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 دراسة فقهية فلكية مقارنة ليلة القدر

 املقدمة:

نبينـا   ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسـلني  ،احلمد هلل رب العاملني
أمـا   ،ومن سار على نهجه واتَّبع هداه إىل يوم الدين ،وعلى آله وصحبه أمجعني ،حممد
 :بعد

فال خيفى أن األماكن واألزمان كلها متساوية يف األصل، وقد أمجع الفقهاء على 
وما يقع  ،أن بعض األزمنة أفضل من بعض مبا أودع اهلل سبحانه وتعاىل فيها من فضله

ألن األزمـان يف األصـل متسـاوية     ،ال بصـفات قاممـة فيهـا    ،لعبـاده  فيها من إكرامـه 
وجعل ليلـة القـدر اـما مـن      ،ففضل اهلل شهر رمضان على سامر الشهور .ومتماثلة
ال يوافقهـا  وفيها سـاعة  وجعل يوم اجلمعة ام يوم طلعت عليه الشمس  ،ألف شهر
يف اجلمعـة سـاعة ال    " إن :قال صلى اهلل عليـه وسـلم   اال استجيب له كما عبد مسلم

، وفضل قيام الليل 1 يوافقها عبد مسلم وهو قامم يصلي يسأل اهلل شيئا إال أعطاه إياه "
وفضل العشر األول من ذي احلجة علـى   ،والثلث األام منه على سامره ،على غمه

و"تفضـيل األمـاكن    :-رمحـه اهلل تعـاىل    –قال العز بن عبد السـالم  . غمها من األيام
 :ان ضربانواألزم

وكتفضـيل بعـض    ،كتفضيل الربيع على غـمه مـن األزمـان    ،دنيوي :أحدهما
  .وموافقة األهواء ،البلدان على بعض مبا فيها من األنهار والثمار وطيب اهلواء

والضرب الثاني: تفضيل ديين راجع إىل أن اهلل جيود على عباده فيهـا بتفضـيل   
سـامر الشـهور، وكـ لو يـوم     أجر العـاملني، كتفضـيل صـوم رمضـان علـى صـوم       
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وستة من أيام شـوال،   وشعبان، عاشوراء، وعشر ذي احلجة، ويوم االثنني واخلميس،
ففضلها راجع إىل جود اهلل وإحسانه إىل عباده فيها، وك لو فضل الثلث األاـم مـن   
كل ليلة راجع إىل اهلل يعطي فيه من إجابة الدعوات واملغفرة، وإعطاء السـاال، ونيـل   

 .2 ، ما ال يعطيه يف الثلثني األولني "املأمول

  .3"كاألمكنة األزمنة بشرفعمال تشرف القواعد املقررة عند الفقهاء أن " األ ومن

ومن املعلوم أن تفضيل األوقات بعضها على بعض قد يكون يف أوقات اليوم 
الواحد، كوقت ما بني األذان واإلقامة، وساعة اجلمعة، وقد يكون فضل الشهور 

 ام بعضها على بعض.واألي

وأحكامهـا   وقد أحببت يف ه ا البحث أن ألقي الضـوء علـى فضـل األعمـال    
يف ذلـو علـى    ةاألزمنة الفاضـلة مـن السـنة، مسـتند     املتعلقة بليلة القدر اليت هي من

ومـا تناولـه علمـاء    النصوص الشرعية، مع إيراد أقوال الفقهـاء ومـ اهبهم يف ذلـو    
 فاهلل املستعان، وعليه التكالن. وع ليلة القدر،الفلو من تفسم وحتليل يف موض

 منهجي يف البحث:

املقارنة بني امل اهب األربعة يف وتقسيم البحث اىل مقدمة ومباحث ومطالب 
املسامل املتعلقة ما أمكن وعرض آراء العلماء اآلارين من أهل التفسم واحلديث 

اىل اقوال الفلكيني كما اشرت ا االعتماد على املصادر املعتمدة والعزو إليهمع والفقه 
 وذيلت البحث بالفهارس املهمة.وعرضها دون التعمق يف عرض نظرياتهم 

 وكانت اطيت يف املوضوع كالتالي:

 املبحث األول: العشر األواار وليلة القدر.. وفيه اربعة مطالب:

 املطلب األول: معنى ليلة القدر وكونها باقية ما بقيت الدنيا
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 فضل ليلة القدر وااتصاص األمة بهاملطلب الثاني: 

 املطلب الثالث: عالمات ليلة القدر 

 املطلب الرابع: عالمات ليلة القدر الفلكية من وجهة نظر علماء الفلو املعاصرين.

 املطلب اخلامس: احلكمة من كتمان ليلة القدر

 املبحث الثاني: إحياء ليلة القدر وفيه اربعة مطالب:

 اء ليلة القدر املطلب األول: حكم إحي

 املطلب الثاني: كيفية إحياء ليلة القدر 

 املطلب الثالث: العلم بليلة القدر لنيل فضلها

 عند الفقهاءاملطلب الرابع: حمل ليلة القدر 

 فروع: بأقوال الفقهاء. وفيه ثالثةحملل ليلة القدر مقارنا  فلكيالالتفسم املطلب اخلامس: 

 در وااتالف الرويات يف تعيني حملها عند الفلكيني أثر غموض ليلة القالفرع األول: 

 الفرع الثاني: ظاهرة االقرتان وداللتها على ليلة القدر 

يف حتديد ليلة القدر من وآراء الفقهاء الفرع الثالث: درء تناقض األحاديث الواردة 
 وجهة نظر فلكية.

وهـ ا جهــد املقـل فــتن أصـبت فمــن اهلل وحـده، وإن أاطــأت فمـن نفســي      
لشيطان، وأسأل اهلل أن يبارك فيه، ويلهمنا الرشد والصواب إنه ولي ذلو والقـادر  وا

 عليه. 
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 وفضلهاليلة القدر التعريف باملبحث األول: 

 املطلب األول: معنى ليلة القدر وكونها باقية ما بقيت الدنيا 

كلمة "ليلة القدر" مركبة من لفظني: أوهلما: ليلة وهي يف اللغة: من غروب  
 مس إىل طلوع الفجر، ويقابلها النهار. الش

وثانيهما: القدر، ومن معاني القدر يف اللغة: الشرف والوقار، ومن معانيه: 
 احلكم والقضاء والتضييق. 

فقيل: ألنها الليلة  ؛وااتلف الفقهاء يف املراد من القدر ال ي أضيفت إليه الليلة
ألحكام اجلارية يف خملوقاته يف السنة مجيع األمور وا -سبحانه وتعاىل  -اليت يقدر فيها 

[، ومعنى 4، 3الداان:  ] چٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٿچ  املشار إليها بقوله تعاىل: املقبلة،
سوقها إىل مواقيتها وتنفي  القضاء املقدر ؛ ألن اهلل تعاىل قدر  :تقدير األمور تلو الليلة

التمسوها يف }ض، ألن الغالب كونها فيه خلرب: األشياء قبل الق السموات واألر
{العشر األواار

وهي الليلة املباركة اليت أنزل فيها القرآن مجلة من اللوح احملفوظ إىل  ،4
مساء الدنيا، ثم كان ينزل على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم جنما بعد جنم على 

يشاء من أمره إىل مثلها من السنة القابلة من أمر املوت  قدر احلاجة، فاهلل يقدر فيها ما
وهم اربعة من املالمكة:  5والرزق واالجل وغمه، ويسلمه إىل مدبرات االمور

 عليهم السالم. 9وجربيل ،8، وعزرامييل7، وميكامييل6اسرافيل

تقــدر فيهــا مقــادير اخلالمــق علــى مــدى العــام، النــه  مسيــت بــ لو: قيــلو
ــقياء،     ــالكون، والســعداء واألش ــاجون واهل ــوات، والن ــاء واألم ــا األحي ــب فيه فيكت
ــا      ــل م ــا اجلــدب والقحــ ، وك ــب فيه ــ ليل، ويكت ــز وال ــداج، والعزي واحلــاج وال

 أراده اهلل تبارك وتعاىل يف تلو السنة.
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وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما: إن اهلل يقضي األقضية يف ليلة النصف من 
  .10شعبان ويسلمها إىل أربابها يف ليلة القدر

الزمان امنا تكون بكثرة وقيل مسيت ب لو لعضمها وشرفها وقدرها، وفضيلة 
يوجد مثله يف الف  ما يقع فيه من الفضامل،ويف تلو الليلة يقسم اخلم الكثم ال ي ال

 .11شهر

پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  چ  قال اهلل تعاىل:

 [5، 3الداان: ] چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ     ڤ  

اردة يف ه ه اآلية هي ليلة القدر، ذهب مجهور العلماء إىل أن الليلة املباركة الو
 وليست ليلة النصف من شعبان كما ذهب إليه بعض املفسرين. 

: "ليلة القدر هي ليلة شريفة مباركة معظمة مفضلة ثم قال: 12قال ابن قدامة
وقيل: إمنا مسيت ليلة القدر ألنه يقدر فيها ما يكون يف تلو السنة من ام ومصيبة، 

 .13ورزق وبركة" 

: -رمحه اهلل تعاىل  – 14ية حتصل كل سنة، إىل يوم القيامة، قال النوويوهي باق
 .15"أمجع من يعتد به وجودها ودوامها إىل آار الدهر"

ومستند اإلمجاع هو األحاديث الكثمة اليت حتث املسلم على طلبها واالجتهاد 
انا واحتسابا يف إدراكها، ومنها قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: " من قام ليلة القدر إمي

 ، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "حتروا ليلة القدر يف الوتر من16غفر له ما تقدم من ذنبه"
كنت مع  عن أبيه قال:18، ومبا رواه مرثد بن أبي مرثد17العشر األواار من رمضان"

أبي ذر عند اجلمرة الوسطى فسألته عن ليلة القدر فقال:كنت أسأل الناس عنها 
 عليه وسلم فقلت: يا رسول اهلل أاربني عن ليلة القدر كانت رسول اهلل صلى اهلل
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قال:" ال ولكن تكون إىل يوم القيامة " قال:  ؟تكون على عهد األنبياء فتذا ذهبوا رفعت
قلت: يا رسول اهلل فأاربنا بها قال: "لو أذن لي فيها ألاربتكم ولكن التمسوها يف 

مقامو ه ا "، ثم أا  يف حديث فلما  آار السبع ثم ال تسألين عنها بعد مقامي أو
يا رسول اهلل أقسمت عليو إال حدثتين بها قال أبو ذر: فغضب علي  انبس  قلت:

 . 19غضبة مل يغضب علي قبلها وال بعدها مثلها

بكتابة مقادير اخلالمق يف ليلة القدر: أنه ينقل يف ليلة  -واهلل أعلم–والظاهر 
: )إن الرجل -رضي اهلل عنها-ابن عباس القدر من اللوح احملفوظ؛ ول لو قال 

ڀڀ   پ  پ  پ  پچ ليمشي يف الناس وقد ُرفع يف األموات(، ثم قرأ ه ه اآلية:

ا أمر الدنيا من السنة إىل قال: يفرق فيه چڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ
 .20السنة

 املطلب الثاني: فضل ليلة القدر وااتصاص األمة بها 

ر أفضل الليالي، وأن العمل الصاحل فيها ام من ذهب الفقهاء إىل أن ليلة القد

ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  العمل الصاحل يف ألف شهر ليس فيها ليلة القدر،

[، وأنها الليلة املباركة اليت يفرق فيها كل أمر حكيم، واليت ورد 3]القدر:  چٿ

پ  پ  پ پ  ڀڀ  ڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  چ ذكرها يف قوله تعاىل

قول اهلل  -باإلضافة إىل ما سبق  -[. وورد يف فضلها أيضا 4، 3: ]الدَُّااِن چٿ

[، قال القرطيب: "أي تهب  4]القدر:  چٿٿ ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ ڤ ٹ چ
من كل مساء ومن سدرة املنتهى فينزلون إىل األرض ويامنون على دعاء الناس إىل 

