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  حتويل الكبلة دروظ وعرب
ماظعزؼز:ماحلؿدمٓمربماظعادلني ماظؼائلميفمطؿابه مَعاماظـٖأسمِعَنماظٗلَػَفاُءمَدَقُؼوُل}،

مٔإَظىمَؼَشاُءمَعِنمَؼِفِديمَواْظَؿِغٔرُبماْظَؿِشٔرُقمِظؾَِّهمُضِلمَسَؾِقَفامَطاُغواماظَِّؿيمِضِؾَؾِؿٔفُممَسِنمَوظَّاُػِم

ُٓمٔإالَّمإظَهماَلمأِنموَأذفُد،م{ُعِلَؿِؼقٕممِصَراٍط موغؾٖقـامدقَِّدغامأٖنموَأذفُدم،مَظُهمَذرؼَكمالموحَدُهما

مَتِؾَعُفِمموَعِنم،موصقِؾِهمآِظِهموسَؾىمسَؾقهموبأرْكمودؾِِّممَصلِّماظؾَُّفٖمم،موردوُظُهمَسؾُدهمحمؿّدا

  م: وبعدم،ماظدِّؼٔنمؼؤممإَظىمبإحلإن

،موجعلمهلامعنمماظشفورمسؾىمبعضملمبعَضصؼدمذاءتمإرادةمآم)سزموجل(مأنمصٖض

مباِّسؿالماظصاحلة،موذفرمذعؾانمعنماظشفورم معامحيثمادلؤعنمسؾىمادؿـؿارػا ادلزاؼا

ماخلريمادلػضؾةم ماظـػقاتماظيتمؼؿشعبمصقفا مصقفا موتؽـر مودؾممسؾقهمآمصؾى)مضال، م:(

ـَِفامُتِصقَؾُهمَأِنمَأَحَدُطِممَظَعٖلمَظَفا،مَصَؿَعٖرُضوامَغَػَقاٍت،مَدِػٔرُطِممَأٖؼأممِصيمَوَجٖلمَسٖزمِظَربُِّؽِممٔإٖن) مِع

(م،موادلؤعنماظذيمؼؿعرضمظـػقاتمآمتعاديميفمػذاماظشفرمَأَبّدامَبِعَدَػامَؼِشَؼىمَظامَغْػَقٌة

مممماظذيمؼغؿـممتؾكماِّؼاممباظطاساتمواظعؾادات.مماظؽرؼممػوماظؽقسماظػطن

ماظـيبم)صؾىمإنمو مسـد ماظرصقعة موعـزظؿه مذعؾانمعؽاغؿه محقثمظشفر مودؾم( آمسؾقه

مصقهمعن موؼؽـر م، مماظصقام طانمخيصهممبزؼدمعنماظعؾادة م، ـَِفا)صعنمَساِئَشَة مَس ماظؾَُّه (مَرِضَي

َضاَظِتم:مَطاَنمَرُدوُلماظؾَِّهم)َصؾَّىماظؾَُّهمَسَؾِقِهمَوَدؾََّم(مَؼُصوُممَحٖؿىمَغُؼوَلمَظامُؼْػِطُرم،مَوُؼْػِطُرمَحٖؿىم

مَضطُّمَغُؼوَلمَظامَؼُصوُمم،مَو مَوَدؾََّم(ماِدَؿْؽَؿَلمِصَقاَممَذِفٕر مَسَؾِقِه مَرَأِؼُتمَرُدوَلماظؾَِّهم)َصؾَّىماظؾَُّه َعا

م،مو مِصَقاّعامِصيمَذِعَؾاَن( ـُِه مِع مَأْطـََر مِصيمَذِفٕر مَرَأِؼُؿُه مَوَعا م، مَرَعَضاَن مبٖقنامُدؽلمسنملظكمدلٔإظَّا

مَوَدؾََّم)َص مَسَؾِقِه مُتؾَّىماظؾَُّه مذفر مأغه ممرصعمصقهماِّسؿالمإديمآم)سزموجل(( غػلمأطـرموؼ،

م ماظـاس مصقه مسن مُأَداَعَةاظؿزود مصَعِن م، مُضْؾُت: باظطاسة مَضاَل: مسـُِه( ُٓ ما م)رضَي مَزِؼٍد مِبٔن

