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مواهب الكريم املنان

يف الكالم على أوائل سورة الدخان
وفضائل النصف من شعبان

للشيخ اإلمام جنم الدين الغيطي ـ رمحه اهلل ـ.

حتقيق ودراسة

د /حممد إبراهيم حامد إبراهيم

املساعد العلمي ملدير عام املراكز الثقافية اإلسالمية
بوزارة األوقاف
من  3235إىل 3330
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املقدمة

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل الذي نور جبميل هدايته قلوب أهل السعادة ،وطهر بكرمي واليته
أفئدة الصادقني فأسكن فيها وداده ،ودعاها إيل ما سبق هلا من عنايته فأقبلت إليه

منقادة ،احلميد اجمليد املوصوف ابحلياة والعلم والقدرة واإلرادة ،محمده عل ما أوىل من
فضل وأفاده ،ونشكره معرتفني ابن الشكر منه نعمة مستفاده .

وأشهد أن ال إله إال هللا شهادة تبلغ صاحبها احلسىن وزايدة  ،وأشهد أن سيدان

وحبيبنااا وشاافيعنا دمااد عبااد هللا ورسااوله وصاافيه ماان لقااه وحبيبااه املخصااوك بكمااا

السيادة  ،الذي أقام به منابر اإلميان ورفع عماده  ،وأزا به سنان البهتان ودفع عناده ،
اللهم صل عليه وعلاي الاه وأصاهابه ومان ساار علا سكاه وتساو بسانته واقتاد
إيل يوم الدين فهم أهل الرضا والسعادة.

دياه

أما بعد

ف ا ن ليلااة النصااع ماان شااعبان ماان الليااايل املباركااة فيهااا تمااع النااا إلحيا هااا

ابلذكر والطاعة هلل عز وجل  ،وكتا فيهاا العلماال الكثا مان الرساا ل واململفاا ماا باني
مثبات لفضالها وبركتهاا  ،وماا باني انف هلاا معتالا إايهاا ليلاة كاأي ليلاة  ،ولكال وجهاة هااو
موليها.

ومن أهم هذه اململفا اليت تناولتها:

 .1فضاال النصااع ماان شااعبان لفقيااه احلاارم املكااي دمااد اباان إ اعياال باان أي الصاايع
اليمين الشافعي (  609ها)  ،ويقا لكتابه  ( :فضا ل شعبان ) .

 .2ما جال يف شهر شعبان للهافظ أي اخلطاب ابن دحية األندلسي ( 633ها) .
 .3ليلة النصع من شاعبان وفضالها للهاافظ أي عباد هللا دماد بان ساعيد الادبايثي (
 637ها) .

 .4حتلية الشبعان فيما روي يف ليلة النصاع مان شاعبان للهاافظ ااد الادين دماد بان
طولون الصاحلي الدمشقي (  953ها) .
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 .5اإليضاااا والبيااان ملااا جااال يف ليلااة النصااع ماان شااعبان للشااي العالمااة اباان حكاار
اهليتمي الفقيه الشافعي (  975ها) .

 .6الكشع والبيان عن فضا ل ليلة النصع من شعبان للشي سامل السنهوري املاالكي
( من علمال القرن العاشر اهلكري )

 .7رسالة يف فضل ليلة النصع مان شاهر شاعبان للشاي العالماة دماد حسانني لاوف
العدوي األزهري املالكي (  1355ها) .

 .8حسن البيان يف ليلة النصع من شعبان للعالمة ِّ
احملدث الشي عبد هللا بن ِّ
الصاديق
الغماري (  1413ها) .

 .9منهااة الاارحيم الاارمحن يف بع ا

مااا ورد يف ليلااة النصااع ماان شااعبان للشااي دمااود

إبراهيم آ دمود البهريين .
.10

رسااالة النصااع ماان شااعبان يف مي ازان االنصاااف العلمااي و احااة اإلسااالم ل مااام

الرا د الشي دمد زكي الدين إبراهيم را د العش ة احملمدية رمحه هللا.
ولاايد املقصااود هنااا اسااتيعاب ُيااع مااا ألِّااع يف هااذا الباااب  ،فا نن ماان ألنااع يف

هاذا البااب  -غا مان ركاار  -كثا ون  ،إن د هاذا علا شاايمن ف داا ياد علا ع اام
هذه الليلة الشريفة وعلو مكانتها.
وهي ليلة من ليايل شهر بركاته مشاهورة  ،و اته موفورة  ،والتوبة فيه من أع م الغنا م

الصاحلة  ،والطاعة فيه من أكال املتااجر الراحباة  ،جعلاه هللا مضامار الزماان  ،وضامن فياه

للتااا بني األمااان  ،ماان عااود نفسااه فيااه ابالجتهاااد  ،فاااز يف رمضااان حبساان االعتياااد و ااي
شعبان ألنه يتشع منه ا كثا  ،وقيال  :معنااه شاا ابن  ،وقيال :مشاتق مان ِّ
الشاع
بكسر الشني  ،وهو طرياق يف اببال فهاو طرياق اخلا  ،وقيال :مان الشاع بفتههاا وهاو
ابل  ،فيكل هللا فيه كسر القلوب  ،وقيل غ رلو.
وهااي ليل ااة يتكل ا هللا فيه ااا علا ا

لقااه بعم ااوم مغفرتااه وا ااو

رمحت ااه فيغف اار

للمساتغفرين ويارحم املسارتمحني و يا دعاال الساا لني ويفار عان املكاروبني ويعتاق فيهاا

ُاعاة مان الناار  ،ويكتا فيهاا األرزاو واألعماا  .وقااد ورد يف فضالها أحادياك كثا ة
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متعددة وه ال ختلو من ضعع أو انقطا وإن كان بعضها أ اع ضعفااا وماع رلاو فقاد

صهح بع

العلمال هذه األحاديك كما سيأيت يف الرسالة.

وهناك عدة حقا ق البد وأن نتفق عليها أوال قبل عرض الرسالة:
أوال :مل يثبت عن رسو هللا  دعال معني اك بليلة النصع من شعبان .
اثنيا :مل تثبت صالة معينة اصة بليلة النصع من شعبان.

اثلثا :ما ورد من األحاديك يف فضل ليلة النصاع وفضال إحيا هاا جياا اوز العمال باه ماع
ضعفه لتوفر الشروط فيه(.)1

رابعا :اخلالف حاو ليلاة النصاع مان شاعبان فقهاي ولايد عقادي  ،فاال يرتتا علياه أن

نرمي املخالع ابالبتدا يف الدين  ،يقو اإلمام الرا د دمد زكي الادين إباراهيم رمحاه هللا
يف رسااالته عاان ليلااة النصااع ماان شااعبان :ومبقاادار مااا ال محا أن محماال النااا كرهااا علا
رأينا  ،أنىب أن حيملناا أحا كد كرهاا علا رأياه  ،ولكال وجهاة هاو موليهاا  ،وطالا الصاواب

مصي وإن أ طأ(.)2

ومن العلمال الذين تناولوا هاذه الليلياة املباركاة ابلكتاباة يف شاأسا  ،وركار فضالها  ،وبياان

ما ورد فيها من أحاديك وآاثر  ،وبيان املمنو واملشرو يف احيا ها.

مح اان ال ننك اار علا ا م اان ي اار أن االجتم ااا بدع ااة  ،فه ااذا رأي ااه وفك ااره حبسا ا
اجتهااده ون ااره وحبثاه وهاو ماان حقاه أن ياار وين ار ويفكار ويقاارر كماا يشااال ماا دام أنااه

يسع يف اخل و تهاد يف الوصاو إلياه  ،لكان املصايبة الكال الايت يقاع فيهاا كثا مان
ه اامالل املنكا ارين ه ااو حكا ا احلق ااا ق ع اان الن ااا وإبا اراز أق ااواهلم فقا ا

دلته ااا أو جه ااة

االستنباط واالست هار فيها وباهذا يومهون العامة واملثقفني البسطال أنه ليد يف الباب إال
هذا القو وأن ما سواه ابطل أو كذب وهذا يف احلقيقة هو عني التدليد والكذب

()3

) (1الكلما احلسان يف فضا ل ليلة نصع شعبان  ،للشي حسنني دمد علي لوف العدوي  ،ك .6
)(2رسالة النصع من شعبان يف ميزان اإلنصاف العلمي ك 16

)(3شهر شعبان مارا فيه ؟ للسيد دمد علوي املالكي رمحه ك18 :
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امسااا :ورد أ بااار ابطلااة موضااوعة يف فضاال ليلااة النصااع ماان شااعبان  ،ويف كيفيااة

الصالة فيها  ،وُيعها مردودة وال يصح العمل بااها وال إشااعتها باني العاوام إال للتهاذير
منهااا والاارد عليهااا ،وعناادان يف األ بااار املقبول اة ماان الفضااا ل واحملاساان واملناق ا مااا فيااه
الكفاية ملن أراد اخل .

سادساا :إنناا حاني محتفال باذكر املولاد أو ركار اهلكارة أو ركار اإلسارال واملعارا أو
مبناسبة شهر شعبان  ،إدا ندعو النا إىل االرتباط بعقوهلم وقلوبااهم وعواطاافهم ابحلقاا ق

واحلاوادث الايت تااح سااحة هاذه األزمنااة  ،لايد تع يمااا لااها أو لليهااا أو اعتقاادا  ،وإدااا
تع يماا هلل الاذي لاق الزماان واملكاان  ،تع ايم العباد للارب اخلاالق  ،و تع يماا ملان كاان
السااب فيهااا الااذي قااام ب ااها وقاماات بااه وارتبطاات بااه ارتباااط احلااوادث  ،تع اايم احمل ا

للهبيا ا

لص اااح الفض اال

والوقا ع(.)1

ال ااذي ا ت اااره هللا ليك ااون ه ااو ص اااح ه ااذه احل ااوادث

والرساالة املباركااة الاايت مان هللا ااا علينااا تناولاات احلاديك عاان تفسا أو سااوزرة

الااد ان  ،وبيناات مااا فيااه ماان معااان ابستفاضااة  ،وبيااان معااىن الناازو وكيفيتااه  ،وتناولاات

احلديك عن ليلة النصع من شعبان  ،وبينت املشرو واملمنو يف إحيا ها وفضالها بكال
أمانااة علميااة وموضااوعية تااد علا رسااو قاادم مملفهااا اإلمااام العالمااة اام الاادين الغيطااي
رمحه هللا تعاىل.

)(1املرجع السابق.
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منهج التهقيق

 - 1نس املخطوط حبس رسم وقواعد اإلمالل احلديثة.
 -2معارضة املنسو ابألصو اخلطية املعتمدة يف التهقيق.
 -3إثبا الفروو بني النس اخلطية ابعتماد الصاواب يف الان  ،واإلشاارة إىل املخاالع
يف النس كافة .

 -4أقوم بوضع اللفظ املخالع بني معقوفتني .

 -5إد ا عالما الرتقيم املعتادة عل الن .
 -6كتابة اآلاي القرآنية برسم املصهع الشريع عل رواية حف .

 -7خت اريج األحادي اك النبويااة الااواردة  ،ف ا ن كااان احلااديك يف الصااهيهني أو أحاادمها،
أكتفااي ابلعاازو إليهمااا دون غ مهااا  ،وإال  ،فماان ابقااي الكتا السااتة ،ورلااو بااذكر اساام
الكتاب  ،والباب  ،ورقم احلديك  ،وراويه األعل .

 -8التنبيه إىل بع

القص

واأل بار واإلسرا يليا اليت ركرهاا اململاع  ،وبياان كاذب

و الفة املخالع منها.

 -9الرتُة لحعالم  ،والبلدان  ،والفرو  ،واملذاه الواردة يف البهك.
اسم ِّ
حتقيق ِّ
الكتاب
جال للمخطوط ا ان  ،األو  :كتاب التبياان يف فضاا ل ليلاة النصاع مان شاعبان  ،وهاو

ما ورد بنسخة املكتبة األزهرية  ،والثاين :مواه الكرمي املنان يف الكالم عل أو ساورة
الااد ان وفضااا ل ليلااة النصااع ماان شااعبان  ،وهااو مااا ورد بنسااخة دار الكتا املصارية ،
وهو ما مت اعتماده ملناسبته ملا جال مبضمون الكتاب  ،وملا جال خب املصانع كماا سايأيت

يف وصع النس .

ص نهة نِّسبة ِّ
بايان ِّ
الكتاب إِّيل مملنِّف ِّه

كل من ترجم للعالمة م الدين الغيطي ركر له هذا اململع(.)1
)(1هداية العارفني.80/2
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وصع النس اخلطية املعتمدة يف التنه ِّق ِّ
يق

مت الوقوف  -حبمد هللا – يف التهقيق عل نسختني:

النسااخة األوىل :نسااخة دار الكت ا املص ارية واملدونااة ااا حتاات رقاام ( )3077تصااوف
وأ الو  ،وعدد أوراقها تسعة عشر ورقة  ،بكل ورقة ثالث وعشرون سطرا  ،وهي خب
املصنع  ،كما ركر يف آ رها  ،ورمز هلا ابلرمز (د).

النسااخة الثانيااة :نسااخة املكتبااة األزهريااة واملدونااة باارقم اااك ، 27 :ورقاام عااام،701:

وعدد أوراقها :ثالمثا اة وساتة عشار ورقاة  ،بكال ورقاة واحاد وعشارون ساطرا  ،دون ركار

لناسخها  ،وال سنة النس  ،وورد ا أسا ن وقع السيد منصور بن سعيد القباين.

وقد رمز هلذه النسخة ابلرمز ( ز )  .وجعلتها نسخة األصال  ،ن ارا لوضاوحها  ،وقلاة

السق منها.
ويف اخلتااام إين ألعلاام علاام اليقااني  ،أن الكمااا هلل وحااده  ،وأمااا عماال اإلنسااان فهااو ال
خيلو من طأ أو نسيان  ،فما كان يف هذا البهك من

فمن هللا وحاده  ،وإن كانات

األ اار فماان نفسااي  ،والشاايطان  ،وحسا أن هللا  أىب الكمااا إال لنفسااه  ،وكتابااه،
وإنين بشر أصي  ،وأ طأ  ،فكل لوو يم ذ من كالمه ويرد إال املعصاوم الكارمي علاي

حضرته أع م الصلوا وأمت التسليما .
وإين ألضر إىل املوىل الكرمي أن عل هذا العمل الصا لوجهه الكارمي  ،وأن أكاون قاد
وفقت ملا أصبوا إليه فهو اهلادي إيل الصواب  ،واملوجه إيل اخل والرشاد  ،ربنا تقبل منا

إنو أنت السميع العليم .

وصل اللهم وسلم وابرك عل معلم النا اخل سيدان دمد وعل آله وصهبه أُعني.
وهللا أعلم.
د /دمد إبراهيم حامد إبراهيم
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التمهيد

ترُة اإلمام م الدين الغيطي

()1

اإلمام العالمة احملدث املسند شي اإلساالم ام الادين دماد بان أمحاد بان علاي
بن أي بكر الغيطي نسبته إىل (غاي العادة) أو منطقاة (أي الغاي ) مبصار ،الساكندري مث

املصري الشافعي  ،ولد يف أثنال العشر األو من القرن العاشر اهلكري.
شيو ه:

أ ذ العلم عن ُاعة من مشاي اإلسالم ،كالقاضي زكراي األنصااري رمحاه هللا،

قرأ عليه البخااري كاامال ،و اع علياه ُياع صاهيح مسالم ،وقارأ علياه سانن أي داود إال

يس ا من آ رها ،وماا قبال إكمالاه ،وقارأ علياه شايئا مان القارآن الع ايم ُعاا للسابعة،
ولبد منه رقة التصوف.

و ااع عل ا الشااي عبااد احلااق الساانباطي ساانن اباان ماجااة كااامال ،واملوطااأ ،وق ارأ

عليااه جمااالد عدياادة ماان أوا اال ساانن أي داود ،والرتمااذي ،وق ارأ عليااه ماان شاارا املنهااا
للمهل ااي ،وقا ارأ علي ااه م اان ش اارا التص ااوف للتفتا اازاين ،و ااع علي ااه دروس ااا م اان التفسا ا

والشاطبية ،وألفية ابن مالو ،وأرن له ابإلفتال والتدريد.

قااا الشااعراين :أفااى ودر يف حياااة مشاااخيه إبرساام وألق ا هللا دبتااه يف قلااوب
اخلال ااق فااال يكرهااه إال جماارم أو منااافق وانتهاات إليااه الرايسااة يف علاام احلااديك والتفس ا

والتصااوف  ،ومل ي از أمااارا ابملعااروف انهيااا عاان املنكاار يواجااه بااذلو األم ارال واألكااابر ال
خياااف يف هللا لومااة ال اام قااا وتااوىل مشاايخة الصااالحية جبااوار اإلمااام الشااافعي ومشاايخة
اخلانقاة السرايقوسية( )2ومها من أجل وظا ع مشاي اإلسالم مان غا ساما مناه وأُاع

))1ترُته يف :هداية العارفني ، 80/2وشذرا

الذه

يف أ بار من ره

 .402/8كشع

ال نون 1332/2ومعكم املطبوعا  .1108 /1األعالم .6/6
))2و ِّهي حادثة ِّيف شرقي مصر  ،عرفت ابخلانقاه بفتح النون  ،رابط الصوفية النِّيت بناها الناصر د نمد بن
المنصور قالوون  ،وكمل بناؤها ِّيف سنة مخد وعشرين وسبع مئة  .والنسبة إِّلياها  :انقاهي  ،ولكن اباري
عل األلسنة ِّيف النطق ِّ ا ابلكاف بد القاف  ،ويقا ِّيف املنسوبني إِّلياها  :اخلانكي .وق ِّد اتسعت وتزايد
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أهل مصر عل جاللته وما رأيات أحادا مان أولياال مصار إال حيباه و لاه  ،وركاره القاضاي
دا الاادين احلنفااي يف رحلتااه إىل مصاار فقااا  :وأماا حااافظ عصااره وداادث مصااره ووحيااد

دهره الرحلة اإلمام والعمدة اهلمام الشي

م الدين الغيطي ف نه ددث هذه الداير عل

اإلطالو جامع للكماال ابميلة وداسن األ الو حاز أنوا الفضا ل والعلوم واحتو

عل ا باادا ع املنثااور واملن ااوم إرا تكلاام يف احلااديك بلف ااه اباااري أقاار كاال مساالم نااه
البخاااري  ،أُعاات عل ا صاادارته يف العلاام علمااال الاابالد واتفقاات عل ا ترجيهااه بعلااو
اإلسااناد وقفاات لااه عل ا مملااع اااه القااو القااومي يف إقطااا تاايم وماان مملفاتااه املع ارا

املتداو

يدي النا يقرؤه علمال األزهر كل سنة يف رجبها.

وفاته:

ا تلااع املمر ااون يف حتديااد ساانة وفاااة العالمااة اام الاادين الغيطااي ،فااذكره اباان
العماد احلنبلي يف شذرا الذه يف وفيا سانة أرباع ومثاانني وتساعما ة (984ه ا) ،إال

أن اإلمااام الشااعراين -معاصااره ورفيقااه -ركاار أن وفاتااه كاناات سااار األربعااال سااابع عشاار
لصفر اخل سنة إحد ومثانني وتسعما ة (981ها).
أهم مصنفاته:

قصة املعرا الصغر  ،وهو أشهر مصنفاته ،وكان علمال األزهر يقرأوسا كل سنة
1

يف رجبها ،وشرحها العالمة أي اللكا أمحد بن دمد الدردير يف مملع ماتع( ).
.1

األجوبة املفيدة عن األسئلة العديدة.

.2

أسباب النكاا يف آداب النكاا.

كتها ِّمبا جدد فِّيها من املدار

للسخاوي.

واألسواو والدور  ،وكثر الناز فِّيها واملستبضع منها ،البلدانيا

( )1يقو العالمة الدردير يف اتة رلو الشرا« :وهذا آ ر ما يسره هللا تعاىل ،مع العكلة وشغل القل ،
عل أين ما ُعتها إال ملن شأنه أن يقرأ القصة مبكلد أو جملسني ،كما هو عادة العبد الفق يف قرالته هلا

اببامع األزهر ،دام سعده إبقرال العلوم الشرعية فيه إىل يوم الدين».
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.3
.4
.5

كة السامعني والناظرين مبولد سيد األولني واآل رين.

التأييدا العلية لحوقاف املصرية.
التثني عل ابن التقي .

.6

تلخي

.8

العقد ابامع يف شرا درر ن م ُع ابوامع لوالده.

.10

الفرا د املن مة والفوا د احملكمة فيما يقاا يف ابتادال تادريد احلاديك الشاريع

.11

القو القومي يف إقطا تيم.

.12

اللمهة يف ا تصار امللهة.

.7
.9

شهاب األ بار للقضاعي.

شرا الصدور بشرا الشذور.

فتح املغلق يف تصهيح ما يف الروضة من اخلالف املطلق.

تتعلق ابلبخاري واي ويل ما له من ترُة.

.13

مواه ا الكاارمي املنااان يف الك االم عل ا ليلااة النصااع ماان شااعبان وفاحتااة سااورة

الد ان  .وغ رلو
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مقدمة العالمة الغيطي

()1

بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمااد ِّ
الفاضا ِّ
هلل الااذي ع ناام حرمااة شااعبان بليلا ِّاة نِّصا ِّافه ِّ
الة ،وفاارو فيهااا كا نل أماار
()2
س ِّ
انة القابِّل ِّاة ،وقادنر فيهاا األرزاو واآلجاا الزا لاة ،فهاي اللنيلاة
حكيم إىل ِّمثلِّهاا [يف] ال ن
املباركة عل قو ِّ باع ِّ العل ِّ
مال روي النفو ِّ ِّ
الكام ِّ
لة ،فسبهان من شا نرف باعا اللنياايل
ِّ
اين النانفهااا ِّ ،
وجعلهااا مو ااا للخ ا ا ِّ  ،وأفاااض فيااه عل ا نفااو ِّ املتاع ِّرضااني لِّمااد ِّده سا ن
[أمحده] ( )3محد عبد متط ِّفل عل موا ِّد كرِّمه يف تِّلو اللنيايل ،مستم ِّطرا إشراو أن ِّ
وارهاا
عليه كالنآليل.
وأشااهد أن ال إلااه إال هللا وحااده ال شاريو لااه ،شااهادة تاقا ِّارب قا لهااا ِّماان ابنا ِّ
ااب
األقد ِّ  ،وَتلو صد قلبِّه لي هر فيه ِّ
السر األنافد.
وأشااهد أ نن ساايِّدان د نماادا  عبااده ورسااوله الااذي كااان يتاق ا نرب لِّمااواله يف تِّلااو
حامدا ِّمب ِّ
كود ،متاع ِّورا ِّ
هامد تليق بذلو املع ِّ
اللنيايل بكثرةِّ الس ِّ
بود  ،وعل آلِّاه وصاهبِّه
وارثياه الاذين انلاوا ابتِّ ِّ
باعاه غاياة املقص ِّ
الذين بذلوا يف دبنتِّه املكهاود ،صوصاا ِّ
اود ،صاالة
ني إىل رلو الي ِّ
وم امل ِّ
وسالما دا م ِّ
وعود.
أما باعد،
اديك كِّتاااب ِّ
ف ا نن أحساان احلا ِّ
هللا ،و ا اهلااد ِّي هاادي د نمااد  ،وش ا نر األما ِّ
اور
رقان يف ِّ
فاحت ِّة ساورةِّ الاد ِّ
دداثُتا ،وقد قا هللا تعاىل يف كتابِّه الف ِّ
ان﴿ :حاام * وٱل ِّكت ِّ
ااب
ٱلمبِّا ِّ
اني * إِّ نّن أنزلن اااه ِّيف ليال ااة مبارك ااة إِّ نان كنااا من ا ِّاذ ِّرين * فِّيه ااا ياف اارو ك اال أم اار ح ِّك اايم﴾

) (1يف نسخة (ز) كتاب التبيان يف فضا ل ليلة نصع شعبان لليع سيدان وموالان الشي اإلمام العامل العالمة
الويل الرابين والعامل احلمداين ويل هللا بكل نزا ودرر املذه

برمحته الواسعة واسكنه فسيح ابنان ونفعنا بلكاته آمني آمني.

) (2يف نسخة (د) (من) بد (يف)

بال وقا الشي  /م الدين الغيطي رمحه هللا

) (3يف نسخة (ز) (أمحد) بدون الضم  ،وما أثبته من نسخة (د).
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()1الكالم عل [هذه اآلاي ِّ الكر ِّ
مية] ()2يستدعي طاوال زا ادا أل نن يف فه ِّام معااين الق ِّ
ارآن
جم اااال رحب ااا ومتنس ااعا ابلغ ااا ،فق ااد ق ااا اب اان مس ااعود ((:)4()()3م اان أراد ِّعل اام األ نولِّ ااني

واأل ِّ ِّرين فالي ِّ
ثور ِِّالقرآن) (.)5
قا بع العل ِّ
ومن هناا قاا أما امل ِّ
مال :لِّك ِّل آية ِّستون ألع فاهمِّ ،
اممنني وابان
عم سيِّ ِّد املرسلني علي بن أي طالِّ  :لماا سائِّل :هال ِّعنادكم شايل -يعاين اي أهال البي ِّ
ِّ
ات
ك
دون النااا ِّ ؟ قااا ( :ال ،إال كِّتاااب ِّ
صااكم بااه الن ا ِّ ماان ِّ
النبا ِّ
هللا أو فها كام أوتيا ِّاه
اوي -ن
ارآن) ( )6وق ااا اب اان مس ااعود أيض ااا( :م اان أراد ِّ
رج اال مس االِّم ،يع ااين يف الق ا ِّ
العل اام فاعلي ا ِّاه
ك
ك
)
8
(
)
7
(
رآن ،فِّ نن ِّ
فيه بار األ نولني واآل ِّ رين)  ، ،قا البيهقي  :ياعين أصو ِّ
ِّابلق ِّ
العل ِّم.
) (1الد ان .4 :1 :ا نان أنازلناه ِّيف ليالة مباركة نإان كننا من ِّذ ِّرين ِّفيها يافرو كل أمر ح ِّكيم) واآلاي من قوله

تعاىل ﭼ سق من نسخة (د).

) (2يف نسخة (ز) (رلو)  ،وما أثبته من نسخة (د).
)(3عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبي بن ا بن فار بن زوم بن صاهلة بن كاهل بن احلارث بن تيم
بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إليا بن مضر بن نزار .اإلمام احلل ،فقيه األمة ،أبو عبد الرمحن اهلذيل املكي

املهاجري البدري  ،من السابقني األولني  ،ومن النكبال العاملني  ،شهد بدرا  ،وهاجر اهلكرتني  ،ومناقبه غزيرة

 ،رو علما كث ا،اتفقا له يف الصهيهني عل أربعة وستني ،وانفرد له البخاري إب را أحد وعشرين حديثا،
ومسلم إب را مخسة وثالثني حديثا ،وفد من الكوفة إىل املدينة فما

ا آ ر سنة اثنتني وثالثني ودفن

ابلبقيع وله بضع وستون سنة وملا جال نعيه إىل أي الدردال قا ما ترك بعده مثله .ين ر :االستيعاب/ 7 :

 ،20أسد الغابة.384 / 3 :

) (4ما بني املعقوفتني أثبته من نسخة (د) .

) (5أ رجه الطلاين يف الكب  ، 8664/135/9واهليثمي يف جممع الزوا د وقا  :رواه الطلاين سانيد،
ورجا أحدها رجا الصهيح .11667/165/7.ومعىن ( يثور القرآن)  :أي ليانا ِّقر عنه ويفكر يف معانيه
وتفس ه وقرالته ،النهاية البن األث .653/1

) (6أ رجه مبعناه البخاري يف صهيهه ك :العلم /ب :كتابة العلم .111/
) (7أ رجه ابن أي شيبة يف مصنفه ،485/10والبيهقي يف شع

تفس ه  ،97/1والسيوطي يف الدر املنثور.99/9

اإلميان  ،1808/347/3وابن كث يف

)(8اإلمام احلافظ العالمة ،الثبت ،الفقيه ،شي اإلسالم أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موس
اخلسروجردي البيهقي صاح التصانيع .كان واحد زمانه ،وفرد أقرانه ،وحافظ أوانه ،وكان مولده يف شعبان
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وأ اار البيهقااي عا ِّان احلسا ِّان قااا ( :أن ااز ن
اّلل ِّمئااة وأربعااة كت ا  ،أود علومهااا
واإل يل ،وال نزبور ،والفرقان .مثن أود علوم الث ِّ
أربعة :التانوراةِّ ،
نالثة الفرقان).
وركر كث ك ِّمن املف ِّسرين ِّمنهم الفخر الرازي وغ ه أ نن يف بع ِّ [األ ِّ
بار]( ) 1أ نن هللا ُع
ارآن ،وعلا ااوم القا ا ِّ
علا ااوم األ نولا ااني واآل ِّ ا ارين يف الكت ا ا ِّ األربعا ا ِّاة وعلومها ااا يف القا ا ِّ
ارآن يف
ِّ
الفاحت ِّة(.)2
ِّ
وم اان هن ااا نق اال اإلم ااام الع ا ِّ
اارف أب ااو د نم ا ِّاد ب اان أي ُ اارة 3ر ِّمح ااه هللا ع اان عل ا ِّاي [اب ا ِّان أي
طالا ]( )4أنااه قااا  « :لااو ِّشاائت أن أوقِّاار ساابعني بعا ا ِّماان تافسا ِّ أِّم القا ِّ
ارآن ..لفعلاات»،
وبيااان رلااو أنااه إرا قااا ﴿ :ٱحلمااد نِّ
ّلل ر ِّ
ب ٱلعااال ِّمني﴾ حيتااا [إىل]( )5تبيا ِّ
اني معااىن احلما ِّاد،

سنة أربع ومثانني وثالمثا ة .بلغ من ُلة شيو ه أكثر من ما ة شي  ،قيل :إن تصانيفه بلغت ألع جزل ،منها:
مناق الشافعي يف جملد ،ومناق أمحد يف جملد ،وكتاب املد ل إىل السنن الكب  ،وكتاب البعك والنشور يف

جملد ،وكتاب الزهد الكب يف جملد وس  ،وكتاب االعتقاد يف جملد ،وكتاب الدعوا الكب  ،وكتاب الدعوا

الصغ  ،وكتاب الرتغي

والرتهي  ،وكتاب اآلداب ،كتاب اإلسرال ،وله الفيا

مل يصنع مثلها ،وهي

جملدان ،وكتاب األربعني .حضر يف أوا ر عمره من بيهق إىل نيسابور وحدث بكتبه مث حضره األجل يف عاشر

ُادي األوىل من سنة مثان ومخسني وأربع ما ة ،ين ر :س أعالم النبالل  ،160/18طبقا الشافعية ،8/4

تذكرة احلفاظ.1132/3

( ) 1يف نسخة (د)[ :اآلاثر].

( ) 2التفس الكب للفخر الرازي ،61/1ون

عبارته( :قيل :كل العلوم مندر يف الكت األربعة ،وعلومها

يف القران ،وعلوم القرآن يف الفاحتة ،وعلوم الفاحتة يف (بسم هللا الرمحن الرحيم) وعلومها يف البال من بسم هللا،

قلت :ألن املقصود من كل العلوم وصو العبد إىل الرب ،وهذه البال ابل اإللصاو فهو يلصق العبد ابلرب،

فهو كما املقصود).

( ) 3عبد هللا بن سعد بن سعيد بن أىب ُرة االزد االندلس ويكىن ي دمد ،ولد رضي هللا عنه يف بالد
األندلد ،ونشأ نشأة دينية وقد ترىب عل فهم علوم الشريعة واحلقيقة ،سلو مسلو الزهد والتواضع ،من

مملفاته العلمية :كة النفو ُ ،ع النهاية يف بدل اخل وغاية ،املرا ي احلسان ،شرا حديك اإلسرال ،شرا

حديك اإلفو[ .األعالم ،89/4معكم اململفني.]40/6

( )4ما بني املعقوفتني سق من نسخة (د).
( )5ما بني املعقوفتني سق من نسخة (ز).
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وما يتاعلنق به االسم ابليل الذي هو هللا ،وما يليق به ِّمن التاننز ِّيه ،مثن حيتا إىل بي ِّ
اان الع ِّ
اامل
يع أن ِّ
اللِّ ،
واعه وأع ِّ
داده ،وهي ألع عامل :أرباع ِّمئة يف ِّ
وست ِّمئة يف البه ِّر ،فيهتا
وكيفي ِّة ُ ِّ
إىل رلِّو كلِّه ،مثن ياباِّني بقية آاي ِّ ِّ
الفاحت ِّة عل مح ِّو رلاو( ، )1مثن قاا  :فعلا هاذه الوجاوهِّ

يكون ما قاله علي رضي هللا عنه ،ويكون تفس ه ِّمن هذا الق ِّ
بيل.
قالت :وهذا ِّحبس ِّ ما ظهر [هلذا] ( )2القا ِّل ِّمن ِّ
تبني هاذا األم ِّار الع ِّ
ايم ،وإن
ِّ
ِّ
ليم.
كان فاهم علي عنه وتفس ه ورال رلو ِّمبراحل ،وفوو ك ِّل ري علم ع ك
وقا باع األ م ِّة :القرآن حيتوي عل سبعة وسبعني ألع ِّعلم ( ، )3وإ ندا قا رلو ِّأل نن
رآن تِّسعة عشر ألع كلِّمة وثالمثِّ ِّئة كلِّمة ،ف را كان لِّك ِّل ِّ
عدد كلِّ ِّم الق ِّ
واحدة ِّمنها ظه كر
وبطاان وحااد ومطلااع ..حصاال ِّماان رلِّااو ساابعةك وساابعون ألااع ِّعلاام ِّ
ومئتااا ِّعلاام ،باال علااوم
ك
ك
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ليل قولاه تعااىل﴿ :ماا فا نرطناا يف الكت ِّ
األ نولني واآل رين موجودةك يف الكت ِّ
ااب الك ِّ
ارمي ،باد ِّ
ااب
ِّمن شيل﴾ (.)4
ِّ
الكالم عل أوا ِّل هاذه الساورةِّ ِّحبسا ِّ ماا يفاتح
ولنارِّجع إىل ما محن بِّصد ِّده ِّمن
هللا به وياي ِّسره ِّمبعونتِّه وإهل ِّامه وقدرتِّه فنقو :
( )1ركر احلافظ السيوطي رمحه هللا األثر كامال وبقيته :ف را قا ﴿ :ال نرمح ِّن ال نرِّح ِّيم﴾ حيتا إىل بيان اال ني

ابليلني ،وما يليق ما من ابال  ،وما معنامها ،مث حيتا إىل بيان ُيع األ ال والصفا  ،مث حيتا إىل بيان
و ياوِّم ِّ
احلكمة يف ا تصاك هذا املوضع ذين اال ني دون غ مها ،ف را قا ﴿ :مالِّ ِّ
الد ِّ
ين﴾ حيتا إىل بيان
رلو اليوم ،وما فيه من املواطن واألهوا  ،وكيفية مستقره ،ف را قا  ﴿ :إِّ نايك ناعبد وإِّ نايك نست ِّعني﴾ حيتا إىل
بيان املعبود من جاللته ،والعبادة وكيفيتها وصفتها ،وأدا ها عل ُيع أنواعها ،والعابد يف صفته ،واالستعانة
وأدا ها وكيفيتها ،ف را قا ﴿ :ٱه ِّدان ٱ ِّ
لصراط ٱلمست ِّقيم﴾ إىل آ ر السورة حيتا إىل بيان اهلداية ما هي،

والصراط املستقيم وأضداده ،وتبيني املغضوب عليهم والضالني وصفاُتم ،وما يتعلق ذا النو  ،وتبيني املرضي
عنهم وصفاُتم وطريقتهم[ .اإلتقان يف علوم القرآن .]230/4
)(2ما بني املعقوفتني سق من نسخة (د).

) (3ركر أبو طال املكي يف قو القلوب يف معاملة احملبوب ووصع طريق املريد إىل مقام التوحيد،105/1
والزركشي يف اللهان ،454/1والغزايل يف اإلحيال .62/1

) (4األنعام38 :
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(وجااه) ()1مناسا ِّ
ابة()2هااذهِّ السااورةِّ لِّمااا قابالهااا أنااه تعاااىل لمااا أماار نبينااه  يف آ ِّ ا ِّار
الز اار ِّ
ص ااف ِّح ع ا ِّان املشا ِّاركني ،وها ادندهم بقولِّااه تع اااىل﴿ :فٱصاافح عا اناهم وق اال س ااال كم
ف ابل ن
فس ااوف ياعلم ااون﴾ ()3أتباع ااه يف أوا ا ِّال ال ااد ِّ
ان إبن ا ِّ
اذارهم وتاهدي ا ِّادهم بقولِّااه ﴿ :يا ااوم لِّيت
سمآل بِّد ان مبِّني * ياغش ٱلننا هاذا عذ ِّ
يم﴾ (. )4
ٱل ن
ك
اب أل ك
أو أنه [تعااىل] ()5لماا ركار يف أوا ِّ ِّار الز ار ِّ
ف قولاه ﴿فاذرهم خيوضاوا ويالعباوا ح ناى يال اقوا
ياومهم ٱلن ِّذي يوعادون﴾ ()6فاذكر تعااىل يوماا غا مع ناني وال موصاوف ..ب ناني [يف] ()7أوا ِّال
الد ِّ
ان رلِّو وعينانه ،فقا ﴿ :ياوم ناب ِّطش ٱلبطشة ٱلكبار إِّ نان منت ِّقمون﴾ ()8بناال علا أ نن
املراد ابلي ِّ
ِّ
كور ِّ
وم املذ ِّ
القيامة ،كما قاله املف ِّسرون.
فيهما يوم بدر ويوم

) (1يف نسخة (ز) ( وجمن)  ،وما أثبته من (د).
ِّ
لم يعىن ابلبهك يف أسرار تراب اآلاي وأجزا ها ،وتراب السور ببعضها ،انطالقا من
)(2علم املناسبا ع ك
مقاصدها وأغراضها ،للوصو إىل اتساو معانيها ،وانت ام مبانيها ،وهو علم ميثل نوعا فريدا من أنوا اإلعكاز
البالغي والبياين للقرآن الكرمي  ،ويدح

تام القرآن ،وإثبا

شبه املفرتين عل كتاب هللا تعاىل ابالدعالا الكاربة املشككة يف

أن القرآن الكرمي ال نق

فيه وال حتريع ،ورلو من ال تراب آايته دون أي لل.

ومن فوا ده جعل أجزال الكالم بعضها آ ذ عناو بع

 ،فيقو بذلو االرتباط ويص التأليع حاله حا

البنال الامهكم  ،املتال م األجزال  ،كما قا رلو الزركشي رمحه هللا  .ين ر :اللهان يف علوم القرآن ( / 1

.) 61

)(3الز رف.89 :
)(4الد ان10 :ا .11

)(5ما بني املعقوفتني سق من نسخة (د).
)(6الز رف.83 :

)(7ما بني املعقوفتني سق من نسخة (ز)  ،وما أثبته من (د).
)(8الد ان.16 :
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()1
ااا با ا [حاام] (، ، )2
وقااا باعضااهم :إ نن احلااواميم تارتناباات الشا ِّارتاكِّها يف االفتِّتا ِّ
اادير يف الطاو ِّ ِّ
افة ِّ
ص ِّ
وبذك ِّر ِّ
ِّ
ااب أو ِّ
ااب ( ،)3ماع تقاار ِّ
الكت ِّ
الكت ِّ
ب املق ِّ
والقصار (،)4وتشااك ِّل
الك ِّ
الم يف النِّ ِّاام ،و نساا مكياا ك  ،بال ورد يف حاديك أساا نازلات ُلاة (،)5وفيهاا شابهك ِّمان

تارتي ِّ روا ِّ الر ِّال ِّ
الس ِّ
ت (.)6

وعن ابن عبا ( )7وجابر بن زيد(:)1أ نن احلواميم نازلت ع ِّقا الزم ِّار متتالياا كتارتيبِّهاا يف
املصه ِّ
ع ،ومل يتخلنلها نزو غ ِّها (. )2
)(1تطلق احلواميم عل السور املكية السبع اليت بدأ

با حم وهي :غافر (مخد ومثانون آية) ،وفصلت

(أربع ومخسون آية) ،والشور (ثالث ومخسون آية (والز رف (تسع ومثانون آية) والد ان (تسع ومخسون
آية) ،واباثية(،سبع وثالثون آية)  ،واألحقاف (مخد وثالثون آية).
)(2ما بني املعقوفتني سق من نسخة (د).

