
 لیلة القدر فضلها وخصائصها ومیقات رجائها وكیف نحییها في زمان
 الوباء فترة الحجر الصحي المنزلي ؟

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
العشر باللیالي وأكرمنا الخیرات, ِبمواسم علینا تفضل الِذي ِهللا           الحمُد
للذنوب مكفرا قیامها فجعل القدر بلیلة وخصها ، المباركات           األخیرة
كتابه في القائل له، شریك ال وحده اهللا إالَّ إله َال أن وأشهد ،                والسیئات
لیلة في أنزلناه إنا  والقائل ،  القدر لیلة في أنزلناه إنا  1              البین

فیما القائل محمد سیدنا األمین الهادي على والسالم والصالة  2           مباركة

ذنبه من تقدم ما له غفر ، واحتسابا إیمانا القدر لیلة قام من " : عنه                  صح
  " متفق علیه.

  أما بعد :
وذلك رمضان. من األواخر العشر على الحرص : الفرص أعظم من             فإن
أن مسلم بكل حري وفیرة؛ وأجورا ، جلیلة فضائل من علیه اشتملت              لما
علیه كان إذ ، وسلم وآله علیه اهللا صلى األعظم بالرسول اقتداء              یغتنمها،
في یعملها ال بأعمال رمضان من األواخر العشر یخص والسالم            الصالة
عنها اهللا رضي عائشة المؤمنین أم عن الصحیحین ففي . الشهر             بقیة
و مئزره شد العشر دخل إذا وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول كان " :                 قالت
و جد و أهله أیقظ و اللیل أحیا و : روایة في "و : أهله وأیقظ لیله                   أحیا
تقومان أال : لهما فیقول لیًال علي و فاطمة باب یطرق كان و المئزر                شد
وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول كان " : آخر حدیث ".وفي              فتصلیان

 یجتهد في العشر األواخر من رمضان  ما ال یجتهد في غیره "
القدر لیلة التماس : العشر هذه في مواله إلى العبد به یتقرب ما أفضل                وإن
األواخر العشر في كان ما اعتكاف أفضل أن : علمائنا لدى المقرر ومن ،              

. 3  وذلك ألجل طلب لیلة القدر 

یوردون حیث ، الفقهیة المدونات في العمل علیه جرى ما ذلك             یؤید
 االعتكاف عقب كتاب الصوم أو ویختمونه بها  .وكل ذلك لمعنى : طلبها .

األسئلة ولعل . القدر بلیلة الفوز على نحرص و نرغب جمیعًا أننا شك               وال
فیها ورد وماذا ؟ القدر لیلة هي :ما هي المواطنین عموم بال تشغل               التي

  من فضل؟  وما هي خصائصها ؟  وما هو میقات رجائها؟
  القدر :11
  الدخان : 22
   نص على دلك غیر واحد من أئمة المذهب .3
 



 
 معشر المؤمنین والمؤمنات :

في وخاصة رمضان شهر بدخول العظیمة اللیلة هذه عن الحدیث            یكثر
مواقع عبر شأنها في ویبث ینشر لما والمتتبع ، منه األواخر             العشر
حوله ویقال یكتب مما كثیرا أن یلحظ األیام هذه االجتماعي            التواصل
یلیق لما مراعاة وعدم ، واإلغراب االضطراب و واإلبهام الغموض            یكتنفه

  بعموم المواطنین والمواطنات .
نجد إننا بل ، شدیدا اختالفا مختلفة مسائلها من جملة في األقوال نعم               
مسائل في مختلفة أقوال مذهبنا ففي ، الواحد المذهب داخل حتى             الخالف
بهذه وإنني . ذلك غیر أو بتسمیتها أو بتعیینها األمر تعلق سواء 4             متنوعة

الطریقة لها الملتمس الراغب یدي بین أضع أن یسرني المباركة            المناسبة
  التي ترفع اإلشكال وتدفع االلتباس ، وتعرف بالجادة من األقوال .

  فأقول مستعینا باهللا :
لیلة ، مصطفاة لیلة : هي ، الشعائر كسائر اإلسالم شعائر من القدر 5              لیلة

، وأجلها السنة لیالي أفضل وجعلها ، للسالم وتعالى سبحانه اهللا             اختارها
 عرفت بهذا االسم .

و . به واشتهرت إلیه أضیفت الذي بالقدر المراد بیان في أئمتنا 6             اجتهد

 ذكروا  في وجه تسمیتها به أكثر من قول  مع اختالف واضح مشهور .
أشار ، القدر لكلمة اللغویة الداللة إلى باألساس راجع ، اختالفهم             وسبب
، القدر لیلة هي " : فقال ، تعالى اهللا رحمه العربي ابن اإلمام ذلك                 الى
ال – تحقیق " : اهللا رحمه مرزوق ابن اإلمام ویقول ". والقدر 7              والقدر

وبالفتح ، مصدر بالسكون وأنه ، قدرا أقدر قدرت مصدر القدر أن              شك
من سبق ما یجري هذا وعلى ، التقدیر بمعنى لغة ویجیئ : وقالوا ،                اسم
وال ، بالتالوة وأسعد أظهر الشرف على وحملها ، أعلم واهللا             االختالف

8  ینازع في ذلك ، وباهللا التوفیق "

الغالبة4 القدر للیلة األخیرة وبالعشر وبرمضان " : االعتكاف مندوبات ه سرد عند خلیل مختصر شراح                   انظر
بالتنصیص مكتفین ، الوقت لضیق اآلن ذلك في البحث ونؤجل " خالف برمضان أو بالعام كونها وفي ،                    فیه
الى نعود أن على ، البحث هذا من یأتي فیما المعتمد الراجح وهو المذهب أئمة من المحققون اختاره ما                     على

  الموضوع  في وقت آخر ان شاء اهللا تعالى .
  اإلشراف على نكت مسائل الخالف لإلمام القاضي عبد الوهاب (1/451)5
6) الذخیرة " القدر هذا معنى في اختلف – القدر لیلة في العاشر الباب " : اهللا رحمه القرافي اإلمام یقول                      

(2/548 
  المسالك في شرح موطأ مالك : (4/263)7
  جنى الجنتین في شرف اللیلتین (ص:78)8
 



واعتبارات متعددة أوجه من الكریم القرآن به أخبر ما – األسباب             ومن
 كثیرة لشرفها وعظمتها .

