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،  احلمد هلل الذي من عىل عباده بمواسم اخلريات َ»

بفعل   املواسم  هذه  الغتنام  منهم  شاء  من  ووفق 

فكان حظه التفريط  ،  وخذل من شاء منهم ،  اخلريات 

وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده  ، واخلرسان والندامات 

والساموات وواسع الكرم  ال رشيك له رب األرض  

واهلبات  ورسوله  ،  واجلود  عبده  حممدا  أن  وأشهد 

صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه  ،  أفضل املخلوقات 

واألوقات  الدهور  مدى  بإحسان  هلم  ،  والتابعني 

 .(1)  َ«وسلم تسليام 

î : 

 
 (.  2/174)اجلوامع الضياء الالمع من اخلطب  (1)
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كتايب   من  جزء  يف  َ»فهذا  بام  األفاضل  إحتاف 

وفضائل طاعات  من  لليلة    َ«األشهر  بام  خمتص 

وأحكام  فضائل  من  مفردًا  ،  القدر  نرشه  رأيت 

الليلة هذه  بركة  عظيم  بيان  يف  وحثا  ،  إسهاما 

 . للقارئ املكرم عىل اغتنامها بطاعة اهلل 

موجز الكالم يف  َ»وقد سميت هذه اجلزء املفرد  

 .َ«فضائل وأحكام أفضل ليايل العام 

 . مواهلل أسأل أن يبارك فيه إنه هو السميع العلي

 

 
 

  



 
 

................................           7 

عىل    العرش األواخر من رمضان املبارك  تشتمل 

  وسأحتدث ،  ي ليلة القدر أعظم ليلة من ليايل العام وه 

 : حول هذه الليلة من خالل ما ييل

أولاً

َ.يفًمعنىًالقدرًالذيًأضيفتًإليًه

 

أقوال معناه عىل  العلامء يف  وسأقترص  ،  اختلف 

 : عىل قولني منها

بمعنى:  األول القدر  اهلل  ؛  ُحكمـال:  أن  ألن 

   .يقدر فيها أعامل تلك السنة

 . [4 ]الدخان: ﴾ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴿ : ïقال 

   . ومل يذكر قوالً غريه ،  وبه قال الطربي يف تفسريه 
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 ، وبه صدر النووي كالمه َ»  : ¬   وقال ابن حجر 

القدر :  فقال ليلة  سميت  العلامء  فيها  ؛  قال  ملا تكتب 

ٺ ٺ ٿ ٿ ﴿:  ïلقوله  ؛  من األقدار  املالئكة 

 . ﴾ٿ

عبد الـوغي،  رزاقـال  ورواه  من  مفرسين  ـره 

جماهد عن  صحيحة  ،  وقتادة ،  وعكرمة،  بأسانيد 

 . (1)َ«وغريهم

بمعنى :  الثان  القدر    لفالن :  كقوهلم ،  العظمة :  أن 

   . قدر

اجلوزي ابن  الزهريَ»:  ¬  قال  ويشهد  ،  قاله 

 . (2) َ«[ 67]الزمر:  ﴾ې ې ى ى ائ ﴿: ïله قوله 

 

 (. 4/302فتح الباري ) (1)

 (. 4/469زاد املسري ) (2)
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 : الرمحن السلمي  عبد قال أبو َ»: ¬ قال ابن القيم 

 . يقدر أمر السنة كلها يف ليلة القدر

 . وهذا هو الصحيح

قدراً  يقدره  اليشء  قدر  القدر مصدر  فهي  ،  إن 

 . ليلة احلكم والتقدير

قوهلم :  وقالت طائفة  والعظمة من  الرشف    : ليلة 

فإن أراد صاحب هذا القول  ،  َ«لفالن قدر يف الناس َ»

فيها من التقدير فقد  أن هلا قدرًا ورشفًا مع ما يكون  

الرشف  ،  أصاب  هو  فيها  القدر  معنى  أن  أراد  وإن 

:  أي ، أخرب أن فيها يفرق   ï  إنَّ اهلل ، واخلطر فقد غلط 

 . ( 1) َ«يفصل اهلل ويبني ويربم كل أمر حكيم 

 
القضاء والقدر واحلكمة والتعليل   (1) العليل يف مسائل  شفاء 

(45-46 .) 
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عثيمني  ابن  شامل  :  والصحيحَ»:  ¬  قال  أنه 

قدر عظيم ،  للمعنيني  ذات  أهنا  القدر ال شك    ، فليلة 

كبري  يقدر ،  ورشف  تلك    ( 1) وأنه  يف  يكون  ما  فيها 

  . ( 2) َ«السنة من اإلحياء واإلماتة واألرزاق وغري ذلك 

 
احلولية،    (1) املقادير  هي  الليلة  هذه  يف  تقدر  التي  املقادير 

عثيمني   ابن  قال  متعددة،  اجلالل َ»يف    ¬واملقادير  ذي  فتح 

 يقدر مقادير متعددة:  فاهلل َ»(: 7/546) َ«واإلكرام

خلق  أوًل  قبل  وهذه  املحفوظ،  اللوح  يف  التي  املقادير   :

 السموات واألرض بخمسني ألف سنة. 

أمه،  اثانيً  بطن  يف  اجلنني  عىل  تقدر  التي  العمرية  املقادير   :

 يكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. 

