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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نعم.
اق ِإََّّل قوله تعالىِ { :إَّنا ِ
كاش ُفوا اْل َع ِ
الد َخ ِ
ورُة ُّ
يل} [الدخانَ .]15 :و ِهي
ذاب َقلِ ً
ان َم ِكَّي ٌة ِب ِات َف ٍ
" ُس َ
َ
ِ
يل ِت ْس ٌع.
َسْب ٌع َو َخ ْم ُسو َن َ
آيةًَ .وق َ
ِ
ِ
ُّخ ِ
ِ
ِ
َوِفي م ْسَن ِد َّ ِ
ور َل ُه،
َصَب َح َم ْغ ُف ًا
الَ « :م ْن َقَأَر الد َ َ
ان في َلْيَلة اْل ُج ُم َعة أ ْ
الد ِارم ِي َع ْن أَبي َراف ٍع َق َ
ُ
َّللا عَليهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ور اْلع ِ
َن َّ
َوُز ِو َج م َن اْل ُح ِ
ين»َ ،رَف َع ُه الث ْعَل ِب ُّي م ْن َحديث أَِبي ُهَرْيَرَة ،أ َّ
الن ِب َّي َ -صلى َّ ُ َ ْ
ِ
ِ
الد َخ ِ
َّ
آخَر َع ْن أَِبي
َصَب َح َم ْغ ُف ًا
ور َل ُه »َ ،وِفي َل ْف ٍظ َ
الَ « :م ْن َقَأَر ُّ َ
ان في َلْيَلة اْل ُج ُم َعة أ ْ
َو َسل َمَ -ق َ
الد َخ ِ
ِ َّ
َّ
َن َّ ِ
َصَب َح َي ْس َت ْغ ِفُر َل ُه
ُهَرْيَرَة ،أ َّ
الَ « :م ْن َقَأَر ُّ َ
ان في َلْيَل ٍة أ ْ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم َ -ق َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
ِ َّ
َّ
ف مَل ٍك »َ ،و َع ْن أَِبي أُمام َة َقال :س ِم ْع ُت َّ ِ
ول:
َ َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم َ -يُق ُ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
َ َ
َسْب ُعو َن أَْل َ َ
ِ
ِ
الد َخ ِ
« َم ْن َقَأَر حم ُّ
َّللا َل ُه َبْي ًتا ِفي اْل َجَّن ِة»".
ان َلْيَل َة اْل ُج ُم َعة أ َْو َي ْوَم اْل ُج ْم َعة َبَنى َّ ُ
حديث معروف ضعفه ،ما تخريجه؟
طالب :أحسن هللا إليك ،الحديث ،األول :قال :ضعيف جدا ،أخرجه الترمذي وابن الجوزي في
الموضوعات من حديث أبي هريرة ،وضعفه الترمذي بقوله :هذا حديث َّل نعرفه إَّل من هذا
الوجه ،وهشام أبو المقدام يضعف ،ولم يسمع الحسن من أبي هريرة هذا الكلم ،وكذا ضعفه

الحافظ في تخريج الكشاف ،وحكم ابن الجوزي بوضعه ،وقال األلباني -رحمه هللا :-ضعيف.
نعم.
الحديث اآلخر قال :ضعيف جدا ،أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة ،وضعفه بقولهَ :ه َذا
ِ
ِ
ال ُم َح َّمٌدَ :و ُه َو ُمْن َكُر
َح ِد ٌ
الو ْجهَ .و ُع َمُر ْب ُن أَِبي َخ ْث َع ٍم ُي َض َّع ُ
يث َغ ِر ٌ
يبَّ ،لَ َن ْع ِرُف ُه ِإَّلَّ م ْن َه َذا َ
ف َق َ
الح ِد ِ
يث .انتهى كلمه .وافقه الحافظ في الكشاف وحكم ابن الجوزي بوضعه .وقال األلباني-
َ

رحمه هللا :-موضوع.

الحديث اآلخر رواه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة ،قال في المجمع :فيه فضال بن
جبير ،وهو ضعيف جدا ،وقال األلباني –رحمه هللا :-ضعيف جدا.
يعني الضعف ظاهر في الحديث حتى مع تعدد طرقه ،وأسانيده كلها ضعيفة ،ضعيفة جدا حتى

