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حتويل الكبلة دروظ وعرب
احلؿّٓمهللمربماظعادلنيم،ماظؼائلميفمطؿابهماظعّٖؼّٖ{:ضَِّٓ مغََّٕى متَؼَؾُّبَ موَجِفٔكَ مصِي ماظلٖؿَاءِم
ػؽُمِم
صَؾَـُوَظِّقَـٖكَمضِؾِؾَةًمتَِّٕضَاػَامصَوَلِّموَجِفَكَمذَطَّْٕماظْؿَلِفِِّٓماظْقََّٕامٔموَحَقِثُمعَامطُـِؿُمِمصَوَظُّواموُجُو َ
ذَطَّْٕهُ موَإٔنٖ ماظَِّّٔؼنَ مأُوتُوا ماْظؽِؿَابَ مظَقَعِؾَؿُونَ مأَغٖهُ ماظْقَقٗ معِنِ مرَبِّفٔمِ موَعَا ماظؾَّهُ مبِغَاصِلٕ مسَؿٖام
ال مإظهَ مإٔالَّ ماهللُ موحَّٓهُ مال مذَّٕؼكَ مظَهُ م ،موأَذفُّٓ مأنٖ مدقَِّّٓغا موغؾقٖـا محمؿّّٓام
ؼَعِؿَؾُونَ}،موأَذفُّٓ مأنِ م َ
سَؾُّٓه موردوظُهُ م ،ماظؾَّفُمٖ مصَلِّ مودؾِّمِ موبارٔكْ مسؾَقه موسؾَى مآظه موصقؾِهِ م ،موعَنِ متَؾِعَفُمِ مبإحلانٕ مإظَىم
ؼومٔماظِّّٓؼنٔم،موبعد  :م
صؼّٓمأزؾـامذفّٕمذعؾان مادلؾارك ماظّٔي مأُعِّٕغا مأن مغؿؾؿّٗمعنمغػقاتهموبّٕطاتهمعامؼّٔطّٕغام
باهلل مإذا مغلقـا م ،موؼـؾفـا مإذا مشػؾـا م ،موحيــا مسؾى مصعل ماظطاسات مواخلريات م ،مواجؿـابم
اظّٔغوبمواظلقؽاتمحؿىمغلؿعّٓمِّسظممغػقاتماخلريميفمذفّٕمرعضانمادلعظم .م
مممموظؼّٓ مطان ماظـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مؼوظي مذفّٕ مذعؾان ماػؿؿاعّا مطؾريّا م ،مصؽانم
خيصه ممبّٖؼّٓ معن ماظعؾادة مواظطاسةم ،موؼؽـّٕ مصقه معن ماظصقام م،موالمأدلمسؾىمذظكمعنمضولم
اظلقّٓة مسائشة م(رضي ماهلل مسـفا) م :م(طَانَ مرَدُولُ ماظؾَّهِ م(صَؾَّى ماهللُ مسَؾَقِهِ موَدَؾَّمَ) مؼَصُومُ محَؿٖىم
تمرَدُولَماظؾَّهِم(صَؾَّىماهللُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ)م
غَؼُولَ:مظَامؼُػْطُِّٕم،موَؼُػْطُِّٕمحَؿٖىمغَؼُولَ:مظَامؼَصُومُم،موَعَامرَأَؼِ ُ
ادِؿَؽْؿَلَ مصِقَامَ مذَفِّٕٕ مضَطُّ مإٔظَّا مرَعَضَانَ م ،موَعَا مرَأَؼِؿُهُ مصِي مذَفِّٕٕ م َأطْـََّٕ مصِقَاعّا معِـِهُ مصِي مذَعِؾَانَ)م،مصؽأنم
طـّٕة مصقاعه م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مأذؾه معا مؼؽون مباظؿّٓرب مسؾى مادؿعادة ماهلؿةم
وادؿقضارػاميفمذعؾانم؛متفقؽةموتورؽةمظصقاممذفّٕمرعضانم.م م
