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 ليلة القدر المسمى والتنقل

 ( مسمى ليلة القدر) 
 بسم اهلل الر٘نن الرحيم

، كنعػوذ باهلل من شركر أنفسنا، كسيئات أعمالنا، من  ، كنسػتغفره ، كنستعينو إف اٜنمد هلل، ٥نمده
يهده اهلل فال ميًضلَّ لو، كمن ييضلل فال ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف 

 ١نمدا عبده كرسولو. 

  {                                } (1) . 

{                                              

                                                     

                } (2 ) . 

{                            

                           }(3) (4) . 

 أما بعد... 
اٜنمد هلل الذم أنزؿ ٗنيع كتبو على ،  اٜنػمد هلل أفضل اٜنػمد كأكػملو، كأثين عليو أحسن الثناء كأٗنلو

 رسلو ُب رمضاف شهر الفضل كالغفراف ، كخص كتابو القراف بليلة من أعظم الليايل 
  أما بعد : آلو كصحبو أٗنعٌن، كعلى   ، كأفضل رسلو ١نمد بن عبد اهلل كأصلي كأسلم على خًن خلقو

                                           

 . 102( سورة آؿ عمراف آية: 1) 
 . 1( سورة النساء آية: 2) 
 (. 71،  70( سورة األحزاب ، اآليتاف )3) 
باب  -( ىذه ىي ما تسمى بػ " خطبة اٜناجة " اليت ركاىا عبد اهلل بن مسعود عن النيب كأخرجها أبو داكد ُب سننو ُب كتاب النكاح 4) 

: " بإسناد 6/160ُب شرح صحيح مسلم ( ، كسكت عنو كقاؿ النوكم 2118، اٜنديث رقم ) 239 - 2/238ُب خطبة النكاح 
كقاؿ: " حديث حسن " ، كأ٘ند  286 - 2/285باب ما جاء ُب خطبة النكاح  -صحيح " ، كالرتمذم ُب سننو ُب أبواب النكاح 

، اٜنديث رقم  163 - 11/162باب خطبة اٜناجة  -ُب كتاب اٛنامع  ، كعبد الرزاؽ ُب مصنفو 393،  1/392ُب مسنده 
  ، كغًنىم. 4/383باب ما قالوا ُب خطبة النكاح  -كابن أيب شيبة ُب مصنفو ُب كتاب النكاح ( ، 20206)
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 يكفر عنها السيئات، كي  ناؿ هبا أعلى الدرجاتأف جعل ٟنذه األمة مواسم للخًنات، تي تعاىل من منن اهلل ف
كتضاعف ٟنا األجور بأقل عمل تناؿ عظيم األجر، كتضع عن نفسها عظيم الوزر، فأعظم هبا من منة، ،

 كاهلل ذك الفضل العظيم .يشاء. كأكـر هبا من نعمة، كذلك فضل اهلل يؤتيو من 
 قاؿ تعاىل :  ومن تلك المواسم العظيمة ليلة القدر

يػٍره ًمٍن أىٍلًف  )) لىةي اٍلقىٍدًر خى لىةي اٍلقىٍدًر ، لىيػٍ لىًة اٍلقىٍدًر ، كىمىا أىٍدرىاؾى مىا لىيػٍ شىٍهرو ، تػىنػىزَّؿي اٍلمىالًئكىةي إًنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي ُب لىيػٍ
ٍم ًمٍن كيله أىٍمرو ، سىالـه ًىيى حىَّتَّ مىٍطلىًع اٍلفىٍجًر (( كىالرُّكحي ًفيهىا بًًإٍذًف رىهبًه

(1)  
ليس فيها ليلة القدر ، فهذا  -كقيل أكثر  –فالعمل ُب ىذه الليلة اٞنباركة يعدؿ ثواب العمل ُب ألف شهر  

 يتحراىا كيقوؿ :  ٣نا يدؿ على فضل ىذه الليلة العظيمة ، كٟنذا كاف النيب 
 .(2) (( ، غفر لو ما تقدـ من ذنبو ، إ٬نانا كاحتسابا من يقم ليلة القدر ))

 كما أحسن قوؿ بعضهم :
 كل الشهور كسائر األعواـ   ىي ليلة القدر اليت شرفت على * *

 * *  عنو الذنوب كسائر اآلثاـ    من قامها ٬نحو اإللو بفضلو
 كسائر األحكاـ* *  كقضى القضاء      فيها ْنلى اٜنق جل جاللو 

 كْناب باإلنعاـ كاإلكراـ * *   فادعوه كاطلب فضلو تعط اٞنىن
 * *   ك٩نود بالغفراف للصواـ      فاهلل يرزقنا القبوؿ بفضلو  
 ك٬نيتنا حقا على اإلسالـ  * *      كيذيقنا فيها حالكة عفوه  

 وقال األخر :
 عمرم من األياـ ُب أنفقت ما ضيعة فيا خسر كُب ٟنو كُب سهو ُب العمر توىل
 كالشكر اٜنمد كاجبات من أغفلنا فما عذر من عمرم من ضيعت الذم ُب مايل ك
 الذكر أشرؼ فيو الر٘نن أنزؿ بشهر شهر أ٬نا بشهر اهلل خصنا قد أما
 اٝنًن من فيها ّنا صح خرب من فكم القدر ليلة كفيو شهر يشبو ىل ك

 العشر ىذه ُب يطلبها ألمرئ فطوىب الوتر ُب تطلب أهنا ثقات عن ركينا
 الفجر مطلع حَّت ىي سالـ قاؿ قد كالرب باألنوار األمالؾ تنزؿ ففيها
 يدرم كال النار من فيها معلق من فكم الذخر أنفس من إهنا فادخرىا أال

                                           
 سورة القدر   (1)
( ، كالرتمػذم ُب الصػـو 1268( ، كمسػلم ُب صػالة اٞنسػافرين )35ركاه البخارم ُب كتاب اإل٬ناف بػاب قيػاـ ليلػة القػدر مػن اإل٬نػاف ) (2)
 ( .1711( ، كالدارمي ُب الصـو )6873( ، كأ٘ند )1165( ، كأبو داكد ُب الصالة )2169( ، كالنسائي ُب الصياـ )619)
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 ليايل  لكن قضية معرفة مسمى الليلة من ،كقد دؿ على فضلها نصوص كثًنة متواترة  ال ٫نتلف فيها اثناف 
من ....( أشغلت باؿ الكثًن من البشرية  ، الثالثاء ، األربعاء ا خ  أياـ األسبوع ) السبت ، األحد ، االثنٌن

 عرب القركف .اٞنسلمٌن 
كىذا يصلح  ، الصحيح أهنا ال تعلم" : ر٘نو اهلل  اٞنعافرم اٞنالكي بن العريبا االماـ من قوؿ  كقد تعجبتي 

كقاؿ قد تظاىرت األحاديث بإمكاف العلم هبا كأخرب بو ، كأنكر ىذا القوؿ النوكم ، أف يكوف قوال آخر 
 (1) " ٗناعة من الصاٜنٌن فال معىن إلنكار ذلك

 فضال عن األقواؿ الشاذة ُب اٞنسألة .
فهي ليلة فضائل   ، بل أصبحت ليلة القدر حلم لكل مسلم يسعي ك٩نتهد ليحصل على  فضائلها العظيمة 

عامة الناس ككيفية إدراكها أمرا يشغل  ،كقد أصبح  ٓنديد موعد ىذه الليلة اٞنباركة كمضاعفات لألجور ، 
 .اليت كقفت عليها  كمن ىذه اٛنهود البحثية  ،خصوصا كالباحثٌن  العلماءك 
 . ر٘نو اهلل ٣ندكح بن متعب اٛنربين.  معرفة اسم ليلة القدر الدالئل والنتائج – 1

 ىػ.على ىذا الرابط كغًنه :1425 -ىػ 1424منشور على الشبكة العنكبوتية .       
http://www.alargam.com/books/aljibreen/1.htm 

 . دوران وثبات ليلة القدر في الوتر من ليالي العشر – 2
 عضو ىيئة التدريس بكلية الشريعة َنامعة مؤتة باٞنملكة األردنية .  ،أمٌن ١نمد سالـ اٞنناسية : الدكتور  األستاذتأليف 

 على ىذا الرابط : صفحة 32ما يقرب من ُنث ُب 
20.html-57-16-30-12-2012-11/573-14-08-22-06-shariah/2010print.mutah.edu.jo/index.php/-http://e 

 

 .للمؤلف نفسو . القرآنيةمنهجية البحث في التفسير الموضوعي للكلمة، واآلية، والسورة كانظر : 
 

 .. الدكتور :  أ٘ند مصطفى شريف تحديد ليلة القدر وأول رمضان  -4
 .tmlcom/Qder.hhttp://msattaمنشور على ىذا الرابط :      
 
 . الشيخ ١نمد كاظم حبيب شفاه اهلل كعافاه . تحري ليلة القدر على مدى مائة عام قمري -4
 ـ . 2004 -ىػ  1425ط  .كتيب مطبوع     

كاٞنؤلفات ُب ليلة القدر كثًنة قد٬نا كحديثا ، لكن اٞنؤلفات اليت ٓنٌدثت عن مسماىا مل أجد إال ما ذكر 
 .كأعتذر عن نقد كتتبع ىذه األُناث حيث ذلك يطوؿ حسب علمي. 

                                           
 4/266 فتح البارم (1)

http://e-print.mutah.edu.jo/index.php/shariah/2010-06-22-08-14-11/573-2012-12-30-16-57-20.html
http://e-print.mutah.edu.jo/index.php/shariah/2010-06-22-08-14-11/573-2012-12-30-16-57-20.html
http://msatta.com/Qder.html
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الفقهية اليت بقيت قركنا  يسدؿ الستار على ىذه اٞنسألة  - العلمية -كلعل ىذا البحث مع تلك األُناث  
 ، كأصبحت ١نل نظر ، كقبوؿ كرفض .فيها العقوؿ  ٓنتار

 تساؤالت البحث :
٨نها القضايا اٞنتعلقة بنزكؿ القرآف الكرمي فحٌن يتحدث القرآف الكرمي أىذا البحث يطرح عدة تساؤالت ك 

 : ) إنا أنزلناه ُب ليلة القدر ( ، كتتحدث السًنة النبوية الصحيحة عن نزكؿ قولو :  عن نزكلو ُب قولو
) اقرأ باسم ربك الذم خلق ( ُب رمضاف ُب مكة ُب جبل حراء ُب بداية البعثة ، كما قبلها كانت 

رىاصات كمقدمات النبوة  كما ُب الصحيحٌن من أحاديث بدء الوحي ، كىذا النزكؿ للقرآف الكرمي بصدر إ
 . اٞنكاف ١ندد الزماف ك من أعواـ النزكؿ  األكؿ عاـاليعترب النزكؿ األكؿ ، ك .سورة العلق 

فالبحث يتحٌدث عن ىذه الليلة ) الليلة األكىل ( ليلة النزكؿ األكىل من حيث مسماىا من أياـ األسبوع 
 . )رمضاف(السبعة ، كمن حيث رقمها كعددىا ُب أياـ الشهر 

من ) انتقاؿ ليلة القدر ( خالؿ العشر األكاخر الذم حصل ُب اٞندينة بعد اٟنجرة كيتحٌدث عن االنتقاؿ 
ىل ىو انتقاؿ مسٌمى أـ انتقاؿ أعداد ، كىل يصح أف يكوف انتقاؿ مسميات كأعداد ، أـ أف شهر ال

 االنتقاؿ لألعداد مع بقاء كثبات االسم ) مسمى الليلة ( .
 ٞنراد باالنتقاؿ ، فهو لب البحث كركحو . اكأرجوا أف يتفطن ذىن القارئ لفهم 

 منها :يطرحها البحث وىناك تساؤالت كثيرة 
 كأين    أكؿ ليلة قدر كقعت  مَّت -
 مَّت نزؿ القرآف الكرمي ليال أـ هنارا   زمانا كمكانا   -

 ىل ىذه الليلة األكىل كترا أـ شفعا   -

 أـ ليايل قدر  ُب شهر رمضاف ليلة القدر كاحدة  ىل ىناؾ -
 ىل ليلة القدر كاحدة على كوكب األرض ، كعلى أىل األرض   -
   ىل لصحة دخوؿ الشهر أثر ُب ضبطها -
 ىل ليلة القدر تتأثر بدخوؿ الشهر   كىل الختالؼ اٞنطالع أثر فيها   -
   ىل ٟنذه الليلة اسم ) مسمى من مسميات اياـ االسبوع ( -

 كىل ىذا االسم ثابت   -
 ىل النظر فيها من حيث اسم الليلة أك رقمها   أك كال٨نا   -
 ىل التنقل ُب االسم ) اسم الليلة ( أـ الرقم )عددىا(   -
 ة القدر مكية أـ مدنية  ىل سور  -
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 بفضلها   مَّت أيخرب النيب  -
 يعلمها أكؿ األمر أك أخره   ىل كاف النيب  -
 مَّت شرع االعتكاؼ   كٞناذا شرع   كما قصتو   -
 رمضانا   كم صاـ النيب  -
   كم ليلة قدر مرة عليو  -
 مراحل ليلة القدر ُب زمن النبوة   -
 ُب االخبار هبا   ىدم النيب  -
 الصحابة كالتابعٌن ُب ٓنرم ليلة القدر  ىدم  -
 ىدم الصحابة كالتابعٌن ُب االخبار هبا قبل كقوعها كبعده   -
 عرب السنٌن .ىدم الصحابة كالتابعٌن ُب معرفة عالماهتا كتتبعها كمراقبتها  -
 

بعض ىذه التساؤالت خشية اإلطالة لذا ًب إفراد بعضها بأُناث ،  تىذه أىم تساؤالت البحث ، كقد ترك
 نظرا لرتتيب ذىنية القارئ ، كعدـ تشتيتها ، كىي ال تقل أ٨نية عن عنواف البحث فمن ذلك :

 ليايل الوتر باعتبار ما مضى أـ باعتبار ما بقي  
ة عند من يقوؿ بذلك . كعلم كىل لكماؿ الشهر أك نقصو أثر ُب ٓنديد الوتر   كقضية إخفائها كاٜنكم

 الغيب كدخوٟنا فيو عند من يزعم ذلك   ....ا خ .
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 مدخل :
عرب الزماف من حيث الواقع السماكم ، كالذم منتظمة لبداية شهر رمضاف قمرية ال شك أف ىناؾ دكرة 

دد ىاتٌن الدكرتٌن ىو كالذم ٪ن، كالذم بدكره ٪ندد دكرة ليلة القدر ربط اهلل بو علم سًن حساب الزمن ، 
 .ال ٫نتلفسخره اهلل تعايل الذم يسًن بنظاـ دقيق  القمر الذم

كما أف ىناؾ دكرات زمانية الجتماع عيد الفطر بيـو اٛنمعة ، كعيد األضحى بيـو اٛنمعة ، بل اجتماع كقفة 
ُب  ستدارتو ُب زمن النيب عرفة بيـو اٛنمعة عرب دكرة الزمن الصغرل الثمانية الداخلة ُب دكرة الزمن الكربل كا

سنة ، كما أشار ٟنا اٜنديث  6000كاليت قدرت بستة أياـ ٣نثلة بػػػػػ،  حجة الوداع كما ُب حديث أيب بكرة 
 .(1) ( إن الزمان قد استدار كهيئتو يوم خلق اهلل السماوات واألرض )النبوم : 

فما عالقة استدارة الزماف ِنلق السموات كاألرض   كُب كم يـو خلق اهلل السموات كاألرض   كمن أياـ الدنيا أـ 
. چپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   چ: اآلخرة   مع قولو تعاىل 

(2) 
بل رصدىا طيلة العشر  –مع معرفة الناس بو  –كمعرفة مسماىا فضال عن رقمها  ليلة القدر،قضية العلم بإف 

 . مع الصحابة ليست بدعا من القوؿ كما يظن فهذا حوار عمر 
قال عمر: من يعلم متى :  ، قاال ، كعكرمة ، عن الحق بن ٘نيد عاصم األحوؿ أخرج االماـ أ٘ند بسنده عن

 (3)سبع يبقٌن "، أك  ىي ُب العشر، ُب سبع ٬نضٌن:" قاؿ رسوؿ اهلل :    قاال: فقاؿ ابن عباس ليلة القدر
فيو دليل على أف اٞنسلم قد يعلم ىذه  ، كما سيأٌب ليلة القدر " : " إف علمتي كقبل ذلك قوؿ عائشة 

 الليلة.
 (4) ( أم اطلبوا حينها كىو زماهنا ٓنينوا ليلة القدر ):  النوكم االماـ قاؿك 

 . كالزماف يشمل اٞنسمى كرقم الليلة .أك إذا عرؼ رقمها عرؼ مسماىا
 . انتهى.(5) "، كىو الوقت من الزماف ( : طلب اٜنٌن التحٌن )قاؿ ابن األثًن : " 

 كالوقت من الزماف لو اسم كمسمى .

                                           

كمسلم ُب صحيحو  5550 حديث رقم100/  7 -كغًنه -( اٜنديث متفق عليو. ركاه البخارم ُب صحيحو كتاب األضاحي1)
 .1679كتاب القسامة ، حديث رقم   3/1305
 استدارة الزماف .لكاتبو .منشور على الشبكة العنكبوتية .دكرة انظر بحث :  (2)

       http://www.feqhweb.com/vb/t18822.html 
 رم.( قاؿ الشيخ شعيب األرناؤكط : إسناد الحق بن ٘نيد صحيح على شرطهما ، كعكرمة من رجاؿ البخا 2543( اٞنسند )3)
 .8/59( شرح صحيح مسلم 4)
    243/  9( جامع األصوؿ 5)

http://www.feqhweb.com/vb/t18822.html
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فًنل أنوارىا أك يرل  ، كقد يكشفها اهلل لبعض الناس ُب اٞنناـ أك اليقظة قاؿ شيخ االسالـ ابن تيمية : "
 .(1)" كاهلل تعاىل أعلم ،من يقوؿ لو ىذه ليلة القدر كقد يفتح على قلبو من اٞنشاىدة ما يتبٌن بو األمر

 فمن باب أكىل أف يعلم بالبحث العلمي . ، فإذا كاف ىذا األمر قد يعلم ّنا ذكر كمنو تواطؤ الرؤيا 
ببعضها ٞنن سألو عنها بل حدد أرقاـ ليايل بعينها من  ٪نرص على ليايل الوتر ، كيوصي كقد كاف النيب 

 .(2)كما سيأٌب  العشر
 ( 23ليلة )  كعبد اهلل بن أنيس( 27بن كعب ليلة )كأيب أرقاـ تلك الليايل   كقد طلب الصحابة 

كاختار غًنىم  ....( 21فاختار االماـ الشافعي ر٘نو اهلل ليلة ) -من أىل العلم  –كىكذا من جاء بعدىم 
مسمىن لليلة مع مراعاة الرقم .كما سيأٌب
(3). 

 كاف زمن النبوة من أضبط األمور دخوال للشهر .ك 
عدـ رؤية كإكماؿ عدة ُب غًن ل، كمن مل يضبطو رقم الليلة أما من بعدىم فمن ضبط دخوؿ الشهر ضبط 

منازؿ القمر كأطواره الثمانية ضبط كمن ضبطهما معا كتابع ليايل الشهر كمعرفة  ،موقعو ضبط مسمى الليلة 
كإذا   ،٬نانا كأطماف قلبو إ٬نانو إفزاد يقينو يقينا ك  ،تلك الليلة ، كضبط كعرؼ كرأل صبيحة شركؽ مشسها 

 كمن بعدىم ذكركا أرقاـ الليلة فهذا البحث يركز على مسمى الليلة . كاف الصحابة 
 * محاوالت البشرية لتحديد مسمى ليلة القدر 

 :مقدمة 
 بصرؼ النظر عن عددىا ) رقمها ( . مسمى الليلةىذه احملاكالت ٢نصصة ٞنعرفة  -
 ُب معرفة العدد . أما احملاكالت ُب معرفة رقمها فيكفينا اٜنوار السابق مع عمر كالصحابة   

اىا ترتيبها ُب الشهر ( ، كمل تتطرؽ ٞنسم كالعجيب أف كتب الفقو كشركح االحاديث ركزت على رقم الليلة )
 إال إشارات ال تذكر.

الشهر أك ليايل ٞنعرفة ليلة القدر ىل ىي من عدة لقد اجتهد العلماء ر٘نهم اهلل قد٬نا كحديثا ُب ١ناكالت 
اف  ابن حجر قوال كما حكاىا اٜن 46العشرة األخًنة خاصة ، ككصلت تلك اآلراء كاألقواؿ إىل أكثر من 

 . (4) ر٘نو اهلل
                                           

 286/ ٠25نموع الفتاكل  (1)
 76،  64،  55،  21انظر ص   (2)
  كما بعدىا 33 انظر ص (3)
 4/333الفتح  (4)
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 قوال . 64ُب كتابو سطوع البدر بفضائل ليلة القدر ليلة القدر إىل عند االستاذ إبراىيم اٜنازمي  ككصلت
 كال شك أف أكثر ىذه األقواؿ ال تثبت كال تستقيم ُب اٛنانب النقدم .

، كلعل من أىم أسباب االختالؼ ىو كثرة األحاديث النبوية اٞنرفوعة ُب طلب ٓنريها ُب أكثر من ليلة 
كاٞنراحل اليت مرت هبا ، ككقوعها ُب زمن النبوة أكثر من مرة ٢نتلفة عن السنة السابقة ، كال شك أف الرسوؿ 

  ىي ليلة نزكؿ القرآف كقد كاف ذلك كاحدة  الشك أيضا أف ليلة القدرصاـ تسع رمضانات إٗناعا ، ك
( عاما من  14أم بعد )  ن اٟنجرةحيث إف الصياـ فرض باٞندينة ُب السنة الثانية محينئذ ال صياـ ك ّنكة 
  .البعثة

كتدرج األمر كالفعل النبوم ُب معرفتها ابتداء بقياـ العشر األكؿ ٍب الوسطى ٍب العشر األكاخر ٍب 
ٍب قيامو ، إلخبارىم هبا فنسيها  ٍب خركجو ، ٍب تواطؤا الرؤيا من الصحابة ،  لو  الرؤيا النبوية

ٍب ، ) السحور ( ٍب ثلثي الليل ٍب الليل كلو حَّت كاد أف يفوهتم الفالح ، ببعض أصحابو ثلث الليل 
 بقياـ ليلة معينة .سرا لبعضهم  ٍب كصيتو  ُب ضبط رقم الليلة الوترية ، ١ناكرتو لبعض الصحابة

 
ال حاجة لديهم اف ٟنم معرفة ُنساب عدد األياـ ك ككل الركايات كردت بالعدد ) بالرقم ( فالقـو ك

سمى األياـ كما ىي عادة العرب ُب حساهبا كتوار٫نها ، فحينما ٫نتار من بٌن األقواؿ مثال ٞنعرفة م
...ا خ ىم أضبط ٟنذه األرقاـ ٞنعرفتهم بدخوؿ الشهر كرؤية اٟنالؿ ، كال  25أك  23أك  21ليلة 

الرمضانات التسع مل يقع فيها  –كأكاد أجـز أف زمن النبوة يكاد يقع عندىم خالؼ ُب ذلك ، 
 لبعضهم  كإف كقع -شيء من ذلك من حيث دخوؿ شهر رمضاف برؤية أك بإكماؿ عدة شعباف 

يوما نظرا الستسراره كما كقع ُب ركايات كمنها قصة ابن  30أك  29فسيقع ُب آخر الشهر ىل ىو 
من زكجاتو شهرا  كقصة ايالئو  ، ) ٗنادل الثانية ( اٜنضرمي كمقتلو كاختالفهم ُب آخر الشهر

 ا خ( يوما ...29فدخل عليهن بعد )

 سورة القدر :

ة أهنا تتحدث عن نزكؿ القرآف ، كليست مكية ، كقد جاء اإلشكاؿ من جه مدنية الراجح أف سورة القدر
فضال  -ال فرضا كال نفال  – حينئذ وات ٙنسا( كاف ّنكة ، كال صل أقر ا) : ال شك أف نزكؿ القرآف بقولو ك 

 فظن من ظن أهنا نزلت ّنكة .  ،عن الصياـ 
 فسورة القدر مدنية ُب قوؿ األكثرين ، كىميجاىد كىعىطىاء كالضحاؾ ، كأحد قويل اٍبن عىبَّاس.
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 .(1)" مدنٌية ُب قوؿ أكثر اٞنفسرين" كُب تفسًن الثعليب ،  " سورة القدر مدنية: " قاؿ مقاتل ُب تفسًنه
 . " ىي أٌكؿ سورة نزلت باٞندينة" :  كاقدقاؿ علي بن اٜنسٌن بن ك 
. عكسو اٞناكردم كحكى ، الثعليب ذكره اٞنفسرين أكثر قوؿ ُب مدنية كىي" القدر"  سورة: قاؿ القرطيب ك 

. باٞندينة نزلت سورة أكؿ أهنا الواقدم كذكر ، عباس ابن قويل كأحد الضحاؾ قوؿ ُب مدنية كىي:  قلت
 أ.ىػ  (2)

 :  قاؿعند تفسًن السورة  ر٘نو اهللابن عاشور  الطاىر الشيخكرجح أهنا مدنية 
 (3)أىػ«.، ُب إحياء ليلة القدر، كإ٧نا كاف ذلك بعد فرض رمضاف بعد اٟنجرة  تتضمن الرتغيب» 

 مل يكن ىناؾ قياـ لرمضاف كالرتغيب فيو كُب االعتكاؼ إال ُب اٞندينة .:كعلى كل 

فحينما نزؿ القرآف بسورة اقرأ ، كذلك ّنكة ُب رمضاف كُب العشر األكاخر على الراجح من األقواؿ ، ككاف 
) إنا أنزلناه ُب ليلة كقولو : ، كىذه مكية ذلك ليلة قدر كما قاؿ اهلل تعاىل : ) إنا أنزلناه ُب ليلة مباركة ( 

ر رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف ( تعاىل ) شه القدر ( كىذا خرب مدين عن ليلة كقعت ُب مكة ، كمع قولو
ُب ليلة  كمع تواتر نصوص السنة النبوية كالسًنة الصحيحة بأف ذلك كاف ُب رمضاف كسورة البقرة مدنية.

 . القدر ُب العشر األكاخر
زمن البعثة أك ابتداء نزكٟنا ُب ليلة القدر ، كاستمر اٜناؿ كالشأف  ، سورة العلق ُب ليلة القدرآيات  كٞنا نزلت

كال معرفة ٟنا لرمضاف ، ُب مكة ما يقرب من ثالثة عشر عاما ، كمل يكن ىناؾ قياـ ليلة قدر كصياـ 
دراؾ ما ليلة القدر ( فأخربه أكلفضلها . حَّت استقر األمر ُب اٞندينة فأعلمو اهلل هبا ، كقد قاؿ تعاىل ) كما 

 فياف بن عيينة ر٘نو اهلل : قاؿ س) ليلة القدر خًن من ألف شهر ( .: هبا كبفضلها 
 .(4) فإنو مل يعلمو ":  { كما يدريك : } كما قاؿ.  : فقد أعلمو }ما أدراؾ{«  ما كاف ُب القرآف »" 
 العلماء مَّت فرضت الصالة بعد اتفاقهم على أهنا ليلة اإلسراء كاٞنعراج فقيل قبل اٟنجرة بسنة ،  اختالؼك 

  .على أف الفرتة اٞنكية ال يعرؼ فيها قياـ رمضاف ألجل ليلة القدريدؿ  ،كقيل سنة كنصف ، كقيل غًن ذلك
 
 

                                           
 247/ 10 الكشف كالبياف، كانظر :  4/49تفسًن مقاتل  (1)
 20/129تفسًن القرطيب  (2)
 455/ 30التحرير  (3)
 صحيح البخارم باب فضل ليلة القدر .) تفسًن سورة القدر ( (4)
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 التدرج النبوي في معرفتها وتحصيلها :
تدرج األمر كالفعل النبوم ُب معرفتها ُب اٞندينة من فحٌن أخربه اهلل بفضلها ، ُب ٓنصيلها  بدأ النيب 

 .السنة الثانية للهجرة 
أنو كاف يطلبها من العشر األكسط  كقد ركينا ُب السنة الثانية عن النيب "  قال اإلمام أحمد رحمو اهلل :

 . (1)"األكاخر ٍب بٌن لو أهنا ُب العشر األكاخر إال أنو نسي ُب أم ليلة ىي من العشر
 :لكن  كىذا تدرج أكيل ُب الشهر الواحد ،

ابتداء بقياـ العشر األكؿ خالؿ مقامو باٞندينة ُب فرتة التسع الرمضانات ،  -سنوم  -خرآتدرج ىناؾ 
 ٍب تواطؤا الرؤيا من الصحابة) أسجد ُب ماء كطٌن ( ٍب الرؤيا النبوية ، ٍب العشر األكاخر ، ٍب الوسطى 

  ٍب خركجو يل كلو ٍب قيامو ببعض أصحابو ثلث الليل ٍب ثلثي الليل ٍب الل ، إلخبارىم هبا فنسيها
لبعضهم بقياـ ليلة  ٍب كصيتو ، حَّت كاد أف يفوهتم الفالح ) السحور ( ٍب ١ناكرتو لبعض الصحابة 

 . كوصيتو لعبداهلل بن أنيس اٛنهين   ،معينة 

  23إذا حسبت من ليلة .عجز فال يغلب على السبع البواقي ٍب من ضعف أك  
(  غلب : أك كُب ركاية ( ) فإف ضعف أحدكم أك عجزيعين ليلة القدر،  العشر األكاخر ) التمسوىا ُب) 

  .(2)فال يغلنب على السبع البواقي "
العشر األكاخر فإف ضعف أك عجز فال يغلنب عن  ُبمن كاف منكم ملتمسا ليلة القدر فليلتمسها ) قولو : 
 .(3)ٓنديد كحصر للتحديد ُب السبع البواقي ، كال شك أف الكالـ على األكتار  فيو البواقي (السبع 
         اآلراء في العشر األواخر -

أكثر من األياـ ، فاألياـ عشرة كترىا كشفعها ، كبعض ىذه ٩ندىا األقواؿ كاآلراء  إف الناظر ُب -
ككانت ىذه  -ن العشر كقد تركت الشاذ ٝنركجها ع- األقواؿ فيها بعد كبعضها فيها تداخل ،
 اآلراء كاألقواؿ منصبة على معرفة العدد : 

 ( 29-27-25-23-21) رقم الليلة ( فمن ذلك : ليلة ) 
 . (4)قاؿ القاضي عياض ر٘نو اهلل : " ما من ليلة من ليايل العشر األخًن إال كقد قيل أهنا فيو "

                                           
 3/333شعب اإل٬ناف  (1)
 ( .1165أخرجو مسلم ) (2)
 كللمزيد ينظر مراحل ليلة القدر ُب زمن النبوة . (3)
 264/  4فتح البارم   (4)
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إال أف  -كالح  أننا نبحث عن ليلة كاحدة  –كترىا كشفعها  فوصلت تلك األقواؿ إىل أرقاـ ليايل العشر 
فلم يلتفت لتلك األعداد كاألرقاـ لتلك الليلة بل ، بعض العلماء قد٬نا أعطاه اهلل فهما ُب معرفة الليلة 

 يوسف صاحبا أيب حنيفة ر٘نهم اهلل يبكىو قوؿ ١نمد بن اٜنسن كأ ألزمها ليلة معينة منو لكنها مبهمة
 .كما سيأٌبٗنيعا  

 :(1)قاؿ اإلماـ النوكم ر٘نو اهلل  ككذا   
 كلكٌنها ، مبهمة علينا كٗنهور أصحابنا أهٌنا منحصرة ُب العشر األكاخر من رمضاف مذىب الٌشافعٌية " 

 ." القيامة ُب ليلةو معٌينةو ُب نفس األمر ال تنتقل عنها كال تزاؿ ُب تلك الٌليلة إىل يـو
 :  مسلملصحيح كُب شرحو 

 . (2)" ُب ٗنيع السنٌن ال تفارقها ليلة معينةإهنا معينة فال تنتقل أبدا بل ىي  : كقيل" 
 كقاؿ غًنه :

الثالث كالعشرين يدؿ لألٌكؿ خرب  أك ، ليلة اٜنادم كالعشرين كأرجى األكتار عند إمامنا الشافعي " 
  .(3)"  وأنها تلزم عنده ليلة بعينها، كللثاين خرب مسلم ،  الصحيحٌن
جوابا للسائل إذ  : صدرت من النيب  قاؿ اإلماـ الشافعي ُب ىذه الركايات"  :(4) كثًن ر٘نو اهلل  قاؿ ابن
نقلو : ال تنتقل.  ليلة معينة: "نعم". كإ٧نا ليلة القدر    يقوؿ : ألتمس ليلة القدر ُب الليلة الفالنية قيل لو

 أىػ. الرتمذم عنو ّنعناه
 ". -األخًن  من العشر أم  -تلزم ليلة بعينهاواألصح أنها "  :(5) قال الرمليو 

 .  (6)"  ينةأنها ليلة مع  : ظاىر ركاية حنبل " كقاؿ اجملد : 

 .(7)"  ال تنتقل عنها أبدا ُب ٗنيع السنٌن ال تفارقها ينةليلة معٌ إهنا ُب : "  كقيلكقاؿ اٝنازف ُب تفسًنه : 
ككأين باإلماـ النوكم يذكر الليلة بأهنا مبهمة كأف فيها قوالف : معينة ال تنتقل ، كمعينة تنتقل ٍب فٌسر 

حديث أيب بن كعب أنو كاف ٪نلف أهنا ليلة سبع كعشرين كىذا أحد اٞنذاىب فقاؿ : "  داالنتقاؿ ُب العد

                                           
 449/  6اجملموع   (1)
(2) 8 /57 
 566/ 4 ) السراج اٞننًن ( تفسًن الشربيين (3)
 تفسًن سورة القدر (4)
 215/  3هناية احملتاج  (5)
 3/355اإلنصاؼ  (6)
 .4/451سورة القدر انظر  (7)
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مضاف كأرجاىا أكتارىا كأرجاىا ليلة سبع كأكثر العلماء على أهنا ليلة مبهمة من العشر األكاخر من ر ، فيها 
 إنها تنتقلكقاؿ احملققوف ،  ليلة معينة ال تنتقلكأكثرىم أهنا  ، كعشرين كثالث كعشرين كإحدل كعشرين

فتكوف ُب سنة ليلة سبع كعشرين كُب سنة ليلة ثالث كسنة ليلة إحدل كليلة أخرل كىذا أظهر كفيو ٗنع 
 . (1)"  بٌن األحاديث اٞنختلفة فيو

 ليلة القدر كاحدة ُب العاـ ُب كل عاـ، ُب شهر رمضاف خاصة"  ابن حزم رحمو اهلل : اإلمامقال 
إال انو ال يدرل أحد من الناس ليلة واحدة بعينها ال تنتقل أبدا  ، ُب العشر األكاخر خاصة، ُب

  (2) ." أم ليلة ىي من العشر اٞنذكور  إال اهنا ُب كتر منو كال بد
فانظر إلى عباراتهم : مبهمة علينا ، ليلة معي نة ، ال تنتقل عنها ، ال تزال في تلك الليلة إلى يوم 

 القيامة ، تلزم ليلة بعينها . 
 27  يعين رقم معٌن مثال العدد ) رقم الليلة (  ُب فهل مقصودىم أهنا ُب ليلة معٌينة كأهنا تلـز ليلة معٌينة

 . ليلة (اسم ال أـ اٞنقصود اٞنسمى   )
ك العبارات كأف مقصدىم بتل، فواضح من أقواؿ ىؤالء األئمة ثبوهتا ُب ليلة كاحدة ُب مسماىا 

تدل على أنها ليلة واحدة من العشر معي نة مبهمة علينا في  فإهنامسمى الليلة ال رقمها ، 
 مسماىا.

 االنتقاؿ فقاؿ :  تور سعد اٝنثالف حفظو اهلل موضوعكذكر الدك

األحاديث  العلماء ُب ىذه اٞنسألة فمنهم من ذىب إىل أهنا تتنقل ، قالوا ألنو ال ٬نكن اٛنمع بٌن اختلف
كذىب ٗنهور العلماء إىل  -قلت : يظهر أف مقصودىم ُب االنتقاؿ ىنا العدد   -الواردة إال هبذا القوؿ 

بنزكؿ القرآف  إ٧نا اكتسبت شرفها القدر ليلة معينة كل عاـ ، كىذا القوؿ أرجح ؛ ألف ليلة أهنا ثابتة ُب
 :( ككما قاؿ عز كجل  مباركة ليلة فيها كما قاؿ اهلل تعاىل ) إنا أنزلناه ُب

أخرب هبا كذىب ليخرب  ال يتفق مع ىذا اٞنعىن ، ٍب إف النيب  كالقوؿ بتنقلها ( القدر ليلة ) إنا أنزلناه ُب
التالية .  بوقتها ُب ذلك العاـ أخرب هبا ُب األعواـ فأنسيها ، كلو كانت تتنقل لكاف ٞنا أنسي هبا أصحابو

(3)ا.ىػ 
 

                                           
 6/43شرح صحيح مسلم  (1)
          4/457احمللى   (2)
إىل أف القوؿ بأهنا ثابتة ىو ظاىر اٞننقوؿ عن الصحابة كعمر كابن مسعود كأيب  كأشار عرب حسابو الرٚني بتويرت " "نقال عن شبكة نور اإلسالـ (3)

القوؿ بتنقلها ىو األشهر عند اٞنعاصرين بينما القوؿ بأهنا ثابتة ُب ليلة معينة " :  كابن عباس كأنو مل يثبت عن أحد منهم القوؿ بأهنا تتنقل، مضيفا
 . " علم كىو األرجحمن السنة ىو األشهر عند اٞنتقدمٌن من أىل ال
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ينكر االنتقاؿ ُب العدد كإ٧نا حديثو كنفيو ُب التنقل ُب  -حفظو اهلل– : ال أظن أف الشيخقلت 
 ُب ليلة معٌينة كل عاـ . ةاٞنٌسمى بدليل ترجيحو ٞنذىب اٛنمهور كأهنا ثابت

 من عاـ لعاـ كىذا معىن االنتقاؿ .نسيء رقم الليلة كىو ٫نتلف  الرسوؿ ك 
ألف ،  ( ) بالتاريخباألرقاـ  الشهر أياـعلى عادة العرب ُب ضبط  إليولتفت كيي  إليونظر أما مسماىا فلم يي 

 كال زاؿ عمل الناس عليو ، كقٌل من يذكر مسمى األياـ ُب تار٫نو .، األياـ تتكرر 
 :علماء اٞنسألة الكٝنص أحد 

 :اختلف ُب ليلة القدر على ثالثة أقواؿ:  قاؿ ُب التوضيح" 
 ٍب اختلف ىؤالء فقيل: األول: إنها في ليلة بعينها ال تنتقل إال أنها غير معروفة

 .إهنا مبهمة ُب العاـ كلو 
 .كقيل: ُب رمضاف كلو

 .كقيل: ُب العشر األكسط كاألخًن  
 .كقيل: ُب العشر األخًن فقط

 .كاختلف ىؤالء  معروفةالثاني: إنها في ليلة معينة ال تنتقل 
 .فقيل: إحدل كعشرين
 .كقيل: ثالث كعشرين
 .كقيل: سبع كعشرين

 والقول الثالث: إنها ليست في ليلة بعينها وإنما تنتقل في األعوام وليست مختصة بالعشر األواخر
م كأكثر أىل العل كالغالب من ذلك أف تكوف ُب العشر األكاخر كإىل ىذا ذىب مالك كالشافعي كأ٘ند.

