
 اهلل صلى النبي أتوا ثالثة عذرة بني من نفرا أن:  شداد بن اهلل عبد عن
 يكفينيهم من:  وسلم عليه اهلل صلى النبي فقال:  قال فأسلموا وسلم عليه

 عليه اهلل صلى النبي فبعث طلحة عند فكانوا:  قال.  أنا:  طلحة قال ؟
 فيهم فخرج بعثا بعث ثم:  فقال فاستشهد أحدهم فيه فخرج بعثا وسلم
 فرأيت:  طلحة قال فراشه على الثالث مات ثم:  قال فاستشهد آخر

 فراشه على الميت فرأيت الجنة في عندي كانوا الذين الثالثة هؤالء
 أولهم استشهد الذي ورأيت يليه أخيرا استشهد الذي ورأيت أمامهم
 وسلم عليه اهلل صلى النبي فأتيت:  قال ذلك من فدخلني:  قال آخرهم
 أنكرت وما:  وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول فقال:  قال له ذلك فذكرت

 ؟ ذلك من
 وتكبيره لتسبيحه ؛ اإلسالم في يعمر مؤمن من اهلل عند أفضل أحد ليس] 

 ( حسن[ . )  وتهليله
هذا بعده سنة ؟ " قالوا : بلى . " وأدرك  فقال : " أليس قد مكث

 وكذا سجدة في السََّنة كذا  رمضان ، فصامه " قالوا : بلى . " وصلى
"  

فلما بينهما  " : قالوا : بلى . قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 . " أبعد مما بين السماء واألرض



 
 

 العبادات المرتبطة بالصيام
 (قيام الليل4 آن(قراءة القر 3   (الصدقة   2(الدعاء                1

 تعدد اجره( )ما تعدى نفعهخير العبادات ما تعدى نفعه
 اْله َدى ِمنَ  َوبَ ي َِّنات   ِللنَّاسِ  ه ًدى اْلق ْرآن   ِفيهِ  أ ْنِزلَ  الَِّذي َرَمَضانَ  َشْهر  

 َسَفر   َعَلى َأوْ  َمرِيًضا َكانَ  َوَمنْ  فَ ْلَيص ْمه   الشَّْهرَ  ِمْنك م   َشِهدَ  َفَمنْ  َواْلف ْرقَانِ 
 َوِلت ْكِمل وا اْلع ْسرَ  ِبك م   ي رِيد   َواَل  اْلي ْسرَ  ِبك م   اللَّه   ي رِيد   أ َخرَ  َأيَّام   ِمنْ  َفِعدَّة  
 َسأََلكَ  َوِإَذا( 181) َتْشك ر ونَ  َوَلَعلَّك مْ  َهَداك مْ  َما َعَلى اللَّهَ  َوِلت َكب ِّر وا اْلِعدَّةَ 

 ِلي فَ ْلَيْسَتِجيب وا َدَعانِ  ِإَذا الدَّاعِ  َدْعَوةَ  أ ِجيب   َقرِيب   فَِإنِّي َعنِّي ِعَباِدي
 (181) يَ ْرش د ونَ  َلَعلَّه مْ  ِبي َوْلي  ْؤِمن وا

  عليه يغضب اهلل يدع لم من
 إليه بحاجته إعالمه باب من ليس تعالى لربه العبد دعاء أن فجهلوا
 إظهار باب من إنما و ،(*  أخفى و السر يعلم*)  تعالى و سبحانه
 ( الصحيحة) ، فقره و إليه حاجته و عبوديته

 يستجيب ال اهلل أن اعلموا و باإلجابة موقنون أنتم و تعالى اهلل ادعوا" 
 "الصحيحة السلسلة" في األلباني قال" . الهي غافل قلب دعاء من

  قيام الليل



وفي وصف أهل اإليمان امتدح الحق تبارك وتعالى المتقين المحسنين داعيا 
آتَاُهْم  اْلُمتَِّقيَن فِي َجنَّاتٍ َوُعُيوٍن * آِخِذيَن َمابهم فقال عز وجل: }إِنَّ  لالقتداء

َقلِيالً ِمَن اللَّْيِل َما يَْهَجُعوَن *  َربُُّهْم إِنَُّهْم َكانُوا َقْبَل َذلَِك ُمْحِسنِيَن * َكانُوا
 )51 – 51يَْسَتْغِفُروَن{.... )الذريات اآليات  َوبِاألَْسَحاِر ُهمْ 

أن رسول هللا صلى هللا عليه  أبي هريرة رضي هللا عنه
بعد رمضان شهر هللا المحرم،  وسلم قال: "أفضل الصيام

