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باهلل  وكفى  كله  الدين  عىل  ليظهره  احلق  ودين  باهلدى  رسوله  أرسل  الذي  هلل  احلمد 

شهيدا، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن حممدا عبده  

 :ورسوله صىل اهلل عليه وعىل آله وأصحابه وسلم تسليام مزيد

 :أما بعد

ه اهلل وأنار قلبه باهلدى وطوع نفسه باغتنام سبيل كل خري فضل فال خيفى   عىل من بَّصر

التنزيل الكريم ومستفيض السنة الصحيحة من عظيم فضلها   ملا جاء يف  القدر، وذلك  ليلة 

 .ورشفها وحض املسلم عىل اغتنامها وحترهيا

( ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة 2 )( َواْلِكَتاِب اْلُمِبنِي1حم )  :فمن آيِّ التنزيل الكريم قوله تعاىل

( َأْمًرا ِمْن ِعْنِدَنا ِإنَّا ُكنَّا ُمْرِسِلنَي 4( ِفيَها ُيْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيٍم )3ُمَباَرَكةٍ ِإنَّا ُكنَّا ُمْنِذِريَن )

 .([1]) ( َرْحَمًة ِمْن َربَِّك ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم5)

( َوَما َأْدَراَك َما 1ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلِة اْلَقْدِر )الليلة املباركة بقوله    وبني سبحانه هذه

( َتَنزَُّل اْلَمَلاِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها ِبِإْذِن َربِِّهْم ِمْن 3( َلْيَلُة اْلَقْدِر َخْيٌر ِمْن َأْلِف َشْهٍر )2َلْيَلُة اْلَقْدِر )

 . ([2]) َسَلاٌم ِهَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجِر( 4ُكلِّ َأْمٍر )

❐❑❏ 
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 :قال مقيده: فقد تضمنت هذه اآليات من السورتني جمتمعة ثالث فوائد عظيمة

 :السنة    األوىل يف  جاء  كام  هيا،  وحترِّ اغتنامها  عىل  واحلض  الليلة،  هذه  فضل 

 .الصحيحة أن ذلك يف أوتار العرش األخرية من رمضان 

 :نزول القرآن يف هذه الليلة، وهو الكتاب الذي أنزله اهلل باهلدى وبينات    الثانية

 .من اهلدى والفرقان، وجعل فيه ال يف غريه من كالم البرش اهلدى والنور

 :وهذه يف سورة القدر خاصة، احلضُّ عىل العبادة يف هذه الليلة، وأنه   الثالثة

من قيام ليٍل وقراءة قرآن وغري ذلك مما رشعه اهلل يف كتابه وعىل لسان رسوله 

صىل اهلل عليه وسلم، وأن ذلك يزيد عىل فضل العبادة يف ألف شهر خلت من 

 .ليلة القدر، وذلك ثالث وثامنون سنة وأشهر

يس حديثي إليكم معارش املسلمني مبسوًطا يف بيان فضل هذه الليلة واحلضِّ عىل ول

هيا، فقد بسط ذلك يف غري هذا املوضع  .حترِّ

❐❑❏ 
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 :وسيكون حديثي مقصورًا على مسائل

 :هل ُترى ليلة القدر بالعني املجردة؟  املسألة األوىل 

نورًا بني السامء واألرض، وسرتى  جيري عىل ألسنة كثري من العامة أن ليلة القدر ُترى  

 :فيام نبيِّنه ضمن اجلواب عىل هذا السؤال إن كان ذلك صحيًحا

فنقول بادئ ذي بدء ال يقبل مثل هذا القول إال بحجة جيب التسليم هلا، وهذه احلجة  

 .وسلمإما آية من التنزيل الكريم أو حديث صحيح عن املعصوم صىل اهلل عليه 

ها قالت: قلت يا رسول اهلل أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر عن عائشة ريض اهلل عن

 وأحمد ([4]) وابن ماجة  ([3]) أخرجه الترمذي  «اللهم إنك عفو حتب العفو فاعف عني»ما أقول فيها؟ قال قويل  

([5])  

  إنك  اللهم :  تقولنييا نبي اهلل، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، ما أقول؟ قال:  »ولفظه  

 .«عني فاعف العفو، حتب عفو

يا رسول اهلل، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، ماذا أدعو به؟ قال: »وللنسائي يف الكربى  

وافقت ليلة  يا رسول اهلل، إن  »ويف رواية   ([6]) «حتب العافية فاعف عني  عفو  إنك  اللهم:  قويل