) (3فكل السور املبتد ة بقوله تعاىل حم جال احلديك يف بدايتها عن ركر الكتاب ونزوله  ،أو وصفه  ،ماعدا
سورة الشور فهي السورة الوحيدة اليت مل يرد يف بدايتها اإل بار عن نزو القرآن ولكن جال اإل بار عن

مطلق الوحي الذي من ُلته القرآن الكرمي  ،قا تعاىل حم عسق .

) (4فالسور متقاربة العدد  ،فآاي سورة غافر ، 85وفصلت آايُتا  ، 54والشور آايُتا ، 53والز رف

آايُتا ، 89والد ان آايُتا ، 59واباثية آايُتا ، 37واألحقاف آايُتا ، 35فكلهن دون املئني.

)(5ين ر :أسرار ترتي القرآن للعالمة السيوطي ك ،16ومعرتك األقران يف إعكاز القرآن .57/1
) (6يقصد بذوا

الرال الست السور املبدولة بقوله تعاىل الر وقوله املر قا السيوطي ا رمحه هللا ا راكرا

ُلة من الفوا د حو تناس

احلواميم وترابطها :مث ظهر يل لطيفة أ ر  ،وهي :أنه يف كل ربع من أراب

القرآن توالت سبع سور مفتتهة ابحلروف املقطعة  ،فهذه السبع مصدرة حم وسبع يف الربع الذي قبله روا

الر الست متوالية ،وقا الكرماين يف العكا  :ترتي احلواميم السبع ملا بينها من التشاكل الذي صت به،
وهو :أن كل سورة منها ا سفتهت ابلكتاب أو وصفه ،مع تفاو املقادير يف الطو والقصر ،وتشاكل الكالم
يف الن ام انته قلت :وان ر إىل مناسبة ترتيبها ،ف ن مطلع غافر مناس ملطلع الزمر ،ومطلع فصلت اليت هي

اثنية احلواميم مناس

ملطلع هود ،اليت هي اثنية روا

ﭽ ٱ ﭼ ومطلع الر رف مما ملطلع الد ان ،وكذا

مطلع اباثية ملطلع األحقاف .اها .ين ر :أسرار ترتي القرآن للعالمة اتة احلفاظ السيوطي ك.16

) (7عبد هللا بن العبا بن عبد املطل

بن هاشم بن عبد مناف بن قصي القرشي اهلااي .يكىن أاب العبا

ولد قبل يف الشع قبل رو بين هاشم منه اهلكرة بثالث سنني،وما عبد هللا بن عبا ابلطا ع سنة مثان
وستني يف أايم ابن الزب وهو ابن سبعني سنة وقيل ابن إحد وسبعني سنة .وقيل :ابن أربع وسبعني سنة
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وقد ا تالع العلمال يف تارتي ِّ السوِّر هل هو توقيفي ِّمن الن ِّ  ،أو ابجتِّهااد
ِّماان الصا ِّ
اهابة ،باعااد اإلُااا ِّ علا ا أ نن تارتي ا اآلاي ِّ تااوقيفي ،والقطا ِّاع بااذلِّو؟ ف ااذه
ُاعاةك ِّماان العلما ِّ
صا ِّ
اهابةِّ ،ماانهم اإلمااام مالِّااو (،)3
اال إىل أ نن تارتيا السااوِّر ابجتِّهاااد ِّماان ال ن

والقاضي أبو بكر( )4يف أح ِّد قوليه ،وجزم ِّبه ابن ِّ
فار (.)5
وجيااا اساات ِّد ن بااه لااذلو ا ااتِّالف مصا ِّ
ساال ِّ
ااح ِّ
ع يف تارتي ا ِّ السااوِّر .وره ا ُاع اةك
ع ال ن
آ رون إىل أنه توقيفيِّ ،منهم القاضي أبو بكر يف أح ِّد قوليه و ال ق.
وصل عليه دمد ابن احلنفية وكل عليه أربعا وقا  :اليوم ما

فسطاطا.ين ر :االستيعاب ،284/1واالصابة.145/2

رابين هذه األمة ،وضرب عل قله

) (1جابر بن زيد األزدي  ،أبو الشعثال  ،من أهل البصرة  .اتبعي ثقة فقيه  .رو عن ابن عبا وابن عمر
وابن الزب وغ هم  ،ورو عنه قتادة وعمر بن دينار وُاعة  .كان عاملا ابلفتيا  ،شهد له عمرو بن دينار
ابلفضل فقا  :ما رأيت أحد أعلم ابلفتيا من جابر بن زيد  .قيل أنه كان إابضيا .واإلابضية اآلن يعتلونه

إمامهم األكل .ين رُ :تذي التهذي  38/2وحلية األوليال  85/3وتذكرة احلفاظ .67/1

) (2ين ر :أسرار ترتي القرآن للعالمة اتة احلفاظ السيوطي ك. 16

) (3مالو بن أند بن مالو األصمعي  ،احلم ي  ،إمام دار اهلكرة ،أهم مملفاته :املوطأ  ،تفس غري
القران  ،رسا ل يف الوعظ والرد علي القدرية ،

179ها  ،ترُته يف وفيا

األعيان ُ ، 135/4تذي

التهذي  ، 5/10األعالم . 257/5

)(4ابن الباقالين االمام العالمة ،أوحد املتكلمني ،مقدم األصوليني ،القاضي أبوبكر دمد بن الطي بن دمد

بن جعفر ،من كبار علمال الكالم.انتهت إليه الرايسة يف مذه

االشاعرة .ولد يف البصرة ،وسكن بغداد

فتويف فيها.كان جيد االستنباط ،سريع ابواب .من كتبه :إعكاز القرآن  ،واالنصاف  ،و مناق األ مة  ،و
دقا ق الكالم ،البيان عن الفرو بني املعكزة والكرامة ،التمهيد ،يف الرد عل امللهدة واملعطلة واخلوار

واملعتزلة ين ر :اتري بغداد  ،383 - 379 / 5وفيا األعيان  ، ،270 ،269 / 4النكوم الزاهرة / 4

،234

)(5أبو احلسني أمحد بن فار بن زكرايل بن دمد بن حبي

الرازي اللغوي كان إماما يف علوم شى،

و صوصا اللغة ف نه أتقنها ،من تصانيفه :مقاييد اللغة  ،و اجململ  ،والصاح يف علم العربية ،ألفه خلزانة
الصاح ابن عباد ،و جامع التأويل يف تفس القرآن ، ،وغ ها ، ،تويف سنة تسعني وثلثما ة  -رمحه هللا تعاىل
 -ابلري ،ودفن مقابل مشهد القاضي علي بن عبد العزيز ابرجاين .وقيل :إنه تويف يف صفر سنة مخد

وسبعني وثلثما ة  ،واألو أشهر .معكم األدابل  80 :4وانباه الرواة  ، 92 :1ونزهة األلبال. 219 :
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قااا بعضااهم :تارتيا السااوِّر هكااذا هااو ِّعنااد ِّ
اوا املهفا ِّ
اوظ علا هااذا التانرتي ا ِّ ،
هللا يف اللنا ِّ
وأناز هللا القرآن كلنه إىل ِّال الدنيا ،مثن فا نرقه يف بِّضع ِّ
وعشرين سنة ،فكان ِّجليل يان ِّاز
وض ا ِّاعها ِّم اان الق ا ِّ
ابلس ااورةِّ أو اآلي ا ِّاة ألم اار [د اادث] ()1وخي ا ِّال النا ا ن ِّ مب ِّ
ارآن ،وعلا ا ه ااذا
الرتتي ِّ كان  يع ِّرض عل جليل ك نل سنة ماا كاان ت ِّماع ِّعناده ِّمناه ،وعرضاه علياه يف
ني ،وما استاق نر عليه األمر يف العر ِّ
س ِّنة اليت تويف فيها م نرت ِّ
ضة األ ةِّ هو الذي وقع عليه
ال ن
تارتي املصه ِّ
ماين (.)2
ع العث ِّ
ااين ِّمان مص ِّ
ع الص ِّ
اهابة كمصاه ِّ
ااح ِّ
وأما ما وقع يف غ ِّ املصاه ِّ
ع اب ِّان
ع العثم ِّ
ع أ ِّي ب ِّان كعا (ِّ )3ماان التانرتيا ِّ ِّ
مساعود ومصااه ِّ
والقارالا ِّ  ،وزايدةِّ باعا ِّ الساوِّر ِّجيااا هااو
ع للمص ِّه ِّ
ماين ،فقد وقاع رلاو أ نوال بتوقياع ،مثن ن ِّسا رلاو مباا اساتاق نر علياه
ع العث ِّ
الِّ ك
األماار يف العرضا ِّاة األ ا ةِّ ،وكتِّ ا يف املصااه ِّ
ااين ،ومل يابالا ِّاغ الننس ا ماان ركِّاار ِّماان
ع العثما ِّ
هابة وال ما استاق نر عليه األمر ،فأبقوا م ِّ
الص ِّ
صاحفهم عل ما كان ِّعندهم.
فقوله تعاىل ﴿حام﴾ افاتاتح هللا تعااىل هاذه الساورة باذلِّو ،وقاد ورد يف فض ِّال احل ِّ
اواميم ماا
أ رجه [الدارمي] ()5()4عن سعد بن إبراهيم( )1قا  :ك نن احلواميم يس نمني العرا ِّد (.)2
) (1يف نسخة (د) ( حيدث).

) (2واخلالصة أن ترتي السور كما هو عليه يف املصهع واج اإلتبا  ،وإن كان يف بعضه أو مع مه يعود

إىل ترتي

الصهابة  ، وانعقد اإلُا عليه يف األجيا املتتالية اليت جال

وما رآه املسلمون حسنا فهو عند هللا حسن  ،ومن حياو أن يرت

من بعدهم حى عصران هذا،

القرآن ترتيبا جديدا فقد الع اإلُا

وال وز ،وهللا أعلم .ين ر :اإلتقان .83 /1
ِّ
اري ،األنص ِّ
بن عبايد الن نك ِّ
بن قاي ِّ
د ِّ
) (3أي بن كع ِّ ِّ
اري  ،البد ِّري .سيِّد الق نرال ،املدِّين ،ش ِّهد العقبة ،وبدرا،
وُع القرآن ِّيف حياةِّ النِّ ِّ  وعرض عل  وح ِّفظ عنه ِّعلما مباركا ،وكان رأسا ِّيف ِّ
العل ِّم والعم ِّل

. ا تلع يف سنة موته ا تالفا كث ا قيل سنة تسع عشرة وقيل سنة اثنتني وثالثني وقيل غ رلو ابملدينة
املنورة ،ودفن ا .أسد الغابة ،20/1واالستيعاب ،21/1واالصابة.27/1

) (4ما بني املعقوفتني سق من (د).

)(5اإلمام احلافظ احلكة احملدث عبد هللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن رام بن عبد الصمد الدارمي
التميمي ،قا أبو حامت بن حبان :كان الدارمي من احلفاظ املتقنني ،وأهل الور يف الدين جين حفظ وُع،
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وأ ر احلاكم( )3عن ابن مسعود موقوفا(« : )4احلواميم ديبا الق ِّ
رآن» ()5روي عان أناد

أيضا مرفوعا(.)6

وتفقه ،وصنع وحدث ،وأظهر السنة ببلده ،ودعا إليها ،ورب عن حرميها ،وقمع من الفها .ومصنفاته قليلة

جدا إرا ما قورن بغ ه من أهل العلم أصهاب املصنفا  ،وهذه املصنفا اليت ركرها العلمال هي:املسند،
التفس ،ابامع وفاته  :قا أمحد بن سيار املروزي احلافظ :ما

يف سنة مخد ومخسني وما تني .يوم الرتوية

بعد العصر ،ودفن يوم عرفة يوم ابمعة ،وهو ابن مخد وسبعني سنةُ .تذي

ُتذي التهذي .259-258/5

الكما ،217-210/15

) (1سعد بن إبراهيم بن عبد الرمحن بن عوف القرشي الزهري أبو إسهاو ويقا أبو إبراهيم املدين القاضي
الفقيه العابد ،قا ابن إسهاو كان سعد بن إبراهيم تستعني به الوالة عل أعما الصدقا وكان سعد من

األمنال املسلمني ،وقا أمحد بن حنبل ثقة ويل قضال املدينة وكان فاضال ما سنة مخد وعشرين وما ة وقد

قيل سنة ست وعشرين وما ة ويقا سنة سبع وعشرين وما ة وكان عل قضال املدينة الثقا  ،70/6وابرا
والتعديل .79/4

) (2حملا األنوار ونفها األزهار وري ال مآن ملعرفة ما ورد من اآلاثر يف ثواب قارئ القرآن لعبد الواحد

بن إبراهيم الغافقي األندلسي

 619ها .903/2

)(3اإلمام احلافظ احلكة احملدث دمد بن عبد هللا بن دمد بن محدويه بن نعيم بن احلكم ،أبو عبد هللا بن
البيع الض الطهماين النيسابوري ،الشافعي ،صاح

التصانيع ،قا احلافظ الذه  :وقد شر احلاكم يف

التصنيع سنة سبع وثال ثني ،فاتفق له من التصانيع ما لعله يبلغ قريبا من ألع جزل  ،منها األربعون يف
احلديك ،اإلكليل يف احلديك ،تراجم الشيو  ،السياو يف ريل اتري نيسابور ،فضا ل العشرة املبشرة ،فضا ل

فاطمة الزهرال رضي هللا عنها ،املستدرك عل الصهيهني يف احلديك ،مناق اإلمام الشافعي ،مناق الصديق
رضي هللا عنه .:تويف احلاكم يف صفر سنة مخد وأربعما ة ،رمحه هللا تعاىل .قا احلسن بن أشعك القرشي:

رأيت احلاكم يف املنام عل فر يف هيئة حسنة وهو يقو  :النكاة ،فقلت له :أيها احلاكم ! يف مارا ؟ قا  :يف

كتبة احلديك .س أعالم النبالل  ،177-162/17طبقا الشافعية للسبكي .158 -157 /4

) (4احلديك املوقوف هو :ما أضيع إىل الصهاي من قو أو فعل أو تقرير أو صفة  .و ي موقوفا ألن املنت

وقع عند الصهاي ،ومل يرتفع إىل الن  .تدري الراوي183/1

) (5أ رجه احلاكم يف مستدركه  ،3634/ 474/2وابن أي شيبة يف املصنع ،30913/588/10
والبيهقي يف شع اإلميان ،4223/10/4ومعىن ديبا القرآن :أي زينته وحليته.

) (6أ رجه السيوطي يف الفتح الكب يف ضم الزايدة إىل ابامع الصغ .5969/77/2
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أ ر أبو عبيد( )1عن ابان عباا موقوفاا« :إ نن لِّك ِّال شايل لباااب ،ولبااب الق ِّ
ارآن
احلواميم» ( ،)2وروي عن ابن مسعود مرفوعا(« : )3من أراد أن يارتع ()4يف رايض ممنقة ِّمن
ابن ِّة ..فليقرأِّ احلواميم» (.)5

ولع نل سب هذا قصرها عل امل ِّ
واع ِّظ وال نزج ِّر وطر ِّو اآل ِّ رةِّ ِّمن غ ِّ أحكام.
وروي عان د نم ِّاد ب ِّان قاايد قاا « :رأ رجال سابع جااوار ِّحساان مزينناا يف الن ِّ
اوم ،فقااا :
ك
()1
نت ابرك هللا فيك نن؟ فقلن :محن لِّمن قارأان ،محن حم» .
لِّمن أنا ن
) (1أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا اهلروي البغدادي ،فقيه ددث ومحوي عل مذه الكوفيني ،ومن
علمال القرالا ولد راة ،وكان أبوه عبدا روميا لرجل من أهل هراة ،صنع الكت يف كل فن ،وكانت كتبه
مستهسنة مطلوبة يف كل بلد ا كما يقو القفطي ا ومنها :كتاب األمثا

غري

احلديك األجنا األموا

اإلميان ماورد يف القرآن الكرمي من لغا القبا ل كتاب النعم والبها م ،فضا ل القرآن القرالا
اإلنسان الناس واملنسو غري القرآن وغ ها .ق ِّدم أبو عبيد مكة حاجا ،وجاور ا إىل أن ما

لق

سنة:

224ها .تذكرة احلفاظ  5 :2وُتذي التهذي  315 :7ووفيا األعيان .418 :1
) (2رواه أبو عبيد يف فضا ل القرآن ك ،137والبغوي يف تفس ه .134/7

) (3احلديك املرفو هو :ما أضافه الصهاي إىل الن  من قو أفعل أو تقرير أو صفة .تدري
الراوي183/1

) (4ت ِّر وت ِّر الرجل تارعا فهو ت ِّر ك اقتهم األمور مرحا ونشاطا  ،وتاتا نر إِّىل الشيل تس نر  .لسان
العرب/32/8تر  ،و النهاية يف غري احلديك واألثر البن األث .493/1
)(5أورده أبو حيان يف البهر احملي 231 /9وعزاه الثعال يف تفس ه  103 /5إىل ابن مسعود يرفعه ،ومل
أجده مسندا إليه فيما حبثت.وعزاه املتقي اهلندي إىل أي نعيم عن ابن عبا  ،ومل أجده يف شمن من كت

أي

نعيم اليت بني يدي فيما حبثت ( .كنز العما  ، )592 /1وأ رجه الواحدي النيسابوري يف تفس ه الوسي "
سورة حم املممن ا غافر ا  4 / 3قا  :أ باران س ِّعيد بن د نم ِّد ب ِّن أمحد ب ِّن جعفر المطن ِّو ِّعي ،أان أبو علِّ ِّي بن

أمحد الف ِّقيه ،ان د نمد بن الق ِّ
اس ِّم ب ِّن زك ِّرناي المه ِّارِّي ،ان عبد ال نرمح ِّن بن س نرا ال ِّكن ِّدي ،ان د نمد بن مروان
اعيل بن رافِّع ،عن أِّي إِّسهاو ،عن أِّي بارزة األسل ِّميِّ ،قا  :قا رسو نِّ
الس ِّدي ،حدنث ِّين إِّ ِّ
اّلل صلن هللا
علي ِّه وسلنم« :من أح ن أن يارتع ِّيف ِّراي ِّ
ض ابن ِّنة فالياقرأ ِّابحلو ِّام ِّيم ِّيف صالةِّ اللني ِّل.
قلت :وهذا إسناد شديد الضعع ،فيه دمد بن مروان الس ِّدي متهم ابلكذب( .تقري التهذي /506

)6284

وأورده املناوي يف في

القدير .422 /3
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وقد ورد يف فض ِّل الد ِّ
ان ِّخب ِّ
ِّ
صوصها ما أ رجه ِّ
حديك أي هريرة مرفوعاا:
الرتِّمذي (ِّ )2من
(من قارأ حام الد ِّ
ان يف ليلة ..أصبح يستاغ ِّفر له سبعون ألع ملو) (.)3
عن الن ِّ ( :من قارأ حام الاد ِّ
وأ ر ِّ
الرتِّمذي أيضا ِّمن حديثِّه ِّ
ان ليلاة ُعاة ..أصابح

مغفورا له) ( .)4وأ ر ابن مردويه( )5عان أي أماماه( )6قاا  :قاا رساو ِّ
هللا ( : مان
يلة ُعة أو ي ِّ
ان يف ل ِّ
قارأ حام الد ِّ
وم ُعة ..باىن هللا له بيتا يف ابن ِّة) (.)1

)(1ابامع ألحكام القرآن للقرط  ،288/15والكشع والبيان للثعل .262/8

) (2دمد بن عيس بن يزيد بن سورة بن السكن احلافظ العلم اإلمام البار ابن عيس السلمي الرتمذي،ولد

رمحه هللا سنة  209ها ،.كان يضرب به املثل يف احلفظ .أهم مصنفاته :بامع ،وهو أشهر مملفاته.العلل
الصغ  ،وقد ا تلع فيه هل هو من كت

ابامع أو هو كتاب مستقل ،واألشهر أنه من ابامع ،وأنه كتبه

كاخلاتة لكتاب ابامع ،وكتاب العلل الكب  ،والشما ل احملمدي ،وكتاب الزهد ،وكتاب األ ال والكىن.كتاب

التاري  .ما

أبو عيس الرتمذي يف اثلك عشر رج

سنة تسع وسبعني ومئتني برتمذ رمحه هللا تعاىل .س

أعالم النبالل للذه ُ ،273/13تذي التهذي .389/9

) (3أ رجه الرتمذي يف سننه ك :الصالة/ب :فضل حم الد ان ، 2888 /وضعفه فقا  :هذا حديك

غري ال نعرفه إال من هذا الوجه و عمر بن أي ثعم يضعع قا دمد وهو منكر احلديك.

) (4أ رجه الرتمذي يف سننه ك :الصالة/ب :فضل حم الد ان ، 2889 /وضعفه فقا  :هذا حديك ال
نعرفه إال من هذا الوجه و هشام أبو املقدام يضعع ومل يسمع احلسن من أي هريرة هكذا قا أيوب و يوند

بن عبيد و علي بن زيد.

)(5الشي اإلمام احملدث العامل أبو بكر أمحد بن دمد بن احلافظ الكب أي بكر أمحد بن موس بن مردويه
بن فورك بن موس األصبهاين  ،ولد سنة تسع وأربعما ة ،كان من فرسان احلديك ،فهما يق ا متقنا ،كث

احلديك جدا ،من تصانيفه كتاب املستخر عل صهيح البخاري ،وكتاب التشهد وطرقه وألفاظه ،وتفس ه

للقرآن يف سبع جملدا  .ما
النبالل للذه .310/17

) (6صاح

لست بقني من رمضان سنة  .410تذكرة احلفاظ .238 / 3س أعالم

رسو هللا  أبو أمامه الباهلي وا ه صد ِّي بن عكالن بن احلارث وقيل  :عكالن بن وه

الباهلي السهمي  ،من أهل بيعة الرضوان  ، وشهد املشاهد كلها مع رسو هللا  عدا يوم بدر  ،ومن

كراماته  ملا أسلم قا أرسلين رسو هللا صل هللا عليه وسلم إىل قومي أدعوهم إىل هللا عز وجل ،وأعرض
عليهم شرا ع ِّ
اإلسالم ،فأتيتهم وقد سقوا إبلهم وحلبوها وشربوا ،فلما رأوين قالوا :مرحبا ابلصدي ابن
عكالن .قالوا :بلغنا أنو صبو إىل هذا الرجل .قلت :ال ،ولكن آمنت ابهلل ورسوله ،وبعثين رسو هللا صل
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وق ااد ورد يف فض ااا ِّل الق ا ِّ
ارآن وفض ااا ِّل باعا ا ِّ آاي وس ااور ..أحادي ااك كثا ا ةك
ليست موضوعة ،وما ركِّر هنا ِّمنها .ومنها ما رواه ابن الس ِّين ( )2والطلاين( )3عان واثلاة
بن األسقع(  )4رضي هللا عنه قا  ِّ :عت رسو ِّ
هللا  يقو ( :مان صالن الصابح مثن
هللا عليه وسلم إليكم أعرض عليكم ِّ
اإلسالم وشرا عه .فبينا محن كذلو إر جاؤوا بقصعتهم فوضعوها واجتمعوا
حوهلا فأكلوا ا .قالوا :هلم اي صدي ،قلت وحيكم إدا أتيتكم من عند من حي ِّرم هذا عليكم إال ما ر نكيتم كما
أنز هللا .قالوا :وما قا ؟ قلت :نزلت هذه اآلية :حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير إىل قوله وان
تستقسموا ابألزالم املا دة ، 3 :فكعلت أدعوهم إىل ِّ
اإلسالم وأيبون .قلت هلم :وحيكم ،إيتوين بشربة من مال
علي ِّعمامةك .قالوا :ال .ولكن ندعو تو عطشا .قا  :فاعتممت وضربت برأسي
ف ِّين شديد العطش ،قا  :و ن
يف العمامة ودت يف الرمضال يف حر شديد ،فأاتين آ يف منامي بقدا زجا مل يار النا أحسن منه ،وفيه
شراب مل يار النا آلع منه ،فأمكنين منها فشربتها ،فهيك فرغت من شراي إستيق ت ،وال وهللا ما عطشت
ال عرفت عطشا بعد تيو الشربة .كان مع سيدان علي  يف صفني وسكن الشام ،فتويف يف أرض مح
وهو آ ر من ما

،

من الصهابة ابلشام .له يف الصهيهني  250حديثا .أسد الغابة،517/1

واالستيعاب.221/1

) (1أ رجه الطلاين يف الكب  ،8026/826/8والسيوطي يف الفتح الكب .12180

)(2أمحد بن دمد بن إسهاو بن إبراهيم بن أسباط الدينوري ،أبو بكر ابن السين :ددث ثقة ،شافعي من

تالميذ النسا ي .ع ابلعراو ومصر والشام وابزيرة .أهم ما صنع  :عمل اليوم والليلة  ،و فضا ل األعما
 ،والقناعة  ،والط

النبوي  ،والصراط املستقيم  ،واجملت ا تصر به سنن النسا ي .ما فكأة وهو يكت

احلديك فوضع القلم يف أنبوبة احمللة ورفع يديه يدعو هللا تعاىل رمحه هللا تعاىل ،ورلو يف آ ر سنة أربع وستني

وثالمثا ة ..الوايف ابلوفيا  ،362 /7 :وتذكرة احلفاظ.101/3

)(3سليمان بن أمحد بن أيوب بن مط اللخمي الشامي ،أبو القاسم :من كبار احملدثني .أصله من طلية

الشام ،وإليها نسبته .ولد بعكا ،ورحل إىل احلكاز واليمن ومصر والعراو وفار وابزيرة ،أحد األ مة احلفاظ

له تصانيع مذكورة وآاثر مشهورة من ُلتها املعكم الكب واألوس واألصغر  ،وما

وثالمثا ة ودفن بباب مدينة أصبهان عند قل محمة الدوس صاح

صفهان سنة ستني

رسو هللا ىف تربة واحدة فعاش ما ة

سنة وعشرة أشهر .سلو الدرر  ،163 :2و املقصد األرشد يف ركر أصهاب اإلمام أمحد لنب
مفلح.409/1

)(4واثلة بن األسقع بن عبد العز بن عبد ايليل بن انش

بن غ ة بن سعد بن ليك بن بكر بن عبد مناة

بن كنانة الكناين الليثي كان ،قبل إسالمه ،ينز انحية املدينة  ،ود ل املسكد ابملدينة ،والن  يصلي
الصبح فصل معه ،وكان من عادة الن إرا انصرف من صالة الصبح ،تصفح وجوه أصهابه ،ين ر إليهم،
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قرأ ﴿قل هو ٱ نّلل أح كد﴾ ِّمئة مرة قبل أن ياتكلنم ..فكلنما قرأ ﴿قل هو ٱ نّلل أح كد﴾ غ ِّفر لاه

رن سنة) (.)1

ولكاان قااد و ِّ
ضااع يف فضااا ِّل السااوِّر أحاديااك كثا ةك(ِّ ،)2منهااا احلااديك الطنوياال يف
فضا ِّل الق ِّ
رآن سورة سورة ف نه موضو ك تال كق عل الن ِّ  ،ال ِّحتل ِّروايته وال نقلاه إال
مااع تبيا ِّ
اني حالِّااه .وقااد أنكاار احلفاااظ كا ِّ
االا ()3وغ ا ِّه عل ا ماان ركااره وأودعااه يف
اابن ال ن
صا ِّ
ِّ
كالواح ِّ
دي ()4وغ ِّه ،و طنأهم يف رلو.
تفس ِّه ِّمن املف ِّسرين،

فلما دان من واثلة أنكره ،فقا  :من أنت ؟ فأ له ،فقا  :ما جال بو ؟ قا  :أابيع ،فقا  :عل ما أحببت
وكرهت ؟ قا نعم ،قا  :فيما أطقت ؟ قا  :نعم ،وكان رسو هللا  يتكهز إىل تبوك ،فشهدها معه .دم
الن ثالث سنني ،مث نز البصرة وكانت له ا دار ،وشهد فتح دمشق ،وحتو إىل بيت املقد  ،فأقام فيه.

وكع بصره .وعاش  105سنني ،وقيل 98 :وهو آ ر الصهابة موات يف دمشق .له  76حديثا ،ووفاته

ابلقد أو بدمشق ،أسد الغابة  ،77 :5و واالستيعاب .606/3

) (1أ رجه الطلاين يف الكب  ، 852/331/18واهليثمي يف جممعه وضعفه .16962/109/10
 2استغل الوضاعون والكذابون ح

املسلمني للقرآن الكرمي وتعلق قلو م به فوضعوا أحاديك مكذوبة عل

رسو هللا  ،وأشهر همالل الكذابني أبو عصمة نوا بن أي مرمي الذي وضع أحاديك كث ة ال أسا هلا يف
فضا ل القرآن الكرمي ،فقيل له :من أين لو عن عكرمة عن أبن عبا يف فضل سور القرآن سورة سورة؟

فقا  :إين رأيت النا قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أي حنيفة ومغازي دمد إسهاو فوضعت هذا
احلديك حسبة[ .مقدمة ابن الصالا ،ك ،]81وملا عوت

بعضهم وركر بقو رسو

علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار) قا  :إدا كذبت له ال عليه.

هللا 

(من كذب

) (3اإلمام احلافظ املفيت شي اإلسالم تقي الدين أبو عمرو عثمان بن املفيت عبد الرمحن صالا الدين بن

عثمان بن موس الكردي الشهرزوري الشافعي أحد أ مة املسلمني علما ودينا ،كان والده عبد الرمحن يلق

صالا الدين فنس إليه وعرف اببن الصالا .نشأ يف بيت علم ورائسة فكان أبوه صالا الدين من العلمال
األجالل فقيها متبهرا يف فقه اإلمام الشافعي توىل اإلفتال وعرف ابلعلم والنبل والفضل .من مملفاته :أدب

املفيت واملستفيت ،واألمايل  ،وشرا الوسي  ،طبقا

الشافعية .وفيا

احلفاظ  ، 1431 -1430 /طبقا الشافعية للسبكي .326 /8

األعيان  ،244 -243 /3وتذكرة

)(4أبو احلسن علي بن أمحد بن دمد بن علي بن متويه الواحدي املتوي صاح

التفاس املشهورة كان

أستار عصره يف النهو والتفس  ،ورزو السعادة يف تصانيفه ،وأُع النا عل حسنها  ،منها البسي

يف
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روف اهلِّك ِّ
يز]ِّ 1حبروف ِّمن ح ِّ
سور ِّمن كِّتابِّه [العز ِّ
اال،

وقد افتاتح هللا تعاىل بع
وهي أحاديةك ِّمثل (و) ،وثنا يةك كا (حم) ،وثالثيةك كا (امل) ،ورابعياةك ك ا (املار) ،ومخاسايةك ك ا
(حم عسق) ،ومل َت ِّ
اوز اخلمسة.
ااب كأصااو ِّ ك ِّ
قااا بعضااهم :ونبنااه با ِّاذك ِّرها كااذلو علا أ نن أصااو ِّ
الكتا ِّ
المهاام ،وُيعهااا
ااال س ااوريت (كهاايع ) ،و(ن والقل ا ِّام) ( )2مل ي ااذكر شاايلك منه ااا إال ويااذكر الق اارآن باع ااده
مص نرحا به ،إما مقساما باه ،وإماا الا عناه ،وهاذه الساورة وقاع ركار القارآن عقا (حام)

مقسما به عل ما سيكيل بيانه.
وأمااا (حاام) فقا ِّاد ا تالااع النااا فيهااا كغ ِّهااا ِّماان األحاار ِّ
ف الاايت افت ااتح هللا ااا
باع السوِّر ،وهي تِّسع ِّ
وعشرون سورة ،وفيهاا أقاوا ك كثا ةك ( ، )3املختاار منهاا نأساا ِّمان
ك
املتشابِّ ِّه واألسر ِّار اليت ال ياعلمها إال هللا تعاىل.

تفس القرآن الكرمي ،والوسي ،والوجيز  ،ومنه أ ذ أبو حامد الغزايل أ ال كتبه الثالثة ،وله كتاب أسباب

النزو  .النكوم الزاهرة  104 /5والوفيا 333 /1
 1ما بني املعقوفتني من (د).

بعدها ركر للقرآن الكرمي صراحة أو تلميها سورات

) (2وكذا من السور املبدولة ابألحرف املقطعة ومل أي
العنكبو والروم  ،فبداية العنكبو امل أح ِّس النا أن يرتكوا أن يقولوا آمنا وهم ال يفتنون) وأو الروم
امل غلِّبت الروم ِّيف أدن األر ِّ
ض)
) (3للعالمة الطاهر ابن عاشور رمحه هللا يف تفس ه :كالم طي ُع فيه أغل أقوا العلمال واملفسرين يف
األحرف املقطعة فقا رمحه هللا  :والذي يستخل من أقوا العلمال بعد حذف متدا ِّ لِّه  ،وتوحيد متشاكله

 ،يمو إىل واحد وعشرين قوال  ،ولشدة فال املراد من هذه احلروف مل أر بدا من استقصال األقوا عل أننا
نضب انتشارها بتنويعها إىل ثالثة أنوا :

النو األو  :يرجع إىل أسا رموز اقتضبت من كلم أو ُل  ،فكانت أسرارا يفتح غلقها مفاتيح أهل املعرفة ،

ويندر حتت هذا النو مثانية أقوا  :األو  :أسا علم استأثر هللا تعاىل به  ،ونس هذا إىل اخللفال األربعة 
يف روااي ضعيفة  ،ولعلهم يثبتون إطال هللا عل املقصود منها رسوله  وقاله الشع وسفيان .

والثاين :أسا حروف مقتضبة من أ ال وصفا

هلل تعاىل املفتتهة حبروف جياثلة هلذه احلروف املقطعة  ،رواه

سعيد بن جب عن ابن عبا  ،وقاله دمد بن القرظي  ،أو الربيع بن أند فا (أمل) مثال األلع إشارة إىل أحد
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أو أو أو أزيل  ،والالم إىل لطيع  ،وامليم إىل ملو أو جميد  ،ومحو رلو  ،وعل هذا حيتا يف بياسا إىل
توقيع وأن هلم به .

الثالك :أسا رموز أل ال هللا تعاىل وأ ال الرسو  واملال كة فا (أمل) مثال األلع من هللا  ،والالم من جليل

 ،وامليم من دمد  ،قاله الضهاك  ،وال بد من توقيع يف كل فاحتة منها  ،ولعلنا سننبه عل رلو يف
مواضعه .

الرابع :جزم الشي دي الدين يف الباب الثامن والتسعني واملا ة يف الفصل  27منه من كتابه ( الفتوحا ) أن

هاته احلروف املقطعة يف أوا ل السور أ ال للمال كة وأسا إرا تليت كانت كالندال ملال كتها فتصغي أصهاب
تلو األ ال إىل ما يقوله التايل بعد النطق ا  ،فيقولون صدقت إن كان ما بعدها ل  ،ويقولون هذا مممن

حقا نطق حقا وأ ل حبق فيستغفرون له  ،وهذا مل يقله غ ه وهو دعو .

اخلامد :أسا رموز كلها أل ال الن وأوصافه اصة  ،قاله الشي دمد بن صاحل املعروف اببن ملوكة
التونسي يف رسالة له قا إن كل حرف من حروف اهلكال يف فواتح السور مكىن به عن طا فة من أ ا ة

الكرمية وأوصافه اخلاصة  ،فاأللع مكىن به عن ُلة أ ا ه املفتتهة ابأللع كأمحد وأي القاسم  ،والالم مكين

به عن صفاته مثل ل الوجود  ،وامليم مكين به عن دمد ومحوه مثل مبشر ومنذر  ،فكلها مناد حبرف ندال
مقدر بدليل ظهور رلو احلرف يف يد  .ومل ياعز هذا القو إىل أحد  ،وعلق عل هذه الرسالة تلميذه شي

اإلسالم دمد معاوية تعليقة أكثر فيها من التعداد  ،وليست جيا ينثلج ملباحثه الفماد وهي وأصلها موجودة

خبزنة جامع الزيتونة بتوند عدد  ، 514ويرد هذا القو التزام حذف حرف الندال وما قاله من ظهروه يف يد
مبين عل قو من قا  :إن يد مبعىن اي سيد وهو ضعيع ألن اليال فيه حرف من حروف اهلكال ألن
الشي نفسه عد يد بعد رلو من احلروف الدالة عل األ ال مدلوال لنهو اليال كهيع

مرمي.1 :

القو الساد  :أسا رموز ملدة دوام هذه األمة حبساب اب نمل قاله أبو العالية أ ذا بقصة رواها ابن إسهاو

عن جابر بن عبد هللا بن واثب قا  :جال أبو ايسر بن أ ط

وحيي بن أ ط

وكع

بن األشرف فسألوا

رسو هللا عن أمل وقالوا هذا أجل هذه األمة من السنني إحد وسبعون سنة فضهو رسو هللا  وقا

هلم ك واملر فقالوا اشتبه علينا األمر فال ندري أابلقليل أن ذ أم ابلكث ؟ ) ا ها  .وليد يف جواب رسو هللا

 إايهم بعدة حروف أ ر من هذه احلروف املتقطعة يف أوا ل السور تقر كير العتبارها رموزا ألعداد مدة هذه
األمة  ،وإدا أراد إبطا ما فهموه إببطا أن يكون مفيدا لزعمهم عل محو الطريقة املسماة ابلنق

ومرجعها إىل املنع واملانع ال مذه له  .وأما ضهكه  فهو تعك من جهلهم .

يف ابد

القو السابع :أسا رموز كل حرف رمز إىل كلمة فنهو( :أمل) أان هللا أعلم  ،و( أملر ) أان هللا أر  ،و( أمل

)

أان هللا أعلم وأفصل  ،رواه أبو الضه عن ابن عبا  ،ويوهنه أنه ال ضاب له ألنه أ ذ مرة مبقابلة احلرف
حبرف ِّيف أو الكلمة  ،ومرة مبقابلته حبرف وس الكلمة أو آ رها  .ون روه ن العرب قد تتكلم ابحلروف
املقطعة بدال من كلما تتألع من تلو احلروف ن ما ونثرا .
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القو الثامن :أسا إشارا

إىل أحوا من تزكية القل

 ،وجعلها يف ( الفتوحا

) يف الباب الثاين إميال إىل

شع اإلميان  ،وحاصله أن ُلة احلروف الواقعة يف أوا ل سور القرآن عل تكرار احلروف مثانية وسبعون حرفا
 ،والثمانية هنا هي حقيقة البضع حصل له رلو ابلكشع فيكون عدد احلروف مثانية وسبعني وقد قا الن

 :اإلميان بضع وسبعون شعبة  ،فهذه احلروف هي شع اإلميان  ،وال يكمل ألحد أسرار اإلميان حى يعلم
حقا ق هذه احلروف يف سورها  .وكيع يزعم زاعم أسا واردة يف معان غ معروفة مع ثبو تلقي السامعني هلا

ابلتسليم من مممن ومعاند  ،ولوال أسم فهموا منها معىن معروفا دلت عليه القرا ن لسأ السا لون وتورك
املعاندون .

