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مجَْرٓ٘ مصز العزبٔ٘
ّسارٗ األّقاف
( )1م

درّس مً اهلجزٗ اليبْٓ٘

احلؿد مٓ مربِّ ماظعادلني ،ماظؼائلِ ميف مطؿابهِ ماظؽرؼم{:إِظَّا متَـِصُرُوهُ مصَؼَدِ مغَصَرَهُ ماظؾَّ ُه مإِذِم
أَخِرَجَهُماظَّذِؼنَمطَػَرُوامثَاغِيَماثِـَقِنِمإِذِمػُؿَامصِيماظْغَارِمإِذِمؼَؼُولُمظِصَاحِؾِهِمظَامتَقِزَنِمإِنَّماظؾَّهَم
عَعَـَام صَلَغِزَلَماظؾَّهُمدَؽِقـَؿَهُمسَؾَقِهِموَأَؼَّدَهُمبِفُـُودٍمظَمِمتَرَوِػَاموَجَعَلَمطَؾِؿَةَماظَّذِؼنَمطَػَرُواماظلُّػْؾَىم
حؽِقمْ}،موأَذفدُمأنِمالَمإظهَمإِالَّمآُموحدَهُمالمذَرؼكَمظَهُ،م
َوطَؾِؿَةُماظؾَّهِمػِيَماظْعُؾْقَاموَاظؾَّهُمسَزِؼزْم َ
وأَذفدُمأنَّ م دقِّدَغاموغؾقَّـامحمؿدّامسَؾدُهموردوظُهُ،ماظؾَّفُمَّمصَلِّمودؾخملمِموبارِكْمسؾَقه،موسؾَىمآظِهِم
وصقؾِهِ،موعَنِمتَؾِعَفُمِمبنحلانٍمإظَىمؼومِماظدِّؼنِمّ ،بعد :م
صالذك مأن مػفرة مردول مآ م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) معن معؽة مادلؽرعة مإديم
ادلدؼـةمادلـورةمحدثمتارخييمسظقممشريمجمرىماظؿارؼخماظؾشريم،مصؼدمطاغتماهلفرةم
صرضاغّامبنيماحلقمواظؾارلم،موحتوالًمإجيابقِّامحنومبـاءماظدوظةمادلدغقةمسؾىمأدسمرادكةم
عن ماظعداظة موادللاواة م ،موحرؼة ماالسؿؼاد م ،موحػظ ماظؽراعة ماإلغلاغقة م ،موتردقخ مظػؼهم
اظؿعاؼشماظلؾؿيم،موتلدقسمظؾعقشماإلغلاغيمادلشرتكم .م
وغظرّام دلامميـؾهمحادثماهلفرةمعنمضقؿةميفمغػوسماظصقابةم(رضوانمآمسؾقفم)،م
صؼدمادؿؼر مرأؼفمميف مسفدمأعريمادلمعـني مسؿرمبن ماخلطابم(رضيمآ مسـه) مسؾى مأنم
ؼؽونماظعامماظذيموضعتمصقهماهلفرةمػومبداؼةماظؿلرؼخماإلدالعي م ،صؽانمرأؼفم مػذام
عع معا مصقه معن محؽؿة مدظقالً مسؾى مأن ماهلفرة ماظـؾوؼة مادلشرصة مأػم محدث ميف متارؼخم
ادللؾؿنيم.م م
إنَّمادلؿلعلميفمػذاماحلدثماظؿارخييماظعظقم مؼلؿـؾطمعـهماظؽـريمعنماظدروسم
واظعرب ماظيت متعد مغربادّا مؼـري مظألعة مررؼؼفا م ،ميف مذؿى مجماالت ماحلقاة م ،مّمً ٍذِ
الدرّس:م م

( )2م

* حضً التْنل عل ٙاهلل (عشّ ّجلّ) مع حضً األخذ باألصباب :مإذمإنماإلدالمم
دؼنمالمؼعرفماظؿواغيمواظؽللمواخلؿول،موالمؼعرفماظؿواطل م،مبلمحياربمطلمذظكم
