القيامر ی ليله قدر.یک ،مکلّفين مجهول است

ی غيرر. اررا القدر معلوم است برای معصرومين و مجهرول اسرت بررا ةليلپيغمبر، ولی 

مجهول است برای غير؟ برای اینکه بيشتر موفّق بشوند به عبادت خدا، عبرادت خرا ّ 
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کره قطعرًا  بدینردانجرام  در سه شرب ،شودمخصو  ليله قدر که برای خدا انجام می

یکی ای این سه شب ليله قدر است. منتها ليله قدر بين سه شب ليله قدر مکّره مکردمره 

اه بيست و  ،ل دارد. ليله قدر مکّه مکردمه اه نویدیم مکّهتداخمطلب است. بنابراین 

 القردر کرلّ عرالم تکليرف اسرت. بنرابراین مرا ةليلر ،اه بيسرت و سروم مکّره ،یکم مکّه

القدر امشب است، جای دیگر فردا شرب اسرت، جرای  توانيم بگویيم که اینجا ليلةنمی

ثانيرًا نرزول  ،ر اودال القدر واحد است. وحردت ليلره قرد ةاست، اون ليل شب قبلدیگر 

ليله قدر در مکّه دليل است بر اینکه این ليله قدر باید ليلره قردر  یمانی، نزول مکانتیِ

. منتهرا در مکّره ا ليلره قردر بگيرریمافق مکّه مربه بر مبنای ليله قدر  ،به افق مکّه باشد

ی دیگرر محرور فرعری اسرت برای سره شرب یادر جا، سه شب است، محور اصلی است

 . سه ليله قدر است ساست. پ

ایرن قابرل قبرول  ،روایت داریم که ی  شب در ميان رماان ليلره قردر اسرتالبته 

شب نویدیم و شب بيست و تقریبًا متواتر است، ولکن روایات قطعی مسلّم که  ،نيست

دوم، شب بيست  ا شب نویدیم اودل، شب بيست و یکمیکم و شب بيست و سوم. منته

تر است، شب بيسرت و یکرم وسر  اسرت، شرب وم قطعی. شب بيست و س، سومو سوم

 ،ترر اسرتسوم بگيرید قطعی و نویدیم اودل است. بنابراین اگر موفّق شدید شب بيست

مطلبی کره حراال شب اودل مرحله اولی است. بنابراین  ،شب بيست و یکم بينهما است

نزول قرآن که ليله قدر بر مبنای  این است تأکيد ییادی است کنيم و روی آنعر  می

بر مبنای نزول سوره  ،قلب پيغمبر ،در منزل یمانی شب، شب واحد و در منزل مکانتی

ليله قدر که مرددد بين  ،ن مبناو آاین مبنا  ،قدر در مکّه و بودن پيغمبر در مکّه و مدینه

 . 23و  21، 19افق مکّه است.  ترددد سه شبِ ،این ترددد سه شب ،سه شب است

مْسِ لِدُلُوكِ الصَّ َةَ أَقِمِ»برای اینکه  ،کندیا فرف میای افقنمدر فر  کنيد که   الشرَّ

جا دلروک دارد، در آمریکرا در این شمسدلوک شمس کجاست؟ اگر  1.«اللَّيْلِ غَسَقِ إِلَى

بگيرریم یرا  مرا منراا آمریکرا را ،اینجا روی است ،آمریکا شب است ،شب استندارد و 

اا خودش است. بنابراین نسربت بره نمرای، نسربت بره یر جا من مناا اینجا را بگيریم؟

وليکن نسبت به مردفن افرق منراا نيسرت، مردفن افرق  ،مناا است ییرویه افق یر جا

القدر و بره  ستثناء ليله قدر. به استثناء ليلةندارد مدفن مکان است. راجع به یمان به ا

آفراف یه برر حسرب آخرر رو اودل رویه، یمرانِ ای نظرر یمرانی یمرانِ ،استثناء یمان حر د
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بر حسب اخت    و نماییای رویانه نماییای شبانه ،مختلف است. راجع به نمای یم

