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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
   سعيد افغانی–امين الدين سعيدی داکترالحاج 
  ٢٠١۶ جوالی ٠١

  

 فضيلت و برتری شب  قدر
 ، يکی از برتری ھای اين شب  نزول قرآن  خود را داردشبھای سال فضيلت و برتری خاص ۀگفتيم شب قدر بر ھم

  .ن  در اين شب استأعظيم الش

ِإنا أنزلناه فی ليلة القدر«  ْ َ َْ ِْ َِ َ ُ َ َ َّ ِوما أدراك ما ليلة القدر)١(ِ ْ َْ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ٍليلة القدر خير من ألف شھر)٢(َ ْ َ ِ ِْ َْ ْ ٌْ َ َِ ُ َ َتنزل المالئكة والروح فيھا ) ٣(َ ِ ُِ ُّ َ ُ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ

ِبإذن ربھ ِ ِِّ َ ْ ٍم من كل أمرِ ْ َْ ِّ ُ ْ ِسالم ھی حتى مطلع الفجر)۴(ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ َّ َ َِ ٌ ُإنا أنزلناه  «: ميفرمايد )  دخان ۀ سور٣ تآي( ويکبار ديگر در )  ۵(َ َ ْ َ َ َّ ِ

َفی ليلة مباركة إنا كنا منذرين  ِ ُ ُِ َِّ َُّ ِ ٍ ٍَ َ َ َ   )ما قرآن را درشبی مبارك وگرامی نازل كرديم(» َ

ًمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه« :فرمايد  پيامبر صلی هللا عليه وسلم  می رواه الجماعة إال . ( »ً

  ) . ابن ماجه

گناھان ) ل شودو به عبادت مشغو(كسی كه در شب قدر براساس ايمان به خدا و اميد اجر و پاداش از وی به نماز بايستد«

  .» او بخشيده می شود ۀگذشت

. شب ھمين است که  عبادت اين يک شب، از عبادت ھزار ماه، يعنی ھشتاد و سه سال، بھتر استبزرگترين فضيلت اين 

باز برای بھتر بودن آن، حدی مقرر نيست، که چقدر بھتر است، آيا دو برابر، چھار برابر، ده برابر، صد برابر و غيره 

  .ھمه در اين امکان دارند

ھر کسی که در : نقول است که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرموددر صحيحين از حضرت ابوھريره رضی هللا عنه م

از حضرت ابن عباس روايت است که نبی اکرم .  گناھای گذشته او عفو می گرددۀشب قدر برای عبادت برخاست، ھم

ئيل به دنيا تمام فرشتگان که در سدرة المنتھی اسکان يافته اند، در شب قدر ھمراه با جبر: صلی هللا عليه وسلم فرمود

 نيست که آنھا را سالم نکنند، غير از کسی که او شراب بنوشد يا گوشت خوک یمنؤ و ھيچ مرد و زن م فرود می آيند

 .بخورد

محروم و ً ھر کسی که از خير و برکت شب قدر محروم بماند، او کامال: در حديثی رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود

اما نه اين برای ھمه حاصل می گردد و نه در تحصيل ثواب و برکات شب قدر دخلی خواھند داشت، لذا . بدشانس است

  .نبايد به فکر آنھا بود

  !ٔخواننده محترم 
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يکی از شبھای ماه مبارک » شب قدر« می شود که نباطمطابق نصوص شرعی و جمع بندی آيات قرآن کريم چنين است

  .  دساتير شرعی  به زنده داری اين ده روز آخر سفارش نموده استًاءبنرمضان است 

. قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شده است »شھر رمضان الذی انزل فيه القران« :زيرا از يک سو، قرآن می فرمايد

در شب قدر نازل شده بيانگر آنست که قرآن،  »انا انزلناه فی ليلة القدر«  قدرۀ مبارکۀ نخست سورتو از سوی ديگر، آي

 در ماه مبارک رمضان واقع شده   شريفه، به روشنی دانسته می شود که شب قدرتبنابراين از جمع اين دو آي. است

 که در اين زمينه یروايات.که کدام شب از شب ھای ماه مبارک رمضان است، به روشنی معلوم نيست  اين اما. است

 شب بيست و يکم، شب  شب اول، شب ھفدھم، شب نوزدھم، :ھا دانسته اندوجود دارند شب قدر را مردد بين اين شب

  .بيست و سوم، شب بيست و ھفتم و شب بيست و نھم

 آخر ماه مبارک رمضان و يکی از شبھای بيست و يکم ۀکيد دارند که شب قدر در دھأبعضی از روايات بر اين مطلب ت

  .يا بيست و سوم است

  . است ند که شب قدر شب بيست و سوم ماه مبارک رمضانبعضی از روايات تصريح نموده ا

  :از جمله در حديثی که از حضرت بی بی عايشه رضی هللا عنھا روايت شده  آمده است 

  ).٢٠٢۴: بخاری( » کان إذا دخل العشر األواخر أحيا الليل وأيقظ أھله وشد المئزر «

 ص شب بيدار می ماند و خانواده اش رابيدار می كرد و رسول هللا .ھنگامی كه ده روز آخر ماه رمضان فرا می رسيد «

  .»سخت به عبادت مشغول می شد 

 ۀدر دھ: يعنی.»کان يجتھد فی العشر األواخر ماال يجتھد فی غيرھا«: ھمچنان  در مسند امام احمد و صحيح مسلم آمده

  . چنين تالشی نداشتندمی کردند که در ديگر روزھای سال) در عبادت(آخر ماه رمضان تالش بيشتری را 

 اگر دانستم كدام شب قدر است چه بگويم ؟:به رسول هللا ص گفتم :ازحضرت عايشه روايت شده است كه می فرمايد 

بی شك تو بسيار  :پروردگارا» «اللھم انك عفو تحب العفو فاعف عنی« :بگو :پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند 

  .»پس مرا بيامرز  .ری آمرزنده ای و آمرزش را دوست می دا

 

  

 

 

 

 
 


