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ً

اإلسزاء واملعزاج
دروس يف الفزج بعد الصدة

احلؼملدًًٓربًاؾضملمملدلنيًً،اؾعملمملئلًيفًؽممملبهًاؾضملزقزً{:دُلِوَمملنَ ًاؾَّذِي ًأَدِرَى ًبِضملَلِدِهًِ
ؾَؿملِػملًممل ًؿِنَ ًاؾْؼملَيِهِدِ ًاؾْوَرَامٔ ًإٔؾَى ًاؾْؼملَيِهِدِ ًاؾْفملَؼْزملَى ًاؾَّذِي ًبَمملرَؽْؽملَممل ًحَوِؾَهُ ًؾِؽملُرٔقَهُ ًؿِنِ ًآقَمملتِؽملَممل ًإٔـٖهًُ
ال ًإؾهَ ًإٔالَّ ًآُ ًوحدَهُ ًال ًذَرقكَ ًؾَهُ ًً ،وأَذؾملدُ ًأنٖ ًدؿملٚدَـمملً
فُوَ ًاؾيٖؼملِؿملعُ ًاؾْلَزملِريُ}ً،وأَذؾملدُ ًأنِ ً َ
وـلؿملٖؽملممل ًحمؼملدّا ًعَلدُه ًوردوؾُهُ ًً ،اؾػملَّؾملُمٖ ًصَلً ٚودػملخملمِ ًوبمملرٔكْ ًعػملَؿمله ًوعػملَى ًآؾِهِ ًوصولِهِ ًً ،وؿَنًِ
تَلِضملَؾملُمًِبكملحيمملنًٕإؾَىًقومًٔاؾدٚقنًًٔ،وبعدًً ًً:
ػعملدًأؽرمًآًتضملمملىلًـلؿملهًحمؼملدّاً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًبـملقمملتًعصملؿملؼملهملًوؿضملهزاتً
بمملفرةًتقملؽدًعػملىًصدقًـلوتهً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًً،وتغملرقمًآًتضملمملىلًؾهً ً.

وؿنًفذهًاآلقمملتًؿضملهزةًاإلدراءًوادلضملراج ًبيؿملدًاخلػملقً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم) ًًًًًًًً،

ػؾملي ًرحػملهمل ًحمملػػملهمل ًبمملؾدروس ًواؾضملرب ًً ،غري ًأن ًاؾدرس ًاِّعصملم ًؿؽملؾملممل ًفو ًً :الفزج بعد
الصدةًً،وأنًاحملنًتملضملؾملمملًادلؽملًًّّ،ػغمللًحمؽملهملًوذدةًوراءفمملًؿؽملوهملًوعشملمملءًوتغملرقمًؿنً
آ ً(عزًوجل)ًً ،ػلضملد ًاحملن ًواؾرملدائد ًاؾيت ًتضملرض ًهلممل ًاؾؽمليب ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم)ً
يف ًؿغملهمل ًؼلؿملل ًاإلدراء ًوادلضملراج ًً ،وبضملد ًعمملم ًؿن ًاالؿمومملن ًواالبمالء ًعرف ًيف ًحؿملمملةً
اؾؽمليب ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًبضملمملم ًاحلزن ًً ،حؿملىمل ًػعملد ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًزوجَهً
احلمملـؿملهملًخدجيهملًبؽملوملًخوقػملدً(رضيًآًعؽملؾملممل)ًاؾيت ؽمملـومل ًختظملف ًعؽمله ً(صػملى ًآ ًعػملؿملهً
ودػملم)ًؿممل ًقالؼؿمله ًؿن ًأفلًؿغملهمل ًً،وعؼملٖهًأبمملًرمملؾنملًاؾذيًؽمملنًقضملسملدهًوقعملوقهًوقدػع ًعؽملهً