القدر،  اثالثً  ليلة  يف  تكون  التي  وهي  احلولية،  املقادير   :

ک ﴿وبعضهم قال، مقادير يومية التي أشار اهلل إليها بقوله:  

أيضًا [29]الرمحن: ﴾  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ واستدل   ،

 .  « «خيفض القسط ويرفعه»: بعموم قول الرسول 

 (.  14/528التفسري الثمني ) (2)
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ًً.يفًكونًليلةًالقدرًباقيةًملًترفًع

 

عائشة   اهلل    ڤعن  رسول  كان    قالت: 

حتروا  َ»جياور يف العرش األواخر من رمضان، ويقول:  

  . ( 1) َ«ليلة القدر يف العرش األواخر من رمضان 

ليلة   أن  يدل عىل  معناه  يف  احلديث، وما كان  هذا 

 القدر باقية مل ترفع؛ إذ األمر بتحرهيا يفيد وجودها. 

تيمية ابن  عىل  َ»:  ¬  قال  الصحابة  وإمجاع 

النبي   موت  بعد  والتامسها  قاطع    طلبها  دليل 

 .(2) َ«عىل ذلك

 
(1)  ( البخاري  باب  2020رواه  القدر،  ليلة  فضل  كتاب   ،)

(، كتاب الصيام، باب فضل  1169حتري ليلة القدر، ومسلم )

 ليلة القدر.  

 (. 2/682كتاب الصيام من رشح العمدة ) (2)
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قيل  بن  فإن  عبادة  عن  البخاري  أخرج  قد   :

النبي    ¢ الصامت   خرج  بليلة  قال:  ليخربنا  ؛ 

فتالحى فقال  (1) القدر،  املسلمني،  من  :  رجالن 

ألخربكم بليلة القدر فتالحى فالن وفالن    خرجت؛ » 

فالتمسوها يف   لكم،  فرفعت، وعسى أن يكون خريًا 

 .(2)«التاسعة والسابعة واخلامسة 

 وهذا فيه أن ليلة القدر رفعت. 

: املراد يف هذا احلديث رفع العلم يف أي ليلة  قلت 

  هي من ليايل ذلك العام، وليس املراد رفع وجودها، 

 
املالحاة َ»  (:7/365)  َ«التمهيدَ»قال ابن عبد الرب يف    (1) وأما 

ال بالقول  واملراجعة  األصوات،  ورفع  التشاجر،  ال  فهي  ذي 

هنى  وقد  أعلم،  واهلل  شؤم  وذلك  الغضب،  حال  عىل  يصلح 

 .  َ«عنها، وعن املراء أشد النهي رسول اهلل 

(2)  ( البخاري  باب  2023رواه  القدر،  ليلة  فضل  كتاب   ،)

 رفع ليلة القدر؛ لتالحي الناس.  
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قوله   هذا  عىل  أخربهم    ويدل  أن  برفعها:  بعد 

   . « فالتمسوها يف التاسعة والسابعة واخلامسة » 

كانت  قال    فلو  وبذا  بالتامسها،  يأمر  مل  مرفوعة 

 أهل العلم.

القاض  رفعت؛  َ»:  ¬  قال  فقالوا:  قوم  وشذ 

النبي   فرفعت،    لقول  الرجالن  تالحا  حني 

الشاذين؛ ألن آخر احلديث   وهذا غلط من هؤالء 

فإنه   عليهم،  أن  َ»قال:    يرد  وعسى  فرفعت، 

 . َ«يكون خريًا لكم، فالتمسوها يف السبع والتسع 

 هكذا هو يف أول صحيح البخاري، وفيه الترصيح 

كان   ولو  عينها،  علم  بيان  رفع  برفعها  املراد  بأن 

 .(1)  َ«مل يأمر بالتامسها  املراد رفع وجودها

 
 (.  8/299املنهاج ) (1)
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تـوق ابن  عـوإنمَ»:  ¬  يميةـال  رفع  لمها  ـا 

العام؛ ألنه خرج؛ ليخربهم هبا    ومعرفتها يف ذلك 

ذلك:   بعد  وقوله  يف  »فأنسيها...؛  فالتمسوها 

واخلامسة والسابعة  موجودة  «التاسعة  أهنا  ولوال   ،

 .(1)  َ«بعد هذا الرفع مل تلتمس 

 

 

 
 

 
 (. 2/681كتاب الصيام من رشح العمدة ) (1)
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اـاًثالًث

 

معظَّمة لة  مفضَّ رشيفة  مباركة  ليلة  القدر  ،  ليلة 

   .إمجاعاً   وهي أفضل ليايل السنة

  وهي أفضل َ»:  ¬   َ«الروض املربع َ»قال صاحب  

الشيخ   ، (1) «الليايل بن   عبد   فقال  حممد  بن  الرمحن 

قوله ـ م   ¬ قاسم   عىل  ذكره  ،  امًعاـإجَ»  : علقًا 

 .(2) َ«خطايب وغريهـال

 :ييلوقد دل عىل فضلها ما 

 ) أ  اهلل    )  كاملة  أن  سورة  فضلها  يف  ،  أنزل 

   . وهي سورة القدر

 
 (. 3/468حاشية الروض ) (1)

 املوضع السابق.   (2)
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لتكرر  ؛  سميت بذلكَ»:  ¬  قال الفريوزآبادي 

