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حلمــد ? ربِّ  وفــتح هلــم   ،ل هلــم يف كــل األوقــات Hلعطــاءات واهلبــاتزَّ وتنَـــ ،عبــاده Hخلــريات رَ َمــغَ  ،العــاملني ا
ومــع إبــداع خــريه  ،مــع بــديع قدرتــه ،ســبحانه.. ســبحانه .كنــوز فضــله وإحســانه ليغتنــوا حبضــرته عــن مجيــع اجلهــات

 !!وال مقـدار ويتنزل فيها Hلفضل والكرم والعطـاء بـال حـدٍّ  ،ااخلري فيها سحj  حُّ سُ يَ  ، جعل لعباده أوقاfً وصنعه ومربته
إىل الســماء ، هوخــريه وبــرِّ ، ل جبمالــه وكمالــهيتنــزَّ  - الليــل نْ إذا كــان الثلــث األخــري ِمــ -كــل ليلــة   فجعــل لعبــاده وقتــاً 

هـل  ؟هل من مسـتغفر فـأغفر لـه ؟هل من داع فأستجيب له ؟هل من سائل فأعطيه:(لعبادهالدنيا ويقول 
  .١)حىت مطلع الفجر ؟هل من كذا؟ من كذا

ـــ !!مَّ مجيـــع املوجـــوداتَعـــ هُ ُمـــرَ كَ   ،وحـــده ال شـــريك لـــه ،وأشـــهد أن ال إلـــه إال هللا يف كـــل  بـــه لزَّ وعطـــاؤه تنَـ
يـوم وليلـة يزيـد فيـه  كـلَّ   اً ومـع ذلـك جعـل هلـم وقتـ!! يف كـل األوقـات وخريه ال ينقطع عـن الربيـة !!األماكن واجلهات

املسـلمني املصـلني  يعـمُّ  -وهـو يـوم اجلمعـة  -كـل أسـبوع   وجعـل هلـم يومـاً  .فيـه الـربَّ  ويسـحُّ  ،فيه اخلري ويعمُّ  ،الفضل
مــن اجلمعــة وقـد غفــر هلــم مــن  وخيرجـون ،هئــهم يف هـذا اليــوم بتــاج أولياجُ وِّ تَـــويُـ  ،هئــاهَ وبَـ ويغمــرهم بنــور وجهـه  ،بعطائـه

  .اجلمعة إىل اجلمعة وز�دة ثالثة أ�م
 ًfم ،طـوال العـام وجعل هلـم أوقـا�زون فيهـا ويتجهَّـ ،يتعرضـون فيهـا لفضـل هللا ،بـني الوقـت والوقـت ليـال وأ

حلبيب  ،لنفحات هللا ـاخلَ  حُّ سُ يَ  هللاَ  إنَّ {:صلوات هللا وتسليماته عليهيقول يف بعضها ا  ؛ليـالٍ  عِ بَـلعبـاده يف أرْ ا سـحj  رَ يـْ
وجيعلـه عـزَّ وجـلَّ  ،بعظيم العطاء ل فيها هللاُ زَّ يتنَـ  ليالٍ .٢}وليلة القدر ،وليلة النصف من شعبان ،ليليت العيدين

  .حكيم فضالً من هللا ومنة وهللا عزيزٌ  ،لعباده املؤمنني الرمحاء
وجعله رمحًة واسعًة ألمتـه وللخلـق  ،ينوأقام به الدِّ عزَّ وجلَّ أقامه هللا  ،ههللا ورسولُ  دُ بْ عَ  وأشهد أن سيد� دمحماً 

و�يــدي  ،واقفــنيســبحانه وتعــاىل وعلــى Hبــه  ،متعرضــنيعــزَّ وجــلَّ ه ويرضــاه ليجعــل أمتــه لفضــله فــه مــا حيبُّــوعرَّ  ،أمجعــني
حلضرته سائلني   .حىت جيعلها أمة اإلكرام دون األولني واآلخرين ،الضراعة 