اِّذى ًيفًفذهًادلرحػملهملًً،ػمملذمد ًاِّذى ًبردول ًآ ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم)ًً ،والؼىً
ؿن ًأفل ًؿغملهمل ًؿممل ًالؼىًً،مممملًاضشملرهً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًإىلًاخلروجًإىلًاؾشملمملئفً
عػملَّهًجيدًػؿملؾملمًادمهمملبهملًؾدعوتهًً،غريًأـؾملمًؽمملـواًأؽنرًغػملصملهملًوأذدًؼيوةًعػملؿملهًؿنًؼوؿهًً،
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ػيػملشملوا ًعػملؿمله ًعلؿملدفم ًوصلؿملمملـؾملم ًقرؿوـه ًبمملحلهمملرة ًحمى ًدمملل ًاؾدٓم ًؿن ًؼدؿؿملهً
ذغملُوً
اؾرملرقظملمنيًً،ػمملجتهً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًإىلًربهًبدعواتهًادلرملؾملورةً(اؾػملَّؾملُمًٖإٔـٚيًأَ ِ
إٔؾَؿملِكًَضَضملِفًَؼُوٖتِي ،وَؼِػملّهملًَحِؿملػملَمِيًً،وَفَوَاـِيًعَػملَىًاؾؽملٖمملسًًٔ،قَمملًأَرِحَمًَاؾرٓاحِؼملِنيًَ!ًأَـِوملًَرَبًٓ
اؾْؼملُيِمَسملِضملَظملِنيَ ًوَأَـِوملَ ًرَبٓي ًً ،إؾَى ًؿَنِ ًَتغملِػملُؽملِي ً؟ ًإؾَى ًبَ ِضملؿملدٍ ًقَمَهَؾملٓؼملُؽملِي؟ ًأَمِ ًإؾَى ًعَدُوٓ ًؿَ ّػملغملْمَهًُ
أَؿِرٔي؟ًً،إنِ ًؾَمِ ًَقغملُنِ ًبِك ًعَػملَيٓ ًغَسملَنملْ ًػَػملَممل ًأُبَمملؾِي ًً ،وََؾغملِنٓ ًعَمملػِؿملَمَك ًفِيَ ًأَوِدَعُ ًؾِيًً ،أُعُوذًُ
بِؽملُورًٔوَجِؾملٔكَ ًاؾَّذِي ًأَذِرَؼَوملِ ًؾَهُ ًاؾصملُّػملُؼملَمملتُ ًً ،وَصَػملَّّ ًعَػملَؿملِهِ ًأَؿِرُ ًاؾدٗـِؿملَممل ًوَاؾْـملخِرَةِ ًؿِنِ ًأَنِ ًتُؽملِزٔلًَ
بِي ًغَسملَلَك ًً ،أَوِ ًقَوِلٓ ًعَػملَيٓ ًدُىِشملُكًًَ ،ؾَكَ ًاؾْضملُمِلَى ًحَمٖى ًتَرِضَى ًً ،وَؾَممل ًحَوِلَ ًوَؾَممل ًؼُوٖةَ ًإٔؾَّمملً
بِك)ًً .
وؿن ًفؽملممل ًً ،وؿن ًؼػملنمل ًاحملن ًؽمملـومل ًادلؽملوهمل ًاؾربمملـؿملهمل ًاؾضملصملؿملؼملهمل ًً ،ػغملمملـومل ًرحػملهملً
اإلدراء ًوادلضملراج ًً ،اؾيت ًدهػملؾملممل ًرب ًاؾضملزة ًوخػملدفممل ًبعملرآن ًقمػملى ًآـمملء ًاؾػملؿملل ًوأررافً
اؾؽملؾملمملر ًإىل ًأن ًقرث ًآ ًتضملمملىل ًاِّرض ًوؿن ًعػملؿملؾملممل ًً ،حؿملىمل ًقعملول ًاحلق ًدلومملـه ًً:
{دُلِوَمملنَ ًاؾَّذِي ًأَدِرَى ًبِضملَلِدِهِ ًؾَؿملِػملًممل ًؿِنَ ًاؾْؼملَيِهِدِ ًاؾْوَرَامٔ ًإٔؾَى ًاؾْؼملَيِهِدِ ًاؾْفملَؼْزملَى ً ًاؾَّذِيًً
