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الحمد هلل الذي نور بهدايته قلوب العارفين ، وأقام على الصراط المستتقيم أقتدام الستالكين. التذي 

تَلَقييَتاِن  "خلق اإلنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليته متن لبتل الوريتد  إِْذ يَتَلَقَّتى اْلمت

َماِل قَِعيٌد َما يَْلفِتُت ِمتْن قَتوْ  وأشتهد أن َّل إلته إَّل هللا . د" ٍل إَِّلَّ لََدْيتِه َرقِيتٌب َعتِيتَعِن اْليَِميِن َوَعِن الشي

لته الملت  ولته الحمتد وهتو علتى  تل شتيء شتهيد ، وأشتهد أن محمتدا عبتده  ،ولده َّل شتري  لته

ورسوله أشرف العبيد صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه ومتن تتبعهم بسلستان إلتى يتوم المزيتد 

ى إلى خلقه ليلتة النصت  يطلع هللا تبارك و تعال:"ق عن الهويوما ينطقال ..  ثيرا  وسلم تسليما  

اللهم صالة وسالما  عليت  يتا (.  )ابن ماجة"نفيغفر لجميع خلقه إَّل لمشرك أو مشال من شعبان

أمتتا بعتتد فيتتا جماعتتة اإلستتالم قتتال ستتيدي يتتا رستتول وعلتتي آلتت   وصتتحب  وستتلم تستتليما   ثيتترا  

ِ اْلَمْشتتِر ت َستتيَقتولت الَستتفََهاءت ِمتتَن ا"تعالي: هتتتْم َعتتْن قِْبلَتتتِِهمت الَّتِتتي َ تتانتوا َعلَْيَهتتا قتتتْل هلِلَّ لنَّتتاِس َمتتا َوَّلَّ

ْستَقِيٍم   (. 142 /البقرة) "َواْلَمْغِربت يَْهِدي َمْن يََشاءت إِلَى ِصَراٍط مت

لقد صلي رسول هللا صلي هللا عليته وستلم بعتد الهجترة ستتة عشتر أو ستبعة  :"  أخوة اإليمان

 :"شهرا  تجاه بيت المقدس بولي من هللا تعالي لحكم  ثيرة منهاعشر 

ومتا جعلنتا القبلتة وأمر أخر  ما  جتاء فتي القترآن الكتريم:"  ..أهل الكتاب لإلسالم  تألي  قلوب  

.. فقتد  تان العترب يعنمتون "التي  نت عليها إَّل لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب علتى عقبيته

، ويعدونه عنوان مجدهم القومي.. ولما  ان اإلسالم يريتد استتصال  البيت الحرام في جاهليتهم

القلتتوب هلل، وتجريتتدها متتن التعلتتق بغيتتره، وتصليصتتها متتن  تتل نعتترة و تتل عصتتبية لغيتتر المتتنهج 

اإلسالمي المرتبط باهلل مباشترة، المجترد متن  تل مالبستة تاريصيتة أو عنصترية أو أر تية علتى 

نفوستهم متن رواستب الجاهليتة،  ..لتيصل  ه للبيتت الحترام اَّلتجتا العموم.. فقد نزعهم نزعا من

مجتردا متن  تل إيحتاء  إتباعتاومن  ل ما  انت تتعلق به في الجاهلية، ولينهر من يتبع الرستول 

آخر، اتباع الطاعة الواثقة الرا ية المستسلمة، ممن ينقلب على عقبيته اعتتزا ا بنعترة جاهليتة 

أو تتلبس بها في خفايتا المشتاعر ولنايتا الرتمير أي  تتعلق بالجنس والقوم واألرض والتاريخ؛

 ..تلبس من قريب أو من بعيد

فأختذ يقلتب  ولما تحقق المراد  ان يعجبه صلي هللا عليه وسلم  أن يصلي تجاه الكعبة المشرفة  

دون أن يطلتب متن هللا صترالة  .. وجهه في السماء  تي يحتول هللا عتز وجتل وجهته إلتي القبلتة 

صلي العصر في مسجد بني ستلمة نتزل عليته أمتين التولي جبريتل بقترآن يتلتي وذات يوم وهو ي

تَماِء فَلَنتَولييَنَّتَ  قِْبلَتة  تَْرَ تاَها فَتَولي َوْجَهتَ  َشتْطرَ   إلي يوم القيامة " قَتْد نَتَرت تَقَلَتَب َوْجِهتَ  فِتي السَّ

  (. 143.)البقرة/اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم"

 أخوة اإليمان واإلسالم :

وإذا أردنا أن ننتقي  بعض الدروس من لادث تحويتل القبلتة اليتوم حن في شهر تحويل القبلة ون

 :منهاوهي دروس عنيمة و ثيرة َّل تحصي .. فنأخذ 

 درس مداراة السفهاء وعدم اَّلهتمام بهم :

و تتل وقتتت وأوان .. ولتتم ولتتن يصلتتو عصتتر متتنهم  فتتي  تتل عصتتر ولتتين هتتم الستتفهاء لستتفهاء فا

يه  الذي إذا نطق َّل يدري ما يقول وَّل يعقل ما يتحدث به   وهتو الرجتل التافته  والسفيه هو السف

سيأتي على الناس سنوات خداعات يصد   ما قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم في شأنه :" 



فيهتتا الكتتاذب و يكتتذب فيهتتا الصتتاد  و يتتختمن فيهتتا الصتتائن و يصتتون فيهتتا األمتتين و ينطتتق فيهتتا 

)ألمتد وابتن ماجته  ".الرويبرة؟ قال : الرجل التافه يتتكلم فتي أمتر العامتة الرويبرة قيل: و ما

يقرن  من ظهور الرويبرة  صلي هللا عليه وسلم وفي الحديث السابق نجد أن النبي والحا م (. 

