اضلُ! ُ
أَّيهَّاُالإمسإ لِمو َّنُ إاْلَّفَّ ِ

التَّا ِريخُ05.03.2021 :

إِ َّنُالن إقطَّ ةةَّ إ َّ إ
ُاْل إقصَ ةةىُا إلمبَّةةارَّكَّ ُ.وإِ َّنُ
اجُ ِهة َّةيُا إلمَّ إسةةجد
ُاْلولةةىُلِل ِم إع ة َّر ِ
ِ إ َّ
ىُاللُ َّعلَّ إيةهُِ َّو َسةةلَّمَُّ َّقة َّ
صةةلَّ َّ
َسة ِةي َّدن َّ
ةالُ ِفةةيُ َّحة ِةقُ َّم َّكةةانِ ُا إلعِ بَّةةا َّدةُِ َّهة َّذا؛ُ"اُئإتةةوهُ
َّاُالرسةةو َّلُ َ
فَّصَ لُواُفِي ُِه ُفَّ ِإ إنُلَّ إمُت َّأإتوهُوَّتصَ لُواُفِي ُِه ُُ ،فَّا إبعَّثواُ ِب َّزيإتُيسإ

َّرجُ ُفِي ُقَّنَّا ِد ي ِل ُِه "2

ِإ َُّن ُ َّه َّذا ُا إل َّح ِديثَُ ُ َّ
ب ُا إل َّمسإ ِج ُِدُ
وب ُ ِبح ِ ُ
يف ُيعَّلِمنَّا ُأ َّ َُّن ُح إَّقنَُّ ُا إلقل ِ ُ
الش ِر َ ُ
إلُ
َّح َّفاظَّنَّاُ َّعلَّىُ ِقيَّ ِمنَّاُا إل َّع ِري َّق ُِةُ َّو ِحمَّ ايَّ ِتهَّاُ،وَّأ َّ َُّنُا إل َّع َّم َّ ُلُمِنإُُأَّج ِ ُ
إاْل َّ إقصَ ىُا إلمبَّارَّكِ ُ،و ِ
يُه َُّوُ َّوظِي َّفةُُك ِ ُلُم إؤمِن.
يُوَّا إل َّمعإ نَّ ِو ِ ُ
ِإ إع َّما ِر ُِهُا إلمَّ ِاد ِ ُ
ك ُا إلبَّ إل َّدة ُا إلم َّق َّدسَةُ ُالَّتِي ُيوجَّدُ ُفِيهَّا ُا إلم إَّس ِجدُ ُ إاْل إقصَ ىُ
س ُتِ إل َّ ُ
ِإ َُّن ُا إلق إد َ ُ
َّ

الس إل ُِمُو َّ
َّالس ََّل َّمةُِ .كَّمَّاُ
ا إلمبَّارَّكُ،هِيَُُّبَّ إل َّدةُ ُإِسإ ََّلمِيَّةَّ ُ .وإِنَّهَّاُ"دَّارُ ُ َُّ
الس ََّل ِم" ُأَّيإُُمَّوإ طِنُُ ِ

اَ إْلسإ َّراءُوَّالإ ِم إع َّراجُ ُ

يخهَّا ُ َّوهِيَُّ ُفِي ُ ِحمَّايَّةُ ُا إلمسإ لِمِينََّّ ُ ،رمإز ُاً ُلِ إلح ِري َّ ُِةُ
س ُقَّ إُد ُ َّكان إ ُ
أ َّ َُّن ُا إلق إد َ ُ
َّت ُطِيلَّ ُةَّ ُت َّا ِر ِ

أَّيهَّاُالإمسإ لِمو َّنُالإ ِك َّرام! ُ

شُفِيُ ِظ ِ ُلُ إ ِ
اْل إستِ إق َّرا ِر.
وَّا إل َّع َّدالَّ ُِةُوَّالتَّعَّاي ِ ُ

ِإنَّنَّا ُفِي ُخِضَ ُِم ُ َّه ِذ ُِه ُ إاْل إشه ُِر ُالثَّ ََّل ُث َّ ُِة ُالَّتِي ُهِيَُّ ُ ِبمَّ ثَّابَّ ُِة ُأ َّ إجوَّاءُ ُل َِّلر إح َّم ُِةُ
َّ

