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ليلة القدر4

َمُة الُمَقدِّ

ــا بَْعــُد: فََهــِذِه ِرَســالَةٌ فِــي  ــِه أَْجَمِعيــَن، أَمَّ ــَاُم َعلَــى َرُســوِل هللِا، َوَعلَــى آِلــِه َوَصْحبِ ــَاةُ َوالسَّ الَحْمــُد هلِل، َوالصَّ
)لَْيلـَـِة القـَـْدِر(، َدَعانـِـي إِلـَـى ِكتَابَتَِهــا َمــا يُثـَـاُر فِــي َشــْهِر َرَمَضــاَن ِمــْن ُكّلِ َعــاٍم  َحــْوَل تَْعيِينَِهــا، ثـُـمَّ التََّداِعيـَـاُت 
ــةَ، َوتَْشِويَشــاُت الِقيــِل  اِء َذِلــَك، َكالعَْجــِز َوالَكَســِل الــِذي يَُصــاُب بِــِه َمــْن َل ِعْلــَم ِعْنــَدهُ َوَل ِهمَّ ــْلبِيَّةُ ِمــْن َجــرَّ السَّ
ــائِِل  َس ــى الرَّ ــَاعِ َعلَ ــِر بِالّطِ ــغَاُل الَكثِي ــّيِ، َواْنِش ــِل اإِلِلْكتُُرونِ ــعِ التََّواُص ــَر َمَواقِ ــَؤاِل َعْب ــَرةُ السُّ ــاِل، َوَكثْ َوالقَ
َجــاِل البَاِعثـَـةَ َعلَــى الفُتـُـوِر، َوإِْشــغَاُل اآلَخِريــَن بَِهــا َمــَع َمــا فِيَهــا ِمــْن نَْقــٍص  َوالَمقَاِطــعِ التِــي تَْحِمــُل آَراَء الّرِ

َوقُُصــوٍر.

ــنَِّة فِــي تَْعيِيــِن لَْيلـَـِة القـَـْدِر، َوَمــْن  ُجــوعِ إِلـَـى الَوْحــيِ، َوالتََّحاُكــِم إِلـَـى السُّ َســالَِة فـِـي الرُّ يَّــةُ َهــِذِه الّرِ َوتَتََجلَّــى أََهّمِ
يَهــا، تَبَيَّــَن لـَـهُ أَنَّ القَْطــَع بِتَْعيِينَِهــا ُمَخاِلــٌف لََهــا، َوقـَـْد َجــاَءِت األََحاِديــُث َعلـَـى  َســبََر األََحاِديــَث الــَواِرَدةَ فِــي تََحّرِ
ــَر بَْعُضَهــا بَْعًضــا، بِــأَنَّ لَْيلـَـةَ القـَـْدِر ُمْبَهَمــةٌ فِــي العَْشــِر األََواِخــِر، َوأَنَّ بَْعــَض اللَّيَاِلــي أَْرَجــى ِمــْن  أَْشــَكاٍل؛ ِليُفَّسِ

بَْعــٍض، َوإِْن َكانـَـْت ُكلُّ لَْيلـَـٍة ِمــْن لَيَاِلــي العَْشــِر ُمْحتََمــًا أَْن تَُكــوَن لَْيلـَـةَ القـَـْدِر.

َســالَِة َمْنَحــى الْختَِصــاِر َوالْقتَِصــاِر، َوَكاَن الغـَـَرُض ِمــْن إِْخَراِجَهــا التَّْحِريــَض َعلـَـى  َوقـَـْد نََحــْوُت فِــي َهــِذِه الّرِ
ِۚ  َعلَْيــِه تََوكَّْلــُت  ْصــَاَح َمــا اْســتََطْعُتۚ  َوَمــا تَْوفِيِقــي إِلَّ بِــاللَّ الِجــّدِ فِــي َجِميــعِ العَْشــِر البََواقِــي، )إِْن أُِريــُد إِلَّ اإْلِ

َوإِلَْيــِه أُنِيــُب(.

                                                                                                أَْمَلهُ
ِث فَِضيلَةُ الشَّْيخِ الُمَحّدِ

َعِليُّ ْبُن َعْبِد هللِا النَُّميُّ

)1( َفْضُل َلْيَلِة الَقْدِر

بَْعــُد: ــا  أَمَّ أَْجَمِعيــَن،  َوَصْحبِــِه  آِلــِه  َوَعلَــى  هللِا،  َرُســوِل  َعلَــى  َوالسَّــَلُم  ــَلةُ  َوالصَّ هلِل،  الَحْمــُد 
اِلــحِ فـِـي  اِلــُح فِيَهــا أَْفَضــُل ِمــَن العََمــِل الصَّ ْنيـَـا َعلـَـى اإِلْطــَلِق، َوالعََمــُل الصَّ  فـَـِإنَّ لَْيلـَـةَ القـَـْدِر أَْفَضــُل لَيَاِلــي الدُّ
بَاَرَكــٍة  َغْيِرَهــا ِمــَن اللَّيَاِلــي، َوَحْســبَُك فِــي فَْضِلَهــا قَْولـُـهُ تَعَالَــى: )إِنَّــا أَنَزْلنَــاهُ - »أَيِ: القـُـْرآن« - فِــي لَْيلَــٍة مُّ
- »ِهــَي لَْيلَــةُ القَــْدِر، َكثِيــَرةُ الَخْيــَراِت« - إِنَّــا ُكنَّــا ُمنِذِريــَن * فِيَهــا - »يَْعنِــي لَْيلَــةَ القَــْدِر« - يُْفــَرُق - »يَُدبَّــُر 
ــِه؛ َمــْن يَُمــوُت، َوَمــْن يُولَــُد، َوَمــْن  ــاِم ُكلِّ ــنَِة«، ُكلُّ أَْمــٍر َحِكيــٍم - »يَْقِضــي فِيَهــا أَْمــَر العَ ــنَِة إِلَــى السَّ أَْمــُر السَّ

يَْشــقَى، َوَمــْن يَْســعَُد، َواألَْرَزاَق َوَســائَِر أُُمــوِر العَــاِم«(.

َوقَــاَل تَعَالَــى: »إِنَّــا أَنَزْلنَــاهُ؛ )اْبتـَـَدأَ هللاُ إِْنــَزاَل القُــْرآِن، َوقِيــَل: نَــَزَل ُجْملَــةً َواِحــَدةً ِمــَن اللَّــْوحِ الَمْحفُــوِظ إِلَــى 
ــنَِة( -، َوَمــا  ــا َمقَاِديــَر السَّ ُر هللاُ فِيَه ــّدِ ــْدِر - )ِمــْن َرَمَضــاَن، يُقَ ــِة اْلقَ ــي لَْيلَ ــا(، فِ ْنيَ ــَماِء الدُّ ةِ ِمــَن السَّ ــِت الِعــزَّ بَْي
ــْن أَْلــِف َشــْهٍر؛ )ِمــَن العََمــِل فِــي  أَْدَراَك َمــا لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر؛ )لَْيلـَـةٌ ُمبَاَرَكــةٌ(، لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر َخْيــٌر - )العََمــُل فِيَهــا( - ّمِ
ــى األَْرِض(  ُل )إِلَ ــزَّ ــَل: َجِميــُع الدَّْهــِر(، تَنَ ــْدِر، َوقِي ــةُ القَ ــَس فِيَهــا لَْيلَ ــُهٍر، لَْي ــِة أَْش ثَــَاٍث َوثََمانِيــَن َســنَةً َوأَْربَعَ
ــن ُكّلِ أَْمــٍر )قـَـدََّرهُ هللاُ َوقََضــاهُ فِــي تِْلــَك  وُح فِيَهــا - )َوُهــَو ِجْبِريــُل( -، بِــإِْذِن َربِِّهــم ّمِ اْلَمَائَِكــةُ )بَِكثـْـَرةٍ(، َوالــرُّ

ْبــُح(. ــنَِة(، َســَاٌم ِهــَي، )َخْيــٌر ُكلَُّهــا(، َحتَّــٰى َمْطلَــعِ اْلفَْجــِر؛ )إِلَــى أَْن يَْطلُــَع الصُّ السَّ

ُ َعْنهُ، َعِن النَّبِّيِ - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -، قَاَل: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي للاَّ
 »َمْن قَاَم لَْيلَةَ القَْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِِه«.

 ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.

تِنَــا، َوَذَكــَر َمــا  َوالــِذي َدلَّ َعلَْيــِه الَحِديــُث أَنََّهــا َكانَــْت فِــي األَُمــِم الَماِضيــَن، َكَمــا ِهــَي فِــي أُمَّ
، قـَـاَل: قُْلــُت: يـَـا َرُســوَل هللِا،  ، ِمــْن َطِريــِق َمْرثـَـٍد، َعــْن أَبِــي َذّرٍ َرَواهُ اإِلَمــاُم أَْحَمــُد َوالنََّســائِيُّ
أَْخبِْرنِــي َعــْن لَْيلـَـِة القـَـْدِر، تَُكــوُن َمــَع األَْنبِيـَـاِء َمــا َكانـُـوا، فَــإَِذا قُبُِضــوا ُرفِعـَـْت، أَْم ِهــَي إِلـَـى 
ــاَن،  ــُن ِحبَّ ــةَ، َواْب ــُن ُخَزْيَم َحــهُ اْب ــْوِم الِقيَاَمــِة«. َصحَّ ــى يَ ــْل ِهــَي إِلَ ــاَل: »بَ ــِة؟، قَ ــْوِم الِقيَاَم يَ
اُر، َوَمْرثـَـٌد َهــَذا لـَـْم يـَـْرِو َعْنــهُ َغْيــُر أَبِيــِه َماِلــٍك، َوبَِقيَّــةُ  : َرَواهُ البـَـزَّ َوالَحاِكــُم، َوقـَـاَل الَهْيثَِمــيُّ

ِرَجاِلــِه ثِقَــاٌت.

قَاَل اْبُن َكثِيٍر



5 ليلة القدر

)1( َفْضُل َلْيَلِة الَقْدِر

بَْعــُد: ــا  أَمَّ أَْجَمِعيــَن،  َوَصْحبِــِه  آِلــِه  َوَعلَــى  هللِا،  َرُســوِل  َعلَــى  َوالسَّــَلُم  ــَلةُ  َوالصَّ هلِل،  الَحْمــُد 
اِلــحِ فِــي  اِلــُح فِيَهــا أَْفَضــُل ِمــَن العََمــِل الصَّ ْنيـَـا َعلـَـى اإِلْطــَلِق، َوالعََمــُل الصَّ  فـَـِإنَّ لَْيلـَـةَ القـَـْدِر أَْفَضــُل لَيَاِلــي الدُّ
بَاَرَكــٍة  َغْيِرَهــا ِمــَن اللَّيَاِلــي، َوَحْســبَُك فِــي فَْضِلَهــا قَْولـُـهُ تَعَالَــى: )إِنَّــا أَنَزْلنَــاهُ - »أَيِ: القـُـْرآن« - فِــي لَْيلَــٍة مُّ
- »ِهــَي لَْيلَــةُ القَــْدِر، َكثِيــَرةُ الَخْيــَراِت« - إِنَّــا ُكنَّــا ُمنِذِريــَن * فِيَهــا - »يَْعنِــي لَْيلَــةَ القَــْدِر« - يُْفــَرُق - »يَُدبَّــُر 
ــِه؛ َمــْن يَُمــوُت، َوَمــْن يُولَــُد، َوَمــْن  ــاِم ُكلِّ ــنَِة«، ُكلُّ أَْمــٍر َحِكيــٍم - »يَْقِضــي فِيَهــا أَْمــَر العَ ــنَِة إِلَــى السَّ أَْمــُر السَّ

يَْشــقَى، َوَمــْن يَْســعَُد، َواألَْرَزاَق َوَســائَِر أُُمــوِر العَــاِم«(.

َوقَــاَل تَعَالَــى: »إِنَّــا أَنَزْلنَــاهُ؛ )اْبتـَـَدأَ هللاُ إِْنــَزاَل القُــْرآِن، َوقِيــَل: نَــَزَل ُجْملَــةً َواِحــَدةً ِمــَن اللَّــْوحِ الَمْحفُــوِظ إِلَــى 
ــنَِة( -، َوَمــا  ــا َمقَاِديــَر السَّ ُر هللاُ فِيَه ــّدِ ــْدِر - )ِمــْن َرَمَضــاَن، يُقَ ــِة اْلقَ ــي لَْيلَ ــا(، فِ ْنيَ ــَماِء الدُّ ةِ ِمــَن السَّ ــِت الِعــزَّ بَْي
ــْن أَْلــِف َشــْهٍر؛ )ِمــَن العََمــِل فِــي  أَْدَراَك َمــا لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر؛ )لَْيلـَـةٌ ُمبَاَرَكــةٌ(، لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر َخْيــٌر - )العََمــُل فِيَهــا( - ّمِ
ــى األَْرِض(  ُل )إِلَ ــزَّ ــَل: َجِميــُع الدَّْهــِر(، تَنَ ــْدِر، َوقِي ــةُ القَ ــَس فِيَهــا لَْيلَ ــُهٍر، لَْي ــِة أَْش ثَــَاٍث َوثََمانِيــَن َســنَةً َوأَْربَعَ
ــن ُكّلِ أَْمــٍر )قـَـدََّرهُ هللاُ َوقََضــاهُ فِــي تِْلــَك  وُح فِيَهــا - )َوُهــَو ِجْبِريــُل( -، بِــإِْذِن َربِِّهــم ّمِ اْلَمَائَِكــةُ )بَِكثـْـَرةٍ(، َوالــرُّ

ْبــُح(. ــنَِة(، َســَاٌم ِهــَي، )َخْيــٌر ُكلَُّهــا(، َحتَّــٰى َمْطلَــعِ اْلفَْجــِر؛ )إِلَــى أَْن يَْطلُــَع الصُّ السَّ

ُ َعْنهُ، َعِن النَّبِّيِ - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -، قَاَل: َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ َرِضَي للاَّ
 »َمْن قَاَم لَْيلَةَ القَْدِر إِيَمانًا َواْحتَِسابًا، ُغِفَر لَهُ َما تَقَدََّم ِمْن َذْنبِِه«.

 ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.

تِنَــا، َوَذَكــَر َمــا  َوالــِذي َدلَّ َعلَْيــِه الَحِديــُث أَنََّهــا َكانَــْت فِــي األَُمــِم الَماِضيــَن، َكَمــا ِهــَي فِــي أُمَّ
، قـَـاَل: قُْلــُت: يـَـا َرُســوَل هللِا،  ، ِمــْن َطِريــِق َمْرثـَـٍد، َعــْن أَبِــي َذّرٍ َرَواهُ اإِلَمــاُم أَْحَمــُد َوالنََّســائِيُّ
أَْخبِْرنِــي َعــْن لَْيلـَـِة القـَـْدِر، تَُكــوُن َمــَع األَْنبِيـَـاِء َمــا َكانـُـوا، فَــإَِذا قُبُِضــوا ُرفِعـَـْت، أَْم ِهــَي إِلـَـى 
ــاَن،  ــُن ِحبَّ ــةَ، َواْب ــُن ُخَزْيَم َحــهُ اْب ــْوِم الِقيَاَمــِة«. َصحَّ ــى يَ ــْل ِهــَي إِلَ ــاَل: »بَ ــِة؟، قَ ــْوِم الِقيَاَم يَ
اُر، َوَمْرثـَـٌد َهــَذا لـَـْم يـَـْرِو َعْنــهُ َغْيــُر أَبِيــِه َماِلــٍك، َوبَِقيَّــةُ  : َرَواهُ البـَـزَّ َوالَحاِكــُم، َوقـَـاَل الَهْيثَِمــيُّ

ِرَجاِلــِه ثِقَــاٌت.

قَاَل اْبُن َكثِيٍر
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ٌة )2( َلْيَلُة الَقْدِر َلْيَلٌة َمْخِفيَّ

اِمِت َرِضَي هللاُ َعْنهُ، قَاَل: َخَرَج النَّبِيُّ - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -  َعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

ِليُْخبَِرنَا بِلَْيلَِة القَْدِر، فَتََاَحى َرُجَاِن ِمَن الُمْسِلِميَن، فَقَاَل: »َخَرْجُت أِلُْخبَِرُكْم بِلَْيلَِة القَْدِر، فَتََاَحى فَُاٌن 
َوفَُاٌن، فَُرفِعَْت، َوَعَسى أَْن يَُكوَن َخْيًرا لَُكْم«.

 ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.

ِ - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -: ُ َعْنهُ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل للاَّ َوَعْن أَبِي َسِعيٍد الُخْدِرّيِ َرِضَي للاَّ

 )أُِريُت َهِذِه اللَّْيلَةَ، ثُمَّ أُْنِسيتَُها(.
 ُمتَّفٌَق َعلَْيِه. 