کّه مکردمه است بر حسرب القدر م ، ليلةالقدر کنيم ليلةاست. ولکن بای تکرار میآفاف 

القردر  ةالقدر نيست. مث   ما امشب را ليل ةليل ،القدر ةکه جایای دیگر ليل مبانی اند

باید دیشب بگيریم. ارا؟ برای اینکه دیشرب در را القدر  ، درست نيست، ليلةگيریممی

شرب جلروتر بروده،  یر . یعنی شب نرویدیم است مکّه مکردمه شب بيست و سوم بوده

یرم یر  شرب جلروتر. بنرابراین ارون  جلوتر بوده، بيست سوم شببيست و یکم ی  

ین در ایران ی  شب قبل ای بنابرا ،اکثر ی  شب فاصله بين افق مکّه و ایران استحد

القدر ایرران  ةالقدر ایران است. پس افق ليل، افق ليلة ایران هقبل ای افق روی ،افق ایران

 با افق رویه ایران فرف دارد. 

ارا و ارا و ارا؟ ارای اودل کره برای  ،بعد تفصيل مطلباینها محور مطلب است، 

ختلف است. مث   فر  کنيد کره م ص ةولی  ،القدر نيست اون ليالی ،کنيمتکرار می

بين طلروعين بایرد  ،صبن شد ،شد یواپيما اگر یکی سوار یواپيمایی است، وقتی سوار

آیرا  .بعرد طلروع آفتراب شرد ،خوانردرا بين طلوعين نمای صربن  ،نمای صبن را بخواند

 ،خورشيد است سير این طيداره سيرکن اگر يولطلوع آفتاب شد مطلبی است؟ نه دیگر. 

مث    ،طلوع فجر نمای را بخوانددو، سه مرتبه تا ر خورشيد موجب است که این این سي

و نيم فاصله بين طلوع فجرر  فر  کنيد ی  ساعت و نيم فاصله است، در ی  ساعت

، جرای افق بای نمرای صربن شردرفت جای دیگر، نمایش را خواند. بعد و صبن، اینجا 

باید نمای صبن بخواند. نمرای رهرر و یر جایی که نمای صبن شد  ،جاسه ،جادیگر، دو

اگر دلوک شرمس اینجرا « الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الصَّ َةَ أَقِمِ»عصر یمچنين. ارا؟ برای اینکه 

، دوبراره بعد رفت افق دیگر بای دلوک شمس شرد ،شد و نمای رهر و عصرش را خواند

برر  ،نيسرت یعنی ی  مرتبه نمای خواندن رهر کره ،بخواند. اون ی  مرتبه نيست باید

غسق »و « قرآن الفجر« »دلوک الشّمس»قرآن الفجر، « اللَّيْلِ غَسَقِ»حسب دلوک شمس 

عدی باشرد. ممکن است سه بُ ،عدی باشدعد غسق ممکن است دو بُدر این سه بُ« اللّيل

باشد. بنابراین  داشته تا باشد. این سه یمان ممکن است اخت  تا و سهطلوع فجر دو

ن تعددد نمای صبن است و تعددد نمای رهر و عصر اسرت و تعرددد نمرای یما این در تعددد

 أَقِرمِ»مغرب و عشاء است. این بر مبنای دليرل اسرت. اررا؟ بررای اینکره قررآن نفرمرود 

اگر یکی است نمای رهر و عصر دارد.  ،دلوک شمس تا مغرب ،ی  نمای، نخير« الصَّ ةَ

بين فجر و طلروع آفتراب کره قبرل ای  ،فجرتا. قرآن السه ستتاتا، سهتاست دویکی، دو

اسرت  این اگر ی  افق است ی  افق، دو افق است دو افق، سه افق ،طلوع شمس است
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. یمچنين نمای مغرب و عشاء. بنابراین آفاف ای نظرر مکرانی ای نظرر یمرانی، ای سه افق

 ،در بعای عبادات کثرت دارد ،نظر عبادات فرف دارد. در بعای عبادات وحدت دارد

ایرن مطلرب اودل کره برای  .اش طبق دليل است. در عبادت ليلره قردر وحردت داردیمه

 دیيم.توضين می

 إِنَّرا»فررف دارد؟ فررف دارد. بررای اینکره « انزلنرا»برا « اْلمَلَامِكَرةُ تَنَرزَّلُ»آیا این  م دو

