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 مقدمة

أن ال  وأشهدْن خالف أمره وعصاه، مَ  وُمذل ِ  ،َمن أطاعه واتقاه ُمعز ِ هلل  الحمد

وأشهد أن سيدنا ونبينا  ،إله غيره، وال ربَّ سواه الوحده ال شريك له  إله إال هللا

وعلى  عليهوبارك  وسلَّمصلى هللا  ،هللا ورسوله، اجتباه ربُّه واصطفاه عبدمحمًدا 

ا بعد: َمنْ و أصحابهآله و  اهتدى بهداه. أمَّ
م هللا أمرها، ورفع قدرها، وأعلى القدر ليلة  شر ليلة فإنَّ  يفة  مباركة ، فخَّ

ى باسمها، وتذكر  شأنها، وأنزل في قرآنه المجيد سورةً تُتلى إلى يوم القيامة تُسمَّ

د خصائصها، وخير البيان بيان هللا، فأردُت من خالل هذا البحث  فضائلها وتُعد ِ

على  الوقوف -( القدر رةسو بتفسير البدر مطلع)بــــــ:  تُهالذي وسم -المتواضع 

أسرار آيات تلك السُّورة وأنوارها، وإبراز فضائل تلك اللَّيلة الشريفة ومزاياها 

ابيان هللا،  هاكما جالَّ   النص تحليل على يقوم الذي - التحليلي المنهج كان ولمَّ

 يتعلق ما لكل وتعرضه لدقته ؛الكريم لقرآنا تفسير مناهج أفضل من -وافيًا تحلياًل 

 الكريمة. سُّورةلهذه ال دراستي في أتبعه أن أردتُ  جهة   كل ِ  من القرآنية آليةبا

 البحث: محتويات

، إلى مقدمةهذه ال بعد البحث قسَّمتُ  وقد ،و تمهيد   .وخاتمة   مقصد 
ا المقدمة ففيها بيان أسباب اختياري هذا الموضوع، والمنهج العلمي الذي  أمَّ

 ية له.سار عليه البحث، ورسم الخطة الفن

ا  الكريمة: ورةالتمهيد ففيه ثمانية مطالب قدَّمُت بها بين يدي تفسير السُّ  وأمَّ

 .بها التسمية ووجه الكريمة السُّورة أسماء: األول المطلب

 .وحروفها وكلماتها آياتها عدد: الثاني المطلب

 .موضوعها: الثالث المطلب
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 .فضلها في ورد فيما القول تحقيق: الرابع المطلب

 .نزولها زمان: الخامس طلبالم

 .ترتيبها: السادس المطلب

 .نزولها سبب في ورد فيما القول تحقيق: السَّابع المطلب

 .قبلها لما مناسبتها: الثامن المطلب

ا نته التفسير التحليلي لسورة القدر، واشتمل عل المقصد وأمَّ  ما يلي: ىفضمَّ

 الكريمة. ورةالواردة في السُّ  القراءات -

 معاني المفردات، اإلعراب، اللطائف البالغية(.)لعربية، وفيها: ا المباحث -

 التفسير. مسائل -

ا , اإللهي السُّورة بيان من المستنبطة الفوائدعلى  شتملتفا الخاتمة وأمَّ

 والفهارس, وأهم المصادر والمراجع.

للسُّورة الشريفة سهل التناول،  يأن يكون تفسير –قدر طاقتي  –حاولُت  وقد

قصود، مفهوم العبارة، بعيًدا عن الغموض واإلبهام، وافي الغرض واضح الم

 إلى به للوصول جهدي قصارى –ظني حسب – فيه وبذلتالذي سيق من أجله، 

ألدعو هللا أن يهديني إلى الصَّواب، وأن يُجنَّبني ما به  وإن ِي المنشود، المستوى

اجبر خللي، واغفر  همالل ،أُعاب، وأن يجعله ذخًرا لي ولوالدي يوم يقوم الحساب

 زللي، وأخلص لوجهك عملي، إنَّك نعم المولى ونعم النصير.

وعلي آله وصحبه أجمعين، والحمد هلل رب  محمد   سيدناهللا وسلم علي  وصلى

 العالمين.
 دكتور

ياسر أحمد مرسي محمد 
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 سطوحي
 مدرس التفسير وعلوم القرآن

 بكلية أصول الدين بالقاهرة.
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 متهيد

 الكرمية ورةيدي السُّ بني

 مطالب ثمانية وفيه

 التسمية بها: ووجهالكريمة  ورةالسُّ  أسماءاألول:  المطلب

 زأسماء تتميَّ  أربعة الكريمةالتفسير وأهل الفقه بالقرآن لسورتنا  علماء ذكر

إذ كثرة األسماء  ؛فإنَّما يدلُّ على شرفها شيءدلَّ على  إن هذاو ،بها عن غيرها

 :هياألسماء  هذهى كما هو معلوم، وتدلُّ على شرف الُمسمَّ 

ُعرفت به في المصاحف وكتب التفسير  الذيالقدر، وهو االسم  سورة - 1

 .(1)وكتب السنة

تسمية لها بأول آية  فيها، وقد  (2){اْلقدر لَْيلَة فِي أَنَزْلنَاهُ  إِنَّا } سورة  - 2

،هذه التسمية عن ابن  دتور بير، وعائشة  عبَّاس   –ضي هللا عنهم ر –وابن الزُّ

 .(3)في الدر المنثور -عليه الرحمة –كما أفاده السيوطي 

 اإلمامباالقتصار على مفتتحها، عنون لها بذلك  { أَنَزْلنَاهُ  إِنَّا }سورة  – 3

 ،في المستدرك كمأبادي في البصائر، والحا الفيروزالبخاري في صحيحه، و

 .(4)والهيثمي في المجمع

                                                 
 (.30/455التحرير والتنوير )ينظر:  (1)

   .1القدر:  (2)

 {إِنَّا أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَة اْلقدر}َوْيه َعن اْبن َعبَّاس  قَاَل: نزلت ُسوَرة حيث قال: " أخرج اْبن مْردَ  (3)

بير َوَعائَِشة مثله".أهـ.  ( . 8/567الدر المنثور )بَِمكَّة، َوأخرج اْبن مْرَدَوْيه َعن اْبن الزُّ

كتاب تفسير  –وسننه وأيامه  -ملسو هيلع هللا ىلص -ينظر: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا (4)

 –(، والمستدرك 1/531(، وبصائر ذوي التمييز )6/175) {إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ }ُسوَرة  باب –القرآن 

  ( .7/139) {إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ }باب ُسوَرة  –كتاب التفسير  -(، ومجمع الزوائد2/578كتاب التفسير )
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 والجصَّاص ه،نون لها بذلك اإلمام الترمذي في جامعسورة ليلة القدر، ع – 4

 .(1)الحنفي في أحكام القرآن

أعني  –في هذه األسماء األربعة يرى أنَّ االسم األول والرابع  والمتأمل

ا االسم الثاني والثالث  ،من قبيل التسمية بالعلم -القدر ةتسميتها بالقدر، وبليل  –أمَّ

فهي من  – {أَنَزْلنَاهُ  إِنَّا }و ،(2){اْلقدر لَْيلَة فِي نَزْلنَاهُ أَ  إِنَّا }بـــــأعني تسميتها: 

من إطالق الجزء وإرادة الكل، أو من باب االستعارة  (3)باب المجاز المرسل

والجامع فيها بين المشبَّه )المذكور( والمشبَّه به )المحذوف( هو مطلق  ،(4)المكنية

                                                 
(، 3350(، رقم )5/444القدر ) باب ومن سورة ليلة -كتاب التفسير -يُنظر: جامع الترمذي (1)

 ( .30/455والتحرير والتنوير )(،  5/373وأحكام القرآن للجصَّاص )

    .1القدر:  (2)

المجاز المرسل: هو ما كانت العالقة بين ما استعمل فيه وما وضع له مالبسة ومناسبة غير  (3)

ها عن الجارحة، المشابهة كاليد إذا استعملت في النعمة، لما جرت به العادة من صدور

وبواسطتها تصل إلى المقصود بها. ويجب أن يكون في الكالم داللة على رب تلك النعمة 

ومصدرها بنسبتها إليه ومن ثَمَّ ال تقول: اقتنيت يًدا، وال اتسعت اليد في المد، كما تقول: اقتنيت 

، أو ما شابه نعمة، وكثرت النعمة في البلد، وإنَّما تقول: جلست يده عندي، وكثرت أيادي ه لديَّ

(، وعلوم البالغة 463، 3/462يُنظر: بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة ) ذلك.

  (.249للشيخ أحمد المراغي )ص: 

االستعارة المكنيَّة: هي التي ال يُصرح فيها بلفظ المشبَّه به، بل يحذف ويرمز له بالزم من  (4)

 َمنِيَّةُ أَْنَشبَْت أَْظفَاَرَها *** أَْلفَْيَت ُكلَّ تَِميَمة  اَل تَْنفَُع.َوإِذَا اللوازمه، ومن أمثلتها: 

فهنا شبَّه المنيَّة بالسبع، ثم ُحذف المشبَّه به، وُرمز له بالزمه، وهو األظفار، وأثبت هذا الالزم  

على رأي  –ليَّة التخيي للمشبَّه؛ فالمنيَّة أو السبع استعارة مكنيَّة. والفرق بينها وبين االستعارة

أنَّ المكنيَّة: هي لفظ المشبَّه به المستعار في النفس للمشبَّه، والمحذوف  -جمهور البالغيين

 المدلول عليه بشيء من لوازمه.

والتخييليَّة: هي إثبات الزم المشبَّه به للمشبَّه، ويُقال في إجراء االستعارتين في البيت المذكور:  

، ثم تُنوسي التشبيه، واد عي دخول المشبَّه في جنس ُشبهت المنيَّة بالسَّبع ب جامع االغتيال في كل  

ر في النفس حذف المشبَّه به، وُرمز إليه بشيء من لوازمه، وهي األظفار على  المشبَّه به، ثم قُد ِ
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كان نوعه، أو كانت  اكانت بالعلم أي   إن ورالس تسميةو ،التمييز الحاصل في كل   

 أنك اوال وصفً  اإن كانت التسمية بما ليس علمً  اوأمَّ  ،لها سر   طلبيُ  هبالوصف فإنَّ 

 اجملة من أولها لم تتكرر في غيرها بقصد التمييز لها عمَّ  ورةتطلق على السُّ 

 . (1)صفناوراء مجرد التمييز الذي و لها سر   طلبال يُ  إنَّهف ور،عداها من السُّ 

رُ  ما: قلتَ  فإن  بالقدر، وبليلة القدر؟ (2)إذن في تسمية سورتنا الكريمة الّسِ

ا قلتُ   فظاهر  من وجوه: ،بالقدر تسميتها سر: أمَّ

 لفظ )القدر( فيها ثالث مرات. رارتك :أولها

 ألنَّه لم يقع في غيرها من السور. :وثانيها

الكريمة تدور  ورةلك أنَّ السُّ ترابط موضوع السورة بهذا االسم، وذ :وثالثها

في فلك اإلعالء من قدر القرآن، والتنويه بشرفه وفضله، ورفع قدر تلك الليلة 

 .–ملسو هيلع هللا ىلص –التي بدأ نزوله فيها على قلب الرسول األكرم 

                                                                                                                            
يُنظر: عروس  سبيل االستعارة المكنية، ثم أثبتت األظفار للمنيَّة على سبيل االستعارة التخييليَّة.

(، والمنهاج الواضح للبالغة لحامد عوني 187-2/184األفراح في شرح تلخيص المفتاح )

(1/120 – 123 .) 

مة األستاذ الدكتور/إبراهيم خليفة  (1) ينظر: التفسير التحليلي  طيب هللا ثراه. –هذا ما حقَّقه العالَّ

  (.19، 18(، وبحثان حول سور القرآن: )ص:16 -14لسورة النساء )ص: 

البالغة في  -تعالى -فائدة معرفة سر تسمية السُّور تتجلى في الوقوف على جانب  من حكمة هللا (2)

ها حينئذ  تكمن في  ا إن كانت اجتهادية ففائدة معرفة سر ِ كتابه الكريم إن كانت التسمية توقيفية، أمَّ

أبلغها حكمة، كما إبراز عناية علماء األمة بكتاب ربهم حيث لم يختاروا له إال أجلَّ األسماء و

تدلُّ على حسن تدبر األئمة المجتهدين، وصحة فهمهم، ورجاحة عقلهم، وسالمة ذوقهم، حيث 

ينظر: التفسير التحليلي  اختاروا ما اختاروه من أسماء السُّور عن تبصر  واعتبار  وحكمة .

، وت18، 17(، وبحثان حول سور القرآن: )ص: 14لسورة النساء )ص:  قديم  ( بتصرف  كبير 

.   وتأخير 
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ا فضائل تلك الليلة، وإظهار  عنفلحديثها  ؛بليلة القدر تسميتهاوجه  وأمَّ

ِ قدرها على سائر الليالي و مشهودة  يحف ها  مباركة  األيام، فهي ليلة  شرفها وعلو 

وتُضاعف فيها الحسنات، وتكفَّر  المالئكة، وتحضرهاوتغشاها الرحمة،  الخير،

 إلى مبدئها منليلة السالمة من اآلفات،  وهيالذنوب والسيئات، وترفع الدرجات، 

 . وهللا أعلم.ورةفضائل تلك الليلة إال في هذه السُّ  ذكرولم تُ  نهايتها،

 آياتها وكلماتها وحروفها: عددالثاني:  لمطلبا

ا ها على قولين: آياتها أمَّ  فمختلف  في عد ِ

ِ  في عد ِ  خمس  : والثاني ،في عد ِ الشامي والمكي ستٌّ : األول  نوالمدنييْ  الكوفي 

 ِ  وهو المختار وعليه عدُّ مصاحفنا. ،والبصري 

اْلقَْدِر َخْير  ِمْن  لَْيلَةُ  »: -تعالى –( الثالث في قوله القدر) لفظفي  واختالفهم

 ؛الباقون. وتقييده بالثالث هولم يعدَّ  ،والشاميُّ  يُّ المك عدَّه حيث (1)«أَْلِف َشْهر  

لَْيلَةُ  َما}و ،(2){لَْيلَِة اْلقَْدر فِي}وهما:  هما،إلخراج األول والثاني المتفق على عد ِ 

اء. :وفواصلها. (3){اْلقَْدر  على الرَّ

                                                 

 .3القدر:  (1)

   .1القدر:  (2)

(، وجمال القراء وكمال اإلقراء 281البيان في عد آي القرآن للداني )ص: ينظر: . و2القدر:  (3)

 (.73(، والفرائد الحسان في عد آي القرآن لعبد الفتاح القاضي )ص: 316)ص: 

ا ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام أنَّ هذا اال  ختالف في عدد اآليات ال يمسُّ حقيقة القرآن وممَّ

في شيء، حيث إنَّ القرآن المقروء، أو المكتوب واحد عند جميع العلماء في المشرق والمغرب، 

في القديم والحديث، ال ينقص كلمةً هنا وال حرفًا هناك، وإنَّما غاية األمر أنَّهم اختلفوا في عد ِ 

، ومن أسباب ذلك:وتقسيم هذا الكم ِ القرآني إلى آيا  ت 

 اختالفهم في اعتبار الحروف الفواتح مثل الم طه يس ق آية، أو جزًء من آية. - 
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ا اكلمة.  فثالثون اكلماته وأمَّ  .(1)حرفًا ةعشر تاواثن فمائة حروفها وأمَّ

 :موضوعهاالثالث:  المطلب

الذي  موضوعها أنَّ  وهلة أول من يُدرك الكريمة السُّورة آيات في الناظر

فها  -ليلة القدر –المباركة  الليلةعن فضائل تلك  الحديث هو حوله تدور التي شرَّ

لها هللا ورفع قدرها، بابتداء إنزال القرآن فيها،  واأليام، الليالي سائرعلى  وفضَّ

عبادتها خيًرا من عبادة ألف شهر، ونزول المالئكة الكرام يتقدَّمهم  وجْعل

. نهايتها إلى مبدئها منبالرحمات والخيرات والبركات،  -عليه السَّالم –جبريل 

 بيان: رةالسُّو مقصودبصائره: " معظم  في -رحمه هللا  -الفيروز آبادي  يقول

بين المالئكة ونزول القرآن، نص ِ  في القدر ليلة شرف  الرحمن، عند من المقر 

 .(2)أهـ".اإِليمان أَهل على اللَّيل طَوال سالمهم واتصال

 ورد في  فضلها: مافي القول تحقيقالرابع:  المطلب

يثبت في فضل قراءة سورة القدر خاصةً حديث  صحيح  ثابت  عن رسول  لم

رين بعض ذكرها رواية   ذلكبل كلُّ ما ورد في  - ملسو هيلع هللا ىلص – هللا في مقدمة  المفس ِ

حيث  -وعفا عنه هللارحمه  – ثعلبيال كاإلمام ،تفسيره لهذه السورة الكريمة

ِ بن كعب  : -ملسو هيلع هللا ىلص -: قال رسول هللا قال -رضي هللا عنه  –أخرجها بسنده إلى أُبي 

                                                                                                                            

 اختالفهم في اعتبار البسملة آية، أو فاتحة للسورة فحسب. - 

أثناء قراءته للقرآن، وما وصله. وعلى هذا  -ملسو هيلع هللا ىلص -اختالفهم في عد ِ ما وقف عليه النبي - 

يُنظر: الموسوعة  هذا الشأن إنَّما هو اختالف شكلي. وهللا أعلم.  فاالختالف بين العلماء في

 بتصرف. 232القرآنية المتخصصة ص: 

(، والسراج المنير 4/455(، ولباب التأويل للخازن )1/531بصائر ذوي التمييز ) ينظر: (1)

    (. 4/564للخطيب )

 (.1/531بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) (2)
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ِر َكَمْن َصاَم َرَمَضاَن َوأَْحيَا لَْيلَةَ قََرأَ ُسوَرةَ اْلقَْدِر أُْعِطَي ِمَن األَجْ  َوَمنْ  »

 .(1)«اْلقَْدرِ 

ِ  -هللا ثراه  طيب -تلميذه الواحدي وتبعه في  -حيث أخرجها بسنده إلى أُبي 

 للسُّورة،خاتمة تفسيره  في ذكرها وبعضهم. (2)في الوسيط -ورةأول تفسيره للسُّ 

عليهما سحائب  –يوقلَّده في صنيعه القاضي البيضاو ،الزمخشري كالعالمة

 .(3)-الرحمة 

على وضع هذه الرواية، وأجمعوا على  –رحمهم هللا تعالى  -نبَّه علماؤنا  وقد

ها؛ فهي جزء  من  ِ بن كعب في  المشهور الطويل الحديثرد ِ الُمفترى على أُبي 

 .(4)فضائل سور القرآن سورةً سورةً 

 في - الرحمة عليه – يقول حيث الصَّالح ابن العالمة: العلماء هؤالء ومن

 يُْرَوى الَِّذي الطَِّويلِ  اْلَحِديثِ  َحالُ  َوَهَكَذا:" الموضوع الحديث على كالمه معرض

ِ  َعنْ  ِ  َعنِ  َكْعب ، ْبنِ  أُبَي   َعنْ  بَاِحث   بََحثَ . فَُسوَرةً  ُسوَرةً  اْلقُْرآنِ  فَْضلِ  فِي ملسو هيلع هللا ىلص النَّبِي 

 لَبَي ِن   اْلَوْضعِ  أَثَرَ  َوإِنَّ  َوَضعُوهُ، َوَجَماَعةً  بِأَنَّهُ  اْعتََرفَ  َمنِ  إِلَى اْنتََهى َحتَّى ُمْخَرِجهِ 

َ  َولَقَدْ  َعلَْيِه، ُر، اْلَواِحِديُّ  أَْخَطأ ِرينَ  ِمنَ  ذََكَرهُ  َوَمنْ  اْلُمفَس ِ  إِيَداِعهِ  فِي اْلُمفَس ِ

ُ  ،(5)تَفَاِسيَرُهمْ   .(1)هـا ".أَْعلَمُ  َوَّللاَّ

                                                 
 (.10/247كشف والبيان )ال (1)

 (.4/532الوسيط في تفسير القرآن المجيد ) (2)

 (.5/327(، وأنوار التنزيل )4/781ينظر الكشاف ) (3)

(، 240، 1/239بَاب فِي فََضائِل السُّور )  -كتاب العلم –أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات  (4)

بَاب فََضائِل   -كتاب العلم –ة وأورده السيوطي في الآللئ المصنوعة في األحاديث الموضوع

 (.208، 1/207اْلقُْرآن )

ا ينبغي أن يُعلم أنَّ َمْن أبرز سند هذا الحديث كالثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره؛ إذ  (5) لكن ممَّ
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ا  – هللا رحمه – الزركشيكذلك: العالمة  ومنهم ِ  حديثإذ يقول: " وأمَّ  بن أُبي 

ُ َرِضَي  - َكْعب    .(2)أهـ".َمْوُضوع   فََحِديث  ُسوَرةً  ُسوَرةً  ُسَوِرهِ  فَِضيلَةِ  فِي -َعْنهُ  َّللاَّ

 ال ةً : وعدم ورود حديث  صحيح  في فضل قراءة سورة القدر خاصَّ قلتُ 

قراءتها داخل  في الثواب العام  فإنَّ فضل ؛يعني أنَّ قارئها ال يُثاب على قراءتها

قََرأَ  َمنْ  » :-ملسو هيلع هللا ىلص -الصحيحة، كقوله األحاديث بعضلقراءة القرآن الوارد في 

،  بِ َحْرفًا ِمْن ِكتَا ِ فَلَهُ بِِه َحَسنَة ، َوالَحَسنَةُ بِعَْشِر أَْمثَاِلَها، اَل أَقُوُل الم َحْرف  ّللاَّ

 َولَِكْن أَِلف  َحْرف  َواَلم  

 .(3)«يم  َحْرف  َحْرف  َومِ 

 الخامس: زمان نزولها: المطلب

بي قبل بيان زمان نزول سورة القدر أن أُنب ِه القارئ الكريم إلى أمرين  يحسن

 :المطلبيتعلقان بهذا 

ِ  األشهر األصح   التعريف ألنَّ  بالزمان؛عنونت  أنَّني :أولهما ِ  للمكي  : والمدني 

 في نزوله كان ولو الهجرة بعد نزل ما والمدنيَّ  الهجرة، قبل نزل ما المكيَّ  أنَّ 

 الكريم، القرآن آيات من آية   عنه تخرج ال وحاصر ضابط التعريف وهذا. مكة

                                                                                                                            
أحال ناظره على الكشف عن سنده، والبحث عن رواته، وإن كان ال يجوز له السكوت عليه، 

ا َمْن لم يبرز سنده و أورده بصيغة الجزم، كالزمخشري والبيضاوي فخطؤه أفحش، وعذره وأمَّ

 .  308أبعد. يُنظر: اإلسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ أبي شهبة ص: 

معرفة أنواع علوم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصالح )النَّْوُع اْلَحاِدي َواْلِعْشُروَن: َمْعِرفَةُ  (1)

 . 101، 100اْلَمْوُضوعِ( ص: 

 (.1/432البرهان في علوم القرآن )النَّْوُع السَّاِدُس َواْلِعْشُروَن: َمْعِرفَةُ فََضائِِلِه( ) (2)

بَاُب َما َجاَء فِيَمْن قََرأَ َحْرفًا ِمَن القُْرآِن  -أخرجه الترمذي في جامعه في أبواب فضائل القرآن (3)

َهذَا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  َغِريب  ِمْن َهذَا »ل: [، وقا2910( رقم ]5/175َمالَهُ ِمَن األَْجِر )

حه محققه.«الَوْجهِ   ، وصحَّ
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 لَُكمْ  َوَرِضيتُ  نِْعَمتِي َعلَْيُكمْ  َوأَتَْمْمتُ  ِدينَُكمْ  َلُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْليَْومَ }: آية فإنَّ  وعليه

 وكذلك الوداع، حجة في بعرفة الجمعة يوم نزلت أنَّها مع مدنيَّة (1){ِدينًا اإِلْسالمَ 

َ  إِنَّ  }: آية  في نزلت أنَّها مع مدنيَّة (2){ أَْهِلَها إِلَى األََمانَاتِ  تَُؤدُّوا أَنْ  يَأُْمُرُكمْ  ّللاَّ

 . (3)الهجرة بعد نزلتا اآليتين هاتين ألنَّ  األعظم؛ الفتح عام الكعبة جوف

ه في بيان زمان نزول اآليات أنَّ أقصى ما يمكن الوقوف علي :ثانيهما

 والسُّور 

ا التحديد الدقيق لزمان  -أعني: قبل الهجرة أو بعدها  -هو الزمان العام  أمَّ

النزول كيوم كذا، وشهر كذا، وعام كذا؛ فهذا ما ال يتأتَّى لباحث  أن يحيط به 

 خبًرا؛ 

وا وقائع ألنَّه يحتاج إلى نقل  صحيح  عن الصَّحابة الذين شهدوا الوحي، وحضر

، وإن شئَت فقل: متعذر  باستثناء ما ورد في  ومثلالتنزيل،  هذا النقل عزيز 

 .(4)بعض اآليات والسُّور

السُّور المختلف في زمان نزولها  من القدر سورةفاعلم أنَّ  ؛تمهَّد لك هذا إذا

 على قولين:

                                                 
   .3المائدة:  (1)

 .58النساء:  (2)

(3) ( )ِ ِ َواْلَمَدنِي  ي  (، واإلتقان في 1/187يُنظر: البرهان في علوم القرآن )النَّْوُع التَّاِسُع: َمْعِرفَةُ اْلَمك ِ

(، ومناهل العرفان في علوم 1/37ي معرفة المكي والمدني( )علوم القرآن )النوع األول: ف

 (. 195، 1/194القرآن )المبحث السابع: في المكي والمدني من القرآن الكريم( )

ذلك البعض في كتابه التحبير في علم التفسير)ص:  -رحمه هللا -وقد جمع الحافظ السُّيوطي (4)

ان: )ما ُعرف تاريخ نزوله: عاًما وشهًرا (، وعقد له النوع الرابع عشر تحت عنو152 -140

 ويوًما 

  وساعةً(.



 
 
 

  

 

-547- 

، ،: أنَّها مكيَّةأولهما بير، نوابْ  وهو قول الجمهور، ويُروى عن ابن عبَّاس   الزُّ

في الدر  -عليه الرحمة –كما أفاده السُّيوطيُّ  –رضي هللا عنهم  –وعائشة 

 ِإنَّا }المنثور حيث قال: " أخرج اْبن مْرَدَوْيه َعن اْبن َعبَّاس  قَاَل: نزلت ُسوَرة 

بيربَِمكَّة، َوأخرج اْبن مْرَدَوْيه َعن اْبن  (1){أَنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَة اْلقدر َوَعائَِشة  الزُّ

 .(2) مثله".أهـ

 ،(5)وعكرمة والحسن ،(4)وجابر بن زيد ،(3)عن قتادة -أيًضا – ويُروى

 سورة: "اإلتقانالسُّيوطيُّ في  قالو ،(6)وحكاه الماوردي عن أكثر المفسرين

 .(7)قوالن، واألكثر أنَّها مكيَّة".أهـ االقدر: فيه

 ابن قوليوهو أحد  ،(8)المفسرين ذكره الثعلبي عن أكثر ،: أنَّها مدنيَّةثانيهما

 ،(2)ومقاتل ،(1)والضحاك ،(11)طلحة أبي بنوعلي  ،(10)ومجاهد ،(9)عباس

                                                 
   .1القدر:  (1)

 (. 8/567الدر المنثور ) (2)

 (. 5/504(، والمحرر الوجيز )10/347يُنظر: الكشف والبيان للثعلبي ) (3)

 (.      30/455(، والتحرير والتنوير )3/216يُنظر: مصاعد النظر ) (4)

(، واإلتقان في علوم القرآن )النوع األول: في معرفة المكي 3/216) يُنظر: مصاعد النظر (5)

 (.1/40والمدني( )

 (. 6/311يُنظر: النكت والعيون ) (6)

 (. 1/53اإلتقان في علوم القرآن )النوع األول: في معرفة المكي والمدني( ) (7)

 (. 10/347يُنظر: الكشف والبيان ) (8)

(، والتحرير والتنوير 20/129(، والجامع ألحكام القرآن )5/504يُنظر: المحرر الوجيز ) (9)

(30/455     .) 

 (.3/216يُنظر: مصاعد النظر ) (10)

(، واإلتقان في علوم القرآن )النوع األول: في معرفة المكي 3/216يُنظر: مصاعد النظر ) (11)

 (. 44، 1/43والمدني( )
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حه ،(3)بالمدينة نزلت سورة   أول أنَّها الواقديُّ وذكر  اإلمام الخازن في لبابه  وصحَّ

حه ،(4)ونسبه لألكثرين  المتبادربأنَّ  -عليه الرحمة  –العالمة ابن عاشور  ورجَّ

 بعد رمضان فرض بعد ذلك كان وإنَّما القدر، ليلة إحياء في الترغيب تتضمن هاأنَّ 

 .(5)الهجرة

 منأكثر  فيه حديث  به القائلون بمدنيَّة السُّورة الكريمة  ستدلغاية ما ا :قلتُ 

 وابن ،الترمذي أخرجه واالفتراء الوضع حضيض إلى بسقوطه تقضي علة  

 َما بَْعدَ  َعِلي  ، ْبنِ  ِلْلَحَسنِ  َعَرضَ  َرُجاًل والطبراني، والحاكم أنَّ  الطبري، جرير

ْدتَ : فَقَالَ  ُمعَاِويَةَ، بَايَعَ  دَ  يَا أَوْ  الُمْؤِمنِيَن، ُوُجوهَ  َسوَّ ِ  الَ : فَقَالَ  الُمْؤِمنِينَ  ُوُجوهِ  ُمَسو 

ُ، َرِحَمكَ  تَُؤن ِْبنِي : فَنََزلَتْ  َذِلَك، فََساَءهُ  ْنبَِرهِ مِ  َعلَى أَُميَّةَ  بَنِي أُِريَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبِيَّ  فَإِنَّ  َّللاَّ

ُد، َيا (6){أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثَرَ  إِنَّا } أَْنَزْلنَاُه  إِنَّا }: َونََزلَتْ  الَجنَِّة، فِي نَْهًرا يَْعنِي ُمَحمَّ

دُ  يَا أَُميَّةَ  بَنُو بَْعَدكَ  يَْمِلُكَها (7){فِي لَْيلَِة اْلقَْدرِ   ِهيَ  فَإَِذا عََدْدنَاَهافَ  القَاِسُم،. قَاَل ُمَحمَّ

تحقيق  عندهذا الحديث  خبر وسيأتيك .«تَْنقُصُ  َوالَ  يَْوًما تَِزيدُ  الَ  َشْهر   أَْلفُ 

 .فانتظره الشريفة، السُّورة نزول سبب فيالقول فيما ورد 

ا  الترغيب تتضمنمن أنَّها  – الرحمة عليه – عاشور ابنما ذكره العالمة  وأمَّ

فال يصلح  الهجرة، بعد رمضان فرض بعد ذلك كان وإنَّما ر،القد ليلة إحياء في

                                                                                                                            
 (. 20/129رآن )(، والجامع ألحكام الق4/469يُنظر: زاد المسير ) (1)

 (. 4/469(، وزاد المسير )4/769يُنظر: تفسيره ) (2)

(، والتحرير والتنوير 20/129(، والجامع ألحكام القرآن )10/347يُنظر: الكشف والبيان ) (3)

(30/455   .) 

 (.4/450يُنظر: لباب التأويل ) (4)

   (.30/455يُنظر: التحرير والتنوير ) (5)

 . 1الكوثر:  (6)

 .  1لقدر: ا (7)
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تكون السُّورة  أنالذي يمنع  اعليه ويُعتدُّ به في القول بمدنيَّتها؛ إذ م ولدلياًل يُع

فإحياؤها يكون بالقيام وباألعمال  القدر، ليلة إحياء في الترغيبمكيَّة مع تضمنها 

كرالصالحة من  وغيرها من أعمال الخير، وقد كان كلُّ واالستغفار  عاءوالدُّ  الذ ِ

 ذلك مشروًعا بمكة كما ال يخفى.

 في الترغيب تتضمنالسُّورة  أنَّ من عبارة الطاهر بن عاشور  يُفهمقيل:  فإن

 بعد رمضان فرضيُشرع قيام الليل إال بعد  ولمبالقيام خاصةً،  القدر ليلة إحياء

؛ ألنَّ القيام الهجرة على المسلمين بمكة مدة  مفروًضا انك؟ قلُت: هذا وهم  ظاهر 

بالندب، وإن رمَت دلياًل على ذلك، فإليك ما أخرجه اإلمام  ف ِفعام  كامل  ثم خُ 

 اْلُمْؤِمنِينَ  أُمَّ  يَا: فَقُْلتُ :.... قَالَ  َعاِمر   ْبنِ  ِهَشامِ  ْبن ْعدسَ  عن مسلم  في صحيحه

 بَلَى،: قُْلتُ  « اْلقُْرآَن؟ تَْقَرأُ  أَلَْستَ » : قَالَتْ ، -ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ  َرُسولِ  ُخلُقِ  َعنْ  أَْنبِئِينِي

ِ  ُخلُقَ  فَإِنَّ » : قَالَتْ   أَْسأَلَ  َوالَ  أَقُومَ  أَنْ  فََهَمْمتُ : قَالَ . « اْلقُْرآنَ  َكانَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ  نَبِي 

 ،-ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ  لِ َرُسو قِيَامِ  َعنْ  أَْنبِئِينِي: فَقُْلتُ  ِلي، بََدا ثُمَّ  أَُموَت، َحتَّى َشْيء   َعنْ  أََحًدا

ُل؟ أَيَُّها يَا تَْقَرأُ  أَلَْستَ » : فَقَالَتْ  م ِ  -َوَجلَّ  َعزَّ  - هللاَ  فَإِنَّ » : قَالَتْ  بَلَى،: قُْلتُ  « اْلُمزَّ

لِ  فِي اللَّْيلِ  قِيَامَ  اْفتََرضَ   َحْواًل، َوأَْصَحابُهُ  -ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ  نَبِيُّ  فَقَامَ  السُّوَرةِ، َهِذهِ  أَوَّ

 َهِذهِ  آِخرِ  فِي هللاُ  أَْنَزلَ  َحتَّى السََّماِء، فِي َشْهًرا َعَشرَ  اثْنَيْ  َخاتَِمتََها هللاُ  َوأَْمَسكَ 

ًعا اللَّْيلِ  قِيَامُ  فََصارَ  التَّْخِفيَف، السُّوَرةِ  . (1)الحديث........" « فَِريَضة   بَْعدَ  تََطوُّ

وقد ثبت  ،ومن المعلوم أنَّ سورة المزمل من أوائل ما نزل من القرآن بمكة

 اْنقُصْ  أَوِ  نِْصفَهُ ( 2) قَِليالً  ِإالَّ  اللَّْيلَ  قُمِ  }: -تعالى  -فرض قيام اللَّيل بأولها بقوله 

                                                 
بَاُب َجاِمعِ َصاَلةِ اللَّْيِل، َوَمْن نَاَم  -ِكتَاب َصاَلِة اْلُمَسافِِريَن َوقَْصِرَها –أخرجه مسلم في صحيحه  (1)

 (.  139( رقم )513، 1/512َعْنهُ أَْو َمِرَض )
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ونُسخ بآخرها، والناسخ  ،(1){ تَْرتِيالً  اْلقُْرآنَ  َوَرتِّلِ  َعلَْيهِ  ِزدْ  أَوْ ( 3) قَِليالً  ِمْنهُ 

 اْلقُْرآنِ  ِمنَ  تَيَسَّرَ  َما فَاْقَرُءوا َعلَْيُكمْ  ابَ فَتَ  تُْحُصوهُ  لَنْ  أَنْ  َعِلمَ  }: - تعالى -قوله 

 ندبًا ال وجوبًا ما تيسَّر لكم من صالة اللَّيل. صلُّواهللا عنكم ف خفَّفأي:  ،(2){

القول بمكيَّة سورة القدر؛ ألنَّ  انرجح -وهللا أعلى وأعلم –ثَمَّ يظهر لي  ومن

 المكيَّة. ورشبه بالسُّ أ آياتها وقصرأسلوبها، وموضوعها، وأغراضها، 

 :هاالسادس: ترتيب المطلب

فععععي ترتيععععب المصععععحف  والتسعععععون السَّععععابعة السُّععععورة هععععيالقععععدر  سععععورة

 سورة العلق وقبل سورة البي ِنة. بعدفيه  تْ الشريف، ُكتب

ععععا  الخامسععععة السُّععععورة فهععععي –عنععععد َمععععْن يقععععول بععععه  –ترتيععععب نزولهععععا  أمَّ

هععععذا علععععى  ،(3)الشععععمس ةسععععور وقبععععل عععععبس سععععورة بعععععد نزلععععت والعشععععرون،

ععععاالقععععول بمكيَّتهععععا، وهععععو األرجععععح كمععععا قععععد علمععععَت.   علععععى القععععول بمععععدنيَّتها، أمَّ

 .(4)البقرة سورة وقبلالمطففين  سورة بعد نزلت تكون أن فيقتضي

ذهب  حيث ؛: والمعول عليه في ترتيب السُّور هو الترتيب المصحفيقلتُ 

 - الرسول من بأمر إال مكانها في رة  سو تُوضع فلمتوقيفي  أنَّه إلى العلماءجمهور 

ة  رب ِ  عن -السَّالمعليه  - جبريل عن - ملسو هيلع هللا ىلص  اآليات كترتيب -جلَّ وتقدس-العزَّ

كانوا قد اختلفوا هل كلُّ ذلك الترتيب بتوقيف  قولي  صريح  من  وإن بسواء، سواء

                                                 
 . 4 -2المزمل:  (1)

 . 20المزمل:  (2)

رجه ابن الضريس عنه في فضائل القرآن كما أخ –رضي هللا عنهما  -كذا عدَّها ابن عباس (3)

(، وعدَّها جابر بن زيد. يُنظر: اإلتقان في علوم القرآن )النَّْوُع 17( حديث رقم )33)ص: 

ِل َما نََزَل( )  (.  1/96السَّابُِع: َمْعِرفَةُ أَوَّ

 (.  30/455يُنظر: التحرير والتنوير ) (4)
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ترتيب ينصُّ على كل ِ سورة  أنَّها بعد سورة كذا، أو أنَّ بعض هذا ال - ملسو هيلع هللا ىلص -النبي 

 ملسو هيلع هللا ىلص -إلى مستند  فعلي  من قراءة النبي   -رضي هللا عنهم  –قد استند فيه الصَّحابة 

؛ ألنَّ السُّنة  وعلى .(1)مثاًل  - قول  أو فعل   -كما هو معلوم  –كل   فهو أمر  توقيفي 

.  أو تقرير 

عععا ل عليعععه  أمَّ الترتيعععب النزولعععي للسُّعععور، فلعععم يعععأِت فيعععه شعععيء  صعععحيح  يُععععوَّ

ععحا عععنليععه ويُسععتند إ ععا فععوق الواحععد، فضععاًل عععن أن  بةواحععد  مععن الصَّ فضععاًل عمَّ

بععه،  القععولنقطععع ونسععلم  حتَّععى - ملسو هيلع هللا ىلص -عععن رسععول هللا شععيء   يكععون قععد ثبععت فيععه

بععل قُصععارى مععا جععاء روايععات  يأتيهععا الضعععف مععن بععين يععديها ومععن خلفهععا سععنًدا 

 عتمععاديمكععن االهععذه الروايععات ال  أمثععالومتنًععا وعقععاًل ونقععاًل، وأنععت خبيععر  بععأنَّ 

 .(2)الكريم القرآنعليها في أمر 

 ورد في سبب نزولها: ما: تحقيق القول فيابعالسَّ  المطلب

في سبب نزول سورتنا الكريمة، ال  روايات   عدة رينكثير  من المفس ِ  أورد

في هذا  لكريمللقارئ ا وسأعرضهايصلح شيء منها أن يكون سببًا لنزولها، 

 فأقول وباهلل التوفيق: ،عليها الحكموالمطلب مع بيان درجتها 

 األولى: الرواية

                                                 
 . 42ين عتر ص: يُنظر: علوم القرآن الكريم للشيخ نور الد (1)

في كتابيه: التفسير  -رحمه هللا -ينظر: ما سطره قلم شيخنا العالمة األستاذ الدكتور/إبراهيم خليفة (2)

وما بعدها(  51(، وبحثان حول سور القرآن: )ص:47التحليلي لسورة النساء )ص:  وما بعدها

د، وكرَّ على تلك بخصوص هذه المسألة، فقد أجاد وأفاد، وأتى بما ال مزيد عليه لمستزي

الروايات التي اعتمد عليها السيوطي وغيره من القائلين بالترتيب النزولي بالنقد والنقض، 

وانتهى إلى أنَّ القول بهذا النوع من الترتيب أمر  مخالف  للواقع، وال داللة عليه ال من المعقول 

 عظيم .    وال من المنقول، فليُراجع ما كتبه شيخنا، فَمْن فاته، فاته خير  
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 ْبنِ  يُوُسفَ  َعنْ  الُحدَّانِي   الفَْضلِ  ْبن القَاِسم طريقمن  بسنده الترمذي أخرج

، ْدتَ : فَقَالَ  ُمعَاِويَةَ، بَايَعَ  َما بَْعدَ  َعِلي  ، ْبنِ  الَحَسنِ  إِلَى َرُجل   قَامَ : قَالَ  َسْعد   ُوُجوهَ  َسوَّ

دَ  يَا أَوْ  يَن،الُمْؤِمنِ  ِ ُ، َرِحَمكَ  تَُؤن ِْبنِي الَ : فَقَالَ  الُمْؤِمنِينَ  ُوُجوهِ  ُمَسو   - النَّبِيَّ  فَإِنَّ  َّللاَّ

 َيا (1){أَْعَطْينَاَك اْلَكْوثَرَ  إِنَّا }: فَنََزلَتْ  َذِلَك، فََساَءهُ  ِمْنبَِرهِ  َعلَى أَُميَّةَ  بَنِي أُِريَ  -ملسو هيلع هللا ىلص

ُد،  بَْعَدكَ  يَْمِلُكَها (2){أَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدرِ  إِنَّا }: َونََزلَتْ  الَجنَِّة، يفِ  نَْهًرا يَْعنِي ُمَحمَّ

دُ  يَا أَُميَّةَ  بَنُو  َوالَ  يَْوًما تَِزيدُ  الَ  َشْهر   أَْلفُ  ِهيَ  فَإَِذا فَعََدْدنَاَها القَاِسُم، قَالَ . ُمَحمَّ

 .(3)«تَْنقُصُ 

 الئحة  الوضع  وأمارات  ،منكر المتن اإلسناد ضعيفالحديث  هذا: قلتُ 

ا ضعف إسناده، ف ،عليه  وجوه : منأمَّ

الترمذي  رواهفقد  الفضل، بن القاسم عنه يروي الذي في اضطرابهم :أحدها

                                                 
 . 1الكوثر:  (1)

 .  1القدر:  (2)

(، رقم 5/444باب ومن سورة ليلة القدر ) -كتاب التفسير -أخرجه الترمذي في جامعه (3)

(، وقال: "هذا حديث غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل، 3350)

 -ويقال: يوسف بن مازن -سعد وهو ثقة وثقه يحيى القطان وابن مهدي. قال: وشيخه يوسف بن

رجل مجهول، وال نعرف هذا الحديث، على هذا اللفظ إال من هذا الوجه "، والطبراني في 

كتاب معرفة الصحابة رضي هللا  -(، والحاكم في المستدرك2754( رقم )3/89المعجم الكبير )

ده ومقتله وذكر مول -رضي هللا عنه -باب ومن فضائل الحسن بن علي بن أبي طالب -عنهم

ح إسناده، وحذفه الذهبي من التلخيص لضعفه، وابن جرير 4811(، رقم )3/192) (، وصحَّ

(، وعزاه 426، 8/425(، وذكره ابن كثير في تفسيره )534، 24/533الطبري في تفسيره )

للترمذي والحاكم وابن جرير، ثم قال: " هذا الحديث على كل تقدير منكر جدا، قال شيخنا اإلمام 

فظ الحجة أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر". أهـ، والس يوطيُّ في لباب النقول )ص: الحا

ي وابن 214 (، وعزاه للترمذي والحاكم وابن جرير، وقال: " قال الترمذي: غريب، وقال المز ِ