وؼـؾذه ،موؼدسو مإدي ماظؿوطل مسؾى مآ معع ماألخذ مباألدؾاب ،موظؼد مضرب مغؾقـا ماظؽرؼمم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأروعماألعـؾةميفمحلنماظؿوطلمسؾىمآم(سزموجل)محنيمضالم
ظهماظصدؼقم(رضيمآمسـه)موػؿاميفماظغارم:مؼَامرَدُولَماظؾَّهِم،مظَوِمأَنَّمأَحَدَػُمِمغَظَرَمحتتم
ضَدَعَقِهِمألَبِصَرَغَام،مصَؼَالَ:م(مؼَامأَبَامبَؽْرٍم :عَامزَـُّكَمبِاثِـَقِنِماظؾَّهُمثَاظِـُفُؿَا)م،موذظكمحقثمؼؼولم
احلقمدؾقاغهم:م{إِظَّامتَـِصُرُوهُمصَؼَدِمغَصَرَهُماظؾَّهُمإِذِمأَخِرَجَهُماظَّذِؼنَمطَػَرُوامثَاغِيَماثِـَقِنِمإِذِمػُؿَام
صِيماظْغَارِمإِذِمؼَؼُولُمظِصَاحِؾِهِمظَامتَقِزَنِمإِنَّماظؾَّهَمعَعَـَامصَلَغِزَلَماظؾَّهُمدَؽِقـَؿَهُمسَؾَقِهِموَأَؼَّدَهُمبِفُـُودٍم
ظَمِمتَرَوِػَاموَجَعَلَمطَؾِؿَةَماظَّذِؼنَمطَػَرُواماظلُّػْؾَىموَطَؾِؿَةُماظؾَّهِمػِيَماظْعُؾْقَاموَاظؾَّهُمسَزِؼزْمحَؽِقمْ}،م
وععمػذاماظقؼنيميفمآ م،موصدقماظؿوطلمسؾقهمغراهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مؼؿكذمعنم
األدؾابمعامؼعدمأمنوذجّامحللنماظؿوطلموصفؿهمصفؿّامدضقؼًا م،مومبامؼمطدمأغهمالمتـاضضم
بني ماألعرؼن ،مبل مإن محلن ماظؿوطل مسؾى مآ مؼؼؿضي محلن ماألخذ مباألدؾاب م ،مضالم
دفل مبن مسؾد مآ ماظؿلرتي م :ماظؿوطل مسؾى مآ محال ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم)،م
واظؽلبمدـؿه،مصؿنمبؼيمسؾىمحاظهمصالمؼرتطنمدـؿه.ممممممم م
يف مػذه ماظرحؾة مادلؾارطة مؼُعؾّم ماظـيب م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) مأعؿه مطقف مؼؽونم
اظؿكطقطماحملؽم،مواظرتتقبماظدضققمضرورةمعنمضروراتماظـفاح،موختطيماألزعات،م
صؼدمجفزماظـيبم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مراحؾؿنيم،مواخؿارماظصاحبم،موطانماخلروجمظقالًم
عن مبقت مأبي مبؽر م(رضي مآ مسـه) م ،مواخؿار مدظقالً معاػرّا مإمياغّا معـه م(صؾى مآ مسؾقهم
ودؾم) مبؿؼدؼم ماظؽػاءات موادؿـؿار ماظطاضات معفؿا ماخؿؾػت ماألصؽار مواظرؤى مأو محؿىم
اظعؼائد م،مثممطؾفمساعرمبنمصفريةم(رضيمآمسـه)مبؿؿؾعمآثارػؿامظؾعؿلمسؾىمإخػائفام
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أخذّامباألدؾابموػومؼدركمشاؼةماإلدراكمأنمآمطػقلمبهموبصاحؾه،مشريمأغهم(صؾىمآم
سؾقه مودؾم) مأراد مأن مؼعؾؿـا مأن مدـة مآ متعادي ميف مطوغه متؼؿضي ماألخذ مباألدؾاب مثمم
تػوؼضماألعرمٓم(سزموجل)م.
