
 مقدمة موضوع تعبير عن ليلة القدر

ٌّها الروُح والمال ٌّمة، ذات شأن، ُتنزُل ف ئّكة حتى تضٌُق األرَض من كثرّتهم، وتطلُع فً صبٌحِة لٌلَتها لٌلُة القدِر لٌلُة عظ

ٌّها أعظُم الُكتب  ٌّرة، تنزَل ف شمٌس كالبدِر دوَن ُشعاع، وٌضلُّ لٌلها ُمعتدالً، وّبها ٌسكُن الَمؤمن وٌطّمئُن قلّبه، لٌلّة ن

ٌّبُه  ًّ هللا وحب ٌّن، نب ٌّة وأشرفها وأطهرها على آخر األنبٌاء والُمرسل ٌّه وسلم-محمد بن عبدهللا السماو ، لٌلٌة -صلى هللا عل

ٌُحّب هللا ٌّن سّنة، لٌلٌة  ٌّها أجُر العمِل الصالح كأجِر عمَل ثمان ٌُضاعف ف ٌّة، لٌلة  ٌّها موازٌَن العباد وأقدارهم لسّنة آت - ُتقدُر ف

ٌّن رحمّته، الُمصلٌّ  -سبحانه وتعالى ٌّها لقاَء عبادِه القائمٌّن على عبادتِه، الراج ٌّن فً تالوة قرآنه ف ٌّه، الخاشع ن على نب

ٌّة تأتً فً شهِر رمضاَن فً العشِر األواخر مّنه، لذا على المسلم أْن ٌقتدي برسوله ُمحمد  -وترتٌله وتدارّسه، لٌلُة وتر

ٌّه وسلم ٌّها من الخٌِر فً رمضاِن والعشر األواخِر مّنُه، حتى إذا أتت أحٌا لٌلُه، وأٌقَظ أهله، وشد مئزره، ف -صلى هللا عل ف

ٌّم، والثواب الُمضاعف ٌّر، واألجر العظ  .الكث

 موضوع تعبير عن ليلة القدر

ٌّرة اآلت ٌّر ٌتناوَل ُكلُّ ما ٌتعلق بِها، على نحِو الوت ٌِّم فضلِها َسُندرُج موضوع تعب ٌٌّر من ألِف َشهْر، وفً عظ  :ٌّةلٌلُة القدِر خ

 التعريف بليلة القدر

ًَ فهَو  ًّ الَوقُت مْن غروِب الشمِس وحَتى ُطلوِع الفجِر، أما الثان ٌّن، وُهما لٌلَة، وِه ٌتكوُن ُمصطلَح لٌلِة القدِر مْن ُجزأ

القدْر، وقد تعّددت أقوال الفقهاء فً بٌان المعنى المراد من الَقدر، استناًدا إلى بعِض األدلّة، ومَنها قولُه تعالى: )وما قدروا 

ل القرآن والمالئكة فٌها، كما تتنّزل ([1] قدرهُ  هللا حق   فالمقصود هنا بالَقدر: التشرٌف والتعظٌم، وهً لٌلة ذات َقْدر بتنزُّ

ِه ِرْزقُ  -تعالى-فٌها رحمات هللا  ٌْ ، ([2]هُ وبركاته، ومن معانً الَقْدر أًٌضا، التضٌٌَق، كما فً قولِه تعالى: )َوَمن قُِدَر َعلَ

د، وألن  األرض تضٌق وتزدحم بالمالئكة  .والمقصود هنا أن  التضٌٌق فً هذه اللٌلة هو إخفاؤها، وعدم تعٌٌنها بوقت ُمحد 

 إثبات ليلة القدر ووقتها

ٌّة شرٌفة ُترغُب المسلَم فً َتحرّي لٌلَة القدِر، وإدراِك وقّته ا، ولٌلُة القدِر لٌلٌة ثابتة ال ُترفُع حَتى وردت عّدة أحادٌث نبو

ٌّام الساعة، ومن األدلّة على ذلك ما صّح عن عائشة  ًّ -رضً هللا عنها-ق ْوا -صلّى هللا علٌه وسلّم-، عن النب ، قال: )َتَحر 