  
 وخالصة األقوال في ذلك :

، الناس في قدر لفالن : كقولهم الشرف : بمعنى القدر من أنها –                 األول
ذات لیلة ،فهي زمانها الى إما راجع وشرفها . وقدرا وشرفا مرتبة              یعنون
أنزلناه إنا : تعالى قال الكبیر. والفضل الشِریف والمحل العظیم،             القدر
فیها للطاعات أن الى وإما القدر لیلة ما أدراك وما ، القدر لیلة 9              في

وال قدر ذا یكن لم من ألن ، محییها الى جزیل.وإما وثوابا ، عظیما                قدرا
قدر ذوي المالئكة لنزول أو . أحیاها إذا قدر ذا اللیلة تلك في یصیر                خطر

. 10  وخطر فیها 

یفرق فیها  : تعالى اهللا قال ، التقدیر : بمعنى القدر من أنها –                 الثاني
المسالك في تعالى اهللا رحمه العربي ابن اإلمام یقول .  حكیم أمر 11               كل

. القدر من قدر بما العلم دیوان المالئكة إلى فیها اهللا یلقي علماؤنا قال " :               
" 12

 : تعالى اهللا قال ، المقدار في :الزیادة بمعنى ، القدر من أنها                الثالث-
القدر فلیلة ، والزیادة النماء : هي والبركة مباركة لیلة في أنزلناه 13             إنا

، لكفى فیها القرآن نزول إال شرفها من یكن لم ولو ، المباركة اللیلة                هي
القدر لیلة في أنزلناه إنا : تعالى اهللا قال ، فیها القرآن نزول 14               فشرفها

لم كان وإن ، علیه عائدة أنزلناه من الهاء ألن ، المبین الكتاب یرید                
" 15  یتقدم له ذكر في هذه السورة ، فإنه قد تقدم في سورة الدخان 

  والمشهور في وجه تسمیتها :
ما فیها للمالئكة یكتب ، حكیم أمر كل فیها یفرق والفصل الحكم لیلة               أنها
نص . واآلجال األرزاق من فیها یكون ما لهم ویبین ، السنة تلك في                یعمل
المقدمات في رشد ابن یقول المذهب أئمة من المحققون ذلك 16           على

  القدر : 92-1
  الجامع  ألحكام  لإلمام القرطبي :(20/116)10
  الدخان : 113
  المسالك :(4/263)12
  الدخان : 132
  القدر : 141
   المصدر السابق : (4/263 – 264))15
  كاإلمام ابن العربي في أحكام القرآن  واإلمام ابن رشد في المقدمات الممهدات واإلمام القاضي عیاض في16

  إكمال المعلم واإلمام أبي العباس القرطبي في المفهم



تلك في یكون ما فیها یقدر ألنه القدر لیلة تعالى اهللا وسماها " :                الممهدات
السنة من القدر لیلة إلى أمورهم وجمیع ، وآجالهم العباد أرزاق من              السنة
ِفیَها َتَعاَلى: َقْوله لذلك یشهد والسعادة، الشقاء إال مجاهد قال            األخرى.
من النصف لیلة تنسخ اآلجال إن قیل وقد ، َحِكیٍم َأْمٍر ُكلُّ 17             ُیْفَرُق

" 18 شعبان واألول أصح

العالمة شیخنا یقول . تعالى اهللا رحمهم مشایخنا اختیار وهو -             أقول
سّمیت القدر- لیلة " : تعالى اهللا رحمه الصدیق ابن اهللا عبد سیدي               الحافظ
األرزاق من َنة السَّ تلك في یكون ما فیها تعالى اهللا لتقدیر الَقْدِر              لیلة
السالم علیهم للمالئكة ذلك إظهار التقدیر بهذا والمراد ذلك، وغیر           واآلجال

"  19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدخان :173
  المقدمات الممهدات : (264-1/263)18
   غایة اإلحسان في فضل زكاة الفطر وشهر رمضان  ضمن الموسوعة (97-12/85 )19



 
 
 
 
 

 فضل لیلة القدر :
وما : تعالى ،قال تعظیمها على دل ما اقتضى نص الكریمة السورة               في

" 2021  أدراك ما لیلة القدر   فهو بیان صریح في فضلها 

22 ومن فضائلها :

  - نزول القرآن فیها :
، واحدة جملة الدنیا السماء الى المحفوظ اللوح من كالمه اهللا أنزل               ففیها
على نجم بعد نجما السماء من وسلم علیه اهللا صلى النبي على أنزل               ثم

23  قدر الحاجة  أي مفرقا بحسب الوقائع واألحوال والحوادث.

فهي القرآن من تنزل آیات أو آیة كل فإن إنزاله ابتداء :              والمقصود
كل في اإلنزال إلیه یبلغ ما ومجموع ، للكل الجزء انضمام ، إلیه               منضمة
اهللا فجعل ، القرآن من آیة آخر نزول تم أن إلى القرآن مسمى هو                ساعة
رمضان كل في فیها العبادة ثواب لكثرة عظیما فضال سنة كل من              لنظیرتها
علیه اهللا صلى الرسل أفضل رسالة وابتداء القرآن نزول لذكرى            كرامة

 وسلم إلى الناس كافة     .
  فتعظیم اللیلة تعظیم لما أنزل فیها . وتعظیم للرسول وتعظیم لألمة .

