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ٌّرة من شهِر رمضاَن الُمبارَك، وقد اختّصها هللا  ًْ العشر األخ ًْ فً اللٌال ٌّمة تأت بفضل  -سبحانُه وتعالى-لٌلُة القدِر لٌلٌة عظ

ٌّر العّباد، وأجر العمل الصالح فٌها أفضل من أجر العمل مّدة  ٌُقدر هللا فٌها سبحانُه مقاد ٌّم، وهً لٌلة ُمباركة  وشأن عظ

ٌتحّرى لٌلة الَقْدر فً العشر األواخر من شهر رمضان، وٌجتهد فٌها  -علٌه الصالة والسالم-ن الرسول ألف شهٍر، وقد كا

لََة الَقْدِر إٌَماًنا واْحتَِساًبا، ُغفَِر له  ٌْ َم ِمن بالعبادات والطاعات ما ال ٌجتهد فً غٌرها، فقد ورد عنه أّنه قال: )َمن َقاَم لَ ما َتَقدَّ

، وبهذا ٌجدر بالمسلم َبْذل الُوسع فً المسارعة ألداء األعمال الصالحة والعبادات فً لٌلة الَقْدر، لِما لها من عظٌم ([1]َذْنبِهِ 

نٌا واآلخرة  .األثر الَحَسن فً الدُّ
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ٌُّزها إلى كونه ُتَعّد لٌلة القدر أهم لٌلة فً ًّ شهر رمضان، وٌعود سبب تم صلّى -ا اللٌلة التً أنزل هللا فٌها القرآن على النب

ٌّما ٌأتً سنتحدُث بشكل ُمفصل عن لٌلة القدرِ -هللا علٌه وسلّم  :، وفٌها فضل عظٌم للعامل فٌها، وف

 ما هي ليلة القدر

ٌَمّتُد مْن غروِب ال ًّ الوقُت الذي  ٌّلة، وِه ٌّْن، وُهما الل شمِس وحتى طلوَع الفجِر، والجزأ ٌتكوُن ُمصطلُح لٌلة القدِر من ُجزأ

ا: قوله الثاّنً هَو القدُر، وقْد تعددْت آراُء الفقهاِء وأقوالَهم فً بٌاِن الَمعّنى الُمراْد من القدِر، استناًدا إلى بعض األدلّة، ومنه

َه َحقَّ َقدِرهِ -تعالى- ل القرآن ،فالمقصود هنا ب([2]: )َوما َقَدُروا اللّـَ الَقدر: التشرٌف والتعظٌم، وهً لٌلة ذات َقْدر بتنزُّ

ِه ِرْزقُهُ -تعالى-والمالئكة فٌها، ومن معانً الَقْدر أٌضاً: التضٌٌق، كما فً قوله  ٌْ ، والمقصود هنا أنَّ ([3]: )َوَمن قُِدَر َعلَ

دالتضٌٌق فً هذه اللٌلة هو إخفاؤها، وعدم تعٌٌ  .نها بوقت ُمحدَّ

 سبب تسمية ليلة القدر

 :بهذا االسم، وبٌان آرائهم فٌما ٌأتً لٌلة القدر اختلف الُعلماء فً سبب تسمٌة

  ٌّمة ذو شأن ومكانة، حٌُث أنزل هللا ٌّم، لقوله  -سبحانُه وتعالى-أّن لٌلة القدر لٌلٌة عظ : ) -تعالى-بها القرآن الكر

لَ  ٌْ ا أَْنَزْلناهُ فًِ لَ  .([4]ِة اْلَقْدرِ إِنَّ

  ٌُطلع هللا فٌها المالئكة على تقدٌره ألمور السنة، قال ٌّها، إذ  ٌّها مقادٌِر العباِد للسّنة التً تل -أن لٌلة القدر ُتقدر ف

ٌُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌمٍ   .([5]تعالى: )فٌَِها 

  وُح اأْلَِمٌنُ -تعالى-الَقْدر لٌلٌة نزل فٌها الكتاب صاحب الَقْدر، مع ملك ذي َقْدر، قال  .([6]: )َنَزَل بِِه الرُّ

 الَقْدر فً العبادة، أي أّن العبادة فٌها لها َقْدر عظٌم. 

