
 قدر؛ برتر از هزار ماه شب

در شب قدر قرآن شروع به نزول  :  استاد شهید ناصر سبحانی

كُلّ أمرٍ ، كه تمامي اموري كه در كرده است و نزول آن شامل من 

زمينه هدايت الزم بوده نازل شده است . پس شب قدر مبدأ نزول 

 .هدايت بوده است

فضايل ماه مبارک رمضان شب قدر است، شبى است كه  از

المى مضاعف و خداوند در آن ثواب اعمال نيک را براى امت اس

 بسيار زياد مى كند.

 و تفسیر سوره مباركه قدر شرح
أنزلنه في ليلة القدر: ما قرآن را در شب با ارزش قدر فرو  إنا

اهلل سبحانه وتعالى:} ِنَّا أَنْزَلْنَاهُ{: همانا ما قرآن را  فرموده  فرستاديم.

از لوح  يدر شب قدر نازل كرديم، يعنى همانا تمام قرآن يكبارگ

سال  32محفوظ به آسمان دنيا نازل شده، وسپس بعد از آن در طى 

نازل شده است. اين قول ابن عباس rسب وقايع بر رسول اكرم برح

 از صحابه مي باشد. بعضيرضي اهلل عنهما و

 چيست ؟ "لَيْلَةُ الْقَدْر "در فرموده اهلل سبحانه وتعالى: "قدر"از  مراد

رحمه اهلل مي فرمايد: در تسميه شب قدر پنج قول  جوزى ابن

 ذكر شده است:

است، وگفته مى شود  يوبزرگ همانا آن شب داراى عظمت -1

وما قدروا اهلل "و عظمت است. قوله تعالى:  يفالنى داراى بزرگ

 آنان آنگونه كه شايسته است خدا را نشناختند. "حق قدره

همانا آن شب تنگ است، شبى است كه بخاطر نزول فرشتگان  -3

ومن قدر عليه "در زمين، زمين بر آنان تنگ مى شود. قوله تعالى : 

وآن كسى كه رزق و روزى بر او تنگ شده است. )خليل  "رزقه

 ابن احمد(.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدر بمعناى حكم مى باشد. مثل اينكه بگوييم اشياء در آن  -2

 اندازه گرفته مى شوند. )ابن قتيبة(.

همانا كسى كه قدر ومنزلتى ندارد، بخاطر عبادت و طاعت در  -4

 ر الوراق(.مى شود. ) أبوبك "قدر "شب قدر داراى ارزش ومنزلت 

براى اينكه در آن شب كتابى نازل شده است كه داراى قدر و  -5

ومنزلت است، ودر آن شب رحمت وفرشتگانى كه داراى قدر 

 ومنزلت خاصى هستند نازل مى شود. )على ابن عبيد اهلل(.

متعال شب قدر را در قرآن اينچنين توصيف كرده است:  خداوند

( فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ 2ةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ )}إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَ

 هُوَ( رَحْمَةً مِنْ رَبِّکَ إِنَّهُ 5( أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ )4حَكِيمٍ )

 ٦ – 2السَّمِيعُ الْعَلِيمُ{ الدخان: 

}لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْر{ شب قدر شبى است كه از هزار ماه 

رحمه اهلل مى فرمايد: قيام آن شب وعمل  مجاهد امام بهتر است.

 در آن بهتر از هزار ماه است كه شب قدر در اين هزار ماه نباشد.

رضي اهلل تعالى عنه مى فرمايد : تعداد فرشتگان  أبو هريره سیدنا

ب قدر در زمين بيشتر از سنگ ريزه ها مى باشدد، وايدن داللدت    ش

بركثددرت رحمددت وبركددت در ايددن شددب مددى باشددد همان وريكدده  

فرشتگان در موقع تالوت قرآن وحلقه هداى علدم ندازل مدى شدوند      

مدراد از روح در   امدا وبالهايشان را براى طالب علم مدي گسدترانند .  

از باب ع دف خدا     آيه، جبريل امين عليه السالم مى باشد، وآن

 برعام مى باشد.

}سَلَاٌم هَِي َحتَّدى مَ َْلدِع اْلفَْردِر{ آن شدب شدب سدالمت ورحمدت        

 ودرود فرشتگان برمؤمنان شب زنده داراست تا طلوع صبح.

معناى سالم در اين آيه  ابن قتيبه رحمده اهلل مدى فرمايدد: هماندا      در

 معناى سالم خير و بركت است.

عِ الْفَرْرِ{ يعنى اينكه آن شب باطلوع فردر كده   از }حَتَّى مَ ْلَ ومراد

 انتهاى عمل وعبادت شب مى باشد پايان مى يابد.

