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 / ئايُ قىزئإ يَُاْطٌ زَُِشإ و يُشُوٍ قُدزدا دابُشيىَ؟1ث
َّنا َأنَْزلْنَاُه ِِف لَْيََلِ إلْ وَياّ/ 

ِ
 ( 1-)إللدر لَْدِر ()إ

 واتُ: ئًَُُ بُزِاضيت قىزئامنإ دابُشاْدؤتُ خىازَوَ يُ شُويَهٌ بُفُزِو زِيَصدازدا.
دابُشيىَ  خىداٍ طُوزَ ئاطُدازَإ دَناتُوَ نُ قىزئإ يُشُويَهٌ بُزِيَصو ثريؤشدا

َّنا َأنزلْنَاُه ِِف لَْيََلٍ مُ نُشُوٍ قُدزَ يُئايُتًَهٌ تسدادَفُزَىيَت:
ِ
 (3-بَاَرَكٍة﴾)إدلخان﴿إ

 َإ(قىزئإ( )قُدزَ شُوٍ نُ) ثريؤشدا فُزِو بُ شُويَهٌ يُ ئًَُُ بُزِاضيت :واتُ
 َاْطٌ دَنُويَتُ نُ شُوَيُ ئُو قُدزيض وَ شُوٍ .خىازَوَ داَاْبُشاْدوَتُ

ي ُأنْزَِل ِفيِو إلُْلْرأُٓن( )إل :  ئايُتُ ئُّ بُبَُيطٍُ زََُِشإ ِ  (185بلرة :)َشهُْر َرَمَضاَن إَّلا
 ئًنب.)خىازَوَ ٖاتؤتُ تًادا قىزئاٌْ نُ( َاْطُيُ ئُو) زََُِشإ َاْطٌ:واتُ

 ثريؤشٍ قىزئاٌْ طُوزَ خىاٍ نُ َاْطُيُ ئُو زََُِشإ َاْطٌ: دََيًَت( عباس
وَ بؤ )بًت ايعصَ( َ(احملفوظ هوح) يُ بُيُنحاز َُٖىوٍ ُٖز خىازَوَ ْازدَ تًادا

ىوَ ،يَُاوٍَ  ( دابُشيملسو هيلع هللا ىلصَبُز )ُبؤ ضُز ثًَغ وَ صُيُ ئامساٌْ دوًْا يُويَ
 ََُشاْدايُنُّ ئايُت يُ َاْطٌ زِ،بُثٌَ ٍ زِوداوَنإ  بًطت و ضٌَ ضاَيدا

 (1/161)تفسير ابن كثير دابُشيىَ يُ شُوٍ قُدزدا. 
 ضًُ؟ /واتاٍ)يًًُايكدز(2ث

 (2-)َوَما َأْدَرإَك َما لَْيََلُ إلْلَْدِر( )إللدر / وَياّ
 .ُُو ضُْدَ بُبُزَنُتًشاًْت شُوٍ بُ زِيَص و قُدز وبُثًت وفُزِ ضً: تؤ ضىوواتُ

زش ُو ثايٍُ ب َُاْاٍ ثً ُنًهًإ بُ: ي ُٖيُ دووَاْاٍ )لَْيََلُ إلْلَْدِر(دََئًَ  شاْايإ
 َس خاوَٕ قُدزيهٌ شوزٕ نُواتُ فاَل )فالْ ذو قدز اهععيٍ(، دََئًَ  وبًَٓد ديَت

و َُيهداو ثًُْاو خ ُي ُيُصٍ ٖ، زيَُوزَيُيهٌ طصو زيَ ًُتْصيُواتا خاوٌَْ َ
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ُضيت بُطُوزَ داْإ و بؤ َُب )َوَما َأْدَرإَك َما لَْيََلُ إلْلَْدِر(.هداْاو خَُيُي ُيٍُ ُٖثاي
يُقىزئاْدا ، ضىدٍ يٌَ دَبًٓسيَت ئُونازَ بُنازدًََٖٓسيَت و طُوزَنسدٌْ

 ضىشاًْت تؤ: واتُ (3-لَاِرعَُة﴾ )إللارعة )َوَما َأْدَرإَك َما إلْ يُئايُتًَهٌ تسدادَفُزَىيَت 
ويَهٌ ُش  )هيوة اهقدز(نُواتُ  .ضًًُ؟ بؤَُبُضيت بُطُوزَ شآًُْ ًَُنًَُٓزداض

 (042تفسير ابن عثيمين /جزءعم/) و ثايٍُ طُوزَيُ. ُُت و ثًصو َُْصيًَيَخاوَٕ زِ
صإ و نًَُصخ ُْ ت واتاديَاهتقديس(  )هيوةَاْاٍ  ًَُصًإ )ايكدز( بَدووَاْاٍ  
 ت.ضٌ َسوظ بٓىضًَوْىَزدطاز ضازَزوُث،َٖاتىوُدَزَوَ شاو قُق ُي ُدَز نُشاو قُق

زدطاز ُزوَت.خىاٍ ثدادَْسيَُ ٍْ ضاال ايتكديس()ُيُ نوَواتُ ئُوشُ )َهِيَوُة اِهَقِدزِ(
و ُّ يالَُب َْىضساو َيُوَبًَطىَإ يُئُش ُضاَيًَو ن ؤب ُو َسوظُُْخصٍُ ذياٌْ ئ