 
في العمل من خیر وغیرها صالة من فیها تعالى اهللا یرضي بما العمل -              

  غیرها  أو العمل فیها خیر من ألف شهرلیس فیها لیلة القدر :
وتعالى سبحانه اهللا فإن . شكر یقابلها ال ،ومنة فضل یوازیه ال فضل               وهذا
ألف في العمل من خیرًا فیها العمل :جعل علیهم وتفضله بعباده             رحمة

  القدر : 202
   جنى الجنتین في شرف اللیلتین : (ص:79)21
  یقول العالمة محمد الطاهر ابن عاشور : " أال ترى أن معظم السورة كان لذكر فضائل لیلة القدر " التحریر22

 والنویر (30/461) وانظر على سبیل المثال : المسالك : (4/264) والجامع ألحكام القرآن (120-20/115)
 وجنى الجنتین  في شرف اللیلتین   (ص: 75-82) والتحریر والتنویر (25/277) و(465-30/455)

تعظیم23 ذكره تقدم عدم مع الغائب بضمیر القرآن عن التعبیر وفي " : تعالى اهللا رحمه األلوسي العالمة                     ایقول
إنزاله إسناد في وكذا المذكور قوة في فهو ، أحد كل عند حاضر كأنه شأنه لعلو بأنه یشعر أنه لما تعظیم أي                        له

  إلى نون العظمة مرتین ، وتأكید الجملة " روح المعاني (30/189)
 



سنة القدر لیلة منها لیس سنة ألف عبادة من أفضل فیها العبادة أو               شهر
وسلم علیه اهللا صلى أنه القدر: لیلة في جاء ما باب الموطأ في و ،               
أعمار تقاصر فكأنه ، ذلك من اهللا شاء ما ،أو قبله الناس أعمار               :"أري
اهللا فأعطاه ، العمر طول في غیرهم بلغه ما العمل من یبلغوا ال أن                أمته

. 24  لیلة القدر " . وهذا یشمل معاني كثیرة 

 - قیامها یكفر الذنوب :
و إیمانًا القدر لیلة قام "من : والسالم الصالة علیه قال هریرة أبي               لحدیث
الروایات بعض في زاد ، علیه متفق " ذنبه من تقدم ما له غفر                احتسابًا
الحافظ استوعبه كالم الزیادة هذه وفي تأخر". "وما وغیره: النَّسائيِّ            عند
من فالسعید والمؤخرة". المقدمة للذنوب المكّفرة "الخصال كتاب 25         في

 وفقه اهللا إلى إدراك فضلها  .
   - أن وقتها من أرجى أوقات إجابة الدعاء :

لیلة التماس على الحض األحادیث هذه وفي " : البر عبد ابن اإلمام               یقول
" 26  القدر وطلبها بصالة اللیل ، واالجتهاد بالدعاء 

 - شهود العشاء یكفي في إحیائها :
المسیب بن سعید عن مالك وروى " : تعالى اهللا رحمه الباجي اإلمام               یقول
ذلك ومعنى " منها بحظه أخذ فقد القدر لیلة العشاء شهد من : قال                أنه
شهد من " : قال أنه وسلم علیه اهللا صلى النبي عن رموي ما ، أعلم                  واهللا
قام كأنه هنا العشاء شهد من فیكون " لیلة نصف قام فكأنما              العشاء

" 27  نصفها عند سعید بن المسیب واهللا أعلم 

  یقول العالمة محمد الطاهر ابن عاشور : " وتفضیلها بالخیر على ألف شهر ، إنما هو بتضعیف فضل ما24
یحصل فیها من األعمال الصالحة ، واستجابة الدعاء ، ووفرة ثواب الصدقات ، والبركة لألمة فیها " (30-

(459 
   غایة اإلحسان في فضل زكاة الفطر وشهر رمضان ضمن الموسوعة (92-12/91)25
  االستذكار( 10/328 )26
ابن27 اهللا عبد سیدي العالمة شیخنا (3/119)یقول والمنتقى (1/245) العابدین وسنن الصالحین سنن                

المسیِّب بن سعید أنَّ بلغني "الموطأ": في مالٌك -قال اللیل قیام به یحصل ما أقل " : تعالى اهللا رحمه                      الصدیق
شهد من القدیم: في الشافعيُّ وقال منها. ه بحظِّ أخذ فقد جماعة– في –یعني الَقْدِر لیلة العشاء شهد من                    قال:
المدینيُّ موسى أبو طریقه ومن ، األصبهانيُّ الشیخ أبو وأخرج منها. ه بَحظِّ أخذ فقد الَقْدِر لیلة والصبح                  العشاء
الَقْدِر. لیلة أدرك فقد رمضان في جماعًة اآلِخرة العشاء صلَّى ِمن مرفوًعا: هریرة أبي عن ضعیٍف،                  بإسناٍد
َأَتى قال: «َمن وسلَّم وآله علیه اهللا صلَّى النبيَّ أنَّ ُمرسًال عليِّ بن محمد جعفر أبي عن الدنیا أبي ابن                     وروى
وحاَفَظ وَیَدُه وِلَساَنُه َفْرَجُه وَحِفَظ َبَصَرُه وَغضَّ َلْیِلِه ِمن ِوْرًدا وَصلَّى َنهاَرُه صاَم ُمْسِلًما َصِحیًحا رمضاُن                  علیه
بَجاِئَزِة وَفاَز الَقْدِر َلْیَلَة وَأْدَرَك اَألْجَر واْسَتْكَمَل ْهَر الشَّ َصاَم فقد الُجُمَعِة، إلى وَبكَّر الجماَعِة في َصالِتِه                  على

