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 فضيلة الشيخ / فوزى محمد أبو زيد 
 ىـ 9441ان من شعب 94موافق  91/4/9191: اجلمعة 

 رلمع الفائزين اخلَتي بادلقطم
 [تحويل القبلة والدروس المستفادة] 
 ِبْسِم اهلل الرَّْْحَِن الرَِّحيِم: 

شكره ومعونتو على ذكره و طاعتو، وأعاننا بقولو وحولو احلمد هلل رب العادلُت شرح صدورنا ل
ل  وُحسن عبادتو، سبحانو سبحانو ىو الغٍت عن طاعة الطائعُت، ألنو سبحانو وتعاىل ادل

  القدوس العزيز احلكيم.
تعاىل يف كربيائو، ومسا يف ُعلو مسائو، ومع ذل  وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شري  

، فممرنا بالصةاة                                                                       كل وقٍت وحُتتنزَّل لنا مجاعة ادلؤمنُت ليوطد الصلة بيننا وبينو يف  
 و وىو أكرم الكرمُت.ون صلًة لنا بكلت

 تبارك وتعاىلوصفيو من خلقو وخليلو، جعلو اهلل ن سيدنا زلمدًا عبد اهلل ورسولو، أوأشهد 
ه واستسةامو ألحكامو نيب ادلرسلُت ورسول ألدبو العايل خَت األولُت واآلخرين، ولطاعتو دلوال

 وحده صاحب الشفاعة الُعظمى يوم الدين.النبيُت، ولقدره العظيم وجاىو عنده جعلو 
، وارزقنا ىداه ووفقنا للعمل بشرعو واإلستنان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا زلمد

 أمجعُت.جوار حضرتو بسنتو يا أهلل، واجعلنا يف اآلخرة حتت لواء شفاعتو، ويف اجلنة يف 
 آمُت آمُت يا رب العادلُت.
 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنُت:

دروسًا وعرباً جعل اهلل عز وجل قصص األنبياء وادلرسلُت، وما دار بينهم وبُت رب العادلُت، 
 يستلهمها ادلؤمنون يف كل وقت وحُت ليهتدوا إىل الطريق القومي وادلنهج ادلستقيم.

َرةٌ  َصِصِهمْ قَ  ِفي َكانَ  َلَقدْ } ُْوِلي ِعب ْ  ٔٔٔيوسف{اِّلَْلَبابِ  ِّلأ
ويف مثل ىذه األيام كانت حادثة حتويل القبلة من ادلسجد األقصى إىل البيت احلرام، فإن 

متو الصةاة يف ليلة اإلسراء وادلعراج، وكان أدلا فُرضت عليو وعلى  صلى اهلل عليو وسلَّمالنيب 
مره ربو أن يتجو يف الصةاة وجيعل قبلتو أو إىل ادلدينة بعام،  صلى اهلل عليو وسلَّمذل  قبل ىجرتو 
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أن يتجو جهة الكعبة البيت احلرام،  صلوات ريب وتسليماتو عليوبيت ادلقدس، فكان يتحرى  
 وخلفها مباشرًة بيت ادلقدس على خٍط واحد، فيتجو إىل اإلثنُت معاً.

أن يفعل ذل ، ألن ادلدينة  يو وسلَّمصلى اهلل علىل ادلدينة ادلنورة إستحال عليو إفلما ىاجر 
فإذا إجتو إىل أحدمها ال يستطيع أن يتجو إىل اآلخر،  ،مع بيت ادلقدس والكعبة تكون مثلثاً 

من شدة أدبو مع  صلى اهلل عليو وسلَّمفاجتو إىل بيت ادلقدس وقلبو يتحرك بُت يدي مواله، ألنو 
إمنا يوجو لو قلبو وجنانو، ومكث ستة عشر كان ال يطلب من اهلل ما يريد بلسانو، و   حضرة اهلل

ن أشهرًا أو سبعة عشر شهرًا على اختةاف الروايات ُيصلي جتاه بيت ادلقدس، ويتمٌت بقلبو 
 يوجهو اهلل إىل البيت احلرام قبلة أبينا إبراىيم عليو وعلى نبينا أفضل الصةاة وامت السةام.

