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 :ِبْسِم هللا الرَّْْحَِن الرَِّحيمِ   
 .خري أُمٍة أُخرجت للناسوجعلنا من احلمد هلل الذي أكرمنا وفضلنا 

جلميع األعظم والشفيع  ،والصالة والسالم على نيب اخلتام والرسول األكرم جلميع األانم
ديه ومشى اخلالئق يف يوم الزحام، سيدان دمحم وآله الكرام وصحابته العظام، وكل من اهتدى هب

 .على دربه إىل يوم الدين، وعلينا معهم أمجعني آمني آمني اي رب العاملني
 :أيها األحبة

هبا هللا عز وجل هذه األُمة ونبيها يف  واصل احلديث عن اخلصائص اليت خصَّ ما زلنا ن
تبارك  حياهتم الدنيا، ألن املزااي اليت خصنا هبا هللا يف األوىل شرحناها، واملزااي اليت خصنا هللا

 .ألننا منشي حسب التسلسل الزمين ،هبا يف الدار اآلخرة مل أين األوان بعد لشرحها وتعاىل
مجعها إماٌم من أئمة احملدثني هو اإلمام السيوطي فقد ذه اخلصائص هلوملن يُرد زايدة املعرفة 

 . رضاهأو  هنع هللا يضر
كان بذَّ بصفة خاصة يف أحاديث واإلمام السيوطي كان متشعبًا يف كل نواحي العلوم، وإن  

 .صلى هللا عليه وسلَّمالنيب 
 :، وقالصلى هللا عليه وسلَّمفقد مجع كما ُروي عنه مائة ألف حديث عن رسول هللا 

صلى هللا كلها، ألن حديثه   صلى هللا عليه وسلَّمديث رسول هللا احأوال أظنُّ أين مجعت 
البالد اليت فتحها ىل بلد من إل رجٍل منهم ذهب إنتشر مع أصحابه يف البالد، فك عليه وسلَّم

 .صلى هللا عليه وسلَّمومعه ما استمع إليه من أحاديث سيد األولني واآلخرين  هللا للمسلمني،
ومجع كل كتب احلديث السابقة اليت فيها رواايت صحيحة عن  تبارك وتعاىلوقد أكرمه هللا 

ود والرتمذي وغريهم، أكثر من مائة مرجع من  اسيد األولني واآلخرين، كالبخاري ومسلم وأبو د
جع يف احلديث النبوي وفيه حوايل ار لها يف كتاٍب واحد يُعترب أكرب مكتب احلديث، مجعها ك

 .ثنتان وأربعون ألف حديث
 24حديث، ومسلم يزيد عنه قلياًل، لكن أحاديث السيوطي  لبخاري مخسة أالفألن ل
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صلى هللا  فيه كل اجلوامع اليت مجعت أحاديث رسول هللا مجع" مجع اجلوامع"ألف حديث، مسَّاه 
 .عليه وسلَّم

تبه اليت وكان هذا الرجل ذو صالٍح وتُقى، ولذا ُروي أنه ُحسب عمره الذي عاشه، وكُ 
تبه حياته اليت عاشها وكُ يف ألفها وقد ترك حوايل ستمائة كتاب يف كل نواحي املعرفة، مُجعت 

حيتاج إىل أن يكتب كل يوم نه لكي يكتب هذه الكتب خبط يده أاليت ألفها، وُحسبت فوجدوا 
حوايل مخسة عشر صفحة من مولده إىل وفاته، فكيف جاءه هذا الوقت ليطالع ويسجل 

 ويكتب؟
 .إهنا بركة الوقت اليت حتدث للصاحلني واملتقني يف كل وقٍت وحني

ذات مرة  لى هللا عليه وسلَّمصوأكرب شيٍئ إعتزَّ به يف حياته وكان يفاخر به أنه جاءه النيب 
مساه  الذي فكان ُمعجبًا غاية اإلعجاب ألن" إقرأ عليَّ اي شيخ احلديث: "يف املنام، وقال له

 .صلى هللا عليه وسلَّمشيخ احلديث هو رسول هللا 
يف البدء، ويف  وألُمته صلى هللا عليه وسلَّمهذا الرجل املبارك مجع هذه اخلصائص للنيب 