* ّمً الدرّس املضتفادٗ مً اهلجزٗ تزصٔخ الكٔه اإلىضاىٔ٘ ّالتحلٕ
مبهارو األخالم ماظيت مضاعت مسؾقفا ماظرداظة ماحملؿدؼة م :موعن معؽارم ماألخالق ماظيتم
غؿعؾؿفا معن ماهلفرة مخؾق ماألعاغة م ،مواظيت متعد معن مأبرز معالعح ماظدؼن ماإلدالعي موعنم
أػممأخالضقاته م،موعنمثَمَّمأعرغامآم(سزموجل)مبفا م،مصؼالمدؾقاغه:م{إِنَّماظؾَّهَمؼَلْعُ ُرطُمِمأَنِم
قؽُؿُوامبِاظْعَدِلِمإِنَّماظؾَّهَمغِعِؿَّام
حؽَؿِؿُممبَقِنَماظـَّاسِمأَنِمتَ ِ
تُمدُّواماظْلَعَاغَاتِمإِظَىمأَػِؾِفَاموَإِذَام َ
ظؽُمِمبِهِمإِنَّماظؾَّهَمطَانَمدَؿِقعّامبَصِريّا}.م م
ؼَعِ ُ
وظؼدمتَؿَـَّلَمخؾقماألعاغةميفمأسؾىمصورهموأطؿلمععاغقهميفمذكصماظـيب م(صؾىم
آمسؾقهمودؾم)محؿىمإنمأسداءهموخصوعهمطاغوامؼؾؼؾوغهمباظصادقماألعنيم،موملمجيدوام
أصضلمعـهمأعاغةًموصدضًامووصا ّءمباظعفدموحماصظةمسؾىماحلؼوقم،مصؽاغوامالمؼلؿلعـونمشريهم
سؾىمأعواهلمموغػائلفم م،موحنيمػاجر م(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مأعرمسؾقِّا مبنمأبيمراظبم
(رضي مآ مسـه) مأن مؼـام ميف مصراذه م ،موأن مؼـؿظر مظريد ماألعاغاتِ مادلودسة مسـده مإديم
أػؾفا ،موػم مضوم مغاصؾوه ماظعداء م ،موأخرجوه موآذوه موآذوا مأصقابَه موأخذوا مطل معام
ميؾؽون؛ مذظك مألن مادلمعن مال محتل مظه ماخلقاغة محؿى معع مأسدائه ،موآ متعاديم
ؼؼول {:وَإِعَّامتَكَاصَنَّمعِنِمضَوِمٍمخِقَاغَةًمصَاغِؾِذِمإِظَقِفِمِمسَؾَىمدَوَاءٍمإِنَّماظؾَّهَمظَامؼُقِبُّماظْكَائِـِنيَ}،م
وضَالَ(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(أَدِّماألَعَاغَةَمإِظَىمعَنِمائِؿَؿَـَكَموَالَمتَكُنِمعَنِمخَاغَكَ) .م
ّمً نزٓه األخالم اليت ىتعلنَا مً اهلجزٗ خؾق ماإلؼـار م ،مواظذي مؼعين م:م
تؼدؼمماظغريمسؾىماظـػسموتػضقؾهمصقؿامضدمحيؿاجماإلغلانمإظقه،موػومخؾقمالمؼؿقؾىمبهم
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إالمأصقابماظـػوسماظلوؼة،مواظػطرماظـؼقة،موؼؿفؾىمظـامػذاماخلؾقميفمأمسىمععاغقهمم
يفماهلفرةميفمعوضفمادلماخاةمبنيمادلفاجرؼنمواألغصار،موظقسمأدلمسؾىمذظكمعنم
عوضفمسؾد ماظررينمبنمسوف م،مودعدمبنماظربقعم(رضوانمآمسؾقفؿا)،مصؼدمتكخقاميفم
آم(سزموجل)مادؿفابةًمألعرمردولمآم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)مودسوتهمظؾؿكخيمبنيم
