
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

الرَِّحيمْ  الرَّضْبَنِ  ِاِ  ِبْسمِ   

 
 َأْعَمالَِنا َسيَِّئاتِ  َوِمنْ  أَنْػُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  ِِبلِلَِّ  َونَػُعوذُ  َوَنْستَػْغِفُرهُ  َوَنْسَتِعيُنوُ  كَبَْمُدهُ  لِِلَِّ  اغْبَْمدُ 

 ال َوْحَدهُ  الِلَُّ  ِإال ِإَلوَ  ال َأفْ  َوَأْشَهدُ  َلوُ  َىاِديَ  َفال ُيْضِللْ  َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَّ  َفال الِلَُّ  ْهِدهِ يػَ  َمنْ 
َوَرُسولُوُ  َعْبُدهُ  ؿُبَمًَّدا َوَأفَّ  َلوُ  َشرِيكَ    

ـُ  َأْصَدؽَ  وِإفَّ  َأاَل  ـُ  اْلَكاَل  وَُكلَّ  ؿُبَْدََثُُتا اْْلُُمورِ  َشرِّ وَ  ، ؿُبَمَّدْ  ُىَدى اؽْبَُدى َوَخَْتِ  هللا َكاَل
النِّارِ  ِف  َضاَلَلةٍ  وَُكلَّ  َضاَلَلة ِبْدَعة وَُكلَّ  ِبْدَعة ؿُبَْدثَةٍ   

 :بَػْعدُ  َأمَّا 
 

 

 



 
 

  

 

 

 

 السؤال : 
 إف :يقولوف الناس بعض أف حيث ؟ اجملردة البشرية ِبلعُت ترى أهنا أي عياان القدر ليلة ترى ىل

 صلى هللا رسوؿ رآىا وكيف ىذا، وكبو السماء ف نورا يرى القدر ليلة رؤية استطاع إذا اإلنساف
 القدر؟ ليلة رأى قد أنو اؼبرء يعرؼ وكيف أصبعُت؟ عليهم هللا رضواف والصحابة وسلم عليو هللا

 نرجو فيها؟ يراىا أف يستطع مل اليت الليلة تلك ف كانت وإف وأجرىا ثواهبا اإلنساف يناؿ وىل
 .  الدليل ذكر مع ذلك توضيح

   :اجلواب

 هللا رضي -الصحابة وكاف أماراُتا، برؤية وذلك سبحانو هللا وفقو ؼبن ِبلعُت القدر ليلة ترى قد
 إيباان قامها ؼبن فضلها حصوؿ يبنع ال رؤيتها عدـ ، ولكن بعالمات عليها يستدلوف  -عنهم

- النيب أمر كما رمضاف من اْلواخر العشر ف ربريها ف هبتهد أف لو ينبغي فاؼبسلم واحتساِب،
 انؿ الليلة ىذه واحتساِب إيباان قيامو صادؼ ، فإذا والثواب لألجر طلبا -وسلم عليو هللا صلى
 ما لو غفر واحتساِب إيباان القدر ليلة قاـ من )  :وسلم عليو هللا صلى قاؿ يعلمها مل وإف أجرىا
 وما ذنبو من تقدـ ما لو غفر لو وقعت مث ابتغاءىا قامها من ) :أخرى رواية وف ،ذنبو(  من تقدـ



 
 

  

 

 الشمس طلوع عالماُتا من أف على يدؿ ما -وسلم عليو هللا صلى- النيب عن ثبت وقد(   أتخر
 هبذه ويستدؿ وعشرين سبع ليلة أهنا على يقسم كعب بن أيب وكاف ؽبا، شعاع ال صبيحتها
 آكد وعشرين سبع وليلة أحرى، وأواترىا كلها، العشر ليايل ف متنقلة اأهن والراجح العالمة،
 وجوه من ذلك وغَت والدعاء والقرآف الصالة ف كلها العشر ف اجتهد ومن ذلك، ف اْلواتر

 .واحتساِب إيباان ذلك فعل إذا قامها من بو هللا وعد دبا وفاز شك بال القدر ليلة أدرؾ اػبَت

 1.وصحبو وآلو دمحم نبينا على وسلم هللا صلىو  التوفيق ويل وهللا

َمُة اْبُن ُعثَػْيِمُت  َلُة اْلشَّْيِخ اْلَعالّا  ليلة القدر ؽبا -َرضِبَُو هللاُ  -قاؿ َفِضيػْ

 عالمات مقارنة  ●

 حقةالوعالمات   ●

 : أما عالماُتا اؼبقارنة فهي:

وبس هبا إال من كاف ف ال لعالمات ف الوقت اغباضر ضاءة والنور ف تلك الليلة، وىذه اإلقوة ا
 نوار.ْلالرب بعيدا عن ا

                                                           

  /http://www.binbaz.org.sa/fatawa/372 -تعاىل هللا رضبو -ِبز بن العزيز عبد  /شيخصدر : الاؼب1 
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الطمأنينة: أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر من اؼبؤمن، فإنو هبد راحة وطمأنينة وانشراح  -
 .صدر ف تلك الليلة أكثر فبا هبده ف بقية الليايل

أييت فيها عواصف أو قواصف بل  قاؿ بعض أىل العلم إف الرايح تكوف فيها ساكنة أي ال -
 .يكوف اعبو مناسبا

 .أف هللا يري اإلنساف الليلة ف اؼبناـ كما حصل ذلك لبعض الصحابة -

 نساف هبد ف القياـ لذة ونشاطا أكثر فبا ف غَتىا من الليايلإلأف ا -

  أما العالمات الالحقة فمنها:

  ت كعادُتا ف بقية اْلايـأف الشمس تطلع ف صبيحتها ليس ؽبا شعاع صافية ليس -

حياف ْلأما ما يذكر أنو يقل فيها نباح الكالب أو يعدـ ِبلكلية فهذا ال يستقيم، ففي بعض ا -
  .نساف عبميع الليايل العشر فيجد أف الكالب تنبح وال تسكتإلينتبو ا

 

 السؤال :
 ؟ فإف قاؿ قائل ما الفائدة من العالمات الالحقة -

 :فاجلواب
 تهد ف تلك الليلةاستبشار اجمل ■ 

 وقوة إيبانو وتصديقو ■ 

 .وأنو يعظم رجاؤه فيما فعل ف تلك الليلة ■ 

 :، ومنو -ملسو هيلع هللا ىلص–ويستحب أف يدعو فيها دبا ورد عن النيب 



 
 

  

 

 ( اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ربُِبُّ اْلَعْفَو فَاَعُف َعنَّا )

َها قَ  ُ َعنػْ َلٍة اْلَقْدِر َما  )اَلْت: غبديث َعاِئَشَة َرِضَي الِلَّ قُػْلُت: اَي َرُسوَؿ الِلَِّ َأرَأَْيَت ِإْف َعِلْمُت َأيُّ لَيػْ
 ( ."َأُقوُؿ ِفيَها؟ قَاَؿ: " ُقويل: اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ربُِبُّ اْلَعْفَو فَاَعُف َعٍتِّ 

 .- ملسو هيلع هللا ىلص- فهذا من الدعاء اؼبأثور، وكذلك اْلدعية الكثَتة الواردة َعْنو

 :قاؿ -عز وجل  –يبنع من الزايدة على ما ورد، فا ال و

 .وأطلق 1 ﴾اْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا َوُخْفَيةً  ﴿

 ( ليسأؿ أحدكم ربو حاجتو حىت شراؾ نعلو ) :قاؿ-ملسو هيلع هللا ىلص –والنيب 

 : والناس ؽبم طلبات ـبتلفة متنوعة فهذا مثال

 ميريد عافية من سق • 

 وىذا يريد غٌت من فقر • 

 وىذا يريد النكاح من إعداـ • 

 وىذا يريد الولد  •

 وىذا يريد علما • 

 وىذا يريد ماال • 

 . فالناس ىبتلفوف

                                                           
 ( 55سورة اْلعراؼ ) 1



 
 

  

 

دعية اؼبسجوعة اليت يسجعها بعض الناس ْلمن ا وأفضل وأكمل خَت وليعلم أف اْلدعية الواردة
لكن الدعاء الذي ،  حد ليستقيم السجعوذبده يطيل ويذكر سطرا أو سطرين ف دعاء بشيء وا

 1خَت بكثَت فبا صنع مسجوعا كما ف بعض اؼبنشورات أو ف السنة القرآف جاء ف

  السؤال :
 كيف يعرؼ اؼبرء أنو أصاب ليلة القدر؟-

 -هنع هللا يضر-أهنا تطلع الشمس ف صباحها ال شعاع ؽبا، وكاف أيب بن كعب  -ملسو هيلع هللا ىلص-أخرب النيب 
الصحايب اعبليل قد راقب ذلك سنوات كثَتة، فرآىا تطلع صباح يـو سبعة وعشرين ليس ؽبا 
شعاع، وكاف وبلف على أهنا ليلة سبعة وعشرين بسبب ىذه العالمة، ولكن الصواب أهنا قد 

تكوف ف غَتىا، قد تكوف عدة سنوات ف ليلة سبعة وعشرين، قد تكوف ف سنوات أخرى ف 
ف ثالثة وعشرين، أو طبٍس وعشرين، أو ف غَتىا، فلالحتياط واغبـز إحدى وعشرين، أو 

 2االجتهاد ف الليايل كلها. جزاكم هللا خَتا

 السؤال :
                                                           

1
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  -مىت تطلب ليلة القدر وما ىي عالماُتا؟! هبيبك عنها شيخ االسالـ بن تيمية رضبو هللا

  سئل ابن تيمية هنع هللا يضر وأرضاه عن ليلة القدر وىو معتقل ِبلقلعة قلعة اعببل سنة ست وسبعمائة

: فأجاب   

أنو قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص-اغبمد  ، ليلة القدر ف العشر اْلواخر من شهر رمضاف ىكذا صح عن النيب 
وف ِبعتبار اؼباضي لكن الوتر يك وتكوف ف الوتر منها ؛  (ىي ف العشر اْلواخر من رمضاف ) : 

فتطلب ليلة إحدى وعشرين وليلة ثالث وعشرين وليلة طبس وعشرين وليلة سبع وعشرين وليلة 
. تسع وعشرين   

لتاسعة تبقى لسابعة تبقى ػبامسة تبقى لثالثة  )  -ملسو هيلع هللا ىلص-ويكوف ِبعتبار ما بقي كما قاؿ النيب 
وتكوف االثنُت والعشرين  ، ف ذلك ليايل اْلشفاعفعلى ىذا إذا كاف الشهر ثالثُت يكو   (تبقى 

...اتسعة تبقى وليلة أربع وعشرين سابعة تبقى وىكذا  

ف الشهر وإف كاف  -ملسو هيلع هللا ىلص-وىكذا أقاـ النيب  و سعيد اػبدري ف اغبديث الصحيح فسره أب 
ر ىكذا فينبغي أف الشهر تسعا وعشرين كاف التاريخ ِبلباقي كالتاريخ اؼباضي وإذا كاف اْلم

،   (ربروىا ف العشر اْلواخر  )  -ملسو هيلع هللا ىلص-يتحراىا اؼبؤمن ف العشر اْلواخر صبيعو كما قاؿ النيب 
وأكثر ما تكوف ليلة سبع وعشرين كما كاف أيب بن كعب وبلف  وتكوف ف السبع اْلواخر أكثر 

 أهنا ليلة سبع وعشرين . 

أخربان أف الشمس ) ؟ فقاؿ ِبآلية اليت أخربان رسوؿ هللا . فقيل لو : أبي شيء علمت ذلك 
. فهذه العالمة اليت رواىا أيب بن كعب عن النيب  (تطلع صبحة صبيحتها كالطشت ال شعاع ؽبا 

-ملسو هيلع هللا ىلص-  



 
 

  

 

وىي ساكنة ال ؛  (أهنا ليلة بلجة منَتة  ) :من أشهر العالمات ف اغبديث وقد روي ف عالماُتا 
فَتى أنوارىا أو يرى  لبعض الناس ف اؼبناـ أو اليقظة ،اغبر وال قوية الربد وقد يكشفها هللا قوية 

 من يقوؿ لو ىذه ليلة القدر وقد يفتح على قلبو من ؼبشاىدة ما يتبُت بو اْلمر . 

1 وهللا تعاىل أعلم   

 : السؤال
ليايل اؼبذكورة عنو صلى هللا كيف يعرؼ اإلنساف اؼبسلم أنو قد صادفتو ليلة القدر مع ربريو ال  -

 ؟ عليو وسلم

 :  قاؿ العالَّمة اْللباين رضبو هللا

ذلك أمٌر ُوجداين يشعر بو كل من أنعم هللا تبارؾ وتعاىل عليو برؤية ليلة القدر؛ ْلف اإلنساف ف 
ىذه الليلة يكوف مقبالً على عبادة هللا عز وجل، وعلى ذكره والصالة لو، فيتجلى هللا عز وجل 

 !! ال يعتادونو ف سائر أوقاُتم!لى بعض عباده بشعور ليس يعتاده حىت الصاغبوفع

 عليو ؛ أبف صاحبو يرى ليلة القدر.فهذا الشعور ىو الذي يبكن االعتماد 

والسيدة عائشة اهنع هللا يضر قد سألت الرسوؿ عليو الصالة والسالـ سؤاالً ينبئ عن إمكاف شعور 
) اي رسوؿ ، حينما توجهت بسؤاؽبا للنيب عليو الصالة والسالـ بقوؽبا: اإلنساف برؤيتو لليلة القدر

  هللا! إذا أان رأيت ليلة القدر ماذا أقوؿ؟ قاؿ: قويل: اللهم إنك عفو ربب العفو فاعف عٍت (

 ففي ىذا اغبديث فائداتف:

 در.الفائدة اْلوىل: أف اؼبسلم يبكن أف يشعر شعوراً ذاتياً شخصياً دبالقاتو لليلة الق

                                                           
 (284-286/  25) -اؼبصدر :ؾبموع الفتاوى شيخ اإلسالـ ابن تيمية رضبو هللا  1

 
 



 
 

  

 

ب )اللهم إنك عفو ربوالفائدة الثانية: أنو إف شعر بذلك فخَت ما يدعو بو ىو ىذا الدعاء: 
 العفو فاعف عٍت(.

ف كتابنا ىذا الًتغيب ف بعض الدروس اؼبتأخرة: أف خَت ما يسأؿ  -هبذه اؼبناسبة  -وقد جاء 
 عفو والعافية ف الدنيا واآلخرة.اإلنساف ربو تبارؾ وتعاىل ىو: ال

ىناؾ لليلة القدر بعض اْلمارات والعالمات اؼبادية، لكن ىذا قد ال يبكن أف يرى ذلك   عم ،ن
كلُّ من يرى ويعلم ليلة القدر، ْلف ىذه العالمات بعضها يتعلق ِبعبو العاـ اػبارجي، كأف تكوف 

الليلة ليست بقارة وال حارة، فهي معتدلة، ليست ِبردة وال ىي حارة، فقد يكوف  -مثالً -
نساف ف جو ال يبكنو من أف يشعر ِبعبو الطبيعي ف البلدة، كذلك ىناؾ عالمة لكن ىي بعد اإل

فوات وقت ليلة القدر، تلك العالمة تكوف ف صبح تلك الليلة حُت تطلع الشمس، حيث أخرب 
ليس لو شعاع،  -كالقمر-أبهنا تطلع صبيحة ليلة القدر كالطست  -عليو الصالة والسالـ-

شمس ف صبيحة ليلة القدر، وقد رُئي ىذا من بعض الناس الصاغبُت فبن كاف ىكذا تطلع ال
 حظة ذلك ف كثَت من ليايل القدر.يهمهم رؤية ومال

اؼبهم ِبلنسبة للشخص اؼبتعبد ليس ىو التمسك دبثل ىذه الظواىر؛ ْلف ىذه الظواىر ىي 
ف رؤية ليلة القدر، يعٍت عامة! يعٍت ىذه طبيعة اعبو، لكن ال يشًتؾ كل من عاش ف ذلك اعبو 

ف أف يكوف ف الصفاء النفسي ف غبظة من تلك اللحظات ف تلك الليلة اؼبباركة، حبيث أفَّ هللا 
 ، فيلهمو ويؤيده دبا سبق وبغَته.يتجلى عليو برضبتو وفضلو -عز وجل-

لقدر، فالعالمات اؼبادية ىي عالمات ال تدؿ على أف كل من شاىدىا أو ؼبسها قد رأى ليلة ا
وىذا أمر وضح، ولكن الناحية اليت هبدىا اإلنساف ف نفسو من الصفاء الروحي، والشعور برؤيتو 
لليلة القدر، وتوجهو إىل هللا بسؤالو دبا شرع، ىذه ىي الناحية اليت ينبغي أف ندندف حوؽبا وهنتم 

