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Asy Syaikh Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz
rahimahullah

Bagaimana seorang itu mengetahui kalau dirinya telah mencocoki malam Lailatul Qadar?
Nabi shallalllahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan kalau tandanya adalah matahari pada pagi
harinya terbit dalam keadaan tidak menyilaukan. Dahulu Ubai bin Kaab radhiallahu ‘anhu,
sahabat yang mulia pernah mengamati hal itu selama bertahun-tahun. Maka beliau
melihatnya, matahari terbit pada hari kedua puluh tujuh tidak menyilaukan. Dan beliau
bersumpah kalau Lailatul Qadar itu terjadi pada malam kedua puluh tujuh dengan sebab
tanda ini.
Akan tetapi yang benar terkadang terjadi pada selain itu. Terkadang dalam beberapa tahun
terjadi pada malam dua puluh tujuh. Terkadang pada tahun-tahun lainnya terjadi pada
malam dua puluh satu, atau dua puluh lima atau selain nya.
Maka untuk berhati-hati hendaknya tetap bersemangat dan bersungguh-sungguh di malammalam semuanya. Jazakumullahu khaira.
***
Sumber: http://www.binbaz.org.sa/noor/4904
ﻋﻼﻣﺎت ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر
-رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ-  وﻛﺎن أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ، أﻧﻬﺎ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﺻﺒﺎﺣﻬﺎ ﻻ ﺷﻌﺎع ﻟﻬﺎ-ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ- أﺧﺒﺮ اﻟﻨﺒﻲ
 وﻛﺎن ﻳﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ، ﻓﺮآﻫﺎ ﺗﻄﻠﻊ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﺷﻌﺎع،اﻟﺼﺤﺎﺑﻲ اﻟﺠﻠﻴﻞ ﻗﺪ راﻗﺐ ذﻟﻚ ﺳﻨﻮات ﻛﺜﻴﺮة
 ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺪة ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﺼﻮاب أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻏﻴﺮﻫﺎ،أﻧﻬﺎ ﻟﻴﻠﺔ ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ
 أو ﻓﻲ،ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ
 أو، أو ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ، ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى ﻓﻲ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ،ﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ
ٍ
ً  ﺟﺰاﻛﻢ اﻟﻠﻪ ﺧﻴﺮا. ﻓﻠﻼﺣﺘﻴﺎط واﻟﺤﺰم اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻲ اﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﻛﻠﻬﺎ،ﻏﻴﺮﻫﺎ
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