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   ٢٠١٥-٦- ٢٩درس بعد صالة العشاء مبسجد سيدى عيسى &جلميزة  طنطا 
 ١-من املطبوع    ٩٥الكتاب        نفحات شهر رمضان: األول الفصل

  فضل هللا على األمة فضل هللا على األمة 
  في العشر األواخر من رمضانفي العشر األواخر من رمضان

لـــه يف شـــهر رمضـــان مـــن العطـــاءات اإلهليـــة واهلبـــات الر&نيـــة مـــا ال  عـــزَّ وجـــلَّ  هللا
  :ملسو هيلع هللا ىلصحيصيه البشر مجيعاً، قال رسول هللا 

لُھُ   َشْھرٌ َشْھرٌ   َوھُوَ َوھُوَ { {  لُھُ أَوَّ   ١١}}النَّاِر النَّاِر   ِمنَ ِمنَ   ِعتْقٌ ِعتْقٌ   َوآِخُرهَُوآِخُرهُ  َمْغِفَرةٌ،َمْغِفَرةٌ،  َوأَْوَسُطھُ َوأَْوَسُطھُ   َرْحَمةٌ،َرْحَمةٌ،  أَوَّ

يبحـث يف  ملسو هيلع هللا ىلصوحرصه الشـديد علـى هـذه األمـة، فكـان النـيب  ملسو هيلع هللا ىلصومن حب النيب 
ل هللا كـل خـري ال يرد لـه طلـب، فـأراد أن جيعـ عزَّ وجلَّ  أحوال األمم السابقة ويعلم أن هللا

عـزَّ  لألمم السـابقة هلـذه األمـة احملمديـة، ومعـه مـا ال ُحيـد مـن فضـل هللا عزَّ وجلَّ  أعطاه هللا
  .وجلَّ 

صـرية ينظـر يف آفـاق هللا عزَّ وجلَّ  أعطاه هللا صـرية نورانيـة، كـان jـذه الب  عـزَّ وجـلَّ  ب
العلوية ويرى فيهـا، فكـان ينظـر يف أحـوال األمـم السـابقة ويتحـدث عنهـا، وكـان ينظـر إىل 
ما حيدث يف هذه األمة إىل يوم القيامة، بل يرى يوم القيامـة ومـا فيـه، وينظـر إىل اجلنـة ومـا 

صحبه الكرام مث نظر إليهم وقا ملسو هيلع هللا ىلصفيها، وقال  صلي ب   :لمعرباً عن ذلك بعد أن كان ُي
ُكوعِ،  تَْسبِقُونِيتَْسبِقُونِي  فََال فََال   إَِماُمُكمْ إَِماُمُكمْ   إِنِّيإِنِّي  النَّاُس،النَّاُس،  أَیَُّھاأَیَُّھا  {{ ُكوعِ،بِالرُّ   بِالسُُّجوِد،بِالسُُّجوِد،  َوالَ َوالَ   بِالرُّ

  ٢٢}}  َخْلِفيَخْلِفي  َوِمنْ َوِمنْ   أََماِمي،أََماِمي،  أََراُكمْ أََراُكمْ   فَِإنِّيفَِإنِّي  بِاِالْنِصَراِف،بِاِالْنِصَراِف،  َوالَ َوالَ   بِاْلِقیَاِم،بِاْلِقیَاِم،  َوالَ َوالَ 

  :ويف رواية أخرى
  ِمنْ ِمنْ   َألََراُكمْ َألََراُكمْ   إِنِّيإِنِّي  یَِدهِ یَِدهِ بِ بِ   نَْفِسينَْفِسي  فََوالَِّذيفََوالَِّذي  ،،اْستَُووااْستَُووا  اْستَُووااْستَُووا  اْستَُووااْستَُووا  {{

  ٣٣}}  یَدَيَّ یَدَيَّ   بَْینِ بَْینِ   ِمنْ ِمنْ   أََراُكمْ أََراُكمْ   َكَماَكَما  َخْلِفيَخْلِفي

كان يرى من وراءه كل األمـم السـابقة مـن : كان يرى ما يفعلون، وإن شئت قلت
صـــره، ويـــرى كـــل مـــن أمامـــه إىل يـــوم القيامـــة، فهـــو  ثنا عـــن كـــل شـــيء  ملسو هيلع هللا ىلصآدم إىل ع حـــدَّ

                                                           

  .yصحيح ابن خزمية عن سلمان الفارسي  ١
  .y صحيح مسلم والنسائي عن أنس  ٢
  .yسنن النسائي عن أنس  ٣
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  .إىل يوم الدين سيحدث لنا يف الدنيا
صــريته النورانيــة يف دواويــن األعمــال اإلهليــة، هــذه الــدواوين موجــودة  ملسو هيلع هللا ىلصونظــر  بب

الئكـة الكـرام الكـاتبني عملـه،  حتت عرش الرمحن، وكل إنسان منـا لـه ملـف يسـجل فيـه امل
صــورة الظــاهرة فقــط بــل معهــا النــوا� الباطنــة، لــذلك يقــو  صــورة، وليســت ال صــوت وال ل &ل

يشـاهد   :لـيس يـرى، ولكـن ينظـر أي ،،))النبأالنبأ٤٠٤٠((  ) َيَداهُ  َقدََّمتْ  َما اْلَمْرءُ  يَنظُرُ  يـَْومَ ( :هللا
  .كل أعماله يف الدنيا

