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

 ىـ 1241رمضان  52 11/7/5112السبت 
 ادلنيا -مسجد أبو العزائم ـ مغاغة 

          
 :بسم اهلل الرمحن الرحيم

آلو ل قلبو لنزول القرآن سيدنا زلمد و أى  والصالة والسالم على من اختاره و احلمد هلل 
 وصحبو أمجعني.

عن ليلة القدر، حلضرتو  صلى اهلل عليو وسل موقفنا باألمس عند سؤال أصحاب رسول اهلل 
تفت إىل يلكان كل ليلة بعد صالة الفجر  صلى اهلل عليو وسل موقلنا أن سيدنا رسول اهلل 

صلوات ريب  ذلمرؤياىم ويؤوذلا ويفصِّلها لو فيقصون صحابو فيقول: أيكم الليلة رأى رؤيا؟ أ
 وتسليماتو عليو.

لحظة ادلنام الروح تودِّع اجلسم وتصعد إىل عامل فواإلنسان إذا كان منشغاًل بطاعة الرمحن 
  .ومبكاشفات ومؤانساتادللكوت األعلى، وتأيت من ىناك بطرائف احلكمة وبغرائب العلم، 
بو؟ نفٌر من  من الذي جاءولعلكم تعلمون مجيعًا أن اآلذان الذي نؤذِّن بو للصالة 

منهم، صعدت ولكن عددًا فقط وليس واحدًا  وسل م عليو اهلل صلىأصحاب رسول اهلل 
فتقابلوا مع نفٍر إىل السماء ـ وكانوا قد احتاروا كيف جيمعون ادلسلمني على الصالة ـ رواحهم أ

إن ىذا رس؟ قالوا ذلم: ا من ادلالئكة فقالوا ذلم: كيف جنمع ادلسلمني على الصالة؟ ىل باجل
فادلالئكة ىم من نداء اليهود، فقالوا: وماذا نفعل؟  نوقالوا: بالبوق؟ قالوا: ا إنداء النصارى، 

الفاظ بـ اهلل أكرب اهلل أكرب لكم على شيٍئ أفضل من ذلك، قولوا: أا ندعلموىم فقالوا ذلم: 
 اآلذان اليت مسعناىا اآلن.

صحابو م أفسيدنا رسول اهلل يُعلِّ ،  وسل م يوعل اهلل صلى وقالوىا لرسول اهللراحوا فنقلوىا 
، من جيامل يف دين اهلل فال ينتظر مكانة يف القرب عز وجلأنو ا رلاملة يف دين اهلل ويعلمنا 

 عند اهلل أبداً، ا رلاملة يف دين اهلل وحىت إلبنو وا ألخيو وا أحٍد.
 وسل م عليو اهلل صلىل اهلل سيدنا رسو إىل ونزل بو جاء باآلذان  بن زيد عبد اهللسيدنا 
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من الذي قال لو: لقنو بالًا فإنو أندى صوتًا منك ـ أنت مشكورًا قد أتيت باآلذان، لكن ف 
، عز وجلإىل اهلل من كان ديلك صوتًا مجياًل عذبًا يُشد القلوب يؤذن؟ واحد مجيل الصوت، 

 ىنا رلاملة. تفليس
فهذا  لو: تعاىل يا فالن أذِّن، ونش ويقولفكما حيدث يف زماننا اآلن واحد يكون صوتو أج  

، ألنك كيف تقدم للمسلمني من ىو دون غريه يف عز وجليسقط فورًا يف ادلنزلة عند اهلل 
فمن يتوىل ذلك؟ األحسن صوتًا يف دين  حسنوصوتو أ اً د، فما دام ىناك واحد موجو احلاضرين

 .عز وجلاهلل 
يرى أن آخر أحفظ مع أنو فض ل يا فالن، فيقول لو: ت لو صديقكذلك يف اإلمامة واحد 

عز يف دين اهلل ليست خوانا ، فهذه يا إوأمجل يف القراءة منوندى يف الصوت وأ كتاب اهللل
 :صلى اهلل عليو وسل ممر يف غري موضعو، قال ، ألنك وضعت األوجل

 (1ىلو فانتظروا الساعة( )سِّد األمر يف غري أ)إذا وُ 
ابد لألندى يف الصوت ا ـ يف دين اهلل يف بيت اهلل و ائز، لكن  الدنيا جيفيف ادلصاحل و 