مصضؾًامسنمأنمذفّٕمذعؾانمػوماظشفّٕماظّٔيمتّٕصعمصقهمأسؿالماظعؾادمإدي مربماظعادلنيم،م
صؽانم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم) محيبمأنمؼّٕصعمسؿؾهموػومصائم م،مصعنمأداعةمبنمزؼّٓم(رضيم
اهللمسـه)مضال:مضؾت:مؼَامرَدُولَ ماظؾَّهِ مظَمِ مأَرَكَ متَصُومُ مذَفِّّٕا معِنَ ماظشٗفُورٔ معَا متَصُومُ معِنِ مذَعِؾَانَم،م
ضالم:م(ذَظِكَمذَفِّْٕمؼَغِػُلُماظـٖاسُمسَـِهُمبَقِنَمرَجَبٍموَرَعَضَانَم،موَػُوَمذَفِـّْٕمتُِّٕصَـعُمصِقـهِماظْأَسِؿَـالُمإٔظَىم م
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رَبِّماظْعَاظَؿِنيَم،مصَأُحِبٗمأَنِمؼُِّٕصَعَمسَؿَؾِيموَأَغَامصَائِمْ) .م
ومما مال مذك مصقه مأن ماظعطاؼا ماظّٕباغقة م ،مواظـػقات ماإلهلقة مظألعة ماحملؿّٓؼة ميف مذفّٕم
ذعؾانمأطـّٕمعنمأنمحتصىمأومتعّٓم،موإنمعن ماِّحّٓاث ماظعظقؿة ماظيت محنؿػل مبفا ميف مذفّٕمم
ذعؾان محّٓثَ محتوؼل ماظؼؾؾة معن مبقت مادلؼّٓس مإدي ماظؾقت ماحلّٕام م،مذظؽم ماحلّٓث ماظّٔيم
ؼعّٓٓ معن مأبّٕز معظاػّٕ ماظؿؽّٕؼم ماإلهلي مظؾـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م،محقث مادؿفاب ماحلقم
(دؾقاغه موتعادي) مصقه مظّٕشؾة محؾقؾه موعصطػاه م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م ،موحؼق مظه مأعؾهم
ورجاءهمباظؿوجهميفماظصالةمإديماظؽعؾةمضؾؾةمأبقهمإبّٕاػقمم(سؾقهماظلالم)م.مم م
وادلؿّٓبّٕ مبعني ماالسؿؾار مواظعظة ميف محادث محتوؼل ماظؼؾؾة مؼؼف مسؾى ماظؽـري معنم
اظّٓروس مادللؿػادة معن مػّٔا ماظؿؽّٕؼم ماإلهلي مظؾـيب م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) م ،موعن مأػمم
ػّٔهماظّٓروسم:م
االصتجابة هلل ولزصولُ (صلى اهلل عليُ وصله)  ،موتعين ماعؿـال ماِّواعّٕ مواجؿـابم
اظـواػي مسؾى مطل محال ميف ماظعلّٕ مواظقلّٕ م ،موادلـشط موادلؽّٕه م( مأي م :مصقؿا متُؼؾل مإظقهم
اظـػّٗمومتقلمأومصقؿامتؽّٕػهموتؿـاضلمسـه)م،مصؾؼّٓمطانمادللفّٓماِّضصىمضؾؾةماظـيبم(صؾىم
اهلل مسؾقه مودؾم) موأصقابه مدؿة مسشّٕ مذفّّٕا م ،مأو مدؾعة مسشّٕ مذفّّٕا م ،موطان م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ودؾم) مؼّٕجو مأن متؽون مضؾؾؿه مضِؾَلَ مادللفّٓ ماحلّٕام م ،مصؿَطَؾَّعَ م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مإديم