 احلياة الدنيوية، ويف احلياة اأُلخروية ومجعه يف حوايل أربعة أجزاء، والكتاب التشريعات ويف
 .مطبوع ملن أراد أن يطالعه وينظر ما فيه

وما ُيالئم زماننا، ألن لكل زمان  نقتبس منه ما ُيالئم عصران سبحانه وتعاىلوحنن حبمد هللا 
 .زمانأهل هذا ال صلى هللا عليه وسلَّمعلٌم خاص خصَّ به النيب 

وأُمته يف الصالة،  صلى هللا عليه وسلَّموقد تكلمنا يف احللقة السابقة عن خصوصية النيب 
اليت ُاختُصوا هبا دون األمم السابقة مزيًَّة هلذه األمة، وتشريفًا لنيب هذه واخلصوصية يعين األشياء 

 .صلوات ريب وتسليماته عليهاألمة 
املبارك ـ نسأل هللا عز وجل أن ُيوفقنا مجيعًا  وحنن وقد أصبح املدى قريب من شهر رمضان

 .لبلوغه وإحيائه بطاعة هللا وذكره وشكره وُحسن عبادته
وصوم شهر رمضان أمٌر فريٌد إختصَّ هللا به هذه األمة، وما يف شهر رمضان من الفوائد 
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 .طالةواملزااي ال يعد وال حيد، ولكننا نكتفي منها ابلنذر اليسري وال نريد التطويل واإل
صلى هللا عليه األمة الوحيدة اليت فُرض عليها صيام شهر رمضان بعينه هي أُمة رسول هللا ف
 :عن ذلك سبحانه وتعاىل، واختصها هللا تعاىل بصيام هذا الشهر املبارك وقال معربًا وسلَّم

 (.البقرة581" ) َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرَآنُ " 
لذي إبتدأ نزول القرآن فيه، والقرآن خصوصية للنيب وأُمته ألنه الكتاب اجلامع ألنه الشهر ا

ولني واآلخرين وأمته وزايدات خاصة بسيد األ ،لكل ما يف كتب األنبياء واملرسلني السابقني
 .صلوات ريب وتسليماته عليه

 :أوالً 
وجعلنا أهاًل هلذا  آن،كان يف األصل صيام شهر رمضان ُشكرًا هلل الذي اختصنا إبنزال القر 

 .وهذه واحدة الشرف الكبري وهذا الفضل العظيم ـ
 :اثنياً 
ن الروح ويكون يف ذلك فتوح ملن يقرأ كتاب هللا بتأٍن ن الصيام يُرقق القلب، ويُعلي شأوأل

مني د، فعامة املسلال نعُ و وتدبر، فإذا كنا صائمني وأخذان يف تالوة كالم رب العاملني بتأيِنِ وتدبر 
فهل نُعد على  أان ختمت هذا الشهر مخس ختمات، أو عشر ختمات: ون ختمات ويقوليعدُّ 

هللا الذي ال يُعد علينا آالءه ونُعماه، وهل يُعد علينا النعم لنُعد األعمال اليت عملناها، يف حني 
ل يف أن هذه األعمال اليت نعملها ال نقوم هبا إال بتوفيق هللا ومعونة هللا وحول هللا وطول هللا ج

 .ُعاله
كان   ،فإذا قرأ اإلنسان القرآن يف شهر رمضان وهو صائم، يف هنار الصيام أو ليله مع التدبر

 تبارك وتعاىلواألسرار العلمية الرابنية اليت بثها هللا  ،أهالً لنزول األنوار القرآنية واإلشراقات اإلهلية
 .تبارك وتعاىليف حنااي وثنااي كتاب هللا 

أحيااًن  صلى هللا عليه وسلَّمحاب النيب كشأن النيب، فقد كان النيب ولذلك كان شأن أص
ميضي اللية كلها يف ترديد آية واحدة ال جياوزها إىل غريها، ُيكرر فيها ويُعيد فيها من بعد 
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 ذا؟اصالةالعشاء إىل مطلع الفجر، مل
ا، واخلفااي اليت ال فيهواألسرار اليت يبثها هللا يف فؤاده  ،يشهدها فيها يتلتكرار املشاهد ال

