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ث /1ئايُ قىزئإ يَُاْطٌ زَُِشإ و يُشُوٍ قُدزدا دابُشيىَ؟
ويَاّ( /إَّنا َأ ْن َ لزْنَا ُه ِِف ل َ ْي َ َِل إلْلَدْ ِر ) (إللدر) 1-

ِ

واتُ :ئًَُُ بُزِاضيت قىزئامنإ دابُشاْدؤتُ خىازَوَ يُ شُويَهٌ بُفُزِو زِيَصدازدا.
خىداٍ طُوزَ ئاطُدازَإ دَناتُوَ نُ قىزئإ يُشُويَهٌ بُزِيَصو ثريؤشدا دابُشيىَ
نُشُوٍ قُدزَ يُئايُتًَهٌ تسدادَفُزَىيَت﴿:إَّنا َأنزلْنَا ُه ِِف ل َ ْي َ ٍَل ُم َب َار َك ٍة﴾(إدلخان)3-
ِ
واتُ :بُزِاضيت ئًَُُ يُ شُويَهٌ بُ فُزِو ثريؤشدا (نُ شُوٍ قُدزَ) (قىزئإ)َإ

داَاْبُشاْدوَتُ خىازَوَ .وَ شُوٍ قُدزيض ئُو شُوَيُ نُ دَنُويَتُ َاْطٌ
زََُِشإ بُبُيَطٍُ ئُّ ئايُتُ(َ :شه ُْر َر َمضَ َان ا ِإَّلي ُأ ْن ِز َل ِفي ِو إلْ ُل ْرأ ٓ ُن) (إلبلرة )185:
واتَُ:اْطٌ زََُِشإ (ئُو َاْطُيُ) نُ قىزئاٌْ تًادا ٖاتؤتُ خىازَوَ(.ئًنب
عباس )دََيًَتَ :اْطٌ زََُِشإ ئُو َاْطُيُ نُ خىاٍ طُوزَ قىزئاٌْ ثريؤشٍ
تًادا ْازدَ خىازَوَ ُٖز َُٖىوٍ بُيُنحاز يُ (هوح احملفوظ)َوَ بؤ (بًت ايعصَ)
يُ ئامساٌْ دوًْا يُويَصُوَ بؤ ضُز ثًَغَُبُز (ﷺ) دابُشيىوَ ،يَُاوٍَ
َدا بُثٌَ ٍ زِوداوَنإ ،يُنُّ ئايُت يُ َاْطٌ زََُِشاْدا
بًطت و ضٌَ ضاي
دابُشيىَ يُ شُوٍ قُدزدا.
ث/2واتاٍ(يًًُايكدز) ضًُ؟
ويَاّ (َ /و َما َأد َْرإكَ َما ل َ ْي َ َُل إلْلَدْ ِر) (إللدر)2-
واتُ :تؤ ضىوشاًْت شُوٍ بُ زِيَص و قُدز وبُثًت وفُزِ ضًًُو ضُْدَ بُبُزَنُتُ.
شاْايإ دََئًَ (ل َ ْي َ َُل إ ْللَدْ ِر) دووَاْاٍ ُٖيُ :يُنًهًإ بُ َاْاٍ ثًُ و ثايٍُ بُزش
(تفسير ابن كثير )161/1

َٕ نُس خاوَٕ قُدزيهٌ شوزَ
َٓد ديَت  ،دََئًَ (فالْ ذو قدز اهععيٍ) واتُ فال
وبً
َهداو ثًُو
واتا خاوٌَْ َُْصيًُت و زيَصيهٌ طُوزَيُ ،زيَصٍ ُٖيُ يُ ْاو خُي
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َهدا(َ .و َما َأد َْرإكَ َما ل َ ْي َ َُل إلْلَدْ ِر) بؤ َُبُضيت بُطُوزَ داْإ و
ثايٍُ ُٖيُ يُْاو خُي
طُوزَنسدٌْ ئُونازَ بُنازدًََٖٓسيَت و ضىدٍ يٌَ دَبًٓسيَت ،يُقىزئاْدا
يُئايُتًَهٌ تسدادَفُزَىيَت َ(و َما َأد َْرإكَ َما إلْلَ ِارعَ ُة﴾ (إللارعة  )3-واتُ :تؤ ضىشاًْت
َُنًَُٓز ضًًُ؟ بؤَُبُضيت بُطُوزَ شآًُْ .نُواتُ (هيوة اهقدز) شُويَهٌ
داضً
َُت و ثًُو ثايٍُ طُوزَيُ( .تفسير ابن عثيمين /جزءعم)042/
خاوَٕ زِيَصو َُْصيً
َاْاٍ دووًََصًإ (ايكدز) بُ َاْاٍ (هيوة اهتقديس) ديَت واتا ُْ خصُنًَصإ و
قُشاو قُدَز نُ يُ قُشاو قُدَزَوَ ٖاتىوَ،ثُزوَزدطاز ضازَْىوضٌ َسوظ بٓىضًَت.
َُْ دادَْسيَت.خىاٍ ثُزوَزدطاز
َدِزِ) واتُ ئُوشُوَيُ نُ(ايتكديس) ٍ ضاال
َةُ اهِق
(َه ِيو
َّ يُو
ًََو نُ بًَطىَإ يُئُشَيُوَ ْىضساوَ بُال
ُْخصٍُ ذياٌْ ئُو َسوظُ بؤ ضاي
شُوَدا بؤ َُالئًهُ دَزٍ دَخات وجًاٍ دَناتُوَ و ديازٍ دَنات (ايتكديس)ٍ
ًََو جا
ذياٌْ َسؤظٌ تًادا دَنسيت ضازَْىوضٌ َسؤظٌ تًادا بسِياز دَدزيَت بؤ ضاي
ُٖزدوو َاْانُيصٌ تُواو و دزوضتُ ،خىاٍ ثُزوَزدطاز يُ ضىزَتًَهٌ تسدا نُ
دَفُزَىويَت( :إَّنا َأنْ َزلْنَا ُه ِِف ل َ ْي َ ٍَل ُم َب َار َك ٍة إَّنا ُكناا ُمنْ ِذ ِر َين (ِ )3فهيَا يُ ْف َر ُق ُ ُّ
ُك َأ ْم ٍر َح ِك ٍمي)

