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 فوزى محمد أبو زيد/ فضيلة موالنا الشيخ لقاء  
 حلقات دروس رمضان بمغاغة ـ المنيا 

  ىـ 0325رمضان  52موافق  01/6/5104الخميس 
 مسجد أبو العزائم ـ مغاغة 

 :بسم اهلل الرمحن الرحيم
 .وصحبو ومن واالهصلى اهلل عليو وسلم والصالة والسالم على سيدنا حممد احلمد هلل 

 عز وجل، خصَّ اهلل ه الليايل الكرمية يف العشر األواخر من رمضان ليايل القدروحنن يف ىذ
فيها اليت أنزل اهلل انية، دلاذا؟ ألهنا الليلة ادلباركة ليلة القدر بأعظم ادلنح اإلذلية والعطاءات الرب

 القرآن الكرمي:
َلِة اْلَقْدرِ " َزْلَناُه ِفي َليـْ  القدر(.1) "ِإنَّا َأنـْ

 ، ومىت تكون ىذه الليلة؟عز وجلكلها بركة وفضل ونفحات وعطاءات من اهلل   فهذه الليلة
َلِة اْلَقْدرِ " َزْلَناُه ِفي َليـْ  القدر(.1) "ِإنَّا َأنـْ

 ودلاذا ُُسيت بليلة القدر؟ 
 ألسباب كثًنة: 

ل ىدلؤمنٌن وخاصَّة أتنزل على ا والعطاءات الربانية، نوار اإلذلية،أواًل: ألن فيها قدٌر من األ
 .عز وجلال يعلم قدرىا ومقدارىا إال اهلل و اخلصوصية 

وجاىة عند اهلل يف الثانياً: أن اهلل خيتار يف ىذه الليلة ادلالئكة ذوى القدر وادلكانة و 
عند اهلل يف العبادات والطاعات والعمل الصاحل هلل السماوات لينزلوا على ادلؤمنٌن ذوي القدر 

على مؤمنٌن ذوي قدر، ليبلغوهنم  ذوي قدرا مالئكة يف كل األوقات، فينزل فيه عز وجل
 .عز وجلالسالم من السالم 

ن األرض تضيق أحىت  مالئكة اهلل، ينزل فيها عدٌد ال ُُيصى منثالثاً: قيل أن ىذه الليلة 
 وادلكانة،، وكلمة القدر يف اللغة ذلا معىن أيضًا ـ معىن ادلنزلة الذي شرحناه حااًل من كثرة نزوذلم

والذي يقول  النازلٌن من السماء،، فتضيق األرض من كثرة ادلالئكة معىن أيضًا وىو الضيقوذلا 
 فيها سيد الرسل واألنبياء:

ومعو ثالثة ألوية ـ ثالثة جربيل أن ينزل من السماء  عز وجل)إذا كانت ليلة القدر أمر اهلل 
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، ولواٌء ينصبو على ولواٌء ينصبو على بيت ادلقدس ظهر الكعبة،أعالم ـ لواء ينصبو على  
فال جيدون عبداً مث يأمرىم أن يتفرقوا ـ وىم ادلالئكة فيمشون يف األرض كلها ـ مسجدي ىذا، 

 (1اىل إال ويسلمون عليو ويصافحونو( )راكٌع أو ساجد يعبد اهلل تعأو قائٌم أو قاعٌد هلل تعاىل 
ضرب لنا ادلثال  وسلَّم صلى اهلل عليودىم تضيق األرض هبم، وحبيبنا كثرة عدفادلالئكة من  

 فقال:فسيدنا جربيل نزل من السماء  ،يف ذلك
وال يهتزَّ العرُش إال  فقال لو: وكيف عرفَت؟ قال: اىتزَّ عرش الرمحنيا رسول اهلل من مات؟ 

، رضي اهلل عنوـ فسأل حضرة النيب فقالوا: مات سعد بن معاذ  دلوت عظيٍم عند اهلل يف األرض
ف ادلالئكة كلهم، ونعيو ليس بادليكروفون حىت يُعر  رض واىتز لو العرش وانظر دلن مات يف األ
 جنازتو. وحتضر ادلالئكة نزل مالئكة السماءولكن باىتزاز العرش لت
فكان  ى يف تشييع جنازتو،وحضر الصالة عليو ومش صلى اهلل عليو وسلَّمراح حضرة النيب 