ادلفاجرؼن مواألغصار م ،مصؽاغا معـؾًا مصرؼدّا ميف ماإلؼـار مواظعػة م ،مصَؼد مضَالَ مدَعِدُ مبِنُ ماظرَّبِقعِم
ظعؾداظررين مبن مسوف م(رضي مآ مسـفؿا) م :مإِغِّي مأَطْـَرُ ماظْلَغِصَارِ معَاالً مصَلضْلِمُ مظَكَ مغِصِفَم
عَاظِي ،موَاغِظُرِ مأَيَّ مزَوِجَؿَيَّ مػَوِؼتَ مغَزَظْتُ مظَكَ مسَـِفَا م ،م َصنِذَا محَؾَّتِ متَزَوَّجِؿَفَا مضَالَ :مصَؼَالَ مظَهُم
سؾدُماظررينِ م:م(المحَاجَةَمظِيمصِيمذَظِكَمػَلِمعِنِمدُوقٍمصِقهِمتِفَارَةٌ) م،مصدظوهمسؾىمدوقم
بينمضقـؼاع،مصذػبموتاجرموربحم،محؿىمصارمعنمأشـقاءمادللؾؿني .م
وػذه ماظعػة ممل متؽن ميف مسؾد ماظررين مبن مسوف م(رضي مآ مسـه) موحده م ،مبلم
طاغتممسةميفمادلفاجرؼنمذيقعّامرشممصؼرػمموذدةمحاجؿفم م،مضال متعادي:م{ظِؾْػُؼَرَاءِم
اظْؿُفَاجِرِؼنَ ماظَّذِؼنَ مأُخِرِجُوا معِنِ مدِؼَارِػِمِ موَأَعِوَاظِفِمِ مؼَؾِؿَغُونَ مصَضِؾًا معِنَ ماظؾَّهِ موَرِضِوَاغّام
وَؼَـِصُرُونَماظؾَّهَموَرَدُوظَهُمأُوظَؽِكَمػُمُماظصَّادِضُونَ}،مطؿامأنماظؽرممواإلؼـارمطانممسةًمظألغصارم
ذيقعّا م،مضالمتعادي:م{ وَاظَّذِؼنَمتَؾَوَّءُواماظدَّارَموَاظِْنميَانَمعِنِمضَؾِؾِفِمِمؼُقِؾُّونَمعَنِمػَاجَرَمإِظَقِفِمِم
وَظَامؼَفِدُونَمصِيمصُدُورِػِمِمحَاجَةًمعِؿَّامأُوتُواموَؼُمِثِرُونَمسَؾَىمأَغِػُلِفِمِموَظَوِمطَانَمبِفِمِمخَصَاصَةٌم
وَعَنِ مؼُوقَ مذُحَّ مغَػْلِهِ مصَلُوظَؽِكَ مػُمُ ماظْؿُػْؾِقُونَ} ،مػذه ماألخوة محني مذيعت مضؾوبم
ادللؾؿني مصارت ماألعة مطقاغّا معؿؿادؽًا مضوؼِّا م ،مأعا محني مخػتَ مضوؤػا موتغؾؾت ماألثرةم
واألغاغقةمسؾىمطـريمعنمأبـائفامصقلماظضعفميفماجملؿؿعموضعُفَمطقانماألعة .م
* ّمً أٍه درّس اهلجزٗ :ماظؿقولماإلجيابيمحنوماظؾـاءمواظؿعؿري م،ماظؿقولمعنم
اجلفل مإدي ماظعؾم م ،موعن ماظؾطاظة مواظؽلل مإدي ماجلد مواظعؿل مواإلتؼان م ،ماظؿقول مإديم
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بـاءماظدوظةموبـاءماحلضارة ،مألنمدؼــامدؼنماظؾـاءمواظؿعؿريموسؿارةماظؽون م،مضالمتعادي:م
{ػُوَمأَغِشَ َلطُمِمعِنَماظْلَرِضِموَادِؿَعِؿَ َرطُمِمصِقفَا}،صلعؿـامأعةمسؿلمالمأعةمطلل،مأعةمبـاءمالمأعةم
ػدم مأو مخترؼب ،مأعة محضارة ،مومل مؼؽن ماظؿكؾف مأبدّا ممسة معن ممساتفا ،مصقري مبؽلم
علؾممحيبمدؼـهموؼعؿزمبهمأنمؼعؿلمعنمأجلمرصعةمدؼـهموسزةمورـه .م