مَذِعَؾاَن مِعِن مَتُصوُم مَعا ماظٗشُفؤر مِعَن مَذِفّرا مَتُصوُم مَأَرَك مَظِم ماظؾَِّه ممَؼاَرُدوَل م)َلِظَكمَذِفْرم، م: َضاَل
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ـُِهمَبِقَنمَرَج ،مَوُػَومَذِفْرمُتِرَصُعمِصقِهماَِِّسَؿاُلمٔإَظىمَرٓبماْظَعاَظِؿنَي،ممَوَرَعَضاَن بَؼِغُػُلماظـٖاُسمَس

مم.ِرَصَعمَسَؿِؾيمَوَأَغامَصاِئْم(َصُأِحٗبمَأِنمُؼ

 مو الكبلة حتويلم،ماركـرمادلؾـفـذاماظشـاظيتموضعتميفمػمؿةـاظعظقماِّحداثمعنو

مم،ماحلزام اهلل بيت إىل املكدظ بيت ماظـيبظرشؾادؿفابة مودؾم(ممة مآمسؾقه )صؾى

مممظرجائه.امًؼحتؼقو

م،م(ودؾممسؾقهمآمصؾى)مـيبظؾماإلهليعدمػذاماحلدثمعنمأبرزمعظاػرماظؿؽرؼمموُؼ

م)صؾىمآمسؾقهمودؾم(موعصطػاهمحؾقؾهمظرشؾةم(وتعاديمدؾقاغه)ماحلقمادؿفابحقثم

مماظؽعؾةمإديماظصالةميفمباظؿوجه صؼدمطانمم،م(اظلالممسؾقه)مإبراػقممأبقهمضؾؾةادلشرصةم،

مأومذفّرامسشرمدؿةمادلؼدسمبقتمإديمربهمبأعرمصالتهميفمؼؿوجه(مودؾممسؾقهمآمصؾى)

مذوًضامؼؿؾفف(مودؾممسؾقهمآمصؾى)موطانم،مادلـورةمادلدؼـةميفموػومذفّرامسشرمدؾعة

مهوؼدسوم،مبؼؾؾهمآمؼرجومؽانصم،ماحلراممادللفدمإديمباظؿوجهمسؾقهماظوحيمغزولمإدي

ظهممقـحؼوم،مظهتعاديممآمابـصادؿفم،مرجاءهمقـدققؼمربهمبأنماـعوضـّم،ماظهـحمانـبؾل

ممؼؿوجهمأنمصأعرهم،مهءرجا مَضِد}:دؾقاغهماحلقمؼؼولم،مادلشرصةماظؽعؾةمإدييفمصالته

ـَٖكماظٖلَؿاِءمِصيمَوِجٔفَكمَتَؼؾَُّبمَغَرى ـَُوظَِّق ماْظَؿِلِفِدمَذْطَرمَوِجَفَكمَصَولِّمَتِرَضاَػامِضِؾَؾًةمَصَؾ

ـُِؿِممَعامَوَحِقُثماْظَقَرأم ممم.َذْطَرُهمُوُجوَػُؽِممَصَوظُّوامُط

(موَدؾََّممَسؾِقِهمآمَصؾَّى)ماظـيبمعؽاغةأواًلم:مسظقمم:مملظكمؼدلمسؾىمأعرؼنمسؾىمأن

وظقسمعؽاغةماظؽعؾةمادلشرصةمورصعةمضدرػام،مثاغّقا:مم،مربهمسـدمعـزظؿهموبقانم،مذأغهمورصعة

مظل مسؾى مدؾقاغه ماحلق مؼؼل مأمل م، معلؿغرّبا موال مشرؼّؾا مسؾقهمـلظك مآ م)صؾى مغؾقـا ان

ـُِؿِممٔإِنمُضِل}:مودؾم( مَشُػوْرمَواظؾَُّهمُلُغوَبُؽِممَظُؽِممَوَؼِغِػِرماظؾَُّهمُؼِقِؾِؾُؽُممَصاٖتِؾُعوِغيماظؾََّهمُتِقٗؾوَنمُط