». وهو حدیٌث ضعیٌف أیًضا.  الرَّبِّ
لیلة ِمن ُیحَرم أالَّ فالرجاء رمضان شهر طول جماعًة والصبح الِعشاء َشِهد وَمن واِسٌع، اهللا ففضل كلٍّ                   وعلى
-12/93) الموسوعة ضمن رمضان شهر وفضل الفطر زكاة فضل في اإلحسان غایة " التوفیق وباهللا                الَقْدِر،
أنه عنه بالغا الموطأ في المسیب بن سعید عن رویناه ما الباب هذا ومن " : مرزوق ابن اإلمام ویقول (94                      



  
 

 خصائص لیلة القدر  :
یقول ، العلم أهل فیها الكالم فصل ، بخصائص المباركة اللیلة هذه              تنفرد
تنفرد ما وأما .... به تختص فیما – الرابع "الفصل : مرزوق ابن               اإلمام
من كتابه محكم في به وجل عز اهللا أخبرنا بما فحسبك االختصاص من               به

"  ومن تلكم الخصائص : 28 تنزل المالئكة والروح فیه 

 -  أنها لیلة البركة :
ثابت فیها الخیر أن بمعنى " مباركة لیلة في أنزلناه إنا ": تعالى               قال
فیها ینزل تعالى اهللا وألن . والدوام الثبات اللغة في البركة ألن ، 29             ودائم

30 الخیر والبركة والمغفرة .

القرآن؛ نزول قبل لها اهللا قدَّرها بركة القرآن فیها أنزل التي اللیلة               َوَبَرَكُة
فضال بذلك فیزداد مبارك؛ لوقت مالِبسا فیها نزوله بابتداء القرآن            لیكون
. ببعضها اهللا أنبأنا التي الدقیقة اإللهیة المناسبات من وهذا            وشرفا،
 قوله ذلك إلى أومأ كما عام كل في البركة بتلك أمدها اهللا أن                والظاهر
ابتداء على مضى أن بعد قاله إذ القرآن فیه أنزل الذي رمضان 31              شهر

32 نزول القرآن بضع عشرة سنة  "

مصداق ، كثیرة بركات الكریم الشهر لهذا أن : یؤیدها الخاصیة             وهذه
علیه َقال : صحیحه في مسلم اإلمام رواه الذي الشریف الحدیث في              ذلك

  الصالة والسالم : " َأتاكم شهر رمضان ، شهر مبارك ... الحدیث "
شهر ألف من خیر  والثواب األجر مضاعفة : البركة تجلیات أهم              ومن
القدر هذا یعلم وال ، اإلنسان إدراك دائرة عن خارج هذا قدرها وعظم ،              
موضحّاوما قال .ولذا وتعالى سبحانه اهللا إال للخلق یعلمه وال            العظیم

شرف في الجنتین جنى " رأیا ذلك یقال وال " منها بحظ أخذ فقد القدر لیلة من العشاء شهد من " : یقول                         كان
 اللیلتین : (ص: 82)

 
  جنى الجنتین في شرف اللیلتین : (ص: 83)28
  المقدمات الممهدات : (1/263)29
  الجامع لإلمام القرطبي (20/116) یقول اإلمام القاضي عیاض رحمه اهللا ةتعالى في إكمال المعلم : " وكما30

َباَرَكة " فسماها بهذا لنزول القرآن جملة فیها إلى سماء الدنیا ، وثبات خیرها  قال  : " إنا أنزلناه   ِفي َلْیَلٍة مُّ
 ودواُمُه، وهو معنى البركة." أكمال المعلم : (4/142) وقالوا في وجه تسمیتها : والمالئكة یتنزلون مع تنزل

 البركة والرحمة والخیر كما یتنزلون عند تالوة القرآن ویحیطون بحلق الذكر ، ویضعون أجنحتهم لطالب العلم
 بصدق تعظیما له .

  البقرة : 31184
  التحریر والنویر   (25/278)32
 



بن سفیان ،قال لها والتعظیم بها التعجب : معناه القدر لیلة ما              أدراك
أدراك وما " : قوله من القرآن في كان وما " : زغیرهما والفراء                عیینة

" 33  " فقد أدراه 

 بل  ومن خصائص األمة مضاعفة األجور وتیسیر  أمر العبادات .
 - أنها لیلة الرحمة :

رحمه سهل قال . الدخان سورة في الكریم القرآن عنه أفصح المعنى              وهذا
" المؤمنین على الرحمة فیها قدر تعالى اهللا ألن بذلك سمیت " : 34              اهللا

كنا أي  ربك من رحمة مرسلین كنا إنا  : تعالى بقوله 35              وتأكد

یكون أن ویجوز : قالوا .. إلیهم المرسل بالعباد أي رحمتنا ألجل              مرسلین
وفائدة ... " أنزلناه " في المنصوب الضمیر من حاال " رحمة "             

 اإلظهار اإلشعار بأن معنى الربوبیة یستدعي الرحمة بالمربوبین  .
إلى لیتوصل وسلم علیه اهللا صلى الرسول ضمیر إلى الرب إضافة             وفي
فإنه ، بواسطته أي ، ربه من كله ذلك بأن التشریعات هذه خالل في له                 حظ
أرسلناك وما : تعالى قال رحمة الرسول كان ، رحمة اإلرسال كان               إذا
وسلم علیه اهللا صلى الرسول رب كونه من ویعلم  للعالمین رحمة 36             إال

فأغنى بعض دون الناس بعض رب الرب یكون ال إذ ، كلهم الناس رب                أنه
بأنها الروح تفسیر في وقیل ،" . وربهم ربك من رحمة : یقول أن 37              عن

