
 ليلة القدر وما يلحق بها
 

 ليلة القدر هي أفضل الليالي

 .بمناسبة ليلة القدر نود من سماحتكم التحدث لعامة المسلمين بهذه المناسبة الكريمة؟
وأخبر سبحانه أنها خير من  ،وقد أنزل اهللا فيها القرآن ،ليلة القدر هي أفضل الليالي :الجواب

 :كما قال سبحانه في أول سورة الدخان ،ا كل أمر حكيموأنه يفرق فيه ،وأنها مباركة ،ألف شهر
فيها يفْرقُ كُلُّ َأمرٍ حكيمٍ  *ِإنَّا َأنْزلْنَاه في لَيلَة مباركَة ِإنَّا كُنَّا منْذرِين * والْكتَابِ الْمبِينِ  *﴿ حم 

*  ينلسرنَا ِإنَّا كُنَّا منْدع نا مرةً  *َأممحر﴾ يملالْع يعمالس وه ِإنَّه كبر نسورة الدخان اآلية  [ م

لَيلَةُ الْقَدرِ خَير  *وما َأدراك ما لَيلَةُ الْقَدرِ  *﴿ ِإنَّا َأنْزلْنَاه في لَيلَة الْقَدرِ : وقال سبحانه ] ٦، ١
سلَام هي حتَّى مطْلَعِ  *وح فيها بِِإذْنِ ربهِم من كُلِّ َأمرٍ تَنَزُل الْملَاِئكَةُ والر *من َألْف شَهرٍ 

من قام : ( وصح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال ] ٥،  ١سورة القدر اآلية  [ الْفَجرِ ﴾
بالصالة وقيامها يكون  .متفق على صحته )غفر له ما تقدم من ذنبه  اًواحتساب ليلة القدر إيماناً

 .والذكر والدعاء وقراءة القران وغير ذلك من وجوه الخير
وهذا  .وقد دلت هذه السورة العظيمة أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر مما سواها

وقد  ،فجدير بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة .فضل عظيم ورحمة من اهللا لعباده
وأن أوتار العشر أرجى  ،نها في العشر األواخر من رمضانأخبر النبي صلى اهللا عليه وسلم أ

التمسوها  ،التمسوها في العشر األواخر من رمضان(  :فقال عليه الصالة والسالم ،من غيرها
أن  :وقد دلت األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ]البخاري  [ )في كل وتر 

 ،فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين ،ليلة معينة منها دائما وليست في ،هذه الليلة متنقلة في العشر
 وقد تكون في ليلة سبع ،وقد تكون في ليلة خمس وعشرين ،وقد تكون في ليلة ثالث وعشرين

فمن قام  .وقد تكون في األشفاع ،وقد تكون في تسع وعشرين ،وعشرين وهي أحرى الليالي
وقد كان  .وفاز بما وعد اهللا أهلها ،لليلة بال شكأدرك هذه ا ليالي العشر كلها إيمانا واحتساباً

قالت  .النبي صلى اهللا عليه وسلم يخص هذه الليالي بمزيد اجتهاد ال يفعله في العشرين األول
يجتهد في العشر األواخر من رمضان : كان النبي صلى اهللا عليه وسلم( عائشة رضي اهللا عنها 
. ل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزركان إذا دخ: وقالت. ما ال يجتهد في غيرها

﴿ لَقَد  :وقد قال اهللا عز وجل ،]البخاري ومسلم  [ )وكان يعتكف فيها عليه الصالة والسالم غالبا 
وسألته عائشة رضي اهللا عنها  ] ٢١سورة األحزاب اآلية  [ كَان لَكُم في رسوِل اللَّه ُأسوةٌ حسنَةٌ ﴾

اللهم إنك عفو تحب  ،قولي: " قال ،إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها: سول اهللايا ر( فقالت 
وكان أصحاب النبي صلى اهللا عليه وسلم رضي اهللا  ] الترمذي ابن ماجة [ )العفو فاعف عني 



مجموع فتاوى . .يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بأنواع الخير ،وكان السلف بعدهم ،عنهم
 )١٥/٤٢٥(ابن باز