مر اهلل تعاىل وبكل وقت طلوع الفجر، وتنزل املالمكة والروح يف ليلة القدر بالرمحة بأ
 . 21أمر قدره اهلل وقضاه يف تلو السنة إىل قابل"
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ڦ  ڦ  ڦ  چ وفضل ليلة القدر وامها يستمر إىل الفجر، كما قال اهلل تعاىل:

[. أي أن ليلة القدر سالمة وام كلها ال شر فيها إىل طلوع 5]القدر:  چڦ ڄ
ل: " املالمكة تلو الليلة يف قاصلى اهلل عليه وسلم  الفجر، وعن أبي هريرة أن النيب
ال يقدر اهلل يف تلو الليلة إال  : "23، قال الضحاك22األرض أكثر من عدد احلصى" 

السالمة، ويف سامر الليالي يقضي بالباليا والسالمة وقيل: أي هي سالم، أي ذات 
: هي ليلة ساملة، 24سالمة من أن ياثر فيها شيطان يف مامن ومامنة. وك ا قال جماهد

 .25" ستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا وال أذىال ي

 قولني للفقهاء:باألمة احملمدية ويف اختصاص ليلة القدر 

ومل تكن يف األمم السابقة، وه ا قول انها خمتصة بأمة حممد  القول االول:
 . 28واحلنابلة 27والشافعية 26من املالكية مجهور الفقهاء

ع من يثق به من أهل العلم واستدلوا مبا روي عن مالو بن أنس: أنه مس
يقول: "إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء اهلل من 
ذلو فكأنه تقاصر أعمار أمته أن ال يبلغوا من العمل مثل ال ي بلغ غمهم يف طول 

 .29العمر فأعطاه اهلل ليلة القدر ام من ألف شهر" 

لنيب صلى اهلل عليـه وسـلم أربعـة مـن بـين      وجاء عن عروة وعكرمة: أنه ذكر ا
إسراميل يقال إنهم عبدوا اهلل مثانني سنة مل يعصوا اهلل طرفة عني، فعجـب أصـحاب   
الرسول من ذلو فأتاه جربيل فقال يا حممد، عجبت أمتـو مـن عبـادة هـاالء النفـر      

ٱ  چ  :مثانني سنة مل يعصوا اهلل طرفة عني ! فقد انزل اهلل عليو اما من ذلو ثم قرأ

 .30[، فسر النيب ب لو1]اْلَقْدِر:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    

: " ليلة اإلسراء يف حقه -رمحه اهلل تعاىل  – 31وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية
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، 32صلى اهلل عليه وسلم أفضل من ليلة القدر، وليلة القدر أفضل بالنسبة إىل األمة "
م ابن تيمية رمحه اهلل عن رجل : " سئل شيخ اإلسال-رمحه اهلل تعاىل  –وقال ابن القيم 

قال: ليلة اإلسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آار: بل ليلة القدر أفضل فأيهما 
 املصيب؟ 

فأجاب: احلمد هلل، أما القامل بأن ليلة اإلسـراء أفضـل مـن ليلـة القـدر: ليلـة       
اإلسراء، ونظامرها من كل عام، أفضل ألمة حممـد صـلى اهلل عليـه وسـلم مـن ليلـة       

لقدر، حبيث يكون قيامها، والدعاء فيها أفضل منه يف ليلة القدر، فه ا باطل، مل يقلـه  ا
 أحد من املسلمني، وهو معلوم الفساد باالضطرار.

وإن أراد أن الليلة املعينة اليت أسري فيها بالنيب صلى اهلل عليه وسلم وحصل 
ام وال عبادة، فه ا له فيها ما مل حيصل له يف غمها، من غم أن يشرع ختصيصها بقي

صحيح. إن قام به دليل على أن إنعام اهلل على نبيه ليلة اإلسراء كان أعظم من إنعامه 
عليه بتنزال القرآن ليلة القدر، وه ا ال يعلم إال بالوحي، وال جيوز ألحد أن يتكلم 
فيه بال علم، وال يعرف عن أحد من الصحابة أنه اصت ليلة اإلسراء بأمر من 

هل ا ال يعرف أي ليلة كانت، وإن كان اإلسراء يف نفسه من أعظم فضامله، األمور، و
كما أنه صلى اهلل عليه وسلم مل يفضل غار حراء ال ي أنزل عليه فيه الوحي، وال 

 .33اص اليوم ال ي ابتدأه فيه الوحي بشيء"

حكى هـ ا القـول النـووي عـن      أن ليلة القدر كانت يف األمم السابقة،: القول الثاني
 .34 اعةمج

واحتجوا حبديث أبي ذر رضي اهلل عنه وفيه:" قلت يا رسول اهلل أاربني عن 
ليلة القدر أيف كل رمضان هي؟ قال: نعم. قلت: أفتكون مع األنبياء فتذا رفعوا رفعت 

 .35أو إىل يوم القيامة قال بل هي إىل يوم القيامة "
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 املطلب الثالث: عالمات ليلة القدر 

القدر عالمات يراها من شاء اهلل من عباده يف كل سنة من قال العلماء: لليلة 
 رمضان، ألن األحاديث وأابار الصاحلني ورواياتهم تظاهرت عليها فمنها: 

 ، ال حر فيها36أن تطلع الشمس من صبيحتها كأنها طست بيضاء ال شعاع هلا - 1
نها ، كما جاء يف حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه مرفوعا: " إ37وال برد

صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية ال برد فيها وال حر وال حيل 
لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح وأن من أمارتها أن الشمس صبيحتها خترج 
مستوية ليس هلا شعاع مثل القمر ليلة البدر وال حيل للشيطان أن خيرج معها 

 .38يومئ  "

اهلل عنه " أن الشمس تطلع كل يوم بني ومنها ما ورد من قول ابن مسعود رضي 
 قوالن:  . ويف حكمة كونها ال شعاع هلا:39قرني شيطان إال صبيحة ليلة القدر "

 أنها عالمة جعلها اهلل هلا. :أحدهما

أن ذلو لكثرة ااتالف املالمكة يف ليلتها ونزوهلا إىل األرض وصعودها مبا  :الثاني
 . 40يفة ضوء الشمس وشعاعهاتنزل به فسرتت بأجنحتها وأجسامها اللط

 . 41ليلتها تكون السماء صحوا ال غيم فيها - 2

 .42ال حارة وال باردة، ال يرمى فيها بنجم -يعين منمة مضيئة  -نها ليلة بلجة أ - 3

 .43تصبح الشمس يومها محراء ضعيفة ليلة القدر - 4

 أاـرج مسـلم عـن أبـي هريـرة رضـي      ، ن القمر يكـون فيهـا مثـل شـق جفنـة     أ - 5
ــه وســلم    ــد رســول اهلل صــلى اهلل علي ــة القــدر عن ــ اكرنا ليل ــال: ت ــه ق اهلل عن

 .44"أيكم ي كر حني طلع القمر وهو مثل شق جفنة" فقال:
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 القصعة. هو النصف، واجلفنة: :قوله: )شق جفنة( الشق

فيـه إشـارة إىل أنهـا إمنـا تكـون يف أوااـر الشـهر ألن        " قـال القاضـي عيـاض:   
 ".وعه إال يف أواار الشهرالقمر ال يكون ك لو عند طل

د يف الفواكه عالمات ليلة القدر فقال: )عالماتها كثمه، منها: أن امليـاه  عّدوقد 
املاحلة تع ب تلو الليلة ثم ترجع إىل أصلها، ومنها: أن الشمس ال تطلع يومها علـى  
قرني شيطان خبالف يوم غمها، ومنها: اقشعرار وبكاء، ومنها: أن تلو الليلـة تكـون   

شرقة نمة ومعتدلة ال حارة وال باردة وال سحاب فيها وال مطر وال ريح، وال يـرى  م
وقيـل يف   - ،45فيها جنم، وتطلـع الشـمس صـبيحتها مشعشـعة محـراء ال شـعاع هلـا(       

يرى كل شيء ساجدا، وقيل: يرى األنوار يف كـل مكـان سـاطعة حتـى      نأ عالماتها:
 من املالمكة.املواضع املظلمة، وقيل: يسمع سالما أو اطابا 

 وقيل: عالمتها استجابة دعاء من وقعت له. 

 .46قال الطربي ذلو غم الزم فتنها قد حتصل وال يرى شيئا وال يسمع

وقد يكشف اهلل لبعض الناس يف املنام أو اليقظة فمى أنوارها أو يرى من  -
قال ، األمر يقول له: ه ه ليلة القدر، وقد يفتح اهلل على قلبه من املشاهدة ما يتبني له

 .47العلماء: لليلة القدر عالمات يراها من شاء الّلُه من عباده يف كّل سنٍة من رمضان

قال يف اجملموع: "فتن قيل: أي فامدة ملعرفـة صـفتها بعـد فواتهـا فتنهـا تنقضـي       
أنه يسـتحب أن يكـون اجتهـاده يف     -بطلوع الفجر؟؟ فاجلواب من وجهني: أحدهما 

ثانيهمـا: املشـهور يف املـ هب أنهـا ال تنتقـل فـتذا        ده فيهـا، يومها ال ي بعدها كاجتها
 .48عرفت ليلتها يف سنة انتفع ب لو يف االجتهاد فيها يف السنة الثانية وما بعدها "
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 املطلب الرابع: عالمات ليلة القدر الفلكية من وجهة نظر علماء الفلو املعاصرين 

الفلكية العلمية على ليلة  انقسم علماء الفلو املعاصرين يف القول بالعالمات
 ىل ثالثة أقوال: إالقدر 

 األول: القول 

أن األرض ينزل عليها يف اليوم أن هناك عالمات فلكية تدل على ليلة القدر و
غم أن ليلة  ىل الفجر،إألف شهاب من العشاء   عشرينىلإآالف عشرة لواحد من ا

  .شهابالقدر ال ينزل فيها أي 

عبد د.  العلمي هليئة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنةرميس اجملمع وه ا قول 
)ليلة القدر ليلة ، مستدال حبديث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: الباس  حممد السيد

ال تضرب فيها األرض بنجم، صبيحتها خترج الشمس بال  -ال حر وال برد-بلجاء 
ة تثبت روعة ليلة هناك حقامق علميوأن ، 49شعاع، وكأنها طست كأنها ضوء القمر(

أن وكالة الطمان والفضاء وعظم علماء الفضاء. أالقدر، اكتشفها "كارنر" و هو من 
سنوات على حتديد ليلة القدر، اليت يرتقبها  عشراألمريكية )ناسا( كانت قادرة ومن  

 .50املسلمون يف الُعشر األام من رمضان

 الثاني: القول 

السلوك والتواقيت البشرية فالشمس  أن الظواهر الكونية ظواهر منفكة عن
والقمر وحركاتهما وسكناتهما ومجيع األجرام السماوية هلا نظامها اخلاص املنفصل 

ن الكونية فلها سلوك ال يعرتية التغيم واخللل حتى يرث اهلل واخلاضع لنظام الشئو
هما ، والشمس توقيت كوني وليس بين..!الكون وما حيتويه، وليلة القدر توقيت بشري
 راب  بل هما سلوكان منفصالن عن بعض.
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عضو االحتاد  االد بن صاحل الزعاق، د.ليه الباحث الفلكي إوه ا ما توصل 

عضو هيئة التدريس  عبدالرمحن حممد هشبولو د.  .51العربي لعلوم الفضاء والفلو
 .52حساء األ -لية االداب جامعة امللو فيصل بك

 يلي:  ما استند إليه أصحاب ه ا القول وأهم ما
وردت روايات كونية كثمة عن ليلة القدر مل يثبت الواقع املعاش أي واحـدة  أنه  – 1

منها رغم كثرتها وما ي كر من أنه يف ليلة القـدر أو أي يـوم مـن األيـام تشـرق      
الشــمس فيــه ال شــعاع هلــا فهــ ا مل يثبــت علمــاا وتنكرهــا التجــارب امل ربيــة  

