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 المد ل رب العالي، والصلة والسلم على رسوله المي، وعلى آله وصحبه أجعي، وعل��ى الت��ابعي ل��م
:أما بعد، بإحسان إل يوم الدين

 فإن ال قد اختص هذه المة المدية على غيها من المم بصائص عديدة، وفضائل كثية، ومن هذه الصائص
 لا قدر أعمار أبناء هذه المة بسني قليلة عوضهم عن ذلك بأوقات ثينة، ومن ه��ذه- سبحانه - والفضائل أنه 

 الوقات رمضان، فإن السنات فيه تضاعف، بل إنه من كرمه على هذه المة جعل لذه المة ليلة جليلة القدر،
. هذه الليلة هي ليلة القدر، فجعل العبادة فيها خي من عبادة ألف شهر، وهي ثلث وثانون سنة وبضعة أشهر

 ست يذلك لنا ليلة عظيمة الق��در: وقد ذكر العلماء ف سبب تسميتها بليلة القدر عدة تعليلت؛ فقال بعضهم
 س��ورة}فcيهdا يiفkرdقi كhلgh أfمe��رb حdكcي��مb { -: تعال- لنه يقدر فيها ما يكون ف تلك السنة؛ قال : عند ال، وقيل

 لنا نزل فيها كتاب ذو قدر، بواسطة ملك ذي قدر،: لنه ينزل فيها ملئكة ذوو قدر، وقيل: ، وقيل)4(الدخان
 لن من أقامها وأحياها صار: على رسول ذي قدر، وأمة ذات قدر، وقيل لن للطاعات فيها قدراo عظيماo، وقيل

-.وال أعلم - ذا قدر، ول مانع من حلها على جيع تلك العان 

:وقد جاء الكتاب والسنة بذكر فضائلها، وتعديد مزاياها؛ فمن ذلك

oأن ال أنزل سورة كاملة فيها وهي سورة القدر، وبيان أن العمال فيها خي من العمال ف ألف شهر فيما: أول 
.سواها

oأن ال أنزل فيها القرآن من اللوح الفوظ إل السماء الدنيا: ثانيا.

oوما أدراك ما ليلة القدر { -: تعال- أن ال فخم أمرها وعظمها فقال : ثالثا{.

oأنا خي من ألف شهر، أو ما يزيد على ثلث وثاني سنة: رابعا.

oأن اللئكة فيها تتنزل، واللئكة ل تتنزل إل بالي والبكة والرحة: خامسا.

oأنا سلم لكثرة السلمة فيها من العقاب والعذاب: سادسا.

oسابعا : fةdرeيdرiي هyبfأ eنdغفر له ما تقدم من ذنبه؛ فع oواحتسابا oمن قام هذه الليلة إيانا gfأن - iهeنdع iهgfالل dيcضdر -gyيyبgdالن eنdع 
 - dمgfلdسdو cهeيfلdع iهgfى اللgfلdص -fالfق" : cه��yبeنfذ eن��cم dمgdدfقdا تdم iهfل dرcفhاب}ا غdسcتeاحdان}ا وdيyإ yرeدfقkال fةfلeيfل dامfق eنdرواه البخ��اري" م 

.ومسلم

 يتهد ف تريها، بل كان يعلن النفي العام ف بيت النبوة ف العشر- صلى ال عليه وسلم - ولذلك فقد كان النب 
 كان إذا دخل العشر أحيا اللي��ل، وأيق��ظ: "الواخر من رمضان طمعاo ف الفوز بليلة القدر، فهذه عائشة تقول



 فإن الشاهد- هدانا ال وإياهم - رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وأما السلمون اليوم " أهله، وجد، وشد الئزر
 أنه إذا دخلت العشر دب إل قلوب بعضهم الضعف، وقلgf نشاطهم، وفترت هتهم، بل تد البع��ض ينف��رون