 .(1) َ«فيها  -القدر : أي - ذكره 

پ پ   پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿:  َتَعاَل قال  

ٿ   ٿڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ڀ پ ڀ ڀ

ڦ ڦ ڦ   ڤٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

 . [5]القدر:    ﴾ڦ ڄ 

  : معظم مقصود السورة َ»:  ¬   الفريوزآبادي قال  

  ونزول املالئكة ،  بيان رشف ليلة القدر يف نص القرآن 

الرمحن  طوال    ( 2) واتصال سالمهم ،  املقربني من عند 

 .(3)  َ«الليل عىل أهل اإليامن 

 
 (. 1/531بصائر ذوي التمييز ) (1)

ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿: َتَعاَل هذا عند من يقول: بأن املراد بقوله  (2)

   تسليم املالئكة عىل املسلمني ليلة القدر حتى يطلع الفجر.   ﴾    ڄ 

 املصدر السابق.   (3)
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وهذه السورة قد دلت عىل فضل هذه الليلة    *

 : من وجوه

أنزل   ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿:  األول فالقرآن 

هذه   فضلها،  الليلةيف  عىل  يدل  مما  حتى  ،  وهذا 

   . إهنا سميت بليلة القدر هلذا: قيل

يف أثناء ذكره ألقوال العلامء   ¬   قال ابن حجر

القدر معنى  قدر:  واملعنىَ»ََ: يف  ذات  لنزول  ؛  أهنا 

 .(1) َ«القرآن فيها

تعظيم  ،  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ﴿:  الثان ففيه 

اجلوزي ،  لشأهنا ابن  سبيل  َ»:  ¬   قال  عىل  هذا 

ِق إل خريها   .(2) َ«التعظيم والتشوُّ

 
 (. 4/302فتح الباري ) (1)

 (. 4/472زاد املسري ) (2)
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فالعمل    ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ﴿:  الثالث

ليلة   فيها  ليس  شهر  ألف  يف  العمل  من  خري  فيها 

 . القدر

العلامء يف    ¬  قال الطربي بعد أن ذكر أقوال 

اآلية هذه  بظاهر  َ»:  معنى  ذلك  يف  األقوال  وأشبه 

عمل يف ليلة القدر خري من  :  التنزيل قول من قال

 . شهر ليس فيها ليلة القدرعمل ألف 

باطلة معاٍن  فدعاوى  األخر  األقوال  ال  ،  وأما 

عقل وال  خرب  من  عليها  موجودة  ،  داللة  هي  وال 

 .(1) َ«يف التنزيل 

ڤ ﴿:  الرابع ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

فهذا فيه أن املالئكة وجربيل ينزلون يف هذه  ،  ﴾ڤ 

 
 (.  24/547تفسري الطربي ) (1)
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،  وأن األمور واآلجال واألرزاق تقىض فيها، الليلة

ڦ ڄ ﴿: َتَعاَل كام قال   . ﴾ڦ ڦ ڦ 

الطربي   اآلية   ¬قال  هذه  تفسري  فقال  َ»:  يف 

املالئكة :  معنى ذلك :  بعضهم  معهم ،  تنزل   ، وجربيل 

الروح القدر،  وهو    ﴾ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ﴿،  يف ليلة 
،  من كل أمر قضاه يف تلك السنة،  بأمر رهبم:  يعني

 .(1) َ«من رزق وأجل وغري ذلك

ڦ ڄ ﴿: اخلامس  . ﴾ڦ ڦ ڦ 

الطربي الرش  َ»:  ¬  قال  القدر من  ليلة  سالم 

 .(2)  َ«من أوهلا إل طلوع الفجر من ليلتها، كله

 
السابق، وقد ذكر    (1) آخر للعلامء يف معنى    ¬املصدر  قوالً 

 اآلية، ثم رجح القول األول.  

 (.  24/548تفسري الطربي ) (2)
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 : مهاما جاء يف فضل قيا) ب ( 

النبي  ،  ¢ عن أيب هريرة   من قام  » :  قال   عن 

 . ( 1) « ليلة القدر إيامناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 

تصديقًا بأنه  :  «إيامناً »معنى  َ»:  ¬  قال النووي 

فضيلته مقتصد  يريد  :  «احتساباً »ومعنى  ،  حق  أن 

وال غري ذلك مما  ،  اهلل وحده ال يقصد رؤية الناس

 .(2)  َ«خيالف اإلخالص

ي ضيَّ   ـُت من عمرَي من ُعْذري       ْعــ وما يلي يف الَّذي

ـ ـا أغْ ـفم  شكري ـدي والـحم ـ ـاتي ال      َفَلنَا عن واجب

ـ أمَ  ـ ا ق ـ نا اهللُ ــَخ د ـ ـ ب      صَّ ـ ه ـ شـ  ري ـ هـ ا ش ـ مـ ٍر أي  ـ

 
(1)  ( البخاري  باب  2014رواه  القدر،  ليلة  فضل  كتاب   ،)

( ومسلم  القدر،  ليلة  املسافرين  760فضل  صالة  كتاب   ،)

 وقرصها، باب الرتغيب يف قيام رمضان، وهو الرتاويح.  