ِ

ِ

(إدلخان  )4-3واتُ :بُزِاضيت ئًَُُ ئُّ قىزئاَُْإ يُ شُويَهٌ ثريؤشدا ْازدؤتُ
خىازَوَ بًَطىَإ ئًَُُ تسضًَُٓزئ .يُو شُوٍَ نُ قىزئاٌْ تًادا دابُشيىَ يُنُّ
شُويَهٌ َىبازى وثريؤشَ ،دووًََصًإ يُو شُوَدا َُٖىو ئَُسيَو نُحًهُُتُو
َُْ نُس دٍَ
ًََهٌ تس بسِياز دَدزيَت فال
نازيُجًًَُ جًادَبًَتُوَ( ،يُّ شُوَدا تا ضاي

ََُُْدَُْ ،خؤشُ يإ يُط ضاغُ
َخؤط ًًُْ ،فُقريَ يإ دَوي
خؤشُ يإ دي
َوَىضًبُت وعافًُت و َُٖىو شتًَهٌ تا ضاَيًَو يُّ شُوَ دا بؤبسِياز
بُال
دَدزيَت) (حديث المساء من الدروس والمحاضرات والتعليقات بنباز)002 /
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َدِزِ) بُواتاٍ شُويَهٌ طُوزَ وبُثًُو ثايُيُ ،وَنى
َةُ اهِق
االشٖسٍ دََيًَتَ( :هيِو
َاُْ نُس الٍ ئَُري(قُدز)ٍ ُٖيُو زِيَصو ثًُو ثايٍُ ُٖيُ
َهٌ دََئًَ فً
خُي
َامن طست)واتُ بُطُوزَ و بُزِيَصّ داْا .خىداٍ طُوزَ يُئايُتًهٌ
ودََئًَ(قُدزٍ فً
إَّلل َح اق كَدْ ِر ِه﴾ (إلزمر )67-واتُ :ئُواُْ وَنى
﴿و َما كَدَ ُروإ ا َ
تسدا دَفُزَىيَتَ :
ثًَىيطت خىايإ ُْْاضٌ و زيَصيإ يٌَ ُْطست.
ودََئًَ نسدَوٍَ ضاى يُو زِؤذاُْ (قُدز)و ثًُوثايٍُ خؤٍ ُٖيُ يُبُزئُوٍَ
وَزدَطرييَت( .تفسيري الخازن والبغوي )031/3

َُو
ثُزضتصٌ تًادا قبىي
ث /3خىداٍ طُوزَ بُداْاٌْ شُوٍ قُدز جٌَ ٍ تَُُٕ نىزتٌ ئىَُتٌ ئًطالٌَ
يُضاو ئىَُتاٌْ تسدا ثسِنسدوَتُوَ؟
ويَاّ( /ل َ ْي َ َُل إلْلَدْ ِر خ ْ ٌَْي ِم ْن َألْ ِف َشهْ ٍر) (إللدر)3-
واتُ :شُوٍ قُدزٍ بُزِيَص يُ ُٖشاز َاْط زِيَصدازو خًَسدازتسَ (واتُ ثاداشيت
عًبادَت و خىاثُزضيت ئُو شُوَ شياتسَ يُُٖشازَاْط) شاْايإ دََئًَ ئىممُتاٌْ

ثًض ئًطالّ تًَُُْإ دزير بىوَ يُو تَُُُْ دزيردا عًبادَتًَهٌ شؤزيإ بؤ خىاٍ
َاّ
طُوزَ ئُجناّ داوَ و ئُجسو ثاداشتًَهٌ شؤزيإ بؤخؤيإ نؤنسدؤتُوَ بُي
تٌَُُْ ئىممُتٌ ئًطالّ نىزتُ يُضاو ئُوإ وَنى ثًغَُبُزٍ خىا (ﷺ)
َ)
َؤٍُِ ًَِّ يَجُوشُ ذَهِم
َقُّ
َي اهطَّ ِبعِنيَ  ،وَأ
ًُتِي ًَا بَيَِّ اهطِّتِّنيَ إِه
َعٌَِازُ أ َّ
دَفُزَىويَت( :أ
(وحسنو األلباني في صحيح الترمذي )0222

َُ نًََُهًإ ُْبًَت
واتُ( :تٌَُُْ ئىَُتُنُّ يُ ًْىإ شُضت بؤ حُفتا ضاي
يُوَ شياتس دَنات) بُ شًَىَيُنٌ طصيت ئىَُتٌ ئًطالّ تًََُٓهٌ نىزتًإ ُٖيُ