)السفيه( بانهيار الننام األخالقي، ليث يختمن الصائن ويتصّون األمين ويتكذب الصتاد ، ويتصتد  

 .العامة، وهو أجهل من لمار أهله أمورهذا السفيه ليتكلم في  الكاذب، ثم ينهر

ابن مننور: "السفه والسفاه والسفاهة خفة الحلم وقيل نقيض الحلم وأصله الصفة والحر ة  قال

وقيل الجهل وهو قريب بعره من بعض وقد سفه للمته ورأيته ونفسته ستفها وستفاها وستفاهة 

 .."لمله على السفه

اليهتود وقيتل المشتر ين وقيتل  ا المعنى لما قتال المتولى عتز وجتل واصتفا  ووردت في القرآن بهذ

هتْم َعْن قِْبلَتِِهمت الَّتِي َ انتوا َعلَْيَها  .". .المنافقين" َسيَقتولت الَسفََهاءت ِمَن النَّاِس َما َوَّلَّ

ود من أهل النفا  والريتب والكفترة متن اليهت-لادث تحويل القبلة لصل لبعض الناس  ولما وقع 

 " َمتا َوَّلهتتْم َعتْن قِْبلَتتِِهمت الَّتِتي َ تانتوا َعلَْيَهتا " ارتياب و يغ عن الهدت وتصبتيط وشت ، وقتالوا: -

ِ  "أي: ما لهخَّلء تارة يستقبلون  ذا، وتارة يستقبلون  ذا؟ فتأنزل هللا جتوابهم فتي قولته:  قتتْل هلِلَّ

لَْيَس  "له هلل، وليثما تولوا فثمَّ وجه هللا، و أي: الحكم والتصرف واألمر  " اْلَمْشِر ت َواْلَمْغِربت 

 ِ ْم قِبََل اْلَمْشِرِ  َواْلَمْغِرِب َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمتْن آَمتَن بِتاهللَّ وَهكت جت أي: (. 177 /البقترة  ")اْلبِرَّ أَْن تتَولَوا وت

ولو وجهنا في الشأن  له في امتثال أوامر هللا، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره، 

َهنتا توجهنتا،  ق ل يوم مرات إلى جهتات متعتددة، فتنحن عبيتده وفت ته، ليثمتا وجَّ دَّامت تصتريفه وخت

وأمتِه عنايتة عنيمتة؛ إذ هتداهم -صلوات هللا وسالمه عليه -وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد 

عتالى ولتده َّل إلى قبلة إبراهيم، خليل الرلمن، وجعل تتوجههم إلتى الكعبتة المبنيتة علتى استمه ت

شري  له، أشرف بيوت هللا في األرض، إذ هتي بنتاء إبتراهيم الصليتل، عليته الستالم، ولهتذا قتال: 

ْستَقِيمٍ " ِ اْلَمْشِر ت َواْلَمْغِربت يَْهِدي َمْن يََشاءت إِلَى ِصَراٍط مت عتن عائشتة قالتت: قتال رستول ". قتْل هلِلَّ

إنهتم َّل يحستدوننا علتى شتيء  متا يحستدوننا ":يعني في أهتل الكتتاب  صلي هللا عليه وسلم هللا 

على يوم الجمعة، التي هدانا هللا لها و لوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا هللا لها و لوا عنهتا، 

 (.)ألمد "آمين "وعلى قولنا خل  اإلمام:

 ماذا تفعل مع السفهاء ؟

تلميحتا ، فتال تكتترث،  أو تتقيتة أو فسذا ما  ا  صدرك من تاللي الستفيه، وتجترأ عليت  تصتريحا  

، فلن يحقق مأربه في التسلق على  تفت ، ولتن يصتل لمبتغتاه متن الشتمو  غائرةفسن تر   له 