أقْل قْلٕ ٍذا ّأصتغفز اهلل لٕ ّلهه
*مممممممم*مممممممم* م

مممممماحلؿد مٓ مرب ماظعادلني ،موصالة مودالعّا مسؾى مخامت مأغؾقائه موردؾه مدقدغا محمؿدم
(صؾىمآمسؾقهمودؾم)،موسؾىمآظهموصقؾهمأذيعني.مم م
إخْٗ اإلصالو :م

عنمأػمماظدروسمادللؿػادةمعنماهلفرةماظـؾوؼة م :ضزّرٗ فَه الْاقع ّالتهّٔف

معُ ّبياء احلهه عل ٙالفَه الدقٔل لُ م،مصعـدعامأدؾممصػوانمبنمأعقةمضِقلَمظهموَػُوَم
بِلَسِؾَىمعَؽَّةَ م:مإِغَّهُمظَامدِؼنَمظِؿَنِمظَمِمؼُفَاجِرِ م،مصَؼَالَ:مظَامأَصِلُمإِظَىمبَقِؿِيمحَؿَّىمأَضْدُمَماظْؿَدِؼـَةَ.م
صَؼَدِمَماظْؿَدِؼـَةَ م،مصَـَزَلَمسَؾَىماظْعَؾَّاسِمبِنِمسَؾِدِماظْؿُطَّؾِبِ م،مثُمَّمأَتَىماظـَّؾِيَّم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِم
وَدَؾَّمَ)م،مصَؼَالَم:م(عَامجَاءَمبِكَمؼَامأَبَاموَػِبٍ؟)م،مضَالَ:مضِقلَمإِغَّهُمظَامدِؼنَمظِؿَنِمظَمِمؼُفَاجِرِم،مصَؼَالَم
اظـَّؾِيُّم(صَؾَّىمآُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) م:م(ارِجِعِمأَبَاموَػِبٍمإِظَىمأَبَارِحِمعَؽَّةَمصَؼَرُّوامسَؾَىمعِؾَِّؿؽُمِ م،م
صَؼَدِماغِؼَطَعَتِماظْفِفِرَةُموََظؽِنِمجِفَادْموَغِقَّةٌ).
ويف مػذا متلطقد مدلا مؼؼرره مأػل ماظعؾم معن مأن ماظػؿوى مضد متؿغري مبؿغري ماظزعان مأوم
ادلؽان مأو ماحلال م ،مصؾعد معا مطاغت ماهلفرة معطؾؾّا م ،محقث مؼؼول ماحلق مدؾقاغه{:إِنَّم
اظَّذِؼنَمتَوَصَّاػُمُماظْؿَؾَائِؽَةُمزَاظِؿِيمأَغِػُلِفِمِمضَاظُوامصِقمَ مطُـِؿُمِمضَاظُوامطُـَّامعُلِؿَضِعَػِنيَمصِيماظْلَرِضِم
ضَاظُوامأَظَمِمَتؽُنِمأَرِضُماظؾَّهِموَادِعَةًمصَؿُفَاجِرُوامصِقفَامصَلُوظَؽِكَمعَلْوَاػُمِمجَفَـَّمُموَدَاءَتِمعَصِريّا} م،م
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تغريمحؽمماهلفرةمبعدمصؿحمعؽة،مبؼوظهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(ظَامػِفِرَةَمبَعِدَ ماظْػَؿِحِم
وََظؽِنِمجِفَادْموَغِقَّةٌ).م
وإذامطانمأعرماهلفرةمادلؽاغقةمعنمعؽةمادلؽرعةمإديمادلدؼـةمادلـورةمضدماغؿفىم
بػؿح معؽة م  ،مصنن مطل مععاغي ماهلفرة ماظـؾقؾة مال مزاظت مضائؿة موػي ممما مجيب مسؾقـا مأنم
حنرصمسؾقه م،مطقلنماألخذمباألدؾابمتعؾؿّا م،موتعؾقؿّا م،موختطقطًا م،موسؿالً م،موإغؿاجّا،م
وإتؼاغّا م ،مباظؿقول ماإلجيابي معن ماظؾطاظة مواظؽلل مإدي ماجلد مواظعؿل مواإلتؼان م ،موعنم