لََة الَقْدِر فً الِوْتِر، ِمَن الَعْشِر األَواِخِر ِمن َرَمَضاَن(، وَذهَب جمهور من الفقها ٌْ ء إلى أّن لٌلَة القدِر تقُع فً لٌالً رمضان، لَ

لَِة اْلَقْدرِ -تعالى-استدالالً بالجمِع بٌن اآلٌَتٌن، فً قوله  ٌْ ا أَنَزْلَناهُ فًِ لَ : )َشْهُر َرَمَضاَن ال ِذي أُنِزَل -تعالى-، وقوله ([3]: )إِن 

ٌّه وسلم-، وتأكًٌدا لذلَك أًٌضا، حدٌَث رسول هللا ُمحمد ([4]فٌِِه اْلقُْرآنُ  : )الَتِمُسوَها فً الَعْشِر األَواِخِر ِمن -صلى هللا عل

لََة الَقْدِر(، حٌُث استدلوا على أّن لٌلة القدِر تكوُن من العشر األواخر من شهِر رمضان ٌْ  .َرَمَضاَن لَ

 الحكمة من إخفاء ليلة القدر

ٌَعملها إال هَو  -سبحانُه وتعالى-دِة هللا اقتضت إرا ٌّة عن العباِد، وال  ، وذلَك -سبحانُه وتعالى-أْن تكوَن لٌلَة القدِر لٌلٌة خف

لٌكوَن المسلم ُمجتهًدا فً عبادته دائًما فً اللٌالً جمٌعها، ولٌكوَن حرًٌصا على إدراكها، والتماسها، خوًفا من أن تضٌَع 

 :ألسباٍب وِحَكم أخرى إلخفاء لٌلة القدرعلٌه، وفٌما ٌأتً ِذكٌر 

 ٌّها  .لٌحصَل العبد الُمسلم على ثواِب االجتهاد فً معرفتها، والمواظّبة على العبادة والذكِر واألعماِل الصالحة ف

  ٌُحٌٌها بالذكر والعبادة حتى ال ٌقتصر المسلم فً عبادته على لٌلة واحدة، وٌقدر كافة لٌالً رمضان المبارك، و

 .الصالح والعمل

  لٌشغَل المسلم العاقل وقته بما هو مطلوب منه من العبادة طوال الشهر، وخاّصة فً الَعشر األواخر منه، وال

 .ٌنشغل بالبحث عن موعدها ووقتها

  لٌتجّنب المسلم الوقوع فً المعاصً، فإّن وقوعه فً المعصٌة مع ِعلمه بكونها فً لٌلة الَقدر ُتوِجب اإلثم

 .ه كَمن وقع فً اإلثم مع عدم ِعلمه بأّنها لٌلة الَقدرالعظٌم، ولٌس حال

 عالمات ليلة القدر



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

  ًّ ٌّة، فقد روى أُب ٌَّها، وتكوُن ُمستو ٌَّن ٌكوُن بدًرا، دوَن شعاع ف فً صبٌحِة لٌلة القدِر تظهُر الشمَس مثَل القمَر ح

وَمئٍذ، ال ُشَعاَع لََها أنه قال: -صلّى هللا علٌه وسلّم-عن رسول هللا  -رضً هللا عنه-ب بن كع ٌَ َها َتْطلُُع   .([5])أن 

 هذه اللٌلة فً الحدٌث الذي رواه  -صلّى هللا علٌه وسلّم -ٌتصفُّ لٌُل لٌلِة القدِر باالعتداِل، فقد وصف الرسول

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

ةٌ وال باردةٌ   .(لٌلتِها ، وهً لٌلٌة َطْلَقٌة َبْلَجٌة ال حار 

 ٌنشرح صدر المؤمن وقلبه فً هذه اللٌلة، وٌجد فً نفسه نشاطاً إلى العبادة، وعمل الخٌر. 

