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عالمات ليلة القدر

ليلة القدر

لماذا سميت بليلة القدر؟
َ َحقَّ . ١ َّ ــَدُرواْ ٱ ــا قَ قيـل: للتعظيـم، كقولـه تعـاىل: ( َوَم

قَۡدرِهِۦٓ ) [األنعـام:٩١]، واملعنى: أهنا ذات قدر؛ لنزول القرآن 
فيهـا، وملـا يقـع فيها مـن تنـزل املالئكـة والربكـة والرمحة 

واملغفرة، أو أن الذي حيييها يصري ذا قدر.
 قيـل: القـدر بمعنى التضييـق، كقوله تعـاىل: ( َوَمْن قُِدَر . ٢

ۚ ) [الطـالق:٧]، ومعنى  ُ َّ ُٰه ٱ آ َءاتَ ــۡق ِممَّ َعلَۡيهِ رِزۡقُُهۥ فَۡلُينفِ
التضييـق فيها: إخفاؤها عن العلم بتعيينها، أو ألن األرض 

تضيق فيها عن املالئكة.
ر، واملعنى: أنـه يقدر فيها أحكام . ٣ دَ وقيل: القـدر بمعنى القَ

ۡمٍر َحِكيٍم
َ
ــَرُق ُكُّ أ تلـك السـنة؛ لقوله تعـاىل: ( فِيَها ُيۡف

 ٤ ) [الدخان:٤]، (فتح الباري (٢٥٥/٤)).
فضل ليلة القدر ومكانتها

فيها أنزل القرآن. ١
ر:١]. نَزۡلَنُٰه ِف َلۡلَةِ ٱۡلَقۡدرِ ١ ) [القدْ

َ
قال : ( إِنَّآ أ

أنها خير من ألف شهر. ٢
ــۡهرٖ ٣ )  ۡلِف َش

َ
قال اهللا  فيها: ( َلۡلَُة ٱۡلَقۡدرِ َخۡيٞ ّمِۡن أ

ر:٣]. [القدْ
أي: العمـل فيها خري من العمل يف ألف شـهر ليس فيها ليلة 

قدر.
تنزل المالئكة والروح فيها. ٣

 ِ
وُح فِيَها بِإِۡذِن َرّبِِهم ّمِن ُكّ ُل ٱلَۡمَلٰٓئَِكُة َوٱلرُّ قال : ( َتَنَّ

. ر:٤]، واملقصود بالروح: جربيل ۡمرٖ ٤ ) [القدْ
َ
أ

ةُ  يْلَ رِ لَ دْ قَ ةُ الْ يْلَ ول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «لَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ  قَ رَ يْ رَ نْ أَيبِ هُ و عَ
ثَرُ يفِ  ةَ أَكْ يْلَ ةَ تِلْكَ اللَّ إِنَّ املَْالَئِكَ ، وَ ينَ ِ العِرشْ ةِ وَ عَ ةِ أَوِ التَّاسِ ابِعَ السَّ

» (رواه ابن خزيمة). َىصَ دِ احلْ دَ نْ عَ ضِ مِ األَرْ
أنها سالم. ٤

ر:٥]، أي:  ِع ٱۡلَفۡجرِ ٥ ) [القدْ
ٰ َمۡطلَ قال : ( َسَلٌٰم ِهَ َحتَّ

هلا إىل طلوع الفجر. هي خري كلها، ليس فيها رشّ من أوّ
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١٧٩ فقه العبادات المصور

ليلة القدر

أنها ليلة مباركة. ٥
ــا ُكنَّا ُمنِذرِيَن َبَٰرَكٍةۚ إِنَّ ــُه ِف َلۡلَةٖ مُّ نَزۡلَنٰ

َ
ــآ أ قـال : ( إِنَّ

 ٣ ) [الدخان:٣]، قال ابن عباس: «يعني: ليلة القدر».
فيها تقدر مقادير السنة. ٦

ۡمٍر َحِكيٍم ٤ ) [الدخان:٤].
َ
قال تعاىل: ( فِيَها ُيۡفَرُق ُكُّ أ

من قامها إيماًنا واحتساًبا غفر . ٧
له ما تقدم من ذنبه

فرَ  ا غُ ـابً تِسَ نًا واحْ رِ إِيامَ دْ قَ ةَ الْ يْلَ نْ قَام لَ ـولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ قال رَ
» (متفق عليه). بِهِ نْ نْ ذَ م مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ لَ

