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 )شب لیلة القدر( شب  نزول قرآن اعظیم الشان داشت از  بزرگ

 .نیز به این نام و در خصوص شب قدر در قرآن کریم وجود دارد 

توان دو دسته آیات شب، می برای بیان روشنتر اهمیت این

اند را در نظر گرفت. قرآنی که درباره این شب نازل شده

العاده ای از این آیات به بیان عظمت و شرافت فوقدسته

پردازند و دسته دیگر بیانگر اثرات این شب این شب می

ز دیدگاه قرآن کریم عظمت و شرافت این شب آن ا هستند.

دانی شب و تو چه میگوید: "میقدر واالست که خداوند 

با کمی دقت در آیاتی از قرآن کریم که در  (2)"قدر چیست؟

یابیم که نیز این گونه خطاب به کار رفته است، درمی آنها

اهمیت به این خداوند هنگام اشاره یا تذکر به امور بسیار پر

را مورد خطاب  )صلی هللا علیه و آله و سلم( صورت، پیامبر اکرم

داده است. به عنوان مثال وقتی صحبت از قیامت و  قرار

عظمت این روز به میان آمده و آگاهی و جلب توجه مردم 

به اتفاقات بسیار بزرگ آن روز مورد نظر بوده، از این نوع 

در آیه شریفه سوره قدر هم  (3)خطاب استفاده شده است.

اگر خداوند برترین مخلوق خود و آخرین فرستاده خویش را 

دهد، به دنبال بیان عظمت گونه مورد خطاب قرار میاین

ای دیگر خداوند این شب  العاده این شب است. در آیهفوق

که شب قدری در آنها وجود  سی هزار شب را از )حدود(

به وضوح این مقایسه و برتری  ندارد، برتر دانسته است.

تری عظمت این شب را انگیز، به طور ملموسشگفت

 کند.یبرایمان روشن م
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و ما ادراک   انا انزلناه فی لیلة القدر  بسم میحرلا نمحرلا هللا

تنزل   لیلة القدر خیر من الف شهر  القدر لیلة ما

سالم هی   المالئکة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر

 .حتی مطلع الفجر

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

دانی شب قدر و تو چه می  شب قدر نازل کردیم

فرشتگان   شب قدر بهتر از هزار ماه است  چیست؟!

و روح در آن شب به اذن پروردگارشان هر امری را نازل 

شبی است سرشار از سالمت تا طلوع   کنندمی

 سوره قدر( ،سپیده. )قرآن کریم

اساساً  در طول سال، ساعات، روزها، شبها و ماهها و

زمانهای متفاوتی وجود دارد. اما در میان همگی این زمانها، 

بعضی به واسطه عنایت و توجه خداوند و اثراتی که بر این 

زمانها مقرر شده یا اتفاقاتی که در آنها روی داده یا 

ای هستند. دهد، دارای اهمیت، شرافت و عظمت ویژهمی

الم، این یکی از این زمانها شب قدر است. در آیین اس

ترین و برترین شب در طول سال است. شب با ارزش

اهمیت این شب تا حدی است که نه تنها آیات مختلفی از 

سور قرآن کریم درمورد خصوصیات این شب نازل شده، بلکه 

 ای مستقل سوره
 



 

در دسته دوم از آیات قرآن کریم، خداوند به بیان    

پردازد. دارا بودن چنین خصوصیات این شب می

شود که این شب اثرات خاص خصوصیاتی موجب می

تمامی شبهای سال و منحصر به فردی را در میان 

داشته باشد. به عنوان نمونه این شب شبی 

مبارک به معنای  (5)خوانده شده است.« مبارک»

پرخیر و برکت است و به کار بردن این تعبیر در خصوص 

شب قدر به این مفهوم است که این شب بلند مرتبه، 

گنجایش و ظرفیت خیر کثیری را دارد. تا حدی که به 

کریم، نزول قرآن در این شب صورت تصریح آیات قرآن 

همچنین به سبب خیر و برکت فراوان در  گرفته است.

