
 سورة القدر

 . شورة مؽقة: (الؼدر)شورة 

 . (لقؾة الؼدر)كسبة إىل ذكر الؾقؾة ادباركة، : شؿقت هبذا االشم

 : وهلذه السورة مقصدان 

وهو أمر كان يـازع فقه كػار قريش، وكػار . اإليامن بالؼرآن، بوصػه كالم اهلل: أحدمها- 

ويزظؿون أكه !   من ظـد اهللالعرب، ويلبون التصديق بلن هذا الؽالم الذي يليت به حمؿد 

أو غر   كفاكة، أو أكه أشاضر األولني، أو أكه من كالم بعض أهل الؽتاب، ألؼاه إىل الـبي 

 .ذلك من الدظاوى، فجاءت هذه السورة لتبني مصدر هذا الؼرآن، وأكه  من ظـد اهلل

. (لقؾة الؼدر)ففو رشف هذه الؾقؾة العظقؿة، : أما ادؼصد الثاين- 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ   ڀ  ٺ         ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ 

  چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ        ڄ   

أتى بصقغة  اجلؿع،  ، هذا ضؿر لؾداللة ظذ اهلل   (إِكَّا) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ 

لؾتعظقم، فنن من صلن العظقم أن يعز ظن كػسه بصقغة اجلؿع، كام يؼع من بعض شالضني 

 وغر ذلك، وهو صخص "رشؿـا" و "قضقـا" و "هنقـا" و "أمركا" و "كحن": الدكقا، يؼول

   .(إِكَّا) أحق بالتعظقم، فؾذلك يؼول ظن كػسه  شبحاكه فاهلل . واحد

ـَاهُ ) َزلْن  .  ومل يرصح بذلك ادبفم، وذلك دزيد تعظقؿه، وإجالله، وهو الؼرآن(َأكْن

قوالن   أىزل القرآن مجلة واحدة، يف لولة القدر؟ أم املراد ابتدأ  تنزيله؟ وهل املراد أن اهلل 

 : للعلامء

ابتداء تـزيؾه؛ ألن الؼرآن العظقم مل يـزل مجؾة واحدة؛ بل كزل :  إن ادراد:فمنهم من قال   -

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ]مـجاًم، حتى إن ادرشكني احتجوا وصبفوا 

: ، فرد اهلل تعاىل ظؾقفم بؼوله{32:الفرقان} [ ېئ  ی ی ی ىئ ىئ ىئ]

 . {32:الفرقان} [   جئ ی



 أكه أكزل إىل السامء الدكقا، من الؾوح ادحػوظ، مجؾة واحدة، وأن ذم السامء :والقول الثاين   -

، أكزل اهلل فقه الؼرآن مجؾة واحدة، لقؾة الؼدر، ثم صار "بقت العزة"الدكقا بقت يؼال له 

 .يـزل مـجام، ظذ حسب الوقائع، ظذ قؾب حمؿد 

 كجد أن الؼول األول، يتوافق مع ما دلت ظؾقه آية :وعند التيمل يف القولني

 ويتوافق مع ظؼقدة ،{32:الفرقان} [   جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ]الػرقان 

 يتؽؾم بالوحي ظذ حسب الوقائع، ثم يـزل به  جزيل أهل السـة واجلامظة، ذم أن اهلل 

  .  والعبارة حتتؿل ذلك؛فؼد يعز باجلزء ظن الؽل،ظذ قؾب حمؿد 

وهذا األثر قد صح إلقه، من أن - ريض اهلل ظـفام - والؼول الثاين يعضده أثر ظن ابن ظباس 

 ظذ  أكزل الؼرآن مجؾة واحدًة إىل السامء الدكقا، ثم صار يـزل مـجاًم، ظذ  الـبي اهلل 

حسب احلوادث
()

ومثل هذا، ال يؿؽن أن يؼوله ابن ظباس، من ظـد كػسه،  بل يـبغي أن . 

