


2 سورة  القدر14-3-97



3

القدرسورة 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
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سورة القدر

(1)إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فىِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
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أَنزَلْنَاهُ

12شاه آبادی محمد علی، رشحات البحار ص 
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أَنْزَلْناهُ

إِذْنِ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِهُالر كِتابٌ أَنْزَلْنا1: إبراهيم 
صِراطِ الْعَزيزِ الْحَميدِ رَبِّهِمْ إِلى

لْقُرىمُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لِتُنْذِرَ أُمَّ اوَ هذا كِتابٌ أَنْزَلْناه92ُ: األنعام 
ونَ صَالتِهِمْ يُحافِظُوَ مَنْ حَوْلَها وَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى
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أَنْزَلْناهُ

اءِ مِنَ السَّمإِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناه24ُ: يونس 
ى إِذا فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ حَتَّ

أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَ ازَّيَّنَتْ وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ 
غْنَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْالً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصيداً كَأَنْ لَمْ تَ

بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 
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تَنْزيلُال

تَنْزيلُ الْكِتابِ ال رَيْبَ فيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمينَ 2: السجدة 

تَنْزيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ 1: الزمر 

نْزيالًمُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَوَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى106: اإلسراء 
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ي وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِ»
3: الدخان: «لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ »
185: البقرة: «الْقُرْآنُ
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ا في قولهه ليس في كالمه تعالى ما يبين أن الليلة أية ليلة هي غير مو •
فهإن اييهة 185: البقرة: «شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ»: تعالى

و . انبانضمامها إلى آية القدر تدل على أن الليلة من ليالي شهر رمضه
مها ء بعه أما تعيينها أزيد من ذلك فمستفاد من األخبار و سهيجي

.يتعلق به في البحث الروائي التالي إن شاء اهلل

331: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

قهدير قد سماها اهلل تعالى ليلة القدر، و الظاهر أن المهراد بالقهدر التو •
ى مثلهها مهن فهي ليلة التقدير يقدر اهلل فيها حوادث السنة من الليلة إل

قابل من حياة و موت و رزق و سعادة و شقاء و غير ذلك كما يهدل 
 أَمْرٍ حَكِيمٍ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ»: عليه قوله في سورة الدخان في صفة الليلة

فلهيس 6: الهدخان: «أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّهكَ
.لتقديرفرق األمر الحكيم إال أحكام الحادثة الواقعة بخصوصياتها با

331: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

هر رمضهان يستفاد من ذلك أن الليلة متكررة بتكرر السنين ففي شهو •
ثلهها مهن من كل سنة قمرية ليلة تقدر فيها أمور السنة من الليلة إلى م

ول قابل إذ ال معنى لفرض ليلة واحدة بعينها أو ليال معهدودة فهي  ه
ن صه  الزمان تقدر فيها الحوادث الواقعة التي قبلها و التي بعهدها و إ
.احدةفرض واحدة من ليالي القدر المتكررة ينزل فيها القرآن جملة و

ظاهر في االسهتمرار، و-و هو فعل مضارع-«يُفْرَقُ»: على أن قوله•
.إلخ يؤيد ذلك« تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ»و « خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ»: قوله

331: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج



14

سورة القدر

إِذْنِ تَنزََّلُ الْمَلَئكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِ
(4)أَمْرٍرَبهِّم مِّن كلُ
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ن كهل أنها ليلة بعينها من شهر رمضان م-كما ترى-ايياتفمحصل •
التغيهر سنة فيها أحكام األمور بحسب التقدير، و ال ينافي ذلك وقوع

ية تحقق المقدر فيها بحسب التحقق في ظرف السنة فإن التغير في كيف
حهوادث الفهيأمر و التغير في التقدير أمر آخر كما أن إمكان التغير 

لمحفوظ قال الكونية بحسب المشية اإللهية ال ينافي تعينها في اللوح ا
.39: الرعد: «وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ»: تعالى