  اللٌلة ٌصبح ذا َقْدر وشرفالَقْدر والشرف الذي ٌكون للعامل فٌها، فالطائع والعابد فً هذه. 

 فضل ليلة القدر

ٌُذَكر منها ما ٌأتً  :تختّص لٌلة القدر بالعدٌد من الفضائل العظٌمة، والتً 

 ،ر فٌها األرزاق واآلجال، وتكتب فٌها المالئكة الحوادث، واألعمال ٌُْفَرُق ُكلُّ أَْمٍر َحِكٌمٍ  تعالى:-قال  ُتقدَّ  .()فٌَِها 

 لسكٌنة، واألمن، والطمأنٌنة حتى طلوع شمسها، وفٌها تتنّزل المالئكة بالرحمة، والسالمة، تمتلئ لٌلة الَقْدر با

ًَ َحتَّى -تعالى-والخٌر ألهل الطاعة واإلٌمان، قال  ن ُكلِّ أَْمٍر*َساَلٌم ِه ِهم مِّ وُح فٌَِها بِإِْذِن َربِّ ُل اْلَماَلئَِكُة َوالرُّ : )َتَنزَّ

 .([7]َمْطلَِع اْلَفْجرِ 

  ًٌُعدٌّ العمل الصالَح فً لٌلِة القدر أفضَل من عمل ألِف شهر مَما ِسواها، كما أّن العبادة فٌها خٌٌر من العبادة ف

ْن أَْلِف َشْهرٍ -سبحانُه وتعالى-ألف شهر دونها، أي ما ٌقارب عمل ثمانٌن عاًما، لقوله  ٌر مِّ ٌْ لَُة اْلَقْدِر َخ ٌْ  .([8]: )لَ



  قال رسول -تعالى-ُتغَفر فٌها الذنوب، وٌكثر فٌها الَعفو، والغفران، والتٌسٌر لَِمن قامها ُمحتِسًبا األجَر من هللا ،

َم ِمن َذْنبِهِ -صلّى هللا علٌه وسلّم -هللا  لََة الَقْدِر إٌَماًنا واْحتَِساًبا، ُغفَِر له ما َتَقدَّ ٌْ  .(: )َمن َقاَم لَ

 عالمات ليلة القدر

ٌُذَكر منها ما ٌأتً  :تختّص لٌلة القدر بالعدٌد من العالمات، والتً 

  ًّ ٌّة من العشر األواخر فً شهِر رمضاَن الُمبارَك، لحدٌث النب صلّى هللا علٌه -تكوُن لٌلة القدر فً اللٌالً الوتر

لََة َفأُْنِسٌُتَها، َفالْ -وسلّم ٌْ ُت هِذه اللَّ ٌْ  .(َتِمُسوَها فً الَعْشِر األَواِخِر، فً ُكلِّ ِوْترٍ : )َوَقْد َرأَ

  ذه بالعبادة أكثر من اللٌالً األخرى، وذلك تمتاز بالسكٌنة والطمأنٌنة، وراحة القلب، ونشاطه ألداء الطاعة، وتلذُّ

ل المالئكة بالسكٌنة على العباد، قال  وُح فٌِ-تعالى-بسبب تنزُّ ُل اْلَماَلئَِكُة َوالرُّ ن ُكلِّ : )َتَنزَّ ِهم مِّ َها بِإِْذِن َربِّ