وسـرتت أمتـه   ،الـذي أزلـت عنـه العنـا وغفـرت لـه الـذنوب ،احملبـوب على هـذا النـيبِّ  وHركْ  مْ وسلِّ  لِّ اللهم ص
 ،علـم اهلدايـة الرHنيـة ،سـيد� دمحم ،ا � ـا خـري أمـة يف كتابـك املكتـوبووعـد�َ  ،مـن العيـوب -كما وعـدت  -كلها 
وعلينـا معهــم  ،وكــل مـن مشــى علـى هديــه إىل يـوم الــدين ،ى هللا عليـه وآلــه وصـحبهصــلَّ  .العطــاءات اإلهليـة كـلِّ   وسـرِّ 

  .العاملني آمني �ربَّ  ،أمجعني
  :أيها األخوة مجاعة املؤمنني

 -ملسو هيلع هللا ىلص ع كفـار قـريش حـول حضـرة النـيبِّ جتمَّـ - يـد علـى األلـف وأربعمائـة عـامز منذ ما ي -يف مثل هذا اليوم 
 ،يف إجابتـهملسو هيلع هللا ىلص  النـيبُّ فتحـريَّ  .ونـؤمن لـك بعـدها أمجعـني ،ِيبّ يـة تـدل علـى أنـك نَـظهر لنـا آنريد أن تُ  ،� دمحم :وقالوا له
 وانتقامــه تعرضــوا لعــذاب هللا،اآل�ت ومل يؤمنوا توظهــر ،واألمــم إذا طلبــت اآل�ت - اً تــنِّ عَ مل يبعثــه مُ عــزَّ وجــلَّ ألن هللا 

حلني اً فور  أن يروا اآلية وال يؤمنـوا  -ته والشفيق على أهل ملَّ  ،الرحيم �متهوهو  -وكان كل ما خيشاه  ،يف الوقت وا
  .جلَّ يف عالهوينزل عليهم سخط هللا  ،م عذاب هللافيحيق §ِ 

مـىت  :قـالوا .ن جيتمعـوا هـذه الليلـة يـروا آيـةإ:قل هلم،� دمحم :أنزل عليه األمني جربيل وقالعزَّ وجـلَّ لكن هللا 
 ،الً كـام  بـدراً  ،يكـون القمـر فيهـا مكتمـل اإلضـاءة- كمـا تعلمـون -فهذه الليلـة . بعد غروب الشمس :قال ؟جنتمع

                                                 

من يدعوين  :يبقى ثلث الليل، فيقولنا كل ليلة إىل مساء الدنيا حني ينزل ربُّ :(ملسو هيلع هللا ىلص قال ¬ عن النيبِّ أيب هريرة عن أخرج البخاري ومسلم يف صحيحيهما ١
  .)فأغفر له؟ فأستجيب له؟ من يسألين فأعطيه؟ من يستغفرين

  .الديلمي والبيهقي عن عائشة °٢
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إىل القمـــر �صـــبعه فانشـــق ملسو هيلع هللا ىلص فأشـــار ،جتمعوا بعـــد غـــروب الشـــمس عنـــد زمـــزم والكعبةفـــا .هـــاه األرض كلَّ ورُ نُـــ يعـــمُّ 
ورجعـوا ورأوا  ،م �يـديهمون عيـو َ لُـم جيُْ فذهبوا إىل بيـو�ِ  .بل املروةونصف على ج ،نصف على جبل الصفا ،نصفني

األرض  إن السـحر ال يكـون يف كـلِّ  :فقـال بعـض كـربائهم !!لقـد سـحر� دمحم :فقـالوا ،األمر على ما هو عليه مل يتغري
ن و وبعـــد أن جـــاء املســـافر  ،ن مـــن اآلفـــاق واســـألوهم عـــن هـــذا األمـــرو وا حـــىت µيت املســـافر رُ فـــانتظِ  ،يف وقـــت واحـــد