عة الذين ُيملون اخلشبة جيدون اخلشبة ـ واجلما ميشي على أطراف أصابعو ـ وىذا مشهد غريب
قالوا: يا إنتهاء اجلنازة فبعد ، يعين ىم ال ُيملوهنا ولكنهم متعلقون هبا فقط، تصعد هبم ألعلى

 رأيناك متشي على أطراف أصابعك؟ فقال:رسول اهلل لقد رأينا اليوم عجباً، 
 ( )من كثرة نزول ادلالئكة حلضور جنازة سعد

 قالوا:ليضعو ألن ادلالئكة متأل األرض كلها حلضور جنازة سعد، جد مكاناً للقدم و الي
 :صلى اهلل عليو وسلَّميا رسول اهلل ما وجدنا جنازة أخفُّ من ىذه، فقال 

 (3ئكة عنكم( ))لقد محلتو ادلال
فُسميت ليلة القدر كما ادلالئكة ىي اليت كانت حتملها وأنتم تكادون تلمسوهنا فقط، 

كعٌن الساجدين الذاكرين ا ئكة، وادلالئكة ينزلون يف ىذه الليلة للقائمٌن الر قلت لكثرة نزول ادلال
 هلل يف ىذه الليلة أمجعٌن.الطائعٌن وادلستغفرين وادلصلٌن على النيب األمٌن، 

 لكن ىل ادلالئكة تنزل لواحد جيلس أمام التليفزيون يشاىد ادلسلسل؟
 .نالشياطٌن مقيدة يف رمضا نألال نزل للشياطٌن؟ تأو 

 ؟رماتواحمل وىل تنزل ادلالئكة لواحد فاتح النت ويشاىد ادلمنواعات
 ال ـ وىؤالء ربنا يقول فيهم:
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 ( 221) "َىْل أُنـَبُِّئُكْم َعَلى َمْن تـَنَـزَُّل الشََّياِطينُ " 
 ألن الشياطٌن تنزل أيضاً، ولكن: 

 (222) "تـَنَـزَُّل َعَلى ُكلِّ َأفَّاٍك َأثِيمٍ "
يبشرونو يف ىذه الليلة،  عز وجلوالذاكرين هلل فادلالئكة تنزل على ادلطيعٌن والعابدين 
تعين األمان ـ يعين أنت ، فكلمة السالم عز وجلبفضل اهلل وبرمحة اهلل وبإكرام اهلل وبأمان اهلل 

 .األمان نلتقد 
 قول الرمحن:بالدنيا حتظى فيوم اخلروج من 

َيا َوِفي االِخَرةِ الَِّذيَن آَ  يـُثَبُِّت اللُ " نـْ  الرعد(.22) "َمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ
 ويف اآلخرة تكون من الذين:

 آل عمران(.121) "ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُىْم َيْحَزنُونَ "
 طاء:بسبب طاعتك هلل واختيار اهلل لك ذلذا الع عز وجلمن اهلل فتكون قد نلت األمان 

  القدر(4) "ُل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن رَبِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ تـَنَـزَّ "
 يعين عوامل السماوات. وعوامل األمر عوامل األمر،يعين من كل عامل من 

 القدر(.5) "َسالٌم ِىَي َحتَّى َمْطَلِع اْلَفْجرِ "
              .إن شاء اهلل تعاىل اء آخرىذا ما سنؤجلو إىل لق؟ تكون ىذه الليلة؟ وكيف نعرفها مىتف

 وصلى الل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّم
 َكبكبةٍ  في فيَـْهبطُ  السَّالمُ  عليوِ  جبريلَ  وجلَّ  عزَّ  اللَّوُ  يأمرُ  القدرِ  ليلةُ  كانت فإذا (0)

 َجناحٍ  ستُّمائةِ  وَلوُ  الكعبةِ  َظْهرِ  على اللِّواءَ  فيرُكزُ  أخضرُ  لواءٌ  معو المالئكة من
 فيجاِوزانِ  اللَّيلةَ  تلكَ  فينُشُرُىما القدرِ  ليلةِ  في إال ينشُرُىما ال َجناحانِ  منها