مَأِرَدْؾـَاَكمَصَؿامَتَوظَّىمَوَعِنماظؾََّهمَأَراَعمَصَؼِدماظٖرُدوَلمُؼِطٔعمَعِن}وؼؼولمدؾقاغه:م،{َرِحقْم
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مَأِغَعَمماظَِّذؼَنمَعَعمَصُأوَظِؽَكمَواظٖرُدوَلماظؾََّهمُؼِطٔعمَوَعِن}وؼؼولم)سزموجل(:م،{َحِػقًظامَسَؾِقٔفِم

ـِٖؾقِّنَيمِعَنمَسَؾِقٔفِمماظؾَُّه ،موؼؼولم{َرِصقًؼامُأوَظِؽَكمَوَحُلَنمَواظٖصاِظِقنَيمَواظٗشَفَداِءمَواظصِّدِّؼِؼنَيماظ

مَأِغُػِلٔفِممِصيمَؼِفُدوامَظامُثٖممَبِقـَُفِممَذَفَرمِصقَؿامُؼَقؽُِّؿوَكمَحٖؿىمُؼِؤِعـُوَنمَظامَوَربَِّكمَصَؾا}دؾقاغهم:

ممم.{َتِلِؾقّؿامَوُؼَلؾُِّؿوامَضَضِقَتمِعٖؿامَحَرّجا

مواالرتؼاءمو مباجملؿؿع ماظـفوض ميف ماِّثر مأطرب ماظؼؾؾة محتوؼل محلادث مطان ضد

 :مواظعربماظدروسمتؾكمعن،موإنممواظعربماظدروسماإلغلاغيم؛مدلامصقهمعن

مطانمحتوؼلماظؼؾؾةصؼدمم: يف خلكٌ (عش وجل)أى االبتالء واالختبار مو صهو اهلل 

م ماخؿؾاّرا م، متعاديمظعؾاده مآ ـَِؼِؾُبمممنماظردولمؼٖؿؾُعمَعنمظريىعن م،مَسِؼَؾقهمسؾىمَؼ

مآمردولمِّعرموتصدؼؼفماظصقابةماظؽرامم)رضيمآمسـفم(ممادؿفابةمعدىمعرصةدلو

دسمإديماظؽعؾةمادلشرصةمأعّرامؿقوؼلمعنمبقتمادلؼاظطانممصؼدم،م(ودؾممسؾقهمآمصؾى)

مسؾىماظـػوسذاضًّ مإالمسؾىماظذؼنمػدىمآما ،مماِّعرمٓم)سزموجل(،مولظكمبؿلؾقممم،

مؼرؼد مؼشاءموحيؽممعا مؼؼولماحلقمدؾقاغه:مصإنمآمتعاديمؼػعلمعا ماْظِؼِؾَؾَةمَجَعْؾـَامَوَعا}،

مَظَؽِؾرَيًةمَطاَغِتمَؤإِنمَسِؼَؾِقِهمَسَؾىمَؼـَؼِؾُبمِعٖؿِنماظٖرُدوَلمَؼٖؿِؾُعمَعِنمِظـَِعَؾَممٔإالَّمَسَؾِقَفامُطـَتماظَِّؿي

مم.{َرِحقْممَظَرُءوْفمِباظـٖأسماظؾََّهمٔإٖنمٔإمَياَغُؽِممِظُقِضقَعماظؾَُّهمَطاَنمَوَعاماظؾَُّهمَػَدىماظَِّذؼَنمَسَؾىمٔإالَّ

مسؾقهمآمصؾى)مآمردولمأعرميفمملمؼرتابوامإمياغفمميفماظصادضونمادلؤعـونص

؛مظذظكممصقهمعرؼةمالمحقمآمردولمبهمجاءمعامطلمبأنمجازممؼؼنيمسؾىمِّغفم(مودؾم

مضاظوا مموأرعـاممسعـا: ممادؿفابةموحتوظواميفمصالتفممإديماظؽعؾةمادلشرصةمدونمترددم،،