الً  عند حبثه يف ملفات السابقني ذََكرَ  ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب  الحَ  لَـِبسَ  ِإْسـَرائِيلَ  َبِين  ِمنْ  رَُج ـ  السِّ
  ِإ�َّ ِإ�َّ (( :عــزَّ وجــلَّ  ا�َُّ  فَــأَنـَْزلَ  َذلِــَك، ِمــنْ  اْلُمْســِلُمونَ  فـََعِجــبَ : قَــالَ  َشــْهٍر، َأْلــفَ  هللاِ  َســِبيلِ  ِيف 

َلــةِ   ِيف ِيف   أَنزَْلَنــاهُ أَنزَْلَنــاهُ  َلــةِ لَيـْ َلــةُ   َمــاَمــا  أَْدرَاكَ أَْدرَاكَ   َوَمــاَوَمــا. . اْلَقــْدرِ اْلَقــْدرِ   لَيـْ َلــةُ لَيـْ َلــةُ . . اْلَقــْدرِ اْلَقــْدرِ   لَيـْ َلــةُ لَيـْ ــرٌ   اْلَقــْدرِ اْلَقــْدرِ   لَيـْ ــرٌ َخيـْ ــنْ   َخيـْ ــنْ مِّ  ))َشــْهرٍ َشــْهرٍ   أَْلــفِ أَْلــفِ   مِّ
الحَ  لَِبسَ  لِلَِّذي، )القدر٣: ١(   .٤الرَُّجلُ  َذِلكَ  يهِ فِ  السِّ

أفضــل وخــري مــن  عــزَّ وجــلَّ  مــن يقــوم ليلــة القــدر ُتكتــب لــه عبــادة مقبولــة عنــد هللا
  :ملسو هيلع هللا ىلصمىت تكون ليلة القدر؟ قال  .عمل هذا الرجل ملدة ألف شهر

ْوا  {{ ْواتََحرَّ   ٥٥}}  َرَمَضانَ َرَمَضانَ   ِمنْ ِمنْ   اْألََواِخرِ اْألََواِخرِ   اْلعَْشرِ اْلعَْشرِ   ِمنَ ِمنَ   اْلِوتْرِ اْلِوتْرِ   فِيفِي  اْلقَْدرِ اْلقَْدرِ   َلْیلَةَ َلْیلَةَ   تََحرَّ

املسلمون جيِّـدون وجيتهـدون يف بدايـة رمضـان فـيمألون املسـاجد، مث جتـد املسـاجد 
تقــل مــنهم رويــداً رويــداً حــىت إذا جــاءت العشــر األواخــر جتــد املســاجد كمــا كانــت قبــل 

قـه ه هللا يوفِّ لكـن التوفيـق مـن هللا، فالـذي ُحيبُّـمع أن العشر األواخر هي املهمة، ! !رمضان
j ذه الليايل، فقد ورد يف األثرللقيام:  

  )).)).إذا أحب هللا عبداً وفقھ ألفضل األعمال في أفضل األوقاتإذا أحب هللا عبداً وفقھ ألفضل األعمال في أفضل األوقات((((

فُيحيي هذه الليـايل العشـر األواخـر، أو علـى األقـل الليـايل الفرديـة، واإلنسـان إذا  
كــان مــريض أو عنــده عــذر وال يســتطيع أن ُحييــي هــذه الليــايل فمــاذا يفعــل؟ قــال الــرءوف 

  :ملسو هيلع هللا ىلصالرحيم 

                                                           

  سنن البيهقي وطرح التثريب للعراقي ٤
  صحيح البخاري ومسند أمحد عن عائشة � ٥
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  َلْیلٍَة،َلْیلٍَة،  ِنْصفِ ِنْصفِ   َكِقیَامِ َكِقیَامِ   َكانَ َكانَ   َجَماَعٍة،َجَماَعٍة،  فِيفِي  اْلِعَشاءَ اْلِعَشاءَ   َصلَّىَصلَّى  َمنْ َمنْ   {{

  ٦٦}}  َلْیلَةٍ َلْیلَةٍ   َكِقیَامِ َكِقیَامِ   َكانَ َكانَ   َجَماَعٍة،َجَماَعٍة،  فِيفِي  َواْلَفْجرَ َواْلَفْجرَ   اْلِعَشاءَ اْلِعَشاءَ   َصلَّىَصلَّى  َوَمنْ َوَمنْ 

الة العشـــاء يف صـــبح يف لــذا حيـــرص املـــؤمن علـــى أال تفوتـــه صــ الة ال  مجاعـــة وال صـــ
صــبح يف مجاعــة يف العشــر األواخــر فــإين قــد  إذا واظبــت علــىمجاعــة،  الة العشــاء وال صــ

الثــة ومثــانون  أحييــت ليلــة القــدر، ويُكتــب يل عنــد هللا أين عبــدت هللا عبــادة مقبولــة ملــدة ث
  .له الذي ال ُحيد وال يُعد عزَّ وجلَّ  عاماً وأربعة أشهر، غري إكرام هللا

  وصلى هللا على سيد¦ دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
**************** 

                                                           

  .yمسند أمحد وصحيح ابن حبان عن عثمان بن عفان  ٦


