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عن ليلة النصف من عن ليلة النصف من ملسو هيلع هللا ىلص ملسو هيلع هللا ىلص يقول رسول هللا يقول رسول هللا : : الثالثونالثالثون  السؤالالسؤال
وليلة النصف من شعبان يُنسخ فيها اآلجال وليلة النصف من شعبان يُنسخ فيها اآلجال ((: : شعبانشعبان

  نرجوا توضيح نسخ اآلجال واألرزاق؟نرجوا توضيح نسخ اآلجال واألرزاق؟  ،،))واألرزاقواألرزاق
----------------------  

هــذا احلــديث حــديٌث ضــعيف وإن قيــل يُعمــل @حلــديث : أوالً 
فيمـــا  - هـــذا احلـــديث الضـــعيف يف فضـــائل األعمـــال، فقـــد قيـــل يف

أن الرجل ليفعل كذا وكذا وقد نزلت احلفظـة الكـرام Mجلـه،  -معناه 
قــدَّر يف ميــادين أزلــه أن  وجــلَّ  يعــين مكتــوٌب أنــه ســيموت، وهللا عــزَّ 

بِـــرُّ اْلَوالِـــَدْيِن : (هنـــاك أعمـــال تنســـخ اآلجـــال أي تؤخرهـــا، وقـــال ملسو هيلع هللا ىلص
ُقُص الــرِّْزَق، َوالــدَُّعاُء يـَــُردُّ يَزِيــُد ِيف اْلُعُمــِر، َواْلَكــ  وeِ  ،اءَ َضــالقَ  ِذُب يـَــنـْ

  ).ثدَ حمُْ  اءٌ ضَ قَ وَ  ذٌ فِ gَ  اءٌ ضَ قَ  ؛اءانِ ضَ قَ  هِ قِ لْ  خَ ِيف 
، وإمــا أن حيــدث يف عمــره بركــة، إمــا أن تزيــد يف العمــر حقيقــةً 

فما يفعلـه يف عمـره إن كـان يف سـتني عامـاً مـثالً يـوازي مـا يفعلـه غـريه 
يف ســــتمائة عــــاٍم، وهــــذا مــــن gحيــــة الربكــــة الــــيت يباركهــــا هللا يف هــــذا 

  .الوقت
َقَضـى َأَجـًال ((: وإما أن ينسخه حقيقًة، فقد قـال هللا يف قرآنـه

: هنـاك أجـل قضـاه هللا، وقـال أيضـاً  ،)األنعـام٢(  ))  ِعنـَدهُ  َوَأَجٌل مُّسمuى
  .)الرعد٣٩(  ))َميُْحو اwُّ َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ َميُْحو اwُّ َما َيَشاُء َويـُْثِبُت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ ((
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أجل فالن يف يـوم كـذا يف شـهر كـذا يف  وجلَّ  قد يقدر هللا عزَّ 
سـنة كـذا، ويــدعو لـه رجـٌل صــاحل بـدعوة فينسـخ هللا هــذا العمـر وميــد 

كذا وكذا، دعوة من أمه أو دعوة مـن أبيـه أو دعـوة له يف عمره كذا و 
أو قــد يكــون قــد عمــل  .مــن أٍخ صــاٍحل لــه، أو دعــوة مــن رجــل صــاحلٍ 

عمـــالً صـــاحلاً حيبـــه هللا ويرضـــاه فريضـــى عنـــه مـــواله فيـــؤخره إىل أجـــٍل 
  .معلوم

 فاســـدٌ  شـــريرٌ   غضاضـــة فيـــه، وقـــد يكـــون هنـــاك رجـــلٌ هـــذا ال
ـر أجلـه فيدعون عليـه هللا ف ،يتضرر اخللق منه يقصـف هللا عمـره ويُقصِّ

لــه  وجــلَّ  إكرامــاً خللقــه، فهــذا مــن طالقــة القــدرة اإلهليــة، فــإن هللا عــزَّ 
  .طالقة القدرة

  وصلى هللا على سيدg دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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