أن يؼوله بـاًء ظذ ما قرأ ذم كتب أهل الؽتاب؛ -  أيضا –وال يؿؽن . يؽون له حؽم الرفع

 .ألن هذا أمر يتعؾق هبذه األمة، ال بلخبار األولني

 أكزل الؼرآن من الؾوح ادحػوظ،  إىل السامء إن اهلل :  فقؼالويمكن اجلمع بني القولني،

 ی ی ی ىئ] الدكقا، وذلك أن الؾوح ادحػوظ متضؿن لؾؼرآن؛ كام قال اهلل  

 [  ٻ  پ       پ  پ   ٻ ٻ ٻ ٱ   حب جب يئ ىئ مئ حئ   جئ ی

ففذا الؼرآن العظقم، مسطور ذم الؾوح ادحػوظ، وال يؿـع أن يؽون اهلل .  [77-75: الواقعة]

أكزله مؽتوبا إىل السامء الدكقا، ثم تؽؾم اهلل به حسب الوقائع، وأكزله - شبحاكه وتعاىل - 

  . ، متى صاء، كقف صاءوحقًا إىل الـبي 

ربام كتب اخلطقب خطبة اجلؿعة، أو ادحارض : ولتؼريب ذلك لألذهان، وهلل ادثل األظذ

. كص ادحارضة، وبؼقت حمػوطة ذم األوراق، لؽـه يتؽؾم هبا إذا صعد ادـز، أو اظتذ ادـصة

 قد أودع كالمه الذي شقتؽؾم به، ذم الؾوح  ادحػوظ؛ ألن الؾوح فال يؿـع أن يؽون اهلل 

                                                           
(. 24/543(, )3/191)تفسير الطبري ( )



: ادحػوظ هو أم الؽتاب، فقه كل يشء، حتى الؼرآن، كام قال تعاىل   ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ]

 [   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ]: ، وقال[78 ، 77: الواقعة ] [   پ پ پ

ثم إن .  ولقس ادؼصود، ظذ الراجح، جمرد ذكره فقه، بل هو بحروفه، فقه[.22 ، 21: الزوج ]

 إذا تؽؾم بالوحي، حسب مشقئته، كزل به جزيل، وهذا  الوحي الذي يتؽؾم به يؽون اهلل 

 . مطابؼًا لؾؿؽتوب ذم الؾوح ادحػوظ، وهبذا يزول التعارض، إن صاء اهلل

. هذا بقان لزمن اإلكزال، وهو لقؾة الؼدر  [ٻ  ٻ  ٻ  پ  ]

 وادؼصود من هذا ،الـبي : ما أظؾؿك؟، وادخاضب هو: يعـي [پ  پ  پ  ڀ  ڀ ] 

 : وادراد بالؼدر. التػخقم، والتعظقم،: االشتػفام هو

 . أكه رشيف، رفقع:  فادؼصود"فالن ذو قدر": حقـام تؼول. الرشف، والرفعة   -

چ  (الدخان)ذم مستفل شورة  قال . ألن اهلل يؼدر فقفا مؼادير السـة الؼادمة:  التؼدير  -

پ  پ  پ  پ        ڀڀ  ڀ  ڀ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  

  چٹٹ  ڤ  ڤ        ڤ  ڤ  

وال تـاذم بني ادعـقني؛ ففذه الؾقؾة، لقؾة رشيػة، ظظقؿة، جؾقؾة، ومن رشففا، وقدرها، أن اهلل 

تعاىل يؼدر فقفا ما يؽون ذم العام التايل، من حقاة، وموت، وصحة، ومرض، وظز، وذل، 

 . وكرب، وفرج

رٍ ) ٌ ِمنْن َألْنِف َصفْن ِر َخرْن َؼدْن يعـي أن العؿل الصالح فقفا، خر .  هذا جواب االشتػفام:(َلقْنَؾُة الْن