  انتهى. .(1)" كىو أصح األقاكيل
 قولو اهنا غًن ٢نتصة بالعشر األكاخر فقوؿ ضعيف كمرجوح إف مل يكن شاذا فال يعٌوؿ عليو . قلت :
قل ىنا ما نكانا أخالؼ العلماء ر٘نهم اهلل ُب ىذه اٞنسألة حفظو اهلل  الشحود نايف بن علي الشيخذكر 
  .كالدركس اٝنطب موسوعةعن نقال  .مع التعليق كاإلضافة  كاٞنناقشةمن األقواؿ  ذكره

 كنركز على موضوع االنتقاؿ :
 
 

                                           
 2/464مواىب اٛنليل ُب شرح ٢نتصر خليل  (1)
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 السنين؟ باختالف أخرى إلى ليلة من تنتقل ىل -مسألة " قال :
 : قولٌن على ىذا ُب العلماء اختلف
 .أخرى ليلة   في وسنةً  ليلة، في سنةً  فتكون تنتقل أنها: األول القول
 .ثور كأبو راىويو، بن كإسحاؽ حنبل، بن كأ٘ند الثورم، كسفياف مالك، ذىب كإليو
 أخرل ليلة ُب كسنة ليلةو  ُب سنةن  فتكوف تنتقل أهنا إىل العلماء من ٗناعة كذىب: " العراقي الحافظ قال

 .[(1)]"كغًنىم ثور، كأيب راىويو، بن كإسحاؽ حنبل، بن كأ٘ند الثورم، كسفياف مالك، قوؿ كىذا كىكذا،
 .أىػ"  [(3)]لشافعيةا دعن قوؿه  كىو ،[(2)]اٜننفية قالت كبو

كعليو فتول كقوؿ ُب العدد ، ُب األرقاـ كاضح من ىذا القوؿ أنو يقصد باالنتقاؿ االنتقاؿ  : قلت -
 علمائنا :

 : رحمو اهلل قال الشيخ بن باز -
كقوؿ أيب بن كعب أهنا ليلة سبع كعشرين ىذا ، األكاخر  كالصواب أف ليلة القدر تنتقل ُب العشر" 

 ". أىػ من اجتهاده 
 :  5/265 ُب ٠نموع فتاكاهر٘نو اهلل  وقال الشيخ بن عثيمين -
، تدؿ  بليلة سبع كعشرين، فالنصوص الواردة عن رسوؿ اهلل،  إف ليلة القدر ليست ٢نصوصة) 
ليلة  كُب آخر ليلة ٙنس كعشرين، كغًنهتتنقل ُب األعواـ ففي عاـ تكوف ليلة ثالث كعشرين،  أهنا

 .تسع كعشرين كٖناف كعشرين، كست كعشرين.. كىكذا
، اعتكف العشر األكسط ابتغاء ليلة القدر فخرج على  النيب  كقد ثبت ُب الصحيحٌن أف

 ليلة إحدل كعشرين كأخربىم أنو كاف يعتكف طلبان لليلة القدر كأنو رأل ليلة القدر ُب أصحابو
رأيتين أسجد  األكاخر كلكنو أنسيها حكمة من اهلل تعاىل، كقاؿ عليو الصالة كالسالـ: "كقدالعشر 

اهلل عليو الصالة  ُب صبيحتها ُب ماء كطٌن". قاؿ أنس: فمطرت السماء تلك الليلة فقاـ رسوؿ
ليلة إحدل كعشرين. كقاؿ  كالسالـ يصلي الفجر فرأيت على جبهتو أثر اٞناء كالطٌن. ككانت تلك

 .تبقى،..." إىل آخر اٜنديث ليو الصالة كالسالـ: "التمسوىا ُب خامسة تبقى، ُب رابعةع
كنرل كثًنان من اٞنسلمٌن ٩نتهدكف ُب ليلة سبع  .كىذا يدؿ أهنا تنتقل كال تتعٌن ُب ليلة سبع كعشرين

 .( تكوف ُب غًنىا فيحرموف خًنىا كعشرين كيتساىلوف فيما عداىا، كقد
 : 6/450ُب اجملموع  قال النوويو  -

ُب  جليالف من أصحابنا ك٨نا اٞنزين كصاحبو أبو بكر ١نمد ابن اسحق بن خز٬نة أهنا منتقلة إمامافكقاؿ 
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االحاديث كىذا ىو الظاىر  ليايل العشر تنتقل ُب بعض السنٌن إىل ليلة كَب بعضها إىل غًنىا ٗنعا بٌن
اهلل تعايل كال طريق إيل اٛنمع بٌن  سنوضحو إف شاءاٞنختار لتعارض االحاديث الصحيحة ُب ذلك كما 

 ػاى . االحاديث إال بانتقاٟنا (
 ٍب ذكر الشيخ :

، ابن مذىب كىو .تنتقل ال بعينها واحدة ليلة   في أن ها: الثاني القول  .الشافعية كبعض حـز
 كاحدةو  ليلةو  ُب خاصة األكاخر، العشر ُب خاصة رمضاف، شهر ُب القدر ليلة : "حـز بن ١نمد أبو قاؿ
 منها كتر ُب أهنا إالٌ  اٞنذكورة، العشر من ىي ليلةو  أم الناس من أحده  يدرم ال أنو إال أبدان، تنتقل ال بعينها
 [(.4)]" بدٌ  كال

 كٗنهور أصحابنا أهٌنا منحصرة ُب العشر األكاخر من رمضاف مبهمة علينا مذىب الٌشافعٌية : قال الن وويو 

ككل ليايل العشر  ، القيامة معٌينةو ُب نفس األمر ال تنتقل عنها كال تزاؿ من تلك الٌليلة إىل يـوُب ليلةو  ،كلكٌنها
 .  األكاخر ١نتملة ٟنا ، لكن ليايل الوتر أرجاىا

 : القولين مناقشة
 سعيد أيب حديث ففي انتقاٟنا، على األدلة لتضافر الراجح ىو األكؿ القوؿ كلعلقاؿ صاحب اٞنوسوعة : 

 فوكف كعشرين إحدل ليلة ميطرنا: "سعيد أبو قاؿ كالطٌن، اٞناء على  النيب سجود ُب  اٝندرم
 .[(5)]"كماءن  طينان  مبتله  ككجهو الصبح، صالة من انصرؼ كقد إليو فنظرت ،  اهلل رسوؿ مصلى ُب اٞنسجد
 صبحىها كأيراين أنسيتها، ٍب القدر ليلة أريت : ))قاؿ  اهلل رسوؿ أف  أنيس بن اهلل عبد كٜنديث
 أثر كإفٌ  ، فانصرؼ ،  اهلل رسوؿ بنا فصلى كعشرين، ثالث ليلة فمطرنا:  قاؿ ،(( كطٌن ماء ُب أسجد
 .[(6)]كأنفو جبهتو على كالطٌن اٞناء
 كما تنتقل، كأهنا األخًن، العشر من كترو  ُب أهنا كلها كأرجحها " :رحمو اهلل  حجر ابن الحافظ قال
 .كالدركس اٝنطب موسوعةانتهى النقل من  .[(7)]"الباب ىذا أحاديث من ييفهم

-------------- 
 (.41ص) الصدر شرح كتاب[( 1)]
 (.2/256) الطالبٌن إعانة انظر[( 2)]
 (.4/313) البارم كفتح ،(6/459) كاجملموع ،(55ص) النوكم اإلماـ فتاكل انظر[( 3)]
 (.2/478) الشركاين كحاشية( 2/93) البجًنمي حاشية: الشافعية لقوؿ كانظر(. 6/446) احمللى[( 4)]
 (.1167) رقم القدر ليلة فضل باب الصياـ كتاب( 4/824) مسلم ركاه[( 5)]
 (.1168) رقم القدر ليلة فضل باب الصياـ كتاب( 2/827) مسلم ركاه[( 6)]
 (.4/413) البارم فتح[( 7)]
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ُب اٞنسمى كإ٧نا تنتقل ُب العدد ، ٍب  تنتقل ال بعينها كاحدة ليلةو  ُب أهٌناالراجح ىو القوؿ الثاين كىو  قلت :
، ككل سنة ذات رقم  ، ( العدد) فاألكؿ يقصد تنتقل ُب الرقم ، إنو ليس بٌن القولٌن عند التحقيق تعارض 

خر يرل أهنا ليلة معينة كاحدة ال تنتقل ُب اٞنسمى ، كمل يتطرؽ للعدد رقم اآلالفريق كمل يتطرؽ ٞنسماىا ، ك 
فال ، كىو القوؿ األكؿ ُب اٞنسألة ، كإف كاف أصحاب ىذا الرأم ال ينكركف االنتقاؿ ُب العدد ،  الليلة

 تعارض بٌن القولٌن . 
كُب سنة  -21كصاحب اٞنوسوعة يتحٌدث عن االنتقاؿ ُب العدد فقد كانت ُب إحدل السنوات ليلة 

 .النبوية كما ىو ثابت ُب السنة – 23أخرل 
لياؿو ٢نتلفةو من شهر رمضاف عاٌمةن كمن العشر األكاخر  األحاديث اٌليت كردت ُب ٓنديدىا ُبكذلك ٗنعان بٌن 

كاف ٩نيب على ٥نو   اٛنمع بٌن تلك األحاديث إال بالقوؿ بأهٌنا متنٌقلة ، كأٌف الٌنيٌب  خاٌصةن ، ألنٌو ال طريق إىل
يسجد ُب اٞناء كالٌطٌن ليلة إحدل كعشرين   الٌنيبٌ  ما يسأؿ ، فعلى ىذا كانت ُب الٌسنة اٌليت رأل أبو سعيدو 

ثالثو كعشرين ، كُب الٌسنة  الٌسنة اٌليت أمر عبد الٌلو ابن أنيسو بأف ينزؿ من البادية ليصٌلي ُب اٞنسجد ليلة ، كُب
 كعشرين كىكذا ... اٌليت رأل أيب بن كعبو رضي اهلل عنو عالمتها ليلة سبعو 

 

كىو قوم  : إهنا تنتقل كل سنة إىل ليلة ٗنعا بٌن األخبار قاؿ ُب الركضة: كغًن٨نا كقاؿ اٞنزين كابن خز٬نة " 
  .(1)" كاختاره ُب اجملموع كالفتاكل

 

 : األنصارم زكريا اإلسالـ شيخقاؿ 
 كذلك عاـ كل تكوف مثال كعشرين حاد ليلة الواقع ُب كانت إذا أهنا معناه : بعينها ليلة تلـز إهنا:  كقولو
 كتارة كعشرين حاد ليلة تارة أهنا ّنعىن العشر لياؿ ُب أم سنة كل تنتقل إهنا كقولو الليلة ىذه عن تنتقل ال

 اللزـك ُب األكؿ كبٌن بينو اٞنخالفة كإ٧نا ، أيضا القوؿ ىذا على العشر ُب ١نصورة فهي العشر بقية من غًنىا
 (2)ػاى. كعدمو

 عاـ .قلت : مل يقل أحد أهنا تلـز رقم ليلة كاحدة كل 
 خر .أكال : لوركد األحاديث الصحيحة ُب االنتقاؿ برقم غًن الرقم اآل

 العىٍشرً  ُب أهنا على اتفقوا الصحابة أف  عباس ابن ديثو ٜن،  ثانيا : االتفاؽ على أهنا تنتقل ُب العشر
 . األخًن

                                           
 1/148فتح الوىاب بشرح منهج الطالب  (1)
 4/479حاشية اٛنمل على اٞننهج  (2)
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،  تفارقها ال السنٌن ٗنيع ُب أبدان  عنها تنتقل ال معينة ليلة ُب إهنا تلـز ليلة معينة معناه : امن يرل أهنك 
 ىكذا ذكره اٝنازف ُب تفسًنه عند سورة القدر .
 .كما سيأٌبثابتة ُب اٞنسمى  ، كليس بينهما تعارض فهي تنتقل ُب األرقاـ 

 قال ابن عاشور رحمو اهلل :
شهر، كقد ىذا ١نصل ما أفاده القرآف ُب فضل ليلة القدر من كل عاـ كمل يبٌن أهنا أية ليلة، كال من أم " 

فتبٌن أف ليلة القدر األكىل ىي من ليايل شهر رمضاف ال   (شهر رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف) :  قاؿ تعاىل
١نالة، فبنا أف نتطلب تعيٌن ليلة القدر األكىل اليت ابتدئ إنزاؿ القرآف فيها لنطلب تعيٌن ما ٬ناثلها من ليايل 

كاٞنماثلة تكوف ُب صفات ٢نتلفة فال جائز أف ٕناثلها ُب اسم  رمضاف ُب ٗنيع السنٌن، كتعيٌن صفة اٞنماثلة،
يومها ٥نو الثالثاء أك األربعاء، كال ُب الفصل من شتاء أك صيف أك ٥نو ذلك ٣نا ليس من األحواؿ اٞنعتربة 
ُب الدين، فعلينا أف نتطلب جهة من جهات اٞنماثلة ٟنا ُب اعتبار الدين كما يرضي اهلل. كقد اختلف ُب 

: أهنا من ليايل شهر رمضاف من كل سنة كأهنا من   اٞنماثلة اختالفا كثًنا كأصح ما يعتمد ُب ذلكتعيٌن
«.  ٓنركا ليلة القدر ُب الوتر ُب العشر األكاخر من رمضاف »اٜنديث الصحيح:  ليايل الوتر كما دؿ عليو

 ليلة معينةكأهنا ليست . «ترإف اهلل كتر ٪نب الو »حديث:  : أفضل األعداد عند اهلل كما دؿ عليو كالوتر
مطردة ُب كل السنٌن بل ىي متنقلة ُب األعواـ، كأهنا ُب رمضاف كإىل ىذا ذىب مالك كالشافعي كأ٘ند 

قاؿ ابن رشيد: كىو أصح األقاكيل كأكالىا بالصواب. كعلى أهنا متنقلة ُب األعواـ فأكثر . كأكثر أىل العلم 
  (1)انتهى ..(اف. كاٛنمهور على أهنا ال ٔنرج عن العشر األكاخر منوال ٔنرج عن شهر رمض أىل العلم على أهنا

 قلت : ٞناذا ال تكوف اٞنماثلة ُب اٞنسمى مع اختالؼ العدد ) رقم الليلة (.
 .مع تنقلها ُب األعواـ .  مطردة ُب كل السنٌنكٞناذا ال تكوف ُب ليلة معيٌنة مسماه ك 

 .(2) " ليلة معينةكتنتقل ُب العشر األخًن ال أهنا كعند اٜننابلة : " 
لكن ىي تنتقل اٞنراد باالنتقاؿ كأهنا ليست معينة هبذا االنتقاؿ فقاؿ : "  -ر٘نو اهلل -كذكر الشيخ العثيمٌن 

ُب العشر يعين قد تكوف ىذه السنة ليلة إحدل كعشرين كالسنة الثانية ليلة ثالث كعشرين، كالثالثة ليلة 
ٙنس كعشرين، أك سبع كعشرين، أك تسع كعشرين، أك أربع كعشرين أك ست كعشرين، أك اثنتٌن كعشرين، 

  (3)" .. دائما ليلة معينةتنتقل ألهنا ليست 
 الشيخ فقد ٗنع بٌن االنتقاؿ ُب األفراد كاألشفاع .كال أعلم قائال بو .قلت : رحم اهلل 

                                           
 .30/462التحرير كالتنوير  (1)
   345/ 2كالكشاؼ  1/320اإلقناع  (2)
   5/222شرح رياض الصاٜنٌن  (3)
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   (1)على اٞنوطأ ) دركس صوتيو (ُب شرحو حفظو اهلل اٝنضًن  الشيخككذا ذكر 
، منهم  ، ُب ليلة معينة من الشهر، من العشر؛ ألف بعض أىل العلم رجح أما من يرل أف ليلة القدر ثابتة" 
، كمنهم  : ثالث، كمنهم من قاؿ: سبع ، كمنهم من قاؿ كاحد كعشرين من كل سنة: ىي ليلة  قاؿمن 

لكن الذم يرل أهنا تنتقل فال  .....، مفركغ منها بالنسبة لو من قاؿ .. ، إىل آخره، فمثل ىذا ١نددة
 ."  سبيل لو إىل ٓنديدىا

 
الصحيحة كأهنا تنتقل كىذا صحيح ال شك كالعلماء ر٘نهم اهلل ركزكا على العدد بناء على الركايات الثابتة 

 كإ٧نا مطلقان  التنقُّل تذكر مل النصوصلكن ىل ينتقل مسمى الليلة أيضا كما ينتقل العدد   ٍب إف  .يو ف
 . بالذات قدر ليلة ىي منها كالن  أف على اٞنختلفة الليايل ىذه ذكرت

 .أترؾ اٛنواب لكم 
 الراجح :

 كما ىو ظاىر الركايات .  ،ال ٬نكن حصرىا بتاريخ معٌن بليلة معينة ، ك نو ٬نكن تسميتها أما أنا فأرل ا
 ال تنتقل ُب االسم .أم تنتقل ُب العدد ك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 اٞنكتبة الشاملة 141الدرس دركس مفرغة رقم شرح اٞنوطأ  (1)
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  مسألة : إخفاء ليلة القدر 
، أك نسبيان  ، أك مغيبة عنا غيبا كليا، أك ال تعرؼ ، أك مبهمة مطلقان ، القوؿ بأهنا ٢نفية مطلقان إف 

 .كمراقبة صبيحتها ُب معرفة موعد ليلتها  من التابعٌن ١ناكالت الصحابة كمن بعدىمال يستقيم مع 
     إال أنو يبديها ٜنكمة كمشيئة حسب إرادتو ، فاهلل سبحانو كتعاىل كإف أخفاىا ُب زمن ٜنكمة كمشيئة 

 .(1)«األكاخر  إف اهلل لو شاء ألطلعكم عليها ، التمسوىا ُب السبع» كُب اٜنديث :   ، كمشيئتو كحكمتو
 

كقد حازكا من الفضل  صحابة رسوؿ اهلل   ن كىم مى  ،إرادة إخباره ٟنم أكثر من مرة  حصل منو  كقد
 ، كمن ذلك : أسبقو كأعظمو فما بالك  ّنن دكهنم  كمن بعدىم

 : مرفوعا  يب ىيرىيٍػرىةى عن أما جاء  -
     (2)فالتمسوىا ُب العشر الغوابر"ريت ليلة القدر، ٍب أيقظين أىلي، فنسيتها، أي  "
 -يعين ليلة القدر -قد رأيت ىذه الليلة »أنو عليو الصالة كالسالـ قاؿ:   حديث أيب سعيد اٝندرمك  -

 .كغًن٨نا(3)ُب الصحيحٌن ٢نرج  « ٍب نسيتها، كقد رأيتين أسجد من صبيحتها ُب ماء كطٌن
:  ، كىو يقوؿ كىو ٫نطب الناس على منربه قاؿ: ٚنعت رسوؿ اهلل  عن أيب سعيد اٝندرم ك  -

سوارين من ذىب، فكرىتهما  ُب ذراعيٌ  أيها الناس إين قد أريت ليلة القدر ٍب أنسيتها، كرأيت أفٌ  »
 .(4)«  ، فأكلتهما ىذين الكذابٌن، صاحب اليمن، كصاحب اليمامة فنفختهما فطارا

 
 
 

                                           
، رقم  1/603«)ىذا حديث صحيح على شرط مسلم ، كمل ٫نرجاه » اٜناكم ُب اٞنستدرؾ عن أىب ذر مرفوعا .كقاؿ  أخرجو (1)

 ( .3671، رقم  3/324( ، كالبيهقي ُب شعب اإل٬ناف )3/85( . كقاؿ الذىيب : صحيح .كأخرجو أيضنا : الطحاكم )1596
( ، كابن حباف 2-1/ 221/ 1: ضعيف .كأخرجو ابن خز٬نة ُب "صحيحو" ) 99/ 7السلسلة الضعيفة كاٞنوضوعة "  قاؿ األلباين ُب "

 (.110( ، كالبزار ُب "مسنده" )ص926)
 1166صحيح مسلم  (2)
 1167، كمسلم باب استحباب صياـ سية أياـ  2016البخارم باب التماس ليلة القدر ح  (3)
   ( كحديثو 1063رقم )  2/325إسناده حسن كأخرجو أبو يعلى : كقاؿ احملقق ط الرسالة ،  336/ 18أخرجو أ٘ند ُب اٞنسند  (4)

 ركاه البزار كأ٘ند، كرجاٟنما ثقات. كرؤية ليلة القدر ُب الصحيح.حسن 
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ليخربنا بليلة القدر، فتالحى رجالف من  أنو قاؿ: خرج النيب  عن عبادة بن الصامت ك  -
، كعسى أف  ، فرفعت خرجت ألخربكم بليلة القدر، فتالحى فالف كفالف : " ، فقاؿ اٞنسلمٌن

  .(1) " يكوف خًنا لكم، فالتمسوىا ُب التاسعة كالسابعة كاٝنامسة
خرج كىو يريد أف ٫نرب أصحابو بليلة القدر فتالحى رجالف فقاؿ  عن عبادة أف رسوؿ اهلل  كُب لف  :
خرجت كأنا أريد أف أخربكم بليلة القدر فتالحى رجالف فاختلجت مين فاطلبوىا ُب  : » رسوؿ اهلل 

  .(2)« العشر األكاخر ُب سابعة تبقى أك تاسعة تبقى أك خامسة تبقى
ألبينها لكم فتالحى رجالف فنسيتها، فالتمسوىا ُب  إهنا أبينت يل ليلة القدر، كإين خرجت "كُب لف :

   (3)التاسعة كالسابعة كاٝنامسة".
بعد  ،كاألقواؿ كاآلراء األخرل اليت ذكرىا اٜناف  ابن حجر ر٘نو اهلل ُب الفتح ، كقد بلغت عندم 

 ( قوال .60أكثر من )، تتبعها 
فلو كانت ٣نا أخفاىا اهلل مطلقا مل َنز  ، فكيف يستقيم القوؿ بأهنا ٢نفية ،ليست ليلة ٢نفية تدؿ على أهنا 

 : ىذه األقواؿ كمن أشهرألحد كشفها كمعرفتها ، 
  (4).عشر ال ُب الوتر ٣نا ٬نضي منها أهنا ُب الوتر ٣نا يبقى من ال - 
 أهنا ُب أكؿ ليلة أك آخر ليلة . -

كعليها كاف ٪نلف أيب بن كعب كال  ، األكثرين كمذىب اإلماـ أ٘ندكمنها أهنا ليلة سبع كعشركف كىو قوؿ 
 عبارتو اٞنشهورة : بن كعب من ذلك .فقاؿ أيب يستثين . كقد خاؼ ابن مسعود 

  أك أحب أال يتكلوا [.، ] كاهلل لقد علم أهنا ُب رمضاف، كلكن كره أف يتكلوا 
أيٌب   . كبٌٌن عذره فرتحم عليو ي

 بين أنها غير مخفية :تدار في ىذه الرواية لي نص الحوار الذيكىذا 
: من يقم اٜنوؿ  ، فقلت: إف أخاؾ ابن مسعود يقوؿ ، يقوؿ: سألت أيب بن كعب  زر بن حبيش عن 

: أراد أف ال يتكل الناس، أما إنو قد علم أهنا ُب رمضاف، كأهنا ُب العشر  يصب ليلة القدر  فقاؿ ر٘نو اهلل
األكاخر، كأهنا ليلة سبع كعشرين، ٍب حلف ال يستثين، أهنا ليلة سبع كعشرين، فقلت: بأم شيء تقوؿ 

                                           
 49ح  19/ 1كتاب اال٬ناف باب خوؼ اٞنؤمن من أف ٪نبط عملو   أخرجو البخارم (1)
 1/470 مسند أيب داكد الطيالسي (2)
 عن أيب سعيد. 3661أخرجو ابن حباف كغًنه ح   (3)
 3/324قالو ابن خز٬نة ُب صحيحو  (4)
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 شعاع ٟنا ، ال أهنا تطلع يومئذ أخربنا رسوؿ اهلل  »، أك باآلية اليت  : بالعالمة ، قاؿ   يا أبا اٞننذر ذلك
» (1).. 
! فإف صاحبنا سئل عنها  أبا اٞننذر: أخربين عن ليلة القدر يا   أيب بن كعبقاؿ: قلت لػ  زرعن ك  

:  مسددزاد  -، كاهلل لقد علم أهنا ُب رمضاف  أبا عبد الر٘نن: رحم اهلل  فقاؿ: من يقم اٜنوؿ يصبها، فقاؿ
كاهلل إهنا لفي رمضاف ليلة سبع كعشرين ال يستثين،  -اتفقا، ٍب  ، أك أحب أال يتكلوا كلكن كره أف يتكلوا

: ما اآلية    زر، قلت لػ : باآلية اليت أخربنا رسوؿ اهلل  ! أٌّن علمت ذلك   قاؿ أبا اٞننذر: يا  قلت
 (2).طست ليس ٟنا شعاع حَّت ترتفعقاؿ: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل ال

كالعجيب أنو  ،كقاـ بتطبيقها على الواقع فخلص بتلك النتيجة  من النيب فهو ٚنع العالمات كاألمارات 
  جعلها مطردة كل عاـ .

 ا.ىػ  " (3)كقوؿ أيب بن كعب أهنا ليلة سبع كعشرين ىذا من اجتهاده قاؿ الشيخ ابن باز ر٘نو اهلل : "
 أخربا ّنا عند٨نا من العلم .  - رضي اهلل عنهما -فهذاف صحابياف أيب بن كعب كمعاذ 

 بشهادة التوحيد .  كليس االخبار بليلة القدر بأكثر كأعظم من االخبار
  كما حق العباد على  يا معاذ، تدرم ما حق اهلل على العبادفػىقىاؿى مرفوعا :  كُب قصة معاذ بن جبل 

فإف حق اهلل على العباد أف يعبدكا اهلل، كال يشركوا بو شيئا،  »قاؿ: قلت: اهلل كرسولو أعلم، قاؿ: « اهلل 
، قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل، أفال أبشر « ال يشرؾ بو شيئاكحق العباد على اهلل عز كجل أف ال يعذب من 

  (4)« ال تبشرىم فيتكلوا »الناس، قاؿ: 
: لبيك رسوؿ اهلل  قاؿ« يا معاذ: » ، قاؿ : لبيك رسوؿ اهلل كسعديك قاؿ« يا معاذ»قاؿ: : كُب لف  

،  أف ال إلو إال اهللما من عبد يشهد : » قاؿ: لبيك رسوؿ اهلل كسعديك، قاؿ« يا معاذ»كسعديك، قاؿ: 
:  : يا رسوؿ اهلل أفال أخرب هبا فيستبشركا، قاؿ ، قاؿ « كأف ١نمدا عبده كرسولو إال حرمو اهلل على النار

 .(5)" ، فأخرب هبا معاذ عند موتو تأٖنا«إذا يتكلوا»
 فهذا توحيد كعقيدة كذاؾ فقو كعمل .

 

                                           
 .762مسلم رقم  (1)
 ُب السنن  . -كغًنه- 1378رقم  أخرجو أبو داكد (2)
 .كُب اٞنكتبة الشاملة أرشيف ملتقى أىل اٜنديث،  منشور على الشبكة،  الدرر البازية على كتاب الصياـ (3)
 30صحيح مسلم ح  (4)
 .32صحيح مسلم ح  (5)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000813&spid=317
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000247&spid=317
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000247&spid=317
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000063&spid=317
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000402&spid=317
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000247&spid=317
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1000813&spid=317
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أك اليت ُب أثنائها. أك البعدية ، ك ال يصح ، ا القبلية كالقوؿ بأف اهلل أخفاىا ال يستقيم مع معرفة عالماهت 
الشمس كما ىو مذىب من ينكر تغًن شركؽ ،حَّت كلو بعد طلوع الشمس ، القوؿ بأنو أخفاىا مطلقا 

ال تعلم إال بعد خركج الشهر ليعرؼ كمالو أـ نقصو كما ىو قوؿ ، أك  ذلك اليـو من بعض الفلكيٌن
 لبعض الفقهاء .

 كمنها : اٞنشهورة ُب اٞنسألة النسيافكأحاديث 
أريت ليلة القدر، ٍب أنسيتها،  »، قاؿ:   ، أف رسوؿ اهلل ُب صحيح مسلم عن عبد اهلل بن أنيسما 

، فانصرؼ  قاؿ: فمطرنا ليلة ثالث كعشرين، فصلى بنا رسوؿ اهلل «  كأراين صبحها أسجد ُب ماء كطٌن
 (1).قاؿ: ككاف عبد اهلل بن أنيس يقوؿ: ثالث كعشرين كإف أثر اٞناء كالطٌن على جبهتو كأنفو

إين كنت رأيت ليلة القدر ٍب نسيتها كىي ُب العشر األكاخر، كىي ليلة طليقة بلجة ال حارة  " كُب لف  :
 .(2) كال باردة". "

"  قاؿ : مل يهمل أمرىا بل مع كركدىا أكثر من مرة إال أنو أخرب هبا ُب مرات أخرل كٞنا حصل النسياف
 فلعل ذلك خًنا ن التمسوىا ُب ..... "

أمر فهذا النسياف ليس أبديا كما يتوىم . فخًنا أنو نسيها ذلك العاـ بسبب اٞنخاصمة فنسيها لوقتها كقد 
 ُب آخر اٜنديث . بتحريها

 هبا .كليس اٝنًن أال ٫نرب  ،بدليل الركايات األخرل اليت أخرب هبا من أخرب  أبدم. ٍب إف اإلخفاء كقيت كليس
 (3)قاؿ اٜناف  ابن حجر ر٘نو اهلل : 

كىذه اٜنكمة ) أهنا ٢نفية ( مطردة عند من يقوؿ أهنا ُب ٗنيع السنة كُب ٗنيع رمضاف أك ُب ٗنيع العشر " 
 اىػ. األخًن أك ُب أكتاره خاصة إال أف األكؿ ٍب الثاين أليق بو

كالصحابة  كسيتبٌن من ىدم الرسوؿ ، ىل ىو مطرد أـ غًن مطرد  ،قلت : ٞنا أدعي االخفاء اختلفوا 
 عدـ االخفاء كعدـ االطراد ، كاهلل أعلم .

كٞنا كاف ٜنلف أييب بن   ،ٍب إف ىذا االخفاء غًن مقصود ، كلو كاف مقصودا ٞنا عيرفت ال برؤل كال بعلم 
 كعب لو معىن . 

دعى غيبيتها أك غائبة أك ال كٞنا ييغٌيب أك يغيب النص تكثر االجتهادات اٝناطئة كمنها أهنا رفعت أك كي
 ... ا خ  أك ال تعرؼ إال ّنركر الشهر كانتهائوتعرؼ ٢نفية أك كتمها ٞنن رآىا 

                                           
 1168رقم  827/ 2صحيح مسلم  (1)
 24069انظر كنز العماؿ : رقم  أيب عاصم كابن خز٬نة عن جابر أخرجو ابن (2)
 4/266الفتح  (3)
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 و ال دخل لالجتهاد في العبادة في عدم معرفة ليلة القدر .
أك مل " إف اجملتهد ُب العبادة سيعبد اهلل سواء علم موعد ليلة القدر : سٌلمو اهلل ١نمد ٚنًن عطا قاؿ الدكتور 

كغًن اجملتهد سيزيد اجتهاده إف علم ليلتها ، فال ٤ند دخالن لالجتهاد ُب العبادة باالمتناع عن ،  يعلمها
معرفة ليلة القدر الذم يؤدم ُب الغالب لضياع التهجد ُب ليلتها بالذات على أغلب اٞنسلمٌن ُب مشارؽ 

يـو (، فأغلب  300000)  عاـ 83شهر أم ما يعادؿ  1000األرض كمغارهبا، كىي اليت تعدؿ 
%  2% أك  1اٞنسلمٌن ال يقوموف العشر األكاخر، كبعض الذين يقوموف العشر األكاخر ) كال يزيدكف عن 

 . انتهى.(1)"  من اٞنسلمٌن ( ال يقوموف كل ليلة من العشاء للفجر
 ٍب إنو ُب كل ليلة من السنة ُب الثلث األخًن فضل عظيم كعليو كرد اٜنديث :

 يتنزؿ ربنا كل ليلة إىل السماء الدنيا حٌن يبقى ثلث الليل اآلخر فيقوؿ من يدعوين فأستجيب لو كمن  »
  .(2) «يسألين فأعطيو كمن يستغفرين فأغفر لو 

 ." ٍب يبسط يديو تبارؾ كتعاىل يقوؿ : من يقرض غًن عدمي كال ظلـو" كُب لف  ٞنسلم :   
نيا كيلَّ لىيلةو حٌن ٬نىضي ثػيليثي الليًل األكؿي ، فيقوؿ :يػىٍنزًؿي اهلل » كُب أخرل لو قاؿ :   تعاىل ًإىل السماًء الدُّ

، من ذا الذم يدعوين فأستجيب لو، من ذا الذم يسألين فأعطيو، من ذا الذم  أنا اٞنلك، أنا اٞنلك" 
 . ، فال يزاؿ كذلك حَّت يضيء الفجر " يستغفرين فأغفر لو

 زاىدين فيو كىو معلـو لديهم فلم تؤثر معرفة ذلك فيهم . -من رحم إال  -كمع ذلك ْند أكثر الناس 
 ككاسم اهلل األعظم مع ُنث اٞنفسرين كاحملدثٌن كاٞنعاصرين ُب معرفتو  كغًنىا كثًن كيـو الوقوؼ بعرفة . 

كىا ىي أجور كثًنة معلومة للجميع  ، فال أظن أف اٞنعرفة بتحديد زمن الفضل أك مكانو سببا ُب ذلك
 .يومية أك أسبوعية أك شهرية زمانية أك مكانية 

  اهلل رسوؿ ٚنعت: قاؿ  الثقفي أكس بن أكسما كرد عن  –كاهلل أعلم  –كأعظم من ذلك 
 كمل ، كاستمع اإلماـ من كدنا يركب، كمل كمشى كابتكر بكر ٍب كاغتسل اٛنمعة يـو غسَّل من: "يقوؿ
 .(3)" كقيامها صيامها أجر سنة عمل خطوة بكل لو كاف يٍلغ

                                           
 ليلة القدر بٌن اٝنرافة كالعلم د. ١نمد ٚنًن عطا منشور على الشبكة العنكبوتية (1)
 ىريرة.متفق عليو من حديث أىب  (2)
 4-3/3: اٛنمعة يـو الغسل فضل ُب جاء ما باب الصالة، ُب كالرتمذم ، 1/213: اٛنمعة يـو الغسل ُب باب الطهارة، ُب داكد أبو أخرجو (3)

 ما باب اإلقامة، ُب ماجو كابن ، 97/  3: اٛنمعة إىل اٞنشي فضل باب اٛنمعة، ُب كالنسائي ، .. حسن حديث أكس بن أكس حديث: "كقاؿ
:  األلباين الشيخ قاؿ . 236/  4: السنة شرح ُب كاٞنصنف ، 104/  4: أ٘ند كاإلماـ ، 346/  1( : 1087) برقم اٛنمعة يـو الغسل ُب جاء

 .الصحيح رجاؿ ثقات رجالو صحيح إسناده:  طاألرناؤك  شعيب، كقاؿ  صحيح
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يل بربك كم ُب السنة من ٗنعة    ككم من خطوة بٌن بيتك كمسجد اٛنمعة ٞنن ٬نشي . فإذا قلنا ل فق
كالشهر فيو أربع  ،ىذا ُب اٛنمعة الواحدة فقط ، ألف خطوة فهذه ألف سنة لو أجر صيامها كقيامها 

 ٗنعة نسأؿ اهلل التوفيق كاالعانة . 51ٗنع كالعاـ القمرم إذا بداء بيـو اٛنمعة ففيو 
ا أك مكان اها كلو عرفوا الفضل اٜنقيقي زمانناىيك عن ما ابتدعو الناس من أماكن أك أزمنة يرجوف فضل

 لبادركا إليو .

: أف ليلة اٛنمعة أفضل؛  كر ابن عقيل ركايةمعة فذ بل كقع اٝنالؼ : أيهما أفضل ليلة القدر أك ليلة اٛن
كقاؿ أبو اٜنسن التميمي: ليلة القدر اليت أنزؿ فيها .كاختاره ٗناعة ، ألهنا تتكرر، كألهنا تابعة ٞنا ىو أفضل 

  (1)القرآف أفضل من ليلة اٛنمعة فأما أمثاٟنا من ليايل القدر فليلة اٛنمعة أفضل.
 :  اهلل رسوؿ قاؿ: قاؿ  ىريرة أيب عنكمن أعظم ما كرد ُب ما ٫نص موضوعنا : 

 .(2) «( األسود اٜنجر) عند( مٌكة) ب القدر ليلة قياـ من خًن اهلل سبيل ُب ساعة موقف »
 خًن اهلل سبيل ُب ساعة موقف فيكوف:  العلماء قاؿ،  ساعة اهلل سبيل ُب كقف من فضل ُب: فائدةكىذه 
  (3))مٌكة( ّنئة ألف ألف شهر ُب غًنىا. ب القدر ليلة قياـ ألفٌ  شهر، ألف ألف مئة قياـ من

ألف أرابط ليلة ُب سبيل اهلل أحب إيل من أف أقـو ليلة القدر عند اٜنجر  : "  كٟنذا قاؿ أبو ىريرة
 (4) األسود"

" فقد اختار الرباط ليلة على العبادة كقاؿ  مسألة ُب اٞنرابطة بالثغور أفضل أـ اجملاكرة ّنكة : ذكر ابن تيميةك 
  (5)كأصحابو يقيموف باٞندينة دكف مكة.." ُب أفضل الليايل عند أفضل البقاع، كٟنذا كاف النيب 

 
كالعبادة كاالجتهاد فيها شيء ، ٍب إنو ال ٬ننع من البحث عنها ك١ناكلة معرفتها كساعة يـو اٛنمعة 

 الدرجات فالقياـ كاالعتكاؼ أمامو .من يريد األجر كرفع ك  ،آخر
، عن زر بن حبيش، قاؿ: تذاكركا عند ابن مسعود ليلة القدر، فقاؿ: من  عن عبدة بن أيب لبابة -

كالذم نفسي  »قاـ شهر رمضاف كلو أدركها، قاؿ: فقدمت اٞندينة، فذكرت ذلك أليب، فقاؿ: 
                                           

 كفضلها معلـو .كليلة القدر كاحدة ،  فيو نظر: كقولو  345/  2كشاؼ القناع   (1)
   -( ]تعليق الشيخ األلباين[ صحيح 4603برقم )«  صحيحو»( . كابن حٌباف ُب 4286، برقم )« الٌشعب»أخرجو البيهقٌي ُب  (2)

 إسناده صحيحكقاؿ األرناؤكط : .  6636 صحيح اٛنامع(. كُب 1068))الصحيحة(( )
 250/  1حدائق األنوار كمطالع األسرار ُب سًنة النيب اٞنختار  (3)
  كجـز برفعو (1068« )الصحيحة»ركاه ابن حباف كغًنه بسندو صحيح. انظر:  (4)
 ( .٠28/418نموع الفتاكل ) (5)
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، قاؿ: فسألتو عنها، فقاؿ: «  ، بقيامها اليت أمرنا رسوؿ اهلل بيده، إين ألعلم أم ليلة ىي الليلة 
 .«  ليلة سبع كعشرين »
 .(1) « ، كإذا كاف تسعا كعشرين قمنا بعدىا ليلتٌن فإذا كاف الشهر ثالثٌن قمنا بعدىا ثالثا : » قاؿ عبدة
   -أم بعد السبع كالعشرين  -

 . -قلت : لعلمهم كمعرفتهم أم ليلة ىي كحلفو على ذلك ، كال منكر عليو 
فانظر إىل فهمهم لكيفية التعامل مع العبادة ُب الشهر من حيث الكماؿ كالنقصاف. بل كمعرفتهم هبا مل 

 ٬ننعهم من العمل كقياـ الليل .كاهلل أعلم 
 –  –تحديد ليلة القدر في خالفة "عمر" 

 : (2) كدار ىذا اٜنوار حاكلوا البحث عنها ، بل كاجتمعوا ُب ٠نلس عمر  كالصحابة 
ُب خالفة عمر بن اٝنطاب ريًؤمى اختالؼ اآلراء ُب ٓنديد ليلة القدر ، بأهنا ُب شهر رمضاف، ٍب قالوا        

 -25 -23-21: بأهنا ُب ليايل اآلحاد اليت ىي ليلة:  : بأهنا ُب العشر األكاخر من رمضاف ، ٍب قالوا
رأيو ُب ٓنديد ليلة القدر،  عباس عن، فطلب عمر من عبد اهلل بن  ، ٍب توٌقفت آراء الصحابة 29 -27
: إف السموات سبع ، كاألرضٌن سبع ، كفآنة الكتاب سبع، نػىزىؿ القرآف الكرمي على  يا أمًن اٞنؤمنٌن فقاؿ

أحرؼ سبع، كتطورات خلق اٛننٌن ُب بطن أمو سبع ، كالطواؼ حوؿ الكعبة سبعة أشواط، كالسعي بٌن 
، ك٥نن نسجد على سبع، كيأكل اإلنساف من حبوب سبع . كظٌل الصفا كاٞنركة سبع ، كرمي اٛنمار سبع

رمضاف" ،  27ليلة  يػيعىدهد من أمور اٜنياة مع اإلنساف على سبع . كلذلك فإين أرل أف ليلة القدر ىي "
ا لرأم  فكرٌب من حضر من كبار الصحابة كشيوخ كعلماء اٞنسلمٌن ، حَّت ارْنت جنبات اٞندينة كلها تأييدن

ا كمشاركان لو : لقد فطنت ٞنا مل نفطن إليو ، كمنذ ابن عباس كس عدكا برأم ابنو عباس ، كقاؿ عمر مؤيدن
 .27إقرار ابن عباس كتأييد الصحابة رضي اهلل عنو كىي ُب ليلة 

 
قاؿ رسوؿ اهلل : فقاؿ ابن عباس   من يعلم مَّت ليلة القدر :  قاؿ عمر بن اٝنطاب كُب لف  :  -

  (3).ىي ُب العشر كىى ُب تسع ٬نضٌن أك ُب سبع يبقٌن  
فهل ىناؾ حرج ُب البحث عنها كمعرفتها ، كمعرفة اٞنراحل النبوية اليت مرت هبا ، كمعرفة ىدم 

 ُب االخبار هبا تصر٪نا أك تلميحا ، قوال أك فعال ، سرا كجهرا ....ا خ الرسوؿ 
                                           

 9/317أخرجو الطرباين ُب الكبًن  (1)
(2)  
 .261/ 4كما ُب الفتح   البخارم ُب صحيحأصل القصة  (3)     



27 
 

فمرة أخربت هبا كعلمتها ، كمرة خشية أف الناس نعم النصوص النبوية كردت على كال اٜنالتٌن 
 كاهلل أعلم . ، فتبقى القضية ١نل اجتهاد نسيب فقد تصلح ألناس دكف أناسفرتؾ االخبار ، يتكلوا 

 كىو ما ركاه : نعم قد ٫ناؼ ٣نا خاؼ منو النيب 
   فقاؿ : ليلة القدر: يا رسوؿ اهلل أخربين أم ليلة تػيٍبتػىغىى فيها  أنو قاؿ عبد اهلل بن أنيس  -
  (1)تلك الليلة ألخربتك". الناس الصالة إالترتؾ  " لوال أف 

 كُب لف  :
  (2). " الشهرمن  كلكن ابتغها ُب ثالث كعشرين، " لوال أف يرتؾ الناس الصالة إال تلك الليلة ألخربتك  

الصحايب الراكم  األخرل بذكرىا كاإلخبار هبا ، بل إف تكىتاف الركايتٌن إف صحت فهي ٢نالفة للركايا
 عبداهلل بن أنيس أخربه الرسوؿ هبا ، ُب ىذا اٜنديث كُب غًنه كما سيأٌب .