ًَ َحتَّى َمْطلَِع اْلَفْجرِ   .(أَْمٍر*َساَلٌم ِه

 هذه اللٌلة فً الحدٌث الذي رواه جابر -صلّى هللا علٌه وسلّم -ٌّتصف لٌَلها باالعتدال، فقد وصف الرسول- 

ًّ أّنه قال: )إنً كنُت أُِرٌُت لٌلَة الَقْدِر ، ثم ُنسِّ  -رضً هللا عنه ٌُتها وهً فً الَعْشِر األََواِخِر من لٌلتِها ، عن النب

ةٌ وال باردةٌ   .(وهً لٌلٌة َطْلَقٌة َبْلَجٌة ال حارَّ

  تظهر الشمس فً صباحها شبٌهًة بالقمر حٌن ٌكون بدًرا، حٌث ال ٌكون للشمس ُشعاع، وتكون ُمستوٌة، فقد

ًّ بن كعب  وَمئٍذ، ال ُشَعاَع  -صلّى هللا علٌه وسلّم-عن رسول هللا  -رضً هللا عنه-روى أُب ٌَ َها َتْطلُُع  أنه قال: )أنَّ

 .([9]لََها

 ة القدروقت ليل

ٌّر من شهِر رمضاَن الُمبارك، كَما ثبت فً صحٌح البخارّي عن أّم المؤمنٌن عائشة  رضً -تقعُّ لٌلُة القدِر فً الُثلِث األخ

ٌَُجاِوُر فً الَعْشِر األَواِخِر ِمن َرَمَضاَن وٌقوُل: َتَحرَّ  -هللا عنها ِ َصلَّى هللاُ علٌه وسلََّم  لََة الَقْدِر أّنها قالت: )كاَن َرسوُل هللاَّ ٌْ ْوا لَ

ٌّل أّنها فً اللٌالً العشر األخٌرة من شه ِر فً الَعْشِر األَواِخِر ِمن َرَمَضاَن(،إال أّن األقوال اختلفْت فً تحدٌد لٌلة القدر، فق

ِ َصلَّى هللاُ -رضً هللا عنها-رمضان الُمبارَك، استدالالً بما ُرِوي عن أم المؤمنٌن عائشة   علٌه وسلََّم، َقاَل: : )أنَّ َرسوَل هللاَّ

ٌّرة من  ٌّل إّنها فً األٌام السبعِة األخ لََة الَقْدِر فً الِوْتِر، ِمَن الَعْشِر األَواِخِر ِمن َرَمَضاَن(، وق ٌْ ْوا لَ شهِر رمضان، لِما َتَحرَّ

ٌَها -رضً هللا عنهما-ثبت من رواٌة اإلمام البخارّي عن عبدهللا بن عمر  ْبِع األَواِخرِ : )فَمن كاَن ُمَتَحرِّ َها فً السَّ َتَحرَّ ٌَ  .(َفْل

 أعمال ليلة القدر

 :ال بّد من استغالَل لٌلة القدر فً األعمال الصالحة، ومّنها

 فقْد عّد أهل العلم تالوة القرآن فً رمضان من عالمات الجود التً تضمنها الحدٌث  :قراءة القرآن الكرّيم

ًُّ َصلَّى هللاُ علٌه وسلََّم أْجَوَد النَّاِس  -ارضً هللا عنهم-الصحٌح الذي رواه ابن عباس  حٌث ٌقول: )كاَن النب

لٍَة فً َشْهِر َرَمَضاَن، حتَّ  ٌْ ْلَقاهُ فً ُكلِّ لَ ٌَ ٌَكوُن فً َشْهِر َرَمَضاَن، ألنَّ ِجْبِرٌَل كاَن  ِر، وأَْجَوُد ما  ٌْ ْنَسل ََِ بالَخ ٌَ ى 

ِ َصلَّى هللاُ علٌه  ْعِرُض علٌه َرسوُل هللاَّ ٌِح ٌَ ِر ِمَن الرِّ ٌْ ُه ِجْبِرٌُل كاَن أْجَوَد بالَخ ٌَ وسلََّم القُْرآَن، َفإَِذا لَقِ