 واملالحظات البشرية.
أثبت أن الشعاع لو تغم قليالا لتجمدت اجملموعة الشمسية برمتها فضالا  العلمأن  – 2

 عن أنها تنقطع من الشعاع. 
ومفردة الشـروق والغـروب   ، الشمس هي مركز الكون واألرض تدور حوهلاأن  – 3

ناجتة من ه ا الدوران وال ينسحب ه ا اللفظ على األجزاء الشمالية واجلنوبيـة  
فالشـروق خيـتص    إن الشـروق والغـروب ينعـدم بهـا.    بل  ؛املتطرفة من األرض

درجة من  90باألرض والشعاع خيتص بالشمس وإذا كانت الشمس على زاوية 
مكان حمدد من األرض تكون يف حالة الشروق على ه ا املكان ويف نفس الوقت 
تكون يف حالة زوال يف مكان آار وتكون يف حالة غروب يف مكان ثالث وحتت 

ابع، فلو فرضنا أنها تشرق لدينا بـدون شـعاع فهـ ا يعـين أنهـا      األفق يف مكان ر
ستكون يف نفس اللحظة ال شعاع هلا وهـي فـوق الـرأس يف املكـان الـ ي يقـع       

 ك م، وه ا اليستقيم البتة علمياا. 10.000شرقنا وعلى بعد 
لو قدر أن الشمس انكمـ  شـعاعها لربهـة مـن الـزمن وهـي فـوق األفـق         أنه  – 4

ض رصد الدقيقة ذات احلساسية املفرطـة املبثوثـة علـى وجـه األ    لتحسستها املرا
 وعلى جبهة السماء.
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أنه من املسلمات أن اهلل سبحانه جعل القدر يف ليلة واحدة، وحنن نعرف واقعـاا   - 5 
أن العامل االسالمي خيتلف يف بدء صومه ملدة وصلت يف بعض أحيانها إىل أربعـة  

حنن أم غمنا من املسلمني،علماا بأننا نعـرف   أيام، فمن تصدق عليهم ليلة القدر،
 .53أن املسلمني مل يصوموا يف يوم واحد بل بأيام متعددة

 الثالث:  قولال

التوقف وأن األمر حيتاج إىل حتقيق علمي دقيق ووجوب إلتزام الدقة الشديدة 
 يف حتري األمور.

 للشئون األعلىالتابع للمجلس  يالعلم اإلعجازذهب إليه رميس جلنه  وهو ما
يف مصر د. زغلول النجار، و مقرر جلنة املواقيت واألهلـّـة يف دامرة قاضي  اإلسالمية

 .54عماد جماهد القضاة األردنية، الفلكي:

 وأهم ما استند إليه أصحاب ه ا الرأي: 

د يف املراجـع  يوجـ نه يف كل ثانية حيرتق شهاب يف الغالف الغازي لألرض، ومل أ - 1
ن هناك ليلة واحدة يف السنة الكاملة مل تشهد بها االرض نـزوالا  العلمية امل تلفة أ

 . 55للشهب

أن التلسكوبات املوجهة إىل السماء يف خمتلف مراصد العامل، تقـوم وعلـى مـدار     - 2
 ساعة، بتصوير كل ما حيدث يف مساء األرض بشكل ذاتي وأتوماتيكي.  24

لتقطتها تلو التلسكوبات علـى  ال بد من استعراض دقيق لكافة الصور اليت اأنه  – 3
مدى عام كامل، للتأكد فيما إذا مل تتعرض األرض فعالا لنزول الشهب يف إحدى 

 الليالي.

ال -)ليلة القدر ليلة بلجـاء  : ديثيف حعلى املسلمني أن حيققوا املقصود بالنجم  - 4



 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات    154

ال تضرب فيها األرض بنجم، صبيحتها خترج الشمس بـال شـعاع،    -حر وال برد
، حتقيقا علمياا سليماا وذلو من اـالل حتليـل   56ا طست كأنها ضوء القمر(وكأنه

 مجيع الصور املأاوذة من التسلكوبات املنتشرة يف العامل وعلى مدار سنة كاملة.

ــة     أ - 5 ــهب العاملي ــة الش ــجلة يف منظم ــة املس ــاميات الرمسي  -IMOن اإلحص
International Meteor Organization ة للغالف تثبت أن الشهب الداال

ال يوجـد  ، والغازي لألرض مل تتوقف يف أي يوم كان ومنها أيام الشهر الفضـيل 
 "أي دليل علمي" على توقف نزول الشهب، وحتديداا يف ليلة القدر. 

ن وكالة الفضاء األمريكية ناسا ليست أصال اجلهة األكثر ختصصا مبوضوع رصد أ -6
املنظمات املت صصـة مبوضـوع   الشهب فهناك منظمة الشهب الدولية وغمها من 

أدلة تثبـت مـا توصـلت إليـه     وعلى من نسب إليها ذلو أن يقدم رصد الشهب! 
وكالة ناسا حول ليلة القدر، إضافة إىل توضيح الكيفية واآللية اليت متت مبوجبهـا  

 .ه ه الدراسات

وفيما يلي خمط  يبني عدد الشهب اليت تسق  على األرض االل سنة كاملة، 
من االل كامما  2013وحتى العام  2001رصد استمر من العام وهي حصيلة 

فلكية مت صصة تغطي مجيع السماء تابعة ملرصد كالودبيت يف والية كولورادو يف 

 .57الواليات املتحدة 
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 املطلب اخلامس: احلكمة من كتمان ليلة القدر 

يستحب ملـن   على أنه: 61واحلنابلة 60والشافعية 59واملالكية 58فقهاء احلنفيةاتفق 
قالوا: واحلكمة يف كتمانها: أنهـا كرامـة والكرامـة ينبغـي      .رأى ليلة القدر أن يكتمها

كتمانها بال االف بني أهل الطريق من جهة رؤية النفس، فـال يـأمن السـلب، ومـن     
جهة أن ال يأمن الرياء، ومن جهة األدب فـال يتشـاغل عـن الشـكر هلل بـالنظر إليهـا       

. قال ابن حجـر  62أنه ال يأمن احلسد فيوقع غمه يف احمل ور وذكرها للناس، ومن جهة
العسقالني: "ويستأنس له بقول يعقوب عليه وعلى نبينا الصالة والسالم البنه يوسف 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  چ  عليــه الســـالم 

 .63[ " 5] سورة يوسف:  چٺ  ٺ

أن يكتمها فال حيدث بها، ألن  يف البلغة: "ويندب ملن رآها 64وقال الصاوي
 .65 ر املكتوم، ومن باح بالسر ضيعه"االطالع عليها من الس
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 املبحث الثاني: إحياء ليلة القدر

 املطلب األول: حكم إحياء ليلة القدر 

أنـه ينـدب    : على69واحلنابلة68والشافعية 67واملالكية 66من احلنفية فقهاءاتفق ال
هلل عليه وسلم فقد روى أبو سعيد اخلدري رضي لفعل النيب صلى ا ؛إحياء ليلة القدر

اهلل تعاىل عنه " أن رسول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم جـاور يف العشـر األوااـر مـن        
، وملا ورد عن عامشة رضي اهلل عنها أن النيب صلى اهلل عليه وسلم " كان إذا 70رمضان" 

والقصد منه إحياء قال ابن رجب:  ،71دال العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد املئزر "
ولقوله صلى اهلل عليه وسلم: " من قام ليلة القدر إميانا واحتسابا غفر له  ؛72ليلة القدر

 .73ما تقدم من ذنبه "

 : كيفية إحياء ليلة القدر املطلب الثاني

ــان       ــن رمض ــر م ــر األواا ــلم خيــص العش ــه وس ــلى اهلل علي ــنيب ص ــان ال ك
العشـر األوااــر مـن رمضـان مــا ال     جيتهـد يف ، وبأعمـال ال يعملـها يف بقيـة الشــهر   

ــدعاء،  ــراءة وال ــة   جيتهــد يف غمهــا، بالصــالة والق ــاء ليل ــه إلحي وممــا يســتحب فعل
  القدر:

التنظـف والتـزين والتطيـب    يستحب يف الليـالي الـيت ترجـى فيهـا ليلـة القـدر        - 1
ــب ــل والطي ــاد     بالغس ــع واألعي ــو يف اجلم ــرع ذل ــا يش ــن كم ــاس احلس واللب

ــ لو يشــرع أاــ  الزي  ــاىل:   وك ــال تع ــا ق ــاب يف ســامر الصــلوات كم ــة بالثي ن

[ وقـــال ابـــن عمـــر: اهلل أحـــق 31]األعـــراف:  چٻ  ٻ  پ  پ     پچ
 .74أن يتزين له وروي عنه مرفوعا

 ، واملراد أذان املغرب والعشاء.75" واغتسل بني األذانني" حديث عامشة:ففي 
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ــن     ــة م ــه وســلم ليل ــنيب صــلى اهلل علي ــع ال ــام م ــه ق ــة أن  وروي عــن ح يف
ــت فضــلة      ــة، وبقي ــلم وســرته ح يف ــه وس ــنيب صــلى اهلل علي ــل ال رمضــان فاغتس

 . 76فاغتسل بها ح يفة وسرته النيب صلى اهلل عليه وسلم

قــال ابــن جريــر: كــانوا يســتحبون أن يغتســلوا كــل ليلــة مــن ليــالي العشــر  
األوااــر، وكــان الن عــي يغتســل يف العشــر كــل ليلــة، ومــنهم مــن كــان يغتســل   

 .ي اليت تكون أرجى لليلة القدرويتطيب يف الليال

يغتســل ليلــة ثــالث وعشــرين وأربــع وعشــرين   77وكــان أيــوب الســ تياني
ويلــبس ثــوبني جديــدين ويســتجمر ويقــول: ليلــة ثــالث وعشــرين هــي ليلــة أهــل 

: كــان ثابــت 78املدينــة والــيت تليهــا ليلتنــا يعــين البصــريني. وقــال محــاد بــن ســلمة 
ــاني ــل 79البن ــد الطوي ــون املســجد  يلبســان أحســن  80ومحي ــان ويطيب ــا ويتطيب ثيابهم

 .بالنضوح والدانة يف الليلة اليت ترجى فيها ليلة القدر

وقال ثابت: كـان لتمـيم الـداري حلـة اشـرتاها بـألف درهـم، وكـان يلبسـها          
 .81يف الليلة اليت ترجى فيها ليلة القدر

حــديث ملــا روي عنــه صــلى اهلل عليــه وســلم يف  ،لفطــور إىل الســحوراتــأام  -2
كـان يف ليـالي العشـر جيعـل عشـاءه      " شة وأنس أنـه صـلى اهلل عليـه وسـلم:    عام

 .82" سحورا

ــال   ــرة ق ــي هري ــن أب ــه   :ويف الصــحيحني ع ــى رســول اهلل صــلى اهلل علي نه
وســلم عــن الوصــال يف الصــوم فقــال لــه رجــل مــن املســلمني: إنــو تواصــل يــا   

فلمــا ” وأيكــم مثلــي إنــي أبيــت عنــد ربــي يطعمــين ويســقيين “رســول اهلل؟ فقــال: 
لـو  “ :أبو أن ينتهو عـن الوصـال واصـل بهـم يومـاا ثـم يومـاا ثـم رأوا اهلـالل فقـال          

، كالتنكيــل هلــم حــني أبــو أن ينتهــوا، فهــ ا يــدل علــى أنــه واصــل ”تــأار لــزدتكم



 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات    158

 .83بالناس يف آار الشهر

ــل: - 3 ــاء اللي ــنيب     إحي ــا أن ال ــة رضــي اهلل عنه ــت يف الصــحيحني عامش ــد ثب فق
ان إذا داــل العشــر األوااــر أحيــا الليــل وأيقــظ صــلى اهلل عليــه وســلم: " كــ

. وألمحـد ومسـلم: " كـان جيتهـد يف العشـر األوااـر مـا ال        84أهله وشـد املئـزر"   
 . 85حيتمل أن يريد بتحياء الليل إحياء غالبه جيتهد يف غمها"،

