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سورة القدر وهي مدنیة في قول أكثر المفسر�ن، ذ�ره الثعلبي، وحكى الماوردي عكسه، قلت:  "
وهي مدنیة في قول الضحاك وأحد قولي ابن عباس، وذ�ر الواقدي أنها أول سورة نزلت 

Z  & % $ # " ! ]�المدینة، وهي خمس آ�ات، �سم هللا الرحمن الرحیم، قوله تعالى: 

�عني القرآن، و�ن لم �جر له ذ�ر في هذه السورة؛ ألن   ۱القدر: Z  " ! ]قوله تعالى:   ۱القدر: 
 " المعنى معلوم.

ص:  e f g h Z ]من اللبس و�جوز عود الضمیر على غیر مذ�ور إذا أُ  ،وال یلتبس

 لكن ال یلتبس أمرها. ،الشمس ما لها ذ�ر سابق  ۳۲

،  ۱۸٥البقرة: h i j k l m  Z ]والقرآن �له �السورة الواحدة، وقد قال:  "

یر�د في لیلة القدر،   ۳ - ۱الدخان: Z  *+      ( ) ' & % $ # " ! ]وقال: 
 -علیه السالم -وقال الشعبي: المعنى إنا ابتدأنا إنزاله في لیلة القدر. وقیل: بل نزل �ه جبر�ل

جملة واحدة في لیلة القدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنیا إلى بیت العزة، وأماله جبر�ل 
نجوًما نجوًما، و�ان بین  -مصلى هللا علیه وسل-على السفرة، ثم �ان جبر�ل ینزله على النبي 

 "أوله وآخره ثالث وعشرون سنة، قاله ابن عباس، وقد تقدم في سورة البقرة، وحكى الماوردي.
و�ن �ان فیه  -رضي هللا عنهما -هذا ثابت عن ابن عباس ،نزل القرآن جملة إلى السماء الدنیا
 ،حسب الوقائع�جبر�ل  ینزله على نبیه بواسطة -جل وعال -ما فیه من حیث المعنى أن هللا

ومقتضى إنزاله إلى السماء الدنیا أن جبر�ل ینزل �ه من السماء الدنیا �عد أن نزل جملة واحدة 
وهذا یؤ�د  ،على ما جاء عن ابن عباس تكلم �ه مرة واحدة -جل وعال -فاهلل ،على حسب الوقائع

على مذهب أهل  جر�هو� ومن أراد أن �صحح �الم ابن عباس ،قول األشاعرة تكلم �ه مرة واحدة
و�تجدد  ،�هللا یتكلم �ه ،ال �منع أن �كون نزل �ه إلى السماء الدنیا جملة واحدة :السنة �قول

 مباشرة. -جل وعال -و�أخذه جبر�ل من هللا ،حسب الوقائع�كالمه 
وحكى الماوردي عن ابن عباس قال: نزل القرآن في شهر رمضان، وفي لیلة القدر في لیلة  "

جملة واحدة من عند هللا من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبین في السماء مبار�ة 
مته السفرة الكرام الكاتبون على جبر�ل عشر�ن سنة، ونجمه جبر�ل على النبي  -الدنیا، فنجَّ

عشر�ن سنة، قال ابن العر�ي: وهذا �اطل لیس بین جبر�ل و�ین هللا  -صلى هللا علیه وسلم

القدر:  Z & % $ # ]واسطة. قوله تعالى:  -علیهما السالم -جبر�ل �محمد واسطة، وال بین

 " قال: لیلة الحكم.  ۲القدر:  Z ,    + * ( ) ' ]قال مجاهد في لیلة الحكم   ۱
هل ابتدأ إنزاله في لیلة  ،أنزل القرآن على الخالف المذ�ور -جل وعال -وهذا نص في أن هللا

لیلة  :ا لمن �قولخالفً  ،القدر أو أنزله دفعة واحدة جملة واحدة إلى السماء الدنیا في لیلة القدر

      ( ) ' & ]هذا قول معروف عند أهل العلم في تفسیر  ،القدر أو لیلة النصف من شعبان
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+*  Z :و�زعمون أن فیها �تا�ة اآلجال مع أنه لم  ،هي لیلة النصف من شعبان :قالوا  ۳الدخان
 والكتا�ة �لها في لیلة القدر. ،یثبت فیها شيء

 طالب: ................
ا من ألنه من المجزوم �ه المقطوع �ه أن �ثیرً  ؟�قولون ابتدأ إنزاله في لیلة القدر لماذاال ال، هم 

فأنزلنا جملة  ،حسب الوقائع� -علیه الصالة والسالم-القرآن نزل في غیر رمضان على النبي 
 حسب الحاجات والوقائع.�ثم �عد ذلك ینّزل منّجًما  ؟أنزلنا أوله ابتدأنا إنزاله أمكله 

 طالب: ................

لكن األدلة التي وردت فیها من  ،هكذا ،وأنها لیلة معلومة محددة مقررة من السنة ،في لیلة القدر
سجد لیلة  -علیه الصالة والسالم-ولذلك النبي  ،ال بد ،قلةالسنة ال بد أن تحمل على أنها متن

ولو لم تكن تنتقل  ،فتكون محددة بهذه اللیلة ،إحدى وعشر�ن في ماء وطین لیلة إحدى وعشر�ن
 إلى آخره. ،في خامسة ،التمسوها في لیلة في سا�عة تبقى :ما قال

 طالب: ................