 ائل ليلة القدرفض

ٌُذكر منها  :تترّتب على لٌلة الَقْدر العدٌد من الفضائل، 

  ٌّم فٌها، وفً ذلَك بٌاٌن لشرفها، وتنّبٌٌه على فضلِها، ولذلك فإّن قراءة اخّتصْت لٌلة القدِر بتنزٌَل القرآن الكر

 .القرآن فً لٌلة الَقْدر من أعظم أسباب الهُدى، وتحقٌق التقوى فً القلوب

  ٌّمة ُمباركة، إذ قال هللاُ لٌلُة لٍَة ُمَباَرَكةٍ -سبحانُه وتعالى-القدر لٌلة عظ ٌْ  .([6]: )إِن ا أَنزْلَناهُ فًِ لَ

  ْن أَْلِف َشْهرٍ -تعالى-إحٌاء لٌلة الَقْدر أفضل من ألف شهٍر، قال ٌر مِّ ٌْ لَُة اْلَقْدِر َخ ٌْ ومن المستحب إحٌاَء  [7]،(: )لَ

ٌّرها احتساًبا لوجِه هللا  -لٌلة القدر بالعباداِت، كالذكِر، وقراءة القرآن الكرٌم، والصالة، واالعتكاف، والدعاء وغ

 .-سبحانُه وَتعالى

  فً  -ىتعال-، فً كّل أمٍر اقتضاه هللا -تعالى-فً لٌلة الَقْدر بإذن هللا  -علٌهم السالم-نزول المالئكة وجبرٌل

نة إلى مثلها نة، قال قتادة: "ٌقضً فٌها ما ٌكون فً الس   ."الس 

 سبب تسمية ليلة القدر

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

  ٌّها، لقوله َم ف ٌّ ٌّمة من حٌُث القدِر والشرف، لتنزَل القرآن الكر ا أَْنَزْلناهُ فًِ -سبحانُه وتعالى-القدُر لٌلٌة عظ : ) إِن 

لَِة اْلَقْدرِ  ٌْ  .(لَ

  ٌّها، قال رسول هللا ٌّق، حٌُث أّن األرَض تضٌُق لكثّرِة المالئكِة ف : )إن  -صلى هللا علٌه وسلم-القدُر من الض

 .(ئِكَة تْلَك اللٌلَة فً األْرِض أكَثُر من عَدِد الَحَصىالمال

  ٌُّن وأحداث ومقادٌَر العّباِد للسنِة التً َتلٌِها، إذ قال هللا ٌّها مواز ٌُْفَرُق ُكلُّ -القدُر لٌلة تقدر ف سبحانُه وتعالى: )فٌَِها 

 .([8]أَْمٍر َحِكٌمٍ 

  وُح اأْلَِمٌنُ -تعالى-الَقْدر لٌلٌة نزل فٌها الكتاب صاحب الَقْدر، مع ملك ذي َقْدر، قال  .([9]: )َنَزَل بِِه الرُّ

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

 أدعية ليلة القدر

ي هذه اللٌلة العظٌمة فً العشر األواخر من شهر رمضان؛ لما  لٌلة القدر من أفضل اللٌالً، حٌث ٌقوم المسلمون بتحرِّ

 :لهذه اللٌلة من شأن عظٌم، ومن أدعٌِة لٌلة القدِر، ما ٌأّتً

  تشاُء، بٌِدك الخٌُر اللهم  مالَك الملِك ُتؤتً الملَك َمن تشاُء، وتنزُع الملَك ممن تشاُء، وُتِعزُّ َمن تشاُء، وتِذلُّ َمن

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

 .رحمًة ُتغنٌنً بها عن رحمِة َمن سواك



 تِذلُّ َمن تشاُء، بٌِدك الخٌُر اللهم  مالَك الملِك ُتؤتً الملَك َمن تشاُء، وتنزُع الملَك ممن تشاُء، وُتِعزُّ َمن تشاُء، و

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

 .رحمًة ُتغنٌنً بها عن رحمِة َمن سواك

  َِها الل ُهم  إنًِّ أَُعوُذ بَك ِمَن الَعْجِز، َواْلَكَسِل، َواْلُجْبِن، َواْلُبْخل ، َواْلَهَرِم، َوَعَذاِب، الَقْبِر الل هُم  آِت َنْفِسً َتْقَواَها، َوَزكِّ