 (.  5/282املنهاج ) (2)
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ْكـري ـ هـٍر أنْ ـ شـب  َزَل الـرمحـ     ـُن فيـهي أرشَف الذ 

هُ   ه شهـٌر     وفـيـه لـيلـُة الـقـدري ـوهـل ُيـشـبـي

يها من الـخيـري   ـْن َخـبـٍر َصـحَّ      بمـا فـي  فكْم مي

تري ـ َلُب فـ طْ ـا تُ ــ    ـ    ـقاٍت أّنَّ ـن ث ـ رَوْينَا ع   ي الوي

هي الَعشـري ـَها فـ ـبُ          طُلــرٍئ ي ـ ى ألمْ ـفطُوب    ي هذي

 ر  ـب ـــوار وال ــاألن ـــب       الُك  ـ نزُل األمـَها تـ يْ ـففي  

 فجري ـلعي ال ـطْ ـ ى مَ ـتَّ ـحَ   َي      ـالٌم ه ـ اَل س ـ د قَ ـ وق   

ـروهـا إن ــــ       ـها من أْنـَفسي  خري أَل فـادَّخي  الـذُّ

ي  اري ول َيـْدري ـْن ُمْعـتَـٍق فيها      مـن الـنَـّ  فـكْم مي
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تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  هذا    ¬ سئل  عن 

النبي  َ»:  فأجاب حق  يف  أفضل  اإلرساء  ليلة  بأن 

فحظ النبي  ، وليلة القدر أفضل بالنسبة لألمة، 

من     أكمل  منها  املعراج  ليلة  به  اختص  الذي 

 . حظه ليلة القدر

حظهم   من  أكمل  القدر  ليلة  من  األمة  وحظ 

املعراج ليلة  حظ،  من  أعظم  فيها  هلم  كان  ،  وإن 

حصلت   إنام  العليا  والرتبة  والرشف  الفضل  لكن 

  .(1)  َ«ملن أرسي به ، فيها

 
 (. 25/286جمموع الفتاوى ) (1)
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عائشة   اهلل  :  قالت  ڤعن  رسول    كان 

حتروا  » :  ويقوله ،  جياور يف العرش األواخر من رمضان 

   . ( 1) « ليلة القدر يف العرش األواخر من رمضان 

:  قال  أن النبي    ¢ وعن أيب سعيد اخلدري  

ي كل  ـوابتغوها ف ،  ي العرش األواخرـابتغوها ف ـف»

 .(2) «رـ وت

 
(1)  ( البخاري  باب  2020رواه  القدر،  ليلة  فضل  كتاب   ،)

(، كتاب الصيام، باب فضل  1169حتري ليلة القدر، ومسلم )

 ليلة القدر.  

(2)  ( البخاري  باب  2018رواه  القدر،  ليلة  فضل  كتاب   ،)

 حتري ليلة القدر يف الوتر.  
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عمر ابن  النبي      وعن  : قال  أن 

األواخر » العرش  يف  القدر   : يعني-التمسوها    -ليلة 

فال ُيغلبنَّ عىل السبع  ،  فإن ضُعف أحدكم أو عَجز

 .(1)«البواقي

واهلل  َ»:  ي ليلة القدرـف  ¢ ي بن كعب  ـوقال أب

ألعلمها  أمرنا  ،  إين  التي  الليلة  هي  علمي  وأكثر 

 .(2) َ«هي ليلة سبع وعرشين ،  بقيامها   رسول اهلل  

األول يف    فاحلديث  القدر  ليلة  أن  عىل  يدل 

   . العرش األواخر

يدل عىل أهنا تكون يف األوتار من العرش   والثان 

   .أقرب من األشفاع

 
 (، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر.  1165رواه مسلم )   ( 1) 

(2)  ( مسلم  وقرصها، 762رواه  املسافرين  صالة  كتاب   ،)

 باب الرتغيب يف قيام رمضان.  
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هي    والثالث العرش  ليايل  أرجى  أن  عىل  يدل 

   .السبع األواخر

يدل عىل أن ليلة سبع وعرشين أرجى    والرابع

 . ليلة

القدر يف العرش  َ»:  ¬قال شيخ اإلسالم   ليلة 

رمضان شهر  من  الوتر  ...،    األواخر  يف  وتكون 

وأكثر ما  ،  وتكون يف السبع األواخر أكثر...،    منها

 . (1) َ«تكون ليلة سبع وعرشين 

األشفاع من ليايل العرش تكون أوتارًا باعتبار  :  تنبيه 

فينبغي  ، ما بقي من العرش إن كان رمضان ثالثني يوماً 

 . األوتار كاحلرص عىل  ،  احلرص عىل األشفاع 

 
(1)  ( الفتاوى  شهر  285-25/284جمموع  جمالس  وانظر   ،)

 (. 254-253رمضان للعثيمني )
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لكن الوتر  َ»:  ¬ قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

،  تطلب ليلة إحدى وعرشين ـ ف ،  يكون باعتبار املاض 

وعرشين  ثالث  وعرشين ،  وليلة  مخس  وليلة  ،  وليلة 

 . وليلة تسع وعرشين ،  سبع وعرشين 

بقي ما  باعتبار  النبي  ـكم ،  ويكون  قال  :  ا 

تبقى» تبقى،  تبقىلسابعة  ،  لتاسعة  لثالثة  ،  خلامسة 

   . «تبقى

ذلك   يكون  ثالثني  الشهر  كان  إذا  هذا  فعىل 

األشفاع تاسعة  ،  ليايل  وعرشين  االثنني  وتكون 

   . وليلة أربع وعرشين سابعة تبقى، تبقى

احلديث   يف  اخلدري  سعيد  أبو  فرسه  وهكذا 

 . يف الشهر وهكذا أقام النبي ، الصحيح
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التاريخ كان  وعرشين  تسعاً  الشهر  كان    وإن 