َحهُ،  َوفِــي الُمْســنَِد، َوُســنَِن النََّســائِّيِ، َوَصِحيــحِ اْبــِن ُخَزْيَمــةَ، َوَصِحيــحِ اْبِن ِحبَّــاَن، َوُمْســتَْدَرِك الَحاِكــِم، َوَصحَّ
، قَــاَل: قُْلــُت: يَــا َرُســوَل هللِا، أَْخبِْرنِــي َعــْن لَْيلَــِة القَــْدِر، أَفِــي َرَمَضــاَن، أَْو فِــي َغْيــِرِه؟، قَــاَل:  َعــْن أَبِــي َذّرٍ
»بَــْل ِهــَي فِــي َرَمَضــاَن«. قَــاَل: قُْلــت: يَــا َرُســوَل هللِا، تَُكــوُن َمــَع األَْنبِيَــاِء َمــا َكانُــوا، فَــإَِذا قُبُِضــوا ُرفِعَــْت، 
أَْم ِهــَي إِلـَـى يـَـْوِم الِقيَاَمــِة؟، قـَـاَل: »بـَـْل ِهــَي إِلـَـى يـَـْوِم الِقيَاَمــِة« - إِلـَـى أَْن قـَـاَل -: »إِنَّ هللاَ لـَـْو َشــاَء أَلَْطلَعَُكــْم 
ــا  ــْم بَِه ــي أَْن أُْخبَِرُك ــْو أَِذَن ِل ــاَل: »إِنَّ هللاَ لَ ــهُ قَ ــٍة أَنَّ ــي ِرَوايَ ــِر«. َوفِ ــْبعِ األََواِخ ــي السَّ ــوَها فِ ــا، اْلتَِمُس َعلَْيَه

أَلَْخبَْرتُُكــْم«.

ــإِنَّ القَْطــَع  ــةَ اللَّيَاِلــي؛ فَ ــٍة َويَتُْرُكــوا بَِقيَّ ــٍة ُمعَيَّنَ ــى لَْيلَ َّــِكَل الَكثِيــُر َعلَ ــةٌ؛ ِلئَــاَّ يَت ــْدِر َمْخِفيَّ ــةَ القَ َر أَنَّ لَْيلَ ــرَّ َوإَِذا تَقَ
ْعــُف َوالعَْجــُز  بِــأَنَّ لَْيلـَـةَ القـَـْدِر لَْيلـَـةُ َكــَذا َوَكــَذا فِــي َعْصــٍر َغلـَـَب َعلـَـى َكثِيــٍر ِمــْن أَْهِلــِه الَجْهــُل َوالتِّــَكاُل َوالضَّ

بَّانِــّيِ.  َوالَكَســُل؛ ُمَخاِلــٌف ِلْلِحْكَمــِة اإِللَِهيَّــِة َوالتَّْشــِريعِ الرَّ

يـَـا َرُســوَل هللِا، أَْخبِْرنِــي أَيُّ لَْيلـَـٍة تُْبتَغـَـى فِيَهــا لَْيلـَـةُ القـَـْدِر؟، فَقـَـاَل: »لـَـْوَل أَْن تَتـْـُرَك النَّــاُس 
ــنَاُدهُ  ــِر، َوإِْس ــي الَكبِي ــيُّ فِ : َرَواهُ الطَّبََرانِ ــيُّ ــاَل الَهْيثَِم ــةَ أَلَْخبَْرتُــَك«. قَ ــَك اللَّْيلَ ــَاةَ إِلَّ تِْل الصَّ

َحَســٌن.

َوَعْن َعْبِد هللاِ ْبِن 
أُنَْيٍس أَنَّهُ قَاَل
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َوفِــي َصِحيــحِ اْبــِن ُخَزْيَمــةَ، َعــْن ِزّرِ ْبــِن ُحبَْيــٍش، قـَـاَل: »لـَـْوَل ُســفََهاُؤُكْم لََوَضْعــُت يـَـِدي فِــي أُذُنـِـي، فَنَاَدْيــُت 
أَنَّ لَْيلـَـةَ القـَـْدِر َســْبٌع َوِعْشــُروَن. 

ــى  ــا هللاُ تَعَالَ ــةٌ، أَْخفَاَه ــةٌ ُمْبَهَم ــْدِر لَْيلَ ــةَ القَ ــى أَنَّ لَْيلَ ــِة َعلَ الَّ ــَرةِ، الدَّ ــِث الَكثِي ــةً ِلْلََحاِدي ــعِ ُمَخالَفَ ــي القَْط ثُــمَّ إِنَّ فِ
بِقـَـَدٍر، فَلـَـْو َشــاَء أَلَْطلَعَنـَـا َعلَْيَهــا، َوإَِذا لـَـْم يـَـأَْذِن هللاُ ِلنَبِيِّــِه أَْن يُْخبَِرنـَـا بَِهــا، فََكْيــَف يَتََســنَّى ِلَكائِــٍن َمــْن َكاَن، أَْن 
ــنَّ َل يُْغنِــي ِمــَن  َّبِــُع أَْكثَُرُهــْم إِلَّ َظنًّــا ۚ إِنَّ الظَّ يَدَِّعــَي فِــي تَْعيِينَِهــا ِعْلــَم اليَِقيــِن؟!، َوَصــَدَق هللاُ القَائِــُل: )َوَمــا يَت

اْلَحــّقِ َشــْيئًا(.
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)3( ِإْقَساُم ُأَبيٍّ َرِضَي اللُه َعْنُه

ُ َعْنــهُ، فَقُْلــُت: إِنَّ  َرَوى ُمْســِلٌم فِــي َصِحيِحــِه، َعــْن ِزّرِ ْبــِن ُحبَْيــٍش، قـَـاَل: »َســأَْلُت أُبـَـيَّ ْبــَن َكْعــٍب َرِضــَي للاَّ
َّــِكَل النَّــاُس،  ُ: أََراَد أَْن َل يَت أََخــاَك اْبــَن َمْســعُوٍد يَقـُـوُل: َمــْن يَقـُـِم الَحــْوَل يُِصــْب لَْيلَــةَ القَــْدِر؟، فَقَــاَل َرِحَمــهُ للاَّ
أََمــا إِنَّــهُ قَــْد َعِلــَم أَنََّهــا فِــي َرَمَضــاَن، َوأَنََّهــا فِــي اْلعَْشــِر األََواِخــِر، َوأَنََّهــا لَْيلَــةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، ثـُـمَّ َحلَــَف َل 
يَْســتَثْنِي أَنََّهــا لَْيلَــةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، فَقُْلــُت: بِــأَّيِ َشــْيٍء تَقـُـوُل َذِلــَك يَــا أَبَــا اْلُمْنــِذِر؟، قَــاَل: بِاْلعَاَمــِة أَْو بِاآليَــِة 

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -؛ أَنََّهــا تَْطلـُـُع يَْوَمئِــٍذ َل ُشــعَاَع لََهــا«. ِ - َصلَّــى للاَّ الَّتِــي أَْخبََرنَــا َرُســوُل للاَّ

)َغــَدْوُت إِلَــى اْبــِن َمْســعُوٍد َذاَت َغــَداٍة فِــي َرَمَضــاَن، فََوَجْدتـُـهُ فَــْوَق بَْيــٍت َجاِلًســا، فََســِمْعنَا 
ــِه  ــى هللاُ َعلَْي ــوَل هللِا - َصلَّ ــاَل: إِنَّ َرُس ــولُهُ. فَقَ ــَغ َرُس ــَدَق هللاُ َوبَلَّ ــوُل: َص ــَو يَقُ ــهُ َوُه َصْوتَ
َوَســلََّم - قـَـاَل: »لَْيلـَـةُ القـَـْدِر فِــي النِّْصــِف ِمــَن السَّــْبعِ األََواِخــِر ِمــْن َرَمَضــاَن، تَْطلـُـُع الشَّــْمُس 
َغَداتَئِــٍذ َصافِيـَـةً لَْيــَس لََهــا ُشــعَاٌع«. فَنََظــْرُت إِلَْيَهــا فََوَجْدتَُهــا َكَمــا قـَـاَل َرُســوُل هللِا  - َصلَّــى هللاُ 
: َرَواهُ أَْحَمــُد َوأَبُــو يَْعلَــى، َوأَبُــو َعْقــَرٍب لَــْم أَِجــْد َمــْن تَْرَجَمــهُ،  َعلَْيــِه َوَســلََّم(. قَــاَل الَهْيثَِمــيُّ

َوبَِقيَّــةُ ِرَجاِلــِه ثِقَــاٌت.

إِنَّ إِْقَســاَم أُبـَـّيٍ - َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ - َكاَن َمْبنِيًّــا َعلـَـى َعَاَمــِة الشَّــْمِس، َل َعلـَـى نـَـّصٍ نَبـَـِوّيٍ، بِــأَنَّ لَْيلـَـةَ القـَـْدِر 
ــةَ نـَـصٌّ َصِريــٌح َلْحتـَـجَّ بِــِه َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ. لَْيلـَـةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، َولـَـْو َكاَن ثَمَّ

ــُر  ــي تَْظَه ــتَبَِهِة التِ ــوِر الُمْش ــَن األُُم ــَو ِم ــْل ُه ــِه؛ بَ ــاُس َعلَْي ــُق النَّ َِّف ــا يَت ــا بَيِّنً ــَس َدقِيقً ــِة لَْي ــِن ِلْلعََلَم ــُر العَْي َونََظ
ــْمَس ِعْشــِريَن َســنَةً  ــُت الشَّ ــاَل الَحَســُن: َرقَْب ــا، قَ ــاُت النََّظــِر فِيَه ــُف ِوْجَه ــٍض، َوتَْختَِل ائِيــَن ُدوَن بَْع ــِض الرَّ ِلبَْع

ــا. ــُع َل ُشــعَاَع لََه ــْت تَْطلُ ــعٍ َوِعْشــِريَن، فََكانَ ــةَ أَْربَ لَْيلَ

ائِــَم َل  ــا يـَـُدلُّ َعلـَـى أَنَّ التَّْعيِيــَن الدَّ َحابـَـِة - َرِضــَي هللاُ َعْنُهــْم - فِــي تَْعيِينَِهــا، ِممَّ لَقـَـْد َخالـَـَف أُبَيًّــا َعــَدٌد ِمــَن الصَّ
يَقـُـوُم َعلـَـى نـَـّصٍ َصِريــحٍ. 

َوَعْن أَبِي 
َعْقَرٍب، قَاَل
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ــْد  ــٍة، فَقَ ــٍة أَْو َحِقيِقيَّ ــا َمنَاِميَّ ــاَرٍة ِمــْن أََماَراتَِهــا، أَْو بُِرْؤيَ ــْدِر بِأََم ــِة القَ ــُم بِلَْيلَ ــاِس الِعْل ــْد يَْحُصــُل ِلبَْعــِض النَّ َوقَ
ــةُ  ــٍة لَْيلَ ــُت أَيَّ لَْيلَ ــَت إِْن َعِلْم ــوَل هللِا، أََرأَْي ــا َرُس ــُت: يَ ــْت: )قُْل ــا - قَالَ ــَي هللاُ َعْنَه ــةَ - رِض ــْن َعائَِش ــَت َع ثَبَ
القَــْدِر؛ َمــا أَقُــوُل فِيَهــا؟، قَــاَل: قُوِلــي: اللَُّهــمَّ إنَّــك َعفُــوٌّ تُِحــبُّ العَْفــَو، فَاْعــُف َعنِّــي(. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوالتِّْرِمــِذيُّ 

ــِم. ــُن القَيِّ ، َواْب ــَوِويُّ ــهُ النَّ َح ــْه، َوَصحَّ ــُن َماَج ــهُ، َواْب َح َوَصحَّ

َعالُِم َواإِلْشَغاِل. َحابَِة َفَمْن بَْعَدُهْم ِفي تَْعِييِن لَْيَلِة الَقْدِر َقْد ُجِمَعْت، َفَلا َحاَجَة ِللتَّ َوَبْعُد: َفِإنَّ أَْقَواَل الصَّ

ــا  ــَن، َوإِْن َكاَن بَْعُضَه ــى األَْربَِعي ــْدِر إِلَ ــِة القَ ــِن لَْيلَ ــي تَْعيِي ــَواَل فِ ــهُ هللاُ - األَْق ــٍر - َرِحَم ــُن َحَج ــَل اْب ــْد أَْوَص لَقَ
ــاَن.  ــعِ َرَمَض ــي َجِمي ــا فِ ــْوِل بِأَنََّه ــا َكالقَ ــاِم، أَْو َمْرُجوًح ــعِ العَ ــي َجِمي ــا فِ ــْوِل بِأَنََّه ــا، َكالقَ َضِعيفً

َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس - َرِضَي هللاُ َعْنُهَما -، قَاَل: 

ٍد - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -، »َدَعا ُعمُر ْبُن الَخطَّاِب - َرِضَي هللاُ َعْنهُ - أَْصَحاَب ُمَحمَّ
 فََسأَلَُهْم َعْن لَْيلَِة القَْدِر، فَأَْجَمعُوا أَنََّها فِي العَْشِر األََواِخِر«.

اِق فِي ُمَصنَِّفِه.  زَّ  َرَواهُ َعْبُد الرَّ

َفُكلُّ لَْيَلٍة ِمْنَها يُْحَتَمُل أَْن تَُكوَن لَْيَلَة َقْدٍر.
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)4( َلْيَلُة الَقْدِر َتْتَنِقُل

ــَب  ــى َذَه ، َحتَّ ــاّصٍ ــاّمٍ أَْو َخ ــٍل َع ــْدِر، ِلَدِلي ــةَ القَ ــَي لَْيلَ ــوَن ِه ــُل أَْن تَُك ــِر يُْحتََم ــِر األََواِخ ــي العَْش ــٍة فِ إِنَّ ُكلَّ لَْيلَ
َجْمــٌع ِمــَن العُلََمــاِء إِلـَـى أَنَّــهُ َل َســبِيَل إِلـَـى الَجْمــعِ بَْيــَن تِْلــَك األَْخبـَـاِر الَمْرفُوَعــِة َوالَمْوقُوفـَـِة َوالَمْقُطوَعــِة، إِلَّ أَْن 
ــْبُع األََواِخــُر أَْرَجــا ِمــْن  ــةً أَْوتَاَرَهــا، َوالسَّ يُقـَـاَل: إِنََّهــا تَْنتَِقــُل بَْيــَن لَيَاِلــي العَْشــِر البََواقـِـي ِمــْن َرَمَضــاَن، َوَخاصَّ
َغْيِرَهــا، َوِهــَي التِــي اْســتَقَرَّ الَحْصــُر النَّبـَـِويُّ َعلَْيَهــا، بَْعــَد َحْصِرَهــا فِــي العَْشــِر األَِخيــَرةِ، ثُمَّ فِــي األَْوتـَـاِر ِمْنَها.

ــْن قَــاَل: إِنََّهــا تَتْنَِقــُل فِــي العَْشــِر األََواِخــِر أَبُــو قَِابَــةَ؛ َحــَكاهُ التِّْرِمــِذيُّ َوَغْيــُرهُ َعْنــهُ، َوُهــَو َمْحِكــيٌّ َعــِن  َوِممَّ
ــةَ َوآَخــُروَن. ــُن تَْيِميَّ َحــهُ اْب ــافِِعّيِ، َوَرجَّ ــَل َعــِن الشَّ ــٍك َوَغْيِرِهَمــا، َونُِق ــِة، َكاإِلَمــاِم أَْحَمــَد َوَماِل األَئِمَّ

َحابـَـِة َوُجْمُهــوُر العُلََمــاِء  َحابـَـةُ َوَمــْن بَْعَدُهــْم فِــي أَْرَجــحِ لَيَاِلــي العَْشــِر َوأَْرَجاَهــا، َوأَْكثـَـُر الصَّ َوقـَـِد اْختَلـَـَف الصَّ
َعلـَـى أَنََّهــا لَْيلـَـةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، يَِليــِه القـَـْوُل بِأَنََّهــا لَْيلـَـةُ ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن، فَأَْغلـَـُب َمــا تَُكــوُن لَْيلـَـةُ القـَـْدِر - َوهللاُ 

َهــا، َوَل يُْهَمــُل َشــْيٌء ِمْنَهــا.  أَْعلـَـُم - فِــي َهاتَْيــِن اللَّْيلَتَْيــِن، َوبَِهــَذا تَأْتَِلــُف األَْخبـَـاُر َواآلثـَـاُر، َويُْعَمــُل بَِهــا ُكلِّ

قَــاَل اْبــُن َعبَّــاٍس: َدَعــا ُعَمــُر أَْصَحــاَب َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فََســأَلَُهْم َعــْن 
لَْيلـَـِة القـَـْدِر، فَأَْجَمعـُـوا َعلـَـى أَنََّهــا فِــي العَْشــِر األََواِخــِر، قـَـاَل اْبــُن َعبَّــاٍس: فَقُْلــُت ِلعَُمــَر: إِنِّــي 
ــابِعَةٌ تَْمِضــي، أَْو  ــُت: َس ــٍة ِهــَي؟، فَقُْل ــُر: أَيُّ لَْيلَ ــاَل ُعَم ــَي، قَ ــٍة ِه ــنُّ - أَيَّ لَْيلَ ــُم - أَْو أَُظ أَلَْعلَ
ــْبَع  ــَق هللاُ َس ــُت: َخلَ ــَك؟، قُْل ــَت َذِل ــَن َعِلْم ــْن أَْي ــاَل: ِم ــِر، فَقَ ــِر األََواِخ ــَن العَْش ــى ِم ــابِعَةٌ تَْبقَ َس
ــاٍس ُمْرَســًل َمْرفُوًعــا: »ِهــَي  ــِن َعبَّ ــُن َشــاِهيَن، َعــِن اْب َجــهُ اْب َســَماَواٍت، ... األَثَــر«. َوَخرَّ

فِــي العَْشــِر، َســْبٌع تَْمِضــي، أَْو َســْبٌع تَْبقَــى«.