 القائل :" وتذ ر قول .. اإلثمبذلة 

فعر   للجهال غنم من الغنم -أمن الجهال جهل  مرة   وإذا  

ذي للم سفيه مثله غير فأنت -نزا  إذاوان أنت نا يت السفيه   

  لمــداوة و الســـبمنزلة بين الع -للسفيه و داره  وَّل تتعر ن

فيما بين ذل  بالحزم تأخذو  -فيصشاك تاراِت و يرجوك مرة   

 :وعزاؤنا أن السكوت عن السفيه فالح وأن الرد على السفيه سفه

تاحت ــإن الجواَب لباب الشر مف**قالوا سكّت وقد خوصمَت قلتت لهم   

وفيه أيرا لصون العرض إصالحت ** ألمٍق شرفٌ  أووالصمتت عن جاهٍل   

والكلبت يصسى لعمري وهو نبّاحت **ا ترت األْسَد تتصشى وهي صامتةٌ أم  

 :ويبقى من عادة الرجل العاقل تجنب ورود مورد يرده السفهاء ولسان لاله يقول

وذاك لكثرة الوراد فيه -سأترك ماء م من غير ورد   

تشتهيهرفعت يدي ونفسي  -إذا سقط الذباب على طعام   

الب ولغن فيهـإذا  ان الك -وتجتنب األسود ورود ماء   

وَّل ير ى مساهمة السفيه -ويرتجع الكريم خمي  بطن   

وإيتتاك أن تنتتن أن ستتكوت  عتتن الستتفيه فشتتل، بتتل هتتو قمتتة النجتتاح، ولينتبتته الستتفيه أن ستتكوت 

قبتة فيته، الحليم عنه منقصة َّل مفصرة، ولكن شدة السفه جعلته يستشتعر ستكوت الكترام عنته من



وأن سكوت الحليم عن الرد ليس بعجتز، فتسذا متا تحتداك الستفيه بنهيقته فتال ترتاهيه  تيال تكتون 

 :لرغبات نفسية لديه إشباعمثله، وتذ ر أيها الحليم أن ردك على السفيه 

فصير من إجابته السكوت -إذا نطق السفيه فال تجبه   

يموت ه  مدا  ـــتوإن تر  -ه فرجت عنه ـــفسن  لمت  

 ب الصحابة ر وان هللا عليهم بعرهم لبعض  من لهم اإليمان الكامل :ل

ومتتن دروس لتتادث تحويتتل القبلتتة نأختتذ  يتت  ألتتب الصتتحابة بعرتتهم التتبعض : أيهتتا األلبتتاب

ِ  :"ونزعتت الكراهيتة متن صتدورهم لتتي امتتدلهم المتولي عتز وجتل بقولته  تولت هللاَّ ست تٌد رَّ  َمَحمَّ

ِ َوِرْ تَوان ا ۖ َوالَِّذيَن َمَعهت أَِشدَّاءت عَ  تَن هللاَّ ا يَْبتَغتوَن فَْرتال  مي د  َلَماءت بَْينَهتْمۖ  تََراهتْم رت َّع ا ستجَّ فَّاِر رت لَى اْلكت

وِدۚ ..")الفتح / ْن أَثَِر الَسجت وِهِهم مي جت ولما تحولت القبلة خشي الصتحابة علتي (. 29ِسيَماهتْم فِي وت

البصتاري عتن البتراء، ر تي  رويعتن ذلت   متا  من مات وهو يصلي تجاه بيت المقدس فسألوا

صلى إلى بيت المقدس ستَّة عشر شهرا أو سبعة عشتر  صلي هللا عليه وسلم هللا عنه؛ أن النبي 

شتتهرا ، و تتان يعجبتته أن تكتتون قبلتتته قبتتل البيتتت، وأنتته صتتلى أول صتتالة صتتالها، صتتالة العصتتر، 

المستجد وهتم را عتون، فقتال: وصلى معه قوم. فصرج رجل ممن  ان صلى معه، فمر علتى أهتل 

وا  ما هتم قبتل البيتت. و تان  صلي هللا عليه وسلم أشهد باهلل لقد صليتت مع النبي  قبَل مكة، فدارت

الذي مات على القبلة قبل أن تتَحّول قبل البيت رجاَّل قتلوا لتم نتدر متا نقتول فتيهم، فتأنزل هللا عتز 

ت لِيتِريَع إِيَمانَكتمْ :" وجل  وٌف َرِليٌم َوَما َ اَن هللاَّ َ بِالنَّاِس لََرءت  (. )تفسير ابن  ثير " إِنَّ هللاَّ

يصتلي نحتو بيتت المقتدس، ويكثتر  صلي هللا عليه وسلم وعن البراء، قال:  ان رسول هللا صلى 

تَماِء فَلَنتَولييَنَّت َ  قِْبلَتة  الننر إلى السماء ينتنر أمر هللا، فأنزل هللا: " قَْد نَتَرت تَقَلَتَب َوْجِهتَ  فِتي السَّ

تَْرَ اَها فََولي َوْجَهَ  َشْطَر اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم"فقال رجتال متن المستلمين: َودْدنتا لتو َعلْمنتا علتم متن 

ت  مات منا قبل أن نتْصرف إلى القبلة، و ي  بصالتنا نحو بيت المقدس؟ فتأنزل هللا: "َوَمتا َ تاَن هللاَّ

ْم " وهتذا القترآن  هللا يئةشتبمإيمتان قتوي، ولعتل هتذه الصتالة  نحتن بحاجتة إلتىو . لِيتِريَع إِيَمانَكت