موػمماحلالميفمحتوظواموإمنا!!مصالتفممُؼؿؿوامحؿىمؼـؿظروامملو،مم)سزموجل(مآمِّعر

ممم.مهلممآمأرادمحقثم،ماظرطوعمػقؽةميف

ممصٔوِجَفُؿُهمهـاجتماـوحقـؿم،مدارمحقثمآمأعرمعـعمؼدورمادقـاظصمادللؾممأنـذموػؽذا
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ميف،مو{َسِؾقْممَواِدْعماظؾََّهمٔإٖنماظؾَِّهمَوِجُهمَصـَٖممُتَوظُّوامَصَأِؼـََؿامَواْظَؿِغٔرُبماْظَؿِشٔرُقمَوِظؾَِّه}:مآمحنو

مجاءػممإلمبُؼؾاءماظصؾّّمصالةميفماظـاسمبقـؿا:م)م(سـفؿامآمرضي)مسؿرمابنمحدؼث

مُأِعَرموضدم،ُضِرآْنمماظؾقؾةمسؾقهمُأغزلمضد(مودؾممسؾقهمآمصؾى)مآمردولمإن:مصؼال،ممآٍت

مم.(اظؽعؾةمإديمصادؿدارواماظشاممإديموجوػفمموطاغتم،مصادؿؼؾؾوػام،ماظؽعؾةمَؼلؿؼؾلمأن

ممسّؾؿـامظؼد مسـفممآمرضي)اظصقابة مبفذهماإلدالمموتعاظقممأواعرمغلؿؼؾلمطقف(

مودؾممسؾقهمآمصؾى)مردوظهموأعرمتعاديمآمِّعرمادؿفابةماظلرسة مطؿامصؾـؿقولم،(

حتٗولمموجزئقاتهمبؽؾقاتهماإلدالممعـفجمإديماظؼؾؾةمحتوؼلمحادثميفماظصقابةمحتول

م.(م،موإديمعامصقهماظـػعمظؾـاسمذيقّعاوجلمسز)مآمؼرضيمعامإديإجيابيم

صؾؼدمأٓصلمػذامم،موصطية األمةم:ماظؼؾؾةمحتوؼلمعنمادللؿػادةماظدروسمعنمأؼضا

م ماحلدث ماِّعةاظعظقم مػذه مودطقة ممعؾدأ م، مدؾقاغهحقث ماحلق َكمَوَطَذِظ}:ؼؼول

مممم.{اظـٖأسمَسَؾىمُذَفَداَءمَؿُؽوُغواظ َجَعْؾـَاُطِممُأٓعًةمَوَدًطا

ميفموودطقةم،مواظؿصورماالسؿؼادميفمودطقة،ممجاععةمذاعؾةمودطقةإنمودطقةماِّعةمو

ماِّصؽارمويفم،مواظؿشرؼعممُظاظـٗمويفم،مواظلؾوكماِّخالقميفموودطقةم،مؾدـواظؿعماظشعائر

مم.أوماإلصراطمواظؿػرؼطم،مواظؿؼصريمظغؾوامسنمابعقّدم،ماسرـوادلش

مودؾم( مسؾقه مآ م)صؾى محمؿد مأعة مذفادة مإن مضدرممثم مسؾى ماِّعم مدائر مممممممممممممسؾى

ماْظُكِدٔريِّمَدِعقٍدمَأِبىمصَعِنم،معامتؼؿضيمعنماظؿؽرؼممتؼؿضيمأنمتؽونمأػاًلمهلذهماظشفادة

ماْظِؼَقاَعِةمَؼِوَممِبـُوٕحمُؼَفاُء(م:م)ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظؾَِّهمَرُدوُلمَضاَل:ممَضاَل(مسـهمآمرضي)

مَجاَءَغامَعام:مَصَقُؼوُظوَنمَبؾََّغُؽِم؟مَػِلمُأٖعُؿُهمَصُؿِلَأُل.مَربِّمَؼامَغَعِم:مَصَقُؼوُلمَبؾَِّغَت؟مَػِل:ممَظُهمَصُقَؼاُل

مَضَرَأمُثٖمم،م(َصَؿِشَفُدوَنمِبُؽِممَصُقَفاُء.مَوُأٖعُؿُهمُعَقٖؿْد:ممَصَقُؼوُلم؟مُذُفوُدَكمَعِنم:َصَقُؼوُل.مَغِذؼٕرمِعِن