بَممل َرؽْؽملَممل ًحَوِؾَهُ ًؾِؽملُرٔقَهُ ًؿِنِ ًآقَمملتِؽملَممل ًإٔـٖهُ ًفُوَ ًاؾيٖؼملِؿملعُ ًاؾْلَزملِريُ}ً ،وقعملول ًدلومملـه ً{ً :وَاؾؽملٖهِمٔ ًإٔذَاً
فَوَى ً*ًؿَممل ًضَلٖ ًصَمملحِ ُلغملُمِ ًوَؿَممل ًغَوَى ً*ًوَؿَممل ًقَؽملِشملِقُ ًعَنٔ ًاؾْؾملَوَى ً*ًإٔنِ ًفُوَ ًإٔؾَّممل ًوَحِيْ ًقُوحَى*ً
عَػملَّؼملَهُ ًذَدِقدُ ًاؾْعملُوَى* ًذُو ًؿِرٖةٍ ًػَمملدِمَوَى* ًوَفُوَ ًبِمملؾْفملُػُقٔ ًاؾْفملَعِػملَى ً* ًثُمٖ ًدَـَممل ًػَمَدَؾَّى ً* ً َػغملَمملنًَ
ؼَمملبَ ًؼَوِدَؿملِنٔ ًأَوِ ًأَدِـَى* ًػَفملَوِحَى ًإٔؾَى ًعَلِدِهِ ًؿَممل ًأَوِحَى* ًؿَممل ًؽَذَبَ ًاؾْظملُقملَادُ ًؿَممل ًرَأَى ً*ً
أَػَمُؼملَمملرُوـَهُ ًعَػملَى ًؿَممل ًقَرَى ً* ًوَؾَعملَدِ ًرَآهُ ًـَزِؾَهملً ًأُخِرَى ً* ًعِؽملِدَ ًدِدِرَةِ ًاؾْؼملُؽملِمَؾملَى ً* ًعِؽملِدَفَممل ًجَؽملٖهملًُ
اؾْؼملَفملْوَىً*ًإٔذًِقَطملِرملَىًاؾيٚدِرَةًَؿَمملًقَطملِرملَىً*ًؿَمملًزَاغًَاؾْلَزملَرًُوَؿَمملًرَطملَىً*ًؾَعملَدًِرَأَىًؿِنًِآقَمملتًِرَبٚهًِ
اْؾغملُلِرَى}ً .
ؾعملذملدًجضملذمللًآً(عزًوجل)ًفذهًادلضملذملهذملزةًتيذملرقهملًعنًاؾردذملذملولً(صػملىًآًعػملؿملهً ً
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ودػملم)ً،وتغملرميّمملًؾهًً،وتنلؿملمّمملًؾعملػمللهًً،وؾغمليًقزدادًإميمملـّمملًوقعملؿملؽملّمملًوثعملهملًًيفًأنًآً(عزًوجل)ً
ال ًقمىػملى ًعن ًعلمملده ًادلقملؿؽملني ًً ،حؿملىمل ًأرػملضمله ًآ ًػؿملؾملممل ًعػملى ًحعملمملئقَ ًغؿمللؿملهملٍ ًً ،وأدرارًٕ
ؽوـؿملهملٍ ًً ،مل ًقشملػملع ًعػملؿملؾملممل ًؿػملك ًؿعملرب ًوال ًـيب ًؿردل ً؛ ًؾمضملػملن ًعن ًؿضملؿملهمل ًآ ًتضملمملىل ًؾؽمللؿملهً
(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًوـَزملرٔهًؾهً ً.
وفذا ًدرسْ ًعصملؿملم ًؾغملل ًؿن ًقمضملرض ًؾرملدة ًأو ًتزملؿملله ًحمؽملهمل ًأو ًؽرب ًً ،ػكملذا ًصربً
وحتؼملل ًاؾرملدائد ًػال ًذك ًأن ًآ ًدؿملغملرؿه ًبمملؾضملشملمملءات ًاإلهلؿملهمل ًوادلؽملّّ ًاؾربمملـؿملهمل ًً ،ودمصمللً
فذه ًادلضملهزة ًقعملف ًأؿمملؿؾملممل ًاؾضملعملل ًاؾلرملري ًعمملجزّا ًًِّ ،ـؾملممل ًال ًختسملع ًؾعملواـني ًرلؿملضملؿملهمل ًأوً
برملرقهملًً،وإمنمملًتمضملػملقًبعملواـنيًإهلؿملهملً ًً.