ماضری « لنراانز« »قَردْراْل لَيْلَرةِ فِري أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»ر ی  فرد است. بی  نزول است، « أَنزَْلنَاهُ

؟ سرتاي« هُ»؟ قررآن. است دیگر. پس در ماضی در ليله قدر بر پيغمبرر نرایل شرد، اره

حاال یا  قرآن را در ليله قدرِ« أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»شود. قرآن است دیگر. کلّ امر بعد استفاده می

 أَْلرفِ مِّرنْ خَيْررٌ اْلقَدْرِ دْر * لَيْلَةُاْلقَ لَيْلَةِ فِي أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»نایل کردیم.  -نه آینده-گذشته 

قدر استدامه دارد؟ اسرتدامه دارد. ليلة الفرف دارد. آیا « انزلنا»با « تنزّل« »* تَنَزَّلُ شَهْرٍ

عد اودل رسول ا  ؟ بر معصومين. معصومين بُاه کسانیبر  ،«تنزّل»قدر ليلة الاستدامه 

؟ کرلّ امرر ، کرلّ امرر ايسرت«أَمْررٍ كُرلل مِّرن» ستتنزّل م مکه ا است که بر پيغمبر اکرم

یم کلّ امر. برای غيرر پيغمبرر غيرر قررآن اسرت. بررای  ،نسبت به پيغمبر یم قرآن است

ای کرلّ امرر  «أَمْرٍ كُلل مِّن»دارد.  استغرافکلّ امر است دیگر،  ]...[پيغمبر یم قرآن است 

مرتبره نرزول  23ر این مبنا بر پيغمبر ترین کلّ امر قرآن است دیگر. بنابراین قرآن بمهم

مرتبه، مرتبه اودل که ليله قدر اودل است که کلّ امر  23نزول دفعی مختصر  ،دفعی دارد

 دیگر یم کلّ امر... یم قرآن و یم کلّ امر است و مراتب

« تنرزّل»ولکرن  ،مرتبه بر پيغمبر نایل شده وحيًا 23یم کلّ امور  ,بنابراین یم قرآن

)ع( تنرزّل قررآن نيسرت. محمردی ت. این تنزّل آینده نسبت بره معصرومين در آینده اس

 كُرلل مِّرن»تنرزّل شود. بلکه تعليم قرآن به وسيله پيرامبر اسرت. وحی نمیبه آنها اون 

( قررآن نرایل  ن برر ولرید امرر )عراسرت بره الهرام و نره وحری. مرث   اآغير قرآن « أَمْرٍ

« مرن کرلّ امرر»شرد. ولکرن اممره نرایل نمریبر  ،شدنایل نمی یي  وقت یم ،شودنمی

یعنری کرلّ  ،، اسرتغراف نردارد«کرلّ»نره  ،«نمِ»شود اموری که در طول سنه حاصل می

بعاری ای امرور «. مِرن»، بلکره شودتنزّل نمی ،شوداموری که در طول سال حاصل می

در قرآن نایل شده دیگر. احکرام در قررآن  یاون احکام ،موضوعی نه احکامی ۀمهمد

کلّ امرری کره برر  «أَمْرٍ كُلل مِّن»است.  نایل شده یکم و در قرآن مفصّل به طور کلّمح

عردی اسرت  سره بُ است و این کرلّ امرر« أَمْرٍ كُلل مِّن»شود معصومين محمددی نایل می

، یر  امرر که نيست است ی  امر وحی قرآنی است که نيست. ی  امر کلّ موضوعات
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 ،شرودکه در طول سنه حاصل مری ضوعات مهمبعای موضوعات است. بعای ای مو

 شود. بر معصومين محمددی نایل می

دانرد و در مری را ليله قدرامام یمان ( در ليله قدر کجاست؟  سؤال  امام یمان )ع

شود. اررا؟ بررای اینکره در آنجا حاضر می ،مرکز و محور اودلی ليله قدر که مکّه است

 االر  است و امکان رفت و آمد برایم . اون دارای طیدکندمیطید االر  حارت 

حاضررر در مکّره مکردمره دانرد، قردری کره مناسررب میحتمررًا ليلره  ،خيلری آسران اسرت