 كلِّ  على فيسلِّمونَ  األمَّةِ  ىِذهِ  في المالِئَكةَ  جبريلُ  ويبثُّ  قالَ  والمغربَ  المشرقَ 
 الفجرُ  يطُلعَ  حتَّى دعاِئِهم على ويؤمِّنونَ  ويصاِفحونـَُهم وذاكرٍ  ومصل   وقاعدٍ  قائمٍ 
 يا فيقولونَ  الرَّحيلَ  الرَّحيلَ  المالِئَكةِ  معشرَ  يا جبريلُ  نادى الفجرُ  طَلعَ  فإذا

 وسلَّمَ  عليوِ  اللَّوُ  صلَّى محمَّدٍ  أمَّةِ  من المؤمنينَ  حوائجِ  في اللَّوُ  صنعَ  ما جبريلُ 
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 أربعةً  إال َلُهم رَ وغف عنهم فعفا اللَّيلةِ  ىِذهِ  في إليِهم نظرَ  وجلَّ  عزَّ  اللَّوَ  إنَّ  فيقولُ  
 وعاق   خمرٍ  مدمنُ  رجلٌ  األربعةُ  َوَىؤالءِ  وسلَّمَ  عليوِ  اللَّوُ  صلَّى اللَّوِ  رسولُ  فقالَ 

 ىوَ  قالَ  المشاِحنُ  وما اللَّوِ  رسولَ  يا فسئلَ  ومشاحنٌ  رحمٍ  وقاطعُ  لوالديوِ 
 الفطرِ  غداةُ  كانت فإذا الجائزةِ  ليلةَ  ُسمَِّيت الفطرِ  ليلةُ  كانت فإذا المصارمُ 

 فيقومونَ  األرضِ  إلى فيَـْهبطونَ  ملٍ  كلِّ  في المالِئَكةَ  وتعالى تباَركَ  اللَّوُ  بعثَ 
 الجنَّ  إال اللَّوُ  خلقَ  من جميعُ  يسمُعوُ  بصوتٍ  فُينادونَ  السَِّككِ  أفواهِ  على

 في بَرزوا وإذا العظيمَ  يغفرِ  كريمٍ  رب   إلى اخُرجوا محمَّدٍ  أمَّةَ  يا فيقولونَ  واإلنسَ 
ىم  فتقولُ  عمَلوُ  عملَ  إذا األجيرِ  أجرُ  ما مالِئَكتي يا تعالى اللَّوُ  يقولُ  مصالَّ
 يا أشهدُُكم وجلَّ  عزَّ  اللَّوُ  فيقولُ  أجَرهُ  يوفِـَّيوُ  أن جزاُؤهُ  وسيَِّدنا إلَهنا المالِئَكةُ 
 تيومغفرَ  رضائي وقياِمِهم رمضانَ  َشْهرَ  صياِمِهم من ثوابـَُهم جعلتُ  إنِّي مالِئَكتي

 جمِعُكم في شيًئا اليومَ  تسألوني ال وجاللي وعزَّتي سلوني وجلَّ  عزَّ  اللَّوُ  فيقولُ 
[ زائدة ال] ال وعزَّتي َلُكم نظرتُ  إال لُدْنيا وال أعطيُتُكموهُ  إال آلخرِتُكم ىذا

 أفضُحُكم وال أخزيُكم ال وجاللي وعزَّتي راقبُتموني ما عثراِتُكم عليكم سترتُ 
 قد َلُكم مغفورًا وانصرِفوا عمٍرو أبو َشكَّ  الحدودِ  أوِ  الجدودِ  أصحابِ  يَدي بينَ 

 ىِذهِ  اللَّوُ  يعطي بما ويستبِشرونَ  المالِئَكةُ  فتفرحُ  قالَ  عنكم ورضيتُ  أرضيُتموني
 . أفَطروا إذا األمَّةَ 

 المتناىية العلل:المصدر ،الجوزي ابن :المحدث ،عباس بن عبدالل :الراوي

 ِلُحْكِموِ  وذلكَ  َجنازََتوُ  َأَخفَّ  ما الُمناِفُقونَ  قال معاذٍ  بنِ  َسْعدِ  ازَةُ َجن ُحِمَلتْ  لمَّا (5)
بَـَلغَ  قـَُرْيَظةَ  بَِني في  كاَنتْ  المالئكةَ  ِإنَّ  فقال وسلَّمَ  عليوِ  اللُ  صلَّى النبيَّ  ذلكَ  فـَ

 َتْحِمُلوُ 
 الترمذي سنن:  المصدر|  الترمذي:  المحدث|  مالك بن أنس:  الراوي
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