اِق  زَّ َرَوى َعْبدُ الرَّ
َعْن ِعْكِرَمةَ، قَاَل
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َياِلي )5( الِحْكَمُة ِفي َتْرِجيِح َبْعِض اللَّ

ــِز َمــَع ُكّلِ لَْيلَــٍة، فَقَــْد َرَوى اْبــُن  ُد الُمَحفِّ ِمــَن الِحْكَمــِة اإِللَِهيَّــِة فِــي تَْرِجيــحِ بَْعــِض اللَّيَاِلــي َعلَــى بَْعــٍض، تََجــدُّ
، قـَـاَل: قـَـاَم بِنـَـا َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فِــي َشــْهِر َرَمَضــاَن  ُخَزْيَمــةَ فِــي َصِحيِحــِه، َعــْن أَبـِـي َذّرٍ
ِل، ثـُـمَّ قـَـاَل: »َمــا أَْحَســُب َمــا تَْطلُبـُـوَن إِلَّ َوَراَءُكــْم«، ثـُـمَّ قـَـاَم لَْيلـَـةَ  لَْيلـَـةَ ثـَـَلٍث َوِعْشــِريَن إِلـَـى ثُلـُـِث اللَّْيــِل األَوَّ
ــاَل: »َمــا أَْحَســُب َمــا تَْطلُبُــوَن إِلَّ َوَراَءُكــْم – أَْي: أََماَمُكــْم -، ثُــمَّ  ــى نِْصــِف اللَّْيــِل، ثـُـمَّ قَ َخْمــٍس َوِعْشــِريَن إِلَ

ْبــحِ«. قُْمنـَـا لَْيلـَـةَ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن إِلـَـى الصُّ

 ، َوأَْيًضا تَْخِفيفًا َعلَى العَاِجِز، بِأَْن يَُخصَّ أَْرَجى لَْيلٍَة بِاْجتَِهاٍد َخاّصٍ

فَعَْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَر - َرِضَي هللاُ َعْنُهَما -، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -:

 )اْلتِمُسوَها فِي العَْشِر األََواِخِر - يَْعنِي: لَْيلَةَ القَْدِر - فَإِْن َضعَُف أََحُدُكْم أَْو َعَجَز،
 فََا يُْغلَبَنَّ َعلَى السَّْبعِ البََواقِي(.

 َرَواهُ ُمْسِلٌم. 

 َعــْن أَبِيــِه، قـَـاَل: قُْلــُت: يـَـا َرُســوَل هللِا، إِنَّ ِلــي بَاِديـَـةً أَُصلِّــي فِيَهــا، فَُمْرنِــي بِلَْيلـَـٍة أَْنِزلَُهــا إِلـَـى 
الَمْســِجِد؛ )يَْعنِــي َمْســِجَد الَمِدينـَـِة(؛ فَأَُصلِّــي فِيــِه، فَقـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلَّم 
: َرَواهُ الطَّبََرانِــيُّ فِــي الَكبِيــِر، َوفِيــِه اْبــُن  -: »اْنــِزْل لَْيلَــةَ ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن«. قَــاَل الَهْيثَِمــيُّ

إِْســَحاَق، َوُهــَو ثِقـَـةٌ، َولَِكنَّــهُ ُمَدلِّــٌس.

اٍس يُوِقُظ أَْهَلُه لَْيَلَة ثََلاٍث َوِعْشِريَن. َوَكَذِلَك َعاِئَشُة - َرِضَي اهلُل َعْنُهْم -. َوَكاَن اْبُن َعبَّ

ــي  ــوَل هللِا، إِنِّ ــا َرُس ــاَل: يَ ــًل قَ ــا -، أَنَّ َرُج ــاٍس - َرِضــَي هللاُ َعْنُهَم ــِن َعبَّ ــِن اْب ــَد، َع ــاِم أَْحَم ــنَِد اإِلَم ــي ُمْس َوفِ
َشــْيٌخ َكبِيــٌر َعِليــٌل، يَُشــقُّ َعلـَـيَّ الِقيـَـاُم، فَُمْرنِــي بِلَْيلـَـٍة يَُوفِّقُنِــي هللاُ فِيَهــا ِللَْيلـَـِة القـَـْدِر، قـَـاَل: »َعلَْيــَك بِالسَّــابِعَِة«. 

َوإِْســنَاُدهُ َعلَــى َشــْرِط البَُخــاِرّيِ.

َوَعْن َعْبِد هللِا 
ْبِن َجْحٍش،



ليلة القدر12

)6( َلْيَلُة الَقْدِر ِفي الَعْشِر اأَلَواِخِر

َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعمَر - َرِضَي هللاُ َعْنُهَما -، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -:
 )تََحيَّنُوا لَْيلَةَ القَْدِر فِي العَْشِر األََواِخِر - أَْو قَاَل: فِي التِّْسعِ األََواِخِر(. 

َرَواهُ ُمْسِلٌم.

فَلَْيلـَـةُ القـَـْدِر فِــي العَْشــِر البََواقِــي ِمــْن َرَمَضــاَن، َوُهــَو قـَـْوُل ُجْمُهــوِر العُلََمــاِء، فَعـَـْن أَبـِـي َســِعيٍد الُخــْدِرّيِ - َرِضــَي هللاُ 

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َعْشــَر اأْلَُوِل ِمــْن َرَمَضــاَن َواْعتََكْفنـَـا َمعـَـهُ، فَأَتـَـاهُ ِجْبِريــُل،  ِ - َصلَّــى للاَّ َعْنــهُ -، قـَـاَل: »اْعتََكــَف َرُســوُل للاَّ

فَقـَـاَل: إِنَّ الَّــِذي تَْطلـُـُب أََماَمــَك، فَاْعتََكــَف العَْشــَر األَْوَســَط فَاْعتََكْفنـَـا َمعـَـهُ، فَأَتـَـاهُ ِجْبِريــُل، فَقـَـاَل: إِنَّ الَّــِذي تَْطلـُـُب أََماَمــَك، 

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َخِطيبـًـا َصبِيَحــةَ ِعْشــِريَن ِمــْن َرَمَضاَن، فَقَاَل: َمــْن َكاَن اْعتََكَف َمــَع النَّبِّيِ - َصلَّى  فَقـَـاَم النَّبـِـيُّ - َصلَّــى للاَّ

ــيتَُها، َوإِنََّهــا فِــي العَْشــِر األََواِخــِر فِــي ِوتٍْر(. ُمتَّفـَـٌق َعلَْيِه. ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم – فَْليَْرِجــْع؛ فَإِنِّــي أُِريــُت لَْيلـَـةَ القـَـْدِر، َوإِنِّــي نُّسِ للاَّ

ــلََّم -  ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــْت: َكاَن َرُســوُل للاَّ ــا -، قَالَ ُ َعْنَه ــِن، َعــْن َعائَِشــةَ - َرِضــَي للاَّ ِحيَحْي ــي الصَّ َوفِ
ْوا لَْيلـَـةَ القـَـْدِر فـِـي العَْشــِر األََواِخِر ِمــْن َرَمَضاَن«. يَُجــاِوُر فِــي العَْشــِر األََواِخــِر ِمــْن َرَمَضــاَن، َويَقـُـوُل: »تََحــرَّ

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه وَســلََّم - يَْجتَِهــُد فِــي َرمَضــاَن َمــا َل يَْجتَِهــُد فِــي َغْيــِرِه، َوفِــي  َوَعْنَهــا قَالـَـْت: َكاَن َرُســوُل للاَّ
العَْشــِر األََواِخــِر مْنــه، َمــا َل يَْجتَهــُد فـِـي َغْيــِرِه«. َرَواهُ ُمْســِلٌم. 

ــَزَرهُ،  ــُر َشــدَّ ِمئْ ــِه َوَســلََّم - إَِذا َدَخــَل العَْش ــى هللاُ َعلَْي ــيُّ - َصلَّ ــْت: »َكاَن النَّبِ ُ َعْنَهــا - قَالَ َوَعْنَهــا - َرِضــَي للاَّ
ــِه. ــٌق َعلَْي ــهُ«. ُمتَّفَ ــَظ أَْهلَ ــهُ، َوأَْيقَ ــا لَْيلَ َوأَْحيَ

ــُر -  ــإَِذا َكاَن العَْش ــْوٍم، فَ ــُط الِعْشــِريَن بَِصــَاةٍ َونَ ــلََّم - يَْخِل ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــيُّ - َصلَّ ــْت: »َكاَن النَّبِ ــا قَالَ َوَعْنَه
ــهُ. ــهُ َمــا قَْبلَ ــَهُد لَ ــي إِْســنَاِدِه، َويَْش ــاٍل فِ ــى َمقَ ــَزَر«. َرَواهُ أَْحَمــُد َعلَ َر، َوَشــدَّ الِمئْ ــي األَِخيــَر – َشــمَّ يَْعنِ

ــِر  ــي العَْش ــهُ فِ ــُظ أَْهلَ ــلََّم - َكاَن يُوقِ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــيَّ - َصلَّ ــّيٍ: أَنَّ النَّبِ ــِث َعِل ــْن َحِدي ــيُّ ِم َج الطَّبََرانِ ــرَّ َوَخ
ــَاةَ. ــُق الصَّ ــٍر يُِطي ــٍر َوَكبِي ــاَن، َوُكلَّ َصِغي ــْن َرَمَض ــِر ِم األََواِخ

ــَد بِاللَّْيــِل، َويَْجتَِهــَد فِيــِه، َويُْنِهــَض أَْهلـَـهُ  : أََحــبُّ إِلـَـيَّ إَِذا َدَخــَل العَْشــُر األََواِخــُر، أَْن يَتََهجَّ قـَـاَل ُســْفيَاُن الثَّــْوِريُّ
ــَاةِ، إِْن أََطاقـُـوا َذِلــَك. َوَولـَـَدهُ إِلـَـى الصَّ
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ي َلْيَلِة الَقْدِر ِفي اأَلْوَتاِر )7( َتَحرِّ

ِ - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -، قَاَل: ُ َعْنَها -، أَنَّ َرُسوَل للاَّ َعْن َعائَِشةَ - َرِضَي للاَّ

ْوا لَْيلَةَ القَْدِر فِي الِوتِْر، ِمَن العَْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن«.  »تََحرَّ
ُمتَّفٌَق َعلَْيِه. 

َوَعْن أَبِي َسِعيٍد َمْرفُوًعا:

 )اْبتَغُوَها فِي ُكّلِ ِوتٍْر(. 
ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.

ٍل. ا يَْمِضي؟؛ َمَحلُّ تَأَمُّ ا يَْبَقى أَْو ِممَّ ي لَْيَلِة الَقْدِر ِفي الِوْتِر ِممَّ لَِكْن َهْل تََحرِّ

ُ َعْنُهَما -: أَنَّ النَّبِيَّ - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -، قَاَل: فعَِن اْبِن َعبَّاٍس - َرِضَي للاَّ
 »التَِمُسوَها فِي العَْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن لَْيلَةَ القَْدِر، فِي تَاِسعٍَة تَْبقَى، فِي َسابِعٍَة تَْبقَى، فِي َخاِمَسٍة تَْبقَى«.

.  َرَواهُ البَُخاِريُّ

ــا يَْبقـَـى  ِليــِل َعلـَـى أَنَّ األَْمــَر بَِطلـَـِب لَْيلـَـِة القـَـْدِر فـِـي الِوتـْـِر ِممَّ قـَـاَل اْبــُن ُخَزْيَمــةَ فِــي َصِحيِحــِه: »بـَـاُب ِذْكــِر الدَّ
ــا يَْمِضــي ِمْنَهــا، َوَذَكــَر َحِديــَث أَبِــي بَْكــَرةَ، َســِمْعُت ِمــْن َرُســوِل هللِا  ِمــَن العَْشــِر األََواِخــِر، َل فِــي الِوتْــِر ِممَّ
- َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَقُــوُل: »التَِمُســوَها فِــي العَْشــِر األََواِخــِر، فِــي تِْســعٍ بَِقيــَن، أَْو فِــي َســْبعٍ بَِقيــَن، أَْو 

فِــي َخْمــٍس بَِقيــَن، أَْو فِــي ثـَـَاٍث بَِقيــَن، أَْو فِــي آِخــِر لَْيلَــٍة«.

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »ِهــَي فِــي تِْســعٍ يَْمِضيــَن، أَْو فِــي َســْبعٍ يَْبقَْيــَن«.  قـَـاَل َرُســوُل للاَّ
. َرَواهُ البَُخــاِريُّ بِالشَّــّكِ

ــيِن  »َكــَذا ِلْلَْكثـَـِر، َوِلْلُكْشــِمْيَهنِّيِ بِلَْفــِظ الُمِضــّيِ فِيِهَمــا، َوفِــي ِرَوايَــِة اإِلْســَماِعيِلّيِ بِتَْقِديــِم الّسِ
فِــي الَمْوِضعَْيــِن«.

َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس - 
ُ َعْنُهَما   َرِضَي للاَّ

َوقَاَل اْبُن َحَجٍر
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اِمــِت، أَنَّــهُ َســأََل َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ  ــَن، َعــْن ُعبـَـاَدةَ ْبــِن الصَّ َوَرَوى اإِلَمــاُم أَْحَمــُد فِــي الُمْســنَِد، َوقـَـْد ُحّسِ
َعلَْيــِه َوَســلََّم - َعــْن لَْيلـَـِة القـَـْدِر، فَقـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »فِــي َرَمَضــاَن، فَالتَِمُســوَها فِــي 
العَْشــِر األََواِخــِر، فَإِنََّهــا فِــي ِوتـْـٍر، فِــي إِْحــَدى َوِعْشــِريَن، أَْو ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن، أَْو َخْمــٍس َوِعْشــِريَن، أَْو َســْبعٍ 
ــِر،  ــي الَكبِي ــيُّ فِ ــُد َوالطَّبََرانِ : »َرَواهُ أَْحَم ــيُّ ــاَل الَهْيثَِم ــٍة«. قَ ــِر لَْيلَ ــي آِخ َوِعْشــِريَن، أَْو تِْســعٍ َوِعْشــِريَن، أَْو فِ

ــِد ْبــِن َعِقيــٍل، َوفِيــِه َكَاٌم، َوقـَـْد ُوثِّــَق«.  َوفِيــِه َعْبــُد هللِا ْبــُن ُمَحمَّ

اِمــِت، أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: »لَْيلـَـةُ القـَـْدِر فِــي العَْشــِر البََواقِــي  َوَعــْن ُعبـَـاَدةَ ْبــِن الصَّ
 : ... َوِهــَي لَْيلـَـةُ ِوتـْـٍر: تِْســعٍ، أَْو َســْبعٍ، أَْو َخاِمَســٍة، أَْو ثَاِلثـَـٍة، أَْو آِخــِر لَْيلـَـٍة، ثـُـمَّ َذَكــَر أََماَرتََهــا«. قـَـاَل الَهْيثَِمــيُّ
َرَواهُ أَْحَمــُد، َوِرَجالـُـهُ ثِقـَـاٌت. َوقـَـاَل اْبــُن َكثِيــٍر: »َهــَذا إِْســنَاٌد َحَســٌن، َوفِــي الَمتـْـِن َغَرابـَـةٌ، َوفِــي بَْعــِض أَْلفَاِظــِه 

نََكاَرةٌ«.