ها فلیتحرها في �فمن �ان متحر  ،أرى رؤ�اكم قد تواطأت ،ذاالتمسوها في � ،ال، التمسوها في �ذا
 �ل سنة لها لیلتها. ،یدل على أنها لیست ثابتة ،كذا و�ذا

قال: لیلة الحكم، والمعنى لیلة التقدیر، سمیت بذلك؛ ألن هللا تعالى �قدر فیها ما �شاء من  "
أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت واألجل والرزق وغیره، و�سلمه إلى مدبِّرات 

ن وعن اب -علیهم السالم -األمور، وهم أر�عة من المالئكة إسرافیل ومیكائیل وعزرائیل وجبر�ل
عباس قال: �كتب من أم الكتاب ما �كون في السنة من رزق ومطر وحیاة وموت حتى الحاج. 
قال عكرمة: �كتب حاج بیت هللا تعالى في لیلة القدر �أسمائهم وأسماء آ�ائهم، ما �غادر منهم 
أحد، وال یزاد فیهم، وقاله سعید بن جبیر، وقد مضى في أول سورة الدخان هذا المعنى، وعن 

باس أ�ًضا: إن هللا تعالى �قضي األقضیة في لیلة نصف شعبان، و�سلمها إلى أر�ابها ابن ع
في لیلة القدر، وقیل: إنما سمیت بذلك لعظمها وقدرها وشرفها من قولهم: لفالن قدر أي شرف 
ومنزلة، قاله الزهري وغیره، وقیل: ُسمیت بذلك؛ ألن للطاعات فیها قدًرا عظیًما وثواً�ا جز�ًال. 

أبو �كر الوراق: سمیت بذلك؛ ألن من لم �كن له قدر وال خطر �صیر في هذه اللیلة ذا  وقال
قدر إذا أحیاها. وقیل: سمیت بذلك؛ ألنه َأنَزل فیها �تاً�ا ذا قدر على رسول ذي قدر على أمة 
ذات قدر. وقیل: ألنه ینزل فیها مالئكة ذوو قدر وَخطر. وقیل: ألن هللا تعالى ینزل فیها الخیر 
یت بذلك؛ ألن هللا تعالى قّدر فیها الرحمة على المؤمنین.  والبر�ة والمغفرة. وقال سهل: ُسمِّ

  ۷الطالق: L M N O  Z ]وقال الخلیل: ألن األرض تضیق فیها �المالئكة، �قوله تعالى: 
 " أي ُضیِّق.



 
 

 
 

:ùà—ÿ^=4åÕjJáÑ—ÿ^=ÓáÈã=
 

٤ 

واألرض تضیق من �ثرة ما  ،�عني ضیق علیه  ۷الطالق: L M N O  Z ]واألرض تضیق 
 لكن في المعاني السا�قة من الوضوح أكثر من هذا. ،یتنزل فیها من المالئكة

 طالب: ................

 خطر المنزلة العظیمة.
 طالب: ................

 خطیر فالن خطیر، مثله.أنت ، تقول نعم

قال الفرّاء: �ل ما   ۳ - ۲ القدر:Z  3 2 1 0 /       . - ,    + * ( ) ' ]قوله تعالى:  "

 Z - , ]فقد أدرى، وما �ان من قوله:   ۲القدر: Z  ) ' ]في القرآن من قوله تعالى: 

بّین   ۳القدر: Z  3 2 1 0 /       . - ]فلم یدره، وقاله سفیان، وقد تقدم.   ٦۳األحزاب: 
فضلها وِعظمها، وفضیلة الزمان إنما تكون �كثرة ما �قع فیه من الفضائل، وفي تلك اللیلة 
�قسم الخیر الكثیر الذي ال یوجد مثله في ألف شهر، �هللا أعلم. وقال �ثیر من المفسر�ن: أي 

قدر العمل فیها خیر من العمل في ألف شهر لیس فیها لیلة القدر، وقال أبو العالیة: لیلة ال
خیر من ألف شهر ال تكون فیه لیلة القدر. وقیل: عنى �ألف شهر جمیع الدهر؛ ألن العرب 

�عني   ۹٦البقرة: G H I J  K L  Z ]تذ�ر األْلف في غا�ة األشیاء �ما قال تعالى: 
 " جمیع الدهر، وقیل: إن العابد.
 ما �شمل جمیع الدهر. ،ن سنةو�ال فاأللف الشهر ثالث وثمانو 

 ................طالب: 

 تقر�ر هذا. ،أعلمه :أدراه  فقدال، هو وما أدراك 
 إن.. قیل:و 

 والتكرار ال شك أنه للتأكید والتعظیم معروف.
وقیل: إن العابد �ان فیما مضى ال ُ�سمى عابًدا حتى �عبد هللا ألف شهر، ثالًثا وثمانین سنة  "

