
 خالصه تفسیر سوره قدر  - تفسیر نمونه 

 به نام خداوند بخشنده بخشايشگر.   -بسم اهلل الرحمن الرحيم

نازل شده است: »شهر رمضان الذى انزل فيه  شود كه قرآن مجيد در ماه مبارك رمضان شب قدر شب نزول قرآن! از آيات قرآن به خوبى استفاده مى  -(1)آيه 

[ را در شب قدر  قرآن   -فرمايد: »ما آن ](. و ظاهر اين تعبير آن است كه تمام قرآن در اين ماه نازل گرديد. و در نخستين آيه سوره قدر مى 185القرآن« )بقره/  

را نازل كرديم( اشاره به عظمت اين كتاب بزرگ آسمانى است كه خداوند نزول آن را به    نازل كرديم« )انا انزلناه فى ليلة القدر(. تعبير به »انا انزلناه« )ما آن

شود دليل ديگرى بر سرنوشت  خودش نسبت داده است. نزول آن در شب »قدر« همان شبى كه مقدرات و سرنوشت انسانها در تمام سال در آن شب تعيين مى

 ساز بودن اين كتاب بزرگ آسمانى است .

دهد كه عظمت  دانى شب قدر چيست؟« )و ما ادراك ما ليلة القدر(. اين تعبير نشان مى فرمايد: »و تو چه مى ر اين آيه براى بيان عظمت شب قدر، مى د  -(2)آيه  

 اش قبل از نزول اين آيات به آن واقف نبود. اين شب به قدرى است كه حتى پيامبر با آن علم وسيع و گسترده 

يد: »شب قدر بهتر از هزار ماه است« )ليلة القدر خير من الف شهر(. بهتر بودن اين شب از هزار ماه به خاطر ارزش عبادت و احياى  گوو بالفاصله مى  -(3)آيه 

زول  كند. عالوه بر اين نآن شب است، و روايات فضيلت ليلة القدر و فضيلت عبادت آن، كه در كتب شيعه و اهل سنت فراوان است اين معنى را كامال تأييد مى

 شود كه از هزار ماه برتر و باالتر باشد. قرآن در اين شب، و نزول بركات و رحمت الهى در آن سبب مى

از آن شب بزرگ پرداخته، مى   - (4)آيه   افزايد: »فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان براى )تقدير( هر كارى نازل  سپس به توصيف بيشترى 

شود كه شب لروح فيها باذن ربهم من كل امر(. با توجه به اين كه »تنزّل« فعل مضارع است، و داللت بر استمرار دارد روشن مىشوند« )تنزل المالئكة و ا مى

شود.  تكرار مىقدر مخصوص به زمان پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و نزول قرآن مجيد نبوده، بلكه امرى است مستمر و شبى است مداوم كه در هر سال  

شوند، و هدف از نزول آنها انجام  ظور از »من كل امر« اين است كه فرشتگان براى تقدير و تعيين سرنوشتها و آوردن هر خير و بركتى در آن شب نازل مى من

 اين امور است. 

  نازل   آن  در  قرآن  هم(.  الفجر  مطلع  حتى  هى  سالم )   سپيده«  طلوع  تا(  رحمت   و  بركت  و)   سالمت  از سرشار  است  »شبى:  فرمايدمى   آيه  آخرين  در  و  -(5  آيه) 

گردد، و هم د، هم رحمت خاصش شامل حال بندگان مىشومى نازل شب  آن در  الهى بركات و خيرات هم است، ماه هزار معادل آن  احياء  و عبادت هم  شده،

غاز تا پايان، حتى طبق بعضى از روايات در آن شب شيطان  گردند. بنابر اين شبى است سر تا سر سالمت و نور و رحمت از آفرشتگان و روح در آن شب نازل مى

 در زنجير است و از اين نظر نيز شبى است سالم و توأم با سالمت. 
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