این شب رحمت و مغفرت خداوند به سوی بندگان 

 شود.نازل می
توان به عدم صدور از دیگر اثرات مهم شب قدر می

عذاب در این شب و در امان بودن بندگان از عقوبتهای 

صراحتاً سرتاسر این الهی، اشاره کرد. چرا که خداوند 

شب، از لحظه آغاز تا سپیده دم آن را سرشار از 

 خواند." میسالمت"
هر انسان با دقت در عظمت و شرافت اینچنین شبی 

افتد، و تأمل در اثرات آن و وقایعی که در آن اتفاق می
به طور طبیعی به دنبال شناخت بیشتر و آگاهی از 

یز در این جوانب مختلف شب قدر خواهد بود. ما ن
مجال کوتاه، برآنیم تا هر چه بیشتر در حد توان ابعاد 
مختلف این شب را بررسی کنیم. از این رو در ادامه در 

هایی که در این شب واقع خصوص معنای قدر، رویداد
گیری گردد، زمان وقوع چنین شبی و طریقه بهرهمی

 .کنیمهر چه بیشتر از برکات آن بیشتر تأمل می

  معنای قدر
گذاری است و ظاهراً منظور اساساً قدر به معنای اندازه

قرآن کریم از گذاردن نام قدر بر این شب پرعظمت، تعیین و 

مشخص کردن جزئیات امور مربوط به تمامی مخلوقات در 

باشد. به بیان روشنتر در این شب، حوادث و اتفاقات آن می

...  مانند مرگ و زندگی، سعادت و شقاوت، رزق و روزی و

برای انسانها و حوادث طبیعی جاری شدن سیل، وقوع 

در رابطه با سایر کاینات معین و مشخص  زمین لرزه و

آیه شریفه سوره دخان هم در توصیف شب قدر،  گردد.می

کند. خداوند متعال در این آیه این مطلب را تأیید می

ای که باید واقع شود  هر حادثه در آن شبفرماید: "می

 ".شود مشخص و معین می خصوصیاتش
 

با دانستن عظمت فوق العاده و خیرات و برکات فراوان شب قدر، 

کند که آیا شب قدر یک شب این سؤال به ذهن خطور می

امروزه نیز شب قدری وجود  خاصی در طول تاریخ بوده است یا

مند شد و آن را درک توان از برکات چنین شبی بهرهو می دارد

که پاسخ خود را در آیات مختلف قرآن کریم که به  بجاست نمود؟

بیان ویژگیها و اتفاقات شب قدر اختصاص دارد، جستجو کنیم. با 

یابیم هنگامی که قرآن کریم به وقایع دقت در این آیات درمی

شب قدر از جمله نزول مالئک و تقدیر امور در آن شب اشاره 

ه در زبان عربی نشان کند، آنها را به صورت افعال مضارع کمی

پس بدین ترتیب  نماید.دهنده استمرار و تداوم است، بیان می

شود که شب قدر استمرار دارد و محدود به زمانی مشخص می

خاص در گذشته و یا یک شب معین در یک سال به خصوص 

شود و در  نیست، بلکه با گذر زمان به طور مستمر تکرار می

دارد و وقایع گوناگون آن )نظیر عصر حاضر نیز چنین شبی وجود 

نزول مالئک، تقدیر امور و ...( نیز هم اکنون نیز به وقوع 

پیوندد. اما با قدری تأمل بیشتر در آیات قرآن کریم جزئیات می

های زمانی تکرار این بیشتری درباره چگونگی این استمرار و بازه

 آید. از ظاهر کالم قرآن این گونه استفادهشب به دست می

شود که شب قدر در ماه مبارک رمضان قرار دارد )این مطلب می

در قسمتهای بعد بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت(. پس 

همانگونه که ماه مبارک رمضان در هر سال وجود دارد و تکرار 

گردد. بدین ترتیب این شود، شب قدر نیز هر ساله تکرار میمی

ر هر سال نیز بتوان از برکات امکان وجود دارد که حتی امروزه و د

فراوان و مواهب گوناگون الهی در این شب، به تناسب همت و 

  مند شد.توجه خویش بهره

فرصت شب قدر را غنیمت بدانیم 
 آینه شستشوی برای طالیی و زرین است فرصتی قدر شب
 جایگزین را هاخوبی تا است فرصت بهترین شب این. دل

 و احسان تفرقه، و اختالف جایگزین را صفا و صلح بدیها،
 جایگزین را والدین به احسان ستم، و ظلم جایگزین را نیکی
 نیکو. نماییم رحم قطع جایگزین را رحم صله و والدین عاق

 آخرت خانه آبادانی جهت در قدمی صدقات با است شایسته و

ببریم چندان دو ثواب خیر، و نیک اعمال با و برداریم . 