 :صلى هللا عليه وسلَّمواليت يراها فيها ألن هللا عز وجل قال له  حنيط هبا
 (.العلق3)"  اقْ َرْأ َورَبَُّك االْكَرمُ " 

والواو واو املعية، إقرأ وربك يعين أنت تقرأ القرآن مع هللا عز وجل، يف حضوٍر اتم مع 
 .سبحانه وتعاىلحضرة هللا 

صيام شهر رمضان ككل عبادات املؤمنني، أي عبادة فرضها هللا علينا  وجعل هللا عز وجل
صلى هللا عليه ا تقدم من ذنبه، فقال يها عند عملها أن يغفر هللا له مأدىن ما حيصل للمؤمن ف

 :وسلَّم
 (.من صام شهر رمضان إميااًن واحسااًب ُغفر له ما تقدم من ذنبه)

 :يف ُمسنده هنع هللا يضر ويف رواية عند اإلمام أْحد
 (.من صام رمضان إميناً واحتساابً ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما أتخر)

 :وهذا أيضًا، فضل هللا
ْؤتِيِه َمْن َيَشاُء َوهللا ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ "   (.احلديد45)"  َذِلَك َفْضُل هللا يُ 

الصائم يف ف ،رةيف الدنيا، وعالمة هلم يف اآلخعالمة وجعل للصائمني عند هللا عز وجل 
العادة تكون رائحة فمه غري مقبولة ألن الطعام خيرج من اجلوف إىل الفم مباشرة، ولكنه حرصاً 
على أن ال يتأذَّى مسلم من صيام مسلم جعل خلوف ـ يعين رائحة ـ فم الصائم عند هللا أطيب 

حة املسك اليت من رائحة املسك، وإذا كان يوم القيامة يُعرف الصائمون يف أهل املوقف برائ
إبتغاء وجه هللا يف هذه احلياة  سبحانه وتعاىلفواههم، مثرًة للصيام الذي صاموه لرهبم أخترج من 

 .الدنيا
وليس معىن ذلك أن الصائم يرتك غسل أسنانه، بل إنه ُمطالٌب ابهلدي النبوي يف ذلك، 

يكون قد مجع فبعد أن يتسحر يغسل أسنانه مبعجون األسنان أو السواك أو مها معًا، ف
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 .احُلسنيني
و يستاك يف النهار إىل صالة الُظهر، حىت ال يكون له أوله إن مل ينهض أن يغسل أسنانه 
 .صلى هللا عليه وسلَّمُعذٌر يف ترك هذا العمل الذي ُيزكيه النيب 

احلديثة ظهر يف الصيدليات ُعبوة خُترج رزازًا يف الفم ُتطيب به رائحة وحنن يف هذه األايم 
، لكل رجل هو م، وموجودة يف الصيدليات ومتوفرة، وأان أنصح دائمًا األحباب ابستخدامهاالف

 .لصالة اجلمعة اً الجتماع أو خارج اً للصالة، أو خارج اً خارجكان إذا   وزوجته قبل النوم
ملكة العربيةالسعودي أابحت استخدام هذا الرزاز يف شهر واللجنة الدائمة لإلفتاء يف امل

 .أنه ال يُفطر وال يؤثر يف صيام الصائم: ان وقالتضمر 
ُعبوة صغرية خباخ وسعرها رخيص، ومنه أصناف كثرية وله غطاء ويضعه عبارة وهي 

اإلنسان يف فمه ويضغط ضغطة واحدة، وملاذا وحنن مسلمني أن ال نكون كالغاية الُعظمى اليت 
تكلفنا؟ هل أشرتي واحدة كل يف كل أموران، وماذا  صلى هللا عليه وسلَّمينشدها هللا ورسوله 

فال مانع، ولكن املهم أن ال يتأذَّى أحٌد مين، وال إذا كلمت أحدًا فُيدير وجهه للجهة  ؟أسبوع
 .ُيصلي جبواري يتأذَّى مين  خترج من فمي، أو ُأصلي فأجد مناأُلخرى للرائحة اليت