َاّ خىاٍ طُوزَ ئُّ تَُُُْ نىزتٍُ بى جٌَ
ضُبازَت بُ ئىَُتاٌْ تس ،بُي
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نسدوُْتُوَ نُوا شُوٍ قُزدٍ بؤ داْاوٕ نُُٖز نُضًَو يُو شُوَدا ئاوَداٌْ
بهاتُوَو شيٓدوٍ بهاتُوَ بُ عًبادَت نسدٕ و ثُزضتين خىاٍ طُوزَ خًَسٍ
ُٖشاز َاْطٌ بؤ ئُْىضسيت نُ ُٖشتاوضٌَ ضاٍَ و ضىاز َاْط دَنات ،ئُويض
زَِمحُتٌ خىاٍ طُوزَيُ بُّ ئىممُتُ تاوَنى غُّ وخُفُت ُْخؤٕ يُئىممُتاٌْ تسدوا
ُْنُوٕ يُعًبادَت نسدٕ و ثُزضتين خىداٍ طُوزَ دا.
ئُّ شُوَ نُ يُ َُٖىو شُواٌْ تسٍ ضاٍَ خاوَٕ َُْصيًُت تسو خاوَٕ شُزَف
َةٌ خَيِسٌ
وخاوَٕ ثًُو ثايُ بُزشتسَ ثًغَُبُزٍ خىا(ﷺ)دَفُزَىويَت( :فِيَِٕهيِو
َدِ حُسََِ)(رواه أحمد-5436صححو األلباني في صحيح الترغيب)
َق
َِهفِ غَِٔسٍ ًَِّ،حُسََِ خَ ِيسََٓا ف
ًِ ِّ أ
واتُ :زََُِشإ شُويَهٌ تًادايُ (َُبُضت شُوٍ قُدزَ)خًَسوثاداشيت ُٖشاز
َاْطٌ ُٖيُ ُٖزنُضًَو يُ خًَسو ثاداشيت ئُو شُوَ بٌَ بُط بًَت ،ئُوَ
بُزِاضيت َُٖىوخًَسيَهٌ يُدَضت ضىوَ.
قتادَ دََيًَت ( :ل َ ْي َ َُل إلْلَدْ ِر خ ْ ٌَْي ِم ْن َألْ ِف َشهْ ٍر) (إللدر )3-ثُزضتين شُوٍ قُدز
خًَسٍ شياتس يُُٖشاز َاْطٌ ُٖيُ يُو شُواٍُْ نُقُدزٍ تًادا ًُْ( .ابّ ابي
غيبة) يُ (حطٔ) َوَ دَيطًَسِيَتُوَ ًٖ :ض زِؤذيَهِ ُْبًًٓىَ فُشٍَ و طُوزَيٌ بًَت
بُضُز زِؤذيَو يإ شُويَهٌ تسدا جطُ يُ شُوٍ قُدز ُْبًَت خُ يسو ضانُو
ثاداشيت ُٖشاز َاْطٌ ُٖيُ(.الدر المنثور – ابن السيوطي )204/2
ثًغَُبُزٍ خىا(ﷺ) دَفُزَىويَتَ ( :م ْن كَا َم لَ ْي َ ََل إلْلَدْ ِر إميَاَّنا َوإ ْح ِت َس ااًب غُ ِف َر َ َُل َما تَلَ اد َم
ِ
َطًَت بُ
ِم ْن َذهْ ِب ِو)(روإه إلبخاري( )1991-ومسمل  )759-واتُ :وَ ُٖز نُضٌَ شُوٍ قُدز ُٖي
شُو ْىيَرو خىاثُزضيت بُ ئًُاُْوَ وَ ضاوَزِيٌَ ثاداشيت بٌَ يُ خىا ئُوَ خىا يُ
َُٖىوتاواُْناٌْ ثًَصىٍ خؤط ئُبٌَ.
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ث/ 4ذَازٍَ ئُو َُالئًهُتاٍُْ نُ يُ شُوٍ قُدزدا دائُبُشٕ شياتسَ يُ ذَازٍَ
وزدَ بُزدَناٌْ ضُزشَوٍ؟

وح ِفهيا َر ِ ّ ِّب ْم ِمن ُ ِّ
ُك ٔأ ْم ٍر﴾ ِ ًٕب ْذ ِن (إللدر)4-
ويَاّ﴿ /ت َ اََن ُل إملَالئِ َك ُة و ُّإلر ُ

واتُ :يُو شُوَدا فسيصتُ و (جًربيًٌ)يض يُ ْاوياْدا ديَُٓ خىازَوَ بُفُزَاٌْ
ثُزوَزدطازيإ يَُُٖىو نازوبازيَهدا.
وح ِفهيا ِ ًٕب ْذ ِن َر ِ ّ ِّب ْم) فسيصتُنإ تًايدا دادَبُشٕ واتُ يُشىيًََٓهُوَ
(ت َ اََن ُل إملَالئِ َك ُة و ُّإلر ُ
بؤ شىيًََٓهٌ تس ضىْهُ فسيصتُنإ ًْصتُجٌَ ٍ ئامساُْنأْ نُ حُوت ضًُٓ
يُويَىَ دادَبُشٕ بؤ شَوٍ بُئًصٕ وزِيَطُثًَداٌْ خىداٍ ثُزوَزدطاز ،دابُشيين
َُ.
َُالئًهُت و دابُشيين (جربيٌ) يض زَمحُت وخُيسو بُزَنُتٌ يُطُي
(واهسُّوحُ) َُبُضت (جربيٌ)َ خىداٍ طُوزَ ْاوٍ تايبُت نسدووَ وَنى فُشٍَ وزِيَصو

