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 لَيلَةُ الْقَدِر خير من أَلِْف شـهٍر  2 وما أَدراك ما لَيلَةُ الْقَدِر       1ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر      + 

  _5 سلَام ِهي حتى مطْلَِع الْفَجِر 4ِإذِْن ربِهم من كُلِّ أَمٍر  تنزلُ الْملَاِئكَةُ والروح ِفيها ِب3
|     |     | 

احلديث يف هذه السورة عن تلك الليلة املوعودة املشهودة اليت سجلها الوجـود كلـه يف فـرح        
رآن علـى قلـب     ليلة بدء نزول هذا الق    . ليلة االتصال املطلق بني األرض واملأل األعلى      . وغبطة وابتهال 

ويف آثاره يف حياة    ،  ويف داللته ،  ليلة ذلك احلدث العظيم الذي مل تشهد األرض مثله يف عظمته           ع   حممد
وما أدراك ما ليلة    . إنا أنزلناه يف ليلة القدر    :  " العظمة اليت ال حييط ا اإلدراك البشري      . البشرية مجيعا 

   "  ..ليلة القدر خري من ألف شهر"  ..  " ؟  القدر
بل هي تفيض بالنور اهلادئ الساري      .  والنصوص القرآنية اليت تذكر هذا احلدث تكاد ترف وتنري        

ونور املالئكة والروح وهـم يف       " القدر إنا أنزلناه يف ليلة   :  " نور اهللا املشرق يف قرآنه    . الرائق الودود 
 : غدوهم ورواحهم طوال الليلة بني األرض واملأل واألعلى

ونور الفجر الذي تعرضه النصوص      "  .. ة والروح فيها بإذن رم من كل أمر       ترتل املالئك  " 
وروح السالم املرفرف على الوجود وعلى األرواح السـارية يف          ،  متناسقا مع نور الوحي ونور املالئكة     

  " . سالم هي حىت مطلع الفجر:  " هذا الوجود
إنا أنزلنـاه يف  :  " رها يف سورة الدخان والليلة اليت تتحدث عنها السورة هي الليلة اليت جاء ذك         

رمحة مـن   . أمرا من عندنا إنا كنا مرسلني     . فيها يفرق كل أمر حكيم    ،  إنا كنا منذرين  ،  ليلة مباركة 
:  " كما ورد يف سورة البقـرة     ،  واملعروف أا ليلة من ليايل رمضان      ..  " ربك إنه هو السميع العليم    

أي اليت بدأ فيها     ..  "  للناس وبينات من اهلدى والفرقان     هدى،  شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن     
ويف رواية ابن إسحاق أن أول الوحي مبطلع سورة         . ليبلغه إىل الناس   ع   نزول القرآن على قلب الرسول    

 . يتحنث يف غار حراء ع ورسول اهللا، العلق كان يف شهر رمضان
. لليلة السابعة والعشرين مـن رمضـان      بعضها يعني ا  .  وقد ورد يف تعيني هذه الليلة آثار كثرية       

وبعضها يطلقها يف   . وبعضها يعينها ليلة من الليايل العشر األخرية      . وبعضها يعني الليلة الواحدة والعشرين    
 . فهي ليلة من ليايل رمضان على كل حال يف أرجح اآلثار. رمضان كله



 
 
 
 

 

 منبر التوحيد والجهاد

 

 

3

|     |     | 
. وقد يكون معناه القيمة واملقـام     . دير والتدبري قد يكون معناه التق    ..  " ليلة القدر :  "  وامسها

وليس أعظم منه وال     .. حدث القرآن والوحي والرسالة   . وكالمها يتفق مع ذلك احلدث الكوين العظيم      
وهي خري من   . وليس أدل منه كذلك على التقدير والتدبري يف حياة العبيد         . أقوم يف أحداث هذا الوجود    

والليلة خـري   . إمنا هو يفيد التكثري   . يف مثل هذه املواضع من القرآن     . دوالعدد ال يفيد التحدي   . ألف شهر 
فكم من آالف الشهور وآالف السنني قد انقضت دون أن تتـرك يف             . من آالف الشهور يف حياة البشر     