عبادة لیلة خیًرا من ألف  -صلى هللا علیه وسلم-وأر�عة أشهر، فجعل هللا تعالى ألمة محمد 
شهر �انوا �عبدونها، وقال أبو �كر الوّراق: �ان ملك سلیمان خمسمائة شهر، وملك ذي 

خمسمائة شهر، فصار ملكهما ألف شهر، فجعل هللا تعالى العمل في هذه اللیلة لمن  القرنین
ذ�ر رجًال من  -صلى هللا علیه وسلم-أدر�ها خیًرا من ملكهما. وقال ابن مسعود: إن النبي 

 ! ]بني إسرائیل لبس السالح في سبیل هللا ألف شهر، فعجب المسلمون من ذلك، فنزلت: 

"  Z :اآل�ة خیر من ألف شهر التي لبس فیها الرجل سالحه في سبیل هللا، ونحوه   ۱القدر
عن ابن عباس، قال وهب بن منبه: إن ذلك الرجَل �ان مسلًما، و�ن أمه جعلته نذًرا هلل، و�ان 
من قر�ة قوم �عبدون األصنام، و�ان سكن قر�ًبا منها، فجعل �غزوهم وحده، و�قتل و�سبي 
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إال بلحیي �عیر، و�ان إذا قاتلهم وقاتلوه وَعطش انفجر، له من  و�جاهد، و�ان ال یلقاهم
اللحیین ماء عذب فیشرب منه، و�ان قد ُأعطي قوة في البطش ال یوجعه حدید وال غیره، و�ان 
اسمه شمسون. وقال �عب األحبار: �ان رجًال ملًكا في بني إسرائیل فعل خصلة واحدة، فأوحى 

تمنى، فقال: �ا رب، أتمنى أن أجاهد �مالي وولدي ونفسي، هللا إلى نبي زمانهم قل لفالن ی
فرزقه هللا ألف ولد، فكان �جهز الولد �ماله في عسكر، و�خرجه مجاهًدا في سبیل هللا، فیقوم 
شهًرا وُ�قتل ذلك الولد، ثم �جهز آخر في عسكر، فكان �ل ولد �قتل في الشهر، والملك مع 

لف ولد في ألف شهر، ثم تقدم فقاتل فُقتل، فقال الناس: ذلك قائم اللیل صائم النهار، فقتل األ 

من   ۳القدر: Z  3 2 1 0 /       . - ]ال أحد یدرك منزلة هذا الملك، فأنزل هللا تعالى: 
شهور ذلك الملك في القیام والصیام والجهاد �المال �المال والنفس واألوالد في سبیل هللا. وقال 

أر�عة من بني إسرائیل فقال: عبدوا هللا ثمانین  - علیه وسلمصلى هللا-علي وعروة: ذ�ر النبي 
سنة لم �عصوه طرفة عین، فذ�ر أیوب وز�ر�ا وحزقیل بن العجوز و�وشع بن نون، فعجب 

، فأتاه جبر�ل فقال: �ا محمد عِجبت أمتك من عبادة -صلى هللا علیه وسلم-أصحاب النبي 

 ]عین، فقد أنزل هللا علیك خیًرا من ذلك، ثم قرأ هؤالء النفر ثمانین سنة لم �عصوا هللا طرفة 

! " # $ % &  Z :صلى هللا علیه وسلم-فُسرَّ بذلك رسول هللا   ۱القدر-." 
�عبد ثمانین  افال یتصور أن إنسانً  ،اجد�  ةألن أعمار هذه األمة �النسبة لألمم السا�قة قصیر  ؛نعم
قبل سنتین أو ثالثة  ،اوقد یوجد نادرً  ،وأعمار هذه األمة بین الستین والسبعین ،سبعین سنة ،سنة

ر مائة وثالثین وقالوا ماذا  :أجروا مقابلة مع أعرابي من سكان الباد�ة في شمال المملكة عمِّ
مائة  ،و�كون بهذه الحجة قد أتم مائة حجة ،أتمنى أن أحج هذه السنة ثم أموت :قال؟ تتمنى
ألن أعمار األمة �ما هو معلوم �ما جاء في  ؛ا في هذه األمةهللا هذا نادر جد� سبحان  ،حجة

وهذا حمل السالح  ،والواقع �شهد بذلك بین الستین معترك المنا�ا بین الستین والسبعین ،الحدیث
صالة في المسجد الحرام  ،فعوض هللا هذه األمة �األعمال الیسیرة واألجور العظیمة ،ألف شهر

ولیلة القدر لیلة واحدة عن ثالثة  ،فرض واحد عن خمس وخمسین سنة ،لف صالةعن مائة أ
 فضل هللا واسع. ،وثمانین سنة

 وقال مالك في الموطأ.
 طالب: ................

 قال مالك في الموطأ؟
 طالب: ................

 �قول؟ماذا ، قال علي بن عروة، والتخر�ج نعمین؟ أ
 طالب: ................
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 ا علي بن عروة.إذً 
 طالب: ................

 ،-علیه الصالة والسالم-ومثل نبع الماء من بین أصا�ع النبي  ،الفجر �صیر مثل موسى ،ال
 �ونه �خرج له على ضعف ما هو مثل ما ثبت لألنبیاء. ،لكن هذا إن صح الخبر
 طالب: ................