اظلؿاء م ،مواذؿّٓ مذوضًا مإدي مغّٖول ماظوحي مسؾقه مباظؿوجه مإدي مبقت ماهلل ماحلّٕام م ،مِّغه مضؾؾةم
أبقه مإبّٕاػقم م(سؾقه ماظلالم) مصادؿفاب ماهلل م(سّٖ موجل) مظّٕشؾة مغؾقه م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)م
وأعّٕه مأن مؼؿوجه ميفمصالتهمإدي ماظؽعؾة مادلشّٕصة م،موغّٖل مضول ماهلل متعادي{:ضَِّٓمغََّٕىمتَؼَؾُّبَم
ك مذَطْـَّٕماظْؿَلِفِـِّٓماظْقَـَّٕامٔ وَحَقِثُم
وَجِفٔكَمصِيماظلٖؿَـاءِمصَؾَـُوَظِّقَـٖـكَمضِؾِؾَةًمتَِّٕضَـاػَـامصَوَلِّموَجِفَـ َ
ػؽُمِمذَطَّْٕهُ}.م م
عَامطُـِؿُمِمصَوَظُّواموُجُو َ
مموسؾىماظّٕشممعنمأنماِّعـّٕمبؿقوؼـلماظؼؾـؾةمطانمعنماِّعـورماظيتمؼصعـبماإلميـانمبفــام م
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إالمسؾىمعنموصؼفمماهللم،موذّٕحمصّٓورػممظؾققم،محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغهم:م{وَعَامجَعَؾْـَام
اظْؼِؾِؾَةَ ماظَّؿِي مطُـِتَ مسَؾَقِفَا مإٔظَّا مظِـَعِؾَمَ معَنِ مؼَؿٖؾِعُ ماظّٕٖدُولَ معِؿٖنِ مؼَـِؼَؾِبُ مسَؾَى مسَؼِؾَقِهِ موَإٔنِ مطَاغَتِم
َظؽَؾِريَةً مإٔظَّا مسَؾَى ماظَِّّٔؼنَ مػََّٓى ماظؾَّهُ}،مإالمأن ماظصقابةم(رضوانماهللمسؾقفم)مضّٓمضّٕبوامأروعم
اِّعـؾة ميف مدّٕسة ماالدؿفابة مهلل م(سّٖ موجل) موظّٕدوظه م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) ،مصؾؿفّٕدم
صّٓور ماِّعّٕ ماإلهلي مباظؿقول ميف ماظصالة معن مادللفّٓ ماِّضصى مإدي مادللفّٓ ماحلّٕامم
ادؿفاب مادلؤعـون مهلّٔا ماِّعّٕ موحتوظوا موػم ميف مصالتفم م ،مصؿا ماغؿظّٕوا محؿى متـؿفيم
اظصالةم،موعامتّٕددواميفماعؿـالماِّعّٕم،موإمنامحتوظواميفماحلالموػمميفمػقؽةماظّٕطوعمعنم
بقتمادلؼّٓسمإديماظؾقتماحلّٕامم،مصعنمابِنٔمسُؿََّٕم(رَضِيَماظؾَّهُمسَـِفُؿَا) مضال:م(بَقِـَؿا ماظـٖاسُم
بِؼؾَاءٍمصِيمصَالَةِماظصٗؾِّّٔم،مإٔذِ مجَاءَػُمِمآتٍم،مصَؼَالَم:مإٔنٖمرَدُولَماهللِم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مضَّٓم
