
االحزاب(54) َوَنِذيًرا َوُمَبشًِّرا َشاِهًدا َأْرَسْلَناكَ  ِإنَّا النَِّبيُّ  َأي َُّها يَا  

 َوتُ َعزُِّروهُ  َوَرُسوِلهِ  بِاللَّهِ  ِلتُ ْؤِمُنوا( 8) َوَنِذيًرا َوُمَبشًِّرا َشاِهًدا َأْرَسْلَناكَ  ِإنَّا
الفتح(9) َوَأِصيًل  ُبْكَرةً  َوُتَسبُِّحوهُ  َوتُ َوق ُِّروهُ   

 يَ ْعَمُلونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َويُ َبشِّرُ  َأقْ َومُ  ِهيَ  ِللَِّتي يَ ْهِدي اْلُقْرآنَ  َهَذا ِإنَّ 
االسراء(9) َكِبيًرا َأْجًرا َلُهمْ  َأنَّ  الصَّاِلَحاتِ   

 يَ ْعَمُلونَ  الَِّذينَ  اْلُمْؤِمِنينَ  َويُ َبشِّرَ  َلُدْنهُ  ِمنْ  َشِديًدا بَْأًسا ِليُ ْنِذرَ  قَ يًِّما
 قَاُلوا الَِّذينَ  َويُ ْنِذرَ ( 3) َأَبًدا ِفيهِ  َماِكِثينَ ( 2) َحَسًنا َأْجًرا َلُهمْ  َأنَّ  الصَّاِلَحاتِ 

 الكهف(5) َوَلًدا اللَّهُ  اتََّخذَ 
 َأْعَظمُ  َوَأنْ ُفِسِهمْ  بَِأْمَواِلِهمْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي َوَجاَهُدوا َوَهاَجُروا آَمُنوا الَِّذينَ 
 ِمْنهُ  ِبَرْحَمة   رَب ُُّهمْ  يُ َبشُِّرُهمْ  (22) اْلَفاِئُزونَ  ُهمُ  َوُأولَِئكَ  اللَّهِ  ِعْندَ  َدَرَجةً 

 التوبة(22) ُمِقيم   نَِعيم   ِفيَها َلُهمْ  َوَجنَّات   َوِرْضَوان  
 َواَل  َتَخاُفوا َأالَّ  اْلَمَلِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  تَ تَ نَ زَّلُ  اْستَ َقاُموا ثُمَّ  اللَّهُ  رَب َُّنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإنَّ 

 فصلت( 32) ُتوَعُدونَ  ُكْنُتمْ  الَِّتي بِاْلَجنَّةِ  َوَأْبِشُروا َتْحَزنُوا
قًا اللَّهِ  بِِإْذنِ  قَ ْلِبكَ  َعَلى نَ زََّلهُ  فَِإنَّهُ  ِلِجْبرِيلَ  َعُدوًّا َكانَ  َمنْ  ُقلْ     بَ ْينَ  ِلَما ُمَصدِّ

 البقرة(99) ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوُبْشَرى َوُهًدى َيَدْيهِ 
َيانًا اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  َونَ زَّْلَنا  ِلْلُمْسِلِمينَ  َوُبْشَرى َوَرْحَمةً  َوُهًدى َشْيء   ِلُكلِّ  تِب ْ

 النحل(89)



 َوُبْشَرى َوُهًدى آَمُنوا الَِّذينَ  لُِيثَبِّتَ  بِاْلَحقِّ  رَبِّكَ  ِمنْ  اْلُقُدسِ  ُروحُ  نَ زََّلهُ  ُقلْ 
 النحل(222) ِلْلُمْسِلِمينَ 

 ِلْلُمْؤِمِنينَ  َوُبْشَرى ُهًدى( 2) ُمِبين   وَِكَتاب   اْلُقْرآنِ  آيَاتُ  تِْلكَ  طس
 النمل(2)

