
 (  حسن[ ) 
 عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال رمضان دخل:  قال مالك بن أنس وعن 

 من شهر ألف من خير ليلة وفيه حضركم قد الشهر هذا إن: "  وسلم
 ابن رواه" .  محروم كل إال خيرها يحرم وال كله الخير حرم فقد حرمها
  ماجه

 اهلل اياها همن صدق مع اهلل في طلب ليلة القدر واجتهد في طلبها بلغ
  

  الصامت بن عبادة أخبرني قال أنس عن
 فتالحى القدر ليلةب يخبر خرج سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول أن:  

 تالحى وإنه القدر ليلةب ألخبركم خرجت إني)  فقال المسلمين من رجالن
 السبع في التمسوها لكم خيرا يكون أن وعسى فرفعت وفالن فالن

 (  والخمس والتسع
 ودوامها وجودها على به يعتد من وأجمع وشرفها قدرها لعظم القدر ليلة
 [  الدهر آخر إلى
 (  حسن) 
 في الليلة تلك المالئكة إن وعشرين تاسعة أو سابعة ليلة القدر ليلة]  

 ( حسن[ . )  الحصى عدد من أكثر األرض
  



 قَالَ : وسلم عليه اهلل صلى اهللِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  عنه، اهلل رضي ُهَريْ َرةَ  أِبي
 ُجناٌة، َوالصَِّيامُ  ِبِه، َأْجِزي َوَأنَا ِلي فَِإناهُ  الصَِّياَم، ِإالا  َلهُ  آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ُكل  : اهللُ 

 َأوْ  َأَحدٌ  َساباهُ  فَِإنْ  َيْصَخْب، َوالَ  يَ ْرُفثْ  َفالَ  َأَحدُِكمْ  َصْومِ  يَ ْومُ  َكانَ  َوِإَذا
 الصاائمِ  َفمِ  َلُخُلوفُ  بَِيِدهِ  ُمَحماد   نَ ْفسُ  َوالاِذي َصائٌم، اْمُرؤٌ  ِإنِّي فَ ْليَ ُقلْ  قَاتَ َلهُ 

 َفِرَح، َأْفَطرَ  ِإَذا: يَ ْفَرُحُهَما فَ ْرَحَتانِ  ِللصاائمِ  اْلِمْسكِ  رِيحِ  ِمنْ  اهللِ  ِعْندَ  َأْطَيبُ 
 متفق عليه((ِبَصْوِمهِ  َفِرحَ  رَباهُ  َلِقيَ  َوِإَذا
 َعنْ  يُوُنس َأِبي َطرِيق ِمنْ  َوأِلَْحَمد"  اْلِقَتال ِمنْ  َأَحدُكمْ  َكُجناةِ  ُجناة الصَِّيام" 

 ْبنِ  ُعبَ ْيَدة أَِبي َحِديث ِمنْ  َوَلهُ "  الناار ِمنْ  َحِصين َوِحْصن ُجناة"  ُهَريْ َرة َأِبي
 تَ ْرَجمَ  َوِبَذِلكَ "  اْلِغيَبةِ بِ "  الداارِِمي   زَادَ "  َيْخرِقَها َلمْ  َما ُجناة الصَِّيام"  اْلَجرااح

وَ .  َوالساْتر اْلِوقَايَة اْلِجيم ِبَضمِّ  َواْلُجناة ، َداُودَ  َوَأبُو ُهوَ  َلهُ   

 ُمْرِني اللاه َرُسول يَا قُ ْلت"  قَالَ  أَُماَمةَ  َأِبي َعنْ  َصِحيح ِبَسَند   الناَساِئي   َوَرَوى
 َعْدل اَل "  ِرَوايَة َوِفي"  َلهُ  ِمْثل اَل  فَِإناهُ  بِالصاْومِ  َعَلْيك:  قَالَ  ، َعْنك آُخذهُ 

" َلهُ   

 ( َيْجَهل َواَل ) 
َذِلكَ  َوَنْحو َوالساَفه َكالصَِّياحِ  اْلَجْهل َأْهل َأفْ َعال ِمنْ  َشْيًئا يَ ْفَعل اَل  َأيْ   