قا القاضي أبو بكر بن العري  :لوال أن العرب كانوا يعرفون هلا مدلوال متداوال بينهم لكانوا أو من أنكر

رلو عل الن  بل تال عليهم حم فصلت وك وغ مها فلم ينكروا رلو مع تشوفهم إىل عثرة وحرصهم
عل زلة قلت وقد سألوا عن أوضح من هذا فقالوا ) وما الرمحن ( الفرقان  ، ) 60 :وأما ما استشهدوا به
من بيت زه وغ ه فهو من نوادر كالم العرب  ،وجيا أ ر
الكتاب اجمليد .

ر األلغاز والتمليح ورلو ال يناس

مقام

النو الثاين :مع األقوا الراجعة إىل أن هاته احلروف وضعت بتلو اهليئا أ ال أو أفعاال وفيه من األقوا

أربعة  .التاسع يف عداد األقوا يف أوهلا بماعة من العلمال واملتكلمني وا تاره الفخر أسا أ ال للسور اليت

وقعت فيها  ،قاله زيد بن أسلم ونس

لسيبويه يف ( كتابه ) ابب أ ال السور من أبواب ما ال ينصرف أو

للخليل ونسبه صاح ( الكشاف ) لحكثر ويعضده وقو هاته احلروف يف أوا ل السور فتكون هاته احلروف

قد جعلت أ ال ابلعالمة عل تلو السور  ،و يت ا كما نقو الكراسة ب والرزمة
ت العرب

ون ره القفا مبا

ال احلروف كما وا الم الطا ي والد حارثة  ،و وا الذه عني  ،والسهاب غني  ،واحلو

نون  ،واببل قاف  ،ويبعد هذا القو بعدا نما إن الشأن أن يكون االسم غ دا ل يف املسم وقد وجدان

هذه احلروف مقرولة مع السور إبُا املسلمني  ،عل أنه يرده احتاد هذه احلروف يف عدة سور مثل آمل وآلر
وحم  .وأنه مل توضع أ ال السور األ ر يف أوا لها .

القو العاشر :وقا ُاعة إسا أ ال للقرآن اصطلح عليها قاله الكل والسدي وقتادة ويبطله أنه قد وقع
بعد بعضها ما ال يناسبها لو كانت أ ال للقرآن .
القو احلادي عشر :أن كل حروف مر ِّ
كبة منها هي اسم من أ ال هللا رووا عن علي أنه كان يقو اي كهيع

اي حم عسق وسكت عن احلروف املفردة ف جع ا إىل ما يناسبها أن تندر حتته من األقوا ويبطله عدم
االرتباط بني بعضها وبني ما بعده ألن يكون لا أو محوه عن اسم هللا .
الثاين عشر :قا املاوردي  :هي أفعا ف ن حروف امل

كتاب فعل أمل مبعىن نز فاملراد رلو الكتاب نز

عليكم  ،ويبطل كالمه أسا ال تاقرأ بصيغ األفعا عل أن هذا ال يتأت يف ُيعها محو كهيع
ولوال غرابة هذا القو لكان حراي ابإلعراض عنه .

وأمل

والر
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النو الثالك :تندر فيه األقوا الراجعة إىل أن هاته احلروف حروف هكال مقصودة

ا ها ألغراض داعية

لذلو وفيه من األقوا :

القو الثالك عشر  :أن هاته احلروف أقسم هللا تعاىل ا كما أقسم ابلقلم تنويها ا ألن مسمياُتا للفت منها
أ ال هللا تعاىل وأصو التخاط والعلوم قاله األ فش  ،وقد وهن هذا القو

سا لو كانت مقسما ا لذكر

حرف القسم إر ال حيذف إال مع اسم اباللة عند البصريني و سا قد ورد بعدها يف بع

املواضع قسم محو:

ن والقلم القلم 1 :قا صاح الكشاف  :وقد استكرهوا ابمع بني قسمني عل مقسم واحد حى قا
اخلليل يف قوله تعاىل  :واللني ِّل إرا ياغش والن ِّ
هار إِّرا َتل  2 - 1 :أن الواو الثانية هي اليت تضم األ ال
لح ال أي واو العطع  ،وابواب عن هذا أن ا تصاك احلذف ابسم اباللة تلع فيه وأن كراهية ُع

قسمني تنفع جبعل الواو التالية هلاته الفواتح واو العطع عل أسم قد ُعوا بني قسمني.

القو الرابع عشر  :أسا سيقت مساو التهكي مسرودة عل د التعديد يف التهكية تبكيتا للمشركني وإيقاظا
لن رهم يف أن هذا الكتاب املتلو عليهم وقد حتدوا ابإلتيان بسورة مثله هو كالم مملع من عني حروف

كالمهم كأنه يغريهم مبهاولة املعارضة ويستأند ألنفسهم ابلشرو يف رلو بتهكي احلروف ومعابة النطق
تعريضا م مبعاملتهم معاملة من مل يعرف تقاطيع اللغة  ،فيلقنها كتهكي الصبيان يف أو تعلمهم ابلكتاب

حى يكون عكزهم عن املعارضة بعد هذه احملاولة عكزا ال معذرة هلم فيه  ،وقد ره

إىل هذا القو امللد

وقطرب والفرال  ،قا يف ( الكشاف ) وهذا القو من القوة واخلالفة ابلقبو مبنزلة  ،وقلت وهو الذي خنتاره
وت هر املناسبة لوقوعها يف فواتح السور أن كل سورة مقصودة ابإلعكاز ألن هللا تعاىل يقو  :فاتوا بسورة من
مثله  .البقرة23 :

فناس

افتتاا ما به اإلعكاز ابلتمهيد حملاولته ويميد هذا القو أن التهكي ظاهر يف هذا املقصد فلذلو مل

يسألوا عنه ل هور أمره وأن التهكي معروف عندهم للتعليم ف را ركر حروف اهلكال عل تلو الكيفية
املعهودة يف التعليم يف مقام غ صاحل للتعليم عرف السامعون أسم عوملوا معاملة املتعلم ألن حاهلم كهاله يف

العكز عن اإلتيان بكالم بليغ  ،ويعضد هذا الوجه تعقي هاته احلروف يف غال

أو كتابيته إال يف كهيع

املواقع بذكر القرآن وتنزيله

مرمي ، 1 :امل ﭼ العنكبو  2 - 1 :و امل الروم 2 - 1 :ووجه ختصي

تلو احلروف ابلتهكي دون بع

بع

 ،وتكرير بعضها ألمر ال نعلمه ولعله ملراعاة فصاحة الكالم  ،ويميده أن

مع م مواقع هذه احلروف يف أوا ل السور املكية عدا البقرة عل قو من جعلوها كلها مدنية وآ عمران ،

ولعل رلو ألسما نزلتا بقرب عهد اهلكرة من مكة وأن قصد التهدي يف القرآن الناز مبكة قصد أويل ،

ويميده أيضا احلروف اليت أ اؤها تومة لع جيدودة مثل اليال واهلال والرال والطال واحلال قر ت فواتح السور
مقصودة عل الطريقة اليت يتهك

من تفس .

ا للصبيان يف الكتناب طلبا للخفة كما سيأيت قريبا يف آ ر هذا املبهك
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القو اخلامد عشر  :أسا تعليم للهروف املقطعة حى إرا ورد

عليهم بعد رلو مملفة كانوا قد علموها

كما يتعلم الصبيان احلروف املقطعة  ،مث يتعلموسا مركبة قاله عبد العزيز بن حيىي  ،يعين إر مل يكن فيهم من
حيسن الكتابة إال بع

املدن كأهل احل ة وبع

طيل وبع

قريش وكنانة من أهل مكة  ،ولقد تقلبت

أحوا العرب يف القرالة والكتابة تقلبا متنوعة يف العصور املختلفة  ،فكانوا ابد ل األمر أهل كتابة ألسم

نزحوا إىل البالد العربية من العراو بعد تبلبل األلسن  ،والعراو مهد القرالة والكتابة وقد أثبت التاري أن

ضخم بن إرم أو من علم العرب الكتابة ووضع حروف املعكم التسعة والعشرين  ،مث إن العرب ملا ابدوا
( أي سكنوا البادية ) تناست القبا ل البادية بطو الزمان القرالة والكتابة  ،وشغلهم حاهلم عن تلقي مباد ل
العلوم  ،فبقيت الكتابة يف احلواضر كهواضر اليمن واحلكاز  ،مث ملا تفرقوا بعد سيل العرم نقلوا الكتابة إىل

املواطن اليت نزلوها فكانت طيل بنكد يعرفون القرالة والكتابة  ،وهم الفرقة الوحيدة من القهطانيني ببالد د

ولذلو يقو أهل احلكاز و د إن الذين وضعوا الكتابة ثالثة نفر من بين بوالن من طيل يريدون من الوضع
أسم علموها للعداننيني بنكد  ،وكان أهل احل ة يعلمون الكتابة فالعرب ابحلكاز تزعم أن اخل تعلموه عن
أهل األنبار واحل ة  ،وقصة املتلمد يف كت

األدب تذكران بذلو إر كان الذي قرأ له الصهيفة غالم من

أغيلمة احل ة  .ولقد كان األو واخلزر مع أسم من انزحة القهطانيني  ،قد تناسوا الكتابة إر كانوا أهل زر

وفروسية وحروب  ،فقد ورد يف الس أنه مل يكن أحد من األنصار حيسن الكتابة ابملدينة وكان يف أسر

املشركني يوم بدر من حيسن رلو فكان من ال ما له من األسر يفتدي ن يعلم عشرة من غلمان أهل

املدينة الكتابة فتعلم زيد بن اثبت يف ُاعة  ،وكانت الشفال بنت عبد هللا القرشية حتسن الكتابة وهي علمتها

حلفصة أم املممنني  .ويوجد يف أساط العرب ما يقتضي أن أهل احلكاز تعلموا الكتابة من أهل مدين يف
جوارهم فقد ركروا قصة وهي أن احمل
وهوز  ،وحطي  ،وكلمن  ،وسعف

بن جند من أهل مدين وكان ملكا كان له ستة أبنال وهم  :أجبد ،

 ،وقرشت  ،فكعل أبناله ملوكا عل بالد مدين وما حوهلا فكعل أجبد

مبكة وجعل هوزا وحطيا ابلطا ع و د  ،وجعل الثالثة الباقني مبدين  ،وأن كلمنا كان يف زمن شعي وهو من
الذين أ ذهم عذاب يوم ال لة قالوا فكانت حروف اهلكال أ ال همالل امللوك مث أحلقوا ا ثخذ وضغ فهذا
يقتضي أن القصة مصنوعة لتلقني األطفا حروف املعكم بطريقة سهلة تناس

عقوهلم وتقتضي أن حروف

ثخذ وضغظ مل تكن يف معكم أهل مدين فأحلقها أهل احلكاز  ،وحقا إسا من احلروف غ الكث ة االستعما

وال املوجودة يف كل اللغا

إال أن هذا القو يبعده عدم وجود ُيع احلروف يف فواتح السور بل املوجود

نصفها كما سيأيت بيانه من كالم الكشاف ) .

القو الساد

عشر  :أسا حروف قصد منها تنبيه السامع مثل الندال املقصود به التنبيه يف قولو ايفى

إليقاظ رهن السامع قاله ثعل واأل فش وأبو عبيدة  ،قا ابن عطية كما يقو يف إنشاد أشهر القصا د ال
وبل ال  ،قا الفخر يف تفس سورة العنكبو  :إن احلكيم إرا اط من يكون دل الغفلة أو مشغو البا
ي ِّ
قدم عل الكالم املقصود شيئا ليلفت املخاط إليه بسب رلو املقدم مث يشر يف املقصود فقد يكون رلو
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املقدم كالما مثل الندال وحروف االستفتاا  ،وقد يكون املقدم صوات كمن يصفق لياقبِّل عليه السامع فا تار

احلكيم للتنبيه حروفا من حروف التهكي لتكون داللتها عل قصد التنبيه متعينة إر ليد هلا مفهوم فتمهضت
للتنبيه عل غرض مهم .

القو السابع عشر  :أسا إعكاز ابلفعل وهو أن الن األمي الذي مل يقرأ قد نطق صو القرالة كما ينطق ا
مهرة الكتبة فيكون النطق ا معكزة وهذا ِّبني البطالن ألن األمي ال يعسر عليه النطق ابحلروف .
القو الثامن عشر  :أن الكفار كانوا يعرضون عن ا القرآن فقالوا  :وقا الن ِّذين كفروا ال تسمعوا ِّهلذا
القر ِّ
آن والغوا فِّ ِّيه لعلنكم تاغلِّبون فصلت ، 26 :فأورد هلم هذه احلروف ليقبلوا عل طل فهم املراد منها

فيقع إليهم ما يتلوها بال قصد  ،قاله قطرب وهو قري من القو الساد عشر .
القو التاسع عشر  :أسا عالمة ألهل الكتاب وعدوا ا من قِّبل أنبيا هم أن القرآن يفتتح حبروف مقطعة .

القو العشرون  :قا التليزي  :علم هللا أن قوما سيقولون بقدم القرآن فأراهم أنه مملع من حروف كهروف
الكالم  ،وهذا وهم ألن لليع الكالم من أصوا
املقطعة لقلة أصواُتا .

الكلما

أشد داللة عل حدوثه من داللة احلروف

القو احلادي والعشرون  :روي عن ابن عبا أسا ثنال أثىن هللا به عل نفسه وهو يرجع إىل القو األو أو
الثاين

هذا ُا األقوا  ،وال شو أن قرالة كافة املسلمني إايها

ال حروف اهلكال مثل ألع  .الم  .ميم دون

أن يقرأوا أمل وأن ر ها يف اخل بصورة احلروف يزيع ُيع أقوا النو األو ويعني االقتصار عل النوعني
الثاين والثالك يف ابملة  ،عل أن ما يندر حتت رينو النوعني متفاو يف درجا

القبو  ،ف ن األقوا

الثاين  ،والسابع  ،والثامن  ،والثاين عشر  ،واخلامد عشر  ،والساد عشر  ،يبطلها أن هذه احلروف لو

كانت مقتضبة من أ ال أو كلما

لكان احلق أن ينطق مبسمياُتا ال

ا ها  .ف را تعني هذان النوعان

أن األرجح من تلو األقوا ثالثة  :وهي كون

وأسقطنا ما كان من األقوا املندرجة حتتمها واهيا  ،ل
ِّ
لتبكيتت املعاندين وتسكيال لعكزهم عن املعارضة  ،أو كوسا أ ال للسور الواقعة هي فيها  ،أو
تلو احلروف
كوسا أقساما أقسم ا لتشريع قدر الكتابة ِّ
وتنبيه العرب األميني إىل فوا د الكتابة إل راجهم من حالة األمية
ِّ
الثالثة هو أوهلا .
وأرجح هذه األقوا

قا يف ( الكشاف )  :ما ورد يف هذه الفواتح من أ ال احلروف هو نصع أسامي حروف املعكم إر هي أربعة
عشر وهي  :األلع  ،والالم  ،وامليم  ،والصاد  ،والرال  ،والكاف  ،واهلال  ،واليال  ،والعني  ،والطال  ،والسني

 ،واحلال  ،والقاف  ،والنون  ،يف تسع وعشرين سورة عل عدد حروف املعكم  ،وهذه األربعة عشر مشتملة
عل أنصاف أجنا صفا احلروف ففيها من املهموسة نصفها  :الصاد  ،والكاف  ،واهلال  ،والسني  ،واحلال

 ،ومن اجملهورة نصفها  :األلع  ،والالم  ،وامليم  ،والرال  ،والعني  ،والطال  ،والقاف  ،واليال  ،والنون  ،ومن
الشديدة نصفها  :األلع  ،والكاف  ،والطال  ،والقاف  ،ومن الر وة نصفها  :الالم  ،وامليم  ،والرال ،
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()2
()1
اواتح ِّ
السا ِّ
اور فقااا  :إ نن
وقااد أ اار اباان املنا ِّاذ ِّر وغا ه عاان الشااع  :أنااه ساائِّل عاان فا ِّ
لِّك ِّل كِّتاب ِّسرا ،وإ نن ِّس نر هذا الق ِّ
رآن فواتح السوِّر(.)3
ِّ
والساار يف رلاو أ نن احلكاايم إرا صاننع كِّتااااب ..أُاال فيااه أحياااان ليكااون م ِّ
وضااع

ضو ِّ املتاعلِّ ِّم ِّألستاره ،وامللِّو يت ِّ
نخذ عالمة ميتاز ا من يطلِّعه عل ِّس ِّره ،ولِّائال يسات ِّم نر
العا ِّاامل يف أ ن ا ِّاة ِّ
العلا ِّام عل ا التنماارِّد ،فبااذلو يسااتأنِّد إىل التااذل ِّل والعبوديا ِّاة .واملتشااابِّه يف

والصاد  ،واهلال  ،والعني  ،والسني  ،واحلال  ،واليال  ،والنون  .ومن املطباقة نصفها  :الصاد  ،والطال  .ومن
املنفتهة نصفها  :األلع  ،والالم  ،وامليم  ،والرال  ،والكاف  ،واهلال  ،والعني  ،والسني  ،والقاف  ،واليال ،
والنون  .ومن املستعلية نصفها القاف  ،والصاد  ،والطال  .ومن املست ِّفلة نصفها  :األلع  ،والالم  ،وامليم ،
والرال والكاف  ،واهلال  ،واليال  ،والعني  ،والسني  ،واحلال  ،والنون  .ومن حروف القلقلة نصفها  :القاف ،
والطال  .مث إن احلروف اليت ألغ ركرها مكثورة ابملذكورة  ،فسبهان الذي دقت يف كل شيل حكمته ا ها
وزاد البيضاوي عل رلو أصنافا أ ر من صفا

احلروف ال نطيل ا فمن شال فل اجعها  .ودصو

كالمهما أنه قد قض بذكر ما ركر من احلروف وإمها ركر ما أمهل منها حق التمثيل ألنوا الصفا بذكر
النصع  ،وترك النصع من ابب ( وليقد ما مل يقل ) حلصو الغرض وهو اإلشارة إىل العناية ابلكتابة  ،وحق

اإل از يف الكالم  .فيكون ركر جممو هذه الفواتح يف سور القرآن من املعكزا
الوجه الثالك من وجوه اإلعكاز اليت تقدمت يف املقدمة العاشرة من مقدما

العلمية وهي املذكورة يف
هذا التفس  .التهرير

والتنوير ،208/1وما بعدها بتصرف.

)(1اإلمام احلافظ العالمة ،شي اإلسالم ،أبوبكر دمد بن إبراهيم بن املنذر بن ابارود النيسابور الفقيه

نزيل مكة .كان إماما يف التفس  ،ودداث ثقة ،إىل جان

كونه فقيها جمتهدا بلغ درجة االجتهاد الطلق ،وهو

وإن كان معدودا من فقهال الشافعية إال أنه كان ال يتعص لقو أحد  ،بل يدور مع الدليل حيك كان  ،من
مصنفاته :إثبا القيا ،وا تالف العلمال،اإلُا  ،واإلشراف عل مذاه أهل العلم .تويف سنة  318ها

رمحه هللا رمحة واسعة

ُتذي األ ال واللغا  ،197 196/2وفيا األعيان  ،207/4تذكرة واحلفاظ .783 782/3
)(2عامر بن شراحيل بن عبد بن ري كدار من أقيا اليمن أبو عمرو الشع اهلمداين الكوىف كان فقيها

شاعرا مولده سنة عشرين وقد قيل سنة إحد وعشرين وما

سنة تسع وما ة وقد قيل سنة مخد وما ة

ويقا أربع وما ة عل دعابة فيه وقد نيع عل الثمانني ،اتبعي ثقة  ،رو عن مخسني وما ة من أصهاب

رسو هللا ُ.تذي التهذي  ، 65 /5والوفيا  244 /1وحلية األوليال 310/4
)(3ما بني املعقوفتني من (د).
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القا ِّ
ارآن ه ااو م ِّ
لبارِّهااا استِّس ااالما واعِّرتاف ااا بقص ا ِّ
وض ااع ض ااو ِّ العق ااو ِّ ِّ
اورها  ،وع ا ِّان اب ا ِّان
عبا ( :حم) هي اسم ِّ
هللا األع م ،وعنه( :حم) أمر سيكون ،وعنه :قضي ما هو كاا كن،
وا تاااره الكسااا ي( ،)1وعنااه( :الاار) و(حاام) و(ن) حااروف ال ا نرمح ِّن .وقياال :هااي إشااارةك إىل
ابب االكتِّ ِّ
ني ِّمن أ ا ه ،كل حرف ِّمن اسمِّ ،من ِّ
ا ِّ
فال ،فقيل احلال ِّمفتاا اس ِّم (محياد)،
وامليم ِّمفتاا اسم (جميد).
ِّ
ِّ
كاحلكيم وحليم وحي ،وامليم ِّمفتااا ك ِّال اسام أ نولاه
وقيل :احلال مفتاا ك ِّل اسم أ نوله حالك
ميم ،كملِّو وجميد ومع ومانِّع(. )2
ك
وهذا القو وما قاباله مرجعهما إىل قو ِّ
روف مقطنعةك ،كل حارف ِّمنهاا
واحد ،وهو أسا ح ك
م ااأ ورك ِّم اان اس اام ِّم اان أ ا ااه تع اااىل ،واالكتِّف ااال با اباع ِّ الكلِّم ا ِّاة معه ااو كد يف العربي ا ِّاة ،ق ااا
ِّ
الشاعر« :قالت هلا :قِّفي ،فقالت :و» أي :وقافت.

وقيل( :حم) ِّحكمة د نمد اليت أعكز ِّ اخلال ق ،وقا قتادة ((:)3حام) اس كام ِّمان
أ ِّال الق ِّ
رآن ،وقا الشع  :اسم السورةِّ ،وهو قو ابم ِّ
هور يف فواتِّ ِّح السوِّر.
اكل ِّمباا ركِّار باعاده ِّمان قولِّاهِّ ( :
وقيال( :حام) قسام أقسام هللا باه ،واستش ِّ
والكت ِّ
ااب) ابلا ِّ
اواو
ك
ِّ
ِّ
اور اب ا ِّار في ااه ،وحينئ ااذ ال خيل ااو أن َتع اال ال ااواو الدا ل ااة علا ا الكت ا ِّ
وظه ا ِّ
ااب للقس ا ِّام أو
)(1علي بن محزة بن عبد ن
اّلل األسدي  ،أبو احلسن  ،احد األ مة يف اللغة والنهو والقرالا

 ،وهو أحد

ا لقرال السبعة  ،أهم مملفاته معاين القرآن  ،واحلروف  ،واملصادر  ،وما يلهن فيه العوام  .تويف سنة 189ها ،
ين ر يف ترُته وفيا

األعيان  ، 295/3و معكم األدابل  ، 1737وطبقا

القرال  ، 535/1واألعالم

. 283/4

سدوسي  ،األكمه  ،عري األصل  .كان يسكن البصرة  .رو عن أند
)(2هو أبو اخلطاب قتادة بن دعامة ال ن
بن مالو  ،وأي الطفيل  ،وابن س ين  ،وعكرمة  ،وعطال بن أي رابا  ،رو عنها ابن بن يزيد العطار  ،وأبو

عوانة اليشكري  ،وشعبة بن احلكا  ،وآ رون  .تويف سنة 117ها .

)(3علي بن محزة بن عبد ن
اّلل األسدي  ،أبو احلسن  ،احد األ مة يف اللغة والنهو والقرالا

 ،وهو أحد

القرال السبعة  ،أهم مملفاته معاين القرآن  ،واحلروف  ،واملصادر  ،وما يلهن فيه العوام  .تويف سنة 189ها ،

ين ر يف ترُته وفيا
. 283/4

األعيان  ، 295/3و معكم األدابل  ، 1737وطبقا

القرال  ، 535/1واألعالم
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ني علا ا مقس اام ِّ
ِّ
ِّ
اذور وه ااو ابم ااع ب ااني قس اام ِّ
واح ااد ،وه اام
للعط ااع ،واأل نو يل اازم من ااه د ا ك
يستك ِّرهون رلو ،كما قا باعضهم ،والثاين جينو ك لِّ ِّ
هور ِّ
ابر فيما باعده ،والغرض أنو
ف حر ِّ
قدنر املعطوف عليه وهو (حم) يف د ِّل نص حلذ ِّ
ف القس ِّم ،وال ياقدنر املعطوف

ف القس ِّم وب ِّ
ف حر ِّ
عليه وهو (حم) يف د ِّل جر ِّحلذ ِّ
قال عملِّه -كما أجازه بعضهم -أل نه
ضعيع ،أل نن حذف حر ِّ
اباللة الع ِّ
ِّ
ف القس ِّم وبقال عملِّه ِّمن صا ِّ
يمة ،فال يش ِّركها
ك
اذوف،
فيااه غ ه ااا ِّعن ااد البص اريني ،اللنها ا نم إال أن يق ااا  :ح اارف القسا ِّام مض اام كر هن ااا ال د ا ك
والفرو بني احلذ ِّ
ف واإلض ِّ
وك أصال فاال يكاون فيماا يقاوم مقاماه أثا كار
مار أ نن املهذوف مرت ك
ِّمنه ،واملضمر ِِّّخبالفِّه.
وقولاه تعااىل﴿ :وٱل ِّكتا ِّ
ااب ٱلمبِّ ِّ
اني﴾ قاا اباان عباا  :يرياد القاارآن ،وماا أن ِّاز فيااه
اان واحلااال ِّ واحلار ِّام .وقياال :ااوز أن ياراد ِّ
ِّماان البيا ِّ
ابلكتا ِّ
ااب ..الكتا اإلهليااة ،وفيااه ن ا كار
ألنااه يقتضااي أ نن الكت ا اإلهليااة نازلاات يف ليلااة ِّ
واحاادة ِّمبقتض ا قولِّااه﴿ :إِّ نّن أنزلناااه﴾ أي
احلديك أ نن ك ِّل ِّ
ِّجند ِّ
ِّ
الك ِّ
واحد ِّمان الكتا ِّ نااز يف
تاب ﴿ِّيف ليالة مباركة﴾ ،وسيأيت يف
ليلااة غا الاايت ن ااز فيهااا غا ه ،لكاان ساايأيت عاان أي قالبااة ( )1أ نن الكتا أن ِّزلاات ِّ
كاملااة يف

يلة أربع ِّ
وعشرين ِّمان رمضاان ،وهاو مش ِّ
ل ِّ
اك كل ،اللنها نم إال أن ااب نن قولاهِّ﴿ :يف ليالاة﴾
أي :ابا ِّ
اياو االمتِّنا ِّ
ن ِّكاارةك يف سا ِّ
اان ف اتاعم عمومااا باادليا ،فلياتأ نماال .فقولااه ﴿وٱل ِّكتا ِّ
ااب﴾ ِّ
اام ِّع
أي :املو ِّ
ني يف ناف ِّسه ،أو امل ِّ ِّ
ني﴾ أي :الباِّ ِّ
لِّك ِّل  ،و﴿ٱلمبِّ ِّ
بنيِّ ،
ض ِّح لِّك ِّل ما ياراد ِّمناه ِّجياا
للناا ِّ حاجاةك إلياه يف ديانِّهم ودنيااهم .ووصاافه بِّكونِّاه مبيناا وإن كانات حقيقاة اإلابن ِّاة منااه
تعاىل أل نن اإلابنة حصلت به ،وألج ِّل ما ركِّر.

)(1عبد هللا بن زيد بن عمرو ابرمي :عامل ابلقضال واألحكام ،انسو ،من أهل البصرة.ابتلي يف بدنه ودينه ،

أرادوه عل القضال .فهرب إىل الشام ،فما فيها بعد أن قطعت يده ورجله ،وفقد بصره  ،وهو ال يزيد عل
احلمد والشكر ،ما

اال ا .148 /1

سنة 104ها .وكان من رجا احلديك الثقا ُ .تذي

التهذي

 223 /5وإمتا
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واسااتِّبعاده( )1أ نكااده ج ااواب القسا ِّام ،وأتا ا بااه يف م ها ِّار الع م ا ِّاة ،فقااا تع اااىل:
أيِّ :
﴿إِّ نّن﴾ ِّمبااا لنااا ِّماان الع ما ِّاة ﴿أنزلناااه﴾ ِّ
الكتاااب وهااو القاارآن ،وهااذا ياب ِّعااد القااو نن
املراد ِّ
ابلك ِّ
تاب اللنوا املهفوظ ،اللنه نم إال أن يقا املراد ب ا ﴿أنزلنااه﴾ أنازلناا ماا فياهِّ ،
أي:
وا ،فيكون جمازا ،ويستقيم القو املذكور ،وال يكون بعيدا  ،وقيل جواب القس ِّم قوله
اللن ِّ
تعاىل﴿ :إِّ نان كننا م ِّ
اض.
نذ ِّرين﴾ وهذه ابملة اعِّرت ك
﴿ِّيف ليالة مباركاة﴾ كثا ةِّ اخلا ِّ  .فا ن قالات :ال ش ن
او أ نن القارآن مباار كك ،فهال باركاة اللنيل ِّاة
اون القا ِّ
لِّكا ِّ
ارآن أنا ِّاز فيهااا أو يف نف ِّسااها؟ وماا معااىن باركتِّهااا يف نف ِّسااها ..وال نزمااان ال ياف ن
ضاال
بعضه عل باع ؟ فقد قا اإلمام سلطان العل ِّ
مال ِّ
س ِّ
الم (« : )2إ نن األزِّمناة
العز بن عب ِّد ال ن

واألم ِّكن ااة كلنه ااا متس اااويةك ويافض ا ِّ
فيهم ااا ال بِّ ِّ
االن ِّمب ااا يق ااع ِّ
ص اافا قا م ااة ِِّّم ااا ،ويارِّجا ااع
تفضاايلهما إىل مااا ينياال هللا ِّ
العباااد ِّ
فيهمااا ،وإ نن التفضاايل الااذي فيهمااا أ نن هللا ااود عل ا
عباده بتفضيل أجر العاملني فيهما.

ايل ِّ
ضاال بعضااها عل ا بع ا بتفضا ِّ
قلاات :باال األزمنااة واألمكنااة يف ن
هللا تعاااىل ،وال مااانِّع أن
لوقاتِّااه ِّماان زمااان أو مكااان بفضاال لاايد يف اآل ا ِّار كمااا ا ن هللا
خيا ن هللا تعاااىل باعا
بع

اآلدميني واملال كة وغ هم(.)3

( ) 1أي استبعاد أن املراد ابلكتاب هو اللوا.

)(2عبد العزيز بن عبد السالم بن أي القاسم بن احلسن السلمي الدمشقي ،عز الدين امللق

بسلطان

العلمال :فقيه شافعي بلغ رتبة االجتهاد.ولد ونشأ يف دمشق.وزار بغداد سنة  599ه ،فأقام شهرا .وعاد إىل

دمشق ،فتوىل اخلطابة والتدريد بزاوية الغزايل ،مث اخلطابة اببامع األموي .وتويف ابلقاهرة  ،من كتبه :التفس

الكب  ،و اإلملام يف أدلة األحكام  ،وقواعد الشريعة  ،وقواعد األحكام يف إصالا األانم  ،وغ رلو .ين ر:

فوا الوفيا  ، 287 /1وطبقا السبكي 80/5
) (3ما ورد يف فضل بع

الليايل واألايم واألوقا

وما قيل إن ّلل واك يف األزمنة واألمكنة واألشخاك

هو ابلنسبة ملا يقع فيها من األعما واألفعا واألقوا  ،وإال فاألايم والساعا

واملواقع متساوية من حيك

هي ،وعل هذا ف ن أفضل السنني السنة اليت ولد فيها دمد  وهي عام الفيل اليت مح اّلل ا بيته ،وأهلو

من قصد ختريبه أبرهة ومن معه ،وأفضل الشهور شهر رمضان لذكره تعاىل اب ه يف القرآن الع يم وإلنزا
القرآن فيه ولتشريع سيدان دمد ابلرسالة فيه أيضا ،مث ربيع األو لوقو والدته الشريفة فيه ،مث رج

ألنه
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س ِّ
الدين السابكي ()1ع ِّقا حكايتِّاه لك ِّ
وقا اإلمام تقي ِّ
االم« :وأان أقاو :
االم اب ِّان عب ِّاد ال ن
ن
قااد يكااون التفضاايل لااذلو ،وقااد يكااون ألماار آ اار ِّ
ال ،فا نن القب اار
فيهمااا ،وإن مل يكاان عما ك

مفرد األشهر احلرام املذكورة صراحة يف القرآن الكرمي ولوقو اإلسرال فيه وحترمي القتا فيه ،مث شعبان لوقوعه
بني رج ورمضان ولكون ليلة اللالة فيه احملرتمة لسنية صيامها وقيامها ،وقد ورد ابرك اّلل يف مخيسها وسبتها
لوقوعهما يف جوار ابمعة ،مث رواحلكة لوقو احلج فيه ولكون األايم املعدودا

واملعلوما

القرآن الع يم فيه ومنها يوم عرفه ويوم الرتوية ويوم النهر وأايم التشريق ،وقد ورد

املنوه ما يف

أحاديك كث ة يف

فضلها ،مث شوا لوقوعه بني رمضان وري القعدة احلرام ولكون عيد الفطر فيه واستهباب صيام األايم الستة
منه ،مث روالقعدة جملاورته را احلكة ،وهلذا ف ن الدار إرا كانت بني ج ان صاحلني تفضل عل غ ها وتعتز

جبوارها حى قيل جب اسا تغلو الداير وتر

 .مث احملرم شهر األنبيال ورأ السنة وآ ر األشهر احلرم وفيه يوم

عاشورال وفيه أجاب اّلل تعاىل دعوة أنبيا ه وأهلو أعداله.

وأفضل األايم يوم ابمعة ملا فيه من اجتما النا لسما الذكر ،وألسا مبثابة العيد وجال أسا حج املساكني
وفيها ساعة اإلجابة.

هذا يف األزمنة ،أما األمكنة فأفضل بقعة يف األرض بل ويف السمال البقعة اليت ضمت جثمان سيد الكا نا

عليه أفضل الصالة والسالم ،وقد أُع عل هذا السلع واخللع .مث املسكد احلرام املشتمل عل الكعبة

املع مة ،وقد جال أن الصالة فيه تعد مئة ألع صالة بغ ه ،مث مسكده صل هللا عليه وسلم الحتوا ه عل

الروضة املقدسة ،وورد أن الصالة فيه تعد ألفا بغ ه ،مث املسكد األقص الحتوا ه عل الصخرة الشريفة
واحلرم املقد مهب األنبيال وجممع أضرحتهم الطاهرة ،وجال أن الصالة فيه تعد مخسما ة صالة بغ ه ،جيا
يد عل أفضلية هذه املواقع الكرمية ،مث مدافن األنبيال واألوليال العارفني والعلمال الكاملني لقر م من اّلل

تعاىل وابوامع واملساجد واحملا اليت يقام ركر اّلل ا ويتل فيها كتابه وأحاديك نبيه ،أما األشخاك فأفضل
من عليها سيد الكونني  ، مث الرسل الكرام  ،واألنبيال الع ام ،مث األمثل فاألمثل من األوليال العارفني
والعلمال العاملني والشهدال املقاتلني يف سبيل اّلل فمن دوسم.
وأما األعما فلبعضها أيضا فضل وشرف عل بع

ابلنسبة لفاعلها ولزماسا ومكاسا  ،وحبس

النيا

واملقاصد واإل الك

)(1علي بن عبد الكايف بن علي بن تام السبكي األنصاري اخلزرجي ،أبو احلسن ،تقي الدين :شي اإلسالم

يف عصره ،وأحد احلفاظ املفسرين املناظرين .وهو والد التا السبكي صاح

الطبقا  .ولد يف سبو (من

أعما املنوفية مبصر) والنتقل إىل القاهرة مث إىل الشام  ،وويل قضال الشام سنة  739ها ،واعتل فعاد إىل

القاهرة ،فتويف فيها ،من كتبه :الدر الن يم " يف التفس  ،مل يكمله ،و تصر طبقا الفقهال ،وإحيال ابلنقو
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اوان واملال كا ِّاة ،ولااه ِّعنااد ِّ
والرضا ِّ
شاريع يانا ِّاز عليااه ِّماان ال نرمحا ِّاة ِّ
ال ن
هللا ِّماان احملبا ِّاة ولِّساااكِّنِّه مااا
تقصاار العقااو عاان إدراكِّااه ،ولاايد رلااو لِّمكااان غا ِّه ،فكيااع ال يكااون أفضاال األم ِّكنا ِّاة،
وليد د نل عمل لنا ،فهذا معىن غ تض ِّ
عيع األعما ِّ فيه» انته (.)1
مان وامل ِّ
هذا ،ولك نن تفضيل ال نز ِّ
كان إ ندا ي هر أثاره غالِّبا ابعتِّب ِّ
اار ماا يقاع فياه ،وهاذه اللنيلاة
صااها هللا تعاااىل بلكااة ليساات يف غ ِّهااا ،وتِّلااو الباركااة إمااا لِّمااا وقااع فيهااا ِّماان
املباركااة قااد ن
ارآن وفاار ِّو ك ِّال أمار حكايم ،وكفا ابلق ِّ
نزو ِّ الق ِّ
ارآن باركاة ،وإماا لِّمعاىن أودعاه هللا فيهاا ال

اون باركتِّهاا ابلق ِّ
مور فيها ،فعلا األ نو ِّ بِّك ِّ
ناعلمه محن ،استاتابع حصو هذه األ ِّ
ارآن ،وعلا
اون إنازا ِّ القا ِّ
الثااين بِّك ِّ
ارآن فيهاا دون ماا ِّساواها ،وزايدة يف شاارفِّها ،وكاذلو ماا يان ِّاز فيهااا
ااا الوصا ِّ
اواب ن
ِّماان الباركااا ِّ واخلا ا ِّ والثنا ِّ
وألسااا ليلااة افتِّتا ِّ
الة ،وأع اام اللنيااايل باركااة ..ليلاةك
حاضرا بقلبِّهِّ ،
شاهدا ألسر ِّار ربِّه ،يتانا نعم فيها سر ِّار الوص ِّ
يكون العبد فيها ِّ
لة ،و ِّد فيها
ب ،ويكاشع فيها حبقا ِّق األش ِّ
نسيم القر ِّ
يال.
شعر:

وكل اللنيايل ليلة القد ِّر إن دنت
كما كل أايِّم اللِّقا يوم ُ ِّ
عة
ِّ
وعندي عي كد كل وقت أر بِّ ِّه
ُااا دياها بعني قريرةِّ (.)2

سة امل ِّ
صاك وجمال ِّ
وإ ندا كان نزو الق ِّ
رآن ليال أل نه وقت اخللوةِّ واال تِّ ِّ
لوك ،وهو أشارف
ِّمن جمالستِّهم سارا ،وهو وقت مناجاةِّ ِّ
األحب ِّة.
يف صنعة إلقال الدرو  ،واالغري  ،يف احلقيقة واجملاز .طبقا الشافعية  226 - 146 :6و ط مبارك
7 /12

وحسن احملاضرة  ،177 /1واألعالم .302/4

)(1الفتاو للسبكي  ،279/1وين ر :سبل اهلد والرشاد  ،317/3والتهفة اللطيفة يف اتري املدينة
الشريفة للهافظ السخاوي ك.12