ثًُو ثايُ.
( ِمن ُ ِ ّ
ُك ٔأ ْم ٍر) بُ َُٖىو فُزَاًَْو يُاليُٕ خىاٍ طُوزَوَ فسَاُْنُ شازاوَيُ و
َاّ دابُشيين َُالئًهُت زَمحُت و بُزَنُتٌ يُطُيُُٖ .ز شىيًََٓو
ُْشاْساوَ .بُي
فسيصتُوَُالئًهُت دَوزٍَ بدَٕ ئُوا زِمحُت و خُيسو بُزَنُتٌ تًا
دادَبُشيَت( .تفسير ابن عثيمين /جزءعم)042/
يُو شُوَدا فسيصتُوَُالئًهُتًَهٌ ئًحطاز شؤز دائُبُشٕ بؤضُز شَوٍ وَنى
َ يف األ ِزضِ أكجَسُ
َ اهويوة
َ توِم
ثًغَُبُزٍ خىا(ﷺ) دَفُزَىويَت( :إَّْ املالئِلة
َصَي) (الجامع الصغير ) 4424-واتُ( :ذَازٍَ ئُو َُالئًهُتاٍُْ نُ يُو
ًّ عدَدِ احل
شُوَدا دائُبُشٕ شياتسَ يُ ذَازٍَ وزدَ بُزدَنإ) وزدَ بُزدو وزدَ شخيٌ دوًْا
)(8
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ضُْديَو شؤزَ ذَازٍَ ئُو َُالئًهُتاٍُْ يُو شُوَدا دائُبُشٕ يُوَ شياتسَ.

تفسير

ابن كثير ()125/11

ث /5قُدز شُوٍ ئاشتًٌ و ضُالّ و دزوودو زَمحُتُ؟
ِه َح ا َّٰت َم ْطلَع ِ إلْ َف ْج ِر ) (إللدر)5-
ويَاّ(َ /س َال ٌم ِ َ
واتُ :ئُو شُوَ ئاضىودَيٌ و ئاشيت و ًَُٖين و زَِمحُت و ًَٗسَباًُُْٖ ،تا
ناتٌ بُزَبُيإ.
﴿سال ٌم ِه﴾(عطاء)دََيًَتَُ :بُضُت يُّ ئايُتُ ئُوَيُ َُالئًهُتُنإ يُ شُوٍ
َ
ٌَ فسَاٌْ خىدإ و
َاودَنُٕ يُبُْدَ ضاناٌْ خىدا ئُواٍُْ طىيَسايُي
قُدزدا ضً
خُزيهٌ خىداثُزضتني.
َاو يُ ئًٌُٖ َصطُوتُنإ
(ايصعيب) دََيًَتَُ :الئًهُتُنإ يُ شُوٍ قُدزدا ضً
ئُنُٕ تا دَزنُوتين ضجًَدٍَ فُجسو باْطٌ بُياٌْ.
(اهضخان)دََيًَتًٖ :ض بسِيازيَو ْادزيَت يُو شُوَدا تُْٗا ئاشتًٌ و ضُالّ
دزوودو زَمحُتُ .
﴿ َح َّّت َم ْطلَع ِ إل َف ْج ِر﴾ واتُ دَضت ثٌَ دَنات يُ ئاوا بىوٌْ خؤز تاوَنى دَزنُوتين
فُجس و ضجًَدَبُياٌْ ( .تفسير الشوكاني )302/2
َ(س َال ٌم ِ َِه َح ا َّٰت َم ْطلَع ِ إلْ َف ْج ِر)(إللدر()5-قتادة)و( ابّ شيد) دََئًَ:واتُ ئُو شُوََُٖىوٍ
(تفسير الخازن والبغوي )142/2

خُيسو ضانُيُ ًٖض خساثٍُ تًادا ًًُْ تاوَنىضجًَدٍَ
ثًَُٖ /6او ًْصاُْناٌْ شُوٍ قُدز ضًُ ؟

بُياٌْ(.تفسير ابن كثير )162/1

َاّ/يُبازٍَ ًْصاُْناٌْ ئُّ شُوَوَ ثًغَُبُزٍ خىا(ﷺ)دَفُزَىيَت( :هيوة
وي
اهقدز هيوة طوقة،الحازة وال بازدة،تُصبح اهػٌظ يؤًا محساء
)( 9

ضعيفة)(صحيح ابن خزيمة )0610
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واتًُْ :صاٍُْ شُوٍ قُدزيض ئُوَيُ شُويَهٌ ضافُ ُْ ضازدَو ُْ طُزَُ ،وَ
َديَت ضىوزو الواشَ.
خؤزيض نُ بُياًًُْنٍُ ُٖي
يُفُزَىدَيُنٌ تسدا ثًغَُبُزٍ خىدا(ﷺ) دَفُزَىيَت:
هن ،فإن اهلل تبارك وتعايل ِ
يغف ُر
(ليلةُ ال َقد ِر يف العشر البواقي ،من
قامهن ابتغاءَ ِحسبَتِ َّ
َّ
َ
:تسع أو سبع أو خامسة أو ثالثة ،أو
َّم ِمن ذنبو وما َّ
تأخر ،وىي ليلةُ وت ٍر ٌ
لو ما تقد َ
ِ
رسول اهللَّ :
قمرا
آخر ليلة ،وقال ُ
إن أمارة ليلة القدر أهنا صافيةٌ بلجةٌ ،كأن فيها ً
حيل لكو ٍ
كب [أن] يُرمي بو فيها
ساطعا ،ساكنة ضاحيةً ال بَ ْرَد فيها وال َحَّر ،وال ُّ
ً
حيت يصبِ َح ،وإن أمارََتا أن الشمس صبيحتَها خترج مستويةً ليس هلا شعاعٌ ،مثل
للشيطان أن خيرج معها ٍ
ِ
يومئذ) (مسند احمد ( )00432مجمع الزوائد
القم ِر البَد ِر،ال ِحي ُّل
َُ
َ