 . احلياة بعض ما تركته هذه الليلة املباركة السعيدة من آثار وحتوالت
 ؟ وما أدراك ما ليلة القـدر     :  " حدود اإلدراك البشري   والليلة من العظمة حبيث تفوق حقيقتها       

فهـي ليلـة    . وذلك بدون حاجة إىل التعلق باألساطري اليت شاعت حول هذه الليلة يف أوهام العامـة              " 
وإسباغ السالم الذي   ،  وإفاضة هذا النور على الوجود كله     . عظيمة باختيار اهللا هلا لبدء ترتيل هذا القرآن       

ومبا تضمنه هذا القرآن من عقيـدة وتصـور   ،  الضمري البشري واحلياة اإلنسانية  فاض من روح اهللا على    
، خاصة - عليه السالم  - وترتيل املالئكة وجربيل  . )1(وشريعة وآداب تشيع السالم يف األرض والضمري        

 وانتشارهم فيما بني السـماء   - باعتبار جنسه الذي نزل يف هذه الليلة       - ومعهم هذا القرآن  ،  بإذن رم 
  .. الذي تصوره كلمات السورة تصويرا عجيبا، واألرض يف هذا املهرجان الكوين

|     |     | 
ونتصـور ذلـك    ،   وحني ننظر اليوم من وراء األجيال املتطاولة إىل تلك الليلة ايدة السـعيدة            

تملى آثـاره   ون،  ونتدبر حقيقة األمر الذي مت فيها     ،  املهرجان العجيب الذي شهدته األرض يف هذه الليلة       
فإننا نرى أمرا عظيمـا   .. ويف تصورات القلوب والعقول، ويف واقع األرض  ،  املتطاولة يف مراحل الزمان   

  "  .. ؟ وما أدراك ما ليلة القدر:  " وندرك طرفا من مغزى هذه اإلشارة القرآنية إىل تلك الليلة. حقا
وقد قررت فيها   . وقد وضعت فيها من قيم وأسس وموازين      .  ولقد فرق فيها من كل أمر حكيم      

أقدار حقائق وأوضـاع     .. بل أكثر وأعظم  . أقدار أمم ودول وشعوب   . من أقدار أكرب من أقدار األفراد     
 ! وقلوب

، وعن حقيقة ذلك احلـدث    . عن قدر ليلة القدر    - جلهالتها ونكد طالعها   -  ولقد تغفل البشرية  
وخسـرت  ،  أن جهلت هذا وأغفلته فقدت أسعد وأمجل آالء اهللا عليهـا          وهي منذ   . وعظمة هذا األمر  

                                                 
 . م العاملي واإلسالمالسال:  "  يراجع بتوسع كتاب)1(
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. الذي وهبها إياه اإلسالم    - )1(سالم الضمري وسالم البيت وسالم اتمع        - السعادة والسالم احلقيقي  
، فهي شـقية  . ومل يعوضها عما فقدت ما فتح عليها من أبواب كل شيء من املادة واحلضارة والعمارة              

 !  من فيض اإلنتاج وتوافر وسائل املعاششقية على الرغم
وانطمست الفرحة الوضيئة اليت رفت ـا       ،   لقد انطفأ النور اجلميل الذي أشرق يف روحها مرة        

فلم يعوضها شـيء عـن   . وغاب السالم الذي فاض على األرواح والقلوب. وانطلقت إىل املأل األعلى   
 ..  فرحة الروح ونور السماء وطالقة الرفرفة إىل عليني

|     |     | 
سـبيال   ع وقد جعل لنا نبينا؛ مأمورون أن ال ننسى وال نغفل هذه الذكرى      - املؤمنني -  وحنن

موصولة كذلك باحلـدث الكـوين      ،  هينا لينا الستحياء هذه الذكرى يف أرواحنا لتظل موصولة ا أبدا          
ومن حتريها والتطلع إليهـا يف      ،  موذلك فيما حثنا عليه من قيام هذه الليلة من كل عا           .. الذي كان فيها  

 "  حتروا ليلة القدر يف العشر األواخر من رمضان       :  " يف الصحيحني  .. الليايل العشر األخرية من رمضان    
  "  .. من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه:  " ويف الصحيحني كذلك.. 