)(2البيتان من شعر ابن الفارض  ،ين ر ديوانه ك ، 68و زانة األدب البن حكة احلموي.447/1
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وقد أك ِّرم ُاعةك ِّمن األن ِّ
بيال عليهم الصالة والسالم نوا ِّمن الكراما ِّ ليال ،قا تعاىل
يف قِّصا ِّاة إب اراهيم﴿ :فال نمااا ج ا نن عليا ِّاه ٱللنياال رأ كوكبااا﴾ ( ، )1ويف قِّصا ِّاة لااوط﴿ :فأسا ِّار
ِّ هلِّو بِِّّقطاع ِّمان ٱللني ِّال﴾ ( ، )2ويف ياعقاوب﴿ :ساوف أساتاغ ِّفر لكام رِّي﴾ (،)3وكاان آ ِّ ار
يلة ابم ِّ
سه ِّر ِّمن ل ِّ
عة  ،وقا ِّارب موسا ياا لايال ( ، )4وأك ِّارم نبيناا  ِّ ماور
دعا ه وقت ال ن
يف الليا ِّال ،منهااا اإلس ارال بااه  لاايالِّ ،
وانشااقاو القما ِّار ،وإميااان ابِّا ِّان بااه ،ورأ أصااهابه
ن اسم [ليال] ( )5كما ثبت يف صهيح مسلم(،)6و ر إىل ِّ
الغار ليال.
كابة الد ِّ
نهار يف غ ِّ ما آية .واللنيل دل استِّ ِّ
عال والغفر ِّ
يل عل الن ِّ
وقد قدنم هللا ِّركر اللن ِّ
ان
والع ِّ
طال ،وكان أكثار أس ِّ
فاره  ليال ،وقا ( :عليكم ابلدب ِّة فا نن األرض تطاو ابللني ِّال)
(.)7

)(1األنعام71:

)(2احلكر.65 :
)(3يوسع98 :

)(4كما يف قوله تعاىل :واركر ِّيف ال ِّكت ِّ
اب موس إِّنه كان لصا وكان رسوال نبِّيًّا واندياناه ِّمن جانِّ ِّ الط ِّ
ور
األمي ِّن وقا نرباناه ِّيًّا مرمي52 - 51 :

) (5ما بني معقوفتني سق من (د).
)(6عن داود عن ع ِّامر قا سألت علقمة هل كان ابن مسعود ش ِّهد مع رسو ِّ نِّ
اّلل  ليالة ابِّ ِّن قا فاقا
علقمة أان سألت ابن مسعود فاقلت هل ش ِّهد أح كد ِّمنكم مع رسو ِّ نِّ
اّلل  ليالة ابِّ ِّن قا ال ول ِّكننا كننا مع
رسو ِّ نِّ
اّلل  را ليالة فافقدانه فالتمسناه يف األو ِّدي ِّة و ِّ
الشع ِّ
اب فاقلنا است ِّط أ ِّو اغتِّيل  -قا  -فبِّتانا بِّش ِّر
ليالة اب ِّ ا قاوم فال نما أصبهنا إِّرا هو جال ِّمن قِّب ِّل ِّحرال  -قا  -فاقلنا اي رسو نِّ
اّلل فاقدانك فطلباناك فالم
ك
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّدك فبِّتانا بِّش ِّر ليالة اب ا قاوكم .فاقا  :أاتِّن داع اب ِّن فذهبت معه فاقرأ عليهم القرآن .قا فانطلق بنا
فأراان آاثرهم وآاثر نِّ ِّاسِّم وسألوه ال نزاد فاقا  :لكم كل ع م ركِّر اسم نِّ
اّلل علي ِّه ياقع ِّىف أي ِّديكم أوفار ما يكون
ع لِّدوابِّكم .فاقا رسو نِّ
اّلل  :فال تستانكوا ِِّّما فِّ ناهما طعام إِّ وانِّكم .صهيح مسلم
حلما وكل باعرة عل ك
ك :الصالة  /ب :ابه ِّر ِّابل ِّقرالةِّ يف الصب ِّح وال ِّقرالةِّ عل ابِّ ِّن.1035/
) (7ورد كلمة (الليل ) يف القرآن تسعة ومخسني مرة  ،بينما ورجت كلمة (النهار) مخسا وعشرين مرة  ،جيا
يد عل فضيلة الليل  ،فهو زمن السكو  ،وفيه خيتلي كل حبي حببيبه .
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اهور ،وسااواده مااع ضااول البصا ِّار ِّ
ن
ال ،وهلااذا كااان أ نو الشا ِّ
وحيااد كلياال الن ا ِّار،
واللياال أصا ك
سم ِّر ،و تال فيه وجه القم ِّر.
ويستالذ فيه ابل ن
ضاال باعضااهم اللنياال عل ا النها ِّ
اار ،وإن ف ن
وألجا ِّال رلِّااو ف ن
ضاال آ اارون النهااار عل ا اللنيا ِّال،
واستدلوا عليه شيالِّ ،منها قوله  ( :يوم طلعت فياه ال ن
شامد ياوم عرفاة وافاق ياوم
ابم ِّ
عة) (.)1
ِّ ِّ
ِّمن أل ِّ
ع شهر ،وقد د ال يف هاذه
ور ند نن هذا ابلنسبة إىل األايِّم ،و نن ليلة القد ِّر ك
()2
يلة أربعة ِّ
اللن ِّ
آالف ُعة ابحلِّس ِّ
لي.
اب ابم ِّ
لي فتأ نمل هذا الفضل اب ن
ِّ
األدل ِّة ِّ
القاط ِّ
ومن أع ِّم ِّ
عة للنِّزا ِّ عل تفض ِّ
ايل اللني ِّال ..وقاو رؤي ِّاة النا ِّ  لربِّاه
سبهانه وتعاىل فيه ،ونزو الق ِّ
رآن فيه أيضا ،وهللا تعاىل أعلم.
وا تال ااع العلم ااال يف تعي ا ِّ
اني ها اذه اللنيل ا ِّاة املبارك ا ِّاة ،فق ااا ِّعك ِّرم ااة :املا اراد ابللنيل ا ِّاة
املبار ِّ
كة هنا ليلة النِّص ِّ
س ِّنة ،ويانسا األماوا  ،ويكتا فيهاا
ع ِّمن شعبان يلم فيها أمر ال ن

احلا  ،فال يزاد فيهم أح كد وال ياناق منهم أح كد.
وروي عنااه  أنااه قااا ( :تاقطااع اآلجااا ِّماان شااعبان إىل شااعبان ،حااى إ نن ال نرجاال لي اان ِّكح،
ويولد له ،وقد ر ا ه يف املوت ) (.)3

)(1أ رجه مالو  974عن زايد بن أي زايد موىل عبد هللا بن عياش بن أي ربيعة  ،عن طلهة بن عبيد هللا بن

كريز  ،فذكره .وقا الزرقاين قا ابن عبد الل:ال الف عن مالو يف إرساله  ،وال أحفظ ذا اإلسناد مسندا
من وجه حيتج به  ،وأحاديك الفضا ل ال تا إىل دتج به  ،وقد جال مسندا من حديك علي وابن عمر  ،مث
ر حديك عل من طريق ابن أي شيبة .وجال أيضا عن أي هريرة أ رجه البيهقي وهو حديك ابن عمر.

شرا املوطأ526/2

)(2طريقةك حسابية توضع فيها أحرف اهلكال العربية مقابال ألرقام ،مبعىن أن أي ذ احلرف اهلكا ي القيمة
احلسابية للعدد الذي يقابله وفق جدو معلوم  ،يقوم حساب اب نمل ،الذي يسم أيضا حساب األجبدية،
عل حروف أجبد أو احلروف األجبدية،وهي :أجبد ،هوزِّ ،
حطي ،كلمن ،سعف  ،وِرشت ،ثخذ،

ض كغ.وجمموعها مثانية وعشرون حرفا تسعة منها لآلحاد ،وتسعة للعشرا  ،و تسعة للمئا  ،وحرف لحلع.
)(3أ رجه البيهقي يف شع اإلميان 3558/365/5

3273

قا القارط (:)1وقاد ا تاار هاذا القاو ص ِّ
ااح كِّت ِّ
ااب العارو ِّ  ،قاا القاضاي
بن العر ِّي :وُهور العل ِّ
يلة املبار ِّ
مال عل أ نن املراد ابللن ِّ
أبو بك ِّر ِّ
كة هنا ليلة القد ِّر.
ِّ
ال لِّقولِّااه تعااىل﴿ :شااهر رمضااان
وهاذا هااو الصااهيح ،وقاا بااه اباان عباا ومقاتا ك
ٱلن ِّذي أن ِّز فِّ ِّيه ٱلقرآن﴾ ( ،)2فن ن عل أ نن ميقا نزولِّه رمضان ،مثن با ناني زماناه اللنيال ،يف

قولِّهِّ﴿ :يف ليالة مباركة﴾ ( ، )3مث عينها يف قوله :إِّ نان أنازلناه ِّيف ليال ِّة القد ِّر (.)4
وقا احلافظ ابن كث («:)5ومن قا نإسا ليلاة النِّص ِّ
اع ِّمان شاعبان كماا روي عان
ِّعك ِّرمااة ..فاقااد أباعااد النكعااة ([ ،)6ف ا نن ن ا ن القا ِّ
ارآن نإسااا يف رمضااان] ( ، )7وأمااا حااديك:
اديك مرساالِّ ،
ومثالااه ال يعا ِّ
اارض
(تاقطااع اآلجااا ِّماان شااعبان إىل شااعبان) املتاقا ِّادم ..فهااو حا ك
ك
النصوك» انته .
فليلااة القااد ِّر هااي اللنيلااة املباركااة ،وهااي يف شااه ِّر رمضااان ُعااا بااني ِّ
األدل اة ،وإ نن
صااهيهة عل ا أ نن ليلااة القااد ِّر يف شااه ِّر
اآلاي ِّ ال منافاااة بينهااا ،فقااد دلناات األحاديااك ال ن
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
رمضان ،وأمر الن  ابلتماسها يف العش ِّر األ ِّ منه ،وال ليلة أبارك من ليلاة هاي ا ك

) (1ابامع ألحكام القرآن .127/16
)(2البقرة185 :
)(3الد ان3 :
)(4القدر1 :

)(5تفس القرآن الع يم.246/7

)(6قا األزهري يف ُتذي اللغة /244/1ع :النكعة ِّعند العرب :المذه ِّيف طل الكح .والبادية حتضر
سمال ِّيف الغدران ،فال يزالون ح ِّ
اضرة يشربون املال العِّ ند
داضرها ِّعند هيج العش ونق اخلرف ،وفنال مال ال ن
بيع ِّابألر ِّ
ض رفيا كان أو شتيا ،فِّ را وقع الربيع توزعتهم النكع وتتبنعوا مساق الغيك يرعون الكح
ح نى يقع ر ك
ش
والعش إِّرا أعشبت البِّالد ،ويشربون الكر  ،فال يزالون ِّيف النكع إِّىل أن يهيج العش من عام قابل وتن ن
ِّ
الريع .وانتكعنا فالان
الغدران ،ف جعون إِّىل داضرهم عل أعداد ال ِّمياه.وقا اللنيك :انتكعنا أرضا نطل
نطل معروفه.

واملعىن املراد من الكلمة:أي :مل يص عني احلقيقة

) (7مابني املعقوفتني سق من (د).
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ِّمن أل ِّ
ع شهر ،فتاع نني محل قولِّه تعااىلِّ﴿ :يف ليالاة مباركاة﴾ علا ليل ِّاة القاد ِّر ،فكياع وقاد
أرشد إىل رلِّو قوله تعاىل ﴿فِّيها يافرو كل أمر ح ِّكيم﴾ ( )1فهاو موافِّا كق لِّمعاىن تساميتِّها

بل ِّ
يلة القد ِّر أل نن معناه التقدير.
ف را ثابت هذا علِّمت أ نه قد أباعد من قا  :اللنيلة املباركة هي ليلة النِّص ِّ
ع ِّمن
شعبان ،وقا  :إ نن قوله تعاىل ﴿شهر رمضان ٱلن ِّذي أن ِّز فِّ ِّيه ٱلقرآن﴾ معناه أن ِّز يف شأنِّه
يان أح ِّ
وفض ِّل ِّ
صيامه وب ِّ
س ِّنة ال ختت بشه ِّر
كامه ،وأ نن ليلة القد ِّر توجد يف ُ ِّ
يع ال ن
مر ِّ
السنني ،واتنافق أن وافق زمن إنزا ِّ الق ِّ
رمضان بل هي منات ِّقلةك يف الش ِّ
هور عل ِّ
رآن ليلة
النِّص ِّ
ع ِّمن شعبان.

صا ِّ
اواردةِّ يف بيا ِّ
وإبطااا هااذا القااو ِّ مته ِّق ا كق ابألحاديا ِّ
اهيهة الا ِّ
اان ليلا ِّاة القااد ِّر
اك ال ن
وصف ِّاُتا وأح ِّ
تاب يف ل ِّ
كامها ،قا ابن عبا رضي هللا عنه « :يكت ِّمن أِّم ِّ
ِّ
الك ِّ
يلة القد ِّر
ما ااا ها ااو كا ااا ن يف السا ا ِّ
انة ِّما اان اخل ا ا ِّ والشا ا ِّار واألرز ِّ
او واآلجا ااا ِّ » .وقيا اال« :إال ال ن
شا ااقاوة
ك
سعادة ف نسما ال يتاغ ن ِّ
ان» قاله ابن عمر.
وال ن
والرتهي » :ركر بع أهل ِّ
ن
وقا أبو موس املديين ()2يف كِّتابِّه « ن
العل ِّام
الرتغي
يف قولِّه تعاىل﴿ :إِّ نّن أنزلناه ِّيف ليالاة مباركاة﴾ أ نن مان قاا  :هاي ليلاة القاد ِّر ،فاهلاال يف ﴿إِّ نّن
رآن ،أي :أنازلنا هذا ِّ
أنزلناه﴾ ضم الق ِّ
الكتاب املباني الاذي هاو القارآن ،يف ليلاة ج ِّعلات
ِّ
املممنني .ومن قا هي ليلة النِّص ِّ
اع ِّمان شاعبان فاهلاال ضام األم ِّار ،واملاراد:
مباركة عل

او واإلغنا ِّ
إان أنزلنااا أم ارا ِّماان ِّعنا ِّادان يف هااذه اللنيلا ِّاة قضاايناه وق ادنرانه ِّماان اآلجااا ِّ واألرز ِّ
اال

)(1الد ان4 :
)(2اإلمام العالمة احلافظ الكب

الثقة شي احملدثني أبو موس دمد بن أي بكر عمر بن أي عيس املديين

األصفهاين ،الشافعي .ولد سنة ( )501ها .قرأ القرآن ابلروااي  ،وتفقه عل املذه

الشافعي ،ومهر يف

النهو واللغة .قا ابن األث " :كان أبو موس املديين إماما يف عصره ،حاف ا متقنا ،تشد إليه الرحا  ،وتناط

به من الطلبة اآلما تويف يف ُاد اآل رة سنة  ..581الدرر الكامنة  ،426/2وطبقا
قاضي شهبة40/2

الشافعية البن
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اال واإلمات ا ِّاة ،علا ا رؤس ا ِّ
واإلنف ااا ِّ واإلعا از ِّاز واإلرال ِّ واإلحي ا ِّ
اال املال ك ا ِّاة -يع ااين ِّجلي اال
س ِّنة القابِّ ِّ
لة.
وميكا يل وإسرافيل وملو املو ِّ  -ليمضوها عل عبيدي وإما ي إىل ال ن
ورو أبو الضه ()1رضي هللا تعاىل عنه« :أ نن هللا تعاىل ياقضي األقضية يف ليل ِّاة النِّص ِّ
اع
ِّم اان ش ااعبان ،ويس االِّمها إىل أراب ِّ ااا يف ليل ا ِّاة الق ااد ِّر» ( ، )2وق ااا الكرم اااين(«:)3يس االِّمها إىل
السابع ِّ
والعشرين ِّمن شه ِّر رمضان».
أراب ِّ ا ليلة
ِّ
()4
اوا املهف ِّ
اوظ يف ليل ِّاة الالالةِّ،
وقا ال نز شري « :قيل :يابدأ يف استِّنسا ِّ رلو ِّمن اللن ِّ
وياقااع الف ارا يف ليل ا ِّاة القااد ِّر ،فتاادفع نس ااخة األرز ِّ
او إىل ميكا ياال ،ونسااخة احل ا ِّ
اروب إىل
صاح ِّ ِّ
واعق واخلسع ،ونسخة األعما ِّ إىل إ اعيل ِّ
ص ِّ
ِّجليل ،وكذلِّو ِّ
اال
الزالز وال ن

و ع يم ،ونسخة املصا ِّ إىل مل ِّ
و املو ِّ  ،عليهم السالم» (.)5
الدنيا ،وهو مل ك
ك
وا امله ِّ
ِّ
وق ِّد ا تلِّع يف كيفي ِّة إنزا ِّ الق ِّ
ثالثة أقوا :
فوظ عل
رآن ِّمن اللن ِّ

)(1مسلم بن صبيح الكويف  ،موىل آ سعيد بن العاك .اتبعي .ع :ابن عمر  ،وابن عبا ،والنعمان بن
بش وزيد بن أرقم.رو عنه  :منصور  ،واألعمش ،وم ِّغ ة ابن ِّمقسم  ،وحبي بن أي اثبتُ .تذي
الكما  ، 1326/3ابرا والتعديل  ، 85/8س األعالم 71/5
)(2معامل التنزيل للبغوي.174/4

) (3دمد بن يوسع بن عل بن سعيد  ،اد الدين الكرماين  :عامل ابحلديك  .أصله من كرمان  .اشتهر يف
بغداد  ،قا ابن حكي  :تصد لنشر العلم ببغداد ثالثني سنة  .وأقام مدة مبكة  .وفيها فر من لليع كتابه

( الكواك

الدراري يف شرا صهيح البخاري  ،قا ابن قاض شهبة  :فيه أوهام وتكرار كث وال سيما يف

ضب أ ال الرواة .وما راجعا من احلج يف طريقه إىل بغداد  ،ودفن فيها .الدرر الكامنة  310 /4وبغية

الوعاة  120ومفتاا السعادة 170/ 1

)(4دمود بن عمر بن أمحد أبو القاسم الز شري جار هللا ،كان إماما يف التفس والنهو واللغة واألدب،

وكان معتزيل االعتقاد ،مت اهرا به ،تويف سنة مثان وثالثني ومخسما ة .معكم األدابل  ،268 /6ووفيا
األعيان.168/5

)(5الكشاف .274/4وما ركر يعد من الد يل يف التفس الذي يفتقد ما يميده من دليل صريح صهيح ،
و اصة أنه كالم ال جما للعقل وال لالجتهاد فيه.
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أحادها وهااو األصاح األشااهر :أنااه نااز إىل ا ِّ
اال الادنيا ليلااة القااد ِّر ُلاة ِّ
واحاادة ،مثن ن از
وعش ارين ساانة ،أو مخااد ِّ
باعااد رلِّااو من نكمااا يف ِّعش ارين أو ثااالث ِّ
وعش ارين ساانة ،عل ا

حس ِّ اخلِّ ِّ
الف يف مدةِّ إقامتِّه ِّ مبكة باعد البع ِّثة.
ابن عبا قا « :أن ِّز القرآن ُلة ِّ
واحدة حى و ِّ
عن ِّ
وأ ر الطنلاين والبزار ِّ
ضع يف
س ِّ
الع ِّ
الم ِّ
يت ِّ
ب ِّ
واب ك ِّ
مال الدنيا ،وناز به ِّجليل عل د نمد ِّ جب ِّ
باد
العزةِّ يف ال ن
وأع ِّ
ماهلم» (.)1
س ِّ
مال الدنيا يف ِّعشرين ليلة قدر أو ثالث ِّ
وعشرين أو مخد
القو الثاين :أنه ناز إىل ال ن
ِّ
سا ِّ
انة ،مثن يانا ِّاز باعااد رلِّااو من نكمااا يف
وعش ارين ،يف كا ِّال ليلااة مااا ياقا ِّادر هللا إنزالااه يف كا ِّال ال ن
س ِّنة ،وهذا القو ركره اإلمام فخر الد ِّ
ين حبثا (.)2
ُ ِّ
يع ال ن
قا ابن كث وهذا الذي جعله احتماال نقله القرط عن مقاتل بن حبان وحك اإلُا
علا اناه ناز ُلاة واحاادة مان اللاوا احملفاوظ إىل بياات العازة يف السامال الادنيا  ،ويوافِّقااه
ابن ِّشهاب« :آ ِّ ر الق ِّ
رآن عهدا ابلعر ِّ
ش ..آية الد ِّ
قو ِّ
نين (.)3
القو الثالِّك :أنه ابت ِّدئ إنزاله يف ل ِّ
يلة القد ِّر ،مثن نز بعاد رلِّاو من نكماا يف أوقاا تلِّفاة
يف سا ِّر األوقا ِّ .

اوظ ُلاة ِّ
اوا املهف ِّ
واحادة ،وأ نن احلف اة نمتاه
وحك املاوردي قوال رابِّعا :أ نه ناز ِّمن اللن ِّ
عل ِّجليل يف ِّعشرين ل ِّ
يلة قدر ،وأ نن ِّجليل نمه عل الن ِّ  يف ِّعشرين سنة (.)4
) (1أ رجه الطلاين يف الكب  ،12382/23/12واهليثمي يف اجملمع  ،11506/140/7وقا  :رواه
الطلاين والبزار اب تصار ،ورجا البزار رجا الصهيح ،ويف إسناد الطلاين عمرو بن عبد الغفار وهو ضعيع.

) (2سق كالم من املصنع يستهسن نقله الرتباطه مبا بعده من كالم وهو :حيتمل أنه كان ينز يف كل ليلة

قدر ما حيتا النا
اإلتقان.118/1

إىل إنزاله إىل مثلها من اللوا إىل السمال الدنيا مث توقع هل هذا أوىل أو األو .

) (3وهي قوله تعاىل يف سورة البقرة:
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اي أياها الن ِّذين آمنوا إِّرا تداياناتم بِّدين إِّىل أجل مس ًّم فاكتابوه البقرة:

)(4قا أبو شامة معلقا عل كالم املاوردي :كأن صاح

اإلتقان.119/1

هذا القو أراد ابمع بني القولني األو والثاين .
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صهيح املعتمد.
وهذا غري ك  ،والقو األ نو هو ال ن
سا ِّ
والساار يف إنزالِّااه ُلااة ِّ
ِّ
امال ..تافخاايم أما ِّاره وأما ِّار ماان نازلاات عليااه ،ورلااو
واحاادة إىل ال ن
اامت الرس ِّال ِّألشار ِّ
الم ساك ِّ
إبع ِّ
ِّ
ف
ان الساماوا ِّ الساب ِّع أ نن هاذا آ ِّ ار الكتا ِّ املنا نزل ِّاة علا
األما ِّام ،قااد ق نربناااه إلاايهم بتانزيلِّااه علاايهم ،ولااو أ نن احلِّكمااة اإلهليااة اقاتضاات وصااوله إلاايهم
ض كسااا ِّر الكتا ِّ املنا نزلا ِّاة قابالااهِّ ،
من نكمااا ِّحبسا ِّ الوقااا ِّع هلااب بااه إىل األر ِّ
ولكا نن هللا ابياان
ين إنزاله ُلة ِّ
بينه وبينها ،فكعل له األمر ِّ
واحدة ،مثن إنزاله مف نرقا تشريفا للمنا نزِّ عليه.
ف ن قالت قوله﴿ :إِّ نان أنزلناه ِّيف ليال ِّة ٱلقد ِّر﴾ أت باه بلف ِّ
اظ املاضاي ماع أ ناه قادميك ،ومل ياق ِّاع
اإلنزا إال باعد رلِّو؟
واب عن رلِّو وجه ِّ
اان :أحادمها :أن يكاون معاىن الك ِّ
قالت :يف اب ِّ
االم :إان حكمناا إبنزالِّاه
يف ليلا ا ِّاة القا ااد ِّر وقضا اايناه وق ا ادنرانه يف األزِّ  .والثا اااين :أ نن لف ا ااه لفا ااظ املاضا ااي ،ومعنا اااه
االستِّقبا  ،أي :نانا ِّزله ُلة يف ل ِّ
يلة القد ِّر.
()1
س ِّ
امال الاادنيا كااان قبال ظها ِّ
اور ن نبوتِّااه ،
قاا [اإلمااام] أبااو شاامة :إ نن نزولاه ُلااة إىل ال ن

قا  :وحيتمل أن يكون باعدها.
قا احلافِّظ السيوطي :ال ِّ
اهر هو الثاين ،وسياو ِّ
يح فيه (.)2
اآلاثر صر ك
وقااا احلااافِّظ اباان حكاار يف شاار ِّا البخا ِّ
ااري( :3قااد أ اار أمحااد والبيهقااي يف الشااع ِّ عاان
ات التنااوراة لِّ ِّسا ِّ
واثِّلااة با ِّان األسااق ِّع أ نن الن ا ن  قااا ( :أن ِّزلا ِّ
ات ساانني ِّماان رمضااان ،واإل ياال

)(1سقطت من (د).

) (2اإلتقان.119/1

( (3إمام األ مة وشي احلفاظ واحملدثني ،أم املممنني وطبي احلديك دمد بن إ اعيل بن إبراهيم بن املغ ة
البخاري ،كتابه «ابامع الصهيح» أصح الكت
احلفاظ ُ ،122/2تذي التهذي .]47/9

بعد كتاب هللا عز وجل .ما

بسمرقند ودفن ا[ .تذكرة
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مان عشار لات ِّمناه ،والقارآن ألرباع ِّ
لثالث عشرة لت ِّمنه ،وال نزبور لِّث ِّ
وعشارين لات
ِّمنه) (.)1

ويف ِّرواية( :وصهع إبراهيم ِّأل نو ِّ ليلة).
وهااذا مطااابِّ كق لِّقولِّااه تعاااىل﴿ :شااهر رمضااان ٱلنا ِّاذي أنا ِّاز فِّيا ِّاه ٱلقاارآن﴾ ولِّقولِّااه تعاااىل ﴿إِّ نان
س ِّ
انة كانات تِّلاو اللنيلاة،
أنزلناه ِّيف ليال ِّة ٱلقد ِّر﴾ فيهتمل أن تكاون ليلاة القاد ِّر يف تِّلاو ال ن
فأن ِّز فيها ُلة إىل ِّال الدنيا ،مثن أن ِّز يف الي ِّ
وم الراب ِّاع ِّ
والعشارين إىل األر ِّ
ض أ نو ﴿ٱقاارأ
بِّٱسا ِّام ربِّااو ٱلنا ِّاذي لااق﴾ ،ل ِّكاان يشا ِّ
اكل عليااه مااا اشاتاهر ِّماان أ نااه  ب ِّعااك يف شااه ِّر ربيااع
األ نو ِّ .

و اااب عاان ه اذا ِّمبااا ركااروه أنااه نابِّاامن أ نوال ابلرؤيا ِّاة يف شااه ِّر مولِّا ِّاده ،مثن كاناات م ادنُتا ِّسااتة
أشهر ،مثن أوحي إليه يف الياق ِّة ،ركره البيهقي وغ ه (.)2
دي :وأن ِّز ال نزبور لثِّنايت عشرة ،واإل يل لِّث ِّ
ووقع يف تفس ِّ املاور ِّ
مان عشارة ،وكاذلو هاو
تاب أي عبيد ،ويف باع ِّ التفاس ِّ عكد هذا :اإل يل لثِّناايت عشارة ،وال نزباور لِّثم ِّ
يف كِّ ِّ
اان

عشرة ،واتنافقوا عل أ نن صاهع إباراهيم علياه الساالم أل نو ِّ ليلاة ،والتناوراة لِّ ِّسات مضاني،
هللا احلليمي :يريد ليلة مخد ِّ
بد ِّ
والقرآن ِّألربع ِّ
وعشرين ،قا أبو ع ِّ
وعشرين.

احلديك السابِّ ِّق ماا أ رجاه ابان أي شايبة (:)3يف فضاا ِّل الق ِّ
ِّ
ارآن عان أي
ناعم ،يش ِّكل عل
كاملة ليلة أربع ِّ
ِّ
وعشرين ِّمن رمضان» ،وعنه« :أن ِّزلا ِّ
ت التناوراة
قالبة قا « :أن ِّزلت الكت
لِّ ِّست ،وال نزبور لِّثِّنايت عشرة» ويف رواية أ ر « :ال نزبور يف ِّست» ياعىن ِّمن رمضان.

) (1أ رجه أمحد يف املسند ،107/4والطلاين يف الكب  ،185/ 75/22وحسنه السيوطي في

ابامع الصغ .57/3

القدير مع

) (2اإلتقان.119/1

)(3احلسني بن احلسن بن دمد بن حليم ابلالم الشي اإلمام أبو عبد هللا احلليمي أحد أ مة الدهر وشي

الشافعيني ببالد ما ورال النهر  ،قا فيه احلاكم :الفقيه القاضي أبو عبد هللا بن أي دمد أوحد الشافعيني مبا

ورال النهر وأن رهم بعد أستاريه أي بكر القفا وأي بكر األودين،وكان مقدما فاضال كب ا له مصنفا مفيدة
ينقل منها احلافظ أبو بكر البيهقي كث ا وكان احلليمي رجال ع يم القدر ال حيي بكنه علمه إال غواك ولد
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قا أبو شامة :ف ن قيل :فما ِّ
السر يف نزولِّه من نكما ،وهال ناز كسا ِّر الكت ِّ ُلة؟
قالنااا :هااذا سااما ك قااد ت ااو نىل هللا جوابااه فقااا تعاااىل﴿ :وقااا ٱلنا ِّاذين كفااروا لااوال ن ا ِّاز عليا ِّاه
ٱلقرآن ُلة و ِّ
احدة﴾ يعناون كماا أن ِّاز علا مان قابالاه ِّمان الرس ِّال ،فأجاا م تعااىل بقولِّاه:

﴿كذلِّو﴾ أي :أنازلنااه متاف ِّرقاا ﴿لِّناثابِّات بِّ ِّاه فاامادك﴾ ( )1يعناون كماا أناز علا مان قبلاه
ما اان الرسا اال فاجا ااأ م تعا اااىل بقولا ااه ﭽ ﯹ ﭼ أي :أنزلنا اااه متفرقا ااا ﭽ ﯹ ﯹ ﯼﯽ ﭼ أي:
لِّناقوي به قالبو ،ف نن الوحي إرا كان ياتكادند يف ك ِّال ِّ
حادثاة ..كاان أقاو لِّلقلا ِّ وأشا ند
ِّعناية ابملرس ِّل إليه ،ويستال ِّزم رلو كثرة نزو ِّ املل ِّ
او إلياه وَتدياد العه ِّاد بِّ ِّاه ،ومباا معاه ِّمان
الرسا ِّ
ارور مااا تاقصاار عنااه ِّ
االة ِّماان رلِّااو ابنا ِّ
ااب العزيا ِّاز ال نرفيا ِّاع فيهاادث لااه ِّماان السا ِّ
ِّ
العبااارة.
وهلذا كان أجود ما يكون يف رمضان لِّكثرةِّ لِّقا ه ِّجليل (. )2

وقيل :معىن ﴿لِّناثابِّت بِّ ِّه فامادك﴾ أي لِّنهف ه ،فاف ِّرو عليه لياثابت ِّعنده ِّحف ه.
ِّ
ِّ
الصهيهة وغ ِّها ..أ نن القرآن كان يتانا نز ِّحبسا ِّ احلاج ِّاة
األحاديك
والذي استاق ِّرئ ِّمن
عشر آاي فأكثار وأق نل ِّمن رلو .وقد ص نح نزو العش ِّر يف قِّص ِّة اإلف ِّ
و ُلة (،)3وص نح

سنة مثان وثالثني وثالمثا ة وما

يف ُاد وقيل يف ربيع األو سنة ثالث وأربعما ة  ،ومن تصانيفه شع

اإلميان كتاب جليل يف محو ثالث جملدا

يشتمل عل مسا ل فقهية وغ ها تتعلق صو اإلميان وآاي

الساعة وأحوا القيامة وفيه معاين غريبة ال توجد يف غ ه .طبقا الشافعية البن قاضي شهبة ،179/1وس
أعالم النبالل.219/23

)(1الفرقان32 :

)(2وإليه اإلشارة حبديك ابن عبا رضي هللا عنهما يف الصهيهني  ،قا  :كان رسو هللا  -أجود الننا ِّ
 ،وكان أجود ما يكون يف رمضان ِّحني يالقاه ِّجليل  ،وكان ِّجليل يالقاه يف ك ِّل ليالة ِّمن رمضان فايد ِّارسه
القرآن  ،فالرسو هللا ِّ ، حني يالقاه ِّج ِّليل أجود ابخل ِّ ِّمن ِّ
يح املرسل ِّة.
الر ِّ

و النور20 :ايل قوله تعاىل ولوال فضل نِّ
)(3من قوله تعاىل :الن ِّذين جالوا ِّاب ِّإلف ِّ
اّلل عليكم ورمحته وأ نن ن
اّلل
رل ك ِّ
يم :النور20 :
وف رح ك

3280

نزو عش ِّر آاي ِّمن أ نو ِّ ِّ
املممنني ُلة (،)1وص نح نزو ﴿غيار أوِّيل ٱل ن
ضارِّر﴾
وهي باع آية.
وأ ر البيهقي عن الِّ ِّد ب ِّان ديناار ( )3قاا لناا أباو العالياة(:)4القارآن مخاد آاي مخاد
آاي فا نن الن ن  كان أي ذه ِّمن ِّجليل مخسا مخسا» (. )5
()2

وحادها

معىن اإلنزا وكيفية الوحي
وق ِّد ا تلِّع يف كيفي ِّة اإلنزا ِّ والوحيِّ ،قا األصافهاين ( )6يف أ نو ِّ تافسا ِّه« :اتنافاق أهال
الساان ِّة وابماعا ِّاة عل ا أ نن كااالم ِّ
هللا منا ا نزك  ،وا تالفااوا يف معااىن اإلن ازا ِّ ِّ
فماانهم ماان قااا :
س ِّ
القرالةِِّّ ،
إظهار ِّ
مال -وهو عا مان
ومنهم من قا  :إ نن هللا أهلم كالمه ِّجليل وهو يف ال ن
امل ِّ
كان ( )7وعلنمه قِّرالته ،مثن ِّجليل أداه يف األر ِّ
ض.
يل طر ِّ
ويف التنز ِّ
يقان:
اور] ( )8البش اري ِّة إىل [طا ِّ
أحاادمها أ نن الن ا ن  اخنلااع ِّماان [طا ِّ
اور] ()1امللكيا ِّاة ،وأ ااذه ِّماان
ِّجلياال .والثاااين :أ نن امللااو اخنلااع إىل البش اري ِّة حااى أي ااذه ال نرسااو ِّمنااه ،واأل نو أصااع
احلال ِّ
ني» اناتاه .
)(1من قوله تعاىل﴿ :قد أفالح ٱلممِّمنون﴾ [املممنون ]1 :إىل قوله تعاىل﴿ :أولائِّو هم ٱلو ِّارثون﴾ [املممنون:

]10

)(2النسال.95 :

) (3الد بن دينار التميمي السعدي ،أبو لدة البصري ،تويف سنة 152ها "الطبقا

الكل ،275 /7

ُتذي التهذي ."88 /3

)(4أبو العالية :رفيع بن مهران الرايحي البصري  ،أدرك اباهلية ،وأسلم بعد وفاة الن  بسنتني .اتبعي

ثقة ،من كبار التابعني .مل يكن أحد بعد الصهابة أعلم ابلقرالة منهُ .تذي التهذي . 246 /3
)(5شع اإلميان :البيهقي 1806/513/ 4

)(6ين ر :اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي.156/1

)ُ(7لة اعرتاضية تفيد تنزيه هللا  عن املكان وهو معتقد أهل السنة وابماعة الفا للمكسمة املشبهة ،
تعاىل هللا عما يقولون علوا كب ا.

) (8يف (د) صورة.
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ارآن علا ا [النا ا ]  أن ياتال نقف ااه املل ااو ِّم اان ِّ
وق ااا الطيا ا « :لعا ا نل ن اازو الق ا ِّ
هللا تالقف ااا
وا امله ِّ
فوظ فيان ِّز به إىل ال نرسو ِّ ويال ِّ
قيه عليه».
روحانيا ،أو حيف ه ِّمن اللن ِّ
قااا بع ا امله ِّققااني :التانلقااع الروحاااين هااو اإلهلااام ،وقااا القط ا الاارازي يف حواشااي
ااف« :ماان قااا  :القاارآن معااىن قااا م بااذا ِّ ِّ
الكشا ِّ
هللا تعاااىل ..ف نزالااه أن توجااد الكلِّمااا
ك
واحلروف الدالة عل رلو املعىن[ ،ويكتابها] ( )2يف اللوا احملفوظ  ،ف نزاله جم نرد إثباتِّه يف
وا امله ِّ
فوظ» (. )3
اللن ِّ

وقا باع العل ِّ
مال يف املنا نزِّ عل الن ِّ  ثالثة أقوا :
اوا املهف ِّ
اوظ وناز باه ،وركار
أحدها :أ نه اللنفظ واملعىن ،وأ نن ِّجليل ح ِّفظ القارآن ِّمان اللن ِّ
وا امله ِّ
باعضهم أ نن أحرف الق ِّ
فوظ ،كل حرف ِّمنها بِّقد ِّر جب ِّل قاف ،وأ نن حتت
رآن يف اللن ِّ
ك ِّل حرف ِّمنها معان ال حيي ا إال هللا تعاىل.
والثاااين :أ نن ِّجلياال إدااا ن ااز ابملعاااين اصااة ،وأ نااه  علِّاام تِّلااو املعاااين وعبن اار عنهااا بِّلغا ِّاة
سو قا ل هذا ب ِّ
العر ِّ
اه ِّر قولِّه ﴿ناز بِّ ِّه ٱلروا ٱأل ِّمني * عل قالبِّو﴾(. )4
ب ،وت ن
والثالِّااك :أ نن ِّجلياال ألقااي عليااه املعااىن ،وأ نااه عبن اار ِّ ا ِّاذه األلفا ِّ
ااظ بِّلغا ِّاة العاار ِّ
ب ،وأ نن أهاال
س ِّ
مال ياقرؤونه ابلعربي ِّة ،مثن أ نه ناز به كذلو بعد رلو.
ال ن

وأ ر ابن أي ِّ
حامت عن سفيان الث ِّ
نوري ،قا  :مل يان ِّز وح كي إال ابلعربي ِّة ،مثن تارجم كل ن
لِّق ِّ
ومااه ( ، )5وقااا البيهقااي يف معااىن قولااه ز بِّا ِّاه الااروا األ ِّمااني عل ا قالبِّااو لِّتكااون ِّماان
المن ِّذ ِّرين ا وهللا أعلام ا إان عناا امللاو [وأفاهمنااه إايه ،وأنازلنااه ِّمباا ِّ اع ،فيكاون امللاو]
( ، )6مناات ِّقال با ِّاه ِّمان علااو إىل ساافل ، .قاا أبااو شاامة()1هااذا املعااىن مطن ِّاركد يف ُيا ِّاع ألفا ِّ
ااظ
)(1يف (د) صورة.
)(2يف (د) ويثبتها.