أؽدت ًؿضملهزة ًاإلدراء ًوادلضملراج ًعػملى ًأن اإلسالو دين الفطزة ًً ،وقمهػملى ًذؾكً
حني ًعُرض ًعػملى ًاؾؽمليب ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًاؾػملنبُ ًواخلؼملرُ ًػمملخممملر ًاؾػملنبَ ًً ،ػلرملرهً
اِّؿني ًجربقل ً(عػملؿمله ًاؾيالم) ًبعملوؾه(ً :فُدِقوملَ ًاؾظملِشملْرَةَ ًً ،أَوِ ًأَصَلِوملَ ًاؾظملِشملْرَةَ) ًويف ًذؾكً
قعملول ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًً ...(ً :وَأُتِؿملوملُ ًبِكملٔـَمملءَقِنًٔ ،أَحَدُفُؼملَممل ًؾَلَنْ ًوَاآلخَرُ ًػِؿملهِ ًخَؼملِرًْ،
ػَ ِعملؿمللَ ًؾِيً :خُذِ ًأَقٖؾملُؼملَممل ًذِكِوملًَ ،ػَفملَخَذِتُ ًاؾػملَّلَنَ ًػَرملَرٔبِمُهًُ ،ػَ ِعملؿمللَ ًؾِيً :فُدِقوملَ ًاؾظملِشملْرَةَ ًً ،أَوًِ
أَصَلِوملًَاؾظملِشملْرَةًًَ،أَؿَمملًإٔـٖكًَؾَوًِأَخَذِتًَاخلَؼملِرًَغَوَتًِأُؿٖمُكَ)ً.
ؽؼملممل ًأؽدت ًفذه ًاؾرحػملهمل ًادللمملرؽهمل ًأن مكاوَ العبودية اخلالصةِ هلل تعاىل أمسى
املزاتب اؾيتًقزمللًُإؾؿملؾملمملًاإلـيمملن ًيفًحؿملمملتهًً،وذرفًالًقداـؿملهًذرفًً،وصفًآًتضملمملىلً
به ًـلؿمله ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًيف ًؼوؾه{:دُلِوَمملنَ ًاؾَّذِي ًأَدِرَى ًبِضملَلِدِهِ}ً ،وعَنِ ًأَبِيً
فُرَقِرَةَ ً(رضي ًآ ًعؽمله) ًؼَممللَ(ً :جَػملَسَ ًجِلِرٔقلُ ًإٔؾَى ًاؾؽملٖلِي(ً ٚصػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًػَؽملَصملَرًَ
إٔؾَىًاؾيٖؼملَمملءًًِ،ػَكملٔذَاًؿَػملَكًٌقَؽملِزٔلًُ،ػَعملَممللًَجِلِرٔقلًُ:إٔنًٖفَذَاًاؾْؼملَػملَكًَؿَمملًـَزَلًَؿُؽملِذًُقَوِمًٔخُػملِقًَؼَلِلًَ
اؾيٖمملعَهملًِ ،ػَػملَؼملٖممل ًـَزَلَ ًؼَممللًَ:قَممل ًؿُوَؼملٖدُ ًً ،أَرِدَػملَؽملِي ًإٔؾَؿملِكَ ًرَبٗكَ ًً ،ؼَممللًَ:أَػَؼملَ ِػملغملًممل ًـَلِؿمل٘ممل ًقَهِضملَػملُكَ؟ً،أَوًِ
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د ًً ،ؼَممللًَ :بَلِ ًعَلِدّا ًرَدُوؾًممل)ً ،ػغملمملنً
عَلِدّا ًرَدُوؾًممل؟ً ،ػَعملَممللَ ًجِلِرٔقلًُ :تَوَاضَعِ ًؾِرَبٚكَ ًقَممل ًؿُوَؼملٖ ُ