 .هادف، عمل منربط بالشرع حذ هممنا، ويدفعنا إلى عمل مصل الذي يتلى علينا، لعله يش

ْم " ت لِيتِريَع إِيَمانَكت  ما معني هذا القول ؟ "َوَما َ اَن هللاَّ

: -أي بتالتعبير التدارج-ا نفتي الشتأن أوَّل : ما  ان هللا ليريع، هذا أبلغ نفي في اللغة العربية، هتذ

 .مستحيل وأل  أل  مستحيل أن تفعل شيئا  يقتريه إيمان ، وَّل تنال عليه مكافأة  بيرة

أليانتا  إيمانت  يمنعت  أن تأ تل متاَّل  لرامتا  فيبقتى دخلت  محتدودا ، بينمتا التذي َّل  الجنة لها ثمن :

 بسيمان ؟ يهتم للحالل و الحرام يأتيه دخل فلكي، أنت ماذا فعلت

 تتيعت دختتال   بيتترا  ألنتت  متتخمن، هنتتاك أشتتصا  َّل يتقيتتدون بشتتيء، يستتتمتعون، يتتأ لون متتا 

يشتهون، يلتقون مع من يحبون، َّل يوجد عنتدهم رادع، وَّل قيمتة، وَّل مبتدأ، وَّل شتيء، هتخَّلء 

يبتدو أنهتتم مستتتمتعون بالحيتتاة، هتم يعيشتتون  متتا يحبتتون، المتتخمن مقيتد، هتتذه لتتالل، هتتذه فيهتتا 

 .هذه َّل تجو ، هذا الدخل مشبوه، العمل مع فالن فيه تعامل ربوي شبهة،

قستم بيتنكم  إن هللافتالمخمن مستتحيل أن يتربح التدنيا وا خترة  .يقتول صتلي هللا عليته وستلم :" 

متن يحتب ومتن َّل يحتب، وَّل  يعطتي التدنيا -عتز وجتل-أخالقكم  ما قستم بيتنكم أر اقكتم، وإن هللا 

 مد(. ")أليحب لمن يعطي الدين إَّل

 .من ألب آخرته أ ر بدنياه، ومن أ ر بدنياه ألب آخرته

ستتمتع بالتدنيا  متا يستتمتع عامتة النتاس، يه ممكن أن أي يوجد ثمن، فالشص  َّل يتوهم أبدا  أن

وأصل إلى الجنة في أعلى مرتبة، َّل، الجنة لها ثمن، وَّل بد من أن تدفع الثمن، فهذا الذي تدفعه 

اعتقادا  جا ما  أنه مستحيل وألت  ألت  مستتحيل أن تصستر، مستتحيل أن أيها األ  الكريم، اعتقد 

 .تطيعه وتصسر، وأن تعصيه وتربح. العبرة اإليمان

ستلعة  من خاف أدلج، ومتن أدلتج بلتغ المنتزل، إَّل إن"أنه قال: صلي هللا عليه وسلم النبي  يقول
لفتتت الجنتتة عليتته وستتلم :"ويقتتول صتتلي هللا  ")الترمتتذي(. الجنة ستتلعة هللا ، أَّل إنهللا غاليتتة
 ")مسلم(. ولفت النار بالشهوات ،بالمكاره

 خطورة  ترويج الشائعات :



درس أخر من دروس لادث تحويل القبلة وهو الك  عن ترديد الكالم أخوة اإليمان واإلسالم 

األمتر هلل عتز وجتل ليتث ستلم والشائعات  وعندما تجد شائعة َّل تروج لهتا  بتالقول أو الفعتل بتل 

 لجواب من هللا عز وجل :" قل هلل المشر  والمغرب يهدي من يشاء إلي صراط مستقيم " جاء ا
إن المسلم منهي عتن تترويج األخبتار الدنيويتة فرتال عتن الدينيتة دون تثبتت، ومتن يننتر ننترة 

عات يجتتد الكثيتتر متتن األستتباب، فقتتد تتترّوج شتتائعة ئشتاة فتتي ستتر نهتتي اإلستتالم عتتن تتترويج الثاقبت

يش، أو قيام لترب، أو قتتل نفتس، أو إفستاد فتي األرض، أو إقامتة بدعتة َّل تتسبب في هزيمة ج

أصل لها أو هدم سنة ثابتة في الشرع، أو صرف المسلمين عن قرية من قرتاياهم المصتيرية. 

وقد يكون مصدر اإلشاعة غير المسلمين و تبت بما يولي الحتر  علتى اإلستالم، فينصتدع بهتا 

جها.و م قرأنتا فتي التتاريخ عتن متا يستمي بتالحرب اإلعالميتة في تروي ن ليكونوا جنودا  والمسلم

النفسية، و ي  تستصدم فيها خبرات خاصة لترويج الشتائعات وبتث التذعر والصتوف فتي نفتوس 

ونهي اإلسالم عن الشائعات لصطورتها علي المجتمع اإلنساني  كل ولما لها متن أثتر بتالغ .العدو

  القترآن الكتريم لهتخَّلء التذين يروجتون الشتائعات علي األمن واَّلستقرار في المجتمع لذل  وق