)(3ين ر :اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي.156/1
)(4الشعرال194 - 193 :

)(5تفس القرآن الع يم البن أي حامت .2819/9
)(6ما بني معقوفتني سق من (د).
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اإلنا ازا ِّ املض ا ِّ
اافة إىل الق ا ِّ
ارآن أو إىل ش اايل ِّمن ااه ،حيت ااا إلي ااه أه اال الس اان ِّة املعت ِّق اادون قِّ اادم
صفةك قا مةك بذا ِّ ِّ
الق ِّ
رآن ،وأنه ِّ
هللا تعاىل.
قااا احلااافِّظ ابااال الساايوطي :ويميِّااد أ نن ِّجلياال تال نقفااه اعااا ِّماان ِّ
هللا تعاااىل ..مااا أ رجااه
()2
الطلاين ِّمن ح ِّ
سامال
اديك الناوا ِّ ب ِّان عاان مرفوعاا( :إرا تكلنام هللا ابلاوح ِّي أ اذ ِّ ال ن
س ِّ
وف ِّ
رجفةك شديدةك ِّمن ِّ
امال ص ِّاعقوا و اروا سا نكدا ،فيكاون
هللا ،ف را ِّ ع بذلو أهل ال ن
أ نوهلم يارفع رأسه ِّجليل ،فيكلِّمه هللا ِّمن وح ِّيه ِّمبا أراد ،فيناتهي به علا املال ك ِّاة ،فكلنماا
م نر بسمال سأله أهلها :مارا قا ربنا؟ قا  :احلق ،فيناتهي به حيك أ ِّمر) (.)3

اابوري ،ق ااا ُاعا اةك ِّم اان العلم ا ِّ
ويف تفسا ا ِّ عل ا ِّاي ب ا ِّان س ااهل الننيس ا ِّ
اال :نا ااز الق اارآن ُل ااة
()4
[ ِّ
اوا املهفا ِّ
اوظ إىل بياات يقااا لااه بياات ِّ
العاازةِّ ،فه ِّف ااه
واحاادة] يف ليلا ِّاة القااد ِّر ِّماان اللنا ِّ
االم ِّ
سااماوا ِّ ِّم ان هيبا ِّاة كا ِّ
هللا ،فم ا نر اام ِّجلياال وقااد فاااقوا،
ِّجلياال ،وغ ِّشااي عل ا أها ِّال ال ن
فقالوا :مارا قا ربكم؟ قالوا :احل نق -يعين القرآن -وهو معىن قولِّه﴿ :ح نى إِّرا فا ِّز عن
يت ِّ
قالوِِّّم﴾ ( )5فأت به ِّجليل إىل ب ِّ
سافرةِّ الكتب ِّاة -يعاين املال كاة-
العزةِّ فأماله علا ال ن
وهو معىن قولِّه ِّ ﴿ :ي ِّدي سفرة * كِّرام باررة﴾ (. )6
قا باع امله ِّققنيِّ :
العلم بِّكيفي ِّة الوح ِّي ِّسر ِّمن األسر ِّار ال يد ِّركها العقل.

)(1عبد الرمحن بن إ اعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي ،أبو القاسم ،شهاب الدين ،أبو شامة :ممر ،

ددث ،ابحك .أصله من القد  ،ومولده يف دمشق ،و ا منشأه ووفاته .ويل ا مشيخة دار احلديك

االشرفية ،ود ل عليه اثنان يف صورة مستفتيني فضرابه ،فمرض وما  .له كتاب الروضتني يف أ بار الدولتني،
والصالحية والنورية وريل الروضتني  .وفيا االعيان  278 /1وبغية الوعاة  ،297واألعالم.299/3

)(2النوا بن عان بن الد بن عمرو بن قرط بن عبد هللا بن أي بكر بن كالب العامري الكالي له وألبيه

صهبة وحديثه عند مسلم يف صهيهه  .االصابة.478/6

) (3قا اهليثمي يف جممع الزوا د :95/7رواه الطلاين عن شيخه حيىي بن عثمان بن صاحل وقد وثق وتكلم

فيه من مل يسم بغ قادا معني  ،وبقية رجاله ثقا .
) (4أثبتها من (د).
)(5سبأ23 :

)(6عبد16 - 15 :
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وأ اار اإلمااام أمحااد يف ِّ
اترخيااه عاان الشااع ِّ  ،قااا « :أنا ِّاز عل ا النا ِّ  النبااوة وهااو اباان
أربعني سنة ،فق ِّرن بِّن نبوتِّاه إسارافيل ثاالث ِّسانني ،فكاان يكلِّماه الكلِّماة وال ن
شايل ،ومل يان ِّاز
عليه القرآن عل لِّسانِّه ،فلما مضت ثالث ِّسنني ق ِّارن بِّن نبوتِّاه ِّجليال ،فنااز علياه القارآن
عل لِّسانِّه ِّعشرين سنة».
كيل إسرافيل باه ..أ ناه امللاو املونكال ابلص ِّ
قا ابن عساكِّر (« : )1واحلِّكمة يف تو ِّ
اور الاذي
الساعة ِّ
ِّ
فيه هالك اخلل ِّق وقيام الس ِّ
ِّ
اعة ،ون نبوته ِّ 
ممرنةك بقر ِّ
وانقطا ِّ الوح ِّي».
ب
تاب كل شيل هو كاا ن إىل ي ِّ
وا ر ابن أي ِّ
عن ابن ساب ( )2قا « :يف أِّم ِّ
الك ِّ
حامت ِّ
اوم
ك
القياما ِّاة ،فوكِّاال بااه ثالثاةك حتف ااه ِّماان املال كا ِّاة ،فوكِّاال ِّجلياال ابلكتا ِّ والااوح ِّي إىل األنبيا ِّ
اال،
وابلننصا ِّار ِّعنااد احلا ِّ
اروب ،وابهللكااا ِّ إرا أراد هللا أن ياهلِّااو قومااا ،ووكِّاال ميكا ياال ابلقطا ِّار
والننبا ِّ  ،ووكِّل ملو املو ِّ بقاب ِّ األناف ِّ
اد ،فا را كاان ياوم القيام ِّاة عارضاوا باني ِّحف ِّ هام
وبني ما كان يف أِّم ِّ
الك ِّ
تاب في ِّكدونه سوال».

) (1اإلمام احملدث  ،احلافظ  ،العامل الر يد ال الدين  ،أبو دمد  ،القاسم ابن احلافظ الكب ددث العصر
ثقة الدين أي القاسم علي بن احلسن بن 4هبة هللا الدمشقي الشافعي املعروف اببن عساكر مولده يف سنة

سبع وعشرين ومخد ما ة .كان ددث الداير الشامية ،من مصنفاته :اتري دمشق الكب يعرف بتاري ابن

عساكر ،واألشراف عل معرفة األطراف يف احلديك ،و تبيني كذب املفرتي يف ما نس

إىل أي احلسن

األشعري ،و كشع املغط يف فضل املوطأ  ،وتبيني االمتنان يف األمر ابال تتان  ،وأربعون حديثا من أربعني
شيخا من أربعني مدينة  ،و معكم الصهابة " و " معكم النسوان  .تويف احلافظ ال الدين يف اتسع صفر

سنة ست ما ة وكانت جنازته مشهودة  .س أعالم النبالل .407/21وفيا األعيان . 335 /1

)(2عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن ساب اتبعي كث اإلرسا  ،ويقا  :ال يصح له ا ِّمن
صهاي ،أرسل عن الن  كث ا وعن معار ،وعمر ،وعبا بن أي ربيعة ،وسعد بن أي وقاك ،والعبا بن
عبد املطل  ،وأي ثعلبة تويف يف سنة  118ها طبقا ابن سعد .472 /5
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وأ ر أيضا عن ِّ
بن يساار ()1قاا « :أ نو مان حياسا ِّ ..جليال ألناه كاان أماني ِّ
عطال ِّ
هللا
عل رسلِّه».
شي ِّ ( )2يف كتاب «الع ِّ
ِّ
لكن أ ر أبو ال ن
مة» عن وهي ِّ ِّ
بن الاورد ( )3قاا « :بلغاين أ نن
أقاارب اخلل ِّاق ِّماان ِّ
هللا إسارافيل ،العارش علا ِّ
كاهلِّاه ،فا را نااز الاوحي دِّيل لااوا ِّمان حتا ِّ
ات
ك
العر ِّ
ش فيقر جبهاة إسارافيل ،فين ار فياه ،فيادعو ِّجليال فيار ِّساله ،فا را كاان ياوم القيام ِّاة
أيت به تارعاد فرا ِّصاه ،فيقاا  :ماا صاناعت فيماا أ ند إلياو اللناوا؟ فيقاو  :بلنغات ِّجليال،
فياادع ِّجلياال تارعااد فرا صااه ،فيقااا  :مااا ص اناعت فيمااا بلنغااو إس ارافيل؟ فيقااو  :بالنغاات
الرسل ،فيمت ابلرس ِّل ،فيقا  :ما صناعتم فيما أ ند إليكم ِّجليل؟ فيقولون :بلنغنا النا ،

فها ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااو قولا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه تعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااىل:
﴿فالنسأل نن ٱلن ِّذين أر ِّسل إِّلي ِّهم ولنسأل نن ٱلمرسلِّني﴾ (.)4

) (1عطال بن يسار أبو دمد اهلاليل املدين القاك .موىل ميمونة زوجة الن صل هللا عليه وسلم ورد عنه

الرواية يف حروف القرآن .أدرك زمن عثمان وهو صغ ورو عن موالته وأي كع وزيد بن اثبت ورو عنه

زيد بن أسلم وشريو توىف سنة ثالث أو اثنتني وما ة .الغاية  .513 /1س أعالم النبالل.448/4

)(2حافظ أصبهان ،مسند زمانه ،أبو دمد ،عبد هللا بن دمد بن جعفر بن حيان االصبهاين ،املعروف ي
الشي  ،ولد سنة أربع وسبعني ومئتني .قا ابن مردويه :ثقة مأمون ،صنع التفس والكت

األحكام وغ رلو .وقا أبو بكر اخلطي  :كان أبو الشي

الكث ة يف

حاف ا ،ثبتا ،متقنا .وقا أبو القاسم

السوررجاين :هو أحد عباد هللا الصاحلني ،ثقة مأمون .توىف سنة ( 369ها) ،من مصنفاته :كتاب " السنة "
جملد ،كتاب " الع مة " جملد ،كتاب " السنن " يف عدة جملدا  ،وقع لنا منه كتاب " االران " ؟ ،وكتاب "

الفرا

" ،وغ رلو.وله كتاب " ثواب االعما " يف مخد جملدا  .تذكرة احلفاظ،947 - 945 / 3 :

غاية النهاية ،447 / 1 :النكوم الزاهرة.136 / 4 :

) (3وهي بن الورد بن أي الورد املخزومي ،ابلوالل ،أبو أمية :من العباد احلكمال .من أهل مكة .ووفاته ا.
كان من أقران إبراهيم بن أدهم .وكان سفيان الثوري إرا حدث النا يف املسكد احلرام وفر قا  :قوموا إىل
الطي

يعين وهيبا .له أ بار وكلما

مأثورة .وكان ا ه " عبد الوهاب " فصغر فقيل " وهي

الصفوة  123 /2وحلية األوليال  140/8وطبقا الصوفية  44وُتذي .170/11
)(4األعراف ،6 :وين ر :اإلتقان  160/1وما بعدها.

" صفة
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مث قا تعاىل ممكدا لتكذيبهم إان عل ما محن عليه من ابال كنا مبالنا من الع ماة دا ماا
لعبادان منذرين ابلقرآن  ،من عصا هللا ال أن اذهم مان غا إناذار ألجال رمحتناا هلام لرقاة

طبعهم وصفال قلو م.

رآن ابلبار ِّ
ولما وصع ليلة إنزا ِّ الق ِّ
كة ،واعلم أ نن ِّمن أع ِّم باركتِّهاا النِّاذارة ()1ماع
شااو ِّ
أ نسااا فِّرقاةك ِّماان البِّشااارةِّ ِّ
ليل أ نن اتِّبااا ري ال ن
لكنهااا قا اادةك لكا ِّال ا -بااد ِّ
كة ِّماان األمار ِّال
أكثار ِّمان اتِّباا ِّ روي البارك ِّاة ِّمان العلم ِّ
اال ،وإرا تعاارض ِّعنادهم أمار الع ِّاامل وال ِّاامل ..قادنموا
أمار ال ا ِّاامل لِّمااا خيااافون ِّماان نِّذارتِّااه ،وأمهلاوا أماار العا ِّاامل-وأ نن أع اام ال نرجا ِّ
اال البِّشااارة ،فقااا

معلِّااال لِّباركتِّهااا باعااد تاعليا ِّال اإلنازا ِّ فيهااا ،ومع ِّممااا لِّمااا حيصاال فيهااا ِّماان باركااا ِّ التانفضا ِّ
ايل:
يلة املبار ِّ
﴿فِّيها﴾ أي :اللن ِّ
كة ،سوال قالنا نإسا ليلة القد ِّر أم ليلة النِّص ِّ
ع ِّمن شعبان ،أصالة
ك
صل ويوضنح مرة باعد أ ر ﴿ ،كال أمار ح ِّكايم﴾ أي:
أو ابتِّدال ﴿يافرو﴾ أي :يابا نني وياف ن
دكم األمر ،ال يستطا أن يطعن فيه بِّوجاهِّ ،مان ُي ِّاع ماا ياوحي باه ِّمان الكتا ِّ وغ ِّهاا،
اوادث ،وجر ِّ
او واآلجااا ِّ  ،والنصا ِّار واهلزميا ِّاة ،واخلصا ِّ والقها ِّ  ،وغ ِّهااا ِّماان احلا ِّ
واألرز ِّ
ايسااا
يف أو ِّ
قاُتااا وأم ِّكنتِّهااا ،وب ا ناني رلااو للمال كا ِّاة ِّماان تِّلااو اللنيلا ِّاة إىل ِّمثلِّهااا ِّماان العا ِّاام املقبِّا ِّال
في ِّكدونه سوال فيزدادون بذلِّو إمياان.
وقااا امله ادوي (« :)2ومعااىن هااذا القااو ِّ أماار ِّ
هللا ع ا نز وج ا نل املال كااة مبااا يكااون يف رلااو
ِّ
العام ،ومل ياز رلو يف ِّعل ِّمه ع نز وج نل» (.)3

)(1أي :اإلنذار الوارد يف تام اآلية املباركة إِّ نان كننا من ِّذ ِّرين الد ان ،3 :واقتصر عل اإلنذار دون البشارة

ألن اإلنذار يقتضي التبش ملن انتذر كما قا الطاهر ابن عاشور رمحه هللا يف التهرير والتنوير.279/25

)(2أمحد بن عمار بن أي العبا املهدوي التميمي ،أبو العبا  :مقرئ أندلسي أصله من املهدية ابلق وان.

رحل إىل األندلد يف حدود سنة  408وصنع كتبا ،منها:التفصيل ابامع لعلوم التنزيل ،وهو تفس كب
يذكر القرالا

واإلعراب ،وا تصره و اه  :التهصيل يف تصر التفصيل  .كشع ال نون ، 462

واألعالم.185/1

)(3ابامع ألحكام القرآن للقرط 126/16
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وجوز ال نز شري أن يكون ﴿ح ِّكيم﴾ مبعاىن ري ِّحكماة ،وهاو ِّمان اإلس ِّ
اناد املك ِّ
اازي (، )1
ن
صفة ِّ
ِّ
أل نن احلكيم ِّ
احلقيقة ،ووصع األم ِّر به جما كز.
صاح ِّ األم ِّر عل
ني ابملت ِّ
ف ن قالات :ماا موقِّاع هاات ِّ
اني ﴿إِّ نان كناا من ِّاذ ِّرين * فِّيهاا يافارو كال أمار ح ِّكايم﴾؟

تان ملفوف ِّ
تان مستأناف ِّ
قالت :قا ال نز شري« :مها ُل ِّ
تان ،ف ِّسر ِِّّما جواب القس ِّام الاذي
هااو قولااه ﴿إِّ نّن أنزلناااه ِّيف ليالااة مباركااة﴾ ،كأنااه قياال :إان أنازلناااه أل نن ِّماان شااأنِّنا اإلنااذار
والتنهااذير ِّماان ِّ
ااب ،وكااان إنزالنااا إايه يف هااذهِّ اللنيلا ِّاة صوصااا أل نن إنازا القا ِّ
العقا ِّ
ارآن ِّماان
ِّ
األ ِّ
ابليلة ،وهذهِّ اللنيلة فيها كل أمر حكيم» انتاه (.)2
مور
قا التنقي السبكي يف تفس ِّه« :وال مزيد عل حسنِّه ،وقوله «ملفوف ِّ
تان» ِّمن
ع والننش ِّر ( ، )3أل نن ﴿إِّ نان كننا م ِّ
نذ ِّرين﴾ ر ِّ
ابب اللن ِّ
ِّ
اج كع إىل ﴿إِّ نّن أنزلناه﴾ و﴿فِّيها يافرو﴾
ر ِّ
اج كع إىل ﴿ِّيف ليالة مباركة﴾ ،وباىن الكالم عل أ نن بركتها لِّمعىن فيها اقاتض رلو ،ومل
يان ر إىل من جعل ﴿إِّ نان كننا م ِّ
نذ ِّرين﴾ جواب القس ِّم» اناتاه .
وألج ِّل ما قيل إ نن هاذه اللنيلاة املباركاة هاي ليلاة النِّص ِّ
اع ِّمان شاعبان ،وإ ناه يافارو
فيهاا كاال أماار حكاايم ،أصااالة أو ابتِّاادال ،قااا بعضااهم :فضاال رجا يف العشا ِّار األو ِّ منااه
ألجا ِّال فضا ِّال أ نو ِّ ليلااة ِّمنااه ( ،)4وفضاال شااعبان يف العشا ِّار األوسا ِّ ألجا ِّال ليلا ِّاة النِّصا ِّ
اع،

وفضل رمضان يف العش ِّر األ

منه لل ِّ
يلة القد ِّر.

)(1هو إسناد الفعل أو ما يف معناه إيل غ ما هو له لعالقة بينهما مع وجود قرينة مانعة من اإلسناد احلقيقي.

يكون اإلسناد اجملاز إيل سب الفعل أو زمانه أو مكانه أو مصدره أو يكون إبسناد املبين للفاعل إىل املفعو

أو املبين للمفعو إىل الفاعل .واجملاز من الوسا ل البيانية الذي يكثر يف كالم النا  ،البليغ منهم وغ هم،

وليد من الكذب يف شيل كما توهم.
)(2الكشاف .274/4

)(3أن يذكر شيئان أو أشيال إما تفصيال ابلن

عل كل واحد أو إُاال ن يمت بلفظ يشتمل عل متعدد

مث يذكر أشيال عل عدد رلو كل واحد يرجع إىل واحد من املتقدم ويفوض إىل عقل السامع رد كل واحد
إىل ما يليق به  ،وله أمثلة متعددة يف القرآن الكرمي فصلها العالمة السيوطي يف اإلتقان .251/2
)(4ورد

أحاديك كث ة يف فضل شهر رج

صهيهها غ صريح ،وصرحيها ضعيع أو موضو  ،قا

احلافظ ابن حكر رمحة هللا" :مل يرد يف فضل شهر رج  ،وال يف صيامه ،وال يف صيام شمن منه معني ،وال يف
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الصع اليمين ()1يف فض ِّال ليل ِّاة النِّص ِّ
ِّ
اع ِّمان شاعبان أناه قيال« :إ نن
وركر ابن أي
صااالةِّ ﴿إِّ نن ٱ نّلل
صااالةِّ علا النا ِّ عليااه الصااالة والسااالم أل نن آيااة ال ن
شااهر شااعبان شااهر ال ن
ومال ِّكا ااته يص االون علا ا ٱلنا اِّ ِّ ﴾ اآلي ااة ()2نزل اات في ااه  ،ناقل ااه اإلم ااام العالم ااة ِّ
الش ااهاب
()3
صالةِّ عل الن ِّ .)4( 
القسطالين يف كِّتابِّه يف فض ِّل ال ن
()5
وقد ركر احلافِّظ ابن حكر« :عن أي رر اهلر ِّ
صالةِّ عل النا ِّ  يعاين
وي أ نن األمر ابل ن
بقولِّ اه تعاااىل ﴿إِّ نن ٱ نّلل ومال ِّك ااته يصاالون عل ا ٱلن اِّ ِّ ﴾ اآليااة ،كااان يف السا ِّ
انة الثانيا ِّاة ِّماان
س ِّ
االم للسايِّ ِّد السام ِّ
هودي ()6ر ِّمحاه هللا»
اهلِّكرةِّ ،وقيال يف ليل ِّاة اإلسار ِّال .انتها ِّمان فوا ِّاد ال ن

(.)1

قيام ليلة صوصة فيه حديك صهيح يصلح للهكة".و قا أيضا" :األحاديك الصرحية الواردة يف فضل

رج أو فضل صيامه أو صيام شمن منه تنقسم إىل قسمني :قسم ضعيع ،وقسم موضو  ،وقد ُع  -رمحه
هللا  -الضعيع فكان أحد عشر حديثا ،وُع املوضو فكان واحدا وعشرين حديثا .ين ر :تبيني العك
فيما ورد يف فضل رج  ،البن حكر  ،ك. 6

)(1دمد بن إ اعيل بن علي ،أبو عبد هللا بن أي الصيع :فقيه شافعي ميين ،له علم ابحلديك .أصله من
زبيد ،أقام وتويف مبكة .له كت  ،منها األربعون حديثا ُعها عن أربعني شي  ،من أربعني مدينة ،وكتاب اه

زايرة الطا ع ركره العبدري .تويف سنة  607طبقا الشافعية  ،19 :5واألعالم .26/6
)(2األحزاب56 :

)(3احلافظ شهاب الدين أمحد بن دمد بن أي بكر بن علي القسطالين الشافعي  ،اإلمام املعلم احلكة  ،ولد

يف ري القعدة سنة  851مبصر  ،ونشأ ا وحفظ القرآن وتال للسبع  ،وكان إماما حاف ا متقنا جليل القدر
حسن التقرير والتهرير

سنة  923ها  .شذرا الذه . 121 / 8

)(4مسالو احلنفا إىل مشار الصالة عل الن املصطف للقسطالين ك 17

)(5عبد بن أمحد بن دمد بن عبد هللا بن غف  ،أبو رر األنصاري اهلروي :عامل ابحلديك وأحد احلفاظ ،من
فقهال املالكية .يقا له :ابن السماك .أصله من هراة .نز مبكة ،وما

ا سنة 434ها .له تصانيع ،منها

تفس القرآن ،واملستدرك عل الصهيهني ،والسنة والصفا  ،و معكمان أحدمها :فيمن رو عنهم

احلديك ،والثاين :فيمن لقيهم ومل أي ذ عنهم .األعالم للزركلي .269 /3

)(6علي بن عبد هللا بن أمحد احلسين الشافعي ،نور الدين أبو احلسن :ممر املدينة املنورة ومفتيها .ولد يف
هود بصعيد مصر ،ونشأ يف القاهرة .واستوطن املدينة سنة  873ها ،وتويف ا .من كتبه وفال الوفا

بار
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اع ِّماان شااعبان أ ااال كثا ةك ،وكثاارة األ ا ِّ
وركاار بعضااهم لليلا ِّاة النِّصا ِّ
اال تااد علا
ك
ني ِّ
شر ِّ
ف املس نم  ،حى أوصل أ الها أبو اخل ِّ الطالقاين ()2الثن ِّ
وعشرين ا ا.
ِّ
فمن أ ا ها :اللنيلة املباركة ،أي را باركة ،واللكة :الننمال والزايدة ،قا أباو العباا ِّ ب ِّان
عطال( :)3مباركةك لِّمكاورةِّ املال ِّ
كة ومقااربتِّهم ،وياارو عان عا شاة رضاي هللا عنهاا قالات:
( ِّ عت رساو ِّ
هللا  يقاو  :يساح هللا تعااىل اخلا يف أرب ِّاع لياا ساها ،ركار منهاا :وليل ِّاة
النِّص ِّ
ع ِّمن شعبان) (.)4
ِّ
ومن أ ا ها :ليلة ا ِّلقس ِّ
مة والتق ِّ
دير لِّما يقضاي هللا فيهاا ِّمان أم ِّاره اخلطا ِّ  ،لِّماا روي عان

ع ِّ
بن يسار قا « :إرا كان ليلاة النِّص ِّ
طال ِّ
اع ِّمان شاعبان نسا ملاو املاو ِّ علياه الساالم
ك نل من ميو ِّمن شعبان إىل شعبان ،وإ نن ال نرجال لاي لِّم ويافكار ويان ِّكح النِّساوان وياغ ِّار
الغارا  ،وقااد ن ِّسا ا ااه ِّماان األحيا ِّ
ِّ
اال إىل األمااوا ِّ  ،ومااا ِّماان ليلااة بعااد ليلا ِّاة القااد ِّر أفضاال
منها».

ويف رواياة عان عط ِّ
اال با ِّان يساار أيضاا قااا « :إرا كاان ليلاة النِّصا ِّ
اع ِّمان شاعبان ..دفِّااع إىل
صا ِّ
ملا ِّ
اهيفة .ف ا نن العبااد
او املااو ِّ عليااه السااالم صااهيفةك ،فيقااا  :اق ابِّ ماان يف هااذه ال ن

دار املصطف  ،وجواهر العقدين يف فضل العلم والنس  ،وغ ها 911 : .ها .األعالم ،للزركلي .307 /4
والضول الالمع 245 /5

) (1فتح الباري 534/8
)(2أمحد بن إ اعيل بن يوسع الطالقاين ،رضي الدين القزويين :واعظ ،عامل ابحلديك ،من أهل قزوين مولدا

ووفاة ،أقام زمنا يف بغداد ،ودر ابلن امية ،وكان إماما يف فقه الشافعية ،من مملفاته :التبيان يف مسا ل
القرآن ،رد به عل احللولية وابهمية ،وتعريع األصهاب سوال السبيل ،وغ ها ،تويف سنة (590ها) .ان ر:

س أعالم النبالل ،للذه  ،190 /21واألعالم للزركلي.96 /1

) (3أمحد بن دمد بن عبد الكرمي ،أبو الفضل ات الدين ،ابن عطال هللا السكندري متصوف شاريل ،من
العلمال ..له تصانيع منها احلكم العطا ية يف التصوف ،و ات العرو يف الوصااي والع ا  ،ولطا ع املنن يف

مناق املرسي و أي احلسن تويف ابلقاهرة سنة  797ها .الدرر الكامنة  273/1وكشع ال نون . 675
)(4كنز العما .233/12
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لياغ ِّر الغر وين ِّكح األزوا ويابين البانيان ،وإ نن ا ه قد ن ِّس يف املاوت  ،وماا ينات ِّ ار باه
ملو املو ِّ عليه السالم ..إال أن يممر به فياقبِّضه» (.)1
ورو عن عثمان بن دمد بن املغ ة بان األ اند()2قاا « :تاقطاع اآلجاا ِّمان شاعبان إِّىل

شااعبان ،إِّ نن ال نرجاال لي اان ِّكح ،ويولااد لااه ،وقااد اار ا ااه يف المااوت » ( ، )3ورو عاان اباان
عبا رضي هللا عنهماقا « :إ نن هللا عا نز وجا نل يقضاي األقضاية كلنهاا يف ليل ِّاة النِّص ِّ
اع ِّمان
شعبان ،ويسلِّمها إىل أراب ِّ ا يف ل ِّ
يلة القد ِّر .ويف ِّرواية :ليلة السابِّ ِّع ِّ
والعشرين ِّمن رمضان»

( ،)4ورو عن عا شة رضي هللا عنهاا قالات( :كاان رساو ِّ
هللا  يصاوم حاى نقاو ال
ياف ِّطر ،وياف ِّطار حاى نقاو ال يصاوم ،وكاان ِّمان أكث ِّار ص ِّ
ايامه يف شاعبان ،فقلات :اي رساو

هللا ..أراك أكثار ِّ
ِّ
صيامو يف شعبان؟ قا  :اي عا شة ..إنه شهر يانس لِّمل ِّ
و املو ِّ علياه
ك
السالم من ياقب  ،وأان أ ِّح أن ال يانس ا ي ..إال وأان صا كم) (.)5
ويف رواية عنها قالت( :ما كان -تعين النا ن ِّ -مان الش ِّ
اهور باعاد رمضاان أكثاار صاياما
ِّمنه ِّمن شعبان ،قا  :إ نن األ ال تانس ِّمن األح ِّ
يال إىل األموا ِّ  ،وإ نن ال نرجال لايهج،

وإ نه لياتازنو  ..وا ه -ياعين ن ِّقال ِّمان األحي ِّ
اال إىل األماوا ِّ ) ،ويف رواياة عنهاا قالات( :ماا
كان -تعين الن ن ِّ -من الش ِّ
هور باعد رمضان أكثار صياما ِّمنه ِّمن شعبان ،قا  :إ نن
األ ال تانس ِّمن األح ِّ
يال إىل األموا ِّ  ،وإ نن ال نرجال لايهج ،وإ ناه لياتاازنو  ..وا اه -ياعاين
ن ِّقاال ِّماان األحيا ِّ
اال إىل األمااوا ِّ ) (ِّ ،)6
لكاان يف النسااا ِّي (ِّ )7ماان حا ِّ
اديك أسااامة( :قالاات :اي
) (1الدر املنثور للسيوطي.252/13
) (2عثمان بن دمد بن املغ ة بن األ ند بن شريق الثقفي اال نس  ،قا عنه ابن حكر يف التقري :

صدوو له أوهام  ،ووثقه ابن معني .تقري التهذي  ،386/1وُتذي الكما .488/19

)(3أ رجه البيهقي يف شع اإلميان ، 365/5وضعفه احلافظ ابن كث يف تفس ه .246/7
) (4أورده البغوي يف تفس ه  ، 228/7والقرط  ،130/8وابن عكيبة يف البهر املديد .61/7

( ) 5أورده السيوطي يف الدر املنثور  ،402/7وابن رج احلنبلي يف لطا ع املعارف ك.132

) (6أورده البغوي يف تفس ه  ، 228/7والقرط  ،130/8وابن عكيبة يف البهر املديد .61/7

) (7اإلمام احلافظ الثبت شي اإلسالم انقد احلديك أبو عبد الرمحن أمحد بن شعي بن علي بن سنان بن حبر
اخلراساين النسا ي صاح

السنن  ،ولد بنسأ يف سنة مخد عشرة ومئتني  ،قا الدار قطين عنه  :كان أفقه
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رسو ِّ
هللا ..مل أرك تصوم ِّمن شاهر ِّمان الش ِّ
اهور كماا تصاوم ِّمان شاعبان ،قاا  :راك شاه كر
يغفل النا عنه بني رج ورمضان ،وهو شه كر تارفع فيه األعما لر ِّ
ب العالمني ،فأ ِّحا

أن يارفع عملي وأان صا كم) (.)1
وال ينايف رلو ما رواه ِّ
الرتِّمذي أنه  كان يته نر صوم االثن ِّ
ني واخل ِّ
ميد ،وقا  ( :نإسماا
يوما ِّ
اان تاعاارض فيهمااا األعمااا  ،فأ ِّح ا أن ياعاارض عملااي وأان صااا كم) (ِّ ،)2با ِّ
اواز رفا ِّاع
العام جمملة .واملراد عرضاها علا ِّ
صلة وأعما ِّ ِّ
هللا ،وأماا رفاع املال ك ِّاة
أعما ِّ األسبو ِّ مف ن
يل مرة وابلن ِّ
هلا ف نه ابللن ِّ
نهار مرة.
ني عان عا شاة رضاي هللا عنهاا ( :ماا رأيات رساو ِّ
صهيه ِّ
هللا  اساتكمل
وقد روي يف ال ن
صيام شهر ق  ..إال رمضان ،وما رأيته يف شهر أكثار ِّمناه صاياما ِّمان شاعبان) ،ويف ِّرواياة
هلا( :كان يصوم شعبان كلنه) ،ولِّمسلِّم( :كان يصوم شعبان إال قليال)ا(.)3
قا [بع ] ()4العل ِّ
مال :اللنفظ الثاين مف ِّس كار لاح نو ِّ  ،فااملراد بِّ ا «كلِّ ِّاه» غالِّباه ،وقيال :كاان
يصااومه كلنااه يف وقاات ،وياقطعااه يف آ اار ،وقياال :كااان يصااومه اترة ِّماان أ نولِّااه ،واترة ِّماان
آ ِّ ِّره ،واترة ِّمن وس ِّطه ،ال ياتارك ِّمنه شيئا بال صيامِّ ،
لكن يف أكثار ِّمن سنة.

مشاي مصر يف عصره وأعلمهم ابحلديك والرجا  .وقا الذه  :وكان من حبور العلم مع الفهم واإلتقان

والبصر ونقد الرجا وحسن التأليع .تويف يف شعبان سنة ثالث وثالث مئة قاله الدار قطينُ.تذي

 ،338/1س أعالم النبالل .133/14

الكما

) (1أ رجه النسا ي يف سننه ك :الصيام  /ب  :صوم الن  ي هو وأمي وركر ا تالف الناقلني للخل يف

رلو ، 2357/وأمحد يف املسند .201/5

) (2يش إىل ما أ رجه الرتمذي يف سننه ك :الصوم  /ب :ما جال يف صوم يوم اإلثنني واخلميد  747/من

حديك أي هريرة  : أن رسو هللا  قا تعرض األعما يوم االثنني واخلميد فأح

وأان صا م  .قا أبو عيس حديك أبو هريرة يف هذا الباب حديك حسن غري .

أن يعرض عملي

) (3صهيح مسلم ك :الصيام  /ب :صيام الن  يف غ رمضان واستهباب أن ال خيل شهرا عن صوم

.1156/

) (4ما بني معقوفتني من (د).
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صا ِّ
اوم باعااد رمضااان شااهر ِّ
هللا امله ا نرِّم ( ، )1فكيااع
ف ا ن قالاات :ورد يف مساالِّم أ نن أفضاال ال ن
أكثار منه يف شعبان دون امله نرِّم؟

قالنا :لعلنه  مل ياعلم فضل امله نرِّم إال يف آ ِّ ِّر احلياةِّ قابل التنمك ِّن ِّمن ص ِّ
ومه ،ولعلنه كان
ص ِّ
ذار فيه تناعه ِّمن إك ِّ
وم فيه.
ثار ال ن
ياع ِّرض له أع ك
قا العلمال :وإ نداا مل يساتك ِّمل شاهرا غا رمضاان لِّائال ي ان وجوباه .وإرا تقا نرر أ نن أفضال
ص ا ِّ
أي :األش ااهر احل اارم ،وظ ا ِّ
اوم باع ااد رمض ااان املها ا نرم ..فأفض االها ابقيه اااِّ ،
ااهر
األش ااه ِّر لل ن
ك ِّ
ااخينا امله ِّقق ااني« :وال ا ِّ
ايلةِّ ،
المه اام اس ااتِّواؤها يف الفض ا ِّ
لك اان ق ااا باعا ا مش ا ِِّّ
ااهر تاق اادمي
روج ااا ِّم اان ِّ ا ِّ
االف م اان ف ن
ض االه علا ا األش ااه ِّر احل اارِّم ،مثن باع ااد األش ااه ِّر احل اارِّم يف
رجا ا
ِّ
الفضيلة شعبان».
ِّ
س ِّنة ،وليلة ابم ِّ
عة تك ِّفر رنوب األسبو ِّ ،
ومن أ ا ها ليلة التنكف ِّ ألسا تك ِّفر رنوب ال ن
وليلة القد ِّر تك ِّفر رنوب العم ِّر .ركره التنقي السبكي يف تافس ِّه.
ِّ
وماان أ ا هااا ليلااة اإلجابا ِّاة لِّمااا روي عاان ابا ِّان عماار ل قااا « :مخااد لي اا ال ي اارد فا ِّ
ايه نن
الاادعال :ليلااة ابمعا ِّاة ،وأ نو ليلااة ِّماان رجا  ،وليلااة النِّصا ِّ
اع ِّماان شااعبان ،وليلتااا العيااد ِّ
ين»
أ رجه عبد الرز ِّ
او( )2يف املصنع والبيهقي يف شع اإلميان عن ابن عمر موقوفا(.)3

وأ ر الديلمي( :)4عن أي إمامة( )1مرفوعا :مرفوعاا« :مخاد لياا ال تاارد فيهاا دعاوةك:
أ نو ليلة ِّمن رج  ،وليلة النِّص ِّ
ع ِّمن شاعبان ،وليلاة ابمع ِّاة ،وليلتاا العياد ِّ
ين» ( ، )2وقاا
) (1يش إىل ما رواه مسلم يف صهيهه عن أي هريرة  قا رسو هللا  : أفضل الصيام بعد رمضان
شهر هللا احملرم وأفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل.ك :الصيام  /ب :فضل صوم احملرم .1163/

)(2عبد الرزاو بن مهام بن انفع أبو بكر الصنعاين ،عامل اليمن ،تويف سنة إحد عشرة وما تني .س أعالم

النبالل  ،563 /9وطبقا

املفسرين  278 /1وتفس ه مطبو  ،حققه الدكتور مصطف مسلم ،والدكتور

الطبي عبد املعطي قلعكي.

) (3شع اإلميان للبيهقي  ، 3713/342/3وعبد الرزاو يف املصنع.317/4

) (4ش وية بن شهردار بن ش و يه بن فنا سرو ،أبو شكا الديلمي اهلمذاين ،ممر من العلمال ابحلديك.
له اتري مهذان بلده ،و فردو األ بار مبأثور اخلطاب ،املخر عل كتاب الشهاب ا تصره ابنه شهردار
و اه مسند الفردو وا تصر املختصر ابن حكر العسقالين و اه تسديد القو يف ا تصار مسند الفردو
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الشافعي  يف األم« :وبالغنا أ نن الادعال يساتكاب يف مخ ِّ
اد لياا  :يف ليل ِّاة ابمع ِّاة وليل ِّاة
الفط ِّر وأ نو ِّ ليلة ِّمن رج ول ِّ
يلة ِّ
األضه ول ِّ
يلة النِّص ِّ
ع ِّمن شعبان» (.)3
ِّ
ومن أ ا ها :ليلة احلياةِّ لِّما رواه إسهاو بن راهويه ( )4بسنده عن وه بن منبه()5ر ِّمحه

والع ِّ
ب ِّ
هللا قا « :إرا كانت ليلة النِّص ِّ
شال الشتِّغا ِّ
ع ِّمن شعبان ،مل ميت أح كد بني املغ ِّر ِّ
الص ِّ
و املو ِّ بقب ِّ ِّ
مل ِّ
كاك ِّمن ر ِّ
ب العالمني ع نز وج نل» (. )6
 ،وله رايض األند لعقالل يف معرفة أحوا الن  واتري اخللفال . ،طبقا
ال نون . 1254

) (1صاح

رسو هللا  ونزيل مح

الشافعية 4 230وكشع

 ،ورو علما كث ا .وله عن رسو هللا  ما تا حديك ومخسون

حديثا ،رو له البخاري منها مخسة ،ومسلم ثالثة.اإلصابة  ،182/2واالستيعاب،4/4 ،199 ،198/2

 ،5وأسد الغابة.138/5 ،16/3

) (2أ رجه البيهقي يف شع اإلميان ، 341/3قا ابن حكر يف تلخي

احلب  :ويف إسناده مروان بن سامل

وهو اتلع.

) (3األم للشافعي.263/1

) (4إسهاو بن إبراهيم بن لد بن إبراهيم بن مطر احلن لي ،أبو يعقوب املروزي املعروف اببن راهويه ،نزيل

نيسابور أحد أ مة املسلمني ،وعلمال الدين ،شي املشرو ،سيد احلفاظ ،اجتمع له احلديك ،والفقه ،واحلفظ،

والصدو ،والور  ،والزهد ،قا النسا ي :إسهاو أحد األ مة أان أقدمه عل أمحد بن حنبل .وقا أيضا:
إسهاو بن راهويه أحد األ مة ثقة مأمون .وقا احلاكم :هو إمام عصره يف احلفظ والفتو  .تويف سنة مثان

وثالثني وما تني ،رمحه هللا تعاىل.طبقا الشافعية ،87/2وس أعالم النبالل.428/21

) (5أبو عبد هللا ،وه بن منبنه بن سيج بن ر كنار ،اليمان الصنعان ،صاح القص  ،من يار علمال
التابعني .قا عبد هللا ابن أمحد بن حنبل عن أبيه :كان من أبنال فار  ،وأصل والده "منبِّه" من راسان من
أهل هراة ،أ رجه كسر منها إىل اليمن فأسلم ىف عهد النىب صل هللا عليه وسلم ،وكان وه بن منبِّه خيتلع
إىل هراة ويتفقد أمرها ،وقيل :إنه توىل قضال صنعال .قا إسهاو بن إبراهيم بن عبد الرمحن اهلرو  :ولد سنة

 34ها (أربع وثالثني) ىف الفة عثمان ،وقا ابن سعد وُاعة :ما سنة  110ها (عشر وما ة) ،وقيل غ
رلو .وفيا األعيان  ، 35/6و شذرا الذه .150/1

) (6ما ركره وه بن منبه يعد من اإلسرا يليا اليت ينبغي الرتفع عن ركرها أو روايتها ملا يف كتبنا ما يغنينا
عنها  ،وما ركره يعتل جيا ال جما للرأي فيه وال االجتهاد وال يقبل إال بن

افتقر إليه اخلل املذكور.

