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 اعترف

۔رکایچ اٹون یالعہم ونبر اجہعم اولعلم االالسہیمںیم   ۱۹۹۴ ےنیتفم دبعاابلیق اوخزنادہ اصبح 

ادارے ےس صصخت یف اہقفل ایک۔ دعب  ںیم اس یہ ۱۹۹۵۔۱۹۹۴سج ےک دعب  ےس درِس اظنیم یک میلعت لمکم یک۔

کت اجہعم دارولعلم رکایچ ےس رمتنیِ ااتفء ایک اور وافیق اردو ویوینریٹس ےس اترخیِ االسم ںیم  ۲۰۰۴۔۲۰۰۱  ازاں

۔اسٹیئ رکایچ ںیم ممتہم ےک انبللت رہیض االسہیماجہعم  اصبح  اس وتق یتفم امرٹسز یک ڈرگی احلص یک۔

  رفاضئ ااجنم دے رےہ ںیہ۔

  اس ےک العوہ یتفم اصبح واسٹ اپی ےک رگوسپ ںیم رشیع وساالت ےک وجاابت دےتی ںیہ۔

  اور یتفم اصبح یک ویویٹب ےک لنیچ رپ فلتخم وساالت ےک وجاابت اولپڈ ےئیک اجےت ںیہ۔

Mufti Online by Mufti Abdul Baqi  

http://YouTube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi 

 

 یتفم اصبح ےک یلیٹ رگام لنیچ اک کنل

http://T.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi 
 

 ربمن واسٹ اپی اک  یتفم اصبح 

8129000-333-+92 
 

  

http://youtube.com/c/MuftiOnlineByMuftiAbdulBaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
http://t.me/muftionlinebymuftiabdulbaqi
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 شیپ ظفل 

ہی اتکب یتفم دبعاابلیق اوخزنادہ اصبح یک رطف ےس امہ وموضاعت اور ااحدثی یک دصاتق 

وصخًاص وسلش ڈیمای رپ  ےکوحاےل ےس وکوششں اک ہجیتن ےہ۔  وہ امہ وموضاعت اور ااحدثی وج ہک دوِر احرض ںیم

زابن زِد اعم ںیہ ان یک قیقحت یک یئگ ےہ ہک آای وہ حیحص ںیہ ای طلغ۔ وتہج بلط ابت ہی ےہ ہک ارثک اواقت وسلش ڈیمای 

رپ رئیش ےئیک اجےن واےل وموضاعت اور ااحدثی یک بج قیقحت یک اجیت ےہ وت وہ فیعض، ریغ دنتسم اور نم ڑھگت 

 س الیملع ےک ابثع وھجٹ ےک الیھپےن ےک رمبکت وہےت ںیہ۔وہیت ںیہ۔ سج ےس وعام اانل

سہ رشوع ایک اتہک اعم املسمن اور  
سل
سل
اس رضورت وک دمرظِن رےتھک وہےئیتفم اصبح ےن ہی 

وصخًاص املعء رکام اس اتکب ےس اافتسدہ احلص رکںی۔ اس اتکب ںیم یتفم اصبح یک امہ وموضاعت اور 

 ما ل ایک  ای ےہ۔ ارگ آ  ابابب ںیم ےس  یس وک اس اتکب ںیم وک ی یطل ااحدثی یک وحاےل ےس یک یئگ قیقحت وک

 وت رباہ رہمابین اس یک اشندنیہ رضور رفامںیئ۔ رظن آےئ 
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 36ہلسلس ربمن اہیبنتت 

 بش رباءت اک نیعت

 بش رباءت اک نیعت)  1 طسق ربمن (

مه اعتیل
س
 اوجلاب اب

 :دنپرہ ابعشن یک رات وج بش ربات ےک انم ےس وہشمر ےہ اس ےک قلعتم دنچ امہ اومر رپ ثحب الزم ےہ

 قال تعالى:

ِبيِنِ ○ حم{ 
ُ ْ
اِب اْل

َ
ِكت

ْ
ا ُمنِذِريَنِ ○َوال

َّ
ن
ُ
ا ك

َّ
ٍة ِإن

َ
َباَرك ٍة مُّ

َ
ْيل

َ
اُه ِفي ل

َ
ن
ْ
نَزل

َ
ا أ

َّ
ْمٍر  ○ِإن

َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
ِفيَها ُيف

ِ ○َحِكيٍمِ
َ
ا ُمْرِسِلين

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
ا ِإن

َ
ْن ِعنِدن ِ

 م 
ً
ْمرا

َ
َعِليُمِ ○أ

ْ
ِميُع ال ُه ُهَو السَّ

َّ
َك ِإن ِ

ب  ن رَّ ِ
 م 

ً
ِ}َرْحَمة

 ابمرک  (1

 

ی له
 رماد ےہ؟ےس وکیسن رات  هاس آتی ںیم ل

 .اس رات یک تلیضف ںیم وارد رواایت اک درہج اور مکح (2

 .ر اتم اک لمعاس رات ےک قلعتم وہمج (3

 .اس رات ےک قلعتم ااکربنی دویدنب ےک اوقال (4

 وسرہ داخن ںیم وکیسن رات رماد ےہ  ●

 ےس رماد بش دقر یک رات ےتیل ںیہ اور ہی وقل انبوہمج

 

 ابمرکه

 

ی له
ابعس، اتقدہ،  ر رسفمنی ودحمنیث اس آتی ںیم ل

م اهلل

ه
م
ح

 )نسح رصبی، رقیبط، ونوی، انب رجح، انب ریثک ےسیج میظع رسفمنی اک ےہ. )ر

قال العلماء: »قال اإلمام النووي رحمه هللا تعالى في شرحه لصحيح مسلم:  •

وسميت ليلة القدر ْلا يكتب فيها للمالئكة من األقدار واألرزاق واآلجال التي 

ِتعالى: }فيها يفرق كل أمر حكيم{ تكون في تلك السنة كقوله ]شرح مسلم «

ِ}للنووي، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر

ِ
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ورواه عبد الرزاق وغيره من اْلفسرين بأسانيد »وبذلك قال ابن حجر في الفتح:  •

]فتح الباري، كتاب فضل ليلة «ِصحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم

ِ}القدر، باب فضل ليلة القدر

ِ

ْمٍر َحِكيٍم{ ]الدخان: قال ابن •
َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
[ أي في ليلة القدر 4كثير: وقوله: }ِفيَها ُيف

من اللوح اْلحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من اآلجال واألرزاق 

وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وأبي مالك 

ِ}ثير فی تفسير سورة الدخانوالضحاك وغير واحد من السلف. ]تفسير ابن ك

ِ

 عن القرآن العظيم أنه أنزله في ليلة  •
ً
قال ابن كثير: يقول هللا تعالى مخبرا

ْدِر{ ]القدر:
َ
ق

ْ
ِة ٱل

َ
ْيل

َ
ُه ِفى ل

ٰ
ـ
َ
ن
ْ
نَزل

َ
ا أ

َّ
[ 1مباركة، وهي ليلة القدر كما قال عز وجل: }ِإن

 
َ
ْهُر َرَمَضان

َ
نِزَل ِفيِه وكان ذلك في شهر رمضان كما قال تبارك وتعالى: }ش

ُ
ِذى أ

َّ
ٱل

{ ]البقرة:
ُ
ْرآن

ُ
ق

ْ
ِ}[.]تفسير ابن كثير، تفسير سورة الدخان581ٱل

ِ

وقال القاض ي أبوبكر بن العربي: وجمهور العلماء على أنها ليلةالقدر. ومنهم من  •

قال: إنها ليلة النصف من شعبان؛ وهو باطل ألن هللا تعالى قال في كتابه 

ْهُر َرَمَضا
َ

{ )البقرة: الصادق القاطع: }ش
ُ
ْرآن

ُ
ق

ْ
ِزَل ِفيِه ٱل

ْ
ن
ُ
ِذۤي أ

َّ
 ٱل

َ
( فنص  185ن

ٍة 
َ
ْيل

َ
ن من زمانه الليل هاهنا بقوله: }ِفي ل على أن ميقات نزوله رمضان، ثم عي 

ٍة{؛ فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الِفْرية على هللا، وليس في ليلة 
َ
َباَرك مُّ