أُغِّٖٔلَ مسَؾَقِهِ ماظؾَّقِؾَةَ مضُِّٕآنْ م ،موَضَِّٓ مأُعَِّٕ مأَنِ مؼَلِؿَؼْؾِلَ ماْظؽَعِؾَةَم مصَادِؿَؼْؾِؾُوػَا م ،م َوطَاغَتِ موُجُوػُفُمِ مإٔظَىم
اظشٖامٔم،مصَادِؿََّٓارُوامإٔظَىما ْظؽَعِؾَةِ) .م
وػؽّٔا ماظؼؾوب ماظطاػّٕة مؼؽػقفا مأن متعؾم مأن مػّٔا ماِّعّٕ معن ماهلل مصؿلؿفقب مومتؿـلم
وتؾيبمدونمأدغىمتّٕددمأومتلوؼفم،مضالمتعادي:م{إٔغٖؿَامؼَلِؿَفِقبُماظَِّّٔؼنَمؼَلِؿَعُونَموَاظْؿَوِتَىم
ؼَؾِعَـُفُمُ ماظؾَّهُ مثُمٖ مإٔظَقِهِ مؼُِّٕجَعُونَ} ،مأي مإمنا مؼلؿفقب مِّعّٕ ماهلل م(سّٖ موجل) موؼؾيب ماظـّٓاء م،م
وؼـؼادمظألعّٕمعنممسعمبؼؾؾهممساعمصفمموتطؾققم،موػممأصقابماظؼؾوبماحلقةم،مأعاماظّٔؼنم
عاتتمضؾوبفممصؿّٕجعفممإديماهللم(سّٖموجل)مؼومماظؼقاعةم.م م
وعـفام:معظيه مكاىة الييب (صلى اهلل عليُِ وصلهَ) ورفعة عأىُ  ،وبياٌ ميشلتُ عيد
ربُ ،م وػومعامؼؿفؾىميفمضولماهللمتعاديمظـؾقهم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م{صَؾَـُوَظِّقَـٖكَ مضِؾِؾَةًم
تَِّٕضَاػَا} ،ممتاعا مطؿا مضال مظه م :م{وَظَلَوِفَ مؼُعِطِقكَ مرَبٗكَ مصَؿَِّٕضَى} ،موظقّٗ مذظك مشّٕؼؾّا موالم
علؿغّٕبّام،مأملمؼؼلماحلقمدؾقاغهمسؾىمظلـانمغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم) م :م{ضُلِ مإٔنِ مطُـِؿُمِم
تُقِؾٗونَماظؾَّهَمصَاتٖؾِعُوغِيمؼُقِؾِؾِؽُمُماظؾَّهُموَؼَغِػِِّٕمَظؽُمِمذُغُوَبؽُمِموَاظؾَّهُمشَػُورْمرَحِقمْ}،موؼؼولمدؾقاغه:م
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{عَنِ مؼُطِعٔ ماظّٕٖدُولَ مصَؼَِّٓ مأَرَاعَ ماظؾَّهَ موَعَنِ متَوَظَّى مصَؿَا مأَرِدَؾْـَاكَ مسَؾَقِفٔمِ محَػِقظًا} ،موؼؼول م(سّٖم
وجل) م :م{وَعَنِ مؼُطِعٔ ماظؾَّهَ موَاظّٕٖدُولَ مصَأُوظَؽِكَ معَعَ ماظَِّّٔؼنَ مأَغِعَمَ ماظؾَّهُ مسَؾَقِفٔمِ معِنَ ماظـٖؾِقِّنيَم
وَاظصِِّّّٓؼؼِنيَ موَاظشٗفََّٓاءِ موَاظصٖاظِقِنيَ موَحَلُنَ مأُوظَؽِكَ مرَصِقؼًا} ،موؼؼول مدؾقاغه م{:صَؾَا موَرَبِّكَ مظَام
ؼُؤِعِـُونَ محَؿٖى مؼُقَؽِّؿُوكَ مصِقؿَا مذَفََّٕ مبَقِـَفُمِ مثُمٖ مظَا مؼَفُِّٓوا مصِي مأَغِػُلِفٔمِ محََّٕجّا معِؿٖا مضَضَقِتَم
وَؼُلَؾِّؿُوامتَلِؾِقؿّا}.مم م