ومنبع الفوائد )10052

واتُ  :هيوةاهقدز يُ دَ زِؤذٍ نؤتاٍ َاْطٌ زََُِشاُْوَيُ ُٖز نُضٌَ شُوٍ قُدز
َطًَت بُ خىاثُزضيت وضاوَزِيٌَ ثاداشيت بٌَ يُ خىا ئُوَ خىا يُ تاواُْناٌْ
ُٖي
ثًَصىٍ خؤط ئُبٌَ ،يُزِؤذَ تانُناْدا دَبًَت ْؤ يإ حُوت ياثًَٓخ يا ضٌَ ياخىد
نؤتا شُو ًْصاٍُْ شُوٍ قُدزيض ئُوَيُ نُ شُويَهٌ ضافُ ُْ ضازدَو ُْ
طُزََُ ،اْط تًادا بُزِووٌْ ديازَ وَ يُو شُوَدا ًٖض ُْيصَنًَو تًَٓاطرييَت تا
َدٍَ ضىوزو الواشَ وَنى َاْط وايُ ًٖض
بُياٌْ ،وَ خؤزيض نُ بُياًًُْنٍُ ُٖي
تًصهًَهٌ ًًُُْٖ ،زطًص خؤز شُيتاٌْ يُطٍَُ ْابًَت.
ث/7شُوٍ قُدز دَنُويَتُ ضٌ شُويَهُوَ؟
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َن النَِِّب (ﷺ) َكا َن ي عتَ ِكف الْع ْشر ْاْلَو ِ
َاّ /عن عائِ َشةَ ِ
اخَر
(رض َي اللَّوُ َعْن َها) :أ َّ َّ
وي َ ْ َ
َْ ُ َ َ َ
َ
ِ
اجوُ ِم ْن بَ ْع ِدهِ)
م ْن َرَم َ
ضا َن َح َّيت تَ َوفَّاهُ اللَّوُ َعَّز َو َج َّلُُ ،ثَّ ْاعتَ َك َ
ف أ َْزَو ُ
[بخاري  /االعتكاف]1600 /

(عائػة) (خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت) دََيٌَ :ثًَغَُبُز (ﷺ)  :دَشُوٍ نؤتاٍ
زََُِشإ يَُصطُوتدا دََايُوَ ُٖتا خىاٍ طُوزَ بسديُوَ بؤ الٍ خؤٍ ،ثاشإ
ٖاوضُزَناٌْ دواٍ خؤٍ ئُونازَيإ نسد.
يُفُزَىدَيُنٌ تسدا ثًغَُبُزٍ خىدا(ﷺ) دَفُزَىيَت:

ول اللَّ ِو (ﷺ) (الْت ِمسوىا ِيف الْع ْش ِر ْاْلَو ِ
اخ ِر -
ال َر ُس ُ
قال :قَ َ
عن ابْ َن ُع َمَر (رضي اهلل عنو) َ
َ ُ َ
َ
َ
السْب ِع الْبَ َواقِي) (خباري/صَلة
َح ُد ُك ْم أ َْو َع َجَز فَ ََل يُ ْغلَ َ َّ
َب َعلَي َّ
يَ ْع ِِن لَْي لَةَ الْ َق ْد ِر -فَإِ ْن َ
ض ُع َ
ف أَ

الرتاويح( )١١١١/ابٔ عُس) (خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت) دََيٌَ :ثًَغَُبُز (ﷺ) :