عد دوم کره نه در بعد اودل که قرآن است و نه در بُ ،عد سومدر بُ« أَمْرٍ كُلل مِّن»شود. می

 ،صرومين محمدردیای که بر مععد سوم. بعای ای امور مهمدهبلکه در بُ ،کلّ اشياء است

ایرن «. أَمْررٍ كُرلل مِّرن»شرود شد بر معصومين )ع( نایل میکما اینکه بر پيغمبر نایل می

 دیيم. ب میرا جوا تسؤاال ه امروی به طور محوری بحث کردیم. حالمقداری ک

شرود شرب آن وقرت ایرن مری ،فرمودید پنجاه شب بعد ای بعثت شرب قردر اسرت -

  .یفدیم ماه مبارک رماان

 بره احتمرال دوم ،شب قدر به احتمرال اودل. بره احتمرال اودل پنجراه شرب اسرت -

نویدیم تا بيست و سوم اند شب است؟ پن  شب بيست و ی  پنجاه و دو شب است. 

برای اینکه بعثت پيغمبر بيست و یفتم رجرب  ،شودپس حدداقلم پنجاه شب می ،است

 52روی. پرس  52شرود مری شود؟بوده، بيست و یفتم رجب تا نویده رماان اقدر می

اگر  ،روی است 52روی یا بيشتر. برای اینکه اگر ليله قدر نویدیم باشد  52، یا روی است

 بيست و سوم باشد بيشتر است.  ،بيست و یکم باشد بيشتر است

 ؟ شدارا دقيقًا مشخّص نشد که اه شبی است، بين سه شب اخت فی  -

 ه عبادت خدا بشوند. مردم بيشتر موفّق ببرای اینکه گفتم،  -

 اگر ی  شب باشد یم دقيق است، یم مردم... -

. ثقيرلکسری  ،بروده خفيفاگر ی  شب باشد کسی رسيده، کسی نرسيده، کسی  -

حتمًا این سه شب جامع بين ليله قدر است. یعنری در سره شرب کره  ،ولی در سه شب

شرب ، اگرر باشرد اگر یر  شربولی حتمًا ليله قدر را درک کردند.  عبادت کنند،اینها 

 نتواند.  وممکن است حال نداشته باشد  ،بيست و سوم بود

 یعنی غير ای این نيست؟ حتمًا بين یکی ای این سه شب است؟  -

 این سه شب است.  یکی ای، حتمًا خير -

 . قبل ای مایعنی ی  افق  ؟آن یم به افق مکّه دیگر -

 عر  من پنجاه شب بود که فرمودید... -
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احتمرال قردر کردام  قدر، شب اودلِ بين بعثت و شب اودلتقریبی بود. پنجاه شب  -

اودل قردر شرب  تابين بيست و یفتم رجب  ،است؟ شب اودل احتمال قدر نویدیم است

 دو روی است. حدود پنجاه و 

 و شب معرا  پيغمبر اه یمانی است؟  -

  .یمان شب است -

م ماه مبارک را شب معرا  پس اینکه در تاری  مث   یفدی قدر است؟ یمان شب -

  ...معردفی کردند

. برای اینکه وحی رمزی بر پيغمبر فق  ی  شرب شرده و آن شرب درست نيست -

یم  ،نزول جمعی قرآن. یم شب نزول جمعی قرآن استیم شب یم شب قدر است و 

 به واسطه جبرميل کره« أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»وحی شد. پيغمبر  به شب قدر است. اون در معرا 

ین اعمراف عرالم برر واسرطه در براالترجراب بیح، وحی ب حجاب بود. وحی ب نبود

بود. و معرا  پيغمبر ی  مرتبه بيشرتر نبرود، ارون معررا  یر  مرتبره پيغمبر ی  شبه 

 امَر»، «أَنزَْلنَراهُ إِنَّرا»، «أَنزَْلنَراهُ إِنَّرا»، «أَوْحَرى مَا عَبْدِهِ إِلَى فَأَوْحَى»در معرا  و بيشتر نبود 