مموعنماظّٓروسمادللؿػادةمعنمحتوؼلماظؼؾؾةم:موصطية األمةم،مصؾؼّٓمأصٓلمػّٔاماحلّٓثم
اظعظقم معؾّٓأ مودطقة مػّٔه ماِّعة م ،محقث مؼؼول ماحلق مدؾقاغه م :م{ َوطََّٔظِكَ مجَعَؾْـَاطُمِ مأُعٓةًم
وَدَطًا ظَؿؽُوغُوا مذُفََّٓاءَ مسَؾَى ماظـٖاسٔ} ،مصودطقةماِّعةمودطقة مذاعؾة مجاععةم،مودطقة م ممميفم
االسؿؼاد مواظؿصورم ،موودطقة ميف ماظشعائّٕ مواظؿعـؾّٓم ،موودطقة ميف ماِّخالق مواظلؾوكم ،مويفم
اظـٗظُم مواظؿشّٕؼع م ،مويف ماِّصؽار موادلشـاسّٕ م ،مبعقّّٓا مسن ماظغؾو مواظؿؼصري م ،مأو ماإلصّٕاطم
واظؿػّٕؼط.م م
ثممإنمذفادةمأعةماظـيب م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مسؾىمدائّٕماِّعممسؾىمضّٓرمعامتّٕعّٖمإظقهم
عنماظؿؽّٕؼممصإغفامتؼؿضيمأنمتؽونماِّعةمأػالًمهلّٔهماظشفادةم ،مؼؼولمغؾقـا م(صؾى ماهلل مسؾقهم
ودؾم)م:م(ؼُفَاءُ مبِـُوحٕ مؼَوِمَ ماظْؼِقَاعَةِ مصَقُؼَالُ مظَهُ م:مػَلِ مبَؾَّغِتَ؟ مصَقَؼُولُ:مغَعَمِ مؼَا مرَبِّ.مصَؿُلِأَلُ مأُعٖؿُهُم
ػَلِ مبَؾَّ َغؽُمِ؟ مصَقَؼُوظُونَم :معَا مجَاءَغَا معِنِ مغَِّٔؼّٕٕ.مصَقَؼُولُ م :معَنِ مذُفُودُكَ م؟ مصَقَؼُولُم:معُقَؿّْٖٓ موَأُعٖؿُهُ.م
صَقُفَاءُ مِبؽُمِمصَؿَشِفَُّٓونَ)م ،مثُمٖمضََّٕأَمرَدُولُماظؾَّهِ م(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)مَ {:وطََّٔظِكَمجَعَؾْـَاطُمِمأُعٖةًم
وَدَطًامظِّؿَؽُوغُوامذُفََّٓاءَمسَؾَى ماظـٖاسٔموََؼؽُونَ ماظّٕٖدُولُ مسَؾَ ِقؽُمِ مذَفٔقّّٓا}،موضّٓمضالمدقّٓغامردولم
اهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مظلقّٓغا مسؾّٓ ماهلل مبن معلعود م(رضي ماهلل مسـه) م :م(اضَّْٕأْ مسؾيٖم
اظؼُِّٕآنَ)مضالمابنمعلعود م:مؼَامردولماهللِم،مأضّٕأُمسَؾَقِكَم،موَسَؾَقِكَمأُغِّٖٔلَم؟!مضَالَم:م(مإٔغِّيمأُحِبٗم
أنِمأدِؿَعَهُمعِنِمشَرئي)مصَؼََّٕأْتُمسَؾَقِهِ مدورةَماظـِّلَاءِم،محَؿٖىمجِؽِتُمإٔديمػِّٔهِماآلؼةم:م{ َصؽَقِـفَم
إٔذَامجِؽِـَامعِنِمطُلِّمأُعٖـةٍمبِشَفقٍّٓموَجِؽِـَامبِكَمسَؾَىمػؤُالءِمذَفقّّٓا}م َضـالَم(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:مم م