عز ن دين اهلل حىت نعرف أوابد لألحفظ لكتاب اهلل ولألمجل يف القراءة ولألعلم بالشريعة، 
 كما قال اهلل يف أىلو:  وجل

  ادلائدة(.54) "ُيِحبـُُّهْم َوُيِحبُّونَوُ "
 ء يا رب؟ من ىؤا

 ادلائدة(.54) "اهلل َوال َيَخاُفوَن َلْوَمَة الِئمٍ  ُيَجاِىُدوَن ِفي َسِبيلِ "
منا ا احلزبية وا أى منافع شخصية وإو ا خيافون من أحٍد ألهنم ليست عندىم العصبية 

 .عز وجلالتفضيل هلل 
 دلا سألوه عن ليلة القدر قال ذلم: صلى اهلل عليو وسل مفسيدنا رسول اهلل 

واخر من رمضان( أرى رؤياكم تواطأت على أهنا يف العشر األأرى رؤياكم ـ ىذه ادلباركة ـ )    
(2) 

مقام ادلقربني ـ أنا أرى أن رؤياكم تقول أهنا يف العشر األواخر  بأن ىؤاء القوم قد وصلوا رٌ إقرا
والقرب من حضرتو سبحانو  عز وجلفقلوهبم وصلت إىل مقام الرضا عن اهلل من رمضان ـ 
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 .وتعاىل 
لقدر ـ ودلاذا يريدون معرفة ليلة حون عليو ويقولون: نريد أن تُعرفنا ليلة الِّ ذىبوا مرًة ثانية يُـ 

ألن طبيعة النفس الكسل، فًتيد أن تعرفها لتحيي ليلة واحدة وتنام بقية الليايل، وىو القدر؟ 
ن جنتهد يف العشر األواخر كلها وليست ليلة واحدة يريدنا أ يريد ذلك، ولكن ا وجل عزوربو 

جداًا حادًا قليال  وأثناء ذلك إثنان جتادًا معاً  ين ـرج عليهم وىم منتظر فخ، مروانتهي األ
 :صلى اهلل عليو وسل م، فقال وأصواهتما علت

وتالحى يعين جادا بعضهما  ربكم بليلة القدر ـ فتالحى رجالن ـ)خرجُت عليكم ألخ
 (3بينهما ُحجٌة ـ فرُفعت( )ولكن بصوٍت عاىل و 

أمر ىذه الليلة الكردية، ألهنا ادلسلمون فلن يكشف اهلل ذلما عن عة من مجاجتادل يعين لو 
الليلة كما علمت لكي  صلى اهلل عليو وسل مومل يوضِّح ذلم رسول اهلل ونقاٍء،  صفاءٍ  حتتاج إىل

 ويف النهاية قال ذلم:جيتهدوا يف العشر 
 (4تر من العشر األواخر من رمضان( ))إلتمسوىا يف الو 

  :الليايل ىنـ و  يايل ليلتنا ىذه ليلة مخسة وعشرينومن ضمن الل
ليلة واحد وعشرين، وليلة ثالثة وعشرين، وليلة مخسة وعشرين وليلة سبعة وعشرين وليلة 

 ين ـ فقر ب احلقيقة قلياًل ذلم صلوات ريب وتسليماتو عليو.تسعة وعشر 
وأرضاه  رضي اهلل عنور ضبط، ففي خالفة سيدنا عموا يزالون يريدون معرفة ىذه الليلة بال

وقال: كل واحد عقد مؤدترًا صحفيًا كبريًا ويتناقشون يف مثل ىذه األمور وىم رلتمعني معو 
 وقتها. يعرفنا بو لكي نعرف  صلى اهلل عليو وسل ميعرف شيئاً عن ليلة القدر من رسول اهلل 

و: دلاذا؟ قال: مسعت عتقد أهنا ليلة إحدى وعشرين، فقالوا لقال: أنا أسيدنا ُأيب بن كعب 
 يقول: صلى اهلل عليو وسل مالنيب 

 (5تها أسجد على ماٍء وطنٍي( ))رأيتين صبيح
بعض اجلريد على عبارة عن وكان ومسجد رسول اهلل مل يكن لو عرشًا مثل ىذا السقف، 

وادلسجد ا دينع ادلطر، فادلطر ينزل  ولكنجزوع خنل حىت دينع الشمس، مفروشًا على أعمدة من 
وا حىت بالط، فلما وجدوا الًتاب كثريًا فقال مل يكن مفروشًا فليس فيو حصرية وا سجادة 
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، وىذه كان فرشة ـ وىو حبيبات من الرمل الصغرية ـ وافرشوه بوذلم: ىاتوا قليل من احلصى  
 مسجد رسول اهلل.

