
 و الحرام المسجد إال سواه فيما صالة ألف من أفضل مسجدي في صالة
 . سواه فيما صالة ألف مائة من أفضل الحرام المسجد في صالة

 السيوطي تخريج
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 األلباني تحقيق
 . الجامع صحيح في 8383:  رقم حديث انظر(  صحيح) 

 إال المساجد من سواه فيما صالة ألف من أفضل هذا مسجدي في صالة
 في صالة من أفضل الحرام المسجد في صالة و الحرام المسجد
 . صالة بمائة هذا مسجدي

 السيوطي تخريج
 . الزبير ابن عن(  حب حم) 

 األلباني تحقيق
 . الجامع صحيح في 8383:  رقم حديث انظر(  صحيح) 

 عام  273=100000

 (  صحيح) 
[ . )  ذلك يجوز من وأقلهم والسبعين الستين بين ما أمتي أعمار]  

 (  لغيره صحيح لذاته حسن
 " . ذلك يجوز من أقلهم و السبعين إلى الستين بين ما أمتي أعمار" 



 
 : 893/  2" الصحيحة السلسلة" في األلباني قال
 في حبان ابن و(  8284)  ماجه ابن و(  232/  2)  الترمذي رواه

 ( 2/  94)  صحيحه
 ، القدر ليلة في انزلناه انا ، الرحيم الرحمن اهلل بسم) ثناؤه جل اهلل قال
 المالئكة تنزل ، شهر الف من خير القدر ليلة ، القدر ليلة ما ادرك وما

 -( الفجر مطلع حتى هي سالم ، امر كل من ربهم باذن فيها والروح
 محمد بن يحيى زكريا أبو ثنا امالء الحافظ اهلل عبد أبو( 3) حدثنا)

 عن جرير أنبأ ابراهيم بن إسحاق ثنا السالم عبد بن محمد ثنا العنبري
 في انزلناه انا) عزوجل قوله في عباس ابن عن جبير بن سعيد عن منصور

 الدنيا سماء إلى واحدة جملة القدر ليلة في القرآن انزل قال( القدر ليلة
 عليه اهلل صلى رسوله على ينزله عزوجل اهلل وكان النجوم بموقع وكان

 عليه( 2) انزل لوال وقالوا) عزوجل اهلل فقال بعض اثر في بعضه وسلم
 -( ترتيال ورتلناه فؤادك به لنثبت كذلك واحدة جملة القرآن
 ليلة.  القدر ليلة ما أدراك وما.  القدر ليلة في أنزلناه إنا}  تعالى اهلل وقول
 كل من ربهم بإذن فيها والروح المالئكة تنزل.  شهر ألف من خير القدر

 {  الفجر مطلع حتى هي سالم.  أمر
 وما)  قال وما أعلمه فقد(  أدراك ما)  القرآن في كان ما عيينة ابن قال 

  يعلمه لم فإنه( .  يدريك



 السماء إلى المحفوظ اللوح من واحدة جملة القرآن(  أنزلناه)  ش]  
(  القدر ليلة ما أدراك وما. )  التقدير أو العظيم الشرف(  القدر. )  الدنيا

 عليه جبريل(  الروح. )  قدرها علو ومنتهى فضلها غاية درايتك تبلغ لم
 خير كلها(  سالم. )  الليلة تلك في تعالى اهلل قضاه(  أمر. )  السالم
 ما. )  مصيبة وال بالء فيها عليهم يقدر ال الصادقين للمؤمنين وسالمة

 تعالى اهلل أخبره فقد( .  أدراك ما)  بلفظ القرآن في ذكر ما أي(  أدراك
 لم تعالى فإنه( .  يدريك وما)  بلفظ فيه ورد ما وكل.  اآلية كهذه به

  سلم و عليه اهلل صلى به يخبره
 (  حسن[ )  9] 
 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

 0111 شهر=38 سنة

  قال هريرة أبي عن عطاء عن
 وليا لي عادى من قال اهلل إن)  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  

 افترضت مما إلي أحب بشيء عبدي إلي تقرب وما بالحرب آذنته فقد
 كنت أحببته فإذا أحبه حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال وما عليه

 ورجله بها يبطش التي ويده به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه



 ترددت وما ألعيذنه استعاذني ولئن ألعطينه سألني وإن بها يمشي التي
 أكره وأنا الموت يكره المؤمن نفس عن ترددي فاعله أنا شيء عن

 (  مساءته
 المخلص طاعته على المواظب تعالى اهلل بدين العالم هو(  وليا)  ش]  