صهيح صريح يميده  ،وهو ما
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دير ِّ
وهذا بتق ِّ
ص نهتِّه ال يقا ِّمن قِّب ِّل ال نرأ ِّي.
بد ِّ
ِّ
هللا ِّ
كة ،كما ركره أبو ع ِّ
عيد املال ِّ
ومن أ ا ها :ليلة ِّ
طاهر بن د نم ِّد ِّ
بن أمحد احلادادي
سا ِّ
()1يف كِّتابِّااه عيااون املكااالِّ ِّ
امال ليلاايت عيااد كمااا أ نن
د ،فيمااا قياال« :إ نن للمال كا ِّاة يف ال ن
للمسلِّمني -ياعين ِّمان البش ِّار -ياوم عياد ،فعياد املال ك ِّاة ليلاة الالالةِّ -يعاين ليلاة النِّص ِّ
اع
الفط ِّر ويوم األضه  ،وعيد املال ِّ
ِّمن شعبان -وليلة القد ِّر ،وعيد املممنني يوم ِّ
كة ابللن ِّ
يل
ن
ألساام ال ينااامون ،فاللنياال والنهااار هلاام سااوالك ،وعيااد اآلدميااني ابلنهااار أل نن اللنياال إدااا هااو
لِّم ِّ
نامهم ،ليناموا فيه ويسرتحيوا فيه» انته .

فاعة ،اها ااا با ااذلِّو أبا ااو منصا ااور د نما ااد با اان عبا ا ِّاد ِّ
ِّ
وما اان أ ا ها ااا :ليلا ااة الش ا ا ِّ
هللا احلكا اايم
الننيسابوري ،وغ ه لِّما يارو عن عا شة أل نن الن ن  صلن يف تلو اللنيل ِّاة ،فنااز علياه
ِّجليل فقا « :إ نن هللا تبارك وتعاىل قد أعتق ِّمن ِّ
النار نِّصع أ نمتِّو» (.)2
ِّ
ص ِّ
و أل نه يكت للمممنني فيها برالةك وصو ابملغ ِّفرةِّ.
ومن أ ا ها :ليلة اللالةِّ ،وليلة ال ن
وسا اائِّل باعضا ااهم عا اان معا ااىن تسا ااميتِّها بليلا ا ِّاة الا االالةِّ ،فقا ااا « :إرا أ ا ااذ ِّ
العاما اال اخل ا ارا
قوو لب ِّ
صدقا ِّ  ،واستوىف ُيع احل ِّ
يت املا ِّ أعطي طا وبرالة أنه باريلك ِّمان ك ِّال حاق
وال ن
ِّ
لواحاد بارالةك فيقااا لااه :أوفياات احلاقن ،وقماات
علياه ،ففااي ليلا ِّاة الاالالةِّ ِّمثاال رلااو ،ياعطا
اار .ويقااا لِّ ِّ
بِّش ارا ِّ ِّ العبوديا ِّاة ،فخااذ [ب ارالة] (ِّ )3ماان النا ِّ
واحااد :اسااتخففت ِّحبقااي ومل تاقاام
بشرا ِّ العبودي ِّة ،فخذ برالتو ِّمن ابب ِّ
ار».

) (1أبو عبد هللا طاهر بن دمد بن أمحد بن نصر احلدادي صاح كتاب عيون اجملالد رو عن الفقيه أي
الليك نصر بن دمد السمرقندي وعنه طا فة كب ة قلت منهم أبو حف

وأبو العبا املستغفري وركره احلافظ أبو حف
وانه سكن بزدة من قر نسع وما

عمر بن منصور بن ن البخاري

عمر بن دمد النسفي يف كتاب القند يف ركر علمال رقند

ا ودفن يوم السبت السابع عشر من ري القعدة سنة ست وأربع مئة.

توضيح املشتبه يف ضب أ ال الرواة وأنسا م وألقا م وكناهم البن انصر الدين اد الدين دمد بن عبد هللا

بن دمد القيسي الدمشقي .129/2

) (2مل أقع عليه.

) (3يف (د) برالتو.
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ِّ
وماان أ ا ِّهااا :ليلااة ابااا ِّزةِّ ،وليلااة الرجها ِّ
اان ،وليلااة التانع ا ِّ
ايم ،وليلااة القااد ِّر ( ، )1نقاال رلااو
التق ااي الس اابكي يف تفسا ا ه نق اال رل ااو التق ااي الس اابكي يف تفسا ا ِّه نق ااال ع اان أي اخلا ا ِّ
لقاين(.)2
الطا ِّ

ان ِّ
والعت ِّق ِّمن الن ِّ
ومن أ ا ها ليلة الغفر ِّ
ان.

أحاديك العتق من الن ان

يف ليلة النصع من شعبان
رو اإلماام أمحاد يف مساان ِّده مرساال عاان كثا ِّ با ِّان مارة ()3قااا رساو ِّ
هللا ( :إ نن هللا عا نز
الع ِّ
ع ِّمن شعبان إىل ِّ
وج نل يطنلِّع ليلة النِّص ِّ
ض إال رجل ِّ
باد ،فياغ ِّفر أله ِّل األر ِّ
اني :مش ِّارك أو
م ِّ
شاحن) ()4رواه الطلاين وابن ِّحبان مسندا مرفوعا عان كثا ِّ ب ِّان مارة عان مع ِّ
اار ب ِّان جبال
()5بنه ِّو لف ِّ ه.

) (1ال يصح وصع ليلة بليلة القدر غ الليلة اليت اها هللا ذا االسم وزماسا شهر رمضان دون غ ه من
األشهر..

) (2أمحد بن إ اعيل بن يوسع الطالقاين ،رضي الدين القزويين :واعظ ،عامل ابحلديك ،من أهل قزوين مولدا
ووفاة ،أقام زمنا يف بغداد ،ودر ابلن امية ،وكان إماما يف فقه الشافعية ،من مملفاته( :التبيان يف مسا ل
القرآن) رد به عل احللولية وابهمية ،و (تعريع األصهاب سوال السبيل) ،وغ ها ،تويف سنة (590ها).
ان ر :س أعالم النبالل ،للذه  ،190 /21واألعالم ،للزركلي.96 /1

) (3اإلمام احلكة أبو شكرة احلضرمي الرهاوي الشامي احلمصي األعر ويكىن أاب القاسم أرسل عن الن 
وحدث عن معار بن جبل وعمر بن اخلطاب وتيم الداري وعبادة بن الصامت وعوف بن مالو وأي الدردال،
وعنه أبو الزاهرية حدير بن كري و الد بن معدان وصاحل بن أي عري ومكهو وشريح بن عبيد  ،وآ رون

وثقه ابن سعد وأمحد العكلي وغ مها  ،وقا ابن راش صدوو  ،وقا النسا ي ال

للذه .11/ 46/ 4

به .س أعالم النبالل

) (4أ رجه ابن أي شيبة يف مصنفه  ،7923/316 /4وعبد الرزاو يف املصنع.7923/316/4والطلاين
يف الدعال ك ،195

) (5معار بن جبل بن عمرو بن أو األنصاري اخلزرج  ،أبو عبد الرمحن :صهاي جليل ،كان أعلم األمة
ابحلال واحلرام .وهو أحد الستة الذين ُعوا القرآن عل عهد الن  أسلم وهو فى ،وآ

الن  بينه

وبني جعفر بن أىب طال  .وشهد العقبة مع األنصار السبعني .وشهد املشاهد كلها مع رسو هللا  وبعثه
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اخلشين (  )2قاا  :قاا
ورو الدارقطين ()1يف كِّتابِّه السن ِّن وغ ِّه بِّسن ِّده عن أي ثاعلبة
ِّ
رسو ِّ
هللا ( :إ نن هللا ع نز وج نل يطنلِّع إىل ِّع ِّ
باده يف ك ِّل ليل ِّاة النِّص ِّ
اع ِّمان شاعبان ،فياغ ِّفار
للممِّمنني ،وميلي للكافِّرين ،ويد أهل احلِّق ِّد ِِّّحبق ِّدهم حى يدعوه) (.)3
وأ ر الدارقطين أيضا واإلمام أمحد بِّسن ِّد ِّمها عن عا شة رضي هللا عنهاا قالات( :فقاد

س ِّ
رسو ِّ
امال ،فقاا  :أكن ِّ
ات
هللا  را ليلة فخرجت ف را هو ابلبقي ِّاع رافِّعاا رأساه إىل ال ن
يو ورسوله؟ قالت :قالت :ما راك ي اي رسو ِّ
هللاِّ ،
ختافني أن حييع هللا عل ِّ
ولكين ظنانت
س ِّ
مال الدنيا ليلاة النِّص ِّ
اع ِّمان
أ نو أتيت باع نِّسا و ،قا  :إ نن هللا ع نز وج نل ين ِّز إىل ال ن

شعبان ،فياغ ِّفار ألكث ِّار ِّمان عاد ِّد شاع ِّر غان ِّم كلا ) ( ، )4وأ رجاه ابان ماجاة أيضاا يف ساننِّه

رسو هللا ،بعد غزوة تبوك ،قاضيا ومرشدا ألهل اليمن ،وما

يف الفة الفاروو رضي هللا عنه يف الثامنة

عشر من اهلكرة الشريفة .أسد الغابة  ،376 /4وحلية األوليال .228 /1

) (1علي بن عمر بن أمحد بن مهدي ،أبو احلسن الدار قطين الشافعي :إمام عصره يف احلديك ،وأو من
صنع القرالا

وعقد هلا أبوااب .ولد بدار القطن من أحيال بغداد ورحل إىل مصر ،فساعد ابن حنزابة وزير

كافور اإل شيدي عل لليع مسنده .وعاد إىل بغداد فتويف ا .من تصانيفه كتاب " السنن و العلل الواردة
يف األحاديك النبوية  ،و اجملتىب من السنن املأثورة وغ ها .وفيا األعيان  ، 331 /1ومفتاا السعادة /2

 ، 14وطبقا الشافعية . 310 /2

) (2أبو ثعلبة اخلشين صهاي مشهور معروف بكنيته وا تلع يف ا ه ا تالفا كث ا وكذا يف اسم أبيه  ،وهو
منسوب إىل بين شني  ،كان جين ابيع حتت الشكرة وضرب له بسهمه يف يل وأرسله الن صل هللا عليه و

سلم إىل قومه فأسلموا  ،قا ابن حكر يف اإلصابة :عن أي الزاهرية قا  :قا أبو ثعلبة إين ألرجو هللا أال

خينقين كما أراكم ختنقون عند املو قا فبينما هو يصلي يف جوف الليل قب
النوم أن أابها قد ما

فاستيق ت فزعة فناد

وهو ساجد فرأ

ابنته يف

أين أي فقيل هلا يف مصاله فنادته فلم بها فأتته فوجدته

ساجدا فأنبهته فهركته فسق ميتا قا أبو عبيد وابن سعد و ليفة بن ياط وهارون احلما وأبو حسان
الزايدي ما سنة مخد وسبعني .اإلصابة ،30 ،29/4واالستيعاب .28 ،27/4

) (3أ رجه البيهقي يف السنن  ،413/3والطلاين يف الكب  ، 590/223/22واهليثمي يف اجملمع وقا :

رواه الطلاين وفيه األحوك بن حكيم وهو ضعيع .جممع الزوا د.65/8

) (4أ رجه أمحد يف املسند ،26060/238/6والرتمذي يف سننه  ، 739/116/3وقا  :حديك عا شة
ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديك احلكا و عت دمدا يضعع هذا احلديك وقا حيىي بن أي كث مل
يسمع من عروة و احلكا بن أرطاه مل يسمع من حيىي بن أي كث .
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بنه ِّوه ( ، )1وهذا احلديك كماا نبناه علياه احلاافِّظ ابان رجا (ِّ )2مان أمث ِّال ماا ورد يف فض ِّال
ل ِّ
ِّ
يلة النِّص ِّ
األحاديك الكث ةِّ اليت ض نعفها األكثرون ،وصا نهح ابان ِّحباان
ع ِّمن شعبان ِّمن

هيههِّ ،
باعضها ،وأ رجه يف ص ِّ
لكن قا ِّ
ي ضعنع هذا احلديك.
الرتِّمذي :إ نن البخار ن
و نر الدارقطين أيضا ِّمن ح ِّ
ديك بك ِّر ِّ
بن سهل ( :)3إن البخاري( )4ضعع هذا احلديك
 ،و ر الدار قطين أيضا من حديك بكر بن سهل( )5بسنده عن هشام بن عروة( )1عن

) (1سنن ابن ماجة.1389/444/1

) (2اإلمام احلافظ العالمة زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الرمحن بن احلسن بن دمد بن أي اللكا
مسعود السالمي البغدادي  ،مث الدمشقي احلنبلي أبو الفر  ،املعروف اببن رج

 ،من أهم مصنفاته :جامع

العلوم واحلكم يف شرا مخسني حديثا من جوامع الكلم  ،تفس سورة اإل الك  ،وغ ها  ،ما

رمحه هللا

تعاىل يف شهر رج أو شهر رمضان سنة مخد وتسعني .قا ابن انصر الدين الدمشقي  :ولقد حدثين من
حفر حلد ابن رج أ نن الشي زين الدين بن رج جاله قبل أن ميو ايم فقا يل :احفر يل ها هنا حلدا ،

وأشار إىل البقعة اليت دفن فيها قا فهفر له  ،فلما فر نز يف القل واضطكع فيه فأعكبه قا  :هذا
جيد مث ر  ،وقا  :فو هللا ما شعر بعد أايم إال وقد أيت به ميتا دموال يف نعشه فوضعته يف رلو

اللهد .األعالم .18/3

) (3دمد بن عيس بن سورة بن موس السلمي البوغي الرتمذي ،أبو عيس  :من أ مة علمال احلديك
وحفاظه ،من أهل تتلمذ عل يد البخاري ،وشاركه يف بع

شيو ه .وقام برحلة إىل راسان والعراو واحلكاز

وعمي يف آ ر عمره .وكان يضرب به املثل يف احلفظ.ما

برتمذ.241من تصانيفه ابامع الكب  ،و

الشما ل النبوية  ،و التاري  ،والعلل .غاية النهاية  ،223/2وتذكرة احلفاظ 187 :2

) (4إمام األ مة وشي احلفاظ واحملدثني أم املممنني وطبي احلديك دمد بن إ اعيل بن إبراهيم بن املغ ة
البخاري  ،كتابه ابامع الصهيح أصح الكت

بعد كتاب هللا عز وجل .ما

بسمرقند ودفن ا  ،ويف جملة

العرب الباكستانية (رمضان  )1379أن قل البخاري اندثر وبين مكانه قل آ ر ،وهو يف قرية تعرف اآلن
بقرية واجه صاح

عل  30كيلومرتا من بسمرقند ،يف طريق خبار .تذكرة احلفاظ  122 /2وُتذي

التهذي 47 /9

) (5بكر بن سهل بن إ اعيل بن انفع اإلمام ،احملدث ،أبو دمد اهلااي ،الدمياطي ،املفسر ،املقرئ .ولد
سنة ست وتسعني وما ة.،قا النسا ي :ضعيع .وما يف سنة سبع ومثانني ومئتني وقا أبو سعيد بن يوند:
ما بدمياط يف ربيع األو  ،سنة تسع ومثانني ومئتني .ميزان االعتدا  ،345 / 1وطبقا القرال البن ابزري

 ،178 / 1ولسان امليزان.51 /2 :
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أبيه عن عا شة رضي هللا عنها قالت( :كانت ليلة النِّص ِّ
ع ِّمن شعبان ليليت ،واب
رسو ِّ
هللا ِّ عندي ،فلما كان يف ج ِّ
وف اللن ِّ
يل فاقدته ،فأ ذين ما أي ذ النِّسال ِّمن
الغ ةِّ فتال نفعت ِّمبِّرطي ،أما ِّ
وهللا ما كان ِّمرطي زا وال قازا وال حريرا وال ديباجا وال قطنا

وال كِّتاان ،قيلِّ :
ومم كان؟ قالت :كان شعرا وحلمته ِّمن أو ِّ
ابر اإلبِّ ِّل ،فطلباته يف حك ِّر
نِّسا ه فلم ِّ
أجده ،فانصرفت إىل حكريت ،ف را به كالث ِّ
نوب الساقِّ ِّ عل وج ِّه األر ِّ
ض
ساجدا وهو يقو يف س ِّ
ِّ
كوده :سكد لو سوادي و يايل ،وآمن بو فمادي ،هذه يدي
وما جنيت ا عل نفسي ،اي ع يم يارج لك ِّل ع يمِّ ،
اغف ِّر ال نذن

الع يم ،سكد

وصوره وش نق عه وبصره ،مثن رفع رأسه ،فعاد ِّ
ساجدا فقا  :أعور
وجهي للذي لقه ن
بِّ ِّرضاك ِّمن سخ ِّطو ،وبِّعف ِّوك ِّمن ِّعقابِّو ،وبِّو ِّمنو ،أنت كما أثانيت عل نف ِّسو،
أقو كما قا أ ي داود عليه السالم :أع ِّفر وجهي يف الرت ِّ
اب لسيِّدي ،وح نق له أن
يسكد .مثن رفع رأسه فقا  :اللنه نم ارزقين قلبا تقيا ،ال كافِّرا وال شقيا .مثن انصرف،
ِّ
د عا  ،فقا  :ما هذا النانفد؟ فأ بارته ،فط ِّفق ميسح
فد ل معي يف اخلميلة ،ويل نف ك
الليلةِّ ،
ني ما لقيتا يف هذه ِّ
ليلة النِّص ِّ
ني الركبات ِّ
يت ويقو  :ويد هات ِّ
ع ِّمن
بيد ِّيه عل ركبا ن
س ِّ
باده إال لِّمش ِّرك أو م ِّ
مال الدنيا ،فياغ ِّفر لِّ ِّع ِّ
شاحن) (. )2
شعبان ،يان ِّز هللا تعاىل إىل ال ن

واملراد ابمل ِّ
اديك وأش ِّ
اك :هاو امل ِّ
اباهه ِّمان األحادي ِّ
شاح ِّن يف هذا احل ِّ
خاصام واملعاادي ،كماا
هااو ال ا ِّ
ااهر ،ويااد عليااه مااا يف باع ا ِّ األحاديا ِّ
اك يف ِّركا ِّار املساتاثىن ِّماان املغفا ِّ
اور هلاام( :أو
رجااال بينااه وبااني أ يا ِّاه شااهنال) ويف بع ِّ
ضااها( :ويااد أهاال ال ن
ضااغا ِّن ال يفعاال ِِّّاام شاايئا ِّماان
رلِّاو) ،ويف ِّروايااة( :ويااد أهاال احلِّقا ِّاد ِِّّحبقا ِّادهم حااى ياادعوه) .واملاراد ابمل ِّ
خاصا ِّام واملعااادي

) (1عروة بن الزب بن العوام األسدي القرشي أبو عبد هللا :أحد الفقهال السبعة ابملدينة  ،كان عاملا ابلدين،
صاحلا كرميا ،مل يد ل يف شمن من الفنت.وانتقل إىل البصرة ،مث إىل مصر فتزو وأقام ا سبع سنني ،وعاد إىل
املدينة فتويف فيها ،وهو أ و عبد هللا بن الزب ألبيه وأمه .حلية األوليال  ، 176 / 2والتاري الكب / 7

 31األعالم 226/4

) (2أ رجه الدار قطين يف النزو ك  ،93والبيهقي يف شع اإلميان ، 364/5وقا ابن ابوزي يف العلل
املتناهية :ال يصح.558/2
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من ياقع ِّمنه رلِّو ِّحل ِّظ ناف ِّسه ،أو ِّألمار دناياوي ،أماا امل ِّ
خاصام واملعاادي ِّألمار دياين ..فاال
حيرم ِّمن املغ ِّفرةِّ يف تِّلو ِّ
الليلة.
ِّ ()1

ِّ
لكن قا ابن املباارك
للك ِّ
ماعة واألم ِّة.

ااحن بِّك ِّال ص ِّ
عات األوزاعاي()2ياف ِّسار املش ِّ
ااح ِّ بِّدعاة ،املف ِّ
اار ِّو

ااحن الااذي ال يكلِّاام ال نرجاال ،إدااا املشا ِّ
ويف ِّروايااة عا ِّان األوزاعا ِّاي :لاايد املشا ِّ
ااحن الااذي يف
هاب رسو ِّ ِّ
قالبِّه شه كن ألص ِّ
هللا . )3( 
وروي عاان عم ا ِّ با ِّان هااانمن ()4سااألت اباان ثااوابن ()5عا ِّان املشا ِّ
ااح ِّن الااذي يف قلبِّااه شااه كن
اارك لِّسان ِّة نبيِّ ِّاه  ،الط ِّ
هاب رسو ِّ ِّ
ألص ِّ
هللا  فقاا « :هاو الت ِّ
ااعن علا أ نمتِّاه ،الساافِّو
ِّدمالهم» (.)1

) (1عبد هللا بن املبارك بن واضح احلن لي ابلوالل ،التميمي ،املروزي أبو عبد الرمحن ،احلافظ ،شي اإلسالم
 ،اجملاهد التاجر ،صاح

التصانيع والرحال  ،أفىن عمره يف األسفار ،حاجا وجماهدا واتجرا ،وُع احلديك

والفقه والعربية وأايم النا والشكاعة والسخال،كان من سكان راسان ،وما

يت عل الفرا

منصرفا

من غزو الروم .له كتاب يف " ابهاد " وهو أو من صنع فيه .تذكرة احلفاظ  ، 253 /1وحلية .162 /8

) (2عبد الرمحن بن عمرو بن حيمد األوزاعي ،إمام الداير الشامية يف الفقه والزهد،ولد يف بعلبو ،ونشأ يف
البقا  ،وسكن ب و وتويف ا.وعرض عليه القضال فامتنع .له كتاب (السنن) يف الفقه ،و (املسا ل) ويقدر

ما سئل عنه بسبعني ألع مسألة أجاب عليها كلها .حلية األوليال  ،135 /6وُتذي الكما .307 /17

) (3األمايل املطلقة البن حكر برقم .112

) (4ع م بن هانمن العنسي الداراين ،أبو الوليد :اتبعي ،من رجا الدولة األموية .من أهل " داراي " ابلشام.
استنابه احلكا عل الكوفة .وويل را دمشق لعمر بن عبد العزيز .وملا ويل الوليد بن يزيد أُتم عم

ابلتهري

عل قتله ،وملا اثر أهل الغوطة عل مروان ابن دمد ،وولوا عليهم يزيد بن الد القسري،

وحاصروا دمشق ،كان عم من كبارهم ،وقتل صلا مع يزيد بن الد عل أبواب دمشق ،ومحل رأسه عل

رمح إىل مروان بن دمد ،وكان حبم  .اتري اإلسالم للذه  ،119 /5واالعالم89/5

) (5عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن العنسي  -ابلنون  -الدمشقي الزاهد  ،قا حيىي بن معني :صاحل
احلديك ،ويف رواية اثنية عنه قا  :ضعيع ويف رواية اثلثة قا  :لني  ،وقا أمحد :أحاديثه مناك  ،وقا أبو

زرعة :شامي ال

الكما .13/17

به  ،ما سنة مخد وستني وهو بن تسعني سنة .س أعالم النبالل ،355/13وُتذي

3299

وقد ورد أ نن ُاعة ِّمن املسلِّمني ِّسو املت ِّ
شاحننيِّ ،
عن املغ ِّفارةِّ يف تِّلاو اللنيل ِّاة دكوباون،
وعن رمح ِّة ِّ
هللا فيها يصرفون ،إال من استاغفر واتب ،وأقالع وأانبِّ .
فمان رلاو ماا أ رجاه
اديك ابا ِّان هلِّيعااة ()2بِّساان ِّده عاان عبا ِّاد ِّ
اإلمااام أمحااد يف مساان ِّده ِّماان حا ِّ
هللا با ِّان عماار رضااي هللا
عنهما أ نن رسو ِّ
هللا  قا ( :يطلع هللا تبارك وتعاىل إىل ل ِّقه ليلاة النِّص ِّ
اع ِّمان شاعبان،
اني :مشا ِّ
فياغ ِّفاار ِّلعبا ِّ
ااده إال ِّالثانا ِّ
ااحن وقاتا ِّال نفااد) ( ، )3ورو هشااام باان عمااار( )4بساانده
عاان أي الاادردال(  )5أن النا  قااا ( :ليلااة النِّصا ِّ
اع ِّماان شااعبان ياهابِّ الا نرمحن عا نز
الع ِّ
وج نل إىل ِّال الدنيا ،فين ر إىل أعما ِّ ِّ
باد ،فياغ ِّفر للمستاغ ِّفرين ويتاوب علا التاوابني،

ويستكي للسا لني ،ويكفي املتاوكِّلني ،ويد أهل الضنغا ِّن ال يفعل ِِّّام شايئا ِّمان رلِّاو،
وياغ ِّفاار الااذنوب ُيعااا لِّماان يشااال ،إال لِّمشا ِّارك أو قاتِّاال نافسااا ح نرمهااا هللا ع ا نز وج ا نل ،أو

) (1لطا ع املعارف.151

) (2عبد هللا بن هليعة -بفتح الالم وكسر اهلال -بن عقبة احلضرمي أبو عبد الرمحن ،قاضي مصر وعاملها،
صدوو ،ل بعد احرتاو كتبه تويف سنة  174ها .التهذي  ،373 /5وراجع كالم العلمال حوله يف امليزان

.475 /2

) (3أ رجه أمحد يف املسند  ،176/2واهليثمي يف جممع الزوا د وقا  :رواه أمحد وفيه ابن هليعة وهو لني
احلديك  ،وبقية رجاله وثقوا.65/8.

) (4هشام بن عمار بن نص بن أابن بن ميسرة ال فري السلمي من أهل دمشق كنيته أبو الوليد يرو عن
مالو وابن عيينة رو عنه أبو عبيد القاسم بن سالم وحدثنا عنه شيو نا عمرو بن سعيد وغ ه كان مولده

سنة ثالث ومخسني وما ة وما يف آ ر احملرم سنة مخد وأربعني وما تني وكان خيض ابحلنال حينأ وكانت أرانه
الصقتني برأسه .الثقا  ،233/9وُتذي الكما .242/30

) (5عومير بن مالو بن قيد بن أمية األنصاري اخلزرج  ،أبو الدردال :صهاي ،من احلكمال الفرسان
القضاة .كان قبل البعثة اتجرا يف املدينة ،مث انقطع للعبادة .وملا ظهر اإلسالم اشتهر ابلشكاعة والنسو .ويف

احلديك " عومير حكيم أميت " و " نعم الفار عومير " .وواله معاوية قضال دمشق مر عمر بن اخلطاب،
وهو أو قاض ا .قا ابن ابزري :كان من العلمال احلكمال .وهو أحد الذين ُعوا القرآن ،حف ا ،عل

عهد الن  بال الف.ما
األوليال . 208 /1

ابلشام .ورو عنه أهل احلديك  179حديثا .االستيعاب  15 /3وحلية
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مشا ِّ
ااحن) ( ، )1وجااال ِّماان حا ِّ
اديك عبا ِّاد الا نرمح ِّن با ِّان سااالم ( )2بساان ِّده عاان عثمااان با ِّان أي
العاصااي (  )3قااا  :قااا رسااو هللا ( : إرا كااان ليلااة النِّصا ِّ
اع ِّماان شااعبان ،ورها
ثالك اللن ِّ
يل ..يان ِّز هللا تبارك وتعاىل إىل ِّال الدنيا ،فيقو  :هل ِّمن دا فأجيبه؟ هل ِّمان
مستاغ ِّفر فأغ ِّفر له؟ هل ِّمن ات فأتوب عليه؟ فيغ ِّفر ِّ
للمممنني إال زانية تك ِّس بفرِّجها،
أو عشارا ،أو رجال بينه وبني أ ِّيه شهنال) ( ، )4ورو د نمد بن عيس بن ِّحبان املدايين
()5
ي (  )6د ل عل عا شة رضي هللا عنها فقالت عا شة:
بسن ِّده( :أ نن أاب سعيد اخلدر ن
حدثين بشيل ِّ عته ِّمن رسو ِّ ِّ
يِّ ..
هللا  ..أح ِّدثو ِّمبا رأيته يصنع.
اي أاب سعيد اخلدر ن

قا أبو سعيد :كان رساو ِّ
هللا  إرا ار إىل صاالةِّ الصاب ِّح ..قاا  :اللنها نم أماح عاي
ي نوراِّ ،
نورا ،وبصري نوراِّ ،
ومن ب ِّ
ومن لفي نورا ،وعن مييين نورا ،وعن ِّاايل نورا،
ني يد ن
ومن فوقي نوراِّ ،
ِّ
ومن حتيت نورا ،وأع ِّ م يل النور بِّرمحتِّو.

) (1احلديك مل أقع عليه ابللفظ املذكور.

) (2عبد الرمحن بن سالم بن عبيد هللا ابمهي  ،البصري ،اإلمام ،الثقة ،أبو حرب ،أ و دمد بن سالم
ابمهي األ باري.

قا أبو حامت :صدوو .وقا موس بن هارون :ما
النبالل ،163/20وُتذي الكما .162/17

) (3عثمان بن أي العاك بن بشر الثقفي(،

ابلبصرة ،سنة إحد وثالثني وما تني .س أعالم

55ها) ،أسلم يف وفد ثقيع فاستعمله الن عل الطا ع،

وأقره أبو بكر وعمر ،وحني مهت ثقيع ابالرتداد قا هلم  :اي معشر ثقيع كنتم آ ر النا

إسالما فال

تكونوا أوهلم ارتدادا ،له أحاديك يف البخاري ومسلم [،أسد الغابة ِ ،213-212/3س أعالم النبالل/2 ،

.375 -374

) (4احلديك أ رجه مبعناه اهليثمي يف جممع الزوا د  ،153/10وقا  :رجاله رجا الصهيح.
) (5دمد بن عيس بن حبان املدايين  ،قا أبو احلسن الدارقطين ضعيع مرتوك وقا احلاكم مرتوك وقا

آ ر كان مغفال وأما اللقاين فوثقه .لسان امليزان  ،333/5وميزان االعتدا .518/1

) (6سعد بن مالو بن سنان اخلدري األنصاري اخلزرج  ،أبو سعيد  ،صهاي ،غزا اثنيت عشرة غزوة ،وله
 1170حديثا .تويف يف املدينة سنة  74هاُ .تذي
األوليال .369 /1

التهذي

 ، 479 /3وصفة الصفوة ، 299 /1وحيلة
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علي رساو ِّ
هللا  فوضاع عناه ثوبي ِّاه مثن مل يساتتِّ نم أن
قالت عا شة رضي هللا عنها( :د ل ن
قام فالبِّسهما ،فأد لتين غ ةك شاديدةك ،ظنانات أناه أييت بعا صاو ِّحيبايت ،فخرجات أتاباعاه،
واملممنااا ِّ والشااه ِّ
اممنني ِّ
فأدركتاه يف البقيا ِّاع -بقيا ِّاع الغرقا ِّاد -يساتاغ ِّفر للما ِّ
دال ،فقلاات :ي

أنت وأمي ،أنات يف حاج ِّاة ربِّااو عا نز وجا نل وأان يف حاج ِّاة الادنيا ،فانصارفت ،فاد لت يف
حك ااريت ،ويل نف ااد ع ااا  ،فل ِّهق ااين رس ااو ِّ
هللا  فق ااا  :م ااا ه ااذا الا انانفد اي عا ش ااة؟
ك
ِّ
فقالت  :ي أنت وأمي ،أتياتين فوضعت عنو ثوبيو ،مثن مل تستت نم أن قمات فلبِّساتاهما،
فأ ااذتين غا ةك شااديدةك ،ظناناات أنااو ليت باعا صااو ِّحيبايت ،حااى رأيتااو ابلبقيا ِّاع تصاانع مااا
ات ختااافني أن حييااع هللا عليا ِّ
تصاانع ،قااا  :اي عا شااة ..أكنا ِّ
او ورسااوله؟ قااا  :أاتين ِّجلياال
اع ِّماان شااعبانِّ ،
علي ِّاه السااالم ،فقاا  :هااذه ليلااة النِّص ِّ
وهلل عا نز وجا نل فيهااا عتقاال ِّماان النا ِّ
اار
بِّعااد ِّد شااع ِّر غاان ِّم كل ا  ،ال ين اار هللا ع ا نز وج ا نل فيهااا إىل مشا ِّارك وال إىل مشا ِّ
ااحن ،وال إىل
ِّ
قاط ِّع رِّحم[ ،وال إىل مسبِّل] ()1وال إىل عاو لِّوالِّدياه وال إىل ماد ِّم ِّن مخار .قالات :مثن وضاع
قيام هذه اللن ِّ
عنه ثوبيه ،قا  :اي عا شة ..لرنني يل يف ِّ
يلة؟ قالت :ناعم  -ي أنت وأمي-
فقام فسكد ليال طويال ،حى ظنانت أنه قد قبِّ  ،فقمات ألت ِّمساه ،ووضاعت يادي علا
ِّ
ابط ِّن قدم ِّيه ،فته نرك فف ِّرحت ،و ِّ عته يقو يف س ِّ
كوده :أعور بعف ِّوك ِّمن ِّعقابِّاو ،وأعاور
ِّ
برضاااك ِّماان سااخ ِّطو ،وأعااور بِّااو ِّمنااو ،جا نل وجهااو ال أحصااي ثنااال عليااو ،أناات كمااا
أثانيت عل نف ِّسو  ،فلما أصبح ركرتاه نن له فقا  :اي عا شاة ..تاعلنم ِّ
ايه نن ،فقلات :ناعام،

ايه نن ،وأماارين أن أرِّددها نن يف السا ِّ
اكود)  ،فقولااه يف احلا ِّ
ايه نن وعلِّما ِّ
فقااا  :تاعلنما ِّ
اديك حكايااة
عاان عا شااة( :فقماات ألت ِّمسااه ،ووضااعت ياادي عل ا ِّ
ابطا ِّان قدميا ِّاه) ،ويف ِّروايا ِّاة مس االِّم:
(فوقاعت يدي عل ِّ
ابط ِّن قدميه وهو يف الس ِّ
كود ،ومها منصوب ِّ
تان).

) (1ما بني معقوفتني سق من (د).

3302

الوضا ِّ
اول ،وهااو

قااا الن ااووي ( )1يف شاارحه« :اسااتد ن با ِّاه ماان يقااو لمااد املاارأةِّ ال ياناق
مذه أي حنيفة وآ رين ،وقاا الشاافِّعي وأمحاد واألكثارون :ياناق  ،وأجيا عان هاذا
ِّ
احلديك ِّمن ِّجهتِّهم ِّحبم ِّل هذا اللنم ِّ
د عل أ نه كان فوو حا ل فاال يضار .وقوهلاا« :ومهاا
ني يف الس ِّ
منصوب ِّ
تان» فيه أ نن السنة نص القدم ِّ
كود.
وقوهلااا :و ِّ عتااه يقااو يف سا ِّ
اكوده( :أعااور بِّعفا ِّاوك ِّماان ِّعقابِّااو) ...إىل آ ِّ ااره ،ويف ِّروايا ِّاة
مسلِّم وهو يقو ( :اللنه نم أعور ِّ
برضاك ِّمن سخ ِّطو ،ومبعافاتِّو ِّمن عقوبتِّو ،وأعور بو
ِّمنااو ،ال أحصااي ثنااال عليااو ،أناات كمااا أثنياات عل ا نف ِّسااو) ..قااا مالِّااو باان ابكويا ِّاه

الش ازي ()2يف كت ِّ
اار الع ِّ
ااب أ ب ِّ
اارفني :قولاه ( :أعاور بِّ ِّرضااك ِّمان ساخ ِّطو) أي :أنات
امللكااأ ،دون حا اال بيااين وبينااو ،فيصاادو فقااره إىل ِّ
هللا ابلغيبا ِّاة عاان األحااوا  ،وإضا ِّ
امار
اخل ِّ  ،أي :أسألو ِّ
الرضا ِّعوضا ِّ
سخ ِّ .
عن ال ن
معىن لطيع :وقا  :اإلمام أبو سليمان اخلطاي ()3كما نقله عنه النانووي يف شرِّحه مع
لطيع ،ورلو أنه استعار ِّ
زايدة فيه ِّمن ِّ
ابهلل وسأله أن ه
كالم غ ِّه« :يف هذا معىن
ك

ان متقابِّ ِّ
ضد ِّ
سخ ِّ
برضاه ِّمن سخ ِّطهِّ ،
ومبعافاتِّه ِّمن عقوبتِّهِّ .
ِّ
الن ،وكذلِّو
والرضا وال ن
نين ابآل ِّر ،فلما صار إىل ِّرك ِّر ما ال ِّ
املعافاة واملعاقبة ،فاستعار ِّمن أح ِّد ِّ
الضد ِّ
ض ند له،
) (1حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين ،النووي ،الشافعي ،أبو زكراي ،ديي الدين :عالمة
ابلفقه واحلديك .مولده ووفاته يف نوا بسورية واليها نسبته .من كتبه " ُتذي

األ ال واللغا

الطالبني  ،و رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني .طبقا الشافعية  165 /5واألعالم50/8

 ،ومنها

) (2اإلمام الصاحل احملدث ،شي الصوفية ،أبو عبد هللا ،دمد بن عبد هللا بن عبيد هللا بن ابكويه ،الش ازي.
ولد سنة نيع وأربعني وثالث مئة .وطل

هذا الشأن ،وارحتل فيه .قا احلسني بن دمد الكت  :ما سنة

مثان وعشرين وأربع مئة .الوايف ابلوفيا  ،322 / 3شذرا الذه .242 / 3

) (3محد بن دمد بن إبراهيم ابن اخلطاب البسيت ،أبو سليمان :فقيه ددث ،من أهل بست من بالد
أفغانستان اآلن  ،من نسل زيد بن اخلطاب  له من اللمصنفا  :معامل السنن يف شرا سنن أي داود  ،و

بيان إعكاز القرآن ،وإصالا غل احملدثني  ،و غري

احلديك  ،و شرا البخاري ابسم تفس أحاديك

ابامع الصهيح للبخاري  ،تويف يف بست سنة388ها  .حتفة روي االرب ك  154والوفيا ، 166/:1
واإلعالم.273/2
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يع ِّ
صفاتِّه ،وارتق إىل مشاهدةِّ راتِّه ،وأحسن التنكريد
وهو هللا سبهانه ،فين عن ُ ِّ
هار الت ِّ
إبظ ِّ
نوحيد ..استعار بِّ ِّه ِّمنه ال غ  ،فقا ( :وأعور بِّو ِّمنو) ،ومعناه :االستِّغفار
ِّمن التانقص ِّ يف بلو ِّ ِّ
الواج ِّ ِّمن ِّ
حق ِّعبادتِّه والثنن ِّال عليه» (.)1
قااا القاارط « :مثن تارقن ا ِّماان األفعااا ِّ إىل من ِّشا ِّامن األفعااا ِّ  ،فقااا ( :وأعااور بااو ِّمنااو)
مشاااهدة للها ِّاق ،وغيبااة عا ِّان اخللا ِّاق ،وهااذا د ا املع ِّرفا ِّاة الااذي ال ياعا ِّال عنهااا قااو ك  ،وال
عن الث ِّ
ننال عل جال ِّ ربِّه ِّ
جة ان ِّق ِّ
صفةك ،مثن ارتق إىل در ِّ
تضبِّطه ِّ
طاعه وعك ِّزه ِّ
وع نزتِّه ،فقا :
(ال أحصاي ثنااال علياو) ،أي :ال أطيقااه وال آيت علياه وأنتهااي إىل غايتِّاه ،وقياال :ال أحااي
الشفاعة( :فأمحده ِّمب ِّ
ِّ
ِّ
به ِّ
هامد ال أق ِّدر عليها اآلن).
حديك
ومبع ِّرفتِّه ،كما قا  يف

وإن اجتاهاد يف الثنن ِّ
و :معناه :ال أحصي نِّعمتو والثننال ِّ ا عليوِّ ،
اال علياو.
وقا مالِّ ك
ِّ
احلديك( :أنت كما أثنيت عل ناف ِّسو).
واأل نو أوىل لِّما ركره ،ولِّما باعده يف
ايل الثنن ِّ
مثن با نني بقولِّه( :أنت كما أثنيت علا نف ِّساو) االع ِّارتاف بعك ِّاز اخلل ِّاق عان تفص ِّ
اال،

وأنااه ال ياقا ِّادر أح ا كد عل ا بلااو ِّ مااا لااه ِّماان حقيقتِّااه ،ور ند الثننااال إىل ابملا ِّاة دون التفصا ِّ
ايل
واإلحصا ا ِّ
اني ،فوكا اال رلا ااو إىل ِّ
اال والتانعيا ا ِّ
هللا سا اابهانه وتعا اااىل املها ااي ِّ بِّكا ا ِّال شا اايل ُلا ااة
صافاتِّه ..ال ِّساياة للثنن ِّ
وتافصيال ،وكما أنه ال ِّساياة لِّ ِّ
اال علياه أل نن الثنناال اتب كاع للمثااىن علياه،
وكاال ثنااال أثااين بااه عليااه وإن كث اار وطااا وبولِّااغ فيااه ..فقاادر ِّ
هللا أع اام ،وساالطانه أعااز،
ِّ
وصفاته أكبار وأكثار ،وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ ،فاعتارف  ابلعك ِّز ِّعندما ظهر لاه
ِّمان ِّ
صاافا ِّ جاللِّاه تعاااىل وكمالِّااه ،وصامدينتِّه وقدوساينتِّه ،وع متِّااه وكِّلاي اه وجلوتِّااه ،مااا ال
وعناد االنتِّه ِّ
عده ،وال يوصل إىل ح ِّده ،وال حي ِّمله عقال ،وال حياي بِّ ِّاه فِّكارِّ ،
ياناتاه إىل ِّ
اال
ك
ك
األانم .ولاذلو قاا ِّ
قام ..انتاهات مع ِّرفاة ِّ
إىل هذا امل ِّ
الصاديق األكباار ( :)2العكاز عان در ِّك
اإلدر ِّ
اك .وقا باع
اك إدر ك

ِّ
العارفني :سبهان من رضي يف مع ِّرفتِّه ابلعك ِّز عن مع ِّرفتِّه.