أصَّح الروايات، وكان قد دعتو قبيلة فلما كان يف اليوم اخلامس عشر من شهر شعبان على 
من قبائل األنصار ُتسمى قبيلة بٍت سامل بن عوف، إىل تناول الغذاء، وكان األنصار حيبون إذا 

 .تبارك وتعاىليصلي معهم صةاة يطلبون هبا الربكة واخلَت من اهلل دعوا النيب عندىم يف بيوهتم أن 
ات، وصلى الركعة األوىل والثانية وخلفو و العصر على اختةاف الروايأفصلى صةاة الظهر 

أصحابو ادلباركُت جتاه بيت ادلقدس، وعندما قام إىل الركعة الثالثة نزل عليو وىو يف الصةاة 
 :تبارك وتعاىلالوحي من اهلل 

َماء ِفي َوْجِهكَ  تَ َقلُّبَ  نَ َرى َقدْ } َلةً  فَ َلنُ َولأيَ نَّكَ  السَّ  ٗٗٔالبقرة{تَ ْرَضاَها ِقب ْ
وفعل وىو يف الصةاة يف الركعة الثالثة جتاه بيت اهلل احلرام،  صلى اهلل عليو وسلَّميب فاجتو الن

بتحويل  يت اهلل احلرام، وكان ذل  إيذاناً من خلفو من الصحابة األجةاء كما فعل، واجتهوا حنو ب
 ىل بيت اهلل احلرام.إالقبلة 

 لدروس والعرب، لعلناطيل عليكم بذكر القصة، ولكن أريد أن أقتطف منها بعض اأوال 
 مجعُت.أعية نبينا وحبيبنا، ونكون معو يوم القيامة ويف اجلنة نستفيد هبا يف حياتنا، فنلحق مب

  أما الدرس األول باختصاٍر شديد:
إجتو جتاه  صلى اهلل عليو وسلَّمما يدعيو البعض من أن النيب  تبارك وتعاىلفقد نفى اهلل 

إىل ادلدينة تمليفًا لليهود، ألن ىذا يعٍت أنو كان يتصرف  بيت ادلقدس يف الصةاة عندما ىاجر
تبارك ال يتصرف إال بإذن من ربو  صلى اهلل عليو وسلَّممن قبل نفسو، لكننا كما رأينا فالنيب 
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 .وتعاىل 
فهو الذي أمره أن يتجو إىل بيت ادلقدس، وىو الذي أمره أن يتوجو إىل البيت احلرام، 

ال يفعل أمراً صغَتاً أو كبَتاً إال بممٍر من اهلل، وبإذٍن صريٍح من مواله  مصلى اهلل عليو وسلَّ فالنيب 
 .تبارك وتعاىل
 الثاين من الدروس اليت تستفيدىا: الدرس

مر اهلل، نزل عليو الوحي أوصحبو الكرام يف تنفيذ  صلى اهلل عليو وسلَّمىي سرعة النيب 
ة على اذليئة األوىل، فإذا إنتهت شرحت ، فلم يُقل يف نفسو ُأكمل ىذه الصةاوىو يف الصةاة

 مث أجتو بعد ذل  إىل بيت اهلل احلرام. أمرين بو اهلل،ألحبايب وأصحايب ما 
 نو يقول لنا أمجعُت كما علمنا اهلل:ممر مواله كأعندما أتاه لكنو و 

 ٕ٘ٛالبقرة{ اْلَمِصيرُ  َوِإلَْيكَ  رَب ََّنا ُغْفَراَنكَ  َوَأَطْعَنا َسِمْعَنا} 
ىل ادلبادرة إىل مر اهلل، وسارع أصحابو ادلباركُت كما علمهم أيضًا إأورًا إىل تنفيذ سارع ف
خلرب إال يف صةاة ، مل يصل إليهم ان أصحابو ادلباركُت يف مسجد قُباءأحىت  ،تنفيذ أمر اهلل
إذا بمحد الصحابة الكرام حيضر  ،ىم يصلون صةاة الفجر جتاه بيت ادلقدسالفجر، وبينما 