ــْهَر تِْســعًا َوِعْشــِريَن، َســَواٌء َحَســْبنَا بَِمــا َمَضــى أَْو بَِمــا بَِقــَي،  ــا الشَّ َمْلُحوَظــةٌ: َل تَْختَِلــُف األَْوتـَـاُر إَِذا اْعتَبَْرنَ
ــا أَْو نَاقًِصــا. ــْهُر تَامًّ َوَل تَْختَِلــُف إَِذا َحَســْبنَا بَِمــا َمَضــى، َســَواٌء َكاَن الشَّ
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ْبِع اأَلَواِخِر ي َلْيَلِة الَقْدِر ِفي السَّ )8( َتَحرِّ

ُ َعْنُهَمــا -: أَنَّ ِرَجــاًل ِمــْن أَْصَحــاِب النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، أُُرْوا لَْيلـَـةَ  َعــِن اْبــِن ُعَمــَر - َرِضــَي للاَّ
ــْد  ــْم قَ ــلََّم -: »أََرى ُرْؤيَاُك ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــاَل َرُســوُل للاَّ ــِر، فَقَ ــْبِع األََواِخ ــي السَّ ــاِم فِ ــي الَمنَ ــْدِر فِ القَ

ــْبعِ األََواِخــِر«. ُمتَّفَــٌق َعلَْيــِه. َهــا فِــي السَّ يَهــا، فَْليَتََحرَّ ــْبعِ األََواِخــِر، فََمــْن َكاَن ُمتََحّرِ تََواَطــأَْت فِــي السَّ

ْبِع الَبَواِقي(. َرَواُه ُمْسِلٌم. َوَعْنُه َمْرُفوًعا: )َفَلا يُْغَلَبنَّ َعَلى السَّ

ــْبعِ  ُل السَّ ــا. َوأَوَّ ــا قَْبلََه ــى ِممَّ ــفَاَعَها أَْرَج ــا َوأَْش ــَر، أَْوتَاَرَه ــْبَع األََواِخ ــُم - أَنَّ السَّ ــِث - َوهللاُ أَْعلَ ــُر الَحِدي فََظاِه
ــِه. ــْهِر ُدوَن تََماِم ــاِن الشَّ ــاِب نُْقَص ــى ِحَس ــِريَن، َعلَ ــَاٍث َوِعْش ــةُ ثَ ــِر لَْيلَ األََواِخ

َوَعــْن َجابـِـٍر َوَعْبــِد هللِا ْبــِن أُنَْيــٍس، َوقـَـْد ُســئَِل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َعــْن لَْيلـَـِة القـَـْدِر، َوقـَـْد 
ــْبعِ  ــِذِه السَّ ــي َه ــوَها فِ ــلََّم -: »اْلتَِمُس ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــوُل هللِا - َصلَّ ــاَل َرُس ــةً، فَقَ ــُروَن لَْيلَ ــاِن َوِعْش ــْت ثِْنتَ َخلَ

: َرَواهُ أَْحَمــُد، َوإِْســنَاُدهُ َحَســٌن. ــاَل الَهْيثَِمــيُّ ــْهِر«. قَ ــْت ِمــَن الشَّ ــي بَِقيَ األََواِخــِر التِ

اٍس َوِبَلاٍل َوَغْيِرِهَما. َوُهَو َمْرِويٌّ َعِن اْبِن َعبَّ

َوقـَـْد ُرِوَي فِــي َحِديثَْيــِن َعــْن َعْبــِد هللِا ْبــِن أُنَْيــٍس، َوفِــي َحِديــٍث َعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ، ِعْنــَد اإِلَمــاِم أَْحَمــَد َوَغْيــِرِه، 
َل السَّــْبعِ البََواقِــي لَْيلـَـةُ ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن. َمــا يـَـُدلُّ َعلـَـى أَنَّ أَوَّ

، اطَّلََع النَّبِيُّ - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَســلََّم - َعلَى نُْقَصانِِه، َواْســتَْبعََدهُ اْبُن َرَجٍب، َوقَْد يَُدلُّ َعلَى  َوقَْد تُْحَمُل َعلَى َشــْهٍر َخاّصٍ

أَنَّــهُ تَْشــِريٌع َعــامٌّ، َوأَنَّــهُ َحَســَب الشَّــْهَر َعلـَـى تَْقِديــِر نُْقَصانِــِه أَبـَـًدا؛ أِلَنَّــهُ الُمتَيَقَّــُن، َكَما َذَهــَب إِلَْيِه أَيُّــوُب َوَماِلــٌك َوَغْيُرُهَما.

ُل السَّــْبعِ لَْيلَةُ أَْربَعٍ َوِعْشــِريَن َعلَى ِحَســاِب تََماِم الشَّــْهِر، َوأَبُو َســِعيٍد الُخدِريُّ َوأَبُو َذّرٍ َحَســبَا الشَّــْهَر  َوقِيَل: أَوَّ
 . ــِن اْختـَـاَر َهــَذا القَــْوَل اْبــُن َعْبــِد البَــّرِ ــْبعِ األََواِخــِر لَْيلَــةَ أَْربَــعٍ َوِعْشــِريَن، َوِممَّ ُل السَّ ــا، فَيَُكــوُن ِعْنَدُهَمــا أَوَّ تَامًّ

َوَكانـَـْت َطائِفـَـةٌ تَْجتَِهــُد لَْيلـَـةَ أَْربـَـعٍ َوِعْشــِريَن، َرِوَي َعــْن أَنـَـٍس َوالَحَســِن، َوَكاَن أَيُّــوُب السَّــْختِيَانِيُّ يَْغتَِســُل لَْيلـَـةَ 
ــِة،  ــِل الَمِدينَ ــةُ أَْه ــةُ ثَــَاٍث َوِعْشــِريَن لَْيلَ ــوُل: لَْيلَ ــعٍ َوِعْشــِريَن، َويَقُ ــةَ أَْربَ ــا، َولَْيلَ ثَــَاٍث َوِعْشــِريَن َويََمــسُّ ِطيبً

َولَْيلَــةُ أَْربَــعٍ َوِعْشــِريَن لَْيلَتُنَــا، يَْعنِــي أَْهــَل البَْصــَرةِ.
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ُة َلْيَلِة الَقْدِر ْياِلي اأَلْشَفاُع َمِظنَّ )9( اللَّ

َعِن اْبِن َعبَّاٍس - َرِضَي هللاُ َعْنُهَما - أَنَّ النَّبِيَّ - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم - قَاَل:

 )اْلتَِمُسوَها فِي العَْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن؛ لَْيلَةَ القَْدِر فِي تَاِسعٍَة تَْبقَى، فِي َسابِعٍَة تَْبقَى، فِي َخاِمَسٍة تَْبقَى(. 
. َرَواهُ البَُخاِريُّ

ــا  ــي أُِمْرنَ ــاَر التِ ــَي األَْوتَ ــفَاُع ِه ــوُن األَْش ــا، تَُك ــوُن تَامًّ ــْهَر يَُك ــاِر أَنَّ الشَّ ــى اْعتِبَ ــَي َعلَ ــا بَِق ــُب بَِم ــا نَْحِس فَِعْنَدَم
ــا. ــْن َغْيِرَه ــَر ِم ــا أَْكثَ ــْدِر فِيَه ــِة القَ ي لَْيلَ ــّرِ بِتََح

ــَرهُ َكثِيــُروَن بِلَيَاِلــي األَْوتـَـاِر، َوُهــَو أَْظَهــُر َوأَْشــَهُر. َوَحَملَــهُ آَخــُروَن َعلَــى األَْشــفَاعِ«.  ٍ»فَسَّ
ــي  ــهُ - فِ ــَرةَ - َرِضــَي هللاُ َعْن ــي بَْك ــاُد أَبِ ــوُن اْجتَِه ــْد يَُك ــْهِر. َوقَ ــاِم الشَّ ــِر تََم ــى تَْقِدي ــي َعلَ يَْعنِ
َحــهُ، ذُِكــَرْت لَْيلَــةُ  َجِميــعِ العَْشــِر ُمْنَطِلقًــا ِمــْن َهَذْيــِن التَّْفِســيَرْيِن، فَِفــي ُســنَِن التِّْرِمــِذّيِ َوَصحَّ
القَــْدِر ِعْنــَد أَبِــي بَْكــَرةَ، فَقَــاَل: َمــا أَنَــا ُمْلتَِمُســَها ِلَشــْيٍء َســِمْعتُهُ ِمــْن َرُســوِل هللِا – َصلَّــى هللاُ 
َعلَْيــِه َوَســلََّم - إِلَّ فـِـي العَْشــِر األََواِخــِر، فَِإنِّــي َســِمْعتُهُ يَقـُـوُل: »اْلتَِمُســوَها فـِـي تِْســعٍ يَْبقَْيــَن، 
ــَرةَ  ــو بَْك ــٍة. َوَكاَن أَبُ ــِر لَْيلَ ــَاٍث، أَْو آِخ ــي ثَ ــَن، أَْو فِ ــٍس يَْبقَْي ــي َخْم ــَن، أَْو فِ ــْبعٍ يَْبقَْي ــي َس أَْو فِ
ــإَِذا َدَخــَل العَْشــُر اْجتََهــَد«. ــنَِة، فَ ــهِ فِــي َســائِِر السَّ ــي فِــي الِعْشــِريَن ِمــْن َرَمَضــاَن َكَصَاتِ يَُصلِّ

»الِوتْــَر يَُكــوُن بِاْعتِبَــاِر الَماِضــي، فَتُْطلَــُب لَْيلَــةُ إْحــَدى َوِعْشــِريَن، َولَْيلَــةُ ثـَـاٍث َوِعْشــِريَن، 
َولَْيلـَـةُ َخْمــٍس َوِعْشــِريَن، َولَْيلـَـةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، َولَْيلـَـةُ تِْســعٍ َوِعْشــِريَن. َويَُكــوُن بِاْعتِبـَـاِر َمــا 
بَِقــَي، َكَمــا قَــاَل النَّبِــيُّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: )ِلتَاِســعٍَة تَْبقَــى، ِلَســابِعٍَة تَْبقَــى، ِلَخاِمَســٍة 
تَْبقـَـى، ِلثَاِلثـَـٍة تَْبقـَـى(. فَعَلـَـى َهــَذا إَذا َكاَن الشَّــْهُر ثََاثِيــَن يَُكــوُن َذِلــَك لَيَاِلــَي األَْشــفَاعِ. َوتَُكــوُن 
الثْنَْيــِن َواْلِعْشــِريَن تَاِســعَةً تَْبقـَـى، َولَْيلـَـةُ أَْربـَـعٍ َوِعْشــِريَن َســابِعَةً تَْبقـَـى. قـَـاَل: َوإِْن َكاَن الشَّــْهُر 
تِْســعًا َوِعْشــِريَن َكاَن التَّاِريــُخ بِاْلبَاقِــي، َكالتَّاِريــخِ الَماِضــي، َوإَِذا َكاَن األَْمــُر َهَكــَذا فَيَْنبَِغــي أَْن 
اَهــا اْلُمْؤِمــُن فِــي اْلعَْشــِر األََواِخــِر َجِميِعــِه، َكَمــا قـَـاَل النَّبِــيُّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: يَتََحرَّ

ْوَها فِي اْلعَْشِر األََواِخِر(. )تََحرَّ

قَاَل اْبُن َكثِير

َوقَاَل َشْيُخ اإِلْسَاِم 

اْبُن تَْيِميَّةَ - َرِحَمهُ هللاُ
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 ، ِل العَْشــِر األَِخيــِر بِــَا َشــّكٍ َوِلْبــِن َحــْزٍم َرأٌْي َمْرُجــوٌح، فَقـَـاَل: فـَـإِْن َكاَن الشَّــْهُر تِْســعًا َوِعْشــِريَن، فَِهــَي فِــي أَوَّ
ــا فِــي لَْيلـَـِة ِعْشــِريَن، أَْو لَْيلـَـِة اثْنَْيــِن َوِعْشــِريَن، أَْو لَْيلـَـِة أَْربـَـعٍ َوِعْشــِريَن، أَْو لَْيلـَـِة ِســّتٍ َوِعْشــِريَن، أَْو  فَِهــَي إِمَّ
ــا لَْيلـَـةُ إِْحــَدى َوِعْشــِريَن،  ُل العَْشــِر األََواِخــِر بِــَا َشــّكٍ إِمَّ لَْيلـَـِة ثََمــاٍن َوِعْشــِريَن، َوإِْن َكاَن الشَّــْهُر ثََاثِيــَن، فـَـأَوَّ

أَْو لَْيلـَـةُ ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن، أَْو لَْيلـَـةُ َخْمــٍس، أَْو لَْيلـَـةُ َســْبعٍ، أَْو لَْيلـَـةُ تِْســعٍ َوِعْشــِريَن فِــي ِوتِْرَهــا.
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َياِلَي اأَلْشَفاَع َأْوَتاًرا )10( َمِن اْعَتَبَر اللَّ

ــِه  ــى هللاُ َعلَْي ــاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّ ــاَل: قَ ــهُ - قَ ــي َســِعيٍد الُخــْدِرّيِ - َرِضــَي هللاُ َعْن ــي نَْضــَرةَ، َعــْن أَبِ َعــْن أَبِ
ــِة(. ــابِعَِة َوالَخاِمَس ــعَِة َوالسَّ ــي التَّاِس ــوَها فِ ــاَن، اْلتَِمُس ــْن َرَمَض ــِر ِم ــِر األََواِخ ــي العَْش ــوَها فِ ــلََّم -: )اْلتَِمُس َوَس
ــا  ــُت: َم ــاَل: قُْل ــْم. قَ ــَك ِمْنُك ــقُّ بَِذِل ــُن أََح ــْل، نَْح ــاَل: أََج ــا. قَ ــَدِد ِمنَّ ــُم بِالعَ ــْم أَْعلَ ــِعيٍد، إِنَُّك ــا َس ــا أَبَ ــُت: يَ ــاَل: قُْل قَ
ــِن َوِعْشــِريَن َوِهــَي  ــا ثِْنتَْي ــي تَِليَه ــاَل: »إَِذا َمَضــْت َواِحــَدةٌ َوِعْشــُروَن، فَالتِ ــابِعَةُ َوالَخاِمَســةُ؟. قَ التَّاِســعَةُ َوالسَّ
ــابِعَةُ، فَــإَِذا َمَضــى َخْمــٌس َوِعْشــُروَن، فَالتِــي تَِليَهــا  التَّاِســعَةُ، فَــإَِذا َمَضــْت ثـَـَاٌث َوِعْشــُروَن، فَالتِــي تَِليَهــا السَّ
ــا َوِعْشــِريَن، َوِســتًّا َوِعْشــِريَن، َواثْنَتَْيــِن  ونََها أَْربَعً الَخاِمَســةُ«. َرَواهُ ُمْســِلٌم. َوِعْنــَد اْبــِن ُخَزْيَمــةَ: »التِــي تَُســمُّ

ــِريَن«. َوِعْش

ِ - َصلَّــى  ، قـَـاَل: »ُصْمنـَـا َرَمَضــاَن َمــَع َرُســوِل للاَّ َوَعــْن ُجبَْيــِر بــِن نُفَْيــٍر الَحْضَرِمــّيِ الِحْمِصــّيِ، َعــْن أَبِــي َذّرٍ
ــا يَْبقـَـى،  ــابِعَةُ ِممَّ هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فَلـَـْم يَقـُـْم بِنـَـا َشــْيئًا ِمــَن الشَّــْهِر، َحتَّــى إَِذا َكانـَـْت لَْيلـَـةُ أَْربـَـعٍ َوِعْشــِريَن، السَّ
ــا َكانـَـْت لَْيلـَـةُ  ــا َكانـَـْت لَْيلـَـةُ َخْمــٍس َوِعْشــِريَن لـَـْم يَُصــّلِ بِنـَـا، فَلَمَّ َصلَّــى بِنـَـا َحتَّــى َكاَد أَْن يَْذَهــَب ثُلـُـُث اللَّْيــِل، فَلَمَّ
ِ، لـَـْو  ــا يَْبقـَـى، َصلَّــى بِنـَـا َحتَّــى َكاَد أَْن يَْذَهــَب َشــْطُر اللَّْيــِل، فَقُْلــُت: يـَـا َرُســوَل للاَّ ِســّتٍ َوِعْشــِريَن، الَخاِمَســةُ ِممَّ
ــا  َمــاِم َحتَّــى يَْنَصــِرَف، ُكتِبـَـْت لـَـهُ قِيـَـاَم لَْيلـَـٍة«، فَلَمَّ ُجــَل إَِذا َصلَّــى َمــَع اإْلِ نَفَّْلتَنـَـا بَِقيَّــةَ لَْيلَتِنـَـا، فَقـَـاَل: »َل، إِنَّ الرَّ
ِ - َصلَّــى هللاُ  ــا َكانَــْت لَْيلَــةُ ثََمــاٍن َوِعْشــِريَن، َرَجــَع َرُســوُل للاَّ َكانَــْت لَْيلَــةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن لَــْم يَُصــّلِ بِنَــا، فَلَمَّ
َعلَْيــِه َوَســلََّم - إِلَــى أَْهِلــِه، َواْجتََمــَع لَــهُ النَّــاُس، فََصلَّــى بِنَــا َحتَّــى َكاَد أَْن يَفُوتَنَــا اْلفَــَاُح، ثـُـمَّ يَــا اْبــَن أَِخــي لَــْم 
َحــهُ  يَُصــّلِ بِنـَـا َشــْيئًا ِمــَن الشَّــْهِر، قـَـاَل: َواْلفـَـَاُح السُّــُحوُر«. َرَواهُ الطَّيَاِلِســيُّ فِــي »ُمْســنَِدِه«، َوالَخْمَســةُ، َوَصحَّ

، َواْبــُن ُخَزْيَمــةَ، َواْبــُن ِحبَّــاَن.  التِّْرِمــِذيُّ

َجــهُ أَبـُـو َداُوَد الطَّيَاِلِســيُّ بِلَْفــٍظ َصِريــحٍ: أَنَّــهُ قـَـاَم بِِهــْم أَْشــفَاَع العَْشــِر األََواِخــِر، َوَحَســبََها  »َخرَّ
ــا َحتَّــى  ــي قَاَمَه ــةَ التِ ــَل اللَّْيلَ ــا، َوَجعَ ــدََّرهُ تَامًّ ــْهِر، َوقَ ــَن الشَّ ــى ِم ــا يَْبقَ ــى َم أَْوتَــاًرا بِالنِّْســبَِة إِلَ
ــا يَْبقـَـى، َوقـَـْد قِيــَل: إِنَّ َذِلــَك  َخُشــوا أَْن يَفُوتَُهــُم الفـَـَاُح لَْيلـَـةَ ثََمــاٍن َوِعْشــِريَن، َوِهــَي الثَّاِلثـَـةُ ِممَّ

َواةِ بَِمــا فَِهَمــهُ ِمــَن الَمْعنـَـى، َوهللاُ أَْعلـَـُم«. ِف بَْعــِض الــرُّ ِمــْن تََصــرُّ

قَاَل اْبُن َرَجٍب
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َماُم ْقُص َأِم التَّ ْهِر النَّ )11( اأَلْصُل ِفي الشَّ

اْختَلـَـَف العُلََمــاُء فِــي ِحْســبَِة الشَّــْهِر، َهــِل األَْصــُل اْعتِبـَـاُر نُْقَصــاِن الشَّــْهِر أَْم تََماِمــِه، فَالبَْعــُض يَْجعـَـُل األَْصــَل 
نُْقَصــاَن الشَّــْهِر، َســَواٌء نَقـَـَص فِْعــًا أَْم لـَـْم يَْنقـُـْص؛ أِلَنَّــهُ الُمتَيَقَّــُن، »فَالتَّاِســعَةُ«: لَْيلـَـةُ إِْحــَدى َوِعْشــِريَن، َوقـَـْد 

نـَـصَّ َعلَْيــِه اإِلَمــاُم َماِلــٌك َوَغْيــُرهُ.