 كثير: منكر  جد ا". أهـ .  
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، الفَْضلِ  ْبن القَاِسممن طريق  ، ْبنِ  يُوُسفَ  َعنْ  الُحدَّانِي   فِي الطبراني ورواه َسْعد 

اْلَحاِكُم  ورواه َماِزَن، ْبنِ  يُوُسفَ  َعنْ  اْلفَْضلِ  ْبنِ  قَاِسمِ الْ  َطِريقِ  ِمنْ الكبير  ُمعجمهِ 

 َجِرير   اْبنُ  َوَرَواهُ  َماِزَن، ْبنِ  يُوُسفَ  َعنْ  اْلفَْضلِ  ْبنِ  اْلَقاِسمِ  َطِريقِ  ِمنْ  ُمْستَْدَرِكهِ  فِي

ظ ابن كثير . قال الحافَماِزنَ ْبِن  عيسى َعنْ  اْلفَْضلِ  ْبنِ  اْلقَاِسمِ  َطِريقِ  ِمنْ الطبري 

ُ  - اْلَحِديثِ  َهَذا فِي اْضِطَرابًا يَْقتَِضي َوَهَذا: " تفسيره في -طيَّب هللا ثراه  –  َوَّللاَّ

 .(1)أهـ".أَْعلَمُ 

عيسى  أبوقال  الفضل؛ بن القاسم عنه يرويالذي  الرواي حال جهالة :ثانيها

 الوجه هذا نم إال نعرفه ال غريب   حديث  بعد روايته هذا الحديث: "هذا  الترمذي

: قال. مهدي وابن القطَّان يحيى وثَّقه ثقة وهو الفضل، بن القاسم حديث من

 نعرف وال ،مجهول رجل - مازن بن يوسف: ويقال - سعد بن يوسف وشيخه

 .(2)". أهـ الوجه هذا من إال اللفظ هذا على الحديث، هذا

                                                 
 (. 8/425تفسير القرآن العظيم ) (1)

(. وتعقَّبه 3350(، رقم )5/444باب ومن سورة ليلة القدر ) -كتاب التفسير -جامع الترمذي (2)

، فإنَّه قد روى عنه  الحافظ ابن كثير، فقال: " وقول الترمذي: إنَّ يوسف هذا مجهول فيه نظر 

جماعة، منهم حماد بن سلمة، وخالد الحذاء، ويونس بن عبيد، وقال فيه يحيى بن معين: هو 

(. يريد أنَّه 8/425هو ثقة".أهـ تفسير القرآن العظيم )مشهور، وفي رواية عن ابن معين قال: 

قد ارتفعت جهالته، ولعلَّ الترمذي يريد أنَّه مجهول الحال، فتنبَّه. واعلم أنَّ الحافظ ابن كثير لم 

بل عقَّب عليه بما  –على ما فعل الترمذي  –يكتف في وصف هذا الحديث بمجرد الغرابة 

ه ، وإن كان الترمذي حين يذكر وصف الغرابة مجرًدا عن يكشف عن علة متنه من أكثر من وج

ال يُنافي ذلك عنده أن يكون الحديث قد بلغ مع هذه  -كما هنا -وصف الصحة والحسن قبله

الغرابة أقصى حدود الضعف إلى درجة الوضع، كما يعرف ذلك كل من أنعم النظر في مطالعة 

ضوع أن يُروى من وجه  واحد  على ما هو حد جامعه. ونكتة ذلك أنَّ أغلب ما تكون رواية المو

الغرابة عند الترمذي، كما يعرفه المعني ون بشئون الموضوعات. أفدته من تعليق شيخنا األستاذ 

على حكم الترمذي على الحديث. يُنظر: الدخيل في  –عليه الرحمة  –الدكتور/إبراهيم خليفة 
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عة الحسن فإنَّ في شهوده قصة مباي سعد، بن يوسف توثيقفرض  على :ثالثها

 هللا رضي - الحسن من سمع أنَّه يقتضي ما روايته في ليس إذلمعاوية نظًرا؛ 

فيكون قد أرسلها  الحسن، عن تُروى قصة ذكر أراد يكون أن يجوز بل -عنه

ن ال يُوثق به  من جهة اإلسناد. هذا.  (1)عمَّ

ا  هسقوطوغرابته و نكارتهتضمن أكثر من علة  تقضي ب قدف من جهة المتن أمَّ

 :من وجوه   ذلك بيانإلى حضيض الوضع واالفتراء، و

 :وجهين من وذلك ،للتاريخ الصحيح الثابت مخالفته :أحدها

 السفاح بيعة وبين معاوية إلى الخالفة الحسن تسليم بين التي المدة أنَّ : أولهما

 أو بشهر   أكثر أو شهًرا وتسعون واثنان شهر ألفالعباس  بني خلفاء أول وهو

 َوالَ  يَْوًما تَِزيدُ  الَ  َشْهر   أَْلفُ  ِهيَ  فَإَِذا فَعََدْدنَاَها »الفضل:  بنالقاسم  قولف بشهرين،

. وفي بيان محالةال  ُصراحقول  مخالف  للواقع بل إن شئَت فقل: كذب  «تَْنقُصُ 

 إنَّه الُحدَّانِي   الفَْضلِ  ْبن القَاِسموقول  ": -رحمه هللا  –ذلك يقول الحافظ ابن كثير 

 بصحيح؛ ليس تنقص، وال يوما تزيد ال شهر ألف فوجدها أمية بني مدة حسب

 الحسن إليه سلم حين بالملك استقل -عنه هللارضي  - سفيان أبي بن معاوية فإنَّ 

ي لمعاوية، البيعة واجتمعت أربعين، سنة اإلمرة علي بن  الجماعة، عام ذلك وُسم ِ

 بن هللا عبد دولة مدة إال عنهم خرجت لم وغيرها، بالشام متتابعين فيها استمروا ثم

 تزل لم لكن سنين، تسع من قريبًا البالد وبعض واألهواز الحرمين في الزبير

                                                                                                                            
 (.      1/539التفسير )

ا  (1) في التحرير والتنوير  –عليه الرحمة  –سطره قلم الطاهر بن عاشور أفدُت في هذا ممَّ

(30/460 ،461.) 
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 الخالفة العباس بنو استلبهم أن إلى البالد، بعض عن بل بالكلية، اإلمرة عن يدهم

 وذلك سنة، وتسعين اثنتين مدتهم مجموع فيكون ومائة، وثالثين اثنتين سنة في

 أشهر، وأربعة سنة وثمانين ثالث عن عبارة شهر األلف فإنَّ  شهر، ألف من أزيد

 ما فتقارب هذا وعلى الزبير، ابن أيام مدتهم من أسقط الفضل بن القاسم وكأنَّ 

 .(1)". أهـأعلم وهللا الحساب، في الصحة قاله

 –: التصريح بنزول سورة القدر بالمدينة حيث نطق الحديث برؤياه ثانيهما

على  الهجرة، من مدة   بعد بالمدينة ُصنع إنَّماي أُميَّة على منبره، والمنبر لبن –ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2)حين أنَّ الصحيح الثابت كون السُّورة مكيَّة حيث لم يكن منبر وال غيره

حيث يقضي بتفضيل ليلة  : ركاكة معناه ومجانبته للبالغة والفصاحةثانيها

ا يترتب عليه حينئذ  ركاكة القدر على أيام بني أُميَّة التي هي مذمومة   بمقتضاه ممَّ

معنى القرآن ذاته، ومجانبته للبالغة والفصاحة اللذين يعلم كل عاقل  أنَّ القرآن 

 .(3)في قمتهما

ا   ": –حمة عليه الر –ابن كثير  يقول  أنَّه الحديث هذا ضعف على يدلُّ وممَّ

 القدر ليلة تفضيل فإنَّ  ياق،الس ِ  بهذا يكن لم ذلك أُريد ولو أمية، بني دولة لذم ِ  سيق

 الكريمة والسُّورة جد ا شريفة   القدر ليلة فإنَّ  أيامهم، ذم على يدلُّ  ال أيامهم على

 هي التي أمية بني أيام على بتفضيلها تُمدح فكيف القدر، ليلة لمدح جاءت إنَّما

 :القائل قال كما إال هذا وهل الحديث، هذا بمقتضى مذمومة  

                                                 
 (. 426، 8/425تفسير القرآن العظيم ) (1)

(، والدخيل في التفسير للعالمة/إبراهيم خليفة 8/426يُنظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير ) (2)

(1/541 ،542 .) 

 (. 1/542ة/إبراهيم خليفة )يُنظر: الدخيل في التفسير للعالم (3)
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 (1)اْلعََصا ِمنَ  أَْمَضى السَّْيفَ  إِنَّ  قِيلَ  إِذَا**  قَْدُرهُ  يَْنقُصُ  السَّْيفَ  نَّ أَ  تَرَ  أَلَمْ 

 :آَخرُ  َوقَالَ 

ْلتَ  أَْنتَ  إِذَا  ِمنَ  اْلَمِديحُ  َكانَ  َناقِص   َعلَى** بََراَعة   ذَا اْمَرأً  فَضَّ

 .(3)أهـ".(2)النَّْقِص 

 لذمِّ الحديث سيق  هذا نكوالسياسية المتعصبة المتمثلة في  النزعات: ثالثها

 العلماء حذَّاقواتفق  ": –عليه الرحمة  –قال العالمة ابن عاشور أمية، بني دولة

ح منكر   حديث   أنَّه على ِ، شيخه عن وذكره كثير ابن بذلك صرَّ ي   هو: وأقول المز ِ

 المخالفة النحل أهل وضع من وهو عليه، الئحة   الوضع وسمات المعنى مختل

 وفطنته، علمه فرط مع الحسن عن مثله يصدر أن يليق ال به تجاجفاالح للجماعة

 التأنيب الحسن دفع وبين -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول رؤيا من زعموه ما بين مالزمة وأية

 أنَّ ......... والحاصل العباسيين دعاة وضع من الخبر هذا أنَّ  شك وال نفسه، عن

يُّ  قاله كما منكر   الترمذي أخرجه الذي الخبر هذا  . (4)". أهـالمز ِ

ا كله: فهذا قلتُ  ُ هذه الرواية عن درجة االعتبار،  سقوط على يدل ممَّ  َوَّللاَّ

 .أَْعلَمُ 

 الثانية: الرواية

 - ملسو هيلع هللا ىلص -ُمَجاِهد  قَاَل: ذََكَر النَّبِيُّ  َعنْ أبي حاتم والواحدي  ابنجرير و ابن أخرج

                                                 
البيت لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب اللغة والمعاجم، ومعناه: أنَّك لو مدحَت السيف  (1)

 بتفضيله على العصا، كان ذلك نقصانًا من قدره، ولم يكن مدًحا. 

ناقص ( من غير نسبة، ومعناه: أنَّ التفضيل على ال2/204البيت في مغني اللبيب البن هشام ) (2)

 ال فضل فيه. 

 (. 8/426تفسير القرآن العظيم البن كثير ) (3)

 (.30/461التحرير والتنوير ) (4)



 
 
 

  

 

-557- 

اَلَح فِي َسبِي َب اْلُمْسِلُموَن َرُجاًل ِمْن بَنِي إِْسَرائِيَل لَِبَس الس ِ ، فَتَعَجَّ ِ أَْلَف َشْهر  ِل َّللاَّ

 ُ لَْيلَةُ اْلقَْدِر  اأَْنَزْلنَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر َوَما أَْدَراَك مَ  إِنَّا }: -تَعَالَى –ِمْن َذِلَك، فَأَْنَزَل َّللاَّ

اَلَح َذِلَك . قَاَل: َخْير  ِمَن الَّ (1){لَْيلَةُ اْلقَْدِر َخْير  ِمْن أَْلِف َشْهر   تِي لَبَِس فِيَها الس ِ

 .(2)الرجل

ا إرساله ،ة  ضعيف مرسلة  الرواية  هذه: قلت جبر تابعي  نفألنَّ مجاهد ب ا؛أمَّ

ِ، واإلرسال نوع  من  -ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ وقد رفع الرواية إلى َرُسوَل  دون ذكر الصَّحابي 

ا ضعفه ،(3)أنواع االنقطاع في السَّند ابن جرير الطبري: فألنَّ في إسناد  ا؛وأمَّ

 .(4) بأخرة اختلط ضعيف   وهو ،بن الصبَّاح المثنى

                                                 
 . 3 -1القدر:  (1)

(، وتفسير القرآن العظيم البن أبي 534، 24/533يُنظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) (2)

، وتفسير القرآن (486(، وأسباب النزول الواحدي )ص: 19424( رقم )10/3452حاتم )

 ( وعزاه البن جرير وابن أبي حاتم.  8/426العظيم البن كثير )

، سواء "-ملسو هيلع هللا ىلص -المشهور أنَّ الحديث المرسل: هو ما رفعه التابعي، بأن يقول: " قال رسول هللا (3)

كان التابعي كبيًرا أو صغيًرا، ومذهب جمهور المحدثين وكثير من الفقهاء واألصوليين أنَّ 

يف  ال يُحتجُّ به. ودليلهم على ذلك: أنَّ المحذوف مجهول الحال؛ ألنَّه يحتمل أن المرسل ضع

يكون غير صحابي، وإذا كان كذلك فإنَّ الرواة حدَّثوا عن الثقات وغير الثقات، فإذا روى أحدهم 

ق حديثًا وأرسله لعله أخذه عن غير ثقة. وإن اتفق أن يكون الُمرِسل ال يروي إال عن ثقة، فالتوثي

. يُنظر: منهج النقد في علوم الحديث للشيخ نور الدين عتر ص: ، 370مع اإلبهام غير كاف 

371 . 

وهو اليماني األبناوي أبو عبد هللا، ويُقال أبو يحيى نزيل مكة أصله من أبناء فارس،" قال عبد  (4)

ر عن ابن هللا بن أحمد عن أبيه ال يُساوي حديثه شيئًا مضطرب الحديث. قال إسحاق بن منصو

معين: ضعيف، وكذا قال معاوية بن صالح عن ابن معين. وقال بن أبي حاتم سألت أبي و أبا 

زرعة عنه فقاال: لين الحديث، قال أبي: يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد، وهو ضعيف 

الحديث. وقال الجوزجاني: ال يقنع بحديثه، وقال الترمذي: يضعف في الحديث. وقال النسائي: 

بثقة، وقال في موضع آخر: متروك الحديث. وقال علي بن الجنيد: متروك الحديث. وقال ليس 
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: المكي موالهم بن خالد المخزومي مسلمإسناد ابن أبي حاتم والواحدي:  وفي

 .(1)حديثه في الغلط كثير صدوق

 الثالثة: الرواية

ِ  َعنْ  حاتم أبي ابن أخرج ِ  َرُسولُ  َذَكرَ : قَالَ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  َعِلي   أَْربَعَةً  يوًما -ملسو هيلع هللا ىلص - َّللاَّ

َ  َعبَُدوا إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِمنْ   أَيُّوبَ  فَذََكرَ  َعْين   َطْرفَةَ  يَْعَصْوهُ  لَمْ  َعاًما، ثََمانِينَ  َّللاَّ

، ْبنَ  َويُوَشعَ  اْلعَُجوزِ  ابن وحزقيل وزكريا  - هللا رسول أَْصَحابُ  فَعَِجبَ : قَالَ  نُون 

دُ  يَا: الَ فَقَ  ِجْبِريلُ  فَأَتَاهُ  َذِلكَ  من -ملسو هيلع هللا ىلص تُكَ  َعِجبَتْ  ُمَحمَّ  النَّفَرِ  َهُؤاَلءِ  ِعبَاَدةِ  ِمنْ  أُمَّ

، َطْرفَةَ  يَْعُصْوهُ  لَمْ  َسنَةً  ثََمانِينَ  ُ  أَْنَزلَ  فَقَدَ  َعْين   ِإنَّا }: َعلَْيهِ  فَقََرأَ  َذِلكَ  ِمنْ  َخْيًرا َّللاَّ

 أَْلفِ  ِمنْ  َخْير   اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  اْلقَْدرِ  ةُ لَْيلَ  َما أَْدراكَ  َوما اْلقَْدرِ  لَْيَلةِ  فِي أَْنَزْلناهُ 

ا أَْفَضلُ  َهَذا(2){َشْهر   تَُك، أَْنتَ  َعِجْبتَ  ِممَّ ِ  َرُسولَ  بَِذِلكَ  فَُسرَّ : قَالَ  َوأُمَّ  -ملسو هيلع هللا ىلص - َّللاَّ

 .(3)َمعَهُ  َوالنَّاسَ 

ا إرسالها؛ فألنَّ َعِلي   ،ضعيفة   مرسلة   -أيًضا  –الرواية  هذه: قلت  ْبنأمَّ

                                                                                                                            
الدارقطني: ضعيف. وقال بن عمار: ضعيف. وقال الساجي: ضعيف الحديث جد ا حدث بمناكير 

 -أيًضا –ويطول ذكرها وكان عابدا يهم. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم، وضعَّفه 

(، 519غيره، وذكره العقيلي في الضعفاء". يُنظر: تقريب التهذيب )ص: سحنون الفقيه و

 (.10/36وتهذيب التهذيب )

وهو ابن فروة، ويُقال بن المخزومي موالهم أبو خالد الزنجي المكي الفقيه، قال ابن المديني:  (1)

بن ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث يكتب حديثه وال يحتج به يعرف وينكر. وقال ا

سعد: وتوفي في خالفة هارون سنة ثمانين ومائة بمكة، وكان كثير الغلط في حديثه. وقال 

(، 529الساجي: صدوق كان كثير الغلط، وكان يرى القدر". يُنظر: تقريب التهذيب )ص: 

 (.129، 10/128وتهذيب التهذيب )

 . 3 -1القدر:  (2)

(، والبن كثير 19424( رقم )10/3452يُنظر: تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم ) (3)

 ( وعزاه البن أبي حاتم.  8/426)
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ِ، وقد علمَت أنَّ اإلرسال  -ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ رفعها إلى َرُسوَل  قد ْرَوةَ عُ  دون ذكر الصَّحابي 

ا ضعفها؛ فألنَّ فيه  :نمتروكي انوع  من أنواع االنقطاع في السَّند، وأمَّ

 .(1)متروك وحديثهضعيف   بن علي بن خلف الخشني مسلمة :أولهما

 .(2) الوضعب متهم ديثالح متروك القرشي الدمشقي بن عروة علي: ثانيهما

ما ورد في هذه  أنَّ  -الكريم  القارئأيها  –خالل هذا التحقيق يتبيَّن لك  ومن

 لنزول اال يصلح أن يكون سببً  ريناألحاديث والروايات التي أوردها بعض المفس ِ 

الضطراب الرواية األولى وغرابتها ونكارتها، وإلرسال وضعف  القدر؛ سورة

 أعلم. –تعالى  – الثانية والثالثة، وهللا

 الثامن: مناسبتها لما قبلها: المطلب

يدهش  وآياته الكريم القرآن سور في الناظرأنَّ  -علَّمك هللا وإيايَّ  – اعلم

ة بصره أرجع ولو بصره، ويشخص نظره، ة تلو الكرَّ  حاسًرا ذلياًل  إليه لعاد الكرَّ

                                                 
وهو أبو سعيد الدمشقي البالطي كان يسكن البالط قرية من قرى دمشق، قال عنه البخاري وأبو  (1)

زرعة: منكر الحديث. وقال ابن حبان: ضعيف الحديث منكر الحديث، ال يُشتغل به هو في حد 

يف  وحديثه متروك. وقال يعقوب بن سفيان: ال ينبغي ألهل العلم الترك. وقال الجوزقاني: ضع

أن يشغلوا أنفسهم بحديثه. وقال النسائي والدارقطني والبرقاني: متروك الحديث. وقال النسائي: 

أيًضا ليس بثقة. وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث. وقال ابن حبان: كان يقلب األسانيد 

دهم وال من حديثهم فلما فحش ذلك بطل االحتجاج به. وقال ويروي عن الثقات ما ليس عن

(، وتهذيب التهذيب 531الحافظ أبو علي النيسابوري: ضعيف. يُنظر: تقريب التهذيب )ص: 

(10/146.) 

قال عثمان الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء. قال البخاري: مجهول. وقال أبو حاتم: متروك  (2)

ثمان بن عبد الرحمن الوقاصي كان يضع الحديث وعلي بن الحديث. وقال صالح بن محمد: ع

عروة أكذب منه. وقال مرة: حديثه كله كذب. وقال ابن حبان: يضع الحديث. وقال األزدي: ال 

يكتب حديثه. وقال بن عدي: وهو كما قال ابن معين ليس حديثه بشيء، وهو ضعيف عن كل 

 (.7/365ذيب التهذيب )(، وته403من روى عنه. يُنظر: تقريب التهذيب )ص: 
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 أختها، مع كلمة  كلُّ  إذوحسن تناسبه، وتمام تناسقه؛  نظمه، جمال من منكسًرا

وكلُّ  مثيالتها، وكلُّ سورة  مع صاحبتها، مع آية   وكلُّ  جارتها، مع جملة   وكلُّ 

حق عليه السَّابق مع موضوع    عجيب، تآلف   في بعض   بأعناق آخذ كل   به، والالَّ

 في غايةً وسوره  وآياته، وجمله،الكريم بكلماته،  القرآن به يبدو بما بديع وتناسق  

 بديعًا، اتصاالً  بأوله وآخره بآخره، أولهيتصل  االلتحام، في وآيةً  م،االنتظا

 بعضها يُصد ِق واحدة   سورة   وكأنَّه وثيقًا، ارتباًطا بينها فيما وسوره آياته وترتبط

 .بعض معنى بعضها ويبي ِن بعًضا،

ِ سورتين من  إذا عرفَت هذا؛ فاعلم أنَّ كيفية الوقوف على المناسبة بين أي 

 لقرآن الكريم ال يخرج قيد أُنملة عن سبيلين:سور ا

ى المسلك العام، وإن شئت فقل المسلك الكلي، وأعني به: أن  :أحدهما ما يُسمَّ

السَّابقة، وموضوع السُّورة التي أنت بصدد  ورةتُعقد المناسبة بين موضوع السُّ 

كله، وبين  تفسيرها، أو قل بين الروح العامة السَّارية في كيان السَّورة السابقة

 الروح العامة السَّارية في كيان السُّورة التي ستفسرها.

ى المسلك الخاص، وإن شئت فقل المسل :ثانيهما الجزئي، وأعني به  كما يُسمَّ

أن تطلب المناسبة بين آية  في سورتك التي أنت بصدد تفسيرها وأخرى في 

السَّابقة وفاتحة الالحقة،  السُّورة السَّابقة عليها، وغالبًا ما يكون ذلك بين خاتمة

وإن لم يمنع ذلك من تطلب المناسبة بين غير الفاتحة والخاتمة كفاتحتي السُّورتين 

 .(1)أو خاتمتهما، أو آية في وسط هذه، وأخرى في وسط تلك

لهذين المسلكين في سورتنا وسورة العلق، تتجلى أوجه المناسبة  وتطبيقًا

 بينهما فيما يلي:

                                                 
 (.    90، 89يراجع: التفسير التحليلي لسورة النساء )ص (1)
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 الكلية بين السُّورتين:المناسبة  أوالً 

 فإنَّ  جليَّةً بإمعان النظر وإنعام الفكر في سر ِ تسمية كلتا السُّورتين؛ وتظهر

التسمية هي التي تمدُّك بمعرفة الموضوع األبرز الذي تدور حوله آيات 

فت على الموضوع األبرز لكل   من السُّورتين سهل عليك جد ا  فإذا السُّورتين، تعرَّ

الرتباط الوثيق بين الموضوعين، وقد عرفت أنَّ موضوع سورة أن تقف على ا

ليلة   فضائل عن الحديثهو  -حسبما أوقفتُك عليه في المطلب الثالث  –القدر 

فهاالتي  القدر لها قدرها، ورفعوباركها،  هللا، شرَّ  واأليام الليالي سائر على وفضَّ

 .شهر ألف عبادة من خيًرا فيها العبادةبجعل 

ا ضوع سورة العلق، فقد وفت ببيانه وتجليته عبارة اإلمام برهان الدين مو أمَّ

 له َمنْ  بعبادة األمرومقصودها:  "، وذلك حيث يقول: -طيَّب هللا ثراه –البقاعي 

 من وخوفًا جنانه، في طمعًالكفرانه،  واجتنابًا إِلحسانه، شكًرا واألمر، الخلق

 ذلك؛ على دال   اسميها منالمعاد. وكلٌّ  يوم العباد يدين أنَّه من ثبت لما نيرانه،

 والعلق األمر، إلى يشير {اقرأ  } أنَّ . على كفره ويحرم شكره، يجب المرب ِي ألنَّ 

 وعلى ،(1)بالمطابقة العبادة وهيالبداية،  على يدلُّ  {اقرأ  }و الخلق، إلى يشير

ين يوم النَّجاة وهي النَّهاية،  والبداية النَّهاية من كل    على يدل. والعلق بالالزم الد ِ

 إعادته على قادر   خالقه أنَّ  عرف دم؛ منمخلوق   أنَّه عرف َمنْ  ألنَّ  ؛(2)بااللتزام

                                                 
ى المطابقية أو التوافقية، وهي: داللة اللفظ على تمام ما ُوضع له،  (1) يريد: بداللة المطابقة وتُسمَّ

يت مطابقة؛ لمطابقة الفهم للوضع اللغوي، ألنَّ  كداللة اإلنسان على الحيوان الناطق  وُسم ِ

الواضع وضع اللفظ ليدل على المعنى بتمامه، وقد فهمناه منه بتمامه. يُنظر: إيضاح المبهم من 

 .  63معاني السُّلَّم للشيخ/أحمد الدمنهوري ص: 

يريد: بداللة االلتزام، وهي: داللة اللفظ على أمر  خارج  عن معناه الزم  له، كداللة الجسم على  (2)

يت شغله حيًزا من الفراغ؛ ألنَّ   هذا الزم للجسم، وإن كان خارًجا عن معنى الجسم، وُسم ِ
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 . وخصَّ لها عمل باإلعادة صدَّق وَمنْ  الدم، منللحياة  أقبل التراب فإنَّ  تراب، من

ى ولذلك الحياة، مركب ألنَّه العلق؛  الدم؛ لأك تحريم إلى إشارة فكأنَّه نفًسا، ُسم ِ

 .(1)أهـ".كنفسه نفسه وصارت صاحبه، بطابع تطبع أكله َمنْ  ألنَّ 

أنَّ مقصود سورة العلق هو األمر  -عليه الرحمة  -من كالم هذا اإلمام  ويُفهم

بعبادة هللا شكًرا له على نعمة اإليجاد، وخوفًا من مجازاته يوم المعاد، وأعظم 

ت الفاضلة، والمواسم المباركة، وفي العبادات وأجل القربات: العبادة في األوقا

فيكون  شهر، ألف عبادة من خيًرا فيهاالعبادة  هللاجعل  التي القدر ليلة : مقدمتها

تعالى  –ذكر سورة القدر بعد سورة العلق من باب ذكر الخاص بعد العام، وهللا 

 أعلى وأعلم. –

 المناسبات الجزئيَّة بين السُّورتين: ثانيًّا

 يلي: لك فيما وتتجلى

 :السُّورتين فاتحتي مناسبة (أ)
ا افتتحت سورة العلق بأمر   الذي ربه باسم القرآن بقراءة -ملسو هيلع هللا ىلص - الرسوللمَّ

 في ذكر يعلم، لم ما اإلنسانبالقلم، علم  علم والذيخلق اإلنسان من علق،  خلق،

 العظمة ذيهللا  عند من وأنَّه فضله، وبيان ونزوله (2)مفتتح سورة القدر القرآن

 ألنَّ  القدر؛ ليلة في عليكالذي بدأنا إنزاله  القرآن اقرأ وكأنَّه يقول له: ل،والجال

سورة القدر إذن بمثابة التعريف بالقرآن، والتعليل  فمفتتح .فخيم وشأنه عظيم قدره

                                                                                                                            
    .  التزاميَّة؛ ألنَّ معنى اللفظ استلزم األمر الخارج عنه. المصدر السابق بتصرف 

 (.3/213مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السُّور ) (1)

[ عائد  على 1] القدر:  {ي لَْيلَِة اْلقَْدرِ إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فِ }: -تعالى –ألنَّ الضمير المنصوب في قوله  (2)

 القرآن، كما ستقف عليه قريبًا. 
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م  بقراءته لألمر  أول سورة العلق. فيالمتقد ِ

: -الرحمة  عليه –بيان ذلك وتجليته يقول العالمة ابن الزبير الغرناطي  وفي

ا بقراءته األمر تقدَّم ما بإنزال تعريفًاوردت ] يعني: سورة القدر[  " مت لمَّ  قُد ِ

 ذلك من هو إنَّما -سبحانه – إليه السلوك وأنَّ الكتاب،  أمر عظيم إلى اإلشارة

 دعائنا، مظان ِ  في لنعتمدها بقدرها وعرفنا إنزاله بليلة -سبحانه – أعلم الباب،

 في كالسَّاعة وهي نوافقها، لعلنا العمل في االجتهاد على نبحثو رجائنا، وتعلق

 – وهلل الوسطى، الصَّالة قبيل ومن قدرها، جليل مع أمرها إبهام في الجمعة يوم

 التعريف الليلة هذه قدر بعظيم التعريف في وكأنَّ  رحمة، ذلك إخفاء في -سبحانه

ل بجاللة ". اتصالها ووضح تقدَّم ما تمام من القدر سورة فصارت فيها، الُمنز 

 .(1)أهـ

 العلق سورة أنَّ  هي: السُّورتين، فاتحتي بينلطيفة   أُخرىمناسبة   وهناك

 ابتدئ الذي القرآن هذا أنَّ  لتبي ِن القدر سورة فجاءت القرآن، من نزل ما أول

 .القدر ليلة في هللا أنزله العلق، بسورة

 أن المصحف ترتيب تسديد ومن" : -ثراه هللا طيَّب – عاشور ابن العالمة قال

 البينة سورة من آيات عدد أقل أنَّها مع العلق سورة عقب القدر سورة ُوضعت

 ابتدئ الذي القرآن إلى يعود {أنزلناه} في الضمير أنَّ  إلى إماء   كأنَّه بعدها، وسور

 .(2)أهـ". العلق بسورة نزوله

 فاتحة سورة القدر لخاتمة ما قبلها: مناسبة)ب( 

                                                 
أسرار و (،10/513البحر المحيط ) (. ويُراجع معه:372البرهان في تناسب سور القرآن )ص: (1)

 (.    30/206(، وتفسير المراغي )15/411(، وروح المعاني )63ترتيب القرآن للسيوطي )ص:

 (.30/456نوير )التحرير والت (2)
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الذي  -بالسجود  –ملسو هيلع هللا ىلص –بأمر رسوله الكريم  العلق سورة -سبحانه –ختم المَّ 

أنَّه أنزل  القدر سورة أول في ذكر ه،واالقتراب من -هو أعظم أركان الصَّالة 

 .الصَّالة في القرآن بقراءة واقتربله:  يقولوكأنَّه  ،القرآن في ليلة القدر

حيث  لكام البقاعي، وذأفصحت عن هذه المناسبة اللَّطيفة عبارة اإلم وقد

ا": –رحمه هللا  –يقول كر هذا في كتابه -وتعالىسبحانه  - هللا ذكر لمَّ ِ  الذ ِ  العربي 

 بصريح إعادته عن مغنيًا ذلك كان قلب، كل ِ  في مستحضًرا إنزاله ذكر المعجز،

ياق في بما المخاطب علمه أضمره متى فكان اسمه،  عليه، الدَّالة القرائن من الس ِ

 السُّورة هذه في سيما ال الحضور من الذهن وفي العظمة من القلب في له وبما

 فكانت أركانها، أعظم هي التي بالصَّالة وختمها بقراءته، باألمر العلق الفتتاح

 القرآن بقراءة واقترب: قال كأنَّه فكان الوضوح، غاية في هي داللة عليه داللتها

 اإلضمار لداللة إظهاره؛ من الباهرة مةالعظ على أدلَّ  إضماره فكان الصَّالة، في

 .(1)". أهـبه التصريح إلى يحتاج ال بحيث فهو غيره ينزل شيء   تمَّ  ما أنَّه على

 :السُّورتين)ج( مناسبة خاتمتي 

ا هللا بجليل الطاعات  منواالقتراب  بالسجود باألمر العلقسورة  ُختمت لمَّ

ة القرآن ال سيما في األوقات وعظيم العبادات، وفي مقدمتها: الصَّالة وتالو

جزاء َمْن يفعل  ببيان القدر سورةالفاضلة، والمواسم المباركة كليلة القدر، ُختمت 

ذلك ويداوم عليه، فجزاؤه أن ينعم بالسَّالمة والنجاة في دنياه وأُخراه، وتتنزل 

ره بحسن ال ن فتكو ،والنجاة من العقاب ثواب،عليه المالئكة الكرام عند موته تبش ِ

 التي القدر ليلة حقه في وكأنَّها ،األوقات، وأجمَل اللَّحظات أسعدَ ساعةُ موته 

 الَِّذينَ }: -سبحانه  –كل ِه، كما قال  الكون على والسَّالم بالخير فيها المالئكة تتنزل

                                                 
 (.177، 22/176نظم الدرر ) (1)
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 ،(1) {تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ  َمابِ  اْلَجنَّةَ  اْدُخلُوا َعَلْيُكمُ  َساَلم   يَقُولُونَ  َطيِّبِينَ  اْلَماَلئَِكةُ  تَتََوفَّاُهمُ 

ُ  َربُّنَا قَالُوا الَِّذينَ  إِنَّ }: -تعالى  –وقال  لُ  اْستَقَاُموا ثُمَّ  ّللاَّ  أاَلَّ  اْلَماَلئَِكةُ  َعلَْيِهمُ  تَتَنَزَّ

 ِفي ُؤُكمْ أَْوِليَا نَْحنُ ( 30) تُوَعُدونَ  ُكْنتُمْ  الَّتِي بِاْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا تَْحَزنُوا َوالَ  تََخافُوا

ْنيَا اْلَحيَاةِ   تَدَُّعونَ  َما فِيَها َولَُكمْ  أَْنفُُسُكمْ  تَْشتَِهي َما فِيَها َولَُكمْ  اآْلِخَرةِ  َوفِي الدُّ

 خاتمتي بينالتناسب  من ليهذا ما يظهر  ،(2) {َرِحيم   َغفُور   ِمنْ  نُُزالً ( 31)

 . كتابه بأسرار أعلم – تعالى – وهللا السُّورتين،

به بين يدي تفسير السُّورة الشريفة، أشرع اآلن  متُ ا التمهيد الذي قدَّ هذ وبعد

هللا  ىفي تفسير آياتها بشيء  من التفصيل والتحليل، وعل -بعون هللا وتوفيقه -

 وهو حسبي ونعم الوكيل. بيل،قصد السَّ 

                                                 
 .32النحل:  (1)

 .32 – 30فصلت:  (2)
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 املقصد

 الكرمية للسُّورة التحليلي التفسري ويتضمن

 :(1)الكريمة سُّورةال في الواردة القراءات: أوالً 

ن }: قوله تعالى جمهورال قرأ - 1  قرأواحُد األمور. و {أَْمر   } (2){ُكّلِ أَْمر   ّمِ

ن  ابن امرأة، أي: ِمْن أجِل كل ِ  كَّرُ ُمذ (3)اْمِرئ  [ ُكل ِ عباس وعكرمة والكلبي: ] م ِ

، وهو بعيد   ر له. وقيل: ِمْن أجل كل ِ َملَك  راءة  شاذة  . وهي ق(4)إنسان  وما قُد ِ

 مخالفة  لرسم المصحف، ال يجوز القراءة بها ال في الصالة وال في غيرها.

                                                 
وهو ما يُعرف عند  اقتصرُت هنا على بيان القراءات التي يترتب عليها اختالف  في المعاني، (1)

ا اختالف القراءات في وجوه النطق  أهل الشأن باختالف القراء في فرش الحروف، أمَّ

ات كتحقيق الهمزة وتسهيلها، والفتح واإلمالة، والجهر والهمس، والغنة، بالحروف والحرك

واإلدغام، واإلظهار، والتفخيم والترقيق، والوقف، وإثبات الياءات وحذفها، ومقادير المد، ونحو 

ذلك، وهو ما يُعرف عند أهل الشأن باختالف القراء في  األصول، فأضربُت عنه صفًحا هنا؛ إذ 

ختالف  في المعاني، ومن ثَمَّ فال عالقة له بالتفسير بل هو ألصُق بعلم التجويد ال يترتب عليه ا

   واألداء منه بالتفسير، فتنبَّه. 

 .4القدر:  (2)

(، والسمين الحلبي في 2/368عزاها البن عباس وعكرمة والكلبي: ابن جني في المحتسب ) (3)

(، وكذا 177شواذ القرآن )ص: (، وعزاها ابن خالويه في مختصر في 11/66)الدر المصون

( البن عباس، وأخرجها ابن جرير الطبري في 5/347في معاني القرآن وإعرابه) الزجاج

، عن أبي صالح، عن ابن عباس. وهي أوهى الطرق عن  (24/534تفسيره ) من طريق الكلبي 

د بن السَّائِب اْلَكْلبِي  َعن أب :ابن عباس، قال أبو نعيم األصفهاني ي َصالح أََحاِديثه " ُمَحمَّ

: "138َمْوُضوَعة". أهـ الضعفاء )ص:  عَفَاء َعن اْبن  (، وقال السُّيوطيُّ َومن ِرَوايَات الضُّ

، فَإِنَّهُ يرويِه  -َرِضي هللا َعْنُهَما -َعبَّاس د بن السَّائِب اْلَكْلبِي  التَّْفِسير اْلَمْنُسوب ألبي النَّْصر ُمَحمَّ

َعن اْبن َعبَّاس، والكلبي اتََّهُموهُ ِباْلَكِذِب، َوقد مرض فَقَاَل  -ى أم َهانِئَوهَُو مول -َعن أبي َصالح

 (. 8/700ألَْصَحابه فِي َمرضه: كل َشْيء حدثتكم َعن أبي َصالح كذب". أهـ الدر المنثور )

 (.11/66يُنظر: الدر المصون) (4)
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ه بها قرأ َمن القراءةوهذه  ": -عليه الرحمة –اإلمام الطبري  قال ]  معنى وجَّ

 بإذن فيها والروح المالئكة تنزل: عنده معناه كان ملَك؛ كل   من[:  امرئ كل ِ من 

 جائزة؛ بها القراءة أرى وال والمؤمنات، المؤمنين ىعل يُسلم ملك   كل ِ  من ربهم

اء من الحجة إلجماع  المسلمين، مصاحف في لما خالف   وأنَّها خالفها، على القر 

 وإذا ياء، {أَْمر   }: قوله في المسلمين مصاحف من مصحف   في ليس أنَّه وذلك

 .(1)أهـ". ياء الخط ِ  في تصير همزة، لحقتها[  اْمِرئ ُكل  : ] ِمْن قُِرئت

 أُبيُّ  قرأ، و(2){اْلفَْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى يَ هِ  َساَلم   }: قوله تعالى جمهورال قرأ – 2

[. فَْجرِ الْ  ْطلَعِ مَ  لَىإِ  يَ هِ  َساَلم  ] { حتى } بدل[  إلى]  -َعْنه هللا َرِضي -بن كعب

 مخالفة  لرسم المصحف. -أيًضا –قراءة  شاذة   وهي

ِ: "  –ب هللا ثراه طيَّ  –أبو جعفر النَّحاس  قال القراءة  وهذهبعد أن نسبها ألُبي 

 .(3)األعظم". أهـ وادأن يقرأ بها لمخالفتها السَّ  على التفسير، وال يجوز ألحد  

 َمْطلَعِ  َحتَّى يَ هِ  َساَلم   }تعالى:  قولهمن  { َمْطلَعِ  }: جمهورال قرأ - 3

 .(5)الالم بكسر { عِ َمْطلِ  }الكسائي وخلف:  قرأبفتح الالم، و (4){اْلفَْجرِ 

 َطلَعَ : تَقُول الطلوع، بمعنى ميمي مصدر أنَّهالجمهور بالفتح على  وقراءة

وبزوغه، وقراءة  ظهوره أي الفجر، طلوع: والمراد َوَمْطلَعًا، ُطلُوًعا الفَْجرُ 

أو مكان  للطلوع، والمراد: زمان  زمان   اسم أنَّهالكسائي وخلف بالكسر على 

                                                 
 (.24/534جامع البيان ) (1)

 .5القدر:  (2)

 (.5/167نحاس )إعراب القرآن لل (3)

 .5القدر:  (4)

(، وإتحاف فضالء البشر 2/403(، والنشر )233يُنظر: التيسير ألبي عمرو الداني )ص:  (5)

  (.346(، والبدور الزاهرة )ص: 592)ص: 
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 . (1)المصدر َمْوضع االسم تضعطلوعه، والعرب  أو موضع الفجرطلوع 

 العربية املباحث: ثانيًّا

 :المفردات معاني (أ)

 يطلق على معنيين: اللغة استعمال في: النزول {أَْنَزْلنَاهُ  }

 الجبل، من فالن نزل: نحو ُسْفل   إلى عْلو   منوهبوطه  الشيء: انحدار أولهما

 }: سبحانه قوله ومنه سفل إلى لوع من الشيء تحريك معناه يكون منه والمتعدي

 .(2){ َماءً  السََّماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ 

 المدينة، األمير نزل: قولهم ومنه به، واألوي مكان في: الحلول ثانيهما

                                                 

وهذا في لغة أهل الحجاز. وقيل: الفتح والكسر  (.3/155يُنظر: معاني القراءات لألزهري ) (1)

: " والفتح هو الِقياُس والكسُر سماع ، وله $قال أبو جعفر النَّحاس ، للمصدر في لغة بني تميم

ا ُضمَّ مضارُعه أو فُتح نحو: الَمْشِرق والَمْجِزر. وأحسن ما قيل في  أخوات يُْحفَُظ فيها الكسُر ممَّ

هذا قول سيبويه  قال: وقد كسروا المصدر قالوا: أتيتك عند مطلع الشمس أي عند طلوع 

بني تميم، وأما أهل الحجاز فيقولون: مطلع والمطلع المكان. شرح هذا أنَّه ما الشمس. هذه لغة 

كان على فعل يفعل، فالباب فيه أن يكون المصدر منه واسم المكان مفعاًل بالفتح، وكان يجب أن 

يكون اسم المكان منه بالضم إال أنَّه ليس في كالم العرب مفعل، فلم يكن بد  من تحويله إلى 

، والدليل على ما قلناه أنَّه ما كان على فعل يفعل الفتحة أو  الكسرة فكانت الفتحة أولى ألنَّها أخف 

فالمصدر منه مفعل بالفتح، اسم المكان والزمان بالكسر قالوا: جلس مجلسا وهو في مجلسك، 

وفي الزمان أتت الناقة على مضربها بالكسر، فهذا يبي ن لك أنَّ األصل مطلع في المكان، ثم 

ل إلى الفتح، ثم سمع من العرب أشياء تُؤخذ سماًعا بغير قياس، قالوا: مطلع للمكان الذي حو  

تطلع فيه الشمس، وقال بعضهم: مطلع للمصدر، والفتح أولى ألنَّ الفتح في المصدر قد كان 

حت ى }لفعل يفعل، فكيف يكون في فعل يفعل؟ وأيًضا فإن  قراءة الجماعة الذين تقوم بهم الحجة 

ته في العربية وشذوذ الكسر وخروجه من القياس". أهـ إعراب القرآن للنحاس  {مطلع هذا في قو 

 (.11/66والدر المصون ) (،768(. ويُنظر: حجة القراءات )ص: 5/167)

 .  19الرعد:  (2)
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 ومنه به، وإيواءه مكان في الغير إحالل معناه يكون اإلنزال وهو منهوالمتعدي 

. وكال هذين (1){اْلُمْنِزِلينَ  َخْيرُ  َوأَْنتَ  اَركً ُمبَا ُمْنَزالً  أَْنِزْلنِيَرّبِ }: -تعالى- قوله

 ألنَّهما الحقيقة؛ وجه على هللا من القرآن بنزول يليقانال  -كما ترى  -المعنيين 

  يتصف حتى جسًما ليس والقرآن واالنتقال، والحركة والجسمية المكانية يستلزمان

 كان لذلك آخر؛ في لوالحلو مكان من باالنتقال أو أسفل إلى أعلى من بالهبوط

 مجازي بمعنى إال يكون أن يمكن ال التنزيل أو اإلنزال أو بالنزول القرآن وصف

 ستقف عليه عند بيان مسائل التفسير، فانتظره.