أدخله ابن الجوزي بجميع أسانيده وطرقه في موضوعاته.
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طالب :أحسن هللا إليك يقول :يستحب قراءة سورة الدخان في المغرب..
المغرب إيش؟
طالب :صلة المغرب.
ثبت منها شيء أم..؟
طالب :ذكره ابن القيم ....
ما فيه إال هذا ،ما يقال في ليلة الجمعة ،لكنه واه جدا ،مفرداته ضعيفه جدا ،ومجموعه ضعيف،
نعم.
" ِبس ِم َّ ِ
الر ْح ِ
الر ِحي ِم
من َّ
َّللا َّ
ْ
ِ
ِ
ين (ِ )2إَّنا أَْن َزْل ِ
{حم (َ )1واْل ِك ِ
تاب اْلم ِب ِ
اب
بارَك ٍة ِإَّنا ُكَّنا ُمْنذ ِر َ
ُ
ناه في َلْيَل ٍة ُم َ
ين } ِإ ْن ُجعَل ْت" حم" َج َو َ
ُ
ِ
ين"ُ ،ث َّم َتب َت ِدئ" ِإَّنا أَْن َزْلناه" .وإ ْ ِ
اْلَق َس ِم َت َّم اْل َك َل ُم ِعْن َد َق ْوِل ِه " :اْلم ِب ِ
ين}
ِن ُجعَل ْت { ِإَّنا ُكَّنا ُمْنذ ِر َ
ْ ُ
ُ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
اب اْلَقس ِم َّال ِذي ُه َو" اْل ِك ِ
يم}،
َم ٍر َحك ٍ
ين"َ ،و ْاب َت َد ْأ َت { فيها ُي ْفَر ُ
تاب" َوَق ْف َت َعَلى" ُمْنذ ِر َ
َج َو َ
َ
ق ُك ُّل أ ْ
النح ِوِي ِ
ِ
ان ِص َف ًة ِلْل ُم ْق َس ِم ِب ِه َوََّل َت ُكو ُن
ناه"َ ،وأَْن َكَرُه َب ْع ُ
ين م ْن َحْي ُث َك َ
ض َّ ْ َ
ابِ " :إَّنا أَْن َزْل ُ
يل :اْل َج َو ُ
َوق َ
ِص َف ُة اْلم ْقسمِ ِب ِه جوابا ِلْلَقس ِم ،واْله ِ
ناه" ِلْلُقْر ِ
ال :أَ ْق َس َم ِب َس ِائ ِر اْل ُك ُت ِب
ََ ً
اء في { أَْن َزْل ُ
ُ َ
آن}َ ،و َم ْن َق َ
َ َ َ ُ
الز ْخر ِ
ِ
ف" ،و َّ
ناه} َكَّنى ِب ِه َع ْن َغْي ِر اْلُقْر ِ
اللْيَل ُة
َفَق ْوُل ُهِ{ :إَّنا أَْن َزْل ُ
آن َعَلى َما َتَقَّد َم َبَياُن ُه في أ ََّو ِل " ُّ ُ
َ
ِ ِ ِ
اءَّ :
اللْيَل ُة اْل ُمَب َارَك ُةَ ،وَلْيَل ُة
َس َم ٍ
الَ :لْيَل ُة الن ْصف م ْن َش ْعَب َ
انَ ،وَل َها أَْرَب َع ُة أ ْ
اْل ُمَب َارَك ُة َلْيَل ُة اْلَق ْد ِرَ .وُيَق ُ
اء ِة".
اْلَبَر َ
ما أنزلناه في السابق لما وصف بكونه عربيا تأكد أن المراد به القرآن؛ ألن الكتب األخرى بغير
العربية ،وهنا الكتاب المبين ال شك إذا قارنه بنظائرها مما وقع القسم به بهذا للفظ قلنا :الذي
يغلب على الظن أن المراد بالكتاب القرآن ،منهم من يرى أن المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة،