 ما یثبت. والخبر واهٍ 
 طالب: ................

 الحنك الحنك.
 طالب: ................

و�عض  ..ولو ما تلقى غیره �صول علیك أحد ،. على �ل حال الخبر غیر صحیحنعم ،�قاتل �ه
 ألنه على صفته. ؛الناس �ضعه في جراب المسدس یهیب �ه

 طالب: ................

 فیه األضراس. الذيهو الحنك  الذيلحي الجمل  لماذا
 ....طالب: ............

 على شكل المسدس مثله. ألنه
وقال مالك في الموطأ: من روا�ة من روا�ة ابن القاسم وغیره: سمعت من أثق �ه �قول: إن  "

ُأري أعمار األمم قبله، فكأنه تقاصر أعمار أمته أال یبلغوا  -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 
تعالى لیلة القدر، وجعلها خیًرا من ألف من العمل مثلما بلغ غیرهم في طول العمر، فأعطاه هللا 

 " شهر.
�صلي  ،عندنا رجل في قر�تي عمره مائة وثالثون سنة :�قول ،هذا الخبر من �عض اإلخوان

 ا،وال یزال یؤذن و�صلي الفرض واقفً  ،الضحى خمسین ر�عة وفي اللیل خمسین ر�عة غیر الوتر
 ، �هللا هذا إن �اننسأل هللا حسن الختام ،»خیر�م من طال عمره وحسن عمله« ،هللا المستعان

..؟ أینوسائل اإلعالم عنه  أینهذا �صیر عنه أشیاء وعنده أخبار وعنده..  ،عبرة ،یزار اقر�بً 
 ؟�فرحون �مثل هذا

صلى هللا علیه -أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما -وفي الترمذي عن الحسن بن علي "
لك، فنزلت: إنا أعطیناك الكوثر، �عني نهًرا في أري بني أمیة على منبره، فساءه ذ -وسلم

القدر: Z  3 2 1 0 /       . - ,    + * ( ) ' & % $ # " ! ]الجنة، ونزلت: 

اني: فعددناها فإذا هي ألف   ۳ - ۱ �ملكها �عدك بنو أمیة، وقال: قال القاسم بن الفضل الُحدَّ
 " شهر ال تز�د یوًما وال تنقص یوًما، قال: حدیث غر�ب.
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 قال عنه؟ماذا 
 طالب: ................

أي تهبط من �ل سماء ومن سدرة المنتهى ومسكن   ٤القدر: Z  5 4 ]قوله تعالى:  "
نون على دعاء الناس إلى وقت طلوع الفجر  جبر�ل على وسطها، فینزلون إلى األرض، و�ؤمِّ

، -علیه السالم -والروح فیها �إذن ر�هم أي جبر�ل  ٤القدر: Z  5 4 ]فذلك قوله تعالى: 
وحكى الُقشیري أن الروح صنف من المالئكة ُجعلوا حفظة على سائرهم، وأن المالئكة ال 
یرونهم �ما ال نرى نحن المالئكة. وقال مقاتل: هم أشرف المالئكة وأقر�هم من هللا تعالى. 

الئكة، رواه مجاهد عن ابن عباس من غیر الم -عز وجل -وقیل: إنهم جند من جند هللا
مرفوًعا، ذ�ره الماوردي، وحكى القشیري قیل: هم صنف من خلق هللا �أكلون الطعام ولهم أید 

 " وأرجل ولیسوا مالئكة، وقیل: الروح خلق عظیم.
لالهتمام  ؛وعطفه على المالئكة من عطف الخاص على العام -علیه السالم -المرجح أنه جبر�ل

نعم یدل على أنه   ۱۹٤ - ۱۹۳الشعراء: h i   j   k l m n  Z ] ،�شأن الخاص والعنا�ة �ه
 .-علیه السالم -جبر�ل

الروح الرحمة ینزل بها  قیل:و  ،اوالمالئكة �لهم صفَّ  اصف�  قیل: الروح خلق عظیم �قومو  "

 c d e f ] :مع المالئكة في هذه اللیلة على أهلها دلیله -علیه السالم -جبر�ل

g h i j  k l Z  :9 8 ]أي �الرحمة فیها أي في لیلة القدر   ۲النحل  Z :أي   ٤القدر

قاله ابن  ،ُأمر �كل أمر قّدره هللا وقضاه في تلك السنة إلى قابل  ٤القدر: Z  =   >          ; : ]�أمره 

ل �فتح تنزَّ  :وقراءة العامة ،أي �أمر هللا  ۱۱الرعد: w    x y   {z  Z ]�قوله تعالى:  ،عباس
میقع �ضم التاء على الفعل وقرأ طلحة بن مصّرف وابن السَّ  ،التاء إال أن البّزي شدد التاء

وُروي عن ابن عباس أن  ،من �ل امرئ  :وقرأ علي وابن عباس وعكرمة والكْلبي ،المجهول
سلمون على �ل فیُ  ،وتأّولها الكلبي على أن جبر�ل ینزل فیها مع المالئكة ،معناه من �ل ملك