 
 تفضيل ليلة اإلسراء على ليلة القدر

 ما رأي الشرع في نظركم فيمن قال بتفضيل ليلة اإلسراء على ليلة القدر؟
الذي نرى في هذه المسألة أن ليلة القدر أفضل من ليلة اإلسراء بالنسبة لألمة، أما  :الجواب

 ؛التي هي ليلة المعراج في حقه أفضل بالنسبة للرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم فتكون ليلة اإلسراء
ألنها خاصة به، ونال فيها من الفضائل ما لم ينله في غيرها، فال نفضل ليلة القدر مطلقاً، وال 

المعراج مطلقاً، وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض  نفضل ليلة اإلسراء التي هي ليلة
ال بهذه الليلة، يظنون أنها ليلة اإلسراء الناس ليلة السابع والعشرين من رجب من االحتف

 هلَيع لَّى اللَّهوالمعراج، والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية، فلم يثبت أن النبي ص
وسلَّم أسري به في تلك الليلة، بل إن الذي يظهر أن المعراج كان في ربيع األول، ثم على 

ه علَيه وسلَّم عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب، فإن فرض أنه ثبت أن النبي صلَّى اللَّ
ذلك ال يقتضي أن يكون لتلك الليلة احتفال واختصاص بشيء من الطاعة، وعلى هذا فاالحتفال 
بليلة سبع وعشرين من رجب ال أصل له من الناحية التاريخية وال الشرعية، فإذا لم يكن كذلك 

 )٢٠/٦٨(مجموع فتاوى ابن عثيمين .أن يحتفل بتلك الليلة كان من العبث ومن البدعة
 
 

  ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان
 هل ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان؟ وهل تتنقل؟

ليلة القدر في العشر األواخر من رمضان، والصحيح أنها تتنقل، كما قال ذلك ابن  :الجواب
وكما دلت عليه السنة أيضاً، فقد تكون في الواحد والعشرين، حجر رحمه اهللا في فتح الباري، 

وفي الثالث والعشرين، وفي السابع والعشرين، وفي الخامس والعشرين، وفي التاسع والعشرين، 
وفي الثامن والعشرين، وفي السادس والعشرين، وفي الرابع والعشرين، وفي الثاني والعشرين 

ر، واإلنسان مأمور بأن يحرص فيها على القيام، سواء مع كل هذا ممكن أن تكون فيه ليلة القد
الجماعة إن كان في بلد تقام فيه الجماعة، فهو مع الجماعة أفضل، وإال إذا كان في البادية في 
البر فإنه يصلي ولو كان وحده، واعلم أيضاً أنه من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً نال أجرها، 

حتى لو فرض أن اإلنسان ما عرف أماراتها، أو لم ينبه لها بنوم أو  سواء علم بها أو لم يعلم،
غيره، ولكنه قامها إيماناً واحتساباً فإن اهللا تعالى يعطيه ما رتب على ذلك، وهو أن اهللا تعالى 



 )٢٠/٦٦(مجموع فتاوى ابن عثيمين .يغفر له ما تقدم من ذنبه ولو كان وحده
 

 .." مانا واحتساباًمن قام ليلة القدر إي: " معنى قوله
ولياليه العشر األخيرة عن ليالي  ،فضل سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك عن بقية األشهر

هل ليلة القدر محددة التاريخ أم أنها خالل  ،وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ،العام
 .العشر األواخر من شهر رمضان الكريم؟

وبين  ،اهللا عليه وسلم أنها في العشر األخيرة من رمضانليلة القدر أخبر النبي صلى  :الجواب
وقد  .أدرك ليلة القدر عليه الصالة والسالم أن أوتار العشر آكد من أشفاعها فمن قامها جميعاً

غفر له ما  واحتساباً ليلة القدر إيماناً من قام(  :صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال
والمعنى أن من قامها بالصالة وسائر أنواع العبادة من قراءة  ] ومسلم البخاري [ )تقدم من ذنبه 

للثواب عنده ال رياء وال لغرض  بأن اهللا شرع ذلك واحتساباً؛  ودعاء وصدقة وغير ذلك إيماناً
 .آخر من أغراض الدنيا غفر اهللا له ما تقدم من ذنبه