ل عليه ال في فضلها واِل في نسخ اآلجال فيها فال  النصف من شعبان حديث يعو 

ِ}تلتفتوا إليها. ]تفسير القرطبي، تفسير سورة الدخان

ِ

قال رجل للحسن: أرأيت ليلة القدر، أفي كل رمضان هي؟ قال: نعم وهللا الذي ال  •

 هو، إنها لفي كل رمضان، وإنها الليلة التي ُيفرق فيها كل أمر حكيم، 
َّ
إله إال

ثلها. ]تفسير الطبري، تفسير سورة يقض ي هللا كل  أجل وخلق ورزق إلى م

ِ}الدخان
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ِ

ُه أمَر الدنيا إلى قابل في ليلةالقدر ما كان من حياة أو  •
 
قال ابن عباس: ُيْحكم الل

ِ)موت أو رزق. )قاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرهم

 

 اس رات ےس رماد بش ربات ےہ  ■

" ےس رماد بش ربات ےہ، اس وقل وک 

 

 ابمرکه

 

ی له
 وسرہ داخن ںیم "ل

ه

رسفمنی ےن ذرک ایک ےہ نکیل اہجں اہجں اس  ب

 وقل وک ذرک ایک ےہ وںیہ رپ اس وقل رپ رد 

ه

 .ایک ےہ ب

 

 :ےسیج ریسفت انب ریثک ںیم ےہ ● 

واختار صاحب كتاب العروس، أن الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ليلة النصف  

عليه وأن الصحيح إنما هي من شعبان، وأنها تسمى ليلة البراءة. وقد ذكرنا قوله والرد 

ِ.ليلةالقدر

ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان كما روي عن عكرمة فقد أبعد النجعة،   •

 نص القرآن أنها في رمضان، والحديث الذي رواه عبدهللا بن صالح عن الليث 
 
فإن

عن عقيل عن الزهري، أخبرني عثمان بن محمد بن اْلغيرة بن األخنس قال: إن 

تقطع اآلجال من شعبان إلى شعبان حتى إن » صلى هللا عليه وسلم قال: رسول هللا

ِالرجل لينكح ويولد له وقد أخرج اسمه في اْلوتى فهو حديث مرسل ومثله ال «

ِ[يعارض به النصوص. ]تفسير ابن كثير، تفسير سورة الدخان

ِ.قال القرطبي وقال آخرون: بل هي ليلة النصف من شعبان  •

ِ.قول في ذلك قول من قال: عنى بها ليلة القدروالصواب من ال ●

لُّ أْمٍر َحِكيم{ اختلف أهل التأويل في هذه الليلة التي ُيفرق فيها   •
ُ
َرق ك

ْ
وقوله: }ِفيها ُيف

كل  أمر حكيم، نحو اختالفهم في الليلة اْلباركة، وذلك أن الهاء التي في قوله: "ِفيها" 

ى فيها أمر السنة كلها  عائدة على الليلة اْلباركة، فقال بعضهم: ض َ
ْ
هي ليلةالقدر، ُيق

، ومن يذل، وسائر أمور السنة ِ.من يموت، ومن يولد، ومن يعز 
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ِ:ذكر من قال ذلك 

حدثنا مجاهد بن موس ى، قال: ثنا يزيد، قال: أخبرنا ربيعة بن كلثوم، قال: كنت عند   •

إي وهللا، إنها الحسن، فقال له رجل: يا أبا سعيد! ليلةالقدر في كل  رمضان؟ قال: 

لفي كل  رمضان، وإنها الليلة التي ُيفرق فيها كل أمر حكيم، فيها يقض ي هللا كل  أجل 

ِ}تفسير القرطبي، تفسير سورة الدخان}وأمل ورزق إلى مثلها. 

ِوقال عكرمة: الليلة اْلباركة هاهنا ليلة النصف من شعبان.  •

ل أصح أي أنها ليلة القدر.   ِ}القرطبي، تفسير سورة الدخانتفسير }واألو 

وبذلك يتضح الحق وينجلي الغبار، فهاهم علماء األمة اْلحدثون: ابن حجر والنووي، 

وكذلك اْلفسرون ابن كثير والقرطبي والطبري وابن العربي يقررون على لسان ابن 

 الليلة التي يفرق فيها كل  أمر حكيم هي 
 
عباس وقتادة والحسن بأسانيد صحيحة أن

 ابن العربي ذهب إلى التشديد في ذلك فقال: فمن  ليلة
 
القدر وليس غيرها؛ بل إن

ِ.زعم غير ذلك فقد أعظم الِفْرية على هللا

 وارزقنا اجتنابه.)آمين ☆
ً
ِ)اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطال

 .سج رات ںیم ےلصیف وہےت ںیہ  ●

لُّ 
ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
ْمٍر َحِكيٍم{ ]الدخان:قال تعالى: }ِفيَها ُيف

َ
ِ}4أ

ْمٍر َحِكيٍم{ أي: في ليلةالقدر يفصل من 
َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
قال ابن كثير رحمه هللا: "وقوله: }ِفيَها ُيف

اللوح اْلحفوظ إلى الكتبة أمر السنة، وما يكون فيها من اآلجال واألرزاق، وما يكون 

د، والضحاك، وغير واحد فيها إلى آخرها. وهكذا روي عن ابن عمر، وأبي مالك، ومجاه

ِ})7/246من السلف" ]تفسير القرآن العظيم )

( وليس في 4/117فقد قال القاض ي أبو بكر ابن العربي في كتاب )أحكام القرآن، ج: •

ليلة النصف من شعبان حديث يعول عليه ال في فضلها، وال في نسخ اآلجال فيها، 

ِفال تلفتوا إليها.....اھ
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ر إليها ابن العربي فيما يتعلق بنسخ اآلجال: ما رواه ومن األحاديث التي أشا

الدينوري عن راشد بن سعد: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: "في ليلة النصف 

ِ."من شعبان يوحي هللا إلى ملك اْلوت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة

ِ .وهذا حديث مرسل، واْلرسل من قسم الضعيف ●

 عثمان بن محمد بن اْلغيرة: أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: وروى ابن جرير عن    •

"تقطع اآلجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له، وقد اخرج 

ِ ."اسمه في اْلوتى

 مرسل ●
ً
ِ .وهذا أيضا

ا    •
َّ
وروى ابن جرير وابن اْلنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة قال في تفسير قوله تعالى: }ِإن

زَِ
ْ
ن
َ
ِذِريَنِأ

ْ
ا ُمن

َّ
ن

ُ
ا ك

َّ
ٍة ِإن

َ
ٍة ُمَباَرك

َ
ْيل

َ
اُه ِفي ل

َ
ن
ْ
ْمٍر َحِكيٍم{ ]الدخان: ○ل

َ
لُّ أ

ُ
 ك

ُ
َرق

ْ
ِ.[4-3ِفيَها ُيف

في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة، وينسخ األحياء من األموات، ويكتب 

ِ .الحاج، فال يزاد فيهم وال ينقص

فسرين من الصحابة والتابعين، وأئمة وهذا أثر مقطوع من قول عكرمة، وجمهور اْل ●

ِ.التفسير على أن اْلراد باآلية ليلةالقدر، ألنها هي التي نزل فيها القرآن

قال الشيخ السعدي رحمه هللا: "يفصل ويميز ويكتب كل أمر قدري وشرعي حكم   •

هللا به، وهذه الكتابة والفرقان الذي يكون في ليلةالقدر إحدى الكتابات التي تكتب 

تميز فتطابق الكتاب األول الذي كتب هللا به مقادير الخالئق وآجالهم وأرزاقهم ِو

وأعمالهم وأحوالهم، ثم إن هللا تعالى قد وكل مالئكة تكتب ما سيجري على العبد 

وهو في بطن أمه ثم وكلهم بعد خروجه إلى الدنيا، وكل به كراما كاتبين، يكتبون 

يقدر في ليلةالقدر ما يكون في السنة، وكل ويحفظون عليه أعماله، ثم إنه تعالى 

هذا من تمام علمه وكمال حكمته، وإتقان حفظه، واعتنائه تعالى بخلقه". )تفسير 

ِ)771السعدي، ص: 

نزل فيها، قال تعالى: }إنا  ●
ُ
إن مما زاد هذه الليلة بركة وتعظيما أن القرآن الكريم أ

ِ}1أنزلناه في ليلة القدر{ ]القدر:
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السعدي رحمه هللا: "وذلك أن هللا تعالى، ابتدأ بإنزاله في رمضان في  قال الشيخ •

ِليلةالقدر، ورحم هللا بها العباد رحمة عامة، ال يقدر العباد لها شكرا".