 1أف يتفضل هبا علينا. -عز وجل-هبا؛ لعل هللا 
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 : الســؤال
 ؟  ددة التاريخ أـ أهنا خالؿ العشر اْلواخر من شهر رمضاف الكرمىل ليلة القدر ؿب-

     :اعبػػواب

 -عليو الصالة والسالـ-أهنا ف العشر اْلخَتة من رمضاف، وبُت  -ملسو هيلع هللا ىلص-ليلة القدر أخرب النيب 
  .أف أواتر العشر آكد من أشفاعها فمن قامها صبيعا أدرؾ ليلة القدر

من قاـ ليلة القدر إيباان واحتساِب غفر لو ما تقدـ » أنو قاؿ :  -ملسو هيلع هللا ىلص-ؿ هللا وقد صح عن رسو 
وغَت ،  ودعاء وصدقة، واؼبعٌت أف من قامها ِبلصالة وسائر أنواع العبادة من قراءة ؛  «من ذنبو 

ض الدنيا ذلك إيباان أبف هللا شرع ذلك واحتساِب للثواب عنده ال رايء وال لغرض آخر من أغرا
-غفر هللا لو ما تقدـ من ذنبو، وىذا عند صبهور أىل العلم مقيد ِبجتناب الكبائر لقوؿ النيب 

الصلوات اػبمس واعبمعة إىل اعبمعة ورمضاف إىل رمضاف مكفرات ؼبا بينهن إذا »: -ملسو هيلع هللا ىلص
 1خرجو اإلماـ مسلم ف صحيحو «اجتنبت الكبائر

  :السؤال

 الليايل ىي ما :تقوؿ اؼبكرمة مكة من العزيز عبد مٌت اْلخت من الرسالة ىذه .خَتاً  هللا جزاكم
 ؟ عالماتو ىي وما فيها؟ يقاؿ دعاء أفضل ىو وما القدر؟ ليلة فيها تتحرى اليت
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  :الشيخ جواب
 قدر ليلة ىي ليست ولكنها وعشرين، سبع ليلة ىي القدر ليلة فيها ترجى اليت الليايل آخر

 اترة تتنقل القدر ليلة أف العلم أىل عند الراجح القوؿ فإف ذلك ومع رجاىا،أ ىي بل جزماً،
 وف وعشرين، طبسة ليلة وف وعشرين، ثالثة ليلة ف تكوف واترة وعشرين، إحدى ليلة ف تكوف
 عز هللا أخفاىا وقد .أيضاً  اْلشفاع ف تكوف وقد وعشرين، تسعة ليلة وف وعشرين، سبعة ليلة

  :عظيمتُت غبكمتُت عباده على وجل

 فإهنا ويصيبها، يدركها لعلو الليايل كل ف هبتهد الذي طلبها ف اعباد يتبُت أف : إحدانبا- 
 الناس يزداد أف الثانية واغبكمة .فقط الليلة تلك ف إال الناس هبد مل معينة ليلة كانت لو

 العفو فسؤاؿ يهاف يدعى دعاء أفضل أما .بو ينتفعوف رهبم، إىل بو يتقربوف صاغباً  عمالً 
 أقوؿ ما القدر ليلة وافقت إف أريت هللا، رسوؿ اي ) :قالت أهنا عائشة حديث ف كما

 اْلدعية أفضل من فهذا،  (  عٍت فاعف العفو ربب عفو أنك اللهم قويل :قاؿ فيها؟
 فيها تقاؿ اليت
 متأخرة، عالمة وىذه فيها، شعاع ال صافية صبيحتها الشمس زبرج أف فإهنا عالمتها وأما

 كل صدره، وانشراح وراحتو اؼبؤمن طمأنينة فيها، النور كزايدة أخرى عالمات وفيها
 1.القدر ليلة عالمات من ىذه

  : السؤال
 القدر؟ ليلة ف الراجح القوؿ ما-
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  : اجلواب
 ، اْلوؿ العشرين من أوكد اْلواخر العشر ف التحري ، التحري وإمبا يتعُت مل ِبلتعيُت ربديدىا

 وليس التحري ىذا اْلواتر، آكد وعشرين سبع ليلة وف ، الشفع ليايل من أوكد الوتر ليايل وف
 العلماء عند ترجحت ْلهنا ليلة ف العمل على يقتصر ال اإلنساف  ىذه، أو ىذه الليلة أهنا قطعا

  1 .كلها الليايل يقـو بل عليها ويقتصر

 

- سبق أف قلنا إف ليلة القدر ف رمضاف، لكن ف أي جزء من رمضاف أف أولو، أو وسطو، أو 
 آخره؟

: نقول يف اجلواب على هذا  
اعتكف العشر اْلوؿ، مث العشر اْلوسط ربراًي لليلة القدر، مث  -صلى هللا عليو وسّلم-إف النيب  

قيل لو: إهنا ف العشر اْلواخر فاعتكف العشر اْلواخر؛ إًذا فليلة القدر ف العشر اْلواخر من 
مضاف .ر   

 - وف أي ليلة منها ؟

هللا أعلم؛ قد تكوف ف ليلة إحدى وعشرين، أو ف ليلة الثالثُت، أو فيما بينهما، فلم أيت ربديد 
ليلة القدر ليلة إحدى  -صلى هللا عليو وسّلم-ؽبا ف ليلة معينة كل عاـ، وؽبذا ُأري النيب 
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طُت، فأمطرت السماء تلك الليلة أي وعشرين، ورأى ف اؼبناـ أنو يسجد ف صبيحتها ف ماء و 
ف مسجده، وكاف مسجده من  -صلى هللا عليو وسّلم-ليلة إحدى وعشرين، فصلى النيب 

أي  -صباحها  -صلى هللا عليو وسّلم-عريش ال يبنع تسرب اؼباء من السقف، فسجد النيب 
و أثر اؼباء والطُت، ففي تلك على جبهت -مهنع هللا يضر- الصحابة ف اؼباء والطُت، ورأى -صالة الفجر ف

:  الليلة كانت ف ليلة إحدى وعشرين، ومع ذلك قاؿ  
، ورآىا الصحابة ( ف الوتر من العشر اْلواخر) ، وف رواية: (  التمسوىا ف العشر اْلواخر) 

أرى رؤايكم قد ) : -صلى هللا عليو وسّلم-ذات سنة من السنُت ف السبع اْلواخر، فقاؿ 
؛ يعٍت ف تلك (  سبع اْلواخر، فمن كاف متحريها فليتحرىا ف السبع اْلواخرتواطأت ف ال

السنة ، أما ف بقية اْلعواـ فهي ف كل العشر، فليست معينة، ولكن أرجاىا ليلة سبع وعشرين، 
وقد تكوف )مثاًل( ف ىذا العاـ ليلة سبع وعشرين، وف العاـ الثاين ليلة إحدى وعشرين، وف 

ليلة طبس وعشرين وىكذا... وإمبا أهبمها هللا عز وجل لفائدتُت عظيمتُت العاـ الثالث  

الفائدة اْلوىل : بياف الصادؽ ف طلبها من اؼبتكاسل، ْلف الصادؽ ف طلبها ال يهمو أف يتعب 
 عشر لياؿ من أجل أف يدركها، واؼبتكاسل يكسل أف يقـو عشر لياؿ من أجل ليلة واحدة
1  الفائدة الثانية :  كثرة ثواب اؼبسلمُت بكثرة اْلعماؿ؛ ْلنو كلما كثر العمل كثر الثواب 

 

  : السؤال
ِبرؾ هللا فيكم من الرايض اؼبستمع سعد بن تركي اػبثالف اؼبستمع اغبقيقة لو ؾبموعة أسئلة  -

يقوؿ أحب أف تعرضوىا على فضيلة الشيخ دمحم بن عثيمُت سؤالو اْلوؿ يقوؿ فيو ىل ليلة 
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لة معينة من كل عاـ أـ أهنا تنتقل من ليلة ْلخرى من الليايل العشر ف العاـ القدر َثبتة ف لي
 اآلخر نرجو توضيح ىذه اؼبسألة ِبْلدلة؟

 : اجلواب
َلِة اْلَقْدرِ  ﴿ : الشيخ: ليلة القدر ال شك أهنا ف رمضاف لقوؿ هللا تعاىل  1 ﴾ٔ﴿ ِإانَّ أَنَزْلَناُه ِف لَيػْ

َشْهُر رََمَضاَف  ﴿  -عز وجل- هللا تعاىل ف آية أخرى أف هللا أنزؿ القرآف ف رمضاف فقاؿ وبُّت ، 
 2 ﴾ الَِّذي أُنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرآفُ 

يعتكف العشر اْلوؿ من رمضاف يرجو ليلة القدر مث اعتكف العشر اْلوسط  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاف النيب و 
أهنا ف  -ملسو هيلع هللا ىلص-مث تواطأت رؤاي عدد من أصحاب النيب ،  العشر اْلواخر من رمضاف مث رآىا ملسو هيلع هللا ىلص

السبع اْلواخر من رمضاف فقاؿ أرى رؤايكم قد تواطأت ف السبع اْلواخر من رمضاف فمن  
 زمن معُت أي ف حصرىا ف ؛ كاف متحريها فليتحرىا ف السبع اْلواخر وىذا أقل ما قيل فيها

وأهنا ال تكوف ف ، وإذا أتملنا اْلدلة الواردة ف ليلة القدر تبُت لنا أهنا تنتقل من ليلة إىل أخرى 
رأى ليلة القدر أو أوري ليلة القدر ف اؼبناـ  -عليو الصالة والسالـ-ليلة معينة كل عاـ فالنيب 

عليو -دى وعشرين وقاؿ وأنو يسجد ف صبيحتها ف ماء وطُت وكانت تلك الليلة ليلة إح
  -الصالة والسالـ

وىذا يدؿ على أهنا ال تنحصر ف ليلة معينة وهبذا  ( التمسوىا ف ليايل متعددة من العشر )
ويكوف اإلنساف ف كل ليلة من لياؿ العشر يرجو أف يصادؼ ليلة القدر وثبوت ، ذبتمع اْلدلة 

صلى هللا -ْلف النيب ؛ سواء علم هبا أـ مل يعلم أجر ليلة القدر حاصل ؼبن قامها إيباانً واحتساِبً 
ومل يقل إذا علم أنو ؛  ( من قامها إيباانً واحتساِبً غفر لو ما تقدـ من ذنبو ): يقوؿ  -عليو وسلم

ولكن من قاـ ، هبا بعينها يلة القدر أف يكوف العامل عاؼبا قامها فال يشًتط ف حصوؿ ثواب ل
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سواء ف أوؿ العشر  قبـز أبنو قاـ ليلة القدر إيباان واحتساِبننا العشر اْلواخر من رمضاف كلها فإ
 1.أو ف وسطها أو ف أخرىا نعم

 : السؤال 
 ؟ ليلة القدر مىت تبدأ اي فضيلة الشيخ بدايتها -

 : اجلواب
: ىي ف العشر اْلواخر من رمضاف، وف السبع اْلواخر منو أرجى وأرجى، وف ليلة  الشيخ

أرجى وأرجى أيضا، ولكنها تتنقل قد تكوف ىذا العاـ ف ليلة ثالث وعشرين ، السابع والعشرين 
وف العاـ الثاين ف طبس وعشرين ، وف الثالث ف سبع وعشرين ، أو ف أربعة وعشرين وستة 

 2.وعشرين وشبانية وعشرين أي نعم
 
 
 
 
 
 

                                                           

http://www.ibnothaim...icle_2084.shtmlاؼبصدر   : 1 

 

http://www.ibnothaim...icle_7970.shtml2 : اؼبصدر 

 

http://www.ibnothaim...icle_2084.shtmlالمصدر
http://www.ibnothaim...icle_7970.shtmlالمصدر


 
 

  

 

  : السؤال
 ؟ فيها اؼبسلم على الواجب وما القدر ليلة عالمة ما -

 : اجلواب
 غَتىا، من آكد وأواترىا رمضاف، من اْلواخر ِبلعشر زبتص وىي القدر ليلة قياـ السنة 

 ولياليها، العشر أايـ ف وعال جل هللا طاعة ف االجتهاد واؼبشروع وعشرين، سبع ليلة وأرجاىا
 ف هبتهد كاف -وسلم عليو هللا صلى- النيب ْلف مستحب؛ ىو وإمباواجبا  الليل قياـ وليس
 غَتىا، ف هبتهد ال ما اْلواخر العشر

 شد اْلخَتة العشر دخلت إذا وسلم عليو هللا صلى النيب كاف) :عنها هللا رضي عائشة قالت 
 [1] ( أىلو وأيقظ ليلو وأحيا مئزره

  ذنبو من تقدـ ما لو غفر واحتساِبً  إيباانً  القدر ليلة قاـ من ):  -وسلم عليو هللا صلى- ولقولو 
  1التوفيق ويل وهللا .كثَتة ذلك ف واْلحاديث [2] (
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 عن غَته ف وال رمضاف ف زاد ما-ملسو هيلع هللا ىلص – الرسوؿ فإف الصالة كثرة القدر بليلة اؼبقصود ليس"
 بل الصالة، كثرة اؼبئزر شد العشر دخلت إذا-ملسو هيلع هللا ىلص –الرسوؿ  أبف اؼبقصود وليس !ركعة ٔٔ

 ىذه ف تقاـ معينة طقوس اؼبقصود وليس .سَتتو ف ملسو هيلع هللا ىلص   حالو ىو كما االعتكاؼ اؼبقصود
 والذكر، ِبلدعاء الليلة ىذه ف العبد يتهيأ أف اؼبقصود إمبا ...اؼبقصود ذلك ليس ...ال !الليلة

 ايَ  :قُػْلتُ  :قَاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ   (ٖٖٔ٘) رقم ربت الًتمذي أخرجو الذي اغبديث ف ترى أال
َلةٍ  َأيُّ  َعِلْمتُ  ِإفْ  َأرَأَْيتَ  هللاِ  َرُسوؿَ  َلةُ  لَيػْ  ربُِبُّ  ُعُفوٌّ  ِإنَّكَ  اللَُّهمَّ  :ُقويل  :قَاؿَ  ِفيَها؟ َأُقوؿُ  َما الَقْدرِ  لَيػْ
 .ىا "َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َىَذا" :الًتمذي وقاؿ (  َعٍتِّ  فُ فَاعْ  اْلَعْفوَ 

 إمبا معينة، عبادة طقس إىل وال دعاء كثَت إىل وال صالة ، كثَت إىل يرشدىا مل الرسوؿ فإف
  .الدعاء ىذا إىل أرشدىا

 ْبنَ  َسِعيدَ  فَّ أَ  بَػَلَغوُ  أَنَّوُ  َماِلكٍ  َعنْ  :القدر ليلة ف جاء ما ِبب االعتكاؼ كتاب ف اؼبوطأ وف
َلةِ  ِمنْ  اْلِعَشاءَ  َشِهدَ  َمنْ  ):  يَػُقوؿُ  َكافَ  اْلُمَسيِّبِ  َها حبَظِّوِ  َأَخذَ  فَػَقدْ  اْلَقْدِر، لَيػْ  وِب ىذا(  ِمنػْ
 1.التوفيق

 
 

 -       :   

 والوعظ النبوية والسَتة ؟ لقرآفا بقراءة أـ ؟ الصالة أف ؟ القدر ليلة إحياء يكوف كيف-

          ؟ اؼبسجد ف لذلك واالحتفاؿ رشادواإل 
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 هبتهد ال ما رمضاف من اْلواخر العشر ف هبتهد -وسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ كاف 
 .والدعاء والقراءة ِبلصالة غَتىا ف

 :  - وسلم عليو هللا صلى- النيب أف عنها هللا رضي- عائشة عن ومسلم البخاري فروى
 .(  اؼبئزر وشد أىلو، وأيقظ الليل، أحيا اْلواخر؛ العشر دخل إذا كاف) 

 ( . غَتىا ف هبتهد ال ما اْلواخر العشر ف هبتهد كاف )  :ومسلم وْلضبد

 .واحتساِب إيباان القدر ليلة قياـ على -وسلم عليو هللا صلى- النيب حث

 ليلة قاـ َمن )  :قاؿ أنو -وسلم عليو هللا صلى- النيب عن :-نوع هللا رضي- ىريرة أيب فعن
 اغبديث وىذا .ماجو ابن إال اعبماعة رواه ،(  ذنبو من تقدـ ما لو ُغِفر واحتساِب؛ إيباان القدر
 .ِبلقياـ إحيائها مشروعية على يدؿ

 عائشةَ  -وسلم عليو هللا لىص- النيبُّ  َعلََّمو ما :القدر ليلة ف تقاؿ اليت اْلدعية أفضل ِمن
   :قالت -عنها هللا رضي- عائشة عن :وصححو الًتمذي فروى ،-عنها هللا رضي-
 اللهم :قويل" :قاؿ ؟ فيها أقوؿ ما القدر؛ ليلةَ  ليلةٍ  أي علمتُ  إف أرأيت هللا؛ رسوؿ اي :قلت) 