 . كالتاريخ املاض، بالباقي

هكذا األمر  كان  يتحراها  ،  وإذا  أن  فينبغي 

 .(1)  َ«مجيعه   املؤمن يف العرش األواخر 

 

 

 
 

  

 
  366/ 7التمهيد ) (، وانظر  285-284/ 25)   جمموع الفتاوى   ( 1) 

 (، فقد ذكر ما يفيد هذا أيضًا.  367-
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ً

ا
ا
ً:ًًسادس

ً.يفًاحلكمةًمنًإخفائها

 

الفوزان   صالح  الشيخ  اهلل  َ»:  ˙قال  أخفى 

ليكثر عملهم  ؛  علمها عىل العباد رمحة هبمُسبَْحاَنُه  

بالصالة والذكر   الفاضلة  الليايل  تلك  يف طلبها يف 

وأخفاها  ،  وثوابًا   تعال فيزدادوا تقربًا إل اهلل  ،  والدعاء 

للعباد  اختبارًا  يف  ؛  أيضًا  جادًا  كان  من  بذلك  ليتبني 

فإن من  ، طلبها حريصًا عليها ممن كان كسالنًا متهاوناً 

 . ( 1) َ«حرص عىل يشء جد يف طلبه 

 

 
 (.  1/114اخلطب املنربية يف املناسبات العرصية ) (1)
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ً

 

ا ً:ًًسابعا

ًً.استحبابًالدعاءًيفًليلةًالقدر

 

عائشة   اهلل:  قالت  ڤعن  رسول  أرأيت  ،  يا 

فيها إن   أقول  ما  القدر  ليلَة  ليلٍة  أي  :  قال ؟  علمت 

 . ( 1) « فاعف عني ،  إنك عفو حتب العفو ،  اللهم :  قويل » 

بـ الدعاء  استحباب  دليل عىل  هذا  اللهم  »ففي 

العفو فاعف عني التي    «إنك عفو حتب  الليايل  يف 

 . ترجى فيها ليلة القدر

كثري  ابن  من  »:  ¬  قال  اإلكثار  واملستحب 

،  ويف شهر رمضان أكثر،  الدعاء يف مجيع األوقات

 
(1)  ( الرتمذي  ماجه 3513رواه  وابن  الدعوات،  كتاب   ،)

الرسول، وغريمها، وصححه 3850)    (، كتاب األدب، باب دعاء 

 األلباين.  
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واملستحب  ،  ثم أوتاره أكثر،  ويف العرش األخري منه

الدعاء هذا  من  يكثر  حتب  »:  أن  عفو  إنك  اللهم 

 .(1) َ««فاعف عني ، العفو

 

 

 

 

 

 
 (.  14/416تفسري القرآن العظيم ) (1)
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ً

ً

ً:ًثامناا

ً.عالماهتايفً

 

سمعت  :  أخرج مسلم يف صحيحه عن ِزرٍّ قال

إن عبداهلل بن مسعود  : وقيل له، أيب بن كعب يقول

   . « من قام السنة أصاب ليلة القدر»:  يقول

أيب لفي  »:  فقال  إهنا  هو  إال  إله  ال  الذي  واهلل 

يستثني-رمضان ما  أي    -حيلف  ألعلم  إين  وواهلل 

هي أمرنا هبا رسول اهلل  ،  ليلة  التي  الليلة    هي 

وأمارهتا  ،  هي ليلة صبيحة سبع وعرشين،  بقيامها

أن تطُلع الشمس يف صبيحة يومها بيضاء ال شعاع  

 . (1) « هلا

 
(1)  ( مسلم  وقرصها، 762رواه  املسافرين  صالة  كتاب   ،)

 باب الرتغيب يف قيام رمضان.  
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 .(1) «مثل الطست حتى ترتفع»: ويف رواية

  : يف ليلة القدر  عن النبي   وعن ابن عباس 

الشمس يف  تصبح  ،  ول باردة،  ليلة طلقة ل حارة»

 .(2)«يومها محراء ضعيفة 

  كان رسول اهلل :  قال  ¢   وعن أيب سعيد اخلدري 

 فاعتكف ، يعتكف يف العرش األوسط من رمضان   

وعرشين  إحدى  ليلة  كان  إذا  حتى  وهي    -عامًا 

:  قال  -الليلة التي خيرج من صبيحتها من اعتكافه 

،  من كان اعتكف معي فليعتكف العرش األواخر»

 
(1)  ( خزيمة  ابن  التي 2193رواه  الليايل  ذكر  أبواب  مجاع   ،)

الشمس ال يكون هلا   الدليل عىل أن  القدر، باب  كان فيها ليلة 

 .  «لذاته صحيح لغريهإسناده حسن »شعاع، وقال األلباين: 

(2)  ( خزيمة  ابن  التي 2192رواه  الليايل  ذكر  أبواب  مجاع   ،)