ِ)931)تفسير السعدي، ص: 
 

 یتفم دیعس ادمح اپوپنلری اصبح خیش ادحلثی داراولعلم دویدنب  ●

ےہ، رقآن رکمی ںیم اس اک ذترکہ ںیہن اور وسرہ داخن یک ادتبا ی آایت  اور بش ربات اک وبثت رصف فیعض ااحدثی ےس

ںیم بش دقر اک ذرک ےہ. ضعب رقمرنی وج ان آایت وک بش ربات رپ ٹف رکےت ںیہ وہ طلغ ےہ اس ےئل ہک رقآن رکمی ولح 

ی، ج: 

مع
ل

ادقلر ںیم انزل وہا ےہ، بش ربات ںیم ںیہن۔ )ہفحت اال

 

ی له
 )3/115وفحمظ ےس آامسن داین رپ ل

 الخہص الکم

   وہ میظع رات سج ںیم دقتری

لک

 
ه
رزق یک  میسقت ےک اعمالمت ےئک اجےت ںیہ وہمجر رسفمنی ےک اہں وہ ہلیل ادقلر   اجےت ںیہ ای ے

 .ینعی راضمن یک رات ےہ ہن ہک ابعشن یک دنپروہںی رات اور یہی وقل راحج ولعمم وہات ےہ

 واہلل املع

یهه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کت
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 36اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 )  2 طسق ربمن (

 بش ربات ےک قلعتم رواایت

اس رات ےک ابرے ںیم ینتج رواایت وارد ںیہ ان بس رپ املعء اک اافتق ےہ ہک ہی بس دنس ےک احلظ ےس فیعض ںیہ اور اس ابب 

ںیم وک ی حیحص ادنسل رواتی وموجد ںیہن، اہتبل ضعب دحمنیث ےن ان رواایت وک فیعض دجا اور وموضع رقار دای ےہ، ہکبج راحج اور 

 فیعض دجا  رتہب ابت ہی ےہ ہک رواایت ںیم

ه

 .وموجد ںیہ نکیل ابہیلکل ہی ومضمن وموضع اور نم ڑھگت ںیہن ےہ ب

 رواایت یک قیقحت ■

أنه قال: "يطلع هللا إلى خلقه ليلة ملسو هيلع هللا ىلصعن معاذ بن جبل رض ى هللا عنه عن النبي  .1

ِ."النصف شعبان فيغفـر لجميع خلقـه إال مشــرك أو مشاحن

نظر فرماتے ہيں اور سوائے مشرک اور  هللا تعالی شب برات ميں اپنى مخلوق کی طرف

کے سب کی مغفرت فرماتے ہيں ِ.کینہ پرور 

ان فـي صحيحــــه )ج - ِ)481، ص12أخـرجه ابن حب 

ِ)108، ص2والطبراني في اْلعجم الكبير )ج -

ِ)397، ص7وفي اْلعجم األوسط )ج -

ِ)415، ص7والبيهـقي في شـعب اإليـمــــــان )ج -

( من طـريق أبي خليد عتبة بن حماد عن األوزاعي 191، ص5)ج وأبو نعيم في الحـليه -

ِ.عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل

قلت: وهذا سنـده ضعيف؛ فيه مكحول الشامي وهـو مدلس؛ وقــد عنعن ولــــــــم يصرح 

ِ.بالتحديث

 عن طائفة من قدمـاء التابعين156، ص5قال الذهبي في السير )ج -
ً
، وما (: روى أيضا

ِ.أحسبه لقيهم، كأبي مسلم الخوالني، ومسروق، ومالك بن يخامر

ِ:وهذا سنده ضعيف وله علتان

ِ.االنقطاع بين ابن ثوبان ومكحوِل األولى: ○
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ِ.مكحول الشامي مدلس كما تقدم الثانية: ○

(: سألت أبي عن حديث رواه أبو خليد القاري 173ص2قال ابن أبي حاتــم في العلل )ج -

األوزاعي عن مكحول وعن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن مــالك بن يخـــــــامر عن 

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول هللا صلی هللا علیه وسلم: "يطلع هللا تبارك وتعالـــى 

ِ."ليلـــةالنصف من شعبان الى خلقه

ِقال أبي: هذا حديث منكر بهذا اإلسناد(....اهـ

 وحکمل مایم ےہ، ہی راوی دمسل ےہ اور نج راوویں ےس رواتی ںیہن اس رواتی ےک فعض یک وہج 

ه

ینس وہیت ان یک رطف  ب

 ."نع" ےس تبسن رکات ےہ

ِ.أما حديث علي بن أبى طالب رض ى هللا عنه .2

ِ)444ص1أخرجه ابن ماجة في سننه )ج -

ِ)306وابن بشران في األمالي )ص -

ِ)407، ص7والبيهـقي في شعــب اإليمــان )ج -

ـــات )ص وفي - ِ)122فـضائل األوقــ

ِ)107، ص33واْلــزي في تهذيب الكمــال )ج -

ِ)38وعبدالغني اْلقدس ي في الترغيب في الـدعاء )ص -

( مـن طـرق عـن أبي بكر بن عبدهللا بن محمــــد بن 259، ص1والديلمي في الفردوس )ج -

عـن أبيــه عـن علي بن أبي سبرة عـن إبراهيم بن محمـد عن معاوية بن عبدهللا بن جعفر 

 بلفظ: "إذا كانت ليلـة النصــف من شعبان فقوموا ليلها وصومـــــوا 
ً
أبي طالب مرفوعـــا

نهارها فإن هللا ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول أال من مستغفـر لي 

ال كــذا، حتى يطلع فأغفر لــه؟ أال مـن مسترزق فأرزقــه، أال مـن مبتلى فأعافيـه، أال كـذا أ

 ."الفجـــر

ےن رفامای ہک بج دنپرہ ابعشن یک رات وہ وت رات وک ابعدت رکو اور ملسو هيلع هللا ىلصرضحت یلع ریض اہلل ہنع ےس رواتی ےہ ہک وضحر 

 .ویکہکن اہلل رب ازعلت رغمب ےک وتق آامسن داین رپ رشتفی الےت ںیہ.... ایل آرخہ دن وک روزہ روہک

ِ:علتانقلت: وهذا سنده موضوع وله   

ِ.أبوبكر بن عبدهللا بن محمد بن أبي سبرة األولى: ○
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ِ.قال عنــه أحمــد: ليس بش يء، كــان يضع الحديث ويكذب -

ِ.وقال البخـاري وابن اْلديني: منكـر الحديث -

ِ.وقال النسائي: متـــروك الحديث -

ِ.وقال ابن حجر: رموه بالوضع -

ِ.إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبوإسحاق األسلمي الثانية: ○

ان وابن معين وأبوحاتم - ِ.كذبـه يحيى بن سعيد القطان وابن حب 

ِ.وقال البخاري: قـدري جهمي تركـه ابن اْلبـارك والناس -

ِ)9، ص8انظر التاريخ الكبير للبخاري )ج -

ِ)12، ص33وتهذيب الكمال للمزي )ج -

ِ)4، ص3للفسوي )جواْلعرفـــة والتاريخ  -

ِ)370، ص14وتاريخ بغـداد للخطيب )ج -

ِ)147، ص3واْلجروحين البن حبان )ج -

ِ)503، ص4وميزان اإلعتـدال للـذهبي )ج -

ِ)275، ص3والكاشف له )ج -

ِ)455، ص7ولسان اْليزان البن حجــــر )ج -

ِ)294ص6والتهذيب له )ج -

( بأبي بكــــــــر بن عبدهللا بن 446ص، 1قلت: وأعله البوصيري في مصباح الزجاجة )ج  •

ِ .محمد بن أبي سبرة فقط

(: حديث صالة ليلة النصف مـن 157، ص1وقال الحافظ العراقي في اْلغني )ج •

شعبـــان حديث باطل والبن ماجة من حديث علي: "إذا كانت ليلـــــة النصف مـــن شعبان 

ِ."فقوموا ليلها وصوموا نهارها

ِأهـوإسناده ضعيف.... 