 .(  عٍت فاعف العْفو رُبب عُفوّ  إنك

 ؛  غَتىا دوف يُػَعّينها دليل إىل وبتاج فهذا :القدر ليلة هناأب رمضاف من ليلة زبصيص أما

  .غَتىا من أحرى :اْلواخر العشر أواتر ولكن

 الدالة اْلحاديث من ذلك ف جاء ؼبا القدر؛ بليلة الليايل أحرى ىي والعشروف السابعة والليلة
 .ذكران ما على



 
 

  

 

 هللا صلى- هللا رسوؿ عن ثبت فقد ه،غَت  ف وال رمضاف ف ال جائزة فغَت :البدع وأما 
 عمل من )رواية:  وف (  رد فهو منو ليس ما ىذا أمران ف أحدث من ) :قاؿ أنو -وسلم عليو
 ( رد فهو أمران عليو ليس عمال

 . أصال لو نعلم ال : االحتفاالت من رمضاف ليايل بعض ف يُفعل فما

 .ؿبدَثُتا اْلمور روش ،-وسلم عليو هللا صلى- دمحم ىدي اؽبدي وخَتُ 

 .1وسلم وصحبو وآلو دمحم نبينا على هللا وصلى التوفيق وِب

 ؟  ىل يسوغ للمسلم أف ينشر ما رآه من عالمات تلك الليلة اؼبباركة:  اؼبسألة الثالثة-

الليلة ومن مث نقل ماذا يقاؿ ؼبن أولع صبيحة كل ليلة وتر من ىذه العشر تشوفاً بعالمات ىذه 
 .ما يرونو ِبلصورة بُت مستقل ومستكثر

: اجلواب  

:_ فيقاؿ  
!؟ ىل سلك ىذا اؼبسلك من السلف الصاغبُت أحٌد قبلكم  

 : نعم، قلنا: أسندوا قولكم عن إماـ معترب فإف قلتم-

 ؟ فلماذا إذف تتكلفوف: ال، قلنا:  وإف قلتم -

 :الغليل ويشفي العليل نصيحة ؼبن أحب النصيحة فنقوؿننقل ما نرى أنو فبا يروي 
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قاؿ اغبافظ رضبو هللا: "واستنبط السبكي الكبَت ف اغبلبيات من ىذه القصة استحباب كتماف 
 ليلة القدر ؼبن رأىا. ]قلت: يعٍت عالماُتا [

تحب إتباعو ف ووجو الداللة أف هللا قدر لنبيو أنو مل ىبرب هبا واػبَت كلو فيما قدر لو فيس" قاؿ: 
"  ذلك  

 وذكر ف شرح اؼبنهاج ذلك عن اغباوي قاؿ واغبكمة فيو: 

 أهنا كرامة والكرامة ينبغي كتماهنا بال خالؼ .

 من جهة رؤية النفس فال أيمن السلب .

 ومن جهة أف ال أيمن الرايء .

 ومن جهة اْلدب فال يتشاغل عن الشكر  ِبلنظر إليها وذكرىا للناس .

 -عليو السالـ -نو ال أيمن اغبسد فُيوقع غَته ف اذور، ويستأنس لو بقوؿ يعقوبومن جهة أ
ِإفَّ الشَّْيطَاَف ِلْْلِنَساِف َعُدوٌّ  ۖ   قَاَؿ اَي بُػٍَتَّ اَل تَػْقُصْص ُرْؤاَيَؾ َعَلىا ِإْخَوِتَك فَػَيِكيُدوا َلَك َكْيًدا ﴿ :

1 ﴾٘﴿ مُِّبُتٌ   

قلت: يعٍت  :" ويستحب ؼبن رأى ليلة القدر أف يكتمها ] -رضبو هللا-وقاؿ اؼباوردي الشافعي 
[، ويدعو إبخالص نية وصحة يقُت دبا  عالمة من عالماُتا، وقد سبق أهنا ال ترى ِبلعُت اجملردة
  اؼبتقدـوذكر حديث عائشة اهنع هللا يضر  "  أوجب من دين ودنيا، ويكوف أكثر دعائو لدينو وآخرتو

: فافهم اي من ربب النصيحة ىذا الكالـ وأقدر لو قدره، واسلك سبيل أىل  ش/ قاؿ عبيد
 .اؽبدى والتقى، وإايؾ ومداخل الشيطاف، ومنها إشهار العمل الصاحل للناس
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واعلم أنو كلما أخفي العمل الصاحل كلما كاف أكثر أجرًا، إال إذا ترتبت مصلحة على إشهاره، 
إشهار عالمات ليلة القدر فبن رأىا كلها أو بعضها من اؼبصلحة وليس . 

وقد عرفت فبا نقلناه لك من كالـ أىل العلم مؤيًدا ِبْلدلة ما يًتتب على ذلك من اؼبفاسد، 
 .فإايؾ مث إايؾ فًتديك ىذه ادَثت

1وصلى هللا وسلم على نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو أصبعُت  

  السؤال :
–بة العذر الشرعي ليلة القدر؟ لفضيلة الشيخ ادث انصر الدين اْللباينكيف تقـو صاح-

 -رضبو هللا تعاىل

 سألُت أيب رضبو هللا تعاىل: كيف تقـو صاحبة العذر الشرعي ليلة القدر؟

  :فأجابني
بُت: دعاء وذكر وتالوة القرآف، وال أبس عليها ِمن ذلك، وأظن أنك متأكدة ِمن عدـ كراىة 

ة اغبائض للقرآف فحينئذ؛ ىذا ىو اؼبخَرج ِمن جهة. وِمن جهة أخرى؛ وَبُْسن دبِثل ىذه قراءة اؼبرأ
الذي قاؿ  -عليو السالـ-اؼبناَسبة أّف اؼبسلم سواء كاف ذكًرا أو أنثى أف يتأّدب أبدب الرسوؿ 

 ( َسَقِمكَ قَػْبَل اغتِنْم طَبًْسا قَػْبَل طَبٍْس: شباَبك قَػْبَل َىرِمَك، َوِصحََّتَك  )ف صبلِة ما قاؿ: 

 ؟ ِمن أجل ماذا- 
ْلنو جاء ف "صحيح البخاري" أّف اؼبسلم إذا مرض أو سافر؛ َكَتب هللاُ لو ما كاف يَعملو  

 من الطاعة والعبادة ف حالة اإلقامة وف حالة الصحة.
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قّل: فعلى مثل تلك اؼبرأة أف تَغتنم وْقَت طهارُتا وسبكُِّنها من قياـ العشر اْلخَت، أو على اْل
اْلواتر، أو أقّل من القليل: اليـو أو ليلة السابع والعشرين، فإف هللا عز وجل إذا َعلم ِمن َأَمِتو 

أهنا كانت َتفعل ذلك ف حالِة سبكُِّنها ِمن القياـ ِبلصالة، مث َفَجأىا الُعْذُر؛ ُكِتب ؽبا ما كاف ُيْكَتب 
أف وَبرص اؼبسلم على التفصيل السابق؛ أف ؽبا ف حالة الطُّهر، ىذه نقطة مهّمة جًدا، شبرُُتا 

يشغل وقتو دائًما ِبلطاعة ما استطاع، حىت إذا زادِت الطاعُة، فمرَّت العبادة؛ ُتكتب لو رغم أنو 
  ال يَتمكَّن ِمن القياـ هبا اىػ 

  السؤال:
ربدثتم عن  واخر من شهر رمضاف مزية عظيمة حبذا لوِبرؾ هللا فيكم شيخ دمحم العشرة اْل -

 ىذا وكيف يكوف شد اؼبئزر الوارد ف اغبديث وما اؼبقصود بو ؟

 اجلواب: 
كاف ىبصها   -ملسو هيلع هللا ىلص-: نعم العشر اْلخَتة من رمضاف فيها فضل عظيم ؛ ْلف النيب  الشيخ

وفيها ليلة القدر اليت ىي خَت من ألف ِبالعتكاؼ وىبصها ِبلقياـ كل الليل ويوقظ أىلو فيها 
شهر فال ينبغي لْلنساف أف يضيعها ِبلتجوؿ ف اْلسواؽ ىنا وىناؾ أو ِبلسهر ف البيوت فيفوتو 

يعتكف أوؿ الشهر العشرة اْلوىل منو مث اعتكف العشرة  -ملسو هيلع هللا ىلص-وكاف النيب ، ف ذلك خَت كثَت 
لو إهنا ف العشر اْلواخر فصار يعتكف العشر اْلواخر رجاء  مث قيل، اْلوسط لرجاء ليلة القدر 

 ؽبذه الليلة العظيمة 
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ال ينصرفوا حىت ينتهي اإلماـ من صالتو وأخواين على اغتناـ الصالة فيها مع اإلماـ وإين أحث إ
ْلهنم بذلك يكتب ؽبم قياـ ليلة والناس ف مكة يصلوف أوؿ الليل إبماـ وأخر الليل إبماـ ؛ 

ـ الذي يصلوف بو ف أخر الليل يوتر ويكوف من الناس من وبب أف يصلي قياـ الليل ف واإلما
ماـ أتى بركعة ليكوف الوتر أخر الليل مع اإلماـ الثاين فإذا أوتر مع اإلماـ اْلوؿ فإنو إذا سلم اإل

اـ فإف ىذا نظَت صالة اؼبقيم خلف اإلماـ اؼبسافر إذا سلم اإلم، وال حرج عليو ف ذلك شفعا 
اؼبسافر عند الركعتُت قاـ فصلى ما بقي ىكذا ىذا الرجل الذي دخل مع اإلماـ اْلوؿ الذي 

يوتر أوؿ الليل وىو يريد أف يقـو مع اإلماـ الثاين الذي يقـو أخر الليل فإنو ينوي إذا قاـ اإلماـ 
ره مع اإلماـ فيصليها ركعتُت ليكوف أيتاَتة الوتر ينوي أنو يريدىا شفعا اْلوؿ إىل الركعة اْلخ

 1الثاين ف أخر الليل نعم

 : السؤال
أحسن هللا إليكم وِبرؾ فيكم. ىذه مستمعة من الطائف تسأؿ وتقوؿ اي فضيلة الشيخ، ىل  -

 للحائض أف تتحرى ليلة القدر؟

 : اجلواب
 قاؿ:  -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم-: لو ربرت ليلة القدر مل تنتفع؛ ْلف النيب  الشيخ

واغبائض ال تقـو ليلة القدر؛ ْلهنا فبنوعة من الصالة، لكن  ( ليلة القدر إيباان واحتساِب من قاـ) 
وتعلقت بفضلو ورضبتو أرجو أال زبيب.  -عز وجل-إذا دعت ف تلك الليلة إذا دعت رهبا 
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1نعم.

 

  

  : السؤال
: يرجى بياف فضل ليلة القدر وما ورد فيها من اآلايت فضيلة الشيخ صاحل الفوزاف حفظو هللا

 الكريبات؟

 : اجلواب
نوَّه هللا تعاىل بشأهنا وظبَّاىا ليلة القدر قيل ْلهنا تقدر فيها اآلجاؿ واْلرزاؽ وما يكوف ف السنة  

فسماىا هللا ليلة ، 2 ﴾ٗ﴿ ِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ َأْمٍر َحِكيمٍ  ﴿ من التدابَت اإلؽبية كما قاؿ تعاىل :
يت ليلة القدر ْلهنا ذات قدر وقيمة ومنزلة عند هللا  سبحانو -القدر من أجل ذلك. وقيل ظبُِّ

َلٍة مَُّبارََكةٍ  ﴿وظبَّاىا هللا ليلة مباركة، كما قاؿ تعاىل :  -وتعاىل  ِإانَّ ُكنَّا ۖ   ِإانَّ أَنَزْلَناُه ِف لَيػْ
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َلُة اْلَقْدرِ  ﴿: ، ونَػّوه هللا بشأهنا بقولو 1﴾ٖ﴿ ُمنِذرِينَ  ٌر مِّْن  ﴾ٕ﴿ َوَما َأْدرَاَؾ َما لَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ لَيػْ
أي: العمل ف ىذه الليلة اؼبباركة يعدؿ ثواب العمل ف ألف شهر ليس ؛  2﴾ٖ﴿ َشْهرٍ أَْلِف 

فيها ليلة القدر؛ وألف شهر ثالثة وشبانوف عاماً وزايدة فهذا فبا يدؿ على فضل ىذه الليلة 
َلة الَقْدر ِإيباانً واْحِتساِبً، ":  -ملسو هيلع هللا ىلص-يتحراىا ويقوؿ   -ملسو هيلع هللا ىلص-العظيمة، وؽبذا كاف النيب  ـَ لَيػْ َمْن قَا

أهنا تنزؿ فيها اؼبالئكة والروح  -سبحانو وتعاىل-، وأخرب ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّـ ِمن َذْنِبو َوَما أتََخَّر"
 : وىذا يدؿ على عظم شأهنا وأنبيتها ْلف نزوؿ اؼبالئكة ال يكوف إال ْلمر عظيم مث وصفها بقولو

ـٌ ىِ  ﴿ فوصفها أبهنا سالـ، وىذا يدؿ على شرفها وخَتىا  3 ﴾٘﴿ َي َحىتَّا َمْطَلِع اْلَفْجرِ َساَل
وبركتها وأف من حـر خَتىا فقد حـر اػبَت الكثَت. فهذه فضائل عظيمة ؽبذه الليلة اؼبباركة، 

ؽبذه طلبا ل أف هبتهد اؼبُْسلم ف كل ليايل رمضاف ولكن هللا حبكمتو َأْخَفاىا ف شهر رمضاف ْلج
الليلة فيكثر عملو وهبمع بُت كثرة العمل ف سائر ليايل رمضاف مع مصادفة ليلة القدر بفضائلها 
وكرائمها وثواهبا فيكوف صبع بُت اغبُْسَنُت وىذا من كـر هللا سبحانو وتعاىل على عباده. وِبعبملة: 

نعمة من هللا سبحانو وتعاىل سبر ِبؼبسلم ف شهر رمضاف فإذا وفق فهي ليلة عظيمة ُمَباركة و 
 4.ِبستغالؽبا و استثمارىا ف اػبَت َحَصَل على أجور عظيمة وخَتات كثَتة ىو أِبََمسِّ اغبَاجة إليها

 

ــــــؤَال    :السُـّ
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ٌر مِّْن أَْلِف َشْهرٍ لَ  ﴿ يقوؿ: ف اآلية الكريبة • َلُة اْلَقْدِر َخيػْ ال أفهم كيف تكوف ليلة  1﴾ٖ﴿ يػْ
 ؟ القدر خَت من ألف شهر، أرجو التوضيح ؽبذا اؼبعٌت

 

  :اجلَــــــوَاب  
ٌر مِّْن أَْلِف َشْهرٍ  ﴿  توضيح قولو تعاىل: َلُة اْلَقْدِر َخيػْ بفضلو  -سبحانو وتعاىل-أف هللا  ﴾ٖ﴿ لَيػْ

وكرمو جعل ىذه الليلة ف فضلها وكثرة ثواب العمل فيها خَتا من ألف شهر؛ دبعٌت أف اإلنساف 
لو عمل عمال صاغبا ألف شهر، ليس فيو ليلة القدر، كانت ليلة القدر خَتا منو، ؼبا فيها من 

 2ظيم اعبليل واػبَت والربكات.الثواب الع

: السؤال  
 - للعشر اْلواخر فضل عظيم ومنزلة كبَتة العشر اْلواخر من رمضاف فما ىو فضل 

 ىذه العشر اْلواخر؟

:  اجلواب  

ىبصها  -ملسو هيلع هللا ىلص-: ىذه العشر اْلواخر من رمضاف ىي أفضل شهر رمضاف وؽبذا كاف النيب  الشيخ
  ﴿ القدر وكاف فيها ليلة القدر اليت قاؿ هللا عنها ِبالعتكاؼ طلبا لليلة

3 ،  وكاف النيب -ملسو هيلع هللا ىلص- ىبص ىذه الليايل بقياـ الليل كلو ،  ٌر مِّْن أَْلِف َشْهرٍ  ﴿ٖ﴾ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ لَيػْ
رص على قياـ الليل ويطيل فيها القراءة والركوع فينبغي لْلنساف ف ىذه الليايل العشر أف وب

من قاـ مع  : )قاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص-والسجود وإذا كاف مع اإلماـ فليالزمو حىت ينصرؼ ؛ ْلف النيب 
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؛ وف آخر ىذه اْلايـ بل عند انتهائها يكوف تكبَت هللا  ( ليلةاإلماـ حىت ينصرؼ كتب لو قياـ 
ُوا اللَّػَو َعَلىا َما  ﴿: فطر لقولو تعاىل ويكوف دفع زكاة ال -عز وجل- َة َولُِتَكربِّ لُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ

1 ،  ولقوؿ النيب -ملسو هيلع هللا ىلص- ف زكاة الفطر من أداىا قبل  َىَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروفَ  ﴿٘ٛٔ﴾
2. أف تؤدى زكاة الفطر قبل الصالة أي يـو العيد -ملسو هيلع هللا ىلص-أمر الصالة فهي زكاة مقبولة و   

 
 -  

  :-سبحانو وتعاىل  -لقد قاؿ هللا 
َلِة اْلَقْدرِ  ﴿ َلُة اْلَقْدرِ  ﴾ٔ﴿ ِإانَّ أَنَزْلَناُه ِف لَيػْ ٌر مِّْن أَْلِف  ﴾ٕ﴿ َوَما َأْدرَاَؾ َما لَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ لَيػْ

ـٌ ِىَي َحىتَّا َمْطَلِع  ﴾ٗ﴿ م مِّن ُكلِّ َأْمرٍ تَػنَػزَُّؿ اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها إبِِْذِف َرهبِِّ  ﴾ٖ﴿ َشْهرٍ  َساَل
﴿ ِإانَّ أنزؿ القرآف ف تلك الليلة وقولو:  -سبحانو وتعاىل  -اؼبعٌت: أف هللا  3  ﴾٘﴿ اْلَفْجرِ 
ف ىذا الشهر وف العشر  -سبحانو وتعاىل  -ٍت القرآف، وليلة القدر خصها هللا؛ يع﴾  أَنَزْلَناهُ 

 اْلواخر من ىذا الشهر.