                                                 
( مادة 657، 11/656(، و لسان العرب )800، 799. ويُنظر: المفردات )ص: 29المؤمنون:  (1)

 )نزل(.

 َت: هل المعنيان المذكوران حقيقيان للنزول أو أحدهما حقيقي واآلخر مجازي ؟ فإن قل 

يُقال لك: الظاهر من عبارة الزمخشري في أساسه أنَّهما حقيقيان؛ ألنَّه قال: " نزل بالمكان  

، ونزل في البئر...... ثم قال: " ومن  ونزل في المكان نزلةً واحدةً، ونزل من علو  إلى سفل 

ا يُفهم منه أنَّ ما ذكره أواًل من 264، 2/263..". أهـ أساس البالغة ])المجاز... ( مادة نزل[ ممَّ

باب الحقيقة، وتبعه في ذلك الدكتور/عبد الوهاب غزالن في بيانه، لكنَّه استدرك عليه بأنَّ 

الظاهر أنَّ المعنى األول وهو االنحدار من عْلو  إلى ُسْفل  هو األصل في المادة وإن كثُر 

استعمالها في المعنى الثاني حتى صارت فيه حقيقة لغوية، ثم قال: "وشعور النفس بأنَّ المعنى 

( 799األول هو األصل في المادة يكاد يكون فطري ا، ونقل عبارة الراغب في مفرداته ] )ص: 

احث من مادة )نزل([ والتي مفادها أنَّ النزول في األصل هو انِحَطاط  من ُعْلو".أهـ البيان في مب

 [ .63، 62علوم القرآن ]ص: 

حمل المعنيين على الحقيقة، وإنَّما قال:  -عليه الرحمة -ولم يرتض شيخنا العالمة/إبراهيم خليفة 

، قلنا بذلك؛ ألنَّه  " ليس للنزول معنى حقيقي لغةً سوى مدلول  واحد  هو الهبوط من عْلو  إلى ُسْفل 

النزول مصدًرا أو فعاًل منفرًدا أي دون أن يكون في المتبادر من هذه المادة عند إطالق لفظ 

فمن ثَمَّ قال  -كما يقولون -تركيب  ينسب فيه النزول إلى شيء، والتبادر أقوى أمارات الحقيقة

ُم َكِلَمة  َصِحيَحة  تَُدلُّ 5/417ابن فارس في مقاييس اللغة ]) اُء َوالالَّ ( مادة نزل[: " النُّوُن َوالزَّ

 (.         2/6َشْيء  َوُوقُوِعِه". أهـ. منة المنان في علوم القرآن )َعلَى هُبُوِط 
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، ِلُكل ِ  اْسم   واللَّْيل اللَّيالي، واحدة: { لَْيلَةِ  }  إِلَى الشمِس  َمْغِربِ  من وَحدُّه لَْيلَة 

اِدق، الفجرِ  طلوعِ   واحد  : " اللَّْيُل الَجْوَهِري   َوقَالَ  الشَّْمس، طلوعِ  إِلَى أَو الصَّ

 .(1)".أهـَوتَْمر   تَْمَرة   ِمثل لَْيلَة ، وواحُده َجمع ، بَِمْعنى

:): تدور مادة { اْلقَْدر }  قدر( في اللغة حول عدة معان 

اءُ  َوالدَّالُ  افُ اْلقَ ابن فارس: "  قال. َونَِهايَته َوُكْنِهه الشَّْيءِ  َمْبلَغ :أولها  َوالرَّ

: يُقَالُ . َشْيء   ُكل ِ  َمْبلَغُ : فَاْلقَْدرُ . َونَِهايَتِهِ  َوُكْنِههِ  الشَّْيءِ  َمْبلَغِ  َعلَى يَُدلُّ  َصِحيح   أَْصل  

 .(2)أهـ".اْلقََدرُ  َوَكَذِلكَ . َمْبلَغُهُ  أَيْ  َكَذا، قَْدُرهُ 

ي ة تبيين: تَّْقِديرُ وال . قال الراغب: " والقَْدرُ التَّْقِدير :ثانيها : يقال. الشيء كم 

 كذا على هللا قَدََّرنِي. يقال: اْلقُْدَرةَ  أعطاه: -بالت شديد – وقَدََّرهُ  وقَدَّْرتُهُ،قََدْرتُهُ 

اني . والثاني: القدرة بإعطاء: أحدهما: وجهين على األشياء هللا فَتَْقِديرُ  عليه، وقو 

". الحكمة اقتضت حسبما مخصوص ووجه مخصوص مقدار على يجعلها بأن

 .(3)أهـ

 اْلقََضاءُ  والقََدرُ  القَْدرُ : ِسيَدهْ اْبُن  قال. قال ابن منظور: " والُحْكم: اْلقََضاُء ثالثها

ره َما َوُهوَ  والُحْكم، ُ  قَالَ . األُمور ِمنَ  بِهِ  َويَْحُكمُ  اْلقََضاءِ  َمنْ  َوَجلَّ  َعزَّ  َّللاَِّ  يُقَد ِ  - َّللاَّ

 فِيها }: -تَعَالَى – قَالَ  َكَما الُحْكِم، أَي ؛(4){اْلقَْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَْنَزْلناهُ  إِنَّا }: -َوَجلَّ َعزَّ 

                                                 

حاح ) (1) ( 375، 30/374(، وتاج العروس )11/607(، ويُنظر: لسان العرب )5/1815الص ِ

 مادة )ليل(.

 ( مادة )قدر(.371، 13/370( مادة )قدر(، ويُنظر: تاج العروس )5/62معجم مقاييس اللغة ) (2)

( مادة 371، 13/370( مادة )قدر(، ويُنظر: تاج العروس )660 -658)ص:  المفردات (3)

 )قدر(.

 .1القدر:  (4)
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 .(2)". أهـ(1){ َحِكيم   أَْمر   ُكلُّ  يُْفَرقُ 

 بخالف بقدر جعلته كأنَّما ضي قته،: الشيء عليه: الضيق. يُقال: قََدْرُت رابعها

: ضي ق أي ،(3){ ِرْزقُهُ  َعلَْيهِ  قُِدرَ  نْ َومَ  }: -تعالى – قال. حساب بغير وصف ما

ْزقَ  يَْبُسطُ  }: وقال عليه،  نَْقِدرَ  لَنْ  أَنْ  فََظنَّ  }: وقال ،(4){ َويَْقِدرُ  يَشاءُ  ِلَمنْ  الّرِ

 .(6)عليه نضي ق لن: أي ،(5){ َعلَْيهِ 

: الل ِْحيَانِيُّ  َوقَالَ . ارأَْقد َجِميعًا وَجْمعُهما فِيَها، كالقََدرِ  السَّابِقَة، بالَمعَاني والقَْدرُ 

 .(7)اْلَمَصْدرُ  والقَْدرُ  ااِلْسُم، القََدرُ 

 َدَرْيت. َويُقَاُل: َعِلَمهُ : وِدَرايَةً  وِدْريَانًا وِدْريَةً  وِدْريًا َدْريًا الشيءَ َدَرى  {أَْدراكَ  }

 .(8)أَْعلَْمته إَِذا َغْيِري وأَْدَرْيتُه َعَرْفته، أَْدِريهِ  الشيءَ 

 :وجهين على يُقاالن والشر  . قال الراغب: " والخير الَشر ِ  ِضدُّ : الَخْيرُ  { َخْير   }

ة   ِمْنُكمْ  َوْلتَُكنْ  }: -تعالى  –قوله  في كما اسمين يكونا أن: أحدهما  يَْدُعونَ  أُمَّ

: نحو ،(منه أفعل) تقدير وتقديرهما وصفين، يكونا أن. والثاني: (9){ اْلَخْيرِ  إِلَى

 َوأَنْ  }: وقوله ،(10){ ِمْنها بَِخْير   نَأْتِ  }قوله:  ومنه وأفضل، ذاك من خير هذا

                                                 

 .  4الدخان:  (1)

 ( مادة )قدر(.371، 13/370(، ويُنظر: تاج العروس )75، 5/74لسان العرب ) (2)

 .7الطالق:  (3)

 .37الروم:  (4)

 .87األنبياء:  (5)

 قدر(.( مادة )660 -658المفردات )ص:  (6)

 ( مادة )قدر(.371، 13/370(، وتاج العروس )75، 5/74يُنظر: لسان العرب ) (7)

 ( مادة )درى(. 14/254يُنظر: لسان العرب ) (8)

 .104آل عمران:  (9)

 .106البقرة:  (10)
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ُدوا }: وقوله ،(1){لَُكمْ  َخْير   تَُصوُموا ادِ  َخْيرَ  فَِإنَّ  َوتََزوَّ  تقديره ،(2){ التَّْقوى الزَّ

 .(3)أهـ".منه أفعل تقدير

 وال ىيُثَنَّ  وال التفضيل، فال يُذكر وال يُؤنث، أفعلخير( بمعنى )استعمل  وإذا

 تَقُلْ  وال الناِس، خيرُ  وفالن َخْيَرةُ،: تقول وال الناس، َخْيرُ  فالنةفتقول:  يُْجَمع،

ا إذا استعمل وصفًا جاز تذكيره وتأنيثه، وتثنيته وجمعه، فتقول:أَْخيَرُ   رجل . أمَّ

 }: -تعالى – هللا قال. وَخْيَرة َخي ِرة   امرأة وكذلك -ومخففمشدد  - وَخْير   َخي ِر  

-تعالى – وقال. شئ كل ِ  من الفاِضلَةُ  وهي َخْيَرة ، جمع (4){ اْلَخْيَراتُ  لَُهمُ  أُولَئِكَ وَ 

ا إنَّه: األخفش قال (5){ ِحَسان   َخْيَرات   فِيِهنَّ  }:   خير، فالن وقيل به وصف لمَّ

. والمراد به هنا (6)أفعل به يريدوا ولم للمؤنث، الهاء فيه فأدخلوا الصفات أشبه

 فضيل. أفعل الت

،  ثالثةُ : قَْوِلِهمْ : بدليلِ  مذكر، وهوالمعروف،  العدداألْلُف:  {أَْلِف  ِمنْ  } آالف 

 أَقرُع، أَْلف   وهذا. واحدة: يقال وال واحد ، أْلف   هذا: يُقال آاَلف، ثاََلث يَقُولُوا َولم

يت ابنُ  قَالَ . قرعاءُ : يقال وال تامٌّ، أي ك ِ  لََجاَز، الدََّراِهمِ  باْعتِبَارِ  أَن ِثَ  ولَوْ : الس ِ

، أُلوف  : والجمع. أَْلف   الدََّراهمِ  هِذه بَِمْعنى حاحِ، فِي َكَما وآالف   ثاَلثةُ : ويُقَال الص ِ

 َحذَرَ  أُلُوف   وُهمْ  }: -وَجلَّ َعزَّ  - هللاُ  قَالَ  الَجْمعِ، َجْمعُ  أَلوف ثمَّ  العشرةِ، إِلَى آالف  

                                                 
 .184البقرة:  (1)

 .197البقرة:  (2)

 ( )خير( بتصرف  يسير. 302المفردات في غريب القرآن )ص:  (3)

  .88وبة: الت (4)

  .70الرحمن:  (5)

حاح ) (6)  ( مادة )خير(.243، 11/242(، وتاج العروس )652، 2/651يُنظر: الص ِ
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 اإلبل آلفت وقد .أَْلفًا أعطاه: بالكسر يَأِْلفُهُ : أَلَفَهُ ويُقال. الل َِسانِ  فِي َكَما ،(1){ اْلَمْوتِ 

 ألفًا، صيَّرتهم: القوم آلفت: األعرابي ابن قال. ألفًا صارت: أي -ممدودة –

ي .ألفًا صاروا: وآلفوا بغيري، ألفًا صيَّرتهم وآلفتهم،  بذلك؛ المعروف العدد وسم 

 فإذا وألوف، ومئات وعشرات آحاد: أربعة األعداد فإنَّ  مؤتلفة، فيه األعداد لكون

 .(2)مكرًرا يكون بعده وما ائتلفت، فقد األلف بلغت

 تقولوظهوره.  األمر: وضوح وهي الُشْهَرةُ، من مأخوذ: الشَّْهر { َشْهر   }

 وكذلكوظهر،  وضح أي فاْشتََهرَ  وُشْهَرةً، َشْهًرا أَْشَهُرهُ  األمر َشَهْرتُ : منه

 سفيه وَشَهرَ بها،  شهروه أي: الناُس، اْشتََهَرها فضيلة   ولفالن ا،تَْشهيرً  َشهَّْرتُهُ 

 .سلَّه أي شهًرا، يُشهره

يَ  األَيام، ِمنَ  اْلَمْعُروفُ  اْلعََددُ  َوالشَّْهرُ : ِسيَدهْ  اْبنُ  قال  يُْشَهر ألَنه بَِذِلكَ  ُسم ِ

اجُ  َوقَالَ  َواْنتَِهائِِه، اْبتَِدائِهِ  َعاَلَمةُ  َوفِيهِ  بِاْلقََمرِ  جَّ يَ : الزَّ  ِلُشْهَرِتهِ  َشْهًرا الشَّْهرُ  ُسم ِ

 يَْشَهُرون النَّاسَ  أَن َوَذِلكَ  ِلُشْهَرتِهِ  َشْهًرا ُسمي إِنما: اْلعَبَّاِس  أَبو َوقَالَ  َوبَيَانِِه،

يَ : َوقيل َوُخُروَجهُ، ُدُخولَهُ  ، إَِذا الِهاللِ  باسمِ  َشْهًرا ُسم ِ  َرأَْيتُ : تَقول والعََربُ  أََهلَّ

 واألَْشُهرُ  الشَّْهرُ : اللَّْيث َوقَالَ  .وُشهور أَْشُهر  : َواْلَجْمعُ  .ِهاللَه رأَْيتُ  أَي الشَّْهَر،

 . (3)جماعة  : والشُُّهورُ  َعَدد ،

لُ  }  ابن قول حد على للتخفيف إحداهما حذفت بتائين، تتنزل: أصله { تَنَزَّ

                                                 
  .243البقرة:  (1)

حاح ) (2) (، والمفردات في غريب القرآن 1/131(، ومعجم مقاييس اللغة )4/1331يُنظر: الص ِ

 دة )ألف(. ( ما23/28(، وتاج العروس )9/9(، ولسان العرب )82للراغب )ص:

حاح ) (3) (، ولسان العرب 2/515(، والنهاية في غريب الحديث واألثر )2/705يُنظر: الص ِ

 ( مادة )شهر(.  12/263(، وتاج العروس )4/432)
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 :مالك

 .(1)اْلِعبَرْ  َكتَْبيِْينِ  تَاء   َعلَى** فِْيِه  يُْقتََصرْ  قَدْ  اْبتُِديْ  بِتَائَْينِ  َوَما

 على فجمعَمْفعَل(، ) وزن على (َمأْلَك) وأصله ملك، جمع :{ اْلَماَلئَِكةُ  }

. للمبالغة التاء وزيدتَمالئِك( كش ْمأَل وَشَمائِل. ): فقيل)مفاعل(،  على األصل

 وبه الجموع، منتهى لصيغة صرفه امتنع حذفت وإذا ،(2)الصيغة لتأنيت وقيل

في اشتقاق  واختلفوا .صرفها امتنع حرف آخرها من حذف إذا كلمة: فيقال يلغز

 ملك( على ثالثة أقوال:)

 وكالرسل الناس إلى رسل فهم الرسالة، وهياألُلُوَكة،  منمشتق   :األول

 الالمبفتح  -ومألكة(  َمأْلَك،): وأصله مقلوبًا (َمأْلَك  ) يكونالقول  هذا وعلى إليهم،

 بعد فصارت الهمزة، قُلبت مكاني ا، قلبًا فيهفقلبوا  الفعل، فاء والهمزة، -وضمها

 على فجمع ملًكا، فصار قبلها الالم على حركتها فألقيت الهمزة خففت ثم الالم،

 على جمع ولو الواحد، في بالهمز استعماله لقلة أصله إلى الجمع يرده ولم قلبه،

 يكون القول هذاوعلى  األصل، على جمعه يسمع لم ولكن ،(َمآِلَكة): لقال أصله

 .األصل خالفُ  القلب بأنَّ  وُردَّ  الكسائي، قول وهذا .مشبهةصفة  (َمأْلَك  )

وأصله:  القوة، بمعنى -الالم وسكون الميمبفتح  -الَمْلك( ) منمشتق  :الثاني

 زائدة، ةفالهمز كَشْمأَل، - الهمزة وفتح العين بسكون -( فَْعأَل)وزن على (َمأْلَك)

 قبلها الساكن إلى حركتها بنقل الهمزة تخفيف الواحد في فيه إنَّما فيه، قلب وال

 دعوى فائدة بال حرف   زيادة دعوى بأنَّ  وُردَّ  كيسان، ابن قولوهذا  الالم، وهو

                                                 
 ( باب اإلدغام. 79ألفية ابن مالك )ص:  (1)

ا يعتقدون أنَّ والظَّاهر أن تأنيث مالئكة سرى إلى لغة العرب من كالم المتنصرين منهم؛ إذ كانو (2)

َويَْجعَلُوَن هللِ البَنَاِت }كما أخبر القرآن عنهم:  -أيضا –المالئكة بنات هللا واعتقده العرب 

 (.  1/297[. يُنظر: التحرير والتنوير )57]النحل:  {ُسْبَحانَهُ 
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 .بعيدة

 ألنَّ  اإلرسال؛ من الملك اسم اشتق وإنَّما أرسل، إذأ( أَلَك) منمشتق  :الثالث

 بمعنى ميمي مصدر (َمْفعَل) وزن على (َمأْلَك)وأصله  ،هللا رسل المالئكة

. فيه قلب وال( عين) والهمز( فاء) فالالم المبالغة، على مكان اسم أو المفعول

اجح وهو عبيدة،أبي  قولوهذا   .(1)الرَّ

وحُ  } . النْفس حياةُ  بِهِ  َما أَنَّه: وتأْويلُه. األَرواح َواْلَجْمعُ  َويَُؤنَُّث،: يُذَكَُّر { والرُّ

اءُ قَاَل  وح: اْلفَرَّ ُ  يُْخبِرِ  لَمْ  اإِلنسان، بِهِ  يَِعيشُ  الَِّذي ُهوَ  والرُّ  ِمنْ  أَحًدا بِهِ  -تَعَالَى – َّللاَّ

 ُروِحي ِمنْ  ِفيهِ َونَفَْخُت  }: -َوَجلَّ َعزَّ  - َوقَْولُهُ : قَالَ . اْلِعبَادَ  ِعْلَمه يُْعطِ  َولَمْ  َخْلِقهِ 

 أَبا َوَسِمْعتُ : قَالَ  ِعبَاِدِه؛ ِمنْ  أَحًدا ِعْلَمهُ  يُْعطِ  لَمْ  َوفِينَا آَدمَ  فِي نَفََخه الَِّذي فََهَذا ؛(2){

وحُ : يَقُولُ  اْلَهْيثَمِ   َجِميعِ  فِي جار   َوُهوَ  اإِلنسان، يَتَنَفَُّسهُ  الَِّذي النَّفَسُ  ُهوَ  إِنما الرُّ

 َشاِخًصا بََصُرهُ  بَِقيَ  خروُجه تَتامَّ  فإِذا ِه،ُخُروجِ  بَْعدَ  يَتَنَفَّسْ  لَمْ  َخَرجَ  فإِذا اْلَجَسِد،

 .(3)يُغَمَّضَ  َحتَّى نَْحَوهُ،

رَ  وقَدْ  وحِ » ِذْكرُ  تََكرَّ  ِمْنَها والغالبُ  َمعَان، َعلَى فِيهِ  َوَوردت اْلقُْرآِن، فِي «الرُّ

وحِ  المرادَ  أَنَّ  اْلقُْرآِن،  َعلَى أطلقْ  َوقَدْ  الحياةُ، بِهِ  وتكونُ  الَجَسد بِهِ  يقُوم الَِّذي بِالرُّ

                                                 
يُنظر: الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون  (1)

( )ألك(، والتفسير 4/359(، والنهاية البن األثير )215 – 1/213علومه لمكي بن أبي طالب )

( 1/102،103(، وعمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ )319 -2/308البسيط للواحدي )

(، والتحرير والتنوير 1/220( )ألك(، وروح المعاني )355، 27/354)ألك(، وتاج العروس )

(1/297 ،298 .) 

   .72، وص: 29الحجر:  (2)

 ( مادة )روح(.  2/462لسان العرب ) (3)
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رين (1)عليه السالم – ِجْبِريلَ  َوَعلَى والرْحمة، والَوْحى، . وسيأتيك أقوال المفس ِ

وح في السُّورة الكريمة في مباحث التفسير، فانتظره.   في المراد بالرُّ

 أَْرَسْلنا َوما }: نحو فيه، والرخصة بإجازته إعالم  : الشيء فياإِلذُن  { بِِإْذنِ  }

 .(3)وأمره بإرادته: أي (2){ ّللاَِّ  بِِإْذنِ  ِليُطاعَ  إاِلَّ  َرُسول   نْ مِ 
مصدر  وهو .أُمور   َواْلَجْمعُ  اْلَحاِدثَةُ،: واألَْمرُ . الشأن األَْمُر: { ُكّلِ أَْمر   ِمنْ  }

 اللألفع عام لفظ وهو شيئًا، يفعل أن كل فته إذا :األَواِمرُ  َواْلَجْمعُ  أَمًرا، بَِكَذاأَمرتُه 

 .(4)كل ِها واألقوال

ق َوقد  النَّْهي ِضد ِ  بمعنَى َكانَ  إِذااألَمر  إنَّ : فَقَالُوا الَجمع،فِي  بعضهم فَرَّ

 الفُقَهاء، أَكثُر َوَعِليهِ  أُمور، فجمعُه الشأْنِ  أَو الِفْعلِ  بمعنَى َكانَ  وإِذاأََواِمُر،  فجمعُه

 .األَقوام أَْلِسنَة فِي الجاِري َوُهوَ 

 فِي الجوهري   إاِل وافقَهم َمن يْعَرفبيدي في تاج العروس: " َواَل الزَّ  قال

 النَّْهيِ  ِضدُّ  األَْمرُ : قَالَ  فإِنه األَزهريُّ  وأَما أَواِمُر، وجمعُه اأَْمرً  بَِكَذا أََمَره: قَْوله

 من أَحد   يَْذُكر َولم أُمور، على إاِل   األَمرُ  يُجَمع الَ : الُمحَكم َوفِي. األُُمور واحدُ 

 .فََواِعلَ  على يُْجَمع الثُّالثِيَّاتِ  ِمن َشْيئا أَنَّ  أَو فََواِعَل، على يُجَمع فَْعاًل  أَنَّ  النُّحاة

 .(5)". أهـالنَّاس بِهِ  يَتكلَّم هكذا أَوامُر، األَْمرِ  َجْمعُ : الِمصباح َوفِي

 نجاةوال اآلفات من التخلص معنى تفيد مادة( والميم والالم السين:){ َساَلم   }

                                                 
 ( )روح(.272، 2/271يُنظر: النهاية البن األثير ) (1)

 .64النساء:  (2)

 ( مادة )أذن(.  71يُنظر: المفردات في غريب القرآن )ص:  (3)

 (.( مادة )أمر4/27(، ولسان العرب )88يُنظر: المفردات في غريب القرآن )ص:  (4)

  ( مادة )أمر(.10/69تاج العروس ) (5)



 
 
 

  

 

-577- 

والالم، والميم: ُمعظم بابِه من الصَّحِة والعافيِة،  السين،قال ابن فارس: " منها،

ويكون فيه ما يشذُّ، والشاذُّ عنه قليل، فالسالمةُ: أن يسلَم اإلنساُن من العاهِة 

 واألذى.

من العيِب والنقِص  مخلوقينهو السالم؛ لسالمتِه مما يلحُق ال -جلَّ ثناؤه- فاهلل

ومن معناه:  ،(1){يَْدُعو إِلَى َداِر السَّاَلمِ  وهللاُ  }قال هللا جل جالله:  والفناء،

 .(2)المسالمة، وهو المصالحة، وتجنب الحرب". أهـ

 َوَمْعنَاُهَما َواِحد ، َمْعنَاُهَما َوالتَِّحيَّةُ  السَّالمُ : اْلَهْيثَمِ  أَبو قَالَ  التَِّحيَّةُ،: والسَّالمُ 

 .(3)اآْلفَاتِ  عِ َجِمي ِمنْ  السَّالَمةُ 

َوُهَو  -كما هنا  – اْلغَايَة اْنتَِهاء: معَان ثاََلثَة ألحد يَأْتِي: حرف { َحتَّى }

. وتستعمل يذكرهُ  َمنْ  َوقلَّ  أقلَها، َوَهَذا ااِلْستِثْنَاء فِي إاِلَّ  َوبَِمْعنى َوالتَّْعِليل، اْلغَاِلب،

 :أوجه   ثاََلثَة على

ا حرفًا تكون أَن: األول الوجه  َولكنََّها ،َواْلعََمل اْلَمْعنى فِي إِلَى بَِمْنِزلَة جارًّ

 :أُُمور ثاََلثَة فِي تخالفها

 مضمرا الَ  َظاهرا يكون أَن َوُهوَ  َعام: أَحدهَما: شرطين لمخفوضها أَنَّ  :األول

ا والمبرد، للكوفيين خالفًا  :قوله فأمَّ

 .(4)تَخيب الَ  أْنها ِمْنك** تَُرّجى  فّج   ُكلَّ  تَْقِصدُ  َحتّاك أتَتْ 

                                                 
 .25يونس: (1)

   ( مادة )سلم(. 3/91مقاييس اللغة ) (2)

 ( مادة )سلم(.  291، 12/290يُنظر: لسان العرب ) (3)

(، وشرح 1/166مغني اللبيب عن كتب األعاريب ) البيت من الوافر، وهو بال نسبة في: (4)

 (،2/425وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) (،2/69األشموني على ألفية ابن مالك )

(. وتقصده: تسير باتجاهه. الفج: 2/312وحاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن مالك )



 
 
 

  

 

-578- 

 .فضرورة

 آخًرا اْلَمْجُرور يكون أَن َوُهوَ  أَجَزاء، بِِذي بالمسبوق َخاص الثَّانِي َوالش رط

 َحتَّى ِهيَ  َسالم }: نَْحو ُجْزء آلخر مالقيًا أَو َرأسَها، َحتَّى السََّمَكة أكلت: نَْحو

 المغاربة قَالَ  َكَذا نصفَها وأَ  ثلثَها َحتَّى البارحة سرت يجوز َوالَ  ،(1){اْلفْجر مطلع

 .َوَغيرهم

 ُدُخوله، عدم أَو بْعدَها َما ُدُخول تَْقتَِضي قرينَة َمعَها يكن لم إِذا أَنََّها :الثاني

 على حماًل  الدُُّخول بِعََدمِ  إِلَى بعد لما َذِلك مثل فِي َويحكم الدُُّخول على ُحمل

 .اْلبَابَْينِ  فِي ِحيحالصَّ  ُهوَ  َهَذا اْلبَابَْيِن، فِي اْلغَاِلب

 .لآْلخر يصلح الَ  بِمحل يْنفَرد قد ِمْنُهَما كال   أَنَّ  :الثالث

 ُهوَ  أَي َعْمرو إِلَى َوأَنا زيد، إِلَى كتبت يجوز أَنَّه (إِلَى) بِهِ  اْنفََردت فمما

 َعْمرو، َوَحتَّى زيد، َحتَّى يجوز َواَل . اْلُكوفَة إِلَى اْلبَْصَرة من وسرت غايتي،

ا اْلُكوفَة َحتَّىوَ  اَلنِ  أمَّ  َشْيئا قبلَها اْلِفْعل تقضي إِلفَاَدة َمْوُضوَعة َحتَّى فأَِلَن اأْلَوَّ

ا َكَذِلك، لَيست َوإِلَى اْلغَايَة إِلَى فََشْيئًا  يقابلوا فَلم اْلغَايَة فِي َحتَّى فلضعف الثَّاِلث َوأمَّ

 .اْلغَايَة اْبتَِداء بَها

ا : نَْحو بْعدَها اْلَمْنُصوب اْلُمَضارع ُوقُوع يجوز أَنَّه (َحتَّى) هِ بِ  اْنفََردت َوِممَّ

 تَأِْويل فِي َواْلِفْعل المضمرة َوأَن أدخلها، أَن َحتَّى بِتَْقِدير َوَذِلكَ  أدخلها َحتَّى سرت

 بعد النصب إِن قُْلنَا َوإِنََّما أدخلها، إِلَى سرت يجوز َوالَ  بحتَّى، مخفوض مصدر

َ  َحتَّى  تْخفض أَنََّها ثَبت قد َحتَّى أِلَنَّ  اْلُكوفِيُّوَن؛ يَقُول َكَما بِنَفِسَها الَ  مضمرة نبِأ

                                                                                                                            
الطريق الواسع بين جبلين. ترجي: تأمل وتتمنى. والمعنى: جاءت الناس إليك من كل طريق 

مساعيها. والشاهد فيه: )حتَّاك( حيث  ومكان، تتمنى أن تعود بما جاءت من أجله، وأن ال تفشل

  الشعر. ُجرَّ بـــــــــ)حتَّى( الضمير المتصل )كاف الخطاب(، فجر مضمًرا، وهذا لضرورة

 .  5القدر:  (1)
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 .اْلعَْكس َوَكَذا اأْلَْفعَال فِي يْعمل الَ  اأْلَْسَماء فِي يْعمل َوَما اأْلَْسَماء

 ثاََلثَة من فرقًا بَينهَما أنَّ  إال ،الواو بمنزلة عاطفةتكون  أن: الثاني الوجه

 :أوجه  

 :شروط لمعطوفها يُشترط أنهاألول:  الفرق

 .ضميًرا ال ظاهًرا يكون أن: أحدها

ا يكون أَن: ثانيها  أو المشاة، حتى الحاج: قدم نجو قبلَها؛ جمع من بَْعًضا إِمَّ

 اْلَجاِريَة أعجبتني: نَْحو كجزء؛أَو  رأسها، حتى السمكة: أكلت نَْحو كل؛ من ُجْزءا

 يقع حيث تقع أنَّها ذلك وضابط َولَدَها، َحتَّى تَقول أَن تَنعَويمْ  َحِديثَها، َحتَّى

 .يمتنع حيث وتمتنع االستثناء

ا قبلَها لما َغايَة يكون أَن: ثالثها  َماتَ : نَْحو فَاأْلول نقص؛ أَو ِزيَاَدة فِي إِمَّ

 فِي اْجتمعَا قدوَ  الحجامون، َحتَّى النَّاس زارك نَْحو، َوالثَّانِي اأْلَْنبِيَاء، َحتَّى النَّاس

 :قَْوله

 .(1)األَصاِغرا بَنِينا َحتَّى** تَهابُوننا  فأنتمُ  الكماةُ  َحتَّى قهرنَاُكمُ 

 ُجْزءا يكون أَن معطوفها َشرط أِلَن َوَذِلكَ  اْلجمل؛ تعطف الَ  أَنََّها: الثاني الفرق

ا على  – اْلُمْفرَدات فِي الَّ إِ  ذَِلك يَتَأَتَّى َوالَ سبق بيانه،  َكَما ِمْنهُ  كجزء أَو قبلَها ِممَّ

                                                 
وشرح  (،1/172البيت من الطويل، وهو بال نسبة في: مغني اللبيب عن كتب األعاريب ) (1)

(، 2/213ع الهوامع في شرح جمع الجوامع )(، وهم2/369األشموني على ألفية ابن مالك )

بان على شرح األشموني أللفية ابن مالك ) (. وقهرناكم: أذللناكم بعدما 3/143وحاشية الصَّ

غلبناكم. الكماة: الفرسان المدبجون بالسالح. تهابوننا، تخافوننا. األصاغر: الصغار. والمعنى: 

نكم األشداء، لذا فأنتم تخافوننا وصرتم تخافون لقد غلبناكم وأذللناكم جميعًا، وكسرنا شوكة فرسا

والشاهد فيه قوله: )حتَّى الكماة(، و)حتى بنينا( حيث عطفت )حتَّى( في  حتى أوالدنا الصغار.

الجملتين ما بعدها على ما قبلها، ومعطوفها غاية لما قبلها، فاألول في الزيادة والثاني في 

 النقص. 
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 الصَِّحيح.

 أنَّها يُتوهم لئال الجر حرف أُعيد مجرور على عطفت إذا أنَّها: الثالث الفرق

: فتقول إعادته، عدم جاز اللبس أمن فإن بزيد، حتى بالقوم مررت: فتقول الجارة،

 .بنيهم حتى القوم من عجبت

 الجمل تستأنف أي ابتداء حرف تكون أن: -حتَّى أوجهمن  - الثالث الوجه

 :كقوله االسمية الجمل على فتدخل ،بعده

 .(1)أْشكلُ  دجَلة ماءُ  َحتَّى بدجلةَ **  دماَءها تُمجُّ  القَتْلى َزالَت فََما

ُسولُ  يَقُولَ  َحتَّى } :$ نافع كقراءة مضارع، فعلها التي الفعلية وعلى  (2){الرَّ

 .(4){َوقَالُوا عفوا َحتَّى }: نَْحو َماض علَهاف الَّتِي الفعلية وَعلى ،(3)يَقُولبَِرْفع 

 َحتَّى السََّمَكة أكلت: َكقَْوِلك الثَّاَلثَة َحتَّى ألقسام َصالحا اْلموضع يكون َوقد

                                                 
دة يهجو بها األخطل، وهو من الطويل. يُنظر: ديوانه )ص: البيت لجرير بن عطية من قصي (1)

(، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع 1/173(، ومغني اللبيب عن كتب األعاريب )344

بان على شرح األشموني أللفية ابن مالك )2/427)  (. 3/440(، وحاشية الصَّ

العراق، أشكل ماء: أشكل إذا : نهر -بكسر الدال -والقتلى جمع قتيل، تمج: ترمي وتقذف، دجلة 

خالطه دم، واألشكل الذي يخالطه حمرة. والمعنى: لشد ة المعركة كثرت القتلى التي ترمي 

بدمائها في نهر دجلة، فصار ماؤه محمًرا لكثرة الدماء المنصب ة فيه. والشاهد فيه: )حتَّى ماُء( 

 نا حرف ابتداء. برفع: ماء، حيث دخلت )حتَّى( على الجملة االسمية؛ ألنَّها ه

 . 214البقرة:  (2)

قرأ نافع بالرفع؛ ألنَّه ماض بالنسبة إلى زمن اإلخبار أو حال باعتبار حكاية الحال الماضية،  (3)

والناصب يخلص لالستقبال فتنافيا، وقرأ الباقون بالنصب؛ ألنَّ )حتَّى( من حيث هي حرف جر 

ير مصدر، فأضمرت )أن( وهي مخلصة ال تلي الفعل إال مؤواًل باالسم, فاحتيج إلى تقد

لالستقبال, فال تعمل إال فيه, ويقول حينئذ  مستقبل بالنظر إلى زمن الزلزال فنصبته مقدرة 

 (.    202وجوًبا. يُنظر: إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر )ص: 

 .  95األعراف:  (4)
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 ترفع َوأَن اْلَواو، معنى على تنصب َوأَن إِلَى، معنى على تْخفض أَن فلك َرأسَها،

 وعلى منصوبًا، الثاني وعلى ،مجروًرا رأس يكون األول فعلى ااِلْبتَِداء، على

 غير الجر حالة وفي مأكول، والرفع النصب حالتي في والرأس مرفوًعا، الثالث

 .(1)مأكول

: وقيل تميم، بني لغة في مصدران فهما وكسرها، الالم بفتح {َمْطلَعِ  }

. وقد تقدَّم آنفًا عند الكالم (2)الحجاز أهل عند بالكسر والموضع بالفتح، المصدر

 القراءات الواردة في السُّورة الكريمة، فارجع إليه إن شئَت.على 

،: للص بح قيل ومنه واسعًا، شق ا الشيء شق  : { اْلفَْجرُ  } . الليل فجر لكونه فَْجر 

 األحكام به يتعلق الذي هو ألنَّه الصادق؛ الفجر إلى انصرف أطلق إذا والفجر

 .(3)الشَّرعيَّة

 :اإلعراب)ب( 

حرف توكيد  {إنَّ  }: ناصب واسمه، { إِنَّا }: (4){نَاهُ فِي لَْيلَِة اْلقَْدِر إِنَّا أَْنَزلْ  }

 .{إنَّ  }ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم  {نا}ونصب، 

ماض مبني على السكون؛  فعل {أَْنَزل  }: فعل وفاعل ومفعول، { أَْنَزْلنَاهُ  }

ل مبني على السكون في محل رفع ضمير متص {نا }الفاعلين، و {نا }التصاله بـــ

 ،فاعل، والهاء ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به

                                                 
(، وموصل الطالب إلى قواعد 617 – 1/166يُنظر: مغني اللبيب عن كتب األعاريب ) (1)

(، 429 – 2/423(، وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع )109 -104اإلعراب )ص:

بان على شرح األشموني أللفية ابن مالك ) . 440 -3/434وحاشية الصَّ  (. بتصرف  وتلخيص 

 (.10/516(، والبحر المحيط )5/506يُنظر: المحرر الوجيز ) (2)

 (.   32/197(، وحدائق الروح والريحان )626، 625غريب القرآن )ص:  يُنظر: المفردات في (3)

 .1القدر:  (4)
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 مستأنفة جملةواسمها وخبرها  {إنَّ  }و ،{إِنَّ  }والجملة الفعلية في محل رفع خبر 

 استئنافًا نحويًا.

المة وع {في  }بــ  مجروراسم  {ليلة }حرف جر،  {في }: {لَْيلَِة اْلقَْدِر  فِي }

 جره وعالمة مجرورمضاف إليه  {اْلقَْدِر  }مضاف،  {ليلة}جره الكسرة، و 

 .{ أَْنَزْلنَاهُ  }إليه متعلق بـ  فوالجار والمجرور والمضا الكسرة،

 استفهام اسم {ما } و عطف، حرف {الواو }: (1){اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  ما أَْدراكَ  َوما }

ماض مبني  فعل {أدرى }: {ْدَراكَ أَ }و مبتدأ، رفع محلعلى السكون في  مبني

متصل مبني  ضميروالكاف  ،{ ما }يعود على  مستتر ضمير هوفاعل ،على الفتح

 {أَْدَراكَ }والجملة الفعلية  ،{ أدرى } ــــمحل نصب مفعول أول لـ فيعلى الفتح 

 {ما } و ،من الفعل والفاعل المستتر والمفعول في محل رفع خبر المبتدأ المكونة

 } خبر {القدرليلة  } و مبتدأ، رفع محل فيمبني على السكون  استفهام اسمة: الثاني

 }و  ،{أدرى} لــ الثاني المفعول مسد   سد ت باالستفهام المعلقة والجملةالثانية،  {ما

 .األولى { َما} خبر ومفعوالها {أَْدَراكَ 

دأ مرفوع وعالمة رفعه مبت { ليلة }: (2){َشْهر  اْلقَْدِر َخْير  ِمْن أَْلِف  لَْيلَةُ  }

 }مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة، و  {القدر}الضمة، وهو مضاف، 

اسم  {ألف }حرف جر، و {من}خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة، و {خير

 إليه مضاف {شهر }وهو مضاف، و  كسرة،وعالمة جره ال {من }مجرور بـــ 

 ـــبـ متعلقإليه  افالمضو المجرورو والجار الكسرة، جره وعالمة مجرور

 استئنافًا مستأنفة إسمية جملة  {َشْهر   أَْلفِ  ِمنْ  َخْير   اْلَقْدرِ  لَْيلَةُ  } وجملة ،{َخْير  }

                                                 
 .2القدر:  (1)

 .3القدر:  (2)
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 ؟فضائلها وما: تقديره القدر، ليلة تفخيم عن نشأ مقدر   سؤال   جواب في واقعًا بيانيًا

لُ  } وُح فِيها بِِإْذِن َربِِّهمْ  تَنَزَّ  :(1){ِمْن ُكّلِ أَْمر   اْلَمالئَِكةُ َوالرُّ

لُ  } لُ  }: { اْلَماَلئَِكةُ  تَنَزَّ رفعه الضمة،  وعالمة مرفوع مضارع فعل { تَنَزَّ

 .الضمة رفعه وعالمة مرفوع فاعل {اْلَماَلئَِكةُ }و

وحُ } وحُ }حرف عطف، و {الواو}: { َوالرُّ لُ }فاعل على معطوف { الرُّ  ،{تَنَزَّ

 لى المرفوع مرفوع.والمعطوف ع ،{اْلَماَلئَِكةُ } وهو

وحُ  } يرتفعَ  أَنْ  ويجوزُ   .خبرهُ  {فيها } بعَده والجارُّ  باالبتداِء، { الرُّ

حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بحرف  {في  }: { فِيَها }

لُ  } ــبـ متعلقانوالجار والمجرور   ،{في  }الجر  أن يتعلقا  ويجوز ،{ تَنَزَّ

لُ تَنَ }فاعل من حال  بمحذوف    .فيها ملتبسين: أي ؛{اْلَماَلئَِكةُ } وهو ،{ زَّ

 { الباء} بـــ مجروراسم  {إذن }حرف جر، و  {الباء }: { َربِِّهمْ  بِِإْذنِ  }

 مجرور إليهمضاف  {رب ِ  } { َرب ِِهمْ  } و مضاف، وهو الكسرة، جره وعالمة

ضمير متصل مبني على السكون  {هم  }وهو مضاف، و الكسرة، جره وعالمة

لُ } ـــبـ انمتعلق المجرورو والجاري محل جر مضاف إليه،  ف  أن ويجوز ،{ تَنَزَّ

لُ } فاعلمن  حال   بمحذوف   يتعلقا  بإذن ملتبسينأي:  ؛{اْلَماَلئَِكةُ } وهو ،{ تَنَزَّ

 .رب ِهم

 { من } بـــ مجرور اسم {كل ِ  } و جر، حرف { من }: { ُكّلِ أَْمر   ِمنْ  }

 جره وعالمة مجرور إليه مضاف {أمر   } و مضاف، وهو الكسرة، جره وعالمة

لُ } ــــبـ انمتعلق المجرورو والجار الكسرة، بمعنى الالم  {ِمنْ }أيًضا، و  {تَنَزَّ

لُ التعليلية؛ أي:  وقيل:  ،في تلك الليلة -تعالى –قضاه هللا  أمر   من أجل كل ِ  تَنَزَّ

                                                 
 .4القدر:  (1)
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لُ أي:  ؛بمعنى الباء {ِمنْ }  فهي ،في تلك الليلة -تعالى – قضاه هللا أمر   بكل ِ  تَنَزَّ

 .(1) للتعدية

لُ  } وجملة وحُ  اْلَمالئَِكةُ  تَنَزَّ  استئنافًا مستأنفة {أَْمر   ُكلِّ  ِمنْ  َربِِّهمْ  بِِإْذنِ  فِيها َوالرُّ

 . قبلها التي الجملة في المذكور السؤال عن لإلجابة مسوق ثانيًا

: خبر مقدم مرفوع وعالمة رفعه { َساَلم   }: (2){اْلفَْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِهيَ  َسالم   }

 .(3)مؤخر مبتدأمنفصل مبني على الفتح في محل رفع  ضمير: {ِهيَ }الضمة. 