ال تُفسد صيامه كما فهي حلول عملية وأابحتها الشريعة اإلسالمية وال تُبطل أجر الصائم و 
: أفىت السادة العلماء األجالء يف اململكة العربية السعودية، وفتواهم بعد أن حبثوها علميًا، وقالوا
 .إن رزازها ال يدخل إىل اجلوف، ويتطاير يف الفم فقط، وما دام ال يدخل إىل اجلوف فال يُفطر

 وتستغفر للمسلم رضوجعل هللا عز وجل مالئكة السماوات أبمجعهم هتبط إىل األ
ىل وقت الفطور مالئكة يستغفرون إء الصيام مع مطلع الفجر دالصائمني طوال صومهم، منذ ب

 .هللا لك، ويكتب هذا يف صحيفة حسناتك، واملالئكة يستغفرون هلم
صلى هللا عليه ذا صليت صالة القيام فموجود مالئكة خمصوصني وُمعظمني يقول فيهم إ
 :وسلَّم

بادة ال ُيسمَّى حظرية القدس وهو من النور فيه مالئكة يعبدون هللا تعاىل عإن هلل موضعًا )
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ن ينزلوا إىل األرض ليحضروا أان إستأذنوا رهبم ضميفطرون ـ أي ال ميلون حلظة ـ فإذا كان شهر ر 
 (.صالة القيام مع املصلني

 :حلديثمكماًل ا صلى هللا عليه وسلَّمحيضرون معنا صالة القيام، وما النتيجة؟ قال 
 (.وه سعد سعادة ال يشقى بعدها أبداو مسُّ فمن مسَّهم أ)

 :من ميسهم أو ميسوه ُيصبح من الذين
 (.هود508" ) َوَأمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا" 

 .ال شقاء له يف الدنيا وال يف اآلخرة
 صلى هللا عليه وسلَّموجعل هللا عز وجل هلذه األمة خصوصيات يف الصيام، فسنَّ لنا النيب 

كانت األمم قبلنا يُفطرون ساعة فقد  ان عن صيام الوصال، تعجيل الفطر وأتخري السحور، وهنا
الغروب، مث ينوون الصيام وال أيكلون وال يشربون إىل اليوم التايل، لكن هللا خفَّف عن هذه األمة 

 :صلى هللا عليه وسلَّموقال 
 (.ال تزال هذه خبري ما عجَّلوا الفطر وأخَّروا السحور)

أن الكثري يُعجل السحور وهذا خمالف  :وطبعًا حنن يف هذا الزمن أصبح هناك مشكلة
 :صلى هللا عليه وسلَّمللسنة وخاصة الشباب، لكن السنة أتخري السحور، ملاذا؟ قال 

 (.سريوا على قدر ضعفائكم)
واألوالد والبنات الصغار حيتاجون  فأان لن أصوم وحدي، ولكن أُعلم أوالدي وبنايت،

خر له وجبة السحور حىت ؤ اصة يف األايم الشديدة احلرارة اليت يكون فيها رمضان اآلن أن نُ وخ
  .طويلةميكث الطعام يف بطنه مدًة 

والبد أيضاً لألطفال أن نستوصي هبم يف السحور، فالبد أن يكون يف الطعام مادة بروتينية 
ر من خالاي اجلسم ولو حىت بيضة، ألن هذا يبين جسمه، فإذا نفد الطعام فإن امل عدة ُتكسِِ

 .خر السحورؤ لُتغذي بقية األعضاء وهذا فيه خطورة على الولد، فالبد أن نُ 
 :صلى هللا عليه وسلَّمللطعام، قال  شهيةوحىت لو كنت ليس يل 
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 (.تسحروا فإن يف السحور بركة)
 :خذ بركة السحور، أو أان لسُت قادراً على الطعام هنائيًا، قال

  (.رعة ماءتسحروا ولو جب)
ففيها الغذاء  صلى هللا عليه وسلَّميعين ولو بكوب ماء تشربه، املهم أن تُنفذ سنة النيب 

 .تبارك وتعاىلوفيها الشفاء من كل داء أبمر هللا 
ومشى عليه، فبعض األحباب وخاصة يف  صلى هللا عليه وسلَّموتعجيل الفطر أمران به النيب 