ـ .أ م رأوا يف هذه الليلة القمر وقد انشق إىل نصفني متباعدين ،فأخربوهم مبا رأوا ،سألوهم  ،ا آيـة مـن هللافعلموا أ َّ
حلبيبه ومصطفاه   .٣هذا سحر مستمر :بوا مبا رأوا وقالواكذَّ  -وا Hلكفر أخزاهم هللا ءُ أل م H -ولكنهم  !!معجزة 

أنــه   :لقــد حكــى -Hرك هللا فيــه -مــا حكــاه الــدكتور زغلــول النجــار  ،ومــن عجيــب إعجــاز هللا يف كتــاب هللا
حلاضــرين عــن إعجــاز هللا عــزَّ وجــلَّ يف قرآنــه يف علــم  ،كــان يف جامعــة ويلــز بربيطانيــا اآلن وكــان يتحــدث يف مجــوع ا

يف وصـف الظـواهر  لدقة القـرآن عزَّ وجلَّ من الفلكيني يف العامل يدخلون يف دين هللا  اً جعل كثري  وهو إعجازٌ  - الفلك
ــ ،الفلكيــة ــه جــلَّ وعــال لكــن هــذا إعجــازٌ  ،ةيف عصــر خــري الربيـَّـ ا مل تكــن قــد ظهــرتْ مــع أ َّ  :قــال –مــن هللا يف كتاب

حلـديث ويقـول ،فتحدث عن إحدى الظواهر الفلكية حلاضـرين يطلـب ا رئـيس  -أ� موسـى داوود  :فإذا برجـل مـن ا
حلزب اإلسـالمي يف بريطانيـا وطلبـت  ،كنـت شـديد الولـع بدراسـة الـد��ت  ..اً هامـ مـك شـيئاً وسأضـيف إىل كال - ا

تَـَربَـِت السَّـاَعُة َوانَشـقَّ اْلَقَمـرُ (:وعندما فتحـت القـرآن كانـت أول آيـة وقعـت عليهـا عيـينَّ ،القرآن ألقرأه َوِإن . اقـْ
إن هـذا الكـالم  ؟مـىت انشـق القمـر :نفسـيقال فقلـت يف . )القمر٢، ١()يـََرْوا آيًَة يـُْعِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسْحٌر مُّْسَتِمرٌّ 

  !!وألقيت القرآن وتركت قراءته ،غريب وعجيب
 املـــذيعنيبــني أحــد  وكــان هنــاك حــوارٌ  ،)يب يب ســي(ـوأشــاهد حمطــة الـــ ،وبينمــا أ� ذات يــوم أشــاهد التلفــاز

هــذا  ملَِ  :هم ويقــول هلــمفكــان املــذيع يعــاتب ،رواد الفضــاء الــذين أرســلوا يف أول رحلــة إىل القمــرمــن املرمــوقني وثالثــة 
كـان أوىل §ـا أن تنفـق   !!فرحلتكم إىل القمر تكلفت مائة مليـار دوالر !!؟اإلسراف يف اإلنفاق على رحالت الفضاء

وهـذه  ،إن هذه الرحالت تكشف لنا حقائق ال تساويها هذه األموال :فقالوا جميبني.على الفقراء واملساكني يف العامل
هــائالً علــى ســطح  اً فقــد رأينــا شــيئ ،لنــا حقيقــة ال يوازيهــا مــال الــدنيا كلهــا كشــفتْ  -مــر الرحلــة الــيت كانــت إىل الق

ن كيلـو و وعمقه حـوايل مخسـ ،اً ومخسني كيلو مرت  ، والشق طوله يزيد عن مائتارأينا القمر وكأنه انشق نصفني !!القمر
  !!مرة أخرى وقد التئم هذا الشق اً،مرت 

حلـقّ  ،فقفزت من فوق مقعدي عندما مسعت هذا اخلـرب :قال إىل كتـاب  ورجعـتُ  ،وعلمـت أن قـول هللا هـو ا
  !!!!إسالمي وسبب هداييت سرَّ وكانت هذه اآلية  ،هللا