قـد روي مـن حـديث عامشـة مـن وجـه       فحيتمل أن املراد إحيـاء الليـل كله،  و
كـان الـنيب صـلى اهلل    “ بلفـظ آاـر:   قالـت و” يـل كلـه  وأحيـا الل “فيه ضـعف بلفـظ:   

عليه وسلم خيلـ  العشـرين بصـالة ونـوم فـتذا كـان العشـر ـ يعـين األاـم ـ  ـر             
  .”وشد املئزر

كـان الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم إذا شـهد رمضـان قـام         “عن أنـس قـال:   و
 . 86”ونام فتذا كان أربعا وعشرين مل ي ق غمضا

قـول عامشـة رضـي اهلل    ك ،ء الليـل إحيـاء غالبـه   يريـد بتحيـا  لكن املرجح أنـه  
كــان الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم يصــوم شــعبان كلــه،كان يصــوم شــعبان “عنهــا: 
 ”.إال قليال

ــتحب  – 4 ــه للصــالة أن يس ــوقظ أهل ــة    آيف  ي ــا ليل ــى فيه ــيت ترج ــار ال ــد األوت ك
الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم كــان يــوقظ أهلــه للصــالة يف ليــالي ؛ ألن القــدر
دون غــمه مــن الليــالي، ويف حــديث أبــي ذر أن الــنيب صــلى اهلل عليــه العشــر 

وسلم ملا قام بهم ليلـة ثـالث وعشـرين ووـس وعشـرين ذكـر أنـه دعـا أهلـه          
 .ونساءه ليلة سبع وعشرين ااصة

يــوقظ أهلــه يف العشــر األوااــر مــن ” الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم:وكــان 
 ”.رمضان، وكل صغم وكبم يطيق الصالة
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ح عـن الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم أنـه كـان يطـرق فاطمـة وعليـا           وقد ص 
، وكــان يــوقظ عامشــة بالليــل إذا قضــى ”أال تقومــان فتصــليان” لــيال فيقــول هلمــا:
 .87تهجده وأراد أن يوتر

ن الــنيب صــلى اهلل عليــه وســلم أل ،ويعتــزل النســاء يشــد املئــزريســتحب أن  – 5
هـو كنايـة عـن شـدة      :مـن قـال  وااتلفـوا يف تفسـمه فمـنهم     كان يشد املئـزر، 

جــده واجتهــاده يف العبــادة، كمــا يقــال: فــالن يشــد وســطه ويســعى يف كــ ا،  
 وه ا فيه نظر فتنها قالت: جد وشد املئزر فعطفت شد املئزر على جده.

ــة       ــلف واألمم ــره الس ــ لو فس ــاء، وب ــه النس ــراد: اعتزال ــحيح: أن امل والص
ــو صــر   ــد ورد ذل ــوري، وق ــنهم: ســفيان الث ــدمون م ــة  املتق ــن حــديث عامش حيا م

ــى ينســلخ رمضــان، ويف حــديث    ــأو إىل فراشــه حت ــه مل ي وأنــس، وورد تفســمه بأن
 ”.أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء

ــاا يعتكــف العشــر األوااــر،      ــه وســلم غالب ــنيب صــلى اهلل علي ــان ال ــد ك وق
 .88واملعتِكف ممنوع من قربان النساء بالنص واإلمجاع

نفسـه والت لــي مبناجـاة ربــه وذكـره ودعامــه،    اإلنفــراد بو اإلعتكـاف يسـتحب   – 6
وه ا اإلعتكاف هـو اخللـوة الشـرعية، وإمنـا يكـون يف املسـاجد لـئال يـرتك بـه          

 .عنها عن اجلمع واجلماعات منهي اخللوة القاطعةاجلمع واجلماعات، فتن 

يعتكف العشر األواار من رمضـان حتـى    كان النيب صلى اهلل عليه وسلمألن 
 . ”توفاه اهلل تعاىل

كــان رســول “ويف صــحيح الب ــاري عــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه قــال: 
اهلل صـلى اهلل عليـه وســلم يعتكـف يف كــل رمضـان عشــرة أيـام، فلمــا كـان العــام       

 .89”ال ي قبض فيه اعتكف عشرين
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وإمنا كان يعتكـف الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم يف هـ ا العشـر الـيت يطلـب          
ــغاله، وتفر   ــاا ألش ــدر قطع ــة الق ــا ليل ــره    فيه ــه وذك ــاة رب ــاا ملناج ــه، وختلي ــاا لليالي يغ

ودعامه، وكان حيتجـر حصـماا يت لـى فيهـا عـن النـاس، فـال خيـالطهم وال يشـتغل          
ــاس     ــه خمالطــة الن ــف ال يســتحب ل ــام أمحــد إىل أن املعتِك ــ ا ذهــب اإلم ــم، وهل به

  .90حتى وال لتعلم علم وإقراء قرآن

فعـن أبـي هريــرة رضـي اهلل عنــه     قيـام ليلــة القـدر إمياناـا واحتســاباا،   أن يكـون   – 7
مـن قـام ليلـة القـدر إمياناـا واحتسـاباا        "عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنـه قـال:  

وهـ ا احلـديث يـدل علـى مشـروعية إحيامهـا        ،91"غفر لـه مـا تقـدم مـن ذنبـه      
 بالقيام.

ــو  ــان ه ــا      : واإلمي ــل فيه ــروعية العم ــديق مبش ــلها، والتص ــديق بفض   . التص
ــدعاء، واالبتهــال، واخلشــوع،   والعمــل املشــروع فيهــا ــراءة، وال هــو الصــالة، والق

فــتن عليــو أن تــامن بــأن اهلل أمــر بــه، وشــرعه، ورغــب فيــه،          ، وحنوذلــو
   . فمشروعيته متأكدة

 .وإميان املرء ب لو تصديقه بأن اهلل أمر به، وأنه يثيب عليه

فمعنـاه الـوص النيـة، وصـدق الطويـة، حبيـث ال يكـون          : وأما االحتسـاب 
قلبــه شــو وال تــردد، وحبيــث ال يريــد مــن صــالته، وال مــن قيامــه شــيئاا مــن   يف 

ــاس       ــراءاة الن ــد م ــه، وال يري ــاء علي ــدح، وال الثن ــن امل ــيئاا م ــدنيا، وال ش ــام ال حط
 .92لموه، وال ميدحوه ويثنوا عليه، إمنا يريد أجره من اهلل تعاىل

والـدعاء، وغـم    بالصالة وقراءة القـرآن والـ كر  يكون يلة القدر لحياء لإذاا اإل
ذلو من األعمال الصاحلة، ومن أفضل األدعية اليت تقال يف ليلة القدر ما علمه الـنيب  
صلى اهلل عليه وسلم عامشة رضي اهلل عنها، فروى الرتمـ ي وصـححه عـن عامشـة     
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رضي اهلل عنها قالت: )قلت: يا رسول اهلل، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القـدر مـا   
ابـن عـالن:   قـال   ،93ولي: اللهم إنو عفو حتب العفو فاعف عين"أقول فيها؟( قال: ق

فيـه إميـاء إىل أن أهـم املطالـب انفكـاك اإلنسـان مـن تبعـات         بعد ذكر ه ا احلديث: "
ال نوب وطهارته من دنس العيوب، فتن بالطهارة من ذلو يتأهل لالنتظـام يف سـلو   

 . 94حزب اهلل وحزب اهلل هم املفلحون

ــه  ــه فتن ــاوعلي ــي للم ــاا   ينبغ ــ ه العشــر طلب ــالي ه ــام ولي ــد يف أي من أن جيته
صـــلى اهلل عليـــه وســـلم، وأن جيتهـــد يف الـــدعاء النيب لليلـــة القـــدر، اقتـــداء بـــ

قيــام ليلــة القــدر حيصــل بصــالة مــا تيســر منهــا، فــتن مــن قــام و والتضــرع إىل اهلل،
وقـد ثبـت أنـه    ، "  مع اإلمام أول الليل أو آاـره حتـى ينصـرف كتـب مـن القـاممني      

ــلى ا ــرفوا     ص ــا انص ــحابه، فلم ــع أصــحابه أو بأص ــة م ــلى ليل ــلم ص ــه وس هلل علي
إن الرجـل إذا صـلى مـع اإلمـام     "   : نفلتنـا بقيـة ليلتنـا، فقـال     لـو   : نصف الليل قـالوا 

   . يعمل به رمحه اهلل وكان أمحد " حتى ينصرف كتب له قيام ليلة

ااـ  حظـه    قال الشافعي يف القديم: من شهد العشاء والفجر ليلة القـدر فقـد  
 .95ده يف يومها كاجتهاده يف ليلهامنها، كما استحب ان يكون اجتها

مجيـع العبـادات إال الصـالة والصـيام والطـواف       نتفعـال أما احلامض والنفسـاء   – 8
ميكنها إحياء الليل بطاعات أارى غـم الصـالة    .بالكعبة واالعتكاف يف املسجد

 مثل: 

 .وتهليل وحتميد ال كر: من تسبيح -2   قراءة القرآن. -1

 الدعاء. -4   االستغفار.  -3

قال جويرب: قلت للضحاك: أرأيت النفساء واحلامض واملسـافر والنـامم هلـم يف    
 .96قال: نعم كل من تقبل اهلل عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر(؟ ليلة القدر نصيب
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 هالنيل فضلالعلم بليلة القدر املطلب الثالث: 

افعية على مسألة اشرتاط العلم بليلة القدر لنيل فضلها نص فقهاء املالكية والش
 على قولني: أو عدم اشرتاطه وااتلفوا يف ذلو 

إىل أنه ال ينال فضل ليلة القدر إال من أطلعه اهلل عليها، فلو قام إنسان  القول األول:
 .98والشافعية 97ومل يشعر بها مل ينل فضلها. وإليه ذهب بعض املالكية

نه ال يشرتط لنيل فضل ليلة القدر العلم بها، ويستحب التعبد يف كل إ القول الثاني:
 .99ليالي العشر األواار من رمضان حتى حيوز الفضيلة على اليقني

قال يف الفواكه: " وقع االف هل حيصل الثواب امل كور ملن عمل عاملا بها أو 
  ؟حيصل لكل من صدر منه العمل ولو مل يشعر بها

ف حصول الثواب مطلقا، لكن ثواب من عمل مع والصواب من ذلو اخلال
 .100العلم بها بظهور شيء من عالماتها أمت من ثواب من مل يعلم" 

قال الصنعاني يف سبل السـالم: " وال أنكـر حصـول الثـواب اجلزيـل ملـن قـام        
البتغاء ليلة القدر وان مل يوفق هلا وإمنا الكالم يف حصول الثواب املعني املدعو به وهو 

 .101ما تقدم من ذنبه" مغفرة 

 املطلب الرابع: حمل ليلة القدر 

 :على قولنيمن أيام وشهور السنة ااتلف الفقهاء يف حمل ليلة القدر 

 رمضان دامرة معه، وهو قول مجهور الفقهـاء شهر أن حمل ليلة القدر يف  القول األول:
اهلل ألن  ؛105واملعتمـد يف مـ هب احلنفيــة   104واحلنابلــة103والشـافعية  102مـن املالكيـة  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  سبحانه وتعاىل أارب أنه أنزل القرآن يف ليلة القـدر بقولـه:  

[. وأاربنا ك لو أنه أنزل القرآن يف شهر رمضان 2-1]القدر:  چپ  ڀ ڀ پ  پ
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ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ بقوله تعاىل: 

يف شـهر  [، ممـا يـدل علـى أن ليلـة القـدر منحصـرة       185]سورة البقرة:  چڻ
 رمضان دون سامر ليالي السنة األارى.