 و ديازٍ دَنات )ايتكديس(ٍُوَ ناتَخات وجًاٍ دَدَزٍ د َُالئًهُ ؤدا بُوَش
 جا ضاَيًَو ؤت بدزيََياز دضٌ َسؤظٌ تًادا بسِوْىَنسيت ضازَذياٌْ َسؤظٌ تًادا د

ُ ضىزَتًَهٌ تسدا ن ُزدطاز يُزوَخىاٍ ث، دزوضتُ ُواو وزدوو َاْانُيصٌ تُٖ
َّنا َأنَْزلْنَاُه ِِف لَْيََلٍ مُ  :تزَىويَدَفُ

ِ
َّنا ُكناا ُمنِْذِريَن ))إ

ِ
 ( ِفهيَا يُْفَرُق ُُكُّ َأْمٍر َحِكمٍي(3بَاَرَكٍة إ

بُزِاضيت ئًَُُ ئُّ قىزئاَُْإ يُ شُويَهٌ ثريؤشدا ْازدؤتُ  :واتُ( 4-3)إدلخان 
ّ ُنُشيىَ يُقىزئاٌْ تًادا دابُ وٍَ نُو شُخىازَوَ بًَطىَإ ئًَُُ تسضًَُٓزئ. ي

حًهُُتُو ُو نَسيََُىو ئُوَدا ُٖو شًَُصًإ يوَوويَهٌ َىبازى وثريؤشَ، دُش
س دٍَ ُن ُْت فاَلدزيََدا تا ضاَيًَهٌ تس بسِياز دُوَّ شُ، )يُوَتبًََجًاد ًُجًَُنازي
ُ ضاغ يإ يُطُ ، ُْخؤشَوَيَُُْدَقريَ يإ دًُُ، فًدَيخؤط ْ يإ  ُخؤش

ؤبسِياز دا ب ُوَّ شُهٌ تا ضاَيًَو يَىو شتًَُت وعافًُت و ُٖوَىضًبالَُب
 (002)حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات بنباز/  ت(دَدزيَ
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وَنى  يُ،شُويَهٌ طُوزَ وبُثًُو ثايُ بُواتاٍ )َهِيَوُة اِهَقِدزِ(: دََيًَت االشٖسٍ
 ٍُ ُٖي خَُيهٌ دََئًَ فًَاُْ نُس الٍ ئَُري)قُدز(ٍ ُٖيُو زِيَصو ثًُو ثايُ

اتُ بُطُوزَ و بُزِيَصّ داْا. خىداٍ طُوزَ يُئايُتًهٌ (و ودََئًَ)قُدزٍ فًَامن طست
َ َحقا كَْدِرِه﴾ )إلزمر تسدا دَفُزَىيَت:  وَنى ئُواُْ: واتُ (67-﴿َوَما كََدُروإ إَّللا

 . صيإ يٌَ ُْطستزيَ و ُْْاضٌ خىايإ ثًَىيطت
ودََئًَ نسدَوٍَ ضاى يُو زِؤذاُْ )قُدز(و ثًُوثايٍُ خؤٍ ُٖيُ يُبُزئُوٍَ 

 (3/031)تفسيري الخازن والبغوي  .ضتصٌ تًادا قبىَيُو وَزدَطرييَتثُز
نىزتٌ ئىَُتٌ ئًطالٌَ  ٍ طُوزَ بُداْاٌْ شُوٍ قُدز جٌَ ٍ تَُُٕ / خىدا3ث

 يُضاو ئىَُتاٌْ تسدا ثسِنسدوَتُوَ؟
 (  3-)لَْيََلُ إلْلَْدِر َخْْيٌ ِمْن َألِْف َشهٍْر( )إللدر وَياّ/
يُ ُٖشاز َاْط زِيَصدازو خًَسدازتسَ )واتُ ثاداشيت : شُوٍ قُدزٍ بُزِيَص واتُ

تاٌْ ُعًبادَت و خىاثُزضيت ئُو شُوَ شياتسَ يُُٖشازَاْط( شاْايإ دََئًَ ئىمم
هٌ شؤزيإ بؤ خىاٍ تًََدزيردا عًباد َُُُْو تُي ًَْإ دزير بىوَُُثًض ئًطالّ ت

تُوَ  بَُياّ ؤهٌ شؤزيإ بؤخؤيإ نؤنسدثاداشتًَ جسوُو ئ َجناّ داوُئ َوزُط
( ملسو هيلع هللا ىلصزٍ خىا )َُبُنى ثًغَتٌ ئًطالّ  نىزتُ يُضاو ئُوإ وٌُْ ئىممَُُت
ِّ يَجُوشُ ذَهَِم(ت: زَىويَُفَد ًَ ٍِ ًَّتِي ًَا بَِيَّ اهطِّتِّنيَ إَِهي اهطَِّبعِنيَ ، وََأَقؤُُّ  )َأِعٌَازُ ُأ
 (0222وحسنو األلباني في صحيح الترمذي  )
نًََُهًإ ُْبًَت  ُفتا ضاَيُح ؤضت بًُْىإ ش ُواتُ: )تٌَُُْ ئىَُتُنُّ ي 