 وعالمة { حتى } بـــ مجرور اسم { مطلع } وجر، غاية حرف  { حتى }

 جره وعالمة مجرور إليه مضاف {اْلفَْجرِ  }و مضاف، وهو الكسرة، جره

لُ } بـــــــ متعلقان  والمجرور والجار الكسرة،  { ِهيَ  َسالم  } وجملة أيًضا، { تَنَزَّ

 إلى فوج   بعدَ أي: ال ينقطع تَنَزُل المالئكة فوًجا  ومتعلَّقه، الجار بين معترضة

 مطلع إلى ُمسل ِمة المالئكة: أي ؛{َساَلم   } بــــ يتعلقا أنويجوز  الفجِر، طلوعِ 

 أنَّ : والجواب بالمبتدأ، ومعموله المصدر بين الفصل وهو إشكال، وفيه الفجر،

: األحسن وقيل غيرها، في يُتوسَّع ال ما فيها يُتوسَّع والمجرور والجار الظروف

 مطلع حتى الشمس غروب من التسليم على يستمرون: تقديره بمحذوف   يتعلقاأن 

 الالسؤ جواب في واقعة مستأنفة {اْلفَْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِهيَ  َسالم   } وجملة الفجر،

                                                 
لُ }ليس متعلقًا بـــ  {ِمْن كل ِ أَْمر  }وقيل: الجار والمجرور  (1) إنما هو متعل ِق  بما بعده، أي: هي  {تَنَزَّ

 ، مصدر يمتنع تقدم معموله  {َسالم}وهذا ال يجوز على ظاهِره؛ ألنَّ سالم  ِمْن كل ِ أمر  َمُخوف 

عليه، كما أنَّ الصلة كذلك ال يجوز تقديمها على الموصول، وإنَّما المراُد أنَّه متعل ِق  بمحذوف  

  (.11/63(، والدر المصون )10/516يَُدلُّ عليه هذا المصدُر. يُنظر: البحر المحيط )

 .5القدر:  (2)

فاعل  بسالم، على قول األخفش؛  {ِهيَ }باالبتداء و {َسالَم  }هو المشهوُر، ويجوز أْن يرتفع  هذا (3)

ألنه ال يَْشتَِرُط االعتماَد في َعَمِل الوصِف. يُنظر: التبيان في إعراب القرآن ألبي البقاء العكبري 

  (.11/66(، والدر المصون )2/1296)
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 .(1)سابقًا المذكور

 :البيانية اللَّطائف( ج)

الكريمة ضروبًا من البالغة، وأنواًعا من الفصاحة  ورةهذه السُّ  تضمنت

 فإليك بيانها: ،والبيان والبديع

 }واإلخبار بالجملة الفعلية في قوله:  ،المكسورة {إنَّ  } ـحرفبـ االفتتاح -

 على المنِكر أو الشاك. ته، والرد ِ وتقوي الملتأكيد الك ؛{ أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا

م نفَسه وهو هللا  اإلتيان - ، وإسناد اإلنزال -تعالى –بضمير المتكلم المعظ ِ

 .هللتنويه بشرف القرآن وعظمت ؛{ أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا}إليه في قوله: 

اإليحاء  هحيث شبَّ  { أَْنَزْلنَاهُ  }في قوله:  (2)التصريحية التبعية االستعارة -

                                                 

(، والتبيان في إعراب القرآن 2/830القرآن لمكي ) يُراجع في إعراب السورة: مشكل إعراب (1)

(، والدر 516، 10/515(، والبحر المحيط ألبي حيان )2/1296ألبي البقاء العكبري )

(، وإعراب القرآن وبيانه لمحيي الدين درويش 66 – 11/63المصون للسمين الحلبي )

(10/537 ،538.)    

ح فيها ب (2) لفظ المستعار منه )المشب ه به( وحذف المستعار له االستعارة التصريحية: هي ما صر 

)المشب ه(, كقولك: "زارني بحر  في منزلي". فقد ُشب ِه الجواد بالبحر في اإلمداد, ثم تُنوسي 

التشبيه، وُجعل المشبه فرد من أفراد المشبه به، ثم استعير لفظ المشبه به وهو )بحر( للمشبه 

يت بذلك؛ لل تصريح فيها بلفظ المشبه به. وهي باعتبار اللفظ المستعار استعارة تصريحية, وُسم ِ

ما كان اللفظ المستعار فيها اسم جنس حقيقة، أو تأوياًل.  فاألصلية:قسمان: أصلية, وتبعية. 

وسميت أصلية؛ نسبة إلى األصل بمعنى الكثير الغالب، وال شك أنها أكثر وجوًدا في الكالم من 

ى األصل بمعنى االستقالل وعدم التبعية الستعارة أخرى، تعتبر التبعية اآلتية بعد، أو نسبة إل

 أوال، كما سيأتي في التبعية.

يت االستعارة في الفعل  والتبعية:  ما كان اللفظ المستعار فيها فعاًل، أو اسًما مشتق ا, أو حرفًا، وُسم ِ

علوم البالغة ألحمد واالسم المشتق تبعية؛ لجريانها فيهما تبعًا لجريانها في المصدر. يُنظر: 

(، والمنهاج 476، 3/475(، وبغية اإليضاح لتلخيص المفتاح )276 -274المراغي )ص: 

 (.   111 – 1/108الواضح لحامد عوني )
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، واستُعير اإلنزال لإليحاء، أنزلنا بمعنى: أوحينا بجامع اإلعالم في كل   باإلنزال

لألجسام، والقرآن  اإلنزال وصف   على طريقة االستعارة التصريحية التبعية؛ ألنَّ 

باإلنزال، ويحتمل كون إسناد اإلنزال إلى القرآن  وصفَعَرض ال جسم، فكيف يُ 

 في الظرف أو اإلسناد. افالتجوز إمَّ  مجاًزا عقليًا، وحقه أن يُسند إلى حامله،

ألن ضمير الغيبة  ؛{ أَْنَزْلنَاهُ  }في موضع اإلظهار في قوله:  اإلضمار -

باسمه،  التصريحشهرته تقوم مقام  ألنَّ بشهرته  للقرآن ولم يُسبق له ذكر؛ اكتفاءً 

 مإقباله لشدة المسلمين أذهان في حاضر   أنَّه إلى وإيماءً  فهو أشهر من أن يُذكر؛

 .عليه

 جزئيةالمرسل بعالقة ال مجازباب ال منضمير القرآن على بعضه  إطالق -

وأراد البعض الذي ابتدئ إنزاله  ،{ أَْنَزْلنَاهُ  }حيث أطلق ضمير الكل في قوله: 

 في ليلة القدر.

 ،في االعتناء بشأنها ثالث مرات زيادةً  {اْلَقْدرِ  لَْيلَةِ  }بذكر  اإلطناب -

 وتفخيًما ألمرها.

 لغرض التفخيم والتعظيم. ؛{أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدرِ  َوَما }في قوله:  تفهاماالس -

أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلقَْدِر لَْيلَةُ  َوَما }في موضع اإلضمار في قوله:  اإلظهار -

في قوله:  ااسم ليلة القدر الذي سبق قريبً  أُعيدحيث  (1){ِمن أَْلِف َشْهر   َخْير   اْلقَْدرِ 

 ؛مقتضى الظاهر اإلضمار ألنَّ  ؛على خالف مقتضى الظاهر {اْلقَْدرِ  لَْيلَةِ  يفِ  }

 لالهتمام بها والعناية بأمرها.

 َخْير   أَْدَراَك َما لَْيلَةُ اْلَقْدِر لَْيلَةُ اْلقَْدرِ  َوَما }قوله:  في (2)األطراف تشابه -

                                                 
 .3، 2القدر:  (1)

وهو: أن يعيد الشاعر لفظة القافية في أول البيت الذي يليها، فتكون األطراف متشابهة. وسماه  (2)
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 .الثالثة آليةا أول في الثانية اآلية فاصلةأُعيدت  حيث ،{ِمن أَْلِف َشْهر  

لُ  }بالفعل المضارع في قوله:  التعبير -  تنزلإلى أنَّ  إشارة { اَلئَِكةُ المَ  تَنَزَّ

 المالئكة متكرر ومستمر في المستقبل.

ة يقتضي الذي بالتنزل التعبير - ة بعد المر   }دون النزول في قوله:  المر 

لُ   .بعد فوج   افوجً و ،بعد طائفة   طائفةً  لونينز همإلى أنَّ  إشارة { تَنَزَّ

لُ  }الخاص بعد العام في قوله:  ذكر - وحُ  تَنَزَّ حيث عطف  { اْلَماَلِئَكةُ َوالرُّ

إظهاًرا  ؛مع دخوله في المالئكة -عليه السالم  –الذي هو جبريل  { الروح}

 لشرفه وجاللة قدره.
 .للتعظيم  ؛{ ُكّلِ أَْمر   ِمن }في قوله:  أمر تنوين -

حيث جعل الليلة عين  ،للمبالغة { ِهيَ  اَلم  سَ  }بالمصدر في قوله:  اإلخبار -

 على حد قولهم: زيد عدل. المةفي اشتمالها على السَّ  السالم مبالغةً 

 ؛{ ِهيَ  َساَلم   }في قوله:  (المبتدأ) المسند( على الخبر)المسند إليه  تقديم -

                                                                                                                            
 –ن المهملة، والغين المعجمة، والتسمية األولى أولى، ويكون ذلك في النثر قوم: التسبيغ بالسي

بأن يعيد الناثر سجعة القرينة األولى في أول القرينة التي تليها. ووقع ذلك في القرآن في  -أيًضا

ُ َوْعَدهُ َولَِكنَّ أَْكثََر النَّاِس اَل يَ }: -تعالى –قوله  ِ اَل يُْخِلُف َّللاَّ ( يَْعلَُموَن َظاِهًرا 6ْعلَُموَن )َوْعَد َّللاَّ

ْنيَا [ فأعاد فاصلة اآلية األولى في أول اآلية الثانية. ووقع في غير  7، 6] الروم:  {ِمَن اْلَحيَاةِ الدُّ

ُ نُوُر السََّماَواِت َواأْلَْرِض َمثَُل نُوِرِه َكِمْشَكاة  فِيَها }: -تعالى –في قوله  -أيًضا –الفواصل  َّللاَّ

يٌّ ِمْصبَا َجاَجةُ َكأَنََّها َكْوَكب  ُدر ِ [. ومثاله في الشعر قول 35] النور:  {ح  اْلِمْصبَاُح فِي ُزَجاَجة  الزُّ

 ليلى األخيلية: 

ــــــــــاُج أَْرًضا َمِريَضةً *** تَتَبََّع أَْقَصى َدائَِها فََشفَاَها    إِذَا نََزَل اْلَحجَّ

 ُغالَم  إِذَا َهزَّ اْلقَنَاة َسقَاَها *اِل ال ِذي بها **َشفَــــــاَها ِمَن الدَّاِء اْلعُضَ  

اَها بِِشْرب  ِسَجـــالــُ     هُ *** ِدَمـاُء ِرَجـال  يَْحلُبُوَن َصَراها.  ــَسقَــاَها فََروَّ

يُنظر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن البن أبي األصبع )ص:   

 (.7/181(، ونهاية األرب في فنون األدب للنويري )230، 2/229ن)(، وبديع القرآ520
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 أنا؛ أي: ما هي إال سالمة. تميمي  مثل قولهم:  والحصر االختصاصإلفادة 

 أي: سالم  عظيم . ،للتعظيم ؛{ ِهيَ  َساَلم   }م في قوله: سال تنكير -
إنَّ  حيث [5]القدر:  {الفَْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِهيَ  َساَلم   }بقوله:  (1)االحتراس -

 يكون المالئكة تنزلألنَّ  ؛{أَْمر   ُكلِّ  ِمن }: قوله لمضمونالجملة الشريفة بيان  

لُ  َما }:  تعالى قال الرسل، مكذبي لعقاب للشر ويكون للخير  إِالَّ  اْلَماَلئَِكةَ  نُنَّزِ

 يَْوَمئِذ   بُْشَرى الَ  اْلَماَلئَِكةَ  يََرْونَ  يَْومَ  }: وقال، (2){ ُمْنَظِرينَ  إِذًا َكانُوا َوَما بِاْلَحقِّ 

 في والشر للخير إنزالهم بين وجمع،  (3){ َمْحُجوًرا ِحْجًرا َويَقُولُونَ  ِلْلُمْجِرِمينَ 

 قُلُوبِ  فِي َسأُْلِقي آَمنُوا الَِّذينَ  فَثَبِّتُوا َمعَُكمْ  أَنِّي اْلَماَلئَِكةِ  إِلَى َربُّكَ  يُوِحي إِذْ  }: قوله

                                                 

وهو: أن يُؤتى في كالم يُوهم خالف المقصود بما يدفعه، وهو  –أيًضا  –ويسمى التكميل  (1)

 ضربان: ضرب يتوسط الكالم؛ كقول طرفة بن العبد من بحر الكامل: 

 يغير مفسدها **** صوب الربيع وِديمة تَْهمِ -فسقى دياركِ  

ا كان نزول المطر قد يؤول إلى خراب الديار وفسادها أتي بقوله: "غير مفسدها" نفعًا لذلك.   فلمَّ

فاالحتراس هنا في وسط الكالم بين الفعل وفاعله، وقوله: "ديارك" بفتح الكاف ألنه يخاطب به 

 ممدوحه.

ُ بِ }: -تعالى –وضرب يقع في آخر الكالم، كقوله   َعلَى قَْوم  يُِحبُُّهْم َويُِحبُّونَهُ أَِذلَّة  فََسْوَف يَأْتِي َّللاَّ

ة  َعلَى اْلَكافِِرينَ  [ فإنَّه لو اقتصر على وصفهم بالذلة على المؤمنين 54]المائدة:  {اْلُمْؤِمنِيَن أَِعزَّ

ا قيل:  ة  َعلَى اْلَكافِِرينَ }لتُُوهم أنَّ ذلتهم لضعفهم، فلمَّ ذا ُعد ِي علم أنَّها منهم تواضع لهم؛ ول {أَِعزَّ

الذل بـعلى  لتضمينه معنى العطف، كأنَّه قيل: عاطفين عليهم على وجه التذلل والتواضع، 

مع شرفهم وعلو  طبقتهم وفضلهم على  -ويجوز أن تكون التعدية بـعلى؛ ألنَّ المعنى أنَّهم

، 3/210خافضون لهم أجنحتهم . يُنظر: اإليضاح في علوم البالغة للقزويني ) -المؤمنين

والبيت لطرفة بن العبد. يُنظر: في ديوانه )ص:  (.1/613(، وعروس األفراح للسبكي )211

 تهمي: تسيل. صوب الربيع: مطره. الديمة: المطر المسترسل.(. ومعنى 88

 .8الحجر:  (2)

 .22الفرقان: (3)
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ْعبَ  َكفَُروا الَِّذينَ   فأخبر، (1){ بَنَان   ُكلَّ  ِمْنُهمْ  َواْضِربُوا اأْلَْعنَاقِ  فَْوقَ  فَاْضِربُوا الرُّ

 رمضان صاموا الذين للمسلمين الخير أمر لتنفيذ القدر ليلة المالئكة تنزل أن هنا

 .بشارة فهذه القدر، ليلة وقاموا
في  اآليات لرؤوس مراعاة الفواصل توافق وهو: (2)المرصَّع السجع -

 .(3)اللفظية البديعية المحسنات من وهو ؛{اْلفَْجرِ } ،{أَْمر  } ،{َشْهر  } ،{اْلقَْدرِ }قوله: 

 :التفسير مسائل: ثالثًا

 .{اْلقَْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا }: تعالى قوله

 ليلة فيالعظيم  القرآن إنزال بدأأنَّه  -تعالى –هذه اآلية الكريمة يخبر َّللاَّ  في

 .القدر
(: سرُّ   االفتتاح بالجملة الخبرية المؤكَّدة بـــ)إنَّ

 عنها والُمخبَرِ ( إنَّ )بـــ المؤكَّدة الخبرية ةبالجمل المباركة السُّورة افتتحت

 والتقوي؛ التأكيد طرق من وكالهما ،{اْلقَْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا } الفعلية بالجملة

د ِ  ين المنكرين المشركين على للرَّ  تعالى. -هللا  عند من القرآن يكونفي أن  والشَّاك ِ

قون خبر هللا بال توكيد، والكافرون يُعاندون ولو  فإن قلَت: المؤمنون يُصد ِ

                                                 
 .12األنفال: (1)

صلة اآلية بلفظة على وهو: عبارة عن مقابلة كل لفظة من صدر البيت، أو فقرة النثر، أو فا (2)

وزنها ورويها، وهو مأخوذ من مقابلة ترصيع العقد، ومن أمثلته الشريفة في الكتاب العزيز 

اَر لَِفي َجِحيم  }: -تعالى –قوله  ، َوإِنَّ اْلفُجَّ [، ومثله قوله 14، 13] االنفطار: {إِنَّ اأْلَْبَراَر لَِفي نَِعيم 

التبيان في البيان  يُنظر: [. 26، 25] الغاشية:  {، ثُمَّ إِنَّ َعلَْينَا ِحَسابَُهمْ إِنَّ إِلَْينَا إِيَابَُهمْ }: -تعالى –

 (.2/409(، وخزانة األدب وغاية األرب للحموي )299لإلمام الطيبي )ص:

(، وإرشاد العقل السليم 4/780أفدت في استخراج هذه األسرار البالغيَّة من: الكشاف ) (3)

 – 30/456(، والتحرير والتنوير)420 – 15/415ي )(، وروح المعان183، 9/182)

 (.200 -32/198(، وحدائق الروح والريحان )466
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ت أساليب التوكيد، فما فائدة التوكيد إذن؟ الجواب: أنَّ عادتهم االنقياد تعدد

بسبب ذلك على أنَّ فائدة التأكيد ال تنحصر في  اية  للتأكيدات فربما حصل لهم هد

د ِ فقط بل قد تكون لغير ذلك، كالترغيب في تلقي الخبر، والتنبيه بعظيم شرفه،  الرَّ

ِ قدره  .(1)وعلو 

 :{أَْنَزْلنَاهُ  }وقوله:  ،{إنَّا }: قوله في لمتَّصلبالضمير ا المراد

جلَّ  -يعودان إلى هللا  {أَْنَزْلنَاهُ  }: وقوله ،{إنَّا }: قوله في المتَّصالن الضميران

 :ألمرينقطعًا؛  التعظيم هنا بهما والمراد -جالله

 بالدالئل -تعالى  -لثبوت وحدانية هللا  الجمع؛ معنى إرادةاستحالة  :أولهما

 القاطعة والبراهين الساطعة.

 التعظيم، به يراد {إنَّا } :قوله أنَّ :" واعلم -طيَّب هللا ثراه  -اإلمام الرازي  قال

 في كان لو وألنَّه الصانع، وحدة على دلَّت الدَّالئل ألنَّ  محال؛ الجمع على وحمله

 منهم واحد   كلُّ  كان لو ألنَّه اإللهية؛ عن منهم واحد   كل ِ  رتبة النحطت كثرة   اآللهة

 مستغنىً  وكونه منهم، واحد   كل ِ  عن منهم واحد   بكل ِ  الستغنى الكمال على قادًرا

 على قادًرا منهم واحد   كلُّ  يكن لم وإن ناقًصا، الكلُّ  فيكون حقه في نقص   عنه

 على ال التعظيم على محمول   {إنَّا }: قوله أنَّ  فعلمنا ناقًصا، كان الكمال

 .(2)أهــ".الجمع

ُ  }: -تعالى - قوله في التصريح: ثانيهما لَ  ّللاَّ  ِكتَابًا اْلَحِديثِ  أَْحَسنَ  نَزَّ

 فدل الكريم، القرآن -كما ال يخفى -الحديث  بأحسن والمراد ،(3){َمثَانِيَ  ُمتََشابًِها

                                                 
يُنظر: انشراح الصَّدر في بيان ليلة القدر للعالمة/شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد السنباوي  (1)

 (.11)ص: 

 (. 32/228مفاتيح الغيب ) (2)

 .23الزمر:  (3)
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  على

  إِلَْيكَ  نَاهُ أَْنَزلْ  ِكتَاب   }وقوله:  ،{ أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا }في نحو قوله:  بالضمائر المراد أنَّ 

بَُّروا ُمبَاَرك   ر -تعالى - هللا تعظيم (1){آيَاتِهِ  ِليَدَّ ؛ ِلما علمَت من أنَّ القرآن يُفس ِ

 بعضه بعًضا.

يتحدث عن ذاته  -سبحانه  -وإنَّ الناظر في آيات القرآن المجيد يجد ربَّنا  هذا،

 منه، أعظم شيء ال الذيالعظيم  ألنَّه باعتبار صفته؛ العظمةاألقدس تارةً بضمير 

ْلنَا نَْحنُ  إِنَّا }: وكقولههنا،  كما ْكرَ  نَزَّ  أَنَزْلنَا إِنَّا }: وقوله ،(2){لََحافُِظونَ  لَهُ  َوإِنَّا الذِّ

ُ  أََراكَ  بَِما النَّاِس  بَْينَ  ِلتَْحُكمَ  بِاْلَحقِّ  اْلِكتَابَ  إِلَْيكَ   أَْعَطْينَاكَ  ِإنَّا }: وقوله ،(3){ّللاَّ

 ُكلَّ  إِنَّا }: وقوله ،(5){اْلَمِصيرُ  َوإِلَْينَا َونُِميتُ  نُْحيِي نَْحنُ  إِنَّا }: وقوله ،(4){اْلَكْوثَرَ 

 كثير. اآليات من ذلك ونحو ،(6){بِقََدر   َخلَْقنَاهُ  َشْيء  

- قوله في كماباعتبار وحدانيته،  اإلفراد بضمير نفسه عن يتحدث وتارةً 

 إِنِّي }: َوقَْولُهُ  ،(7){َخِليفَةً  األَْرِض  فِي َجاِعل   إِنِّي َمالئَِكةِ ِللْ  َربُّكَ  قَالَ  َوإِذْ }: -انهسبح

ُ  أَنَا إِنَّنِي }وقوله:  ،(8){تَْعلَُمونَ  الَ  َما أَْعلَمُ  اَلةَ  َوأَقِمِ  فَاْعبُْدنِي أَنَا إِالَّ  إِلَهَ  الَ  ّللاَّ  الصَّ

 .(1){ين  طِ  ِمنْ  بََشًرا َخاِلق   إِنِّي }: َوقَْولُهُ  ،(9){ِلِذْكِري

                                                 
 .29ص:  (1)

 .9الحجر: (2)

 .105النساء: (3)

 .1الكوثر: (4)

 .43ق: (5)

 .49القمر: (6)

 .30البقرة: (7)

 .30البقرة: (8)

 .14طه:  (9)
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في مقامات التعظيم  واردة -أيًضا - أنَّها :اإلفراد مواضع في وياُلحظ

 ال ماومقام علم  هللا، إال عليه يقدر وال طين، من البشر خلق كمقام واإلجالل،

، -جلَّ وتقدس- هلل إال يكونال  كلُّهاستحقاقه للعبادة، وهذا  ومقام المالئكة، تعلمه

 -سبحانه  - رب ِنابها كل ِها تعظيم  فالمراد إلفراد،ا أو الجمع بصيغ جيء فسواء

ياق بقرينة وتارةً كما في صيغ الجمع،  وضعها وأصل بنصها تارةً  كما في  الس ِ

 .(2)صيغ اإلفراد، وهللا أعلى وأعلم

 :{أنزلناه }: قوله في المنصوب بالضمير المراد

رين على أنَّ الضمير  جمهور  {أَْنَزْلناهُ  }: -تعالى -قوله في المنصوبالمفس ِ

 في ليلة القدر. القرآن أنزلنا: أي الكريم، القرآن إلى يعود

 بشأنه، تنويه   ذكره تقدم عدم مع الغائب بضميرالقرآن  عن التعبير وفي

 به،يحتاج للتصريح  واليغيب  ال كأنَّهحتى  أمره، بشهرة وإيذان   لقدره،وتعظيم  

 اإلتيان: " وفي -رحمه هللا  -ن عاشور العالمة اب قال .أحد   كل ِ  ذهن في لحضوره

 لشدة المسلمين؛ أذهان في حاضر   أنَّه إلى إيماء   الظاهر االسم دون القرآن بضمير

 .(3)". أهـبينهم شهرته إلى إيماء معاد   سبق دون الضمير فكون عليه، إقبالهم

لجبريل  {هُ أَْنَزْلنا }: في علمَت هذا فال تلتفت إلى قول َمْن قال: إنَّ الضمير إذا

وحَ  أنَّ ؛ ألنَّ المشهور -عليه السَّالم  - لُ  }: - تعالى -قوله  في الرُّ  اْلَماَلِئَكةُ  تَنَزَّ

وحُ   لغيره {أَْنَزْلناهُ  }: في الضمير فكون، -السَّالمعليه  - جبريل هو {فِيَها َوالرُّ

 -م وهللا أعل -أولى وأحسن وأليق بجزالة النظم الشريف؛ ولعلَّه لهذا السبب 

                                                                                                                            
 .71ص:  (1)

 ( بتصرف  كبير. 31، 9/30أفدته من تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سالم ) (2)

 (. 30/456التحرير والتنوير ) (3)
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في حواشيه على القاضي البيضاوي  -طيَّب هللا ثراه  -ضعَّفه الشَّهاب الخفاجي

 أُريد ضمير وهو {أَْنَزْلناهُ }: قوله في الهاء به يعني( الضميرحيث قال: " قوله: )

: إنَّه قال َمنْ  بقول يعتد لم وكأنَّه ،(1) اإلمامقاله  كما باالتفاق هنا القرآن به

 .(2)". أهـنقًضا عليه يرد فال لضعفه، غيره؛ أو -والسَّالم الةالصَّ عليه  - لجبريل

 نزول القرآن: معنى

 معنيين، أولهما: على يطلق اللغة استعمال فيأن عرفت أنَّ النزول  سبق

 .به واألوي مكان في الحلولثانيهما:  سفل، إلى علو من الشيء انحدار

على وجه  هللا من القرآن بنزول يليقان ال المعنيين هذين كال أنَّ  يخفى وال

 ليس والقرآنوالحركة واالنتقال،  والجسمية المكانيةيستلزمان  ألنَّهماالحقيقة؛ 

من مكان والحلول  باالنتقالأو  أسفل إلى أعلى من بالهبوط  يتصف حتى جسًما

لذلك كان وصف القرآن بالنزول أو اإلنزال أو التنزيل ال يمكن أن  آخر؛ في

 بالنسبة إليه متعذًرا. حقيقيزي حيث كان المعنى اليكون إال بمعنى مجا

 في اإلعالم هو القرآن إلنزال المجازي المعنى هذا يكون أنالممكن  ومن

 هي -حينئذ   - المجازي والمعنى الحقيقي المعنى بينوالعالقة  ،إطالقاته جميع

 إن به يءالش ذلك إليه أُنزل َمنْ  إعالم يستلزم شيء   إلى شيء   إنزال ألنَّ  اللزوم؛

 فالمجاز وإذن مطلقًا، به الخلق من عليه يطلع َمنْ  إعالم ويستلزم عاقاًل، كان

 .مرسل

                                                 
رين على كون الضمير للقرآن. يُنظر: حيث  -رحمه هللا -يريد اإلمام الرازي (1) نقل إجماع المفس ِ

 (. 32/228مفاتيح الغيب )

اِضي َعلَى تْفسيِر  (2) اة: ِعنَايةُ القَاِضي وِكفَايةُ الرَّ َهاِب َعلَى تْفسيِر البَيَضاِوي، اْلُمَسمَّ َحاِشية الش ِ

 (. 15/412(، ويُنظر معه: روح المعاني )8/381البَيَضاوي )
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 بأن األصلية التصريحية االستعارة قبيل من المجاز هذا يكون أن ويمكن

 من كل    في أنَّ  بجامع سفل، إلى علو من الشيء بإنزال لعبده السيد إعالم يُشبَّه

 والسفل العلو كان وإن أسفل، جانب   إلى أعلى نب  جا من صدوًرا التشبيه طرفي

ي ا الشبه وجه في  .الُمشبَّه إلى بالنسبة ومعنوي ا به، الُمشبَّه إلى بالنسبة حس ِ

يُراد من إنزال القرآن  بأن بالحذف مجاًزا المجاز هذا يكون أن ويمكن

 الم.عليه السَّ  -إنزال حامله ونزول حامله، وهو أمين الوحي جبريل  ونزوله

 بالمقام، واألوفق األقربهو  -كما علمَت  - باإلعالم اإلنزالأنَّ تأويل  على

 :ثالثة   وجوه   من وذلك

 فتأويل كالم، القرآن أنَّ  ريب وال وإفهام، داللة تعلق الكالم تعلق أنَّ : أحدها

 .تحقُّقه من ومفهوم   تعلُّقه، من معلوم   هو ما إلى رجوع   باإلعالم إنزاله

 قلب وفي الدنيا، سماء وفي اللوح، في القرآن ثبوت من المقصود أنَّ : ثانيها

 داللة هللا شاء بما  -والسفليالعلوي  - العالمين في الخلق إعالم هو -ملسو هيلع هللا ىلص - النبي

 .الحق هذا من عليه البشر

ِ  القرآن مع ينسجم باإلعالم اإلنزال تفسير أنَّ : ثالثها  إطالقاته، من إطالق   بأي 

ِ  وعلى  .(1)تنزالته من ل  تنزُّ  أي 

قيل: إذا كان المراد باإلنزال اإلعالم في جميع إطالقات القرآن، فما وجه  فإن

 إذن؟ معها التقى أو منها تصرف وما اإلنزال بمادة التعبير اختيار

 التقى أو منها تصرف وما اإلنزال بمادة التعبير اختيار: أنَّ وجه والجواب

                                                 
والبيان في  ( )المبحث الثالث: نزول القرآن(،44، 1/43مناهل العرفان للشيخ الزرقاني ) يُنظر: (1)

.65مباحث من علوم القرآن للدكتور/عبد الوهاب غزالن )ص:   ( بتصرف  وتلخيص 
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 علو من المادة هذه إليه تشير ما إلى ظًران الكتاب ذلك بشرف التنويه هو معها

* اْلُمبِينِ  َواْلِكتَابِ  حم }: -تعالى - قال كما كبيًرا علًوا المنزل الكتاب هذا صاحب

 .(1){َحِكيم   لَعَِليٌّ  لََدْينَا اْلِكتَابِ  أُمِّ  فِي َوإِنَّهُ * تَْعِقلُونَ  َلعَلَُّكمْ  اَعَربِيًّ  اقُْرآنً  َجعَْلنَاهُ  إِنَّا

 بنزول القرآن في ليلة القدر: ادالمر

رون في معنى  ذكر  :(2)ثالثة أقوال   القدر ليلة في القرآن إنزالالمفس ِ

ة في السَّماء  بيت إلى واحدةً  جملةً  فيها القرآنإنزال  :أولها  .الدنياالعزَّ

 َشْهرُ  }أصحاب هذا القول بأنَّ اإلنزال في اآلية الكريمة، وفي قوله:  واستدل

 ،(3){َواْلفُْرقَانِ  اْلُهَدى ِمنَ  َوبَيِّنَات   ِللنَّاِس  ُهًدى اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ 

جاء مسنًدا إلى القرآن كل ِه،  (4){ُمْنِذِرينَ  ُكنَّا إِنَّا ُمبَاَرَكة   لَْيلَة   فِي أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا}وقوله: 

م فاقتضى ذلك أن يكون هذا النزول المشار إليه في ه ذه اآليات غير النزول المنجَّ

ق  -  حسب الوقائع واألحداث، والذي استغرق سنين عديدة. -المفرَّ

 اإلمامحكم  -رضي هللا عنهما -استدلوا بآثار موقوفة  على ابن عباس  كما

حة عليها السيوطي جاءت ُمبي ِنةً لمكان هذا النزول، وشاهدةً عليه،  ،(5)بالص ِ

                                                 
 ( )المبحث الثالث: نزول القرآن(.  1/44. ويُنظر: مناهل العرفان)3 -1الزخرف:  (1)

(، وإرشاد 229، 32/228(، ومفاتيح الغيب )5/504حرر الوجيز )تُنظر هذه األقوال: الم (2)

 (.  413، 15/412(، وروح المعاني )10/513(، والبحر المحيط )9/182العقل السليم )

 .    185البقرة:  (3)

 .    3الدخان:  (4)

ِمْن َطِريِق َمْنُصور  َعْن  : " وأخرج اْلَحاِكُم َواْلبَْيَهِقيُّ َوَغْيُرهَُما-طيَّب هللا ثراه -قال السيوطي (5)

ْنيَا، َسِعيِد ْبِن ُجبَْير  َعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل: أُْنِزَل اْلقُْرآُن فِي لَْيلَِة الَقَْدِر ُجْملَةً َواِحَدةً إِلَى َسَماِء  الدُّ

 ِ لُهُ َعلَى َرُسوِل َّللِاَّ ُ يَُنز ِ . َوأَْخَرَج اْلَحاِكُم بَعْ  -ملسو هيلع هللا ىلص -َوَكاَن بَِمَواقِعِ النُُّجوِم، َوَكاَن َّللاَّ ُضهُ فِي إِثِْر بَْعض 

َوالنََّسائِيُّ ِمْن َطِريِق َداُوَد ْبِن أَبِي ِهْنَد َعْن ِعْكِرَمةَ َعِن اْبِن َعبَّاس  قَاَل: أُْنِزَل  -أَْيًضا -َواْلبَْيَهِقيُّ 

َوال }أُْنِزَل بَْعَد ذَِلَك بِِعْشِريَن َسنَةً ثُمَّ قََرأَ:  اْلقُْرآُن في ليلة  واحدة  إلى السَّماء الدُّْنيَا لَْيلَةَ الَقَْدِر ثُمَّ 
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وإن كانت موقوفةً على ابن عباس إال أنَّ لها حكم المرفوع وقالوا: إنَّ هذه اآلثار 

ة من أنباء الغيب التي ليس للرأي ملسو هيلع هللا ىلصإلى النبي  ؛ ألنَّ نزول القرآن إلى بيت العزَّ

وابن عباس لم يُعرف باألخذ  ،ملسو هيلع هللا ىلص -فيها مجال، والتي ال تُعرف إال من المعصوم

م المرفوع إلى عن بني إسرائيل، وهذان هما شرطا إعطاء قول الصَّحابي حك

 كما هو مقرر  عند علماء الحديث. ،ملسو هيلع هللا ىلص -النبي

ح هذا القول واختاره: الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وقال: " هو  ورجَّ

وقال عنه  ،(2)وحكى اإلمام القرطبي اإلجماع عليه ،(1)الصَّحيح المعتمد". أهـ

 ،(3)هـاإلمام الزركشي في برهانه: " أشهر وأصح، وإليه ذهب األكثرون". أ

حه  رقانيُّ في  ،(4)السُّيوطيُّ في إتقانه-كذلك  -وصحَّ وإليه ذهب الشيخ الزُّ

 .      (7)والشيخ أبو شهبة في المدخل ،(6)والدكتور غزالن في بيانه ،(5)مناهله

                                                                                                                            
ِ َوأَْحَسَن تَْفِسيًرا َوقُْرآنًا فََرْقنَاهُ ِلتَْقَرأَهُ َعلَى النَّاِس }[، 33] الفرقان:  {يَأْتُونََك بَِمثَل  إاِلَّ ِجئْنَاَك بِاْلَحق 

ْلنَاهُ تَْنِزياًل   [.106] اإلسراء:  {َعلَى ُمْكث  َونَزَّ

ُ لَُهْم  َوأَْخَرَجهُ اْبُن أَبِي َحاتِم  ِمْن َهذَا اْلَوْجِه َوفِي آِخِرِه: فََكاَن اْلُمْشِرُكوَن إِذَا أَْحَدثُوا َشْيئًا أَْحَدثَ   َّللاَّ

ُجبَْير  َعِن اْبِن َجَوابًا. َوأَْخَرَج اْلَحاِكُم َواْبُن أَبِي َشْيبَةَ ِمْن َطِريِق َحسَّاِن ْبِن ُحَرْيث  َعْن َسِعيِد اْبُن 

ْنيَا فََجعََل ِجْبِريلُ  ِة ِمَن السََّماِء الدُّ ْكِر فَُوِضَع فِي بَْيِت اْلِعزَّ يَْنِزُل بِِه  َعبَّاس  قَاَل: فُِصَل اْلقُْرآُن ِمَن الذ ِ

 ِ ، 1/146ثم قال:" أََسانِيُدَها ُكلَُّها َصِحيَحة ". أهـ اإلتقان في علوم القرآن )ملسو هيلع هللا ىلص".  -َعلَى النَّبِي 

( )النَّْوُع السَّاِدَس َعَشَر: فِي َكْيِفيَِّة إِْنَزاِلِه(، ويُنظر معه: الدر المنثور في التفسير بالمأثور 147

(1/456- 458  .) 

   (. 1/4فتح الباري ) (1)

   (. 298، 2/297الجامع ألحكام القرآن ) (2)

   َشَر: فِي َكْيِفيَِّة إِْنَزاِلِه(.( )النَّْوُع الثَّانِي عَ 1/228البرهان في علوم القرآن ) (3)

   ( )النَّْوُع السَّاِدَس َعَشَر: فِي َكْيِفيَِّة إِْنَزاِلِه(. 1/146اإلتقان في علوم القرآن ) (4)

 ( )المبحث الثالث: نزول القرآن(.  1/46مناهل العرفان في علوم القرآن ) (5)

   عدها.( وما ب67البيان في مباحث من علوم القرآن )ص:  (6)

   (.50المدخل إلى علوم القرآن )ص: (7)
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 نزل ثم اْلقَْدرِ  لَْيلَةِ  فِيالقرآن  إنزال ابتدأنا إِنَّا: أي فيها، إنزاله ابتداء :ثانيها

 .ملسو هيلع هللا ىلص - النبي على األزمان سائر من مختلفة   أوقات   في جًمامن ذلك بعد

 اآليات في أصحاب هذا القول: إنَّ المتبادر إلى الذ ِهن من إسناد اإلنزال وقال

ألنَّ القرآن لم يكن قد أُنزل بتمامه  كل ِه؛ دون القرآن بعض إلىأن يكون  الثَّالث

 -أيًضا -طلق على كل ِه يُطلق وقت اإلخبار بهذه اآليات، وألنَّ لفظ القرآن كما يُ 

 َوأَْنِصتُوا لَهُ  فَاْستَِمعُوا اْلقُْرآنُ  قُِرئَ  َوإَِذا }: -تعالى  -على بعضه بدليل قوله 

 الشَّْيَطانِ  ِمنَ  بِالِلَِّ  فَاْستَِعذْ  اْلقُْرآنَ  قََرأْتَ فَِإذَا  }وقوله:  ،(1){تُْرَحُمونَ  لَعَلَُّكمْ 

ِجيمِ  االستماع واإلنصات واالستعاذة يُطالب بها القارئ عند  وال يخفى أنَّ  ،(2){الرَّ

ِ قدر  من القرآن، ولم يقل أحد  بأنَّه مطالب  بها فقط عند قراءة القرآن  قراءة أي 

 بتمامه.

أخبار  -على فرض صحتها -عن اآلثار الموقوفة على ابن عباس: هي  وقالوا

 غيره مع توافر الدواعي آحاد لم تُرو إال عن ابن عباس  وحده، ولم تُرو عن أحد  

، ومسألة نزول القرآن  على نقل مضمونها، وغاية ما يُفيده خبر اآلحاد غلبة الظن ِ

ة في السَّماء الُدنيا من العقائد، والعقائد ال تثبت إال بالدليل اليقيني  إلى بيت العزَّ

 القاطع، وهو ما ال يُوجد هنا.

م على النبيثَمَّ، فليس للقرآن إال نزواًل واحًدا ه ومن في  -ملسو هيلع هللا ىلص -و النزول المنجَّ

مدة ثالث  وعشرين سنة تقريبًا، والمراد بنزول القرآن في ليلة القدر: ابتداء 

 نزوله.

ذهب إلى هذا القول: اإلمام الشعبي، واألستاذ اإلمام محمد عبده،  وممن

                                                 
 . 204األعراف:  (1)

 . 98النحل:  (2)
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مة العصر  وتلميذه النجيب السَّيد رشيد رضا، والشيخ جمال الدين القاسمي، وعالَّ

الح، وانتصر له، وأجاد وأفاد  الحديث الطَّاهر بن عاشور، والدكتور صبحي الصَّ

مة الدكتور إبراهيم  في بيانه ونقد القول القاضي بالنزول الجملي: شيخنا العالَّ

 وهللا أعلم.          أميل، وإليه ،(1)عليهم جميعًا سحائب الرحمة، وشآبيب المغفرة -خليفة

ا فضلها، وفي القدر ليلة شأن في ورةالسُّ  هذهإنزال  :ثالثها  السُّورة كانت ولمَّ

 للنزول ظرفًا القدر ليلة فليست وتحسينًا، تفخيًما للقرآن الضمير جاء القرآن، من

ابن  كاهعلى هذا القول، وإنَّما المعنى: إنَّا أنزلنا قرآنًا يُتلى في فضل ليلة القدر، ح

 .(2)". أهـضعيف وهذا جزي الكلبي بصيغة التمريض ثم قال: "

 بعده ما أنَّ  إال ممكنًا األسلوب حيث من كان وإن القولكما قال؛ ألنَّ هذا  وهو

 وهو بالفعل، قرآن  ومنزلتها  فضلهاوبيان  القدر ليلة شأن في نزلفقد  عنه، يُغني

  { َشْهر   أَْلفِ  ِمنْ  َخْير   اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  *اْلقَْدرِ  َلْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما }قوله بعدها مباشرةً: 

 .السُّورة آخرإلى 

 وآخر إنزاله، ظرف وبيان القرآن إنزال شأن في السُّورة أول فيكون وعليه،

 .(3)ومنزلتها فضلها وبيان القدرليلة  شأن في السُّورة

 القدر: ليلة

على قلب حبيبه  القرآن نزول فيهابدأ  التي لليلة هللا جعله اسم  : القدر ليلة

 .ملسو هيلع هللا ىلص -محمد  

                                                 
(، 30/456(، والتحرير والتنوير )2/24(، ومحاسن التأويل )2/130يُنظر: تفسير المنار ) (1)

الح )ص:  (، ومنة المنان في علوم 51، 50ومباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصَّ

 ( وما بعدها. 2/35لعالمة إبراهيم خليفة )القرآن لشيخنا ا

 (.  2/499التسهيل لعلوم التنزيل ) (2)

 (.  9/33يُنظر: تتمة أضواء البيان للشيخ/عطية محمد سالم ) (3)
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 :رتسميتها بالقد سبب

 :أقواالً  االسم بهذاتسميتها  سبب فيالعلماء  ذكر

 اآلجال فيهاتُقدَّر  القدر وليلة  واألحكام، األمور تقديرالقدر بمعنى  أنَّ  :أولها

: -سبحانه - قال كما لتمتثله، المالئكة إلى وتُدفع كلُّها، العالم وحوادث واألرزاق

 .وغيرهم دةوقتا وعطاء عباس ابن قاله ،(1){َحِكيم   أَْمر   ُكلُّ  يُْفَرقُ  فِيَها}

 ذو أي قدر، ذو فالنالشرف والرفعة من قولهم:  بمعنى القدر أنَّ : ثانيها

 القدر؛ ليلة فسميت وشرف، منزلة أي فالن، عند قدر ولفالن ومكانة، شرف

نُقل هذا  ،(2){ْهر  شَ  أَْلفِ  ِمنْ  َخْير   اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  } :قوله عليه ويدل ومكانتها، لشرفها

 فيها أتىفَمْن  الفاعل إلىالشرف وتلك المكانة  ذلك ويرجع عن الزهري،

، قدر   ذا صار بالطاعات اق أبوبكر قال وشرف   َمنْ  تكسب ألنَّها بذلك سميت: الورَّ

 .-تعالى - هللا عند عظيًما وترده قبل، له يكن لم عظيًما قدًرا أحياها

 وشرف زائد قدر الليلة تلك في لهاالطاعات  إنَّ ف الفعل إلى -كذلك  - ويرجع

 .زائد

، ذو كتاب   فيها أُنزل ألنَّه: وقيل ، ذي رسول   على قدر   .قدر   ذات ألمة   قدر 

 .وخطر قدر ذات مالئكة فيها ينزل ألنه: وقيل

 .المؤمنين على الرحمة فيها تُقدَّر ألنه: وقيل

 (3){ ِرْزقُهُ  َعلَْيهِ  قُِدرَ  َوَمنْ  } ومنه قوله: التضييق، بمعنى القدر أنَّ  :ثالثها

                                                 
 .4الدخان: (1)

 . 3القدر:  (2)

 .7الطالق:  (3)
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ا} وقوله: ُضي ِق،أي:  عليه،  َضيَّقأي  (1){ِرْزقَهُ  َعلَْيهِ  فَقََدرَ  اْبتاَلهُ  َما إِذَا َوأَمَّ

بهم األرض، قاله  فتضيق الليلة تلك في ينزلون المالئكةألنَّ  القدر؛ ليلة فسميت

لُ  }:قوله له ويشهد أحمد، بن الخليل وحُ  َماَلئَِكةُ الْ  تَنَزَّ  .(2){فِيَها َوالرُّ

كما  -: وال مانع من الجمع بين هذه األقوال جميعها؛ إذ ال تعارض بينها قلتُ 

 فكلُّها متحققة  في ليلة القدر، ويشهد لها نص  قرآنيٌّ حكيم، وهللا أعلم. -ترى 

 العلماء في تعيين ليلة القدر: اختالف

قدر، وتحديد وقتها إلى أقوال كثيرة، آراء العلماء في تعيين ليلة ال تعددت

وبلغ بها الحافظ ابن حجر  ،(3)أوصلها الحافظ العراقي إلى سبعة  وعشرين قوالً 

 فلمهذه األقوال وأدلتها هنا،  سرد إلى حاجةوأرى أنَّه ال  ،(4)قرابة الخمسين قوالً 

وسأكتفي بتلخيص هذه  ذكرها، إالوشروح الحديث  التفسير كتب من كتاب   يبق

 األقوال فيما يلي، وعلى هللا قصد السبيل:

 : أقوال  مرفوضة كالقول بإنكارها في أصلها، والقول برفعها.أوالً 

: أقوال  ضعيفة كالقول بأنَّها ليلة النصف من شعبان، والقول بأنَّها في ثاني ا

 أشهر العام كل ِه.