أن حمل ليلة القدر يف مجيع السنة تدور فيها، قد تكون يف رمضـان وقـد    القول الثاني:
تكون يف غم رمضان، وهو قول عبد اهلل بن مسـعود رضـي اهلل عنـه وأبـو حنيفـة يف      

مـن يقـم    ، فقد روي عن ابن مسعود رضي اهلل عنه أنه كـان يقـول: "  106املشهور عنه 
احلول يصب ليلة القدر " مشما إىل أنها يف السنة كلها، وملا بلغ قوله ه ا إىل ابن عمـر  
رضي اهلل عنهما قال: "يرحم اهلل أبا عبد الرمحن أما إنه علم أنها يف العشر األواار من 

 .107شهر رمضان ولكنه أراد أال يتكل الناس"

ة القدر يف شهر رمضان يف حملها وااتلف مجهور الفقهاء ال ين ذهبوا إىل أن ليل
 من الشهر على أقوال كثمة، منها:

 أنها يف العشر األواار من رمضان،وهو الصحيح املشهور لدى مجهـور  القول األول:
 .110واحلنابلة 109والشافعية 108الفقهاء، من املالكية

لكثرة األحاديث اليت وردت يف التماسها يف العشر األواار من رمضان، وتاكد 
  األوتار ومنحصرة فيها. أنها يف

 ليلة القدر دامرة مع رمضان، مبعنى أنها توجد كلما وجد، فهـي خمتصـة   القول الثاني:
به عند اإلمام وصاحبيه، لكنها عندهما يف ليلة معينة منه ال تتقدم وال تتـأار، وعنـده   

 . 111تتقدم وتتأار

 علينا، ولكنها يفأنها منحصرة يف العشر األواار من رمضان مبهمة  القول الثالث:
ليلة معينة يف نفس األمر ال تنتقل عنها وال تزال من تلو الليلة إىل يوم القيامة، وكل 
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ليالي العشر األواار حمتملة هلا، لكن ليالي الوتر أرجاها، وأرجى الوتر عند الشافعي 
 . 112ليلة احلادي والعشرين، وقال الشافعي يف موضع إىل ثالثة وعشرين

اخلطيب:. وقال ابن عباس وأبي رضي اهلل عنهم:" هي ليلة سبع وقال الشربيين 
رضـي اهلل عنهمـا    –. وروي عن ابن عباس 113وعشرين وهو م هب أكثر أهل العلم"

قـال: ألن   ؟أنه كان يقول يقول: إنها ليلة سبع وعشرين، فقيل له: ومـن أيـن لـو    –
يها إشارة إىل ليلـة  سورة القدر ثالثون كلمة وقوله هي الكلمة السابعة والعشرون، وف

 .114القدر 

، وبهـ ا يقـول   115واألشهر واألظهر عند املالكية: أنها ليلة السـابع والعشـرين  
 . 116احلنابلة، فقد صرح البهوتي بأن أرجاها ليلة سبع وعشرين نصا

مـن احلنفيـة: ذهـب األكثـر إىل أن ليلـة القـدر ليلـة سـبع          117وقال القـدوري 
 . 118وعشرين

لة من رمضان، وهو قول أبي رزين العقيلي الصحأبي لقول أنها أول لي القول الرابع:
 .119أنس رضي اهلل عنه: ليلة القدر أول ليلة من رمضان، نقلها عنهمــا ابن حجر

 أنها ليلة سبع عشرة من رمضان، روى ابن أبي شيبة والطرباني من القول اخلامس:
لة سبع عشرة من حديث زيد ابن أرقم رضي اهلل عنه قال: ما أشو وال أمرتي أنها لي

حبجة  ؛121. وروي ذلو عن ابن مسعود رضي اهلل عنه120رمضان ليلة أنزل القرآن

ٿ  چ  : لقوله تعاىل ؛أنها هي الليلة اليت كانت يف صبيحتها وقعة بدر ونزل فيها القرآن

[ وهو ما يتوافق 41]سورة الفرقان:  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ

 . 122چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  :متاما مع قوله تعاىل يف ليلة القدر

: أنها ليلة تسع عشرة، قال ابن حجر: "رواه عبد الرزاق عن علي رضي القول السادس
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اهلل عنه وعزاه الطربي لزيد بن ثابت وابن مسعود رضي اهلل عنهما ووصله الطحاوي 
 .123عن ابن مسعود رضي اهلل عنه "

 يف بعض السنني إىل ليلة ويف أنها متنقلة يف ليالي العشر األواار تنتقل القول السابع:
واملاوردي وابن حجر العسقالني من  125وأمحد 124بعضها إىل غمها، وه ا قول مالو

 . 126الشافعية

وذلو مجعا بني األحاديث اليت وردت يف حتديدها يف ليال خمتلفة من شهر 
رمضان عامة ومن العشر األواار ااصة، ألنه ال طريق إىل اجلمع بني تلو األحاديث 

بالقول بأنها متنقلة، وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان جييب على حنو ما يسأل، إال 
رأى أبو سعيد رضي اهلل عنه النيب صلى اهلل عليه }فعلى ه ا كانت يف السنة اليت 

، ويف السنة اليت أمر عبد اهلل ابن {وسلم يسجد يف املاء والطني ليلة إحدى وعشرين
لي يف املسجد ليلة ثالث وعشرين، ويف السنة اليت رأى أنيس بأن ينزل من البادية ليص

أبي بن كعب رضي اهلل عنه عالمتها ليلة سبع وعشرين، وقد ترى عالمتها يف غم 
 ه ه الليالي.

قال النووي: "وه ا هو الظاهر امل تار، لتعارض األحاديث الصحيحة يف ذلو 
 . 127 وال طريق إىل اجلمع بني األحاديث إال بانتقاهلا"

ل بعض أهل العلم: أبهم اهلل تعاىل ه ه الليلة على األمة ليجتهدوا يف طلبها قا
وجيدوا يف العبادة يف الشهر كله طمعا يف إدراكها، كما أافى ساعة اإلجابة يف يوم 
اجلمعة ليكثروا من الدعاء يف اليوم كله، وأافى امسه األعظم يف األمساء ورضاه يف 

فى األجل وقيام الساعة ليجد الناس يف العمل الطاعات ليجتهدوا يف مجعها، وأا
 . 128 ح را منها
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 حملل ليلة القدر مقارنا مع أقوال الفقهاء فلكيالالتفسم املطلب اخلامس: 
قرر علماء الفلو يف كتبهم أن أوقات الصالة يكون حتديدها عن طريق حركة 

يتم حتديده الشمس فق  وذلو للتيسم على الناس، بينما جيدون أن الشهر القمري 
مبيالد اهلالل وهو قامم على العالقة بني حركة الشمس والقمر، والشهر القمري حُيتاج 
أليه مرتني رميسيتني يف العبادات طوال العام )شهر رمضان وشهر ذي احلجة( 

 فيست دم ل لو جسمني مساوين.

أما بالنسبة لليلة القدر فهي مرة واحدة كل عام فيفرتضون ل لو است دام 
مس والقمر وجسم مساوي ثالث وهو كوكب الزهرة، وهو أملع جسم يف السماء الش

 بعد الشمس والقمر.

وحياول علماء الفلو إجياد طريقة لتعيني ليلة القدر عن طريق عالقة ترب  بني 
 الشمس والقمر وكوكب الزهرة. 

 وبيان ذلو من االل الفروع التالية: 

 الفرع األول:

 : الف الرويات يف تعيني حملها عند الفلكينيأثر غموض ليلة القدر واات

من االل الرويات اليت تكلمت عن ليلة القدر ُيرجح أن هنـاك مـن الصـحابة    
من كان يعرفها، ويعرف توقيتها، فقد تكرر لفظ "فالتمسـوها" و "التمسـوا" يف أكثـر مـن     
أمر موضع، ومعنى التمسوا: أي حتروا وانظروا ان كانت ليلة القـدر أم ال، وكيـف يـ   

 بالنظر والتدقيق إال اذا كانت هلا عالمات تدل عليها.

 ومن ه ه األحاديث:

قالـت: )قلـت: يـا رسـول اهلل، أرأيـت إن       جاء عن عامشة رضـي اهلل عنهـا:   ما - 1



 167            د. نورة بنت زيد الرشود            دراسة فقهية فلكية مقارنة ة القدرليل 

علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟( قال: قولي: اللهم إنـو عفـو حتـب العفـو     
ت(. إن علمـ ه وهو قوهلا )، فتذن رمبا حيمل ه ا احلديث على وج129"فاعف عين

وهـل كـان هنـاك     ؟فكيف ستعرق عامشة رضي اهلل عنها أنها وافقت ليلة القدر
 .؟عالمة ملعرفتها

أيها الناس إنها كانت قـد أبينـت لـي ليلـة القـدر       قوله صلى اهلل عليه وسلم: يا – 2
وأني ارجت ألاـربكم بهـا فجـاء رجـالن خيتلفـان معهمـا الشـيطان فنسـيتها         

يف العشــر األوااــر مــن رمضــان، التمســوها يف التاســعة والســابعة فالتمســوها 
تبقى من ليالي رمضان فتصبح ليلة  واخلامسة"، واملقصود باخلامسة هي باعتبار ما

اخلامس والعشرين، ورمبا ليلة الرابع والعشرين، وذلو ألن الوتر يف ه ه احلالـة  
ى أن ليلة القدر رمبا يدل عل مضى وهو ما بقي من ليالي وليس ما هو باعتبار ما

 ألن الشهر رمبا يكون ثالثني أو تسعة وعشرين يوما. ؛تأتي يف ليلة زوجية
عن معاوية رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسـلم: " إلتمسـوا    – 3

 .130ليلة القدر ليلة سبع وعشرين "
وسـلم: " ألتمسـوا   عن معاوية رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  – 4

 .131ليلة القدر آار ليلة من رمضان "
تاسـعة وعشـرين، إن املالمكـة     قال صلى اهلل عليه وسلم: " ليلة القدر سابعة، أو – 5

 .132تلو الليلة يف األرض أكثر من عدد احلصى "
وجاء يف احلديث: " فقيل لي: إن الليلـة ليلـة القـدر، قـال: فقمـت وأنـا نـاعس         – 6

اب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأتيت رسول اهلل صلى فتعلقت ببعض أطن
 .133"وعشرين تلو الليلة فتذا هي ليلة ثالثاهلل عليه وسلم فتذا هو يصلي، فنظرت يف 

فقول الصحابي رضي اهلل عنه:" فنظرت يف تلو الليلة " رمبا انه نظر يف شيء ما 
 الوقت. النيب للصالة يف ه ا ذلو إال موافقة دله على أنها هي، ومافوجد عالمتها فعرف 
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وفيما روى مسلم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه قـال: تـ اكرنا ليلـة القـدر عنـد       - 7
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: أيكم ي كر حني طلع القمر وهو مثل شق 

 . وه ا احلديث كان عليه مدار نظر اهل الفلو.134جفنة " 

در بني ليلة الثالث والعشرين والرابع وااتالف االحاديث يف تعيني ليلة الق
والعشرين والوتر كله واار ليلة واار سبع ليالي والليلة اخلامسة والعشرون والسابع 
والعشرين والتاسعة والعشرين وهك ا، ولكن هل ه ا يعين ان االحاديث يف ه ا 

 ؟الباب متعارضة

 مابينها. بل االحاديث كلها تتفق يف نظرهم إذا وجدوا رابطا افيا يرب  

مبعنى انه يوجد شيء ما حيدث كل سنة وهو عالمة لوقت ليلة القدر، ولكن 
وميكن الوصول إىل بعض النتامج  ؟هل ه ا التوقيت خيتلف من عام آلار ام هو ثابت
 :135دورة القمر وكوكب الزهرة اذا ما استعرضت بعض املعلومات الفلكيه حول 

 
الشهر اإلهاللي وهو احملتوي على أيام  من املعلوم أن الرتكيز يف االسالم على

تامة إما تسعة وعشرين او ثالثني يوما، فنصوم مثال بداية من رؤية هالل الشهر 
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 التاسع من السنة القمرية.