 ُيًََُٓهٌ نىزتًإ ُٖنٌ طصيت ئىَُتٌ ئًطالّ تُىَيشًَ ُيُوَ شياتس دَنات( ب
نىزتٍُ بى جٌَ  َُُُّْ تُئ َوزَُياّ خىاٍ طُئىَُتاٌْ تس، ب ُت بَبازُض
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داٌْ َدا ئاوَوُو شُضًَو يُز نُُٖداْاوٕ ن ؤزدٍ بُوٍ قُشوا ُوَ نُتُنسدوْ
خًَسٍ َ وزُزضتين خىاٍ طُت نسدٕ و ثَعًباد ُب َوُو شيٓدوٍ بهاتَوُتبها

ويض ُنات، ئَو ضىاز َاْط د ضاٍَ شتاوضٌَُُٖ ْىضسيت نُشاز َاْطٌ بؤ ئُٖ
تاٌْ تسدوا ُئىممُوخُفُت ُْخؤٕ ي ّغُ نىَتاو ُّ ئىممُتُب ُوزَيُتٌ خىاٍ طَُمحزِ
 دا.َ زضتين خىداٍ طُوزُت نسدٕ و ثَعًبادُنُوٕ يُْ
واٌْ تسٍ ضاٍَ خاوَٕ َُْصيًُت تسو خاوَٕ شُزَف َُىو شُٖ ُي ُن َوُّ شُئ

)فِيِٕ َهِيَوٌة خَِيٌس  :زَىويَتُفَ(دملسو هيلع هللا ىلصزٍ خىا)َُبُثًغ َزشتسُب ُو ثايُوخاوَٕ ثً
ِّ حُسََِ خَِيسََٓا َفَقِد حُسََِ( ٍِٔس،ًَ ِّ َأِهفِ غَ  صححو األلباني في صحيح الترغيب(-5436)رواه أحمدًِ

ُشإ شُويَهٌ تًادايُ )َُبُضت شُوٍ قُدزَ(خًَسوثاداشيت ُٖشاز زََِ واتُ: 
ئُوَ  ،َاْطٌ ُٖيُ ُٖزنُضًَو يُ خًَسو ثاداشيت ئُو شُوَ بٌَ بُط بًَت

 .َضت ضىوَدَُىوخًَسيَهٌ يُبُزِاضيت ٖ
 قُدز شُوٍ ثُزضتين  (3-)لَْيََلُ إلْلَْدِر َخْْيٌ ِمْن َألِْف َشهٍْر( )إللدر دََيًَت : قتادَ

 ابي ابّ). ًُْ تًادا نُقُدزٍ شُواٍُْ يُو ُٖيُ َاْطٌ يُُٖشاز شياتس سٍخًَ
: ًٖض زِؤذيَهِ ُْبًًٓىَ فُشٍَ و طُوزَيٌ بًَت  دَيطًَسِيَتُوَ َوَ( حطٔ)يُ  (غيبة

جطُ يُ شُوٍ قُدز ُْبًَت خُ يسو ضانُو  ابُضُز زِؤذيَو يإ شُويَهٌ تسد
 (2/204ابن السيوطي  –)الدر المنثور  .ُثاداشيت ُٖشاز َاْطٌ ُٖي

َم زَىويَت: ُفَ( دملسو هيلع هللا ىلصزٍ خىا)َُبُثًغ ميَاَّنا َوإْحِتَساًبا غُِفَر ََلُ َما تَلَدا
ِ
)َمْن كَاَم لَْيََلَ إلْلَْدِر إ

وَ ُٖز نُضٌَ شُوٍ قُدز َُٖيطًَت بُ  واتُ: (759-( )ومسمل 1991-)روإه إلبخاريِمْن َذهِْبِو(
يُ خىا ئُوَ خىا يُ  بٌَاوَزِيٌَ ثاداشيت شُو ْىيَرو خىاثُزضيت بُ ئًُاُْوَ وَ ض

 َُٖىوتاواُْناٌْ ثًَصىٍ خؤط ئُبٌَ.
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/ذَازٍَ ئُو َُالئًهُتاٍُْ نُ يُ شُوٍ قُدزدا دائُبُشٕ شياتسَ يُ ذَازٍَ 4ث
 وزدَ بُزدَناٌْ ضُزشَوٍ؟

ْذِن )إلل/ وَياّ ْم ِمن ُُكِّ ٔأْمٍر﴾ ًِبٕ ِ وُح ِفهيا َرّّبِ  (4-در﴿تَََناُل إملاَلئَِكُة وإلرُّ

يُو شُوَدا فسيصتُ و )جًربيًٌ(يض  يُ ْاوياْدا ديَُٓ خىازَوَ بُفُزَاٌْ  :واتُ
 ثُزوَزدطازيإ يَُُٖىو نازوبازيَهدا.