(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًيف ًؽل ًحلصملمملت ًحؿملمملته ًعلدّا ًٓ ًً ،حمى ًصمملر ًوصف ًاؾضمللودقهملً
عػملؼملّمملًعػملؿملهً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًً،ػضملؽملدؿمملًؼمملؾوملًأمًادلقملؿؽملنيًعَمملئِرملَهملًَ(رضيًآ ًعؽملؾملممل)ًقَمملً
رَدُولَ ًآِ ًً ،ؽُلِ ًؿُ ٖمغملِكّممل ًجَضملَػملَؽملِي ًآُ ًػِدَاكَ ًً ،ػَكملٔـٖهُ ًأَفونُ ًعَػملَؿملِكَ ًً ،ؼَمملؾَوملًِ :ػَفملَصِطملَى ًبِرَأدِهًِ
حَمٖى ًؽَمملدَ ًأَنِ ًتُزملِؿملنملَ ًجَلِؾملَمُهُ ًاؾْفملَرِضًَ ،ثُمٖ ًؼَممللَ(ً :ال ًً ،بَلِ ًآؽُلُ ًؽَؼملَممل ًَقفملؽُلُ ًاؾْضملَلِدُ ًً ،وَأَجِػملِسًُ
ؽَؼملَمملًقَهِػملِسًُاؾْضملَلِدُ)ًً،وًٓدرًٗاؾعملمملئلً :
وممذملذملمملًزادـيًذذملذملذملذملذملرػًذملذملذملذملذملذملمملًوًتؿملؾملّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملمملًًً***ًًوؽذملدتًبفملمخزملذملذملذمليًأرذملذملفملًاؾذملذملذملنرقذملذملذملذملذملذملذملذملذملممل
ًًًًًًًًدخذملذملذملذملذملذملوؾيًحتذملذملذملذملوملًؼذملذملوؾكًً:قمملًعلذملذملمملديًً***ًوًأنًصؿملٖذملذملذملرتًأمحذملذملذملذملدًؾيًـلؿملذملٓذملذملذملذملذملذملممل ً
ًًًًًًًًوؿنًاؾدروسًادليمظملمملدةًؿنًذؽرىًاإلدراءًوادلضملراجًً :ؿمملًوضومهًفذهًاؾرحػملهملً
ؿن ًأن ًمفووو الصداقة ليست كلنة وال شعارًا ًً ،وإمنممل ًفي ًؿلمملدئ ًوؿواؼف ًوؼدً
ضرب ًدؿملدـممل ًأبو ًبغملر ًاؾزملدقق ً(رضي ًآ ًعؽمله) ًأروع ًاِّؿنػملهمل ًيف ًاؾزملداؼهمل ًاحلعملهمل ًيفً
أمسىًؿضملمملـؿملؾملمملًواؾيتًتمهػملىًأوضًّّؿمملًتمهػملىًعؽملدًاؾرملدائدًً،ػضملؽملدؿمملًعمملدًاؾؽمليبً(صػملىً
آًعػملؿملهًودػملم)ًؿنًرحػملمهًً،أخربًأفلًؿغملهملًأـهًذفنملًإىلًبؿملوملًادلعملدسًثمًعمملدًيفً
ؾؿملػملمهًً،وفؽملمملًتمهػملىًصداؼهملًاؾزملدققًؾردولًآً(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًً،وثلوتهًعػملىً
اؾؿملعملنيًواحلقًعؽملدؿممل ًؼَمملل ًادلرملرؽونًؾه ً(ً :فَلِ ًؾَكَ ًإٔؾَى ًصَمملحِلِكَ ًقَزِعُمُ ًأَـٖهُ ًأُدِرٔيَ ًبِهًِ
