
 اسئل عن صحة هذين الحديثن
 

 : وسلم قال عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه
 " أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة من األمم قبلها "
 0خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك وتستغفر لهم المالئكة حتى يفطروا  ·
ويصيروا  : يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة واألذى ويزين اهلل كل يوم جنته ويقول ·

 0إليك 
 0في غيره  وتصفد فيه مردة الشياطين فال يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه ·
العامل إنما يوفي آجره إذا  ويغفر لهم في آخر ليلة قيل يا رسول اهلل أهي ليلة القدر قال ال ولكن ·

 0قضى عمله 
 
 

يا أيها الناس : قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة  " لصالة والسالم في فضلهقال عليه ا
اهلل تعالى صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان   خير من ألف شهر جعل

  0فريضة فيما سواه "  كمن أدى

 
 أبو أحمد عبد المقصود

 الشخصي مشاهدة ملفه

 المقصود البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو أحمد عبد

   2#   
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  األحمدي
 وفقه هللا

 40-29-92تاريخ التسجيل:   
  823المشاركات: 

 

 

 
 :اقتباس
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  أبو أحمد عبد المقصود المشاركة األصلية كتبت بواسطة
 اسئل عن صحة هذين الحديثن

 
 : اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم قال عن أبي هريرة رضي

 تعطهن أمة من األمم قبلها أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم "
" 

وتستغفر لهم  خلوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح المسك ·
 0المالئكة حتى يفطروا 

الصالحون أن يلقوا  اهلل كل يوم جنته ويقول : يوشك عباديويزين  ·
 0عنهم المؤونة واألذى ويصيروا إليك 

الشياطين فال يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في  وتصفد فيه مردة ·
 0غيره 

ليلة قيل يا رسول اهلل أهي ليلة القدر قال ال ولكن  ويغفر لهم في آخر ·
 0عمله  ضىالعامل إنما يوفي آجره إذا ق

0 
  أحمد والبزار رواه

 : قال عنه شعيب األرنؤوط في تعليقه على المسند
 إسناده ضعيف جدا

 
 : وقال عنه األلباني في ضعيف الترغيب والترهيب

  جدا ضعيف
 
 



 
 
 

 :اقتباس

  المشاركة األصلية كتبت بواسطة أبو أحمد عبد المقصود
قد أظلكم شهر  : الناس قال عليه الصالة والسالم في فضله " يا أيها

عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر جعل اهلل تعالى 
فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن  صيامه

 0 " أدى فريضة فيما سواه
 : البيهقي وإبن خزيمة رواه
 

 : قال األعظمي في تحقيقه لصحيح إبن خزيمة
 

 زيد بن جدعان ضعيف إسناده ضعيف علي بن
 

 ضعيف الترغيب والترهيب وفي السلسلة الضعيفة وقال عنه األلباني في
: 

  منكر
__________________ 

 ) ضعيف ( 
وعن جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال  

أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي أما واحدة فإنه إذا  



كان أول ليلة من شهر رمضان نظر اهلل عز وجل إليهم ومن نظر اهلل إليه لم 
 يعذبه أبدا 

 مسون أطيب عند اهلل من ريح المسك وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين ي 
 وأما الثالثة فإن المالئكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة  
فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي  جنتهوأما الرابعة فإن اهلل عز وجل يأمر  

 أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي 
 وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر اهلل لهم جميعا  
فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر فقال ال ألم تر إلى العمال يعملون فإذا  

 فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم 
 