 . ذابين يغيرون وجه الحقيقة ينأفا بالمرصاد ووصفهم بأنهم 

تلي اْمتِرٍ  "ِقال تعالي: تْم لِكت ْم بَتْل هتتَو َخْيتٌر لَكت ا لَكت ْم ََّل تَْحَسبتوهت َشّر  ْصبَةٌ ِمْنكت ْفِ  عت وا بِاإْلِ إنَّ الَِّذيَن َجاءت

وهت ظَتتنَّ ِمتتْنهتْم َمتتا اْ تََستت ْثتتِم َوالَّتتِذي تَتتَولَّى ِ ْبتتَرهت ِمتتْنهتْم لَتتهت َعتتَذاٌب َعِنتتيٌم . لَتتْوََّل إِْذ َستتِمْعتتمت َب ِمتتَن اإْلِ

بِيٌن ")النور/ ا َوقَالتوا َهَذا إِْفٌ  مت ْخِمنَاتت بِأَْنفتِسِهْم َخْير  ْخِمنتوَن َواْلمت  (. 12.11اْلمت

 قبلة :أخوة اإليمان واإلسالم : ومن دروس تحويل ال 

 وسطيـــة اإلســالم:  
مم  لة ااوتة َيَُاايم سة َْ ا رط ااو اا لع َوَيلة ْط ااَنَااَ  َيَُااَ ا  ااوا ىة ْة و ااةل َوَسااطل   عَالة َط مم َة اا لة َْ ُم ََ َنَل قاا ت الاا  و:" َوَلااَ  ع

ا يال  (. 143")ا بقرة/ .. َىنع

وَْ اإلسااالم ايااْ ا وسااطية ا اا ي يلاْقاا  يلاارأ َْاا  يلاْاا  َلَاات ا اياا ْ ..َخااوة اإليَاا ْ:  

 َب ائ  وَحل َ  وَثُ  وَق ييس  هو ا َب ائ ا سُيَة ا لفيُة بإسل ا ا فرا وا َناَع ,وَْ َا 
ن   ب  اإلسالم هو برْ َج يَُو إصالحو  ُبىرية ل فة,وَْ  يْظر إ َ َخ  في  ْظرة قواَنا  

 ا اس َح وا بر ,و يل لَ  يصوره ا بلض ايْ ل هنوَي ل اغاي  ي ل َو ه اَ ل َاَرال. 
اساام  َاا  باايْ طرفااو ا ىااو  ,وَْ "َوسااط ا ىو "َف ااُ   و ايااْ ا وسااط وَلْااو ا وسااط: فناا

ا حايث "خي ر ا َور َوسطن "وواسطة ا قالاة ,وخي ره ,لوسط ا َريو ف ْ  خير َْ طرفي  
هو ا ارة ا او فو وساطن  ,وهاو َْفال خر ها  ,ويقا ت :فاالْ َاْ َوساط قوَا  َي خيا رهم, 

ف  وسااط هااو  ا لاا ْ َوسااطنم ْسااب  وَرفلناام َناااال قوَاا  إوفااالْ وساايط قوَاا  َو وساايط فااو 
ةل َوَسطل  " ا َلْاَ  ,ا َاوسط بيْ ا غ  و وا ا  و َط مم َة َْ لة ُم ََ َنَل و فو افسير قو   ال  َ : " َوَلَ  ع

: ولَ  َْ ا للبة وسط ا رض ل  َ نلُْ لم ََة وسط ل َي نلُْ لم اوْ ا ْبيا   وفاو  ا َام 
يْ َبو سليا بْ ا خاري يْ ا ْبو   "وت ه ا َْ َحَا ا ىي   َوسطن  وا وسط : ا لات وَص
 )ا ارَ ي(.قو   ال  َ:"ول  َ نلُْ لم ََة وسط "ق ت : ياالل.فو   صُو هللا يُي  وسُم

غاااة ا لقباة وهاو يُاَ   صُو هللا يُيا  وساُمففو ا حايث يْ بْ يب ل ق ت: ق ت رسوت هللا 
حصي ت هْ حصَ ا خ أ فنلت يْف نْ فو لفا  ويقاوت  ْ قا  ا قط  و حصَ فُقطت    سبع

ََث ت هؤال  ف رَوا ثم ق ت :"ي  َينا  ا ْا ل إيا لم وا غُاو فاو ا اايْ فإْا  َهُاَ َاْ لا ْ قابُلم 
  ا غُو فو ا ايْ " )  ابْ َ ن  (.