ِ.( وقال: موضوع752وأورده األلباني في ضعيف الجامع ) •

 .اس رواتی ںیم انب ربسہ ےہ اور ہی راوی نم ڑھگت رواایت انبات اھت

 وأما حديث عائشة رض ي هللا عنها، .3
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 :اس رواتی ےک نیت رطق ںیہ 

 .عروة بن الزبير عنها .1

ِ)116ص3أخرجه الترمذي في سننه )ج -

ِ)444ص1)جوابن ماجـة في سننه  -

ِ)109ص6وابن أبي شيبـــــة في اْلصنف )ج -

ِ)66ص2وابن الجوزي في العلل اْلتناهية )ج -

( من طــريق الحجاج بن أرطـــاة عن يحيى بن 408ص7والبيهقي في شعـــــــب اإليمان )ج -

 بلفظ "فقدت رسول هللا صلى هللا 
ً
أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عائشة مرفوعـــا

م ذات ليلة فإذا هو بالبقيع رافع رأسه الی السماء فقال: أكنت تخافين أن عليه وس
 
ل

يحيف هللا عليك ورسولـــه؟ قالت: ماذلك يارســــول هللا؛ ولكني ظننت أنك أتيت بعض 

نسائك. قال: ان هللا عزوجـــل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السمــــــاء الدنيا، فيغفر 

ِ)كلبألكثر من عدد شعر غنم 

ھا  رفامیت ںیہ ہک بج ںیم ےن وضحر 

 

عن

وک رتسب رپ ہن اپای اور ںیم آ  یک التش ںیم یلکن وت ںیم ےن ملسو هيلع هللا ىلصرضحت اعہشئ ریض اہلل 

 اور رفامای ہک اے اعہشئ! آج اہلل اعتیل ونب بلک یک 

 

داھکی ہک آ  علی ه االسلم عیقب ںیم آامسن یک رطف رظن ااھٹ رک ڑھکے هت

 .زایدہ ولوگں یک رفغمت رکےت ںیہرکبویں ےک ابولں ےس 

ِ :قلت: وهذا سنده ساقط منقطع في موضعين 

ِ.األول: بين الحجاج بن أرطاة ويحيى بن أبي كثير ○

ِ.قال البخــــاري: الحجاج بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير -

ِ.وقال العجلي: كان يرســــــل عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه -

ِ.بين يحيى بن أبي كثير و عروة بن الزبير الثاني: ○

ــة وأبوحاتم واْلزي: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة - ِ.قال البخــاري وأبوزرعــــ

يضعف هذا  -أي البخـــارِي-(: )سمعت محمد 117، ص3وقال الترمذي في سننه )ج -

ِ)الحديث

ِ
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 رواتی ےک اتماعبت

ِ.عنه بهوتابع يحيى بن كثير عليه هشام بن عروة  (1

ِ)67، ص2أخرجه ابن الجوزي في العلل اْلتناهية )ج -

ِ وابن حجــــر في األمـــــالي -

ِ)120اْلطلقة )ص

ِ)194والطبراني في الدعاء )ص -

( مــن طــريق سليمـان بن أبي كريمة عن هشـام بن 155والــدارقطني في النــــزول )ص -

 به
ً
ِ .عــروة عن ابيه عن عائشة مرفوعا

ِ.سنده ساقط الن فيه سليمــان بن أبي كريمـة وهذا ♤

ِ.قال عنـه ابن عدي: عامـــة أحاديثه مناكير -

ِ.وقال أبو حـــاتم: ضعيف الحديث -

ِ.وقال العقيلي: يحدث بمناكيـــــر ال يتابع على كثير منها -

ِ.عبدهللا بن أبي مليكة عنها (2

( من طـريق سعــــــد بن الصلت عن 69ص2أخـرجــه ابن الجــوزي في العلل اْلتناهيــة )ج •

ِ.عطاء بن عجالن عن عبدهللا بن أبي مليكة عنها به

 الن فيه عطاء بن عجالن العطار الحنفي اْلصــــــرِي
ً
ِ.وهذا سنده واٍه جدا

ِ.قال عنه أبن معين والفالس والجوزجاني: كذاب -

ِ.وقال البخاري وأبوحـاتم: منكر الحديث -

ِ.وأبو داود: ليس بش يءوقـال أبن اْلـديني  -

ِ.العالء بن الحارث عنها (3

( من طريق عبدهللا بن وهب قال: حدثنا 415ص7أخرجه البيهقي في شعب اإليمــان )ج •

ِ.معاوية بن صالح عن العالء بن الحارث عنها به

ِ .قلت: وهذا سنده منقطع بين العالء بن الحارث وعائشة رض ي هللا عنها ♤

قول البيهقي: مرســـــــــل جيد، يعني أن العالء لم يسمع من  قال اْلنذري تعليقا على •

ِ.عائشة
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قلت: وهو كما قال ألن العالء ولد بعد وفاة عائشة رض ي هللا عنها بثمــــــــــــان سنوات 

ِ.فاإلسناد ضعيف

ِ)248، ص4والكامل البن عــــــدي )ج •

ِ)221، ص2وميزان اإلعتدال للذهبي )ج -

ِ)102ص3البن حجر )جولسان اْليزان  -

ِ)476، ص6انظر التاريخ الكبيــــر للبخــاري )ج -

ِ)94، ص20وتهذيب الكمال للمـزي )ج -

ِ)496، ص3وسنن الترمذي )ج -

ان )ج - ِ)129، ص2واْلجروحين البن حب 

ـــــــــاء واْلتروكين للنسـائي )ص - ِ)193والضعفـــــــ

ِ)75، ص3وميزان اإلعتدال للذهبي )ج -

سه ہی رواتی فیعض درہج ںیم اس   ●
ف

 

رواتی ےک فلتخم رطق ںیہ نکیل امتم رطق ںیم فعض یک ووجاہت وموجد ںیہ نکیل یف ن

 .اثتب ےہ

ِ.وأما حديث عبدهللا بن عمرو رض ي هللا عنهما .4

( من طــريق عبدهللا بن لهيعة قال: حدثنا حي 197، ص6أخــرجه احمد في اْلسند )ج •

 بلفظ: "يطلع بن عبدهللا عن أبي 
ً
عبدالرحمــن الحبلي عن عبدهللا بن عمـرو مرفوعــــــا

هللا عز وجل الى خلقه ليلــة النصف من شعبـــــــان فيغفـــر لعباده اال الثنين مشاحـن 

ِ."وقاتل نفس

ما  ےتہک ےہ ہک وضحر  •
ه

 

عن

ںیم امتم  ےن رفامای ہک اہلل رب ازعلت اس راتملسو هيلع هللا ىلصرضحت دبعاہلل نب رمعو نب اعص ریض اہلل 

 .ولخمق یک رفغمت رفامےت ںیہ وساےئ وخدیشک رکےن واےل اور ہنیک رپور ےک

 وله علتان
ً
ِ:وهذا سنده ضعيف جدا

ِ.عبدهللا بن لهيعـة الحضرمي اْلصــــرِي األولي: ○

ِ.ضعفـه أبوزرعـة وأبوحـــاتم وابن معين والنسائي والدارقطني -

ِ وقال البخـــــاري: كان يحيي بن سعيد اِل -
ً
ِ.يراه شيئا

ِ.وقال الجوزجان: ال نور على حديثه وال ينبغي أن يحتج به -
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ِ)134انظر الضعفـاء الصغير للبخـاري )ص -