•

331: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

: في المجمع، و عن حماد بن عثمان عن حسان بن أبهي علهي قهالو •
و -رةا لبها في تسهع عشه: قال-سألت أبا عبد اهلل ع عن ليلة القدر
.إحدى و عشرين و ثالث و عشرين

333: ، ص20الميزان فی تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

أخبرنها محمهد بهن: ، قهال(رحمهه اهلل)عن شيخه (: أماليه)في لشيخ •
يهد، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الول: محمد، قال

عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصهفار، عهن أحمهد بهن محمهد بهن 
ن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العالء بن رزين، عن محمهد به

تنزل »: ل، فقاليلة القدرعن ( عليه السالم)سئل أبو جعفر : مسلم، قال
ن ما هو كائن فيها المالئكة و الروح و الكتبة إلى سماء الدنيا، فيكتبو

ى فيوه فی أمر السنة، و ما يصيب العباد فيها، و أمر موقوو    تعوال
يَمْحُوا : ، يقدم فيه ما يشاء، و يؤخر ما يشاء، و هو قوله تعالىالمشيئة

.«اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ

266: ، ص3البرهان فى تفسير القرآن، ج
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

و سئل الصادق ع عن شَهْرُ رَمَضانَ الَّهذِي أُنْهزِلَ فِيههِ الْقُهرْآنُ قال -6•
زل كيف كان، و إنما أنزل القرآن في  ول عشرين سهنة فقهال إنهه نه
يهت جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل مهن الب

المعمور إلى النبي ص في  ول عشرين سنة

66: تفسير قمى، ص
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ن عبد اهلل فإنه حدثني أبي عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي ع6•
لمالئكهة بن مسكان عن أبي عبد اهلل ع قال إذا كانت ليلة القدر نزلت ا

اء اهلل و الروح و الكتبة إلى سماء الدنيا فيكتبون مها يكهون مهن قضه
ر أو تبارك و تعالى في تلهك السهنة فهإذا أراد اهلل أن يقهدم أو يهؤخ

ينقص شيئا أو يزيده أمهر اهلل أن يمحهو مها يشهاء ثهم أثبهت الهذي
ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ مثبتقلت وَ كُلُّ شَي367ْ: ، ص1أراد،تفسير القمي، ج

 ثهم ء يكهون بعهده قهال سهبحان اهللفي كتابه قال نعم قلت فأي شي
يحدث اهلل أيضا ما يشاء تبارك اهلل و تعالى

366: تفسير قمى، ص
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

قهرآن فِهي اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ حم وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْناهُ يعني البِسْمِ •
ا إلى البيهت لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ و هي ليلة القدر أنزل اهلل القرآن فيه

ي المعمور جملة واحدة ثم نزل من البيت المعمور علهى رسهول اهلل ص فه
يمٍ أي عشرين سنة فِيها يُفْرَقُ في ليلة القدر كُهلُّ أَمْهرٍ حَكِه[ ثالث و] ول 

له فيه يقدر اهلل كل أمر من الحق و من البا ل و ما يكون في تلك السنة و
البداء و المشية يقدم ما يشاء و يؤخر ما يشهاء مهن ايجهال و األرزاق و 
و الباليا و األعراض و األمراض و يزيد فيها ما يشاء و يهنقص مها يشهاء

ع إلهى يلقيه رسول اهلل ص إلى أمير المؤمنين ع و يلقيهه أميهر المهؤمنين
ه البداء األئمة ع حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان ع، و يشترط له ما في

.و المشية و التقديم و التأخير

290: تفسير قمى، ص
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الْقَدْرِلَيْلَةِ

ن حدثني بذلك أبي عن ابن أبي عمير عهن عبهد اهلل به: قال7، 6، 5•
دثني و ح: مسكان عن أبي جعفر و أبي عبد اهلل و أبي الحسن ع، قال

اجر أبي عن ابن أبي عمير عن يونس عن داود بن فرقد عن أبي المهه
إن ال تخفهى علينها ليلهة القهدر! عن أبي جعفر ع قال يا أبا المهاجر

المالئكة يطوفون بنا فيها

290: تفسير قمى، ص
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