يعني إذا وصف بكونه عربيا قلنا هذا الكتاب ال إشكال ،لكن إذا لم يوصف بكونه عربيا فال مانع
من إرادة الجنس عند بعضهم ،لكن {إنا أنزلناه في ليلة مباركة} إذا كان المراد ليلة بعينها ،وهي
ليلة القدر ،وعلى ما قال بعضهم :هي ليلة النصف من شعبان ،فهذا يحدد ويعين أن المراد
بالكتاب القرآن ،وإذا قلنا في ليلة مباركة التي هي وقت التنزيل سواء كانت للقرآن أو لغيره ،وال
شك أن ليلة التنزيل مباركة سواء أكانت للقرآن أو لغيره ال شك أن ليلة التنزيل مباركة سواء
كانت ليلة القدر أو غير ليلة القدر.
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ِ ِ ِ
ان وَل َها أَْرَبع ُة أَسم ٍ َّ
اء ِةَ ،وَلْيَل ُة
الَ :لْيَل ُة الن ْصف م ْن َش ْعَب َ َ
اء :اللْيَل ُة اْل ُمَب َارَك ُةَ ،وَلْيَل ُة اْلَبَر َ
" َوُيَق ُ
َ َْ
ات واْل َخير ِ
ِ
ِ ِِ ِ
الص ِك ،وَليَل ُة اْلَق ْد ِر .ووص َفها ِباْلبرَك ِة ِلما يْن ِزل َّ ِ
ات
َّ
َْ
َّللا ف َ
ََ َ َ
يها َعَلى عَباده م َن اْلَبَرَك َ ْ َ
ََ
َ ُ ُ ُ
َّللا عَلي ِه وسَّلم َ -قال« :أُْن ِزَل ْت صح ِ ِ
و َّ
َّ
الث َو ِ
ابَ .وَرَوى َق َت َاد ُة َع ْن َو ِاثَل َة أ َّ ِ
يم
ُ ُ ُ
َ
َ
ف إْبَراه َ
َن الَّنب َّي َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
انَ ،وأُْن ِزَلت َّ
انَ ،وأُْن ِزَلت َّ
ور َّل ْثَن َتي َع ْشَرَة
الت ْوَار ُة لس ٍت َم َضْي َن م ْن َرَم َض َ
في أ ََّو ِل َلْيَل ٍة م ْن َرَم َض َ
الزُب ُ
ْ
ان ع ْشرَة َخَل ْت ِمن رم َضان ،وأُْن ِزل اْلُقر ِ
ِ
اإل ْن ِج ِ
ين َم َض ْت
آن ألَْرَب ٍع َو ِع ْش ِر َ
ْ ََ َ َ َ ْ ُ
م ْن َرَم َض َ
يل ل َث َم ِ َ َ
انَ ،وأُْن ِز َل ِْ ُ
ِ
ان »".
م ْن َرَم َض َ
المجذوم به والمقطوع به أن القرآن أنزل في ليلة القدر{ ،إنا أنزلناه في ليلة القدر} ،أما احتمال أن

يكون نزل في ليلة النصف من شعبان فهذا جاءت به أحاديث ضعيفة جدا ال تقاوم المقطوع به
من قوله –جل وعال{ :-إنا أنزلناه في ليلة القدر} ،وإذا كان القول به أو التردد ،وهل هي ليلة
القدر أو هي ليلة النصف هذا ال ينبغي أن يوجد ،بل الذي ينبغي أن يقطع به ويجذم به أن

القرآن أنزل في ليلة القدر ،وأنها هي الليلة المباركة المشار إليها في هذه السورة بينها قوله –جل
وعال :-إنا أنزلناه في ليلة القدر.

هنا يقول :وأنزل القرآن ألربع وعشرين مضت من رمضان هو أنزل في ليلة القدر ،وليلة القدر
كما جاءت بها النصوص ليست ليلة بعينها ،نعم القرآن نزل في ليلة بعينها ،لكن هي ليلة أربع
وعشرين كما هنا ،فيترجح بذلك أن ليلة القدر هي ليلة أربع وعشرين ،كما قال بذلك أنس بن

مالك والحسن البصري وعموم أهل البصرة ،وهي سابعة تبقى على تقدير تمام الشهر ،ليلة أربع

وعشرين لها شأن عندهم ،عند أهل البصرة ،لكن التمسوا ليلة القدر في األوتار من العشر ،وجاء
في واحد وعشرين حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما ،وأنه رأى نفسه يسجد في ماء وطين

ليلة إحدى وعشرين ،جاءت نصوص في ليال متعددة ووصف لليال متعددة يتحرى فيها ليلة

القدر ،لكن كل هذا يدل على أن ليلة القدر لم يثبت في تعينيها شيء ملزم ،ثبت فيها أشياء
صحيح أنها كلها ثابتة ،لكن ال تدل على أنها ليلة بعينها ،وأنها قد تكون هذه السنة ليلة كذا،

والسنة التي تليها ليلة كذا ،والتي قبلها ليلة كذا ،كل هذا من أجل أن يجتهد العباد في التكثير مما

يقربهم من هللا –جل وعال ،-وهنا قال :ليلة أربع وعشرين ،وتحتاج إلى تخريج.
ماذا قال عنها؟
طالب :أـحسن هللا إليك ،قال  ...ضعيف أخرجه الطبري ،وهذا مرسل أخرجه البيهقي في
الشعب عن محمد بن المغيرة من قوله ،وهو أصح ،والحديث أخرجه كما قال المحقق أخرجه