َوَذَهــَب آَخــُروَن إِلـَـى أَنَّ األَْصــَل فِــي الِحْســبَِة تََمــاُم الشَّــْهِر، َســَواٌء تـَـمَّ الشَّــْهُر فِْعــًا أَْم نَقـَـَص؛ أِلَنَّنـَـا ُمَطالَبـُـوَن 
 ، بِإِتَْمــاِم الِعــدَّةِ إَِذا ُغــمَّ الِهــَاُل، »فَالتَّاِســعَةُ«: لَْيلـَـةُ ثِْنتَْيــِن َوِعْشــِريَن، َكَمــا نـَـصَّ َعلـَـى َذِلــَك أَبـُـو َســِعيٍد الُخــْدِريُّ

. ــِن اْختـَـاَر َهــَذا القـَـْوَل اْبــُن َعْبــِد البـَـّرِ َوأَبـُـو َذّرٍ - َرِضــَي هللاُ َعْنُهَمــا -، َوِممَّ

ــى  ــوِل هللِا - َصلَّ ــَد َرُس ــْدِر ِعْن ــةَ القَ ــا لَْيلَ ــاَل: َذَكْرنَ ــَرةَ، قَ ــي ُهَرْي ــْن أَبِ ــِه، َع ــي َصِحيِح ــةَ فِ ــُن ُخَزْيَم َوَرَوى اْب
هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، فَقـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »َكــْم َمَضــى ِمــَن الشَّــْهِر؟، »قُْلنـَـا: َمَضــى 
اثْنـَـاِن َوِعْشــُروَن، َوبَِقــَي ثََمــاٍن، قـَـاَل: »َل، بـَـْل بَِقــَي َســْبٌع«، قَالـُـوا: َل، بـَـْل بَِقــَي ثََمــاٍن، قـَـاَل: »َل، بـَـْل بَِقــَي 
َســْبٌع«، قَالـُـوا: َل، بـَـْل بَِقــَي ثََمــاٍن، قـَـاَل: »َل، بـَـْل بَِقــَي َســْبٌع، الشَّــْهُر تِْســٌع َوِعْشــُروَن«. ثـُـمَّ قـَـاَل بِيـَـِدِه، َحتَّــى 

َعــدَّ تِْســعَةً َوِعْشــِريَن، ثـُـمَّ قَــاَل: »اْلتَِمُســوَها اللَّْيلَــةَ«.

ْهُر. اَم ِلْلَعْهِد؛ أَْي: َهَذا الشَّ ْهُر ِتْسٌع َوِعْشُروَن«، َقْد يُْحَمُل َعَلى أَنَّ األَِلَف َواللَّ َفَقْوُلُه: »الشَّ

َوَذَهــَب آَخــُروَن إِلـَـى أَنَّ األَْصــَل فِــي الِحْســبَِة الَحِقيقـَـةُ َوالَواقِــُع؛ »فَالتَّاِســعَةُ« لَْيلـَـةُ إِْحــَدى َوِعْشــِريَن إِْن َكاَن 
ــا، »فَالتَّاِســعَةُ« لَْيلـَـةُ ثِْنتَْيــِن َوِعْشــِريَن. ــْهُر تَامًّ ــْهُر نَاقًِصــا، َوإِْن َكاَن الشَّ الشَّ

ــى َحــّدٍ  ــفَاِعِه َوأَْوتَــاِرِه َعلَ ــي َجِميــعِ لَيَاِلــي العَْشــِر، أَْش ــُب فِ ــْدِر تُْطلَ ــةَ القَ ــٍك، أَنَّ لَْيلَ َوُحِكــَي َعــِن الَحَســِن َوَماِل
ــِه. ــْهِر َونُْقَصانِ ــاِل الشَّ ــاِر َكَم ــى تَْقِديــِر اْعتِبَ َســَواٍء، َعلَ

َوَعــْن أَنـَـِس ْبــِن َماِلــٍك: أَنَّ الُجَهنـِـيَّ قـَـاَل: يـَـا َرُســوَل هللِا، نَْحــُن َحْيــُث قـَـْد َعِلْمــَت، َوَل نَْســتَِطيُع أَْن نَْحُضــَر َهَذا 
ــْبَع األََواِخــَر«، قـَـاَل: َل أَْســتَِطيُع َذِلــَك، قـَـاَل: »اْلتَِمْســَها لَْيلـَـةَ  الشَّــْهَر، فَأَْخبِْرنـَـا بِلَْيلـَـِة القـَـْدِر، قـَـاَل: »اْحُضــِر السَّ
َســابِعٍَة تَْبقـَـى، َوِهــَي َهــِذِه اللَّْيلـَـةَ«، قـَـاَل: قُْلــُت: يـَـا َرُســوَل هللِا، َهــِذِه لَْيلَةُ ثََاٍث َوِعْشــِريَن، َوِهــَي ِلثََمــاٍن تَْبقَْيَن؟، 
: َرَواهُ أَبـُـو يَْعلـَـى، َوفِيــِه َمــْن لـَـْم أَْعِرْفــهُ. قـَـاَل: »َكــَذا َهــَذا الشَّــْهُر يَْنقـُـُص، َوِهــَي َســْبٌع تَْبقَْيــَن«. قـَـاَل الَهْيثَِمــيُّ
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)12( الِحْسَبُة ِبَما َمَضى َأْم ِبَما َبِقَي

ــي التَّاِســعَِة،  ــْدِر - فِ ــةَ القَ ــي لَْيلَ ــهُ - َمْرفُوًعــا: »فَاْلتَِمُســوَها - يَْعنِ اِمــِت - َرِضــَي هللاُ َعْن ــِن الصَّ ــاَدةَ ْب َعــْن ُعبَ
. َونَْحــُوهُ َحِديــُث أَبِــي َســِعيٍد، َرَواهُ ُمْســِلٌم. َوفِــي َحِديــِث أَبِــي ُهَرْيــَرةَ  ــابِعَِة، َوالَخاِمَســِة«. َرَواهُ البَُخــاِريُّ َوالسَّ

ــاَدةُ »َوالثَّاِلثَــِة«. َرَواهُ اْبــُن ُخَزْيَمــةَ فِــي َصِحيِحــِه. ِزيَ

ــى  ــُر إِلَ ــِن، َويُْنَظ ــُل األَْمَرْي ــَث يَْحتَِم ــُل الَحِدي ــَن، يَْجعَ ــا يَْمِضي ــَن أَْو بَِم ــا يَْبقَْي ــِد بَِم ــُر الُمقَيَّ ــَاُق َغْي ــَذا اإِلْط َوَه
ــْرِف. ــي العُ ــْرعِ َوفِ ــي الشَّ ــِب فِ ــتِْعَماِل الغَاِل الْس

ــْدِر بَِمــا َمَضــى ِمــَن  ــةُ القَ ــهُ أَْنَكــَر أَْن تُْحَســَب لَْيلَ ــِن بَِشــيٍر - َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ - أَنَّ ــْد ُرِوَي َعــِن النُّْعَمــاِن ْب َوقَ
ــهُ. ــَي ِمْن ــا بَِق ــةَ يَْحِســبُونََها بَِم َحابَ ــَر أَنَّ الصَّ ــْهِر، َوأَْخبَ الشَّ

َوَرَوى اْبُن ُخَزْيَمةَ فِي َصِحيِحِه، َعْن نُعَْيٍم األَْنَماِرّيِ، قَاَل: َسِمْعُت النُّْعَماَن ْبَن بَِشيٍر َعلَى ِمْنبَِر ِحْمَص يَقُوُل: 
»أَْنتـُـْم تَقُولـُـوَن: لَْيلـَـةُ َســابِعَِة ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن، َونَْحــُن نَقُوُل: َســابِعَةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، فَنَْحــُن أَْصــَوُب أَْم أَْنتُْم؟«.

َوفِــي َصِحيــحِ ُمْســِلٍم، َعــْن أَبِــي نَْضــَرةَ، قـَـاَل: قُْلــُت: يـَـا أَبـَـا َســِعيٍد، إِنَُّكــْم أَْعلـَـُم بِاْلعـَـَدِد ِمنَّــا، قـَـاَل: أََجــْل، نَْحــُن 
ــُروَن،  ــَدةٌ َوِعْش ــاَل: إَِذا َمَضــْت َواِح ــةُ؟، قَ ــابِعَةُ، َواْلَخاِمَس ــعَةُ، َوالسَّ ــا التَّاِس ــُت: َم ــاَل: قُْل ــْم، قَ ــَك ِمْنُك ــقُّ بَِذِل أََح
ــإَِذا  ــابِعَةُ، فَ ــا السَّ ــي تَِليَه ــُروَن، فَالَّتِ ــاٌث َوِعْش ــإَِذا َمَضــْت ثَ ــعَةُ، فَ ــَي التَّاِس ــِريَن َوِه ــِن َوِعْش ــا ثِْنتَْي ــي تَِليَه فَالَّتِ
ـى إَِذا َكانَــْت لَْيلَــةُ أَْربَــعٍ  ، قَــاَل: )َحتَـّ َمَضــى َخْمــٌس َوِعْشــُروَن، فَالَّتِــي تَِليَهــا اْلَخاِمَســةُ(. َوَعــْن أَبِــي َذّرٍ
َحــهُ  ــا يَْبقـَـى، َصلَّــى بِنـَـا ... الحديــث(. َرَواهُ الطَّيَاِلِســيُّ فِــي »ُمْســنَِدِه«، َوالَخْمَســةُ، َوَصحَّ َوِعْشــِريَن السَّــابِعَةُ ِممَّ

ــاَن. ــُن ِحبَّ ــُن ُخَزْيَمــةَ، َواْب ، َواْب التِّْرِمــِذيُّ

ــةُ  ــابِعَةَ لَْيلَ ــِريَن، َوالسَّ ــةُ إِْحــَدى َوِعْش ــُم - أَنَّ التَّاِســعَةَ لَْيلَ ــٌك - َرِحَمــهُ هللاُ -: أََرى - َوهللاُ أَْعلَ ــاُم َماِل ــاَل اإِلَم َوقَ
ــةُ َخْمــٍس َوِعْشــِريَن«. ثَــَاٍث َوِعْشــِريَن، َوالَخاِمَســةَ لَْيلَ

َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، أَنَّ َرُسوَل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم - قَاَل فِي لَْيلَِة القَْدِر:

»إِنََّها لَْيلَةُ َسابِعٍَة أَْو تَاِسعٍَة َوِعْشِريَن، إِنَّ الَمَائَِكةَ تِْلَك اللَّْيلَةَ فِي األَْرِض أَْكثَُر ِمْن َعَدِد الَحَصى«.
اُر، َوالطَّبََرانِيُّ فِي األَْوَسِط، َوِرَجالُهُ ثِقَاٌت. َوقَاَل اْبُن َكثِيٍر: إِْسنَاُدهُ َل بَأَْس بِِه. : َرَواهُ أَْحَمُد، َوالبَزَّ  قَاَل الَهْيثَِميُّ
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)13( َلْيَلُة ِإْحَدى َوِعْشِريَن

قَْد َدلَّ َعلَى اْحتَِماِليَِّة أَْن تَُكوَن لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةَ إِْحَدى َوِعْشِريَن، األََحاِديُث التَّاِليَةُ:

ــعٍ  ــي تِْس ــٍر، َوفِ ــي ُكّلِ ِوتْ ــِر، َوفِ ــِر األََواِخ ــي العَْش ــْدِر فِ ــِة القَ ي لَْيلَ ــّرِ ــَرةِ بِتََح ــِث اآلِم ــَن األََحاِدي ــَت ِم ــا ثَبَ - َم
ُل تِْسعٍ يَْبقَْيَن.    يَْمِضيَن، َوبِِحْسبَِة نُْقَصاِن الشَّْهِر ِهَي التَّاِسعَةُ، َوأَوَّ

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: »قـَـْد أُِريــُت    ُ َعْنــهُ -: أَنَّ َرُســوَل للاَّ - َوَعــْن أَبـِـي َســِعيٍد الُخــْدِرّيِ - َرِضــَي للاَّ
   َهــِذِه اللَّْيلـَـةَ ثـُـمَّ أُْنِســيتَُها، َوقـَـْد َرأَْيتُنِــي أَْســُجُد فِــي َمــاٍء َوِطيــٍن ِمــْن َصبِيَحتَِهــا«. فََمَطــَرِت السَّــَماُء تِْلــَك اللَّْيلـَـةَ،   
ــلََّم -  ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ِ - َصلَّ ــاَي َرُســوَل للاَّ ــَف الَمْســِجُد، فَبَُصــَرْت َعْينَ ــى َعِريــٍش، فََوَك ــِجُد َعلَ    َوَكاَن الَمْس

يِن، ِمْن ُصْبحِ إِْحَدى َوِعْشِريَن. ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.    َعلَى َجْبَهتِِه أَثَُر الَماِء َوالّطِ

ــافِِعّيِ، َرِضــَي هللاُ  ــِن َمْســعُوٍد، َوُهــَو الَمْشــُهوُر َعــِن الشَّ ــّيٍ، َواْب ــي َســِعيٍد، َوَعِل ــا َعــْن أَبِ ــْد ُحِكــَي تَْرِجيُحَه َوقَ
ــْم أَْجَمِعيــَن. َعْنُه
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)14( َلْيَلُة اْثَنْيِن َوِعْشِريَن

قَْد َدلَّ َعلَى اْحتَِماِليَِّة أَْن تَُكوَن لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةَ اثْنَْيِن َوِعْشِريَن، األََحاِديُث التَّاِليَةُ:

ي لَْيلـَـِة القـَـْدِر فِــي العَْشــِر األََواِخــِر، َوفِــي تِْســعٍ يَْبقَْيــَن، َوبِِحْســبَِة إِتَْمــاِم الشَّــْهِر ِهــَي    - األََحاِديــُث اآلِمــَرةُ بِتََحــّرِ
ُل لَْيلٍَة ِمَن السَّْبعِ األََواِخِر، َوُهَو َمْرُجوٌح.    تَاِسعَةٌ تَْبقَى، َوتُعَدُّ ِمَن األَْوتَاِر. َوقَْد قِيَل: ِهَي أَوَّ

 َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس - َرِضَي هللاُ َعْنُهَما - قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -:
)ِهَي »يَْعنِي: لَْيلَةَ القَْدِر« فِي العَْشِر، ِهَي فِي تِْسعٍ يَْمِضيَن .. الحديث(. 

. َرَواهُ البَُخاِريُّ

َحــهُ، َعــْن أَبِــي بَْكــَرةَ، قـَـاَل: َســِمْعُت َرُســوَل هللِا - َصلَّــى    ، َوالتِّْرِمــِذيُّ َوَصحَّ َج اإِلَمــاُم أَْحَمــُد، َوالنََّســائِيُّ - َوَخــرَّ
  هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم - يَقُوُل: »اْلتَِمُسوَها فِي تِْسعٍ يَْبقَْيَن«.

- َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس - َرِضَي هللاُ َعْنُهَما - قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -:

 )اْلتَِمُسوا لَْيلَةَ القَْدِر.. فِي تَاِسعٍَة تَْبقَى(.
. َعلَى تَْقِديِر تََماِم الشَّْهِر.  َرَواهُ البَُخاِريُّ

- َوَعــْن أَبِــي َســِعيٍد َمْرفُوًعــا: )اْلتَِمُســوَها فـِـي التَّاِســعَِة(. قِيــَل: يـَـا أَبـَـا َســِعيٍد، َمــا التَّاِســعَةُ؟ قـَـاَل: فـَـإَِذا َمَضــْت   
  َواِحَدةٌ َوِعْشُروَن، فَالتِي تَِليَها ثِْنتَاِن َوِعْشُروَن، فَِهَي التَّاِسعَةُ. َرَواهُ ُمْسِلٌم.

ــَح، َعــْن َضْمــَرةَ ْبــِن َعْبــِد هللِا ْبــِن أُنَيــٍس، َعــْن أَبِيــِه، قـَـاَل: َوافَيــُت َمــَع َرُســوِل    - َوأَْخــَرَج أَبـُـو َداُوَد، َوقـَـْد ُصّحِ
   هللِا َصــَاةَ الَمغــِرِب، فَقـَـاَل: »َكأَنَّ لـَـَك َحاَجــةً«، قُْلــُت: أَجــْل؛ أْرَســلَنِي إِلَْيــَك َرْهــٌط ِمــْن بَنِي َســِلَمةَ، يَْســأَلُونََك 
   َعــْن لَْيلـَـِة القـَـْدِر، فَقـَـاَل: »َكــِم اللَّيلـَـةُ؟« فقُْلــُت: اثْنَتـَـاِن َوِعْشــُروَن، قـَـاَل: »ِهــَي اللَّْيلـَـةُ«، ثــمَّ َرَجــَع، فَقـَـاَل: 

   »أَِو القَابِلَةُ«؛ يُِريُد لَْيلَةَ ثََاٍث َوِعْشِريَن.
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- َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم -:

 »َكْم َمَضى ِمَن الشَّْهِر؟«. قَالُوا: َمَضى ثِْنتَاِن َوِعْشُروَن، َوبَِقَي ثََماٍن. فَقَاَل: »بَْل َمَضى ثِْنتَاِن َوِعْشُروَن، 
َوبَِقَي َسْبٌع، اْطلُبُوَها اللَّْيلَةَ«.

 َرَواهُ البَْيَهِقيُّ َوَغْيُرهُ.

- َوِهَي لَْيلَةُ إِْحَدى َوِعْشِريَن َعلَى قَْوِل أَنَّ اللَّْيلَةَ تَُضاُف ِلْليَْوِم الِذي قَْبلََها. 

قَاَل اْبُن َحَجرٍ    القَْوُل السَّاِدَس َعَشَر: أَنََّها لَْيلَةُ اثْنَْيِن َوِعْشِريَن.
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)15( َلْيَلُة َثَلٍث َوِعْشِريَن

قَْد َدلَّ َعلَى اْحتَِماِليَِّة أَْن تَُكوَن لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةَ ثََلٍث َوِعْشِريَن األََحاِديُث التَّاِليَةُ:

اِلَثُة تَْمِضي. ي لَْيَلِة الَقْدِر ِفي الَعْشِر األََواِخِر، َوِفي ُكلِّ ِوْتٍر، َوِهَي الثَّ  َما ثََبَت ِمَن األََحاِديِث اآلِمَرِة ِبَتَحرِّ

َوبِِحْسبَِة نُْقَصاِن الشَّْهِر تُعَدُّ ِمَن السَّْبِع األََواِخِر، َوتُعَدُّ السَّابِعَةَ تَْبقَى.

- َوَعــْن َعْبــِد هللِا ْبــِن أُنْيــٍس - َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ - أَنَّ َرُســوَل هللِا - صلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: )أُِريــُت لَْيلـَـةَ  
   القـَـْدِر، ثـُـمَّ أُْنِســيتَُها، َوأََرانِــي ُصْبَحَهــا أَْســُجُد فِــي َمــاٍء َوِطيــٍن(. قـَـاَل: فَُمِطْرنـَـا لَْيلـَـةَ ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن، فََصلَّى 
   بِنَــا َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فَاْنَصــَرَف، َوإنَّ أَثـَـَر الَمــاِء َوالِطّيــِن َعلَــى َجْبَهتِــِه َوأَْنِفــِه. قَــاَل:      

   َوَكاَن َعْبُد هللِا ْبُن أُنَْيٍس يَقُوُل: ثََاٍث َوِعْشِريَن. َرَواهُ ُمْسِلٌم.

- َوأَْخــَرَج أَبُــو َداُوَد َواْبــُن ُخَزْيَمــةَ فِــي َصِحيِحــِه، َعــْن َعْبــِد هللِا ْبــِن أُنَْيــٍس، قَــاَل: قُْلــُت: يَــا َرُســوَل هللِا، إِنَّ   
   ِلــي بَاِديـَـةً أَُكــوُن فِيَهــا، َوأَنـَـا أَُصلِّــي فِيَهــا بَِحْمــِد هللِا، فَُمْرنـِـي بِلَْيلـَـٍة أَْنِزلَُهــا إِلـَـى َهــَذا الَمْســِجِد. فَقـَـاَل: »اْنــِزْل  
   لَْيلـَـةَ ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن«، فَِقيــَل ِلْبنـِـِه: َكْيــَف َكاَن أَبـُـوَك يَْصنـَـُع؟. قـَـاَل: َكاَن يَْدُخُل الَمْســِجَد إَِذا َصلَّى العَْصَر،  
ْبــَح َوَجــَد َدابَّتـَـهُ َعلـَـى بـَـاِب الَمْســِجِد، فََجلـَـَس  ْبــَح، فـَـإَِذا َصلَّــى الصُّ ــَي الصُّ    فـَـَا يَْخــُرُج ِمْنــهُ ِلَحاَجــٍة َحتَّــى يَُصلِّ

. َحهُ اْبُن َعْبِد البَّرِ   َعلَْيَها، فَلَِحَق بِبَاِديَتِِه«. َوَرَواهُ َماِلٌك، َوَصحَّ

ــَح، َعــْن َعْبــِد هللِا ْبــِن أُنَْيــٍس أَنَّــهُ: َســأََل َرُســوَل   - َوَرَوى أَْحَمــُد َوأَبـُـو َداُوَد َوالنََّســائِيُّ فِــي الُكْبــَرى َوقـَـْد ُصّحِ
ــةُ؟  ــِم اللَّْيلَ ــاَل: َك ــِريَن، فَقَ ــَدى َوِعْش ــةَ إِْح ــَك َصبِيَح ــْدِر، َوَذِل ــِة القَ ــْن لَْيلَ ــلََّم - َع ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي   هللِا - َصلَّ

  قُْلُت: لَْيلَةُ اثْنَْيِن َوِعْشِريَن، فَقَاَل: ِهَي اللَّْيلَةُ أَِو القَابِلَةُ.

ــَح، َعــْن َعْبــِد هللِا ْبــِن أُنَْيــٍس، أَنَّ النَّبـِـيَّ – َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَســلََّم - قَاَل لَُهْم، َوَســأَلُوهُ     - َوَرَوى أَْحَمــُد، َوقـَـْد ُصّحِ
  َعْن لَْيلٍَة يَتََراَءْونََها فِي َرَمَضاَن، قَاَل: »لَْيلَةُ ثََاٍث َوِعْشِريَن«.

ــَع    ــنَا َم ــاَل: َجلَْس ــٍس، قَ ــِن أُنَْي ــِد هللِا ْب ــْن َعْب ــِه، َع ــي َصِحيِح ــةَ فِ ــُن ُخَزْيَم ، َواْب ــاِويُّ ــُد، َوالطََّح - َوَرَوى أَْحَم
ــْهِر، فَقُْلنَــا لَــهُ: يَــا َرُســوَل هللِا، َمتـَـى نَْلتَِمــُس َهــِذِه                 َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فِــي آِخــِر َهــَذا الشَّ
  اللَّْيلـَـةَ الُمبَاَرَكــةَ؟ قـَـاَل: التَِمُســوَها َهــِذِه اللَّْيلـَـةَ، َوَذِلــَك َمَســاَء لَْيلـَـِة ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن، فَقـَـاَل لـَـهُ َرُجــٌل ِمــَن القَْوِم،
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ِل      ُل ثََمــاٍن؟ قـَـاَل: فَقـَـاَل َرُســوُل هللِا – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: إِنََّهــا لَْيَســْت بِــأَوَّ   َوِهــَي إِذًا يـَـا َرُســوَل هللِا أَوَّ
ُل السَّْبعِ، إِنَّ الشَّْهَر َل يَتِمُّ.   ثََماٍن، َولَِكنََّها أَوَّ

- َوفـِـي الفَتـْـحِ: َرَوى اْبــُن أَبِــي َشــْيبَةَ بِإِْســنَاٍد َصِحيــحٍ، َعــْن ُمعَاِويـَـةَ، قـَـاَل: »لَْيلـَـةُ القـَـْدِر لَْيلَةُ ثََاٍث َوِعْشــِريَن«.   
  َوَرَواهُ إِْسَحاُق فِي ُمْسنَِدِه، َعْن َرُجٍل لَهُ ُصْحبَةٌ َمْرفُوًعا.

يََهــا،   اِق، َعــْن َمْعَمــٍر، َعــْن أَيُّــوَب، َعــْن نَافـِـٍع، َعــِن اْبــِن ُعَمــَر َمْرفُوًعــا: )َمــْن َكاَن ُمتََحّرِ زَّ - َوَرَوى َعْبــُد الــرَّ
َهــا لَْيلـَـةَ َســابِعٍَة(. َوفـِـي َحِديــٍث: »إِنِّــي أََرى ُرْؤيَاُكــْم قـَـْد تََواَطــأَْت َعلـَـى ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن، فََمــْن َكاَن       فَْليَتََحرَّ
   ِمْنُكــْم يُِريــُد أَْن يَقـُـوَم ِمــَن الشَّــْهِر َشــْيئًا، فَْليَقـُـْم لَْيلـَـةَ ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن«. قـَـاَل اْبــُن َرَجــٍب: »َوَهِذِه األَْلفـَـاُظ َغْيُر  

   َمْحفُوَظٍة فِي الَحِديِث، َوهللاُ أَْعلَُم«.

ــْد َصــحَّ َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس،  ــاَل اْبــُن َرَجــٍب: قَ يــَب، َوقَ َوَكاَن أَيُّــوُب يَْغتَِســُل لَْيلَــةَ ثـَـَلٍث َوِعْشــِريَن َويََمــسُّ الّطِ
َجــهُ اْبــُن أَبِــي َعاِصــٍم  اِق، َوَخرَّ زَّ َجــهُ َعْبــُد الــرَّ أَنَّــهُ َكاَن يَْنَضــُح َعلَــى أَْهِلــِه الَمــاَء لَْيلَــةَ ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن. َخرَّ

. َمْرفُوًعــا، َوالَمْوقُــوُف أََصــحُّ

ِب، َقاَل: »اْسَتَقاَم َقْوُل الَقْوِم َعَلى أَنََّها لَْيَلُة ثََلاٍث َوِعْشِريَن«. اِق، َعْن َسِعيِد ْبِن الُمَسيِّ زَّ - َوَرَوى َعْبُد الرَّ

 قـَـاَل َرُســوُل هللِا – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: »َكــْم َمَضــى ِمــَن الشَّــْهِر؟ قُْلنـَـا: َمَضــْت ثِْنتـَـاِن 
َوِعْشــُروَن، َوبَِقــَي ثََمــاٍن. قـَـاَل َرُســوُل هللِا – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: َل، بـَـْل َمَضــْت ِمْنــهُ 
ــُد،  ــُروَن«. َرَواهُ أَْحَم ــٌع َوِعْش ــْهُر تِْس ــةَ، الشَّ ــا اللَّْيلَ ــْبٌع، اْطلُبُوَه ــَي َس ــُروَن، َوبَِق ــاِن َوِعْش ثِْنتَ

َواْبــُن َماَجــْه، َواْبــُن ِحبَّــاَن، َواْبــُن ُخَزْيَمــةَ فِــي َصِحيَحْيِهَمــا، َوَغْيُرُهــْم.

 أُتِيــُت َوأَنـَـا نَائِــٌم فِــي َرَمَضــاَن، فَِقيَل ِلي: إِنَّ اللَّْيلَةَ لَْيلَةُ القَْدِر. قـَـاَل: فَقُْمُت َوأَنَا نَاِعٌس، فَتَعَلَّْقُت 
بِبَْعــِض أَْطنـَـاِب فُْســَطاِط َرُســوِل هللِا – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، فَأَتَْيــُت َرُســوَل هللِا – َصلَّــى 
هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فـَـإَِذا ُهــَو يَُصلِّــي، فَنََظــْرُت فـِـي تِْلــَك اللَّْيلـَـِة، فـَـإَِذا ِهــَي لَْيلـَـةُ ثََاٍث َوِعْشــِريَن. 
ــحِ«. ِحي ــاُل الصَّ ــَد ِرَج ــاُل أَْحَم ــِر، َوِرَج ــي الَكبِي ــيُّ فِ ــُد َوالطَّبََرانِ : »َرَواهُ أَْحَم ــيُّ ــاَل الَهْيثَِم قَ

ِة تَْرِجيُح لَْيَلِة ثََلاٍث َوِعْشِريَن َعَلى َغْيِرَها، َواهلُل أَْعَلُم. َحابَِة َواألَِئمَّ َوَقْد ُحِكَي َعْن َعَدٍد ِمَن الصَّ

  

  

َوَعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، 
قَاَل

َوَعْن أَبِي َعبَّاٍس، 
قَاَل
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)16( َلْيَلُة َأْرَبٍع َوِعْشِريَن

قَْد َدلَّ َعلَى اْحتَِماِليَِّة أَْن تَُكوَن لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةَ أَْربٍَع َوِعْشِريَن األََحاِديُث التَّاِليَةُ:

ــْبعِ    ــْبعِ األََواِخــِر، َوالسَّ ي لَْيلَــِة القَــْدِر فِــي العَْشــِر األََواِخــِر، َوفِــي السَّ - َمــا ثَبَــَت ِمــَن األََحاِديــِث اآلِمــَرةِ بِتََحــّرِ
  البََواقِي، َوبِِحْسبَِة تََماِم الشَّْهِر تُعَدُّ ِمَن األَْوتَاِر.

، َعْن أَبِي َسِعيٍد - َرِضَي هللاُ َعْنهُ - أَنَّ َرُسوَل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم   - قَاَل: - َوَرَوى أَبُو َداُوَد الطَّيَاِلِسيُّ
 »لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةُ أَْربَعٍ َوِعْشِريَن«. قَاَل اْبُن َكثِيٍر: إِْسنَاُدهُ ِرَجالُهُ ثِقَاٌت.

   : ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: )لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر لَْيلـَـةُ أَْربـَـعٍ َوِعْشــِريَن(. قـَـاَل الَهْيثَِمــيُّ - َوَعــْن بِــَلٍل: أَنَّ النَّبـِـيَّ - َصلَّــى للاَّ
ِحيــحِ أَنََّهــا فِــي العَْشــِر األََواِخــِر. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوإِْســنَاُدهُ َحَســٌن. َوقـَـاَل اْبــُن َرَجــٍب: قـَـْد أَْخَطــأَ       ِلبِــَاٍل فِــي الصَّ

   اْبُن لَِهيعَةَ فِي َرْفِعِه.

ــاَل اْبــُن َرَجــٍب:   ــعٍ َوِعْشــِريَن«. قَ ــْدِر- فِــي أَْربَ ــةَ القَ ، َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس: »التَِمُســوا - لَْيلَ - َوأَْخــَرَج البَُخــاِريُّ
   َوقِيَل: إِنَّ الَمْحفُوَظ َعْنهُ أَنََّها لَْيلَةُ ثََاٍث َوِعْشِريَن.

ــٌم، ــا نَائِ ــُت َوأَنَ ــاَل: أُتِي ــاٍس، قَ ــِن َعبَّ ــِن اْب ــةَ، َع ــْن ِعْكِرَم ــْرٍب، َع ــِن َح ــَماِك ْب ــْن ِس ــاٌل، َع ــِه َمقَ ــنَاٍد فِي - َوبِِإْس
   فَِقيــَل ِلــي: اللَّْيلَــةُ لَْيلَــةُ القَــْدِر، فَقُْمــُت َوأَنَــا نَاِعــٌس، فَتَعَلَّْقــُت بِبَْعــِض أَْطنَــاِب َرُســوِل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه    

   َوَسلََّم - فَإَِذا ُهَو يَُصلِّي، قَاَل: فَنََظْرُت فِي تِْلَك اللَّْيلَِة، فَإَِذا ِهَي لَْيلَةُ أَْربَعٍ َوِعْشِريَن«. َرَواهُ أَْحَمُد.