أهلها على اللیلة هذه في المالئكة مع السالم علیه جبریل بها ینزل              الرحمة
من یشاء من على أمره من بالروح المالئكة ینزل  : تعالى قوله               بدلیل

" 3839  عباده  أي بالرحمة فیها  

ألف في العمل من خیرًا فیها العمل اهللا جعل أن : الرحمة تجلیات               ومن
: عنهما اهللا رضي عباس ابن حدیث من أحمد اإلمام مسند وفي .               شهر
فمرني القیام، عليَّ یشق علیل كبیر شیخ اهللا،إني رسول "یا قال: رجًال              أن
الرحمة ومن بالسابعة" علیك قال: القدر؛ للیلة فیها یوفقني اهللا لعل              بلیلة
رحمة هذا وفي ، األواخر العشر من الوتر في ومتنقلة معینة غیر              كونها
یختلف األیام ،فتحدید المطالع باختالف الشهر دخول الختالف          باألمة

 باختالف البلدان وهذا هو السر في سن االجتهاد في التماسها  .
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  األنبیاء : 36106
  التحریر والتنویر بتصرف : (282-25/281)37
  النحل :382
  جنى الجنتین (ص:84)39



  - أنها لیلة السالم :
للحصر الخبر وتقدیم  الفجر مطلع حتى هي سالم  : تعالى              قال 40

السالمة عین كأنها جدا سالمة إال هي ما أي ، للمبالغة بالمصدر             واإلخبار
ال ، مخوف  أمر كل من سالم فهي والخیر السالمة معنى على               وتؤولت 41

في شیطان فیها یؤثر أن من سالمة ذات أو ، الفجر مطلع حتى فیها                شر
 مؤمن ومؤمنة .

أو سوء فیها یعمل أن الشیطان یستطیع ال سالمة هي " : مجاهد قال                
طلوع إلى شر فیها لیس كلها خیر هي " : قتادة وقال " أذى فیها                 یعمل
إال یوم كل الشمس مع یطلع الشیطان إن " : عباس ابن وقال "                الفجر
بشارة هذا وفي " لها شعاع ال یومئذ تطلع أنها وذلك القدر 42             لیلة

أن سبحانه أخبر إذ ، القدر لیلة وقاموا رمضان صاموا الذین             للمسلمین
43 تنزا المالئكة لیلة القدر لتنفیذ أمر الخیر .

التسلیم لكثرة تسلیم إال هي ما أي التسلیم بمعنى مصدر السالم وقیل              
للمبالغة التسلیم عین وجعلت فیها المؤمنین على المالئكة من           والمسلمین

44 أیضا .

، سالما سلموا أي ، واألمر الطلب به أرید ( هي (سالم أن               ویجوز
 والمعنى : اجعلوها سالما بینكم .

في (السالم) العظیمة القیمة هذه تمثل على یحرص أن ملتمسها فعلى -               
. الناس بین والصلح السلم ونشر السالم إفشاء على ویعمل ،             حیاته
ففي . تعیینها رفع في سببا كانت والمخاصمة المالحاة أن ذلك في              والسر
النبي خرج " : .قال عنه اهللا رضي الصامت بن عبادة حدیث من               الصحیح
فقال المسلمین من رجالن فتالحى القدر بلیلة لیخبرنا وسلم علیه اهللا             صلى
یكون أن وعسى فرفعت وفالن فالن فتالحى القدر بلیلة ألخبركم            خرجت
رجالن فجاء " سعید أبي حدیث من مسلم صحیح وفي " لكم              خیرا

 یختصمان معهما الشیطان "

  القدر :405
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وجه على أحد یعرفها أال في سببا كان الرجلین تالحي أن الحدیث فبین "              
واتقوا : تعالى قال والمحسن. المسیئ بجدالهما العقومة فعمت ،             التعیین

"  فتنة ال تسیبن الذین ظلموا منكم خاصة  4546

 - أنها تستبع الیوم وتمتد بعد مطلع الفجر :
.  وهذا توسعة من اهللا في امتداد اللیلة إلى ما بعد طلوع الفجر  47

 - أنها لیلة الفرق والتقدیر :
العباد أرزاق من السنة تلك في یكون ما فیها یقدر أنها  : خواصها               فمن
إال مجاهد قال األخرى. السنة من القدر لیلة إلى أمورهم وجمیع             وآجالهم
لیلة أنها "والصحیح : العربي ابن اإلمام یقول . والسعادة 48            الشقاء

العباد أرزاق من آخره إلى أوله من العام في یكون ما یفرق' فیها ،                الفرق
حكیم أمر كل یفرق فیها  : له یشهد والسعادة الشقاء من 49             وآجالهم

"   50 أي یحكم فیها بالموت والحیاة 

التنظف القدر: لیلة فیها ترجى التي اللیالي في العلماء استحب ولقد -              هذا
في ذلك یشرع كما الحسن واللباس والطیب بالغسل والتطیب           والتزین

. 51  الجمع واألعیاد 

، أماراتها برؤیة وذلك سبحانه اهللا وفقه لمن ترى قد القدر             ولیلة
، بعالمات علیها یستدلون عنهم اهللا رضي الصحابة وكان .            وعالماتها

 ولكن عدم رؤیتها ال یمنع حصول فضلها لمن قامها إیمانا واحتسابا .
النعمة هذه على هللا شكرا اللیلة حرمة تعظیم : هو تقدم ما              ومقتضى
یعظموا أن للمسلمین تعلیم «هذا عاشور: ابن الطاهر محمد العالمة            یقول
لموسى اهللا شرع لما مماثل وهو علیهم، اهللا نعم وأیام الدیني فضلهم              أیام
من عظمى نعم فیها حصلت أیاما توافق التي السنین أیام بعض تفضیل              من
فینبغي (7 (ابراهیم:  اهللاَِّ ِبَأیَّاِم تعالىَوَذكِّْرُهْم قال موسى، على              اهللا