أف العبادة ف تلك الليلة خَت  -سبحانو وتعاىل -وقاؿ بعض العلماء إهنا ؽبذه اْلمة، وأخرب هللا   
ة وأربعة أشهر، وىذا من ألف شهر مل يكن فيها ليلة القدر، وألف الشهر يقابل ثالثة وشبانُت سن

خَت كثَت ونعم هللا عظيمة ، ىو أنك إذا عبدتو وتقربت إليو وانطرحت بُت يديو ف تلك الليلة ، 
 فإف عبادة تلك الليلة خَت من عبادة ثالث وشبانُت سنة وأربعة أشهر، أمل يكن ىذا خَتًا عظيًما. 
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، وال سيما ف ىذه البقعة اؼبباركة   وىذه الليلة أعطيتها ىذه اْلمة على قوؿ طائفة من أىل العلم
، الذي يؤمو  -سبحانو وتعاىل  -اليت ىي أشرؼ بقعة على وجو اْلرض ، وأماـ بيت هللا 

اؼبسلموف ف أكباء الدنيا ف صلواُتم ف اليـو والليلة طبس مرات ، وىنا الصالة دبائة ألف صالة 
التمسوىا ف العشر اْلواخر  )ن ليلة القدر فقاؿ: ع -ملسو هيلع هللا ىلص  -، وقد سأؿ أصحاب رسوؿ هللا 

اي ): ، ولكن قوؿ أكثر أىل العلم أهنا ترجى ليلة سبع وعشرين قالت (  من رمضاف لسبع بقُت
رسوؿ هللا أرأيت إف وافقت ليلة القدر فماذا أقوؿ ؟ قاؿ: قويل: اللهم إنك عفو ربب العفو 

  ( فاعف عٍت

عائشة وأهنا تدعو هبذا الدعاء ؛ ْلنك أنت مذنب  إليو- ملسو هيلع هللا ىلص- ىذا ىو الدعاء الذي أرشد النيب
فينبغي أف تدخل على هللا من ِبب الذؿ واالفتقار، ومطالعة عيبك ؛ فتسألو أف يعفو عنك ؛ 

ْلانس من أصحابو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -دبعٌت : يغفر لك ذنوبك ويسًت لك عيوبك ، وكذلك سأؿ النيب 
أرى رؤايكم قد تواطأت فمن كاف متحريها فليتحرىا ف السبع  )القدر قاؿ: اؼبناـ ليلة  رأوا ف

 (. اْلواخر من رمضاف

أخفاىا  -سبحانو وتعاىل  -وىذه الليلة ىي ليلة عظيمة ، يرجى فيها ليلة القدر، وإف كاف هللا  
عبدوا كثَتًا، وأف يسألوا لئال يتكلوا فيتعبدوا فيها دوف غَتىا ،  بل أخفاىا عنهم من أجل أف يت

هللا كثَتًا، ويتحروىا ف تلك الليايل اؼبفضلة ، فينبغي للعبد أف يكثر من الدعاء ، ويكثر من 
بُت يدي هللا ف  واالبتهاؿويكثر من االستغفار،  ،الصدقة ؛ إذا كاف لديو شيء من فضل اؼباؿ

ا سيدير وجهو إىل بالده ، كل منكم فغًدا كٌل منكم قريبً قاـ ، وف ىذا اؼبكاف الشريف ، ىذا اؼب
، وأذف  ِبالنصراؼينتظر ؾبيء العيد ، الذي ىو اآلف حل بساحتنا ، وشهر رمضاف  قد أذف 

ِبلوداع ، فكل منكم قد أدار وجهو إىل بلده ، يسأؿ هللا أف يتقبل منو صيامو وقيامو ، وأف يكثر 



 
 

  

 

لليايل خبَت ، ودعاء ، وابتهاؿ بُت يدي من الدعاء : أف يتقبل منو شهر رمضاف ، وأف ىبتم ىذه ا
 و من النار.هللا ؛ لعل هللا أف يتقبل منو ولو ركعتُت تكوف سبًبا ؼبغفرة ذنوبو وعتق رقبت

 1هللا على دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم. أعلم وصلىوهللا 

ز، تلك الليلُة القدر، تلك الليلُة اليت عظَّم هللا شأهَنا، ورفع ذكَرىا، ونوَّه هبا ف كتابو العزي- 
العظيمة اليت جعل هللا العمَل الصاحلَ فيها خَتًا من العمل ف ألِف شهٍر سواىا ليس فيها 
ليلُة القدر، ىذه الليلُة اؼبباركة اليت رفع هللا ذكَرىا وشرَّفها وعظَّمها، وجعلها ليلَة تقديٍر 

 هللا فضَلها ف لآلجاؿ واْلرزاؽ واْلعماؿ، حكمًة من الرّب، وربُّك حكيم عليم؛ بُتَّ 
َلٍة مَُّبارََكةٍ  ﴿ موضعُت من كتابو العزيز فقاؿ هلالج لج: ِإانَّ ُكنَّا  ۖ   ِإانَّ أَنَزْلَناُه ِف لَيػْ

ِإانَّ ُكنَّا  ۖ   َأْمًرا مِّْن ِعنِدانَ  ﴾ٗ﴿ ِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ َأْمٍر َحِكيمٍ  ﴾ٖ﴿ ُمنِذرِينَ 
   2﴾ٙ﴿ ِإنَُّو ُىَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  ۖ   َرضْبًَة مِّن رَّبِّكَ  ﴾٘﴿ ُمْرِسِلُتَ 

على اْلمة ابتداُء نزوؿ ىذا القرآف العظيم الذي أنزلو هللا ف ليلة  إهنا ليلٌة مباركة، وأعظُم بركِتها
 3. ﴾ َشْهُر رََمَضاَف الَِّذي أُنِزَؿ ِفيِو اْلُقْرآفُ  ﴿القدر ف شهر رمضاف: 

إهنا ليلٌة يُعطى فيها اؼبالئكُة اؼبوكَّلوف أبمر العباد ما سيكوف ف مثلها إىل العاـ القادـ، يعَطوف عن 
ما سيكوف من اْلرزاؽ واآلجاؿ، من اْلمور اليت قدَّرىا هللا وقضاىا على كماؿ أّـِ الكتاب 

َلِة اْلَقْدرِ  ﴿ حكمتو ورضبتو وعلمو وعدلو، وربك حكيم عليم؛ َوَما َأْدرَاَؾ  ﴾ٔ﴿ ِإانَّ أَنَزْلَناُه ِف لَيػْ
َلُة اْلَقْدرِ  ٌر مِّْن أَْلِف َشْهرٍ  ﴾ٕ﴿ َما لَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ تَػنَػزَُّؿ اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها إبِِْذِف َرهِبِّم  ﴾ٖ﴿ لَيػْ

ـٌ ِىَي َحىتَّا َمْطَلِع اْلَفْجرِ  ﴾ٗ﴿ مِّن ُكلِّ َأْمرٍ  ىم عباٌد مكَرموف تنزَّؿ اؼبالئكُة و  ؛  4﴾٘﴿ َساَل

                                                           
1
 مكتبة دار اؼبنهاج–( 534 -532بد هللا بن ضبيد رضبو هللا تعاىل ص )راـ لسماحة الشيخ عاغب اؼبسجد ف والدروس الفتاوى: اؼبصدر 

 (6-3سورة الدخاف ) 2
 (185سورة البقرة ) 3
 سورة القدر 4

http://tanzil.net/#44:3
http://tanzil.net/#44:4
http://tanzil.net/#44:5
http://tanzil.net/#44:6
http://tanzil.net/#97:1
http://tanzil.net/#97:2
http://tanzil.net/#97:3
http://tanzil.net/#97:4
http://tanzil.net/#97:5


 
 

  

 

ُيَسبُِّحوَف اللَّْيَل َوالنػََّهاَر اَل  ﴿، 1﴾ٕٚ﴿اَل َيْسِبُقونَُو ِِبْلَقْوِؿ َوُىم أبَِْمرِِه يَػْعَمُلوفَ  ﴿ مطيعوف لرهبم:
،ينزِلوف إىل اْلرض، وإمبا ينزلوف ِبػبَت والرضبة والربكة، وإماُمهم جربيل عليو  2﴾ٕٓ﴿ يَػْفتُػُروفَ 

، وكثرِة ما تناؿ ىذه اْلمُة من السالـ، وىذه الليلة ليلُة سالـٍ لكثرة ما يُعِتق هللا فيها من النار
ا ف العشر  بركاِت ىذه الليلة وفضائلها؛ نبينا اعتكَف العشَر الوسطى من رمضاف، فلما ُأخرب أهنَّ

اْلخَتة اعتكف العشر اْلخَتة من رمضاف ربراًي والتماًسا ؽبذه الليلة، ىي ليلة عظيمٌة مباركة، 
 واحتساًِب غفر هللا لو ما تقدَّـ من ذنبو، من ذاُت شرؼ وفضٍل وقيمة عظيمة، من قامها إيباانً 

 .ُحـر خََت ىذه الليلة فقد ُحـر اػبََت الكثَت

أيها اؼبسلموف، ليايل بقيَّة ىذا الشهر لياٍؿ مباركة، لياٍؿ فيها إجابُة الدعاء، لياٍؿ فيها اػبَت 
 الكثَت، لياٍؿ مباركة.

ع أكّف الضراعة لربِّك، فرّبك حكيم عليم، فيا أيها اؼبسلم، إايؾ أف تفوتك تلك الفضائل، ارف 
ورّبك غفور رحيم، مهما بلغت ذنوبُنا، مهما كُثرت أوزاران، مهما تعدَّد خطؤان، مهما انغمسنا 

فيما انغسمنا من اإلجراـ، إال أف ربَّنا غفور رحيم، إال أف ربَّنا تواٌب ؼبن اتب إليو، إال أف ربَّنا من  
اده أف يتوبوا إليو، وبّب منهم أف يُقبلوا إليو، وبّب منهم أف كماؿ جوِده وفضلو وبّب من عب

يستغِفروه، وببُّ منهم أف يعتذروا من خطئهم وزللهم، وربك أرحم الراضبُت. "كتب ف كتاب 
، ، يدعوكم ْلف تسألوه، فتح ِببَو للسائلُت ( ) إفَّ رضبيت سبَقت غضيب موضوٍع عند العرش:

ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا  ۖ   َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعٍتِّ فَِإينّ َقرِيبٌ  ﴿ :وتعرَّؼ بكماؿ جوِده للطالبُت
ْدُعوا رَبَُّكْم َتَضرًُّعا ا ﴿ ، 3 ﴾ٙٛٔ﴿ فَػْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُػْؤِمُنوا يب َلَعلَُّهْم يَػْرُشُدوفَ  ۖ   َدَعافِ 
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َواَل تُػْفِسُدوا ِف اْْلَْرِض بَػْعَد ِإْصاَلِحَها َواْدُعوُه َخْوفًا  ﴾٘٘﴿ ِإنَُّو اَل وبُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ  ۖ   َيةً َوُخفْ 
 1﴾ٙ٘﴿ ِإفَّ َرضْبََت اللَّػِو َقرِيٌب مَِّن اْلُمْحِسِنُتَ  ۖ   َوَطَمًعا

سُلوا هللا العفَو والعافية، سلوا هللَا الثباَت على اغبق، سلوا هللاَ االستقامَة على اْلعماؿ الصاغبة، 
سلوا هللَا آلِبئكم وأمهاِتكم اؼبغفرَة والرضواف، سلوا هللَا لذرايتكم الصالَح واؽبداية، سلوا هللا 

لعوَف والتأييد على كل خَت، سلوا هللَا أف وبفَظ عليكم جملتمعكم التوفيَق والسداد، ولوالِتكم ا
إسالَمكم، ووبفَظ عليكم نعَمو عليكم، فال إلو إال هللا، ما أعظَم فضَلو، وما أعظَم كرَمو، وما 
أعظَم جوَده ؼبن قوَي إيبانو وعظم يقينو. أسأؿ هللا أف ىبتم يل ولكم خباسبة َخَت، وأف ىبتم لنا 

 .هبعَلنا فيو من اؼبوفَّقُت للعمل الصاحل، إنَّو على كل شيء قديررمضاَف ِبغبسٌت، وأف 

أقوؿ قويل ىذا، وأستغفر هللا العظيم اعبليل يل ولكم ولسائر اؼبسلمُت من كل ذنب، فاستغفروه 
 2 وتوبوا إليو، إنو ىو الغفور الرحيم

  : السؤال
َلُة اْلَقْدِر  ﴿ف اآلية الكريبة  اؼبستمع من كلية اؽبندسة جامعة بغداد فائز فرج عبد الرزاؽ يقوؿ لَيػْ

ٌر مِّْن أَْلِف َشْهرٍ  ال أفهم كيف تكوف ليلة القدر خَت من ألف شهر أرجو توضيح   3﴾ٖ﴿ َخيػْ
 ؽبذا اؼبعٌت؟

 اجلواب:
ٌر مِّْن أَلْ  ﴿الشيخ: توضيح قولو تعاىل :  َلُة اْلَقْدِر َخيػْ سبحانو وتعاىل -؛ أف هللا  ﴾ٖ﴿ ِف َشْهرٍ لَيػْ

بفضلو وكرمو جعل ىذه الليلة ف فضلها وكثرة ثواب العمل فيها خَتا من ألف شهر ؛ دبعٌت أف -
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ها ؼبا في ؛ منو ليلة القدر كانت ليلة القدر خَتااإلنساف لو عمل عمال صاغبا ألف شهر ليس فيو 
 1.من الثواب العظيم اعبليل واػبَت والربكات

 السؤال :
ِبرؾ هللا فيكم، أيضاً اؼبستمع عبد هللا يقوؿ: اي شيخ دمحم، ما رأي الشرع ف نظركم فيمن قاؿ  -

 بتفضيل ليلة اإلسراء على ليلة القدر؟

 : اجلواب
ِبلنسبة لألمة، وأما  : الذي نرى ف ىذه اؼبسألة أف ليلة القدر أفضل من ليلة اإلسراء الشيخ

فقد تكوف ليلة اإلسراء اليت وردت ف حقو أفضل ؛ ْلهنا خاصة بو،  -ملسو هيلع هللا ىلص-ِبلنسبة للرسوؿ 
وانؿ فيها من الفضائل ما مل ينلو ف غَتىا، فال نفضل ليلة القدر مطلقا، وال نفضل ليلة اإلسراء 

ض الناس ليلة السابع والعشرين من رجب ، مطلقا، وكأف السائل يريد أف يشَت إىل ما يفعلو بع
واالحتفاؿ هبذه الليلة، يظنوف أهنا ليلة اإلسراء واؼبعراج، والواقع أف ذلك مل يثبت من الناحية 

أي -أسري بو ف تلك الليلة، بل أف الذي يظهر أنو  -ملسو هيلع هللا ىلص-التارىبية، فلم يثبت أف النيب 
عرج بو ف ليلة السابع  -ملسو هيلع هللا ىلص- على فرض أنو ثبت أف النيب ، كاف ف ربيع اْلوؿ، مث-اؼبعراج

والعشرين من رجب، فإف ذلك ال يقتضي أف يكوف لتلك الليلة احتفاؿ واختصاص بشيء من 
 الدعاء،

وعلى ىذا فاالحتفاؿ بليلة اؼبعراج وليلة اغبادي والعشرين من رجب ال أصل لو من الناحية  
ل لو من الناحية الشرعية، وإذا مل يثبت ذلك كاف من العبث ومن البدعة أف التارىبية، وال أص

 1وبتفل بتلك الليلة.
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 السؤال : 
القدر وإذا اإلنساف صادؼ ىذه الليلة ما الدعاء  ما ىو الدعاء الذي يستجاب ف ليلة-

 اؼبشروع؟

 اجلواب :
 ، إذا أدركت ليلة القدر ماذا تقوؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  – سألت عائشة اهنع هللا يضر رسوؿ هللا

 عٍت(،  اللهم إنك عفو ربب العفو فاعف) :  قاؿ قويل

 واْلدعية كثَت واغبمد ، ويكرر ىذا الدعاء وما تيسر معُو من اْلدعية الصاغبة 

 اْلدعية القرآنية واْلدعية النبوية 

 2أو ما يسر هللا لُو من الدعاء اؼبوافق من الكتاب والسنة.