ال نفطر إال إذا تشهَّد املؤذن، فمن أين أتوا : ذه العادة ـ يقولونتوا هبأعرف من أين أالقرى ـ وال 
، وب وقت األذان البد أن أفطر على الفورهبذا الكالم؟ فبمجرد غروب الشمس ووج

يفطر على ُرطب ـ  صلى هللا عليه وسلَّمن يقتدي هبدي النيب، فقد كان أوُيستحسن ملن استطاع 
و يف ماء، واجلسم حيتاجه يف ـ أو على متٍر مبلول إما يف لنب أوهو البلح الطازج إذا كان موجودًا 

صلوات ريب هذه اللحظات، مث ينهض لصالة املغرب، وبعد صالة املغرب ُيكمل الفطور 
 .وتسليماته عليه

وهذا الكالم يل أان، فإذا كان عندي صبية صغار وال يستطيعون اإلنتظار فآكل معهم 
 اء من اإلفطار ملاذا؟جل صالة املغرب حلني االنتهوأأُ 

 (.سريوا على قدر ضعفائكم)
ال ينفع هذا، فلو فهل أقول هلؤالء األوالد إنتظروا وال أتكلوا حىت أنتهي من صالة املغرب؟ 

تركتهم أيكلوا وأمشي فرمبا يستحوا، فآكل معهم وأُطعمهم وأصلي املغرب املمدودة للعشاء، 
آذان العشاء ومل أكن قد صليت املغرب، وهذه هي واملهم أنين بعد الصالة ال أنشغل حىت أمسع 

 .الكارثة الكبرية، ولكن بعد اإلفطار مباشرًة أقوم إىل الصالة
هيا نصلي املغرب أواًل وبعدها نفطر؟ فإذا كانوا حيبون : فإذا جاءين ضيوف فهل أقول هلم

ماذا أفعل؟ أُفطر ف فطار مباشرًة،ذلك وجاهزين لذلك فال مانع، لكن من اجلائز رمبا يريدون اإل
 .معهم أواًل، وبعد ذلك ُنصلي املغرب
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وأثبت ذلك  ،صلى هللا عليه وسلَّموخري اهلدي هدي سيدان رسول هللا  ،فتعجيل الفطر
، فإن اإلنسان يف آخر اليوم يكون يف حالة تبارك وتعاىلالطب احلديث بفضل هللا وإبكرام هللا 

 . إرهاق يف كل أعضاء اجلسم
ساعتني إىل وهو يف بداية أكله أي بروتني حلم أو فراخ أو غريه، حيتاج ان وإذا أكل اإلنس

و أي شيئ أذا أكل دهون مسن أو زبدة أو قشدة إحىت يصل إىل هذه األعضاء ويُنشطها، و 
حىت هُتضم وتصل إىل األعضاء لتنشطها من اخلمول اليت هي منهم، حيتاج إىل أربع ساعات 

 .فيه
يف مخس دقائق؟ أي شيئ ُسكري، أو أي مشروب ُسكري،  مالذي ينشط األعضاء فوراً 

 . عصري ُسكريأي أو 
و يف اللنب، وأفضلهم وأحسنهم الذي كان عليه حضرة النيب وهو التمر املبلول يف املاء أ

ب فورًا يصل إىل األعضاء وينشطها، ابإلضافة أن التمر فيه ألياف، وهذه ملاذا؟ ألنه عند الشر 
إلنسان فال ُيصاب ابإلمساك، وال ُعسر هضم فتساعده على ذلك إن األلياف مفيدة ملعدة ا

 .صلى هللا عليه وسلَّمشاء هللا رب العاملني، وهذا هدي النيب 
هنم كانوا يف بداية الصيام يصومون على هنج أعلى هذه األُمة  تبارك وتعاىلومن فضل هللا 

ظ أيكل، وإذا انم يكون قد بدأ السابقني، فكان الواحد منهم إذا أكل املغرب، فطاملا مستيق
 .الصيام، وال يُباح له إتيان زوجته لو كان متوزجاً إذا انم ألن هذا ممنوع يف الصيام

أصحاب رسول هللا وكانوا مباركني، فأحدهم كان قادم مرهق من العمل  جاءوعندما 
سه طعام، ومل وتعبان، ودخل البيت واملغرب أذن، فمن شدة التعب انم، فلما استيقظ مل جيد لنف