ْمَس ِعْشِريَن َسَنًة لَْيَلَة أَْربٍَع َوِعْشِريَن، َفَكانَْت تَْطُلُع لَا ُشَعاَع لََها. - َوَقاَل الَحَسُن: َرَقْبُت الشَّ

ــٍب،  ــِن َوْه ــِد هللِا ْب ــاَدةَ، َوَعْب َ ــْعبِّيِ، َوقَت ــٍر، َوالشَّ ــعُوٍد، َوَجابِ ــِن َمْس ــِن اْب ــا. َوُرِوَي َع ــَي لَْيلَتُنَ ِه
تُُهــْم َحِديــُث َواثِلـَـةَ: أَنَّ القـُـْرآَن  َوَغْيِرِهــْم؛ أَنََّهــا لَْيلـَـةُ أَْربـَـعٍ َوِعْشــِريَن. قـَـاَل اْبــُن َحَجــٍر: »َوُحجَّ

ــَن. نَــَزَل أِلَْربَــعٍ َوِعْشــِريَن َخلَــْت ِمــْن َرَمَضــاَن«. َرَواهُ أَْحَمــُد، َوقَــْد ُحّسِ

 َوقَاَل أَيُّوُب   
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)17( َلْيَلُة َخْمٍس َوِعْشِريَن

قَْد َدلَّ َعلَى اْحتَِماِليَِّة أَْن تَُكوَن لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةَ َخْمٍس َوِعْشِريَن األََحاِديُث التَّاِليَةُ:

ــْبعِ  ــْبعِ األََواِخــِر، َوالسَّ ي لَْيلَــِة القَــْدِر فِــي العَْشــِر األََواِخــِر، َوفِــي السَّ - َمــا ثَبَــَت ِمــَن األََحاِديــِث اآلِمــَرةِ بِتََحــّرِ
  البََواقِي، َوِمَن األَْوتَاِر.

- َوَعِن اْبِن َعبَّاٍس - َرِضَي هللاُ َعْنُهَما -: أَنَّ النَّبِيَّ - صلَّى هللا عليه وسلََّم - قَاَل:

)اْلتِمُسوَها فِي العَْشِر األََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن؛ لَْيلَةَ القَْدِر، فِي تَاِسعٍَة تَْبقَى، فِي َسابِعٍَة تَْبقَى، فِي َخاِمَسٍة تَْبقَى(.
.  َرَواهُ البَُخاِريُّ

اِمِت - َرِضَي هللاُ َعْنهُ - قَاَل: قَاَل النَّبِيُّ - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم:  - َوَعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

)التَِمُسوَها فِي التَّاِسعَِة َوالسَّابِعَِة َوالَخاِمَسِة(.
 ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.

ــِريَن،  ــعٍ َوِعْش ــي تِْس ــٍر: »أَْي: فِ ــُن َحَج ــاَل اْب ــِس«. قَ ــْبعِ َوالَخْم ــعِ َوالسَّ ــي التِّْس ــوَها فِ ــٍة: »التَِمُس ــي ِرَوايَ َوفِ
ــةُ َخْمــٍس َوِعْشــِريَن .. َوَعــَزاهُ  ــْوُل التَّاِســَع َعَشــَر: أَنََّهــا لَْيلَ ــاَل: القَ َوَســْبعٍ َوِعْشــِريَن، َوَخْمــٍس َوِعْشــِريَن. َوقَ

ــَرةَ«. ــي بَْك ــْوِزّيِ أِلَبِ ــُن الَج اْب

 - َعْنــهُ  اِمــِت - َرِضــَي هللاُ  ْبــِن الصَّ ُعبَــاَدةَ  َعــْن  ــَن،  ُحّسِ َوقَــْد  الُمْســنَِد،  فِــي  أَْحَمــُد  اإِلَمــاُم  َوَرَوى   -
أَنَّــهُ َســأََل َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َعــْن لَْيلـَـِة القـَـْدِر، فَقـَـاَل َرُســوُل هللِا -َصلَّــى هللاُ َعلَْيِه َوَســلََّم -:
»التَِمُســوَها فِــي العَْشــِر األََواِخــِر، فَإِنََّهــا ِوتْــٌر، فِــي إِْحــَدى َوِعْشــِريَن، أَْو ثَــَاٍث َوِعْشــِريَن، أَْو َخْمــٍس 

َوِعْشــِريَن ... الَحِديــث«.
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)18( َلْيَلُة ِستٍّ َوِعْشِريَن

قَْد َدلَّ َعلَى اْحتَِماِليَِّة أَْن تَُكوَن لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةَ ِسّتٍ َوِعْشِريَن األََحاِديُث التَّاِليَةُ:

ــْبعِ  ــْبعِ األََواِخــِر، َوالسَّ ي لَْيلَــِة القَــْدِر فِــي العَْشــِر األََواِخــِر، َوفِــي السَّ - َمــا ثَبَــَت ِمــَن األََحاِديــِث اآلِمــَرةِ بِتََحــّرِ
   البََواقِي، َوبِِحْسبَِة تََماِم الشَّْهِر تُعَدُّ ِمَن األَْوتَاِر، َوتُعَدُّ الَخاِمَسةَ.

ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فَلـَـْم  ، قـَـاَل: »ُصْمنـَـا َرَمَضــاَن َمــَع َرُســوِل للاَّ - َوَعــْن ُجبَْيــِر بــِن نُفَْيــٍر، َعــْن أَبـِـي َذّرٍ
ــا يَْبقـَـى، َصلَّــى بِنـَـا َحتَّــى َكاَد     يَقـُـْم بِنـَـا َشــْيئًا ِمــَن الشَّــْهِر، َحتَّــى إَِذا َكانـَـْت لَْيلـَـةُ أَْربـَـعٍ َوِعْشــِريَن السَّــابِعَةُ ِممَّ
ــا َكانـَـْت لَْيلـَـةُ ِســّتٍ َوِعْشــِريَن  ــا َكانـَـْت لَْيلـَـةُ َخْمــٍس َوِعْشــِريَن لـَـْم يَُصــّلِ بِنـَـا، فَلَمَّ    أَْن يَْذَهــَب ثُلـُـُث اللَّْيــِل، فَلَمَّ
ــنَِدِه«،  ــي »ُمْس ــيُّ فِ ــِل«. َرَواهُ الطَّيَاِلِس ــْطُر اللَّْي ــَب َش ــى َكاَد أَْن يَْذَه ــا َحتَّ ــى بِنَ ــى، َصلَّ ــا يَْبقَ ــةُ ِممَّ    الَخاِمَس

، َواْبُن ُخَزْيَمةَ، َواْبُن ِحبَّاَن. َحهُ التِّْرِمِذيُّ    َوالَخْمَسةُ، َوَصحَّ

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -، قـَـاَل: »إِنَّ لَْيلـَـةَ اْلقـَـْدِر فـِـي النِّْصــِف ِمــَن  ِ - َصلَّــى للاَّ - َوَعــِن اْبــِن َمْســعُوٍد، قـَـاَل: إِنَّ َرُســوَل للاَّ
   السَّــْبعِ اأْلََواِخــِر ِمــْن َرَمَضــاَن، تَْطلـُـُع الشَّــْمُس َغَداتَئِــٍذ َصافِيـَـةً، لَْيــَس لََهــا ُشــعَاٌع«، فَنََظــْرُت إِلَْيَهــا فََوَجْدتَُهــا 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -«. ِ - َصلَّى للاَّ    َكَما قَاَل َرُسوُل للاَّ

َرَواهُ أَْحَمُد، َوأَبُو يَْعلَى، َوأَبُو َعْقَرٍب لَْم أَِجْد َمْن تَْرَجَمهُ، َوبَِقيَّةُ ِرَجاِلِه ثِقَاٌت.

ــْبعِ؛ أِلَنَّ  ــَف السَّ ــِريَن نِْص ــّتٍ َوِعْش ــةُ ِس ــْت لَْيلَ ــِريَن، َكانَ ــَاٍث َوِعْش ــةَ ثَ ــِر لَْيلَ ــْبعِ األََواِخ َل السَّ ــْبنَا أَوَّ َوإَِذا َحَس
ــْهِر، َوَعلـَـى تَْقِديــِر تََماِمــِه تَُكــوُن لَْيلـَـةُ َســْبعٍ  قَْبلََهــا ثـَـَاَث لَيَــاٍل، َوبَْعَدَهــا ثـَـَاَث لَيَــاٍل، َعلـَـى تَْقِديــِر نُْقَصــاِن الشَّ

ــُر. ــَو أَْظَه ــعٍ َوِعْشــِريَن، َوُه ــةَ أَْربَ ــْبعِ األََواِخــِر لَْيلَ َل السَّ ــْبعِ، إَِذا َحَســْبنَا أَوَّ َوِعْشــِريَن نِْصــَف السَّ

ٍالقَْوُل الِعْشُروَن: أَنََّها لَْيلَةُ ِسّتٍ َوِعْشِريَن.

قَاَل الَهْيثَِميُّ

َوقَاَل اْبُن َحَجر
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)19( َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشِريَن

أَْكثـَـُر األََحاِديــِث َواآلثـَـاِر َواألَْقــَواِل َعلـَـى ُرْجَحانَِهــا، َوقـَـْد َدلَّ َعلـَـى اْحتَِماِليَّــِة أَْن تَُكــوَن لَْيلـَـةُ القـَـْدِر لَْيلـَـةَ َســْبٍع 
َوِعْشــِريَن األََحاِديــُث التَّاِليـَـةُ:

ــْبعِ       ــي السَّ ــاِر، َوفِ ــي األَْوتَ ــِر، َوفِ ــِر األََواِخ ــي العَْش ــْدِر فِ ــِة القَ ي لَْيلَ ــّرِ ــَرةِ بِتََح ــِث اآلِم ــَن األََحاِدي ــَت ِم ــا ثَبَ - َم
  األََواِخِر، َوالسَّْبعِ البََواقِي، َوالسَّابِعَِة تَْمِضي، َوبِِحْسبَِة نُْقَصاِن الشَّْهِر تُعَدُّ الثَّاِلثَةَ.

- َوقـَـاَل أُبـَـيُّ ْبــُن َكْعــٍب - َرِضــَي هللاُ َعْنــهُ - فـِـي  لَْيلـَـِة  القـَـْدِر: )َوهللِا، إِنِـّـي أَلَْعلَُمَهــا، َوأَْكثـَـُر ِعْلِمــي ِهــَي اللَّْيلـَـةُ   
  التِي أََمَرنَا َرُسوُل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم - بِِقيَاِمَها، ِهَي لَْيلَةُ َسْبعٍ َوِعْشِريَن(. َرَواهُ ُمْسِلٌم.

ــةَ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن«.    ْوَهــا لَْيلَ ــِه َوَســلََّم -: »تََحرَّ ــى هللاُ َعلَْي ــاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّ ــاَل: قَ ــِن ُعَمــَر، قَ - َوَعــِن اْب
ــْد َشــكَّ    ِحيــحِ«. َوقَ ــاُل الصَّ ــهُ ِرَج : »ِرَجالُ ــيُّ ــاَل الَهْيثَِم ــحٍ. َوقَ ــنَاٍد َصِحي ــُد بِإِْس ــى: َرَواهُ أَْحَم ــي الُمْنتَقَ ــاَل فِ   قَ

  ُشْعبَةُ فِي َحِديثِِه: »لَْيلَةَ َسْبعٍ َوِعْشِريَن«، أَْو قَاَل: »فِي السَّْبعِ األََواِخِر«.

ــةَ   ــْدِر لَْيلَ ــةَ القَ ــوا لَْيلَ ــلََّم -: »التَِمُس ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّ ــاَل: قَ ــُمَرةَ، قَ ــِن َس ــِر ْب ــْن َجابِ - َوَع
: َرَواهُ الطَّبََرانِــيُّ فِــي األَْوَســِط َعــْن أَبِــي بَْكــِر ْبــِن أَبِــي َشــْيبَةَ ِوَجــاَدةً َعــْن      َســْبعٍ َوِعْشــِريَن«. قَــاَل الَهْيثَِمــيُّ

  َخّطِ أَبِيِه، َوِرَجالُهُ ثِقَاٌت.

- َوَعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، أَنَّ َرُجــًل أَتـَـى النَّبِــيَّ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - فَقَــاَل: يَــا نَبِــيَّ هللِا، إِنِّــي َشــْيٌخ َكبِيــٌر  
ــابِعَِة«. َرَواهُ أَْحَمــُد. قَــاَل اْبــُن    َعِليــٌل، فَُمْرنِــي بِلَْيلـَـٍة لَعـَـلَّ هللاَ يَُوفِّقُنِــي فِيَهــا ِللَْيلـَـِة القـَـْدِر، فَقـَـاَل: »َعلَْيــَك بِالسَّ

ِحيحِ. : ِرَجالُهُ ِرَجاُل الصَّ   َرَجٍب: إِْسنَاُدهُ َعلَى َشْرِط البَُخاِرّيِ. َوقَاَل الَهْيثَِميُّ

- َوَعــْن ُمعَاِويـَـةَ، قـَـاَل: قـَـاَل َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم -: )لَْيلـَـةُ اْلقـَـْدِر َســْبعٍ َوِعْشــِريَن«. َرَواهُ أَبـُـو 
َحــهُ اْبــُن  َجــهُ اْبــُن ِحبَّــاَن فـِـي َصِحيِحــِه، َوَصحَّ ِحيــحِ، َوَخرَّ   َداُوَد. قـَـاَل اْبــُن َرَجــٍب: »ِرَجالـُـهُ ُكلُُّهــْم ِرَجــاُل الصَّ
، َولـَـهُ ِعلَّــةٌ، َوِهــَي َوْقفـُـهُ َعلـَـى ُمعَاِويـَـةَ، َوُهــَو أََصــحُّ ِعْنــَد اإِلَمــاِم أَْحَمــَد َوالدَّاَرقُْطنِــّي، َوقـَـِد اْختُِلــَف    َعْبــِد البـَـّرِ

  أَْيًضا َعلَْيِه فِي لَْفِظِه«.
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- َوَعــْن أَبِــي ُعبَْيــَدةَ، َعــْن َعْبــِد هللِا، أَنَّ َرُجــًا أَتـَـى َرُســوَل هللِا – َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - يَْســأَلُهُ َعــْن لَْيلَــِة 
ــا  ــُد هللِا: أَنَ ــاَل َعْب ــاَواِت، فَقَ ْهبَ ــةَ الصَّ ــُر لَْيلَ ــْم يَْذُك ــِه َوَســلََّم -: أَيُُّك ــى هللاُ َعلَْي ــاَل َرُســوُل هللِا – َصلَّ ــْدِر، فَقَ   القَ
ــَرةِ  ــتَتًِرا بُِمْؤِخ ــنَّ ُمْس ُر بِِه ــحَّ ــَراٍت أَتََس ــِدي لَتََم ــي يَ ــي، َوإِنَّ فِ ــَت َوأُّمِ ــي أَْن ــوَل هللِا، بِأَبِ ــا َرُس ــا يَ   َوهللِا أَْذُكُرَه
، َويَْعقـُـوُب ْبــُن  َجــهُ الطَّبََرانِــيُّ   َرْحِلــي ِمــَن الفَْجــِر، َوَذِلــَك ِحيــَن َطلـَـَع القََمــُر«. َرَواهُ أَْحَمــُد َوأَبـُـو يَْعلـَـى، َوَخرَّ
َوائِــِد«:    َشــْيبَةَ فِــي ُمْســنَِدِه، َوَزاَد: »َوَذِلــَك لَْيلـَـةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن«. َوقـَـاَل: َصاِلــُح اإِلْســنَاِد. َوفِــي »َمْجَمــعِ الزَّ

  أَبُو ُعبَْيَدةَ لَْم يَْسَمْع ِمْن أَبِيِه.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم -، قَاَل:  ِ - َصلَّى للاَّ - وَعِن اْبِن َمْسعُوٍد، قَاَل: إِنَّ َرُسوَل للاَّ

»إِنَّ لَْيلَةَ اْلقَْدِر فِي النِّْصِف ِمَن السَّْبعِ اأْلََواِخِر ِمْن َرَمَضاَن(. 
َن. َرَواهُ أَْحَمُد، َوقَْد ُحّسِ

- َوالْســتِْنبَاَطاُت العََدِديَّــةُ؛ َوِمْنَهــا: َمــا َجــاَء َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس، َوُمَوافَقَــةُ ُعَمــَر لَــهُ، قَــاَل: )إِنِّــي أَلَْعلَــُم - أَْو: 
ــابِعَةٌ  ــي - أَْو: َس ــابِعَةٌ تَْمِض ــُت: َس ــَي؟، فَقُْل ــٍة ِه ــُر: أَيُّ لَْيلَ ــاَل ُعَم ــَي، فَقَ ــْدِر ِه ــِة القَ ــنُّ - أَيَّ لَْيلَ ــي أَلَُظ   إِنِّ
  تَْبقـَـى - ِمــَن العَْشــِر األََواِخــِر. فَقـَـاَل ُعَمــُر: َوِمــْن أَْيــَن َعِلْمــَت َذِلــَك؟ قـَـاَل اْبــُن َعبَّــاٍس: فَقُْلــُت: َخلـَـَق هللاُ َســْبَع 
َحــهُ اْبــُن ُخَزْيَمــةَ، َوالَحاِكــُم، َوقـَـاَل اْبــُن َكثِيــٍر: َوَهــَذا إِْســنَاٌد َجيِّــٌد    َســَماَواٍت، َوَســْبَع أََرِضيــَن ... األَثـَـر(. َصحَّ

، َونَصٌّ َغِريٌب ِجدًّا.   قَِويٌّ

ــِه    ُ َعلَْي ــى للاَّ ِ - َصلَّ ــوِل للاَّ ــَد َرُس ــْدِر ِعْن ــةَ اْلقَ ــا لَْيلَ ــاَل: تََذاَكْرنَ ــهُ -، قَ ُ َعْن ــَي للاَّ ــَرةَ - َرِض ــي ُهَرْي ــْن أَبِ - َوَع
  َوَسلََّم - فَقَاَل: )أَيُُّكْم يَْذُكُر ِحيَن َطلََع اْلقََمُر، َوُهَو ِمثُْل ِشّقِ َجْفنٍَة؟(. َرَواهُ ُمْسِلٌم. 