 مَرا»یمران کره  ،اسرت« أَوْحَرى مَا« »انزلناه»یمان که «. أَنزَْلنَاهُ إِنَّا« »أَوْحَى مَا»، «أَوْحَى

 است. « أَنزَْلنَاهُ إِنَّا»است « أَوْحَى

 ؟پيغمبر فق  ی  بار معرا  رفته -

 بله. -

به  بار 23شود نمیبار قرآن بر پيغمبر نایل شده،  23باشد  اگر انينفرمودید که  -

 معرا  رفته باشد؟ 

. یعنری در نرزول اودل معرا  نبروده بعد یایولی شب ،عد اودل ی  شب استدر بُ -

 إِلَرى فَرأَوْحَى». اررا؟ بررای اینکره است بعد در معرا  نبودهنزول  ،قرآن در معرا  بوده

اسرت.  رؤیرتیر   1،«أُْخررَى نَْزلَرة  رَآهُ وَلَقَدْ»وانگهی  ،ی  وحی است« أَوْحَى مَا عَبْدِهِ

آیات سوره نجم دليل اسرت برر اینکره معررا   ،کنيمآیات سوره نجم که بعد عر  می

یعنی « أُْخرَى نَْزلَة «. »اْلمُْنتَهَى سِدْرَةِ * عِندَ أُْخرَى نَْزلَة  رَآهُ وَلَقَدْ». است ی  مرتبه بوده

را . پيغمبر باالی مع ، ی  بُعدعد پایين معرا عد است  ی  بُمعرا  دو بُ ،در معرا  بود

ی  معرا  است، ی  عررو  اسرت  بعد رفت باال. پس بنابراینآمد، باال پایين  ای معرا ِ

 ا  اص   نيست.اند معر و سه معرا  و امدا دو معرا عد است، دارای دو بُو این عرو  

                                                           

 . 13 . نجم، آیه1
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مْسِ لِدُلُوكِ الصَّ َةَ أَقِمِ»بحث نمای را فرمودید که  - قِ إِلَرى الشرَّ ، اینهرا «اللَّيْرلِ غَسرَ

آن کسری کره در  ،اال فرر  کنريم بررعکسمعيارند؛ این دلوک شمس و غسق ليرل. حر

ن مرث   وقرت س مسير خودش مث   حرکت کنرد و اآدر عک ،رودمی ویواپيما نشسته 

ای وقرت  ،ده روی ،یر  یفتره ،دیرمحرکتم را ادامره مریطور ، من یميننمای صبن شد

  شود؟من واجب نمی نمای دیگری برشوم. نمای صبن خار  نمی

شرم مراه و که شم ماه شرب  یستند باید تقسيم کند، مثل کسانی که در جایی -

 24سراعت،  24د، تقسيم به نکند؟ شم ماه شب را تقسيم مینکنکار می ها ،روی است

طرور اسرت. کسری کره ایرن یرم یمين، نمرای روی. نمرای شرب ،دوایده ساعت به ساعت

و کسی است که در جایی است که شرم مراه شرب  مثل این کار را جعل کند،خودش 

را رویه بگيررد؟ نره، شرم مراه روی را تقسريم آیرا شرم مراه روی ، اسرت شم مراه روی

را شم ماه شب و شم ماه روی  ،ترین آفاف که امد القری استکند. بر حسب نزدی می

 کند. تقسيم می

وسيله ارتباطات ارتباطات نبوده که به ممکن است سؤال بشود که در آن یمان که 

در آن یمان نبوده، در یمان بعرد اسرت. در آن یمران  اه یمانی است،افق مکّه  بفهمد

آینرد و بعردًا یرم میو روند آنجا . بعدًا کسانی احيانًا میاست اص   کسی آنجا نبوده

ارتبراا جمعری افرق مکّره را بره دسرت  با وسراملوسامل ارتباا جمعی حاصل است. 

دیند. بحث امروی بر مبنای افق مکّه نماییای پنجگانه را انجام می بنابراین ،آورندمی

 کنيم.بعد تفصيلم را عر  می ،این مختصرش است ،انگيز استخيلی سؤال