إذا كانـت ليلـة {: ملسو هيلع هللا ىلصولقـد قـال  !!قدرتـه إبداعوسـرَّ  ،ظهر يف كل وقت وحني إعجاز كتابـهفا? عزَّ وجلَّ يُ 
فــإن هللا يتجلــى لغــروب مشســها إىل الســماء الــدنيا  ،مــن شــعبان فقومــوا ليلهــا وصــوموا  ارهــاالنصــف 

 ؟هـل مـن كـذا ؟هـل مـن مسـتغفر فـأغفر لـه ؟هل من داع فاستجيب لـه ؟هل من سائل فأعطيه :فيقول
  .٤}حىت مطلع الفجر ؟هل من كذا

  أو كما قال ادعوا هللا وأنتم موقنون Hإلجابة
  :اخلطبة الثانية

                                                 

 رضي هللا عنھما البخاري، عن ابن عباس اهورورضي هللا عنھ،  اإلمام أحمد عن أَنس بن مالك اهرو٣

  .رواه ابن ماجة عن علّىٍ رضي هللا عنھ٤
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حلمد ? ربِّ  وأشـهد أن ال إلـه إال .ينوأعـزَّ أوليـاءه يف الـدنيا ويـوم الـدِّ  ،هينَـه وأعـزَّ دِ الذي أعزَّ نبيَّ  ،العاملني ا
حلقَّ  حيقُّ  ،هللا وحده ال شريك له ه وصـفيُّ  ،ههللا ورسـولُ  سـيد� حممـًدا عبـدُ  وأشهد أنَّ .ويبطل الباطل ولو كره اÂرمون ا

حلقّ لدِّ أH �f ،همن خلقه وخليلُ  وامجـع  ،علـى سـيد� دمحم وHركْ  مْ وسلِّ  صلِّ  مالله.بنيوالكتاب املبني والنور املست ين ا
 واجعلهـم مـؤتلفني يف كـلِّ  ،والبغضـاء مـن قلـو§م ،والشـحناء مـن صـدورهم ،الفرقة من بيـنهم لْ وأزِ  ،مشل أمته أمجعني

� أكرم األكرمني ،وقت وحني  .  
حلبيبـــه ومصـــطفاهعـــزَّ وجـــلَّ كـــان مـــن إكـــرام هللا :أيهـــا األخـــوة مجاعـــة املـــؤمنني يف اليـــوم عـــزَّ وجـــلَّ أن هللا  ،لنـــا و

حلبيبـــه يف املدينـــة املنـــورة عليـــه وعلـــى أمتـــه  عـــزَّ وجـــلَّ فعنـــدما فـــرض هللا  ،اخلـــامس عشـــر مـــن شـــهر شـــعبان اســـتجاب 
عبـــة وخلفهـــا بيـــت يتجـــه إىل الك -وهـــو يف مكـــة  -فكـــان  ،أمـــره أن يتجـــه إىل بيـــت املقـــدس عنـــد صـــالته ،الصـــالة
فكـان يتجـه إىل ببيـت املقـدس  ،وعنـدما ذهـب مهـاجًرا إىل املدينـة مل يسـتطع أن يفعـل ذلـك،يف نفـس االجتاهاملقدس 

حلـرام ،ه قبلة إبراهيمتَ وأمَّ  هُ يَ لِّ وَ يُـ  أنْ  ،ولكنه كان يلح يف الدعاء ملواله عـزَّ يقـول هللا  ،وجيعل قبلته هي الكعبة بيت هللا ا
  .عزَّ وجلَّ Hلدعاء والرجاء ?  -)َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماء(:يف ذلك وجلَّ 

وقد صلى الركعـة األوىل والثانيـة  ،وبينما كان يصلي صالة الظهر يف مسجد قبيلة بين غامن يف املدينة املنورة
لَـةً (:ويقول لـهإذا Hلوحي يتنزل عليه  ،جتاه بيت املقدس َلنـَُولِّيَـنَّـَك ِقبـْ ـَولِّ َوْجَهـَك َشـْطَر اْلَمْسـِجِد  فـَ تـَْرَضـاَها فـَ