) (1صهيح مسلم بشرا النووي.203/4
) (2املراد به سيدان أبوبكر الصديق .

3304

وقااا اباان األثا ِّ ()1يف النهايا ِّاة« :باادأ يف هااذا احلا ِّ
اديك ِّ
ابلرضااا ،ويف روايااة :باادأ ابملعافاااةِّ مثن
صاافا ِّ األفعااا ِّ كاإلماتا ِّاة واإلحيا ِّ
ألسااا ِّماان ِّ
ابلرضااا ،وإ ندااا اباتاادأ ابملعافاااةِّ ِّماان العقوبا ِّاة ن
ِّ
اال،
وصافا األفعااا ِّ أدن مرتبااة ِّمان ِّ
صاافا ِّ الااذا ِّ ِّ ،
سااخ ِّمان ِّ
ِّ
صاافا ِّ الااذا ِّ ،
والرضاا وال ن
فبدأ ابألدن متارقيا إىل األعل  ،مثن لما ازداد يقينا وارتِّقال تارك ِّ
الصفا ِّ وقصر ن ره عل
الذا ِّ  ،فقا ( :وأعور بِّو ِّمنو) مثن ازداد قااراب ،اساتهيا معاه ِّمان االساتِّعارةِّ علا بس ِّ
ااط
ِّ
ِّ
ِّ
القر ِّ
صور ،فقا :
ب ،فالتكأ إىل الثننال ،فقا ( :ال أحصي ثنال عليو) ،مثن علم أ نن رلو ق ك
(أنت كما أثنيت عل نف ِّسو) (.)2
الر ِّ
واية األوىل :ف ندا قادنم االساتِّعارة ِّ
وأما عل ِّ
ساخ ِّ أل نن املعافااة
ابلرضاا ِّمان ال ن

ِّمن الع ِّ
قوبة حتصل ِّحبصو ِّ ِّ
الرضا ،وإ ندا ركرها أل نن داللة األ نو ِّ عليها داللة تضمن ،فأراد
أن يااد ن عليهااا داللااة مطابقااة ،فكااىن عنهااا أوال مثن ص ا نرا اثنيااا ،وأل نن الراضااي قااد يعاق ا
هة أو الس ِّ
للمصل ِّ
تيفال ِّ
حق الغ ِّ» انتاه (.)3

إضافة الش ِّار إىل ِّ
ِّ
ِّ
دليل أله ِّل السن ِّة يف ج ِّ
هللا تعااىل كماا يضااف إلياه
واز
ويف هذا احلديك ك
اخل  ،لِّقولِّه( :أعور ِّمن سخ ِّطو ِّ
ومن عقوبتِّو) ( ، )4ورو إبراهيم بن إسهاو الغسايلي
()5بِّسن ِّده عن ِّ
أند ب ِّان مالِّاو  قاا ( :بعثاين النا  إىل من ِّازِّ عا شاة رضاي هللا عنهاا
يف حاجة ،فقلت هلا :أس ِّرعي ف ين تاركت الن ن  حي ِّدثهم عن ليل ِّاة النِّص ِّ
اع ِّمان شاعبان،

) (1املبارك بن دمد بن دمد بن دمد ابن عبد الكرمي الشيباين ابزري ،أبو السعادا  ،جمد الدين  ،احملدث
اللغوي األصويل .من كتبه " النهاية يف غري
الكت

احلديك ،و جامع األصو يف أحاديك الرسو ُع فيه بني

الستة ،و اإلنصاف يف ابمع بني الكشع والكشاف يف التفس  ،و " املرصع يف اآلابل واألمها

والبنا  ،و الشايف يف شرا مسند الشافعي .تويف سنة 606ها .األعالم،272/5

) (2النهاية يف غري احلديك واألثر/562/2رضي.
) (3شرا السيوطي لسنن النسا ي.103/1

) (4صهيح مسلم بشرا النووي  ،204/4وشرا السيوطي لسنن النسا ي ،103/1وعون املعبود .94/3

) (5اإلمام ،احلافظ ،املصنع ،أبو إسهاو ،إبراهيم بن إسهاو بن عيس بن سليمان بن عبد هللا بن حن لة
بن الغسيل ،األنصاري البغدادي الغسيلي  ،ما

سنة ثالث وتسعني ومئتني  ،قا عنه الذه  :كان يسرو

احلديك .اجملروحني والضعفال ،119 / 1 :ميزان االعتدا  ،18 / 1 :لسان امليزان. 30 / 1 :
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فقالاات :اي أنااد ..اِّجلِّااد حااى أحا ِّادثو ِّحبا ِّ
اديك ليلا ِّاة النِّصا ِّ
اع ِّماان شااعبان ،تِّلااو اللنيلااة
كاناات ليلاايت ِّماان رسااو ِّ ِّ
هللا  ،فكااال ود اال معااي يف ِّحل اايف ،فانتاباهاات ِّماان اللنيا ِّال فلاام
أجده ،فقمت فطفت يف حكرا ِّ نِّساا ه فلام ِّ
ِّ
أجاده ،فقلات لعلناه رها إىل جاريتِّاه مارياة
ِّ
القبطيا ِّاة ،فخرجاات فماارر يف املسا ِّاك ِّد فوقاعاات ِّرجلااي عليااه وهااو يقااو ( :سااكد لااو
سوادي و يايل ،وآمن بِّو فمادي ،وهذه يدي اليت جنيات اا علا نفساي ،فياا ع ايم..
هل ياغ ِّفر ال نذن الع يم إال ال نرب الع يم؟ فاغ ِّفر يل ال نذن الع يم) ،قالت :مثن رفع رأسه

وهو يقو ( :اللنها نم ها يل قالباا تقياا نقيااِّ ،مان ِّ
الشار ِّك باراي ،ال كاافِّرا وال شاقيا) ،مثن عااد
فسااكد وهااو يقااو ( :أقااو كمااا قااا أ ااي داود عليااه السااالم :أع ِّفاار وجهااي يف الاارت ِّ
اب
لسيِّدي ،وح نق لوج ِّه سايِّدي أن تاع نفار الوجاوه لوج ِّه ِّاه) ،مثن رفاع رأساه ،فقلات :ي وأماي،
أناات يف واد وأان يف واد! قااا ( :اي مح ا ال ..أمااا تعلمااني أ نن هااذهِّ اللنيلااة ليلااة النِّصا ِّ
اع ِّماان
شعبان؟ إ نن ِّ
هلل ع نز وج نل يف هذه اللن ِّ
يلة عتقال ِّمن الن ِّ
اار بِّقاد ِّر شاع ِّر غان ِّم كلا ) ،قالات :اي
رسو ِّ
هللا ..وما اب شع ِّر غن ِّم كل ؟ قا ( :مل تكان يف العار ِّ
ب قبيلاةك أكثاار غنيماة مانهم،

ال أقااو ِّسااتة نافاار :مااد ِّمن مخاار ،وال عااا كو لِّوالِّديااه وال م ِّ
صاار عل ا ِّزان ،وال مصا ِّ
ااركم ()1وال
ب» (.)2
ب وال قتا ك ) .ويف ِّرواية« :مص ِّوكر» ،بد «مض ِّر ك
مض ِّر ك
وركر بعضهم أ نن معىن قولِّه ( :عدد شاع ِّر غان ِّم كلا ) -وهللا أعلام -الكثارة ال حصار
العااد ِّد عل ا شااع ِّر غاان ِّم كل ا  ،حااى ياغ ِّفاار رنااوب عصاااةِّ املااممنني بعااد ِّد شااع ِّر غاان ِّم كل ا
فق  ،وال يغ ِّفر ألكثار ِّمن رلو ،بل هو ِّعبارةك وكِّنايةك عن كثارةِّ مغ ِّفارةِّ الاذ ِّ
نوب ،وباه نطاق

القرآن ،قا هللا ع نز﴿ :إِّ نن ٱ نّلل ياغ ِّفر ٱلذنوب ِّ
ُيعا إِّنه هو ٱلغفور ٱل نرِّحيم﴾ (.)3ياد علا
التأويل ما رو أبو بكر ِّ
ِّ
الصديق  أ نن الن ن  قاا ( :يطلاع هللا تباارك وتعااىل ليلاة
هذا
اع ِّماان شااعبان ،فيغ ِّفاار للكميا ِّاع إال لِّمشا ِّارك أو مشا ِّ
ااحن)  ،بساان ِّده عا ِّان ِّ
النِّصا ِّ
القاسا ِّام با ِّان
) (1أي :بينه وبني أ يه صومة وهكران.
) (2ركره البيهقي يف الدعوا
الضعفال.

) (3الزمر. 53 :

الكب ك  ، 128ويف إسناده إبراهيم بن إسهق الغسيلي  ،وهو من
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د نمد ()1عن ِّ
عن النا ِّ  قاا ( :ين ِّاز هللا ليلاة النِّص ِّ
أبيه أو ع ِّم ِّه عن ج ِّدهِّ ِّ
اع ِّمان شاعبان
ِّ
السمال الدنيا فيغ ِّفر لك ِّل نفد ..إال إنساان يف قلبِّه شهنال أو مش ِّركا ِّ
ابهلل عا نز وجا نل)
إىل
(.)2
ويف لفظ( :فيغ ِّفر لك ِّل بشر ما ال كافِّرا أو رجال يف قلبِّه شه كن)
فق ِّد اجتماع ِّمان هاذه ال ِّاروااي ِّ املتاق ِّدم ِّاة ابم ِّاة ِّعادةك ِّمان املهكاوبني ع ِّان املغ ِّفارةِّ وال نرمح ِّاة،
ِّ
شاحن ،وعشار ( ، )3وقاتِّال نفاد ،وق ِّ
ااطع رِّحام ،ومسابِّل اإلز ِّار (- ، )4
ك
وهم :مش ِّر كك ،وم ك
()5
وزان-8 ،
ب يف التِّكارا ِّ  ،ومبات ِّد ك
وشارب-9 ،وقتا ك -10 ،ومصور ،وعاو ،ومض ِّر ك
ك
ين وصوابه ،ورافِّضي ()6يف قالبِّه شهنال للص ِّ
هابة.
فارو الس ن
نوب فاتااه الفااوز ابلغف ار ِّ
ان يف ليلا ِّاة النِّصا ِّ
فماان ختلنااق بشاايل ِّماان هااذهِّ الااذ ِّ
اع ِّماان
ص اال ِّم اان رنبِّااه ،ويت ااوب إىل ربِّااه ،وخيلِّا ا توبات ااه ،ويغ ِّس اال بِّاادِّم الن اادِّم
ش ااعبان ،إال أن يتن ن
حوباته ،فهينئذ يسلو (هللا) ( )7بِّ ِّه أقاوم طريق ،ويد ِّ له هللا يف زمرةِّ أولئو ال نر ِّ
فيق ﴿ومن

) (1القاسم بن دمد بن أي بكر الصديق .عامل وقته ابملدينة مع سامل وعكرمة ،أبو دمد ،وأبو عبد الرمحن
القرشي ،التيمي ،البكري ،املدين .ولد :يف الفة اإلمام علي ،فروايته عن أبيه عن جده انقطا عل انقطا ،

فكل منهما مل يلهق أابه ،وري القاسم يف حكر عمته أم املممنني عا شة ،وتفقه منها ،وأكثر عنها .قا ابن
املديين :له ما تا حديك  ،ما

سنة  106ها عل

الف بني املمر ني .س أعالم النبالل ،60/9ميزان

االعتدا .342/3

) (2أ رجه البزار يف مسنده  ، 157/1واهليثمي يف جممع الزوا د وقا  : :رواه البزار وفيه عبد امللو بن
عبد امللو ركره ابن أي حامت يف ابرا والتعديل ومل يضعفه وبقية رجاله ثقا .125/8 .

) (3هو ال امل املتعدي اببور عل النا .
) (4بقصد اخليالل والتكل عل اخللق.

) (5صانع التماثيل الذي يضاهي ا لق هللا عز وجل.

) (6فرقة من غالة الشيعة  ،و بذلو ألسم تركوا زيد بن علي بن احلسن  ،ورفضوه و ذلوه رمحه هللا
تعاىل  .و وقد كانوا ابيعوه أوال مث قالوا له تلأ من أي بكر و عمر رضي هللا عنهما  ،فأىب  ،و قا كاان وزيري
جدي رسو هللا صل هللا عليه وسلم .فقالوا إرا نرفضو  ،فرفضوه  .فقا هلم رفضتموين  ،فسمو رافضه .

و ثبت معه نزر قليل قالوا بقوله فسموا زيديه فالزبدية  :أقرب فرو الشيعة إىل أهل السنة  .الفرو بني الفرو

 24و الس 390/5

) (7لفظ اباللة سق من (د).
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لص ِّاد ِّيقني وٱلشاهد ِّ
ي ِّط ِّع ٱ نّلل وٱل نرسو فأول ائِّو ماع ٱلن ِّاذين أناعام ٱ نّلل علاي ِّهم ِّمان ٱلنبِّيِّاني وٱ ِّ
آل
ص ِّ
احلِّني وحسن أولائِّو رفِّيقا﴾ (. )1
وٱل ن
ش ار ِّ
فالتنوبااة تاها ِّادم ك ا نل حوبااة ،فب ا ِّ
ادر أيهااا املفا ِّارط إىل التنوبا ِّاة يف هااذهِّ اللنيلا ِّاة ال ن
يفة
الع ِّ
الشان أل نه تعاىل ِّمان رمحتِّاه يساتاع ِّرض حاوا ج ِّعب ِّ
ااده كا نل ليلاة يف ُي ِّاع ال نزم ِّ
ِّ
اان،
يمة
ع ِّمن شعبان  ،فقد رو عباد الارز ِّ
و صوصا ليلة النِّص ِّ
او بان مهاام بسان ِّده عان عل ِّاي ب ِّان
أي طالِّ ا  عا ِّان الن ا ِّ  قااا ( :إرا كااان ليلااة النِّصا ِّ
اع ِّماان شااعبان ..فقومااوا ليلهااا
سا ِّ
وصااوموا سارهااا ف ا نن هللا ع ا نز وج ا نل ينا ِّاز فيهااا لِّغا ِّ
شاام ِّ
اروب ال ن
امال ،فيقااو  :أال
د إىل ال ن
مس اتاغ ِّف كر فااأغ ِّفر لااه ،أال مس اتارِّز كو فأرزقااه حا ناى يطلااع الفكاار) (.)2رواه اباان ماجااة يف سااننِّه
إبسااناد ضااعيع ،وفيااه( :أال ماان يس اتاغ ِّفر فااأغ ِّفر لااه ،أال مس اتارِّز كو فأرزقااه أال ِّماان مباتال ا

حى يطلع الفكر).
فأعافيه ،أال كذا أال كذا ،ن
ورو أبو ِّ
حامت الرازي بِّسن ِّده عن عب ِّد العز ِّ
يز ِّ
ابن أي رواد ()3قا « :ن ر عطاالك إىل ُاعاة
يف املسا ِّاك ِّد احل ار ِّام ليلااة النِّصا ِّ
اع ِّماان شااعبان ،فقااا  :مااا ها ِّاذهِّ ابماعااة؟ قااالوا هااذا زاي كد
النم ي ()4يزعم أ نن هللا ين ِّز هذه اللنيلاة إىل ِّ
اال الادنيا ،فيقاو  :هال ِّمان دا فأساتكي

له؟ هل ِّمن سا ل فأعطيه؟ هل ِّمن مستاغ ِّفر فأغ ِّفر له؟ فقاا عطاالك :لقاد ط ناو زاي كد علا
) (1النسال69 :

) (2أ رجه ابن ماجة يف سننه  ،1388/444/1والبيهقي يف شع

اإلميان ،379/3وعبد الرزاو يف

مصنفه برقم 7923قا البوص ي يف مصباا الزجاجة يف زوا د ابن ماجه :هذا إسناد فيه ابن أي سلة وا ه

أبو بكر بن عبد هللا بن دمد بن أي سلة قا أمحد وابن معني يضع احلديك.10/2 .

) (3عبد العزيز بن أي رواد  -بفتح الرال وتشديد الواو  ،-أبو عبد الرمحن موىل األزد ،رو عن عطال
والضهاك وغ مها ،وعنه عبد الرزاو ووكيع وغ مها ،وثقه حيىي بن سعيد القطان وحيىي بن معني وأبو حامت .قا

ابن حكر يف ا لتقري  :صدوو عابد ،رمبا وهم ،ورمي ابإلرجال ،ما سنة تسع ومخسني وما ة .ابرا والتعديل

 ، 394/5والتهذي  ، 302-301/6والتقري .509/1

) (4زايد النم ي ا ه زايد بن عبد هللا النم

البصري  ،اتبعي  ،ضعفه العلمال  ،قا احلافظ يف ُتذي

التهذي  : 378/3و ركره ابن حبان يف "" الضعفال "" أيضا  ،و قا  :منكر احلديك  ،يرو عن أند

أشيال ال تشبه حديك الثقا  ،تركه ابن معني .ميزان االعتدا  ، 9/2وحلية األوليال.268/6
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النااا ِّ  ،هااذا يف كا ِّال ِيلااة يف السا ِّ
انة كلِّهااا» .قااا احلااافِّظ أبااو موس ا املااديين« :وقااو
عطال هذا صهيح ،غ أ نن ختصي ِّرك ِّر النزو ِّ يف هذه اللن ِّ
يلة يقتضي لكيدا ما ،إماا يف
ك
تكثا يف ال نرمحا ِّاة كمااا تقادنم ،أو يف زايدةِّ زمانِّااه كمااا يف احلا ِّ
اديك املتاقا ِّادِّم أ نن هللا عا نز وجا نل
دِِّّ ،خب ِّ
ين ِّز فيها لغ ِّ
شم ِّ
روب ال ن
الف بقي ِّة اللنيايل ،فهني ياباق ثالك اللن ِّ
يل اآل ِّ ر.
ورو احلاكِّم بِّسن ِّده عن عا شاة رضاي هللا عنهاا عان النا ِّ  قاا ( :إ نن هللا عا نز
ع ِّمن شعبان إىل الس ِّ
وج نل ين ِّز يف النِّص ِّ
امال الادنيا لايال إىل آ ِّ ِّار النه ِّ
اار ِّمان غاد ،فياعتِّاق
سا ِّ
اار بِّعااد ِّد ِّ
ِّماان النا ِّ
انة ،وال يت اارك أحاادا إال
معا ِّاز بااين كلا  ،ويكتا احلااا ن  ،ويانا ِّاز أرزاو ال ن

رحم أو عاقا أو م ِّ
قاطع ِّ
غفر له إال مش ِّركا أو ِّ
شاحنا) (.)1
ِّ
ِّ
األحاديك ليد املراد ِّمنه حقيقته ِّمن االنتِّقا ِّ واحلرك ِّاة -تعااىل هللا
الوارد يف هذه
والنزو
هللا تعاااىل مااع تنزيا ِّاه ِّ
عاان رلِّااو علااوا كب ا ا -ف مااا أن يافا ناوض معناااه إىل ِّ
هللا عمااا ال يليااق
سل ِّ
ع ،أو ِّ
نموله لوياال ال قاا ابحلاا ِّ كنازو ِّ مال كتِّاه أو رمحتِّاه،
ِّجباللِّه ،كما هو مذه ال ن
كما هو مذه اخلل ِّ
ع ،واأل نو أسلم ،والثاين أعلم (.)2
ع إحد اللنيايل اليت ليلتها كي ِّ
وليلة النِّص ِّ
ومها ويومها كليلتِّهاا يف الفض ِّال .رو احلاافِّظ
اد با ِّان مالِّااو أ نن رسااو ِّ
أبااو ناعاايم بِّساان ِّده عاان أنا ِّ
هللا  قااا ( :أربعااة ليااا ليااالي ِّه نن
ايه نن الننساام ،وياعطااي فا ِّ
ايه نن القساام ،وياعتِّااق فا ِّ
االيه نن ،ياب اار هللا فا ِّ
كااأاي ِّم ِّه نن ،وأايمها نن كليا ِّ
ايه نن
ابزيل :ليلة القد ِّر وصباحها ،وليلة النِّص ِّ
ع ِّمن شعبان وصباحها ،وليلة عرفة وصاباحها،
وليلة ابم ِّ
عة وصباحها) (.)3
ِّ
وماان صااا ِّ ليلا ِّاة النِّصا ِّ
اع ِّماان شااعبان مااا رواه احلااافِّظ أبااو ناعاايم أيضااا بساان ِّده
عن عا شة رضي هللا عنها قالت قالت :قاا رساو ِّ
هللا ( :إ نن هللا عا نز وجا نل يلهاظ إىل

) (1سبق ختر ه.

) (2الفا للمشبهة اجملسمة الذين يقولون حبقيقة اللفظ ا تعاىل هللا عما يقولون علوا كب ا ا ويدعون أسم
يعبدون هللا  ،ولكنهم يف احلقيقة هم عبدة الصور و األجسام و الوهم و اخليا .

) (3كنز العما  ، 223/12وعزاه للديلمي.
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فعند رلو ِّحتان قلاوب امل ِّ
الكع ِّبة يف ك ِّل عام حل ةِّ ،
اممنني إليهاا) ،قالات عا شاة رضاي هللا
عنها« :ونار أ نن تِّلو اللنه ة يف وس ِّ شعبان» (.)1
وقد ورد يف التانرغي ِّ يف إح ِّ
يال ل ِّ
ع ِّمن شعبان ما رواه عبد الرز ِّ
يلة النِّص ِّ
او وابان

ماجة ،كما تقدنم ِّمن قولِّه ( :إرا كان ليلة النِّص ِّ
ع ِّمن شعبان ..فقوموا ليلهاا وصاوموا
سارها) إىل آ ِّ ِّاره ،وماا رواه األصافهاين يف التانرغيا ِّ عان مع ِّ
اار ب ِّان جبال قاا  :قاا رساو
ِّ
هللا ( :ماان أحااىي اللنيااايل اخلمااد ..وجباات لااه ابنااة :ليلااة التانرويا ِّاة ،وليلااة عرفااة ،وليلااة
الننه ِّر ،وليلة ِّ
الفط ِّر ،وليلة النِّص ِّ
ع ِّمن شعبان) (.)2
بن دينار ()3بِّسن ِّده إىل رسو ِّ ِّ
وما روي ِّمن ح ِّ
بن كث ِّ ِّ
بن عثمان ِّ
ديك عم ِّرو ِّ
هللا  قا :
(من قام ليلة النِّص ِّ
ايت العي ِّاد ..مل ميات قالباه ياوم تاو القلاوب) (،)4ويف
ع ِّمن شعبان وليل ِّ
أبيه ،قا  :قاا رساو ِّ
ابن كردو ()5عن ِّ
ِّرواية أ رجها املن ِّذري يف ِّ
عن ِّ
اترخيه بسن ِّده ِّ
هللا
( :من أحىي ليل ِّيت ِّ
العيد وليلة النِّص ِّ
ع ِّمن شعبان مل ميت قالبه يوم تو القلوب) (.)6

) (1أ رجه الديلمي . 149/1

) (2الرتغي والرتهي . 248/1

) (3عمرو بن عثمان بن سعيد بن كث بن دينار احلمصي احلافظ الثبت أبو حف

احلمصي موىل قريش .

ولد :سنة بضع وستني وما ة  ،قا أبو حامت :صدوو  ،ما يف شهر رمضان سنة إحد ومخسني وما تني ،

وقيل :سنة مخسني عن نيع ومثانني سنة .ابرا والتعديل ، 249/6وُتذي التهذي .76/8

) (4أ رجه بلف ه صاح كنز العما  ، 24107/548/8وابن ابوزي يف مث العزم الساكن إىل أشرف
األماكن  ،257/1وأبو شكا ش ويه بن شهردار بن ش ويه الديلمي اهلمذاين امللق

الكيا يف الفردو

مبأثور اخلطاب.5935/619/3

) (5دارب بن داثر ابن كردو بن قرواش السدوسي الكويف الفقيه قاضي الكوفة ،وليها خلالد بن عبد هللا
القسري .وثقه أمحد بن حنبل وحيىي بن معني  ،وليد حديثه ابلكث  ،تويف دارب يف سنة ست عشرة ومئة.

ُتذي الكما  ،1305 /ميزان االعتدا ُ ،441 / 3تذي التهذي .49 / 10

) (6أ رجه أبو نعيم يف معرفة الصهابة ،2414/5قا ابن امللقن يف البدر املن يف ختريج األحاديك واآلاثر
الواقعة يف الشرا الكب  :38/5هذا حديك ال يصح يف إسناده آفا  :أحدها  :مروان بن سامل  ،قا

أمحد  :ليد بثقة  .وقا النسا ي والدارقطين و (الرازي)  :مرتوك  .اثنيها  :سلمة بن سليمان  ،قا األزدي :
ضعيع  .اثلثها  :عيس بن إبراهيم القرشي  ،قا حيىي  :ليد بشيل  .والعلل املتناهية البن ابوزي.562/2
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اديك :القياام للطاع ِّاة إر ظ ِّ
الوارِّد يف احل ِّ
ومعىن ِّ
القيام فيها ِّ
ااهره غا ماراد قطعاا،
()1
وكااان القيااام للطاعا ِّاة معهااودا ِّماان قولِّااه تعاااىل﴿ :وقومااوا نِّ
ّلل قااانِّتِّني﴾ فهااو حقيقاةك شاارعيةك
فيااه .ومعااىن (مل مياات قالبااه) أيِّ :مبهبا ِّاة الاادنيا حااى يص ادنه عا ِّان اآل اارةِّ كمااا جااال« :ال

َتالِّسوا املوت ياعين أهل الدنيا» (.)2

وقاا بعضاهم( :مل ميات قالباه) أي :ال يتهيناار قالباه ِّعناد الناناز ِّ وال يف الق ِّ
ال وال يف القياما ِّاة
(.)3
وقااد كااان التااابِّعون ِّماان أها ِّال الشا ِّاام كخالا ِّاد با ِّان معاادان ( )4ومكهااو ( )5ت ِّهاادون
العبادةِِّّ ،
ع ِّمن شعبان يف ِّ
ليلة النِّص ِّ
وعناهم أ ذ النا تع يمها ،فلما اشت ِّهر رلاو عانهم
ومنهم من أنكاره ،وقاد أنكار رلِّاو أكثاار العلم ِّ
فمنهم من قبِّله ِّ
ا تالع النا فيهِّ ،
اال ِّمان
بن أسلم عان فاقه ِّ
كازِّ ،منهم عطال وابن أي مليكة ،وناقله عبد ال نرمح ِّن بن ز ِّ
أه ِّل احلِّ ِّ
يد ِّ
اال
ك
[أه ِّل] ()6امل ِّ
دينة ،وهو قو أص ِّ
هاب مالِّو وغ ِّهم ،وقالوا :رلو كله بِّدعةك.

) (1البقرة238 :

) (2جزل من أثر مروي عن روا هللا عيس  وتامه :ال َتالسوا املوت فتمو قلوبكم  ،قالوا  :من املوت

استهم  ،فسوف

اي روا هللا ؟ قا  :احملبون للدنيا الراغبون فيها .ف ن فتم علية ابلفرار منهم واعتزا
يغنيكم هللا من فض ِّل غيبه إن شال يف الوقت الذي يشال  ،إر ال خيف عليه شيل يف األرض وال يف السمال.
البهر املديد البن عكيبة  ،66/3وقو القلوب ألي طال املكي .176/1

) (3حاشية الطهطاوي عل مراقي الفالا شرا نور اإليضاا ألمحد بن دمد بن إ اعيل الطهطاوي
احلنفي.265/1

) (4الد بن معدان الكالعي احلمصي أبو عبد هللا ثقة عابد ،يرسل كث ا من الثالثة ،ما سنة  103ها،
وقيل بعد رلو .التقري  ،218 /1وصفة الصفوة .415 /4

) (5مكهو بن أىب مسلم شهراب بن شار  ،أبو عبد هللا ،اهلذىل ابلوالل :فقيه الشام يف عصره ،من حفاظ
احلديك.

أصله من فار  ،ومولده بكابل .ترعر

وتفقه ،ورحل يف طل

ا وس  ،وصار موىل المرأة مبصر ،من هذيل ،فنس

إليها .وأعتق

احلديك إىل العراو ،فاملدينة ،وطاف كث ا من البلدان ،واستقر يف دمشق .وتوىف ا

سنة 112ها .تذكرة احلفاظ  101 /1وحسن احملاضرة  119 /1وُتذي التهذي .289 /10
) (6ما بني معقوفتني من (د).
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ص ِّ
وا تالع علمال الش ِّام يف ِّ
فة إحيا ها عل قول ِّ
ني:
أحاادمها :أنااه يسااته إحياؤهااا ُاعااة يف املسا ِّاك ِّد ،وكااان الااد باان معاادان ،ولقمااان باان
عامر ( )1يلبسون فيهاا أحسان ثياا ِّ م ويتابخارتون ويكت ِّهلاون ،ويقوماون يف املس ِّاك ِّد ليلاتهم
ويه عل رلو (.)2وقا يف ِّ
تِّلو ،ووافاقهم إسهاو بن راه ِّ
قيامها يف املس ِّك ِّد ُاعة :ليد
ب الكرماين ()3يف مسا لِّ ِّه.
بِّبِّدعة ،نقله عنه حر ك
والثاااين :أنااه يكااره االجتِّمااا هلااا يف املسا ِّ
صااالةِّ ،وال يكااره أ نن يصاالي ال نرجاال فيهااا
ااج ِّد لل ن
إمام أه ِّل ِّ
ِّخلاص ِّة نف ِّسه ،وهذا قو األوزاعي (ِّ )4
الشام ِّ
وفقيههم وعالِّ ِّمهم.
باب ِّ
مام أمحد كالم يف ِّ
ليلة النِّص ِّ
وال ياعرف ل ِّ
ع ِّمن شعبان ،وخي نر يف استِّه ِّ
قيامهاا عناه
ك
ِّر ِّ
ني يف ِّ
الروايت ِّ
وايتان ِّمن ِّ
قيام ليل ِّيت العي ِّاد ف ناه يف ِّرواياة مل يسات ِّه ن قيامهاا ُاعاة (ألناه مل
تاناقاال عا ِّان النا ِّ  وال عاان أصااهابِّه قيامهااا ُاعااة) ( ،)5واسااتهبنها يف ِّروايااةِّ ،لفعا ِّال عبا ِّاد
بن ز ِّ
بن األس ِّ
ود لذلِّو وهو ِّمن التابِّعني ،وكذلو قيام ليل ِّاة النِّص ِّ
يد ِّ
ال نرمح ِّن ِّ
اع ِّمان شاعبان

) (1لقمان بن عامر  ،أبو عامر الوصاي ا نسبة اىل وصاب  ،بطن من مح ا من أهل مح

 .اتبعي ثقة ،

رو عن أي الدردال وأي هريرة وأي أمامة وغ هم  .ورو عنه دمد بن الوليد الزبيدي والفر بن فضالة

وعقيل بن مدرك وآ رون  .ركره ابن حبان يف الثقا

 455/8وميزان االعتدا .419/3

 ،وقا ابو حامت  :يكت

حديثه ُ .تذي

التهذي

) (2لطا ع املعارف البن رج .259
) (3لقمان بن عامر  ،أبو عامر الوصاي ا نسبة اىل وصاب  ،بطن من مح ا من أهل مح

 .اتبعي ثقة ،

رو عن أي الدردال وأي هريرة وأي أمامة وغ هم  .ورو عنه دمد بن الوليد الزبيدي والفر بن فضالة
وعقيل بن مدرك وآ رون  .ركره ابن حبان يف الثقا

 ،وقا ابو حامت  :يكت

حديثه ُ .تذي

التهذي

 455/8وميزان االعتدا .419/3

) (4عبد الرمحن بن عمرو بن أي عمرو أبو عمرو األوزاعي إمام أهل الشام يف زمانه يف احلديك والفقه ،رو

عن الزهري وقرة بن عبد الرمحن بن حيويل ،رو عنه مبشر بن إ اعيل ،تويف سنة سبع ومخسني وما ة.

ُتذي الكما  307 /17وس أعالم النبالل .107 /7
) (5ما بني معقوفتني من (د).

3312

مل ياثابت يف ِّ
قيامهاا ُاعاة شايلك ع ِّان النا ِّ  وال عان أصاهابِّه ،إ نداا ثابات عان طا فاة ِّمان
يان فاق ِّ
التابِّعني ِّمن أع ِّ
هال أه ِّل الش ِّام كما تقدنم.
ِّ
اع ِّمان شاعبان مساته لِّماا ورد فياه ِّمان احل ِّ
يع ليل ِّاة النِّص ِّ
اديك،
واحلاصل أ نن إحيال ُ ِّ
وإن كان ضعيفا.

اني عادد صاوكِّ ،
وبقارالةِّ الق ِّ
صالةِّ فراد بغ ِّ تعي ِّ
ارآن ُاعاة وفاراد ،
ويكون رلو ابل ن
تاب ِّ
أحاديك رسو هللا ( و ِّ
وقِّرالةِّ
ِّ
د لِّتفس ِّ كِّ ِّ
اعها وعق ِّد الدرو ِّ واملكالِّ ِّ
هللا تعاىل
أحاديك رسو ِّ ِّ
يلة الع ِّ
والكالم عل فضا ِّل هذه اللن ِّ
ِّ
ِّ
يمة ،وحض ِّ
اور
هللا ،)1() 
 ،وشر ِّا
بيح ،والثنن ِّ
هللا تعاىل ،والد ِّ
ورك ِّر ِّ
د و ِّ
اعهاِّ ،
تِّلو املكالِّ ِّ
اال والصاالةِّ علا النا ِّ
عال ،والتس ِّ
ُ اعة وفراد  ،وغ ِّ رلِّو ِّمن ِّ
العبادا ِّ .

اوار ِّ
دان فيمااا تق ادنم ِّماان األحاديا ِّ
وحيصاال اإلحيااال والقيااام الا ِّ
اك ِّمبع ا ِّام اللنيا ِّال ،وقياال بِّساااعة
الع ِّ
ابن عبا رضي هللا عنهما  :بصالةِّ ِّ
وعن ِّ
ِّمنهِّ ،
شال والعزِّم عل صاالةِّ الصاب ِّح ُاعاة،
كما قالوه يف ِّ
ِّ
إحيال ليل ِّيت العيد ِّ
صهيهه عن عثمان قاا  ِّ :عات
ين .وقد نر مسلِّ كم يف
رسااو ِّ
هللا  يقااو ( :ماان صالن ِّ
العشااال يف ُاعااة فكأ ندااا قااام نِّصااع اللنيا ِّال ،وماان صالن
الصبح يف ُاعة فكأ ندا صلن اللنيل كلنه) (.)2
والع ِّ
شال يف ُاعة ليلة ونِّصع ل ِّ
قا ابن حزم (:)3حتصل له بِّصالةِّ الصب ِّح ِّ
اه ِّر ِّ
اخلل.

) (1ما بني معقوفتني من (د).

) (2أ رجه مسلم يف صهيهه ك :الصالة  /ب :فضل صالة العشال والصبح يف ُاعة 656/
) (3علي بن أمحد بن سعيد بن حزم ال اهري ،أبو دمد :عامل األندلد يف عصره ،وأحد أ مة اإلسالم ،
كانت له وألبيه من قبله رايسة الوزارة وتدب اململكة ،فزهد ا وانصرف إىل العلم والتأليع ،فكان من صدور
الباحثني فقيها حاف ا يستنب األحكام من الكتاب والسنة ،بعيدا عن املصانعة .وانتقد كث ا من العلمال

والفقهال ،فتمالئوا عل بغضه ،وأُعوا عل تضليله وحذروا سالطينهم من فتنته ،وسوا عوامهم عن الدنو منه،

فأقصته امللوك وطاردته ،فرحل إىل ابدية ليلة (من بالد األندلد) فتويف فيها .رووا عن ابنه الفضل أنه اجتمع
عنده خبطه أبيه من آتليفه محو  400جملد ،تشتمل عل قري من مثانني ألع ورقة .وكان يقا  :لسان ابن حزم

وسيع احلكا شقيقان .أشهر مصنفاته " الفصل يف امللل واألهوال والنهل  ،واحملل  ،وُهرة األنساب ،
والناس واملنسو  ،األعالم ،255/4ولسان امليزان . 198 :4
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ور ند عليه أنه جال يف ِّر ِّ
واية أي داود (( ::)1ف ن صالن ِّ
العشاال والصاب ِّح يف ُاعاة ..فكأ نداا
ضا ِّ
اار ان ِّ
قاام اللنياال كلنااه) ،أل نن العاارب ِّمان عاد ُِّتااا أن تارتِّا حكمااا علا أماار ابعتِّبا ِّ
امامه إىل
آ اارِّ ،
العما ِّ
اك مااا يشااهد بااذلو [كمااا نبنااه عليااه اباان أي ِّ
وماان اآلاي ِّ واألحاديا ِّ
ااد ()2يف
كام امل ِّ
أح ِّ
ساج ِّد] (. )3

وأماا ماا يفعلاه باعا الناا ِّ ِّمان صاالةِّ ِّمئا ِّاة ركعاة يف هاذه اللنيل ِّاة ،ياقارأ يف ك ِّال ركعاة ِّ
بفاحتا ِّاة
ِّ
الك ِّ
تاب مرة و﴿قل هو ٱ نّلل أح كد﴾ عشار مارا  ،أو صاالةِّ ثِّناايت عشارة ركعاة ياقارأ يف ك ِّال
ركعة باعد ِّ
الفاحت ِّاة ﴿قال هاو ٱ نّلل أحا كد﴾ ثالثاني مارة ،أو صاالةِّ أرباع عشارة ركعاة ،مثن لِّاد

فياقاارأ ِّم القا ِّ
ارآن أربااع عشاار ماارة ،و﴿قاال هااو ٱ نّلل أحا كد﴾ أربااع عشاارة ماارة ،و﴿قاال أعااور
بِّاار ِّ
ب ٱلفلا ِّاق﴾ أربااع عشاارة ماارة ،وآيااة الكرسا ِّاي ماارة ،و﴿لقااد جااآلكم رسااو ك ِّماان أنف ِّسااكم
()4
ِّ ِّ
ِّ
ال موضاو ك ،كماا
ع ِّز كيز﴾ اآلية ،فهو بدعةك مذموماةك ،وماا ياارو فياه مان األحادياك فباط ك
نبنه عل رلو احلافِّظ أبو الفر ِّ عبد ال نرمح ِّن بن اب ِّ
وزي ()5وغ ه.