. " 52  أن تعد لیلة القدر عید نزول القرآن
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  میقات رجاء لیلة القدر  :
علیه اهللا صلى النبي .واستحب وطلبها تحریها على الحكیم الشارع             حث
اهللا صلى قال : مسلم صحیح ففي . األواخر العشر في التماسها              وسلم
. " األواخر العشر في فلیلتمسها ملتمسها كان :"من وسلم وآله             علیه
فیحرم إحیائها، وإهمال ، عنها الغفلة من والسالم الصالة علیه حذر             كما
رمضان: شهر أظلهم وقد ألصحابه، فیقول وثوابها، خیرها من           المسلم
فقد حِرمها من شهر، ألف من خیر لیلة وفیه حضركم، قد الشهر هذا               "إن

  حِرم الخیر كله، وال یحرم خیرها إال محروم"رواه اإلمام مسلم .
أئمة لدى الفقهیة والمدونات الحدیثیة المتون شراح الى          وبالرجوع
كثیرا اختالفا رجائها میقات وفي تعیینها في اختلفوا قد نجدهم ،             المذهب

53  .وسبب اختالفهم : اختالف األحادیث الواردة في الباب  .

في أنها : المالكي المذهب في المعتمد وهو ، المحققین عند 54            والراجح

الصحیح 21/23/25/27/29).للحدیث ) لیلة أي األواخر العشر         الوترمن
وأن رمضان".: من األواخر العشر من الوتر في القدر لیلة تحروا ":            
اإلمام أخرج لما . الجمهور مذهب وهو ، العشرین و السابع لیلة :               أرجاها
كعب بن أبي سألت " : قال حبیش بن زر عن بسنده صحیحه في                مسلم
یصب الحول یقم من : یقول مسعود ابن أخاك إن : فقلت ، عنه اهللا                 رضي
في أنها علم قد أنه أما الناس یتكل أال أراد اهللا رحمه : ،فقال القدر                 لیلة
ال حلف ثم عشرین و سبع لیلة أنها و األواخر العشر في أنها و ،                 رمضان
أبا یا ذلك تقول شيء بأي : فقلت ، عشرین و سبع لیلة أنها                یستثني

  جنى الجنتین (ص:86)53
  وهو مبین في المدونات الفقهیة ولدى شراح متون الحدیث  .54
 



علیه اهللا صلى اهللا رسول أخبرنا التي باآلیة أو ، بالعالمة : قال ؟                المنذر
 و سلم أنها تطلع یومئذ ، ال شعاع لها .

في االجتهاد لیحصل : الحكمة و . العشر لیالي بین القدر لیلة هللا               فأخفى
اإلمام مسند وفي علیها ألقتصر لیلة لها عینت لو ما بخالف ،              التماسها
علیل كبیر شیخ اهللا،إني رسول "یا قال: رجًال أن عباس ابن عن              أحمد
علیك قال: القدر؛ للیلة فیها یوفقني اهللا لعل بلیلة فمرني القیام، عليَّ              یشق

  بالسابعة"
 

 كیفیة نحي لیلة القدر في ظل الحجر الصحي ؟
بسبب ، مضت التي اللیالي سائر عن یختلف المرة هذه إحیاءها أن وبما .              
اتخذته وما ، البلدان عم الذي كوفید19) مرض كورونا (فیروز الوباء             هذا
إلزامیة من اهللا نصره المؤمنین أمیر لموالنا الرشیدة القیادة تحت            دولتنا
الوضع إحیائها في نراعي أن األمر اقتضى . المنزلي الصحي            الحجر
علیه نص مما والمحنة الشدة وقت یناسب وما ( البیت (لزوم             الخاص
عني أمر وهو ، البالء ودفع الوباء من االحتراز وآداب تعالیم من              علماؤنا

55  بشرحه من كتب في الموضوع .

  واعلموا رحمكم اهللا أن االجتهاد في التماسها وطلبها یتحقق بأمور :
 

وجل عز بذكره النفس شغل و ، وتعالى سبحانه له القلب بتفریغ -1              
- النبي هدي من كان ف  قد ، المسجد في االعتكاف شرع وألجلها .             
عن رمضان، في األواخر العشر في االعتكاف - وسلم علیه اهللا             صلى
وسلم علیه اهللا صلى - النبي "أن قالت: أنها عنها اهللا رضي              عائشة
ثم تعالى، اهللا توفَّاه حتى رمضان من األواخر العشر یعتكف كان -            

 أعتكف أزواجه من بعده . ".متفق علیه .
قال: عنه اهللا رضى هریرة أبى عن صحیحه في البخاري اإلمام              وروى
عشرة رمضان كل في یعتكف - وسلم علیه اهللا صلى - اهللا رسول               "كان

 أیام، فلما كان العام الذي ُقِبض فیه اعتكف عشرین.
یطلب التي العشر هذه في - وسلم علیه اهللا صلى - النبي یعتكف كان                وإنما
وذكره ربه لمناجاة وتخلیًا لباله، وتفریغًا ألشغاله، قطعًا القدر لیلة            فیها

  انظر على سبیل المثال : كتاب أقوال المطاعین في الطعن والمطاعین   للعالمة المشرفي  (ص: 273-253)55

 



وال یخالطهم فال الناس، عن فیها یتخلى حصیرًا یحتجر وكان            ودعائه،
على باإلقبال القلب شعث َوَلّم ،- تعالى – باهللا أنسه َیِتمَّ حتى بهم               یشتغل

 اهللا تعالى، وذلك باالنقطاع التام إلى العبادة.
.فلنعش الوقت لوفرة بیوتنا في نحییها ونحن عظیمة لفرصة وإنها            