أي ليلة هي ليلة القدر؟
أخفـى اهللا هذه الليلة ليجتهد املسـلم يف العـرش األواخر من 
رمضـان ويف أوتارهـا خاصة، وهي ليلـة ٢١ و٢٣ و٢٥ و٢٧ 
 ِ رشْ عَ نَ الْ ـرِ مِ تْ وِ رِ يف الْ دْ قَ ةَ الْ يْلَ ا لَ وْ ـرَّ َ و٢٩؛ لقـول النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص: «حتَ

» (متفق عليه). انَ ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ األَوَ
ا بـني األدلة- أهنـا تتنقل بني  وذكـر بعـض أهل العلـم -مجعً

الليايل.
اHعمال المستحبة في ليلة 

القدر
االعتكاف: . ١

ـةَ  ائِشَ نْ عَ وهـو يف العرش كلهـا وليس لليلة القدر خاصة، فعَ
 َ ـرشْ عَ تَكِـفُ الْ عْ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ سُ انَ رَ : «كَ الَـتْ ريض اهللا عنهـا قَ

» (متفق عليه). انَ ضَ مَ نْ رَ رَ مِ اخِ األَوَ
قيام ليلها إيماًنا واحتساًبا: . ٢

رَ  فِ ابًا، غُ تِسَ احْ نًا وَ رِ إِيامَ دْ قَ ةَ الْ يْلَ امَ لَ نْ قَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص: «مَ سُ قال رَ
» (متفق عليه). بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ هُ مَ لَ

الدعاء: . ٣
عـن عائشـة ريض اهللا عنهـا قالت: «قلت: يا رسـولَ اهللا، إنْ 
وٌّ  فُ و بـه؟ قال: قُويل: اللهـم إنك عَ عُ ، ما أَدْ رِ ـدْ ـتُ ليلةَ القَ قْ افَ وَ

نِّي» (رواه الرتمذي). فُ عَ ، فاعْ وَ فْ عَ ِبُ الْ حتُ
إيقاظ اAهل لالجتهاد في . ٤

العبادة: 
لَ  ا دَخَ انَ النبـي ملسو هيلع هللا ىلص إِذَ : «كَ الَتْ ـةَ ريض اهللا عنهـا قَ ائِشَ ـنْ عَ عَ

» (رواه البخاري). هُ لَ ظَ أَهْ قَ أَيْ ، وَ يْلَهُ يَا لَ أَحْ ، وَ هُ رَ ئْزَ دَّ مِ ُ شَ رشْ عَ الْ
عالمات ليلة القدر

أنها ليلة ال حارة وال باردة مشرقة. ١
نْتُ  ولُ اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «إِينِّ كُ سُ الَ رَ :قَ الَ بْدِ اهللا  قَ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ فعَ
ا،  تِهَ يْلَ نْ لَ رِ مِ اخِ ِ األَوَ رشْ عَ يَ يفِ الْ هِ ا، وَ يتُهَ مَّ نُسِّ ، ثُ رِ دْ قَ ةَ الْ يْلَ يتُ لَ أُرِ

» (رواه ابن خزيمة). ةٌ دَ ارِ الَ بَ ةٌ وَ ارَّ (٢) ، الَ حَ ةٌ لْجَ (١) بَ ةٌ قَ لْ ةٌ طَ يْلَ يَ لَ هِ وَ
أن الشمس تخرج في صبيحتها . ٢

بيضاء ال شعاع لها
تِي  ةِ الَّ ـئل عن أمارهتـا-: «بِاآليَ بٍ  -ملا سُ عْ ُّ بْـنُ كَ ـالَ أُيبَ قَ
َا».  اعَ هلَ ـعَ ئِذٍ الَ شُ مَ وْ لُعُ يَ سَ تَطْ ـمْ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَّ الشَّ سُ نَا رَ َ ربَ أَخْ

َا» (رواه الرتمذي). اعَ هلَ عَ اءَ الَ شُ يْضَ ويف رواية مسلم: «بَ
توجيهات

عـىل املسـلم أن يكثـر يف ليـايل العـرش األواخـر مـن أنواع . ١
الطاعات إذ هي أفضل ليايل السنة.

عىل املسلم أال هيدر األوقات الفاضلة ومواسم اخلري باللهو . ٢
واللعب والتسوق، وكثرة التجوال فيام ال تدعو إليه حاجة.

(١)  طلقة: إذا مل يكن فيها حر وال برد يؤذيان.
(٢)  بلجة: مرشقة.
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