ْم( ِ ْذِن َرّّبِ وُح ِفهيا ًِبٕ اتُ يُشىيًََٓهُوَ  بُشٕ وَفسيصتُنإ تًايدا داد )تَََناُل إملاَلئَِكُة وإلرُّ
حُوت ضًُٓ  صتُجٌَ ٍ ئامساُْنأْ نُبؤ شىيًََٓهٌ تس ضىْهُ فسيصتُنإ ًْ

شيين ُبُئًصٕ وزِيَطُثًَداٌْ خىداٍ ثُزوَزدطاز، داب شَوٍ يُويَىَ دادَبُشٕ بؤ
 .طَُيُُتٌ يُنَخُيسو بُزو تُمحَيض ز شيين )جربيٌ(ُت و دابًُهالئَُ

َُبُضت )جربيٌ(َ خىداٍ طُوزَ ْاوٍ تايبُت نسدووَ وَنى فُشٍَ وزِيَصو  )واهسُّوحُ(
   .ايُثًُو ث

بُ َُٖىو فُزَاًَْو يُاليُٕ خىاٍ طُوزَوَ  فسَاُْنُ شازاوَيُ و  ) ِمن ُُكِّ ٔأْمٍر(
و ًَٓز شىيَُٖ. ُيُطُتٌ يُنَت و بُزُمحَت زُالئًهَُ يينشُشاْساوَ .بَُياّ دابُْ

تٌ تًا ُنَو خُيسو بُز  محُتزِ واُوزٍَ بدَٕ ئَفسيصتُوَُالئًهُت د
 (042/جزءعم/ )تفسير ابن عثيمين  .تدادَبُشيَ

شُوَدا فسيصتُوَُالئًهُتًَهٌ ئًحطاز شؤز دائُبُشٕ بؤضُز شَوٍ وَنى  يُو
َّ املالئِلَة تِوَم اهويوَة يف األِزضِ أكجَسُ زَىويَت: ُفَ( دملسو هيلع هللا ىلصزٍ خىا)َُبُثًغ )إ

)ذَازٍَ ئُو َُالئًهُتاٍُْ نُ يُو واتُ:  ( 4424-)الجامع الصغير ًّ عدَدِ احلصَي(
بُزدَنإ( وزدَ بُزدو وزدَ شخيٌ دوًْا  دَياتسَ يُ ذَازٍَ وزشُوَدا دائُبُشٕ ش
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تفسير . َضُْديَو شؤزَ ذَازٍَ ئُو َُالئًهُتاٍُْ يُو شُوَدا دائُبُشٕ يُوَ شياتس
 (11/125ابن كثير )

 ؟ُدزوودو زَمحُتو / قُدز شُوٍ ئاشتًٌ و ضُالّ 5ث
ٰ َمْطلَعِ إلَْفْجِر ( )إللدر /وَياّ  (5-)َساَلٌم ِِهَ َحَّتا
ئُو شُوَ ئاضىودَيٌ و ئاشيت و ًَُٖين و زَِمحُت و ًَٗسَباًُْ، ُٖتا  :واتُ

 ناتٌ بُزَبُيإ.
 شُوٍ يُ ئُوَيُ َُالئًهُتُنإ ئايُتُ يُّ ضُت َُبُ :دََيًَت(عطاء)﴿َسالٌم ِه﴾

 و خىدإ فسَاٌْ طىيَسايَُيٌ ئُواٍُْ خىدا يُبُْدَ ضاناٌْ ضًَاودَنُٕ قُدزدا
 . خىداثُزضتني خُزيهٌ

َُالئًهُتُنإ يُ شُوٍ قُدزدا ضًَاو يُ ئًٌُٖ َصطُوتُنإ  دََيًَت: (ايصعيب)
 ئُنُٕ تا دَزنُوتين ضجًَدٍَ فُجسو باْطٌ بُياٌْ.

دََيًَت: ًٖض بسِيازيَو ْادزيَت يُو شُوَدا تُْٗا ئاشتًٌ و ضُالّ )اهضخان(
 (2/142)تفسير الخازن والبغوي دزوودو زَمحُتُ . 

 ِ  دَزنُوتين تاوَنى  خؤز بىوٌْ ئاوا يُ دَنات ثٌَ دَضت واتُ إلَفْجِر﴾ ﴿ َحَّّت َمْطلَع
 (2/302)تفسير الشوكاني   . ضجًَدَبُياٌْ و فُجس

ٰ َمْطلَعِ إلَْفْجِر()إللدر  شُوََُٖىوٍ ئُو واتُ:دََئًَ (شيد ابّ) و(قتادة)(5-)َساَلٌم ِِهَ َحَّتا
 (1/162.)تفسير ابن كثير بُياٌْ دٍَتاوَنىضجًَ تًادا ًًُْ خساثٍُ ًٖض ضانُيُ خُيسو

 / ًَُٖاو ًْصاُْناٌْ شُوٍ قُدز ضًُ ؟6ث
)هيوة  :زَىيَتُفَ(دملسو هيلع هللا ىلصزٍ خىا)َُبُ/يُبازٍَ ًْصاُْناٌْ ئُّ شُوَوَ ثًغوَياّ

 (0610صحيح ابن خزيمة )اهقدز هيوة طوقة،الحازة وال بازدة،تُصبح اهػٌظ يؤًا محساء ضعيفة(
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َيُ شُويَهٌ ضافُ ُْ ضازدَو ُْ طُزَُ، وَ : ًْصاٍُْ شُوٍ قُدزيض ئُوواتُ
 خؤزيض نُ بُياًًُْنٍُ َُٖيديَت ضىوزو الواشَ.