اؾػملَّؿملِػملَهملَ ًإٔؾَى ًبَؿملِوملًِاؾْؼملَعملْدِسٔ؟ًؼَممللًَ:أَوًَؼَممللًَذَؾِكَ؟ًؼَمملؾُواً:ـَضملَمًِ،ؼَممللًَ:ؾَكِنِ ًؽَمملنًَؼَممللًَذَؾِكًَؾَعملَدًِ
صَدَقًَ،ؼَمملؾُواً:أَوًَتُزملَدٚؼُهًُأَـٖهًُذَفَنملًَاؾػملَّؿملِػملَهملًَإٔؾَىًبَؿملِوملًِاؾْؼملَعملْدِسًٔوَجَمملءًَؼَلِلًَأَنًِقُزملِلَِّّ؟ًؼَممللًَ:
ـَضملَمًِ ،إٔـٚي ًؾَفملَصُدٚؼُهُ ًػِؿملؼملَممل ًفُوَ ًأَبِضملَدُ ًؿِنِ ًذَؾِكَ ًأُصَدٚؼُهُ ًبِىَلَرٔ ًاؾيٖؼملَمملءِ ًػِي ًغَدِوَةٍ ًأَوِ ًرَوِحَهملٍ ًً،
ػَػملِذَؾِكَ ًدُؼملَيٖ ًأَبُو ًَبغملْرٕ ًاؾزملٚدٚقق) ًً ،ػمملؾزملداؼهمل ًهلممل ًؼدرفممل ًوؿؽملزؾمؾملممل ًً ،وتصملؾملر ًاؾؽملمملس ًعػملىً
ؿضملمملدـؾملمًوحعملؿملعملمؾملمًً،وًٓدرًٗاؾعملمملئلًً ً:
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جذملذملذملزىًآًاؾرملذملذملذملدائذملذملذملدًؽلًخذملؿملذملذملرًًً*ً*ً*ًًعرػذملذملذملوملًبؾملذملذملمملًعذملذملدويًؿذملذملنًصذملدقعملذملذمليً ً
ًًًإنًؿوؼفًاؾزملدققً(رضيًآًعؽمله)ًوثلمملتهًعػملىًادللدأًوـزملرتهًؾزملدقعملهًيفًاحلقً ً
عؽملد ًاِّزؿمملت ًػؿمله ًردمملؾهمل ًؾغملل ًؿن ًوجد ًأخممله ًيف ًأزؿهمل ًأو ًذدة ًأو ًضؿملق ًػػملؿمليرع إىلً
ؿيمملـدتهًوتفملقؿملدهًوبغمللًؿمملًميػملكًؿنًؼوةًً،وأنًقيؾملمًيفًرػعًفذهًاؾرملدةًعؽملهًً،ػضملؽملدً
احملنًواؾرملدائدًقصملؾملرًاؾضملدوًؿنًاؾزملدققًاؾزملمملدقً .
و ؿنًاؾدروسًادليمظملمملدةً:اؾموذقرًؿنًاؾظملواحشًوبؿملمملنًععملوبمؾملمملًً،ػعملدًرأىًاؾؽمليبً
(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًيف ًرحػملهمل ًاإلدراء ًوادلضملراج ًأحوال ًاؾزـمملة ًً ،وأفل ًاؾطملؿمللهملً
واؾؽملؼملؿملؼملهملًً،وادلمنمملؼػملنيًعنًإؼمملؿهملًاؾزملالةًً،وؿمملـضمليًاؾزؽمملةًً،وؿسملؿملضملي ًاِّؿمملـهمل ًً،وخشمللمملءً
اؾظملمؽملهملًً،وأؽػملهملًأؿوالًاؾؿملممملؿىًواؾربممل ًً،وؿـمللًؽلًواحدًٍؿؽملؾملمًً،ػوذرًؿنًاـمرملمملرًفذهً
اؾظملواحشًوبنيًآثمملرفمملًعػملىًاؾظملردًواجملمؼملعًً،وؿنًثمً٘ػؿملهنملًأنًـفملخذًاؾضملربةًواؾضملصملهملً
ؿنًفذهًاؾرحػملهملًادللمملرؽهملًحمىًقرملؼملػملؽملمملًآًتضملمملىلًبضملؽملمملقمهًورمحمهً .