 .([7]) «عني فاعف العفو حتب عفو إنك  اللهم: قويل :القدر، فام أسأل اهلل فيها؟ قال
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بالعني  املباركة  الليلة  هذه  رؤية  عىل  دليٌل  رواياته  بمجموع  احلديث  يف  فليس  ش/ 

 .املجردة

 :وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل

بعض    إن هل ترى ليلة القدر عيانا أي أهنا ترى بالعني البرشية املجردة؟ حيث    س:

الناس يقولون إن اإلنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نورا يف السامء ونحو هذا، وكيف 

رآها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم والصحابة رضوان اهلل عليهم أمجعني؟ وكيف يعرف املرء 

ليلة قد رأى  مل    أنه  التي  الليلة  تلك  ثواهبا وأجرها وإن كانت يف  ينال اإلنسان  القدر؟ وهل 

 .يستطع أن يراها فيها؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل

وكان    جـ/ أماراهتا،  برؤية  وذلك  سبحانه  اهلل  وفقه  ملن  بالعني  القدر  ليلة  ترى  قد 

ا ال يمنع حصول فضلها الصحابة ريض اهلل عنهم يستدلون عليها بعالمات، ولكن عدم رؤيته

ملن قامها إيامنا واحتسابا، فاملسلم ينبغي له أن جيتهد يف حترهيا يف العرش األواخر من رمضان  

كام أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم طلبا لألجر والثواب فإذا صادف قيامه إيامنا واحتسابا هذه 

 .أهـ [(8]).[ الليلة نال أجرها وإن مل يعلمها.
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 .يثني املتقدمنيوذكر احلد ش/

 :هل هلا عالمات تعرف هبا؟ املسألة الثانية 

العوام وقد  بالعني املجردة كام هو شائع عند  ُترى  القدر ال  ليلة  أن  يتلخص مما سبق 

 :أسلفناه، وإنام هلا عالماٌت وهاك هذه العالمات عىل وفق ما صحت به السنة

 :األوىل: الطالقة ◄

ابن حبان  قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه   ([10]) وابن خزيمة ([9]) حلديث جابر عند 

يُتها وهي يف العرش األواخر وهي طلقة بلجة ال حارة »وسلم:   إين كنت أريت ليلة القدر ثم ُنسِّ

قال األلباين:    «وال باردة كأن فيها قمرًا يفضح كواكبها ال خيرج شيطاهنا حتى خيرج فجرها

 .([11]) صحيح لغريه

 :الثانية: طلوع الشمس يف صبيحتها ال شعاع هلا ◄

ليلة القدر ليلة سمحة طلقة ال حارة و ال  »حلديث ابن عباس ريض اهلل عنهام مرفوعا:  

محراء ضعيفة  صبيحتها  الشمس  تصبح  الطياليس  «باردة  داود  أبو  األلباين:   ،([12]) رواه  وقال 

 .([13]))صحيح(
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 :الثالثة: نزول املطر يف ليلتها ◄

فأنسيتها،   الليلة  هذه  رأيت  )وقد  وفيه  عنه  اهلل  ريض  اخلدري  سعيد  أيب  حلديث 

فالتمسوها يف العرش األواخر، يف كل وتر، وقد رأيتني أسجد يف ماء وطني« قال أبو سعيد  

عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  مصىل  يف  املسجد  فوكف  وعرشين،  إحدى  ليلة  مطرنا  اخلدري: 

 .([14]) ن صالة الصبح، ووجهه مبتل طينا وماء(وسلم، فنظرت إليه وقد انَّصف م

فال   ش/ عليه وسلم  اهلل  النبي صىل  به سنة  صحة  فهذه عالمات ثالث  عبيد:  قال 

 .تطلبنر غريها

 :الليلة    املسألة الثالثة تلك  عالمات  من  رأه  ما  ينرش  أن  للمسلم  يسوغ  هل 

 املباركة؟ 

العرش تشوفًا بعالمات هذه الليلة ومن ماذا يقال ملن أولع صبيحة كل ليلة وتر من هذه  

 .ثم نقل ما يرونه بالصورة بني مستقل ومستكثر

 هل سلك هذا املسلك من السلف الصاحلني أحٌد قبلكم!؟  فيق ال أوال:

 .فإن قلتم: نعم، قلنا: أسندوا قولكم عن إمام معترب –

 وإن قلتم: ال، قلنا: فلامذا إذن تتكلفون؟ –
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أن  وثانيا: نرى  ما  النصيحة  ننقل  ملن أحب  نصيحة  العليل  الغليل ويشفي  يروي  مما  ه 