اإلمام أحمد ،قال الهيثمي :رواه أحمد والطبراني في الكبير واألوسط ،وفيه عمران بن داود
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القطان ،ضعفه يحيى ،ووثقه ابن حبان ،وقال أحمد :أرجو أن يكون صالح الحديث ،وبقية
رجاله ثقات .قال األلباني –رحمه هللا تعالى :-إسناده حسن ،رجاله ثقات ،وفي عمران القطان
مرفوعا نحوه رواه ابن عساكر.
كلم يسير ،وله شاهد من حديث ابن عباس
ً
حديث ابن عباس في تنزيل القرآن جملة واحدة للسماء الدنيا ،هذا حديث ابن عباس ،نعم ماذا
يقول؟
طالب :إذا كان في ليلة القدر ويوم  ...كيف يجمع بينها وبين نزول القرآن؟
أول نزوله نزل في ليلة القدر ،أو أنه نزل جملة واحدة في السنة التي أنزل فيها هي ليلة معينة..
طالب :يعني نزل..
لكن الليلة التي جاء الحث على قيامها متنقلة ،لكن الليلة التي أنزل فيها القرآن بعينها في تلك
السنة ليلة ثابتة ،ما نقول :إنها متنقلة.
طالب........ :يا شيخ...
كيف؟
طالب :ذكر أنها متنقلة ..
هذا كالم ابن عباس وصح عند أهل العلم ،وأما معناه فيحتاج إلى بسط.
طالب........ :
نعم.
طالب :السلم عليكم يا شيخ ،في حديث أنه تلحى رجل ن ،مما يدل على أن هللا رفعها..
أنها رفعت .رفع تعيينها ،يعني ما رفعت بالكلية كما يقول الرافضة أنه ما فيه شيء اسمه ليلة
القدر ،لكن عند أهل السنة ثابتة وباقية إلى قيام الساعة ،لكن مع ذلك أنه رفع تعيينها ،فهؤالء

الذين يعينونها برؤى ،ويتناقلونها ،ويبثونها بين الناس ليسوا على شيء من اإلصابة ،المؤيد
بالوحي –علي الصالة والسالم – ما سعى لتعيينها ،فكيف يعينها من دونه؟
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هناك عالمات وضعت بعد أن تنتهي؛ كالشمس بصبيحتها لها وصف ،وهي ليلة بلجة ،ال حر
وال قر ،ساكنة ،وال ينبح فيها كالب ،وال يضطرب فيها بحر ،جاءت بها أوصاف ،ومع ذلك
ليست أوصافا قطعية ،بحيث تنتظر حتى تأتي هذه الليلة ،ينام الناس حتى تأتي هذه الليلة.
طالب :شيخ صبيحتها أم ....؟
التي تليها.
طالب :التي تليها.
نعم ،صبيحتها.
طالب :وهل من الكلم فيه بعد ما ينتهي رمضان  ....تساوي أي ليلة؟
على كل حال الذي عمل كتب ،وفي كتاب عند ربي {ال يغادر صغيرة} ،وفي كتاب {ال يضل

ربي وال ينس} ،هذه أمور ،اإلنسان عليه أن يعمل ما طلب منه ،وأما متابعة ما يعمل ،وهل ثبت
أو لم يثبت ،أو وفق أو لم يوفق ،هذا إلى هللا -جل وعال ،-لكن يبقى أيضا عليه أن يحرص
على المحافظة على ما عمل ،يحافظ على ما عمل ،يحافظ على أكتسبه من أجور.
طالب :السلم عليكم.......ما فيه شيء...
نعم.
طالب........ :
ما فيه شيء المقصود أنه بعد ما أتى بها بحيث ال يكسل الناس ،ال يؤدي ذلك إلى كسل ،وترك
العمل.
طالب.......:
من باب البشرى ،من باب البشرى ،وال يجزم بشيء.
طالب ..:ممكن تكون العشر الشفع والوتر...
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هو ما جاء يدل على أن األوتار آكد ،وجاء ما يدل على األشفاع في حال تمام الشهر مثل ما
قلنا :سابعة تبقى هي ليلة أربع وعشرين ،وثالثة تبقى هي ليلة ثمان وعشرين ،في حال كمال
الشهر.
السم ِ
اء الُّدْنَيا ِفي َه ِذ ِه َّ
"" ُث َّم ِقيل :أُْن ِزل اْلُقْر ُ ُّ ِ
اللْيَل ِة ُث َّم أُْن ِز َل َن ْج ًما َن ْج ًما ِفي َس ِائ ِر ْاألََّيا ِم
َ
َ
آن ُكل ُه إَلى َّ َ
ِ
ِ
ِ
اق ْاأل ْ ِ ِ
َعَلى َح ْس ِب ِات َف ِ
يل
ان َيْن ِز ُل ِفي ُك ِل َلْيَلة اْلَق ْد ِر َما َيْن ِز ُل ِفي َس ِائ ِر َّ
يلَ :ك َ
السَنةَ .وق َ
َسَبابَ .وق َ
ِِ
الليَل ِة .وَقال عكرمة :الليلة المباركة ها هنا َليَل ُة ِ
ِ
النص ِ
اإل ْن َز ِ ِ
اء ِْ
ف ِم ْن
َك َ
ْ
ال في َهذه َّْ
ْ
َ َ
ان ْابت َد ُ
ِ
َشعبان .و ْاأل ََّول أَص ُّح؛ ِلَقولِ ِه تعالىِ { :إَّنا أَْن َزْل ِ
ال َق َت َاد ُة َو ْاب ُن
ْ
ُ
َْ َ َ ُ َ
ناه في َلْيَلة اْلَق ْد ِر}[اْلَق ْد ِرَ .]1 :ق َ
اب ِإَلى بي ِت اْل ِعَّزِة ِفي سم ِ
ُم اْل ِك َت ِ
اء ُّ
الدْنَياُ ،ث َّم أَْن َزَل ُه
آن ُكَّل ُه ِفي َلْيَل ِة اْلَق ْد ِر ِم ْن أ ِ
َّللا اْلُقْر َ
َْ
َزْي ٍد :أَْن َز َل َّ ُ
ََ
ِِ ِ
ِ
َّللا عَلي ِه وسَّلم ِ -في َّ ِ
َّ
ين َسَنةًَ .و َه َذا
اللَيالي َو ْاألََّيا ِم في َث َل ٍث َو ِع ْش ِر َ
َّ ُ
َّللا َعَلى َنبيه َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آن} [البقرة:
ضان َّالذي أُْن ِز َل فيه اْلُقْر ُ
اْل َم ْعَنى َق ْد َم َضى في" اْلَبَقَرِة" عْن َد َق ْوِله َت َعاَلىَ { :ش ْهُر َرَم َ
 ،]185ويأتي آن ًفا ،إن شاء هللا تعالى".
ما جاء في ليلة النصف يعني مفرداته جاء فيها نصوص كثيرة ،مفرداتها ال تسلم من مقالة ،لذا

