
:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن
 الجن ومردة الشياطين صفدت رمضان شهر من ليلة أول كان إذا" 

 وينادي باب منها يغلق فلم الجنة باب منها يفتح فلم النار أبواب وغلقت
 النار من عتقاء وهلل ن أقصر الشر باغي ويا أقبل الخير باغي يا:  مناد

  ماجه وابن الترمذي رواه" .  ليلة كل وذلك
  قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن

 وصفدت النار أبواب وغلقت الجنة أبواب فتحت رمضان جاء إذا 
  الشياطين

  ومسلم البخاري رواه 
  لمسلم رواية وفي 
  الشياطين وسلسلت جهنم أبواب وغلقت الرحمة أبواب فتحت 
 من كلهم والبيهقي صحيحه في خزيمة وابن ماجه وابن الترمذي رواه 

 هريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن عياش بن بكر أبي رواية
  قال(  حسن)  ولفظهم

 وقال الجن ومردة الشياطين صفدت رمضان شهر من ليلة أول كان إذا 
 يفتح فلم النار أبواب وغلقت واو بغير الجن مردة الشياطين خزيمة ابن
 باغي يا مناد وينادي باب منها يغلق فلم الجنة أبواب وفتحت باب منها

  ليلة كل وذلك النار من عتقاء وهلل أقصر الشر باغي ويا أقبل الخير



 اللفظ هذا بنحو والحاكم النسائي ورواه غريب حديث الترمذي قال 
  شرطهما على صحيح الحاكم وقال

 االلباني(  صحيح حسن) 
 عز هلل قال وسلم عليه اهلل صلى النبي عن عنه اهلل رضي أمامة أبي وعن 

  عتقاء فطر كل عند وجل
----------------------------------- 

 االلباني(  لغيره صحيح) 
 اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن وروي 

 :  وسلم عليه
 وإن - رمضان في يعني - وليلة يوم كل في عتقاء وتعالى تبارك هلل إن 

  مستجابة دعوة وليلة يوم كل في مسلم لكل
 ( الترمذي سنن) 

 بن بكر أبو حدثنا كريب بن العالء بن محمد كريب أبو حدثنا 286
 صلى اهلل رسول قال قال هريرة أبي عن صالح أبي عن األعمش عن عياش

 الشياطين صفدت رمضان شهر من ليلة أول كان إذا وسلم عليه اهلل
 الجنة أبواب وفتحت باب منها يفتح فلم النار أبواب وغلقت الجن ومردة

 أقصر الشر باغي ويا أقبل الخير باغي يا مناد وينادي باب منها يغلق فلم
 بن الرحمن عبد عن الباب وفي قال ليلة كل وذلك النار من عتقاء وهلل

 . وسلمان مسعود وابن عوف



 
 : األلباني تحقيق
 ( 2266)  ماجة ابن ، صحيح

 ليلة أول كانت إذا قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول عن هريرة أبي عن
 يفتح فلم النار أبواب وغلقت الجن ومردة الشياطين صفدت رمضان من

 باغي يا مناد ونادى باب منها يغلق فلم الجنة أبواب وفتحت باب منها
 . ليلة كل في وذلك النار من عتقاء وهلل أقصر الشر باغي ويا أقبل الخير

 
 : األلباني تحقيق
 ( 28/  6)  والترهيب الترغيب صحيح ، صحيح

 . مستجابة دعوة منهم عبد لكل ليلة و يوم كل في عتقاء تعالى هلل إن -
 السيوطي تخريج

 . جابر عن(  سمويه)  سعيد أبي أو هريرة أبي عن(  حم) 
 األلباني تحقيق

 . الجامع صحيح في 6222:  رقم حديث انظر(  صحيح) 
 