الصلوات (  :نبي صلى اهللا عليه وسلملقول ال ؛وهذا عند جمهور أهل العلم مقيد باجتناب الكبائر
 .)الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر 

 )١٥/٤٣٠(مجموع فتاوى ابن باز .خرجه اإلمام مسلم في صحيحه
 
 

 عالمة ليلة القدر

  ما عالمة ليلة القدر وما الواجب على المسلم فيها؟
وأوتارها آكد من  ،من رمضان ليلة القدر وهي تختص بالعشر األواخر السنة قيام :الجواب
والمشروع االجتهاد في طاعة اهللا جل وعال في أيام العشر  ،وأرجاها ليلة سبع وعشرين ،غيرها
ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم كان يجتهد في  ؛وإنما هو مستحب وليس قيام الليل واجباً ،ولياليها

كان النبي صلى اهللا (  :قالت عائشة رضي اهللا عنها ، يجتهد في غيرهاالعشر األواخر ما ال
ولقوله  ] البخاري ومسلم [ )عليه وسلم إذا دخلت العشر األخيرة شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله 

البخاري [  )غفر له ما تقدم من ذنبه  واحتساباً من قام ليلة القدر إيماناً(  :صلى اهللا عليه وسلم

 )١٥/٤٣١(مجموع فتاوى ابن باز .واألحاديث في ذلك كثيرة ] ومسلم
 

 قد ترى ليلة القدر بالعين

هل ترى ليلة القدر عيانا أي أنها ترى بالعين البشرية المجردة حيث إن بعض الناس يقولون 
وكيف رآها رسول  ،هذا إن اإلنسان إذا استطاع رؤية ليلة القدر يرى نورا في السماء ونحو



وكيف يعرف المرء أنه قد .  عليه وسلم والصحابة رضوان اهللا عليهم أجمعيناهللا صلى اهللا
وهل ينال اإلنسان ثوابها وأجرها وإن كانت في تلك الليلة التي لم يستطع أن  ،رأى ليلة القدر

  نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟ . يراها فيها
وكان الصحابة  ،لك برؤية أماراتهاقد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه اهللا سبحانه وذ :الجواب

ولكن عدم رؤيتها ال يمنع حصول فضلها لمن قامها  ،رضي اهللا عنهم يستدلون عليها بعالمات
كما  -فالمسلم ينبغي له أن يجتهد في تحريها في العشر األواخر من رمضان  ،واحتساباً إيماناً

 فإذا صادف قيامه إيماناً، والثواب لألجر طالباً -أمر النبي صلى اهللا عليه وسلم أصحابه بذلك 
من قام ليلة القدر (  :قال صلى اهللا عليه وسلم .هذه الليلة نال أجرها وإن لم يعلمها واحتساباً

وفي رواية أخرى خارج  ،رواه البخاري ومسلم). كفر له ما تقدم من ذنبه  واحتساباً إيماناً
 .]أحمد  [ )له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من قامها ابتغاءها ثم وفقت له غفر (...  :الصحيحين

وقد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ما يدل على أن من عالماتها طلوع الشمس صبيحتها ال 
 ،ويستدل بهذه العالمة ،وكان أبي بن كعب يقسم على أنها ليلة سبع وعشرين ،شعاع لها

وليلة سبع وعشرين آكد األوتار في  ،وأوتارها أحرى ،والراجح أنها متنقلة في ليالي العشر كلها
أدرك  ،ومن اجتهد في العشر كلها في الصالة والقراءة والدعاء وغير ذلك من وجوه الخير ،ذلك

مجموع فتاوى  .واحتساباً وفاز بما وعد اهللا به من قامها إذا فعل ذلك إيماناً ،ليلة القدر بال شك
 )١٥/٤٣٢( ابن باز

   
 

 لسابع والعشرين من رمضان بالعبادة دون سائر الشهرتخصيص ليلة الرابع عشر وا
حكم اختيار يوم الرابع عشر والسابع والعشرين من ليالي رمضان كعيدين قبل يوم عيد الفطر 

 ويتدارسون فيهما دون بقية أيام الشهر؟
من جهة تخصيصه دون بقية ليالي شهر  أما اليوم الرابع عشر فال نعلم له أصالً :الجواب