ِ)135والضعفـاء واْلتروكيـن للنسائي )ص -

ِ)475، ص2ميزان اإلعتـدال للذهبي )ج -

ِ)272، ص3والتهذيب البن حجــــــــــــــر )ج -

ِ.شريح اْلعــــافرِيحي بن عبدهللا بن  الثانية: ○

ِ.قال عنه أحمد: أحاديثه مناكير -

ِ.وقال البخاري: فيه نظر -

ِ.النسائي: ليس بالقوِي -

 .وقال مرة: متروك -

 :اس رواتی ںیم

" اکی راوی ےہ وج مادی اامسء ارلاجل اک بس ےس انتمزہع ہیف راوی ےہ، ضعب دحمنیث اس یک رواایت وک "  .۱

 

هی عه
ل

  دبعاہلل نب 

 .رد رکےت ںیہ اور ضعب وبقل رکےت ںیہ  اقلطم

 .راوی "یح نب دبعاہلل ااعملرفی" ےہ وج ہک فیعض راوی ںیہ دورسا   .۲

ِ.وأما حديث أبي موس ى األشعري رض ى هللا عنه .5

ِ)445ص1أخـرجه ابن ماجــة في سننـه )ج -

ِ)309ص9واْلزي في تهذيب الكمــــــال )ج -

من طــريق ابن لهيعة عن الزبير بن سليم عن ( 132والبيهقي في فضائل األوقات )ص -

 به
ً
ِ.الضحاك بن عبدالرحمــــــن بن عزرب عن أبيه عن أبي موس ى األشعري مرفوعا

ِ:وهذا سنده ساقط وله ثالث علل  ♤

ِ.عبدهللا بن لهيعة الحضرمي اْلصـــري وهو ضعيف كما تقدم األولى: ○

ِ)76ص3انظر التاريخ الكبير للبخاري )ج -

ِ)90اء واْلتروكين للنسائي )صوالضعف -

ِ)623، ص1وميزان اإلعتدال للذهبي )ج -

ِ)47، ص2والتهذيب البن حجر )ج -
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(: متى توبع السيئ الحفظ بمعتبر، كأن يكون 139قال ابن حجر في نزهة النظر )ص -

ِ.فوقه أو مثله ال دونه

ِ)153ص3انظـر الجرح والتعديل البن أبي حاتم )ج -

ِ)191ص9الكمـــــــــال للمزي )جوتهذيب  -

ِ.الزبير بن سليم الثانية: ○

ِ.قال عنه الذهبي وابن حجر: مجهوِل -

ِ.عبدالرحمن بن عرزب الثالثة: ○

ِ.قال عنه ابن حجر: مجهوِل -

 

م

 ےک العوہ زریب نب میلس اور دبعاہلل نب زعرب 

 

هی عه
ل

و اس دنس ںیم انب 
هه
ج

 ل راوی وہےن یک وہج ےس ہی رواتی 

ه

 .فیعض ےہ ب

ِ.وأما حديث أبي بكر الصديق رض ى هللا عنه .6

ِ)535ص6أخـــرجه أبن عـدي في الكامـل )ج -

ِ)66ص2وابن الجـوزي في العلل اْلتناهيــــــــــة )ج -

ِ)412ص7والبيهقي في شعـب اإليمان )ج -

ِ)127، ص4والبغـوي في شرح السنة )ج -

ِ)227ص7وفي التفسير )ج -

( من طرق عن عبدهللا بن وهب عن عمرو بن الحارث 207ص1اْلسند )جوالبزار في  -

عن عبداْللك بن عبداْللك عن اْلصعب بن أبي الذئب عن القاسم بن محمــد عن 

 بلفظ: "ينزل هللا جل ثناؤه ليلـــة النصف من 
ً
عمه أو عن أبيه عن أبي بكر مرفوعا

 باهللشعبان الى السمــــــاء الدنيا فيغفر لكل نفس اال أن
ً
ِ."سان في قلبه شحناء أو مشركا

  ایےن رفامملسو هيلع هللا ىلصہک آ   اہلل ہنع رفامےت ںیہ ریض قیرضحت اوبرکب دص
ٰ
 رفغمت رفامےت ںیہ بس یک اس رات ںیم ہک اہلل اعتل

 .رپور ےک وساےئ رشمک اور ہنیک

ِ)67ص2انظر ميزان اإلعتدال للذهبي )ج -

ِ)335والتقريب البن حجر )ص -

ِ)590حجر )صانظر التقريب ألبن  -

ِ)322، ص2انظر ميزان اإلعتدال للذهبي )ج -
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ِ)560ص2والتهذيب البن حجــر )ج -

ِ)457والتقريب له )ص -

ِ:قلت: وهذا سنده منكر وله علتان

ِ.األولى: عبداْللك بن عبداْللك ○

ِ.قال عنه البخـــاري: فيـه نظـر -

 يروي ماال يتابع  -
ً
ـــان: منكر الحديث جدا ِ .عليهوقال ابن حب 

ِ.فاألولى من أمره: ترك ما أنفرد به من أخبار ☆

ِ.الثانية: مصعب بن أبي الذئب ○

ِ.مجهوِل ہِوقال أبو حاتم: ال أعرفه یعنى  -

ِ.(: وهو حديث منكر بهذا اإلسناد535ص6قال ابن عدي في الكامل )ج -

ِ.(: هذا حديث ال يصح وال يثبت66ص2وقال ابن الجوزي في العلل اْلتناهية )ج -

 .اس رواتی ںیم دبعاکلمل نب دبعاکلمل اور بعصم نب اذلبئ دوونں راوویں رپ دشدی الکم وہا ےہ

ِ.وأما حديث أبي هريرة رض ى هللا عنه .7

ِ)67، ص2أخـــرجه ابن الجوزي في العلل اْلتناهية )ج -

( من طـــريق عبدهللا بن غالب قال حدثنا 436، ص2والبـــزار كما في كشف األستار )ج -

ِ.بن عبدالرحمن الكوفي عن األعمش عن أبي صالح عنه به هشام

ِ:قلت: وهذا سنده واٍه وله علتان

ِ.عبدهللا بن الغالب العباداني األولى: ○

ِ.قال عنه ابن حجر: مستوِر -

ِ.هشام بن عبدالرحمن الكوفي الثانية: ○

- ِ
ً
 وال تعديال

ً
ِ.مجهول ترجم له البخاري ولم يذكر فيه جرحا

ِ.لم أعرفهوقال الهيثمي:  -

ِ.(: وهذا ال يصح وفيه مجاهيل70، ص2قال ابن الجوزي في العلل اْلتناهية )ج  -

 اس رواتی ںیم 

ه

 .دو راوی فیعض ںیہ: دبعاہلل نب ااغلبل اابعلداین اور اشھم نب دبعارلنمح اوکلیف ب

ِ.وأما حديث أبي امامة الباهلي   .8



     اہیبنتت

 صفحۂ نمبر | 19

 

ابراهيم بن يوسف قال حدثنا ( من طريق 100، ص2أخرجـه الشجري في األمـــالي )ج

 به
ً
ِ.اْلسيب بن شريك عن جعفر بن الزبير عن القاسم أبي امامة مرفوعا

ِ:قلت: وهذا سنده أوهن من بيت العنكبوت، وله علتان

ِ.جعفـر بن الزبيـر الحنفي الشامـي االولى: ○

ِ.سفيان: متــروكقال عنـه البخـــــــاري وأبوحـــــاتم والـــدارقطني والنسائي ويعقـوب بن  -

- ِ
ً
ِ.وقال علي بن اْلـديني: ال يكتب حديثـه ال يسـوى شيئا

ِ.وقال أبوزرعـة وابن معين: ليس بش يء -

 .اس رواتی ںیم رفعج نب زریب مایم فیعض راوی ےہ

ِ.وأما حديث أبي ثعلبة الخشني .9

ِ)356، ص1أخــرجه ابن أبي عاصم في السنــة )ج -

( من طريق محمـد بن حـرب عن األحوص بن 493، ص2السنـــــــــة )جوالاللكــائي في  -

 بلفظ: "إذا كانت ليلـة النصف مـن 
ً
حكيم عن مهاصـــر بن حبيب عن أبي ثعلبة مرفوعــا