 وىو يف الصةاة: ويقول ذلم
كذل  وىم يف الصةاة ـ   يتجو إىل بيت اهلل احلرام، وفوراً ن أمره ملقد نزلت على النيب آيات ت

روا إىل طضاألهنم كانوا صادقُت ومصدقُت ـ إجتهوا يف مسجد قُباء إجتاه بيت اهلل احلرام حىت أهنم 
، فغَتوا الصفوف حىت تبديل الصفوف، ألن النساء كنَّ خلفهم، وعند التغيَت صرَن أمامهم

ويكون الرجال كما سن النيب يف مقدمة الصفوف، والتزموا  ،يرجع النساء إىل مؤخرة الصفوف
 على الفور. تبارك وتعاىلبتنفيذ أمر اهلل 

 حديثي حىت ال أُطيل عليكم: الدرس الثالث وأختم بو
إىل يوم   عليو وسلَّمصلى اهللالنيب ادلبارك  عهدللمسلمُت أمجعُت من  تبارك وتعاىلأنزل اهلل 

كان فيها السعادة واخلَت لنا يف الدنيا ويف الدين، ويف الدنيا   أمجعُت،الدين آيٌة لو أتبعناىا 
 يف وسط آيات حتويل القبلة: تبارك وتعاىلواآلخرة عند رب العادلُت، قال اهلل 

  ٖٗٔالبقرة{ َوَسطاً  أُمَّةً  َجَعْلَناُكمْ  وََكَذِلكَ }
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نو عز وجل خيربنا أن م، وكتبارك وتعاىلادلنهج الوسطي يف دين اهلل  الن ك وتعاىلتبار إختار اهلل  
ادلؤمن ليس لو إفراٌط وال تفريط، فمن تغاىل يف دين اهلل عز وجل وشدَّد على نفسو وعلى غَته،  

تبارك سن واجلمال يف دين اهلل بُت خلق اهلل ، أو غَت قاصد يشوه صورة احلُ قاصدًا عامداً  كان
 .وتعاىل

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال 
 9ال أرضاً قطعو وال ظهراً أبقى(. إن ادلنبتَّ )

يعٍت إذا كانوا مجاعة سائرين يف طريق على ركائب، وشدَّد أحدىم على ركوبتو حىت سبقت 
فإهنا من شدة اإلجهاد دتوت، فةا يستطيع أن ُيكمل ادلسَت، وال يُبقي على دابتو اليت اجلميع، 

 بها وال غٌت لو عنها.يرك
وعن التفريط يف تنفيذ شرع اهلل، كمن ال هنى نبينا عن التساىل يف أوامر دين اهلل، وكذل  

رْحنا، وىؤالء لنا وييقيمون الصةاة ويقولون لنا: إن ربنا غفوٌر رحيم، إن ربنا تواٌب كرمي، سيغفر 
 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال فيهم رسول اهلل 
وإن قومًا خدعتهم األماين  لكن ما وقر يف القلب وصدقو العمل،مٍت و )ليس اإلديان بالت

 وغرىم باهلل الغرور، وقالوا: حُنسن الظن باهلل تعاىل وكذبوا، لو أحسنوا الظن ألحسنوا عمل(.
 وشرع اهلل، ما ال ادلؤمن أن يًتفق بنفسو، وأن يمخذ من دين اهلل صلى اهلل عليو وسلَّمفممر 

ء اهلل، ويتوسط يف ذل  حىت ال يشق على نفسو وال على غَته، ويبُت مجال غٌت لو عنو يوم لقا
 مجعُت.أىذا الدين للخلق 

 :صلى اهلل عليو وسلَّمقال 
)إن لربكم يف أيام دىركم لنفحات، أال فتعرضوا ذلا، فعسى أن تصيبكم نفحًة لن تشقوا 