إذا �ان « :-صلى هللا علیه وسلم-قال النبي  :وعن أنس قال ،فمن �معنى على ،امرئ مسلم
لیلة القدر نزل جبر�ل في �بكبة من المالئكة �صلون و�سّلمون على �ل عبد قائم أو قاعد 

مام الكالم من �ل إن تَ  قیل:  ٥القدر:  A B      C Z @ ? < ]لى: قوله تعا .»یذ�ر هللا تعالى
سالم ُروي ذلك عن نافع وغیره أي لیلة القدر سالمة وخیر �لها ال شر فیها حتى  :أمر ثم قال

وفي  ،ال �قدر هللا في تلك اللیلة إال السالمة :اكقال الضحّ  ،مطلع الفجر أي إلى طلوع الفجر
أي هي سالم أي ذات سالمة من أن یؤثِّر فیها  قیل:و  .سائر اللیالي �قضي �البال�ا والسالمة

هي لیلة سالمة ال �ستطیع الشیطان أن �عمل  :و�ذا قال مجاهد ،شیطان في مؤمن ومؤمنة
هو تسلیم المالئكة على أهل المساجد من  :وقال الشعبي ،اوُروي مرفوعً  .فیها سوًءا وال أذى
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السالم علیك أیها  :�مرون على �ل مؤمن و�قولون  ،تغیب الشمس إلى أن �طلع الفجر حین

  ٥القدر: Z  ? < ] :وقال قتادة ،�عني سالم المالئكة �عضهم على �عض فیها قیل:و  ،المؤمن

مطلع  :وقرأ الكسائي وابن محیصن .أي إلى مطلع الفجر  ٥القدر:  A B      C Z @ ]خیر هي 
 " الفجر.

إن لیلة القدر  :فقالوا ،ن للكلمات رقمها سبع وعشرو هي �النسبة  }سالٌم هي{استنبط �عضهم من 
وهذا مثل ما قال ابن  ،ألن هي رقم سبع وعشر�ن �النسبة لكلمات السورة ؛لیلة سبع وعشر�ن

و�ال ما �عتمد  ،�عني یذ�ر من أجل العلم �ه ،ولیس من متینه ،لح العلمهذا �قول من مُ  ،عطیة
 یه.عل
وقرأ الكسائي وابن محیصن: مطِلع �كسر الالم، والباقون �الفتح، والفتح والكسر لغتان في  "

المصدر والفتح األصل في فعل �فعل نحو المقتل والمخرج والكسر على أنه مما شذ عن قیاسه 
 " نحو المشرق والمغرب والمنبت والمسكن والمنسك والمحشر والمسقط والمجرز.

 المجزر.
والمجزر، ُحكي في ذلك �له الفتح والكسر، على أن یراد �ه المصدر ال االسم، وهنا ثالث  "

 " مسائل؛ األولى في تعیین لیلة القدر، وقد اختلف العلماء في ذلك.
في فتح الباري ذ�رها  ،في تعیین لیلة القدر الحافظ ابن حجر ذ�ر فیها ما �قرب من خمسین قوالً 

لكن المرجح عند �ثیر من أهل العلم  ،األقوال الضعیفة واألقوال القو�ةومعلوم أن فیها  ،�أدلتها
ا على الروا�ة من اآلخر قد تكون في مع أنها أ�ًض  ،وفي أوتاره أقوى  ،أنها في العشر األواخر

و�خطئ من یزعم أنه �ستدل على معرفتها بدقة برؤى  ،وعلى �ل حال هي لیلة متنقلة ،األشفاع
الذین رأوها في المنام الصحا�ة أفضل الناس �عد  -الصالة والسالمعلیه -ومنامات والنبي 

ورأى  ،أشرف الخلق المؤ�َّد �الوحي -علیه الصالة والسالم-والذي سمع رؤاهم النبي  ،األنبیاء
بل  ،ما أخبر بهذه اللیلة ؟فهل أخبر بهذه اللیلة ،رؤ�اهم قد تواطأت �عني اتفقت على لیلة �عینها

 »فمن �ان متحر�ها فلیتحرها في �ذا و�ذا و�ذا« ،�عني اتفقت »قد تواطأتأرى رؤ�اكم « :قال
د هذه اللیلة بلیلة �عینها فلذلك �خطئ و�جني على الناس من �حد ،ذ�ر اللیالي ما ذ�ر لیلة واحدة

 �ت في المنام.ولو ُرؤ 
 طالب: ................

 فیها؟ماذا 
 طالب: ................
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لم واألمنسالم �عني ما فیها ما  ما �ل شيء �كون  هألن ؛قد �قع فیها شرور ،�ضاد السالم والسِّ
بب المرتب على سَ قد یتخلف المُ  ،قد یتخلف لمانع ،ا لشيء أن یترتب المسبب على السببسببً 

 سبب لمانع.
 طالب: ................

 ا.ال، رفع العلم بها لكن یبقى أنها في تلك السنة تواطأت رؤاهم على لیلة �عینه
 طالب: ................

 فع العلم بها.رفعت �عني رُ وتالحى فالن وفالن فَ  ،نمعروف تالحي رجلی
 طالب: ................