شعبان يطلع هللا عز وجل الى خلقه فيغفر للمؤمنين ويترك أهل الضغائن وأهل الحقد 

ِ."بحقدهم

ِ.األحوص بن حكيم عمير الهمداني الحمص ي قلت: وهذا سنده مضطرب منكر، فيه

ِ.قال عنـه ابن اْلديني: اليكتب حديثه -

ِ.وقال أبوحاتم والدارقطني: منكـر الحديث -

ِ.وقال أحمد: ضعيف ال يسوى حديثه شيئا -

ِ.وقال مرة: ال يروى عنه -

ـــــان: يـروي اْلناكير عن اْلشاهيــر - ِ.وقال ابن حب 

 .میکح ایصمحل فیعض راوی ےہاس رواتی ںیم اوحص نب 

ِ.وأما حديث عوف بن مالك  .10

ــــــريق أحمـد بن منصور قال حدثنا أبوصالح 186ص7أخــرجه البزار في اْلسند)ج ( مـن طــ

قال حدثنا عبدهللا بن لهيعة عن عبدالرحمـــــــن بن  -يعني عبدالغفار بن داود-الحــــراني 

ِ.كثير بن مرة عنه بهزياد بن أنعم عن عبادة بن نس ي عن 
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 وله علتان
ً
ِ:قلت: وهذا سنده ضعيف جدا

ِ.عبدهللا بن لهيعـة الحضـرمي، ضعيف وقد تقدم األولى: ○

ِ.عبدالرحمــن بن زياد بن أنعـم األفـريقي الثانية: ○

ِ.قال عنـه أحمــد: ليس بش يء -

ِ.حجـر وضعفـه ابن معين الـدارقطني والنسائي وأبو زرعـة وأبو حــــاتم وابن -

ِ.وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث -

ِ)( وقال: )إسناده ضعيف212، ص2وأورده ابن حجر في مختصر زوائد البزار )ج

 .اس رواتی ںیم دبعارلنمح نب زاید ارفیقی فیعض راوی ےہ

 الخہص الکم

 امتم دحمنیث اک اس ابت رپ اافتق ےہ ہک ابعشن یک دنپروہںی رات ےک ابرے ںیم ینتج  

ه

رواایت وارد وہ ی ںیہ وہ بس اےنپ  ب

 امتم رطق تیمس فیعض ںیہ اور وک ی 

ه

 .رواتی تحص ےک درےج کت ںیہن یتچنہپ ب

 :االتخف یک وہج

 دحمنیث یک اکی امجتع ایسی ےہ وج ہی یتہک ےہ ہک فیعض رواتی رپ لمع اس وتق ایک اجےئ بج وہ لمع  یس حیحص دحثی ےس . ۱

 اثتب وہ، ہکبج بش ربات یک تلیضف اور صیصخت  یس 

ه

 .حیحص رواتی ےس اثتب ںیہن، ذہلا اس رات اک وک ی وبثت یہ ںیہن ب

فیعض دحثی وک اس وتق رد ایک اجات ےہ بج ہک اس اک ومضمن  یس حیحص رواتی دحمنیث یک دورسی امجتع یک راےئ ہی ےہ ہک . ۲

اہیں رپ ارگہچ امتم رواایت اےنپ امتم رطق ےس زمکور ںیہ نکیل  یس حیحص رواتی ےس ااکن رکٹاؤ ںیہن وہات، ذہلا   ےس رکٹاات وہ،

 .اس رپ لمع ایک اجاتکس ےہ

 .ات یک اتیمہ وک  یس دقر رضور واحض رکیت ںیہرہباحل ہی امتم رواایت اےنپ فعض ےک ابووجد اس ر

 واہلل املع

یهه: دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 کت
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 36اہیبنتت ہلسلس ربمن 

 ) 3طسق ربمن (

 ااکربنی اتم ےک اس رات ےک قلعتم اامعل  و اوقال

اہقفء اور زبراگن دنی اس رات دبعارلنمح نب زدی نب املس وج ہک عبت اتنیعب اور الہ دمہنی ںیم ےس ںیہ رفامےت ںیہ ہک امہرے 

 

 

 .ینعی ابعشن یک دنپروہںی بش وک وک ی اخص تلیضف ںیہن دےتی هت

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم )وهو من أتباع التابعين من أهل اْلدينة(: "لم أدرك 

 
ً
 من مشيختنا وال فقهائنا يلتفتون إلى ليلة النصف من شعبان، ولم ندرك أحدا

ً
أحدا

 على سواها من الليالي"، أخرجه ابن منهم يذكر حدي
ً
ث مكحول وال يرى لها فضال

ِ )119وضاح بإسناد صحيح في ما جاء في البدع ) رقم 

ی کہ وج ہک ااکرب اتنیعب ںیم ےس ںیہ اور اہقفےئ دمہنی ںیم ان اک امشر وہات ےہ؛  یس ےن ان ےس رعض ایک ہک زاید اریمنلی اس 
مل
انب ایب 

 رات وک بش دقر ےک ربارب 
ہ

 

 .ےس امرواگن رات ےتہک ںیہ وت رفامای ہک ارگ وہ ریمے اسےنم ایسی ابت ہہک دے وت ںیم اوکس الٹ

 
ً
ة التابعين وفقهائهم باْلدينة(، وقيل له: إن زيادا

 
وقال ابن أبي ُمليكة )وهو من ِجل

النميري يقول: إن ليلة النصف من شعبان أْجُرها كأجر ليلة القدر، فقال: لو سمعته 

 لضربته بهايقول ذ
ً
ِ.لك وفي يدي عصا

(، وابن وضاح في ما جاء في البدع )رقم 7928أخرجه عبد الرزاق في اْلصنف )رقم 

ِ .( بإسناد صحيح120

دبعاہلل نب ابمرک رہمح اہلل ےس وپاھچ  ای ہک اس رات اہلل رب ازعلت آامسن داین رپ رشتفی الےت ںیہ وت وجاب دای ہک آامسن 

 .رہ رات رشتفی الےت ںیہ وت اس رات یک ایک صیصخت ےہداین رپ وت اہلل اعتیل 

وْلا سئل عبد هللا بن اْلبارك عن النـزول اإللهي ليلة النصف من شعبان قال للسائل: 

"يا ضعيف! ليلة النصف؟! ينـزل في كل ليلة" أخرجه أبو عثمان الصابوني في اعتقاد 

ِ)92أهل السنة )رقم 
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ہک فصن ابعشن ےک قلعتم وک ی ایسی وبضمط رواتی ںیہن سج ےس ابعدت ےئلیک اس رات  اقیض اوبرکب انب ارعلیب رفامےت هت

 .یک صیصخت اثتب وہیت وہ ای ہی ابت اثتب وہیت وہ ہک اس رات ںیم زدنیگ ومت ےک ےلصیف وہےت ںیہ

ِ:قال القاض ي أبو بكر ابن العربي رحمه هللا

ُل عليه، ال " في فضلها، وال في نسخ اآلجال وليس في ليلة النصف من شعبان حديث ُيعوَّ

ِ.فيها، فال تلتفتوا إليها" انتهى

ِ)4/117أحكام القرآن" )"

العہم انب ربج اینپ اتکب ںیم ےتھکل ںیہ ہک مایم اتنیعب ےسیج اخدل نب دعمان وحکمل امقلن نب اعرم ےسیج زبراگن دنی اس رات 

 

 

 اور ولوگں وک اس یک رتبیغ دےتی هت

 

 .یک میظعت رکےت هت

 النصف من شعبان كان التابعون 263ابن رجب في لطائف اْلعارف )وقال 
ُ
( : "وليلة

مونها 
 
من أهل الشام، كخالد بن معدان، ومكحول، ولقمان بن عامر وغيرهم ُيعظ

ِ.ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم يأخذ الناس فضلها وتعظيمها

ارسایلیئ رواایت ںیہ ویکہکن وحکمل مایم وج بش ربات یک ارثک رواایت ےک اس ےک دعب ےتھکل ںیہ ہک ان اضفلئ یک اینبد زایدہ رت 

، ذہلا ارساایلیئت وہےن یک وہج ےس ھچک رضحات ےن ان ابوتں وک میلست ایک اور 

 

راوی ںیہ وہ بعک أبابر ےس رواایت ایل رکےت هت

 .ضعب ےن اس اک ااکنر ایک

تهر ذلك عنهم في البلدان اختلف وقد قيل: إنه بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اش

