فضیلت شبهای قدر
ضة قذس اص ضة ّای هقذس ٍ هتثشک اسالهی است .خذاًٍذ دس قشآى هجیذ اص آى تِ
تضسگی یادکشدُ ٍ سَسُ ای ًیض تِ ًام سَسُ قذس ًاصل فشهَدُ است .دس توام سال ،ضثی
تِخَتی ٍ فضیلت ضة قذس ًوی سسذ .ایي ضة ،ضة ًضٍل قشآى ،ضة فشٍد آهذى
هالئکِ ٍ سٍح ًیض ًام گشفتِ است .دس ایي ضة ،هقذسات یک سال اًساىّا ٍ سٍصیّا،
عوشّا ٍ اهَس دیگش هطخع هیضَد .هالئکِ دس ایي ضة تش صهیي فشٍد هیآیٌذً ،ضد
اهام صهاى هی سًٍذ ٍ آًچِ سا تشای تٌذگاى هقذس ضذُ تش ایطاى عشضِ هیداسًذ .تا
تَجِ تِ اّویت ایي ضةّای ًَساًی ٍ حضَس طالب دس جَاس تاسگاُ ًَساًی علی تي
ًطستی تا عٌَاى فضیلت ضةّای قذس تا حضَس حجِ االسالم آقای
هَسیالشضا
هاًذگاسی تشگضاس ضذ کِ گضیذُای اص سخٌاى ایطاى تِ ضشح ریل است:
ضة قذس ،ضة اًذاصُ ضٌاسی :هقذس است یک سال سا خذاًٍذ تِ اًساى هیدّذ خذا
هیخَاّذ سحوت ٍ تشکت ٍ هغف شت ٍ ّذایت ٍ ّوِ فیَضات سا تِ ها اختػاظ تذّذ .دس ضة قذس اگش کَچک تاضین
است 4 .ساّکاس:
فیَضات کن هیدٌّذ ٍاسطِ فیض اهام صهاى
 -1دعا کٌین کِ خذاًٍذ ظشفیتواى سا صیاد کٌذّ .وت ها دًیا ٍ آخشت تاضذ اگش توٌا دًیا تاضذ چَى دًیا کَچک است
پس ظشفیت ها کَچک است.
 -2ه ا جسن داسین ٍ سٍحّ ،شکسی ّوتص حفظ جسن تاضذ ٍ ساحتی ٍ سالهت ٍ ...کَچک است اگش ّوتٍ ،سعت سٍح
تاضذ سٍح تِاًذاصُ خذا هیتَاًذ تضسگ ضَد.
 -3ظاّش ٍ تاطي داسین ظاّش کَچک است ظاّش غحي اهام سضا
داسد ٍلی تاطٌص تضسگ است.

کِ اًذاصُای

 -4هادیات داسین ٍ پاداش هعٌَیّ ،شکس پاداش هادی تخَاّذ کَچک است ّش
کس پاداش هادی ٍ هعٌَی تخَاّذ تضسگ.
تزکش اٍل :ضة قذس ،ضة اًذاصُ گیشی خَدهاى است اگش کَچکین اص خذا تخَاّین
تضسگتش ضَین سِ جولِ صیاست جاهعِ کثیشُ:
 اص خذا تخَاّین فکشهاى تاتع اّلتیت تاضذ قلة ها تسلین اّلتیت تاضذ رات افشاد خشاب ًیست فعل آىّا است کِ خشاباست.
ّ -ش چِ داسایی داسین دس هسیش ضوا اّلتیت تاضذ ّش چِ یاسی داسین تشای ضوا اّلتیت تاضذ.