ْحلَـَراِم َوَحْيــُث َمــا ُكنـُتْم فـََولُّــوْا ُوُجــِوَهُكْم َشـْطَرهُ  يف الركعــة الثالثـة والرابعــة يف نفــس ملسو هيلع هللا ىلص فاجتــه النـيب ، )البقــرة١٤٤()ا
حلرام   . وإجابة للدعاء الذي استجابه له هللا ،وحتقيًقا للرجاء ،لوحي السماء تنفيذاً  ،الصالة إىل بيت هللا ا
حلـرام حُّ لِ يُ  ملاذا أخذ النيبُّ  ـ :منـا جييـب اً لعـل كثـري ؟علـى حضـرة هللا أن جيعـل قبلتـه هـي البيـت ا  األ َّ

كشـف   ،لكن هناك أمـر أغـرب مـن هـذا وأعجـب مـن هـذا ،ويريد أن يكون كقبلة إبراهيم عليه السالم ،قبلة إبراهيم
حلديث   !!عنه العلم يف عصر� ا

، ١٩٧٧فقد مكث جمموعة من العلماء يف جامعة الـر�ض Hلسـعودية حـىت انتهـوا إىل حقيقـة أعلنوهـا سـنه 
قبـل اكتشـاف  -يف مركـز األرض يف العـامل القـدمي  .. أن الكعبـة يف مركـز األرض ،Hإلثباfت واألدلة العلمية العمليـة

حلديث  ،هااألمريكيتني واسرتاليا وغري    .بعد اكتشاف كل هذه القارات -وهي كذلك يف مركز األرض يف العامل ا
  !!؟وما معىن أ ا يف مركز األرض

ــةجلــ إىل أن الكعبــة هــي مركــز مــ٢٠٠٢انتهــوا منهــا يف عــام !!أ العلمــاء األمريكــان إىل دراســة غريبــة وعجيب
ولـذلك  ،هذا اإلشـعاع إىل عـامل اآلفـاق العليـا هاوخيرج من ،اإلشعاع الكوين كله يتجمع عند الكعبة،فاإلشعاع الكوين

رأى رواد الفضــاء األرض كــرة مظلمــة لــيس فيهــا ضــوء إال شــعاع واحــد خيــرج مــن مقابــل الكعبــة ويتجــاوز كــل عــوامل 
ومـــا معـــىن مركـــز  ،الكعبـــة مركـــز اإلشـــعاع يف هـــذا الكـــون: هـــذا األمـــر فعلمـــوا أن ســـرَّ  ،وال حـــدود ملنتهـــاه ،الفضـــاء

  !!جتذب كل البشر إليها ؟اعاإلشع
والكل مييـل  ،ألن اإلشعاعات اليت فيهتجذبه إىل مركز اإلشعاع الكوين !!إليها إنسان جيد نفسه جمذوHً  كلُّ 

املـرء حوهلـا فإنـه يعطـى مـن  وإذا لـفَّ  ،حـول جـدرا ا أو اللـفِّ  ،اومييل إىل حماولة مالمسة حيطاِ ـ ،إىل الذهاب إليها
فلـــذلك  ،مبتعـــة روحانيـــة ال جيـــدها يف أي مكـــان ســـواه فـــيحسُّ  ،املـــنح الروحانيـــة مـــا تعطيـــه لـــه اإلشـــعاعات الرHنيـــة

  !!!إىل بيت هللا وال يدري السبب ينجذب الكلُّ 
آلالت يف هـــذا العـــام املنصـــرم عنـــدما اكتشـــف العلمـــاء أن اإلنســـان ألنـــه يســـتخدم ا مث زاد األمـــر وضـــوحاً 

أو يف بيتـــه   ،ومـــن أدوات يســـتخدمها اإلنســـان يف بيتـــه كـــاحملمول ،ومـــن مـــراوح ،مـــن مكـــربات الصـــوت -العصـــرية 



 انشقاق القمر وحتويل القبلة وليلة النصف من شعبان                          فضيلة الشيخ فوزي دمحم أبوزيد      

 م١٥/٧/٢٠١١ملوافق اهـ  ١٤٣٢شعبان  ١٤ من شعبانالنصف ليلة مبسجد الغفران ببورسعيد مبناسبة اجلمعة  خطبة          - ٤ -