 :فنقول

  استحباب  القصة  هذه  من  احللبيات  يف  الكبري  السبكي  واستنبطقال احلافظ رمحه اهلل:  

 .[عالماهتا  يعني: قلت. ]رأها ملن القدر  ليلة كتامن 

ر له فيستحب إتباعه قال: ووجه الداللة أن اهلل قدر لنبيه أنه مل خيرب هبا واخلري كله فيام قد

 .يف ذلك

 :وذكر يف شرح املنهاج ذلك عن احلاوي قال واحلكمة فيه

 .أهنا كرامة والكرامة ينبغي كتامهنا بال خالف

 .من جهة رؤية النفس فال يأمن السلب

 .ومن جهة أن ال يأمن الرياء

 .ومن جهة األدب فال يتشاغل عن الشكر هلل بالنظر إليها وذكرها للناس 

جهة أنه ال يأمن احلسد فُيوقع غريه يف املحذور، ويستأنس له بقول يعقوب عليه ومن  

 .([15]) السالم )يا بني ال تقصص رؤياك عىل إخوتك( اآلية
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اهلل:   الشافعي رمحه  املاوردي  ]قلت:  القد  ليلة  رأى  ملن  ويستحبوقال  يكتمها  أن  ر 

جردة[، ويدعو بإخالص نية وصحة يعني عالمة من عالماهتا، وقد سبق أهنا ال ترى بالعني امل

وذكر حديث عائشة ريض   ([16]) يقني بام أوجب من دين ودنيا، ويكون أكثر دعائه لدينه وآخرته

 .اهلل عنها املتقدم

قال عبيد: فافهم يا من حتب النصيحة هذا الكالم وأقدر له قدره، واسلك سبيل    ش/

 .أهل اهلدى والتقى، وإياك ومداخل الشيطان، ومنها إشهار العمل الصالح للناس

واعلم أنه كلام أخفي العمل الصالح كلام كان أكثر أجرًا، إال إذا ترتبت مصلحة عىل  

 .در ممن رأها كلها أو بعضها من املصلحةإشهاره، وليس إشهار عالمات ليلة الق

وقد عرفت مما نقلناه لك من كالم أهل العلم مؤيًدا باألدلة ما يرتتب عىل ذلك من  

 .املفاسد، فإياك ثم إياك فرتديك هذه املحدثات 

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

❐❑❏ 
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 وكتبه

 عبيد بن عبد اهلل بن سليمان اجلابري

 املدرس باجلامعة اإلسالمية سابقا

 صباح السبت وحرر

 احلادي والعشرين من شهر رمضان عام مخسة وثالثني وأربعمئة وألف للهجرة

 .6- 1الدخان:  ([1])

 

 .5-1القدر:  ([2])

 

 .(3513) كتاب الدعوات، باٌب. قال األلباني: صحيح، برقم  ([3])

 

 .(3850) الدعاء بالعفو والعافية، قال األلباني: صحيح، برقمكتاب الدعاء، باب:  ([4])

 

 .(25384) مسند عائشة رض ي هللا عنها برقم ([5])

 

افق ليلة القدر برقم ([6])  .(10645) كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا و
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 .(10646) كتاب عمل اليوم والليلة، ذكر االختالف على سفيان في هذا الحديث برقم ([7])

 

 .(6/398) مجموع فتاوى ابن باز ([8])

 

 .(3688) وليلة القدر برقم  االعتكافكتاب الصوم باب   ([9])

 

كتاب الصيام باب صفة ليلة القدر بنفي الحر والبرد فيها، وشدة ضوئها، ومنع خروج شياطينها منها حتى   ([10])

 .(2190) يض يء فجرها برقم

 

 .(3680) صحيح ابن حبان برقم التعليقات الحسان على  ([11])

 

 .(2802) ما أسند عبد هللا بن عباس، باب عكرمة مولى بن عباس برقم ([12])

 

 .(5474) صحيح الجامع وزياداته برقم ([13])

 

برقم   ([14]) األواخر،  العشر  الوتر من  في  القدر  ليلة  تحري  باب  القدر  ليلة  كتاب فضل  البخاري  متفق عليه، 

 .(1167) ومسلم كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان برقم ،( 2018) 
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 .(268 / 4) فتح الباري  ([15])

 

 484/  3الحاوي الكبير للماوردي )  ([16])