شر األواخر : أقوال  مرجوحة كالقول بأنَّها في شهر رمضان في غير العثالثًا

 منه.

                                                 
 .16الفجر: (1)

(، والجامع 32/229الغيب ) (، ومفاتيح4/469. وتُنظر هذه األقوال: زاد المسير )4القدر:  (2)

، 15/414(، وروح المعاني )10/514(، والبحر المحيط )131، 20/130ألحكام القرآن )

415  .) 

 وما بعدها. 32يُنظر: شرح الصدر بذكر ليلة القدر ص:  (3)

 ( وما بعدها. 4/262يُنظر: فتح الباري ) (4)
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: قول  راجح وهو كونها تنتقل في ليال العشر األواخر من رمضان، رابعًا

 .(1)وأرجى ليال العشر أوتارها، وأرجى األوتار ليلة السابع والعشرين

 من إخفائها وعدم تعيينها: الحكمة

 هذه الليلة المباركة على عباده ولم يعينها لهم؛ ليجتهدوا -تعالى  -هللا  أخفى

وتالوة القرآن  والدعاءِ  والذكرِ  بالصَّالةِ  الفاضلةِ  اللياِلي تلك في طلبها في

الح،  بخالف ما لو ُعي ِنت  وثوابًا، هللا من قربةً  فيزداُدواوغيرها، فيكثُر عملهم الصَّ

رون في غيرها، كما أخفاها   -ليلتها فإنَّهم سيقتصرون عليها ويتكلوا، ويُقص ِ

ا لهم وامتحانًا؛ ليتميَّز المجدُّ في طلبها، الحريص على عباده اختبارً  -سبحانه 

 على إدراكها من الكسالن المتهاون في أمرها.

 :-عليه الرحمة -اإلمام الرازي  قال

 حتى الطاعات، في رضاهأخفى  فإنَّه األشياء، سائر أخفى كما" أخفاها، 

، في يرغبوا ، عن ليحترزوا المعاصي في غضبه وأخفى الكل ِ  وليه خفىوأ الكل ِ

، يعظموا حتى الناس بين فيما  كل ِ  في ليبالغوا الدعاء في اإلجابة وأخفى الكلَّ

 الوسطى الصالة وأخفى األسماء، كلَّ  ليعظموا األعظم االسم وأخفى الدعوات،

، على ليحافظوا  التوبة، أقسام جميع على المكلف ليواظب التوبة قبول وأخفى الكل ِ

 ليالي جميعالعباد  ليعظم الليلة هذه أخفى فكذا لف،المك ليخاف الموت وقت وأخفى

 ثواب فيكتسب طلبها، في المكلف يجتهد حتى الليلة هذهرمضان، كما أخفى 

، وهللا  (2)". أهـاالجتهاد  أعلم. -تعالى  -بتصرف 

                                                 
 -20/134السابقين: الجامع ألحكام القرآن )تُنظر هذه األقوال وأدلتها باإلضافة إلى المصدرين  (1)

 (.  414، 15/413(، وروح المعاني )433 -8/428(، وتفسير القرآن العظيم ال بن كثير)137

والجامع ألحكام القرآن  (،8/490(، ويُنظر: معالم التنزيل )32/229مفاتيح الغيب ) (2)

 (.  10/514(، والبحر المحيط )137 -20/134)
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 {اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما }: تعالى قوله

ابقة أنَّ بدء نزول كتابه الكريم كان في اآلية الس –تعالى  –ما أخبر هللا  بعد

ال يعرف فضلها، وال  ريفةالشَّ  يلةاللَّ  تلكأنَّ  إلى ةهذه اآلي في أشارفي ليلة القدر، 

 سبحانه. -يعلم قدرها إال هو 

 قدرها،وتعظيم  شأنهالتفخيم  {اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما }في قوله:  واالستفهام

 ونباهة شأنها، مبلغ يُعلمك الذي وما اية فضلها، أي:وغ شرفها، مدى وبيان

م؟ ال أحد يعلم ذلك إال قدرهاوعلوَّ  أمرها،  .(1)الغيوب عالَّ

 :فائدة

 فَقَدْ  {أَْدَراكَ  َوَما } القُْرآنِ  فِي َكانَ َما » : -رحمه هللا  -ُعيَْينَةَ بُن  ُسْفيَانُ  قَالَ 

 .(2)«يُْعِلْمهُ  لَمْ  فَإِنَّهُ  { يُْدِريكَ  َوَما}: قَالَ  َوَما أَْعلََمهُ،

 {أَْدَراكَ  َوَما }أنَّ فعل الدراية إن كان ماضيًا  -طيَّب هللا ثراه  -: مراده قلتُ 

ياق، وقد  بهوأدراه  بجوابه، -ملسو هيلع هللا ىلص - نبيَّه -وجلعز  - هللا أخبر فقد  وردفي نفس الس ِ

مفصَّل في قصار في عشرة مواضع، كلها في ال {أَْدَراكَ  َوَما } ماضيًا الدرايةفعل 

* َما اْلَحاقَّةُ * َوَما أَْدَراَك َما  اْلَحاقَّةُ  }: األول: قوله تعالى في سورة الحاقة: ورالسُّ 

 .(3){اْلَحاقَّةُ 

                                                 
 (.    9/182وإرشاد العقل السليم ) (،32/231تيح الغيب )يُنظر: مفا (1)

وسننه وأيامه لإلمام البخاري  -ملسو هيلع هللا ىلص -ينظر: الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا (2)

(، والمحرر الوجيز البن عطية 3/45بَاب فَْضِل لَْيلَِة القَْدِر ) -كتاب فضل ليلة القدر –

اء. 20/131آن للقرطبي )(، والجامع ألحكام القر5/504)  ( وعزاه للفرَّ

َكذَّبَْت ثَُموُد َوَعاد  }:-تعالى -. فإن قيل: أين الجواب هنا والبيان؟ يُقال: قوله3 -1الحاقة: (3)

ا 4]الحاقة:  {بِاْلقَاِرَعةِ  [ تفسير  للحاقة وإعالم  بها؛ ألنَّها تفزع القلوب، وتقرع األسماع، ولمَّ

يُنظر: انشراح  [.13] الحاقة: {َفإِذَا نُِفَخ فِي الصُّوِر نَْفَخة  َواِحَدة  }ت بقوله: استمر التكذيب بها بُي ِن

( 18الصَّدر في بيان ليلة القدر للعالمة/شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد السنباوي )ص: 
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َسقََر * َوَما أَْدَراَك َما  َسأُْصِليهِ  }سورة المدَّثر:  ي: قوله تعالى فالثاني

 .(1){َسقَرُ 

اْلفَْصِل * َوَما أَْدَراَك َما يَْوُم  يَْومِ لِ  }في سورة المرسالت:  ه: قولالثالث

 .(2){اْلفَْصلِ 

يِن * ثُمَّ َما  َوَما }في سورة االنفطار:  هوالخامس: قول الرابع أَْدَراَك َما يَْوُم الّدِ

ينِ   .(3){أَْدَراَك َما يَْوُم الّدِ

ين   َوَما }: المطففين سورةوالسابع: قوله في  السادس  } ،(4){أَْدَراَك َما ِسّجِ

 .(5){أَْدَراَك َما ِعلِّيُّونَ  َوَما

 .(6){اْقتََحَم اْلعَقَبَةَ * َوَما أَْدَراَك َما اْلعَقَبَةُ  فاَل }في سورة البلد:  ه: قولالثامن

 .(7){أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ  َوَما }في سورة القارعة:  له: قوالتاسع

كل ِ  وفي. (8){َك َما َلْيلَةُ اْلقَْدرِ أَْدَرا َوَما }: قوله هنا في سورة القدر: العاشر

 وأدراه بالجواب في نفس سياق اآليات. - ملسو هيلع هللا ىلص -هذه المواضع قد أعلم هللا نبيَّه 

ا يقع بعده بيان  للجواب،  فلم { يُْدِريكَ  َوَما }ورود فعل الدراية مضارًعا  أمَّ

يَك لَعَلَّ يُْدرِ  َوَما }: األحزاب سورة في ه: قولاألول:  واضعم ةثالث فيوذلك 

                                                                                                                            
      .  بتصرف 

 . 27،26المدثر: (1)

 . 14، 13المرسالت: (2)

 . 18، 17االنفطار: (3)

 . 8ين:المطفف (4)

 . 19المطففين: (5)

 .  12، 11البلد: (6)

 . 3القارعة: (7)

 . 2القدر: (8)
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يُْدِريَك لَعَلَّ  َوَما }: الشورى سورة. الثاني: قوله في (1){السَّاَعةَ تَُكوُن قَِريبًا

 .(2){السَّاَعةَ قَِريب  

كَّى َوَما }: قوله في سورة عبس: الثالث  -. ولم يخبر هللا (3){يُْدِريَك لَعَلَّهُ يَزَّ

ِ آية   - ملسو هيلع هللا ىلص -نبيَّه  -تعالى   من هذه اآليات الثالث بالجواب، ولم يعلمه في سياق أي 

 وهللا أعلم. -رحمه هللا  -فهذا هو مراد سفيان بن ُعيْينة 

 {َشْهر   أَْلفِ  ِمنْ  َخْير   اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  }: تعالى قوله

م هللا شأن ليلة القدر وعظَّم قدرها، وبيَّن أنَّ فضلها ال يُحيط به إال  بعد أْن فخَّ

 ثة أوجه :هو، ذكر لعباده فضلها من ثال

.األول  : أنَّها خير  من ألِف شهر 

وح فيها.الثاني ل المالئكة والرُّ  : تنزُّ

 : جْعلها سالًما من بدايتها إلى نهايتها.الثالث

 في الذي اإلبهام من لشيء   أولبيان   {َشْهر   أَْلفِ  ِمنْ  َخْير   اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  }: فقوله

 وقع ألنَّهعنه ولم يُعطف عليه  فُصلولذلك  ؛(4){قَْدرِ الْ  لَْيلَةُ  َما أَْدراكَ  َوما} :قوله

 .(5)البيانعطف  أو البياني،منه موقع االستئناف 

الح فيها  كونها خيًرا من ألف شهر: ومعنى أنَّ العبادة والطَّاعة والعمل الصَّ

الح في ألف شهر  أي في ثالث  وثمانين سنة وأربعة  خير  من العبادة والعمل الصَّ

 -وتعالىسبحانه  - هو إال   منها خيريَّتها مقدار يعلمس فيها ليلة القدر، وال أشهر  لي

                                                 
 .  63األحزاب: (1)

 .  17الشورى: (2)

 .  3عبس: (3)

 .2سورة اْلقَْدِر:  (4)

 (. 30/459يُنظر: التحرير والتنوير ) (5)
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ِرينَ أَْكثَِر  قَْولُ َوَهَذا   .(1)اْلُمفَس ِ

قالوا: العبادة فيها خير  من العبادة في ألف شهر  ليس فيها ليلة القدر؛  وإنَّما

 .(2)ألنَّه من المستحيل أن يُفضَّل الشيء على نفسه

 -بادة في ألف شهر  أشقُّ من العبادة في ليلة  واحدة ، وقد قَاَل قيل: الع فإن

ُ َرِضَي  - لعَائَِشةَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  نََصبِكِ  قَْدرِ  َعلَى اأْلَْجرِ  ِمنَ  َلكِ إِنَّ  »: ُعْمَرتَِها فِي -َعْنَها ّللاَّ

 فكيف يُعقل استواؤهما فضاًل عن الخيريَّة واألفضليَّة؟ ،(3)"«َونَفَقَتِكِ 

 ين:من وجه والجواب

 والعبادة، الطَّاعة في ليُرغبهم بعباده؛ ورحمته هللا فضل من ذلك أنَّ  :أولهما

هم ا، إليها ويَُجرَّ ةً  ِضْعفَْيِن، الطَّاَعةِ  ثَواب لهم يَْجعَلُ  فَتَاَرةً  جر  ةً  َعْشًرا، َوَمرَّ  َوَمرَّ

م َوتَاَرةً  َسْبعَِمائَة ، لُ  زمانها بَِحَسبِ  ثوابها في ويزيد أجرها، يُعظ ِ  شهر فيُفَض ِ

لُ  الشُُّهوِر، َسائِرِ  َعلَى َرَمَضانَ  لُ  اأْلَيَّاِم، َسائِرِ  َعَلى اْلُجُمعَةَ  يوم َويُفَض ِ  لَْيَلةَ  َويُفَض ِ

م َوتَاَرةً  اللَّيَاِلي، َسائِرِ  َعلَى اْلقَْدرِ   ركعتين كصالة مكانها بَِحَسبِ  الطَّاَعةِ  أجر يُعظ ِ

 غيره في ركعات   صالة من أجًرا وأعظم ثوابًا، رأكث فإنَّهما الحرام، المسجد في

 بفضائل واألشخاص واألمكنة األزمنة بعض يخصَّ  أن -تعالى -وهلل المساجد، من

                                                 
القرآن  (، والجامع ألحكام5/288(، ومعالم التنزيل )24/534يُنظر: جامع البيان ) (1)

 (.15/415(، وروح المعاني)10/514(، والبحر المحيط )20/131)

. 32/231يُنظر: مفاتيح الغيب ) (2)  ( بتصرف 

(، وقال: " َهذَا َحِديث  1733( رقم )1/644أخرجه الحاكم في مستدركه في أول كتاب المناسك) (3)

َجاهُ، َولَهُ  ". أهـ ووافقه الذهبي، وأخرجه َصِحيح  َعلَى َشْرِط الشَّْيَخْيِن َولَْم يَُخر ِ  َشاِهد  َصِحيح 

(، 1787( رقم )3/5باب أجر العمرة على قدر النصب ) -بنحوه البخاري في أبواب العمرة

ِ َوالتََّمتُّعِ َواْلِقَراِن،  -ومسلم في كتاب الحج ْحَراِم، َوأَنَّهُ يَُجوُز إِْفَراُد اْلَحج  بَاب بَيَاِن ُوُجوِه اإْلِ

ِ َعلَى اْلعُْمَرةِ، َوَمتَى يَِحلُّ اْلقَاِرُن ِمْن نُُسِكِه  )َوَجَواِز إِ   (.  1211( رقم )2/876ْدَخاِل اْلَحج 
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 .   (1)متميزة

المستفادة من الحديث السابق  -األجر على قدر المشقة( ): قاعدة أنَّ  :ثانيهما

 باعتبار الكثير يفضل قد لالقليقاعدة  أغلبيَّة  وليست مطردة؛ فإنَّ العمل  -ذكره

مان يْت  إذا -مثاًل  - كالصَّالة األداء؛ كيفية وباعتبار المكان وباعتبار الزَّ  فيأُد ِ

أجر  علىسبعًا وعشرين درجةً  أو وعشرين خمًسافي األجر  تزيد فإنَّهاجماعة  

 .(2)االنفراد على أُديتْ  مثلهاصالة  

 -بن عبد السَّالم، وذلك حيث يقول سلطان العلماء: العزُّ  ذلكأشار إلى  وقد

 َجْلبِ  ِمنْ  َعلَْيهِ  ُرت ِبَ  َوفِيَما بِنَْفِسهِ  َشِريفًا يَُكونُ  َما اأْلَْعَمالِ : " فَِمْن -عليه الرحمة 

 َواْلَخِفيفُ  َغْيِرِه، ِمنْ  اْلَكثِيرِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  ِمْنهُ  اْلقَِليلُ  فَيَُكونُ  اْلَمفَاِسِد، َوَدْرءِ  اْلَمَصاِلحِ 

 َهَذا ِمثْلِ  فِي النََّصبِ  قَْدرِ  َعلَى الثََّوابُ  يَُكونُ  َوالَ  َغْيِرِه، ِمنْ  الشَّاق ِ  ِمنْ  أَْفَضلَ  ِمْنهُ 

 َكاْلَمعَاِرفِ  نَْفِسِه، فِي َخَطِرهِ  قَْدرِ  َعلَى ثََوابُهُ  بَلْ  اْلَجَهلَِة، بَْعضُ  َظنَّ  َكَما اْلبَابِ 

 ثَِقيلَة   الل َِسانِ  َعلَى َخِفيفَة   ِعَباَدة   فَُربَّ . اْلُمْرِضيَةِ  َواْلَكِلَماتِ  ةِ السَّنِيَّ  َواأْلَْحَوالِ  اْلعَِليَّةِ 

ْنَسانِ  َعلَى ثَِقيلَة   َوِعبَاَدة   اْلِميَزانِ  فِي  َخِفيف   التَّْوِحيدَ  أَنَّ  بَِدِليلِ  اْلِميَزانِ  فِي َخِفيفَة   اإْلِ

ْنَسانُ  أُْعِطيَهُ  امَ  أَْفَضلُ  َوُهوَ  َوالل َِسانِ  اْلَجنَانِ  َعلَى ْحَمُن، بِهِ  َوَمنَّ  اإْلِ هُ  الرَّ  ِبهِ  َوالتَّفَوُّ

، ُكل ِ  أَْفَضلُ  حَ  َوقَدْ  الدَّيَّاِن، َغَضبَ  َويَْدَرأُ  اْلِجنَانَ  يُوِجبُ  أَنَّهُ  بَِدِليلِ  َكاَلم   َعلَْيهِ  - َصرَّ

ا اأْلَْعَماِل، أَْفَضلُ بِأَنَّهُ  - السَّاَلمُ  ِ  إيَمان  : فَقَالَ  أَْفَضُل؟ اأْلَْعَمالِ  أَيُّ  لَهُ قِيَل »  لَمَّ  بِالَِلَّ

 أَْفَضلُ  التَّْوِحيدِ  َمْعِرفَةُ  َوَكَذِلكَ  ِمْنهُ، أََشقُّ  أَنَّهُ  َمعَ  ُدونَهُ  اْلِجَهادُ  َوُجِعلَ  ،(3)«

                                                 
( لكن 32/232في مفاتيح الغيب ) -عليه الرحمة -أفدُت هذا الوجه من عبارة اإلمام الرازي (1)

   .  بتصرف  كبير 

.   (15/415يُنظر: روح المعاني ) (2)  بتصرف 

ِ الَمْبُروِر ) -البخاري في كتاب الحجأخرجه  (3) (، ومسلم في 1519( رقم )2/133بَاب فَْضِل الَحج 

يَماِن بِاهللِ  -كتاب اإليمان ( َعْن أَبِي 83( رقم )1/88أَْفَضَل اأْلَْعَماِل ) -تَعَالَى -بَاب بَيَاِن َكْوِن اإْلِ
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 َوقَدْ  تََحقُِّقِه، عَ مَ  َوِخفَّتِهِ  َذِلكَ  ُسُهولَةِ  َمعَ  ااِلْعتِقَاَداِت، أَْفَضلُ  َواْعتِقَاُدهُ  اْلَمعَاِرِف،

ةُ  َكانَتْ  ِ  َعْينِ  قُرَّ  َصاَلةُ  َولَْيَستْ  َغْيِرِه، َعلَى َشاقَّةً  َوَكانَتْ  الصَّاَلةِ، فِي - ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبِي 

تَِها، ِخفَّتَِها َمعَ  ِلَصاَلتِهِ  ُمَساِويَةً  َمَشقَّتَِها َمعَ  َغْيِرهِ  َكاةِ  إْعَطاءُ  َوَكَذِلكَ  َوقُرَّ  َعنْ  الزَّ

 َرُسولُ  َجعَلَ . َوَكَذِلَك النَّْفِس  َوُمَجاَهَدةِ  اْلبُْخِل، َمعَ  إْعَطائَِها ِمنْ  أَْفَضلُ  نَْفس   ِطيبِ 

 ِ  فِيهِ  يُتَْعتِعُ  يَْقَرُؤهُ  ِللَِّذيَوَجعََل  اْلبََرَرةِ، اْلِكَرامِ  السَّفََرةِ  َمعَ  بِاْلقُْرآنِ  اْلَماِهرَ  - ملسو هيلع هللا ىلص - َّللاَّ

 .(2).....". أهـ(1)نِ أَْجَريْ  َشاقٌّ  َعلَْيهِ  َوُهوَ 

 والخيريَّة؟ الفضيلة هذه إلىليلة القدر  ارتقاءقلَت: ما سبب  فإن

 -لك: سبب ارتقائها إلى هذه الفضيلة والخيريَّة راجع  إلى فضل هللا  يُقال

 وتقدير والبركات الخيرات من فيهالهم  أودع بما ِعبَاِدهِ وجوده َعلَى  -تعالى 

 إِنزال منذكرها في السُّورة الكريمة  جاءالتي  والدنيويَّة ةالدينيَّ  والمنافع األرزاق

ل القرآن،  أَمر   كل ِ  وفصل، -عليه السَّالم -الكرام يتقدَّمهم جبريل  المالئكة وتنزُّ

،  العبادة من فضاًل  وأَعظم ثوابًا، أَكثر فيها العبادة فإِنَّ  ولذلكوجْعلها سالًما؛  حكيم 

 .(3)القدر لةلي فيها ليس كثيرة   أَشهر   في

 المراد بالعدد )األلف( هنا قوالن: وفي

أنَّ المراد حقيقة هذا العدد، والمعنى: أنَّ العمل في ليلة القدر خير  من  :أولهما

                                                                                                                            
ُ َعْنهُ  -ُهَرْيَرةَ  ِ َوَرُسوِلِه » أَيُّ األَْعَماِل أَْفَضُل؟ قَاَل:  -ملسو هيلع هللا ىلص -، قَاَل: ُسِئَل النَّبِيُّ -َرِضَي َّللاَّ إِيَمان  بِالِلَّ

ِ » قِيَل: ثُمَّ َماذَا؟ قَاَل: «   «. َحجٌّ َمْبُرور  » قِيَل: ثُمَّ َماذَا؟ قَاَل: « ِجَهاد  فِي َسبِيِل َّللاَّ

اْلَماِهِر فِي اْلقُْرآِن، َوالَِّذي يَتَتَْعتَُع  باب فَْضلِ  -أخرجه مسلم في كتاب َصاَلةِ اْلُمَسافِِريَن َوقَْصِرَها (1)

اْلَماِهُر بِاْلقُْرآِن َمَع السَّفََرِة » :-ملسو هيلع هللا ىلص -َعْن َعائَِشةَ، قَالَْت: قَاَل َرُسوُل هللاِ  (798( رقم )1/549فِيِه )

، لَهُ أَْجَرانِ اْلِكَراِم اْلبََرَرةِ، َوالَِّذي يَْقَرأُ اْلقُْرآَن َويَتَتَْعتَُع فِيِه، َوُهَو َعلَيْ   «.   ِه َشاقٌّ

 (.35، 1/34قواعد األحكام في مصالح األنام للعز ِ بن عبد السَّالم) (2)

( 6/537(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري )4/780يُنظر: الكشاف للزمخشري ) (3)

 بتصرف  وزيادة .
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العمل في ثالث  وثمانين سنة وبضعة أشهر. واستظهر هذا القول الشيخ أبو حيان 

رون في تخ وذكر. (1)في تفسيره -طيَّب هللا ثراه  - صيص خيريَّتها على المفس ِ

روايات  يأتيها الضعف من بين يديها ومن خلفها، وقد  عدَّة هذه المدة بالتحديد

سبقت اإلشارة إلى ثالثة  منها مع بيان ضعفها وسقوطها عن درجة االعتبار عند 

 .(2)تحقيق القول فيما ورد في سبب نزول السُّورة الكريمة

 َعابًِدا يَُسمَّى الَ  َمَضى فِيَما َكانَ  اْلعَابِدَ  إِنَّ قِيَل:  َماهذه الروايات أيًضا:  ومن

َ  يَْعبُدَ  َحتَّى ُ  فََجعَلَ  -أَْشُهر   َوأَْربَعَةَ  َسنَةً  َوثََمانِينَ ثاََلثًا  -َشْهر   أَْلفَ  َّللاَّ  -تَعَاَلى - َّللاَّ

ةِ  د   أِلُمَّ  .(3)ْعبُُدونََهايَ  َكانُوا َشْهر   أَْلفِ  ِمنْ  َخْيًرا لَْيَلة   ِعبَاَدةَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - ُمَحمَّ

اقُ  بَْكر   أَبُو َوقَالَ  ، َخْمَسِمائَةِ  ُسلَْيَمانَ  ُمْلكُ  َكانَ : اْلَورَّ  اْلقَْرنَْينِ  ِذي َوُمْلكُ  َشْهر 

، أَْلفَ  ُمْلُكُهَما فََصارَ  َشْهر   َخْمَسِمائَةِ  ُ  فََجعَلَ  َشْهر   اللَّْيَلةِ  َهِذهِ  فِي اْلعََملَ  -تَعَالَى - َّللاَّ

 .(4)ُمْلِكِهَما ِمنْ  َخْيًرا َكَهاأَْدرَ  ِلَمنْ 

 َواِحَدةً، َخْصلَةً  فَعَلَ  إِْسَرائِيَل، بَنِي فِي َمِلك   َرُجل   َكانَ : اأْلَْحبَارِ  َكْعبُ  َوقَالَ 

                                                 
 (. 10/514يُنظر: البحر المحيط ) (1)

الثالث: األولى: أنَّ األلف شهر  إشارة  إلى ملك بني أمية. الثانية: أنَّ  ومجمل هذه الروايات (2)

األلف شهر  هي المدة التي لبس اإلسرائيلي فيها السَّالح مجاهًدا في سبيل هللا. الثالثة: أنَّ األلف 

وَشَع شهر  هي مدة عبادة األربعة نفر  من بني إسرائيل: أَيُّوَب وزكريا وحزقيل ابن اْلعَُجوِز َويُ 

 . ، عبدوا هللا ثََمانِيَن َسنَةً لَْم يَْعُصْوهُ َطْرفَةَ َعْين   . 16 -11يُنظر: التمهيد ص: ْبَن نُون 

(، والقرطبي في الجامع 10/257ذكره هكذا بصيغة التمريض: الثعلبي في الكشف والبيان ) (3)

(، واأللوسي 515، 10/514(، وأبو حيان في البحر المحيط )132، 20/131ألحكام القرآن)

 (.15/415في روح المعاني)

، 20/131(، والقرطبي في الجامع ألحكام القرآن)10/257ذكره الثعلبي في الكشف والبيان ) (4)

(، واأللوسي في روح المعاني 515، 10/514(، وأبو حيان في البحر المحيط )132

اق.15/415)  ( كلهم عن أبي بكر الورَّ
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ُ  فَأَْوَحى ِ  إِلَى َّللاَّ  اِليبِمَ  أَُجاِهدَ  أَنْ  أَتََمنَّى َرب ِ  يَا: فَقَالَ . يَتََمنَّى ِلفاَُلن   قُلْ : َزَمانِِهمْ  نَبِي 

ُ  فََرَزقَهُ  َونَْفِسي، َوَولَِدي ، أَْلفَ  َّللاَّ زُ  فََكانَ  َولَد  ، فِي بَِماِلهِ  اْلَولَدَ  يَُجه ِ  َويُْخِرُجهُ  َعْسَكر 

ِ، َسبِيلِ  فِي ُمَجاِهًدا زُ  ثُمَّ  اْلَولَُد، َذِلكَ  َويُْقتَلُ  َشْهًرا فَيَقُومُ  َّللاَّ ، فِي آَخرَ  يَُجه ِ  َعْسَكر 

 اأْلَْلفُ  فَقُتِلَ  النََّهاِر، َصائِمُ  اللَّْيِل، قَائِمُ  َذِلكَ  َمعَ  َواْلَمِلكُ  الشَّْهِر، فِي يُْقتَلُ  لَد  وَ  ُكلُّ  فََكانَ 

، أَْلفِ  فِي َولَد    اْلَمِلِك، َهَذا َمْنِزلَةَ  يُْدِركُ  أََحدَ  الَ : النَّاسُ  فَقَالَ . فَقُتِلَ  فَقَاتَلَ  تَقَدَّمَ  ثُمَّ  َشْهر 

ُ  فَأَْنَزلَ   ِفي اْلَمِلِك، َذِلكَ  ُشُهور   ِمنْ  {َشْهر   أَْلفِ  ِمنْ  َخْير   اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  }: -تَعَالَى - َّللاَّ

يَامِ  اْلِقيَامِ  ِ  َسبِيلِ  فِي َواأْلَْواَلدِ  َوالنَّْفِس  بِاْلَمالِ  َواْلِجَهادِ  َوالص ِ  .(1)َّللاَّ

فوع  إلى مفاد هذه األقوال الثالثة يحتاج مثله إلى نقل  صحيح  مر :قلتُ 

 هيغلب على الظن ِ أنَّ هذ بل - ترى كما -، وهو ما ال يُوجد هنا -ملسو هيلع هللا ىلص -المعصوم 

 الروايات مأخوذة  من اإلسرائيليات، وهللا أعلم.

رين -كذلك - الروايات هذه ومن تفضيل ليلة  سر ِ  في التي ذكرها بعض المفس ِ

 بِهِ  أَثِقُ َمْن  سمعتقال:  طَِّأ،اْلُموَ  فِيذكره َماِلك   ما: بالتحديد المدة هذهالقدر على 

ِ  َرُسولَ  إِنَّ يَقُوُل:  الِعْلمِ  أَْهلِ  ِمن  تَقَاَصرَ  فََكأَنَّهُ  قَْبلَهُ، اأْلَُممِ  أَْعَمارَ  أُِريَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - َّللاَّ

تِهِ  أَْعَمارَ  َ  اْلعُُمِر، ُطولِ  ِفي َغْيُرُهمْ  بَلَغَ  َما ِمثْلَ  اْلعََملِ  ِمنَ  يَْبلُغُوا أاَلَّ  أُمَّ ُ  ْعَطاهُ فَأ  - َّللاَّ

 .(2)َشْهر   أَْلفِ  ِمنْ  َخْيًرا َوَجعَلََها اْلقَْدِر، لَْيلَةَ  -تَعَالَى
 يُْرَوى اْلَحِديثَ  َهَذا أَْعلَمُ  اَل : " التمهيدفي  -رحمه هللا  - البَر ِ  عبد ابن قال

 َوَهَذا ُمْسنًَدا، َوالَ  ُمْرَساًل  اْلُمَوطَّأِ  َغْيرِ  فِي أَْعِرفُهُ  َوالَ  اْلُوُجوهِ  ِمنَ  َوْجه   ِمنْ  ُمْسنًَدا

 َوالَ  أَْحَكاًما، َولَْيَستْ  َوفََضائِل   َرَغائِب   َولَِكنََّها َماِلك   بَِها اْنفََردَ  الَّتِي اأْلََحاِديثِ  أََحدُ 

                                                 
 (.132، 20/131حكام القرآن)ذكره القرطبي في الجامع أل (1)

  (. 698( رقم )2/321الموطأ )رواية يحيى الليثي( ) (2)



 
 
 

  

 

-610- 

 .(1)أهـ". ُحْكًما ُمَوطَّئِهِ  فِي َوالَ  ِكتَابِهِ  فِي َعلَْيَها بَنَى

ا"  :- الرحمة عليه - الصَّالح ابن وقال  موصوالً  وذكره" اْلقَْدرِ  لَْيلَةِ  َحِديثُ  َوأَمَّ

 بن هللا عبد أبو روى وقد. جد ا اإلسناد وضعيف جد ا، المتن غريب هذا: " قال ثم

 الموطأ حديث-عنه هللا رضي - مالك حديث: أبيه عن كتابه، في الحافظ منده

 بن هللا دعب عن مالك، عن الصوري، المبارك بن محمد عن بإسناده،, بلفظه

 الصوري يذكره ولم بمحفوظ، وليس ،-ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول عن عمر، ابن عن دينار،

 .(2)أهـ". مالك عن حديثه مسند فيه جمع الذي كتابه في المبارك بن محمد

أنَّ المراد من األلف هنا التكثير ال العدد المعين؛ ألنَّ العرب تذكر  :ثانيهما

: العمل في ليلة القدر خير  من العمل في األلف في غاية األشياء، فيكون المعنى

رُ  لَوْ  أََحُدُهمْ  يََودُّ  }: -لىتعا -جميع الدَّهر الخالي من ليلة القدر، ونظيره قوله   يُعَمَّ

 (3){َسنَة   أَْلفَ 

عليه  -. واستظهر هذا القول العالمة ابن عاشور (4)يعني: جميع الدهر

» : َكقَْوِله التكثير َوْفَرةِ  فِي ُمْستَْعَمل   أَنَّهُ  َهرُ يَظْ  اأْلَْلفِ حيث قال: "َوَعَدُد  -الرحمة 

رُ  لَوْ  أََحُدُهمْ  يََودُّ  }: -تَعَالَى-:قَْولُهُ  َجاءَ  َوَعلَْيهِ  ،« َكأَْلف  َواِحد   َوإِنََّما ،{َسنَة   أَْلفَ  يُعَمَّ

ْعيِ  بِالشَّْهرِ  ُهنَا اْلَكثَْرةِ  َعَددِ  تَْميِيزُ  ُجِعلَ   بَِحْرفِ  ِهيَ  الَّتِي اِصلَةِ اْلفَ  َعلَى ِللرَّ

اءِ   .(5)".أهـالرَّ

                                                 
 (.24/373التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) (1)

 (.  14وصل بالغات الموطأ )ص:  (2)

 .96سورة البقرة:  (3)

 (.416، 15/415(، وروح المعاني )20/131يُنظر: الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) (4)

 (.30/459التحرير والتنوير ) (5)
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، وإن كنُت أميل إلى الثاني؛ ألنَّ المقام مقام بيان قلتُ  : وكال القولْين محتمل 

ِ شأنها، وتفخيم أمرها، وتعظيم قدرها، وأنت خبير  بأنَّ  ر،فضل ليلة القد وعلو 

الح في جميع الد الح فيها على العمل الصَّ  -هر الخالي منها تفضيل العمل الصَّ

ياق، وأبلغ في تعظيمها من  -أعني ليس فيه ليلة قدر أنسب بالمقام، وأليق بالس ِ

 القول بتفضيلها على ثالث  وثمانين سنة وأربعة أشهر  فقط.

رون في تخصيص خيريَّتها  أضف إلى ذلك ضعف الروايات التي ساقها المفس ِ

، وأربعة سنة وثمانينعلى مدة ثالث     أعلم.  وهللا أشهر 

لُ  }: تعالى قوله وحُ  اْلَماَلِئَكةُ  تَنَزَّ  :{أَْمر   ُكلِّ  ِمنْ  َربِِّهمْ  بِِإْذنِ  فِيَها َوالرُّ

 ومنأي:  المباركة، اللَّيلة هذه فضائل من ثانية   لفضيلة   بيان   الكريمة اآلية هذه

مهم بأمر ربهم يتقدَّ  األرضإلى  فيها المالئكة نزول، -أيًضا - الليلة هذهفضائل 

 أمر  قدَّره هللا وقضاه. كل ِ  أجل من، -عليه السَّالم -جبريل األمين الروح

ا قبلها وسرُّ فصلها عنها: موقع  الجملة الكريمة ممَّ

 أنَّ : " واعلم -عليه الرحمة -بيان ذلك وتجليته يقول العالمة ابن عاشور  في

لُ  }: قوله موقع : جملة من ،{ ُكّلِ أَْمر   ِمنْ  }: قوله إلى {فِيَها وحُ اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ  تَنَزَّ

 بدل موقع أو البياني االستئناف موقع (1){َشْهر   أَْلفِ  ِمن َخْير   اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  }

 مع عليها تعطف ولم قبلها التي عن الجملة فُصلت الموقع هذا فلمراعاة االشتمال

 لَْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما}: جملةل بيانًا تفيد منهما واحدة   كل ِ  كون في مشتركتان أنَّهما

 اشتراكهما مراعاة على البدلي أو االستئنافي موقعها مراعاة فأُوثرت، (2){اْلقَْدرِ 

                                                 
 .3القدر:  (1)

 .2القدر: (2)
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 السَّامع يفوت ال البيان هذا ألنَّ  ؛{اْلقَْدرِ  لَْيلَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما }: لجملة بيانًا كونها في

 بالواو قبلها التي على ُعطفت لو ما بخالف البدل أو البيان صورة في إيرادها عند

ل أنَّ  إلى اإلشارة لفوات  .(1)أهـ". خيريتها أحوال من فيها المالئكة تنزُّ

 المالئكة: حقيقة

ور التشكل على قادرة نورانية لطيفة أجسام   المالئكة  دأبهم الحسنة، بالص ِ

 أمرهم ما هللا عصونياللَّيل والنَّهار ال يفتُرون، ال  يُسبحون ونهاًرا، لياًل  الطاعة

 وال يشربون، وال يأكلون ال مسكن أغلبهم السَّماوات، يُؤمرون، ما ويفعلون

َمن  – أُنوثة وال بذُكورة يُوصفونوال  ينامون، وال يتناسلون، وال يتناكحون،

 َوَجعَلُوا }وثة كفر؛ لمخالفته قول هللا: وصفهم بذكورة فسق، وَمْن وصفهم بأُن

ْحَمنِ  ِعبَادُ  ُهمْ  ِذينَ الَّ  اْلَماَلئَِكةَ   َويُْسأَلُونَ  َشَهاَدتُُهمْ  َستُْكتَبُ  َخْلقَُهمْ  أََشِهُدوا إِنَاثًا الرَّ

 الوحي، حملة منهم ،(3)وأولى بالكفر من وصفهم بالخنوثة؛ لمزيد التنقيص ،(2){

ياح الموكل ومنهم بالنار، أو بالجنة الموكل ومنهم  سدنة ومنهم واألمطار، بالر ِ

 .األرواح يقبض من ومنهم العرش،

 وكيفيته وفوائده: لُّهالمالئكة ليلة القدر مح نزول

لُ  }: -سبحانه -قوله  ظاهر ألنَّ لفظ  المالئكة؛ كل ِ  نزوليقتضي  {اْلَمالئَِكةُ  تَنَزَّ

 المالئكة جمع  محلى بأل فيفيد العموم.