صاُو هللا يُيا  لْ َبو ا اراا  ر و هللا يْ  يْ ا ْبو لَ  احث ا سْة ا ْبوية يُو ا رف  :ف
ق ت َْ َيطو حظ  َْ ا رف  فقا َيطو حظ  َْ ا خير وَْ حرم حظ  َْ ا رف  فقا  وسُم 

صُو هللا يْ ي ئىة ر و هللا يْن  ق  ت ق ت رسوت هللا و (. ا ارَ ي  ")حرم حظ  َْ ا خير
وفاو رواياة  َساُم   (.ا بخا ري وَساُم")إْ هللا رفي  يحب ا رف  فو ا َر لُ   يُي  وسُم 

ا رفا  ويلطاو يُاَ ا رفا  َا  ال يلطاو يُاَ ا لْاأ وَا  ال يلطاو يُاَ  إْ هللا رفي  يحب:" 
قا ت إْ ا رفا  ال  صاُو هللا يُيا  وساُم َي   ر و هللا يْن  ياْ ا ْباو  ي ئىة  ويْ" سواه

 (.َسُم ") يلوْ فو ىو  إال  اْ  وال يْ ع َْ ىو  إال ى ْ  



َلاتم  وقا َاح هللا ال  و ا اوسط فو َوا ع لثيرة َْ لا ب           ,َثات قو ا   الا  و:"َواَل َانم
ا")اإلسارا / ورل سة حم ََ اا   َل ُةو ََ اَا  لة ااطع َفَاقم اتط ا مَبسم َن  لة ااطم سة ََ َواَل َابم ْةقعا ُةو َاةل إع َااَ ية غم ََ  ََ (. وقو اا  29َياَا

َل ")ا فرقا  ََ َقَوا َْ َ  عا َْ َبايم وا َوَلا  اةرة فةوا َو َمم َيقم رع َفقةوا  َمم يةسم ْم
َْ إعَ ا ََ ي ( .واْ َاْ   اَ 67ْ/:"َوا ط ع

وصف   َة ا قرآْ بأْن  ََة وسط ,و م ا اطرأ وا خروج ياْ ا نا اة ,وصاور غيار ا َااَلْ 
ْم  أ  َفااإع َ َيَُاَ َحاارم

اااة هللاط بة ْم َيلم اا ََ ا لع  ْط َْ ا  اا َع َاْ ايْاا  بصااورة َاْ هااو يُااو حارأ ا  يقااوت :" َو
ااةم ا َْ ْم َََصاا َبام ة فعام ْط بعاا ع َوإع ااأَ ََ اار ماطم ااَو َََصاا َب ة َخيم ََ هة ااَرَة َ  عاا خع َم َي  َوا ْم اار َا اااْل اا ع َخسع نع َقَُااَب َيَُااَ َونم ْم

ْة ")ا حج/ بعي َة ْة ا م َرا سم (َي يُو غير اَلاْ فناو يُاو طارأ َاْ ايْا  غيار َااَلْ َْا  11ا مخة
,لَ  صور ا اَلْ ا َساقيم بصورة َاْ هاو يُاو صاراط َسااقيم ساوي الياوج فيا  وال ََات 

و ,ووصأ ايْ  وىاريلا  بايْ غيرها  ب اَراطع ْط َهاَ ا صع أْنا  هاو ا صاراط ا ساوي آ  يقاوت :"َوََ
اااامم  مم بعاااا ع  ََلُطلة اااا لة اااامم َوصط ْم َساااابعيُع ع َ  علة اااامم َياااا َ  بعلة اااابةتَ َفَاَفاااارط ااااوا ا سْل بعلة وهة َواَل َااط بعلة َل  َفاااا اط ااااَاقعي  َةسم

")ا ْل م/ َْ قةو فقا ت (  بات وصاأ ْفسا  هاو سابح ْ  والا  و بأْا  يُاو صاراط َسااقيم 153َااط
ارَ ال  و :" ْط َربِّو َيَُاَ صع َياعَن  إع َْ صع َو آخع م بع ة  إعالط هة ْم َاابط َع   ََ مم  لة ع َربِّو َوَربِّ

ُمتة َيََُ هللاط ِّْو َاَولط اط  إع
)هوا/  َاقعيم   (.56َةسم

إنها لألمة الوسط بكل معاني الوسط سواء من الوساطة بمعنى الحسن والفرل، أو من الوسط 

 ..تدال والقصد، أو من الوسط بمعناه المادي الحسيبمعنى اَّلع

إنهتتا األمتتة الوستتط التتتي تشتتهد علتتى النتتاس جميعتتا، فتقتتيم بيتتنهم العتتدل والقستتط؛ وترتتع لهتتم  

المتتوا ين والقيم؛وتبتتدي فتتيهم رأيهتتا فيكتتون هتتو التترأي المعتمتتد؛ وتتتزن قتتيمهم وتصتتوراتهم 

  نها وهذا باطل. وتقاليدهم وشعاراتهم فتفصل في أمرها، وتقول: هذا لق م

في المكان.. في سرة األرض، وفتي أوستط بقاعهتا. ومتا تتزال هتذه األمتة التتي  أمة وسطا(..) 