ى ماٍء فلما ينزل ادلطر ـ وكان ينزل كثريًا كالسيل ـ فيجعلو طينًا فمن يسجد يسجد عل
يف صالة الفجر  صلى اهلل عليو وسل مفسيدنا ُأيب بن كعب يقول: فشاىدت رسول اهلل وطني، 

 ـ وىذا رأيو. وطني، فعلمت أهنا ىذه الليلة ءٍ ليلة إحدى وعشرين يسجد على ما
أهنا ليلة ثالث وعشرين، ألين مسعت نا رأيي قال: أ رضي اهلل عنوسيدنا أبو سعيد اخلدري 

 كي عن ىذه الليلة فيقول:حضرة النيب حي
ـ يعين ىادئة ليس فيها ريٌح وا ىواء إا النسيم العليل البليل ـ بلجة ـ يعين )أهنا ليلة طلقة 

 (6رج الشمس يف صبيحتها بغري شعاع( )وختمضيئة ـ 
مشس ليلة ثالثة وعشرين خترج ويقولون: ىذه وقد رأيت على النت مجاعة صوروا الشمس 

ذلك رلرد  ونتوقعألن الناس ي من غري شعاع، وىذا من باب ادلعلومة وليس من باب التأكيد،
 .وكانت ليلة اجلمعة للشمس وىي بدون شعاع، اً نشروا صور ف ،توُقع

قالوا: ومل؟  ما قال: إين أرى أهنا ليلة سبٍع وعشرين،رضي اهلل عنهسيدنا عبد اهلل بن عباس 
 مالسبب؟ قال:  ـ

 إذا قرأنا سورة القدر:الدليل األول: 
َزلْ " َلِة اْلَقْدرِ ِإنَّا َأنـْ  القدر(.1) "َناُه ِفي َليـْ

 : جندىا ثالثني كلمة بعدد أيام الشهر
َلِة اْلَقْدرِ " َزْلَناُه ِفي َليـْ َلُة اْلَقْدرِ ( 1) ِإنَّا َأنـْ َلُة اْلَقْدِر خَ ( 2) َوَما َأْدرَاَك َما َليـْ ٌر ِمْن أَْلِف لَيـْ يـْ
َسالٌم ِىَي َحتَّى َمْطَلِع ( 4) تـَنَـزَُّل اْلَمالِئَكُة َوالرُّوُح ِفيَها بِِإْذِن رَبِِّهْم ِمْن ُكلِّ َأْمرٍ ( 3) َشْهرٍ 

 )القدر(.( 5) "اْلَفْجرِ 
 (.27رقم ): الكلمة السابعة والعشرين ـ "ىي"و ـ  القدر(5) "يَ َسالٌم ىِ "وكلمة 
القدر ثالث مرات، ورلوع حروف ليلة القدر اهلل يف ىذه السورة ليلة  الثاين: كررالدليل 

 جندىا تسعة يف ثالثة يكون الناتج سبعة وعشرين.
 التسبيع: (7إىتم يف العبادات كلها يف احلرف ) عز وجلوأرى اهلل 
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، وحىت يف ورمي اجلمرات سبعة ،وادلرة سبعةوالسعي بني الصفا  ،الطواف بالبيت سبعة 
 :صلى اهلل عليو وسل م سجود سبعة، قال فيوالصالة ال

 (7جد على سبع( )س)أُمرت أن أٍ 
 :قدمني وركبتني ويدين والسابعة الوجو، وملحوظة شرعية

أن يكون األنف بعض الناس عندما يسجد يسجد هبذه اجلبهة ـ ا ـ ابد لصحِّة السجود 
اهبا مفتوح، ولكن إن ألعذار با إذا كان ىناك ُعذر فاوىو السجود الصحيح إألرض، مالمساً ل

 تسجد:أن للوجو وباقي اجلوارح  دفالبمل يوجد العذر 
 )أمرت أن أسجد على سبع(.