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(حَلِؾُكَماآلنَ)،مصَاظَؿَػَتٗمإٔظَقِهِمصإذامسَقِـَاهُمتَِّٔرصَانم.م م
صقّٕي مبـا مأن مغعود مإدي ماظودطقة ماظيت مذّٕصـا ماهلل م(سّٖ موجل) مبفا م ،موأن مغؽون محؼًّام
ودطقنيميفمذيقعمذؽوغـامدونمإصّٕاطمأومتػّٕؼطم،محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغهم{:وَظَامتَفِعَلِم
ؼََّٓكَمعَغِؾُوظَةًمإٔظَىمسُـُؼِكَموَظَامتَؾِلُطْفَامطُلٖماظْؾَلِطِمصَؿَؼْعَُّٓمعَؾُوعّامعَقِلُورّا}،موؼؼولم(سّٖموجل):م
{وَاظَِّّٔؼنَمإٔذَامأَغِػَؼُوامظَمِمؼُلِّٕٔصُواموَظَمِمؼَؼْؿُُّٕوام َوطَانَمبَقِنَمذَظِكَمضَوَاعّا}،موؼؼولماإلعامماِّوزاسيم
(رريهماهلل) م:م" معامأعّٕماهللم(سّٖموجل) ميفماإلدالممبأعّٕمإالمحاولماظشقطانمأنمؼأتقكمعنم
إحّٓىماجلفؿنيمالمؼؾاظيمأؼفؿامأصابماإلصّٕاطمأوماظؿػّٕؼطم"،موعنمػـامجيبمأنمغؽونمععم
اظؿقلريمواظلؿاحةم،مالمععماظؿلقب مواظؿػّٕؼط م،موععماالظؿّٖامماظّٓؼينمواظؼقؿيمواِّخالضيم
دونمأيمتشّٓدمأومتطّٕفم.م م
وعن ماظّٓروس مادللؿػــادة معن محتـوؼـل ماظؼؾـؾـــة م :مبياٌ مكاىة الصالة وأٍنيتَا م،م
حقثمربطفاماظؼّٕآنماظؽّٕؼممحبادثؿنيمػاعؿنيميفمتارؼّْماإلدالمم،موػؿام:محادثةماإلدّٕاءم
وادلعّٕاجم،محقثمصّٕضتماظصالةمعنمصوقمدؾعممسواتم،موحادثةمحتوؼلماظؼؾؾةم،مويفم
ػّٔهماحلادثةممساػاماظؼّٕآنماظؽّٕؼممإمياغّـاميفمضوظهمتعاديم:م{وَعَامطَانَماظؾَّهُمظِقُضِقعَم ٔإميَاغَؽُمِم
إٔنٖماظؾَّهَمبِاظـٖاسٔمظََّٕءُوفْمرَحِقمْ}،محقثمذطّٕماظعؾؿاءميفمدؾبمغّٖولمػّٔهماآلؼةم:مأغفامغّٖظتم
يف ماظّٔؼن معاتوا معن ماظصقابة مضؾل مأن محتول ماظؼؾؾة مإدي ماظؽعؾة م ،مصكشي مإخواغفم مسؾىم
صالتفم مجتاه مبقت مادلؼّٓس م ،مصلأظوا مردول ماهلل م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم) مصطؿأَغفم ماهللم
بفّٔه ماآلؼة م،مصعنماظرباءمبنمسازبم(رضيماهللمسـه)مضال م:م( م َوطَانَماظَِّّٔيمعَاتَمسَؾَىماظْؼِؾِؾَةِم
ضَؾِلَمأَنِمتُقَوٖلَمضِؾَلَماظْؾَقِتِمرٔجَالْمضُؿِؾُوامظَمِمغَِّٓرٔمعَامغَؼُولُمصِقفٔمِم،مصَأَغَِّٖلَماظؾَّهُ م{:وَعَامطَانَماظؾَّهُم
ظِقُضِقعَم ٔإميَاَغؽُمِمإٔنٖماظؾَّهَمبِاظـٖاسٔمظََّٕءُوفْمرَحِقمْ}.م م