صلى هللا عليه فعليه أن ُيكمل الصيام إىل اليوم التايل، فزوجته ذهبت تشكو لرسول هللا  ،يُفطر
مع زوجته نام بعدها أراد أن يكان معها، فبعد أن صلى املغرب وأفطر و   هنع هللا يضر، وسيدان عمر وسلَّم

 .ألمرأان منُت ومل يصلح ذلك، ألهنا انمت فال جيوز هذا ا: فقالت له
يشكو له، فأنزل هللا عز  صلى هللا عليه وسلَّمفلم يستطع أن يغلب نفسه، وجاء للرسول 
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لصيام من الفجر، وهنايته إىل  غروب اوجل آايته يف كتاب هللا خُتفِِف عن املسلمني وجتعل بداية 
باح له الشمس، وما بني غروب الشمس إىل الفجر سواء كان قائمًا أو انئمًا يُباح له الشراب ويُ 

 :الطعام ويُباح له النساء
َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ِإََل ِنَساِئُكْم ُهنَّ ِلَباٌس َلُكْم َوَأنْ ُتْم لَِباٌس ََلُنَّ َعِلَم هللا أَ  نَُّكْم  ُأِحلَّ َلُكْم َلي ْ

ُتْم ََتَْتانُوَن َأنْ ُفَسُكْم فَ َتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَا ُغوا َما َكَتَب هللا َلُكمْ  َن اَبِشُروُهنَّ آلُكن ْ ت َ  َوابْ 
 (.البقرة581)

َلَة الصِ َياِم الرََّفُث ِإََل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوَأنْ ُتْم لَِباٌس ََلُنَّ َعِلَم هللا "  ُأِحلَّ َلُكْم لَي ْ
ُتْم ََتَْتانُوَن َأنْ ُفَسُكْم   (.البقرة581)" َأنَُّكْم ُكن ْ

 :ظوريعون التغلب على أنفسكم وتقعوا يف احمليعين ال تستطختتانون 
 (.األنفال66" ) َن َخفََّف هللا َعْنُكمْ اآل" 

 .وأصبح الصيام مبسطاً وسهالً للمؤمنني علينا عن األمم السابقة،فخفف 
بعض األمم السابقة أايمًا يصومون فيها صيام الوصال، وصيام الوصال يعين ميكث  تكان

 صلى هللا عليه وسلَّمال مغرب وال فجر، فأراد أصحاب النيب و  حورطار وال سعدة أايم بدون إف
صلى هللا األقوايء واألشداء يف العبادة أن يصنعوا ذلك ويصومون صيام الوصال، فنهاهم النيب 

 .عليه وسلَّم
 :صلى هللا عليه وسلَّماي رسول هللا إنك تواصل، فقال : فقالوا

 (.عمين ويسقيينلسُت كهيأتكم، إين أبيُت عند ريب فُيط)
وطبعًا فهيا أسرار وأنوار حتتاج قلوب األطهار واألبرار، ليفقهوا سر النيب املختار مع هللا 

 .يف هذا األمر تبارك وتعاىل
 :ما الذي حيتاجه اجلسم ليأكل؟ الطعام الذي خيرج من األرض: يعين مبعىن

 (.البقرة461" ) ْرضِ َوِمَّا َأْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن األَ " 
 ما الذي حيتاجه لريتوي؟ املياه املوجودة، فهو عندما يبيت عند ربه، كيف يبيت؟و 
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كل هناك؟ هل يصنعوا له فتًَّا أو حلمًا أو ما شابه ـ وماذا أيهل جبسمه أم بروحه؟ بروحه 
، أطعمة نورانية جنانية، من صلى هللا عليه وسلَّمذلك؟ ال إهنا شيئ خمتلٌف خاص برسول هللا 

وهو يف حياته الدنيا يتمتع بنعيم اجلنة زايدة إكرام له بني  صلى هللا عليه وسلَّمة فكان اجلنة العالي
 .هللا وسالمه عليهم أمجعنيصلوات رسل هللا وأنبياء هللا 