من العؿل ذم ألف صفر، لقست فقه؛ فؾو قدركا ألف صفر، خالقًا من لقؾة الؼدر، فنن لقؾة 

 . الؼدر خر مـه

ك يعدل ألف صفر ثالث وثامكني شـة، يعـي أكه وذل. وال صك أن هذا يدل ظذ ظظم قدرها

ظؿر إكسان معؿر، فؾو أن هذا اإلكسان ادعؿر ظؿل ضوال ظؿره، لؼابل ذلك ظؿل لقؾة قدر 

 .واهلل ذو الػضل العظقم! واحدة



-تعاىل - وحمؾفا ذم صفر رمضان، كام دل ظذ ذلك الؼرآن العظقم، بدلقل مركب من قوله 

رِ )   َؼدْن ـَاُه ذِم َلقْنَؾِة الْن َزلْن َآنُ ):  وقوله،(إِكَّا َأكْن ُؼرْن ُر َرَمَضاَن الَِّذي أكزل فِقِه الْن  وهبذا جاءت ،(َصفْن

ِريِّي : فَعنْن َأِ  َشَؾَؿَة، َقاَل . السـة الـبوية ُدْن ُت إىَِل َأِ  َشِعقٍد اخلْن ُرُج بِـَا : ، َفُؼؾْنُت  اكْنَطَؾؼْن َأالَ  ََتْن

، َفَخَرَج، َفَؼاَل  ثْن ِل، َكَتَحدَّ َت ِمَن الـَّبِيِّي : ُقؾْنُت : إىَِل الـَّخْن ـِي َما َشِؿعْن ثْن رِ َحدِّي َؼدْن .  ذِم َلقْنَؾِة  الْن

َتَؽَف َرُشوُل اهللِ : َقاَل  ـَا َمَعهُ  اظْن َتَؽػْن َ األَُوِل ِمنْن َرَمَضاَن، َواظْن يُل،  َفَؼاَل . َظرشْن ِ إِنَّ : َفَلَتاُه ِجزْن

ُؾُب َأَماَمَك  ـَا َمَعهُ . الَِّذي َتطْن َتَؽػْن َشَط، َفاظْن َ األَوْن َتَؽَف الْنَعرشْن يُل، َفَؼاَل . َفاظْن ِ إِنَّ الَِّذي : َفَلَتاُه ِجزْن

ُؾُب َأَماَمَك  يَن ِمنْن َرَمَضاَن، َفَؼاَل  َفَؼاَم الـَّبِيُّ . َتطْن ِ َتَؽَف : َخطِقًبا، َصبِقَحَة ِظرشْن َمنْن َكاَن  اظْن

ٍر، َمَع الـَّبِيِّي  ِ األََواِخِر،  ذِم ِوتْن َا ذِم الْنَعرشْن قُتَفا، َوإهِنَّ ِر، َوإيِنِّي ُكسِّي َؼدْن ، َفنيِنِّي ُأِريُت َلقْنَؾَة الْن ِجعْن ، َفؾْنَرْن

 
ٍ
ُجُد ذِم ضنٍِي َوَماء ُت َكَلينِّي َأشْن  . َوإيِنِّي َرَأيْن

ِ
اَمء ِل، َوَما َكَرى ذِم السَّ ِجِد َجِريَد الـَّخْن ُف ادْنَسْن َوَكاَن َشؼْن

َكا، َفَصذَّ بِـَا الـَّبِيُّ  رْن
طِ َظٌة، َفُلمْن ،  َظَذ َجبْنَفِة َصقْنًئا، َفَجاَءتْن َقزْن

ِ
ُت َأَثَر الطِّينِي، َوادْنَاء ، َحتَّى َرَأيْن

َياهُ َرُشوِل اهللِ  ِديَق ُرؤْن َكَبتِِه، َتصْن رواه البخاري(َوَأرْن
()

. 