 در را ما نام خداوند کنیم،می داری زندهشب که قدر شب در
 حرام ما بر را جهنم آتش و کندمی ثبت بختان نیک گروه

 ما بر جهنم آتش که هست این از باالتر توفیقی آیا .سازدمی
 شویم؟ ترنزدیک خدا به و شود حرام

 با که بخشروشنی است ایمجموعه رمضان شبهای دعاهای
 هاییهدف صورت به هاآن هایآموزش آنها، تالوت تکرار
 و شایسته ادعیه این خواندن هنگام پس. آیندمی در ما برای
 P2 است بهتر



 
مدهلل رب العالمین و الصالة ولسالم علی سیدنا دمحم و علی الح

 آله و اصحبه...

ً بغیر نفٍس أو فساٍد فی االرض فکأنما قتل  "من قتل نفسا

 الناس حمیعاً."

ً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فیها و غضب هللا  "من قتل مؤمنا
 علیه و لعنه..."

اسالم قتل بی گناهان از بزرگترین محرمات در شریعت 

است حتی در حاالت جنگی، زیرا شمشیر مسلمان هیچگاه 

بشکل نا درست و عشوایی بکار برده نمی شود بلکه برای 

آن یک سلسله ضوابط، مقررات و اخالق است، و دلیلش 

این قول هللا تعالی است که می فرماید: "و قاتلوا فی سبیل هللا 

( در الذین یقاتلونکم وال تعتدوا" حضرت ابن عباس )رض

تفسیر ال تعتدوا میگوید "ال تقتلوا النساء و الصبیان والشیخ 

الکبیر والیقتل زمنی )أی المریض صاحب المرض المزمن( 

وال أعمی وال راهب، و ذلک کله فی حالة الحرب." فما 

 بالکم بغیرها؟

و حضرت پیامبر گرامی )ص( از انزجار خود در کشته 

اظهار نمود، شدن یک زنی در یکی از غزوات چنین 

"ماکانت فی هذه لتقتل" و در روایتی دیگری است "و ما 

کانت لهذه لتقاتل" و شاید که آیت کریمه در بیان این حقیقت 

بسیار روشنتر و واضحتر باشد "و قاتلوا فی سبیل هللا الذین 

 یقاتلونکم"

دوستان اینجا نمیخواهم که به آوردن دالیل برای تحریم قتل 

ن وقت شما را ضایع بسازم زیرا این یک ابریا و بی گناها

حقیقت اظهر من الشمس است که دین مبین اسالم برای زنده 

گی و ساختن جامعه بشری که اساس آن رحمت باشد آمده 

است نه کشتن و از بین بردن و مسئولیت علما است. که فقه 

الجهاد را بطور درست آن برای مردم بیان کرده اینکه جهاد 

له فرایض اسالم ولی دارای أسباب، فرض است از جم

شروط و موانع می باشد و تابع قیاس مصالح و مفاسد است 

 همچنان در نظر داشت نتایج و عواقب آن.

اینجا الزم میدانم که به خلل فکری و استراتیجی که گروه 
های افراطی و آنهایکه به قتل ابریا و بی گناهان دست های 

استراتیجی ها از خطاهای  خود را رنگین نموده اند که این
 آشکار شرعی ، فقهی و فکری این گروه ها است
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تکفیر: این استراتیژیست که سبب شده برای قتل ابریا و -1

بی گناهان، اینها به اعمال فتوای تکفیر تمام حکام، 

پولیس، اردو و دولت مردان کشورهای اسالمی و حتی 

گاهی هم ساکنین قلمرو دیار اسالم را کافر می دانند و 

 قتل آنانرا روا.

دادن مردم در کشتار: این استراتیژی را از طریق هدف -2

انتحار و انفجارات کورکورانه تطبیق می کنند، که از 

جمله بزرگترین محرمات در شریعت اسالمی را حتی 

که در حاالت جنگ هم به اجتناب از آن توصیه های 

 اکیدی شده، مرتکب می شوند.