لُ  } :قوله في المضارع بالفعل والتعبير ل هذا بأنَّ ن  مؤذ {اْلَمالئَِكةُ  تَنَزَّ  التنزُّ

                                                 
  (.30/464التحرير والتنوير ) (1)

   .19الزخرف:  (2)

.  214يُنظر: حاشية اإلمام البيجوري على جوهرة التوحيد ص:  (3)  بتصرف 
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 .(1)السُّورة هذه نزول بعد المستقبل في متكرر  

 محّلِ نزولهم قوالن: وفي

 وهو خالف الظَّاهر. الدنيا، السَّماءإلى  ينزلون :األول

. أكثر قولاألرض، وهو  إلى: ينزلون الثاني رين، وهو األصحُّ  المفس ِ

 إلى ينزلون أنَّهم األكثرين ياراخت: " وهو -طيَّب هللا ثراه  -اإلمام الفخر  قال

 دلَّت وألنَّه الليلة، هذه إحياء في الترغيب هو الغرض ألنَّ  األوجه؛ وهو األرض

 والدين، الذكر مجالس إلى األيام سائر في ينزلون المالئكة أنَّ  على األحاديث

 ديفي ال المطلق النزول وألنَّ  أولى، شأنها علو ِ  مع الليلة هذه في ذلك يحصل فألن

 .(2)". أهـاألرض إلى السَّماء من النزول إال

                                                 
 (.  30/461يُنظر: التحرير والتنوير ) (1)

 (.540، 6/539نظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان )(، ويُ 32/233مفاتيح الغيب ) (2)
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 نزولهم إلى األرض وفوائده: كيفية

رين بيان كيفية نزول المالئكة إلى األرض في ليلة القدر  حاول بعض المفس ِ

مستنبًطا إياها من إشارات  تدلُّ عليها ألفاظ اآلية الكريمة، فقالوا: إنَّ المالئكة 

ًجا متواصاًل خفي ا على  تنزل إلى األرض في ليلة القدر اًل متدر ِ  يكون ما غايةتنزُّ

 .والسُّرعة الخفَّة من

ا ج النزول  أمَّ لُ  }: -تعالى - بقولهإليه التعبير  فيشيرتدرُّ  للتدريجالمفيد  {تَنَزَّ

ا)نزل(  دون األرض في ليلة القدر  إلى ينزلون كلَّهم المالئكة أنَّ يدلُّ على  ممَّ

؛ ويصعد فوج   لينز: أي فوًجا،فوًجا  كلَّهم  المالئكة تسع ال األرض ألنَّ   فوج 

اج الكعبة أنَّ  كما واحدةً، دفعةً  فة ال تسع الُحجَّ لذا يدخلونها  واحدةً؛دفعةً   المشرَّ

 .(1)وخارج   داخل   بين فهم فوج ، بعد فوًجا

ا : -تعالى - قوله من التَّاءفيشير إليه حذف  وسُّرعتهخفاء النزول وخفَّته  وأمَّ

لُ } ل(، فحذفت )فإنَّ أصله:  {تَنَزَّ ل  أنَّ  إلىوأُسقطت؛ لإلشارة  التَّاءتتنزَّ تنزُّ

 .(2)والسُّرعةوالخفَّة  الخفاء من يكون ما غايةالمالئكة على 

رين  كما  بيان فوائد ذلك التنزل وأسراره: -كذلك  -حاول بعض المفّسِ

 ئد:لفوا القدر ليلة في األرضإلى  المالئكةتنزل  فقالوا

 .اعةواجتهادهم في الطَّ  همليروا عبادة البشر وجدَّ  :أولها

 .المؤمنين على للتسليم ينزلون :ثانيها

 -أيًضا - فالمالئكة اللَّيلة، هذه في خاصية األرض في للطَّاعة لعلَّ  :ثالثها

                                                 
 (.    15/418المصدران السَّابقان، وروح المعاني ) (1)

راج المنير في اإلعانة على 22/180يُنظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ) (2) (، والس ِ

 (.4/568معرفة بعض معاني كالم رب ِنا الحكيم الخبير)
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 لتصير مكة إلى يذهب الرجل أنَّ  كما الثَّواب، مزيد في طمعًا لطلبها ينزلون

 .ثوابًا كثرأ هناك طاعاته

 سكان في يروها لم ما الطَّاعات أنواع من األرض في يرونأنَّهم  :رابعها

 والفقراء للفقراء، ضيافة فيجعلونه بيوتهم من بالطعاماألغنياء  كمجيء السَّماوات،

 السَّماوات، في يوجد ال الطَّاعة من نوع وهذا هللا، ويعبدون األغنياء طعام يأكلون

: فيقولون المسبحين زجل من هللا إلى أحب هو الذي لعصاةا أنين يسمعون وكذلك

 .تسبيحنا من رب ِنا إلى أحب هو صوتًا نسمع تعالوا

والخيرات عند حضور األكابر من  اعاتاإلنسان يأتي بالطَّ  أنَّ  :خامسها

 الذين المالئكة حضور في والطَّاعةيكون في الخلوة،  اأحسن مم ِ  هادالعلماء والزُّ 

 .(1)القبول ألسباب وأجلب اإلخالص في أدخل تكون له والعُبَّاد اهللب العلماء هم

ِض علم كيفية نزول المالئكة إلى األرض في  :قلتُ  األولى واألسلم أن نفو 

الخبير مع اإليمان التام ِ به دون محاولة  طيفليلة القدر وأسبابه إلى هللا اللَّ 

ذه األمور ال يمكن الوقوف ودقائقه؛ ألنَّ أمثال ه وأسراره الكشف عن تفاصيله

، وألنَّه لو -ملسو هيلع هللا ىلص -على معرفتها إال بخبر  صحيح  صريح  مرفوع  إلى المعصوم 

فإنن ِي  مَّ كان في معرفة تفاصيلها كبير فائدة  لذكرها القرآن، وما أبهمها، ومن ث

ره الشيخ أحمد مصطفى المراغي  عند تفسير هذه -رحمه هللا  -أستحسن ما قرَّ

 ال، -تعالى - شئونه من شأن األرض إلى المالئكة"ونزول  اآلية حيث قال:

 فما وأسراره، تفاصيله معرفة نحاول أن دون به نؤمن فنحن كيفيته، عن نبحث

 كما األكوان من اليسير النزر إال وسائله بشتى المادي علمه بعد العالم عرف

                                                 
(، وغرائب القرآن ورغائب الفرقان 235، 32/233في: مفاتيح الغيب ) تنظر هذه األقوال (1)

 (.15/418(، وروح المعاني )540، 6/539)
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 .(2)".أهـ(1){قَِليالً  إِالَّ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  أُوتِيتُمْ  َوما }: -تعالى - قال

وح في اآلية الكريمة: المراد  بالرُّ

وح في اآلية الكريمة أقوااًل: ذكر رون في المراد بالرُّ  المفس ِ

  أنَّه جبريل عليه السَّالم. :أولها

 كان واألرض السماوات التقم لو خلقًا، المالئكة أعظم من عظيمملك  :ثانيها

 قاله الواقدي. واحدة، لقمة له ذلك

هاد الليلة تلك إال   المالئكة تراهم ال المالئكة منفة طائ :ثالثها  ال الذين كالزُّ

 بن حيَّان. ومقاتل كعبقاله  الجمعة، أو العيد يوم إال   نراهم

 .علينا الحفظة كالمالئكة المالئكة علىحفظة  :رابعها

 من وال المالئكة، من ليسوا ويلبسون يأكلون هللا خلق من خلق :خامسها

 .الجنة أهل خدم ولعلهم اإلنس،

 .ملسو هيلع هللا ىلص - النبي وليزور األمة هذه لمطالعة ينزل -السَّالمعليه  - عيسى :سادسها

 .أهليهم لزيارة ينزلون المؤمنين أرواح :سابعها

 .(3){أَْمِرنا ِمنْ  اُروحً  إِلَْيكَ  أَْوَحْينا َوَكذِلكَ  }دليله:  القرآن، :ثامنها

لُ  }: دليلهالرحمة،  :تاسعها وحِ  َكةَ اْلَمالئِ  يُنَّزِ  ِمنْ  يَشاءُ  َمنْ  َعلى أَْمِرهِ  ِمنْ  بِالرُّ

 .(4){ِعباِدهِ 

رين  جمهوروهو ما عليه  ،األقوال هاألشهر من هذ واألصحُّ  وح أنَّ المفس ِ  الرُّ

كر وُخصَّ ، -السَّالمعليه  - جبريل هاهنا مع أنَّه داخل  في عموم المالئكة؛  بالذ ِ

                                                 
 .85اإلسراء:  (1)

 (.210، 30/209تفسير المراغي ) (2)

   .52الشورى:  (3)

  .2النحل:  (4)
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ِ قدره  شرفه، لزيادة  كفَّة، في وجبريل كفَّة في المالئكة يقول -لىتعا - كأنَّهوعلو 

 .(1)وقد سبق بيانه في اللَّطائف البيانيَّة للسُّورة

 :{فِيَها }الضمير في قوله:  مرجع

: {فِيَها }: قوله فيمرجع الضَّمير  في  ثالثة أقوال 

ياق أن يكون لليلة  :األول وهو األشهر واألظهر واألنسب بالمقام واألليق بالس ِ

وُح في ليلة القدر.القدر ل المالئكةُ والرُّ  ، والمعنى: تنزَّ

، وجملة  :الثاني لُ  }أن يكون أللف شهر  وحُ  اْلَماَلِئَكةُ  تَنَزَّ صفة  {فِيَها َوالرُّ

، أللف  يخفى بُعده جد ا. وال شهر 

وحُ  }يعود على المالئكة، وجملة  نأ :الثالث  في اسميةجملة  { فِيَها والرُّ

لُ  }علفا من الحال موضع وح  } أنَّ اْلَمالئَِكة على  وهو {تَنَزَّ  {فِيها }و مبتدأ {الرُّ

لُ  } بــمتعلق  ال خبره لُ  والمعنى: ،{تَنَزَّ وح فيها، تَنَزَّ  وهو اْلَمالئَِكةُ حال كون الرُّ

 . (2)الظَّاهر خالف

 :{بِِإْذِن  }الباء في قوله:  نوع

ا {َربِِهم بِِإْذنِ  }: قوله لُ  } ــبــــمتعلق   إمَّ الباء  تكون أنوعليه يصحُّ  ،{تَنَزَّ

 بمعنى فاإلذن النزول، في لهم ربهم إذن بسبب يتنزلون: أي السَّببيَّة،بمعنى 

 .المصدر

 أذن ِلَمامصاحبين  يتنزلون: أي المصاحبة، بمعنى تكونأن  -كذلك  - ويصحُّ 

 -قوله  حون المفعول على المصدر إطالق من به المأذون بمعنى فاإلذن ربهم، به

                                                 
اجح منها في: الكشف والبيان ) (1) المسير  (، وزاد258، 10/257تُنظر هذه األقوال والرَّ

(، وغرائب القرآن 20/133(، والجامع ألحكام القرآن )32/234(، ومفاتيح الغيب )4/473)

 (.15/418(، وروح المعاني )540، 6/539ورغائب الفرقان )

 (.  15/417(، وروح المعاني )10/484يُنظر: روح البيان ) (2)
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 .(1){ هللاِ  َخْلقُ َهذَا  }: -تعالى

ا لُ } فاعل منحال  هو بــــــمحذوف   متعلق   وإمَّ : أي ؛{اْلَماَلئَِكةُ } وهو ،{ تَنَزَّ

ل وتقييد أي بأمره، رب ِهم، بإذن ملتبسين  .(2)تنزلهم أمر لتعظيمبذلك؛  التنزُّ

 الربوبية:وسرُّ إضافته إلى لفظ  {ربِِّهم }: قوله في ميرالض مرجع

للتشريف  الربوبيَّة؛ لفظ إلى وإضافتهم للمالئكة، {َربِِّهمْ  }: قوله في والضَّمير

والتعظيم، وفيه تعريض  بالعصاة وتحقيرهم، فَمْن عبد هللا وأطاعه فله الشَّرف 

فعة والقرب من مواله، وَمْن عصى هللا استحقَّ الذُّلَّ  والفضل والتعظيم والعزُّ والر ِ

حمة.والصَّغار   والمهانة والطَّرد من الرَّ

 للمالئكة تعظيًمايفيد  {َربِِّهمْ  }: " قوله: -عليه الرحمة  -اإلمام الرازي  قال

 .(3)أهـ". لهم فكنتُ  لي كانوا: قال -تعالى - كأنَّه للعصاة، وتحقيًرا

 :{أَْمر   ُكلِّ  ِمنْ  }: قوله في {ِمن } معنى

: {أَْمر   ُكلِّ  ِمنْ  }: قوله في {ِمن }معنى  في  أربعة أقوال 

مأنَّها بمعنى  :أولها لُ  }بـــــــ متعلقة التعليلية الالَّ المالئكة من  تنزلأي:  ،{تَنَزَّ

 .قابل   إلى السَّنة تلك فيقضاه هللا وقدَّره  أمر   كل ِ  أجل

،بكل ِ  المالئكة تنزل: أي الباء، بمعنى أنَّها :ثانيها في  كما للتعدية،فهي  أمر 

 في الباء جعلت إذا هذا هللا، بأمر أي (4){ّللاَِّ  أَْمرِ  ِمنْ  يَْحفَُظونَهُ }: -لىتعا -قوله 

 .(5)سببية {َربِِهم بِِإْذنِ }قوله: 

                                                 
 (.    30/463. ويُنظر: التحرير والتنوير )11لقمان:  (1)

 (.  15/419نظر: روح المعاني )يُ  (2)

 (.540، 6/539(، ويُنظر: غرائب القرآن ورغائب الفرقان )32/235مفاتيح الغيب ) (3)

 . 11(الرعد:  )4 

(، والتحرير والتنوير 15/419(، وروح المعاني )64، 11/63يُنظر: الدر المصون ) (5)
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 الذي ربهم بإذن أي ،{ َرِبِهم بِِإْذنِ  } :قوله من اإلذن تبينأنَّها بيانيَّة  :ثالثها

 .(1)أمر   كل ِ  في هو

: قيل فكأنَّه به لألمر مالبستهم له بستهمبمال والمرادأنَّها للمالبسة،  :رابعها

ل  حينئذ   المرادبأنَّ  وُضعِّف السَّنة، في يكون أمر   بكل ِ  مأمورون وهم المالئكة تنزَّ

 التقدير بها تعلق التي األمور في له تعلق ال غيرهم إذفقط؛  المدبراتبالمالئكة 

لُ  }: لهقولما علمَت أنَّ  الظَّاهر؛ خالف وهو ،(2)ألجلها ليتنزلوا  {اْلَمالئَِكةُ  تَنَزَّ

ألنَّ لفظ المالئكة جمع  محلى بأل فيفيد العموم،  المالئكة؛ كل ِ  نزوليقتضي 

ص، فتدبر. بالمدبرات اختصاصهمو  فقط تخصيص بغير ُمخص ِ

رين، قال العالمة  -التعليلبمعنى  أنَّها أعني - األول والقول عليه أكثر المفس ِ

 عند إشارة   {أَْمر   ُكلِّ  ِمنْ  }: " وقوله: -ب هللا ثراه طيَّ  -نظام الدين النيسابوري

ر أمر   كل ِ  أجل من: أي نزولهم فائدة إلى األكثرين . قابل إلى اللَّيلة تلك في قُد ِ

 جئتم؟ أين من: يقول كأنَّه السَّائل أنَّ  «من» إلى التعليل الم من العدول ومعنى

 .(3)". أهـحظكم ألنَّه جئتم أمر   يأل: قولوا ولكن السؤال وهذا لكم ما: فيقولون

 تنزل فلماذا السَّنة، تمام في بل اللَّيلة تلك في تحدث ال المقدَّرات: قلتَ  فإن

 األمور؟ تلك ألجل فيها -السَّالم عليهم -المالئكة

 إظهار المراد بل اللَّيلة تلك في إال يحدث ال هللا تقدير أنَّ  المراد ليسلك:  يُقال

فهم  اللَّيلة تلك في مالئكةلل المقادير تلك بأن يكتب لهم ما قدَّره في تلك السَّنة ويعر ِ

                                                                                                                            
(30/464 .) 

 (.30/464يُنظر: التحرير والتنوير ) (1)

 (.  420، 15/419ظر: روح المعاني )يُن (2)

 (.   6/540غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) (3)
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لهم   وهللا أعلم. ،(1)لهم األمور تلك إنفاذإنَّما يكون لتعيين  فيهاإياه، وتنزُّ

 باألمر في اآلية الكريمة: المراد

واحد  أو األمور واحديكون  قدقلَت: سبق في المباحث العربية أنَّ األمر  فإن

 الكريمة؟ اآلية في فما المراد به امر،األو

 إال يكون ال األمور من األمر ألنَّ ; معًا لهما شامل   أنَّه يظهرلك: " الذي  يُقال

أَْمُرهُ ِإذَا أََراَد َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن  إِنََّما }: -تعالى -كما قال األوامر، من بأمر  

يُْفَرُق ُكلُّ أَْمر   فِيَها }: الدخان سورة في شأنها في جاء ما له ويشهد. (2){فَيَُكونُ 

 .(3){َحِكيم  أَْمًرا ِمْن ِعْنِدنَا

 والشر الخير بين يفصلحيث  األمور، أحد هو األمر، من يفرق والذي

ياق إليه أشار كما ،{ِمْن ِعْنِدنَا أَْمًرا }: قال ثم آخره، إلى والنفع والضر  الَ  }: الس ِ

 األوامر، من أمًرا يقتضي األمور من أمر فكل، (4){ي َويُِميتُ إِلَهَ إاِلَّ ُهَو يُْحيِ 

 -تعالى -وهللا معنْيهما، في المستعملة المشتركة األلفاظ من يكون أن يمكن وهذا

 . (5)". أهـأعلم

 .{اْلفَْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِهيَ  َساَلم   }: تعالى قوله

المباركة، وهي:  يلةه اللَّ من فضائل هذ ثالثة   فضيلة  ل اآلية الكريمة بيان   هذه

 على المالئكة من تسليم  وذات  وأذى، شر    كل ِ  من سالمة   ذات جْعل هذه اللَّيلة

                                                 
يُنظر: الفتوحات اإللهية بتفسير الجاللين للدقائق الخفية المعروف بحاشية الجمل على الجاللين  (1)

 (.  15/419(، وروح المعاني )4/567)

 .82يس: (2)

 .   5، 4الدخان:  (3)

  . 8الدخان:  (4)

 (.  9/37تتمة أضواء البيان للشيخ/عطية محمد سالم ) (5)
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 من بدايتها إلى نهايتها. المؤمنين،

 بالسَّالم في اآلية الكريمة: المراد

رون في المراد بالسَّالم  ذكر  قولين: الكريمة اآلية فيالمفس ِ

 ذات القدر ليلة لسَّالمة من اآلفات واألذى، أي: أنَّه مصدر معناه ا :أولهما

 وأذى. شر كل من سالمة  

 المالئكة منتسليم   ذات القدر ليلة:  أي أنَّ معناه التسليم والتحيَّة، :ثانيهما

 .المؤمنين على

ألنَّ األول يشمل الثاني، والثاني جزء  من األول،  ؛القولْين بين تعارضوال 

، كلَّ مة من الشَّر واألذى تشمل وبيان ذلك: أنَّ السَّال  العظيم، الخيرومن  خير 

في ليلة القدر؛ تحيَّةً لهم، وثناًء عليهم، وفرًحا بهم  المؤمنين على المالئكة سالم

 يَْدُخلُونَ َواْلَمالئَِكةُ  }: -عالىت -في قوله  كمافي اآلخرة  الجنة أهل على كتسليمهم

 .(1){الدَّارِ  ُعْقبَى فَنِْعمَ  َصبَْرتُمْ  بِما ْيُكمْ َعلَ  َسالم   باب   ُكلِّ  ِمنْ  َعلَْيِهمْ 

 خبريَّة أو إنشائيَّة؟ {ِهيَ َساَلم   }الجملة الكريمة:  هل

أنَّ الجملة الكريمة جملة  خبريَّة حيث يُراد بها اإلخبار بأنَّ ليلة القدر  الظَّاهر

مة ابن عاشور  أن تكون خبريَّة لفًظا إ ز العالَّ . وجوَّ نشائية معنًى كذلك، ذات سالم 

 به مراًدا {ِهيَ  َساَلم   } يكون أن يجوز: " ثم - ثراه هللا طيَّب -وذلك حيث يقول

 فالمصدر سالًما،: سلموا والتقدير األمر، بالمصدر يُراد أن ويجوز فقط، اإلخبار

 }: -تعالى - قوله مثل التمكن ليفيد الرفع إلى نصبه عن وُعدل الفعل من بدل

                                                 
ْعد:  (1) ( 9/38(، وتتمة أضواء البيان )30/465. ويُنظر: التحرير والتنوير )24، 23الرَّ

        .    بتصرف 
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 وال نزاع ال أي بينكم، سالًما اجعلوها: والمعنى. (1){َساَلم   قَالَ  ًماَسالَ  فَقَالُوا

 .(2)". أهـخصام

: كونها خبريَّة لفًظا ومعنًى أوفق بسياق النظم الجليل؛ ألنَّ المقصود قلتُ 

التعريف بفضائل ليلة القدر،  - علمتَ  قد كما -األعظم من سياق السُّورة الشريفة 

وأنسب، أضف إلى ذلك أنَّ الكالم على فرض كونها  واإلخبار أليق بالتعريف

ا على فرض كونها خبريَّة   إنشائية لفًظاخبريَّةً لفًظا ومعنًى ال يحتاج إلى تقدير، أمَّ

ا يحتاج إلى  معنىً  يحتاج إلى تقدير، وال يخفى أنَّ ما ال يحتاج إلى تقدير  أولى مم ِ

 تقدير، وهللا أعلم.   

 :{ ِهيَ  َساَلم   } الضمير في قوله: مرجع

بمعنى  {َساَلم   }و  ،{اْلَماَلئَِكة  }عائًدا على  {ِهَي  }أن يكون ضمير  يصحُّ 

 على المؤمنين. سل ِمونالتسليم، والمعنى: أنَّ المالئكة يُ 

 م،أيًضا بمعنى التسلي { َساَلم  }و  ،{لَْيلَة  }أن يكون عائًدا على  ويصحُّ 

من المالئكة على المؤمنين أو من بعضهم على  تسليم   ذاتُ  يلةاللَّ  والمعنى: أنَّ 

بمعنى سالمة؛ أي: ليلة القدر  {َساَلم   }على هذا الوجه أن يُجعل  بعض، ويصحُّ 

أليق بسياق  { لَْيلَة }وال يخفى أنَّ عود الضمير على  ،(3)شر    من كل ِ  سالمة   ذاتُ 

 النظم الجليل، وأوفق بمقصود السُّورة الكريمة.

 :«إلى» دون «حتَّى»ـــــــ التعبير ب سر

 بعد ِلًما أنَّ  ليُفِهمَ  الغاية،إلدخال  ؛«إلى»  دون «حتَّى»  بـــــــ التعبير واختير

                                                 
 .25الذَّاريات:  (1)

  (.       30/465التحرير والتنوير ) (2)

(، وحدائق الروح 430، 20/429م الكتاب )(، واللباب في علو11/64يُنظر: الدر المصون ) (3)

 (.   32/197والريحان )
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 ليلةالقدر أي: أنَّ  ليلة حكمفي  داخاًل الفجر  مطلع فيكون قبلها، ما حكم «حتَّى »

 .(1)فيها واقعةً  تعتبر الفجر صالةإنَّ  بحيث الفجر مطلع بعد تمتد القدر

على عباده ورحمته بهم أْن وسَّع لهم وقتها؛  -تعالى -هللا  فضل من وهذا

 فله الحمد والمنَّة. جرها،للفوز بأ

 بمطلع الفجر: المراد

 وبُُزوُغه. وُظُهوُرهُ  ُطلُوُعه: الفجر بمطلع والمراد

ا قبله: {اْلفَْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى }:-تعالى  -قوله  موقع  ممَّ

لُ  }: قَْوِلهِ  ِمنْ  قَْبلَهُ ِلَما  غاية   {اْلفَْجرِ  َمْطَلعِ  تَّىحَ  }:- تعالى - قوله  {اْلَمالئَِكةُ  تَنَزَّ

ل المالئكة والسَّالم كلَّ اللَّيلة،  لبيان ؛{ِهيَ  َسالم   }: قوله إِلَى  هي: أَيتعميم تنزُّ

ل  يتتابع ليلة   ها وهي ليلة  كلُّ  الفجر، طلوع إِلى فوج بعد فوًجا المالئكةفيها تنزُّ

 .(2)نهايتها إِلى مبدئها من وبركة   خير   وكلُّها وأَمن   سالم  

 اإلخبار بوقت انتهائها: فائدة

مع أنَّ كلَّ  {اْلفَْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى } بأنَّهاليلة القدر  عن اإلخبارقيل: ما فائدة  فإن

فة؟ بهذه ليلة    من ثالثة وجوه : والجواب الص ِ

 سائر لذوات المقدار في مغايرة   ذات ليلة القدر ما قد يُتوهم من أنَّ  دفع :أولها

ا  -سبحانه  -اللَّيالي؛ ألنَّه  فة في اللَّيالي لسائر مخالفة   عنها أنَّها أخبرلمَّ حيث  الص ِ

 مغايرة   المقدار في ذاتها أنَّ  توهم مظنَّة ذلككان  ،{َشْهر   أَْلفِ  ِمن َخْير   }إنَّها 

 }: -تعالى -ببيان وقت انتهائها بقوله  التوهم ذلك فعفد -أيًضا - فيه اللَّيالي لذوات

 في خالفتها وإنْ  ذلك في اللَّيالي سائر تخالف لم أي ،{اْلفَْجرِ  َمْطلَعِ  َحتَّى ِهيَ 

                                                 
 (. 30/466(، والتحرير والتنوير )22/181أفدتُه من نظم الدرر للبقاعي ) (1)

 ( بتصرف  وزيادة .30/466يُنظر: التحرير والتنوير ) (2)
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 .(1)والخيريَّة الفضل

 فأخبر أجزائها، بعض على تطلق قد اللَّيلة ألن مدلول كلمة ليلة؛ تأكيد: ثانيها

 والسَّالم المالئكة بنزول معمورة   اللَّيلة تلك أحيان جميع أنَّ  لبيان انتهائها؛ بوقت

 .    (2)فقط كما قد يُتوهم أجزائهافي بعض  ذلك نهايتها، وليس إلى مبدئهامن 

 .(3)انتهائها قبل فيها العمل كثرة علىالناس وتحريضهم  تشجيع: ثالثها

ا انتهيتُ  قد أكون وبذلك  ولمالقدر، تفسير سورة  من وذكره بيانه قصدتُ  ممَّ

 بعض البحث هذا خاتمة في – الكريم القارئ أيها لك – أُسطر أن إال لي يبق

 .بيانها فإليك ،المستنبطة من السُّورة الشريفة الفوائد

                                                 
.15/420يُنظر: روح المعاني ) (1)  ( بتصرف  وتقديم  وتأخير 

.30/466ر والتنوير )يُنظر: التحري (2)  ( بتصرف 

 ( بتصرف  أيًضا.30/461المصدر السابق ) (3)
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 حسنها( -تعاىل  -نسأل اهلل ) اخلامتة

 على وتشتمل

 المستنبطة من السُّورة الكريمة الفوائد

 ،الكريمة سُّورةمن التفسير التحليلي لل –بعون هللا وتوفيقه  –أن انتهيُت  بعد

من بيان السُّورة  المستنبطة الجليلة فوائديحُسن بي أن أختم بحثي هذا بذكر ال

 منها ما يلي: وأذكراإللهي، 

 :ذلك منكر علىنزول القرآن من عند هللا، والردُّ  إثبات

 إِنَّا }: -لى تعا – قوله في - سبحانه -العظيم هللا إِلىالقرآن  إِنزالإِسناد  في

 دون وحده -تعالى – به اإِلنزال اختصاص إِفادة مع (1){أَْنَزْلنَاه في ليلة القدر

 .هللا عند من القرآن لنزولإثبات   سواه،

 بالجملة واإلخبار المكسورة، {إنَّ  } التوكيد بــحرف الكريمة اآليةافتتاح  وفي

لها،  وتقرير   -هللا عند من رآنالقنزول  إثبات أعني -الحقيقة لهذهتأكيد   الفعلية،

 فيها. الشاك أو منِكرها على وردٌّ 

في غير ما آية  بي ِنة  أنَّ القرآن منزل  من عنده، أنزله على  - سبحانه -أخبر وقد

 - قالكما  -عليه السَّالم  -أمين الوحي جبريل  بواسطة – ملسو هيلع هللا ىلص –رسوله محمد  

 .(2){اأْلَْلبَابِ  أُولُو َوِلَيتََذكَّرَ  آيَاتِهِ  ِليَدَّبَُّروا اَرك  ُمبَ  إَِلْيكَ  أَْنَزْلنَاهُ  ِكتَاب  }: -تعالى 

ْلنَاهُ  ُمْكث   َعلَى النَّاِس  َعلَى ِلتَْقَرأَهُ  فََرْقنَاهُ  َوقُْرآنًا}: وقال  .(3){ تَْنِزيالً  َونَزَّ

وحُ  بِهِ  نََزلَ ( 192) اْلعَالَِمينَ  َربِّ  لَتَْنِزيلُ  َوإِنَّهُ  }: وقال ( 193) ِمينُ اأْلَ  الرُّ

                                                 
    .1القدر:  (1)

    .29ص:  (2)

    .106اإلسراء:  (3)
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 .(1){ُمبِين   َعَربِّي   بِِلَسان  ( 194) اْلُمْنِذِرينَ  ِمنَ  ِلتَُكونَ  قَْلبِكَ  َعلَى

 بشأن القرآن، واإلعالء من قدره: التنويه

 والتفخيم التعظيم منمزيد   (2){أَْنَزْلنَاه في ليلة القدر إِنَّا }: -تعالى  –قوله  في

فخامة أمره، ورفعة قدره، وذلك من ثالثة و شأْنه، بعلو ِ الكريم يُشعر  للقرآن

:  أوجه 

 -تعالى – به اإِلنزال اختصاص إِفادة مع - سبحانه - إِليه إِنزالهإِسناد  :أولها

 وحده دون غيره.

 مع {أَنَزْلنَاهُ  }: قوله في الظاهر اسمه دون الغائب بضمير عنهالتعبير  :ثانيها

ِ  - فكأَنَّه عليه؛ التنبيه عن ستغناءواال بالنَّباهة له شهادةً  ذكره؛ تقدُّم عدم  -شأْنهلعلو 

 في األذهان. حاضر  

فع :ثالثها  .(3)فيه أُنزل الذي الوقت شأن من الرَّ

 اللَّيل على النَّهار: فضل

ُل  }: وقوله ،(4){أَْنَزْلنَاه في ليلة القدر إِنَّا }: -تعالى  –من قوله  يستنبط تَنَزَّ

وحُ  اْلَماَلئَِكةُ   فضل   بمزيد اللَّيل اختصاصُ  (5){ أَْمر   ُكلِّ  ِمنْ  َربِِّهمْ  بِِإْذنِ  يَهافِ  َوالرُّ

 أنَّ  على دليل   باللَّيل األقدار وكتابة على النَّهار؛ وذلك ألنَّ ابتداء نزول القرآن،

ا يدلُّ على ذلك  ومزيةً؛ خاصيةً  لليل الكرامات ونزول  أكثر"  أنَّ  –أيًضا  –وممَّ

 محلُّ  هاألنَّ  ة؛من الجنَّ  يلواللَّ  يل،يكون باللَّ  مواتالسَّ النفحات واألسرار في 

                                                 
    .195 -192الشعراء:  (1)

    .1القدر:  (2)

   (. 456، 30/455التحرير والتنوير )(، و4/780يُنظر: الكشاف ) (3)

    .1القدر:  (4)

    .4القدر:  (5)
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 باسحظ الل ِ  هارفيه المعاش والتعب، والنَّ  ألنَّ  ار؛من النَّ  هاراالستراحة، والنَّ 

 ألنَّ  هار؛أفضل من عبادة النَّ  يلحظ الفراش والوصال، وعبادة اللَّ  يلوالفراق، واللَّ 

ولذا أمر هللا  ؛(1)العبادة هو حضور القلب"قلب اإلنسان فيه أجمع، والمقصود من 

دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ  }باالجتهاد في العبادة لياًل؛ فقال:  – ملسو هيلع هللا ىلص –نبيَّه  –تعالى  –  بِهِ  فَتََهجَّ

 اللَّْيلِ  َوِمنَ  }: وقال ،(3){السُُّجودِ  َوأَْدبَارَ  فََسبِّْحهُ  اللَّْيلِ  َوِمنَ }: وقال ،(2){ لَكَ  نَافِلَةً 

 َوأَْقَومُ  َوْطئًا أََشدُّ  ِهيَ  اللَّْيلِ  نَاِشئَةَ  إِنَّ }: وقال ،(4){ َطِويالً  َلْيالً  َوَسبِّْحهُ  هُ لَ  فَاْسُجدْ 

 }على المستغفرين لياًل وقت السَّحر؛ فقال:  -سبحانه – وأثنى .(5){ قِيالً 

ابِِرينَ  اِدقِينَ  الصَّ وقال:  ،(6){ بِاأْلَْسَحارِ  َواْلُمْستَْغِفِرينَ  َواْلُمْنِفِقينَ  َواْلقَانِتِينَ  َوالصَّ

 .(7){َيْستَْغِفُرونَ  ُهمْ  َوبِاأْلَْسَحارِ *  َيْهَجعُونَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  قَِليالً  َكانُوا}

: -تعالى  - قالبأُمور  جليلة  في الليل، منها: اإلسراء  – ملسو هيلع هللا ىلص –أُكرم  وقد

 - َمْسعُود   ْبنِ  َّللاَِّ  َعْبدِ  َعنْ  ر،القم وانشقاق. (8){لَْيالً  ِبعَْبِدهِ  أَْسَرى الَِّذي ُسْبَحانَ }

ُ َرِضَي   فِْلقَتَْيِن، اْلقََمرُ  اْنفَلَقَ  إَِذا بِِمنًى -ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ  َرُسولِ  َمعَ  نَْحنُ  بَْينََما: قَالَ  َعْنهُ، َّللاَّ

 .(9)«َهُدوا اشْ : » -ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ  َرُسولُ  لَنَا فَقَالَ  ُدونَهُ، َوِفْلقَة   اْلَجبَِل، َوَراءَ  فِْلَقة   فََكانَتْ 

                                                 
 ( .   9/38يُنظر: أضواء البيان ) (1)

 .  79اإلسراء:  (2)

 . 40ق:  (3)

 .  26اإلنسان:  (4)

    .6المزمل:  (5)

    .  17آل عمران:  (6)

    . 18، 17الذاريات:  (7)

    .1اإلسراء:  (8)

 -أَْن يُِريَُهْم النَّبِيُّ بَاب ُسَؤاِل اْلُمْشِرِكيَن  -أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه في كتاب المناقب (9)

َواْنَشقَّ اْلقََمُر } بَاب -وفي كتاب التفسير (،3636( رقم )4/206آيَةً فَأََراُهْم اْنِشقَاَق اْلقََمِر) -ملسو هيلع هللا ىلص
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، َعنْ  َداُوَد،الجن ِ به؛ فعَْن  وإيمان  َمْسعُود   اْبنُ  َكانَ  َهلْ  َعْلقََمةَ  َسأَْلتُ : قَالَ  َعاِمر 

؟ لَْيلَةَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ  َرُسولِ  َمعَ  َشِهدَ   َمْسعُود   اْبنَ  َسأَْلتُ  أَنَا َعْلقََمةُ، فَقَالَ : قَالَ  اْلِجن ِ

؟ لَْيلَةَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - هللاِ  َرُسولِ  َمعَ  مْ ِمْنكُ  أََحد   َشِهدَ  َهلْ : فَقُْلتُ   َمعَ  ُكنَّا َولَِكنَّا الَ : قَالَ  اْلِجن ِ

عَابِ  اأْلَْوِديَةِ  فِي فَاْلتََمْسنَاهُ  فَفَقَْدَناهُ  لَْيلَة   َذاتَ  هللاِ  َرُسولِ   أَوِ  اْستُِطيرَ : فَقُْلنَا. َوالش ِ

ا قَْوم   بَِها بَاتَ  لَْيلَة   بَِشر ِ  فَبِتْنَا: قَالَ . اْغتِيلَ  . ِحَراء   قِبَلَ  ِمنْ  َجاء   ُهوَ  إَِذا أَْصبَْحنَا فَلَمَّ

. قَْوم   بَِها بَاتَ  لَْيلَة   بَِشر ِ  َفبِتْنَا نَِجْدكَ  فَلَمْ  فََطلَْبنَاكَ  فَقَْدنَاكَ  هللاِ  َرُسولَ  يَا فَقُْلنَا: قَالَ 

 بِنَا فَاْنَطلَقَ : قَالَ  « اْلقُْرآنَ  لَْيِهمُ عَ  فَقََرأْتُ  َمعَهُ  فََذَهْبتُ  اْلِجن ِ  َداِعي أَتَانِي»: فَقَالَ 

ادَ  َوَسأَلُوهُ  نِيَرانِِهمْ  َوآثَارَ  آثَاَرُهمْ  فَأََرانَا  َعلَْيهِ  هللاِ  اْسمُ  ذُِكرَ  َعْظم   ُكلُّ  لَُكمْ : " فَقَالَ  الزَّ

: -ملسو هيلع هللا ىلص -هللاِ  َرُسولُ  فَقَالَ . ُكمْ ِلَدَواب ِ  َعلَف   بَْعَرة   َوُكلُّ  لَْحًما يَُكونُ  َما أَْوفَرَ  أَْيِديُكمْ  فِي يَقَعُ 

 .(1)« إِْخَوانُِكمْ  َطعَامُ  فَإِنَُّهَما بِِهَما تَْستَْنُجوافاََل » 

ا على تفضيل اللَّيل على النَّهار: نزول سورة  من القرآن  –كذلك  –يدلُّ  وممَّ

ار في تُسمَّى سورة اللَّيل، ولم تنزل سورة  تسمَّى سورة النَّهار، وتقديمه على النَّه

                                                                                                                            
(، واإلمام مسلم في 4867( رقم )6/142[ )2، 1] القمر:  {( َوإِْن يََرْوا آيَةً يُْعِرُضوا1)

(، 2800( رقم )4/2158باب انشقاق القمر ) – مهمصفات المنافقين وأحكا صحيحه في كتاب

( كلهم 3287( رقم )5/398باب سورة القمر ) -واإلمام الترمذي في جامعه في كتاب التفسير

 عن عبد هللا بن مسعود، واللفظ لمسلم.

ْبحِ َواْلِقرَ  -كتاب الصَّالة –أخرجه مسلم في صحيحه  (1) اَءةِ َعلَى اْلِجن ِ بَاُب اْلَجْهِر بِاْلِقَراَءةِ ِفي الصُّ

)اْستُِطيَر( أَْي: ذُِهَب بِِه بُِسْرَعة  َكأَنَّ الطَّْير َحَملته. يُنظر:  ومعنى (. 450( رقم )1/323)

ا.                   3/152الن ِهاية في غريب الحديث واألثر )  ( مادة )طير(. ومعنى )اغتيل( قتل سر 

: الَخِديعة واالْغتِيال. وقُتِل فاَُلن  ِغيلة أَي ُخْدعة، َوهَُو أَن -ِباْلَكْسرِ  -قال ابن منظور: " والِغيلة 

: الِغيلة فِي َكاَلِم  يَْخَدَعهُ فَيَْذَهَب بِِه إِلى َمْوِضع ، فإِذا َصاَر إِليه قَتَلَهُ َوقَِد اْغتِيل. قَاَل أَبو بَْكر 

( مادة 11/512ْعلَُم َواَل يشعُر". أهـ لسان العرب )اْلعََرِب إِيصال الشَّر ِ َواْلقَتِْل إِليه ِمْن َحْيُث اَل يَ 

 )غول(. 
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 َوُهوَ  َوالنََّهارِ  اللَّْيلِ  فِي َسَكنَ  َما َولَهُ }: -تعالى  –غير ما آية  من القرآن، كقوله 

َر  }وقوله:  ،(1){ اْلعَِليمُ  السَِّميعُ  رَ  َدائِبَْينِ  َواْلَقَمرَ  الشَّْمسَ  َلُكمُ َوَسخَّ  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َوَسخَّ

رَ }: وقوله ،(2) {َوالنََّهارَ   َوالنُُّجومُ  َواْلقََمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ  لَُكمُ  َوَسخَّ

َرات    َخلَقَ  الَِّذي َوُهوَ  }: وقوله ،(3) { يَْعِقلُونَ  ِلقَْوم   آَليَات   َذِلكَ  فِي إِنَّ  بِأَْمِرهِ  ُمَسخَّ

ُ  يُقَلِّبُ  }: ولهوق ،(4) { يَْسبَُحونَ  فَلَك   فِي ُكلٌّ  َواْلقََمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ   ّللاَّ

 َجعَلَ  َرْحَمتِهِ  َوِمنْ  }: وقوله ،(5){ اأْلَْبَصارِ  أِلُوِلي َلِعْبَرةً  ذَِلكَ  فِي إِنَّ  َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ 

: وقوله ،(6){ تَْشُكُرونَ  َوَلعَلَُّكمْ  فَْضِلهِ  ِمنْ  َوِلتَْبتَغُوا فِيهِ  ِلتَْسُكنُوا َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ  لَُكمُ 

 ِلْلقََمرِ  َوالَ  ِللشَّْمِس  تَْسُجُدوا الَ  َواْلقََمرُ  َوالشَّْمسُ  َوالنََّهارُ  اللَّْيلُ  آيَاتِهِ  َوِمنْ  }

ُ  }: وقوله ،(7) { تَْعبُُدونَ  إِيَّاهُ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َخلَقَُهنَّ  الَِّذي لِِلَِّ  َواْسُجُدوا رُ  َوّللاَّ  اللَّْيلَ  يُقَّدِ

وغير ذلك من  ،(9){تََجلَّى إَِذا َوالنََّهارِ * يَْغَشى إَِذا اللَّْيلِ وَ  }: وقوله ،(8){َوالنََّهارَ 

 اآليات.

الشَّهر سابقة  على أيامه؛ ألنَّ اللَّيل هو األصل، وفيه ليلة  خير  من ألف  وليالي

شهر  وليس في األيام مثلها، وال تُوجد في الليل ساعة  تُكره فيها الصَّالة بخالف 

 النَّهار.

                                                 
    .13األنعام:  (1)

    .33إبراهيم:  (2)

    .12النحل:  (3)

    .33األنبياء:  (4)

    .44النور:  (5)

    .73القصص:  (6)

    .37فصلت:  (7)

    .20المزمل:  (8)

    .2، 1الليل:  (9)
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ومجالسة الملوك، وهو أشرف من  الختصاصالخلوة وا وقت هو واللَّيل

مجالستهم نهاًرا، وهو وقت مناجاة األحبَّة، ومحلُّ استجابة الدعاء والغفران 

 .(1)والعطاء

ُ َرِضَي  - هَُرْيَرةَ  أَبِيأدلَّ على ذلك من الحديث المتفق عليه َعْن  وال : -َعْنهُ  َّللاَّ

ِ  َرُسولَ  أَنَّ   الدُّْنيَا السََّماءِ  إِلَى لَْيلَة   ُكلَّ  -َوتَعَالَىتَبَاَرَك  - َربُّنَا يَْنِزلُ » : قَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - َّللاَّ

 فَأُْعِطيَهُ، يَْسأَلُنِي َمنْ  لَهُ، فَأَْستَِجيبَ  يَْدُعونِي، َمنْ : يَقُولُ  اآلِخرُ  اللَّْيلِ  ثُلُثُ  يَْبقَى ِحينَ 

في  الخيرَ ه يلتمس الصالحون من عباد هللا كل ِ  هذاول ؛(2)«لَهُ  فَأَْغِفرَ  يَْستَْغِفُرنِي َمنْ 

 .يلاللَّ 

 ليلة القدر: فضائل

 الحديث هو حوله تدورالذي  الكريمةالسُّورة  موضوع أنَّ عرفَت فيما سبق 

                                                 
 (.   53، 52منَّان في الكالم على أوائل سورة الدخان )ص: يُنظر: مواهب الكريم ال (1)

( 2/53بَاُب الدَُّعاِء فِي الصَّالَةِ ِمْن آِخِر اللَّْيِل ) –كتاب التهجد -أخرجه البخاري في صحيحه (2)

ِ تَعَالَى:  –(، وكتاب التَّْوِحيدِ 1145رقم ) لُوا َكالََم }بَاُب قَْوِل َّللاَّ ِ يُِريُدوَن أَْن يُبَد ِ [ 15]الفتح:  {َّللاَّ

بَاُب التَّْرِغيِب فِي الدَُّعاِء  -(، ومسلم في كتاب َصاَلةِ اْلُمَسافِِريَن َوقَْصِرَها7494( رقم )9/143)

َجابَِة فِيِه ) ْكِر فِي آِخِر اللَّْيِل، َواإْلِ -طيَّب هللا ثراه –(. قال اإلمام النووي 758( رقم )1/521َوالذ ِ

فَاِت َوفِيِه َمْذَهبَاِن َمْشُهوَراِن ِلْلعُلََماِء: أََحُدُهَما: َوهَُو َمْذَهُب : " َهذَا اْلَحِديُث  ِمْن أَحاِديِث الص ِ

 ِ َوأَنَّ َظاِهَرَها  -تَعَالَى –ُجْمُهوِر السَّلَِف َوبَْعِض اْلُمتََكل ِِميَن أَنَّهُ يُْؤِمُن بِأَنََّها َحقٌّ َعلَى َما يَِليُق بِالِلَّ

ِ اْلُمتََعاَرفُ  َعْن ِصفَاِت  -تَعَالَى – فِي َحق َِنا َغْيُر ُمَراد  َواَل َيتََكلَُّم فِي تَأِْويِلَها َمَع اْعتَِقاِد تَْنِزيِه َّللاَّ

               اْلَمْخلُوِق َوَعِن ااِلْنتَِقاِل والحركات وسائر سمات الخلق.                                                                 

ِ أَنََّها  والثاني: مذهب أكثر المتكلمين َوَجَماَعات  ِمَن السَّلَِف، َوُهَو َمْحِكيٌّ هُنَا َعْن َماِلك  َواأْلَْوَزاِعي 

لُوا َهذَا اْلَحِديَث تَأِْويلَْيِن: أََحُدُهمَ  ُل َعلَى َما يَِليُق بها بَِحَسِب َمَواِطنَِها، فَعَلَى َهذَا تَأَوَّ تَأِْويُل  ا:تُتَأَوَّ

ذَا إِذَا فَعَلَهُ َماِلِك ْبِن أَنَس  َوَغْيُرهُ َمْعنَاهُ تَْنِزُل َرْحَمتُهُ َوأَْمُرهُ َوَماَلِئَكتُهُ، َكَما يُقَاُل فَعََل السُّْلَطاُن كَ 

ْقبَاُل َعلَى ال دَّاعين باإلجابة واللُّطف، وهللا أَتْبَاُعهُ بِأَْمِرِه. َوالثَّانِي: أَنَّهُ َعلَى ااِلْستِعَاَرةِ، َوَمْعنَاهُ اإْلِ

 (.   37، 6/36أعلم". أهـ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )
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وقد ذُكرت تلك الفضائل في السُّورة  ،-القدر ليلة – المباركة الليلة تلك فضائل عن

 على النحو التالي:

 .فيهالقرآن الكريم ا إنزال: األولى الفضيلة

 ما أدراك وما }: قولهاالستفهام في  بطريق وتعظيمها تفخيمها: الثانية الفضيلة

 .(1){القدر ليلة

 .شهر   ألف من خيًرا جْعلها: الثالثة الفضيلة

وفي  والرحمة، والبركةفيها بالخير  المقربين: نزول المالئكة الرابعة الفضيلة

 عليه السَّالم. -مقدمتهم جبريل 

الناس فيها من اآلفات، وتُسل ِم  يَْسلم السَّالمة، عين جْعلها: الخامسة الفضيلة

الحين ِلَما يقومون به من جليل الطاعات، وذلك  فيها المالئكة على عباد هللا الصَّ

 من مغرب شمسها إلى طلوع فجرها.