اد أهل  الناس في ذلك، فمنهم من قبله منهم ووافقهم على تعظيمها منهم طائفة من ُعب 

البصرة وغيرهم، وأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم عطاء وابن أبي ُمليكة، 

 .ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن فقهاء أهل اْلدينة

 :وقلامم امکل اک ا ■

ه بدعة
 
ِ."قال مالك وغيرهم: ذلك كل

وأما قول ابن رجب من أن مرجع تعظيم هذه الليلة إلى اإلسرائليات فقد وجُدت ما 

 الشامي ) وهو مرجع أكثر طرق الحديث كما سبق ( قد ُروي 
ً
يشهد له، من أن مكحوال

 هذا الحديث عنه في بعض الوجوه عن كعب األحبار؛ كما تراه في كتاب النـزول

 ) 88رقم  168، 164-162للدارقطني ) 
ً
ِ)264(، وانظر لطائف اْلعارف أيضا
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 أامم ادمح نب لبنح ■

 .اامم ادمح نب لبنح ےس وک ی واحض ابت اس رات ےک قلعتم اثتب ںیہن

(: "وال ُيعرف لإلمام أحمد كالم في ليلة 264ونقله ابن رجب في لطائف اْلعارف )

  ."النصف من شعبان

قی ه اامم اوزایع اس رات یک تلیضف اک اس رات یک 
تلیضف ںیم وچہکن زایدہ رت مایم ااکربنی یک راےئ اور لمع ےہ نکیل مایم ف

 

 

 .ااکنر رکےت هت

وأما تعظيم أهل الشام لهذه الليلة، فقد خالفهم في ذلك فقيه الشام اإلمام األوزاعي، 

(، وفيما 1/5211لدين ) فيما ذكره السبكي، ونقله عنه الزبيدي في تخريج إحياء علوم ا

 في لطائف اْلعارف )
ً
  )263ذكره ابن رجب أيضا

 اامم مایعف اک وقل ■

 اامم مایعف رہمح اہلل 

ه

 نکیل ارفنادی ابعدت ےک وطر رپ ہن ہک اامتجیع ابعدت وک اور ہن یہ اامم مایعف  ب

 

اس رات وک رتہب ےتھجمس هت

 .ےن بحتسم وہےن یک دلیل ذرک رفام ی

(، لكن لم يذكر أن ذلك يكون 1/231فاستحب إحياَءها، كما في األم )أما الشافعي 

ِ.باالجتماع لها، ولم يذكر الشافعي دليل ذلك االستحباب

 اانحف اک وقل ■

 اامم اوبہفینح رہمح اہلل اک وک ی واحض وقل رظن ےس ںیہن ذگرا نکیل العہم انب میجن رصمی ےتھکل ںیہ

 .نکیل اامتجیع وطر رپ اسمدج ںیم اس رات یک رتبیت انبےن اک لمع درتس ںیہنہک اس رات وک ابعدت رکان بحتسم ےہ 

قال ابن نجيم الحنفي: ومن اْلندوبات إحياء ليالي العشر من رمضان وليلتي العيدين 

وليالي عشر ذي الحجة وليلة النصف من شعبان كما وردت به األحاديث وذكرها في 

الليل قيامه وظاهره االستيعاب ويجوز أن  الترغيب والترهيب مفصلة واْلراد بإحياء

ِ.يراد غالبه، ويكره االجتماع على إحياء ليلة من هذه الليالي في اْلساجد
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ایس رطح ہقف یفنح یک اکی اور وہشمر اتکب "احوی ادقلیس" ںیم اھکل ےہ ہک "اامتجیع ونالف یک امجتع درتس ںیہن، اہتبل  ● 

 اجیتکس ےہ اور ینتج رصف راضمن ںیم رتاوحی یک امجتع رکا ی 

ه

 امنزوں یک تلیضف  یس  ب

ه

رات ںیم اثتب ےہ اس  ب

 .ےس رماد ارفنادی ابعدت ےہ، اامتجیع ابعدت ںیہن

قال في الحاوي القدس ي: وال يصلي تطوع بجماعة غير التراويح وما روي من الصلوات في   

وعرفة والجمعة األوقات الشريفة كليلة القدر وليلة النصف من شعبان وليلتي العيد 

وغيرها تصلى فرادى، ومن هنا يعلم كراهة االجتماع على صالة الرغائب التي تفعل في 

 . رجب

 .العہم مایم رفامےت ںیہ ہک اس رات ںیم یلفن ابعدت رکین اچےئیہ • 

قال ابن عابدين: وإحياء ليلة العيدين األولى ليلتي بالتثنية أي ليلة عيدالفطر وليلة 

 .والنصف أي وإحياء ليلة النصف من شعبانعيداألضحى، 

العہم رشالبنیل رفامےت ںیہ ہک دنچ راںیت ایسی ںیہ ہک نج ںیم ابعدت رکین اچےئیہ نکیل اس ےئلیک دجسموں ںیم اامتجاعت رکان  ● 

 .درتس ںیہن

قال الشرنباللي: وندب إحياء ليالي العشر األخير من رمضان وإحياء ليلتي العيدين 

الحجة وليلة النصف من شعبان ويكره االجتماع على إحياء ليلة من  وليالي عشر ذي

ِ.هذه الليالي في اْلساجد

 ااکربنی دویدنب ےک اوقال ▪

 اہلل علی ه ےن بش ربأت ےک قلعتم اےنپ اکی ناین ںیم رفامایاىہمیکح ارصعل رضحت ومالان دمحم ویفس دل

 

مه
ح
 :ونی  دیہ ر

اس رات ںیم رکےن ےک دو اکم ںیہ، اکی وت اہجں کت نکمم وہ ےکس ابعدت رکو اور رقآن رکمی یک التوت رکو، امنز ڑپانھ 

 وت ہی اچه  بس ےس الضف ےہ، نکیل ارگ ھٹیب رک احیبستت ڑپانھ 

ه

 اجزئ ےہ۔ رغہکیض اہلل یک اید ںیم انتج وتق  ب

ه

ذگار  ب

 وساجؤ،  رج یک امنز امجتع ےک اس ھ رضور ڑپ  ول، وت اکی ہی ہک اہجں نکمم وہ ےکس ےتکس وہ ذگارو، ابیق وسےن اک اقتاض وہ وت

ابعدت ںیم وتق ذگارا اجےئ، اور دورسے ہی ہک ہی امےنگن یک رات ےہ، ھچک اہلل اعتٰیل ےس اماگن اجےئ، ایک اماگن اجےئ؟ اس 

اموگن، دورسے اہلل اعتٰیل ےس رزق اموگن، اور ےن امارہ رفامای ےہ: اکی وت اہلل اعتٰیل ےس ششخب ملسو هيلع هللا ىلصیک رطف روسل اہلل 
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ول اور ول۔ ےئجیل دخا اعتٰیل ےن ایجنکں اہمترے اہ ھ ںیم دے دی ںیہ، انتج اچےہ وہک  رسیتے اہلل اعتٰیل ےس اعتیف اموگن،

 )۵۶۸۲)االصیح وماظع 

 بش ربات یک تقیقح اور تلیضف ▪

 یتفم یقت امثعین اصبح

 ]ء2010امانہہم االبلغ اتسگ   اموخذ از:[

 :بش ربات یک تلیضف یک تقیقح ■

بش ربات ےک ابرے ںیم ہی انہک ابلکل طلغ ےہ ہک اس یک وک ی تلیضف دحثی ےس اثتب ںیہن، تقیقح ہی ےہ ہک دس احصہب 

رفام ی، ان ںیم   ےن اس رات یک تلیضف ناین ملسو هيلع هللا ىلص رکام روضان اہلل مہیلع انیعمج ےس ااحدثی رموی ںیہ نج ںیم یبن رکمی

ےس ضعب ااحدثی دنس ےک اابتعر ےس کشیب ھچک زمکور ںیہ اور ان ااحدثی ےک زمکور وہےن یک وہج ےس ضعب املعء ےن ہی ہہک دای ہک 

اس رات یک تلیضف ےبالص ےہ، نکیل رضحات دحمنیث اور اہقفء اک ہی ہلصیف ےہ ہک ارگ اکی رواتی دنس ےک اابتعر ےس زمکور 