 ،تـؤثر علـى مـخ اإلنسـان ةخيرج منها أشعة كهرومغناطيسـي - وكل املعدات التكنولوجية العصرية ،كالتليفون العادي
وغريهـا مــن  ،العصــر كالسـكر والضــغط ولغـط القلــبوتصــيبه �مـراض  ،وجتعلــه يقلـق ،رضـجوجتعلــه ي ،فتجعلـه يتـوتر

  .التوترات العصبية هااألمراض اليت تنتج عن
وصــحيحا  ،جســمانياً  ويظــل املــرء متــواز�ً  الــذي يفــرغ هــذا اإلشــعاع حــىت يظــل املــرء ســو�ً مــا 

  ؟نفسياً 
اإلنسـان أن الـذي يفـرغ األشـعة مـن مـخ اإلنسـان إذا ملـس  -يف هـذا العـام  -الغـرب حاليـاً اكتشف علماء 

فهـي الـيت تفـرغ   - وهي الكعبـة املشـرفة -ويكون هذا التفريغ أسرع إذا اجته برأسه إىل مركز األرض  ،األرض برأسه
ه عـــزَّ ينطبــق عليـــه قــول ربِّـــ ،نفســـه يف صــحيحاً  ،يف جســـمه فتجعلــه ســـو�ً  ،كــل مـــا يف مــخ اإلنســـان مــن إشـــعاعات

ــرُّ َجُزوًعــاِإَذا مَ . ِإنَّ اِإلنَســاَن ُخِلــَق َهُلوًعــا(:وجــلَّ  ــُه الشَّ ــُر َمُنوًعــاَوإِ . سَّ ــُه اْخلَيـْ : ١٩()ِإالَّ اْلُمَصــلِّنيَ . َذا َمسَّ
  )املعارج٢٢

لتســــرع Hملــــرء إىل تفريــــغ هــــذه  ،حكمــــة تعــــدد صــــلوات املســــلمني يف اليــــوم مخــــس مــــرات مْ تُ ْهــــقِ ولعلكــــم فَ 
حليـاة فيظـل املـرء سـو�ً  ،الشـحنات يف هـذه الـدنيا ملـا يبغــي هللا  جماهـداً .. وعـامالً  �صـباً  ،يف طاعـة هللا قـو�ً  ،يف هـذه ا

  .ويرضاه
حلـــق حقـــا ويرزقنـــا إتباعـــهعـــزَّ وجـــلَّ فنســـأل هللا  وأن يرينـــا  ،أن يفقهنـــا يف ديننـــا وأن يلهمنـــا رشـــد� وأن يرينـــا ا

واجعلنـا مـن أهـل ذكـرك وشـكرك  ،وفقنا إلحيـاء هـذه الليـايل يف طاعتـك مالله .الباطل هالكا وزاهقا ويرزقنا اجتنابه
إال فرجتـــه وال كـــرH إال   وال مهـــاً  ،ال تـــدع لنـــا حاجـــة إال قضـــيتها  ،وأقبـــل علينـــا بوجهـــك اجلميـــل ،وحســـن عبادتـــك

إال  وال فقـرياً  ،إال Hلفضـل رددتـه وال غائبـاً  ،إال جنحتـه وال طالبـاً  ،إال سـددته نـاً يْ وال دَ  ،هتَ يْـ فَ إال َشـ وال مرضاً  ،كشفته
 كوأقبـل خبـري  ،وارحـم اللهـم مـو�f ومـوتى املسـلمني ،واستجب لنا أمجعني ،لعدو إال نصرته حمارHً  وال مسلماً  ،تهينغأ

  .وبرك على أمتك وعلى أهل مصر أمجعني
إن هللا µمر Hلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشـاء واملنكـر (:عباد هللا اتقوا هللا

  .)النحل ٩٠()والبغي يعظم لعلكم تذكرون
  .وأقم الصالة ،واستغفروه يغفر لكم ،ذكروا هللا يذكركما
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