 َوِإنْ "  َأبِيهِ  َعنْ  ُسَهْيل َطرِيق ِمنْ  قُ راة َوأِلَِبي"  قَاتَ َلهُ  َأوْ  َأَحد َساباهُ  فَِإنْ " 
 َأْحَمد ِعْند ُهَريْ َرة َأِبي َعنْ  ِهَشام ِرَوايَة ِفي َوَنْحوه"  ُيَكلِّمهُ  َفاَل  ِإْنَسان َشَتَمهُ 

 َأيْ "  َمارَاهُ  َأوْ  َأَحد َساباهُ  فَِإنْ "  ُسَهْيل َطرِيق ِمنْ  َمْنُصور ْبن َوِلَسِعيدِ  ،
"  ُهَريْ َرة َأِبي َعنْ  اْلُمْشَمِعل   َمْوَلى َعْجاَلن َطرِيق ِمنْ  ُخَزْيَمةَ  َواِلْبنِ  ؛ َجاَدَلهُ 

" فَاْجِلسْ  قَاِئًما ُكْنت َوِإنْ  َصاِئم ِإنِّي فَ ُقلْ  َأَحد َساباك فَِإنْ   

 قَالَ  ِإَذا فَِإناهُ  ، َصاِئم ِإنِّي فَ ْليَ ُقلْ  ُمَشاَتَمته َأوْ  ِلُمَقاتَ َلِتهِ  َأَحد تَ َهياأَ  ِإنْ  َأيْ 
 ، َكالصااِئلِ  فَاأْلََخف   بِاأْلََخفِّ  َدفَ َعهُ  َأَصرا  فَِإنْ  ، َعْنهُ  َيُكف   َأنْ  َأْمَكنَ  َذِلكَ 

 َشاَتَمهُ "  قَاتَ َلهُ "  ِبَقْوِلهِ  اْلُمَراد َكانَ  فَِإنْ  ، َحِقيَقة ُمَقاتَ َلته يَ ُروم ِفيَمنْ  َهَذا
 ذََكْرت َما َويُ َؤيِّدهُ  - الساب   ُجْمَلة ِمنْ  َواللاْعن اللاْعن َعَلى ُيْطَلق اْلَقْتل أِلَنا 

 ِمنْ  فَاْلُمَراد - الشاْتم ِإَلى يَ ْرِجع َحاِصلَها فَِإنا  اْلُمْخَتِلَفة اأْلَْلَفاظ ِمنْ 
"  َصاِئم ِإنِّي"  قَ ْوله َعَلى يَ ْقَتِصر َبلْ  َعَمله ِبِمْثلِ  يُ َعاِملهُ  اَل  َأناهُ  اْلَحِديث
 الاِذي ِبَها ُيَخاِطب َهلْ "  َصاِئم ِإنِّي فَ ْليَ ُقلْ "  بَِقْوِلهِ  اْلُمَراد ِفي َواْخُتِلفَ 

 الرااِفِعي   َونَ َقَلهُ  اْلُمتَ َولِّي َجَزمَ  َوبِالثااِني ؟ نَ ْفسه ِفي يَ ُقولَها َأوْ  ِبَذِلكَ  ُيَكلِّمهُ 
 َشْرح"  ِفي َوقَالَ "  اأْلَذَْكار"  ِفي اأْلَوال الن اَوِوي   َوَرجاحَ  ، اأْلَِئماة َعنْ 
ُهَما ُكل  "  اْلُمَهذاب  َلَكانَ  َجَمَعُهَما َوَلوْ  َأقْ َوى بِاللَِّسانِ  َواْلَقْول ، َحَسن ِمن ْ

، َحَسًنا  



 ( بَِيِدهِ  نَ ْفِسي َوالاِذي) 
 . تَْأِكيًدا َذِلكَ  َعَلى َأْقَسمَ 
  ( اْلِمْسك رِيح ِمنْ  اللاه ِعْند َأْطَيب  الصااِئم َفم َلُخُلوف: )  قَ ْوله