 .([10]الُمْرَسلَةِ 

 فقٌام اللٌِل من أفضل األعمال التً ُتقرب المسلم إلى رّبه، وِهً من أفضل الصلوات بعد الصالة  :قّيام الليل

ٌّام الل ٌل ٌتذوق المسلم لذة االٌمان وحالوته، وٌتقرب من هللا سبحانه، وٌنال األجر والثواب المكتوّبة، وفً ق

 .العظٌم

 كثرة الذكر والدعاء:  ًّ علٌه الصالة -فً شهر رمضان تتضاعف األجور، وٌستجٌب هللا الدعاء، وقد أمر النب

عاء بشكل عام، وسؤال هللا  -والسالم جاة من النار بشكٍل خاّص، وأن الجّنة، والن -تعالى-باإلكثار من الدُّ

ٌّام السنة جمٌعها، وأفضل األذكار هً الباقٌات الصالحات الواردة فً قوله  : -تعالى-ٌستصحب ذلك فً أ

 .")والباقٌات الصالحات(، وُهّن: "سبحان هللا، والحمد هلل، وال إله إال هللا، وهللا أكبر، وال حول وال قوة إاّل باهلل



 ٌّه -من أفضل األعمال الصالحة فً شهِر رمضان، وقد كان النبً ُمحمد االعتكاُف  :االعتكاف صلى هللا عل

ًَّ َصلَّى هللاُ -رضً هللا عنها-ٌعتكُف فً العشر األواخر من شهر رمضان، لَِما جاء عن عائشة  -وسلم : )أنَّ النب

ْعَتِكُف الَعْشَر األَواِخَر ِمن َرَمَضاَن حتَّى َتوَ  ٌَ ُ، ُثمَّ اْعَتَكَف أْزَواُجُه ِمن َبْعِدهِ علٌه وسلََّم، كاَن   .(فَّاهُ هللاَّ

 أحاديث عن ليلة القدر

هناك العدٌد من األحادٌث النبوٌة الشرٌفة التً تحّدثت عن لٌلة القدر وعظمها وفضلها، وفٌما ٌأتً ذكر لبعض هذه 

 :األحادٌث

  علٌه وسلََّم، إَذا َدَخَل الَعْشُر،  عن النبً، فقالت: )كاَن َرسولُ  -رضً هللا عنها-روت السٌدة عائشة ُ هللاِ َصلَّى هللاَّ

َقَظ أَْهلَُه، َوَجدَّ َوَشدَّ الِمْئَزرَ  ٌْ َل، َوأَ ٌْ ا اللَّ ٌَ  .([11]أَْح

  ِكَة تْلَك اللٌلَة فً قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: )لٌلُة القْدِر لٌلٌة سابعٌة، أو تاِسعٌة وِعشِرٌَن، إنَّ المالئ

 .(األْرِض أكَثُر من عَدِد الَحَصى

  بِع  -رضً هللا عنه-ُروي عن عبد هللا بن عمر ًِّ أُروا لٌلَة القدِر فً السَّ ب أنه قال: )أنَّ رجااًل ِمن أصحاِب النَّ

رسول هللاِ: إنًِّ أرى  األواخِر فقال رسوُل هللاِ صلَّى هللاُ علٌه وسلَّم: أروا لٌلة القدر فً السبع األواخر فقال

بِع األواخرِ  ها فً السَّ ها فلٌتَحرَّ ٌَ بِع فَمن كان متحرِّ  .([12]رؤٌاكم قد تواَطأت على السَّ

  قال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم: )إنَّ هذا الشَّهَر َقد حضَرُكم وفٌِه لٌلٌة خٌٌر ِمن ألِف َشْهٍر من ُحِرَمها فقد