 ."وأفضل الصالة بعد المكتوبة قيام الليل

ولذلك كان عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما يقول: "ألن 
أحبُّ إليَّ من أن أصلي بالنهار  أصلي في جوف الليل ركعة

 ."عشر ركعات

 نصرفيصلي مع االمام حتى ي

 ( صحيح)  ليلته بقية له حسب ينصرف حتى اإلمام مع قام إذا الرجل ان
 الصدقة

، اْبنِ    وََكانَ  ،النَّاسِ  َأْجَودَ  وسلم، عليه اهلل صلى اهللِ  َرس ول   َكانَ : قَالَ  َعبَّاس 
َلة   ك لِّ  ِفي يَ ْلَقاه   وََكانَ  ِجْبرِيل   يَ ْلَقاه   ِحينَ  َرَمَضاَن، ِفي َيكون   َما َأْجَود    ِمنْ  َلي ْ

 بِاْلَخْيرِ  َأْجَود   وسلم عليه اهلل صلى اهللِ  فَ َلَرس ول   الق ْرآنَ  فَ ي َداِرس ه   َرَمَضاَن،
 اْلم ْرَسَلِة  الرِّيحِ  ِمنَ 

 ال تستهين بالصدقة مهما قلت
 وما ادراني ان اهلل يقبل عملي من قيام وقرآن وصدقة

 اهلل صلى اهلل رسول قال قال عنه اهلل رضي الخدري سعيد أبي عن وروي
 في يعني - وليلة يوم كل في عتقاء وتعالى تبارك هلل إن:  وسلم عليه



               مستجابة دعوة وليلة يوم كل في مسلم لكل وإن - رمضان
 االلباني(  لغيره صحيح) 
 َتك ون   فَ َلَعلَّك النَّارِ  ِمنْ  َكِثير ونَ  ع تَ َقاء   َوِللَّهِ  َأيْ ( النَّارِ  ِمنْ  ع تَ َقاء   َوِللَّهِ ) 

ه مْ   َوِإمَّا ، النَِّداء   َوه وَ  ِلْلَبِعيدِ  ِإمَّا َذِلكَ  ِبَقْوِلهِ  َأَشارَ :  الطِّيِبي   قَالَ ( َوَذِلكَ ) ِمن ْ
َلة   ك لَّ ) ع تَ َقاء   ِللَّهِ  َوه وَ  ِلْلَقرِيبِ  َلة   ك لِّ  ِفي َأيْ ( َلي ْ  . رََمَضانَ  َلَياِلي ِمنْ  َلي ْ
 َأْكَثر ِإَلْيهِ  ي  َقرَّب َأيْ  ِعْندك مْ  اْلِمْسك رِيح ِمنْ  اللَّه ِعْند َأْطَيب َأنَّه   فَاْلَمْعَنى

 اْلم َراد َوِقيلَ  ، اْلبَ ر   َعْبد ِاْبن َأَشارَ  َذِلكَ  َوِإَلى ، ِإَلْيك مْ  اْلِمْسك تَ ْقرِيب ِمنْ 
 ِممَّا َأْكَثر اْلخ ل وف رِيح َيْسَتِطيب ونَ  َوَأن َّه مْ  اْلَماَلِئَكة َحق   ِفي َذِلكَ  َأنَّ 

 ، اْلِمْسك رِيح َيْسَتِطيب ونَ 
 قَالَ : وسلم عليه اهلل صلى اهللِ  َرس ول   قَالَ : قَالَ  عنه، اهلل رضي ه َريْ َرةَ  أِبي
 ج نَّة ، َوالصَِّيام   ِبِه، َأْجِزي َوَأنَا ِلي فَِإنَّه   الصَِّياَم، ِإالَّ  َله   آَدمَ  اْبنِ  َعَملِ  ك ل  : اهلل  

 َأوْ  َأَحد   َسابَّه   فَِإنْ  َيْصَخْب، َوالَ  يَ ْرف ثْ  َفالَ  َأَحدِك مْ  َصْومِ  يَ ْوم   َكانَ  َوِإَذا
 الصَّائمِ  َفمِ  َلخ ل وف   بَِيِدهِ  م َحمَّد   نَ ْفس   َوالَِّذي َصائم ، اْمر ؤ   ِإنِّي فَ ْليَ ق لْ  قَاتَ َله  

 َفِرَح، َأْفَطرَ  ِإَذا: يَ ْفَرح ه َما فَ ْرَحَتانِ  ِللصَّائمِ  اْلِمْسكِ  رِيحِ  ِمنْ  اهللِ  ِعْندَ  َأْطَيب  
 متفق عليه((ِبَصْوِمهِ  َفِرحَ  رَبَّه   َلِقيَ  َوِإَذا

 
 