 ِليُ ْنِذرَ  َعَربِيًّا ِلَسانًا ُمَصدِّق   ِكَتاب   َوَهَذا َوَرْحَمةً  ِإَماًما ُموَسى ِكَتابُ  قَ ْبِلهِ  َوِمنْ 
 االحقاف(22) ِلْلُمْحِسِنينَ  َوُبْشَرى َظَلُموا الَِّذينَ 

: َفقالَ  وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيَّ  َأَتى َأْعرابِيًّا َأنَّ  عنه اهلل رضي ُهَريْ َرةَ  َأبي
 َشْيًئا، ِبهِ  ُتْشِركُ  ال اهللَ  تَ ْعُبدُ : قَالَ  الجنة َدَخْلتُ  َعِمْلُتهُ  ِإذا َعَمل   َعلى ُدلَّني
 قَالَ  َرَمضانَ  َوَتُصومُ  اْلمْفروَضة الزََّكاةَ  َوتُ َؤدِّي الَمْكُتوبََة، الصَّلةَ  َوتُقيمُ 

 عليه اهلل صلى النَِّبيُّ  قَالَ  َوّلى، فَ َلّما هذا َعلى َأزِيدُ  الَ  بَِيِدهِ  نَ ْفِسي َوالَِّذي
َهذا)متفق  ِإلى فَ ْليَ ْنظُرْ  اْلَجنَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُجل   ِإَلى يَ ْنظُرَ  َأنْ  َسرَّهُ  َمنْ  وسلم
 عليه(

 السماء إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة القرآن(  أنزلناه)  ش] 
(  القدر ليلة ما أدراك وما. )  التقدير أو العظيم الشرف(  القدر. )  الدنيا

 عليه جبريل(  الروح. )  قدرها علو ومنتهى فضلها غاية درايتك تبلغ لم
 خير كلها(  سلم. )  الليلة تلك في تعالى اهلل قضاه(  أمر. )  السلم
 ما. )  مصيبة وال بلء فيها عليهم يقدر ال الصادقين للمؤمنين وسلمة

 تعالى اهلل أخبره فقد( .  أدراك ما)  بلفظ القرآن في ذكر ما أي(  أدراك



 لم تعالى فإنه( .  يدريك وما)  بلفظ فيه ورد ما وكل.  اآلية كهذه به
  سلم و عليه اهلل صلى به يخبره
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال رمضان دخل:  قال مالك بن أنس وعن

 من شهر ألف من خير ليلة وفيه حضركم قد الشهر هذا إن: "  وسلم
 ابن رواه" .  محروم كل إال خيرها يحرم وال كله الخير حرم فقد حرمها
  ماجه

 فيها يكتب لما القدر ليلة وسميت العلماء قال(  القدر ليلة)  ش] 
 كقوله السنة تلك في تكون التي واآلجال واألرزاق األقدار من للملئكة

 فيها والروح الملئكة تنزل}  وقوله{  حكيم أمر كل يفرق فيها}  تعالى
 ويأمرهم فيها سيكون ما للملئكة يظهر ومعناه{  أمر كل من ربهم بإذن
 له وتقديره به تعالى اهلل علم سبق مما ذلك وكل وظيفتهم من هو ما لفعل
 على به يعتد من وأجمع وشرفها قدرها لعظم القدر ليلة سميت وقيل

 [  الدهر آخر إلى ودوامها وجودها
 (  حسن) 
 في الليلة تلك الملئكة إن وعشرين تاسعة أو سابعة ليلة القدر ليلة]  

 (  حسن[ . )  الحصى عدد من أكثر األرض
، ْبنِ  َأَنسِ  حديث  َمَتى: وسلم عليه اهلل صلى النَِّبيَّ  َسَألَ  َرُجلً  َأنَّ  َماِلك 
 متفق عليه(( َلَها َأْعَدْدتَ  َما: قَالَ  اهللِ  َرُسولَ  يَا السَّاَعةُ 

 



 (  صحيح) 
 ليلة علمت إن أرأيت اهلل رسول يا قلت قالت عنها اهلل رضي عائشة وعن 

 عني فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم قولي قال فيها أقول ما القدر
 
 

  
 
  

 