غمر أر ها اإلسالم إلى هذه اللحنة هتي األمتة التتي تتوستط أقطتار األرض بتين شتر  وغترب، 

ي وجنوب وشمال، وما تزال بموقعها هذا تشهد الناس جميعا، وتشهد على الناس جميعتا؛ وتعطت

ما عندها ألهل األرض قاطبة؛ وعن طريقها تعبر ثمار الطبيعة وثمار الروح والفكر من هنا إلتى 

 .هناك؛ وتتحكم في هذه الحر ة ماديها ومعنويها على السواء

وما يعو  هذه األمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبه هللا لها، إَّل أنها تصلتت عتن متنهج 

تصذت لهتا منتاهج مصتلفتة ليستت هتي التتي اختارهتا هللا لهتا، واصتطبغت هللا الذي اختاره لها، وا

 .بصبغات شتى ليست صبغة هللا والدة منها! وهللا يريد لها أن تصطبغ بصبغته ولدها

تكاليفهتا،  وأمة تل  وظيفتها، وذل  دورها، خليقتة بتأن تحتمتل التبعتة وتبتذل الترتحية، فللقيتادة

قبتل ذلت  وتبتلتى، ليتأ تد خلوصتها هلل وتجردهتا، واستتعدادها  وللقوامة تبعاتهتا، وَّل بتد أن تفتتن

 .للطاعة المطلقة للقيادة الراشدة

 ا خطبة ا ث ْية :
 ا حَا هلل رب ا ل  َيْ وا صالة وا سالم يُو َىرأ ا َرسُيْ ..ََ  بلا في  نَ ية اإلسالم ..

 الريم هللا ي  ونت  ْبي  صُو هللا يُي  وسُم :  
 سالم : َخوة اإليَ ْ واإل 
وْساخُص َي  ل َْ ح اث احويت ا قبُة َْ هللا لرم ْبي  صُو يُي  وساُم ونلات ر ا ه َاْ  

وجل نبيه صلي هللا عليه وستلم  تأن جعتل طاعتته متن طاعتته ومحبتته  فكما  رم هللا عزر  ه . 

  من محبته ووجوب توقيره والتأسي به والصالة والتسليم عليه ..الخ هذا التكريم التذي َّل ينتهتي

ر  ه َْ ر  ه  .وهو َظنر َْ  َظ هر الريَ  صاُو هللا يُيا  وساُم َْ نلات هللا فقد جعل 
 َْ ُعفةاو ع  ي ونت ر  ه صُو هللا يُي  وسُم َْ ر  ه فق ت الا  و :"َيحم امم  بعا هللط مم   َلة اولة ة   عيةرم ة

 َوهللاط
و ة ة  ْم  َََح ْل  َوَرسة وهة  ََ ْم  يةرم ة ْةوا إع ")ا اوبة/ َل  َْ ْعي َع ؤم  (.62َة

 ياأاوْنم ثام ب  َطا يْ يالَُاوْ ا َْا فقوْ ولا ْ خ صاة  َُاؤَْيْ ا خطا ب  لم ب هلل يحُفوْ  
 َا  َْنم  لم يحُفوْ َي يْنم وير وا  يل روهم ب  يَ ْ َل  يرهم ويؤلاوْ إ ينم فيلا روْ

 ر ا ه .. وباأْ  َاْلم ب إلر ا   َحا  ورساو   الا  َ َْا  .. وا حا ت با  َ ..   ير اولم ق  وا



  ا  إر ا   وساُم يُيا  هللا صاَُ وإر ا ؤه سابح ْ  ر ا ه احات َْاارج وسُم يُي  هللا صَُ
   (.78 ص   4ج ا سلوا َبو هللا..)افسير َط ع فقا ا رسوت يطع َْ ال  َ  قو   ال  َ

َرى وفو ح اث احويت ا قبُة يقوت هللا ي  ونت :"َقام  ََ  َاَقُْلبَ  َْ ا نع ََ  ع  فعاو َونم ا ََ  ا سط ا ْط ْةَو َِّي َُاةل  َفَُ    قعبم
َ  َه  ََ   ونت يقوت " وَْ ا َالحظ هْ  َْ هللا ي  (.144")ا بقرة/.. َارم ا ْط ْةَو َِّي َُاةل  َفَُ َ ا َه  قعبم  َارم

ونت :"َر  ه " ل ْ ييْ ا َْو و لاْ ر ا    َحَا و و ق ت ا َو و ي  "َي ار  ه  َْت ي 
َ اا َه " ويقااوت هللا قعبم   هللا ي وناات وافاا  ر ااو رسااو ْ  صااُو هللا يُياا  وسااُم فقاا ت :" َُااةل َارم

أَ  ي ونات :" ََ  َو ََساوم ياا طع ََ  يةلم ا َ َ")ا  احو(.فقو   َربْل  فار ااَ رباَ يلطياَ :"و سااوأ  َفَارم
 ا  واج َاْ  ا  يْبغو َ  قصر لت فو ا َسَ ارابن  ا نْة فو قصر َ أ ثْ ؤه نت هللا "َيط ه
 هاو:  وقيات ا سااي وق  ا  ا ْا ر بياا  َهات َاْ َحاا يااخت َال َحَاا ر او:  ق ت ويْ  وا خام
 يُيا  هللا صاَُ هللا رساوت قا ت ": قا ت يْا  هللا ر او يُو ويْ ا َؤَْيْ نَيع فو ا ىف ية
 ياا رب فااأقوت ؟ َحَااا ياا  ر اايت:   ااو ساابح ْ  هللا يقااوت حاااَ ََاااو فااو هللا :"يىاافلْو وساُم