وظعلميفمذظكمإذارةمإديمعؽاغةماظصـالةمعنماإلميـانم،مصفيمسؿـادماظّٓؼنم،معنمأضـاعفـام م
صؼـّٓمأضـامماظّٓؼنم،موعنمأضاسفـامصفومسؾىمخطـّٕمسظقمم،موػيماظصؾةمبنيماظعؾـّٓموربـهم،معنم م

( )6م

أجلمذظكمدسامإظقفاماإلدالممورشبمصقفام،موحثٖ مسؾىمإضاعؿفامواحملاصظةمسؾقفام،مورتبم
سؾى مأدائفا ماِّجّٕ ماظعظقم م ،مؼؼول مدؾقاغه م{:حَاصِظُوا مسَؾَى ماظصٖؾواتِ مواظصٖالةِ ماظوُدِطَىم
وَضُوعُوا مهللِ مضَاغِؿنيَ} ،موَضّٓ موَسََّٓ ماهللُ متعاظَى ماحملاصظنيَ مسؾَى مصالتِفٔمِ مباظػِِّٕدَوسٔماِّسؾىم،م
ؼؼول مدؾقاغه م{:وَاظَِّّٔؼنَ مػُمِ مسَؾَى مصَؾَواتِفٔمِ مؼُقَاصِظُونَ مأُوظؽكَ مػُمُ ماظوَارٔثُونَ م* ماظَِّّٔؼنَم
ؼَّٕٔثُونَ ماظػِِّٕدَوِسَ مػُمِ مصِقِفَا مخَاظُِّٓونَ} ،مواظصالة متطفُِّّٕ ماظؼؾوبَ م ،موتغللُ ماظّٔغوبَ م ،مومتقُوم
ّٓطُمِمؼَغِؿَلِلُ معِـِهُم
اخلطاؼَام ،مؼؼولمغؾقـام(صؾىماهللمسؾقهمودؾم)م:م(أَرَأَؼِؿُمِمظَوِ مأَنٖمغَفِّٕاً مبِؾَابِمأَحَ ِ
ال مؼَؾِؼَى معِنِ مدَرَغِهِ مذَيِءْ م.مضَالَم
طُلٖ مؼَوِمٕ مخَؿَِّٗ معَّٕٖاتٍ م ،مػَلِمؼَؾِؼَى معِنِ مدَرَغِهِ مذَىِءْ م؟.مضَاظُوا م:م َ
:ممصََّٔظِكَمعَـَلُماظصٖؾَوَاتِماظْكَؿِّٗٔمؼَؿِقُوماظؾَّهُمبِفٔنٖماظْكَطَاؼَا)م.م م
أقول قولي ٍذا وأصتغفز اهلل لي ولكه
*ممممم*ممممم* م

احلؿّٓ مهلل مرب ماظعادلني م ،موأذفّٓ مأن مال مإظه مإال ماهلل موظي ماظصاحلني م ،موأصؾي موأدؾمم
سؾى مخامت ماِّغؾقاء موادلّٕدؾني مدقّٓغا محمؿّٓ م(صؾى ماهلل مسؾقه مودؾم)م ،موسؾى مآظه موصقؾهم
أذيعني.مم م
إخوة اإلصالو :
ممعن ماظّٓروس مواظعؾـّٕ مادللؿػــادة معن محتـوؼـل ماظؼؾـؾـــة م ،مالزباط الوثيل بني املضجد
احلزاو مبكة املكزمة واملضجد األقصى بالكدظ م ،موإزفار ماظعالضة ماظؼوؼة مبقـفؿـا م ،محقثم
جعؾفؿا اهللمدؾقاغهموتعاديمذؼقؼنيم،مصادللفّٓماحلّٕاممػومأولمعلفّٓموضعمظعؾادةماهللم
(سّٖموجل)ميفماِّرضم،موادللفّٓماِّضصىمػومثاغيمادللاجّٓم،مصعنمأَبِىمذَرٍّم(رضيماهللم
سـه) مضَالَ م :مضُؾْتُ مؼَا مرَدُولَ ماظؾَّهِ :مأَيٗ معَلِفٍِّٓ موُضِعَ ميف ماَِّرِضٔ مأَوٖلُ م؟ مضَالَ م :م(اظْؿَلِفُِّٓم