اضلُ! ُ
أَّيهَّاُالإم إؤمِنو َُّنُ إاْلفَّ ُِ
َّ

اج ُيَّ إو َُّمُ
َوإف ُن إد ِركُ ُلَّ إيلَّةَُّ ُا إل ِم إع َّر ُِ
الل ُس َ ُ
ف ُو إَّاْل ِ إح َسانَِّ ُ .وإِنَّنَّا ُبِإِ إذ ُِن ُ َّ ُِ
وَّا إلمَّ غإ ِف َّرةِ ُوَّا إلل إط ِ ُ
َّق ُس إبحَّان َُّهُ َّوتَّعَّالَّىُأ َّ إُنُي إن ِع َُّمُبِ َّف إض ِ ُلُ
ِيسُ.ن َّسإ أَّلُ ُا إلح َُّ
إاْلَّرإ بِعَّا ُِء ُا إل َّقا ِد ُِم ُفِي ُلَّ إيلَّ ُِة ُا إل َّخم ِ

إِنَّنِي ُفِي ُنِهَّايَّ ُِة ُخ إطبَّتِي ُه َِّذ ُِه ُأَّوَّدُ ُأ َّ إُن ُأشَ ا ِركَّك إُم ُبَّعإض ُاً ُمِنإُ ُالنَّصَ ائ ُِِحُ
ْل ُتَّتَّو َّ
لل ُع ََُّّزُ
ْل ُ ِ َّ ُِ
َّج إُه ُ ِبا إلعِ بَّا َّد ُِة ُ ِإ َّ ُ
َّت ُفِي ُسو َّر ُِة ُ إاْل ِ إس َّراءُِ َّ ُ :
صايَّا ُ إاْلِلَّ ِهيَّ ُِة ُالَّتِي ُ َّو َّرد إُ
وَّا إل َّو َ

الص َّح ُِة ُو إ ِ
َّاْلسإ ِت إق َّرا ُِر ُوَّا إلعَّا ِفيَّ ُِة ُ َّعلَّى ُ َش إع ِبنَّا ُا إل َُّع ِزي ُِز ُوَّأ َّم ُِة ُمح ََّّمدُ ُصَلَّىُ
ه َِّذ ُِه ُاللَّ إيلَّ ُِة ُبِ ِ

ِكُ
ن ُا إل ِكبَّ ُِر ُمَّا ُبَّلَّغَّا ُ َّو َّكانَّا ُفِي ُحَّا َّجت َّ ُ
ك ُفَّإِذَّا ُبَّلَّغَّا ُ ِم َُّ
َّوج ََّّلُ .وَّأَّحإ ِسنإُ ُإِلَّى ُوَّالِ َّد إُي َّ ُ

َّ َّ إ
َّ َّ َّ
اللُ َّعلَّ إي ُِهُوَّسَلَّ َُّمُ َّو َّعلَّىُ َسائِ ُِرُا إلبَّ َ َّ
َّ
اج.
ش ِريةُِ.بَّا َّر ُكُاللُلنَّاُفِيُل إيل ُِةُال ِم إع َّر ِ

ِض ُلَّهمَّا ُ َّجنَّاحَُّ ُالذلُِ ُمِنإُ ُ َّ
َّْل ُت َّق إ ُل ُلَّهمَّ ا ُ"أف"ُ .وَّأَّحإ ِسنإُ ُ ِإلَّى ُذَّ ِويُ
الر إح َّمةِ ُو َّ ُ
فَّا إخف إ ُ

أَّيهَّاُالإم إؤمِن َّ
ُاْلع َِّزاء! ُ
ون
إ َّ

إ
ُِاْل ِسإ َّراءِ"ُ:س إبحَّا َّنُ
ُِاْلولَّىُمِنإ ُسو َّرة إ ُ
ِإ َّن ُرَّبَّنَّاُع ََّّز ُ َّوج ََّّل ُي َّقول ُفِيُاْليَّة إ

امُإِلَّى ُالإمَّسإ ِج ُِد ُ إاْل إقصَ ىُ
ح َّر ُِ
ن ُالإمَّسإ ِج ُِد ُالإ َّ
إَل ُ ِم َُّ
ال َّ ِذي ُأَّسإ َّرىُ ُب ِ َّع إب ِدهُِ ُلَّي ً ُ
َّ
ال َّ ِذي ُب َّا َّر إكنَّا ُحَّوإ لَّهُُل ِن ِري َّهُُمِنإُُآي َّاتِنَّاُإِنَّهُه َُّو ُ َّ
السمِيعُُالإب َِّصيرُ"

