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   سعيد افغانی–امين الدين سعيدی داکتر الحاج 
  ٢٠١۶ جون ٣٠

  

  !عبادت شب قدر بھتر از ھزار ماه است
 خود را دارند، که شاخص ترين آنھا شب مقام خاص ايگاه واال  وبعضی از ايام سال ھستند که در نزد هللا  ارزش،  ج

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

  ).شب قدر از ھزار ماه برتر است(»  ألف شھرمنخير

ه فى ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر  ليلة  القدر خير من الف ناانا انز ل«مايد فر می)  قدرۀسور(ن در أقرآن عظيم الش

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

  ) است از ھزار ماه

ُشھر رمضان الذی أنزل فيه الق« : مايدفر خداونــد پاك   می( ْ ِ ِ َِ َِ ُ َّ َ َ َ ُ ْ ُرآنَ فرود  ست كـه در آن  قرآن  یماه رمضان  ماھ( »ْ

  ) ١٨۵ تٔسوره بقره آي.(آورده شده است

  ) نازل كرديمما آن را در شب  قدر  (»   القدرانـا انزلنا ه فى ليلة  «:خوانيم ٔوباز ھم در سوره قدر می

  .    قدر در ماه مبارك رمضان است مطابق حكم مطلق  قرآنی ھمين است كه شبًاءبن 

 و شايد عبادت  شود که امت ھای پيامبران قبلی عمر زيادی داشتند ال پيدا میؤحاال برای تعدادی از مسلمانان  اين س

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

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

  ھزار ماه ۀرحمت خويش  بر امت مسلمان عبادت يک شب را به انداز ولی  اينطور نيست ، هللا جالله بر اساس لطف و

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

  . باشد  ماه می١٠٠٠

 سال وھرگاه شخصی در شصت سال عمر خود شبھای قدر را ٨٣ ماه کنيم مساوی ميشود به ١٢ را تقسيم ١٠٠٠ھرگاه 

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

 

  

 
 