مَسَؾىمُذَفَداَءمَؿُؽوُغواظِّمَوَدًطامُأٖعًةمَجَعْؾـَاُطِممَوَطَذِظَك}(:ودؾممسؾقهمآمصؾى)ماظؾَِّهمَرُدوُل
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مردولمآم)صؾىمآمسؾقهمم،{َذٔفقّدامَسَؾِقُؽِمماظٖرُدوُلمَوَؼُؽوَنماظـٖأس مضالمدقدغا وضد

مسـه( مآ م)رضي معلعود مبن مآ مسؾد مظلقدغا ممودؾم( مض: ماظُؼِرآَن( مسؾٖي مابنم)اْضَرْأ ال

ِٓم،مأضرُأمَسَؾِقَكم،مَوَسَؾِقَكمُأِغٔزَلم؟!مَضاَلم:م)مٔإغِّيمُأِحٗبمأِنم:علعود أِدَؿَعُهمِعِنممَؼامردولما

َصَؽِقَفمٔإَلامِجِؽـَامِعِنمم}َشرٔيي(مَصَؼَرْأُتمَسَؾِقِهمدورَةماظَِّلاِءم،مَحٖؿىمِجِؽُتمٔإديمػِذِهماآلؼةم:م

ٔإَظِقِهمصإلاممَصاَظَؿَػٗتم،َضاَلم:م)َحِلُؾَكماآلَن(م{اُطلِّمُأٖعٍةمِبَشفقٍدمَوِجِؽـَامِبَكمَسَؾىمػُؤالِءمَذفقّد

ممان.َصَسِقـَاُهمَتِذر

مبمقريص مم(سزموجل)مآمـاذرصماظيتمةودطقاظمإديمعودغمأنـا م، اموأنمغؽونمحؼًّبفا

مدونمإصراطمأومتػرؼطم،محقثمؼؼولماحلقمدؾقاغه ممودطقنيميفمذيقعمذؽوغـا َوَظام}:

م مَعُؾوّعا مَصَؿْؼُعَد ماْظَؾِلِط مُطٖل مَتِؾُلْطَفا مَوَظا مٔإَظىمُسـُِؼَك مَعِغُؾوَظًة مَؼَدَك موح{َعِقُلوّراَتِفَعِل قثم،

مدؾقاغه: مَؼْؼُؿُروا}ؼؼول مَوَظِم مُؼِلٔرُصوا مَظِم مَأِغَػُؼوا مٔإَلا مَضَواّعامَواظَِّذؼَن مَلِظَك مَبِقَن ،م{َوَطاَن

يفماإلدالممبأعرمإالمحاولمم(سزموجل)عامأعرمآم":م(رريهمآ)وؼؼولماإلعامماِّوزاسيم

مأصابماإلصراطمأوماظؿػرؼطمإحدىاظشقطانمأنمؼأتقكمعنم ،م"ماجلفؿنيمالمؼؾاظيمأؼفؿا

ععماالظؿزامم،موماظؿػرؼطومالمععماظؿلقب،ماظلؿاحةموععماظؿقلريموعنمػـامجيبمأنمغؽونم

م.اظدؼينمواظؼقؿيمواِّخالضيمدونمأيمتشددمأومتطرف

  أقول قولي يذا وأصتغفز اهلل لي ولكم

م*مممم*ممممممم*ممم

محمؿدمماظعادلني،مربمٓماحلؿد مدقدغا موردؾه مسؾىمخامتمأغؾقائه مودالّعا وصالة

مم.أذيعنيموصقؾهمآظهموسؾىم،م(ودؾممسؾقهمآمصؾى)

مممم:أخوة اإلصالم

  الزباط الوثيل بني املضجدم،مةـــؾـاظؼؾملـوؼـحتمعنمادةــادللؿػمرـواظعؾماظدروسمعنمم
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مم،ماملكزمة واملضجد األقصى بالكدظ احلزام مبكة ماظعالضة مبقـفؿوإزفار ،مماـاظؼوؼة

موتعاديمذؼقؼني جعؾفؿامحقث مأولمعلفدموضعممآمدؾقاغه مػو مصادللفدماحلرام ،

،مصعنمَأِبىمَلرٍّمموادللفدماِّضصىمػومثاغيمادللاجد،ميفماِّرضم)سزموجل(ممظعؾادةمآ

مَأ مَرُدوَلماظؾَِّه: مُضْؾُتمَؼا مَضاَلم: مُوِضَعممٗي)رضيمآمسـه( اَِِّرٔضمَأٖوُلم؟مَضاَلم:مميفَعِلِفٍد