 �عني في تلك السنة ما یلزم أن �كون �ل سنة. ،خرج لیخبرهم بها ،ال، أراد أن �خبرهم بها
وعشر�ن؛ لحدیث زر بن  وقد اختلف العلماء في ذلك، والذي علیه المعظم أنها لیلة سبع "

حبیش قال: قلت ألبي بن �عب: إن أخاك عبد هللا بن مسعود �قول: من �قم الحول �صب لیلة 
القدر، فقال: �غفر هللا ألبي عبد الرحمن، لقد علم أنها في العشر األواخر من رمضان، وأنها 

لة سبع وعشر�ن، لیلة سبع وعشر�ن، ولكنه أراد أال یتكل الناس، ثم حلف ال �ستثني أنها لی
صلى -قال: قلت: �أي شيء تقول ذلك �ا أ�ا المنذر؟ قال: �اآل�ة التي أخبرنا بها رسول هللا 

أو �العالمة أن الشمس تطلع یومئٍذ ال شعاع لها. قال الترمذي: حدیث حسن  -هللا علیه وسلم
وغیره، صحیح، وخّرجه مسلم، وقیل: هي في شهر رمضان دون سائر العام، قاله أبو هر�رة 

 " وقیل: هي في لیالي السنة �لها.
رضي هللا عنه  -من �قم الحول �صب لیلة القدر هذا من تمام نصحه :اآلن لما قال ابن مسعود

أخبرني  :وتقول له ا،اآلن لو تأتي إلى مدرس یدرس مقررً  ،عبدلیكثر الناس من التّ  ؛-وأرضاه
ذاكر الكتاب �له واألسئلة إن شاء هللا تصیبها من أجل أن تقرأ الكتاب  :و�قول لك ،�األسئلة

�عرف األسئلة  هو ،وتستفید فائدة �املة والسیما إذا �ان الكتاب من �تب العلم المعروفة
 فمن علق. لكن یر�د أن تستفید الفائدة الكاملة من قراءة الكتاب �امالً  ،ومواضعها

 طالب: ................

 ،وهذا دأب الصالحین ،و�ل إنسان مطلوب منه أن �قوم اللیل في السنة �لها ،سنة الكاملةال نعم،
لكن  .»نعم الرجل عبد هللا لو �ان �قوم من اللیل« ،علیكم �قیام اللیل فإنه دأب الصالحین قبلكم

 هللا یرحم الحال. ،�هللا ما نقدر ،من قیدته الذنوب ما �ستطیع مثلنا
ه أو عتق عبده بلیلة القدر لم �قع العتق والطالق إال �عد مضي سنة فمن علق طالق امرأت "

من یوم حلف؛ ألنه ال �جوز إ�قاع الطالق �الشك، ولم یثبت اختصاصها بوقت، فال ینبغي 
ي حول، و�ذلك العتق، وما �ان مثله من �مین أو غیره، وقال ابن  وقوع الطالق إال �مضِّ

 " مسعود: من �قم الحول �صیبها.
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 ا.هبْ �ِص 
من �قم الحول �صْبها، فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: یرحم هللا أ�ا عبد الرحمن، أما إنه علم أنها  "

في العشر األواخر من شهر رمضان، ولكنه أراد أال یتكل الناس. و�لى هذا القول ذهب أبو 
مرة حنیفة أنها في جمیع السنة، وقیل عنه: إنها ُرفعت �عني لیلة القدر، و�نها إنما �انت 

واحدة، والصحیح أنها �اقیة، وروي عن ابن مسعود أ�ًضا أنها إذا �انت في یوم من هذه 
السنة �انت في العام المقبل في یوم آخر، والجمهور على أنها في �ل عام من رمضان، ثم 
قیل: إنها اللیلة األولى من الشهر، قاله أبو رز�ن العقیلي، وقال الحسن وابن إسحاق وعبد هللا 

لز�یر: هي لیلة سبع عشرة من رمضان، وهي اللیلة التي �انت صبیحتها وقعة بدر، �أنهم بن ا

 " .٤۱األنفال: Z  =< > ; : 9 8 7 6 5 ]نزعوا �قوله تعالى: 
 السیما عند �عضهم إذا وافقت لیلة جمعة.

 طالب: ................

 أما رفعت رفع العلم بها هذا معروف عند أهل العلم. ،هو قول الرافضة أنها رفعت �الكلیة
 و�ان ذلك لیلة سبع عشرة.

وهذا قال �ه  ،من أغرب ما قرأت من األقوال أن لیلة القدر لیلتین في السنة ما هي بلیلة واحدة
 الدهلوي في الحجة البالغة.

رمضان، وهو وقیل: هي لیلة التاسع عشر، والصحیح المشهور أنها في العشر األواخر من  "
قول مالك والشافعي واألوزاعي وأبي ثور وأحمد، ثم قال قوم: هي لیلة الحادي والعشر�ن، ومال 

 " ؛ لحدیث.-رضي هللا عنه -إلیه الشافعي
 الحدیث في الصحیحین أنه رأى أنه �سجد في ماء وطین لیلة واحد وعشر�ن.