ورب  العبادة حبدث كوني وهو دورة القمر ميكن التعليل له بأن ه ه االوقات 
م مع أهوامة ورغباته، فاالرتباط ال يستطيع أحد العبث بها أو تغيم وقتها ليجعله يتالء

باألحداث الفلكية حيافظ على قدسية العبادة ولكي يصبح االنسان جزءا من الكون 
وليس هو املتحكم فيه، كما كان يفعل عرب اجلاهلية مع النسيء ال ي كانوا يفعلونه 

 يف سنة ويرتكونه يف أارى.

عطارد،  وكوكب الزهرة هو ثاني الكواكب بعدا عن الشمس بعد كوكب
ويتميز ه ا الكوكب بشدة ملعانه يف السماء فهو أملع جرم يف السماء بعد الشمس 
والقمر، ونظرا لقربه من الشمس فتنه ال يرى إال بعد غروب الشمس جهة الغرب أو 
قبل شروقها بقليل جهة املشرق، وه ا الكوكب قد حظي باالهتمام دامما يف مجيع 

 ريني قد اهتموا بها ومسوها: إنانا. احلضارات القدمية فنجد أن السوم

ومن املعلوم لدى علماء الفلو أن أيام االسبوع مأاوذة من أمساء الكواكب، 
 saturmوهو اليوم اخلاص بكوكب زحل   Saturdayفنجد أن السبت هو 

هو يوم الشمس، ويوم اجلمعة هو كوكب الزهره، جاء يف   Sundayواألحد هو 
وهو يوم 136السماء الثانية كوكب الزهرة، ويومها اجلمعة " البدء والتاريخ: " ويوافق 

مقدس عند املسلمني وهو ال ي يتم فيه التجمع والعبادة وفيه ساعة االستجابة، 
 وبالتالي فتن كوكب الزهرة يرتب  بطريقة ما كما يرتب  القمر مع الشعامر والعبادات.

الظاهرية بالنسبة وللزهرة حول الشمس دورة ااصة واذا بدأت الزهرة احلركة 
لألرض قبيل شروق الشمس تبدأ بالرجوع واالقرتاب من الشمس حتى ختتفي 

 . 137وراءها وهو مايسمى باالقرتان اخلارجي

أما اقرتان القمر والزهرة فهي ظاهرة عادية بالنسية اىل حركة الكواكب وأحيانا 
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ية للقمر هي أسرع يبدو للعني اجملردة أن القمر أافى كوكب الزهرة، ألن احلركة اليوم
ظاهريا من حركة كوكب الزهرة األبعد عن األرض وه ا يعين أن القطر الظاهري 
للقمر أكرب من القطر الظاهري لكوكب الزهرة باعتبار قرب القمر من األرض وه ه 
احلالة تعرف باالستتار أي احتجاب الزهرة الف القمر، وهو يعترب من الظواهر 

 الفلكية رامعة اجلمال..!

 لفرع الثاني: ظاهرة االقرتان وداللتها على ليلة القدر:ا

بعد عرض االحاديث، واالطالع على دورة القمر وكوكب الزهرة، ميكن 
مقارنة النتامج والرب  فيما بينها، فاقرتان القمر مع الشمس يعلن ميالد شهر هجري 

ل على جديد، واقرتاب القمر من الزهرة يف رمضان وغمه من الشهور ميكن أن يد
حدث جديد، ولكن الميكن معرفة ه ا احلدث وقد يكون له عالقة بليلة القدر وهو 
املساول عنها وقد يتحول االفرتاض اىل نظرية، اصوصا وان رب  االحداث الفلكية 
باألحداث الدينية جامز عقال وشرعا، كما هو موجود يف الصلوت اخلمس: دورة 

 وما حيدث يف أوامل الشهور القمرية وماالشمس اليومية، وطول الظل على األرض، 
 يرتب  به من عبادات متعلقة بالصيام واحلج.

وميكن االستدالل على فرضية فلكية بأن اقرتاب او اقرتان الزهرة بالقمر هو 
البداية أو االعالن عن ليلة القدر حبديث جابر رضي اهلل عنه حيث قال: قال رسول 

ت أريت ليلة القدر ثم نسيتها وهي يف العشر اهلل صلى اهلل عليه وسلم: " إني كن
األواار وهي طلقة جبة ال حارة وال بردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، الت خيرج 

 .138شيطانها حتى خيرج فجرها "

ومن ناحية فلكية كلمة "كوكب" قد يقصد بها الكوكب بـاملفهوم احلـديث، وقـد    
لى الكواكب املعروفة حاليـا وهـي   يقصد بها النجم أيضا فه ه الكلمة ال تدل فق  ع
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عطارد والزهرة.. ولكن تدل على كل مـايلمع يف السـماء خبـالف الشـمس والقمـر،      
وألن كوكب الزهرة أملع جسم بعد الشمس والقمر فمى دامما المعـا وخيطـف بصـر    
الناظر إليه دونا عن باقي الكواكب والنجوم وعندما يقرتب منـه القمـر يصـبح ملعـان     

ء جبانب ملعان القمر، ويبقى نور القمر هـو املسـيطر علـى عـني النـاظر      الزهرة ال شي

 . 139ويفتضح باقي الكواكب والنجوم جبانبه

وكـأن الـنيب صـلى اهلل عليـه وسـلم قـد أورد        ؛وه ا أحد تـأويالت احلـديث  
افتضاح الكواكب كعالمة على ليلة القدر. وللتأكد من صحة ه ه النظرية من اـالل  

در مبراقبة الشمس يف صبيحة يومها، إذا متت التجربه على مـدى  التعرف على ليلة الق
هــ طبقـا   1433ني يف عـام  عشر سنوات على األقل، وقـد مت حسـاب بعـض اللفكـي    

للحساب الفلكي يف الساعة العاشرة مساءا حيث بداية اقرتان الزهـرة والقمـر وجـاء    
التأكيد على أنها ليلة السادس والعشرون، مـن قبـل العديـد مـن األشـ اص الـ ين       

 رصدوا عالماتها وقد كانت صورة القمر والزهرة يف ه ه الليلة. 
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اديث الواردة يف حتديد ليلة القـدر مـن وجهـة نظـر     الفرع الثالث: درء تناقض األح
 فلكية: 

يقول الفلكيون أن من يدرس حركة كوكب الزهرة وعالقته بالقمر سيدرك أنه 
بسبب تغم وقت االقرتان أو االقرتاب، فتن موعد ليلة القدر يتغم، وبالتالي فسيكون 

ض فيما بينها لوجود هناك قاعدة للتغيم، وه ا يعين أن األحاديث الواردة ال تناق
 راب  افي جيمعها.

وبتحليل فلكي عند حماولة معرفة أكرب فرتة ميكن أن حيدث عندها اقرتان القمر 
 3.855في ـرج   12.2140درجة علـى   47والزهرة فكل ما حيتاج إليه هو أن تقسم 

يوما، أي حوالي أربعة أيام قبل نهاية الشهر القمـري، أو بعـد أربعـة أيـام مـن بدايـة       
ر اجلديد، وبداية الشهر ه ه حمسوبة من حلظـة مـيالد اهلـالل ولـيس مـن وقـت       الشه

 الرؤية للهالل، وهي أقصى مدة ميكن أن حيدث عندها االقرتان، مبعنى أن اهلالل يولد
عادة يف اليوم التاسع والعشرين من رمضـان ويـرتاوح وقـت والدتـه بـني أول اليـوم       

نقصانه وهك ا، وإذا نقصنا من هـ ا أربعـة    وآاره بناءا على متام الشهر السابق له من
أيام سيكون أول يوم حيدث فيه ه ا االقرتان هو يف بداية اليوم اخلامس والعشرين من 

ول لو وجدنا العديـد مـن األحاديـث النبويـة تركـز علـى الليلـة اخلامسـة          ؛رمضان

 ، ففي حديث أبـي 141والعشرين والسابعة والعشرين والتاسعة والعشرين دون غمها
هريره رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: " يف ليلة القدر: إنها ليلة 

ــو ال  ــدد  ســابعة أو تاســعة وعشــرين وإن املالمكــة تل ــن ع ــر م ــة يف األرض أكث ليل

 .142"احلصى
واخلالصة أن ه ا احلدث الفلكي هو حدث عاملي وخيتلف توقيته قليال من 

فتكون يف مكان ما  ،ر يف العام الواحد ثابتة تقريباجيعل ليلة القد مكان آلار وهو ما
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تبعا الاتالف املطالع واليت جتعل البعض  ،وترية وتكون عند آارين ليلة زوجية
أما ليلة القدر هلا ميعاد ثابت ولن يغم  ،يصوم متأارا مبقدار يوم عن البعض اآلار

 .اهلل ه ا املوعد من أجل اخلطأ يف معرفة داول الشهر

ميثل  ال وهو ما ،تن ليلة القدر من املمكن أن تكون ليلة وترية أو زوجيةوعليه ف
 تناقضا مع األحاديث نظرا إلاتالف أوقات الصيام 
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

الساعة اليت يف يوم اجلمعة أارجه الب اري يف صحيحه يف كتاب اجلمعة، باب  ،متفق عليه 1
من صحيحه. ورواه مسلم يف صحيحه يف كتاب  ى( ويف مواضع أار935برقم ) 2/13

من حديث أبي  (852برقم ) 584، 2/583اب يف الساعة اليت يف يوم اجلمعة برقم اجلمعة، ب
 هريرة رضي اهلل عنه.

 45/ 1قواعد األحكام يف مصاحل األنام للعز بن عبد السالم   2

 .454/ 2النوازل الكربى للوزاني، حاشية اجلمل  ؛26/ 2تبيني احلقامق للزيلعي   3

ب فضل ليلة القدر. باب حتري ليلة القدر يف الوتر من العشر رواه الب اري يف صحيحه يف كتا  4
( من حديث عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهمـا. ورواه مسـلم   2021برقم ) 3/47األواار 

بـرقم   2/823 صوم ستة أيام من شوال إتباعـا لرمضـان  يف صحيحه يف كتاب الصيام. باب استحباب 
عنهما. ورواه الب اري يف صحيحه يف كتـاب  ( من حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل 1165)

(، ويف مواضـع أاـر.   2016برقم ) 3/46الصيام. باب التماس ليلة القدر يف السبع األواار 
ومسلم يف صحيحه يف كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضـان  

عنــه. ورواه (. كالهمــا عــن أبــي ســعيد اخلــدري رضــي اهلل 1167بــرقم ) 826 - 2/824
بـرقم   2/249(، وابن أبي شـيبة يف مصـنفه   3389برقم ) 3/400النسامي يف السنن الكربى 

 وقد روي عن غمهم من الصحابة.، ( من حديث أبي بكرة الثقفي رضي اهلل عنه8661)

ومعناه أنها  َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمراا ـ ال أحفظ االفاا أنها املالمكة، يف تفسم قوله تعاىل: ابن عطية الق  5
اليت تدبر األمور اليت س رها اهلل تعاىل وصرفها فيها كالرياح، والسحاب، وسامر امل لوقات. 

َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمراا ـ قال ابن عباس: هم املالمكة، ُوكُّلوا بأمور عرفهم اهلل  البغوي: وقال انتهى.
اِت َأْمراا ـ أيضا وصف للمالمكة، تدبر َفاْلُمَدبَِّر ابن عثيمني: وقال عز وجل العمل بها... اهـ.