؟مَضاَلم:)اْظَؿِلِفُدماَِّْضَصى(،مُضْؾُتم:مَطِممَبِقـَُفَؿام؟مَضاَل:مميٌّ:مُثٖممَأاْظَؿِلِفُدماْظَقَراُم(،مُضْؾُت)

مم)َأِرَبُعوَنمَدـًَةم،مَوَأِؼـََؿامَأِدَرَطِؿَكماظٖصاَلُةمَصَصلِّمَصُفَومَعِلِفْد(.

مربطماإلدراءموادلعراجمبنيمادللفدؼنمحتوؼلماظؼؾؾةمظؼدمربطم ،مصؼالممبقـفؿاطؿا

مٔإَظى ُدِؾَقاَن}دؾقاغه: ماْظَقَرأم معَِّنماْظَؿِلِفِد مَظِقاًل ماَِّْضَصىم اظَِّذيمَأِدَرىمِبَعِؾِدِه اْظَؿِلِفِد

مِعِن ـُٔرَؼُه مِظ مَحِوَظُه ماظَؾِصرُيماظَِّذيمَباَرْطـَا ماظٖلِؿقُع مُػَو مٔإٖغُه مم}آَؼاِتـَا جيبمرياؼؿفؿامثممموعن،

وسدمماظؿػرؼطميفمأيمعـفؿام،مصفؿامأعاغةميفمأسـاقمادللؾؿنيمذيقّعامإديمأنمؼرثم،معّعا

مممم.آماِّرضموعنمسؾقفا

مسؾىمآم مباالسؿؿاد مإال مأنمحتاصظمسؾىمعؼدداتفا ماِّعة موجل)وظنمتلؿطقع م(سز

م مأواًل موتؼواه مصػِّ، مبوحدة مواظعؿلممفاثم ماظعؾم مخالل معن ماظؼوة مأدؾاب موباعؿالك ،

صؿؿؿؾكم،محؿىممتؿؾكمضوتفاموشذاءػاموطلاءػامودواءػامودالحفام،مواإلغؿاجممواإلتؼان

موالم مالممتؾكمطؾؿؿفا مصاِّعمماظيتمالممتؾكمعؼوعاتمحقاتفا م، موإرادتفا موحرؼؿفا طؾؿؿفا

مإرادتفاموالمادؿؼاللمضرارػا.

مػاع مجيبمسؾىمأنمػـاكمأعّرا مظها ممأنمغؿـؾه ويو أى التحول ليط جمزد حتول ،

مواظـؼةميفمآمتعاديممكاني ماظؼوؼة مظؾعؼقدةماظصؾؾةمواإلرادة مػوماخؿؾار وردوظهممإمنا

م م، مودؾم( مسؾقه مآ مواِّصؾّّم)صؾى مإديماِّصضل مأحواظـا مآ محيول مأن مأردغا ممممممصإلا

يفمطلمجماالتماحلقاةمصعؾقـامأنمغغريمعنمأغػلـامحبلنماظؿوطلمسؾىمآم)سزموجل(م



م(7)

موأنمغِع م، مإظقه مغؿقٖومٓدلموغِؽَؿواظؾفوء موأن موعنماظؾطاظةم، م، مإديماظؾـاء لمعنماهلدم

م معنماظعؿلمواإلغؿاجم، مإديماظلؿاحةموظـؿقولمواظؽللمإديمعزؼد مواظغؾو عنماظؿشدد

ٔإٖنم}ِّنمآم)سزموجل(مؼؼول:مواظؿػؽريم،مأعلمدمإديماظؿلرم،موعنماجلؿودمواظؿؼؾققواظ

ممممم.{اظؾََّهمَظامُؼَغقُِّرمَعامِبَؼِوٕممَحٖؿىمُؼَغقُِّروامَعامِبَأِغُػِلٔفِم

ممم.اظؽرؼمماظشفرمػذاميفمادلؼؾوظنيمعنمعؾـاأنمجيغلألمآماظعؾيماظعظقمم