حكم جمع من أهل العلم على جميعها بالضعف ،وأنه ال يثبت فيها فضل ،ومنهم من يري أنها

بمجموعها يدل على أن لها أصال ،وأن فيها عمال فاضال تلك الليلة ،لكن عامة ما يعمله الناس
من األمور المبتدعة في هذه الليلة ال شك أنه من المنكرات ،لكن لو أن إنسانا قال :مجموع هذه
األخبار تدل على أن لهذه الليلة مزيد فضل ،وأريد أن أخصها بذكر أو بصالة أو بتالوة أو ما

أشبه ذلك فقال به بعض العلماء ،وكثرة ما جاء فيه يدل بال شك على أن له أصال ،أنه ليس
شعار لكثير من أهل البدع ،وأحدثوا فيها ما
ا
ضعيف بالكلية ،لكن مع ذلك باعتبارها صارت

أحدثوا ،لو أن إنسانا مال وجنح إلى التضعيف المطلق وقال :هي كليلة الرابع عشر ،وليلة
الخامس عشر ،وليلة السابع عشر من شعبان ،أو أول ليلة منه ،أو آخره ال فرق بينها وبين
غيرها من الليالي فاألمر محتمل.
ِ
ِ
َمَر ُّ
الدْنَيا ِإَلى َقا ِب ٍل ِفي َلْيَل ِة
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
َم ٍر َح ِك ٍ
قوله تعالى{ :فيها ُي ْفَر ُ
َّللا أ ْ
ق ُك ُّل أ ْ
اسُ :ي ْحك ُم َّ ُ
يم } َق َ
ِ
اْلَق ْد ِر ما َك ِ
ِ
يلِ :إََّّل
َ َ
ان م ْن َحَيا ٍة أ َْو َم ْو ٍت أ َْو ِرْز ٍقَ .وَقاَل ُه َق َت َاد ُة َو ُم َجاهٌد َواْل َح َس ُن َو َغْيُرُه ْمَ .وق َ
ِي :ومعَنى ه َذا اْلَقو ِل أَمر َّ ِ
الس َع َاد َةَ ،فِإَّن ُهما ََّل َي َت َغَّيَر ِ
َّ
َّللا-
اء َو َّ
ال اْل َم ْه َدو ُّ َ َ ْ َ
ْ ُْ
انَ ،قاَل ُه ْاب ُن ُع َمَرَ .ق َ
الشَق َ
َ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ال ِع ْك ِرَمةُ:
َعَّز َو َج َّل -اْل َم َل ئ َك َة ب َما َي ُكو ُن في َذل َك اْل َعا ِم َوَل ْم َي َز ْل َذل َك في عْلمهَ -عَّز َو َج َّلَ .-وَق َ
ِ
ِ ِ ِ
ان".
ه َي َلْيَل ُة الن ْصف م ْن َش ْعَب َ
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الذي يتغير يعني مما كتب لإلنسان وهو في بطن أمه ،الذي يتغير أنه ما هو في علم المالئكة،
أما ما كان في علم هللا –جل وعال -فهو ثابت ال يتغير { ،ال يبدل القول لدي } ،ما فيه تبديل،
أما ما في علم المالئكة هناك أشياء أثبتت لإلنسان وهو في بطن أمه مشروطة بشروط ،ولها
أسباب ،ولها موانع ،علم الملك قد يتغير{ ،يمحوا هللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} ،أما ما
في علم هللا –جل وعال -فإنه ال يتغير وال يتبدل.
ِ
"وَق ِ
ِ
ِ ِ ِ
السَن ِةَ ،وَيْن َس ُخ
َمَر َّ
ال ع ْك ِرَمةُ :ه َي َلْيَل ُة الن ْصف م ْن َش ْعَب َ
انُ ،يْب ِرُم ف َ
يها أ ْ
َ َ
ْاألَمو ِ
ِ
اج َف َل ُي َز ُاد ِف ِ
ان ْب ُن
اتَ ،وَي ْك ُت ُب اْل َح َّ
َحٌدَ .وَرَوى ُع ْث َم ُ
ص مْن ُه ْم أ َ
يه ْم أ َ
َحٌدَ ،وََّل َيْنُق ُ
َْ
ِ
َّ
َقال َّ ِ
الر ُج َل
انَ ،ح َّتى ِإ َّن َّ
َّللا َعَلْيه َو َسَّل َم« :-تقطع اآلجال من شعبان ِإَلى َش ْعَب َ
النب ُّي َ -صلى َّ ُ
َ
ِ
ِ َّ
َّ
اسم ُه ِفي اْلم ْوَتى»َ ،و َع ِن َّ ِ
الِ « :إ َذا
َّللا َعَلْيه َو َسل َم – َق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
َ
َلَيْنك ُح َوُيوَل ُد َل ُه َوَق ْد َخَر َج ْ ُ
ِ ِ ِ
ان»".
َكاَن ْت َلْيَل ُة الن ْصف م ْن َش ْعَب َ
اء ِم َن
ْاأل ْ
َحَي ُ
ِ ِ
ال:
اْل ُمغ َيرة َق َ

