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سورة القدر



مكانة  - األقدار  المكتوبة معنى القدر

رقم السورة

نزول السورة

عدد اآليات

97

مكية

5



قبل نزول الوحي، هيأ هللا النبي (صىل هللا عليه وسلم)، بعالمات

النبوة. كان يذهب إىل غار حراء، ويمضي ليال هناك لوحده، يعبد

ويتفكر في خلق هللا. ليلة من ليالي رمضان، نزل جبرئيل عىل النبي

(صىل هللا عليه وسلم) بأول وحي. وهذه هي ليلة القدر، ذكر هللا تعالي

.أهمية هذه الليلة ونزول القرآن عىل البشر

سبب النزول



بدأ هللا نزول القرآن في ليلة القدر. وهذه الليلة ليلة مباركة

ألن هللا اختارها لُينزّل القرآن فيها.

في تلك الليلة سيوحي هللا للمالئكة كل مقادير السنة القادمة

– من الذي ينولد، من الذي سيموت، ما الذي سيحصل،

األرزاق المكتوبة للجميع، وجميع أحداث السنة الكاملة.

الخالصة



ثّم ذكر تعاىل فضائل ليلة القدر – 

وهي خيرٌ من ألف شهر. 
فالعمل الصالح من قراءة القرآن، الصالة، 

الذكر في هذه الليلة خيرٌ من مثلها في ألف شهر. سبحان هللا!

الخالصة



في تلك الليلة جميع المالئكة، وجبرئيل

عليه السالم سينزلون إىل األرض بإذن هللا.

فتمتلئ األر ض من المالئكة. هذه الليلة

سالمة من الشرور والمصائب حتى الفجر.

الخالصة



البد أن نُعّظم هذه الليلة ألن القرآن الذي هو هداية ورحمة لنا نزل في تلك

الليلة. 

البد أن نسعى في عبادة هللا في آخر عشر ليالي من شهر رمضان كي نأخذ

أجر ليلة القدر. 

نسأل هللا في هذه الليلة أن يعفو عنا وأن يكتب لنا خير الدنيا واآلخرة. 

البد أن نؤمن أن هناك مالئكة ُمصاحبين لنا، مثل الملكين الذين يكتبون

األعمال، والمالئكة الذين يحضرون مجالس العلم.

الدروس المستفادة



ليلة القدر، في إحدى ليالي الوترية 

من عشر األواخر من شهر رمضان.

إذا عبدت هللا في ليلة القدر، وهي ساعاٌت قليلة،

كأنك عبدت هللا أكثر من 1000 شهر، 

وهو تقريبا 83 سنة. 
سبحان هللا!

هل تعلم



قال النبي صىل هللا عليه وسلم: 

" من قام ليلَة القدرِ إيمانًا و احتسابًا 

ُغِفرَ له ما تقدَّم من ذنِبه.". 
(صحيح البخاري 35).

هل تعلم



أفضل دعاء في ليلة القدر: 

اللهم إنك عفو 

تحب العفو فاعُف عني

(الترمذي، كتاب 9، حديث 1195)

هل تعلم



الحمد لله
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