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 ٘الباب 
 ختتاماإل

  اخلالصة  ٘.ٔ
: الكاندىلوم زكراي حملمد األعماؿ فضائل كتاب ُب القدر ليلة عن األحاديث بعنواف البحث ىذا إف

 :الرسالة ىذه من ا٣بالصة كأما .كٚبرٯبا دراسة

فضائل  بامن كت القدر ٚبريج األحاديث ُب ليلةك  األحاديث ٕبث الباحث حاكؿ لقد .ُ

 ركايةكل  منكل األحاديث ُب ىذا البحث  أما. الكاندىلوم زكراي حملمد األعماؿ

لكل  الركاة كٝبيع، كالتالميذ الشيوخ بْب اللقاء ٲبكن حيث اإلسناد، متصل ديثاألحا

 كلف .العلة كال الشذكذ كل األحاديث ُب أجد كال الثقات الركاة من األحاديث

 َب الكاندىلوم زكراي حملمد فضائل األعماؿا٤بوجودة ُب ليلة القدر من كتاب  ا٢بديث

  لوجود ليلة القدر. الدلي ب جعلتو، كٯبمقبوال الرسالة ىذه

أف قياـ رمضاف كلو مشركع ككلو فاضل  :العلواف انصر بن سليماف احملدث قاؿ الشيخ .ِ

كقاؿ  ،كاإلٝباع منعقد على استحباب بل فيمن قاؿ أبنو كاجب على أىل القرآف

 كىدايتو إنو حـر لطف هللا كتوفيقوالعالمة: احملرـك ىو  بن هللا عبيد ا٢بسن أيب الشيخ

أهنا ُب العشر  ُب تعيْب ليلة القدر أظهر األقواؿ :ابن حجر، كقاؿ الطاعة فيها كمنع من

 بن هللا عبيد ا٢بسن أيب كقاؿ الشيخ ،األكاخر، كأكاترىا آكد، كليلة سبع كعشرين أبلغ
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 اإلقرتاحات  ٘.ٕ
الباحث أف ليس للباحث قدرة ُب اعطاء االقَباحات خاصة ىي مكتوبة ُب ىذا البحث استحياءان ظن 

من النفس بعدـ العلم كأقلو، كاألصل أف الباحث ٧بتاج إىل النصيحة كالنقد من قراء ىذا البحث خاصة 

 ما يلي: ْبذكر الباحث اإلقَباحأساتذتى كإخواين، ف

ن ليلة القدر الذم ال إٔبث ُب ىذه الرسالة، ع ٕبث يبحث من طالب العلم أفأرجو  .ُ

، عن ليلة القدر كالفقهاء كقع العلماء احملدثْب كيف  أك ليلة القدر ا٤بثاؿ كقت تعيْب

الذم ال إٔبث ُب ىذه الرسالة، ا٤بثاؿ منهج دمحم زكراي ُب  فضائل األعماؿب اعن كتك 

 النقل ا٢بديث أك ٚبريج األحاديث ُب ىذا الكتاب.

سلمْب خاصة من طالب العلم أف يهتموا بدراسة ٚبريج األحاديث لكي ا٤بأرجو من  .ِ

 .الضعيفة مردكداأك مقبوال نعرؼ األحاديث الصحيحة 

 

  