 فتوای قتل به اساس ملیت )قومیت(:-3

تون فقه الجهاد شما سراغ ندارید که قتل کسی در هیچ متن از م

به اساس ملیت، قومیت و یا انتمایس به کدام دیانت جواز داشته 

باشد، زیرا مسلمانان صحابه و تابعین با روم و فارس جنگیدند 

ولی هیچگاه به کشتن هر رومی و یا هر فارسی فتوای ندادند. 

ا شکستانده ولی این گروه های افراطی این اصل فقه اسالمی ر

به قتل هر افغان، هر ترکی، هر عراقی، هر سوری و یا هر 

آمریکایی و یا هر یهودی فتوا دادند. حال آنکه آمریکایی وجود 

دارد که مسلمان است، آمریکایی وجود دارد که با قضایای 

مسلمانان عادالنه میخواهد برخورد شود، آمریکایی وجود دارد 

دیگری از خطه های اسالمی با که با قضیه فلسطین و قضایای 

پالیسی های نا درست کشورش موافق نیست. حتی که در مورد 

یهود قرآنکریم گواه است که "یسوا سواء" که این قله شامخ از 

 عدالت قرآنی است حتی با مخالفین عقیدوی و دینی خود.

انداختن مسئولیت پالیسی های یک دولت به دوش ساکنین -4

 آن کشور.

ساکنین یک کشور را به علت اینکه به دولت خود مالیه مثالً اینها 
می پردازند مباح الدم قرار می دهند حال آنکه این مالیه در 
دوران قیصر وکسری نیز از سوی مردمانشان به آنها پرداخته 
می شد ولی هیچ جا از صحابه، تابعین و فقهای اسالم سراغ 

اینکه مالیه به نداریم که به قتل هر رومی و هر فارسی به دلیل 
دولتش می پردازد فتوای صادر شده باشد بلکه بالعکس در 
بسیاری از نصوص و اقوال صحابه، تابعین و فقها از قتل آنها 
ممانعت جدی صورت گرفته است، از حضرت عمر فاروق 
)رض( روایت شده است که گفتند "تقوا هللا فی الفالحین الذین 

 الیناصبوکم الحرب."

  



 

 

 

  

تعین اهداف مستحیل: یکی از استراتیژی ناکارۀ را که  -5
این گروه ها برای اعمال خود وضع کرده اند و از 
خطاهای بزرگ به شمار می رود اینست که برایشان 
اهداف باالتر از قدرت و طاقت خویش تعین نموده اند 
که اینکارشان بیشتر منجر به کشتار بی گناهان گردیده 

فشان بیشتر محال و نا ممکن و رسیدن شانرا به هد
ساخته است. که اینکار ایشان خالف سنت تدرج دعوت 
پیامبر گرامی )ص( است. زیرا پیامبر گرامی )ص( به 
هر مرحلۀ دعوت مبارک شان هدفی را تعین می نمود 
که با قدرت و امکانات صحابه مناسبت داشت مثالً در 
دوره مکی پیامبر گرامی )ص( یک هدف را تعین 

دند که آن آزادی برای دعوتش بود و به قریش می نمو
گفتند "خلوا بینی و بین الناس". و در این دوره هیچگاه 

بت که در گرد کعبه بود  460به شکستاندن یکی از 

 اقدام نه فرمودند.
حشد و گردآوردن دشمنان: این گروه های افراطی به -6

سبب اعمالشان که در خالف با شرع و دین هللا تعالی 
تمام قوتهای دشمن را برای مقابله با اسالم گردهم  است

آوردند حتی که امروز حرکتهای معتدل اسالمی نیز از 
گزند دشمنان دین در امان نیستند. که به این کار اینها 
نیز از سنت پیامبر گرامی )ص( مخالفت کردند، زیرا 
پیامبر )ص( تا که پیمان صلح حدیبیه را نبست به سوی 

کرد "إن النبی )ص( لم یقاتل أبداً  خیبر حرکت نه
 عدوین فی وقت واحد طوال تاریخه".

نیابت و نماینده گی از کل امت: این گروه های افراطی -7

فرض می کنند که از تمام امت نماینده و نایب هستند 

پس هر تصمیمی را که این ها بگیرند گویا تصمیم تمام 

 امت است در حالیکه وضع این استراتیژی و فرضیه

کامالً بی اساس است زیرا اکثریت قاطبه علما، فقها و 

حرکات معتدل اسالمی و ملتهای مسلمان از اعمال این 

 گروه ها بی زار هستند. 