 

 القدر چه شبى است ؟ لیلة
علماء مى فرمايند: كه شب قدر در دهه آخدر مداه مبدارک     جمهور

رمضان است، اما در چه شبى از دهه آخر مى باشد اختالف كدرده  

 از:اند كه مشهورترين آنها عبارتند 

 و اين قول امام شافعى رحمه اهلل است. 31شب  -1

 و اين قول بسيارى از صحابه و تابعين است . 32شب  -3

 . 32و 32و 35شب  -2

 .در دهه آخر است -4

كثير رحمه اهلل تعالى: مى فرمايد از ابى قالبه روايت شده است  ابن

كه فرمود شب قدر در دهه آخر است وهدر سدال تيييدر مدى كندد،      

ن قول صريح بزرگانى چون امدام مالدک وثدورى وامدام احمدد      واي

واسحاق ابن راهويه وابو ثور و مزني و ابن خزيمده و ديگدران مدى    

عالى روايت شده اسدت.  اهلل ت رحمهباشد، و همچنين از امام شافعى 

 و اهلل اعلم

 روش پیامبر خدا)ص(

از عائشه رضی اهلل عنها روايتت شتده كته :فتت چو      

  فرا می رسید، رستو  اهلل صتلی اهلل   دههء اخیر رمضا

علیه وسلم شب ها را زنده داشته، خانواده اش را بیتدار  

 نموده و تالش كرده و در عبادت كوشش می نمود.

  

 دعا شب قدر

از عائشه رضي اهلل عنها روايت شده كده گفدت:گفتم: يدا    

 كددددام دعدددا رارسدددول اهلل صدددلي اهلل عليددده وسدددلم  شدددب قددددر  

 اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العفْوَ فاعْفُ عنِّتی : بگويم؟فرمود:بگو: 

را دوست داري، پس و عفور و گذشت  آمرزنده ايبار خدايا تو  «

 رواهُ التِرْمذيُّ من را عفو كن .

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعما  شب قدر

 همانا به هوش باشید!
قدر آن را شايد اين آخرين قدري باشد كه بتوانيد 

 نگه داريد!

شايد آخرين قدري باشد كه بتوانيد بر قدر و 

 ارزش خود بيافزاييد!

قلم مي توانيد، ن فرصتي باشد كه شايد اين آخري

عفو و پاك كننده خداوند عفوّ و بخشنده را بر كارنامه 

 اعمال خود بكشيد!

شايد اين آخرين قدري باشد كه بتوانيد قلب خود 

 هوس جال بدهيد!و را از زنگار دنيوي و هوا 

و شايد اين آخرين دمي باشد كه مونس و همدم 

 شويد !بقرآن 

 پس:

 نيد و در آن تامل و تفكر بكنيدزياد قرآن بخوا -

 (سنّت تراويحخاضعانه به نماز بايستيد .) -

 ر و ادعيه ماثور خدا را ياد كنيدبا ذك -

 مرگ و اعمال خود تفكر كنيد، ت در قيام -

 يك موعظه روحي و معنوي گوش بدهيد  -

پيمان بندگي و تالش و مجاهده در راه يادگيري  -

 دين خدا و دفاع از آن را تجديد كنيد .

خانواده، دوستان و اطرافيان را براي احياء اين  -

 شب ارزشمند تشويق و توجيه كنيد.

 www.eslahe.comمنبع   سايت نو:را   

 

 

 

 

 

 اعتكاف
 از هدف. است اعتكاف رمضان ماه در پسنديده هايسنّت از يكي

 و مادّي تفكّرات و دنيوي تعلّقات از كردنپاک را دل اعتكاف

 قيمابن عالمه. است پروردگار عبادت و ذكر به شدنمشيول

 ذات به را دل آن، روح و اعتكاف از هدف: گويدمي اهللرحمه

 جوانب همة از كه صورتبدين است؛ كردن وابسته پروردگار

 شود مشيول او به چنان و ببرد او غير از شود، مرتمع او با و منق ع

 جاي دلش در او حبّتم و ياد تفكّرات، و خياالت همة جايبه كه

 .گيرد

 هر خودشان و دادندمي ترغيب رمضان اعتكاف به اسالم پيامبر

 روايت ابوهريره حضرت. كردندمي اهتمام اعتكاف به سال

 رمضان كل في يعتكف وسلّمعليهاهللصلّي اهلل رسول كان: »كندمي

 عشرين إعتكف فيه قبض الذي العام كان فلمّا أيام عشرة

 وسلّمعليهاهللصلّي اكرمرسول ؛[3444 حديث بخاري، حصحي]«يوماً

 وفات كه سالي در و نشستمي اعتكاف به روز ده رمضان هر

 .نمود اعتكاف روز بيست يافت

 و رفته پادشاه دربار به كه است منديحاجت شخص بسان معتكف

 نكني برآورده را حاجتم تا گويدمي و گيردمي الزم را او دربار

 و نشيندمي خدا خانه در نيز معتكف. كرد نخواهم رها ار تو دربار

 با و نمايدمي طلب را خود گناهان ميفرت و بخشش تعالي اهلل از

 تو خانه در من  بارالها: گويدمي عاجزانه طور به قال و حال زبان

 و حاجت كهزماني تا و دارم م الباتي و خواسته و امآمده

 ذات به منتسب خانه كه مسرد از ننمايي برآورده را هايمخواسته

  .رفت نخواهم بيرون است تو

 

 

www.eslahe.com 

شما هم بعنوان یک عمل نیک حداقل ده تا از 

 این بروشور کپی و پخش کنید . 

 الصتتا  و اختمتدر را از روی ايتتشب ق هركس

 زنده دارد، :ناها  :ذشته اش آمرزيده می شود.

 


