
 

  های مقام معظم رهبری )حفظه اهلل( توصیه

 با آمادگی معنوی وارد شب قدر شوید.

 ساعات شب قدر را مغتنم بشمارید.

 از رذایل مادی خود داری کنید.

 ها، دعاست.بهترین اعمال در این شب

 به معانی دعاها توجه کنید.

 با خدا حرف بزنید.

 از خدای متعال عذرخواهی کنید. 

 کشور و مسلمین دعا کنید.برای مسائل 

 حاجات خود و مومنین را از خدا بخواهید.

 اهمیت ماه مبارک رمضان

بی اهمیت ماه مبارک رمضان آن قدر زیاد است که ن

 آنمکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله قبل از فرارسیدن 

نمودند و ارزش و اهمیت این ماه و میای ایراد خطبه

کردند؛ به طوری که میشبهای قدر را برای مردم بیان 

 .همه مشتاق فرا رسیدن این ماه عزیز می شدند

به معنای شدت حرارت و « رمضاء»در لغت از « رمضان»

گناهان انسان چون در این ماه  و باشدسوزانیدن می

  .اندمبارک رمضان گفتهبه این ماه  شودبخشیده می

خودش را از جنبه معنوی رشد اگر انسان بخواهد البته 

دهد و به کمال مطلوب برسد، باید هوای نفس خود را 

یکی  تمام اعضاء و جوارحش  را از گناه باز دارد.مهار و 

  .روزه داری استاز اعمالی که در این راستا مؤثر است 

 

 

 

 

 

 مهمانی خدا

طبق فرمایش پیامبر مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله این 

ماه، ماهی است که همه به مهمانی خداوند دعوت شده 

خواب و  نفس های شما در آن تسبیحاند؛ ماهی که حتی 

شود؛ اگر نمازی خوانده عبادت محسوب میروزه داران 

ای از قرآن تالوت هفتاد برابر ثواب دارد؛ اگر آیه شود،

اب ختم قرآن دارد و... که در خطبه شعبانیه به شود، ثو

 .صورت مفصل آمده است

 قدر شب بودن پنهان فايده

 در مردم شودسبب می شب این بودن پنهان و خفاء

که احتمال قدر  ىیشبها تمام و کنند کوشش خدا عبادت

 درک در طمع و امید جهته ب نمایند احیاء رارود می

 میان در را وسطى نماز سبحان خداوند چنانچه قدر شب

 خود اعظم اسم نیز و داشت مخفى روز شبانه نماز پنج

 میان در را دعا اجابت ساعت و خدا اسامى میان در را

 .نمود پنهان جمعه ساعتهاى

 

 

 



 قدر شب فضیلت

 کرده روایت آله و علیه اللَّه صلّى پیامبر از عبّاس ابن

 از قدر شب در که کسى ...: فرمود حضرت آن که است

 او آینده و گذشته گناهان ،برخیزد یقین و ایمان روى

  شود مى بخشوده

 شب این در شیطان که شده روایت حضرت آن از و

 آن در شیطان و کند طلوع آن صبح تا ،آیدنمی بیرون

 ... نماید بیمار یا دیوانه راکسی  تواندنمی شب

 و قدر شب قیام یعنى( شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَیْرٌ الْقَدْرِ لَیْلَةُ)

 شب آن در که شبى هزار قیام از است بهتر آن در عمل

 البتّه که اینست جهتش و نباشد، رمضان روزه و قدر

 خیر خدا دارد، برترى دیگر بعضى بر اوقات از بعضى

انسان از هر راهی که . داد قرار قدر شب در را فراوان

 راه را به اذن خداوند، برسد فرشتگان  مقصد بخواهد به

روشن مینمایند شب قدر، شب سالمت است مگر اینکه 

انسان عمدا خود را به آفت دچار کند تمام درهای 

غضب بسته است مگر اینکه انسان عمدا در غضب را باز 

انسان عمدا اینکه رحمت باز است مگر  هایدرتمام کند. 

 در رحمت را بر خود ببندد.

 شب قدرعلت نامگذاری 

 حکم شب آن در خدا اینکه براى شده نامیده قدر لیله

-می واقع سال تمام در آنچهه ب نمایدمی تقدیر و کندمی

 آن در تعالى خداى زیرا است مبارکى شب آن و شود،

  .کندمی نازل را مغفرت و برکت و خیر شب

 

 

 

 

 

نعمت و موهبتی الهی بر امت پیامبر گرامی شب قدر 

است انسان در چنین شبی با  صلی اهلل علیه و آله  اسالم

تفکر و تدبر می تواند به خود آید و اعمال یک سال 

خود را ارزیابی کند و با فراهم آوردن زمینه مناسب 

 .بهترین سرنوشت را برای خود رقم زند

موسی علیه السالم در مناجات خود با خدا حضرت 

عرض کرد: خدایا من خواهان قرب تو هستم. خداوند 

ن از آن کسانی است که لیله القدر را بیدار فرمود: قرب م

باشند. عرض کرد: خدایا، رحمتت را خواهانم: خداوند 

در شب قدر که فرمود: رحمت شامل حال کسانی است 

. عرض کرد: خدایا من جواز کنندبه مساکین رحم می

عبور از صراط را خواهانم. خداوند فرمود: این جواز 

لیله القدر صدقه بدهند. شود که در برای کسانی صادر می

های بهشت عرض کرد: خدایا من خواهان درختان و میوه

سبحان فرمود: این نعمت برای کسانی  هستم. خداوند

است که در لیله القدر به تسبیح مشغولند. عرض کرد: 

طلبم. فرمود: نجات برای خدایا، من نجات از آتش را می

غولند. عرض کسانی است که در لیله القدر به استغفار مش

کرد: خدایا من رضای تو را مطلبم. فرمود: رضای من را 

کند که در لیله القدر دو رکعت نماز کسی جلب می

 بخواند.
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