أما ليلة سبع وعشرين فمن اجتهد فيها متحر ليلة القدر فال ينكر عليه، ولكن المسلم رمضان، و
 .يتحراها في ليالي الوتر من العشر األواخر من رمضان، فإن لها فضالً

، وكذلك اتخاذ الليلة الرابعة عشرة والسابعة أما تخصيصهما بالدراسة فال نعلم له أصالً
 )١٠/٢١٤(اللجنة الدائمة .بدعة ال أصل له، بل هو والعشرين عيداً

 
 هديه صلى اهللا عليه وسلم في العشر اآلواخر

كثير من الناس يعتقد أن ليلة السابع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر فيحيونها بالصالة 
 فهل هذا موافق للصواب؟، لعبادة وال يحيون غيرها في رمضانوا



در تتنقل قد تكون ليلة سبع وعشرين، وقد تكون هذا ليس بموافق للصواب، فإن ليلة الق :الجواب
كما تدل عليه األحاديث الكثيرة في ذلك، فقد ثبت عن النبي صلَّى اللَّه علَيه  ،في غير تلك الليلة

 (: فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين، وثبت عنه أنه قال ،وسلَّم أنه ذات عام أري ليلة القدر
ثم إن القيام ال ينبغي أن يخصه  ) عة تبقى، في خامسة تبقىالتمسوها في تاسعة تبقى، في ساب

اإلنسان في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر فقط، بل يجتهد في العشر األواخر كلها، فذلك هديه 
صلَّمسو هلَيع فقد كان إذا دخل العشر شد المئزر، وأيقظ أهله، وأحيا الليل عليه الصالة ، لَّى اللَّه

م، فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في ليالي هذه األيام العشر كلها حتى ال يفوته والسال
 )٢٠/٦٦(مجموع فتاوى ابن عثيمين .األجر

 
 

 تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان باالعتمار
 هل يجوز تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة أفتونا مأجورين؟

 ] البخاري ومسلم[ )  عمرة في رمضان تعدل حجة (: قال النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم :الجواب
 .وهذا يشمل أول رمضان وآخر رمضان

ألن من شرط المتابعة أن  ؛أما تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة فهذا من البدع
 :تكون العبادة موافقة للشريعة في أمور ستة

 . السبب ١
 . لجنسا ٢
 . القدر ٣
 . الكيفية ٤
 . الزمان ٥
 .المكان ٦

ألن هؤالء  ؛خالفوا المتابعة بالسبب وهؤالء الذين يجعلون ليلة سبع وعشرين وقتاً للعمرة
يجعلون ليلة سبع وعشرين سبباً لمشروعية العمرة، وهذا خطأ، فالنبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لم 

ي هذه الليلة، والصحابة رضي اهللا عنهم وهم أحرص على الخير منا يحث أمته على االعتمار ف
لم يحثوا على االعتمار في هذه الليلة، ولم يحرصوا على أن تكون عمرتهم في هذه الليلة، 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهمن قام ليلة القدر إيماناً  (: والمشروع في ليلة القدر هو القيام؛ لقول النبي ص
 .] البخاري ومسلم[  ) باً غفر له ما تقدم من ذنبهواحتسا

إذا كان الرجل قادماً من بلده في هذه الليلة وهو لم يقصد تخصيص هذه الليلة : فإن قال قائل
 بالعمرة، وإنما صادف أنه قدم من البلد في هذه الليلة واعتمر هل يدخل فيما قلنا أم ال؟



مجموع فتاوى ابن  .يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرةأنه ال يدخل؛ ألن هذا الرجل لم : فالجواب
  )٢٠/٦٩(عثيمين

 
 حكم االحتفال بليلة السابع والعشرين من رمضان

 القدر؟ ليلة وعشرين سبع بليلة االحتفال حكم ما
 صلى النبي فهدي محدثاتها، األمور وشر وسلم عليه اهللا صلى محمد هدي الهدي خير :الجواب

 من ذلك وغير وصدقة القرآن وقراءة صالة من العبادات من اإلكثار رمضان في وسلم عليه اهللا
 المئزر وشد أهله أيقظ األخير العشر دخل فإذا ويصلي ينام األول العشرين في وكان البر، وجوه
 قام من (: وسلم عليه اهللا صلى فقال القدر، ليلة وقيام رمضان قيام على وحث ليله وأحيا