أقول قولي هذا وأستغفز اهلل لي ولكه
* **

احلؼملد ًٓ ًرب ًاؾضملمملدلنيً ،وصالة ًودالؿّممل ًعػملى ًخمملمت ًأـلؿملمملئه ًوردػمله ًدؿملدـممل ًحمؼملدً
(صػملىًآًعػملؿملهًودػملم)ًً،وعػملىًآؾهًوصولهًأمجضملني.
إخوة اإلسالو:
ؿن ًاؾدروس ًادليمظملمملدة ًأقسملّمملًً:بيان مكاىة املسجد األقصى عؽملدًأؿمهً(صػملىًآً
عػملؿملهًودػملم)ً،ػؾملوًجزءًالًقمهزأًؿنًادلعملددمملتًاإلدالؿؿملهملًً،اـمؾملىًإؾؿملهًإدراءًـلؿملؽملمملً(صػملىً
آ ًعػملؿمله ًودػملم)ً ،وؿؽمله ًبدأ ًؿضملراجه ًإىل ًاؾيؼملوات ًاؾضملػملىً ،ثم ًإىل ًددرة ًادلؽملمؾملىً،
ػػمللؿملومل ًادلعملدس ًؿغملمملـهمل ًعؽملد ًآ ًتضملمملىلً ،وؿغملمملـهمل ًيف ًؼػملوب ًأؿهمل ًاؾؽمليب ً(صػملى ًآ ًعػملؿملهً
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ودػملم)ً ،ػؾملو ًأوىل ًاؾعمللػملمني ًً ،وثمملؾىمل ًاحلرؿنيً ،وأحد ًادليمملجد ًاؾنالثهمل ًاؾيت ًترملد ًإؾؿملؾملمملً
ال ًتُرملَدٗ ًاؾرٚحَممللُ ًإٔالَّ ًإٔؾَى ًثَالَثَهملِ ًؿَيَمملجِدَ ًً،
اؾرحممللً،حؿملىملًؼممللً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًَ (ً:
اؾْؼملَيِهِدِ ًاؾْوَرَامٔ ًوَؿَيِهِدِ ًاؾرٖدُولٔ ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم)ًوَؿَيِهِدِ ًاَِّؼْزملَى)ًً،وفوًثمملـيً
ؿيهدًبين ًعػملى ًاِّرض ًً،ػضملَنِ ًأَبِي ًذَردمل ًً(رَضِيَ ًاؾػملَّهُ ًعَؽملِهُ)ًؼَممللًَ:ؼُػملْوملُ ًقَممل ًرَدُولَ ًآِ ًأَيًٗ
ورَامُ) ًؼَممللًَ :ؼُػملْوملًُ :ثُمٖ ًأَيٙ؟ ًؼَممللًَ:
ؿَيِهِدٍ ًوُضِعَ ًػِي ًاَِّرِضٔ ًأَوٖلُ ًؼَممللَ(ً :اؾْؼملَيِهِدُ ًاؾْ َ
(اؾْؼملَيِهِدُ ًاَِّؼْزملَى)ًؼُػملْوملُ ًؽَمِ ًؽَمملنَ ًبَؿملِؽملَؾملُؼملَممل ًؼَممللَ(ً:أَرِبَضملُونَ ًدَؽملَهملً)ً.ثُمٖ ًأَقِؽملَؼملَممل ًأَدِرَؽَمِكَ ًاؾزملٖالَةًُ
بَضملِدُ ًػَزملَػملخملهِ ًػَكملٔنٖ ًاؾْظملَسملِلَ ًػِؿملهِ)ً.ػمملدليهدَ ًاِّؼْزملَى ًأؿمملـَهملً ًيف ًأ ِعؽملمملقٔ ًعُؼملومٔ ًادليػملؼملنيًًَ ،ػالً
قَوِلًٗؾػملؼمليػملؼملنيًأنًقظملررواًػؿملهًأوًقمؾملمملوـواًيفًمحمملقمهً ً.