ْنَفُع، َوِمْن َقلْ  ٌَ َها َوَمْواَلَها، الل ُهم  إنًِّ أَُعوُذ بَك ِمن ِعْلٍم ال  ٌُّ اَها، أَْنَت َولِ ُر َمن َزك  ٌْ ْخَشُع، َوِمْن َنْفٍس ال أَْنَت َخ ٌَ ٍب ال 

ٌُْسَتَجاُب لََهاَتْشَبُع، َوِمْن   .َدْعَوٍة ال 

  ًاللهم  إنً أسألُك فعَل الخٌراِت، وترَك المنكراِت، وحب  المساكٌِن، وأن تغفَر لً وترحَمنً، وإذا أرْدَت فتنًة ف

ٌُقرُب إلى حبِّك ٌُحبُّك، وحب  عمٍل   .قوٍم فَتَوف نً غٌَر مفتوٍن، أسألُك حب ك وحب  َمن 

 أحاديث ليلة القدر

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

 :األحادٌث

 إن  أمارة لٌلِة القدر أنها صافٌٌة بلجٌة، كأن فٌها قمًرا ساطًعا، ساكنة ضاحًٌة  صلى هللا علٌه وسلم: رسول هللا قال(

، وال ٌحلُّ  ٌُرمى به فٌها حتى ٌصبَِح، وإن أمارَتها أن الشمس صبٌحَتها تخرج  ال َبْرَد فٌها وال َحر  لكوكٍب أن 

 .(مستوًٌة لٌس لها شعاٌع، مثل القَمِر الَبدِر، ال ٌِحلُّ للشٌطاِن أن ٌخُرَج معها ٌومئذٍ 

  أُروا لٌلَة  -رضً هللا عنه-ُروي عن عبد هللا بن عمر ًِّ ب بِع أنه قال: )أن  رجااًل ِمن أصحاِب الن  القدِر فً الس 

األواخِر فقال رسوُل هللاِ صل ى هللاُ علٌه وسل م: أروا لٌلة القدر فً السبع األواخر فقال رسول هللاِ: إنًِّ أرى 

بعِ  ها فً الس  ها فلٌتَحر  ٌَ بِع فَمن كان متحرِّ  .(األواخرِ  رؤٌاكم قد تواَطأت على الس 

 علٌه وسل َم، إَذا َدَخَل الَعْشُر،  ً، فقالت:عن النب -رضً هللا عنها- عائشة روت السٌدة ُ )كاَن َرسوُل هللاِ َصل ى هللا 

َقَظ أَْهلَُه، َوَجد  َوَشد  الِمْئَزرَ  ٌْ َل، َوأَ ٌْ ا الل  ٌَ  .(أَْح

 خاتمة موضوع تعبير عن ليلة القدر

ٌُستحُب فٌها اإلكثاَر من األعمال الصال حة، التً ُتقرُب المسلم من رّبِه، مثَل قراءِة لٌلُة بألف شهر، لٌلُة عظٌمة ُمباركة، 

ٌّام، واالعتكاَف، فقْد اختّص هللا  ٌّم، والدعاَء، والذكر، والق ًّ ُمحمد  -سبحانُه وتعالى-القرآن الكر صلّى هللا علٌه -أُّمة النب

ها أفضل من العمل فً ألف وفّضلها على سائر األُمم، وأنزل إلٌهم القُرآن الكرٌم فً لٌلة القدر، وجعل العمل فٌ -وسلّم

، لٌقضوا ما أمر -تعالى-ٌتّزل فٌها ومعه عدد كبٌر من المالئكة بإذن هللا  -علٌه السالم-شهر مّما سواها، كما أّن جبرٌل 

ًّ ُمحمد  ، وأرسله برسالة -صلّى هللا علٌه وسلّم-هللا به، فهً لٌلة ذات قدر وشرف وكرامة، إذ أعلى هللا فٌها من منزلة النب

: )َوَما أَْدَراَك -عّز وجلّ -بُعلّو هذه اللٌلة بلفظ صرٌح، ٌقول هللا  -تعالى-إلسالم وأنزل علٌه القرآن، وقد جاء الكالم من هللا ا

لَُة اْلَقْدرِ  ٌْ  .([10]َما لَ

  

 