.بنسائهم وأطفالم إل السواق لشراء متطلبات العيد

 أن إنزال��ه- سبحانه - أنزل القرآن فيها، وقد أخب - تعال- ف رمضان قطعاo؛ لن ال - أيها الحبة - وهذه الليلة 
 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن{ -: تعال-  وقال ،}إنا أنزلناه ف ليلة القدر { -: تعال- ف شهر رمضان؛ قال 

 ، وهي ف العشر الواخر آكد، وخاصة أوتارها، وأرجى ليلة وآكدها ليلة سبع وعشرين؛ فهذا الصحاب الليل}
 -إن عبد ال بن مس��عود : يلف أنا ليلة سبع وعشرين؛ كما جاء عنه أنه قيل له- رضي ال عنه - أب بن كعب 

 -وال الذي ل إله إل هو إنا لفي رمض��ان : "من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أب: يقول- رضي ال عنه 

 -صلى ال علي��ه وس��لم - ، ووال إن لعلم أي ليلة هي، هي الليلة الت أمرنا با رسول ال -يلف ما يستثن 

 رواه" بقيامها هي ليلة صبيحة سبع وعشرين، وأمارتا أن تطلع الشمس ف صبيحة يومها بيضاء ل ش��عاع ل��ا
.مسلم

 فعلينا جيعاo أن نرص على تري ليلة القدر ف هذه الليال العشر، وأن نكثر فيها من تلوة الق��رآن، والص��لة
 بالليل والناس نيام، وأن نصل الرحام، وأن نزيل من قلوبنا الشحناء والصام، وأن نكثر من الصدقة، وأن ندعو
 رب العزة واللل، وأن نسأله العفو عن الثام، وأن يعز أهل السلم، وأن نلح على ال بالدعاء ونك��ثر م��ن

 "اللهم إنك عفو تب العفو فاعف عن-: "عليه الصلة والسلم - دعائه، وخاصة بذلك الدعاء الذي علمنا نبينا 

 أرأيتd إن وفق��ت-: صلى ال عليه وسلم - أنا قالت للنب - رضي ال عنها - كما جاء ذلك ف حديث عائشة 
رواه الترمذي، وصححه اللبان " اللهم إنك عفو تب العفو فاعف عن: قول: "ليلة القدر، ما أقول فيها؟ قال

 فم��ن-: رح��ه ال - لا علمات مقارنة، وعلمات لحقة؛ كما ذكر اب��ن ع��ثيمي - يا اخوتاه - وهذه الليلة 
:العلمات القارنة

 وهذه العلمة ف الوقت الاضر ل يس با إل من كان ف الب: قوة الضاءة والنور ف تلك الليلة .1
.بعيداo عن النوار

 أي طمأنينة القلب، وانشراح الصدر من الؤمن، فإنه يد راحة وطمأنينة وانشراح صدر ف: الطمأنينة .2
.تلك الليلة أكثر من ما يده ف بقية الليال

3. oأن الرياح تكون فيها ساكنة فل تأت فيها عواصف أو قواصف، بل بكون الو مناسبا.

-.رضي ال عنهم - أنه قد يiري ال النسان الليلة ف النام كما حصل ذلك لبعض الصحابة  .4

.أن النسان يد ف القيام لذة أكثر ما ف غيها من الليال .5

:ومن العلمات اللحقة



 أن الشمس تطلع ف صبيحتها ليس لا شعاع، صافية ليست كعادتا ف بقية اليام، ويدل على ذلك .1
 أنا تطل��ع-: "صلى ال عليه وسلم - أخبنا رسول ال : أنه قال- رضي ال عنه - حديث أب بن كعب 

.رواه مسلم" يومئذ� ل شعاع لا

 نسأل ال أن يعلنا وإياكم من يفوز بالنان، والور السان، والنظر إل اللك الديان، ربنا آتن��ا ف ال��دنيا
.حسنة، وف الخرة حسنة، وقنا عذاب النار