 إيماناً القدر ليلة قام ومن ( ] البخاري ومسلم [ ) ذنبه من تقدم ما له غفر واحتساباً إيماناً رمضان
  .عليه متفق ) ذنبه من تقدم ما له غفر واحتساباً

 أوتاره أحد في وأنها رمضان، من األواخر العشر في القدر ليلة أن وسلم عليه اهللا صلى وبين
 المسند، في أحمد رواه ) منه الوتر في األواخر العشر في التمسوها (: وسلم عليه اهللا صلى فقال

 ثالث أو يبقين، خمس أو يبقين، سبع أو يبقين، تسع في التمسوها (: فيه وجاء الترمذي وأخرجه
 صلى النبي وعلم صحيح، حسن حديث هذا: إخراجه بعد الترمذي قال ، ) ليلة آخر أو يبقين،

 أحمد روى فقد الليلة، هذه وافقت إن به تدعو الذي الدعاء عنها اهللا رضي عائشة وسلم عليه اهللا
: قال فيها؟ أقول ما القدر ليلة وافقت إن اهللا نبي يا (: قالت عنها اهللا رضي عنها المسند في

 ماجه، وابن النسائي، أيضاً أخرجه وقد ،) عني فاعف العفو تحب عفو إنك اللهم: تقولين
 اهللا صلى الرسول هدي ذاه صحيح، حسن حديث هذا: إخراجه بعد الترمذي وقال والترمذي

 القدر ليلة أنها على وعشرين سبع بليلة االحتفال وأما القدر، ليلة وفي رمضان في وسلم عليه
 القدر، بليلة يحتفل لم وسلم عليه اهللا صلى فإنه وسلم، عليه اهللا صلى الرسول لهدي مخالف فهو

 )٣/٥٨(اللجنة الدائمة .بدعة بها فاالحتفال
 

 بالعبادة بأجرة إحياء ليالي رمضان
السهر في ليالي رمضان عند بعض الناس باألجر إلحياء ليالي شهر رمضان هل هذا يجوز أم 
ال يجوز أم حالل أم حرام، أم منهي عنه مع الدليل من الكتاب والسنة؟ حيث إنني أسهر عند 

اهللا بعض الناس كل عام، وأردت أن أمتنع هذا العام حتى أعرف الدليل أرجو إفتائي جزاكم 
 .خيرا

أمر اهللا تعالى بعبادته وحث على تالوة كتابه ودراسته، وهذا في ليالي رمضان آكد،  :الجواب
غفر له ما  واحتساباً من قام رمضان إيماناً( : فقد ثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه قال



لعشر واألواخر من وكان النبي صلى اهللا عليه وسلم إذا دخل ا ] البخاري ومسلم[  )تقدم من ذنبه 
رمضان أحيا ليلها وحث أهله وأمته على ذلك، فمن فعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا ورجاء ثوابه فله 

 .أجر عظيم
غير بيوتهم لتالوة القرآن بأجرة،  أما ما اعتاده بعض المسلمين من السهر في ليالي رمضان في

أو قصدوا هبة ثواب ما قرأوا  سواء قصدوا بذلك حصول البركة لهذه البيوت وألهلها بدعةفهو 
ألهلها أحياء وأمواتا، فإنه لم يثبت عن النبي صلى اهللا عليه وسلم أنه فعله؛ فكان بدعة محدثة، 

[  )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( : وقد ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

وعلى هذا فال  ]مسلم  [ )رنا فهو رد ليس عليه أم من عمل عمالً( : وفي رواية ] البخاري ومسلم
 .أجر لمن فعله، وال لمن ساعد عليه، بل عليه وزر البتداعه وإحداثه في الدين ما ليس منه

  )١٠/٢١٥(اللجنة الدائمة
   
 

 هل ورد حديث في فضل االعتمار في رمضان؟
 شهور؟هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعدل حجة، أو أن فضلها كسائر ال

عمرة في  (: نعم، ورد في صحيح مسلم عن النبي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم أنه قال :الجواب
فالعمرة في رمضان تعدل حجة، كما جاء به الحديث،  ] البخاري ومسلم[ )  رمضان تعدل حجة