 فُزَىيَت:َ( دملسو هيلع هللا ىلصزٍ خىدا)َُبُتسدا ثًغ يُفُزَىدَيُنٌ
، فإن اهلَل تبارك وتعايل يغِفُر  )ليلُة الَقدِر يف العشر البواقي، من قامهنَّ ابتغاَء ِحسَبِتهنَّ
ر، وىي ليلُة وتٍر:تسٌع أو سبع أو خامسة أو ثالثة، أو  َم ِمن ذنبو وما تأخَّ لو ما تقدَّ

قمًرا  آخر ليلة، وقال رسوُل اهلل: إنَّ أمارة ليلِة القدر أهنا صافيٌة بلجٌة، كأن فيها
، وال حيلُّ لكوكٍب ]أن[ يُرمي بو فيها  ساطًعا، ساكنة ضاحيًة ال بَ ْرَد فيها وال َحرَّ
حيت يصِبَح، وإن أمارََتا أن الشمس صبيحَتها خترج مستويًة ليس هلا شعاٌع، مثل 

( )مجمع الزوائد 00432مسند احمد )  (القَمِر الَبدِر،ال حِيلُّ للشيطاِن أن خيرَُج معها يومئذٍ 
 ( 10052ومنبع الفوائد 

ُٖز نُضٌَ شُوٍ قُدز  يُوَُزِؤذٍ نؤتاٍ َاْطٌ زََُِشاْ يُ دَ  هيوةاهقدز:  واتُ
َُٖيطًَت بُ خىاثُزضيت وضاوَزِيٌَ ثاداشيت بٌَ يُ خىا ئُوَ خىا يُ تاواُْناٌْ 

يُزِؤذَ تانُناْدا دَبًَت ْؤ يإ حُوت ياثًَٓخ يا ضٌَ ياخىد  ،ثًَصىٍ خؤط ئُبٌَ
نُ شُويَهٌ ضافُ ُْ ضازدَو ُْ  ئُوَيُو ًْصاٍُْ شُوٍ قُدزيض نؤتا شُ

ٌْ ديازَ وَ يُو شُوَدا ًٖض ُْيصَنًَو تًَٓاطرييَت تا وطُزَُ، َاْط تًادا بُزِو
بُياٌْ، وَ خؤزيض نُ بُياًًُْنٍُ َُٖيدٍَ ضىوزو الواشَ وَنى َاْط وايُ ًٖض 

 ز شُيتاٌْ يُطٍَُ ْابًَت.ؤُ، ُٖزطًص خًتًصهًَهٌ ًْ
 ؟/شُوٍ قُدز دَنُويَتُ ضٌ شُويَهُو7َث
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َها(: َأنَّ النَِّبَّ )/ وَياّ ( َكاَن يَ ْعَتِكُف اْلَعْشَر اْْلََواِخَر ملسو هيلع هللا ىلصَعْن َعاِئَشَة )َرِضَي اللَُّو َعن ْ
                    ِمْن َرَمَضاَن َحيتَّ تَ َوفَّاُه اللَُّو َعزَّ َوَجلَّ، ُُثَّ اْعَتَكَف أَْزَواُجُو ِمْن بَ ْعِدِه(

 [1600]بخاري / االعتكاف/ 
: دَشُوٍ نؤتاٍ  (ملسو هيلع هللا ىلص)خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت( دََيٌَ: ثًَغَُبُز ) )عائػة(

زََُِشإ يَُصطُوتدا دََايُوَ ُٖتا خىاٍ طُوزَ بسديُوَ بؤ الٍ خؤٍ، ثاشإ 
 .ٖاوضُزَناٌْ دواٍ خؤٍ ئُونازَيإ نسد

 فُزَىيَت:َ( دملسو هيلع هللا ىلصزٍ خىدا)َُبُتسدا ثًغ يُفُزَىدَيُنٌ
-( )اْلَتِمُسوَىا يِف اْلَعْشِر اْْلََواِخِر ملسو هيلع هللا ىلصعن اْبَن ُعَمَر )رضي اهلل عنو( قاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو )

َلَة اْلَقْدرِ  ْبِع اْلبَ َواِقي( -يَ ْعِِن لَي ْ خباري/صَلة ) فَِإْن َضُعَف َأَحدُُكْم أَْو َعَجَز َفََل يُ ْغَلََبَّ َعَلي السَّ
:  (ملسو هيلع هللا ىلصخىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت( دََيٌَ: ثًَغَُبُز ))ابٔ عُس( ) (١١١١الرتاويح/

ئُطُز  -واتُ شُوٍ قُدز -فُزَىيُتٌ: )بطُزِئَ بُشىيَين دَ شُوٍ نؤتايدا
 نُضًَهتإ بٌَ ًَٖص بىو يإ ُْيتىاٌْ با حُوتٌ نؤتايٌ يُدَضت ُْدات.