 .عز وجلوالسبع كثري يف عوامل اهلل سبع، وأبواب النار قال: والسماوات سبع 
 نا أرى أهنا ليلة سبع وعشرين.فأ

عن  صلى اهلل عليو وسل ميلة لقولو مل حيدد ىذه الل عز وجلاتفقوا على أن اهلل   النهايةويف
 :شهر رمضان

)وىو شهر بركة يغشاكم اهلل فيو فيستجيب الدعاء وحُيط اخلطايا وينظر فيها إىل تنافسكم 
يف ىذا الشهر(  عز وجلفأروا اهلل من أنفسكم خريا، فإن الشقي من ُحرم رمحة اهلل يف اخلري، 

(8) 
 ماذا حيدث فيها للمؤمنني؟  ةيف ىذه الليل

 ن شاء اهلل.ىذا ما نؤجلو إىل الغد إ
ن جيعلنا من أىل ادلنح اإلذلية اليت وأن ُيشرق علينا بأنوار ليلة القدر، أ عز وجلنسأل اهلل 

   ن يُعلي قدرنا عنده ويرفع شأنا عنده وجيعلنا من ادلقربني لديو.وأ ،تُوز ع يف ليلة القدر
 موصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو وسلَّ 

َنما (1) : َفقالَ  أْعَراِبي   َجاَءهُ  الَقْوَم، ُيَحدِّثُ  َمْجِلسٍ  في وسلَّمَ  عليو اهللُ  َصلَّى النبيُّ  بيـْ
 بـَْعضُ  َفقالَ  ُيَحدُِّث، وسلَّمَ  عليو اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرسولُ  َفَمَضى السَّاَعُة؟ َمَتى

 َقَضى إَذا حتَّى َيْسَمْع، َلمْ  َبلْ : بـَْعُضُهمْ  وقالَ . قالَ  ما َفَكرِهَ  قالَ  ما َسِمعَ : الَقْومِ 
: قالَ  اللَِّو، َرسولَ  يا أنَا َىا: قالَ  السَّاَعةِ  َعنِ  السَّاِئلُ  - ُأرَاهُ  - أْينَ : قالَ  َحِديَثوُ 
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َتِظرِ  األَمانَةُ  ُضيـَِّعتِ  فَِإَذا   األْمرُ  ُوسِّدَ  إَذا: قالَ  إَضاَعتُـَها؟ كيفَ : قالَ  السَّاَعَة، فَانـْ
َتِظرِ  ِلوِ أىْ  غيرِ  إلى  .السَّاَعةَ  فَانـْ

 البخاري صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  ىريرة أبو:  الراوي

 أنَّها المنامِ  في الَقْدرِ  ليلةَ  اهللِ  رسولِ  أصحابِ  ِمن رِجالٌ  ُأِري أنَّو ُعَمرَ  ابنِ  عنِ  (5)
 في تْ تواطَأَ  قد رؤياكم أسَمعُ  اهللِ  رسولُ  فقال رَمضانَ  ِمن األواخرِ  السَّبعِ  في

 األواخرِ  السَّبعِ  في فْليتَحرَّىا ُمتحرَِّيها كان فَمن األواخرِ  السَّبعِ 
 المعجم:  المصدر|  الطبراني:  المحدث|  عمر بن عبداهلل:  الراوي

 األوسط

َلةِ  لُِيْخِبَرنَا وسلَّمَ  عليو اهللُ  َصلَّى النبيُّ  َخَرجَ  (4)  ِمنَ  رَُجاَلنِ  فـََتاَلَحى الَقْدرِ  بَليـْ
َلةِ  أِلُْخِبرَُكمْ  َخَرْجتُ : فـََقالَ  ِمينَ الُمْسلِ   فـَُرِفَعتْ  وُفاَلٌن، ُفاَلنٌ  فـََتاَلَحى الَقْدِر، بَليـْ
ًرا َيكونَ  أنْ  وَعَسى  .والَخاِمَسةِ  والسَّاِبَعِة، التَّاِسَعِة، في فَاْلَتِمُسوَىا َلُكْم، َخيـْ
 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي

 لبخاريا

 بعدَ  األواخرِ  الَعْشرِ  في إالَّ  بطالِبها أنا ما: فقال َبْكرةَ  أبي عندَ  القدرِ  ليلةُ  ذُِكَرت (2)
 التِمسوىا: ) يقولُ  سِمْعُتو وسلَّم عليو اهللُ  صلَّى اهللِ  رسولِ  ِمن سِمْعُتو حديثٍ 