 افترضت مما. )  والنكال بالهالك أعلمته(  بالحرب آذنته. )  عبادته في
 أحفظه. . (  سمعه كنت. )  الكفاية وفروض العينية الفروض من(  عليه
 وصالحه خيره فيه لما وأوفقه والهالك التلف من جوارحه العبد يحفظ كما

 مما بي استجار(  استعاذني. )  الشدائد في وأنصره المواقف في وأعينه
  يخاف

  روحه بقبض اإلسراع وعدم والشفقة اللطف عن كناية(  ترددت ما)  
 البخاري[  يكره ما بفعل إساءته(  مساءته)  

 والشعير التمر من المسلمين على الفطر زكاة
 اْلف ْطر   زََكاةَ  فـََرضَ  وسلم عليه اهلل صلى اهلل   َرُسولَ  َأن   ُعَمَر، اْبن   حديث
 أُْنثى، َأوْ  ذََكرٍ  َعْبٍد، َأوْ  ُحر   ُكل   َعَلى َشع يٍر، م نْ  َصاًعا َأوْ  َتْمٍر، م نْ  َصاًعا

يَن )متفق عليه( م نَ   اْلُمْسل م 
 

 صاعا أو تمر من صاعا الفطر زكاة سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول فرض
 المسلمين من والكبير والصغير واألنثى والذكر والحر العبد على شعير من

  الصالة إلى الناس خروج قبل تؤدى أن بها وأمر



  [3888 ، 3884 ، 3883 ، 3881 ، 3883  ] 
 التمر من المسلمين على الفطر زكاة باب الزكاة في مسلم أخرجه ش]  

  938 رقم والشعير
 هو(  صاعا. )  رمضان صوم من(  الفطر. )  قدر أو أوجب(  فرض)  

. )  مالكه عنه ويخرجها فطرته تلزم أي(  العبد على. )  معين مكيال
 [  العيد صالة(  الصالة

 (  عليه متفق) 
 وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  قال عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن 

 قام ومن.  ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا رمضان صام من: " 
 القدر ليلة قام منو .  ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا رمضان

 "  ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا
 (  صحيح) 
  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
 ( الترمذي سنن) 

 عقيل أبو حدثنا النضر أبو حدثنا النضر أبي بن بكر أبو حدثنا 2841
 قال فيروز بن بكير حدثني التميمي سنان بن يزيد فروة أبو حدثنا الثقفي

 أدلج خاف من وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال يقول هريرة أبا سمعت
 قال الجنة اهلل سلعة إن أال غالية اهلل سلعة إن أال المنزل بلغ أدلج ومن
 . النضر أبي حديث من إال نعرفه ال غريب حسن حديث هذا عيسى أبو
 

 : األلباني تحقيق
 (  2884 و 948)  الصحيحة ، صحيح



 ُأُروا وسلم، عليه اهلل صلى الن ب ي   َأْصَحاب   م نْ  ر َجاالً  َأن   ُعَمَر، اْبن   حديث
َلةَ  ، ف ي اْلَقْدر   َليـْ ر   الس ْبع   ف ي اْلَمَنام   عليه اهلل صلى اهلل   َرُسولُ  فـََقالَ  اأَلَواخ 

ر ، الس ْبع   ف ي تـََواطََأتْ  َقدْ  ُرْؤيَاُكمْ  َأَرى: وسلم  ُمَتَحر يـََها َكانَ  َفَمنْ  اأَلَواخ 
ْلَيَتَحر َها ر   الس ْبع   ف ي فـَ  اأَلَواخ 

 ليلة التماس باب 2: القدر ليلة فضل كتاب 82: في البخاري أخرجه
 األواخر السبع في القدر

 اْلَعْشرَ  وسلم عليه اهلل صلى الن ب ي   َمعَ  اْعَتَكْفَنا: قَالَ  َسع يٍد، َأب ي حديث
 ُأر يتُ  إ ن ي: َوقَالَ  َفَخطََبا، ع ْشَريَن، َصب يَحةَ  َفَخَرجَ  َرَمَضاَن، م نْ  اأَلْوَسطَ 

َلةَ  يتُـَها ثُم   اْلَقْدر   َليـْ ر   اْلَعْشر   ف ي فَاْلَتم ُسوَها ُنس يتُـَها، َأوْ  أُْنس   اْلو ْتر ، ف ي اأَلَواخ 
 اهلل   َرُسول   َمعَ  اْعَتَكفَ  َكانَ  َفَمنْ  َوط يٍن، َماءٍ  ف ي َأْسُجدُ  َأن ي رََأْيتُ  َوإ ن ي
عْ  وسلم، عليه اهلل صلى ْليَـْرج   َفَجاَءتْ  قـََزَعَة؛ الس َماءٍ  ف ي نـََرى َوَما فـََرَجْعَنا فـَ