يشعر ال جبوٍع وال عطٍش، وأريد أن أوضح يف هذا  صلى هللا عليه وسلَّمولذلك مل يكن 
 : رفون واحلكماء، يقولوناوصححها السادة الع الباب رواية حيكيها بعض السادة العلماء،

كان من شدة اجلوع يضع حجراً على بطنه ويربطه من اجلوع،   صلى هللا عليه وسلَّمأن النيب 
 ؟ ومن أين يضع حجراً لشدة اجلوع؟ (أبيت عند ريب فُيطعمين ويسقيين: )فمن أين

أنه كان يضع : "ا أن النصن حققوا يف النصوص احلديثية فوجودو فاجلماعة العلماء احملققو 
وهو احلزام املوجود يف امللبس النبوي  يربطه على بطنه، وُحجز يعين حزام كان" ُحجزًا على بطنه

والذي يلبسه العلماء الكبار والسادة القراء وغريهم، وهذا هو احلزام الذي كان يضعه رسول هللا 
 .على بطنه

ليس حزام جلد وكان يلفه على و  وهو حزام من القماش،فكان يضع ُحجزًا على بطنه 
صلوات ريب ٌن ال ابجلوع وال ابلعطش، ألن هللا ُيطعمه ويسقيه على الدوام بطنه، وليس هلذا شأ

 .وتسليماته عليه
 :وطبعاً أكرب خصائص هذه األمة يف شهر رمضان ليلة القدر

بقة، وملفات لع ذات مرة يف ملفات األمم الساطَّ إ صلى هللا عليه وسلَّمسيدان رسول هللا 
ل واحد منا له ملٌف دة كلها يف ديوان حتت عرش الرْحن، وحنن من ضمنهم فكاألعمال موجو 

 .هناك
طلع يف ملفات األمم السابقة فوجد أن رجاًل من بين إسرائيل جاهد يف سبيل هللا ألف فا

سنة وأربعة  83لف شهر، وألف شهر يعين أشهر، ميسك بسيفه وخيرج جياهد يف سبيل هللا 
، وماذا قال سبحانه وتعاىلللحكم العدل اللطيف اخلبري  اً أشهر تقريبًا، فعلى الفور قدم تظلم
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 فيه؟
 (.اي رب جعلت أُميت أقصر األمم أعمارا وأقلها أعماال)

 :فأنزل ربنا على الفور
َلِة اْلَقْدرِ "  َزلَْناُه يف لَي ْ َلُة اْلَقْدرِ ( 5) ِإَّنَّ َأن ْ ٌر ِمْن َأْلِف ( 4) َوَما َأْدرَاَك َما لَي ْ َلُة اْلَقْدِر َخي ْ لَي ْ

 (.القدر) (3)"  َشْهر  
وليست كألف شهر، ولكنها أفضل من ألف شهر يف اجلهاد يف سبيل هللا ويف طاعة هللا 

 .، وهي ليلةسبحانه وتعاىل
وسيدان رسول هللا خرج لُيخرب أصحابه ابلليلة، فحدث  ؟ع أن حُييي ليلة القدريستطفمن 

 .أهنا رُفعت ومل خيربهم مبيعادها: فقال هلمشادة بنهم مُ 
 ودعوته كلها تيسري على عباد هللا، فماذا قال لنا ربنا كلنا؟ رسول كله رْحة مهداة،سيدان 

يِن ِمْن َحَرج  "   (.احلج18" ) َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِ 
 :صلى هللا عليه وسلَّمقال 

 (.فر له ما تقدم من ذنبهمن أحيا ليلة القدر ـ وهذا غري األجر ـ غُ )
وأين هي اي رسول هللا؟ فُيغفر له ما تقدم من ذنبه وأيخذ أجرًا أكثر من عمل ألف شهر، 

 :قال
 (.إلتمسوها يف الوتر من العشر األواخر)

 .42أو ليلة  41أو ليلة  41أو ليلة  43أو ليلة  45يعين الليايل الفردية، كليلة 
 :نييسأل سائل من اجلماعة الغري فامه

إن رمضان عندان غري ما : إن بلدان عدد أايم الصيام فيها خيتلف عن ابقي البلدان، ويقول
 عند هؤالء اجلماعة، والليايل الفردية عندان غري الليايل الفردية مثاًل يف بالد املغرب أو يف اجلزائر،