                                                                                                                                                                                     
1
 [154اؼبصدر: الشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت سلسلة فتاوى نور على الدرب < الشريط رقم ]  
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(من طريق َعْبِد الِلَِّ ْبِن بُػَرْيَدَة، 3850(،وابن ماجة ف سننو )3513روى الًتمذي ف سننو )-
َلُة الَقْدِر َما َأُقوُؿ ِفيَها؟  قُػْلُت: اَي َرُسوؿَ  ): َعْن َعاِئَشَة، قَاَلتْ  َلٍة لَيػْ الِلَِّ َأرَأَْيَت ِإْف َعِلْمُت َأيُّ لَيػْ

 (.بُّ اْلَعْفَو فَاْعُف َعٍتِّ قَاَؿ: " ُقويل: اللَُّهمَّ ِإنََّك ُعُفوٌّ ربُِ 

وعبدهللا بن بريدة جـز بعضهم أنو مل يسمع من عائشة ، ولكنو قد اتبعو أخوه سليماف بن بريدة 
 (.فاغبديث صحيح .10647د النسائي ف الكربى )عن

يِع اْْلَْوقَاِت 7/581قاؿ اغبافظ ابن كثَت ف تفسَته ) (: َواْلُمْسَتَحبُّ اإْلِْكثَاُر ِمَن الدَُّعاِء ِف صبَِ
ُمْسَتَحبُّ َأفَّ يُْكِثَر ِمْن َىَذا َوِف َشْهِر رََمَضاَف َأْكثَػُر، َوِف اْلَعْشِر اْْلَِخَِت ِمْنُو مثَّ ِف َأْواَترِِه َأْكثَػُر َوالْ 

 الدَُّعاِء مث ذكر حديث عائشة .وىذا الدعاء من جوامع اْلدعية .

 طهَته من أدانس الذنوب وأوساخهااعًتاؼ العبد ِبلذنب والتقصَت ،واللجوء إىل هللا ف توفيو 
 اء .، وىذا من أدب الدع والتوسل إىل هللا أبظبائو وصفاتو الكريبة قبل الدعاء،

سبحانو يقوؿ :       اغبث على العفو ،وىو التجاوز عن اؼبسيء فا عفو ،ووبب العفو وؽبذا ربنا
 1 ﴾ .ٖٗٔ﴿ َواللَّػُو وبُِبُّ اْلُمْحِسِنُتَ  ۖ   َواْلَعاِفَُت َعِن النَّاسِ  ﴿

2 
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 ؟ ىل إلقاء اػبطب ف ليلة القدر يعترب من شرع اإلسالـ أـ من السنة النبوية -1

 ؟ اؼباؿ لالحتفاؿ ِبلليايل الكريبة مثل ليلة القدر ف رمضاف ىل من السنة النبوية صبع -2

 ؟ ىل من التقاليد توزيع أكواب الشاي على اؼبستمعُت ف الليايل الكريبة -3

؟ ودعوة خدـ  ىل من السنة توزيع اؽبدااي نقدا أو عينا على اؼبتحدثُت ف الليايل الكريبة -4
 ؟ اؼبسجد غبضور ىذه االحتفاالت

 : فأجابت
 ال هبوز االحتفاؿ دبناسبة ليلة القدر، وال غَتىا من الليايل.

 كليلة النصف من شعباف، وليلة اؼبعراج، ويـو اؼبولد النبوي.-وال االحتفاؿ إلحياء اؼبناسبات 

َمن »: - ملسو هيلع هللا ىلص-وال عن أصحابو، وقد قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص-ْلف ىذا من البدع ادثة اليت مل ترد عن النيب 
 «.َعِمل َعماًل ليس عليو أمران فهو رد

 وال هبوز اإلعانة على إقامة ىذه االحتفاالت: ِبؼباؿ، وال ِبؽبدااي، وال توزيع أكواب الشاي.

 ؛ ْلف ىذا من إقراراىا والتشجيع عليها. وال هبوز إلقاء اػبطب وااضرات فيها

 بل هبب إنكارىا وعدـ حضورىا.



 
 

  

 

ليايل رمضاف، وإحياء ليايل العشر اْلخَتة منو ِبلصالة وقراءة القرآف وأنواع  قياـ وإمبا اؼبشروع:
 الذكر والدعاء.

 (  قاـ رمضاف إيباان واحتساِب؛ ُغِفر لو ما تقدـ من ذنبو ): -ملسو هيلع هللا ىلص-لقوؿ النيب 

 ( تقدـ من ذنبو َمن قاـ ليلة القدر إيباان واحتساِب ُغِفر لو ما) :- ملسو هيلع هللا ىلص-وقوِلو 

َزره وأحيا إذا دخل العشر اْلخَتة من  -ملسو هيلع هللا ىلص-كاف النيب ): -اهنع هللا يضر-ولقوؿ عائشة  رمضاف َشدَّ ِمئػْ
 .( ليلو

اي رسوؿ هللا، إف وافقت ليلة القدر ما أقوؿ فيها؟ قاؿ: "قويل: اللهم إنك ) : -اهنع هللا يضر-ولقوؽبا 
 .(  عفو ربب العفو فاعف عٍت

 1وِب التوفيق، وصلى هللا على نبينا دمحم وآلو وصحبو وسلم.

 : السؤال
ما حكُم مسابقاِت حفِظ القرآف والعلوـِ الشرعية اليت تُقاـ ِبؼبساجد للطلبة، تشجيًعا ؽبم على 

مواصلة الطلب واغبفظ، وما حكُم زبصيصها بليلة السابع والعشرين ِمن رمضاف؟ وِبرؾ هللا 
 .فيكم

  :باجلوا

                                                           
 لجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءؼبصدر : الا 1

 عبدالعزيز بن عبدهللا بن ِبز بكر أبو زيد .. صاحل الفوزاف .. عبدالعزيز آؿ الشيخ .. عبدهللا بن غدايف ..

 [(15882(، الفتوى رقم )257/ 2]فتاوى اللجنة الدائمة، اجملموعة الثانية ) 
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اغبمد  ربِّ العاؼبُت، والصالة والسالـ على َمن أرسلو هللا رضبًة للعاؼبُت، وعلى آلو وصحبو 
 :وإخوانو إىل يـو الدين، أمَّا بعد

فال ماِنَع ِمن اؼبسابقات ف حدِّ ذاُتا على ِحْفِظ القرآف الكرم ومعرفِة معانيو وحفِظ اغبديث 
وأصوِلو، وغَتِىا ِمن العلـو النافعة، تقصًُّدا ؼبعرفة الصواب  النبويِّ ودراسِتو، والفقِو اإلسالميِّ 

فيها ِمن اػبطإ ف القضااي اؼبطروحة ف اؼبسابقات، بل يُػَرغَُّب فيها، حيث تبعث اؼبسابقاُت 
الِعلميُة ف النػَّْفِس اؽبمََّة ف البحث والتقصِّي ف مسائلو، نتيجَة التنافس على اػبَت الذي تبعث 

اؼبسابقاُت، وهبوز ػ أيًضا ػ على أرجح قويلَِ العلماء بذُؿ الِعَوِض اؼبايلِّ فيها، وىو  عليو ىذه
-(؛ ْلفَّ اؼبستثنيات ف قولو ٔمذىُب اغبنفيِة َوَوْجٌو عند اغبنابلة واختاره ابُن تيمية وابُن القيِّم)

( إمبا ذُِكَر َبْذُؿ الِعوض ٕ) ( َأْو َنْصلٍ  اَل َسَبَق ِإالَّ ِف ُخفٍّ َأْو ِف َحاِفرٍ ) :- صلَّى هللا عليو وسلَّم
منها على سبيل التمثيل ِلما فيها ِمن معٌت إعداد الُعدَّة اؼبادِّية ف اعبهاد، وىذا اؼبعٌت موجوٌد 

ين قواُمو ِبغبُجَّة واعبهاد، فإذا جازت  فيما ىو َأْوىل منو وىو إعداد الُعدَّة اإليبانية؛ ذلك ْلفَّ الدِّ
 .ؼبسابقة على آالت اعبهاد فهي ف العلم َأْوىل ِبعبوازاؼبراىنة وا

أمَّا عقُد اؼبسابقات القرآنية والعلمية ف ليلة السابع والعشرين ِمن رمضاف وتوزيُع اعبوائز فيها 
على وجو االحتفاؿ، فال ُيشرع ىذا التخصيُص ؼبخالفتو ؽبدي النيبِّ صلَّى هللا عليو وسلَّم، ِعْلًما 

بليلة القدر ِمن ؿبدَثت اْلمور، وكلُّ ؿبدثٍة بدعٌة، وإمبا اؼبشروع إحياؤىا بقراءة  أبفَّ االحتفاؿَ 
القرآف والصالة والصدقة والدعاء، وغَِت ذلك ِمن أنواع العبادات اؼبشروعة فيها، فاإلكثاُر ِمن 

ُشدُّ يوقظ أىَلو ويَ  - صلَّى هللا عليو وسلَّم-العبادات فيها كسائر الَعشر اْلواخر؛ ْلنو كاف 
َزرَه ووُبيي ليَلو) ـَ رََمَضاَف ِإيبَااًن ) : - صلَّى هللا عليو وسلَّم-، وأكَّد ذلك بقولو  (ِٖمئػْ َمْن قَا

ـَ ِمْن َذْنِبوِ  َلَة ) أيًضا :   -صلَّى هللا عليو وسلَّم-(، وقاؿ ٗ) ( َواْحِتَساًِب ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ ـَ لَيػْ َمْن قَا
ـَ ِمْن َذْنِبوِ الَقْدِر ِإيبَااًن َوا  -صلَّى هللا عليو وسلَّم-(، وقد َعلََّم النيبُّ ٘) ( ْحِتَساًِب ُغِفَر َلُو َما تَػَقدَّ

(، ٙ) ( اللَُّهمَّ ِإنََّك َعُفوٌّ ربُِبُّ الَعْفَو فَاْعُف َعٍتِّ ) عائشَة اهنع هللا يضر أف تدعَو ػ إف وافقت ليلَة القدر ػ: 
 .ى هللا عليو وسلَّموخَُت اؽبدي ىدُي ؿبمٍَّد صلَّ 



 
 

  

 

والعلم عند هللا تعاىل، وآخر دعواان أِف اغبمُد  ربِّ العاؼبُت، وصلَّى هللا على نبيِّنا ؿبمٍَّد وعلى 
 1ا آلو وصحبو وإخوانو إىل يـو الدين، وسلَّم تسليمً 

   :السؤال
 ماجورين؟ افتوان بعمرة رمضاف من وعشرين سبع ليلة زبصيص هبوز ىل -

 " بعمرة رمضاف من والعشرين السابع ليلة يصزبص بدعية" 

 صحيح (  حجة تعدؿ رمضاف ف عمرة ) -وسلم عليو هللا صلى -فضيلتو بقولو : قاؿ فأجاب
 من وعشرين سبع ليلة أما زبصيص رمضاف وآخر رمضاف أوؿ يشمل وىذا  (1119)الًتغيب
ف  للشريعة موافقة عبادةال تكوف أف بعد اؼبتابعة شرط من البدع، ْلف من فهذا بعمرة رمضاف

 ليلة هبعلوف الذين وىؤالء    اؼبكاف ، الزماف ، الكيفية القدرة ، ، اعبنس ، السبب :ستة أمور
 سببا وعشرين سبع  ليلة هبعلوف ىؤالء فْل ِبلسبب اؼبتابعة خالفوا للعمرة وقتا وعشرين سبع

 ف االعتمار على متوأ وبث مل- وسلم عليو هللا صلى- فالنيب ،خطأ وىذا ، العمرة ؼبشروعية
 ف االعتمار على وبثوا مل منا اػبَت على حرصأ وىم - عنهم هللا رضي- والصحابة الليلة، ىذه
 القياـ ىو القدر ليلة ف ،واؼبشروع الليلة ىذه ف عمرُتم تكوف فأ على وبرصوا ومل الليلة ىذه
 ( ذنبو من تقدـ ما لو غفر احتساِبو  ايباان رمضاف قاـ من ) -وسلم عليو هللا صلى- النيب لقوؿ

 ( 1091) البخاري صحيح 

 الليلة ىذه زبصيص يقصد مل وىو الليلة ىذه ف بلده من قادما الرجل كاف إذا ":  قائل قاؿ ففإ
 " ؟ ال أـ قلنا فيما يدخل ىل واعتمر الليلة ىذه ف البلد من قدـ اف صادؼ وامبا ِبلعمرة،
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 : فاجلواب
 1. انتهى(69/02)بعمرة الليلة ىذه زبصيص يقصد مل الرجل ىذا فْل؛  يدخل الأف  

  : السؤال
 ِبلصالة فيحيوهنا القدر ليلة ىي رمضاف من والعشرين السابع ليلة أف يعتقد الناس من كثَت-

 ؟ للصواب موافق ىذا فهل رمضاف ف غَتىا وبيوف وال والعبادة

  : اجلواب
 ف تكوف وقد وعشرين، سبع ليلة تكوف قد تتنقل، القدر ليلة فإف للصواب، دبوافق ليس ىذا
 عليو هللا صلى النيب عن ثبت فقد ذلك، ف الكثَتة اْلحاديث عليو تدؿ كما الليلة تلك غَت

 :قاؿ أنو عنو وثبت وعشرين، إحدى ليلة ذلك فكاف القدر ليلة أري عاـ ذات أنو وسلم
 ىبصو أف ينبغي ال القياـ إف مث ، قىتب خامسة ف تبقى، سابعة ف تبقى، اتسعة ف التمسوىا"

 فذلك كلها، اْلواخر العشر ف هبتهد بل فقط، القدر ليلة فيها ترجى اليت الليلة ف اإلنساف
 عليو الليل وأحيا أىلو، وأيقظ اؼبئزر، شد العشر دخل إذا كاف فقد وسلم عليو هللا صلى ىديو

 ال حىت كلها العشر اْلايـ ىذه ليايل ف دهبته أف اغباـز للمؤمن ينبغي فالذي والسالـ، الصالة
 2. اْلجر يفوتو

                                                           
 (اػبامس اعبزء ) الصياـ هللا رضبو عثيمُت ابن الشيخ فتاوى ـبتصر من / اؼبصدر  1

 
2
 الصياـ كتاب - العشروف اجمللد العثيمُت صاحل دمحم الشيخ رسائل و فتاوى ؾبموع / اؼبصدر  

 



 
 

  

 

  السؤال :
لفضيلة الشيخ الدكتور أضبد بن عمر سامل  ال ُتمل إحياء العشر وإف وفقت  ليلة القدر -

 _ حفظو هللا تعاىل_ ِبزموؿ 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

سنا ومن سيئات أعمالنا من إف اغبمد  كبمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ ِب من شرور أنف
يهده هللا ؼ ال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أف ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو 

 وأشهد أف دمحماً عبده ورسولو.

أال وإف أصدؽ الكالـ كالـ هللا وخَت اؽبدي ىدي دمحم وشر اْلمور ؿبدَثُتا وكل ؿبدثة بدعة وكل 
 . بدعة ضاللة وكل ضاللة ف النار

 أما بعد :

 فمن اْلخطاء اليت ينبغي اغبذر منها :

 أف بعضهم إذا ظن حصوؿ بعض عالمات ليلة القدر ترؾ إحياء بقية ليايل العشر !!

 وىذا خطأ وبرمهم اْلجر ويفوُتم متابعة السنة !