  لحظات مع اهللا بما تسیر من الزمن .
الكریم المبارك الشهر هذا خص ،فقد والقربات الطاعات في بالتنویع -2           
: قالت عنها اهللا رضي عائشة .عن فیه الصالحة األعمال أجور             بمضاعفة
من األواخر العشر في یجتهد وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول كان "             

 رمضان  ما ال یجتهد في غیره "متفق علیه.
و صدقة و صالة من : الكمال و التمام وجه على أدائها على الحرص مع ،                
رد و ، المحتاج وإعانة ، وخشوع واستغفار وابتهال ، القرآن             تالوة

 الحقوق ، وغیرها.
 وجعل من أهم األبواب واألسباب وأفضلها :

من ، القرآن فیه انزل الذي الشهر في اهللا كتاب القرآن،ف  قراءة تالوة -             
صلى - النبي كان وقد وأسماها الطاعات أفضل و ، وأسناها القربات              أجل
وال سأل، إال رحمة فیها بآیة یمر ال مرتَّلًة، قراءة یقرأ - وسلم علیه                اهللا
والتفكُّر، والدعاء والقراءة الصالة بین فجمع تعوَّذ، إال عذاب فیها            بآیة

 وهذا أفضل األعمال وأكملها في لیالي العشر وغیرها .
جبریل وكان " قال: عنهما اهللا رضي عباس ابن عن الصحیحین             ففي

  یلقاه كل لیلة من رمضان فیدارسه القرآن،"
تیسر وإن . بیوتنا في الكریم القرآن مدارسة مجالس لعقد ل  مناسبة             وإنها

 ختم القرآن كما جرى به العمل فهو حسن .
،وكذا أوقاتها في جماعة المكتوبة الصلوات أداء على الحرص : منها             و
- النبي یكن "لم : الصحیح الحدیث ف  في ، للتهجد األهل وإیقاظ ،               التراویح
أهله من أحدا یدع أیام عشرة رمضان من بقي إذا - وسلم علیه اهللا                صلى

  یطیق القیام إال أقامه"
وفي ، عامة رمضان في مندوب واإلحسان : واإلحسان الجود            ومنها-
أنه الكریم المبارك الشهر هذا خصائص فمن ، خاصة األخیرة             العشر
و الطعام عن الصائم یمسك عندما ، اإلحسان و والبركة الخیر             شهر
سخاء و بسطًا بل ، االدخار و بالحفظ إمساكًا و قبضًا ذلك فلیس ،                الشراب

 بالبذل و اإلیثار.



رمضان شهر في الصدقة إّن إذ ؛ اللیلة هذه في الصدقة على              فلنحرص
أّن كما األزمان، تفاضل بسبب الشهور؛ من غیره في الصدقة من             أفضل
العمل تفضیل من ورد ِلما سواها؛ مّما أفضل األواخر العشر في             الصدقة

ة في لیلة القدر التي تعد خیرًا من ألف شهٍر. والعبادة فیها، وخاص 
و علیه اهللا صلى اهللا رسول "كان : قال عنهما اهللا رضي عباس ابن                عن
و ، جبریل یلقاه حین رمضان في یكون ما أجود كان و ، الناس أجود                 سلم
علیه اهللا صلى كان و ، القرآن فیدارسه رمضان من لیلة كل في یلقاه                كان

 و سلم أجود بالخیر من الریح المرسلة" .متفق علیه .
النفع یحقق ما بكل و به یكون بل ، المال على بقاصر لیس               واإلحسان
و علیه اهللا صلى اهللا رسول قال . الحسن الفعل و الطیبة الكلمة من                والخیر
تعدل الشمس فیه تطلع یوم كل ، صدقة علیه الناس من سالمي :"كل               سلم
له ترفع أو علیها فتحمله ، دابته في الرجل تعین و ، صدقة اثنین                بین
إلى تمشیها خطوة بكل و ، صدقة الطیبة الكلمة و ، صدقة متاعه               علیها

 الصالة صدقة ، و تمیط األذى عن الطریق صدقة." متفق علیه .
و بالمعروف یأمر : قال ؟ یجد لم فمن اهللا رسول یا " : قالوا روایة في                   و
 ینهى عن المنكر ، قالوا : فمن لم یستطع ؟ قال : یرفع عظمًا عن الطریق.
؟ ذلك یستطع لم فمن : قالوا ، ضعیفًا فلیعن : قال ؟ یستطع لم فمن :                   قالوا

 قال : فلیدع الناس من شره ."
  ومما تجدر اإلشارة إلیه :

الظروف هذه في ونحن ، العام النفع حقق ما : اإلحسان أفضل              أن
في المجتمع أفراد وتشارك تضامن : إلى نكون ما أحوج            الخاصة
واألضرار المفاسد ودفع ، والخاصة العامة المصالح على          المحافظة
له التي الحقوق جانب إلى - فیه فرد كل یشعر بحیث ، والمعنویة               المادیة
یحققوا أن باستطاعتهم لیس الذین وخاصة ، لآلخرین واجبات علیه أن –            

56 حاجاتهم الخاصة . وذلك بإیصال المنافع إلیهم ودفع األضرار عنهم .