 فُزَىيَت:َ( دملسو هيلع هللا ىلصزٍ خىدا)َُبُتسدا ثًغ يُفُزَىدَيُنٌ
اهلل عنو( قاَل: َسأَْلُت ُأََبَّ ْبَن َكْعٍب )رضي اهلل عنو(  عن زِرَّ ْبَن ُحبَ ْيٍش )رضي

َلَة اْلَقْدِر، فَ َقاَل: َرِِحَُو  فَ ُقْلُت: ِإنَّ َأَخاَك اْبَن َمْسُعوٍد يَ ُقوُل: َمْن يَ ُقِم اْلَْْوَل ُيِصْب َلي ْ
ا يف َرَمَضاَن، َوأَن ََّها يف اْلَعْشِر اللَُّو، أَرَاَد َأْن اَل يَ تَِّكَل النَّاُس، أََما ِإنَُّو َقْد َعِلَم أَن َّهَ 

َلُة َسْبٍع َوِعْشرِيَن، ُُثَّ َحَلَف  َلُة َسْبٍع َوِعْشرِيَن.  -اَل َيْسَتْثِِن -اْْلََواِخِر، َوأَن ََّها لَي ْ أَن ََّها لَي ْ
الَّيِت َأْخبَ َرنَا  -بِاْْليَةِ أَْو -فَ ُقْلُت: بَِأيِّ َشْيٍء تَ ُقوُل َذِلَك يَا أَبَا اْلُمْنِذِر؟ قَاَل: بِاْلَعََلَمِة 

 (301-)مسلم( أَن ََّها َتْطُلُع يَ ْوَمِئٍذ اَل ُشَعاَع هَلَا. ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل اللَِّو )
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)خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت( دََيٌَ: ثسضًازّ نسد يُ  يؼ( ٕ بوح ٍ زِكو ٍ زِش): ٕ وات
ئُوٍَ ٍ نىزٍِ ضعد( )خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت( و ومت )َطعىد(ٍ بسات دََيًَت: ُبئى)

بُدزيَراٍ ضاٍَ شُو و زِؤذ شُو ْىيَر بهات بُشُوٍ قُدز دَطات، ديازَ زَِمحُتٌ 
خىاٍ يٌَ بٌَ ويطتىيُتٌ خَُيهٌ ثاٍَ ُْدَُْوَ، ضىْهُ ئُو ضاى دَشاًَْت 
نُيُزََُِشاْدايُ، وَ يُ دَ شُوٍ نؤتايصدايُ و شُوٍ بًطت و حُوتًصُ، ثاشإ 

بًطت و حُوتُ، ًَٓض وومت: بُض شتًَو ضىيَٓدٍ خىازد بُبٌَ دودَيٌ نُ شُوٍ 
وتٌ بُو ًْصاُْو بَُيطُيُيٍُ نُ  ؟(ابو ًِرز)ئُوَ دََيًًَت ئٍُ  (بَُيطُيُى)

(  باضٌ فُزَىوَ، نُ ئُويض ئُوَيُ ناتٌَ خؤز َُٖيديَت ملسو هيلع هللا ىلصثًَغَُبُز )
 تًصهٌ ًًُْ.

 ؤشَ ثًىيطتُ ضٌ بهُيت؟/ بؤ بُدَضتًَٗٓاٌْ ئُو شُوَ ثري8ث
َها( قَاَلْت: َكاَن َرُسوُل اللَِّو )َعْن َعائِ /  وَهاَ (  ِإَذا َدَخَل اْلَعْشُر َأْحَيا ملسو هيلع هللا ىلصَشَة )َرِضَي اللَُّو َعن ْ

َزرَ  ، َوَشدَّ اْلِمئ ْ  [1602]بخاري / صالة التراويح/ . اللَّْيَل َوأَيْ َقَظ أَْىَلُو، َوَجدَّ

 تُ دَ( ناتٌَ طُيصملسو هيلع هللا ىلص:)عائصُ( )خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت( دََيٌَ: ثًَغَُبُز )واتُ
ضُزو، خًَصاُْناٌْ   َشُوطازٍ )بُخىا ثُزضيت( دَبسَد (زََُِشإ)شُوٍ نؤتايٌ 

 دَنسدو ثصتىيَين يٌَ قايِ دَنسد بؤخىدا ثُزضيت. وَُٖيدَضإ و خؤٍ َاْدو
َها: قُ ْلُت:يُفُزَىدَيُنٌ تسدا دٍَ طًَسِيَتُوَ.  يَا َرُسوَل اللَِّو ِإنْ  قَاَلْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّو َعن ْ

َلَة  بُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعِنِّ  قَاَل:ُقويل اْلَقْدِر َفَما أَُقوُل؟ َوافَ ْقُت لَي ْ )صحيح سنن  (اللَُّهمَّ إِنََّك َعُفوٌّ ُتُِ
 صححة االلباني(0210الترمذي

( فُزَىوٍ: ئُطُز ملسو هيلع هللا ىلص: دايهُعائًصُ ثسضًازٍ يُ ثًَغَُبُز نسد)واتُ
َّ إََُِّم عَُفوٌّ تُخِبُّ دوعايُ شؤز بهُ:  ضٌ بًًََِ فُزَىوٍ ئُّ هيوةاهقدزطُيصتُُ  )اهؤَُّ
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ِِّي( واتُ خىايُ تؤ عُفى و يًَبىوزدٍَ و يًَبىوزدَيت خؤط ئُوٍَ  اِهعَِفوَ َفاِعفُ عَ
 يًَُإ خؤط ببُ. ىايُخىايُ يًَُإ ببىوزَ خ

 يُضىزَتٌ )ايكدز(؟ ىٕ/ ئُو ئاَؤذطازياٍُْ فًَسٍ بىي9ث
  :ئبىوَ ازٍَُ خىاْوَياّ / فًَسٍ ئُّ ئاَؤذطازي