تبقُت أو سبع ) التمسوىا ف العشر اْلواخر : ف تسع أنو قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص -فعن أيب بكرة عن النيب 
 ( تبقُت أو طبس تبقُت أو ثالث تبقُت أو آخر ليلة

)كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إذا دخل العشر شد مئزره و أحيا :  وعن عائشة أـ اؼبؤمنُت اهنع هللا يضر قالت 
 ( ليلو و أيقظ أىلو



 
 

  

 

يل، وأيقظ  إذا دخل العشر أحيا اللكاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  )وف لفظ عن عائشة اهنع هللا يضر أهنا قالت :  
 (أىلو، وجد وشد اؼبئزر 

كاف وبيي   -ملسو هيلع هللا ىلص-: ف ىذا: دليل على أف رسوؿ هللا  -رضبو هللا تعاىل -قاؿ اإلماـ العثيمُت  
ال العشر اْلواخر من رمضاف كلها، ولكنو ال وبيي ليلة سواىا ؛ أي أنو مل يقم ليلة حىت الصباح إ

ف العشر اْلواخر من رمضاف، وذلك ربراًي لليلة القدر، وىي ليلة تكوف ف العشر اْلواخر من 
رمضاف، والسيما ف السبع اْلواخر منو، فهذه الليلة يقدر هللا سبحانو وتعاىل فيها ما يكوف ف 

قدر إيباان تلك السنة، وىي كما قاؿ هللا تعاىل: خَت من ألف شهر، فكاف وبييها ومن قاـ ليلة ال
 واحتساِب غفر هللا لو ما تقدـ من ذنبو انتهى

وهبذا يظهر أف ليلة القدر وإف كانت ؽبا عالمات وأمارات قد يشعر هبا بعض من يوفقو هللا 
 1لذلك ، لكن ال ينبغي إنباؿ إحياء بقية ليايل العشر وهللا أعلم .

  : السؤال
هللا خَتاً من اعبزائر السائل ع ع يقوؿ ف بلدتنا كبي ليلة القدر وذلك ِبلقياـ بعد  جزاكم -

صالة اؼبغرب بدقائق وتوزيع اْلكل والثواب ف اؼبسجد ويستمر القياـ إىل طلوع الفجر فما 
 . حكم ىذا العمل

                                                           
 -ىػ1435رمضاف  23ظهراً اؼبوافق  2: 50االثنُت  -الشيخ أضبد بن عمر بن سامل ِبزموؿ 1

 
 



 
 

  

 

 : اجلواب
 : ىذا العمل غَت صحيح  الشيخ

 يدرى أىي ليلة سبع وعشرين أو ثالث وعشرين أو ْلف ليلة القدر ال تعلم عينها فال
طبس وعشرين أو تسع وعشرين أو إحدى وعشرين أو ليلة الثنتُت وعشرين أو أربع وعشرين أو 

 -تبارؾ وتعاىل-ست وعشرين أو شباين وعشرين أو ثالثُت ، ال يعلم أبي ليلة ىي أخفاىا هللا 
طلبها وليتبُت الصادؽ فبن ليس بصادؽ  أخفى علمها عن عباده من أجل أف تكثر أعماؽبم ف

واعباد فبن ليس جباد ؛ فهي ليست ليلة سبع وعشرين بل ىي ف العشر اْلواخر من ليلة إحدى 
وعشرين إىل ليلة الثالثُت كل ليلة وبتمل أف تكوف ليلة القدر ، فتخصيصها بسبع وعشرين خطأ 

 ، ىذا واحد 

ه السائل ليس من عمل السلف الصاحل وما ليس من على ىذا الوجو الذي ذكر  االجتماع
من البدع   -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم-عمل السلف الصاحل فهو بدعة ، وقد حذر النيب 

 (  كل بدعة ضاللة وكل ضاللة ف النار :)وقاؿ 

فعلى اؼبسلمُت ف آخر اْلمة أف ينظروا ماذا صنع أوؿ اْلمة وليتأسوا هبم فإهنم على الصراط 
 "   " لن يصلح آخر ىذه اْلمة إال ما أصلح أوؽبا -رضبو هللا-اؼبستقيم وقد قاؿ اإلماـ مالك 

صلى هللا عليو وعلى آلو -فنصيحيت إلخواين ىؤالء أف ال يتعبوا أنفسهم ببدعة ظباىا الرسوؿ 
قدر ، ضاللة وأف ينفرد كل منهم بعبادتو من ليلة إحدى وعشرين إىل ثالثُت ربراًي لليلة ال -وسلم

يفعلو وقد كاف  -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم -وأف هبتمعوا مع اإلماـ على ما كاف الرسوؿ 
ال يزيد على إحدى عشرة ركعة ف رمضاف وال غَته    -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم-النيب 

صلى هللا -اليت ىي من أعلم الناس حباؿ الرسوؿ   -اهنع هللا يضر-كما قالت ذلك أـ اؼبؤمنُت عائشة 



 
 

  

 

 -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم -حُت سئلت كيف كانت صالة النيب  -عليو وعلى آلو وسلم
 ف رمضاف 

كاف ال يزيد ف رمضاف وال غَته على إحدى عشر ركعة يصلي أربعاً فال تسأؿ عن  )قالت : 
ها على حسنهن وطوؽبن مث يصلي عن حسنهن وطوؽبن مث يصلي ثالَثً وىذه اْلربع واْلربع يصلي

؛ يعٍت اْلربع اْلوىل بتسليمتُت واْلربع الثانية بتسليمتُت وليس كما تونبو بعض (   ركعتُت ركعتُت
الناس أنو هبمع اْلربع بتسليمو واحدة فإف حديث عائشة نفسو ورد مفصاًل من طريق آخر أنو  

 كاف يصلي ركعتُت ركعتُت وؾبمل حديثها يفسر دبفصلو 

واْلصل أف فعلو (  صالة الليل مثٌت مثٌت ) - عليو وعلى آلو وسلمصلى هللا-وأيضا قاؿ النيب 
ال ىبالف قولو ولذلك نبُت إلخواننا ونعتقد أنو واجب علينا أف نبُت أف الذين ظنوا أف معٌت 

اغبديث أنو يصلي أربعاً بتسليمو واحدة مث يصلي أربًعا بتسليمو واحدة مل يصيبوا ف ظنهم ؛ بل 
  ف رمضاف وف غَته ، صالة الليل مثٌت مثٌت

 فإذا قاؿ قائل : 
كيف قالت يصلي أربعاً فال تسأؿ عن حسنهن وطوؽبن مث يصلي أربعا فال تسأؿ عن  " -

  ؟"  حسنهن وطوؽبن

 فاجلواب : -
، مث يسًتيح الركوع والسجود والقعود متشاهبة ف القراءة و  أف اْلربع اْلوىل متشاهبة ف الطوؿ ، 

قد تكوف مثل ، مث يصلي أربعا تدؿ على اؼبهلة  "مث "ْلف؛ يده العطف بثم كما يفبعدىا قليال  
ىي لتطويل مث يسًتيح مث يصلي ثالَث يعٍت ف ا؛ اْلوىل وقد تكوف أقل منها وقد تكوف أكثر 

أود أف أنبو إخواين اْلئمة على مسألة قد يفعلها بعض الناس وىي  وهبذه اؼبناسبة أيضا، الوتر 
ال هبلس ـ كلو سردا فيصلي تسع ركعات فردا ف ِبلناس القياـ مث هبعل القياأنو يصلي ف رمضا

صلى هللا عليو -أبف الرسوؿ صلي التاسعة ويتشهد ويسلم ؿبتجا إال ف الثامنة يتشهد مث يقـو وي



 
 

  

 

لكن نشر ، كاف يفعل ذلك ف وتره وكبن نؤيده على أنو ينبغي نشر السنة   -وعلى آلو وسلم
 السنة كما وردت 

إف كاف ىناؾ حديث  ؟أبصحابو هبذا العدد -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم-ل قاـ النيب فه
ولكن ال يستطيع أف يثبت ىذا أف الرسوؿ ، فلَتشدان إليو وكبن لو إف شاء هللا متبعوف وداعوف 

صلى أبصحابو ىذا العدد بتسليم واحد وإذا مل يكن كذلك  -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم-
صلى هللا عليو وعلى آلو -وؽبذا زجر النيب ؛ اف إذا صلى لنفسو غَته إذا صلى لغَته فإف اإلنس

 (  إذا صلى لنفسو فليطوؿ ما شاء ):  من أطاؿ الصالة ف الناس وقاؿ -وسلم

وال ىبفى على إنساف أف مثل ىذا القياـ يشق على الناس من يبقى طيل ىذا القياـ ال وبتاج إىل 
قد يكوف ف اعبماعة من وبتاج إىل ىذا  ، لبوؿ أو الغائط أو غَت ذلكنقض الوضوء يعٍت إىل ا

وقد يكوف ف اعبماعة من لو شغل يريد أف يصلي مع اإلماـ تسليمتُت وينصرؼ وقد يكوف أشياء 
 من التطويل -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم-أخرى فيدخل ىذا الفعل دبا هنى عنو الرسوؿ 

 ؟  أف كرب ؽبذا الوتر ماذا ينوف مث إف الناس إذا جاءوا بعد -

أكثر الناس ينوي أنو ُتجد ال وتر فيفوت اإلنساف الذي دخل معو تفوتو نية الوتر ويبقى  -
 حَتاف فأان أشكر كل إنساف وبب أف يطبق السنة بقولو وفعلو وأرجو هللا يل ولو الثبات على ذلك

وؿ إلخواننا من صلى الوتر تسًعا قفن، لكن كوننا نطبق السنة على غَت ما وردت فهذا خطأ  ،
فقد أصاب السنة  -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم-على ىذا الوصف ف بيتو كما فعل الرسوؿ 

مل  -صلى هللا عليو وعلى آلو وسلم-ْلف الرسوؿ ؛ وأما من قاـ بو ف الناس فقد أخطأ السنة ، 
نشق على الناس بسرد تسع  والعاقل البصَت يعرؼ أف ىذا الدين يسر سهل فكيفيفعلو أبدا 

 ركعات ونشوش عليهم نيتهم ويبقى الناس بعد ىذا متذبذبُت 
 ؟أو ماذا ؟أو ننوي التهجد ؟أننوي الوتر -



 
 

  

 

تباع اؽبدى واجتناب اؽبوى وأف يهدينا  أف يوفقٍت وإخواين اؼبسلمُت الأسأؿ هللا، سبحاف هللا  
 1.صراط اؼبستقيم

 من أعمالنا سيئات ومن أنفسنا شرور من ِب ونعوذ ونستغفره ونستعينو كبمده  اغبمد إف
 لو شريك ال وحده هللا إال إلو ال أف وأشهد لو ىادي فال يضلل ومن لو مضل فال هللا يهده

 ورسولو عبده دمحما أف وأشهد

 بدعة ؿبدثة وكل ؿبدَثُتا اْلمور وشر دمحم ىدي اؽبدي وخَت هللا كالـ الكالـ أصدؽ إفو  أال
  . النار ف ضاللة وكل ضاللة بدعة وكل

  : بعد أما

 عليها التنبيو أحببت  ، القدر بليلة تتعلق الصائمُت بعض فيها يقع اْلخطاء من صبلة فهناؾ-
  منها وكبذر لنحذرىا

  : اْلخطاء فمن

 ؛ القدر ليلة وطلب ربري عن يغفلوف الصائمُت بعض أف
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 ليلة فيو ) : رمضاف عن -وسلم عليو هللا صلى- قاؿ رمضاف من اْلواخر العشر أواتر ف وىي
 (  حـر فقد خَتىا حـر من شهر ألف من خَت ىي

 ف تغلبوا فال غلبتم فإف اْلواخر العشر ف القدر ليلة اطلبوا ):  -وسلم عليو هللا صلى -وقاؿ
 ( البواقي السبع

 (  وتر ف رمضاف من اْلواخر العشر ف القدر ليلة التمسوا ):  -وسلم عليو هللا صلى -وقاؿ

  أجرا كثَتا: اؼبسلم على تفوت اليت اْلمور ومن

 اي قلت ): قالت عنها هللا رضي عائشة فعن القدر ليلة ف الوارد اؼبأثور الدعاء يقوؿ ال أنو
 : "قويل-  وسلم عليو هللا صلى- قاؿ ، فيها أقوؿ ما القدر ليلة  وافق إف أرأيت هللا رسوؿ
 ( عٍت فاعف العفو ربب عفو إنك اللهم

 العفو ربب كرم عفو إنك اللهم : (  يقوؿ بعضهم فنسمع ،الدعاء ىذا ف  كلمة زايدة
  )  عٍت فاعف

 اغبديث هبذا متعلق خاص حبث ف فصالم ذلك أوضحت وقد اغبديث ف َثبتة غَت زايدة وىي
 . ودراية رواية القدر ليلة دعاء ف عائشة حديث بعنواف

 التقيد فيها هبب اليت النبوية اْلذكار ِبب من ىي نقوؿ ؛ ْلننا "  حسنة زايدة إهنا "يقاؿ:  وال
  -وسلم عليو هللا صلى- النيب عن الوارد ِبلذكر

  . فيها اؼبطر نزوؿ من بد ال القدر ليلة أف اعتقادىم



 
 

  

 

 ىبلو ال أنو اعتقادان مع مطر دوف رمضاف ينقضي السنُت من كثَتا نرى كبن : اؼبنَت ابن قاؿ
  . انتهى القدر ليلة من رمضاف

  نتهىا عليها هبا يستدؿ لو جعلت عالمة ( وطُت ماء ف )قولو :  : اؼبباركفوري هللا عبيد وقاؿ

   . القدر لليلة شرطا ليس اؼبطر نزوؿ أف على يدؿ فهذا

 ، عذِب يكوف البحر ماء أف  وصباحها القدر ليلة عالمات من أف ظنهم

  . فيها تنهق ال اغبمَت وأف

  . اْلرض على فروعها تضع اْلشجار وأف

  . اؼبظلمة اْلماكن ف حىت اً ساطع فيها النور يرى الواحد وأف

  . اؼبساجد أىل على تسلم اؼبالئكة وأف

 .تتشقق السماء وأف السماء من تنزؿ ومصابيح قناديل يروف وأهنم

 النبوية السنة ف تثبت مل اؼبذكورة العالمات فهذه

   . توقيفية غيبية أمور ْلهنا ؛ شرعي بدليل إال العالمات من إثباُتا هبوز فال

  : الليلة تلك أمارات الصحيحة السنة بينت وقد

 . اْلواخر العشر أواتر ف أهنا / ا

 ( وتر ف رمضاف من اْلواخر العشر ف القدر ليلة التمسوا )  -وسلم عليو هللا صلى- قاؿ



 
 

  

 

 بعد الشعاع أييت مث ترتفع حىت ضبراء ضعيفة شعاع بال صبيحتها ف تطلع الشمس أف / 2 
   إرتفاعها

 تطلع أف ) فأمارُتا  أبماراُتا أخربىم -وسلم عليو هللا صلى هللا- رسوؿ إف بكع بن أيب قاؿ
 ( ترتفع حىت طست كأهنا ؽبا شعاع ال بيضاء يومها صبيحة ف الشمس

 ( ضبراء ضعيفة صبيحتها الشمس تصبح ) بلفظ رواية وف

  اغبصى عدد من أكثر ليلتها اؼبالئكة أف/ 3

 ف الليلة تلك اؼبالئكة إف عشرين و اتسعة أو سابعة القدر ةليل ) -سلم و عليو هللا صلى- قاؿ
  . ( اغبصى عدد من أكثر اْلرض

 بنجم فيها يرمى وال ِبردة وال حارة ال طلقة ظبحة مشرقة ليلتها أف/ 4

 وال ِبردة وال حارة ال  - مشرقة أي - ؛ بلجة ليلة القدر ليلة ) - وسلم عليو هللا صلى- قاؿ
 ( ؽبا شعاع ال الشمس تطلع يومها عالمة نوم بنجم فيها يرمى

 وال حارة ال - طيبة سهلة أي - ؛ طلقة ظبحة ليلة القدر ليلة ) -سلم و عليو هللا صلى- وقاؿ
 . ( ضبراء ضعيفة صبيحتها الشمس تصبح ِبردة

 وبلف كعب بن أيب كاف كما وعشرين سبع ليلة تكوف ما أكثر ) :تيمية ابن اإلسالـ شيخ قاؿ
 أخربان هللا رسوؿ أخربان اليت ِبآلية فقاؿ ذلك علمت شيء أبي لو فقيل وعشرين سبع ةليل أهنا
 ( ؽبا شعاع ال كالطست صبيحتها صبحة تطلع الشمس أف

ف  العالمات أشهر من- وسلم عليو هللا صلى- النيب عن كعب بن أيب رواىا اليت العالمة فهذه
 : عالماُتا ىف روي وقد اغبديث



 
 

  

 

     . منَتة بلجة ليلة أهنا-

  . انتهى الربد قوية وال اغبر قوية ال ساكنة وىي-

  : الصائمُت بعض فيها يقع اليت اْلخطاء ومن

   وعشرين سبع ليلة ىي القدر ليلة أف اعتقادىم

 . السنة خالؼ وىذا

 من اْلواخر العشر ف اؼبسلم هبتهد أف ْلجل أرادىا غبكمة هللا أخفاىا القدر ليلة أف والصحيح
 اْلواخر العشر ليايل سائر ف العمل كثرة بُت وهبمع عملو فيكثر الليلة ؽبذه طلبا رمضاف يلليا
  . اغبسنُت بُت صبع فيكوف وثواهبا وكرائمها بفضائلها القدر ليلة مصادفة مع رمضاف من