 ویشمل التضامن : المصابین شفاهم اهللا  ، والمتضررین بالوضعیة  .
اهللا رسول قال " : قال عنه اهللا رضي بشیر بن النعمان عن الصحیح                وفي
توادهم و تراحمهم في المؤمنین :"ترى وسلم آله و علیه تعالى اهللا              صلى
بالسهر جسده سائر له تداعى عضوا اشتكى إذا ، الجسد كمثل تعاطفهم              و

  و الحمى "
للشیخ56 اإلسالم في االجتماعي التكافل و (61 (ص: الخیاط: العزیز عبد للدكتور اإلسالم في المتكافل                  المجتمع

  أبي زهرة : (ص: 7)



بالتكافل ومكان زمان كل في مطالبة األمة أن : على اإلسالم علماء              وأجمع
والرحمة الود وتبادل ، الملهوف وإغاثة المظلوم ونصرة          والتساند
حالتي في الكامل والتعاون ، العام الصالح في الشامل والتعاون ،             والشفقة

  الشدة والرخاء .
لوسائل األمثل االستخدام : هذه أیامنا في اإلحسان طرق أهم من وأن              

  االتصال االجتماعي : رسالة طیبة / موعظة /فائدة
    ومنها – اإلكثار من الصالة على رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم :

اهللا رسول "كان : الترمذي اإلمام أخرجه فیما اهللا رضي كعب بن أبي               عن
، اهللا اذكروا الناس أیها : فقال قام اللیل ربع جاء إذا وسلم علیه اهللا                 صلى
الراجفة جاءت ، الرادفة تتبعها الراجفة جاءت اهللا اذكروا الناس            أیها
رسول یا فقلت : كعب بن أبي فقال . فیه بما الموت جاء ، الرادفة                 تتبعها
: قلت شئت ما : قال ؟ صالتي من لك أجعل فما علیك الصالة أكثر إني                  اهللا
شئت ما : قال ؟ النصف : قلت . خیر فهو زدت وإن شئت ما : قال ؟                    الربع
خیر فهو زدت وإن شئت ما : قال ؟ الثلثین : قلت . لك خیر فهو زدت                   وإن

   . قلت : أجعل لك صالتي كلها قال : إذا یكفي همك ویغفر ذنبك "
 ومنها - اإلكثار  من الدعاء :

فال . الدعاء : القدر لیلة في تعالى اهللا الى به یتقرب ما أفضل من                 فإن
من اإلكثار السنة من و ، اإلجابة مظنة فیها الدعاء ألن . عنه لسانك                یفتر
عائشة المؤمنین أم أن : الصحیح الحدیث ففي . والعافیة العفو             طلب
؟ فیها أقول ما القدر لیلة علمت إن اهللا رسول یا : قالت عنها اهللا                 رضي

 قال : قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني " .

یدفع وقدر الوباء لرفع سبب فهو ، األیام هذه في الدعاء الى أحوجنا               وما

رواه الذي الحدیث وفي ( الدعاء قدر یدفعه البالء قدر ): قالوا حتى               البالء

  اإلمام الترمذي :  " ال یرد القدر إال الدعاء."

تبقى وفیما اللیلة هذه في ، السنة في الواردة الكرب دفع أدعیة من               ولنكثر
  من العشر األواخر ، ومنها :

بن اهللا عن عبد صحیحه في حبان وابن أحمد اإلمام أخرجه - ما               
وسلم: "ما علیه اهللا صلى اهللا رسول قال " قال: عنه اهللا             مسعود رضي
أمتك، وابن عبدك وابن عبدك إني اللهم وحزن: هم أصابه إذا قط عبد               قال
لك، هو اسم بكل أسألك قضاؤك، في عدل حكمك، في ماض بیدك،              ناصیتي



أو خلقك، من أحدا علمته أو كتابك، في أنزلته أو نفسك، به              سمیت
قلبي، ربیع العظیم القرآن تجعل أن عندك، الغیب علم في به             استأثرت
وأبدله همه، اهللا أذهب إال همي. وذهاب حزني، وجالء صدري،            ونور
الكلمات؟ هؤالء تعلم أن لنا ینبغي اهللا یارسول قالوا: فرحا. حزنه             مكان

 قال: "أجل ینبغي لمن سمعهن أن یتعلمهن".
"كان قال:  عنهما اهللا عباس رضي حدیث ابن من الصحیحین وفي -             
العظیم اهللا إال إله "ال یقول: الكرب عند یدعو وسلم علیه اهللا صلى               النبي

 الحلیم، ال إله إال اهللا رب السموات واألرض ورب العرش العظیم".
  

" عنه قال: اهللا رضي حدیث سعد من مسنده في أحمد اإلمام وأخرج -               
بطن في وهو النون ذي وسلم: "دعوة علیه اهللا صلى اهللا رسول             قال
بها یدع لم فإنه الظالمین، من كنت إني سبحانك أنت إال إله ال               الحوت:

 رجل مسلم في شيء قط إال استجاب اهللا له".
  

 هذا- ولنراع في الدعاء في لیالي العشر كلها :
مع حقیقیة مواجهة في یوجدون الذین جنود الخفاء الصامدین          تخصیص
ونساء ورجال الوقایة ، والممرضون وهم األطباء القاتل،       الفیروس

  المدنیة واألمن والدرك  .
اهللا یدیم وأن  ، للمتوفین وبالرحمة ، للمصابین بالشفاء الدعاء ننس وال              
الذي الكبیر واالنسجام ، صورها أرقى في تجلت التي التضامن نعمة             علینا

  حصل بین عناصر رجال األمن والدرك والمواطنی  ن .
على العزم واعقدوا ، المباركة اللیلة هذه نعمة على واشكروه اهللا             فاتقوا
كثرة في فیها وتنافسوا القرآن وتالوة والدعاء والذكر بالقیام           إحیائها
في االجتهاد فاتك فإذا بخواتیمها، األعمال أن واعلموا الصالحة.           األعمال

  أول العشر  فال تغلب على آخرها لیلة التاسع والعشرین .
  اللهم ال تحرمنا جمیعا من إدراك فضل هذه اللیلة اللهم حجل بالفرج

  والحمد هللا رب العالمین
 

  بقلم محمد التمسماني عضو المجلس العلمي
  