 . وفتاوى الناس كثرية يف هذه األايم
نك نفذت أمر هللا، وربنا يُعطيك على قدر اي أخي أنت تتبع بلدك والكرمي يكرمك أل
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 . صلى هللا عليه وسلَّمنيتك ألنك تنفذ أمر هللا وتقتدي بسيدان رسول هللا 
صلى هللا عليه ع إحياء هذه األايم العشرة كلها، أو األايم الفردية كلها؟ النيب يستطفمن منا 

 :يسَّر علينا وقال لنا وسلَّم
 (.الليل كله ، فكأمنا قاميف مجاعة حء يف مجاعة والصبمن صلى العشا)

فلو أنين يف العشر األواخر من رمضان حافظت على صالة العشاء والفجر يف مجاعة، 
 فأانل أجر قيام ليلة القدر، وُغفر يل ما تقدم من ذنيب، فما ابل من حُيييها؟ 

حظي هذا له مزيد من األجر، ومزيد من الثواب، ومزيد من التكرمي، ولكنين قد أخذُت 
 .يف هذا الفضل اإلهلي صلى هللا عليه وسلَّممن األجر، ألنين نفذُت ما أشار به الرءوف الرحيم 

فعندما يوفق املوفق واحدًا منا وحُييي ليلة القدر، يعين ُيصلي يف العشرة أايم العشاء والفجر 
عمل ألف يف مجاعة، خيرج له شيكًا آخر الشهر أبنه عبد هللا عبادة مقبوله اتمة أفضل من 

 . سبحانه وتعاىلمن الذي خُيرج هذا العمل ويكتب هذا األجر؟ رب العاملني و شهر، 
ألن كل أعمال الصيام حىت املالئكة الذين معنا ليس هلم شأٌن هبا، ألن املالئكة الذين معنا 

 ليس لكم شأنٌ : معهم بيان ابلعمل الصاحل ليسجلوه ويقيِِموه، فعندما أييت رمضان ربنا يقول هلم
 :بذلك
 (.كل عمل ابن آدم له إال الصوم فإنه يل وأان أجزي به)
، وليس لكم شأٌن هبذا املوضوع كله، ألنه موضوع خاص برب تالذي أضع املكافآان أ
 .تبارك وتعاىلالعزة 

حيافظ على صالة الفجر فيلقى ويغفر هللا له ما تقدم من ذنبه، فلو عاش مثاًل أربعني سنة 
عنده مثانني سنة، ولكن مكتب الصحة : ة الوفاة من مكتب الصحة يقولخرج له شهادهللا، فت

 .ُعمره أربعة آالف سنة، كيف؟ من هذه السنني اليت أحياها يف رمضانـ ال : عند هللا يقول
 .فهذا فضل هللا على هذه األمة بفضل ليلة القدر احلمد هلل

فلو صمناه ُغفر لنا سنة قبلها وجعل لنا ربنا مع ليلة القدر أايم أيضًا مباركة يوم عرفة، 
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 .وسنة بعدها، ويوم عاشوراء لو صمناه يغفر هللا لنا ذنوب سنة ماضية، فكلها أايم فاضلة
ولو أنين صمت ست أايم يف شهر شوال متفرقني فُأكتب طوال العام صائم وأان آكل 

 :وأشرب، ولكن مكتوب عند ربنا صائم
 (.من صام الدهر كلهمن صام رمضان وأتبعه بسٍت من شوال كان ك)

 :صلى هللا عليه وسلَّموالدهر يعين السنة، فإذا كانت عندي ظروف يف أايم شوال، قال 
 (.من صام شهر رمضان وثالثة أايم من كل شهر، كان كمن صام الدهر كله)

أصوم ثالثة أايم، وليس شرطًا أن أصوم الثالثة أايم البيض، ال بل ميكن ثالثة أايم من كل 
تب طول السنة صائم، مع أنين ُمفطر وآكل وأشرب وأعمل ما أُريد وُأكتب عند هللا شهر، فُأك

            .سبحانه وتعاىلطوال السنة صائماً هلل 
 وصلى هللا وسلَّم وابرك على سيدَّن دمحم وعلى آله وصحبه وسلَّم

 
 