يعني خرج اسمه في الموتى مثال في رجب القادم ،لكنه قبل ذلك ينكح ممكن يتزوج في رمضان
الذي يلي ليلة النصف على ما جاء على هذا القول وعلى قول عكرمة ،وإن كان المرجح فيه أنها
ليلة القدر ،يعني بعدها مباشرة يتزوج ويولد له قبل أن يأتي الوقت المحدد موته فيه ،الذي كتب
في الليلة الماضية ،ليلة القدر الماضية ،حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في
الموتى ،يعني في هذه الليلة.
ِ ِ ِ
ِ َّ
َّ
" َو َع ِن َّ ِ
وموا َلْيَل َت َها
الِ « :إ َذا َكاَن ْت َلْيَل ُة الن ْصف م ْن َش ْعَب َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم – َق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ان َفُق ُ
س ِإَلى سم ِ
َّللا َيْن ِزل ِل ُغُر ِ
ِ
الش ْم ِ
وب َّ
اء ُّ
ول :أَََّل ُم ْس َت ْغ ِفٌر َفأَ ْغ ِفَر َل ُه،
َو ُ
الدْنَيا َيُق ُ
ُ
وموا َن َه َارَهاَ ،فإ َّن َّ َ
ََ
ص ُ
أَََّل مبَتًلى َفأُع ِ
ق َفأَْرُزَق ُه ،أَََّل َك َذا ،أَََّل َك َذا َح َّتى ي ْطُل َع اْل َف ْجر»َ ،ذ َكره َّ
الث ْعَل ِب ُّي.
افَي ُه ،أَََّل ُم ْس َتْرِز ٌ
َ
ُْ
َ
َُ
ُ
ِ ِ
ِ َّ
َّ
ِ
اه َع ْن َع ِائ َش ُة َع ِن َّ ِ
َّللا َ -عَّز
َو َخَّر َج التْرِمذ ُّي ِب َم ْعَن ُ
ال« :إ َّن َّ َ
َّللا َعَلْيه َو َسل َم َ -ق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ِ
ف ِم ْن َشعبان ِإَلى سم ِ
النص ِ
اء ُّ
الدْنَيا َفَي ْغ ِفُر ِألَ ْك َث ِر ِم ْن َع َد ِد َش ْع ِر َغَن ِم َكْل ٍب»،
َْ َ
َو َج َّلَ -يْن ِز ُل َلْيَل َة ْ
ََ
ِ
يث ع ِائ َش َة ََّل َنع ِرُفه مرُفوعا ِإََّّل ِمن ح ِد ِ
ِ
اب ع ْن أَِبي ب ْك ٍر ِ
الص ِد ِ
يث
ْ َ
ْ ُ َْ ً
يسىَ :حد ُ َ
َوِفي اْلَب ِ َ
َ
ال أَُبو ع َ
يق َق َ
ِ
ِ
ِ
ف َه َذا
اْل َحج ِ
َّاج ْب ِن أَْر َ
طأ َة َع ْن َي ْحَيى ْب ِن أبي كثيرة َع ْن ُعْرَوَة َع ْن َعائ َش َةَ ،و َسم ْع ُت ُم َح َّم ًدا ُي َضع ُ
ِ
طأ َة َل ْم َي ْس َم ْع ِم ْن َي ْحَيى
َّاج ْب ُن أَْر َ
اْل َح ِد َ
الَ :ي ْحَيى ْب ُن أَِبي َك ِث ٍ
ير َل ْم َي ْس َم ْع م ْن ُعْرَوَةَ ،واْل َحج ُ
يثَ ،وَق َ
ير.
ْب ِن أَِبي َك ِث ٍ
ُقْلت :وَق ْد َذ َكر ح ِد َ ِ
ط َّوًَّل ص ِ
اح ُب ِك َت ِ
اب اْل َعُر ِ
وس".
َ َ
ُ َ
يث َعائ َش َة ُم َ َ
العروس ،العروس لمن؟ ما فيه  ...فيه كتاب اسمه شوق العروس ألبي معشر الطبري ،لعله هو
المراد ،واألخبار التي مرت بنا كلها مضعفه عند أهل العلم.
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َن َّ
اللْيَل َة َّال ِتي
اخ َت َار أ َّ
" َو ْ
اء ِة َوَق ْد َذ َكْرَنا َق ْوَل ُه،
اْلَبَر َ