 ابلْاو َْإباراهيم:"ف فاو الا  َ هللا قاوت ااال وساُم يُيا  هللا صاَُ ا ْبو َْوروي    ر يت"
 فااإْنم الاا بنم ييسااَ:"إْ وقااوت (.36/ رحيم")إبااراهيم غفااور فإْااَ يصاا ْو وَااْ َْااو فإْاا 

 الااااا  َ هللا فقااااا ت ََاو"وبلاااااَ ََااااااو وقااااا ت:"ا ُنم يايااااا  فرفاااااع (118:  يب اَ")ا َ ئااااااة
 وال ََااااَ فاااو سْر ااايَ إْااا  ":  اااَ يقاااوت هللا إْ:   ااا  فقااات - َحَاااا إ اااَ  نبريت:"ا هاااب

 فاو آياة َرناو إْ اقو اوْ إْلام ": ا لارا   هات يْا  هللا ر او ويُا وقا ت)َسُم(. ْسو َ"
 رحَااااة َااااْ اقْطااااوا ال َْفساااانم يُااااَ َساااارفوا ا اااا يْ يباااا اي ياااا  ال  َ:"قاااات هللا لااااا ب

 هللا لاا ب فاو آياة َرناَ إْ:  ْقاوت ا بيات َهات و لْا :  قا ت   اَ ْقاوت إْا :  هللا")ا  َر(.ق  وا
 صَُ ا ْبو ق ت اَية ه ه ْ  ت  حايث :" َ ا فار َ"وفو ربَ يلطيَ و سوأ ال  َ:" قو  
   (.86ص20ا قرطبو ج  ا ْ ر") فو ََاو َْ وواحا َر َ ال إ ال وهللا:  وسُم يُي  هللا

 َخوة اإليَ ْ واإلسالم :"
قد ورد في فرلها عدة ألاديث،  و يُة  ن  ف  ئت نَة ويظيَة  هوو  يُة ا ْصأ َْ ىلب ْ 

 نها ما هتو  تعي  َّل يحتتج بته . فممتا هتو صتالح لاللتجتاج متا منها ما هو صالح لاللتجاج، وم

: " إذا  تان ليلتة النصت  متن شتعبان اطلتع هللا إلتى خلقته، صلي هللا عليته وستلم رسول هللا  هقال

   (.الطبرانتي)البيهقي وفيغفر للمخمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم لتى يدعوه" 

إن هللا ليطلتع فتي :"  صُو هللا يُيا  وساُمل: قال رسول هللا وعن أبي موسى ر ي هللا عنه قا

 (. ابن ماجه، وابن لبان  )ليلة النص  من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إَّل لمشرك أو مشالن"

هذا، وقد قال عطاء بن يسار: متا متن ليلتة بعتد ليلتة القتدر أفرتل متن ليلتة النصت  متن شتعبان، 

قتتاطع  ولعبتتاده  لهتتم،إَّل لمشتترك أو مشتتاجرأالتتدنيا، فيغفتتر يتنتتزل هللا تبتتارك وتعتتالى إلتتى الستتماء 

فينبغتتي علتتى العبتتد أن يتحلتتى بالطاعتتات التتتي تخهلتته لمغفتترة التترلمن، وأن يبتعتتد عتتن .رلتتم

المعاصي والذنوب التي تحجبه عن هذه المغفرة. ومن هذه الذنوب: الشرك باهلل، فسنته متانع متن 

، وهتو يمنتع المغفترة فتي أ ثتر أوقتات المغفترة  ل خير. ومنهتا الشتحناء والحقتد علتى المستلمين

" تفتتح : صاُو هللا يُيا  وساُموالرلمة. فعن أبي هريترة ر تي هللا عنته قتال: قتال رستول هللا 

أبواب الجنة يوم اَّلثنين والصميس فيغفر هللا لكتل عبتد َّل يشترك بتاهلل شتيئا ، إَّل رجتال   انتت بينته 

. فأفرتل األعمتال بعتد اإليمتان (مسلم )طلحا". وبين أخيه شحناء فيقول: أننروا هذين لتى يص

وقال الشتافعي رلمته هللا: بلغنتا أن التدعاء يستتجاب ،باهلل سالمة الصدر من أنواع الشحناء  لها

وأما صيام يوم النصت  متن . في خمس ليال: ليلة الجمعة، والعيدين، وأول رجب ونص  شعبان

: الثالتث عشتر، والرابتع عشتر، والصتامس شعبان فيسن على أنه من األيام البيض الثالثة، وهتي

 .. عشر، َّل على أنه يوم النص  من شعبان، فسن لديث الصيام فيه َّل يصلح لاللتجاج

ْاَ ال ْحصاو ثْا  ل يُياَ َْات َْ َل قباَ وباَ َ َا ُنم إْ  ْلو  بر  َ َْ سخطَ وبَل ف ا
 يُو ْفسَ " لَ  َثْيت

 .وقوَوا إ و صالالم يرحَلم هللا ..وَقم ا صالة .َقوت قو و ه ا واساغفر هللا ا لظيم  و و لم .