يؤد عن الحجة، بحيث لو اعتمر اإلنسان في رمضان، وهو لم  تجزئأنها  ولكن ليس معنى ذلك
 .ألنه ال يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه ؛فريضة الحج سقطت عنه الفريضة

عنه فلو أن أحداً في صالته  تجزئتعدل ثلث القرآن، ولكنها ال  قُْل هو اُهللا َأحد ﴾ ﴿فهذه سورة 
ال إله  ": نقول اإلنسا كذايكفه ذلك عن قراءة الفاتحة، وه كرر سورة اإلخالص ثالث مرات لم

يكون . ، عشر مرات"  إال اهللا وحده ال شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
 تجزئكمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك لو قالها اإلنسان وعليه عتق رقبة، لم 

 .عنها
تاوى ابن مجموع ف .وبه تعرف أنه ال يلزم من معادلة الشيء للشيء أن يكون مجزئاً عنه

 )٢٠/٧٠( عثيمين
 

 هل يختلف فضل العمرة في أول الشهر عن آخره؟ 
 فضل العمرة في رمضان؟ وهل هناك فرق بين أول الشهر وآخره؟

العمرة في رمضان تعدل حجة، سواء اعتمر اإلنسان من أول الشهر، أو وسطه، أو  :الجواب
 . فضل من أيام أول الشهر ولياليهآخره، وال شك أن أيام العشر األواخر من رمضان ولياليها أ



، فكلما كان " أن الحسنات تضاعف في الزمان والمكان الفاضل ": وقد ذكر العلماء قاعدة وهي
 )٢٠/٧١(مجموع فتاوى ابن عثيمين .الزمان أفضل كان العمل الصالح فيه أفضل، واهللا أعلم

 
 

  بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناسالجمع 
 كيف يمكن التوفيق بين تصفيد الشياطين في رمضان ووقوع المعاصي من الناس؟

 ؛بت من أن الشياطين تصفد في رمضانالمعاصي التي تقع في رمضان ال تنافي ما ث :الجواب
تصفد فيه الشياطين، فال يخلصون  ": ألن تصفيدها ال يمنع من حركتها، ولذلك جاء في الحديث

وليس المراد أن الشياطين ال تتحرك أبداً، بل هي تتحرك،  " غيرهإلى ما يخلصون إليه في 
 مجموع فتاوى ابن عثيمين .وتضل من تضل، ولكن عملها في رمضان ليس كعملها في غيره

)٢٠/٧٦( 
 

 .."إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة:" توجيه حديث 
لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار إذا جاء رمضان ف (: قول الرسول ص

فهل معنى ذلك أن من يموت في رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟ نرجو )  وصفدت الشياطين
 .من فضيلتكم توضيح هذا األمر وجزاكم اهللا خيراً

ليس األمر كذلك، بل معنى هذا أن أبواب الجنة تفتح تنشيطاً للعاملين، ليتسنى لهم  :الجواب
أبواب النار، ألجل انكفاف أهل اإليمان عن المعاصي، حتى ال يلجوا هذه  الدخول، وتغلق

األبواب، وليس معنى ذلك أن من مات في رمضان يدخل الجنة بغير حساب، إنما الذين يدخلون 
هم الذين ال  (: الجنة بغير حساب هم الذين وصفهم الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم في قوله

مع قيامهم بما ]  البخاري ومسلم[  ) يكتوون، وال يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون يسترقون، وال
 )٢٠/٧٦(مجموع فتاوى ابن عثيمين .يجب عليهم من األعمال الصالحة

 
 مضاعفة السيئة في مكة

 هل تتضاعف السيئات في مكة وما كيفية مضاعفتها؟
لكمية، ولكنها تتضاعف من ناحية المضاعفة في مكة بالنسبة للسيئات ليست من ناحية ا :الجواب

 من ﴿: الكيفية، بمعنى أن العقوبة تكون أشد وأوجع، والدليل أنها ال تضاعف كمية قوله تعالى
اءج نَةسبِالْح فَلَه شْرا عثَاِلهَأم نمو اءج َئةيى فَال بِالسزجا ِإال يثْلَهم مهال و ونظْلَمسورة [ ﴾ ي