وغیره، وقیل: لیلة الثالث  لحدیث الماء والطین، ورواه أبو سعید الخدري، خرّجه مالك "
والعشر�ن؛ لما رواه ابن عمر أن رجًال قال: �ا رسول هللا إني رأیت لیلة القدر في سا�عة تبقى، 

أرى رؤ�اكم قد تواطأت على ثالث وعشر�ن، فمن أراد أن «: -صلى هللا علیه وسلم-فقال النبي 
فكان أیوب �غتسل لیلة ثالث ، قال معمر: »�قوم من الشهر شیًئا فلیقم لیلة ثالث وعشر�ن

 " وعشر�ن و�مس طیًبا، وفي صحیح..
و�ال هي لیلة أر�ع  ا،تصیر لیلة ثالث وعشر�ن إذا �ان الشهر ناقًص  ،من �اب أنها سا�عة تبقى

أنس بن مالك وغیره والحسن البصري وجمع من أهل العلم لیلة أر�ع  ،حوعشر�ن وهو المرجَّ 
 شهر �امل، الخبر األخیر مخّرج؟ لیلة ثالث وعشر�ن.وعشر�ن سا�عة تبقى �اعتبار أنها 

 طالب: ................

 .»أرى رؤ�اكم قد تواطأت«لیلة ثالث وعشر�ن 
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 طالب: ................

فمن �ان متحر�ها فلیتحرها في �ذا و�ذا  ،أرى رؤ�اكم قد تواطأت :لیلة ثالث وعشر�ن المحفوظ
 و�ذا أكثر من خیار. 

 ......طالب: ..........

 الخبر لعله �قصد أصل الخبر.أصل 
إني رأیت أني أسجد في «قال:  -صلى هللا علیه وسلم-وفي صحیح مسلم أن النبي  "

، قال عبد هللا بن ُأنیس: فرأیته في صبیحة لیلة ثالث وعشر�ن في »صبیحتها في ماء وطین
 ".-صلى هللا علیه وسلم-الماء والطین �ما أخبر رسول هللا 

ا دل فإن �ان محفوظً  ،رواه مسلم :لكن هو �قول ،ي الصحیحین لیلة إحدى وعشر�نالمحفوظ ف
 على أنها تتنقل من األدلة على أنها تنتقل.

 -صلى هللا علیه وسلم-وقیل: لیلة خمس وعشر�ن؛ لحدیث أبي سعید الخدري أن رسول هللا  "
قال: التمسوها في العشر األواخر في تاسعة تبقى في سا�عة تبقى في خامسة تبقى. رواه 
مسلم قال مالك: یر�د �التاسعة لیلة إحدى وعشر�ن والسا�عة لیلة ثالث وعشر�ن والخامسة 

رضي هللا  -وقیل: لیلة سبع وعشر�ن، وقد مضى دلیله، وهو قول عليلیلة خمس وعشر�ن، 
 -صلى هللا علیه وسلم-وعائشة ومعاو�ة وأبّي بن �عب، وروى ابن عمر أن رسول هللا  -عنه

، وقال أبيُّ بن �عب: سمعت »من �ان متحرً�ا لیلة القدر فلیتحرها لیلة سبع وعشر�ن«قال: 
قول: لیلة القدر لیلة سبع وعشر�ن. وقال أبو �كر الوراق: � -صلى هللا علیه وسلم-رسول هللا 

إن هللا تعالى قسم لیالي هذا الشهر شهر رمضان على �لمات هذه السورة، فلما بلغ السا�عة 
والعشر�ن أشار إلیها فقال: هي، وأ�ًضا فإن لیلة القدر �رر ذ�رها ثالث مرات، وهي تسعة 

صلى هللا -ة تسع وعشر�ن؛ لما روي أن النبي أحرف فتجيء سبًعا وعشر�ن، وقیل: هي لیل
قال: لیلة القدر التاسعة والعشرون أو السا�عة والعشرون، وأن المالئكة في تلك  -علیه وسلم

اللیلة �عدد الحصى، وقد قیل: إنها في األشفاع، قال الحسن: ارتقبت الشمس لیلة أر�ع 
�ثرة األنوار في تلك اللیلة، وقیل:  وعشر�ن سنة، فرأیتها تطلع بیضاء ال شعاع لها، �عني من

 " إنها مستورة..
 وهذا یدل علیه في سا�عة تبقى على أن الشهر �امل هي لیلة أر�ع وعشر�ن.

وقیل: إنها مستورة في جمیع السنة؛ لیجتهد المرء في إحیاء جمیع اللیالي وقیل: أخفاها في  "
رمضان؛ طمًعا في إدراكها، �ما  جمیع شهر رمضان؛ لیجتهدوا في العمل والعبادة لیالي شهر

أخفى الصالة الوسطى في الصلوات، واسمه األعظم في أسمائه الحسنى، وساعة اإلجا�ة في 
ساعات الجمعة وساعات اللیل، وغضبه في المعاصي، ورضاه في الطاعات، وقیام الساعة في 