 بنت أـ سلمة ىل كاف رسوؿ اهلل  كركل ١نمد بن نصر من طريق كىب اٞنعافرم أنو سأؿ زينب -
 . غًنىا علمها ٞنا أقاـ الناس لو يعلم ليلة القدر   فقالت :  ال

 :    (3)بعد أف ذكره قاؿ اٜناف  ابن حجر  
كىذا قالتو احتماال كليس بالـز الحتماؿ أف يكوف التعبد كقع بذلك أيضا فيحصل االجتهاد ُب ٗنيع " 

 " . العشر كما تقدـ

" كاهلل لقد علم ابن مسعود أهنا ُب رمضاف كأهنا ليلة سبع كعشرين كلكنو    : قاؿ أيب بن كعب -
 (4) ." فتتكلوا ٫نربكم كره أف

 ن موعدىا لبعض الناس ومنها :بي  ىناك نصوص أخرى غير ما ذكر ت  لكن  
  لعبد اهلل ابن أنيس وغيره . إخبار النبي  
 
 
 
 

                                           
 ركاه الطرباين ُب الكبًن كإسناده حسن. (1)
 ( ، كقاؿ اٟنيثمي : إسناده حسن .٠3/178نمع الزكائد ) ُبأخرجو الطرباين كما  (2)
 268/  4الفتح  (3)
 1247صحيح أيب داكد ’  كقاؿ الرتمذم حسن صحيح 793ت شاكر رقم   151/  3سنن الرتمذم  (4)
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! إف  يا رسوؿ اهلل ) قلت :  : قاؿ عن أبيو  ابن عبد اهلل بن أنيس اٛنهينعن  بسنده :أخرج أبو داكد 
: انزؿ ليلة ثالث  يل بادية أكوف فيها كأنا أصلي فيها ُنمد اهلل، فمرين بليلة أنزٟنا إىل ىذا اٞنسجد   فقاؿ

: كاف يدخل اٞنسجد إذا صلى العصر، فال ٫نرج منو  : كيف كاف أبوؾ يصنع   قاؿ كعشرين، فقلت البنو
  (1)(. ٜناجة حَّت يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح كجد دابتو على باب اٞنسجد فجلس عليها فلحق بباديتو

اًر ، فمرين ليلة أنزؿ ٟنا ،  : إين --: أنو قاؿ لرسوؿ اهلل  (2)«اٞنوطأ » كُب ركاية  - رجل شىاًسعي الدَّ
 «. انزًؿ ليلة ثالث كعشرين من رمضاف: »  --فقاؿ رسوؿي اهلل 

كإف ، كإف أحببت أف تستتم إىل آخر الشهر فافعل ، أنزؿ ليلة ثالث كعشرين فصلها  "كُب لف  :  -
 . "أحببت أف ترجع إىل أىلك بليل فاصنع

 .(3)"كإف شئت فدع  ، كعشرين كإف شئت فصل بعدكُب لف  : انزؿ ليلة ثالث  -
 :  رحمو اهلل قال الباجي

 .  (4)" لو على ذلك يدؿ على جواز قصد مثل ىذا - -كاقرار النيب  "
كاٞنسافر ، تشفيات على األسرة .سفما أحوج أصحاب األعذار  كالظركؼ ٞنثل ىذا كىم ُب البيوت أك اٞن

أهنا قالت: يا رسوؿ اهلل، أرأيت إف كافقت ليلة  بل اٜنائض كالنفساء تشارؾ بالدعاء اٞنأثور عن عائشة 
 .: اللهم إنك عفو ٓنب العفو فاعف عين "  : " تقولٌن القدر ما أدعو  قاؿ

 كُب لف  : " إف علمت ليلة القدر "
 : قالت عن عائشة كعند ابن السين : " 

 .(5)" لو علمت أم ليلة ليلة القدر لكاف أكثر دعائي فيها أف أسأؿ اهلل العفو كالعافية" 
 كىل كل الناس يستطيعوف الصالة كالقياـ  

: إف رسوؿى   كىذا الصحايب ىو راكم ليلة ثالث كعشرين كما ُب ركاية مسلم : قاؿ عبد اهلل بن أنيس
أيريتي ليلة القدر، ٍب أنسيتها ، كأيراين صبيحتها أسجد ُب ماء كطٌن ، قاؿ : فميطرنا » قاؿ :  --اهلل 

                                           
 . حسن صحيح.كقاؿ األلباين :  ركاه أبو داكد بإسناد جيدقاؿ النوكم ُب اجملموع : . 1380رقم سنن أيب داككد  (1)
  893رقم   (2)
 . عن عبد اهلل بن أنيس . 326/  1ركاه الطرباين  كأبو نعيم  كأكرده ابن األثًن ُب أسد الغابة  (3)
 كقولو ىذا مثل قوؿ ابن حباف :  2/88اٞننتقى  (4)
 95،  66" . انظر ص  فمَّت صودفت ُب إحدل الليايل اٞنذكورة سقط عنو طلبها ُب سائر الليايل" 
النسائي  اركاى :  ركاية لو علمتك  767كابن السين  6/171، كأ٘ند 3850، كابن ماجو 3513الرتمذم  : ُبركاية إف كافقت  (5)
 37 0 2( ، كالبيهقي ُب الشعب 878)

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=ft&sh=317&ftp=alam&id=1002880&spid=317
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ًتو كأنفو ، ككاف  --ليلة ثالث كعشرين، فصلَّى بنا رسوؿي اهلل  بػٍهى فانصرؼ كإف أثػىرى اٞناًء كالطٌن على جى
 (1)«.عبد اهلل بن أينيس يقوؿ : ثالث كعشرين 

 .) يعين عبد اهلل بن أنيس ((2)دينة ذه الليلة تعرؼ بليلة اٛنٍيهين باٞنقاؿ ابن عبد الرب : ى
 . (3)ػ أمره بقيامها  كقد ركم عنو أف النيب ػ  

طواؿ حياتو ككاف لو برنامج ُب ليلتها ،حَّت كصل ىذا  عبد اهلل بن أنيس   الصحايبكقد اطرد ذلك 
 العلم كالفقو ألىل اٞندينة .

قيل البنو : كيفى كافى أبوؾ يصنعي   قاؿ : كاف يدخلي اٞنٍسًجدى إذا صلَّى العصرى ، فال ٫نرجي منو ٜنىاجىة حَّت 
  (4)« يصليى الصٍُّبحى ، فإذا صلَّى الصٍُّبحى كجد دىابٌػتىو على باًب اٞنسًجًد ، فجلس عليها كًٜنقى بباًديىًتو 

فقاؿ :  أف اٛنهين أتى رسوؿ اهلل : كغًنه عن بعضهم عن معمر عن أيوب بسنده  (5) عبد الرزاؽ عندك 
: أك ليلتٌن   قاؿ :  يا رسوؿ اهلل ! إين صاحب بادية كماشية فأكصين بليلة القدر أقـو فيها ، فقاؿ النيب 

بل ليلة ، فدعاه فسارٌه ، ال يدرم أحد ما أمره ، فقاؿ الناس : انظركا الليلة اليت يقـو فيها اٛنهين ، فكاف 
 إذا كاف ليلة ثالث كعشرين نزؿ بأىلو ، كقاـ تلك الليلة .

فقاؿ : يا رسوؿ اهلل  عبد الرزاؽ عن ابن جريج قاؿ : أخربت أف اٛنهين عبد اهلل بن أنيس جاء النيب  -
فأمرين بليلة ، قاؿ : أك ليلتٌن   قاؿ : بل ليلة ، فدعاه  -ككاف صاحب زرع  -! إين ذك ثقلة  كضىيعة ، 

تٌن أك ثالثا فأمره بليلة ثالث كعشرين ، فكاف ٬نسي تلك الليلة ُب اٞنسجد ، كال ٫نرج منو حَّت فساره مر 
 يصبح ، كال يشهد شيئا من رمضاف قبلها ، كال بعدىا ، كال يـو الفطر.

ـي  كُب بعض األلفاظ )  ( . يشق عىلىيَّ القيا
 مع أهنا تتنقل . ، كقد علمها كاطردىا، فهذا برنا٠نو من جهة الوقت لتلك الليلة 

 
أف اٛنهين قاؿ: يا رسوؿ اهلل، ٥نن  »أنس بن مالك  كما ركاه .قاؿ للنيب  رمضاف كنظرا لظركفو ُب شهر

: " احضر السبع األكاخر ".  حيث قد علمت كال نستطيع أف ٥نضر ىذا الشهر فأخربنا بليلة القدر. قاؿ

                                           
 1168صحيح مسلم رقم  (1)
 21/214انظر: التمهيد  (2)
 1/198انظر: لطائف اٞنعارؼ  (3)
 أبو داكد كما سبق .أخرجو  (4)
 (7690- 7689)  250/ 4 اٞنصنف (5)
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كىي ىذه الليلة ". قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل،  قاؿ: ال أستطيع ذلك. قاؿ: " التمسها ليلة سابعة تبقى،
 .(1)« " كذا ىذا الشهر ينقص كىي سبع تبقٌن   : "   قاؿ ىذه ليلة ثالث كعشرين كىي لثماف تبقٌن

  -  -عبد اهلل بن أنيس  -:  ةُب ترٗن (2) كُب حلية األكلياء
النيسابورم ككاف من جهينة سكن البادية كذكر عبد اهلل بن أنيس ُب أىل الصفة ، قالو أبو عبد اهلل اٜناف  

 
ي
٢نصرتو  رة أعطاه النيب خصٌ ككاف ينزؿ ُب رمضاف إىل اٞندينة ليلة فيسكن اٞنسجد كالصفة ليلتو صاحب اٞن
  .ليلقاه هبا يـو القيامة .فكاف إذا جاء تلك الليلة حشد أىل اٞندينة تلك الليلة 

كاف ١نمد بن إبراىيم ف . ابن عبد اهلل بن أنيس عن أبيو ١نمد بن إبراىيم بن اٜنرث التيمي عنكقد ركل  
  .(3) ٩نتهد ليلة ثالث كعشرين

فقاؿ: يا نيب اهلل إين شيخ كبًن عليل فمرين بليلة لعل اهلل  أف رجالن أتى النيب  كعن ابن عباس  - 
 (4): " عليك بالسابعة ". يوفقين فيها لليلة القدر. فقاؿ

ف يكوف ركل عبد اهلل بن عباس ُب ىذا الباب بإسناد صحيح أيضا حديثا يشبو أ ) كقدابن عبد الرب : قاؿ 
 فذكره .(5)حديث عبد اهلل بن أنيس (.

  (6):أيضا  قاؿك 
كذلك ١نفوظ ُب حديث ابن ،  يريد سابعة تبقى كاهلل أعلم : قاؿ أبو عمر،  " عليك بالسابعة: "فقاؿ " 

 انتهى .ٍب قاؿ كما أراىا إال ليلة ثالث كعشرين لسبع بقٌن، عباس إذ ذكر ما خص اهلل على سبع من خلقو 
 . - 23أم ليلة  –
 
 
 

                                           
 .كُب سنده ضعف  3712رقم  376/  6أخرجو أبو يعلى ُب مسنده  (1)
 ركاه أبو يعلى كفيو من مل أعرفو. 3/229قاؿ اٟنيثمي ُب اجملمع   
 159انظر : كتاب اٞنعارؼ البن قتيبة ص ،  2/5 (2)
 2/206التمهيد  (3)
، رقم  11/311( : رجالو رجاؿ الصحيح . كأخرجو أيضنا : الطرباين )3/176( قاؿ اٟنيثمي )2149، رقم  1/240أخرجو أ٘ند ) (4)

 :  1/199( .  قاؿ ابن رجب ُب اللطائف 8340، رقم  4/312( ، كالبيهقي )9/230اٜنلية ) ُب( ، كأبو نعيم 11836
 قد أخرج ٥نوه عبد الرزاؽ عن ابن عمر مرفوعان "ك .كقاؿ الشوكاين : "  كإسناده على شرط البخارم

 212/ 21التمهيد  (5)
 213/ 21  التمهيد (6)
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 (1)." أك لسبع مضٌن بعد العشرين، كاٞنراد بالسابعة إما لسبع بقٌن : "  قاؿ الشوكاين
 27 أم ) لسبع مضٌن ( :،  23أم ( :  لسبع بقٌن)  

 واهلل أعلم . 23أنها ليلة من جهة االحتمال الثاني. وقد فهم ابن أنيس وفيو نظر 
 (2)٪نتمل أف يكوف ىو عبد اهلل بن أنيس اٛنهين، قالو ابن عبد الرب. السائل كىذا الرجل

   فمرين بليلة لعل اهلل يوفقين فيها لليلة القدر:  -لو كلغًنه  –كىل ىذا السؤاؿ مشركع 
 العشر. كىل ىذا الصحايب عاب عليو أحد عندما كاف ينزؿ للمسجد ليلة كاحدة من

فكم من عليل كعليلة كعجوز كشيخ كبًن ال يستطيع القياـ ) قياـ الليل ( فضال عن الصياـ فلما ٫نرب هبا 
 كّنوعدىا  يتحامل على نفسو لعل اهلل أف يوفقو فيها ، كشيء أحسن من ال شيء  كاهلل أعلم .

 ُب االجتهاد يستطيع ال كاف مع الناس أك مع نفسو فمن كالقياـ للصالة ينشط ال قد اٞنسلمٌن بعض فٍب إ
،  اٞنعركؼ كصنائع كاإلحساف كالصدقة كالذكر القرآف كقراءة األخرل اٝنًن كجوه إىل ٨نٌتو يصرؼف الصالة
 بل:  فأجاب   القراءة أـ الصالة الليل من قاـ إذا أفضل أ٬نا" :  تيمية ابن اإلسالـ شيخ على سؤاؿككرد 
 ٓنصوا كلن استقيموا : ) قاؿ كقد العلماء أئٌمة ذلك على نص الصالة غًن ُب القراءة من أفضل الصالة
 كتدبٌر نشاط لو حصل مىن لكن. (3) (مؤمن إال الوضوء على ٪ناف  كال ، الصالة أعمالكم خًن أف كاعلموا
 (4)" لو أنفع كاف ما حقو ُب فاألفضل الصالة دكف للقراءة كفهم
قاؿ: قلت: يا رسوؿ اهلل إف يل بادية أصلي فيها فمرين بليلة أنزٟنا   جحش عن أبيوكعن عبد اهلل بن  -

 .(5) : " انزؿ ليلة ثالث كعشرين" إىل اٞنسجد فأصلي فيو فقاؿ رسوؿ اهلل 
                                           

 322/  4نيل األكطار  (1)
 7/501 إٓناؼ اٞنهرة بالفوائد اٞنبتكرة من أطراؼ العشرة (2)
 ركاه ابن ماجو كصححو األلباين (3)
 . ٠23/62نموع الفتاكل :  (4)
 .414/  3كفيو ابن إسحاؽ كىو ثقة كلكنو مدلس. قالو اٟنيثمي ُب اجملمع ركاه الطرباين ُب الكبًن  (5)
 ىي ليلة كترية كمن العشر األكاخر ، كحسبت ٣نا بقي من الشهر ) لسابعة تبقى ( كما ُب اٛندكؿ . 23كليلة  

 7 6 5 4 3 2 1 ترتيبها ٣نا بقي من الشهر 
 29 28 27 26 25 24 23 رقم الليلة

 
فقاؿ :" كىي لثماف تبقى  ( يوما ، كقد حاكؿ بعض الصحابة أف يصحح حساب رسوؿ اهلل 29كىي على حساب األصل ُب الشهر )

 بنقصانو ، كىي سبع يبقٌن كسيأٌب ىذا الدليل . " أم على كماؿ الشهر ثالثوف .فرٌد عليو الرسوؿ 
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: ال أستطيع ذلك. قاؿ: " التمسها  احضر السبع األكاخر". قاؿ "عن اٛنهين كفيو  أنس بن مالككحديث 
: يا رسوؿ اهلل : ىذه ليلة ثالث كعشرين كىي لثماف  : قلت ، كىي ىذه الليلة " قاؿليلة سابعة تبقى 

 ".  كذا ىذا الشهر ينقص كىي سبع تبقٌن   " :    قاؿ تبقٌن
( ككاف  23أم أف ليلة القدر إذا كانت ليلة )  ،قلت : فيو داللة كإشارة إىل أف شهرىا ناقص ال يكمل 

امو و عأدخوؿ شهر رمضاف بيـو االثنٌن فإف الشهر ال يكمل بل يكوف ناقصا. كقد أمكن ٓنديده كمعرفة 
 .(*) مرتٌن الدخوؿ بيـو االثنٌنكيقع كاٜنمد هلل خالؿ الدكرة اٞنتكررة للقمر كمطابقتو للواقع  اطرادهكبياف 

 
فقاؿ رسوؿ اهلل     يسألو عن ليلة القدر أف رجال أتى رسوؿ اهلل  -بن مسعود  – ن عبد اهللع
 « : يا رسوؿ اهلل، بأيب أنت  : أنا كاهلل أذكرىا فقاؿ عبد اهلل«    أيكم يذكر ليلة الصهباكات ،
، مسترتا ّنؤخرة رحلي من الفجر، كذلك حٌن طلع  ، كإف ُب يدم لتمرات أتسحر هبن كأمي
   (1).القمر
أيكم يذكر حٌن طلع  : » فقاؿ ، قاؿ: تذاكرنا ليلة القدر عند رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة  

  .(2)  القمر، كىو مثل شق جفنة

كأخرج الشيخاف عن أيب سلمة أنو قاؿ : تذاكرنا ليلة القدر ، فأتيت أبا سعيد اٝندرم ككاف يل 
 صديقا . فقلت : أال ٔنرج بنا إىل النخل ، فخرج كعليو ٙنيصة ، فقلت لو : ٚنعت رسوؿ اهلل 

 (3)يذكر ليلة القدر قاؿ : نعم ٍب ذكر اٜنديث ..
تذاكر ليلة القدر كالسؤاؿ عنها كمعرفتها ، بل ىو من  كىذا الدليل كغًنه ٣نا يدؿ على مشركعية

   السنة النبوية قوال كفعال .
 
 

 
 
 

                                           

 كاهلل أعلم .كدكرة دخوؿ رمضاف عرب الزماف  ،انظر ُنث : اإلشارات النبوية ُب األشهر القمرية )*(
خرجو يعقوب بن شيبة ُب مسنده كزاد: كذلك ليلة سبع كعشرين كقاؿ: لكن  كغًنه كُب اسناده انقطاع. 3764مسند أ٘ند رقم :   (1)

 11/255للعيين  ٦نب األفكار ٗنع صهباء، كىو موضع على ركحة من خيرب.الصهباكات :  . كاهلل أعلم . صاحل اإلسناد
 ( .2001ركاه مسلم ُب الصياـ باب فضل ليلة القدر ) (2)
 1167، كمسلم  2016البخارم  (3)
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 : معرفة مسمى الليلة مسألةاألقوال في 
اٞنسماة  الكرمي ّنعىن : ما ىو اسم الليلة اليت نزؿ فيها القرآف ،اٞنقصود هبذه األقواؿ ما يتٌعلق ّنسمى األياـ 

، من أٚناء أياـ االسبوع على اعتبار أف لليلة القدر مسمى كاحد مثال : ليلة السبت ، األحد ،  بليلة القدر
 . كاٞنقصود أيضا ليلة القدر ُب العشر األكاخر فقط .االثنٌن ، الثالثاء ، األربعاء ......ا خ
ضعفها مع أف الليايل كفيها من التعارض كالتداخل ما ٩نـز الباحث ب، ال مطلق األقواؿ اليت بلغت ما بلغت 

 عشرة شفعها ككترىا .
 :ما يلي  ألقوال التي ترى تحديدىا بليلة معي نةا

 .   مسعود الصحابي : ابن ) ليلة األحد ( -5
أنو قاؿ: من أراد أف يعرؼ ليلة القدر فلينظر إىل غرة رمضاف ، أم : إىل أٌكلو  عن ابن مسعود يركل 

ليلة تسع كعشرين، كإف كاف يـو االثنٌن فليلة القدر إحدل كعشرين، كإف  فإف كاف يـو األحد فليلة القدر 
كاف يـو الثالثاء فليلة سبع كعشرين، كإف كاف يـو األربعاء فليلة تسعة عشر، كإف كاف يـو اٝنميس فليلة 

  (1) ٙنس كعشرين، كإف كاف ليلة اٛنمعة فليلة سبعة عشر، كإف كاف يـو السبت فليلة ثالث كعشرين.
 رجم ىذا الكالم إلى جدول لتتضح الصورة .ونت

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 وعند النظر في ىذا القول المنسوب البن مسعود  نجد أنو غير صحيح ألسباب :

                                           
 (14/24) تفسير السراج المنيربيني  في تفسيره : ذكره الخطيب الشر  (5)

 

 حسب الدخول مسمى الليلة رقم الليلة أول الشهر
 ليلة األحد 22 يوم األحد
 ليلة األحد 21 يوم االثنين
 ليلة األحد 27 يوم الثالثاء
 ليلة األحد 12 يوم األربعاء
 ليلة األحد 25 يوم الخميس
 ليلة األحد 17 ليلة الجمعة
 ليلة األحد 23 يوم السبت
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 عدـ ثبوتو فال يعرؼ لو سند حسب ما كقفت عليو .  -
 عدـ ذكره ُب كتب اآلثار كاٞنصنفات . -
لألحاديث كىو ٢نالف  19-17ٍب إنو جعل من ليايل القدر ما كاف ُب العشر األكسط كىي ليلة  -

 الصحيحة أهنا ُب العشر األكاخر .
فمن ذلك ليلة أربع كعشرين ، أك أهنا ُب ٗنيع اٜنوؿ : أف ابن مسعود ركم عنو أكثر من قوؿ كرأم  -

 أك أهنا سبعة عشرة أك تسعة عشرة ...
ٍب  قاؿ أ٘ند : ... كركينا عن عبد اهلل بن مسعود أنو كاف يقوؿ : من يقم اٜنوؿ يصبهاقاؿ البيهقي :" 

ركم عنو أنو قاؿ : ٓنركا ليلة القدر ليلة تسع عشر صبيحة بدر أك إحدل كعشرين أك ثالث كعشرين 
ليلة إحدل سبع عشرة من رمضاف ك اطلبوىا ليلة    :كركم من كجو آخر عن ابن مسعود عن النيب 

 .(1)"كعشرين كليلة ثالث كعشرين كقد ذكرنا ٗنيع ذلك ُب كتاب السنن 
 

 أبو الحسن الحولي المغربي.  ذلكحددىا ب.) ليلة األحد (  -2
 كما ذكر ذلك اٜناف  ابن حجر ر٘نو اهلل كرد عليو بقولو : 

كُب ىذه األحاديث رد لقوؿ أيب اٜنسن اٜنويل اٞنغريب أنو اعترب ليلة القدر فلم تفتو طوؿ عمره كأهنا تكوف " 
دائما ليلة األحد فإف كاف أكؿ الشهر ليلة األحد كانت ليلة تسع كعشرين كىلم جرا كلـز من ذلك أف 

 .تكوف ُب ليلتٌن من العشر الوسط لضركرة أف أكتار العشر ٙنسة 
ككال٨نا ال ، ضو بعض من تأخر عنو فقاؿ إهنا تكوف دائما ليلة اٛنمعة كذكر ٥نو قوؿ أيب اٜنسن كعار  -

 انتهى (2).كىذا كاؼ ُب الرد كباهلل التوفيق، أصل لو بل ىو ٢نالف إلٗناع الصحابة ُب عهد عمر كما تقدـ 
 كمل أجد أليب اٜنسن اٜنويل ترٗنة. لعلو أخذ ذلك من أثر ابن مسعود كىو مل يثبت كما سبق.: قلت 

 ٍب إنو مل ينظر ٞنسمى الليلة األكىل لنزكؿ القرآف الكرمي كىي الفاصلة ُب مسمى الليلة .كما سيأٌب .
 
 
 
 

                                           
 3/333انظر شعب اإل٬ناف للبيهقي  (1)
 كمل أجد ترٗنة لو .,  267/  4الفتح  (2)
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 كىي ١ناكلة ١ني الدين ابن عريب: ، (1) كأهنا تلـز ليلة كاحدة،  ) ليلة الجمعة ( -3
 فقاؿ :  منظومة منسوبة إليو ُب ضابط ليلة القدرفقد ضبط تعيينها باختالؼ السنٌن بأبيات 

 ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر    كإنٌا ٗنيعان إف نصم يـو ٗنعةو ... 
 كإف كاف يـو السبت أٌكؿ صومنا ... فحادم كعشرين اعتمده بال عسر

 كإف كاف صـو الٌشهر ُب أحدو فخذ ... ففي سابع العشرين ما شئت فاستقرم
 إف بدا الشهر فاعتمد ... على خامس العشرين فاعمل هبا تدرمكيـو الثالثا 

 كُب األربعا إف ىٌل يا من يركمها ... فدكنك نيل الوجد ُب سابع العشر
 كيـو ٙنيس إف بدا الٌشهر فاجتهد ... ففي ثالث العشرين تظفر بالٌنصر

 . كضابطها بالقوؿ ليلة ٗنعةو ... توافيك بعد الٌنصف ُب ليلة الوتر

 ترٗنة ذلك باٛندكؿ التايل : ك٬نكن
 

 غرة رمضان 
 أول الشهر

ترجمة مسمى  رقم الليلة
 الليلة

 الجمعة 22 ليلة الجمعة
 الجمعة 21 يوم السبت
 الجمعة 27 يوم األحد
 الجمعة 25 يوم الثالثاء
 الجمعة 27 يوم األربعاء
 الجمعة 23 يوم الخميس

 
 كخاصة إف كافقت ٗنعة . 77ليلة كقد نسب ىذا القوؿ إىل مذىب الصوفية أهنا 

 .(7) " : ال سيما إف كافقت ليلة ٗنعة كهبذا أخذ أكثر أىل الصوفية قالوا : " قال المناوي
 كما سيأٌب .  من الناس كىو قوؿ العواـ

لليلة اٛنمعة ألنو يلـز من ذلك دخولو باألحد . كقد تبٌن  77فيو نظر من حيث موافقة العدد ىذا القوؿ ك 
من حيث كاقع القمر السماكم كمسًنه  ال من حيث كاقع الناس ) الواقع األرضي ( من ولو عدـ دخيل 

                                           
 للطاىر بن عاشور. 16/344للتلمساين. كالتحرير كالتنوير  2/168انظر : نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب .  (1)
 3/232انظر فيض القدير  (2)
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    لشركؽ صبيحة ليلة القدر كما سيأٌب . اٜنس كاٞنشاىدة لة بدالحيث إكماؿ العدة أك رؤية مو٨نة ، ك 
 .كما سيأٌب  ينظر ٞنسمى الليلة األكىل لنزكؿ القرآف الكرمي كىي الفاصلة ُب مسمى الليلة  ٍب إنو مل
خاصة إذا كافقت ليلة ٗنعة ،  77كلألسف سرل كانتشر ىذا القوؿ عند العواـ فأخذ يعتقد أهنا ليلة       

كما   كفيو نظر - 27فتكوف ليلة اٛنمعة ليلة  -مع أهنما ال ٩نتمعاف إال إذا كاف دخوؿ الشهر بيـو األحد
األحد ىو األكؿ من رمضاف لكن سيتبٌن من  ، كإ٧نا كقع بإكماؿ عدة شعباف بيـو السبت فكاف يـوسبق 

رؤية القمر عند الرتبيع األكؿ ككسط الشهر ) البدر ( كعند الرتبيع الثاين ، أك ك  منازؿ القمر خالؿ ضبط
تطلع بيضاء ال  25 كأهنا صبيحة، حسب تاريخ الدخوؿ أهنا كتر  24برؤية الشمس صبيحة يـو الثالثاء 

 .  شعاع ٟنا 
 يوما كاهلل اعلم . 28برؤية ىالؿ شواؿ ليلة األحد . حيث يكوف عدة شهر رمضاف كسيتبٌن أيضا : 

حيث شواؿ يرتدد ىنا بٌن السبت كاألحد ،فإذا حصل إكماؿ عدة لشعباف كىو اليـو األكؿ من رمضاف 
 سنتفاجأ بدخوؿ شواؿ .
يوما  79د أيامو يـو السبت ثالث مرات كعدبيدخل فيها شهر رمضاف  الصغرل كحيث إف الدكرة القمرية

يـو اٛنمعة كما حصل ُب حجة الوداع كتكرارىا كل ٖنانية أعواـ فهنا يكوف بإال سنة اجتماع كقفة عرفة 
 يوما . 33شهر رمضاف 

 كما كقع ذلك ُب تاريخ الرؤية عرب الزمن ، كما كقع من إكماؿ عدة شعباف فيقع الدخوؿ بيـو االحد .
لف ، كاإلكماؿ نوعاف شرعي كطبيعي فقد ٩نتمعاف كقد يفرتقاف ،  كىذا اإلكماؿ شرعي ، لكن الواقع ٢نت

 كما سيأٌب.
 ..ىػ كىكذا  3453 -ىػ  3443 كإف شاء اهلل تعاىل ُب عاـ

  : ( فائدة)  قاؿ (3) اٞنسرتشدين كُب كتاب بغية
  :المعطي أو قليوبي فقال ذكر بعضهم ضابطاً لليلة القدر على القول بأنها تنتقل ، ونظمها عبد

  رمضاف األخًن حلت يا سائلي عن ليلة القدر التػػػػػي ،،،،،،، ُب عشر
  ابتداء الشهػػػػػػػر فإهنا ُب مفػػػػػردات العشػػػػػر ،،،،،،،، تعرؼ من يـو
  الثػالثا السػػابػعػة فباألحد كاألربعا فالتاسعػػػػػػة ،،،،،،،،    كٗنعة مع
  بالسبت فهي الثالثػػػػة اكإف بدا اٝنميس فهي اٝنامسة ،،،،،،، كإف بد
 الصوفيػػػػػػة الزىػػػػػػػػاد كإف بدا االثنٌن فهي اٜنػػػادم ،،،،،،،،  ىذا عن

 

                                           
 ىػ1320سنة  عبد الر٘نن اٞنشهور باعلوم اٞنتوَب ) من كتب الصوفية ( ٞنفيت الديار اٜنضرمية 128ص  (1)
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 ك٬نكن ترٗنة ذلك باٛندكؿ التايل :
 

 غرة رمضان 
 أول الشهر

ترجمة مسمى  رقم الليلة
 الليلة

 ليلة األحد 22 يوم األحد
 ليلة األربعاء 22 يوم األربعاء
 ليلة األربعاء 27 يوم الجمعة
 ليلة األحد 27 يوم الثالثاء

 ليلة األحد 25 يوم الخميس
 ليلة األحد 23 يوم السبت
 ليلة األحد 21 يوم االثنين

 
 كيالح  االختالؼ الكبًن بينهم فاألكؿ يرل أهنا دائما ليلة ٗنعة كما قاؿ :

 
 الىتربعد النّصف في ليلة  تىافيك   وضابطها بالقىل ليلة جمعٍة 

 
 . 17ليلة ك  يـوكيالح  عليو قولو بعد النصف ) أم من الشهر ( لتدخل ٗنعة 

فكأف الشهر ُب مذىبهم ال يدخل بو على طوؿ الزماف ألنو يلـز ، كمل يذكر أيضا دخوؿ الشهر بيـو االثنٌن 
 ( . 26منو أف ٗنعة آخر الشهر ستكوف زكجية كرقمها ) 

 .كاآلخر يرل أهنا غالبا ليلة األحد 
 زاد بعضهم :لذلك ك 

 وإن ىل  باالثنين فأعلن بأنو * يوافيك نيل الوصل في تاسع العشر.
 حيث تكوف ٗنعة . 19أك  ، 29أم ليلة 

كيالح  علي الفريق األكؿ : اىتمامهم بالعدد كاٞنسمى ، كمل ٩ندكا أفضل من ليلة اٛنمعة فألزموىا بو ، 
 .كاهلل أعلم . كىي ُب حد ذاهتا ذات فضل ، ال ٓنتاج مزيد فضل

كيالح  على الفريق اآلخر أيضا : أهنم ركزكا على العدد كتركوا مسمى الليلة ، كالعدد ال ٬نكن  ضبطو إال 
نادرا نظرا إلكماؿ العدة لوجود غيم أك قرت أك تكاسل ُب إحصاء ىالؿ شعباف لرمضاف كما ُب اٜنديث . 

 . كاهلل أعلم .كما سيأٌبِنالؼ مسمى الليلة فيمكن ضبطو ، فهو ثابت ال يتغًٌن  
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:  إهنا تعلم فيو باليـو األكؿ من الشهر، فإف كاف أكلو يـو األحد أك يـو األربعاء"  :(1) قاؿ الغزايل كغًنه
 فهي ليلة تسع كعشرين.

 : فهي ليلة إحدل كعشرين. أك يـو االثنٌن
 : فهي ليلة سبع كعشرين. أك يـو الثالثاء أك اٛنمعة

 ٙنس كعشرين. : فهي ليلة أك اٝنميس
 : فهي ليلة ثالث كعشرين. أك يـو السبت

 
 ملحوظة رقم الليلة أول الشهر م
 توافق األحد 22 األحد 1
 توافق األربعاء 22 األربعاء 2
 توافق األحد 21 االثنين 3
 توافق األحد 27 الثالثاء 4
 توافق األربعاء 27 الجمعة 5
 توافق األحد 25 الخميس 6
 توافق األحد 23 السبت 7

 
 (2)، كقد نظمتها بقويل: قاؿ الشهاب القليويب ُب حاشيتو على احمللى شرح اٞننهاج

 يا سائلي عن ليلة القدر اليت * * ُب عشر رمضاف األخًن حلت  
 فإهنا ُب مفردات العشر      * * تعرؼ من يـو ابتداء الشهر 
 : السابعة  : التاسعة، * * كٗنعة مع الثالثا فباألحد كاألربعاء 

 : فالثالثة  : فاٝنامسة، * * كإف بدا بالسبت كإف بدا اٝنميس
 . ىذا عن الصوفية الزىاد -كإف بدا االثنٌن فهي اٜنادم * * 

  اىػ. كقد رأيت قاعدة أخرل ٔنالف ىذه، كقد نظمت فال حاجة لنا ُب اإلطالة هبا.
 

                                           
 291- 290/  2 فتح اٞنعٌنعلى حل ألفاظ  إعانة الطالبٌن (1)
 97/ 2حاشيتا قليويب كعمًنة  (2)
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 (1).الغزايل كغًنه  نقال عنككذا ُب البجًنمي عن الربماكم كالقليويب 
 كمذ بلغت سن الرجاؿ ما فاتتين ليلة القدر هبذه القاعدة اىػ . قال الشيخ أبو الحسن البكري : 

 ( كقد نظمها بعضهم بقولو :  كقد رأيت قاعدة أخرل قولو : )
 كإنا ٗنيعا إف نصم يـو ٗنعة * * ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر

 كإف كاف يـو السبت أكؿ صومنا * * فحادم كعشرين اعتمده بال عذر  
 كإف ىل يـو الصـو ُب أحد فذا * * بسابعة العشرين ما رمت فاستقر
 كإف ىل باالثنٌن فاعلم بأنو * * يوافيك نيل الوصل ُب تاسع العشرم

 كيـو الثالثا إف بدا الشهر فاعتمد * * على خامس العشرين ٓنظى هبا فادر
 * * فدكنك فاطلب كصلها سابع العشرم  -يا من يركمها  - األربعا إف ىل كُب

 كيـو اٝنميس إف بد الشهر فاجتهد * * توافيك بعد العشر ُب ليلة الوتر .
 

أول  م
 الشهر

رقم 
 الليلة

  الموافقة
 

  رقم الليلة في 
 الجدول السابق

 ملحوظات ومقارنات الموافقة

  األحد 22  الجمعة 27 األحد 1
  األربعاء 22  االثنين 27 األربعاء 2
  األحد 21  االثنين 22 االثنين 3
  األحد 27  الجمعة 25 الثالثاء 4
  األربعاء 27  الجمعة 22 الجمعة 5
  األحد 25  الجمعة 23 الخميس 6
  األحد 23  الجمعة 21 السبت 7

 
 كذكركا لذلك ضابطا كقد نظمو بعضهم بقولو :( كعليو جرل الصوفية  أهنا ال تلـز ليلة بعينها : ) قولو

 (2)أ.ق كذكر األبيات السابق مع اختالؼ بسيط.

                                           
 357/ 2  فتوحات الوىاب بتوضيح شرح منهج الطالب اٞنعركؼ ُناشية اٛنمل (1)
 3/463حواشي الشركاين  (2)

 



41 
 

 قاؿ احملقق : ر٘نو اهلل ،  كُب كتاب اٞنوطأ بركاية ١نمد ابن اٜنسن
إىل أهنا تكوف دائما ليلة اٛنمعة كال أصل لو كذا ُب"  -من غًن الصوفية  –كذىب بعض اٞنتأخرين " 

  اىػ  .(1)التنوير"
 قاؿ ابن ىبًنة ُب اإلفصاح : ككذا 
مع ُب األفراد : فأجدر كأخلق أف تكوف أهنا تنتقل ُب أفراد العشر فإذا اتفقت ليايل اٛني : الصحيح عندم " 

 كفيو نظر كما سبق .،  .اىػ(2)" فيها 
 : ىي لـيلة األربعاء األخـير من شهر رمضان دائما. ليـلة القدر -4

  ( 29  -27  -25 -24)  كتنتقل ُب األرقاـ ُب السبع األكاخر فقط 
) األحد أك االثػنٌن أك األربعاء أك اٛنمعة (. :ُب يـو كاحد من األياـ األربعة ،كىيكأف شهػر رمضاف يكوف 

  . (3)كىو اختيار الدكتور :  أ٘ند مصطفى شريف
 . األحاديث الصحيحة فدؿ على ضعف ىذا القوؿُب مع ثبوهتا  23-21ح  عليو : استبعاده ليايل كيال

 فألكؿ مسلم كالثاين غًن مسلم . ،كأهنا تأٌب ُب ليايل الوتر كليايل الشفع 
 
 ) ليلة جمعة أو اثنين (  – 5

 كىو رأم الشيخ ١نمد كاظم حبيب شفاه اهلل كعافاه .
أهنا ال تكوف إال ليلة ٗنعة أك اثنٌن فهي خًن األزمنة ، كخًن األياـ لتكوف أشرؼ ظرؼ ُب أشرؼ مظركؼ  

 كىو يـو اٛنمعة أك يـو االثنٌن فإف اجتمعا ُب األكتار من العشر فاألكلية للجمعة .  
 . (4)كىذا كلو مبين على اٜنسابات اليقينية للتقومي األبدم كما قاؿ

 :ك٬نكن ٕنثيل ذلك باٛندكؿ التايل  ، األبدم و٬نوكىو مبين على تق
 
 

                                           
 223/ 2التعليق اٞنمجد على موطأ ١نمد اللكنوم اٟنندم ىكذا ُب   300/  1 (1)
 . 355/  3 اإلنصاؼ للمرداكمانظر :  (2)
 http://msatta.com/Qder.htmlمنشور على ىذا الرابط : . ُب كتابو : ٓنديد ليلة القدر كأكؿ رمضاف (3)
 ـ . 2004 -ىػ  1425انظر كتابو : ٓنرم ليلة القدر على مدل مائة عاـ قمرم . ط  (3)

 

http://msatta.com/Qder.html
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 مسمى الليلة رقم الليلة غرة رمضاف

 الجمعة 25 السبت

 الجمعة 24 الخميس

 الجمعة 21 الثالثاء

 الجمعة 23 األحد

 الجمعة 25 الجمعة

 االثنين 23 األربعاء

 االثنين 25 االثنين

 
 . حفظو اهللرأم الشيخ أبو عبد الر٘نن بن عقيل الظاىرم  -6

 ، ولم يذكر رقماً .أنها ثابتة في رقم معين مبهم 
  قاؿ الشيخ حفظو اهلل :

ػ أف ليلة القدر غًن متنقلة ّنعىن أف تكوف ُب عاـ مثالن ليلة ثالث كعشرين ، كُب :كاعلموا ػ أيها األحباب 
 ليلة كاحدة ثابتة معينة ُب علم اهلل مبهمة ُب علم اٝنلق .عاـ ليلة سبع كعشرين . بل ىي 

 كمل يقل ُب ليلة قدر .، القدر ( كالربىاف على ذلك أف اهلل سبحانو قاؿ : ) إنٌا أنزلناه ُب ليلة 
للداللة على عاـ كاحد ، كليس كذلك  كبرىاف آخر كىو أهنا لو كانت متنقلة لكانت رؤيا رسوؿ اهلل 

 ياقو يدؿ على أهنا ليلة ثابتة .فسسياؽ اٜنديث ، 
 : ىي ُب العشر األكاخر ُب تسع ٬نضٌن أك ُب سبع يبقٌن .كبرىاف ثالث كىو قوؿ رسوؿ اهلل 

 كلو كانت متنقلة لقاؿ : تارة ُب تسع ، كتارة ُب سبع .
(1) .كحي غًن متلو ، كما كاف ربك نسيا كسنة رسوؿ اهلل 

  ا.ىػ 

كىذا القوؿ غريب جدا ُب نفي التنقل بٌن أرقاـ العشر ، كالذين قالوا بأهنا ُب ليلة معينة مبهمة   قلت :
جعلوا اإلهباـ ُب مسٌمى الليلة ال ُب رقمها ، فهذا القوؿ ال نعلم  –رحم اهلل اٛنميع  -كصاحيب أيب حنيفة 

حاديث الثابتة بذكر أعداد ٢نتلفة لو سلف. حيث جعلها ليلة ثابتة ُب العدد ، كبياف غرابتو كضعفو من األ

                                           
 ليلة القدر منشور على الشبكة. كمنها مكتبة مشكاةُنث بعنواف  (5)

http://www.almeshkat.net/books/open.php?cat=52&book=4175#.VWrJ4vDvZNs 
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كاألكىل بو أف يثبت مسمى الليلة كتنتقل ُب العدد ، أما ،  27كأخرل ،  23كمرة ،  21ثبتت فيها فمرة 
العكس فال قائل بو ، كقد ذكرت ىذا القوؿ مع ىذه األقواؿ ألف الشيخ يقوؿ إهنا ُب ليلة كاحدة ثابتة 

 مى الليلة إال إهنا مبهمة ، كال يرل العدد .معينة إال أهنا مبهمة فهو ٣نن يرل مس
كأصاب الشيخ حفظو اهلل ُب قولو : غًن متنقلة ، إال أنو ٘نل ذلك على العدد ، كاألكىل أف ٪نمل على 
اٞنسمى ) مسمى الليلة ال مسمى العدد ( .  كلعل رأيو مبين على مذىب ابن حـز ر٘نو اهلل ُب احمللى حيث 

ُب العاـ ُب كل عاـ، ُب شهر رمضاف خاصة، ُب العشر األكاخر خاصة، ُب ليلة  ليلة القدر كاحدةقاؿ : " 
ُب كتر  إهنا  إال  كاحدة بعينها ال تنتقل أبدا إال انو ال يدرل أحد من الناس أم ليلة ىي من العشر اٞنذكور