اظْقََّٕامُ)،مضُؾْتُ:مثُمٖمأَيٌّم؟مضَالَم:م(اظْؿَلِفُِّٓماَِّضْصَى)،مضُؾْتُم:مطَمِمبَقِـَفُؿَام؟مضَالَم:م(مأَرِبَعُونَمدَـَةًم م
وَأَؼِـَؿَامأَدِ َرطَؿِكَماظصٖالَةُمصَصَلِّمصَفُوَمعَلِفِّْٓ)م.م م
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ممظؼـّٓمربـطمحتوؼـلماظؼؾؾةمبنيمادللفّٓؼنمطؿـامربطماإلدـّٕاءموادلعـّٕاجمبقـفؿـام،مصؼـالم م
دؾقاغه{:دُؾِقَانَ اظَِّّٔي مأَدَِّٕى مبِعَؾِِّٓهِ مظَقِالً معِّنَ ماظْؿَلِفِِّٓ ماظْقََّٕامٔ مإٔظَى اظْؿَلِفِِّٓ ماَِّضْصَىم
اظَِّّٔيمبَا َرطْـَامحَوِظَهُمظِـُّٕٔؼَهُمعِنِمآؼَاتِـَامإٔغٖهُمػُوَماظلٖؿِقعُماظؾَصِريُ{ م،موعنمثممجيبمرياؼؿفؿامععّا،م
وسّٓمماظؿػّٕؼطميفمأيمعـفؿام،مصفؿامأعاغةميفمأسـاقمادللؾؿنيمذيقعّامإديمأنمؼّٕثماهللم
اِّرضموعنمسؾقفا.ممم م
وظنمتلؿطقعماِّعةمأنمحتاصظمسؾىمعؼّٓداتفامإالمباالسؿؿادمسؾىماهللم(سّٖموجل)موتؼواهم
أوالً م ،مثم مبوحّٓة مصػِّفا م ،موباعؿالك مأدؾاب ماظؼوة معن مخالل ماظعؾم مواظعؿل مواإلتؼانم
واإلغؿاج ،محؿى ممتؿؾك مضوتَفا موشّٔاءػا موطلاءػا مودواءػا مودالحفا م ،مصؿؿؿؾك مطؾؿؿفام
وحّٕؼؿفاموإرادتفام،مصاِّعمماظيتمالممتؾكمعؼوعاتمحقاتفامالممتؾكمطؾؿؿفاموالمإرادتفاموالم
ادؿؼاللمضّٕارػام.م م
سؾىمأنمػـاكمأعّّٕامػاعامجيبمأنمغؿـؾهمظهم،موٍو أٌ التحول ليط جمزد حتول مكاىيم
إمنامػوماخؿؾارمظؾعؼقّٓةماظصؾؾةمواإلرادةماظؼوؼةمواظـؼةميفماهللمتعاديموردوظهم(صؾىماهللم
سؾقهمودؾم)م،مصإذامأردغامأنمحيولماهللمأحواظـامإديماِّصضلمواِّصؾّّميفمطلمجماالتم
احلقاةمصعؾقـامأنمغغريمعنمأغػلـامحبلنماظؿوطلمسؾىماهللم(سّٖموجل)مواظؾفوءمإظقهم،موأنم
غعِؿَل موغؽِّٓٓ م ،موأن مغؿقوٖل معن ماهلّٓم مإدي ماظؾـاء م ،موعن ماظؾطاظة مواظؽلل مإدي معّٖؼّٓ معنم
اظعؿل مواإلغؿاج م ،موظـؿقول معن ماظؿشّٓد مواظغؾو مإدي ماظلؿاحة مواظقلّٕ م ،موعن ماجلؿودم
واظؿؼؾقّٓمإديماظؿأعلمواظؿػؽريم،مِّنماهللم(سّٖموجل)مؼؼول:م{إٔنٖماظؾَّهَمظَامؼُغَقُِّّٕمعَامبِؼَوِمٕمحَؿٖىم
ؼُغَقُِّّٕوامعَامبِأَغِػُلِفٔمِ}.مممم م
غلألماهللماظعؾيماظعظقممأنمجيعؾـامعنمادلؼؾوظنيميفمػّٔاماظشفّٕماظؽّٕؼمم،موأنمؼصؾّّم
ذاتمبقــام،موأنمؼّٕزضـاماإلخالصميفماظؼولمواظعؿل.