األمر، وهو واحد األمور يعين أمور اهلل عز وجل هلا مالمكة تدبرها، فجرباميل موكل بالوحي 
يتلقاه من اهلل وينزل به على الرسل، وإسرافيل موكل بنفخ الصور ال ي يكون عند يوم القيامة 

أارى فيبعثون، وهو أيضا من محلة ينفخ يف الصور فيفزع الناس وميوتون، ثم ينفخ فيه 
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العرش، وميكاميل موكل بالقطر وباملطر والنبات، وملو املوت موكل باألرواح، ومالو موكل 
بالنار، ورضوان موكل باجلنة، وعن اليمني وعن الشمال قعيد موكل باألعمال، كٌل يدبر ما 

 .360/  5. انظر: تفسم ابن عطية أمره اهلل عز وجل به

 .99عامل املالمكة األبرار، ص انظر:  أوكل اهلل إليه النفخ يف الصور.: هو ملو اسرافيل  6

 . انظر:أوكل اهلل إليه الغيث الرمحة القطر املاء ال ي به حياة الناس او ميكامييل: ملو ميكال  7
 .100، 99عامل املالمكة األبرار، ص 

على إسم عزراميل صراحة سواء يف هو امللو املوكل بقبض األنفس. ومل يرد النص عزرامييل:   8
القرآن الكريم أو احلديث النبوي الشريف. وإمنا ورد ذكره مبسمى ))ملو املوت((. ولكن 

 .102عامل املالمكة األبرار، ص  . انظر:واإلسراميلياتالسلف حصلوا على إمسه الحقا من األثر 

فيه حياة الناس املعيشية، فتن  أوكل إليه مهمة الوحي، فتذا كان ميكال مهمته ماجربيل: ملو   9
جربيل مهمته ما فيه حياة الناس القلبية وهي حياة اإلميان، فهو ال ي ينزل بالوحي عليه 

كتاب احلبامو  ،102، 101، 100، 99تاب عامل املالمكة األبرار، ص انظر: الصالة والسالم.
  .10يف أابار املالمو للسيوطي ص 

 .7/228البغوي يف تفسمه ذكره   10

 .130/  20لقرطيب القرآن لحكام اجلامع أل، 372/  5لجصاص اقرآن ل حكامأانظر:   11

هو: موفق الدين أبو حممد عبد اهلل بن أمحد بن قدامة بن مقدام من ذرية سامل بن عمر بن   12
اخلطاب العدوي القرشي املقدسي اجلمَّاعيلي والدمشقي الصاحلي أحد أممة وشيوخ امل هب 

من  هـ، 541مَّاعيل )تسمى اليوم مجاعني( من عمل نابلس يف فلسطني سنة احلنبلي ولد جب
املغين: وهو أكرب كتبه ومن ، الكايف يف فقه االمام أمحد بن حنبل، املقنع، مدة الفقهمالفاته: ع

رآة الزمان م انظر: هجرية ودفن يف دمشق. 620وفى يوم الفطر عام ، كتب اإلسالم املعدودة
، سم أعالم النبالء 2/113، معجم البلدان لياقوت احلموي 8/627لسب  ابن اجلوزي 

 .67/ 4ألعالم للزركلي ، ا22/165لل هيب 

 361 – 360/ 25وانظر ما تقدم كله يف املوسوعة الفقهية الكويتية .60/  3املغين   13
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م( 1277-هــ 676م / 1233-هــ 631زكريا حييى بن شرف احلزامي النووي الشـافعي ) هو   14
باسم "النووي" هو ُمحّدث وفقيه ولغـوي مسـلم، اشـتهر بكتبـه وتصـانيفه العديـدة يف        املشهور

الفقه واحلديث واللغـة والرتاجـم، كريـاض الصـاحلني واألربعـني النوويـة ومنهـاج الطـالبني         
لإلمام النووي الكثم مـن املالفـات، مـع أنـه     ، والروضة، ويوصف بأنه حمرِّر امل هب الشافعي

روضـة  ، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بـن احلجـاج  ومنها:   سنة فق عاش حنو ست وأربعني
 – 19ص مام النـووي، عبـد الغـين الـدقر    وغمها. انظر: االالطالبني وعمدة املفتني )يف الفقه(

 .149ص 8األعالم، ام الدين بن حممود الزركلي الدمشقي، ج، 24

 .148/  4، طرح التثريب 228/  4 عالم املوقعنيإ، 141/  3الفروع وانظر: . 494/  6اجملموع   15

ولعله يشم بقوله " من يعتد بقوله " إىل قول الشيعة والروافض ال ين قالوا: إنها رفعت أصالا  
 .277 – 276/ 3البحر الزاار  –باإلضافة إىل املصادر السابقة  –ورأساا. انظر 

 ليلة القدر من اإلميان.قيام متفق عليه. رواه الب اري يف صحيحه يف كتاب اإلميان. باب   16
الرتغيب يف قيام مواضع أار. ورواه مسلم يف كتاب الصيام. باب  ( ويف35برقم ) 1/16

 (، كالهما عن أبي هريرة رضي اهلل عنه.759برقم ) 1/523رمضان، وهو الرتاويح 

متفق عليه. رواه الب اري يف صحيحه يف كتاب فضل ليلة القدر. باب حتري ليلة القدر يف   17
(، ومسلم يف صحيحه 2020برقم ) 3/47(، 2017برقم ) 3/46لوتر من العشر األواار ا

برقم  2/828يف كتاب الصيام. باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان 
 واللفظ للب اري.  (. كالهما عن عامشة رضي،1169)

إىل املدينة، وشهد بدرا اجر ه مرثد بن أبي مرثد صحابي جليل، امسه مرثد بن كناز الغنوي،  18
واستشهد ، وأحدا. كان من أمراء السرايا، وكان رجال شديدا حيمل األسرى من مكة إىل املدينة

. انظر: اسد الغابة يف معرفة للهجرة  مرثد يف غزوة الرجيع مع عاصم بن ثابت، سنة ثالث
 .65/ 1الصحابة 

 3/407 ليلة القدر يف كل رمضاناب أارجه النسامي يف السنن الكربى يف كتاب االعتكاف. ب  19
(، ويف شعب اإلميان 8525برقم ) 4/505(، والبيهقي يف السنن الكربى 3413برقم )
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(، وابن حبان يف صحيحه يف كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر 3398برقم ) 5/258
 (.9513برقم ) 324/  2(،، وابن أبي شيبة يف املصنف 3398برقم ) 5/258

"رواه البزار. ومرثد ه ا مل يرو عنه غم أبيه مالو، وبقية : 3/177يف اجملمع وقال اهليثمي  
 رجاله ثقات."

(. وانظر 2/407( وعبد اهلل بن أمحد يف السنة )22/10واه ابن جرير الطربي يف تفسمه )ر  20
 (.5/739الدّر املنثور )

 .361/  35املوسوعة الفقهية  ،133/ 20تفسم القرطيب   21

(، وأبو داود 2194برقم ) 3/323، وابن ازمية يف صحيحه 16/428محد يف مسنده أارجه أ  22
(، 2522برقم ) 3/72(، والطرباني يف األوس  2668برقم ) 4/277الطيالسي يف مسنده 

(. كلهم عن أبي هريرة رضي اهلل عنه. وحسنه احلافظ ابن حجر يف 4937برقم ) 5/179
(. وقال 2205) 5/240أللباني يف الصحيحة (، وا2368) 3/130إحتاف اخلمة املهرة 
 رجاله ثقات.(: 2042) 3/176اهليثمي يف اجملمع 

عترب الضحاك بن ، الضحاك بن مزاحم اهلاللي، أبو القاسم، ويقال أبو حممد، اخلراساني  23
مزاحم من الطبقة اخلامسة من طبقات رواة احلديث النبوي اليت تضم صغار التابعني ورتبته 

ديث وعلماء اجلرح والتعديل ويف كتب علم الرتاجم يعترب صدوق كثم اإلرسال، عند أهل احل
تويف ،وعند اإلمام  س الدين ال هيب وثقه أمحد وابن معني، وقال شعبة: كان عندنا ضعيفا

 .480/  9 سم أعالم النبالء. انظر: هـ 100يف بعد 

امب امل زومي القرشي هو إماٌم وفقيه هـ موىل السامب بن أبي الس 104-21 'ُمجاِهد ْبن َجْبر  24
وعامُل ثقة وكثم احلديث، وكان بارعاا يف تفسم وقراءة القرآن الكريم واحلديث النبوي. وله 
كتاب يف التفسم ويقول بعض املفسرين أن من منهجه يف ذلو الكتاب أنه كان يسأل أهل 

وفاا بالغرامب واألعاجيب الكتاب ويقيد فيه ما يأا ه عنهم، ووما ي كر عنه أنه كان شغ
وألجل ذلو فقد ذهب إىل بئر برهوت يف حضرموت ليتقصى ما علمه عنه، كما أنه بنفس 

 .450/  4انظر: سم أعالم النبالء  بابل يبحث بها عن هاروت وماروت.ه ا الدافع ذهب إىل 
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 .134/  20تفسم القرطيب   25

 378/  1الفواكه الدواني ينظر:   26

 263/  4، فتح الباري 488/  6وع اجملمينظر:   27

 .477/  2بن تيمية الكربى الفتاوى الينظر:   28

( يف االعتكاف، باب ما جاء يف ليلة القدر. وعنه 15) 321/  1أارجه اإلمام مالو يف املوطأ   29
  .208(، ويف فضامل األوقات ص 3395) 5/256البيهقي يف شعب اإلميان 

: "ال أعلم ه ا احلديث يروى مسندا من وجه من 24/373تمهيد قال اإلمام ابن عبد الرب يف ال 
الوجوه وال أعرفه يف غم املوطأ مرسال وال مسندا وه ا أحد األحاديث اليت انفرد بها مالو 
ولكنها رغامب وفضامل وليست أحكاما وال بنى عليها يف كتابه وال يف موطئه حكما". قال 

قال السيوطي: وهل ا شواهد من حيث املعنى مرسلة،  (:2/325)الزرقاني يف " شرح املوطأ " 
 وذكر له شاهدين أحدهما عن علي بن عروة مرسالا، والثاني عن جماهد مرسالا أيضا.

 ، وعزاه البن أبي حامت.629/ 6ذكره السيوطي يف الدر املنثور   30

احلنبلي وله  هـ أحد علماء امل هب 661ربيع األول 10تقي الدين أمحد ابن تيمية ولد يف هو   31
مساهماته يف كل من الفقه و احلديث والعقيدة وأصول الفقه والفلسفة واملنطق والفلو، دال 

بسبب مسألة املنع من السفر لزيارة قبور األنبياء  هـ 726السجن يف شهر شعبان سنة 
س هـ. ومل يعلم أكثر النا 728من ذي القعدة سنة  20مات يف ليلة يوم اإلثنني لـو والصاحلني

جالء العينني يف حماكمة ، 84، ص ذيل العرب، اإلمام ال هيبانظر:  مبرضه حتى فوجئوا مبوته.
 .268/ 13بن كثم ال البداية والنهاية .17ص  األمحدين.نعمان امالدين بن حممود اآللوسي

 .286/ 25جمموع الفتاوى  32

 .59 – 58/ 1زاد املعاد يف هدي ام العباد   33

 .488/  6اجملموع   34

 تقدم خترجيه.  35
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 .421/ 1، روض الطالب 433/  4 أحكام القرآن البن العربي ؛128/  3انظر: املبسوط   36

 . 731 /1حاشية الصاوي على الشرح الصغم ؛421/ 1روض الطالب ؛ 215/ 3احملتاج انظر: نهاية   37

قم بر 2/166(، والطرباني يف مسند الشاميني 22765برقم ) 37/425أارجه أمحد   38
(: 5041) 2/175. قال اهليثمي يف اجملمع 8/279(، والضياء املقدسي يف امل تارة 1119)

 .9/393. وضعفه األلباني يف السلسلة الضعيفة واملوضوعة: رجاله ثقات

حتروا ليلة القدر لتسع تبقى، »( بلفظ 9529برقم ) 2/326أارجه ابن أبي شيبة يف مصنفه   39
دى عشرة، تبقى صبيحة بدر، فتن الشمس تطلع كل يوم بني حتروها لسبع تبقى، حتروا إلح
 (.923برقم ) 2/476بي يف معجمه ا، وابن األعر«قرني شيطان إال صبيحة بدر

 .421/ 1روض الطالب  ؛215: 3انظر:نهاية احملتاج   40

 .731/ 1انظر: حاشية الصاوي على الشرح الصغم   41

 .5472صحيح اجلامع /  42

  5475صحيح اجلامع/  43

أواار  الشهر؛ألن القمر يكون ك لو عند طلوعه يفوفيه إشارة إىل أن ليلة القدر تكون يف أواار   44
 .260/ 4فتح الباري البن حجر، انظر يف عالمات ليلة القدر:.8/314الشهر. شرح النووي 