 ."  منو كال بد
كرأم شيخنا أهنا ثابتة ُب الرقم بدليل ٕنثيلو ، كإف كنت أرل أف رأم ابن حـز ُب مسمى الليلة ثابتة ال تنتقل 

 كىو غريب حيث ثبت تنقلها .، ٟنا باألرقاـ كنفي التنقل عنها 
 فهي ثابتة ُب اٞنسمى متنقلة ُب العدد. كىو القوؿ السابع :

 أنها تلزم ليلة واحدة في المسمى ال في العدد . وىي ليلة الثالثاء .  -7
  يار األخ : ٣ندكح بن متعب اٛنربين ر٘نو اهلل ر٘نة كاسعة .كىو اختكتقع ُب أكتار العشر ، 
 كما ُب اٛندكؿ التايل :

 
 الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء مسمى ليلة القدر

 25 23 21 24 25 رقم ليلة القدر

 
 كحسب دخوؿ الشهر تكوف كالتايل :

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين السبت غرة دخول الشهر

 الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء مسمى ليلة القدر

 27 21 29 23 25 رقم ليلة القدر
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 تكوف كالتايل : -الصغرل  –الدكرة الزمانية كعلى حسب 
 

 السبت غرة دخول الشهر
 األول

 السبت الثالثاء
 الثاني

 االثنين الخميس
 االول

 السبت
 الثالث

 االثنين األربعاء
 الثاني

 

 

  الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء الثالثاء مسمى ليلة القدر

  24 25 21 24 23 21 25 21 رقم ليلة القدر

  25 25 25 25 25 43 43 25 الكمال والنقصان 

 
كىذا اٞنذكور من حيث كاقع القمر ُب أطواره  .ال للشهر بيـو األحد كيـو اٛنمعةكيالح   أنو مل يذكر دخو 

 الثمانية ، كمن حيث شركؽ صبيحة يـو الثالثاء دكف سائر األياـ .
ليلة القدر (  ) أما إذا دخل شهر رمضاف بيومي األحد أك اٛنمعة يلـز منو أف تكوف ليلة الثالثاء

، كمن ىنا جاءت الركايات باالحتياط ٟنا ، ككذلك  التايل زكجية كليست كترية .كما ُب اٛندكؿ
كىي ُب اٜنقيقة ليلة  24رأل أهنا ليايل زكجية خاصة ليلة  نٍ نا رأل مى االعتكاؼ فيها كلها . كمن ىي 

 . 27كىي ُب اٜنقيقة  26. كإذا دخل بيـو اٛنمعة تكوف ليلة  25
 

 الجمعة األحد دخول الشهر

 الثالثاء الثالثاء مسمى ليلة القدر

 22 23 رقم ليلة القدر

 
 .ن حيث رؤية الناس أك اكماؿ العدةمن حيث الواقع ال مفعلم أنو بدخوؿ شهر رمضاف بأحد٨نا فيو نظر 

 إكماؿ عدة الشهر على نوعٌن :ك 
يوما فحيث مل نره ليلة الثالثٌن نكملو فهو   30أم أف الشهر فعال  إكمال حقيقي مطابق للواقع -1

كىذا اإلكماؿ كاإلٕناـ ُب موضعو ، كعليو جاءت ركايات ،  كامل بكماؿ اهلل لو قدرا كشرعا ككاقعا
كاالٕناـ  ( ... ا خ  فالتقدير ) فاقدركا لو ، فإٔنوا العدة ، فأكملوا عدة الشهر ، فإٔنوا ثالثٌن: 

 ، فهو أعم من ذلك  ليس منحصرا  ُب الشهر الناقص كما يظن كاإلكماؿ
كال أقوؿ  ، كال يصح ألحد أف يشهد فيو برؤية اٟنالؿ اٛنديد ألف األياـ ستكشف ك٨نو كغلطو 

 :بقوٟنم كقد بٌن بعض الفقهاء صور تكذيب الشاىد أك الشاىدين  كذبو إال إف تعٌمد.
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ُب شاىدين شهدا ُب ىالؿ شعباف فعد لذلك  )فإف مل ير بعد ثالثٌن صحوا كذبا( قاؿ مالك
: ىذاف شاىدا  ثالثٌن يوما ٍب مل ير الناس اٟنالؿ ليلة إحدل كثالثٌن كالسماء صاحية قاؿ مالك

  (1).( سوء
 : سنة إحدل كثالثٌن كٙنسمائة حوادثعند  (2)قاؿ ابن كثًن ُب البداية 

 تاٟنالؿ ليلة إحدل كثالثٌن، مع كوف السماء كانكفيها صاـ أىل بغداد رمضاف ثالثٌن يوما كمل يركا " 
 ." مصحية

 ."  ىذا ال يعرؼ فيما مر من التواريخكمثل " : (3) قاؿ ابن اٛنوزم
يوما كونا كقدرا . كحيث مل نر اٟنالؿ اٛنديد قمنا فأكملنا  29أم أف الشهر  إكمال صوري -2

ّنعىن أننا أخذنا يوما من الشهر التايل اٛنديد فأكملنا بو العدة بسبب الغيم أك ، يوما  30العدة 
 إكماؿ من جهتنا حيث تعبدنا اهلل بذلك .  ، ) الغبار( . فهو إكماؿ غًن حقيقيالقرت 

لكنو غًن حقيقي من جهة مطابقتو لواقع القمر كمنازلو .  ،إكماؿ شرعي كاالكماؿ الصورم 
  .قاف الشهر السماكم كالشهر األرضير دخوال أك خركجا كقد يتطابفيتقدـ الشهر أك يتأخ

 (.ۅ  ۅ  ۉ     ۉې     كقد ٫نتلفاف كالعمدة ُب ذلك على سًن القمر كمنازلو )
كىذا ٪نصل كثًنا ُب األشهر القمرية من حيث الكماؿ كالنقصاف لكن احملذكر أف نكٌمل الناقص 
أك ننقص الكامل دكف إكماؿ شرعي كما ىو اٜناؿ ُب أكثر التقاكمي اٞنعتمدة على الكبس 

" طبيعي ال دخل للبشرية فيو ، فهو كبس ، كسًن تمع أف الكبس "ٗنع الفركقا كاختالؼ مكانو 
 صنع  اهلل كإتقانو جل كعال .) صنع اهلل الذم أتقن كل شيء ( .دقيق من 

 كاٝنالصة أف الشهر على نوعٌن من حيث الكماؿ كالنقصاف :
 يوما قدرا كشرعا ككاقعا . 30شهر  -
 يوما قدرا كشرعا ككاقعا . 29شهر  -

 ىذا ما يتعٌلق بعلم اٝنالق . أما ما يتعٌلق بعلم اٞنخلوؽ فهو على نوعٌن أيضا :    
 أف تكٌمل عدة النوع األكؿ السابق ذكره فيتوافق القدرم كالشرعي كالواقعي . -
يومػا ، فيتوافػق مػع الشػرع حيػث كيلػف بػذلك . أمػا مػن  30( فيصػبح  29أف يكٌمل النوع الثػاين )  -

 حيث الواقع السماكم للقمر فيختلف كاهلل أعلم .

                                           
 .2/383 انظر : مواىب اٛنليل (1)
(2) 12/263   
 324/  17اٞننتظم   (3)
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ا ككونا منذ خلق اهلل ىذا النظاـ الزماين كىذا يعين أف الكماؿ كالنقصاف ُب األشهر القمرية ثابت قدر 

 ( .ائ  ائ  ەئ   ى  اٞنرتبط بدكراتو كاستدارة أفالكو .ضمن )
 كأف الكماؿ كالنقصاف ُب اٜنساب الشرعي ُب إكماؿ العدة ُنسب قدرة الناس كاستطاعتهم .

 كال يكلف اهلل نفسا إال كسعها .
دخوؿ الشهر دخوال صحيحا .سواء أكاف  كال شك أف معرفة ليلة القدر رقما أك مسمى متوقف على

 بشهادة رؤية أك إكماؿ عدة صحيحة .
) دخوؿ  الكرمي كىذا جدكؿ ليايل العشر ) الوتر ( حسب الدكرة اٜنسابية ابتداء من ليلة شهر نزكؿ القرآف

 م خلق (على غار حراء ّنكة بأية ) اقرأ باسم ربك الذ -ليلة النزكؿ األكؿ  –األكىل رمضاف ( كليلة القدر 
 اٜنسابية .  -الصغرل كالكربل  – ُب ذلك العاـ كاستمرار الدكرة الفلكية القمرية
 ) كقدره منازؿ لتعلموا عدد السنٌن كاٜنساب (.قاؿ تعاىل : ) الشمس كالقمر ُنسباف (.

 
 االثنين األربعاء السبت االثنين الخميس السبت الثالثاء السبت  اسم ليلة دخول الشهر

 24 25 21 24 23 21 25 21 القدررقم ليلة 

 
 كعند البحث كالنظر كالتدقيق ُب الدكرة الفلكية اٜنسابية للقمر سواء الدكرة الشهرية أك السنوية .

 كجد أف مسمى ىذه الليلة ثابت ال يتغًن ، كإ٧نا التغًن حصل ُب أرقاـ الليايل الفردية :
 . كىو ما يعرؼ بالتنقل من سنة ألخرل  25-24-21-23-25

كىذا ىو معىن التنقل ُب األرقاـ ُب األعداد ، أما التنقل ُب مسمى الليلة مركرا بأياـ االسبوع فيعطي ليايل 
 كقد ًب االتفاؽ على أهنا ليلة ، كأكيد ذات مسمى كاحد ، كإف اختلفت أرقاـ لياليها .

 
قراء للرؤية .كمعرفة ، كقد ضبط ذلك من خالؿ نصوص نبوية سبق بعضها ، كاست راجحلالقول اكىذا ىو 

إف الزماف قد استدار كهيئتو يـو خلق " :  النظاـ كالقانوف الذم تسًن عليو ابتداء بضبط الزمن ُب قولو 
اهلل السماكات كاألرض السنة اثنا عشرة شهرا منها أربعة حـر ثالث متواليات ذك القعدة كذك اٜنجة كاحملـر 

 متفق عليو .أصلو ."  كرجب مضر الذم بٌن ٗنادل كشعباف
 فاستقبل الناس األىلة كاٜنمد هلل .
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 ذكر وال يعرف لها دليل ومنها :وىناك أقوال ت  
 ُب مستقلة رمضاف شهر من األخًن النصف من األفراد ليايل ُب أهنا - - بكر أيب عن ركم -

 [ الطويل: ]  فقاؿ األثًن ابن ١نمد كنظمو ، اٛنمع ليايل
لىةً  ُب  ىينَّ  شيريكطو  ثىالثي  ا.  القىدرً  ليػٍ ا العيربً  شىيخي  قىاؿ كىذى  بٍكرو  أبيو ًفيهى
 (1) الشٍَّهرً  من األخًني  النهصفي  كثىالثػيهىا    ... ٗنيٍعىةو  كلٍيلةي  كتٍػره  فأكَّٟنيىا

 األدلة على مسمى الليلة : ) ليلة الثالثاء (
 األدلة من الكتاب والسنة والمعقول 

 : ًعلى أهنا ليلة كاحدة من الكتاب أوال . 
)  : قاؿ تعاىل)أ(  -             ) 
 . كليلة القدر مركبة من كلمتٌن ليلة كقدر -

 .بٌن غركب الشمس إىل طلوع الفجر  كالليلة كاحدة كىي لغة : ما -
كمل يقل : ليايل القدر .كقد أضافها للقدر كعرٌفها بأؿ التعريف .فال يصح جعلها ليلتٌن بناء على  -

أك أك جعلها ليايل قدر باعتبار دخوؿ رمضاف كصومو  ، أك اتفاؽ اٞنطالع .اختالؼ اٞنطالع 
كعند  أك جعلها عند قـو كترية، كال يصح أيضا جعلها زكجية  .اختالؼ رؤية أك رؤية كإكماؿ عدة 

 آخرين فردية .
ىي ليلة كاحدة نزؿ فيها القرآف الكرمي تتكرر كل عاـ ُب الشهر التاسع ) رمضاف ( ُب العشر   -

، ال شفعا  ُب العدد ) رقم الليلة ( ، كترا األكاخر منو ُب ليلة معينة منو مسٌماه كليست مبهمة إال
 ياـ  .كىي دكرة القمر اٞنتكررة ُب مسمى األليلة فردية ال زكجية ، 
 الرزاؽ كعند عبد (2).ليلة القدر تنتقل ُب العشر األكاخر ُب قولو :   قالبة يبكقد ركم االنتقاؿ عن أ

م عنو أهنا تنتقل ُب أكتاره كرك .معمر عن أيوب عن أيب قالبةركاه عنو  ُب كل كتر:  كىاٍبن أيب شيبىة
  (3).خاصة

 كليس ُب مسٌمى اليـو  ( 25-23 – 21- 24 – 25)  : كاٞنقصود بذلك تنقل ُب الرقم

 ) السبت ، األحد ، االثنٌن ، الثالثاء ، األربعاء ، اٝنميس ، اٛنمعة ( .

                                           
 20/432انظر :تفسًن اللباب البن عادؿ  (1)
 76/ 3، كابن ايب شيبة ُب اٞنصنف   4/252، كعبد الرزاؽ ُب اٞنصنف  3/159سنن الرتمذم  (2)
 1/198ذكره ابن رجب ُب لطائف اٞنعارؼ   (3)
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 .قصود بو العدد رقم الليلة ال اٚنهافاٞن متنقلة ،تنتقل  ،االنتقاؿ  ،نقل الت: لف   فيو كرد ككل ما
 :(1) صحيحوقال ابن حبان في  -

تنتقل ُب العشر األكاخر ُب كل سنة دكف أف يكوف كوهنا ُب  ذكر اٝنرب الداؿ على أف ليلة القدر" 
 (2). ككذا ذكره ابن خز٬نة". السنٌن كلها ُب ليلة كاحدة

 أقوؿ كىذا كاضح ُب االنتقاؿ ُب العدد : 
 حٌن يتحٌدث القرآف الكرمي على أهنا ليلة يقصد ُب اٞنسمى ليلة من ليايل االسبوع أم ليلة ذات اسم ، ف 

كما ىو معلـو ،   عن رقمها كترتيبها ُب أياـ الشهر نظرا النتقاٟنا بٌن األرقاـ مع ثبات اٞنسمىكال يتحٌدث 
 . كمشكاة الوحيٌن كاحدة

 كإف قيل بأف حديث القرآف عن موعد أك مسمى ليلة القدر مبهمان .
 فيقاؿ بأهنا ليلة ذات مسمى قطعا .سيتنب االعالـ هبا . 

كؿ القرآف فال شك أف ىذا النزكؿ يوافق ليلة معينة ذات مسمى كذات فحٌن يتحٌدث القرآف الكرمي عن نز 
 :  تاريخ معٌن مسمى ، فلو قيل بالتنقل كاالنتقاؿ فستكوف الصور كالتايل

 تنقل الرقم كتغًٌن مسمى الليلة . - 1 -

 تنقل الرقم كعدـ تغًٌن مسمى الليلة . – 2 -
 عدـ تنقل الرقم كعدـ تغًٌن مسمى الليلة . - 3 -

 عدـ تنقل الرقم )ثباتو( كتغًن مسمى الليلة . - 4 -

 فاألكؿ ال يصح ألنو يعطينا مسميات كثًنة ٢نتلفة ، كقد اتفقنا أهنا ليلة كليست ليايل . -

 ا خ  27 – 23 – 21كالثالث ال يصح ٞنا ثبت ُب السنة النبوية من تنقل رقم الليلة من  -

 كالرابع مثل الثالث ال يصح . -

، كثبات اٞنسمى لليلة كعدـ تغًنٌه  ( 29 – 27- 25- 23 -21) : تنقل الرقم  فلم يبق إال الثاين كىو -
أيب ، فبهذه القسمة العقلية تبٌن صحة الليلة اٞنعينة ذات اٞنسمى الواحد. كىو ما يدؿ عليو قوؿ 

 .(انظر الشكل ُب اٞنالحق) كسيأٌب مزيد ايضاح كتفصيل ،  قالبة
 مكة ُب غار حراء .كقد ضبط كاٜنمد هلل النزكؿ األكؿ ُب 
 .(ُب اٞنالحق ) كانظر جدكؿ النزكؿ عرب الزماف –ال صياما  –فهذا أكؿ دخوؿ لرمضاف كنزكال للقرآف 

 
                                           

(1)  8  /443 
 . ت األعظمي 329 -  327/  3  (2)
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 السبت
 

5 / 5 
 

 ليلة الثالثاء  يوم االثنين 
 

ليلة نزكؿ القرآف لركاية كاثلة بن األسقع : كمن ىنا بدأت الدكرة الفلكية  21
 ليلة القدر ُب اٞنسمى كل ٖنانية أعواـ قمرية. الزمانية لدخوؿ الشهر، كتثبيت

 
،  ثُب األحاديسيأٌب ألهنا ليلة نزكؿ القرآف كما  25يالح  أف البداية األكىل لليلة القدر كانت ليلة رقم 
 اٜنسابية الثماف سنوية ثالث مرات كىي : -الصغرل  –لكن ليلة ٙنس كعشرين تتكرر ُب الدكرة القمرية 

كىي دكرة كل ٖناف سنوات على مر الزماف . يوضح ،  25 -29 -25 -23 -21 -25 -23 -27 
 ذلك اٛندكؿ اآلٌب :

 
 االثنين األربعاء السبت االثنين الخميس السبت الثالثاء السبت ليلة دخول الشهر

 24 25 21 24 23 21 25 21 اسم الليلة
 

 أو 
         السبت الثالثاء السبت االثنين األربعاء السبت االثنين الخميس ليلة دخول الشهر

        21 25 21 24 25 21 24 23 اسم الليلة
 
 أو

         الخميس السبت الثالثاء السبت االثنين األربعاء السبت االثنين ليلة دخول الشهر

        23 21 25 21 24 25 21 24 اسم الليلة

 
 كغًن٨نا أنو قاؿ : (1)عنو اٜناكم كالبيهقي  وأخرج بسند صحيح:  ك٣نا كرد ُب ىذا عن ابن عباس 

، ككاف أينزؿ ػ اهلل ينزلو على رسولو  القرآفي ُب ليلة القىٍدًر ٗنلة كاحدة إىل ٚناء الدنيا، ككاف ّنواقع النجـو
 أنو قاؿ : أنزؿ القرآف ُب ليلة كاحدة إىل السماءُب التفسًن  (2)النسائي أيضناو بعضو ُب إثر بعض . كأخرج

 ....القىٍدًر، ٍب أيٍنزؿ بعد ذلك ُب عشرين سنة الدنيا ليلة
كاحدة، ٍب أنزؿ على مواقع  إنو أنزؿ ُب رمضاف ُب ليلة القدر، كُب ليلة مباركة، ٗنلة : قال ابن عباس

 (3) .ركاه ابن أيب حاًب . النجـو ترتيالن، ُب الشهور كاألياـ
                                           

 ككافقو الذىيب . .ىذا حديث صحيح على شرط الشيخٌن كمل ٫نرجاهكقاؿ : 3958رقم  578/  2 اٞنستدرؾ (1)
 8521رقم  504/ 4 سننُب ال بيهقيال كأخرجو

 692/  2   الركايات التفسًنية ُب فتح البارمكانظر  ، 392رقم  (2)
 1/501تفسًن ابن كثًن   (3)
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 وال فرق بين قولنا : 
  . الشعيب مركم عن كما ىو، ٍب نزؿ بعد ذلك منجمنا ُب أكقات ٢نتلفة .   القدرُب ليلة  ابتيًدئ نزكلو

قدر ينزؿ ما يقدهر اهلل إنزالو ُب كل السنة، ٍب نزؿ بعد ذلك منجمنا  ُب كل ليلةأك نزؿ ُب أكثر من ليلة قدر 
و أك بعضو ، ابتداء أك سواء كل . أك غًنىا من األقواؿ فالكل متفق على نزكلو ُب ليلة القدر .ُب ٗنيع السنة

ؿ نزكؿ لو اال ليلة القدر األكىل ُب مكة على جبل حراء ُب رمضاف كما ُب أحاديث كال يعرؼ أكٌ انتهاء ، 
 أهنا قالت: أكؿ ما بدئ بو رسوؿ اهلل  : في صحيح البخاري وفيو بدء الوحي من حديث عائشة 

، فكاف ال يرل رؤيا  ، ٍب حبب إليو اٝنالء،  إال جاءت مثل فلق الصبحمن الوحي الرؤيا الصاٜنة ُب النـو
الليايل ذكات العدد قبل أف ينزع إىل أىلو، كيتزكد لذلك،  -كىو التعبد  -ككاف ٫نلو بغار حراء فيتحنث فيو 

ما أنا »ٍب يرجع إىل خد٩نة فيتزكد ٞنثلها، حَّت جاءه اٜنق كىو ُب غار حراء، فجاءه اٞنلك فقاؿ: اقرأ، قاؿ: 
: ما أنا بقارئ، فأخذين  ، قلت ؿ: " فأخذين فغطين حَّت بلغ مين اٛنهد ٍب أرسلين، فقاؿ: اقرأ، قا«بقارئ

فغطين الثانية حَّت بلغ مين اٛنهد ٍب أرسلين، فقاؿ: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذين فغطين الثالثة ٍب 
{أرسلين، فقاؿ: }اقرأ باسم ربك الذم خلق. خلق اإلنساف من علق. اقرأ كربك ا  . (5)...الحديثألكـر

 
 .(2)((  ٩ناكر ُب حراء، ُب كل سنة شهران  كاف رسوؿ اهلل  : )) جاء ُب بعض ركايات بدء الوحيك 

، ككاف ذلك ٣نا تتحنث فيو  ٩ناكر ُب حراء ُب كل سنة شهرا كاف رسوؿ اهلل » عن عبيد بن عمًن 
عبد اٞنطلب،  منهم : أم ككاف أكؿ من ٓننث فيو من قريش جده  أم اٞنتأٟنٌن (3).«قريش ُب اٛناىلية 
: أكؿ من ٓننث ُنراء عبد اٞنطلب، كاف إذا دخل شهر رمضاف صعد حراء كأطعم (4)فقد قاؿ ابن األثًن

 ..(5) اٞنساكٌن ٍب تبعو على ذلك من كاف يتألو : أم يتعبد كورقة بن نوفل كأيب أمية بن اٞنغًنة
لىةو ميبىارىكىةو  )قال تعالى : )ب(    (6).( ًإنَّا أىنزٍلنىاهي ُب لىيػٍ

 هنا مباركة ، كليس كل ليلة كذلك ككصفها بأ –أم كاحدة  –أنو أخرب بنزكؿ القرآف ُب ليلة  ووجو الداللة :
 كىذه الليلة من ليايل الدنيا كليس اآلخرة . من حساب ليايل األرض كليس السماء .

                                           
 1/7  باب بدء الوحي  (1)
 232/ 1 اٞنوسوعة ُب صحيح السًنة النبوية، كانظر : 1/17. البن طولوف  رسالة ُب تفسًن قولو تعاىل: إف إبراىيم كاف أمة (2)
 98/  1أليب شامة  شرح اٜنديث اٞنقتفى ُب مبعث النيب اٞنصطفى (3)
 339/ 1 السًنة اٜنلبية = إنساف العيوف ُب سًنة األمٌن اٞنأموف (4)
 اٞنصدر السابق (5)
 3سورة الدخاف أية  (6)
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) أتاىا أمرنا ليال أك كُب قولو تعاىل :  –عند العرب  –كاليـو ُب األرض فيو ليلة كهنار .كليلتو تسبق النهار 
: عذابنا لىٍيالن أىك نػىهىارا  هنارنا ( أىم

 .( فجاءىا بأسنا بياتا أك ىم قائلوف )كقولو : .(1)
كما قاؿ   ككاف كقت النزكؿ ُب مكة ليال. ، كالكرة األرضية نصفها هنار كنصفها ليل،  كالليل يقابل النهار 

 تعاىل : ) إنا أنزلناه ُب ليلة (.
أخرب بأنو قد  -تعاىل -: ُب اٞنسألة أف ليلة القدر ثابتة كال تتنقل كذلك ألف اهلل القوؿ الثاينكلذلك كاف 

كىذا ال يكوف  ، الليلة: أنو على القوؿ الذم رجحناه كاف ابتداء نزكؿ القرآف ُب ىذه  أنزؿ فيها قرآنان يعين
هبذا الفضل  -عز كجل-كألف ىذه الليلة إ٧نا كانت ليلة شريفة اختصها اهلل ٟنا مسمى ، إال ُب ليلة كاحدة 

لىًة اٍلقىٍدًر  ): -تعاىل لنزكؿ القرآف فيها كلذلك قاؿ لىةو مُّبىارىكى ) :  كقاؿ( ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي ُب لىيػٍ   (.ةو ًإنَّا أىنٍػزىٍلنىاهي ُب لىيػٍ
 كالقوؿ بأهنا تتنقل يناُب ىذا اٞنعىن.

خرج ليخرب أصحابو هبا فتالحى فالف كفالف فرفعت فنسيها النيب  --أف النيب  : ك٣نا يدؿ لذلك ) قالوا
-- رفع علم ٓنديدىا فنسيها النيب ف-- كلو كانت تتنقل لكاف النيب  قالوا :--  نسيها ُب  ٞنػػٌػا

 . (2)تلك السنة أخرب هبا ُب السنة األخرل فدؿ ذلك على أهنا ثابتة كىذا القوؿ األخًن أرجح.
 فقط . كأف االنتقاؿ ىو ُب الرقم )العدد( . ُب اٞنسمى فيكوف القوؿ الراجح ىو أف ليلة القدر ثابتة ال تتنقل

 د يلـز منو أمور باطلة منها :ٍب إف القوؿ بأهنا تنتقل ُب اسم الليلة كما تنتقل ُب األعدا
 أف ليلة القدر ليست كاحدة ثابتة . - 1
 أف ليلة القدر ليايل . -2
 أف القرآف أنزؿ ُب ليايل قدر . -3
 29، كقبلو اٛنمعة  27، كالعاـ السابق اٝنميس  21أف ليلة القدر ىذا العاـ مثال االثنٌن اٞنوافق  -4

كىو خالؼ نص القرآف بدليل اختالؼ اٞنسميات لليايل ، ....ا خ  فيعطي ليايل قدر كليس ليلة قدر 
 ايل .كليست ليايل كال يصح القوؿ بأهنا ليكاحدة كالسنة كإٗناع األمة .كأهنا ليلة 

 30-28-26-24-22كىل يصح أف يفهم التنقل ىكذا :   ككيف تكوف متنقلة ُب الليايل الزكجية 
سنة كتر كسنة شفع أك العكس كىذا مل يقل ، كىل يصح أف يفهم التنقل بأنو مزيج من األكتار كاألشفاع 

 بو أحد .
 

                                           
 179/  4أكضح التفاسًن ،  376/ 2للسمعاين  تفسًن القرآف (1)
 نقال بتصرؼ 120/ 2،  1 –أرشيف ملتقى أىل اٜنديث من دركس عمدة الفقو ،  الدرس الثاين كالعشرين (2)
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كمن ، كمل ترد ركاية كاحدة كلو ضعيفة على أهنا كقعت ُب زمن النبوة من خالؿ تسع رمضانات ليلة شفع 
 .(1) .زعم ذلك فعليو الدليل

 وأنو شهر واحد واألدلة على أنها ليلة واحدة محددة في ىذا الشهر 
إف ىذا الشهر قد حضركم كفيو ليلة  ":  قاؿ : دخل رمضاف فقاؿ رسوؿ اهلل  عن أنس بن مالك  -

 . (2)" خًن من ألف شهر من حرمها فقد حـر اٝنًن كلو كال ٪نـر خًنىا إال ١نرـك
 " أتاكم رمضاف شهر مبارؾ" كُب ركاية : 

 (3)"  فتحت أبواب اٛننة إذا دخل رمضاف " 
 :يرفعو  من حديث أيب ىريرة  (4) كركل مسلم

  ". اٛننة كغلقت أبواب النار كصفدت الشياطٌنإذا جاء رمضاف فتحت أبواب " 
إذا كاف أكؿ ليلة من رمضاف  : قاؿ عن النيب  ركل الرتمذم كابن ماجو من حديث أيب ىريرة ك 

صفدت الشياطٌن كمردة اٛنن كغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب كفتحت أبواب اٛننة فلم يغلق منها 
 .(5)"  كيا باغي الشر أقصر كهلل عتقاء من النار كذلك عند كل ليلة باب كينادم مناد يا باغي اٝنًن أقبل

 
يس ىناؾ إال ٠نيء كاحد كدخوؿ كاحد لرمضاف كاحد على كوكب كاحد ، كفيو ليلة كاحدة اٚنها ليلة لف

 القدر .تقع ُب أكتار العشر األكاخر . ذات مسمى كاحد .

  .(6) ( األقواؿ أهنا ُب الوتر من العشر األخًن، كأهنا تنتقل حأرج : ) قاؿ اٜناف  ابن حجر -
 ُب األعداد ال ُب مسمى الليلة . ىو كسبق بياف أف ىذا االنتقاؿ

 
 
 

                                           
 انظر : صور مراحل ليلة القدر ُب زمن النبوة لكاتبو. (1)
 قاؿ ُب الرتغيب إسناده حسن إف شاء اهلل .( ، كصححو األلباين. 1644ركاه ابن ماجة ُب سننو حديث رقم ) (2)
 96/ 3كالسنن الكربل لنسائي   258/  9 امع األصوؿج (3)
 1079رقم   (4)
، كتاب أبواب الصياـ باب:  351/ 1، كابن ماجو  682كتاب الصياـ، باب: ما جاء ُب فضل شهر رمضاف ح    66/ 3الرتمذم  (5)

 1638ما جاء ُب فضل شهر رمضاف ح 
 (4/313فتح البارم: ) (6)
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  ثانيا : من السنة 
 مشهوران األول يتحد ث عن زمن النزول ، واألخر عن يوم النزول .حديثان نبويان       
 

أنزلت صحف إبراىيم أكؿ ليلة من » قاؿ :  أف النيب  بن األسقع عن كاثلة :  الدليل األول
شهر رمضاف ، كأنزلت التوراة لست مضٌن من شهر رمضاف ، كأنزؿ اإل٤نيل لثالث عشرة خلت 

وأنزل القرآن ألربع وعشرين من شهر رمضاف ، كأنزؿ الزبور لثماين عشرة خلت من رمضاف 
 .(1)« من رمضان مضت

نزلت صحف إبراىيم ُب أكؿ  :" قىاؿى ،   النَّيبَّ  أىفٌ ،   كىاثًلىةى  عىنٍ  : بسنده كعند ابن أيب حاًب ُب تفسًنه
لست مضٌن من رمضاف، كأنزؿ اإل٤نيل لثالث عشرة خلت من رمضاف،  التوراةليلة من رمضاف، كأنزلت 

 .(2) " من رمضانخلت وأنزل القرآن ألربع وعشرين كأنزؿ الزبور لثماف عشرة من رمضاف، 
 كُب لف  من ركاية أيب ذر :  
 . (3)"  شهر رمضاف لست بقٌن بعدىا ُب الرابعة كالعشرين من كأنزؿ الفرقاف على ١نمد " 

 كاهلل أعلم .، فهي اليت بعدىا ست لياؿ على اعتبار كماؿ الشهر  25كىي نص ُب ٓنديد ليلة 
 فما ىو رقم الليلة اليت خلى كمضى من الشهر أربعا كعشرين .

 كأنزلت رمضاف من يـو أكؿ ُب األكىل الصحف أنزلت:  قالت  عائشة عن نصر بن ١نمد أخرج -
 رمضاف من عشرة ٖناين ُب الزبور كأنزؿ رمضاف من عشرة اثنيت ُب اإل٤نيل كأنزؿ رمضاف من ست ُب التوراة
  .(4) رمضاف من كعشرين أربع ُب القرآف كأنزؿ

خلت من رمضاف .كىذا تفسًن  -ليلة  –أربع كعشرين  بعد مضيكاآلثار ُب ىذا كثًنة بإثبات نزكؿ القرآف 
 فحددت السنة النبوية رقم الليلة .قولو تعاىل ) إنا أنزلناه ُب ليلة القدر ( .ُب بالسنة النبوية القرآف 
 مفهـو من السياؽ كدؿ عليو أكؿ اٜنديث . " ليلة" كحيث إف لف   -

 

                                           
 . 1575 رقم 4/104 الصحيحة السلسلةكُب  ( .1497و األلباين ُب صحيح اٛنامع )( ، ك الطرباين كحسن16370ركاه أ٘ند ) (1)
 كىو اإلسناد هبذا ، العواـ أيب عمراف عن ، ىاشم بين موىل سعيد أيب عن ، حليب ط 107:  4) 17051:  اٞنسند ُب أ٘ند ركاه (2)

 حاًب أيب كابن ، نصر بن ١نمد إىل نسبتو كزاد ، 189:  1 السيوطي ككذلك.  اٞنسند عن ، 406:  1 كثًن ابن كنقلو . صحيح إسناد
 . الشعب ُب كالبيهقي ، كالطرباين ،
 1/198انظر تفسًن البغوم  (3)
 1/456الدر اٞننثور  (4)
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 :   (1)شرح التسهيل ُب ر٘نو اهلل قاؿ الشيخ أثًن الدين أبو حٌياف  -

كاستغين بالليايل عن األياـ للعلم أف مع كٌل ليلة يوما، فإذا مضى عدد من الليايل مضى مثلو من 
 أىػ ". األياـ، فيجوز أف يستغىن بذكر أحد٨نا عن اآلخر

، ٍب إنو ال  25إال الليلة التالية كىي ليلة  فإذا مضت أربعا كعشرين ليلة مضى معها أيامها فلم يبق
 ألمور : الليلة السابقة 24يصح أف ٤نعلها ليلة 

كإال فما فائدة ذلك   كىل ٟنا معىن غًن : ٞنخالفة نص اٜنديث حيث يذكر مضت كخلت ، أوال 
 ذلك   كىذا الذم تفهمو العرب ُب لغتها فهو حجة على ىذا الرأم .

الليلة  على الرسوؿ ف ليلة النزكؿ األكىل ُب غار حراء أزكجية كقد اتفقنا  24أف ليلة  ثانيا :
 . كاهلل أعلم األكىل كانت كترية .

يعارضو أحاديث كركايات كثًنة فيها أرقاـ كأعداد غًن ىذه الليلة   24ٍب إف االستدالؿ على اهنا ليلة 
، كمل يرد ُب ركاية مرفوعة صحيحة أف ليلة (2) ."ليلة سبع كعشرين ليلة القدر: "  معاكية كحديث : 
 .(3)كالوارد الوقف ، كاهلل أعلم  24القدر ليلة 

فإذا كانت ىذه الركايات تتحدث عن أرقاـ كأعداد ىذه الليلة فإف ىذا البحث يتحٌدث عن مسمى الليلة 
 ىل ىو ثابت أـ متنقل  

  :والرد عليها فائدة 
كيركل  بن حجر اٟنيتميكا  24كاختاركا أهنا ليلة  ذىب بعض أىل العلم إىل ظاىر حديث كاثلة 

 .(4)عن ابن مسعود كالشعيب كاٜنسن كقتادة 
  :اٝنطايب سليمافو بقىاؿى أ -

أهنا ُب ليايل الوتر  ىذا القوؿ ٫نالف ظاىره أقاكيل أىل العلم ُب ىذه الليلة، كقد تواترت األخبار عن رسوؿ اهلل
 .(5) .."من العشر األكاخر من الشهر

: ارتقبت الشمس ليلة أربع كعشرين  -أك غًنه  -ر٘نو اهلل البصرم اٜنسن عنكّنثلو ييردُّ على ما كرد   -
 (6). ، فرأيتها تطلع بيضاء ال شعاع ٟنا. يعين من كثرة األنوار ُب تلك الليلة عشرين سنة

                                           
 235/  6 صبح األعشى (1)
 سنده صحيح.ك  1386ركاه أبو داكد  (2)
 650/ 2إٓناؼ اٞنهرة ،  قاؿ اٜناف  الراجح كقفو (3)
 11/137، عمدة القارئ  169/  1 الفتاكل اٜنديثية  (4)
 3/74غريب اٜنديث  (5)
 كمل أجد لو سندا . 137/  20 ٛنامع ألحكاـ القرآفاُب ذكره القرطيب  (6)
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 :عن صـو يـو االثنٌن   فقاؿ :  سئل  الثاني :الدليل 

  (1)(. وبعثت فيو ، وأنزل علي  فيوفيو ،  ) ذلك يـو كلدت
 " ذاؾ يـو كلدت فيو، كيـو بعثت أك أنزؿ على فيو ".      

 ."فيو كلدت كفيو أكحي إيل" :  كُب لف  فقاؿ
 « القرآف فيو كلدت كفيو أنزؿ عليٌ  »كُب لف  : 
 «. فيو النبوة ، كيـو أنزلت عليٌ  ذلك يـو كلدت فيو »كُب لف  : 

  كفيو أكحي إليو، كفيو مات  كلد يـو االثنٌن، باب استحباب صـو يـو االثنٌن إذ النيب : كمن تراجم احملدثٌن
 :(2) انبوعند ابن ح

 ".، كفيو أنزؿ عليو ابتداء الوحي ذكر استحباب صـو يـو االثنٌن، ألف فيو كلد رسوؿ اهلل " 
 كالنزكؿ كاف بالليل بدليل قولو تعاىل : ) إنا أنزلناه ُب ليلة ، االثنٌن ىو القراف على الرسوؿ يـوفالذم انزؿ 

كٞناذا أضافو ليـو االثنٌن كمل يضفو ليـو  الحق  ليل  القدر ( فأم ليل تتحدث عنو اآلية   ليل سابق أـ
ليلة اآلخر فلما تسأؿ عن زمن دخوؿ أم بعد ذا كاف ىناؾ حدث كقع بعد غركب ذلك اليـو إك الثالثاء . 

يعرب عنو ُب مصطلحنا مساء ذلك  ىو ماكقع بعد دخوؿ الليل ك اٜندث كإف كاف ، اٜندث ٔنرب بذلك اليـو 
الليلة تابعة كسابقة لليـو ألف السؤاؿ من الصحابة  تكإف كان، و السابق ئاليـو . كال يصح اٜنمل على مسا

 السابقة لليـو . كاهلل أعلم  : عن صياـ يـو االثنٌن ال ليلة االثنٌن
 (3).  يـو االثنٌنيٌب يـو االثنٌن كنػي  كلد نبيكم ١نمد  :  قاؿ ابن عباس

كاٞنشهور أنو بعث عليو الصالة كالسالـ ُب شهر رمضاف كما نص على ذلك عبيد ،  كىذا ما ال خالؼ فيو
شهر رمضاف الذم  ": تعاىلعلى ذلك بقولو  (4)بن عمًن ك١نمد بن إسحاؽ كغًن٨نا كاستدؿ ابن إسحاؽ

  "أنزؿ فيو القرآف ىدل للناس
 .(5)بإنزالو ليلة القدر، ألف البعث كاف ُب رمضاف  أ: ابتد قاؿ الشعيب
 : كإليو ذىب ٗناعة منهم ٪نٍن الصرصرم حيث يقوؿ ُب نونيتو:(6) قاؿ ابن القيم

                                           
 335/  6كانظر جامع األصوؿ  1162ركاه مسلم ُب صحيحو رقم  (1)
(2)  8  /403 
 392/  1البن كثًن  السًنة النبوية (3)
  89ص  أللباينلصحيح السًنة النبوية ،  118، اٞنواىب اللدنية /  392/ 1، كانظر السًنة النبوية البن كثًن 1/130السًن كاٞنغازم  (4)
 37،  27/ 32التفسًن الكبًن الفخر الرازم ج (5)
 18/  1زاد اٞنعاد  (6)
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 .النبوة منو ُب رمضاففأشرقت ... مشس كأتت عليو أربعوف 
 ابن رجب ر٘نو اهلل :قاؿ اٜناف  

 كل ك لليلة تبعا اليـو فيكوف يومها مضى بليلة إال تؤرخ ال لكن ك األياـ دكف بالليايل تؤرخ العرب فإف"  
 قالوا فإذا أيامها مع الليايل هبا يريدكف فإهنم عدد ُب الليايل ذكركا إذا كذلك هبا يعتد مل يومها ٬نض مل ليلة
  ا.ىػ (1).....ا خ " بأيامها فمرادىم لياؿ عشر

كاألصل ُب اٜنوادث أهنا تنسب لألياـ ، على عادة الناس ُب نقل اٜندث ، حَّت إذا قيل لو مَّت حصل   
كركت الدعوة ُب  ، كعلى ىذا عمل الناس قاؿ : يـو كذا ، فسٌمى اليـو كىذا من األمور الظاىرة 

 . كاٞنناسبات
 الليلة ىذه التمسوىا:  قاؿ   اٞنباركة الليلة ىذه نلتمس مَّت اهلل رسوؿ يا:  لو فقلنا ..} : أ٘ند عندككرد  -

 .(2) .. { كعشرين ثالثو  ليلةً  مساءى  كذلك:  كقاؿ
فمن اآلية كاٜنديث نصل إىل االثنٌن ُب الليل يعين   -كليس ُب النهار  –يـو االثنٌن ُب الليل  نزؿأي فالقراف 

 كلكن أمكأظن أف الوصوؿ ٟنذه النتيجة من البدىيات .إذا اتضح مسمى الليلة كاٜنمد هلل ، ليلة الثالثاء ، 

حيث إف بعض العشر األكاخر  ُب بعض الشهور يكوف فيها أكثر من ثالثاء خاصة إذا دخل الشهر ثالثاء   
يـو األربعاء .فالثالثاء بيـو الثالثاء فيكوف أحد٨نا زكجي كىو األكؿ كاألخر فردم كىو الثاين .ككذا إذا دخل ب

 األكؿ فردم كالثاين زكجي ، أما إذا دخل بغًن ىذه األياـ فليس ىناؾ إال ثالثاء كاحد ُب العشر األكاخر .
 . حدد مسمى يوم النزول : والحديث الثاني: األول حدد رقم ليلة النزول ،  إذا الحديث النبوي

 كاآلف نطرح ىذا السؤاؿ اٞنهم ك٤نيب عليو .