1

يبُ
ِإ َُّن ُ إاْل ِ إس َّرا َُّء ُالَّ ِذي ُس ِميَّتإُ ُ ِب ُِه ُ َّه ِذ ُِه ُالسورَّةُ ،ه َُّو ُ ِر إحلَّةُ ُرَّسولِنَّا ُا إل َّح ِب ِ ُ
صَلَّى ُ َّ
الل ُ َّعلَّ إي ُِه ُ َّوسَلَّ َُّمُفِي ُلَّ إيلَّةُُوَّا ِح َّدةُُمِنإُُا إل َّم إس ِج ُِد ُا إل َّح َّر ُِامُفِيُم ََّّك ُةَُّا إلمكَّ َّر َّمةُِإِلَّىُ
س ُ َّ
ِك ُالصعُودُ
يفُ .أ َّ َّما ُا إل ِم إع َّراجُ ُفَّه َُّو ُذَّل َّ ُ
ا إل َّمسإ ِج ُِد ُ إاْل إقصَ ى ُفِي ُا إلق إد ِ ُ
الش ِر ِ
َّ
َّل ُ َّو َّعظ َّ َّم ِت ُِه ُوَّالَّ ِذي ُنَّا َُّل ُبِ ُِه ُرَّسولنَّاُ
الل ُع ََُّّز ُ َّوج َّ ُ
ا إلم َّق َّدسُ ُالَّ ِذي ُيَّشإ هَّدُ ُ َّعلَّى ُق إد َّرةِ ُ َّ ُِ
إاْل إك َّرمُصَلَّىُ َّ
َّلُ َّو َّم إغ ِف َّرت َّهُُوَّبشإ َّراه.
اللُع ََُّّزُ َّوج َّ ُ
اللُ َّعلَّ إي ُِهُ َّوسَلَّ َُّمُ َّر إح َّم ُةَُّ َّ ُِ
َّ

إن ُ َّ
َّْل ُتَّبإس إطهَّا ُك َّ ُلُ
ِك ُو َّ ُ
َّْل ُتَّغإل إ ُل ُيَّ َّد َُّك ُإِلَّى ُعنق َّ ُ
يلُ .و َّ ُ
ِين ُوَّاب ِ ُ
ا إلق إربَّى ُوَّا إل َّمسَ اك ِ ُ
الس ِب ِ
سُالَّتِي ُح ََّّر َُّمُ َّ
فُ
َّْل ُت إس ِر إ ُ
ْلُبِا إلح َِّقُ ،و َّ ُ
اللُإِ َّ ُ
َّْلُت إَّقت ُِلُالنَّ إف َ ُ
الزنَّاُ.و َّ ُ
َّْلُت إَّق َّر ِ ُ
ا إلب إَّسطِ ُ.و َّ ُ
بُ ِ
إ
فِي ُا إل َّقت ِإلُ .و َّ ُ َّ َّ َّ
إل ُ َّو ِز إُنُ
إف ُا إل َّكي َّ ُ
َّهإدُ .وَّأَّو ِ ُ
ِيمُ .وَّأَّو ِ ُ
إف ُبِا إلع ِ
َّْل ُت َّمد ُن ُيَّ َّد ُك ُلِ َّمالُِ ُاليَّت ِ
إضُ
ش ُفِي ُ إاْلر ِ ُ
َّْل ُت َّمإ ِ ُ
ك ُبِ ُِه ُ ِع إلمُ .و َّ ُ
َّْل ُت إَّقفُ ُمَّا ُلَّيإسَُ ُلَّ َّ ُ
اس ُدونَّمَّا ُ ِحيلَّةُ .و َّ ُ
بِا إُلق إِسطَّ ِ ُ
َّ
َّم َّرحاً.
ن ُيَّمإ تَّثِلو َُّن ُلِ َّر َسائ ُِِل ُا إل ِه َّدايَّ ُِة ُ َّ
ِكُ
الربَّانِيَّةِ! ُوَّأولَّئ َّ ُ
ِك ُالَّ ِذي َُّ
يَّا ُلَّسَ عَّا َّدةِ ُأولَّئ َّ ُ
اجُوَّأَّمَّانَّاتِهِ!
َّقُاإُل ِعبَّا َّدةُِوَّيحَّافِظو َُّنُ َّعلَّىُبَّشَائِ ُِرُا إل ِم إع َّر ُِ
نُيَّعإبدونَّهُُس إبحَّان َُّهُح َُّ
الَّ ِذي َُّ
اْلسإ َراءإ ،إاْليَةُ.1 :
ُ 1سو َر ُة إ ِ

َاب َ
الص ََل ِة.14 ،
ُ 2سنَن أَبِي دَا ُودَِ ،كت ُ

ال ُم ِدير ِ َي ُة ال َع َ
الدينِ َية ِ
ام ُة ل ِ إلخَ َدمَاتِ ِ