وصححه  طلوعها،  عند  الشمس  محرة  باب  القدر،  ليلة  فيها    كان 

 األلباين.  
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الليلة هذه  أريت  ُأنسيتها،  فقد  رأيتني  وقد  ،  ثم 

صبيحتها  من  وطني  ماء  يف  يف    فالتمسوها ،  أسجد 

األواخر  وتر ،  العرش  كل  يف  فمطرت  ،  « والتمسوها 

فوكف  ،  وكان املسجد عىل عريش ،  السامء تلك الليلة 

اهلل  ،  املسجد  عيناي رسول  عىل جبهته    فبرُصت 

 . ( 1) أثر املاء والطني من صبح إحدى وعرشين 

فاحلديث األول استُدلَّ به عىل أن من عالمات  

كأهنا   يومها  صبيحة  الشمس  طلوع  القدر  ليلة 

 . الطست بيضاء ال شعاع هلا

الشمس    أن  ...  وعالمتها »:  ¬  تيمية ابن  قال  

 . ( 2) َ«كأهنا الطست حتى ترتفع ،  تطلع يومئٍذ ال شعاع هلا 

 
(، أبواب االعتكاف، باب االعتكاف 2027رواه البخاري )   ( 1) 

األواخر، ومسلم  العرش  الصيام، باب فضل 1167)   يف  (، كتاب 

 ليلة القدر. 

 (. 2/697كتاب الصيام من رشح العمدة ) (2)
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وقد ثبت عن النبي  َ»:  ¬ وقال الشيخ ابن باز

الشمس     طلوع  عالماهتا  من  أن  عىل  يدل  ما 

 .(1) َ«صبيحتها ال شعاع هلا

بالشعاع  عند  َ»:  واملراد  ضوئها  من  ُيرى  ما 

احلبال،  بروزها إذا  ،  والقضبان،  مثل  إليك  مقبلة 

 .(2) َ«نظرت إليها

قيل ل  :  فإن  كانت  إن  العالمة  هذه  فائدة  فام 

 ؟ توجد إل بعد انقضاء الليلة

:  حيث قال، ¬أجاب عن هذا القاري  : قلت

،  فائدة العالمة أن يشكر عىل حصول تلك النعمةَ»

وإال فيتأسف عىل ما فاته من  ،  إن قام بخدمة الليلة

 
 (. 6/399) َتَعاَل جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ رمحه اهلل  (1)

 (.  8/306املنهاج ) (2)
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اآلتية،  الكرامة السنة  يف  جيعل  ،  ويتدارك  مل  وإنام 

 .(1) َ«عالمة يف أول ليلها إبقاء هلا عىل إهبامها

،  واحلديث الثاين دلَّ عىل عالمة ثانية هلذه الليلة

ودل أيضًا  ،  وهي أهنا ليلة طلقة ال حارة وال باردة

 . عىل العالمة السابقة

النووي  أهنا  َ»:  ¬  قال  الليلة  هذه  وعالمة 

وأن الشمس تطلع يف  ،  وال باردة،  ال حارة،  طلقة

 .(2) َ«ليس هلا كثري شعاع ، صبيحتها بيضاء

اإلسالم  شيخ  ساكنةَ»:  ¬  وقال  ال  ،  وهي 

 .(3) َ«وال قوية الربد، قوية احلر

 
)فتح ذي اجلالل   :(، وانظر2/456بواسطة عون املعبود ) (1)

 (. 7/549واإلكرام( )

 (. 347روضة الطالبني ) (2)

 (. 25/286جمموع الفتاوى ) (3)
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الثالث   العلم باحلديث  وقد استدل بعض أهل 

 . عىل أن من عالماهتا نزول املطر فيها

قال  ،  يف احلديث دليل عىل ما ذهبوا إليهوليس  

املطر من عالمات  َ»:  ¬ابن عثيمني   نزول  وهل 

 ؟ ليلة القدر

صحيح:  اجلواب غري  أن  ،  هذا  صادف  لكن 

وأنه    الرسول   القدر  ليلة  ُأري  الليلة  تلك  يف 

فأمطرت السامء  ،  يسجد يف صبيحتها يف ماء وطني

 . (1) َ«وصىل الفجر عىل املاء والطني ، تلك الليلة

 

ً

 
(1)  ( واإلكرام  اجلالل  ذي  )املفهم(  7/549فتح  وانظر   ،)

 أيضًا يفيد أهنا عالمة خاصة بتلك الليلة.   ( فله كالم2/391)
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ً

ا ً:ًًتاسعا

ًً.بليلةًالقدرًإمكانًالعلمًيف

 

النووي ترىَ»:  ¬  قال  من  ،  فإهنا  ويتحققها 

كام  ،  من بني آدم كل سنة يف رمضان  تعال شاء اهلل  

الباب  السابقة يف  األحاديث    وأخبار ،  تظاهرت عليه 

 .(1) َ«ورؤيتهم هلا أكثر من أن حترص، الصاحلني هبا

اإلسالم  شيخ  اهلل  َ»:  ¬  وقال  يكشفها  وقد 

أو  ،  فريى أنوارها،  لبعض الناس يف املنام أو اليقظة

القدر:  يرى من يقول له يفتح عىل  وقد  ،  هذه ليلة 

 .(2) َ«قلبه من املشاهدة ما يتبني به األمر 

 رى ليلة القدر ـ قد تَ»: ¬  وقال الشيخ ابن باز

 
 (.  8/306املنهاج ) (1)