نظریه "هلک الناس" : این گروه از نخوت و تکبیری -8

که در سر دارند فکر می کنند تمام مردم هالک شده و 

یقت در اینها نجات شان می دهند، که این چیز در حق

تضاد با حالوت تواضع در دین است. این گروه ها هر 

که بالعکس استراتیژی و اهداف ایشان فکر کند آنرا 

هالک شده فکر می کنند حال آنکه پیامبر گرامی )ص( 

می فرماید "اذا قال الرجل هلک الناس فهوا هلکهم، فقدا 

هلکهم بتکبره علیهم و استطالته علیهم." نظریه "هلک 

: این گروه از نخوت و تکبیری که در سر دارند الناس" 

فکر می کنند تمام مردم هالک شده و اینها نجات شان 

می دهند، که این چیز در حقیقت در تضاد با حالوت 

 تواضع در دین است
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این گروه ها هر که بالعکس استراتیژی و اهداف ایشان   

فکر کند آنرا هالک شده فکر می کنند حال آنکه پیامبر گرامی 

)ص( می فرماید "اذا قال الرجل هلک الناس فهوا هلکهم، فقدا 

 هلکهم بتکبره علیهم و استطالته علیهم."

استراتیژی جمود: این گروه های افراطی فکر میکنند -9

راهی برای گسترش دین است. حال آنکه  تنها قتال

سیرت مبارکه پیامبر )ص( غنی از تنوع استراتیژی 

در پخش دین و حمایت از ناموس اسالم است زنده 

گی پیامبر )ص( عفو است، صلح است، دعوت 

است، موعظه است، هماهنگی است، تعاون است، 

صبر براذیت است، دعا خیر است، قتال است، تعامل 

است، اخالق است، احسان است، است، مصلحت 

عدالت است، مشورت است، تسامح است، توازن 

 است و ایثار.

در اخیر اعمال ناشایسته این گروه به کشتار بی گناهان، 

مسافرین، زنان، اطفال در شاهراه ها، بازارها، مساجد قرا و 

قصبات در تضاد با تعلیمات دین مبین اسالم و شرع خداوندی 

اکرم )ص( است که به حیث رحمت برای و رسالت پیامبر 

 عالمیان فرستاده شده است.

 "و ما ارسلناک ِاالا رحمة للعالمین"

 والسالم

 د. فضل الغنی کاکر

 (NUA)مؤسس نهضة العلمای افغانستان

 و

 (NECDO)رئیس مؤسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور
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موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیت های نور 
عضو نهاد رهبری انجمن اجتماعی کرامه 
به ادامه تدویر ورکشاپ های تشویق 
مردافغان برای حمایت ازحقوق زن،صلح و 

 2016جون  26و 14دیموکراسی بتاریخ 

پ های درتاالر ورکشا دو ورکشاپ را

، درین نمودندتدویر  NECDOموسسه 

ورکشاپ همه جوانان اشتراک کرده بودند 
که در هر بند از موضوعات اجندا شاملین 
ورکشاپ با عالقه مندی نظریات خودرا 
شریک می ساختند و در هر موضوع 
جروبحث های صمیمانه خودرا داشتند که 
برنامه را خیلی پرشور و دلچسپ ساخته 

ابراز همه شاملین با ره پی بودند، و هموا
پیشنهاد مینمودند که همچو ورکشاپها تشکر 

 جهت آگاهی عام مردم ادامه یابد.و تعهد 
نیز د این برنامه را با دیگران نمودند تا موا

 سازند.شریک 

 

 

 

گزارش ورکشاپ تشویق مرد افغان 

برای حمایت از حقوق زن، صلح ، 

 دموکراسی 

پیام انجمن اجتماعی کرامه موسسه تعلیمی و انکشاف 

ظرفیت های نور و نهضة العمای افغانستان به 

 مناسبت عید سعید فطر

 هموطنان عزیز:

اعضاء هیت رهبری این انجمن و نهاد های 

مربوطه عضو ایام عید سعید فطر را به 

کافه مردم عزیز افغانستان و مسلمانان 

میدارند و از  جهان تبریک و تهنیت عرض

بارگاه ایزد متعال خواهان صلح سراسری 

ر تمام جهان و بخصوص مردم رنج کشیده د

 افغانستان میباشیم.