تها منها أن الشمس األوقات، والعبد الصالح بین العباد؛ رحمة منه وحكمة. الثانیة: في عالما
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في  -صلى هللا علیه وسلم-تطلع في صبیحتها بیضاء ال شعاع لها، وقال الحسن: قال النبي 
إن من أماراتها أنها لیلة سْمحة بْلجة ال حارة وال �اردة تطلع الشمس صبیحتها «لیلة القدر: 

أخذت من ، وقال عبید بن عمیر: �نت لیلة السا�ع والعشر�ن في البحر، ف»لیس لها شعاع

 2 1 0 /       . - ]مائه فوجدته عذً�ا َسِلسا. الثالثة في فضائلها وحسبك �قوله تعالى: 

3  Z :7 6 5 4 ]، وقوله تعالى:  ۳القدر  Z :من قام لیلة «، وفي الصحیحین:  ٤القدر
، رواه أبو هر�رة، وقال ابن عباس: قال »القدر إ�ماًنا واحتساً�ا غفر هللا له ما تقدم من ذنبه

ل المالئكة الذین هم سكان سدرة «: -صلى هللا علیه وسلم-النبي  إذا �ان لیلة القدر تنزَّ
المنتهى منهم جبر�ل ومعهم ألو�ة ینصب منها لواء على قبري، ولواء على بیت المقدس، 

ها مؤمًنا وال مؤمنة إال تسلم ولواء على المسجد الحرام، ولواء على طور َسْیناء، وال تدع فی
إن الشیطان ال «، وفي الحدیث »علیه إال مدمن الخمر وآكل الخنز�ر والمتمضخ �الزعفران

 ".»�خرج في هذه اللیلة
 والمتضمخ �الزعفران.

 المتضمخ؟
 المتضمخ �الزعفران. نعم،

 طالب: ................

 .-علیه الصالة والسالم-نعم لواء على قبري ما �مكن �قوله الرسول  ،بال شك
إن الشیطان ال �خرج في هذه اللیلة حتى �ضيء فجرها، وال �ستطیع أن «وفي الحدیث:  "

 " ، وقال الشعبي.»�صیب فیها أحًدا �خبل وال شيء من الفساد، وال ینفذ فیها سحر ساحر
 تخر�جه.

 طالب: ................

 نعم.
 طالب: ................

 المتلطخ المتلطخ.
 طالب: ................

التزعفر  ، جاء النهي عننعم جاء ذمه ،إ�ه التزعفر مذموم ،الزعفران یتزعفر مذموم التزعفر
 للرجال.

 طالب: ................

 قلیلة وهو أمثل من مستدرك الحاكم ومن صحیح ابن حبان.
 طالب: ................
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  ما.. أذ�ر أنه خاص من خواص..�هللا
وقال الشعبي ولیلها �یومها و�ومها �لیلها وقال الفّراء: ال �قدر هللا في لیلة القدر إال السعادة  "

والنعم و�قدر في غیرها البال�ا والنقم، وقد تقدم عن الضحاك، ومثله ال �قال من جهة الرأي 
في الموطأ: من شهد العشاء من لیلة القدر فهو مرفوع، �هللا أعلم، وقال سعید بن المسیِّب 

 " فقد أخذ �حظه منها ومثل.
 جاء في الحدیث أنه �من قام نصف اللیل.

صلى هللا علیه -ومثله ال ُیدَرك �الرأي، وقد روى عبید هللا بن عامر بن ر�یعة أن رسول هللا  "
جماعة فقد أخذ من صلى صالة المغرب والعشاء اآلخرة من لیلة القدر في «قال:  -وسلم

قلت: �ا  -رضي هللا عنها -، ذ�ره الثعلبي في تفسیره، وقالت عائشة»�حظه من لیلة القدر
قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف «:رسول هللا، إن وافقت لیلة القدر فما أقول؟ قال 

 ".»عني
لیلة القدر من  ق و�قوم و�صلي المغرب مع الجماعةلكن ال �غیب على البال أن اإلنسان قد یوفَّ 

ألنه  ؛لكن لیس له من صالته إال ما عقل ،و�قوم مع اإلمام حتى ینصرف ،أولها والعشاء �ذلك
فإلى  ،وهذا حال �ثیر من الناس ،األنه قد ال �عقل منها شیئً  ؛قد �خرج منها ولیس له منها أجر

ه في جمیع صلواته و�قبل على ر� ،فعلى اإلنسان أن یهتم بهذا األمر و�عتني �ه ،هللا المشتكى
ما هي �أهم من الصلوات  ..الصلوات في لیلة القدر مثلو ولیلة القدر  ،لیحوز هذه األجور

والصلوات الخمس �فارة  ،المفروضة التي قد �خرج منها اإلنسان �عشرها أو أقل من ذلك أو أكثر
اذا یرجى أن الذي خرج من صالته �عشرها م :�قول شیخ اإلسالم ،لما بینهما ما لم تغش �بیرة

 �هللا المستعان. ،إن �فرت نفسها فنعم ؟تكفر هذه الصالة
 طالب: ................

 هي؟ماذا 
 ................ طالب:

 -علیه الصالة والسالم-عبد الرحمن بن عوف أنكر علیه النبي  ،یتطیب بها إذا ألصقت �الثوب
 التزعفر.

 طالب: ................

 والحاكم.أمثل من ابن حبان 
 