 ِإن ﴿: ، وهذه اآلية مكية، ألنها في سورة األنعام، لكن كما قال اهللا تعالى ] ١٦٠ام اآلية األنع
ينوا الَّذكَفَر وندصيو نبِيِل عس اللَّه جِدسالْمامِ وري الْحالَّذ لْنَاهعِللنَّاسِ ج اءوفُ ساكالْع يهف ادالْبو 



نمو رِدي يهبِِإ فادبِظُلْمٍ لْح قْهنُذ نذَابٍ ميعني أن إيالم العقوبة  ] ٢٥سورة الحج اآلية [  ﴾ َأِليمٍ ع
وفي هذا التحذير الشديد من . في مكة أشد من إيالم العقوبة إذا فعلت هذه المعصية خارج مكة

 )٢٠/١٦٧(مجموع فتاوى ابن عثيمين .المعاصي في مكة
 

  م هل يشمل النفل والفريضة؟تفضيل الصالة في المسجد الحرا
 تفضيل الصالة في المسجد الحرام هل يشمل النفل والفريضة؟

يشمل النفل والفريضة، فكل صالة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صالة فيما  :الجواب
 .عداه، فمثالً تحية المسجد إذا دخلت المسجد الحرام خير من مئة ألف تحية فيما عداه

 هل تحية المسجد الحرام الطواف، أو تحية المسجد الحرام صالة ركعتين؟وهي : وهنا مسألة
اشتهر عند كثير من الناس أن تحية المسجد الحرام الطواف، وليس كذلك، ولكن تحيته الطواف 
لمن أراد أن يطوف، فإذا دخل اإلنسان المسجد الحرام يريد الطواف فإن طوافه يغني عن تحية 

لكن إذا . اللَّه علَيه وسلَّم دخل المسجد الحرام للطواف ولم يصل التحية المسجد، ألن النبي صلَّى
دخل المسجد الحرام بنية انتظار الصالة، أو حضور مجلس العلم، أو ما أشبه ذلك فإن تحيته أن 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهلمسجد إذا دخل أحدكم ا (: يصلي ركعتين كغيره من المساجد، لقول النبي ص
مجموع فتاوى . وهذا يشمل المسجد الحرام ]البخاري ومسلم [  ) يصلي ركعتينفال يجلس حتى 

 )٢٠/١٦٣( ابن عثيمين
 

 توجيه لمن يترك النوافل في الحرم بحجة أنه مسافر
هناك بعض الناس يقدمون من مناطق مختلفة ليعتكفوا العشر األواخر من رمضان في المسجد 

 الرواتب أرجو التفصيل واهللا يحفظكم؟ ن السننالحرام، ولكنهم يتركو
في الحقيقة أن اإلنسان إذا من اهللا عليه أن يصل إلى هذا المسجد فإنه ينبغي له أن يكثر  :الجواب

من الصالة، سواء كانت من الصالة المشروعة، أو من الصلوات األخرى الجائزة، واإلنسان 
إن المسافر ال يصلي راتبة : طلقة يعني إذا قلناالذي يكون في هذا المكان أمامه النوافل الم

: ال تصلي أبداً بل نقول: الظهر، وال راتبة المغرب، وال راتبة العشاء فليس معنى ذلك أن نقول
 تَنْهى الصالةَ ِإن ﴿ :صلِّ وأكثر من الصالة، والصالة خير موضوع، وهي كما قال عز وجل

، ولهذا ] ٤٥سورة العنكبوت اآلية [  واُهللا يعلَم ما تَصنَعون ﴾ َأكْبر اللَّه كْرولَذ والْمنكَرِ الْفَحشَاء عنِ
نحن نحث إخواننا على أن يكثروا من النوافل والصالة في هذا المسجد وإن كانوا مسافرين، ألن 

كان عليه الصالة  الرسول صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ال يمنعه السفر من أن يتطوع بالصالة، بل
والسالم يدع سنة الظهر، وسنة العشاء، وسنة المغرب، وباقي النوافل باقية على استحبابها، 

 )٢٠/١٦٦(مجموع فتاوى ابن عثيمين  .وحينئذ ال يكون في المسألة إشكال