َعَلى ما بيناه.

ِ ِ ِ
ي ْفر ِ
انَ ،وأََّن َها ُت َس َّمى َلْيَل َة
َم ٍر َح ِك ٍ
َُ ُ
يم َلْيَل َة الن ْصف م ْن َش ْعَب َ
قف َ
يها ُك ُّل أ ْ
ِ
َن َّ ِ
يح ِإَّن َما ِهي َلْيَل ُة اْلَق ْد ِر
الرَّد َعَلْيه ِفي َغْي ِر َه َذا اْل َم ْو ِض ِعَ ،وأ َّ
َو َّ
الصح َ
َ

ِ
الَ :يا أََبا
ال أ ْ
ِيع ُة ْب ُن ُكْل ُث ٍ
َخَبَرَنا َرب َ
َل َر ُج ٌل اْل َح َس َن َوأََنا عْن َد ُه َفَق َ
الَ :سأ َ
وم َق َ
روى حماد ابن َسَل َم َة َق َ
َرَيت َليَل َة اْلَق ْد ِر أ َِفي ُك ِل رم َضان ِهي؟ َقالِ :إي و َّ ِ
َّللاَّ ،ال ِذي ََّل ِإَل َه ِإََّّل ُه َوِ ،إَّن َها ِفي ُك ِل
َس ِع ٍ
يد أَأْ َ ْ
َ
َ
ََ َ َ
ِ
الليَل ُة َّال ِتي ي ْفرق ِفيها ُك ُّل أَم ٍر ح ِك ٍ ِ
َج ٍل َو ِرْز ٍق َو َع َم ٍل
َرَم َض َ
َّللا ُك َّل َخْل ٍق َوأ َ
ْ َ
انِ ،إَّن َها َّْ
يم ،ف َ
َُ ُ َ
يها َي ْقضي َّ ُ
ِ ِِ
ُم اْل ِك َت ِ
السَن ِة ِم ْن َم ْو ٍت
اسُ :ي ْك َت ُب ِم ْن أ ِ
اب ِفي َلْيَل ِة اْلَق ْد ِر َما َي ُكو ُن ِفي َّ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
إَلى م ْثل َهاَ .وَق َ
ال ِفي َه ِذ ِه ْاآلَي ِةِ :إَّن َك َل َتَرى
َو َحَيا ٍة َو ِرْز ٍق َو َم َ
الَ :ي ُح ُّج ُف َل ٌن َوَي ُح ُّج ُف َل ٌنَ .وَق َ
ط ٍرَ ،ح َّتى اْل َح َّج ُيَق ُ
ِ
ِ ِ
اسم ُه ِفي اْلم ْوَتىَ ،و َه ِذ ِه ِْ
َس َو ِ
السَّن ِة ِإَّن َما ِهي
َّ
َح َكا ِم ُّ
اإلَباَن ُة أل ْ
الر ُج َل َي ْمشي في ْاأل ْ
َ
اق َوَق ْد َوَق َع ْ ُ
َ
ِ ِ ِ
ِ
َسَب ِ
اب اْل َخْل ِقَ .وَق ْد َذ َكْرَنا َه َذا اْل َم ْعَنى ِآن ًفا.
لْل َم َل ئ َكة اْل ُم َوَّكل َ
ين ِبأ ْ
ِ
وَقال اْلَق ِ
ِ
الِ :إَّن َها
اضي أَُبو َب ْك ِر ْب ُن اْل َعَرب ِ
ِيَ :و ُج ْم ُه ُ
ور اْل ُعَل َماء َعَلى أََّن َها َلْيَل ُة اْلَق ْد ِرَ .ومْن ُه ْم َم ْن َق َ
َ َ
الص ِاد ِق اْلَق ِ
ف ِمن َشعبان ،وهو ب ِ
ِ
النص ِ
اط ِعَ { :ش ْهُر
اط ٌل؛ ِأل َّ
ال ِفي ِك َتا ِب ِه َّ
ْ َْ َ َ َُ َ
َلْيَل ُة ْ
َّللا َت َعاَلى َق َ
َن َّ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ان ُث َّم عين
ص َعَلى أ َّ
آن} [البقرةَ ،]185 :فَن َّ