فُزَىيُتٌ( :بطُزِئَ بُشىيَين دَ شُوٍ نؤتايدا -واتُ شُوٍ قُدز -ئُطُز
نُضًَهتإ بٌَ ًَٖص بىو يإ ُْيتىاٌْ با حُوتٌ نؤتايٌ يُدَضت ُْدات.
يُفُزَىدَيُنٌ تسدا ثًغَُبُزٍ خىدا(ﷺ) دَفُزَىيَت:
َُب بْن َك ْع ٍ
عن ِزَّر بْ َن ُحبَ ْي ٍ
ب (رضي اهلل عنو)
ش (رضي اهلل عنو) َ
قالَ :سأَلْ ُ
ت أ ََّ َ
صب لَي لَة الْقد ِر ،فَق َ ِ
اك ابن مسع ٍ
ولَ :م ْن يَ ُق ِم ْ
ود يَ ُق ُ
اْلَ ْو َل يُ ِ ْ ْ َ َ ْ َ
فَ ُق ْل ُ
ت :إِ َّن أ َ
الَ :رِحَوُ
َخ َ ْ َ َ ْ ُ
ِ
ِ
َّ
ضا َنَ ،وأَن ََّها ِيف الْ َع ْش ِر
َّاس ،أ ََما إِنَّوُ قَ ْد َعل َم أَن ََّها ِيف َرَم َ
اللوُ ،أ ََر َاد أَ ْن َال يَتَّك َل الن ُ
ِ
ِ
ِ
ين.
ينُُ ،ثَّ َحلَ َ
ف َ-ال يَ ْستَثِِْن -أَن ََّها لَْي لَةُ َسْب ٍع َوع ْش ِر َ
ْاْل ََواخ ِرَ ،وأَن ََّها لَْي لَةُ َسْب ٍع َوع ْش ِر َ
َي شي ٍء تَ ُق ُ ِ
ِ
ِ
فَ ُق ْل ُ ِ
َخبَ َرنَا
ك يَا أَبَا الْ ُمْن ِذ ِر؟ قَ َ
ول ذَل َ
ال :بِالْ َع ََل َمة -أ َْو بِ ْاْليَة -الَِّيت أ ْ
ت :بأ ِّ َ ْ
ٍِ
رس ُ ِ
اع َهلَا( .مسلم)301-
ول اللَّو (ﷺ) أَن ََّها تَطْلُ ُع يَ ْوَمئذ َال ُش َع َ
َُ
)(00
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واتٕ( :شزِ ٍ كوزِ ٍ حوبٕ يؼ) (خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت) دََيٌَ :ثسضًازّ نسد يُ
(ئىبٍُ نىزٍِ ضعد) (خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت) و ومت (َطعىد)ٍ بسات دََيًَت :ئُوٍَ
بُدزيَراٍ ضاٍَ شُو و زِؤذ شُو ْىيَر بهات بُشُوٍ قُدز دَطات ،ديازَ زَِمحُتٌ
َهٌ ثاٍَ ُْدَُْوَ ،ضىْهُ ئُو ضاى دَشاًَْت
خىاٍ يٌَ بٌَ ويطتىيُتٌ خُي
نُيُزََُِشاْدايُ ،وَ يُ دَ شُوٍ نؤتايصدايُ و شُوٍ بًطت و حُوتًصُ ،ثاشإ
ٌَ نُ شُوٍ بًطت و حُوتًَُٓ ،ض وومت :بُض شتًَو
ضىيَٓدٍ خىازد بُبٌَ دودي
َطُيُيٍُ نُ
ًًََت ئٍُ (ابو ًِرز)؟ وتٌ بُو ًْصاُْو بُي
َطُيُى) ئُوَ دَي
(بُي
َديَت
ثًَغَُبُز (ﷺ ) باضٌ فُزَىوَ ،نُ ئُويض ئُوَيُ ناتٌَ خؤز ُٖي
تًصهٌ ًًُْ.
ث /8بؤ بُدَضتًَٗٓاٌْ ئُو شُوَ ثريؤشَ ثًىيطتُ ضٌ بهُيت؟

َاَ  /عن عائِ َشةَ (ر ِضي اللَّو عْن ها) قَالَتَ :كا َن رس ُ ِ
َحيَا
وه
ْ
َْ َ
ول اللَّو (ﷺ) إِذَا َد َخ َل الْ َع ْشُر أ ْ
َ َ ُ ََ
َُ
ش َّد الْ ِمْئ َزَر[ .بخاري  /صالة التراويح]1602 /
اللَّْي َل َوأَيْ َق َ
ظ أ َْىلَوَُ ،و َجدََّ ،و َ

واتُ(:عائصُ) (خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت) دََيٌَ :ثًَغَُبُز (ﷺ) ناتٌَ طُيصتُ دَ
شُوٍ نؤتايٌ (زََُِشإ) شُوطازٍ (بُخىا ثُزضيت) دَبسَدَ ضُزو ،خًَصاُْناٌْ
َدَضإ و خؤٍ َاْدوو دَنسدو ثصتىيَين يٌَ قايِ دَنسد بؤخىدا ثُزضيت.
ُٖي
ِ ِ
ول اللَّ ِو إِ ْن
ت :يَا َر ُس َ
يُفُزَىدَيُنٌ تسدا دٍَ طًَسِيَتُوَ.قَالَ ْ
ت َعائ َشةُ َرض َي اللَّوُ َعْن َها :قُ ْل ُ

ف
ت لَْي لَةَ الْ َق ْد ِر فَ َما أَقُ ُ
ول؟ قَ َ
َّك َع ُف ٌّو ُُِت ُّ
ال:قُ ِويل اللَّ ُه َّم إِن َ
ب الْ َع ْف َو فَ ْ
اع ُ
َوافَ ْق ُ

الترمذي0210صححة االلباني)

ع ِِّن) (صحيح سنن
َ

واتُ :دايهُعائًصُ ثسضًازٍ يُ ثًَغَُبُز نسد(ﷺ) فُزَىوٍ :ئُطُز
َ عَفُوٌّ تُخِبُّ
(اهؤٍَُّ إَُِّم
طُيصتُُ هيوةاهقدز ضٌ بًًََِ فُزَىوٍ ئُّ دوعايُ شؤز بهَُّ :
)(02
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َا ِعفُ عَِِّي) واتُ خىايُ تؤ عُفى و يًَبىوزدٍَ و يًَبىوزدَيت خؤط ئُوٍَ
اهِعَ ِفوَ ف
خىايُ يًَُإ ببىوزَ خىايُ يًَُإ خؤط ببُ.
ث /9ئُو ئاَؤذطازياٍُْ فًَسٍ بىيىٕ يُضىزَتٌ (ايكدز)؟
َاّ  /فًَسٍ ئُّ ئاَؤذطازياٍُْ خىازَوَ بىئ:
وي
 1ـ شُويَهُ قىزئاٌْ ثريؤشٍ تًادا دابُشيىوَ  (:إَّنا َأ َنزلْنَا ُه ِِف ل َ ْي َ َِل إلْلَدْ ِر )
ِ
 2ـ شُويَهٌ ثريؤشو َىبازَنُ  ( :إَّنا َأ َنزلْنَا ُه ِِف ل َ ْي َ ٍَل ُم َب َار َك ٍة )