 .325/ 1الفواكه الدواني   45

 .597/  1سبل السالم   46

 .286/ 25جمموع فتاوى ابن تيمية   47

 .450 – 449/  6اجملموع شرح امله ب   48

 تقدم خترجيه   49

50   http://mandabpress.com/story/2015-7-7/13460
51   http://www.alyaum.com/article/3024809
52   http://www.tanomah.com/article-action-s-id-2624.htm 



 هـ1438شعبان  1ج (70اإلسالمية، العدد )جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات    180

  املطلب اخلامس.املصدر السابق. وسيأتي الحقا التفسم العلمي هل ه الظاهرة يف  53

54   http://www.panorientnews.com/news.php?k=1865
 PanOrient Newsيف حديث ااص لوكالة بان أورينت نيوز ذلو  قال  55

"
 

 تقدم خترجيه.  56

ومن الطريف مالحظته أن عدد الشهب يف شهر رمضان االل ه ه السنوات هو األكثر علـى    57
ال ي يسق  على األرض أكثر بكثم جدا مما رصدته ه ه مدار العام! وبالطبع إن عدد الشهب 

الكامما، فهي سجلت ما متت رؤيته من منطقة الكـامما فقـ . انظـر: مركـز الفلـو الـدولي       
http://www.icoproject.org/rumors.html 

 .348/  1تبيني احلقامق ، 137/  2حاشية ابن عابدين انظر:   58

 .461/  6اجملموع  ؛484/  3احلاوي الكبم للماوردي انظر:   59

 .731/  1حاشية الصاوي انظر:   60

 .193 -184لطامف املعارف ص انظر:   61

 .268 / 4، فتح الباري 421/ 1، روض الطالب 495/ 6اجملموع ، 348/  1انظر: تبيني احلقامق   62

 .268/ 4فتح الباري   63

حد أبرز علماء أهل السنة واجلماعة. محد بن حممد الّصاوي املالكي اخللوتي، فقيه مالكي، وأأ  64
وتويف يف  ولد يف قرية صا احلجر الواقعة ما بني مدينيت دسوق وبسيون وتطل على نهر النيل،

غة السالو ألقرب املسالو، وهي حاشية على الشرح الصغم ، من مالفاته: املدينة املنورة
. انظر: على تفسم اجلاللنيحاشية ، ألقرب املسالو للشيخ أمحد الدردير يف الفقه املالكي

 .111، ص2عجم املالفني، عمر رضا كحالة، جم

 .731/  1حاشية الصاوي انظر:   65

 .137/  2رد احملتار ، 1/117درر احلكام ملال اسرو انظر:   66

 378/  1الفواكه الدواني انظر:   67



 181            د. نورة بنت زيد الرشود            دراسة فقهية فلكية مقارنة ة القدرليل 

وما  255 / 4،، فتح الباري 654/  3، دليل الفاحلني 450/  1مغين احملتاج انظر:   68
 .40/  2، إحكام األحكام 488/  6بعدها.اجملموع 

 193 -184لطامف املعارف ص   69

متفق عليه. رواه الب اري يف صحيحه يف كتاب فضل ليلة القدر باب حتري ليلة القدر يف الوتر   70
(، ومسلم يف كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة 2018برقم ) 3/46من العشر األواار 

 (1167برقم ) 2/824ال إتباعا لرمضان أيام من شو

متفق عليه. رواه الب اري يف صحيحه يف كتاب فضل ليلة القدر باب العمل يف العشر األواار   71
(، ومسلم يف كتاب االعتكاف باب االجتهاد يف العشر 2024برقم ) 3/47من رمضان 

 (1174برقم ) 2/832األواار من شهر رمضان 

 193 -184لطامف املعارف ص   72

 .تقدم خترجيه  73

 193 -184لطامف املعارف فيما ملواسم العام من الوظامف، ص   74

، 3843/  528/  3الضياء املقدسي يف السنن واألحكام ) -به ا اللفظ  -احلديث أورده   75
 .و يف إسناده ضعفقال ابن رجب:  أارجه ابن أبي عاصم و إسناده مقارب،وط. عكاشة( 

 .193 -184ص لطامف املعارف  .ارجه ابن أبي عاصم  76

و سيد من سادات التابعني امسه أيوب بن أبي متيمة، وامسه كيسان الس تياني العنزي أبو ه  77
إذا حدثه أيوب باحلديث يقول:  حممد بن سمين وكان ،بكر البصري موىل قبيلة عنزه بن ربيعه

اتفقوا على أنه تويف سنة إحدى وثالثني ومامة بالبصرة زمن  :ال هيب ال، قحدثين الصدوق
 . 16/  6. انظر: سم اعالم النبالء ن، وله ثالث وستون سنةالطاعو

هـ( شيخ اإلسالم، إمام يف  167-أبو سلمة محاد بن سلمة محاد بن سلمة البصري )؟هو   78
. احلديث وإمام يف النحو، موىل آل ربيعة بن مالو وقيل موىل غمهم، وابن أات محيد الطويل

 445/  7 سم أعالم النبالءانظر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
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ثابت البناني إمسه ثابت بن أسلم البنانى، أبو حممد البصري كنيته أبو حممد من الطبقة و ه  79
ورتبته عند أهل احلديث وعلماء اجلرح والتعديل  الرابعة من طبقات رواة احلديث النبوي،

ويف كتب علم الرتاجم يعترب ثقة عابد،وعند اإلمام  س الدين ال هيب كان رأسا يف العلم و 
 11180 - 10021/  7 -حتفة األشراف مبعرفة األطراف نظر: . االعمل

محيد بن أبي محيد الطويل البصري، أبو عبيدة اخلزاعى و يقال السلمى ن الطبقة اخلامسة هو   80
من طبقات رواة احلديث النبوي اليت تضم صغار التابعني ورتبته عند أهل احلديث وعلماء 

عترب ثقة مدلس، و عابه زامدة لداوله يف شىء من اجلرح والتعديل ويف كتب علم الرتاجم ي
ته يب الكمال س. انظر: أمر األمراء،وعند اإلمام  س الدين ال هيب وثقوه، يدلس عن أن

 .365/  7 يف أمساء الرجال

 .193 -184لطامف املعارف ص ذكره يف   81

ام ونام فتذا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا كان رمضان ق“ولفظ حديث عامشة:   82
، أارجه ”دال العشر شد املئزر واجتنب النساء واغتسل بني األذانني وجعل العشاء سحوراا

كان رسول اهلل صلى “ابن أبي عاصم وإسناده مقارب. وحديث أنس ارجه الطرباني ولفظه: 
اهلل عليه وسلم إذا دال العشر األواار من رمضان طوى فراشه واعتزل النساء وجعل عشاءه 

ويف إسناده حفص بن واقد، قال ابن عدي: ه ا احلديث من أنكر ما رأيت له، ” رااسحو
 .وروي أيضا حنوه من حديث جابر ارجه أبو بكر اخلطيب ويف إسناده من ال يعرف حاله

 193 -184لطامف املعارف ص   83

 تقدم خترجيه   84

 193 -184لطامف املعارف ص   85

 .ضعف احلافظ أبو نعيم بتسناد فيه هارجأ  86

ورد الرتغيب يف إيقاظ أحد الزوجني صاحبه للصالة ونضح املاء يف وجهه، ويف املوطأ أن عمر   87
بن اخلطاب كان يصلي من الليل ما شاء اهلل أن يصلي حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله 
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]طه:   چۓ ۓڭڭڭچ  للصالة يقول هلم: الصالة الصالة ويتلو ه ه اآلية:
 [ اآلية.132

 193 -184ف املعارف ص لطام  88

 (2044أارجه الب اري، باب االعتكاف يف العشر األوس  )ح  89

 193 -184لطامف املعارف ص   90

( يف الصوم، باب من صام رمضان إمياناا واحتساباا، ومسلم رقم 99/  4رواه الب اري )  91
 ( يف صالة املسافرين، 759)

 .إلميان، باب قيام ليلة القدر من اإلميانويف ا باب الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح 

 40/  2، إحكام األحكام 488/  6اجملموع ، 4/251فتح الباري   92

( ويف مواضع أار، والرتم ي يف سننه يف 25495برقم ) 42/315أارجه أمحد يف مسنده   93
(، وقال: ه ا حديث حسن صحيح. وابن ماجه يف 3513برقم ) 5/534أبواب الدعوات 

(، والنسامي يف السنن 3850برقم ) 2/1265عاء باب الدعاء بالعفو والعافية كتاب الد
برقم  9/322الكربى يف كتاب عمل اليوم والليلة باب ما يقول إذا وافق ليلة القدر 

( وقال: "ه ا 1942برقم ) 1/712( ورواه يف مواضع أار. واحلاكم يف املستدرك 10642)
 جاه"حديث صحيح على شرط الشي ني، ومل خير

 .654/  3 الفاحلني دليل ؛450/  1 احملتاج انظر: مغين  94

 .225/  2، شرح البهجة 491 – 490/  6انظر: اجملموع   95

 .193 -184لطامف املعارف ص   96

 .325/  1، الفواكه الدواني 551/  1انظر: حاشية الدسوقي   97

 .189/  2تاج ، مغين احمل463/  3، حتفة احملتاج 421/ 1انظر: روض الطالب   98

 .597/  1انظر: سبل السالم   99

 .325/  1الفواكه الدواني انظر:  100
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 .597/  1سبل السالم انظر:  101

 .378/  1، والفواكه الدواني 135/  20تفسم القرطيب انظر:  102

/  6، واجملموع 649/  3، ودليل الفاحلني 268، 267، 263ـ  251/  4فتح الباري انظر:  103
448 ،458 

 179/  3املغين ر: انظ 104

 .137/  2حاشية ابن عابدين انظر:  105

 .128/  3انظر: املبسوط  106

رواه مسلم يف صحيحه يف كتاب صالة املسافرين وقصرها باب الرتغيب يف قيام رمضان، وهو  107
(، ويف كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 762برقم ) 1/525الرتاويح 

( ويف مواضع أار، 21193برقم ) 35/121ورواه أمحد يف مسنده ، 2/828إتباعا لرمضان 
برقم  5/445والرتم ي يف سننه يف أبواب تفسم القرآن باب ومن سورة ليلة القدر 

 «.ه ا حديث حسن صحيح»(، وقال: 3351)

 .373/  4انظر: احكام القرآن البن العربي  108

 .189/  2، مغين احملتاج 420/  1انظر: روض الطالب  109

 .225/  2، مطالب اولي النهى 344/  2كشاف القناع  110

 .452/  2، رد احملتار 329/  2انظر: البحر  111

 .223/  2، شرح البهجة 488/  6انظر: اجملموع  112

 .189/  2مغين احملتاج  113

 .128/  3انظر: املبسوط  114

 .182/ 2، منح اجلليل 87/  2، املنتقى 373/  4انظر: احكام القرآن البن العربي  115

 .345/  2، كشاف القناع 355/  3، األنصاف 141/  3انظر: الفروع  116
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بو احلسني أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان الفقيه احلنفي املعروف بالُقُدوري انتهت أ 117
إليه رياسة احلنفية بالعراق وكان حسن العبارة يف النظر ومسع احلديث وروى عنه أبو بكر 

 .575/  17 سم أعالم النبالء. اريخ وصنف يف م هبه امل تصر املشهور وغمهاخلطيب صاحب الت

 .98/  1انظر:  118

 .263/  4انظر: فتح الباري  119

(. عن اارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه أنه 4865برقم ) 5/135رواه الطرباني يف الكبم  120
كتحيامه ليلة سبع كان حييي ليلة ثالث وعشرين من شهر رمضان وليلة سبع وعشرين وال 

إن فيها نزل القرآن ويف صبيحتها فرق »عشرة فقيل له: كيف ختص ليلة سبع عشرة؟ فقال: 
 « بني احلق والباطل وكان فيها يصبح مبهج الوجه
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