للحديث عن فضائل  كاملة  تلك الفضائل الجليلة: تخصيص سورة   لىإ أضف

 لة المباركة، وبيان خصائصها.تلك اللي

 في غير سورتنا الكريمة: القدر ليلة فضائل ومن

 ُكنَّا ِإنَّا ُمبَاَرَكة   لَْيلَة   فِي أَْنَزْلنَاهُ  إِنَّا }: -تعالى  –بالبركة في قوله  وصفها

لكثرة خيرها وفضلها، ومن بركتها نزول القرآن العظيم فيها،  ؛(2){ُمْنِذِرينَ 

 لكرام.ونزول المالئكة ا

عند تفسيره لهذه اآلية الشريفة: " يَقُوُل  -عليه الرحمة –الحافظ ابن كثير   قال

، لَْيلَة   فِي أَْنَزلَهُ  إِنَّهُ : اْلعَِظيمِ  اْلقُْرآنِ  َعنِ  ُمْخبًِرا -تَعَالَى –  اْلقَْدِر، لَْيلَةُ  َوِهيَ  ُمبَاَرَكة 

                                                 
    .2القدر:  (1)

    .3الدخان:  (2)
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 َرَمَضاَن، َشْهرِ  فِي َذِلكَ  َوَكانَ  ،(1){اْلقَْدرِ  لَْيلَةِ  فِي أَنزْلنَاهُ  إِنَّا }: -تَعَالَى – قَالَ  َكَما

 ...... (2){اْلقُْرآنُ  فِيهِ  أُنزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهرُ  } -تَعَالَى -قَالَ  َكَما

 أَْبعَدَ فَقَْد  -ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ُرِويَ  َكَما- َشْعبَانَ  ِمنْ  الن ِْصفِ  لَْيلَةُ  إِنََّها: قَالَ َوَمْن 

ِ  َعْبدُ  َرَواهُ  الَِّذي َواْلَحِديثُ . َرَمَضانَ  فِي أَنََّها اْلقُْرآنِ  نَصَّ  فَإِنَّ  عَةالنُّجْ   َصاِلح ، ْبنُ  َّللاَّ

ِ  َعنِ  ُعقَْيل   َعنْ  اللَّْيِث، َعنِ  ْهِري  دِ  ْبنُ  ُعثَْمانُ  أَْخبََرنِي: الزُّ  ْبنِ  اْلُمِغيَرةِ  ْبنِ  ُمَحمَّ

ِ  َرُسولَ  أَنَّ  اأْلَْخنَِس   إِنَّ  َحتَّى َشْعبَاَن، إِلَى َشْعبَانَ  ِمنْ  اآْلَجالُ : " تُْقَطُع قَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - َّللاَّ

ُجلَ  ، َحِديث   فَُهوَ  ،(3)"اْلَمْوتَى فِي اْسُمهُ  أُْخِرجَ  َوقَدْ ، لَهُ  َويُولَدُ  لَيَْنِكحُ  الرَّ  ُمْرَسل 

 .(4)". أهـالنُُّصوصُ  بِهِ  يُعَاَرضُ  الَ  َوِمثْلُهُ 

ُ َرِضَي  - ُهَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  الصَّحيحْين في ثبت ما -أيًضا  – فضائلها ومن  َّللاَّ

ِ  َعنِ  -َعْنهُ   تَقَدَّمَ  َما لَهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا، إِيَمانًا القَْدرِ  لَْيلَةَ  قَامَ َمْن  »: قَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبِي 

 .(5)« َذْنبِهِ  ِمنْ  تَقَدَّمَ  َما لَهُ  ُغِفرَ  َواْحتَِسابًا إِيَمانًا َرَمَضانَ  َصامَ  َوَمنْ  َذْنبِِه، ِمنْ 

 حق بِأَنَّهُ  تَْصِديقًا( أَي إِيَمانًا: " قَْوله: )-طيَّب هللا ثراه  –اإلمام العيني  قال

 يفعل فقد َونَْحوه، لرياء الَ  -تَعَاَلى – هللا َوجه إَِراَدة: أَي( واحتسابا: )قَْوله. َوَطاَعة

ْنَسان  خوف أَو لرياء بل مخلصا، يَْفعَله الَ  لَِكن َصاِدق، أَنه يْعتَقد الَِّذي الشَّْيء اإْلِ

                                                 
    .1القدر:  (1)

 .  185البقرة:  (2)

باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان  –كتاب الصيام  –أخرجه البيهقي في شعب اإليمان  (3)

   (.3558) ( رقم5/365)

 (.226، 7/225تفسير القرآن العظيم ) (4)

(، 35( رقم )1/16باب قِيَام لَْيلَِة القَْدِر ِمَن اإِليَماِن ) –أخرجه البخاري في كتاب اإليمان  (5)

، وكتاب (1901( رقم )3/26باب َمْن َصاَم َرَمَضاَن إِيَمانًا َواْحتَِسابًا َونِيَّةً  ) –وكتاب الصوم 

(، ومسلم في كتاب َصاَلِة 2014( رقم )3/45باب فَْضِل لَْيلَِة القَْدِر  ) –لقدر فضل ليلة ا

 (. 760( رقم )1/523بَاب التَّْرِغيِب فِي قِيَاِم َرَمَضاَن، َوهَُو التََّراِويُح )  –اْلُمَسافِِريَن َوقَْصِرَها 
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 ِعْند أجرا بَِكَذا احتسبت: يُقَالتَعَالَى.  – هللا َحسبه: أَي احتسابا يُقَال َذِلك، نَْحو أَو

 .(1)". أهـاأْلجر َوِهي اْلِحْسبَة، َوااِلْسم تَعَالَى، هللا

يإلى  الندب •  :بفضلها للفوز القدر ليلة تحّرِ

ائل ليلة القدر في سورة  كاملة  تُتلى إلى يوم القيامة، وتُسمَّى ذكر فض في

ي وقتها، والتماس فضلها وأجرها.  باسمها إشارة  إلى تحر ِ

م هللا أمرها، ورفع قدرها فأنزل فيها خير كتبه على أفضل رسله،  وإنَّ  ليلةً فخَّ

ر، وتتنزل فيها وجعل العبادة فيها خيًرا من العبادة في ألف شهر  ليس فيها ليلة قد

ها السَّالم وتغشاها  -المالئكة بالخيرات وفي معيتهم جبريل  عليه السَّالم، ويعمُّ

 الرحمة من مغرب شمسها إلى طلوع فجرها؛ لهي جديرة باالغتنام واإلعظام.

َمْن اغتنمها بالعبادة والطاعة، فُكتب له عظيُم المثوبة واألجر، وُمحي  فالسعيد

،  والمحروم َمْن فاته وقتها، فُحرم أجرها، وُمنع خيرها. عنه كلُّ ذنب  ووزر 

اها -ملسو هيلع هللا ىلص -كان  وقد ويعتكف لها في مسجده الشريف العشر األواخر كلَّها؛  يتحرَّ

حرًصا على إدراكها، ويبي ِن ألصحابه وأمته مواطنها في الوتر من العشر 

ب في قيامها؛ في َمْن  »قول: األواخر، وينقطع عن كل ِ الشواغل من أجلها، ويُرغ ِ

 .(2)« َواْحِتَسابًا إِيَمانًا القَْدرِ  لَْيلَةَ  قَامَ 

 بعباده: - لىتعا -هللا  رحمة
 الكريمة في ثالثة أوجه : رتنامظاهر تلك الرحمة من خالل سو وتتجلَّى

الح.أولها  : الترغيب في اغتنام ليلة القدر بالطَّاعة والعمل الصَّ

الح في ليلثانيها أكثر أجًرا، وأعظم فضاًل من العمل  رة القد: جْعل العمل الصَّ

                                                 
 (.  1/226عمدة القاري ) (1)

  .66، 65سبق تخريجه ص:  (2)
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؛ ليستدرك اإلنسان  الح في ثالث  وثمانين سنة وأربعة أشهر ليس فيها ليلة قدر  الصَّ

ما فرط من عمره في المعاصي والمحرمات، ويُذهب ما اقترفه من سيئات  

 بالحسنات.

ل : في ذكر هذه الليلة على اإلبهام دعوة  لالستكثار من األعماثالثها

الحات، والمسابقة في الخيرات، والمنافسة بالطاعات طوال الشهر الفضيل ال  الصَّ

سيما العشر األواخر منه، بخالف ما لو علم اإلنسان عينها؛ فإنَّه سيقتصر عليها 

 دون غيرها، وهذا كلُّه من كمال رحمة هللا الواسعة بعباده.

 األزمنة بما يكون فيها: تفضيل

مان يُفضَّل بعضه على بعض من سورة القد يُستفاد فيه  َّللاَّ  يُوِدع بمار أنَّ الزَّ

ليلة القدر قد فضَّلها هللا  فهذه كرمه،و جودهمن  لعباده فيه حِدثُ من فضله، وما يُ 

على سائر الليالي؛ لما وقع فيها من نزول القرآن، وفْرق كل ِ أمر  من األمور 

ل المالئكة الكرام، وجْعلها أفضل من ثالثة  وثمانين عاًما، وال شكَّ  العظام، وتنزُّ

أنَّ أعظم الليالي فضاًل، وأكثرها أجًرا ليلة  ينعم العبد فيها بالقرب من مواله، 

 ويُكثر فيها من الدعاء والمناجاة، يحضر بقلبه، ويشهد أسرار ربه. 

 " اْعلَمْ  :-عليه من ربه الرحمة والرضوان  - المعبد السَّ  بنُ  العزُّ  اإلمام قال

 قَائَِمة   بِِصفَات   الَ  فِيِهَما يَقَعُ  بَِما َويَْفُضاَلنِ  ُمتََساِويَة ، ُكلََّها َواأْلَْزَمانَ  اأْلََماِكنَ  أَنَّ 

ُ  يُنِيلُ  َما إَلى تَْفِضيلُُهَما َويَْرِجعُ  بِِهَما،  أَنْ  لَهُ  فَإِنَّ   َوَكَرِمِه؛ فَْضِلهِ  ِمنْ  فِيِهَما اْلِعبَادَ  َّللاَّ

، َوالَ  ُكْفر   غَْيرِ بِ  يُعَاقِبَ  ، َطاَعة   بِغَْيرِ  َويَتَفَضَّلَ  ِعْصيَان   يُْنِشئُ  أَنَّهُ  َصحَّ  َوقَدْ  َوإِيَمان 

 .اْلعَْينِ  اْلُحورِ  ِمنْ  اْلِجنَانِ  ِفي َخلَقَهُ  َمنْ َوَكَذِلَك  آَخِريَن، اْلنَّار َوفِي أَْقَواًما اْلَجنَّةِ  فِي

 :َضْربَانِ  انِ َواأْلَْزمَ  اأْلََماِكنِ  َوتَْفِضيلُ 

بِيعِ  َكتَْفِضيلِ  ُدْنيَِويٌّ  أََحُدُهَما  بَْعِض  َوَكتَْفِضيلِ  اأْلَْزَماِن، ِمنْ  َغْيِرهِ  َعلَى الرَّ
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 .اأْلَْهَواءِ  َوُمَوافَقَةِ  اْلَهَواءِ  َوِطيبِ  َوالث َِمارِ  اأْلَْنَهارِ  ِمنْ  فِيَها بَِما بَْعض   َعلَى اْلبُْلَدانِ 

 بِتَْفِضيلِ  فِيِهَما ِعبَاِدهِ  َعلَى يَُجودُ  َّللاََّ  أَنَّ  إلَى َراِجع   ِدينِيٌّ  فَضُّل  تَ : الثَّانِي الضَّْربُ 

 يَْومِ َوَكَذِلَك  الشُُّهوِر، َسائِرِ  َصْومِ  َعلَى َرَمَضانَ  َصْومِ  َكتَْفِضيلِ  اْلعَاِمِلينَ  أَْجرِ 

ِة، ِذي َوَعْشرِ  َعاُشوَراَء،  ِمنْ  أَيَّام   َوِستَّةِ  َوَشْعبَانَ  َخِميِس َوالْ  ااِلثْنَْينِ  َويَْومِ  اْلِحجَّ

، ال  ِ  ُجودِ  إلَى َراِجع   فَْضلُُهَما َشوَّ  الثُّلُثِ  فَْضلُ  َوَكَذِلكَ  فِيَها، ِعَباِدهِ  إلَى َوإِْحَسانِهِ  َّللاَّ

 َواْلَمْغِفَرةِ  الدََّعَواتِ  إَجابَةِ  ِمنْ  فِيهِ  يُْعِطي َّللاََّ  أَنَّ  إلَى َراِجع   لَْيلَة   ُكل ِ  ِمنْ  اأْلَِخيرِ 

لَْيِن، الثُّلُثَْينِ  فِي يُْعِطيهِ  الَ  َما اْلَمأُْمولِ  َونَْيلِ  السَُّؤالِ  َوإِْعَطاءِ   اْختَِصاصُ َوَكَذِلَك  اأْلَوَّ

ْميِ  َوِمنًى فِيَها، بِاْلُوقُوفِ  َعَرفَةَ  فَا فِيَها، بِالرَّ  َمعَ  فِيِهَما، بِالسَّْعيِ  َواْلَمْرَوةِ  َوالصَّ

 .(1)". أهـاْلبُْلَدانِ  َسائِرِ  َعلَى َمكَّةَ  تَْفِضيلُ  َوَكَذِلكَ  َواأْلَْزَماِن، اأْلََماِكنِ  بِتََساِوي اْلقَْطعِ 

مة ابن عاشور  وقال :" َوتَْفِضيلَُها ] يعني ليلة القدر[ -طيَّب هللا ثراه  -العالَّ

 اأْلَْعَمالِ  ِمنَ  فِيَها يَْحُصلُ  َما فَْضلِ  بِتَْضِعيفِ  ُهوَ  إِنََّما َشْهر   أَْلفِ  َعلَى َخْيرِ بِالْ 

اِلَحةِ  َدقَاتِ  ثََوابِ  َوَوْفَرةِ  الدَُّعاءِ  َواْستَِجابَةِ  الصَّ ةِ  َواْلبََرَكةِ  الصَّ  تَفَاُضلَ  أِلَنَّ  فِيَها؛ ِلأْلُمَّ

،بَرْ  أَوْ  َحر    ِمنْ  فِيَها يَْحُدثُ  بَِما َوالَ  أَْزِمنَتَِها بَِمقَاِديرِ  يَُكونُ  الَ  اأْلَيَّامِ  ، أَوْ  د   َوالَ  َمَطر 

ِ  ِعْندَ  بَِها ُمْعتَد    َغْيرُ  اأْلَْحَوالَ  تِْلكَ  فَإِنَّ  بِِقَصِرَها، أَوْ  بُِطوِلَها َ  َولَِكنَّ  -تَعَالَى - َّللاَّ  َّللاَّ

 ُ  َخْيرِ َوالْ  اْلَحق ِ  َعلَى يُِعينُ  َوَما َوَجَماَعات   أَْفَراًدا ِللنَّاِس  الصَّاَلحِ  ِمنَ  يَْحُصلُ  بَِما يَْعبَأ

ينِ  َونَْشرِ   فََكَذِلكَ  ،(2){ أَتْقاُكمْ  ّللاَِّ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ }: النَّاِس  فَْضلِ  فِي قَالَ  َوقَدْ . الد ِ

 لََها َولَْيَستْ  ِلأْلَْعَمالِ  ُظُروف   أِلَنََّها فِيَها؛ يَْحُصلُ  بَِما يُقَاسُ  إِنََّما اأْلَْزَمانِ  فَْضلُ 

ُ  أََعدَّهُ  بَِما َففَْضلَُها النَّاِس  َكتَفَاُضلِ  بَِها تَتَفَاَضلَ  أَنْ  ِكنُ يُمْ  َذاتِيَّة   ِصفَات    ِمنَ  لََها َّللاَّ

                                                 
 (.  45، 1/44ألحكام في مصالح األنام )قواعد ا (1)

 . 13الحجرات:  (2)
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 .(1)أهـ".ِلْلقُُربَاتِ  اأْلَِخيرِ  اللَّْيلِ  ثُلُثِ  َكتَْفِضيلِ  التَّْفِضيلِ 

 األمة المسلمة عند هللا: مكانة
، واختارها، أُمة  مصطفاة، اصطفاها ربُّها، واصطفى لها -ملسو هيلع هللا ىلص -محمد   أمة

واختار لها، أكمل لها الدين، وأتمَّ عليها النَّعمة، ورضي لها اإلسالم دينًا، أكرمها 

لم تكن لألُمم  والمزايا الخصائصبمزيد  من الهبات والعطايا، ومنحها كثيًرا من 

قبلها، أعطاها األجر الكثير على العمل القليل، وجعل لها مواسم مباركة، وأياًما 

 تُفتَّح الخير، دواعي فيها وتكثر األرواح، إليها وتهفو النفوس، فيها فاضلة، تصفو

الت، وتُغفر الدرجات، وتُرفع الرحمات، وتتنزلالجنَّات،  أبوابفيها   وتُحطُّ  الزَّ

ميدان فضلها  إلى ويتسابق المتنافسون، فيها يتنافس والخطيئات، األوزار

 راغب، لكل ِ  الخير أبواب ويفتح ،والمواهب العطايا فيها هللا يُجزل المتسابقون،

م  .طالب لكل ِ  التوفيق أسباب ويُعظ ِ

ة حبيبه ومن تلك : -ملسو هيلع هللا ىلص -أعظم هذه المواسم الفاضلة التي امتنَّ هللا بها على أُمَّ

التي يتجلَّى هللا فيها عليهم بعموم رحمته، وشمول  -القدر ليلة -اللَّيلة المباركة 

لمستغفرين، ويجيب دعاء الدَّاعين، ل يغفرمغفرته، فيرحم المسترحمين، و

ويُضاعف ثواب العاملين، ويتوب على التائبين، ويُعطي السَّائلين، وكلُّ ذلك 

 محض فضله وكرمه.

ليلة القدر لهذه األمة  ةسبب هب في -عليه الرحمة  –القاضي ابن العربي  قال

د  مُ  مةأُ  عطيتمن هللا، ولقد أُ  ذلك فضل   أنَّ  والصحيحوالمنة عليهم بها: " من  حمَّ

فأولها أن كتب لها خمسون صالة  رها،في طول عم مة  أُ  عطهالفضل ما لم تُ 

                                                 
 (.  30/459التحرير والتنوير ) (1)
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 نْ خواتيم سورة البقرة مَ  عطيتمالها بربع العشر، وأُ  وطهَّر ،(1)بخمس صلوات

في  بحالصُّ  ىصلَّ  نْ مَ  وكتب لها أنَّ  ،-عن قيام الليل يعني -(2)كفتاه قرأها في ليلة  

قام نصف ليلة. فهذه  مافكأنَّ  العشاء في جماعة   ىصلَّ  نْ ليلة، ومَ قام  مافكأنَّ  جماعة  

 يطول تعداده. اإلى غير ذلك ممَّ  ؛(3)ليلة ونصف في كل ليلة

ال  من ألف شهر؛ وهذا فضل   ليلة القدر التي هي خير   عطواأفضل ما أُ  ومن

 جزيل على والشكر الحمد هللف ،(4)". أهـشكر   قابلهاال يُ  ومنة   ،فضل   وازيهيُ 

 .وآالئه مننه وترادف نعمائه،

                                                 
بَاب: َكْيَف فُِرَضِت الصَّالَةُ فِي اإِلْسَراِء؟  -كتاب الصَّالة -الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (1)

( رقم 4/135َعلَْيِه السَّالَُم )-ْدِريسَ بَاُب ِذْكِر إِ  -(، وِكتَاُب أََحاِديِث األَْنبِيَاءِ 349( رقم )1/78)

يَمان -(، ومسلم3342) ْسَراِء بَِرُسوِل هللاِ  –ِكتَاب اإْلِ إِلَى السََّماَواِت، َوفَْرِض  -ملسو هيلع هللا ىلص -بَاُب اإْلِ

لََواِت ) ُ » (. وفيه: 163( رقم )1/148الصَّ تِي َخْمِسيَن َصالَةً،  -َعزَّ َوَجلَّ  -فَفََرَض َّللاَّ َعلَى أُمَّ

تَِك؟ قُْلُت: فََرَض فََرجَ  ُ لََك َعلَى أُمَّ ْعُت بِذَِلَك، َحتَّى َمَرْرُت َعلَى ُموَسى، فَقَاَل: َما فََرَض َّللاَّ

تََك الَ تُِطيُق ذَِلَك، فََراَجْعُت، فََوَضَع َشْطَرَها،  َخْمِسيَن َصالَةً، قَاَل: فَاْرِجْع إِلَى َرب َِك، فَإِنَّ أُمَّ

تََك الَ تُِطيُق، فََراَجْعُت  فََرَجْعُت إِلَى ُموَسى، قُْلُت: َوَضَع َشْطَرَها، فَقَاَل: َراِجْع َربََّك، فَإِنَّ أُمَّ

تََك الَ تُِطيُق ذَِلَك، فََراَجْعتُهُ، فَقَاَل:  فََوَضَع َشْطَرَها، فََرَجْعُت إِلَْيِه، َفَقاَل: اْرِجْع إِلَى َرب َِك، فَإِنَّ أُمَّ

، َوِهَي َخْمسُ   «.    وَن، الَ يُبَدَُّل القَْوُل لََديَّ ِهَي َخْمس 

( 6/188بَاُب فَْضِل ُسوَرةِ البَقََرةِ ) -ِكتَاُب فََضائِِل القُْرآنِ  -الحديث أخرجه البخاري في صحيحه (2)

قم ( ر6/194(، وبَاُب َمْن لَْم يََر َبأًْسا أَْن يَقُوَل: ُسوَرةُ البَقََرةِ، َوُسوَرةُ َكذَا َوَكذَا )5008رقم )

ِكتَاُب َصاَلةِ اْلُمَسافِِريَن  -(، ومسلم5051( رقم )6/196(، وبَاب: فِي َكْم يُْقَرأُ القُْرآُن )5040)

ِ َعلَى قَِراَءةِ اآْليَتَْيِن ِمْن آِخِر   –َوقَْصِرَها  بَاُب فَْضِل اْلَفاتَِحِة، َوَخَواتِيِم ُسوَرةِ اْلبَقََرةِ، َواْلَحث 

 (.             808( رقم )1/555(، )807)( رقم 1/554اْلبَقََرةِ )

قلُت: الوارد في الحديث أنَّ مجموع صالتي الصبح والعشاء في جماعة يعدل قيام ليلة  واحدة،  (3)

ُ َعْنهُ  -َعْن ُعثَْماَن ْبِن َعفَّانَ  َمْن َصلَّى اْلِعَشاَء ِفي :» -ملسو هيلع هللا ىلص -، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللاِ -َرِضَي َّللاَّ

أخرجه «. اَن َكِقَياِم نِْصِف لَْيلَة ، َوَمْن َصلَّى اْلِعَشاَء َواْلفَْجَر فِي َجَماَعة ، َكاَن َكِقيَاِم لَْيلَة  َجَماَعة ، كَ 

 (، وقال محققوه: "  إسناده صحيح على شرط مسلم".أهـ.    491( رقم )1/526أحمد في مسنده )

.4/428أحكام القرآن ) (4)  ( بتصرف 
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 بوجود المالئكة الكرام: اإليمان
ففي  ؛-ملسو هيلع هللا ىلص -ثابت  بدليل الخبر الصادق المتواتر عن هللا ورسوله المالئكة وجود

كل   من القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة الصَّحيحة نصوص  صريحة  تخبر بوجود 

وُح  }ورة الشَّريفة:في هذه السُّ  -تعالى – قولهالمالئكة، منها:  ُل اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ تَنَزَّ

ُسولُ  آَمنَ  }: -سبحانه -ومنها: قوله  ،(1){فِيَها  َربِّهِ  ِمنْ  إِلَْيهِ  أُْنِزلَ  بَِما الرَّ

ُل  }وقوله:  ،(2){ َوُرُسِلهِ  َوُكتُبِهِ  َوَماَلئَِكتِهِ  بِالِلَِّ  آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمنُونَ   َكةَ اْلَماَلئِ يُنَّزِ

وحِ   فَاتَّقُونِ  أَنَا إاِلَّ  إِلَهَ  الَ  أَنَّهُ  أَْنِذُروا أَنْ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  َمنْ  َعلَى أَْمِرهِ  ِمنْ  بِالرُّ

: قَالَ عن اإليمان،  -عليه السَّالم  -عندما سأله جبريل  -ملسو هيلع هللا ىلص -: قولهومنها ،(3){

 َخْيِرهِ  بِاْلقََدرِ  َوتُْؤِمنَ  اآْلِخِر، َواْليَْومِ  ُسِلِه،َورُ  َوُكتُبِِه، َوَماَلئَِكتِِه، بِاهلِل، تُْؤِمنَ  أَنْ »

هِ   .(4)«َوَشّرِ

ِ  َوَمنْ  }:-تعالى  – قولهثَمَّ فإنَّ إنكار وجود المالئكة كفر  بنص  ومن يَْكفُْر بِالِلَّ

على أنَّ اإليمان  ،(5){ َوَماَلئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسِلِه َواْليَْوِم اآْلِخِر فَقَْد َضلَّ َضاَلاًل بَِعيًدا

ونزول القرآن عليه يستلزم اإليمان بالمالئكة، فإنكار وجودهم  -ملسو هيلع هللا ىلص -محمد   وةبنب

 .(6)وللقرآن معًا نبوةإنكار  لل

 وعلو شأنه: -عليه السَّالم  -جبريل  مكانة
                                                 

    .4القدر:  (1)

    .285بقرة: ال (2)

    .2النحل:  (3)

ْساَلِم، والقََدِر َوَعاَلَمِة  -كتاب اإليمان -أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه (4) يَماِن، َواإْلِ باب معرفة اإْلِ

 رضي هللا عنه.   -( عن عمر بن الخطاب8( رقم )1/36السَّاَعِة )

    .136النساء:  (5)

، فقد أفدُت من 274، 273تور/محمد سعيد البوطي ص: يُنظر: كبرى اليقينيات الكونية للدك (6)

    عبارته.
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 }:-سبحانه -فيما مضى أنَّ القول األرجح في المراد بالروح في قوله  علمتَ 

ُل اْلَمالَ  وُح فِيَهاتَنَزَّ ، وقد ُخصَّ بالذكر -عليه السَّالم  -هو جبريل  (1){ئَِكةُ َوالرُّ

عطفًا على المالئكة مع دخوله في عمومهم؛ إلظهار فضله، وعلو شأنه، وإبراز 

مكانته، وبيان قدره، فهو أمين وحي السَّماء، وسفير هللا إلى األنبياء، وأفضل 

ًحا عظمته وقوته،  اآن ُمثْنيً ذكره ربه في القر ،(2)المالئكة ورئيسهم عليه وموض ِ

ة   ذُو( 5) اْلقَُوى َشِديدُ  َعلََّمهُ  }: -سبحانه  -قال   بِاأْلُفُقِ  َوُهوَ ( 6) فَاْستََوى ِمرَّ

ة   ِذي( 19) َكِريم   َرُسول   لَقَْولُ  إِنَّهُ  }: -جل شأنه  - وقال ،(3){ اأْلَْعلَى  ِذي ِعْندَ  قُوَّ

 . (4){أَِمين   ثَمَّ  ُمَطاع  ( 20) َمِكين   اْلعَْرِش 

أفضُل منه،  -ملسو هيلع هللا ىلص -وفضله، فإنَّ نبينا محمًدا - السَّالم عليه -عظمة جبريل ومع

بل أفضُل من جميع الخلق على اإلطالق بإجماع المسلمين حتَّى المعتزلة، ولم 

 -وال عبرة بزعمه -يعكر صفو هذا اإلجماع سوى ما زعمه جار هللا الزمخشري 

بآيات سورة  ُمستدالً  -ملسو هيلع هللا ىلص -على سيدنا محمد   - السَّالم عليه -جبريل من تفضيل

أوصاف  تدل  بعدة - السَّالم عليه -جبريل التكوير اآلنفة الذكر حيث ُوصف فيها

الجنون  بنفي -ملسو هيلع هللا ىلص -محمد   سيدنا بينما ُوصف ومكانته، منزلتهعلى فضله وعظم 

 -وذلك حيث يقول  ،(5){بَِمْجنُون   صاِحبُُكمْ  َوما}: -تعالى -عنه فقط في قوله 

                                                 
    .4القدر:  (1)

أفضل  -عليهما السَّالم -على المشهور من أقوال أهل العلم، فقد اتَّفقوا على أنَّ جبريل وميكائيل (2)

إنَّ جميع المالئكة، ثم اختلفوا في األفضل منهما، فقيل: إنَّ جبريل أفضل، وهو المشهور، وقيل: 

 .   216ميكائيل أفضل. يُنظر: حاشية اإلمام البيجوري على جوهرة التوحيد ص: 

    .7 -5النجم:  (3)

    .21 -19التكوير:  (4)

 . 22التكوير:  (5)
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 كما {بَِمْجنُون   } -ملسو هيلع هللا ىلص - محمًدا: يعنى {صاِحبُُكمْ  َوما }: " -رحمه هللا وعفا عنه 

 -السَّالمعليه  - جبريل مكان جاللة على دلياًل  بهذا وناهيك ،(1)الكفرة تبهته

 وازنتَ  إذا: -ملسو هيلع هللا ىلص - محمد اإلنس أفضل (2)منزلته ومباينة المالئكة، على وفضله

( 19) َكِريم   َرُسول   لَقَْولُ  إِنَّهُ  }: قوله بين وقايستَ  بينهما، قُرن حين ْينالِذْكر بين

ة   ِذي  صاِحبُُكمْ  َوما}: قوله وبين { أَِمين   ثَمَّ  ُمَطاع  ( 20) َمِكين   اْلعَْرِش  ِذي ِعْندَ  قُوَّ

 .      (3)". أهـ{بَِمْجنُون  

ياق على ما تمنَّاه ورجاه،  : ال داللة في اآليات ِلَما ادَّعاه، وال يُساعدقلتُ  الس ِ

 وذلك ألمرين:

 - السَّالم عليه -ليس المقصود من سياق اآليات المفاضلة بين جبريل :أولهما

 -محمد  بل المقصود من السياق نفي كالم الكفَّار في سيدنا  ،ملسو هيلع هللا ىلص -محمد  وبين سيدنا 

 ّللاَِّ  َعلَى أَْفتََرى}الوا: وق ،(4){بََشر   يُعَلُِّمهُ  إِنََّما }وإبطاله ورده حيث قالوا:  ،ملسو هيلع هللا ىلص

عنه التهمتْين، وأبطل القولْين بمدح معل ِمه  -تعالى -فردَّ هللا  ،(5){ِجنَّة   بِهِ  أَمْ  َكِذبًا

 وبيان كونه أفضل المالئكة، ونفي الجنون عنه.

قلُت: . ملسو هيلع هللا ىلص -هقيل: مدح المعل ِم يدل على تفضيل جبريل؛ لكونه كان يعلم فإن

وحسبك دلياًل  ،(6)بالكسر -أفضُل من معل ِم   -بالفتح  -لَّم  هذا وهم ؛ فكم من مع

                                                 
 أي: تتهمه بما ليس فيه. (1)

 ملسو هيلع هللا ىلص.  -يريد: ارتفاع منزلته على منزلة سيدنا محمد   (2)

 (.4/712الكشاف ) (3)

 . 104النحل:  (4)

 . 8سبأ:  (5)

، وشرح الصَّاوي على جوهرة 214يُنظر: حاشية اإلمام البيجوري على جوهرة التوحيد ص:  (6)

 بتصرف  كبير.  295التوحيد ص: 
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المذكورة في سورة  -عليهما السَّالم  -على ذلك: قصة موسى مع الخضر 

، وموسى نبي   الكهف، فقد علَّم الخضُر موسى المسائل الثالث، وهو عبد  صالح 

 و معلوم.من غيرهم، كما ه نزلةً مكلَّم ، واألنبياء أرفع مكانةً، وأعلى م

أوصاف  تدل على فضله؛  بعدة - السَّالم عليه -وصفت اآليات جبريل :ثانيهما

كانوا يعرفون حسبه  فقد -ملسو هيلع هللا ىلص -محمد   سيدنا لكونه مجهواًل لمشركي قريش، بخالف

 ؛{صاِحبُُكمْ }: -تعالى  -ونسبه، وصدقه وأمانته، وخلقه وأدبه كما يُشير إليه قوله 

ياق لذا اقتصر  .(1)فقط به بهتوه ما نفيعلى  الس ِ

 المالئكة لعباد هللا المؤمنين: محبة
ُل  }:-تعالى  –بقوله  –عليه الرحمة  –الفخر الرازي  استدل  اْلَماَلئَِكةُ تَنَزَّ

وحُ  أواًل في النزول  ربَّهم استأذنواالمالئكة  أنَّ على  (2){َربِِّهمْ  بِِإْذنِ  فِيَها َوالرُّ

 ويتمنون إلينا يرغبون كانوا ألنَّهم المحبة؛ غاية على يدلُّ : " وذلك قاللهم،  فأذن

 .(3)". أهـاإلذن ينتظرون كانوا لكن لقاءنا

 فهمه، وصحةاإلمام الفخر،  تدبر حسنفائدة  دقيقة  تدلُّ على  وهذه :قلتُ 

تجلَّْت مظاهر محبة المالئكة للمؤمنين في  وقد ذوقه، وسالمة عقله، ورجاحة

 استغفارهموالروايات، ومن ذلك:  حاديثألكثير  من اآليات، ووردت بها ا

 َحْولَهُ  َوَمنْ  اْلعَْرشَ  يَْحِملُونَ  الَِّذينَ  }: -تعالى  –قال  ،للمؤمنين ودعاؤهم

 َشْيء   ُكلَّ  َوِسْعتَ  َربَّنَا آَمنُوا ِللَِّذينَ  َويَْستَْغِفُرونَ  بِهِ  َويُْؤِمنُونَ  َربِِّهمْ  بَِحْمدِ  يَُسبُِّحونَ 

                                                 
ا سطره قلم ابن المنيَّر السكندري في االنتصاف فيما تضمنه  (1) أفدُت في بيان هذا الوجه ممَّ

  (.2( هامش رقم )4/712الكشاف )

    .4القدر:  (2)

 (.  32/233مفاتيح الغيب ) (3)
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 َربَّنَا * اْلَجِحيمِ  َعذَابَ  َوقِِهمْ  َسبِيلَكَ  َواتََّبعُوا تَابُوا ِللَِّذينَ  فَاْغِفرْ  اَوِعْلمً  َرْحَمةً 

يَّاتِِهمْ  َوأَْزَواِجِهمْ  آبَائِِهمْ  ِمنْ  َصلَحَ  َوَمنْ  َوَعْدتَُهمْ  الَّتِي َعْدن   َجنَّاتِ  َوأَْدِخْلُهمْ   َوذُّرِ

 َرِحْمتَهُ  فَقَدْ  يَْوَمئِذ   السَّيِّئَاتِ  تَقِ  َوَمنْ  السَّيِّئَاتِ  َوقِِهمُ *  اْلَحِكيمُ  اْلعَِزيزُ  أَْنتَ  إِنَّكَ 

 .(1){ اْلعَِظيمُ  اْلفَْوزُ  ُهوَ  َوذَِلكَ 

 الَِّذينَ  }: -سبحانه  -قال  ،عليهم وتبشيرهم بالجنة عند الموت وسالمهم

 ،(2){تَْعَملُونَ  ُكْنتُمْ  بَِما اْلَجنَّةَ  لُوااْدخُ  َعلَْيُكمُ  َساَلم   يَقُولُونَ  َطيِّبِينَ  اْلَماَلئَِكةُ  تَتََوفَّاُهمُ 

ُ  َربُّنَا قَالُوا الَِّذينَ إِنَّ  }وقال:  لُ  اْستَقَاُموا ثُمَّ  ّللاَّ  َوالَ  تََخافُوا أاَلَّ  اْلَماَلئَِكةُ  َعلَْيِهمُ  تَتَنَزَّ

 َوفِي الدُّْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي ِليَاُؤُكمْ أَوْ  نَْحنُ *  تُوَعُدونَ  ُكْنتُمْ  الَِّتي بِاْلَجنَّةِ  َوأَْبِشُروا تَْحَزنُوا

 َغفُور   ِمنْ  نُُزالً *  تَدَُّعونَ  َما فِيَها َولَُكمْ  أَْنفُُسُكمْ  تَْشتَِهي َما فِيَها َولَُكمْ  اآْلِخَرةِ 

 .(3){َرِحيم  
 الَِّذينَ  َوِسيقَ  }: - لىتعا –قال  ،إياهم في اآلخرة بالبشر والتحايا واستقبالهم

 َخَزنَتَُها لَُهمْ  َوقَالَ  أَْبَوابَُها َوفُِتَحتْ  َجاُءوَها إِذَا َحتَّى ُزَمًرا اْلَجنَّةِ  إِلَى بَُّهمْ رَ  اتَّقَْوا

 َوَمنْ  يَْدُخلُونََها َعْدن   َجنَّاتُ  }وقال:  ،(4){َخاِلِدينَ  فَاْدُخلُوَها ِطْبتُمْ  َعلَْيُكمْ  َساَلم  

*  بَاب   ُكلِّ  ِمنْ  َعلَْيِهمْ  يَْدُخلُونَ  َواْلَماَلئَِكةُ  يَّاتِِهمْ َوذُرِّ  َوأَْزَواِجِهمْ  آبَائِِهمْ  ِمنْ  َصلَحَ 

 .(5){الدَّارِ  ُعْقبَى فَِنْعمَ  َصبَْرتُمْ  بَِما َعلَْيُكمْ  َساَلم  
 –كما حدث في غزوة بدر، قال  ،وتأييدهم ونصرتهم على أعدائهم وتثبيتهم

 فِي َسأُْلِقي آَمنُوا الَِّذينَ  فَثَبِّتُوا َمعَُكمْ  أَنِّي اْلَماَلئَِكةِ  إِلَى َربُّكَ  يُوِحي إِذْ }: -سبحانه 

                                                 
    .9 -7غافر:  (1)

 .  32النحل:  (2)

 .   32 -30فصلت:  (3)

 .   73الزمر:  (4)

 .  24، 23الرعد:  (5)
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ْعبَ  َكفَُروا الَِّذينَ  قُلُوبِ   .(1){ بَنَان   ُكلَّ  ِمْنُهمْ  َواْضِربُوا اأْلَْعنَاقِ  فَْوقَ  فَاْضِربُوا الرُّ

*  ُمْكَرُمونَ  ِعبَاد  بَْل  }قال هللا ُمخبًرا عن مالئكته:  ،لهم في اآلخرة وشفاعتهم

 َوالَ  َخْلفَُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بَْينَ  َما يَْعلَمُ *  يَْعَملُونَ  بِأَْمِرهِ  َوُهمْ  بِاْلقَْولِ  يَْسبِقُونَهُ  الَ 

 .(2){ ُمْشِفقُونَ  َخْشيَتِهِ  ِمنْ  َوُهمْ  اْرتََضى ِلَمنِ  إاِلَّ  يَْشفَعُونَ 

ومن  ن،للمؤمنيعلى محبتهم  - كذلك –ورد في السُّنَّة الصَّحيحة ما يدلُّ  وقد

 ذلك:

ُ  َرِضيَ  -ُهَرْيَرةَ  أَبِيَعْن  ،لمنتظر الصَّالة بعد الصَّالة دعاؤهم : قَالَ  ،-َعْنهُ  َّللاَّ

: تَقُولُ  َمْجِلِسِه، فِي َدامَ  َما أََحِدُكمْ  َعلَى تَُصل ِي اْلَماَلئَِكةَ إِنَّ :» -ملسو هيلع هللا ىلص -هللاِ  َرُسولُ  قَالَ 

اَلةُ  َكانَتِ  َما َصاَلة   فِي َوأََحُدُكمْ  يُْحِدْث، لَمْ  امَ  اْرَحْمهُ، اللُهمَّ  لَهُ، اْغِفرْ  اللُهمَّ   الصَّ

 .(3)«تَْحبُِسهُ 

، ْبنِ  َكثِيرِ  َعنْ  ،لطالب العلم ومعلمه ودعاؤهم  أَبِي ِعْندَ  َجاِلًسا ُكْنتُ : قَالَ  قَْيس 

، فَأَتَاهُ  ِدَمْشَق، َمْسِجدِ  فِي الدَّْرَداءِ   اْلَمِدينَِة، ِمنَ  أَتَْيتُكَ  ،الدَّْرَداءِ  أَبَا يَا: فَقَالَ  َرُجل 

ِ  َرُسولِ  َمِدينَةِ  ِ  َعنِ  بِهِ  تَُحد ِثُ  أَنَّكَ  بَلَغَنِي ِلَحِديث  ؛ -ملسو هيلع هللا ىلص - َّللاَّ  َجاءَ  فََما: قَالَ : -ملسو هيلع هللا ىلص- النَّبِي 

ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  فَإِن ِي: قَالَ  اَل،: قَالَ  َغْيُرهُ؟ بِكَ  َجاءَ  َوالَ : قَالَ  اَل،: قَالَ  تَِجاَرة ؟ بِكَ   َّللاَّ

ُ  َسهَّلَ  ِعْلًما، فِيهِ  يَْلتَِمسُ  َطِريقًا َسلَكَ َمْن » : يَقُولُ  -ملسو هيلع هللا ىلص -  اْلَجنَِّة، إِلَى َطِريقًا لَهُ  َّللاَّ

 َمنْ  لَهُ  يَْستَْغِفرُ  اْلِعْلمِ  َطاِلبَ  َوِإنَّ  اْلِعْلِم، ِلَطاِلبِ  ِرًضا أَْجنَِحتََها لَتََضعُ  اْلَماَلئَِكةَ  َوإِنَّ 

 َكَفْضلِ  اْلعَابِدِ  َعلَى اْلعَاِلمِ  فَْضلَ  َوإِنَّ  اْلَماِء، فِي اْلِحيتَانِ  َحتَّى اأْلَْرِض،وَ  السََّماءِ  فِي

ثُوا لَمْ  اأْلَْنبِيَاءَ  إِنَّ  اأْلَْنبِيَاِء، َوَرثَةُ  اْلعُلََماءَ  إِنَّ  اْلَكَواِكِب، َسائِرِ  َعلَى اْلقََمرِ   ِدينَاًرا يَُور ِ

                                                 
 .   12األنفال:  (1)

 .   28 – 26األنبياء:  (2)

اَلةَ  –أخرجه مسلم في صحيحه  (3) ةِ اْلَجَماَعِة بَاب فَْضِل َصاَل  -كتاب اْلَمَساِجِد َوَمَواِضعِ الصَّ

اَلةِ )  (. 649( رقم )1/459َواْنتَِظاِر الصَّ
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 أَُماَمةَ  أَبِي. وَعْن (1)«َوافِر   بَِحظ    أََخذَ  أََخذَهُ  فََمنْ  اْلِعْلَم، ثُواَورَّ  إِنََّما ِدْرَهًما، َوالَ 

 ِ ُ  َرِضيَ  -البَاِهِلي  ِ  ِلَرُسولِ  ذُِكرَ : قَالَ  ،-َعْنهُ  َّللاَّ  َعابِد   أََحُدُهَما َرُجاَلنِ  -ملسو هيلع هللا ىلص - َّللاَّ

ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  َعاِلم ، َواآلَخرُ   أَْدنَاُكمْ  َعلَى َكفَْضِلي العَابِدِ  َلىعَ  العَاِلمِ  فَْضلُ : »-ملسو هيلع هللا ىلص -َّللاَّ

ِ  َرُسولُ  قَالَ ثُمَّ  « َ إِنَّ : » -ملسو هيلع هللا ىلص -َّللاَّ  َحتَّى َواألََرِضينَ  السََّمَواتِ  َوأَْهلَ  َوَماَلئَِكتَهُ  َّللاَّ

 .(2)«الَخْيرَ  النَّاِس  ُمعَل ِمِ  َعلَى لَيَُصلُّونَ  الُحوتَ  َوَحتَّى ُجْحِرَها فِي النَّْملَةَ 

ُ َرِضَي  - ُهَرْيَرةَ  أَبِيَعْن  ،لمنفق ماله في سبيل هللال ودعاؤهم  أَنَّ ، -َعْنهُ  َّللاَّ

 فَيَقُولُ  يَْنِزالَِن، َملََكانِ  إاِلَّ  فِيِه، الِعبَادُ  يُْصبِحُ  يَْوم   ِمنْ َما » : قَالَ  -ملسو هيلع هللا ىلص - النَّبِيَّ 

 .(3)«تَلَفًا ُمْمِسًكا أَْعطِ  للَُّهمَّ ا: اآلَخرُ  َويَقُولُ  َخَلفًا، ُمْنِفقًا أَْعطِ  اللَُّهمَّ : أََحُدُهَما

: قَالَ  الدَّْرَداِء، أَبِيَعْن  ،على َمْن يدعو ألخيه المسلم بظهر الغيب وتأمينهم

ِ  َرُسولُ  قَالَ   َقالَ  إاِلَّ  اْلغَْيِب، بَِظْهرِ  أِلَِخيهِ  يَْدُعو ُمْسِلم  َعْبد   ِمنْ َما : » -ملسو هيلع هللا ىلص - َّللاَّ

، َولَكَ : اْلَملَكُ   .(4)« بِِمثْل   لَكَ وَ  بِِمثْل 

                                                 
بَاب فَْضِل  -افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم –أخرجه ابن ماجه في سننه  (1)

ِ َعلَى َطلَِب اْلِعْلِم ) ح إسناده محققه.    223( رقم )1/81اْلعُلََماِء َواْلَحث   (، وصحَّ

بَاب فَْضِل  -افتتاح الكتاب في اإليمان وفضائل الصحابة والعلم –ذي في جامعه أخرجه الترم (2)

ِ َعلَى َطلَِب اْلِعْلِم ) (، وقال: "َهذَا َحِديث  َحَسن  َصِحيح  2685( رقم )1/49اْلعُلََماِء َواْلَحث 

حه محققه.      ".أهـ، وصحَّ  َغِريب 

َكاةِ  ِكتَاب –متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه  (3) ِ  –الزَّ ا َمْن }: -تَعَالَى –بَاُب قَْوِل َّللاَّ فَأَمَّ

ا َمْن بَِخَل َواْستَْغنَى، َوَكذََّب بِالُحْسنَ ُرهُ ِلْليُْسَرى، َوأَمَّ ى، أَْعَطى َواتَّقَى، َوَصدََّق بِالُحْسنَى، فََسنُيَس ِ

ُرهُ ِلْلعُْسَرى َكاةِ  –م في صحيحه (، ومسل1442( رقم )2/115[ )6]الليل:  {فََسنُيَس ِ  -ِكتَاب الزَّ

 (.  1010( رقم )2/700بَاب  فِي اْلُمْنِفِق َواْلُمْمِسِك )

ْكِر َوالدَُّعاِء َوالتَّْوبَِة َوااِلْستِْغفَارِ  –أخرجه مسلم في صحيحه  (4) بَاُب فَْضِل الدَُّعاِء  -كتاب الذ ِ

 –كتاب األدعية  –وابن حبَّان في صحيحه  (،2732( رقم )4/2094ِلْلُمْسِلِميَن بَِظْهِر اْلغَْيِب )

َجابَِة لَُهَما بِِه ) ( رقم 3/268باب ِذْكر اْسِتْحبَاِب َكثَْرةِ ُدَعاِء اْلَمْرِء أِلَِخيِه بَِظْهِر اْلغَْيِب َرَجاَء اإْلِ

ح إسناده محققه.  989)  (، وصحَّ
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 هلل، وعصمتهم من الذنوب:  المالئكة عبودية

ُل  }:-تعالى  –قوله  عند تفسير  –رحمه هللا  – ازياإلمام الرَّ  قال تَنَزَّ

وُح فِيَها بِِإْذِن َربِِّهمْ   ،: " هذه اآلية دالة  على عصمة المالئكة(1){اْلَماَلئَِكةُ َوالرُّ

 ،(3){ يَْسبِقُونَهُ بِاْلقَْولِ  الَ  }َوقَْولُهُ:  ،(2){ُل إاِلَّ بِأَْمِر َربَِّك نَتَنَزَّ  َوما}ونظيرها قوله: 

وهو إشارة   { َربِِّهمْ  بِِإْذنِ }لم يقل: مأذونين بل قال:  -عالىت –وفيها دقيقة وهي أنَّه 

إلى أنَّهم ال يتصرفون تصرفًا ما إال بإذنه، ومن ذلك قول الرجل المرأته: إن 

 .(4)ني، فإنَّه يعتبر اإلذن في كل خرجة". أهـخرجت إال بإذ

: وتلك هي العبودية الحقَّة أالَّ يفعل العبد شيئًا إال بأمر سيده، وال يتصرف قلت

 فعل في واالستجابة واالنقياد التسليم على العبوديةإال بإذن مواله، فمبنى 

 لمناصب،ا وأعلى المراتب،أشرف  هيالعبودية  وهذه .المنهيات وترك المأمورات

 الَ }وقد أخبر القرآن عنهم في غير ما آية  أنَّهم دائمو الطَّاعة  هللا، مالئكة بهاشرفت 

 فَْوقِِهمْ  ِمنْ  َربَُّهمْ  يََخافُونَ } ،(5){يُْؤَمُرونَ  َما َويَْفعَلُونَ  أََمَرُهمْ  َما ّللاََّ  يَْعُصونَ 

 .(6){يُْؤَمُرونَ  َما َويَْفعَلُونَ 

 َوَمنْ  َواأْلَْرِض  السََّماَواتِ  فِي َمنْ  َولَهُ  }م بقوله: عليهم ربهم ومدحه وأثنى

 الَ  َوالنََّهارَ  اللَّْيلَ  يَُسبُِّحونَ *  يَْستَْحِسُرونَ  َوالَ  ِعبَاَدتِهِ  َعنْ  يَْستَْكبُِرونَ  الَ  ِعْنَدهُ 

                                                 
    .4القدر:  (1)

 .  64َمْريََم:  (2)

 .  27اأْلَْنبِيَاِء:  (3)

    (. 32/235مفاتيح الغيب ) (4)

 .  8التحريم:  (5)

 .  50النحل:  (6)
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 َويَُسبُِّحونَهُ  اَدتِهِ ِعبَ  َعنْ  يَْستَْكبُِرونَ  الَ  َربِّكَ  ِعْندَ  الَِّذينَ  إِنَّ  }وقوله:  ،(1){ يَْفتُُرونَ 

 بِاللَّْيلِ  لَهُ  يَُسبُِّحونَ  َربِّكَ  ِعْندَ  فَالَِّذينَ  اْستَْكبَُروا فَِإنِ  }: وقوله ،(2){ يَْسُجُدونَ  َولَهُ 

 اْلعَْرِش  َحْولِ  ِمنْ  َحافِّينَ  اْلَماَلئَِكةَ  َوتََرى }: وقوله ،(3){يَْسأَُمونَ  الَ  َوُهمْ  َوالنََّهارِ 

 ،(4){ اْلعَالَِمينَ  َربِّ  لِِلَِّ  اْلَحْمدُ  َوقِيلَ  بِاْلَحقِّ  بَْينَُهمْ  َوقُِضيَ  َربِِّهمْ  بَِحْمدِ  يَُسبُِّحونَ 

 بِهِ  َويُْؤِمنُونَ  َربِِّهمْ  بَِحْمدِ  يَُسبُِّحونَ  َحْولَهُ  َوَمنْ  اْلعَْرشَ  يَْحِملُونَ  الَِّذينَ  }: وقوله

*  يَْعَملُونَ  بِأَْمِرهِ  َوُهمْ  بِاْلقَْولِ  يَْسبِقُونَهُ  الَ *  ُمْكَرُمونَ  ِعبَاد   بَلْ  }: وقوله ،(5){

 َخْشيَتِهِ  ِمنْ  َوُهمْ  اْرتََضى ِلَمنِ  إِالَّ  يَْشفَعُونَ  َوالَ  َخْلفَُهمْ  َوَما أَْيِديِهمْ  بَْينَ  َما يَْعلَمُ 

 .(6){ ُمْشِفقُونَ 

ا طاعة هللا  أنَّ المالئكة قد ُجبلت على ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام: وممَّ

وعبادته، وال قدرة لها على معصيته، بل يُؤمرون فيُطيعون، بخالف الجن ِ 

واإلنس فإنَّهم مختارون في الطَّاعة والمعصية؛ ولذا ترى منهم َمْن يطيع ربَّه، 

فيمتثل أمره، ويجتنب نهيه، ويُغالب شهوته، ويُخالف هواه، وترى منهم َمْن 

ربَّه بفعل نهيه، وترك أمره، كما  غضب، ويُ يعصي، فيُوافق شهوته، ويتبع هواه

أنَّ الجنَّ واإلنس مكلَّفون باألوامر والنواهي ابتالًء وامتحانًا، فَمْن أطاع أُثيب، 

 وَمْن عصى ُعوقب، فتنبَّه.