ِ

ًَُ يُخساثُو خساثُنازٍ ثسَِيُضانُو ضانُنازٍَ ( :سال ٌم ِ َِه َح اَّت
 3ـ شُويَهُ خاي
َم ْطلَع ِ إلْ َف ْج ِر )
 4ـ شُويَهُفسيصتُنإ ديَُٓ خىازَ بؤ ضُز شَوٍ يُطُأل خؤيإ خًَس و بُشٍ
وح ِفهيَا ًِب ْذ ِن َر ِ ّ ِّب ْم ِم ْن ُ ِّ
ُك َأ ْم ٍر )
وضانُ دًََٖٓٔ ( ت َ اََن ُل إلْ َمالئِ َك ُة َو ُّإلر ُ
ِ
 5ـ شُويَهُخىداٍ طُوزَتًايدا ئُجٍُ و زشم و زِؤشٍ بُْدَناٌْ تًادا دَْىضًَت

( ِفهيَا يُ ْف َر ُق ُ ُّ
ُك َأ ْم ٍر َح ِك ٍمي )

6ـ شُويَهُ ثاداشيت ضانُتًادا دَطات ُٖشاز ضاٍَ (لَ ْي َ َُل إلْلَدْ ِر خ ْ ٌَْي ِم ْن َألْ ِف شَ هْ ٍر )
 7ـ شُويَهُثُزضنت تًادا دَبًَت ٖؤنازٍ ضسِيُٓوٍَ تاواُْناٌْ ثًَصىوَ ( .م ْن قَ َام
ِ
لَي لَةَ ال َق ْدڕ إديَانَاً و ِ
َّم ِم ْن َذنبِ ِو)) (رواه البخاري و مسلم)واتُ :وَ
َ ْ
ْ
احت َسابَاً ُغفَر لَوُ َما تَ َقد َ
َطًَت بُ شُو ْىيَرو خىاثُزضيت بُ ئًُاُْوَ وَ
ُٖز نُضٌَ شُوٍ قُدز ُٖي
ضاوَزِيٌَ ثاداشيت بٌَ يُ خىا ئُوَ خىايَُُٖىوتاواُْناٌْ ثًَصىٍ خؤط ئُبٌَ.
َّبي
8ـ شُويَهُ بؤخىداثُزضيت و دوزنُوتُٓ يُ ضًَروو خؤشًُناٌْ دوًْا ( َكا َن الن ُّ

ِ
َحيى ل َْي لَوَُ ،وأَيْ َق َظ أ َْىلَوُ( )رواه البخاري
الع ْش ُر َش َّد م ْئ َزَره ،وأ ْ
صلى اهلل عليو وسلم إذَا َد َخ َل َ
ومسلم)
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ٌََ :ثًَغَُبُز (ﷺ) ناتٌَ طُيصتُ دَ
واتُ(:عائصُ) (خىاٍ يٌَ زِاشٍ بًَت) دَي
شُوٍ نؤتايٌ (زََُِشإ) شُوطازٍ (بُخىا ثُزضيت) دَبسَدَ ضُزو ،خًَصاُْناٌْ
َدَضإ و خؤٍ َاْدوو دَنسدو ثصتىيَين يٌَ قايِ دَنسد بؤخىدا ثُزضيت
ُٖي
9ـ شُويَهُ بُضسوشت يُشُوَناٌْ تسجًاواشَ بُبُياًُْنُشًُوَ:

صبِ ُح َّ
( ل َْي لَةُ الْ َق ْد ِر َس ْم َحةٌ  ،طَلِ َقةٌ  ،ال َح َّ
ض ِع ْي َفةً
صبِْي َحتَ َها َ
ارة َ ،وال بَا ِر َدة  ،تُ ْ
س َ
الش ْم ُ
َح ْم َراء) (أخرجوُ الطيالسي رقم  ، )016( :وابن ُخ َزيمة  ، )001/0( :والبزار  ، )153/1( :و سندهُ

َح َس ٌن) واتُ :شُويَهٌ بٌَ دَْط وزِووُُْْ .طُزَُو ُْضازدَو خؤزٍ بُياًُْنٍُ
تًصهٌ الواشو ضىزٍ دَبًَت.
 11ـ شُويَهُخىدايطُوزَضىزَتَهٌ بُْاويُوَ ْازدوَتُ خىازَ تاوَنىزِؤذٍ دواٍ
دَخىيَٓسيَتُوَ.....