 9بعدىا أبداً(.
 أو كما قال:
 نتم موقنون باإلجابة.أأدعوا اهلل و 

                                                           
1
 جابر رضي هللا عنه مرفوعاً.رواه البزار والحاكم في علومه عن  

2
 رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن مسلمة األنصاري رضي هللا عنه. 
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 الخطبة الثانية:
الذي أكرمنا باذلُدى والنور واليقُت، وجعلنا من عباده ادلسلمُت،  احلمد هلل رب العادلُت

  ن يُثبتنا على ذل  حىت يتوفانا مسلمُت ويُلحقنا بالصاحلُت.أنسملو عز وجل و 
 رمون.لو كره اجملحُيق احلق ويُبطل الباطل و ، وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال شري  لو

  الصادق الوعد األمُت.عبد اهلل ورسول، وأشهد أن سيدنا زلمداً 
واعطنا اخلَت وادفع عنا الشر وجننا واشفنا  ،اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا زلمد

 وانصرنا على أعدائنا يا رب العادلُت.
 أيها األحبة مجاعة ادلؤمنُت:أم بعد 

، صلى اهلل عليو وسلَّمالية والدرجة الراقية ألمَت األنبياء وادلرسلُت تبُت ىذه اآليات ادلنزلة الع
 فإن اهلل تبياناً دلكانتو وعظيم درجتو قال لو يف اآلية:

َلةً  فَ َلنُ َولأيَ نَّكَ }   البقرةٗٗٔ{تَ ْرَضاَها ِقب ْ
أنو  ن اهلل يبُت لناممل يُقل لو: فلنولين  قبلة نرضاىا، ولكن اهلل قال لو: قبلة ترضاىا، فك

 امجعُت فقال:أيستجيب دعاه، وحيقق لو كل ما يرضاه، بل يف اآلخرة لنا 
 ٘الضحى{ فَ تَ ْرَضى رَبُّكَ  يُ ْعِطيكَ  َوَلَسْوفَ }

، ولذل  قالت السيدة صلى اهلل عليو وسلَّمإىل أن يرضى  سبحانو وتعاىلأنو سيعطيو 
 بيبو وصفيو:كرامات من اهلل حلدلا تكررت أمامها ىذه اإل ا رضي اهلل عنهعائشة 

 3]يا رسول اهلل أرى اهلل يسارع يف ىواك[.
ما تتمٌت، ألن اهلل عز وجل ل  اهلل عز وجل يسارع ليحقق ل  ما هتوى، وحيقق يعٍت أن 
 .سبحانو وتعاىلرفع قدره 
بغَت طلٍب وال دعاء:  إذا كان موسى دعا اهلل فقال: ريب إشرح يل صدري، فإن اهلل قال لوف

  أمل نشرح ل  صدرك.
 النبيون أمجعون يطلبون رفع الذكر عنده سبحانو، فإن اهلل قال لو:وإذا كان 

                                                           
3
 عائشة رضي هللا عنها.البخاري عن  
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 ٗالشرح{ ِذْكَركَ  َلكَ  َوَرفَ ْعَنا} 
وإذا كان الناس حىت األنبياء وادلرسلُت خيشون من أن يكون أحدىم ارتكب شيئًا يُغضب 

 مواله، فإن اهلل قال لو:
مَ  َما اللَّهُ  َلكَ  ِليَ ْغِفرَ } رَ  َوَما نِبكَ ذَ  ِمن تَ َقدَّ  ٕالفتح{ تََأخَّ

 وإذا كان أبو األنبياء إبراىيم كان يدعو لنفسو فقط ويقول هلل:
َعثُونَ  يَ ْومَ  ُتْخزِِني َوَل }  ٚٛالشعراء{ يُ ب ْ

احلساب أمام اخلةائق يوم الدين، ومل يُدخل يف ىذا الدعاء وال ختزين يعٍت وال تفضحٍت ب
 بنفسو:  وإمنا خصَّو ،إبنو وال زوجو وال اتباعو