د  
 
 س ت یس ااحدثی ےس وہاجےئ وت اک ی زمکوری دور وہاجیت ےہ، اور ک اس ہک ںیم ےن رعض ایک ہک دس احصہب وہ نکیل اس یک اتی

رکام ےس اک ی تلیضف ںیم رواایت وموجد ںیہ ذٰہلا سج رات یک تلیضف ںیم دس احصہب رکام ےس رواایت رموی وہں اس وک 

  ےباینبد اور ےب الص انہک س ت طلغ ےہ۔

 :تبش ربات ںیم ابعد ■

 اتم ہملسم ےک وج ریخارقلون ںیہ ینعی احصہب رکام اک دور، اتنیعب اک دور، عبت اتنیعب اکدور، اس ںیم 

ه

اس رات یک تلیضف ےس  ب

افدئہ ااھٹےن اک اامتہم ایک اجات راہ ےہ، ولگ اس رات ںیم ابعدت اک وصخیص اامتہم رکےت رےہ ںیہ، ذٰہلا اس وک دبتع انہک، ای 

حیحص ابت یہی ےہ ہک ہی تلیضف وایل رات ےہ، اس رات ںیم ابعدت رکان ابثع ارج و . درتس ںیہنےباینبد اور ےبالص انہک

 اب ےہ اور اک ی وصخیص اتیمہ ےہ۔وث

 :ابعدت اک وک ی اخص رطہقی رقمر ںیہن ■

اجےئ، ےسیج اہتبل ہی ابت درتس ےہ ہک اس رات ںیم ابعدت اک وک ی اخص رطہقی رقمر ںیہن ہک الفں رطےقی ےس ابعدت یک 

اجیت ےہ، الثمَََ  یہضعب ولوگں ےن اینپ رطف ےس اکی رطہقی ڑھگ رک ہی ہہک دای ہک بشِ  ربات ںیم اس اخص رطےقی ےس امنز ڑپ
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ااکس .اجےئ وریغہ وریغہ یہاجےئ، دورسی رتعک ںیم الفں وسرت اینت رمہبت ڑپ یہیلہپ رتعک ںیم الفں وسرت اینت رمہبت ڑپ

، ںیہےباینبد ابت ےہہکلب یلفن ابعدت سج دقر وہےکس وہ اس رات ںیم ااجنم دی اجےئ، لفن امنز ڑپ وک ی وبثت ںیہن، ہی ابلکل

، داعںیئ رکںی، ہی اسری ابعدںیت اس رات ںیم یک اجیتکس ںیہ نکیل وک ی ںیہرقآن رکمی یک التوت رکںی، ذرکرکںی، حیبست ڑپ

 ۔اخص رطہقی اثتب ںیہن

 :بشِ ربات ںیم ربقاتسن اجان ■

تنج اعیقبل ںیم رشتفی ےل  ملسو هيلع هللا ىلص ںیم اکی اور لمع ےہ وج اکی رواتی ےس اثتب ےہ وہ ہی ےہ ہک وضحر یبن رکمی اس رات

ےل ےئگ اس ےئل املسمن اس ابت اک اامتہم رکےن ےگل   اس رات ںیم تنج اعیقبل ںیم رشتفی ملسو هيلع هللا ىلص اب وچہکن وضحر.ےئگ

دمحم عیفش اصبح دقس اہلل رسہ اکی ڑبی اکم یک ابت  ہک بشِ ربات ںیم ربقاتسن اجںیئ، نکیل ریمے وادل امدج رضحت یتفم

 وج ہشیمہ اید رینھک اچےئیہ

 

 ہک وج زیچ روسل رکمی.ناین رفامای رکےت هت

 

ےس سج درہج ںیم اثتب وہ ایس  ملسو هيلع هللا ىلص رفامےت هت

رمہبت ےس اکی  ملسو هيلع هللا ىلصدرےج ںیم اےس رانھک اچےئیہ، اس ےس آےگ ںیہن ڑبانھ اچےئیہ، ذٰہلا اسری ایحِت ہبیط ںیم روسل رکمی 

 وچہکن اکی رمہبت اجان رموی ےہ اس ےئل مت .اجان اثتب ےہہک آ  بشِ ربات ںیم تنج اعیقبل رشتفی ےل ےئگ

ه

ارگ زدنیگ  ب

 

 

ٹ
ہی  ںیم اکی رمہبت ےلچ اجو وت 
ہ

ک ےہ، نکیل رہ بش ربات ںیم اجےن اک اامتہم رکان، ازتلام رکان، اور اوکس رضوری انھجمس اور اوکس 

لخ رکان اور اوکس بش ربات اک الزیم ہصح انھجمس اور اےکس ریغب ہی انھجمس ہک بش ربات ںیہن وہ ی، ہی بش ربات ےک اراکن ںیم دا

 درےج ےس آےگ ڑباھےن وایل ابت ےہ۔اوکس اےکس 

 :ابعشن اک روزہ ■ 15 

 اوکس  . ےہاکی ہلئسم بش ربات ےک دعب واےل دن ینعی دنپرہ ابعشن ےک روزے اک 

ه

ھجمس انیل اچےئیہ، وہ ہی ہک اسرے ذریخہ  ب

نکیل ہی رواتی  دحثی ںیم اس روزہ ےک ابرے ںیم رصف اکی رواتی ںیم ےہ ہک بش ربات ےک دعب واےل دن روزہ روہک

فیعض ےہ ذٰہلا اس رواتی یک وہج ےس اخص دنپرہ ابعشن ےک روزے وک تنس ای بحتسم رقار دانی ضعب املعءےک زندکی درتس 

ےن روزہ  ملسو هيلع هللا ىلصابعشن وک وضحر  29اور  28وپرے ابعشن ےک ےنیہم ںیم روزہ رےنھک یک تلیضف اثتب ےہ، نکیل  ںیہن، اہتبل

 ا نان اشنط ےک ، اتہک راضمن ےک روزوں ےکےئلرےنھک ےس عنم رفامای ےہہک راضمن ےس اکی دو روز ےلہپ روزہ تم روہک

 اس ھ ایتر رےہ۔



     اہیبنتت

 صفحۂ نمبر | 27

 

 الخہص الکم

رواایت ارگہچ فیعض ںیہ نکیل ومجمیع وطر رپ ہی رضور اہک اجاتکس ےہ ہک اس رات یک تلیضف دنپروہںی ابعشن ےک قلعتم دشہ  

قلعتم املعء یک  ےکاب  اس رات ںیم ایک وصخایصت ںیہ اس ےک ابرے ںیم رصااتح وک ی ابت حیحص اثتب ںیہن ذہلا اس .اثتب ےہ

دورسے ےقبط ےن   ہکبج  دقتری یک یرحری  یک رات رقار دای  وہےئ اوکسےن رواایت وک دےتھکی راےئ رہ زامےن ںیم فلتخم ریہ ےہ ھچک

اس ںیم طقف ہی راےئ . وہےئ اس ابت ےس ااکنر ایک ےہ ہک اس رات یک وک ی اینت اتیمہ ںیہن ےہان رواایت ےک فعض وک دےتھکی

یک میسقت یک رات رقار دانی دقتری یک یرحری ای رزق  وکامہری راےئ ںیم بش ربات .دی اجیتکس ےہ ہک وک نا ومفق زایدہ درتس ےہ 

 یک رات رقار دای نکیل نج رضحات ےن بش ربات وک دقتری ےک ےنھکل.زایدہ درتس ںیہن ہکلب بش دقر وک رقار دانی زایدہ حیحص ےہ

 ےہ وچہکن ان ےک اسےنم 

ه

اس رات .نکیل اس وقل وک ہی اہک اجاتکس ےہ ہک وقی وقل ںیہن ںیہرواایت ںیہ وج ارگہچ فیعض  ب

 ،ارفنادی ابعدت ریغب  یس دتایع اور اامتجع ےک یک اجےئ 

م
س

ےروزے یک وتقیف وہ وت یلفن روزہ تنس 
ه
 

ج

 .ریغب راھک اجےئ 

  واہلل املع ابوصلاب

  ہبتک دبعاابلیق اوخزنادہ

 

 

 

 
 

 