ٌُحَرُم خٌَرها إالَّ محرومٌ حُ   .([13]ِرَم الخٌَر ُكلَُّه وال 

 أدعية ليلة القدر

لٌلة القدر لٌلة مباركة ٌستحب فٌها اإلكثار من الدعاء، وسنذكر بعض األدعٌة التً ٌمكن للمسلم الدعاء بها وبغٌرها من 

 :األدعٌة فٌما ٌأتً

 فَو والعافٌَة، فً الدنٌا واآلخرِة، اللهمَّ إنً أسألُك العفَو والعافٌَة، فً ِدٌنً ودنٌاَي وأهلً اللهمَّ إنً أسألُك الع

ومالً، اللهمَّ اسُتْر عوراتً، وآِمْن روعاتً، واحفظنً من بٌن ٌدي، ومن خلفً، وعن ٌمٌنً، وعن شمالً، 

 .ومن فوقً، وأعوُذ بك أن أُْغَتاَل من تحتً

  ُؤتً الملَك َمن تشاُء، وتنزُع الملَك ممن تشاُء، وُتِعزُّ َمن تشاُء، وتِذلُّ َمن تشاُء، بٌِدك الخٌُر اللهمَّ مالَك الملِك ت

إنك على كلِّ شًٍء قدٌٌر، رحمُن الدنٌا واآلخرِة ورحٌُمهما، تعطٌهما من تشاُء، وتمنُع منهما من تشاُء، ارحْمنً 

 .رحمًة ُتغنٌنً بها عن رحمِة َمن سواك

  َنعُبُد ولَك ُنصلًِّ وَنسُجُد وإلٌَك َنْسَعى وَنْحفُِد نرجو رحمَتَك ونخشى عذاَبَك إنَّ عذاَبَك بالكافرٌَن ُمْلِحٌق  اللهمَّ إٌاك

ا نستعٌُنَك ونستغفُرَك وُنْثنًِ علٌَك الخٌَر وال َنْكفُُرَك وُنؤمُن بَك ونخضُع لكَ   .اللهمَّ إنَّ

 ٌٍب مستور، وتجارٍة لن تبور، ٌا عزٌز ٌا غفور، اللهم اجعل اللهم ال تفّرق جمعنا هذا إال بذنٍب مغفور، وع

ا وال محروًما ًٌ  .اجتماعنا هذا اجتماًعا مرحوًما، واجعل تفّرقنا بعده تفّرًقا معصوًما، وال تجعل معنا شق
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ٌّام، لٌلُة القدر تقعُّ فً العشِر األواخر من شهِر رمضان الُمبارك، وعلى المسلم  أن ٌغتنَم هذه اللٌلة الُمباركة بالذكِر، والق

ٌّم، وسؤال هللا  ذ منها، فالدعاء فٌها ُمستجاٌب، واالجتهاد فٌه  -تعالى-والدعاء، وقراءة القرآن الكر الِعتق من النٌران، والتعوُّ

ل المنزلة الرفٌعة، فقْد ، وتوفٌ-عّز وجلّ -مرغوٌب، ولذلك ٌتسابق العباد، وٌحرصون على التوبة، والفوز برضا هللا  ٌْ قه، وَن

ًّ من الصالة"، وأفضل ما ٌدعو به المسلم فً لٌلة الَقْدر العفو والمغفرة  قال سفٌان الثورّي: "الدعاء فً لٌلة القدر أحّب ال

ٌّم -سبحانه-من هللا  وأّنه رهٌٌن  -وعال جلّ -: "ال سبٌل للعبد إلى الّنجاة إالّ ّ بعفوه ومغفرته -رحمه هللا-، وقال اإلمام ابن الق

بحقّه، فإن لم ٌتغّمده بعفوه ومغفرته، وإالّ فهو من الهالكٌن ال ُمحالة، فلٌس أحٌد من َخلْقه إالّ وهو محتاٌج إلى عفوه 
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