 مضت أي خلت ؟ 24ما غرة شهر رمضان الذي يكون يوم االثنين فيو يوم : سؤال 
 :لدخوؿ الشهر بأياـ األسبوع   -كىي سبعة – نفرض عدة احتماالت

 مضت 24 فإذا دخل بالسبت كاف يـو االثنٌن -
 مضت  24  فإذا دخل باألحد كاف يـو الثالثاء -
 مضت  24فإذا دخل باالثنٌن كاف يـو األربعاء  -
 مضت  24فإذا دخل بالثالثاء كاف يـو اٝنميس  -
 مضت  24فإذا دخل باألربعاء كاف يـو اٛنمعة  -

                                           
 1/120لطائف اٞنعارؼ  (1)
 : حديث حسن األرناؤكطكقاؿ  16142اٞنسند رقم   (2)
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 مضت 24فإذا دخل باٝنميس كاف يـو السبت  -
 . مضت 24فإذا دخل باٛنمعة كاف يـو األحد  -
 إذا ما ىو المطلوب الذي يشير إليو الحديث ؟  
 مضت ؟ 24لمطلوب يوم االثنين ا  
  من االحتماالت السبعة ، كىو ما دؿ عليو اٜنديثٌن :اٛنواب كاضح إذا 
أنزلت صحف إبراىيم أكؿ ليلة من شهر رمضاف ، كأنزلت التوراة » قاؿ :  أف النيب  عن كاثلة  -

لست مضٌن من شهر رمضاف ، كأنزؿ اإل٤نيل لثالث عشرة خلت من شهر رمضاف ، كأنزؿ الزبور لثماين 
 (1)«كأنزؿ القرآف ألربع كعشرين مضت من رمضاف عشرة خلت من رمضاف 
 . (2)كعشرين يريد ليلة ٙنس :  قاؿ أبو عبد اهلل اٜنليمي

 (3)ٞنناكم ا عندككذا  .ػاى قرهنقلو عنو البيهقي كأ
 : مرة أخرى

 يـو . 24ما ىو مسمى تلك الليلة اليت دخل هبا الشهر إذا كاف مضى منو 
 يوما كما ُب ركاييت :  24كىي كتر على فرض دخوؿ الشهر بعد أف مضى منو  25نريد أف ننزؿ ليلة 

 كما ُب علم الرياضيات .  ) مضت كخلت ( فهذه ىي اٞنعطيات
 .ليلة كتر  25، كليلة   25ليلة النزكؿ ىي ليلة 

ضي بيـو السبت ، ك٤ند أف مي إذا نستطيع أف ٥ندد دخوؿ الشهر) شهر رمضاف الذم أنزؿ فيو القرآف ( 
 . 25األربع كالعشرين يوما ينتهي بيـو االثنٌن. كليلة الثالثاء كىي ليلة فردية كترية كافقت رقم 

 ة النزكؿ ليلة كتر كما ُب اٛندكؿ التايل .فليل
 
 
 
 
 

                                           
 . سبق ٔنر٩نو (1)
كاٜنليمي ىو اٜنسٌن بن اٜنسن بن ١نمد، أبو عبد اهلل اٜنليمي اٛنرجاين، أحد أئمة الشافعية ّنا كراء النهر،  103/ 2ُب كتابو اٞننهاج  (2)

 147/ 3، طبقات السبكي 183/ 1"كفيات األعياف  ،ىػ 403توُب سنة 
 217مىصىاًعدي النَّظىًر للبقاعي ص  ,13الوجيز اليب شامة ص اٞنرشد كانظر :  3/74فيض القدير  (3)
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 جدول دخول رمضان على مقتضى الدليلين من السنة النبوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 السبت

 2 األحد

 3 االثنين

 4 الثالثاء

 5 األربعاء

 6 الخميس

 7 الجمعة

 8 السبت

 9 األحد

 10 االثنين

 11 الثالثاء

 12 األربعاء

 13 الخميس

 14 الجمعة

 15 السبت

 16 األحد

 17 االثنين

 18 الثالثاء

 19 األربعاء

 20 الخميس

 21 الجمعة

 22 السبت

 23 األحد

 24 االثنين

 25 الثالثاء

 26 األربعاء

 27 الخميس

 28 الجمعة

 29 السبت

 30 األحد
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أم يـو  –كقد كافقت ليلة الثالثاء  25ىذه الليلة بعد غركب مشسها ىي ليلة : يـو إذا  24مضى منو 
 كاٜنمد هلل رب العاٞنٌن . 25الثالثاء  يـو االثنٌن ليلة  ىو رمضاف من خلت 24إذا  –االثنٌن ليلة الثالثاء 

 د لنا معرفة دخوؿ الشهر بيـو السبت .دَّ بل حى 
 ومن خالل النظر : 

 خلت كمضت من الشهر . 24يـو من أياـ االسبوع ال يوافق يـو االثنٌن نستطيع أف نستبعد كل 
خلت ، فنستبعد دخوؿ األشهر اليت ال يوافق فيها يـو االثنٌن  24حيث حدد اٜنديثٌن يـو االثنٌن اٞنوافق 

 مضت . 24مضت كخلت ، فلم يبق لنا إال الدخوؿ بيـو السبت ليتطابق ذلك مع يـو االثنٌن  24
 مى الليلة ثبت دكراهنا مع أعداد كأكتار العشر األكاخر عرب دخوؿ رمضاف بأياـ األسبوع .كإذا ثبت مس

 بل كدكراهنا مع السبع األكاخر كمع السبع البواقي .كما سيأٌب ُب الدليل العقلي.
الليلة األكىل  –إذا ثبت اٞنسمى لليـو كالليلة كىو يـو االثنٌن ليلة الثالثاء ، كثبت رقم ىذه الليلة  -

من حيث أرقاـ ليلة القدر اليت حصلت  ة رسوؿ اهلل نٌ ، ٍب ننظر ُب سي  25بالذات ليلة  –للنزكؿ 
، كنظرنا ُب دخوؿ أياـ العشر األكاخر بأياـ  27ك  23ك  21ككقعت ُب زمن النبوة كمنها ليلة 

مع أرقاـ أكتار العشر  – أياـ األسبوع –االسبوع فلن ٤ند أنو يتكرر مسمى يـو من األياـ السبعة 
ٞنن  إال مع مسمى ليلة الثالثاء ، فهذا دليل كاقعي منطقي ، كفيو ردُّ  21-23-25-27-29

 يظن أف ليايل القدر ٬نكن أف تقع ُب األشفاع كما تقع ُب األكتار .

لو جيٌرب مسمى يـو آخر كاٝنميس أك اٛنمعة أك السبت ...ا خ فلن ينسجم مع أرقاـ العشر  -
 الوترية . األكاخر

 ىذه أياـ االسبوع مع بدايات ليايل العشر األكاخر. -

 
 43 25 24 23 22 21 23 24 22 25 رقم الليلة

  دخول الشهر م
 األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت الجمعة بالسبت 5
 االثنين األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت باألحد 2
 الثالثاء الثنينا األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد باالثنين 3
 األربعاء لثالثاءا االثنين األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين بالثالثاء 4
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء باألربعاء 5
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء بالخميس 6
 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت الجمعة الخميس بالجمعة 7
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 فالسؤال :         
 -(  29،  27،  25،  23،  21) – على أوتار العشر األواخرما ىو مسمى اليوم الذي يدور 

 من مسميات أياـ االسبوع   .نبحث عن اٛنواب كما ُب اٛندكؿ :
 :  يفأرقام ليالي الوتر مع مسمى األيام كالتالبالسبت إذا دخل رمضان 

 
25 22 24 23 21 22 23 24 25 43 

  السبت  الخميس  الثالثاء  األحد  الجمعة
 

 :  يفأرقام ليالي الوتر مع مسمى األيام كالتال باألحدإذا دخل رمضان 
 

25 22 24 23 21 22 23 24 25 43 
  األحد  الجمعة  األربعاء   االثنين  السبت

 
 :  يفأرقام ليالي الوتر مع مسمى األيام كالتال باالثنينإذا دخل رمضان 

 
25 22 24 23 21 22 23 24 25 43 

  االثنين  السبت  الخميس  الثالثاء  األحد
 

 :  يفأرقام ليالي الوتر مع مسمى األيام كالتال بالثالثاءإذا دخل رمضان 
 

25 22 24 23 21 22 23 24 25 43 
  الثالثاء  األحد  الجمعة  األربعاء   االثنين

 
 :  يفأرقام ليالي الوتر مع مسمى األيام كالتال باألربعاء إذا دخل رمضان

 
25 22 24 23 21 22 23 24 25 43 

  األربعاء  االثنين  السبت  الخميس  الثالثاء
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 :  يفأرقام ليالي الوتر مع مسمى األيام كالتال بالخميسإذا دخل رمضان 
 

25 22 24 23 21 22 23 24 25 43 
  الخميس  الثالثاء  األحد  الجمعة  األربعاء 

 
 :  يفأرقام ليالي الوتر مع مسمى األيام كالتال بالجمعةإذا دخل رمضان 

 
25 22 24 23 21 22 23 24 25 43 

  الجمعة  األربعاء  االثنين  السبت  الخميس
 

من مسميات  -(  29،  27،  25،  23،  21) –إذا : مسمى اليـو الذم يدكر على أكتار العشر األكاخر 
 أياـ االسبوع ىو : الثالثاء فقط .كالح  أف ىذا اٞنسمى ال يرد إذا دخل الشهر بيـو األحد أك اٛنمعة .

 كلك أف ٔنتار مسمى أم يـو كتنظر ىل ينتقل مسمى اليـو مع األكتار كلها .
 كبعبارة أخرل ٤نيب فيها على اختيارؾ : 

 
 ببالس النتيجة اختيار ليلة القدر بمسمى يوم ـ
 23 - 21 لعدم وجود وتر ال يصلح السبت 1
 29 لعدم وجود وتر ال يصلح األحد 2
 25 - 23 لعدم وجود وتر ال يصلح االثنين 3
 جميع األوتار موجودة موافق الثالثاء 4
 27 - 25 لعدم وجود وتر ال يصلح األربعاء 5
 21 لعدم وجود وتر ال يصلح الخميس 6
 27 - 27 وجود وترلعدم  ال يصلح الجمعة 7

 
اليت ركاىا أىل السًن  --قصة العباس بن مرداس السلمي معرفة مسمى الليلة بأهنا ليلة الثالثاء كيؤيد 

 : كاٞنغازم كىي
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 قصة إسالم العباس السلمي ثالثاً : 
 راكب عليها نعامة عليو طلعت إذ النهار نصف ُب لو *لقاح ُب كاف أنو السلمي مرداس بن العباس عن
 : عباس يا  يل فقاؿ اللنب مثل ثياب عليو
 ، اسهأحال كضعت اٝنيل كأف،  أنفاسها جرعت اٜنرب كأف،  أحراسها كفت السماء إىل تر ملأ

 . القصواء الناقة صاحب الثالثاء ليلة االثنين يوم والتقى بالبر جاء الذي وأن
 كنكلم،  نعبده ككنا الضماد دعىيي  كاف لنا كثنان  جئت حَّت كٚنعت رأيت ما راعين قد مرعوبا فخرجت قاؿ
 : جوفو من يصيح صائح فإذا كقبلتو بو ٕنسحت ٍب كقممت حولو ما كنست. جوفو منٍ 
  اٞنسجد أىل كفاز الضماد ىلك  * كلها سليم من للقبائل قل 
  ١نمد النيب على الصالة قبل*  مرة يعبد ككاف الضماد ىلك 
 مهتد قريش من مرمي ابن بعد  *  كاٟندل بالنبوة جا الذم إف 
 من ثالٖنائة ُب فخرجت اٝنرب كأخربهتم القصة عليهم فقصصت قومي جئت حَّت مرعوبا فخرجت قاؿ 

 : يل قاؿ ٍب تبسم  اهلل رسوؿ رآين فلما اٞنسجد فدخلنا باٞندينة  اهلل رسوؿ إىل حارثة بين من قومي
 . (1) كقومي أنا فأسلمت بذلك سركي  صدؽ:  فقاؿ.  القصة عليو فقصصت إسالمك كاف كيف عباس يا

 كاف: قاؿ  السلمي مرداس بن العباس عن: غًنىم ك  الدنيا أيب كابن كالطرباين جرير ابن ركلك  -
 آتيو كجعلت بيت ُب فجعلتو ضمار لو يقاؿ لو بصنم أكصاين الوفاة حضرتو ٞنا أيب أف إسالمي أكؿ
، كل  مثل بيضاء نعامة علي طلعت إذ النهار نصف يل لقاح ُب كنت  النيب ظهر فلما يـو

 :  مرداس بن عباس يا: فقاؿ بيض ثياب عليو أبيض راكب عليها القطن
  أحالسها، كضعت اٝنيل كأف أنفاسها، جرعت اٜنرب كأف ، حراسها كفت السماء أف تر أمل      

 . القصواء الناقة صاحب الثالثاء ليلة في االثنين يوم والتقى بالبر جاء الذي وأن         
                                           

 508/  2 غريب اٜنديث ...اليت نتجت فهي لقوح شهرين أك ثالثة، ٍب ىي لبوف،  ٗنع لقحة، كىي الناقة اٜنلوب * اللقاح :

 أخرجوك  35561 العماؿ كنز(  ضعيف كسنده عساكر كابن ، اٟنواتف ُب اٝنرائطي )ك 152رقم  139/  1 النبوة دالئلُب  األصبهاينذكره  (1)
قاؿ ُب .  12/472. ضعيف كسندهكُب كنز العماؿ  .الدنيا أيب البن اٛنناف ىواتفك  عاصم أيب البن كاٞنثاين اآلحادك  ( .26/410) عساكر ابن

 : 8/192اجملمع 
 أبو كضعفو "كثقوا رجالو كبقية يرضاه، مالك كاف: كقاؿ منصور بن سعيد ككثقو اٛنمهور ضعفو الليثي، العزيز عبد بن اهلل عبد كفيو الطرباين، ركاه" ك 
كالصاٜني  .األنف الركضكالسهيلي ُب  كالنهاية البداية ك النبوية السًنةكذكر ىذه القصة  ابن ىشاـ ُب السًنة كابن كثًن ُب .94/  2 الكاشف حاًب
 . كاٞنعاد اٞنبدأ ُب كأحوالو كأفعالو نبوتو كأعالـ فضائلو كذكر العباد، خًن سًنة ُب كالرشاد، اٟندل سبلُب 
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كىذا من حيث العدد ، كأف مسماىا ذلك العاـ ىو  -األكىل  –ىي ليلة نزكؿ القرآف  25إذا ثبت أف ليلة 
 .ليلة الثالثاء ، فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو 

 ىل االنتقال الذي يذكره العلماء ىل ىو في العدد أم في المسمى ؟
 ؟ وىل ىي ليلة أم ليالي ؟ وما ىو الثابت في ىذه الليلة العدد أم المسمى

، ترتب عليو : أف تكوف ُب سنة ليلة األربعاء   -مسمى الليلة  –إذا قيل باالنتقاؿ ُب اٞنسمى الجواب : 
 كما سبق .  .ا خ……….كرابعة ليلة اٝنميس ، كثالثة ليلة االثنٌن  ، كأخرل ليلة السبت

يلة ثابتا كما ُب اٛنداكؿ السابقة ، فإف ثبات كإذا قيل باالنتقاؿ ُب العدد ) الرقم ( مع بقاء مسمى الل
 مسٌمى الليلة يدكر على أعداد الوتر كلها .

 " أنها في ليلة معي نة منو مبهمةمع العلم أف مذىب صاحيب أيب حنيفة رحم اهلل اٛنميع  يرياف : " 
 .(1) فادر ناىاوعي   دائرة  الشهر بكل القدر وليلة:  اٞننظومة ُب النسفي قاؿ ككذا
 اإلماـ عند بو ٢نتٌصة فهي،  كجد كٌلما توجد أهٌنا ّنعىن،  رمضاف مع دائرة القدر ليلة"  : عابدين ابن قال

  . (2)" تتعٌٌن  ال كعنده،  منو معي نة   ليلة   في عند٨نا لكٌنها،  كصاحبيو
 . (3)"  متعينة ليلة أنها"  : حنبل نقلو ما ظاىركعند اٜننابلة أيضا على 

 . فالح  عبارات الفقهاء .(4) معينة ليلة أنها:  حنبل ركاية ظاىر:  اجملد كقاؿ
 أـ  ُب اٞنسمى   معٌينة ُب العدد فهل يقصدكف مبهمة ُب العدد أـ  ُب اٞنسمى   

 كإال لقالوا كما قاؿ غًنىم : تنتقل أم ُب العدد . ال شك أهنا ليلة معينة مبهمة ُب اٞنسمى . 
 كيوضح األمر .أصحابو كٗنهور الشافعي مذىب ىو:  تتنقل ال بعينها كاحدة ليلة ُب القدر ليلة أم  ككوهنا
كٗنهور أصحابنا أهٌنا منحصرة ُب العشر األكاخر  مذىب الٌشافعٌية: " حيث يقوؿ الٌنوكم ر٘نو اهللاإلماـ 

الٌليلة إىل كال تزاؿ ُب تلك  ُب نفس األمر ال تنتقل عنها في ليلة  معي نة   اولكن ه ، من رمضاف مبهمة علينا
  .(5) " القيامة يـو

 .(6)"  واألصح أنها تلزم ليلة بعينها"  :قاؿ الرملي 
                                           

 263/  4كانظر فتح البارم  7/119للمباركفورم    مرعاة اٞنفاتيح  (1)
 .35نقال عن اٞنوسوعة الفقهية ج (2)
 4/61 اٞنبدع شرح اٞنقنع (3)
 3/355اإلنصاؼ  (4)
 (.449/ 6اجملموع  ) (5)
  215/  3هناية احملتاج للرملي  (6)
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 قاؿ اإلماـ ابن كثًن ر٘نو اهلل عند تفسًن سورة القدر :  
 القدر ليلة ألتمس:  لو قيل إذ للسائل جوابنا  النيب من صدرت: الركايات ىذه ُب الشافعي اإلماـ قاؿ" 
 ىػ.ا (1) .ّنعناه عنو الرتمذم نقلو. " تنتقل ال م َعي نة ليلة القدر ليلة كإ٧نا". نعم: " يقوؿ   الفالنية الليلة ُب

 كاحتج ابن كثًن لو بقولو :
 بن عبادة عن ،(2) صحيحو ُب البخارم ركاه ّنا الشهر، من معينة كأهنا تنتقل، ال أهنا للشافعي ك٪نتج

 :  فقاؿ اٞنسلمٌن، من رجالف فػىتىالحى القدر، بليلة ليخربنا  اهلل رسوؿ خرج: قاؿ  الصامت
 ُب فالتمسوىا لكم، خًننا يكوف أف كعسى فرفعت، كفالف، فالف فتالحى القدر، بليلة ألخربكم خرجت "

 " .كاٝنامسة كالسابعة التاسعة

 كانت لو إذ سنة، كل ُب بعينها العلم ٟنم حصل ٞنا التعيٌن، مستمرة معينة تكن مل لو أهنا : منو الداللة وجو
 .(3)" فقط السنة تلك هبا ليعلمهم خرج إ٧نا إنو: يقاؿ أف إال اللهم فقط، العاـ ذلك إال تىعيُّنها علموا ٞنا تنتقل
 :  -ر٘نو اهلل  - حـز بن ١نمد أبو قاؿ
 ، أبداً  تنتقل ال بعينها واحدة   ليلة   ُب خاصة ، األكاخر العشر ُب خاصة ، رمضاف شهر ُب القدر ليلة " 
 .(4) " بدٌ  كال منها كتر ُب أهنا إالٌ  اٞنذكورة، العشر من ىي ليلةو  أم الناس من أحده  يدرم ال أنو إال

ليايل الوتر من العشر األكاخر قلت : كالصحيح أهنا ُب ليلة كاحدة معٌينة غًن مبهمة تنتقل ُب أعداد كأرقاـ 
 ال تنتقل ُب مسماىا .ك 

أف اإلماـ النوكم ر٘نو اهلل  يتكلم عن اٞنسٌمى ) مسمى الليلة (  ح ء ىم سلفنا ُب ىذه اٞنسألة . كالفهؤال
 ال عن رقم الليلة فهو يثبت التنقل ُب األرقاـ الفردية .كىذا ال خالؼ فيو .

 ) الرقم ( أـ ُب االسم .  فهل يقصد ليلة معٌينة ال تنتقل عنها ُب العدد
 بل إف اٝنالؼ كلو منصب على تعينيها كٓنديدىا ُب أم ليلة ىي .كذلك عند النظر ُب تلك األقواؿ. 

أف اٝنالؼ ُب ١نل ليلة القدر كاألقواؿ الواردة كقد ْناكزت األربعٌن قوال كما ذكره اٜناف  : فليعلم اٛنميع 
على تلك فوا ُب تعيٌن ىذه الليلة كن اختلابن حجر ر٘نو اهلل نصف ىذه األقواؿ أهنا تلـز ليلة بعينها ل

 .(5)األقواؿ . كما ذكره اٜناف  العراقي 

                                           
 أجد كالـ الرتمذم عن الشافعي .مل  (1)
 (.2023صحيح البخارم برقم ) (2)
 450/ 8القرآف العظيم تفسًن  (3)
 446/ 6احمللى  (4)
 27شرح الصدر بذكر ليلة القدر ص  (5)
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 ُب الرقم أـ االسم  كما معىن تلـز ليلة بعينها .عند من يقوؿ بتلك الليلة   
 فيكوف قولو ضعيفا .  27- 23 -21فإف قيل الرقم : فقد كردت السنة النبوية بأرقاـ 

 ُب البحث عنو .كإف قيل ُب االسم : قلنا ىو اٞنطلوب 
 كالنصف اآلخر من األقواؿ :  أهنا تنتقل فتكوف ُب سنة ُب ليلة ، كسنة ُب ليلة أخرل كىكذا .

 فما معنى تتنقل ؟
   . 29-27-25-23-21ىل ىو انتقاؿ تاريخ الليلة كرقمها : 

 ال  كىل ىو انتقاؿ منتظم أـ   أـ ىو انتقاؿ ٞنسمى الليلة : السبت . األحد . االثنٌن ......
 (1): "  كتر كل ُب كالتمسوىا ،األكاخر العشر ُب التمسوىا ": عند قولو  قال ابن عبد البر

 ليلة كانت فرّنا رمضاف شهر كل ُب معينة كاحدة ليلة ُب ليست كأهنا،  أعلم كاهلل انتقاٟنا على دليل فيو
 تسع ليلة كانت كرّنا كعشرين سبع ليلة كانت كرّنا كعشرين ٙنس ليلة كانت كرّنا كعشرين إحدل
 اىػ.(2)"  يقتضي كتر كل ُب كقولو كعشرين

 ( . 29 – 27 – 25 – 23 -21فهذا ىو التنقل ُب العدد ) الرقم : 
 ال ُب االسم ) اسم الليلة ( .) السبت ، األحد ، االثنٌن .....( 

 ٫نربىم هبا من حيث العدد رقم الليلة كما ُب ىذه الركايات :  كقد كاف النيب 
 الليلة ىذه التمسوىا:  قاؿ   اٞنباركة الليلة ىذه نلتمس مَّت اهلل رسوؿ يا:  لو فقلنا ..} : بسنده أ٘ند عند
  (3).. { كعشرين ثالثو  ليلةً  مساءى  كذلك:  كقاؿ
 . (4){ كعشرين ثالث بليلة -  - الرسوؿ أم - فأىمىرىنا }كغًنه :  البيهقي عندك 
 ، كعشركف ثنتاف مضى:  قالوا   الشهر من مضى كم: }   اهلل رسوؿ قاؿ:  قاؿ  ىريرة أيب عنك 

 .  (5){ الليلة اطلبوىا ، سبع كبقي كعشركف ثنتاف مضى بل:  فقاؿ ، ٖناف كبقي

                                           
 . ُب قصة اعتكافو  من حديث أيب سعيد.1167رقم  كمسلم ، 2021رقم :البخارم  (1)
 204/  2التمهيد   (2)
 . حديث حسن : قالو األرناؤكط ( 16142) اٞنسند  (3)
  4/309 سنن البيهقي  (4)
 ( كأ٘ند كما سيأٌب . 4/310ركاه البيهقي . )  (5)
/  1(: 1656: )برقم" كعشركف تسع الشهر" ُب جاء ما باب الصياـ، ُب ماجو ابن أخرجو طريقو كمن 84/  3: اٞنصنف ُب شيبة أيب ابن أخرجوك 

. البخارم شرط أنو على اٞنسند على تعليقو ُب شاكر أ٘ند الشيخ كزاد ،" مسلم شرط على صحيح إسناد: " الزكائد ُب البوصًنم كقاؿ 530
 بإسناد 251/  2: اٞنسند ُب أ٘ند كاإلماـ ،310/  4 السنن، ُب البيهقي كأخرجو الظمآف، موارد من( 230: ) صفحة حباف ابن كصححو
 .386/  6: السنة شرح ُب اٞنصنف كأخرجو. 156/  13: شاكر أ٘ند الشيخ كبشرح صحيح

 



65 
 

 .تنقل في العدد مع بقاء مسمى اليوم .وتنقلها   دكراهنااٞنراد ب كىذا جدكؿ يبٌن
 خمسة أوتار .ومن المعلوم أن في العشر األواخر من الشهر القمري  

 (25 – 24 – 21 – 23 – 25 ) 
 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء ناالثني األحد السبت

1 19 22 12    

 

 

 
دخول شهر رمضان من حيث الواقع السماوي بمسمى أيام األسبوع وأثر ذلك على رقم 

 ومسمى ليلة القدر
 مسمى الليلة  رقمها دخول شهر رمضان ـ
 ليلة الثالثاء -يـو االثنٌن  25 السبت 1
 ليلة الثالثاء -يـو االثنٌن  29 الثالثاء  2
 ليلة الثالثاء -يـو االثنٌن  25 السبت 3
 ليلة الثالثاء -يـو االثنٌن  27 اٝنميس 4
 ليلة الثالثاء -يـو االثنٌن  23 االثنين 5
 الثالثاءليلة  -يـو االثنٌن  25 السبت 6
 ليلة الثالثاء -يـو االثنٌن  21 األربعاء 7
 ليلة الثالثاء -يـو االثنٌن  23 االثنين 8

 

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء ناالثني األحد السبت

22 23 24 12    

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء ناالثني األحد السبت

22 21 22 12    

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء ناالثني األحد السبت

24 25 26 12    

 الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء ناالثني األحد السبت

26 27 28 12    
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على أرض  ذلك قطبٌ  ـ ،ابعد أف عرفت ثبات اٞنسمى كانتقاؿ األرق فالح  الدخوؿ كرقم الليلة كمسماىا .
كيصدقو رؤية طلوع الشمس صبيحتها  ستجده كذلك ،من حيث الليايل الفردية  -كاقع القمر  -الواقع 

أما كاقع دخوؿ الشهر الشرعي  ال شعاع ٟنا ، –سنٌن يراىا  كما فعل أيب بن كعب   –بالعٌن اجملردة 
برؤية أك إكماؿ عدة فقد يطابق كاقع  القمر كقد ٫نالفو ك٥نن متعبدكف بالدخوؿ الشرعي سواء كافق أـ 

 خالف . 
 الصـو كالفطر كاألضحى . صحة اجتماع الناس على  : كقد ذكر الفقهاء كشراح اٜنديث

 .(1) ( الفطر يـو يفطر الناس، كاألضحى يـو يضحي الناس كما كرد ُب اٜنديث )
 كُب اٜنديث اآلخر :

 (2)« ، كاألضحى يـو يضحوف ، كالفطر يـو يفطركف الصـو يـو يصوموف»
 : ر بعض أىل العلم ىذا اٜنديثسٌ فى 
  .(3)" كمعظم الناس أف معىن ىذا الفطر كالصـو مع اٛنماعة 

إف اٝنطأ مرفوع عن الناس فيما كاف سبيلو االجتهاد فلو أف قوما اجتهدكا " :  قاؿ اٝنطايب ُب معىن اٜنديث
فلم يركا اٟنالؿ إال بعد الثالثٌن فلم يفطركا حَّت استوفوا العدد ٍب ثبت عندىم أف الشهر كاف تسعا كعشرين 

، ككذلك ُب اٜنج إذا أخطئوا يـو عرفة ليس  فإف صومهم كفطرىم ماض ال شيء عليهم من كزر أك عيب
 . (4)"  عليهم إعادة

 فهل ينطبق ذلك على ليلة القدر   
 . قانوف ٠نيئهانظاـ ك بتحرم العبادة ُب العشر بل بتحرم موعد الليلة ك  التحرم ليس فقط إف

 كسيلة ٞنوافقتها كاقتناصها .بل ما جعل االعتكاؼ ُب العشر إال 
األمر بالتماس ليلة القدر في  ": - كنيتو – قاؿ أبو حاًب:  (5)ر٘نو اهلل ُب صحيحو قاؿ االماـ ابن حباف

، وىو مصادفة ليلة القدر فمتى  الليالي المعلومة المذكورة في الخبر أمر نفل، أمر من أجل سبب
  ."  طلبها في سائر اللياليصودفت في إحدى الليالي المذكورة سقط عنو 

 .  21ذكر ذلك بعد ركاية أيب سعيد اٝندرم بأهنا ليلة قلت : 

                                           
 . -عن عائشة  ، كصححو 802ركاه الرتمذم رقم  (1)
 - -ركاه الرتمذم أيضا عن أيب ىريرة  (2)
 248/ 2 شرح السنة (3)
 95/  2معامل السنن  (4)
(5) 8 /421 . 
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 مســألة : ىل ممكن ليلة القدر تقع في األشفاع ؟
أما وقوعها في األشفاع كلها فإن حصل تفريط في الرؤية أو إكمال العدة في غير محلو اٛنواب : 

كذلك  كدائما يتكرر فنعم 26،  24ُب شفع  عهاو كالغالب أف كقفستقع فتصبح ليالي الوتر شفعا ..الخ 
بسب الدخوؿ للشهر بيـو األحد ، كيـو اٛنمعة . كىذا الدخوؿ باعتبار تقومي البشر ٣نا ُب أيدم الناس كما 

ُب مقدرهتم من الرؤية أك إكماؿ العدة ، أما التقومي السماكم الذم بين عليو نظاـ االثنا عشر شهرا ُب  
هلل يـو خلق اهلل السموات كاألرض فإنو ثابت ال يتغًٌن .كلذلك جاءت السنة النبوية بالرؤية أك كتاب ا

إكماؿ العدة .كىذا االكماؿ البشرم قد يوافق كيطابق اإلكماؿ السماكم أك ٫نالفو ، كال ضًن ُب ذلك 
 .كقد سبق الكالـ عن ذلك .

أك إكماؿ عدة ،  -كاقع اٞنكلفٌن  -يث الواقع ال إشكاؿ فيو من حاٛنمعة أك األحد  ـدخوؿ رمضاف بيو ف
فإف ، أك إكماؿ غًن مطابق للواقع ، برؤية غًن مطابقة للواقع سواء أك إنقاص الكامل  ، لشهر الناقصا

 األرقاـ لليلة القدر تتغًن كتنزاح إما تقد٬نا أك تأخًنا .
 : االثنٌن ليلة الثالثاءلكن يبقى اٞنسمى مسمى الليلة ثابتا ال يتغًن إىل يـو القيامة يـو 

 ) ذاك يوم بعثت فيو . وأنزل علي  فيو (.                              
 كىذا جدكؿ يظهر الدخوؿ باٛنمعة كاألحد .
 سواء أكاف الدخوؿ برؤية أك إكماؿ عدة .

 
 الدخول السماوي مسمى الليلة السماوي  الواقع رقمها دخول شهر رمضان ـ
 السبت ليلة الثالثاء -االثنين  يوم 25 26 الجمعة 1
 السبت ليلة الثالثاء -يوم االثنين  25 24 األحد 2

 
 –حيث إن موعده يوم االثنين  –وفي بعض الصور كأن يدخل بيوم األحد برؤية قبل موعده 

 فإن الجدول يكون ىكذا :
 

 الدخول السماوي مسمى الليلة السماوي الواقع رقمها دخول شهر رمضان ـ
 االثنين ليلة الثالثاء -يوم االثنين  23 24 األحد 1
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والمتغير بسبب إكمال العدة أو رؤية في غير مكانها  يوىذا جدول يجمع الدخول وموقعها الحقيق
 ويبقى المسمى ثابتا .

 
دخول  م

شهر 
 رمضان

 ملحوظة مسمى الليلة الواقع رقمها

ليلة  -يوم االثنين  مطابقة 21 السبت 5
 الثالثاء

 للواقع سواء برؤية أك إكماؿ عدة حقيقي  اإذا دخل دخوال صحيحا مطابق

ليلة  -يوم االثنين  مطابقة 24 االثنين 2
 الثالثاء

 للواقع سواء برؤية أك إكماؿ عدة حقيقي اإذا دخل دخوال صحيحا مطابق

ليلة  -يوم االثنين  مطابقة 25 الثالثاء  4
 الثالثاء

 للواقع سواء برؤية أك إكماؿ عدة حقيقي اإذا دخل دخوال صحيحا مطابق

ليلة  -يوم االثنين  مطابقة 25 األربعاء 3
 الثالثاء

 للواقع سواء برؤية أك إكماؿ عدة حقيقي اإذا دخل دخوال صحيحا مطابق

ليلة  -يوم االثنين  مطابقة 23 الخميس 1
 الثالثاء

 للواقع سواء برؤية أك إكماؿ عدة حقيقي اإذا دخل دخوال صحيحا مطابق

ليلة  -يوم االثنين  21 22 الجمعة 2
 الثالثاء

قع الدخوؿ باٛنمعة تقٌدما إما يالدخوؿ اٜنقيقي بالسبت ف
 . بإكماؿ عدة مرتاكما أك رؤية غًن مطابقة

ليلة  -يوم االثنين  21 23 األحد 3
 الثالثاء

. تأخر الدخوؿ اٜنقيقي بالسبت فوقع السبت إكماؿ عدة 
 .الدخوؿ

ليلة  -يوم االثنين  24 23 األحد 4
 الثالثاء

إكماؿ بإما  تقٌدـ الدخوؿ قع األحدياٜنقيقي باالثنٌن فالدخوؿ 
 عدة أك رؤية غًن مطابقة .

 
 فيبقى اٞنسمى ثابتا ، ليلة الثالثاء .

كنظاـ ليلة القدر  -الصغرى  – دخولو اٜنقيقي حسب الدكرة القمريةإذا كاف الدخوؿ لشهر رمضاف ُب ف
 على أساس أهنا ليلة ثابتة ٟنا مسمى ال تتغًن إال ُب األرقاـ .

بالسبت . االثنٌن. الثالثاء . األربعاء . اٝنميس ( .لكن لو حصل لواحد منهما  : يكوفللشهر ) الدخوؿ 
كىذا ال إشكاؿ فيو ، كىذا ليس  إكماؿ عدة فإف األرقاـ لليلة القدر تتغًن كتنزاح إما تقد٬نا أك تأخًنا .

كماؿ خاصا بشهر رمضاف فقط ، بل ٗنيع األشهر كخاصة شواؿ )عيد الفطر ( كذك اٜنجة ، كما أف اال 
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يبقى اٞنسمى حيث كما ُب اٛندكؿ التايل :للعدة قد ٪نصل بأياـ األسبوع كلها ، لكن يبقى اٞنسمى ثابتا ،  
 ثابتا .كقد سبق الكالـ عن الدخوؿ بالسبت عند اٜنديث عن اٛنمعة كاألحد .

 
 دخول شهر رمضان ـ

 
الدخول المطابق  

 للشهر
الدخول غير المطابق  رقمها

 بإكمال عدة ونحوه
 مسمى الليلة في الواقع السماوي  الواقع قمهار 

 
 ليلة الثالثاء -يوم االثنين  23 23 قبل األحد 23 االثنين 1
 ليلة الثالثاء -يوم االثنين  23 22 بعد الثالثاء 23 االثنين 
       
يجتمع الشهر الوحيد الذي  ليلة الثالثاء -يوم االثنين  29 43-24 قبل االثنين 29 الثالثاء 2

فيو مسميان لليلة فالفردي 
زوجي ، والزوجي حقيقتو 

 فردي

 ليلة الثالثاء -يوم االثنين  29 24 - 25 بعد األربعاء 29 الثالثاء 

       
 ليلة الثالثاء -يوم االثنين  21 25-22 قبل الثالثاء 21 األربعاء 3
 ليلة الثالثاء -يوم االثنين  21 23 بعد الخميس 21 األربعاء 
       
 ليلة الثالثاء -يوم االثنين  23 24 - 25 قبل األربعاء 27 الخميس 4
 ليلة الثالثاء -يوم االثنين  23 22 بعد الجمعة 27 الخميس 
       

 
 :مهم ة ملحوظة 

كل األشهر القمرية الرمضانية ٩نتمع ُب العشر األكاخر فيها مسمى ليلة الثالثاء مرة كاحدة إذا كاف الدخوؿ 
دخوال صحيحا مطابقا للقمر ُب منازلو ، كمطابقا للتقومي السماكم ، كيكوف ىو الوتر ، مع مراعاة األصل 

ف كافقت مسمى ليلة الثالثاء فهي زكجية ال إ 30كليلة الػػػػ  كالكماؿ فرع كزيادة ،، يـو  29ُب الشهر كىو 
 عالقة ٟنا بليلة القدر إال االشرتاؾ ُب االسم ، كالسابقة ٟنا ىي الوترية الفردية .

 موجود مرتٌن :  -ليلة الثالثاء  –فمثل إذا دخل بيـو الثالثاء فإف اٞنسمى 
 . 29: ليلة والثانية ،  22: ليلة  األولى
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 إف اٞنسمى موجود مرتٌن :كإذا دخل بيـو األربعاء ف
 . 28: ليلة  والثانية،  21: ليلة  األولى

 أما بقيت أياـ األسبوع إذا دخل الشهر هبا فليس ُب العشر األكاخر إال ليلة كاحدة ذات مسمى كاحد 
 ) ليلة الثالثاء ( ذات ليلة فردية .

 ة الثالثاء فأيهما اٞنقصود  أنو يوجد ُب العشر األكاخر أكثر من ليلة ّنسمى ليل ولسائل أن يسأل :
  25إذا اتفقنا على ليلة نزكؿ القرآف الكرمي األكىل ُب مكة على غار حراء كأف رقمها ليلة  الجواب :

بناء على ، كأف أخر ثالثاء ُب العشر األكاخر ال يكوف إال كترا ، ك كمسماىا يـو االثنٌن ليلة الثالثاء 
الليلة  ،فإف الليلة اٞنقصودة ُب العشر األكاخر ىي الليلة الوترية ال الشفعية . (1)اٜنديثٌن الثابتٌن كما سبق

بشرط الدخوؿ الصحيح للشهر سواء أكاف برؤية أك بإكماؿ عدة ُب ١نلو مطابقٌن  ،الفردية ال الزكجية 
 فردية .أما إذا كاف غًن ذلك بتقدمي أك تأخًن فإف الفردية تصبح زكجية ، كالزكجية تصبح  ،لواقع القمر 

تظهر عند شركؽ الشمس أهنا  كقد عرؼ ذلك كاٜنمد هلل ّنراقبتها كمراقبة عالماهتا كخاصة العالمة اليت
تشرؽ من غًن شعاع ) بيضاء ال شعاع ٟنا ( ) ٘نراء ضعيفة (.. كىذه ال تكوف إال ذلك اليـو فطابق 

تابعٌن ُب متابعة كمطالعة شركؽ ، كانظر ىدم الصحابة كالاٛنانب النظرم اٛنانب التطبيقي كاٜنمد هلل 
 (2)مشس صبيحة ليلة القدر.