َّنا َأنَزلْنَاُه ِِف لَْيََلِ إلْلَْدِر  )شُويَهُ قىزئاٌْ ثريؤشٍ تًادا دابُشيىوَ :ـ  1
ِ
 (إ

َّنا َأنَزلْنَاُه ِِف لَْيََلٍ ُمبَاَرَكٍة  )شُويَهٌ ثريؤشو َىبازَنُ : ـ  2
ِ
 (إ

ٌم ِِهَ َحَّتا َسال )شُويَهُ خاَيًُ يُخساثُو خساثُنازٍ ثسَِيُضانُو ضانُنازٍ: ـ  3

 (َمْطلَعِ إلَْفْجِر 

شُويَهُفسيصتُنإ ديَُٓ خىازَ  بؤ ضُز شَوٍ يُطُأل خؤيإ خًَس و بُشٍ ـ  4
ْم ِمْن ُُكِّ َأْمٍر  ) وضانُ دًََٖٓٔ ِ ْذِن َرّّبِ

ِ
وُح ِفهيَا ًِب ُل إلَْمالئَِكُة َوإلرُّ  (تَََنا

 دَناٌْ تًادا دَْىضًَتؤشٍ بُْزِ زشم وو  شُويَهُخىداٍ طُوزَتًايدا ئُجٍُـ  5

 (ِفهيَا يُْفَرُق ُُكُّ َأْمٍر َحِكمٍي  )

 (لَْيََلُ إلْلَْدِر َخْْيٌ ِمْن َألِْف َشهٍْر )شُويَهُ ثاداشيت ضانُتًادا دَطات ُٖشاز ضاٍَ  ـ6
َمْن قَاَم ) ثًَصىو. تاواُْناٌْ دَبًَت ٖؤنازٍ ضسِيُٓوٍَ ُثُزضنت تًاداشُويَهـ  7

َلَة الَقدْ  مَ  َما َلوُ  ُغِفرَ  َواْحِتَسابَاً  انَاً إديَ  ڕلَي ْ وَ  واتُ:)رواه البخاري و مسلم( ((َذنِبوِ  ِمنْ  تَ َقدَّ
ُٖز نُضٌَ شُوٍ قُدز َُٖيطًَت بُ شُو ْىيَرو خىاثُزضيت بُ ئًُاُْوَ وَ 

 َُٖىوتاواُْناٌْ ثًَصىٍ خؤط ئُبٌَ.يُيُ خىا ئُوَ خىا بٌَضاوَزِيٌَ ثاداشيت 
َكاَن النَّبيُّ ) ضًَروو خؤشًُناٌْ دوًْايُ  دوزنُوتُٓ و شُويَهُ بؤخىداثُزضيت ـ8

َلُو، َوأَيْ َقَظ َأْىَلوُ  َزرَه، وَأْحيى لَي ْ رواه البخاري ( )صلى اهلل عليو وسلم إَذا َدَخَل الَعْشُر َشدَّ ِمئ ْ
 (ومسلم
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)04( 

 ( ناتٌَ طُيصتُ دَملسو هيلع هللا ىلص:)عائصُ( )خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت( دََيٌَ: ثًَغَُبُز )واتُ
ضُزو، خًَصاُْناٌْ   َشُوطازٍ )بُخىا ثُزضيت( دَبسَد (زََُِشإ)يٌ شُوٍ نؤتا

 دَنسدو ثصتىيَين يٌَ قايِ دَنسد بؤخىدا ثُزضيت وَُٖيدَضإ و خؤٍ َاْدو
 شُويَهُ بُضسوشت يُشُوَناٌْ تسجًاواشَ بُبُياًُْنُشًُوَ:  ـ9

َلُة اْلَقْدِر َسْمَحٌة ، طَِلَقٌة ، ال َحارَّة ، َوال بَارِ  ) َفًة لَي ْ َدة ، ُتْصِبُح الشَّْمُس َصِبْيَحتَ َها َضِعي ْ
( ، و سندُه 1/153( ، والبزار : )0/001( ، وابن ُخَزيمة : )016أخرجُو الطيالسي رقم : )) (َحْمَراء

واتُ: شُويَهٌ بٌَ دَْط وزِووُْ. ُْطُزَُو ُْضازدَو خؤزٍ بُياًُْنٍُ  (َحَسنٌ 
 تًصهٌ الواشو ضىزٍ دَبًَت.

ُخىدايطُوزَضىزَتَهٌ بُْاويُوَ ْازدوَتُ خىازَ تاوَنىزِؤذٍ دواٍ شُويَهـ  11
 ....دَخىيَٓسيَتُوَ.