(وآخر دعوانا الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا
محمد وعلى آلو وصحبو
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* ســــــهرچـــــــــاوهكـــــــــان*
 /1قىرئانٌ ثريؤز
« /2اجلا ًع املطِد اهصخيح املدتصس ًّ أًُوز زضوي اهلل صوي اهلل عويٕ وضوٍّ وضِِٕ
وأيإً» ْاضساو بُ( ظُحًحٌ بىخازٍ) ْىضًين أبو عبد اهلل ذلٌد بّ إمساعيى بّ إبسآيٍ
ٌَ وَفات ٓ 256يجسي
بّ املغرية بّ بَسِدِشبَاجلعفي اهبدازي)ْ.اضساو بُ (ئيٌاَ بوخازي)ضاي
 /3املطِد اهصخيح ا ملدتصس ًّ اهطِّ بِقى اهعدي عّ اهعدي إهي زضوي اهلل صوي اهلل عوية
وضوٍ ) ْاضساو بُ (ظحًح َطًِ)ْىضًين أبو احلطني ًطوٍ بّ احلجاج بّ ًطوٍ بّ وزد بّ
ٌَ وَفات ًٖ 261حسٍ
كوغاذ اهقػريي اهِيطابوزي ْاضساو بُ (ئًُاّ َىضًِ)ضاي
(/4اجلاًع ألحلاَ اهقسآْ (تفطري اهقسطيب) ْىضًين (ذلٌد بّ أمحد األُصازي اهقسطيب أبو
ٌَ دَزضىوٕ ًٖ 1427حسٍ
عبد اهلل) تُحكًل نسدٌْ (عبد اهلل بّ عبد احملطّ اهرتكي) ضاي
( /5تفطري اخلاشْ هباب اهتأويى يف ًعاُي اهتِصيى ) ْىضًين (عالء اهديّ عوي بّ ذلٌد بّ
ٌَ وَفات ًٖ 741حسٍ
إبسآيٍ بّ عٌس اهػيخي أبو احلطّ ) ْاضساوبُ( باخلاشْ ) ضاي
/6تفطري اهقسآْ اهععيٍ (تفطري ابّ كجري)ْىضًين(إمساعيى بّ عٌس بّ كجري اهقسغي اهدًػقي
ٌَ دَزضىوٕ 1420ه
أبواهفداء عٌاد اهديّ)تُحكًل نسدٌْ(ضاًي بّ ذلٌد اهطالًة) ضاي
 (/7صخيح ضِّ اهرتًري) ْىضًين(اهرتًري ) تُحكًكهسدٌْ (ذلٌد ُاصس اهديّ
ٌَ دَزضىوٕ ()1998 - 1419
األهباُي)ضاي
( /8دلٌع اهصوائد وًِبع اهفوائد) ْىضًين(عوي بّ أبي بلس اهليجٌي ُوز اهديّ) تُحكًكهسدٌْ
ٌَ وَفات (ٓ 807يجسي)
(احملقق) ضاي
 (/9صخيح ابّ خصمية) ْىضًين(ذلٌد بّ إضخاق بّ خصمية اهطوٌي اهِيطابوزي) تُحكًكهسدٌْ
ٌَ وَفات (ًٖ311حسٍ)
(ذلٌد ًصطفي األععٌي  -ذلٌد ُاصس اهديّ األهباُي) ضاي
 (/10تفطري اهػوكاُي)ْىضًين(ذلٌد بّ عوي بّ ذلٌد اهػوكاُي،املوقب بـبدز اهديّ
ٌَ وَفات (ًٖ 1250حسٍ)
اهػوكاُي) ضاي
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ٌَ دَزضىوٕ 1408ه)
(/11صخيح اجلاًع اهصغريوشيادتٕ)ْىضًين(ذلٌدُاصساهديّ األهباُي)ضاي
 (/12تفطري اهقسآْ اهلسيٍ (تفطري اهعجيٌني) ْىضًين(ذلٌد بّ صاحل اهعجيٌني)
(/ /13تفطري اهدز املِجوز يف اهتفطري باملأثوز) داْاٌْ (عبد اهسمحّ بّ كٌاي اهديّ أبي بلس بّ
ذلٌد ضابق اهديّ خضس اخلضريي األضيوطي ) جالي اهديّ اهطيوطي ( ،تُحكًل نسدٌْ (عبد
ٌَ وَفات ( ًٖ911حسٍ)
اهلل بّ عبد احملطّ اهرتكي) ضاي
( / 14حديح املطاء ًّ اهدزوع واحملاضسات واهتعويقات بِباش) ْىضًين(عبداهعصيص بّ باش)
ٌَ دَزضىوٕ (ًٖ 1432حسٍ)
تُحكًكهسدٌْ (صالح اهديّ عجٌاْ أمحد) ضاي
ٌَ دَزضىٕ 1421ه
(/15صخيح اهرتٓيب واهرتغيب ْىضًين (ذلٌد ُاصساهديّ األهباُي )ضاي
ً(/16طِد اإلًاَ أمحد بّ حِبى) داْاٌْ (أمحد بّ حِبى) تُحكًل نسدٌْ (غعيب األزُاؤوط
ٌَ وَفات (ٖ 241حسٍ)
وآخسوْ) ضاي

* ســــــهرچــــاوهكوردیه كــان*
( /1تُفسريٍ رِيَبُر ) نىسًين (م .حممد عبدالكريم ) سالٌَ دَرضىن  1440هًجرٍ
( /2تُفسريٍ رِامان) نىسًين ( مُال ئُمحُد كاكُ مُمحىود) سالٌَ دَرضىن 1426
هًجرٍ
( /3تُفسريٍ ئاسان بؤ تًَطُيشتين قىرئان) نىسًين ( برهان حممدأمني)
( /4ثىختٍُ تُفسريٍ قىرئان ) نىسًين (حممد مُال صاحل)
( /5تُفسريٍ طىلَشُن) نىسًين ( نظام الدين عبد احلمًد) ضاثٌ يُكُم ٤١٤١ه
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