 
كتبقى العالمة كالشاىد األقول على صحة تلك الليلة : إهنا طلوع الشمس صبيحتها ال شعاع ٟنا بيضاء 

 .كما قاؿ أيب   رتقرؽ ليس ٟنا شعاعت، أك ٘نراء ضعيفة ، نقية كالطست 
يشرتط اجتماعها ، كاختالفها ىنا قد يكوف الختالؼ كىذه كغًنىا من العالمات اٞنختصة بالشمس ال 
ىذه العالمات كقدكتنا ُب ذلك أيب بن كعب كغًنه  ؼالفصوؿ كاهلل اعلم .كقد ٕنت مراقبتها كرؤيتها باختال

 فانظر إىل ىدم الصحابة كالسلف ُب رصد صبيحة ليلة القدر كمن ذلك :
 
 
 

                                           
  54 – 52ص   (1)
 كلعل اهلل ييسر اخراجو مستقال . ،ىو مبحث مستقل مل أرد أف أجعلو ُب ىذا البحث فاكتفيت منو  ببعض االشارات  (2)
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 إلو ال كالذم أنا:  أييب فقاؿ القدر ليلة  اهلل رسوؿ أصحاب تذاكر} :قاؿ   كعب بن أيب عن زر عن
 ، رمضاف من ٕنضي كعشرين سبع ليلة ،  اهلل رسوؿ هبا أخربنا اليت الليلة ىي ، ىي ليلةو  أمَّ  أعلمي  غًنه
 زًرَّان  أف كيهىيل ابن سلمة فزعم ، شعاعه  ٟنا ليس تػىرىقػٍرىؽي  الليلة تلك من الغدى  تصبح الشمس أف ذلك كآية
 ، كعشرين سبع صبيحة تطلع فرآىا ، آخره إىل رمضاف يدخل يوـو  أكؿ من سنٌن ثالث رصدىا أنو أخربه
 .  (1){ شعاعه  ٟنا ليس تػىرىقػٍرىؽي 
 
غدكت إىل ابن مسعود، ذات غداة ُب رمضاف، فوجدتو فوؽ بيتو جالسا، فسمعنا  عن أيب عقرب، قاؿ:)) 

صوتو، كىو يقوؿ: صدؽ اهلل، كبلغ رسولو، فقلنا: ٚنعناؾ تقوؿ: صدؽ اهلل، كبلغ رسولو، فقاؿ: إف رسوؿ 
: " إف ليلة القدر ُب النصف من السبع األكاخر من رمضاف، تطلع الشمس غداتئذ صافية،  قاؿ  اهلل 
 .  )) (2) س ٟنا شعاع "، فنظرت إليها فوجدهتا كما قاؿ رسوؿ اهلللي
 

أيكم يذكر حٌن طلع القمر، كىو  : » فقاؿ ، قاؿ: تذاكرنا ليلة القدر عند رسوؿ اهلل  عن أيب ىريرة 
 .(3)   مثل شق جفنة

 . مثال 29، كىي غًن مطردة ُب ٗنيع الليايل ، فال تصلح ليلة  كىذه عالمة ليلية سابقة لطلوع الشمس
، أنو ٚنع أبا حذيفة ٪ندهث عن رجلو من أصحاب النيب  عن أيب إسحقبسنده : ركل اإلماـ أ٘ند 

  عن النيب  نظرتي إىل القمر صبيحةى ليلًة القدر، فرأيتو كأنو فػىٍلقي جىٍفنىة. :قاؿ { 
 .(4)لقمر كذاؾ صبيحةى ليلًة ثالثو كعشرين {كقاؿ أبو إسحق: إ٧نا يكوف ا

  . أبو اسحاؽ السبيعيىو : ل ئقاال        
ىي الرتبيع الثاين  23ليلة  22قلت : ُب مراحل القمر كأطواره الشهرية ما يعرؼ بالرتبيع األكؿ كالثاين كيـو 

، كال يصدؽ ذلك إال يـو االثنٌن ليلة الثالثاء  كاهلل أعلم، حيث يكوف القمر نصفو مضيء كنصفو مظلم 
 هو شق اٛنفنة.فمن شهر رمضاف ،  23
 
 

                                           
 ( كأبو داكد كالبيهقي . 21509ركاه أ٘ند )  (1)
 كقاؿ األرناؤكط حسن لغًنه. ( : إسناده صحيح .4/232( ، كقاؿ أ٘ند شاكر ُب اٞنسند )3664ركاه أ٘ند ) (2)
 ( .2001ركاه مسلم ُب الصياـ باب فضل ليلة القدر ) (3)
 كاسناده قوم . 23517 رقم اٞنسند (4)
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 .( أم ليلة سبع كعشرين، فإف القمر يطلع فيها بتلك الصفة) كأما قوؿ قاؿ أبو اٜنسن الفارسي : 
 على أيب إسحاؽ ، كىذا االستدراؾ فيو نظر . (1) اٜناف  ابن حجر ُب "الفتح"كىو ما استدركو 

، بعد أف قطع القمر ثالثة  23ليلة  22قلت : )فيو نظر( ألف شق اٛنفنة ىي ليلة الرتبيع الثاين يـو  
فإنو  27حيث يكوف القمر نصفو مضيء كالنصف اآلخر مظلم . كال يكوف ذلك ُب ليلة  أرباع اٞننازؿ

 .  28الػ زلو كقريب من اٞننزلة األخًنة من منا -) االختفاء (  -قد قرب من مرحلة االستسرار 
 ، كيستعد للمحاؽ .كتسميها العرب : 27كليس شق ) نصف ( جفنة ليلة  .كال يطلع اال عند الفجر

 . دآدلال
  : أيكم يذكر حٌن طلع القمري كأنو شقُّ جىٍفنةو    كقوؿ الرسوؿ 

ُب فصل الربيع  21أك ليلة ،  ُب فصل الصيف 23ظاىر ُب بداية الطلوع كال يكوف كذلك إال ليلة 
فطلوعو جدا متأخرا ،  27، كىو من علم التسيًن ، أما ليلة كىذا ظاىر ٞنن يعرؼ علم سًن األىلة 

 .كليس بشق جفنة كما سبق
ٍب إف شق اٛنفنة ليس مطردا ُب كل الرمضانات ، ّنعىن أنو ليس كل شق جفنة ُب هناية الشهر دليل 

هر ُب الدخوؿ اٞنؤثر على الوتار ، إضافة ٞندار القمر ُب دكرتو اليومية على أهنا ليلة قدر الختالؼ األش
كالشهرية كزاكية طلوعو أخر الشهر كإ٧نا فرتة زمنية ضمن دكرة القمر ُب مساره يقع ُب منتصف مشارقو 

 كاهلل أعلم ُب الثلث األخًن حٌن الرتبيع الثاين ليعطي شكل اٛنفنة .
 

 (2)"  ..القدر ليلة  اهلل رسوؿ أصحاب تذاكر"  : قاؿ   كعب بن أيب عن: كعند أ٘ند بسنده 
 .(3)"    من يعلم ليلة القدر:  عيمىر قىاؿى " كعند البخارم : 

 
 
 
 
 
 

                                           
(1) 4/264 
 ( كأبو داكد كالبيهقي.21509اٞنسند  (2)
 264/  4فتح البارم  (3)
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 من األدلة من السنة :رابعاً : 
 -(23)-أك سبع يبقٌن -(21)-: " التمسوىا ُب العشر األكاخر ُب تسع يبقٌن  قولو :  أوال -

  (1)" -(29)-أك آخر ليلة  -(27)-أك ثالث يبقٌن  -(25)-أك ٙنس يبقٌن 

 
 ( .29أم من ليايل العشر ، كآخر ليلة ُب األكتار من العشر ىي ليلة ) ) أو آخر ليلة (فقولو : 

( أم آخر ليلة من 29كاٞنعىن : التمسوىا أم ُب العشر األخًنة من رمضاف آخر ليلة من العشر )
ألف اٜنديث ُب ، كاٞنراد من ىذه الليلة ليلة الثالثٌن  دقصو األكتار من رمضاف .كال يصح جعل اٞن

كىل يصح أف ، آخر ليلة ُب األكتار  ( كتر ، كقد جعلها النيب 29سياؽ بياف األكتار ، كليلة )
 ( كىي ليلة زكجية .30نلتمس ليلة القدر ليلة )

 ٞناذا ال تكوف آخر ليلة بصرؼ النظر عن الشهر كامل أك ناقص   فإن قيل :
آخر ليلة من أكتار الشهر : ىي ليلة القدر فليس  أف اٜنديث ُب سياؽ األكتار ، كقد جعل  الجواب :

 كإف كاف بعدىا ليلة زكجية تكملة للشهر .  -بعده ليلة كترية ، 
 كقد أؤيد ذلك بالواقع بيانا كرؤية كما سيأٌب .

 ٪نتمل:  الطييب قاؿ،  الشهر سلخ أم: "  ( رمضاف من ليلة آخر)  عند قولو :. (2)القاري على المالقاؿ 
 ."  األكتار بقرينة األكؿ رجحنا السلخ أك التسع

 ُب سرده لألقواؿ :قاؿ اٜناف  العراقي ر٘نو اهلل 
 السابع عشر : أهنا ليلة تسع كعشرين ، حكاه ابن العريب.

الثامن عشر : أهنا آخر ليلة ، حكاه القاضي عياض كغًنه ، كيتداخل ىذا القوؿ مع الذم قبلو إذا كاف 
 الشهر ناقصا ، كركل ١نمد بن نصر اٞنركزم ُب الصالة من حديث معاكية مرفوعا : 

 . انتهى.(3) " التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضاف "

                                           
، ُب كالرتمذم ، 20392 رقم ، 5/36) أ٘ند أخرجو (5)  حسن:  كقاؿ 794 رقم ، 3/160 : القدر ليلة ُب جاء ما باب الصـو

 رقم ، 3/328 اإل٬ناف شعب ُب كالبيهقي. كالطرباين . الذىيب ككافقو اإلسناد صحيح:  كقاؿ 1598 رقم 1/604 كاٜناكم.  صحيح
 ، 3403 رقم ، 2/273 الكربل ُب كالنسائي ، 881 رقم ، 118 ص ي ُب اٞنسندالطيالس:  أيضان  كأخرجو  ، 280/  7أك  3681
أنظر صحيح اٛنامع الصغًن ك  . عن أيب بكرة .76/  3:  شيبة أيب كابن،  3686 رقم ، 8/442 حباف كابن ، 324/  3:  خز٬نة كابن

  3743رقم  768 /  3األلباين ر٘نو اهلل  كزيادتو للشيخ
 1442/  4رقاة  اٞن (2)
 4/149طرح التثريب  (3)
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 الوترية أك الزكجية . ةفهل اٞنقصود الليل
 ليلة القدر آخر ليلة من رمضاف ". التمسوا مرفوعا : " (1)ابن خز٬نة كعند 

 ففيو إشارة إىل أمرين :
 كىي صورة من صور مراحلها ُب الدكرة القمرية الصغرل .أهنا أخر ليلة من رمضاف . -
 كأهنا ُب أخر كتر منو . -

قرآف كىي يـو االثنٌن ليلة الثالثاء كما سبق فإف ليلة القدر حينما تقع فإذا عرفنا اسم الليلة اليت أنزؿ فيها ال
 أخر الشهر تكوف كذلك ليلة الثالثاء حيث ىي أخر كتر  . 

كموافقة ٟنا  - قد٬نا كحديثا –الرٚنية  بياناتلىذه األعواـ كالسنوات بٌن يديك مؤيدة بالواقع ، كمؤيدة لك 
 : حيث ثبت دخولو بيـو الثالثاء حسب دكرة القمر الثماف سنوية كما ُب اٛندكؿ

كقد ًب االستفادة من بيانات دخوؿ رمضاف بيـو الثالثاء عرب الزماف كمن البيانات الرٚنية قد٬نا كحديثا 
 . (2) ( ..)  رقم اٞننشورة كاحملفوظة ، انظر ملحق

دكرة القمر كعودتو كل ٖنانية أعواـ لنقطة  ضان بيوم الثالثاء مطردا ضمنومن خالل النظر فإن دخول رم
، خاصة إذا ضبطنا يكوف كذلك ا خ ......ىػ  1450كعاـ ،  ىػ 1442عاـ إف شاء اهلل تعاىل ك ،  البداية

 ُنساب الرؤية الشرعٌية . ةدخوؿ األىل
 خالؿ عقود ىل ىي عبث   كال كاهلل   -كما يقاؿ   –السلسلة الثيمانية الثلوثية  تلكفانظر إىل 

 قاؿ تعاىل " كيتفكركف ُب خلق السماكات كاألرض ربنا ما خلقت ىذا باطال سبحانك ... "
 حَّت كإف فقدت ىذه الدكرة كا٦نرمت كما يقاؿ فإهنا سرعاف ما تعود كتصحح مسارىا .

( 23( أك سبع يبقٌن )21سع يبقٌن )كإذا كاف ىذا اٜنديث : ) التمسوىا ُب العشر األكاخر ُب ت -
 ( ( . 29( أك آخر ليلة )27( أك ثالث يبقٌن )25أك ٙنس يبقٌن )

 

 . 29، كمرٌة  27، كمرٌة  25، كمرٌة  23، كمرٌة  21حٌدد رقم الليلة مرة 

 ال ُب اٞنسٌمى حيث إف اٞنسمى ثابت . فهذا ىو االنتقاؿ ُب العدد .
.فإذا حددت ىذه األرقاـ لليلة القدر فإهنا لن  (3)السابقة  ك٬نكن تصور اٜنديث كما ُب اٛنداكؿ

 تقع كترا إال مع مسمى كاحد من مسميات ليايل األسبوع كىو ليلة الثالثاء .

                                           
 . 2189ُب صحيحو رقم  (1)
 . لكاتبو.ككذا : اٞنعيار القمرم الدكراين كعرب التاريخ  كانظر ُنث : الدكرات القمرية ُب البيانات الرٚنية  (2)
 65انظر ص   (3)
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 : أنو (1)كقد عرؼ كاٜنمد هلل من خالؿ النظر ُب التواريخ عرب الزمن
 .ليلة الثالثاء  25إذا دخل شهر رمضاف بيـو السبت كانت ليلة 

 .ليلة الثالثاء  23كإذا دخل بيـو االثنٌن كانت ليلة 
 .ليلة الثالثاء  29كإذا دخل بيـو الثالثاء كانت ليلة 
 .ليلة الثالثاء  21كإذا دخل بيـو األربعاء كانت ليلة 

 ليلة الثالثاء . 27ل بيـو اٝنميس كانت ليلة خكإذا د
الدكراين الثماين عرب القركف أف دخوؿ شهر رمضاف يدخل القمرم كقد عرؼ أيضا كاٜنمد هلل ضمن اٞنعيار 

، كيدخل بيـو  ( 8،  5) دكرة ، كيدخل بيـو االثنٌن مرتٌن ( 6،  3،  1) دكرة بيـو السبت ثالث مرات 
 .مرة كاحدة، ( 4) دكرة كاٝنميس  ( ، 7) دكرة  كاألربعاء، ( 2) دكرة الثالثاء 

 
 (1 )  (2 )  (3)  (4 )  (5 )  (6 )  (7 )  (8 ) 

 االثنٌن األربعاء السبت االثنٌن اٝنميس السبت الثالثاء السبت
  

 خامســاً : من األدلة من السنة :
 :مرفوعا  عن عبد اهلل بن أنيس اٛنهين  -
ىل بثماف : ىذه أك ة ثالث كعشرين ، فقاؿ رجلليل " التمسوىا الليلة ، قاؿ : ككانت تلك الليلة  

 .(2)" بقٌن ، فإف ىذا الشهر ال يتمبقٌن ، قاؿ : بسبع 
اليت  -التسعة  -ينصرؼ إىل شهر رمضاف ُب أحد األعواـ ( :  فإف ىذا الشهر ال يتم )فقولو 
 تسع رمضانات إٗناعا . ، كقد صاـ رسوؿ اهلل  صامها 

 تلك الليلة ) ليلة ثالث كعشرين ( اليت تعترب كتوصف ) بسبع بقٌن ( . فما ىو مسمى
 عدة معطيات كما يقاؿ ُب علم الرياضيات : فهنا عندنا

 كال ح  أهنا كتر عيرفت قبل خركج الشهر .( .23ليلة قدر ١نددة بالعدد كىو ليلة )
 ( يوما .29شهر رمضاف ناقص أم )

                                           
 أنظر ذلك ُب اٞنالحق ُنسب أياـ االسبوع . (1)
كالطحاكم كغًنىم ، قاؿ ،  8/418، كالطرباين  2185رقم  8/95، كابن خز٬نة  16142رقم  3/459ركاه أ٘ند ُب اٞنسند  (2)

 شعيب األرناؤكط  حديث حسن .
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 ( ليلة قدر كترية  23فهل نستطيع أف نعرؼ غرٌة الشهر ُنيث تكوف ليلة )
 القدر( .كىل نستطيع أف نعرؼ مسٌمى تلك الليلة ) ليلة 

سنحصل على جدكؿ  داكؿ افرتاضية لدخوؿ شهر رمضاف بأياـ االسبوع ،اٛنواب : بعمل عدة ج
 مثل ىذا  حيث إف الدخوؿ سيكوف بيـو االثنٌن :ّنسمى ليلة الثالثاء   23يعطينا ليلة القدر ليلة 

 
 

 
قاؿ : " التمسوىا ليلة سابعة تبقى ، كىي ىذه الليلة ، قاؿ : قلت يا رسوؿ اهلل ىذه ليلة كُب لف  

 ثالث كعشرين ، كىي لثماف تبقٌن .قاؿ : كذا الشهر ينقص ، كىي سبع تبقٌن " .
 

( ، كإذا عرؼ رقمها )عددىا ( عيرؼ 23ليلة القدر ُب ىذا الشهر كىي ليلة ) تفإذا حدد
د ذلك ّنا كرد ُب مسماىا ، كىي ليلة نزكؿ القرآف الكرمي ُب مسماىا ال ُب رقمها ) عددىا ( كتأيٌ 

د ذلك بصبيحتها حٌن طلوع كما سبق ، كتأيٌ السًنة من قصة إسالـ العباس بن مرداس السلمي 
أك بيضاء ترقرؽ ، أك كالقمر ليلة البدر .، أك ٘نراء ضعيفة ال شعاع ٟنا نقية صافية الشمس بيضاء 

 .من حيث الواقع للمتابع كالصحابة 
 كحيث يدخل شهر رمضاف بيـو االثنٌن . فإذا دخل بيـو االثنٌن ) كيدخل مرتٌن ُب الدكرة القمرية

 :  ( يوما .قاؿ رسوؿ اهلل 29( الثماف سنوية ، فإف الشهر يكوف ناقصان أم : ) الصغرل
 .  (1)" فإف ىذا الشهر ال يتم "

 ُب البيانات الرٚنية كغًنىا.كقد حصل ذلك ُب األعواـ التالية حسب دكرة القمر الثماف سنوية 
صار، كلو ُنثنا أكثر كىذه مسًنة االثنٌن األكؿ ُب دخوؿ رمضاف من كتب التاريخ على كجو االخت

 (2) .لوجدنا أكثر
 من حيث مسماىا   ننظر : 23فرضنا دخوؿ الشهر بأياـ األسبوع فما ىي ليلة كلو 

 األحد    23إذا دخل بالسبت فليلة 
 االثنٌن    23إذا دخل باألحد فليلة 
 الثالثاء    23إذا دخل باالثنٌن فليلة 

                                           
 ، كانظر : ُنث الكماؿ كالنقصاف ُب عدة شهر رمضاف . 78سبق ٔنر٩نو ص   (1)
 .كنقتطع منو جزءن انظر اٛندكؿ التايل.  انظر ملحق دخوؿ رمضاف بيـو االثنٌن عرب الزماف (2)

  الخميس األربعاء الثالثاء ناالثني األحد السبت 

 22 21 22 12    
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 األربعاء   23إذا دخل بالثالثاء فليلة 
 اٝنميس   23إذا دخل باألربعاء فليلة 

 اٛنمعة    23باٝنميس فليلة  إذا دخل
 السبت     23إذا دخل باٛنمعة فليلة  

ىي ليلة  23فتأٌب األحاديث النبوية األخرل برتجيح دخولو ذلك العاـ بيـو االثنٌن لتكوف ليلة 
 ) ليلة النزكؿ األكىل ( كاٜنمد هلل . كاهلل أعلم .  –كقد أثبتنا مسمى الليلة  –الثالثاء 

 يح لدخوؿ رمضاف بيـو االثنٌن عرب التاريخ اٟنجرم .كاٛندكؿ التايل توض
 

األعوام  م
 القمرية

دخول 
 رمضان

 ملحوظة

  يـو االثنٌن ق597 1
  يـو االثنٌن ق605 2
 دكرتاف ٖنانيتاف متتاليتاف يـو االثنٌن ق661 3
 يـو االثنٌن ق669 4
  يـو االثنٌن ق701 5

أربع دكرات ٖنانية متسلسلة 
 كمتتالية 

 يـو االثنٌن ق709 6
 يـو االثنٌن ق717 7
 يـو االثنٌن ق725 8
 29يوما ، كرمضاف  29شعباف  يـو االثنٌن 1357 9

 يـو االثنٌن 1365 10 دكرتاف ٖنانيتاف متتاليتاف
  يـو االثنٌن 1381 11

 
أكثر من سبع دكرات ٖنانية 
 متسلسلة كمتتالية كمل تنخـر 

 يـو االثنٌن 1389 12
 يـو االثنٌن 1397 13
 يـو االثنٌن 1405 14
 يـو االثنٌن 1413 15
 يـو االثنٌن 1421 16
 يـو االثنٌن 1429 17

 
 فما ذا تالح  بٌن ىذه السنوات    
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مكررة ال تتبدؿ كال تتغًٌن .كانظر كيف كانت ىذه الدكرة بدخوؿ رمضاف بيـو االثنٌن إهنا دكرة ثابتة ٖنانية 
لتعرؼ معىن  ،ق( 1373إال مرة كاحدة )كمل تنخـر  -ق 1429ق إىل 1357من  -عاما 70خالؿ 

كسخر لكم الشمس  ): " كقولو ائ  ائ  ەئ      ى قولو تعاىل : " الشمس كالقمر ُنسباف " كقولو : " 
 .( كالقمر دائبٌن

 23اٜنديث ذات الرقم فإذا عرفنا اسم الليلة األكىل اليت أنزؿ فيها القرآف ، فإف ليلة القدر اٞنشار إليها ُب 
 ىي : ليلة الثالثاء كما سبق.

ُب معرفة عدد أياـ الشهر ،  الرجل الذم حاكر الرسوؿ  كُب حديث عبداهلل بن أنيس الذم سبق ٤ند أف
ال باعتبار ما مضى ، كىي إحدل اللغات ُب على اعتبار كماؿ الشهر ، نظر إىل أف الوتر باعتبار ما بقي 

( يومان .كىو رأم 30صف الشهر فبم يكوف التاريخ ، كعلى اعتبار أف الشهر كامل )قراءة األعداد بعد منت
 . (1)أيب سعيد اٝندرم األنصارم 
 ثالث كعشرين لسبع تبقٌن .: ّنا أكحى اهلل إليو أهنا ليلة  فرٌد عليو الرسوؿ 

 كال شك أف لغة قريش أفصح لغة عرفتها العرب .
 ىنعاٞن كٟنذا ،باٞناضي ال منو بالباقي يؤرخوا فإ٧نا الشهر نصف جازكا إذا التأريخ ُب العرب طريقة" ك 
 .(2)" كعشرين تسع ليلة يعدكىا كمل كعشرين، إحدل ليلة تبقى تاسعة عدكا

 كىذا ىو اٜنساب الصحيح ُب ما بقي من الشهر ، كمن غًن نظر إىل الشهر كماال أك نقصا .      
 من اٞندينة ٝنمس بقٌن من ذم القعدة ( عند شرحو ٜنديث : )انطلق النيب :  (3)قاؿ اٜناف  ابن حجر 

كفيو استعماؿ الفصيح ُب التاريخ كىو ما داـ ُب النصف األكؿ من الشهر يؤرخ ّنا خال كإذا دخل " 
  " النصف الثاين يؤرخ ّنا بقي

عند عمر كعنده عن ابن عباس قاؿ: كنت تفسًن الصحابة ألكتار العشر كتسمية ىذه األكتار :  -
: " التمسوىا ُب العشر األكاخر  ُب ليلة القدر ، فقاؿ: أرأيتم قوؿ رسوؿ اهلل  ، فسأٟنم أصحابو

:  : ليلة ثالث. كقاؿ بعضهم : ليلة إحدل. كقاؿ بعضهم   فقاؿ بعضهم كترا ". أم ليلة تركهنا
 ا خ.(4)   تكلم: ليلة سبع. فقالوا كأنا ساكت، فقاؿ: مالك ال  كقاؿ بعضهم ليلة ٙنس.

                                           
 انظر : ُنث : ّنا بقي أـ ّنا مضى لكاتبو ، كنظرا للتوسع فيو فقد أفرد مستقال . (1)
 ،  6/238صبح األعشى ُب صناعة اإلنشا  ،شرح الرضي على الكافية  ،(3/156شرح صحيح البخارم البن بطاؿ ) (2)
 . ففيو رد قوم  3/407،  6/114الفتح  (3)
 .( 4/313سنن البيهقي ) (4)
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 كىذا يعترب تفسًنا للوتر ُب العشر األكاخر كليس بعد تفسًنىم تفسًن كىو ١نل اتفاؽ .         
 : (1) قاؿ اإلماـ ابن خز٬نة ر٘نو اهلل ُب صحيحو

 مضى قد ٣نا كعشرين ثالث ليلة بطلبها أمر قد  النيب إذ ، ذكرت الذم للدليل اٞنفسر اٝنرب ذكر باب
 . تبقى ٣نا سابعة ليلة ككانت ، الشهر من

  -معقبا على تفسًن أيب سعيد اٝندرم لركايتو  – : (2) اٞنفاتيح مرعاة قاؿ ُب
 نفسو لركاية ك٢نالف األكتار، ُب منحصرة كوهنا على الدالة الصحيحة لألحاديث ٢نالف ىذا لكن" 
 ما يناسب ال سعيد أيب عن اٞنركم أم التفسًن ىذا: السندم قاؿ. تأكيلو من بد فال سيأٌب كما أيضان 
 سيجيء كما كعشرين إحدل ليلة السنة تلك ُب كانت أهنا ظهر ما ككذا األكتار ُب التماسها من كرد
 : ظاىر كىذا كعشرين سبع ليلة أهنا : يبٌ أي  قوؿ من سيجيء كما كعشرين، ثالث ليلة سنة ُب إهنا
 أعلم أنتم كقاؿ سألو، بقي ما تاسعة أك مضى ما تاسعة تكوف أف ىهنا احتملت ٞنا التاسعة:  يباألٌ  قاؿ
 كاٝنامسة كعشرين، ثالث ليلة كالسابعة كعشرين إحدل ليلة التاسعة:  اٞندكنة ُب قاؿ: قاؿ ٍب العدد، هبذا
 ناقصان  رمضاف شهر اعتبار على ذلك كإف بقٌن سبع أك بقٌن تسع ىذا على كاٞنعىن كعشرين، ٙنس ليلة
 ىو كقاؿ ىذا، عن رجع أنو مالك عن حكى القاسم ابن أف( 89ص2ج) الباجي كذكر. سيأٌب كما

 اليت الليلة كُب بعدىا، التاسعة تبقى اليت الليلة ُب التمسوىا اٞنعىن كقيل. انتهى-أعلمو ال مشرقي حديث
 . فتأمل ثالثٌن الشهر كوف اعتبار على بعدىا، اٝنامسة تبقى اليت ليلة كُب بعدىا السابعة تبقى
 تسعة العشرين بعد بوجوده اٞنقطوع احملقق ألف كعشرين، إحدل ليلة تبقى" تاسعة ُب" قولو: الزركشي كقاؿ
 كقولو األكتار ُب أهنا على الدالة األحاديث كليوافق ، يومان  كعشرين تسعة الشهر يكوف أف الحتماؿ أياـ

 ليلة كيوافق اٜنديث معىن يصح كإ٧نا. كعشرين ٙنس ليلة تبقى خامسة كُب كعشرين ثالث ليلة تبقى سابعة
 إال تكوف فال كامالن  كاف إذا فأما. ناقصان  الشهر كاف إذا األحاديث ُب ذكر ما على الليايل من كتران  القدر
 ست بعد الباقية كالسابعة كعشرين، ثنتٌن ليلة الباقية التاسعة فتكوف ٖناف بعدىا يبقى الذم ألف شفع ُب
 كتران، منهن كاحدة يصادؼ فال كالعشرين، السادس ليلة ليايل أربع بعد الباقية كاٝنامسة كعشرين، أربع ليلة
. منو باٞناضي ال منو بالباقي يؤرخوف فإ٧نا الشهر نصف جاكزكا إذا التاريخ ُب العرب طريقة على كىذا

 (3).أىػ"اعلم كاهلل يقٌن على شهر ٕناـ على ليس ألنو كذلك الشهر بنقص  النيب خاطبهم أنو كالظاىر

                                           
 1996ح  325/ 3  (1)
 7/125اٞنفاتيح شرح مشكاة اٞنصابيح  مرعاة (2)
 انظر ُنث : ّنا بقي أك ّنا مضى   لكاتبو . (3)
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 : من األدلة من السنة سادســاً 
 .ا خ..(1)" " أف الشمس تطلع صبيحتها ال شعاع ٟنا كُب لف  : ٘نراء ضعيفة  -

 27كحلف على ذلك .....كقد كانت كافقت ذلك العاـ ليلة  كىذه العالمة استدؿ هبا أيب بن كعب 
 .ُب األعداد على تنقلها كال يصح اطرادىا لالتفاؽ 

فالصواب أف ليلة القدر تنتقل ُب العشر األكاخر كقوؿ أيب بن كعب أهنا  " ر٘نو اهلل :قاؿ الشيخ ابن باز 
 ا.ىػ  "(2)ليلة سبع كعشرين ىذا من اجتهاده 

٣نن يراقب الشمس على مٌر القركف كما ىو ىدم السلف  -من الصحابة كمن بعدىم  –ككذلك غًنه 
 الصاحل ُب رؤية الشمس.

تتكرر كتتصاحب مع صبيحة مسمى تلك الليلة )  -شركؽ الشمس  –كالقصد من ىذا أف ىذه العالمة  
  29-27-25-23-21ليلة الثالثاء ( سواء أكانت صبيحة ليلة 

يتبٌن  –ٞنن يستطيع التفريق بٌن مشس اليـو الذم قبلو كمشس اليـو الذم بعده  –كمن خالؿ اٞنتابعة كالنظر 
 (3)مع صبيحة تلك الليايل حَّت حصل لنا منو سنة قدرية ذات أطواؿ ٢نتلفة. -اٞنميز  -دكراف ىذا الشركؽ

 ككبيسة كبسيطة..ا خ ةكثابتة كمتكررة . كما أف ىناؾ سنة ىجرية كميالدية ك٤نمية كحسابية ككسوفية كضوئي
إهنا  : » كقاؿ،  فإذا كاف قبلها بيـو كبعدىا بيـو صعد فنظر إىل الشمس :(4) قاؿ زر بن حبيش عن أيب
 .« ، كال شعاع ٟنا حَّت ترتفع تطلع الشمس صبيحتها

ليحصل ،كىذه أحسن طريق للرصد قبلها بيـو كبعدىا بيـو ، كبالعٌن اجملردة كقت الشركؽ كاالرتفاع  قلت :
 التمييز بينهم .
أكرب شاىد على ضبط األىلة كصحة دخوؿ  -كيـو االثنٌن ليلة الثالثاء   -ُب مسماىا ةٍب إف ثبات الليل

 الشهر بل العاـ بل الدكرات الصغرل كالكربل ُب علم اٞنواقيت كالتقاكمي .
 –دكرات اجتماع كقفة عرفة بيـو اٛنمعة ، كدكرات اجتماع العيدين باٛنمعة  -كاٜنمد هلل  –كقد ضبطت 

ع يـو اٛنمعة . كاجتماع عيد األضحى بيـو اٛنمعة كغًنىا كاجتماع يـو عاشوراء بيـو اجتماع عيد الفطر م
ضمن دكرات قمرية ثابتة مطردة بسًن القمر ، كىذا كلو يرجع إىل ضبط الزماف كعودتو  ....اٛنمعة 

الزماف قد إف  ):  باستدارتو يـو حجة الوداع ، كإبطاؿ النسيء كالكبس كالزيادة كالتبديل كما قاؿ النيب 
                                           

 سيأٌب ٔنر٩نها . (1)
 ، منشور على الشبكة ، كُب اٞنكتبة الشاملة أرشيف ملتقى أىل اٜنديث. الدرر البازية على كتاب الصياـ (2)
 . كضبط التقومي اٟنجرم هبا .انظر جدكؿ : عدد األياـ ُب السنة القدرية ) من ليلة قدر إىل ليلة قدر ( ُب اٞنالحق (3)
 9/317الطرباين ُب الكبًن  (4)
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. فهذه نصوص فلكية تتعلق بضبط الزمن حَّت قاؿ  (.... استدار كهيئتو يـو خلق اهلل السماكات كاألرض
 الراكم : ) فاستقبل الناس األىلة ( .كعادت الدكرات إىل أماكنها .

 
كىذا كلو على ، فهو متغًٌن كمتبدؿ مع بقاء مسمى الليلة   -21،23،25،27، 29:  ِنالؼ رقم الليلة

، أك  30إكماؿ عدة ُب كقت كماؿ الشهر  –اعتبار أف الدخوؿ للشهر كاف بطريق صحيح مطابق للواقع 
 يوما . 29رؤية للهالؿ ُب كقت الرؤية إذا كاف الشهر 

أما إكماؿ العدة ُب كقت نقصاف شعباف نظرا للغيم أك القرت ك٥نو٨نا فإف الليلة الزكجية تصبح فردية ، 
 : زكجية مع بقاء مسمى الليلة . فتصبح الليايل كالتايلكالفردية 
 ......ا خ نظرا لدخولو بإكماؿ عدة .فالفردية أصبحت زكجية كما سبق بيانو 21ىي ليلة  20ليلة 
 

 كىكذا ُب سائر الليايل ، كيؤثر ذلك على بداية دخوؿ العشر . كدخوؿ اٞنعتكف ُب العشر .
 كامل فيبقى الزكجي زكجي كالفردم فردم من الليايل .  أما إذا كاف إكماؿ العدة نظرا ألنو

ُنساب  20ىي ليلة  21كيزداد األمر اضطرابا إذا كاف الدخوؿ بعد يـو من دخولو اٜنقيقي .فليلة 
 الدخوؿ .
 من األدلة :سابعاً 
 . االستقراء لدخوؿ رمضاف خالؿ األعواـ كالقركف   -

عقود من خالؿ الرٚنية ٟنذه البالد بيانات الككذلك النظر ُب إىل كتب التاريخ كالرتاجم ،  ركذلك بالنظ
 ُب بياناهتم .اٞننضبطة كل ٖنانية أعواـ  -الصغرى  – ككجود الدكرة القمريةالزمن ، 

كخوفا من االطالة فقد أرفقت جداكؿ لدخوؿ رمضاف عرب القركف من كتب التاريخ أعطت لنا معيارا قمريا 
 داكؿ ُب اٞنالحق .كما سبق  انظر اٛن.  انيان ٖني 

كما حصل من تقدمي أك تأخًن ُب اليـو فهو إما نتيجة شرعية كذلك بإكماؿ العدة ، أك نتيجة فلكية 
حسابية مبنية على معرفة طوؿ الشهر القمرم كمتوسط ىذا الطوؿ كاٝنالؼ فيو ، كتطبيق نظاـ الكبس 

 كاٝنالؼ ُب مكانو .
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 الدليل من المعقول :
بعد أف اتفقنا على أف أك أم ليلة ، ىناؾ دليل من النظر الرياضي على ٓنديد مسمى تلك الليلة ،  -

 القرآف الكرمي نزؿ ألربع كعشرين خلت من رمضاف ) أم يـو أربع كعشرين ليلة ٙنس كعشرين (
ًب ، كقد  قانون تحديد اليوم في التاريخ الهجري: كىي مسألة رياضية حسابية تعرؼ باسم 

، ٞنعرفة مسمى أم يـو ُب التاريخ إذا عرؼ (1)ستفادة منو كىو منشور على الشبكة العنكبوتية اال
كىي من باب االستئناس كإال فقد ثبت مسمى اليـو كالشهر كالعاـ فنستطيع ٓنديد مسمى اليـو . 

 اليـو كاٜنمد هلل . 
 :رم ىذه طريقة حساب يـو األسبوع للتقومي اٟنج يقوؿ األخ : سامل اٛنعيدم

 س ) سنٌن ( 
 ش ) شهر ( 

 )*( تعين ضرب 
 أك أكثر ( 0.5) اجرب الكسر بواحد إف بلغ  354.3667( *  1 –أ = ) س 
 (  0.5)اجرب الكسر بواحد إف بلغ  29.5( *  1–ب = ) ش 

  4األياـ + أ + ب +  ج =
  7د = ج / 

 اٜناصل السابق ٪نتوم على عدد صحيح ككسر عشرم احذؼ العدد الصحيح 
  7يـو األسبوع = الكسر العشرم * 

 يعين األحد  1الرقم 
 يعين األثنٌن 2الرقم 
 يعين الثالثاء  3الرقم 
 يعين األربعاء 4الرقم 
 يعين اٝنميس  5الرقم 
 يعين اٛنمعة 6الرقم 
 يعين السبت 7الرقم 

                                           
(1) C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\Rar$DI79.960\.ميالديgif   

    http://nojumi.ir/arabic/research/ha/gtafth/ah.htm أو

http://nojumi.ir/arabic/research/ha/gtafth/ah.htm
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 ، ما اسم اليـو  ىجرم  1410رجب عاـ   20: مثال 
  7، ش =  1410س = 
 َنرب الكسر  499303= 354.3667( *  1 - 1410أ = ) 
  177=  29.5( *  1 – 7ب = ) 
  499504=  4+  177+  499303+  20ج = 
  71357.7142857=  7/  499504د = 
 

  5=  7*  0.7142857يـو األسبوع = 
 

 .للهجرم يوافق يـو اٝنميس  1410رجب  20إذف 
 

 مثال أخر للتوضيح :
 ىػ .25/11/10من اٞندينة ٜنجة الوداع يـو  خرج رسوؿ اهلل  -

 اٞنطلوب : ٓنديد مسمى ذلك اليـو .
 

 ي = ع + ش + س + قاٛنواب : 
 ٕنثل اليـو اٞنطلوب معرفتو  ي :
 عدد األياـ اليت مضت من الشهر . ع :
 قيمة الشهر ، كلكل شهر من أشهر العاـ قيمة ثابتة . ش :
 قيمة السنة ، كلكل سنة قيمة ثابتة . س :
 قيمة القرف ، كلكل قرف قيمة ثابتة . ق :

 كالقرف ٬نثل رقمي اٞنئات كآحاد األلوؼ . علما بأف السنة ٕنثل رقمي اآلحاد كالعشرات .
 إذا اٜنل ىو : م = ع + ش + س + ؽ . كىو قانوف اٞنسألة .

 5.5ؽ +  2.7056س +  4.367056ش +  1.530588م = ع + 
 35.007=  5.5+  1.671+  2.836+  25م = 

  7ألنو من مكررات العدد  35٪نذؼ العدد 
  0=  0.007م = 
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 ٪نذؼ الكسر دائمان .
 ىػ .يوافق يـو السبت .25/11/10إذا التاريخ 
 ُب كتب السًن كاٞنغازم كعند احملدثٌن ُب مصنفاهتم .كىو كذلك 

------------ 
 (  2مثال ) 

يـو من الشهر كما ُب ركاية كاثلة بن األسقع  24أم بعد مضي  25الكرمي ُب رمضاف يـو نزؿ القرآف 
قبل اٟنجرة  حدد اسم  13/  9/  25سنة من اٟنجرة ، أم  13ُب السنة األكىل من البعثة ، أم قبل 

 الليلة .
 س + ؽ -اٜنل : م = ع + ش 

 33.694=  2.694+  0.772 – 6.775+ 24م = 
 7العدد ٓنذؼ مكررات 

 ٪نذؼ الكسر دائما .  3.694م = 
 ) الثالثاء (   3م = 
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 اعتراض :
 ٞناذا مل يأت ُب النصوص النبوية كلو إشارة إىل تلك الليلة ّنسماىا كليلة اٝنميس أك اٛنمعة مثال.... 

 اٛنواب :
خاصة شهر الصـو رمضاف فهو أف النصوص النبوية ال هتتم باٞنسمى أك االسم بأكثر من اىتمامها بالرقم  

أياما معدكدات ، كاٞنطلوب العدد فهم عرفوا دخوؿ الشهر برؤية اٟنالؿ فأخذكا يعدكف أيامو كالعشرة األكىل 
كالوسطى كالعشر األخًنة كاألكتار فيها ككلها تدكر على العدد كما ُب بعض الركايات التمسوىا ُب التاسعة 

 ُب صحيحو .كالسابعة كاٝنامسة كما عند البخارم 
كاٝنميس مثال ألف اٞنقصود اليـو نفسو بغض  نعم قد يوجد نصوص تذكر اليـو كفضلو ....ا خ كاالثنٌن

النظر عن رقمو ، أما مثل العشر من ذم اٜنجة كاألياـ اٞنعدكدات كالتعجل ُب يومٌن .... كاألياـ البيض 
( كليس مسماه كشهر رمضاف كليلة القدر  كيـو عرفة كيـو عاشوراء .....ا خ فاٞنقصود ىو الرقم )رقم اليـو

 مثلها .....
 بدكف ذكر ٞنسميات األياـ . كالتواريخ باألياـ كالشهور كالسنٌن ثاس إىل اليـو يذكركف األحداكال زاؿ الن

كلو سألت شخصا : كم عمرؾ   ألجابك باألرقاـ اليـو كالشهر كالسنة دكف مسماىا . ، كلو قلت لو : ما 
 اسم اليـو الذم كلدت فيو   اٛنواب : ال يعرفو أك ال ٪نفظو . 

عليو اإلجازة السنوية كُب أثنائها ال يعرؼ مسمى األياـ فال يتذكر إال كاٛنمعة على األبواب كالواحد منا ٕنر 
 فيذكره من تذكر . كاهلل اٞنستعاف .

كما ُب كال أدؿ على ذلك من مثالنا ىذا فكتب التفسًن كاٜنديث كاآلثار ذكرت رقم الليلة ) ليلة النزكؿ (  
كنظران  .دد كرقم الليلة الوترية ىو األىمليست قضيتهم ، كإ٧نا العكمل تذكر مسماىا . ألهنا  حديث كاثلة 

، زد على ذلك أنو إذا قيل ليلة ألف القـو أىل نظر كرؤية كمتابعة لألىلة فهو ساعتهم الليلية كالشهرية 
اٟنجرة ،  القدر فهو كصف لتلك الليلة ، كقولنا ليلة البدر ، ليلة االسراء ، ليلة العقبة ، ليلة األحزاب ، ليلة

 كاهلل أعلم .ليلة اٞنزدلفة ، ليلة صفٌن ، ليلة اٟنرير ، ليلة اٛنمل ، 
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 * سبب الخالف في المسألة :
، حَّت أصبحت األقواؿ تؤخذ من الركايات بدكف اختالؼ الركايات الكثًنة ُب الباب كبعضها باٞنعىن  -

 ٕنحيص فبلغت ما بلغت .
كما اٞنراد هبذا  ، الركايات ُب ذلككذلك بسبب اختالؼ األحاديث ك  ،القدرليلة أك عدـ انتقاؿ انتقاؿ  -

 االنتقاؿ .
، بصرؼ النظر عن حصر ىذا االنتقاؿ عند البعض ُب األرقاـ كالرتكيز عليها كما كردت بو الركايات  -

 ( .27األرقاـ األخرل ، بل حصرىا ُب رقم معٌٌن )
، كىذا من حيث كاقع األرض نعم ، أما الواقع ع ُب ليايل الوتر احتمالية كقوعها ُب ليايل الشفع كما تق -

 السماكم فال ٔنتلف حسب مسًنهتا .
 عدـ متابعة طلوع الشمس ُب أكتار العشر كٕنييز بعضها عن بعض . -
 

 * إشكاالت وجوابها :
إذا كاف التاسع كالعشركف من شعباف يـو ٗنعة كمل ير الناس اٟنالؿ أهنم يؤمركف بإكماؿ العدة   -3

 مل يرك اٟنالؿ ، فسيبدأ رمضاف يـو األحد .يـو السبت ألهنم 
 الجواب     

ىذا ما تعبدنا اهلل بو كىو إكماؿ العدة عند عدـ الرؤية . كىذا ىو الذم ٬نكن أف يقع كإف كنا ُب غىن 
 لو ضبطنا دخوؿ األشهر السابقة ضبطا صحيحا من حيث الرؤية أك إكماؿ العدة .عنو 

  .(1)"  أحصوا ىالل شعبان لرمضانكُب اٜنديث :" 
كىذا يلـز منو معرفة كصحة دخوؿ شهر شعباف لتحديد اليـو التاسع كالعشركف ألجل معرفة زمن الرتائي 

 أك إكماؿ العدة .
إال مرة  -دخوؿ رمضاف بيـو األحد  -الواقع . مع العلم أنو ال يقعدعنا نطبق اإلشكاؿ السابق على 

 الثالثة . -الصغرى  –القمرية كاحدة كل ٖناف سنوات كمكانو ُب الدكرة 
 فهل ثبتت رؤيتو كسجلت الشهادة يـو األحد   ّنعىن ىل ثبت دخوؿ رمضاف يـو األحد بشهادة  

                                           
 .565السلسلة الصحيحة رقم   (1)
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ذم كقع ىو إكماؿ عدة سواء كاف بغيم أك كل ال-حسب ما كقفت عليو  - مل يقع شيء من ذلك 
 بدكنو . 