َعثُونَ  يَ ْومَ  ُتْخزِِني َوَل   الشعراء(.) { ٛٛ}بَ ُنونَ  َوَل  َمالٌ  يَنَفعُ  َل  يَ ْومَ { ٚٛ}يُ ب ْ
متو أمجعُت، وقال لنا يف صريح أبشر النيب وحنن اتباع النيب وأىل  تبارك وتعاىلفإن اهلل 

 القرآن:
 ٛالتحريم{ َعهُ مَ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  النَِّبيَّ  اللَّهُ  ُيْخِزي َل  يَ ْومَ } 

 الفضيحة وعذاب اخلزي يوم القيامة، عذاب أي أننا مع حضرة النيب إكرامًا للنيب وقانا اهلل
 :صلى اهلل عليو وسلَّمإى مكن فضح نفسو يف الدنيا وجاىر مبعاصيو وحتدث هبا، قال 

 4)كل أميت معاىف إال اجملاىرون(.
 ،لنا هبذا النيب عميٌم يف الدنيا واآلخرةو علينا هبذا النيب عظيم، وإكرامعز وجل ففضل اهلل 

فإن ىذا الشهر ادلبارك شهر شعبان، ىو الذي نزل  لصةاة والتسليم عليو،حبيت أكثروا من اأولذا 
 فيها لنا قول الرْحن:

 َتْسِليماً  َوَسلأُموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأي َُّها يَا النَِّبيأ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَمََلِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ }
 ٙ٘اِّلحزاب{

وبارك على سيدنا زلمد هم صل وسلم وبارك على سيدنا زلمد يف األولُت، وصل وسلم لال
وصل وسلم وبارك على سيدنا زلمد يف ادلأل األعلى ويوم الدين، وصل وسلم  يف اآلخرين،

 وبارك على سيدنا زلمد يف كل وقٍت وحُت.
                                                           

4
 البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي هللا عنه. 
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وال كربًا إال   و، وال مهًا إال فرجتو،وم الكرمي ذنبًا إال غفرتيىذا ال اللهم ال تدع لنا أمجعُت يف 
وال ولداً إال ىديتو،  إال وسعتو، وال مرضاً إال شفيتو، وال إقتار رزقٍ  ناً إال سددتو،كشفتو، وال ديَ 

اجة حلنا وال تدع  ل رددتو،وال غائباً إال بالفض ،وال مقاتةًا إال نصرتو ،وال طالب علٍم إال جنحتو
و اآلخرة ىي ل  رضا ولنا غٌت إال وقضيتها ويسرهتا بفضل  وجودك يا أرحم أمن حوائج الدنيا 

 الراْحُت.
منات، األحياء منهم واألموات، واغفر اللهم لوالدينا وللمسلمُت وادلسلمات، وادلؤمنُت وادلؤ 

 يب الدعوات يا رب العادلُت.إن  مسيٌع قريٌب رل
حفادنا، وأحوال حكامنا ورؤسانا، أوالدنا وبناتنا وزوجاتنا و أ حوالأو  ،والناأصلح أحاللهم 
 ، وأصلح أحوال األمة اإلسةامية مجيعها يا أكرم األكرمُت.ادلسلمُت أمجعُتحكام وأحوال 

اللهم أطفئ نار احلروب ادلشتعلة يف ليبيا والصومال وسوريا وغَتىا من بلدان اإلسةام، 
جعلهم شوكًة يف ظهر عدوىم، وأىل  اليهود واوامجع مشل ادلسلمُت ووحد صفوفهم، 

 راد باإلسةام سوءاً يا أرحم الراْحُت.أوالكافرين، وكل من 
 عباد اهلل إتقوا اهلل:

َهى اْلُقْرَبى ِذي َوِإيَتاء َواإِلْحَسانِ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  الّلهَ  ِإنَّ }  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ  َويَ ن ْ
ُرونَ  َعلَُّكمْ لَ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَ ْغيِ   ٜٓالنحل{ َتذَكَّ

 وأقم الصةاة.واشكروه على نعمو يزدكم، أذكروا اهلل يذكركم واستغفروه يغفر لكم، 
 

 
 

 
 
 

 
 