: أَْي: لَْيلـَـةَ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن؛ فـَـإِنَّ القََمــَر يَْطلـُـُع  »ِشــقُّ َجْفنـَـٍة: أَْي: نِْصــُف قَْصعـَـٍة؛ قـَـاَل أَبـُـو الُحَســيِن الفَاِرِســيُّ
فـَـِة«. فِيَهــا بِتِْلــَك الِصّ

 َكاَن ُعَمــُر َوُحَذْيفـَـةُ َوأُنـَـاٌس ِمــْن أَْصَحــاِب النَّبِــّيِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َل يَُشــكُّوَن أَنََّهــا 
َجــهُ اْبــُن أَبِــي َشــْيبَةَ، َوُهــَو قـَـْوُل أَْحَمــَد َوإِْســَحاَق. لَْيلـَـةُ َســْبعٍ َوِعْشــِريَن. َخرَّ

 َوقَاَل ِزرُّ ْبُن 
ُحبَْيٍش
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)20( َلْيَلُة َثَماٍن َوِعْشِريَن

قَْد َدلَّ َعلَى اْحتَِماِليَِّة أَْن تَُكوَن لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةَ ثََماٍن َوِعْشِريَن األََحاِديُث التَّاِليَةُ:

ي لَْيلـَـِة القـَـْدِر فِــي العَْشــِر األََواِخــِر، َوفِــي السَّــْبعِ األََواِخــِر، َوبِِحْســبَِة إِتَْمــاِم الشَّــْهِر    - األََحاِديــُث اآلِمــَرةُ بِتََحــّرِ
   تَْدُخُل فِي األَْوتَاِر، َوتُعَدُّ ثَاِلثَةً تَْبقَى.

ــى أَْن    ــا .. إِلَ ــى بِنَ ــى، َصلَّ ــا يَْبقَ ــابِعَةُ ِممَّ ــِريَن، السَّ ــعٍ َوِعْش ــةُ أَْربَ ــْت لَْيلَ ــى إَِذا َكانَ ــاَل: َحتَّ ، قَ ــي َذّرٍ ــْن أَبِ - َوَع
ِ - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - إِلَــى أَْهِلــِه، َواْجتََمــَع  ــا َكانَــْت لَْيلَــةُ ثََمــاٍن َوِعْشــِريَن، َرَجــَع َرُســوُل للاَّ    قَــاَل: فَلَمَّ
   لـَـهُ النَّــاُس، فََصلَّــى بِنـَـا َحتَّــى َكاَد أَْن يَفُوتَنـَـا اْلفـَـَاُح؛ »َواْلفـَـَاُح: السُّــُحوُر«. َرَواهُ الطَّيَاِلِســيُّ َوُرَواتـُـهُ ثِقـَـاٌت. 
   َوفـِـي السُّــنَِن: »َحتَّــى بَِقــَي ثـَـَاُث لَيـَـاٍل ِمــَن الشَّــْهِر، فََصلَّــى بِنـَـا فِــي الثَّاِلثـَـِة، َوَدَعــا أَْهلـَـهُ َونَِســاَءهُ، فَقـَـاَم بِنـَـا 

ْفنَا الفََاَح«.    َحتَّى تََخوَّ

ــاَل:  ــْدِر، فَقَ ــِة القَ ــْن لَْيلَ ــلََّم - َع ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي ــئَِل َرُســوُل هللِا - َصلَّ ــاَل: ُس ــِن َمْســعُوٍد، قَ ــِد هللِا ْب ــْن َعْب - َوَع
اُر،  : َرَواهُ البَزَّ   »ُكْنــُت أُْعِلْمتَُهــا ثـُـمَّ اْنفَلَتـَـْت ِمنـِّـي، فَاْطلُبُوَهــا فِــي َســْبعٍ يَْبقَْيــَن، أَْو ثـَـَاٍث يَْبقَْيــَن«. قـَـاَل الَهْيثَِمــيُّ

   َوِرَجالُهُ ثِقَاٌت.

 َوقَاَل اْبُن َحَجر  القَْوُل الثَّانِي َوالِعْشُروَن: أَنََّها لَْيلَةُ ثََماٍن َوِعْشِريَن.
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)21( َلْيَلُة ِتْسٍع َوِعْشِريَن

قَْد َدلَّ َعلَى اْحتَِماِليَِّة أَْن تَُكوَن لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةَ تِْسعٍَة َوِعْشِريَن األََحاِديُث التَّاِليَةُ:

ي لَْيلَِة القَْدِر فِي العَْشــِر األََواِخِر، َوفِي السَّــْبعِ األََواِخِر، َوفِي األَْوتَاِر، َوفِي آِخِر لَْيلٍَة. - األََحاِديُث اآلِمَرةُ بِتََحّرِ

اِمِت - َرِضَي هللاُ َعْنهُ -:  - َوَعْن ُعبَاَدةَ ْبِن الصَّ

أَنَّ َرُسوَل هللِا - َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم - قَاَل فِي لَْيلَِة القَْدِر: )اْلتَِمُسوَها فِي التَّاِسعَِة، َوالسَّابَعَِة، َوالَخاِمَسِة(. 
ُمتَّفٌَق َعلَْيِه.

ُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َعــْن لَْيلـَـِة اْلقـَـْدِر، فَقـَـاَل:  ِ - َصلَّــى للاَّ اِمــِت، قـَـاَل: أَْخبََرنـَـا َرُســوُل للاَّ - َوَعــْن ُعبـَـاَدةَ ْبــِن الصَّ
ــِة إِْحــَدى َوِعْشــِريَن، أَْو ثـَـَاٍث  »ِهــَي فِــي َشــْهِر َرَمَضــاَن، فَاْلتَِمُســوَها فِــي اْلعَْشــِر اأْلََواِخــِر؛ فَإِنََّهــا ِوتْــٌر: لَْيلَ
َوِعْشــِريَن، أَْو َخْمــٍس َوِعْشــِريَن، أَْو َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، أَْو آِخــِر لَْيلـَـٍة ِمــْن َرَمَضــاَن، َمــْن قَاَمَهــا اْحتَِســابًا، ُغِفــَر 

لَــهُ َمــا تَقَــدََّم ِمــْن َذْنبِــِه«. َرَواهُ أَْحَمــُد َوالطَّبََرانِــيُّ بِإِْســنَاٍد َل بَــأَْس بِــِه. 

َوفِي لَْفٍظ: )أَْو َسْبعٍ َوِعْشِريَن، أَْو تِْسعٍ َوِعْشِريَن، أَْو فِي آِخِر لَْيلٍَة(. 
َوفِي لَْفٍظ: َوأِلَْحَمَد: )َوِهَي لَْيلَةُ ِوتٍْر: تِْسعٍ، أَْو َسْبعٍ، أَْو َخاِمَسٍة، أَْو ثَاِلثٍَة، أَْو آِخِر لَْيلٍَة(.

َحهُ.  َوَعْن أَبِي بَْكَرةَ َمْرفُوًعا: »أَْو آِخِر لَْيلٍَة«. َرَواهُ التِّْرِمِذيُّ َوَصحَّ
. َجهُ الَمْرَوِزيُّ َجهُ أَْحَمُد، َوَعْن ُمعَاِويَةَ، َخرَّ َوفِي البَاِب َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ، َخرَّ

َوَعــْن أَبِــي ُهَرْيــَرةَ: أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل: »إِنََّهــا لَْيلـَـةُ َســابِعٍَة، أَْو تَاِســعٍَة َوِعْشــِريَن، 
َوإِنَّ الَمَائَِكــةَ تِْلــَك اللَّْيلـَـةَ فِــي األَْرِض أَْكثـَـُر ِمــْن َعــَدِد الَحَصــى«.

اُر َوالطَّبََرانِيُّ فِي األَْوَسِط، َوِرَجالُهُ ثِقَاٌت. َوقَاَل اْبُن َكثِيٍر: إِْسنَاُدهُ َل بَأَْس بِِه. َرَواهُ أَْحَمُد َوالبَزَّ

القَْوُل الثَّاِلُث َوالِعْشُروَن: أَنََّها لَْيلَةُ تِْسعٍ َوِعْشِريَن.

  

  

قَاَل الَهْيثَِميُّ

َوقَاَل اْبُن َحَجٍر
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)22( َلْيَلُة َثَلِثيَن

قَْد َدلَّ َعلَى اْحتَِماِليَِّة أَْن تَُكوَن لَْيلَةُ القَْدِر لَْيلَةَ ثََلثِيَن األََحاِديُث التَّاِليَةُ:

ْبِع األََواِخِر، َوِفي آِخِر لَْيَلٍة.  ي لَْيَلِة الَقْدِر ِفي الَعْشِر األََواِخِر، َوِفي السَّ - األََحاِديُث اآلِمَرُة ِبَتَحرِّ

ــاَل َرُســوُل  ــْدِر، فَقَ ــِة القَ اِمــِت: أَنَّــهُ َســأََل َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - َعــْن لَْيلَ ــاَدةَ ْبــِن الصَّ فَعَــْن ُعبَ
ــٍر، إِْحــَدى  ــي ِوتْ ــا فِ ــِر األََواِخــِر، فَإِنََّه ــي العَْش ــي َرَمَضــاَن، فَاْلتَِمُســوَها فِ ــلََّم -: »فِ ــِه َوَس ــى هللاُ َعلَْي هللِا - َصلَّ
َوِعْشــِريَن، أَْو ثـَـَاٍث َوِعْشــِريَن، أَْو َخْمــٍس َوِعْشــِريَن، أَْو َســْبعٍ َوِعْشــِريَن، أَْو تِْســعٍ َوِعْشــِريَن، أَْو فِــي آِخــِر 

ــِه. ــأَْس بِ ــنَاٍد َل بَ ــيُّ بِإِْس ــُد َوالطَّبََرانِ ــٍة«. َرَواهُ أَْحَم لَْيلَ

، َعــْن أَبِــي بَْكــَرةَ: أَنَّ َرُســوَل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم - قـَـاَل فِــي  َحــهُ، َوالنََّســائِيُّ َوأَْخــَرَج التِّْرِمــِذيُّ َوَصحَّ
اْلتَِمــاِس لَْيلـَـِة القـَـْدِر: »فـِـي تِْســعٍ يَْبقَْيــَن، أَْو َســْبعٍ يَْبقَْيــَن، أَْو َخْمــٍس يَْبقَْيــَن، أَْو ثـَـَاٍث، أَْو آِخــِر لَْيلـَـٍة«.

َم - ِفي لَْيَلِة الَقْدِر: »إِنََّها آِخُر لَْيَلٍة«. ى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ ِبيِّ - َصلَّ َوِفي الُمْسَنِد َعْن أَِبي ُهَرْيَرَة، َعِن النَّ
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ُة )23( َعَلَماُت َلْيَلِة الَقْدِر الَمْرِئيَّ

َعــْن أُبـَـّيِ ْبــِن َكْعــٍب أَنَّــهُ قـَـاَل: )أَْخبََرنـَـا َرُســوُل هللِا - َصلَّــى هللاُ َعلَْيــِه َوَســلََّم- أَنََّهــا تَْطلـُـُع يَْوَمئِــٍذ َل ُشــعَاَع لََهــا(. 
َوفـِـي لَْفــٍظ: )َوأََماَرتَُهــا: أَْن تَْطلـُـَع الشَّــْمُس فِــي َصبِيَحــِة يَْوِمَهــا بَْيَضــاَء َل ُشــعَاَع لََها(.

ةٌ َوَل بـَـاِرَدةٌ، َكأَنَّ فِيَهــا قََمــًرا يَْفَضــُح َكَواِكبََهــا«. َرَواهُ  َوَعــْن َجابـِـٍر َمْرفُوًعــا: »ِهــَي لَْيلـَـةٌ َطْلقـَـةٌ بَْلَجــةٌ، َل َحــارَّ
َحــهُ َغْيــُرهُ، َولـَـهُ َشــَواِهُد. اْبــُن ُخَزْيَمــةَ فِــي َصِحيِحــِه، َوَصحَّ

َوَعــْن ُعبـَـاَدةَ َمْرفُوًعــا: )الَحِديــُث َوفِيــِه .. إِنَّ أََمــاَرةَ لَْيلـَـِة اْلقـَـْدِر أَنََّهــا َصافِيـَـةٌ بَْلَجــةٌ، َكأَنَّ فِيَهــا قََمــًرا َســاِطعًا، 
، َوَل يَِحلُّ ِلَكْوَكٍب أَْن يُْرَمى بِِه فِيَها َحتَّى تُْصبَِح(. َرَواهُ أَْحَمُد َولَهُ َشــاِهٌد. َســاِكنَةٌ َســاِجيَةٌ، َل بَْرَد فِيَها َوَل َحرَّ

لَهُ. قَاَل اْبُن َكثِيٍر: »َهَذا إِْسنَاٌد َحَسٌن، َوفِي الَمتِْن َغَرابَةٌ، َوفِي بَْعِض أَْلفَاِظِه نََكاَرةٌ«؛ يَْعنِي أَوَّ
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الفهرس

4 َمةُ   الُمَقدِّ

5 )1( َفْضُل َلْيَلِة الَقْدرِ  

6 ةٌ   )2( َلْيَلُة الَقْدِر َلْيَلٌة َمْخِفيَّ

8 )3( ِإْقَساُم ُأَبيٍّ َرِضَي اللُه َعْنهُ  

10 )4( َلْيَلُة الَقْدِر َتْتَنِقُل    

11 َياِلي   )5( الِحْكَمُة ِفي َتْرِجيِح َبْعِض اللَّ

12 )6( َلْيَلُة الَقْدِر ِفي الَعْشِر اأَلَواِخرِ  

 13 ي َلْيَلِة الَقْدِر ِفي اأَلْوَتاِر    )7( َتَحرِّ

15 ْبِع اأَلَواِخرِ   ي َلْيَلِة الَقْدِر ِفي السَّ )8( َتَحرِّ

16 ُة َلْيَلِة الَقْدرِ   ْياِلي اأَلْشَفاُع َمِظنَّ )9( اللَّ

18 َياِلَي اأَلْشَفاَع َأْوَتاًرا   )10( َمِن اْعَتَبَر اللَّ
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19 َماُم   ْقُص َأِم التَّ ْهِر النَّ )11( اأَلْصُل ِفي الشَّ

20 )12( الِحْسَبُة ِبَما َمَضى َأْم ِبَما َبِقيَ  

21 )13( َلْيَلُة ِإْحَدى َوِعْشِريَن  

22 )14( َلْيَلُة اْثَنْيِن َوِعْشِريَن  

24 )15( َلْيَلُة َثَلٍث َوِعْشِريَن  

26 )16( َلْيَلُة َأْرَبٍع َوِعْشِريَن  

27 )17( َلْيَلُة َخْمٍس َوِعْشِريَن  

28 )18( َلْيَلُة ِستٍّ َوِعْشِريَن  

29 )19( َلْيَلُة َسْبٍع َوِعْشِريَن  

31 )20( َلْيَلُة َثَماٍن َوِعْشِريَن  

32 )21( َلْيَلُة ِتْسٍع َوِعْشِريَن  

33 )22( َلْيَلُة َثَلِثيَن  

34 ةُ   )23( َعَلَماُت َلْيَلِة الَقْدِر الَمْرِئيَّ