 ( وعشرين سبع ليلة القدر ليلة التمسوا ) : وسلم عليو هللا صلى قاؿ : قيل فإف

 :    فاجلواب

 ف فالتمسوىا أنسيتها مث القدر ليلة أريت إين ):  أيضا قاؿ -وسلم عليو هللا صلى -الرسوؿ أف
 ( الوتر ف اْلواخر العشر

 ( اْلواخر السبع ف القدر ليلة ربروا ):  -وسلم عليو هللا صلى- وقاؿ

  ( وعشرين ثالث ليلة القدر ليلة ربروا ): -وسلم عليو هللا صلى- وقاؿ

  ( رمضاف من اْلواخر العشر ف القدر ليلة اطلبوا ):  وسلم عليو هللا صلى- وقاؿ

  . اْلواخر العشر أواتر ف متنقلة القدر ليلة أف أفادت اْلحاديث فهذه



 
 

  

 

  عليها التنبيو أردت اليت اْلخطاء من صبلة فهذه

1 .  أصبعُت وصحبو آلو على ع وسلم هللا وصلى

 

 

  بسمميحرلا نمحرلا هللا 
َلِة اْلَقْدرِ ﴿ َلُة اْلَقْدرِ  ﴾ٔ﴿ ِإانَّ أَنَزْلَناُه ِف لَيػْ ٌر مِّْن أَْلِف  ﴾ٕ﴿ َوَما َأْدرَاَؾ َما لَيػْ َلُة اْلَقْدِر َخيػْ لَيػْ

ـٌ ِىَي َحىتَّا َمْطَلِع  ﴾ٗ﴿ تَػنَػزَُّؿ اْلَماَلِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها إبِِْذِف َرهِبِّم مِّن ُكلِّ َأْمرٍ  ﴾ٖ﴿ َشْهرٍ  َساَل
 2﴾ ٘﴿ اْلَفْجرِ 

ِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ َأْمٍر  ﴿ تعاىل : لقولو السنة، تلك ف يكوف ما فيها يقدر ْلنو القدر ليلة وظبيت
 3 ﴾ٗ﴿ َحِكيمٍ 
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 السماوات خلق على متقدـ فهو العاـ التقدير أما اص،اػب التقدير وىو السنوي، التقدير وىو 
 .وشرفها قدرىا لعظم القدر ليلةظبيت  وقيل اْلحاديث، بذلك صحة كما واْلرض

 -تعاىل هللا رضبو -عثيمُت ابن الشيخ قاؿ-

 شرؼ ذو أي ، عظيم قدر ذو فالف تقوؿ كما الشرؼ وىو القدر من القدر ليلة ظبيت 

 من وىذا ، العاـ ذلك ف سيجري ما فيها فيكتب ، السنة تلك ف يكوف ما فيها يقدر أنو
  . وخلقو صنعو إتقاف وبياف وجل عز هللا حكمة

 ليلة قاـ من ): - وسلم عليو هللا صلى- النيب لقوؿ عظيم قدر فيها للعبادة ْلف وقيل 
 ليوع متفق ( ذنبو من تقدـ ما لو غفر واحتساِب إيباان القدر

 على اػبالئق مقادير الليلة تلك ف تقّدر أي ؛  ﴾ٗ﴿ ِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ َأْمٍر َحِكيمٍ  ﴿ وقولو: 
 والعزيز واْلشقياء والسعداء واؽبالكوف والناجوف واْلموات اْلحياء فيها فيكتب ، العاـ مدى

  . السنة تلك ف تعاىل هللا أراده ما وكل والقحط واعبدب والذليل

 اللوح من القدر ليلة ف تنقل أهنا - أعلم وهللا- القدر ليلة ف اػبالئق مقادير بكتابة واؼبقصود
  . افوظ

 ف كتب نوأ أياْلموات " ؛  لفي وأنو الزرع ويزرع الفرش يفرش يُرى الرجل أف " عباس ابن قاؿ
  .للمالئكة الليلة ىذه ف تبُت اؼبقادير أف اؼبعٌت أف يلوق؛ اْلموات من نوأ القدر ليلة

 أف أو ، هبا اختصت اليت اػبصائص ؽبذه قدر، ذات ليلة أهنا أيالتعظيم ؛  " القدر " ومعٌت
  . قدر ذا يصَت وبييها الذي

 ، بتعيينها العلم عن إخفاؤىا : فيها التضييق ومعٌت ؛ التضييق القدر : وقيل

 تلك فيها لكثرُتم ِبؼبالئكة تضيق اْلرض ْلف القدر ليلة ظبيت إمبا  ":  دأضب بن اػبليل وقاؿ 

http://tanzil.net/#44:4


 
 

  

 

 ﴾ٙٔ﴿ َوَأمَّا ِإَذا َما ابْػَتاَلُه فَػَقَدَر َعَلْيِو ِرْزَقوُ  ﴿:  تعاىل قاؿ ، التضييق وىو القدر من ، "  الليلة
  . رزقو عليو ضيق أي ؛1

 :تعاىل قاؿ كما السنة أحكاـ فيها يُقّدر أنو وذلك - الداؿ بفتح - القَدر دبعٌت القدر : وقيل
 2 ﴾ٗ﴿ ِفيَها يُػْفَرُؽ ُكلُّ َأْمٍر َحِكيمٍ  ﴿

  فيها وتكتب تقدر اؼبقادير وْلف

 الذنوب مغفرة ولكثرة هللا عند مكانتها وجاللة قدرىا لعظم وذلك القدر ليلة تعاىل هللا فسماىا
- النيب أف عنو هللا رضي ىريرة أيب عن الصحيحُت ف كما،   اؼبغفرة ليلة فهي فيها العيوب وسًت
 هللا صلى

 ( ذنبو من تقدـ ما لو غفر واحتساِبً  إيباانً  القدر ليلة قاـ من ) : قاؿ -وسلم عليو

 3( . 760) ومسلم ، (1910)   البخاري 

 

أنو  -ملسو هيلع هللا ىلص-ليلة القدر ف العشر اْلواخر من شهر رمضاف ىكذا صح عن النيب  
 . ، وتكوف ف الوِتر منها (ىي ف العشر اْلواخر من رمضاف ) قاؿ : 

لكن الوِتر يكوف ِبعتبار اؼباضي فُتطلب ليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثالث وعشرين ، 
 . لة طبس وعشرين ، وليلة سبع وعشرين ، وليلة تسع وعشرينولي

                                                           
 (16ورة الفجر )س 1
 (4سورة الدخاف ) 2
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لتاسعة تبقى ، لسابعة تبقى ، ) : - ملسو هيلع هللا ىلص-ويكوف ِبعتبار ما بقي كما قاؿ النيب 
  ). ػبامسة تبقى ، لثالثة تبقى

فعلى ىذا إذا كاف الشهر ثالثُت يكوف ذلك ليايل اْلشفاع ، وتكوف ليلة االثنُت 
 . أربع وعشرين سابعة تبقى والعشرين اتسعة تبقى ، وليلة

ف  ملسو هيلع هللا ىلصوىكذا فسَّره أبو سعيٍد اػبدري ف اغبديث الصحيح ، وىكذا أقاـ النيب 
 . الشهر

 . وإف كاف الشهر تسًعا وعشرين كاف التاريُخ ِبلباقي كالتاريخ اؼباضي

وإذا كاف اْلمر ىكذا فينبغي أف يتحراىا اؼبؤمن ف العشر اْلواخر صبيعو كما قاؿ النيب 
: -ملسو هيلع هللا ىلص - َلَة اْلَقْدِر ِف اْلَعْشِر اَْلَواِخِر ِمْن رََمَضافَ  )  ( 1)متفق عليو ( رَبَرَّْوا لَيػْ   

:السؤال    
-كيف يعرف اإلنسان المسلم أنو قد صادفتو ليلة القدر مع تحريو الليالي المذكورة 

  عنو صلى اللو عليو وسلم؟

 : اللو رحمو اْللباني العالَّمة قال

 ْلن ؛القدر ليلة برؤية عليو وتعالى تبارك اللو أنعم من كل بو عريش ُوجداني أمٌر ذلك
 والصالة ذكره وعلى ،وجل عز اللو عبادة على مقباًل يكون الليلة ىذه في اإلنسان

 !!  الصالحون حتى يعتاده ليس بشعور عباده بعض على وجل عز اللو فيتجلى ،لو
 بأن ؛عليو االعتماد نيمك الذي ىو الشعور فهذا!  أوقاتهم سائر في يعتادونو ال
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 .  القدر ليلة يرى صاحبو
 -والسالم الصالة عليو- الرسول سألت قد - عنها اللو رضي - عائشة والسيدة

 بسؤالها توجهت حينما ،القدر لليلة برؤيتو اإلنسان شعور إمكان عن ينبئ سؤااًل
 قدرال ليلة رأيت أنا إذا! اللو رسول يا) :  بقولها - والسالم الصالة عليو - للنبي
 الحديث ىذا ففي(  عني فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم:  قولي: قال ؟أقول ماذا

 : فائدتان
 لليلة بمالقاتو شخصيًا ذاتيًا شعورًا يشعر أن يمكن المسلم أن :اْلولى الفائدة 

 . القدر
 إنك اللهم):  الدعاء ىذا ىو بو يدعو ما فخير بذلك شعر إن أنو : الثانية والفائدة

  ) .عني فاعف لعفوا تحب عفو

:  المتأخرة الدروس بعض في الترغيب ىذا كتابنا في - المناسبة بهذه - جاء وقد
. واآلخرة الدنيا في والعافية العفو:  ىو وتعالى تبارك ربو اإلنسان يسأل ما خير أن
 أن يمكن ال قد ىذا لكن ،المادية والعالمات اْلمارات بعض القدر لليلة ىناك. نعم

 بالجو يتعلق بعضها العالمات ىذه ْلن ،القدر ليلة ويعلم يرى من كلُّ ذلك يرى
 ،معتدلة فهي ،حارة وال بقارة ليست الليلة - مثاًل - تكون كأن ،الخارجي العام

 بالجو يشعر أن من يمكنو ال جو في اإلنسان يكون فقد ،حارة ىي وال باردة ليست
 تلك ،القدر ليلة وقت فوات بعد ىي لكن عالمة ىناك كذلك ،البلدة في الطبيعي
 الصالة عليو أخبر حيث ،الشمس تطلع حين الليلة تلك صبح في تكون العالمة

 ىكذا ،شعاع لو ليس - كالقمر- كالطست القدر ليلة صبيحة تطلع بأنها والسالم
 ممن الصالحين الناس بعض من ىذا ُرئي وقد ،القدر ليلة صبيحة في الشمس تطلع
 .القدر ليالي من كثير في ذلك ومالحظة رؤية يهمهم كان



 
 

  

 

 ىذه ْلن ؛الظواىر ىذه بمثل التمسك ىو ليس المتعبد للشخص بالنسبة المهم 
 ذلك في عاش من كل يشترك ال لكن ،الجو طبيعة ىذه يعني! عامة ىي الظواىر

 تلك من لحظة في النفسي الصفاء في يكون أن في يعني ،القدر ليلة رؤية في الجو
 برحمتو عليو يتجلى وجل عز اللو أنَّ ثبحي ،المباركة الليلة تلك في اللحظات

 تدل ال عالمات ىي المادية فالعالمات.  وبغيره سبق بما ويؤيده فيلهمو ،وفضلو
 ولكن ،وضح أمر وىذا ،القدر ليلة رأى قد لمسها أو شاىدىا من كل أن على

 لليلة برؤيتو والشعور ،الروحي الصفاء من نفسو في اإلنسان يجدىا التي الناحية
 ندندن أن ينبغي التي الناحية ىي ىذه ،شرع بما بسؤالو اللو إلى وجهووت ،القدر
 رضي عائشة عن: فائدة. علينا بها يتفضل أن وجل عز اللو لعل ؛بها ونهتم حولها

 ؟فيها أقول ما ؛القدر ليلة ليلة أي علمت إن أرأيت اللو رسول يا:  قالت عنها اللو
 اللو رحمو اْللباني العالَّمة قال( عني فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم) قولي: قال
 ( 3337) الصحيحة السلسلة في

 لها أصل وال[ ! كريم: ] زيادة[ عفو: ] قولو بعد"  الترمذي سنن" في وقع: تنبيو 
 مدرجة أنها فالظاىر ،عنها نقل ممن غيرىا في وال ،المتقدمة المصادر من شيء في
 ( 1)الطابعين أو الناسخين بعض من

 السؤال :
 على الليايل أفضل ىي وىل القدر، ليلة تعيُت ف العلماء أقواؿ من الراجح ىو ما -

 القدر؟ ليلة على اإلسراء ليلة بتفضيل قاؿ من ف رأيكم ىو وما ال، أـ اإلطالؽ
 . فيكم هللا ِبرؾ أفيدوان

 اجلواب :
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 ِف  أَنَزْلَناهُ  ِإانَّ  ﴿: تعاىل قولو ف الكرم كتابو ف بشأهنا هللا نّوه عظيمة ليلة القدر ليلة
َلةٍ   ِإانَّ  ﴿: تعاىل قولو وف ( 1)﴾ َحِكيمٍ  َأْمرٍ  ُكلُّ  يُػْفَرؽُ  ِفيَها ُمنِذرِيَن، ُكنَّا ِإانَّ  مَُّبارََكةٍ  لَيػْ

َلةِ  ِف  أَنَزْلَناهُ  َلةُ  َما َأْدرَاؾَ  َوَما اْلَقْدِر، لَيػْ َلةُ  اْلَقْدِر، لَيػْ رٌ  اْلَقْدرِ  لَيػْ  تَػنَػزَّؿُ  ٍر،َشهْ  أَْلفِ  مِّنْ  َخيػْ
.( 2)﴾ اْلَفْجرِ  َمْطَلعِ  َحىتَّ  ِىيَ  َسالـٌ  َأْمٍر، ُكلِّ  مِّن َرهبِِّم إبِِْذفِ  ِفيَها َوالرُّوحُ  اْلَمالِئَكةُ   

 العمل من خَت فيها العمل أف وأخرب غَتىا، على - وجل عز - هللا شّرفها ليلة فهي 
 وىذا أشهر وزايدة عاًما وشبانُت ثالث من أكثر ف العمل من أفضل أي شهر ألف ف

 فيها يُقدَّر وأهنا مباركة ليلة أبهنا ووصفها فيها القرآف إبنزاؿ اختصها حيث عظيم فضل
 هللا صلى - النيب وكاف الليلة ؽبذه عظمية مزااي وىذه اغبوادث من العاـ ف هبري ما

 لليلة اطلبً  غَتىا ف هبتهد ال ما رمضاف من اْلواخر العشر ف هبتهد - وسلم عليو
 بشأهنا والتنويو فضلها ف ورد ما الليايل من ليلة ف يرد مل ْلنو الليايل أفضل وىي القدر
  العظيمة اؼبزااي ىذه من عليو تشتمل ؼبا الليايل أفضل فهي
العظيمة الليلة هبذه خّصها حيث إليها وإحسانو اْلمة هبذه تعاىل هللا رضبة من وىذا   

 ابن اإلسالـ لشيخ وجواب سؤاؿ اآلف يدي فبُت اإلسراء يلةل وبُت بينها اؼبفاضلة وأما
 هللا صلى- ِبلنيب اإلسراء وليلة القدر ليلة عن هللا رضبو سئل حيث - هللا رضبو -تيمية
 هللا صلى- النيب حق ف أفضل اإلسراء ليلة أبف فأجاب أفضل أيهما -وسلم عليو
 عليو هللا صلى -النيب فحظ اْلمة، إىل ِبلنسبة أفضل القدر وليلة ،-وسلم عليو

 من اْلّمة وحظ القدر ليلة ف حظو من أكمل منها اؼبعراج ليلة بو اختصّ  الذي -وسلم
 الفضل لكن حظ أعظم فيها ؽبم كاف وإف اؼبعراج ليلة من حظهم من أكمل القدر ليلة

.- وسلم عليو هللا صلى - بو أسري ؼبن فيها حصلت إمبا العليا والرتبة والشرؼ  
 القيم ابن العالمة واإلماـ اؼبسألة ىذه ف تيمية ابن اإلسالـ شيخ بو أجاب ما ىذا 
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 صلى النيب حق ف أفضل اإلسراء ليلة أف ف شيخو كالـ يوافق اؼبوضوع ىذا ف كالمو
. اْلمة حق ف أفضل القدر وليلة -وسلم عليو هللا -  

 التعبد من القدر ليلة ف لنا شرع - وتعاىل سبحانو- هللا أف عليو التنبيو هبب وفبا
 عليو هللا صلى -النيب يكن مل اإلسراء فليلة اإلسراء ليلة ف يشرعو مل ما إليو والتقرب