د ، َسْقفُ  َسالَ  َحت ى َفَمَطَرتْ  َسَحابَة   ، َجر يد   م نْ  وََكانَ  اْلَمْسج   الن ْخل 
 اْلَماء   ف ي َيْسُجدُ  وسلم عليه اهلل صلى اهلل   َرُسولَ  فـََرأَْيتُ  الص اَلُة، َوَأق يَمت  
، َهت ه   ف ي الط ين   أَثـَرَ  رََأْيتُ  َحت ى َوالط ين   َجبـْ
 ليلة التماس باب 2: القدر ليلة فضل كتاب 82: في البخاري أخرجه
 األواخر السبع في القدر
 عن األعرج عن الزناد أبو حدثنا قال شعيب أخبرنا قال اليمان أبو حدثنا

  قال هريرة أبي



 إيمانا القدر ليلة يقم من)  سلم و عليه اهلل صلى اهلل رسول قال:  
 (  ذنبه من تقدم ما هلل غفر واحتسابا

  [3312 ، 3931  ] 
 رمضان قيام في الترغيب باب المسافرين صالة في مسلم أخرجه ش]  

  341 رقم
(  إيمانا. )  القربات من وغيرها بالصالة يحييها(  القدر ليلة يقم من)  

 ويحتسب رياء ال تعالى اهلل وجه يريد(  واحتسابا. )  حق بأنها تصديقا
 [  الناس ثناء يرجو وال عنده األجر
 قال أنس عن حميد عن جعفر بن إسماعيل حدثنا سعيد بن قتيبة أخبرنا

  الصامت بن عبادة أخبرني
 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
  [3939 ، 4312  ] 
 تنازع(  فتالحى. )  ليلتها بتعيين أي(  القدر ليلةب ألخبركم)  ش]  

 رضي مالك بن وكعب حدرد أبي بن اهلل عبد(  وفالن فالن. )  وتخاصم
(  يكون أن عسى. )  ذكري عن تعيينها فرفع(  فرفعت. )  عنهما اهلل



. )  ليلة من أكثر فتقوموا طلبها في تجتهدوا حتى(  لكم خيرا)  رفعها
 [  وتحروها اطلبوها(  التمسوها

 - القدر ليلة وهو - إليه تسعى الذي إن(  أمامك تطلب الذي إن)  ش] 
 أو عالمتها أبصرت(  القدر ليلة أريت. )  الليالي من قدامك يأتي فيما

 الليالي(  وتر في. )  تعيينها علم نسيت(  نسيتها. )  وقتها أعلمت
 [  أنفه طرف(  أرنبته. )  السحاب من رقيقة قطعة(  قزعة. )  الفردية
 ابن عن عكرمة عن أيوب حدثنا وهيب حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا
  عنهما اهلل رضي عباس

 من األواخر العشر في التمسوها)  قال سلم و عليه اهلل صلى النبي أن:  
 (  تبقى خامسة في تبقى سابعة في تبقى تاسعة في القدر ليلة رمضان

 المقطوع المحقق ألن والعشرين الحادي ليلة وهي(  تبقى تاسعة)  ش]  
 الشهر يكون أن الحتمال أيام تسعة رمضان من العشرين بعد بوجوده

 [  يوما وعشرين تسعة
 فيها يكتب لما القدر ليلة وسميت العلماء قال(  القدر ليلة)  ش] 

 كقوله السنة تلك في تكون التي واآلجال واألرزاق األقدار من للمالئكة
 فيها والروح المالئكة تنزل}  وقوله{  حكيم أمر كل يفرق فيها}  تعالى
 ويأمرهم فيها سيكون ما للمالئكة يظهر ومعناه{  أمر كل من ربهم بإذن
 له وتقديره به تعالى اهلل علم سبق مما ذلك وكل وظيفتهم من هو ما لفعل



 على به يعتد من وأجمع وشرفها قدرها لعظم القدر ليلة سميت وقيل
 [  الدهر آخر إلى ودوامها وجودها

 (  حسن) 
 في الليلة تلك المالئكة إن وعشرين تاسعة أو سابعة ليلة القدر ليلة]  

 (  حسن[ . )  الحصى عدد من أكثر األرض
 

 