ولقؾة الؼدر ال َتتص بؾقؾة شبع .  فاتػق تؾك السـة، أن وقعت لقؾة إحدى وظرشين    

تتـؼل ذم -  ظذ الصحقح–وإن كاكت أرجاها، لؽـفا - كام يعتؼد كثر من الـاس - وظرشين 

 . لقايل العرش، ال شقام لقايل الوتر مـه، وأرجاها لقؾة شبعة وظرشين

أن جيتفد الـاس ذم : ومن حؽؿة اهلل ذم إخػائفا، وظدم الؼطع بؿوظدها! وإكام أخػقت حلؽؿة

وهلذا ترى ادسؾؿني حيرصون ظذ التفجد ذم لقايل . إصابتفا؛ بطول الؼقام، لقايل العرش كؾفا

َرةَ  تَِساًبا،  ُغِػَر ): َقاَل َرُشوُل اهللِ :  َقاَل  ظرش؛ فَعنْن َأِ  ُهَريْن ِر إِياَمًكا،  َواحْن َؼدْن َمنْن َيُؼمْن َلقْنَؾَة الْن

َم ِمنْن َذكْنبِهِ  متػق ظؾقه(َلُه َما َتَؼدَّ
()

 . 

فال صك أهنا لقؾة رشيػة، ! يؼوم اإلكسان لقؾة واحدة، فقبقض اهلل صحائػه! اهلل أكز        

 .ظظقؿة، جؾقؾة

 أي تتـزل، فلدغؿت التاءان   :(تـزل)

                                                           
 (.813) صحيح البخاري ()
(.  760)صحيح مسلم , (35) صحيح البخاري ()



وهم ظامل غقبي كريم، . مللك، من األلوكة، وهي الرشالة:  مجع مَؾك، وأصؾه:(ادْناََلِئَؽةُ )

رواه مسؾم«ُخؾَِؼِت ادْناََلِئَؽُة ِمنْن ُكورٍ   » قال َرُشوُل اهللَِّ  خؾؼفم اهلل من كور،
()

واشتعؿؾفم  

ال )ذم ضاظته، وظبادته، وتسبقحه، وأظطاهم الؼوة ظذ ذلك؛ ففم يسبحون الؾقل والـفار، 

ولقس هلم من خصائص الربوبقة، واأللوهقة (. ال يستحرسون( )ال يسئؿون )(يػسون

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ]: يشء، قال تعاىل

   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ

 [   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 [29 - 26: األكبقاء ]

وُح فِقَفا) ظؾقه  الصالة - ، وهو شقد ادالئؽة؛ لؽوكه جزيل :  الروح هـا هو(َوالرُّ

وهلذا خصه بالذكر، مع أكه أحدهم ، . ادوكل بحقاة الؼؾوب؛ إذا أكه يـزل بالوحي- والسالم 

 .وهذا من ظطف اخلاص ظذ العام

 . أي ذم تؾك الؾقؾة؛ ألن هذا هو ادؼصود(فِقَفا)

ِمْن ) ِن َرهبِّي  أي بلمره، فؿن أمره اهلل أن يـزل من ادالئؽة َكزل، فال يؾزم أن يؽون مجقع (بِنِذْن

 ۅ ۋ ۋ]: مالئؽة الرمحن يـزلون؛ إذ أن مالئؽة الرمحن ال حيصقفم كثرة إال هو، كام قال

َن، ": َقاَل َرُشوُل اهللَِّ ": ، قال  وظن أ  ذر . [31: اددثر ] [ۉ ۉ ۅ إيِنِّي َأَرى َما اَل  َتَروْن

َبِع َأَصابَِع إاِلَّ َوَمَؾٌك  ِضُع َأرْن اَمُء، َوُحقَّ هَلَا َأنْن َتِئطَّ َما فِقَفا َموْن َؿُعوَن َأضَِّت السَّ َؿُع َما اَل َتسْن َوَأشْن