األثرة مواألغاغقة مواظعصؾقة ماجلاػؾقة مإدي ماإلؼـار مواإلخاء ماإلغلاغي ماظصادق م ،مواإلميانم
باظؿـوع،موحقماإلغلانميفماالخؿقار،موحرؼةمادلعؿؼدم،موسالضاتمحلنماجلوارم،مواظعؿلم
سؾى مبـاء ماإلغلان مإمياغقِّا م ،موسؾؿقِّا م ،موصؽرؼِّا م ،مودؾوطقِّا م ،موأخالضقِّا م ،مواضؿصادؼِّا م،م
واجؿؿاسقِّا م مبـاءّمدؾقؿّامرادكّا م،مؼؾينماظدوظةموؼصـعماحلضارات م،موحيؼقمصاحلماظؾشرؼةم
ذيعاء م،موحيػظمطراعة ماإلغلانمطنغلان،مضال م(صؾىمآمسؾقهمودؾم) م:م(...موَاظْؿُفَاجِرُم
عَنِمػَفَرَمعَامغَفَىماظؾَّهُمسَـِهُ) .م
ّختامًا:مغذطرمبلنمذفرمآماحملرممأحدماألذفرماحلرمم،مموؼلؿقبماإلطـارمعنم
اظصوم مصقه مساعة م؛ مضال م(صؾى مآ مسؾقه مودؾم) :م(أَصْضَلُ ماظصَّالَةِ مبَعِدَ ماظصَّالَةِ ماظْؿَؽْؿُوبَةِم
اظصَّالَةُ مصِى مجَوِفِ ماظؾَّقِلِ م ،موَأَصْضَلُ ماظصِّقَامِ مبَعِدَ مذَفِرِ مرَعَضَانَ مصِقَامُ مذَفِرِ ماظؾَّهِ ماظْؿُقَرَّمِ)،م
وصوممؼوممساذوراءمخاصة؛مظؼوظهم(صؾىمآمسؾقهمودؾم):م(صِقَامُمؼَوِمِمسَاذُورَاءَ،مأَحِؿَلِبُم
سَؾَىماظؾّهِمأَنِم ُؼؽَػخملرَماظلَّـةَماظَّؿِيمضَؾِؾَهُ)م،مودلا مضَدِمَماظـَّؾِيُّم(صَؾَّىماظؾَّهُمسَؾَقِهِموَدَؾَّمَ) ماظْؿَدِؼـَةَم
رَأَى ماظْقَفُودَ متَصُومُ مؼَوِمَ مسَاذُورَاءَ مصَؼَالَ :م(عَا مػَذَا) م ،مضَاظُوا :مػَذَا مؼَوِمْ مصَاظِحْ م ،مػَذَا مؼَوِمْم
غَفَّى ماظؾَّهُمبَـِيمإِدِرَائِقلَمعِنِمسَدُوِّػِمِمصَصَاعَهُمعُودَى م،مضَالَ :م(صَلَغَامأَحَقُّمبِؿُودَىمعِـِؽُمِ)م
َصصَاعَهُموَأَعَرَمبِصِقَاعِهِ ،مضالمابنمسؾاسم(رضيمآمسـفؿا):م"محِنيَمصَامَمرَدُولُماظؾَّهِم(صؾىم
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آمسؾقهمودؾم)مؼَوِمَمسَاذُورَاءَموَأَعَرَمبِصِقَاعِهِمضَاظُوامؼَامرَدُولَماظؾَّهِمإِغَّهُمؼَوِمْمتُعَظخملؿُهُماظْقَفُودُم
وَاظـَّصَارَى،مصَؼَالَمرَدُولُماظؾَّهِم(صؾىمآمسؾقهمودؾم)م:م(صَنِذَامطَانَماظْعَامُماظْؿُؼْؾِلُم-مإِنِمذَاءَم
اظؾَّهُم-مصُؿِـَاماظْقَوِمَماظؿَّادِعَم)م،مأي:مصؿـاماظؿادعمععماظعاذرم،مصؿنماظلـةمصقامماظعاذرمعنم
احملرمم،موعنممتاعفاموطؿاهلامصقامماظؿادعمواظعاذرمعـه .م
ىضأل اهلل أٌ ْٓفكيا ملا حيب ّٓزضّ ، ٙأٌ جيعل العاو اهلجزٖ اجلدٓد
عاو خري ّبزن٘ ّىصز ّفتح ملصز ّصائز بالد املضلنني.

