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   ٢٠١٥-٦- ٢٧مبسجد سيدى عيسى +جلميزة  طنطا درس بعد صالة العشاء 
 ١-   من املطبوع ٩٥الكتاب        نفحات شهر رمضان :الفصل األول

  نفحات شھر رمضان
ــاً مجــاً  ملسو هيلع هللا ىلصســيدI رســول هللا  ــة حب ــنْ  َرُســولٌ ( :حيــب هــذه األُم  َعزِيــزٌ  أَنُفِســُكمْ  مِّ

  )التوبة١٢٨( )رَِّحيمٌ  َرُؤوفٌ  ِ+ْلُمْؤِمِننيَ  َعَلْيُكم َحرِيصٌ  َعِنتُّمْ  َما َعَلْيهِ 
ببصــريته النورانيــة النفحــات والعطــاh واهلبــات اإلهليــة يف شــهر  ملسو هيلع هللا ىلصرأى رســول هللا  

رمضــــان علــــى عبــــاد هللا املــــؤمنني، فحــــذَّرI أن نضــــيع هــــذا الشــــهر ونــــرتك هــــذه اهلبــــات 
، علــى املــؤمنني يف هــذا الشــهر الكــرمي عــزَّ وجــلَّ والعطــاءات والنفحــات الــيت تنــزل مــن هللا 

: قَـالَ  َعتَـبَـًة، رَِقـيَ  فـََلمَّـا وهو يصعد املنـرب، وكـان املنـرب مـن ثـالث درجـات، عزَّ وجلَّ فقال 
  :قَالَ  مثَُّ، آِمَني،: فَقالَ  َ{لِثًَة، َعتَـَبةً  رَِقيَ  مثَُّ  آِمَني،: فَقالَ  ُأْخَرى، َعتَـَبةً  رَِقيَ  مثَُّ  آِمَني،
دُ،  یَایَا: : فقَالَ فقَالَ   ِجْبِریُل،ِجْبِریُل،  أَتَانِيأَتَانِي{ {  دُ،ُمَحمَّ   لَھُ،لَھُ،  یُْغفَرْ یُْغفَرْ   فََلمْ فََلمْ   َرَمَضانَ َرَمَضانَ   أَْدَركَ أَْدَركَ   َمنْ َمنْ   ُمَحمَّ

ُ،  فَأَْبعَدَهُفَأَْبعَدَهُ ُ،ا(َّ   فَدََخلَ فَدََخلَ   أََحدَُھَما،أََحدَُھَما،  أَوْ أَوْ   َواِلدَْیھِ َواِلدَْیھِ   أَْدَركَ أَْدَركَ   َوَمنْ َوَمنْ : : قَالَ قَالَ   آِمیَن،آِمیَن،: : قُْلتُ قُْلتُ   ا(َّ

ُ،  فَأَْبعَدَهُفَأَْبعَدَهُ  النَّاَر،النَّاَر، ُ،ا(َّ   یَُصلِّ یَُصلِّ   فََلمْ فََلمْ   ِعْندَهُِعْندَهُ  ذُِكْرتَ ذُِكْرتَ   َوَمنْ َوَمنْ : : فقَالَ فقَالَ   آِمیَن،آِمیَن،: : قُْلتُ قُْلتُ   ا(َّ

ُ،  فَأَْبعَدَهُفَأَْبعَدَهُ  َعَلْیَك،َعَلْیَك، ُ،ا(َّ }}  آِمینَ آِمینَ : : َفقُْلتُ َفقُْلتُ   آِمیَن،آِمیَن،: : قُلْ قُلْ   ا(َّ
١١  

فهــذا بعيــد مــن  عــزَّ وجــلَّ مــن �يت عليــه شــهر رمضــان وينتهــي ومل �خــذ مغفــرة هللا 
  :يف تنبيه آخر ملسو هيلع هللا ىلصرمحة هللا، ولذا قال 

 ِفی;ھِ ِفی;ھِ   لَ;ھُ لَ;ھُ   یُْغَف;رْ یُْغَف;رْ   لَ;مْ لَ;مْ   إِذَاإِذَا  لَ;ھُ،لَ;ھُ،  یُْغَف;رْ یُْغَف;رْ   لَ;مْ لَ;مْ   ثُ;مَّ ثُ;مَّ   َرَمَض;انَ َرَمَض;انَ   أَْدَركَ أَْدَركَ   َمنْ َمنْ   َبعُدَ َبعُدَ { { 

}! فََمتَى؟
٢  

 عــزَّ وجــلَّ وحــىت نفــرح بفضــل هللا ...  شــهر للمغفــرة واهلبــات والعطــاءات الر+نيــة
ْليَـْفَرُحــواْ  فَِبــَذِلكَ  َوِبَرْمحَِتــهِ  ا�ِّ  ِبَفْضــلِ  قُــلْ ( :قــال هللا لنــا يف كتــاب هللا ــرٌ  ُهــوَ  فـَ َّــا َخيـْ  ممِّ

ــَذِلَك فـَلْ (( :قــراءة أخــرىويف  ).يــونس٥٨( )َجيَْمُعــونَ  ــِه فَِب ــَذِلَك فـَلْ قُــْل ِبَفْضــِل اّ�ِ َوِبَرْمحَِت ــِه فَِب َّــا تَـ تَـ قُــْل ِبَفْضــِل اّ�ِ َوِبَرْمحَِت ــٌر ممِّ َّــا ْفَرُحــواْ ُهــَو َخيـْ ــٌر ممِّ  ،))َمُعــونَ َمُعــونَ جتَْ جتَْ ْفَرُحــواْ ُهــَو َخيـْ
 عـزَّ وجـلَّ نُعرِّف بعضنا بفضـل هللا علينـا يف هـذا الشـهر حـىت نفـرح بفضـل هللا ونشـكر هللا 

  .على عطاhه
                                                           

  .� صحيح ابن حبان والطرباين عن مالك بن حويرث ١
صنف ابن أيب شيبة عن  ٢   .�نس أأمايل اجلوهري وم
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ض الرمحـــة، ويف العشـــر األوكـــازيون الـــر+ين يف هـــذا الشـــهر، العشـــر األوائـــل عـــرو 
  :ملسو هيلع هللا ىلصالوسطى عروض املغفرة، ويف العشر األواخر عروض العتق من النار، قال 

  ٣٣}}النَّاِر النَّاِر   ِمنَ ِمنَ   ِعتْقٌ ِعتْقٌ   َوآِخُرهَُوآِخُرهُ  َمْغِفَرةٌ،َمْغِفَرةٌ،  َوأَْوَسُطھُ َوأَْوَسُطھُ   رَْحَمةٌ،رَْحَمةٌ،  أَوَّلُھُ أَوَّلُھُ   َشْھرٌ َشْھرٌ   َوھُوَ َوھُوَ { { 

  وصلى هللا على سيدI دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
****************  

 

                                                           

  .لمان الفارسي �صحيح ابن خزمية عن س ٣