 
 
 

)وآخر دعوانا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا 
 ( محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين
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)05( 

 *كـــــــــان رچـــــــــاوه ســــــه *          
 / قىرئانٌ ثريؤز1
ًع املطِد اهصخيح املدتصس ًّ ُأًوز زضوي اهلل صوي اهلل عويٕ وضّوٍ وضِِٕ اجلا/ »2

أبو عبد اهلل ذلٌد بّ إمساعيى بّ إبسآيٍ   ْاضساو بُ) ظُحًحٌ بىخازٍ( ْىضًين« وأيإً
 ٓيجسي 256  ضاَيٌ وَفات)ئيٌاَ بوخازي( (.ْاضساو بُبّ املغرية بّ بَِسدِشبَاجلعفي اهبدازي

ملدتصس ًّ اهطِّ بِقى اهعدي عّ اهعدي إهي زضوي اهلل صوي اهلل عوية / املطِد اهصخيح ا3
أبو احلطني ًطوٍ بّ احلجاج بّ ًطوٍ بّ وزد بّ ْاضساو بُ )ظحًح َطًِ(ْىضًين  وضوٍ ( 

 ًٖحسٍ 261ْاضساو بُ )ئًُاّ َىضًِ(ضاَيٌ وَفات    كوغاذ اهقػريي اهِيطابوزي
)ذلٌد بّ أمحد األُصازي اهقسطيب أبو ْىضًين  )اجلاًع ألحلاَ اهقسآْ )تفطري اهقسطيب(/4

 ًٖحسٍ 1427ضاَيٌ دَزضىوٕ  )عبد اهلل بّ عبد احملطّ اهرتكي(تُحكًل نسدٌْ  عبد اهلل(
)عالء اهديّ عوي بّ ذلٌد بّ ْىضًين  / )تفطري اخلاشْ هباب اهتأويى يف ًعاُي اهتِصيى (5

 ًٖحسٍ 741( ضاَيٌ وَفات  ) باخلاشْْاضساوبُ إبسآيٍ بّ عٌس اهػيخي أبو احلطّ (
اهدًػقي  )إمساعيى بّ عٌس بّ كجري اهقسغيْىضًينتفطري اهقسآْ اهععيٍ )تفطري ابّ كجري(/6

 ه1420ضاَيٌ دَزضىوٕ  )ضاًي بّ ذلٌد اهطالًة(تُحكًل نسدٌْاهفداء عٌاد اهديّ(أبو
)ذلٌد ُاصس اهديّ تُحكًكهسدٌْ  )اهرتًري (ْىضًين /) صخيح ضِّ اهرتًري(7

 (1998 - 1419ضاَيٌ دَزضىوٕ )باُي(األه
تُحكًكهسدٌْ )عوي بّ أبي بلس اهليجٌي ُوز اهديّ( ْىضًين/ )دلٌع اهصوائد وًِبع اهفوائد( 8

 ٓيجسي( 807)ضاَيٌ وَفات )احملقق( 
تُحكًكهسدٌْ )ذلٌد بّ إضخاق بّ خصمية اهطوٌي اهِيطابوزي( ْىضًين/) صخيح ابّ خصمية( 9

 ًٖحسٍ(311( ضاَيٌ وَفات )ٌد ُاصس اهديّ األهباُيذل -)ذلٌد ًصطفي األععٌي 
املوقب بـبدز اهديّ )ذلٌد بّ عوي بّ ذلٌد اهػوكاُي،ْىضًين/) تفطري اهػوكاُي(10

 ًٖحسٍ( 1250ضاَيٌ وَفات ) اهػوكاُي(
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)06( 

 (ه1408ضاَيٌ دَزضىوٕ األهباُي( )ذلٌدُاصساهديّْىضًينوشيادتٕ(/)صخيح اجلاًع اهصغري11
  )ذلٌد بّ صاحل اهعجيٌني(ْىضًين اهلسيٍ )تفطري اهعجيٌني( /) تفطري اهقسآ12ْ
)عبد اهسمحّ بّ كٌاي اهديّ أبي بلس بّ داْاٌْ  / /)تفطري اهدز املِجوز يف اهتفطري باملأثوز(13

)عبد ) تُحكًل نسدٌْ   جالي اهديّ اهطيوطي، ذلٌد ضابق اهديّ خضس اخلضريي األضيوطي (
  ًٖحسٍ(911ٌ وَفات ) ضاَي اهلل بّ عبد احملطّ اهرتكي(

 )عبداهعصيص بّ باش(ْىضًين / )حديح املطاء ًّ اهدزوع واحملاضسات واهتعويقات بِباش( 14
 ًٖحسٍ( 1432ضاَيٌ دَزضىوٕ ) )صالح اهديّ عجٌاْ أمحد(تُحكًكهسدٌْ 

 ه1421ضاَيٌ دَزضىٕ اهديّ األهباُي ()ذلٌد ُاصسْىضًين  )صخيح اهرتٓيب واهرتغيب/15
)غعيب األزُاؤوط تُحكًل نسدٌْ )أمحد بّ حِبى( داْاٌْ ًاَ أمحد بّ حِبى( )ًطِد اإل/16

  ٖحسٍ( 241ضاَيٌ وَفات ) وآخسوْ(
 *كــان  كوردیه رچــــاوه ســــــه *

 
 هًجرٍ 1440فسريٍ ِرَيبُر ( نىسًين )م. حممد عبدالكريم ( ساَلٌ دَرضىن ُ/ )ت1
 1426كُ مُمحىود( ساَلٌ دَرضىن فسريٍ ِرامان( نىسًين ) مُال ئُمحُد كاُ/ )ت2

 هًجرٍ
ًَطُيشتين قىرئان( نىسًين ) برهان حممدأمني(3  / )تُفسريٍ ئاسان بؤ ت
 / )ثىختٍُ تُفسريٍ قىرئان ( نىسًين  )حممد مُال صاحل( 4
 ه٤١٤١ضاثٌ يُكُم  / )تُفسريٍ طىَلشُن( نىسًين ) نظام الدين عبد احلمًد(5
 
 