  ليلة القدر ونهايتها للحرص على اغتنامها: بداية بيان

                                                 
 .  20، 19اأْلَْنبِيَاِء:  (1)

 . 206اأْلَعراف:  (2)

 .  38فصلت:  (3)

 .  75الزمر:  (4)

    .7غافر:  (5)

 .   28 – 26األنبياء:  (6)
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أنَّ ليلة القدر  (1){اْلفَْجرِ  عِ َمْطلَ  َحتَّى ِهيَ َساَلم   }:-تعالى  -من قوله  يُستنبط

لذا  اللَّيلة؛ حكمتبدأ من غروب الشمس وتستمر حتَّى طلوع الفجر، وللمطلع 

 .(2)قبلها ما حكم بعدها ِلَما أنَّ  ليُفهم «إلى» دون «حتى» بـــــ التعبيراختير 

 اْلعََملِ  َكثَْرةِ  َعلَى النَّاسُ يَْحِرَص  أَن اْلفَْجرِ  بُِطلُوعِ  نَِهايَتَِهامن ِذْكِر  َوالمقصود

 .(3)انتهائها قبل فِيَها

، ويسَّره لي من تفسير سورة القدر، فله  فهذا؛ وبعد آخر ما منَّ هللا به عليَّ

 وكلُّ  الجهد، هذا كان وال كنت ما فلواله والثناء، الحمد أهل وهو والمنة، الفضل

 النقص يعتريه ابشري   الجهد هذاويبقي  ومسديها، مبديها هو وحده فمنه نعمة  

ا والخطأ  من فيه وما وحده، هللا فمن صواب   من فيه ما بأنَّ  أقرَّ  أنْ  يدفعني ممَّ

 وما قصدُت، والخير اجتهدُت، أن ِي وحسبي الشيطان، ومن فمني ونقص   خطأ  

 .أُنيب وإليه توكلت عليه باهلل إال توفيقي

، بقبول   هذا عملي يتقبل أنأسأل  وهللا  الكريم، لوجهه لًصاخا يجعله وأن حسن 

، وأن يثقل به ميزان حسناتي وحسنات والديَّ واآلخرة الدنيا في به ينفعنيوأن 

، قريب   سميع   إنَّه واسعةً، رحمةً  يرحمهما وأن الكريمين،  وسلم هللا وصلَّى مجيب 

البدء  في هلل والحمد والمرسلين، األنبياء جميع وعلى محمد سيدنا على وبارك

 والختام.

 :دكتور

 سطوحي محمد مرسي أحمد ياسر

                                                 
    .5القدر:  (1)

 (. 22/181يُنظر: نظم الدرر للبقاعي ) (2)

 (. 30/461نظر: التحرير والتنوير )يُ  (3)
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 بالقاهرة الدين أصول بكلية القرآن وعلوم التفسير مدرس
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 واملراجع املصادر أهم

 .لكريم: القرآن اأوالً 

 : كتب التفسير:ثانيًا

أبي بكر محمد بن عبد هللا المعروف بابن العربي  لإلمامالقرآن  أحكام( 1)

بيروت، تحقيق: محمد عبد القادر  هـ ]طبعة دار الكتب العلمية ـ543المتوفى سنة 

 عطا[.

 الحنفي الجصَّاص الرازي بكر أبي علي بن أحمد لإلمام القرآن أحكام( 2)

 (هـ370: المتوفى)

 صادق محمد: تحقيق هـ،1405سنة:  بيروت، - العربي التراث إحياء دار] 

 [الشريف باألزهر المصاحف مراجعة لجنة عضو - القمحاوي

إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ/ محمد األمين بن محمد  البيان في أضواء (3)

 فكرهـ( ] دار ال1393المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى: 

 مـ [.1995هـ / 1415لبنان، الطبعة:  –للطباعة والنشر والتوزيع بيروت 

 بن محمد بن عمر بن هللا عبد سعيد ألبي التأويل وأسرار التنزيل أنوار(  4)

 التراث إحياء دار]  هـ691 سنة المتوفى البيضاوي القاضي الشيرازي يعل

 [.األولى الطبعة المرعشلي، الرحمن عبد محمد: له قدم بيروت، – العربي

 محمد بن محمد الدين شمس /للعالمة القدر ليلة بيان في الصَّدر انشراح( 5)

 دراسة( 25/2) ع اإلسالمية الجامعة مجلة في منشور بحث السنباوي، أحمد بن

 .فوزي قتيبة /الدكتورة وتحقيق

محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي  لإلمامالمحيط  البحر( 6)

تحقيق: الشيخ عادل أحمد  ،بيروت-هـ ]طبعة دار الكتب العلمية 745المتوفى سنة
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في التحقيق: د/زكريا عبد  شاركالشيخ علي محمد معوض،  -عبد الموجود 

ود /أحمد النجولي الجمل، وقرظه د/عبد الحي الفرماوي، الطبعة المجيد النوقي، 

 .م[ 2001هـ/ 1422األولى

محمد الطاهر بن عاشور] طبعة الدار التونسية  للشيخ( التحرير والتنوير 7)

 م[.1984هـ/1405للنشر سنة 

( التسهيل لعلوم التنزيل ألبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، 8)

] الناشر: شركة دار األرقم بن  هـ(،741الكلبي الغرناطي )المتوفى: ابن جزي 

 -بيروت، تحقيق: الدكتور عبد هللا الخالدي، الطبعة: األولى  –أبي األرقم 

 .هـ[1416

 العالمة للشيخ القرآن علوم روابي في والريحان الروح حدائق تفسير( 9)

 النجاة، طوق دار]  افعي،الش الهرري العلوي األرمي هللا عبد بن األمين محمد

: ومراجعة إشراف م،2001 - هـ1421 سنة األولى: الطبعة لبنان، - بيروت

 [.مهدي حسين بن علي محمد هاشم الدكتور

 الرحمن عبد إبراهيم الدكتور للعالمةالتحليلي لسورة النساء  التفسير( 10)

 [.بمصر البيان دار مطبعة] هـ2013 سنة المتوفى خليفة

جعفر محمد  ألبيالطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآن  تفسير( 11)

هـ ] ط، مؤسسة الرسالة، تحقيق أحمد محمد 310بن جرير الطبري المتوفى سنة 

 م[. 2000 -هـ 1420شاكر، الطبعة: األولى، 

 والتابعين والصحابة -ملسو هيلع هللا ىلص - هللا رسول عن مسنًدا العظيم القرآن تفسير (12)

 المتوفى حاتم أبي ابن الرازي إدريس بن محمد بن رحمنال عبد الحافظ لإلمام

 محمد أسعد: تحقيق المكرمة، مكة البازـ مصطفى نزار مكتبة طبعة] هـ327 سنة
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 [. م1997/هـ1417 األولى الطبعة الطيب،

الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  ألبيالقرآن العظيم  تفسير( 13)

لكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون ا دارهـ]  774الدمشقي المتوفى سنة

 .هـ[ 1419 -بيروت الطبعة: األولى  –

 مصر، ـ المنار مطبعة] رضا رشيد محمد للسيد الحكيم القرآن تفسير( 14)

 [.هـ1350 سنة الثانية الطبعة

 األزدي بشير بن سليمان بن مقاتل الحسنألبي  سليمان بن مقاتل تفسير( 15)

 سنة األولى،: الطبعة بيروت، - التراث إحياء دار( ] ـه150: المتوفى) البلخي

 ـ[  شحاتة محمود هللا عبد/الدكتور: تحقيق ه،1423

: المتوفى) المراغي مصطفى بن أحمد للشيخ المراغي تفسير( 16)

 بمصر، وأوالده الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة( ] هـ1371

 [.م1946 - هـ1365 سنة األولى،: الطبعة

 الوسيط للقرآن الكريم لشيخ األزهر أ. د/ محمد سيد طنطاوي، التفسير( 17)

القاهرة، الطبعة:  –] دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

 األولى[.

( التَّْفِسيُر البَِسْيط ألبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري 18)

ن جامعة اإلمام محمد بن سعود لجنة علمية م بتحقيقههـ، قامت 468المتوفى سنة

جامعة اإلمام محمد بن  -: عمادة البحث العلمي الناشر]  ( رسالة دكتوراة15في )

 ـه[ 1430: األولى، الطبعة ،سعود اإلسالمية

عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي  ألبيألحكام القرآن  الجامع( 19)

القاهرة الطبعة: الثانية،  –الكتب المصرية  دارهـ ]طبعة 671المتوفى سنة
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 م، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش[.1964 -هـ 1384

الجمل على تفسير الجاللين المسماة الفتوحات اإللهية بتوضيح  حاشية( 20)

 العجيلي منصور بن عمر بن سليمانتفسير الجاللين للدقائق الخفية للعالمة/ 

( ] المطبعة العامرة الشرقية ـه1204: المتوفى) بالجمل المعروف األزهري،

 هـ[.1313بمصر المحمية، الطبعة األولى سنة 

 تفسير علي الراضي وكفاية القاضي عناية المسماة الشهاب حاشية( 21)

 المتوفي الخفاجي الدين بشهاب الملقب عمر بن محمد بن أحمد للشيخ البيضاوي

 [. بيروت ـ صادر دار] هـ1069 سنة

 المعروف يوسف بن ألحمد: المكنون الكتاب لومع في المصون الدر( 22)

 أحمد/د: تحقيق دمشق، القلم دار طبعة] هـ756 سنة المتوفى الحلبي بالسمين

 [. الخراط محمد

هـ] طبعة 911المنثور لإلمام جالل الدين السيوطي المتوفى سنة  الدر( 23)

المحسن مركز هجر للبحوث والدراسات اإلسالمية، تحقيق: د/ عبدهللا بن عبد 

 م[.2003هـ/1424التركي، الطبعة األولى 

 الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيلللشيخ  البيان روح( 24)

 [.بيروت - الفكر دار]  هـ1127سنة:  المتوفى الفداء أبي المولى, الخلوتي

المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لإلمام أبي  روح( 25)

هـ ]طبعة دار 1270ن محمود األلوسي البغدادي المتوفى سنةالفضل شهاب الدي

 بيروت[. –إحياء التراث العربي 

المسير في علم التفسير لإلمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن  زاد (26)

هـ ] طبعة المكتب اإلسالمي 597بن علي بن محمد بن الجوزي المتوفى سنة
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 لزهير الشاويش [.

بعض معاني كالم ربنا الحكيم  معرفةاإلعانة على  ( السراج المنير في27)

الخبير لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 

 هـ[.1285القاهرة، عام النشر:  –هـ(] مطبعة بوالق )األميرية( 977

( غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين 28)

بيروت، تحقيق:  –] دار الكتب العلمية  هـ(850ي )المتوفى: القمي النيسابور

 هـ[.1416الشيخ زكريا عميرات، الطبعة: األولى سنة 

ألبي القاسم   ل( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاوي29)

 ،هـ ] مكتبة العبيكان538محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى 

الشيخ علي محمد معوض، شارك في  -الموجود  تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد

 م[.1998هـ / 1418الطبعة األولي  ،التحقيق: د/فتحي عبد الرحمن حجازي

( الكشف والبيان لإلمام أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 30)

بيروت،  –هـ ]طبعة دار إحياء التراث العربي 472النيسابوري المتوفى سنة

 م[. 2002هـ /  1422الطبعة األولى 

 عادل بن علي بن عمر حفص أبي لإلمام الكتاب علوم في اللباب( 31)

 بيروت، – العلمية الكتب دار طبعة]  هـ880سنة بعد المتوفى الحنبلي الدمشقي

 الطبعة معوض، محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: تحقيق

 [.م 1998/هـ 1419 األولى

 علي الحسن أبي لإلمام( الخازن تفسير) التنزيل معاني يف التأويل لباب( 32)

 [. الحلبي ط]هـ 741 سنة المتوفي الشيحي عمر بن إبراهيم بن محمد بن

 هـ1332 سنة المتوفى القاسمي الدين جمال لمحمد التأويل محاسن( 33)
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 الباقي، عبد فؤاد محمد: تحقيق الحلبي، عيسى ـ العربية الكتب إحياء دار طبعة]

 [.م1957/هـ1376 األولى بعةالط

أبي محمد عبد الحق  لإلمامالوجيز في  تفسير الكتاب العزيز  المحرر( 34)

–هـ ]طبعة دار الكتب العلمية 546بن غالب بن عطية األندلسي المتوفى سنة 

هـ / 1413تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، الطبعة األولى  بيروت،

 .م[1993

 البركات أبي لإلمام(  النسفي تفسير) التأويل قائقوح التنزيل مدارك (35)

 بيروت، ـ النفائس دار ط] هـ701 المتوفي النسفي محمود بن أحمد بن هللا عبد

 [.م2005 طبعة الشعار، محمد مروان: الشيخ تحقيق

 السري بن إبراهيم إسحاق أبي الزجاج لإلمام وإعرابه القرآن معاني( 36)

 عبده الجليل عبد دكتور: تحقيق الكتب، معال طبعة]هـ311سنة المتوفى

 [م1988/هـ1408سنة األولى شلبي،الطبعة

 بن الحسين محمد أبي السنة، لمحيي القرآن تفسير في التنزيل معالم( 37)

 وخرج حققه والتوزيع، للنشر طيبة دار( ] هـ510: المتوفى) البغوي مسعود

 الحرش، مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان - النمر هللا عبد محمد أحاديثه

 [.م1997 - هـ1417 الرابعة،: الطبعة

 الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر لإلمام  الغيب مفاتيح( 38)

 - هـ1421 - بيروت - العلمية الكتب دار طبعة] هـ606سنة المتوفى الشافعي

 [.األولى: الطبعة م2000

سورة الدخان، وفضائل ليلة ( مواهب الكريم المنَّان في الكالم على أوائل 39)

هـ ] 981النصف من شعبان للعالمة المحدث نجم الدين الغيطي المتوفى سنة 
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م، 2013هـ / 1435مصر، الطبعة األولى، سنة  –رمضان  العاشر من –كشيدة 

 تحقيق وتقديم الدكتور/ محمد إبراهيم حامد[.

 ديالماور حبيب بن محمد بن علي الحسن ألبي والعيون النكت( 40)

 السيد: تحقيق بيروت، – العلمية الكتب دار طبعة] هـ450سنة المتوفى البصري،

 [.الرحيم عبد بن المقصود عبد بن

الحسن علي بن أحمد الواحدي  ألبيالقرآن المجيد   سيرفي تف الوسيط( 41)

هـ ] طبعة دار الكتب العلمية ـ بيروت، تحقيق: 468النيسابوري المتوفى سنة

عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد  الشيخ عادل أحمد

صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، الطبعة 

 .م[1994هـ/1415األولى سنة 

 : كتب علوم القرآن:ثالثًا

 السيوطي الرحمن عبد الدين جالل للحافظ القرآن علوم في اإلتقان( 1)

 /هـ1394: الطبعة للكتاب العامة المصرية الهيئة بعةط] هـ911 سنة المتوفى

 [.إبراهيم الفضل أبو محمد: تحقيق م،1974

] هـ486 سنة المتوفى الواحدي أحمد بن علي الحسن ألبي النزول أسباب( 2)

 الحميدان، المحسن عبد بن عصام: وتدقيق تخريج الدمام، اإلصالح، دار طبعة

 [.هـ1412 الثانية الطبعة

 المتوفى السيوطي الرحمن عبد الدين جالل للحافظ القرآن ترتيب رأسرا( 3)

 [.والتوزيع للنشر الفضيلة دار]  هـ911 سنة

 أبي محمد بن محمد للشيخ التفسير كتب في والموضوعات اإلسرائيليات( 4)

 [. م1988/هـ1408 الرابعة الطبعة بالقاهرة، السنة مكتبة ط] شهبة
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 للشئون اإلرشاد دار]  درويش الدين يلمحي وبيانه القرآن إعراب( 5)

 [.هـ 1415 الرابعة،: الطبعة سورية، - حمص - الجامعية

 خليفة الرحمن عبد إبراهيم الدكتور للعالمة القرآن سور حول بحثان( 6)

 هـ،1425 األولى الطبعة القاهرة، البصائر، دار طبعة] هـ2013 سنة المتوفى

 [م2004

 بن أحمد الزبير بن جعفر أبي لإلمام رآنالق سور ترتيب في البرهان( 7)

 شعباني، محمد األستاذ وتحقيق دراسة هـ، 708 سنة المتوفى الغرناطي إبراهيم

 اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة منشورات من م، 1990/هـ 1410 سنة طبع

 .المغربية بالمملكة

 الزركشي، هللا عبد بن محمد الدين بدر لإلمام القرآن علوم في البرهان( 8)

 الحلبي البابي عيسى العربية الكتب إحياء دار طبعة]هـ794 سنة المتوفى

 1957 - هـ 1376 األولى، الطبعة]إبراهيم، الفضل أبو محمد: تحقيق وشركائه،

 [م

 آبادي الفيروز لإلمام العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر( 9)

 طبع النجار، علي محمد ستاذاأل تحقيق هـ،817 سنة المتوفى يعقوب بن محمد

 .بيروت العلمية، الكتب دار في

 عمر، بن عثمان بن سعيد بن عثمانلإلمام  القرآن آي عد   في البيان( 10)

 الكويت، – والتراث المخطوطات مركز(] هـ444: المتوفى) الداني عمرو أبي

 [.الحمد قدوري غانم: تحقيق م،1994 -هـ1414 األولى،: الطبعة

عبد الوهاب  /الدكتورللعالمة  القرآنمن علوم  مباحث في نالبيا( 11)

م، 2017هـ/ 1438دمشق، الطبعة األولى، سنة:  –غزالن ] دار البيروتي 
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 أحمد محمد الفاضل[.  /الدكتور وقرأه أخرجه

 بن هللا عبد العكبري البقاء أبي للعالمة القرآن إعراب في التبيان( 12)

 عيسى مكتبة في طبع البجاوي، محمد علي قيقتح هـ، 616 سنة المتوفى الحسين

 .وشركاه الحلبي البابي

 الصمد عبد بن محمد بن عليلإلمام  اإلقراء وكمال القراء جمال( 13)

: المتوفى) السخاوي الدين علم الحسن، أبي الشافعي، المصري الهمداني

 - هـ1418 األولى: الطبعة بيروت، – دمشق - للتراث المأمون دار(] هـ643

 [.خرابة محسن. د - العطيَّة مروان. د: تحقيق م،1997

 المتوفى خليفة الرحمن عبد إبراهيم الدكتور للعالمة التفسير في الدخيل( 14)

 [.بمصر البيان دار مطبعة] هـ2013 سنة

 – الصباح مطبعة]  الحلبي عتر محمد الدين لنور الكريم القرآن علوم( 15)

 [.م1993 - هـ1414 األولى،: الطبعة دمشق،

 بن الغني عبد بن الفتاح عبدللشيخ  القرآن آي عد ِ  في الحسان الفرائد( 16)

 األولى: الطبعة المنورة، بالمدينة الدار مكتبة( ]هـ1403: المتوفى) القاضي محمد

 .[هـ1404

 سنة المتوفى السيوطي الرحمن عبد الدين جالل للحافظ النقول لباب(  17)

 [ م2002 هـ،1422 األولي الطبعة بيروت، ـ يةالثقاف الكتب مؤسسة]هـ911

 للماليين، العلم دار] الصالح صبحي لألستاذ القرآن علوم في مباحث( 18)

 .[م2000 يناير /الثاني كانون والعشرون الرابعة الطبعة

 المتوفي القيسي طالب أبي بن مكي محمد ألبي القرآن إعراب مشكل( 19)

 الطبعة الضامن، صالح حاتم. د: تحقيق ت،بيرو – الرسالة مؤسسة] هـ437 سنة
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 [.هـ1405 الثانية

 المفسر الحافظ لإلمام السور مقاصد على لإلشراف النظر مصاعد( 20)

 المتوفى) الشافعي البقاعي عمر بن إبراهيم الحسن أبي الدين برهان/  المؤرخ

 [.م1987/ هـ1408: األولى الطبعة الرياض، – المعارف مكتبة(] هـ 885

 محمد بن الحسين القاسم أبى لإلمام القرآن غريب في المفردات (21)

 الدار القلم، دار طبعة]هـ 502 سنة المتوفى األصفهاني بالراغب المعروف

 عدنان صفوان: تحقيق هـ، 1412 - األولى: الطبعة بيروت دمشق - الشامية

 [الداودي

 العظيم عبد محمد العالمة للشيخ القرآن علوم في العرفان مناهل( 22)

 أحمد: تحقيق بيروت، ـ العلمية الكتب دار طبعة] هـ1367 سنة المتوفى الزرقاني

 [.م1996هـ،1416 الدين شمس

 خليفة الرحمن عبد إبراهيم الدكتور لألستاذ القرآن علوم في المنان منة( 23)

 [.م1995/ هـ1415 األولي الطبعة]

 والعلماء اتذةاألس من لمجموعة المتخصصة القرآنية الموسوعة( 24)

: النشر عام مصر، اإلسالمية، للشئون األعلى المجلس طبعة]  المتخصصين

 [م2002 - هـ 1423

 بابن الشهير منصور بن محمد بن أحمد للعالمة الكشاف من االنتصاف( 25)

 .الكشاف هامش في الكتاب هـ، 683 سنة المتوفى االسكندري المنير

 الحسن أبي البقاعي لإلمام سوروال اآليات تناسب في الدرر نظم( 26)

 .بالقاهرة اإلسالمي الكتاب دار في طبع هـ، 885 سنة المتوفى عمر بن إبراهيم

 :وتوجيهها القراءات كتب: رابعًا
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 بن أحمد الشيخ للعالمة عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحاف( 1)

: الطبعة ان،لبن – العلمية الكتب دار طبعة]هـ1117 سنة المتوفى البنا محمد

 [مهرة أنس: هـ،تحقيق1427 - م2006 الثالثة،

 الشاطبية طريقي من المتواترة العشر القراءات في الزاهرة البدور( 2)

( ] هـ1403: المتوفى) القاضي محمد بن الغني عبد بن الفتاح عبد للشيخ والدُّرة

 [.لبنان – بيروت العربي، الكتاب دار

 أبو عمر بن عثمان بن سعيد بن عثمانل السبع القراءات في التيسير( 3)

 الثانية،: الطبعة بيروت، – العربي الكتاب دار( ] هـ444: المتوفى) الداني عمرو

 [.م1984 /هـ1404

 زنجلة، بن محمد بن الرحمن عبد زرعة أبي لإلمام  القراءات حجة( 4)

 ،األفغاني سعيد: تحقيق بيروت، – الرسالة مؤسسة طبعة] هـ403سنة المتوفى

 [ م1982 /هـ 1402 الثانية الطبعة

 بن الحسين هللا عبد أبي لإلمام البديع كتاب من القرآن شواذ في مختصر( 5)

 [القاهرة المتنبي، مكتبة]  هـ370 سنة المتوفى خالويه، بن أحمد

 الفتح ألبي عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب( 6)

 للشئون األعلى المجلس -األوقاف وزارة]  هـ،392 سنة المتوفى جني بن عثمان

 [.م1999 -هـ1420: طبعة اإلسالمية،

 أبي الهروي، األزهري بن أحمد بن محمد لإلمام القراءات معاني( 7)

 الملك جامعة - اآلداب كلية في البحوث مركز( ] هـ370: المتوفى) منصور

 [.م1991 - هـ1412 األولى،: الطبعة السعودية، العربية المملكة - سعود

 الشهير الدمشقي محمد بن محمد الخير ألبي العشر القراءات في النشر( 8)
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 علي الشيخ له قدم العلمية، الكتب دار ط]  هـ833 سنة المتوفى الجزري بابن

 [م2002/هـ1423 الثانية الطبعة الضباع، محمد

 :وتخريجه وشروحهالحديث  كتب: خامًسا

 بن يوسف عمرلإلمام أبي  واألسانيد المعاني من الموطأ في لما التمهيد( 1)

( ] هـ463: المتوفى) القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد

 هـ،1387: النشر عام المغرب، – اإلسالمية والشؤون األوقاف عموم وزارة

 [.البكري الكبير عبد محمد, العلوي أحمد بن مصطفى: تحقيق

أبي عبد هللا  لحافظلإلمام ا (صر )صحيح البخاريالصحيح المخت الجامع( 2)

هـ ]دار ابن كثير، اليمامة 256محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي المتوفي سنة 

: د. مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة تحقيق ،بيروت -

 م[.1987 -هـ 1407الثالثة  الطبعة ،جامعة دمشق -

م محمد بن عيسى بن سورة الترمذي المتوفى سنة الترمذي لإلما جامع( 3)

 ،أحمد محمد شاكر وآخرون تحقيقبيروت،  -هـ ]دار إحياء التراث العربي 279

 األولى بدون تاريخ [. الطبعة

ماجه لإلمام أبي عبد هللا محمد بن يزيد القزويني الشهير بابن  ابن(  سنن 4)

وت، تحقيق محمد فؤاد عبد بير -هـ ]طبعة دار الفكر 273ماجه المتوفى سنة 

 الباقي، الطبعة األولى بدون تاريخ[.

( شعب اإليمان ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي 5)

هـ(، حققه وراجع نصوصه وخرج 458الخراساني، أبي بكر البيهقي )المتوفى: 

زيع حامد ]مكتبة الرشد للنشر والتو يدأحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحم

 -هـ 1423بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة: األولى، 
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 م[.2003

(  صحيح مسلم لإلمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري 6)

طبعة  ،هـ ]طبعة بيت األفكار الدولية ـ الرياض261المتوفي سنة 

 م[1998هـ/1419

ري ألبي محمد محمود بن أحمد بن ( عمدة القاري شرح صحيح البخا7)

هـ( ] 855)المتوفى:  يبدر الدين العين يالحنف يموسى بن أحمد بن حسين الغيتاب

 بيروت[. –دار إحياء التراث العربي 

( فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني المتوفى سنة 8)

از، الشيخ محمد تحقيق الشيخ عبد العزيز بن ب ،هـ ]ط دار المعرفة بيروت852

 الشيخ محب الدين الخطيب [. ،فؤاد عبد الباقي

المصنوعة في األحاديث الموضوعة لعبد الرحمن بن أبي بكر،  الآللئ( 9)

هـ(، تحقيق: أبو عبد الرحمن صالح بن 911جالل الدين السيوطي )المتوفى: 

 -هـ  1417بيروت، الطبعة: األولى،  –محمد بن عويضة ]دار الكتب العلمية 

 م[.1996

( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لإلمام نور الدين علي بن أبي بكر 10)

 م [1992هـ/ 1412 ،هـ ] دار الفكر ـ بيروت807سنة المتوفى ،الهيثمي

( المستدرك على الصحيحين لإلمام أبي عبد هللا محمد بن عبد هللا الحاكم 11)

تحقيق: عبد السالم  المعرفة بيروت، دارهـ ] 405النيسابوري المتوفى سنة

 م[1998هـ/1418األولى  الطبعة ،علوش

هـ  ]طبعة 241( المسند لإلمام أحمد بن محمد بن حنبل المتوفى سنة 12)

 م[1999 ،هـ1420الثانية  الطبعةشعيب األرنؤوط وآخرون،  ،مؤسسة الرسالة
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 ،( المعجم الكبير لإلمام سليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني13)

: حمدي بن تحقيق ،الموصل –هـ  ]طبعة مكتبة العلوم والحكم 360سنة لمتوفىا

 م[.1983هـ/  1404الثانية   الطبعة ،عبد المجيد السلفي

بن  لعثمان ( معرفة أنواع علوم الحديث، المعروف بمقدمة ابن الصالح14)

هـ(، 643عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصالح )المتوفى: 

ة بيروت، تحقيق: نور الدين عتر، سن –سوريا، دار الفكر المعاصر  -] دار الفكر

 م[.1986 -هـ 1406النشر: 

الفكر  دار( منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين محمد عتر الحلبي ]15)

 م[.1997-هـ 1418سوريا، الطبعة: الطبعة الثالثة -دمشق

 الدين محيي زكريامام أبي لإل الحجاج بن مسلم صحيح شرح لمنهاج( ا16)

 – العربي التراث إحياء دار( ] هـ676: المتوفى) النووي شرف بن يحيى

 [.هــ1392: سنة الثانية،: الطبعة بيروت،

 بن على بن الرحمن عبد الفرج أبى العالمة لإلمام الموضوعات( 17)

 نورة،الم بالمدينة السلفية المكتبة طبعة] هـ597 سنة المتوفى القرشي الجوزي

 [. م1966 /هـ 1386 األولى الطبعة عثمان، محمد الرحمن عبد: تحقيق

 تقي عمرو، أبي الرحمن، عبد بن عثمانلإلمام  الموطأ بالغات وصل( 18)

 – اإلسالمية المطبوعات(] هـ643: المتوفى) الصالح بابن المعروف الدين

 [.غدة أبو الفتاح عبد: تحقيق حلب،

 :الرجال: كتب سادًسا

 بن أحمد الفضل أبي الدين شهاب الحافظ الحجة لإلمام التهذيب تهذيب( 1)

 بيروت، العلمية الكتب دار طبعة] هـ852 سنة المتوفى العسقالني حجر بن علي
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 [.م1994/ هـ1415 األولى الطبعة عطا، القادر عبد مصطفى تحقيق

 نب أحمد الفضل أبي الدين شهاب الحافظ الحجة لإلمام التهذيب تقريب( 2)

 تحقيق سوريا، ـ الرشيد دار طبعة] هـ852 سنة المتوفى العسقالني حجر بن علي

 [.م1986 - هـ1406 طبعة عوامة، محمد

 العقيلي حماد بن موسى بن عمرو بن محمد جعفرألبي  الكبير الضعفاء( 3)

 األولى،: الطبعة بيروت، – العلمية المكتبة دار( ] هـ322: المتوفى) المكي

 [.قلعجي أمين المعطي عبد: تحقيق م،1984 - هـ1404

 : كتب العقيدة:سابعًا

ى تحفة المريد على 1) ( حاشية اإلمام البيجوري على جوهرة التوحيد الُمسمَّ

جوهرة التوحيد لإلمام برهان الدين البيجوري بن الشيخ محمد الجيزاوي 

ظه: ه( ] طبعة دار السالم، حققه وعلق عليه وشرح غريب ألفا 1276)المتوفى: 

 م[.2012هـ/1433أ. د/ علي جمعة، الطبعة السادسة 

اليقينيات الكونية للدكتور/ محمد سعيد رمضان البوطي ] دار  كبرى( 2)

 م[.2015هـ / 1436بيروت[ الطبعة الخامسة والثالثون سنة  -الفكر

 :لبالغة: كتب اللغة واثامنًا

 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبي للعالمة البالغة أساس( 1)

 طبعة] السود عيون باسل محمد: تحقيق ،(هـ538: المتوفى) هللا جار الزمخشري

 [.م1998 - هـ 1419 األولى،: الطبعة لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار

 عبد أبي الجياني، الطائي مالك ابن هللا، عبد بن محمدل مالك ابن ألفية( 2)

 [.لتعاونا دار( ] هـ672: المتوفى) الدين جمال هللا،

 ظافر بن الواحد بن العظيم عبد المصري اإلصبع أبي البن القرآن بديع( 3)
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 مكتبة إصدارات من شرف، محمد حفني وتحقيق تقديم هـ،654 سنة المتوفى

 .مصر نهضة

 المتعال عبد لألستاذ البالغة علوم في المفتاح لتلخيص اإليضاح بغية( 4)

 [.م2005-هـ1426: عشر السابعة: الطبعة اآلداب، مكتبة طبعة]  الصعيدي

 مرتضى محمد الفيض أبي للسيد القاموس جواهر من العروس تاج( 5)

 واألنباء اإلرشاد وزارة أصدرتها سلسلة] هـ1205سنة المتوفى الزبيدي

 [.م1965/هـ1385فراج،الطبعة أحمد الستار عبد: تحقيق بالكويت،

 هللا عبد بن محمد بن لحسينا الطيبي الدين شرف لإلمام البيان في التبيان( 6)

 اللغة كلية في الدكتوراه درجة لنيل ودراسة تحقيقًا تناوله هـ، 743 سنة المتوفى

 عليه وأشرف زموط، مبروك حسين الستار عبد الباحث األزهر بجامعة العربية

 .م 1977/هـ 1397 سنة الخولي، إمام كامل الدكتور األستاذ

 عبدلإلمام  القرآن إعجاز وبيان والنثر الشعر صناعة في التحبير تحرير( 7)

 المصري ثم البغدادي العدواني، اإلصبع أبي ابن ظافر بن الواحد بن العظيم

 للشئون األعلى المجلس - المتحدة العربية الجمهورية]  ،(هـ654: المتوفى)

 محمد حفني الدكتور: وتحقيق تقديم اإلسالمي، التراث إحياء لجنة - اإلسالمية

 [.شرف

 المتوفى األزهري أحمد بن محمد منصور أبي لإلمام اللغة تهذيب( 8)

 عوض محمد: تحقيق بيروت، -العربي التراث إحياء دار طبعة]هـ370سنة

 [.م 2001 /األولى الطبعة مرعب،

 محمد العرفان ألبي مالك ابن أللفية األشموني شرح على الصبان حاشية( 9)

 -بيروت العلمية الكتب دار( ] هـ1206: المتوفى) الشافعي الصبان علي بن
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 [.م1997- هـ 1417 األولى: الطبعة لبنان،

 بن بكر أبو الدين تقي الحموي، حجة بنال األرب وغاية األدب خزانة( 10)

-الهالل ومكتبة دار( ] هـ837: المتوفى) األزراري الحموي هللا عبد بن علي

 [.شقيو عصام: حقيقت م،2004: األخيرة الطبعة بيروت، -البحار دار بيروت،

 أبو عيسى، بن محمد بن لعلي مالك ابن ألفية على األشموني شرح( 11)

 الكتب دار طبعة( ]هـ900: المتوفى) الشافعي األُْشُموني الدين نور الحسن،

 [.م1998 -هـ1419 األولى: الطبعة لبنان، -بيروت العلمية

 الجوهري ادحم بن إلسماعيل[ العربية وصحاح اللغة تاج] الصحاح( 12)

 الغفور عبد أحمد: تحقيق بيروت، للماليين العلم دار طبعة] هـ393 سنة المتوفى

 [. م1990/هـ1410الرابعة الطبعة عطا،

 بن مكرم بن محمد الفضل أبي الدين جمال العالمة لإلمام العرب لسان( 13)

 الكتب دار طبعة] هـ711 سنة المتوفى المصري اإلفريقي األنصاري منظور

 [.م2003/هـ1424 األولى الطبعة حيدر، أحمد عامر: تحقيق بيروت، ميةالعل

 بن أحمد بن يوسف بن هللا عبدلإلمام  األعاريب كتب عن اللبيب مغني (14)

 دار( ] هـ761: المتوفى) هشام ابن الدين، جمال محمد، أبي يوسف، بن هللا عبد

/  المبارك مازن /الدكتور: تحقيق م،1985 السادسة،: الطبعة دمشق، – الفكر

 [.هللا حمد علي محمد

 المتوفى زَكِري ا بن فاِرس بن أحمد الحسين أبي لإلمام اللغة مقاييس( 15)

 طبعة َهاُرون، محمد السَّالم عبد: تحقيق العرب، الكتاب اتحاد طبعة]هـ395سنة

 [.م2002 /هـ 1423

 أبي نب هللا عبد بن خالد /للشيخ اإلعراب قواعد إلي الطالب موصل( 16)
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(] هـ905: المتوفى)المصري الدين زين األزهري، الجرجاوي   محمد بن بكر

 عبد: تحقيق م،1996/  هـ1415سنة:  األولى،: الطبعة بيروت، – الرسالة

 [.مجاهد الكريم

 عبد بن محمد بن الوهاب عبد بن حمدأل األدب فنون في األرب نهاية( 17)

 دار( ] هـ733: المتوفى) النويري الدين شهاب البكري، التيمي القرشي الدائم

 ـ[  ه1423 األولى،: الطبعة القاهرة، القومية، والوثائق الكتب

 محمد بن المبارك السعادات ألبي واألثر الحديث غريب في النهاية( 18)

 أحمد طاهر: تحقيق بيروت، - العلمية المكتبة ط] هـ606سنة المتوفى الجزري،

 [.م1979/  هـ1399 ط الطناحي، محمد ومحمود الزاوي

 بكر، أبي بن الرحمن عبد للحافظ الجوامع جمع شرح في الهوامع همع( 19)

 طبعة]  هنداوي الحميد عبد: ،تحقيق(هـ911: المتوفى) السيوطي الدين جالل

 [.مصر – التوفيقية المكتبة

 : كتب أُخرى:تاسعًا

دمنهوري المبهم من معاني السلم لإلمام أحمد بن عبد المنعم ال إيضاح( 1)

سنة  ولىمصر، الطبعة األ –القاهرة  –هـ ] دار البصائر 1192المتوفى سنة 

 م[.2008هـ/1429

 العزيز عبد الدين عز محمدلإلمام أبي  األنام مصالح في األحكام( قواعد 2)

 العلماء بسلطان الملقب الدمشقي، السلمي الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بن

 هـ1414طبعة سنة:  القاهرة، – األزهرية الكلياتكتبة ( ] مهـ660: المتوفى)

 [.سعد الرؤوف عبد طه: عليه وعلقراجعه  م،1991/

* * * 
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 487 ..................................................... السادس: ترتيبها: المطلب

 488 .................... السَّابع: تحقيق القول فيما ورد في سبب نزولها: المطلب

 495 ............................................ لما قبلها: الثامن: مناسبتها المطلب

 501 ......................... التفسير التحليلي للسُّورة الكريمة ويتضمن، المقصد

 501 ................................... : القراءات الواردة في السُّورة الكريمةأوالً 

 503 ......................................................... : المباحث العربيةثاني ا

 554 ......................................................................... الخاتمة

 575 ........................................................ المصادر والمراجع أهم

 592 ..................................................... البحث موضوعات فهرس

* * * 

 