ُرك)   ( َأْجِلي ِمنْ  َوَشْهَوته َوَشَرابه َطَعامه يَ ت ْ
 ( ِبهِ  َأْجِزي َوَأنَا ِلي الصَِّيام) 

 " رِيَاء الصَِّيام ِفي َلْيسَ "  َوَسلامَ  َعَلْيهِ  اللاه َصلاى قَ ْوله
 َأْكَثر ِإَلْيهِ  يُ َقراب َأيْ  ِعْندُكمْ  اْلِمْسك رِيح ِمنْ  اللاه ِعْند َأْطَيب َأناهُ  فَاْلَمْعَنى

 اْلُمَراد َوِقيلَ  ، اْلبَ ر   َعْبد ِاْبن َأَشارَ  َذِلكَ  َوِإَلى ، ِإَلْيُكمْ  اْلِمْسك تَ ْقرِيب ِمنْ 
 ِمماا َأْكَثر اْلُخُلوف رِيح َيْسَتِطيُبونَ  َوَأن اُهمْ  اْلَماَلِئَكة َحق   ِفي َذِلكَ  َأنا 

 ، اْلِمْسك رِيح َيْسَتِطيُبونَ 
.  تَ ُفوح رِيًحا اْلِقَياَمة يَ ْوم ِللطااَعاتِ  َأنا  تَ ْعِليقه ِفي ُحَسْين اْلَقاِضي نَ َقلَ  َوَقدْ 
 اأْلَِخيَرة الثااَلثَة َويُ َؤيِّد ، َكاْلِمْسكِ  اْلِعَباَدات بَ ْين ِفيَها الصَِّيام فَ َراِئَحة قَالَ 
"  َصاِلح َأِبي َعنْ  َعطَاء يقَطرِ  ِمنْ  َوالناَساِئيِّ  َوَأْحَمد ُمْسِلم ِرَوايَة ِفي قَ ْوله

 " اْلِقَياَمة يَ ْوم اللاه ِعْند َأْطَيب
 َوَأن اَها ِللنااسِ  ثَ َوابَها َمَقاِدير َكَشْفت َقدْ  اأْلَْعَمال َأنا  َمْعَناهُ :  اْلُقْرطُِبي   قَالَ 

 اللاه فَِإنا  الصَِّيام ِإالا  ، اللاه َشاءَ  َما ِإَلى َسْبعِماَئةِ  ِإَلى َعْشَرة ِمنْ  ُتَضاَعف
 تَ ْقِدير ِبَغْيرِ  َعَلْيهِ  يُِثيب
َضاَفة َسَبب:  ثَاِمِنَها  ِبِخاَلفِ  ، اللاه َغْير ِبهِ  يُ ْعَبد َلمْ  الصَِّيام َأنا  اللاه ِإَلى اْْلِ

 . َذِلكَ  َوَنْحوِ  َوالطاَواف َوالصاَدَقة الصااَلة



 َأْجِزي َوَأنَا ِلي الصاْوم ، الصاْوم ِإالا  َكفاارَة اْلَعَمل ُكل  "  َرفَ َعهُ  ُهَريْ َرة َأِبي َعنْ 
 زِيَاد ْبن ُمَحماد َعنْ  ُشْعَبة َعنْ  ُمْسَنده ِفي الطاَياِلِسي   َداُودَ  َأبُو َرَواهُ  وََكَذا"  ِبهِ 

 َوَرَواهُ "  الصاْوم ِإالا  َكفاارَة اْلَعَمل ُكل  :  َوتَ َعاَلى تَ َباَركَ  رَب ُكمْ  قَالَ "  َوَلْفظه
 آَدم ِاْبن يَ ْعَملهُ  َما ُكل  "  ِبَلْفظِ  ُشْعَبة َعنْ  ُأْخَرى َطرِيق ِمنْ  َأْصَبغَ  ْبن قَاِسم
 " الصاْوم ِإالا  َلهُ  َكفاارَة