َن ِم َيق َ
ات ُن ُزوِله َرَم َض ُ
ضان َّالذي أُْن ِز َل فيه اْلُقْر ُ
َرَم َ
ِ
ِ
َع َظ َم اْل ِفْرَي َة َعَلى
بارَك ٍة} َف َم ْن َز َع َم أََّن ُه في َغْي ِرِه َفَق ْد أ ْ
من زمانه الليل ها هنا بقوله{ :في َلْيَل ٍة ُم َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
َّللا وَلي ِ
يث ُي َع َّول َعَلْي ِه ََّل ِفي َف ْض ِل َها َوََّل ِفي َن ْس ِخ ْاآل َج ِ
ال
ان َح ِد ٌ
س في َلْيَلة الن ْصف م ْن َش ْعَب َ
َّ َ ْ َ
ُ
اللو ِح اْلمح ُف ِ
ِي ":وِقيل يب َدأُ ِفي اس ِتْنس ِ ِ ِ
ِ
يها َف َل َتْل َت ِف ُتوا ِإَلْي َها .وقال َّ
وظ ِفي
َْ
الزَم ْخ َشرُّ َ َ َ ْ
اخ َذل َك م َن َّ ْ
ف َ
ْ َ
ِ
غ ِفي َليَل ِة اْلَق ْد ِر َف ُت ْد َفع ُنس َخ ُة ْاألَرَز ِ ِ ِ
يك ِائيلَ ،وُن ْس َخ ُة اْل ُحُر ِ
وب ِإَلى
اء ِةَ ،وَيَق ُع اْل َفَار ُ
ْ
ْ
ُ ْ
اق إَلى م َ َ
َلْيَلة اْلَبَر َ
ِ
احب سم ِ
اعيل ص ِ
فَ ،وُن ْس َخ ُة ْاأل ْ ِ
ِ
اء
يل ،وكذلك الزَّلزل والصواعق َواْل َخ ْس ُ
َع َمال ِإَلى ِإ ْس َم َ َ
جْب ِر َ
ََ
ِ
ُّ
يمَ ،وُن ْس َخ ُة اْل َم َص ِائ ِب ِإَلى َمَل ِك اْل َم ْو ِت.
الدْنَياَ ،و ُه َو ُمْل ٌك َعظ ٌ
ِ
ِ
َع َم ِال ِهَ ،فَيْلَقى َعَلى أَْل ِسَن ِة
َو َع ْن َب ْع ِض ِه ْمُ :ي ْع َ
طى ُك ُّل َعام ٍل َبَرَكات أ ْ
هيبته ،وقرئ " :نفرق" ِب َّ ِ ِ
يد ،و" ي ْف ِرق" ُك ٌّل عَلى ِبَن ِائ ِه ِلْل َف ِ
اع ِل،
الت ْشد َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ق" بالنون.
َّللا َعْن ُهُ " :-ن َف ِر ُ
َعَّز َو َج َّلَ ،-وَقَأَر َزْي ُد ْب ُن َعل ٍي َ-رض َي َّ ُ

اْل َخْل ِق َم ْد َح ُه ،وعلى قلوبهم
َّللا-
َوَن ْص ِب " ُك َّل"َ ،واْل َف ِار ُ
ق َّ ُ

ْن ِذي ِح ْك َم ٍة أي مفعول على ما تقتضيه الحكمة".
يم} ُك ُّل َشأ ٍ
َم ٍر َح ِك ٍ
{ ُك ُّل أ ْ
فيه شيء مصحح عندكم؟ يعني األلباني ما حسن شيئا منها وال؟
طالب........ :
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ابن رجب –رحمه هللا -كأنه يميل إلى تقوية شيء منها.
طالب :األلباني الذي حسن حديث ليلة النصف من شعبان..
ماذا فيها؟
طالب :حسن الحديث.
ما المانع؟ حسن الحديث لكن قبله ابن رجب.