 " يف القيام يف هذه الليلة أن يكـون  ع رسول اهللاومن مث قال .  واإلسالم ليس شكليات ظاهرية  
 " وذلك ليكون هذا القيام استحياء للمعاين الكبرية اليت اشتملت عليها هذه الليلـة             "  .. إميانا واحتسابا 

. ومن مث تنبض يف القلب حقيقة معينة ذا القيـام          "  .. واحتسابا " وليكون جتردا هللا وخلوصا    " إميانا
 . ىن الذي نزل به القرآنترتبط بذلك املع

وجيعل العبادة وسـيلة    ،   واملنهج اإلسالمي يف التربية يربط بني العبادة وحقائق العقيدة يف الضمري          
 . الستحياء هذه احلقائق وإيضاحها وتثبيتها يف صورة حية تتخلل املشاعر وال تقف عند حدود التفكري

اء هذه احلقائق ومنحها احلركة يف عـامل         وقد ثبت أن هذا املنهج وحده هو أصلح املناهج إلحي         
وعـن غـري    ،  وأن اإلدراك النظري وحده هلذه احلقائق بدون مساندة العبـادة         . الضمري وعامل السلوك  

  .. وال حيركها حركة دافعة يف حياة الفرد وال يف حياة اجلماعة، ال يقر هذه احلقائق، طريقها
هو طرف من هـذا املنـهج       ،  فيها إميانا واحتسابا   وهذا الربط بني ذكرى ليلة القدر وبني القيام         

 . اإلسالمي الناجح القومي

                                                 
 " . السالم العاملي واإلسالم :  "  فصول من كتاب)1(
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 عبتجريد التوحيد، والرباءة من الشرك والتنديد، واهلجـرة إىل رسـوله    دعوة اىل اهلجرة إىل اهللا |

 .بتجريد املتابعة له

ليلني حممد وإبراهيم عليهمـا  مبلة اخل دعوة إىل إظهار التوحيد، بإعالن أوثق عرى اإلميان، والصدع |
 .الرباءة من الشرك وأهله السالم، وإظهار مواالة التوحيد وأهله ، وإبداء

باللسان والسنان، إلخراج العباد من عبادة        دعوة إىل حتقيق التوحيد جبهاد الطواغيت كل الطواغيت        |
 . عدل ونور اإلسالماملناهج والقوانني واألديان إىل العباد إىل عبادة رب العباد، ومن جور

من معينه الصايف، وكسر صنمية علماء احلكومات، بنبذ تقليد األحبار           دعوة إىل طلب العلم الشرعي     |
 ...  أفسدوا الدين ، ولبسوا على املسلمني والرهبان الذين

 .سوء ورهباا  وأحبار   وهل أفسد الدين إال امللوك 

 كل ارمني على اختالف مللهم وحنلـهم        بانة سبيل ارمني،  دعوة إىل البصرية يف الواقع، وإىل است       |
 _ هِذِه سِبيِلي أَدعو ِإلَى اللَِّه علَى بِصريٍة أَنا ومِن اتبعِني وسبحانَ اللَِّه وما أَنا ِمن الْمشِرِكنيقُلْ  +

، والسـعي يف قتـال الطواغيـت        األصعدة للجهاد يف سبيل اهللا     دعوة إىل اإلعداد اجلاد على كافة      |
 . لتحرير املسلمني وديارهم من قيد أسرهم واحتالهلم وأنصارهم واليهود وأحالفهم

بدين اهللا، الذين ال يضرهم من خالفهم وال مـن           الطائفة الظاهرة القائمة    ودعوة إىل اللحاق بركب    |
 .يأيت أمر اهللا خذهلم حىت
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