) (1سليمان بن األشعت بن إسهاو بن بش بن شداد بن عمرة بن عمران األزدي أبو داود السكستاين
اإلمام يف زمانه وهو جين رحل وطوف وُع وصنع وكت عن العراقيني واخلراسانيني والشاميني والبصريني .ولد

أبو داود سنة ثنتني وما تني وما

يوم ابمعة ألربع عشرة بقيت من شوا سنة مخد وسبعني وما تني وله

ثالث وسبعون سنة وقيل إنه تويف ابلبصرة .طبقا احلنابلة.160/1

) (2مل أقع له عل ترُة.

) (3ما بني معقوفتني من (د).
) (4التوبة128 :

) (5عبد الرمحن بن علي بن دمد ابوزي القرشي البغدادي ،أبو الفر  :عالمة عصره يف التاري واحلديك،
كث التصانيع  ،مولده ووفاته ببغداد،له محو ثالث مئة مصنع ،منها :تلقيح فهوم أهل اآلاثر ،يف تصر
الس واأل بار  ،واألركيال وأ بارهم  ،ومناق عمر بن عبد العزيز  ،وروا األرواا  ،وشذور العقود يف اتري
العهود  ،واملدهش يف املواعظ وغرا

األ بار ،وصولة العقل عل اهلو يف األ الو ،والناس واملنسو ،

وتلبيد إبليد  ،وفنون األفنان يف عيون علوم القرآن  .تويف سنة 597ها  .األعالم  ،317/3ووفيا
األعيان  279 /1والبداية والنهاية .28 /13
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وكذلو ال ن
صالة املعروفة بِّصالةِّ ال نرغا ِّ اليت تافعال ليلاة أ نو ِّ ُعاة ِّمان رجا فهاي بِّدعاةك
مذمومةك ،وقا اإلمام النانووي يف شار ِّا املها نذ ِّ
صاالة املعروفاة بصاالةِّ ال نرغا ا ِّ وهاي
ب« :ال ن
والعشا ِّ
ب ِّ
ثِّنتااا عشاارة ركعااة تص الن بااني املغا ِّار ِّ
اال ليلااة أ نو ِّ ُعااة ِّماان رج ا  ،وصااالة ليلااة
مومتان منكارات ِّن قبيهت ِّ
تان ماذ ِّ
الاتن بِّدع ِّ
ص ِّ
ِّ
النِّص ِّ
اان ،وال
ع ِّمن شعبان ِّمئة ركعة،
فهااتن ال ن
اال عل ا ِّ
اوب( )1وإحي ا ِّ
ين ،وال ابحل ا ِّ
ااب ق ااو ِّ القل ا ِّ
ياغت اار بِّا ِّاذك ِّرِّمها يف كِّت ا ِّ
اديك امل ااذ ِّ
اوم ال ااد ِّ
كور
ِّ
ِّ
ال ،وال ياغت اار ِّمبا ِّان اش اتابه عليااه حكمهمااا ِّماان األ ما ِّاة فص اننع
فيهمااا ف ا نن ك ا نل رلااو ابطا ك
ورقااا يف اسااتِّهبِّا ِِّّما ف نااه غااالِّ ك يف رلااو ،وقااد ص اننع ال ن
شااي اإلمااام أبااو د نمااد عبااد
الا ا نرمح ِّن ب اان إ اعي اال املق ِّدس ااي ( )2كِّت ااااب نفيس ااا يف إب ِّ
طاهلِّم ااا فأحس اان وأج اااد ر ِّمح ااه هللا»
اناته (.)3

واألوىل ل نسا ِّ
ابيح الاايت علنمهااا الن ا  لع ِّمااه
اان أن يصاالي يف هااذه اللنيلا ِّاة صااالة التنسا ِّ
أقاربِّاه ِّ .
وصاافتها كمااا يف احلا ِّ
العباا ِّ ولغا ِّه ِّماان ِّ
اديك الاذي رواه أبااو داود بساان ِّده عا ِّان
ابن عبا  :أ نن رسو ِّ
ِّ
هللا  قاا للعباا ِّ ب ِّان عب ِّاد املطنلِّا ِّ ( :اي عمااه ..أال أعطياو ،أال
أمنهااو ،أال أحبااوك ،أال أفاعاال لااو عشاار ِّ صااا إِّرا أناات فاعلاات رلِّااو ..غفاار ن
اّلل لااو
رنابو أ نوله وآ ِّ ره ،قدميه وجدياده ،طامه وعماده ،صاغ ه وكبا هِّ ،سا نره وعالنياتاه ،عشار

كل ركعة بِّف ِّاحت ِّة ال ِّك ِّ
ِّ صا وهي أن تصلِّ أربع ركعا تاقرأ يف ِّ
تاب وسورة ،فا را فرغات
اّلل ،واحلماد ِّنِّ
القارالة يف أو كال ركعاة وأنات قاا ِّم فقال :سابهان نِّ
ِّمن ِّ
ّلل ،وال إِّلاه إِّالن ن
اّلل،
ك
ن
واّلل أكب اار ،مخااد عشاارة ماارة ،مثن تاركااع فاتقوهلااا وأناات راكِّا كاع عش ارا ،مثن تارفااع رأسااو ماان
ساجدا ،فاتقوهلا وأنت ِّ
الركو فاتقوهلا عشرا ،وُتوي ِّ
ساج كد عشرا ،مثن تارفع رأسو فاتقوهلاا
) (1ألي طال املكي.
) (2عبد الرمحن بن إ اعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي ،أبو القاسم ،شهاب الدين ،أبو شامة :ممر ،
ددث ،أصله من القد  ،ومولده يف دمشق ،و ا منشأه ووفاته،ويل ا مشيخة دار احلديك االشرفية ،ود ل

عليه اثنان يف صورة مستفتيني فضرابه ،فمرض وما

سنة 665ها .من كتبه :كتاب الروضتني يف أ بار

الدولتني الصالحية والنورية ،وريل الروضتني .األعالم ،299/3ووفيا األعيان 278/1

) (3اجملمو شرا املهذب.56/4
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عشرا ،مثن تسكد الثانية فاتقوهلا عشرا ،مث تقوهلا قبال قياماو للركع ِّاة الثاني ِّاة عشارا .فاذلِّو
د وسبعون مرة ِّىف ك ِّل ركعة ،تفعل رلاو يف أرباع ركعاا  .إِّ ِّن اساتطعت أن تصالِّها يف
مخ ك
ك ِّل ياوم مرة فافاعل ،فِّ ن مل تست ِّطع ف ِّف ك ِّل ُعة مرة ،فِّ ن مل تافعل ف ِّف ك ِّل شاهر مارة،

فاِّ ن مل تفعال ف ِّفا ك ِّال ساانة مارة ،فاِّ ن مل تفعال ف ِّفا عم ِّارك ماارة) ( ، )1ويف رواياة الطالاين:
(فالو كانت رنوبو ِّمثل زب ِّد البه ِّر أو رم ِّل عالِّج ( )2غفرها هللا لو) (. )3

()4
قا احلافِّظ صالا الد ِّ
اهيح أو حس كان
بيح
ين العال ي  ::حديك صالةِّ التس ِّ
ك
حديك ص ك
وال ب ند.
()5
اهيح ،ولاه طار كو يعضااد
وقاا اإلماام البلقياين يف التنادري ِّ « :حاديك صااالةِّ التس ِّ
ابيح ص ك
باعضها باعضا ،فهي سنة ينبغي العمل ا» اناتاها ( ، )6قاا البيهقاي باعاد ختر ِّاه حاديثها:
«كان عبد ِّ
هللا بن املبار ِّك يصليها ،وتداوهلا الص ِّ
احلون باعضهم عن باع  ،ويف رلو تقوياةك

) (1أ رجه أبو داوود يف سننه ،1297/414/1وابن ماجة يف سننه ،1387/443/1والبيهقي يف
السننالكل .4695/51/3

 2أي ما تراكم من الرمل ود ل بعضه يف بع

[حتفة األحوري .]486/2

) (3أ رجه الطلاين يف الكب ..987/329/1

) (4صالا الدين أبو سعيد ليل بن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العال ي :ددث ،فاضل ،ولد وتعلم يف
دمشق ،ورحل رحلة طويلة مث أقام يف القد مدرسا يف الصالحية سنة  731ها ،فتويف فيها .من كتبه :
اجملمو املذه

يف قواعد املذه

يف فقه الشافعية ،وكتاب األربعني يف أعما املتقني  ،والوشي املعلم يف

احلديك ،واجملالد املبتكرة ،و كشع النقاب عما رو الشيخان لحصهاب رسالة أحص

ومسلم لكل صهاي من احلديك ،وغ رلو .الدرر الكامنة  ،90 /2واألعالم.322/2

ا ما رواه البخاري

) (5سرا الدين أبو حف  ،عمر بن نص بن صاحل الكناين ،العسقالين األصل ،مث البلقيين املصري
الشافعي ،جمتهد حافظ ،ولد يف ِّ
بلقينة من غري مصر سنة 724ها ،وويل قضال الشام سنة 769ها ،وتويف
ابلقاهرة .وله من املصنفا  :تصهيح املنها  ،وامللما

برد املهما  ،وداسن االصطالا ،وغ ها .لضول

الالمع ،85/6شذرا الذه  ،80/9واألعالم للزركلي.46/5
) (6تلخي

احلب

امشه ،20/2والآليل املصنوعة يف األحاديك املوضوعة للسيوطي.37/2
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اديك املرف ااو ِّ ».وق ااا عب ااد العزي ا ِّاز ب اان أي داود (« :)1م اان أراد ابن ااة فعلي ا ِّاه بص ااالةِّ
لله ا ِّ
بيح» ،وهذا أقدم ِّمن ِّ
ابن املبار ِّك ،بل أقدم من روي عنه فِّعلهاا أباو اباوز ِّال أو بان
التس ِّ

عبد ِّ
ِّ
هللا البصري ()2وهو ِّمن ثِّقا ِّ التابِّعني.
شدا ِّد والغ ِّ
وقا أبو عثمان احل ي الز ِّاهد («:)3ما رأيت لل ن
بيح».
موم ِّمثل صالةِّ التس ِّ
وقا عبد ِّ
هللا بن امل ِّ
يل أن يسالِّم ِّمان ك ِّال ركعت ِّ
اني( ،وإن
بارك« :إن صالها لايال ..فأحا إ ن
صااالها سااارا ف ا ن شااال ساالِّم ،وإن شااال مل يساالِّم) ( ، )4وقياال البا ِّان املبااار ِّك« :إن سااهي يف
سااه ِّو عش ارا عش ارا؟ قااا  :ال ،إ ندااا هااي ثالمثِّئا ِّاة
هااذه ال ن
صااالةِّ ..هاال يس ابنح يف سااكد ِّيت ال ن
تسبيهة» انتاه (.)5
وقد ن ن عل استِّهبا ِّ ا أ مة الشافِّعي ِّة املتاق ِّدمون واملتأ ِّ رون حى الرافِّعي ()6والناناووي يف
كتبِّهم (.)1وهللا أعلم.
) (1مل أقع له عل ترُة.

) (2أو بن عبد هللا الربع  :أبو ابوزال البصر  ،قا البخار  :ىف إسناده ن ر ،وخيتلفون فيه .وقا أبو
زرعة وأبو حامت :ثقة،وقا البخار حاكيا عن حيىي بن سعيد :أنه قتِّل ىف ابماجم سنة ثالث ومثانني ،رو له
ابماعة ،وأبو جعفر الطهاو  .التاري

الكب  ،1540/16/3وتقري

التهذي  ،577/16/1وابرا

والتعديل.133/304/2

) (3الشي اإلمام احملدث الواعظ القدوة ،شي اإلسالم ،األستار أبو عثمان ،سعيد بن إ اعيل بن سعيد بن
منصور النيسابوري احل ي الصويف  ،مولده سنة ثالثني ومئتني ابلري ،فسمع ا من دمد بن مقاتل الرازي،

وموس بن نصر ومن كالمه :سرورك ابلدنيا أره
تثقن مبودة من ال حيبو إال معصوما .طبقا

سرورك ابهلل عن قلبو ،قا ابن يد :عته يقو  :ال

النكوم الزاهرة ،177 / 3 :شذرا

الذه ، 230 / 2 :

حلية األوليال ،244 246 / 10 :اتري بغداد.102 / 9 :

) (4ما بني معقوفتني من (د).

) (5تنزيه الشريعة املرفوعة عن األحاديك الشنيعة املوضوعة ألي احلسن علي بن دمد بن عراو الكناين
 ،126/2والآليل املصنوعة يف األحاديك املوضوعة للسيوطي.37/2

) (6عبد الكرمي بن دمد بن عبد الكرمي بن الفضل بن احلسن القزويين اإلمام ابليل أبو القاسم الرافعي ،
صاح الشرا الكب املسم ب العزيز وقد تور بعضهم عن إطالو لفظ العزيز جم نردا عل غ كتاب هللا
فقا الفتح العزيز يف شرا الوجيز والشرا الصغ واحمل نرر وشرا مسند الشافعي والتنذني واألمايل الشارحة
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إرا علِّماات رلااو فاالتِّبااا أوىل ِّماان االبتِّاادا ِّ  ،فعليااو ابالجتِّها ِّ
ااد يف هااذهِّ اللنيلا ِّاة
اأن ،وإحيا هااا نااوا ِّ ِّ
الع يما ِّاة الشا ِّ
العبااادا ِّ ِّماان الصااالةِّ فاراد ِّماان غا ِّ تعيا ِّ
اني عاادد ،أو
بيح اليت ركرانها ،وقِّرالةِّ الق ِّ
رآن ،وغ ِّ رلو ِّجيا قدنمنا التنبيه عليه قريبا.
فِّع ِّل صالةِّ التس ِّ

ابلرض ِّ
فهافِّظ علا رلِّاو إن أرد الفاوز ِّ
اوان ،فقاد مضا شاهر رجا املباارك،
واللنيلااة هااذهِّ نِّصااع شااعبان ،وأناات عل ا مااا أناات عليااه ِّماان التف اري ِّ يف كا ِّال زمااان ،ومااا
أحسن قو القا ِّل يف هذه األبيا ِّ احلِّ ِّ
سان:
اا عنو بفضلِّ ِّاه
مض ا رج ا ك اي ص ِّ
شهياادا علا حاق له لام توفِّا ِّاه
وها قد مض ِّمن شه ِّر شعبان نِّصفاه
وأنت عل ما ال أفاوه بوص ِّفا ِّاه
اادر ِّبفعا ِّال اخلي ا ا ِّار قابل ِّ
فاب ِّ
انقضا ِّا ِّاه
وح ِّ
ارر هكوم املو ِّ فِّيه بصرفِّ ِّه

فكم ِّمن فاى قد اب يف النص ِّ
ع آمنا
وقاد ن ِّسخت فِّيه ص ِّهيفاة ح ِّتف ِّاه
فقم ليلة النصع الشريع مصليا
فأشرف هذا الشهر ليلة نصفه

وصم يومه هلل وأحسن رجاله

()2

لت فر عند الكرب منه بلطفه

عل مفردا الفاحتة وهو ثالثون جملسا أمالها أحاديك سانيده عن أشيا ه عل سورة الفاحتة وتكلنم عليها
 ،كان رمحه هللا ورعا زاهدا تقيا نقيا طاهر ال نذيل مراقبا هلل له الس ة ال نرضية املرضينة والطريقة الزكية والكراما

الباهرة  ،قا النووي الرافعي من الصاحلني املتمكنني كانت له كراما ك كث ة.
) (1اجملمو للنووي  ، 54 / 4ساية احملتا  ، 119 / 2وعون املعبود  ، 176 / 4واملغين البن قدامة / 2
.132

) (2لطا ع املعارف البن رج ك ..151
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فالعمل للكنة يس  ،لكن أين العامل؟ ومثنها قليل  ،فأين البار ؟ فمن أقام الفارا

،

وتقرب ابلنوافل واجتهد يف األوقا الفواضل وآثر رضي هللا عل هو نفسه فاز بع يم
أنسااه يف حضاارة قدسااه يف نعاايم أباادي ااج نضاار يف مقعااد صاادو عنااد مليااو مقتاادر ،
فنسااأ هللا أن يعيننااا علا رلااو  ،وأن يساالو بنااا أحساان املسااالو  ،وأن يعتقنااا يف هااذه

الليلااة ماان النااار  (،وأن ميتعنااا ابلن اار إىل وجهااه الكاارمي يف دار القارار) ( )1وأن ياادمي علينااا
نعمة اإلسالم  ،وأن حيشران يف زمرة نبينا علياه الصاالة والساالم  ،وأن يشاغلنا ويساتعملنا
فيما فيه رضاه  ،وأال َتعلنا من أهل الكسل والتالهاي بال َتعلناا مان أهال كلماة التوحياد

ال اله إال هللا .

هذا أ ره وهللا سبهانه وتعاىل أعلم (.)2
وحسبنا هللا ونعم الوكيل  ،وصلي هللا عل سيدان دمد وآله وصهبه وسلم.
فا دة تقرأ ليلة النصع يف شعبان:

وهي أن يقرأ سورة يد ثالث مرا  ،نية األوىل :من طو العمر.
الثانية :عل نية رفع البالل.

الثالثة عل نية االستغنال عن النا .

مث بعااد رلااو ياادعو ااذا الاادعال وهااو :اللهاام اي را املاان فااال مياان عليااه  ،واي را ابااال
واإلكرام واي را الطو واإلنعام  ،ال اله إال أنت ظهار الالجئاني  ،وجاار املساتك ين  ،واي
أمان اخلا فني  ،أسالو اللهم إن كنت كتبتين يف أم الكتاب شقيا أو مطرودا أو دروما أو

مق ارتا علااي يف الاارزو فااامح اللهاام بفضاالو شااقاويت وحرمااايت وافتق اار رزقااي  ،وأثبتااين يف
ميهو ن
اّلل ما يشال

الكتاب سعيدا مرزوقا  ،موفقا للخ ا ف نو قلت يف كتابو املنز
وياثبِّاات و ِّعنااده أم ال ِّكتا ِّ
ااب ( )1( )3مت يف اإل بااار الااواردة :ماان قارأ الساابع آاي يف القاارآن

) (1ما بني معقوفتني من (د).
) (2بقية الكالم سق من (د).
) (3الرعد39 :
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كل يوم أو النهار وآ ره مل يضره شايل ولاو انطبقات السامال علا األرض  ،وعان هاذه
اّلل لنا هو موالان وعل نِّ
أوهلا :لن ي ِّ
صيبانا إِّنال ما كت ن
اّلل فالياتاونك ِّل الممِّمنون
اّلل بِّضر فال ك ِّ
والثانية)2( :إِّن ميسسو ن
اشع له إِّنال هو وإِّن ي ِّردك ِّخب فال را ند لِّفضلِّ ِّه
صي بِّ ِّه من يشال ِّمن ِّعب ِّ
ي ِّ
ادهِّ وهو الغفور ال نرِّحيم

ض إِّنال عل نِّ
الثالثة :وما ِّمن دابنة ِّيف األر ِّ
اّلل ِّرزقاها وياعلم مستاق نرها ومستاودعها كل ِّيف
كِّتاب مبِّني ()3
الرابعةِّ :ين تاونكلت عل نِّ
اّلل رِّي وربِّكم ما ِّمن دابنة إِّنال هو آ ِّ كذ بِّن ِّ
اصيتِّها إِّ نن رِّي عل

ِّ
صراط مست ِّقيم
ِّ ()5
اخلامسة :وكأيِّن ِّمن دابنة ال حت ِّمل ِّرزقاها ن
س ِّميع العليم
اّلل يارزقاها وإِّ نايكم وهو ال ن
اّلل لِّلننا ِّ ِّمن رمحة فال جي ِّسو هلا وما مي ِّسو فال مر ِّسل له ِّمن باع ِّدهِّ
السادسة :ما يافت ِّح ن
ِّ ()6
وهو الع ِّزيز احلكيم
سماوا ِّ واألرض لياقول نن ن
اّلل قل أفارأياتم ماا تادعون
السابعة :ولئِّن سألتاهم من لق ال ن
ون نِّ
اّلل بِّضر هل ه نن ك ِّ
ِّمن د ِّ
اّلل إِّن أرادِّين ن
اشفا ض ِّرهِّ أو أرادِّين بِّرمحة هل ه نن جي ِّسكا
()4

) (1كالم مطمو يف املخطوط  ،ولعله بقية الدعال وتامه :إهلي ابلتكلي األع م يف ليلة النصع من شهر
شعبان املكرم اليت يفرو قيها كل امر حكيم ويلم أن تكشع عنا من البالل ما نعلم وما ال نعلم وأنت به اعلم
أنت األعز األكرم وصل هللا عل سيدان دمد وعل آله وصهبه و سلم .والدعال املذكور ورد عن سيدان
عبد هللا بن مسعود  ، أ رجه ابن أي شيبة يف املصنع ،29530/68/6وابن عساكر يف

اترخيه ،385/34والسيوطي يف الدر املنثور471/8
) (2يوند. 107 :
) (3هود. 6 :
) (4هود. 56 :
) (5العنكبو . 60 :
) (6فاطر. 2 :
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رمحتِّ ِّه قل حسِّ ن
اّلل علي ِّه ياتاونكال المتاوكِّلاون ( ، )1ون مهاا شايخنا العالماة الشاي علاي

االجهوري( )2فقا مع زايدة:

ومن آلاي قرأ أو محل
فقد

من كل سول وبال

وما من دابة إىل مبني

قل لن يصيبنا للفظ املممنني
كذا وإن ميسسو للرحيم
إين توكلت ملستقيم

ضع وكأين من إىل لفظ العليم
ما يفتح هللا إىل لفظ احلكيم
مع ولئن سألتهم من لقا
للمتوكلني اي من حققا

مث أضاف هلا آية أ ر يف بيت هنا

وما لنا أن ال هلذه أضع
للمتوكلني سرها عرف

) (1الزمر.38 :
) (2عل بن دمد بن عبد الرمحن االجهوري ،املصري ،املالكي (نور الدين ،أبو اإلرشاد) عامل ،أدي ،
مشارك يف الفقه والكالم واحلديك ومصطلهه والس ة النبوية واملنطق وغ ها.ولد مبصر ،وتويف ا مستهل
ُاد األوىل ،ودفن جبوار املشهد املعروف إب وة يوسع .من تصانيفه الكث ه :مواه

ابليل يف حترير ما

حواه تصر ليل يف فرو الفقه املالكي ،شرا عل من ومته يف العقا د ،شرا الفية الوايف يف مصطلح
احلديك يف جملدين و اه فتح الباقي ،شرا التهذي

للتفتازاين يف املنطق ،وشرا الدرر السنية يف ن م الس ة

النبوية للعراقي .األعالم  ،164/5ومعكم اململفني.207/7
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اخلاتة
بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد ِّنِّ
ّلل الن ِّذي هداان ِّهلذا وما كننا لِّناهت ِّدي لوال أن هداان ن
اّلل أهم نتا ج البهك

مت بفضاال هللا  ومنتااه البهااك  ،وهااذه أهاام النتااا ج الاايت مت التوصاال إليهااا ماان ااال
الدراسة و البهك يف رحاب هذا التفس املبارك :ا

 .1اإلمام م الدين الغيطي السكندري املصري الشافعي مان علماال القارن العاشار
اهلكري.

 .2أ ذ العلم عن ُاعة من مشااي اإلساالم ،كالقاضاي زكاراي األنصااري رمحاه هللا
 ،والشااي عبااد احلااق الساانباطي ،والكمااا الطوياال  ،وغا هم ماان أكااابر علمااال
عصرهم.

 .3ترك اإلمام ترااث علميا كب ا ومتنوعا جيا يد عل رسو قدمه يف العلم .
 .4ليلاة النصاع ماان شاعبان ماان اللياايل املباركاة فيهااا تماع النااا إلحيا هاا ابلااذكر
والطاعة هلل عز وجل  ،وكت فيها العلمال الكث من الرسا ل واململفا ماا باني

مثباات لفضاالها وبركتهااا  ،ومااا بااني انف هلااا معتالا إايهااا ليلااة كااأي ليلااة  ،ولكاال
وجهة هو موليها.

 .5ورد أ بااار ابطلااة موضااوعة يف فضاال ليلااة النصااع ماان شااعبان  ،ويف كيفيااة
الصالة فيها  ،وُيعها مردودة وال يصح العمال بااها وال إشااعتها باني العاوام إال

للتهااذير منهااا والاارد عليهااا ،وعناادان يف األ بااار املقبولااة ماان الفضااا ل واحملاساان

واملناق ما فيه الكفاية ملن أراد اخل .
 .6تناو اإلمام م الدين الغيطي تفس أوا ل سورة الاد ان معتمادا علا أمهاا
كت التفس ابملأثور وابلرأي.

 .7عاارض اإلمااام الغيطااي مااا ورد ماان أحاديااك يف فضااا ل ليلااة النصااع ماان شااعبان
بكل أمانة علمية  ،مرجها بني األدلة جيا يد عل غزارة علمه.
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 .8إغفاله ركر املصادر اليت نقل منها .

وبعد  /فهذا عمل الضعيع وجهد املقل  ،وحس أنين بشر يصي  ،وخيطأ ،

وأن هللا أي الكما إال لنفسه ولكتابه الكرمي  ،ف ن كان يف هذا البهك من
 ،فمن هللا وحده  ،وله احلمد واملنة  ،و إال فمن نفسي  ،والشيطان

الرجيم .
وهللا أسأ

ا ه احلسين وصفاته العل  ،أن عل هذا العمل الصا لوجهه

الكرمي  ،وأن ينفع به عامة املسلمني و اصتهم  ،وأن ينفعنا مبا قرأان  ،و عنا ،
وكتبنا  ،إنه ويل رلو والقادر عليه وهو علي كل شيل قدير  ،نعم املويل ونعم
النص .

وصل هللا وسلم وابرك علي معلم النا اخل سيدان دمد وعلي آله وأصهابه
أُعني واحلمد هلل رب العاملني .
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أهم املراجع واملصادر

 .1اإلتقااان يف علااوم القاارآن ل مااام جااال الاادين الساايوطي ،

دمااد أبااو الفضاال

إبراهيم دار الرتاث القاهرة  ،الط ،ال
 .2إرشاااد العقاال السااليم إيل م ازااي الكتاااب الكاارمي  ،ل مااام أي السااعود  ،ط دار
إحيال الرتاث العري  ،الثانية 1411ها1991/م .

 .3أس ااباب الن اازو ل م ااام الواح اادي ،

أمي اان ص اااحل ش ااعبان  ،ط دار احل ااديك

 .4أس ااباب النا اازو ل ما ااام السا اايوطي ،

حاما ااد أمحا ااد الطا اااهر  ،ط دار الفكا اار

القاهرة  ،الرابعة 1419 ،ها2002/م .

للرتاث  ،القاهرة األويل 1422ها2002/م .

 .5االسااتيعاب يف بيااان األسااباب لسااليم علااي اهلاااليل  ،و دمااد موسا آ نصاار ط
دار ابن ابوزي  ،الدمام  ،الثانية 1430ها.

 .6أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي ط دار الفكر ب و  ،ال ط  ،ال .
 .7البهار احملاي لاحي حيااان دماد بان يوسااع  ،ط دار الكتا العلمياة  ،با و ،
األوىل

عاد أمحد عبد املوجود وآ رين ،األوىل1422ها .2001 ،

 .8حباار العلااوم ألي الليااك نصاار باان دمااد باان إب اراهيم الساامرقندي ط دار الفكاار
ب و ،

دمود مطرجي ال ط ال

.

 .9التهري اار والتن ااوير ل م ااام دم ااد الفاض اال ب اان عاش ااور  ،ط مكتب ااة اب اان تيمي ااة ،
القاهرة  ،الط  ،ال

 .10تفسا ا الق اارآن احلك اايم ل م ااام دم ااد رش اايد رض ااا  ،ط دار الفك اار با ا و ،
الثانية  ،ال  ،الط .
 .11تفس القرآن الع يم للهافظ ابن كثا ،

السايد دماد السايد وآ ارين ،

ط دار احلديك  ،القاهرة  ،األويل 1427ها2002/م .

 .12تفسا مقاتاال باان سااليمان
األوىل 1424ها.2003/

أمحااد فريااد  ،ط دار الكتا العلميااة با و ،
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 .13جامع البيان يف لويل القارآن حملماد بان جريار الطالي ،

أمحاد دماد شااكر،

 .14اب ااامع ألحك ااام القا اران ل م ااام أي عب ااد هللا الق اارط ،

د /دم ااد إبا اراهيم

ط ممسسة الرسالة  ،األوىل 1420ها 2000/

احلفن ا ا اااوي  ،دم ا ا ااود حام ا ا ااد عثم ا ا ااان  ،ط دار احل ا ا ااديك  ،الق ا ا اااهرة  ،األويل

1414ها1994/م.

 .15الدر املنثور يف التفس ابملأثور بال الدين السيوطي دار الفكر ب و األويل
1403ها1983/م .

 .16معاامل التنزيال ل مااام البغاوي ،

دمااد عباد هللا النماار وآ ارين  ،ط دار طيبااة

ب و الرابعة 1417ها1997/م .

 .17مف اااتيح الغيا ا ل م ااام الا ارازي ط دار إحي ااال الا ارتاث الع ااري با ا و  ،الط ،
ال .

كت احلديك الشريع وعلومه

 .18الرتغي والرتهي

احلديك  ،ال ط ال .

 .19تلخي

لزك الدين عبد الع يم بن عبد القو املنذري ط دار

احلب يف ختريج أحاديك الرافعي الكب ألي الفضل أمحد بن علي بان

دم ا ااد ب ا اان أمح ا ااد ب ا اان حك ا اار العس ا ااقالين  ،ط دار الكتا ا ا العلمي ا ااة  ،األوىل

1419ها 1989.م.

 .20سنن ابن ماجة ألي عبد هللا دمد بن يزياد القازويىن  ،ط دار الاراين للارتاث ال
ط  ،ال

0

 .21سنن أبو داود ألي داود سليمان بن شعك السكستان األزد ط دار الفكر
ال ط  ،ال

0

 .22سنن البيهقي الكل ألمحد بن احلسني بن علي بن موسا أباو بكار البيهقاي ،
دم ااد عب ااد الق ااادر عط ااا  ،مكتب ااة دار الب اااز  -مك ااة املكرم ااة – 1414 ،

 ، 1994ال ط.
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 .23ساانن الرتمااذي ألي عيسا دمااد باان عيسا باان سااورة الرتمااذي ط دار الفكاار
1408ها  ،ال ط.

 .24ساانن الاادارم لعبااد هللا باان عبااد الاارمحن الاادارم الساامرقندي ط دار الااراين
للرتاث  1407ها األوىل .

 .25سنن النسا ي ألمحد بن شعي النساا ي بشارا السايوطي وحاشاية الساند ط
دار الكتاب العرىب ب و  ،ال ط  ،ال .

 .26السنن الكل للبيهق ألي بكر أمحد بن احلسني البيهق ط دار الفكار ال ط
 ،ال .

 .27صهيح ابن زمية حملمد بن إسهاو بان زمياة أباو بكار السالمي النيساابوري ،
دمااد مصااطف األع مااي  ،ط املكت ا اإلسااالمي  -ب ا و – 1390 ،
 ،1970ال ط.

 .28شاارا الساانة ل مااام البغااوي ،

شااعي األرانلوط  -دمااد زها الشاااويش ،

ط املكت اإلسالمي دمشق ب و 1403ها 1983 /م الثانية.

 .29شاع اإلمياان ألي بكار أمحااد بان احلساني البيهقااي /

دماد الساعيد بساايوين

زغلو  ،ط دار الكت العلمية – ب و األوىل .1410 ،
 .30صهيح مسلم بشرا النووي ل مام مسلم بن احلكا بان مسالم القشا
إحيال الرتاث العرىب ط  3ال .

دار

 .31فااتح البااار بشاارا صااهيح البخااار الباان حكاار العسااقالن ط دار الااراين
للرتاث 1407ها.

 .32جممع الزوا د ومنبع الفوا د للهيثم ط دار الكتاب العرىب ب و  1402هاا،
ال ط.

 .33املسااتدرك عل ا الصااهيهني ل مااام أىب عبااد هللا احلاااكم النيسااابور وىف ريلااه
تلخي

املستدرك ل مام اد الدين الذهىب

 848ها 0
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 .34املصا اانع يف األحاديا ااك واآلاثر ألي بكا اار عبا ااد هللا با اان دما ااد با اان أي شا اايبة
الكا ااويف،

كما ااا يوسا ااع احلا ااو  ،ط مكتبا ااة الرشا ااد  ،الا اارايض  ،األوىل ،

.1409
 .35املعك اام األوسا ا للطا الان حتقي ااق دم ااود ش اااكر ط مكتب ااة املع ااارف ابل اارايض
 1415ها ،ال ط  ،ال .

 .36املعكام الصغ للطلان ط دار الكت العلمية ب و  1403ها  ،ال ط  ،ال
.

 .37املعكم الكب للطلان ط دار البيان العرىب ب و  ،الثانية ال .
 .38النهاي ااة يف غريا ا احل ااديك واألث اار  ،الب اان األثا ا ،

ط اااهر أمح ااد الا ازاوي ،

ودمود دمد الطناحي  ،ط دار إحيال الكت العربية  ،ال  ،الط .
كت الفقه

 .39احلاوي يف فقه الشافعي ألي احلسن علي بن دماد بان حبيا املااوردي  ،ط
دار الكت العلمية ب و  ،األوىل 1414ها.1994/

عااد أمحاد عباد

 .40روضة الطالبني وعمادة املتقاني ليهاي بان شارف الناووي ،
املقصود  ،ط دار الكت العلمية ب و  ،الثانية 1405ها.
 .41الشرا الكب ألي اللكا أمحد بن دماد العادوي الادردير ،
 ،ط دار الفكر  ،ال ط  ،ال .

أمحاد علايش

 .42املغااين يف فقااه اإلمااام أمحااد باان حنباال الشاايباين لعبااد هللا باان أمحااد باان قدامااه
املقدسي  ،ط دار الفكر ب و  ،األوىل 1405ها.

 .43املهذب ألي إسهاو الش ازي  ،ط دار الفكر ب و  ،ال ط  ،ال .
كت الرتاجم والس والتاري

 .44االستيعاب يف معرفة األصاهاب  ،البان عباد الال ،

علاي دماد معاوض ،

ع ا ا ا ا اااد أمح ا ا ا ا ااد عب ا ا ا ا ااد املوج ا ا ا ا ااود  ،ط دار الكتا ا ا ا ا ا العلمي ا ا ا ا ااة با ا ا ا ا ا و ،

األويل1415ها1995/م .
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 .45أسااد الغابااة يف معرفااة الصااهابة الباان األث ا  ،ط دار الفكاار العااري  ،ب ا و
1993م1414/ها/الط .

 .46اإلصابة يف معرفاة الصاهابة البان حكار العساقالين

علاي دماد البكااوي ،

ط دار ابيل ب و  ،األوىل 1412ها.

 .47إنباه الرواة علي أنباه النهاة  ،لعلي بن يوسع القفطي ،

دمد أباو الفضال

إبراهيم  ،ط دار الفكر العري  ،القاهرة  ،األويل 1986م .

 .48األند ابليل بتاري القد واخلليل جملا الادين احلنبلاي العليماي ،

عادانن

يوند عباد اجملياد نباتاه  ،ط مكتباة دناديد عماان 1420 ،ه ا 1999م  ،ال

ط.

 .49البدايااة والنهايااة الباان كثا

أمحااد ملهاام وآ ارين  ،ط دار الكتا العلميااة

ب و  ،الثالثة 1407ها .

 .50بغي ااة الوع اااة يف طبق ااا اللغ ااويني والنه اااة للس اايوطي ط دار الفك اار الع ااري ،
ب و  ،الثانية 1979م .

 .51اتري ا اإلسااالم ووفيااا املشاااه واألعااالم لشاامد الاادين الااذه ،

عماار

عبا ا ا ا ااد السا ا ا ا ااالم تا ا ا ا اادمري  ،ط دار الكتا ا ا ا اااب العا ا ا ا ااري ب ا ا ا ا ا و  ،الثالثا ا ا ا ااة
1423ها.2002/

 .52اتري ا األماام وامللااوك الباان جرياار الطاالي  ،ط دار الكت ا العلميااة ب ا و ،
األوىل 1407ها.

ُ .53تا ااذي التها ااذي البا اان حكا اار العسا ااقالين  ،ط دار الفكا اار ب ا ا و  ،األوىل
1404ها.1984/
ُ .54تذي الكما للهافظ املزي ،

ب و  ،األوىل 1400ها.1980/

بشاار عاواد معاروف  ،ط ممسساة الرساالة

 .55س أعالم النبالل لشمد الادين الاذه ،
الرسالة ب و  ،احلادية عشر 1412ها.

شاعي األرنئاوط  ،ط ممسساة
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 .56ش ااذرا ال ااذه يف أجن ااار م اان رها ا الب اان العم اااد احلنبل ااي  ،ط دار الفك اار
ب و الط 1414 ،ها1994/م .

 .57الضااعفال ل مااام أي جعفاار العقيلااي ،

محاادي عبااد اجمليااد إ اعياال ،ط دار

الصميعي  ،األويل 1420ها2000/م .

 .58طبقا الشافعية الكل ألي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي ،

دمود

دما ا ااد الطنا ا اااحي  ،وعبا ا ااد الفتا ا اااا احللا ا ااو  ،ط دار هكا ا اار القا ا اااهرة  ،الثانيا ا ااة

1413ها.1992/

 .59وفا الوفيا للكت ،

احسان عبا  ،ط دار أصادر ب و الط،ال

 .60كشااع ال نااون عاان أسااامي الكتا والفنااون حلاااجي ليفااة  ،ط مكتبااة املتنا
بغداد  ،الط  ،ال
 .61معكا اام األدابل ليا اااقو احلما ااوي  ،ط دار الكت ا ا العلميا ااة ب ا ا و  ،األويل
1411ها1991/م .

 .62معكم البلدان لياقو احلموي  ،ط دار صادر ب و  ،الط  ،ال .

 .63معكم اململفني لعمر رضا كهالة  ،ط دار إحيال الرتاث العري ب و ال ط .
 .64ال ا ااوايف ابلوفي ا ااا لص ا ااالا ال ا اادين الص ا اافدي  ،نش ا اار فران ا ااز ش ا ااناينز  ،االويل
1981م .

 .65وفيااا األعيااان وأنباااه أبنااال الزمااان الباان لكااان
صادر ب و الط  ،ال .

إحسااان عبااا  ،ط دار