ُتمْن َقؾِقاًل َوَلَبَؽقْنُتمْن َكثًِرا، َوَما  َؾُم َلَضِحؽْن َؾُؿوَن َما َأظْن َواِضٌع َجبْنَفَتُه َشاِجًدا هللَِِّ، َواهللَِّ َلوْن َتعْن

ُت َأينِّي ُكـْنُت َصَجَرًة  َلُروَن إىَِل اهللَِّ، َلَوِددْن ُعَداِت دَمْن ُتمْن إىَِل الصُّ  َظَذ الُػُرِش َوخَلََرجْن
ِ
ُتمْن بِالـِّيَساء ذْن َتَؾذَّ

َضدُ  رواه السمذي"ُتعْن
()

.  واجلؿؾة األخرة، تروى من كالم أ  ذر 

                                                           
(. 2996) صحيح مسلم ((
...(. لوددت أني كنت شجرة)حسنه األلباني دون قوله  (4190)سنن ابن ماجه, (2312) سنن الترمذي ()



ثؼؾت، وشؿع هلا  أضقط، وهو الصوت الذي يسؿع من شقور الرحل إذا ثؼل : وأضت يعـي

 . بالراكب

رٍ ) من : وادؼصود. هـا شببقة، أي بسبب، يعـي بسبب تؼدير اهلل لؽل أمر (ِمنْن  ):(ِمنْن ُكلِّي َأمْن

 : قضاء اهلل إىل السـة الؼادمة، ثم وصػفا بوصف آخر، فؼال

، ومل يؼل هي شالم، فؼدم اخلز، وأخر ادبتدأ، لبقان (َشاَلٌم ِهَي ) قال :(َشاَلٌم ِهَي )

 :وققل ذم معـاها. االختصاص، أي أهنا موصوفة بذلك

لؽثرة السالم فقفا؛ فنن ادالئؽة ال متر ظذ ضائػة من ادممـني، إال وألؼت ظؾقفم  -     

وإن كان ادممـون ال يشعرون، وال يسؿعون هذا السالم، . السالم، فقؽثر السالم فقفا

 . لؽن هذا ال يرض، فنكه كوع دظاء

 .أي أهنا شادة من الرش: وققل   -    

رِ ) َػجْن َؾِع الْن وقت ضؾوظه، ففذه الؾقؾة ادباركة يبتدئ زماهنا : يعـي. لؾغاية (حتى) (َحتَّى َمطْن

من مغقب الشؿس، ويـتفي بطؾوع الػجر؛ ألن هذا هو زمان الؾقل، فتتـزل مالئؽة الرمحن، 

قال . وتغؿر األرض بالسالم، والسالمة، إىل أن يطؾع الػجر، ثم ترشع ذم العروج إىل رهبا

ُس َصبِقَحَة ):  ذم ذكر ظالمات لقؾة الؼدرإن معـى قول الـبي : بعض العؾامء ؿْن بُِح  الشَّ ُتصْن

َتِػعَ  ِت، َلقْنَس هَلَا ُصَعاٌع، َحتَّى َترْن قْنَؾِة ِمثْنَل الطَّسْن رواه ابو داود(تِؾْنَك الؾَّ
()

 ، بسبب كثرة ظروج 

ادالئؽة، إىل السؿوات، وحقؾولتفم دوهنا، ال يؽاد يرى هلا صعاع، بل ترى بقضاء، 

 . كالطست

. وهي لقؾة مطؿئـة، معتدلة، لقست باردة، وال حارة، بل متوشطة بالـسبة لؾقايل التي حوالقفا

وإال فؿن ادعؾوم أن رمضان قد يوافق صدة الزد، وقد يوافق صدة احلر، ولؽن ادؼصود 

 . مؼاركًة بام قبؾفا، وما بعدها من الؾقايل

                                                           
. قال األلباني حسن صحيح (2193)صحيح ابن خزيمة , (1378) سنن أبي داود ()
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