ًًًًًًوؾضملل ًأفم ًدرس ًـفملخذه ًؿن ًدروس ًاإلدراء ًوادلضملراج ًفو ًً :درس األمل وعدو
اليأس ً ،ػعملػملنمل ًادلقملؿن ًال ًجيزع ًوال ًقؿملفملس ًً ،وأؿور ًاؾضمللمملد ًواؾلالد ًبؿملد ًاؾواحد ًاِّحد ًً،
اؾذي{أَؿِرُهُ ًإٔذَا ًأَرَادَ ًذَؿملِكّممل ًأَنِ ًقَعملُولَ ًؾَهُ ًؽُنِ ًػََؿملغملُونُ}ً ،ذرقشملهمل ًأن ًـيضملى ًوأن ًـفملخذً
بمملِّدلمملب ًًِّ ،ن ًاِّؿل ًبال ًعؼملل ًأؿلْ ًأعرج ًً ،وؼد ًؽمملن ًدؿملدـممل ًعؼملر ًبن ًاخلشملمملب ً(رضيً
آ ًعؽمله) ًقعملول(ً :ال ًقعملضملدن ًأحدؽم ًعن ًرػملنمل ًاؾرزق ًً ،وقعملولً :اؾػملؾملم ًارزؼين ًً ،وؼدً
عػملؼملممًأن ًاؾيؼملمملءًالًمتشملر ًذفلّمملًوالًػسملهمل)ًً،ػمملإلدالم ًدقنًالًقضملرفًاؾمواؽلً ،بلًحيمملربهً
وقؽمللذهً ،وال ًقضملرف ًاؾمواـي ًواؾغمليل ًواخلؼملول ًً ،وإمنممل ًفو ًدقن ًاِّخذ ًبمملِّدلمملبً
واؾموؽل ًعػملى ًآ ًً ،قعملول ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ً(ً:ؾَوِ ًأَ ٖـغملُمِ ًتَمَوَؽَّػملُونَ ًعَػملَى ًآِ ًحَقًٖ
تَوَؽُّػملِهِ ًً ،ؾَرَزَ َؼغملُمِ ًؽَؼملَممل ًقَرِزُقُ ًاؾشملَّؿملِرَ ًً ،تَطملِدُو ًخِؼملَمملصّممل ًوَتَرُوحُ ًبِشملَمملـّممل) ًً ،ػمملؾشملري ًفؽملممل ًال ًتلعملىً
دمملؽؽملهملًيفًأوؽمملرفمملًً،إمنمملًتفملخذًبمملِّدلمملبًػمطملدوًوتروحًً .
ًًًًًًًًًًوؼد ًعػملَّم ًاؾؽمليب ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم) ًاِّؿهمل ًأن ًاِّخذ ًبمملِّدلمملب ًأؿر ًضروريً
الدمعملمملؿهمل ًاحلؿملمملة ًوادمعملرارفممل ًً ،ػسملرب ً(صػملى ًآ ًعػملؿمله ًودػملم)ًأعصملم ًاِّؿنػملهمل ًيف ًاِّخذً
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بمملِّدلمملب ًحني ًرؽنمل ًاؾرباق ًً ،واؼمدى ًيف ًادليرية ًجبربقل ً(عػملؿمله ًاؾيالم)ً ،ثم ًربطً
اؾرباق ًؼلل ًاؾزملضملود ًإىل ًاؾيؼملمملء ًومل ًقرتؽه ًفؼملالً ًً ،ويف ًذؾك ًقعملول ً(صػملى ًآ ًعػملؿملهً
ودػملم)(ً:ػَرَؽِلِمُهًُحَمٖىًأَتَؿملِوملًُبَؿملِوملًَاؾْؼملَعملْدِسًًٔ،ػَرَبَشملْمُهًُبِمملؾْوَػملْعملَهملًِاؾَّمِيًقَرِبِطًُبِؾملمملًاؾْفملَـِلِؿملَمملءُ)ً .
ـيفمللًآًتضملمملىلًأنًقرزؼؽملمملًرزؼًمملًحالالًًرؿمللّمملًؿلمملرؽًمملًػؿملهً ً
وأنًقؾملؿمللملًؾؽملمملًؿنًأؿرـمملًرذدّاً .