بدليل متابعة القمر ُب منازلو ، أك إكماؿ عدة من أكلو إىل أخره ىو رؤية لثانيو -إف كقع  –كالذم كقع 
 كالرتبيع الثاين .فحقو ليلة -كقبلها بدء ليايل البيض  –طيلة الشهر كمعرفة الرتبيع األكؿ كليلة البدر 

   .ىػ1422ـ : السبت كما كقع عا
ق بإدخاؿ رمضاف بيـو اٛنمعة بناء على إكماؿ عدة شعباف  لكن كانت 1404ككما حصل ككقع عاـ 

ىي الليلة الثانية بدليل أخر الشهر رأينا ىالؿ شواؿ ليلة اٛنمعة فأعلن العيد رٚنيا فتبٌن أف عدد أياـ الصـو 
 (7882)الفتول رقم يوما فأكمرنا بالقضاء يوما كصدرت بذلك  28

شعباف  29إكماؿ عدة شعباف كقبلو رجب كٗنادل الثانية فلما مل ير اٟنالؿ يـو  –كاهلل أعلم  –كالسبب 
 ة أك النقص كاهلل أعلم .رٌ أكملت عدتو ، ككاف الدخوؿ الصحيح يـو اٝنميس. كتسميها الناس سنة الغي 

 كما ىو معلـو .  كقد حصل ذلك ُب زمن الصحابة 
 بل ضبطا للدخوؿ كمطابقة للواقع . –حاشا ككال  –العبادة أك نقصا ألجرىا كىذا ليس تشكيكا ُب 

مع كماؿ  .حيث ثبت الدخوؿ بيـو االثنٌنىػ حسب تقومي أـ القرل  1432كتتضح الصورة أكثر عاـ 
 شهر شعباف كاٜنمد هلل .

كال مانع من الدخوؿ الشرعي بذلك حسب الرؤية أك ، حيث دخل بيـو اٛنمعة ىػ  1433كعاـ 
فقد كاف ىػ 1435كعاـ إكماؿ العدة ، لكن الدخوؿ السماكم اٜنقيقي ىو التقومي الصحيح ، 

يوما فوقع الدخوؿ  30الدخوؿ السماكم بيـو السبت لكن نظرا لعدـ الرؤية فتم إكماؿ عدة شعباف 
 غين عن الكثًن كاهلل أعلم .ا خ ... كاألمثلة كثًنة كالقليل يبيـو األحد 

 كإذا كقع فهذا دخوؿ شرعي للشهر بإكماؿ العدة ، كحديثنا عن الدخوؿ السماكم الرباين . 
الشهر اٜنقيقي غًن الشهر  ،الشهر البشرم غًن الشهر الرباين  ،فالشهر األرضي غًن الشهر السماكم 

 غًن الشهر الصورم . ،الوضعي 
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كسواء رأكه أك مل  ، كالعشركف من شعباف يـو سبت فال ٩نوز للناس ترائي اٟنالؿإذا كاف التاسع  -2
 . ال يبدأ رمضاف األحد ، كىذا باطل بال شك حَّت، يركه فإهنم ٩نب عليهم أف يكملوا العدة ثالثٌن 

 الجواب    
ترائي اٟنالؿ سنة كعليها عمل اٞنسلموف جيال بعد جيال ، كال ٩نوز نفيها أك االستعاضة ببديل عنها . 
لكنها اندثرت أك استبعدت كغًنىا من السنن إال من رحم ، كمل نقع فيما كقعنا فيو إال بضياع ىذه 

  قاؿ تعاىل :الشعًنة .فلو طبقت ٞنا حصل ىذا اٞنثاؿ اٞنذكور فإف اٞنسًن كاحد 
ۈئ  ۈئ   ېئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ىئ  ی          ەئ  ەئ   وئ   وئ   ۇئ  ۇئ          ۆئ  ۆئ  چ 

               . (1) چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     یی  ی 
 كلنتصور كقوع ذلك فما الذم حصل  

ككاف الشهر السماكم كامال ، ينتهي بيـو شعباف . 29ىػ حسب تقومي أـ القرل السبت 1421عاـ 
حصلت الرؤية تو٨نا أك خطأ .. لدخل بيـو األحد كىذا غًن مطابق للواقع السماكم ، األحد ، فلو 

 لكن كاٜنمد هلل أكملت عدة شعباف بيـو األحد كثبت الدخوؿ بيـو االثنٌن .
فلو حصل أف أكملت عدة شعباف بيـو السبت مثال فسيقع الدخوؿ قطعا بيـو األحد ، كىذا من 

كىذا الكالـ يسرم على ٗنيع األشهر القمرية فواقع الدخوؿ ، ٜنمد هلل الواقع الشرعي ال اشكاؿ فيو كا
 كاهلل أعلم . ، األرضي شيء ككاقع الدخوؿ السماكم شيء أخر
، إال إذا كاف ما بعده إكماؿ شعباف يـو سبت  29ٍب إنو ُب كاقع مسًن القمر السماكم فلن يقع يـو 

كاألمثلة ُب عدـ كقوع بعض مسميات عدة باألحد ، كىي مرة كاحدة تقع ُب الدكرة القمرية الثمانية ، 
األياـ ابتداء لدخوؿ الشهر أك انتهاء ٝنركجو كثًنة ، كقد يستغرب البعض ذلك لكن كاقع القمر 

 السماكم غًن كاقعو األرضي بالنسبة للمكلفٌن .
 
 
 
 
 
 

                                           
  40-39سورة يس  أية  (1)
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 إشكاؿ : أف رمضاف دخل يـو اٛنمعة كما ُب صحيح مسلم. * - 3
كاستهل علي  عن كريب أف أـ الفضل بعثتو إىل معاكية بالشاـ فقاؿ : فقدمت الشاـ فقضيت حاجتها -

الشهر فسألين عبد اهلل بن عباس ، ٍب  رمضاف كأنا بالشاـ فرأيت اٟنالؿ ليلة اٛنمعة ٍب قدمت اٞندينة ُب آخر
رأيناه ليلة اٛنمعة ، فقاؿ : أنت رأيتو   فقلت : نعم ، كرآه  : اٟنالؿ فقاؿ : مَّت رأيتم اٟنالؿ   فقلتذكر 

 معاكية ، فقاؿ : لكنا رأيناه ليلة السبت فال نزاؿ نصـو حَّت نكمل ثالثٌن أك نراه ، الناس كصاموا كصاـ

 .  }(3) رسوؿ اهلل  فقلت : أال تكتفي برؤية معاكية كصيامو   فقاؿ : ال ، ىكذا أمرنا
 الجواب :

فمن سٌلم بظاىره جعلو دليال على اختالؼ اٞنطالع كبالتايل  ،أىل العلم ىذا األثر ٣نا أشكل على كثًن من 
 ، كمن مل يسلم بظاىره فلهم عدة أجوبة عليو كمنها : ...... (2) اختالؼ ليايل القدر

 
أف دخوؿ الشهر بيـو اٛنمعة سواء برؤية ، اك إكماؿ عدة ال إشكاؿ فيو من كاقع الناس اٞنكلفٌن  -

كال زاؿ الناس  ، كالواقع شاىد ،حسب مقدكرىم أما من حيث الواقع السماكم كمسًنة القمر فال 
ر كمطابقتو كالعربة ما طابق ككافق الواقع ُب مسًن القم ،إىل اليـو بالد تصـو اٛنمعة كأخرل السبت 

 بل ككصل الدخوؿ إىل أياـ .ألطواره ، 
 

ٓنتمل أف يكوف دخل باٝنميس فلم يركه ، كرأكه ليلة اٛنمعة  رؤية كريب مع معاكية للهالؿ ليلةأف  -
كىذا  ،اٛنمعة على انو أكؿ الشهر كىذا ٪نصل كثًنا ، كخاصة ُب اٞنناطق ذات الغيـو كالشاـ مثال 

يـو اٝنميس كاف ُب نظرىم مكمال للثالثٌن كىو ُب حقيقتو أكؿ ك٪نتمل أيضا أف  ،ما أرجحو 
، على اعتبار أف أكؿ الشهر كىو ُب حقيقتو ليلة الثاين مع صغر الشهر فلم يركه ، كرأكه ليلة اٛنمعة

 األىلة ، كىذا يقع كثًنا ُب باب اكماؿ العدة ُب األشهر .
أف  باس للهالؿ إال ليلة السبت ال يثبترؤية كريب تثبت دخوؿ اٟنالؿ، بينما عدـ رؤية ابن عأف  -

 .كمل يستطيعوا رؤيتو لسبب ماُب اٞندينة ، ليلة اٛنمعة، فقد يكوف غم عليهم  راٟنالؿ مل ي

                                           
 .ركاه اٛنماعة إال البخارم كابن ماجو (1)
أف الدخوؿ للشهر إذا كاف ٢نتلفا بسبب اختالؼ اٞنطالع ُب ثالثة أياـ  كما ىو اٜناؿ منتشر ُب الشبكة العنكبوتية ، كيلـز من ذلك  (2)

مثال كما كاف سابقا فهناؾ ثالثة ليايل قدر ، كاهلل اٞنستعاف ، كالناظر ٩ند أهنا ليلة كاحدة على كوكب األرض كشركؽ كاحد ، كلعل ىذه 
 ف سببا ُب توحيد اٞنطالع نسأؿ اهلل ذلك .األمور تكو 
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اٜناكم ُب بداية الصـو كانتهائو، فهل  قصة ابن عباس ْنيز للرعية ٢نالفةبل إف ظاىره غًن مراد ، فظاىر 
 .  رمضاف أك انقضائو وؿْنوز ٢نالفة الرعية للراعي إذا أعلن دخ

 يبدؤكف بالد ك ، اٛنمعة يـو الصـو بالد تبدأ بأف ، رمضاف من األكؿ اليـو ُب ٫نتلفوف كانوا رّنا السلف ك
 ٗنيعا يصوموا أف متعذر ألنو بل ، ااختالفه أك اٞنطالع آناد يرككف ألهنم ال ، - مثال - السبت يـو الصـو
 ، ككسائل االتصاؿ كالربيد ال تصل إال متأخرة . جدا يتأخر اٝنرب أف من تقدـ ٞنا

 كىل بٌن اٞندينة كالشاـ اختالؼ مطالع أـ آناد مطالع .
رل اٟنالؿ ُب بعض : "كاٜنجة فيو أنا نعلم بيقٌن أنو ما زاؿ عهد الصحابة كالتابعٌن يي  قاؿ شيخ اإلسالـ

بديل ٟنا، كالبد أف يبلغهم اٝنرب ُب أثناء أمصار اٞنسلمٌن بعد بعض، فإف ىذا من األمور اٞنعتادة اليت ال ت
الشهر، فلو كانوا ٩نب عليهم القضاء لكانت ٨نمهم تتوفر على البحث عن رؤيتو ُب سائر بلداف اإلسالـ،  

ل، كٞنا قً كتوفرىا على البحث عن رؤيتو ُب بلده، كلكاف القضاء يكثر ُب أكثر الرمضانات، كمثل لو كاف لني 
 ا ىػ  .(1)، كحديث ابن عباس يدؿ على ىذا " على أنو ال أصل لو ؿٌ نقل دى مل يي 
 

بلغو ُب أثناء ذلك أهنم رأكا اٟنالؿ ُب بلد  ٍب، أف ىذا اٜنديث بأنو كرد فيمن صاـ على رؤية بلده  -
حَّت يكملوا ثالثٌن أك يركا ، يستمر ُب الصياـ مع أىل بلده  ، ففي ىذه اٜنالة آخر قبلو بيـو

 .(2) ىالٟنم
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 (.25/108اجملموع" البن تيمية ) (1)
 .اٜنسن بن علي الكتاين اإلدريسي اٜنسينانظر كتاب الرد على من قاؿ باختالؼ األىلة كاحتج ُنديث كريب ، (2)
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 صور وقوع دخول شهر رمضان بيوم الجمعة 
 

   الصورة األكىل :
       8/  29اٝنميس  -1 والحقيقة الفعلية السماوية       8/  29شعباف : اٝنميس 
        8/ 30اٛنمعة   -2         9/  1رمضاف : اٛنمعة  

 
   الصورة الثانية : 

                              8/  29اٛنمعة  والحقيقة الفعلية السماوية                                    8/  29شعباف : اٛنمعة  – 1
 فحصل إكماؿ عدة  9/  1السبت       8/  30شعباف : السبت  – 2
                                      9/  1رمضاف : األحد  – 3

 
   الصورة الثالثة : 

                              8/  29األربعاء   – 1 والحقيقة الفعلية السماوية                                8/  29شعباف : األربعاء  - 1
    9/  1اٝنميس   – 2  8/  30اٝنميس   - 2
                                 9/  1اٛنمعة     – 3

 
   الصورة الرابعة : 
 كامل  8/  30اٛنمعة   9/  1إذا كاف كامال كاٝنميس   8/  30شعباف : األربعاء 

  9/  1السبت :        8/  28شعباف : األربعاء  أك
 8/  29اٝنميس   
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 صور وقوع دخول شهر رمضان بيوم األحد
 

     8/  29السبت   الصورة األكىل :              
 ُب حاؿ الكماؿ  8/  30األحد   كاٜنقيقة الفعلية السماكية                     8/  29شعباف : السبت 

 9/  1االثنٌن              9/  1األحد 
          

 أو                                             
                            

                                                        
 أما الصور المطابقة للواقع باعتبار مسار القمر ودورتو المنتظمة فهي :

 الصورة األولى :
 ملحوظة  الشهر شعباف  األياـ
  29 اٝنميس
  30 اٛنمعة
  الشهر رمضاف 
  1 السبت

 الصورة الثانية : 
 
 
 
 

 الصورة الثالثة : 
 
 
 
 

                     8/  28شعباف : السبت 
 ُب حاؿ النقص         8/  29األحد 
             9/  1االثنٌن 

 ملحوظة  الشهر شعبان  األيام
  24 األحد
  25 االثنين
  الشهر رمضان 

  5 الثالثاء

 ملحوظة  الشهر شعبان  األيام
  25 السبت
  43 األحد
  الشهر رمضان 
  5 االثنين
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 :  الصورة الرابعة

 ملحوظة  الشهر شعبان  األيام
  25 الثالثاء
  43 األربعاء
  الشهر رمضان 

  5 الخميس
 

 الصورة الخامسة : 
 
 
 

 الصورة السادسة : 
 ملحوظة  الشهر شعبان  األيام

  25 الخميس
  43 الجمعة
  الشهر رمضان 

  5 السبت
 

 الصورة السابعة : 
 
 
 

 الصورة الثامنة : 
 ملحوظة  الشهر شعبان  األيام

  25 السبت
  43 األحد
  الشهر رمضان 

 ملحوظة  الشهر شعبان  األيام
  24 السبت
  25 األحد
  الشهر رمضان 
  5 االثنين

 ملحوظة  الشهر شعبان  األيام
  25 االثنين
  43 الثالثاء
  الشهر رمضان 

  5 األربعاء
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  5 االثنين
 * اعتراض :   

فما الذم  ليست بليلة ثابتة، بل ىي متنقلة بٌن الليايل العشر األخًنة من شهر رمضاف.ليلة القدر 
 جعلك ْنـز بأهنا ثابتة غًن متنقلة  

 رتض بو من يقرأ ىذا البحث كغًنه .عٍ ىذا أكؿ اعرتاض يػى 
 والجواب : 

 (.  كإ٧نا ىي ثابتة ُب االسم ) اسم الليلة ) األرقاـ ( صحيح أهنا ليست ثابتة ُب العدد
كالعجيب تطابق  ، كما ثبتت بذلك السنةك٥نن ال ننكر انتقاٟنا ُب العدد ) رقم الليلة ( ُب ليايل الوتر  
 كدكراف اٞنسمى )ليلة الثالثاء( مع ٗنيع أرقاـ ليايل الوتر .

 إشكال  :*    
ُب كل ٞنا يعرتم ىذه العالمة حاؿ رؤيتها ، أمره ليس مقطوع بو  -شركؽ الشمس  –ظهور العالمة 
، هبا  االختالؼ ُب اإلشعاع كمقداره ، فهذه اٜنالة ال ٔنرج عن كوهنا ظنَّان ٬نكن االستئناس السنوات من

.  كاإلشارة على االحتمالية ال أكثر ، دكف القطع كاٛنـز
  الجواب :

ياـ ظهور ىذه العالمة كرؤيتها بالعيوف من أىل األرض كمتابعتها ككضوح الفرؽ بينها كبٌن غًنىا من األ
  كقد جاءت النصوص بوصف ىذه العالمات كصفا دقيقا عرفها الصحابة، ٩نعلها من اٞنقطوع بو 

 كعلى رأسهم ايب بن كعب كراقبها أكثر من سنة .
، ذات غػػػداة ُب رمضػػػاف، فوجدتػػػو فػػػوؽ بيتػػػو جالسػػػا،  ابـــن مســـعود: غػػػدكت إىل  عػػػن أيب عقػػػرب، قػػػاؿ ))

فسمعنا صوتو، كىو يقوؿ: صدؽ اهلل، كبلغ رسولو، فقلنا: ٚنعناؾ تقوؿ: صدؽ اهلل، كبلغ رسولو، فقاؿ: إف 
إف ليلػػػة القػػػدر ُب النصػػػف مػػػن السػػػبع األكاخػػػر مػػػن رمضػػػاف، تطلػػػع الشػػػمس غداتئػػػذ  »قػػػاؿ:  رسػػػوؿ اهلل 

 .  ))(1)إليها فوجدهتا كما قاؿ رسوؿ اهلل  ، فنظرت«  صافية، ليس ٟنا شعاع
  

  : قاؿ  بن عباساعن 
 . (2)" كعشرين يلي الشمس تطلع ال شعاع ٟنا لثالث إ٩نارقد حفظت ليلة القدر أربع مرات من فوؽ "

                                           
 . كقاؿ األرناؤكط حسن لغًنه ( : إسناده صحيح .4/232( ، كقاؿ أ٘ند شاكر ُب اٞنسند )3664ركاه أ٘ند ) (1)
 .إسناده صحيح (2778العلل كمعرفة الرجاؿ لإلماـ أ٘ند.  رقم ) (2)
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ليلة القدر فقاؿ أييب : أنا  } تذاكر أصحاب رسوؿ اهلل :قاؿ    أبي بن كعبعن زر عن 

، ليلة سبع كعشرين  كالذم ال إلو غًنه أعلمي أمَّ ليلةو ىي ، ىي الليلة اليت أخربنا هبا رسوؿ اهلل 
ٕنضي من رمضاف ، كآية ذلك أف الشمس تصبح الغدى من تلك الليلة تػىرىقػٍرىؽي ليس ٟنا شعاعه ، فزعم 

ا ثالث سنٌن من أكؿ يوـو يدخل رمضاف إىل آخره ، فرآىا سلمة ابن كيهىيل أف زًرَّان أخربه أنو رصدى
ين ، تػىرىقػٍرىؽي ليس ٟنا شعاعه {تطلع صبيحة سبع كعشر 

من ككصلت اٞنراقبة كاٞنتابعة ٞنن بعدىم .(1)
 .التابعٌن

 ما فائدة العالمة وقد انقضت الليلة ؟فإن قيل : 

 على حصوؿ تلك النعمة أف قاـ ِندمة الليلة ، كإال فيتأسف على -العبد  –العالمة أف يشكر اهلل  فائدة

  .(2) ليلها إبقاء ٟنا على إهبامها ما فاتو من الكرامة كيتدارؾ ُب السنة اآلتية كإ٧نا مل ٩نعل عالمة ُب أكؿ
 النبوية.بعدية . ككلها كردت هبا السنة عالمة ُب أثنائها ، ك عالمات  قبلية ، ك اتٟنا عالم قلت :

 
 ؟ البلدان ىل تختلف ليلة القدر باختالف

 السؤاؿ: 
  ، أم أنها ستختلف باختالف البلدان؟ المسلمين ىل ستكون ليلة القدر ىي نفس الليلة لكل

  : اٛنواب
 : اٜنمد هلل

فتدخل ُب البالد العربية عند غركب مشس هنارىم  تكوف ليلة كاحدة كلو اختلف دخوٟنا بالنسبة للبلداف ،
غركب مشس هنارىم كغًنىا من البالد ، فكلما غربت عند قـو  كتدخل عند البالد اإلفريقية أيضا عند

ساعة فتحسب ٟنؤالء ليلتهم ، كٟنؤالء ليلتهم ، كال مانع  20أكثر من  كلو استغرؽ ذلك، دخلت عندىم 
 .(3) كاهلل أعلم . اٞنالئكة عند ىؤالء ، كىؤالء أيضا من أف تنزؿ
القدر كاحدة ذات مسمى كاحد على كوكب كاحد ، كاختالؼ دخوؿ الشهر ُب البلداف ال يؤثر إذا : ليلة 

 ُب دخوٟنا ، كإ٧نا أرقاـ أياـ الشهر تتأثر فتصبح الزكجية فردية ، كالفردية زكجية .

                                           
 ( كأبو داكد كالبيهقي . 21509ركاه أ٘ند )  (1)
 425/ 3انظر : ٓنفة األحوذم  (2)
 موقع : اإلسالـ، سؤاؿ كجواب.  اهلل بن جربين ر٘نو اهلل ٚناحة الشيخ عبد (3)
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ن ىذا ىٍ كى كقد زعم بعض الناس بتعدد ليلة القدر ، كأف لكل قـو ليلة قدر بناء على اختالؼ اٞنطالع ، كى 
 لكل ذم لب . كقد كانت الفوارؽ بٌن الدكؿ تصل إىل ثالثة أياـ فهل يقوؿ بذلك أحد .الرأم أكضح 

أقوؿ : إف ليلة القدر كرؤية شركؽ صبيحة مشسها من أقول األدلة على عدـ اعتبار اتفاؽ أك اختالؼ 
 اٞنطالع ُب باب الصياـ.

إال أهنم اختلفوا ُب اعتباره  –الزماين  –وين كقد نص العلماء على أف اٞنطالع ٢نتلفة من حيث الواقع الك
 شرعا ُب الصياـ . كاتفقوا أيضان : على اعتباره ُب باب الصلوات اٝنمس كاقعا كشرعا .

كاحد ،  -رمضاف  –تدؿ على عدـ اعتباره حسان حيث إف الشهر  -الكونية  –كىذه الظاىرة الفلكية 
 كاحدة ، كشركقها صبيحة تلك الليلة بيضاء ال شعاع ٟنا أك ٘نراء ضعيفة . –ليلة القدر  –كالليلة 

كتدؿ على أف ىناؾ فرؽ بٌن القمر كالشمس فاألكؿ شهرم ألىل األرض كلهم ، كالثاين يومي كاضح 
 االختالؼ فيو بٌن البلداف بل بٌن البلد الواحد .

 
 

 ياـ ..ا خإذا عرفت تلك الليلة فما الداعي لالعتكاؼ كالق إشكال :
 الجواب : 

بل ما جعل ُب العشر منو ، باب التطوع كالنوافل كالسنن ال ينكر على تاركو ، كىو فضائل كأجور كاالعتكاؼ 
فإف عىلم هبا أك رأل صبيحتها شركؽ الشمس متغًنا كصبيحة يـو ، إال كسيلة ٞنوافقتها كاقتناصها األكاخر 
 التطوعات . فلو البقاء كاالستمرار أك الرتؾ كسائر  21

: األمر بالتماس ليلة القدر ُب الليايل اٞنعلومة اٞنذكورة ُب  -كنيتو   – قاؿ أبو حاًب"  قال االمام ابن حبان:
اٝنرب أمر نفل، أمر من أجل سبب، كىو مصادفة ليلة القدر فمَّت صودفت ُب إحدل الليايل اٞنذكورة سقط 

  .(1)"  عنو طلبها ُب سائر الليايل
 
 

 
 
 

                                           
 . 421/ 8حباف صحيح ابن   (1)
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 الترجيح
ىو ليلة الثالثاء ىذا اٞنسمى ليلة القدر ذات مسمى كاحد من أياـ االسبوع ك  بعد ىذه اٛنولة يرتجح يل أفَّ 

إكماؿ العدة ، كأهنا تنقل ُب األكتار ، كأهنا قد تقع ُب عدد زكجي باعتبار ادخاؿ الشهر األرضي باعتبار 
 التقاكمي كاٜنسابات األرضية ، ال التقوميأك عن طريق  -اكماال حكميا ال حقيقيا  –ُب غًن موضعو 

فثبوتو أزيل منذ خلق اهلل السموات كاألرض ، منذ كجد الشهر السماكم ك كاٜنساب السماكم  السماكم
 (.ائ  ائ  ەئ      ى ) الزمن .
ال يصادؼ كاحدة من ليايل العشر  –كماؿ الشهر على اعتبار   –النظر ُب الوتر باعتبار ما بقيى إف  -

، كىو خالؼ الركايات اٞنتواترة ُب األكتار ، كخالؼ أحاديث كركايات نزكؿ  ُب زمن النبوة كترا
 القراف ُب ليلة القدر األكىل ّنكة .

 
 ومن أسباب الترجيح ما يلي :

 .كىو نص ُب ٓنديد رقم الليلة األكىل،  ُب ٓنديد رقم الليلة الوترية  منطوؽ حديث كاثلة -  

 ُب مسمى اليـو كاٞنراد بو . داللة حديث أيب قتادة  -  

 مطابقة مراحل كصور ليلة القدر ُب زمن النبوة للمسمى . -  

فال يصح جعلها ليلتٌن ُب مسميٌن ٢نتلفٌن كاحدة بداللة ظاىر القرآف كالسنة ، أف ليلة القدر  -  
 فضال عن أكثر من ذلك .

 تنتقل من ىذا اٞنسمى أبدا ، كإ٧نا تنتقل ُب أرقاـ أكتار أف ليلة القدر ثابتة ُب اٞنسمى ، كال - 
 العشر .

ُب ليلة قدر ، كال ٬ننع أف يكوف نزؿ ُب ىذه الليلة   نزكلو على ١نمد  أأف القرآف الكرمي بد - 
 .كامال كُب الليلة نفسها بدأ نزكلو على ١نمد 

، فضال عن كركدىا كدكراهنا بٌن  ضعف كركد ليلة القدر ُب األشفاع مطلقا ) الليايل الزكجية ( - 
وع كاالجابة عن ما كرد من كقوعها شفعا ، كبياف صور الوقأك دكراهنا على األشفاع ، الشفع كالوتر .

 إال بعد خركج الشهر كانقضائو . -زعموا  -فضال عن من ال يعرفهاالواردة شفعا ، كبياف حقيقتها، 

الناس فهي باعتبار الدخوؿ اٜنكمي للشهر ال  كما كرد من كقوعها ُب شفع ُب الركايات كأخبار 
 الدخوؿ اٜنقيقي .

 ٗنيع صور ليلة القدر ُب زمن النبوة كقعت ُب كتر خالؿ التسع الرمضانات . - 
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( ّنسمى الليلة فإذا دخل الشهر بيـو الثالثاء دخوال حقيقيا كانت 29كقوعها أخر ليلة كترية ) - 
 عد أف عٌدد أكتارىا ُب حديث عبادة .كذلك مصداقا ٜنديث : ) أك أخر ليلة ( ب

كما كردت ُب اٜنديث ،   23صدؽ كقوع اٞنسمى فإذا دخل الشهر بيـو االثنٌن حيث تقع ليلة  - 
 كانطباؽ ذلك على الواقع ، كأف شهرىا ناقص قدرا ككونا .ككقوع ذلك مرتٌن ُب صياـ اٞنرحلة النبوية 

صدؽ كقوع اٞنسمى ) ليلة الثالثاء ( على أكتار العشر بدخوؿ أياـ االسبوع ، كمل يستثن إال يـو  - 
 األحد كاٛنمعة 

االستقراء لدخوؿ رمضاف عرب التاريخ ليعطي لنا دخوال حقيقيا ذا دكرة قمرية ثابتة ُب الدخوؿ  - 
 متنقلة ُب األعداد .ضمن معيار قمرم دكراين ليعطي لنا ليلة قدر ثابتة ُب اٞنسمى 

 .) ُب اٞنلحقات( انظر اٛندكؿ 

  

 ،ٗنيع النصوص النبوية تثبت أف شهر رمضاف كاحد يهل على أىل األرض ) إذا دخل رمضاف ( - 
 ) إذا كاف أكؿ ليلة من رمضاف ( . ، ) إذا جاء رمضاف فتحت (، ) أتاكم رمضاف شهر مبارؾ ( 

 

 : شهر كاحد يأخذ الرقم التاسع ُب سلسلة فليس ىناؾ على أىل األرض إال رمضاف كاحد  

 .چ ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲چ        

ـر خًنىا من حي ليلة كاحدة ، ذات مسمى كاحد من أياـ األسبوع كاٚنها الشرعي ليلة القدر كفيو  
 .فقد حـر اٝنًن كلو ، ىكذا كردت بو النصوص 

 

كاطراده  –كليس اٟنجرة  – تاريخ االسالـ ُبٓنديد غرة رمضاف األكؿ الذم أنزؿ فيو القرآف  - 
ذلك على الفارؽ بٌن التاريخ اٟنجرم  ؽي دٍ كصً ، رب الزماف ُب معيار قمرم دكراين عضمن دكرة ٖنانية 

 سابقة قبل اٟنجرة . ،، كبٌن تاريخ االسالـ كىو ثالثة عشر عاما 

 ، كٓنديده كتسميتو لليلة النزكؿ بليلة القدر .  باس بن مرداس السلمي كلقصة اسالـ الع - 

 كغًن ذلك من األدلة غًن النقلية ، كاالجابة عن االشكاالت كاالعرتاضات الواردة ، كاهلل أعلم . 
( أىوف من .........الثالثاء  –االثنٌن –األحد  –ٍب إف ادعاء معرفة مسمى الليلة ) ليلة السبت   -    

( كلو نظرت إىل تلك األقواؿ اليت ْناكزت  29-27-25-23-21) كرقمو  ادعاء مسمى العدد 
فادعاء مسمى الليلة مع تنقلها ُب العدد أىوف من ادعاء رقم  ،الستٌن قوال كجدت أكثرىا مدعية للعدد 

 معٌن من أياـ العشر ثبت بالسنة الصحيحة كالواقع تغًنه .



99 
 

 فهذا اإلماـ الشافعي ر٘نو اهلل : ،  دكهنا بالعدد ، كال نكًن ألف الركايات حددهتازاؿ العلماء ٪ندكال
 ،........ا خ 27، كاإلماـ ا٘ند يرل أهنا ليلة  21يرل لزكمها ليلة معينة فًنل أهنا ليلة 

 .(1)ُب ١ناكرتو مع عمر  على أهنا ُب العشر األكاخر كما حكاه ابن عباس  كقد أٗنع الصحابة 
 

 : قاؿ اٜناف  ابن عبد الرب 
" قولو ُب ىذا اٜنديث : دعا عمر أصحاب ١نمد فسأٟنم عن ليلة القدر فأٗنعوا على أهنا ُب العشر 

 ا.ىػ(3) (2)أكؿ ما قيل بو ُب ىذا الباب كأصحو ألف ما أٗنعوا عليو سكن إليو القلب .."  ،األكاخر 
 ألقواؿ اليت دكف العشر األكاخر.اكهبذا اإلٗناع سقطت األقواؿ الضعيفة كالشاذة ، ك 
 كلذلك كاف أسعد األقواؿ ُب اٞنسألة من قاؿ : 

 إنها تنتقل في العشر األخير كلو .ومنحصرة في األوتار.
: " كركم عن أيب قالبة أنو قاؿ : ليلة القدر تنتقل ُب العشر األكاخر حدثنا بذلك (4) قاؿ اإلماـ الرتمذم

 عبد بن ٘نيد ، أخربنا عبد الرزاؽ ، عن معمر ، عن أيوب ، أيب قالبة هبذا " ا.ىػ
رأل رجل أف ليلة القدر ليلة سبع كعشرين، كأسعد ىؤالء من قاؿ : تطلب ُب الوتر من العشر ، ٜنديث : 

 . (4)« أرل رؤياكم ُب العشر األكاخر، فاطلبوىا ُب الوتر منها : »  فقاؿ النيب
أيريكا ليلة القىٍدًر ُب اٞنناـ، ُب  - -أف رجاالن  من أصحاب النيبه  : »-  -عبد اهلل بن عمر كعن 

فليتحرىا : أرل رؤياكم تواطأت ُب السبع األكاخر، فمن كاف متحريها - -السٍَّبًع األكاًخًر، فقاؿ النيبُّ 
 .(5) متفق عليو « ُب السبع األكاخر

قالو أبو عبدالر٘نن بن  .فهي تفسًن للوتر كليست تعيينان لليلة فكل ليلة من ليايل الوتر ذكرىا رسوؿ اهلل 
 عقيل عافاه اهلل .

 أرقاـ العشر أكثر بل حددت  -قوال كفعال  -تو ُب أكثر من نصبل إف السنة النبوية حددت العدد كعينٌ 
 :كمنها الوترية 

 
                                           

 إسناده صحيح .قاؿ األعظمي :   2172رقم   322/  3سبق ٔنر٩نو ركاه أ٘ند ُب اٞنسند ... كابن خز٬نة ُب صحيحو  (1)
 2/212التمهيد  (2)
 76/ 3، كابن ايب شيبة ُب اٞنصنف   4/252، كركاه عبد الرزاؽ ُب اٞنصنف  3/159السنن  (3)
 سنن الرتمذم  (4)
 1165رقم  2/823ركاه مسلم ُب صحيحو  (4)
 .( 1165) ...، كمسلم باب فضل ليلة القدر، كاٜنث على طلبها، كبياف ١نلها  2015: باب التماس ليلة القدر،  البخارم (5)
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 من األقوال:
 :  عن ابن عمر قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل  -

 .(3)ليلة سبع كعشرين ، أك قاؿ : ٓنركىا ليلة سبع كعشرين يعين ليلة القدر"  " من كاف متحريها فليتحرىا
 . (2)" كعشرين سبع ليلة القدر ليلة ": قاؿ القدر ليلة ُب  النيب عن،   سفياف أيب بن معاكية عن -

 . (3)كقولو : " عليك بالسابعة "
 .(4)نزؿ ليلة ثالث كعشرين "ا: "  قولوك 

 ومن األفعال :

 كسجوده ُب صبيحتها ُب ماء كطٌن . 21ليلة  ( أ)
 كصالتو هبم من أكؿ الليل إىل السحور. 27ليلة  ( ب)
 أخي المسلم : نصائح :

إف معرفتنا ٞنسمى اليـو أك الليلة ال يعين ترؾ قياـ الليل ُب األياـ الباقية ، ألف فضل قياـ رمضاف مستقل  
 .فهذا قياـ للشهر كامال (5)"احتسابا غفر لو ما تقٌدـ من ذنبومن قاـ رمضاف إ٬نانا ك :" بأجر أخر يقوؿ 

 ليلة ما مل يثبت ىالؿ الفطر .  فإياؾ أف ترتؾ ىذا الفضل كلو كاف ليلة كاحدة ، كلو كاف أخر
  .كىذا قياـ كامل خاص مع االماـ (6)و قياـ ليلة ""من قاـ مع االماـ حَّت ينصرؼ كتب ل:أيضا : يقوؿ 

 .(7).." من قاـ ليلة القدر إ٬نانا كاحتسابا، غفر لو ما تقدـ من ذنبو" :  أيضا : يقوؿ  
 كىذا ىو موضوع ُنثنا .

 : االعتكاف أما
 كمن ذلك :، كقضاء ُب شواؿ  ، كردت نصوص نبوية ُب فعلو أداء ُب العشرفقد 
إذا كاف مقيما يعتكف ُب العشر األكاخر من رمضاف، فإذا  كاف رسوؿ اهلل »قاؿ:   عن أنس -

  (1).« سافر اعتكف من العاـ اٞنقبل عشرين

                                           
 .  بإسناد صحيح . كّنثلو عن معاكية عند أيب داكد ، كعن ابن عباس عند أ٘ند ركاه أ٘ند (1)
 .1471الصحيحة  قاؿ األلباين ر٘نو اهلل : ) صحيح ( . (2)
 .سبق ٔنر٩نو (3)
 .سبق ٔنر٩نو (4)
 متفق عليو . (5)
 كقاؿ األعظمي : اسناده صحيح. 2206كابن خز٬نة  حىسىنه صىًحيحه.كقاؿ :  806الرتمذم ح  (6)
 1901البخارم رقم  (7)
 3662صحيح ابن حباف ح  (1)
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رمضاف، فسافر كمل كاف يعتكف ُب العشر األكاخر من  أف رسوؿ اهلل : »عن أيب بن كعب -
 .(2) «يعتكف، فلما كاف من العاـ اٞنقبل اعتكف عشرين يوما

أراد االعتكاؼ فاستأذنتو عائشة لتعتكف معو، فأذف ٟنا،  أف رسوؿ اهلل  : »  عن عائشة -
، فسألتها حفصة أف تستأذف ٟنا لتعتكف معها، فلما رأت ذلك زينب ضربت  فضربت خباءىا

   ، آلرب تردف هبذا ما ىذا:«  أخبيتهن، فقاؿ  ، فرأل رسوؿ اهلل  معها، ككانت امرأة غيورا
  (3)« فرتؾ االعتكاؼ حَّت أفطر من رمضاف، ٍب إنو اعتكف ُب عشرين من شواؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 3663صحيح ابن حباف ح  (2)
 3667صحيح ابن حباف ح  (3)

 



112 
 

 جدول تغي ر أشعة الشمس عند شروقها
كليس من  ، كاحدال فرؽ بٌن ىذه اٛنداكؿ كجداكؿ مواعيد الكسوؼ كاٝنسوؼ اٞننشورة ، فالعلم هبما 

. فهذه دكرات الكسوؼ ثابتة بل ىو من العلم اٜنسي اٞندرؾ، بل من علم الشهادة  ، علم الغيب ُب شيء
ال مطلق العالمات كاليت أشارت ، يقينية كسيكوف حديثنا عن عالمات ليلة القدر اٞنتعلقة بالليلة كصبيحتها 

 ... سالـ ىي ..." . إليها السورة ُب قولو : " تنزؿ اٞنالئكة كالركح فيها
 عند ابن خز٬نة "باب صفة الشمس عند طلوعها صبيحة ليلة القدر"ب احملدثوف على بعضها كقوٟنم : كبوٌ 
ـي  عند اٞنقدسي ُب ، صفة ليلة القدرك  ا  . السُّنىني كىاألٍحكى

 أوال الروايات الواردة فيها :
 :  عبد اهلل بن مسعود، يقوؿ: كقيل لو إف  : ٚنعت أيب بن كعب، يقوؿ ، قاؿ بن حبيش عن زر -

كاهلل الذم ال إلو إال ىو، إهنا لفي رمضاف،  »، فقاؿ أيب:  « من قاـ السنة أصاب ليلة القدر »
بقيامها، ىي  ، ىي الليلة اليت أمرنا هبا رسوؿ اهلل  ٪نلف ما يستثين، ككاهلل إين ألعلم أم ليلة ىي

 . (1)« س ُب صبيحة يومها بيضاء ال شعاع ٟنا، كأمارهتا أف تطلع الشم ليلة صبيحة سبع كعشرين
: من  : إف أخاؾ ابن مسعود يقوؿ ، فقلت : سألت أيب بن كعب  ، يقوؿ زر بن حبيشكعن 

: أراد أف ال يتكل الناس، أما إنو قد علم أهنا ُب    فقاؿ ر٘نو اهلل يقم اٜنوؿ يصب ليلة القدر
كعشرين، ٍب حلف ال يستثين، أهنا ليلة سبع  رمضاف، كأهنا ُب العشر األكاخر، كأهنا ليلة سبع

أخربنا  »، أك باآلية اليت    يا أبا اٞننذر، قاؿ: بالعالمة : بأم شيء تقوؿ ذلك كعشرين، فقلت
 « ، ال شعاع ٟنا أهنا تطلع يومئذ رسوؿ اهلل 
 .(2) طست"ُب صبيحة يومها بيضاء ال شعاع ٟنا كأهنا  كأمارهتا أف تطلع الشمس " : كُب ركاية عنو

عاع بضم الشٌن قاؿ أىل اللغة ىو ما يرل من ضوئها عند بركزىا مثل اٜنباؿ كالقضباف مقبلة كالشي 
إليك إذا نظرت إليها قاؿ صاحب احملكم بعد أف ذكر ىذا اٞنشهور كقيل ىو الذم تراه ٣نتدا بعد 

بضم الشٌن كالعٌن كأشعت الشمس نشرت  ععي الطلوع قاؿ كقيل ىو انتشار ضوئها كٗنعو أشعة كشي 
كقيل : أهنا عالمة جعلها اهلل تعاىل ٟنا قاؿ : قيل معىن ال شعاع ٟنا  : شعاعها قاؿ القاضي عياض

كصعودىا ّنا تنزؿ بو سرتت بأجنحتها ، كنزكٟنا إىل األرض  ، بل لكثرة اختالؼ اٞنالئكة ُب ليلتها
  (3).هلل أعلمكا، كأجسامها اللطيفة ضوء الشمس كشعاعها 

                                           
 باب الرتغيب ُب قياـ رمضاف، كىو الرتاكيح. 762صحيح مسلم رقم  (1)
 ذكر عالمة القدر بوصف ضوء الشمس صبيحتها بال شعاع. 369صحيح ابن حباف  (2)
 65/ 8قالو النوكم ُب شرح صحيح مسلم  (3)
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القضباف مقبلة عليك إذا  : الشعاع ضوء الشمس الذم تراه عند ذركرىا كأنو اٜنباؿ أك ععى شى مادة  -
 .(1)الطلوع كقيل الشعاع انتشار ضوئها عيدنظرت إليها كقيل ىو الذم تراه ٣نتدا كالرماح بي 

 إين كنت أريت ليلة القدر، ٍب نسيتها، كىي ُب العشر  : " : قاؿ رسوؿ اهلل  عن جابر قاؿ

األكاخر، كىي طلقة بلجة ال حارة كال باردة كأف فيها قمرا يفضح كواكبها، ال ٫نرج شيطاهنا حَّت 
  . (2)" ٫نرج فجرىا

 مشرقة -إف أمارة ليلة القدر أهنا صافية بلجة »"  : عبادة بن الصامت مرفوعا من حديث (3)كُب اٞنسند 

كال ٪نل لكوكب أف ، ، كال حر  كأف فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية ال برد فيها   - مضيئة -منيرة
يرمى بو فيها حَّت تصبح، كإف أمارهتا أف الشمس صبيحتها ٔنرج مستوية ليس ٟنا شعاع مثل القمر ليلة 

  « البدر، ال ٪نل للشيطاف أف ٫نرج معها يومئذ
 القدر ليلة ": قاؿ  النيب أف - - األسقع بن كاثلة حديث من -حسن بسند- الطرباين عندك 
 .(4)"بنجم فيها ييرمى ال باردة كال حارة ال،  (مضيئة) بلجة ليلة

قاؿ : " إف ليلة القدر ُب النصف من السبع األكاخر من  كعن ابن مسعود قاؿ :  إف رسوؿ اهلل 
  (5)" ...ليس ٟنا شعاع ، ، تطلع الشمس غداتئذ صافية  رمضاف

 أهنا ُب النصف من السبع . : جديدا للسبع كىو كركاية ابن مسعود اٞنذكورة أضافة معىن
كإذا حسبنا أكؿ السبع األكاخر ليلة أربع كعشرين كانت ليلة سبع كعشرين  : " قاؿ ابن رجب

 .(6) " نصف السبع ألف قبلها ثالث لياؿ كبعدىا ثالث لياؿ
( على اعتبار كماؿ  29 -27 – 25فيها ثالثة أكتار ) كالسبع األكاخر ككذا السبع البواقي 

 الشهر .
 كاف ُب السبع األكاخر أربعة أكتار:،على نقصاف الشهر كىو الغالب فيو  23سبت من ليلة كإذا حي 

                                           
 181/   8لساف العرب  (1)
 . 2190حديث صحيح بشواىده. " كابن خز٬نة صحيحو رقم ، كقاؿ احملقق :  368أخرجو ابن حباف ُب صحيحو رقم  (2)
سند حسن رجالو ثقات رجاؿ الصحيحٌن غًن ُنًن بن سعد كىو ثقة، كبقية ركل لو مسلم متابعة،  22765رقم  أخرجو أ٘ند (3)

كنسبو أل٘ند، كقاؿ:  3/175ت شبهة تدليسو، كأكرده اٟنيثمي ُب "اجملمع" كالبخارم تعليقا، كىو صدكؽ، كقد صرح بالتحديث فانتف
 كحسنو األرناؤكط لشواىده . رجالو ثقات.