 (. 25/286جمموع الفتاوى ) (2)
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أماراهتاسبحانُه  بالعني ملن وفقه اهلل   وكان  ،  برؤية 

 .(1) َ«يستدلون عليها بعالمات  ڤ الصحابة

ام يدل عىل هذا ما أخرج الشيخان عن ابن  ـوم

النبي  :  عمر   أروا    أن رجاالً من أصحاب 

رسول اهلل    فقال ، ليلة القدر يف املنام يف السبع األواخر 

،  أرى رؤياكم قد تواطأت يف السبع األواخر»:  

 . ( 2) « فمن كان متحرهيا فليتحرها يف السبع األواخر 

:  يف فوائد احلديث  ¬قال الشيخ ابن عثيمني  

القدر   اهلل  َ» الناس فرييه ليلة    ،قد يكرم بعض 

 .(3) َ«وهذا واقع فإن بعض الناس يراها

 
 (. 15/432جمموع فتاوى الشيخ ) (1)

(2)  ( البخاري  باب  2015رواه  القدر،  ليلة  فضل  كتاب   ،)

(، كتاب 1165التامس ليلة القدر يف السبع األواخر، ومسلم )

 الصيام، باب فضل ليلة القدر.  

 (. 7/563فتح ذي اجلالل واإلكرام ) (3)
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عائشة   عن  جاء  ما  أيضًا  هذا  عىل    ڤويدل 

أرأيت إن علمت أي ليلٍة  ،  يا رسول اهلل:  أهنا قالت

إنك  ،  اللهم:  قويل»:  قال؟  ليلَة القدر ما أقول فيها

 .(1) «فاعف عني ، عفو حتب العفو

:  يف فوائد احلديث  ¬  قال الشيخ ابن عثيمني

إن علمت  َ»:  لقوهلا؛  أن ليلة القدر يمكن العلم هباَ»

أقرها عىل    أن النبي  :  وجه الداللة،  َ«ليلة القدر 

 .(2) َ«إهنا ال ُتعلم: ومل يقل، ذلك

قام   من  ل  ليُحصِّ العلم  أهل  بعض  اشرتط  وقد 

   . اًم بكوهنا ليلة القدر ـ فضلها أن يكون عال هذه الليلة  

 

  (، 3850(، كتاب الدعوات، وابن ماجه ) 3513رواه الرتمذي )   ( 1) 

 األلباين.   كتاب األدب، باب دعاء الرسول، وغريمها، وصححه 

 (. 7/570فتح ذي اجلالل واإلكرام ) (2)
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ابن عثيمني   ضعيفاً   ¬وقد عدَّ  القول  ،  هذا 

هل ينال اإلنسان  :  فإن قال قائلَ»:  ¬ حيث قال

  ، وال شك ،  نعم :  فاجلواب   ؟ وإن مل يعلم هبا ،  أجرها 

وأما قول بعض العلامء إنه ال ينال أجرها إال من  

اشعر هبا فقول ضعيف   النبي    ؛جدًّ :  قال  ألن 

ومل يقل عاملًا  ،  َ«واحتساباً ،  من قام ليلة القدر إيامناً َ»

هذا  ،  (1)هبا حصول  يف  رشطًا  هبا  العلم  كان  ولو 

  .(2) َ«الثواب لبينه الرسول 

 
عن    (1) مسلم  أخرج  فقد  العلم،  اشرتاط  جاء  قد  قلت:  فإن 

هريرة   اهلل    ¢أيب  رسول  القدر  »قال:    أن  ليلة  يقم  من 

  « غفر له ما تقدم من ذنبه  ؛إيامناً واحتساباً ُأراه قال:    -  فيوافقها

 أي: يكون عاملًا بأهنا ليلة القدر.   «فيوافقها»واملراد بقوله: 

أن  قلت وهو  العلم،  أهل  بعض  قاله  ما  هبذا،  املراد  بل   :

 يوافقها يف نفس األمر، وإن مل يعلم هو ذلك، واهلل أعلم.  

 (.  6/496الرشح املمتع ) (2)
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ً

ً:ًًعارشا

واعتكافهًيفًًيفًاجتهادًالنبيً

ًً.العرشًطلبااًلليلةًالقدر

 

وينبغي عىل املسلم أن جيتهد يف العرش األواخر  

القدر ليلة  لفضل  طلبًا  غريها  يف  جيتهد  ال  ،  ما 

النبي   كان  عائشة  ،  فهكذا  :  قالت  ڤفعن 

جيتهد يف العرش األواخر ما ال    كان رسول اهلل  َ»

غريه  يف  قالت  ڤوعنها  ،  (1)َ«جيتهد  كان  َ»:  أهنا 

اهلل   ليله  رسول  أحيا  العرش  دخل  وأيقظ  ،  إذا 

 .(2) َ«وشدَّ املئزر، وجدَّ ، أهله

 
(، كتاب االعتكاف، باب االجتهاد يف  1175رواه مسلم )  (1)

 العرش األواخر.  