 آِخرِ  يف أو يبَقْينَ  ثالثٍ  أو يبَقْينَ  خمسٍ  أو بقينَ  سبعٍ  في األواخرِ  الَعْشرِ  في
 دَخل فإذا السَّنةِ  سائرِ  في كصالتِو إالَّ  الِعشرينَ  في ُيصلِّي ال فكان(  ليلةٍ 

 اجَتهد الَعْشرُ 
:  المصدر|  حبان ابن:  المحدث|  الحارث بن نفيع بكرة أبو:  الراوي
 حبان ابن صحيح

 ِمن ألْوَسطِ ا الَعْشرِ  في يـَْعَتِكفُ  كانَ  وسلَّمَ  عليو اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرسولَ  أنَّ  (2)
َلةَ  كانَ  إَذا حتَّى َعاًما، فَاْعَتَكفَ  َرَمَضاَن، َلةُ  وىي وِعْشرِيَن، إْحَدى َليـْ  الَّتي اللَّيـْ

ْليَـْعَتِكفِ  َمِعي، اْعَتَكفَ  كانَ  َمن: قَالَ  اْعِتَكاِفِو، ِمنَ  َصِبيَحِتَها ِمن َيْخُرجُ   فـَ
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َلةَ  ىِذه ُأرِيتُ  وقدْ  األَواِخَر، الَعْشرَ   ُتِني وقدْ  أُْنِسيتُـَها، مَّ ثُ  اللَّيـْ  َماءٍ  في أْسُجدُ  رََأيـْ
 ِوْتٍر، ُكلِّ  في والَتِمُسوَىا األَواِخِر، الَعْشرِ  في فَاْلَتِمُسوَىا َصِبيَحِتَها، ِمن وِطينٍ 

َلةَ  تِلكَ  السََّماءُ  َفَمَطَرتِ   الَمْسِجُد، فـَوََكفَ  َعرِيٍش، عَلى الَمْسِجدُ  وكانَ  اللَّيـْ
َهِتوِ  عَلى وسلَّمَ  عليو اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرسولَ  َنايَ َعيْـ  فـََبُصَرتْ   والطِّيِن، الَماءِ  أثـَرُ  َجبـْ

 .وِعْشرِينَ  إْحَدى ُصْبحِ  ِمن
 صحيح:  المصدر|  البخاري:  المحدث|  الخدري سعيد أبو:  الراوي

 البخاري

 ضعيفةً  حَتهاصبي شمُسها تصِبحُ  ، باردةٌ  وال حارَّةٌ  ال ، طْلقةٌ  َسمحةٌ  ليلةٌ  إنَّها (1)
 [ القدرِ  ليلةَ  يعني]  حمراءَ 
 األوقات فضائل:  المصدر|  البيهقي:  المحدث|  -:  الراوي

َهِة، الثِـَّياَب، واَل  الشَّْعَر، أْكِفتَ  واَل  َسْبٍع، عَلى أْسُجدَ  أنْ  أُِمْرتُ  (7)  واألْنِف، الَجبـْ
 .واْلَقَدَمْينِ  والرُّْكَبتَـْيِن، واْلَيَدْيِن،

 مسلم صحيح:  المصدر|  مسلم:  المحدث|  عباس بن عبداهلل:  الراوي

 شهرُ  رمضانُ  أتاكم رمضانُ  وحضر يوًما قال وسلَّم عليو اهللُ  صلَّى اهللِ  رسولَ  أنَّ  (8)
 ينظرُ  الدُّعاءَ  فيو ويستجيبُ  الخطايا ويُحطُّ  الرَّحمةَ  فُينِزلُ  فيو اهللُ  يغشاكم بركةٍ 
 خيًرا أنفِسكم من اهللَ  فأروا مالئكَتو كمب ويُباىي فيو تناُفِسكم إلى تعاَلى اهللُ 
 وجلَّ  عزَّ  اهللِ  رحمةَ  فيو ُحرم من الشَِّقيَّ  فإنَّ 

 الترغيب:  المصدر|  المنذري:  المحدث|  الصامت بن عبادة:  الراوي
 والترىيب

 