 ليلة وأيًضا وؼبكانتها لفضلها القدر ليلة ىبص كاف وإمبا ذكر، أو بقياـ ىبصها -وسلم
 ربديدىاو  هبا العلم أف على يدؿ فبا ىي شهر أي ف وال ليلة أي ف تثبت مل اإلسراء

 ﴿: قاؿ هللا ْلف رمضاف ف أهنا أخرب هللا فإف القدر ليلة خالؼ مصلحة فيو لنا ليس
َلةِ  ِف  أَنَزْلَناهُ  ِإانَّ  ﴿: وقاؿ. ( 1)﴾ اْلُقْرآفُ  ِفيوِ  أُنِزؿَ  الَِّذيَ  رََمَضافَ  َشْهرُ   . ( 2)﴾ اْلَقْدرِ  لَيػْ
 رمضاف من معينة ليلة ف تتعُت ال كانت وإف رمضاف شهر ف القدر ليلة أفّ  على فدؿّ 

 اإلماـ عند الليايل آكد وعشرين سبع ليلة وف اْلواخر العشر ف أهنا يًتجح أنو إال
 شهر ف ىي لكن ومذاىب اجتهادات ربريها ف وللعلماء اْلئمة من وصباعة أضبد

 .قطًعا رمضاف
 أنو كش وال القدر ليلة بو مرت قد أنو شك فال لياليو وقاـ رمضاف شهر صاـ فمن 

 القدر فليلة لو، هللا وتوفيق واجتهاده نيتو حبسب اْلجر من لو ويكتب القدر ليلة شهد
 ليلة خبالؼ وربريها والذكر والدعاء العبادة ف االجتهاد لنا شرع أف ف ميزة فيها لنا

 يظهر وهبذا العبادات من بشيء لبصها أف وال نتحراىا أف منا يطلب مل فهذه اإلسراء
 ومل هللا يشرعو مل دبا مبتدعة أهنم واؼبعراج اإلسراء ليلة ف وبتفلوف لذينا ىؤالء أفّ 

 -وسلم عليو هللا صلى- النيب يكن فلم -وسلم عليو هللا صلى -هللا رسوؿ يشرعو
 كاف كما اؼبعراج وليلة اإلسراء ليلة ىذه إف يقوؿ الليايل من ليلة دبرور سنة كل وبتفل
 وتركوا بدعية ومناسبات طقوًسا دينهم ازبذوا الذين اؼببتدعة اؼبنحرفوف ىؤالء يفعلو
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 االنتباه هبب فبا فهذا - وسلم عليو هللا صلى- رسوؿ عن الثابتة الشرائع وتركوا السنن
 فيها لنا يشرع فلم واؼبعراج اإلسراء ليلة ف االجتهاد لنا شرع هللا وأفّ  للناس وبيانو لو
 ليلة أي ف أو شهر أي ف لنا تبُت مل ىي وأيًضا بشيء لبصها أف وال نتحراىا أف

 على وسلم هللا صلى -و أعلم تعاىل وهللا.  شك بال رمضاف ف فإهنا القدر ليلة خبالؼ
 ( 1) -دمحم نبينا

 السؤال :
  ؟ الكريبة اؼبناسبة هبذه اؼبسلمُت لعامة التحدث ظباحتكم من نود القدر ليلة دبناسبة-

  : اجلواب
 خَت أهنا -سبحانو– وأخرب ، القرآف فيها هللا أنزؿ وقد ، يلالليا أفضل ىي القدر ليلة
 -سبحانو– قاؿ كما ، حكيم أمر كل فيها يفرؽ وأنو ، مباركة وأهنا ، شهر ألف من
  . صحتو على متفق ( ذنبو من تقدـ ما لو )غفر:  الدخاف سورة أوؿ ف

 . اػبَت وجوه من ذلك وغَت القراف وقراءة والدعاء والذكر ِبلصالة يكوف وقيامها

.  سواىا فبا شهر ألف ف العمل من خَت فيها العمل أف العظيمة السورة ىذه دلت وقد
 . لعباده هللا من ورضبة عظيم فضل وىذا

 عليو هللا صلى- النيب أخرب وقد ، ِبلعبادة وبيوىا وأف يعظموىا أف ِبؼبسلمُت فجدير 
 فقاؿ ، غَتىا من أرجى العشر أواتر وأف ، رمضاف من اْلواخر العشر ف أهنا -وسلم
 كل ف التمسوىا رمضاف، من اْلواخر العشر ف )التمسوىا:  والسالـ الصالة عليو
 ىذه أف: -وسلم عليو هللا صلى- هللا رسوؿ عن الصحيحة اْلحاديث دلت وقد ( وتر

 إحدى ليلة ف تكوف فقد دائما، منها معينة ليلة ف وليست العشر، ف متنقلة الليلة
                                                           

62المصدر : المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان باب الصيام السؤال    (1  



 
 

  

 

 وقد وعشرين، طبس ليلة ف تكوف وقد وعشرين، ثالث ليلة ف تكوف وقد رين،وعش
 وقد وعشرين، تسع ف تكوف وقد الليايل، أحرى وىي وعشرين سبع ليلة ف تكوف
 . اْلشفاع ف تكوف

 هللا وعد دبا وفاز شك، بال الليلة ىذه أدرؾ واحتساِب إيباان كلها العشر ليايل قاـ فمن
 .أىلها

 ف يفعلو ال اجتهاد دبزيد الليايل ىذه ىبص -وسلم عليو هللا صلى- نيبال كاف وقد
 . اْلوؿ العشرين

 العشر ف هبتهد:  وسلم عليو هللا صلى النيب كاف ) -عنها هللا رضي- عائشة قالت 
 ليلو أحيا العشر دخل إذا كاف:  وقالت.  غَتىا ف هبتهد ال ما رمضاف من اْلواخر
 وقد ،( غالبا والسالـ الصالة عليو فيها يعتكف وكاف.  ئزراؼب وشد وجد أىلو وأيقظ

  ﴾ َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  الِلَِّ  َرُسوؿِ  ِف  َلُكمْ  َكافَ  َلَقدْ  ﴿: - وجل عز -هللا قاؿ

 - وسلم عليو هللا صلى -النيب أصحاب وكاف فقالت -عنها هللا رضي- عائشة وسألتو
 أبنواع فيها وهبتهدوف العشر ذهى يعظموف ، بعدىم السلف وكاف ، -عنهم هللا رضي
 . اػبَت

 وأبصحابو- وسلم عليو هللا صلى- بنبيهم يتأسوا أف مكاف كل ف للمسلمُت فاؼبشروع
 ِبلصالة الليايل ىذه فيحيوا اْلخيار، اْلمة ىذه وبسلف -عنهم هللا رضي- الكراـ
 وحط الذنوب، رةدبغف يفوزوا حىت واحتساِب إيباان والعبادة الذكر وأنواع القرآف وقراءة
 . وكرما وجودا سبحانو منو فضال النار من والعتق اْلوزار

 قاؿ كما ،الكبائر ِبجتناب وبصل فبا العظيم الوعد ىذا أف والسنة الكتاب دؿ وقد 
 واعبمعة اػبمس )الصلوات:  -وسلم عليو هللا صلى- النيب وقاؿ - تعاىل و سبحانو-



 
 

  

 

 اإلماـ خرجو ( الكبائر اجتنبت إذا بينهن اؼب مكفرات رمضاف إىل ورمضاف اعبمعة إىل
 . صحيحو ف مسلم

 فبا سبحانو هللا إىل ويتوب رمضاف ف هبتهد قد اؼبسلمُت بعض أف عليو التنبيو هبب وفبا
 . عظيم خطر ذلك وف السيئة أعمالو إىل يعود رمضاف خروج بعد مث ، ذنوبو من سلف

 هللا طاعة ف االستمرار على صادقا زماع يعـز وأف ذلك وبذر أف اؼبسلم على فالواجب
 َواْعُبدْ ﴿:  -وسلم عليو هللا صلى- لنبيو -وجل عز- هللا قاؿ كما ، اؼبعاصي وترؾ
 َواَل  تُػَقاتِوِ  َحقَّ  الِلََّ  اتػَُّقوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيػَُّها ايَ  ﴿:  تعاىل وقاؿ ﴾ اْلَيِقُتُ  أيَْتَِيكَ  َحىتَّ  رَبَّكَ 
 اْستَػَقاُموا مثَّ  الِلَُّ  رَبػَُّنا قَاُلوا الَِّذينَ  ِإفَّ  ﴿:  سبحانو وقاؿ ﴾ ُمْسِلُموفَ  َوأَنْػُتمْ  ِإالَّ  سَبُوُتنَّ 

ُتمْ  الَّيِت  ِِبعْبَنَّةِ  َوأَْبِشُروا رَبَْزنُوا َواَل  زَبَاُفوا َأالَّ  اْلَماَلِئَكةُ  َعَلْيِهمُ  تَػتَػنَػزَّؿُ   ﴿  ﴾ تُوَعُدوفَ  ُكنػْ
نْػَيا اغْبََياةِ  ِف  َأْولَِياؤُُكمْ  كَبْنُ   َما ِفيَها َوَلُكمْ  أَنْػُفُسُكمْ  َتْشَتِهي َما ِفيَها َوَلُكمْ  اآْلِخَرةِ  َوِف  الدُّ

 وآمنوا هللا رهبم أبف اعًتفوا الذين أف اآلية ومعٌت ﴾ رَِحيمٍ  َغُفورٍ  ِمنْ  نُػُزاًل  ﴿  ﴾ َتدَُّعوفَ 
 خوؼ ال أبهنم اؼبوت عند ةاؼبالئك تبشرىم ذلك على واستقاموا العبادة لو وأخلصوا بو

 واستقامتهم - سبحانو- بو إيباهنم أجل من اعبنة مصَتىم وأف ، وبزنوف ىم وال عليهم
 كثَتة اؼبعٌت ىذا ف واآلايت ، سبحانو لو العبادة وإخالص ، معصيتو وترؾ طاعتو على
 ىعل اإلصرار من واغبذر ، عليو واالستقامة ، اغبق على الثبات وجوب على تدؿ كلها

 رَبُِّكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  ِإىَل  َوَسارُِعوا ﴿:  وتعاىل تبارؾ قولو ذلك ومن -وجل عز- هللا معاصي
 السَّرَّاءِ  ِف  يُػْنِفُقوفَ  الَِّذينَ ﴿  ﴾ لِْلُمتَِّقُتَ  ُأِعدَّتْ  َواْْلَْرضُ  السََّماَواتُ  َعْرُضَها َوَجنَّةٍ 

 ِإَذا َوالَِّذينَ  ﴿ ﴾ اْلُمْحِسِنُتَ  وبُِبُّ  َوالِلَُّ  النَّاسِ  َعنِ  اِفُتَ َواْلعَ  اْلغَْيظَ  َواْلَكاِظِمُتَ  َوالضَّرَّاءِ 
 ِإالَّ  الذُّنُوبَ  يَػْغِفرُ  َوَمنْ  ِلُذنُوهِبِمْ  فَاْستَػْغَفُروا الِلََّ  ذََكُروا أَنْػُفَسُهمْ  ظََلُموا َأوْ  فَاِحَشةً  فَػَعُلوا

 َوَجنَّاتٌ  َرهِبِّمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٌ  َجَزاُؤُىمْ  ُأولَِئكَ  ﴿ ﴾ ْعَلُموفَ يػَ  َوُىمْ  فَػَعُلوا َما َعَلى ُيِصرُّوا َوملَْ  الِلَُّ 
 وصبيع يوفقنا أف هللا فنسأؿ ﴾ اْلَعاِمِلُتَ  َأْجرُ  َونِْعمَ  ِفيَها َخاِلِدينَ  اْْلَنْػَهارُ  رَبِْتَها ِمنْ  ذَبِْري



 
 

  

 

 أنفسنا رشرو  من صبيعا يعيذان وأف ويرضاه وببو ؼبا وغَتىا الليايل ىذه ف اؼبسلمُت
 ( 1) كرم جواد إنو ، أعمالنا وسيئات

 السؤال :
َلةِ "  َعنْ  - تَػَعاىَل  الِلَُّ  َرضِبَوُ  - اإلسالـ شيخ ُسِئلَ  - َلةِ ". "  اْلَقْدرِ  لَيػْ ْسَراءِ  َولَيػْ  ِِبلنَّيبِّ  اإْلِ
  َأْفَضُل ؟ أَيػُُّهَما"  - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  الِلَُّ  َصلَّى -

  : فَأَجَابَ 
َلةَ  أبَِفَّ  ْسَراءِ  لَيػْ َلةُ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  الِلَُّ  َصلَّى - النَّيبِّ  َحقِّ  ِف  َأْفَضلُ  اإْلِ  َأْفَضلُ  اْلَقْدرِ  َولَيػْ

َلةَ  بِوِ  اْخَتصَّ  الَِّذي - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  الِلَُّ  َصلَّى - النَّيبِّ  َفَحظُّ  اْْلُمَِّة، إىَل  ِِبلنِّْسَبةِ   اْلِمْعَراجِ  لَيػْ
َلةِ  ِمنْ  َحظِّوِ  ِمنْ  َأْكَملُ  َهاِمنػْ  َلةِ  ِمنْ  اْْلُمَّةِ  َوَحظُّ . اْلَقْدرِ  لَيػْ  ِمنْ  َحظِِّهمْ  ِمنْ  َأْكَملُ  اْلَقْدرِ  لَيػْ

َلةِ  َا اْلُعْلَيا َوالرُّتْػَبةُ  َوالشََّرؼُ  اْلَفْضلُ  َلِكنْ . َحظٍّ  َأْعَظمُ  ِفيَها ؽَبُمْ  َكافَ  َوِإفْ . اْلِمْعَراجِ  لَيػْ  إمبَّ
  َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  الِلَُّ  َصلَّى - بِوِ  ُأْسِريَ  ِلَمنْ  ِفيَها، َلتْ َحصَ 

 أَيػُُّهَما. رََمَضافَ  ِمنْ  اْْلََواِخرِ  َواْلَعْشرِ  اغبِْجَِّة، ِذي َعْشرِ  َعنْ  ،- تَػَعاىَل  الِلَُّ  َرضِبَوُ  - َوُسِئلَ 
ـُ : َأَجابَ .  َأْفَضُل؟ ـِ  ِمنْ  َأْفَضلُ  اغبِْجَّةِ  ِذي َعْشرِ  َأايَّ  َواللََّيايل  رََمَضاَف، ِمنْ  اْلَعْشرِ  َأايَّ
 أتََمَّلَ  َوِإَذا: اْلَقيِّمِ  اْبنُ  قَاؿَ . اغبِْجَّةِ  ِذي َعْشرِ  لََيايل  ِمنْ  َأْفَضلُ  رََمَضافَ  ِمنْ  اْْلََواِخرُ  اْلَعْشرُ 

ـٍ  ِمنْ  ْيسَ لَ  فَِإنَّوُ  َكاِفًيا، َشاِفًيا َوَجَدهُ . اعْبََوابِ  َىَذا اللَِّبيبُ  اْلَفاِضلُ   َأَحبُّ  ِفيَها اْلَعَملُ  َأايَّ
ـِ  ِمنْ  الِلَِّ  إىَل   َوَأمَّا. التػَّْرِويَةِ  َويَػْوـُ  النَّْحِر، َويَػْوـُ  َعَرَفَة، يَػْوـُ : َوِفيَها اغبِْجَِّة، ِذي َعْشرِ  َأايَّ

ْحَياِء، لََيايل  َفِهيَ  رََمَضافَ  َعْشرِ  لََيايل   - َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  الِلَُّ  َصلَّى - الِلَِّ  َرُسوؿُ  َكافَ  الَّيِت  اإْلِ
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َلةٌ  َوِفيَها ُكلََّها، وُبِْييَها رٌ  لَيػْ  يُبِْكْنوُ  ملَْ  التػَّْفِصيِل، َىَذا بَِغَْتِ  َأَجابَ  َفَمنْ . َشْهرٍ  أَْلفِ  ِمنْ  َخيػْ
 ( 1)َصِحيَحةٍ  حبُجَّةٍ  يُْديل  َأفْ 

 السؤال :
 -ما القوؿ الراجح ف ليلة القدر؟ 

 العشرين من أوكد اْلواخر العشر ف التحري التحري، وإمبا يتعُت مل لتعيُتِب ربديدىا
 اْلواتر، آكد وعشرين سبعٍ  ليلة وف ، الشفع ليايل من أوكد الوتر ليايل وف اْلوؿ،

 ىذه ْلف العمل يًتؾ ال اإلنساف ىذه، أو ىذه الليلة أهنا قطعاً  وليس التحري ىذا
  ( 2)كلها الليايل يقـو بل عليها ويقتصر العلماء عند ترجحت
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