 22/59الكبًن : اٞنعجم  (4)
 كسنده حسن ُب الشواىد.،  1/406أ٘ند ُب اٞنسند  (5)
 200لطائف  اٞنعارؼ ص  (6)
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( كّنعرفة مسمى اليـو كما سبق ،كمن خالؿ اٞنعيار القمرم الدكراين  29 – 27 – 25 – 23) 
 فإف : (1)الثماين 
 مرتٌن حيث يدخل الشهر بيـو االثنٌن . ركر تت 23ليلة 
 تتكرر مرتٌن حيث يدخل الشهر بيـو السبت . 25كليلة 

 فتقع مرة كاحدة حيث يدخل الشهر بيـو اٝنميس . 27أما ليلة 
 تقع مرة كاحدة حيث يدخل الشهر بيـو الثالثاء . 29كليلة 

ما يدؿ على أف أكؿ السبع البواقي ليلة ثالث كعشرين ففي مسند اإلماـ أ٘ند عن  كقد ركم عن النيب 
عن ليلة القدر كقد خلت اثناف كعشركف ليلة فقاؿ  سأؿ رسوؿ اهلل  أف عبد اهلل بن أنيس : جابر 

 .(2)التمسوىا ُب السبع األكاخر اليت بقٌن من الشهر"  : " رسوؿ اهلل 
عن ليلة القدر كذلك مساء ليلة ثالث كعشرين  عن عبد اهلل بن أنيس أهنم سألوا النيب : كفيو أيضا 

: فهي إذف يافقاؿ: "التمسوىا ىذه الليلة  : " رسوؿ اهلل أكىل ٖناف فقاؿ رسوؿ اهلل  " فقاؿ رجل من القـو
  .(3) ف الشهر ال يتم"إإهنا ليست بأكىل ٖناف كلكنها أكىل سبع 

طلقة ال حارة كال باردة ، تصبح الشمس  -ٚنحة -: " ليلة القدر ليلة -مرفوعا–كعن ابن عباس 
 .(4) يومها ٘نراء ضعيفة "

 :  فقاؿ : تذاكرنا ليلة القدر عند رسوؿ اهلل  قاؿ كمنها ما أخرجو مسلم عن أيب ىريرة 

 .(5)"  أيكم يذكر حٌن طلع القمر كىو مثل شق جفنة "
إىل أهنا تكوف ُب أكاخر الشهر، ألف القمر ال يكوف كذلك عند  : فيو إشارة قاؿ بعض العلماء

كىو ما يعرؼ بالرتبيع الثاين من أطوار القمر ، ٓنديد زمانو  ًب كقد ، طلوعو إال ُب أكاخر الشهر
 الثمانية.

 :  قال الحافظ ابن حجر رحمو اهلل

منها ُب صحيح مسلم عن أيب : كقد كرد لليلة القدر عالمات أكثرىا ال تظهر إال بعد أف ٕنضي " 
مثل الطست : كُب ركاية أل٘ند من حديثو ، بن كعب أف الشمس تطلع ُب صبيحتها ال شعاع ٟنا 

                                           
 .انظر اٛندكؿ ُب اٞنالحق  (1)
 14662ح  3/336أخرجو أ٘ند .  1/196ذكره ابن رجب ُب اللطائف  (2)
 1/196انظر : لطائف اٞنعارؼ سبق ٔنر٩نو ، ك  (3)
 (5472كصححو األلباين ُب صحيح اٛنامع )، 1034عند ابن خز٬نة، كالبزار  (4)
 . سبق ٔنر٩نو (5)
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، كمن حديث بن عباس ٥نوه ، صافية : كزاد ، ك٥نوه أل٘ند من طريق أيب عوف عن بن مسعود 
صبح الشمس يومها ٘نراء ت ، ليلة القدر طلقة ال حارة كال باردة : كالبن خز٬نة من حديثو مرفوعا

إهنا صافية بلجة كأف فيها قمرا ساطعا  : كأل٘ند من حديث عبادة بن الصامت مرفوعا، ضعيفة 
كمن أماراهتا أف الشمس ُب  . ية ال حر فيها كال برد كال ٪نل لكوكب يرمى بو فيهاجاسساكنة 

، يطاف أف ٫نرج معها يومئذ صبيحتها ٔنرج مستوية ليس ٟنا شعاع مثل القمر ليلة البدر كال ٪نل للش
أف الشمس تطلع كل يـو بٌن قرين شيطاف إال : كالبن أيب شيبة من حديث بن مسعود أيضا 

كلو من حديث جابر بن ٚنرة مرفوعا ليلة القدر ليلة مطر كريح كالبن خز٬نة من ، صبيحة ليلة القدر 
كواكبها كال   *كال باردة تتضحكىي ليلة طلقة بلجة ال حارة : حديث جابر مرفوعا ُب ليلة القدر 

فجرىا كمن طريق قتادة عن أيب ميمونة عن أيب ىريرة مرفوعا كأف اٞنالئكة  يضيء٫نرج شيطاهنا حَّت 
كركل بن أيب حاًب من طريق ٠ناىد ال يرسل فيها ، تلك الليلة أكثر ُب األرض من عدد اٜنصي 

التوبة فيها من كل تائب كتفتح فيها يقبل اهلل : كمن طريق الضحاؾ ، شيطاف كال ٪ندث فيها داء 
 .(1)"  أبواب السماء كىي من غركب الشمس إىل طلوعها

كىذا الطلوع للشمس على أىل األرض كافة طلوع كاحد ُب يـو كاحد على حسب خطوط الطوؿ 
األرض دكرهتا اليومية ابتداء من أكؿ  ملي كٍ كدكائر العرض خالؿ األربع كالعشرين ساعة ، حَّت تي 

، إىل أخر نقطة تشرؽ عليها ، ( رؽ عليها الشمس ) مطلع الشمس ببدء هنار يـو جديد نقطة تش
 فتنتهي ىذه الظاىرة الكونية.، كال عالقة لو باختالؼ أك آناد اٞنطالع 

فما أحرل اٞنسلمٌن أف يتخذكا من ىذا اٜندث الكوين ميقاتا كتوقيتا كضبطا ألعوامهم كتقاك٬نهم، 
كالظواىر الكونية من أفضل  ،ة السنة القدرية ) من ليلة قدر إىل ليلة قدر ( كقد ًب كاٜنمد هلل معرف

األمور ُب ضبط األىلة كاألعواـ دخوال كخركجا .كالعجيب أف ىذه الظاىرة تيرل بالعٌن اجملردة كما 
، كأخذ عنو ىذا  ىو عمل سلف ىذه األمة كعلى رأسهم أيب بن كعب سيد القراء أبا اٞننذر 

عن زر بن حبيش، قاؿ: تذاكركا عند ابن فمما كرد :  ذه كمنهم زر بن حبيش العلم تالمي
، قاؿ: فقدمت اٞندينة، فذكرت ذلك  : من قاـ شهر رمضاف كلو أدركها مسعود ليلة القدر، فقاؿ

،  اليت أمرنا رسوؿ اهلل ىي الليلة ، كالذم نفسي بيده، إين ألعلم أم ليلة  »أليب، فقاؿ: 
 .«  ليلة سبع كعشرين »فسألتو عنها، فقاؿ:  ، قاؿ:«  بقيامها

                                           
 . كاهلل أعلم«قمرا يفضح كواكبهاكأف فيها »* مل أجد ىذه اللفظة، كاٞنشهور : . 260/ 4فتح البارم  (1)

 .14ُب تلك الليلة ليلة  أم ال يشوب قرصىها شعاعه، فهي كالقمر مستوية ليس ٟنا شعاع مثل القمر ليلة البدركمعىن :     
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 أنا:  أييب فقاؿ القدر ليلة  اهلل رسوؿ أصحاب تذاكر}  قاؿ   كعب بن أيب عن زر عنف
 كعشرين سبع ليلة ،  اهلل رسوؿ هبا أخربنا اليت الليلة ىي ، ىي ليلةو  أمَّ  أعلمي  غًنه إلو ال كالذم
 فزعم ، شعاعه  ٟنا ليس تػىرىقػٍرىؽي  الليلة تلك من الغدى  تصبح الشمس أف ذلك كآية ، رمضاف من ٕنضي
 فرآىا ، آخره إىل رمضاف يدخل يوـو  أكؿ من سنٌن ثالث رصدىا أنو أخربه زًرَّان  أف كيهىيل ابن سلمة
 : قاؿ زر بن حبيش عن أيب. (1){ شعاعه  ٟنا ليس تػىرىقػٍرىؽي  ، كعشرين سبع صبيحة تطلع

 :  ، كقاؿ بيـو كبعدىا بيـو صعد فنظر إىل الشمسفإذا كاف قبلها         
  (3)،(2)« كال شعاع ٟنا حَّت ترتفع ،  إهنا تطلع الشمس صبيحتها »     

صبيحتها ظاىرة كونية عاٞنية ٓنتاج دراسات أتى هبا الصادؽ فظاهرة طلوع الشمس ال شعاع لها 
 .. الذم ال ينطق عن اٟنول  اٞنصدكؽ 

 : القدر ليلة عالمات :قال الشيخ العثيمين رحمو اهلل 
 .الحقة كعالمات مقارنة عالمات ٟنا القدر ليلة
 :فهي اٞنقارنة عالماهتا أما

 بعيدان  الرب ُب كاف من إال هبا ٪نس ال اٜناضر الوقت ُب العالمة كىذه الليلة، تلك ُب كالنور اإلضاءة قوة - 
 .األنوار عن
 ُب صدر كانشراح كطمأنينة، راحة ٩ند فإنو اٞنؤمن، من الصدر كانشراح القلب، طمأنينة: أم الطمأنينة، - 

 .الليايل بقية ُب ٩نده ٣نا أكثر الليلة، تلك
 يكوف بل قواصف، أك عواصف فيها يأٌب ال: أم ، ساكنة فيها تكوف الرياح إف: العلم أىل بعض قاؿ - 

 . مناسبان  اٛنو
 .الصحابة لبعض ذلك حصل كما اٞنناـ، ُب الليلةى  اإلنسافى  ييرم اهلل أف - 
 .الليايل من غًنىا ُب ٣نا أكثر كنشاطان، لذة القياـ ُب ٩ند اإلنساف أف - 
 : الالحقة العالمات أما

                                           
 . كالبيهقي داكد كأبو(  21509)  أ٘ند ركاه (5)
(2)

 9/317الطرباين ُب الكبًن   
 . ليلة القدر. لكاتبوىدم السلف ُب رصد صبيحة كانظر :  (3)
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 قاؿ فإف ....األياـ بقية ُب كعادهتا ليست صافية، شعاع ٟنا ليس صبيحتها ُب تطلع الشمس أف:  فمنها
 كتصديقو، إ٬نانو كقوة الليلة تلك ُب اجملتهد استبشار: فاٛنواب   الالحقة العالمات من الفائدة ما:  قائل
 .(1)" الليلة تلك ُب فعل فيما رجاؤه يعظم كأنو

 

كأخًن كإف تعجب فعجب قوؿ بعض أىل الفلك : بأنو مل يثبت ُب أم يـو من األياـ أف الشمس تشػرؽ ال 
يثبت علميا .... ا خ مبلغهم من العلػم ، أمػا لػو علمػوا مػاذا  شعاع ٟنا ، كيستحيل أف تشرؽ بال شعاع . كمل
 بعقوٟنم .  كا أحاديث النيب أخفت ككالة الفضاء ناسا ٞنا زعموا ما زعموا كردٌ 

   عبد الباسط ١نمد السيد، رئيس اجملمع العلمي ٟنيئة اإلعجاز  فقد أكد الدكتور فجهلوا العلم كأىلو،
للطًناف كالفضاء  ة ُب مصر، بتصريح قاؿ فيو : إف الوكالة الوطنية األمًنكيةالكرمي كالسن العلمي ُب القرآف

في عن العامل اٜنقيقة العلميَّة اٞنثبتة لليلة” ناسا“  .القدر ٔني
شهاب تنزؿ على  ألف 20آالؼ ٤نم ك  10كيشًن رئيس اجملمع العلمي إىل حقيقة علمٌية مفادىا أف 

 .أم شعاع ة القدر اليت ال تشهداألرض ُب اليـو الواحد، باستثناء ليل
سنوات، كرفضت اإلفصاح عنو كي ال يعتنق غًن اٞنسلمٌن الدين  10كىو األمر الذم اكتشفتو "ناسا" قبل 

 .اإلسالمي
كاستند السيد اىل أقواؿ أحد علماء "ناسا" كاٚنو كارنار، مؤكدا أف كرنار أشهر إسالمو، ٣نا أدل إىل فقدانو 

   ."(2) كظيفتو ُب "ناسا
 كخالصة ىذه العالمات اٞنتعٌلقة بالشمس :

 ال شعاع ٟنا  - تطلع صبيحتها بيضاء -
 مستوية - نقية -
 ٘نراء ضعيفة -مثل القمر ليلة البدر  -
 ترتقرؽ . -
 
 
 

                                           

 496/ 6( الشرح اٞنمتع 1)

ككالة "ناسا" ٔنفي حقيقة ليلة القدر ( منقوؿ عن الصحف اإللكرتكنية  كاٞنواقع بعنواف 2)  

http://dev.ajel.sa/international/1320921
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 :وفيو بداية أول ليلة قدر نزل بها  –األم  –وىذا جدول مقتطع من الجدول األساسي       
 مسماىا وانتقال أرقام أوتارىا ضمن معيار دوراني ثابت . ) اقرأ باسم ربك الذي خلق ( وتكرار    

 
  التاريخ الميالدي    التاريخ الهجري رقمها مسمى اليوم ـ
  ـ 2009/  9/  15 1430 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 1
  ـ 2010/  8/  31 1431 9/  21 25 شركؽ يـو الثالثاء 2
  2011/  8 / 23 1432 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 3
  2012/  8/  14 1433 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 4
  2013/  8/  6 1434 9/  29 25 شركؽ يـو الثالثاء 5
  2014/  7/  22 1435 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 6
  2015/  7/  14 1436 9/  27 23 شركؽ يـو الثالثاء 7
  2016/  6/  28 1437 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 8
  2017/  6/  20 1438 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 9
  2018/  6/  5 1439 9/  21 25 شركؽ يـو الثالثاء 10
  2019/  5/  28 1440 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 11
  2020/  5/  19 1441 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 12
  2021/  5 / 11 1442 9/  29 25 شركؽ يـو الثالثاء 13
  2022/  4/  26 1443 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 14
  2023/  4/  18 1444 9/  27 23 شركؽ يـو الثالثاء 15
  2024/  4/  2 1445 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 16
  2025/  3/   25 1446 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 17
  2026/  3/  10 1447 9/  21 25 شركؽ يـو الثالثاء 18
  2027/  3/  2 1448 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 19
  2028/  2/  22 1449 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 20
  2029/  2/  13 1450 9/  29 25 شركؽ يـو الثالثاء 21
  2030/ 1/ 29 1451 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 22
  2031/  1/  21 1452 9/  27 23 شركؽ يـو الثالثاء 23
  2032/ 1/  6 1453 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 24
  2032/ 12/  28 1454 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 25
  2033/ 12/  13 1455 9/  21 25 شركؽ يـو الثالثاء 26
  2034/  12/  5 1456 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 27
  2035/  11/  27 1457 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 28
  2036/ 11/  18 1458 9/  29 25 شركؽ يـو الثالثاء 29
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  2037/  11/  3 1459 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 30
  2038/  10/  26 1460 9/  27 23 شركؽ يـو الثالثاء 31
  2039/  10/  11 1461 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 32
  2040/  10/  2 1462 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 33
  2041/  9/  17 1463 9/  21 25 شركؽ يـو الثالثاء 34
  2042/  9/  9 1464 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 35
  2043/  9/  1 1465 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 36
  2044/  8/  23 1466 9/  29 25 شركؽ يـو الثالثاء 37
  2045/  8/  8 1467 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 38
  2046/  7/  31 1468 9/  27 23 شركؽ يـو الثالثاء 39
  2047/  7/  16 1469 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 40
  2048/  7/  7 1470 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 41
  2049/  6/  22 1471 9/  21 25 شركؽ يـو الثالثاء 42
  2050/  6/  14 1472 9/  23 24 الثالثاءشركؽ يـو  43
  2051/  6/  6 1473 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 44
  2052/  5/  28 1474 9/  29 25 شركؽ يـو الثالثاء 45
  2053/  5/  13 1475 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 46
  2054/  5/  5 1476 9/  27 23 شركؽ يـو الثالثاء 47
  2055/ 4/  20 1477 9/  23 24 يـو الثالثاءشركؽ  48
  2056/  4/ 11 1478 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 49
  2057/  3/  27 1479 9/  21 25 شركؽ يـو الثالثاء 50
  2058/  3/  19 1480 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 51
  2059/  3/  11 1481 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 52
  2060/  3/  2 1482 9/  29 25 شركؽ يـو الثالثاء 53
  2061/  2/  15 1483 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 54
  2062/  2/  7 1484 9/  27 23 شركؽ يـو الثالثاء 55
  2063/  1/  23 1485 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 56
  2064/  1/  15 1486 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 57
  2064/  12/  30 1487 9/  21 25 شركؽ يـو الثالثاء 58
  2065/  12/  22 1488 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 59
  2066/  12/  14 1489 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 60
  2067/  12/  6 1490 9/  29 25 شركؽ يـو الثالثاء 61
  2068 / 11/  20 1491 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 62
  2069/  11/  12 1492 9/  27 23 شركؽ يـو الثالثاء 63
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  2070/  10/  28 1493 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 64
  2071/  10/  20 1494 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 65
  2072/  10/  4 1495 9/  21 25 شركؽ يـو الثالثاء 67
  2073/  9/  26 1496 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 68
  2074/  9/  18 1497 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 69
  2075/  9/  10 1498 9/  29 25 شركؽ يـو الثالثاء 70
  2076/  9/  25 1499 9/  25 21 شركؽ يـو الثالثاء 71
  2077/  8/  17 1500 9/  27 23 شركؽ يـو الثالثاء 72
  2078/  8/  2 1501 9/  23 24 شركؽ يـو الثالثاء 73
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 : الخاتمة 

من اٛنمع بٌن الركايات الكثًنة اٞنتعددة  -ر٘نهم اهلل -ال يقل عن عمل احملدثٌن  ُب اٝنتاـ فإف ىذا العملك 
 ُب أهنا حرجٌ  ٍب ، رمضاف ُب أهنا بداية حرجٌ كما فعل ذلك ابن خز٬نة ر٘نو اهلل ُب صحيحو : كمسألتنا منها  

كىو مذىب . الوتر الليايل بٌن متنقلة أهنا حرجٌ  ٍب ، منها الوتر الليايل ُب أهنا حرجٌ  ٍب ، األكاخر العشر
 ٗنهور أىل العلم.

 ماكما يزاؿ العلماء يذكركف معها كلها ُب ليلة كاحدة معينة ، َن ُب ىذا البحث ٍب تأٌب احملاكلة األخًنة
 . األكاخر العشر من الوتر ُب كطلبها القدر ليلة ٓنرمكمنها : رمضاف ُب للصائم يستحب

 
 : التوصيات 
ٌن من الكفار الذين ال تسخًن ىذه الظاىرة الكونية ُب الدعوة إىل اهلل للمسلمٌن كغًن اٞنسلم -

 باحملسوسات . يؤمنوف إال
  )                                 

    )     

 من أىل األرض . يلة من اٞنسلمٌن كالرتايب كغًنهالرد على من أنكر ىذه الل -
الرد على أىل الفلك كاٜنساب ُب إنكارىم عالمتها الكربل الكونية .كىي طلوع الشمس صبيحتها  -

 .ُب يـو ١ندد من العاـبيضاء نقية ال شعاع ٟنا 
 إزالة اٝنرافات كاألكاذيب حوؿ ما علق هبذه الليلة . -
فلكيا لدخوؿ رمضاف ُب تعلق ىذه الليلة هبذا اٞنسمى يضبط لنا دخوؿ األشهر القمرية فيكوف معيارا  -

بل معيارا صحيحا لدخوؿ األعواـ التقومي السماكم ، أما التقاكمي األرضية فتتقدـ كتتأخر كتكبس كتنقص ..
 القمرية .

 عمل تقومي يتطابق مع الواقع السماكم ٟنذه الليلة .) بعنواف : التقومي القمرم الدكراين (. -
كضع جداكؿ ٞنعرفة موعد كزمن ىذه الليلة ، كمتابعة شركقها على مستول كوكب األرض من الشرؽ إىل  -

 كتوحيد اٞنسلمٌن ُب الصـو كاٜنج .، الغرب ، كىي كفيلة ُنل مشكلة دخوؿ األىلة 
 إعطاء إجازة ألىل األعماؿ كأىل الدنيا للتفرٌغ لتلك الليلة بدؿ ضياعها كإ٨ناٟنا . -
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 :البحث من نتائج
 كاٛندؿ السنوم حوؿ ىذه الليلة حديثا .، اهناء اٝنالؼ ُب ىذه اٞنسألة قد٬نا  -
 معينة ليلة ُب نزؿ إ٧نا كالقرآف ، ( مباركة ليلة ُب أنزلناه إنا )معرفة مسمى الليلة اٞنباركة ُب قولو :  -

 ، ذات أرقاـ كترية متنقلة . ١نددة
كلعل  إنزالو ُب ليلة القدر ابتداءكبياف  ،معرفة تاريخ نزكؿ القرآف الكرمي من حيث الزماف كاٞنكاف   -

 ٍب تتابع االنزاؿ ُب ثالث كعشرين سنة . ، ىذا ٩نمع أقواؿ اٞنفسرين ُب مسألة االنزاؿ
كاحدة من ليايل معرفة كفهم اٞنراد بالتنقل ُب ليايل الوتر، كأف ذلك ال ينطبق إال على مسمى ليلة  -

، كاف التنقل ُب األعداد ال يتعارض مع اٞنسمى ، كال يتعارض  األسبوع ) يـو االثنٌن ليلة الثالثاء (
كأف القوؿ بالتنقل ُب األعداد مع اختالؼ اٞنسمى فإهنما  ،مع قوؿ العلماء بأهنا ثابتة ُب ليلة معٌينة 

 . ( مباركة ليلة ُب أنزلناه إنا )،  (القدر ليلة ُب أنزلناه إنا)ال يتفقاف مع أية : 
التنقل ُب األشفاع ، فضال  ك٪نمل على فال يصح أف يفهم ،معرفة الصواب ُب التنقل ُب األكتار  -

 عن أف يفهم أنو تنقل ُب األكتار كاألشفاع .
أفضل من التعٌلق بأرقاـ ) رقم اليـو ( حيث االختالؼ ُب الدخوؿ  إف تعلق ىذه الليلة هبذا اٞنسمى -

 كزعم غركب اٟنالؿ قبل أك مع أك بعد غركب الشمس .، كإمكانية الرؤية 
، )عاشورا (من ١نـر كالعاشر( يـو عرفة)اٜنجة  كالتاسع من ذمننكر تعلق بعض األياـ بأحكاـ  كال  -

 مسميات اصطالحية عرفتها البشرية . فهذه مسميات شرعية ٟنا أحكامها ، ككالمنا عن
إف ٓنديد كمعرفة مسمى الليلة يعرفنا باٞنقصود باألكتار ، ىل ىي ّنا مضى أـ ّنا بقي ، كأنو ال فرؽ  -

فهو يرل أف الوتر يعد ك٪نسب  ، خالفا لتفسًن أيب سعيد اٝندرم بٌن كماؿ الشهر أك نقصو 
يوما ، إال أنو على ىذا التفسًن يعطي ليايل زكجية ، كىو  30من آخر الشهر ُب حاؿ كوف الشهر 

 .كخالؼ اٜنساب العريب الفصيحخالؼ الثابت كالواقع ُب زمن النبوة كما بعده 
 أيب سعيد ألعطى كلو أردنا معرفة دخوؿ أياـ االسبوع مع العشر على اعتبار كماؿ الشهر كتفسًن
 ليايل قدر ، كليس ليلة قدر ٢نتلفة ُب اٞنسمى ك٢نتلفة ُب رقم الليلة .جداكؿ 

 اٛنمع بٌن األحاديث الواردة كبياف عدـ تعارضها . -
 اٛنمع بٌن األقواؿ حيث تنتظم كلها ُب اٞنسمى كاالنتقاؿ . -
 اخر .كمعرفة بداية العشر األك ، تصحيح دخوؿ الشهر من حيث الواقع السماكم  -
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يعرفنا صحة دخوؿ الشهر الدخوؿ اٜنقيقي السماكم ، خاصة إذا كاف بإكماؿ عدة فال ندرم عن  -
 فتقع الليايل الوترية زكجية كالعكس . –كاقع الشهر  –ىذا االكماؿ مطابق أـ غًن مطابق للواقع 

يـو ،  354تعلق ىذه الليلة هبذا اٞنسمى يضبط لنا دخوؿ األعواـ القمرية حيث ال ينقص عن  إفٌ  -
يـو ، كمن اٞنعلـو أف ضبط السنة القدرية ) من ليلة قدر إىل ليلة قدر ( ال يقل  355كال يزيد عن 

 أ٨نية عن السنة القمرية ، كالسنة الشمسية كال أقوؿ اٞنيالدية.

 .ا أك رفعت أك شكك فيها ، أك أهنا خاصة بسنة كاحدةعلى من أنكرى دٌ فيو رى  -
يوما..  29العشر االكاخر من رمضاف قد يكوف رمضاف فيها ثالثٌن يوما.. كقد يكوف ٪نل مشكلة  -

 .كيلتمسها ُب العشر االكاخر، يوما  29كعندما يكوف رمضاف 
األخًن من  ٓنديد مسمى ليلة القدر فيو نفع لعمـو اٞنسلمٌن فيتحينوف ليلة القدر ليلة الثالثاء إفٌ  -

 رمضاف كسواء كافقت ليلة كتر أك ليلة شفع.
كانتقل  لسن ، بل حَّت من مل يستطع الصـوخاصة أصحاب األعذار ، كاألسرة البيضاء ، ككبار ا      

 ا عمل طيلة العشر ال يستطيع فلعل ليلة كاحدة بل أيضا من كاف ذ –اإلطعاـ  –للكفارة 
 تنفعو خاصة من االخوة اٞنرابطٌن.       
 :  رحمو اهلل قال البيهقي     
 . در اليت أنزؿ القرآف ُب فضيلتهافأية ليلة من العشر األكاخر من رمضاف نزلت فيها اٞنالئكة فهي ليلة الق" 

 .(1)"  كاهلل أعلم
كمتابعتها صبيحة أياـ العشر ليتبٌن تغًٌن األشعة كما فعل أيب بن كعب ، قلت كيعرؼ ذلك ّنراقبة الشمس  

   (2)، كىو مذىب السلف ُب متابعتها.كغًنه 
 –كىذا مستحيل  –كإذا غم علينا ٗنيعا ، ْنيش األمة لضبط دخوؿ شهر رمضاف ُب كل مكاف  -

أكملت العدة ، كإذا رآه بعض أقطار اٞنسلمٌن لـز الصـو ٗنيع اٞنسلمٌن ، كىو قوؿ ٗنهور العلماء 
كلرتجيح ٓنديد ، ، لعمـو النصوص ، كال يركف الختالؼ اٞنطالع اثر شرعي كإف كاف لو أثر حسي 

ُب  اٟنا شرعليلة القدر كمعرفة موعدىا قرينة على األخذ ّنذىب اٛنمهور كترؾ اٞنطالع حيث ال أثر 
كإف مل ٪نصل فينتفع هبذا البحث عمـو اٞنسلمٌن ، كيبقى دخوؿ الشهر ٢ناطبا بو أئمة ، الصياـ 

 اٞنسلمٌن .

                                           
 7/35دالئل النبوة  (1)
 حيث فيو مشركعية النظر إىل مطلع الشمس صبيحة ليلة القدر . ،أنظر ىدم السلف ُب رصد صبيحة ليلة القدر (2)
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 . يحة ليلة القدر حسب اٛندكؿ السابقْنيش األمة ٞنتابعة شركؽ صب -
مفصلة أ٬نا  ألهنا ليلة ثابتة مل تتغًٌن ُب اٞنسمى فهي ليلة -عرب الزماف  – سًن ليلة القدر مل يتغًٌن  -

 ، كىذا ٣نا يدؿ على ثبات التقومي السماكم . -صلناه تفصيال فككل شيء  -تفصيل 
كجعلنا الليل كالنهار آيتٌن فمحونا آية الليل كجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضال قاؿ تعاىل : " 

 12أية سورة االسراء "  من ربكم كلتعلموا عدد السنٌن كاٜنساب ككل شيء فصلناه تفصيال
كقد جاءت بو السنة النبوية  القمرم ، ف الرؤية أضبط معيار عرب التاريخ ٞنعرفة صحة دخوؿ الشهرإ -

 ، كعمل بو اٞنسلموف كال يزالوف ، فهنيئا ٟنم صومهم كحجهم كسائر عباداهتم كتقبل اهلل منهم.

 العشر األكاخر من رمضافمسمى أياـ جدكؿ 
 الثالثاء االثنين األحد السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد السبت الجمعة  تسلسل

1   21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 

2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32   

3  21 22 23 24 25 26 27 28 29 32  

4    21 22 23 24 25 26 27 28 29 

5     21 22 23 24 25 26 27 28 

6      21 22 23 24 25 26 27 

 

 : فهم اٛندكؿ 

فمعىن ذلك أف الشهر دخل بيـو االثنٌن  (1) تسلسل  حديـو األإذا كاف أكؿ العشر األكاخر  -
 23ليلة الثالثاء  فتكوف ليلة القدر

فمعىن ذلك أف الشهر دخل بيـو الثالثاء  (4) تسلسل يـو االثنٌن إذا كاف أكؿ العشر األكاخر  -
 29ليلة الثالثاء فتكوف ليلة القدر 

فمعىن ذلك أف الشهر دخل بيـو األربعاء  (5) تسلسل  يـو الثالثاءإذا كاف أكؿ العشر األكاخر  -
 . أكؿ العشر ىي 21ليلة الثالثاء فتكوف ليلة القدر 

فمعىن ذلك أف الشهر دخل بيـو  (6) تسلسل يـو األربعاء إذا كاف أكؿ العشر األكاخر  -
 27ليلة الثالثاء اٝنميس فتكوف ليلة القدر 
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فمعىن ذلك أف الشهر دخل بيـو اٛنمعة فننظر ىل  يوم الخميسإذا كاف أكؿ العشر األكاخر  -
 . 27ليلة الثالثاء فتكوف ليلة القدر  - باٝنميسيعين  –تقٌدـ  -: الشهر دخوؿ 

 25ليلة الثالثاء فتكوف ليلة القدر  -بالسبت يعين  –تأخر  -                             

فمعىن ذلك أف الشهر دخل بيـو السبت (2) تسلسل يـو اٛنمعة شر األكاخر إذا كاف أكؿ الع -
 25ليلة الثالثاء فتكوف ليلة القدر 

فمعىن ذلك أف الشهر دخل بيـو األحد  (3) تسلسل  يوم السبتإذا كاف أكؿ العشر األكاخر  -
 :فننظر ىل الدخوؿ 

  25ليلة الثالثاء يعين بالسبت فتكوف ليلة القدر  –تقٌدـ  -               

 23 ليلة الثالثاء يعين باالثنٌن فتكوف ليلة القدر –تأخر  -                   

أخي القارئ : إذا رأيت عيبا أك خلال فسده فالدين النصيحة ، كاٞنؤمن مرآة أخيو .كأحف  غيبتو . كأم 
العلم رحم بٌن أىلو ، فهذه اضافة أك استفسار أك نقد علمي يهدؼ إىل اٞنعرفة كإثراء البحث فحي ىال ك 

 كسائل االتصاؿ بٌن يديك كال  أقل من قوؿ : جزاؾ اهلل خًنا كرحم اهلل كالدا اٛنميع .

 .عبد اهلل بن عويض اٞنطرُب اٟنذيلككتبو : 
 العنواف : مكة اٞنكرمة )أـ القرل(

 00966504545986كاتس أب فقط : 
 alma.trfi@hotmail.comالربيد : 

  https://www.facebook.com/home.php فيس بوؾ :                  
 
 
 
 
 

mailto:alma.trfi@hotmail.com
https://www.facebook.com/home.php


116 
 

 
 

 ســؤال وجواب
 ال مانع من اإلخبار بليلة القدر ٞنن علمها

]  ]السُّؤىاؿي
  . ، ىل من الواجب كالوجوب إخبار معارفو ]إذا رأل اٞنؤمن ليلة القدر يقظة كيقينان 

 [ػ كجزاكم اهلل خًنان 
 ]الفىتػٍوىل[

 ، أما بعد: اٜنمد هلل كالصالة كالسالـ على رسوؿ اهلل كعلى آلو كصحبو
فهذا من النصح للمسلمٌن فال مانع أف ٫نرب اٞنسلم إخوانو بليلة القدر إذا علمها ك٪نثهم على العمل فيها، 

، ألف الوجوب الشرعي إ٧نا يكوف بنصوص الوحي،  كمن التعاكف على الرب كالتقول كلكن ذلك ال ٩نب عليو
، 56233، 13509، 6198كمل يرد فيها ما يوجب ذلك، كقد سبق أف بينا ُب الفتاكل التالية أرقامها: 

 لصاٜنٌن بكرامة رؤيتها.أمارات ليلة القدر، كأف اهلل تعاىل ٫نتص بعض عباده ا
 كاهلل أعلم.

 1430شعباف  18 ]تىارًيخي اٍلفىتػٍوىل[
 

 616/  8كُب اٞنكتبة الشاملة   ، http://www.islamweb.net فتاكل الشبكة اإلسالميةاٞنصدر : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.islamweb.net/
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 1 العنواف
 2 اٞنقدمة

 3 مسمى الليلةاٛنهود البحثية ُب معرفة 
 6-5 تساؤالت البحث

 7 مدخل
 8 ١ناكالت البشرية لتحديد مسمى ليلة القدر

 8 مقدمو
 11-8 عدد األقواؿ ُب ليلة القدر
  9 سورة القدر مدنية أـ مكٌية

 11 التدرج النبوم ُب معرفتها كٓنصيلها
 12 عبارات العلماء ُب معرفتها

 14 ثالثة أقواؿ من حيث االنتقاؿ كاالهباـاختالؼ العلماء ُب ليلة القدر على 
 15 مسػػػػألة : ىل تنتقل من ليلة إىل أخرل

 15 القوؿ األكؿ : أهنا تنتقل فتكوف ُب سنة ُب ليلة كُب سنة ُب ليلة
 16 القوؿ الثاين : أهنا ُب ليلة كاحدة بعينها ال تنتقل

 16 الرتجيح - اٞنناقشة
 20 مسػػػألة اخفاء ليلة القدر

   32 -26 ٓنديد ليلة القدر ُب خالفة عمر كمشركعية التذاكر ٟنا
 33 األقواؿ ُب اٞنسألة اليت ترل ٓنديدىا بليلة معٌينة

 33 ليلة األحد ) ابن مسعود (-1

 34 ليلة األحد أبو اٜنسن اٜنويل اٞنغريب – 2
 35 27ليلة اٛنمعة  ) ابن عريب ( كخاصة إذا كافقت ليلة  – 3

 40 األربعاء األخًن من شهر رمضافليلة  – 4
 40 ليلة ٗنعة أك اثنٌن ) ١نمد كاظم حبيب ( – 5

 41 ) أبو عبدالر٘نن بن عقيل ( أهنا ثابتة ُب رقم معٌٌن مبهم – 6
 42 ) ليلة الثالثاء (تلـز ليلة كاحدة ُب اٞنسمى  – 7

 44 اكماؿ العدة على نوعٌن
 45 القوؿ الراجح
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 46 الليلة من الكتاب كالسنة كاٞنعقوؿاألدلة على مسمى 
 46 أكال ن : من الكتاب

 46 القدر ( لبلة) إنا أنزلناه ُب  –أ 
 49 إنا أنزلناه ُب ليلة مباركة –ب 

 50 الرد على القوؿ بأهنا تنتقل ُب اسم الليلة كما تنتقل ُب األعداد
 52 ثانيان من السنة : الدليل األكؿ

 53 فائدة كالرد عليها
 54 الدليل الثاين
 55 سػػؤاؿ
 56 اٛنواب

 57 جدكؿ دخوؿ رمضاف على مقتضى الدليل
 58 جدكؿ أياـ االسبوع مع بدايات العشر األكاخر

 59 سػػػؤاؿ : ما ىو مسمى اليـو الذم يدكر على أكتار العشر
 61 ثالثاٌ : قصة اسالـ العباس السلمي
 62 ىل االنتقاؿ ُب العدد أـ ُب اٞنسمى

 65 اليـو ىسمممع بقاء جدكؿ تنقلها ُب العدد 
 65 جدكؿ دخوؿ رمضاف من حيث الواقع السماكم كأثر ذلك على مسمى أياـ االسبوع

 67 مسػػألة ىل ليلة القدر تقع ُب االشفاع
 69 ملحوظة مهمة ٞنسمى يـو الثالثاء

 72 
 73 رابعان : من أدلة السنة
 75 خامسان : من أدلة السنة

 77 دخوؿ رمضاف عرب التاريخ اٟنجرم جدكؿ
 80 سادسان : من أدلة السنة
 81 سابعان : االستقراء
 82 الدليل من اٞنعقوؿ

 85 اعرتاض
 86 سبب اٝنالؼ
 86 اشكاالت كجواهبا

 91 صور كقوع دخوؿ شهر رمضاف بيـو اٛنمعة
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 92 صور كقوع دخوؿ شهر رمضاف بيـو األحد
 94 اعرتاض كجوابو

  
 95 ٔنتلف ليلة القدر باختالؼ البلدافىل 

 96 اشكاؿ كجوابو
 97   الرتجيح

 97 أسباب الرتجيح
 100 نصائح أخي اٞنسلم

 102 جدكؿ تغًٌن أشعة الشمس عند شركقها
  107 -102 عالمات ليلة القدر

 108 اٛندكؿ
 110 اٝنإنة
 111 التوصيات
 112 النتائج

 114 من رمضافجدكؿ مسمى أياـ العشر األكاخر 
 114115- فهم اٛندكؿ

 116 سؤاؿ كجواب عن االخبار بليلة القدر
 117 الفهرس
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