(، كتاب فضل ليلة القدر، باب العمل  2024رواه البخاري )   ( 2) 

 (، كتاب االعتكاف، 1174يف العرش األواخر من رمضان، ومسلم ) 

 باب االجتهاد يف العرش األواخر من رمضان.  
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،  َ«وأحيا ليلهَ»:  وقد اختلف أهل العلم يف قوهلا

قال الليل  :  فمنهم من  حييي  كان  أنه  يعني  هذا  إن 

 . والتعبد هلل  ،  كله بالقيام والذكر 

قال  من  غالبه :  ومنهم  حييي  كان  أنه  املراد  ؛  بل 

عائشة   اهلل  َ»:  ڤ لقول  رسول  رأيت  قام    وما 

 . ( 1)   َ«ليلة حتى الصباح 

فقيل  َ»،  َ«وشد املئزرَ»:  وكذلك اختلفوا يف قوهلا

يف    هو االجتهاد يف العبادات زيادة عىل عادته  

شددت  :  يقال،  ومعناه التشمري يف العبادات،  غريه

مئزري األمر  وتفرغت:  أي،  هلذا  له  ،  تشمرت 

 .(2)  َ«هو كناية عن اعتزال النساء : وقيل

 
(1)  ( مسلم  وقرصها، 746رواه  املسافرين  صالة  كتاب   ،)

 باب جامع صالة الليل.  

 (.  8/311املنهاج ) (2)
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وقد دل احلديث عىل مرشوعية إيقاظ األهل يف  

 . وترغيبهم بالطاعة، هذه الليايل

الثوري قال   دخل  »:  ¬   سفيان  إذا  إيل  أحب 

  وُينهض ، وجيتهد فيه ، العرش األواخر أن يتهجد بالليل 

 . ( 1) َ«أهله وولده إل الصالة إن أطاقوا ذلك 

النبي   يف هذه العرش    ومما كان حيرص عليه 

  وشهيد هذا ما ذكرته قبُل عن أيب سعيد ،  االعتكاف 

يعتكف    كان رسول اهلل  :  أنه قال  ¢ اخلدري  

رمضان من  األوسط  العرش  عامًا  ،  يف  فاعتكف 

وعرشين  إحدى  ليلة  كان  إذا  الليلة    -حتى  وهي 

اعتكافه  من  صبيحتها  من  خيرج  من  »:  قال  -التي 

األواخر العرش  فليعتكف  معي  اعتكف  فقد  ،  كان 

 

 (. 341اللطائف ) (1)
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الليلة هذه  ُأنسيتها،  أريت  أسجد  ،  ثم  رأيتني  وقد 

صبيحتها من  وطني  ماء  العرش  ف،  يف  يف  التمسوها 

السامء  فمطرت  ،  «والتمسوها يف كل وتر ،  األواخر

الليلة  عريش ،  تلك  عىل  املسجد  فوكف  ،  وكان 

اهلل  ،  املسجد  عيناي رسول  عىل جبهته    فبرُصت 

 . ( 1) أثر املاء والطني من صبح إحدى وعرشين 

وهو من أصح حديث  َ»:  ¬  قال ابن عبد الرب

أن   عىل  دليل  الباب  هذا  يف  يف  يروى  االعتكاف 

مسنونة سنة  اهلل  ؛  رمضان  رسول  كان    ألن 

  وما واظب ،  ويواظب عىل ذلك ،  يعتكف يف رمضان 

   .(2) َ«عليه فهو سنة ألمته

 
 (1 )   ( البخاري  االعتكاف  2027رواه  باب  االعتكاف،  أبواب   ،)

األواخر، ومسلم  العرش  الصيام، 1167)   يف  فضل   (، كتاب  باب 

 ليلة القدر.  

 (.  7/343التمهيد ) (2)
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بالعتكاف َ» اإلنسان :  واملقصود    ليتفرغ ؛  انقطاع 

لفضله   طلبًا  مساجده  من  مسجد  يف  اهلل  لطاعة 

ولذلك ينبغي للمعتكف  ، وإدراك ليلة القدر ، وثوابه 

والعبادة أن   والصالة  والقراءة  بالذكر  وأن  ،  يشتغل 

الدنيا  يعنيه من حديث  أن    وال ،  يتجنب ما ال  بأس 

أهله مع  مباح  بحديث  قليالً  غريهم  ،  يتحدث  أو 

 .(1)َ«ملصلحة

 

 

 

 

  

 
 (.  244جمالس شهر رمضان ) (1)
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 الصفحة  املوضوع 
 5َمقدمَة

 7 : يف معنى القدر الذي أضيفت إليه. أولاَ
 11 يف كون ليلة القدر باقية لم ترفع. ثانياا:ََ

 15 يف فضلها. ثالثاا:ََ
ا:ََ يف المفاضلة بينها وبين ليلة اإلسراء  رابعا

َوالمعراج. 
22 

ا:ََ  23َيف أي ليلة من ليالي العشر هي. خامسا
ا:ََ  28َيف الحكمة من إخفائها. سادسا

ا:ََ  29َاستحباب الدعاء يف ليلة القدر. سابعا
 31َََيف عالماهتا. ثامناا:ََ
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 الصفحة  املوضوع 
 37 يف إمكان العلم بليلة القدر. تاسعاا:ََ
واعتكافه يف    يف اجتهاد النبي  عاشرا:ََ

َالعشر طلبًا لليلة القدر 
41 

 47َفهرسَالموضوعاَت
 

  

  

 

 

 

 

  

  

 






